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The “Intellectual Development and Perfection” of a 

Child in the Light of Neuro-criminal Law; looking at 

American jurisprudence 

 

 

Abstract   
According to Article 91 of the Penal Code, any kind of doubt on the 

"intellectual development and perfection" of a child causes the punishment of 

Hadd and Qisas to fall. In fact, by expressing this concept, the legislator has 

taken a valuable step towards the transcendence of the principles of criminal 

law for children and adolescents; but at the same time, due to the ambiguity 

and theoretical shortcomings, this issue is associated with many intellectual 

conflicts among legal scholars. If this concept and its relationship with 

intellect in the field of criminal responsibility are not well clarified, multiple 

practices in criminal proceedings in this regard will be expected. Intellectual 

development is a concept that inherently related to some of the basics of 

neuroscience. Therefore, the present study strives to explain this concept in 

the context of neurolaw and to determine its achievement criteria. In this 

regard, using the valuable experience of the American jurisprudence to 

localize its mechanisms and legal teachings in our country's criminal justice 

system can be very fruitful. The findings of this study, in addition to 

significantly eliminating scientific gaps in this field, provide judges with 

appropriate views and criteria regarding the intellectual development in 

juvenile delinquency. 

Keywords: Neurolaw, Intellectual development and perfection, 

Juvenile delinquency, Article 91 of the Penal Code, USA. 
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رشد و کمال عقلِ« کودک در پرتو حقوق کیفری »

شناختي؛ با نگاهي بر رویه قضایي آمریکاعصب   

 

    پتفت آرین
 حقوق  گروه و پزشکی حقوق و اخالق تحقیقات مرکز شناختی،عصب حقوق استادیار

 .، ایرانبهشتی، تهران  شهید پزشکی  علوم  دانشگاه زیستی، های فناوری 

 

 چکيده
.  شودمی   قصاص  و   حد  مجازات  سقوط  موجب  کودک   «عقل  کمال  و   رشد »  در  شبهه   ا.م.ق   91  ماده  موجب  به

  نوجوانان   و   اطفال  کیفری  حقوق  مبانی   تعالی   راستای  در  ایارزنده   گام  مفهوم  این  بیان  با  گذارقانون  حقیقت،  در

  علمای   میان  بسیاری   فکری  مناقشه  با  موضوع   این  نظری،  نقص  و   ابهام  سبب  به  حال،درعین   اما  است؛  برداشته

  نشود   روشن  خوبی   به  کیفری  مسئولیت  حوزه  در  عقل  با  آن  ارتباط  و   مفهوم  این  چنانچه.  است  همراه  حقوق

  ماهیت   در  که  است  مفهومی   عقلی   رشد.  داشت  خواهد  وجود  کیفری  دادرسی   در  آن  ایسلیقه  برخورد  امکان

  تالش   در  حاضر   پژوهش  روی،  همین  به.  کندمی   پیدا  وثیقی   ارتباط  شناختی   اعصاب   علوم   مبانی   برخی   به  خود

 را  آن  احراز  هایشاخص   و   نموده  تبیین  شناختی عصب  حقوق  نوین  دانش   قرائت  در  را  مفهوم  این  تا  است

  سازوکارها  سازیبومی   برای  آمریکا  قضایی   ۀروی  ارزنده  تجارب  از  گیریبهره  راستا،  این  در.  نماید  مشخص

 پژوهش  این  هاییافته.  باشد  راهگشا  بسیار  تواندمی   کشورمان  کیفری  حقوق  نظام  در   آن  حقوقی   هایآموزه  و 

  معیارهای   و   دیدگاه   سازد،می   برطرف  زمینه   این  در  را  علمی   خالءهای  توجهی   قابل  حد   تا   اینکه  بر  عالوه

 . دهدمی  ارائه دادرس به قانون با معارض کودک عقلی  رشد با رابطه در مناسبی 

 

عصب  کليدی:    ا، .م .ق  91  ماده  کودکان،  بزهکاری   عقل،  کمال  و  رشد   شناختی، واژگان 

. آمريکا متحدهاياالت
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 مقدّمه

  18انسان تا سن  های نوین دانش بشری مبنی بر استمرار رشد عقلی  امروزه با توج ه به یافته

شود که از نظر سنی  سالگی، کودک )طفل و نوجوان( در منظر حقوقی به فردی اطالق می

( و 17:  1398نجفی ابرندآبادی،  به نمو  جسمی و روحی الزم برای زندگی اجتماعی نرسیده )

(. با 29-30:  1380عباچی،  گیرد ) لذا افعالش موضوع مسئولی ت کیفری بزرگساالن قرار نمی

ین حال، از این طرز تلق ی نباید اینگونه برداشت کرد که کودک مسئولی ت کیفری نداشته و ا

نباید پاسخگوی رفتار مجرمانۀ خود باشد؛ بلکه امروزه حقوقدانان مبتنی بر اندیشۀ مسئولی ت  

شود بر حسب میزان رشد عقلی، درخور  تدریجی، طفل یا نوجوانی را که مرتکب جرم می

تمجازات میهای  تربی تی  و  )أمینی  ابرندآبادی،  دانند  اینگونه  10:  1382نجفی  قانونگذار   .)

)ق.م.ا( نسبت    1392قانون مجازات اسالمی مصو ب    89و    88مسئولی ت تدریجی را در مواد   

به جرائم تعزیری کودکان به رسمی ت شناخته است؛ ام ا در رابطه با جرائم حد ی و قصاصی  

ق.م.ا مفهوم نوینی را تحت    91کیفری کامل را پذیرفته و در ماد ۀ  کودکان بالغ، مسئولی ت  

بینی کرده است: »در جرائم  عنوان »رشد و کمال عقل« به عنوان یکی از عناصر ذاتی آن پیش 

شده و یا حرمت  موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهی ت جرم انجام

کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با    آن را درک نکنند و یا در رشد و

 شوند«. شده در این فصل محکوم میبینیهای پیش توجه به سن  آنها به مجازات

تبیین مفهوم رشد و کمال عقل به دلیل ابهام و پیچیدگی زیاد در میان علمای حقوق محل   

مسئولی ت کیفری چندان روشن نیست.  مناقشه بوده و ارتباط آن با مؤل فۀ عقل در میان عناصر 

از این رو، چنانچه این مفهوم از سوی حقوقدانان به خوبی تعریف نشده و در دادرسی کیفری  

ای  ای احراز نشود، امکان عملکرد سلیقههای مشخ ص و سنجیدهنیز به دق ت و مبتنی بر پروتکل

خواهد داشت. امروزه به لطف   آمیز از سوی قضات و پزشکی قانونی وجودو یا حت ی تبعیض

عصب  دانش  شکوفایی  و  عصب-تر ق ی  )حقوق  ارزندهیافته  1شناختی(،حقوق  در  های  ای 

های حقوق کیفری کشورهای پیشرفته به ویژه آمریکا در رابطه با سنجش رشد عقلی  نظام

 

1. Neurolaw. 
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ۀ تطبیقی،  سان، پژوهش حاضر با مطالعاست. بدین   دست آمده  کودکان معارض با قانون به

ماد ۀ   در  مقر ر  عقل«  و کمال  »رشد  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  با چه    91در صدد  ق.م.ا 

عصبشاخص جایگاهی  روانهای  چه  آمریکا  کیفری  دادرسی  در  و  شده  احراز  شناختی 

 دارد؟ 

رسد که مقصود مقن ن از »رشد و کمال عقل«  به عنوان فرضیه، در وهلۀ نخست به نظر می

بلوغ عقل به حد  مفروض در توان تعق لی بزرگساالن است که باید عالوه بر سالمت همان  

روان، توان شناختی متکامل کودک از طریق معیارهای سنجش کیفی ت ادراکی نزد دادرس  

رفع  موجب  حدودی  تا  اینکه  بر  افزون  حاضر  پژوهش  اصلی  سؤال  به  پاسخ  شود.  اثبات 

شود، رویکرد نوینی را در رابطه با مسئولی ت کیفری  ابهامات و خالءهای علمی موجود می

با قانون ایجاد کرده و شاخص های کارآمدی را برای دادرس در جهت  کودکان معارض 

دهد. در این راستا، این پژوهش با امعان  احراز رشد عقلی کودک در ارتکاب جرم ارائه می

میان به رویکرد  علوم اعصابرشتهنظر  مفهوم رشد و  شناخ ای حقوق و  از  با بحث  ابتدا  تی 

های رشد عقلی کودکان پرداخته است. سپس موضع کمال عقل، به تجزیه و تحلیل شاخص

بلوغ   به  پیشرفته، نسبت  به عنوان یک مرجع قضایی شاخص و  دیوان عالی کشور آمریکا، 

 تبیین گشته است.   های حقوقی آنعقلی کودکان مشخ ص شده و آموزه

 وم رشد و کمال عقل . تبيين مفه1
جسمی(،   )رشد  آناتومیک  رشد  از  مختلفی  درجات  که  است  فرآیندی  عقلی  رشد 

عقل   بلوغ  حد   سر  تا  را  مغز  تعق لی(  )عملکرد  شناختی  و  زیستی(  )عملکرد  فیزیولوژیک 

(. بنابراین، در هر مرحله از فرآیند رشد عقلی، شاهد  Goswami, 2019: 523گیرد )دربرمی

رسد. ام ا به طور  د شناختی هستیم که در حالت متکامل خود به بلوغ عقل میای از رشدرجه

ای از قدرت تعق لی است که در آن فرد توانایی مطلوبی در شناخت  متداول رشد عقلْ مرحله

(؛ مثاًل در حقوق مدنی،  Lorimer, 2014: 7-15و اجتماعی پیدا کرده باشد ) مقوالت هستی

اند که مانع از فاسد نمودن مال و صرف  نفسانی در انسان تعریف کرده  رشد را معادل با کیفی ت
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ای از رشد عقل است  ام ا این صرفاً ناظر بر چهره  1شود.های ناشایست غیرعقالیی میآن در راه

باشد. در این تعریف هم در رابطه با تصر فات مالی فرد میکه نسبت به اعمال حقوقی مدنی آن  

 باشد.  توانایی الزم در تشخیص نفع و ضرر مد  نظر میاز رشد،  

ام ا شقوق دیگری از رشد وجود دارند که ناظر بر تشخیص درست و نادرست، خیر و  

توان به مفهوم نوینی در  شر، امر اخالقی و غیراخالقی و مانند آنها هستند. در زمرۀ آنها می

کودک بالغ در تشخیص امر جنایتکارانه  ق.م.ا اشاره کرد که »رشد و کمال عقل «    91ماد ۀ  

باشد. با توج ه به قرینۀ »کمال« در این تأسیس جدید )جرائم حد ی و قصاصی( از غیر آن می

توان به خوبی دریافت که »رشد و کمال عقل« درجۀ متکاملی در رشد عقلی  قانونگذار، می

ز غیر آن را داشته باشد؛ است که کودک بالغ توانایی شناختی الزم در تمیز میان جنایت ا

( که به نوعی همان  167:  1381رهامی،  العقل« نام دارد ) چنین کیفی تی در فقه اسالمی »کمال

ق.م.ا به ارزیابی »رشد و کمال    91»بلوغ عقل« است. این نکته را هم باید افزود که حکم ماد ۀ  

ام ا بنا به حکم ماد ۀ    عقل « کودک، اگرچه منحصراً در رابطه با جنایات و جرائم حدی است

ارزیابی میزان رشد عقلی کودک در کل ی ۀ جرائم تعزیری  2ق.م.ا به »عاقل بودن « مجرم، 140

 88برای تعیین مسئولی ت کیفری و مجازات و اقدامات تأمینی و تربی تی متناسب )موضوع مواد   

 ق.م.ا( امری ضروری است. 89و 

ق.م.ا با آنچه در    91یفری و مندرج در ماد ۀ  ممکن است تصو ر شود که عقل در حقوق ک 

شود، تفاوت مفهومی دارد؛ ام ا  شناسی نسبت به شناخت تعامالت اجتماعی مطرح میعصب

های شکلی  این مفهوم در دو دانش مذکور، به  باید توج ه نمود که او الً، به رغم برخی تفاوت

می افاده  معنا  یک  تقریباً  ماهوی  شن طور  توان  در  شود:  هنجاری  مقوالت  تمیز  اختی  

(. ثانیاً، حقوق در تبیین برخی مفاهیم خود که ماهی تاً  144:  1399های عینی )پتفت،  وضعی ت

 

  18قانون مدنی اصوالً در سن    1208. رشد در این مفهوم به موجب روی ۀ قضایی کشورمان مبتنی بر مفهوم مخالف ماد ۀ 1

ناصر )سالگی محق ق می )قواعد  1399شود. ر.ک: کاتوزیان،  قراردادها(، ج(، حقوق مدنی  اعتبار    2عمومی  )انعقاد و 

 . 26قرارداد، نظریه بطالن و عدم نفوذ(، نشر گنج دانش، ص 

. مسئولی ت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محق ق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار  2

 باشد. 
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ای است. ثالثاً،  رشتهکند ناگزیر از تمس ک به رویکرد میانهای علوم دیگر را اقتضا مییافته

ن مفاهیم مشترک خلط معنایی شود،  ای هدف این نیست که میارشتهدر چنین مطالعات میان

بلکه تمس ک حقوق به علوم دیگر صرفاً برای این است که به حقیقت  یک مفهوم حقوقی  

دقیق تبیین  برای  مختلف  علمی  دستاوردهای  از  و  شده  نزدیک  جوید بیشتر  یاری  آن  تر 

(Petoft, 2015: 53نمی ای(.  نگریست؛  حقوقی  عینک  با  صرفاً  عقل  مفهوم  به  نگونه  توان 

برخی جهات گره خورده از  معادل در علوم دیگر  مفاهیم  به  ماهی ت خود  در  اند و مفاهیم 

: 1398های علوم مختلف جای دارد )پتفت،  ها و گزارهی معنایی آنها در بستر نظری هگستره

اخذ نظر تخص صی پزشکی قانونی به عنوان راهکار    1(. همچنانکه در تبصرۀ ماد ۀ مذکور، 95

تبیین چنین کیفی تی از سوی  راز عدم رشد و کمال عقل کودک نزد دادرس معر فی شده و اح

 ای است.  رشتهاین مرجع مستلزم تعم ق میان

آنچه در حال حاضر به عنوان معیار مراحل رشد عقلی مد نظر قوانین کیفری کشورها قرار  

»سن« مؤل فۀ  )می  2گرفته  ابرندآبادی،  باشد  آموزه29:  1390نجفی  همچنانکه  نوین  (.  های 

شناختی در  شناختی و روانحقوق کیفری نیز حاکی از آن است که مقولۀ سن از حیث جامعه

(. رویکردی که قانونگذار  37:  1391پور،  رجبیمسئولی ت تدریجی فرد تأثیر بالمنازعی دارد )

ات خاذ کرده نیز مصد ق  های تعزیرمدار نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان  ایران در پاسخ

(. با این حال، تعیین کیفی ت رشد عقلی کودک  59:  1398نجفی ابرندآبادی،  همین امر است )

های قانونی متناسب  معارض با قانون در سنین مختلف و حسب مورد ات خاذ اقدامات یا مجازات

اختی در احراز  شن روانهای عصبباشد؛ برای این منظور، تبیین شاخصبر عهدۀ دادرس می

 تواند بسیار کارگشا باشد.شود، میمیزان رشد عقلی کودک به طریقی که در ادامه بیان می

 

 

 

ی قانونی را استعالم یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند،  تواند نظر پزشک. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می1

 استفاده کند. 

2. Age. 
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 . رشد آناتوميک و فيزيولوژيک مغز 1-1

دهند که کودکان در سنین  مطالعات تصویربرداری عصبی کنونی شواهد زیادی را نشان می

و   آناتومیک  جوانب  تمامی  در  دارند  نوجوانی،  قرار  عقلی  رشد  فرآیند  در  فیزیولوژیک 

(Blakemore, 2012: 397  لذا دانش کنونی علوم اعصاب به خوبی دریافته است که مغز .)

سن    تا  حداقل  رسید.   18افراد  نخواهد  خود  کارکردی  و  جسمی  کامل  رشد  به  سالگی 

عصبیافته تربی تی،  علوم  دانش  نوین  جامعهروانهای  جرمشناسی  شناسی،  مدرن  و  شناسی 

گیری را میان کودکان و بزرگساالن از جوانب مختلفی از جمله میزان رشد قو ۀ  تفاوت چشم

ها و مبتنی بر  اند. قوانین کشورها در حال حاضر با ات کای بر این یافتهشناختی، آشکار ساخته

بین  اسناد  کلی  آنان  قواعد  برای  را  متمایزی  تکالیف  و  حقوق  دادهالمللی،  قرار  اند  مد نظر 

 (. 19: 1398نجفی ابرندآبادی، )

 :Gogtay, 2004شده از سوی نیتین گوگتای و همکارانش )در یکی از مطالعات انجام

نقشه8174 طریق  به  مغز  قشر  خاکستری  ماد ۀ  آناتومیک  رشد  و  (،  بعدی  چهار  کم ی  های 

ال به تصویر کشیده شده و مورد  س  21تا    4بین سنین    fMRIهای مرور زمان در تکنیک  توالی

تا سنین جوانی،  (. این مطالعه نشان می1تجزیه و تحلیل قرار گرفته است )تصویر   دهد که 

یافتۀ چند  سازمان  هنوز ماد ۀ خاکستری مغز در حال رشد است. مغز که دارای میلیاردها نورون

میان   پیچیده  بسیار  ارتباطات  از  آن  شناختی  قو ۀ  و  بوده  نورونسطحی  پردازش  این  در  ها 

می داده پدید  عصبی  خاکستری های  ماد ۀ  به  کل ی،  طور  به  سفید  1آید،  می  2و  شود  تقسیم 

(Carson, 2015: 25بیشتر پردازش .)شود و به همین  های مغز در ماد ۀ خاکستری انجام می

 منظور، بلوغ فیزیولوژیک مغز با رشد این قسمت رابطۀ مستقیمی دارد. 

های شیارها و یک مدل های سطح قشر مغز و نشانه( که با استفاده از مدل1در تصویر )

انسان را در  آماری برای تراکم ماد ۀ خاکستری بدست آمده است، می توان رشد قشر مغز 

این   مغز در  آناتومیک  تا جوانی در مرور زمان مشاهده کرد. رشد  محدودۀ سن ی طفولی ت 

 

1. Gray matter. 

2. White matter. 



 

 

 

 

 

 1401 تابستان |  39شماره  | فصلنامه علمی پژوهش حقوق کیفری دوره دهم  | 108

  

فقط پس از قشرهای حس ی و    1دهد که قشرهای ارتباطی مرتبۀ باالترتوالی زمانی نشان می

پایین مرتبۀ  می  2بینایی  ادغام  عملکردشان  میکه  رشد  این  شود،  فع الی ت  کنند.  در  مناطق 

(. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است  2شناختی مغز نقش بسیار مهم ی دارند )تصویر  

کند. در فرآیند  تر مغز زودتر از نواحی جدید آن رشد میمناطق مسن   3که از نظر تبارزایشی 

( در  4رکتی او لی ه رشد آناتومیک مغز، مناطق با عملکردهای او لی ه و اصلی عصبی )مثاًل قشر ح

پیچیده با وظایف  مناطقی که  با  لوب  مقایسه  مثال،  عنوان  )به  مشارکتی درگیر هستند  و  تر 

های شناختی نیز در پی این فرآیند، در  یابند. از این رو، شبکهگیجگاهی( زودتر توسعه می

ابتدایی  رشد  پیشرفته  5روند  می  6و  وقاقرار  تحلیل  و  تجزیه  مثاًل  از جمله  گیرند؛  فلسفی  یع 

کارکردهایی است که مراحل آغازین آن در دورۀ نوجوانی قرار دارد. بنابراین، توالی بلوغ  

 قشری نمایانگر فرآیند تکاملی رشد شناختی و عملکردی مغز است.

اینکه نشان بر  مغز، عالوه  گر امتداد فرآیند رشد مغز تا  اینگونه مقایسۀ رشد آناتومیک 

تواند کمک شایانی برای تشخیص موارد غیرطبیعی عدم رشد مغز باشد، میسنین جوانی می

باشد.  دوران کودکی  از  اوتیسم  یا  اسکیزوفرنی  مانند  اختالالت رشدی  و  امراض  به سبب 

ماندگی ذهنی کودک معارض با توان در احراز عقبمصداق بارز کارآمدی این امر را می

اس  فقه  قرائت  در  که  کرد  مشاهده  )ناقصقانون  »معتوه  احکام  قالب  در  قرار  المی  العقل(« 

تواند در زمره بنابراین، اینگونه معیار رشد آناتومیک مغز می  (. 131:  1398شاکری،  گیرد )می

 ق.م.ا باشد. 91های تعیین رشد و کمال عقل موضوع ماد ۀ شاخص

 

1. Higher-order association cortices. 

2. Lower-order somatosensory and visual cortices. 

3. Phylogenetic. 

4. Primary motor cortex. 

5. Basic. 

6. Advanced. 
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سن    -1تصویر   از  مغز  قشر  خاکستری  ماد ۀ  آناتومیک  مدل سالگ   21تا    4رشد  این  ی. 

سالگی،    21بدست آمده است نشان از آن دارد که تا سن    fMRIچهاربعدی که با تکنیک  

هنوز شاهد رشد بخش خاکستری مغز هستیم و این نشان از عدم رشد کامل فیزیولوژیک مغز  

 باشد. انسان تا دورۀ جوانی نیز می

 



 

 

 

 

 

 1401 تابستان |  39شماره  | فصلنامه علمی پژوهش حقوق کیفری دوره دهم  | 110

  

با توجه به مطالعات کنونی علوم اعصاب، مناطق ارتباط قشری بستر فکر و ادراک    -2تصویر  

ناچیزی را ایجاد میرا پدید می تغییرات رفتاری  این نواحی  ام ا  آورند، زیرا تحریک  کند، 

کند.  های حس ی مرتبۀ باالتر گرفته و به قشر حرکتی تسلیم میهای حس ی را از سیستمدریافت

 (. Wright, 2020: 248اند )یر مناطق ارتباط قشری مشخ ص شدهدر این تصو

ای در تراکم ماد ۀ خاکستری مغز در دوران  حاکی از تغییرات غیرخط ی منطقه  fMRIمطالعات  

تر، بلوغ جسمی  کودکی و نوجوانی، قبل از بلوغ جنسی و بعد از آن است؛ به عبارتی روشن 

حلۀ پایانی رشد آناتومیک مغز قرار ندارد بلکه نقش  انسان در امکان باروری نه تنها در مر

 ,Gieddکند )ای هم در روند رشد ماد ۀ خاکستری مغز تا دورۀ جوانی ایفا نمیکنندهتعیین 

(. به همین منظور، تلق ی مسئولی ت کیفری به صرف بلوغ جنسی بدون لحاظ مؤل فۀ  861 :1999

ق.م.ا، عقل در عرض بلوغ قرار  140ماد ۀ  رشد عقل، غیرممکن است. همچنانکه به صراحت  

توان دریافت  ق.م.ا به مسئلۀ شبهه در رشد و کمال عقل نیز می  91به قرینۀ حکم ماد ۀ    دارد.

تکلیف شرعی(  )یا سن   بلوغ جنسی  از سن   به صرف گذر کودک  بلوغ عقلی    1که  لزوماً 

نمی را  دانش  کودک  منظر  از  مقوله  دو  این  میان  ارتباطی  اساساً  و  گرفت  نتیجه  توان 

شناسی وجود ندارد. لذا این طرز تلق ی که »کودک بالغ نسبت به ارتکاب جنایت اصوالً  عصب

 های دانش علوم اعصاب قابل تأیید نیست.شود« بر اساس این یافتهعاقل فرض می

 رشد شناختی مغز  .2-1

کیفی ت تعق لی ناشی    2اگر قائل به ثنوی ت دو مقولۀ ذهن و فع الی ت شناختی مغز نباشیم، شناخت 

پیچیدۀ شبکه تفک ر میاز عملکرد  فع الی ت ذهنی و  به  منجر  مغز است که  نورونی  شود  های 

(Bubic, 2010: 22میان روان امرشناسان و هم عصب(. هم در  این  پذیرفته شده    شناسان، 

با  مشابه  تدریجی  از یک روند  معمول  به طور  تا دورۀ جوانی  مغز  رشد شناختی  است که 

(؛ روند رشد عقلی افراد به موازات  Cepeda, 2001: 715کند )پیروی می  f(x)=√xنمودار  

افزایش شبکهفرآیند رشد نورون های نورونی شناختی و تکامل مناطق ارتباط قشری و  ها، 

 

 دارد: »سن  بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است«. ق.م.ا مقر ر می147ماد ۀ . 1

2. Cognition. 
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تغییرات محر ک با  هترومدال،  با رفتار  نواحی  و  های رفتاری در دوران کودکی آغاز شده 

 (. 3رسد )تصویر شدۀ درونی در دوران جوانی به بلوغ خود میکنترل

 

خاکستری    –3تصویر   نمودار  جوانی.  تا  کودکی  دورۀ  از  مغز  شناختی  رشد  کل ی  شمای 

رنگ روند معمول رشد عقلی آنان از حیث فع الی ت شناختی است. بلوغ فیزیولوژیک مغز  کم

شبکه گسترش  موجب  فرآیند  این  می در  انسان  مغز  شناختی  عملکرد  نورونی  و  های  شود 

ر درک فرآیند بلوغ عقلی یاری رساند. الزم به ذکر است که  تواند ما را دارزیابی این امر می

کم تشخیص  برای  مقیاس  اختالل  این  از  ناشی  عارضۀ  )همچون  کودک  ذهنی  توانی 

های درمانی بسیار مورد توج ه  فع الی( و پاسخ شناختی وی به ابزارها و روشبیش -توج هی کم

فزون بر تبین موارد عدم رشد عقل  (. بدیهی است که این امر اKessler, 2016: 481است )

تواند نسبت به امکان بازپروری و توانبخشی کودک معارض با  در بزهکاری کودکان، می

 قانون نزد دادگاه مفید باشد.
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شاخص مغز،  شناختی  مهمرشد  که  دارد  متعد دی  سرعت  های  از:  عبارتند  آنها  ترین 

نواحی مغز. بررسی هر یک از این    3و هماهنگی وظایف   2فع الی ت کنترلی مهاری   1پردازش،

تواند در ارزیابی رشد  ها در مورد کودکی که مرتکب اعمال مجرمانه شده است میشاخص

های یادشده،  عقلی و متعاقباً مسئولی ت کیفری او کمک شایانی نماید. هر یک از این شاخص

از ظرفی ت   را تشکیل میبخشی  معنای  روانی فرد  به  آنها  و عدم رشد  بودن  معیوب  دهد و 

 نارسایی شناختی و عدم رشد عقلی است. 

 . سرعت پردازش1-2-1

آید؛ این  وجود میهای روشنی در سرعت پردازش مغز به  در طول دوران کودکی، تفاوت

شبکهتفاوت عملکرد  به  مستقیم  طور  به  باها  مرتبۀ  شناختی  مربوط    4الترهای  مغز  نواحی 

)می می  (. Kail, 1994: 199شوند  تجربه  سرعتاگرچه  در  پردازشتواند  به  های  بخشی 

شناختی نقش داشته باشد، شواهدی نیز وجود دارند که برخی تجارب موجب محدود کردن  

کیفی ت عملکرد  شوند. به هر حال، سرعت پردازش مغز بر  سازکار کل ی عملکرد سریع مغز می

بسزایی دارد. تأثیر  استدالل و حافظه  مانند  از عوامل    شناختی در کارهای غیرمستقیم  فارغ 

کند که  دخیل تجربی، سرعت پردازش مغز انسان از یک سیر منظ م در طول عمر پیروی می

رسد؛ این  در دوران کودکی و نوجوانی رو به افزایش بوده و در بزرگسالی به اوج خود می

 (. 4رود )تصویر سالی تا پیری رو به کاهش میرعت از سنین میانس

ابهامی که ممکن است ذهن خواننده را به خود مشغول سازد این است که اگر یکی از  

معیارهای عدم رشد و کمال عقل را سرعت پایین پردازش مغز کودک بپنداریم، آنگاه چه  

 

1. Processing speed. 

2. Inhibitory control. 

3. Task coordination. 

4. Higher-order. 
کامل فیزیولوژیک و قو ۀ شناختی مغز قرار دارد و عمدتاً مختص  انسان  عملکرد مرتبۀ باالتر مغز در نقطۀ اوج فرآیند ت

است. ارتباط کالمی، توانایی فکر کردن در مورد مسائل آینده و ظرفی ت نگهداری و پردازش همزمان چندین اط العات  

 گیرند. ر.ک: انجام میهای شناختی مختلف مغز هایی از عملکردهای ذهنی باالتر هستند که توس ط شبکهپیچیده، نمونه

Tranel, Daniel, Gregory Cooper Robert L. Rodnitzky (2003), Higher Brain Functions, 

Neuroscience in Medicine, Humana Press, pp 621-639. 
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داشت که سرعت پردازش در آنها نیز تقلیل  سالی و پیری خواهیم  توجیهی برای دورۀ میان

یابد؟ به عبارتی دیگر، اگر مسئولی ت کیفری کودک معارض با قانون را به سبب احراز  می

عدم رشد سرعت پردازش شناختی مغز وی، حسب مورد معیوب یا ساقط تلق ی کنیم، آنگاه  

یا پیری قرار دارد نیز    سالیآیا چنین شاخصی نسبت به یک بزهکار بزرگسال که در سن  میان

قابل تسر ی است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در این صورت آیا در ورطۀ مغالطه و خلط میان  

 ایم؟بزهکاری کودکان و بزگساالن نیفتاده

پردازش   1در پاسخ به ابهام فوق باید از یک مغالطه پرده برداشت. میان »سرعت پایین«

سالی و بعد از آن،  ازش مغز یک فرد در دوران میانپرد  2یافتۀ«مغز کودک و »سرعت تقلیل

تفاوت اساسی وجود دارد. در وضعی ت نخست )دورۀ کودکی(، سرعت کم فع الی ت شناختی  

های نورونی و عدم بلوغ فیزیولوژیک مغز است؛ ام ا در  مغز به دلیل عدم رشد کامل شبکه

های بدن است که فع الی ت شناختی  سالی و پیری(، عارضۀ پیری سلولحالت اخیر )دورۀ میان

ایجاد   اختالل  آن  در  آلزایمر  و  پارکینسون  چون  امراضی  سبب  به  یا  و  کرده  کند  را  مغز 

شود. به هر ترتیب، بلوغ عقلی در وضعی ت نخست مفروض نیست، ام ا در وضعی ت اخیر ـ می

ی موجب اختالل در  اشود. چنانچه عارضهبه سبب گذر از دورۀ بزرگسالی ـ فرض گرفته می

عملکرد مغز سالخورده شده که نوعاً موجب سقوط قو ۀ شناختی یا ارادۀ آزاد وی در ارتکاب  

جرم شده باشد، مسئولی ت کیفری نخواهد داشت. بنابراین، از سرعت پایین پردازش مغز فرد  

نمی اصوالً  در  سالخورده  امر  این  ام ا  نتیجه گرفت؛  را  نبودن وی  عاقل  مورد کودک  توان 

االصول بر عدم رشد و کمال عقل وی داللت دارد. در نتیجه، سرعت پردازش در فع الی ت  علی

شناختی مغز، در دورۀ کودکی در وهلۀ نخست معیاری برای سنجش رشد عقل است و در  

 دورۀ بزرگسالی معیاری برای تشخیص زوال عقل.  

 

1. Low speed. 

2. Reduced speed. 
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انسان از دورۀ  -4تصویر   پیری. مقدار حداکثری    نمودار سرعت پردازش مغز  کودکی تا 

توان در سنین حدود  سرعت پردازش مغز را به عنوان یکی از معیارهای تکامل شناختی می

 (. Kail, 1994: 200سالی( مشاهده کرد )سالگی )جوانی تا میان 38تا  18

های ذهنی نقشی اساسی در افزایش سرعت پردازش مغز  شود که تجربهاغلب تصو ر می

د، ام ا ماهی ت این نقش در کودکان و بزرگساالن متفاوت است. در مقایسه با بزرگساالن،  دارن

ها تجربۀ کمتری دارند و در واقع آنها عمدتاً در معرض تجارب  کودکان تقریباً در همۀ حوزه

شتن  پردازان معتقدند که به طور معمول ندااو لی ه، تازه و عام شناختی قرار دارند. برخی از نظری ه

هایی در ظرفی ت شناختی آنان در قیاس با بزرگساالن  های خاص  کودک موجب تفاوتتجربه

دهند که پاسخ مغز  به خوبی نشان می  EEG(. به هر حال مطالعات  Chi, 2020: 543شود )می

محر ک به  ضعیفکودک  مراتب  به  بزرگسال  با  قیاس  در  حس ی  فع الی ت  های  و  است  تر 

نورونی نواحی مختلف مغز آنان از زمان تول د تا بزرگسالی در فرآیند رشد قرار  های  شبکه

 (.5دارند )تصویر 
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ای،  از پاسخگویی نواحی مختلف مغز انسان )پیشانی، آهیانه  EEGنمودار نتایج    -5تصویر  

ت  ها به خوبی نشان از آن دارند که فع الی  های حس ی. یافتهسری و گیجگاهی( به محر کپس 

شناختی مغز کودک تا سنین بزرگسالی در فرآیند رشد قرار دارد. در میان این نواحی، قسمت  

پیشانی مغز که ارتباط مستقیمی با شخصی ت و رفتار افراد دارد، در قیاس با سایر نواحی تقریباً  

 (. Lindenberg, 1996: 405کند )روند تکاملی خط ی را طی می

 کنترلی   . سازکار2-2-1

قادر میسازکار را  انسان  مغز،  مهاری  را  های کنترل  ناخواسته  افکار  و  اعمال  تأثیر  تا  سازد 

محدود کند و از این رو، عدم رشد طبیعی این مکانسیم در فع الی ت شناختی مغز  کودک عالوه  

های اجتماعی را روشن  پذیری بیشتر وی در مواجهه با پدیده بر اینکه امکان مخاطره و آسیب

باشد. گر عدم رشد و کمال عقل او در مهار برخی رفتارهای ناهنجارش نیز میسازد، نشانمی

 ,Williamsکند )در واقع، کنترل مهاری به سازگاری رفتاری و هنجارمندی انسان کمک می

اجرایی  205 :1999 در مجموعه سیستم  عملکردهای کنترلی  انواع  از  یکی  این سازکار   .)

م باالتر  اجازۀ  مرتبۀ  انسان  به  و  اط العات شده  پردازش  تنظیم عملکرد  غز است که موجب 

های عینی زندگی نقش  این عمل کنترل مرکزی در بسیاری از وضعی ت دهد.خودتنظیمی می

کند؛ به صورتی که اقدامات و رفتار ناخواسته یا مداوم یک فرد را در مواجهۀ  حیاتی ایفا می
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یا تغییرات نامناسب و سریع  پدیدآمده در محیط اطرافش، تحت    ناگهانی با حوادث غیرمترقبه 

 دهد.  کنترل قرار می

مغز   یا تحریکی  انگیزشی  فع الی ت  از  مستقل  مهاری، عملکردی  بدیهی است که کنترل 

دارد. در حقیقت قدرت کنترلی افراد به طور مستقیم بستگی به تعامل دو فرآیند عملکردی 

ها یا ممانعت از آن دارد؛ اگر فرآیند جلوگیری غالب آید،  مغز در پاسخگویی به محر ک

قدرت کنترلی مغز مانع از واکنش و رفتار فرد نسبت به محر ک خواهد شد. به هر حال آنچه  

با فرآیند   قیاس  اهم ی ت است، سرعت عملکرد فرآیند کنترلی در  بسیار حائز  این راستا  در 

در مطالعات  انگیزشی می-تحریکی این سرعت در  انجامباشد که  گرفته در مورد کودکان 

پیچیدۀ اخالقی اغلب کمتر از فرآیند اخیرالذکر است ) ( و  Jennings, 2018: 308مسائل 

(. به همین منظور است  6کند )تصویر  البت ه تا سنین بزرگسالی روند رو به افزایشی را طی می

یا و  ناهنجار  واکنشی  و  هیجانی  رفتارهای  بروز  مخاطرۀ  در    که  طبیعی  طور  به  خطرناک 

 باشد.کودکان به مراتب بیشتر از بزرگساالن می

 
شود،  نمودار روند رشد عملکرد کنترل مهاری مغز انسان. همانطور که مالحظه می  -6تصویر  

عوامل   برخی  است.  نیافته  تکامل  هنوز  جوانی  سنین  تا  کودک  مغز  کنترلی  سازکار  این 

انگیز یا ترس در فرد ممکن است به سبب ایجاد وضعی ت مخاطرهمحیطی، مرکزی و خارجی  
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روند  تقریباً  آن  رشد  کل ی  فرآیند  هر حال،  به  ام ا  سازند،  تضعیف  را  کنترلی  عملکرد  این 

 (. Bessette, 2020: 477کند )مشابهی را طی می

  در طول مد ت رشد کودک، فع الی ت کنترلی شناختی مغز وی بر رفتارش موجب افزایش

شود و این امر در سن  جوانی  می  2یا تکانشی   1سرکوب ارادی تمایالت او به پاسخ انعکاسی 

به کمال خود می طبیعی  )به طور  از طریق  Tamm, 2002: 1231رسد  فرآیند رشد  این   .)

  fMRIشناسی نتایج قابل رصد کردن است. در یکی از مطالعات اخیر عصب fMRIتکنیک 

به تدریج    6و تاالمیک   5جسم مخطط  4ای، آهیانه  3نشان دادند که فع الی ت مغز در نواحی پیشانی، 

(. محتوای شخصی تی افراد، راهکارهایی  7یابد )تصویر  از کودکی تا بزرگسالی افزایش می

کنند، هیجانات، تمرکز، قضاوت و داوری نسبت  که در مواجهه با مسائل به ذهن خطور می

ناحیۀ  پدیدهبه   مهم   از کارکردهای  ارادی  یا اشخاص، سخن گفتن و حرکات  های هستی 

ها و اشکال از یکدیگر  پیشانی و پردازش حس  المسه، ادراکات فضایی و دیداری، تمیز رنگ

 ای مغز هستند.  و احساس درد از کارکردهای مهم  ناحیۀ آهیانه

این نواحی در مغز کودک، تأثیر  به خوبی روشن است که عدم رشد کارکرد کنترلی  

های حس ی و هیجانی  شگرفی بر عدم بلوغ شخصی تی، ادراکی و پاسخگویی وی به محر ک

 7ای مغز جلوییهای قاعدهزیرقشری عقده  هایدارد. همچنین، جسم مخطط نیز که از بخش 

عصبی می دستگاه  حرکتی  قسمت  در  مهم ی  بسیار  نقش  پاداش  8باشد  سامانۀ  ایفا   9مغز  و 

 

1. Reflexive response. 

2. Impulsive response. 

3. Frontal lobe. 

4. Parietal lobe. 

5. Striatal region (Striatum). 

6. Thalamic region (Thalamus). 

7. Forebrain. 

8. Motor Cortex. 

 ریزی، کنترل و اجرای حرکات ارادی دخیل است. قشر حرکتی دستگاه عصبی مغز در برنامه

9. Reward system. 

بخش  های لذ ترسان ویژۀ مغز است که بدن را از برطرف شدن نیازها و امیالش در مواجهه با محر کسیستم پاداشْ پیام

گرایی(، یادگیری مشارکتی و  کند. سیستم پاداش مغز مسئولی ت تحریک )همچون خواستن و تمایل به لذ تآگاه می
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لذ تمی رفتاری،  کنترل  در  به ضعف  منجر  مخطط  رشد جسم  عدم  اشتیاق  کند.  و  گرایی 

 شود.  انگیزشی در فرد می

 

ساله و بزرگساالن    17تا    14ساله، نوجوانان    13تا    8از مغز کودکان    fMRIتصاویر    -7تصویر  

دهد.  ها میانگین فع الی ت مغز در هر گروه سن ی را نشان میساله. هر یک از ستون  30تا    18

 

شناسد )برای مثال شادی،  ت را به عنوان یک مؤل فۀ اصلی میهایی که فرد لذ احساس مثبت ـ به خصوص برای حالت

 سرخوشی و اشتیاق( ـ را بر عهده دارد.  
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  6و    5آکسیال و    4و    3ساژیتال،    2و    1های  باشند )ردیفها، جهات تصویربرداری میردیف

سازند.  های نورونی را در مناطق مغز نمایان میبه طور بهینه فع الی ت شبکهباشند( که  کرونال می

( در نوجوانان بیشتر  Prefrontal Cortexپیشانی مغز )دهند که قشر پیش این تصاویر نشان می

گیری شخصی ت  از کودکان یا بزرگساالن فع ال است و یکی از دالیل اصلی آن دورۀ شکل

های سن ی، موجب  کیفی الگوها و میزان فع الی ت شناختی مغز در گروههای  فرد است. تفاوت

(،  SEFشود. فع ال شدن ناحیۀ تکمیلی بینایی )آنان می  1تفاوت در میزان »کنترل ارادی رفتار«

 ( )Insularاینسوالر  پرکونئوس   ،)Precuneus( قدامی  کمربندی  قشر  و   )Anterior 

Cingulate Cortex  سازد که در  تکاملی را در مدار توج ه شهود عینی روشن می( تغییرات

اند؛ در واقع، به رغم وجود فع الی ت پردازشی حس ی در  های حس ی بسیار مؤث رادراک دریافت

پدیده  از  وی  ادراک  کودک،  ضعیفمغز  بزرگساالن  فرد  یک  با  قیاس  در  است.  ها  تر 

توج ه جسم مخطط  قابل  فع الی ت  آغاز  نشان  همچنین،  نوجوانان  بلوغ  در  ابتدایی  مراحل  گر 

ها و ایجاد  های قابل انتظار به محر کباشد که برای پایداری پاسخای مغز میهای قاعدهعقده

 (. Luna, 2001: 786رفتار ارادی تأثیر بسیار مهم ی دارند )

 . هماهنگی وظايف 3-2-1

دیگر از عوامل رشد عقلی است که از سوی  های نورونی نیز یکی  هماهنگی وظایف در شبکه

ها حاکی از آن  (. یافتهMayr, 1996: 61شناختی معر فی شده است )متخص صان علوم اعصاب

مغز از توابع هماهنگی وظایف آن است که مؤل فۀ مناسبی برای   2است که پویایی پردازش 

در قیاس با   ناختی کودکانباشد. به طور معمول، پویایی پردازش شارزیابی رشد شناختی می

های پیچیدۀ مغز برای دق ت نظر در یک پدیده در زمان  بزرگساالن در طیف وسیعی از فع الی ت

مشخ ص، تفاوت دارد. از جمله علل اصلی این امر، تجارب ذهنی در طول زمان است که  

 شود.  موجب تغییر در فع الی ت شناختی مغز می

 

1. Voluntary control of behavior. 

2. Processing dynamics. 
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ه با مسائل مختلف عمدتاً در فرآیند دریافت تجارب  افراد در سنین کودکی در مواجه

پذیری قرار دارند؛ انباشت اط العات مغزی برای ارائۀ راه حل عقالنی نسبت  او لی ه و آموزش

به یک مسئلۀ مستحدثه در زمان معی ن، به شیوۀ کاماًل مشابهی در طول عمر استمرار دارد و  

سیر رو به رشدی با پویایی پردازش مغزی شود که عقالنی ت در یک  همین امر موجب می

های نورونی مغز در نتیجۀ واکنش عصبی برای هر فع الی ت انسان،  رابطۀ مستقیم پیدا کند. شبکه

دهند. از این رو،  ها از خود نشان می الگوی خاص و متفاوتی را برای پردازش شناختی پدیده 

واحد شناختی  الگوی  مکر ر،  و  یکسان  فع الی ت  نمی  برای  و  برقرار  یادگیری  چراکه  شود؛ 

یابد  به عنوان تجربۀ ذهنی به پدیدۀ تکراری بعدی تسر ی می  دریافت شناختی از یک پدیده 

و پردازش پدیدۀ مؤخ ر متفاوت از پیشین و با تعق ل و دق ت نظر بیشتری خواهد بود. مثاًل تکرار  

ظۀ عادات فرد نهادینه شده و موجد رفتار  های آگاهانه در نهایت در مناطق حافمستمر فع الی ت

 (. Bowins, 2010: 282شود )ناخودآگاه در وی می

انسان مشهود است. هر آنچه ما بدان تمرکز   1امر فوق به طور روشن در ضمیرناخودآگاه 

سازیم،  و تأکید داشته و با تکرار و احساسات  غالب، در ضمیر ناخودآگاه خود نهادینه می

توان به رانندگی خودرو  شود. به عنوان مثال میروزی به یک واقعی ت در زندگی ما مبد ل می

پردازید، تمرکز شما به گیری رانندگی میاشاره کرد. هنگامی که شما برای او لین بار به یاد

شود؛ در این حالت شما به بسیاری از موانع، حداکثر دق ت  دنده و کالچ خودرو هدایت می

می کسب  را  رانندگی  مهارت  که  وقتی  ام ا  داشت.  خواهید  استرس  با  ضمیر  را  کنید، 

داقل تالش آگاهانه، شما را  شدۀ پیشین، با ح های ذهنی ثبتناخودآگاهتان با ات کای بر تجربه

کند و در برخی موارد حت ی بدون توج ه آگاهانه، شما به طور خودکار  در رانندگی هدایت می

از کنار موانع رد شده، به موسیقی گوش داده، با تلفن صحبت کرده و یا بسیاری از افعال  

شود.  تر میما نیز افزوندهید. با افزایش مهارت، فع الی ت ضمیرناخودآگاه شدیگر را انجام می

کنند و لذا فارغ از عوامل خارجی  کودکان عمدتاً تجارب ذهنی او لی ه و کل ی را دریافت می

افزایی و بلوغ استعدادی، فرآیند پویای افزایش توان شناختی مغز در نتیجۀ  دخیل در مهارت

 

1. Subconscious. 
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عملکرد مناسب  ادراکیشبکه  هماهنگی  اصلی  عناصر  از  نورونی،  به    های  نسبت  افراد 

 (. Dow, 2020: 21گرایی و ابراز رفتار منطقی است )هایی همچون هنجارمندی، اخالقپدیده 

ای تالش نموده تا در کنار رعایت ضوابط شرعی  به هر ترتیب، قانونگذار به طور حکیمانه

ی نوین دانش  هاق.م.ا بستر مناسبی برای طرح یافته  91قانون اساسی( در ماد ۀ    4)مبتنی بر اصل  

به   توج ه  با  ماد ه  این  حکمی  فحوای  آورد.  پدید  کودکان  بزهکاری  با  رابطه  در  بشری 

سو و رسالت حمایتی بودن قوانین از کودکان  حقوق از یک-های نوین دانش عصب آموزه

کند که بلوغ کیفری نوجوان را امری استثناء و مستلزم اثبات  (، اقتضا می12:  1390قهفرخی،  )

را اصل گرفته و عدم رشد و کمال عقل کودک را منوط به  تلق ی کنیم؛ نه اینکه خالف آن  

اثبات نزد دادگاه نماییم. در روی ۀ قضایی بعضاً مشاهده شده است که حت ی با وجود شواهدی  

نی که مرتکب جنایت شده، رشد و کمال او فرض  مبنی بر وجود اختالل رفتاری در نوجوا

 1گرفته شده و به سبب عدم اثبات خالف آن، مجازات قصاص بر وی جاری شده است. 

به  این در حالی است که از مجموع شاخص های رشد عقلی کودکان در این پژوهش 

انسان   یابیم که به جهت عدم رشد کامل آناتومیک، فیزیولوژیک و شناختی مغزخوبی درمی

تا دورۀ جوانی، »رشد و کمال عقل« کودک نسبت به جنایت ارتکابی خویش اصوالً محل   

ق.م.ا، ورود »شبهه« را به خودی خود رافع مسئولی ت    91تردید است؛ بدیهی است که ماد ۀ  

کیفری کامل کودک بالغ دانسته و در این صورت اساساً مجازات حد و قصاص موضوعی ت  

توان اینگونه اد عا نمود که بر خالف ظاهر ماد ۀ  راین، با وحدت مالک مینخواهد یافت. بناب

می  91 استثناء  امری  قصاصی  یا  حد ی  جرم  به  نسبت  کودک  کیفری  بلوغ  و  ق.م.ا،  باشد 

دادرس بهتر است اصل را بر قاعدۀ درأ و شبهه در رشد و کمال عقل کودک بالغ بگذارد،  

می نظر  به  شود.  ثابت  آن  حوزۀ  مگر خالف  در  کشور  حقوقدانان  اخیر  رویکرد  که  رسد 

 

سالگی، به    16در سن توان به پروندۀ ستایش اشاره کرد که مجرم به سبب ارتکاب قتل و تجاوز جنسی  . برای نمونه می1

دادگاه کیفری یک تهران به اعدام، قصاص نفس،    1395/ 31/06مور خ    9509970225500152موجب دادنامۀ شمارۀ  

های اختالل سلوک در این نوجوان وجود داشت.  شل اق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردید. این در حالی بود که نشانه

ر.ک پرونده  این  نقد  و  تفصیلی  شرح  فرحبرای   :( مجتبی  قضایی«،  1395بخش،  روی ۀ  آیینۀ  در  عقل  وکمال  »رشد   ،)

 . 41-55، 2دوفصلنامۀ روی ۀ قضایی )حقوق کیفری(، شمارۀ  
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های کیفری به جرایم ارتکابی کودکان در جهت حفظ مصالح عالیه آنان، با این نظر  پاسخ

(. اثبات رشد و کمال عقل کودک در ارتکاب جنایت  157:  1399رستمی،  باشد )همسو می

نزد دادرس احراز شود؛  به این معناست که همۀ جوانب رشد عقلی که پیشتر بیان شد باید  

شناختی کاماًل محرز شود که مغز چنین  شناختی و عصببدین معنا که به طریق شواهد روان

کودکی او الً رشد جسمی و کارکردی طبیعی خود را تا سر حد  کمال طی کرده و ثانیاً از  

 حیث شناختی نیز توانایی الزم در تشخیص جنایت از غیر آن را داشته باشد. 

 يکرد رويّة قضايی آمريکا به رشد و کمال عقل کودک. رو2
های حقوق کیفری، بر نظری ۀ رد  بلوغ کیفری کودک استوار  امروزه اکثر قریب به ات فاق نظام

اعدام مجازات  و  جنایت  1بوده  به  نسبت  نمیرا  جایز  هرگز  نوجوانان  و  اطفال  دانند  گری 

(Regoli, 2013: 260  این اساساً عمدۀ  مخالف  نظام(.  اعدام  اصل موضوع  با  های حقوقی 

هستند چه برسد به اعدام کودک معارض با قانون. با اینکه تا پیش از پیشرفت دانش علوم  

ای چون ایاالت مت حدۀ آمریکا نیز مواردی از صدور یافتههای حقوقی توسعهاعصاب در نظام

 ,Cothernسالگی شاهد بودیم ) 18تا  15حکم اعدام را برای جرایم ارتکابی افراد در سنین 

های نوین دانش پزشکی و کشف اسرار جدیدی از مغز انسان،  (، ام ا حسب یافته11 :2000

ای تغییر بنیادینی پیدا کرده و هرگونه اعدام کودک  موضع این کشورها نسبت به چنین مسئله

، دیوان عالی کشور  2005در سال    2ر اند. برای نمونه، در قضیۀ بسیار مهم  راپرا مطلقاً منع نموده

یافته بر اساس  بلوغ عقلی کودکان )عدم  آمریکا  بر عدم  تأکید  با  های نوین علوم اعصاب، 

به سبب جرم ارتکابی در دورۀ   افراد  اطفال و نوجوانان( هرگونه اعدام  رشد و کمال عقل 

انون اساسی اعالم نمود.  سال( را مطلقاً مغایر با عدالت کیفری و احکام ق  18کودکی )کمتر از  

کودکان   بزهکاری  با  رابطه  در  آمریکا  کیفری  عدالت  نظام  در  عطفی  نقطۀ  پرونده  این 

 شود.  محسوب می

 

1. Capital punishment (Death penalty). 

2. Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). 



 

 

 

 

 

 |  123  |پتفت   ؛...  شناختی؛عصب کیفری حقوق  پرتو در کودک  «عقلِ کمال   و رشد»

  

در حقیقت، قضیۀ راپر برای نخستین بار تغییری اساسی در روی ۀ قضایی آمریکا در رابطه  

یوان عالی این کشور با  با حداقل سن  مسئولی ت کیفری ایجاد کرد. تا پیش از این پرونده، د

سال   به  استنفورد  قضیۀ  در  رأی  ارتکابی    1989،1صدور  جرایم  برای  اعدام  حکم  اصدار 

نموده بود و تصمیم مؤخ ر دیوان در قضیۀ راپر موجب  سالگی را تجویز  16کودکان در سن  

از سال   این رأی  اعتبار حکمی  قرار است که در سال  2005سقوط  این  از    شد. قضیۀ راپر 

تر خود،  ساله به همراه دو دوست کوچک  17، در ایالت میسوری، کریستوفر سیمونز   1993

به منزل، بستن  نقشه بر ورود مخفیانه  این نقشه  ای برای قتل شرلی کروک طر احی کردند. 

قربانی، انجام سرقت و نهایتاً قتل وی استوار بود. این سه نفر در نیمه شب با هم مالقات کردند؛ 

این نقشه خودداری کرد و دو تن دیگر  با ای ن حال، یکی از آنان به سبب ترس از اجرای 

)سیمونز و دوستش بنجامین( وارد خانۀ خانم کروک شدند، دستانش را بستند و چشمانش  

را پوشاندند؛ آنها پس از سرقت مقداری طال، جواهر و پول نقد، او را به پارک ایالتی رساندند  

به رودخا انداختند؛ در پی این حادثه، خانم کروک غرق شده و میو از روی پل  میرد. نه 

رخ وقایع  زیادی  بسیار  شواهد  شد،  کشیده  محکمه  به  پرونده  که  مبرهن  هنگامی  را  داده 

ساخت؛ افزون بر اینکه خود سیمونز به ارتکاب قتل اعتراف کرده و دوستش تسمر نیز ـ  می

بود ـ علیه وی شهادت داد. هیئت منصفه حت ی    که در نقشۀ قتل خانم کروک مشارکت نکرده

با در نظر گرفتن عوامل تخفیف )عدم سوء پیشینۀ کیفری و سن  وی( حکم اعدام را به دادگاه  

توصیه کرد و نهایتاً قاضی دادگاه بدوی این حکم را صادر کرد. در دادرسی مرحلۀ بدوی 

نشانه به  مجازات،  تخفیف  عوامل  بر  سیمونز عالوه  و  هوکیل  هیجان  کنترل  اختالل  از  ایی 

پرخاشگری غیرارادی در سیمونز اشاره کرد که البت ه دادگاه آنها را نپذیرفت و لذا وکیل وی  

 درخواست تجدیدنظر کرد. 

که    2وکیل سیمونز با توج ه به رای اصداری دیوان عالی ایاالت مت حده در قضیۀ آتکینز، 

توان برای  را  اعدام  ذهنی  مجازات  دادخواست  خواهان  در  بود،  لغو کرده  ذهنی(  )معلولین 

شناختی و رفتاری مبتنی بر عدم بلوغ کیفری سیمونز تأکید نمود.  تجدیدنظر به شواهد عصب

 

1. Stanford v. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989). 

2. Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002). 
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وی در صحن دادگاه تجدیدنظر اذعان نمود که مقصود دادرس در لغو اعدام افراد دارای  

به سبب عدم رشد عق  افراد  اینگونه  ناتوانی ادراکی، فاقد  معلولی ت ذهنی این است که  ل و 

قدرت تمیز و کمال شناختی هستند و لذا نباید همچون افراد عاقل دارای مسئولی ت کیفری  

های کنونی دانش پزشکی و خصوصاً علوم اعصاب مبنی  باشند. وی همچنین با تأکید بر یافته

شبکه و  مغز  رشد  فرآیند  استمرار  سیمبر  که  نمود  بیان  شناختی،  نورونی  دیگر  های  و  ونز 

کودکان فاقد رشد و کمال عقل بوده، درک کاملی از هنجارمندی رفتاری نداشته و هنوز  

قدرت کنترلی هیجانی و احساسی در آنان به درجۀ بلوغ خود نرسیده است. به بیان وی، با  

توان دریافت که مسئولی ت کیفری کودکان معارض با قانون را نباید معادل  وحدت مالک می

 با مسئولی ت کیفری بزرگساالن بزهکار تلق ی کرد.  و برابر

و شواهد عصب سیمونز  وکیل  اظهارات  پی  تسلیمدر  ایالت  شناختی  عالی  دیوان  شده، 

ها در سطح فدرال، نوعی »اجماع مل ی علیه  میسوری به این نتیجه رسید که میان قضات دادگاه

اعتقاد قضات دیوان، چنین مجازاتی با توج ه به  اعدام مجرمین نوجوان ایجاد شده است« و به 

منع  یافته به  اساسی  قانون  هشتم  اصالحی ۀ  کل ی  حکم  با  مغایر  بشری ت،  دانش  کنونی  های 

باشد. در نتیجه دیوان عالی ایالت میسوری، مجازات  می  1رحمانه و غیرمعمول« »مجازات بی

آزادی مشروط محکوم نمود؛ سپس پرونده را  اعدام را لغو و سیمونز را به حبس ابد و بدون 

نزد دیوان عالی کشور جهت بررسی و ات خاذ تصمیم جامع برای نظام کیفری این کشور مطرح 

 خواهی کرد.  نموده و درخواست فرجام

به استناد اصالحی ۀ هشتم قانون اساسی به منع مجازات    2004اکتبر    13این پرونده در تاریخ  

خواهی دیوان عالی کشور آمریکا قرار گرفت. عمول، مورد بررسی و فرجامرحمانه و غیرمبی

متکامل شایستگی عمل« »استانداردهای  پرونده، آزمون  این  بررسی  منظور  به  به    2دیوان  را 

اصلی این آزمون  تعیین بیاجراء گذاشت؛  برای  غیرمعمول  ترین سازکار قضائی  رحمانه و 

ه طریق آن دادگاه نظرات رایج در میان اعضای مجالس  بودن یا نبودن مجازات است که ب

هیئت و قانونگذاری،  مردم  مختلف،  علوم  متخص صان  حقوق،  اساتید  قضات،  منصفه،  های 

 

1. Cruel and unusual punishment. 

2. Evolving Standards Of Decency. 
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دهد. در  المللی را در رابطه با موضوع مطروحه اخذ نموده و مورد بررسی قرار میجامعۀ بین 

دریا آمریکا  عالی کشور  دیوان  مذکور،  آزمون  زمان  نتیجۀ  در  که  اعدام شخصی  که  فت 

شود.  رحمانه و غیرمعمول محسوب میسال سن داشته مجازات بی 18ارتکاب جرم کمتر از 

مجموعه به  اشاره  با  تحقیقات عصبدیوان  از  که:  ای  نمود  بیان  شناختی  جامعه  و  شناختی 

مسئولی ت احساس  و  عقلی  بلوغ  از  بزرگساالن  به  نسبت  کاف»نوجوانان  برخوردار  پذیری  ی 

می نشان  کنونی  مطالعات  با  نیستند؛  قیاس  در  دنیا،  جای  هر  در  تقریباً  نوجوانان  که  دهند 

بزگساالن به طور بالقو ه دارای ضعف نسبی کنترل احساسی بوده و اغلب، رفتارهای هیجانی،  

ئل به این  فرض قادهند. قانونگذاران ایالتی به طور پیش پروا از خود نشان میغیرعقالیی و بی

قوانین کشور،   فحوای  از  دلیل هم  به همین  و  نبوده  دارای کمال عقل  هستند که کودکان 

حقوقی نسبی نوجوانان به روشنی قابل برداشت    عقالیی نبودن تصمیمات اطفال و مسئولی ت

سال از شرکت در    18های آمریکا، افراد زیر  است؛ برای نمونه، تقریباً در هر یک از ایالت

اند.  ابات و رأی دادن، خدمت در هیئت منصفه یا ازدواج بدون رضایت والدین منع شدهانتخ

نوجوانان در برابر تأثیرات منفی و فشارهای بیرونی، از جمله فشارهای اجتماعی و اقتصادی،  

پذیرتر هستند. آنها کنترل کمتری بر رفتارهای احساسی خود دارند  در قیاس با جوانان آسیب

گری و مدیری ت وقایع و رفتارهای محیط پیرامون خود را ندارند؛ آنها همچنین  ظیمو تجربۀ تن 

جرم وضعی ت  یا  محیط  یک  از  فرار  برای  بزرگساالن  به  نسبت  کمتری  عمل  آزادی  زا  از 

های عدالت کیفری جهان پذیرفته شده  برخوردارند. این امر از سوی اکثر قریب به ات فاق نظام

کنند: ایران،  دیگر به جز ایاالت مت حده نوجوان مجرم را اعدام میاست. فقط هفت کشور  

 پاکستان، عربستان سعودی، یمن، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و چین«. 

در پی این تغییر روی ه در نظام عدالت کیفری آمریکا، مجازات جایگزین اعدام و حبس  

ترین  های متعد د دیگری مطرح شد. از جمله مهمابد برای نوجوانان معارض با قانون در پرونده 

باشد که دیوان عالی این کشور صدور مجازات حبس  می  2010در سال    1آنها قضیۀ گراهام 

را برای نوجوانی که مرتکب قتل نشده ممنوع کرده است. در این    2ابد بدون آزادی مشروط 

 

1. Graham v. Florida, 560 U.S. 48 (2010). 

2. Life imprisonment without parole. 
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به اقدام  ات هام  به  ساله  نوجوان شانزده  ایالتی    پرونده، گراهام،  پلیس  توس ط  مسل حانه  سرقت 

دستگیر شد. وی به قرار وثیقه و به موجب حکم تخفیفی دادگاه از آزادی مشروط بهره برده 

و از حبس خارج شد؛ ام ا پس از مد تی کوتاه، آزادی مشروط خود را به سبب ارتکاب جرم  

. دیوان عالی  سرقتی دیگر از دست داده و به حبس ابد و بدون آزادی مشروط محکوم شد

بی مجازات  اصلی،  دلیل  دو  به  را  مشروط  آزادی  بدون  ابد  و  کشور، حکم حبس  رحمانه 

غیرمعمول تلق ی کرد؛ او ل اینکه گراهام مرتکب جرمی غیر از قتل شده بود و ا عمال چنین  

مجازات سنگینی در حق  وی از نظر دیوان مغایر با مقتضای حکمی اصل تناسب است. دو م؛ 

های اساسی مغز بزرگسال و کودک، تأکید دارند و نباید  های علوم اعصاب به تفاوتیافته

توان شناختی نوجوان را به مثابۀ یک فرد جوان قلمداد نمود. رفتار یک نوجوان، برخالف  

سازد و عمدتاً به دلیل  یک فرد بزرگسال، کمتر خصلت اخالقی منفی را در وی منعکس می

ا آموزش باعث میپذیری زیاد وی  امر  است؛ همین  پیرامونش  ناهنجاری محیط  شود که  ز 

تر بوده و امید بیشتری به عدم ارتکاب مجد د احتمال احیای شناختی و بازپروری آنان افزون

اساسی،   »قانون  پرونده:  این  بیان قاضی کندی در  به  باشد.  آنها وجود داشته  از سوی  جرم 

ط را برای بزهکاری نوجوان که مرتکب قتل  تحمیل مجازات حبس ابد بدون آزادی مشرو

نشده، منع کرده است. البت ه که جامعه الزامی به تأمین آزادی کامل چنین مجرمی ندارد، ام ا  

امکان   تا  شود  فراهم  وی  برای  واقعی  فرصت  باید  ابد،  حبس  مجازات  اصدار  در صورت 

 آزادی مشروط از اسارت زندان داشته باشد«.

نیز به مسئلۀ   2012در سال  1، دیوان عالی کشور آمریکا در قضیه میلر به دنبال این پرونده

نوجوانان   ارتکابی  به جرائم  نسبت  بدون آزادی مشروط  ابد  ممنوعی ت اصدار حکم حبس 

پذیر است امکان  2تأکید ورزید. به استدالل دیوان، این مجازات فقط برای قتل عمد سنگین

هرگونه ارتکاب قتلی از سوی نوجوان. در این پرونده،  )به منظور حفظ امنی ت جامعه( و نه  

میلر، نوجوان پانزده ساله در جریان سرقت از تریلر همسایۀ خود، مرتکب قتل وی شد. قضیه  

از این قرار بود که میلر و دوستش اسمیت با الکل و ماریجوانا همسایه )کانن( را به خواب  

 

1. Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012). 

2. Aggravated first-degree murder. 
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سرقت اموالش هوشیار شده و اسمیت با چوب    عمیقی فرو بردند؛ با این حال، کانن در جریان

سازد و سپس میلر چوب را برداشته و به ضرب و شتم شدید کانن بیس بال او را مجروح می

کنند  دهد؛ آنها برای اینکه شواهد جرم را از بین ببرند در تریلر کانن ایجاد حریق میادامه می

آسیب نتیجۀ شد ت  در  وی  از جراحات  و  ناشی  از  دیدگی  دود حاصل  به سبب  و خفگی 

 میرد.  سوزی میآتش 

دادگاه در رسیدگی به این پرونده، میلر را به حبس ابد و بدون آزادی مشروط محکوم  

نمود و این در حالی بود که آزادی مشروط را برای اسمیت تجویز کرد. دیوان عالی آمریکا 

زات باید به صورت مورد به مورد  با استیناف رای اصداری دادگاه، بیان نمود که تعیین مجا

پذیری نوجوان انجام شود. دیوان اذعان  و با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان رشد و آموزش

های علوم اعصاب  کند: او ل اینکه یافتهنمود که سه واقعی ت علمی، استدالل آن را تأیید می

می مسئ نشان  این  و  هستند  عقلی  بلوغ  فاقد  کودکان  که  میدهد  را  در  له  روشنی  به  توان 

های هیجانی بیشتر آنها مشاهده نمود. دو م؛ کودکان در برابر تأثیرات  خطرپذیری و واکنش 

پذیرتر هستند. سو م؛  منفی محیط یا ناشی از رفتار همساالن خود در قیاس با بزرگساالن آسیب

این  است.  نکرده  اخالقی کودکان کاماًل رشد  ثابت میخصوصی ات  »اقدامات  ها  کنند که: 

دهد. حبس ابد بدون بزهکارانه کودکان لزوماً به فساد انکارناپذیر اخالقی آنان گواهی نمی

ویژگی و  سن ی  عوامل  از  غفلت  معنی  به  نوجوان،  یک  برای  مشروط  آن  آزادی  بارز  های 

بلوغ عقلی، تحریک ناشی از عمل  همچون عدم  پذیری، عدم ارزیابی مخاطرات و عواقب 

باز  می به عوامل خانوادگی و محیطی  از توج ه  ما را  این، چنین رویکردی،  بر  افزون  باشد. 

تواند خود را از بند آنها رها  اند و او معموالً نمی دارد که به نوعی کودک را احاطه کردهمی

نه  آمیز و وحشیاتوانند برای کودک، خشونتسازد؛ )...( فارغ از اینکه چقدر این عوامل می

 رحمانه و غیرمعمول است«. باشند، )...( غفلت از آنها به معنای صدور مجازات بی

شود حسب آرای دیوان عالی آمریکا، مجازات اعدام کودک  همانطور که مالحظه می

منع شده و قضات در نظام کیفری این کشور اصل را بر عدم رشد و کمال عقل کودک  

ها  شناسی کودکان در این پروندهتۀ مهم در زمینه عصباند. به طور کل ی، چهار یافگذارده
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 ,Pope, 2012: 341; Aronsonمورد توج ه قضات دیوان عالی آمریکا قرار گرفته است )

2007: 115 :) 

تکانه  کنترل  در  است    1الف( کودکان  احساسی  رفتارهای  و  عواطف  مهار  بر  ناظر  که 

تصویربضعیف مطالعات  هستند.  بزرگساالن  از  که  تر  است  آن  از  حاکی  عصبی  رداری 

ریزی و  های انعکاسی )همچون برنامهفرایندهای پردازش مغز که توانایی تنظیم ارادی پاسخ

پشتیبانی می بر عملکرد( را  بلوغ خود مینظارت  به حد   بزرگسالی  از  کنند، در سن   رسند. 

مغز وجمله می اجرایی  مناطق  انسجام عملکردی  و  کاربست  به  ماد ۀ    توان  اصلی  ات صاالت 

 (. Luna, 2010: 101سفید آن در تنظیم رفتار اشاره کرد )

پاداش  انگیزۀ  با    2ب(  قیاس  یا دریافت جایزه( در کودکان در  تأیید گرفتن  به  )اشتیاق 

قوی مراتب  به  مطالعات  بزرگساالن  است.  واکنشی    fMRIتر  است که عملکرد  داده  نشان 

دهد که  باشند، همزمان با مدارهایی رخ مینواحی مغز کودک که مسئول پردازش پاداش می

تهییج می پاداش  متضم ن  رفتارهای  ارتکاب  برای  ) وی را  مثاًل Geier, 2009: 212کنند   .)

وج ه آنان )دیده باشد برای جلب تمواقعی که کودک در جمع دوستان و همساالن خود می

به ارتکاب رفتارهای   اینکه مورد تمجید و تحسین آنها قرار گیرد ممکن است  یا  شدن( و 

 آمیز و ناهنجار دست بزند. مخاطره

به صورت واکنش هیجانی و عاطفی در کودکان نسبت به بزرگساالن    3پ( پاسخ احساسی 

های  اند که سیستمدریافتهبر روی مغز کودکان    fMRIمحق قان در مطالعات    شدیدتر است.

در آنان رشد کامل پیدا نکرده است؛   4کنترلی رفتارهای عاطفی اساسی )نزاع، گریز و تمایل(

مغز نوجوان که در بروز این رفتارها دخیل    5مطالعات نشان داده است که مناطق زیر قشری

های حسی  باشند، پاسخپیشانی که مسئول کنترل تکانه میهستند، در مقایسه با مناطقی پیش 

 

1. Impulse control. 

2. Reward motivation. 

3. Emotional response. 

4. Fight, flight, and desire. 

5. Subcortical. 
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(. اینگونه فع الی ت بیشتر مناطق زیر قشری  Casey, 2010: 225دهند )نسبتاً شدیدتری نشان می

 های هیجانی تهدیدآمیز همراه است. پذیری و افزایش واکنش با ریسک

یا همان خودشناسی و دیگرشناسی در کودکان در قیاس    1درک از خود و دیگران   ت(

تر است. مطالعات تصویربرداری عصبی نشان داده است که نوجوانان  با بزرگساالن ضعیف

در مقایسه با بزرگساالن الگوهای مختلفی از فع الی ت شناختی را در مناطق مختلف مغز خود  

احساس و  اهداف  بر  تعق ل  و  دیگران  با درک  رابطه  در وضعی ت خودآگاهی در  نشان   2ات 

( و به سبب ضعف ادراکی عمیق، بیش از بزرگساالن  Blakemore, 2010: 744دهند )می

 (. Chein, 2011: 1انگیز هستند )مستعد ارتکاب افعال مخاطره

 نتيجه
آناتومیک،   رشد  آن  در  که  است  عقلی  رشد  از  متکاملی  درجۀ  عقل«  کمال  و  »رشد 

به گونه ای که کودک بالغ فیزیولوژیک و شناختی مغز تا سر حد  بلوغ خود رسیده باشد؛ 

توانایی شناخت الزم در تمیز امر جنایتکارانه )جرایم حدی و قصاصی( از غیر آن را کسب  

کرده باشد. الگوی رشد ماد ۀ خاکستری قشر مغز و فع الی ت طبیعی فیزیولوژیک آن در ارتباط  

یک از  شاخصقشری  و  هماهنگی  سو  و  مهاری  کنترل  پردازش،  سرعت  عملکردی  های 

توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی رشد  وظایف در رشد شناختی مغز از سوی دیگر، می

 و کمال عقل کودک باشند.  

های رشد عقلی نشان از آن دارند که  های پژوهش حاضر در هر یک از این عاملیافته

سالگی همچنان در فرآیند رشد زیستی، کارکردی و شناختی است   18تقریباً مغز کودک تا 

است.  تردید  محل   اصوالً  خویش  ارتکابی  جنایت  به  نسبت  کودک  عقلی  کمال  لذا  و 

ماد ۀ  بدین  در  »شبهه«  قرینۀ  به  مسئولی ت    91سان،  به خودی خود موجب سقوط  ق.م.ا، که 

ق.م.ا را الزام    89و    88تأمینی و تربی تی مواد   های  کیفری کامل کودک بالغ شده و مجازات

ق.م.ا، بلوغ کیفری کودک    91توان اینگونه اد عا نمود که بر خالف ظاهر ماد ۀ  کند، میمی

 

1. Perception of self and others 

2. Self-awareness 
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باشد؛ دادرس بهتر است اصل را بر قاعدۀ درأ  نسبت به جرم حد ی یا قصاصی امری استثناء می

رسد  ، مگر خالف آن ثابت شود. به نظر میو شبهه در رشد و کمال عقل کودک بالغ بگذارد

 این طرز تلق ی با مصالح عالیۀ کودکان و اقتضای حداقلی عدالت کیفری بیشتر مطابقت دارد.  

دهد که به موجب آرای دیوان  به هر ترتیب، مطالعۀ نظام حقوق کیفری آمریکا نشان می

(، اعدام کودک، مطلقاً  2012( و میلر )2010(، گراهام )2005عالی کشور در قضایای راپر )

اساس روی ۀ قضایی این کشور، کودک  رحمانه و غیرمعمول تلق ی میمجازات بی بر  شود؛ 

صورت   در  حت ی  و  نبوده  حیات  سالب  مجازات  تحمل  برای  کیفری  بلوغ  دارای  هرگز 

محکومی ت به حبس ابد نیز به غیر از موارد ارتکاب قتل سنگین، باید از حق آزادی مشروط  

یک   در  کیفری کودک  مسئولی ت  ارزیابی  برای  آمریکا  قضایی  روی ۀ  در  باشد.  برخوردار 

می استفاده  عمل،  شایستگی  متکامل  استانداردهای  آزمون  از  افتراقی،  که  دادرسی  شود 

مقوالت چهارگانۀ کنترل تکانه، انگیزۀ پاداش، پاسخ احساسی و درک کودک از خود و  

 گیرند.حیث شناختی( مورد ارزیابی قرار می دیگران برای سنجش رشد عقلی )از
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