
 از منظر فقه و حقوق موضوعه انانعقل در مسئولیت کیفری نوجوواکاوی معنایی رشد و کمال
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 چکیده

باشد، که و دیگر کشورها می انچالشی حقوق کیفری ایر، یکی از مسائل مهم و انانو نوجو انسن رشد و مسئولیت کیفری کودک    

بلوغ یاد  انعنواغلب به آنباشد. این سن که از قرار گرفته و مورد اختالف بین فقهای اسالمی نیز می  اناندمورد نقد و اعتراض حقوق

باشد؛ که طبق نظر اکثر فقهای امامیه می، این سن متأثر از فقه انین کیفری ایرانشود، در کشورهای گوناگون، متفاوت است. در قومی

عقل ق.م.ا. کنار رشد، کمال11باشد؛ امّا در ماده زده سال تمام قمری میانپ اننه سال تمام قمری و برای پسر انشیعه این سن برای دختر

وّلی شگرف در مسئولیّت کیفری تحبه آناست، که از قرار گرفته انانمقنن در بحث مسئولیّت مدنی نوجو انسال مورد بی 11زیر  انمجرم

حاضر در ابتدا به تبیین  سال مبنای فقهی دارد. لذا تحقیق 11کمتر از  انعقل مجرمنظر تشخیص رشد و کمالکنند، که بهیاد می اناننوجو

تنها به مفهوم  ، رشدفقهی و حقوقیشود که در اصطالح پرداخته و اثبات میعقل و تمییز یعنی کمال آنمفاهیم مشابه مفهوم رشد و 

-مسائل کیفری به مراتب مهمچون که  ؛باشدخاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می

، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا و تنقیح مناط اقل به وحدت مالکباشد و به طریق اٌولی یا حدّتر از امور مالی می

تمییز، رشد،  با بررسی تطبیقی موضوع سنو  ؛ پرداخته شده«عقلکمال»و سپس به تبیین قید استناد شده له رشد ئت در مسز قیاس اولویّا

ی سن مسئولیت کیفری اطفال متناسب با موجود، پیشنهادهایی درباره یناننقد قو وحقوق ، ت کیفری از دیدگاه فقهمسئولیّعقل و کمال

نظر ضروری بهی واحد، و اتخاذ رویه اناننوجو مسئولیت کیفری بازنگری در سنّدر نتیجه  و شودها داده میآنتمییز رشد عقلی و قوه

 .رسدمی
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 لهأطرح مس

نظر در این زمینه ضروری بهو حقوقی رشد در مسئولیت کیفری از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی عقل و کمالاحراز    

د، از رشد عقلی و فکری الزم در مسائل کیفری انی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیدهانو پسر انرسد. زیرا بسیاری از دخترمی

سن بلوغ شرعی قرار داده است که به تبعیت از نظر  انرا هم ان.ا. سن مسئولیت کیفری در ایرق.م 1مثال ماده  انبرخوردار نیستند. به عنو

است. حال سال تمام قمری مقرر گردیده 1 انسال تمام قمری و برای دختر 1۱ انق.م. برای پسر 1۱1۱مشهور فقهای شیعه در ماده 

ی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است؟ وال این است که آیا تطبیق سن مسئولیت کیفری بر سن بلوغ شرعئس

های کیفری و مدنی و تعارض های سنی برای برخورداری از حقوق احراز مسئولیتتدریجی یا دفعی است؟ از این گذشته تعداد نصاب

ساله یا  1۱حال حاضر یک دختر  است. به طور مثال درها را در پی داشتهآنها نوعی سردرگمی، و تبعات منفی ناشی از این نصاب انمی

ی تصرف در امور مالی خود یا اقامه دعوی برای زمینه سالگی در 11ین موجود ازدواج کند، اما تا اند طبق قوانتوساله می 1۱پسر 
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در دفاتر  است. به همین ترتیبی مواجهانفراو ند مهریه یا دادخواست طالق یا صدور اظهارنامه و... با مشکالتاناستیفای حق خود م

ند انتوسالگی نمی 11شود. و نیز افراد اعم از دختر یا پسر تا شمرده می جام معامالتانسال، مالک تنظیم اسناد و  11اسناد رسمی، سن 

همین د؛ اما اگر انقوای عقلی، عاطفی و جسمی نرسیده انندگی بگیرند با این استدالل که هنوز به رشد و پختگی و تعادل میانگواهینامه ر

ون انم کیفری شود، به نوعی مجازات خواهد شد، زیرا قیسالگی )برای پسر( مرتکب جرا 1۱سالگی )برای دختر( یا سن  1فرد در سن 

باشد. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی ند یک فرد بزرگسال بیندیشد و کنترل رفتار خود را داشتهانتظار دارد که هماناز وی 

 تحقیقروند؟ ند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار میانر امور کیفری مچنین اشخاصی د

شود که در اصطالح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی پرداخته و اثبات می آنمفاهیم مشابه حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و 

ی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات انباشد. در ادامه مبل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز میاختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائ

و « رشد»شود که معنای کلمه است و معلوم میو روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته

گردد، مسائل . در بررسی ادله عقلی معلوم میوجود داردو روایات بر این مدعا  نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات« أشُد»

باشد و به طریق اٌولی یا حداقل به وحدت مالک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای تر از امور مالی میکیفری به مراتب مهم

که بر اساس روایات فاقد « معتوه»و واژه « عقلکمال»ن قید این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیی

گیز، موضوع سن افراد در برخورداری و انبر بحث چالشی و یکی از موضوعاتبنابراین است؛ باشند؛ پرداخته شدهمسئولیت کیفری می

درچندین جلسه کارشناسی در  ون مجازات اسالمیانق 11چنین مسئولیت کیفری است. ماده استیفای حقوق اجتماعی و سیاسی و هم

عقل نظر تشخیص رشد و کمالاست و بهمورد بحث و بررسی قرار گرفته امر انو کارشناس انونی و با حضور پزشکانپزشکی ق انسازم

 هست. آندنبال تبیین سال مبنای فقهی دارد، که این تحقیق به 11کمتر از  انمجرم

 تعریف مفاهیم -1

 رسد.این تحقیق واکاوی معنایی است، تعریف و تبیین مفاهیم ضروری به نظر می انجا که عنوآناز 

 مسئولیّت کیفری -1-1

ی نتایج و انساناین است که هر  آنحاضر وجود دارد، و  انین وضعی زماناست که در قو انمسئولیّت کیفری در اسالم تقریباً هم   

کشد، زیرا او اهلیّت و شایستگی است، به دوش میتیار و عمد مرتکب شدهعواقب نامطلوب جرمی را که خود او از روی درک و اخ

( باید توجّه ۱62-۱61: 1۱1۱است )فیض، شناخته، از نتایج و آثار خوب و بد کار خود آگاه بودهالزم را داشته، خوبی و بدی را کامالً می

باشد، ه میانمحتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرم مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری،داشت که 

باره بار مسئولیت را یک انتوصرف ارتکاب جرم نمیآید؛ لیکن بهآمیز بزهکار به شمار میل مجازاتی که سزای افعال سرزنشیعنی تحمّ

جام تعهد و اندر امور مدنی ملتزم به  انسانست. اند باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین آنه مقصر گذاشت، بلکه پیش از بر ذمّ

ه یا ترک انچنین در امور کیفری نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمهم سازد.وارد می انهایی است که به دیگرانضرر و زی انجبر

 (.1۱: 1۱11ت. )توجهی، های خود مسئول اسفعل

-از او سؤال و بازخواست می است و مسئول کسی است که« امدهای کارن عواقب و پیپذیرفت»به معنای  و نزد لغویون ت در لغتمسئولیّ

کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و قلمرو حقوق بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. در (. 2۱1۱: 1۱11وری، انود. )ش



به صرف ارتکاب جرم کن لی آید؛آمیز بزهکار به شمار میرزنشتحمل مجازاتی که سزای افعال س، یعنی باشده میانعواقب افعال مجرم

. )اردبیلی، ستانل این بار سنگین دباید وی را سزاوار تحمّ آنگذاشت، بلکه پیش از  باره بر ذمه مقصربار مسئولیت را یک انتونمی

1۱11 :۱ /21.) 

در افراد قابل احراز است و با این معنا مسئولیت کیفری به  تزاعی و مجرد قبل از ارتکاب جرماندر واقع مسئولیت کیفری در معنای 

گویی آثار و ه خود است. بنابراین مسئولیت کیفری، الزام شخص به پاسخانیا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرم معنای قابلیت

 (۱1/ 1: 1۱1۱باشد. )میرسعیدی، نتایج جرم می

 یعنی دوم مفهوم با مترادف تقصیر فرض بر مبتنی یا مطلق مسئولیت یعنی نخست مفهوم اغلب امروزه مدرن، کیفری حقوق تحواّلت در

 اما هستند، مشابه یا و واحد معنایی دارای مادی صرفاً جرایم که رسدمی نظر به چنین ابتدا در اگرچه. رودکار می به عینی مسئولیت

 به دوم، تقریر و واقعی تحقق و ثبوت مقام به نخست، تقریر است؛ مردد تقریر دو بین مطلق، مسئولیت با جرایم مفهوم باشد؛نمی چنین

 .گرددمی باز اثبات مقام

 ضرورت عدم مدار بر نامید، مادی صرفاً جرایم یا مطلق مسئولیت با جرایم را آن انتومی که مفهوم این ماهوی یا ثبوتی تقریر و مفهوم

 قابل هانمجرم قصد بدون مرتکب شده، واقع مادی و ونیانق عنصر دو با جرم مفهوم این در. استیافته انسام جرم، یانرو عنصر تحقق

 آن اثبات به نیازی هرچند شود،نمی نفی یانرو عنصر واقعی تحقق ضرورت شکلی، یا اثباتی تقریر در .باشدمی مجازات و سرزنش

 اثبات مادی، عنصر مرتکب به نسبت مجازات اعمال برای. داراست را معنوی و مادی ونی،انق عنصر سه انهم جرم اینجا در. باشدنمی

 جرایم یا مطلق مسئولیت با جرایم انعنو با مفهوم این از. باشدمی مفروض جرم ارتکاب حین آن وجود نبوده، ضروری معنوی عنصر

 گردد.می اطالق نیز تقصیر بدون کیفری مسئولیت انعنو مسئولیت، نوع این بر که انهمچن. شودمی یاد مادی

منسوب به کیفر، مجازات  کیفری است.ترکیب یافته یفریو ک مسئولیت ح ترکیبی است و از دو کلمهال، یک اصطیت کیفرعبارت مسئولیّ

جای  بعضی به شود.میبیند و جزا دادهم، کیفر میاه باوجود دیگر شرایط الزانو جزاست؛ یعنی شخص در صورت ارتکاب عمل مجرم

-. )ابراهیمیدانکار بردههاهلیت جزائی را در مقابل اهلیت مدنی که مشتمل بر اهلیت تمتّع و استیفاء است، ب مسئولیت کیفری، واژه

 (.1: 1۱11ی، انورکی

مسئولیت کیفری در فرضی وجود خواهد داشت که اسناد بزه ارتکابی به اراده آزاد مباشر، ممکن باشد؛ یعنی شخص اراده سالم داشته 

ه را اجرا کند و متأثر از اقدام دیگری که مرتبط با وقوع جرم است، نباشد. افزون بر این امر، اناراده خود، عمل مجرمباشد و با خواست و 

 ی وجود دارد که ارتکاب فعل مبتنی بر اختیار و ارادهانپذیر باشد. اسناد معنوی، زمبه لحاظ معنوی نیز مسئول شمردن شخص، توجیه

را به اجرا  آنسته آثار و عواقب عمل خود را درک کند و قادر بر ترک جرم بوده است، انتویکه میآزاد خود شخص باشد و او درحال

اسناد معنوی خواهد شد و  انتفاء امکانکلی یا جزئی در اراده مباشر و نبود قوه ادراک و تشخیص، موجب  اللبنابراین، اخته. درآورد

 (.1۱1: 1۱1۱ی، اند. )دلفشوی نیز متزلزل میانبدین ترتیب، رکن رو

-وجود، تعریف این د؛ باانتحقق و ثبوت مسئولیت کیفری پرداخته انبه جای ارائه تعریف، به ذکر شرایط و ارک اناندبسیاری از حقوق

در مورد علل تحقق  انانها اشاره خواهیم کرد. بررسی آراء حقوقدآناست که به تعدادی از هایی هم راجع به مسئولیت کیفری ذکرشده

های مکتب کالسیک، رشد، بلوغ، عقل و اختیار را دیشهانها متأثر از آندهد که می نابه فرد، نش نآتساب ان انولیت کیفری و امکمسئ



گاه مسئولیت جزائی خواهد داشت که ساختار بدنی و فکری وی کامل شود و آنند؛ یعنی فرد، اندم میاجهت ثبوت مسئولیت کیفری الز

 (.1۱: 1۱11د. )فاضلی، ل و زوال نگردالمت باشد و دچار اختالسبهنیروهای روحی او مقرون 

معنای مسئولیت کیفری در شریعت این است که شده، که را بدین شرح تعریف کیفری  مسئولیت  الجنایی االسالمیدر کتاب التشریع

دهد. پس هرکس فعل ممنوعی را جام میان، اعمال آنی و نتایج انشود که در حال اختیار و درک معمیم متحمل نتایج افعال حرا انسان

جام دهد ولی اناراده  اگر شخصی حرام را باو  شخص مُکرَه و بیهوش، نسبت به فعل خود مسئولیت ندارد ندانجام دهد، مانبدون اراده 

/ ۱: 1۱2۱ت. )عوده، فعل، مسئولیت کیفری نخواهد داش آنند طفل و مجنون، به استناد اند، مانماهیت عمل ارتکابی خود را درک نتو

1۱۱.) 

ت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل، بلوغ، اختیار و قصد مرتکب جرم ت کیفری یعنی قابلیّمسئولیّکه خالصه این

  .استشده

 رشد -1-۱

کودکی کافی  اندور اندیگر پای ف حجر و به عبارتت از تصرّاسالمی بلوغ را برای رفع ممنوعیّ انانی عظام امامیّه و حقوقدگاه، فقها   

د؛ ولی در بقیه امور، از انبحث کرده آناین مسئله را در تصرفات مالی مطرح کرده و از  انند. فقیهاندند؛ بلکه رشد را نیز الزم میاندمین

مسئولیت کیفری را  معاصر بحث لزوم رشد در اند؛ اگر چه برخی صاحب نظراننیاورده انجمله مسئولیت کیفری، سخنی از رشد به می

تبیین و توصیف هر مفهومی از  د.اننیز مطرح و موضوع را به کالم برخی از فقهای امامیه نیز مستند کرده و قولی را به برخی استناد داده

و  رو در این قسمت به بررسی واژه رشد به لحاظ لغوی و اصطالحی پذیر است از اینانمفهوم امک آنهای مختلف طریق شناخت جنبه

 .شودپرداخته می اقسام رشد

 مفهوم لغوی رشد -1-۱-1

یرشَد( است که -یرشَد( یا )رَشِدَ-کلیدواژه اصلی این تحقیق در کتب لغت و نزد لغویون، رشد از مصدر )رَشَدَ انامّا مفهوم رشد به عنو   

فاسد( و به معنی هدایت و استقامت در دین  را به معنایی مخالف غی )ضاللت و گمراهی و اعتقاد به امر آندر مفهوم لغوی غالباً 

د که رَشَدَ و رَشِدَ و رَشاد به یک معنا هستند و در مقابل غی و ضاللت قرار انتأکید ورزیده  بر این نکته انلغت شناسد. برخی از انستهاند

کهف بر این باورند که معنای رشد و رَشد با سوره  66سوره نساء و آیه  6( اما برخی با استناد به آیه 126: 1111منظور، گیرند. )ابنمی

(. فخرالدین 11۱: 1۱6۱ت. )العسکری، استقامت در دین است. ولی رشد به معنای صالح و هدایت اس یکدیگر متفاوتند. رَشَد به معنای

است )الرشَد( به ب آمدهطریحی در این موضوع می نویسد: )الرشَد هو خالف العمى و الضالل و فسر باصابه الحق( که در المفردات راغ

رود. واژه رشد مثل واژه هدایه به کار می اناست. در این بیشدهانمعنی راهیابی و ثبات در راه حق که در برابر غی یعنی گمراهی بی

ن اولی د که فرق است بین رشد به )ضم راء و سکون شین( و رشد به )فتح راء و شین( چوانبه نقل برخی از علما گفته  انهمچنین ایش

-د میانی لغوی که برای )رشد( آورده اندر امور دنیوی و اخروی است ولی دومی در امور اخروی است. نه در چیز دیگر. با دقت در مع

ست که در تقابل باغی و ضاللت قرار دارد. انایی به راهیابی به خیر و مصلحت دانرا در حالت کلی به معنای هدایت و تو آن انتو

 (.۱۱/ ۱: 1۱2۱)طریحی، 



 مفهوم اصطالحی رشد -1-۱-۱

است، مبتنی بر شناخت مفهوم در مسئولیت کیفری مطرح گردیده عقلو کمال که کلیه مباحثی که در بررسی نقش سن رشدنظر به این   

ددی از منابع گیرد. این اصطالح در مواضع متعمورد بررسی قرار می آنباشد، از این رو به تفصیل مفهوم اصطالحی اصطالحی رشد می

ی متفاوت دارد و استعمال کلمه رشد در امور حقوقی با استعمال این کلمه در امور کیفری تا انفقه )کتاب و سنت( و کالم فقها، مع

د در اندر بررسی مسأله رشد کیفری، از این نکته غافل بوده انصاحب نظر حدودی مغایر با یکدیگر است. اگرچه برخی از محققین و

شالوده این بحث را پایه ریزی نمود. بدین جهت بررسی مفهوم  انمی تو آنتفکیک موارد استعمال  ا تبیین این مفهوم وحالی که ب

 گیریم.اصطالحی رشد را با تفکیک امور حقوقی و کیفری پی می

که در مقابل سفیه  گویندرشید می آنبه معنی عقل کامل و درک و عدم سفاهت است و به دارنده فقهی و حقوقی رشد در اصطالح 

رشید را بالغ عاقل کامل گویند. هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی کند که می انبیلف ترمینولوژی حقوق ؤم است. در همین راستا

. دانکاربرده کمال عقلی را برای رشید به انشود ولی رشید نیست. به همین دلیل عنوکه عاقلی محسوب می ند سفیهانم، رشید نیست

رشد  د نفع و ضرر )در رشد مدنی( یا حسن و قبح )درانتومی آنی است که دارنده انرشد کیفیت نفسد که انکرده انهمچنین بی انایش

سفیه همواره و صغیر نباشد ه باشد دیگویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسمیجزایی( را تشخیص دهد. چنین شخصی را رشید 

در مقابل سفه است چرا ، باید توجه داشت که عقل در مقابل جنون غیر از عقل یا رشد. اما گویندمیشود و صفت او راسفه ده میانخو

 (.۱۱1: 1۱1۱لنگرودی، د. )جعفریعقل می باش انعقل و نداشتن کمال عقل است ولی جنون فقد انکه سفه نقص

سته و در انقائل شده و در امور مدنی رشد را شرط دبین رشد در امور مدنی و رشد در امور کیفری، تفاوت  انانو حقوقد ءاغلب فقها

مالک رشد و سفه تشخیص نفع و ضرر مالی است نه حسن و قبح کند که می انبیحقوق  داستا آقاییند. اندرا شرط نمی آنامور کیفری 

ی( و نو ضرر )در رشد مد د نفعانتومی آنی است که دارنده انکیفیت نفسگفت که رشد در اصطالح  انتوی در حالت کلی میغیر مال

رسد و صغیر هم نباشد نفاقد این وصف اگر به حد جنون  و ندیرشید گو را نین کسیچحسن و قبح )در رشد جزایی( را تشخیص دهد. 

کریم رشد غالباً در مقابل غی و به معنای خیر و صالح و هدایت استعمال  ان(. در قر۱: 1۱21شوشتری، شود. )مرعشیمی دهانخو یهفس

. همچنین این واژه در 66، ۱1، 1۱، و کهف آیات 1۱، و جن آیه 111، و اعراف آیه ۱۱6جمله در سوره های مبارکه بقره آیه  آنده از ش

نیز استعمال شده   6و حسن تصرف در اموال در سوره مبارکه نساء آیه  ۱1بیا آیه انی چون ادراک در سوره مبارکه انکریم به مع انقر

نتیجه گرفت که رشد به معنای هدایت و درک و تشخیص در  اناست می توکریم برای رشد آمده نآناهایی که در قراست. از مقایسه مع

امور مختلف مفهومی عرفی است و دارای حقیقتی واحد است که این درک و تشخیص و هدایت با توجه به مصادیق و موضوعات 

شود که رشد مفهوم عامی است که اختصاصی شود و عالوه بر این نتیجه مییمختلف مالی و غیر مالی و از جمله امور کیفری متفاوت م

 گیرد.به امور مالی نداشته و امور کیفری را هم در بر می



 اقسام رشد -1-۱

 گیرد.در ادامه اقسام رشد یعنی رشد حقوقی و رشد کیفری مورد بحث و بررسی قرار می   

 رشد حقوقی -1-۱-1

سته و رشد را به معنی رشد عقلی و عدم انسوره مبارکه نساء لزوم احراز رشد در امور حقوقی را مسلّم د 6فقهای امامیّه به استناد آیه    

کنند. اینکه رشد به معنای کمال عقل یا درک در جام معامالت و اداره امور مالی تعریف میانعقل در  انند و سفه را به نقصاندسفه می

رسد ولی رشد منحصر در امور مدنی یا مالی نبوده بلکه رشد در امور مالی یا عقل معاش سفه باشد معنای صحیحی به نظر میمقابل 

د، معتقد است که ممکن انمصداقی از رشد عقلی و کمال عقل یا عدم سفه است. نراقی در مورد تفسیری که فقها از معنای سفه ارئه کرده

دارد، خصوص سفیهی باشد که در  آند و روایات نیز داللت بر انکه در مورد سفیه و غیر رشید ارائه نمودهاست منظور فقها از تفسیری 

سوره مبارکه نسا نیز مورد نظر است. در نتیجه،  6سوره مبارکه نسا و همچنین آیه شریفه  ۱تصرفات مالی محجور است و در آیه شریفه 

فقها با  انسفیه خاص است و مطلق سفیه مورد نظر است و در این صورت اصطالح رایج می د، مربوط به معنایانمطرح نموده انآنچه نآ

ستن انعبارت از تفسیر سفیه به خفیف العقل است. در هر حال اختالفی از جهت شرط د آناهل لغت مطابق است و  انمعنای رایج در می

-را تایید می آنسوره مبارکه نساء و روایات متعدد  6وجود نداشته و همه با عنایت به آیه  اناندرشد در امور مالی بین فقها و حقوق

است در صورتی دارد که اموال صغیری که بالغ شدهرا تایید کرده و مقرر می آنخود  1۱1۱ماده  ۱ون مدنی هم در تبصره اننماییند و ق

رسد که تفسیر مدنی رشد در خصوص آیه شریفه نادرست نیست؛ زیرا آیه میباشد و به نظر به او داد که رشد او ثابت شده انتومی

حصار مفهوم رشد به امور مالی نادرست است و رشد، مفهوم عامی است که امور مختلف مدنی و انمربوط به مورد مالی است ولی 

 (.۱11: 1۱2۱گیرد.)نراقی، کیفری را در بر می

را در امور حقوقی به دو معنای عام و  آنکاربرد  اناست؛ اما می تووقی )مدنی( به کار رفتهاصطالح رشد در بیشتر موارد به معنای حق

 :خاص تقسیم نمود

می باشد. بر اساس روایت ( ستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهمان انف*)رشد حقوقی به معنای عام؛ منشأ این اصطالح، آیه شریفه  -  1

به عقل معاش  آنایی شخص بر حفظ و اداره اموال است. که از انود از رشد در این آیه شریفه، توعلیه السالم، مقص منقول از امام صادق

است. بیشتر فقهای اهل عامه از جمله شود. این تعریف اصطالحی از رشد، مورد پذیرش مشهور فقهای شیعه قرار گرفتهنیز تعبیر می

ایی حفظ اموال خود را ندارد و انشود که توبه این معنا، سفیه به کسی اطالق می د. با توجهانمالکیه و حنفیه نیز این تعریف را پذیرفته

 (.6۱: 11۱1د. )طوسی، نمایدرنتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می

ز از ایی بر حفظ اموال، از نظر اخالقی نیانشود که عالوه بر تورشد حقوقی به معنای خاص؛ این نوع رشد برای فردی حاصل می -  ۱

د و بر مبنای این نظریه، هرگاه شخصی انند شیخ طوسی این دیدگاه را مطرح نمودهانبرخوردار باشد. بعضی از فقهای شیعه م (عدالت)

این است که در آیه شریفه، رشد شرط  انباقی خواهد بود. استدالل ایش انفاقد یکی از این دو شرط باشد، محجوریت مالی او همچن

متصف به رشد باشد؛ زیرا رشد و غی دو صفت  دانتوشده و کسی که فاسق است متصف به غی می شود و متصف به چنین صفتی نمی

 انف*) مقصود از آیه شریفه گوید کهکه استناد کرده میدر روایتی  ادریسهمچنین ابن ( 1۱1: 1۱12. )طوسی، متنافی با یکدیگر هستند

البته بر  (.۱6۱: 1111ادریس، د. )ابنت، حلم و عقل برخوردار باشان، این است که شخص صغیر، ضمن بلوغ، از مت(ستم منهم رشداًان



شود و از دیدگاه شیخ طوسی شخص فاسق، سفیه محسوب می (التؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اهلل لکم قیاماً*)اساس آیه شریفه 

این موضوع داللت دارد. این دیدگاه به عده ای دیگر از فقهای شیعه از جمله قطب راوندی نیز نسبت داده شده، حتی  رروایات بسیاری ب

محقق حلی، نسبت به شرط عدالت، اظهار تردید نموده و عالمه (. 1۱۱: 11۱1. )طوسی، ب ابن زهره ادعای اجماع شده استاناز ج

روایاتی نیز بر معنای دوم از رشد، . سته استانقط تبذیر و اسراف در اموال را موجب حجر دد، بلکه فاندحلی مطلق عدالت را شرط نمی

ممکن است گفته شود که چون شرب خمر به  د.انستهانشارب الخمر را در زمره سفها د که امام صادقعلیه السالم انداللت دارد همچن

شود. ولی در روایات دیگری عالوه یی بر حفظ اموال محسوب میاانمسائل مالی و تبذیر مربوط می شود بدین جهت، نوعی عدم تو

علیه السالم آمده است که هرگاه  است. در روایت دیگری از امام صادقشده انبرتبذیر و شرب خمر، ارتکاب زنا نیز نوعی سفه عنو

م حب اهل بیت علیه السالم نیز که ناشی از کسی را دوستدار آل محمدعلیه السالم یافتید، اورا ارتقای درجه دهید. مطابق این روایت، عد

دسته از  آناین روایت با : فرمایدشیخ صدوق در توضیح این روایت می باشد، نوعی سفاهت است.عدم آمادگی برای پذیرش حق می

ایی بر حفظ اموال یا آمادگی برای انی محقق می شود که تواند منافاتی ندارد؛ زیرا رشد زمانال تفسیر کردهمروایاتی که رشد را به حفظ 

شود که مورد جاری شده است. از عبارت فوق معلوم می آنقبول حق باشد. بنابراین آیه در یک مورد خاصی نازل شده ولی در غیر 

ا حتی اجتماع این دو شرط )حفظ مال وآمادگی برای قبول حق( الزم نیست؛ بلکه وجود یکی از این دو برای تحقق رشد کافی است؛ لذ

اگر شرط دوم )رشد در آمادگی برای پذیرش حق( قبل از بلوغ هم محقق شد، موجب رفع حجر می گردد. برخی از فقهای اهل عامه از 

: 11۱۱ت. )محقق حلّی، ایی بر حفظ اموال، عدالت هم شرط اسانجمله مالکیه و شافعی نیز بر این باورند که برای تحقق رشد عالوه برتو

11.) 

از کسی  ریاض به دلیل تبادر و صحت سلباست. صاحبتقاد قرار گرفتهانمورد  سنّتو اهل امامیب برخی از فقهای اناز ج این دیدگاه

سته و روایت منقول از ابن اندارا باشد، اطالق سفیه بر شارب خمر را اطالق مجازی د که تمام شرایط رشد )به جز شرط عدالت( را

د مگر از این باب که او از اهل لغت بوده است. ولی این مقدار را هم به دلیل مخالفت اندنمی بر فرض صحت سند، حجت عباس را نیز

 (.۱11: 1116اردبیلی، )محقق داندبا عرف، حجت نمی

این نظریه از  اند، در صدد توجیه طرفداراندجا که این دیدگاه را مخالف با مشهور بلکه اجماع فقهای شیعه میآنصاحب جواهر نیز از 

را بر فسقی که موجب سفاهت است حمل نمود،  انکالم شیخ و دیگر انتومی که داردجمله توجیه کالم شیخ طوسی برآمده و اظهار می

د. برخی نیز برای این انهمچنین در مورد عدم لزوم عدالت در رشد ادعای نفی خالف نموده  انلذا شامل هر فسقی نمی شود. ایش

د. مثال بر اساس اتفاق نظر فقها، شخص کافر )که شکی در فسق او اننظر منطقی نیز می رسد مطرح کردهدیدگاه موارد نقضی را که به 

ی که فاسق است تنهابه انایی مالی، صرفاً به دلیل کفر، از اموال خود محجور نیست. پس چگونه شخص مسلماننیست( در صورت تو

 (.1۱6: 1۱1۱د. )نجفی، و تضییع اموال باش دلیل فسق محجور باشد، مگر این که فسق او به دلیل تبذیر

 

 رشد کیفری -1-۱-۱

د در این صورت به مفهوم انری مطرح کردهفمسئله شرط بودن رشد در مسئولیت کی کیفری، اننظرصاحبو  انانحقوقدامروزه برخی    

باشد؛ زیرا رشد جزایی عبارت است نمیی است، نرشد جزایی در مقابل سفه که رشد مدپردازیم بدین معنی که رشد در اخور کیفری می



سته باشد به انتوند مسئولیت کیفری را تشخیص بدهد؛ اما اگر کسی عاقل باشد، ولی انای از کمال برسد که بتوکه عقل به مرتبه آناز 

این است که شخصی  دلیل بر این مطلب. دهد، آگاهی داشته باشد، رشد جزایی نداردجام میانمسئولیت کیفری خود در مقابل عملی که 

د تشخیص دهد عمل وی جرم است، تفاوتی ندارد و اگر بنا انتوه که او نیز نمیانت، با دیوسد تشخیص دهد عمل وی جرم اانتوکه نمی

یم مجازات نماییم؛ زیرا انه را نیز بتوانالزم است که شخص دیو ؛ماییمنیم مجازات انباشد چنین شخصی را که قدرت تشخیص ندارد، بتو

اشاره نشد این است که  اناما مسئله مهمی که در عبارت باال بد(. ۱: 1۱21شوشتری، )مرعشی ت.الک در مجازات، تشخیص مجرم اسم

تر، در سنین پایین انساند مسئولیت کیفری و عواقب اعمال خود را تشخیص دهد. به نظر می رسد انتودر چه سنی کودک میمعموال ً

رشد کیفری به این نکته  اندر بی اناندد زشتی و نادرست بودن عمل را تشخیص دهد؛ چه اینکه یکی از حقوقانتوحتی قبل از بلوغ، می

شناخت  آن انمیزکه ی دنرشد مهمچنین در مورد تشخیص بدی و خوبی کارهاست. رشد کیفری  انمیزکند می انت و بیتوجه کرده اس

به نظر می رسد مسئله تشخیص خوبی و بدی، به تنهایی  در نتیجه ینیار مدفع و ضرر است. سن در معیار جزایی، کمتر است از معن

یا آثار و نتایج عمل خود را پیش بینی انرا تشخیص دهد و ثل ی از درک و شعور برسد که اوال قبح عمانکافی نباشد؛ بلکه باید فرد به میز

کنند؛ ولی برای پذیرش مسئولیت تا حدی درک می انکودکتنهایی کافی نیست.  دی عمل، بهبتشخیص حداقلی خوبی و  کند؛ در نتیجه،

 (.۱۱۱: 1۱1۱لنگرودی، .)جعفریکافی نیست انکیفری، این میز

عالوه بر بلوغ، رشد را  انایش که دهندکام نسبت میحاالی در کتاب تحریرت کیفری را به عالمه حلّبودن در مسئولیّچنین نظریه شرطهم

عمدد خطا محض یلزم العاقله ارش جنایته حتی  انواالقرب ) نویسدعالمه در بحث شرایط قصاص میدر این باب د. اندنیز شرط می

رسد با توجه به صدر و ذیل کالم عالمه در اما به نظر می(. ثی بشرط الرشد فیهماان انک انذکرا او تسعا  انییلع خمس عشرده سنه لو ک

رشد اصطالحی نبوده است؛ بلکه رشد در  منظور از به کار بردن این کلمه ان، منظور ایشناشرایط قصاص و کتاب های دیگر ایش مبحث

اینجا به معنای عقل در برابر جنون است. به هر حال، به اعتقاد برخی، مفهوم رشد، عام است و اختصاصی به امور مدنی و مالی ندارد و 

ی روایات استنباط کرد. البته عرفی بودن اصطالح رشد و تاکید برخی فقها بر از برخ انتوشود. این مطلب را میشامل امور کیفری نیز می

ذکر است  انمؤید این موضوع است که مفهوم رشد به مسائلی مالی اختصاص ندارد. شای، اینکه رشد و سفه دارای حقیقت شرعیه نیستند

: 1۱1۱.)پیوندی، گشا باشدد بسیار راهانتوصطالحات مشابه میو ا بلوغ )أشُدّ( ی درباره مسئلهانکه در این مسئله، ضمیمه کردن مباحث قر

1۱1.) 

و عقل است. مطابق نظر  کنیز مصداقی از این در کیفریایی فکری و عقل است و رشد انو تو کرشد به معنی در ،طور که ذکر شدانهم

امور مدنی تشخیص نفع و ضرر است  کند چون مالک رشد دربا رشد مدنی فرق می کیفریمالک تشخیص رشد  اناندفقها و حقوق

ی انملکه و حالت نفس کیفریرشد که  نویسدمی اناندولی در امور کیفری حسن و قبح و خوبی و بدی است در این راستا یکی از حقوق

به ری کیفاینکه رشد ( ۱۱۱1/ ۱: 1۱1۱لنگرودی، د. )جعفریایی تشخیص خوبی از بدی و حسن و قبح را دارانتو آناست که دارنده 

 آنمعنی صرف تشخیص خوب از بد و حسن و قبح باشد قابل مناقشه است که در بحث جایگاه رشد در تحقق مسئولیت کیفری به 

به معنی عقل و درک و تمییز است ولی این معنا نباید موجب این کیفری رشد که  شود ولی در اینجا الزم است گفته شودپرداخته می

یکی از شرایط ثبوت حد و  اناست و از عقل به عنوشدهکه در موارد مربوط به حدود و قصاص به کار بردهتصور شود که مراد از عقلی 

قصاصی اسم برده شده همین ادراک و تمییز است بلکه مراد از عقل در این موارد، فعالیت و روند طبیعی قوای ادراک و عدم ابتال به 



رشد که رسد ز بوده که در عرضی عقل از شرایط مسئولیت کیفری است. به نظر میو تمییک جنون است و منظور ما از رشد جزایی در

مسئولیت کیفری را تشخیص دهد اما اگر کسی عاقل باشد ولی  دانای از کمال برسد که بتوکه عقل به مرتبهآن، عبارت باشد از کیفری 

بجنوردی، د. )موسویندارکیفری گاهی داشته باشد، رشد دهد آجام میانخود در مقابل عملی که  سته باشد به مسئولیت کیفریاننتو

نظر به خصیصه تکامل پذیری عقل داشته باشد و در واقع کیفری قابل توجه است که رشد کیفری این جنبه از رشد  (.۱۱۱/ 1: 1۱16

 که نویسددر این راستا می اناندست. یکی دیگر از حقوقاندکیفری تکامل قدرت درک و تمییز در امور جزایی را باید به معنی رشد 

 انسانپذیری عقل مربوط می شود. این واژه در حقوق جزا به مقطعی از فرایند تکامل جسمی و عقلی ، به خصیصه تکاملکیفری رشد 

از . گرددمقطع به بعد، شخص در برابر جرایم ارتکابی دارای مسئولیت جزایی و برخوردار از اهلیت جزایی می آند که از وشاطالق می

است  انسانتوجه این تعاریف به تکامل تدریجی قوای عقل  آنگفته شد نکته مهمی قابل برداشت است و کیفری تعاریفی که برای رشد 

گذار برای وناننیست. ق اند که چون سرعت رشد و نضج قوای جسمی و عقلی در افراد مختلف یکسانهمچنین آورده انانداین حقوق

قابل فهم بوده و  انو هماهنگ مقررات جزایی ناگزیر به استفاده از مالکی است که از یک سو سهل الوصول و برای همگ اناجرای یکس

از سوی دیگر بیشترین مطابقت را با درجه الزم از رشد ادراکی و جسمی داشته باشد. این مالک و عاملی، چیزی جز سن نیست از این 

 (111/ 1: 1۱1۱د. )میرسعیدی، انبینی کرده پیش ونی یا سن کبرانسن رشد یا سن ق انورو نظامهای مختلف سن خاصی را با عن

ت آراء ای قضات و تشتّشود تا از اعمال نظرات سلیقهسن رشد در نظر گرفته اناست سن خاصی به عنورسد که شایستهبه نظر می

المللی فراهم آید. یکی از محققین بر این عقیده است که در عمل آمده و زمینه برای هماهنگی مقررات جزایی ملی و بینجلوگیری به

است بنابراین باید معیارهای سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده 11معاهده حقوق کودک سن طفلی، زیر 

وقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای های حقمناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد. به این منظور در نظام

سن نباید در سطح بسیار پایینی باشد و واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مد نظر  آند، شروع انپذیرفته اناننوجو

 قابل اجرا باشد توافق حاصل المللیترین محدوده سنی معقول که از لحاظ بینقرارگیرد. بنابراین باید تالش نمود تا برای تعیین پایین

المللی مشخص گردند و به احقاق حقوق خود نایل ند با معیارهای خاص، در سطح بینانبتو انانو جو انانگردد تا اطفال، نوجو

 (.۱۱: 1۱11شوند.)عباچی، 

ون مدنی تبعیت انفقها و قنظر مشهور  ان، در مورد سن بلوغ تغییری ایجاد نشده و از هم1۱1۱ون مجازات جدید، مصوب انهرچند در ق

زده سال تمام قمری است؛ ولی در مسئولیت اننه و پ انو پسر انسن بلوغ به ترتیب در دخترکه  داردمی انبی 112شده است و در ماده 

سال است در جرایم  11 آنونی و سنی انها، تحوالت زیادی صورت گرفته و رشد کیفری که اماره قآنکیفری اطفال با توجه به سن 

جده هکمتر از  غدر جرایم موجب حد یا قصاص مرگاه افراد بال داردون مقرر میاناین ق 11است. ماده شدهموجب حد و قصاص پذیرفته

 توجه با مورد حسب. باشد داشته وجود شبهه انآن عقل رشد و کمال در ویا ک نکننددر را آن حرمت و یا دهجام شانیت جرم هسال ما

 برای دادگاه کند کهمی انونی بیانتبصره در این ماده ق وجود .شد خواهند محکوم فصل این در شده پیشبینی هایمجازات به هاآن سن به

 د. کناستفاده د،انبد مقتضی که دیگر راه یا از هر ونیانق پزشکی نظر از دانتومی عقل کمال و رشد تشخیص

 عقلکمال -1-1



بر طبق مطالب ذکر شده رشد در امور کیفری که در بحث  (.162: 1۱11باشد )رهامی، مقصود از این اصطالح بلوغ و عدم جنون می   

ه شده باشد و قادر به درک انای که برخوردار از تفکر آگاهکمال عقل یا رسیدن فرد بالغ به مرحله انها مطرح است را باید هممجازات

تام کیفری بوده و در واقع شخصی است  مستعد پذیرش مسئولیتای است که شخصی ست و این مرحلهانه باشد دانماهیت عمل مجرم

گین سنی را برای انو اگر بخواهیم می ؛ند افراد بزرگسال مورد مجازات قرارگیردانم که از بلوغ کیفری برخوردار است. و شایسته است که

أله که باید برای رشد در تحقق مسئولیت کیفری با عنایت به این مس د باشد.انتوسال، سن قابل قبولی می 11رشد کیفری در نظر بگیریم 

 .ستانرا مختص امور مالی د آن انتونمی ای قائل شد وجایگاه ویژه

 عقل در مقابل عدم بلوغ -1-1-1

-می قسمت به تبیین این واژه نیز پرداخته در این ،استستهانگذار بلوغ را مبنای پذیرش مسئولیت کیفری ضروری دونانکه قنظر به این   

ون مجازات انکه ق ،ستاند اندر حقوق ایر آنترین شرایط مسئولیت کیفری در فقه و به تبع یکی از اصلی انبه عنو انتوبلوغ را می. شود

 است.سال برای پسر را پذیرفته 1۱سال برای دختر و  1ون با توجه به نظر اکثریت فقها سن انمی جدید برای سهولت در اجرای قاسال

ند نماز و روزه یک حقیقت شرعی و امری تعبدی است که انحی همالدر ماهیت بلوغ این است که آیا بلوغ به معنی اصطله ئاولین مس

. را وضع کرده و قابل تغییر نیست یا یک موضوع تکوینی، طبیعی و عرفی است که ارتباطی به وضع و جعل شارع ندارد آنشارع مقدس 

)مهریزی،  را امری تکوینی و طبیعی تلقی می کنند آنبرخی دیگر  (۱1: 1۱12)مرادی،  نداندبرخی سن بلوغ را دارای جنبه تعبدی می

هم یک  انسانم الم و سن ازدواج است و احتالاشاره شده که رسیدن به سن احت بلوغ النکاح و بلوغ الحلم ی بهانآیات قر( 1۱۱: 1۱1۱

د که یک امر طبیعی است و از انمعنی بلوغ جنسی تلقی کرده انا به همغالب فقهای شیعه نیز بلوغ رت. ی اسانطبیعی و جسم کامال امر

صاحب جواهر نیزصراحتاً قائل به طبیعی بودن بلوغ ( 1۱: 1۱11رد )توجهی، پی ب انمی تو آنئم و امارات خارجی به حصول طریق عال

هرگاه حکمی از احکام دین بر حصول و واقعیت خارجی و طبیعی که  این مسأله نزد فقها مسلم است(. ۱۱6/ 1: 1۱1۱ست )نجفی، ا

یا غروب  ند طلوعانبار نمود، در مسأله بلوغ نیز که هم آنحکم را بر  آنموضوع طبیعی را ابتدا احراز نمود، سپس  آناستوار باشد، باید 

را  آن، امارات و طرق متعارف علمی و طبیعی یلالیک پدیدة طبیعی و خارجی است، باید ابتدا براساس د انخورشید یا حلول ماه رمض

 (.1۱6: 1۱11د. )رهامی، بار نمو آنگاه احکام مربوط به بلوغ را برآناحراز کرد، 

سته که حد انبلوغ را روندی تدریجی د انشناسانپذیرش طبیعی بودن بلوغ، پذیرفتن نظریات علمی در مورد کیفیت بلوغ است. روالزمه 

طور کامل ظاهر هالی است. با این وصف باید سن بلوغ، سنی باشد که تغییرات تدریجی کامل شده و بلوغ بفاصل خردسالی تا بزرگس

 :دانبر اساس ضابطه تمییز برای طفولیت ادواری ذکر کردهء م نیز علما و فقهاالشود. در شریعت اس

مطلقاً مسئولیت کیفری  دند طفل در این مرحلهشود و معتقنامیده می دت تا هفت سالگی، طفل در این دوره صبی غیر ممیزالاز و -  1

 ندارد و قابل تعزیر یا تأدیب نیست.

ف وجود دارد. طفل در این الشود. البته در مورد سن بلوغ اختنامیده می صبی ممیزه از هفت سالگی تا سن بلوغ، طفل در این دور -  ۱

مین دوره سنی در فرایند بلوغ اشاره دارد. یعنی کودکی که در ه اندر فقه به پای مراهقل شود. مفهوم طفی مشمول تأدیب میانمقطع زم

 است.ه بلوغ قرار گرفتهانآست

 .از سن بلوغ به بعد، در این حالت شخص دارای مسئولیت کامل است -  ۱



م تمال سا 1به ن سیدربا  انختردر دمر این ا امامیهی فقهار بنا بر نظر مشهوو  باشدمیجنسی غ بلوغ، صطالحی بلوی امعنامنظور از    

در ست که ا تیرامااتحصیل ، فقهان میار در ین نظر مشهوی امبنا گردد.می حاصلی قمرم تمال سا 1۱به ن سیدربا  انپسری و در قمر

بطه با هر طفل در راتحصیل علم قطعی ت از قضاد، شوداده قضایی و ماهیت تقنینی رات مااین اهنگامی که به و ید آین سن پدید میا

-نمیتی ورقاضی ضرل، سا 1۱و  1ل طفای امسئولیت کیفرص خصودر  گذارونانق ین با تصریحا. بنابرگردندمیف معان وبا قانرض معا

رات و مااکتفا به است انچه مسلم آما احاصل کند. ن طمینااطفل ی در مسئولیت کیفرر نتیجه تحمیل باغ و در عالئم بلور ظهواز که  بیند

یافت که عالئم ن را با قانورض معال طفااز ایقی دمصا انتومیحتی رابه ده و بوف نصاد، دور از ابر فری کیفرر ثادن آنمور با آنبه تبع 

وز و نیز برم سالس امقدع شردر  ییاین عقلگراند. ادهکرر عبون قانوه در سنی مشخص شدز مراز گرچه است، اهپدید نیامد هاآنغ در بلو

 (.16: 1۱11)خدایاری، ست.اهیددتایید گر (قال یطا قبح تکلیف بما)ه قاعدد یجاابا و یافته ر ظهو

 و است طبیعی و تکوینی یپدیده یک است، حقوقی و کیفری ینانقو و مالی اختیار ازدواج، تکلیف، شرط که با توجه به مطالب باال بلوغ

 چنین ضمنی یا به صراحت نیز فقهاء سایر است. بالغ تعبّداً ساله، 1 دختر بگوید که و کند اعتبار و جعل انسان در را نآ دانتونمی شارع

 منابع در چون و باشد تشریعی امری بلوغ که نیست معنی آنبه  باشد،شده تعیین هاییراه بلوغ احراز برای اینکه دارند. لکن اعتقادی

 از را آن اگر و اســت طبیعی بلوغ انهم فقها اصطالح در بلوغ از مراد که گفت انتومی نشده، ارائه بلوغ از خاص تعریفی فقهی

تعبّدی.  و تشریعی نه است، تکوینی امری بلوغ بنابراین (؛1 ،ان)هم بود خواهد عادت و عرف آن مرجع هم باز یم،انبد شرعی موضوعات

 (.۱۱6/ 1: 1۱1۱)نجفی، 

 ارتباط رشد و بلوغ  -1-1-۱

و  شوند یم ضیح انسن خاص، دختر نیاست؛ چون در اذکر شدهبرای بلوغ  یسن خاص ،شیعی اتیروا یبرخ دردر فقه امامیه و    

شده  نییتع اتیروا نیدر ا یاگر سن یندارد، ول تیموضوع ن به تنهاییس ات،یروا نیاز نظر ا یعنی رسند؛ یبه حالت احتالم م انپسر

 اریبه تحقق مع یقیندارد، بلکه طر تینظر، موضوع مورد. لذا سن خاص باشد یاحتالم( م ض،یبلوغ )ح اریاست، به خاطر تحقق مع

ندارد، بلکه  تیگرفت که سن، موضوع انتو یرا م جهینت نیا ات،یروا نیموجود در متن ا لیبا دقت در اشتراط و تعل ن،یبنابرا است.

 شیدر برابر اعمال خو خاطر نیساله را بد  ، دختر نهانبن سن  در موثقه عبداللّه السالم هیکه امام عل شود یدارد؛ لذا مشاهده م تیقیطر

 السالم هیعل یکه امام عل شود یمالحظه میدر موثقه عمار ساباط نی. همچن۱گردند یسن حائض م نی، معموالً در ااندختر که داند یول مئمس

حلم  د،اند یول و مکلف مئمس ش،یو واجبات و در برابر اعمال خو فیجام تکالانموظف به  ،یسالگ زدهیپسر و دختر را در س یوقت

در صورت محتلم  رایباشد؛ زنشده ضیو دختر، ح دهیبه احتالم نرس یسالگ زدهیکه پسر، قبل از سن س کند یم نیمذکور را مشروط به ا

بلوغ، احتالم و  شیدایپ یبرا انزیو م اریمع پس .۱ستیبه سن بلوغ ن یازین گریو د افتهیدختر، بلوغ تحقق  دنیگرد ضیشدن پسر و حا

                                                      
۱
السالم قال: )اذا بلغ الغالم ثالث عشرة سنة کتبت له الحسنة و کتبت السیئة و عوقب، و اذا بلغت الجاریة تسع سنین  علیه  عبداللّه عن ابی . 

 .1۱، ح 11، باب 1۱1، ص1۱فکذلک و ذلک انّها تحیض لتسع سنین.(/ کتاب الحجر ، ج
۱
ال: سألته عن الغالم متی تجب الصالة؟ قال: )اذا اتی علیه ثالث عشرة سنة، فان احتلم قبل السالم ق علیه  عبداللّه . عن عمار الساباطی، عن ابی 

ذلک فقد وجبت علیه الصالة و جری علیه القلم، و جاریة مثل ذلک ان أتی لها ثالث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک، فقد وجبت علیها 

 .۱11، ص ۱؛ تهذیب، ج1۱، حدیث 1، باب 1۱، ص1الصالة و جری علیها الثالم(./ کتاب الحجر،  ج



حد بلوغ  قیاز مصاد یمصداق ایو  ضیتحقق احتالم و ح یبرا هیاماره غالب ات،یو ذکر سن در روا ،ینه سالگ ایزده اناست، نه پ ضیح

 ( است.ضی)احتالم و ح

د که دارنده انستهانی دانکمال نفس انانافتد، رشد را حقوقدغالباً بعد از بلوغ جـسمی اتفاق می شود،تعبیر می رشد به آنبلوغ عقلی که از 

-)جعفری نامندرا تشخیص دهد و چنین کسی را رشید می رشد جزائییعنی   یا حسن و قبح یرشد مدنیعنی  د نفع و ضررانتومی آن

باشد، مگر اینکه زم میالند، اما در امور مدنی رشد شرط انغالباً بلوغ جسمی را شرط کافی می د در امور عبادی،( ۱۱1: 1۱1۱لنگرودی، 

ند. در صورتی که رشد در انرا دخیل نمی د آنند و در امور جزایی اندصرفاً در امور مالی می ، مشهور فقها رشد رابلوغ و رشد توام باشد

  .ایی فکری، تشخیص حسن و قبح اعمال است و بر امور کیفری و مدنی عمومیت داردانمقابل سفه به معنای عقل، تو

عناصر اساسی تحقق مسئولیت کیفری است، استنتاج و استنباط ما از مجموع با توجه به این که وجود ادراک یعنی رشد فکری یکی از 

ی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فکری، به رشد انی است که فرد از تظر جسمانادله، این است که سن مسئولیت کیفری، زم

 ایی تمییز حسن و قبح رسیده باشد.انکیفری یعنی تو

ه ای از هم می باشند. رشد انروایات معصومین علیه السالم رشد و بلوغ دارای معنی متفاوت و جداگبا توجه به آیات کتاب خدا و 

که  بلوغ مفهومی کمّی است رشد به بلوغ عقلی و ذهنی اشاره دارد بلوغ بیشتر به رشد جسمی اشاره دارد آنمفهومی کیفّی است حال 

است به گیرد و هیچ دلیلی وجود ندارد کسی که به بلوغ جسمی رسیدهر بر میرشد در واقع قدرت تمییز نیک از بد و قبح از حسن را د

ون مدنی تنها به بلوغ اشاره کرده و از انق 1۱1۱ی ماده 1ی که تبصرهآنباشد حال باشد هم رسیدهرشد می انبلوغ عقلی و دماغی که هم

 است.دهانمسئله رشد در باب تکلیف و مسئولیت غافل م

ای سن بلوغ جنسی، شرعی و رشد فکری اطفال لزوماً رابطه انناسی رشد و بلوغ، همچنین واقعیت و تجربه خارجی، میشاناز دیدگاه رو

د از انی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیدهانبه ویژه دختر انانمتناسب و هماهنگی وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجو

قرن حاضر به دلیل  اناند که نوجوانری برخوردار نیستند. در مقابل برخی چنین استدالل نمودهرشد عقلی و فکری الزم در مسائل کیف

ند کردار انتوخود در قرن گذشته، منزوی تر بوده و کمتر می نعدم استقالل، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد کاری نسبت به همساال

 درست را از نادرست تشخیص دهند.

تناسب م و با جرزات تناسب مجارسد میبنظر وری نچه ضرگذارد آمیباقی د نی بر فراوافری هاسیبزات آل مجاکه تحمیینابا توجه به 

به ل طفاابطه با در راین تناسب اعایت باشد. رم و غیره میجرب تکاه ارنگیز، اجتماعیاضعیت ، وشامل سنکه یط مرتکب ابا شر آن

)قبح ه ست. قاعدن اگساالربزاز بیشتر ر بسیال طفااشخصیت ی گیرشکله برنحوزات امجر ثاآکه ا چر، یابدمیی همیت بیشتراتب امر

 آنوی از پیرم عدو باشد وی طاقت و  انحد تودر بایستی شود میتکلیف د نچه بر فرآست که این ابیانگر د خوق( تکلیف بما الیطا

ور، عیت تکلیف به غیر مقدومشرم عده قاعدزات درمجاو یی امسئولیت جزر تحمل بارت قدر از منظورسد میست. بنظر اناپسند و قبیح 

در طفل رت علم به قدل حصور به منظو انتونمیین است. بنا برا آنب تکاارقبح و تشخیص عمل متخلفانه در عقلی طفل رت قد

او در عقلی رت قدو طفل غ لی باید علم یقینی به بلود. وکتفا کرغ ابه سن بلوط مربوت یاد رواحاآتکابی صرفا به ارعمل ص خصو

یت ل، موضوعطفاه ایژوبه اد فرای اجتماعی برو انی ، رواحی، روجسمیت ین هم به تبعاد و احاصل شول عمااقبح و تشخیص حسن 

ری صغاص خصودر یی اجزم حکادن ایی کراجر، استرت ابه تحقق قدوط تکلیف مشردن نمور نظر عقلی بااز مانی که زین ابنابردارد. 



ین ف اخال آنل عماده و افقه مبتنی بر عقل بوف برخالد دارد جووید دترن ناآبر زات تحمیل مجا آنبه تبع و عقلی رت قدغ و بلودر که 

رت عقلی نه صرفاً قدرت تحقق قد، ییامسئولیت جزم و جری کیفرر ثاآتحمیل ط فقهی شره ین قاعداا عنایت به با لذباشد. ه میقاعد

: 1۱11د )خدایاری، هد کراخوا مه پیدزمالل طفاایی اجزق حقوم حکاابا ط حتیااصل و ائت اصل برض این فرابا باشد. میطفل ، شرعی

16.) 

 عقل در مقابل جنون -1-1-۱

د و انواژه رشد را به معنای عقل استعمال نموده ءعام در مقابل جنون قرار دارد. برخی از فقها در مفهومعقل باید توجه داشت که     

قرار  اناست. اگرچه همین نکته مورد غفلت بعضی دیگر از محققین و صاحب نظراز این قید، عقل در مقابل جنون بوده انمقصودش

سته است و همین موضوع سبب شده تا به انمسئولیت کیفری اشخاص، عالوه بر بلوغ، رشد را نیز شرط د گرفت. عالمه حلی برای

-است که در مسئولیت کیفری عالوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است. اما به نظر می آناین نظریه را نسبت دهند که مقصود عالمه  انایش

از قید رشد در مسائل  انبخوبی دریافت که مقصود ایش انتومی کتاب، میصفحه و تما انرسد با دقت در عبارات عالمه حلی در هم

: 111۱ست )علّامه حلّی، نبوده ا انمنظور ایش آنکیفری، رشد به معنای عقل )در مقابل جنون( می باشد و به معنای معروف و مصطلح 

11.) 

 عقل در مقابل سفاهت -1-1-1

است. ولی در این معنا، اصطالح رشد در معنای دیگر، به معنای عقل به کار رفتهشت که امّا عقل نقطه مقابل سفاهت، باید توجه دا   

تر از مفهوم سابق است. زیرا بر مبنای این اصطالح، عقل نه تنها در معنای مقابل جنون و صغر به کار می رود؛ بلکه در قمفهوم عقل مضیّ

ی که به معنای سنتی رشد )رشد به معنای عقل معاش( آشنایی دارند انه برای کسگیرد. این اصطالح اگر چمقابل سفیه و أبله نیز قرار می

د باب جدیدی را در مسئولیت کیفری افراد در انتونماید؛ ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی، میوس جلوه میانتا حدودی غریب و نام

 اندر منابع فقهی دارد. بدین جهت بعد فقهی این مسأله بی ریشه آنولی اصل  .فقه، بگشاید. اگر چه شیوه طرح این موضوع جدید است

، این آیه (یمل هو فلیملل ولیه بالعدل... انالذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً او ال یستطیع  انک انفد: *)فرمایشود. خداوند متعال میمی

استفاده عام نمود و به مطلق  انتومی (سفیهاً او ضعیفاً)اگر چه مربوط به مورد خاص مالی است ولی بر پایه برخی روایات، از مالک 

احتلم ولم یؤنس منه  انقطاع یتم الیتیم باالحتالم و هو )أشُدّ(ه و انکه ) فرمایدمی علیه السالمکه امام صادق انمسائل مالی تعمیم داد. چن

شود رشد او محسوب می انمی یابد و این هم انحتالم پایمحدودیت مالی یتیم با ا(، سفیهاً او ضعیفاً فلیمسک عنه ولیه ماله انرشد و ک

. و اگر محتلم شود ولی به حد رشد نرسیده باشد و هنوز سفیه یا ضعیف باشد بر ولی او الزم است تا از دادن اموالش به وی امتناع کند

رفته است که هر یک از این اصطالحات در  به کار (ضعیفاًو) (سفیهاً)، (رشد)، )أشُدّه(، (االحتالم)در این روایت واژه هایی همچون 

تفسیریه است. یعنی این جمله، تفسیری از ( سفیهاً أو ضعیفاً انو ک)در جمله  (واو)ارتباط با یکدیگرند و برخی مفسر برخی دیگر، مثال 

گیرد. نیز قرار می (ضعف)برابر در  آنقرار ندارد، بلکه عالوه بر  (سفه)، فقط در مقابل (رشد)است، بنابراین اصطالح  (عدم رشد)کلمه 

 (.1۱: 1۱21شوشتری، )مرعشی ندارد (مسائل کیفری)ممکن است ادعا شود که این روایت هیچ گونه داللتی بر استعمال رشد در 

اذا بلغ )أشُدّ(ه ثالث عشره که می فرمایند ) در روایت دیگری از امام صادق علیه السالم یافت انتواما پاسخ این پرسش را به وضوح می 

سنه و دخل فی االربع عشره وجب علیه ماوجب علی المحتلمین، احتلم او لم یحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له 



رد و از این روایت عالوه بر صحت سند، به صراحت داللت براستعمال رشد در مسائل کیفری دا(. یکون ضعیفاً او سفیهاً انکل شئ اال 

آمده است؛ اما با این تفاوت که اصطالح ( سفیهاً)و  (ضعیفاً)، )أشُدّه(، (احتالم)ند روایت پیشین، کلماتی همچون اننظر اصطالحات نیز م

رشد تفسیر شده بود، بنابراین اصطالح  (سفیهاً او ضعیفاً انک)به ( رشد)جا که در روایت سابق، آندر روایت به کار نرفته، ولی از  (رشد)

کتبت علیه )ند اننیز در این روایت مفروغ عنه می باشد؛ اگر چه به صراحت این کلمه ذکر نشده است. در ضمن این روایت عباراتی م

به حدی  (کل شی)داللت بر نقش رشد در امور کیفری دارد. عالوه بر این واژه های  (السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شئ

شامل مسائل  (کل شئ)د که این روایت شامل مسائل کیفری نیز می شود. البته واژه انفن هیچ تردیدی باقی نمی م عام است که برای اهل

به کار رفته، عمدتاً در  (حسنات)که در مقابل  (سیئات)است؛ زیرا کلمه  (مسائل کیفری)شامل  (قدر متیقن)مدنی نیز می شود؛ ولی 

شخص  انمسائل کیفری مصداق پیدا می کند. به ویژه بر مبنای دیدگاه برخی از فقهای شیعه که معتقدند حتی برای ارتکاب گناه می تو

 یشترنیامده است بنابراین فضای روایت در مجموع ب انرا تعزیر نمود. به عالوه در این روایت هیچ سخنی در مورد مسائل مالی به می

 (.11۱: 11۱2)شبر،  رنگ کیفری دارد

 به کار رفته است. در حدیثی از امام صادق علیه السالم آمده است (کیفری)در مسائل  (ضعیف)و  (سفیه)در روایات دیگری نیز اصطالح 

المه. قال قلت قد یکون الغالم ابن ا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال: حتی یبلغ )أشُدّ(ه قال: و ما)أشُدّ(ه؟ قال احتانسأله أبی و که )

یکون سفیهاً او  انعشره سنه او اقل او اکثر و لم یحتلم. قال اذا بلغ و کتب علیه الشئ )و نبت علیه الشعر( جاز علیه أمره اال  انثم

شامل مسائل کیفری نیز می چنین استظهار نمود که این روایت،  اندر روایت به قرینه روایات پیشین می تو (أمر)از اطالق کلمه  (.ضعیفا

صحیح باشد، شاهد دیگری بر مدعا خواهد بود؛ زیرا کلمه  (کتب علیه الشئ)جمله  (خصال)شود. همچنین اگر روایت منقول از کتاب 

لت بر عموم نیز دال (کل)ادعا نمود که حتی به قرینه حذف کلمه  اناگر چه شاید بتو .دارای اطالق است (أمر)ند کلمه اننیز م (الشئ)

 (.1۱1: 11۱1طبرسی، د. )نوریدار

اذا بلغ )أشُدّ(ه ثالث عشره سنه : )در روایت دیگری از امام صادق علیه السالم نیز اصطالح رشد در مسائل کیفری استعمال شده است

و جاز له کل شی ودخل فی االربع عشره وجب علیه ماوجب علی المحتلمین احتلم او لم یحتلم کتبت علیه السیئات وکتبت له الحسنات 

در روایات متعددی، رشد به معنای ( 1۱۱، ان.)هماست (رشد)به معنای  )أشُدّ(. در این روایت اصطالح (یکون سفیهااو ضعیفا اناال 

 .به چند روایت ذیل استناد نمود انو بلوغ فکری به کار رفته است از جمله می تو (عقل)

ا حاضر عن قول اهلل عزوجل )حتی اذا بلغ )أشُدّه( قال: االحتالم قال فقال: یحتلم فی ست انساله ابی و )عن ابی عبد اهلل علیه السالم قال: 

عشره و سبعه عشر و نحوها فقال: اذا اتت علیه ثالث عشره سنه و نحوها فقال: ال اذا اتت علیه ثالث عشره سنه کتبت له الحسنات و 

سفیها او ضعیفا، فقال: و ما السفیه؟ فقال: الذی یشتری الدرهم باضعافه، قال: و ما الضعیف؟ یکون  انکتبت علیه السیئات و جاز امره اال 

علیه السالم بود و عصر امام صادق علیه  این روایت است، از اصحاب امام رضا اناگرچه احمد بن عمر الحلبی که از راوی(. قال: االبله

ب شیخ طوسی که از اند که نقل بعضی روایات از جانند؛ اما برخی بر این عقیده نقل ک انالسالم را درک نکرده است تا روایتی از ایش

احمد بن عمر حلبی، بدون واسطه از امام صادق علیه السالم نقل شده است، علی القاعده باید احمد بن عمر از پدر خود نقل کرده باشد. 

صورت مستقیم از امام صادق علیه السالم بدون واسطه پدرش یا  شاهد بر این مدعا این است که کمتر روایتی از احمد بن عمر حلبی به

نقل نموده است. بنابراین در مورد سند  اننقل شده است و در روایت حاضر نیز احمد بن عمر با واسطه عبداهلل بن سن اندیگر راوی



را به جنبه مالی تفسیر می  آنمی شود  سؤال (سفیه)روایت، از این نظر خدشه ای وارد نیست. در این روایت وقتی از امام در مورد 

تفسیر می نمایند که أبله در این معنا اعم از امور کیفری و مدنی  (أبله)سؤال شده، در پاسخ به شخص  (ضعیف)گاه که از آننماید. ولی 

گردید،  انقاً نیز بیکه ساب انگفت که طبق این روایت غیر رشید کسی است که سفیه یا ضعیف باشد و چن انمی باشد. در واقع می تو

 (.1۱: 1۱21شوشتری، )مرعشی .رشد فقط در مقابل سفه نیست

و احتلم و أونس منه الرشد دفع الیه ماله  انه قال فی ولی الیتیم اذا قرأ القرانکه : ) در روایت دیگری از امام صادق علیه السالم آمده است

لم یکن له عقل یوثق )در این روایت نیز از رشد، تعبیر به ه(. فق منه بالمعروف علیاناحتلم و لم یکن له عقل یوثق به لم یدفع الیه و  انو 

شده،  (من ال تثق به)نیز تعبیر به ( سفیه)به کار رفته است. در روایت دیگری در مورد  (عقل)شده، یعنی اصطالح رشد به معنای  (به

لیس بعقله )عطاف می باشد. در روایت دیگری نیز از تعبیر انع و قابل یعنی سفیه کسی است که قابل اعتماد نباشد و این معنا بسیار وسی

استفاده می شود که رشد به معنای عقل نیز به کار رفته و اختصاص به معنای متعارف حقوقی  (احتلم و لم یکن له عقل ان)و  (بأس

 (.21: 111۱ت )عالمه حلّی، عقل اسندارد. از ابن عباس نیز روایت شده است که رشد به معنای وقار، حلم و ( )عقل معاش

اختصاص به مسائل مالی که در « ضعیف»و « سفیه»بنابراین اصطالح رشد به معنای عقل و بلوغ فکری نیز به کار رفته است و اصطالح 

سیر آیه چه در تفآنو برخی روایات ذکر شده است ندارد و بر اساس روایات، رشد شامل مسائل کیفری نیز می شود و در واقع  نآقر

و تفسیر مورد آیه می باشد. از این رو رشد  اند، فقط بیانایی بر حفظ مال تعریف نموده انرا به امور مالی و تو آنرشد مطرح گردیده و 

است و نه یک مفهوم خاص، تا فقط شامل امور مدنی شود، بلکه شامل امور کیفری نیز می شود. بدین معنی که رشد « عام»یک مفهوم 

 شود.این تحقیق بررسی مییا مطلق است در ( نسبی)در امور کیفری نیز شرط است. اما اینکه آیا رشد یک مفهوم 

 تمییزسن  -1-۱

 ند:ادهکر کرذقسامی ا آنای بره و شدآوردهندگانی و زعمر ت مدو عمر ل، سای به معنا و نزد لغویون در کتب لغت، لغتدر سن واژه 

 به تکلیف برسد.د و مکلَّف شوم هنگا آندر ست که شخص اسنی غ: سن بلو -  1

 بشناسد.را بد ب و ند خواست که شخص بتواسن تمییز: سنی  -  ۱

: 1۱22.)دهخدا، هدم دنجااشخصاً د فرت را معامال لیهک، هددمیزه جان اقانو، آناز ست که پس ی اعمرت مدل و ی: ساسن قانون -  ۱

۱1 /6۱1.) 

بین ، ها با تعیین سنرنین کلیه کشواقوا در یر، زستااریگذنمینه قانودر زیک عنصر مهم ، حقوقیح صطالدر اسن واژه چنین مه

 (.11: 1۱22ابرندآبادی، )نجفی ک قائل میشوندتفکیر کبار و صغای کیفر ضعیّتو

 (۱1: 1۱11در کتاب مبادی فقه و اصول آمده: که مقصود از تمییز درک خوبی و بدی است. )فیض،  

 است:کودک از نظر حقوقی بر دو نوعصبّی یا 

ناممیز است و تشخیص صالح و فساد و خیر و شر  کودک سن این تا زیرا است؛ سالگیهفت سن تا معموالً آن و ممیز غیر کودک -  1

 (۱2-61: 1۱1۱د. )پوراحمدی، شناسدهد و خوب و بد را از هم باز نمیرا نمی



د درک انها و معامالت سردر بیاورد؛ به نحوی که بتوکسی است که به طور اجمال از داد وستدها و خرید و فروش آنکودک ممیز و  -  ۱

کاال از ملک فروشنده بیرون رفته و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن هفت سالگی رسید است که  آنکند فروختن مستلزم 

-)جعفری گرددی شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر متر می ه تشخیص و تمییز پاگذارده و هر چه بزرگاندر آست

 (.6-2: 1۱1۱لنگرودی، 

نسبت به امر دیگری غیر ممیز،  که صغیر ممکن است نسبت به امری ممیز باشد و معتقدند سالمیا انانی امامیّه و حقوقداز فقها برخی

 ست،انسن معینی راسن تمیز د انتونمی حقوقید تمیز دهد. لذا از نظر انسن نتو اندهد ودیگری را در همکه صغیر امری راتمیز میاین

د اراده معتبر انتود امور مختلف را از همدیگر تمیز بدهد میاننیازمند است. کسی که بتوجام دادن اعمال حقوقی به وجود تمیز واراده ان

اراده هم مبتنی بر وجود  جام دادن اعمال حقوقی مبتنی بر داشتن اراده حقوقی وانجام اعمال حقوقی داشته باشد، به عبارت دیگر انبرای 

ی او نموازات رشد اعضای بدن قوه عقال به تدریج و تمیز هستند و قد درک وهای نخست زندگی فاها در سالانسان( ان. )همتمیز است

 اندرکودک اناین درحالی است که زم ،دهدزیبا را از همدیگر تمیز می و زشت از را انسود و زی که رسدمی یانیز نمو کرده به مرحله

باطل  تمامی اعمالی حقوقی او این مرحله غیر ممیز است وصغیر قبل از رسیدن به  .دارد نام تمیز سن مختلف متفاوت است واین مرحله

 است.اثر بال و

جام دادن انابزار الزم برای  اصول و شود، واراده حقوقی پیدا کرد، صغیر ممیز می اما هنگامی که صغیر دارای نیرومندی تمیز شده و

  جام دهد.انبا اجازه ولی  طور مستقل یاد اعمال حقوقی بهانتومی و آورداعمال حقوقی را به دست می

 ینانعقل در مسئولیّت کیفری از منظر قوسن رشد و کمال -۱ 

بدنی به صورت  تنبیه انآن تربیت برای و بودند کیفری مسئولیت از مبرّا کلی طور به اطفال 11 ماده به بنا الحق اسالمی مجازات ونانق در

 ناگزیر کیف و کم به آگاهی برای افراد و گیرندبر می در را سنی چه اطفال که بود ون ذکر نکردهانق مصلحت آمیز تجویز شده بود. این

 قمری سن به بنا افراد بود، شده تفکیک اثان و ذکور بین مسئولیت سن که این بر عالوه نیز ونانق این بودند. در مدنی ونانبه ق رجوع به

 مشخص ضیق و سعه نیز بدنی تنبیه برای و نداشته اعتقادی یانپلک تنبیه و تادیب به گذار ونانق که است شدند. همچنینمی مجازات

 نا یانجه نگاه و کودک سیونانکنو بر مطابق کیفری مسئولیت سن تعیین برای امیدها اینکه وجود با جدید مجازات ونانبود. در ق ننموده

-شده برداشته تعزیری جرائم در جنسیت به توجه بدون مسئولیت سازی انیکس و مسئولیت سن تصریح با مثبت گامی است اماشده امید

 با ارتکابی جرم و سن بر بنا را مجازات شدت قبلی مبهم رویه برخالف و است آورده روی یانپلک مجازات به یاانگذار ث وناناست. ق

 است.نموده تادیب مشخص و تربیت هدف

 تا 1۱ سالگی، 1۱ تا 1 سالگی، 1 تا تولد بدو شامل دوره چهار است. ایننموده تقسیم دوره چهار به را یاننوجو و کودکی دوره ونانق این

و  مسئولیت و خصوص این در مرتکب سن مالک قضائیه قوه حقوقی اداره مشورتی نظرات به است. بنا سالگی 11 تا 1۱سالگی،  1۱

 (.11۱: 1۱1۱.)حیدری، آن به رسیدگی انزم نه جرم است وقوع انوی در زم مسئولیت عدم

تصمیماتی  با سال 1۱ تا 1 مرتکبین و نمایندمی دریافت تربیتی و تامینی اقدامات حاوی احکامی سال 1 زیر مرتکبین تعزیری جرائم در

 جرائم مرتکب سال 11 تا 1۱ انانشوند. نوجومی روبرو ونیانق سرپرست و والدین مسئولیت بر تاکید با تربیت و اصالح جهت در



 محکوم تربیت و اصالح ونانک در نگهداری و انرایگ عمومی خدمات ارائه نقدی، جزای نظیر های مجازات به 11 ماده طبق تعزیری نیز

 (11۱-1۱۱: 1۱16نوری، است. )خواجه 1۱ ونانق در شالق مجازات حذف تعزیری های مجازات در توجه قابل گردند. نکتهمی

 سال زدهانپ تا دوازده که صورتی در قصاص یا حد موجب جرائم از یکی مرتکب نابالغ کند که اطفالمی تصریح 11 ماده دوم تبصره

 در مقرر اقدامات از یکی صورت این غیر در و شوندمی یا )ث( محکوم بندهای )ت( و در مقرر اقدامات از یکی به باشند قمری داشته

 مورد چه در ابتدا درآن برخالف که گرددمی مستفاد اینگونه ماده این گردد. از می اتخاذ ها آن مورد در ماده های )الف( تا )پ( این بند

 به رسیدن دلیل به اثان و شوندمی برخوردار تربیتی-تادیبی توجهات از مذکر اطفال قصاص و حدی جرائم در شد گفته جرائم تعزیری

 را مجازات برای مبدائی انعنو به اطفال شمسی سن دادن قرار با ماده صدر نوآوری گذارونانیاً قانبرند. ث نمی ایبهره آن از بلوغ شرعی

-گردیده متذکر ونانق 11 ماده به بنا جرائم این است. درکرده رجوع قمری سن ترتیب انهم به قصاص و حدود مورد در و نادیده گرفته

 و مورد حسب انتومی حرمت و ماهیت درک عدم صورت در باشد، داشته سال هجده از کمتر اما باشدرسیده بلوغ به فرد که اگر است

 آگاهی از که بایستمی قاضی آیا که است این ابهام بست. اولین کار به را مذکور فصل در شده بینی پیش هایمجازات به سن توجه با

-بوده ارتکابی عمل قبح شناخت بر اصل دارد سال 11 زیر اینکه وجود با فرد بلوغ به توجه با یا و یابد یقین ارتکابی به عمل نسبت فرد

 و المللی بین رویکرد گرفتن نظر در دیگری و استشده آورده شبهه واژه که چرا است علم بر اصل دانتومی واژه اول برای است. نظریه

 از یا و رجوع ونیانق پزشکی به دانتومی دادگاه که استکرده تبیین مذکور ماده است. تبصره طفل کمال و رشد از انبر اطمین قاضی الزام

 چرا نباشد دقیق انچند تبصره این در طریقی هر به عبارت آوردن رسدمی نظر دهد. به تشخیص را مهم این دانبد که مقتضی طریقی هر

 تحصیالت یا و رشد اجتماعی محیط نظیر اماراتی وجود با دانتونمی ثبوتی امور عالم یک انعنو به قاضی و است امری فنی امر، این که

 های نوآوری وجود با تصویب تازه و کنونی مجازات ونانق دهدمی اننش مذکور ماده در دهد. موشکافی طفل آگاهیبر  حکم دقیقا وی

-نشده برطرف کامل قبلی ونانق در موجود ابهامات هنوز و استنداده اننش دقتی انچند موارد برخی در که داشته رشدی به رو

 (اناست.)هم

در جرائم موجب حد یا ، که تلفیقی از ضابطه تمییز عقلی و ضابطه بلوغ شرعی است 1۱اسالمی سال ون مجازات انق 11بر اساس ماده 

شبهه  انآنرا درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل  آنجام شده و یا حرمت انقصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم 

 تبصرهالبته باید به  های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. مجازاتها به آنوجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن 

ونی یا از هر طریق دیگر اند از نظر پزشکی قاندادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتوکند موجود در این ماده توجه کرد که بیام می

با شرایط  انالمی جدید، شرط رشد را برای مسئولیت کیفری کودکون مجازات اسانق 11بنابراین، ماده . د، استفاده کندانکه مقتضی بد

 رسد.ماده الزم به نظر می خاص خود مطرح کرده است که تبیین برخی نکات و ابهامات مربوط به این

-شده متذکر ونانق 1۱ ماده در و نموده تسهیل وی هنگام زود اصالح صورت در اننوجو حد از بیش مجازات عدم برای را راه ونانق این

 دهد رای سوم یک تا حکم تقلیل جهت در نظر تجدید بار یک به دانتومی دادگاه ونانک در وی عملکرد بودن مثبت صورت در که است

 مجازات اجرای یا دازدان تعویق به را حکم 11 ماده مطابق یا کند تبدیل دیگری اقدام به را اناننوجو و اطفال تربیتی و تامینی و اقدامات

 1۱ ماده در و است نبوده غافل بزرگسالی در عادی شهروند یک انعنو به فرد زندگی بر حق از جدید مجازات ونانکند. ق معلقرا 



 مسئولیت به مربوط فصل سطور آخرین است. در کیفری آثار فاقد اناننوجو و اطفال کیفری های محکومیت است که نموده تصریح

 است. نموده محول دیات ونانق به را دیه پرداخت نحوه گذار ونانق اطفال

 

 عقل در مسئولیت کیفری از منظر فقه اسالمیتحواّلت ناظر به سن رشد و کمال -۱

ه انصورت جداگسنّت، در مورد لزوم احراز رشد در مسئولیّت کیفری بهدر این مبحث نظر مشهور فقهای اسالمی اعم از شیعه و اهل   

 گیرد.مربوط به مسائل کیفری مورد بررسی قرار میدر هر یک از ابواب فقهی مختلف 

 های حدّیسن اعمال مجازات -۱-1

پسر  سن بلوغ است که بر اساس نظر مشهور در ان، سن اجرای حدود، همی امامیّه چه متقدم و چه متأخّرفقهامشهور و اکثر  نظراز     

اختالف فقهای  انبرخی در واقع از نظر سن بلوغ کیفری برای پسرزده سال و در دختر نه سال تمام قمری است و به اعتقاد انپ انپای

گذشت و  آنتوضیح  کهانولی روایات مربوط به سن بلوغ مختلف و متعارض است، چن .زده سال و چهارده سال استانسن پ انشیعه می

اء اگر چه بسیار و از نظر سند معتبر د که روایات مخالف نظر مشهور فقهاناین روایات بر این عقیده  انبرخی از فقهاء برای جمع می

د( انستهانزده سال را حد سن بلوغ دانمقاومت در برابر ادله مشهور را ندارد؛ زیرا این روایات )که کمتر از سن نه و پ اناست ولی تو

اصول و نفی عسر و  باشند. در حالی که ادله مشهور ضمن اینکه از نظر سند مشکلی ندارند، با عمل ومخالف اصول و عمل اصحاب می

 (.6۱: 1112قمی، )میرزای حرج و ظاهر اجماعات منقول نیز موافقت دارند.

سن بلوغ کیفری و رشد مدنی نوعی تقارن و  انروایات، می انگونه که پیش از این نیز اشاره گردید، گاهی در کالم فقهاء و لساناما هم

محمد بن که: ) نمونه در برخی روایات آمده است اننوعردیده است. بهی وجود دارد که موجب ابهام جدی در این خصوص گانهمزم

التامة  علی بن الحسین قال قال ابوعبداهلل )علیه السالم(: اذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع الیها مالها و جاز أمرها فى مالها و اقیمت الحدود

شود و تصرفاتش مالی وی نافذ است و ده میاناموالش به وی بازگرد هر گاه دختری به سن نه سال رسید،به این معنا که . (لها و علیها

شود که از دیدگاه امام، این دو الاقل با هم از تقارن دو امر مالی و کیفری معلوم میدر نتیجه شود.بر ضد او اجرا می حدود کامل برایش و

کند که در مسائل کیفری یم که احتیاط چنین ایجاب میی مساوی هستند و برای این دو، یک حد سنی نیاز است اگر نگویاناز نظر زم

این دو کامال تفکیک قائل شده و سن رشد را پس از سن  اناما فقهای شیعه، در مباحث مربوط به رشد و بلوغ می سن بیشتری نیاز باشد.

با رسیدن به سن بلوغ، رشد هم  اند یعنی ممکن است همزماناین دو را نفی نکرده انتقارن خارجی می انند اگر چه امکاندبلوغ می

 (.۱6-۱1/ ۱6: 1۱1۱)نجفی، محقق شود.

به خوبی دریافت که در مسائل کیفری به ویژه حدود که بناء شارع بر تخفیف است عالوه  انتورغم دیدگاه فقهاء، از روایات میعلیاما 

جرم  آنبر سن بلوغ، رشد عقلی و تشخیص الزم برای ارتکاب هر جرم خاصی نیز شرط است؛ زیرا در غیر این صورت نسبت به 

 و شرعاً قبیح است. نیز عقالً انمحسوب نمی شود و عقاب بالبی انخاص، بی

ای موارد، کلمه رشد را به حدود نیز در پارهمبحث ذکر است عالمه حلی بر اساس اصطالح خاص خود، عالوه بر قصاص، در  انشای

وجب القتل که: ) گویدشرایط حد لواط می مبحثنباید مورد غفلت قرار گیرد. وی در  معنای عقل و در مقابل جنون به کار برده است که



. فاعل (رشدهما... ولو الط البالغ بالصبی فأوقب قتل البالغ و ادب الصبی و کذا لو الط المجنون ...  لوغهما وعلی الفاعلی و المفعول مع ب

و مفعول در جرم لواط در صورت بلوغ و رشد، به مجازات قتل محکوم می شوند... و اگر بالغی با کودکی لواط کند و دخول رخ دهد، 

 ای چنین کند. هانشود؛ و نیز اگر به جای کودک، دیوشخص بالغ کشته می شود و کودک تأدیب می 

زیرا پس از ذکر این قید،  ؛عقل است در مقابل جنون و نه رشد در مقابل سفه انواضح است که مقصود عالمه از رشد در این قسمت، هم

است. عالمه در موضع دیگری ای به سفیه نکرده است، بلکه در توضیح، صبی و مجنون را خارج نموده  هیچ گونه اشاره آندر توضیح 

. از جمله (تجدد جنونه انو  انیکون عاقال و لو و طیء حال رشده، تحقق االحص ان)گوید: می اناز کتاب قواعد، درباره شرایط احص

 نآمحقق شده است، اگر چه بعد از  اناین است که عاقل باشد. بنابراین، هر گاه عاقلی در حال رشد، دخول کند احص انشرایط احص

تجدد  انو )آورده است  آناز قید رشد، عقل در مقابل جنون است، زیرا پس از  انجنون عارض شود. تردیدی نیست که مقصود ایش

 (.1۱/  ۱: 111۱(. )عالمه حلّی، یکون عاقال ان)نیز آورده بود:  آنو پیش از  (جنونه

(. اما در بحث شروط قاذف، یکی از شرایط ۱1۱/ ۱: ۱۱۱1ی، انقلم.)العمر رفع حدیث دلیل به نیست؛ حدّ زنا بر صغیر و مجنون واجب

کنند که سبب کنند که اگر قاذف صبی باشد، حد قذف بر او جاری نخواهد شد و این گونه استدالل میند و اظهار میاندقاذف را بلوغ می

است که قذف جنایت باشد؛  نآمقتضی  آید و عقوبت بودن حد،است که حد، عقوبت و کیفر به شمار می نآعدم عقاب صبی و مجنون 

 (.۱2/ 6: 1111شود )زحیلی، در حالی که فعل صبی و مجنون به وصف جنایت نمی

شود که عبارت باشد و این اهلیّت، با شرایطی محقق میدر مورد حدّ سرقت باید گفت که سارق باید اهلیّت وجوب قطع دست را داشته

شود، به دلیل قول نبی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( که تحریم؛ پس دست صبی و مجنون قطع نمیاست از: عقل، بلوغ، اختیار و علم به 

 مورد عقل، بلوغ و یستیقظ(. شرط حتّی النائم عن و یفیق حتّی المجنون عن و یحتلم حتّی الصبی ثالث، عن عن القلم فرمودند )رفع

 (11/ 2: ۱۱۱1ی، اناست.)الکاس همه اتفاق

 اینگونه و شودنمی جاری هیچکدام بر سرقت باشد، حد داشته شرکت سرقت در ایدسته با مجنون یا و صبی اگر است معتقد ابوحنیفه

 اجراء حد دیگر، دسته بر و شوندمی حدّ اجراء به محکوم بعضی که دان شده آن مرتکب یانو کس است واحد سرقت، که کندمی استدالل

کند که می اظهار و ستهاند معتبر بالغ انشرکت کنندگ سرقت از حدّ سقوط در را مجنون و صبیّ مباشرت یوسف، ابو نیست. امّا واجب

 دو کاال این غیر اگر است امّا ساقط همه از سرقت حدّ آورد، بیرون را متاع مجنون و صبیّ است؛.پس اگر معتبر متاع اخراج در مباشرت

 (۱۱، انشد )هم خواهد قطع اندستش آورد، بیرون حرز از را

 سن تعزیرات -۱-۱

د، اما در خصوص این انصورت خاصی بحثی را مطرح نکردهدر مورد شرط رشد به ی امامیّه،اگر چه فقها تعزیراتدر خصوص امّا        

رشد و آگاهی  دسته از جرائم، این پرسش قابل طرح است که آیا جرائم مستوجب تعزیر، نسبت به جرائم مستوجب حد، نیاز بیشتری به

 انتر و مشهورترند و احتمال صحت ادعای جهل به حکم در مثبت است زیرا اوال، جرائم حدی معروفاین پرسش پاسخ . ارد یا خیرد

تر است؛ اگر چه نیز راحت آنبیشتر است و علم به قباحت و شنائت  نآجرائم مستوجب حد فی نفسه قباحت  یاًانثو  کمتر خواهد بود

 تری برخوردارند.های سنگین تر، از شرایط سختحدی به دلیل مجازاتدر مقام ادله اثبات، جرائم 



ه از طرفی، با توجه به اینکه اساساً تعیین نوع و کیفیت تعزیر به تشخیص قاضی بستگی دارد، و به اعتقاد برخی از فقهاء، اقل تعزیر حتی ب

، در صورت مواجهه با عدم رشد کیفری مجرم، به حداقل د در زمینه جرائم مستوجب تعزیرانتوشود. قاضی مییک توبیخ نیز محقق می

 (۱۱2/ ۱: 111۱.)عالمه حلّی، مجازات نیز اکتفا کند

 سن قصاص -۱-۱

است در این باره مطلبی را اظهار نموده ید، اما مرحوم عالمه حلّانستهاندر خصوص قصاص، بلوغ قاتل را شرط دامامیّه فقهای مشهور     

 ةعمده خطاء محض یلزم العاقل انو االقرب )گوید: است. عالمه حلی در این باره میشیعه موجب ابهام گردیده که برای برخی از فقهای

. یعنی اقرب به صواب این است که عمد (ثی بشرط الرشد فیهماان انک ان تسعاً او ذکراً انک ان سنة عشرة خمس بیبلغ حتی جنایته ارش

زده سالگی برسد اگر مذکر باشد؛ و یا سن نه سالگی اگر انبر عاقله است تا اینکه به پشود و دیه وی محسوب می کودک خطای محض

 (.۱11، ان)هم دختر باشد؛ با این شرط که هر دو دارای رشد باشند

ا هم شرط برای قصاص قاتل، عالوه بر بلوغ، رشد ر اند که ایشانبا استناد به این فراز از کالم عالمه بر این عقیده اننظر برخی از صاحب

خطاء تحمله  انعمد الصبی)گوید: ی میانکه شهید ثاند چنانستهاند؛ و برخی دیگر از فقهاء، کالم عالمه را از این حیث مبهم دان ستهاند

بر عهده عاقله  نآشود و دیه . یعنی، عمد کودک خطای محض محسوب می(العاقلة. اعتبر فی التحریر مع البلوغ الرشد و لیسی بواضح

سته که مقصود وی از شرط رشد، مشخص نیست. بعضی دیگر از فقهاء اناما عالمه در تحریر عالوه بر بلوغ، رشد را هم شرط داست. 

نعم ما عن التحریر من اشتراط الرشد مع البلوغ )گوید: که صاحب جواهر میاند، چناننیز به کالم عالمه با دیده تردید و ابهام نگریسته

چه از عالمه در تحریر االحکام نقل شده مبنی بر آنیعنی، (. ه کمال العقل ال الرشد بالمعنی المصطلح و اهلل العالمیرید ب انالوجه له اال 

)یعنی  ، کمال عقل باشد و نه رشد به معنای اصطالحیآناینکه عالوه بر بلوغ، رشد هم شرط است، توجیهی ندارد مگر اینکه مقصود از 

گوید: )برخی از نگریسته و می ان( صاحب ریاض نیز با نگاه تردیدآمیز به کالم ایش۱1: 1۱21شوشتری، )مرعشیرشد در مقابل سفه(.

: 11۱1کمال عقل در مقابل جنون است و این توجیه را می پذیرد(.)طباطبایی،  اند که مقصود عالمه از رشد همانمحشین بر این عقیده

۱ /۱1۱.) 

 

 اسالمبررسی سن مسئولیّت کیفری در حقوق  -1

حقوق  دگاهیاز د یفریک تیولئو سن مس یاز بزرگسال یکودک کیبزهکار و سن تفک انکودک تیولئحدود مس یبه بررس قسمت نیا در   

 زین یون اساساناست و ق انریا یاسالم یون مجازات جمهورانق یمنبع اساس انپرداخت؛ چرا که اوالً، حقوق اسالم به عنو میاسالم خواه

و  باشد یعظام م یمورد اختالف فقها یاز مسائل فقه ،یفریک تیولئسن مس ،اًیانکرده است. ث حیمطلب تصر نیدر اصل چهارم، بر ا

 یاز احکام مدن یاریبس ییربنایمسأله، از مسائل ز نی، اگذار ارائه شود. ثالثاً وناندرست به ق هیو نظر ردیاست مورد بحث قرار گ ستهیشا

 گر،یاز طرف د انآن تیاصالح و ترب تیّطرف و اهم کیبزهکار از  انحرافات کودکانو  میجرا اههی، وجود ساست و رابعاً ییو جزا



 یو مؤثر دیمف ده،یو قواعد، ضوابط و مقرّرات سنج ردیقرار گ یاسالم، مورد بررس دگاهیاز د انکودک یفریک تیولئکه مس کند یم جابیا

 .1گذار ارائه شود ونانمختلف، به ق نیدر سن انکودک یدر برابر بزهکار یکارآمد یها مؤثر و روش یها وهیشود و ش نیتدو

سته اند انسانرا به معنای کمال عقل و خلقت  آندر تفسیر خود،  یدر زمینه معنای بلوغ )أشُدّ( دیدگاه واحدی وجود ندارد. شیخ طوس

ها بلوغ  آندر تفسیر تمام آیاتی که در  انایش. ی وقت کمال عقولکم و تمام خلقکم، یعن(ثم لتبلغوا )أشُدّ( کم) در دیدگاه او و است

ی کودک است انکمال عقل و محکم شدن قوای جسم ان)أشُدّ( مطرح شده، به این مسئله اشاره کرده است که منظور از بلوغ )أشُدّ(، زم

در  انکالم شیخ طوسی را تکرار کرده است. البته ایش انگاه، هم، انصاحب تفسیر مجمع البی رسد.می انطفولیت وی به پای انکه دور

ند اموال اند که منافع خود را بشناسند و بتونبه سنی برس اناست که کودک آنمنظور از بلوغ )أشُدّ( ند که گویسوره کهف می 1۱تفسیر آیه 

 (.62: 1۱1۱)پیوندی،  ل شودها کامآنی است که به بزرگسالی رسیده و عقل انخود را حفظ کنند و این سن، زم

ی اتفاق می افتد که قوای انعالمه طباطبایی، در تمام موارد، بلوغ )أشُدّ( را به یک معنا گرفته و معتقد است بلوغ )أشُدّ( برای کودک، زم

 11بلوغ )أشُدّ( را ، شروع اندر دو جا در تفسیر المیز انرود. ایشبدنی و جسمی وی کامل می شود و آثار کودکی و طفولیت از بین می

کودکی وی زائل می  سالگی، کودک به مرز بلوغ )أشُدّ( می رسد و 11د که در انرا این نکته می د آنکرده است و علت  انسالگی بی

در  وعاًنجا که آنشود که تعیین سن برای رسیدن کودک به بلوغ )أشُدّ(، در واقع تعیین مصداق است. از استفاده می انایش اناز بی شود.

 11را  ی منجر می شود. سن بلوغ )أشُدّ(نچنین سنی تحول و تغییر ایجاد می شود و این تغییر به استحکام قوای بدنی و رشد عقال

 نآکودکی آغاز و تا ابتدای مرحله پیری و به تعبیر قر اناست که بلوغ )أشُدّ( از پای آن اند. مطلب دیگر در کالم ایشانسالگی تعیین کرده 

 (.21، ان)همشیخوخت، ادامه پیدا می کند.

گی ( انگی و زنانبا توجه به آیات مربوط به سن بلوغ، مالک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دروه بزرگسالی ) دوره مرد

برای بلوغ، سن  انمی تونا ایی جنسی و فکری است. لذانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ )أشُدّ( یعنی تواناحتالم و قدرت و تو

لم، نکاح و رشد، از امور تکوینی به حساب می آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی حخاصی را معین کرد، چرا که رسیدن به مراحل 

ور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده اماز این رو تعیین سن خاص در  .نه شرع و طبیعی بر عهده، عرف است

، معیارهای کلی ارائه شده آننیامده است. بلکه به جای  انسن بلوغ به می ان، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنونآی شود که در قرم

رسیدن پسر به حد احتالم و دختر  آنمسئولیت کیفری از دیدگاه قر سن آنگفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال  انتواست. بنابراین می

نیز هست و بدین  رشد که در تحقق مسئولیت کیفری، عالوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری کرد انباید بیبته ال به حد حیض است.

در غیر این صورت شخص، . رسیدن به حد بلوغ و رسیدن به رشد و بلوغ فکری ، در تحقق مسئولیت کیفری، دو شرط الزم است:انس

 (. 12: 1۱11زاده، .)علیرا مجازات نمود انست و ایشاناعمالش مسئول د را در قبال او انتومسئولیت کیفری ندارد و نمی

 

                                                      
1
ین . کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد. ا 

ه فقهای شورای نگهبان اصل، بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهد

 است.



 نتایج و پیشنهادها

 نتایج

 ینانقوذکر اصطالحات مورد اشاره در العقل، تمییز، بلوغ و... باید گفت که از بررسی رشد و کمالشد نچه که گفتهع آبا عنایت به مجمو

یا قصاص، حسب مورد یا  ند حدّانهای سنگین مکند تا براین اساس استدالل کند و به جای مجازاتچون به قاضی کمک می ،مهم است

بسا یک ی الزم است چهانچنین رشد جسمی و همنتوجه به رشد عقال؛ که بینی شده را تعیین کندهای پیش، مجازاتانآنتوجه به سن 

تشخیص غبطه و مصلحت مالک در دیدگاه قضایی است و  ؛عقل( نرسیده باشدی )کمالنولی به رشد عقال ،ی رسیدهاننفر به رشد جسم

غ بلوو شد ربطه با دی در رافری هاوتبا توجه به مسئله تفاامّا  .د باشدانتوصول دور از این قواعد نمیاألدر دیدگاه پزشکی هم علی

یط اشرو تغذیه ، فیاییامحیط جغر، ثتن وراچوهمدی دمل متعاعورود و پیش نمین با سرعت یکسااد فردر اشد ریند آینکه فراد و افرا

سن مسئولیت ای برر تنها معیاد و کره ید نگادبه یک ن را با قانورض معال طفااهمه  انتو، نمیخیل هستندد آندر نی و رواحی رو

مل اگر سایر عواه دارد و اهمربه دی لی فاسد متعداقطعاً توازی که چنین ترا چر، نستل داسا 1۱یا  1مشخص ز به مرن سیدی را رکیفر

یم بلکه با ادهعایت ننمورنی رابطه با چنین بزهکاف را در رانصاو الت انظر نگیریم نه تنها عددر طفل ی تشخیص مسئولیت کیفررا در 

که ، یمادهبدیل کرنامساعد تو من ابه یک محیط نال طفااین ای انیز بررا جامعه ، نهگرابکنش سرکووایک اد یرو انها آبر زات تحمیل مجا

نی آقرت یاآید مطابق دگرن که بیار همانطود. شون نای آسواز یگر دئم اجری از پیشگیرم منجر به عدد انتومینهایت ع در همین موضو

 ینکهن افهمیدو مایش از آزپس د و نمون متحااگانه اجدد را باید فررد هر موو در ست اهنشدر شد مقرای رسن معینی برم سالق احقودر 

 داد.تحویل او به را لش اموا انتود را دارد میخور ضرو تشخیص نفع ای نایی براتوو صالحیت 

ون مجازات اسالمی مصوب سال انق ۱1بلوغ و سن مسئولیت کیفری دو اصطالح متفاوت و در عین حال مرتبط با هم هستند. در ماده 

با نظر دادگاه  انآنجرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت در مورد مسئولیت کیفری آمده است که اطفال در صورت ارتکاب  2۱

است، باشد. در این ماده، سن مسئولیت کیفری مشخص نشدهون اصالح و تربیت اطفال میانبه عهده سرپرست اطفال و عنداالقتضاء ک

ست که منظور از طفل کسی است که به تفای مسئولیت کیفری منوط به صدق طفولیت است؛ ولی در تبصره یک همین ماده آمده اانبلکه 

حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در این ماده نیز اشاره ای به سن بلوغ و یا سن مسئولیت کیفری نشده و فقط به بلوغ شرعی که یک مفهوم 

به  انانحقوقدای نشده است؛ از این رو ون اشارهاناست. اما اینکه مفهوم بلوغ شرعی چیست در این قکامال فقهی است تصریح شده

زده انپ اننه سال تمام قمری و برای پسر ان، سن بلوغ شرعی برای دخترآنکنند که بر اساس ون مدنی استناد میانق 1۱1۱تبصره یک ماده 

سن بلوغ است که  ان، سن مسئولیت کیفری هم1۱2۱ون مجازات مصوب سال انشده است. بنابراین، بر اساس ق انسال تمام قمری عنو

است. اما این ابهام وجود دارد که آیا بلوغ شرعی که در ماده ه تعیین شدهانجداگ انو پسر انون مدنی، سن بلوغ برای دخترانبر اساس ق

که در شرع انسن بلوغ است و یا رسیدن به سن بلوغ یکی از عالئم بلوغ و سن مسئولیت کیفری است چن انآمده است، لزوماً هم ۱1

 این ابهام خواهیم پرداخت. این گونه است. در بند بعدی به

ه بلوغ انزده و نه سال قمری( تنها نشاناز این جهت ابهام دارد که آیا سن مسئولیت کیفری )پ انهمچن 2۱ون سال انند قانون جدید مانق

ی زبر ند روئیدن موانه های دیگری هم مانه های بلوغ است و از نگاه فقهی نشاناست و یا مقصود این است که سن خاص یکی از نش

ون جدید، آمده است که افراد نابالغ مسئولیت انق 116جا که در ماده آناست. از در محل خاص و نیز احتالم، به رسمیت شناخته شده



زده سال تمام قمری است. ان، نه و پانو پسر انکیفری ندارند؛ و بالفاصله در ماده بعدی آمده است که سن بلوغ، به ترتیب در دختر

 انرسد شورای نگهبگذار، رسیدن به سن خاصی است، اما به نظر میونانه بلوغ از دیدگاه قاناستنباط شود که تنها نشممکن است چنین 

های بلوغ در فقه نیز تحقق بخش بلوغ باشد. بنابراین، هر گاه پسر هانسایر نش 162اساساً موافق این دیدگاه نباشد بلکه باید طبق اصل 

ونی صراحتی در این باره انشود و مسئولیت کیفری دارد، اگر چه از نظر قاز دیدگاه فقهی بالغ محسوب میای محتلم شود، چهارده ساله

 وجود ندارد.

است که گذار بر این بودهوناندریافت که بنای ق انتوون جدید میانگفت که از مجموعه مقررات مربوط به اطفال در ق انتواز طرفی می

ی که مرتکب انانآمده است که درباره اطفال و نوجو 1۱ون سال انق 12ی قرار دهد. از این رو در ماده فقط سن را مالک مسئولیت کیفر

زده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را انارتکاب، نه تا پ انها در زمآند و سن انجرائم تعزیری شده 

است که هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی  آمده 12ماده  انهم ۱اتخاذ می کند. و یا در تبصره 

زده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای )د( و یا )ه( فوق محکوم شده و در غیر این صورت انکه از دوازده تا پ

 ها اتخاذ خواهد شد.آنیکی از اقدامات مقرر در بندهای )الف(، تا )ج( این ماده در مورد 

گذار محسوب شود که در این صورت، ونانگذار نسبت به سایر عالئم بلوغ، نوعی سکوت عمدی قونانبنابراین، ممکن است سکوت ق

ه های بلوغ شرعی برای سن انون اسالمی مراجعه نمود. عالوه بر این، تعیین ضابطه سن بلوغ نسبت به سایر نشانق 162به اصل  انتونمی

ند احتالم، جنبه انه های بلوغ مانمسئولیت کیفری به صورت یک امر نوعی ضابطه مند بوده و مشکل اثباتی نخواهد داشت. اما سایر نش

شخصی داشته و در برخی موارد ممکن است قبل یا بعد از سن بلوغ روی دهد، که مشکل اثباتی و حتی در بعضی موارد اشکال شرعی 

 انون ایرانرسد روح فقه جزایی و ققاضی در موارد زیادی مستلزم نوعی تجسس حرام است. بنابراین به نظر می برای آندارد؛ زیرا اثبات 

 ه های بلوغ شرعی ارزش حقوقی ندارد. انبر این امر استوار است که تنها راه بلوغ شرعی در سن بلوغ متعین باشد و سایر نش

ون مدنی انق 1۱1۱گفت که، طبق تبصره یک، ماده  انتومی اناسالمی ایردر مورد سن مسئولیت کیفری کودک در نظام جمهوری 

 1 انزده سال تمام قمری و در دخترانپ انباشد که در پسرسن بلوغ شرعی می انهم انسن مسئولیت کیفری کودک 1/1۱/1۱61اصالحی 

به دلیل  انکودک، سن مسئولیت کیفری کودکحقوق بشری و حقوق  انسال تمام قمری تعیین شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناس

با توجه به منابع اصیل فقهی و عقلی و   انباید مورد آسیب شناسی قرار گیرد. این در حالی که نظام جمهوری اسالمی ایر آنپایین بودن 

 دهد. افزایش انایی را دارا می باشد که سن مسئولیت کیفری کودکانین داخلی و معاهدات بین المللی این توانقو

زات مجار تحمیل باص خصودد در گراز حرردی امور نها به طوآباید صالحیت ل طفاابه ل تحویل ماص خصودر ین هنگامی که ابنابر

 انپسرو  انختردر دشرعی غ سن بلو انبعنوم سالر اصددر نچه که رسد. آمیبه نظر وری ضرردی ین تشخیص موالی اوبه طریق ی کیفر

ست. ده ابواد فراجنسی و عقلی ، نایی جسمیابیانگر تودش خوص خان مکان و مازتناسب با در که ده سنی بوقطع به یقین ه، یددگرن بیا

 انپسرو ساله  1 انختردکه د یقین حاصل کر انتونمیفعلی ی مکانی جامعه و مانی ت زبا توجه به مقتضیاو عصر حاضر در حالیکه در 

 شناخت.ل مسئوی کیفرظ لحارا از نها آ انتوده و میهمه نظر بالغ بواز ساله  1۱

ون، آراء انالعله و منابع حقوق عرفی عبارتند از: قت، اجماع، عقل و قیاس منصوصمنابع حقوق اسالمی عبارتند از: کتاب، سنّشد که گفته

منابع مذکور و استناد وحدت رویه قضائی، رویه قضایی محاکم، عرف و عادت مسلم جامعه و دکترین یا عقاید علما، قضات با توجه به 



با  کرد، کهاشارهونی سراسر کشور انشاغل در مراکز پزشکی ق انپزشک باید به نقشدر اینجا  و دهندونی مرتبط حکم میانبه ماده یا مواد ق

پزشکی  ون مجازات اسالمی در قالب رویهانق 11ونی مرکزی کشور رویه پزشکی را در امر کارشناسی در مورد ماده انمحوریت پزشکی ق

 سد.به نظر میالبته کاری مشکل اما در عین حال، شدنی  ،ها کمک کنندتا به قضات این پرونده ،در بیاورند انیکس

 

 پیشنهادها

تر نهادهای مسئول، اعم از قوه کرد که اوالً باید هرچه سریع اناذع انتوگفته، میچه روشن شد و با توجه به نقایص پیشآنبا عنایت به 

فقهی، موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را دقیقاً  اندیشمندانو  انشگاهیانمجلس شورای اسالمی یا قوه مجریه با همکاری دقضائیه، 

)سن رشد جزایی( تعیین کنند؛ سنی که  انبررسی و با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی، نصاب سنی مشخصی را به عنو

نصاب  انسال به عنو 11تر، پذیرش سن  انمسئولیت اجتماعی باشد. بدیهی است روش آس متضمن تعادل بین سن مسئولیت کیفری و

در گر تعیین سن مشخصی اگفت  انتومیین ابنابراست. ون آیین دادرسی کیفری آمدهانق ۱۱۱که در ماده  انچن آنرشد جزایی است؛ 

 انپسردر هم و  انختردر دهم ل سا 11به ل سا 1۱و  1از ین سن است ابهتر ، ستوری اضرت شن ساختن تکلیف قضاای روبرن قانو

و عمومی ی ظیفه م ونظان قانو، نامهرگذور صدن قانو، نندگیو راهنمایی ن رانین مثل قانواقواز برخی در کند. همانگونه که ا تقا پیدار

کی دکو انن دورپایاو عمل ر معیا انبه عنول سا 11سن ، ستاهنشدم عالخ امنسوگذار نقانوی سواز که ر بزهکال طفان اهمچنین قانو

 ست.اهشداد قلمد

به  انیراسالمی ری الت جمهوق دولحان امطابق قانوده و کرب محسودک کول را سا 11یر اد زفرانیز دک کوق حقون نسیواکنو 1ده ما

نین اقورا در همین سن ه و دکرده ستفان انسیواین کنود امفاد از انتومینیز  انیر، ا1۱2۱دماه سفنب اول امصودک کوق حقون نسیواکنو

-میهم ل سا 11به سن ن سیداز رقبل د فردد، گرب شد محسوره رماگذار اونانقنظر ل از سا 11گر سن اهد. نهایتاً ار دقرک خلی مالدا

را جسمانی و عقالنی ل کماو شد رتی که رصودر هم ت ینکه قضااضمن د. بگیرد خوای شد بررحکم ده و جعه کرامره گادادبه د انتو

زات به مجام نتیجه محکوی و در جد مسئولیت کیفرند او را واانتومیباشد ه نرسیدل سا 11به سن وی ینکه الو ویدند ز دمحرد فردر

م تمال سا 11ی نین کیفراقوی را در سالگی سن مسئولیت کیفر 11سن د در فرن شید شدردلیل ب انتومییگر رت دشناسایی کنند. به عبا

ل در سا 11تا  1۱و  انخترل در دسا 11تا  1بین اد فرزات امجان مکارت دوم اعباد جووبا ا لذد. ثابت شو آنف ینکه خالانست مگر دا

ین ای ابرن قانول چنگااز گریز ن مکاگردد و امیهم است فراهپزشکی قانونی ثابت شدس و شنارنها با تشخیص نظر کاآشد رکه  انپسر

 ید.آنمید بوجواد فرا

در مورد تعیین سن رشد جزایی، قبول سن مسئولیت کیفری )شناور( است که با توجه به شرایط فردی و  های علمیاز دیگر روش

شود تعیین می 12یا  16یا  1۱د مورد عمل قرار گیرد. در این راهکار یک حداقل سن مثالً انتواجتماعی افراد با جلب نظر کارشناس می

یا اولیای دم مورد اعتراض قرار گیرد و موضوع برای تعیین  انونی، دادستانا سرپرست قواده یاند به تقاضای ذینفع، خانتوکه البته می

های الزم را اییانقابلیت جسمی و روحی و فکری )شخصیتی( به کارشناس ارجاع شود. در صورتی که خبره اعالم کند متهم خردسال تو

ونی را نسبت به او انمسئول شناخته با لحاظ سایر تشریفات، تدابیر قوناً انبرای پذیرش مسئولیت اعمال خود دارد، مرجع کیفری وی را ق

 اجرا خواهد کرد.



که منجر به آنبه نظر عدم تطبیق و تعیین سن مسئولیت کیفری با اصول و معیارهای پیشرفته علمی و حقوقی به نحو دقیق، عالوه بر 

در معرض  انکاهد و نظام کیفری ما را کماکلی نیز تا حدود زیادی میین کیفری فعانتوالی فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سندیت قو

د به انتوونی، میانق انو پزشک انالمللی قرار خواهد داد؛ لذا اتخاذ رویه واحد و هماهنگی بین قضات و  کارشناستقادات و ایرادات بینان

 کند.ون مجازات اسالمی و رویه واحد برای محاکم کمک انق 11اجرای صحیح ماده 

 فهرست منابع و مآخذ

 کریمانقر

 منابع فارسی الف(

 : جنگل.ان، تهر1ون، چانق با تعارض در کودک هانمنصف دادرسی ش(، حق1۱11ی، فاطمه )انورکیابراهیمی -1

 .ان: نشر میزان، تهر۱ش(، حقوق جزای عمومی، ج1۱11اردبیلی، محمدعلی ) -۱

 تشارات سخن.ان: ان، تهر۱ش(، فرهنگ بزرگ سخن، چ1۱11) انوری، حسن و دیگران -۱

 ۱۱ین کیفری، مجله دادرسی، شماره انش(، اطفال و قو1۱1۱احمدی الله، محمدرضا )پور -1

 دیشه اسالمی.انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و ان ان: سازمانش(، حقوق کودک، تهر1۱1۱پیوندی، غالمرضا ) -۱

 تشارات روز نو.ان: ان، تهراننیا و همکار انپژوهی حقوق زن، ترجمه ناصر قربش(، باز1۱11توجهی، عبدالعلی ) -6

 شانتشارات گنج دان: انش(، ترمینولوژی حقوق، تهر1۱1۱لنگرودی، محمّدجعفر )جعفری -2

سیون حقوق کودک، انبا کنو نآو مقایسه  اندر حقوق کیفری ایر انانو نوجو انش(، بررسی آیین دادرسی جرائم کودک1۱1۱حیدری، غالمحسین ) -1

 ارشد، مؤسسه حقوق و معارف اسالمی.نامه کارشناسیانپای

-شناسیرنامه کانپایا، بشرق حقوی هااردستاندو اپرتو فقه در  انیراحقوقی م نظای در نی سن مسئولیت کیفراخوزباش(، 1۱11ا )هرری، زیااخد -1

 شهید بهشتی.ه نشگاق، داحقوه نشکدق، داشد حقوار

ها و آثار، فصلنامه مطالعات پیشگیری از چالش-هاجلوه-بزهکار اندر قبال کودک انش(، سیاست جنایی قضایی ایر1۱16خواجه نوری، یاسمن ) -1۱

 1جرم، سال دوم، شماره 

 کتاب. ان، قم: بوست1سه، چانفر و اسالم حقوق در کیفری مسئولیت یانش(، مب1۱1۱اشرف )ی، علیاندلف -11

 .انشگاه تهران: دان، تهر۱نامه دهخدا، چش(، لغت1۱22اکبر )دهخدا، علی -1۱

 .۱1شکده حقوق و علوم سیاسی، شماره انش(، رشد جزائی، فصلنامه د1۱11رهامی، محسن ) -1۱

 مجد. فرهنگی و علمی : مجمعانتهر اطفال، کیفری ش(، حقوق1۱11مریم ) عباچی، -11

 : گل مریم.ناش( مسئولیت کیفری، تهر1۱11زاده، علی )علی -1۱

 .ان: میزان، تهراننیا و دیگران، ترجمه ناصر قرب۱، ج1ش(، حقوق جزای اسالمی )التشریع الجنائی االسالمی(، چ1۱2۱عودة، عبدالقادر ) -16

 : خرسندی.ان، تهر1سایبر، چ فضای در کیفری ش(، مسئولیت1۱11فاضلی، مهدی ) -12



 اسالمی. ارشاد فرهنگ و : وزارتانتهر ،2اسالم، چ عمومی جزای حقوق در تطبیق و مقارنه ش(،1۱1۱فیض، علیرضا ) -11

 .انشگاه تهرانتشارات دان: انش(، مبادی فقه و اصول، تهر1۱11همو، ) -11

 .۱۱بیت، سال چهاردهم، شماره ش(، بررسی شرط رشد در مسئولیت کیفری، فصلنامه تخصصی فقه اهل1۱12مرادی، عذرا ) -۱۱

 .ان: نشر میزانهای نو در حقوق کیفری اسالم، تهرش(، دیدگاه1۱21دمحمدحسن )مرعشی شوشتری، سی -۱1

 خمینی. امام آثار و نشر تنظیم : مؤسسهانتهر ،1اجتماعی، چ-حقوقی-فقهی مقاالت ش(، مجموعه1۱16محمّد ) سید بجنوردی، موسوی -۱۱

 تشاراتان و چاپ انسازم اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت :انتهر ،اندختر بلوغ ش(،1۱1۱مهدی ) مهریزی، -۱۱

 .ان: نشر میزان، تهر۱ش(، مسئولیت کیفری، چ1۱1۱میرسعیدی، منصور ) -۱1

 شگاه شهید بهشتی.ان: دانشناسی، تهرشنامه جرمانش(، د1۱22حسین و حمید هاشم بیگی )نجفی ابرند آبادی، علی -۱۱

 منابع عربی ب(

 قم: مؤسسه النشر االسالمی.، ۱ق(، السرائر، چ1111ادریس، محمد )ابن -۱6

 دارصادر.-العرب، ناشر دارالفکر الطباعه و النشر و التوزیع انق(، لس1111منظور، ابوالفضل )ابن -۱2

 ، قم: مؤسسه النشر االسالمی.1ق( مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چ111۱حلی، )عالمه(، حسن بن یوسف، ) -۱1

 : ناشر مجمع البحوث االسالمیه.انقیق المذهب، ایرق(، منتهی المطلب فی تح111۱همو، ) -۱1

 تشارات استقاللان: ان، تهر۱ق(، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، چ11۱۱) حسنبنحلّی)محقق(، جعفر -۱۱

 ، دمشق: دالفکر.۱، چ۱ق(، الفقه االسالمی و ادلّته، ج1111الزحیلی، وهبه ) -۱1

 الجوهرالثمین فی تفسیر الکتاب المبین، کویت: مکتبة االلفین.ق(، 11۱2عبداهلل )شبر، سید -۱۱

 البیت.، قم: مؤسسه آل۱المسائل فی تحریر االحکام بالبدیل، جق(، ریاض11۱1طباطبایی، سیدعلی ) -۱۱

 ، تحقیق احمدالحسینی، بیروت: مؤسسه وفاء.۱ق(، مجمع البحرین، ج1۱2۱طریحی، فخرالدین ) -۱1

 ه آیت اهلل مرعشی.انق(، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم: کتابخ11۱1حمزه )طوسی، ابن -۱۱

 مکتب االعالم االسالمی.  ، قم:انفی تفسیر القر انق(، التبی11۱1طوسی، ابوجعفر ) -۱6

 : المکتبة المرتضویه.انق(، المبسوط فی فقه االمامیه، تهر1۱12همو ) -۱2

 : نشر جامعه اسالمی.انلغویه، ترجمه دکتر جعفر اسالمی، تهرش(، معجم الغروق ال1۱6۱العسکری، ابوالهالل ) -۱1

 ، بیروت: دارالفکر.1، چ۱شرح المهذّب، ج فی انم(، البی۱۱۱1الخیرم ) ابی بن یحیی الحسین ابی ی، االمامانالیم ی الشافعیانالعمر -۱1

 ، بیروت: دارالفکر.1، چ2فی ترتیب الشرائع، ج م(، کتاب بدائع الصنائع۱۱۱1ی، االمام عالء الدین ابی بکر بن مسعود )انالکاس -1۱

 ، قم، مؤسسه النشر االسالمی.انفی شرح ارشاد االذه انق(، مجمع الفائدة و البره1116محقق اردبیلی، مال احمد ) -11

 سالمی.: مکتب االعالم االان، خراس1، چ۱ق(، غنائم االیام فی مسائل الحالل و الحرام، ج1112میرزای قمی، ابوالقاسم ) -1۱



 الکتب االسالمیه.: دارانق(، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، تهر1۱1۱نجفی)صاحب چواهر(، محمدحسن ) -1۱

 اسالمی. تبلیغات الحرام، قم: دفتر و الحالل مسائل مهمات و االحکام قواعد انبی فی ش(، عوائداالیام1۱2۱مهدی ) محمد بن احمد نراقی، -11

 البیت.، قم، مؤسسه آل۱ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چ11۱1حسین )نوری طبرسی،  -1۱
 


