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 نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری 

مهرنوش ابوذری
 

 ده یچک

بزرگ  به  نسبت  نوجوانان  و  اطفال  جرائم  حوزۀ  در  افتراقی  کیفری  پذیرش سیاست  وجود  و با  ساالن 
همچنان ،  ی ل الملبین عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و  سال به   18پذیرش افراد زیر  

 آغاز  سن  خصوص   در  ا ی آ   نکه ی امحدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است.  
 ( ی قمر  تمام   سال   15  پسر   در   و   سال   9  دختر   در   مطلق  طور به )   ی جهش   و  ی دفع   نگرش   ، ی فری ک   ت ی مسئول 

 باشد  ی ا مرحله   و   ی ج یتدر   صورت   به   فر ی ک   رش یپذ   ی آمادگ   و   ی فری ک   ت ی مسئول   ی ر یگ شکل   ا ی   شود   رفته ی پذ 
این امر از نگاه   شود؟  گرفته  شکل  کامل  تا  فی خف   از  فر ی ک   مراتب  ج یتدر   به   ی رشد  ۀمرحل   هر  در   که

، باشد که بنا به فرضیۀ این مقالهمی   گذار قانون نگارنده به دلیل غلبۀ دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش  
سازی مسئولیت تواند مدرج ری می پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیف 

آنان را شک کیفری و پاسخ  ل داده و انسجام در عملکرد دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی 
و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش   گذار قانون 

رش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در وهلۀ اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگ 
بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این قصد  ،  بودن آن بودن این نگرش و راهگشا اعمال در صورت قابل 

کند یا خیر. لذا ضمن نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می 
قواعد آن درخصوص ،  های مختلف رگیری آن در حوزه ا ک های به تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت 

ستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سی 
کارگیری نگرش فازی و نحوۀ اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطۀ سن با درجۀ مسئولیت ضرورت به 

 نشان داده شود.کیفری و نوع مجازات و فواید این امر  

 کیفری مسئولیت ، سن، منطق ارسطویی، نگرش فازی ، اطفال و نوجوانان: واژگان کلیدی
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 مقدمه
ای که  به گونه؛  های بشر دوران مدرنیته استترین دغدغهجرائم اطفال و نوجوانان یکی از مهم

 :Hendrick, 2003ت ) مطبوعات و عموم را به خود جلب کرده اس ،  مداران این موضوع توجه سیاست

مسئولیت کیفری بوده است. بیش (. یکی از موضوعات مهم در این حوزه نیز تعیین حداقل سن  68
های خاص در قبال اطفال و نوجوانان دست گذاریها به تدریج به سیاستاز یک سده است که دولت

ت روانی و زیستی آنان در  ایخصوصبه یعنی با توجه  ،  زنند و با لحاظ معیار سن و رشد عقالنیمی 
کنند. این قوانین  در قبال آنان وضع می   قوانین و مقررات خاصی،  مراحل مختلف کودکی و نوجوانی

حمایتی و امدادی دارند  ،  بنا بر هر دورۀ سنی احکام و مقررات متفاوتی دارند که بیشتر جنبۀ پرورشی
(Partington, 2001: 118 می مرز  این  تعیین  نوع  ابعاد  تواند  (.  لحاظ  از  مهمی  شکلی  و  ماهوی 

دادگاه صالح و غیره داشته باشد. سن مسئولیت ،  عد دادرسیقوا،  ی و تربیتی تأمینمجازات یا اقدامات  
کیفری کودکان و نوجوانان بزهکار و تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری برای اتخاذ واکنش اجتماعی  

از اهمیت ویژه  آنان  برابر بزهکاری  در  این سن در کشورهای مختلف  مناسب  ای برخوردار است. 
(. روشن است که تعیین 39:  1394،  باشد )عباسینوسان می در  سال  18تا    7متغیر است و گاه بین  

های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود.  گرفتن واقعیتنظرحداقل سن مسئولیت کیفری باید با در
تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ  ،  سب برای مسئولیت کیفریاقدام برای تعیین سنی منا ،  در واقع

طور کامل درک  به،  که کودک در چه سنی طبیعت عملی را که انجام داده استصحیح در این مورد  
 (. Delmage, 2013: 103کند و در نتیجه این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد )می 

ای نظام حقوقی  اساس  این  و  بر  موارد مختلف  در  نیز  به موضوع  ران  نسبت  اشکال گوناگون  به 
،  ی درخصوص مسائل مربوط به آنگذارقانونگیری کرده و عمدتًا با  طفال موضعمسئولیت کیفری ا

 کرده است.   بینیپیشتدابیری را برای حل مسائل آن از جنبۀ کیفری 
این   به  پاسخ  درصدد  مقاله  این  سیاست    سؤالدر  که  زهستیم  در  ایران  شناسایی کیفری  مینۀ 

است و اینکه آیا نگرش فازی در این زمینه قابل  مسئولیت کیفری در حوزۀ سن و صغر به چه صورت 
باشد و تا چه میزان راهگشا خواهد بود؟ برای این منظور ضمن توجه به رویکرد نهادی و  اعمال می

طفال و سبک  وزۀ سن مسئولیت کیفری انگرش قانون مجازات در ح،  قانونی و بر اساس روش اسنادی 
رویکرد فازی مورد توجه قرارخواهد گرفت و بر اساس منطق  با  ها  آن  دهی کیفری و اصالحی بهپاسخ

گیری تکوینی مسئولیت کیفری و رفع صغر  فازی قواعد مربوط به ایجاد ساختار منسجم جهت شکل
نۀ رار خواهد گرفت که آیا نگرش فازی در زمیگردد. همچنین این امر مورد توجه مخاطب قمطرح می

از اطفال و یکپارچگی دادرسی خواهد شد یا خیر. موضوع   سن مسئولیت کیفری منجر به حمایت
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های  سعی براین دارد که سن مسئوولیت کیفری را در ماده،  مقالۀ فعلی که با استعانت از منطق فازی
مصوب    147و  146 اسالمی  مجازات  منطق  م  1/2/1392قانون  بر  که  اسالمی  شورای  جلس 

است استوار  ا،  ارسطویی  بر  آنکه  خواه  کند.  نمینقد  فازی  منطق  رشد  ساس  مراحل  بین  توان 
اجتماعی متعدد  عوامل  از  متأثر  که  اطفال  عقلی  و  جنسی  بلوغ  ،  وراثتی،  اقتصادی،  فیزیولوژیکی 

اص مختلف متفاوت  دراشخ  باشد وگرمی و سردی آب و هوا و غیره می،  جغرافیایی،  فیزیولوژیکی
کیفری آنان ارائه داد. همچنین مسئوولیت    حد و مرزی واحد ترسیم و معیاری مستقل در تعیین،  است

تقریبًا   1392در فصل دهم قانون مجازات اسالمی مصوب    گذارقانون شود  از سوی دیگر مشاهده می 
توجب  یرفته و به نوعی در جرائم مسطور ناخواسته این نگرش را پذنظر از قواعد منطق فازی و بهصرف 
 فازی توسعه داده است.  صورت بهی آن را اجرا ضمانتسن مسئولیت کیفری و ، تعزیر

 . مبانی منطق فازی ۱
کلمات و عباراتی را بر زبان جاری ساخته  همواره  ،  کردکه انسان اندیشیدن را آغاز  از آن زمان  

،  سرد   ،گرم ،  ضعیف،  قوی،  پیر،  جوان،  بد،  ظیر خوبکلماتی ناند.  که مرزهایی روشن نداشتهاست  
معموالً ،  باهوش نظیر  قیودی  و  است  ،  غالباً ،  زیبا  روشن  ندرت.  به  و  نمیتقریبًا  این که  برای  توان 

آیا همیشه یک فرد دقیقًا جوان و فردی دیگر پیر است؟ ،  مثال  طوربهکلمات رمزی مشخص یافت.  
سن باالتر از  وییم شخصی که  ند سال دارد؟ اگر مثاًل بگگوییم شخصی پیر است یعنی چوقتی می 

دارد   55 دیگر که  پیر محسوب می،  سال  آیا شخص  و    49شود  از عمرش    9سال  روز  و چند  ماه 
تواند مؤثر واقع شود و با  گذرد شخصی جوان است؟ در اینجا است که استفاده از منطق فازی میمی 

تر از آن  ه(. دنیای واقعی بسیار پیچید12:  1386،  یههای خود این مشکالت را حل کند )فقتکنیک
که قابل  باید توصیفی تقریبی یا همان فازی  ،  کرد. بنابراین که بتوان توصیفی دقیق برای آن پیدا  است  

 برای یک مدل معرفی شود.  ، تجزیه و تحلیل باشد 

 . تعریف منطق فازی ۱-۱
 کند تا بتوانیمست. منطق به ما کمک میقوانین تفکر بشری و نحوۀ درست اندیشیدن ا،  منطق 

داده مجموعه  یک  از  را  ارسطویی اطالعات  منطق  آیا  که  است  این  سؤال  اما  کنیم.  استخراج   1ها 

 
ها یا  پردازان بوده است که پدیده . دیدگاه مبتنی بر صفر و یک مطلق که در واقع دیدگاه غالب از نظر منطقیون و نظریه 1

قیده دارد میان گیری در حوزۀ سفید یا سیاه قابل حصول است؛ لکن منطق فازی عهستند یا نیستند یا به عبارتی تصمیم
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با شناخت    سؤال( پاسخ به این  33:  1390،  های انسانی نزدیک شود؟ )منهاج تواند به استداللمی 
 شود.دنیای واقعی پیرامون ما مشخص می

  کرده است. بنابراین ت بشری بسیار اهمیت پیدا  دانش و معرف ،  کت به سوی عصر اطالعات حربا  
کرده و آن را به همراه  که بتواند دانش بشری را به شکلی سیستماتیک فرموله    استای نیاز  به فرضیه

طعیت  های دارای عدم قدر سیستم،  در واقع  .های مهندسی قرار دهدهای ریاضی در سیستمدیگر مدل 
رود. منطق فازی  سازی به شمار میمنطق فازی روشی مناسب برای مدل،  های باالزیاد و پیچیدگی

بهمی  فازی  منطق  نماید.  فوق کمک شایانی  از عبارات  ابهام  رفع  به  نمایش  تواند  برای  طور خاص 
های منطقی  کردن ابزارشرایط متغیر و شرایط غیرقابل مقایسه با فرموله ،  ابهام،  ریاضی عدم قطعیت 

د عدم  با  مقابله  است.  برای  مناسب  و  شده  طراحی  واقعی  دنیای  مسائل  از  بسیاری  در  ذاتی  قت 
(Zadeh, 1988: 558) 

همان  ،  که نادقیق و مبهم هستندهایی را  متغیرها و سیستم،  این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم
ا  طور نیز  واقع  عالم  در  استکه  چنین  رصورت ،  کثرًا  استیاضی  بندی  برای  را  زمینه  و  ،  دالل کرده 

 (. 40: 1378، گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد )طاهریکنترل و تصمیم، استنتاج

،  کنیمبینیم یا تصور میهای موجود در دنیای واقعی که میپدیده،  پردازان فازینظریه  دیدگاهاز  
زاده ارائه داد )حسینها  آن   زتوصیف و تعریف دقیق و ساده اتر از آن هستند که بتوان یک  بسیار پیچیده 

 (.67: 1387، یزدی
های جهان واقعی  زشت و زیبا و... دربارۀ پدیده، خوب و بد، توان با قطعیت از سیاه و سفیدنمی
های  انگاریبرای رسیدن به حقیقت و واقعیت باید دو،  . از دیدگاه طرفداران منطق فازیکرد صحبت  

ام .  نطق  گذاشت  کنار  را  و  رسطویی  مبهم  یا  فازی  دلیل  به  واقعی  دنیای  در  که  کرد  درک  باید 
دارای مراتب و درجات هستند و منحصر به حالت »بود ،  های واقعپدیده،  هابودن واقعیتتشکیکی

که اساسش بر قطعیت  ،  (. برخالف منطق کالسیک182:  1392،  و نبود« نیستند )موسوی شفائی
 کردن به قضایا و واقعیات است.  ارزشی نگاهنداساس نگرش فازی بر تقریبی و چ، است

با نیازهای ،  زمینداشتن در فرهنگ مشرقرغم ریشهکه بهبینی جدیدی است  جهان،  منطق فازی
که هست  طور    جهان را آن،  کنونی بسیار سازگارتر از منطق ارسطویی است. منطق فازیدنیای پیچیدۀ  

دنیای مبهمات و عدم قطعیت است. مغز  ،  کنیم آن زندگی می که ما در  کشد. دنیایی  میبه تصویر  

 
طور  توان بهگیرند و نمی های اطراف ما اکثرًا در این بازه قرار میها وجود دارند که پدیدهفراوانی از داده  صفر تا یک، بازۀ 

 مطلق به عنوان سیاه یا سفید محض تصمیم گیری کرد؛ بلکه طیف خاکستری در این میان غلبه دارد.
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تواند  که میکند و تصمیم بگیرد و این قابلیت مغز که در چنین محیطی فکر کرده است انسان عادت 
ارسطویی در مقابل منطق  ،  گیری بپردازد کیفی به یادگیری و نتیجه های ناصحیح و  با استفاده از داده 
حالت  جای  بهباشد. این بدین معنا است که ما  قابل تأمل می،  کمی استهای دقیق و  که الزمۀ آن داده

های نامحدودی از خاکستری بین سیاه و کنیم و سایهدودویی یا باینری از حالت آنالوگ استفاده می
در    های واقعیپدیدهی از این  لکن بسیار ؛  های خوب دارد هم بدسفید داریم. یک فرد هم خصلت

انتخاب الف یا ب که در اینجا عبارتند جای  بهمنطق فازی  ،  شوند. در عوض تفکر باینری حذف می
حق تقدم و سازگاری با اهداف  ،  هر دوی الف و ب را با درجات گوناگون اهمیت،  هایی معیناز گزینه

 (.153: 1383، کند )وکیلیو معیارهایی انتخاب می
گویی )فقط صفر یا یک( از مقدار  و یک قرار داشته و با دوری از مطلقاین منطق در بازۀ بین صفر  

می  بحث  مجموعه  به  عضوی  فرد  تعلق  یک  مثاًل  جوان15،  ساله 40کند.  مجموعۀ  به  ، درصد 
گوید درصد به مجموعۀ پیران تعلق دارد. این منطق مطلقًا نمی25ساالن و  درصد به مجموعۀ میان 70

 ها الزامًا برابر یک نیست(.سال است )مجموع تعلقمیانکه مثاًل فرد مدنظر 
و    1920های  توان بیان داشت اهل منطق در سالطور مختصر میپیرامون پیشینۀ منطق فازی به

ارزشی را برای کار با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در مکانیک کوانتومی اولین بار منطق چند  1930
هایی که  که ما واقعًا با منطق سه مقداری برخورد داریم. بیان  کندن اصل پیشنهاد میپیش کشیدند. ای

جان لوکاسیه ویچ حالت  ،  دان لهستانیمنطق،  ترکوچکنادرست یا میانه هستند. در مقیاسی  ،  درست
میانه را خرد و به چندین قطعه تقسیم کرد و به حالت چندمقداری یا منطق چندارزشی رسید. لوکاسیه  

طیفی  ؛  صورت یک محیط پیوسته تعریف کرد ا برداشت و حاالت میانه را بهویچ آنگاه قدم بعدی ر 
بین صفر و یک. هر عبارت منطق فازی نظیر »علف سبز است« یا »وکال  ،  بین نادرستی و درستی

ن صفر  بودن این عبارات بیای درست باشد. میزان درستتواند تا اندازه کنند« میاختالفات را رفع می
آنکه بین صفر درصد تا صد درصد درست باشد. عبارت فازی سی سال  یا    د تغییر کندتوان و یک می

برای   را  برتراندراسل اصطالح »ابهام«  آن زمان دانشمندانی نظیر  تا  به واژگان علمی وارد شد.  بعد 
ای در رابطه لهفیلسوف کوانتومی ماکس بلک مقا  1937بردند. در سال  حالت چندارزشی به کار می 

منتشر کرد که چندان مورد ،  شودهای فازی نامیده میهای گنگ یا آنچه اکنون مجموعهمجموعهبا  
،  . )کاسکوتهای فازی پرداخزاده به مجموعهپروفسور لطفی   1965توجه قرار نگرفت. نهایتًا در سال  

ای به زاده در رسالهلطفی ن بار پرفسور  های فازی و منطق فازی را اولی(. تئوری مجموعه42:  1386
توسعۀ مدلی  ،  معرفی کرد. هدف اولیۀ او در آن زمان  کنترل«اطالعات و    -های فازی  نام »مجموعه

توصیف   برای  زبان   فرایندکارآمدتر  همچون  پردازش  اصطالحاتی  و  مفاهیم  او  بود.  طبیعی  های 
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ارد علوم ریاضیات و مهندسی  سازی را وازیاعداد فازی و ف،  رویدادهای فازی،  های فازیمجموعه
کرد که هرچه پیچیدگی یک  ها سروکار داشت و مالحظه میها بود که او با نظریۀ سیستمکرد. مدت

تر است و لذا به ریاضیات دیگری مشکل،  وسیلۀ ریاضیات رایجوفصل آن بهحل،  سیستم بیشترشود
ابهام موجود در پیچیدگی یک سیستم را   ت باید بتواندبرای حل این مشکل نیاز است. این ریاضیا

سازی کند و با محاسبات خود آن را تحت کنترل و نظارت در آورد و رفتار آن را پیشگویی کند مدل 
توانست باور کند  نمی  کسهیچ ،  در آن زمان  .به این موفقیت دست یافت  1965خره در سال  که باال

از پرتو بینی جدید در عرصۀ ریاضیات و علوم و اولین قدم در  یک جهان  که این مقاله اولین جرقه 
واقع و  نو  بینشی  جهانمعرفی  از  با  ،  گرایانه  بسیار سازگار  اما  بدیع  کاماًل  مفاهیمی  چهارچوب  در 

طبیعت انسان باشد. گرچه تا حدود یک دهۀ پیش مبحث فازی )و بنیانگذار آن( با مخالفت آشکار  
از دانشمنداو سخت جمع کثیر  با پیدایش کاربردهای  ،  رو بوددانان و مهندسان روبهن و ریاضیی 

ها به  تدریج این مخالفتعلمی منطق فازی و آشنایی و شناخت بیشتر جهان علم با مفاهیم فازی به
 تحسین و تشویق بدل شد.

برای  ویی جایی  که در منطق دود  حالی  منطق فازی تعمیمی از منطق دوارزشی متداول است و در
»کم«واژه همچون  پایه،  »اندکی«،  »زیاد«،  هایی  که  و…  استدالل»بسیار«  و  اندیشه  های  های 

کارگیری همین  زاده برمبنای بهروش پروفسور لطفی،  وجود ندارد ،  دهندمعمولی انسان را تشکیل می
در هنگام رانندگی را در  وی جلویی مسئلۀ رعایت فاصله با خودر،  عنوان مثالعبارات زبانی است. به

،  رو »اگر جاده لغزنده باشدشدن با خودروی روبهنظر بگیرید. جهت تنظیم این فاصله هنگام مواجه
توانیم فاصله را کم کنیم« و »اگر هوا می،  کنیم« و »اگر سرعت خوردرو کم باشدباید فاصله را زیاد  

گیری دقیق میزان سرعت م رانندگی امکان اندازه  به هنگافاصله را زیاد کنیم« که غالباً ،  تاریک باشد
؛  منظور محاسبۀ مقادیر فاصلۀ مطلوب وجود ندارد لغزندگی جاده و نظیر آن به،  تاریکی جاده،  خودرو

نتیجه فازی   در  پایۀ منطق  بر  ترمز مؤثر خودرو  یا  ،  جهت طراحی سیستم  تاریکی کم  عباراتی مثل 
عنوان متغیرهای ورودی و عباراتی همچون  یا زیاد و… را بهزندگی کم  سرعت کم یا زیاد و لغ،  زیاد

تصمیم برای  انسان  مغز  در  آنچه  مشابه  را  زیاد«  یا  کم  می »فاصلۀ  رخ  متغیر به،  دهدگیری  عنوان 
بدون کاربرد این  ،  از جمله وسایل خانگی ،  بندیم. امروزه هیچ دستگاه الکترونیکی کار میخروجی به

ها هوشمند  زاده این دستگاهشود. با منطق فازی پروفسور لطفیار فنی خود ساخته نمیق در ساختمنط
 شوند.  می 

به فازی  صنعت منطق  در  است. ،  ویژه  کرده  پیدا  فراوان  کنترل کاربردهای  در  های  شبکه،  مثاًل 
،  محاسبات نرم ،  یشیم،  آمار،  ریاضیات ،  سازی شبیه،  تحقیق درعملیات،  منطق ،  کامپیوتر،  عصبی 
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کشاورزی و چندین زمینۀ دیگر منطق فازی فراتر از این پیش ،  هاتجزیه و تحلیل داده،  هوش مصنوعی
 .علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز کاربردهایی را پیدا کرده است رفته و در

اساس    م وبلکه قصد دارد مفاهی؛  پردازد البته این مقاله به جزئیات روابط ریاضی مبحث فازی نمی
 کار این تفکر را در یکی از مباحث حقوقی بیان و ارائه نماید. 

 . کاربرد منطق فازی در علوم انسانی ۱-۲
،  ها و ساختارهای هندسی سازی ماشینتنها در هوشمند  ٰهای منطق فازی نهدر حال حاضر استفاده

ت بلکه در علوم انسانی  اس هوش مصنوعی و… فراوان و چشمگیر، ایافزارهای رایانهنرم ، اتوماسیون
سرعت در  مبحث فازی در جهان علم به،  های اخیرنیز بینش جدیدی به وجود آورده است. در دهه

حال بسط و توسعه بوده است. کاربردهای آن از دایرۀ علوم ریاضی و مهندسی کنترل فراتر رفته و به  
هایی که مبحث فازی در آن به  زمینههای علمی دیگر قدم گذاشته است. از دیگر  بسیاری از رشته
ریشه  اما  استآرامی  گسترش  حال  در  بنیادی  و  تربیتیرشته،  ای  علوم  علم  ،  شناسی جامعه،  های 

کاربرد عمدۀ منطق فازی در زمینۀ  ،  در مدیریت،  مثال  طوربهاخالق و زیباشناسی و حقوق است.  
گیری از منطق  های مدیریت فازی با بهره یستمگیری و ارزیابی عملکرد قابل مشاهده است. ستصمیم

گیری  ها را پردازش کرد و اطالعات مورد نیاز مدیران را جهت تصمیمهمانند حافظۀ انسان داده،  فازی
می اینفراهم  بر  عالوه  ترکیب،  کند.  با  سیستم  شبکهاین  با  بهشدن  و  عصبی  توابع های  کارگیری 

روز طور خودکار خود را به های مدیران را در نظر گرفته و بهدر است که تجربهراحتی قایادگیرنده به 
رود هایی است که از منطق فازی انتظار می (. روانشناسی از دیگر حوزه 29:  1381،  )بوجادزیف  کند

 روند از یک جهت عضونقش مهمی در آن ایفا کند. بسیاری از مفاهیمی که در روانشناسی به کار می 
گیری تعلق به یک گروه ایجاد  مجموعۀ مورد نظر هستند و از جهت دیگر نیز نیستند که در تصمیم

تنها حوزه Smith, 1999: 557-558کند )مشکل می روانشناسی  در  (.  فازی  منطق  از  نیست که  ای 
 ,Zetenyiهای فازی نقش بسیار مهمی دارد )گیرد اما در توسعه نظریه مجموعهمفاهیمش بهره می

واژه؛  (102 :1988 روانزیرا  که  ویژگیهایی  مطالعۀ  برای  افراد  از  سایر  شناس  و  شخصیتی  های 
ها  ماهیتًا غیرقطعی و غیردقیق هستند. عدم قطعیت در داده،  آورد شناختی به دست میمطالعات روان

سازی  در این رویکرد مدل رگیرند. امتیاز دیگخوبی با اصول فازی مورد مدیریت و تحلیل قرار میبه
دهد  شناختی تخصیص میگیری کرده و در پارامترهای رواناین است که مقادیر غیرقطعی را اندازه 

(Kushwaha, 2009: 131.)   
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کاربردی آن راهی نوین در های نظری و در علوم اجتماعی نیز استفاده از منطق فازی در پژوهش
های  های پژوهشی و پرسشتر فرضیهآزمون دقیق ،  که از طریق آن  دهداختیار پژوهشگران قرار می

امکان راهتحقیق  و  اثربخشحلپذیر شده  گیرد )قاسمیهای  قرار  آنان  اختیار  در  (.  53:  1389،  تر 
که در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرارمی گیرند ممکن است تا حدی عضو یک  هایی عمده واقعیت

کامل در درون طور  کرد یا بهکامل از مجموعه حذف  طور  که نتوان آن را بهی  نحوبه؛  ندشامجموعه ب
سازه  از  بسیاری  داد.  قرار  مجموعه  مقولهآن  دو  خصیصۀ  دارای  اجتماعی  علوم  در  و ایها  بودن 

مجموعهبعدیچند تحلیل  هستند.  در  بودن  توانمندی  بسیار  رویکرد  فازی  اثهای  رگذاری بررسی 
ژورنالدیده پ در  مقاالتی  نیز  حقوقی  مسائل  زمینۀ  در  است.  یکدیگر  بر  اجتماعی  معتبر  های  های 

حقوقی به چاپ رسیده است که به خوبی مبین توجه پژوهشگران حقوقی به کاربرد منطق فازی در 
 باشد. این رشته در بحث تقنین و قضا می

 ری. کاربرد منطق فازی در حقوق کیف۱-3
زیرا حقوق که بخش ؛  اًل نیاز به حضور منطق فازی در قلمروی حقوق ملموس استه کامامروز

با واژگانی سروکار دارد که مطلق نبوده و دارای ابهام و عدم  ،  اعظم آن در مجموعه قوانین متبلور است
در  باید  قاضی  یک  است:  طرح  قابل  قدیمی  مشکل  یک  حل  برای  فازی  منطق  هستند.  قطعیت 

کهاییتموقع نمیی  اغلب  توصیف شونده  غیرقطعی  واژگان  با  جز  یک  ،  توانند  بر  مبنی  تصمیمی 
بسیاری از واژگان حقوقی کیفیت    در حالی کهمانند تعیین خسارت وارد شده.  ؛  ارزش عددی بگیرد 

تا مناطق اطرافشان گسترده شده است. منطق فازی بدین معنا  ها  آن  مبهمی دارند و مناطق کاربری 
،  »عرف« ،  احتیاطی«»بی،  مثل »غفلت«،  کاربرد یک واژۀ دارای دامنۀ گسترده،  مثالکه برای  است  

بندی  بلکه به نوعی بیان درجه ؛  شودمنجر به یک پاسخ بله یا خیر مطلق نمی،  »منافی عفت« و غیره 
مثل  ،  دارنداز صفاتی که مفاهیم نسبی  ،  . گاه شهود هنگام بیان اوصاف فرد متهم استشده و نسبی  

از نظر دیگری کوتاه  ، متر قد بلند استسانتی 175کنند. لذا از نظر یکی جوان و… استفاده می، ندبل
می محسوب  متوسط  قدی  دیگر  فردی  نظر  از  پلیسو  با  شود.  مجرمان  از  توصیفشان  در  نیز  ها 

ک فرد نه  که یرسد  یجه میکنند. گاه یک پلیس یا بازپرس به این نتهای فازی برخورد میموقعیت
گیرد. اینجا است  مقصر. یعنی در منطق صفر و یک ارسطویی جا نمی  گناه است نه کامالً بی  کامالً 

توان منطق فازی را برای ایجاد یک ساختار فکری حاکم  گیرد و میگیری تردید شکل میکه در تصمیم
شکلی حقوق    حث ماهوی و هم ازی هم در مبامنطق ف،  واقع  در حل این مشکل به کار گرفت. در

های علوم انسانی دارای  این جهت که حقوق کیفری مانند سایر حوزه   از؛  باشدکیفری قابل کاربرد می
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دقیق شناخت  برای  که  است  مدرج  معانی  با  نمی مفاهیمی  نگریستها  آن   توانتر  مطلق  بلکه  ؛  را 
ت شتافته  مفاهیم  این  یاری  به  فازی  ونگرش  جایگاه  در  قرارا  خود  در    اقعی  نهایتًا  و  شوند  داده 

گیری عنصر مادی از قصد گیری و قضاوت مؤثر واقع گردند. از جمله شناسایی درجات شکلتصمیم
خصوص تعزیرات با توجه تا اجرا و همچنین عنصر روانی و مراتب مسئولیت کیفری که در کیفرها به

 1باشد. ر میو مؤید این اماسالمی مبین  قانون مجازات 19بندی مادۀ به درجه

 . منطق فازی و مفهوم بلوغ و رشد۲
شناسی  جامعه،  شناسیزیست،  شناسیاز جمله روان،  کودکی تا نوجوانی از دیدگاه علوم مختلف 

کودک و کودکی را تبیین  ،  از دانشمندان از دید خود  هریکو حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و  
. کودک در لغت عبارت است از هر پسر و دختری که به نضج و  (52:  1388،  )معظمی.اندنموده 

دارد  ادامه  بلوغ  تا  و  بارداری شروع  دوران  از  کودکی  دوران  باشد.  نرسیده  ،  ابرندآبادی)نجفی .رشد 
شناسی به دومین مرحله از مراحل دوران زندگی گفته (. در اصطالح جرم 11:  1377،  هاشم بیگی

شود که از نظر سن  (. از نظر حقوق ایران اطفال به کسانی اطالق می60:  1380،  امبیاتیشود )ش می 
به رشد کامل جسمی و روحی برای شرکت در مسائل اجتماعی و خانوادگی نرسیده باشد. بدیهی  

، است بشر از بدو تولد و در سنین اولیۀ عمر که رشد قوای بدنی و روحی او به حد کمال نرسیده است
ال خود گردد. این قوه به نسبتی که قوای مختلف حیاتی در  یز خوب و بد اعمتواند مشخص و ممنمی

 (.75: 1333، شود )سمیعیتدریج تکمیل میتولید و به ، یابدبشر توسعه می
که حد فاصل خردسالی تا بزرگسالی است. با این  اند  شناسان بلوغ را روندی تدریجی دانستهروان

کامل ظاهر شود.  طور  کامل شده و بلوغ بها تغییرات تدریجی  ب  کهسنی باشد  ،  بلوغ وصف باید سن  
اند: الف( در شریعت اسالم نیز علما و فقها بر اساس ضابطۀ تمییز برای طفولیت ادواری ذکر کرده

ن شود و معتقدند طفل در ایطفل در این دوره »صبی غیرممیز« نامیده می،  از والدت تا هفت سالگی
،  ب( از هفت سالگی تا سن بلوغ ؛  قابل تعزیر یا تأدیب نیست  ولیت کیفری ندارد ومرحله مطلقًا مسئ

شود. البته در مورد سن بلوغ اختالف وجود دارد. طفل در  طفل در این دوره »صبی ممیز« نامیده می
دورۀ سنی در   شود. مفهوم طفل»مراهق« در فقه به پایان همیناین مقطع زمانی مشمول تأدیب می

در  ،  ج( از سن بلوغ به بعد؛  یعنی کودکی که در آستانۀ بلوغ قرار گرفته است؛  بلوغ اشاره دارد   دفراین
 (.21: 1378، بجنوردیاین حالت شخص دارای مسئولیت کامل است )موسوی
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،  لمچراکه رسیدن به مراحل ح؛ توان برای بلوغ سن خاصی را معین کرد رسد نمیالبته به نظر می
،  آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی وینی به حساب میامور فازی و تک نکاح و رشد از  

رو تعیین سن خاص در امور تکوینی خارج از  اینامری عرفی و فازی است و نه شرعی و غیرفازی. از
 عنوانبهپسر  شود که در قرآن هیچ سخنی از سن دختر و  وظیفۀ شارع است و از این جهت مشاهده می

آن معیارهای کلی جهت حاکمیت منطق فازی ارائه شده  جای بهبلکه  ؛ میان نیامده استوغ به سن بل
   1شود.اماره محسوب می  عنوانبهاست. بنابراین سن از نظر قرآن در تحقق بلوغ نه موضوعیت دارد و نه  

 طوربه بلوغ ۀ ئلمس این آیات  مطابق  شود.می بیان ها آن در بلوغ مسئلۀ  که  دارد آیاتی کریم  قرآن

نه منطقی غیرفازی یا ارسطویی. به عبارتی برای  ،  است  یقین بر اساس منطق فازی تکوین یافته و  قطع
اثبات و تحقق بلوغ نسبت به هر فرد باید مالک بلوغ را در زمان خاص فقط نسبت به فرد خاص مورد  

داد قرار  برای همۀ،  بررسی  یا تعمیم    نه تعیین سن خاص  افرا افراد جامعه  از  د  سن خاصی در احد 
بیانگر   که  آیاتی دادن آن برای دیگر افراد جامعه. از جملهکشف بلوغ و معیار قرارجامعه در جهت  

کاَح فإن اَنسُتم منُهم ُرشدًا   عبارت است،  هستند سن بودنفازی ی إذا َبَلُغوا النِّ از »َوابَتُلوا الَیتامی حتَّ
 دانا  را ها  آن   اگر کنید آزمایش،  ( »ویتیمان را هنگامی که بالغ شوند6،  فادَفُعوا إلیِهم أمواَلُهم« )نساء

 دهید«  باز هاآن به را  اموالشان، یافتید خود زندگانی مصالح کدر به

برای   رشد حد  و رشد سن بیان مقام  در آیه این  همچنین؛  دارد  وجود زیادی مطالب آیه این در
 از این بلوغ هاینشانه و میزان که  شده بیان بلوغ آیه لاو قسمت در است. کانکود به اموال اعطای 

 با کان کود اینکه  لحاظ از ولی است  تعبدی یا غیرفازی  ه ،  شد بیان مقدس  شارع طرف از که  جهت

 گرددمی آیه مستفاد  این  و فازی است. از تکوینی ،  رسندمی مرحله  این به  طبیعی  طوربه و مرور زمان

،  النکاح بلوغ چون؛  تعبدی یا ارسطوی نیست،  « بیان کرده در » نداوخد که  را بلوغی که
،  تکوینی امر یک و دختر پسر برای حالت این داشتن و باروری و تولیدمثل و آمیزش  توان یعنی

جسمی   رشد از حد این به اگر دختر( چه و  پسر )چه انسان طبیعت یعنی؛  است تدریجی یا فازی
 ابتال طریق از،  پسر  و دختر در را النکاح بلوغ البته   .دارد  باروری و مثل تولید توان  ، برسد جنسی و

 است. مختلف  باروری و  تولید مثل در ها  آن  از کدامتوان هر   چون؛  داد تشخیص توانمی آزمایش و
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 قانون مجازات اسالمی. منطق فازی و سن مسئولیت کیفری در  3
دادن کاری است. مسئولیت کیفری پلی میان  انجام به    بودنمسئولیت در لغت به معنی موظف 

تقبل آثار و عواقب رفتار ،  جرم و مجازات است. در قلمروی حقوق کیفری محتوای التزام و مسئولیت
،  آید )اردبیلیشمار میآمیز بزهکار به  یعنی تحمل مجازاتی که سزای رفتار سرزنش؛  مجرمانه است

واقع مسئول147:  1392 در  انتزاعی(.  معنای  در  افراد    یت کیفری  در  ارتکاب جرم  از  قبل  و مجرد 
احراز است و با این معنا مسئولیت کیفری به معنای قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات  قابل

 (. 165: 1383، رفتار مجرمانه خود است )میرسعیدی
اشند و هیچ مانعی کسانی هستند که ضمن ارتکاب جرم دارای قابلیت انتساب ب  اشخاص مسئول 

وجود نداشته باشد. اشخاص غیرمسئول کسانی هستند که دارای  ها  آن  در تحمیل مسئولیت کیفری به
نظیر  ؛ باشدشرایط و وضعیت روحی و روانی هستند که اعمال آنان ناشی از درک و اختیار کامل نمی

 (.86: 1390، مکان مجانین و صغار )جنت
کیفری و  سن مسؤولیت  ،  فری ائل فقهی و حقوقی مسئولیت کییکی از مباحث مهم در حوزۀ مس

که موضوع مقالۀ فعلی را در پرتو منطق فازی فراهم  موانع اعمال مجازات نسبت به افراد غیربالغ است  
از رشد فکری و عقلی الزم در درک مسائل ، رسندآورد. بسیاری از کودکانی که به سن تکلیف می می 

برخوردار نیستند. حال آنکه در تعیین سن مسئوولیت کیفری در مواد    ارگذنقانوکیفری و تکالیف  
افراد  دارد: »اشعار می146مادۀ  ؛  ای دیگر بیان شده استقانون مجازات اسالمی به گونه  147و    146

ندارند. کیفری  مسئولیت  مادنابالغ  و  »  147ۀ  «  است:  داشته  پسرانمقرر  و  دختران  در  بلوغ  ،  سن 
قانون مدنی برای   1210  مادۀ.« البته سن بلوغ مطابق تبصرۀ  ل تمام قمری استپانزده سا  ترتیب نه وبه

ماه شمسی و برای دختر نه سال تمام قمری معادل   5/6سال و  14پسر پانزده سال تمام قمری معادل 
رسد این موضوع نزد واضعان قانون جز بر منطق ارسطویی به نظر می  ماه شمسی است که  9سال و    8

اشاره  نباشد. در مواد  فیزیولوژیکی و عقلی اطفال و ،  شدهبر منطق دیگری حاکم  بین مراحل رشد 
اطفال  در حالی کهکیفری آنان هیچ تفکیک و تمایزی قائل نشده است. نوجوانان و میزان مسئوولیت  

ن به سن کیفری مبرا بوده و به محض رسیدرسیدن به سن بلوغ شرعی از مسئولیت  و نوجوانان قبل از  
که در اینجا  ی سؤالگیرند. ساالن مورد مجازات قرار می کرده و مانند بزرگکامل پیدا مسئولیت ، بلوغ

از بلوغ طفلشود این است  مطرح می چه ،  که در فاصلۀ یک روز یا یک ساعت یا چند دقیقه قبل 
به طفل عوض می  گذارقانونکه دیدگاه  دهد  تکاملی رخ می پیامدهای مهمی    آثار وشود و  نسبت 

فاقد ،  گردد. طفلی که تا دیروز در صورت نافرمانی از دستورات قانون گذار سهوًا یا عمداً متوجه او می 
به صغر  مطلق  حاکمیت  و  فرض  قانون  به  جاهل  و  کیفری  بهمسئولیت  عاملی  مانع عنواعنوان  ن 
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،  اه به قانون و در صورت ارتکاب بزه گ آ،  از لحظۀ بلوغ ،  شدمسئولیت کیفری نسبت به او پذیرفته می
که بر اساس منطق   گذارقانونگردد. سؤال دیگر اینکه آیا سن بلوغ اعالمی از سوی بزهکار فرض می

قرار   گذارقانوناوامر و نواهی    تواند دقیقًا معیار بلوغ و رشد عقلی و درک کامل ازمی،  ارسطویی است
در   این دیدگاه  البته  یا خیر؟  اگیرد  تعدیل گردیده  قانون کمی  به مواد دیگر همین  ادامه  در  ست که 

 تفصیل بررسی خواهد شد. 
نحوی بسیط انجام داده و مقرر کرده بود که  این کار را به  1392قانون مجازات اسالمی  147مادۀ  

فاقد مسئولیت کیفری و پس از آن دارای مسئولیت کیفری ، سال 15و  9ن افراد تا قبل از رسیدن به س
ی از شیوۀ دفعی و  تبعیت  با  ترتیب  این  به  باره در تحقق مسئولیت کیفری اطفال و ک کامل هستند. 

مرز بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری را درهم آمیخته و هر دو را یکسان  ،  نوجوانان
توض  بود.  بهانگاشته  آنکه  نوجوانیح  و  اطفال  برای  کیفری  مسئولیت  نظام  نوع  دو  کلی  در  طور  ان 

شود. به مسئولیت کیفری اطفال به یکباره کامل می،  در گونۀ نخست؛  کشورهای مختلف وجود دارد 
شود و فاقد هرگونه  کودک محسوب می،  کنداین ترتیب که فرد تا سن مشخصی که قانون مقرر می
امل  سال محسوب شده و مسئولیت کیفری کمسئولیت کیفری است و به محض گذر از آن سن بزرگ 

می  اسالمی  پیدا  مجازات  قانون  بود  1392کند.  کرده  تبعیت  نظامی  چنین  از  و  ؛  نیز  اطفال  زیرا 
نوجوانان تا رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری بودند و پس از آن مسئولیت کیفری کامل پیدا 

دیگر آن   شت. گونۀوجود ندا ها  آن  های تعزیری و غیرکردند و در این مورد تفاوتی بین مجازاتمی 
شود. به این ترتیب که تا یک سن مشخص فرد مطلقًا  تدریج کامل میاست که مسئولیت کیفری به

شود.  ده نمی فاقد مسئولیت کیفری است و هیچ گونه واکنش کیفری در مقابل جرم ارتکابی وی نشان دا
تری در مقایسه با بزرگساالن  فواکنش کیفری خفی،  به این معنا که در مقابل جرائم ارتکابی توسط وی

داده می  فرد وارد دوران مسئولیت کیفری مرتکب جرم مشابه نشان  نیز  این مرحله  از  با گذار  شود. 
سال  وی نیز همانند یک بزرگ  سال تلقی شده و واکنش کیفری نسبت بهیعنی بزرگ ؛  شودکامل می

ی در آن همگام با افزایش قوۀ ادراک فرد خواهد بود. نظام تدریجی از این حیث که مسئولیت کیفر
 تر است. عادالنه،  یابدتکامل می

بودن سن مسئولیت کیفری است. بر  های این حوزه مسئلۀ تدریجی یا دفعی لذا از جمله چالش 
توان بین مراحل رشد فیزیولوژیکی بلوغ جنسی و عقلی اطفال که متأثر  اساس دیدگاه فازی نیز نمی

م عوامل  اجتماعیاز  می،  وراثتی،  اقتصادی،  تعدد  غیره  و  مختلف  جغرافیایی  اشخاص  در  و  باشد 
حد و مرزی واحد ترسیم و معیار مستقلی در تعیین مسئولیت کیفری آنان ارائه داد ،  متفاوت است
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(Ahmadi, 2014: 2 .)   به حوزۀ سن مسئولیت کیفری    1392در ادامۀ نگاه قانون مجازات اسالمی
 گیرد. لبی یا فازی مورد بررسی قرار می ی و تعزیری از حیث نگاه ُص در جرائم شرع

 قصاص و دیه ، مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرائم مستوجب حد .3-۱

نظامی دوگانه  ،  قانون جدید مجازات اسالمی در جرائم تعزیری و جرائم مستوجب قصاص و حد  
،  در جرائم تعزیری   88و    87های  در ماده  کهالی  در حکیفری را پذیرفته است. یعنی  برای مسئولیت  

،  در جرائم مستوجب حد،  پذیرد کیفری تدریجی را میمسئولیت  ،  با پذیرش قوۀ تمیز و رشد تدریجی
سال قمری را مالک    15و    9سن    147و مادۀ    87  مادۀ  2تبصرۀ  ،  90با توجه به مادۀ  ،  قصاص و دیه

 را قائل است. قرار داده و همان مسئولیت دفعی و جهشی 
مقرر کرده است که اگر فردی نابالغ که در گروه   1392قانون مجازات اسالمی    88مادۀ    2تبصرۀ  

از اقدامات به یکی  ،  مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص گردد،  سال قمری قرار دارد   15تا    12سنی  
اخذ تعهد کتبی به   عبارتند از اخطار و تذکر یاترتیب بهکه  88مذکور در بندهای »ت« یا »ث« مادۀ 

سال محکوم خواهد شد.    5تا    2ر جرم و نگهداری در کانون اصالح و تربیت برای مدت  عدم تکرا 
قسمت ذیل این تبصره  مطابق  ،  کمتر از دوازده سال سن داشته باشد ،  چنانچه نابالغ مرتکب این جرائم 

 .  محکوم خواهد شد 88به یکی از اقدامات مذکور در بندهای الف تا پ مادۀ 
تحولی جدی در واکنش   1392قانون مجازات اسالمی  91مادۀ ، 88مادۀ  2اما برخالف تبصرۀ 

کیفری نسبت به نوجوانان مرتکب جرائم مستوجب حد یا قصاص ایجاد کرده است. این ماده سه  
عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده و قاضی را مکلف نموده است که در  به  وضعیت را 

های تعزیری  بر اساس گروه سنی وی به یکی از مجازات،  حد یا قصاص جای  بهمرتکب را    ، این موارد 
 مذکور در این فصل محکوم کند. این سه وضعیت عبارتند از:  

توسط  1 ارتکابی  جرم  ماهیت  درک  توسط  2؛  مرتکب. عدم  ارتکابی  جرم  حرمت  درک  . عدم 
 . شبهه در رشد یا کمال عقل مرتکب. 3؛ مرتکب

سال تمام شمسی که مرتکب جرم حدی یا موجب قصاص شده    18بالغ زیر    یب اگر فرد به این ترت 
شبهه،  است وی  عقلی  کمال  و  رشد  در  و  بوده  گاه  آ خویش  ارتکابی  رفتار  حرمت  نباشدبر  ،  ای 

مسئولیت کیفری او تام  ،  ی که مرتکب در زمان ارتکاب جرم در آن قرار داشته استنظر از سنصرف 
اما چنانچه فرد  ؛ شودحکوم میمعین شرعی و قانونی رفتار ارتکابی خویش ممحسوب و به مجازات 

زیر   است  18بالغ  شده  قصاص  یا  حد  مستوجب  بزه  مرتکب  که  رفتار  ،  سالی  ماهیت  و  حرمت 
در این صورت  ، رده و در رشد و کمال عقلی وی تردید وجود داشته باشدمجرمانه خویش را درک نک 



 ۱398زمستان  / ۱۰8مارۀ / ش 83 سال /                                                

 

۱4 

سال تمام   18تا    15  سال تمام قمری یا  15تا    12ارتکاب جرم بین  بسته به اینکه سن وی در زمان  
قانون مجازات    91و مادۀ    88مادۀ    2حسب مورد و بر مبنای جمع مقررات تبصرۀ  ،  شمسی باشد

همان قانون    88و  89های های مقرر در مادهی و تربیتی یا مجازاتتأمیناسالمی به یکی از اقدامات 
 (. 187: 1394، صدرعلوی و پوریمحکومیت خواهد یافت )صبور

 مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری  .3-۲
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بدون آنکه تفاوتی از    1392در قانون مجازات اسالمی سال  

باشد داشته  وجود  جنسیت  گروه،  حیث  برای  و  تدریجی شده  نظام  اطفال  تابع  مختلف  های سنی 
بندی مسئولیت اطفال های مهمی در راستای درجه فاوتی در نظر گرفته شده است و گام مت  هایواکنش

ن امید ان و در راستای اجرای عدالت بوده است و ایدانحقوقوقفۀ  برداشته شده که محصول تالش بی
نون جدید وجود آورده است که مقنن در پذیرش نگرش فازی آمادگی الزم را دارد. از تحوالت قارا به  

»مجازاتافزوده،  مجازات  عنوان  تحت  دهم  فصل  اقدامات  شدن  و  و  تأمینها  اطفال  تربیتی  و  ی 
مبنای سن دارای مسئولیت نوجوانان« است. با بررسی این فصل آشکار است که اطفال و نوجوانان بر  

تدریجی شناخته شده دیگرکیفری  به عبارتی  فقد کامل،  اند.  از  این درجات  مسئولیت    نقطۀ صفر 
( که 115:  1392،  پورساالن است )نبین ورود به قلمروی مسئولیت بزرگشروع شده و نقطۀ اوج آ

تا    بدین؛  شودی جرم ارتکابی مشخص میاجرا ضمانتآن در پاسخ و    تأثیر معنا که از عدم پاسخ 
تربیتیتأمیناقدامات   تا مجازات،  ی و  پاصالحی و درمانی  تعزیری مقرر در کتاب  قانون  های  نجم 

 بندی گردیده است. درجه 1375مجازات مصوب 
دو مفهوم حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری از یکدیگر تمایز  ،  در نظام تدریجی

لیت کیفری سنی است که از نظر نظام عدالت کیفری فرد این قابلیت را یابند. حداقل سن مسئومی 
بدان معنا نیست که از    وجههیچبهاما این  ؛  محاکمه قرار گیرد   کند که در دادگاه کیفری مورد پیدا می 

سن بلوغ کیفری آن سنی  ،  سال برخورد کرد. در مقابلتوان با او مانند بزهکاران بزرگهمین سن می
که آن  است  از  گذر  با  می ،  فرد  پیدا  کامل  کیفری  بهمسئولیت  و  بزرگکند  یک  مجازات  مثابۀ  سال 

 (.180: 1394، علوی صدر و رپوشود )صبوریمی 
در قانون مجازات  ،  صورت مدرج و فازیگامی مهم در شناسایی سن مسئولیت کیفری به،  در واقع

 بینیپیش به این ترتیب  ،  تدریجی مسئولیت کیفری اطفالنظام  ،  برداشته شد که در آن  1392اسالمی  
ج( ؛  اصالحیل پاسخ تربیتیسا  12تا    9ب(  ؛  سال معاف از مسئولیت کیفری   9شده بود: الف( تا  
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،  یافته )سوادکوهیهای تنبیهی تخفیف سال پاسخ  18تا    15د(  ؛  تنبیهیهای تربیتیسال پاسخ  15تا    12
 گیرد. طور جداگانه مورد بررسی قرار میها بههریک از این گروه  (. ذیالً 252: 1388، کاظمی 

 سال  ۱۲تا  9. گروه سنی 3-۲-۱
اسالمی  قانون مج  88مادۀ   اطفال    1392ازات  که  است  در صورت    12تا    9مقرر کرده  ساله 

یرد  گموضوع یکی از تصمیمات مندرج در بندهای الف تا پ آن ماده قرار می،  ارتکاب جرائم تعزیری 
که عبارتند از: الف( تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و 

ب( تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه  ؛  سن اخالق طفل یا نوجوانمواظبت در ح
پ( نصیحت به  ؛  به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند الف

 وسیلۀ قاضی. 

از   کمتر  کودکی که  آن است که  ماده  این  مفهوم  نیز  فنی  لحاظ  دارد   9از  تواند نمی،  سال سن 
گونه تصمیمی در نظام عدالت کیفری حتی تصمیمات اصالحی و مراقبتی قرار گیرد. به   هیچ موضوع  

 بینیپیش در مورد این گروه سنی    گذارقانونهایی که  بیان دیگر قابل محاکمه کیفری نیست. واکنش
 تربیتی دارند. جنبۀ ترمیمی، کرده است

 سال  ۱5تا  ۱۲. گروه سنی 3-۲-۲
گیری بیشتری نشان داده و این امکان را فراهم  سخت  گذارقانون ،  سال  15  تا   12ه سنی  در مورد گرو

تربیتی نیز برخی تدابیر تأدیبی،  قبلهای اصالحی مورد اشاره در بند  کرده است که عالوه بر واکنش
تکب جرم  ای که مرساله  15تا    12کودک یا نوجوان  ،  88مادۀ    1اعمال شود. طبق تبصرۀ  ها  آن   در مورد 

شود قبل ،  تعزیری  بند  در  مذکور  تدابیر  بر  عالوه  است  واکنش  ،  ممکن  در بینیپیشمشمول  شده 
به گیرند.  قرار  نیز  ماده  این  در کانون   ویژه بندهای ت و ث  نگهداری  بند ث که  در  واکنش مذکور 

ذیل این    باشد. قسمتدارای جنبۀ تنبیهی قوی می،  اصالح و تربیت به مدت سه ماه تا یک سال است
گیری نسبت به این گروه سنی را بیشتر کرده و مقرر کرده است که اگر این اطفال و  سخت،  بصرهت

سال به کانون   1ماه تا    3الزامًا باید برای مدت  ،  وندش  5تا    1نوجوانان مرتکب جرم تعزیری درجۀ  
ل تسلیم به اشخاص  قبیاز  ،  واکنش دیگری ها  آن   تواند براینمی  اصالح و تربیت اعزام شده و قاضی

 واجد صالحیت یا اخطار و تذکر و اخذ تعهد به عدم تکرار جرم در نظر بگیرد. 
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 سال ۱8تا  ۱5. گروه سنی 3-۲-3
از سن   از گذر  به    15پس  تا رسیدن  تعزیری  ،  سال  18سال  دختران و پسرانی که مرتکب جرم 

ه که مجرمان این ردۀ ماده مقرر شد  باشند. در اینقانون مجازات اسالمی می   89مشمول مادۀ  ،  شوند
 شوند که شدیدترین های مذکور در آن ماده محکوم میبه یکی از مجازات،  سنی بسته به نوع جرم 

و خفیفپنج سال  ها  آن  تربیت  و  در کانون اصالح  نقدی  ها  آن  تریننگهداری  پرداخت جزای  نیز 
 است. 

ای برای  قانون سابق مجازات اسالمی مقررات خاصی  سال( وجود   18تا    15ن گروه سنی )در 
افرا  این  و  داشتندنداشت  کامل  کیفری  مسئولیت  اسالمی  ؛  د  مجازات  قانون   1392اما 

برای  ضمانت را  خاصی  سنی  اجراهای  گروه  و  بینیپیشاین  از ها  آن  کرده  متفاوت  نظامی  تابع  را 
)باالی  بزرگ اگرچه    18ساالن  است.  داده  قرار  مس  گذارقانونسال(  صراحتًا  ئولیت  سن  را  کیفری 

است نداده  کیفری   بینیپیشبا  ،  افزایش  مسئولیت  تدریجی  حمایت،  نظام  و  دامنۀ  اصالحی  های 
ها را تا حد شمول بر افراد کمتر از سن هجده سال گسترده  این حمایتتربیتی خود را توسعه داده و  

که نوجوان مرتکب جرم تعزیری  مقرر شده است    89عنوان مثال در بند الف مادۀ  ساخته است. به
نگهداری در کانون اصالح و تربیت به مدت دو تا پنج سال محکوم شود. به این   درجه یک تا سه به

کان در  نگهداری  مدت  ترتیب  برای  درجۀ    5تا    2ون  تعزیرات  جایگزین  است    3تا    1سال  شده 
 (.185: 1394، علوی صدر و پور)صبوری
دهی افتراقی بر اساس مالک سنی  نسبت به مجازات،  زات اسالمیدر قانون جدید مجا  گذارقانون

مری و تفکیک سان در مورد جرائم شرعی با پذیرش بلوغ شرعی معیار سال قاقدام کرده است. بدین
گذاری خود دختر از پسر را پذیرفته و در مورد جرائم تعزیری با پیروی از منطق حقوقی در سیاست

خورد یکسان با دختر و پسر بر اساس مدارج سنی مختلف را در یدی و برسال خورش،  رشد عقالنی
 (.86: 1390، نظر گرفته است )مهرا 

مورد مسئولیت کیفری اطفال در جرائم تعزیری دیدگاه  مالحظه گردید مقنن در    کهچنان،  بنابراین 
نوعی پذیرش حد ه بندی را پذیرفته است. درواقع مسئولیت کیفری تدریجی اطفال و نوجوانان بدرجه 

سنین مسئولیت کیفری  ،  فاصل بین سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری است. به عبارت دیگر
یابد که در این ویژه است که دادرسی ویژۀ نوجوانان در آن معنا میای ارفاقی و  دوره ،  نسبی و مطلق
 :Bartollas, 2010د )های کیفری بیشتر جنبه آموزشی و اجتماعی داراجراها و واکنشدوره ضمانت

223.)  
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به  پیادهقواعد  و  فازی  نگرش  میکارگیری  را  کیفری  مسئولیت  سن  حوزۀ  در  آن  در  سازی  توان 
 داد: نشان زیرهای نمودار

 
 مدارج سن مسئولیت کیفری  -1شکل 

که در مقابل نگرش صلبی منطق صوری با نگاه دفعی قرار دارد که از مسئولیت صفر به مسئولیت  
 رسد و در شکل ذیل نمایش داده شده است.یکامل م

 
 نگرش منطق صوری پیرامون سن مسئولیت کیفری  -2شکل 

نمایش گرافیکی    صورت بهگیری  قابلیت آنالیز فازی و تصمیمنهایتًا این حرکت تدریجی جهت  
 1.که در صفحۀ آتی آمده است باشدقابل ترسیم می 3تابع عضویت مثلثی در شکل 

 
دلیل    باشد که بههای فازی و توابع عضویت در کتابهای تخصصی مربوطه قابل مطالعه می . توضیح کامل مجموعه1

 (1390؛ منهاج، 1393 ،گنجد. )نک: رجب زاده قطری و همکاران مقاله نمی مباحث ریاضی در حوصلۀ این

سال 12-9بازه سنی  سال15-12بازه سنی  سال18-15بازه سنی  سال18بازه سنی باالی 

دوره سنی و مدارج مسئولیت کیفری
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 فازی پیرامون سن مسئولیت کیفری رش منطق نگ -3شکل

گردد.  گیری میکه نهایتًا این امر منجر به طراحی و ترسیم یک سیستم فازی محض جهت تصمیم
به این صورت است که  ،  ییگیری قضاآن در تصمیم   تأثیرکارگیری محاسبات فازی و  نحوۀ اعمال و به

شود. مثاًل سن سازی میتعریف و فازی،  رودیغیرهای وابتدا مت،  گیردر یک دستگاه فازی تصمیم
بالغ و رشید قرار  ،  ممیز  صغیر کامالً ،  صغیر نسبتًا ممیز،  های صغیر غیرممیزمسئولیت کیفری در گروه

شده در این  شوند. بر اساس روابط فازی تعریفبندی می گرفته که در یک طیف صفر تا یک تقسیم
با   و  محاسبات  دستهبهره نحوه  مقنن  و  حقوقی  خبرگان  نگرش  از  حداقل  بندیگیری  طبقۀ  های 

تا در استنتاج  ( در نمودار قرار گرفته می1( تا حداکثر مسئولیت کیفری )0مسئولیت کیفری ) شود 
روش  با  و  گرفته  صورت  محاسباتی  بررسی  در  نهایت  در  شود.  واقع  ارزیابی  مورد  های  سیستم 

های سیستم  نوع کیفر و میزان مسئولیت بر اساس ورودی،  خروجی و تصمیم نهایی محاسباتی تعیین  
تا رشید( مشخص)بازه  به می   های سنی صغیرغیرممیز  نگرش سیستمی  اتخاذ  در  این روش  شود. 

روش مؤثر و کاربردی خواهد بود که به کارگیری آن در کل قواعد  ،  قواعد حقوقی و وحدت آراء صادره 
کیفری  دقیق  کی،  حقوق  را  موجود  الگوهای  فهم  و  کرد  خواهد  ایجاد  منسجم  و  جامع  تر دیدگاه 

)ابوذریمی  واقع215:1396،  نماید  در  سن  طراح،  (.  حوزۀ  و  فازی  نگرش  بر  مبتنی  سیستم  ی 
گذاری در تعیین کیفر و حمایت از اطفال  تأثیرمسئولیت کیفری که به نوعی کاربرد این مقاله از لحاظ  

مباع ،  باشد می  مؤلفه یث  به  توجه  با  شکلگردد  مختلف  جسمیهای  لحاظ  از  افراد  بلوغ  ، گیری 
ب ،  عاطفی ،  روانی،  جنسی درجۀ  غیره  و  و  ذهنی  پاسخ  آن  اساس  بر  و  شود  مشخص  فرد  لوغ 

مشخص گردد  ،  اجرای مناسب با توجه به تشخیص سیستم مبتنی بر دانش خبرگان حقوقیضمانت
 نظر خواهد شد. سرعت و دقت، گیریهوشمندی تصمیم، آراء جام انس، ه رویوحدتکه منجر به 
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نمایش داده شده است که توضیحات اجمالی نحوۀ    نحوۀ عملکرد یک سیستم فازی  4در شکل  
 عملکرد آن در فوق بیان گردید. 

 
 گر فازی سیستم تحلیل -4شکل 

 نتیجه 
های مختلف علوم انسانی نیز اخهش  در،  امروزه منطق فازی به دلیل افزایش دقت در مفاهیم مبهم

ها  بسیاری از داده، من جمله حقوق، انسانیهای علوم ای پیدا کرده است. در گرایشکارایی برجسته
مفاهیمی کیفی و غیردقیق دارند که با حکومت منطق دودویی به ناچار تقریب زده شده و در بازۀ صفر  

یک  می،  یا  قرار  عدم  یا  که گیرند.  وجود  حالی  می  در  ایجاب  جای  عدالت  در  دقیقًا  مفاهیم  کند 
 شان شناسایی و تحلیل شوند. واقعی

بندی  سازی و صورت ای ریاضی برای مدلعنوان نظریههای فازی و منطق فازی بهموعهتئوری مج
ابهام و عدم دقت موجود در   ابزارهای بسیار کارآمد و مفیدی ،  های شناختی انسانیفرایندریاضی 

این  می  برای  به شمار  مجموعهمنظور  نظریۀ  میروند.  فراهم  ابزارهایی  فازی  که  های  توان میآورد 
انسانی را صورت نحوۀ استدالل و تصمیمها  آن  وسیلۀبه الگوهای  گیری  از  بندی ریاضی بخشید و 

ق فازی در های گوناگون علوم و تکنولوژی استفاده کرد. همچنین منطآمده و زمینه دستریاضی به 
می نظام  نیز  حقوقی  مفاهیم  بهتر  درک  و  باشد.  مندکردن  داشته  کاربرد  واقعتواند  فازی  ،  در  منطق 

های حقوقی تواند به یاری عدالت در مفاهیم علمی و عملی حقوق شتافته و دادهدیدگاهی است که می
تفاوت در ،  تشتت آراءیکی از دالیل  ،  توان گفت در حال حاضردرستی ارائه و اعمال کند. میرا به

ه و حل  رویوحدتشکل از  لذا یک    . برداشت از مفاهیم مندرج در قانون و اصحاب پرونده است
 (. Taal Shere, 2016: 384باشد ) آوردن به نگرش فازی میروی، مشکالت قضایی در استدالل

تواند امری یکارگیری نگرش فازی در تبیین سن مسئولیت کیفری و مفهوم بلوغ نیز مبنابراین به
باشد. با توجه به اینکه بلوغ گیری و رعایت اصول حقوق کیفری  مؤثر در تحقق انسجام در تصمیم 

نه تشریعی و تعبدی و غیرفازی و سن مسئولیت کیفری کودک با سن ،  امری تکوینی و فازی است
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یعنی  ،  روانیرشد فکری و  ،  تکلیف عبادی )بلوغ( متفاوت است و در مسئولیت کیفری عالوه بر بلوغ
کند درک  را  کیفری  مسئولیت  بتواند  که  گرفته  ،  رشدی  نظر  در  مجموع  باید  به  نظر  شود. همچنین 

روایات و بیانات فقها که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتالم و در دختران دیدن خون  
بلوغ امری ،  ندارد هایی است که نوعیت دارد ولی موضوعیت  حیض است و سایر عالئم و سن نشانه

 باشد.  تکوینی و تدریجی می 
باشد که مربوط به حوزۀ مسئلۀ تدریجی  ت کیفری از مسائلی می گرچه همچنان آغاز سن مسئولی

البته در مورد تدریجیبودن مسئولیت  یا دفعی های  بین نظام ،  بودن مسئولیت کیفری کیفری است. 
،  کردن فاصلۀ زمانی این دوره برای هر مرحلهایهبرخی با مرحل،  مختلف حقوق تفاوت وجود دارد 

یکپارچه و پیوسته    صورت بهاند و برخی دیگر این مرحله را  قانون درنظرگرفتههای خاصی را در  واکنش
(. لکن 233: 1388، اند )سوادکوهیدر نظر گرفته و اختیار انتخاب واکنش مناسب را به قاضی داده

می ایجاب  کودکی  از دورۀ  متمایز  نوجوانان  و  اطفال  بزهکاری  با  مقابله  کیفری  سیاست  که  کند 
الن باشد و به تناسب سن و شرایط با آنان برخورد شود. لذا در بیشتر قوانین کیفری کشورهای  سابزرگ
 گردد.  صورت تدریجی تعیین می مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به، جهان

شناسی  جرم های  های فقهی و یافتهبا الهام از آموزه   گذارقانون جازات اسالمی  در قانون جدید م
موضوع رشد  ،  سال  18عنوان مسئولیت کیفری در گروه سنی زیر  عقل و اختیار به،  در کنار عوامل بلوغ

میل  مسئولیت کیفری تام به وی تح،  و تمییز عقلی در حسن و قبح را نیز در نظر داشته و با بلوغ فرد 
رائم تعزیری و اهلیت جزائی  یافته و مسئولیت تدریجی این گروه سنی در ج شده و به مسئولیت نقصان
حد مستوجب  جرائم  موضع،  در  با  جدید  قانون  واقع  در  و  داشته  توجه  قصاص  و  گیری  دیه 

اطفال ی و تربیتی  تأمینها و اقدامات  نوعی سیاست جنایی افتراقی را در تعیین مجازات،  مدارانهکودک 
ها و  دید با تصویب مجازاتکرده است. گرچه قانون ج  بینیپیشساالن  وانان نسبت به بزرگ و نوج

بسیاری از مسائل مربوط به سیاست جنایی تقنینی حوزۀ ،  ی و تربیتی اطفال و نوجوانانتأمیناقدامات  
مییز و دریجی قوۀ تشود پذیرش تاطفال و سن مسئولیت کیفری را مرتفع کرده است اما پیشنهاد می

و مدون منطقی باشد که در این مقاله    مسئولیت کیفری مبتنی بر سن بر اساس یک ساختار منجسم 
پذیرش مسئولیت جای  بهبدین معنا که در نگرش فازی  ؛  استفاده از نگرش فازی پیشنهاد شده است
مسئولیت و حرکت بر اساس دنیای واقعی روند تدریجی ، ناگهانی و پذیرش نقاط صفر یا یک مطلق

حظه آنکه پذیرش مسئولیت تدریجی به کار برده شود. اما نکته درخور مال،  از صفر به سمت یک 
به قاضی    91صرفًا در جرائم تعزیری پذیرفته شده و در جرائم مستوجب حد یا قصاص طبق مادۀ  

ل عدم درک  سال به دلی  18آزادی عمل داده شده که حد یا قصاص را از مرتکب دارای سن کمتر از  
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،  برای رسیدن به هدف مورد نظر خود  ارگذقانونتر آن بود که  حسن و قبح عقلی رفع کند. اما مناسب
سال از سازوکارهای    18آوردن امکان عدم اجرای حد و قصاص در مورد اشخاص زیر  یعنی فراهم

زیرات افزایش  تری استفاده کند و سن مسئولیت کیفری در حدود و قصاص را نیز همچون تعسنجیده
 دهد.

پذیری نشان  دی و شدت و ضعف مسئولیت بنگریختۀ مقنن به مقولۀ درجه توجه جسته،  در واقع
عنوان  لکن به دلیل عدم پذیرش نگرش فازی به؛  از احساس نیاز مقنن به نوعی نگرش مدرج است

تای  هش الزم در راسهای علمی و پژومند در سیاست کیفری باید تالش یک ساختار منسجم و نظام 
 های آن صورت گیرد. ارائۀ این نگرش و ظرفیت
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