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 چکیده

برخي شرايط و ويژگيهاي رشد در فقه اسالمي، ضرورت  به دليل وجود اختالف نظر درباره
تبيين و تحليل اقوال و ادله مربوط به آن در منابع فقهي براي رسيدن به نتايج مطلوب 

حاضر، ضمن تبيين مفهوم رشد، راههاي شود. با توجه به اين ضرورت، در مقاله احساس مي
ثبوت آن و ارتباط آن با بلوغ و عقل و جايگاه شرطيت آن در امور مدني و کيفري بررسي 

براساس ديدگاه فقه اسالمي « مبرسم و معتوه»و « کمال العقل»شده و اصطالحات قيد 
بيين شده کيفري ت توضيح داده شده و نهايتاً مباني و ادله لزوم احراز رشد در تحقق مسئوليت

رشد و بلوغ از هم متمايز  شود اين است که دو پديدهاست. نتايجي که در اين بحث عايد مي
 هستند؛ به اين ترتيب که رشد حاصل تکامل عقلي و فکري است، در حالي که بلوغ نتيجه
تکامل قواي بدني و جسمي است و اين دو عنصر در افراد ضرورتاً الزم و ملزوم يکديگر 
نيستند، بنابراين مالک در تحقق مسئوليت اعم از مدني و کيفري، رشد است نه بلوغ؛ عالوه 

گردد که مسائل کيفري به مراتب مهمتر از امور بر اين با بررسي ادله عقلي نيز معلوم مي
چنان که احراز رشد در امور مالي شرط است، به طريق اولي احراز آن در مالي است لذا هم

 مسئوليت کيفري نيز شرط است.تحقق 

 رشد، بلوغ، مبرسم، معتوه، کمال العقل، امور کيفري. :هاکلیدواژه
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 طرح مسئله
در فقه اسالمي رشد به عنوان وصفي است که موجب رفع حجر از شخص صغير و سفيه 

توان گردد و تحقق آن بيشتر در امور مالي است؛ ولي با تأمل در منابع و ادله فقهي ميمي
ايي پذيرند. از آنجاي اين نظر را نميگفت که رشد در امور جزايي نيز کاربرد دارد، اگرچه عده

آيد حدود و ثغور آن در شرع که رشد بعنوان يک امر تکويني مفهومي عرفي به حساب مي
تعيين نشده و معيار خاصي براي احراز آن معين نگرديده است، لذا شارع براي اثبات آن 

داند. در فقه اسالمي ن قوي را از هر طريقي که به دست آيد، کافي ميصرف علم يا ظ
راههايي براي اثبات آن، از جمله آزمودن، شهادت شهود و خبر ثقه بيان شده است که در 

چنين در منابع و ادله فقهي نسبت به بعضي موارد، مورد اختالف فقها واقع گرديده است. هم
ه اي در تحقق رشد عالوختالف نظر وجود دارد؛ مثالً عدهبعضي ويژگيها و شرايط رشد نيز ا

؛ ماوردي، 2/73ق، 1405دانند )راوندي، بر ساير شرايط، عدالت در دين را نيز شرط مي
( و يا مثالً 20/351ق، 1405پذيرند )بحراني، اي آن را نمي( ولي عده6/339ق، 1419

ي، قلي براي رفع حجر نيست )خمينبرخي معتقدند که سن بلوغ اماره رشد بوده و طريق مست
اند و اي اين نظر را نپذيرفته(، در حالي که عده6/349ق، 1419؛ ماوردي، 2/11ق، 1412

(. عالوه بر 145ق، 1429دانند )سيفي مازندراني، آن را به تنهايي براي رفع حجر کافي مي
در فقه اسالمي  مطالب فوق از جمله سؤاالت مورد اختالف در اين موضوع آن است که: آيا

مفهوم رشد همان بلوغ است يا آن دو پديده با همديگر متفاوت هستند؟ و سؤال ديگر اينکه 
هاي مبرسم و معتوه در حوزه رشد از مراتب سفاهت است يا از مراتب جنون؟ و آيا واژه

 چون سن و... وجوداي همديگر اينکه آيا براي تشخيص رشد نيز همانند بلوغ نشانه و اماره
چون امور مدني از شرطيت چنين اينکه آيا رشد در امور جزايي نيز همدارد يا نه؟ و هم

برخوردار است يا نه؟ اين نوشته در صدد آن است که موضوع رشد را در قرآن کريم، روايات، 
 آراء فقها و ادله عقلي بررسي نموده و نتايج مطلوب را بيان نمايد.

 
 پیشینه تحقیق
اند و رشد جزايي را در مسئله امه نوعاً رشد مدني را مورد بحث قرار دادهفقهاي اماميه و ع

اي در آثار خودشان مجازات به عنوان يک شرط مستقل ندانسته و آن را در مبحث جداگانه
نياورده و قواعد مربوط به آن را تلويحاً در ضمن بيان احکام مربوط به جرايم مستوجب 
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ذا اثر خالص فقهي معتبر و مرجع به صورت کتاب در اين اند، لحدود و قصاص مطرح نموده
 زمينه وجود ندارد.

مقاالت، پژوهشهاي زير که به نوعي با موضوع ما ارتباط دارند مطرح  امّا در زمينه
شوند و ضمن توضيح مختصر اين مقاالت تازگي پژوهش حاضر نسبت به آنها بيان مي
يفري اطفال را بررسي کرده و نوشته است که شود. فالح رابطه رشد عقلي و مسئوليت کمي

ليد اند و نهايتاً به نظر مراجع عظام تقدر متون فقهي اين نوع رشد را به کمال العقل تعبير کرده
که در جواب استفتائات نامبرده صورت گرفته اشاره کرده است که برخي به صراحت شرط 

رخي ور ضمني به آن تأکيد دارند و باند و برخي به طبودن رشد را مسئوليت کيفري پذيرفته
(. مرادي شرط رشد را در مسئوليت کيفري 45ش، 1396دانند )فالح، نيز آن را شرط نمي

بررسي کرده و ضمن اشاره به حديث رفع قلم کودکان را از هر نوع مسئوليتي مبرّا دانسته و 
حقق مسئوليت که در ت نتيجه گرفته است« شرط رشد در مسئوليت کيفري»نهايتاً با نقد نظريه 

اي کيفري فقط بلوغ و عقل شرط است و به شرط رشد جزايي در منابع معتبر فقهي اشاره
ش(. موسوي بجنوردي جايگاه رشد را در تحقق مسئوليت کيفري 1387نشده است )مرادي، 

د که اغلب فقها به لزوم احراز رش با رويکردي به نظر امام خميني بررسي کرده و نتيجه گرفته
و اضافه کرده که  در امور مالي اشاره کرده اما در امور جزايي بلوغ را به تنهايي کافي دانسته

منظور از رشد در امور جزايي عقل و بلوغ است نه اينکه رشد به تنهايي و در عرض و در 
ش(. نجفي مسئوليت کيفري اطفال و 1393کنار عقل و بلوغ باشد )موسوي بجنوردي، 

با توجه به اينکه اطفال و مجانين فاقد  اماميه را بررسي کرده و نتيجه گرفتهمجانين در فقه 
چهار عنصر عقل، بلوغ، اختيار و علم به الزامات قانوني هستند بنابراين از تحمل هر گونه 

باشند و الزم به ذکر است که در مقاله مذکور به شرط رشد در کيفر و مجازات معاف مي
راد اشتراط يا عدم اشتراط ش(. مؤمني1397ره نشده است )نجفي، تحقق مسئوليت کيفري اشا

ط شر»رشد در اجراي مجازات قصاص را تحليل کرده و نهايتاً ضمن اشاره به نظر حلي به 
در تحقق مسئوليت کيفري پرداخته و نوشته است: در قابليت انتساب مسئوليت « بودن رشد

يدن اند صرف رسه به تازگي به بلوغ رسيدهکيفري و اجراي کامل مجازات در مورد اطفالي ک
ش(. هاشمي به 1378راد، به بلوغ کافي نيست بلکه بايد رشد در آنها احراز شود )مؤمني

بررسي فقهي و حقوقي رويکرد قانون مجازات جديد اسالمي به سن رشد و مسئوليت کيفري 
قها، يفري از ديدگاه فاطفال پرداخته و ضمن اشاره به لزوم احراز رشد در تحقق مسئوليت ک



 15فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

142 

نظر حلي را در مورد شرط بودن رشد در اجراي مجازات قصاص نقل کرده و نظرات فقهاي 
عظام شيعه را در اين مورد بيان نموده و با تجزيه و تحليل آنها گفته است: بدون ترديد 

 يمقصود حلي از کلمه رشد معناي اصطالحي آن نبوده بلکه مقصود آن از رشد، رشد به معنا
عقل و در مقابل جنون است. ايشان در قسمت پاياني مقاله خود در جهت اثبات لزوم احراز 

ش(. رهامي مسئله 1394رشد در امور کيفري به قياس اولويت اشاره نموده است )هاشمي، 
رشد جزايي را مورد توجه قرار داده و نوشته است که تحميل مسئوليت کيفري به اطفال و 

ار ي عقالء سازگاند خالف عدالت بوده و با سيرهرشد جزايي نرسيده نوجواناني که به سن
نيست، زيرا که موضوع حکم کيفري اشخاصي هستند که قدرت درک و تشخيص کامل حسن 

ايي کند که بايد بين رشد جزو قبح اعمال و افعال را داشته باشند. ايشان در پايان يادآوري مي
ک اهليت جزايي و تحميل مسئوليت کيفري است و بلوغ جنسي فرق قايل شد و آنچه مال

(. بيگي حبيب آبادي حدود 65ش، 1381است نه بلوغ جنسي )رهامي، « رشد جزايي»
که در فقه  در فقه اماميه را بررسي کرده و نتيجه گرفته« طفل»مسئوليت کيفري و مجازات 

ينکه معيار توجه به ا شيعه رسيدن به بلوغ شرعي مساوي است با مسئوليت کيفري تام؛ امّا با
سن مسئوليت کيفري به اين صورت با روح موازين اسالمي مغايرت دارد و فقهاي شيعه تنها 

 دانند و رشد جزايي را موثر در پيدايش آنرسيدن به سن بلوغ را شرط مسئوليت کيفري مي
 (.28ش، 1396آبادي، دانند بايد به آن توجه شود )بيگي حبيبنمي

را يا فقط در فقه اماميه « رشد جزايي»شود تمام مقاالت مورد اشاره مي چنان که مالحظه
ش اند؛ امّا پژوهبررسي کرده يا به بررسي آن در فقه اماميه و حقوق کيفري ايران پرداخته
ه سنت نيز پرداختحاضر عالوه بر بررسي موضوع در فقه اماميه، به بررسي آن در فقه اهل

 است.
 

 شناسی رشدمفهوم
 حث از شناخت رشد و شرايط و ويژگيهاي آن ابتدا بايد معنا و مفهوم رشد روشن شود:در ب

 
 . رشد در لغت1

غيّ  ضد« فتح راء و شين»يا به « ضم راء و سکون شين»نويسان رشد را به بعضي لغت
داراي « رُشد، رَشد و رشاد»( که بر اين اساس سه کلمه 2/274ق، 1410دانند )جوهري، مي
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اي نيز آن را به معني هدايت، نجات، (. عده3/175ق، 1414منظور، هستند )ابن معني واحدي
( و گفته شده که آن مربوط به امور دنيوي 3/100ق، 1412اند )قرشي، صالح و کمال دانسته

شود، (، يعني فقط در امور دنيوي خالصه نمي354ق، 1412و اخروي است )راغب اصفهاني، 
 يان دارد.بلکه در امور اخروي نيز جر

 
 . رشد در اصطالح فقها2

چون اين واژه در منابع متعدد فقهي به کار رفته است، لذا در ميان فقها متناسب با موضوع و 
 شود:اشاره مي منبع، تعاريف مختلفي دارد، که به چند نمونه

الف( رشد کيفيت نفساني است که مانع از تضييع مال و صرف آن در امور غيرعقاليي 
 (.4/148ق، 1413؛ شهيد ثاني، 16/40ق، 1419)حسيني عاملي، شود مي

ب( رشد يعني توانايي شخص به حفظ و اداره اموال به شرط داشتن عدالت )ر.ک: طوسي، 
 (.203ق، 1410؛ ر.ک: مزني، 3/283ق، 1407

 (.9/300ق، 1422ج( رشد يعني اصالح در مال و تصرف نيکو در آن )عثيمين، 
ق، 1408رشد، به مال و قرار دادن امور در جاي خود )ابند( رشد يعني حسن توجه 

2/345.) 
توان نتيجه گرفت که هر چند تعابير در اين رشد مي شده دربارهاز تعاريف و نظرات ارائه

چون توان تصرف در اموال خود، خرج کردن آن در مورد متفاوت است و در آنها قيودي هم
ا اختالف عبارات از باب تطبيق مفهوم بر مصداق راه درست، عدالت و... ذکر شده است ام

نفساني است  شوند و آن اين است که رشد ملکهاست واالّ همه آنها در يک مورد خالصه مي
شود شخصي در سايه آن بتواند مال خود را حفظ کرده و آن را عادالنه در راه که سبب مي

 درست مصرف کند.
 

 رشد در قرآن. 3
رشد غالباً در مقابل غيّ قرار گرفته و به معناي صالح و هدايت در بيشتر آيات قرآني 

( با اين حال 2و جن،  51؛ انبياء، 66؛ کهف، 144؛ اعراف، 256استعمال شده است. )بقره، 
ويي : يتيمان را بيازماييد تا وقتي به سن زناشحَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاح وَ ابْتَلُوا الْيَتامى»در آيه: 

شود، ولي کمي دقت در سياق آيه ( با اينکه معني صالح از آن مستفاد مي6اء، )نس« برسند
دهد که رشد به معني قدرت تشخيص آمده است، نشان مي و مسئله تحويل اموال که در ادامه
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باشد؛ به طوري که در تفسير اين آيه به نقل ضرر و زيان و قدرت مديريت در اموال نيز مي
به معني توانايي حفظ مال است )حويزي، « ايناس الرشد: »آمده است از امام صادق

دانند اي نيز آن را توأماً به معني صالح در دين و حفظ مال مي(. اگرچه عده1/444ق، 1415
 (.2/121ق، 1404؛ سيوطي، 2/284ق، 1387)طوسي، 

 
 مبانی نظري

 . شرط عدالت در تحقق رشد1
( و اما در 551ق، 1412است )راغب اصفهاني، عدالت در لغت به معناي مساوات و برابري 

معناي اصطالحي آن بين فقها اختالف نظر وجود دارد؛ مثالً مقدس اردبيلي آن را به همان 
چون محقق کرکي (. برخي هم12/6ق، 1403داند )مقدس اردبيلي، اش ميمعناي لغوي

وي و مروت باشد شود شخص مالزم تقنفساني است که سبب مي معتقدند که آن همان ملکه
(. در قاموس فقهي سعدي ابوجيب نيز آمده است که عدالت 2/372ق، 1414)محقق کرکي، 

يعني اجتناب از کباير و عدم اصرار بر صغاير و غلبه صواب بر خطا و پرهيز از کارهاي 
گويد که آن يعني اجتناب (. زحيلي نيز در معناي عدالت مي244م، 1998پست )ابوجيب، 

عدم اصرار بر صغاير و سالمت عقيده و رعايت مروت و امانتداري به دور از اتهام  از کباير و
 (.6/397تا، جلب منفعت يا دفع مضرت از طريق غيرشرعي )زحيلي، بي

چون طوسي در مبسوط و راوندي در فقه القرآن براي تحقق رشد عالوه اي از فقها همعده
مالي و...( عدالت در دين را نيز شرط دانسته  بر ساير شرايط )بلوغ، عقل، قدرت تدبير امور

ي، )طوس« رشيد کسي است که مصلح مال خود بوده و عادل در دين خود باشد»گويند: و مي
(. در منهاج الطالبين نووي هم آمده است که 2/73ق، 1405؛ راوندي، 2/284ق، 1387

 (.59تا، ي، بيرشد يعني صالح دين و مال و عدم ارتکاب فعل حرام نافي عدالت )نوو
فرمايد: مهمترين دليل استنادي اين نظريه، آيات قرآني از جمله اين آيه شريفه است که مي

: اموالي را که خداوند متعال قوام زندگي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي»
 (.5)نساء، « ن ندهيدشما را به آن وا گذاشته است به تصرّف سفيها

کنند در آيه شريفه، رشد شرط شان اين طور استدالل مياين گروه براي درستي نظريه
شود و هر کس چنين صفتي را داشته شده و کسي که فاسق است متصف به صفت غيّ مي

 کنند.تواند رشيد باشد زيرا آن دو صفت همديگر را نفي ميباشد نمي
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که در مورد  ود عالوه بر آيه فوق به تفسيري از امام باقراين گروه براي اثبات نظر خ
هرکس »گويند که آن حضرت فرمود: کنند و ميدر ذيل اين آيه آمده، استناد مي« سفيه» کلمه

ق، 1403؛ مقدس اردبيلي، 19/369ق، 1409)حر عاملي، « شرب خمر نمايد سفيه است
 نامد.(. يعني شارب خمر دين ندارد و فاسق است که حضرت او را سفيه مي9/198

داند که علت سنت نيز مذهب شافعي عدالت را شرط تحقق رشد مياز ميان مذاهب اهل
رشد انسان در صالح دين و مال »گويد: توان در سخن خود شافعي يافت که ميآن را مي

اوست؛ زيرا فاسق غيررشيد است و فساد شخص در دين خودش مانع اطمينان به وي در 
کند با اينکه ن ممانعت ميشود، و از پذيرش سخن و ثبوت واليتش بر ديگرامالش مي

 (.6/339ق، 1419)ماوردي، « دروغگويي افراطي از او ديده نشود
در مقابل نظريه قبلي، نظر مشهور علماي شيعه اين است که عدالت شرط تحقق رشد 

 (.20/351ق، 1405؛ بحراني، 1/359ق، 1412نيست )شهيد ثاني، 
 شود:اشاره مي ه به چند نمونهبراي اثبات اين نظريه داليل مختلفي ذکر شده است ک

الف( اطالق آيات و رواياتي که در اين زمينه وارد شده است، خود بيانگر آنست که عدالت 
تواند رشيد باشد )ر.ک: مقدس اردبيلي، در تحقق رشد اعتبار ندارد و غيرعادل هم مي

 (.9/197ق، 1403
توان غيرعادل دليل نمي ب( اصل بر جواز تصرّف افراد بر اموال خودشان است و بدون

 (.9/246ق، 1418را از تصرف در اموال خود ممنوع کرد )ر.ک: طباطبايي، 
ج( در احکام فقهي کافر، محجور از تصرف در اموال خود نيست، هر چند فاسق باشد 

 (.4/149ق، 1413)شهيد ثاني، 
د باشد( به دليل کثرت افراد غيرعادل در دين در صورتي که عدالت شرط تحقق رشد 

ماند که مستلزم جرح خواهد بود ديگر بازاري جهت خريد و فروش براي مردم باقي نمي
 (.20/352ق، 1405)بحراني، 

سنت نيز به غير از شافعيه، عدالت شرط تحقق رشد نيست؛ به از ديدگاه اکثريت اهل
داند طوري که مالکيه، حد رشد را توجه به مال و قرار دادن امور در جاي مناسب خود مي

(. حنفيه نيز معتقدند که رشد آن است که شخص مصلح مالش 2/345ق، 1408رشد، )ابن
( و از ديدگاه فقهاي حنبلي نيز در 9/268تا، بوده هر چند فاسق باشد )رومي بابرتي، بي

اي به شرط بودن عدالت نشده است و معتقدند که رشيد کسي تعريف رشد و تحقق آن اشاره
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، رشد در عبادت و حسن تصرف در اموال و... داشته باشد )ر.ک: است که رشد در نکاح
 (.184-9/185ق، 1422عثيمين، 

سنت بر شرط نبودن عدالت در تحقق رشد از اين قرار داليل اين دسته از علماي اهل
 است: 
تواند واليت بر مال فاسق بر نفس و اوالد خودش واليت دارد؛ لذا به طريق اولي مي -1

 باشد.نيز داشته 
هدف از تشريع حجر، دفع اسراف و تبذير است و صفت اسراف و تبذير در فرد فاسق  -2

 باشد.نيست؛ زيرا مصلح مالش مي
 (.6/314تا، اند )زحيلي، بيسلف )صحابه و تابعين( فاسقان را محجور ندانسته -3
 

 . اعتبار ملکه نفسانی در رشد2
ي نيرويي است دروني که شخص در پرتو آن نفسان در مفتاح الکرامه آمده است که ملکه

توانايي نگهداري مال و هزينه کردن آن را داشته باشد، نه اينکه براي يک بار و به طور 
(. برخي نيز 40-16/43ق، 1419اتفاقي چنين عملي از او بروز کند )ر.ک: حسيني عاملي، 

با آن  فعالي متناسبشود ااند که آن صفت نفساني راسخ و پايداري است که سبب ميگفته
(. تفتازاني 51تا، مسکويه، بيصفت به سهولت و بدون نياز به تأمل از آدمي صادر شود )ابن

(. دسوقي 2/11ش، 1368تعبير کرده است )تفتازاني، « هيئت راسخه در نفس»آن را به 
ود شمعتقد است که آن همان صفت وجودي است که در نفس انسان رسوخ کرده و پايدار مي

 (.1/125تا، باشد )دسوقي، بيمي« حال»نبوده بلکه « ملکه»چون پايدار نشود  و
؛ 20/351ق، 1405اند )بحراني، اکثر فقها در تحقق رشد به ملکه نفساني اشاره کرده

دانند )سبزواري، اي اين نظر را نظر مشهور مي( و حتي عده5/183ق، 1414محقق کرکي، 
 (.1/582ق، 1423

روه اگر شخصي به صورت اتفاقي يک يا چند بار کار عقاليي انجام دهد از ديدگاه اين گ
 شود، زيرا استمرار در کارهاي عقالييو سپس به کار غيرعقاليي بپردازد، رشيد محسوب نمي

شود آن کارها به صورت عادت درآيند و انجام اين نوع افعال براي انسان آسان و سبب مي
 ترک آنها سخت خواهد بود.
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زهره ؛ ابن4/566ق، 1405قدامه، ي از فقها نيز در اين مورد مطلق است )ابننظر برخ
 (.252ش، 1375حلبي، 

 
 . تمیز بلوغ از رشد3

بلوغ يک پديده طبيعي و جسمي است که با افزايش سن و رسيدن به مرحله تکامل قواي 
 عقليشود و اگر چه تکامل جسمي نوعاً همراه با تکامل و رشد جسمي و جنسي حاصل مي

باشد، اما رسيدن به بلوغ جنسي لزوماً به معني رسيدن به قوه تميز کامل و رشد عقلي مي
نيست و احتمال دارد آن دو در يک زمان به تکامل نرسند لذا متفاوت از هم بوده و بايد بين 

شود که آيا براي تحقق اهليت تصرّف، رشد آنها تفکيک قائل شد. حال اين سوال مطرح مي
شوند يا يکي از آن دو کافي است و يا هر دو مستقالً از شرايط اين امر محسوب ميو بلوغ 

حَتَّى إِذا  وَ ابْتَلُوا الْيَتامى»يکي امارة ديگري است؟ براي پاسخ به اين سوال با استناد به آيه: 
برسند،  به سن زناشويي : و يتيمان را بيازماييد تا وقتيبَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً

 (، نظرات متفاوتي مطرح شده است:6)نساء، « پس اگر در ايشان رشد يافتيد
 است.« رشد»الف( شرط اهليت صغير و خروج او از حجر فقط 

 .است« بلوغ»يا « رشد»ب( شرط اهليت صغير و خروج او از حجر، رسيدن به يکي از 
 باشد )سيفيهر دو مستقالً مي« بلوغرشد و »ج( شرط اهليت صغير و خروج او از حجر 

( که مرحوم نجفي بر اين نظر ادعاي 4/140ق، 1413؛ شهيد ثاني، 145ق، 1429مازندراني، 
 (.26/51ق، 1404اجماع کرده است )نجفي، 

اي از فقها نيز معتقدند که سن بلوغ، اماره رشد بوده و آن طريق مستقلي براي رفع عده
 (.2/11ق، 1412حجر نيست )ر.ک: خميني، 

سنت نيز در تمايز دو پديده رشد و بلوغ اجماع دارند و تفاوت آراء آنها در مذاهب اهل
هاي بلوغ و سن قطعي است و هيچ يک از آنان، تنها بلوغ را شرط کافي براي عاليم و نشانه
؛ 313-2/315ق، 1424؛ ر.ک: جزيري، 4/551ق، 1405قدامه، اند )ابنرشد ندانسته

 (.4/485تا، ؛ زحيلي، بي24/161ق، 1414؛ سرخسي، 6/349ق، 1419ماوردي، 
شود به اعتقاد ابوحنيفه در صورتي که رشد بعداز بلوغ ثابت نشود، مال به فرد تسليم نمي

گويد: نزد (. قرافي نيز مي13/208تا، سالگي برسد )رومي بابرتي، بي 25مگر زماني که به 
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غ مظنه شود و بلوبچه با رسيدن به بلوغ نافذ مي اکثر اصحاب مالک، اعمال پسر بچه و دختر
 (.8/230م، 1994باشد )قرافي، رشد و کمال عقل مي

شود که دو شرط بلوغ و رشد، هر دو مستقالً و ( روشن مي6با دقت در آيه قبل )نساء، 
يکجا براي رفع حجر الزم است. با اين توضيح که آيه در صدد آن است که آزمايش و 

ان رسيدن به بلوغ انجام شود تا اينکه با احراز رشد و به محض رسيدن يتيم به امتحان تا زم
وغ توان گفت که طبق قول مشهور بلسن بلوغ، اموال وي در تصرفش قرار گيرد. بنابراين مي

 اماره رشد نيست؛ زيرا همان طوري که گذشت، آن دو مستقالً شرط رفع حجر هستند.
 

 . راههاي اثبات رشد4
ه اسالمي عالمت خاصي براي تحقق رشد بيان نشده است به همين دليل اثبات چون در فق

توان به موارد رشد براساس موازين فقهي ضروري است که از جمله راههاي اثبات آن مي
 زير اشاره کرد.

 
 . آزمودن4-1

اي معتقدند که آزمون بايد از طريق ولي صغير انجام گيرد و رشد صغير را او احراز کند عده
(. بدين صورت که مالي در اختيار 6/343تا، يا نسبت به رشد او علم پيدا کند )زحيلي، بي

شود تا قدرت او بر نگهداري مال و خرج کردن آن به طور صحيح محرز کودک گذاشته مي
شود تا مديريت وي در آن معامله روشن شود. الزم به اي قرار داده ميگردد يا در معامله
يل اينکه رشد، يک امر تکويني است نه تشريعي که تعبداً مورد تبعيت قرار ذکر است که به دل

توان حدود و ثغور آن را در شرع تعيين کرده و براي احراز آن معيار خاصي گيرد، لذا نمي
معين کرد، بلکه مالک و معيار احراز رشد عرف است؛ زيرا رشد يک مفهوم عرفي است. 

طريقيت دارد. چه بسا  اختبار نبوده، چرا که اختبار جنبهضمناً احراز رشد لزوماً منوط به 
؛ 2/315ق، 1424؛ جزيري، 26/49ق، 1404رشد صغير بدون اختبار انجام پذيرد )نجفي، 

(. گفته شده که زمان آزمون و اختبار پيش از بلوغ است )فيض 3/212م، 2008مازري، 
(. به طوري که بعداز 59تا، ي؛ نووي، ب2/87ق، 1408؛ محقق حلي، 3/187تا، کاشاني، بي

م، 2008اند )مازري، بلوغ نياز به آزمايش نداشته باشد. برخي نيز آن را بعد از بلوغ دانسته
3/213.) 
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 . شهادت شاهدان4-2
از راههاي ديگر اثبات رشد شهادت شهود است. با اين توضيح که تعداد شاهدان الزم در 

زن يا چهار خنثي عادل و يا يک مرد و دو زن پسر دو مرد عادل است و در دختر چهار 
؛ نجفي، 250-9/251ق، 1418؛ طباطبايي، 4/151ق، 1413عادل است )شهيد ثاني، 

 (.3/224ق، 1410؛ شافعي، 26/52ق، 1404
اما در اينکه آيا شهادت شهود بايد نزد حاکم شرع صورت گيرد يا نزد کسي که اموال 

؛ حسيني 9/199ق، 1403ود دارد )مقدس اردبيلي، دارد، اختالف نظر وجکودک را نگه مي
 (.362ق، 1419؛ ماوردي، 16/67ق، 1419عاملي، 

 
 . اثبات رشد با خبر ثقه4-3

د گردد و مهمترين دليل در اين موربرخي از فقها معتقدند که رشد با خبر ثقه نيز اثبات مي
 (.3/368ق، 1405دانند )خوانساري، عقال مي را سيره

همان طوري که قبالً اشاره شد، چون مفهوم رشد حقيقت شرعي نيست، لذا  نتيجه اينکه
شارع براي اثبات آن صرف علم يا ظن قوي را از هر طريقي که به دست آيد، براي اين امر 

 (.9/206ق، 1403داند )مقدس اردبيلي، کافي مي
 

 . ارتباط معتوه و مبرسم با رشد کیفري5
ار مفهوم مجنون با الفاظ ديگري چون معتوه، سفيه، مبرسم در فقه اسالمي گاهي اوقات در کن

ها منجر به بسيط يا تشکيکي دانستن شويم که روشن نبودن معناي اين واژهو... مواجه مي
شود بنابراين در اين بحث ابتدا معناي گردد و ضرورت بررسي آن آشکار ميمفهوم جنون مي

شود و سپس در مورد واژه ر فقه بيان ميلغوي و اصطالحي جنون، سفه، معتوه و مبرسم د
 گردد.معتوه و مبرسم و ارتباط آنها با رشد بحث مي

( و در اصطالح، 1/1247ش، 1381در لغت به معناي ديوانگي است )معين، الف( جنون: 
( 4/251ق، 1424؛ جزيري، 733ق، 1400)طوسي، « زوال عقل»اي از فقها جنون را عده

ق، 1404؛ نجفي، 24/336ق، 1405اند )بحراني، عنا کردهم« فساد عقل»و برخي نيز 
اند که جنون اختالل در عقل را چون زحيلي در تعريف آن گفته( و برخي نيز هم30/319

(. کليني نيز آن را 6/397تا، گيرد )زحيلي، بيگويند که اضطراب يا هيجان از آن نشأت مي
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ني، کند )کليتعبير مي« مغلوب گشتهالمغلوب علي عقله؛ کسي که قواي عقالني او »به 
 (.3/567ق، 1407

( و در 2/1892ش، 1381باشد )معين، مي« العقلضعيف»در لغت به معناي  ب( سفيه:
اصطالح سفيه کسي را گويند که توانايي حفظ اموال خود را نداشته و اموال خود را در غير 

 (.2/86ق، 1408کند )محقق حلي، برد و ضايع مياغراض صحيح به کار مي
ش، 1381در لغت به معني کم عقل، سبک عقل، ناقص العقل و... است. )معين،  ج( معتوه:

المعتوه ناقص العقل..... قال االخفش: رجل »نويسد: ( جوهري در معناي معتوه مي3/4222
گويد: (. طريحي نيز در اين باره مي6/239ق، 1410)جوهري، « عناهيه و هواالحمق

اب و قد عته عتها من ب "المعتوه االحمق الذاهب العقل"ص العقل و في الحديث المعتوه: الناق»
 (.6/352ق، 1416)طريحي، « تعب وعتاها بالفتح نقص عقله من غير جنون او دهش

توان گفت که هر چند معتوه در برخي روايات به معناي ذاهب با دقت در نظر فوق مي
گر آن است که آن ظهور در سفه دارد( وليکن آن بيان« االحمق»العقل آمده است، )البته قيد 

در لغت به معناي ناقص العقل است. و حال بديهي است که نقصان عقل و حماقت با سفاهت 
 بيشتر تناسب دارد تا جنون که به معناي فساد عقل است.

ام برسم... هو من البرس»در معني لغوي مبرسم نيز در مجمع البحرين آمده است؛ د( مبرسم: 
لکسر: عله معروفه يهذي فيها؛ برسم از برسام به کسر باء، يعني نوعي بيماري معروف که با

 (.6/17ق، 1416گويد )طريحي، شخص در اثر ابتال به اين بيماري هذيان مي
در معناي اصطالحي معتوه گفته شده است که: مراد از معتوه ناقص العقل کمتر از جنون 

عقل نيست. برخي نيز عتوه همچون مجنون کامالً بي( يعني م7/32ق، 1404است. )نجفي، 
معتقدند معتوه کسي را گويند که کم فهم، مختلط الکالم و فاسد التدبير است، بخاطر اضطراب 

(. 6/304تا، عقل چه از زمان تولد باشد و چه بخاطر مرضي بعداز آن ايجاد شود )زحيلي، بي
 (.11/88ق، 1420اند )عيني، تعبير کرده« ناقص العقل»و برخي نيز از آن به 

هاي معتوه و مبرسم در برخي از روايات در کنار واژه مجنون به کار برده شده است؛ واژه
کل طالق جائز االطالق المعتوه او الصبي او »فرمايد: در روايتي مي مثالً: امام صادق

 (.78/ 22ق، 1409)حر عاملي، « مبرسم او مجنون او مکره
اند، معناي غير از شود معتوه و مبرسم که در عرض مجنون آمدهوم مياز اين روايت معل

جنون دارند واالّ الزم نبود که آن دو واژه در عرض مجنون بيايند و آمدن آن دو واژه در 
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کند که مقصود از آن دو واژه نقصان عقل و سفاهت عرض مجنون بيشتر اين معنا را تقويت مي
وال »ه بر آن در تعريف ديگري که از معتوه آمده است: است نه فقدان عقل و جنون؛ عالو

شود (، معلوم مي4/358ق، 1422)کاشف الغطاء، « معتوه و هو الواسطه بين العاقل و المجنون
که معتوه از نظر ميزان تميز در حدي، بين عاقل و مجنون است و از مراتب سفاهت است نه 

امه، قداند )ابنتعريف کرده« لوب علي عقلهسنت نيز آن را به )المغجنون، که برخي از اهل
 (.8/258ق، 1405

شود که واژه معتوه در عرف داراي دو معناي با دقت در برخي از روايات نيز معلوم مي
در مورد جواز  باشد. مثالً: نقل است که چون از امام صادقفاقد العقل و ناقص العقل مي

يد: مقصود از معتوه کيست؟ جواب داده شد از سائل پرس طالق معتوه سوال کردند، امام
فرمودند: آري  که مقصود شخص احمقي است که عقلش را از دست داده باشد. امام

فرمايد: در اين روايت دو وجه طالقش نافذ است؛ طوسي در مقام توجيه اين روايت مي
ه ينکاست؛ اول اينکه مقصود از آن شخص ناقص العقل باشد که طالقش نافذ است. دوم ا

شود که معلوم مي کند که مقصود از معتوه کيست، از اين سؤال امامسوال مي وقتي امام
بودن است و ديگري فاقد « ناقص العقل»در عرف براي آن واژه دو معنا بوده است که يکي 

 (.3/302ق، 1390العقل بودن )ر.ک: طوسي، 
واند، داراي دو معنا باشد، اما تيابيم هر چند آن دو واژه در عرف مياز گفتار فوق درمي

باشد و يا حداقل در مالک در شرع به معناي نقصان عقل است و يا مترادف با سفيه مي
همسان با سفيه است. بنابراين بهتر است بگوييم که آن دو از مراتب سفاهت است تا مراتب 

اند )ر.ک: نستهجنون. به همين دليل است که برخي از فقها آن دو واژه را در حکم مجنون دا
 (.3/496تا، ؛ ر.ک: ترمذي، بي8/255ق، 1405قدامه، ؛ ر.ک: ابن7/23ق، 1414حلي، 

شود و معلوم مي« معتوه، سفيه و مجنون»با توجه مطالب بيان شده تفاوت بين سه واژه 
گردد؛ با اين توضيح که تفاوت بين سفيه و مجنون در آثار فقهي هر کدام از آنها روشن مي

ود در شکه سفيه فقط فاقد عقل معاش بوده و حجرش به تصرفات مالي مربوط مي آن است
حالي که مجنون دچار فساد و اختالل کامل عقلي است و حجرش به تمامي امور زندگي او 

شود. تفاوت سفيه با معتوه نيز در آن است که سفيه فقط نقصان عقلي در امور مربوط مي
کاستي و نقصان عقلي در بيشتر امور خود را دارد؛ البته اين مالي را دارد در حالي که معتوه 

به آن معنا نيست که معتوه همانند مجنون کامالً فاسد العقل است زيرا قبالً بيان شد که ميزان 
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توان گفت که معتوه به سفيه نزديک تميز معتوه در حدي بين عاقل و مجنون است پس مي
توان نتيجه تا جنون. حال از آنچه بيان شد مياست تا مجنون، و از مراتب سفاهت است 

ت موجب انتفاي مسئولي« نقصان عقل و فساد عقل»گرفت همان طوري که در سفيه و مجنون 
است در معتوه نيز عدم کمال عقل موجب انتفاي مسئوليت اعم از مدني، مالي و کيفري 

نون است. ه و کمتر از مجشود به دليل اينکه کاستي و نقصان عقل در معتوه بيشتر از سفيمي
دالل توان استعالوه بر اين در رفع مسئوليت، نيز اعم از کيفري و مدني و مالي، از معتوه مي

کرد، بدين صورت که جنون براي رفع مسئوليت کيفري موضوعيت نداشته و طريقيت دارد و 
طا مل به خهر چيز ديگري که در اين زمينه مانند جنون باشد و فرد را در تشخيص ماهيت ع

از آن قبيل است و از تشخيص « معتوه و مبرسم»اندازد در حکم مجنون خواهد بود که 
 ماهيت عمل همانند مجنون ناتوان هستند.

 
 . مفهوم رشد مدنی6

به معني قوة تشخيص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث فقها « رشد مدني»در کتب فقهي 
 است.قرار گرفته و داراي دو معناي عام و خاص 

 
 . رشد مدنی به معناي عام6-1

منظور از اين معناي رشد، توان مديريتي شخص است بر اموال خود اعم از حفظ مال و خرج 
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ ال »آن در راه درست؛ که منشأ اين معنا آيه: 

بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ 
ا وقتى يتيمان را بيازماييد ت و: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ

پس اگر در ايشان رشد ]فکرى[ يافتيد، اموالشان را به آنان رد کنيد،  .زناشويى برسند سن به
و آن را ]از بيم آنکه مبادا[ بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخوريد. و آن کس که توانگر 

و هر کس تهيدست است بايد مطابق  رزداست بايد ]از گرفتنِ اجرت سرپرستى[ خوددارى و
الشان را به آنان رد کرديد بر ايشان گواه بگيريد، خداوند پس هر گاه امو .عرف ]از آن[ بخورد

 ( است.6)نساء، .« حسابرسى را کافى است

فرمايد: نقل شده است که مي رشد از آيه فوق روايتي از امام صادق در تفسير کلمه
منظور از رشد در اين آيه شريفه توانايي شخص بر اداره و حفظ اموال است )حر عاملي، 
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(. اين تعريف از رشد مورد پذيرش مشهور فقهاي شيعه و بيشتر فقهاي 19/368ق، 1409
قدامه، ؛ ابن26/48ق، 1404سنت از جمله مالکيه و حنيفه نيز قرار گرفته است )نجفي، اهل

؛ سرخسي، 4/64ق، 1425رشد حفيد، ؛ ابن3/194م، 2008؛ مازري، 4/556ق، 1405
 (.24/161ق، 1414
 

 خاص . رشد مدنی به معناي6-2
شود که عالوه بر توانايي حفظ مال، عدالت در دين اين نوع رشد براي شخصي حاصل مي

سنت نيز اين نظر را در مورد رشد اي از فقهاي شيعه و برخي از اهلرا نيز داشته باشد، عده
(، که براي اثبات اين نظريه داليلي مطرح شده 10/283تا، اند )رافعي قزويني، بيمطرح کرده

 ه قبالً به آنها پرداخته شد.است ک
 

 . مفهوم رشد کیفري7
سن تواند حدر امور کيفري منظور از رشد توانايي و قدرتي است که شخص به واسطه آن مي

و قبح افعال را تشخيص دهد و اين بديهي است که انسان اول خوبي و بدي را تشخيص 
مستلزم حجر مدني است: کند؛ لذا حجر جزايي دهد، سپس ضرر و زيان را محاسبه ميمي

توان گفت که رابطه بين رشد مدني و رشد کيفري عموم و خصوص مطلق است؛ بنابراين مي
يعني هر رشد مدني مستلزم رشد کيفري هم است، ولي عکس آن درست نيست؛ يعني ممکن 
است کسي رشيد باشد، اما عقل معاش نداشته و قادر به تشخيص سود و زيان اعمال خود 

عقل قدرت تشخيص خوب و بد اعمال خود را  س تا زماني که انسان به وسيلهنباشد. پ
ل توان عقتواند ضرر و زيان اعمال خود را تشخيص دهد. در اين زمينه مينداشته باشد نمي

 را به دو قسم تقسيم کرد:
 

 . عقل در مقابل جنون7-1
اند صاص بيان کردهصراحت دو شرط عقل و بلوغ را از شرايط اساسي قبرخي از فقها به

رشد حفيد، ؛ ابن6/5ق، 1410؛ شافعي، 2/90ق، 1422؛ خويي، 2/522تا، )خميني، بي
 توان آنها را مورد مؤاخذه( و بنابراين غيربالغ و غيرعاقل مکلف نبوده و نمي4/178ق، 1425

 و هيچ اشکالي ندارد که بلوغ»گويد: قرار داد؛ به طوري که ميرزاي قمي در اين زمينه مي
(. صاحب 1/64ق، 1417)ميرزاي قمي، « عقل شرط تکليف است و اين مسئله اجماعي است



 15فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

154 

ق، 1404است )نجفي،  جواهر نيز در شرط بودن بلوغ و عقل در قصاص ادعاي اجماع کرده
چون عالمه حلي در شرايط قصاص عالوه بر شرط عقل اي ديگر از فقها هم(. عده42/178

گويد: کودک در سقوط قصاص از او، مانند ديوانه ه کرده و ميو بلوغ به شرط رشد هم اشار
است گرچه در قتل، عمد داشته باشد و عمد و خطايش يکي است و در هر دو حالت از 

شود و فرقي ندارد مقتول کودک باشد يا فرد بالغ و رشيد )حلي، اش ديه گرفته ميعاقله
 (.5/463ق، 1420

توان نتيجه گرفت که علت در کودک و ديوانه ميدر عبارت فوق از يکساني عدم قصاص 
عدم قصدي است که کارکرد عقل »اين حکم چيزي است که در هر دو مشترک است و آن 

نيست که در کودک وجود دارد بلکه عقلي « عقل بماهو عقل»؛ پس عقل در اينجا «است
 و شود که شرط صحت عقود، عامل تشخيص حسن و قبح افعالاست که موجب قصدي مي

 ساز رشد است.زمينه
 

 . عقل در مقابل سفاهت7-2
رود و آن در معناي عقلي است که رشد عالوه بر معناي عقل در مقابل جنون نيز به کار مي

در مقابل سفه وابله قرار دارد، به تعبير ديگر مقصود از رشد عقلي است که در مقابل جنون، 
 صغر، سفه و ابله قرار دارد.

وان به عبارت محقق حلي درباره شرايط امام جمعه اشاره کرد که تدر اين زمينه مي
ق، 1408)محقق حلي، « يعتبر في امام الجمعه کمال العقل و االيمان و العداله و...»گويد: مي
(. هر چند در اين سخن معناي کمال العقل روشن نيست، ليکن بديهي است که امام 1/87

 تواند، شخص سفيهي باشد.جمعه نمي
رسد، اما اگر با يتيمي با احتالم به پايان مي»آمده است:  وايتي از امام صادقدر ر

وجود احتالم به رشد نرسيده باشد و سفيه و ضعيف باشد، وليِّ او بايد اموال او را گرفته و 
 (.7/68ق، 1407)کليني، « نزد خويش نگهداري کند

عقلي به کار رفته که در  توان گفت که رشد در آن به معنيبا دقت در روايت فوق مي
توان گفت هر چند روايت مربوط به امور مالي مقابل سفيه و ضعيف قرار دارد. بنابراين مي

 باشد.است، اما طبق توضيحات قبلي قابل تعميم به مسائل کيفري هم مي
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 مبانی و ادله لزوم رشد کیفري
 . رشد در آیات قرآنی1

ترادف کيفري تفسير و تبيين معناي اشد که با رشد م براي اثبات لزوم رشد در تحقق مسئوليت
تواند مبناي قابل توجهي باشد؛ در آيات مختلفي از قرآن است و در قرآن به کار رفته، مي

اشاره « بلوغ اشد»( به 5و حج،  14؛ قصص، 152؛ انعام، 22کريم از جمله آيات )يوسف، 
 شود:ي از آن آيات در ذيل اشاره ميابندي به تفسير نمونهشده است که براساس يک تقسيم

 
 . تفسیر اشد به سن1-1

: لََُ أَشُدههُهِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْ وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِالَّ بِالَّتي»در کتاب الميزان در تفسير آيه: 
)انعام،  «تر نشويد تا به حد رشد خود برسدبه مال يتيم جز به نحوي هرچه نيکوتر نزديک

اي است که از نظر رسيدن عمر انسان به مرحله« بلوغ اشد»( آمده است که منظور از 152
سالگي شروع  18بندي کامل شود و آثار کودکي از بين برود که آن از سن بدني و استخوان

يابد که در اين زمان عقل انسان به کمال رسيده و رشد او کامل شده و تا سن پيري ادامه مي
 (.11/118ق، 1390دد )طباطبايي، گرمي

سالگي است و اضافه  60تا  18از « بلوغ اشد»گويد که زمان اي ميطوسي از قول عده
 33از « مجاهد»سالگي و به اعتقاد  20اين نوع بلوغ از « ابن عباس»کند که به اعتقاد مي

ز آيه (. طبرسي هم در تفسير بلوغ اشد ا6/117تا، شود )طوسي، بيسالگي شروع مي
سالگي و  18اي شروع آن را از گويد: عده( نظرات مختلفي را نقل کرده و مي22)يوسف، 

(. از 5/339ش، 1372دانند )طبرسي، سالگي مي 20سالگي و برخي نيز از  33اي از عده
سالگي است و  25« بلوغ اشد»سنت به نقل از ابوحنيفه آمده است که زمان علماي اهل

ق، 1411دانست )زحيلي، مذکور اقل آن را هيجده سالگي مي آيه ايشان با استناد به
18/296.) 

سالگي است )طبري،  30در تفسير طبري نيز آمده است که: منظور از بلوغ اشد رسيدن به 
کنند که منظور از بلوغ ( بيان مي5اي نيز در تفسير )حج، چنين عده( و هم8/63ق، 1412

خاطر اينکه در آن سن نيرو، قدرت، کمال عقل و تجارت سالگي است، به  40اشد رسيدن به 
د ان(. برخي نيز در تفسير همان آيه گفته6/334ش، 1371شود )انصاري، در انسان جمع مي

افتد )رسعني، سالگي اتفاق مي 40تا  30که منظور از آن رسيدن به کمال قدرت است که بين 
 (.5/13ق، 1429
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د که در قرآن سن خاصي به عنوان سن رشد مطرح شوبا دقت در نظرات فوق معلوم مي
نشده است و دليل آن هم اين است که زمان رشد در افراد مختلف با توجه به وضعيت جسمي 

در آنها به کار رفته متوجه « اشد»و روحي و... متفاوت است. ضمناً با دقت در آياتي که واژه 
عناي به معناي نسبيت و اضافي بودن م شويم که اين لفظ غالباً به ضمير اضافه شده است ومي

است يک مفهوم نسبي است و « رشد»که مترادف با « اشد»باشد. بنابراين واژه اين واژه مي
 .توان آن را منحصر به سن خاصي کردبا تغيير زمان، مکان و اشخاص قابل تغيير بوده و نمي

 
 رشد عقلی و فکري(. تفسیر رشد به احتالم و کمال عقل )1-2

« احتالم و کمال عقل»( به معناي رسيدن به حد 152را در آيه )انعام، « بلوغ اشد»اي هعد
 اند منظور( و برخي با کمي اختالف نظر گفته2/170ق، 1415اند )فيض کاشاني، تفسير کرده

(. برخي نيز معتقدند که 194ق، 1422است )طبرسي، « بلوغ و کمال عقل»از آن رسيدن به 
ر آيه فوق به معني کمال قواي عقلي و جسمي است، يعني براي سپردن د« حتي يبلغ اشد»

امور به غيربالغ ضمن نياز به بلوغ جنسي، رسيدن به بلوغ فکري و عقلي نيز الزم است 
 (.3/141ش، 1365)کاظمي، 

« شدبلوغ ا»سنت به نقل از شعبي آمده است که منظور از حاتم از اهلابيدر تفسير ابن
است و آن هنگامي است که خوبيها و بديهاي شخص نوشته « حلم»انعام  سوره 152 در آيه

اي ديگر آن را رسيدن به حکمت و معرفت ( و عده5/419ق، 1419حاتم، ابيشود )ابن
سوره حج  5 ( و برخي نيز در تفسير آيه13/179ق، 1420اند )فخررازي، تفسير نموده

ق، 1422؛ ثعلبي، 3/143ق، 1416اند )نسفي، همنظور از آن را کمال عقل و قدرتبيان کرد
7/8.) 

 
 و احتالم و خروج از مرحله کودکی . تفسیر اشد به بلوغ1-3

نايه از رسيدن ک« حتي يبلغ اشد»در تفسير آيه رفع حجر صغير گفته شده است که مقصود از 
رتفع م شود، کودکي از اوبه حد احتالم و بلوغ است و آن يعني اينکه وقتي کسي بالغ مي

(. 10/354ق، 1418؛ خويي، 1/21ق، 1420؛ فخررازي، 8/63ق، 1412گردد )طبري، مي
د دهيم تا به حد رش: سپس حيات شما را ادامه ميثُمه نُخْرِجُكُمْ طِفْالً ثُمه لِتَبْلُغُوا أَشُدهكُمْ»آيه 

ول يت و دخ(، نيز شاهد اين مطلب است که بلوغ اشد به معني خروج از طفول5)حج، « برسيد
اند که منظور از آن، همان بلوغ در مرحله احتالم است. برخي نيز در تفسير آيه فوق گفته
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شود اش کامل ميشرعي است که بعد از آن تشخيص انسان و درک خير و شر بدني و روحي
 (.3/523ش، 1371)انصاري، 

کند که آن حضرت فرموده است: نقل مي سنان در روايتي معتبر از امام صادقعبداهلل بن
اي که حاضر بودم، شخصي از پدرم سؤال کرد که امور يتيم چه زماني به خودش در جلسه»

بلغ حتي ي»شود تا او سرنوشت خود را بر عهده گيرد؟ فرمود زماني که بالغ شود، واگذار مي
)حر « م او )احتالمه(سوال کرد: زمان بالغ شدن کي خواهد بود؟ فرمود: زمان احتال« اشده

با  مترادف« بلوغ اشد»توان گفت که از اين ديدگاه (، بنابراين مي18/412ق، 1409عاملي، 
 بلوغ شرعي است.

توان گفت که براي رسيدن به بلوغ اشد که ، مي«اشد»با توجه به نظرات فوق در تفسير 
ري غ عقلي و فکهمان مترادف رشد است، ضمن اينکه بلوغ جسمي و جنسي شرط است، بلو

شده است و همان طوري « کمال عقل»باشد که در نظرات مذکور از آن تعبير به نيز شرط مي
که قبالً بيان شد، همين شرط در فقه اسالم، يکي از شرايط اساسي براي اجراي قصاص است 
و بر همين مبنا است که قابل تعميم بودن مسئله رشد و لزوم احراز آن را در امور کيفري 

 توان پذيرفت.يم
 

 . رشد در روایات2
اند و مشتقات آن وارد شده« ادراک»روايات دال بر رشد کيفري گاهي اوقات به همراه واژه 

فوق و مشتقات  باشد. واژهکه در اثبات لزوم رشد کيفري بررسي اين واژه يک امر کليدي مي
ز ه معني بلوغ و زماني نيآن در بعضي از روايات گاهي به معني رشد به کار رفته و گاهي ب

معناي آن مجمل است و معلوم نيست که آيا به معني بلوغ است يا رشد؟ که بر همين اساس 
 توان بر سه قسم دانست:روايات مربوط به بحث در اين زمينه را مي

 
 . ادراك به معناي رشد2-1

و هرگاه به سن گيرد آمده است: به اموال يتيم زکات تعلق نمي در روايتي از امام صادق
بلوغ رسيد، نسبت به گذشته و باقي مانده بر او زکات نيست تا اينکه به قدرت درک )رشد( 

(. با تأمل 3/541ق، 1407شود )کليني، برسد که در اين صورت يک زکات بر او واجب مي
رسيدن به حد رشد است؛ يعني « حتي يدرک»شود که منظور از در اين روايت معلوم مي

يتيم نيست اگر چه به حد بلوغ رسيده باشد، مگر اينکه او به رشد برسد. البته در زکاتي بر 
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ق، 1416داللت اين روايت به رشد، بين فقها اختالف نظر وجود دارد )ر.ک: همداني، 
و « ادراک» است که هر چند در آن واژه (. روايت ديگري نيز از امام صادق13/15-13

توان به اثبات لزوم احراز رشد به آن استناد کرد؛ به طوري يمشتقات آن به کار نرفته، اما م
سالگي به مرحله رشد برسد آنچه بر محتلم  13که آن حضرت فرمودند: هرگاه در پايان 

شود و هر عملي که شود، کارهاي خوب و بد او ثبت ميواجب است بر او نيز واجب مي
 (.7/69ق، 1407)کليني،  دهد نافذ است مگر آنکه ضعيف يا سفيه باشدانجام مي

ماند که روايت عالوه بر امور شکي باقي نمي« کل شيء»در روايت فوق با وجود عبارت 
شود؛ چون کلمات سيئات و حسنات عمدتاً در مسائل کيفري مدني شامل امور کيفري نيز مي

 مصداق دارند.
اک به معني رشد( سنت در تائيد مطلب فوق )ادراز جمله رواياتي که از جوامع روايي اهل

و حدثنا »... باشد: توان به آن اشاره کرد حديث مربوط به جريان ماعز بن مالک ميمي
فقال يا رسول اهلل انّي قد  ابوبکر ابن ابي شيبة... انّ ماعز بن مالک االسلمي آتي رسول اهلل

أتعلمون بعقله بأساً تنکرون منه »االّ قومه فقال:  ظلمتُ نفسي و زنيتُ... فأرسلَ رسول اهلل
ن حجاج، )مسلم ب« فقالوا مان نعلمهُ االّ و في العقل من صالحينا فيما... ثم امر به فَرُجمَ«. شيئاً

 (.3/1317تا، بي
اقرار به زنا  در روايت فوق جريان بدين صورت بود که چون ماعز در محضر پيامبر

نوبت اقرار ايشان، در مقام تفحص برآمده و بعد از آنکه نسبت  نمود آن حضرت بعد از سه
به عقل و صالح وي اطمينان حاصل کردند حکم به رجم وي دادند: در اينجا هر چند ممکن 
است منظور از تفحص از عقل وي ثبوت يا اثبات عدم جنون او باشد که خارج از بحث 

بيشتر احتمال ناظر بودن به رشد « حصال»و « و في العقل»ماست، لکن به قرينه دو کلمه 
 تقويت مي شود نه صرف عدم جنون.

 
 . ادراك به معناي بلوغ یا رشد2-2

و مشتقات آن، در آنها « ادراک»در کنار روايات فوق رواياتي وجود دارد که معناي واژه 
مام ا مجمل بوده و معلوم نيست که آيا در معناي بلوغ است يا رشد؟ مثالً زراره در روايتي از

ي مردي که: مرده و زني از او سوال کردم درباره از امام صادق»کند: نقل مي صادق
مانده به همراه نوزاد شيرخوارش و زن، نوزادش را به خادمش سپرده تا او را شير دهد 
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تواند اجرت المثل را سپس به وصي رجوع کرده جهت اجرت شير دادن. امام فرمود: مي
وصي حق ندارد طفل را از آن زن بگيرد تا آنکه بالغ شود و مالش )سهم مطالبه نمايد ضمناً 

 (.8/106ش، 1365)طوسي، « االرث( به او تحويل دهد
نساء رشد را هم شامل  6در اين روايت ادراک به معني بلوغ است لکن با توجه به آيه 

 شود.مي
بلوغ؟ چون از يک رشد است يا « حتي يدرک»در روايت فوق معلوم نيست که منظور از 

سو بحث مربوط به زمان خروج فرزند از حضانت است که با سن بلوغ متناسب است و از 
که « يدفع اليه ماله»سوي ديگر بحث مربوط به برگرداندن مال يتيم به سوي خودش است، 

با سن رشد متناسب است. در اين گونه روايات به حکم قاعده درء و لزوم احتياط بايد احراز 
 را شرط دانست.رشد 
 

 . ادراك به معناي بلوغ2-3
کند: از آن حضرت سؤال کردم چه موقع بر سر پسر نقل مي حمران در روايتي از امام باقر

شود؟ حضرت فرمودند، زماني که از يتيمي خارج شده و درک بچه حد کامل جاري مي
 15محتلم شود يا شود؟ فرمود: هنگامي که داشته باشد. گفتم چگونه آن زمان شناخته مي

سال از عمرش بگذرد، يا موي صورتش يا موي زهارش قبل از آن روييده باشد )حر عاملي، 
شود که (. با دقت در روايت فوق نيز معلوم مي7/197ق، 1407؛ کليني، 1/43ق، 1409

الزمه اجراي حد و رفع حجر از کودک خروج او از کودکي است که با رسيدن به حد احتالم 
 يابد.هاي بلوغ است، تحقق ميز نشانهکه يکي ا

 
 . رشد در لسان فقها3

کتب فقهي نوعاً فاقد بخش خاص مربوط به احکام و قواعد کلي جزايي است و براي پي 
بردن به آن بايد آثار و تأليفات مربوط به مباحثي از قبيل قصاص، زنا، حدود و... را بررسي 

 کرد.
شرايط و اجراي حدود و قصاص دو شرط بلوغ و اکثر فقهاي شيعه در مباحث مربوط به 

؛ 2/522تا، اند )خميني، بيعقل را به عنوان شرايط اساسي در کنار ساير شرايط بيان کرده
اي از آنها در شرايط اساسي قصاص به دو شرط بلوغ و ( وليکن عده2/3ق، 1422خويي، 

ي در اين مورد ادعاي اجماع ( که حت2/407ق، 1412اند )شهيد ثاني، کمال العقل اشاره کرده



 15فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

160 

چون حلي در شرايط قصاص ( و برخي از آنها هم42/177ق، 1404نيز شده است )نجفي، 
مجنون الصبي کال»گويد: عالوه بر شرط بلوغ به صراحت به شرط رشد نيز اشاره کرده و مي

 يبلغ خمسفي سقوط القود عنه... و اال قرب انّ عمده خطاء يلزم العاقله ارش جنايته حتي 
(، 5/464ق، 1420)حلي، « عشرة سنة ان کان ذکراً و تسعاً ان کان انثي بشرط الرشد فيهما

گويند که منظور ايشان از رشد در اينجا رشد مصطلح اي اين نظر را غيرمعتبر دانسته و ميعده
(. 42/183ق، 1404در کتاب حجر نبوده و بلکه رشد به معناي کمال العقل است )نجفي، 

شود و آن دسته از توان گفت که شرط رشد داخل در شرط عقل ميين صورت ميدر ا
دانند، منظورشان رشد به معناي مصطلح آن فقهايي که رشد را در اينجا شرط قصاص نمي

 است.
ند که امعنايي را اراده کرده« کمال العقل»رسد که فقها از قيد بنابراين چنين به نظر مي
 «کمال العقل»توان گفت که شرط شد. پس در اين صورت ميشامل رشد )ضد سفه( هم با

در اين مبحث الزمه درک و تشخيص حسن و قبح اعمال بوده و بدون آن، اعمال مجازات 
 عادالنه نخواهد بود.

سنت نيز همانند فقهاي شيعه در مورد مجازاتها در کنار ساير شرايط همان دو فقهاي اهل
د و به رشد کيفري به عنوان يک شرط مستقل در مورد انشرط بلوغ و عقل را بيان کرده

اند. اما با دقت در نظرات آنها در سن بلوغ حکم مسئله مجازاتها و اجراي آنها اشاره ننموده
سال تمام قمري  18شود. بدين صورت که، از ديدگاه حنيفه سن بلوغ در مردان روشن مي

؛ 11/110ق، 1420مام قمري است )عيني، سال ت 17سالگي بوده و در زنان  16و بنا به قولي 
سال  18(. فقهاي مالکيه هم سن بلوغ را 1/602تا، عوده، بي؛ 9/270تا، رومي بابرتي، بي

؛ جزيري، 3/225م، 2008دانند )مازري، سالگي مي 18تمام قمري و بنا به قولي دخول در 
دانند ر مردان و زنان ميسال تمام قمري د 15(. شافعيه و حنابله نيز آن را 2/314ق، 1424

 (.4/512تا، ؛ مقدسي، بي6/344ق، 1419)ماوردي، 
اين دسته از علماي اسالم نوعاً در سن بلوغ بين دختر و پسر فرق چنداني قائل نيستند و 

(، يعني اگر عالئم 1/603تا، معتقدند رسيدن به سن بلوغ دليل کمال عقل است )عوده، بي
چنانچه به سن بلوغ برسد، مالک بلوغ، سن خواهد بود و او بلوغ در کسي هم رويت نشود، 

مسئول اعمال خود بوده و ديگر قلم از او مرفوع « رفع القلم»با توجه به حديث مشهور 
سنت تا نخواهد بود و اجراي مجازاتها در مورد او جايز خواهد بود. بنابراين از نظر اهل
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ر ي غالبي باقل رسيدن به سني که امارهزمانيکه بلوغ جسمي و جنسي احراز نشود و يا ال
حصول بلوغ فکري باشد، شخص فاقد اهليت جزايي است. مثالً در بعضي موارد صغر سن 
طرف ارتکاب جرم حتي موجب رفع مسئوليت کيفري مجرم بالغ است، چنانچه نزد ابوحنيفه 

، يست )همانو شافعي زناي زن با پسر نابالغ مستلزم هيچ مجازاتي براي زاني و زانيه ن
2/357-356.) 

 
 . ادله عقلی4
 . دلیل عقل4-1

توان بر ضرورت توجه به رشد کيفري در تحقيق مسئوليت استدالل کرد به دليل عقل نيز مي
با اين توضيح که تحميل مجازات بر کسي که فاقد قدرت درک و تشخيص حسن و قبح 

دارد، عادالنه نبوده و عقالً افعال است همانند کسي که قدرت تشخيص عمل مجرمانه خود را 
قبيح است و چيزي که عقالً قبيح است شرعاً نيز قبيح خواهد بود و چون شارع مقدس حکيم 

شود بنابراين احراز رشد جزايي در تحقق مسئوليت به دليل است لذا مرتکب عمل قبيح نمي
 عقل امري ضروري است.

 
 . سیره عقال4-2

کنند ص فاقد قوه تميز و تشخيص را مسئول قلمداد نميسيره عقالي عالم بر اين است که شخ
و در اين مورد نه تنها ردع و منعي از طرف شارع مقدس وارد نشده است، بلکه با عنايت به 
مطالب قبلي مورد تأييد شارع هم بوده است و چون شارع مقدس هم يکي از عقال است و 

الم پذيرفته شده است، طبعاً مورد بلکه رئيس عقالي عالم است، لذا امري که پيش عقالي ع
 قبول شارع هم قرار خواهد گرفت.

 
 . قیاس اولویت4-3

چون در دين مقدس اسالم مالک مسئوليت انسان، عقل است، لذا به اشخاص فاقد العقل، 
تکليفي متوجه نيست و براي اشخاص ناقص العقل هم يا تکليفي متوجه نبوده و يا اين گروه، 

 باشند.از حمايت حقوقي برخوردار مياز تخفيف مجازات و 
منظور از عقل در اينجا همان قوه تشخيص و تميز انسان است که حسن و قبح افعال و 

شود. حال با عنايت به اين مطلب، چگونه ممکن ضرر و زيان آنها به وسيله آن درک مي
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کند و ل بار ناست که شارع مقدس در امور مدني به مالک فوق تکليفي را بر افراد فاقد العق
از افراد ناقص العقل هم حمايت حقوقي داشته باشد، ولي در امور کيفري که به مراتب مهمتر 

توان گفت همان تر از امور مالي و مدني است از آن گروه حمايت نکند. لذا ميو پيچيده
شود به طريق اولي مالکي که موجب سلب تکليف از افراد فاقد العقل و ناقص العقل مي

توان شود. که در تاييد اين مطلب ميب حمايت افراد فوق الذکر در امور کيفري نيز ميموج
گويد: از جمله شرايط قصاص کمال به نظر شهيد ثاني در مسئله قصاص اشاره کرد که مي

عقل است، چون صبي و مجنون مکلف به عبادات بدني نيستند. بنابراين به طريق اولي 
شود (. از اين جمله معلوم مي15/161ق، 1413)شهيد ثاني، مجازات بدني نخواهند داشت 

همان گونه که عقوبات بدني از عبادات مهمتر هستند، نسبت به امور مدني و مالي نيز اولي 
 باشند.مي

 
 نتیجه

اجماع داشته و عاليم و امارات « بلوغ»و « رشد». تمام مذاهب اسالمي در تمايز دو پديده 1
 دانند.ميرشد را غير از بلوغ 

. در قرآن کريم سن خاصي به عنوان سن رشد مطرح نشده و در فقه نيز به دليل اينکه 2
رشد امري است تکويني نه تشريعي، لذا براي احراز آن حدود و ثغوري معين نگرديده است 
و اموري چون اختبار، شهادت و خبر ثقه در تشخيص و احراز آن فقط جنبه طريقيت دارند 

 باشد.معيار در اين زمينه عرف ميو مالک و 
که همان مترادف رشد است ضمن اينکه بلوغ جسمي و « بلوغ اشد». براي رسيدن به 3

کمال »باشد که در تفاسير از آن تعبير به جنسي شرط است بلوغ عقلي و فکري نيز شرط مي
ات جازشده است؛ همين شرط در فقه اسالم نيز يکي از شرايط اساسي براي اجراي م« عقل

 توان پذيرفت.است و بر همين مبنا قابل تعميم بودن مسئله رشد و لزوم احراز آن را مي
به عنوان يکي از شرايط اساسي در « رشد جزايي». در فقه اسالمي هر چند به شرط 4

امور کيفري تصريح نشده است ولي تلويحاً در ضمن مباحث جزايي به آن پرداخته شده است 
 را از جمله شرايط قصاص« بلوغ و عقل»کثر فقهاي اماميه نوعاً دو شرط با اين توضيح که ا

ه را از جمل« بلوغ و کمال عقل»اند و برخي نيز دو شرط و يا شرايط اجراي حدود بيان کرده
را از « بلوغ و رشد»صراحت چون حلي بهاي هم همهدانند و عدشرايط اجراي مجازات مي
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کنند که از بحث در اين زمينه معلوم گرديد معناي اراده جمله شرايط اساسي قصاص ذکر مي
 شود.در اين مبحث رشد جزايي را هم شامل مي« کمال العقل»شده توسط فقها از قيد 

به عنوان يکي از شرايط اساسي در « رشد»فقهاي عامه نيز عليرغم اينکه تصريحي به 
کند ات دچار مشکل چنداني نميامور جزايي ندارند ولي اين مسئله آنها را در اجراي مجاز

زيرا حداقل سن بيان شده براي بلوغ، ميان آنها پانزده سال است و طبيعي است که در اين 
سن افراد در صورت عادي، به همراه رشد جسمي، رشد عقلي و فکري نيز براي درک حسن 

ازات مشمول مج« رفع قلم»کنند و از آن به بعد مطابق حديث و قبح افعال را پيدا مي
 شوند.مي

موجب انتفاي مسئوليت است، در معتوه و « نقصان و فساد عقل». در سفيه و مجنون 5
شود زيرا که ميزان تميز معتوه و موجب انتفاي مسئوليت مي« کمال عقل»مبرسم نيز عدم 

 توان گفت که علت انتفايمبرسم در حدي بين عاقل و مجنون است به ديگر سخن نيز مي
در مجنون ناتواني او از تشخيص ماهيت عمل است که او را به خطا  مسئوليت کيفري

ون چتواند همتوان گفت هر چيزي که اين ويژگي را داشته باشد، آن هم مياندازد. پس ميمي
 از آن جمله هستند.« عته و برسم»جنون رافع مسئوليت کيفري شود که 
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