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 » سعيد افغانی –سعيدی « امين الدين الحاج داکتر 

  ٢٠١٧ نومبر ١٦
  

 معتوه مادر زاد
الخره مقام و منزلت ھر انسان نظر به حاالت ا ، و بدر قوانين جھان  در معامالت و روابط انسانھا، حقوق و وجايب شان

رفته شده که منطق ظاھری خود را نيز گباريکی ھا و حاالت عينی انسانھا در نظر  روانی، صحی و جسمی شان ،

  .داشته و دارد

پرداختن . است رفته شده گ بنده با هللا يعنې در مسايل عبادتی نيز در نظر ۀاين باريکی ھا، حقوق و وجايب حتی در رابط

  .به اين ھمه باريکی ھا ايجاب بحث طويل فقھی را دارد اما من ھدفمند به جوانب انتخابی ذيل تمرکز دارم

  

  :معتوه دربين انسانھا 

سبک عقل يا کم عقل، ناقص العقل  وبيھوش که  معتوه دربين انسانھا  به انسان ديوانه ، مجنون ، ديوانه وار، عصبانی،

 .شود کند، اطالق می ات مانند ديوانگان صحبت وحتی تحرک  میدر برخی از اوق

  ).کم عقل ، سبک عقل وسرگردان ( معتوه عبارت است از : سدينو فرھنگ عميد در تعريف معتوه می

 : آمداه ست ) سنن الترمذی١٤٢٣(در حديثی شماره 

َرفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن «  ِ قلم :  ( ترجمه»  المجنون حتى يعقل او يفيقُ

که بزرگ شود  که بيدار شود، از طفل تا اين تا اين) خوابيده(از سه شخص برداشته شده است، از شخص نائم ) تکليف(

  :وياھم آمده است .) که به عقل يا به ھوش بيآيد تا اين) ديوانه(و از مجنون 

بی ااين حديث در سنن (» يقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقلعن النائم حتى يست: رفع القلم عن ثالثة«

  .را صحيح دانسته است  ذکر گرديده وشيخ البانی آن)  ٢٠٤١(سنن ابن ماجه ) ٣٤٣٢(سنن النسائی )٤٣٩٨(د وداو

 : از انسانھا برداشته است سه کتکوریی خاصی مکلفيت را از دوش ئ در حديث فوق با زيبا

 .دارای تکليف نمی باشد  شود که به دليل نقصان در عقل،  خطاب مییبه انسان : مجنون - ١

که دليل آن ھمان  نقصان در بلوغ و رشد، که دارندۀ تکليف نبوده و شرع اورا مکلف نساخته است ، البته  : صغير - ٢

زيرا در بسياری از ) جسمانیبزرگی (که به حد بلوغ برسد ، ھدف در اين جا بلوغ عقلی است ونه کبر جسم  تا زمانی

  .ًاوقات ديده شده که بسياری از اشخاص ظاھرا بزرگ شده اند اما به بلوغ الزم عقلی نرسيده اند

 .سر ببرده که در خواب باشد ويا ھم در حالت کوما ب شخصی:  نائيم -٣
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آيد که شرط تکليف متضمن عقل و بلوغ می باشد؛ با اين حال، شخص دست می ه پس از احاديث فوق الذکر چنين نتيجه ب

 .مجنون يا معتوه مکلف به اجرای امور شرعی نمی باشند 

 ! محترم ۀخوانند

  :ورشديم آکه در فوق ھم ياد  طوری

 قرار داشته باشد و عته در لغت به نقصان عقل اطالق می» عته «به شخصی اطالق می گردد که در حالت : معتوه

 .شود، غير از حالت جنون و دھشت

در اصطالح فقھاء با مفھوم مشابه لغوی، اختالل در عقل را گويند که صاحب خود را کم فھم، مختلط الکالم » عته«

که در تصميمات خويش دچار اشتباه شده و تدبير  شخصی(و فاسد التدبير ) شخصی که کالمش اختالط داشته باشد(

ًکه اکثرا در  دانند، ًعلت ايجاد چنين عارضه ای را در شخص معموال عوارض عقلی میعلماء ) درست گرفته نتواند

 .شود زمان والدت به شخص ايجاد می

ش خارج  از مشکلیکه مشکل دارد و بخش ر معتوه باوجود اينگکه ا  ذيل نيست است وآن اينۀين بحث دو مسأل اھدف از

در برابر ھمچو اشخاص چه بايد  وضع خويش پا فشاری دارد،از انتخابش است، موضع و نظر نادرست دارد و بر م

 کرد؟

 داد تا  راه جخره در ضمن تالش ب جواب ساده وبسيط ھمين است که بايد درمقابل آن ازصبر و حوصله کار گرفت، و

دايت نيکی ش دعا کرد که  هللا تعالی برايش ھو در اخير به حق. کرديم تا وی را متقاعد به حق ئجو نما و ی را جستئھا

  .ذردگ موضع نادرست، درۀش در نتيجتخلفنموده و از 

که در خواب ھستند ، بنابر ھمين  که برخی انسانھا نسبت به اين » خواب«ر در حالت ھای فوق الذکر گو ھدف مھم دي

ء، غلطی و مرتکب خطاًر عمدا خود را به خواب زده و به اين بھانه گولی  ا.شوند   معذورين شماريده میۀعلت در جمل

ًمثال . ل استوو و مسؤگکه بايد بکند، نمی کند اين حالت عذر نيست و به صورت کامل جواب کردن کاریاشتباه با ن

شتانده و خود را به خواب زده و ادای گبيند و از آن رو ی تخلف را میئحاکميت و يا څارنوالي، مرجع عدلی و قضا

  .و استگی مسؤول و جوابگه خواب زدًمسؤوليت نمې کند که درين صورد کامال چنين ب

ي را در صورت ارتکاب تخلف به ضد ملت با عدم اجرای کاری که بايد بکند و نه گ را عفوه و به خواب زدمعتوهالھی 

 و من هللا التوفيق. ًاوال ھدايت و در صورت عدم ھدايت به قھر وغضب خويش گفتار سازد . کرده
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