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 ؛بلوغ نگاه فقه تطبيقي به سنّ

 
 ١)دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران ـ پرديس قم(آبادي  عليرضا اسماعيل   
 )علوم پزشكي سبزوار ةمربي دانشكد و پرستاريآموزش كارشناس ارشد ( حميده يزدي مقدم   

 چكيده      
 يه برخكاند  را برشمرده يعالئم، فرد بالغ از نابالغ ييشناسا ينظران برا صاحب

ان فقها يم» سن«مانند ، گريد يرفته شده و برخيهمگان پذ ين عالئم از سوياز ا
ا عالمت بلوغ سن ر اساساً، تدر فقه اهل سنّ يگروه. خته استياختالف برانگ

ن يهـم سـن   يگروهـ ، در مقابـل . اند گر عالئم رفتهيو به سراغ د اوردهيبه شمار ن
عالمـت بلـوغ    سـن  ،گر عالئميه در نبود دكاند  بلوغ برشمردهي برا را يمتعدد

 .خواهد بود
. خورد مي به چشم يگريد ةعه هم بر سر سن به گونياختالف نظر در فقه ش      

تمـام  سـال   نـه سن را عالمت بلوغ دانسته و آن را ، صوصان با توجه به نينيشيپ
آن سـان  ، دگاهيـ ن ديـ ا. اند ردهكپسر اعالم  يسال تمام برا پانزدهو براي دختر 

بـه صـراحت از آن    يمتر مخالفكه كه انداخته يآنان سافتواهاي ها و  شهيبر اند
 فـت اي يـي آرا، انينيشـ يسـخنان پ  يدر البـال  ،نيـ بـا وجـود ا  . رده استكانتقاد 

                                                        
١. ismailabadi@gmail.com 
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ته ي نداشـ رش همگـان يپـذ ، ن عالمـت يـ ه اكآن است  يايه خود گوك شود مي
 .است
ــروزه       ــه مقتضــ   ام ــا توجــه ب ــانيمعاصــران ب ــ يانكــو م يات زم ــه بررس  يب
آن  يده و نسبت به درستيشكنقد  ةان پرداخته و آن را به بوتينيشيپ يدگاههايد

ه در اثـر عوامـل   كـ  يعيبط يا دهينسبت به پد، ن دستهيبه باور ا. اند ردهك ديترد
ضـابطه   يكتوان  مي چگونه، دينما مي گر متفاوتيبه فرد د يگوناگون از فرد

)سـاله   نـه از دختر  ،نيافزون بر ا ؟را عالمت بلوغ دانست) سال پانزدهو  نه سن
ف يالكـ تكه  توان انتظار داشت مي چگونه ،دهينرس يو جسم يركه به رشد فك

 ند؟كت يرا رعا يشرع
 ايـ عالمـت بلـوغ اسـت و آ   ، سـن  ا اساسـاً يـ ه آكـ ن اسـت  يون پرسش انكا      
 ييا عالمتهـا يـ چه عالمـت  ، بلوغ دانست و باالخره يتعبد ةتوان آن را امار مي
 رد؟يد قرار گيعمل با كبلوغ وجود دارد و مال يبرا

 .تسنّ ،دي، نصوص، كتابتعب ةبلوغ، عالئم بلوغ، امار سن :يواژگان كليد
 مقدمه
كودكي به بزرگسالي امري تدريجي و همراه با پيچيدگي و دشواري اسـت   انتقال از

، گذار ةن دوريدر ا. هاي اجتماعي فرهنگي هر فرد دارد ه ارتباط تنگاتنگي با زمينهك
ي، زند و سرشـار از انـرژ   مي عشق و اميد در او موج، رسد ي ميفرد به رشد و بالندگ

؛ اسـت  يزنـدگ  يهـا  ن دورهيتر سالم ،ن دورهيدر مجموع ا. باشد مي ينشاط و شاداب
هــا و يماريجســته و هنــوز بــا ب كيودكــن دوره فــرد از مخــاطرات دوران يــرا در ايــز

اسـت در گـذر از    ين دوره پلـ يـ ا ،ن روياز ا؛ فاصله دارد يبزرگسال ةدور يهايناتوان
 .يبه بزرگسال كيودك

بـزرگ در او   يلتحو ،هر فرد يو در آغاز جوان يراه زندگ ةميدر ن ،نيبا وجود ا
فرد  يو بدن يجسم يه قواكبه موازات آن؛ دنبال دارده را ب ييامدهايه پكدهد  مي رخ

گردد و  مي وفاكدار و شيز بيناو  يجنس ياستعدادها ،گذارد ي ميرو به رشد و بالندگ
 يراه زندگ ةميبلوغ در ن ةحادث، نيبنابرايابد؛  ميازدواج را  يب فرد آمادگين ترتيبد

ر ابعــاد دالت عميــق و شــگرفي اســت كــه موجــب تحــو ييدادهايــرو ينتــر از مهــم
 .دشو مي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي نوجوانان

برخـوردار   يگـاه يان اقوام و ملل از چنـان جا ينون در مة بلوغ از گذشته تاكحادث
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 يحقـوق  يمذاهب و نظامها ،انياد البته .گرفتند مي آن را جشن، اقوام يه برخك بوده
بلـوغ   ،انيـ ا اديـ و  ياتب حقـوق كرا در نظامها و ميز؛ اند دور نبودهه ن توجه بياهم از 

در  ،نمونـه  ياربـ ؛ شـده اسـت   مـي  بر آن مترتب يآثار مهم، داشته يخور گاه دريجا
ل خانوادهكيتش« حقوق بشر يجهان يةاعالم ١٦ ةماد ،زن و مرد بالغ دانسـته شـده    حق

ه البتـه منظـور از بـالغ    كازدواج دارند  بالغ حقزنان و مردان  ،دگاهين ديو از ا» است
 .ستيمعلوم ن

هـم از بررسـي بلـوغ بركنـار     ) شيعه و سـني  ايفقه(نظران حقوق اسالمي  صاحب
از جملـه آنكـه حـدود و    ؛ آورد مي دنباله بلوغ آثار متعددي ب، زيرا در فقه؛ اند نبوده

شـود و از ايـن    مـي  نوشتهاز زمان بلوغ بر فرد  ...)روزه و، چون نماز(تكاليف شرعي 
مرتكب فعل ممنـوعي  ، اگر فرد بالغي، به ديگر سخن؛ شود مي فرد بازخواست ،زمان

پـس هـر   . گـردد  مـي  حد بـر او جـاري  باشد،  )سرقت مانند حد(شود كه مستلزم حد 
بـا ايـن   . بالغي در اسالم بايد واجبات و محرمات را پاس بدارد و آن را رعايـت كنـد  

سـنّي،  فقـه  حـوزة   فقه شـيعه و چـه در   ةچه در حوز، نظران احباين دسته از ص ،همه
ايـن اخـتالف بـر سـر عالمـت بلـوغ        .داستان نيستند عالئم بلوغ با يكديگر هم ةدربار
ي، شـيع  ة فقـه در حـوز  ،افزون بر ايـن  .بسيار است »روييدن موي زهار«و  »سن«بودن 

و در بسـيار بـوده   بلوغ دختر هم از گذشـته بـه صـورت پراكنـده      اختالف بر سر سن
 ديدگاه مشهور در فقـه را كـه سـن   ، معاصران .معاصر به شدت باال گرفته است ةدور

به انتقاد گرفتـه   ،داند را پانزده سال تمام مي پسرسن بلوغ و را نه سال تمام بلوغ دختر 
و ندانسته  سن را عالمت بلوغ گروهي اساساً، در اين ميان .اند و راه حلهايي ارائه داده

 .اند ه ديگر عالئم بسنده كردهب
ساله به رشد عقلـي و جسـمي    نهبا توجه به واقعيتهاي موجود كه دختر  ،به راستي

در نبـود ديگـر عالئـم     ، آيـا اموال خود را ندارد ةنرسيده است و توانايي حفظ و ادار
 او را مشـمول احكـام الهـي دانسـت     وكـرد   بالغ فرضرا ساله  نهدختر توان  ، ميبلوغ
 ويـژه دختـران  ه بـ  ،آيا چنـين بالغـاني   ؟شود مي ود و تكاليف الهي بر او نوشتهحدكه 
 ،د و يــا بــا آنـان ازدواج كــرد؟ آيــا صــرف ســن نمــوتــوان مجـازات   مــي ســاله را نـه 

 تـوان بـه جـاي سـن بـه      مـي  عالمت بلوغ اسـت و مـالك عمـل بايـد قـرار گيـرد يـا       



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

١٣
٨٧

 / 
رة 
شما

٢٧

 اهـل سـنّت  مـذاهب  عه و شـي عالمتها بسنده كرد؟ اين نوشتار با نگاهي بـه فقـه    ديگر
 گفتـه  گـويي بـه پرسشـهاي پـيش     و با استفاده از دستاوردهاي علـوم در صـدد پاسـخ   

 .است

 شناسي واژه. 1
 ،اعـم از مكـان  ؛ رسـيدن بـه نهايـت و پايـان چيـزي     « در لغت عبارت اسـت از  »بلوغ«

يـا   »بلـغ الغـالم  «: ماننـد ؛ شـود  مـي  اضافه »بلوغ« ةهنگامي كه واژ .»زمان يا كار ديگر
 در ايـن بــاره  ابـن منظــور . دانســته شـده اســت  »احـتالم «بـه معنــاي  ، »یبلغـت الجــاري «

 :نويسد مي
» یبلغـت الجـاري   که بلغ وقت الكتاب عليه و التكليف و كـذل نّأاحتلم ك: بلغ الغالم«

، بالغ شـده اسـت   ،پسر چون به احتالم برسد؛ 
نوشتن احكام بـر او فـرا رسـيده اسـت و همچنـين اسـت       گويي كه وقت تكليف و 

 .بلوغ دختر ةدربار

مراد كه  هشدأا بلغ و لم : آمده است »به انتها رسيدن«بلوغ در قرآن نيز به معناي 
در تفسير آن اختالف نظر است وبلوغ و جواني است  رسيدن به سن 

. 
به باور ايـن  . دانسته شده است »رشد«سان نيز به معناي شنا بلوغ از نگاه برخي واژه

 :كند مي چنين نقل تهذيبابن منظور از كتاب . رشد :يعني؛ بلوغ، دسته
»پسر و دختر چون بـه  ؛ » دركا و هما بالغانأذا ی، إو الجاري بلغ الصبي

 .اند بالغ شده، درك و رشد برسند

اي بـراي بلـوغ مطـرح     ويـژه  سـن ، ن و اهـل لغـت  شناسا از نگاه واژه ،بدين ترتيب
بسـنده   »احـتالم «و  »رشـد « اند و تنها بـه بيـان   خاصي را بيان نكرده سن، نيست و آنان

 .گواه بلوغ است، اند كه رسيدن به اين حد دهنمو
كودكي كه با پايان يافتن ايـن   ةپايان يافتن دور بلوغ در اصطالح عبارت است از

تواند در  مي نويسد و فرد مي تكاليف شرعي را بر فرد بالغ، شارعگذار يا  قانون، دوره
 . اموال خود تصرف كند
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 بلوغ در فقه اهل سنت سنّ .2
از جملـه موضـوعهاي   » روييدن مـوي زهـار  «سن بلوغ در فقه اهل سنّت نيز مانند عالمت 

با يكديگر  ،دي بلوغ استتعب ةامار »سن«اختالفي است و مذاهب فقهي درباره اينكه 
، ندانسته و در مقابل »بلوغ ةامار«سن را ، چه برخي از مذاهب فقهي؛ داستان نيستند هم

ولي در ميان اين گروه هم اختالف نظـر  ، اند بلوغ برشمرده ةرا امار »سن«مذاهبي هم 
 . تعبدي بلوغ است يا نه؟ ةامار، كه آيا سن وجود دارد

 عالمت بلوغ نبودن سن. 1ـ2
بلوغ ندانسـته   ةسن را نشان، در قولي كه از او نقل شده است، پيشواي مالكيان، مالك

 بلـوغ  ةداود نيز سن را امـار . كند مي و بر ديگر عالئم از جمله احتالم و حيض تأكيد
اگر فردي بـه چهـل    ي،به باور و. بلوغ است ةنشان، داند و بر آن است كه احتالم نمي
ديـدگاه  ، بـا وجـود ايـن    . بالغ نيست، ي برسد و محتلم نشودسالگ

سال دانسته است و پيـروانش هـم    هفدهديگري از مالك نقل شده كه او سن بلوغ را 
 اند سال را سن بلوغ دانسته هيجدهو  هفده

انـد كـه    بلـوغ برشـمرده   سـالگي را سـن   پـانزده هم  ولي گروهي از آنان،   
 .  اند عبداهللا بن وهب و عبدالملك بن الماجشون از اين دسته

نقـل شـده و    روايتي است كه از پيامبر، نمايد كه مبناي اين ديدگاه مي چنين
حـائض   ی صـال اليقبل اهللا«: فرمايد مي پيامبر: ترمذي هم آن را حسن دانسته است

از ايـن  ؛ شده است مقيد لزوم پوشش داشتن زن به حيض، در اين روايت .»ال بخمارإ
 ةدر روايتهاي اين چنيني ديگري هم دربار. حيض عالمت بلوغ دانسته شده است ،رو

 . بلوغ دانسته شده است ةاحتالم نشان ،پسران

 وغ بودن سنعالمت بل. 2ـ2
اخـتالف نظـر بسـيار    ، نظـران  در ميان اين دسته از صـاحب  ،همان گونه كه اشاره شد

 .بلوغ اعالم شده است سن، سال نوزدهسال تا  پانزدهاي كه از  به گونه ؛است
ي، و. بلوغ پسر نقل شـده اسـت   سن ةاز ابوحنيفه دو ديدگاه متفاوت دربار) الف
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بلـوغ پسـر را    سن آورده، در حالي كه لغ به شماربا سالگي هفدههمواره در را  دختر
چنــين . دانســته اســت ســالگي ، نــوزدهي ديگــريســالگي و در جــا هيجــدهدر جــايي 
آنجـا كـه   : انـد  انديشي واداشته و در رفع تعارض گفتـه  پيروان او را به چاره، تعارضي

سـال تمـام اسـت و در     هيجـده منظـور  ، سال دانسته شده اسـت  هيجدهبلوغ پسر  سن
رسـيدن  سال  نوزدهمنظور به ، بلوغ مطرح شده است سن براي سال نوزدهآنجايي كه 

 .تعارضي وجود ندارد ،ديدگاه بنابراين ميان اين دو؛ گذاردن به اين سن است و پا
ســال  پــانزدهبلــوغ دختــر و پســر را تمــام شــدن  ســن، اوزاعــي و ابويوســف) ب
پـانزده  (سـن  ، معلوم باشـد ، دت فرداگر تاريخ وال، شافعي هم معتقد است. اند دانسته
 ةروييدن مو بر زهار نشان، نباشدروشن ولي اگر تاريخ والدت ، بلوغ است ةنشان) سال

ولـي  ، دانـد  نمـي  سن را عالمـت بلـوغ  ، كافر ةباز از او نقل شده كه دربار .بلوغ است
 .داند مي آن را عالمت بلوغ، مسلمان ةدربار
 اند بلوغ برشمرده ةنشانسالگي را  پانزدهحنبليان نيز ) ج

. 
از انتقـاد   خاليسازد كه اين ادله  مي روشن هاديدگاهاين هر كدام از ة بررسي ادل

 .نيست

 موضوعيت داشتن سن ةادل .1ـ2ـ2
شتم و سال دا چهاردهمن در روز جنگ احد : گويددر روايتي ابن عمر  .١ـ١ـ٢ـ٢

ولـي در  ، پيامبر اجـازه ندادنـد  ، چون از پيامبر براي شركت در جنگ اجازه خواستم
 .دادندرا شركت در جنگ  ةاجاز، ساله بودم پانزدهروز جنگ خندق كه 

و در  ساله شدن ابن عمر به دليل پانزده اين روايت گوياي آن است كه پيامبر
، پـانزده  بنـابراين ؛ انـد  دادهرا به او شركت در جنگ  ةاجاز به دليل بالغ شدن او ،واقع

بن عبدالعزيز هم در زمان خود در دسـتوري بـه واليـان     عمر .بلوغ است سن، سالگي
برخـي از   . بلوغ اعالم كرد اين سن را سن، حكومتي
بلـوغ   عالمت، سال پانزدهاگر سن بق اين روايت، نظران بر اين باورند كه مطا صاحب
بـه  ، به ديگر سخناست؛ دليل  ادعايي بي، ديگري براي بلوغ بيان شود هر سن، نباشد
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 تعبدي بلوغ است ةاماراين داللت دارد و  »سال پانزده سن«روايت بر ، اين دسته باور
. 

 :روايت كرده كه فرمودند س از پيامبرنَاَ .٢ـ١ـ٢ـ٢
؛ »خذت منه الحدودأكتب ما له و ما عليه و ی، سن یشرذا استكمل المولود خمس عإ«

شـود و   مـي  حقـوق و تكـاليف بـر او نوشـته    ، سالگي تمام برسد پانزدهچون فرد به 
 . گردد مي حدود بر او جاري

ايـن   شـوند و در  مـي  بـالغ ، سال تمام پانزدهدختر و پسر با رسيدن به ، بدين ترتيب
 .يابند مي آمادگي ازدواج ،سن
مـن هـم در ميـان     ،قريظـه  در زمان جنگ بـا يهوديـان بنـي   : عطيه گويد. ٣ـ١ـ٢ـ٢
كـه  را كسـاني  ، قريظه بودم كه دستور كشتن افراد بالغ صادر گرديد و مسـلمانان  بني

موي بر كساني را كه يعني ؛ آزمودند مي بلوغشان مشكوك بود با توجه به موي زهار
گذاردند و مـن   مي زنده، او را كشتند و در غير اين صورت ، مين روييده بودزهارشا

 . هم از جمله كساني بودم كه زنده ماندم
 دهد كه پيـامبر  مي و خلفاي راشدين گواهي عملي پيامبر ةسير .٤ـ١ـ٢ـ٢

از غنـايم  را هم آنـان  سـ ، در آن) سـاله  پانزده( به هنگام جنگها و شركت جوانان بالغ
بن خطاب و عثمان هم بر اين بـوده كـه    عملي عمر ةسير ،افزون بر اين. پرداختند مي

 كـرده و جزيـه از آنـان    مـي  جـاري  ،حدود را بر كساني كه موي بر زهارشان روييده
 . اند  ستانده مي

 يابي ادلهنقد و ارز .2ـ2ـ2
؛ دي بلوغ اسـت تعب ةامار، سال پانزده روايت ابن عمر داللتي ندارد كه سن .١ـ٢ـ٢ـ٢

. مضـطرب اسـت  ، در واقـع و زيرا اين روايت از چندين سو مورد انتقاد قـرار گرفتـه   
نخست آنكه روايت به طرق صحيح ديگري و توسط راويان موثق نقـل شـده اسـت    

ابـن عمـر   ، مطابق اين نقل صـحيح . اي متفاوت استگفته تا اندازهكه با روايت پيش
 ،بدين ترتيب .»...يوم الخندق فلم يجزني و لم يرني بلغت عرضت علي النبي«: گويد
صحيح ، شده به صدر روايت كند و اين بخش افزوده نمياي  اشارهبه سن خود راوي 
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وي از سـ . اسـت مـوثقي  نقل شـده كـه راوي    »بن جريح یجالل«چون از طريق  ؛است
اي  چنـين افـزوده  آن، آغـاز   درروايت به طريق ديگري هم نقل شده اسـت و  ، ديگر
 »...نـي و فرد یبن ثالث عشرايوم بدر و أنا  عرضت علي رسول اهللا«: شود مي ديده

 .نمايد مي ضعيف، كه اين روايت
بـا   ،كنـد  مـي  گفتـه كـه راوي بـه سـن خـود اشـاره       دو ديگر آنكـه روايـت پـيش   

جنـگ خنـدق بايـد در سـال      ،چه مطابق روايت؛ ناسازگار است رويدادهاي تاريخي
جنـگ خنـدق   ، نگاران نظر تاريخ ةدر حالي كه بر پاي، چهارم هجري روي داده باشد

 .ساله بوده باشد شانزدهدر سال پنجم هجري رخ داده است و راوي در آن سال بايد 
بـه آن   رويدادي ويژه و حكـم نـاظر  ، سه ديگر آنكه حضور و شركت در جنگها

 .كردبرداشت از آن را توان حكمي عام  نمي پس. هم ويژه بوده است
از سـويي احتمـال دارد   . است رسد چند احتمال در اين موضوع مطرح مي به نظر

 ةاجـاز ، محـتلم شـده اسـت   ، راوي در آن سـن ، دانسته مي با توجه به اينكه پيامبر
 پانزدهنه  ،بوده »احتالم« ،زهت اجاعلّ، داده است و در واقعبه او شركت در جنگ را 

قـدرت بـدني و توانـايي رزم     سـبب بـه   احتمال دارد پيـامبر ، از سوي ديگر. سال
 ةسـير  .وابـالغ بـودن    سـبب حضور در جنگ را داده است و نه به  ةاجازبه وي راوي 

همراهـان و   ، پيـامبر در جنگهـا ؛ زيرا معمـوالً  كند مي عملي هم اين مهم را تأييد
آزمودند و هر كس بالغ و حتي فرد  مي در كارزار را پيش از جنگ گانكنند شركت

را كه از قدرت بدني باال برخوردار بود و توانـايي جنگيـدن   ) مراهق(نزديك به بلوغ 
مـانع حضـور بـالغ يـا نابـالغ      ، كردند و در غير ايـن صـورت   مي با خود همراه ،داشت
بـن   یتواني جسـمي سـمر  بـه دليـل نـا    حتي نقل شـده كـه پيـامبر    .شدند مي ناتوان
به رافـع بـن خـديج اجـازه      ،او را از شركت در جنگ باز داشتند و در مقابل، جندب

ايـن دو را بـه   ، فرمودند و چون به ايشان گفته شد كه سمره هم توانايي كـارزار دارد 
بـه  ، خواند و هنگامي كه سمره در زورآزمايي برتري خود را نمايانـد  زورآزمايي فرا

و سـال هـيچ    پيامبر از سن، بدين ترتيب . كار داد پي ةاو هم اجاز
 بـا  ،بنـابراين ؛ يك از اين دو نفر نپرسيدند و تنها به توانايي جسميشـان توجـه كردنـد   

 و گيـرد  مـي حجيت آن مورد ترديـد قـرار   ، روايت ابن عمر ةچنين احتمالهايي دربار
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 .بدان عمل كرد توان نمي
 هم نـاظر بـه زمـان جنـگ اسـت و حكمـي ويـژه را بيـان         روايت عطيه .٢ـ٢ـ٢ـ٢
بلوغ پسران دانسته شده است و نسبت  ةبرآمدن موي زهار نشان، افزون بر اين .كند مي

 .به بلوغ دختران داللتي ندارد
چه آنان مطابق اجتهاد ؛ ت باشدتواند حج نمي خلفاي راشدين هم ةسير .٣ـ٢ـ٢ـ٢

ههاي ديگر نخواهد بود و اجتهادهاي ديگـر را  و اين نافي ديدگا اند خود عمل كرده
 .كند نمي نفي
ت نوشـته شـدن   سـالگي تمـام را علّـ    پـانزده روايت انس كه رسيدن بـه   .٤ـ٢ـ٢ـ٢

كمتر از سوي فقها مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه و تنهـا ابـن        ،داند مي حقوق و تكاليف
 ه بـودن ر امـار ترين دليلي كـه بـ   عمده ؛ چرا كهقدامه مقدسي بدان استناد كرده است

نظـران بـدان توجـه     روايت ابن عمر است كه اكثر صاحب، بلوغ اقامه شده است سن
سن موضوعيت ندارد ، تاهل سنّ يرسد از نظر فقها مي حاصل آنكه به نظر. اند كرده

بلـوغ   ةپذيرش سن به عنوان امـار  ،چه از سويي؛ بلوغ دانست ةتوان سن را امار نمي و
 ناسـازگار ، دانـد  مـي  كه احتالم را شرط بلـوغ  ـآمد مير ادامه د ـ با ظاهر برخي آيات 

گفته هم بـر موضـوعيت داشـتن سـن داللتـي       روايات پيش، از سوي ديگر. نمايد مي
البتـه بايـد   . مالك بلوغ را برآمدن موي زهـار دانسـته اسـت   اين روايات بلكه ، ندارد
بـا روايـاتي    واياتحتي اين ر .اين عالمت هم اختالف نظر بسيار است ةدربار گفت،

 :مانند؛ داند هماهنگي ندارد مي بلوغ ةكه احتالم و حيض را نشان
 .»ي يحتلمحتّ عن الصبي... رفع القلم عن الثالث«:  پيامبراز  حديث رفع) الف
 .»حالم ديناراً خذ من كلّ«: به معاذ پيامبر ةفرمود) ب

 .خود نقل كرده است سنناين دو روايت را ابوداود در 
 .»ال بخمارإحائض  یيقبل اهللا صالال«:  پيامبر) ج
حكام تجب علـي المحـتلم   الفرائض و األ ّ جمعوا علي أنأ و«: ابن منذر روايت) د

 . » بظهور الحيض منها یالعاقل و علي المرأ
عالمت  ،دختران در »حيض«در پسران و  »احتالم«كه بدين ترتيب بايد بر آن بود 

 .احكام شرع منوط بدان است، بلوغ بوده
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 بلوغ در فقه شيعه سنّ .3
ي بــه بررســي عالئــم بلــوغ و از جملــه ســن ســنّ يشــيعي هــم بــه ماننــد فقهــا يفقهــا

سـال تمـام و در    پانزدهبلوغ در پسران را  ديدگاهي كه سن ،در اين ميان .اند پرداخته
 يشهرتي برخوردار اسـت كـه برخـي از فقهـا     از چنان ،داند مي سال تمام نهدختران 

اخباري مانند مرحوم بحراني را برآن داشته كه تنها به ذكر روايات ايـن بـاب بسـنده    
نقد و بررسي روايات را ضـروري  ، با توجه به چنين شهرتي براي فتوا دادن وي. كند

حتـي ايـن    . داند  مي را موجب به درازا كشاندن بحثو اين امر ندانسته 
اي سايه افكنده است كه بابي از كتاب  عاملي به گونه حرشيخ  ةنظريه بر آرا و انديش

ولـي هـيچ يـك از    ، ناميـده اسـت   »سـالگي  نـه ي دختـران در  باب بلـوغ سـنّ  «خود را 
 روايتهايي كه در اين باب گنجانده شده است با عنوان بـاب همخـواني نـدارد   

. 
 پـانزده آغاز ورود بـه  ، اني خود در جاي ديگري از كتاب خودبحر، با وجود اين

بلوغ دانسته است و در همانجا هم ديدگاه خود را  سالگي را سن نهسالگي و ورود به 
بـه  ) سالگي پانزدهورود به (بلوغ پسر  سن ةدربار ،دهد و در ادامه مي به مشهور نسبت

نيز به  بلوغ دختر سن ةو درباريزيد كناسي و روايت حمران استناد كرده است  ةحسن
 .  روايت حمران استناد كرده است

سـال تمـام و    چهـارده بر آن است كه  ،مقدس اردبيلي هم در پيروي از اين نظريه
 جمع ميان اخبار ةاين حكم را شيو وي. بلوغ است سن، براي پسر سال پانزدهورود به 

 سـيزده سالگي و در واقع  چهاردهداند كه آغاز  نمي يدداند و اين احتمال را هم بع مي
زيرا روايت عبداهللا بن سنان مقتضي چنـين حكمـي اسـت    ؛ بلوغ باشد سن، سال تمام

سالگي و ابـن   دهروزه براي دختران را  شيخ طوسي سن، و باالخره 
اند  الگي دانستهس ١٠بلوغ دختران را  سن، در موضوع خمس وسيلهالحمزه در كتاب 

 .سال تمام  پانزدهرا  انبلوغ پسر امروزه نيز برخي از معاصران سن
داننـد  مـي  سـال تمـام   سيزدهرا  انبلوغ دختر و سن 

ــه درســتي.   ــن   ،ب كــدام يــك از اي
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هـر   ؟ت اين همـه تعـارض و اخـتالف نظـر چيسـت     توان پذيرفت و علّ مي را ها يهنظر
 اي استوار است؟ كدام از اين ديدگاهها بر چه پايه

 كتاب. 1ـ3
. است هايي براي بلوغ برشمرده آيات چندي از قرآن به موضوع بلوغ پرداخته و نشانه

لـوغ دانسـته نشـده و    ب ةن نشـان معـي  و رسيدن به سن »سن«، در هيچ يك از اين آيات
 .هاي ديگري تأكيد شده است حتي بر نشانه

الذين لم يبلغوا  وأيمانكم ذنكم الذين ملكت أمنوا ليستآها الذين أييا  : حلم .١ـ١ـ٣
ذنوا كمـا  أطفال منكم الحلم فليسـت ذا بلغ األإو  و  ١ ...اتالحلم منكم ثالث مرّ

بلـوغ دانسـته شـده     ةنشـان  »لـم ح«، در ايـن دو آيـه   ٢. ذن الذين من قبلهمأاست
 ست؟يمنظور از حلم چ يول، است

زمـان   ، أيمكطفـال مـن  ذا بلـغ األ إ«: سدينو ية اخير مير آيدر تفس يراغب اصفهان
ه از يبلوغ در آ«: ديافزا مي داند و مي معنا حلم را با زمان بلوغ همي و ،نيبنابرا؛ »البلوغ
نفس از  ينگاهدار(حلم  ييو توانا يستگيشا، ه انسان بالغكده شده ينام »حلم« آن رو

 . » را دارد) يخشم و بردبار
 دهيداند و به نقل از ابن س مي »احتالم« يحلم را به معنا لسان العربابن منظور در 

ن يبـد  . »و احتلم و انحلم حلم حلماًينومه  يحلم ف«: سدينو مي
، هيبا نقل آي نيز حيطر. باشد مي بلوغ ةاحتالم است و آن نشان، منظور از حلم، بيترت

 ه از امـام صـادق  هم ك يتيدر روا . ند ك مي حلم را احتالم معنا
 .ن معنا اشاره شده استيبه ا ـدر ادامه خواهد آمد كهـ نقل شده است 

 :سدنوي مي جصاص هم در تفسير آيه
دهـد كـه صـرف     مي بر بطالن ديدگاهي گواهي و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ية آ

ةنشـان  ،شـده باشـد  محـتلم  بدون اينكه فرد پيش از آن  راسال  پانزده رسيدن به سن 
بلوغ رسيده و ميان كساني كه به  زيرا خداوند ميان افرادي كه به سن؛ داند مي بلوغ

                                                        
اح كـ ن) سـن (شـما و كسـاني از شـما كـه بـه       بايـد غـالم و كنيزهـاي    !ايد اي كساني كه ايمان آورده«. ١

 .»...از شما كسب اجازه كنند) شبانه روز   سه بار در(اند،  نرسيده
 .»بايد از شما كسب اجازه كنند، بلوغ رسيدند) سن(و چون كودكان شما به «. ٢
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 بلـوغ دانسـته اسـت    ةرا نشـان  »حلـم «گذارد و تنهـا   مين تفاوتي اند، سن نرسيده اين
. 

 )ي يحـتلم حتّـ  الصبي... رفع القلم عن(جصاص در ادامه با استفاده از حديث رفع 
سـالگي رسـيده و    پـانزده ميان افـرادي كـه بـه     ،كند كه طبق اين حديث مي استدالل

 .تفاوتي نيستاند،  كساني كه به اين سن نرسيده
 ن آنسـتم مـنهم رشـداً   إذا بلغوا النكاح فإي و ابتلوا اليتامي حتّ : بلوغ نكاح .٢ـ١ـ٣

و  »احكـ بلـوغ ن «: اين آيه به دو موضـوع اشـاره دارد   ١. موالهمأليهم إفادفعوا 
 .ح هر دو واژه اختالف نظر وجود دارديه در توضك »رشد«

ن يـ به باور ا. احتالم است، احكغ نه منظور از بلوكن باورند ياز مفسران بر ا يبرخ
 ابـد ي مـي  ازدواج يسـتگ يشا يا ن دورهيفرد در چنـ ، نظران دسته از صاحب

ي دن بـه سـنّ  يسـ ررا  احكـ منظـور از بلـوغ ن  ، شـتر مفسـران  ين همـه ب يبا ا. 
 . ابدي مي ازدواج ييتوانافرد ه كدانند  مي

چه از سويي برخي از ؛ خته استيان ميان مفسران اختالف برانگيز مين» رشد« ةواژ
و شـين  ءآن را بـه فـتح را  ، و سكون شين و برخـي ديگـر  ء را مفسران رشد را به ضم 

 نـد كـه رشـد بـه معنـاي     ا در تفسـير آن هـم برخـي بـرآن    ، از سوي ديگـر . اند خوانده
 .ث افسـاد در امـوال اسـت   را فسق باعـ يز؛ ن و توانايي حفظ مال استيدر د ياستوار

، و بـاالخره  اند رشد فكري و عقالني دانسته، رشد را از جمله ابن عباس ،گروه ديگر
تفسـير دوم   ةبر پاي. اند دانسته يو عقالن يركرشد ف يهم رشد را تنها به معنا يا دسته

حتـي اگـر يتـيم بـه بزرگسـالي و پيـري       ، شود نمي مال يتيم به او بازگردانده، از رشد
 صـد اگر يتيمي به ، ندا آن حتي برخي بر .كه رشد او احراز شود، مگر آنده باشدرسي

كه دانسته شـود بـه رشـد    مگر آن شود نمي اموالش به او بازگردانده ،برسدهم سالگي 
در  . عقالني رسـيده و امـوالش را درسـت مصـرف خواهـد كـرد      

ند كه به دليـل وجـود   ا آن و محققان برعه هم اين تفسير پذيرفته شده است ير شيتفاس
فردي كه توانـايي عقالنـي و حفـظ امـوال خـود را      ،  اجماع و روايتي از امام باقر

                                                        
، فتيـد يا) فكـري ( پـس اگـر در ايشـان رشـد    ، زناشـويي برسـند  ) سن(و يتيمان را بيازماييد تا وقتي به «. ١

 .»اموالشان را به آنان رد كنيد
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شود و  نمي اموالش به او مسترد، رشد نيافته است و حتي اگر فاجر باشد، باشد نداشته
 باشـد  توانـد محجـور   مـي  اين آيه داللت دارد كه بالغ هـم ، همين آيه معتقدند ةبر پاي

 . 
ن يبـد ؛ ند كـه رشـد بـه دنبـال بلـوغ اسـت      ا آن نظران بر يشتر صاحب، ببه هر حال

سخني از سن به و  بلوغ دانسته ةرسيدن به رشد عقلي و توانايي جنسي را نشان، بيترت
اي از زندگي  ن به دورهگذارد يعني پا »بلوغ النكاح«، به ديگر سخناند؛  نياورده ميان

 »رشد«آورد و  مي دسته آمادگي زناشويي را ب، كه تواناييهاي جنسي فرد بارور شده
همـين آيـه    ةشيخ طوسي بر پاي .شرط استرداد اموال به صاحبان آن دانسته شده است

 سرپرسـت ، بر آن است كه تا هنگامي كه صاحب مال به رشد فكري و عقلـي نرسـد  
 . وال او را برگرداندتواند مال يا ام نمي
چندين بار در قرآن تكرار شده است كه از آن جمله ، بلوغ اشد: بلوغ اشد. ٣ـ١ـ٣
ال إو التقربـوا مـال اليتـيم      ١، و علماً ه آتيناه حكماًشدأا بلغ و لم : است

من نطفه  من تراب ثم هو الذي خلقكم و  ٢ هشدأي يبلغ حسن حتّأبالتي هي 
يخرجكم طفالً ثم ألتبلغوا  ثمشدلتكونوا شيوخاً كم ثم .٣ 

داننـد كـه در آن قـواي جسـمي و      مـي  يدن به سـنّ يبلوغ اشد را رس شتر مفسرانيب
 :نويسد ميعالمه طباطبايي . رسد مي عقلي به رشد و شكوفايي

نساء  ةسور ٦ ةكه آي چنان ؛رشد است بلوغ و رسيدن به حد؛ »هشدألغ يب« زمنظور ا
 . ر آن داللت داردب

ذكر را ) سالگي ٣٩تا  هيجدهاز (سنين مختلفي  ،مفسران در اين باره، با وجود اين
شـده از سـوي    طبرسي و شيخ طوسي بـه ايـن اخـتالف نظـر و سـنين گفتـه      . اند كرده

، منظـور از بلـوغ اشـد   طبق آن،  كهاند  نمودهو ديدگاهي را نقل  همفسران اشاره كرد
 . احتالم است

                                                        
١ .»او را حكمت و دانش عطا كرديم، رشد رسيد و چون به حد«. 
 .»نيكوترـ نزديك مشويد تا به حد رشد خود برسد) هرچند(جز به نحوي  و به مال يتيم ـ«. ٢
و بعـد شـما را   اي  اي، آن گاه از علقـه  او همان كسي است كه شما را از خاكي آفريد، سپس از نطفه«. ٣

 .»كودكي برآورد تا به كمال قوت خود برسيد و تا سالمند شويد) به صورت(
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اي از زنـدگي بشـر را    مفسران در اين باره كه بلوغ اشد چـه دوره  ،رسد مي نظر به
از ابن عباس روايت شـده كـه در تفسـير    . داستان نيستند گيرد با يكديگر هم مي در بر
 .»رسـد  مـي  سالگي به بلوغ اشد هيجدهكودك در «: است گفته هحتّي يبلغ أشد  ةآي

از ابـن   »بغـوي «زده سـاخته اسـت و بـاز     برخي از مفسران را شـگفت  ،ولي اين سخن
فرد ، اي از زندگي فرد است كه در اين دوره دوره »بلوغ اشد« كند كه مي عباس نقل

سـالگي   چهـل سالگي تا  هيجدهجواني و تعادل است و اين دوره از ، در اوج توانايي
 ٣٣كند كـه   مي طبراني نيز به سند خود از ابن عباس نقل، و باالخره گيرد مي را در بر
بلـوغ اشـد    ةسـالگي را دور  ٣٩گـروه ديگـري هـم     .بلـوغ اشـد اسـت    ةدور، سالگي
اي ميـان   مرحلـه ، بلـوغ اشـد   ةمرحلـ ، بدين ترتيب.  اند  دانسته

 ةغافر و آية سور ٦٧ ةچه از كنار هم گذاردن آي؛ ري استكودكي و بزرگسالي و پي
 نخرجكم طفالً ثم ألتبلغوا  ثمكمشد بلـوغ اشـد   ةشود كـه مرحلـ   مي روشن ١ ،

 ايـن دوره پـس از كـودكي آغـاز     ،بنـابراين ؛ گذار از كودكي به پيري اسـت  ةمرحل
 .انجامد مي گردد و به پيري مي

 تسنّ .2ـ3
 سـال تمـام  نُه و پانزده رواياتي است كه سن بلوغ را ، دگاه مشهورترين مستند دي مهم
 سازد كه روايـات مربـوط بـه سـن     مي ولي نگاهي به روايات موجود روشن، داند مي

رواياتي ؛ داند مي سال تمام نُه و پانزدهرواياتي كه سن بلوغ را ؛ بلوغ چهار دسته است
ان را نـه سـال   بلـوغ دختـر   د و سـن دان مي سالگي دهرا رسيدن به  انكه سن بلوغ پسر

دانـد و   مـي  بلـوغ  سـالگي را سـن   چهـارده و  سـيزده رواياتي كـه  ؛ كند مي اعالم تمام
 .كند مي معرفي انبلوغ دختر سال را سن دهرواياتي كه ، باالخره

 سالگي هفت و هشتروايات  .1ـ2ـ3
ه فـي مالـه و   مرأذا بلغ الغالم ثماني سنين فجائز إ«: فرمايد مي ريكامام حسن عس

 » کسبع سنين فكذل یللجاري إذا تم قد وجب عليه الفرائض و الحدود و
                                                        

تا بـه حـد   ) دهيم حيات شما را ادامه مي(آوريم، سپس  كودك برون مي) به صورت(آن گاه شما را «. ١
 .»رشدتان برسيد
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 سال ده و نهروايات  .2ـ2ـ3
كنـد كـه    مي اين دسته از روايات بيشتر به همبستر شدن با دختران ناظر است و اعالم

چنـين كـاري   ، كمتـر از ايـن سـن   در توان با دختـر همبسـتر شـد و     مي سالگي دهدر 
البته در برخي از اين . مرد ضامن خواهد بود، معيوب شود، حتي اگر دختر .نارواست
آن را از حجيـت  ، د آمده است كه همين ترديـد به صورت مردنه و ده  سن، روايات

 .ازداند مي
و تي لها تسـع سـنين أ  أي يحتّ یيدخل بالجاريال«: فرمايد مي امام باقر .١ـ٢ـ٢ـ٣

 . » عشر سنين
ن فعـل  إفـ  ،من عشر سـنين  قلّأل یالتوطأ جاري«: فرمايد مي امام علي .٢ـ٢ـ٢ـ٣

 . » فعيبت فقد ضمن
و هـي بنـت    ئشـی رسول اهللا دخل بعاّ  إن«: كند مي اسماعيل بن جعفر نقل .٣ـ٢ـ٢ـ٣

 . »أیي تكون امرحتّ یعشر سنين و ليس يدخل بالجاري
و أتي لها تسـع سـنين   أي يحتّ یاليدخل بالجاري«: فرمايد مي امام باقر .٤ـ٢ـ٢ـ٣
 . » سنين یعشر

 نه و پانزده سالروايات  .3ـ2ـ3
 :كند كه فرمودند مي روايت يزيد كناسي از امام باقر .١ـ٣ـ٢ـ٣

ما لها تسع سـنين  الحال و إنّ کي في تلأفتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و ه: قلت... 
ذا دخلت علي زوجها و لهـا تسـع   إ ،نعم«: النساء في الحيض؟ قال کمدر کو لم تدر

: قلـت . »عليهـا و لهـا   یليها مالها و أقيمت الحدود التامإسنين ذهب عنها اليتم و دفع 
بـوه و  أ جهزوالغالم إذا  ّ إن !باخالدأيا «: ؟ فقالیمجري الجاري کالغالم يجري في ذل

أو يشعر في وجهـه أو ينبـت    ی سنیو بلغ خمس عشر أدرکذا إكان بالخيار  کلم يدر
 .» ...ه قبل ذلکفي عانت

 یكتبت الحسن ی سنیذا بلغ الغالم ثالث عشرإ«: فرمايد مي امام صادق. ٢ـ٣ـ٢ـ٣
هـا تحـيض تسـع    أنّ کو ذلـ  کذلكـ تسع سـنين ف  یذا بلغت الجاريئی و إو كتبت له السي
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دختـران   ي است كه معمـوالً سال سنّ ، نهمطابق اين روايت.  »سنين
 .اند شده مي حيض در آن
عالئم بلـوغ در   امام، نقل شده است در رواياتي كه از امام باقر .٣ـ٣ـ٢ـ٣

ا موي بر هنگامي كه محتلم شود يا به پانزده سالگي برسد ي: شمارد ميپسر را چنين بر
دختـر  ؛ دختر ماننـد پسـر نيسـت   : فرمايد مي عالئم بلوغ دختر ةزهارش برويد و دربار

 امـوالش بـه او داده  ، سال داشته باشـد  نهزماني كه ازدواج كند و با او آميزش شود و 
در روايات ديگري .  شود و خريد و فروش او رواست مي

حـدود و تـزويج    ةسـالگي را موجـب اقامـ    نـه رسيدن به ، استكه از ايشان نقل شده 
روايات ديگري هم نقل شده كه سن بلوغ .  داند مي دختر

در روايات ديگري ، و باالخره داند مي سال نهسال و سن بلوغ دختر را  هشتپسر را 
يان يادآوري اسـت كـه بـه   شا. دانسته شده است ده سال و نهيا  نهبلوغ دختر  هم سن 

 .روايات بيشتر اشاره شد ة اخيردست

 سيزده سالروايات  .4ـ2ـ3
روايـت  ، دانـد  مي سال سيزدهبلوغ پسر و دختر را  ترين روايتي كه سن مهم .١ـ٤ـ٢ـ٣

 :روايت شده است ساباطي است كه از امام صادق عمار
ن إفـ  ی سـنی ه ثـالث عشـر  تي عليـ أذا إ: ؟ قالیسألته عن الغالم متي تجب عليه الصال

ن ک إمثـل ذلـ   یو جري عليه القلم و الجاري یفقد وجبت عليه الصال کاحتلم قبل ذل
و جري عليها  یفقد وجبت عليها الصال کو حاضت قبل ذلی سنی أأتي لها ثالث عشر

 . القلم

لـوغ را  بلكـه ب ، بلـوغ ندانسـته   سالگي را سـن  سيزدهامام در اين روايت رسيدن به 
 .منوط به احتالم و حيض دانسته است

ثالث عشـر  ، هأشدذا بلغ إ: منينأميرالمؤقال «: فرمايد مي امام صادق .٢ـ٤ـ٢ـ٣
و لـم  أوجب عليه ما وجب علـي المحتلمـين احـتلم     ی سنیربع عشرو دخل في األ یسن

 . » ...يحتلم
قلـت لـه فـي    : قال: كند مي ن روايتچني ثمالي از امام باقر ةابوحمز .٣ـ٤ـ٢ـ٣
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ه إنّف: قلت. »ی سنی و أربع عشریفي ثالث عشر«: حكام علي الصبيان؟ قالتجري األ كم
 . » حكام تجري عليهاأل ّ إنن كان لم يحتلم فإو « :لم يحتلم فيها؟ قال

سـازد كـه حكـم در هـر يـك بـه        مـي  آشـكار ، درنگي كوتاه در اين سه روايـت 
صراحت در ايـن  نخست ست و روايت منوط شده ا »حيض«و يا  »احتالم«اي به  هگون

 .موضوع دارد

 اجماع .3ـ3
سـال   نـه بلوغ است و دختر در  ةامار ،سن، ادعا دارند كه به اجماع فقها هابرخي از فق

شـيخ طوسـي ايـن حكـم را اجمـاعي و      . شود مي سال تمام بالغ پانزدهتمام و پسر در 
 . داند مي روايات مبتني بر اخبار و

 هنقد و ارزيابي ادلّ .4ـ3
 بررسي دليل كتاب .1ـ4ـ3

زمـان بلـوغ   نـدارد و  موضـوعيت   نمعي دهد كه رسيدن به سن مي بررسي آيات نشان
درسـتي بـر   ه رشد جسمي و جنسي برسد و آيات بـ  ةهنگامي است كه انسان به مرحل

 اسـت كـه انسـان صـالح و فسـاد را درك     چه در ايـن دوره  ؛ كند مي كيدأاين مهم ت
پس در هيچ يك از آيات . كند و از احساسات و هيجانات زودگذر بركنار است مي

بلوغ قرآن براي سن، مشخص نشده است يخاصّ سن. 
 از نظر قـرآن  ،داند و در واقع نمي بلوغ ةسن را نشان، پس هيچ يك از آيات قرآن

احتالم  شده در قرآن براي بلوغ عبارت از عالئم معرفي؛ چه عالمت بلوغ نيست ،سن
 .باشد مي و رشد

 نقد اجماع .2ـ4ـ3
كمـي از   ةزيرا تنهـا عـد  ؛ شده از سوي شيخ طوسي چندان اعتباري ندارداجماع ادعا

اجماعي مـدركي  ، رسد اجماع مذكور مي و به نظر اند فقها به اين دليل تمسك جسته
ديگـر كتابهـاي خـود بـه اجمـاع       در، مـدعي اجمـاع  ، شيخ طوسـي ، از اين رو ؛است

 ده نبايد سـن  ،دانست مي سال را اجماعي نه و پانزده كند و حتي اگر سن نمي اعتنايي
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گفته چندان پايه و  پس اجماع پيش. كرد مي بلوغ اعالم سن، را براي دختران سالگي
 .اساس مستحكمي ندارد

 ارزيابي روايات .3ـ4ـ3
و موجب اخـتالف نظـر    اند خود بدان توجه داشته ترين دليلي كه فقها در فتاواي مهم

توجه به اين مهم ضروري است كه اين . بلوغ است روايات مربوط به سن، شده است
، عملي نبـوي  ةنقل شده است وگرنه در سخنان و سير انروايات همه از معصوم

تنهـا سفارشـهايي در تأييـد عمـل     نشده اسـت، بلكـه   ي براي بلوغ مشخص خاصّ سن
افـراد   ةدربـار ـ  قريظه و مانند آن رخداد كشتن جنگجويان بني ـ  از پيامبر اصحاب

مورد با توجه به روييدن موي زهار حكم رسيده است كه مشكوك ميان بالغ و نابالغ 
در برخـورد بـا روايتهـاي    ، افـزون بـر ايـن   .  شده است جاري نظر 

كرد كـه گرچـه برخـي از ايـن روايـات      بايد به اين مهم توجه  موجود از امامان
 ةت بـر نشـان  اروايـ  ةتكيـ  ،خاصي تاكيد نكرده است و در واقـع  بر سن، صحيح است

بايد بلكه ، انگشت بر سن گذارد نبايد صرفاً ،بنابراين؛ ديگري مانند حيض بوده است
ــصــدور  فضــاي ــان   . ت را بررســيدارواي ــا احاديــث امام ــون در برخــورد ب پــس اكن
بلـوغ   تعارض موجود ميان روايات مربوط به سن كرد و در حلّ چه بايد معصوم

 چه راه حلهايي وجود دارد؟
 ضعيف است و به نظر، داند مي بلوغ دختر را هفت سال حديثي كه سن .١ـ٣ـ٤ـ٣
اين مهم شايد به دليل ضـعيف بـودن روايـت     .كسي بدان عمل نكرده است ،رسد مي
و مورد بررسـي   اي ديگر ضبط كرده به گونهحتي برخي از فقها اين روايت را  .باشد

 نهدر كتابت اين حديث تحريفي روي داده و به جاي ، به باور اين دسته. اند قرار داده
 .ضبط شده است) سبع( سال ، هفت)تسع( سال

ناظر به همبسـتري بـا دختـران اسـت و     ، سالگي داللت دارد دهرواياتي هم كه بر 
سندي ضعيف ، نقل شده ي كه از امام عليروايت. اين ويژگي در آن مطرح است

دارد و داللتش هم ناتمام است و حتي با روايات مستفيضي كه بر جواز دخول در نه 
توان آن را تعميم  ، نمياز اين رو؛  معارض است ،سال داللت دارد
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روايـات  و  سال روايات نه: ماند مي تنها دو دسته روايات ،با اين توضيح ،باالخره .داد
 سال سيزدهسال و با توجه به اينكه داللت و سند رواياتي كه سن بلوغ دختر را  سيزده
 سال مالك عمل خواهد بود ، سيزدهصحيح است، داند مي

. 
سـال و از جملـه    سـيزده نظـران روايـات    گروهـي از صـاحب   ،در مقابل .٢ـ٣ـ٤ـ٣

شاذ است و در ، ساباطي كنند و بر اين باورند كه عمار مي طي را ردروايت عمار سابا
عربـي  ، روايت او شذود و اضطراب بسياري وجود دارد و شايد به جهت آنكه عمـار 

 اشتباهاتي داشته است و باالخره به دليل اعراض مشهور از روايت عمـار  ،اصيل نبوده
و پـانزده   ماع علما بـر اينكـه نـه   اينكه اتفاق و اج در نهايت. توان بدان عمل كرد نمي
.  كنـد  مـي  متن روايت را متزلزل ،بلوغ است سن، سال

ثمـالي نقـل شـده و سـن بلـوغ دختـران        ةدر روايتي هم كه از ابـوحمز  ،افزون بر اين
 »حكام علي الصبيان؟في كم تجري األ :قلت له«: آمده است ،سيزده سال دانسته شده

نـد كـه   ا آن و از ايـن رو بـر   انـد  رسد گروهي صبيان را جمع صبيه پنداشـته  مي نظر به
در حـالي كـه صـبيان    ، كنـد  مـي  بلوغ آنان را بيان روايت ناظر بر دختران است و سن
پس به باور اين دسته با رد .   جمع صبي است و صبايا جمع صبيه

 .رسد مي سالپانزده و  نهه روايات نوبت به عمل ب، سال سيزدهروايات 
گـذاردن روايـات و    نظران هم بـه جـاي كنـار    گروه ديگري از صاحب .٣ـ٣ـ٤ـ٣

و چنـين   روايات مطرح در ابواب مختلف ديدهبين چاره را در جمع ها، اعراض از آن
در ، اخـتالف اسـت  مـورد  به ويژه بلوغ دختـران كـه بيشـتر     ،بلوغ كه سن اند پنداشته

سـال   سـيزده وجوب روزه بـراي دختـر    سن مثالً؛ فقهي متفاوت است ابواب مختلف
 . است
كنند و بر اين  مي اي هم وجود هرگونه تعارض ميان روايات را رد دسته .٤ـ٣ـ٤ـ٣
بلـوغ بـه    زيرا اختالف اخبار در تعيين سـن ؛ اختالفي ميان اخبار وجود ندارد ،باورند

عوامـل ژنتيكـي و فيزيكـي و نـوع     ، اوضاع جغرافيـايي ، يدليل اختالف محيط زندگ
تغذيه افراد است و روشن است كه اين نوع اختالفها در رشد جسمي و جنسـي آنـان   

بـه  . عادت و بلوغ اسـت  ئلةدخالت دارد و موجب ناهمگوني دختران و پسران در مس
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ختـران  د ةسبب در مناطق گرمسير مانند حبشه و عربستان پيدايش عادت ماهانـ  همين
 سالگي است پانزدهو يا  دوازده، سيزدهدر نه سالگي و در مناطق سردسير در 

. 
شـده   هاي مطرح نشانه نظران هم به اين استناد كه اساساً برخي از صاحب .٥ـ٣ـ٤ـ٣

 اين دسته از محققان تنها. اند سن را معيار بلوغ ندانسته اصوالً، در فقه بايد غالبي باشد
كـه   انـد  را مالك بلوغ برشمرده) قاعدگي( طبيعي از جمله احتالم و حيض هاي هامار

؛ دهـد  مـي  سـالگي روي  نـه در  معمـوالً ، همان گونه كـه گفتـه شـد   ، در برخي مناطق
دانند و با توجه به اينكـه   نمي سن را عالمت بلوغ، نظران اين دسته از صاحب ،بنابراين

و عالئـم   هـا  هبيان امـار ، معتقدند نقش شارع، انندد مي بلوغ را امري تكويني و طبيعي
 رسد با توجـه بـه اينكـه سـن     مي نتيجه آنكه به نظر.  متداول آن است

ني معي هم به سن ناشده است و معصومنبلوغ در قرآن و در احاديث نبوي معين 
قـرآن و سـنت   در توجيه روايات مذكور و هماهنـگ كـردن آن بـا     اند، اشاره نكرده

نـان بـا توجـه بـه پرسـش      ، اي نانبوي بايـد بـر آن شـد كـه در احاديـث معصـوم      
سنين متعـددي در روايـات مطـرح شـده      ،و از اين رو اند پاسخ گفته، كنندگان الؤس

 ةتنهـا فرمـود   انـد، بلكـه   اي نكـرده  است و راويان به فضـاي بحـث و بسـتر آن اشـاره    
در ميان روايات هم گـاه معيـاري بـراي     ،از سوي ديگر. اند را نقل كرده معصوم

در  ،به ديگر سخنباشد؛  مي احتالم و قاعدگي بلوغ مطرح شده است و آن عبارت از
و  گفته گاه تصريح شده است كه احتالم و قاعدگي عالمت بلوغ است روايات پيش

، در آن سن داند كه دختر يا پسر معموالً مي دليل طرح و اشاره به سن را آن امام
 .گردد حيض ميتلم يا مح

 ةي را بـه عنـوان امـار   خاصّـ  تـوان سـن   نمـي  بلوغ امري طبيعي است وبه هر حال، 
پس نظر به اينكه بلوغ بر خالف الفاظ عبادات از موضـوعات  . معرفي كردآن مطلق 

عالمت يك امـر  ؛ چه تواند تعبدي باشد نمي عالمت آن نيز، آيد نمي شرعي به شمار
   بيعي باشد طبيعي و تكويني بايد ط

، احـتالم و در دختـر  ، و اين عالمت طبيعي در پسـر   
 .نمعي نه رسيدن به يك سناست  قاعدگي
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 فيزيولوژي بلوغ .4
آن را سـرآغاز   زيـرا انـد؛   گرفتـه  مـي  بلوغ را جشن ،بسياري از جوامع در طول تاريخ
دهندة آن است كـه فـرد    چون اين تغييرات نشان. اند دانسته تحوالت و تغييرات در فرد مي
بلوغ با مجموعه وقايعي كه بـا رهـا شـدن ترشـح ضـرباني      . آمادگي باروري را يافته است

«GnRh» )اثر فيدبك قبل از بلوغ و مهـار مركـزي    در) هورمون گنادوتروپين جفتي
د، به افزايش مقادير گنادوتروپينها و استروئيدها همراه با بروز صـفات  شو منفي شروع مي

 .گردد منجر مي) گذاري منارك و سپس تخمك(ثانوية جنسي و عملكرد بلوغي نهايي 

 بندي آن ثر در بلوغ و زمانؤعوامل م .1ـ4
 محـلّ  ماننـد ، عوامل ديگـري ، است »ژنتيك«اگرچه شاخص اصلي زمان بندي بلوغ 

تغذيه و عوامل رواني نيز بر زمان شروع و ، سالمت عمومي، تماس با نور ،جغرافيايي
 ةدر كودكـاني كـه داراي سـابق   ، مثـال بـراي  . دگـذار  مـي  سرعت پيشرفت بلوغ تأثير

شود و كودكاني  مي آغازدر آنها روند بلوغ زودتر و  خانوادگي بلوغ زودرس هستند
طح دريـا يـا در نـواحي شـهري     تر از س در ارتفاعات پايين، كه در نزديك خط استوا

به ترتيب نسبت بـه   ،كنند و نيز كودكاني كه به چاقي مختصر مبتال هستند مي زندگي
كودكاني كه در مناطق شمالي، در ارتفاعات باالتر از سطح دريا يـا در نـواحي روسـتايي    

 .شوند مي زودتر بالغ، كنند و نيز نسبت به كودكاني كه وزن طبيعي دارند مي زندگي
بدين گونـه  ؛ گويا ميان سن شروع و طول مدت بلوغ نيز ارتباطي وجود دارد بتهال

مطالعـات  . كه هر چه سن شروع بلوغ زودتر باشد، مدت زمان آن نيز بيشـتر خواهـد بـود   
در كودكـان كشـورهاي   ) قاعـدگي (منارك  دهد كه كاهش سن مي شده نشان انجام
دهنـدة   ت در ارتباط است و بدون شك نشاناي و بهداش يافته با بهبود شرايط تغذيه توسعه

وزن نيز از جمله عوامل تأثيرگـذار بـر بلـوغ    . اي و بهداشت است بهبود شرايط تغذيه
معتقد است كه دختران براي دستيابي به منارك بايد به وزن بحراني  «Frisch». است

، ندمتوسـط هسـت  چـاقي  در دختراني كه دچار  ،بنابراين؛ كيلوگرم رسيده باشند ٨/٤٧
، روند نسبت به دختراني كه وزن طبيعي دارند ،)درصد بيش از وزن طبيعي ٣٠تا  ٢٠(

اشـتهايي هسـتند و    دخترانـي كـه دچـار بـي    ، در مقابـل . شـود  مـي  زودتر شـروع بلوغ 
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ة فرجـامين و  نكت. شوند مي دچار تأخير در منارك ،دهند مي سنگين انجام ورزشهاي
 .دهد مي ارك زودتر رخمن، كه در دختران نابيناجالب توجه آن

 مراحل تكامل بلوغ .2ـ4
رشـد  (آدرنالـك  ، تكامـل پسـتان  ، توالي بلوغ كه شامل تشديد رشد، به طور متوسط
افـزايش توليـد آنـدروژنهاي     ةبلوغ كه در نتيج ةزير بغل و عانه در دور ةموهاي ناحي

 ةمحـدود ( نياز دارد ساله ٥/٤زماني  ةبه دور، و منارك است) آيد مي فوق كليه پديد
هر مرحله از توالي بلـوغ  ، در استانداردهاي رايج آمريكاي شمالي .)تا شش سال ٥/١

صـفات  ، پوست كه در دختران سياه ؛ بدين گونهشود مي ماه زودتر شروع شش تقريباً
 ةين نشـان نخسـت  شـود و معمـوالً   مـي  جنسي زودتر از دختران سفيدپوست ظاهر ةثانوي

 .پستاني است ةجوان بلوغ تشديد رشد و سپس پيدايش
بلـوغ و   ةنشـان نخسـتين  عانـه   ةرشـد موهـاي ناحيـ   ، درصد كودكـان  ٢٠در  تقريباً

افتـد و   مي منارك از آخرين حوادث بلوغ است كه بعد از ايجاد رشد حداكثر اتفاق
 سـالگي  سـيزده در دختران ايرانـي بـه طـور متوسـط     ) قاعدگينخستين  سن(منارك 

 .  باشد مي
دهـد كـه در بعضـي از     مـي  اي از رشد در زمان بلوغ و نوجواني رخ جرقه معموالً
ده تـا چهـارده   در دختـران بـين   . دهد مي ل زودتر از ديگران روياين تحو ،كودكان

دوازده تـا  در حالي كه اين تحول در پسران بـين  ، دهد ميلي روي سالگي چنين تحو
 .دهد مي سالگي رخ شانزده

ولـي بـا   ، هنگام تولد به لحاظ قد و وزن با يكديگر متفاوت هستند دختر و پسراز
بلوغ بـر  ، شود و گويا مي دگرگون، اين تفاوتها و رشد متفاوت آنان، رسيدن به بلوغ
نـث بلنـدتر اسـت و وزن    ؤكودك مذكر از هنگام تولد از كـودك م . آن تأثير دارد
كنند و چون بلوغ در  مي حفظ سالگي يازدهولي اين امتياز را پسران تا ، بيشتري دارد

 رشد و بلـوغ  ةيعني دختران پيش از پسران به مرحل؛ گردد مي زودتر پديدار، دختران
بلـوغ و پـس از    ةدر آستان، در اين مرحله از نظر قد بلندتر هستند و باالخره، رسند مي
 .شود مي بلندتر از دختران قد پسران مجدداً، آن
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 هاي آماري داده .5
اي اي بـه منطقـه   زمـان نيسـت و از منطقـه    غ در كشورهاي مختلف هـم شروع بلو سن 

عوامـل  ؛ از جملـه  به عوامـل زيـادي بسـتگي دارد    زيرا بلوغ؛ گردد مي ديگر متفاوت
، خـانوادگي ، عوامـل ارثـي  ، جنسـي  ـ  تحريكـات روانـي  ، تغذيه ،اجتماعي ،اقتصادي
ة هم .چاقي و كوري ،تغذيه بيماريهاي مزمن و سوء، حرارت ةدرج، اي منطقه، نژادي

ايـن  اثـر   ،اي كـه برخـي   بـه گونـه  ؛ تواند در شروع بلوغ تـأثير بگـذارد   اين عوامل مي
اند  شروع بلوغ به چند دسته تقسيم كرده عوامل داخلي و خارجي را در سن 

 . 
واملي اسـت كـه در   از جملـه عـ   ،چربـي و وزن بـدن   ،غذايي و به ويژه فيبر ةبرنام

 زيـرا فيبـر غـذايي زيـاد از جـذب روي در دسـتگاه گـوارش       ؛ شروع بلـوغ اثـر دارد  
ماه  شش تا دوازدهافتد و با جايگزيني بلوغ  مي كاهد و بدين ترتيب بلوغ به تأخير مي

روي در متابوليسم هورمونهاي مسئول تكامـل جنسـي نقـش     ؛ چونشود مي بعد آغاز
مصـرف  در مناطقي كـه فيبـر غـذايي زيـاد      .   مهمي دارد

شـده در   مطالعـات انجـام  . يابد مي بلوغ در مقايسه با ساير مناطق افزايش سنشود،  مي
رشد اندام تناسلي و رشد موهاي (بلوغ  ةعالئم اولي، دهد كه در پسران مي ايران نشان

پسـران انگليسـي و در دختـران    زودتر از  يك سال و هشت ماهبه طور متوسط ) زهار
 پيوندد مي ماه زودتر از دختران انگليسي به وقوع ٢/٧ماه و منارك  شششروع بلوغ 

. 
 

 دختران  پسران  انواع بلوغ 
 ده تا چهارده سالگي  يازده تا شانزده سالگي  )از آغاز تا پايان(بلوغ طبيعي 

 دن پستانهاجوانه ز  ها بزرگ شدن بيضه  نخستين عاليم بلوغ
 سالگيهشت و نيم : شروع  سالگينه و نيم : شروع بلوغ زودرس
سيزده سالگي: شروعچهارده سالگي: شروعبلوغ ديررس

 شانزده سالگي: شروع  ـــ  منارك ديررس
 ي افرادهاي بلوغ و ميانگين سنّ شانهن 
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 سـيزده ر سـالگي و دختـران د   چهـارده پسـران در   معمـوالً ، اين گونه آمار مطابق
هـاي آن تـا    به تأخير افتادن بلوغ و عدم بـروز نشـانه   ،از اين رو؛ شوند مي سالگي بالغ

سالگي در دختران يـا رخ نـدادن منـارك تـا      سيزدهسالگي در پسران و  چهارده سن
 شود مي بلوغ ديررس تعريف، سالگي در دختران شانزدهسن 

 . 
 ةدربـار  شده بـر روي دختـران مـدارس شـرق تهـران      بررسيهاي انجاممطالعات و 

 ةمراحل مختلف بلوغ دختران ايراني نشان داده است كه جوانترين دختري كه جوانـ 
سـاله بـود و پسـتان بـه طـور متوسـط در        ٣/١٤رين آنـان  تـ  و مسـن  ٤/٦پستان داشـته  

دهـد كـه    مـي  اناين مطالعات نش. سالگي شروع به جوانه زدن كرده بود ٤/١٠±١١/١
آغاز بلوغ در دختران ايراني به مراتـب زودتـر از دختـران انگليسـي اسـت و شـروع       

يك سال زودتر از  ـشود مي بلوغ ظاهر ةنشاننخستين پس از  كه معموالًـ قاعدگي نيز  
 دهد  را نشان ميجدول زير اين موضوع  .افتد مي دختران انگليسي اتفاق

 

. 
 
 قاعدگينخستين   ظهور موهاي زهار  پستان  ةجوان  پيدايش  مليت 

 سالگي ٥/١٣±٠/١  سالگي ٧/١١±٢/١  سالگي ١/١١±١/١  انگليسي
 سالگي ٧/١٢±٢/٠  سالگي ٢/١٢±٢/٠  سالگي ٢/١٠±٢/٠  چيني
 سالگي ٥/١٢±٠/١  سالگي ٢/١٠±٠/١  سالگي ١/١٠±١/١  نيايرا

 هاي بلوغ جدول مقايسه متوسط سنين دختران هنگام پديدار شدن اولين نشانه 
 چيني و ايراني، در دختران انگليسي 

. م١٩٦٠منارك و بلـوغ در حـوالي سـال     روند كاهش سن ،دهد مي آمارها نشان
 سن، ١٧٠٠هاي  همچنين در دهه. متوقف شد، در فرهنگهايي كه زندگي مرفه داشتند

اما امروزه ، سال بود هيجدهر پسران در اليپزيك آلمان متوسط تغيير صدا در گروه كُ
 ٨/١٢، ميـانگين سـن منـارك در دختـران ايـاالت متحـده       ،باالخره .سال است ٥/١٣

 . سالگي است
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 نتيجه . 6
، هـاي زنـدگي انسـان اسـت كـه بـا آغـاز آن        تـرين دوره  ز جمله پيچيـده بلوغ ا ةدور
بلـوغ بـه عنـوان امـري طبيعـي و      . دهـد  مـي  الت شـگرفي در زنـدگي بشـر روي   تحو

ويژگي مشترك زن و مرد است و از نظر مكاتـب فقهـي مختلـف ورود بـه     ، تكويني
 .پذيري و انجام تكاليف است مسئوليت ةآغاز دور، اين دوره

عوامـل بسـياري تـأثير دارد و در فقـه     ، وز زودرس و يا ديررس بلوغگرچه در بر
اتفاقي اسـت  ، كه برخي از اين عالئمـ عالئم متعددي براي بلوغ برشمرده شده است  

، رسد در هـيچ يـك از مـذاهب فقهـي     مي ولي به نظرـ  اختالفي است، و برخي ديگر
و  شـت بلوغ انگشـت گذا  نني به عنوان سمعي نتوان بر روي سن ،اعم از شيعه و سني

 سـن ، شناسان و اهل لغت زيرا از سويي در سخنان واژه. آن را به طور قطعي پذيرفت
ي براي بلوغ در تعريـف آن گفتـه نشـده اسـت و بـه عالمتهـايي چـون رشـد و         خاصّ

 سـن ، ت نبوي هم بـراي بلـوغ  در قرآن و سنّ ،از سوي ديگر. احتالم اشاره شده است
سـنين متعـددي بـراي بلـوغ      ناو تنها در روايات معصوم ي بيان نشده استخاصّ

هـاي متفـاوتي    محققان به شـيوه ، مطرح شده است كه در بررسي و جمع اين روايات
 ،توان بر آن شد كه مطـابق ايـن روايـات    مي ولي با نگاهي به رواياتاند،  عمل كرده

كـه در فـرد   اي طبيعي اسـت   پديده، نظر به اينكه بلوغ؛ چون سن عالمت بلوغ نيست
افزون بر اين چگونـه اسـت    .اي طبيعي باشد عالمت آن هم بايد پديده، دهد مي روي

پس عالمت طبيعي بلوغ . ديولي بلوغ تعب، شود مي اي طبيعي دانسته پديده، كه رشد
دختـر  ، احتالم و در دختران قاعدگي يا حيض است و با ظهور اين عالمتدر پسران 

شود كه هورمونهـاي   مي زيرا پسر هنگامي محتلم؛ يابند مي و پسر آمادگي توليد مثل
آمادگي توليـد مثـل و زناشـويي در پسـر     ، شده وارد خون شود و بدين ترتيب ترشح
همـراه بـا    ،يابد كه تخمك مي گردد و دختر نيز هنگامي چنين آمادگي را مي پديدار

 .ستت نبوي نيز مؤيد اين مهم اآيات قرآن و سنّ. حيض در او پديدار گردد
سـازد   مـي  روشن ،نگاهي به واقعيتهاي موجود و در نواحي متفاوت، افزون بر اين

رسـند و   نمي به اين آمادگي) سالپانزده  ونه مانند (خاص  افراد در يك سن ةكه هم
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عربستان در مقايسـه   ةدختران و پسران شبه جزير ،ديآ گونه كه از روايات برمي همان
و از ايـن روسـت كـه بـه طـور       اند يافته مي ليت باروريبا افراد ديگر مناطق زودتر قاب

انـد و حتـي    كـرده  مـي  سـالگي ازدواج  دهو  نهصحيح نقل شده كه دختران در سنين 
كه اين موضوع گوياي بالغ بودن  اند با عايشه در چنين سنيني ازدواج كرده پيامبر

 .عايشه در آن دوره است
، آن اسـت كـه   شـود  مي خي روشنمهم ديگري كه از اين واقعيت مهم تاري ةنكت

پـانزده،  (بلـوغ دختـران    بـه ويـژه سـن    ،بلـوغ  سـن  ةت درباراهل سنّ يهاسنيني كه فق
در ) ازدواج پيـامبر بـا عايشـه   (ت نبـوي  بـا سـنّ   انـد  مطرح كـرده ) سال هفدهو شانزده 

بايد بـر آن بـود كـه     ،بنابراينرود؛  ميال ؤتعارض است و اعتبار اين ديدگاهها زير س
، توان بـه دليـل معتبـري تمسـك جسـت كـه سـن        نمي چ يك از مذاهب فقهيدر هي

 .عالمت بلوغ است
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 شناسي كتاب
، بيـروت ، المغني و الشـرح الكبيـر  ، المقدسي یمحمد بن احمد بن قدامو  بن احمد عبداهللا ،بن قدامها .١

 .ق ١٤١٤، فكرلا دار
 .ق ١٤١٨، اث العربياحياء التر دار، بيروت، علي شيري، تحقيق لسان العرب، ابن منظور .٢
علـي پنـاه اشـتهاردي و    ، مجتبي عراقي، تحقيق آقاو البرهان يمجمع الفائداحمد بن محمد،  ،اردبيلي .٣

 .ق ١٤١٤، النشر االسالمي یمؤسس، قم، چاپ دوم، آقاحسين يزدي
، چـاپ دوم،  محمدتقي ايروانـي ، تحقيق هالطاهر يفي احكام العتر يالحدائق الناظريوسف،  ،بحراني .٤

 .تا بي، االضواء دار، تبيرو
احيـاء التـراث    دار، بيروت، ق محمد الصادق القمحاوييتحق، احكام القرآنجصاص، احمد بن علي،  .٥

 .ق ١٤٠٥، العربي
 .ش ١٣٧٤مرداد و شهريور ، ٦١ش، كيهان انديشه، »بلوغ از ديدگاه اجتهادي«جناتي، محمدابراهيم،  .٦
 .ش ١٣٨٠، نشر سالمي، تهران، اختالالت جنسي ةدرسنام، نژاد شايسته و ميترا مواليي ،جهانفر .٧
٨. تصحيح و تعليق شيخ محمد  ،هالي تحصيل مسائل الشريع يوسائل الشيعمحمد بن حسن،  ،عاملي حر

 .تا بي، دار احياء التراث العربي، بيروتازي، ر
، انتشـارات بشـري  ، پرستاري بهداشـت خـانواده  ، زاده حسين ةكامليا روحاني و صفي ،ميمنتحسيني،  .٩

 .ش ١٣٧٥
، الحـديث  دار، مصـر ، محمد يوسـف البنـوري  ، تحقيق نصب الرايه، عبداهللا بن يوسف، حنفي زيلعي  .١٠

 .ش ١٣٥٧
 پـانزده آن بـا سـن    ةبررسي مراحل مختلف بلوغ در پسران تهراني و مقايسـ ، حميدرضا، پرور دانش  .١١

، پزشـكي  ةدانشـكد ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، تخصصي پزشكي قانوني ةنام پايان، سالگي
 .ش ١٣٨٠ـ٧٩

، تهـران ، تحقيـق محمـد سـيدكيالني   ، المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد،   .١٢
 .تا بي، المرتضويه یالمكتب

، نيمحمـد عبدالسـالم شـاه   ، تحقيق الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلمحمود بن عمر،  ي،زمخشر  .١٣
 .ق ١٤١٥، هيتب العلمكدار ال، روتيب
 .ق ١٤١٨،  االمام الصادق یمؤسس، قم، البلوغجعفر،  ،نيسبحا  .١٤
 .ش ١٣٧٦، ميثم تمار، قم، رسالة توضيح المسائلصانعي، يوسف،   .١٥
 .ش ١٣٧٦، ميثم تمار، قم، مجمع المسائلهمو،   .١٦
، محمد خامنـه يدو سـ  يرمانك يرضا صالحة محمدترجم، تفسير الميزانين، حسيدمحمدس يي،طباطبا  .١٧

 .ش ١٣٧٠يي، عالمه طباطبا يركف و ياد علميبن، تهران
المحققـين   مـن العلمـاء و   یلجنـ ، تحقيـق  بيـان فـي تفسـير القـرآن    لمجمع احسن، فضل بن طبرسي،   .١٨

 .ق ١٤١٥، االعلمي للمطبوعات یمنشورات مؤسس، بيروت، خصائييناالَ
 .ق ١٤٠٣ء، الوفا یسسؤم، روتيبي، نيق احمد حسيتحق، مجمع البحرين، نيفخرالد ي،حيطر  .١٩
 يخ مهـد يو شـ  يدجواد شهرسـتان يو س يخراسان يدعليق سيتحق، الخالفحسن، بن  محمدي، طوس  .٢٠

 .ق ١٤١١ي، النشر االسالم یسسؤم، قم، طه نجف
 .ش ١٣٥١ه، المرتضوي یمكتب، القم، المبسوطهمو،   .٢١
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 .تا بي، دار احياء التراث العربي، بيروت، تحقيق احمد حبيب قصير العامليهمو،   .٢٢
فقه و طب؛ مصاديق پزشكي فتاوي حضـرت  ، همكاري الريجاني و حسين نجفيفريدون با عزيزي،   .٢٣

 .ش ١٣٧٤، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، تهران، امام خميني
، الدين الخطيب محمد فؤاد عبدالباقي و محب، تحقيق فتح الباري، احمد بن علي بن حجرعسقالني،   .٢٤

 .ش ١٣٧٩ه، المعرف دار، بيروت
دوران بلوغ در دختران شـهر اصـفهان    يجهش رشد سن يبررس«، يدمحمد اخرويوا و سيشعلمي،   .٢٥

 .ش ١٣٧٩بهار و تابستان ، ٢و١ش، دوازده ةدور، دندانپزشكي ةمجل، »و وزن قد يق شاخصهاياز طر
 .ق ١٤٠٧، الصدف ببلشرز، كراتشي، قواعد الفقه، محمد، عميم احسان  .٢٦
، ترجمـة  2005ن و نابـاروري اسـپيراف   آندوكرينولوژي باليني زنا، مارك و ليون اسـپيراف فريتس،   .٢٧

 .ش ١٣٨٣، طب آريان، گلبان، تهران، سميرا مهاجراني و اكبر فدايي  ،بهرام قاضي جهاني
 .ش ١٣٨٤، روز نو، تهران، بازپژوهي حقوق زنان، ناصر، نيا و همكاران قربان  .٢٨
، چاپ ظيم البردونياحمد عبدالع، تحقيق تفسير القرطبي، بكر بن فرح محمد بن احمد بن ابيقرطبي،   .٢٩

 .ش ١٣٧٢، الشعب داره، قاهردوم، 
 .ق ١٤٠٧ه، الكتب العلمي دار، بيروت، الكافي، يوسف بن عبداهللا بن عبدالبرقرطبي،   .٣٠
 .تا بي، دار احياء التراث العربي، بيروت، الصحيحمسلم بن حجاج،  ،قشيري نيشابوري  .٣١
 .ش ١٣٧٥تير و خرداد ، ٦٦ش، يشهكيهان اند، »پژوهشي در بلوغ دختران«محمدعلي،  ،گرامي  .٣٢
، ٤ش، اول السـ ، قضايي و حقوقي دادگسـتري  ةمجل، »بلـوغ  تحقيقي در سن«، مرعشي، محمدحسن  .٣٣

 .ش ١٣٧١تابستان 
ه مقاالت و گفتارهـاي سـومين همـايش ديـدگاههاي     عمجمو ،»بلوغ دختران«، محمدهادي ،معرفت  .٣٤

دانشـگاه علـوم   ، مشهد، معصوم ين فتاحيسدحيتر سكگردآورنده د،  ٨١اسفندماه ، اسالم در پزشكي
 .ش ١٣٨٤، شيهما ةرخانيمشهد و دب يو خدمات بهداشت كيپزش

بهمـن و  ، ٧٦ش، كيهان انديشه، »بلوغ دختران از منظر فقه اجتهـادي «سيدمحمد،  ،موسوي بجنوردي  .٣٥
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