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چكیده:
به دليل لزوم حمايت از صغير تا رســيدن به بلوغ و نگاه امتناني شــارع مقدس به اعمال 
ناصــواب وي، توجه اصلی در فقه جزا وضعيت حقوقي وي بــه عنوان مدعي عليه يا متهم 
اســت. فقه پوياي اسالم با پذيرش اصل عدم مســئوليت كيفري صغار، درعين حال كه از 
تأديب ايشــان غافل نمانده، با موضوعيت قائل شــدن براي امارۀ ســني بلوغ، حسب نظر 
مشــهور كه مورد متابعت قانون گذار جمهوری اســالمی ايران نيز قرار گرفته، سبب شده 
اســت كه اين اصل مترقي حقوق كيفري اسالمي، در عمل نمود مناسبي نداشته باشد. لذا 
فقهاي معاصر سعي در مطالعۀ مجدد مباني نظر مشهور و تعديل آن در قالب افزايش سن 
بلوغ دختران و سن مسئوليت كيفري ايشان و يا حذف موضوعيت از معيار سن براي اثبات 
بلوغ داشــته اند. به اين ترتيب اميد اســت همان گونه كه سن نكاح، سن بلوغ سياسي و سن 
رشــد بدون توجه به نظر مشــهور در قوانين مقرر شده  است، سن مسئوليت كيفري هم با 
اصالح قانون به گونه اي علمي و با توجه به رويكردهاي نوين فقهي و دســتاوردهاي جديد 

علوم جنايي، تجديدنظر شود.
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مقدمه
صغير در لغت به معنی كوچک و خرد اســت. در فقه نيز صغير به كسی گفته می شود كه 
به ســن بلوغ نرسيده و كبير نشده باشد. اگرچه قرآن كريم در برخي آيات لفظ »طفل« را 
به صراحت به كار برده است  )حج: 5؛ نور:31؛ غافر:67(، ولی به نظر مي رسد از ديدگاه قرآن 
آغاز كودكي زمان انعقاد نطفه است و از همين زمان آثار حقوقي و مدني مربوط به كودك 
آغاز مي شود )مومنون:14(. پس اگرچه جنين حتي قبل از تولد هم اهليت تمتع دارد، ولی 
اهليت اســتيفاي وي وابسته به آن است كه زنده متولد شود؛ هرچند بالفاصله پس از تولد 
بميرد )موسوي الخميني،1390، ص271(. بنابراين ابتداي مفهوم صغر، زنده متولد شدن 

حمل است و به جنين قبل از تولد، صغير اطالق نمي شود.
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در فقــه، دختر صغير يكی از محجورين اســت، ولی اگر پيش از بلوغ به حدي برســد 
كه داراي تمييز نفع از ضرر خويش شــود، او را صغيــر مميِّز مي نامند؛ اما حجر از وي زايل 
نمي گردد. البته بلوغ شــرط الزم براي رفع حجر از صغير اســت، ولی كافي نيســت و براي 
تصرفات مالي، عالوه بر بلوغْ نياز به رشيد شدن صغير است. بنابراين صغر سن مطلقاً و اصوالً 
از اسباب حجر است؛ مگر در موارد استثنايي. لذا تصرفات صغير در مايملک خود، حتي صغير 
مميِّز،در اين دوران جايز نيست؛ مگر در مواردي كه به داليلي خاص اجازه تصرفاتي مخصوص 
چون وصيت به صغار مميِّز داده شود. البته در جواز همين تصرفات استثنايي نيز اختالف نظر 
وجود دارد )فاضل اآلبي، 410، ص69؛ عالمه حلي، 1415؛ ابن فهد حلي، 1407، ص145(.

بنابرايــن هر صغيري در بدو تولد غيرمميز اســت و در صورت شــک در تمييز وي، 
عدم تمييز وي اســتصحاب مي شود. در فقه اماميه برخي سن هفت سالگي را امارۀ تمييز 
دانسته اند. لكن تشخيص آن در صورت حدوث اختالف بين اصحاب دعوي در فقه اسالمي 
با حاكم اســت. هرچندكه در حقوق ايران و فرانســه نيز تشــخيص تمييز با دادگاه است 

)صفايی،1380، ص205(. 
از نظر فقها كليۀ اعمال حقوقي صغير غيرمميِّز به واســطۀ نبود قصد و اراده، باطل است 
و در اين خصوص بين ايشــان اختالفي نيست. اما در مورد اعمال حقوقي صغير مميِّز اختالف 
نظر زياد اســت. مشهور فقهاي اماميه آن اعمال را مطلقاً باطل مي دانند )شيخ الطائفۀ، 1407، 
ص173؛ همــان، 1387، ص163؛ محقــق حلی، 1403، ص267(، اين در حالي اســت كه 
 ايشان عبادات صغير مميِّز را صحيح و معتبر مي شمرند، زيرا بلوغ شرط صحت عبادات نيست
)محقق حلــی، 1403، ص146؛ شــهيد اّول، 1412، ص183(. برخی ديگر، باوجود صحيح 
دانستن عبادات او، آنها را تمرينی می دانند، نه شرعی. زيرا خطاب شارع مقدس متوجه ايشان 
نمي شود )شهيد ثانی، 1413، ص15(. گروهی ديگر از ايشان اعمال حقوقي صغير مميِّز را اصوالً 
 باطل دانسته، اما برای اعمالی  چون بيع اشيای كوچک، وصيت و حيازت مباحات استثنا قائل
شــده اند. گروه ســومي هم اصوالً جواز معامالت صغير مميِّز را پذيرفته اند، مشروط بر اينكه با 
اذن يا اجازۀ ولي او باشد. مشابه اين اختالف نظرها در فقه عامه نيز ديده مي شود )شيخ الطائفۀ، 
1047، ص173؛ فاضل اآلبی، 1405، ص67 و 69(. پس از دورۀ تمييز، فرد در آستانۀ بلوغ قرار 
مي گيرد يا به تعبير فقها مراهق مي شود و بعد كه بالغ شد، مسئوليت پذيري وي آغاز مي گردد.

اين در حالي اســت كه بنابر نظر مشــهور فقهای اماميه و اهل سنت، بسياری از احكام 
وضعی به اشــخاص بالغ اختصاص ندارد؛ بنابراين برای شمول احكامی مانند مقررات باب 
ارث، ديــات، َضمان اتالف، َضمان غصب و امثال آنها، حصول بلوغ ضروری نيســت. قواعد 
مدني فقه اسالمي چون قاعدۀ يد و الضرار در مورد صغير استثنايي دربر ندارد. در نهايت، 
در صورت ورود خسارت به مال و با توجه به عدم اهليت استيفای صغير، پرداخت خسارت 
از اموال وي از ســوی ولي وي انجام مي شــود، اما ديۀ قتل صغير و ديۀ صدمات بدني به 
وي و ســهم االرث صغار با افراد بالغ هيچ تفاوتي ندارد )ر.ك. شيخ الطائفۀ، 1407، ص395 
و 421؛ ابن فهد حلی، 1407، ص435؛ شــهيد ثانی، 1410، ص 9 و 66؛ نجفی، 1367، 

ص51(. مادۀ 7 قانون مسئوليت مدني هم باالهام از اين قاعدۀ فقهي تصويب شده است.
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بخش اول- عدم مسئولّیت كیفري دختر صغیر
تقســيم بندي صغار از حيث قوۀ تمييز اساساً در مقررات جزايي فقه كاربردي ندارد و بين 
صغير مميِّز و غيرمميِّز در فقه جزايي اسالم از حيث حقوق و تكاليف تفاوتي، جز در مورد 

اكراه در قتل، وجود ندارد. اطالق عبارات فقها در مورد صغار مؤيد اين معني است.
در فقه، دختر نابالغ چون شرط بلوغ )از شرايط عامه تكليف( را ندارد، مكلف محسوب 
نشده، لذا مقررات جزايي اسالم كه در مورد افراد مكلف اجرا مي شود، درمورد وي اجرا نخواهد 
 شد. صغير چون بالغ نيست، مكلف محسوب نمي شود تا مورد عقاب خداوند متعال قرار گيرد
)شيخ الطائفۀ، 1387، ص21(. ولی رفتار ناصواب صغار نيز بي پاسخ نمانده، از باب تأديب و نه 
مجازات، دستور بر تعزير صغار اعم ازدختر و پسر صادر شده است. لذا صغار مطلقاً از مسئوليت 
كيفري مبرا و در نتيجه از مجازات معاف هستند. براي مثال تمامي فقها زنا، سرقت و... صغير 
 را اعم از مميِّز و غيرمميِّز مشــمول حد ندانســته و حكم به تأديب يا تعزير صبي مي دهند
)ابن بــراج، 1406، ص555؛ ابن زهره، 1417، ص433؛ ابن ســعيد حلی، 1407، ص547؛ 

حسينی الخامنئی، 1415، ص597؛ شهيد اّول، 1411، ص248(.
البته در ســه مورد چنين به نظر مي رســد كه برخي از فقهــا از اين قاعدۀ كلي و عام 
عدول نموده اند و مثال بارز آن در مورد ســرقت صغير اســت. مختصر اين مطلب را عالمه  
حلي پس از ذكر نظر شيخ  طوسي در مراحل پنج گانۀ تاديب سارق صغير و نظر موافقان و 
مخالفان شــيخ، و اختيار نظر شيخ چنين مي نويسد: »و ال استبعاد في كون التأديب عليه 
بذلک و اليكون ذلک من باب التكليف، بل من باب اللطف« يعنی بعيد نيست كه اين اقدام 
عليه كودك در واقع لطفی بوده كه شارع در جهت تربيت او اعمال نموده است، نه تكليف 
و مجــازات او )عالمه حلي، 1415، ص203(. با ايــن تحليلِ عالمه  حلي نمي توان مراحل 
مقرر تا قطع انگشــتان دختر نابالغ را استثنايي بر قاعدۀ كلي عدم مسئوليت كيفري صغار 

در فقه جزايي دانست.
مشــابه اين اختالف نظــر در مورد قتل عمد صغير ده ســاله يا قد كشــيده به ميزان 
پنــج وجب وجــود دارد. عالمه  حلــي در اينجا نيز ابتــدا مي فرمايد: مفهوم كالم شــيخ  
طوســي در النهايه و تصريح وي در المبســوط، اين اســت كه اگر صغير ده سال را تمام 
كند، پس بر او قصاص واجب مي شــود و عمد او عمد اســت. نظر شــيخ صدوق نيز اين 
اســت كه هــرگاه قد صغير به پنج وجب رســيد، قصاص مي شــود. لكــن ابن ادريس در 
پاســخ شيخ  طوســي مي گويد »قول شيخ، قول شاذي اســت كه بدان توجهي نمي شود؛ 
زيــرا مخالف اصول مذهــب و ظاهر قرآن و ســنت از جمله حديث رفع قلم مي باشــد« 
)عالمــه حلي، 1415، ص282(. ســپس عالمه در جمع بندي، ضمن بيان اســتدالل های 
خــود مي فرمايد: »و قول ابن إدريــس جيد، الن مناط القصاص انما هــو البلوغ و العقل و 
 االّول منفــي، فال يثبت الحكم« )همان(. بيشــتر علما نيز مشــابه ابن ادريس فتوا داده اند.
 )براي مثال ر.ك. ابن ســعيد حلی، 405، ص610 و611؛ ابن براج، 1406، ص325؛ محقق 
حلی، ص990؛ محقق حلــی، 1403، ص289؛ فخرالمحققين، 1387، ص599؛ شــهيد 
اّول، 1411، ص251( در اين مورد نيز بر فرض قبول نظر شــيخ  طوســي، نمي توان آن را 
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اســتثنايي بر قاعدۀ مذكور دانست، چراكه ايشــان صغير مراهق را در اينجا بالغ دانسته و 
از اين رو، حكم ســاير مكلفان را كه قصاص باشــد در مورد وي جاري دانسته اند؛ نه اينكه 

باوجود صغير دانستن وي، به طور استثنايي حكم به قصاص قاتل صغير داد باشد. 
شايد تنها استثنا در اين خصوص، يعني تفاوت حكم عمل صغير با توجه به قوۀ تمييز 
وي، را مي توان در باب اكراه در قتل يافت. براي مثال شــيخ  طوســي، عالمه  حلي، محقق  
حلي و امام  خميني )ره( مي فرمايند: اگر مكَره، صغير غير مميِّز باشــد، مكِره يا آمر قصاص 
مي شود؛ زيرا مباشــر )صغير غيرمميِّز( همانند يک وسيله است. اما اگر مكَره، صغير مميِّز 
باشد، قصاص مكِره منتفي است و ديۀ مقتول از سوی عاقله مباشر )صغير مميِّز( پرداخت 
مي شود )شيخ الطائفۀ، 1387، ص 44؛ عالمه حلي، 1410، ص590؛ محقق حلی، 1403، 

ص 975؛ موسوی الخمينی، 1390، ص514(.
البتــه در اين مورد، برخالف دو مورد قبلي، تقريباً بين فقها اختالفي در اصِل موضوِع 
تفاوِت حكِم اكراِه صغيِر مميِّز و صغير غيرمميِّز نيســت، لكن از اصل قاعدۀ عدم مسئوليت 
كيفــري صغير اعــم از مميِّز و غير مميِّز باز هم عدول نشــده اســت. توضيح اينكه صغير 
غيرمميِّز همانند وســيله تلقي شده و اساساً تحقق عمد را از جانب او غيرممكن شمرده و 
عمد صغير مميِّز را هم در حكم خطای محض دانســته اند و اين هردو مشــمول آن قاعدۀ 
كلــي قــرار می گيرند. پرداخت ديه هم كــه برعهدۀ عاقلۀ صغير مميِّز مكَره اســت، برای 
جبران خسارت بزه ديدگان و هدر نرفتن خون مقتول، به لحاظ شناسايي قاتل و عدم امكان 
پرداخت ديه از بيت المال و احتياط در ريختن خون مكِره با قصاص وي، مقرر شده است. 
مؤيِّد اين نظر آن اســت كه قتل عمد مســتلزم پرداخت كفاره نيز هست. اما در مورد 
قاتل صغير، شيخ طوســي با عــدول از نظر اول خود )شــيخ الطائفۀ، 1387، ص246( و با 
اســتدالل به روايت رفع قلم و اينكه محال اســت كه تكليفي بر صغير از روي قصد قربت 
تحميل شــود، مطلقاً قول بــه عدم وجوب كفاره بر صغير را اقوي مي داند )شــيخ الطائفۀ، 
1407، ص324(. عالمــه  حلي نيز چنين فتوا داده اســت )عالمه  حلي، 1410، ص713( 
و ابن ادريــس و ابن ســعيد حلي صراحتاً بــه عدم وجوب آن  فتــوا مي دهند )ابن ادريس، 
1411، ص 331؛ ابن سعيد حلی، 1407، ص576(. لذا متن فتاوي و استدالل های مذكور 
مي رساند كه حكم به ديه در قتل توسط صغيره، از باب مجازات نيست، چون صغيره مكلف 

نيست و بر همين اساس نيز پرداخت كفارۀ قتل بر وي واجب نمي باشد. 
بايد توجه نمود كه قاعد ۀ عدم مســئوليت كيفري دختر نابالغ منافاتي با تأديب برای 
 اصالح وي ندارد. تقريباً همه فقها حتي از لفظ تعزير در مورد تنبيه ايشــان هم استفاده

نمي كننــد و تنها اصطالح تأديب را دربارۀ ايشــان به كار مي برند )شــيخ الطائفۀ،1387، 
ص696(؛ حتــي در جايي هم كه از لفظ تعزير براي تنبيه صغار اســتفاده مي كنند، بعداً 
بــا يک عبارت كلــي در مورد تنبيه بدني صغير می گويند كه مكروه اســت يا نبايد »در 
تأديب طفل از ده ضربۀ شــالق تجاوز شود« )محقق حلی، 1403، ص948؛ عالمه حلي، 
1410، ص548؛ شــهيد ثانی، 1410، ص193؛ مقدس اردبيلی، 1403، ص178(. حال 
آنكه قبل يا بعد از اين مطلب، به عنوان يک قاعدۀ كلي تأكيد مي كنند كه در فقه جزايي 
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»هر ارتكاب فعل حرام و ترك واجب، مســتلزم تعزير است و نوع و ميزان تعزير، بما يراه 
الحاكم خواهد بود« )عالمه حلي، 1410، ص179؛ شهيد ثانی، 1410، ص193(. اگرچه 
عموم و اطالق اين قاعدۀ كلي شــامل اعمال و رفتار ناصواب صغار هم مي شــود، ولی با 
توجه به اينكه شــالق تعزيري در مورد مكلفان تا 74 ضربه مي تواند باشــد، حداكثر ده 
ضربــه براي تنبيه دختر نابالغ بزهكار تعيين می شــود. به اين ترتيب مي توان فهميد كه 
مراد از تعزير صغير، اعمال مجازات تعزيري وي همچون ســاير مكلفان نيست، بلكه مراد 

تأديب وي مي باشد.

بخش دوم- تكويني يا تشريعي بودن بلوغ
بلوغ در لغت به معانی وصول به چيزی، رسيدن به مراد، رسيدن يا نزديک شدن به پايان مقصد 
)مكان، زمان يا امری ديگر( كامل شدن و پختن ميوه و رسيدن كودك به سن رشد به كار رفته 
است )ر.ك. راغب اصفهانی و طريحی، 1404 و 1408، ذيل كلمۀ »بلغ«(. لذا در فقه اسالمي، 
بالغ كسی است كه دوران كودكی را پشت سر گذاشته و قوای جسمی و غريزۀ جنسی او رشد 
كافی يافته باشد. اهميت بلوغ در فقه و حقوق اسالمی به آن است كه نقطۀ آغاز شمول تكاليف 

و بسياری از حقوق و احكام شرعی نسبت به هر فرد مسلمان شمرده می شود.
در قرآن كريم به ســن خاصي در تحقق بلوغ اشــاره نشده و فقط معيارهايي همچون 
»بلوغ حلم« )نور، 58-59( »بلوغ نكاح« )نساء، 6( و »بلوغ اَُشّد« )يوسف، 22؛ انعام، 152؛ 
قصص، 14؛ احقاف، 15؛ اسراء، 34( در نظر گرفته شده است. بيشتر مفسران مراد از بلوغ 
نكاح را رســيدن كودك به حدي می دانند كه در آن توانايی ازدواج پيدا می شــود )ر.ك. 
طباطبائی و طبرســی و طريحی، 1415و 1408، ذيل نســاء، 6( و بلوغ ُحلم را رسيدن به 
اوان بلوغ جنســی دانسته )همان منابع، ذيل نور، 58-59( و منظور از بلوغ اشد را رسيدن 
به سنی دانسته اند كه در آن قوای جسمی و عقلی به رشد و شكوفايی می رسد، ولی در اين 

باره، سنين مختلفی از 18 تا 62 سال را ذكر كرده اند )ر.ك. همان، ذيل  آيات(.
در سنت هم معيار بلوغ، احتالم در پسران و حيض در دختران است. حتي خود معيار 
حيض در دختران نيز كاشــف از ســبق تحقق بلوغ به واسطۀ انزال مني است. لذا مي توان 
ادعا نمود تنها دليل و معيار بلوغ در ســّنت نيز همانند قرآن كريم، احتالم يا بلوغ حلم در 
زن و مرد است و ساير معيارها هر يک به نوعي كاشف از تحقق بلوغ به واسطۀ تحقق بلوغ 
حلم مي باشــد. در احاديث نيز هر سه تعبير قرآني به احتالم معنا شده است1 )شهيد اّول، 

1411، ص363 و 369؛ محقق حلي، 1403، ص1 و 45(.
»بلوغ كه شــرط تكليف، ازدواج، اختيار مالي و قوانين كيفري و حقوقي اســت، يک 
 پديدۀ تكويني و طبيعي است و شارع نمي تواند آن را در انسان جعل و اعتبار كند و بگويد:

دختر 9 ساله، تعّبداً بالغ است«2. ساير فقها نيز به صراحت يا ضمني چنين اعتقادي دارند. 

براي ارجاع به منبع روايات، ابتدا شماره حرفي منبع از فهرست منابع، سپس شماره مجلد آن، و نيز   .1
شماره صفحه يا صفحات مورد نظر و در اخر شماره حديث مذكور مي آيد.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1418493  :2.  براي مطالعه متن استفتا ر.ك
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لكن اينكه براي احراز بلوغ راه هايي تعيين شــده باشــد، به آن معني نيست كه بلوغ امري 
تشــريعي باشد و چون در منابع فقهی تعريفی خاص از بلوغ ارائه نشده، مي توان گفت كه 
مراد از بلوغ در اصطالح فقها همان بلوغ طبيعی اســت )نجفی، 1367، ص236( و اگر آن 
را از موضوعات شــرعي بدانيم، باز هم مرجع آن عرف و عادت خواهد بود )همان، ص4(؛ 

بنابراين بلوغ امري تكويني است، نه تشريعي و تعّبدي.

بخش سوم- كمّیت معیارهاي بلوغ دختران
دربــارۀ تعداد معيارهاي بلوغ و اينكه صغير با كدام معيارها بالغ محســوب مي شــود و 
كدام معيارها كاشــف از سبق بلوغ صغير مي باشند، مي توان نظر فقها را به چهار دسته 

نمود: تقسيم  
دســتۀ اول كه معيارهاي بلوغ را به ســه گروه: مختص دختران )حيض(، مختص 
پســران )احتــالم( و مشــترك در هر دو )انبات( تقســيم مي كنند. شــيخ  طوســي 
)شــيخ الطائفۀ، 1407، ص266( و مرحــوم كاشــف الغطاء )كاشــف الغطاء، 1228، 

ص316 و 317( از اين گروه اند.
دســتۀ دوم كه معيارهاي بلوغ را به دو گروه تقســيم مي كنند: معيارهاي مخصوص 
دختران و معيارهاي مخصوص پســران، كه نهايتــاً در تعداد هر كدام از آنها اختالف نظر 
دارند. ابن حمزه طوســي )ابن حمزه، 1408، ص137( ابن ادريــس )ابن ادريس، 1411، 
ص367( و اكثر فقهاي معاصر چون حضرات آيات سيستاني، حكيم و منتظري )حسينی 
سيســتانی، 1417، ص28؛ طباطبائی الحكيم، 1415، ص5؛ منتظری، 1413، ص422( 

در اين دسته قرار دارند.
دستۀ ســوم معيارهاي بلوغ را به دو گروه تقســيم مي كنند: در يک گروه معيارهاي 
مشــترك دختران و پسران را بيان مي نمايند و در گروه ديگر معيارهاي مخصوص دختران 
يا پســران. صاحب شــرايع در جلد اّول آن )محقق حلی، 1403، ص49 و147( و با كمي 
تفاوت در جلد دوم )همان، ص351(، شــيخ  طوســي در المبســوط )شهيد ثانی، 1413، 
ص16و22( و محقــق  بحراني و مرحوم صاحب  جواهــر )محقق بحرانی، 1408، ص181و 

185؛ نجفی، 1367، ص348( در اين دسته قرار مي گيرند.
دستۀ چهارم از فقها، يک گروه از معيارها را براي بلوغ دختر و پسر و بدون تفكيک 
بيــان مي كنند، ولی در تعداد اين معيارها اختالف نظر وجود دارد. برخي پنج معيار براي 
آن مقرر كرده اند )الســن و ظهور المني و الحيــض و الحلم واالنبات( )ابن زهره، 1417، 
ص251؛ قمــی ســبزواری، 1382، ص63(. اكثر فقهای متقدم در كتاب خود به ســه 
معيار بلوغ )انبات، خروج مني و ســن( اشــاره مي كنند )ابن فهد حلی، 1407، ص512؛ 
ابن بابويــه، 1406، ص140؛ فاضل اآلبی، 14010، ص552(. از فقهاي معاصر نيز عده اي 
چنين فتوا داده اند )موسوی الخوئی، 1407، ص179؛ موسوی الخمينی، 1390، ص13؛ 
خوانساری، 1405، ص363 و 367؛ روحانی، 1414، ص201؛ بهجت، 1387، ص425؛ 
حســينی خامنئی، 1415، ص298 و 299(، ولی تنها ابن بابويه و شــيخ  صدوق به يک 
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معيار اشــاره دارند؛ ابن بابويه احتالم را مطلقاً دليل بلوغ پسر و دختر دانسته )ابن بابويه، 
1406، ص202( و شــيخ  صدوق احتالم پســر و حيض دختر را به معناي بلوغ ايشــان 

مي داند )شيخ صدوق، 1415، ص195(.

بخش چهارم- كیفّیت معیارهای بلوغ دختران
از بررسي معيار هاي ياد شده مالحظه مي شود كه اكثريت قريب به اتفاق علما انبات و احتالم 
را در دختران نشــانۀ تحقق بلوغ مي دانند و دو معيار حيض و حمل در مورد دختران را با 
كمي اختالف نظر، كاشف از سبق تحقق بلوغ به واسطۀ انزال مني )احتالم( مي شمارند. در 
مورد معيار ســن نيز اختالف نظر فراوان است. لذا نگارندگان از بين اين معيارها، معيارهاي 

تكويني و تشريعي بلوغ را در دو بند بررسي كرده اند. 

1. معیارهاي تكويني 
احتالم و انبات دو معيار تكويني هســتند كه در آيات، روايات و فتواي فقهاي شيعه تأكيد 
شده است. خصوصيت مهم اين دو معيار، اشتراك آنها در بين دختران و پسران از يک سو 

و مسلمانان و كفار از سوي ديگر مي باشد. 

1.1. احتالم
در خصوص معيار احتالم يا خروج، ظهور يا انزال مني چند نكته الزم به ذكر است؛ نخست 
در اينكه احتالم امارۀ تحقق بلوغ است و بروز آن في نفسه به معناي بالغ شدن صغير است، 
حسب متن رياض المسايل، جواهر الكالم و جامع المدارك، در بين فقهای مسلمان اختالفي 
نيســت؛ چه رسد به فقهای شيعه. بلكه هر دو نوع اجماع بر آن وجود دارد و آيات قرآن و 
روايات فراوان داللت بر اين امر دارند )نجفی، 1367، ص10؛ طباطبائی، 1417، ص590؛ 

خوانساری، 1405، ص363(.
دوم اينكه مراد از احتالم، مطلق خروج مني است )همان(؛ حتي اقوي آن است كه 
 آمادگي خروج مني به گونه اي كه هرگاه بخواهد انزال براي وي آسان باشد، معيار بلوغ است
)نجفــی، 1367، ص10؛ خوانســاری، 1405، ص363(. لــذا صاحب  جواهــر تقييد 
خــروج منــي را از مجراي مخصوص آن و نيز اينكه منشــأ توليد مثل باشــد- كه در 
عبارت فقهايي چون شــهيد ثاني )شــهيد ثانی، 1413، ص143(، سيد علي طباطبائي 
)طباطبائــی، 1404، ص590( و محقــق  حلي )محقق حلــی، 1403، ص351( بر آن 

تأكيد شده است- را اشتباه مي داند. 
نكتۀ ســوم و پايانی اينكه معيارهاي احتــالم و انبات در افادۀ بلوغ بين زن و مرد 
مشــترك هستند و صرف نظر از تصريح فقهای زيادي چون عالمه حلي در تذكرۀ الفقهاء 
)عالمــه حلــي، 1410، ص74( و شــهيد ثاني در شــرح لمعه )شــهيد ثانی، 1410، 
ص144(، صاحب جواهر از اصل اشــتراك در احكام ياري مي جويد؛ با اين شــرط كه 
خالف آن ثابت نشده و عموم آيات و روايات ياد شده در تأييد اين مطلب باشد )نجفی، 
1367، ص12(. وي در مورد احتالم مي فرمايــد: »عموميت معقد اجماعات مذكور در 
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الخالف و التذكره شــامل پسر و دختر هر دو مي شــود. افزون بر  اينكه احتالم اماره اي 
طبيعي اســت كه شــارع آن را براي كشف بلوغ انسان قرار داده و لذا در آن فرقي بين 

دختر و پسر نيست )همان، ص5(.

2.1. انبات
مراد از انبات روييدن موي زبر بر روي عانه مي باشــد كه بدون اختالف دليل حصول بلوغ 
دختران است و در غنيۀالنزوع بر آن ادعاي اجماع شده است )ابن زهره، 1417، ص251(. 
نكتۀ نخســت اينكه صرف روييدن مو كافي نيست و طبق اصل، عدم بلوغ به واسطۀ صرف 
رويش مو بر عانه استصحاب مي شود )طباطبائی، 14404، ص589(. الفاظ روايات هم تكيه 

بر عرف دارد؛ اگرچه تصريحي به زبر بودن موها ندارند )نجفی،1367 ص7(.
نكتــه دوم اينكه بين فقها اختالف نظر شــديدي در مورد اينكه آيــا روييدن موي زبر بر 
صورت، ســينه و زير بغل هم نشانۀ حصول بلوغ اســت، وجود دارد. پاسخ عده اي مثبت و 
برخي منفي اســت )عالمۀ حلي،1410، ص218؛ ابن فهد حلی، 1407، ص119(. گروهی 
هم معتقدند اگر با اين نشانه ها يقين بر بلوغ حاصل شود، حكم به بلوغ صغير مي شود و اال 
فال )منتظری،1413، ص422(. در بررسي اين تضارب آرا، نگارندگان معتقدند فايدۀ معيار 
قــراردادن چيزي، داللت بر مطلوب در موارد ترديد اســت؛ وگرنه اگر به بلوغ صبي يقين 

حاصل شود، طريق آن اهميتي ندارد.
نكتۀ سوم در خصوص انبات آن است كه انبات معيار بلوغ پسران و دختران و مسلمانان 
و مشركان است. اين نظر شيعه و عامه است؛ مگر اينكه شافعي در قسمت اخير اين مسئله 
دو قول دارد و قول مخالف وي مبتني بر اين اســت كه انبات دليل بلوغ كفار اســت و نه 
مســلمانان، زيرا تاريخ تولد صغير مسلمان را مي توان با شهادت ابوين يا ساير بستگان وي 
به دست آورد، اما شهادت كفار در اين موضوع مقبول نيست )عالمۀ حلي،1410، ص73(. 
نكتۀ پايانی در اين است كه انبات دليل تحقق بلوغ است يا دليل سبق حصول آن؟ در اينجا 
دو قول وجود دارد كه به نظر برخي قول اول )طباطبائی، 1404، ص589( و به نظر صاحب جواهر، 
قول دوم معتبر است )نجفی، 1367، ص9(. نگارندگان با نظر صاحب جواهر مخالف هستند 
و نظر اكثريت قريب به اتفاق فقهاي مسلمان را صحيح مي دانند، به دليل اينكه انبات برخالف 
 حمْل دليل سبق حصول بلوغ صغير به واسطۀ كشف انزال مني نيست؛ چراكه انبات داللتي
بر  آن ندارد. برخالف حمل كه تشــكيل جنين الزمۀ اختالط مني مرد و زن اســت. ثانياً 
صاحب جواهر انبــات را تدريجي الحصول مي خواند )همان، ص9 و10(. حال ســؤال اين 
اســت كه در كدام لحظه كاشف به عمل مي آيد كه صغير به سن بلوغ رسيده است؛ شروع 
انبات، وسط يا آخر آن؟ فايدۀ چنين معياري كه در داللت بر مطلوب خويش ناتوان است، 
چيست؟ با پاسخ به اين دو سؤال مي توان ادعا كرد كه تنها دليل و معيار بلوغ در سنت نيز 
همانند قرآن كريم، احتالم يا بلوغ حلم در زن و مرد است و ساير معيار ها هر يک به نوعي 

كاشف از تحقق بلوغ به واسطۀ تحقق بلوغ حلم مي باشند. 
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2. معیار تشريعي
در مورد اصالت معيارهاي تكويني بين فقهاي مسلمان اتفاق نظر وجود دارد؛ هرچند در مورد 
تعريف، داللت و شرايط آنها اختالف های ناچيزي به چشم مي خورد. اما در مورد معياري كه 
طبيعي و تكويني نبوده بلكه شرعي و قراردادي است، طبعًآ اختالف نظرها در داللت، تعريف 
و شرايط آن فراوان خواهد بود؛ اگرچه در اصِل وجود آن بين فقهای شيعه و عامه )صرف نظر 
 از  قول محكي از مالک كه ســن را اثبات كنندۀ بلوغ نمي داند؛ عالمه حلي،1410، ص74؛
شــيخ الطائفۀ، 1407، ص283(( نيز اتفاق نظر وجود دارد. بنابراين، اين معيار همانا ســن 

بلوغ است.
گفتيــم كه در مواردي كه عالئم طبيعي بروز نكرده باشــد و يا در صورت بروز، مفيد 
برای علم به تحقق بلوغ يا ســبق آن نباشد، شريعت براي رفع تحّير از مخاطبان، معياري 
قراردادي را مورد تشــريع قرار مي دهد كه معيار سن و به تعبير برخي فقها )كاشف الغطاء، 
1228، ص316( عدد باشد. حال مهم ترين سؤال اين است كه چه سني معيار تحقق بلوغ 
دختران اســت؟ آيا دختر وپسر در سن واحد به بلوغ مي رســند يا در سنين متفاوت؟ در 

صورت تفاوت، سن هريک چقدر بايد باشد تا حكم به بلوغ ايشان داده شود؟ 
شــافعّيه و حنابله در مورد ســن نيز معتقدند، بلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با 
رسيدن به پانزده سالگي محقق مي گردد. ابوحنيفه نيز هفده سال را در دختران سن بلوغ 
دانسته و در مورد سن بلوغ پسران دو روايت از او موجود است كه روايت اصلي هفده سال 
و روايت ديگر هجده ســال اســت. اما مالک معتقد است كه با سن نمي شود حكم به بلوغ 
صغيــر نمود )شــيخ الطائفۀ، 1407، ص282 و 283(. البته عالمــه  حلي پس از بيان نظر 
مالک، مي فرمايد: اصحاب مالک مي گويند كه حد بلوغ در پسران و دختران، هفده و هجده 

سالگي است )عالمه حلي،1410، ص75(.
مشــهور و بلكه اكثريت قريب به اتفاق فقهای شيعه، به استناد روايات و اجماعات 
ادعا شــده، فتوا داده اند كه دختران پس از پايان نُه ســالگی قمری، بالغ محســوب 
مي شوند. شــهيد  ثاني در اين باره می نويسد: همۀ فقهاي اهل سنت در بلوغ زن با ما 
مخالف هســتند و معتقدند كه ســن بلوغ زن كمتر از پانزده سال نيست و در بيشتر 
از 15 ســال با هم اختالف دارند )شــهيد ثانی، ص145(. در مورد سن بلوغ پسران 
نيز حداكثر ســن در شيعه پانزده سال اســت. حال آنكه در عامه حداقل آن پانزده و 

حداكثر آن هجده ســال است )شيخ الطائفۀ،1407، ص282 و 283(.

1.2. بررسي داليل قول مشهور
قول مشهور در اينجا به سه دسته از روايات اشاره مي كند كه عبارت اند از: 

نخســت، رواياتي كه در آنها اساســاً اشاره اي به سن نشده اســت، بلكه تنها به معيار 
احتالم توجه شــده اســت؛ مانند حديث رفع قلم ابن ادريس،1411، حديث11(. اين نوع 
احاديث صراحتي در داللت بر نظر مشــهور ندارنــد، بلكه موافق نظر گروه دوم از مخالفان 

هستند. 
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دوم، رواياتــي كه تنها به معيار ســن اشــاره مي كنند. مشــهور در اين مورد به دو 
حديــث نبوي از عبداهلل ابن عمر و انس بن مالک از طريق عامه اســتناد مي نمايد )عالمه 
حلي،1410، ص74؛ شيخ الطائفۀ، 1407، ص283(. به نظر مي رسد فقهای شيعه اين دو 
روايت را در بيان رد نظر فقهای عامه در قرار دادن ســنين غير از پانزده سال براي بلوغ 
پسران آورده اند؛ بدون اينكه اين احاديث را با قيودي چون صحيح و موثق ياد كنند. لكن 
صرف نظر از دو روايت ياد شــده، مشهور از طريق شــيعه نيز رواياتي را به عنوان مستند 
خود ذكر نموده است كه دو مرسله؛ يكی از شيخ صدوق )هرگاه دختر نُه ساله شود، مالش 
در اختيارش گذارده شــود و تصرف هايش در اموالش روا باشــد و حدود كامل برای او و 
بر او اقامه گردد؛ همان، ص367( و مرســلۀ ديگر از ابن ابی عمير )مرز و حد بلوغ زن نه 
ســال است؛ همان، ص 104( از آن جمله اند و چند روايت ديگر مشابه اين دو نيز وجود 

دارد )حسيني سيستاني، 1417، ص233(. 
دســتۀ آخر، روايات فراواني اســت كه از طريق شــيعه نقل شده است و در آنها 
عالوه بر ســن به يک يا چند معيار طبيعي ديگر چــون احتالم، انبات، حمل و حيض 
اشــاره شده است. از جمله امام باقر )ع( در پاســخ به سؤال حمران فرمودند: »دختر 
مانند پســر نيســت. هرگاه ازدواج كند و با او آميزش شــود و نُه ساله شود... حدود 
كامل بر او اجرا شــود و برايش حدود اســتيفا گــردد« )ابن ادريس، 1411، ص43( 
و در پاســخ به يزيد كناســي نيز فرمودند: »دختر اگر شــوهر كند و نُه ســال داشته 
باشــد... حدود كامل الهی بر او و برای او اجرا گردد... ای ابا خالد همانا اگر پســر را 
درحالي كــه نمي فهمد، پدرش زن دهد، پســر خيار فســخ دارد تاهنگامي كه بفهمد 
و به پانزده ســالگي برســد يا قبل از آن بر صورتش يا زير شكمش مو برويد...« امام 
 صــادق )ع( در حديث ديگري بلوغ دختر در نه ســالگي را به اين دليل مي دانند كه
»إنها تحيض لتســع ســنين« )يعنی دختر در نه ســالگی حيض می بيند؛ شهيد اّول، 

1411، ص365(.
درمورد اين دو دسته از روايات بايد گفت دو مرسلۀ ياد شده، صرف نظر از مرسله بودنشان 
 بر فرض قبول و تسليم اين كه نُه سالگی در آنها به صورت مطلق موضوع تكليف قرار گرفته،
 بــا دو قيــدی كه در روايت های ديگر يعنــي قيود »ازدواج« يا »آميزش با شــوهر« آمده

)ابن ادريس، 1407، ص43(، مقيد می شــوند. افزون برآن، داللت آنها هم مخدوش اســت، 
زيرا جمع بين اين احاديث مؤيد آن اســت كه نُه سالگی به تنهايی عالمت بلوغ نبوده، بلكه 
به قابليت شــوهركردن مقيد است. پس نه تنها حجت و دليل بر كفايت نه سالگی در بلوغ 
دختر نبوده، بلكه حجت برخالف آن اســت. در حديث ديگر هم علت »ذلک إنها تحيض« 
ذكر شــده، پس دختر تا حيض نديده، به حكم عليت بالغ نشده و بلوغش وابسته به ديدن 
حيض است. علت نيز مخصص و معمم است و حكم در سعه و ضيق، داير مدار سعه و ضيق 
علت است. به عالوه اينكه روايت به واسطۀ ضعيف بودن عبدالعزيز عبدی و عدم توثيق حمزۀ 

بن حمران، از حيث سنديت نيز اعتبار الزم را ندارد )صانعی،1385، ص9 و45(. 
مقدس اردبيلــي در مورد حديث پيش گفته در بيــان موجزي مي فرمايد: »يزيد فردی 
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مجهول است واين روايت ضعيف است مضافاً بر اينكه داللتی بر مطلب مشهور ندارد و بطور 
كلی روايت صحيحی را نديدم كه صراحتاً بر سن پانزده سال داللت كند« )مقدس اردبيلی، 
 1403، ص188(. همچنين برخي از فقهای عظام، يزيد يا بريد كناسي را مجهول مي دانند

)صانعی، 1385، ص45 و 9(.
 لذا قطع نظر از ارسال حديث اول و دوم و ضعف احاديث مورد عمل مشهور، هيچ يک
بر نظر مشــهور مبني بر بلوغ دختران در نُه ســالگی، به طور مطلق داللت و ظهور ندارند، 
بلكه نُه ســالگی را با قيود ديگري موضوع بلوغ معرفی كرده اند. در مورد پسران نيز حديث 
ســوم، برخالف نظر مشــهور، صراحت دارد. در حديث ديگري )طبرسی،1410، ص20( 
هم ســن بلوغ با ترديد همراه است و پانزده سالگي را به طور منجز و معين به عنوان معيار 
معرفي نمي كند. دو حديث ديگر نيز به واســطۀ ارسالشــان مفيد نيستند؛ ازاين رو، سخن 
مشهور در استناد به اين روايت ها، تمام نيست. صاحب جامع المدارك نيز پس از بيان قول 
 مشــهور و اقوال ديگر و نيز مســتندات آنها در مورد سن بلوغ پسر، در بياني موجز و مفيد
مي فرمايد: »والجملۀ بحسب االدلۀ يشكل القول المشهور...« )خوانساری، 1405، ص367(.

2.2. بررسي داليل گروه اول مخالفان 
اقوال مخالف مشــهور را مي توان در دو گروه دســته بندي و داليل ايشان را بررسي نمود. 
گروه نخســت، اصل معيار ســن را قبول دارند، اما در مورد عدد آن با مشــهور مخالف اند. 
صاحــب جواهر اقوال موجود در مســئلۀ ســن بلوغ پســر را شــش قول دانســته كه با 
تحليل هــاي بعدي تعداد واقعي آنهــا را دو قول مي داند؛ اكمال چهــارده و اكمال پانزده 
ســالگي كه دومي، قول مشهور است. درمورد سن بلوغ دختران در فقهای متقدم مي توان 
دو قول را مشــاهده نمود: نخســت، قول مشــهور كه اكمال نه ســالگي دختر است و بر 
فــرض قبول نظر صاحب جواهر، قول به ورود در ده ســالگي نيز بيــان ديگر همين قول 
مشهور است و ديگري قول به اكمال ده سالگي )همان(. در بين فقهای متأّخر نيز آيت اهلل 
صانعي بر ســيزده ســالگي به عنوان ســن بلوغ دختران فتوا داده اســت )صانعی، 1385، 
 ص45( و آيــت اهلل معرفت )ره( مالك را ســن معينی نمی داند و در اين باره می نويســد:

»بــا مراجعه  بــه  روايات  مربوطه  اين  نكته  روشــن تر می گردد كه  اصــل، همان  دو پديدۀ 
طبيعی  جســمانی  يعنی  حيض  و احتالم  اســت  و ديگر عالئم  يا ســن  كه  نوعيت  دارند و 
معموالً  با شــرايط  و احوال  اكثريت  افراد تطابق  دارد، مالك  اصلی  نيست. شاهد اين  مد عا، 
اختالف  روايات  دربارۀ  سن  است  كه  به  اختالف  شرايط  و احوال  بستگی  دارد و قابل  توجيه  

می باشد«3. سايرين نيز قائل به قول مشهورند. 
حال با توجه به اينكه روايات مســتند قول مشــهور نيز از نظر سنديت و داللت داراي 
ايراداتي اساسي بودند كه مشهور فقها خود به لحاظ عمل مشهور، ضعف آنها را جبران شده 
تلقی می كردند. لكن اقوال ديگر موجود در مسئله نيز مستند به رواياتي متعارض مي باشد 
و اجماعــات مورد ادعاي مشــهور را هم قبــول ندارند. بنابراين در ادامه ابتدا به بررســي 

3.  سايت پاسخ گويی به مسائل فقهی تاريخ مشاهده 1389/3/25
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مستندات گروه اول مي پردازيم، زيرا اثبات تزاحم اقوال مطرح در اين گروه، مؤيد نظر گروه 
دوم از فقها مي باشــد كه اساســاً معيار سن را قبول ندارند. گروه اول نيز به دو دسته دليل 
تمّســک مي جويند؛ نخست داليل سلبي در رد داليل قول مشهور و ديگري دليل يا داليل 

اثباتي در اثبات نظر خود.

1.2.2. داليل سلبي
صاحب مفتاح الكرامۀ می نويســد كه بر سن بلوغ دختران هشت اجماع )حسينی عاملی، 
1418، ص424( اقامه شــده اســت و صاحب جواهر به نقل از ايشان تعداد اجماعات 
اقامه شده در مورد سن بلوغ پسران را دوازده اجماع بيان مي كند. سپس مي افزايد كه 
چه بســا تتبع كتب فقهي شاهد بر اين مدعاست؛ لذا دليل سلبي نخست، نفي اجماعات 

ادعايي قول مشهور مي باشد.
اّوالً می توان به طور قطعی گفت كه مســتندات اجماع ها و شهرت های ادعايی، ظهور 
بدوی روايات ياد شــده بوده كه به جهت كثرت و يا به جهات ديگر بر ساير روايات مقدم 
شده اند. »بنابراين، اجماع مدركی است و تعّبدی و دليل مستقلی  نمی تواند باشد. چراكه 
اجماع در جايی حجت اســت كه عقل را بدان راهی نيســت و دليل نقلی هم در دســت 
نباشــد. لكن در اينجا داليل نقلي محكمي مي توان يافت«؛ خصوصاً اينكه روايات معارض 

در مورد سن بلوغ پسران فراوان تر است.
ثانياً قطع نظر از حجيت، تحقق اجماع مورد اشــكال و خدشــه، بلكه منع است، 
زيــرا همان طوركه در دســتۀ چهارم از كميــت معيارهاي بلوغ بيان شــد، بزرگاني 
چــون ابن بابويه و شــيخ  صدوق معيار واحــدي براي بلوغ ارائــه داده اند كه احتالم 
پســر و حيض دختر باشــد. ســكوت در مورد ســن در مقام بيــان معيارهاي بلوغ، 
خــود دليل عــدم اعتبار ســن در نظر فقيه اســت؛ وگرنه آن را به عنــوان معياري 
 بيــان مي كــرد. به عــالوه اينكــه قــول ابن حمــزه در مبحــث خمس كتــاب خود
 )ابن حمزه، 1408، ص137(، ابن ســعيد حلي و شيخ  طوسي در مبحث سوم كتابشان

)ابن سعيد حلی، 405، ص153؛ شيخ الطائفۀ،1387، ص266(، به ده سالگي دختر و قول 
 ابن جنيد در اكمال چهارده سالگي پسر در بين فقهای قديم و قول برخی از معاصرين در اكمال

ســيزده ســالگي دختــر، مانع ادعــاي تحقق اجمــاع مي شــود. اگرچه ســه فقيه 
اّول در مباحــث ديگــر كتابشــان از ســن نه ســالگي دختر ياد كرده انــد و يكي از 
معيارهــاي بلــوغ دختران را »بلوغها تســع ســنين فصاعداً« )ابــن حمزه، 1408، 
ص301؛ شــيخ الطائفــۀ، 1387، ص283( اعــالم مي دارنــد. لكــن دقــت در اين 
عبارت مي رســاند كه »از نظر ايشــان نه ســالگی في نفســه موضوعيت نداشته وگرنه 
 كلمــه فصاعــداً لغو خواهد بــود، بلكه آمادگــی بدنی و فكری دختر مالك اســت«

)صانعی، 1385، ص45(. مضافاً اينكه همه فقها ادعاي اجماع بر نه سال را هم ندارند؛ براي 
 مثال شهيد ثاني آن را قول مشهور مي داند )شهيد ثانی،1410، ص144(، ولی در مورد تعيين
پانزده ســالگي به عنوان ســن بلوغ پســران موضــوع كمي فــرق دارد. عده اي در 
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مــورد مشــهور خواندن اين قــول و يا ادعاي اجمــاع يا نفي خالف بر آن، ســكوت 
ص251؛   ،1417 ابن زهــره،  283؛  و  ص281   ،1387 )شــيخ الطائفۀ،  نموده انــد 
شــرايع  صاحــب  ص51(.   ،1387 فخرالمحققيــن،  ص367؛  ابن ادريــس،1411، 
پانزده ســالگي را به ظاهر ســن بلوغ مي داند )محقق حلی، 1403، ص147(. فاضل اآلبي 
 مي فرمايــد كــه در كميت آن اختالف نظر وجــود دارد )فاضل اآلبــی، 1405، ص552(.
ابن فهد حلي نيز اقوال اصحاب در اين مســئله را ســه قول مي داند )ابن فهد حلی، 1407، 
ص512 و 514(. محقق  حلي هم اين اختالف نظرها را بيان مي كند. عالمه  حلي و شــهيد 
 ثاني آن را نظر مشهور مي دانند )عالمه حلي،1410، ص431؛ شهيد ثانی،1410، ص144(. 
اگرچه شهيد ثاني در مسالک پس از بيان سه قول كه قول اول آن را مشهور مي داند، يعني 
پانزده ســالگي پسر، و قول دوم ســيزده تا چهارده سالگي پسر، و قول سوم كه ده سالگي 
پســر مي باشد، مي فرمايد: »المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا هو االول« )همان، 
ص144( و صاحب حدائق ضمن بررسي اين مسئله مي گويد: »ال يخفی ما بين هذه االخبار 
من التدافع في تعيين البلوغ بالسن بالنسبۀ إلی الغالم« )محقق بحرانی، 1408، ص184( 
و در جمع بندي اين مســئله مي افزايد: »وكيف كان فالمســألۀ التخلو من شوب االشكال« 
)همان، ص185(. حال با وجود اين اختالفنظر فقهاي شــيعه، چگونه مي توان مســئله را 

اجماعي دانست؟
 اين گروه از مخالفان مشــهور به عنوان دليل ســلبي دوم، به اصل استصحاب تمسک
مي جويند، زيرا اگر روايت های مســتند قول مشهور دچار خدشه شود، نمی توان دليلی بر 
بلوغ سنی در مورد دختران و پسران اقامه كرد. بنابراين، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب 
بقای واليت ولی، بقای حجر و بقای عدم مسئوليت كيفری، اقتضا دارد كه دختران را در نه 
سالگی و پسران را در پانزده سالگي بالغ ندانيم. حال اگر سن ديگری از ادله مستفاد شود، اين 
استصحاب تا آن زمان جاری می گردد. صاحب جواهر استصحاب را در اينجا متعدد مي داند 
كه عبارت اند از: استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم تكليف و استصحاب عدم صحت عقود 
و ايقاعات )نجفی، 1367، ص20 و 21(. اما مورد اصلي همان استصحاب عدم بلوغ است كه 
 به نظر صاحب جواهر، مطلوب از استصحاْب اثبات حكم است و نه موضوع، و دراين خصوص
مي فرمايد: »تمام معيارهاي مذكور و حتي ســن، نشانۀ آن و كاشف از وصول به بلوغ حلم 
هســتند، آنگاه مشتبه موضوع خواهد بود نه حكم و مقتضي استصحاب موضوعي، نفي اقل 
 و اجراي حكم در اكثر است. لكن اين امر خالف فتواي فقهاي ماست كه سن را شرعاً بلوغ

مي داننــد و نه اماره اي بر تحقق بلوغ حلم و هرچند كه علت آن كاشــف بودنش از معيار 
شــرعي ديگر بلوغ باشــد و اگر اين گونه باشد، مشتبه حكم اســت و نه موضوع« )نجفی، 

1367، ص21(.
لذا با توجه به عبارات فقها، در اينكه ســن شرعاً به معناي تحقق بلوغ است يا اماره اي 
بر بلوغ حلم، اتفاق نظر وجود ندارد. بيشــتر فقها در اين مورد ســاكت هستند. ابن ادريس 
معتقد است نه حيض و حمل دختر قبل از نه سالگي دليل بلوغ است و نه صرف نه سالگي 
بدون امــكان حيض و حمل )ابن ادريس، 1411، ص367(. عالمــه  حلي نيز حيض را در 
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وقتي كه امكان بروز آن در دختر باشــد، دليل بلوغ مي داند )عالمه حلي،1410، ص75(. 
همچنين عالمه  حلي دربارۀ ســن بلوغ در تذكره مي فرمايد: » الســن عندنا دليل البلوغ« 
)عالمه حلي، 1410، ص74(. صاحب مدارك االحكام در مورد بلوغ پسران در پانزده سالگي 
به صراحت مي گويد:»وال خالف في تحّقق البلوغ بذلک و إنما الخالف في االكتفاء بما دونه« 
)خوانساری، 1405، ص159(؛ لذا باوجود چنين اختالفي بين فقهاي شيعه در مورد اينكه 
ســن شرعاً دليل بلوغ است يا في نفسه بلوغ اســت، و در رد تمسک مشهور به استصحاب 
حكمي جهت اثبات مطلوب خويش، مي توان علتی را كه صاحب جواهر در رد اينكه بتوان 

استصحاب را در اينجا موضوعي دانست، محل ترديد قرار داد.
خالصه اينكه اگر اســتصحاب حكمي باشد، با توجه به اينكه داليل ديگر مشهور براي 
 تعيين حداكثر در مورد سن بلوغ دختر كافي نمي باشد، استصحاب حكمي دليل بلوغ دختر در
نه سالگي نيست. افزون بر اين، وقتي يقين به حكم )بلوغ دختر در 9 سالگي( نباشد، اساساً 
تمسک به استصحاب حكمي ممكن نيست. اگرهم استصحاب موضوعي باشد كه به نظر صاحب 
 جواهر چنين است )نجفی، 1367، ص21(-اگرچه فقهاي ما خالف مفاد آن عمل كرده اند-

نه و پانزده سالگي نمي تواند سن بلوغ دختر و پسر باشد، زيرا در اينكه آنها سن بلوغ باشند 
ترديد وجود دارد و مقتضاي استصحاب موضوعي، نفي اقل و اجراي حكم در اكثر است. 

2.2.2. داليل ايجابي
 پس از بيان دو دليل سلبي، نوبت به بيان داليل ايجابي در تأييد اقوال مخالف قول مشهور 

مي رسد كه در در دو شق بيان مي گردند.
نخستين دليل ايجابي، آيات قرآن كريم است كه در بسياری از آن ها به سه معيار بلوغ 
اشــاره شده است كه عبارت اند از: نخست، بلوغ اشــد در آيۀ 34 از سورۀ اسراء؛ دوم، بلوغ 

نكاح در آيۀ 6 سورۀ نساء؛ و سوم، بلوغ حلم در آيۀ 59 از سورۀ نور.
اســتدالل به اين آيات، به ضميمۀ خبر هشام بن ســالم )شهيد اّول، 1411، ص363( و 
موثق عبد اهلل بن ســنان )همان، ح8( در مورد آيۀ اول است كه بلوغ اشد در هر دو روايت به 
احتالم تفســير شده است. آيۀ دوم نيز بر اين موضوع داللت می كند كه تا كودك به احتالم 
نرسيده، مكلف و بالغ نيست. عموم و اطالق اين دو آيه بر عدم بلوغ داللت می كند، مگراينكه 
ثابت شود فرد با احتالم بالغ شده است  چه آن بلوغ با علم و اطمينان ثابت شودو چه با امارۀ 

معتبر، و در غير اين دو صورت، هر دو آيه به حكم اطالق بر عدم بلوغ داللت می كنند. 
تقريب استدالل به آيۀ سوم نيز اين است كه اين آيه داللت دارد كه دفع اموال و رفع 
حجر از كودكان يتيم مشروط به دو امر است: 1. بلوغ نكاح 2. رشد مقتضای اطالق، شرطی 
بودن بلوغ و غايت بودن نكاح اين اســت كه دفع اموال جايز نيست؛ مگر بلوغ نكاح ثابت و 
محرز شــود و يا امارۀ معتبر آن را ثابت نمايد. معلوم است كه سن، بلوغ نكاح نيست، بلكه 
اماره اي بر قابليت برای نكاح است. قدر متيقن از اماره بودن سن در دختران از جهت فتاواـ 
كه 9 و 10 و 13 سال را گفته اندـ و هم از جهت روايات ـ كه بر 9 و 13 سال داللت داشت 
ـ همان سيزده سال است كه با حصول رشد می توان اموال را به آنها داد، ولی با سن كمتر 

نمی توان اموالشان را به آنها واگذار كرد. 
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پس آيه به استناد مفهوم شرط و غايت، بر عدم اعتبار سن نه و يا 10 سالگی و بعد از 
آن تا سيزده سالگی داللت می كند. »نبايد گفت رواياتی كه برای بلوغ در نه سالگی به آنها 
 استدالل شده، خود حجتی بر اماره بودن نه سالگی برای بلوغ نكاح است، زيرا جواب داده
 می شود كه اين بحث، صرف نظر از آن ادله است. چون مفروض آن است كه حجيت آن روايات

بر اين مدعا خدشه قرار گرفته و محرز نشده است.« )صانعی، 1385، ص 9و 45(.
ناگفتــه نماند كه اين اســتدالل به طور تام مورد قبول نگارندگان نيســت؛ چراكه 
در اصِل اين مهم كه اساســاً  در اين دوران بتوان ســن را اماره اي بر بلوغ قرار داد، در 
آن ترديد بلكه منعي جدي وجود دارد. زيرا با توجه به پيشــرفت هاي علم پزشــكي و 
ســهولت دسترسي به آن براي همگان، تشخيص علمي و قطعي امارات طبيعي بلوغ كه 
مهم ترين آنها احتالم و حيض اســت، به راحتي ممكن می شود و ديگر براي كسي ابهام 
در مورد بلوغ نمي تواند مطرح باشــد كه برای رفع تحّير به امارۀ شــرعي ســن استناد 
گــردد. لذا اين گونه اســتدالل تا آنجا كــه نفي قول مشــهور را مي نمايد، مورد قبول 
نگارندگان قرار دارد. عالوه براين، در مورد ســن بلوغ پسران نيز روايات مختلفي وجود 

دارد كه مورد بحث قرار مي گيرد.
دليل ديگر ايشــان روايات موجود است. آيت اهلل صانعي در استدالل بر نظر خويش به 
روايتي از عّمار ســاباطي اســتناد مي نمايد كه داللت بر سيزده سالگي به عنوان سن بلوغ 
دختران دارد )ابن ادريس، 1411، ص45(. داللت اين روايت تمام است و هيچ گونه مشكلی 
ندارد؛ چون ذيل حديث، نصِّ صريح و روشن در اعتبار سن بلوغ دختران در سيزده سالگی 
وجود دارد و از نظر ســند هم موثق است. صاحب جواهر )نجفی، 1367، ص34( و صاحب 
الحدائق )محقق بحرانی، 1408، ص184( هم به موثق بودن آن تصريح نموده اند و هيچ يک 
از كســانی كه متعرض روايت شده اند، در سند آن و موثق بودنش ترديد نداشته و ندارند. 
مرحوم ســيد احمد خوانساری هم پس از نقل موثقه عّمار و چند روايت ديگر می نويسد: و 
هذه األخبار مع اعتبارها من حيث الســند والصراحۀ بحسب الداللۀ لم يعمل بها المشهور. 
البته اين روايات از نظر سنديت و داللت مورد اشكال قول مشهور قرار گرفته است كه تماماً 

با استدالل های متقن پاسخ داده شده است.
گفته شــد كه صاحب جواهر اقوال موجود در مورد ســن بلوغ پســران را 6 قول بيان 
نموده، لكن تنها اكمال پانزده ســالگي را كه نظر مشــهور است )نجفی، 1367، ص28( و 
اكمال چهارده ســالگي را كه نظر ابن جنيد است - صرفنظر از اينكه داللت روايات مستند 
ايــن قول )شــهيد اّول،1411، ص364( را مردود مي داند )نجفــی،1367، ص34(- قول 

دانسته و مابقي را توهم مي نامد )همان، ص31(.
لكــن ماحصل بحث يک جمله بيشــتر نخواهد بود كه صاحب جامع المدارك پس از 
بيان قول مشــهور و مستندات آن و اقوال ديگر و مستندات آنها در مورد سن بلوغ پسر، 
در بياني موجز و مفيد مي فرمايد: »والجملۀ بحســب االدلۀ يشــكل القول المشهور لكنه 
ال محيص والمخالفته أشــكل« )خوانســاري، 1405، ص367(. لذا مي بينيم كه نه قول 
مشهور و نه اقوال مخالف در مســئله، داليل متقني كه از يک سو جامع االطراف باشند و 
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از ســوي ديگر مانع اغيار، در دســت ندارند و صرفاً از باب مرّجحات است كه قائالن به 
هر قول، قول خود را بر اقوال مخالف ترجيح می دهند. حال به بررســي نظر گروه دوم از 

اقوال مخالف مشهور در رد معيار سن مي پردازيم.

3.2. بررسي داليل گروه دوم مخالفان 
گروه دوم مخالفان مشــهور كه رو به افزايش اند، اساساً سن را به عنوان معياري براي بالغ 
بودن صغير يا كشــف ســبق بلوغ وي به رسميت نمي شناســند. زيرا نبود يا ضعف دليل 
بر قول مشــهور و اقوال مخالف، چه در مورد ســن بلوغ پســران و چه در مورد دختران، 
مي رســاند كه اين اماره با فلســفۀ وضع و جعــل خود كه همانا رفع تحّير از متشــرعين 
باشــد، در تضادي آشكار قرار گرفته اســت و اگر بر تحير ما نيفزايد، از آن كم هم نخواهد 
كــرد. بنابراين اگرچــه صاحب جامع المدارك پيروی از نظر مشــهور را از روي درماندگي 
در عمــل، اجباري مي داند، ولی به گمان وی مخالفت با قول مشــهور مشــكل تر از اثبات 
اعتبار آن اســت. امــا نگارندگان معتقدند كه اگر از روش هــای علمي بتوان علم به تحقق 
بلــوغ را بــا معيارهاي تكويني بلوغ كه مد نظر شــارع اســت، حاصل نمود، ديگر اساســاً 
نوبت به معيار ســن نمي رســد كه در كــم و كيف آن دچار اختالفنظر شــويم. امروزه به 
شــيوه های علمي مي توان قدرت بر انــزال مني را ثابت نمود و مفهوم اين امر آن اســت 
 كه اگر عدم چنين قدرتي در صغير، دختر يا پســر، در هر ســني كه باشــد ثابت شــود،

نمي توان وي را بالغ دانست؛ چراكه بلوغ امري است تكويني و وقتي ما به عدم بلوغ صغيري 
در عالم تكوين آگاهی داشته باشيم، اّوالً تحيري نداريم كه به امارات شرعي متوسل شويم، 
ثانياً امارات شــرعي نمي توانند مفيد علم به تحقق يا سبق حصول امري تكويني باشند كه 
علم ما برخالف آن اســت. بر مبناي اين امر، صاحــب جامع المدارك مي فرمايد:  »والزم ما 
ذكر أنه مع القطع بعدم الوصول إلی ذلک الكمال ال يرتفع الحجر وال يترتب االثار المترتبۀ 
علی البلوغ وإن بلغ خمس عشرۀ سنۀ« )همان، ص362(. لذا به نظر ايشان با تحقق بلوغ، 
كودك به پايه ای از رشــد جسمی و عقالنی می رسد كه مخاطِب احكام و مقررات تكليفی 

قرار گيرد، زيرا رشد عقالنی است كه پيوند مستقيم با تكليف و مسئوليت دارد.
بعد از انقالب اسالمي، حاكميت عملي فقه شيعي بر جامعۀ ايران اسالمي، لزوم توجه 
به پويايي فقه را در تطابق با زمان و مكان بيش از پيش آشكار ساخت. لذا عده اي از فقهاي 
نوانديش زمانه در صدد تجديد نظر در اعتبار اين معيار تشريعي برآمده اند. از جمله آيت اهلل 
جناتي شاهرودي با بيان معنای لغوی بلوغ و ذكر نشانه های بلوغ از ديدگاه قرآن و احاديث، 
9 نشــانۀ متفاوت را با توجه به روايات بيان می دارد و معتقد است اختالف اخبار در تعيين 
سن بلوغ دختران، به دليل اختالف محيط زندگی، اوضاع جغرافيايی و…است. ايشان سن 
نه ســالگی را كه در برخی روايات به آن اشاره شده، مختص محيط های گرمسير می داند و 
معتقد اســت تعيين نه سالگی از باب تعيين مصداق بوده است نه از باب ماهيت. همچنين 
نويســنده با بررســی رواياتی كه به نه، ده، يازده، ســيزده، چهارده و پانزده سالگی اشاره 
كرده اند، به اين نتيجه رسيده كه معيار واقعی بلوغ در دختران حيض است و نه سن خاص. 
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زيرا اگرچه تحول زمان و شرايط آن به لحاظ اينكه زمان برای حكْم ظرف است و نه موضوع، 
در تحول شريعت تأثير نمی گذارد، اما تحول زمان در تحول موضوعات يا ويژگی های درونی 
يا بيرونی آن تأثيرگذار اســت و در صورت تحــول در موضوع، واقعاً موضوع جديدی پديد 

می آيد و حكم جديدی را براساس دليل شرعی ديگر می طلبد )نقويان، 1385(.
آيــت اهلل معرفت نيز در اين خصوص معتقد اســت كه: »بلوغ، يک  امر طبيعی  اســت  
كه  نقش  شــارع  مقدس، بيان  امارات  و عالئم  متداول  آن  اســت  و تعبد شــرعی  در چنين  
زمينه های  طبيعی  و ديگر موضوعات  شــرعی،  به جز در باب  عبــادات كه  حكماً  و موضوعاً  
تعّبد شرعی  در آن  حاكم  است، در كار نيست. لذا در ابواب  فقهی  غيرعبادی، كار شارع بيان  
احكام  وضعی  يا تكليفی  در موضوعات  خارجيه  است، مگر آنكه  قيد يا شرطی  را اعتبار كند 
كه  در ترتب  حكم  شــرعی، دخالت  دارد. معيــار اصلی  در بلوغ  دختران، همان  ديدن  خون  
حيض اســت  كه  معادل  احتالم  در پسران  اســت  و مطرح  شدن  سن، ناظر به  كمترين  حد 
ممكنِ  برای  تحّقق  حيض  در دختران  و احتالم  در پسران  است  و بس« )معرفت، 1388(.

ايشان با استناد به آيات قرآن و رواياتي چون روايت ابي بصير،4 موثقه عمار ساباطي و 
 دو صحيحه از عبداهلل ابن ســنان،5 ضمن استدالل بر صحت اسناد اين روايات مي فرمايند:

»بــا مراجعه  به  روايات  مربوطه ، اين  نكته  روشــن تر می گردد كــه  اصل، همان  دو پديدۀ  
طبيعی  جســمانی  يعنی  حيض  و احتالم  اســت  و ديگر عالئم  يا ســن  كه  نوعيت  دارند و 
معموالً  با شــرايط  و احوال  اكثريت  افراد تطابق  دارد، مالك  اصلی  نيســت«. شــاهد اين  
مد عا اختالف  روايات  دربارۀ  سن  است  كه  به  اختالف  شرايط  و احوال  بستگی  دارد و قابل  
توجيه  می باشــد. بنابراين، ســن  نه ســالگی در دختران  از آن  جهت  مطرح  بوده  كه  نوعاً  
پائين ترين  ســن  و حد  امكان  حيض  در دختران  بوده  و زودتر از 9 سالگی، هيچ  دختری  
بالغ  نمی شــود. همان طوركه ابن ادريس در السرائر )ابن ادريس، 1411، ص367( و عالمه  
حلــي در منتهي المطلب )عالمه حلــي، 1333، ص 95 و 96( بر اين امر تصريح دارند و 
عالمه حلي در تعليل خود مي افزايد: »معيار صغيره بودن  دختران، ســن  كمتر از نُه  سال  
اســت . زيرا دختر در كمتر از نه  ســال، خون  حيض  نمی بيند و لذا احتمال  بلوغ  دختران  

در اين  سن، مطرح  گرديده  است« )همان، ص367(.
عالوه بر اين، خبرگزاری دانشجويان ايران ديدگاه های آيات عظام را در اين خصوص جويا 
شده است. در اين زمينه ايسنا با اشاره به قوانين موجود دربارۀ تعيين سن مسئوليت كيفری، 
يعني تبصرۀ 1 مادۀ 49 قانون مجازات اسالمي كه مي گويد: »منظور از طفل كسی است كه 
به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد«، با رعايت تبصرۀ 1 اصالحی مادۀ1210 قانون مدني مصوب 
 چهاردهم آبان 70 كه به موجب آن سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران
نه سال تمام قمری در نظر گرفته شده است، و همچنين صدور آرای متفاوت از سوی دادگاه ها 
به  دليل برداشت های متفاوت از سن بلوغ عقلی و شرعی، پرسيده است كه آيا ممكن است 
 4.  »علی  الصبی  اذا احتلم  و علی  الجاريۀ  اذا حاضت، الصيام  و الخمار« وسايل الشيعه، ج10، باب 29 من ابواب

من يصح الصوم منه، ح 7.
متن اين روايات و تحليل آنها در شق 1 بند ب  گفتار دوم از مبحث دوم از فصل دوم گذشت.  .5
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 قانون گذار به جای لفظ حد بلوغ شرعي، سنی را مشخصاً به عنوان سن قانونی تعيين كند تا
بر اســاس همين سن قانونی احكام دادگاه ها صادر شــود؟ آيا ممكن است قانون گذار سن 

مسئوليت كيفری در هر دو جنس را يكی در نظر بگيرد؟ 
در پاســخ، آيت اهلل نوری همداني نيز با تأييد نظر مشــهور اضافه مي دارد كه حكومت 
اســالمی مي تواند بر اســاس مصالح اسالم و مســلمانان و با در نظر گرفتن مراتب رشد و 
مصلحت اجتماع، قانون وضع كند. از اين اســتفتا چنين برداشــت مي شــود كه بلوغ در 
مقررات جزايي فقه اسالمي و بنا بر ضرورت اجتماعي و مصالح عمومي مي تواند متفاوت از 

بلوغ در مقررات مدني باشد. 
آيت اهلل مكارم شــيرازی با تقسيم مراحل بلوغ به مراحل چهارگانه، تكليف در عبادات، 
آمادگي روزه گرفتن، قابليت ازدواج و مســائل اقتصادی و مالــی و جزايی مي افزايد: براي 
شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان كم سن وسال، الزم است حد نصاب رشد عقلي در 
اين زمينه احراز شود. اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعاً و به طور دقيق احراز شود كه 
تعميم قانون شــرع نسبت به افرادي كه باالی سن بلوغ شرعي و زير سن هجده سال قرار 
دارند سبب وهن اسالم در جهان خارج مي شود، مي توان براي آنان تخفيفاتي قائل شد6. 

گفتنی است، برخي مخالف تفاوت سن بلوغ حسب نوع تكليف مي باشند و معتقدند كه 
بلوغ سني امر واحدي است كه قابل تجزيه و تنويع نمي باشد )نجفی، 1367، ص40 و42(. 
به نظر نگارندگان، توجه به مالك »ضرورت اجتماعي و مصالح عمومي« در تجزيه و تنويع 
اين معيار كه از باب احكام ثانويه و تطابق فقه با شرايط زمان و مكان فعلي جامعۀ اسالمي 
ناگزير مي باشــد، به راحتي ضمن تأييد نظــر صاحب جواهر، ضرورت اجراي نظر مخالف را 

آشكار و راه حل اين اختالف قديمي، عمل به آن خواهد بود. 
حاصل كالم آنكه در تعزيرات مي توان به هر شيوۀ جديدی كه نقش مؤثری در بازدارندگی 
در ســاختار شخصيتی نوجوانان قبل از هجده سال داشته  باشد، دست زد و دادرسی ويژه ای 
را برای آنان ترتيب داد؛ چراكه ترتيب شــيوۀ جديد در بعضی موارد نه تنها جايز است، بلكه 
اگر راه بازدارندگی منحصر به آن باشد، تعزير به وسيلۀ آن راه و روش جديد به خاطر وجوب 
تعزير، الزم و واجب است. در جرائم ديگر نيز با توجه به اينكه شناخت بلوغ كه امری تكوينی 

است، با ابزارهای علمی موجود امكان پذير می باشد، بايد بلوغ راكشف و معيار عمل قرارداد.
بيشــتر كشورهای جهان هجده سالگی را سن مسئوليت كامل كيفری تعيين كرده اند 
وبرخی كشــورها تدابير تربيتی، حمايتی، كيفری و حتی مراجع و تشــكيالت اختصاصی 
اطفال را به جوانان 20 يا 21 ســاله نيز قابل تســری دانسته اند و بعضی نيز اين سن را به 

25  سالگی ارتقا داده اند. 
بااين حال در برخی كشورها كه در اقليت قرار دارند، سن مسئوليت كيفری اطفاْل پايين تر 
از حد نصاب جهانی تعيين شده است. كشور فنالند، يونان و لهستان هفده سالگی و پرتغال، رومانی 
و تونس شانزده سالگی را پيش بينی كرده اند. مثاًل در اسكاتلند كه سن مسئوليت كيفری در 

  http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1418493 .براي مالحظۀ متن استفتا ر.ك  .6
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 ميان پايين ترين موارد مورد بررسی )يعنی 8 سال( قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاكم
به گونه ای طراحی شده كه از تماس نوجوان زير شانزده سال )در واقع بسياری از افراد 16 
تا 17 ساله( با محاكم رسمی قضايی، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين، اجتناب شود و به 

شكلی بنيادين به راه حل هايی غير از سلب آزادی متهم گرايش دارد. 
برای تعيين ســن مســئوليت كيفری به تدريج نوعی مبانی مشــترك و اصول مشابه 
براســاس مطالعات و مالحظات علمی و اجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته اســت. 
در اين اقدام، قطعاً توانمندی جســمی و فكری اطفال كه بسترساز پذيرش مسئوليت های 
فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرار گرفته است. با اين احوال چنان كه ديديم 
در حقوق تطبيقی، ســن واحدی به عنوان ســن مســئوليت مطلق كيفری وجود ندارد و 
كشــورهای جهان سنين مختلفی را پيش بينی كرده اند. پيش بينی چنين نصاب سنی اوالً 
باعث می شــود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل كيفرهای قانونی جرائم معاف باشند 
و ثانياً با فردی كردن مجازات ها تا ســنين خاص، مثاًل 25 سالگی، جوانان بزهكار از نوعی 

رژيم منعطف جزايی بهره مند شوند. 
 فعاالن حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشــكيالت منطقه ای و جهانی، مانند »انجمن

بين المللی حقوق جزا«، از ســال های گذشته تاكنون با در نظر گرفتن حساسيت های سنی 
و روحــی اطفال، بســياری از اين واقعيت هــا را لحاظ كرده اند كــه جديدترين آنها نتايج 
هفدهمين كنگرۀ بين المللی حقوق جزا در پكن )سپتامبر 2004( است كه طی آن شركت 

كنندگان سن مسئوليت كيفری را هجده سالگی تعيين كرده اند.
پيش بينی حداقل ســن مســئوليت كيفــری از موضوعات مورد اختــالف در قوانين 
كشورها محســوب می شــود. تعيين اين مرز می تواند ابعاد ماهوی و شكلی مهمی داشته 
باشد. مشخص كردن سن خاصی به عنوان سن مسئوليت مطلق كيفری می تواند به منزلۀ 
عدم امكان تعيين تدابير كيفری و اصوالً عدم امكان دخالت مقامات قضايی در رســيدگی 

به جرائم ارتكابی اطفال تلقی شود.
در اين خصوص برخی كشورها مانند فرانسه با تكيه بر خصيصۀ درونی برای تشخيص 
رشــد روانی طفل، به تعيين آســتانۀ حداقل سن اقدام كرده اند. مبنای تشخيص اين سن، 
ارزيابی قدرت تمييز اطفال مبنی بر »توانايی فهميدن و خواســتن« اســت كه البته امری 
ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر كارشناس است. هرچند تمسک به 
چنين روشی می تواند تا حدی از اعمال سليقه های فردی قضات بكاهد و ضمن استفاده از 

كارشناس، كودكان دارای قوۀ تمييز را مورد حمايت قانونی قرار دهد. 
متأســفانه در شــرايط كنونی به دليل افزايش بزهكاری اطفــال و نوجوانان در برخی 
كشــورها، نوعی كشش به گسترش رژيم كيفری به اطفال دارای سنين پايين تر و در واقع 
كاهش حداقل سن عدم مسئوليت مطلق كيفری و سن مسئوليت مطلق كيفری ايجاد شده 
اســت. مدافعان اين تفكر معتقدند روش حمايتی و تربيتی گذشته شكست خورده و افكار 

عمومی نيز تمايل به برخورد جدی تر با اطفال بزهكار از خود نشان می دهند.
بااين وصف چنان كه اشاره شد، در سال های اخير تحت تأثير آموزه های دفاع از اجتماع و 
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 تسكين افكار عمومی كه به علت افزايش بزهكاری اطفال، احساس امنيت كمتری نسبت به گذشته
وجود دارد، سن عدم مسئوليت كيفری و دخالت مرجع قضايی كاهش يافته است. اين در 
حالی است كه كشورهايی همانند چين، فرانسه، الجزاير و... كه حداقل سن مذكور را باالتر از 
 كشورهای ديگر تعيين كرده اند،در صورت ارتكاب جرم، امكان مداخله سيستم قضايی را در قانون

فراهم آورده، تحت عنوان تدابير تربيتی، اطفال مرتكب جرم يا مستعد تكرار جرم و دارای 
حالت خطرناك را كنترل می كنند و زير پوشش نظارت و تربيت قرار می دهند.

دراكثر قوانين جزايی كشورهای جهان چنان كه اشاره شد، يک سن حداقل برای عدم 
مسئوليت مطلق كيفری تعيين شده و اطفال كوچک تر از آن در صورت ارتكاب جرم نه تنها 
قابل مجازات نيســتند، بلكه حتی مورد دادرسی كيفری نيز قرار نمی گيرند. اين نصاب در 
 اكثر مقررات بين المللی نيز مورد تأكيد و تذكر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ويژه مواد

10 و 11 كنوانسيون بين المللی پكن، با تكيه بر تعاليم و روش های روانشناسی و جرم شناسی 
توصيه می كنند كه كشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسيب های 

روحی و روانی كه ممكن است متوجه آنان شود، جلوگيری به عمل آورند.
درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسئوليت كيفری، قطعنامه نهايی انجمن بين المللی 
حقوق جزا چنين مقرر می دارد: » قانون گذار بايد يک حداقل ســنی را تعيين كند كه قبل 
از آن مرحله امكان اعمال يک سيستم جزايی ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين 

حداقل سن نبايد كمتر از 14 سالگی در زمان ارتكاب جرم باشد«.
درمقايســۀ مواد قانون مجازات اســالمی ايران از جمله مادۀ 49 آن و موارد متفرقه با 
مقررات كشورهای ديگربايد گفت در شرايط فعلی در كشور ما حداقل سن عدم مسئوليت 

كيفری وجود ندارد.

نتیجه
1. قرآن كريم در مجموع ســه معيار بلوغ حلم، بلوغ نكاح و بلوغ اشد را به عنوان معيارهاي 
بلوغ صغير، اعم از دختر و پسر، آورده است. لذا مي توان گفت مسئلۀ بلوغ در قرآن كريم 
باوجــود اختالف در تعابير، بازگشــت به يک معيار تكويني بــراي بلوغ بوده كه همانا 
احتــالم يا قدرت بر انزال مني اســت. از روايات امامان شــيعه )ع( در اين زمينه نيز 
استفاده مي شود كه بلوغ حالتي طبيعي در انسان است كه به واسطۀ آن، انسان از حد 

طفوليت خارج شده و در آن فرقي بين زن و مرد نيست.
2. اگرچه از مجموع ديدگاه های فقهاي شيعه، به ويژه فقهاي معاصر، مي توان چنين استنباط 
كــرد كه در احراز بلوغ، اگر علم به بلوغ حاصل شــود، مي تــوان به هر عالمت طبيعي 
و تكويني بلوغ دردختران، ولو اينكه در روايات نيامده باشــد، اســتناد كرد )منتظری، 
1413، ص422(؛ لكــن مشــهور، براي اثبات بلوغ، باوجود عالئــم تكويني، به عالمت 
تشريعي بلوغ كه همان نه سالگی برای دختر است قائل است. بااين حال ترديدي نيست 
كه شــارع، انبوه معيار هاي طبيعي را امارۀ بلوغ قرار داده و اين به آن معني اســت كه 

تحقق بلوغ يک امر شرعي نيست.
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3. بررسي داليل قول مشهور و بيان مستندات اقوال مخالف در مسئله، مبين آن است كه 
دليِل معتبری بر بلوغ دختران در نه ســالگی وجود ندارد كه بتوان به آن اعتماد نمود؛ 
بنابراين، برخی از فقها اساساً سن را به عنوان دليل شرعي تحقق بلوغ يا سبق حصول 
آن قبول ندارند و مالك را در بلوغ، احراز قابليت جسماني صغير در بلوغ حلم، آن هم از 
طرق علمي و عرف و عادت و نه با معيار شرعي مي دانند. لذا صاحب جواهر مي فرمايد، 
بلوغ از موضوعات احكام شرعي است كه مرجع آن عرف و عادت است و تنها در صورتي 
به شرع در تحديد آن رجوع مي شود كه شكي در ميان باشد؛ وگرنه در صورت حصول 
يقين بر مبناي عرف و عادت بر تحقق بلوغ يا عدم آن، ديگر رجوع به شرع معني ندارد. 
4. امروزه به راحتي در كشور ما با توجه به پيشرفت هاي علوم تجربي، به ويژه علوم پزشكي 
و آزمايشــگاهي، تشخيص بلوغ واقعی ممكن است و در امور كيفری ديگر اساساً نوبِت 
استناد به معيار ســن نمي رسد. به عالوه، حســب فتاواي جديِد برخی فقهاي معاصر، 
مي تــوان معتقد بود كه در تعزيرات مي توان به هر شــيوۀ جديــدی كه نقش مؤثری 
در بازدارندگی در ســاختار شــخصيتی نوجوانان قبل از هجده سال دارد، دست زد و 
دادرسی ويژه ای را برای آنان ترتيب داد و مقرر نمودن شيوۀ جديد در بعضی موارد نه 
تنها جايز اســت، بلكه اگر راه بازدارندگی صغار از ارتكاب يا تكرار جرْم منحصر به آن 
باشــد، تعزير به وسيلۀ آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، الزم و واجب است. 
لذا تجديدنظر در تعيين ســن مسئوليت كيفري از سوي مقّنن برخالف نظر مشهور و 
مطابق مصلحت جامعه و واقعيات آن و با در نظر گرفتن يافته هاي علمي علوم  جنايي، 
به ويــژه در مجازات هاي تعزيري از نظر فقه جزايي اســالم، نه تنها ممكن، بلكه واجب 

به نظر مي رسد.
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