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فرض هستند که در مورد چیستی حقوق کودکان  بر این پیشمبتنی حقوق کودکان  ی حوزه های مربوط به شیوه

خواهد بود. اما آیا بهتر برای کودکان  حقوق کودکان منطقًابیشتر هر چه  سازِی پیادهتوافق وجود دارد. در نتیجه، 

 چنین مشکِلاگرچه، کوشیم با دیدی انتقادی به این پرسش پاسخ دهیم.  گونه است؟ در این مقاله، می واقعا این

سوی یک طیف قرار ها در دو  نظر الشعاع اختالف باره از همان آغاز تحت این است که بحث در اینی پرسش

می نامد « موافقان فاقد نگاه انتقادی»( آنها را ۲۰۰۹رز )ستاِمگیرد: در یک سوی این طیف افرادی قرار دارند که ِا می

اند که  اول کورکورانه به این باور رسیده ی . دستهقرار می گیرند «مخالفان فاقد نگاه انتقادی» ،و در سوی مقابل

 در ترفیع موقعیت تواند می حقوق کودک ی کهارزش ،دوم به شدت ی . دستهدارد یتحقوق کودکان قطعا اثرات مثب

یک از این دو دیدگاه در تقویت چارچوب  کنند. هیچ انکار می داشته باشد را  کودکان و افزایش احترام نسبت به

حقوق کودکان  ی ینهدر زم« تفکر اجماعی»آغاز هر دو دیدگاه  ی سازنده ندارند، چرا که نقطه یحقوق کودکان نقش

که در است زیر سوال بردن و تحلیل مفروضاتی  یعنی «نقد» ، فاقدحقوق کودکان ی در زمینه رایج تفکراتاست. 

سنت گیری و بسط  اند. در این مقاله، بحثی را درباره شکل حقوق کودکان ریشه دوانده ی در زمینه رایج های شیوه

 مطرح خواهیم کرد. « مطالعات انتقادی حقوق کودکان»برای  حقوق کودکان ی در زمینه« منتقد انموافق»

 ؛ سرزمین کودکان و نوجوانانافزایش مداخالت قضاییها: حقوق کودکان؛ دیدگاه انتقادی؛ استقالل؛  کلیدواژه
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 مقدمه 

 نامه پیمانبه اختصار  حاضر در متن از این پس)که  ۱۹۸۹حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب ی  نامه پیمان

دکان شناخته های صورت گرفته برای احترام بیشتر به کو عطفی در تالش ی نقطه مثابهشود( عموما به  نامیده می

برای اجرای گرفته  صورت اقدامات« موج(. »۲۰۰۵؛ ملتون، ۱۹۹۰شود )برای مثال، رجوع کنید به هاماربرگ،  می

گذاری و چه در  نامه چه در سیاست اهمیت این پیماننشان از جهان، پس از تصویب آن،  سرتاسرنامه در  پیمان

بیشتر هر چه حقوق کودکان است  تحوالت اجتماعی این اینپشت رسد منطق  . به نظر میداردکارهای عملی  راه

نامه و  سال از تصویب پیمان ۲۰بیش از با گذشت خواهد شد. اکنون بهتر وضعیت برای کودکان  باشد، منطقًا

توان آن را نادیده گرفت:  که نمیمطرح است کارهای عملی، پرسشی  گذاری و راه سیاست ی اجرای آن در حوزه

 واقعا درست است؟ فرض  آیا این پیش

ها در  نظر الشعاع اختالف تحت ،باره از همان آغاز گویی به این پرسش این است که بحث در این پاسخ اما مشکِل

موافقان »( آنها را ۲۰۰۹گیرد: در یک سوی این طیف افرادی قرار دارند که استامرز ) دو سوی یک طیف قرار می

اول کورکورانه  ی گیرند. دسته قرار می« مخالفان فاقد نگاه انتقادی»بل و در سوی مقانامد  می« فاقد نگاه انتقادی

و اغلب اصول اساسی حقوق  خواهد بود ینامه پس از اجرا دارای اثرات مثبت اند که پیمان به این باور رسیده

ش دوم ارزش حقوق کودک را در تالش برای ترفیع جایگاه و افزای ی دانند. دسته می« وحی منزل»کودک را 

 گیرند.  احترام به کودک به کلی نادیده می

توجه  ی ها شایسته های حقوق کودک نقشی ندارند. این انگاره یک از این دو دیدگاه در تقویت انگاره هیچ

های  که بحث ند( بر این باور۲۰۰۵های اوانز ) گفته ی رو بر پایه پیِش ی بیشتری هستند. نگارندگان مقاله

دانست که  ای مساوی با مطالبه هستند. نقد را نباید« انتقادی»حقوق کودک فاقد نگاه  ی در زمینه )دانشگاهی(

تواند  ای می ، اگر چه چنین خواستهاستدولت یا جامعه مدنی  توسطنامه  پیمانبهتر هرچه اجرای خواستار 

را در « دیگران»نیست. نقد در واقع « گری نکوهش»تقاضایی مشروع باشد. نقد به معنی قضاوت )منفی(، از نوع 

نامه، یا  خود در اجرای پیمان مسوولیتگویی دولت در قبال  سازد، مثال پاسخ گو می شان پاسخ قبال کارهای

با انجام چنین کاری، نامه هستند.  تر این پیمان های حقوق کودک که به دنبال اجرای گسترده گویی سازمان پاسخ

را به معنی « نقد»گروهی دیگر  .احتمالی معاف می کندرا از هرگونه تعهد )التزام( فرد منتقد، خودش 

دانند.  حقوق کودک می ی گسترده ی کارهای عملی در حوزه راه زیربنایِیهای  فرض گری و تحلیل پیش پرسش

موضوع حقوق کودک به این معنی است که نباید فرضیات اصلی و اساسی حقوق  بهبنابراین، رویکرد انتقادی 
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حقوق کودک را درک و تفسیر اجتماعی  های برساختدر نظر گرفت. بلکه، باید « قایقح»کودک را به عنوان 

کرد و برای فهم هر چه بهتر حقوق کودک و نقش چارچوب حقوق کودک در افزایش احترام به کودکان، بین 

انتقاد را  اگر»گوید:  ( به درستی می۱۰۴۹: ۲۰۰۵برقرار کرد. اوانز ) ارتباطها و تفاسیر گوناگون  این برداشت

سیاست " ،نقد بخشی از بحثی فنی بدانیم که هدف آن تدقیق در حقایق مشخص است، در این صورت موضوِع

( نیز به درستی به این نکته اشاره دارد که بحث )دانشگاهی( در ۲۰۰۱با این حال، آالنن )« خواهد بود. "حقیقت

حقوق کودک موضوعی است که کمتر با اختالف زمینه حقوق کودک در دنیای امروز فاقد نقد است. در واقع، 

 شود.  نظر مواجه می

 ۲۰۱۰الف؛  ۲۰۱۰؛ ۲۰۰۹گران )رینارت و همکاران،  های پیشین پژوهش کوشیم بر پایه نوشته در این مقاله، می

نگاهی انتقادی مورد بحث قرار دهیم.  باب(، برخی موضوعات مهم در حوزه گسترده حقوق کودک را 

اصول اساسی حقوق کودک و  اول اینکه ما . یعنیانندد می« موافقان انتقادی»ین بحث خود را نگارندگان در ا

)نگاه موافق(. در عین حال، فرضیات مؤثر بر ایم  پذیرفتهرا آن برای خود کودکان  ی بالقوهدستاوردهای 

منفی بالقوه همراه با اثرات  در مخالفت باهایی  زیر سوال برده و بحث، حقوق کودک را تحلیل کرده گیری شکل

مطرح خواهیم کرد )نگاه انتقادی(. این دیدگاه رویکردی نادر در را های خاص از حقوق کودکان  برخی برداشت

چارچوب حقوق کودک این حقوق را در نگاهی  دانشگاهی( حقوق کودک است که بدون نکوهِش) ی حوزه

حقوق  مبحثدر  یموضوع جدید رویکردیچنین  بسط و گسترشرسد  کند. به نظر می انتقادی تحلیل می

؛ ساچ و ۲۰۰۴؛ هلند و اسکورفیلد، ۲۰۰۲؛ کیورهولت، ۲۰۰۱کودک است )برای مثال، رجوع کنید به پوپاواک، 

است. در  ُسنت فکریتثبیت بیشتر این کمک به (. هدف از نگارش این مقاله ۲۰۱۰؛ کوئنردستد، ۲۰۰۵واکر، 

خواهیم داشت به مبانی چارچوب حقوق کودک، یعنی فرضیات مربوط  شروع این بحث انتقادی، نگاهی دوباره

به کودکان از یک سو و تحوالت صورت گرفته در حقوق بنیادین )بشر( از سوی دیگر. در ادامه در بحثی 

انتقادی چهار موضوع مهم و مرتبط با یکدیگر را بررسی خواهیم کرد که بیشتر در زمینه حقوق کودک مطرح 

افزایش مداخالت حقوق به سمت حق و ( گذار از ۲؛ )بودن گو پاسخ معنی تفسیر استقالل به( ۱شوند: ) می

( نگاه به حقوق کودک به عنوان ۴حقوق کودک؛ ) ی فردی و جمعی در حوزه  بین دیدگاه ی رابطه( ۳)؛ 1قضایی

 ی را درباره گیری، مطالبی آموزشی و تربیتی. در بخش نتیجه ی هدف یا چارچوب مرجع برای عمل در حوزه

 ارائه خواهیم داد. « مطالعات انتقادی حقوق کودک»

                                                 
1
. Juridification 
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 . مبانی چارچوب حقوق کودک ۱

رود.  های اجتماعی مرتبط با کودکی و آموزش کودکان به شمار می نامه گام مهمی در تأیید انگاره تصویب پیمان

داند: تغییر تصویر کودکی  پیشرفت همزمان در دو زمینه می ی ( چارچوب حقوق کودک را نتیجه۲۰۰۰ورهلن )

 از یک سو و بسط پروژه حقوق بشر از سوی دیگر. 

( مهر تأییدی بر این موضوع بود که کودکان ۱۲نامه )ماده  مطرح شدن حق آزادی عقیده برای کودکان در پیمان

انه ابراز کنند ها را آزاد های خاص خود را داشته و این دیدگاه توانند دیدگاه نیز، درست همانند بزرگساالن، می

( معتقد است به رسمیت ۲۰۰۰(. ورهلن )۱۹۹۸؛ متیوز و لیم، ۱۹۹۱؛ ویلکاکس و نایمارک، ۱۹۹۰)میلیتیگولسن، 

در   تر ی وسیع کودکی در گسترهی  تصویِر تغییر یافته توجیهبه معنی  ،نامه کودکان در پیمان 2شناختن عاملیت

ز شده بود یعنی زمانی که برخی متخصصان پیشرو در امر جامعه بوده است. این تغییر از قرن نوزدهم آغا

(. این دست ۱۹۸۹آموزشی و تربیتی با محوریت کودکان بودند )سیمون و فن َدم،  نوینآموزش به دنبال جنبش 

پیدا کردند. برای درک بهتر تحوالت صورت گرفته در راستای احترام  تازهمبنایی  ۱۹۶۰ها در پایان دهه  اندیشه

را  جامعه که به دنبال رهایی از قید و بندها بود فراگیر در بخش باید جنبش رهایی ،لیت کودکانبه حق عام

های متعدد اجتماعی از جمله جنبش فمنیستی، جنبش دانشجویی،  . این موضوع نقطه شروع جنبشبررسی کرد

رفت  میتر نقطه شروع جنبش حقوق کودک به شمار  جنبش حقوق مدنی، و مانند آن و در سطح وسیع

؛ روز و ۲۰۰۰)ورهلن، آنهای گوناگون  شاخهتنوع در مفهوم جنبش حقوق کودک با  رغِم علی(. ۲۰۰۹)استامرز، 

ها و  اتصال بین تجربه ی نقطه ،و همین موضوع شناختهعاملیت کودک را به رسمیت   (، این جنبش۲۰۰۷دوبی، 

دهی به جهان اطراف خود بیش از  در شکل . به این ترتیب، نقش کودکانبوده استها در این جنبش  دیدگاه

با نسبت به کودکان  بزرگساالن و نهادهای آموزشی  ی ادعاهای پدرساالرانهپیش به رسمیت شناخته شد، و 

کرد  که جنبش حقوق کودک از کودکی ارائه می« جایگزینی»انتقاد مواجه گردیدند. برای درک بهتر تصویر 

مقایسه کرد که پیش از آن مفهوم غالب در « کودک فاقد صالحیت»مفهوم  را با« کودک مستقل»توان مفهوم  می

(. در مفهوم کودک مستقل بر حقوق کامل ۲۰۰۲؛ جیمز و همکاران، ۱۹۹۸رفت )فریمن،  به شمار می حوزهاین 

سالی در دیدگاه دوم )یعنی دیدگاه کودک فاقد  بزرگ الگویسازی  شهروندی کودکان تأکید شده و عادی

هم تصویر مبتنی بر کودک مستقل و هم تصویر مبتنی بر کودک فاقد ، نامه شود. در پیمان رد میصالحیت( 

. این حقوق در اند تفسیر شدهحق برخورداری از حمایت و حق مشارکت  عناوینو تحت   صالحیت لحاظ شده

                                                 
2
. Agency  
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و  خوداز حقوق  کنار حق برخورداری از امکانات، یعنی حق برخورداری کودک از خدمات جهت حمایت

، به «جامعیت»(، با مطرح کردن مفهوم ۱۹۹۰دهند. هاماربرگ ) نامه را تشکیل می ، محتوای کلی پیمانآناعمال 

نامه اشاره دارد. با وجود به رسمیت شناخته شدن نقش  وابستگی متقابل بین حقوق گوناگون کودک در پیمان

های  انات، و مشارکت در جامعه، پژوهشمکمل حقوق کودکان در برخورداری از حمایت، برخورداری از امک

نامه، حق مشارکت مورد تأکید ویژه قرار گرفته است  دهند که در دوره پس از تصویب پیمان اخیر نشان می

 (. ۲۰۰۹)رینارت و همکاران، 

المللی اشاره دارد که به  پروژه حقوق بشر به روندی سریع در سطح ملی و بین ،(۲۰۰۰ورهلن ) ی به گفته

 (۱۹۹۰شناختن و گسترش حقوق بنیادین و اساسی را از جمله برای کودکان در پی داشته است. جاپ )رسمیت 

کودکان در رویکرد حقوق بنیادین اهمیتی حیاتی داشته و  ازحمایت حقوقی هر چه بهتر بر این باور است که 

در  ،ال، تحوالت اخیرهای محوری در جنبش حقوق کودک بوده است. برای مث از خواستهروال قانونی رعایت 

اهمیت طرح جامع حمایت حقوقی از کودکان را  ،راستای حرکت به سوی عدالت متناسب با وضعیت کودکان

(. بر این ۲۰۰۹اند )شورای اروپا،  های حقوق کودک نیز مدعی آن بوده دهد که تعدادی از سازمان نشان می

و بزرگساالن بوده است. در نتیجه، در رویکرد اساس، جنبش حقوق کودک خواستار حقوق برابر برای کودکان 

شوند و  کودک نیز به رسمیت شناخته می 3غیرعینیحقوق بنیادین در زمینه تربیت و پرورش کودکان، نیازهای 

ای که کودکان بتوانند در زندگی خود از کرامت  تالش این رویکرد ایجاد شرایط برابر در زندگی است به گونه

 ،شروع مداخالت آموزشی و تربیتی ی نقطه تا به امروز،(. از آن زمان ۱۹۶۹)الروک،  انسانی برخوردار شوند

شده از سوی بزرگساالن و نهادهای آموزشی نبوده، بلکه این مداخالت بر مبنای  دیگر مفاهیم و تعاریف ارائه

مهار نه پس شوند. هدف مداخالت آموزشی از این  اند که توسط خود کودکان مطرح می شکل گرفته مفاهیمی

بوده است.  غالببخشی کودکان از وضعیت  های خاص کودکان )کودکان خطرناک( در جامعه، بلکه رهایی گروه

حقوق بنیادین نیازمند ایفای نقش فعاالنه از سوی دولت بوده که باید برای تحقق  مبتنی بر رویکرد ،در نهایتو 

 (. ۲۰۰۳داویس و پاول، ؛ ۲۰۰۰حقوق کودکان حمایت الزم را به عمل آورد )وول، 

نامه  گسترش پیمان موجباتاند که  ای شکل گرفته زمینه تغییر در تصویر کودکی و گسترش حقوق بشر هر دو در 

مفاهیم استقالل کودک و حقوق  ی از آن زمان به این سو، فرضیات مطرح شده درباره را فراهم کرده است.

های این  حال، در مطالعات حقوق کودک چندان به ویژگیاند. با این  شکل داده راحقوق کودک  ،بنیادین

                                                 
3
. child’s subjective needs 
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گیری حقوق کودک در دست نیست. به  فرضیات توجه نشده است. در نتیجه، تصویر کاملی از چگونگی شکل

و کدام ساختارها  بودهحقوق کودک برای کودکان مفید  ی دانیم کدام ساختارها در زمینه همین دلیل، درست نمی

منجر شوند. در بخش بعدی، برخی از این مسائل را بیشتر بررسی خواهیم  معکوسثراتی توانند به بروز ا می

 کرد. 

 پذیری  مسوولیتگویی و  تا پاسخ مسوولیت. از استقالل در ۲

محور چارچوب حقوق  ،تر گفته شد، تصویر کودکی و کودکان مستقل و دارای صالحیت همان گونه که پیش

شک حرکتی مهم و رو به جلو در ترفیع جایگاه کودکان  یت کودک بیعاملتن کودک است. به رسمیت شناخ

های غالب از مفهوم استقالل کودک، فرض بر این است که  (. با این حال، در برداشت۲۰۰۷بوده است )فریمن، 

والدین یا بزرگساالن دیگر حقوق خود را تحقق بخشند.  ی ز به مداخلهاتوانند مستقل و بدون نی کودکان می

و پاسخگو در جامعه عمل کنند. این وضعیت را  مسوولرود به عنوان شهروندانی  ن، از کودکان انتظار میهمچنی

شود که  کارهای عملی آموزش حقوق کودک مشاهده کرد. در این وضعیت، چنین تصور می توان مثال در راه می

برای اعمال این حقوق هستند. نیازی  شوند پیش حقوق کودک آموزش داده می ی دانش و اطالعاتی که در زمینه

کارهای آموزش حقوق کودک، کودکان  الف(، در برداشت غالب نسبت به راه ۲۰۱۰به گفته رینارت و همکاران )

این حقوق را محقق سازند. در این دیدگاه کودکان  ،شوند که بتوانند در ادامه دلیل با حقوق خود آشنا میاین به 

شوند تا بتوانند عملکردی مناسب داشته و در تحقق حقوق خود ایفای نقش  باید با نیازها و منافع خود آشنا

کند )برای مثال، رجوع کنید به  در بحث بزهکاری کودک شکل بارزتری پیدا می ،فردی مسوولیتکنند. تأکید بر 

(. به ویژه این که در بحث بزهکاری، کودکان در صورت نقض هنجارها ۲۰۰۶؛ مونسی، ۲۰۰۵ساچ و واکر، 

"عدم گذشت و بخشش و  4"هراس اخالقی"اجتماعی ناشی از  فضایشوند. در  قلمداد می مسوولش از پیش بی

فردی کودکان منجر شود و والدین آنها را به ابزاری برای  مسوولیتتواند به  ، این رویکرد می5در برابر جرم"

 (. ۲۰۰۵مجازات مجدد تبدیل کند )گیلیس، 

گروهی از سازی  روند همگوناول به  نقدرا مطرح کرد.  نقدتوان دو  یدر بحث تفسیر استقالل دست کم م

فرضی  رود به عنوان کودکان مستقل عمل کنند. در اینجا پیش شود که از آنها انتظار می کودکان مربوط می

ان (، به گوناگونی کودک۲۰۰۶مویهر )-استقالل وجود دارد که به گفته تارولی و اسکات ی درباره 6"گرایانه ذات"

                                                 
4
. Moral panic  

5
. Being tough on crime  
6
. Essentialist  
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تواند  گیرد، در حالی که این تنوع می محیط رشد کودکان را نادیده می ی توجه است و همچنین تنوع گسترده بی

های متفاوت درباره مفهوم استقالل منجر شود. همچنین، مسئله منابع در  ها و انگاره گیری برداشت به شکل

شود. نگاهی که کودکان  رض نادیده گرفته میف دسترس کودکان برای نیل به آرمان استقالل انسانی در این پیش

گیرد.  داند، به جز سن سایر شرایط مهم در زندگی کودکان را نادیده می را گروهی همگون در جامعه می

 اگرچه شود، های اخالقی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، یا مذهبی بین کودکان نادیده گرفته می تفاوت

بارز این  ی (. نمونه۱۹۹۶گذارند )برمن،  پذیری کودکان تأثیر می مسوولیتسن بر  ها گاه بیشتر از این تفاوت

های حقوق کودک ترویج  مشاهده کرد که از سوی سازمان 7"مذاکره در خانه"توان در مدل  وضعیت را می

 ی گونهای جدیدی از برخورد با کودکان وارد آموزش خانواده گردید که  ا مطرح شدن این مدل، شیوهبشود.  می

شد. در این مدل، والدین باید به همراه فرزندان خود و بر مبنای روابط متوازن قدرت و  آرمانی خانوار تلقی می

دوبی -فندنبروک و بوورن ی بر اساس مذاکره و گفتگو، مسیر آموزش را تعیین کنند. با این حال، به گفته

ها  مهارتسازد. تأکید بر این دست  ا برجسته میکالمی و فردی کودک ر های مهارت ،(، مذاکره و گفتگو۲۰۰۶)

دیگری که توانایی همراه شدن با این هنجار جدید  افرادها در جامعه مفید باشد، اما برای  شاید برای برخی گروه

محکی را برای سنجش کودکان پدید  ،گرایانه نسبت به استقالل آمیز خواهد بود. دیدگاه ذات را ندارند، تبعیض

سازی گروه کودکان در  مبتنی بر سن است. این دیدگاه نه تنها به همگون "عینی"اساس آن معیار  آورد که می

کند. با این حال، بزرگساالن همیشه  شود، بلکه بین کودکان و بزرگساالن نیز گسست ایجاد می جامعه منجر می

رسد  ند. بنابراین، به نظر میک منطقی و بامالحظه ندارند، و این موضوع در مورد کودکان نیز صدق می یرفتار

کارهای عملی و ملموس  شود و نه به راه گرایانه از استقالل به وضعیتی انتزاعی و آرمانی منتج می برداشت ذات

گیری از آن در کنار دیگران )و با حمایت دیگران( به زندگی و محیط اطراف خود  که کودکان بتوانند با بهره

 شکل دهند. 

به کار برده شود، آموزشی  های شیوهدر  تواند می یا معیارروشی که یک هدف به  ل، نقد دومدر پیوند با نقد او

کشی برای  د اغلب به عنوان معیار یا خطنشو پرورش کودک مطرح میی  مرتبط است. هنجارهایی که در زمینه

که گیرد  شکل می نشوند. به این ترتیب، گروهی از کودکا های فردی به کار گرفته می سنجش وضعیت یا ویژگی

. داین معیارها منطبق نیست اآید که ب د، اما در عین حال گروهی دیگر نیز به وجود مینبا این معیارها مطابقت دار

رود در جامعه رفتاری مطلوب داشته  (، در این شرایط پویا، از کودکان انتظار می۲۰۰۵به گفته ماچلین و کواگبر )

                                                 
7
. Negotiation household  
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شود  تلقی می« شهروند خوب»الگوی رفتاری است که با آن چه عموما فرض این دیدگاه نوعی  باشند. پیش

شان( را  همخوانی دارد. در صورت برآورده نشدن توقعات و ضروریات شهروند خوب، کودکان )و والدین

(. با این حال، در ۲۰۰۸؛ آلبرگ، ۲۰۰۶دانست )مونسی،  مسوولتوان در قبال خطاهای آموزشی و پرورشی  می

گذارند  تأثیر می« مسوولیتقبول »ردی کودکان و جوانان، شرایط اجتماعی رشد کودکان که بر ف مسوولیتبحث 

از دوش دولت به عنوان  مسوولیتممکن است نادیده گرفته شوند. در این وضعیت، استقالل به معنی انتقال 

ه باید این حمایت از رشد استقالل )تحقق حقوق( کودکان به دوش کودکان و والدین آنها است ک مسوول

را در وضعیت جدید بر عهده بگیرند. به این ترتیب، توقعات اجتماعی به وظایف فردی در حوزه  مسوولیت

کنند. برای مثال، در بحث بزهکاری کودکان، مشخص کردن حداقل سن برای  آموزش و پرورش تقلیل پیدا می

المللی، کودکان را  دکان در سطح بینهای مدافع حقوق کو کیفری، تحت حمایت ائتالف بزرگ سازمان مسوولیت

گیری از ابزارهایی مثل  رود با بهره سازد. از سوی دیگر، از کودکان انتظار می می مسوولدر برابر رفتارهای خود 

 چنین گرایشی،در واکنش جامعه نسبت به رفتارهای بزهکارانه خود مشارکت داشته باشند.  8عدالت ترمیمی

 .ولیت فردی کودکان در پی داردفردی را در بحث مسو بهسائل اجتماعی م کردنتبدیل  9"صریِحآموزش "خطر 

 افزایش مداخالت قضاییدعاوی حقوقی تا  . از حِق۳

 ،بسط حمایت از حقوق کودک و برخورداری از حق مشارکت در جامعه ی ادعای جنبش حقوق کودکان درباره

بانه نسبت به کودکان پیش رفته است. این ام یمموضوعی است که تحت تأثیر تالش برای محدود کردن نگاه ق

(، یکی از ۲۰۰۴اند. به گفته همریکا و هیتینگ ) از کودکان نمود یافتهحمایت حقوقی ها به ویژه در تقویت  تالش

برداشت قضایی از این حقوق است. مبنای این  ،حقوق کودک ی های مهم دیدگاه حقوقی در زمینه ویژگی

سازد. این ادعای حقوقی به اجماعی  ادعایی حقوقی است که ظاهرا عدالت را مییا   برداشت منطق قاعده

های مدافع حقوق کودک برای بهبود جایگاه  (. دستاویز سازمان۲۰۰۵اجتماعی و عمومی اشاره دارد )کاکبرن، 

فعلی  حقوقی کودکان، مثال در بحث واکنش به بزهکاری کودکان، نمود هر چه بیشتر دیدگاه حقوقی در گفتمان

« افزایش مداخالت قضایی»توان بر اساس مفهوم  دیدگاه حقوقی در این زمینه را می ی حقوق کودک است. غلبه

(. اگر چه این ۱۹۹۲حقوقی اشاره دارد )هانت،  شرایطروابط اجتماعی در  10«استعمار»تشریح کرد که به 

هر روز بیش از پیش به  قضاییافزایش مداخالت شود، روند  کارهای آموزشی محدود نمی موضوع به راه

                                                 
8
. restorative justice:  ی وارد شده به فرد قربانی ها صدمات و زيان در جبران مشارکت مجرم ی افزايشاسـت بـرا یفرآيند یعدالت ترميم  

9
. Educationalize 

10
. Colonization  
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گیری  آن شکل ی شود، و نتیجه ن تربیتی وارد میمسووالروابط بین کودکان و والدین و دیگر  ی حوزه

 ی ادعای مجموعه ،های بارز در این زمینه کارهایی آموزشی و تربیتی بر پایه مفاد حقوقی است. یکی از نمونه راه

(. با ۲۰۱۰های مدافع حقوق کودک مبنی بر منع قانونی تنبیه بدنی کودکان است )ساندرز،  سازمان ی گسترده

وجود این ادعاهای موجه دال بر افزایش برابری حقوق برای کودکان و جوانان، با هدف ترسیم هر چه بیشتر 

 شوند.  ها، نکاتی انتقادی نیز در خصوص این دیدگاه حقوقی مطرح می منافع خاص این گروه

تواند به روابط  حقوق بشر می ی حقوقی در زمینه ًاانتقاد اول به این خطر بالقوه مربوط است که دیدگاه صرف

اند که در دیدگاه  ( هر دو به این نکته اشاره داشته۲۰۰۵( و کاکبرن )۱۹۹۶اجتماعی دوقطبی منجر شود. برمن )

تواند به  این دیدگاه می ،شود و در نتیجه سانی تأکید میافراد دخیل در روابط ان حقوقی بیشتر بر منافع فردِی

های مختلف منجر شود. به ویژه در روابط آموزشی و تربیتی، این دیدگاه  گیری مخالفت در بین طرف شکل

تواند میزان تعارض را افزایش دهد، به خصوص زمانی که منافع کودکان در تقابل با منافع والدین یا دیگر  می

گیرد. تنها راه حل این مسئله ارزیابی منافع متقابل است که  ر امر آموزش، مثل معلمان، قرار میافراد دخیل د

گیری دو گروه برنده و بازنده منجر  به شکل و صرفًاشده طرف مثل قاضی انجام ن اغلب به دست ناظر بی

افراد دخیل در این روابط برخورد با روابط اجتماعی نه تنها مسائل اجتماعی را از دست  ی شود. این شیوه می

کار از  ، یعنی شهروندان درست«شهروندان خوب» ی بندی افراد به دو دسته به تقسیمکند، بلکه همچنین  خارج می

 . شود نجر میشکن، از سوی دیگر م ، یعنی شهروندان قانون«شهروندان بد»ی بدنام  دستهیک سو و 

د با مسائل اجتماعی در سطح مفهومی و انطباق با موازین و چگونگی برخور ی انتقاد دوم بیشتر به بحث درباره

«. آموزش و تربیت مطلوب»رویکردهای مناسب در  ی شود، یعنی بحث درباره هنجارهای اجتماعی مربوط می

کارهای  گوید قواعد حقوقی حرکت را به سمت راه انتقادی فرضی است که می ،شروع در این نگاه ی نقطه

گاه خنثی نیستند. این  دهند. با این حال، هنجارها و قواعد حقوقی هیچ شی سوق میملموس اجتماعی و آموز

اجتماعی مورد استفاده قرار  فضاییقواعد همیشه به نوعی بازتاب منافع گروه غالب در جامعه هستند، یا در 

موارد با الگوی  (. این تفسیر در بیشتر۱۹۹۲کند )هانت،  ارائه می را گیرند که تفسیری خاص از این قواعد می

( به درستی ۱۹۹۷مطابقت دارد. با این حال، همان گونه که مارشال ) ،متوسط سفیدپوست غالب ی زندگی طبقه

، شرایط آموزشی در محیط رشد کودکان و نیز شرایط تحقق «جدا شده از بستر »گوید، در این رویکرِد  می

و شرایط  بودهشد، این شرایط معموال بسیار متنوع  اشاره گونه که قباًل شود. همان حقوق کودکان نادیده گرفته می

قومی و نژادی، اقتصادی و مذهبی نیز در چگونگی  ی شوند. نه تنها سن، بلکه پیشینه اجتماعی متعدد را شامل می
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گیرند.  توجهی قرار می گیری حقوق کودکان تأثیر دارند. گاه این شرایط ملموس آموزشی و تربیتی مورد بی شکل

قید و شرط است، یعنی حقوقی که از هر گونه رابطه  یا بی« مطلق»ادعای وجود حقوق  ،توجهی این بی ی هنتیج

 شوند.  پذیری در جامعه مستقل دانسته می مسوولیتمتقابل یا 

 دیدگاه فردی و جمعی در بحث حقوق کودک  ی  . جایی در میانه۴

حقوق کودک . است در جامعه آنمنافع  گروه ویک  برجسته شدن به معنایپذیرش حقوق بشر برای کودکان 

های پیشین  ، که در بخشافزایش مداخالت قضاییپذیری و  مسوولیتایجاد  در ارتباط با گرایشاتی همچون

برای کودکان  فردی و جدا از دیگرانای از حقوق  مجموعه عنوانبه  به شکل نمایانی ،مورد اشاره قرار گرفتند

( باعث ایجاد ۲۰۰۶دیدگاه فردگرایانه، حقوق کودک نه تنها به گفته هانتینگتون ). در این ریزی شده است طرح

تحت »را جامعه در بحث جایگاه اجتماعی کودکان  ،شود، بلکه این فردگرایی وضعیت دوقطبی در جامعه می

نامید، « وانانسرزمین کودکان و نوج»توان آن را  کند که می دهد و جامعه را به مکانی تبدیل می قرار می« الشعاع

در (. ۲۰۰۷؛ اسمیت، ۲۰۰۰کارهای تدوین شده برای کودکان )ورهلن،  ها و راه برای سیاستجدا ای  حوزهیعنی 

هایی برای رشد  به فرصت ، بیشتر، حقوق کودک«سرزمین کودکان و نوجوانان» بسطبا  ،دیدگاه فردگرایانه

جایگاه  ،ز معیارهای مهم کیفی در این سرزمین. یکی اشود می تعبیراجتماعی کودک به مثابه فردی مستقل 

شود که زینکر  ای نگریسته می کودکان از دریچهبه حقوقی کودکان است. در این سرزمین بیش از هر چیز 

کند. در این دیدگاه، کودکان و نوجوانان در جامعه جایگاهی  یاد می 11«مهلت قانونی »( از آن با عنوان ۲۰۰۰)

های آن است. اگر چه این  کودکی و نوجوانی از ویژگی دوراندهی  گسترده و شکل متمایز دارند که انزوای

های جایگاه کودکان در جامعه بوده است، اما در طول زمان معنایی متفاوت  تا به امروز از ویژگی مهلت قانونی

توانند آزادانه  یدارد که در آن کودکان م« تجربی»کند. در نگاه تاریخی، این جایگاه بیشتر کارکردی  پیدا می

کودکی و  ی جایگاه خود را به عنوان بزرگساالن آینده تجربه و واکاوی کنند. در حال حاضر، کارکرد اصلی دوره

گیری به سمت این بازار است، و کودکان باید در این دوره چگونگی  آشنایی با بازار کار و جهت ،نوجوانی

را سازی مرزهای خانواده( و مدرسه  و نیز محیط خانواده )فردیدر بازار کار  قابل تغییررویارویی با مسیرهای 

صرفا هدفی آموزشی و تربیتی ، بلکه نه (. در این دیدگاه، پذیرش عاملیت کودکان ۲۰۰۶فرا بگیرند )اولک، 

حقوق از  ،تر ای گسترده و در حوزه ضرورتی اجتماعی نیز هست. در نتیجه، برداشتی بسیار خاص از عاملیت

کودکان و  ی شده سرزمین نهادینهدرون گیرد که عبارت است از تخصیص جایگاه به کودکان در  میکودک شکل 
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کودکان فردی توان صرفا بر اساس حقوق  نوجوانان. بنابراین، میزان مطابقت فرهنگ با نیازهای کودکان را نمی

به  ،رود. این بعد جمعی ارزیابی کرد. حقوق کودک بعدی جمعی نیز دارد که از منافع فردی کودک فراتر می

شود  توزیع مجدد کاالهای اجتماعی در جامعه، نه تنها برای کودکان بلکه برای تمام شهروندان جامعه مربوط می

(. در این دیدگاه، تحقق حقوق کودک جدای از حقوق بشر نیست و صرفا به سرزمین ۱۹۸۹)بولنز و مورتیه، 

و به جای استفاده از  خوردهدک اساسا باید به حقوق بشر گره شود. حقوق کو کودکان و نوجوانان محدود نمی

ی مشترک برای کودکان و بزرگساالن لحاظ مسوولیت، این حقوق باید به عنوان مسوولیترویکرد مبتنی بر تقسیم 

حل برای مسائل اجتماعی در  یافتن راه به منظوِرگو و شوند. انجام این کار نیازمند مشارکت و گفت

کودکان و بزرگساالن در کنار یکدیگر  و در آن بوده« فضایی مشترک»که در واقع است  کودکان 12یجهان زیست

و در ساخت محیط  شده. به این ترتیب، کودکان نیز درست همانند بزرگساالن، شهروند محسوب گیرند قرار می

در  نیز جمعِی حقوق کودکعد مشارکت دارند. به عالوه، ُب گیرند، و جایی که در ارتباط با دیگران قرار میرشد 

؛ ۲۰۰۹؛ استامرز، ۱۹۹۷کودکان مستتر است )باکسی،  یجهان به چالش کشیدن روابط موجود قدرت در زیست

روابط قدرت با هدف تغییر این روابط در راستای ترویج  ی (. بنابراین، هدف در اینجا تحلیل نقادانه۲۰۱۰آیف، 

ین رو، تحقق حقوق کودک فرایندی مبتنی بر یادگیری جمعی کرامت انسانی کودکان و بزرگساالن است. از ا

شود  روابط قدرت محسوب می است که در آن حقوق کودک چارچوبی برای کنش اجتماعی و تحلیل انتقادِی

 الف(.  ۲۰۱۰)رینارت و همکاران، 

 . حقوق کودک به مثابه هدف یا به مثابه چارچوب مرجع ۵

توان گفت  حقوق کودک، می ی های فعلی در زمینه بحث ی ز مجموعهتر گفته شد و نی بر اساس آن چه پیش

شود که باید به آن دست پیدا کرد نه به عنوان چارچوب مرجعی  حقوق کودک معموال به عنوان هدفی مطرح می

 ی گوناگونها دهد که برداشت شود. این موضوع نشان می میآموزش و تربیت استفاده  ی که برای عمل در زمینه

 چنینفرض  ماهیت حقوق کودک وجود ندارد. پیش ی ق کودک مبهم هستند و اجماعی اجتماعی دربارهاز حقو

منبع اطالعات و آگاهی برای  ،نامه حقوق کودک این است که پیمان ی غالب در زمینهتفکر اجماعی 

ها ایجاد  عیتنامه دیدگاهی را نسبت به واق . پیمانشود در نظر گرفته میکارهای عملی  گذاری و راه سیاست

حقوق  ی (. تفکر اجماعی در زمینه۲۰۰۱نامید )پوپاواک، « ی اختالف و فاصله مساله »توان آن را  کند که می می

نامه سازگاری ندارد. این واقعیت به عنوان واقعیتی آرمانی  سازد که هنوز با پیمان کودک واقعیتی را نمایان می
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ی  مساله. دست یافت که باید به آن شود  مطرح می و به عنوان هدفینامه حاصل شده  شود که از پیمان معرفی می

، یعنی شکاف بین شرایط واقعی رشد استبه گسست بین واقعیت عملی و آرمانی مربوط  اختالف و فاصله

نامه به گسترش حقوق کودک  برای رشد کودکان ایجاد شود. بنابراین، اجرای پیمانباید کودکان و شرایطی که 

نامه در این دیدگاه  شود. به بیان دیگر، اجرای پیمان شکاف بین شرایط واقعی و آرمانی مربوط می برای کاهش

پذیری کودکان در راستای اهداف و استانداردهایی که در  عبارت است از اقدام برای تحقق این اهداف و جامعه

گوها و برداشت نقطه پایانی بر گفت (، حقوق کودک در این۲۰۰۸اند. به گفته روز و دوبی ) نامه لحاظ شده پیمان

 است. 

شروعی برای  ی کنند که نقطه روز و دوبی در واکنش به این تفسیر، برداشتی را از حقوق کودک مطرح می

شود. حقوق کودک را نباید در همان ابتدا هنجاری جدید در پرورش کودکان تلقی کرد.  گو محسوب میو گفت

دهی به تعامل هرروزه با کودکان دانست. در این دیدگاه،  برای شکلمرجع چارچوبی بلکه، حقوق کودک را باید 

به  شود و شروع می آموزش و تربیت ی ساخته در زمینه های پیش از انگارهکه دفاع از حقوق کودک حرکتی است 

تنی کارهای مب . راهکند حرکت می ،پردازی شده کودکان مفهوم یجهان زیست ی سمت شکلی از آموزش که بر پایه

شروعی ایجاد شود که مبنای قواعد حقوقی   ی های کودکان ترکیب شوند تا نقطه بر حقوق کودک باید با تجربه

کارهای آموزشی است. موضوع اصلی در اینجا نقش جامعه در حمایت از کودکان با توجه  راه ی نیست بلکه پایه

جهان  دخیل در ساخت زیست یافراد مثابهه نقش کودکان ب آن ضمِنست، که به وابستگی متقابل و خالقیت آنها

و  بسترنامه و حرکت به سمت  . این به معنی فاصله گرفتن از متن پیماننیز به رسمیت شناخته شوندشان  اطراف

بنا  نه در سطح قوانین کلی و انتزاعی بستری و چنین برحقوق کودک باید دقیقا . محیط زندگی کودکان است

فرض بر این است که حقوق کودک در بستر مشخص تاریخی، فرهنگی و  ،دیدگاه . در اینشده و فهمیده شود

ساختارهای متفاوتی ممکن است گیرند. به دلیل تنوع بسترهای اجتماعی، حقوق کودک نیز  اجتماعی شکل می

. اما این به معنی وجود داشته باشنداز حقوق کودک  مختلفی لاشکا مشخص، و گاه حتی در یک بسترداشته 

های  فایده بودن یا عدم نیاز به برداشت حقوقی و قانونی از حقوق کودک نیست. با این حال، این برداشت بی

خود به  ی حقوقی نیز به نوبه دهند و این قواعِد نامه را تشکیل می ترین تفاسیر از پیمان اولین و اصلی ،حقوقی

 ویسندگانشود و ن ر بررسی حقوق کودک مطرح میچه در اینجا به عنوان دیدگاه انتقادی د تفسیر نیاز دارند. آن

در اینجا ضمن »شود.  ها و تفاسیر مربوط می دهد، دقیقا به همین برداشت را در جایگاه مخالفان انتقادی قرار می

تاریخی، اقتصادی و -معاصر و ارتباط آن با تنوع بسترهای اجتماعی ی پذیرش تکثر منافع و حقوق در جامعه
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شد کودکان، باید به این موضوع نیز توجه داشت که گاه بسته به همین بسترها، فرهنگی در محیط ر

 پردازی مفهوم"، این دیدگاه را هگیرند. در اینجا به پیروی از موف هایی متفاوت از کرامت انسانی شکل می برداشت

کودک از  (. درک حقوق۶۵ب:  ۲۰۱۰)رینارت و همکاران، « نامیم. حقوق کودک می ی در زمینه 13ترکیبی"

حقوق کودک است. در  ی در منطق غالب در زمینه ای و اساسی ریشه ینیازمند تغییر مسیر مبتنی بر بستر، دیدگاِه

سازی از باال به پایین نیاز  این دیدگاه حقوق کودک هنجار یا استانداردی جدید در آموزش نیست که به پیاده

شود که نیازمند ایجاد پیوند با  ای حقوق کودک استفاده میبر ترکیبیپردازی  داشته باشد، بلکه از نوعی مفهوم

از پایین به »توان آن را رویکردی  آنها است. این رویکرد که می یجهان کودکان در زیست ی های هرروزه تجربه

( برداشت و یادگیری از طریق تجربه را به ۲۰۱۰؛ آیف، ۱۹۹۷)باکسی،  ،در بحث حقوق کودک دانست« باال

 یجهان دخیل در امر آموزش به زیست والدین، معلمان و سایر افراِد همچون انیدیگردر همراهی با  وهمراه دارد 

کند. به باور  . به همین دلیل، ایجاد پیوند بین حقوق کودک و حقوق بشر اهمیت پیدا میگیرد صورت می ،کودک

در جامعه و ارزیابی  خودایگاه فرایندی فردی و نیز جمعی است که هدفش درک ج ،، فرایند یادگیریویسندگانن

این جایگاه و نقش آن در احترام به کرامت انسانی است. حقوق کودک را باید چارچوب مرجعی برای  ی تجربه

 و کنترل بازتاب این تجربه دانست. بر این اساس، قوانینی مثل ممنوعیت تنبیه بدنی را نباید ابزاری برای تنظیم

سازند یا خیر. با  سوال این است که آیا چنین قوانینی این نوع رفتار را متوقف می رفتار والدین دانست. بنابراین،

به وجود رفتار والدین  ی تواند چارچوب مرجعی را برای اندیشیدن درباره این وجود، ممنوعیت تنبیه بدنی می

این رویکرد، حقوق و در صورت لزوم چارچوبی را برای تغییر این رفتار ضمن حفظ احترام ایجاد کند. در آورد 

با کودکان در جامعه دانست  رفتارچگونگی  ی درباره انتقادیکودک را باید چارچوب مرجعی برای بازاندیشی 

 های متفاوت در اندیشه و برخورد با کودکان در جامعه به کار گرفته شود.  تواند برای رسیدن به شیوه که می

 . حرکت به سمت مطالعات انتقادی حقوق کودک ۶

 ی درباره انتقادیکارهای آموزشی بدانیم که هدف آن بازاندیشی  ر حقوق کودک را چارچوب مرجعی برای راهاگ

کودک است، به بینش  یجهان کرامت انسانی در زیست ی ارتباط کودکان با یکدیگر و با بزرگساالن و تجربه

چارچوب حقوق کودک نیاز  ی پایهکارها بر  گیری این راه فرایندها و منطق مؤثر در شکل موردتری در  عمیق

های علمی و دانشگاهی مرتبط با حقوق کودک در دنیای امروز برای افزایش  خواهیم داشت. با این حال، رشته

گوید  ( می۲۰۱۱گیرند. اگر چه آالنن ) بهره نمی« مخالفت انتقادی»دانش خود در این زمینه چندان از رویکرد 
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شده در جامعه تأکید  های سرکوب بخشی گروه بیشتر بر رهایی ۷۰ ی ههعلوم اجتماعی د رویکرد انتقادی در

رسد این  به سمت بازاندیشی در موضوعات مورد مطالعه سوق پیدا کرده است، به نظر می ۸۰ ی داشته و در دهه

مطالعات حقوق کودک صورت نگرفته است. یکی از علل اصلی این وضعیت رویکرد  ی تحول )هنوز( در زمینه

حقوق کودک است که چارچوب حقوق کودک را به عنوان موضوع مطالعه و بررسی در  ی جدید در زمینهنسبتا 

مطالعات حقوق کودک ایجاد کرده است  ی نامه انگیزه زیادی در زمینه رسد پیمان گیرد. به نظر می نظر می

. با این وجود، از آن آغاز شده است ۹۰ ی نوپا است و در شروع دهه (، اما این حرکت نسبتًا۱۹۹۸)ورهلن، 

گیری در زمینه حقوق کودک صورت گرفته که موضوعات و مسائل  های چشم زمان به این سو، پژوهش

های پیشین در  ( در مرور پژوهش۲۰۰۹رینارت و همکاران ) ی گیرند. با این حال، به گفته گوناگونی را در بر می

در شرایط معنا و مفهوم حقوق کودک ختن به ها به جای پردا حقوق کودک، این مجموعه پژوهش ی زمینه

ها اساسا برداشتی  شروع این پژوهش ی اند. به بیان دیگر، نقطه پرداختهآن چگونگی اجرای خاص، بیشتر به 

فرض در نظر گرفته  از حقوق کودک است که اجماع بر سر مفهوم حقوق کودک را به عنوان پیش« گرایانه ذات»

خواهد شد. در این بهتر شود وضعیت در عمل برای کودکان بیشتر  و مدعی است هر چه حقوق کودک

حقوق  ی شده در زمینه ها و نظریات ارائه ای همگام است: پژوهش بین نظریه و عمل رابطه ی برداشت، رابطه

 نامه در پی داشته باشند.  سازی هر چه بهتر پیمان کودک باید ابزارهایی عملی را برای پیاده

نامه به ابزارهای عملی بیشتری نیاز نداریم. آن چه  سازی پیمان این مقاله گفته شد، برای پیادههمان گونه که در 

 هاست که امروز هایی استداللها، و  ، ارزشی بنیادینبیشتر مورد نیاز است رسیدن به بینش عمیق درباره هنجارها

ها، هنجارها، و  اشتی از این ارزشدهند و اینکه چه برد شکل می را حقوق کودک ی در زمینه های موجود شیوه

کارها و  ها وجود دارد. این وضعیت اهمیت تحلیل انتقادی ساختار اجتماعی حقوق کودک را در انواع راه منطق

دهد. یکی از موضوعات اصلی در آشکارسازی و  حقوق کودک نشان می منطق زیربنایِیها از  انواع برداشت

مطالعات انتقادی »در « جدید»فی بنیادین است که به دنبال ایجاد رویکردی هد ،تحلیل هر چه بیشتر این فرایندها

گیری این روابط در طول  است. در چنین دیدگاهی، بررسی روابط تاریخی و چگونگی شکل« حقوق کودک

 بنیادیِن اندرکاران، منطق گو با دستو گران باید در گفت ها خواهد بود: پژوهش های مهم پژوهش زمان از ویژگی

در رسیدن به  ،های مرتبط با حقوق کودک را تفسیر کنند. دانش حاصل از این دست مطالعات و سیاست ها وشر

 ی گوی بیشتر دربارهو مذکور نقشی اساسی خواهد داشت و زمینه را برای گفت های ی روش بینش عمیق درباره

انی کودکان مهیا خواهد کرد. در راستای افزایش احترام به کرامت انس ها روشبا هدف تغییر  این موضوع
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این فرایندهای اساسی، آشکار ساختن و نمایاندن هر چه  ی برای ایجاد امکان بحث درباره هبنابراین، تنها را

پژوهشی  ی ها بدیهی انگاشته شوند و اگر موفقیتی در حوزه ها، و منطق بیشتر آنها است. اگر این هنجارها، ارزش

ها حاصل نشود، این خطر وجود دارد که  فرض برای تحلیل انتقادی پیشحقوق کودک  ی و عملی در زمینه

ها و هنجارهای مذکور به جای ایجاد یک چارچوب مرجع سیاسی و اجتماعی، به نوعی ایدئولوژی تبدیل  ارزش

 شوند. 
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