A Survey Around the Legally Age of Child to Distinguish between
Right and Wrong Based on Its Concept in lexical, Juridical, and
Iranian Law Issues

Amaar Jafari Nejad,1 Hassan Hakimbashi,2 Mohsen Jahangiri Kolokhi,3 Mahdi Salehi Miqadam4

Abstract
The lexical semantic scholars have not stated a specific age for the child who
could distinguish between right and wrong or not, and only considered the
time of birth to the time of puberty in general. But jurists in jurisprudential
sources, consider this age in relation to child's ability to understand his own
advantage and disadvantage. Based on this, the child normally form his birth
to age of six or seven could not understand these points but after that age to
fourteen or fifteen years old when he gains puberty, will be considered as a
child who understands right and wrong. The lawyers, following the jurists,
have accepted the same idea but with this difference that the age of understanding is usually between ten and twelve. However, some lawyers considered aforesaid age in a relatively manner, because of the children's power to
understand and distinguish. In the present article, which is compiled by the
library study method with an analytical-descriptive approach, it has been
concluded that from the birth time to about age of seven, the child could
not distinguish between right and wrong but from this age to puberty, which
is about age of fifteen, the child could understand and distinguish between
right and wrong.
Keywords: infant, minor, baby, who could distinguish (mature), who could
not distinguish (immature), puberty.
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چکیده
اهل لغت سن خاصی را نسبت به «صبی ممیّز» و «غیرممیّز» بیان نکردهاند و تنها زمان

تولد تا بلوغ را ،بهطور کلی موردتوجه قرار دادند؛ امّا فقها در کتب فقهی ،سن تمییز و عدم
تمییز صبی را ،به توان کودک در تشخیص اجمالی بین نفع و ضرر خودش و عدم آن ،تعبیر

شوهفتسالگی را ناممیّز و از این سن بهبعد
نمودهاند که بهطور معمول ،از زمان تولد تا سن ش 
نیز بهتبعیت از فقها ،همین سن را درمورد صبی ممیّز و غیرممیّز بیان نمودهاند؛ با این تفاوت که

سن تمییز را معموالً بین ده تا دوازدهسالگی میدانند .البته بعضی از حقوقدانان سن تمییز را
نسبی دانسته و دلیل آن را قدرت قوة درک کودکان میدانند .در نوشتة حاضر که مبتنی بر
روش جمعآوری در کتابخانه بوده و از روش تحلیلیتوصیفی کمک گرفته است ،این نتیجه
به دست آمده که از زمان تولد تا حدود سن هفتسالگی ،سن عدم تمییز کودک و از این
سن تا زمان بلوغ که حدود سن پانزدهسالگی است ،سن تمییز کودک خواهد بود.
کلیدواژهها :صبی ،صغیر ،طفل ،کودک ،ممیّز ،غیرممیّز ،بلوغ.
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تا چهارد هوپانزدهسالگی که سن بلوغ و تکلیف صبی فرامیرسد را ممیّز دانستهاند .حقوقدانان

مقدمه
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معانی مختلفی در کتب لغوی ،فقهی و حقوقی در ارتباط با کلمة «صبی» بیان شده است.
این مقاله در نظر دارد:
 .1به مفهوم صبی بپردازد که با کلماتی همچون صغیر ،طفل و در فارسی با کودک،
مترادف است؛  .2کاربرد این کلمات را طبق مفهومشان ،از لحاظ کلیت و عمومیت در
بحثهای مختلف فقهی و حقوقی در زمینة جرم و مجازات و ...بررسی کند؛  .3با تعریف
صبی «ممیّز» و «غیرممیّز» ،سن خاصی را نسبت به دو بخش «قوة تمییز» و عدم تمییز که حقوق
فقهی کودک را در بر میگیرد ،مشخص نماید که در حوزة علوم جزایی مالک عمل قرار

میگیرد؛  .4به ثمرة اثبات ممیّزبودن یا نبودن طفل پرداخته و شک حاصل دربارة «ممیّزبودن»
یا نبودن وی را برطرف کند؛  .5جهت اختالفنظرات در زمینة «سن تمییز» صبی در فقه امامیه
را بررسی کند.
 -1صبی در لغت
«کودکان» یا واژههای مشابه دیگری که بر این معنا داللت دارد ،از جمله اطفال ،صغار
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و نوجوانان ،بهعنوان یکی از گروههای آسیبپذیر اجتماعی ،از زوایای مختلفی از سوی
روانشناسان ،جامعهشناسان ،فقیهان و حقوقدانان موردتوجه قرار گرفته و در تعریف آن
نظرات مختلفی ،ابراز شده است( .طه)153 :1390 ،
در ابتدا بهجهت وضوح مطالب به بیان مفهوم صبی ،صغیر ،کودک ،یا طفل در لغت و
اصطالح که در بعضی از کتب لغت آمده اشاره و بعد از آن به ذکر تعاریف فقهی و حقوقی
پرداخته خواهد شد.
«فرزند صغیر انسان را کودک (طفل) نامند .این لفظ بر فرزند مذکر (پسر) و مؤنث
(دختر) و نیز جمع آنها (فرزندان) اطالق شده است و تا زمانی که به سن تمیّز نرسیده ،او را

طفل صغیر نامند( ».المقری فیومی1405 ،ق )374 :در کتب لغت دیگر نیز تعاریف مشابهی از
طفل وجود دارد؛ (طریحی1416 ،ق )1106/2 :فرزند انسان از زمان تولد تا بلوغ ،کودک یا

«صغیر» نامیده میشود که معادل آن در زبان عربی ،طفل است( .ابراهیم و دیگران56 :1989 ،؛
انوری5989/6 :1381 ،؛ ابنمنظور1414 ،ق)182/4 :
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همچنین ،کودک تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده« ،جنین» نام دارد( .عمید،
708/1 :1382؛ ابراهیم و دیگران )141 :1989 ،هرچند در لغت عرب ،کودک بر جنین در
رحم مادر اطالق شده ،ولی در محاورات رایج عرفی و نیز در اصطالح فقیهان ،متداول نیست
و استفاده نمیشود( .المقری فیومی1405 ،ق)111 :
در کتاب العین آمده است« :رضیع الصبّی ،در زبان عربی به کودکی گفته میشود که شیر

مادر را از پستان او میخورد (فراهیدی1421 ،ق )683/1 :و در زمان شیرخوارگی «رضیع» نام
دارد( ».عمید1046/2 :1382 ،؛ المقری فیومی1405 ،ق229 :؛ ابراهیم و دیگران)350 :1989 ،
بهطور کلی کودک در لغت عبارت است از هر پسر و دختری که به «نضج» و رشد
نرسیده باشد .دوران کودکی از دوران بارداری شروع و تا بلوغ ادامه دارد (نجفی و دیگران،
 )11 :1377و بخشی از دورة مهم تکوین و شکلگیری توأم شخصیت آدمی است .بهعبارت
دیگر کودک یا طفل در لغت به بچة انسان پیش از بلوغ یا انسان نابالغ گفته میشود( .معظمی،
)51 :1388
است که به سن بلوغ نرسیده باشد؛ (قدیانی« )63 :1375 ،الصغر» یعنی آنچه در سن و یا حجم
کوچک باشد (مروج )305 :1379 ،و «صغار» جمع صغیر است( .امامی)124/5 :1375 ،
راغب اصفهانی دربارة صغیر آورده :از اسامی متضاد است که با درنظرگرفتن بعضی به
بعضی دیگر به کار میرود؛ مثل چیزی که در کنار چیز دیگری ،کوچک است( .اصفهانی،
بیتا)561/2 :
در فرهنگ معین نیز اشاره دارد که :صغار و صغرا که جمع خرد و کوچک است،
مترادف کودک و فرزندی است که به حد بلوغ نرسیده است( .معین644 :1384 ،؛ عمید،
)1361/2 :1382
«صغر» وصفی است که از زمان والدت تا بلوغ به انسان ملحق میشود (عبدالمنعم:1919 ،
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صغیر در لغت ،خرد و کوچک و مقابل کبیر است (دهخدا )14938/10 :1377 ،و کسی
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ّ
 )370و در نهجالبالغه اینگونه آمده است« :من عظم صغار المصائب ابتاله الله بکبارها»
(قرشی)637/2 :1377 ،
صغیر در لغت ،کاربرد عام و گستردهتری نسبت به طفل دارد؛ بهطوری که به هر موجود
یا شیء کوچک از آن نوع اطالق میشود؛ چنانکه این معانی برای آن ذکر شده :کوچک،
خرده ،ریز ،محقر ،خفیف ،پست ،غیرمهم ،جزئی ،کم ،دون ،کوچکشدن ،جوان ،تازه،
نوین ،نوباوه ،نورسته ،برنا( .ابوجیب1408 ،ق)148 :
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (قدیانی )67 :1375 ،و
الطفل یعنی کودک( .جبران مسعود1127/2 :1386 ،؛ افرام البستانی336 :1374 ،؛ عمید،
)1400/2 :1382
در لسان العرب آمده :به بچههای کوچک انسان و چهارپایان ،طفل گفته میشود.
(ابنمنظور1414 ،ق)401/11 :
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واژة طفل در عربی برای مذکر و مؤنث یکسان است .بعضی از مفسران در تفاسیر خویش
ُ ْ
ُ ْ ُ ُُ
به این مطلب اذعان کردهاند؛ مانند شیخ طوسی که در ذیل آیة ث َّم ُيخ ِر ُجك ْم ِطفال ث َّم ِل َت ْبلغوا
َ ُ َّ ُ
أشدك ْم( غافر )67 ،میگوید« :منظور از طفل ،انسان کوچک و خردسال است( ».طوسی،
 )259/2 :1365و همچنین ،آورده« :اطالق طفل به کودک ،زمان بهدنیاآمدن او تا بالغشدنش
است( ».طوسی ،بیتا)292/7 :
صبی داللت بر پایینبودن سن میکند (ابنفارس1404 ،ق )331/3 :و در تاج العروس نیز
آمده« :صبی به کودکی گفته میشود که هنوز از شیر گرفته نشده است( ».زبیدی1414 ،ق:
)590/19
 -2صبی در فقه
در اصطالح فقهی نیز به فرزند انسان از زمان تولد تا ابتدای بلوغ ،کودک اطالق میشود.
این تعبیر در بسیاری از مباحث به چشم میخورد؛ (انصاری )60/1 :1391 ،بهطور مثال دربارة
خواندن نماز میت بر طفل ،آمده است« :بر جنازة طفلی که به ح ّد بلوغ نرسیده باید دعا شود».

(طباطبائی حائری1409 ،ق )156/1 :و همچنین در ارتباط با موضوع تبعیت صبی از والدین
خویش در احکام اسالمی ،بعضی از فقها اینگونه آوردهاند« :حکم طفلی که به سن بلوغ
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نرسیده مطلقاً ،پسر باشد و یا دختر ،از جهت مسلمان یا کافربودن ،حکم والدین اوست و در
احکامی مثل طهارت و نجاست ،از آنها تبعیت مینماید .این مسئله بین فقها اجماعی است و
روایات متواتری بر آن داللت دارد( ».طباطبائی1412 ،ق)109/8 :
این معنای اصطالحی صبی ،از کلمات فقها در مباحث مربوط به بلوغ نیز بهخوبی استفاده
میشود؛ زیرا تکلیف و رفع «حجر» از کودک را مشروط به بلوغ دانستهاند (نجفی ،بیتا:
4/26؛ کرکی1408 ،ق182/5 :؛ خوانساری1405 ،ق362/3 :؛ عاملی1425 ،ق140/4 :؛
طباطبائی1412 ،ق )237/9 :و در تعریف بلوغ آوردهاند« :بلوغ همان انتهای مرحلة صغر و
کودکی و دخول در مرحلة تکلیف است( ».قلعهجی)360/1 :2000 ،
در رابطه با تعریف طفل در فقه ،عبیری در پایاننامة خویش مینویسد« :در فقه تعریفی از
طفل ارائه نشده است؛ هرچند برای خروج از دوران صغر و طفولیت امارت و نشانههایی را
بیان نمودهاند؛ از قبیل بلوغ و رشد و تمییز و رفع حجر ،که با نگاه کلی میتوان گفت :طفل
به کسی گفته میشود که هنوز به حد بلوغ و رشد و تمییز نرسیده است( ».عبیری)22 :1390 ،
نشده و بعد از آن در تعریفی که بیان کرده نشانههای خروج از طفولیت را بهعنوان تعریفی کلی
برای طفل در فقه ارائه میکند؛ در صورتی که در فقه و در کلمات فقها و حتی حقوقدانان،
تعریف صحیح و جامعی از طفل داریم« :کودک کسی است که به ح ّد بلوغ نرسیده باشد».
(انصاری60/1 :1391 ،؛ جعفری لنگرودی6 :1390 ،؛ شاملو )301 :1380 ،همچنین صغیر در
کتاب اصطالحات فقهی اینگونه تعریف شده است« :نداشتن اموری که بلوغ شرعی با آنها
تحقق مییابد( ».مروج)305 :1379 ،
 -1-2صبی مم ّیز

تمیّز قوهای است در مغز انسان که به او توانایی میدهد که معانی و مفاهیم را از یکدیگر

جدا ساخته و مشخص نماید( .المقری فیومی1405 ،ق)587 :

بررسی سن ممیّزی صبی ،با تکیه بر مفهومشناسی آن در لغت ،فقه و حقوق ایران

اما این تعریف ،دارای اشکال است .ایشان ابتدا میگوید که در فقه تعریفی از طفل ارائه
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ممیّز ،از مادة تمییز گرفته شده و بهمعنای جدایی اشیا از یکدیگر است( .انصاری:1391 ،
ّ َ َ
َّ
 )59/1در قرآن نیز به این نکته اشاره شده استِ  :ل َی ِم َیز الل ُه الخ ِبیث ِم َن الط ِّیب( انفال)37 ،
(تا خداوند افراد پلید را از پاکیزه جدا سازد)
بنابراین صبی ممیّز کسی است که بتواند اجماالً بین نفع و ضرر خودش فرق گذارد.

(موسوی بجنوردی)38/3 :1390 ،
 -2-2صبی غیرمم ّیز

غیرممیّز بر کودکی اطالق میشود که به حدّی از فهم نرسیده و قدرت تشخیص سود و

زیان خود را ندارد؛ مانند کودکان شیرخوار و بچههای سهچهارساله (انصاری)59/1 :1391 ،
که تصرفاتشان به هیچ عنوان صحیح نیست؛ چه ولی اذن بدهد و یا ندهد و تصرف او در چیز

کوچکی باشد و یا بزرگ که در این دوره معموالً کودک تا سنین ششوهفتسالگی ناممیّز
است( .فیض)169 :1365 ،
همچنین در معجم المصطلحات الفقهیه آمده است« :صغیر غیرممیّز کسی است که

خریدوفروش را از هم تشخیص نمیدهد و نمیداند که در فروش باید از ملک طرف مقابل
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خارج شود و در خرید بایستی جنسی به ملک او درآید و تشخیص نمیدهد ضرر و زیان
فاحش را( ».جرجس)219 :1996 ،
 -3صبی در حقوق
کودک در علوم مختلف از جمله روانشناسی ،زیستشناسی ،جامعهشناسی و حقوق
بررسی شده و هریک از دانشمندان از دید خود ،کودک و کودکی را تبیین نمودهاند.
(معظمی)51 :1388 ،
در اصطالح حقوقی ،طفل یا صغیر به کسی گفته میشود که از نظر سن به رشد جسمی
و روحی الزم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد؛ (صفایی175 :1388 ،؛ شهیدی:1382 ،
 )257اما این تعریف خالی از ابهام نیست؛ زیرا معلوم نیست که رشد و نمو جسمانی و روحی
الزم برای زندگی اجتماعی در چه زمانی حاصل میشود.

البته قبل از اصالح قانون مدنی در سال  ،1361صغیر به کسی گفته میشد که به سن
هجدهسال تمام نرسیده بود؛ ولی با حذف مادة  1209و اصالح ماده  1210و در نتیجه لغو
هجدهسالگی بهعنوان «سن کبر» ،امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است.
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(انصاری)61/1 :1391 ،
بنابراین کودک یا «صغیر» به کسی اطالق میشود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده
است( .انصاری )60/1 :1391 ،بهعبارتی وصف صغیر در برابر کبیر که صفت شخص بالغ
است قرار میگیرد؛ (معظمی )31 :1394 ،با این توضیح که در قوانین مدنی کلمة کودک
مترادف با صغیر و طفل به کار رفته و صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد( .امامی،
)187/5 :1375
نکتة مهم درمورد کاربرد دو کلمة صغیر و طفل در کتب فقهی و حقوقی این است:

معموالً در مواردی که مسائل حقوقی بحث میشود ،از کلمة صغیر بهجای کلمة کودک
استفاده میشود و اگر بحث جرم و مجازات فرد به میان آید ،کلمة طفل را به کار میبرند؛ اما
باید این مطلب را در نظر گرفت که در اینجا کلّیت و عمومیتی در کار نیست و میتوان از هر

دو کلمه در کتب فقهی و حقوقی بهره برد.
کتاب اصطالحات حقوق جزا ،صبی ممیّز را اینگونه تعریف میکند« :فرد غیربالغی که

خوب و بد را تشخیص میدهد که بین  10تا دوازدهسالگی تا دوران بلوغ است( ».قدیانی،
)64 :1375
کودک ،قدرت تمییز و ادراک نسبت به بدیها و خوبیها را دارد و آنها را در حد

ضعیف تشخیص میدهد و کودک در این دوره ،ممیّز نامیده میشود( .اصغری)130 :1387 ،

در حقیقت اطفال ممیّز ،اطفال غیربالغی هستند که قوة درک و تمییز نسبی دارند( .معظمی،

)31 :1394

امامی در حقوق مدنی خویش مینویسد« :صغیر ممیّز کسی است که میتواند عقود و

ایقاعات را از یکدیگر تشخیص دهد و سود و زیان و آثار و احکام مهم آن را بداند( ».امامی،
)250/5 :1375

بررسی سن ممیّزی صبی ،با تکیه بر مفهومشناسی آن در لغت ،فقه و حقوق ایران

 -1-3صبی مم ّیز
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کاتوزیان نیز میگوید :طفل ممیّز به کودکی گفته میشود که شعور کافی و قدرت

ارادهکردن را دارد( .کاتوزیان)17 :1372 ،

بعضی از حقوقدانان میگویند :صغیر ممیّز ،صغیری است که نفع و ضرر را در دادوستد

(در امور جزایی) مثل اشخاص عاقل و بالغ تشخیص دهد (جعفری لنگرودی406 :1390 ،؛
گلدوزیان )239 :1388 ،و دارای قوة درک و تمیّز نسبی است؛ با اینکه به سن بلوغ نرسیده،
زشت را از زیبا و سود را از زیان بازمیشناسد و میتواند ارادة حقوقی داشته باشد( .صفایی،

)204 :1388
یکی دیگر از حقوقدانان میگوید« :کودک ممیّز کسی است که بهطور اجمال از

دادوستدها و خریدوفروشها و معامالت سر دربیاورد؛ بدینگونه که بفهمد ،فروختن مستلزم
آن است که مال کام ً
ال از ملک فروشنده بیرون میرود و به ملک خریدار منتقل میشود.

وقتی کودک به هفتسالگی رسید رفتهرفته در آستانه تشخیص و تمیّز پا گذارده و هرچه
بزرگتر میشود رشد و درک او بیشتر میشود( ».فیض)169 :1365 ،
 -2-3صبی غیرمم ّیز

دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

صغیر غیرممیّز فرد غیربالغی است که معموالً خوب و بد را تشخیص نمیدهد؛ که تا 10

یا دوازدهسالگی است( .قدیانی)63 :1375 ،

امامی میگوید« :طفل غیرممیّز کسی است که نتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد».

(امامی )169/5 :1375 ،و یکی دیگر از حقوقدانان طفل غیر ممیّز را اینگونه تعریف میکند:
«کسی که به سن بلوغ نرسیده و عالوه بر آن فاقد تمیّز نسبت به موضوع معینی است»( .جعفری

لنگرودی)493 :1390 ،

بعضی از حقوقدانان نیز میگویند :صغیر غیرممیّز ،صغیری است که قوة تشخیص سود

و زیان و آثار و احکام مهم عقد و ایقاعات را ندارد؛ (امامی )250/5 :1375 ،یعنی به سنی
نرسیده که قوة ادراک خوب و بد در او ایجاد شده باشد (شامبیاتی )79 :1394 ،و بهعبارتی
دارای قوة درک و تمییز نیست و زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمیدهد و
نمیتواند ارادة حقوقی (انشایی) داشته باشد( .صفایی)205 :1388 ،

بنابراین کودکان غیرممیّز کودکانی هستند که از زمان والدت تا سن هفتسالگی بنا به

قول گروهی از صاحبنظران و تا سن دهسالگی بنا به قول گروهی دیگر ،در مرحلة فقدان
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ادراک به سر میبرند( .اصغری)72 :1387 ،
 -4بررسی صحت تقسیم صبی به مم ّیز و غیرمم ّیز

همة انسانها در اوایل عمرشان ،از قوة درک و تمییز برخوردار نیستند و تدریجاً با رشد
اعضای بدن از نظر فکری نیز رشد کرده و اعمال آنها نسبت به کسب منافع و دفع هرگونه
ضرری هدفمند میشود؛ تا زمانی که منافع و مضرات را ادراک و فهم مینمایند( .زرقانی،
1406ق)59/1 :

 -1-4ضابط تم ّیز و عدم تم ّیز کودک

حقوق فقهی کودک به دو بخش تقسیم میشود که از آن به قوه تمیّز و قوه عدم تمیّز
تعبیر شده و این بستگی به سن خاصی ندارد .چهبسا کودکی به سن  10سال نرسیده باشد و
قدرت تشخیص خوب و بد را داشته باشد ،یا کودکی به سن سیزدهسال رسیده باشد ،ولی

قدرت تمیّز و تشخیص ُحسن از قُبح را نداشته باشد؛ بنابراین دین مبین اسالم سن خاصی را
معموالً در قوانین جزایی هیچیک از کشورها کلمه «تمیّز» را تعریف نمیکنند؛ ولی

محققان و متخصصان علوم جزایی ،معانی مختلفی از این کلمه به دست دادهاند که دو معنای
مهم آن به شرح زیر است:
بنا به تعریف اول ،به عقیدة برخی از علمای حقوق جزا ،تمیّز عبارت از آگاهی طفل است

به اینکه مرتکب عمل غیرقانونی و یا خالف نظامهای اجتماعی شده است.

بنا به تعریف دوم ،تمیّز عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است و این کار مستلزم

داشتن رشد عقلی است( .صالحی)230 :1386 ،

در ما ّدة  1210قانون مدنی ،ح ّد بلوغ و رشد از هم تفکیک شده و از لحاظ دارابودن

مسئولیت کیفری ،دختر  9سالتمام قمری و پسر  15سالتمام قمری ،همانند بزرگساالن

بررسی سن ممیّزی صبی ،با تکیه بر مفهومشناسی آن در لغت ،فقه و حقوق ایران

برای تمیّز مشخص نکرده است( .فرقانی)66 :1379 ،
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شناخته شدهاند .حداقل سن نیز برای این قبیل افراد مشخص نشده است؛ در صورتی که در
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ،قانونگذار اطفال را در مرحلة ا ّول به اطفال بین  6تا 12

سال تقسیم کرده و قبل از این مرحله ،طفل هرچند که مرتکب جرم شده باشد ،موردتوجه
قرار نمیگیرد و حتّی به وضع اخالقی و خانوادگی او رسیدگی نمیشود؛ (شامبیاتی:1394 ،

 )78در صورتی که محیط و خانواده و زمان و مکان در این امر بیتأثیر نیست .قدرت تشخیص
کودکی که در محیط خانوادة بهتری از حیث فرهنگی رشد کرده ،بهمراتب از کودکان فاقد
این شرایط بهتر است( .فرقانی)66 :1379 ،

بهنظر میرسد که به عقیدة قانونگذار ،حد تمیّز و عدم تمیّز در دختر 7 ،تا 9سالگی و

در پسر 7 ،تا 15سالگی باشد؛ به این نحو که بین  7تا 9سالگی در دختر و  7تا 15سالگی در
پسر ،سن غفلت و بیخبری و حد شعور و عدم شعور است و بعد از 9سالگی در دختر و
15سالگی در پسر ،سن اطالع و آگاهی و تمیّز است .بهعقیدة برخی از دانشمندان ،بهطور

کلی برای تعیین سن کودک ممیّز باید گفت که وقتی کودک به سن 7سالگی میرسد در

آستانة تشخیص و تمیّز پا گذارده و هرچه بزرگتر میشود ،رشد و درک او از حقایق و
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وقایع اطرافش بیشتر میشود .بهعبارت دیگر پس از  7تا 15سالگی پسر میتوان عنوان طفل
ممیّز را بر او اطالق کرده و برای دختر از  7تا 9سالگی میتوان چنین اطالقی نمود( .فیض،

)167 :1365

 -2-4تردید در مم ّیز و غیرمم ّیزبودن صبی

سؤالی که در اینجا مطرح میشود ،این است که هر زمان در ممیّزبودن و یا غیرممیّزبودن
طفل شک کنیم ،برای رفع آنچه باید کرد.
در پاسخ میتوان گفت :مدعی کسی است که قول او مخالف اصل است و دلیل اثبات
ادعا با وی است .کسی که مدعی ممیّزبودن طفل است باید دلیل بیاورد که او دارای درک

نسبی امور و دارای قوة تشخیص خوبی از بدی و زشتی از زیبایی است( .معظمی)32 :1394 ،

بهعبارت دیگر :فردی که کالمش طبق اصل است به دلیلی نیاز ندارد و شخصی که ادعایش،
خالف اصل است باید دلیل بیاورد.

عبیری در پایاننامة خویش دراینباره مینویسد :از آنجا که حالت عدم تمیّز در صغیر

مقدم بر تمیّز است ،یعنی صغیر نخست غیرممیّز است و بعد تمیّز را به دست میآورد ،در
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صورت شک در حدوث تمیّز ،حکم به بقای حالت سابق مینماییم؛ بهعبارتی صفت عدم

تمیّز را استصحاب میکنیم؛ بنابراین کسی که ادعای عدم تمیّز میکند و بدین سبب معاملة
صغیر را باطل میداند ،از آنجا که ادعایش موافق اصل است ،نیاز به اقامة دلیل ندارد ،بلکه
طرف دیگر که صغیر را ممیّز و دارای ارادة حقوقی میداند ،باید ادعای خود را با دلیل ثابت

کند( .عبیری)67 :1390 ،

بهنظر میرسد سن عدم تمیّز با تشخیص دادگاه معین میشود؛ ولی با توجه به اهمیتی که

قانونگذار برای این سن قائل شده است ،از جمله آنکه در مادة  147ق.م اسالمی (سن بلوغ،

در دختران و پسران ،به ترتیب  9و  15سالتمام قمری است) با احراز ممیّزبودن طفل مسئولیت
کیفری دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان پررنگتر میشود ،ضرورت دارد که حسن تمیّز با

ضوابط علمی تعیین شود؛ ازاینرو درمورد افراد نابالغ ،بر اساس مقررات این قانون ،اقدامات
تأمینی و تربیتی اعمال میشود( .معظمی)32 :1394 ،
 -3-4شروع مرحله تم ّیز

هرچند احکام مستحبی ،قرار نمیگیرد( .نجفی ،بیتا265/22 :؛ حلّی (عالمه)1414 ،ق:

 110/7و 1413ق 281/2 :فاضل هندی1416 ،ق149/5 :؛ حلّی (محقق))748/2 :1364 ،

در فقه امامیه بعضی سن معینی را مالک تشخیص و تمیّز میدانند و از این جهت نزد فقها

اختالفاتی به چشم میخورد؛ از آن جمله برخی سن 10سالگی را ابتدای مرحله تمیّز میدانند

(طرابلسی1406 ،ق288/2 :؛ حلّی (عالمه)1414 ،ق )335/4 :و برخی دیگر  7یا 8سالگی را

مالک میدانند( .خوانساری1405 ،ق229/2 :؛ ابنادریس1410 ،ق653/2 :؛ حلّی (عالمه)،
1412ق306/7 :؛ االعرج1416 ،ق530/2 :؛ بحرانی1405 ،ق)416/13 :

در فقه عامه نیز ،صغیر غیرممیّز را اینگونه معرفی مینمایند« :کسی که خریدوفروش را

نمیفهمد ،یعنی نمیداند که فروش موجب سلب مالکیت و خرید سبب بهدستآوردن آن

بررسی سن ممیّزی صبی ،با تکیه بر مفهومشناسی آن در لغت ،فقه و حقوق ایران

اجماع فقها در این است که کودک غیرممیّز مشمول هیچ حکمی از احکام تکلیفی،
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است و بین «غبن» فاحش و آشکار مانند غبن بهمیزان پنج درهم و غبن کم ،فرق نمیگذارد
و به کسی که بین اینها فرق میگذارد ،صغیر ممیّز میگویند( ».جزیری غروی1419 ،ق:

)142/2

دلیل اختالفات ناشی از آغاز مرحلة تمیّز نسبت به صبی را بایستی در میان روایات متعدد

در این زمینه جستوجو کرد که در این مقاله به ذکر بخش کمی از این روایات بهطور
اجمالی پرداخته خواهد شد:
روایاتی در این زمینه موجود است که آغاز مرحلة تمیّز را 6سالگی میداند؛ بهطور مثال

در حدیث صحیح محمد بن مسلم آمده است :از امام صادق یا باقر سؤال نمودم که چه

زمانی باید کودک نماز بخواند .فرمودند :آنگاه که نماز را بفهمد 1.گفتم :چه زمانی میفهمد؟
فرمودند :آنگاه که 6ساله شد( .طوسی1390 ،ق ،381/2 :ح)6
در روایات دیگری آمده که ابتدای این مرحله بین سنین  6و 7سالگی است؛ مانند سؤالی
که در حدیثی صحیح از امام صادق پرسیده میشود که :چه زمان باید کودک را در انجام
نماز مؤاخذه نمود؟ و حضرت میفرمایند :بین  6و 7سالگی( .طوسی1390 ،ق ،381/2 :ح)7
دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

در برخی دیگر از روایات ،مرحله تمیّز را بین  7تا 9سالگی (کلینی1388 ،ق ،409/3 :ح1؛

طوسی1390 ،ق ،380/2 :ح )1و در برخی آن را 10سالگی برشمردهاند؛ همانند این روایت
از امام صادق که فرمود :آنگاه که کودک 10ساله شود ،جایز است در یکسوم از اموال
خودش وصیت نماید( .طوسی1390 ،ق ،182/9 :ح7؛ کلینی1388 ،ق ،29/7 :ح)4
در نهایت گروه پنجم از روایات است که مالک ممیّزبودن کودک را قدرت فهم مطالب

و تشخیص امور قرار داده است؛ از امام کاظم سؤال شده است :کودکی که به ح ّد بلوغ
نرسیده ،اگر دارای زن باشد ،میتواند زن خود را طالق دهد و یا اموال خود را صدقه دهد؟
مقررات فقه اسالم طالق دهد و صدقه را درموردی که
حضرت فرمودند :اگر طبق سنّت و ّ
نیاز و سزاوار است مصرف نماید ،بالمانع و جایز است( 2.حر عاملی1409 ،ق ،79/22 :ح)7

الص َ
« .1ا َذا َع َق َل َّ
الة»
ِ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
الصدقة فی َموض َ
« .2اذا َط ِّل َق ل ُّلس َنة َو َوض َع َّ
عها و َحق َها ،فال َب َأسَ ،و ُه َو ٌ
جائز».
ِ
ِ
ِ
ِ

نتیجهگیری
آنچه از کتب لغت به دست میآید ،صرف تعریفی کلی از صبی است و سن خاصی برای
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ممیّزی کودک از کتب لغوی استخراج نمیشود و تنها بعضی از تعاریف در برخی از کتب

لغوی گویای سن صبی بهطور کلی از تولد تا بلوغ است؛ اما اینگونه نیست که بتوان سن
ممیّزی را از این تعاریف استخراج کرد.

اما در کتب فقهی ،میتوان گفت :برداشتی که بر اساس نظرات به دست میآید ،این

است که فاصله تولد تا حدود هفتسالگی و از این سن به بعد تا پانزدهسالگی را میتوان سن
تعیینکنندهای برای ناممیّزی و ممیّزی صبی در نظر گرفت .آنچه برخی از فقها دراینباره به
آن تأکید کردهاند ،توان کودک در تشخیص بین نفع و ضرر خودش بهطور اجمال است که
فرق بین این دو را درک کند تا ضرر احتمالی را از خویش دور و منفعت احتمالی را جلب
نماید.
حقوقدانان نیز صبی را از نظر ممیّزی بررسی کردهاند و با پیروی از فقها ،سن هفت تا

دهسالگی برای کودکان ناممیّز و از این سن تا سن بلوغ ،یعنی سن پانزدهسالگی را برای
ممیّزی صبی ،در نظر گرفتهاند.

کافی و قدرت اراده و تشخیص نفع و ضرر همانند اشخاص عاقل و بالغ ،از جمله مواردی
است که حقوقدانان برای رسیدن به سنی مشخص برای تمییز و عدم تمییز در کودک از
آنها استفاده نمودهاند.
البته اینکه بعضی از حقوقدانان سن تمییز را نسبی دانستهاند و ارادة حقوقی کودک را در
تشخیص سود و زیان خودش ،دخیل در سن تمییز و عدم تمییز صبی میدانند ،خللی به ثبات
سن ممیّزی در صبی که اکثر حقوقدانان به آن معتقدند وارد نمیکند .با این توجیه که دلیل

ایشان بر نسبیبودن سن ممیّزی در کودک این است :با اینکه طفل به سن بلوغ نرسیده ،اما
میتواند ارادة حقوقی داشته باشد؛ اما باید گفت :تعریف نسبیبودن سن ممیّزی کودک این
نیست که کودک ،قبل از سن بلوغ بتواند ارادة حقوقی کند ،بلکه نسبیبودن سن ممیّزی در
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طفل را اینگونه بایستی تعریف کرد که ممکن است کودکی حتی قبل از سن هفتسالگی
با توان و استعداد و هوش سرشار خویش بتواند ارادة حقوقی نماید و ممکن است کودکی
حتی بعد از هفتسالگی تا پانزدهسالگی ،نتواند این اراده را از خود نشان و بروز دهد؛ بنابراین
تعریفی که بعضی از حقوقدانان از نسبیبودن سن تمییز و عدم تمییز کودک ارائه نمودهاند،
دچار اشکال واضحی است که با اندک تأملی این اشکال در کالم این حقوقدانان مشخص
میشود.
با توجه به بررسیهای بهعملآمده درمورد سن ممیّزی صبی ،نتیجة بهدستآمده این

است که همان سنی که در کتب فقها ،دراینباره مطرح شده و از روایات به دست آمده است،

یعنی ،زمان تولد تا حدود ششوهفتسالگی نسبت به ناممیّزی کودک و از هفتسالگی تا
سن بلوغ که همان پانزدهسالگی است ،نسبت به سن تمییز طفل ،میتواند سن ممیّزی صبی
را روشن نماید.

البته نظرات بعضی از حقوقدانان که سن ممیّزی صبی را برخالف سایر فقها و حقوقدانان،

نسبی میدانند ،استثنا تلقی میشود و عم ً
ال موردتوجه نیست .ذکر این نکته الزامی است که در
دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

قانون مجازات اسالمی جدید مص ّوب  ،1392با اینکه قانونگذار گاهی به وجود اطفال ممیّز
و غیرممیّز اشاره دارد ،امّا سخنی درباره سن ممیّزی اطفال به میان نمیآورد و سن مشخصی
را بیان نمیکند و این خود یکی از نواقصی است که در اینگونه قوانین بایستی موردتوجه

قرار گرفته و رفع شود.
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