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 چکیده 

.  است  گرفته  قرار  حقوقدانان  توجه  کانون  امروزه  که  است  برانگیزی  چالش   و  مهم  مسائل  جمله  از  کودک  سن  زمینه و هدف؛

 برای   جهانی   شده  پذیرفته  رویکردهای  از  ،سن  دادن  قرار  شاخص  با  ادراک  میزان  با   متناسب  کیفری   مسئولیت  تدریجی  افزایش

 فکری  ،احساسی  بلوغ  به  کیفری  کامل  مسئولیّت  سن  تعیین  در  قوانین  بیشتر  توجه  .تاس  اجتماعی  عدالت  نشانه  و  عدالت  تحقق

  اعدام   مانند  ،سنگین  های   مجازات  اعمال   ممنوعیت  مورد  در  آنها  بیشتر  البته.  است  جنسیتی  تبعیض  نوع   هر  از  دور  به   و  ذهنی  و

ره  .اند  کرده  تأکید  ،سال  هجده  زیر  افراد  برای  ابد  حبس  و خمینی  امام  شرعی    حضرت  سن  تایید  مسئولیت ضمن  سن  بر 

در این تحقیق برآنیم ضمن بررسی قانون مجازات    این قاعده را تلطیف نموده اند. لذا  ،تا حدی با قاعده درء و اجتهاد  ،کیفری

پیرامون اندیشه ی   سه مکتب کالسیک و نئو کالسیک و مکتب تحققی  جامعه شناسان  و  دیدگاه حقوقدانان  ،92اسالمی مصوب  

  را ارزیابی نماییم.  ،مسئولیت کیفری ت امام خمینی ره در سنحضر

  گرفته  انجام  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  ،برداری  فیش  ،ای  خانه  کتاب  مطالعات  اساس  بر  شده  گردآوری  مطالب  روش پژوهش؛  

  نیز   زمینه  این  در  حقوقی  کتب  و  پژوهشی  مقاالت  و  فقهی بویژه رساله ی حضرت امام خمینی »ره«  رساالت  از  استفاده  .است

 است.  شده گرفته  فراونی بهره

  استوار   این   بر  و جامعه شناسان  حقوقدانان  نظرات  سو  یک  از  ، یافته های پژوهش موید این ادعاست که  یافته های پژوهش؛

جهانی    درویکر  با  همسو  ایشان  نظر  که  کرد  ادعا  توان  می  ،درء  قاعده  به  ایشان  استناد  و  خمینی  امام  فتاوی  به  توجه  با  که  است
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  صغیر   مورد  در  را  ( ره)  خمینی  امام   دیدگاههای   ،حقوقدانان  برخی  دیگر  سوی  از.  است  سال  18مسئولیت کودک؛ که همان  

  حد   به  که  است  کسی  صغیر»:  فرماید  می  آن  احکام  و  صغیر  بیان  در  ایشان  که  چرا  میدانند؛  بلوغ   سن  و  اسالمی  شرع  با  مطابق

  ودیعه  و  اجاره و دادن قرض و  هبه و  صلح و  بیع با خودش مال در تصرفاتش  پس ،است محجور شرعا  و  باشد نرسیده  شرعی بلوغ

  اذن   بلکه  ،باشد   صالح  و  منفعت  نهایت   در   تصرفش   و  باشد  رشد  و   تمیز  کمال   در  اگرچه...  .نیست  نافذ   اینها  غیر  و   عاریه  و  دادن

 کالم  این  در  است«.  همین  اقوی  و  ندارد  فایده  ،تصرفاتش  صحت  در  فقیهان  مشهور  نزد  نیز  وی  بعدی  اجازه  یا  و  سابق  در  ولی

 صغیر  از  اعم  و  بوده  مطلق صورت  به  شده  ذکر  عنوان  .نیست  برخوردار  بلوغ  از  که  است  دانسته کسی  را  صغیر  ،وضوح  به(  ره)  امام

   . باشد می غیرممیز و ممیز

  

 ی کیفر مسئولیت  ،بلوغ ،صغیر ،حقوقدانان  ،امام خمینی ره  : کلیدی  واژگان  
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 مقدمه   -1  

   . شود می تعیین مباشران ادراک با متناسب همواره مسئولیّت و  مجازات ، عادالنه سیستم یک در 

  مسئولیت کیفری و حقوقی و  شدن دار عهده   برای شخص صالحیت رو این  از ، است تدریجی فرد  در آگاه اراده ی  و ادراک ظهور

ملی    مناسب معیارهای   تا است الزامبزعم جامعه شناسان  ،است شده  منوط کشورها  داخلی حقوق  به ،آن اجرای قابلیت تشخیص

 مسئولیت  سن  مفهوم  که  حقوقی  های   نظام  در  منظور  این  به  . گردد  لحاظ   نیز  اطفال  منافع  و زیست بوم فرهنگی و جغرافیایی و

 تا  است  ضروری  هبلک  ،شود  گرفته  نظر  در  پایینی  بسیار  سطح  در  نباید  سن  آن  شروع  ،اند  پذیرفته   نوجوانان  برای  را  کیفری

  تاریخ  در  عطفی  نقطة  میالدی  هجدهم   قرن  گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  وی  عقلی   و  ذهنی   ، عاطفی   بلوغ  به  مربوط  واقعیتهای

 انسانی  غیر  های  شکنجه  و   خشن  و  سخت  های  مجازات  زمان  آن  تا.  رود  می  شمار  به  جزا  حقوق   جمله  از  مختلف  علوم  تحوالت

  می   هموار  قضات  های  رأیی  خود  و   ها  خودکامگی   برای  را  راه   که  ها   مجازات  و  جرایم  بودن  نی قانو  اصل  چون  اصولی.  بود  رایج

  کیفرهای  چرای  و   چون  بی   اجرای  ، گردید   می ...    و   آشنایان  ، بستگان  مجازات  به  منجر  که   ها   مجازات  بودن  جمعی   اصل  و   کرد

 سازگاری   عاقلی   انسان  هیچ  عقل   با   که  اشیا  و  حیوانات  حتی  و   بردگان  ، مجانین  ،صغار  چون  مسؤول  غیر  اشخاص   دربارة  شدید

  ی   اندیشه  میان  این  در .  برانگیخت  را  روشنفکران  و  آزادیخواهان  احساسات  ،بزهکاران  تربیت  اصالح  مسأله  به  توجه  عدم   ،نداشت

  منظر   از  مقاله   این   در  که  است  مختلفی  ابعاد  دارای  سن  صغر  و  کیفری  مسئولیت  سن  خصوص  در  ره   خمینی  امام  حضرت

سن  ، 1989 مصوب کودک حقوق  کنوانسیون 1 ماده  مطابق  (1389 : 1ج ، بی تا ،)محسنی.گیرد  می قرار ارزیابی  مورد وقدانانقح

 بلوغ  سن  ،تکالیف  و  احکام  ثبوت  سن مسئولیت کیفری برای  ،اسالمی  فقه  در  اما.  است  شده  شناخته   بزرگسالی  معیار  سال  18

 سن   ،کیفری  مسئولیت  همچنین  و   مدنی   مسئولیت  سن  ،عشری  اثنی  فقه  از  یتتبع  به  نیز  ایران  موضوعه  حقوق   در  و  باشد   می

ی بین المللی است. دیدگاههای حضرت امام  کنوانسیونها  و  داخلی   قوانینبا    تغایردر    قانونی  مواد  در  که  است  شده  دانسته  بلوغ

در بادی نظرات ایشان مخالف با   ،ندمسئولیت کیفری و مدنی دانسته ا  سن شرعی را همان سندر رساله ها و فتاوی شان    ره که

 بیان  در  ایشان  که  چرا  :. چرا که ایشان صریحا این موضوع را اینگونه عنوان کرده اندکنوانسیون های بین المللی و جهانی است

  در  تصرفاتش  پس  ،است  محجور  شرعا   و   باشد  نرسیده   شرعی  بلوغ  حد  به  که  است  کسی  صغیر»  :فرماید   می   آن  احکام  و  صغیر

  شده   استثنا  آنچه  مگر  –  نیست  نافذ  اینها  غیر  و   عاریه  و  دادن  ودیعه  و  اجاره   و  دادن  قرض  و  هبه  و   صلح  و  بیع  با  خودش  مال

  یا   و  سابق  در  ولی  اذن  بلکه  ،باشد   صالح  و  منفعت  نهایت  در  تصرفش  و  باشد  رشد  و  تمیز  کمال  در  اگرچه...    وصیت  مانند  ،است

اما؛    (14  :1392  ،)امام خمینی  .«است  همین  اقوی  و  ندارد  فایده   ،تصرفاتش  صحت  رد  فقیهان  مشهور  نزد  نیز  وی  بعدی  اجازه

به تاکیدات حضرت امام خمینی ره بر مفهوم اجتهاد و احکام ثانویه اینجاست آیا با عنایت   پرتو  در  و   حکومتی  حکم  و   سوال 

،درء  قاعده  پزیرش را در  خمینی  امام  حضرت  دیدگاه  و  نظرات  توان  می  ،  و حقوقی  تعیین  ره  کودک    سن مسئولیت کیفری 

دانست؟ حقوقدانان در این زمینه گویش ها و پنداشت های مختلفی داشته اند که در این    مطابق اندیشه ی جهانی حقوقدانان

گردد. می  ارزیابی  نوشتار  مقاله  این  در  حقوقدانان  نوجوانان  و  اطفال  کیفری  مسئولیت  قواعد  تبیین  ضمن  ،لذا  دیدگاه    به  ،از 

   است. شده دیشه های حضرت امام خمینی ره پرداختهن انتبیی
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 تبیین مفاهیم اساسی   -2

 بلوغ   -2-1

  : طالق )  «...  اجلهن  بلغن  » فاذا  همانند آیه.  است  بودن  چیزی  آستانه  و  شرف   در  و   شدن  نزدیک  ،رسیدن  معنای   به   لغت  در  بلوغ

  چشم  به   فقهی   منابع   در  که   آنچه  ( 38  :ق 1400،  جوهری)  . شد  بالغ   یعنی   «ادرک  الغالم   بلغ»   و   شدند   آن  به  یعنی نزدیک   ؛ (6

،  انصاری)  . شود  می  «طفل»   همان  یا   و   کودک   ، بلوغ  ابتدای  تا   تولد  زمان  از  انسان  فرزند  به  کلی  طور  به  که  است  این  خورد  می

   (62: ش1391

  

 سن مسئولیت کیفری -2-2

  مسئولیّت (  39:  1379،  بوشهری)  است.  آنان  بر  کیفر  یلتحم  امکان  و  افراد  به  جرم  انتساب  قابلیت  معنای  به  مسئولیّت کیفری

  که  کسی  بر  جز  تبعات  این  تحمیل  .ندارد  جرم  ارتکاب  با  ارتباطی  است و  شخص  همراه  همواره  که  است  حالتی  و  صفت  کیفری

  متناسب  یدمجرم با  مجازات  و  مسئولیّت  میزان  که  آنجا  از(  210  :1382  ،نوربها)  .نیست  میسر  ،باشد  داشته  را  تحمیل  صالحیت

  مسئولیّت   است  شده  کمتری اعمال  مجازات  ،آنان  ادراک  با  متناسب   کودکان  برای  تاریخ  طول  در  ،باشد  اوشعور    و  فهم  درجة  با

،  زلمی)  باشد   کامل   جنایی  مسئولیّت  فاقد   باید   ، دارد  ناقص   ادراک   که  کسی   رو   این   از.  است  کامل   ادراک  نیازمند   کامل   جنایی

.  بود  اطفال  کیفری  مسئولیت  سن  حداقل   بودن  پایین  ،1370  اسالمی   مجازات  قانون  انگیز  بحث  اتموضوع   جمله  از  . (71:  1983

 کیفری   مسئولیت  سنی  در  دختران  ویژه  به  که  بود  شده  باعث  کیفری  مسئولیت  سن  حداقل  عنوان  به  جنسی  بلوغ  سن  احتساب

 مسئولیت   سن  حداقل  تفکیک  عدم  ،دیگر  سوی  از.  دان  بهره  بی  مسئولیت  انتساب  برای  الزم  ذهنی  های  توانایی  از  که  کنند  پیدا

  گام   کامل  کیفری  مسئولیت  ی  عرصه  به  مطلق  مسئولیت  عدم  از  یکباره  به  اطفال  که  شد   می  باعث  ،کیفری  بلوغ  سن  و  کیفری

  سن   حداقل  بین  ،تعزیری  جرایم  در  ،نخست.  نمود  حوزه  این  در  مهمی  تغییرات  به  اقدام  1392  سال   در  قانونگذار.  بگذارند

 مورد  در  قصاص  و  حد  اجرای  عدم  برای  قضات  عمل  آزادی  سپس  و  شد  قائل  تفکیک  کیفری  بلوغ  سن  و  کیفری  مسئولیت

   داد.  افزایش را سال 18 سن زیر مرتکبان

  

   1392  اسالمی  مجازات  قانون  در  کیفری  مسئولیت  سن-3  

  هنگامی .  است  یافته  فراوان  تغییرات  زمان  طول  در  قوانین  به  توجه  با  ایران  کیفری  حقوق   در  نوجوانان  و  اطفال  کیفری  مسئولیت

  از  که  کند   می   منتقل  را  پیام  این  ضمنی  طور  به  ، کند  می   مشخص  کیفری  مسئولیت  سن  حداقل  عنوان  به  را  سنی   ،قانونگذار  که

 داشتهن پ   خود  رفتارهای   مسئول  بتواند  که  است   رسیده  ذهنی   و   روانی   ، عاطفی  بلـوغ   از  حـد   آن  به   سن   این  در   کودک   ، وی  دید 

تعیین  اسـت  روشن  ترتیب  این  به  (1  :2013  ،کیفری  اصالحات  المللی  بین  سازمان  گزارش  خالصـه)  شود  سن   حداقل  کـه 

  سنی  تعیین  برای  اقدام  واقع  در.  شود  انجام  کودکان  روانـی  و   ذهنـی  رشد   های  واقعیت  گرفتن  نظر  در  با   باید   کیفری  مسئولیت

 طبیعـت  سنی  چه  در  کودک  که  مورد  این  در  صحیح  پاسخ  به  رسیدن  برای  تسا  تکاپویی  ،کیفری  مسئولیت  برای  مناسب

  بپذیرد   را  آن  از  ناشی   مسـئولیت  کـه   دارد  را  قابلیت   این  ،نتیجه  در   و   میکند  درک  کامل   طور  به   را  است  داده   انجام   کـه  عملـی 

  از  قبل  تا   افراد  که  بود   کرده  مقرر  و   داده   م انجا  بسیط  نحـو  بـه   را  کار  این   1370  اسالمی  مجازات  قانونگذار(  131:  2013  ،دلماژ)

  از   تبعیت  با  ترتیب  این  به.  هستند  کامل  کیفری  مسئولیت  دارای   آن  از  پس  و  کیفری  مسـئولیت  فاقـد  ،بلـوغ  سـن  به  رسیدن

  در   را  کیفری  بلوغ  سن  و  کیفـری   مسـئولیت  سن  حداقل  بین  مرز  ،اطفال  کیفری  مسئولیت  تحقق  در  یکباره  و  دفعی  شیوه



 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 

 532-543، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

536 

 

  کشورهای   در  اطفال  برای  کیفری  مسئولیت  نظام   نوع   دو   ی کل  طور  به   ،آنکه  توضیح.  بود  انگاشته  یکسان  را  دو   هر  و  تهیخآم

  سن   تا  فرد  که  ترتیب  این  به.  شود  می   کامل   یکباره  به  ،اطفال   کیفری  مسئولیت  ،نخسـت  ی  گونه  در.  دارد  وجود  مختلف

 آن   از  گذر  محض  بـه  و  اسـت  کیفـری  مسـئولیت  گونـه  هر  فاقد  و  شود  می  محسوب  کودک  ، کند  مقررمی  قانون  کـه  مشخصی

 نظامی  چنین  از،  1370  اسالمی  مجازات  قانون  کنـد  مـی  پیـدا  کامـل  کیفری  مسئولیت  و  میشود  محسوب  بزرگسال  ،سن

  مـی   پیدا  ملا ک  کیفری  مسئولیت  ، آن  از  پس  و   بودند  کیفری  مسئولیت  فاقد  بلوغ  سن  به  رسیدن  تا   اطفال  زیرا  بود  کرده  تبعیت

 به   کیفری  مسئولیت  که  است   آن  دیگر  گونة  نداشت  وجود  آنها  غیر  و  تعزیری  مجازاتهای  بین  تفاوتی  مورد  این  در  و  کردنـد

  واکـنش   گونـه  هـیچ  و  است  کیفری  مسئولیت  فاقد   مطلقا    فرد  ،مشخص  سن  یکئتـا  کـه  ترتیـب  این  به.  شود  می  کامل  تدریج

  معنا   این   به.  یافته می شود  تخفیف  کیفری  مسئولیت  دوران  وارد  سپس .  نمیشود  داده   نشان  وی  ارتکابی   جرم  مقابل   در  کیفـری

  می   داده  نشان  مشابه  جرم  مرتکب  بزرگساالن  با  مقایسه  در  ری خفیـف ت  کیفری  واکنش  ،وی  توسط   ارتکابی  جرایم  مقابل  در  که

 ری کیف  نشواک  و  دهش  یتلق   البزرگس  یعنی  ،میشود  ل کام  کیفری  مسئولیت  دوران  وارد  فـرد  نیـز  مرحلـه  این  از  گذار  با .  شود

  قوه   افزایش   با  همگام  آن  در  . کیفربود  خواهد  بزرگسال  یک  همانند   نیز  وی  به  نسبت  مسئولیت  که  حیث  این  از  ،تدریجی  نظام

 نظر   از  ممکن  حد   تا   و   علمی  رویکرد  یک   در  1392  مصوب  اسالمی   مجازات  قانون  است  تر  عادالنه  ، یابد  می  تکامل   فرد  ادراک

  و   ،بلوغ  سن  از  نظر  صرف  خود  بلکه  ،نکند  توجه  بلوغ  سن  به  تعزیری  جرایم  در  توانسته  و  است  برداشته  گام   مسیر  این  در  فقهی

  مسئولیت   و  ،نسبی  کیفری  مسئولیت  ،مطلق  کیفری  مسئولیت  عدم  برای  را  خاصی  سن  ،پسران  و  دختران  بین  تبعیض  بدون

  در   جزایی  رشد  و  عقل  کمال  اشتراط  که  است  براین  بحث  دستاورد.  است  کرده  یینعت  یافته  تخفیف   شکل  به  البته  تام  کیفری

 عدم  و  تعزیری  جرایم  در  شمسی  تمام  سالگی  هجده  تا  پانزده  خاص سن  به  توجه  ،قصاص   و  حد موجب  جرایم  از  ناشی  مسئولیت

  کیفری   مسئولیت  سن  زایشفا  نهایتا    و  پسران  و  دختران  بین  کیفری  مسئولیت  در  تبعیض  عدم   ، شرعی  بلوغ  سن  به  توجه

 خصوص  در  مندنظام   و  مشخص  چهارچوب  در  تربیتی   و  تأمینی  اقدامات  تعیین  برای  دادگاه  به   اختیار  و  تکلیف  دادن  ،دختران

 مسئولیت  نظام  هایشاخصه  ،سال  9  زیر  اطفال  مطلق  مسئولیت  عدم   و  شمسی  تمام  سال  15  تا  9  نوجوانان  و  اطفال

و   12-9بندی در واقع دسته شوند.  می محسوب 1392 مصوب  اسالمی مجازات  وقانون فقها  نزد ،ننوجوانا و  اطفال یافتهتخفیف

  جرائم مرتکب  که نوجوانانی  و  اطفال  درباره -88ماده (38-34  : 1400، الهامی) مجازات اسالمی است.از اتکارات قانون  18تا  15

  را   زیر  تصمیمات  از  یکی  دادگاه   ،مورد  حسب  است  شمسی  ام مت  سال  پانزده  تا  نه  ،ارتکاب  زمان  در  آنها  سن  و  شوند  می  تعزیری

   : کند می  اتخاذ

   آنان با همکاری و متخصصان یگر  و روانشاس یا اجتماعی مددکار به نوجوان  یا  طفل معرفی

  آموزی حرف یا تحصیل منظور به فرهنگی  و آموزشی مؤسسه یک به نوجوان  یا طفل فرستادن

  پزشک نظر تحت نوجوان یا طفل تیادع ا ترک  یا درمان جهت الزم اقدام

 دادگاه  تشخیص به اشخاص با نوجوان یا طفل مضر ارتباط و معاشرت از جلوگیری

 معین  محلهای به نوجوان یا  طفل آمد  و رفت از جلوگیری
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های   1392  مجازات  قانون  سال  21  تا   3  اطفال   جرایم  قبال  در  جزایی  واکنش  بررسی-3-1 دیدگاه  به  عنایت  با 

 مام خمینی رهحضرت ا

  انقالب  از  بعد  ایران  کیفری  قوانین  در  را  تدریجی  کیفری  مسئولیت  جدید   رویکرد  یک  در  1392  مصوبقانون مجازات اسالمی  

 تدریجی   1370  مصوب  ا.م.ق   در.  زد  کنار  را  جهشی  کیفری  مسئولیت  ،خود  سابق  کیفری  قوانین  خالف  به  و  شناخت  رسمیت  به

  ، روند  این  که  میشود  وارد  تام  کیفری  مسئولیت  به  مطلق  مسئولیت  عدم   از  یکباره  به  فرد   و  نداشت  وجود  کیفری  مسئولیت  بودن

  واکنش   و  مسئولیت  تدریج  به  توانست  سنی   گروه  چهار  به  نوجوانان  و  اطفال  بندی  تقسیم  با   قانونگذار  لذا   ، نبود  علمی   و   منطقی

  تواند   می  تدریجی  کیفری  مسئولیت  پذیرش.  کند  منسوخ  را   جهشی  کیفری  مسئولیت  و  دهد   افزایش  را  ایشان   علیه  اجتماعی

 کیفری   سیاست  و  شود  شناخته  رسمیت  به  کیفری  مسئولیت  عرصه  در  جوانی  و  نوجوانی  مراحل  طریق  این  از  تا  گردد  باعث

 به  باتوجه  بنابراین(  247-246:  1388  ،تدین)  . گردد  اتخاذ  بزهکاران  از  گروه   این  اشتباهات  و  تخلفات  قبال  در  معقولی  افتراقی

  عقلی   تکامل  و  رشد  میزان  نسبت  به  نیز  اجتماعی   واکنش  ماهیت  و   شدت  ، کودکان  در  تعقل  قدرت  و   رشد  کمال   بودن  تدریجی

  نمود   تحمیل  کودکان  بر  مطلق  صورت  به  را  کیفری  مسئولیت  خاص  سن   یک  در  جهشی  صورت  به  نباید   و   است  متفاوت  افراد

  جزایی   واکنشهای  به  ،تدریجی  کیفری  مسئولیت  رویکرد  به  باتوجه  2931  مصوب  ا.م .ق   11  ماده   (311  : 1388،  طهماسبی)

  شمسی  تمام  سال  21  تا  21  اطفال  مختص  جزایی  واکنش  از  متفاوت  شمسی  تمام  سال  21  تا  3  نوجوانان  و  اطفال  مختص

  سنی  گروه این در آزادی سلب زدن کنار  بر سعی ،تربیت و تأدیب نحوه کردن  مند  نظام  بر عالوه اقدامات  این. است کرده تصریح

  زندانمداری  بدون  که  است  کیفری  عدالت  تدابیر  از  آن دسته  شامل  که  باشد   می   آزادی  سالب  غیر  های  پاسخ   شامل  فقط  و  دارد

  این .  هستند  بزهکار  نوجوانان  و   کودکان  به  دادن  نشان  واکنش-آزادی-کننده  سلب  اجراهای  ضمانت  کنارگذاشتن  طریق  از  یعنی

  . میآیند  در  اجرا  به  خانواده  جمله  از  اجتماع  هیئت  های   ظرفیت  دیگر  از  جستن  بهره   با  و  جامعه  ربست  در   عمدتا   پاسخها  نوع

  ساختن   سازگار  و  بزهکاران  تربیت  ،جامعه  اجتماعی  دفاع   تأمین  و  امنیت  ایجاد  برای  روش  بهترین  اصوال  (150:  1393  ،نیازپور)

  نظر  به(  164:  1381  ،رهامی )  .دارد  سازگاری  نیز  اسالم  دین  تیبیتر  اهداف  با  روش  این.  است  اخالقی  و  اجتماعی  قواعد  با  آنها

  رعایت   با   و  آزادی  سالب  غیر  اقدامات  با   شمسی  تمام  سال  21  تا  3  نوجوانان  و  اطفال  درخصوص  خصوص  به  مهم   این  میرسد

  :یه شرح زیر است 92به در قانون  میآید دست به بازپرورانه ماندگار های واکنش

 قانونی   سرپرست یا   اولیا یا دینوال به تسلیم: الف 

 حقوقی  یا حقیقی اشخاص به  تسلیم: ب 

 قضایی  نصیحت: ج 

  

 بندی   تقسیم  یک  ،نوجوان  و  کودک  سن  عنوان  به  سالگی  18  سن  پذیرش  کنار  در  نیز  جدید  اسالمی  مجازات  قانون  بنابراین در

  15  تا   12  ، سالگی  12  تا   9  ، سالگی   9  تا   تولد   بدو   شامل   دوره  چهار  به   نوجوانی  و   کودکی   دوره  که   نحوی  به  داشته  نیز   دیگر

  به   ،49  ماده  یک  تبصره  در   طفل  ،سابق  قانون  موجب  به  که  است  حالی  در  این  .است  کرده  تقسیم   سالگی  18  تا  15و  سالگی

  سالگی   18  تا  را  کودک  سن  اینکه  ضمن  جدید  قانون  در.  بود  شده  تعریف  ،است  نرسیده  شرعی  بلوغ  به  هنوز  که  فردی  عنوان

 در   تحول  است  کرده  شناسایی  نوجوانان  و  اطفال  از  گروهی  برای  را  کیفری  مسئولیت  ،بلوغ  سن  تعریف  ارائه  با  کرده  معرفی

 و  نوجوانان  و  اطفال  تدریجی  مسئولیت  پذیرش  با  92  مصوب  جدید  اسالمی  مجازات  قانون  قصاص در  و  حدود  و  تعزیری  جرایم

 توجه قابل  قصاص   و  حدود  و  تعزیری جرایم  بخش  دو در تحوالت این . هستیم زیادی تحواالت  شاهد  ،تعزیری جرایم درجه بندی
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  و  کودکان  درخصوص  شود  می  اتخاذ  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  فقط  ،جرایم  این  مرتکب  سال  9  زیر  کودکان  مورد  در  است

تصمیم  و   دوم  دوره )  سال   15  تا   9  نوجوانان   دیگر   و   والدین   لیتئومس  بر  تأکید   با   آنان  تربیت  و   اصالح  برای  هایی  سوم( 

  تربیت  و  تأدیب  به  تعهد  اخذ   با  قانونی  سرپرستان  و  والدین  به  کودک  واگذاری  جمله؛  از  که  شود   می  گرفته  ،قانونی  سرپرستان

  این   در  البته.  است  ذکر  قابل  دیگر  موسسات  یا  افراد  به  کودک  واگذاری  ،والدین  نداشتن  صالحیت  صورت  در  یا  نوجوان  و  کودک

  .شود رعایت  باید  نیز والدین از حضانت سلب مورد  در ،مدنی  قانون 1173 ماده به بوطرم مقررات مورد

 

 در سن مسئولیت کیفری   خمینی  امام  دیدگاه-4

  رسیدن   کمال  به  با   و  است  امکانپذیر  تمییز  سن  به  رسیدن  از  پس   تأدیبی  و   اصالحی  تدابیر  اجرای  ،شریعت اسالمی   اساس  بر 

 تمییز  سن  به  که  را  کودکانی   فقها  نظر  به.  میآید  وجود  به  کامل  مجازات  امکان  ، شود  می  حاصل  رشد  سن  به  رسیدن  با  که  تمییز

 به  شرع  در  آنان  تنبیه  و  تأدیب .  کرد   تأدیب  توان  می  ،دارند  آگاهی،  میدهند   نجام  که  کارهایی   عواقب  به  نسبت  و   اند  رسیده

 جراحات   و  شتم  و  ضرب  مانند  مواردی  در  و  معلمان  مانند  ،دارند  تنبیه  اجازة  اولیا  سوی  از  که  افرادی  و  کودک   عهدةاولیای

امام  )  خمینی  امام  فتوای.  باشد   ارتکابی  بزه  و  او  شرایط  با  متناسب  باید  کودک  تأدیب  .است  شده  گذاشته  قاضی  عهدة  به  عمدی

  یدننرس  در   (74:  5ج1413-1407)  حلی   فهد   نظرابن  او  سرپرست  نظر  حسب  کودک   تأدیب   بر   مبنی   ( 878  :1379  ،خمینی

  و   فیزیکی  وضعیت،  سن  همانند  کودک  شرایط  با  تأدیب   تناسب  به  توجه  لزوم  دهندة   نشان  ،کودک  زیان  و   حرج  مرحلة  به  تأدیب 

  انجام   کودک  تربیت  اولیادر  به  کمک  برای  قاضی  که  است  تعزیر  نوعی  کودکان  قضایی  تأدیب  بنابراین.  است  کودک  ادراکی

  آن   در  انتقام   و  مثل  به  مقابله  جنبة  گونه  هیچ   و   است  کودک  سلوک  و   اخالق  حاصال  و   تعلیم  اسالم   در  تأدیب  فلسفة.  میدهد 

  سوء   از  ناشی  کودکان  انحرافات  بیشتر.  میآید  حساب  به  تربیت  مراحل  از  مرحله  آخرین  تأدیب  و  تعزیر  اینرو  از.  ندارد  وجود

  که   است   اصالح  و   زندگی   درست  وةیش  به   کودک   بازگرداندن  حکومت  وظیفه  حالت   این  در   که  اولیااوست  کفایتی   بی   و   تربیت

  ،قطب)  .اند  دانسته  مجاز  را  کودکان  تأدیب  مواردی  در  ضوابط  این.  پذیرد  صورت  تربیتی  صحیح  های  شیوه  و  ضوابط  با  باید

  مجازات  اعمال  یا  جزایی  تام  مسئولیّت  تحمیل  عدم  معنای  به  اطفال  در  کیفری  مسئولیّت  عدم  ،بنابراین(  144-132  :2ج  ،1406

 توجه  با  و  است  اختیار  و   اراده  و   ادراک  با  جزایی  مسئولیّت  میان  مناسبت  وجود  مبنای  بر  سخن  این.  است  قصاص   و  حدی   های

  در   ،فقها   این  نظر  به.نیست  انکار  قابل   جزایی  مسئولیّت  از  مراتبی   وجود  ضرورت  ،جزایی  رشد  و  تمییز  ،ادراک  مراتب  وجود  به

 به نظر   (.215  :1ج،  تا   بی  ، عوده)  است  ساقط  قصاص  و  حدود  ،درء  قاعدة  به  استناد  با  ،آن  در  شبهه  وجود  و  بلوغ  به  قطع  عدم

  . است  کافی   قصاص   برای  بلوغ  تکوینی  عالئم  ظهور  یا  شرعی  بلوغ  سن  به  رسیدن  و  نیست  قصاص  در  رشد  اعتبار   بر  دلیلی   آنان

   :است آمده امام از استفتایی در  (912 :2ج  ،1379 ،امام خمینی)

  به   نسبت  جزایی  قوانین  شمول   برای  منتها،  است  آمده  ها  مسأله  در  که  است  همان  اسالم  نظر   از  دختر  و  پسر  قانونی  »سن 

  باشد   مشکوک  مواردی  در  اگر   و  شود  احراز  جزایی  مسائل  زمینه  در  عقلی  رشد  نصاب   حد  است  الزم  سال  و   سن  کم  نوجوانان

لذا   «  78/ 9  /24مورخ  استفتای(  ره)  خمینی  امام   فقهی  تحقیقات  مرکز  استفتای  گروه)  است  درء  قاعده   مشمول  قصاص  و  حدود

  تبدیل   و  مرتکب  عقلی  دررشد  شبهه  یا  تردید  به  استناد  با  مجازات  سقوط  امکان  یشبینی  ،می توان گفت در خصوص قاعده درا

  بر   دحدو  بنای  که  روست  آن  از  تر  خفیف  تعزیری  مجازاتهای  به  استان  دادگاه  صالحیت  در  مداخل  جرای  سنگین  مجازاتهای

 تمییز  قدرت  و  عاقله  قوای  دررشد  دادگاه  که  این.  شوند  می  ساقط  شبه های  کمترین  با  شرعی  حدود  و  است  احتیاط  و  تخفیف

  است.«درء»قاعده مصادیق از ،کند حد سقوط به  حکم دیدیتر چنین بر تکیه با و کند  تردید  متهم
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 ره( ) خمینی امام نظر بر کردیروی با صِغَر در تردید صورت در درأ قاعده جریان در  تأملی-4-1

  الزم  عناصر  و  شرایط  بودن  دارا  صورت  در  مرتکب  داشتن  کیفری  مسئولیت  و   بودن  مجرم  ،اسالم   جزایی  های  قانون  براساس 

 جنایت   حین  در  مرتکب  بودن  بالغ  و  عاقل   ،1392  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  140  ماده   مطابق  ،شرایط  این  جمله  از  که  است

  حکم   ،باشد   تردید  مورد  جنایت  حین  در  جانی   بودن  بالغ   یا   عاقل   اگر  اینکه  دارد  طرح  جای  زمینه  این   در  که  یمهم  مسئله.  است

  برخی   و   اند   شده   قصاص   عدم   به  قائل  ،قصاص   در   درأ  قاعده  دانستن  جاری  با   فقها   از  برخی   (512  : 1399  ،احدی)  چیست؟  آن

 نیز   حضرت امام خمینی ره  اما   ،اند  داده  قرار  عمل  مالک  را  تصحاباس   اصل  و  اند  دانسته  حدی  جرایم  مختص  را  درأ  قاعده  دیگر

جاری    از  پس   تحلیلی   -توصیفی  شیوه   به  حاضر   پژوهش   در  نگارنده .  اند  کرده   حکم  مختلف  استصحاب  اصل  به   استدالل  با 

  ،استصحاب  لاص  به  تمسک  و (  ره)  خمینی  امام  حضرت  نظر  بر  رویکردی  با   ،سن مسئولیت کیفری صغیر  در  درأ   دانستن قاعده 

  قاعده»  نام  به  ای  قاعده  ، اسالم  فقهای  آثار  در  اند.  شده  جانی  قول  تقدم  به  قائل  مطلق  طور  به  جانی  بلوغ  در  تردید  صورت  در

  می   رد  و  نفی  ،باشد  داشته  وجود  ای  شبهه  که  زمانی  در  قصاص  و  حدود  که  است  چنین  آن  از  مقصود  که  است   مشهور  «درء

  الحدود   ادرؤوا»  : فرمودند(  ص )  خدا  رسول  که   است  شده   گرفته  باشد   می   منسوب  پیغمبر  به  که  احادیثی  از  قاعده   این.  شود

  نیامده   قصاص   و  حدود  استدالی  بحث (  س)  خمینی  امام  فقهی  آثار  و   تألیفات   در .  (74:  ،4ج  ،الفقیه  الیحضره  من )  بالشبهات«

  ایشان   فقهی  آثار  در  ولی.  ندارد  وجود  ایشان  آثار  رد  «درء»  حدیث  اعتبار  عدم  یا  اعتبار  بر  خاصی  نظر  اظهار  ،جهت  این  از  ،است

  و   الطهاره   کتاب  269ص  ، 4ج  در  جمله  از  ،است  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  مذکور  قاعده   ،ایشان  فتاوای  در  هم   و  اشاره  صورت  به

حدود الهی    دهند و در مورد  می  فتوا  ایشان   که  زنا و سن مسئولیت صغیر  حدّ   بحث  در  تحریرالوسیله  الحدود   کتاب   8  مسئله

  از   شده  استفاده   مفاد  به  ایشان  بنابراین .  شود  می   ساقط   ،باشد  داشته  فرد   مورد  در  را  شبهه  شایستگی  که  خبری  هر  به  معتقدند 

  و   عامه  فقیهان  تأکید   و   پذیرش  مورد  و  اسالمی   فقه  جزایی  قواعد   مهمترین  از  یکی   درئ  یقاعده  . هستند  ملتزم  حدیث   این

  نفع   به  شک  تفسیر  اصل  و  برائت  اصل  با   و  بوده  اسالم  مبین  دین  در  کیفری  دادرسی  مترقی  اصول  از  قاعده  این.  باشد   می  خاصه

  جایگاه   از  روشن  تصویری  ارائه  هدف  با.  دارد  هماهنگی   شده   آشنا  آنها  با  اخیر  قرن  سه  دو  در  غرب  جهان  که  جزا  حقوق   در  متهم

  هدف   این  به  نیل  برای.  باشدمی  خمینی  امام  حضرت  اوایفت  و  اسالمی  مجازات  قانون  و   جزایی  درمحاکمات   مذکور  ی قاعده

 آن  مستندات  و  مدارک  ،قاعده  واژگان  تفسیر  و  شرح  از  پس  و  گرفته  قرار  نظر  مورد  فقهی  قواعد  از  بحث  در  معمول  هایشیوه 

 :شبهه  واعان  به   نسبت)  مختلف  جهات   از  آن  شمول  یدامنه   بررسی  درء  ی قاعده  مورد  در  بحث  مهمترین.  است  گردیده  مطرح

  و   متهم  :شبهه  صاحب  به  نسبت  –  قصاص  و  تعزیرات  ،حدود  :مجازات  انواع  به  نسبت  –  موضوعیه  یشبهه   و  حکمیه  یشبهه 

 قرار   خاص  توجه  مورد  نیز  عامه   فقهاء  نظرات  و  دیگر   حقوقی  و   فقهی  قواعد  و  اصول  با  درء  یقاعده  یرابطه.  است(  قاضی  یشبهه 

  شده   گذاشته  بحث  به  قانونی  مختلف  مواد  به  استناد  با  نیز  اسالمی  مجازات  درقانون  درء  یهقاعد  انعکاس  چگونگی.  است  گرفته

 مجازات قانون کلی  اصول ضمن  د  ،پراکنده  موارد در  درء یقاعده  به استناد  از جدای که شودمی پیشنهاد  ارتباط همین در. است

  نسبت   تردید  صورت  در(    ره  )  امام  خمینی  حضرت  جمله  از  ،فقها   از  برخی.  یابد  اختصاص  درء  یقاعده  طرح  به  ایماده  اسالمی

  جنایت   زمان   در   او   بلوغ  عدم  یا   بلوغ   مورد  در  یاجانی   علیه   مجنی   دم   اگرولی   : اند  گفته  جنایت  ارتکای   حین  در   ، جانی  بلوغ  به

  سوگند   با   همراه   جانی   سخن  ، کند  انکار  را  آن  جانی   اما   ،است  داده   رخ  بلوغ   زمان  در  جنایت   کندکه  ادعا  ، دم   ولی   و   کنند   اختالف

  بواسطه   دیه  و  استصحاب  جنایات   زمان  در  جانی  بلوغ  عدم   و  صغر  زیرا.  کند  ثابت   را  خود  ادعای  است  دم  ولی  بر  و  شود  می  مقدم

   (522 :2ج  ،بی تا، امام خمینی) .شود می   ثابت عاقله   نه و  او مال در جانی اقرار ی
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 با عنایت به رویکردهای امام خمینی ره   الاطف   نظرات حقوقدانان در مسئولیت کیفری  -5  

حقوقدانان  دانشمندان   نظرات  بررسی  به  ذیال امام   اطفال  کیفری  مسؤولیت   مورد  در  و  اندیشه ی حضرت  تبیین  به  عنایت  با 

   :پردازیم  میخمینی ره 

 

  و اندیشه حضرت امام ره  حقوقدانان کالسیک  -5-1

کالسیکبنتام    مکتب  بنیانگذاران   افراد   و  است  اجتماعی   قرارداد  نقض  مسؤولیت  مبنای  مذکور  مکتب  نیانگذارانب  ازنظر  ،از 

 از  مقداری رضایت با  افراد این . اند نموده مبادرت  اجتماعی قرارداد تنظیم به آزادی و اختیار کمال  با  و خود اراده و  میل با  جامعه

  کرده   قبول  همچنین  آنان  نماید   حفظ  دیگران  حوادث  ابلمق  در   را  ها  آن  جامعه  تا   اند   نموده  واگذار  جامعه  به  را  خود  های  آزادی

  چنین   در  و  اند  داشته  اعالم  جامعه  با  را  خود  دشمنی  کنند  تخطی   خود  وظیفه  از  اگر  حال.  نمایند  اطاعت  جامعه  مقررات  از  اند

 شعور  و  فهم  درجه به بسته مجرم  مجازات و  مسؤولیت که  جا  آن  از و  برساند  خود  اعمال کیفر به  را آنان  دارد  حق جامعه صورتی

  و   فهم   از  سن  صغر  ّعلت  به  بزهکار  اطفال  چون  حال .  نماید  مجازات   اراده  آزادی  و   شعور  با  متناسب  را  وی  باید   جامعه  ،اوست

اعطای   (111  :1ج  ، 1387،  اردبیلی)  شود.  قائل  تخفیف  آنها  مجازات  میزان  در  باید  قانونگذار  ،برخوردارند  کمتری  شعور   عرف 

را  مسئولیت انگارد  عادالنه  صورتی  در  کیفری  به  می    مبنا .  باشد   عقلی  رشد  و  ادراک   میزان  اساس  بر  و  تدریجی  صورت  که 

  ،عقال   عرف   به   توجه  . آید  حساب  به  دین   با   مخالفت   و   غیرشرعی  تواند  نمی  ،است  پذیرفته   امر  عقال در این  که   عرف   نظر  قراردادن

. است  ذاتی  حجیت  عقالدارای  بنای.  است  قرارگرفته  شرع  پذیرش  ردمو  فقهی   احکام  و  مصادیق  از  بسیاری  در  مورد  براین  عالوه

  : 2ج  ،1385  ،امام خمینی)  نظردهد   آنها   برخالف  و  انگارد  نادیده  را  عقالیی   عامة  مفاسد   و  مصالح  تواند  نمی  شرع  .شود  می  حرج

  فرانسه .  م  1810  سال  قانون.  یافت  انعکاس   اروپایی   کشورهای  هجدهم  قرن  قوانین  در  بتدریج  کالسیک  مکتب   نظریات  (130

  خود  66  ماده   در.  بود  یافته  تدوین  مکتب  همین  افکار  تأثیر  تحت  که  ناپلئون  قانون  بینی  پیش  بزهکار  اطفال  مورد  در  به  معروف

 ممیزه  قوه  بینی  پیش  2  صغارت  حد  تعیین  1  :بود  داشته  مقرر  را  اصل  سه  اطفال  جرایم  مورد  در  مزبور  قانون.  بود  کرده  مقررات

 سال   شانزده  از  کمتر  اطفال  و  بود  سالگی  شانزده  قانون  این  در   صغارت  حد  بزهکار  اطفال  برای  کمتر  کیفری  سؤولیتم  تعیین  3

 قوه   دارای  اگر  شدند  می  برخوردار  سن  صغر  به  مربوط  مخففه  کیفیت  از  لیکن  ،بودند  مسؤول  تمییز  قوه  با  جرم  ارتکاب  صورت  در

   ( 39 :1377، شامبیاتی ) .بودند مجازات از معاف  و مسؤولیت فاقد   ،شدند  نمی داده تشخیص تمییز

 

 ره   امام   حضرت  اندیشه   و کالسیکنئو  حقوقدانان  -5-2

  نشده   تأسیس  کافی  حد  در  واقعی  معنای  به  اصالحی  و  تربیتی  موسسات  که  بود  حیث  این  از  کالسیک  مکتب  بر  وارد  انتقادات

 از.  شدند  می  تر  فاسد   آزادی  از  پس  اطفال  نتیجه  در  و  کردند  می   اعزام  نبزرگساال  معمولی  های  زندان  به  را  بزهکار  اطفال  و  بود

 برای   تنهاییه  ب  مجازات  که  داده  نشان  تجربه  زیرا.  نبود  علمی   های  واقعیت  با  منطبق  کالسیک  مکتب  سیستم  دیگر  طرف

 رفتار   و  اعمال  از  دست  او  شود  باعث  مجازات  و  تنبیه  که  افتد  می  اتفاق   بندرت  و  نیست  کافی   جرایم  ارتکاب  از  جلوگیری

و تربیت    فرهنگی   ،اقتصادی  شمار  بی   عوامل  تغییر  ،اطفال  جرایم  جرایم  از  پیشگیری  برای  جهت  همین  به  بردارد؛  خود  ناسازگار

 در   شدن  ور  غوطه  از  را  اطفالی  چنین  صحیح  تربیت  و  تعلیم  با  بایدصحیح کودکان و تنبیه مناسب آنان ضروری است. از اینرو  

  اطفال  خصوص  در  مکتب  این  گذاران  پایه .  آمد  پدید   نئوکالسیک  مکتب  تفکر  طرز  همین  اساس  بر .  ددا  نجات   فساد   منجالب

  تعیین   برای   تام  اختیار  و  صالحیت  ،مّتهم  طفل  سن  به  توجه  بدون  دادرس  آنکه  اول  :بودند  اصل  دو  پذیرفتن  به  معتقد  بزهکار
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  : 1  ج  ، تا   بی   ،محسنی)   .شود  تعیین  جزایی  قوانین  در  معینی  سن   تا   کیفری  مسؤولیت  عدم   آنکه  دوم .  باشد  داشته  تمییز  قوه

،  ره  خمینی  امام  حضرت  نظر  به  تربیت کودکان خاطی( پیرامون نظرات حضرت امام خمینی ره در شیوه های مجازات و  209

  پذیر   انامک،  میدهند   انجام  کارهاییکه  عواقب  به  آنهانسبت  ادراک  آغاز  و  یزتم  سن  به  آنها  رسیدن   با  کودکان  تنبیه  و  تأدیب

 قاضی  مواردی  در  و  معلمان  مانند  دارند؛  تنبیه  اجازة  اولیا  سوی  از  که  افرادی  و  کودک  اولیای  عهدة  به  شرع  در  تنبیه  اجرای.است

  کودک   تأدیب  بر  مبنی  خمینی  امام  فتوای.  باشد   ارتکابی  جرم  و  او  شرایط  با   متناسب  باید  کودک   تأدیب  است  شده  گذاشته

  با   تأدیب   تناسب  به  توجه  لزوم  دهندة   نشان.  نگردد  کودک  زیان  و  حرج  موجب  که  حدّی  در  او  بتادی  در  او  سرپرست  نظر  حسب

  کمک  راستای  در  حقیقت  در  کودکان  قضایی  تأدیب  بنابراین.  است  کودک   ادراکی  و   فیزیکی  وضعیت  ،سن  همانند   کودک  شرایط

 جنبة  گونه  هیچ  و  است  کودک  سلوک  و  اخالق   الحاص  و  تعلیم  ، اسالم  در  تأدیب  فلسفه  شود  می  انجام  کودک  تربیت  در  اولیا  به

  از   ناشی  ، کودکان  انحرافات  بیشتر.  آید   می   حساب  به  تربیت  مراحل  از  مرحله  وآخرین  ندارد  وجود  آن  در  انتقام   و   مثل  به  مقابله

  است صالحا و  زندگی درست شیوة به کودک  بازگرداندن حکومت وظیفة حالت این در که اوست اولیای کفایتی   بی و تربیت سوء

امام  )  تأدیب کودکان را مجاز دانسته اند. ،  مواردی  در  ضوابط  این.  پذیرد  صورت  تربیتی  صحیح  های   شیوه   و  ضوابط  با   باید   که

   (879-878: 2و  1ج  ،1379 ،ره ینیخم

 

 ره   امام حضرت  اندیشه و دیدگاه مکتب تحققی جبرگرا  -5-3

  راه   این  در  را  نوینی  نظرات  و   برآمده   بزهکاری  ّعلت  کشف  صدد   در   وفالوگار  و  فری  ،لومبروزو  مانند   جامعه شناسی  دانشمندان

  علت   بحث  دنبال  به  انسان  بودن  مختار  نفی  با  مکتب  این  گرایان  جبر.  گردید  تحققی  مکتب  پیدایش  موجب  که  نمودند  ارائه

  می   قائل  زیادی  اهمیت  زایی  جرم  در  وراثتی  و  شخصی  عوامل  برای  و  داشت  تأکید  زیستی  برجبر  لومبروزو.  رفتند  جرایم  شناسی

  جرم   یک  وقوع   برای  که   شد  معتقد  عوامل  دسته  دو  این  امتزاج  با  آنگاه   و  کرد  تأکید  اجتماعی   و   محیطی  عوامل  به   فری  ولی   ،شد

 قول  به  و  روانی  جسمی  ساختمان  به  مربوط  که  داخلی  زای  بزه  عوامل  :است  ناپذیر  اجتناب  زا  بزه  عوامل  گروه  دو  ترکیب,  

  و   سیاسی   ،فرهنگی  ،اجتماعی   ،محیطی  عوامل  که  خارجی  زای  بزه  عوامل  و  بود  مجرم(  آتاویسم)  قهقرایی  یژگیو  لومبروزو

  در   که  سوالی.  نماید   می  جرم  ارتکاب  به  مجبور  را  انسان  عوامل  این  مجموع  (38  :1382  ،اردبیلی)  .گرفت  می   بر  در  را  اقتصادی

  منشأ   تحققی  مکتب  توسط  اخالقی   مسؤولیت  و   اختیار  ،اراده  گونه  هر   ی نف  با   پس   که  است  این  ، شود  می   متبادر   ذهن   به  جا  این

 اخالقی  مسؤولیت  جایگزین  را  اجتماعی  مسؤولیت  نوعی  تحققی  مکتب  که  است  این  پاسخ  چیست؟  مکتب  این  دیدگاه  از  کیفر

  می   فساد   سبب  ،دنشو  طرد  اگر  که  است  میکروبی   ،لومبروزو  تعبیر  به  و   است  خطرناکی  عنصر  مجرم  که  بیان  بدین  کند؛   می

  حتی  تربیتی و  تأمینی اقدامات و خطرناک  حالت« مسأله که راستاست همین در.  است اجتماعی مسؤولیت نوعی  دارای لذا ،شود

 در   حقوقدانان(  317  :1392  ،نیا   آقایی)  کند  نمی   تأکید  مجازات  بر  تنها  که  گشت  مطرح  مکتب  این  توسط  جرم  ارتکاب  از  قبل

  این .  باشد  می   فراوانی   علل  به  وابسته  الخصوص  علی  اطفال  ناحیه  از  جرم  ارتکاب  که  رسیدند  یجهنت  این   به  خود  های   بررسی

  وراثتی  و جسمی ساختمان  از  داخلی زای بزه  عوامل.  هستند  خارجی زای بزه  عوامل  یا  داخلی  زای زه ر بب  عوامل به  مربوط عوامل

  را  جامعه  ضروریات  و  نیازها  ،تغییرات  اجبار نیست؛ بلکه  حضرت امام ره در خصوص مبنای مسئولیت اطفال جبر وت  . نظرااست

  ، تر  دقیق  تعبیر  به.  است  فاعل  به  جرم  انتساب  مبنای  بلوغ  ،امامی   فقهای  نظرمشهور  بر  بنا   .گرفت  نادیده   نباید  فقهی   احکام  در

  6  دختران  ، اساس  این  بر .  د میآی  دست  به  بلوغ  هابا   زمان   تمام  در  و   همواره  فاعل   به  جرم  انتساب  برای  الزم   عقلی   و   جسمی  رشد

  تواتر  ،آنها  نظر  بر  بنا.شوند  می  کیفری  کامل  مسئولیت  دار  عهده  بالفاصله  و  یابند  می  دست  کامل  ادراک  به  پسران  از  زودتر  سال
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  از   حجت  تشخیص  موجب،  شهرت  و  است  عملیه  شهرت  موافق  نظر  این  و  دارد  وجود  سالگی  9در  دختران  بلوغ  در  معنوی

  ، ( سالگی13در  بلوغ)  ساباطی  عمار  موثقه  مضمون  با  سالگی9در  بلوغ  بر  مبنی  روایات  تعارض  پذیرش  تصور  در.  است  الحجت

  شبهه   وجود  با  فقها  این  نظر  به  البته  نیست  اضطراب  از  خالی  عمار  روایات  که  روست  آن  از  روایت  این  به  عمل  از  اصحاب  اعراض

  ظهور  یا  شرعی  بلوغ  سن  به  رسیدن  آنان  نظر  به.  است  ساقط  صاص ق  و  حدود  نتیجه  در  و  شود  می  استناد  درء  قاعده  به  ،بلوغ  در

   (912 : 2ج ،1379 ،امام خمینی ره) است. کافی  قصاص  و  حدود اجرای برای بلوغ تکوینی عالیم 

 

 نتیجه گیری 

ا  هرچند حضرت امام خمینی در تعریف سن بلوغ و مسئولیت کیفری به مفهوم سن شرعی اعتقاد و باور دارند اما در عمل ب 

  تردید   صورت  در(    ره  )   امام  خمینی  حضرت  سلب مسئولیت اطفال را در صورت نداشتن شرایط معتقدند.   ،اعتنا به قاعده درا

  زمان  در   او  بلوغ   عدم   یا   بلوغ  مورد  در  یاجانی   علیه  مجنی   دم   اگرولی   : اند   گفته  جنایت   ارتکای  حین  در  ،جانی   بلوغ  به  نسبت

  با   همراه  جانی  سخن  ،کند  انکار  را  آن  جانی  اما  ،است  داده  رخ  بلوغ  زمان  در  جنایت  ندکهک  ادعا  ،دم  ولی  و  کنند  اختالف  جنایت

  دیه  و  استصحاب  جنایات   زمان  در   جانی   بلوغ   عدم   و  صغر  زیرا.  کند  ثابت   را  خود  ادعای  است  دم  ولی  بر  و  شود   می  مقدم   سوگند

حضرشود  می  ثابت  عاقله  نه  و   او   مال   در   جانی  اقرار  ی  بواسطه دیدگاه  مکتب  .  سه  حقوقدانان  ی  اندیشه  به  نسبت  امام  ت 

کالسیک و نئوکالسیک و جبرگرایان نیز روشن و متناسب با اقتضائات زمانی است. حقوقدانان کالسیک که مبنای عرف را در  

عان  ر این مورد اذامام خمینی ره د  از دیدگاه حضرت امام خمینی مورد تایید است  ،تعیین مسئولیت کیفری در نظر می گیرند 

  رشد   و   ادراک  میزان  اساس  بر  و   تدریجی   صورت  که به   می انگارد  عادالنه  صورتی  در  کیفری را  مسئولیت  عرف اعطای دارند که؛  

در    . آید  حساب  به  دین  با   مخالفت  و   غیرشرعی  تواند   نمی   ،است  پذیرفته  امر   عقال در این  که  عرف  نظر  قراردادن  مبنا .  باشد  عقلی 

  امام  فتوای  فرهنگی و ... ارزیابی می کنند  ،ی تربیت کودک را در عوامل گوناگون اجتماعیخصوص مکتب نئوکالسیک که مبنا

  دهندة  نشان.  نگردد  کودک  زیان و  حرج موجب که حدّی  در او تادیب  در او سرپرست نظر حسب کودک  تأدیب  بر مبنی خمینی

  قضایی   تأدیب   بنابراین.  است  کودک  کیادرا  و   فیزیکی  وضعیت  ، سن  همانند  کودک  شرایط  با  تأدیب  تناسب  به  توجه  لزوم

  و   اخالق   اصالح  و   تعلیم  ،اسالم  در  تأدیب  فلسفه  شود  می  انجام  کودک  تربیت  در  اولیا  به  کمک  راستای  در  حقیقت  در  کودکان

  می  حساب  به  تربیت  مراحل  از  مرحله  وآخرین  ندارد  وجود  آن  در  انتقام  و  مثل  به  مقابله  جنبة  گونه  هیچ  و  است  کودک  سلوک

 بازگرداندن  حکومت  وظیفة  حالت  این  در  که  اوست  اولیای  کفایتی  بی  و  تربیت  سوء  از  ناشی  ،کودکان  انحرافات  بیشتر.  آید

  در   ضوابط  این.  پذیرد  صورت  تربیتی  صحیح  های   شیوه  و  ضوابط  با   باید   که  است  اصالح  و   زندگی   درست  شیوة  به   کودک

جبر در تربیت از منظر مکتب    ظرات حضرت امام خمینی ره پیرامون. در خصوص ناند  دانسته  مجاز  را  کودکان  تأدیب  ،مواردی

  نباید   فقهی  احکام  در  را  جامعه  ضروریات   و  نیازها   ،تغییرات  بلکه  نیست؛   اجبار  و  جبر  اطفال  مسئولیت  مبنای  ،جر گرای تحققی

  عقلی  و  جسمی  رشد  ،تر  دقیق  تعبیر  به.  است  فاعل  به  جرم  انتساب  مبنای  بلوغ  ،امامی   فقهای  نظرمشهور  بر  بنا.  گرفت  نادیده

   . آید می  دست به  بلوغ با   ها  زمان تمام در و همواره فاعل  به جرم انتساب برای الزم
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