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میر احمد موسوی اقدم

1

دکتر محمد جعفری هرندی

2

چکیده
در فقه اسالمي سن واحدی برای بلوغ اطفال بیان نشده است و آن یك امر طبیعي است زیرا عوامل مختلفي از
جمله وراثت ،محیط جغرافیایي ،تغذیه و  ...هر کدام به نوعي در تحقق بلوغ ،در انسان نقش دارند .در این میان
مسأله قابل تأمل آن است که مطابق قول مشهور فقهای شیعه  ،سن مسئولیت کیفری دختران بر مبنای سن بلوغ
شرعي ( 9سال تمام قمری) تعیین شده است و این امر سبب شده که این گروه از اطفال در حالي مسئولیت کیفری
پیدا کنند که معموالً در آن سن از توانایيهای عقلي الزم برای انتساب بزه بيبهرهاند مقاله حاضر به بررسي این
مسأله در قرآن کریم ،روایات و آراء فقهاء پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بلوغ امری طبیعي است نه تعبدی
و سن در آن موضوعیت نداشته بلكه طریقیت دارد؛ در تحقق مسئولیت کیفری عالوه بر سن بلوغ  ،احراز رشد نیز
الزم و ضروری است؛ نشانه های بلوغ جسمي قابل تسری به بلوغ فكری (رشد کیفری) نیستند و نكته آخر اینكه
سن متعین از سوی قانونگذار در تحقق مسئولیت کیفری دختران در حوزه حدود و قصاص در مقایسه با سن آنها در
حوزه تعزیرات متناسب نیست چون جرائم مستوجب حدود و قصاص نسبت به جرائم تعزیری مستلزم مجازاتهای
شدید و سنگین است واین در حالي است که در دین مبین اسالم توصیه شده است که نسبت به جاری ساختن این
نوع مجازات (حدود و قصاص) تا حد امكان خودداری شود.
واژگان کلیدی :اطفال ،بلوغ  ،مسئولیت کیفری  ،حدود  ،قصاص.
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مقدمه
چون اطفال(دختران ) دارای وضع رواني و اجتماعي حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتر نسبت به سایر اقشار
مردم در جامعه دارند لذا ضرورت دارد برای مجازات افراد بزهكار از این گروه روش و میزان متناسب با شرایط
خاص خودشان در نظر گرفته شود و هنگام رسیدگي به جرائم ارتكابي توسط آنها و جلوگیری از تجری آنها تا حد
امكان از هر نوع افراط و تفریط در این زمینه پرهیز شود.
در این میان چون سن نقش مهمي در تعیین مسئولیت کی فری و انتساب بزه نسبت به این گروه از اطفال دارد ،لذا
حداقل آن برای تحقق مسئولیت کیفری همواره مورد بررسي و اختالف نظر میان اهل فن قرار گرفته است و با توجه
به حاکمیت قوانین شرعي بر قوانین موضوعه و ضرورت تبعیت قانونگذار از نظریه مشهور فقهای امامیه در تدوین و
تصویب قوانین  ،از آن سن در قوانین ایران به سن بلوغ تعبیر شده که در دختران  9سال تمام قمری مي
باشد(147ق.م.ا) ،یعني مطابق این ماده زماني که طفل به سن بلوغ شرعي رسید مسئولیت کیفری در آن تحقق مي
یابد که این امر نیاز به بررسي و تحقیق داشته واز دیر باز یكي از مباحث جدی حقوق به شمار مي آید و سواالتي از
این قبیل پیش مي آید که آیا سن متعیین از سوی قانونگذار به عنوان حداقل سن کیفری دختران در تحقق مسئولیت
کیفری با عدالت کیفری همخواني دارد؟ و مبنا و مالک در تعیین سن بلوغ و به تبع آن برای تحقق مسئولیت کیفری
چیست؟
ع الوه بر سواالت فوق  ،این سوال هم مطرح مي شود که چگونه مي توان اطفال را گاهي اوقات به خاطر نرسیدن
به  18سالگي از بعضي حقوق همچون اخذ گواهي نامه ،گرفتن گذرنامه و ...با بزرگ ساالن تفاوت گذاشت در
حالي که هنگام ارتكاب آنان به جرائم مستوجب حدود و قصاص به دلیل رسیدن به سن بلوغ در  9سالگي با آنان
همانند بزرگساالن رفتار کرد؟ حال ای بسا اطفالي باشند که در سن مذکور به بلوغ جسمي برسند اما قدرت درک
عمل متخلفانه خود را نداشته باشند بنابراین برای حصول علم به بلوغ (اعم از جسمي و فكری ) نمي توان به سن
خاص بیان شده توسط قانونگذار اکتفا کرد و احكام جزائي را بر روی اطفال جاری نمود که آن مي تواند مخالف با
فقه مبتني بر عقل بوده و از مصادیق قاعده تكلیف بماالیطاق باشد.زیرا وقتي قانونگذار سني را به عنوان حداقل سن
مسئولیت کیفری بیان مي کندکه معني آن این است که از نظر او کودک در این سن به مرحله ای رسیده است که
قدرت تشخیص حسن و قبح افعال خود را دارد و مي تواند مسئولیت افعال خود را برعهده گیرد در حالیكه دختر 9
ساله غالباً این قدرت را ندارد.
ابتدا واژه های بلوغ و مسئولیت جزایي را تعریف کرده و سپس به بررسي موضوع مي پردازیم.
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بلوغ در لغت :به معنای سر رسیدن ،رسیدن به سن رشد ،جوان شدن کودک ،رسیدن به مقصود رشید ،وصول به
چیزی و  ...ميباشد(معین ،1389 ،ص  .184نیز ر.ک :راغب اصفهاني ،بيتا :ذیل بلغ و ابن منظور ،1418 ،ذیل بلغ).
بلوغ در اصطالح فقهی:
در منابع فقهي تعریف خاصي از بلوغ نشده است .عدهای گفتهاند مراد از بلوغ همان بلوغ طبیعي است (نجفي ،بيتا،
ج  ،9ص  )236و برخي نیز گفته اند بلوغ عبارتست از احتالم ،ادراک و بالغ شدن (جابری عربلو ،1362 ،ج  ،22ص
)61
مسئولیت در لغت :به معنای مورد سوال  ،مطالبه و بازخواست قرار گرفتن انسان در امور و افعالي که انجام
داده(معلوف  ، 1386 ،ج  ،1ص .)316
مسئولیت در اصطالح(حقوق جزا)  :مسئولیت مرتكب جرمي از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول
به یكي از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید(جعفری لنگرودی  ، 1392 ،ص .)642
امروزه پژوهش های علمي موید این امر است که نشانه های بلوغ در اطفال بستگي به عوامل مختلفي چون نژاد،
آب وهوا  ،تغذیه و ...دارد بنابراین رسیدن به سن خاصي دلیل بر آمادگي جنسي و به تبع آن پذیرش تكلیف
نیست(اردبیلي ،1394 ،ص  . ) 197در مقررات بین المللي نیز سني که برای خردسال اماره مسئولیت کیفری باشد
وجود ندارد ،پیمان جهاني کودک به کشور های عضو که ایران نیز یكي از آنها ست ،پیشنهاد مي کند تادر قوانین
شان حداقل سني را تعیین کنند که پایین تر از آن کودکان قابلیت نقض قوانین کیفری را ندارند(امامي نمیني و
صالحي ،1389 ،ص )203؛ بنابراین مسئولیت کیفری که از آن در قانون مجازات اسالمي (مصوب  )92به سن بلوغ
تعبیر مي شود در نظامهای حقوقي مختلف در جهان متفاوت است .به عنوان مثال سن رسمي مسئولیت کیفری در
آلمان  14سال و در اسپانیا  16سال و در کانادا  12سال است (نحوی  ،1396 ،ص .)36
از دیدگاه علوم طبیعي نیز حقیقت امر این است که همه دختران در  9سالگي غالب ًا به حد بلوغ نمي رسند به
طوریكه در دایره المعارف پزشك خانواده گفته شده است که دختران در سنین  13تا  16سالگي بالغ مي شوند و
بلوغ بر آنها با تغییرات موضعي و عمومي همراه است با این توضیح که این تغیرات روحي و جسمي یكباره بروز
نمي کند بلكه به تدریج از  10تا  12سالگي یعني قبل از بلوغ  ،این عالئم ظاهر مي شوند مرحله کامل بلوغ یعني
زماني که کلیه صفات تناسلي ظاهر مي شود با وقوع اولین قاعدگي مشخص مي گردد و با آغاز آن آهنگ صدا تغیر
یافته و در زیر بغل و اطراف اعضای تناسلي مو مي روید و غریزه جنسي و میل شهوی پدیدار مي شود (پارسا،
 ، 1382ج  ، 1ص  )303براساس تحقیقات پزشكي میداني که در مدارس تهران توسط آموزش و پرورش و سایر
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مراجع ز یربط انجام پذیرفته است طبق جدول زیر ،سن بلوغ جنسي دختران بسیار متفاوت از میزان سن تعیین شده
توسط قانونگذار مي باشد و حكم قانون در ماده  1210قانون مدني  ،در مورد دختران در تعیین  9سال تمام قمری به
عنوان سن بلوغ نظری  ،افراطي و به دور از از واقعیتهای علمي واجتماعي است ،ومتناظر به این  ،سن مسئولیت
کیفری نیز بر اساس این حكم قانوني اما غیر واقعي تعیین مي شود(شاملو ،1390 ،ص . )86-85
رده سني

فراواني

درصد

 9تا  11سالگي

 4نفر

% 1

 10تا  11سالگي

 3نفر

% 0/75

 11تا  12سالگي

 12نفر

% 3/25

 12تا  13سالگي

 49نفر

% 12/25

 13تا  14سالگي

 79نفر

% 19/75

 14تا  15سالگي

 102نفر

% 25/5

 15تا  16سالگي

 75نفر

% 18/75

 16تا  17سالگي

 38نفر

% 9/5

 17تا  18سالگي

 11نفر

% 2/72

 18سالگي

 27نفر

% 6/75

(تعداد کل  400نفر)

با توجه به اینكه فرد زماني دارای مسئولیت کیفری مي شود که بالغ و عاقل و مختار باشد ،لذا در تحقق
مسئولیت کیفری در یك فرد عالوه بر بلوغ  ،رشد فكری و رواني نیز الزم است .بنابراین در اشخاصي که بین  9تا
 18سالگي قرار دارند و نوعاً آثار بلوغ در آنها آشكار شده ولي قوه تمیز (رشد فكری) به کمال خود نرسیده است به
مسئولیت نقصان یافته باید مورد توجه قرار گیرد(موسوی  ،1390،ص  .)255تجربه نیز نشان داده است که میان سن
بلوغ جسمي و رشد فكری اطفال رابطه ای مناسب و هماهنگ وجود ندارد ،دختران زیادی هستند که تازه به سن
بلوغ جسمي و شرعي رسیده اند اما از رشد عقلي و فكری الزم در مسائل کیفری برخوردار نیستند و این در حالي
است وقتي در امور مدني که نسبت به امور کیفری از اهمیت کمتری برخوردار است ،جهت حمایت از اطفال ،
عالوه بر سن بلوغ احراز رشد نیز شرط است (قانون مدني  ،1201ق  .م ) باید به طریق اولي در امور کیفری نیز
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احراز رشد شرط باشد که این امر در قرآن کریم و روایات به عنوان منابع اولیه فقهي و همچنین در لسان فقهاء قابل
بررسي است:
الف ـ در آیات قرآن کریم:
در تعدادی از آیات قرآن کریم در مورد بلوغ بحث شده ولي سن خاصي به عنوان سن بلوغ بیان نشده وبه طور کلي
به سه نوع بلوغ که هرکدام را مي توان معیار و نشانه ای در تحقق بلوغ دانست اشاره شده است:
 )1بلوغ حلم:

« یا أَیُّهَا ا َّلذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَ َلكَتْ أَیْمانُكُمْ وَ الَّذِینَ َلمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَالثَ مَرّاتٍ  »...؛ ای کساني که
ایمان آ ورده اید باید غالم و کنیز های شما و کساني از شما که به سن بلوغ بلوغ نرسیده اند سه بار (در شبانه روز) از
شما کسب اجازه کنند(نور.)24،58،
و نیز آیه «وَإِذَا بَلَغَ ا ْلأَطْفَالُ مِنْ ُكمُ الْحُلُمَ َفلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا ...؛ و چون کودکان شما به سن بلوع رسیده اند باید از شما
کسب اجازه کنند همانگونه که( »...همان.)59،
از دو آیه فوق روشن مي شود که مراد از بلوغ حلم رسیدن به اوان بلوغ جنسي است (طباطبائي  ،1396 ،ج ، 15
ص  ،)177در این آیات مي بینیم که قرآن کریم برای حفظ حرمت خانواده به کودکاني که به حد بلوغ جنسي رسیده
اند دستور مي دهد که همیشه هنگام داخل شدن به استراحتگاه پدر و مادر اجازه بگیرند در حالیكه سه بار اجازه
گرفتن برای کودکاني که هنوز به بلوغ جنسي نرسیده اند در طول شبانه روز کافي است.

 )2بلوغ نکاح

در این نوع از بلوغ در قرآن کریم آمده است « :وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ ُرشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...؛ و یتیمان را بیازمایید تا اینكه وقتي به سن زناشویي رسیدند  ،پس اگر در ایشان رشدی یافتید
اموالشان را به آنها رد کنید( »...نساء .)6،4،
به نظر عده ای از مفسران ،مراد از بلوغ نكاح رسیدن کودک به سني است که در آن توانایي ازدواج پیدا ميکند ولكن
عدهای نیز منظور از آنرا احتالم دانستهاند (طباطبائي ،1396 ،ج  ،4ص .)184

101

فصلنامه علمی  ،پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی

سال یازدهم  /شماره  / 2تابستان 1397

عدهای نیز ميگویند منظور از بلوغ نكاح  ،فقط احتالم نیست  ،زیرا نه احتالم دلیل رشد کامل جسم و روح است
ونه عدم احتالم  ،زیرا افرادی هستند که محتلم نمي شوند یا اینكه احتالم آنها به تاخیر ميافتد .ولي با وجود آن از
نظر جسمي و روحي کامل هستند ،بنابراین منظور از بلوغ نكاح یعني رسیدن به مرحله کمال از نظر بلوغ جسمي و
روحي (طبرسي ،1350 ،ج  ، 5ص .)28
 ) 3بلوغ اشد

جزِی الْ ُمحْسِنِینَ ؛ و
در این نوع از بلوغ قرآن کریم ميفرماید « :وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَا ْستَوَى آتَیْنَاهُ حُكْمًا وَ ِعلْمًا وَکَذَ ِلكَ نَ ْ
چون به حد رشد رسید او را حكمت و دانش عطا کردیم و نیكوکاران را چنین پاداش مي دهیم»(یوسف)22 ،12،
در آیة دیگری نیز آمده است « :وَلَا تَ ْقرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِي ِهيَ أَحْسَنُ حَتَّى یَ ْبلُغَ أَ ُشدَّهُ و ...؛ و به مال یتیم جز به
نحوی نیكوتر نزدیك مشوید تا به حد رشد خود برسد و (»...انعام)152 ،6،
در آیات دیگری نیز درسوره های احقاف  ، 15 /حج  ، 5 /غافر  67 /و ...به «بلوغ اشد» اشاره شده است.
شیخ صدوق مينویسد« :اشد» به معنای رسیدن به حد احتالم و کمال عقل است(.صدوق 1403 ،ق ،ص )495
مرحله بلوغ «اشد» بعد از دوران طفولیت است اما اینكه این مرحله از چه سني آغاز مي شود در آیات قرآني
روشن نیست و در این مورد در تفسیر المیزان آمده است که بلوغ اشد در سني تحقق مي یابد که چون انسان به آن
سن برسد قوای بدني وی استحكام مي یابد و به تدریج آثار کودکي زایل مي شود و این زمان از  18سالگي شروع
شده و تا سن کهو لت و پیری ادامه مي یابد که در این موقع عقل آدمي به کمال رسیده و رشد او کامل مي گردد
( طباطبائي  ،1396 ،ج  ، 11ص .)128
شیخ طوسي از قول عدهای مينویسد که زمان «بلوغ اشد» از  18تا  60سالگي است و او اضافه ميکند که بنابه
اعتقاد «ابن عباس» این نوع بلوغ از  20سالگي و بنابه اعتقاد «مجاهد» از  33سالگي شروع ميشود (طوسي1409 ،
هـ  ،التبیان في تفسیر القرآن ،ج  ،6ص  .)117شیخ طبرسي هم در تفسیر «اشد» از آیه /22یوسف مينویسد :عدهای
شروع آنرا از  18سالگي و عدهای از  33سالگي و برخي نیز از  20سالگي ميدانند (طبرسي ،1350 ،مجمع البیان ،ج
 ،15ص .)187
با دقت در نظرات فوق معلوم ميشود که در قرآن کریم سن خاصي به عنوان سن «بلوغ اشد» نیز مطرح نشده
است .لذا از دیدگاه قرآن رسیدن به سن معین موضوعیت ندارد و بلوغ زماني تحقق پیدا ميکند که انسان به مرحله
رشد جسمي و جنسي برسد و سن عالمت بلوغ نبوده و عالئم معرفي شده برای بلوغ عبارتست از احتالم و رشد.
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ب ـ در روایات
در روایات نیز هر چند سن به عنوان یك معیار برای بلوغ معرفي شده اما مبنای عددی که برای آن معرفي شده
متفاوت است.
از امام صادق روایت است که فرموده  :بالغ شدن دختر  9سالگي است (محمدی ری شهری ، 1384 ،ج  ، 2ص
.)577
روایات وارد شده در این مورد بیشتر از سایر اقوال است که هر چند سندیت آنها با یكدیگر برابر نیست.
در روایت دیگری نیز از آن حضرت نقل است که فرموده :دخول بر جاریه جایز نیست مگر اینكه به سن  9یا 10
سالگي برسد(حر عاملي 1413 ،ق  ،ج  ، 7ص  . )71نكته قابل تأمل در این روایت نیز تردید در سن  9تا  10سالگي
است که اعتبار روایت را مخدوش ميسازد ضمن آنكه به سند این روایات هم چندان اعتباری نیست و ضعیف
هستند و از طرفي هم این دسته از روایات با روایات مستفیضي که بر جواز دخول بر  9سال داللت دارد معارض
خواهند بود (مهریزی ،1380 ،ص .)302
همچنین در بعضي از روایات در مورد تشخیص بلوغ عالوه بر سن به عالئم و معیار های دیگری نیز اشاره شده
است به طوریكه وقتي از امام رضا (ع) در مورد پسر ده ساله ای سوال شد که آیا مي تواند حج بجا بیاورد یا نه؟
فرمود :پسر زماني که محتل م شود حج بر او واجب است ودختر نیز زماني که حیض ببیند حج برایش واجب ميشود
(حر عاملي  1413 ،ق  ،ج ، 11ص  .)45عمار ساباطي از امام صادق (ع) نقل ميکند که :چون از امام صادق سوال
شد که چه زماني نماز بر پسران واجب مي شود ؟ فرمود :زماني که  13ساله شوند و چنانچه قبل از آن سن نیز
محتلم شوند نماز و تكلیف بر آنان واجب مي شود و دختر نیز مثل پسر است به طوریكه هرگاه به  13سالگي برسد
و یا قبل از آن حیض گردد نماز بر او واجب مي گردد و او مكلف مي گردد (طوسي ،1363 ،ج ،1ص .) 408
در روایت فوق  13سالگي شامل افرادی ميشود که قبل از آن عالئم بلوغ را ندیده باشند واال در هر سني پیش از
 13سالگي اگر در کسي عالئم بلوغ رویت شود آن فرد بالغ دانسته ميشود .امّا این روایت از دو جهت قابل تأمل
است :اول آنكه روایت مذکور از جمله روایات شاذ است و شخص عمار ساباطي نیز فردی کثیرالخطاء شناخته شده
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است و دوم اینكه مشهور از این روایت اعراض کردهاند که این خود دلیلي بر ضعف این روایت است (مهریزی،
 ،1380صص  193و .)338
حال با توجه به اختالف روایات در بیان سنین متفاوت برای بلوغ  ،عده ای معتقدند که در مقام جمع روایات
متعارض مي توان گفت که سن تكلیف به تناسب نوع تكلیف متفاوت است .مثال سن بیان شده برای بلوغ درحوزۀ
مسائل عبادی با سن بیان شده در حوزۀ مسائل کیفری یا مسائل حقوقي متفاوت است .مرحوم صاحب جواهر در
بطالن این نظر مي فرماید :آن نه تنها با اجماع امامیه بلكه با اجماع مسلمین مخالف است چون با اینكه علماء در
بیان سن بلوغ مختلف اند اما همگي بر این باورند سني که حجر را از بین برده و شخص را به حد بلوغ مي رساند
مي تواند تكلیف را هم ثابت کند و اجماع بر این است آن بلوغي که عبادت را واجب مي کند تكالیف دیگر را هم
واجب مي نماید و همچنین اجماع است که تفاوتي بین بلوغ برای نماز با بلوغ برای غیر آن ،از عبادات نیست...و از
کسي نشنیده ایم که اطفال را به حسب اختالف مراتب سن دسته بندی کرده باشد مبني بر اینكه برخي از آنها را در
نماز بالغ دانسته و همان آن ها را در زکات غیر بالغ ،یا برخي از آنها را در عبادات بالغ دانسته بدون اینكه آنها را در
معامالت بالغ بداند و همانا سن بلوغ یك امر واحد و غیر قابل تجزیه و تكثر است (نجفي،بي تا ،ج  ،26ص )41
بنابراین از تامل در روایات فوق روشن مي شود که اوالً  :در روایات نیز سن خاصي به عنوان تنها سن بلوغ بیان
نشده است ،ثانیاً عالوه بر سن معیارهای دیگری نیز برای بلوغ از جمله احتالم  ،حیض و حمل بیان گردیده است
پس مي توان نتیجه گرفت که اگر حیض و احتالم نیز همچون سن معیاری برای بلوغ باشد بلوغ یك امر طبیعي
است و تحقق آن در افراد مختلف در سنین و شرایط مختلف  ،متفاوت خواهد بود و نمي توان آن را محدود به سن
خاصي نمود و سن نیز همچون عالئم دیگر بلوغ  ،موضوعیت نداشته و طریقییت دارد .ثالثا اختالف و تعارض میان
احادیث در باره سن بیان شده برای بلوغ  ،موجب عروض شبهه حكمیه خواهد شد و این امر در مسائل کیفری
بخصوص در امر حدود  ،موجب حاکمیت قاعده درء مي شود ،مثال با وجود اختالف بین سنین بیان شده  ،معیار
دانستن  9سالگي به عنوان سن بلوغ در حوزه حدود و قصاص با توجه به قاعده فوق قابل تامل است.
ج ـ در آراء فقها
از دیدگاه عده ای از فقها ،بلوغ ،کمال طبیعي انسانهاست که موجب باقي ماندن نسل و قوی شدن عقل مي شود
و آن مرحله انتقال از بچگي به کمال و رسیدن به حد مردانگي و زنانگي است ( همان  ،ص ) 4
در میان فقها نیز در مبنای عددی که برای سن بیان شده اختالف نظر وجود دارد .قول مشهور در سن بلوغ
دختران در فقه شیعه  9سال تمام قمری است (عالمه حلي ،بي تا ،ج  ، 5ص  238و خوئي 1410 ،ق ،ج  ،2ص

104

تاملی بر نقش سن درتحقق بلوغ و مسئولیت کیفری دختران وتاثرقانونگذار از آن در حوزه حدود و قصاص در قانون مجازات اسالمی

.)180همچنین درباره سن بلوغ در دختران در فقه شیعه به  10سال هم اشاره شده است(طوسي  ،بي تا  ،ج  ، 2ص
 283و بحراني 1405 ،ق ،ج  ،20ص  . )349ونیز هیچكس از فقهای شیعه معتقد نیست که بلوغ در دختران از 10
سالگي تجاوز مي نماید زیرا اختالفي که وجود دارد این است که دختران در  9سالگي بالغ مي شوند و یا در 10
سالگي (مرعشي ، 1376 ،ص .)21
از دیدگاه شافعیه و حنابله نیز سن بلوغ دختران  15سالگي بوده و از دیدگاه ابوحنیفه نیز  17سالگي مي باشد و
مالكیه هم بر این باورند که از طریق سن نمي توان حكم به بلوغ صغیر داد (طوسي 1411 ،ق ،الخالف ،بيتا ،ج ،3
ص .)283-282
عدهای از فقها نیز معتقدند سن فقط یك معیار از معیارهای بلوغ است و معیارهای دیگری نیز همچون انبات،
احتالم و حیض وجود دارد(نجفي  ،بي تا  ،ج  ، 26ص .)5
انبات :که میان دختر و پسر عالمت مشترک است عبارتست از روئیدن موی خشن بر شرمگاه .فقهای شیعه و سني،
جز حنفیان این نظر را ميپذیرند (طوسي ،بي تا ،ج  ،2صص  283-282؛ عالمه حلي ،بي تا ،ج  ، 5ص  235و ابن
قدامه 1414 ،ق ،ج  ،4ص .)514
احتالم :مراد از بلوغ حلم رسیدن به اوان بلوغ جنسي است(طباطبائي  ،1396 ،ج  ،15ص  )177و در اینكه این نوع
بلوغ به پسران اختصاص دارد یا شامل دختران نیز مي شود اختالف نظر وجود دارد (نجفي ،بي تا  ،ج  26ص 10
و عالمه حلي  ،بي تا  ،ج  ، 5ص  237و نجفي ،بي تا  ،ج  ، 26ص )10
حیض و حمل :از عالئم اختصاصي بلوغ دختران است .دراین عالمت میان فقها اجماع است(محقق ثاني  1408 ،هـ .
ق  ،ج  ، 5ص  182و عالمه حلي  ،بي تا  ،ج  ، 5ص  ، )242و گفته شده است که آن دو دلیل  ،سابق بر بلوغ
هستند یعني دختر قبال بالغ شده و بعداً حامله و حائض گشته و علت آن این است که برای دختر قبل از حامله شدن
انزال حاصل شده است( نجفي  ،بي تا  ،ج  ، 26ص  .)11و عده ای از فقها نیز گفته اند که این دوعالمت برای بلوغ
نساء نیست بلكه دلیل بر بلوغ هستند و اگر سن آنها نا معلوم باشد از این دالیل استفاده مي شود(محقق حلي ،
 ، 1389ج  ، 1-2ص .)363
از بررسي آراء فقهي مذکور در مورد معیارهای بلوغ در دختران و همچنین نقش سن در بلوغ آنها مي توان گفت
که اوال عالوه بر سن معیارهای دیگری نیز برای بلوغ وجود دارد  ،ثانیاً مبنای عددی سن بیان شده برای بلوغ
متفاوت است و ثالثاً سن در بلوغ موضوعیت ندارد و اگر عالئم دیگر قبل از این سن معلوم شوند اماره بر بلوغ مي
شوند و نمي توان سن خاصي را به عنوان سن بلوغ اعالم کرد و محدود کردن تشخیص بلوغ به سن خاص وجهي
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ندارد .طوری که مرحوم صاحب جواهر مي فرماید :بلوغ از جمله موضوعات احكام شرعي است که مرجع آن عرف
و عادت مي باش د و در تحدید آن فقط زماني به شرع مراجعه مي شود که شك و تردیدی باقي نماند.و اال اگر بر
مبنای عرف و عادت به تحقق بلوغ و عدم آن یقیین حاصل شود ،دیگر رجوع به شرع بي معنا خواهد بود (.نجفي،
بي تا  ،ج  ، 26ص .)12
حال مي توان گفت که هرچند فقهاء شیعه بر اساس روایات سن بلوغ را  9سال تمام قمری و بنابه روایتي 10
سال بیان کرده اند اما نمي توان در چنین مسائلي از آنان تعبداً تبعیت کرد بلكه نمي توان به این روایات عمل کرد
زیرا اوالً با روایات دیگر سازگار نیستند و ثانیاً با واقعیت های خارجي غالباً مطابقت ندارند و ثالثاً به مالکي که برای
بلوغ ذکر شده است که همان رسیدن به احتالم مي باشد  ،هماهنگ نمي باشند( مرعشي  ، 1376 ،ص .)14
اکنون از بررسي ادله شرعي روشن شد که بلوغ امری تكویني است نه تشریعي ،پس محدود کردن آن به سن
خاص جای بحث دارد زیرا همانطور که قبالً بیان شد تحقق بلوغ بخاطر طبیعي بودن آن در افراد مختلف متفاوت
خواهد بود .هرچند از نظر قانونگذار نیز بلوغ  ،پایان دوره کودکي است ( 1210ق .م) اما از سوی قانونگذار در
مسائل حقوقي و سیاسي در ا جرای مقررات و برخورداری افراد از حقوق مدني  ،سنین مختلفي منظور شده است از
جمله :
الف) سن ازدواج برای دختران  13سالگي و برای پسران  15سالگي است ( 1041ق  .م ) .
ب) سن مسئولیت کیفری به تبعیت از قول مشهور برای دختران  9سال تمام قمری و برای پسران  15سال تمام
قمری است 147(.ق  .م  .ا).
ج) سن بیان شده در مورد مسائل کارگری برای دختران و پسران ،به طور یكسان  15سالگي است

(ماده

 79قانون کار).
د) سن بیان شده برای دختران و پسران در مورد حقوق سیاسي و شرکت در انتخابات  ،به طور یكسان  15سالگي
است (ماده  36قانون انتخابات ریاست جمهوری).
ه) سن استخدام دولتي برای پسران و دختران  ،به طور یكسان  18سالگي است (ماده  14قانون استخدام کشوری).
و)....
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حال در این میان تاثر قانونگذار در تحقق مسئولیت کیفری به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در بیان سن
9سال تمام قمری به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری که قبال ذکر شد برای دختران در حوزه حدود وقصاص در
قانون مجازات اسالمي جای تأمل دارد با این توضیح که:
از تبصره  2ماده  88قانون مجازات اسالمي (مصوب )92روشن مي شود که چنانچه فرد از سن  12تا  15سالگي
مرتكب جرائم مستوجب حد یا قصاص شود به یكي از اقدامات مذکور در بندهای "ت" (اخطار وتذکر و یا اخذ
تعهد کتبي به عدم تكرار جرم) و "ث" ( نگهداری در کانون و اصالح وتربیت ) محكوم خواهد شد .واگر سن فرد
کمتراز  12سال باشد مطابق قسمت ذیل این تبصره به یكي از اقدامات مذکور در بندهای الف تا پ ماده  88محكوم
خواهد شد(که حالت اصالحي  ،تأدیبي و مراقبتي دارند).
از آنجا که ماده  147همین قانون سن بلوغ دختر را  9سال تمام قمری میداند روشن مي شود که اوالً از سویي
نابالغ12-15ساله مطابق تبصره  2ماده  88فقط شامل پسران مي شود وثانیاً از سوی دیگر طبق این تبصره و مفاد ماده
 91همین قانون دختری که بیش از  9سال تمام قمری داشته باشد در صورت ارتكاب جرم مستوجب حد یا قصاص
همانند بزرگساالن مجازات مي شود در حالیكه در پسران تا  15سالگي چنین نیست و فقط تعزیر مي شوند.
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نتیجه گیری:
در قرآن کریم در مجموع به سه معیار بلوغ حلم ،بلوغ نكاح و بلوغ اشد به عنوان معیارهای بلوغ اطفال اشاره
شده است و آیهای در آن نیست که خداوند متعال بلوغ را در ارتباط با سن و سال مطرح کرده باشد و دلیل آن هم
این است که زمان بلوغ در افراد مختلف با توجه به عواملي همچون وراثت ،تغذیه ،محیط و  ...متفاوت است.
اگرچه از دیدگاه مشهور فقهای شیعه سن مسئولیت کیفری دختران  9سال تمام قمری بیان شده است اما در این
مورد بین آنها اختالف نظر وجود دارد و لذا ميتوان گفت که تعیین سن خاص در فقه اسالمي موضوعیت نداشته
بلكه طریقیت دارد و در نتیجه نسبت به تغییر زمان ،مكان و افراد انعطافپذیر است.
با اینكه بیان میزان و نشانه های بلوغ از طرف شارع  ،آنرا امری تعبدی نشان مي دهد ولي به دلیل اینكه کودکان
به تدریج و به طور طبیعي به این مرحله مي رسند لذا آن امری تكویني است و بر اساس مباني فقهي برای تحقق
مسئولیت کیفری  ،رسیدن به بلوغ شرط کافي نیست و احراز رشد جزایي نیز ضروری است.
به دلیل تبعیت قانونگذار در حداقل سن کیفری از سن بلوغ شرعي در حوزه حدود و قصاص  ،اگر دختران در
سنین  9سال تمام قمری به باال ،مرتكب جرائم مستوجب حدود و قصاص شوند مطابق تبصره 2ماده  88ومفاد ماده
 91ق .م .ا ،همانند بزرگساالن مجازات مي شوند ،در حالیكه پسران تا سن  15سالگي اگر آن جرائم را مرتكب
شوند تعزیر شده و از واکنش های تخفیف یافته برخوردار مي شوند بنابراین به نظر مي رسد که میان سن بیان شده
بوسیله قانونگذار به عنوان سن بلوغ دختران و تحقق مسئولیت کیفری در دختران در حوزه حدود و قصاص تناسبي
وجود ندارد و این امر نیاز به تامل داشته و یه نظر مي رسد بهتر باشد همانطوری که سن استخدام  ،سن نكاح و...
که بدون توجه به نظر مشهور در قوانین مقرر شده است سن مسئولیت کیفری دختران در حوزه حدود و قصاص نیز
با توجه به پویا بودن فقه شیعه به صورت عملي در قانون اصالح گردد.
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