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چکیده
از آنجا که میزان تنسیق احکام نسبت مستقیمی با تنقیح موضـوعات دارد؛ ترسـیم گسـترة یکـی از     

عنوان ھدف این نوشتار انتخاب شـده اسـت تـا بتـوان از ایـن منظـر بـه        ھای عقلی به نام عته بهعارضه
ھای روانی در فقه دست یافت.تفکیک قابل قبولی بین این موضوع و سایر عارضه

ھـای عقلـی در ابـواب    زیابی روایات، مقایسه احکام فقھی صادر شده در مورد مبتالیان به عارضهار
یافتن به ھدف فوق ھایی چون تجمیع الفاظ و تفریق معانی، شاکله دستمختلف فقه و استفاده از روش

ن تعیـین  عنـوا بوده که در کنار آن بررسی معانی لغوی و اصطالحی و خطاھای مفھوم به مصداق نیز بـه 
محل بحث، ناگزیر بوده است.

ترین عوامل صدور احکام مـبھم و غیـر کارآمـد در مـورد     دھد که یکی از مھماین تحقیق نشان می
نماید بیماران روانی عدم درک صحیح نسبت به اختالالت روانی و حد و مرز آنان است. لذا پیشنھاد می

ی با مفاھیم مجاور خود مقایسه گردد تا عالوه که برای بررسی و صدور احکام، نخست ھر عارضه روان
تر نسبت به موضوع، از آمیختگی عناوین و صدور احکام بالمحل نیز جلوگیری شـود و  بر درک صحیح

ھای عقلـی در فقـه و اخـتالالت روانـی در روانشناسـی ضـمن       دیگر آنکه با برقراری پیوند بین عارضه
بودن احکام فقھی نیز توجه گردد.ھای دو علم به مسئله کارآمد تقریب انگاره

عته، جنه، بیماران روانی، زوال عقل، نقصان عقل: هاکلیدواژه

.١٨/٠٨/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١٠/١٢/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

برانگیزی بوده که احکـام و  تعیین حد و مرز موضوعات فقھی ھمواره یکی از مسائل چالش
قوانین حقوقی و کیفری را تحت تأثیر خود قرار داده است. از سوی دیگـر چـون مـرز نگـاری     

ھیم و عناوین مانند مرز نگاری جغرافیایی ترسیم خط پایـا و معینـی نبـوده و اسـتنباط یـک      مفا
ھای دیگر را در پـی داشـته، معمـوالً سـعی شـده اسـت تـا بـا         نحله، استنکاف و استنکال گروه

ھا و معیارھای مسلم و مقبول، گستره یک مفھـوم و حـد و مـرز آن بـا سـایر      استعانت از مالک
د. در فقه نیز چون سایر علوم معیارھایی چون لغت، عـرف و روایـات بـه    عناوین مشخص گرد

اند.مناسبت منزلت خود گستره واژگان و عناوین فقھی را مشخص نموده
شـود و بـه   ھای عقلی مطرح میعَتَه یکی از موضوعات فقھی است که در کنار سایر عارضه

شابھت حکم و موضـوع بـا سـایر    دلیل عدم شفافیت گستره آن، طیف وسیعی از نظرات را از م
ھای اساسی، که گاھی آن را به عقال ملحق نموده است، را بـه خـود   ھای عقلی تا تفاوتعارضه

ترین مناقشه تعیین و تشخیص مـرز آن بـا   دھد. در مرز نگاری این عارضه، بزرگاختصاص می
ه در اخـتالل  جنون خاص است. قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر از آن جھت اسـت کـ  

توان تفاوتی بین فرد سالم کـه شـکی در مکلـف    عقلی دارای نقطه اشتراک ھستند و حداقل می
بودن آن (از جمیع جھات) وجود ندارد و بین منسوبین به این مفاھیم قائـل شـد؛ امـا از سـوی     

شود، محل تأمل است.که در مجنون مسلم پنداشته میدیگر سلب تکالیف از معتوه چنان
قاله تالش نموده تا با استفاده از مفاھیم لغوی، بررسی گفتار فقھا و اشارات روایی، به این م

ای در چارچوب ضوابط فقھی بپردازد و مرز نگاری قابل قبولی را برای عَتَه در پیوند بـا  مقایسه
را جِنََّه و برخی مفاھیم مجاور عته ارائه نماید و ھرچند مختصر پیامدھای ابتالی به این عارضه

در فقه مشخص نماید.

معناي لغوي عتَه
دانند که بـا جنـون متفـاوت اسـت. در     بسیاری از کتب لغت، عَتَه را نوعی نقصان عقلی می

مـدھوش  «) و العین، معتـوه را  ٦/٢٢٣٩العقل و ابله آمده (به معنی ناقص» المعتوه«صحاح واژه 
ادی از کتبی نیز کـه درصـدد بیـان    ) تعداد زی١/١٠٤معرفی کرده است. (» من غیر مسّ و جنون

اند به ھمین معانی با الفـاظ مشـابه و   مفھوم اصطالحی این کلمه در کنار معنای لغوی آن برآمده
) برخی از تعابیری چون ضـعیف  ٢٤٢؛ ابوجیب، ٢/٤٧٣اند؛ (عبدالرحمان، متفاوت اشاره نموده
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) و برخی دیگر ٤/٣٦٢و ٢/١٧٣العقل، سفیه عرفی یا احمق و غیر آن استفاده کرده (شاھرودی، 

عنوان نمونه رحمان اند. بهبا توضیح و تأکید بیشتر بر جدایی این مفھوم از جنون اصرار ورزیده
ستایش با تأکید بر این مطلب که عَتَه به معنای ذاھب العقـل نیسـت بـا اسـتناد بـه کتـب لغـت        

داند و اصـرار  دیک به جنون میای نز) و قندھاری آن را مرحله٣٤٠العقل را تأیید نموده (ناقص
)٢/٦٤ورزد که این نزدیکی به معنای الحاق به جنون نیست. (قندھاری، می

اند و به معنای ای مترادف با جِنََّه دانستهاما از سوی دیگر کتب لغتی نیز که این کلمه را واژه
) بـا  ۱۹/۶۱روس (اند؛ نیز اندک نیسـتند. تـاج العـ   متفاوتی با آنچه در صدر گذشت اشاره نموده

) با بیان ۱۳/۵۱۲) و لسان العرب (۶/۲۲۳۹)، صحاح (۱/۱۰۴اشاره به معنای فقدان عقل، العین (
عنوان شواھدی بر ایـن  ، به»ھو المجنون المصاب بعقله«) با عبارت ۳/۱۸۱مفھوم تجنن، النھایه (

عنـوان فصـل   شوند. عالوه بر آنکه برخی کتب با استناد بـه کـالم معصـوم بـه    ادعا محسوب می
؛ واسطی، ۳/۱۸۱؛ جزری، ۱۳/۵۱۲دانند. (ابن منظور، الخطاب صریحاً معتوه را ھمان مجنون می

توان معتوه را ھمان مجنون یـا قسـمی   ) بر ھمین اساس این اعتقاد نیز وجود دارد که می۱۹/۶۱
)۱/۴۰۲از آن محسوب نمود. (یاسین، 
ھا برای یافتن معنای این کلمه از دقـت  رسد تفحص بسیاری از فقاز سوی دیگر به نظر می
عنوان نمونه صاحب جواھر بعد از بیان این نکته که مراد از معتـوه  الزم برخوردار نبوده است به

ھایی العقل است و قطعاً این معنایی متفاوت از جنون است، برای اثبات ادعای خود کتابناقص
دی برای بیـان معنـای لغـوی ایـن کلمـه      عنوان شاھچون مصباح المنیر، تھذیب و قاموس را به

العقـل و  که ھرچند مصباح المنیر و تھـذیب، معتـوه را نـاقص   ) درحالی۳۲/۷نماید. (معرفی می
نمایند که این نقصان مفھومی غیـر از معنـای مصـطلح    صراحت عنوان میدانند و بهمدھوش می

کـه تـا   » فقد«ه اضافه کلمه گفته را بجنون است؛ اما شاھد سوم یعنی قاموس ھمان مفاھیم پیش
دھد کـه داللـت انحصـاری آن را بـر     برانگیز است در مقابل کلمه معتوه قرار میحدودی چالش

عنوان مآخـذ  که اگر کتب لغت بیشتری بهسازد. افزون بر آنمعنای مورد نظر با اشکال مواجه می
نبود.ای متفاوت دور از دسترسگردید، دست یافتن به نتیجهتحقیق منظور می

العقـل و در روایـات   ھمچنین اظھار این نکته که دائماً معتوه در کتب لغت به مفھوم نـاقص 
انـد،  ضرورتاً به معنای ذاھب العقل است؛ سخنی استوار نیست و طبیعتاً کسانی که گمان نمـوده 

و ۸/۷۳؛ طوسـی، التھـذیب،   ۶/۱۲۵تفاوت آشکاری در ظاھر معنای این کلمه در اخبار (کلینی، 
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تواننـد بـا   ) و آنچه از سوی اھـل لغـت مطـرح گردیـده، وجـود دارد مـی      ۱۸/۴۰۹؛ عاملی، ۷۵

ای دیگر دست یابند.گسترش موارد استنادی به نتیجه

معناي اصطالحی عتَه و اشتباه مفهوم به مصداق
شـود تنھـا نظـر بـه مفھـوم      مسلم است در فقه زمانی که حکمی برای یک موضوع بیان می

شـود؛  چیزی فراتر از مفھوم و آنچه در ورای مفھوم است یعنی مصداق نظر مـی نیست بلکه به 
شوند و نه حمـل اولـی؛   به عبارت منطقی در فقه موضوعات به حمل شایع مورد حکم واقع می

شود که یک معنون (مصداق) اما در این رابطه تنگاتنگ بین مفھوم و مصداق گاھی فراموش می
عناوین (تعاریف) متعدد مندرج گردد. ھمچنین ایـن اخـتالط   تواند تحت از جھات مختلف می

شود که ھدف و وظیفـه تعریـف کـه شناسـاندن مفھـوم و جـدا       بین مفھوم و مصداق باعث می
ساختن آن از امور دیگر است به بررسی خصوصیات و صفات مصداق منحرف شود.

را در معرض صـدور  در مورد واژه عَتَه نیز ھمین مطلب صادق است؛ یعنی زمانی که معتوه
نمـاییم و اساسـاً لحـاظ    وسیله این مفھوم به افراد خـارجی آن اشـاره مـی   دھیم بهحکم قرار می

مفھوم در حکم، و موضوع قرار دادن آن تنھا برای دستیابی به حکم افراد است. امـا در تعریـف   
تبعیـت از  اصطالحی این واژه نباید مصداق در جایگاه مفھوم بررسی شود و بـر اسـاس آن بـه    

معنای لغوی، معتوه را ھمان مجنون یا غیر آن تعریف نماییم. واضح است کـه ھـر مصـداقی از    
عنـوان مثـال ابلـه، مجنـون،     تواند از جھات متعدد متصف به صفات دیگری باشـد و بـه  عَتَه می

مذکر، أب و أخ نیز باشد.
ھـای  ای از عارضـه نگارنده در خصوص مفھوم اصطالحی عَتَه معتقد است که عَتَـه شـاخه  

مانـدگی ذھنـی   شناسـی از آن تعبیـر بـه عقـب    عقلی و دارای مفھومی نزدیک به آنچـه در روان 
کنند است. این عارضه ھمچنین دارای ریشه وراثتی است و نسبت آن در بررسـی مصـداقی،   می

شـدت و نـوع آن   تواند عموم و خصوص من وجه باشد و بسته بهھای عقلی میبا سایر عارضه
لحاظ عدم اراده، عدم درک بدیھیات، ناتوانی در امور اقتصادی، تشخیص ضـعیف حسـن و   به

ھای عقلی) ازجمله بله، سفه، لمم، جنون خـاص و  قبح، با تقسیمات دیگر مطلق جنون (عارضه
ھا اشتراک مصداقی داشته باشد.سایر عارضه

عنوان نمونـه  تجو نمود. بهھای مختلفی جستوان در جایگاهدالیل و مستندات این ادعا را می
) المعجـم القـانونی   ۶/۹۷تعبیر شـده اسـت. (واسـطی،    » عَتَه«ماندگی) به (عقب» خُلفه«از واژه 
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) عَتَه را وقفه یا نقصان در نمو طبیعی قوای عقلی دانسته است. از جرجانی نقـل گردیـده   ۱۸۳(

شـود و از  عقـل مـی  که ایشان عَتَه را آفتی وراثتی معرفـی نمـوده اسـت کـه موجـب خلـل در       
ھای آن این است که بیمار مختلط العقل برخـی از سـخنانش شـبیه کـالم عقـال و برخـی       نشانه

ھای معاصر نیز ایـن  نامه) در فرھنگ۲/۴۷۳۲گفتارش مانند کالم دیوانگان است. (عبدالرحمان، 
از رشد ماندگی ذھنی آمده و در توضیح آن گفته شده که دستگاه عقلی فردواژه به مفھوم عقب

گردد. این حالت خاستگاه سرشتی دارد و با عـوارض و عالئـم   ماند و یا دچار نقصان میباز می
جسمی و ظاھری محسوس و آشفتگی و پریشانی گفتاری ھمراه اسـت و فـرد بـر امـور خـود      

مدیریت و کنترل ندارد.

مفهوم عتَه در آئینه روایات
قھی، بررسی روایات با رویکرد تعیین و ترسـیم  ھای دستیابی به معنای واژگان فیکی از راه

حد و مرز موضوعات، برمبنای تلقی معصوم (ع) و عرف محل صدور روایـات اسـت. در ایـن    
توان عمل نمود؛ یک روش آن است که صرفاً احادیثی جسـتجو شـود   رویکرد به چند شیوه می

ھـا برحسـب   سـیر آن که محتوای آن حاکی از ورود معصوم به دایره موضوعات و توضـیح و تف 
جنس، نوع، صنف و یا مورد مشخص باشـد. روش دیگـر جسـتجوی احکـام صـادر شـده در       
روایات برای موضوع مورد نظر و دست یافتن به گستره آن موضوع از طریق برھان انـی اسـت؛   

گیـرد،  ھا مورد استفاده قـرار مـی  و روش سوم که مشخصاً در تفکیک و ترسیم مرز نگاری واژه
ھـا اجـرا   توان قاعده تجمیع الفاظ و تفریق معانی را در مورد آنایاتی است که میجستجوی رو

نمود.
در تعیین گستره موضوعات قطعاً شیوه اول اولویت دارد و چنانچه بتوان از آن بھره گرفـت،  

عنوان احـدی  ھای دیگر نیست؛ اما با توجه به اینکه بین امام بهقاعدتاً نیازی به استفاده از روش
عرف و پرسشگر به مناسبت مشابھت تبادر ذھنـی، نـوعی توافـق نانوشـته در مـورد حـدود       از

موضوعات وجود داشته اسـت، عمومـاً امـام در ترسـیم گسـتره اکثـر موضـوعات فقھـی ورود         
اند. این در حالی است که با فاصله گرفتن از عرف زمان صـدور روایـات، متشـرعین بـا     ننموده

ره موضوعات روبرو شدند که نه عرف منقطـع پاسـخ قابـل    سؤاالت متعددی در خصوص گست
شد. لذا اسـتفاده از  ای برای آن داشت و نه در روایات موجود جوابی برای آن یافت میمالحظه
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ھای عام دستیابی به گستره موضوعات، ضـروری و الزم گردیـد.   عنوان شیوهھای دیگر بهروش

پردازد.مفھوم عته در قالب دو شیوه اخیر میبا این توضیح، این قسمت از نوشتار به بررسی 

موضوع شناسی عتَه با استناد به احکام فقهی-آ
ای در این خصـوص نمایـد، بـاب طـالق     تواند کمک قابل مالحظهھایی که مییکی از باب

سوی احادیث مختلفی در خصوص معتوه در این باب وجود دارد و از سـوی  است؛ زیرا از یک
نون و فرد سالم در مورد طالق مشخص است بیان حکم طـالق معتـوه از   دیگر چون حکم مج

سوی معصوم، تلقی ایشان از این واژه را حداقل تا حدودی مشخص خواھد سـاخت. البتـه در   
العقل و معتوه در این باب مطرح شده است با دو چالش بررسی احادیثی که در خصوص ناقص

اساسی نیز روبرو ھستیم.
با دو دسته احادیثی مواجه خواھیم شد که در ظاھر احکام متفـاوتی را  در یک نگاه کلی-١

کنند.در مورد طالق معتوه مطرح می
) کـه طـالق خـود    ٨٤-٢٢/٨١دسته اول صحیحه ابی خالد و دیگر احادیثی (حر عـاملی،  

کنند. بر اسـاس ایـن روایـات    دانند؛ بلکه طالق از جانب ولی را مطرح میمعتوه را صحیح نمی
ظریـه  شود. یا شاید بـه گمـان برخـی بتـوان اساسـاً ن     حاق حکمی معتوه به مجنون تقویت میال

و دیگـر اخبـاری اسـت کـه     ١ه را طرح نمود. دسته دیگر خبر ابوبصـیر ترادف مفھوم عَتَه با جِنَّ
اند؛ و طبیعتاً برخالف دسته اول باید معتوه را متفاوت با مجنون از طالق معتوه را صحیح دانسته

مفھوم، مصداق و حکم محسوب نمود.نظر
اسـت.  ٢مسئله دیگر عدم وضوح داللت برخی از این احادیث مانند صحیحه ابـی خالـد  -٢

نماید؛ سـپس بـا   منشأ این ابھام آن است که پرسشگر زوج را با وصف ذاھب العقل توصیف می
تواند ندارد و نمیاینکه ظاھراً مسلم است که ذاھب العقل با توجه به اینکه اھلیتی برای تصرف 

در ادامـه  » و لـم ال یطلـق؟  «فرمایند: در امر طالق مباشرت داشته باشد، امام در کمال تعجب می
آورد کـه ممکـن اسـت ایـن شـخص طـالق را انکـار کنـد و یـا          گونه تعلیل میکننده اینسؤال

» أنه سئل عن المعتوه أ یجوز طالقه؟ فقال: ما ھو؟ فقلت: األحمق الذاھب العقـل، فقـال: نعـم   «عن أبی عبد اهللا علیه السالم «-١
)٢٢/٨٣ملی، (حر عا

قلت ألبی عبد اهللا علیه السالم: الرجل األحمق الذاھب العقل أ یجوز طالق ولیه علیه؟ قال: و لـم  «صحیح أبی خالد القماط «-٢
(ھمـان،  » ال یطلق؟ قلت: ال یؤمن إن طلق ھو أن یقول غدا لم أطلق أو الیحسن أن یطلق، قال: ما أری ولیه إال بمنزلـة السـلطان  

٨٤(
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رائـه  حدودش را نشناسد و امام تنھا بعد از این توصیف و تعلیل اسـت کـه جـواب نھـایی را ا    

منزله سلطان است.فرمایند که ولی بهنمایند و میمی
را » سـفیه در طـالق  «رفت از دو مسئله مطرح شده عبارت ) برای برون٣٢/٧برخی (نجفی، 

اند کـه بعیـد نیسـت    اند و سپس در تبیین این عبارت گفتهجعل و آن را مترادف معتوه قرار داده
ندارد (نه کسی که اساساً عقل نـدارد) لـذا صـحیح    که مراد از معتوه کسی باشد که عقل کاملی

اش مباشرت داشته باشد؛ زیرا ماننـد سـفیه   است که (برخالف مجنون) در امر طالق با اذن ولی
بسا این تعلیـل  گردد و بنابراین اشکالی در نصوص مذکوره نیست. بلکه چهدر مال محسوب می

و بین آن دسته از » ال طالق له«گوید یبتواند موجب جمع بین احادیثی که در خصوص معتوه م
دانند، باشد. به این صورت که جـایی کـه طـالق بـا اذن ولـی را      احادیث که طالق را جایز می

ھای معتوه به علت مجنون نبودنش معتبـر  داند به این خاطر است که عبارات و گفتهصحیح می
نبـوده اسـت. پـس    است و عدم صحت طالق نیز مخصوص موردی ھست که اذن ولی در کار

توان معتوه را یک نوع سفیه در طالق محسوب نمود.می
از نگاه صاحب جواھر این مفھوم ھرچند تفسیر مناسب و مورد پذیرشی است؛ امـا عـالوه   

شود؛ ظاھر کالم بعضـی از متـأخرین بلکـه    بر آنکه در کالم اصحاب تصریحی بر آن یافت نمی
انـد و فاسـد العقـل را    نی تعبیر بـه فاسـد العقـل نمـوده    ھا این است که از مثل چنین متکالم آن

اند که شخصی است غیر مجنون. (ھمان) لـذا تنھـا مشـکل ایـن تفسـیر و      گونه توضیح دادهاین
جعل عنوان برای معتوه عدم تأیید آن از سوی سایر فقھاست.

نگارنده معتقد است:
طورکلی تأییدی از سوی فقھا نداشته و گونه نبوده که بهاوالً: واژه سفیه در امور غیر مالی آن

اولین بار توسط خود صاحب جواھر مطرح گردیده باشد؛ بلکـه در گذشـته در کـالم اصـحاب     
عنوان نمونه محمد بن علی بن حمزه طوسی در قـرن ششـم یعنـی    بدان تصریح گشته است. به

ان حکـم جزیـه   حدود ھفت قرن قبل از صاحب جواھر در کتاب الوسیله الی نیل الفضیله در بی
ای قابل تقسـیم بـه   لذا با رفع مشکل فوق، عنوان سفه به عنوان واژه٣بدان تصریح نموده است.

گونه که برخی از معاصران افساد در مال و افساد در دین شاید در مباحث مرتبط با جنون، ھمان

لفصل یحتاج إلی بیان خمسة أشیاء ...الثانی من اجتمع فیه خمس خصال الحریة و الذکورة و البلوغ و کمـال العقـل و   ھذا ا«-٣
)٢٠٤» (انتفاء السفه عنه بإفساد دینه أو ماله.
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ھا بسیاری از واژهای مناسب که با پوشش عنوان واژه) به٦٦اند (قندھاری، نیز بدان اشاره نموده

کند، قابل بررسی باشد.از جمله معتوه در برخی مواضع، به وضوح بحث کمک می
تنھا با دو نوع حکـم متفـاوت بـرای موضـوع     ثانیاً: در مرز نگاری عته به شیوه برھان انی نه

واحد و یا دو دسته از احادیث متناقض روبرو نیستیم بلکه ھیچ ابھامی نیز در نحوه پاسـخ امـام  
فرضـی  شـود کـه محقـق از ابتـدا بـا پـیش      وجود ندارد. ابھام، تفاوت و تناقض زمانی ایجاد می

نماید که واژه معتوه فارغ از ھـر نـوع صـفتی،    پردازد و گمان مینادرست به بررسی روایات می
مصادیق آن باید تنھا دارای یک حکم مشخص و معین باشند. این در حالی است که عته نـوعی  

ھست که مصادیق آن با توجه بـه بـروز حـاالتی از شـدت و خفـت در معـرض       عارضه عقلی
گیرند و اساساً صفت مذکور برای معتوه، مشخص کننده حکـم آن  صدور حکم شرعی قرار می

یـک از موضـوعات معتـوه ذاھـب     که بـه کـدام  واسطه آناست؛ به عبارت دیگر حکم شرعی به
گیرد، متفاوت است. حتی در موردی ه معتوه تعلق میطور عام بالعقل و یا بهالعقل، معتوه ناقص

مانند صحیحه ابی خالد با وجود اینکه سائل صفت ذاھب العقل را بیان نمـوده اسـت بـاز امـام     
برای اینکه نسبت به معھود ذھنی و مقصود دقیـق پرسشـگر اطمینـان حاصـل نمایـد بـا طـرح        

ود خود توضیحاتی ارائه نماید.اند که در خصوص مقصپرسشی وی را در موقعیتی قرار داده
مستند این گفته، روایاتی است که معصوم از سؤال کنندة حکـم عتـه در خصـوص معنـای     

انـد کـه معنـای مـورد اراده پرسشـگر      اند و تنھا زمانی به سـؤال پاسـخ داده  معتوه پرسش نموده
اشـاره  گونـه کـه برخـی از فقھـا بـه آن      . این روش برخورد ائمه (ع) ھمان٤مشخص شده است

) نشانگر آن است کـه منحصـر نمـودن مفھـوم و مصـادیق عَتَـه در       ٢٥/١٥٨اند (بحرانی، نموده
جنون خاص و یا متضاد با آن وجھی ندارد؛ زیرا اگر معتوه مندرج در روایات فقـط دارای یـک   

ای معنای واحد بود و تغایر مصداقی وجود نداشت، اصوالً جایی نیز برای استیضاح معنای کلمه
تمامی مصادیق آن حکم واحد دارند، وجود نداشت. لذا این کلمه در عرف زمان ائمه (ع) و که 

ھـا  نزد آن بزرگواران قطعاً دارای مصادیق متعدد با احکام مختلف بوده اسـت کـه برخـی از آن   
انـد و ایـن حکـم یـا بـر      ای احکامی متفاوت با آن داشتهاحکامی مشابه با جنون خاص و دسته

اساس قراین ح
شده است.غیر آن بعد از اخذ شرح حال مختصر یا مفصل، صادر می

یخ ؛ شـ ۳/۳۲۶(شـیخ صـدوق،   ...» قال: و سألته عن طالق المعتوه، فقال: و ما ھو؟ قلت: األحمق الـذاھب عقلـه، قـال (ع):    «-٤
)۱۵/۳۲۸؛ حرعاملی، ۸/۷۵طوسی، 
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ھای مختلـف در خصـوص   این نگاه بسیاری از احتماالت، اختالفات و ابھاماتی که در باب

عنـوان نمونـه   کنـد. بـه  د را برطرف میچرایی احکام متفاوت و متناقض در مورد عته وجود دار
دانـد، طـرح   وقتی در بحث بطالن یا صحت عقد، امام بیع و صدقه زن معتـوه را صـحیح نمـی   

ھای متعدد مبنی بر اینکه چرا معصوم (ع) مانند برخی مواضـع معتـوه را در   احتماالت و پرسش
است، جایگاھی ندارد؛ ردیف سفیه، مذھول و مدھوش قرار نداده بلکه ملحق به مجنون دانسته 

، بیان یـک حکـم مشـخص و خـالی از ھرگونـه      ٥زیرا تصریح بر صفت ذاھبة العقل در روایت
اند منظـور از معتـوه   ) تصور نموده٢/١٧٤که برخی (حائری، چناناحتمال و ابھام است. البته آن

عی ذاھب العقل، مجنون خاص نیست؛ بلکه این دو واژه ھر یک مفھوم ویـژه و گسـتره موضـو   
مشخص به خود را دارند اما برخی مصادیق این دو مفھوم دارای حکمی مشابه ھسـتند. لـذا در   

توان گفت که معتوه ذاھب العقل از نظر حکمی ملحق به مجنون خاص اسـت  مباحث فقھی می
ھمانی یا ترادف صحیح نیست.ولی طرح این

موضوع شناسی عته به شیوه تجمیع الفاظ و تفریق معانی-ب
ھای تعیین گستره موضوعاتی با معانی نزدیک به ھم، جسـتجوی روایـاتی   دیگر از راهیکی 

اند. در این حالت با توجـه  است که آن واژگان را در کنار و یا در جایگاه یکدیگر استفاده نموده
به تجمیع الفاظ، استناد به قواعدی چون مغایرت معطوف و معطـوف الیـه، جـایگزینی کلمـات     

تـوان بـه تفـاوت یـا تشـابه      ھا در روایت منظور شده اسـت، مـی  که برای آنمترادف و حکمی 
حکمی مصادیق و یا تباین و ترادف مفاھیم دست یافت.

سنت بر ایـن جـاری   «درخصوص جزیه از امام صادق (ع) روایت شده که ایشان فرمودند: 
)١٥/٦٥(حرعاملی،٦»شود.شده است که از معتوه و المغلوب علی عقله جزیه گرفته نمی

المغلـوب علـی   «با توجه به اینکه ظاھر در عطف، مغایرت اسـت و در مـورد مفھـوم واژه    
نیز این توافق و تسالم بین فقھا وجود دارد که مقصود از آن ھمان مجنون است. برخی از » عقله

خـرد بـرای مجنـون    خرد را برای معتـوه در مقابـل معنـای بـی    فقھا به استناد این موارد واژه کم
در روایـت را نیـز   » ال«) برخی دیگر افزون بر آن تکرار لفظ ۷/۱۷۴اند. (منتظری، خاب نمودهانت

» ھـا و صـدقتھا؟ قـال: ال   عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّالم قال: سألته عن المرأة المعتوھة الذاھبة العقل أ یجوز بیـع «-٥
)٦/١٩١». (وَعَنْ طَلَاقِ السَّکرَانِ وَعِتْقِهِ؟ قَالَ: لَا یجُوزُ«) و ھمچنین در کافی با اضافه جمله ١٨/٤٠٩(عاملی، 

ھا واژه مجنون و معتوه نیز بیان شده است مراجعه نمود به عنوان توان به احادیثی که صریحاً در آنعالوه بر این حدیث می-٦
٧٦/٨٨نمونه بنگرید به: مجلسی، 
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مؤید دوگانگی و یکسان نبودن معطوف و معطوف الیه دانسته و بـرای ترجمـه معتـوه در زبـان     

اند. ایشان معتقدند که این واژه در فارسی به کسـی اطـالق   را پیشنھاد نموده» خل«فارسی واژه 
که از نگاه عرف به حد جنون نرسیده اما با این وجـود از عقـل کـاملی نیـز برخـوردار      شودمی

) نیز با عنایت به نظراتی کـه اشـعار بـه    ۲۱/۲۳۷) بعضی از فقھا (نجفی، ۲/۴۰۳نیست. (مومن، 
) در مـورد کلمـه معتـوه در روایـت     ۳/۱۸۱یکسانی این دو واژه در این حدیث دارد. (جـزری،  

خرد، که در مبسوط و نھایه و وسیله و سرایر آمده است.)، بیالھت (چنانچھار احتمال کثرت ب
خرد و سفیه را مطرح نموده و نھایتاً با استفاده از قاعده تبـاین معنـایی در عطـف و تفاسـیر     کم

اند.دیگر این حدیث را اساساً شاھدی بر مفھوم متفاوت جنه و عته دانسته
ه و جنه دو مفھوم مختلف با مصادیق متفاوت ھسـتند  از آنچه گفته شد، معلوم گردید که عت

که در برخی موارد، احکام مشابھی نیز دارند؛ اما کسانی با این تصور کـه ھمـواره عتـه و جنـه     
اند با استفاده از این مشابھت حکمی، از طریق برھان انی بـه  احکامی یکسان دارند، سعی نموده

برای کلیت بخشیدن به این گزاره و تعمـیم آن بـه   اتحاد مفھومی عته و جنه دست یابند. ایشان 
اند که گاه معتوه در کنار مجنون و گـاه مسـتقل از آن ذکـر شـده (عـاملی،      مواردی اشاره نموده

) ولی در ھر صورت برای معتوه کیفری مشابه با مجنـون در  ٤/١٤؛ صدوق، ١٩/٣٠٧؛ ١٨/٣٨٨
نظر گرفته شده است.

که باید رعایت نگردیده است؛ چنانھا موازین منطقی آنلگونه استدالرسد در اینبه نظر می
زیرا اوالً با یک نگاه گذرا در کتب روایی و فقھی موارد متعددی را خـواھیم یافـت کـه عتـه و     

چنان فرصتی نداشـتند کـه صـرفاً بـه     جنه احکام متفاوتی را دارند که اگر چنین نبود فقھا نیز آن
ثمره فقھی بر آن مترتب نیست. ثانیاً: متـرادف بـودن الفـاظ    مباحث الفاظی ورود نمایند که ھیچ

ھا باشد.تشابه احکام را در پی دارد نه آنکه تشابه احکام دلیلی برای ھمانندی واژه

هاي روانی در فقه و جایگاه عتهعارضه
ھای روانی در فقه را بر اساس منشأ به دو دسته تقسیم نمود:توان عارضهطورکلی میبه
ھایی که به دلیل اختاللی در عقل ایجـاد  ھای عقلی: عبارت است از کلیه عارضهرضهعا-١

که اختالل، به چه میزان شدت داشته باشـد، اصـالتاً یـک بیمـاری     شده است؛ صرف نظر از این
عقلی چون جنون خاص، عته، بله و... قلمداد شود یا چون برصام عارضه دیگری باشد کـه بـر   
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ختاری و وراثتی بوده و یا حادث شده باشد و یا اینکه تحت عنوان فسـاد  عقل تأثیر گذارده؛ سا

یا خفت عقل در آمده باشد.
ھا در فقه خبث طینت، انحراف اخالقـی و  ھایی که منشأ آنھا: کلیه عارضهسایر عارضه-٢

ھـا منظـور نشـده اسـت.     یا عجز در نظر گرفته شده و اساساً در فقه ارتباطی بـا عقـل بـرای آن   
نماییم و بـه طریقـی   ھای روانی محسوب میھا را امروزه در زمره بیماریاری از آنچه ما آنبسی

ھا به تربیت خانوادگی یا تجارب اولیه زندگی ھستیم، در فقه به طینت، سرشت درصدد ربط آن
اند.شدهو ذات فرد منسوب می

ھـای عقلـی   ارضـه تـر از ع ھای روانی دارای مفھـومی گسـترده  بر این اساس در فقه عارضه
ھای عقلی اعم از فساد عقل (مانند جنون خاص)، خفت عقل (مانند سفه) یا است؛ زیرا عارضه

کـه  ھای ذھنی (مانند عته و بله) تنھا به رفتارھای غیـر منطقـی اشـاره دارد درحـالی    سایر تباھی
آن اسـت،  ھای روانی عالوه بر آنکه شامل اختالالتی است که رفتـار غیرمنطقـی از آثـار   عارضه

شـود. در ایـن   ھـای روانـی دیگـری ھسـتند را نیـز شـامل مـی       تمایالت غیرطبیعی که عارضـه 
ھـای  ھای روانی و در شاخه بیماری) جزء عارضه١بندی عته بر اساس نمودار ترسیمی (تقسیم

ھایی چـون بلـه، حمـق، خبـل و... بررسـی      عنوان قسیم جنون خاص در کنار عارضهعقلی و به
شود.می

در فقههی به برخی مفاهیم مجاور عتهنگا
تا اینجا به تفاوت این عارضه با جنون خاص اشاره گردید؛ در این قسمت بـه تفـاوت ایـن    

طورکلی از میان اختالالت عقلی مطـرح شـده در   عارضه با سایر اختالالت خواھیم پرداخت. به
ختالالت عقلـی ھسـتند   ترین افقه بعد از جنون خاص، بله، خبل، لمم، حمق و خرف و از مھم

ھا با عته خواھیم پرداخت.که ذیالً ضمن تعریفی از این اختالالت به تفاوت آن
ای که باید در خصوص این واژه مورد بررسی قرار گیرد ایـن اسـت کـه آیـا بلـه      نکتهبله:

وت ای مترادف با آن است؛ یا دارای مفھومی متفااند، ھمان عته و واژهگونه که برخی گفتهھمان
با عته ھست که البته ممکن است دارای مصادیق مشترک یا احکام یکسان نیز باشند؛ و یا اساساً 

ای دیگر است.گونهھا بهنسبت آن
باره نظرات متفاوتی دارند برخی با قرار دادن ھر دو واژه تحـت  رسد فقھا دراینبه نظر می
ره آن گفته شد، ظاھراً معتقدند که اساساً تر درباعنوان سفیه در دین که پیشتر بهیک عنوان کلی
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) ٢٠٤این دو واژه ھر دو دارای مفھومی نزدیک بـه ھـم و احکـامی مشـابه ھسـتند. (طوسـی،       

) و دسـته  ٤/٦٢٥داننـد (حـائری،   ھا را عبارات مختلفی از مفھومی واحـد مـی  گروھی دیگر آن
ه نقصان عقل در ابلـه نسـبت   ھا ھستند؛ معتقدند کدیگر که قائل به تغایر موضوع و حکم در آن

ای است که بـه  گونهصورت که معتوه اصوالً ضعف و نقصانش بهتر است؛ بدینبه معتوه خفیف
افتد توجـه و التفـاتی نـدارد امـا ابلـه بـه اتفاقـات توجـه دارد امـا          آنچه در پیرامونش اتفاق می

) در ٣/٨٠ه فقـه،  موسـوع ھا داشـته باشـد. (شـاھرودی،   تواند تحلیل صحیحی نسبت به آننمی
ھمین راستا برخی نیز به تحلیل و بررسی علت و سبب ایجاد این دو عارضـه پرداختـه و بیـان    

ھا در زمان اند که سبب ایجاد ھر دو عارضه توقف رشد و تکامل مخ است؛ اما تفاوت آنداشته
ل اولیـه  که اگر این توقـف در مراحـ  طوریای است که این توقف اتفاق افتاده است بهو مرحله

پدید آید طبیعتاً ضعف، نقصان و زوال عقل و ھمچنین بروز حاالت نسبت به آنچـه در مراحـل   
ھـای  افتد، شدیدتر است. از این روی عته را نسبت بـه بلـه بایـد جـزء عارضـه     بعدی اتفاق می

شدیدتر محسوب نمود؛ زیرا توقف ملکات ذھنیه قبل از رسیدن به سن تشخیص و تمیز اتفـاق  
گویی، آگاھی و انجام امور ضـروری و روزمـره خـود را از    و چنین شخصی قدرت سخنافتاده 

دست داده و از درک حیات پیرامونش ناتوان گردیده اسـت. بـرخالف بلـه کـه توقـف قبـل از       
مرحله نضج جنسی صورت گرفته است؛ شاید از ھمین روست که برخی معتقدند کـه مصـداق   

انی است که به سبب بالھتشان حاجت و نیـازی نسـبت بـه    در قرآن، کس» غیر أولی اإلربة«واژه 
) کمـا اینکـه   ٣/٢٥داننـد. (عبـدالرحمان،   نمایند و از امور زنـان چیـزی نمـی   زنان احساس نمی

داننـد، معتقدنـد کـه    تر از بلـه مـی  کسانی که مطلق ضعف عقلی را یک عنوان مستقل و خفیف
گیـرد.  ل از تکامـل آن صـورت مـی   توقف رشد عقلی در این عارضه بعد از نضج جنسی و قبـ 

) در ھر صورت ابله ھرچنـد از نـاتوانی در شـناخت و آگـاھی کمتـری      ٤٠٥-١/٤٠٤(یاسین، 
برد، اما در عین حال قدرت نسـبی بیشـتری نسـبت بـه معتـوه در      نسبت به افراد عادی رنج می

فراگیری و آموزش دارد. (ھمان)
ز آن نام بـرده شـده اسـت کلمـه خبـل      عارضه روانی دیگری که در احادیث اخبل و لمم:

است. در کالمی از نبی مکرم اسالم و سـخنی مشـابه از امـام صـادق (ع) ایـن واژه بـه مفھـوم        
که شاخصه آن انجام اعمال پر خطر ٧زدگی و تأثیر شیاطین بر رفتار آدمی منظور شده است.جن

» رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَـالَ: إِنَّ الْجِـنَّ یکثِـرُونَ غِشْـیانَ    یتَخَوَّفُ عَلی وَلَدِ مَنْ یفْعَلُ ذالِک الْخَبَلُ، فَقَالَ عَلِی علیه السالم: وَلِمَ ذَاک یا«-٧
)١٤١-١٤٠) در نقلی دیگر تاثیر شیطان نیز مطرح گردیده است. (ھمان، ١١/١٤٢(کلینی، 
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و زیان رساننده به خود و اطرافیان است. ھرچند کسانی چون شـافعی و شـیخ طوسـی نظـری     

انـد بـا ایـن    مخالف دارند و معتقدند که مخبل و مجنون خاص ھر دو در ذھاب عقـل مشـترک  
به مـردم  رساند ولی مخبل تعرضیشود و به آنان آسیب میتفاوت که مجنون معترض مردم می

ھا عالوه بر آنکه در بین نظرات در اقلیت قرار دارد، ) اما این گفته٦٠٧حلی، عالمه نماید. (نمی
با آنچه در احادیث و روایات در مورد این بیماری گفته شده است نیز ھمخوانی ندارد. لمم نیز 

از جنون و ای خفیف) گونه٥/٤٤١) و سخنان فقھا (شھید ثانی، ٦٣/١٧٤در احادیث (مجلسی، 
توان آن را ھمان شکل خفیـف خبـل   یا نفوذ اجنه و تأثیر آنان بر آدمی منظور شده است که می

قلمداد نمود.
به ھر صورت آنچه در تناظر این دو عارضه با عته باید گفته شـود ایـن اسـت کـه ایـن دو      

ج از عارضه در اصل نوعی از جنون است که شخص عالوه بر انجام اعمـال غیرمنطقـی و خـار   
نوعی تحول در حاالت، پرخاشگری و حملـه  عرف و عادت که شاخصه اصلی مجانین است به

ھـا در ناحیـه   به اطرافیان نیز مبتالست. در مقابل افراد مبتالبه عته با توجه بـه اینکـه ضـعف آن   
ھـای  درک و شناخت است مانند افراد مبتالبه خبل و لمم دگرگونی احـوال و بـروز شخصـیت   

کنترلی را با محیط پیرامون داشـته باشـند از   خطر و قابلتوانند تعامل بیندارند و میچندگانه را 
شـوند کـه اغلـب    خطر محسوب میاین رو افراد مبتالبه عته از نگاه عرفی معموالً جزء افراد بی

گیرند بر خالف مبتالیان به خبل و لمـم کـه نیـاز بـه مراکـزی      مورد ترحم اطرافیان نیز قرار می
ای و خطرناک باید از جامعـه  ھای لحظهاالصول با توجه به واکنشداری دارند و علیهجھت نگ

دور نگه داشته شوند.
حماقت به کاستی در تعقل یا نبود خرد و اندیشه در آنچه نیازمنـد تـدبیر یـا سـخن     حمق:

وضـع  «) در تعبیـری دیگـر از حماقـت بـه     ۱/۵۷۵شایسته است تعریف شده است. (طریحـی،  
رسد یک تفاوت با علم به ناپسند بودن آن، یاد گردیده است. به نظر می» فی غیر موضعهء الشی

سـازد؛ آن  بنیادین بین حمق و عته وجود دارد که تا حدودی معنای این کلمه را نیز آشـکار مـی  
تفاوت این است که حماقت اساساً مربوط به تحلیل و پردازش فکری نیست بلکـه بـه واکـنش    

)؛ از این روست که در برخی تعاریف از ۱۹۵ربوط است (صاحب بن عباد، نادرست در عمل م
)؛ بر ۱/۳۲۳حماقت، درک و علم به ناپسند بودن عمل در تعریف گنجانده شده است (ابن اثیر، 

خالف عته که انجام عمل نادرست یا فریب خوردن او بر اساس تحلیل نادرسـتی اسـت کـه از    
کلی از محیط پیرامـون خـود دارد. (شـاھرودی، موسـوعه     طوررفتار، عمل و سخن دیگران و به
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پـردازد؛ سـپس بعـد از    ) به عبارت دیگر احمق ابتدا به تحلیل عمل و عواقب آن مـی ۳/۸۰فقه، 

درک درست یا نادرست بودن عمل، فعل نادرست را گزینش و با توجه به شخصـیت خـود آن   
قـوق بـر خـالف معتـوه، بایـد در      شود. از این روی اعمال احمق را در فقـه و ح را مرتکب می

ھـای عقلـی چـون عتـه کـه      چارچوب عملکرد و شخصیت بررسی نمود برخالف سایر عارضه
عملکرد تنھا معلول عدم درک یا پایین بودن شناخت است.

حالتی است مزمن ناشی از امراض دماغی و اضطراب در عملکرد قشر فوقانی مغـز  خرف:
) بـا  ۲۸۰رود. (ھمـان،  سالی مـی ور و بروز آن در سنین کھن) که معموالً انتظار ظھ۱۳۵(یاسین، 

االصـول در  توجه به اینکه ابتالی به عته عموماً مربوط به دوران کودکی و تشخیص آن نیز علـی 
شـود،  افتد لذا ھرچند خرف در رده مفاھیم مجاور عته بررسی مـی دوران قبل از بلوغ اتفاق می

ای نیستند که با یکدیگر اشتباه گرفته گونهن دو عارضه بهولی به لحاظ زمان ابتال و تشخیص، ای
شوند، اما از سوی دیگر باید به این مسئله نیز عنایت داشت که ھرچند خرف مفھومی متفـاوت  

ھای عقلـی  از سایر قسیم ھای خود دارد اما نسبت این عارضه از لحاظ مصداقی با سایر عارضه
تفصیل که فرسـودگی عقلـی ناشـی از کھولـت،     دیگر عموم و خصوص من وجه است؛ با این 

ھا باشد و یـا منتھـی بـه    ھایی متفاوت از سایر عارضهتواند مستقالً خود یک عارضه با نشانهمی
صـورت مشـخص   ھای دیگر شود. بر ھمین اساس اختصاص حکم نیز بـدین ھر یک از عارضه

ھمـان عارضـه پیـروی    ھـای دیگـر از حکـم    شود که در ناحیه اشتراک با ھر یک از عارضهمی
نماید و در ناحیه افتراق مختص به خرف، از لحاظ حکم، مصـادیق، ملحـق بـه افـراد سـالم      می
)۲/۷۳شوند. (قندھاری، می

شناسیتطبیق عناوین فقهی و روان
شدن امراض روانی در فقه، بستری را در جھـت تبیـین دقیـق مصـادیق بـرای فـرود       مطرح

اً این بستر چیزی به غیر از علم پزشکی و یا توافق اجتماعی و طلبید که قاعدتمناسب احکام می
عرفی نبود. در ابتدا فقه واژگان وضع شده از سوی طبیبان و استعمال گردیده از سوی عـرف را  
با بار معنایی معین، به حوزه فقاھت وارد و در بوته اجتھاد بـا مالکـات مشـخص بارگـذاری و     

عنوان نمونه فھم امام یا فقیه، طبیب و عرف از واژه کرد. بهمیحکم مناسب با آن را نھایتاً صادر 
جنون یکسان و یا حداقل بسیار نزدیک بود، لذا فقط کافی بود تا اجتماع، طبیـب و یـا ھـر دو،    
شخصی را مجنون، معتوه، ابله یا سفیه بدانند تا به احکام این عناوین در فقه مراجعه شود؛ اما با 
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کـرد دارای گسـتره وسـیعی    ه به آنان به چشم علـوم آلـی نگـاه مـی    گذشت زمان علومی که فق

گردیدند و واژگانی را وضع نمودند که اساساً برای فقھا ناشناخته و کالم معصومان نیز از آنـان  
تھی بود. دیگر تشخیصی در پزشکی به نام جنون وجـود نداشـت. فقھـای آشـنا بـه جنـون بـا        

ھـا در حـالی بـود کـه     یوم و...غریب بودند و ھمه اینواژگانی چون اسکیزوفرنی، دوقطبی، دلیر
» اگر مجنون باشد و اگر نباشـد «ھایی چون استفتاء مقلدان نیز دیگر در مورد جنون نبود و پاسخ

افزود.ھای مقلدان نمیچیزی بیش از حیرت بر داشته
وع وظیفه فقیه در دایره احکام و تشـخیص موضـ  «رسید عبارت در این موقعیت به نظر می

تـر بـود. پزشـکی قـانونی     ساز باشد؛ اما این نیز خود چالشی بـزرگ ، چاره»به عھده متخصصان
گاه صالحیت نداشت تا فردی را موصوف به یکی از عناوین فقھی نمایـد؛ ایـن مرجـع در    ھیچ

نمود. نامی که ھیچ کجای فقه ھای آن را تشریح میحیطه وظیفه خود، تنھا نام بیماری و ویژگی
زبان مشترک که بتواند بر مبنای مالکـات  ای آن مشخص نشده بود. ازاینجا وجود یکحکمی بر
شده در ھر یک از دو علم پیوند و ارتباطی را بـین واژگـان برقـرار نمایـد،     ھای مطرحو ویژگی

ضروری گردید.
ھمانی بین دو عنـوان  از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه نمود که در دایره مفاھیم این

» عتـه «تـوان واژه  در دو علم مختلف با توجه به تعدد جھت، غیرممکن است؛ از این روی نمـی 
بنـدی اخـتالالت روانـی دانسـت و یـا      شده در طبقهمطرح» عقب ماندگی«در فقه را ھمان واژه 

ھا با توجه بـه اینکـه در   ھا را واژگانی مترادف فرض نمود؛ اما در دایره مصادیق و بررسی آنآن
شـده و از سـوی دیگـر در    ھای مشخصی بیانندی اختالالت روانی برای ھر طبقه ویژگیبطبقه

ھـا و مشخصـاتی   فقه نیز قطعاً در تمامی موارد برای مصادیق زیرمجموعه یـک عنـوان، مـالک   
ھا به پیوند، ارتباط و نسبت بین مصـادیق در ایـن   توان از مقایسه این ویژگیشده است؛ میگفته

و به تقویت و تقریب انگارھای فقھی و پزشـکی کمـک نمـود؛ امـا بـرای      دو علم دست یافت 
دستیابی به این مھم ابتدا باید در ھر دو سوی این ارتباط مرجع استواری را مشخص نمـود کـه   
خصوصیات ھر عارضه و اختاللی را بتوان از آن منابع استخراج نمود. در سوی فقھی قضیه کـه  

عنوان یـک بحـث   شناسی را ھرچند بهمعتبر که بحث موضوعھای فقھی طبیعتاً روایات و کتاب
شناسی نیز اساساً اختالالت روانی شوند. در بحث رواناند مرجع محسوب میتبعی مطرح کرده
شوند که به دلیل اھمیت مورد اخیر عته بر اساس این تحلیل میDSMو ICDبا توجه دو منبع 

شود.متن با اختالالت روانی تطبیق می
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پزشکیته و اختالالت مرتبط با آن در روانع-آ

شده، عتـه  مقوله اختالالت روانی مطرح٢٩٧طبقه و ١٧از بین ٨TR-IV-DSMبر اساس
-٢مانـدگی ذھنـی   عقـب -١بررسـی اسـت:   بیش از ھمه در پیوند با دودسته از اختالالت قابل

ھای یاد زدایشیدلیریوم، زوال عقل و اختالل
ای مالحظـه ویژگی این اختالل کارکرد ذھنی است که به میزان قابل: ماندگی ذھنیعقب-١
ھـایی  ھا و اختاللسالگی و با کاستیتر از حد متوسط بوده و شروع آن پیش از سن ھجدهپایین

ھـای  ) کمبودھـا یـا اخـتالل   ٨٤پزشکی آمریکا، ص در عمل انطباقی ھمراه است. (انجمن روان
(کارایی شخص در تحقق معیارھـایی کـه متناسـب بـا سـن و      ھمزمان در کارکرد انطباقی فعلی

ھای ارتبـاط، مراقبـت از خـود،    رود) حداقل در دو مورد از زمینهگروه فرھنگی از او انتظار می
ھای اجتماعی بین فردی، اسـتفاده از منـابع اجتمـاعی، خـودگردانی،     زندگی خانوادگی، مھارت

اغت، تندرستی و ایمنـی، بایـد وجـود داشـته     ھای کارکردی تحصیلی، شغلی، اوقات فرمھارت
)، ٧٠تـا تقریبـاً   ٥٥-٥٠بھـر بـین   ماندگی ذھنی خفیف (سطح ھوشباشد. این اختالل به عقب

-٤٠تـا  ٢٠-٢٥بھر بـین  ) شدید (سطح ھوش٥٠-٥٥تا ٣٥-٤٠بھر بین متوسط (سطح ھوش
(کرینـگ،  .شودمی) تقسیم٢٠یا ٢٥تر از بھر پایینماندگی ذھنی عمیق (سطح ھوش) عقب٣٥
٢/٦٠٣(

ھـا، نقـص   آشفتگی بارز در این اختاللھای یاد زدایشی:دلیریوم، زوال عقل و اختالل-٢
بالینی عمده در شناخت یا حافظه است که نشانگر تغییر چشمگیر نسـبت بـه سـطح کـارکردی     

کاھش وضوح آگاھی نسبت به محیط، کـاھش توانـایی تمرکـز، حفـظ یـا تغییـر       .گذشته است
یـابی، اخـتالل زبـان، پیـدایش اخـتالل ادراکـی را       انون توجه، نقص حافظه، اختالل در جھـت ک

) زوال عقـل نیـز   ١١٢-١١١ھای دلیریوم برشمرد. (انجمن روانشناسی آمریکا، توان از نشانهمی
ھـای جسـمانی، مـواد یـا     تواند ناشی از عللـی چـون آلزایمـر، اخـتالالت عروقـی، بیمـاری      می

تـوان بـه اخـتالل حافظـه (اخـتالل در توانـایی       ھای آن میانه باشد. از نشانهشناسی چندگسبب
یادگیری اطالعات جدید یا به یاد آوردن اطالعاتی که قبالً فراگرفته شده است)، زبـان پریشـی   

ھای روانی، توسط کمیته مجموعه اصالحات و آمار انجمـن روانپزشـکی آمریکـا در سـال     نخستین راھنمای رسمی اختالل-٨
به چاپ رسید از آن زمان تاکنون این متن در موارد متعدد مورد تجدید نظر قرار گرفته اسـت و  DSM-Iان تحت عنو١٩٥٢

ھا و ادبیات آن صورت گرفته است اما به ھر صورت ایـن مـتن معتبرتـرین نظـام     اصالحات مختلفی در زمینه طبقه بندی، واژه
) البته اکنون پنجمین ویرایش آن نیز بعد ١٤و ١٢ی آمریکا، ص شود. (انجمن روانپزشکطبقه بندی رفتار نابھنجار محسوب می

سازی قرار گرفت به چاپ رسیده است.ریزی و آمادهاز آنکه مورد مشاوره، برنامه
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ھای حرکتی با وجود سالمت کارکرد حرکتـی،  (اختالل زبان)، اختالل در توانایی اجرای فعالیت

ریزی، ا شناسایی اشیاء با وجود سالمت کارکرد حسی و اختالل در برنامهناتوانی در تشخیص ی
)١١٦-١١٥دھی، نظم، توالی و انتزاع اشاره نمود. (ھمان، سازمان

صـورت نقـص در توانـایی    ھمچنین در اختالالت یاد زدایشی، بروز اختالل در حافظـه بـه  
گر که قبالً فراگرفته شده است جلوهآموختن مطالب جدید یا ناتوانی در به یاد آوردن اطالعاتی 

شود. از سوی دیگر این اختالل حافظه باعث اختالل چشمگیر در کارکرد اجتماعی یا شـغلی  می
دھـد. (ھمـان،   ای را نشان مـی مالحظهشود و در مقایسه با سطح کارکردی گذشته افت قابلمی

١٢١(

تطبیق عته با اختالالت روانی و صدور احکام-ب
اختالط کالم (عدم درک مفھوم سخنان خـود)، فسـاد تـدبیر، قـدرت تجزیـه و      فھم اندک،

تحلیل برخی امور، خودداری از ضرب و شتم، عدم توجه به اتفاقـات پیرامـون و توقـف رشـد     
ای از مشخصاتی است که مغز و ملکات ذھنیه قبل از رسیدن به سن تشخیص و تمیز، مجموعه

شود. ضمناً بیان گردید کـه عتـه دارای   ھا معتوه خوانده مینفرد با دارا بودن تمام یا بخشی از آ
ھـا اسـت. از ایـن روی    یک مصداق مشخص و واحد نیست بلکه عنوانی برای طیفی از عارضه

معصومان (ع) نیز در مواجھه با سؤال در خصوص معتوه ابتدا بـه تعیـین و تشـخیص مصـداق     
مودند.نپرداختند و بعد از آن حکم مسئله را تبیین میمی

ھـا اشـاره شـد، بایـد جھـت      تر گفته شد و در اینجا نیز به برخـی از آن بر اساس آنچه پیش
صدور احکام متناسب، مبتالیان به عته را با عنایت به زمان ابتال و زمـان بـروز حـاالت، بـه دو     

قسمت تقسیم نمود:
ت این : در این صورتوقف رشد ملکات ذھنیه قبل از رسیدن به سن تشخیص و تمیز-١

بار در دوران شـیرخوارگی، کـودکی یـا    ھایی که معموالً نخستینعارضه را باید در طبقه اختالل
د. در ایـن  بررسـی نمـو  ١٠مانـدگی ذھنـی  و در قسمت عقب٩شوند.نوجوانی تشخیص داده می

ماندگی ذھنی که یکی از معیارھای مھم در اختصاص احکام اسـت را  حالت شدت میزان عقب
ھـای  نماینـد و آن را در یکـی از رده  بھر تعیـین مـی  ی به نام بھره ھوشی یا ھوشبر اساس مبنای

9- DISORDER USUALLY FIRST DIAGNOSED IN INFANCY CHILHOOD OR ADOLESCENCE

10-MENTAL RETARDATION
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دھند؛ و سپس جایگاه ھر یک از جای می١٥و نامشخص١٤عمیق١٣شدید،١٢متوسط،١١خفیف،

نماینـد. البتـه در   ھا و معیارھای مربوط مشـخص مـی  مصادیق را در طیف عته با توجه به نشانه
ک مصداق موضوعاً در طیف عته جای گیرد اما احکـام سـایر   برخی از موارد نیز ممکن است ی

تـر  بھر پایینافتاده با ھوشعنوان نمونه یک شخص عقباختالالت روانی بر وی حاکم گردد. به
ھای دیگری چون میزان اراده و خصوصیاتی که از خود بروزمی دھـد،  به ضمیمه ویژگی٢٥از 

مانـدگی ذھنـی و در   داخل در موضـوع عقـب  ممکن است ھرچند تخصصاً با توجه به تعریف، 
پیوند با عته باشد اما مشمول احکام جنون خاص شود.

: در این حالت با توجه به مشخصات مختلفی که سالگی١٨ظھور و تشخیص بعد از -٢
ھـای یـاد   توان در پیوند با دلیریـوم، زوال عقـل و اخـتالل   برای عته ذکر گردیده است آن را می

ھـای  مود. فھم اندک، قدرت تجزیه و تحلیل پایین و فساد تدبیر کـه از نشـانه  زدایشی بررسی ن
آشکار عته است را دلیریوم ھا در قالب اختالل ھوشیاری، توجه تمرکز و نقص آگـاھی نسـبت   

دھـی،  ریـزی، سـازمان  صورت اختالل در برنامـه به زمان، مکان و یا اشخاص و در دمانس ھا به
و در اختالالت یاد زدایشـی نیـز در تخریـب حافظـه و کـاھش      نظم و توالی و تخریب حافظه

ی دیگـر عتـه یعنـی اخـتالط     توان مشاھده نمود. نشـانه چشمگیر کارکرد اجتماعی و شغلی می
ھـای بـارز محسـوب    گفته تحت عنوان آفازی (اختالل زبانی) از نشـانه کالم، در اختالالت پیش

کنار آپراکسی و آگنوزی از ارکان این اختالل ھا (زوال عقل) که درشود؛ خصوصاً در دمانسمی
است. در بحث صدور احکام برای این افراد نیز باید به دو نکته توجه گردد

، متوسط، شدید، در بھبود نسـبی، در بھبـود کامـل و دارای    ھایی چون خفیفشاخصهالف. 
شخیص ذکر گـردد؛  ھای اختالل ھستند، باید به دنبال تسابقه قبلی را که حاکی از شدت و دوره

ھای مطرح در فقه و اختالالت روانی و نھایتاً صدور احکـام بایـد بـه    زیرا در تناظر بین عارضه
گیـرد. بـا ایـن    این نکته توجه نمود که چه ترازی از اختالل در مقابل یک عارضه فقھی قرار می

ردد؛ ولـی بررسـی   توضیح شاید برخی از این اختالالت در نگاه اول در پیوند با عته ارزیابی نگ

11-MILD MENTAL RETARDATION

12-MODERATE MENTAL RETARDATION

13-SEVER MENTAL RETARDATION

14-PROFOUND MENTAL RETARDATION

15-MENTAL RETARDATION SEVERITY UNSPECIFIED
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ھـای  موارد یا اشکال مختلف آن اخـتالل دارای اوصـاف یـا عملکـردی باشـند کـه بـا ویژگـی        

شده درباره عته قابل تطبیق و شامل احکام آن گردد.مطرح
، ضـربه  HIVھـای مختلفـی چـون    توانند ناشی از بیماریھا میب. با توجه به اینکه دمانس

ژاکوب و کروتسفلد، مواد و یا اختالالت طبی کلـی مثـل   مغزی، پارکینسون، ھانتینگتون، پیک،
و ... باشـند؛ در بررسـی   ١٢کاری تیروئید، تومور مغزی، کمبـود ویتـامین ب   ھیدروسفالی، کم

ھا، جایگاه مصداق در طیف عارضه، قابلیـت بھبـودی،   احکام مربوطه به عته در پیوند با دمانس
مان بایـد مشـخص گـردد و اال صـرف تشـخیص      تبع آن طول زمان درعلت ایجاد بیماری و به

کند.بیماری و الحاق آن به عته، محملی دقیق برای صدور حکم ایجاد نمی

گیرينتیجه
توان نکـات زیـر را در خصـوص معنـا و مفھـوم عتـه       با توجه به آنچه تاکنون گفته شد می

گونه بیان نمود:این
راثتـی اسـت کـه بنـا بـر آثـاری کـه در        ھای عقلی و غالباً با ریشه وعته یکی از عارضه-١

دھد.نماید احکام متفاوتی را به خود اختصاص میشخص ایجاد می
مترادف دانستن دو واژه عته و جنه یا یکسان پنـداری موضـوع لـه ایـن دو واژه اساسـاً      -٢

ای از خطاھای منطقی و فقھی است.حاصل مجموعه
وصیف مشخصـی از زوال یـا نقصـان،    تواند بدون تاین واژه برخالف جنون خاص نمی-٣

موضوع حکم قرار گیرد. در روایاتی نیز که واژه معتوة فاقد وصف، موضوع حکم قـرار گرفتـه   
توان عدم سالمت عقلی را مطرح است، چنانچه قرائنی بر تشخیص وجود نداشته باشد، تنھا می

اعـد مسـلم   کرد و ھرگونه اظھار نظری در خصـوص گسـتره و تعیـین مصـادیق، خـارج از قو     
استنباط است.

از نگاه مصداقی نسبت بین دو واژه عته و جنه عموم و خصوص من وجه است. از این -۴
گونه مصداق روبرو ھستیم.روی با سه

ماندگان ذھنی که یـک یـا چنـد ویژگـی مخـتص جنـون خـاص را نیـز دارنـد          الف. عقب
اد مصـادیق مشـترک مجنـون و    ھا صادق است. این افرکه تطبیق جنون خاص نیز بر آنطوریبه

نگـاری مفـاھیم عَتَـه و جنـون     اند و شاید اشاره برخی عبارات در یکسـان معتوه را تشکیل داده
پوشی از سایر مصادیق بوده است.ناشی از تمرکز نگاه بر این مصادیق مشترک و چشم
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ری از ماندگان ذھنی دارای اراده و درک که تـوان نسـبی اداره زنـدگی را در بسـیا    ب. عقب

امور دارا ھستند. البته ممکن است در اموراتی چون انتخاب ھمسـر یـا مباحـث مـالی نیازمنـد      
ھـا را  توان آنوجه نمیھیچکمک باشند. این افراد قطعاً از دایره جنون خاص خارج ھستند و به

در زمره مجانین خاص موضوعاً یا حکماً محسوب نمود. ھرچند ممکن است بسـته بـه آثـاری    
دم درک بـدیھیات، نـاتوانی در امـور اقتصـادی، تشـخیص ضـعیف حسـن و قـبح کـه          چون ع

ھای عقلی دارای مصادیق مشترک باشد.ماندگی ایجاد نموده، با سایر عارضهعقب
ھـا صـادق   مانده ذھنی بـر آن ای بوده که عنوان عقبگونهھا بهج. مجانینی که رشد عقلی آن

ماندگی ذھنی ھمواره با انتظار ظھور عالئمی در جسم عنوان نمونه نگاه عرف به عقبنیست. به
و خصوصاً در صورت ھمراه است؛ بر ھمین اساس است که بـه برخـی از افـراد تنھـا مجنـون      

شود و حتی با نگاه عرفی که از دقت کمتری نسبت بـه نگـاه کارشناسـانه برخـوردار     اطالق می
نیست. شاید سخن برخی بزرگـان  است اطالق ھر دو عنوان مجتمعاً در برخی مصادیق صحیح 

که اشاره به نبود مصداق مشترک بین این دو مفھوم داشت نیز ناشی از تمرکـز نگـاه بـر مـوارد     
دوم و سوم، یعنی موارد افتراق باشد.

ھمانی بین دو عنوان در دو علم مختلف با توجـه بـه تعـدد جھـت،     در دایره مفاھیم این-۵
ای مترادف در روانشناسی پیدا نمـود؛ امـا در دایـره    ته واژهتوان برای عغیرممکن است. لذا نمی

شده در ھر علم، بـه پیونـد، ارتبـاط و نسـبت بـین      ھای گفتهتوان از مقایسه ویژگیمصادیق می
مصادیق در دو علم دست یافت و به تقویت و تقریب انگارھای فقھی و پزشکی کمک نمود.

مانـدگان  توان در پیوند با عقـب شخیص و ابتال میافراد مبتالبه عته را با توجه به زمان ت-۶
ھای یاد زدایشی بررسی نمود. با ایـن توضـیح   ذھنی یا مبتالیان به دلیریوم، زوال عقل و اختالل

که طیف عته و تراز بیماری باید کامالً با یکدیگر تطبیق داده شوند و اال صـدور احکـام مشـابه    
ر است.برای مصادیق مختلف و بالعکس، آفتی ناگزی
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