
 

  
  
  
 
 
 

  
 

  
  بازخواني نظرية مشهور فقهاي اماميه: سن و مسئوليت كيفري

  
  نوبهاررحيم دكتر  

  پژوهشگر حوزوي و استاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
  
  
  

نظرية معروف در ميان فقهاي اماميه سن بلوغ دختران را پايان نُه سال قمري و سـن بلـوغ پسـران را    
در اين نظريه، اهليت عبادي و حقوقي از مسئوليت كيفـري تفكيـك   . داندپايان پانزده سال قمري مي

بخش اول مقاله به تبيين مقتضاي اصـل  . پردازداين مقاله به بازخواني مباني اين نظريه مي. شودنمي
بخش دوم با تأكيد بر مفاهيم ناظر به بلوغ در متون دينـي بـويژه قـرآن مجيـد     . پردازددر مسئله مي

بـار از اركـان   شناسانة جسمي و رواني است و به همـين اعت كند كه بلوغ يك واقعيت زيستتأكيد مي
تواند كاشـف  سن به اعتبار نظم عمومي و از آن رو كه به طور غالب مي. آيدشمار مياهليت جزايي به 

. اي به جامعة ديگر متفاوت باشداين اماره ممكن است از جامعه. از اين وضعيت باشد، امارة بلوغ است
هـا  پردازد كه بر پاية آنداليلي ميهاي مسئوليت كيفري به طرح بخش سوم مقاله با توجه به ويژگي

  .هاي حقوقي و عبادي دفاع نمودتوان از تفكيك اهليت كيفري از ديگر اهليتمي
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  :مقدمه .1
التزام به نظرية معروف كه پايان نُه سال قمري بـراي دختـران و پـانزده سـال قمـري بـراي       

آورده  داند، مشكالتي بـراي جامعـة مـا پديـد    پسران را سن بلوغ و سن مسئوليت كيفري مي
شود، بلوغ و مسئول شناخته جدا از اين كه اين سن بويژه براي دختران پايين تلقي مي. است

در حالي كه طفل تا يك مقطـع زمـاني، فاقـد اهليـت     . اين نظريه كامالً دفعي است شدن در
هاي شرع و قـانون  اي معين از زندگي ناگهان مشمول خطابحقوقي و جزايي است، در نقطه

متوقف شده است، كـودك پـس   » رشد«بجز اهليت تصرفات اقتصادي كه بر . شودقلمداد مي
شـدت  . شـود هاي كيفري ميقي، عبادي و همة مسئوليتهاي حقواز بلوغ داراي همة اهليت

بـه همـين   . افزايـد ها بويژه كيفر اعدام براي برخي جرايم بر حساسـيت موضـوع مـي   مجازات
ترتيب، اقرار فرد بالغ حتي اگر در نخسـتين زمـان پـس از بلـوغ باشـد، معتبـر و منشـأ اثـر         

دختر نُه ساله و حتي پسر پـانزده   حال آن كه در امر جزايي اعتماد به اقرار. شودشناخته مي
  . ساله، دشوار است

  :پردازد اين مقاله به روش تحليلي به طرح دو پرسش مي
هاي حقوقي و جزايي، چه نقشي دارد؟ آيا در تعيين بلوغ و اهليت» سن«نخست اين كه 

اعتبار آيد، سن در اين باره موضوعيت دارد، يا آن كه سن به آن گونه كه از ديدگاه رايج برمي
  رشد عقالني كه معموالً با رشد سنّي مالزم است، موضوع حكم قرار گرفته است؟ 

دوم اين كه در برابر نظرية رايج كه سن مسئوليت كيفـري، اهليـت عبـادي و حقـوقي را     
توان از امكان تفكيك سن مسـئوليت كيفـري از سـن اهليـت عبـادي و      داند، آيا مييكي مي

  حقوقي سخن گفت؟ 
مراتب و مراحل گوناگون بلوغ از يكديگر را  اي از نظرية تفكيك ي پيشتر گونهفيض كاشان

به نظر ايشان مقتضاي جمع ميان اخبار آن است كـه بلـوغ بـر پايـة سـن      . مطرح كرده است
بسته به نوع تكليف متفاوت باشد؛ چنان كه ظاهر روايات باب روزه آن است كه روزه پيش از 

ولـي در مـورد   . شود؛ مگر اين كه دچار عادت زنانگي شودميسيزده سالگي بر دختر واجب ن
فـيض  ( شـود حدود اگر دختر نُه سال تمام داشته باشد، حدود به نفع او و عليـه او اجـرا مـي   

بر اين نظريه اغلب به دليل مخالفت آن بـا رأي مشـهور كـه گـاه      .)14 /1: ق1410 ،كاشاني
هر چند اين نظريـه هـم   ). 41/ 26: 1363 نجفي،( ادعاي اجماع بر آن شده، ايراد شده است

تـوان  گيرد كـه مـي  در باب مسئوليت كيفري كودكان راهگشا نيست؛ زيرا گويي مفروض مي
  .حدود را بر دختر نُه ساله اجرا نمود

هاي همسو با نظرية فيض كاشـاني كـم و بـيش اسـتمرار يافتـه      با اين حال طرح ديدگاه
ايش سن بلوغ بـه طـور كلـي نظريـاتي جـز نظريـة       نخست شماري از فقيهان براي افز. است
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برخي با . )307: 1380 حسيني كاشاني، ؛ 15: 1428، صانعي، يوسف( اندمشهور ارائه نموده
اعتماد بر روايات متعددي كه وجوب روزه گرفتن زنان را بـر عـادت زنـانگي همچـون امـري      

ن به صرف رسيدن به سـن  اند دليلي بر وجوب روزه گرفتتكويني متوقف نموده، تصريح كرده
حتي اين نظريه به فقهاي متقدمي چـون شـيخ   ). 48: 1372معرفت، ( نُه سالگي وجود ندارد

اين نوشـتار امـا بحـث را بـر مسـئوليت       .)48: 1372معرفت، ( صدوق نسبت داده شده است
اية كند كه بر پمقاله بر مبناهايي تأكيد مي. نمايدهاي آن متمركز ميكيفري به دليل ويژگي

ها از جمله اهليـت عبـادي و حقـوقي تفكيـك     ها بتوان مسئوليت كيفري را از ديگر اهليتنآ
 .نمود

  
  مقتضاي اصل در مسئله .2

  :مقتضاي اصل در فرض شك در بلوغ .1.2
در . كند تا در فرض شك بـدان رجـوع كنـيم   تعيين مقتضاي اصل در مسئله به ما كمك مي

بـه عنـوان    -در فـرض شـك در تحقـق بلـوغ    : وان گفتتتقرير مقتضاي اصل دربارة بلوغ مي
در واقـع، مسـتند در ايـن بـاره،     . اصـل، عـدم تحقـق آن اسـت     -موضوع ترتب احكام شرعي

به همين ترتيب، . ترين انواع استصحاب استاشكالاستصحاب از نوع موضوعي است كه از بي
در احكام شرعي نيز اگر همچون بيشتر دانشمندان اصولي متأخر بر آن باشيم كه استصحاب 

توان در بارة احكام مترتب بر بلوغ هم اجرا نمود؛ فتواي فقها در جاري است، اصل عدم را مي
بـراي  . انـد كـرده دهد كه آنان به اين گونه استصحاب عمل مـي برخي مسائل خاص نشان مي

دم، نمونه هرگاه قاتل ادعا كند كه قتل را در حالت كودكي مرتكب شـده اسـت، امـا اوليـاي     
ادعا كنند او در حال قتل، بالغ بوده است، چنانچه نتوان با استناد به امارات و قـرائن معتبـر،   
 واقعيت مسئله را احراز كرد، قول قاتل مبني بر عدم تحقق بلوغ در لحظة قتـل مقـدم اسـت   

حتي اگر بلـوغ كـه موضـوع ترتـب احكـام شـرعي اسـت را        ). 609 /3: 1419حلي، عالمه، (
م شرعي هم قلمداد كنيم، اجراي استصحاب عدم بلوغ در فرض شك بنا بـر  همزمان يك حك

  .اشكال استداند، بينظرية رايج كه استصحاب را در احكام شرعي جاري مي
توان تمسك كرد؛ زيـرا بـه حكـم    هم مي» برائت«براي نفي لوازم بلوغ و تكليف، به اصل 

است، در فرض شـك در تكليـف،    اين كه شك در تكليف، تمام موضوع براي عدم جواز عقاب
عـدم تحقـق   «توان گفت با وجود جريان اصل موضـوعي  هر چند مي. اصل، عدم تكليف است

رسد؛ يعني بدان نيازي نيست؛ زيرا ادلة استصـحاب بـر    نوبت به اجراي اصل برائت نمي» بلوغ
منتفـي   اسـت، » عدم بيـان «ادلة برائت عقلي و نقلي نوعي ورود دارند و موضوع برائت را كه 

  ).241/ 2 :1412 ؛ بروجردي،490: 1420خراساني، ( سازندمي
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با اين حال در تقرير محتواي اصل بايد به ياد داشت كه اگر حكم بـه عـدم بلـوغ و عـدم     
اهليت حقوقي و جزايي به معناي محجور دانستن افراد از ادارة امور خويش باشـد، مقتضـاي   

كنـد  اند ايجاب ميل و سرنوشت خويش مسلطاصل سلطه كه به موجب آن مردم بر جان، ما
دهد كه آنـان در طـرح   جستجو در آراي فقها نشان مي. كه حكم به محجوريت افراد ننماييم

/ 3: 1417 موسـوي خـويي،  ( انـد مشغول اين جنبة قضيه هـم بـوده  مباحث بلوغ و رشد، دل
غ باشد تا به محض از همين رو بسياري برآنند كه آزمايش رشد طفل بايد پيش از بلو ).246

حتـي برخـي   ). 284 /2: ق1387 طوسـي، ( احراز بلوغ، مال طفل در اختيار او قرار داده شود
/ 5: 1408كركـي،  ( اند كه با رشيد، معاملة محجور كـردن، ظلـم و حـرام اسـت    تصريح كرده

گيري در پـذيرفتن واليـت و   گيري در حكم به محجوريت اشخاص و نيز سختسخت ).184
ايـن  . ر ديگري به معناي احترام به آزادي و حق تعيين سرنوشـت افـراد اسـت   سلطة كسي ب

توان رويكرد البته شايستة توجه است؛ زيرا جز در صورت وجود داليل و مقتضيات كافي نمي
  . از افراد سلب مسئوليت و اهليت نمود و سلطه و واليت آنان بر امورشان را نفي كرد

اي كـه در  شود تا با وجود ادلههاي شخصي سبب ميتوجه به اصل آزادي اراده و تصميم
دارد، دامنة اين امر به خصوص تكاليف الزامـي و  ظاهر، قلم تكليف و خطاب را از كودك برمي

هاي كيفري محدود شود؛ زيرا اين ادله در مقـام لطـف و امتنـان    يا حتي تكاليف و مسئوليت
هاي عبادي و حقوقي طفـل را نفـي   اهليت توان همةاند؛ پس با استناد به آنها نميصادر شده

هاي طفل با استناد به اين ادله بر خالف امتنان است براي نمونه، باطل دانستن عبادت. نمود
  . و موجه نيست

اصل، سلطة آدمي بر امور خويش : جدا از اين نكته ممكن است در تقرير اصل گفته شود
تمتع و استيفاي حقوق و نيـز مسـئول   اصل بر اهليت » شخص انساني«با صدق عنوان . است

رسـد؛  ولي تقرير اصل بدين گونه درست به نظـر نمـي  . هاي شرعي استبودن در برابر تكليف
شـرع و    در شـيوة . موضوع ترتب همة احكام حقوقي و جزايـي نيسـت  » شخص انساني«زيرا 

ص بلـي عنـوان شـخ   . عقال هم، عنوان شخص انساني، موضوع اهليت حقوقي و جزايي نيست
هـا،  نمونة روشن اين دسته حق. هاي بنيادين استانساني موضوع برخورداري از بسياري حق

. بردن است كه براي جنين انسـان هـم وجـود دارد   هاي اقتصادي مانند ارثحق حيات و حق
در خصوص اهليت جزايي با آن كه مكلف و مسئول دانستن طفل مميز در محـدودة ادراك و  

نيست، نوعي اجماع وجود دارد كه فرد بالغ، مكلف و مسئول است، نـه   تميز او عقالً نكوهيده
هايي كه در قرآن و سنت بـه مؤمنـان شـده    به همين ترتيب دشوار است بتوان خطاب. مميز

: براي مالحظة ايـن تقريـر از اصـل و اشـكال وارد بـر آن نـك      (است را به نابالغان تعميم داد 
يق در تحقق ايمان شرط باشد، در امكان تحقـق آن  بويژه اگر نوعي تصد ).18: 1380، كركي
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گفته در بارة مشروط بودن تكليف ضمن اين كه اجماع پيش. در مورد طفل ترديد وجود دارد
دانـد؛  مـي  -جدا از سن آنـان  -اي است كه تكليف را متوجه مؤمنانبه بلوغ، مقيد اطالق ادله

  .اگر اصوالً چنين اطالقي وجود داشته باشد
ي اصل، همان تقرير نخست است كه به موجب آن در فرض شك، اصل، عدم پس مقتضا

نگران تحديد نابجاي با اين حال در تبيين دامنة اجراي اين اصل بايد دل. بلوغ و تكليف است
در تعيين دامنة اين اصل بايد ميان حق فـرد بـر   . هاي حقوقي افراد نيز بودها و اهليتآزادي

هـا را  اي محـدوديت و مصالح اجتماعي از سوي ديگـر كـه پـاره    ادارة امور خويش از يك سو،
  . كند، رويكردي متعادل را برگزيدبويژه در زمينة استيفاي حقوق ايجاب مي

  
  :مقتضاي اصل دربارة تفكيك مسئوليت كيفري از اهليت حقوقي و عبادي .2.2

ان اصل خاصي را توهاي عبادي و حقوقي نميدربارة تفكيك مسئوليت كيفري از ديگر اهليت
هـاي گونـاگون بـه    بلي در شرع، مراتبي از تفكيـك اهليـت  . همچون اصل مرجع قلمداد كرد

كـه در تلقـي رايـج، بـه      -نمونة روشن آن، تفكيـك سـن رشـد   . صراحت پذيرفته شده است
توانـد  ولي اين اندازه تفكيـك نمـي  . از سن بلوغ است -تصرفات مالي و اقتصادي محدود شده

  .صي باشدبيانگر اصل خا
مخالفانِ تفكيك اهليت عبادي و حقوقي از اهليت جزايي ممكن است به اجمـاع مركّبـي   
كه در اين باره وجود دارد، استناد كنند؛ با اين توضيح كه هر چند دربارة تعيين سن بلـوغ و  

نظر اندكي وجود دارد، همگان بر عدم چنـين تفكيكـي اتفـاق    سن مسئوليت كيفري اختالف
  . پس، قول به تفصيل و تفكيك، مخالف با اجماع مركّب استنظر دارند؛ 

تواند مانع چنـين تفكيكـي شـود؛    نمي -بر فرض وجود -ولي پيداست كه چنين اجماعي
ها در فقه رايج پذيرفته شده ها و مسئوليتنخست از آن رو كه مراتبي از تفكيك ميان اهليت

به نصوص و متون ديني است كه در هر دوم به دليل آن كه اجماع در اين باره مستند . است
تواند معتبر باشد، اجماع تعبدي اجماعي كه با شرايطي مي. حال قابل اجتهاد و بازنگري است

در صورت وجود ادلة خاص، مرجع همان ادلـه خواهـد   . است كه مستند به ادلة خاص نباشد
ين تفكيكـي اجتهـاد   امكـان چنـ  بر امكان يا عـدم  نهاتوان در چند و چون داللت آبود كه مي

با توجه به اين كه بلوغ فاقد حقيقت شرعيه و متشرعه است، بسيار بعيد بلكه نـاممكن  . نمود
اي خـاص متعبـد   امري كامالً عرفي و عقاليـي مـا را بـه گونـه     است كه شارع مقدس در بارة 

ـ   ه نموده باشد؛ آن هم تعبدي كه نه از طريق نصوص روشن بلكه سينه به سينه و از نسـلي ب
  . به دست ما رسيده باشد -هاي تعبدي مرسوم استآن گونه كه در اجماع -نسل ديگر
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آيد كه از جمله در مسئله، از كلمات برخي فقيهان بر مي» اصل احتياط«دربارة مقتضاي 
وجوه استناد به رواياتي كه نه سالگي را سن بلوغ دختران و پانزده سالگي را سن بلوغ پسران 

نبايد از ياد برد كه حكم به تحقق بلوغ بـه لحـاظ ترتـب آثـار اهليـت      . استداند، احتياط مي
هـا و  اي از صـالحيت جزايي، خود خالف احتياط است؛ اگر اين احتياط در امور عبادي يا پاره

كيفر دادن كسـاني كـه   . تمتعات حقوقي صادق آيد، در مورد مسئوليت كيفري صادق نيست
هـم از  . رديدي وجود داشته باشد، خالف احتياط اسـت در شايستگي آنان براي كيفر اندك ت

اين رو اصل احتياط گاه با عدم حكم به بلوغ و تأخير آن و نيز تفكيك مسـئوليت كيفـري از   
هـاي اصـل احتيـاط    قاعدة درء كه از جلـوه . آيدهاي حقوقي و عبادي سازگار ميديگر اهليت

  .داردي كيفر ترديد داريم، باز مياست، نيز ما را از مجازات كسي كه در شايستگي او برا
  

  :تحليل رابطة ميان سن و مسئوليت كيفري .3
  :اركان مسئوليت كيفري .1.3

. انـد از شرايط عمومي تكليف برشمرده» عقل«و » قدرت«را در كنار » بلوغ«فقيهان از ديرباز 
كـه از  » نيهـاي قـانو  خطـاب «در نظريـة  . اندبرخي التفات به تكليف را هم به اين سه افزوده

قدرت، عقل و بلوغ نه از شـرايط عمـومي   ). 227: 1385مقيمي، ( ابداعات امام خميني است
حتي در اين نظريه نيز به رغم تفاوتي كـه از برخـي جهـات    . استتكليف كه شرط تنجز آن 

  . وجود دارد، اين سه عنصر سرانجام در تنجز تكليف دخالت دارند
اختيار، عقل و علـم بـه حرمـت از شـرايط مسـئوليت       در مباحث جزايي نيز اغلب، بلوغ،

در فقه جزايي رابطة ميان اين چند عنصر با يكديگر كمتر تبيين . كيفري به شمار آمده است
شرط تعلق خطاب و تكليف به معنـاي آن  از يك سو برشمردن بلوغ همچون پيش. شده است

از سـوي  . اقـدس نيسـت   هاي شارعاست كه شخص انساني پيش از بلوغ، اصوال مورد خطاب
نمايد كه او تنها هاي طفل بيشتر با اين انديشه سازگار ميديگر قائل شدن به درستي عبادت

اين اختالف نظر به . هاي شارع نيستفاقد مسئوليت است؛ نه اين كه به كلي مخاطب فرمان
د آنـان در ايـن كـه كـودك فاقـ     . اي در ميان دانشمندان حقوق كيفري هم مطرح استگونه

  انـد؛ نهايـت ايـن كـه برخـي كـودك را اصـوالً مشـمول         مسئوليت كيفري است، همداسـتان 
  دانند؛ برخي ديگر كودك را بـه دليـل فقـدان عنصـر روانـي مسـئول       هاي قانوني نميخطاب
 گيـرد اند كه كـودك تنهـا مـورد بازخواسـت جزائـي قـرار نمـي       شناسند، برخي نيز برآننمي

رو در محيط شرع، بالغ شدن فرد به معناي آن است كـه او   به هر). 52: 1383ميرسعيدي، (
از اين پس مسئول است و مؤاخذه خواهد شد؛ حال يا به دليل اين كه از اين پس مخاطب به 

هاي الهي است، يا از آن رو كـه بـه دليـل تكامـل فكـري و عقالنـي از چنـان اهليتـي         فرمان
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ايـن بازخواسـت ممكـن    . شودست ميبرخوردار است كه در صورت نقض فرامين الهي بازخوا
  . است تنها جنبة اخروي داشته باشد، يا جنبة اين جهاني هم داشته باشد

بيني عناصر عقل، احتيار و علم به حرمت به عنوان شرط اجراي مجازات به معنـاي  پيش
از اركـان مسـئوليت   » علـم بـه ممنوعيـت   «و » اختيـار «، »ادراك«آن است كه از نظر فقها، 

به . ذكر بلوغ در كنار اين سه آن قدر كه جنبة سلبي دارد، وجه ايجابي ندارد. تندكيفري هس
همين دليل در متون فقهي پس از ذكر اين سه عنصر بالفاصله از كساني كـه فاقـد همـه يـا     

در واقع، مقصود اين است كه حتي اگر تصـور  . شودبرخي از آنها هستند، سلب مسئوليت مي
معين يا حتي همة جرايم، اركان مسئوليت كيفري در بارة او شود كودكي در خصوص جرمي 

ايـن مطلـب از تغييـر    . تمام باشد، اما هنوز به سن بلوغ نرسيده باشد، مسـئول نخواهـد بـود   
آهنگ و لحن فقها در مقام بيان شرايط عمومي تكليف در مقايسه با بيـان اركـان مسـئوليت    

ود از مشروط بودن مسـئوليت كيفـري بـه    از اين منظر مقص. شودكيفري به خوبي آشكار مي
بلوغ آن است كه براي تحقق مسـئوليت كيفـري تـام، هـر گونـه ادراك، آگـاهي و اختيـاري        

توانـد موجـب   كند، بلكه مراتبي از اين سه عنصر كه در فرد بالغ حاصل شود، ميكفايت نمي
كمـالش مخاطـب   اين به معناي آن است كه بالغ به اعتبار اهليـت و  . مسئوليت كيفري باشد

كـه دخالـت   » علم بـه حرمـت  «و » اختيار«، »ادراك«از همين رو بر خالف . شودخداوند مي
حتي در مـورد   1.ها در تكليف يا تنجز آن عقلي است، دخالت بلوغ در تكليف، شرعي استآن

ا هتوان بلوغ را شرط آنكند، نميها حكم ميآن دسته از تكاليف شرعي كه عقل مستقالً بدان
  ).152 /1: 1410نائيني، ( ستدان

مثالً اگر بپذيريم عقل مستقالً به وجوب معرفت در مسائل اعتقادي پيش از بلـوغ و پـس   
توان بلوغ را شرط چنين تكليفي به شـمار آورد  نمايد، نمياز پيدايش تميز و ادراك حكم مي

  ).152 /1: 1410نائيني، (
دانستن طفل در محدودة تميـز و   مقصود از شرعي بودن بلوغ آن است كه گر چه مكلف

كنـد تـا   ادراك او عقالً اشكالي ندارد، مصالح ديگري مانند تسهيل و نظم اجتماعي ايجاب مي
از ايـن رو دخالـت بلـوغ در تكليـف،     . مكلف شدن و مسئول شناخته شدن پس از بلوغ باشد

ود اركـان  دخالت بلوغ در مسـئوليت در ذيـل و سـاية وجـ    . امري تعبدي و سر به مهر نيست
. سازدتعابير برخي فقها گاه اين نكته را به خوبي روشن مي. مسئوليت كيفري قابل فهم است

: قرار داده است، آن گاه گفته است» عقل«مثالً عالمة حلي شرط چهارم از شرايط قصاص را 

                                                 
عيه اين گفته البته هرگز به معناي آن نيست كه بلوغ خود امري شرعي و تعبدي است، يا داراي حقيقت شر. 1

  .سخن اكنون بر سر نحوة دخالت بلوغ در تكليف و مسئوليت است؛ نه چيستي بلوغ. يا متشرعه است
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-شوند بلكه ديه از عاقله گرفتـه مـي  پس اگر ديوانه يا طفل مرتكب قتل شوند، قصاص نمي«

  ).204: 1419حلي، ( ».چون عمد آنان خطاست شود؛
  

  :نقش سن در تعيين مسئوليت كيفري .2.3
در تلقي عرفي و عقاليي، سن به خودي خود با اهليتي كه فرد انسـاني را شايسـتة مخاطـب    

توانـد كاشـف از ايـن    داند، يكي نيست؛ نهايت اين كه سن ميهاي قانوني ميشدن به خطاب
برخي از فقها به اين واقعيت كه بلوغ امري تكويني است، . ي باشداهليت همچون امري تكوين

حتي اين دغدغه كه ممكن است كسي با وجود رسيدن به سـن بلـوغ فاقـد    . انداذعان نموده
. درك و تميز كافي باشد، گاه مطرح شده است؛ هرچند به طور جدي پيگيـري نشـده اسـت   

اي كـه  از كمال طبيعي انسان به گونـه  بلوغ عبارت است«: مثالً محقق خوانساري گفته است
ماية بقاي نسل انسان شود و با قوت عقل انساني همراه باشد؛ و آن حالت انتقال كودكان بـه  

الزمة اين تفسير از بلوغ آن است كه اگر يقـين داشـته باشـيم كسـي بـه      . چنين حدي است
تب نگردد، حتـي اگـر   چنين كمالي نرسيده است، حجر او مرتفع نشود و آثار بلوغ بر وي متر

به چنين امري ملتزم شـوند؛  كه فقها كنم ولي گمان نمي. به سن پانزده سالگي رسيده باشد
اند كه پيش از رسيدن به اين سن ممكن است كسي بـه چنـين حـدي    هر چند برخي بر آن

  ).362 /3: 1405خوانساري، ( ».برسد
مكلـف قلمـداد   . عقاليـي اسـت  اي بر بلوغ، حكيمانه و بيني سن همچون امارهباري پيش

اي كه داراي شناخت و ادراك است، به خودي خود و قطع نظر كردن طفل مميز در محدوده
هاي شرعي هاي قانوني با خطاباز نظم و انضباط اجتماعي عقالً نكوهيده نيست؛ ولي خطاب

شـود؛ حـال آن كـه در    هاي قانوني حالت غالب و عمـوم لحـاظ مـي   در خطاب. متفاوت است
هـاي مـرتبط بـا امـور     امـاره . هاي شخصي مالحظة حال شخص مخاطب كافي اسـت خطاب

به گفتة صـاحب جـواهر،   . عمومي همچنين بر حالت غلبه و رعايت مصالح نوعي مبتني است
كنـد و  شارع در قوانين خود معموالً در تعيين حد و مرز براي امور، حالت غالب را لحاظ مـي 

در فقـه در حـوزة    .)273 /28: 1363 نجفـي، (نمايـد  حـاق مـي  مورد نادر را به حالت غالب ال
اي را يافت كه تأسيسي باشـد؛ نـوع امـارات    توان امارهمعامالت به معناي اعم به دشواري مي

سـن  . هـا را تأييـد كـرده اسـت    معتبر، عرفي و عقاليي است كه شارع مقدس اسـالم هـم آن  
   .تواند از اين قاعده مستثني باشدهمچون اماره نمي

توان بر درستي آن استدالل نمود و اعتبار برابر يك مبناي فقهي كه از وجوه گوناگون مي
كند، در احكامي كه تعبدي محض نيستند و حتـي احكـامي كـه    عقاليي هم آن را تأييد مي

تواند مقيد يا مخصص اطـالق يـا   اند، ارتكازات عقاليي ميواجد هر دو جنبة تعبدي و عقاليي
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از جمله كساني كه چنين مبنايي را پذيرفتـه اسـت، امـام خمينـي     . عي باشدعموم دليل شر
  :به نظر ايشان. است
شود، گاه تعبدي محض است كه عقال راهي به فهم سـرّ و  احكامي كه از شارع صادر مي«

اما گاه احكام شرع ارشـاد بـه راه و روش عقالسـت؛    . راز آن ندارند، مانند بسياري از عباديات
. كنـد داللت مـي ] همچون امارة ملكيت[» يد«يا اعتبار » خبر ثقه«اي كه بر اعتبار همانند ادل

گاه نيز احكام، چيزي است در ميانة اين دو؛ يعني نه از تعبديات محض اسـت كـه عقـال بـه     
كننـد؛ زيـرا   هيچ رو سرّ آن را ندانند و نه صرفاً ارشاد به چيزي است كه عقال آن را درك مي

برند ة آن حكم جزمي ندارند؛ ولي حكم از تعبدياتي است كه عقال بدان راه ميعقال هم در بار
در اين گونـه مـوارد،   . شود كه با آن احكام مناسب استو در ذهنيت آنان چيزهايي يافت مي

شود تا دليل شرعي به ارتكاز ذهنيت عقال و مناسباتي كه نزد آنان معلوم است گاه موجب مي
اي در اين مسئله از ديرباز به گونه .)313 /1: 1385، خمينيسوي مو( »عقاليي منصرف شود

هرچند در بارة اعتبـار   ).306 /1 ):تابي( موسوي، سيدمرتضي(منابع اصولي مطرح بوده است 
عدم توجه مناسب به اين نكتة مهم و استناد بـه اطـالق و   . آن اتفاق نظر وجود نداشته است

ها در چه بستر عرفي ه آن ادله يا مفاهيم مذكور در آنعموم ادلة لفظي بدون توجه به اين ك
اند يا اين كه ارتكازهاي عقاليي در آن بـاره چيسـت و چگونـه در بسـتر     و عقاليي صادر شده

با توجه بـه عقاليـي بـودن دخالـت     . شوند، راهزن است زمان و مكان دچار تغيير و تحول مي
توان اشت از متون ديني ناظر به بلوغ نميعقل و توانايي فكري در تكليف و مسئوليت، در برد

  .ارتكازهاي عقاليي در اين باره را ناديده گرفت
بـر  » سـن «اين آيات به جـاي ذكـر   . قرآن مجيد در آياتي چند به بلوغ اشاره كرده است

ــاهيمي چــون  ــرز ازدواج«مف ــه م ــرز احــتالم «، )6):(4(نســاء( »رســيدن ب ــه م  »رســيدن ب
جدا از تفسيرهايي كه دربارة اين . كنندتكيه مي) 152):5(انعام( »بلوغ اشُد«و ) 59):24(نور(

بويژه بلوغ اَشُد كه نشانگر رشـد  . عناوين شده، آنها همگي به يك واقعيت تكويني اشاره دارند
با لحاظ مناسبت . شناسانه در فرد انساني نظر داردبدني و عقالني است به يك واقعيت زيست

همة عناويني كه در قرآن مجيد براي اشاره به بلوغ ذكر شـده،  : توان گفتحكم و موضوع مي
حتـي  . انـد ها بر رشد بدني و عقالني، موضوع يا متعلق حكم قـرار گرفتـه  به اعتبار داللت آن

بـه اعتبـار ايـن كـه      -بويژه بنا بر برخي تفسيرها از آن –قابليت ازدواج يا دچار احتالم شدن
اين به معنـاي آن اسـت كـه    . اندقرار گرفته متعلق حكماند، موضوع يا كاشف از رشد عقالني

بلوغ جنسي هم به اعتبار اين كه با رشد فكري مـالزم اسـت، در اهليـت خطـاب يـا اهليـت       
شناسانه سن هم به اعتبار اين كه كاشف از همين واقعيت زيست. حقوقي و جزايي نقش دارد
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مـين اعتبـار سـن را در اهليـت     عقالي جهان نيز بـه ه . است، موضوع حكم قرار گرفته است
  .دهندحقوقي يا جزايي دخالت مي

در روايـات  . شـود از مجموع روايات موجود در بارة بلوغ هم همـين مطلـب اسـتفاده مـي    
برخـي از ايـن روايـات    . سن همچون يكي از امارات بلوغ به شمار آمـده اسـت  ) ع( معصومان

ر مقام بيان علت اين كه دختر وقتي به مثال در موثقة عبداهللا پسر سنان د. داراي تعليل است
علت آن اسـت  «: شود، آمده است كهرسد كارهاي خوب و بد او نوشته ميسن نُه سالگي مي

  ).431 /13: 1401عاملي، حر ( »شودكه دختر در اين سن، دچار عادت زنانگي مي
هـا  آناين گونه روايات به حكم داللت علت، مرجع و مفسر همة رواياتي هسـتند كـه در   

به همين ترتيب، برخي روايات در كنار سـن نُـه سـالگي بـه     . سني براي بلوغ ذكر شده است
در  مـثالً . انـد عنوان بلوغ، به مسألة قابليت و توانايي ازدواج و امور جنسي هـم تصـريح كـرده   

  :روايت حمران آمده است
و داراي نُـه  دختر مانند پسر نيست؛ دختر زماني كه ازدواج كند و با وي آميـزش شـود   «

شود؛ تصميم او در خريد و فروش سال باشد، ديگر يتيم نيست؛ مالش به وي تحويل داده مي
-شود؛ حدود هم به نفع او و هم عليه او اجـرا مـي  نافذ است و حدود كامل هم بر او اجرا مي

  ).209 /14؛ 40 /1: 1401 حر عاملي،(» شود
رابطة جنسي را كـه در ايـن روايـت آمـده،     توان قيودي مانند قابليت ازدواج و امكان نمي

كامالً معادل با مسئلة سن قلمداد كرد؛ زيرا ميـان رسـيدن بـه نُـه سـالگي و برخـورداري از       
حمل قيدهاي مذكور بر صرف تأكيد نيز با . هاي يادشده مالزمة هميشگي وجود نداردقابليت

م متكلم حكيم بر تأسـيس  تا جايي كه بتوان لفظ را در كال. اصول تفسير لفظي مخالف است
  .توان آن را صرفاً به تأكيد، تفسير و تعبير نمودحمل كرد، نمي

مـرز   -كه نوعي رشد جسمي و فكري اسـت  -كه احتالم را » حديث رفع«احاديثي مانند 
آنچـه مرجعيـت و محوريـت ايـن گونـه      . كند، نيز داراي همين وضعيت اسـت بلوغ اعالم مي

هـايي چنـد قابـل    است كه روايات بيانگر سن، متفاوت و به دستهكند آن روايات را تأييد مي
. اختالف سن مذكور در مجموع روايات موجود دربارة سن البته تأمل برانگيز اسـت . اندتقسيم

در اين صورت الزم نيسـت  . اين احتمال كه آنها ناظر به شرايط متفاوت باشند، منتفي نيست
  .قانع كننده نيست، كنار نهيم عموالًبرخي از اين روايات را به داليلي كه م

در برخي روايات در كنار ذكر سن همچون معياري براي بلوغ و برخورداري از مسـئوليت  
) ع(در صحيحة عبداهللا پسر سنان از امـام صـادق  . جزائي، به توانايي فرد هم اشاره شده است

  :آمده است كه
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را تمـام كنـد و وارد چهـارده    هنگامي كه طفل به توانايي خود برسد يعني سيزده سال «
شود، خواه دچار احـتالم شـود   سالگي شود، آنچه بر مسلمانان واجب شود بر او هم واجب مي

شود؛ مگر اين كـه  شود و همه چيز براي او جايز مييا نشود؛ و اعمال بد و خوب او نوشته مي
  ). 268 /12: 1401 حر عاملي،( »ضعيف يا سفيه باشد

اگـر سـفاهت بـا    . را تنها ناظر به ضعف در مسائل اقتصادي دانسـت  توان اين دو قيدنمي
حجر اقتصادي مناسبت داشته باشد، ضعف بيشتر با نوعي ناتواني در فهم كه موجب منتفـي  

  .شود، سازگار استشدن مسئوليت يا تخفيف آن مي
  جدا از چنين رواياتي كه ظاهراً يـا صـريحاً موضـوعيت داشـتن سـن در تكليـف را نفـي        

اگـر چنـين    -شـود اي كه براي سن موضـوعيت قائـل مـي   توان گفت اطالق ادلهكند، ميمي
تواند در امر بلوغ بـه  محكوم يك ارتكاز عقاليي است كه سن نمي -اطالقي وجود داشته باشد

  . نحو موضوعيت دخالت داشته باشد
در كنـار  كه بـه سـن   . )32 /1: 1401 حر عاملي،( حتي دربارة رواياتي مانند موثقة عمار

توان گفت مقصود از اين روايات چه بسا آن است كه دهد ميعاليم بلوغ طبيعي استقالل مي
شود؛ معناي  نوعاً حاصل مي) سيزده و چهارده سالگي(هاي مذكور در اين روايات بلوغ در سن

گيرد، طور عام صورت مي اين روايات آن است كه چون وضع امارات از نوع احكام قانوني و به 
امـري   -كه منشأ ترتب احكام و آثار گوناگون در رابطة فرد با ديگران اسـت  -توان بلوغ رانمي

كند كه سن همچـون  در واقع، نظم اجتماعي ايجاب مي. كامالً شخصي و موردي قلمداد كرد
ولي اين به معناي آن نيسـت كـه هرگـاه نـوع افـراد در      . اي بر بلوغ و رشد قلمداد شوداماره

هاي مـذكور  فاقد رشد عقالني و تكامل در درك باشند، همچنان بايد براي سنسنين مذكور 
  . چنان كه گذشت اماره در هر حال بايد جنبة غالبي داشته باشد. موضوعيت قائل شد

بسياري از تحديدهايي كه در نصوص ديني و بويژه روايات    به طور كلي باب تأمل در بارة
تـوان پرسـيد آيـا آن     مي. شرعي صورت گرفته، باز است در بارة موضوعات يا متعلقات احكام

تحديدها در هر حال خصوصيت دارند، يا آن كه همچون عناوين مشير بـه مفـاهيم ديگـري    
اند؟ براي نمونه، قرآن كـريم  اشاره دارند كه آن مفاهيم، موضوع يا متعلق واقعي حكم شرعي

ن كه سـرقت چـه مـالي موجـب     در بارة اي. سرقت را جرم مستوجب مجازات بر شمرده است
حتي در منابع روايـي  . شود، ميان مذاهب اسالمي اختالف نظر وجود دارداجراي مجازات مي

اين احتمال كه . )482 /18: 1401 حرعاملي،( هاي گوناگوني ذكر شده استاماميه نيز نصاب
باشـد،   مقادير تعيين شده در روايات فاقد خصوصيت باشند و موضوع حكم، مال قابل توجـه  

همچنين مدت زمان انتظار براي زني كـه شـوهرش غايـب مفقـوداالثر شـده،      . منتفي نيست
رود كه اين مـدت اشـاره   احتمال مي. چهار سال از هنگام مراجعه به حاكم تعيين شده است
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تواند اين امر مي. روشن شدن وضعيت فرد در آن وجود دارد به زماني باشد كه معموال امكان 
به همين دليل فقها برخي تحديـدهاي مـذكور در   . به جامعة ديگر متفاوت باشداي از جامعه

انـد؛ بـراي   روايات را قاطعانه زمانمند و ناظر به مصالح موجود در زمان صدور روايات دانسـته 
در پيمان ذمه با غيرمسلمانان مقاديري را به عنوان ميزان جزيـه  ) ع(نمونه با آن كه امام علي

 انـد قيهان اين مقادير را بر مقتضاي مصلحت در آن زمـان حمـل نمـوده   تعيين كرده است، ف
  ).299 /1 :1408 جعفربن الحسن، حلي،(

  به هر رو در تحليل نسبت ميان روايات تعيين سن بـا مفـاهيم مـذكور در قـرآن مجيـد      
تـوان تفسـيرهايي   مي. توان گفت اين روايات در صدد بيان مصداق عيني آن مفاهيم استمي

به اين معنا كه . دست را كه شمار آنها در روايات كم نيست از نوع بيان مصداق دانستاز اين 
پس براي فهم واقعيت بلـوغ  . كنداين تفسيرها مفاهيم مذكور در عموم قرآني را منحصر نمي

سـان  رنگ شود؛ بديننبايد به راهي رفت كه مرجعيت و محوريت مفاهيم قرآني منتفي يا كم
  .شمارندمصاديقي از بلوغ را برمي روايات بيانگر سن،

  
  :رابطة ميان سن و ديگر امارات بلوغ .3.3
توانـد  كند كه سن نميبيني امارات ديگري جز سن براي بلوغ نيز اين باور را تقويت ميپيش

بيني امارات گونـاگون بـراي احـراز    به طور كلي، پيش. در تعيين بلوغ موضوعيت داشته باشد
گـاه از  . انـد عناي آن نيست كـه همگـي در امـاره بـودن كـامال مسـتقل      موضوعات لزوماً به م

اي به دليـل كاشـفيت نـوعي از امـارة ديگـر      شود كه امارهمناسبت حكم و موضوع روشن مي
مثال اگر رواياتي، عمل حقوقي خاصي را از طفل ده ساله تجويز و تصحيح نمايد . معتبر است

تـوان  طفل داراي درك باشد، صحيح بداند، مي و روايات ديگري همان عمل را در صورتي كه
چنان . حدس قوي زد كه ذكر ده سال به اعتبار حصول درك و تميز نوعي در اين سال است

 /3 :1417موسـوي خـوئي،   ( انـد اي از فروعات دقيقاً به همين راه رفتهكه برخي فقها در پاره
توان صرفاً با استناد بـه روايـات   اي فاقد درك و تميز باشد، نميپس اگر طفل ده ساله). 273

همچنين اگر رواياتي شيرخوردني را كه باعث رويـش  . سن، عمل حقوقي او را صحيح دانست
شود سـبب محرميـت رضـاعي بدانـد و روايـاتي ديگـر معيـار در حصـول         گوشت و خون مي

آن  توان گفت اعتبـار عـدد بـه دليـل    محرميت را ده يا پانزده بار شيرخوردن اعالم كنند، مي
پـس  . شـود است كه معموال با اين تعداد شيرخوردن مالك رويش گوشت و خون حاصل مي

اگر در خصوصيات مربوط به عدد، شك و ترديدي پيدا شود، مرجـع تفسـير شـك، روايـاتي     
اين گفته در مورد سن و تميز و درك واقعي . دانداست كه مالك را رويش گوشت و خون مي

  .آيدهم صادق مي
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دهد كه آنان در مقايسه ميان سن و احتالم به چنـين  هاي فقها نشان ميلبرخي استدال
داند، مخالف بـا ظـاهر   ادريس روايتي كه سن بلوغ را ده سال ميابن. اندرويكردي پايبند بوده

او با اشاره به ظاهر عبارتي از شيخ طوسي كه حـد  . قرآن، سنت و اصول مذهب دانسته است
شـود؛ زيـرا مخـالف بـا     به اين قول، توجه و اعتماد نمي«: فته استبلوغ را ده سال دانسته، گ

قلـم  : كـه ) ص(اصول مذهب ما و مخالف با ظاهر قرآن و سنت است؛ به دليـل گفتـة پيـامبر   
؛ و پسربچة ده ..تكليف از سه كس برداشته شده است؛ از طفل تا گاهي كه دچار اختالم شود

ر كسي او را قصاص كند و در برابر كسـي كـه   ساله هنور به حد احتالم نرسيده است؛ پس اگ
). 325 /3: 1410حلي، ابن إدريـس،  ( »كشته است، بكشد، قلم تكليف را از او برنداشته است

گفته، سني بـراي بلـوغ ذكـر نشـده اسـت،      با توجه به اين كه در قرآن مجيد جز تعابير پيش
به بلوغ در قـرآن مجيـد بـه    مقصود او از ظاهر قرآن، اين فهم متعارف است كه عناوين ناظر 

اسـتدالل او  . شوداي از رشد و آگاهي داللت دارند كه معموال در ده سالگي حاصل نميدرجه
دهـد كـه او جـوهر بلـوغ را     به حديث رفع قلم براي رد اين روايت نيز به روشني نشـان مـي  

عمـوالً  پس اگر روايتي سني را تعيين كنـد كـه بلـوغ زيسـتي در آن سـال م     . دانداحتالم مي
عالمة حلي نيز رأي ابـن إدريـس را برگزيـده، گفتـه     . تواند مقبول باشديابد، نميتحقق نمي

 هاي جواز قصاص، بلوغ است كه در پسر بچـة ده سـاله موجـود نيسـت    از جمله مالك: است
  ).282 /9: 1415 يوسف بن مطهر، حلي،(

اي را ميان روايـات  ابطهذكر اماراتي ديگر در كنار سن در برخي روايات، چنين نسبت و ر
براي نمونه، برخي روايـات  . كندشناسانه تأييد ميسن و بلوغ همچون امري تكويني و زيست

رواياتي چند، خوردن ذبيحة . رسيدن به قدي معادل پنج وجب را از عاليم بلوغ دانسته است
؛ 238 /6 :1387كلينـي،  ( كسي كه به اندازة پنج وجب قد داشته باشد را تجويز نموده است

اي حتي براي اثبات مسـئوليت  به موجب برخي روايات چنين اماره ).333 /3: 1404صدوق، 
  .) 114 /4 :1404 ،صدوق( كيفري هم كافي دانسته شده است

از . ر رشـد و بلـوغ عقلـي آنهـا باشـد     تواند نشانگپيداست كه قد افراد به خودي خود نمي
توان برداشت كرد كه اندازة قد در تعيين بلوغ، به نحو موضوعيت دخالـت  چنين رواياتي نمي

ابـداع روايـات   » غـالم خُماسـي  «آيد كه اصطالح شناسي برميحتي از برخي منابع لغت. دارد
كـودكي كـه داراي   به معنـاي  » خُماسي«شناسي، واژة به گزارش بسياري منابع لغت. نيست

 .)212 /2: تاآبادي، بي فيروز( شده استزبانان استعمال ميپنج وجب قد است، در ميان عرب
مقصود از اين تعبير طفلي است كه آخرين دوران كودكي خود را كه به دوران بزرگي متصـل  

اي گيـري عرفـي بـر   واحد اندازه» وجب«به گزارش روايات و منابع تاريخي، . گذرانداست، مي
تقدير آب كر به وجب در روايات هم چه بسا مبتني بر همين . هاي ديگر نيز بوده استمقوله
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اي ساده است كـه نظـام ثبـت احـوال در آن شـكل      چنين رواياتي ناظر به جامعه. عرف است
اين احتمال وجود دارد كه روايات ناظر به بلوغ در عصرهاي متأخر به جاي تأكيد . نگرفته بود

  .قد و عاليم طبيعي بيشتر بر عنصر سن تأكيد نموده باشدبر اندازة 
داننـد از آن رو در بحـث   به هر رو رواياتي كه اندازة قد را در بلوغ و مسئوليت دخيل مـي 

كنند تا بپذيريم كه در متون ديني گـاه امـاراتي   اند كه به ما كمك ميبلوغ مفيد و با اهميت
تبار كشف از واقع، حالت غالبي دارند، و نه ضرورتاً ذكر شده كه نه موضوعيت دارند و نه به اع

مطمئنا نظم پيچيدة كنوني در جوامع بشري اندازة قـد را  . انداي بهترين امارهبراي هر جامعه
فقيهان نيز با استناد به همين ارتكاز عقاليي اين روايـات  . پذيرداي بر بلوغ نميهمچون اماره

اين روايات در شـرايط زمـاني خاصـي در جوامـع سـادة      ولي بعيد نيست . اندرا جدي نگرفته
  .اندگذشته كارآيي داشته

توان گفـت بلـوغ   با توجه به مجموع تعابير قرآن مجيد و روايات گوناگون در بارة بلوغ مي
هاي الهي است؛ اين امر عقالً بر درجـاتي  به نظر شارع، همان اهليت مخاطب شدن به خطاب

با توجه به تأثير عوامل گوناگون در رسيدن بـه ايـن درجـه از    . از رشد و آگاهي متوقف است
سـن بـه اعتبـار نظـم     . اي به جامعة ديگر متفـاوت باشـد  تواند از جامعهرشد، تحقق بلوغ مي

عمومي، امارة نوعي مناسبي براي تعيين اين تحول فكري و عقالني است؛ اما اماره بودن سن 
با توجـه بـه لـزوم    . بلوغ موضوعيت داشته باشد اي نيست كه سن در تعييننزد عقال به گونه

شود، در هر حال بايد حالـت غـالبي داشـته    غالبي بودن اماره، سني كه امارة بلوغ قلمداد مي
  .باشد

  
  :هاي حقوقي و عباديتفكيك سن مسئوليت كيفري از ديگر اهليت .4

ن از تفكيـك سـن   تـوا هـا مـي  پردازيم كه بـا اسـتناد بـه آن   اي ميدر اين بخش به ذكر ادله
  .هاي عبادي و حقوقي دفاع نمودمسئوليت كيفري از ديگر اهليت

  
  :فرآيندي بودن بلوغ .1.4

. به حكم شواهد تجربي، علمي و شهودي، رشد انسان در همة مراحل تكاملش تدريجي است
. تواند با اين واقعيت آشـكار نامتناسـب باشـد   هاي فرد نميبه حكم عقل، تكاليف و مسئوليت

گذاري اصوال امري اعتباري است، اما امر اعتباري در ايـن بـاره همچـون    ع تكليف و قانونوض
شناسانه بيگانـه و يـا نامتناسـب    تواند با واقعيات تكويني و هستيبسياري ديگر از موارد نمي

كند تا نوعي رابطه ميان درجات رشـد و  رعايت تناسب ميان اعتبار و تكوين ايجاب مي. باشد
رعايـت ايـن تناسـب در عمـل بـه طـور كامـل        . يزان مسئوليت وجود داشته باشدآگاهي و م
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هـاي  ويژگـي . پذير است نبايد آن را از نظـر دور داشـت  ناممكن است؛ اما تا آن جا كه امكان
طلبد كه چه بسا با دركـي كـه بـراي    مسئوليت كيفري، سطح خاصي از آگاهي و درك را مي

  . صادي بدان نياز است، متفاوت باشدهاي حقوقي، عبادي و حتي اقتاهليت
  

  :پذيرش ارتباط ميان مراحل رشد با ميزان اهليت و مسئوليت در فقه رايج .2.4
بندي و تفكيك ميان مراتب گوناگون اهليت و مسئوليت صريحاً اي از درجهدر فقه رايج، گونه
  اري مترتـب  در مرحلة پيش از بلـوغ، بـر افعـال و رفتارهـاي كـودك آثـ      . پذيرفته شده است

براي نمونه، روايات و فتاوا وصيت طفلي كه به سن ده سالگي رسيده باشد را صحيح . شودمي
ها و توان نسبت به همة اهليتدهد كه نمياين نشان مي ).271 /28: 1363نجفي، ( دانندمي

بر خالف برخي تعـابير فقهـي   . اي يكسان مرزبندي كرداستمتاعات حقوقي و جزايي، به گونه
موسـوي  ( كنـد العباره و حتي گاه در رديف بهايم و مجـانين قلمـداد مـي   كه طفل را مسلوب

دهـد كـه   مطالعة متون فقهي نشان مي، )34: 1364 ؛ موسوي خوئي،111 /5: 1368خويي، 
دانند و اعمال و رفتارهاي او را به لحاظ حقـوقي  نمي» العبارهمسلوب«فقيهان طفل را مطلقا 

  ).258 /3 :1417 :موسوي خوئي( .شمارنداثر نميبي
در امور جزايي نيز تأديب طفل مميز و عدم جواز تأديب طفل غير مميز همراه بـا اذعـان   

پس از رسيدن به بلوغ نيز . اند، پذيرفته شده استجزايي به اين كه اين هر دو فاقد مسئوليت
  .بندي پذيرفته شده استاي از همين دستهمرتبه

كه امري جـز بلـوغ اسـت، نمونـة     » رشد«واز تصرفات مالي به متوقف نمودن صحت و ج
پذيرفتن اين كه بالغ غيـر رشـيد تنهـا از مداخلـه در     . بندي استروشن ديگري از اين دسته

مثالً التزام به اين كه دختر بچة نُه سـاله چـون   . نمايدامور اقتصادي منع شده، گاه غريب مي
كند و همسر آيندة خـويش را انتخـاب كنـد و بـه     تواند ازدواج به سن بلوغ رسيده است، مي

توانـد  ادارة خانواده و تربيت فرزند بپردازد، اما اگر در امور اقتصادي رشد نيافتـه باشـد، نمـي   
درست است كـه  . بدون اذن يا اجازة ولي خود مهرية نكاح خويش را تعيين كند، دشوار است

گر تفكيك نمـود؛ امـا بـه احتمـال زيـاد      هاي گوناگون ادراك و تميز را از يكدي توان حوزهمي
هرگاه شرع تصميم كسي در بارة ميزان مهرية همسرش را تأييد ننمايد، اصل ازدواج او را هم 

  بـراي صـحت تصـرفات مـالي، بسـيار      » رشـد «بيني شرط  سان پيش بدين. تأييد نخواهد كرد
سئوليت كيفري را هـم  اي رشد متناسب با متوان از اين رويكرد شارع گونهمي. اهميت استبا

امري رازمند و سـر بـه    بويژه اين كه محجور نمودن طفل از تصرفات اقتصادي، . استنتاج كرد
شارع مقدس اسالم در اين باره نيز همچون ديگر مواردي كه افـرادي را محجـور   . نيست  مهر

  ت هـا معتبـر نمـوده مصـلح    قلمداد كرده و اذن و اجـازة ولـي يـا ديگـري را در تصـرفات آن     
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كند تا از سرماية طفل كه ايجاب مي عليه را در نظر داشته است؛ نيز مصلحت جامعه كه مولي
  . اي سرماية جامعه هم هست، پاسداري شود به گونه

كند تا كودك نتواند در تصرفات اقتصادي مسـتقل  اگر مصلحت طفل و جامعه ايجاب مي
كند؛ كيفري را هم ايجاب مي باشد، همين مصلحت، شناسايي نوعي محدوديت در مسئوليت

  زيــرا بنيــاد مســئوليت كيفــري نيــز همچــون اهليــت اســتيفاي اجــراي حقــوقِ مربــوط بــه 
بـه همـين ترتيـب،    . هاي مالي در هر حال برخورداري از رشد عقالني و ذهني استصالحيت

هاي اجتمـاعي اسـت، سـخت اهتمـام     هرگاه شارع مقدس به حفظ اموال طفل كه از سرمايه
ضـمن  . اي انساني اهتمامي شديدتر دارد، به حفظ و بقاي خود طفل همچون سرمايهورزدمي

اين كه به شرحي كه گذشت ايجاد رابطه و توازن ميـان درك عقالنـي و مسـئوليت كيفـري     
  .اي از مقررات شرعي نيز اصل اين رويكرد را تأييد نموده استامري عقاليي است و مجموعه

بنـابر يـك رأي   . ها متفاوت اسـت فراد بالغ بسته به سن آناي جرايم در احتي كيفر پاره
فقهي، مجازات پيرمرد و پيرزن زانيِ محصن جمع ميان تازيانه و رجم است؛ اما كيفـر جـوان   

داري رايج بـود، اسـالم ميـان    به همين ترتيب در آن روزگار كه برده. محصن تنها رجم است
مسلمان تفاوت گزارده است؛ اين به معناي آن مسئوليت جزايي بردة بالغ مسلمان با فرد آزاد 

است كه مسئوليت كيفري با ميزان امكانات فرهنگي و آموزشي كه جامعه در اختيار افـراد و  
تواند متفاوت باشد، حتي اگر اين تفاوت ميان دو دسته از افـراد بـالغ   دهد مياصناف قرار مي

ها بر پاية سـن و در واقـع بـه اعتبـار     تها و مسئولياي از تفكيك صالحيتها نمونهاين. باشد
  .  مراتب رشد عقالني افراد است كه در شرع وجود دارد

هـاي  هاي مسئوليت كيفـري، تفكيـك اهليـت كيفـري از ديگـر اهليـت      به دليل ويژگي 
هاي ديني و توسعة همان اين ديدگاه ملهم از آموزه. رسدحقوقي و عبادي بالمانع به نظر مي

  .ارع، خود اصل آن را در حوزة تصرفات اقتصادي صريحاً پذيرفته استرويكردي است كه ش
برخـي فقهـا در   . سـابقه نيسـت  دخالت دادن رشد در مسئوليت كيفري چندان هـم بـي  

از ) ق726-648( عالمـة حلـي  . انـد اي از حدود به لزوم شرط رشد تصريح كردهخصوص پاره
سر پانزده ساله را افزون بر بلوغ به رشد فقيهان نامدار شيعي صريحاً قصاص دختر نُه ساله و پ

  ).249 /2: تابي ،)حسن بن يوسف( حلي( مشروط نموده است
روشن نيست آيا مقصود، همـان رشـدي   . او البته در بارة معناي رشد توضيح نداده است 

است كه شرط صحت تصرفات در امور مالي است يا رشدي خاص كه متناسب بـا مسـئوليت   
شهيد ثـاني  . احتماال مقصود او همين معناي دوم است. جب قصاص استدر برابر جرم مستو

دليـل آن بـراي مـا    : آن كه آن را صريحا رد كند، گفته اسـت با اشاره به اين فتواي عالمه بي
اين در حالي اسـت كـه وجـه عقلـي و      ).426/ 4 :1428 ،)شهيد ثاني( عاملي( روشن نيست
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مه در مبحث حد شرب مسكر نيز يكي از  شـرايط  عال. عقاليي فتواي عالمه كامالً واضح است
 /2 :)تـا بـي ( ،)حسـن بـن يوسـف   ( حلـي ( دانداجراي حد را ارتكاب آن توسط بالغ رشيد مي

كند كه لواط خواه با تفخيذ باشد يا با دخول، او در مبحث اقرار به لواط نيز تصريح مي ).226
لغ رشـيد آزاد مختـاري كـه بتوانـد     با شهادت چهار مرد عادل يا چهار بـار اقـرار از سـوي بـا    

-بدين. )537 /3 :1413 ،)حسن بن يوسف( حلي( شودمضمون اقرار را اراده نمايد، ثابت مي

اين فتوا نيز . كندسان او يك بار ديگر در امر جزايي در كنار بلوغ به عنصر رشد هم اشاره مي
ي نرسيده باشـد كـه بتوانـد    اگر بالغي هنوز به چنان رشد. كامالً منطقي و برابر موازين است

بويژه اين كه اقرار . توان به صرف اقرار او بسنده كردلوازم جزايي اقرار خود را درك كند، نمي
طـي فقعـاني   ابـن . در دعواي كيفري از ارزش و اعتبار اقرار در دعواي مدني برخوردار نيسـت 

بلـوغ و اختيـار از    از فقيهان شيعي نيز در حـد لـواط، رشـد را در كنـار    .) ق855 درگذشتة(
  ).297 :1418عاملي فقعاني، ( شرايط اجراي حد دانسته است

بيني شـده اسـت كـه در برخـي از متـون      طُرفه اين كه شرط رشد در مورد جرمي پيش
فقهي علم به حرمت از شرايط اجراي مجازات آن به شمار نيامده است؛ شايد به اين دليل كه 

اي از و بر خالف زنا كه افراد ممكـن اسـت در پـاره    قبح و زشتي لواط، فطري و طبيعي است
تـوان  بدين لحـاظ مـي  . مصاديق آن دچار اشتباه شوند، در اين باره امكان اشتباه وجود ندارد

داند، به طريـق اولـي در ديگـر جـرايم هـم      گفت كسي كه رشد را در بارة اين جرم شرط مي
  .شرط خواهد دانست

د خصوصيتي در نظر گرفت كه آنها را از اين لحاظ از توان براي جرم لواط يا قتل عمنمي
توان گفت چه بسا ارتكاز فقها آن است كه در همة از همين رو مي. سازدديگر جرايم جدا مي

كننـد، نـوعي رشـد را در    مواردي كه در مقام بيان شرط مسئوليت كيفري به بلوغ اشاره مـي 
گويند، سخن مي» كمال«از » بلوغ«به جاي اين احتمال بويژه در مواردي كه آنان . نظر دارند

  .شودتر ميقوي
دهد مقصود آنان شود كه نشان ميهاي ديگري هم يافت ميدر كلمات فقيهان گاه اشاره

مـثال در مبحـث   . از بلوغ در امور جزايي مجرد بلوغ به معناي رسيدن به سني معـين نيسـت  
هده داشته اسـت، اعتقـاد بـر ايـن     اي كه مسئوليت آموزش شناي ديگري را بر عضمان مربي

اگر كسي كه در حال آموختن شناست، كبير رشـيد باشـد ضـماني بـر معلـم شـنا       : است كه
نخواهد بود؛ زيرا هر گاه بالغ عاقل در حال فراگرفتن شنا غرق شود، خود احتيـاط را در بـارة   

؛ 399 /3: 1410، حلي، إبن إدريـس (خويش ترك كرده است، پس ضماني بر ديگري نيست 
  ).476/ 4: 1428، الدينعاملي، زين
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توان مسألة سن گيرد نيز نميبينيم كه حتي در بارة اقداماتي كه عليه فرد صورت ميمي 
كننده به شمار آورد؛ بلكه در مقام حكم بـه ضـمان يـا عـدم     را همچون معياري كامال تعيين

  . ردديده را نيز بايد لحاظ كضمان، در مواردي ميزان درك فكري بزه
به هر رو با توجه به اين كه گوهر و بنياد مسئوليت كيفري، رشد و آگاهي فكري اسـت و  

گيرد، موقوف شـدن اصـل و مراتـب مسـئوليت     اين عنصر به تدريج در فرد انساني شكل مي
  بـر خـالف آنچـه گـاه گفتـه      . كيفري به ميزان رشد و آگاهي، بسيار طبيعي و معقـول اسـت  

اين شيوه، مبناي عمل بسـياري  . شوداين مبنا ماية هرج و مرج نمي گذاري برشود، قانونمي
  .اندآن جوامع به دليل پايبندي به اين شيوه دچار هرج و مرج نشده. از كشورهاست

مسئول دانستن كودكان بسته به وضعيت رشد عقاليي آنان اين فايده را هم دارد كه باب 
سازد؛ چه هر گاه طفل را هر چند را محدود مي استفاده از آنانبزهكاري اطفال يا امكان سوء

مميز باشد صرفاً به اين دليل كه هنوز به سن بلوغ نرسيده اسـت بـه كلـي فاقـد مسـئوليت      
بدانيم، باب سوء استفاده از كودكان و ابزار قرار دادن آنان براي بزهكاري توسط افـراد شـرور   

  .شودفراهم مي
  
  :امروزيويژگي مسئوليت كيفري در جوامع  .3.4

مسئوليت كيفري در جوامع پيچيدة امروزي با مسئوليت كيفري در جوامع سـادة گذشـته را   
توان كامالً يكسان دانست؛ جوامع امـروزي معمـوالً داراي مجموعـة مفصـلي از مقـررات      نمي

بويژه در سن نُه سـالگي بـراي    -مسئول دانستن فرد در يك نقطة معين از سن. كيفري است
پذير نيست؛ اگـر بخـواهيم دختـر نُـه سـاله را      ه كل مقررات كيفري امكاننسبت ب -دختران

ها را تر جرايم و مجازاتنسبت به كل سياهة جرايم مسئول بدانيم ناگزير بايد از سنين پايين
كودك در چنين سني هنوز قادر نيست بسياري از مفاهيم مربـوط بـه   . به وي آموزش دهيم

اي از مفاهيم به او بلكه آموزش دادن پاره. خوبي تصور كندعنصر مادي و معنوي جرايم را به 
تـوان بـدون توجـه بـه ايـن      سان امـروزه نمـي  بدين. انگيز و حتي حرام باشدتواند مفسدهمي

واقعيت صرفاً بر ظاهر رواياتي كه سن بلوغ عبادي، اهليت حقوقي و جزايـي را يكـي قلمـداد    
آموزيم كـه تـا حـدود    ود قوانين و مقررات شرع ميما اين رويكرد را از خ. كند، تأكيد كردمي

-بويژه در حوزة امور كيفري نمـي . زيادي اهليت را تابعي از ميزان درك افراد قرار داده است

هـا در آن  توان احكام جزايي يك جامعة كامالً ساده و ابتدايي را كه سياهة جرايم و مجـازات 
انگـاري و قابـل كيفـر    هي از رفتارها را جـرم اي پيچيده كه انبوكامالً محدود است، به جامعه

  .دانسته است، مقايسه كرد
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شود نيز نوعي حتي در كشور ما كه بر پيروي از نظرية مشهور در بارة سن بلوغ تأكيد مي
هاي گوناگون وجود دارد؛ تعيين سن هيجـده  تمايل عملي به پيروي از نظرية تفكيك اهليت

ري از اقدامات مالي و اقتصاديِ رسمي ماننـد گشـودن   سال براي شركت در انتخابات يا بسيا
ها و مؤسسات مالي نشان از تمايل به همين رويكـرد دارد؛ زيـرا اگـر    حساب و اعتبار در بانك

شوند و چند سال پس از آن به سـن  دختران در نُه سالگي و پسران در پانزده سالگي بالغ مي
بـالغ عاقـل رشـيد را از تصـرف در شـئون       رسند، چه دليلي دارد كه افـراد رشد مالي نيز مي
التزام به اين موارد مبتني بر اين ارتكاز عقاليي است كه هر فـرد بـالغي را   . خويش منع كنيم

هـا و اهليـت اسـتيفاي حقـوق     توان به صرف رسيدن به سن معيني، از همـة مسـئوليت  نمي
  .برخوردار دانست

   
  :ارتباط مسئوليت كيفري با نظم عمومي .4.4
. از ادلة ناظر به تعيين حد بلوغ و تكليف، تعيين سن بلوغ و تكليف، امري عمومي اسـت جدا 

نمايـد، بلـوغ را بـه    حفظ نظم عمومي كه در بسياري موارد، رعايت حالت غالب را ايجاب مي
در زمينة مسئوليت كيفري، به دليل ارتباط شديد جرم و مجازات بـا  . زندحاكميت پيوند مي

هايي از بلـوغ كـه بـه امـور     توان جنبهسان ميبدين. شودتر ميند عميقنظم عمومي اين پيو
-هايي از آن كه به امور عمومي ارتباط پيـدا مـي  شود را از جنبهشخصي و عبادي مربوط مي

بويژه ارتباط مسئوليت كيفري با نظـم عمـومي بسـيار شـديد و معنـادار      . كند، تفكيك نمود
  .است

هـا  انگـاري و اجـراي مجـازات   لت حاكميت صالح در جـرم برابر موازين فقهي، ميزان دخا
گسترده است؛ در حوزة تعزيرات، دليل استواري در اختيـار نـداريم كـه حاكميـت بايـد هـر       
گناهي را جرم بينگارد؛ چنان كه شهيد اول تصريح نموده است، تعزير بـيش از آن كـه پيـرو    

بلكه ). 143):تابي(شهيداول،  ،مكي.(كندپيروي مي» مصلحت«باشد، از عنصر » گناه«عنوان 
واليـت  برابر موازين اسالمي از جمله قاعدة سلطة مردم بر جان و تن خـويش، و اصـل عـدم    

كسي بر ديگري و اين كه جزا و كيفر، شرّي است كه تنها بايد در حد ضرورت بـه سـراغ آن   
كـه در  -حـاكم  همزمان واگذار نمودن تعزير بـه امـام و   . انگاري استرفت؛ اصل بر عدم جرم

  نيـز بـه حكومـت صـالح در چنـد و چـون        -واقع تجلي عقالنيـت جمعـي  مسـلمانان اسـت    
هـا بـه   اي از آنپس اختصاص دادن جرايم تعزيري يا پاره. دهدانگاري و تعزير اختيار ميجرم

افرادي كه افزون بر بلوغ به درجة كافي از رشد فكري و رواني رسيده باشند، مخالف مـوازين  
  توانـد رفتارهـاي خاصـي را بـراي     يست؛ اين به معناي آن اسـت كـه حاكميـت مـي    شرعي ن

اين البته هرگز به معناي حالل شـمردن محرمـات   . انگاري نمايدهاي سني خاصي جرمگروه
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انگاري تنها حرمـت شـرعي مـد    شرعي نيست؛ زيرا قلمرو جرم و گناه يكسان نيست؛ در جرم
  .شوداجتماعي ديگر هم بايد توجه نظر نيست؛ بلكه به انبوهي از مصالح 

شود، بنا بر قول به جـواز اجـراي حـدود    دربارة حدود نيز بر خالف آنچه گاه پنداشته مي
، اختيارات حكومت صالح در چند و چون اجـراي  )ع( توسط فقيه در زمان غيبت امام معصوم

ين باشـد؛ يعنـي   تواند همـ مي» إقامه الحدود إلي اإلمام«يكي از معاني . حدود گسترده است
بر فرض كـه بلـوغ   . سنجي امام در چند و چون اجراي حدودگسترده بودن اختيار و مصلحت

عبادي براي دختران و يا پسران در نُه يا سيزده يا پانزده سـالگي ثابـت شـود تـأخير اجـراي      
هـاي پـيش از   حدود اصطالحي به سني پس از آن و به كار گرفتن تأديب يا تعزير براي سال

هرگاه اصل اجراي حدود در اختيار حاكميت صالح اسـت،  . با موازين شرع مخالف نيستآن، 
هـايي مصـداق   سنجيچنين مصلحت. چند و چون اجراي آن به طريق أولي در اختيار اوست

جدا از سند ايـن روايـات، و جـدا از    . كه در روايات از آن نكوهش شده، نيست» تعطيل حد«
ثي ناظر به خصوص حد بـه معنـاي اصـطالحي آن باشـد،     اين كه روشن نيست، چنين احادي

ها بيشتر ناظر به اعمال تبعيض يا به كارگيري معيارهاي دوگانه در اجـراي حـد يـا عـدم     آن
و ) ص(هاي معقول و خردمندانه كه پيـامبر سنجياجراي آن به طور گزافي است؛ نه مصلحت

  .اندودهنمها توجه ميخود در اجراي حدود بدان) ع(اميرالمؤمنين
حتي قصاص را نبايد امري كامالً شخصي و رها از دسترس مداخالت حكـومتي دانسـت؛   

توجهي به واقعيـت ايـن جـرم و عـدم تأمـل در      خصوصي قلمداد كردن جرم قتل ناشي از بي
هاي خصوصي جرم قتل يا ايراد ضرب و جرح مستلزم تأييد جنبه. نصوص مربوط به آن است

شماري از احكام و نصوص دينـي  . هاي عمومي آنها نيستجنبه قصاص، هرگز به معناي نفي
) 66: 1389نوبهار، .(بيانگر جنبة عمومي جرم قتل عمد و ديگر جرايم مستوجب قصاص است

اين خود  .)32):5(مائده( قرآن مجيد قتل نارواي يك تن را همچون قتل همگان دانسته است
نكته است كه جرم قتل عمد، تعدي به نوع  اشاره به آسيب عمومي ناشي از قتل و بيانگر اين

انسان و كليت جامعه بشري و اقدامي عليه عموم است؛ چنين امري نه خصوصي اسـت و نـه   
  . توان در صالحيت انحصاري اولياي دم دانستواكنش عليه آن را مي

 ريزي كه قرآن مجيد بر آن تأكيـد نمـوده اسـت   نهي اولياي دم از اسراف در قتل و خون
اين تضمين با شناسايي حـق نظـارت   . گمان نيازمند به ضمانت اجراستبي ).33: 17، ءاسرا(

  .شودحاكميت صالح به نمايندگي از جامعه در اجراي قصاص عملي مي
اي كه مقتول بـدان  به حكم قرآن مجيد در قتل خطايي حكم ديه بسته به اين كه جامعه

اي اگـر مقتـول از جامعـه   . ، متفاوت اسـت اي با مسلمانان داشته باشدوابسته است چه رابطه
باشد كه ميان آنان و مسلمانان حالت دشمني و عداوت باشـد، حتـي اگـر مقتـول مسـلمان      
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اي باشد كه ميان آنان و مسـلمانان  باشد، پرداخت ديه الزامي نيست؛ اما اگر مقتول از جامعه
. مقتول مسلمان نباشدپيمان دوستي وجود داشته باشد، پرداخت ديه الزامي است، حتي اگر 

هاي عمومي و اجتماعي در نـوع واكـنش بـه    اين به معناي آن است كه جنبه) 93 ):4(نساء(
  .جرم قتل نقش دارد

هـاي عمـومي   واگذاري اجراي قصاص به حاكميت نيز به معناي برخورداري آن از جنبـه 
را ) ص( حمـد خداوند، م«: آمده است كه) ع( در روايت حفص پسر غياث از امام صادق. است

اي است كه خداونـد آن  شدهها شمشير غالفبا پنج قدرت به پيامبري برانگيخت؛ يكي از آن
را به ديگري واگذار نموده ولي حكم دربارة آن در اختيار ما است؛ و آن شمشيري اسـت كـه   

جان در برابـر جـان؛ پـس ايـن اختيـار بـه       : شود؛ خداوند فرموده استقصاص با آن اجرا مي
/ 1 :)تـا بـي ( عياشـي، ( ».مقتول واگذار شده، ولي حكم در بارة آن در اختيار ما اسـت  اولياي
324.(  

شـد، برابـر برخـي    داري كه برده در تلقي مردم، مال موال قلمداد مـي در دوران رواج برده
كشت، موال بايد افزون بر كفارة قتـل خطـا شـديداً تنبيـه     روايات هرگاه موال بردة خود را مي

 /19: 1401 حـر عـاملي،  (المال بپردازد و براي مدتي تبعيـد شـود   عبد را به بيت شود و دية
مواليي كه بردة خـود را  ) ع(كه علي: آمده است) ع(حتي در روايت مسمع از امام صادق). 69

با شكنجه كشته بود، به صد ضربه تازيانه، يك سال حبس و پرداخـت قيمـت بـرده محكـوم     
گرچه بخشي از اين كيفر براي ارتكاب جرم شكنجه است،  .)68 /19: 1401 حر عاملي،(كرد 

بينيم كه قتـل عمـد جرمـي كـامال     مي. بخش عمدة آن براي ارتكاب جرم عمومي قتل است
خصوصي تلقي نشده است و از اين منطق پيروي نشده است كه مواليي بردة خـود را كشـته   

  . ي استوجود ندارد، تعقيب و كيفر هم منتف است و چون شاكي خصوصي
اند توسط حاكم تعزير و به همين ترتيب، شركاي جرم قتل كه توسط اولياي دم عفو شده

دهد كـه تعـاليم اسـالمي    ها همگي نشان مياين .)19/3: 1401 حر عاملي،( شوندحبس مي
  .داندجرم قتل را كامال خصوصي نمي

امـروزه تلقـي   توان گفـت  حتي بر فرض كه جرم قتل كامالً خصوصي تلقي شده بود، مي
كنـد،  نصوصي كه جرم قتل عمد را خصوصي تلقي مـي . عقاليي از اين جرم تغيير كرده است

امروزه عقالي جهان جرم قتـل را  . شدناظر به فضايي است كه اين جرم خصوصي قلمداد مي
از آن رو  هاي عقاليـي صـرفاً  توان گفت كه چنين تغييراتي در تلقينمي. دانندخصوصي نمي

ان شارع، نوعي ديگر از تلقي عقاليي رايج بوده است، توسط شارع مقدس نفي شده كه در زم
. اي ديگر نيستزيرا تأييد يك روية عقاليي به خودي خود به معناي ردع و منع از رويه. است
هـاي عملـي در جامعـة شـبه     توان به شرع اقدس نسبت داد كه آن تنها با بناهـا و رويـه  نمي
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-توان گفت شارع مقدس اسالم تنهـا رويـه  چنان كه نمي. اري داردجريزة عربستان سر سازگ

هاي نوپيدا سرِ ناسازگاري دارد؛ بلي اگـر  پذيرد و با رويههاي عقاليي پيشين و باستاني را مي
  .اي نهي نموده است، بايد از فرمان شارع پيروي كردثابت شود شارع، صريحاً يا ضمناً از رويه

ها عليـه تماميـت جسـماني كـه بـه معنـاي       تل و ديگر تعديباري، عمومي بودن جرم ق 
ارتباط آن با نظم عمومي است، زمينة مداخلة دولت در چند و چون اجراي كيفر آن را فراهم 

هـاي كمتـر از   پس تعيين سني خاص براي اجراي قصاص در قتـل عمـد و جنايـت   . آوردمي
  .رسدنفس، مخالف با موازين شرعي به نظر نمي

شود كـه  ازي ديگر از مجموع متون ديني ناظر به قصاص به خوبي استفاده ميانداز چشم
به تعبير عالمـة طباطبـايي، لحـن قـرآن مجيـد      . اسالم خواهان اجراي حداقلي قصاص است

قـرآن مجيـد   ). 437 /1 :1393 طباطبـايي، ( دربارة عفو از قاتل، لحن تربيت و تشويق اسـت 
نيز همين آموزة قرآنـي را  ) ع(معصومان. وده استخود گرايش به عفو و رحمت را تشويق فرم

در تمام موارد قصاص، اولياي دم را به عفـو گذشـت   ) ص(بنا بر نقل، پيامبر. اندپيگيري كرده
از امامان معصوم هم نقل شده است كه  ).213 /3 :1389حنبل،  بن أحمد( فرمودتوصيه مي

در ) ع(امـام سـجاد  . انـد عفو تشويق كردهآنان اولياي دم را براي رسيدن به پاداش خداوند به 
ماجراي داوري در بارة يك قتل عمد، پس از اعتراف قاتل، از ولي دم خواست تا براي رسيدن 

بينـي كيفـر   البتـه پـيش  . )38 /19 :1410حر عاملي، ( به ثواب بزرگ الهي قاتل را عفو كند
بـه هـر دليـل، مبـاني      بازدارنده براي مراتب گوناگون قتل عمد، در فرض عدم اجري قصاص

اين امر نه تنها جايز كه ضروري است و با روح عفو رحمـت هـم منافـات    . فقهي روشني دارد
بيني كيفري بازدارنده بـراي  ندارد؛ قتل عمد از جرايم بزرگ است كه در هر حال بايد با پيش

را توان جرمـي بـه اهميـت قتـل عمـد      نمي. آن راه شرارت و تعدي به حيات آدميان را بست
ها و تمهيدهاي كيفري در اين باره در هر حال بايد بـه انـدازة   مجموع واكنش. ساده انگاشت

  .كافي بازدارنده باشد
بـودن مقولـة جـرم و    از آنچه در اين مبحث گذشت روشن شد كه بـا توجـه بـه عمـومي    

مجازات، دست حاكميت صالح در تعيين حد و مرزهايي براي اعمال كيفر جدا از آنچـه بلـوغ   
  .شود، باز استرعي قلمداد ميش

  
  :گيرينتيجه .5

شود كه دخالـت سـن   با تحليل عناصر مرتبط با اهليت حقوقي و مسئوليت جزايي روشن مي
دخالـت سـن حـداكثر از نـوع دخالـت      . تواند به نحو موضوعيت باشـد در اين باره اصوالً نمي

اي كه توسط عقال يا يرفت امارهتوان پذبودن امارات نمي با توجه به لزوم غالبي. طريقي است



 

 

183  

  
ن و  

ی
وت 

 :
ی اماه

ور ھا
ی  

ا بازو
  

پذيرفتن اين كـه دختـري بـا نُـه سـال      . شارع بر امري وضع شده، جنبة غالبي نداشته باشد
قمري سن داراي مسئوليت كيفري كامل است در شرايط كنوني جامعة ما و بـا لحـاظ رشـد    

و پي بـردن  عقالني نوع آنان دشوار است؛ دختر نُه ساله هنوز از درك كامل مفهوم مسئوليت 
حتي پسر پانزده ساله نيز گـاه توانـايي درك كامـل     .به پيامدهاي عمل مجرمانه ناتوان است
  . پيامدهاي جزايي عمل خويش را ندارد

با توجه به اين كه جوهر مسئوليت كيفري، درك و تميز است، مباني فقهي با شناسـايي  
بـاب  . مـل سـازگاري دارد  اي از رشد همچون شرط برخورداري از مسـئوليت كيفـري كا  گونه

مسئوليت كيفري و مجازات ارتباط وثيقي با حاكميت دارد؛ از  آن رو كه حكم به مجـازات و  
تواند در اجراي مجـازات  حاكميت صالح مي. هاي انحصاري دولت استاجراي آن از صالحيت

 همچون امري عمومي خواه مسئوليت ناشي از جرم مستوجب قصاص يا حد يا تعزير باشد بـا 
هـايي را در بـه كيفـر رسـاندن آنـان      رعايت مصالح عمومي و وضعيت نوعي صغار محدوديت

ها بويژه بـراي  اين امر بويژه با توجه به تورم قوانين كيفري كه احاطه به آن. بيني نمايدپيش
بويژه اين كه چنين تفكيكي بـا  . رسدافراد در سنين پايين ناممكن است، ضروري به نظر مي

بـديهي  . و لزوم پرهيز در تعدي به جان افراد و نيز قاعدة درء هم سازگار اسـت اصل احتياط 
هاي گوناگون از جمله متخصصان مباحـث فقهـي و   است گروهي از كارشناسان مسائل حوزه

تواننـد در  نظران امور جنايي ميديني، كارشناسان امور كودكان، نوجوانان و جوانان و صاحب
 .  گذاري ارائه نمايندي مناسب را به نهاد قانوناين باره مشورت و پيشنهادها

  
  :منابع و مĤخذ .6

  :عربي. الف
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