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 1چکيده

ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای  فقه اسالم با پذیرش اصل عدم مسئولیت كیفری صغار، در عین حال كه از تأدیب
دانند كه مورد متابعت مقنن نیز قرار سال قمری را سن مسئولیت كیفری دختران میُنه امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور كه اتمام 

شد. لذا برخی از فقها سعی االتی را در پی داشته باؤو س بودهنمود مناسبی فاقد این اصل مترقی، در عمل  تاگرفته، سبب شده است 
در تبیین مبانی مجدد نظر مشهور و تعدیل آن در قالب افزایش سن بلوغ دختران و سن مسئولیت كیفری ایشان و یا حذف 

امامیه و  یاند. این نوشتار ضمن تبیین معیارهای مسئولیت كیفری دختران نزد فقهاموضوعیت از معیار سن برای اثبات بلوغ داشته
 صورت تحلیلی و توصیفی به این موضوع پرداخته است.ه ضوعه، بقوانین مو

 بلوغ دختران، رشد، مسئولیت كیفری، ادراک، مجازات.: هاواژهکلید
  

                                                           
 .30/11/1398؛ تاریخ تصویب: 15/8/1398تاریخ وصول:  .*

 .(Dikboji@Gmail.com)العالمیة  یدانشیار جامعة المصطف**. 
 .(Ghobadian.a110@gmail.com) (مسئول سندهینو)دانشگاه عدالت تهران  یشناسحقوق جزا و جرم یقم و دكتر هیپژوهشگر سطح سه حوزه علم*. **

 .(abdi.mahdi831@gmail.com)به زبان فرانسه  یو ارشد مطالعات اسالم یكارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناس****. 
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 مقدمه
. باشدیکی از موضوعات پر چالش در قوانین جزایی، پایین بودن سن مسئولیت كیفری نوجوانان به ویژه دختران می

دختران از توانایی الزم برای انتساب  تااحتساب سن بلوغ جنسی، به عنوان حداقل سن مسئولیت كیفری باعث شده است 
 بهره باشند.مسئولیت بی

وردهایی به ویژه در زمینه سن مسئولیت كیفری دختران با وجود روحیات خاص در آنان را در اتغییرات به وجود آمده در حقوق، دست
های شخصیت اطفال، سیاست جنایی خاص به وجود آمده، اتخاذ واكنش ت. تصمیمات جدید متناسب با ویژگیپی داشته اس

باشد. یکی از اصول ای از ثمرات این تغییرات میمناسب در قبال جرایم آنها با این هدف كه این افراد به اجتماع باز گردند، نمونه
 1كنوانسیون حقوق كودک به آن اشاره شده است. 1باشد كه در ماده برای اطفال می المللی، تعیین حداقل سن مسـئولیت كیفریبین

المللی مورد تأكید قرار گرفته و در اكثر كشورها با تعیین سن مسئولیت كیفری مطابق با كنوانسیون حقوق این امر در اسناد بین
تر به حال های خفیفی حد فاصل بین این دو سن واكنشاند و براسن حداقلی را هم با عنوان سن بلوغ كیفری تعیین كرده ،كودک

تر شدن به میزان حداكثر سن مسئولیت كیفری تعیین شده نوجوان اندیشیده شده است كه با باال رفتن درک عقلی نوجوان و با نزدیک
 است.

از نظر فقها و « بلوغ» بر عکس« بلوغ شرعی»شود. مبحث مبنای ارزیابی مسئولیت كیفری افراد تلقی می« حد بلوغ شرعی»
و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند كه افراد پس از « بلوغ»علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط حقوقدانان دارای اوصاف متفق

  :گانه و عارضه خارجی و جسمی استرسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه
 سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران.  ُنهرسیدن به  .1
 روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی.  .2
 خروج منی )احتالم( در پسران و حیض در دختران.  .3

منظور از طفل »ها برای احراز بلوغ شرعی كفایت كند. از نظر حقوق، رسد، ظهور یکی از این نشانهدر واقع به نظر می
با توجه به اینکه در قوانین ایران، سنی را برای بلوغ و مسئولت كیفری آنان « كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.كسی است 

تعیین این اماره سنی باعث  2باشد،اند كه سن بلوغ شرعی در فقه شیعه میبه تبعیت از نظر مشهور فقها شیعه تعیین نموده
تالش شده تا  ،مـقاله با تبیین فقهی و حقوقی سن مسئولیت كیفری دخترانمشکالتی برای دختران شده است. در این بروز 

 حلی در این باره ارائه گردد.راه

 مسئولیت کیفری

 كیفری مفهوم مسئولیت .1
( و مسئولیت به 250: 1404ی خواهش و پرسش است )راغب اصفهانی، اواژه مسئولیت از َسَئل یسَئُل اخذ شده و به معن

در هر صورت بررسی معانی مسئولیت، مالزمه  .(664/ 1: 1371آمده است )سیاح، « خواست بودن شایسته باز»معنای 
 رساند.این واژه با تکلیف را می

كه از دید قانونی غیر مسئولند،  كند كه در باطن هر شخصی و لو آنانشناسی اثبات مینویسد: روانمارک آنسل می
 .(268: 1370اعتنایی قرار گیرد )آنسل، نباید مورد بیگاه مقداری حس مسئولیت وجود دارد كه هیچ

قبل از ارتکاب جرم در افراد قابل احراز است و با این معنا مسئولیت  ،در واقع مسئولیت كیفری در معنای انتزاعی و مجرد
شخص به  كیفری به معنای قابلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است. بنابراین مسئولیت كیفری، الزام

اما این تعریف دقیق نیست؛ زیرا الزام بیشتر مناسب امور  .(21/ 1: 1383باشد )میرسعیدی، گویی آثار جرم میپاسخ
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 .(6: 1395قراردادی است )قیاسی، ساریخانی، 
ه، رسد كاربرد مسئولیت كیفری در هر دو اصطالح بالقوه و بالفعل صحیح است؛ لیکن معنای بالقودر نهایت به نظر می

ناظر به داشتن قابلیت مسئولیت بوده و معنای بالفعل، ناظر به شخصی است كه افزون بر اهلیت كیفری، به دلیل ارتکاب 
 گوی رفتارش باشد.جرم باید پاسخ

لذا بهترین تعریف از جهت جامعیت، تعریف مسئولیت كیفری به توانایی انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا 
 .(10: تابیكه توان تحمل بار آن را داشته باشند )نوربها،  باشدمی به كسانیاقدامات تأمینی 

شوند و در مواد عقل، بلوغ و اختیار از شرایط مسئولیت كیفری محسوب می ،92قانون مجازات اسالمی  140مطابق ماده 
 فری یاد شده است )ساكی،این قانون، از سه عنصر علم، قصد و تقصیر به عنوان شرایط دیگر مسئولیت كی 145و 144

با این وصف اگر مجرم دارای ادراک و اختیار و اراده نباشد، مسئول اعمال خود نیست. به همین جهت در  .(2: 1392
 اند: حقوق، شرایطی را بدین نحو برای آن شمرده

 ؛ . مرتکب به حدی از رشد و سن معینی رسیده باشد1
  ؛جنون و یا حاالت شبیه آن نباشد. اگر به سن معینی رسیده است در حالت 2
 .(483: 1382. اجباری واقع نشده باشد )صانعی، 3
 سیرتحول در مسئولیت کیفری .2

ای بود كه صرف نظر از خصوصیات مرتکب، وی را در معرض در زمان باستان، مسئولیت كیفری اطفال به ویژه دختران به گونه
مسئولیت كیفری  و . مطابق با قوانین مصر باستان، اركان مسئولیت كیفری نقشی در مجازات خطاكاران نداشتدادندمجازات قرار می

گونه فرد براساس فعل ارتکابی و نتیجه رفتار مادی ارتکابی برای مجازات فرد بود. حتی تا قبل از پیدایش حقوق جزای فعلی، هیچ
نبود. اما از دید اسالم باید  آنانطفال و همچنین حد و مرزی برای تعیین مجازات تناسبی بین جرم انجام شده و مجازات آن توسط ا

شناخت  ،به بعد نیز در علوم جنایی هجدهماز قرن  .(11و  58: 1376 میزان مجازات، متناسب با عقل و اراده مرتکب باشد )محسنی،
)نجفی شد باره مطرح  های جدیدی در ایندیدگاه شناسی تبدیل گردید وهای مکاتب جرمشخصیت بزهکاران به یکی از نگرانی

فردی شدن  :كیفری پدید آمد كه عبارت است از مسئولیت ۀها، دو تحول عمده در زمیندر اثر این دیدگاه .(1317: 1381 ابرندآبادی،
 تر شدن مجازات اطفال.كیفری و خفیف مسئولیت

مجرم متناسب با درجه فهم اوست و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از  میزان مسئولیت :معتقد بود کمکتب كالسی
د. انتقاد وارد بر این مکتب موجب طرح شوگذار باید در میزان مجازات آنان تخفیف قائل فهم كمتری برخوردارند، قانون

حداقل سن و نیز تهم باشد بدون توجه به سن و صالحیت م باید دادرسی اطفالبودند: ها شد كه معتقد دیدگاه نئوكالسیك
های علمی این مکاتب امروزه قوانین كیفری با توجه به یافته .(31-38: همان) كیفری در قوانین تعیین شود مسئولیت

 اند.اصالح شده
 تدریجی كیفری نسبی، مطلق و سن مسئولیت .3

 (تدریجی یا ارفاقی) .ج (؛مطلق) .ب (؛نسبی) .توان سن مسئولیت فرد را در مقابل بزه صورت گرفته به سه مرحله الفمی
ای از رشد برسند كه بتوانند مرتکب نسبی یعنی سنی كه اطفال به درجه كیفری سن مسئولیت بندی كرد. با این بیان كهتقسیم

اما سن  (31-32: 1386نژاد، )تدین، باقریو طبیعتًا تابع حقوق كیفری ویژه اطفال قرار گیرند تلقی شوند  )مجرم( جرم
گیرد كه با گذر از این حد تعیین شده مسئول بر طور تام مشمول حقوق جزا قرار مینی سّنی كه بهـری تام، یعـكیف سئولیتـم

كیفری و سن بلوغ كیفری است  عمل ارتکابی خویش است )همان( و سن تدریجی نیز حد فاصل بین سن مسئولیت
 .(235: 1388)سوادكوهی و كاظمی، 



 
 

4 
 

 کیفری دختران در فقه امامیهمسئولیت 

 ماهیت بلوغ .1
در اصطالح به معنای پایان یافتن دوره كودكی و  .(1021: 1381 چیزی و رسیدن است )انوری، به وصول معانی به در لغت بلوغ

گونه تعریف كرد: اینتوان بلوغ را با توجه به توصیفات فقها از بلوغ، می .(59: 1387 )مرادی،راه یافتن به دایره تکلیف است 
 در .(89/ 1: 1384)توجهی، « است های جنسی انسان آغاز و تحوالتی در جسم و روان پدیدار شدهرسیدن به سنی كه فعالیت»

 به كودک رسیدن را بلوغ نکاح از ن نیز مرادامفسر 3است. آمده َاُشّد  نکاح، بلوغ حلم، بلوغ همچون بلوغ تنها معیارهایی قرآن،
 بلوغ به اوان رسیدن را ُحلم بلوغ و (6: 1408 و1415 طریحی، و یی)طباطبا شودمی پیدا ازدواج توانایی آن در كه دانندمی حدی

 .(59 - 58: رسد )همانمی رشد به عقلی و جسمی قوای آن در اند كهدانسته سنی رسیدن به را اشد بلوغ و جنسی
 واسطۀ به بلوغ تحقق از كاشف نوعی به نیز معیارها سایر و است دختران حیض و پسران احتالم بلوغ، معیار هم سنت در

 .(363: 1411 اّول، است )شهید شده معنا احتالم به قرآنی تعبیر سه هر باشد ومی بلوغ حلم تحقق
 معیارهای بلوغ .2

یا است ست و بلوغ حقیقت شرعی چیبلوغ  تشخیصشود این است كه معیارهای ای كه در ماهیت بلوغ مطرح میمسئله
در  .(150: 1380)مهریزی، دانند و برخی تکوینی می (59 و 53: 1387)مرادی، امری تکوینی؟ برخی آن را تعبدی 

آیات نیز به بلوغ الحلم و بلوغ النکاح اشاره شده است. غالب فقها شیعه نیز بلوغ را همان بلوغ جنسی و یک امر طبیعی 
به جهت فهم موضوع نیازمند تحلیل  .(90 - 89: 1384)توجهی، آید كه از طریق امارات خارجی به دست می انددانسته

 نظرات فقها امامیه هستیم: 
 كمیت معیارهای بلوغ الف.

 باره به چهار دسته تقسیم نمود: توان نظر فقها را در اینمی
كنند: مختص دختران )حیض(، مختص پسران ( معیارهای بلوغ را به سه گروه تقسیم می266: 1407برخی )طوسی،  .1

 )احتالم( و مشترك در هر دو )انبات(. 
كنند: معیارهای ( معیارهای بلوغ را به دو گروه تقسیم می5: 1415ی، ی؛ طباطبا137: 1408برخی دیگر )ابن حمزه،  .2

 ان، كه نهایتًا در تعداد هر كدام از آنها اختالف دارند. مخصوص دختران و پسر
 کگروه معیارهای مشتر کكنند: در ی( نیز معیارهای بلوغ را به دو گروه تقسیم می185و  181 /1 :1367برخی )نجفی،  .3

 . هریک از آنهانمایند و در گروه دیگر معیارهای مخصوص دختران و پسران را بیان می
( پنج معیار برای آن مقرر 251: 1417 )ابن زهره، برخی و كنندبیان می کعیارها را برای بلوغ بدون تفکییك گروه از م .4

اكثر متقدمین به سه معیار بلوغ )انبات، خروج منی و سن( اشاره  .الحلم واالنبات( ،الحیض ،ظهور المنی ،اند )السنكرده
ولی ابن بابویه  .(179: 1407 )خویی، اندای چنین فتوا دادهیز عدهاز فقهای معاصر ن ،(140: 1406كنند )ابن بابویه، می

احتالم پسر و حیض دختر را به معنای بلوغ  ای نیزعده ،(202: 1406)ابن بابویه، است  احتالم را مطلقًا دلیل بلوغ دانسته
 .(195: 1415، همود )ندانایشان می

 كیفیت معیارهای بلوغ ب.
دانند. در مورد معیار سن نیز اختالف نظر فراوان انبات و احتالم را در دختران نشانۀ تحقق بلوغ میذكر شد كه اكثر علما 

 :است. لذا از بین این معیارها، معیارهای تکوینی و تشریعی بلوغ را بررسی خواهیم كرد
 معیارهای تكوینی یکم.

كید بوده و ویژگی آنها،  هستند كه ایاحتالم و انبات دو معیار تکوینی به تبعیت از منابع دینی در لسان فقها مورد تأ
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 ست: ار فدر بین دختران و پسران مسلمان و كا شانکاشترا
 احتالم -

  :در خصوص معیار احتالم یا ظهور یا انزال منی ذكر نکاتی الزم است
: 1367جماع و آیات و روایات وجود دارند )نجفی، احتالم امارۀ تحقق بلوغ است و در داللت بر این امر، هر دو نوع ا .1

10).  
ای كه هرگاه بخواهد انزال برای آن است كه آمادگی خروج منی به گونه امراد از احتالم، مطلق خروج منی است حتی اقو .2

 .وی آسان باشد، معیار بلوغ است )همان(
 انبات -

 درباره این واژه تبیین نکاتی الزم است:  .(251: 1417)ابن زهره،  باشدروییدن موی زبر روی عانه می ،مراد از انبات
شود )طباطبائی، روییدن مو كافی نیست و طبق اصل، عدم بلوغ به واسطۀ صرف رویش مو بر عانه استصحاب می .1

  .(7 :1367الفاظ روایات هم تکیه بر عرف دارد؛ اگرچه تصریحی به زبر بودن موها ندارند )نجفی، . (589: 1404
در مورد اینکه آیا روییدن موی زبر بر صورت، سینه و زیر بغل هم نشانۀ حصول بلوغ وجود دارد بین فقها اختالف نظر . 2

آید فایدۀ معیار قراردادن چیزی، داللت بر مطلوب در موارد تردید است؛ وگرنه اگر نظر میه ب .(218: 1410 هست )حلی،
 ن اهمیتی ندارد. به بلوغ صبی یقین حاصل شود، طریق آ

 .(589: 1404انبات معیار بلوغ است )طباطبائی، . 3
 معیارهای تشریعی دوم.

در مورد اصالت معیارهای تکوینی بین فقها اتفاق نظر وجود دارد؛ هرچند در مورد تعریف و شرایط آنها اختالف كمی به 
 . پسختالف نظر در داللت و شرایط آن خواهد بودًا اآید. اما اختالف در مورد معیارهای شرعی و قراردادی، طبعچشم می

سال قمری،  ُنهاند كه دختران پس از این معیار همان سن بلوغ است. اكثر امامیه به استناد روایات و اجماعات، فتوا داده
 شوند.بالغ محسوب می

 تکوینی یا تشریعی بودن بلوغ .3
اختالف  ندو معتقد كردهه نشانۀ متفاوت را با توجه به روایات بیان ، نُ های آنبرخی از فقها با بیان معنای بلوغ و ذكر نشانه

سالگی برای دختران را كه در برخی ُنهاست. ایشان … اخبار در تعیین سن بلوغ دختران، به دلیل اوضاع جغرافیایی و
وی ب تعیین مصداق است. از با سالگیُنه تعیین :داند و معتقد استروایات به آن اشاره شده، مختص مناطق گرمسیر می

باره، معیار واقعی بلوغ در دختران را حیض دانسته است؛ زیرا اگرچه تحول زمان و شرایط همچنین با بررسی روایات در این
گذارد، اما تحول زمان در تحول موضوعات آن به لحاظ اینکه زمان برای حکم ظرف است، در تحول شریعت تأثیر نمی

 .(25: 1385طلبد )نقویان، یدی میتأثیرگذار است و حکم جد
نیست كه بلوغ  اهایی تعیین شده، به این معنبه زعم برخی، بلوغ یك امر تکوینی است و صرف اینکه برای احراز بلوغ راه

امری تشریعی باشد و چون در منابع فقهی تعریفی از آن ارائه نشده، مراد از بلوغ در نزد فقها همان بلوغ طبیعی است 
 .(4 :( و اگر آن را از موضوعات شرعی بدانیم، باز هم مرجع آن عرف خواهد بود )همان236: 1367)نجفی، 

 مفهوم رشد )عقلی یا جسمی( .4
 ایرشد را كمال نفسانی دانانافتد، حقوقشود، غالبًا بعد از بلوغ جـسمی اتفاق میتعبیر می« رشد»بلوغ عقلی كه از آن به 

را تشخیص دهد و چنین كسی را  (رشد جزائی) یا حسن و قبح (رشد مدنی) تواند نفع و ضررمیاند كه دارنده آن دانسته
دانند و در امور جزایی لکن مشهور فقها رشد را صرفًا در امور مالی می .(334 :1380 )جعفری لنگرودی:نامند رشید می



 
 

6 
 

توانایی فکری است كه به تبیین بیشتر آن  و به معنای عقل ،دانند. در صورتی كه رشد در مقابل سفهآن را دخیل نمی
 پردازیم: می

 تبیین مفهوم رشدالف. 

 تعریف لغوییکم. 
دو واژه با  ایناند برخی بر این عقیده .(243 و 175: 1410)فراهیدی، است « هدایت» به معنای« َرشد» و« ُرشد» كلمه

« ُرشد» است. به اعتقاد برخی، معنای« استقامت در دین»معنایو دومی به « صالح» متفاوتند؛ زیرا اولی به معنای هم
تنها مربوط به امور أخروی است « َرشد» مربوط به امور دنیوی و اخروی است ولی« ُرشد»است؛ زیرا « َرشد» خص ازا

 .(23: 1389)هاشمی، 
 تعریف اصطالحی رشددوم. 

شامل مسائل كیفری نیز خواهد شد.  كه وجود دار« فکریعقل و توانایی »اصطالحی از رشد به معنای مفهوم کیفری: 
 است:  قسماین معنا از رشد به دو 

 عقل در مقابل جنونیک. 
واژه جنون را درباره  آنهابیشتر  كه آیدعقل به معنای عام در مقابل جنون قرار دارد. به طور كلی، از كالم فقها نیز بر می

را به معنای « رشد» همچنین برخی فقها .(292تا: )خمینی، بیاهی گشته است كه عقلشان دچار تببرند به كار میكسانی 
برای مسئولیت كیفری اشخاص، عالوه بر  ایعدهاند و مقصودشان، عقل در مقابل جنون است. عقل استعمال نموده

 پس در مسئولیت كیفری عالوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است. .(1/10: 1403)حلی، اند را نیز شرط دانسته« رشد»بلوغ،
 عقل در مقابل سفاهتدو. 

زیرا بر مبنای این  ؛تر از مفهوم سابق استرشد به معنای عقل به كار رفته است، ولی در این معنا، مفهوم عقل مضیق
معنای سنتی رشد )عقل معاش( گیرد. این اصطالح اگرچه برای كسانی كه به اصطالح، عقل در مقابل سفیه قرار می

تواند باب جدیدی را در مسئولیت ، میانماید؛ ولی اثبات اعتبار رشد به این معنآشنایی دارند تا حدودی نامأنوس جلوه می
توانایی جنسی و فکری است.  و احتالم ،سالیمعیار رسیدن به دوره بزرگ .(23: 1389)هاشمی، كیفری در فقه بگشاید 

 برای بلوغ سن خاصی را معین كرد؛ زیرا رسیدن به مراحل ُحلم، نکاح و رشد، از امور تکوینی و عرفی است. توانلذا نمی
 روایات رشد .5

 توان نتیجه گرفت: می بعد از تأمل در روایاتی از پیامبر
مطابقت با آیات در خصوص بلوغ قابل مشاهده است؛ زیرا بر اساس  . درباره مسئولیت كیفری كودكان در كالم پیامبر1

كودكان تا رسیدن به احتالم در برابر  ،(320تا: حرعاملی، بی..« ).رفع القلم عن ثالثة: عن الصبی حتی یحتلم »حدیث: 
 اعمالشان تکلیف ندارند.

م احتالم پسران و حیض دختران ذكر شده معیار واحدی به نا ،درباره تحقق حد بلوغ خدا . در كالم وحی و رسول2
ولیت كیفری، عالوه بر بلوغ، رسیدن به رشد نیز الزم است. سن مسئولیت كیفری در احادیث ئاست. البته برای تحقق مس

 شود: دسته تقسیم می دودر خصوص بلوغ و مسئولیت كیفری كودكان، به 
 بلوغ جنسی .الف

 ،د. با مالحظه روایاتناحتالم و قاعدگی، دو امر تکوینی در تحقق بلوغ موضوعیت داروقتی به روایات دسته اول بنگریم، 
انقطاع ُیتم الیتیم باالحتالم و هو اشده »فرمود:  بلوغ، احتالم و حیض است. مطابق صحیحه هشام، امام صادق کمال

 .(141 /1 )همان: 4«یؤنس منه اشده و كان سفیها او ضعیفا فلیمسك عنه ولّیه مالهو ان احتلم و لم
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 بلوغ سنی .ب
رسند؛ شوند و پسران به احتالم میدر برخی روایات، سن خاصی ذكر شده است؛ چون در این سن خاص، دختران حیض می

 آمده است:  از امام صادقلذا در موثقه عمار ساباطی 
احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه الصاله و جری اذا اتی علیه ثالث عشرة سنة، فان »سألته عن الغالم متی تجب الصالة؟ قال: 

علیه القلم، و جاریه مثل ذلك ان أتی لها ثالث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت علیها الصاله و جری علیها الثالم 
  .(45: همان)

شدن پسر و حیض  داند؛ زیرا در صورت محتلمسالگی، موظف به انجام تکالیف می سیزدهپسر و دختر را در  امام علی
 دختر، بلوغ تحقق یافته است.

پس با توجه به این كه وجود ادراك یکی از عناصر تحقق مسئولیت كیفری است، استنباط ما این است كه سن مسئولیت 
 كیفری، زمانی است كه فرد به بلوغ جنسی و رشد كیفری رسیده باشد.

 مفهوم واژه یدرک .6
، تبیین گردد؛ زیرا در صورتی كه این واژه به معنای رشد باشد، برای استدالل «یدرك حتی»در بررسی روایات، باید معنای 

 نظریه لزوم رشد در مسئولیت كیفری كارایی خواهد داشت.
 واژه یدرک در لغت الف.
و  قد احتلم»گویند: برخی می .(131: 1404جوهری، ..« ). بلغ الغالم، أدرك»مترادف بلوغ و احتالم است. « یدرك»واژه 

لذا أدرك به معنای احتالم  .(55: 1405)ابن منظور، « ادرك و یحلف علی ذلك و قائل یقول: غیر مدرك و یحلف علی قوله
 آمده است.« غیر مدرك» ،آنو در ذیل « احتلم و ادرك»است؛ زیرا در صدر جمله عبارت 

 واژه یدرک در روایات ب.
 در روایات به معنای بلوغ و رشد آمده است. واژه یدرک

 ادراك به معنای بلوغ یکم.
قلت له: متی یجب علی الغالم أن  سألت أبا جعفر»گوید: میدر روایاتی ادراك به معنای بلوغ آمده است. حمران 

از نظر  (197: 1365 كلینی،..« ). یؤخذ بالحدود التامه و تقام علیه و یؤخذ بها؟ فقال: اذاخرج عنه الیتیم و أدرك
 داللت نکاتی در این روایت قابل توجه است: 

سنی كه برای بلوغ و سن مسئولیت كیفری معین گردیده، به عنوان سن رشد در مسائل  .مساوی بودن سن بلوغ با رشد .1
طرح  وگرنهشیعه اتفاق دارند كه سن بلوغ لزومًا مساوی با سن رشد نیست؛  یكه فقها مدنی مقررشده است. در حالی

شود، اگر چه ممکن است كه غالبًا سن رشد پس از بلوغ محقق می چرا ؛خواهد بود امعنمسئله رشد پس از بلوغ شرعی بی
 مقارن با بلوغ یا پیش از آن نیز محقق شود.

ائل شدن به آمده است. در صورت ق« اذا تزوجت و دخل بها»البته این سن به همراه قید  ،سال سن بلوغ برای دختران. ُنه 2
، سالگیُنهشود یعنی با این شرط كه عالوه بر رسیدن به مقید به این شرط می سالگیُنهاین كه قید مزبور احترازی باشد، 

 ازدواج كرده و توانایی بر روابط زناشویی را داشته باشد.
 ادراك به معنای رشد دوم.

لیس علی »آمده است:  از ابی بصیر از امام صادقی رشد است. در روایتی ابه معن «حتی یدرك»در برخی روایات، 
مال الیتیم زکاه و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی و العلیه فیما بقی حتی یدرك فاذا ادرك فانما علیه زکاه 

صغیر به حد  مقصود از حتی یدرك یعنی تا زمانی كه« و ان بلغ الیتیم» با توجه به قید .(41 /3 :1365)كلینی،  5«واحده
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روایت در داللت بر رشد یا بلوغ مجمل است كه رشد نرسیده باشد، زكات بر او واجب نیست. برخی بر این باورند 
، )حلیاند كه مقصود از حتی یدرك، رسیدن به بلوغ است از روایت، استنباط نموده ایعدهاما  ،(3: تا، بی)خوانساری

 .(201: تابی

 دیدگاه فقها امامیه
توان به تمامی عالئم طبیعی بلوغ در دختران، امامیه بر این باورند كه در احراز بلوغ، اگر علم به بلوغ پیدا شود، می یبرخی از فقها

لکن  .(76: 1392؛ ساریخانی، 422: 1413منتظری، در اخبار نیامده باشد، استناد كرد و آن را به عنوان معیار پذیرفت ) هرچند
 یفقها از سال قمری كه همان عالئم تشریعی بلوغ است قائل بوده و تنها برخینه به  ،وجود عالئم تکوینی برخالفاكثر فقها 

 .(28 /2 :1382)صانعی، سال قمری است  سیزدهمعاصر بر این باورند كه سن بلوغ دختر، 
 ادله فقها و نقد آنها. 1

؛ ابن 175/ 1: 1416)صدوق، حدیث رفع است  این ادله. یکی از استترین دلیل فقها، روایات و اجماعات ادعایی مهم
 ،به بلوغ رسیدن بر اساس این حدیث، قلم تکلیف از كودک تا زمان .(23 /28 :تا؛ حرعاملی، بی11 :1411ادریس، 

نها برداشته شده است. البته در این روایت تنها به مالک احتالم التفات شده است، لذا باید سراغ سایر روایات برویم كه آ
آمده  ، در روایت موثقه عمار ساباطی از امام صادقاندنیز یا شبیه به حدیث رفع بوده یا هركدام سن متفاوتی را بیان كرده

ساله گردد و اگر پیش از  سیزده چه وقتی نماز بر پسر واجب است؟ فرمود: زمانی كه پسر»ال نمودم: ؤاز ایشان س :است
گردد، نماز بر او واجب خواهد گشت، همچنین دختر نیز اگر به سیزده سالگی برسد یا پیش از این  این زمان دچار احتالم

 .(12 /4: 1414عاملی،  حر« )زمان حیض گردد، مکلف شده و نماز نیز بر او واجب خواهد گشت
عا و استدالل به آن، بهتر رسد كه به جهت تطبیق روایت با ادسند و داللت این روایت دارای اعتبار است، تنها به نظر می

مگر اینکه پیش از این دچار عادت  ،سالگی قمری خواهد بود سیزدهاست كه چنین تعبیر شود كه حد بلوغ، رسیدن به 
 گردد.

اما  ،(266: 1387)طوسی،  دانندمیقمری  سالگیُنههای بلوغ را در باب اجماع نیز، اگرچه برخی از فقها یکی از مالک
قمری برای دختران  سالگیُنه رسد سن خاصاند به نظر میكید داشتهأبرخی از فقها معاصر دیگر بر آن ت كهچنان

عالوه براین، تنها برخی از فقیهان در  .(45: 1385)صانعی،  ستآمادگی جسمانی و روانی او مهمموضوعیت ندارد، بلکه 
سال قمری برای بلوغ دختران ادعای  ُنه هید ثانی دربارهاند، تا جایی كه برخی همچون شاین باره ادعای اجماع نموده

 سالگیُنه از طرفی نیز اجماع برخی تنها در باب عدم جواز اجرای حدود بر كودک است نه در باب .شهرت كرده است
 .(435-436/ 15: 1411؛ طباطبایی، 144: 1410)شهید ثانی، بلوغ دختران 

، اما سن خاصی را برای بلوغ است «عمار ساباطی»ترین دلیل، موثقهرسد كه مهمبه نظر می ،با توجه به بررسی همه دالیل
ایم، بلکه با توجه به دیدگاه برخی از فقها سعی در تبیین مبانی مشهور و تعدیل آن در قالب افزایش سن بلوغ انتخاب نکرده

مربوط به ایشان و یا حذف موضوعیت از معیار سن برای اثبات بلوغ داشتیم؛ زیرا روایات  دختران و سن مسئولیت كیفری
همچنین معیار اصلی بلوغ در دختران دیدن خون حیض قرار داده شده، اما باید به این  .باره متفاوت بود سن بلوغ نیز در این

 شده است. قلمدادبلوغ، مسئله تکوینی  و همچنین استتوجه داشت كه تعیین سن و سایر عالئم، نوعی نیز نکته 
 استفتائات. 2

از آنجا كه در عرف قانون حقوقی ایران و سایر  :است سؤال شدهدرباره سن بلوغ  الله فاضل لنکرانیی از آیتیدر استفتا
و  شش سال قرار داده شده، همچنین در قوانین جزایی اطفال شامل افراد بین هجده كشورها سن رشد متعاملین برای ذكور
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توان در احکام م آنها رسیدگی شود؛ آیا در محاكم قضایی مییسال است و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرا هجده
بین پسر و دختر و نیز  ؟ آیاقائل شود سال هستند تخفیفاتی هجده كیفری این افراد كه از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی

 : فرمودهبین حدود و قصاص تفاوتی وجود دارد؟ ایشان در پاسخ 
سال قمری در  نه سال قمری در پسران و پانزدهبلوغ شرعی همان است كه در كتب فقهیه مقررشده )تمام شدن  .الف

 دختران(.
باشند و غیر از اند همانند دیگران دارای مسئولیت كیفری میافرادی كه به سن مذكور رسیده ،در تمام مسائل كیفری .ب

 جنون رافعی برای مسئولیت آنان نیست، مگر در موارد استثنایی.
همچنین در امور  .شرط رشد، اختصاص به مسائل مالی دارد )فان آنستم منهم رشدا( و ربطی به مسائل كیفری ندارد .ج

: 1379)فاضل لنکرانی، نخواهد بود تفاوتی انچه واجد سایر شرایط باشند فوق بین حدود و قصاص و یا پسر و دختر چن
2/ 28 - 26). 

ل به تفکیک امر بلوغ در مقررات ئتوانیم بر اساس مصالح اجتماعی و در موارد ضروری حتی قاگیریم كه مینتیجه می
 جزایی اسالم از مقررات مدنی شویم.

 ایران و فرانسهمسئولیت كیفری دختران در قوانین موضوعه 

 قوانین موضوعه ایران. 1
در این نوشتار،  سن مسئولیت كیفری دختران به صورت مستقل بحث نشده، الزاماً  با توجه به اینکه در قوانین ایران، غالباً 

 قوانین ناظر به مسئولیت دختران به همراه پسران مورد بررسی قرار گرفته است.
 قبل از انقالب اسالمیالف. 

 شد.تدوین می 1810قوانین در این زمان متأثر از مکتب كالسیک و قانون جزای فرانسه
 1304 قانون مجازات عمومییکم. 

اطفال را در سه مقطع غیرممیز، غیر ممیز  34 - 36این قانون، رویکردی افتراقی نسبت به اطفال در پیش گرفت. در مواد 
سالگی به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد. همچنین،  پانزدهتبعیت از فقه، بالغ و بالغ تقسیم كرده بودند. به عالوه به 

سال بود. مالك مسئولیت  هجدهسال و سن مسئولیت كامل كیفری دوازده حداقل سن مسئولیت كیفری در این قانون 
 تمییز بود. هكیفری نیز در این قانون، داشتن قو

 1388 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکاردوم. 
این قانون با پذیرش ضابطه تمییز سن مسئولیت كیفری دختران و پسران امری واحد تلقی شد و با توجه به این ضابطه،  در

 .2سال، قابل تعقیب جزایی نخواهند بود.  ششاطفال تا  .1اطفال را از حیث مسئولیت تدریجی به سه دسته تقسیم نمود: 
ضمن تفکیك  18در ماده  .3 .(17به اولیاء یا سرپرست تحویل شود )ماده سال كه به منظور تأدیب،  هفت تا دوازدهاطفال 

به همین اعتبار از  .هایی را آورده بودسال برای هر دو گروه، مجازاتپانزده تا هجده سال و دوازده تا پانزده بین مرحله سنی 
 .(54 - 62: 1383بندی نمود )شامبیاتی، ها در واقع اطفال را در چهار مقطع سنی دستهحیث مجازات

 (1352) مسئولیت کیفری اطفال در قانون اصالحی مجازات عمومیسوم. 
، سن بلوغ در این قانون 33شناسی از شرع فاصله گرفته بود و مطابق بند دوم ماده این قانون به بهانه اثرپذیری از روان

 سال از كلمه اطفال استفاده شد. هجده سال دانسته شده است؛ زیرا در مورد افراد هجده
 بعد از انقالب اسالمیب. 
در جهت انطباق آنها با موازین شرع اسالم  ،ضرورت ایجاد تغییر در قوانین 6اسالمی، مطابق اصل چهارم قانون اساسی از انقالب پس
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 همین اصل قوانین جزایی نیز بود. كه شامل شداحساس می
 1385 عمومی هایالیحة تشکیل دادگاهیکم. 

 .«به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد»داشت: این قانون، مقرر می 12 ماده
 1361 قانون آیین دادرسی كیفریدوم. 

دادگاه  تقسیم شدند. همچنین این قانون، مقررات قانون تشکیل 1 و 2های كیفری به این قانون، دادگاه 194طبق ماده 
 را نسخ نمود. 1338اطفال 
 1361 قانون مجازات اسالمیسوم. 

در این قانون، معیار سن بلوغ شرعی جایگزین ضابطه تمییز گردید، نظام مسئولیت كیفری تدریجی از بین رفت و جهشی 
ماده  1 و 2بودن این مسئولیت جایگزین آن شد و صرفًا در برخی مقررات ناظر بر اطفال قربانی جرم نظیر تبصره 

ق.م.ا. بین اطفال ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده است. ماده دیگر در این 306ق.م.ا. در بحث اكراه در قتل و ماده 211
قانون مدنی به  1210در ماده  7نمود.است كه سن مسئولیت كیفری را بر ضابطه بلوغ شرعی استوار می 26 قانون ماده

سال  پانزده سال تمام قمری برای دختران و نه سال مندرج در آن حذف و سن بلوغ 18 رشد هصورت آزمایشی اصالح امار
 .(459: 1383قمری برای پسران در قالب تبصره الحاقی جایگزین گردید )مجموعه مدنی، 

 1370 قانون مجازات اسالمیچهارم. 
ته این نظام هرچند در جرایم مستوجب سال قمری به عنوان سن مسئولیت كیفری دختران پای فشرد. الب نه این قانون بر سن

و در غالب  كندشود، اما در كتاب حدود، مطلق سن بلوغ برای اعمال حد كفایت نمیقصاص، دیات یا تعزیرات اعمال می
گاهی بر حکم و موضوع نیز شرط شده است. البته باید  موارد در كنار بلوغ، احراز عقل، اختیار و حتی در برخی موارد آ

توان آن را در برابر عدم رشد عقلی هم تلقی توجه داشت كه مراد از عاقل بودن، معمواًل كیفیتی در برابر جنون است، اما می
به طور استثنایی از  ق.م.ا. در مورد حد قذف147ق.م.ا. در مورد حد لواط و 113رد مانند ماده نمود. همچنین در برخی موا

، اما در مورد است ای اطفال نابالغ را مستحق تعزیردانستهضابطه سن بلوغ هم عدول شده و در مورد اول بدون هیچ ضابطه
 است. سال تا سن بلوغ( را مستحق مجازات دانسته هفتدوم فقط اطفال )بین 

 های عمومی و انقالبقانون آیین دادرسی كیفری دادگاهپنجم. 
ترین اقدام، در این راستا، در حوزه دادرسی ویژه نوجوانان مهم .نامه حقوق كودک پیوستبه پیمان1372ایران در سال

هایی برای دادگاهاین قانون عالوه بر تخصیص  219 - 231است، در مواد  1378تصویب قانون آیین دادرسی كیفری در 
-133: 1386بینی شد )خواجه نوری، رسیدگی به جرایم اطفال، مقرراتی نیز در مورد شیوه رسیدگی جرایم آنها پیش

كید كرد. همین امر سبب شد تا به لحاظ مسئولیت كیفری تدریجی  21 ماده 1 این قانون، در تبصره .(113 بر رویه پیشین تأ
در این قانون برای اطفال زیر سن بلوغ شرعی كه فاقد مسئولیت هستند، مقررات دادرسی  ای متناقض پیدا شود؛ زیراجلوه

از حیث رسیدگی به جرایم آنها در دادگاه  220سال را در تبصره ماده هجده تدوین شده، اما افراد بین سن بلوغ شرعی و
 د.دانرا تابع مقررات عمومی می اطفال مشمول مقررات افتراقی دانسته و غیر آن

 1392 قانون مجازات اسالمیششم. 
ق.م.ا. حکایت از رویکرد جدید 88 - 95های قانون جدید، پذیرش سن رشد كیفری نسبی است. مواد یکی از نوآوری

تغییر  ترینآمیز كودكان، مهمسال است كه این رویه نسبت به رفتار مخاطره هجدهگذار نسبت به اشخاص كمتر از قانون
دهنده حركت ضمن اینکه این مواد نشان .(374: 1395انجام یافته در قانون مجازات است )قیاسی، ساریخانی، 

بر این اساس خصوصًا در جرایم  .(202 :1391باشد )شمس ناتری، گذار به سمت تعیین مالک رشد كیفری میقانون



 
 

11 
 

های شخصیتی اطفال، توجه به ویژگی وو پسر از بین رفته  تعزیری كه مسئولیت تدریجی پذیرفته شده، تفکیک میان دختر
سال  هجده تعویق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکومیت كیفری نیز پذیرفته شده است. بنابراین اشخاص كمتر از

یلی های تعدسال مشمول مجازات هجدهتا  پانزدهسال تنها مشمول اقدامات تأمینی و از  پانزدهدر جرایم تعزیری تا 
: همانشوند. همچنین در جرایم حدی و قصاص، اعمال مجازات موقوف بر رشد كیفری است )قیاسی، ساریخانی، می

به این ترتیب، تعیین حداقل سن مسئولیت كیفری باید با در نظر گرفتن واقعیات رشد ذهنی اطفال انجام شود. در  .(377
 پردازیم.ف میادامه به بررسی مسئولیت كیفری اطفال در جرایم مختل

 جرایم تعزیری -
 گردد:میبررسی  در ذیل، مسئولیت كیفری اطفال، تابع نظام تدریجی شده كه 92در قانون مجازات 

سال، در صورت ارتکاب  پانزدهتا  نهمقرر كرده است كه اطفال  92قانون مجازات  88ماده  :سال دوازده تا نه سنی گروه
گیرند. اما از آنجا كه طبق آن ماده قرار می« ث»تا « الف»، موضوع یکی از تصمیمات مندرج در بندهای جرایم تعزیری

سال قابل اجرا است، تدابیر  پانزدهتا  دوازدهفقط درباره نوجوانان « ث»و « ت»همین ماده، تصمیمات در بندهای 1تبصره
 این ماده است )جمشیدی،« پ»تا « الف»كور در بندهای سال، منحصر به موارد مذ دوازدهتا  نهقابل اعمال در مورد 

1382 :73) 
ای كه مرتکب جرم تعزیری شود، ساله پانزدهتا  دوازده، نوجوان 88ماده  1طبق تبصره  :سالپانزده تا  دوازدهگروه سنی 

مچنین این ماده، با بینی شده این ماده نیز قرار گیرند. هممکن است عالوه بر تدابیر در بند قبل، مشمول واكنش پیش
شود. لذا دختری كه سن بلوغ را طی كرده، تا زمانی كه به شامل دختران و پسران می« اطفال و نوجوانان»استفاده از تعبیر 

ای مشابه همتایان مذكر خود مواجه سال تمام نرسیده است، در صورت ارتکاب جرم تعزیری با واكنش تخفیف یافته پانزده
 شود.می

سال، دختران و پسرانی كه مرتکب جرم تعزیری شوند، مشمول  هجدهپس از رسیدن به : سالهجده تا  انزدهپگروه سنی 
شوند كه شدیدترین آنها های در آن ماده محکوم میمجرمان، به یکی از مجازات :هستند. در این ماده آمده است 89ماده 
سال، افرادی  هجدهتا  پانزدهآنها پرداخت جزای نقدی است. این گروه  ترینسال نگهداری در كانون اصالح و خفیف پنج

المللی قرار دارند. از منظر كنوانسیون حقوق هستند كه در برزخ حاصل از تفاوت تعریف كودک در قوانین داخلی و بین
نظر قوانین ایران، اما از  ،كنوانسیون حقوق كودک( 1كودک، كودک كسی است كه سن وی كمتر از هجده سال است )ماده 

، 92سال تمام قمری است كه آن هم مختص اطفال ذكور است. همچنین، قانون مجازات  پانزدهباالترین سن یک كودک، 
های خود را تا حد شمول بر افراد كمتر از هجده سال، گسترده بینی نظام تدریجی مسئولیت كیفری، دامنه حمایتبا پیش

 ساخته است.
 جرایم حدی و قصاص -

 مطابق مشهور فقهای امامیه، فردی كه سن بلوغ را پشت سر گذاشته باشد، دارای مسئولیت كیفری كامل است )مهرپور،
المللی حقوق كودک در اما مقنن سعی كرده است، با الزامات بین ،( و طبیعتًا مجازاتش بسان بزرگسال است146: 1392

دوازده كه در گروه سنی  «نابالغ»مقرر كرده است كه اگر فردی  92ت قانون مجازا 88ماده  2 این زمینه همگام شود. تبصره
 8محکوم خواهد شد. 88سال قرار دارد، مرتکب جرم حدی یا قصاص گردد، به یکی از اقدامات مذكور در ماده  پانزدهتا 

یکی از اقدامات در  سال داشته باشد، مطابق قسمت ذیل این تبصره، بهدوازده چنانچه نابالغ مرتکب این جرایم كمتر از 
 محکوم خواهد شد. 88ماده 

صورت ارتکاب جرم حدی یا  سال قمری داشته باشد، درنه این است: دختری كه بیش از  مهمدر مورد این تبصره، نکته 
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سال قمری نرسیده باشد، به یکی از  پانزده شود اما پسر تا زمانی كه بهقصاص، حسب مورد به حد یا قصاص محکوم می
كند، در شود. ایرادی كه وارد است اینکه سنی كه فرد مسئولیت كیفری كامل پیدا میمحکوم می 88تنبیهی در ماده  تدابیر

شود اما در سال مسئولیت كیفری فرد كامل نمیهجده تر از تعزیرات است؛ زیرا در تعزیرات، تا پایان حدود و قصاص كم
كند. این بیان، محل ایراد سال قمری، مسئولیت كیفری پیدا می پانزدهسال و پسر بعد از نه حدود و قصاص، دختر بعد از 

تر آن است كه سن بلوغ كیفری در حدود و قصاص، باالتر از جرایم تعزیری باشد؛ زیرا جرایم مستوجب است. یعنی مناسب
عملکرد سنجیده در های شدیدتری هستند. از سویی، حد و قصاص در مقایسه با جرایم تعزیری، اصواًل مستلزم مجازات

كند كه میزان شدت عمل در برابر جرایم ارتکابی اطفال، همسو با افزایش سن و میزان ادراک اعمال واكنش كیفری ایجاب می
های تعزیری، كه هم خشونت دقیقًا در جهت عکس این روند حركت كرده است: در مجازات 92آنها افزایش یابد. اما قانون 

ن فردی سازی آنها با استفاده از تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و تعلیق مجازات وجود دارد، تری دارند و هم امکاكم
سال  پانزدهیا ُنه های حدی، سن بلوغ كیفری را برابر با سال شمسی باال برده است؛ اما در مجازات هجدهسن بلوغ كیفری را تا 

 ی را بر فرد مترتب كرده است.قمری، قرار داده و با گذر از سن بلوغ جنسی، مسئولیت كیفر
 92قانون آیین دادرسی کیفریهفتم. 

قانون جدید از نظر شکلی درباره جرایم اطفال دارای تحوالت مثبتی است كه تشکیل دادسرای نوجوانان یکی از آنهاست. 
سال، جرایم  پانزدهسال و تحقیق از جرایم كودكان زیر  هجدهتا  پانزدهدر این دادسرا تحقیقات مقدماتی جرایم نوجوانان 

 باشد.سال، در دادسرای نوجوانان می تا هجده  پانزدهدر دادگاه و باالی  مستقیماً  8و  7، 6تعزیری درجه 
 قوانین جزایی فرانسه. 2

ما را با قوانین آنها آشنا سازد، اما مهم، نوع نگاه قوانین  تواندكندوكاو در قوانین كشورها درباره مسئولیت كیفری اطفال می
طور كه در حقوق بسیاری از كشورها مانند همان ؛آنها است. از دید آنها حکم مسئولیت كیفری اطفال یکسان نیست

 بینی شده است.فرانسه نظام تدریجی برای مسئولیت كیفری اطفال پیش
 نسه: قانون جزای فرا 122 - 8موجب ماده ه ب

شوند، موضوع اقدامات حمایتی، كمکی، مراقبتی و آموزشی افراد نابالغ كه برای ارتکاب جرایم كیفری، مسئول شناخته می
كند گیرند. این قانون همچنین تعیین میبینی شده است، قرار میدر محدوده شرایطی كه به وسیله قانون خاص پیش

: 1395ها را نسبت به افراد نابالغ باالی سیزده سال اعمال كرد )گودرزی، توان مجازاتشرایطی را كه به موجب آنها می
47).  

تقسیم كرده است و  آن سال و باالتر از سیزدهاطفال به دو دسته كمتر از  ،ای كه از قانون فرانسه ذكر شدبر اساس این ماده
 د.نگیرمات تأمینی قرار میاما گروه نخست فقط موضوع اقدا ،شوندگروه دوم در شرایط خاصی مجازات می

سالگی، سیزده ای برای برای مسئولیت اطفال مطرح شده است، بدین نحو كه تا سن در قوانین كیفری فرانسه، نظام پله
 هجدهتا  پانزدهشود و در سال تنها اقدامات تأمینی انجام می پانزدهتا  دوازدهتوان اقدامی علیه طفل انجام داد و در سن نمی

حتی در بازنگری این قانون در  .(111: 1384توان اعمال كرد )زراعت، اقدامات تأمینی می ،هایی همراهاتسال مجاز
نیز همین نظام تدریجی كارایی دارد. بدین نحو كه كودكان دارای قدرت تمیز از جهت كیفری مسئول جنایتند، اما  2002

سال دارای محکومیت كیفری  هجده تا سیزده شی و كودكانهای آموزسال مشمول مجازاتچهارده  تاده  كودكان دارای سن
اما در حقوق ایران سن بلوغ، اماره رشد كیفری است و اشخاص نابالغ به  .(47 - 48: 1395باشند )گودرزی، می

: 1384سال نرسند )زراعت،  18 طوركلی فاقد مسئولیت كیفری هستند اما اشخاص بالغ، مسئولیت كامل دارند هرچند به
111).  
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از مطالب مذكور روشن گشت كه كشورهایی چون فرانسه به تعیین آستانه حداقل سن اقدام كرده و در این راستا مبنای 
تشخیص سن را بر اساس قدرت تمییز بر مبنای توانایی و قدرت بر خواستن و فهم درست به تشخیص كارشناس حاذق 

 اند.قرار داده

 نتیجه
روایی كه در تعیین سن رشد و مسئولیت كیفری اطفال به ویژه دختران مالک عمل است،  در این نوشتار، مستندات قرآنی و

مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه بعد از انقالب، حاكمیت عملی فقه شیعی بر جامعه ایران، لزوم توجه به پویایی فقه را 
بینی در اعتبار این معیار جدید نظر و واقعنواندیش، درصدد ت یدر تطابق با زمان و مکان آشکار ساخت. لذا برخی فقها

اند. مبنای نظر برخی از فقها امامیه، این است كه سن بلوغ كیفری با سن بلوغ جسمی در عصرهای تشریعی برآمده
های جغرافیایی ممکن است متفاوت باشد و نیازمند آن است كه نگرشی نو در سن رشد و مسئولیت مختلف و مکان
جود آید، چرا كه تعیین سن خاص برای اطفال به ویژه دختران و یا بلوغ جنسی دختران نوعی اماره وه كیفری دختران ب

اند. در بیان رشد و مسئولیت كیفری دختران كه باید امامیه بنابر نظر غالب رو به تعیین سن آورده یاست. همچنین فقها
جغرافیایی را در مسئولیت دختران لحاظ و بلکه با زمان و مکان  نیزعوامل دیگر همچون درک دقیق از مسئولیت جرم و 

همچنین باید تغییر قواعد مربوط به حداقل سن مسئولیت كیفری در قانون  ،گرایانه به این موضوع نگریستدیدی واقع
از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت كیفری بین دختران و پسران در جرایم  .را به فال نیک گرفت 92 مجازات اسالمی

سال از جمله  هجدههای حد و قصاص در مورد مرتکبین زیر تعزیری و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازات
است كه قانون جدید در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب در این راستا برداشته است. همچنین در برخی از  هاییگام

شوند. در مقایسه با قانون سابق مینی محکوم میأموارد مطابق قوانین، دختران در صورت ارتکاب جرم صرفًا به اقدامات ت
جرایم تعزیری، به خصوص  موردتوان این اقدام را در كه رسیدن به سن بلوغ شرعی موجب مسئولیت كیفری بود، می

درباره دختران مثبت ارزیابی كرد. به عالوه امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی، اقدام 
باره مل بیشتر مقنن در تدوین قوانین متناسب در اینأمثبت دیگری است كه البته مشکل را به كلی رفع نکرده و نیازمند ت

 باشد.می
ای برای مسئولیت كیفری در حقوق كیفری فرانسه نیز به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظام تدریجی و پله

های آموزشی و نوجوانان سال مشمول مجازات ده تا چهاردهبینی شده است؛ بدین نحو كه كودكان دارای سن اطفال پیش
 باشند.كیفری می ساله دارای محکومیت هجدهتا  سیزده
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 هانوشتپی
 ................................................................................................................  

سال تمام نرسیده باشد مگر آنکه در كشوری قانونگذار سن بلوغ را كمتر تعیین كرده  هجدهكودک كسی است كه به ». 1
 «باشد.

سال تمام قمری  ُنهو دختران را  15قانون جدید مجازات سن بلوغ پسران را  147قانون مدنی و ماده  1210ماده  1تبصره . 2
 داند.می

؛ 15 :؛ احقاف14 :؛ قصص152 :؛ انعام22 :یوسف) و بلوغ َاُشّد  (6 :نساء))بلوغ نکاح  (؛59 – 58 :نور)بلوغ حلم . 3
 .(34: اسراء

از او نگردید، سفیه یا  «ایناس اشد»پذیرد و اگر محتلم شد و اوست پایان می «اشد»كودكی كودك با احتالم كه همان . 4
 ضعیف است و ولّی او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد.

مانده بر او زكات واجب گیرد و هر گاه به سن بلوغ رسید، نسبت به گذشته و باقییعنی به اموال طفل زكات تعلق نمی. 5
 شود.او واجب می نیست تا اینکه به حد شعور )ادراك( برسد كه در این صورت تنها یك زكات بر

كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، دارایی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید »دارد: مقرر می. 6
 .«بر اساس موازین اسالمی باشد

ت اطفال و اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرس». 7
: منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده 1باشد. تبصره عنداالقتضاء كانون اصالح و تربیت اطفال می

 .«باشد
نگهداری در كانون اصالح و تربیت »و « اخطار و تذكر یا اخذ تعهد كتبی به عدم تکرار جرم»كه به ترتیب عبارتند از: . 8

 «سال. پنجتا  دوبرای مدت 
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