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کودکان و نوجوانان در  رابطه مبانی ضرورت رشد عقلی و مسئولیت پذیری 

پرتو منابع اسالمی و تحول الگوی اسالمی- ایرانی
تاریخ دریافت: 1395/11/23       تاریخ پذیرش: 1395/12/25

کاوسی خسرقی2  حسن فرهودی نیا1، پریزاد 

ک���ه معی���ار رش���د عقل���ی اس���ت، درک اوام���ر و نواه���ی دی���ن را ب���رای  بل���وغ عقل���ی 

مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر 18 سال مورد توجه قرار می دهد. پژوهش 

ک ایجاد مس���ئولیت در افراد زیر 18 س���ال صورت  حاضر با هدف تعیین بهترین مال

ک ها، مبانی ش���رعی ضرورت احراز رشد عقلی  که برای دس���تیابی به این مال گرفت 

کفایت بلوغ  و فک���ری ای���ن افراد تحلیل ش���د و دیدگاه های فقهی مواف���ق و مخالف 

که ب���ا روش توصیفی- تحلیلی و به  گرفت. این پژوهش  جنس���ی مورد بررس���ی قررا 

که الگوی اس���المی -ایرانی  گرفت، نش���ان داد  کتابخانه ای انجام  صورت مطالعات 

بر خالف پذیرش احراز رش���د عقلی در تحقق مس���ئولیت بر اس���اس مقررات جدید، 

که در زبان فقهی به مفهوم رس���یدن به مرحله ای از  همچنان س���ن بلوغ ش���رعی را 

رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. این موضوع سبب 

که از توانایی ذهنی الزم برای  کنند  که دختران در س���نی تکلیف پیدا  ش���ده اس���ت 

انتس���اب مس���ئولیت بی بهره اند. براین اس���اس، با توجه به عدم تطابق س���ن بلوغ 

شرعی با واقعیات عینی و اجتماعی، و عدم تفکیک بلوغ عبادی از بلوغ غیرعبادی 

در این س���ن، با پیش بینی سن خاصی برای س���ن تمییز در الگوی اسالمی -ایرانی 

همانند سایر نظام های اسالمی، افزایش سن بلوغ غیر عبادی دختران با توجه به 

وجود زمینه های فقهی این تغییر ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: رشد عقلی، مبانی اسالمی، کودکان و نوجوانان، بلوغ دختران.
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1.مقدمه

ک���ه دارنده آن می تواند حس���ن و قب���ح اعمال را  کیفیت نفس���انی اس���ت  از نظ���ر فقهی، رش���د 

تشخیص دهد. رشد دماغی به مقطعی از فرایند تکامل پذیری عقلی انسان اطالق می شود 

گذاشتن  که از آن مقطع به بعد، شخص می تواند ارزش اجتماعی عملش را بفهمد و با قدم 

کند. )جعفری لنگرودی،  به مرحله تمییز و رش���د فکری اهلیت و شایس���تگی خطاب ش���دن را پیدا 

1386( در مقابل مفهوم رشد عقلی، بلوغ یک پدیده طبیعی و جسمی و ناظر به قابلیت صحی 

که با افزایش سن و رسیدن به مرحله تکامل قوای جسمی و جنسی حاصل  برای نکاح است 

می شود.

 نظام اس���المی ایران در قوانین جزایی قبلی )قانون مجازات اس���المی 1361 و 1370( با تأثیر از دیدگاه 

کیفری دانسته و از پیش بینی رشد  کثریت فقها، سن بلوغ شرعی را آغاز پذیرش مسئولیت  ا

که فاقد  کرده بود. بدین ترتی���ب افرادی  عقلی با عنوان ش���رط تحقق مس���ئولیت خ���ودداری 

کافی در درک امور بودند، ولی طفل محس���وب نمی ش���دند، از لحاظ ش���رط خطاب با  رش���د 

کافی برخوردار بودند، یکس���ان تلقی می شدند. مراجع قضایی  که از عقل و رش���د  اش���خاصی 

کثریت  کمال عقل از یک س���و و پذیرش نظر ا کافی مبنی بر لزوم احراز رش���د و  در نبود مقررات 

کمال عقلی از سوی دیگر، حکم به قصاص نفس در مورد افراد  فقها مبنی بر عدم لزوم رشد و 

بالغ غیر رشید صادر می کردند. این رویه نه با مبانی عرفی رشد مطابقت داشت و نه با مبانی 

ش���رعی و منابع اسالمی س���ازگار بود. نظام حقوق اسالمی در ماده 91 قانون مجازات اسالمی 

کیف���ری را همزمان برای پذیرش  که بلوغ و رش���د  1392 ب���ا پذیرش نظر تعداد دیگری از فقها 

کمال عقلی را به صورت استثنایی در  کیفری ش���رط می دانند، لزوم احراز رش���د و  مس���ئولیت 

کرده است. این ماده اصل را بر مسئولیت افراد بالغ نهاده و  کیفری پیش بینی  تحقق اهلیت 

کمال عقلی در جرایم  با ایجاد تکلیف موردی برای مراجع قضایی مبنی بر لزوم احراز رش���د و 

کرده است.  شرعی، امکان تبدیل مجازات های شرعی به مجازات های تعزیری را پیش بینی 

)مصدق، 1392(

کفایت  که بر چه مبنایی از دیدگاه سابق مبنی بر  بر این اس���اس، این س���ؤال مطرح است 

کمال عقلی ش���رط دانسته شده است؟ از دیگر  بلوغ عدول ش���ده و برای ثبوت تکلیف، احراز 
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که  کفایت بلوغ و الزامی دانستن رشد عقلی با پذیرش سن بلوغ شرعی  س���و، عدول از نظریه 

کان شرط خطاب قانونی تلقی می شود، متعارض است و این  کما با عنوان یک قاعده مسلم 

که با توجه به این دوگانگی و تعارِض ناشی از الزام احراز رشد عقلی در  سؤال مطرح می شود 

کفایت بلوغ در برخی موارد دیگر، س���ن مسئولیت افراد زیر 18 سال در نظام  برخی ش���رایط و 

اس���المی ایران چه جایگاهی دارد؟ و تا چه اندازه می تواند در راستای معیارهای بین المللی 

کودک، انعطاف پذیر باش���د؟ این پرس���ش ها با طرح ایرادات و نارس���ایی های  خاص حقوق 

پذی���رش ق���ول مش���هور فقها از جمله عدم تطبیق س���ن بلوغ ش���رعی 9 س���ال تم���ام قمری با 

واقعیت ه���ای علمی و تغییرات فیزیولوژیکی، تحوالت روان ش���ناختی دوران بلوغ و توجه به 

کرده اس���ت و زمینه  بلوغ جس���می برای معیار دائمی تحقق اهلیت، اهمیت بیش���تری پیدا 

کودکان را فراهم می نماید.  انتقادات مراجع بین المللی ناظر به رعایت حقوق 

 براین اساس، در این نوشتار تالش شد ابتدا با بررسی ادله قائلین به کفایت بلوغ از سویی 

و ادله قائلین به لزوم تحقق رشد فکری به عنوان شرط اهلیت از سوی دیگر، این دو دیدگاه 

ک و معیار استحقاق عقوبت از حیث بهره مندی شخص از  فقهی بررس���ی شود و بهترین مال

گیرد. در  کید بر تحوالت نظام حقوق اسالمی ایران نیز مورد بررسی قرار  میزان قوه تمییز با تأ

قس���مت دوم مقاله نیز س���عی شد با ذکر نارس���ایی های متعدد قانونگذاری اسالمی در پیش 

که عنصر تعیین کننده مبدأ مسئولیت است، با استناد به شماری از  بینی ش���رط رش���د عقلی 

گرفتن سن خاصی برای سن رشد عقلی بررسی شود. ادله نقلی، زمینه های فقهی در نظر 

2. ادله و اقوال مختلف اعتبار یا عدم اعتبار رشد عقلی در تحقق مسئولیت 

در زمین���ه لزوم یا عدم لزوم احراز رش���د عقلی و فکری، دو دی���دگاه در تعارض با هم قرار دارند؛ 

کفایت بلوغ، مخالف لزوم احراز رش���د  ع���ده ای از فقه���ا با اس���تناد برخی دالیل نقلی ناظ���ر بر 

عقلی و دماغی در تحقق مس���ئولیت هس���تند. در مقابل، عده دیگری از فقها با تکیه بر آیات 

و روایات ناظر بر لزوم تحقق رش���د در ایجاد اهلیت جزایی، تحقق بلوغ جنس���ی را به تنهایی 

ک و رش���د فکری را یکی از عناصر  کافی برای وجود مس���ئولیت نمی دانند و وجود ادرا ش���رط 

اساسی تحقق مسئولیت تلقی می کنند. )آقایی جنت مکان، 1393(
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کفایت بلوغ  2-1. دیدگاه فقهی ناظر بر 

که درباره بلوغ مطرح ش���ده اس���ت، بلوغ  مش���هور فقهای ش���یعه با اس���تناد به ادله مختلفی 

کامل مسئولیت بر فرد تلقی  کودکی و تحقق  جنس���ی به تنهایی را نش���انه پایان یافتن دوران 

که نفی کنندگان ش���رطیت رش���د به آن تمس���ک جسته اند،  می کنند. از عمده ترین وجوهی 

عدم دلیل بر اعتبار آن و تمسک به اطالقات ادله نقلی در راستای نفی آن است. )علیزاده، 1389(

2-1- 1. قرآن

از منظ���ر آی���ات قرآن بلوغ و رس���یدن به مرحله تکلیف دختر و پس���ر امری طبیع���ی، تکوینی و 

که در این  که در قرآن با تعابیر »بلوغ ُحُلم« و »بلوغ نکاح« توصیف می ش���ود  جنس���ی اس���ت 

کرد: مورد می توان به آیات زیر اشاره 

ذیَنِمْنَقْبِلِهْم؛وقتی اطفال به 
َّ
َذَنال

ْ
ِذُنواَکَمااْســـَتأ

ْ
َیْســـَتأ

ْ
َمَفل

ُ
ل ُ ِمْنُکُمالْ

ُ
ْطفال

َ ْ
َغال

َ
 اول( آیه »َوِإذاَبل

حد بلوغ جنسی و احتالم رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند« )نور: 59(. در این آیه تعبیر 

کودک به رشد قوای جنسی است. کنایه از رسیدن  که  بلوغ ُحُلم مطرح شده است 

ْم؛ یتیمان  ُ ْموالَ
َ
ْمأ هْیِ

َ
َفاْدَفُعواِإل

ً
ْمُرْشدا ِمْنُ کاَحَفِإْنآَنْسُتْ ُغواالّنِ

َ
ِإذاَبل َیتامیَحیّتَ

ْ
واال

ُ
 دوم( آیه »َواْبَتل

گر آنان را رشـــد یافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار  را تا ســـر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس ا

کودکان می توانند حق تصرف و اس���تیفاء داش���ته باش���ند  دهید« )نس���اء: 6(. در این آیه هنگامی 

که  کرده باش���د  ک���ه وض���ع طبیعی آنان برای ن���کاح آماده و قوای عقالنی آنان به حدی رش���د 

بتوانن���د مصالح خود را تش���خیص دهند. این آی���ه درباره بلوغ مالی و زم���ان انجام تصرف در 

کودک به سن ازدواج با داشتن قدرت  که بر دو مسئله بلوغ نکاح یعنی، رسیدن  اموال است 

کمال عقلی مبتنی است و تا زمانی  و توان جنسی و دیگری ایناس رشد یعنی، مشهود بودن 

کودک پیدا نشود، مجاز به تصرف در اموال خویش نیست )موسوی بجنوردی،1382(.  که این دو در 

که مداخله فرد در  ب���ر خالف تفکیک میان مفاهیم بلوغ و رش���د عقلی، به دلیل موض���وع آیه 

امور مالی اس���ت، نمی توان آن را به همه مسائل عبادی و حقوقی تسری داد. چون رسیدن 

ع،  به مراحل حلم و نکاح از امور تکوینی اس���ت و تش���خیص آن به عهده عرف اس���ت و نه شر

کرد و در قرآن هیچ سخنی از سن بلوغ دختر و پسر  نمی توان برای بلوغ، س���ن خاصی تعیین 

ک بلوغ و  مطرح نش���ده اس���ت و فقط رسیدن پس���ر به حد احتالم و دختر به حد حیض، مال
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تحقق اهلیت تلقی شده است.

2-1-2. ادله روایی

کرم؟ص؟ نقل ش���ده است،  که از رس���ول ا  در یکی از احادیث معروف با عنوان حدیث َرفع َقَلم 

کودکان اشاره شده است:  به مسئله بلوغ جنسی برای مسئولیت 

 اِئِ ُیِفیَقَوَعِنالّنَ ْجُنوِنَحیّتَ َ َیْحَتِلَمَوَعِنالْ َحیّتَ ِبِّ
َثٍة:َعِنالّصَ

َ
ُمَعْنَثال

َ
ُرِفَعالَقل

َیْسَتْیِقظ. َحیّتَ

قلم تکلیف از دوش ســـه گروه برداشـــته شده اســـت: از کودک تا زمانی که محتلم 
که بیدار شود.  که بهبودی یابد و از شـــخص خواب تا وقتی  گردد و از مجنون تا زمانی 

)حّر عاملی،1403، 32/1(

ک اصلی رسیدن به بلوغ  در این حدیث، احتالم )قابلیت خروج منی( و بلوغ جنسی، مال

گفته نشده است. بنابراین، در  معرفی شده و از سن یا رشد فکری برای تحقق بلوغ، سخنی 

کودکی،  کودکان از مرحله  کرم؟ص؟ درباره تحقق حد بل���وغ و خروج  کالم وحی و بیان رس���ول ا

معیار واحدی ارائه شده است و آن، احتالم در پسران و حیض در دختران است. 

ع���الوه بر حدی���ث رفع قل���م، روایت َحمزة ب���ن َحمران از ام���ام باقر؟ع؟ نی���ز از عمده ترین 

کودکان اس���ت. در این روایت احتالم، روییدن موی خش���ن بر  که درباره بلوغ  روایاتی اس���ت 

عانه و رس���یدن به 15 س���ال تمام قمری برای پس���ر و 9 س���ال تمام قمری برای دختر، ش���رط 

که ماده 147 قانون  کودکی بیان ش���ده اس���ت. )حرعاملی، 1403، 30/1( س���ند فقهی مذکور  خروج از 

مجازات اس���المی 1392 با اس���تناد به آن، سن بلوغ شرعی برای دختران و پسران را به ترتیب 

کرده است، از نظر داللت با اشکاالتی مواجه است. این  9 سال و 15سال تمام قمری تعیین 

روایت از نظر سندی ضعیف است؛ زیرا در سند آن عبدالعزیز بن العبدهلل العبدی و َحمَزة بن 

که توثیق نشده اند )نجاشی، 1376، به نقل از علیزاده، 1389؛ محقق اردبیلی، 1403، 8/ 156- َحمران وجود دارد 

که برای خروج دختر از یتم، عالوه بر  155(. عالوه بر این، روایت فوق نش���ان دهنده این اس���ت 

حصول نه سالگی، ازدواج و آمیزش نیز ضروری است، درحالیکه چنین امری روشن و باطل 

کناسی از  اس���ت. س���ایر روایات از جمله روایت عمار س���اباطی از امام صادق؟ع؟، روایت یزید 

که در این مورد نقل ش���ده اس���ت؛ در ای���ن روایات علت و  ام���ام باق���ر؟ع؟ نیز از روایاتی اس���ت 
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گر س���نی در  کلینی، 1407، 7/ 198( و ا معی���ار اصلی بلوغ، حیض و احتالم اس���ت )طوس���ی، 1407، 184/3؛ 

این روایات تعیین شده است، از جمله سن 13 سال در روایت عمار ساباطی برای دختران و 

کناسی یا سن 13 سالگی برای  پسران یا رسیدن به سن 9 سال برای دختران در روایت یزید 

پسران و 9 سالگی برای دختران در روایت ابن سنان )علیزاده، 1389( به دلیل رسیدن معیار بلوغ 

که قبل  جنسی و فقط مصداقی از مصادیق حد بلوغ مطرح شده است. بر این اساس، کسی 

از این سنین محتلم یا حائض شود، بلوغ در او تحقق یافته است و نیازی به سن بلوغ نیست 

و احت���الم و حی���ض دو امر تکوینی در تحقق بلوغ موضوعیت دارند و ذکر س���ن در این روایات 

قط���ع نظ���ر از اینکه به خودی خود موضوعیت ندارد، یک ام���اره غالبیه برای تحقق احتالم و 

حیض تلقی می شود )مرعشی، 1386(.

کفایت بلوغ 2- 1-3. اقوال فقهای موافق نظریه 

بنا بر دیدگاه بیشتر فقهای اهل سنت و قول مشهور فقهای امامیه، فقط بلوغ جنسی نشانه 

کامل مسئولیت بر فرد است. این دسته از فقها عدم لزوم  کودکی و تحقق  پایان یافتن دوران 

کیفری را متأثر از عدم ذکر این موضوع در ادله اثبات احکام  رش���د عقلی در تحقق مسئولیت 

اسالمی می دانند.

که نش���انه های اصلی بلوغ عبارتند از: حیض و حمل برای  فقیهان اهل س���نت معتقدند 

گر یکی از این نش���انه ها آش���کار نش���د، نوبت به نشانه سن  دختران و احتالم برای پس���ران و ا

که در دختر و پس���ر رسیدن به 15 سالگی اس���ت. البته برخی از فقهای حنفی، سن  می رس���د 

بلوغ را در پس���ر 18 سالگی و در دختر 17 س���الگی می دانند. )عوده، 1405، 602/1؛ فیض، 1389( فقهای 

گر  که اماره س���ن در عرض امارات دیگر نیس���ت و ا مالکی نیز همانند فقیهان حنفی معتقدند 

عالمات دیگر بلوغ نبودند به سن مراجعه می شود. این دسته از فقها سن بلوغ را نیز در مورد 

دختران و پس���ران 17 س���ال تمام قمری می دانند. فقهای شافعی و حنبلی امارات بلوغ را در 

ع���رض هم دانس���ته و تحقق یکی از اماره های روییدن موی زب���ر بر عانه، حیض و حمل برای 

دختران و رس���یدن به سن 15 س���ال تمام قمری را معیار بلوغ می دانند )جزیری، بی تا،323/2-320؛ 

مغنیه، 1379، 2/ 32-31(.

که عبارتند از:  کرده اند   دسته ایی از فقهای شیعه برای بلوغ سه نشانه در عرض هم ذکر 
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روییدن موی خش���ن بر عانه؛ احتالم و س���ن 15 س���ال تمام قمری برای پسران و 9 سال تمام 

گلپایگانی، 1413، 29/2؛ سیستانی، 1415(  قمری برای دختران. )موس���وی خمینی، بی تا، 163/2؛ خویی، 1410، 179/2؛ 

این عقیده مش���هور فقهای امامیه اس���ت و عمده ترین دلیل مش���هور در س���ن مسئولیت نیز 

گروه دیگری  استناد به روایت َحمَزة بن َحمران است. در مقابِل نظر مشهور فقهای امامیه، 

که برای هر  که در ابواب مختلف احکام رس���یده اس���ت، معتقدند  از فقها با توجه به اخباری 

تکلی���ف )بلوغ عب���ادی، بلوغ برای ازدواج، بلوغ برای مس���ائل مالی و جزایی و...( باید س���ن 

کاش���انی، 1408، 14/1؛ مکارم ش���یرازی، به نقل از مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1385(. این  کرد )فیض  خاصی معین 

کرده اند و همچنین  که به ذکر امارات بلوغ بسنده  گروه از محققان با توجه به آیات و روایاتی 

کارشناس���ان علوم طبیعی، مخالف قول مشهور فقها یعنی  با توجه تکوینی بودن بلوغ و نظر 

9 سال و 15 سال تمام قمری هستند )اصغری،1380(.

2-2. دیدگاه فقهی ناظر بر لزوم تحقق رشد برای شرط خطاب

از می���ان دیدگاه ه���ای فقهی مذک���ور، تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اس���المی )مص���وب 1370( با 

پیروی از دیدگاه مشهور فقهای امامیه و همانند تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی از پیش بینی 

کرده بود و رسیدن به سن 15 و  کیفری خودداری  رش���د جزایی برای شرط تحقق مسئولیت 

کیفری  کودکی و سن بلوغ  ک پایان  9 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران را مال

ق���رار داده ب���ود. پذیرش قول فقها و تعیین س���ن بلوغ جنس���ی در مبنای مس���ئولیت، باعث 

که توانایی ذهنی الزم برای  کنند  کیفری پیدا  که دختران به ویژه در س���نی تکلیف  می ش���د 

انتساب مسئولیت را نداشتند. عدم تطابق سن تعیین شده با واقعیات عینی و اجتماعی به 

کودکان ممیز و غیر ممیز از نظر مسئولیت و عدم توجه  ویژه در مورد دختران، عدم تمایز بین 

به رش���د عقلی در تحقق مسئولیت، موجب ش���د قانونگذار با تدوین ماده 91 قانون مجازات 

که تلفیقی از ضابطه تمیز عقلی و ضابطه بلوغ شرعی است، موضوع لزوم  اسالمی )مصوب 1392( 

احراز رشد در تحقق اهلیت جزایی افراد زیر 18 سال را مطرح و خود را به مقررات بین المللی 

کند.  کید دارد، نزدیک  که همواره بر شناسایی لزوم رشد عقلی تأ

کودک )مصوب 1989( مهم ترین س���ند هنجارساز در  کنوانس���یون حقوق  ماده 1-40 و 3- 40 

که ایران نیز از جمله آنهاس���ت، مکلف  کودکان، )نیازپور، 1391( کش���ورهای عضو را  زمین���ه حقوق 
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که منطبق با شرایط روحی، عقلی،  کنند  کیفری تعیین  که س���نی را برای مس���ئولیت  می کند 

کبرنژاد، 1392(. به موجب ماده 4 مقررات،  کبرنژاد.، و حسینی ا اجتماعی و فرهنگی کودک باشد )حسینی ا

حداقل اس���تانداراد س���ازمان ملل برای دادرس���ی ویژه نوجوانان )مصوب 1985( نیز حداقل سن 

گرفتن واقعیت های بل���وغ عاطفی، ذهنی و روانی نباید در س���ن  اهلی���ت و تکلیف ب���ا در نظر 

گرفته ش���ود )معاونت حقوقی قوه قضاییه، 1394(. این قانون با این مقرره عالوه بر  کمی در نظر  بس���یار 

به رس���میت ش���ناختن معیارهای بین المللی متأثر از دیدگاه فقهی ثانوی اس���ت. با توجه به 

کامل و رش���د فکری برای تحقق مس���ئولیت الزم است و  ک  نظر این فقها، عالوه بر بلوغ، ادرا

رس���یدن به بلوغ جنسی برای مسئولیت داشتن به تنهایی موضوعیت ندارد )محقق حلی، 1408، 

201/4؛ عالمه حلی، 1420، 249/2(. 

که فرعیت ش���رط بلوغ نسبت به  اصالت ش���رط عقل و لزوم رش���د عقلی، به حدی اس���ت 

کافی قلمداد ش���ده  عقل و ش���رط عقلی ب���ه تنهایی برای تحقق اهلیت از س���وی برخی فقها 

کمال  که هیچ یک از نش���انه های بلوغ محق���ق نگردد، ولی  اس���ت. بنابرای���ن نظر، در صورتی 

کفای���ت می کند. )ابن ادری���س، 1410( البته  عقلی ش���خص احراز ش���ود، همین ام���ر در ترتیب احکام 

که شاید چنین  کمال عقل تعبیر ش���ده است  به اعتقاد برخی فقها لزوم احراز رش���د عقلی، به 

کمال عق���ل در مقابل جنون آورده ش���ده اس���ت تا مجنون را از ش���مول  ک���ه قید  تص���ور ش���ود 

ج س���ازد و منظور از آن رش���د عقلی نیس���ت )نجفی، 1404، 413/41(. چنین  حکم احکام جزایی خار

کمال عقل منوط به وجود عقل اس���ت و تا  اس���تداللی منطقی به نظر نمی رس���د؛ زیرا تحقق 

کلی در دیدگاه این دس���ته از فقها  کند. به طور  کمال عقل معنا پیدا نمی  فرد عاقل نباش���د، 

مهمترین ادله ضرورت رشد فکری در تحقق اهلیت را می توان برخی آیات قرآنی داّل بر لزوم 

بلوغ عقلی، ادله روایی و ادله عقلی دانست.

کریم  2-2-1. رشد فکری در قرآن 

ک مسئولیت انسان و توجه به تکالیف و خطابات دینی، عقل است. )رهامی، 1381(  در اسالم مال

که حقایق و واقعیات امور و ُحسن و قبح اعمال با  منظور از عقل، قوه تشخیص و تمییز است 

آن فهمیده می شود. در آیات قرآنی مبنای ضروری توجه به رشد عقلی با واژه اشّد بیان شده 

؛ چون یوسف به  ْحِسِنینَ ُ ِزیالْ ْ َوَکَذِلکنج
ً
ما

ْ
َوِعل

ً
ا

ْ
ُهَءاَتْیَنُهُحک شَدّ

َ
َغأ

َ
اَبل َّ است )الهی قمشه ای، 1374(: »َولَ
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سن رشد و کمال رسید او را مسند حکم فرمایی و مقام دانش عطا کردیم و همچنین ما نیکوکاران عالم 

را پاداش می دهیم« )یوسف، 22(. همچنین سوره غافر آیه 67 می فرماید: 

ُکْم ُشّدَ
َ
ُغواأ

ُ
ِلَتْبل َّ ِرُجُکْمِطْفاًلثُ ُیحنْ َّ َقٍةثُ

َ
ِمْنَعل َّ ِمْنُنْطَفٍةثُ َّ َقُکْمِمْنُتراٍبثُ

َ
ذیَخل

َّ
ُهَوال

وَن.
ُ
ُکْمَتْعِقل

َّ
َعل

َ
یَول َجاًلُمَسّمً

َ
ُغواأ

ُ
َوِلَتْبل

ُ
ِمْنَقْبل

َ
َوِمْنُکْمَمْنُیَتَوّف

ً
ِلَتُکوُنواُشُیوخا َّ ثُ

ک )ناچیز( بیافرید و سپس از قطره آب نطفه و آنگاه  اوست خدایی که شما را از خا
از خون بســـته علقه. پس شـــما را از رحم مادر طفلی بیرون آورد تا آنکه به ســـن رشد و 
کنید  کمال رســـید و باز پیری سالخورده شوید و برخی از شما پیش از سن پیری وفات 

کنید. و همه به اجل معین خود می رسید مگر قدرت خدا را تعقل 

که این آیه برای  ُکم َتعِقُلوَن« روشن است 
َ
که می فرماید: »َو َلَعّل با توجه به عبارت آخر آیه 

کوردل بیان شده است تا از عبادت خدایان دروغین دست  تنبه و هدایت مردمان نافرمان و 

کار نیز مستلزم رسیدن به حدی از رشد عقلی و فکری است.  که این  بردارند 

کریم )همچون آیه 5 س���وره حج و آیه 15 س���وره احقاف( در مقام  این آیه ش���ریفه مانند برخی آیات قرآن 

کمال فرد، نسبت به مرحله قبل سخن  تبیین مراحل مختلف زندگی است و از نوعی تغییر و 

که خدواند متعال بر اس���اس حکمت خود، انس���ان را به قدری قدرت تعقل و  می گوید تا آنجا 

که منظور از  گرفت  کمال عقلی دست یابد. بنابراین، نمی توان نتیجه  شعور می بخشد تا به 

که حد فاصل مرحله طفولیت و سالخوردگی است، رشد جنسی است؛  عبارت »بلوغ اش���ّد« 

که بلوغ فق���ط یکی از آن  کودک���ی تا پیری ش���امل مراحل متفاوت���ی در زندگی فرد اس���ت  زی���را 

مراحل است.

گروهی واژه اشّد را به رشد عقلی   مفس���رین درباره واژه اش���ّد دیدگاه های متفاوتی دارند. 

که  و فکری بدون معین نمودن س���ن خاصی تفس���یر می کنند. )هاش���می، 1383( تفس���یر دیگری 

کیفری را نشان می دهد، تفسیر واژه  لزوم توجه به رش���د جزایی برای تعیین س���ن مسئولیت 

اشّد به سن 18 سالگی است )طبرسی، 1404، 117/12؛ طباطبایی، به نقل از پیوندی، 1390(. شیخ طبرسی در 

کامل شدن عقل انسان  تفسیر آیه 22 سوره یوسف، نظرهای مختلفی را در مورد شروع سن 

کمترین آن، هجده سالگی است )طبرسی، 1416، 114/12(. از بررسی مجموعه آیاتی  که  ذکر می کند 

که منظور از آن رسیدن به حد بلوغ  که داللت بر بلوغ اش���ّد دارد، چنین اس���تنباط می ش���ود 

کلمه به بلوغ جس���می تعبیر می شود و به  کار بردن واژه بلوغ، این  جنس���ی نیس���ت؛ زیرا با به 
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کردن قید دیگری )به معنای جسمی( به آن نیست. بر این اساس، بلوغ اشّد در این  اضافه 

که متفاوت از بلوغ جسمی می باشد. آیات همان رسیدن به تکامل عقلی و روحی است 

2-2-2. ادله روایی رشد فکری

کامل یعنی، رش���د عقل���ی نیز الزم  ک   ب���رای تحقق مس���ئولیت ع���الوه بر بل���وغ جس���می، ادرا

که س���تون فقرات نظام حقوق اس���الم را  و ض���روری اس���ت. این موض���وع در میان ادله روایی 

تشکیل داده اند، دیده می شود.

2-2-2-1. روایات با موضوعیت »عقل«

 در تع���دادی از روایات با موضوع عقل و جایگاه آن، عقل، تنها معیار امر و نهی معرفی ش���ده 

که محمد بن مسلم از امام محمد باقر؟ع؟ نقل می کند: است. از جمله روایتی است 

َو
َ

َقال َّ ْدَبَرثُ
َ
ْدِبْرَفأ

َ
ُهأ

َ
ل

َ
َقـــال َّ ثُ

َ
ْقَبل

َ
َفأ

ْ
ْقِبل

َ
ُهأ

َ
ل

َ
َقال َّ ِاْســـَتْنَطَقُهثُ

َ
َعْقل

ْ
ل
َ
هّلُلا

َ
َقا

َ
ـــاَخل َّ

َ
ل

 َماِإّنِ
َ
أ ِحّبُ

ُ
ِفیَمْنأ

ُتَکِإالَّ
ْ
ْکَمل

َ
أ ِمْنَکَوالَ َّ ِإیلَ َحّبُ

َ
ُهَوأ

ً
قا

ْ
ْقُتَخل

َ
یِلَماَخل ِتَوَجالَ ِعّزَ

ِثیُب.
ُ
َکأ ا َعاِقُبَوِإّیَ

ُ
َکأ ا یَوِإّیَ ْنَ

َ
َکأ ا َکآُمُرَوِإّیَ ا ِإّیَ

هنگامی که خدای متعال عقل را آفرید آن را به سخن در آورد. سپس به او فرمود! 
پیـــش آی، پـــس پیش آمد. پس بـــه او فرمود: باز گرد. پس بازگشـــت. پس فرمود: به 
عزت و جاللم سوگند خلقی محبوب تر از تو نیافریدم و تو را جز در آن کس که دوستش 
دارم به کمال نرساندم. تنها تو را امر می کنم و تنها تو را نهی می نمایم. تنها تو را عقاب 

می کنم و تنها به تو ثواب می دهم. )حرعاملی، 1403، 1/ 40؛ بیاتی.، قراملکی.، و امام، 1391(

ک مج���ازات و پاداش  ع و امر و نهی الهی ب���ه عقل بوده و مال  در ای���ن روای���ت خطاب ش���ار

گفته ش���ود عقل در این مقام در  ک امر و نهی، داش���تن قدرت تعقل اس���ت. ش���اید  و تنها مال

کمترین مرتب���ه از نور عقل از  که ش���خص با برخورداری از  مقاب���ل جن���ون قرار می گیرد و همین 

ج ش���ود، مش���مول این خطاب الهی خواهد بود. اما تأمل در س���ایر روایات  دایره مجانین خار

که چنین ادعایی صحیح نیس���ت؛ زیرا عقل از دی���دگاه اخبار امری معقول به  نش���ان می دهد 

که از امام باقر؟ع؟ نقل شده  تش���کیک و دارای مراتب اس���ت. برای مثال در روایت ابی الجارود 

ْنَیا؛مداقه  ُعُقـــوِلِفالّدُ
ْ
َمـــاآَتاُهْمِمَنال َقْدِر

َ
ِقَیاَمِةَعىل

ْ
َســـاِبَیـــْوَمال ِ

ْ
ِعَباَدِفال

ْ
اهّلُلال ـــاُیـــَداّقُ َ

َ
اس���ت: »ِإّن

خدواند در حساب بندگان در روز جزا، به میزان عقلی است که در دنیا به ایشان داده شده است«. از نظر 
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کامل است و نه در  علمی، عقل همواره در حال تکامل و رشد است. عقل آدمی نه در بدو تولد 

لحظه ای معین از زندگی به تکامل می رسد )بیاتی.، قراملکی.، و امام، 1391؛ عوجی، 1988( بلکه در سیری 

صعودی رشد می یابد. بدین ترتیب در هر مرحله از زندگی، عقل انسان وضعیتی دوگانه دارد 

ک مفاهیمی  کامل عقالنی همواره از قوه به فعل حرکت می کند. ازاین رو، رشد و ادرا و تا رشد 

ک است. مشکک  اند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود، واجد درجه ای از ادرا

2-2-2-2. روایات خاص بلوغ

ذا
َ

لَتُهَعنالَیتمِی،َمیَتَینَقَطعُیتِمِه؟قال
َ
کاظم؟ع؟ آمده است: »َسأ در روایت علی بن جعفر از امام 

کی ســـپری می شـــود؟ فرمود: وقتی  مَوَعَرَفالخَذَوالَعطاء؛ از ایشـــان پرســـیدم دوران ُیتم یتیم 
َ
إحَتل

محتلم گردد و داد و ســـتد را بشناســـد«. )حر عاملی، 1403، 44/1( از این روایت چنین استنباط می شود 

که بلوغ اس���ت، موضوعیتی ندارد و فقط طریقی برای معرفت داد و س���تد  که بلوغ از آن نظر 

اس���ت. پس هرگاه محقق شد، معامالت و عقود ش���خص صحیح است و هرگاه محقق نشد، 

گرچه شخص بالغ باشد. صحیح نیست، ا

روایت دیگر موثقه عبداهلل بن سنان از امام صادق؟ع؟ است. مطابق این روایت، پسرانی 

کارهای خوب و بد  که س���یزده س���الگی آنان تمام شده و داخل چهارده سالگی ش���وند، تمام 

که محتلم ش���ده باش���ند یا نه. مگر آنکه در عقل آنان  آنان نوش���ته می ش���ود، فرقی نمی کند 

که الزمه  ضعفی باش���د یا سفیه باشند. )صدوق،1404، 221/4( بررس���ی این روایات نشان می دهد 

کامل و رشد قوه تشخیص و تمیز است و صرِف رشد  تکلیف شرعی و مسئولیت، داشتن عقل 

کافی نیست.  جسمی برای آن 

2-2-2-3. عبارت »حتی یدرک« در برخی روایات

از جمله این روایات، روایت صحیح حماد بن عیسی از امام صادق؟ع؟ است. در این روایت 

کند و بر  کودک نیست تا اینکه درک  آمده است: »هیچ حدی بر دیوانه نیست تا اینکه افاقه یابد و بر 

شخص خواب نیست تا اینکه بیدار شود«. )حر عاملی، 1403، 22/28( چون این روایت شرط اجرای حد 

که عقوبت ش���رعی اس���ت، تببین می کند، منظر از رش���د در آن، رشد عقلی برای عقوبت  را در 

ش���رعی است نه رش���د مدنی. روایت ابی بکر حضرمی از امام صادق؟ع؟ از دیگر روایاتی است 

ک فرد مفعول  که در آن علت عدم اجرای مجازات شرعی حد بر مفعوِل جرم لواط، عدم ادرا
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است )حر عاملی،1403، 18/ 419؛ فتحی، 1388(. به نظر می رسد عبارت »مدرک« در این روایت به قرینه 

که به پسر تازه بالغ غالم  واژه غالم ظهور در عدم رشد عقلی و بلوغ فکری باشد؛ زیرا از آنجایی 

می گویند، عدم اجرای حد فقط به عدم قدرت فکری تعبیر می شود.

2-2-3. دالیل عقلی رشد فکری

 از نظر عقلی می توان بر ضرورت توجه و اعتبار رش���د جزایی در مس���ئولیت افراد زیر 18 س���ال 

گرچ���ه تکامل جنس���ی همراه با تکام���ل قوای دماغی و رش���د قوه تمییز اس���ت،  ک���رد.  کی���د  تأ

کامل نیست و این دو پدیده ممکن  رسیدن به بلوغ جنسی به معنای رسیدن به قوه تمییز 

که ناش���ی از توجه  ک مس���ئولیت  که مال اس���ت همراه با هم به مرحله تکامل نرس���ند. از آنجا 

ع به ش���خص است، قوه تمییز و رشد عقلی اس���ت، نه فقط بلوغ جسمی،  خطاب های ش���ار

ع به او برخالف عقل و عدالت  کمال نرس���د، امر و نهی شار در نتیجه تا این قوه به حد رش���د و 

خواهد بود.

2-2-3-1. قبح عقاب بالبیان

گاهی  کیفری ندارد، در واقع آ که رش���د  کس���ی   رش���د فکری در تحقق اهلیت ش���رط اس���ت و 

الزم برای ارتکاب عمل مجرمانه نخواهد داشت. به اعتقاد بسیاری از فقها و مفسرین متون 

که بتواند مسئولیتش را تشخیص  اسالمی، رشد عقلی یعنی، عقل به مرتبه ای از کمال برسد 

که انجام می دهد  گر کسی عاقل باشد، ولی نتواند به مسئولیت خود در مقابل عملی  دهد و ا

که به رشد  کسی  گاهی داش���ته باشد، قوه تمییز و رشد دماغی ندارد. )مرعشی، 1379( بنابراین،  آ

گاهی الزم برای ارتکاب جرم را هم ندارد. پس، با عدم  کامل نرسیده است، آ دماغی و تمییز 

گاهی به  گاهی و تش���خیص، به حکم شرعی نیز علم ندارد. از دیدگاه فقهی در صورت عدم آ آ

حکم یا موضوع تکلیف، مسئولیت شخص منتفی است و در این فرض مشمول قاعده »قبح 

عقاب بالبیان« خواهد شد.

2-2-3-2. اعمال قاعده درأ

که درباره ش���بهات حکمیه و موضوعیه جاری است بر این فرض  قواعدی مانند قاعده »درأ« 

کمال عقل فرد است،  که از مصادیق آن شبهه در  که در صورت عروض ش���بهه  مبتنی اس���ت 
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هیچ مسئولیتی مشروعیت نخواهد داشت؛ خواه عقوبت از نوع معین باشد )حدود( و خواه 

نامعین. به این قاعده در ماده 120 قانون مجازات اس���المی )مصوب 1392( نیز اشاره شده است. 

که در اصل مس���ئولیت پذیری فرد تردی���دی وجود ندارد  اعم���ال این ماده در موردی اس���ت 

که فرد ماهیت عمل ممنوعه یا حرمت آن را  )مصدق، 1392( و آنچه مورد شبهه است، این است 

کمال عقلی وی مورد تردید باشد. درک نکند و یا در رشد و 

2-2-3-3. طرح قیاس اولویت 

 یک���ی دیگ���ر از مهمترین ادل���ه عقلی در این مورد، طرح قیاس اولویت اس���ت. )مرعش���ی، 1379( با 

کیفری از نظر حفظ و رعایت غیر رش���ید )سفیه( نسبت به امور مدنی  توجه به اینکه مس���ائل 

کنونی و با پیش���رفت تکنولوژی و  و عب���ادی اهمیت بیش���تری دارد، به وی���ژه اینکه در دنیای 

کس���ی به دلیل ضعف عقل در معامالت و مس���ائل مدنی روزمره ناتوان  گر  پیچیدگی جرایم، ا

کیفری نخواهد  گاهی و رشد  کیفری نیز آ است، به طور قطع و به طریق اولی در امور پیچیده 

ع مقدس در امور مدنی  که ش���ار داش���ت، و نیازمند حمایت اس���ت. از طرف دیگر این دیدگاه 

و مال���ی بر اس���اس تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی عدم رش���د و نقصان عق���ل فرد بالغ زیر 18 

که مربوط به دم���اء و نفوس بوده و  کیف���ری  س���ال را مان���ع تصرفات مال���ی بداند، ولی در امور 

حساسیت بیشتری دارد از شخص بالغ غیر رشید حمایت نکند، با موازین اصولی و منطقی 

سازگار نیست )فتحی، 1388(.

2-2-3-4. فقدان مقتضای بلوغ عقلی در سن پایین

که رسیدن به رشد جنسی با بلوغ فکری یا   ش���اید دلیل توجه به س���ن بلوغ شرعی این است 

که توأم بودن دو امر دلیل مالزمت آن دو نیست.  رشد عقلی توأم است، اما باید توجه داشت 

که اماره  به عبارت دیگر، بلوغ جنس���ی دلیل بلوغ عقلی نیس���ت و تا زمان رس���یدن به س���ّنی 

کلی چون در سنین پایین،  غالبی بر حصول بلوغ فکری باشد، شخص تکلیف ندارد. به طور 

مقتضای بلوغ دماغی موجود نیست، در نتیجه با فقدان مقتضی، آثار مترتب بر آن از جمله 

خطاب شرعی نیز مفقود خواهد بود. )رهامی، 1381(
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3. پذیرش رشد عقلی و حذف تلویحی عقوبت شرعی افراد زیر 18 سال 

لزوم احراز رشد عقلی در جرایم شرعی و پذیرش تئوری مسئولیت نقصان یافته، از نوآوری های 

کیفری در مقررات جدید اسالمی  نظام حقوق اس���المی ایران است. هر چند سن مسئولیت 

ب���ر مبن���ای موازین ش���رعی همان س���ن بلوغ یعنی، 9 س���ال تم���ام قمری برای دخت���ران و 15 

س���ال تم���ام قمری برای پس���ران، پیش بینی ش���ده اس���ت، قانونگذار با مالحظ���ه معیارهای 

کرده اس���ت از تابعان حقوق جنایی تبیین دقیق  تری ارائه  تعیین کننده رش���د عقالنی س���عی 

کامل بدهد تا با احراز شرایط  نماید و با افزایش عملی س���ن بلوغ تا 18 سال، به قاضی آزادی 

کیفرهای س���الب حیات )اعدام، رجم و صلب(  گانه ماده 91 )از جمله عدم رش���د عقلی(  س���ه 

کند. بر اس���اس این ماده »در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه  را از افراد زیر 18 س���ال رفع 

کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و  افراد بالغ 

کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های 

پیش بینی شده در این فصل )فصل دهم( محکوم می شوند«. شرط آخر در این ماده سبب 

خواهد ش���د تا نهادهای قضایی در مورد معیار بلوغ، به جای بلوغ جنس���ی، بلوغ عقلی را در 

کی، 1393( ک قرار دهند. )سا کیفری افراد زیر 18 سال مال مورد تعیین ضمانت اجراهای 

معافیت بالغین از مجازات های ش���رعی، هرچند برای اجرای سیاس���ت قضایی صحیح و 

همس���و با جوهر فقه اس���المی و ماهیت تعالیم اسالمی مناسب است، اما تصویری مخدوش 

کرده است و در برخی موارد  از ش���رط لزوم رش���د عقلی در تحقق اهلیت افراد زیر 18 سال ارائه 

که عنص���ری تعیین کننده در تعیین مبدأ اس���تحقاق  ب���ا نفی اثبات اعتبار رش���د و ق���وه تمییز 

کیفری اس���ت، موجب بروز ابهامات و تعارضات متعددی ش���ده است. )طهماسبی،  مس���ئولیت 

1388( از جمله این موارد ابهام برانگیز عبارتند از:

3-1. پیش بینی شرط رشد عقلی در برخی رفتارهای ممنوعه 

 قانونگذار در ماده 91 قانون مذکور ضرورت احراز رش���د عقلی را فقط در جرایم ش���رعی )جرایم 

موجب حد یا قصاص( الزم دانس���ته اس���ت و درباره تعزیرات به این معیار توجه نکرده است. 

منطق تفکیک میان جرایم تعزیری )رشد جزایی شرط نیست( و جرایم شرعی )رشد جزایی 

که باعث س���قوط مجازات شرعی می شود  ش���رط است( مشخص نیس���ت. در واقع مصالحی 
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که در برخی موارد مجازات هایی  که سبب سقوط مجازات تعزیری  این قوت و اعتبار را دارند 

ش���دیدتر از مج���ازات ش���رعی دارند، نیز ش���وند. بر این اس���اس، درک و فهم ماهی���ت جرم و یا 

که  کمال عقلی به جرایم خاصی بستگی ندارد. ازاین رو، بهتر بود همان طور  وجود شبهه در 

که نوجوان زیر 18  گذاشته است  قانونگذار مطابق ماده مذکور در جرایم شرعی فرض را براین 

که بتواند مسئولیت اجتماعی عواقب  س���ال هنوز به درجه ای از رش���د عقالنی نرسیده است 

رفتار خود را بپذیرد و مس���تحق عقوبت ش���دیدتری باشد، این فرض قانونی را در همه جرایم 

اشاعه می داد. )اردبیلی، 1393(

کم���ال عقل فرد زیر 18 س���ال، این اف���راد فقط از   نکت���ه دیگ���ر اینک���ه در صورت ش���بهه در 

مجازات های شرعی معاف هستند و عقوبت های تعزیری در مورد این افراد اعمال می شود. 

کیفری الزم برای مجازات شرعی  گر رش���د  که ا اش���کال اساسی بر این بخش ماده، این است 

که ذیل ماده مذکور،  وجود ندارد، باید از هر نوع مجازاتی حتی تعزیری معاف شود، در حالی 

اعمال تدابیر حکومتی را جایز دانسته است. )صبوری پور، 1394(

کیفری 3- 2. دوگانگی میان سن قانونی و سن قضایی بلوغ 

که افراد بالغ شرعی، مرتکب جرایم شرعی  بر اس���اس نظام حقوقی اس���المی ایران در صورتی 

کامل دارند و باید به عقوبت شرعی برسند، اما در صورت احراز  شوند، در مورد آن مسئولیت 

یکی از موارد سه گانه ماده 91 به عقوبت های حکومتی و تعزیری محکوم می شوند. بنابراین، 

گانه )از جمله تردید در  کامل می دهد تا با اس���تناد به ش���رایط س���ه  این ماده به قاضی آزادی 

کند. در  کمتر از 18 سال رفع  کمال عقل( مجازات شرعی را از مرتکب دارای سن  رشد عقلی و 

کیفری، تفکیک و تعارض  که بین سن قانونی و سن قضایی بلوغ  گفت  این صورت می توان 

کیفری در حدود و قصاص، همان س���ن  ب���ه وج���ود می آید؛ زیرا از نظر قانونگذار، س���ن بل���وغ 

کیفری در این جرایم شرعی،  بلوغ جنسی مورد تأیید فقهاست، اما از نظر قضایی، سن بلوغ 

همانند جرایم تعزیری 18 س���ال تمام اس���ت. نظام قانونگذاری برای رسیدن به اهداف خود 

یعنی، عدم اجرای عقوبت ش���دید برای اطفال و نوجوانان باید از سازوکارهای سنجیده تری 

گر بنا به مصالح عقالنی این نتیجه حاصل شده  کند تا دچار نگرش موردی نشود. ا استفاده 

که افراد زیر 18 س���ال به تدابیر ش���دید و س���نگین از جمله اعدام محکوم نش���وند، این  اس���ت 
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مصالح باید به طور صریح به رس���میت ش���ناخته شده و س���ن بلوغ در جرایم شرعی همچون 

جرایم تعزیری به طور قانونی نه رویه ای افزایش یابد. 

3-3. امکان اتخاذ رویکرد تنبیهی در صورت احراز رشد

گفته ش���ود از مفه���وم مخالف م���اده 91 چنین  که ممکن اس���ت  نکت���ه مه���م دیگر این اس���ت 

کودکان زیر 18 سال و باالی پانزده سال، بتواند  که هرگاه قاضی نسبت به  استنباط می شود 

کودکان زیر 18 سال  کند، مجازات شرعی جاری می شود و در نتیجه اعدام  رشد آنان را احراز 

که بر اساس بند )الف(  با فرض احراز رش���د عقلی امکان پذیر خواهد بود. این در حالی اس���ت 

کودک )مصوب 1989(، مجازات های اعدام و سالب حیات و حبس  کنوانسیون حقوق  ماده 37 

ابد غیر قابل عفو درباره اش���خاص زیر 18 سال ممنوع است. بند 5 ماده 6 میثاق بین المللی 

کمتر از 18 س���ال  حق���وق مدنی و سیاس���ی )مص���وب 1966( نیز اجرای حکم اعدام برای اش���خاص 

که ایران به هر دو س���ند یادش���ده پیوسته  تمام را ممنوع دانس���ته اس���ت. الزم به ذکر اس���ت 

که بر اس���اس ماده 9 قانون مدنی، اس���ناد  اس���ت. )معاونت حقوقی قوه قضاییه، 1394( و به این دلیل 

بین المللی در حکم قانون اس���ت، رعایت مفاد آن الزم الرعایه می باشد. )معظمی،1396( توسعه 

اختیارات مقام قضایی برای اس���قاط مجازات های شرعی در مورد افراد زیر 18 سال، هرچند 

گامی مثبت اس���ت، اما از این نظر  در راه رس���یدن به نظامی مطلوب برای اطفال و نوجوانان 

که همواره امکان اجرای عقوبت های ش���رعی منتفی نشده است، ایراد مجامع بین المللی و 

کودکان همواره جاری است  حقوق بشری در مورد عدم اجرای مفاد اسناد بین المللی ویژه 

)طهماسبی، 1388(.

کیفری 3- 4. عدم تفکیک میان بلوغ عبادی و بلوغ 

ع چند مرحله دارد: )مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1385(  به اعتقاد برخی فقها، بلوغ برحسب ادله شر

اول( بلوغ به معنای سن تکلیف و رعایت واجب و حرام و نماز و مانند آن؛

که مایه ضرر و زیان و بیماری پس���ران و  دوم( بل���وغ ب���ه معنای آمادگی ب���رای روزه، طوری 

دختران نشود؛

کافی داشته باشند؛ که دختران از نظر جسمی آمادگی  سوم( بلوغ برای ازدواج، به نحوی 
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چهارم( بلوغ و رشد برای مسائل مالی و جزایی.

کیفری همان س���ن بلوغ ش���رعی اس���ت. بلوغ شرعی  در نظام اس���المی ایران، س���ن بلوغ 

کیفری برای اهلیت جزایی بوده و آثار این دو بلوغ اقتضا  ک انجام عبادات است، اما بلوغ  مال

که سن آنها نیز متفاوت باشد. )زراعت، 1393( می کند 

 مسئول دانستن فرد در یک نقطه معین از سن به ویژه در سن 9 سالگی برای دختران، 

که انبوهی از  کیف���ری و غیرکیفری در جامعه پیچیده ام���روزی  کل مقررات اعم از  نس���بت ب���ه 

گر دختر 9 ساله نسبت به  کرده اس���ت، امکان پذیر نیس���ت. بنابراین، ا رفتارها را جرم انگاری 

کل س���یاهه جرایم مسئول دانس���ته ش���ود، باید جرایم و مجازات ها از سنین پایین تر به وی 

کودک در این س���نین قادر نیس���ت بس���یاری از مفاهیم مربوط به  آموزش داده ش���ود و چون 

کند، آموزش دادن برخی مفاهیم به او می تواند مفسده  عنصر روانی جرایم را به خوبی تصور 

انگیز هم باش���د. )نوبهار، 1391( بر این اس���اس، نمی توان بدون توجه ب���ه این واقعیات و فقط بر 

که به لحاظ سندی و داللی با پاره ای اشکاالت مواجه است، سن بلوغ  اساس برخی روایات 

عبادی، اهلیت حقوقی و جزایی را یکی دانس���ت. بهتر است به دلیل ویژگی های مسئولیت 

گاهی را می طلبد، اهلیت عبادی را از  که سطح خاصی از درک و آ کیفری  اجتماعی و به ویژه 

کرد. اهلیت غیرعبادی و مسئولیت اجتماعی و حقوقی تفکیک 

4. لزوم پیش بینی سن رشد عقلی برای شرط اهلیت 

در نظام های اسالمی، معیارهای متعددی برای تحقق اهلیت افراد زیر 18 سال وجود دارد. 

در نظام حقوق اس���المی ایران این معیار، حد بلوغ ش���رعی اس���ت و برای بلوغ ش���رعی نیز به 

که سن داّل بر بلوغ شرعی و بلوغ شرعی نیز داّل  معیار س���ن توجه ش���ده است. بدین صورت 

بر تحقق اهلیت اس���ت، اما با توجه به محوریت بلوغ جنس���ِی صرف در س���ن شرعی و عبادی 

از سویی و واقعیت های اجتماعی و روانی و رشد تدریجی قوه تعقل از سوی دیگر، سن بلوغ 

ش���رعی و عبادی نمی تواند مبنای دقیقی برای تحقق مس���ئولیت تلقی ش���ود. قانونگذار نیز 

در پ���ی یافتن تدبیری ب���رای برونرفت از این وضعیت نامطلوب، راه���کاری برای عدم اجرای 

کرده اس���ت. این راهکار در برخی موارد، برای عدم  مجازات ش���رعی افراد زیر 18 س���ال برقرار 
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که حداقل  ِاعمال عقوبت های س���الب حیات اس���ت، اما در تعیین سن بلوغ شرعی و قانونی 

کنی،1382( تغییری ایجاد نشده و قابلیت انتساب  س���ن برای رسیدن به بلوغ می باش���د )مهدوی 

رفتار ممنوعه همچنان ناظر به رش���د قوای جنسی اس���ت. بر اساس ماده 91 قانون مجازات 

اس���المی، اتخاذ عقوبت شرعی منوط به عدم شبهه در رشد عقلی طفل یا نوجوان است. در 

گریز از مسئولیت، امری شخصی و  این ماده، اصل بر مس���ئولیت بالغان زیر 18 س���ال است و 

گزینشی و موردی شدن پرونده های افراد زیر  استثنائی تلقی می ش���ود. این موضوع، زمینه 

که عالوه بر ایجاد تعارض  کرده است  که مرتکب جرایم شرعی می شوند، فراهم  18 ساله ای را 

کم با پرونده های مربوطه را  و ع���دم اطمینان قضایی، امکان پیش بینی نتیجه برخورد محا

کارشناسی در برخی موارد می شود )میرمحمد صادقی، 1382(. از بین برده است و نیازمند اخذ نظر 

کفایت بلوغ و ابهامات موضوع ماده 91 قانون مذکور، الزم   ب���رای رفع ایرادات مربوط ب���ه 

اس���ت نظام اسالمی ایران مانند نظام های حقوقی بسیاری از جوامع اسالمی سن خاصی را 

کویت، س���ن  برای اماره رش���د عقلی پیش بینی نماید. برای مثال، ماده )2( 96 قانون مدنی 

21 س���ال را برای اماره رشد پذیرفته است. پیش بینی مشابهی در ماده )2( 85 قانون مدنی 

ام���ارات متحده عربی نیز وج���ود دارد. )میرمحمد صادق���ی،1393؛ صالح���ی، 1386( در قانون »االحداث« 

که ش���امل افراد بی���ن 7 تا 15  1962 ع���راق، اطفال به دو دس���ته تقس���یم می ش���وند: »صبی« 

کشورهای اروپایی به دلیل  که جوانان بین 15 تا 18 س���ال هس���تند. در  س���ال تمام و »فتی«، 

اهمیت اماره رشد، سنین مختلفی برای احراز رشد عقلی تعیین شده است؛ فرانسه، آلمان، 

اسپانیا و پرتغال به ترتیب سنین 13، 14 و 16 سال را برای رشد اخالقی و روانی در نظر دارند 

)صانعی،1371، 1/ 264؛ تدین، 1388(.

ب���ا توجه به اینک���ه افراد مختلف مطابق ش���رایط اقلیم���ی، اجتماعی و ن���ژادی در مرحله 

کافی می رس���ند و این موضوع برای همه افراد در  خاصی از زندگی به رش���د جس���می و عقلی 

که اماره غالبی برای حصول رشد افراد  یک زمان اتفاق نمی افتد، قانونگذاران سن خاصی را 

کش���ورها سن 18 سال را  جامعه آنهاس���ت، مبنای س���ن بلوغ قانونی تعیین می کنند و بیشتر 

کرده اند. )گلدوزیان، 1391؛ نجفی توانا، 1385( سن بلوغ عقلی و یا سن خطاب قانونی تعیین 
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کودکان و نوجوانان 5. وجود مبانی اصولی و فقهی افزایش سن اهلیت 

زمینه های فقهی در نظرگرفتن س���ن خاصی برای رش���د عقلی و توجه بیش���تر به بعد عقالنی 

تکالیف قانونی و اجتماعی به جای ُبعد جس���مانی، در قابلیت اس���ناد رفتار ضد اجتماعی به 

که با  ش���خص فراهم است. با توجه به تعدد و تنوع دیدگاه های فقهی، می توان با تفاسیری 

کشور را درباره  واقعیات جامعه و معیارهای حقوق بش���ری همخوانی بیش���تری دارد، قوانین 

کرد. )صبوری پور، 1394( سن بلوغ و سن اهلیت با مقتضیات جامعه هماهنگ 

5-1. مخالفت دیدگاه مشهور فقها با اصل استصحاب

در روایات مربوط به اماره سنی، سن بلوغ، چه در پسران و چه در دختران، سنین مختلفی 

معرفی ش���ده اس���ت. در مورد سن بلوغ پسران روایاتی دال بر 13، 14 و 15 سال دیده می شود 

که مورد تأیید  و در مورد دختران به س���نینی چون 9، 10 و 13 س���ال اشاره ش���ده است. سنی 

گرفته است، سن 15 سال تمام قمری و 9 سال تمام قمری به  نظام قانونگذاری اسالمی قرار 

ترتیب برای پسران و دختران است. )رهامی، 1381(

که از منظر مبانی استنباط حقوق  دلیل پذیرش س���ن 15 س���ال برای پس���ران این اس���ت 

اسالمی، اصل استصحاب داللت می کند بر اینکه شخص بالغ نمی شود، مگر بعد از رسیدن 

که یکی از این نش���انه ها در آنها نباش���د،  به حد ُحلم و روییدن موی خش���ن بر عانه. افرادی 

بنا به مقتضای اصل عدم، همچنان صغیر محس���وب می ش���وند. بنابراین، ِاعمال این اصل 

ک���ه صغر افراد زیر 15 س���ال با ش���ک در احراز بلوغ و اماره های جنس���ی رش���د  اقتض���ا می کن���د 

جس���مانی، اس���تصحاب ش���ود. با توجه به این قاعده اصولی، فقها نیز ب���ا رعایت اصل برائت 

که س���ن بلوغ را در پس���ران 13 و 14 س���الگی می دانند، عمل نکرده اند  و اصل عدم به روایاتی 

و عدم بلوغ تا زمان مش���کوٌک عنه را اس���تصحاب نموده اند. )علوی، 1383( از طرف دیگر به طور 

متعارف و معمول پس���ران در س���نین 15 سالگی بالغ شده و نش���انه های بلوغ جنسی در آنان 

که چرا الگوی حقوق اسالمی  دیده می ش���ود، ولی در مورد دختران این س���ؤال مطرح اس���ت 

کرده  کودکی مطرح می کند، صرف نظر  ک پایان  که سن 13 سال را مال ایران با وجود روایاتی 

که اصل عدم، اقتضا می کند تا  و به روایات 9 س���ال عمل نموده اس���ت؟ این در حالی اس���ت 

گردد. در واقع تعیین مقتضای اصل در مسئله، سبب  سن 13 عدم بلوغ دختران استصحاب 
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که در فرض شک، به آن رجوع شود. در تقریر مقتضای اصل درباره بلوغ، می توان  می ش���ود 

که در فرض ش���ک در تحقق بلوغ -به عنوان موضوع ترتب احکام ش���رعی - اصل، عدم  گفت 

تحقق آن است. از سوی دیگر سن 9 سال تمام قمری برای دختران اماره بلوغ نیز محسوب 

که دائمی یا غالبی باشد، ولی بیشتر  نمی شود؛ زیرا اماره وقتی می تواند یک اماره تلقی شود 

دختران در این سن به حد بلوغ نمی رسند و بلوغ در این سن فقط یک بلوغ زودرس است. 

بلوغ مانند س���ایر امور طبیعی و تکوینی تابع ش���رایط اقلیمی و نژادی اس���ت و به تجربه ثابت 

که عواملی مثل آب و هوا، نزدیکی و دوری به خط استوا، منطقه مورد سکونت،  شده است 

تغذیه و تعلق طبقاتی، در فرایند بلوغ اثر دارد و مبین تحقق مصادیق عینی بلوغ در س���ن 9 

سالگی به طور ثابت نیست )مرعشی، 1379(.

کاشفیت   بنابراین، چون روایات ناظر به سن 9 سالگی موضوعیت ندارد و فقط با اعمال 

کمتر مطابقت  در بلوغ، اماره تعبدی بر بلوغ دختران تلقی نمی شود و با واقعیات خارجی نیز 

دارد، نمی توان س���ن 9 س���الگی را نه تعبداً و ن���ه به عنوان اماره مطلق و حت���ی اماره غالبی بر 

بلوغ پذیرفت و همانند پسران در این مورد نیز باید در صورت شک در بلوغ دختر در سن نه 

سالگی، عدم بلوغ را استصحاب نمود. )علوی، 1383(

5 -2. روایات و دیدگاه های ناظر به افزایش سن بلوغ دختران

گرفته است. از   در برخی روایات عالوه بر امارات جنس���ی بلوغ، اماره س���ن نیز مورد اشاره قرار 

کرده  که برای رس���یدن دختر به بلوغ، س���ن بیش���تر از 9 س���ال تمام قمری را معین  جمله آنها 

که عمار ساباطی از امام صادق؟ع؟ نقل نموده است: است، روایتی است 
پسران وقتی که به سن 13 سالگی برسند و هرگاه قبل از 13 سالگی محتلم شوند، 
نمـــاز بر آنان واجب می شـــود و قلم تکلیف بر آنان جریان می یابـــد و دختران نیز مانند 
پســـران هســـتند، هرگاه به ســـن 13 ســـالگی برســـند، یا قبل از 13 حیض ببینند، قلم 

تکلیف بر آنان واجب می شود. )حر عاملی، 1403، 32/1( 

که مورد قبول مش���هور فقهای امامیه قرار  ای���ن روایت بر خالف روای���ت َحمَزة بن َحمران 

دارد، از لحاظ سندی موثق است. )علیزاده، 1389( در این روایت، درباره معیار سّنی بلوغ، حکم 

به همگونی پس���ر و دختر ش���ده اس���ت و س���ن تکلیف و خطاب به دختران همانند پسران 13 
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ک بلوغ دختر معرفی شده  سالگی دانسته شده است. در برخی روایات نیز سن 10 سالگی مال

کمتر از ده ساله را جایز نمی داند و  که هم بستری با دختر  است. مثل روایتی از امام علی؟ع؟ 

در صورت عدم رعایت و معیوب شدن دختر، خاطی، ضامن است )نکونام، 1388(.

 از نظر فقهی، برخی مفس���رین معاصر، بر خالف نظر مشهور فقها، سن خاصی برای بلوغ 

کرده اند، از جمله در مورد س���ن بلوغ دختران، 12 س���الگی را س���ن خطاب قانونی  مش���خص 

که حکومت  مطرح نموده اند. )ش���ریف زاده، 1391؛ مهریزی، 1380( دس���ته دیگری از فقها نیز معتقدند 

اس���المی همواره می تواند بر اس���اس مصالح مس���لمین مقررات الزم را اتخاذ نماید و با در نظر 

کند. در تعزیرات باید دس���ت حکومت  گرفتن مراتب رش���د و مصلحت اجتماع، قانونی وضع 

کیفری باز باشد و در حدود جایز اس���ت سن بلوغ برای پسران 15  در تعیین س���ن مس���ئولیت 

که بلوغ از شرایط  س���ال و برای دختران 13 سال تعیین ش���ود. )صانعی، به نقل از رهامی، 1381( از آنجا 

تکلیف است، باید در امور تعبدی و غیرتعبدی قائل به تفکیک شد. سن بلوغ جنسی )مورد 

تأیید دیدگاه مشهور فقها( برخالف آنکه از نظر مسائل شرعی و عبادی قابل قبول است، ولی 

کافی نیست و با  کیفری فقط تحقق بلوغ جنس���ی  درباره مس���ئولیت حقوقی به ویژه در امور 

کمال رش���د و قدرت تعقل، باید س���ن مش���خصی برای تشخیص قوه  توجه به تدریجی بودن 

تمییز، از عناصر اصلی تحقق اهلیت باشد.

6. بحث و نتیجه گیری

کیفری س���طح خاص���ی از درک و   بر اس���اس ش���واهد تجربی و علمی، ویژگی های مس���ئولیت 

که برای مسئولیت های عبادی، اجتماعی و اقتصادی  که چه بسا با درکی  گاهی را می طلبد  آ

بدان نیاز اس���ت، متفاوت باش���د. بر این اس���اس، ض���رورت تفکیک بلوغ عبادی و ش���رعی از 

که نظام  کیفری س���بب شد  بلوغ غیرعبادی از جمله مس���ئولیت پذیری اجتماعی، حقوقی و 

که مبتنی بر مبانی ش���رعی و ادله عقلی اس���ت، ش���رط  اس���المی ایران، ضرورت رش���د عقلی را 

اهلیت دانس���ته و به طور اس���تثنایی و قانونی مورد پیش بینی ق���رار دهد. مبنای فقهی لزوم 

احراز رش���د عقلی در مس���ئولیت پذیری افراد زیر 18 س���ال را می توان از تفس���یر واژه »اشّد« به 

کریم، تمسک به دسته  ای از روایات ناظر به موضوع »عقل«،  رشد عقلی در برخی آیات قرآن 
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توج���ه به عبارت »حتی ی���درک« در برخی روای���ات و پذیرش دیدگاه فقهی دس���ته ای از فقها 

کیفری دانست. کامل در تحقق مسئولیت  ک  مبنی بر لزوم احراز ادرا

به اس���تناد ماده 91 قانون مجازات اس���المی 1392 هرچند پذیرش ش���رط رش���د عقلی در 

مس���ئولیت پذیری، با ماهیت تعالیم اسالمی و مبانی فقهی دس���ته ای از فقها مبتنی بر لزوم 

ک���ودک مطابق���ت دارد، با برخی  کم���ال عقلی و معیاره���ای بین المللی حقوق  اح���راز رش���د و 

ابهامات و تعارضات مواجه اس���ت. از جمله، در این ماده میان س���ن قانونی و س���ن قضایی 

کیف���ری در حدود و  کیف���ری تعارض دی���ده می ش���ود. در واقع از نظر مقنن، س���ن بلوغ  بل���وغ 

قصاص همان س���ن بلوغ جنس���ی مورد تأیید فقهاس���ت، اما از نظر رویه قضایی، س���ن بلوغ 

کیفری در این جرایم ش���رعی همانند جرایم تعزیری 18 س���ال تمام اس���ت. در این ماده اصل 

گریز از مسئولیت، امری شخصی و استثنائی است.  بر مس���ئولیت بالغان زیر 18 س���ال است و 

که مرتکب  گزینش���ی و موردی ش���دن پرونده ه���ای افراد زیر 18 س���اله ای را  همی���ن امر زمینه 

جرایم شرعی می شوند، فراهم نموده است و عالوه بر ایجاد تعارض و عدم اطمینان قضایی، 

کم با پرونده های مربوطه را از بین برده اس���ت. افزون  ام���کان پیش بینی نتیجه برخورد محا

بر این، پیش بینی ش���رط رش���د عقلی در الگوی اس���المی - ایرانی در تعیین سن بلوغ شرعی 

)9 س���ال تمام قمری برای دختران و 15 س���ال تمام قمری برای پسران( تغییری ایجاد نکرده 

کودکی قلمداد می ش���ود. در واقع، قانونگذار میان بلوغ  اس���ت و این س���ن معیار پایان دوره 

عبادی و غیر عبادی در ماده 91 تفکیکی ایجاد نکرده اس���ت. بلوغ شرعی و عبادی به عنوان 

کلی بل���وغ غیر عبادی  کیف���ری و به طور  ک انج���ام عبادات با بل���وغ اجتماعی، حقوقی و  م���ال

که سن آنها نیز متفاوت باشد.  متفاوت است و آثار این دو بلوغ اقتضا می کند 

عدم تفکیک بلوغ عبادی از بلوغ غیر عبادی و ش���رعی )بلوغ جنسی( در مقررات قانونی، 

عالوه بر اینکه با حکمت و فلسفه وضع این ماده مبنی بر پیش بینی لزوم رشد عقلی مغایرت 

دارد، به مبانی فقهی لزوم تفکیک این دو نوع بلوغ و پذیرش س���ن خاصی برای س���ن تمییز 

و رش���د عقلی توجهی نکرده اس���ت. در این مورد می توان به برخی روایات و یا دیدگاه فقهی 

گرفتن  ع���ده ای از فقه���ای معاص���ر مبنی بر افزایش س���ن بلوغ غیرعب���ادی دختران ب���ا درنظر 

کرد. بر این اس���اس، با توجه به تع���دد و تنوع مبانی  مرات���ب رش���د و مصالح اجتماعی اش���اره 
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فقهی، می توان ضمن بازنگری در مقررات جدید اسالمی با استفاده از فقه پویا، منابع معتبر 

ش���رعی و فقاهت اجتهادی، برداشتی منطقی و منطبق با ش���رایط جامعه امروز و معیارهای 

کشورها به عنوان یک اماره  بین  المللی ارائه داد و س���ن معین و متناس���ب با نظام های سایر 

کامل  که نوع افراد جامعه در آن س���ن به رش���د  کرد  غالب���ی برای تحقق رش���د جزایی تعیی���ن 

رسیده و واجد قوه تشخیص باشند.
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