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 دهیچک

 «: تا به ]سن[ زناشویی برسندالنِّكَاحَ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى»بر اساس معیار قرآنی مذکور در آیه: 
سد، رکه با تکامل قوه تولید مثل به منصه ظهور میای است طبیعی (، بلوغ، پدیده6)نساء، 

های گوناگونی برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی بیان شده و اما در روایات، نشانه
سنین متعددی برای تعیین بلوغ دختران و پسران معرفی گردیده است. این عدم اتحاد مبنا 

آن  نسبت به مسئله شده است و نتیجهو معیار در تعیین سن بلوغ موجب تعدد آراء فقیهان 
سنت در برخورد و فقهای اهل این شده که فقهای امامیه در پیروی از احادیث امامان شیعه

های این پژوهش، با سنت و خط مشی رؤسای مذاهب خود متفاوت عمل نمایند. یافته
-مخاطب نشانگر آن است که در حوزه فهم روایات بلوغ، آنچه چندان بدان توجه نشده،

 و امامان معصوم اینکه پیامبر اکرم شناسی در زمان صدور روایات و سنت است؛ چه
همواره بر اساس ویژگیهای متنوع مخاطبان و وفق تأثیر اقتضاهای مختص ایشان و 

که در نتیجه،  اندنموده ای خاص را بیانپرسشگران احکام، در مواردی حکم مختص به واقعه
 جنبه عمومی ندارد.

                                           
واحد یادگار امام خمینی)ره(  ،فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده علوم انسانی . دانشجوی دکتری1

 mohammadkeykavosi@yahoo.com/ شهرری، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 mhshahroodi@ut.ac.ir /ن و حدیث دانشگاه تهرانآدانشیار گروه علوم قر. 2

رری، شهواحد یادگار امام خمینی)ره(  ،دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده علوم انسانی. 3
 harandi_lawyer@yahoo.com)نویسنده مسئول(/  دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران



 18فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

176 

 شناسی، آیات، روایات، فقه، مذاهب اسالمی.بلوغ، مخاطب ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
ودن ببنابر سیره عقال، حجیت کالم گوینده برای غیر مخاطبهای مستقیم، مشروط به عمومی

(. 2/137ش، 1370سخن او یا مشابهت میان مخاطب مستقیم و مخاطبان بعدی است )مظفر، 
م بودن کالموضوع، از آن روست که در صورت اثبات اختصاصیضرورت پرداختن به این 

وان تبرای مخاطب مستقیم، تمسک به آن در مورد دیگران صحیح نیست. در همین راستا، می
نقش مخاطب و تأثیر آن بر صدور کالم را در بسیاری از احادیث پررنگ دانست )حکیم، 

رف زمان صدور کالم، نیاز (. در واقع، گنجایش و شرایط مخاطب و ع1/103ق، 1418
های جایگاه سخن، در نوع و بیان سنت و احادیث، مؤثر دیگر قرینهمخاطب، وضعیت او و 

درستی توان حکم موجود در روایات را بهو دخیل است و بدون توجه به این قرائن، نمی
ایشان دهد که نیز نشان می و امامان معصوم دریافت کرد. مطالعه بر سیره پیامبر اکرم

هنگام صدور کالم به این اصل توجه داشته و هنگام ایراد سخن، شرایط مخاطب را در نظر 
اند؛ با این وجود، اما در کتب فقهی، کمتر به این قاعده عنایت شده و لذا مشهور گرفتهمی

لوغ دارد، معتقدند سن بفقیهان شیعه بر پایه برخی روایات که سن بلوغ شرعی را بیان می
سالگی است و این حکم شامل آحاد مخاطبان است. از  15و  9و پسران به ترتیب،  دختران

نظر ایشان سنین یادشده، آغاز زمان انجام تکالیف و واجبات شرعی و سایر مسئولیتهای 
اجتماعی است. در این میان، چنانچه در متون حدیثی، سن دیگری بیان شده باشد، بدان 

است؛ هرچند در مقابل رأی مشهور، گروهی از فقهای امامیه اعتنا نشده و از آن اعراض شده 
اند که قابل اعتناست. ایشان فقیهان متقدم و متأخری هستند که اساساً رأی دیگری داده

یا با استناد به سایر اخبار، سنینی  های طبیعی همانند حیض و احتالم را مالک قرار دادهنشانه
سنت روش دیگری برگزیده و با اند. اما فقیهان اهلدهغیر از آنچه مبنا واقع شده، مطرح کر

اختصاص دانستن اخبار و روایات بلوغ به مخاطبان زمان صدور، برای تعیین معیار آن مبانی 
مع الوصف، هدف این پژوهش، تبیین  اند که بیان آن خالی از لطف نیست.دیگری ارائه نموده

-زه بلوغ، مخاطبان محدود دارد و غیرقابلو متمایزنمودن اخبار و احادیثی است که در حو

ه شناسی به عنوان یک قاعدرو، ابتدا به اصل مخاطبتعمیم به دیگران است. در مقاله پیش 
در خصوص تعیین سن بلوغ،  پرداخته خواهد شد و نمایی کلی از احادیث امامان معصوم
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 روایی دیگری که شرایطهای چنین نمونهگردد. هممتناسب با وضعیت مخاطب کالم ارائه می
-مشابه دارند و در مورد آنها، حکم مذکور در روایت، تنها به همان مورد خاص اختصاص

شود و در پایان با عنایت شده، بیان شود. سپس آراء فقیهان مذاهب اسالمی مطالعه میداده
رویکرد به این که بلوغ دختران و حدود و ثغور آن که اهمیت باالیی در حوزه زنان و 

ها به این موضوع دارد و موجب پذیرش مسئولیتهای بزرگ خانوادگی و اجتماعی، خانواده
سالگی  9شود، ادله فقهی مبتنی بر تعیین سن تولید و تناسل، تکالیف شرعی و سایر امور می

 شود.برای بلوغ دختران بررسی و تحلیل می
 

 شناسیمفهوم
مطلق معنای رسیدن است که به ضمیمه متعلق خود، ، به صورت «بلغ». واژه بلوغ از ریشه 1

اسم مصدر است از ابالغ و یا تبلیغ « بالغ»چنین سازد. هممقصود را برای ذهن روشن می
کار رفته است و از ریشه بلغ، الفاظ و اصطالحات متعددی که به معنای ایصال و رساندن به

 شی شده است.از قبیل ابالغ و تبلیغ، بالغ، بلوغ، مبلّغ و غیره نا
اند. ردهکار بنظر ندارند، هر چند در بیان، تعابیر گوناگونی بهاهل لغت در معنای آن اختالف

در لسان العرب بلوغ به معنای رسیدن به انتهای چیزی آمده و بلوغ کودک را برابر احتالم 
نای عبرشمرده است و جوهری و زبیدی نیز با اندکی تفاوت در تعبیر، بلوغ کودک را به م

اند که گویا وقت تکلیف و الزام او فرا رسیده باشد. راغب اصفهانی ادراک و احتالم گرفته
معنای رسیدن به نهایت مقصد و منتهی است، چه از حیث مکان و چه  بلوغ به»نویسد: می

 «از حیث زمان یا امر دیگری که فرض شده باشد.
لوغ گردد که برد شده است، معلوم میبا تأمل در آنچه در کتب لغت پیرامون لفظ بلوغ وا

معنای احتالم و ادرک بوده و البته این معنا غیر از وصول است، اگرچه مناسب با کودک به 
چنین ایشان الفاظ را توان گفت رسیدن به مرحله خاصی است. همباشد؛ یعنی میآن می

نان دن به حد مردان و زاند، گرچه ممکن است رسیمعنای رسیدن به تکلیف و الزام ندانستهبه
 مالزم با این امر باشد.

کسی که به وی ، سخن گویندهی روهروب. مخاطب )به فتحه( نزد اهل لغت، به معنای 2
لم سخن متک ، آن کهمقابل متکلم در اصطالح صرفی وخطاب کرده شده ، سخن گفته شود

خطاب گوینده به شخص مورد د که همه در سیاق یکی است و را رویاروی استماع می کن
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کند. از را القا می کالم او ذهن خطور دادن معنا در قصد متکلم با ؛ کسی کهشوداطالق می
 .نیز عالم باشد وضع و فهم داشته و به شعور مخاطب این است کهشرایط عمومی 

مول، و لذا به طور مع مقتضاى کالم ببردمل، پى به أفقه آن است که انسان با دقت و ت. 3
 .«شده است چیزی گرفتهشکافتن و گشودن  وفقه در اصل به معناى فهم 

رسد ینظر مدر نگاه بدوی و مراجعه ابتدایی به کلمات و تعبیرات کثیری از اهل لغت، به
هل امل و نگاهی مجدد، خصوصاً به عبارات ألیکن با ت .به معنای مطلق فهم باشد فقهکه 
دوین اند و فروق اللغه را تکه در مقام تعیین تفاوتهای ظریف بین واژگان متشابه برآمده لغت
نی در لغت مطلق فهم نیست، بلکه موشکافی و ریزبی فقهکه  آیددست میاین نتیجه بهاند، کرده

 اب ولیرچه در عبارات مزبور، فقه به مطلق فهم معنا شده، اگ زیرا، و فهم دقیق را گویند
خود، برابر با مطلق علم و ادراک  فهمآید که واژه دست مىمراجعه به بعضى از کتب لغت به

  .بلکه عبارت از ادراک خفى و دقیق است، نیست
ل اعتقادی، خاصه یای خاص در فهم مسادر اصطالح علم کالم اسالمی، طریقه. مذهب 4

اختالف در آن توجیه مقدمات منطقی و یا تفسیر ظاهر کتاب خداست، مانند  أامامت که منش
امامی، اشعری، معتزلی و در اصطالح فقهی روش خاص در استنباط احکام کلی  شیعهمذهب 

 مانند آن. ، حنفی، مالکی، حنبلی وامامیفرعی از ظاهر کتاب و سنت مانند فقه مذهب 
و به معنی خمیدگی بوده و در اصطالح به معنی « یماکل». اقلیم برگرفته از واژه یونانی 5

شناسان در تعریف آن از ای از زمین نسبت به آفتاب است و اما واژهتمایل و انحراف ناحیه
اند. در واقع، به عقیده علمای قدیم، یک چهارم از عبارت هفت یک ربع سکون استفاده کرده

ا آب فرا گرفته است. ربع مسکونی از چهار ربع کره زمین مسکونی است و سه ربع دیگر ر
اند. به هر سو، در شمال تا خط استوا را بر هفت تقسیم نموده و هر قسمت را اقلیم نامیده

وهوایی یک نطقه جغرافیایی مانند دما، رطوبت، های آباصطالح امروزی، اقلیم به مشخصه
 انی به نسبت طوالنیهای هواشناسی در مدت زمفشار اتمسفر، باد و بارش و سایر مشخصه

 نماید.شود که آن منطقه را از سایر مناطق متمایز میاطالق داده می
 

 أثیر قضایای خارجی درشناسی در آیات و روایات )توجه به تمبانی مخاطب
 صدور کالم(

اخبار حاکی از سنت، زمانی که متضمن بیان حکم باشند، نزد فقیهان دلیل حکم محسوب 

https://abadis.ir/fatofa/%D9%82%D8%B5%D8%AF/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B0%D9%87%D9%86/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%88%D8%B6%D8%B9/
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مودن ناز چنین سنتی تشریع برداشت می شود. ولی گاه سنت از پیاده شده و در فرهنگ فقهی
حکایت دارد و لذا فقها چنین  حکم در حوزه قضا، اجرا و تعیین مصداق به وسیله معصوم

اخباری را بدون آنکه در صدورشان تردید نمایند، مستند حکم قرار نداده و آنها را به عنوان 
خاص( تلقی نموده و حکم مستفاد را مخصوص رویداد  )داوری در مورد« قضیه فی واقعه»

-ینم -ولو از مصادیق همان موضوع باشد-مربوطه دانسته و قابل سرایت به موارد مشابه 
 «المختصر النافع»دانند. به عنوان نمونه، محقق حلی در مسئله اختالف در دعاوی کتاب 

اه دو تن از ایشان کشته و گاگر چهار شخص با یکدیگر شراب بنوشند و آن»آورده است: 
در این خصوص حکم نموده  دو دیگری را مجروح یابند، روایت است که امیرالمؤمنین

ین چنکه هر دو مجروح پس از آنکه دیه جراحت را کسر کنند، دیه دو مقتول را بپردازند. هم
ص فرمود: دیه دو کشته بر ذمه قبیله آن چهار شخ سکونی روایت نموده که امام صادق

است و دیه مجروحان را از دیه مقتولها بازپس ستانند. وجه این حکم آن است که قضیه 
 «ای خاص است و حضرت عالمتر بوده که چنین حکمی از ایشان صادر شودمزبور در واقعه
(. مشابه برخورد و نگاه فقیهانه به روایاتی که با رای مشهور 1/304ق، 1418)محقق حلی، 

شود که لزومی به برشمردن همه آنها یش در سایر ابواب هم یافت میوبدر تعارض است، کم
توان در روایات دربردارنده حکم شرعی، که زمانی که مینیست. سخن عمده این است 

 گونه روایاتهایی یافت که به مورد خاصی مربوط است و فقیهان حکم مندرج در ایننمونه
ها شده در انگاره فقبایست به همین موارد بیانمیاند، آیا را به مصادیق مشابه تسری نداده

اکتفا نمود و یا با تأمل بیشتر در روایات متضمن احکام، امکان وجود موارد دیگر نیز متصور 
 است؟

دارد که در برخی از چنین احتمال و امکانی، زمانی بیشتر ذهن پوینده را به خود وا می
شرایط کنونی عمل به آن حکم به صورت روایات، حکم به صورت کلی وارده شده و در 

تصور است. از جمله، عام و فراگیر در همه آحاد زمان و مکان و افراد مخاطب غیرقابل
درصدد مدح یا نکوهش گروهی از مردمان یا پیروان  روایات و اخباری که کالم معصوم

وری، بیان به دا امت اسالمی صادر شده است. از این رو، چون در بعضی احادیث، معصوم
ی اکارشناسانه یا معرفی مصادیق در واقعه خاص پرداخته است، شاید بتوان رویه یا قاعده

را یافت که چنین احادیث و روایاتی با آن معیار سنجیده شده و آنها را از سایر اخبار متضمن 
سازد؛ از سویی، حدود جریان و شمول اخبار متضمن یک واقعه به سایر حکم متمایز می
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رد و مصادیق را بررسی و تبیین نمود. این نگرش نو مبتنی بر توجه به آیات و روایاتی موا
 است که ناظر به موضوع های خاص و اشخاص هستند.

در قرآن مجید و روایات، مواردی وجود دارد که بدون تردید ناظر بر موضوعات خاص 
 طور مسلم ورچه نه بهاگ-توان گفت برخی از روایات یا اشخاص هستند و از این نظر، می

یم به تعمقابلمتوجه موضوعات خاص بوده و غیر -قطعی، بلکه در حد فرضیه قابل اثبات
و احکامی  موارد و مصادیق دیگر است. به عنوان نمونه، آیات مربوط به زنان پیامبر اکرم
که  یچنین آیاتکه برای ایشان مقرر شده، اکنون فاقد موضوع است و قابل اجرا نیست. هم

در نکوهش ابولهب و همسر او نازل شده است. در برخی آیات قرآنی نیز اوصاف یا احکامی 
گونه مصداقی برای آن عناوین یافت ای عناوین ذکرشده که در حال حاضر هیچبرای پاره

سوره توبه  97ای از این دست، آیه شود یا معیار آن احکام و اوصاف منتفی است. نمونهنمی
نشین در کفر و نفاق ]از دیگران[ سختترند و سزاوار به این که حدود بادیه اعراب»است: 

 «اش نازل نموده، ندانند...آنچه را خدا بر فرستاده
توان کفر و نفاق را که موضوع احکام الهی قرار گرفته و در این آیه به اعراب آیا می

چنین آیا رار داد؟ همنشین نسبت داده شده است، شامل اعراب مسلمان عصر حاضر قبادیه
دایر بر عدم باور و ایمان راسخ اعراب آمده  4سوره حجرات 14آنچه در جمله نخست آیه 

 است به اعراب سایر امصار و اعصار نسبت داد؟ 
شینان نمالک و علت کفر و نفاق بادیه»طوسی در تفسیر چنین آیاتی بر این باور است که: 

دهد، دوری از شهر که محل نزول وحی و حضور اهل تعالی از آن خبر میکه خدای باری
 (.328و  5/284ق، 1414)طوسی، « باشد، بوده استعلم می

ای از احکام قرآنی را که بر عناوین عام و مطلق مترتب شده، توان پارهبدین ترتیب، می
ولو هم چنان عنوان مزبور باقی  -در صورتی که مالک احکام در آن عناوین از بین رود

منتفی دانست. با این لحاظ، به طریق اولی، در روایات نیز وضع چنین است. در همین  -دباش
مبدا طینت و سرشت مردمان میان آنها جدایی انداخته، »فرماید: می زمینه، امیرالمؤمنین

ای از زمین شور و شیرین و خاک درشت و نرم بودند. پس آنها به چرا که آنان قطعه و تکه
                                           

نشین گفتند که ما ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاوردید. ولی بگویید: عربهای بادیه»فرماید: . خداوند می4
 «است...اسالم آوردیم )به زبان تسلیم شدیم(، زیرا هنوز ایمان در دلهایتان واده نشده 
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 5«شان با هم سازگار و به مقدار اختالف آن زمین با هم متفاوت هستند.زمیناندازه نزدیکی 
ی شناسایشان آشنایی با ساختار شخصیت و ویژگیهای مخاطب را از اصول مهم مخاطب

زیند، آورد و بر این باور است که سرشت بشر یا حتی سرزمینی که بر روی آن میشمار میبه
توان با مردم نژاد و رو، نمیگذارد. از ایننان اثر میدهی و رشد جسمی و عقلی آبه شکل

ش، 1381ملیتهای گوناگون به یک زبان سخن راند و به یک شیوه استدالل کرد )مسعودی، 
127.) 

های روایی سازد و نمونهتطور احادیث و روایات موضوعی، مسئله را نیکوتر روشن می
 گروهی مورد نکوهش یا مدح معصوم خورد تا جایی کهباره به چشم میبسیاری در این

 ها به نقل از امام صادقاند. در یکی از این نمونهقرار گرفته و موضوع امر و نهی واقع شده
 «چشدقلب اهالی سند )هند( و زنجان و خوزستان و کرد شیرینی اعمال را نمی»آمده است: 

عرض  به امام صادق ربیع شامی(. در روایتی دیگر، ابی2/352ق، 1405بابویه، )ابن
د آینکنند و همواره برای خرید و فروش میکند: گروهی از کُردها در منطقه ما زندگی میمی

! با ای اباربیع»کنیم. تکلیف چیست؟ ایشان فرمود: نشین شده و معامله میو ما با آنها هم
ی، ؛ کلین3/164ق، 1405بابویه، ؛ ابن7/11ش، 1365)طوسی، « نشین مشوکردها هم

(. آن حضرت در حدیثی دیگر، مردم را از معاشرت و ازدواج با طایفه 5/158ق، 1407
چنین در روایاتی مشابه، مردم از (. هم7/108ش، 1362نماید )حر عاملی، نهی می 6خزر

؛ 4/476ق، 1422اند )حاکم نیشابوری، اهل سجستان )سیستان( و کرمان بر حذر شده
اند، در امیه را ملعون شمردهین در برخی احادیث، بنیچن(. هم14/75ش، 1380سپهروی، 

اند که حالی که گروهی از ایشان مؤمن به حق و مذهب شیعه گردیده و خالص شده بوده
 (.223ق، 1402بدیهی است از شمول حکم لعن مستثنی خواهند بود )آخوند خراسانی، 

ای پرداخته، ه یا فرقهگونه اخبار و احادیث که به نکوهش و ذمّ گروبه هر حال، این
باشد و در نتیجه باید برای به مخاطبان کالمشان می ای از عنایت معصومیمصداق و نشانه

از این طوایف عنایت ورزید. البته بسیاری که  فهم صحیح این احادیث به مراد معصوم
اند، با رویکرد در تضاد دیده و کالم پیراسته معصوم های قرآنیآموزهاخبار یادشده را با 

                                           
 .225البالغه، خطبه . نهج5

. گروهی که در نواحی دریای خزر سکونت داشته و به دزدی و غارت اموال مردم شهره بودند )حموی، 6
 (.2/367ق، 1405



 18فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

182 

اند ضعف اسنادی، سلسله راویان حدیث را کاوش نموده و در صدد خدشه و رد آنها برآمده
( یا با تبیین شرح حال مردمان 8/228ق، 1408؛ ابونعیم اصفهانی، 455ق، 1406)نجاشی، 

؛ 2/99ق، 1409اند )به عنوان نمونه ر.ک: مسعودی، مخاطب، در مقام توجیه برخاسته
-424ق، 1407؛ فرازی قلقشندی، 54ش، 1396؛ دینوری، 78-79ش، 1381مسعودی، 

( اما آنچه امر را 13ش، 1377؛ بدلیسی، 340ق، 1409؛ بزاز، 307م، 2004؛ نویری، 423
نماید، توجه به زمان صدور روایت است که بدون نیاز به هرگونه توجیه و تفسیر، آسان می

موده و سایر مردمان در اعصار بعدی را شمول موضوع را منحصر در مخاطبان آن برهه ن
های فرهنگی، فکری، اجتماعی، سیاسی و راستی، محتوای کالم با زمینهسازد. بهمبرا می

رو، در برخورد با اخبار و تاریخی حاکم به زمان ایجاد و صدور آن در ارتباط است. از این
-؛ رفیع8-9ش، 1369، اهمیت دوچندان دارد )محسنیان راد« مقتضای حال کالم»روایات، 

کنند یاد می« فضای صدور متن»شناسان از آن به ای که جامعه(؛ نکته44ش، 1377پور، 
(. عوامل گوناگونی چون شرایط 38ش، 1381؛ سورین، 85ش، 1380)مک کوایل، 

جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، زمان ایراد کالم، شخصیت و ویژگی مخاطب 
روند؛ متغیرهایی که معیارهای ثابت را تحت تاثیر شمار میدور متن بهمصداقهای فضای ص

 (.48ش، 1388دهند )فرهنگی، قرار می
 

-شناسی روایات بلوغ از منظر فقهی مذاهب اسالمی )امامیه و اهلمخاطب

 سنت(
در گفتار و نوشتار فقیهان، پدیده بلوغ به مناسبتهای مختلف و به عنوان یکی از شرایط 

کلیف بررسی شده و در ابواب گوناگون از آن سخن رفته، اما برداشتهای متفاوتی عمومی ت
ت سناز آن و معیارهایش شده است که البته در این میان، بین دیدگاه فقیهان امامیه و اهل

ای وجود دارد. در این پژوهش، بررسی و تحلیل آراء همه فقیهان موجب فاصله قابل مالحظه
با نگرش به کلیت دیدگاههای فقهی، برخی از آراء فقیهان مذاهب مرور  اطاله کالم است و لذا

 گردد.و بازخوانی می
ای از روایات وارده )حر . دیدگاه مشهور امامیه: مشهور فقهای امامیه با تأسی به دسته1

؛ 3/431ق، 1405بابویه، ؛ ابن100/162ق، 1410؛ مجلسی، 18/314ق، 1409عاملی، 
سال و در  9سن را مالک بلوغ دانسته و حد آن را در دختران،  (9/184ش، 1365طوسی، 
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ای که در ادامه به بازخوانی و نقد آن اند. این دیدگاه بنا به ادلهسال قرار داده 15پسران، 
اسی، شنپرداخته خواهد شد، بر دیدگاه خود پافشاری نموده و بدون توجه به مسئله مخاطب

د انبه عنوان نشانه بلوغ معرفی نموده، مردود شمرده اخبار و روایاتی که سنین دیگر را
أی شمارند و بیان راند، بی(. فقیهانی که قائل به این دیدگاه بوده1/590ق، 1418)طباطبایی، 

؛ طوسی، 529ق، 1433؛ حلی، 4/145ق، 1413همه آنها مقدور نیست )شهید ثانی، 
(. این مطلب از چنان 112ق، 1407؛ انصاری، 26/38ق، 1404؛ نجفی، 1/266ق، 1387

شهرت فتوایی و استقبال برخورد گردید که بنا به نظر گروهی از این فقها، هر گاه دختر و 
 شوند، خواه سایر شرایط بلوغ را داشته باشندپسر به سنین مذکور برسند، بالغ محسوب می

ته بلوغ توجه داشیا خیر؛ در حالی که قدمای فقهای امامیه کمتر به مقوله سن به عنوان اماره 
اند. ایشان احادیثی را که این سن را معرفی و آن را از جنبه پدیده جنسی ارزیابی کرده

اند. به عنوان نمونه، جواز ازدواج با دختر اند، مورد خاص قلمداد نموده و مبنا قرار ندادهکرده
طب آن ( مختص شرایط حدیث بوده و تنها به مخا209/ 14ق، 1409ساله )حر عاملی،  9

 اختصاص داشته است. لذا حکم آن غیرقابل تعمیم به دیگران بوده است.
محقق حلی در کتاب خود بدون اشاره دقیق به قائالن این سخن، آن را دیدگاهی قابل 

شناسی اخبار و روایات دانسته، هر چند متأسفانه در ادامه آن را بسط تأمل در زمینه مخاطب
(. اما با دقت در کتب قدمای 2/85ق، 1418ت )محقق حلی، نداده و کالم را رها نموده اس

ق، 1410؛ مفید، 102ق، 1415بابویه، توان طرفداران دیدگاه مزبور را یافت )ابنفقه، می
(. شریف مرتضی از جمله ایشان است که فقهای پس از او نیز همین نگرش را 747و  533

ای درخور توجه بابویه، نکتهزمینه ابن(. در این 72ق، 1410اند )شریف مرتضی، دنبال نموده
 آوردرا گذرا بیان نموده که البته از توجه سایر اندیشمندان مذهب دور مانده است. وی می

اند که البته گاهی از باب گاهی در پرسش مشابه به دو گونه پاسخ فرموده که امام باقر
درباره سن بلوغ  ه، آن حضرتتقیه بوده است. به عنوان نمونه، در روایتی به نقل از زرار

سالگی را نشانه گرفته و در پاسخ به گروهی از سائلین که اهالی بالد دیگر  10دختران، 
و  2/24ق، 1415بابویه، اند )ابنسال را نشانه بلوغ خوانده 12بودند، خون حیض یا سن 

ثی، گاهی های روایی و حدی(. این بیان، از آن جهت قابل اهمیت است که در مجموعه114
شود که اطالعات رجالی چندانی در مورد آنان وجود ندارد و بیشتر در نام کسانی دیده می

و اصحاب خاص  رفتند که در محضر امامشمار میزمره اشخاص عادی جامعه به
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اند، بدون آنکه قصد پرسشهای شخصی خود را مطرح نموده و به دنبال حکم موضوع بوده
کم کلی یا تعلیم آن به دیگران را در سر داشته باشند. از این رو، یادگیری شیوه استنباط ح

گفتن با این گروه، از بیان اصول و قواعد کلی و عام خودداری ورزیده در سخن معصومان
و حکم موضوع خاص را بیان داشته که متوجه مخاطب کالم و پرسش شخصی همان فرد 

. در اند، چنین استاظر به تعیین سن بودهتوان گفت عمده روایات بلوغ که نبوده است. می
های بلوغ )احتالم و قاعدگی(، قاعده و معیار کلی حالی که در اخبار حاکی از دیگر نشانه

ق، 1407؛ خمینی، 5/181ق، 1414؛ محقق کرکی، 1/218ق، 1420بیان شده است )حلی، 
حلبی،   زهرهت )ابنوبیش به این بیان پرداخته اسزهره حلبی در کتاب خود کم(. ابن2/13

ای که دختران از نظر چنین وی بلوغ برای امر ازدواج به گونه(. هم188-189ق، 1417
منزله انجام امور عبادی چون نماز و روزه جسمی آمادگی کافی داشته باشند را با بلوغ به

 (.201و  189متفاوت قلمداد کرده است )همان، 
چون نجفی، محقق حلی و حلی که از قائالن همناگفته نماند از سایر عبارتهای کسانی 

ساله هستند، چنین پیداست که بلوغ جنسی را معیار قرار  15ساله و پسران  9بلوغ دختران 
اند، بلکه ظاهراً آنها را خاص داده و روایات متذکر سن را به عنوان معیار کلی نپذیرفته

؛ 41/26ق، 1404است )نجفی،  اند که بر طبق آن عمل شدهدانسته مخاطبان کالم معصوم
(. البته عالوه بر ایشان، فقهیان متأخر 1/81ق، 1418؛ محقق حلی، 221ق، 1420حلی، 

های طبیعی را مالک قرار داده و یا سنینی غیر از آنچه مبنای متمایزی اختیار نموده و نشانه
راض از ادله (. این اندیشه ضمن اع35ش، 1385اند )صانعی، در رأی مشهور آمده، برگزیده

دانسته و بر  سالگی بلوغ دختران را مختص مخاطبان کالم معصوم 9مشهور، روایات 
توان دریافت که بلوغ امری الی کالم ایشان میاند. در واقع، از البهاطالق آن خدشه نموده

تکوینی و طبیعی است، نه تشریعی و قراردادی. بر این اساس، سن هیچ دخالتی در تعیین 
های مخصوص به خود را دارد. ارد، بلکه بلوغ به عنوان یک پدیده جنسی، نشانهبلوغ ند

استناد اندیشه فقیهان متأخر، روایات و اخباری است که بلوغ را به بروز عالیم طبیعی منوط 
نظران در مقام جمع میان روایاتی که حیض یا احتالم را ساخته است. این گروه از صاحب

سالگی را نشانه  14الی  9دانند و روایاتی که سنین ب عبادات میزمان اتمام کودکی و وجو
ین چنامکان دارد دختری در نه سالگی عادت ماهانه ببیند. هم»گویند: اند، میبلوغ دانسته

در ده سالگی یا سالهای بعد. لذا اگر در بلوغ دختران، حیض و شروع دوره عادت مالک 
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بلوغ نه سالگی است، منافات ندارد. زیرا این دسته از  قرار داده شود، با روایاتی که حمل بر
تواند در سن مزبور دچار حیض شده و به آن حد روایات مبین این معنا است که دختر می

طور که در سنین باالتر شود. هماناز رشد جسمی و جنسی دست یابد که بلوغ شمرده می
عنوان یک اصل همیشگی خطاست، سالگی به 9برای آنها متصور است. اما عقیده به بلوغ 

ان توان با تعیین عمر، حقیقت تکوینی را بیبلکه این امر میان همه افراد یکسان نیست و نمی
دختران در نه سالگی، »اند: چنین آورده(. هم50-1/51ش، 1391)موسوی بجنوردی، « کرد

ران اغلب دخت هرچند ممکن است تکامل جنسی و غریزی پیدا کنند، اما با عنایت به اینکه
گی توان نه سالرسند و بلوغ چنین سنی زودرس خواهد بود، نمیدر این سن به حد بلوغ نمی

تواند معیار محسوب گردد که همیشگی و دایم را اماره بلوغ دانست؛ زیرا اماره زمانی می
-1/14ش، 1386)مرعشی شوشتری، « باشد و یا حداقل از جنبه غالبی برخوردار باشد

13.) 
سنت، مالک بلوغ با آنچه به عنوان دیدگاه فقه امامیه سنت: در فقه اهلیدگاه اهل. د2

گذشت، تفاوت دارد و هر یک از فرق چهارگانه )شامل: مالکی، شافعی، حنبلی و حنفی( 
صورت عمده بنا به تفسیر خود از آیات سنت که بهفتوا و دیدگاه خاصی دارند. فقیهان اهل

توسط رؤسای هر یک از فرق مندرج در صحاح ستّه، فتوای خود  شدهقرآنی و روایات نقل
اند. اند، در این خصوص، مالکها و معیارهای متفاوتی برای بلوغ ارائه دادهرا صادر کرده

ر سازد که دسنت، این نکته را روشن مینگاهی به روایات و فتاوای نقل شده در کتب اهل
کری از سن پسر یا دختر شده و روایات و احادیثی اندکی از احادیث منقول و مورد استناد، ذ
اند، پربسامد است. بر این پایه آمده است که پیامبر که احتالم و حیض را نشانه بلوغ گرفته

؛ 2-3ق، 1422)بخاری، « غسل جمعه بر هر شخص محتلم واجب است.»فرمود:  اکرم
حتالم و دختر از زمانی پسر پس از ا»( و در روایتی دیگر: 7و  1/4ق، 1410نیشابوری، 

چنین بنا به نقل از ( و هم9ق، 1420)ابوداود سجستانی، « شود، کودک نیستکه حیض می
ق، 1408ماجه قزوینی، )ابن« نماز زن حائض قبول نیست»فرمود:  عایشه، آن حضرت

 (. روایات مزبور مفید این معنی است که بلوغ یک امر جنسی و طبیعی است.40
ازد. سسنت، نگاه ایشان را نسبت به مبنای بلوغ نیکوتر روشن میفقه اهل مروری بر ابواب

به عنوان نمونه، در باب اقامه دعوی آمده است که اگر حقوق کودکی که محتلم نشده تضییع 
شود، ولی او باید اقامه دعوا کند و در صورت فقدان ولی، قاضی باید قیم تعیین کند. در هر 
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چنین در باب عقود، در (. هم184ق، 1406شود )حجاوی، یصورت دعوی کودک شنیده نم
نوشتارهای فقهی برخی تصریح شده عقد فضولی از جانب دختر و پسری که به ادراک 

ه اند کسال تمام ندارند، باطل است، هر چند گروهی هم تفصیل نموده و گفته 15نرسیده و 
ق، 1411، نافذ است )نمری، با اذن ولی به شرط آنکه خالی از مصلحت برای مالک نباشد

رغم تأکید بر شرط بلوغ در حد سنت، علی( و از جمله، در باب حدود، فقیهان اهل4/74
ه کننده( هستند و برخی قائل بمساحقه، برخی قائل به تبعید و تأدیب زن ساحق )مساحقه

دانند؛ ا میرا مانند وطی مردان قلمداد نموده و حکم هر دو را مانند زناند و آن قیاس شده
ق، 1410اند )جزیری، هرچند در اجرای حد به سنگسار، تازیانه و اعدام اختالف نموده

د گردشده یا رها می (. بنا بر آراء فقهای ایشان در این زمینه، دختر نابالغ تأدیب5/310
 (.212ق، 1409)دمشقی، 

پیشوای خود، و اما مذهب مالکی در خط مشی فقهی خود در مسئله بلوغ، به استناد 
موضوع و حکم مذکور در بسیاری از احادیث و سنت را مرتبط با مخاطب حدیث دانسته 
است. در آثار مربوط به مالک آمده است که او حکم مسئله بلوغ را بدون مراجعه به سنت، 

نمود. از همین رو، پیروان مذهب مالکی، بلوغ را یک بر اساس زعم و استدالل خود بیان می
رتباط با سن مذکور در سنت تلقی نموده و آن را صرفاً با نشانه احتالم در پسران و اامر بی

(. با این حال، برخی 514-4/515ق، 1398قدامه، اند )ابنحیض در دختران مرتبط دانسته
ای هپیروان مالکیه به تبعیت از قیاس و استحسان، رسیدن به هفده یا هجده سالگی را از نشانه

دانند. برای این عقیده فقهی، دلیلی خاص در زمره احادیث دختر و پسر میمشترک بلوغ 
(. این در حالی است که از مجموع آراء 105ق، 1419شود )مزنی، موضوع بلوغ یافت نمی

مه آن ویژه در مسئله تعزیر کودکان نابالغ و به ضمیبه –فقه قضایی برگرفته از دیدگاه مالکیه 
سالگی برای آحاد دختران و  15احتالم یا رسیدن به سن  –پذیرش شهادت از کودکان 

اند. هر چند سبب این اختالف نگاه و تعارض رأی پسران را معیار اجرای حکم معرفی کرده
را صاحب منح الجلیل در کتاب خود پرداخته، اما بیشتر به توجیه شباهت دارد تا تبیین 

 (.9/355ق، 1436اصول فقهی )علیش، 
وَ إِذَا »به مستندات روایی توجه نکرده، تا جایی که شافعی ذیل آیه: مذهب شافعی نیز 

گوید: ( می59)نور، « و چون کودکان شما به ]سن[ بلوغ رسیدند :بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
 «بلوغ، پانزده سالگی به بعد است، مگر آنکه پیش از آن پسر، محتلم و دختر، حائض گردد»
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(. این اظهار نظر، در حالی است که در کتاب وی حدیثی از پیامبر 3/220، ق1403)شافعی، 
و اما شافعی به آن « سالگی است 10سن بلوغ دختران پایان »نقل شده که فرمود:  اکرم

(. شافعی این نگرش را در جای 3/219داند )همان، می اعتنا ننموده و مختص زمان پیامبر
عالوه بر این، از شافعی نقل شده که (. 3/230است )همان، دیگر تکرار و بر آن تأکید کرده 

رویش موی خشن نشانه بلوغ، خاص مشرکان و غیرمسلمان است؛ اما بسیاری در فقیهان 
معاصر، هم سو با آرای فقهی سایر مذاهب، آن را به عنوان نشانه بلوغ به صورت تلویحی 

 (.4/514ق، 1398قدامه، پذیرفته، اما بر آن تکیه نورزیده اند )ابن
سالگی و پسران در  9ترین حد بلوغ دختران در در مذهب حنفی، هر چند نظریه پایین

ور کلی، طسالگی از ابوحنیفه نقل شده اما مبنای فقیهان این مذهب قرار نگرفته است. به 12
ال اند، شامل ححنفیها آن دسته از اخبار و سنت را که سنین خاصی را نشانه بلوغ گرفته

(. قابل ذکر است گروهی از ایشان سن بلوغ دختران 105ق، 1419دانند )مغنیه، همگان نمی
 (.2/350ق، 1410اند )جزیری، سال تعیین کرده 18سال و سن بلوغ پسران را  17را 

شود، گویی به هر سو، مروری بر نوشتارهای فقهی حنفی، چندان وحدت مالک دیده نمی
ی زمان خود و بنا بر استحسان مسایل مرتبط با بلوغ که نزد در هر دوره، فقیهان به اقتضا

اند؛ گاهی به سنین منطبق با رشد و ادراک کودک ایشان طرح شده، حکمی سوا صادر نموده
اند، اما آنچه بر خالف سایر مذاهب و گاهی به معیار احتالم و حیض یا ازدواج استناد نموده

های ظاهری ثانوی مانند رویش موی زهار به هیچ فقهی نمایان است، از نظر حنفیها، نشانه
 (.2/265ق، 1417تواند معیار بلوغ باشد )نفراوی، عنوان نمی

اما در مذهب حنبلی، بنا به یک روایت، برای بلوغ سن خاصی وجود ندارد؛ زیرا بلوغ 
 وامری طبیعی است و به نقل دیگر، مذهب حنبلی نیز مانند رأی امام شافعی، بلوغ در دختر 

(. از نوشتارهای علمای حنبلی چنین 1/602ق، 1405داند )عوده، سال کامل می 15پسر را 
تر آمده، مخصوص مخاطبان زمان آید که آنچه در مورد بلوغ دختران در سنین پایینبرمی

(. جزیری در کتاب خود ذیل 352ق، 1410صدور حکم بوده و عمومیت ندارد )جزیری، 
ن بررسی و درنظرگرفتن قرائن حالیه، برداشت از حدیث برابر بدو» آورد: سخن مزبور می

را  تواند سخنگرفتن آن. توجه به قرائن از آن جهت قابل اهمیت است که میاست با نادیده
پس از جنگ بدر نسبت به  از حالت عمومی خارج سازد. به عنوان نمونه، پیامبر اکرم

شود. ان، خواندن و نوشتن بیاموزد، آزاد مینفر از مسلمان 10اسرای دشمن فرمود: هر کس به 
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تواند ظاهر این جمله حکمی کلی برای همه زمانهاست. اما توجه به قرائن زمان صدور، می
 «سواد بودندمحدوده حکم را نشان دهد. این دستور در زمانی است که اغلب مسلمانان بی

 (.353)همان، 
ف مبانی میان مداهب اسالمی نیازمند در پایان، شایان ذکر است، هر چند تبیین اختال

بررسی و تحقیق بیشتر است، اما جهت دوری از تطویل کالم به ناگزیر به همین اندازه بسنده 
 .7شد

 
 نقد ادله مشهور فقیهان امامیه در مورد بلوغ دختران

گونه که اشاره رفت، فقهای امامیه در دیدگاه مشهور خود در مقام تعیین سن نه سالگی همان
اند که در ادامه به تحلیل و نقد آن پرداخته برای دختران به روایات و اجماع استناد جسته

 خواهد شد.
نان سدر وجه نخست، از جمله روایاتی که مستند مشهور فقهای امامیه قرار گرفته، نقل ابن

هرگاه دختر نه ساله شود، نیکیهایش نوشته و بدیهایش »است که فرمود:  از امام صادق
( و اما 1/43ق، 1409)حر عاملی، « بیندگردد؛ زیرا در نه سالگی خون حیض میت میثب

گونه احادیث، بر دیدگاه مشهور، متقن و تمام نیست؛ زیرا نه سالگی با قید قابلیت داللت این
تنهایی موضوع حکم ازدواج و اختیار شوهر، مالک تکلیف دختران قرار گرفته است و به

نشانگر آن است  در سخن امام« دخلت علی زوجها»یا « تزوجت»ید نیست. از این رو، ق
امر دخول  واسطهتواند نشانه بلوغ تلقی شود، بلکه بهکه صرف رسیدن به سن مورد نظر نمی

و تزویج )به شرط ازدواج و توانایی برقراری رابطه زناشویی( موجب احراز بلوغ و شمول 
باید حائز چنان رشد بدنی و جنسی شود که بتواند تر، دختر گردد. به بیان سادهتکلیف می

 دهد زمانی که دخترانچنین دو قید مزبور، نشان میمسئولیت همسرداری را بر عهده گیرد. هم
نند های بلوغ هماگیرند، سایر نشانهاز نظر رشد بدنی توانمند شده و در مرتبه زنان قرار می

 شوند.روییدن موی زهار یا حیض را دارا می
ز طرفی، در حدیث مزبور، تعلیل وجود وصف قاعدگی در حکم بیان شده است. در ا

کند، بالغ محسوب حقیقت، دختربچه در نه سالگی از آن جهت که خون حیض مشاهده می
                                           

بررسی ابعاد فقهی و حقوقی بلوغ با درنظرگرفتن تأثیر ». جهت مالحظه تفصیل آراء ر.ک: پژوهش 7
 )رساله دکتری(، واحد یادگار امام خمینی، به قلم نویسنده مقاله پیش رو.« شرایط و تفاوتهای اقلیمی بر آن
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توان گفت تا زمانی که دختران مبتال به حالت و خواهد شد. اینک، بنا به دلیل یادشده، می
بود. از نظر مبانی علم اصول، علت )یعنی حالت بلوغ با وصف مزبور نشوند، بالغ نخواهند 

بروز قاعدگی( در نقش مخصص بوده و حکم در سعه )= شمول و گستردگی( و ضیق )= 
. این وجه تخصیص به حکم 8محدودیت شمول( دایر مدار سعه و ضیق علت خود خواهد بود

غ دانسته، وجود دارد و در همه اخبار و روایاتی که رسیدن به سن نه سالگی را نشانه بلو
 نماید.اقتضای آنها را مخدوش می

بر فرض پذیرش شمول تکلیف در سن نه سالگی به صورت مطلق، موضوع پیش رو با 
قید و بیانی که در احادیث آمده، تخصیص خواهد یافت. به دیگر سخن، دخترانی که به نه 

وند، بالغ ال به حالت قاعدگی شسالگی برسند و قابلیت شوهر اختیارکردن داشته باشند یا مبت
 روند و حدود و تکلیف الهی بر عهده آنها قرار خواهد گرفت.شمار میبه

ق، 1409)حر عاملی، « مرز و حد بلوغ زن نه سال است»اما در حدیث دیگر که آمده 
نه  -( بیشتر از آنکه گویای بروز پدیده بلوغ در سن نه سالگی برخی از دختران20/104

باشد، داللتی نخواهد داشت؛ زیرا دانستن مرز و حد بلوغ زن در نه سالگی، ظهور  -همه آنها
ی است این در حال -ترین سن بلوغ باشدتواند پایینیعنی نه سالگی می -در حداقل سن دارد

که در پژوهش پیش رو، سن به عنوان نشانه و اماره بلوغ مبنای پژوهش و فقاهت است، نه 
دیگر سخن، رسیدن به سن نه سالگی، طریقی برای کشف بلوغ و  منزله حد و مرز و بهبه

 شدن است، نه موضوعی برای آن.استعداد مکلف
دیگر احادیث مورد استناد مشهور فقها برای سن بلوغ دختران نه ساله، روایاتی است که 
حکم به جواز آمیزش با آنان در این سن داده، از جمله در صحیحه حلبی به نقل از امام 

هرگاه مردی با دختری کوچک ازدواج کرد، با وی همبستری نکند »آمده است:  دقصا
(. داللت این دسته بر رای مشهور به ضمیمه 101ش، 1362)حر عاملی، « تا نه ساله شود

اجماع بر عدم جواز آمیزش پیش از بلوغ است. به تعبیر دیگر، آمیزش پیش از بلوغ حرام 
مل در نه سالگی جایز است. بنابراین، به ضمیمه اجماع فقیهان بوده و به استناد روایت، این ع

                                           
ماید، به ن. تخصیص دلیلی است که دایره عام را تضییق نموده و گستره نفوذ و تأثیر آن را محدود می8
زننده و محدودکننده دلیل دیگر را سازد. دلیل تخصیصای که افرادی را از تحت حکم عام خارج میگونه

 (.219ش، 1370گویند )مظفر، صص میمخ
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 رسند.شود که دختران در نه سالگی به سن بلوغ میچنین استنتاج می
حال، این دسته از روایات نیز خالی از اشکال نخواهد بود؛ زیرا اوالً بنابر مفهومی با این

سن نه سالگی جایز است، اما شود، آمیزش با دختربچه در که از صحیحه حلبی برداشت می
توان از مفهوم حکم، جنبه اطالق اند، نمینظران در علم اصول تصریح نمودهچنانکه صاحب

و لذا از لسان روایت یادشده، حکم جواز آمیزش با همه دختران در سن  9را به دست آورد
م پذیرفته وم حکمزبور قابل استدالل و استناد نیست؛ ثانیاً بر فرض که برداشت اطالق از مفه

شود )جواز آمیزش با همه دختران نه ساله(، عمومیت ملحوظ در این برداشت، با اخبار و 
سالگی را به شرط قابلیت ازدواج )بروز قاعدگی( و رشد دختر، سن بلوغ  9روایاتی که 

دانند، تخصیص خواهد خورد. از این رو، صرف رسیدن دختران به نه سالگی به عنوان می
گردد؛ ثالثاً عمده نقد و طرح ایراد در این دسته از اخبار، وجود دلیلی است ی نمیبلوغ تلق

، نشان 1011که در صحیحه حمران، برای عدم جواز آمیزش و پرداخت دیه نقص دختر آمده
                                           

که در دو حدیث  -آمده از منطوق حکم دستاند که از مفاهیم به. در این باره اصول پردازان نگاشته9
، توان اخذ به اطالق نمودنمی -است« عدم جواز آمیزش با دختر بچه پیش از نه سالگی»مزبور، منطوق کالم 

ردد. گقام بیان بوده و این مقام به وجود قرینه و شاهد خاص اثبات میمگر آنکه احراز شود گوینده کالم در م
داشتن سخن، در مقابل عدم قبول مفهوم توان پذیرفت، اصل مفهومایشان معتقدند آنچه در باب مفاهیم می

 ،است. لکن در مقام بیان مفهوم بودن که بتوان از آن اطالق استفاده نمود، دلیلی وجود ندارد. به دیگر سخن
کند که آنها در حکم بیان شده و حکم منطوق به آن وصف عرف از وجود شرط یا وصف در کالم، استفاده می

یا شرط مقید است و با فقدان آن قیود، حکم منطوق نیز از میان خواهد رفت. بنابراین چنین فقدانی که بتوان 
طلبد. یعنی احراز در مقام خاص میآید و دلیل از مفهوم آن اطالق گرفت، از اصل ادای سخن به دست نمی

ای هبیان بودن مفهوم. به هر سو، درک و فهم نیکوتر از مبانی استداللی فوق، نیازمند مداقه و تأمل در یافته
 (.5/58/57ق، 1417دانش اصول خواهد بود )خویی، 

خون  نوزای اختصاص یافته که طبق آن مردی با دختری باکره که ه. صحیحه حمران به بیان مسئله10
اگر دختر »فرمود:  حیض ندیده ازدواج کرده و پس از همبستری با او، دختر آسیب دیده است؛ امام صادق

هنگام همبستری نه ساله بود، غرامتی بر مرد نیست و اگر نه ساله نبوده و پس از همبستری با مرد دچار 
ه گردیده است، حاکم باید غرامت دیآسیب شده و بدین ترتیب از توانایی معاشرت جنسی با شوهران محروم 

 ( 102ق، 1418)حر عاملی، « او را بر عهده گیرد.
زیرا به دلیل آسیب و نقص ناشی از آمیزش در سنین پایین که به سیستم تناسلی دختر وارد شده، او . 11

؛ فروزش، 13ش، 1386آباد، دهد )نجفی دولتتوانایی معاشرت جنسی با همسر خود را از دست می
 (.16ش، 1389
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سالگی یا پس از  9خواه پیش از  -دهد که به صورت کلی، حرمت آمیزش یا جواز آنمی
افساد تناسلی است. بنابراین، نه سالگی به تنهایی موضوع مبتنی بر وجود یا عدم دلیل  -آن

شمار آید. از سویی، صحیحه حمران به جواز آمیزش نخواهد بود تا نشانه بلوغ دختران به
جهت دربرداشتن همین لسان دلیل، اگر حاکم بر سایر روایات نباشد، به صورت حتمی مقید 

ز به مناسبت حکم و موضوع، از آن هم چنین فهم عرفی نی 12و مخصص آن ها خواهد بود.
یابد. با این اوصاف، روایات همان وجه فساد و آسیب زنان در حرمت آمیزش را در می

یافتن میان پیش از نه سالگی و پس از آن در روایات از آن جهت است که پیش از تفصیل
 د نظر،نه سالگی هیچ گونه قابلیت زناشویی در دختران وجود ندارد، اما پس از سن مور

 ممکن است این توانایی در برخی دختران پیدا شود.
دلیل دوم مشهور فقها، اجماع است. حسینی عاملی از اقامه هشت اجماع برای بلوغ 

بر بلوغ دختر در نه سالگی، »نویسد: دختران در سن نه سالگی یاد کرده است. وی می
ت مورد است و با شهرت نیز صراحت و ظهور اجماعها داللت دارد و تعداد این اجماعها هش

 (.12/424ق، 1408)حسینی عاملی، « گرددتأیید می
با وجود تصریح صاحب مفتاح به مطلب مذکور، استناد به اجماع از چند جهت قابل 

توان به صورت قطعی مستند اجماعها و شهرتهای ادعاشده بررسی و تحلیل است: نخست می
بودن بلوغ در نه سالگی استدالل شده و به جهت دهرا مبتنی بر روایاتی دانست که برای آما

. از این اندکثرت و تعدد بر سایر اخباری که حاکی از سنین دیگر هستند، مقدم داشته شده
. دوم چنانچه گذشت، 13رو، اجماع دلیل مستقلی نبوده و خود متوقف بر مدرک دیگری است

                                           
. حکومت یکی از راههای رفع تزاحم و تناقض است که در علم اصول، به توسعه یا تضییق تعبدی 12

(. مسئله حکومت در باب قوانین 223ش، 1370شود )مظفر، دلیل محکوم توسط دلیل حاکم تعریف می
کننده فرقی عرفی اکراهقانون مدنی اکراه را تعریف نموده و در م 202شود، چنانکه ماده حقوقی نیز دیده می

شدن شخص به ملزم»گوید: همان قانون می 207شود، ولی در ماده میان حاکم یا اشخاص عادی قائل نمی
به این ترتیب، دایره اکراه مستفاد از ماده « شود.انشاء معامله به حکم مقامات صالح قانونی اکراه محسوب نمی

در نتیجه آن دوست. تخصیص همواره محدود و  محدود گردیده است. تفاوت حکومت و تخصیص 202
 نماید، اما نتیجه حکومت گاهی توسعه است.تضییق می

 . هر چند در مرام برخی از فقیهان، اجماع چندان پذیرفته نیست؛ زیرا اگر کاشف از رأی معصوم13
ق، 1413)خویی، آید و در غیر این صورت، قابل طرح و استناد نخواهد بود باشد، در شمار دالیل نقلی می

1/20.) 
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اشکال و خدشه است؛ زیرا در عالوه بر تردید جدی در حجیت اجماع، تحقق آن نیز مورد 
ای از کتب قدما، سن به عنوان نشانه بلوغ دختران مطرح نشده، بلکه آن را معیار و پاره

اند. این عدم بیان سن در کتب مزبور در آنجا ضابطه بلوغ را قاعدگی )بلوغ جنسی( قرار داده
ی از نظر فقهی است. بررسنمایند؛ خود دلیل فقدان اعتبار سن های بلوغ را اشاره میکه نشانه

 دهد پیش از طوسی، بلوغ بر پایه سن مطرح نبوده است؛ از جمله:کتب قدما نشان می
ه اندازه گرفتن بزمانی که پسر بچه نه ساله شود، باید به روزه»بابویه نوشته است: ابن

یا  یتوانش وادار شود. اگر توانست، تا وقت ظهر یا بعدازظهر روزه بدارد و هرگاه گرسنگ
ر درپی روزه بگیرد و واداتشنگی بر او غلبه کرد، افطار نماید و اگر توانست، سه روز پی

شود که تمام ماه رمضان را امساک کند. روایت شده است که کودک میان چهارده تا پانزده 
نین چگرفتن ملزم شود، مگر آنکه پیش از آن توانش را داشته باشد. همو شانزده سال به روزه

نقل است که فرمود: پسربچه هرگاه محتلم شود، روزه بگیرد و دختر هرگاه  مام صادقاز ا
 (.195ق، 1415بابویه، )ابن« حیض شد، روزه و حجاب بر او واجب گردد

هرگاه کافری پیش از رؤیت هالل ماه رمضان مسلمان »نویسد: شریف مرتضی نیز می
ه آن ماندن ماه رمضان مسلمان شود، باید باقیشود، باید تمام ماه را روزه بگیرد و اگر در میا

گونه است برای پسربچه، را روزه بدارد و قضای روزهای گذشته بر وی واجب نیست. همین
 (.89ق، 1387)شریف مرتضی، « اگر محتلم شود و دختربچه چنانچه خون حیض ببیند

-وجوب روزه یک برایشود، هیچچنانچه از عبارت این دو فقیه برجسته شیعه دیده می

اند، بلکه تنها وصف حالت قاعدگی را مالک بلوغ و تکلیف گرفتن دختران از سن سخن نگفته
 اند. قلمداد نموده

 
 بررسی و تحلیل دیدگاه فقهای معاصر نسبت به سن بلوغ دختران

بری بر دلیل معت»گروهی از فقیهان به مخالفت با رأی مشهور برآمده و چنین پنداشته اند که: 
« داردنظر کرد، وجود نغ دختران نه ساله که بتوان به آن اعتماد نمود و از اصل معتبر صرفبلو

توان بر خالف قاعده سهولت در دین، بار (. ایشان معتقدند که نمی35ش، 1385)صانعی، 
ه کسنگین تکالیف و احکام و اجرای حدود کامل را بر دختران نه ساله قرار داد، در حالی 

و فاقد رشد بدنی و غیر قابل ازدواج هستند. چنین تحمیل تکلیف بر دختران  ضعیف، ناتوان
 چون زنان وتوان از آنان انتظار انجام تکلیف همبا دین سهل و آسان سازگار نیست و نمی
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 دهد و چه بسا این امرمردان دیگر داشت. لذا بلوغ دختران به مراتب در سنین باالتر رخ می
به طول انجامد، مگر آنکه نشانه حیض پیش از سن مورد نظر پدیدار تا پایان سیزده سالگی 

جا(. این دسته از فقیهان برای دیدگاه خود به چندین دلیل روایی، قرآنی و عقلی شود )همان
 اند.تمسک جسته

زمان بلوغ پسران را سیزده سالگی  اول: موثقه عمار ساباطی که وفق آن، امام صادق
رد و بلوغ دختران را همانند پسران، سیزده سالگی یا حیض تعیین دایا احتالم اعالم می

( 41/34ق، 1404چون نجفی )نجفی، (. برخی فقها هم1/32ق، 1409کنند )حر عاملی، می
اند. خوانساری نیز پس ( به این روایت تصریح نموده13/184ق، 1405و بحرانی )بحرانی، 

این روایتها با آنکه از حیث سند معتبر »د: نویساز نقل موثقه عمار و چند روایت دیگر می
)خوانساری، « اندهستند و از جهت داللت صراحت دارند، مورد عمل مشهور قرار نگرفته

(. هر چند مشهور فقیهان برای توجیه دیدگاه خود در برگزیدن سن نه 3/366ش، 1355
 .14نداآنها پاسخ داده اند که فقهای معاصر بهسالگی، نقدهایی بر روایت یادشده وارد دانسته

ویژه آیه ششم ، به15انددوم: استناد به آیاتی است که به معیار بلوغ و رشد توجه نموده
گاه که به حد ازدواج برسند. یتیمان را بیازمایید تا آن»فرماید: سوره نساء که خداوند می

ر نیز به که پیشت این آیه«. پس چنانچه در ایشان رشد یافتید، اموالشان را به آنان بسپارید
عنوان مستندات قرآنی بلوغ بررسی شد، مورد اتکای دیدگاه نوین در مسئله بلوغ قرار دارد. 
بنا به مفاد آیه، نکاح بر حسب غالب و طبع ازدواج، با اشاره به امکان تولید مثل و قابلیت 

غ و بودن بلودهد. مقتضای اطالق شرطیپرورش جنین در رحم، سرحد بلوغ را نشان می
غایت نکاح بر رفع حجر از کودکان یتیم این است که دفع اموال به آنها جایز نباشد مگر در 
صورتی که رسیدن به حد نکاح محرز گردد و یا اماره معتبر آن را ثابت نماید. مبرهن است 

 ای بر قابلیت نکاح است.منزله نکاح نیست، بلکه سن، طریق و امارهکه سن بلوغ به
از سه گروه قلم »فرموده است:  که مطابق آن پیامبر اکرم 16«رفع قلم»سوم: حدیث 

                                           
 .35-40ش، 1385. جهت مالحظه نقد مشهور فقیهان ر.ک: صانعی، 14
 سوره اسراء. 34سوره نور و آیه  59سوره نساء، آیه  6. این آیات عبارت است از: آیه 15
. حدیث رفع، عنوان دو حدیث نبوی است که یکی دربردارنده رفع تکلیف یا رفع آثار وضعی یا 16

افراد مکلف بوده و دیگری ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین است.  تکلیفی برخی از
نظران قرار گرفته و از آن برای اثبات برائت شرعی بهره این روایت در کتب علم اصول مورد استناد صاحب
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است؛ کودک تا زمانی که محتلم شود، دیوانه تا هنگام بهبودی و شخص تکلیف برداشته شده
(. آنچه مسلم است، پایان 1/93ق، 1405بابویه، )ابن« خوابیده تا زمانی که بیدار گردد

خود دلیلی است بر رد دیدگاه مشهور فقیهان در تعیین  کودکی، به احتالم تعریف شده و این
ویسد: نسن نه سالگی برای بلوغ دختران. ناگفته نماند که نجفی در مورد حدیث یادشده می

(، 41/10ق، 1404)نجفی، « اندنقل کرده سنت این روایت را از پیامبر اکرمشیعه و اهل»
ق، 1410ادریس حلی، ده است )ابنادریس حلی بر نقل آن ادعای اجماع نموبلکه ابن

3/324.) 
وان تچهارم: در صورتی که روایتهای نه سالگی مورد خدشه گیرد که چنین نیز شد، نمی

 گاه با فقدان اطمینان و یقیندلیلی متقن برای بلوغ سنی دختران در آن سن اقامه نمود. آن
ن ی باقی خواهد ماند. از ایبرای دیدگاه مشهور، تنها شک نسبت به بلوغ دختران در نه سالگ

رو مسئله، مجرای استصحاب عدم بلوغ نه سالگی، بقای والیت ولی و نیز بقای حالت حجر 
الغ ها را در نه سالگی بالزم است که دختربچه»نویسد: شود. نجفی در این زمینه میسابق می

عمار داللت  چنانکه به نظر ما موثقه-ندانیم؛ حال اگر سن دیگری از ادله مستفاد شود 
 (.41/10ق، 1404)نجفی، « گردداین استصحاب تا آن زمان جاری می -داشت

وغ روی رأی فقهی صانعی، سن بلای که بیان شد، دیدگاه معاصر به دنبالهبا عنایت به ادله
نماید. با این حال بنا به دلیل دوم دیدگاه اخیر که همان استناد سالگی تلقی می 13دختران را 

قرآنی است و معیار بلوغ را به فعلیت رسیدن قوای جنسی و توانایی تولید مثل قرار به آیات 
داده، تعیین سن خاص برای بلوغ امر متقن و صحیحی نخواهد بود. در حقیقت، هر چند 
استدالل دیدگاه نوین در نقد و رد رأی مشهور گام مثبتی برداشته و نظری درخور توجه ارائه 

 9چه -که به دست آورده، به خطا رفته است، بلکه اساساً تعیین سن  نموده، اما در برآیندی
میان تمام اقشار مختلف دختران که مشخصا از نظر معیار قوا  -سالگی و چه سیزده سالگی

ا بتوان بسهای اخیر، چهو بلوغ جنسی یکسان نیستند، امر ناصوابی است. با الهام از گفته
 15ده تعیین سن بلوغ دختران به نه سالگی و پسران به گفت روایات و احادیثی که دربردارن

                                           
چه بدان ، فراموشی، آناند. در بسیاری از نقلها، حدیث مرفوعه از نه مورد نفی تکلیف نموده است: اشتباهجسته

ای هدادنش را ندارند، آنچه به آن مضطر گردند، حسد، فال بد زدن و اندیشهاکراه شوند، آنچه توانایی انجام
انگیز درباره خلقت و آفرینش تا زمانی که بر زبان جاری نشود. در برخی دیگر از نقلها نیز سه گروه وسوسه

 (.3/261ق، 1426، دیوانه و کودک )هاشمی شاهرودی، اند: شخص خوابیدهفاقد تکلیف معرفی شده
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 اند؛ اما اکنون که گستره شریعتسالگی هستند، مقتضای حال مخاطب زمان صدور کالم بوده
یر اقتضای گیری بلوغ نیز تحت تأثیافته، معیار اندازهبه دیگر سرزمینها با اقلیمهای متفاوت راه

و  ر از روایاتی که مشهور فقیهان به آن تمسک جستهنظکنونی تغییر یافته است. البته صرف
بسیار اخبار و روایاتی  چه -گونه که اشاره رفتهمان–قانونگذار موافق آن وضع قانون کرده 

اند. ویژه در مورد دختران قرار دادهگیری بلوغ را سررسید سنین باالتر  و بهکه معیار اندازه
با بازنگری در مبانی برگزیده، به موازای اقتضای کنونی رود بنابراین از فقه پویا انتظار می

گذار با نگاهی نوین به موضوع، تساهل و نرمش نشان داده و چنین قانونگام بردارد. هم
 قوانینی درخور و متناسب با زمان حال وضع نماید.

 
 نتیجه

ران نظصاحببلوغ به عنوان آغاز مسئولیتها و محدودیتهای انسان مکلف همواره مورد توجه 
های گوناگون بوده است. فقیهان به پیروی از مستندات اقامه نموده و برگرفته از روایات حوزه

سالگی  15و احادیث، این مرحله از رشد را با رسیدن دختران و پسران به سن شرعی نه و 
دانند، در حالی که بر اساس صراحت آیه ششم سوره نساء بعد طبیعی بلوغ توجه شده و می

رای معرفی معیار آن، به توانایی هر فرد در حصول استعداد و قوه جنسی و توانایی ب
 فرزندآوری اشاره شده است.

اند و مجموعه تغییرات ها به حصول توانایی جنسی توجه نمودهنظران دیگر حوزهصاحب
از دهند. اما این نگاه رشد جسمانی را که امکان تولید مثل را فراهم آورد مالک قرار می

دیدگاه فقیهانه به دور مانده و ایشان در تعیین موعد بلوغ به سنین یاد شده در روایات و 
های ظاهری در خصوص پیدایش بلوغ اند. هر چند دیگر عالئم و نشانهاحادیث بسنده کرده

 نمایند.را که در برخی دیگر از روایات متذکر شده، تأیید می

مقررشده برای آغاز سن تکالیف دختران و پسران،  در این راستا، استدالل به سنین شرعی
چندان موجه نبوده و قابل خدشه است؛ زیرا روایات و احادیثی که متعرض سنین مربوطه 

های جنسی چون بروز احتالم و وصف حالت زنانگی قرار اند، آن را در کنار نشانهشده
ستند شرعی و دینی، سنین نظر از این، سایر روایات و احادیث به عنوان ماند. صرفداده

 اند. دیگری را به عنوان سرآغاز بلوغ معرفی نموده

های بلوغ، بر نقد دیدگاه مشهور اهمیت شایانی داشته و این تعدد روایات حاکی از نشانه
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در بیان سن خاص به عنوان یک نشانه جهت  سازد که امامان معصومنکته را روش می
شناسی توجه ویژه از پیدایش بلوغ، به محور مخاطبراهنمایی طریق به حصول اطمینان 

های بلوغ بسا احوال مخاطب کالم خود یا اشخاصی را که در خصوص نشانهداشته و چه
ر گشای مسئله داند، در نظر گرفته و سنین خاصی را به عنوان راهنما و راهپرسشگر بوده

نه مالک مشهور سن نه سالگی  اند. حق آن است کهمقام کارشناس دینی مطرح و تقریر نموده
در روایات مربوطه، یکی از وجوه احتیاطی رأی  که چه بسا بیم مخالفت با سخن معصوم

ین کند. تواند حقیقت بلوغ را تبیایشان باشد و نه سیزده سالگی )بر اساس دیدگاه نوین( نمی
ن اشاره نموده و ترین معیار، همان است که خداوند در قرآن کریم به آترین و متقنآسوده

 حدیث نبوی مرفوعه به آن تصریح نموده است.

بلوغ جنسی و توانایی باروری به عنوان پایان دوره کودکی میان مخاطبان و افراد مکلف 
در شرایط گوناگون اقلیمی متفاوت است. بدیهی است در مناطقی با خصوصیات آب و هوایی 

بالغ گردند؛ کما اینکه نقطه مقابل آن، در سالگی  10گرمسیری، دختران در همان سن نه یا 
سالگی، این پدیده در دختران رخ دهد. دیدگاه علمی  13شرایط سردسیری با تأخیر از سن 

 در بسیاری موارد، نمودار»گویند: کند. دانشمندان میروز نیز مبنا و معیار فوق را تأیید می
ای موارد، گردد و در پارهایان میسالگی نم 12و  11نخستین آثار بلوغ دختران میان سنین 

ا کنند. تنههای بلوغ را دریافت میسالگی، اولین نشانه 13و یا پس از  12دختران میان سنین
)اودلوم، « گردندسالگی و حتی زودتر دچار قاعدگی می 11تعداد اندکی از دختران در پایان 

 (.14ش، 1382



 و ... سید محمد کیکاوسی/ بازخوانی آراء و ادله فقهی مذاهب اسالمی در مسئله بلوغ

 

  

197 

 منابع فهرست
 .قرآن کریم -
 ق.1402، قم، مؤسسه آل البیت، کفایة األصول محمدکاظم،آخوند خراسانی،  -
، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ادریس حلی، محمد بن منصور،ابن -

 ق.1410

 ق.1415، قم، مؤسسه امام هادی، المقنعبابویه، محمد بن علی، ابن -

  ق1405، قم، دفتر انتشارات اسالمی، من الیحضره الفقیه، همو -

 ، قم، مؤسسه امام صادق،غنیة النزوع الی علمی األصول و الفروع زهره حلبی، حمزة بن علی،ابن -
 ق.1417

 ق.1398، ، ریاض، عالم الکتبالمغنی قدامه، عبداهلل بن احمد،ابن -

 ق.1408، بیروت، دارالرسالة العالمیة، ماجهسنن ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید،ابن -

 ق.1420االرقم، ابی بن ، بیروت، داراالرقمالسنن حدیث ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، -

لعربی، ا ، بیروت، دارالکتاباالصفیاء طبقات و االولیاء حلیه، عبداهلل بن ابونعیم اصفهانی، احمد -
 ق.1408

 ق.1407االسالمی،  الفکر ، قم، مجمعالصوم کتابانصاری، مرتضی بن محمدامین،  -

 ش.1382توس،  سامی، تهران، کاظم ، ترجمهبلوغ در سیریاودلوم، دوریس،  -

، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالحدائق الناضرة فی احكام العترة الطاهرة بحرانی، یوسف بن احمد، -
 ق.1405

 ق.1422العربی،  التراث دارإحیاء بیروت،، صحیح البخاری بخاری، محمد بن اسماعیل، -
 ش.1377، تهران، اساطیر، کردستان مفصل تاریخ شرفنامهالدین، شمس بن الدینبدلیسی، شرف -
 ق.1409الحکم،  و العلوم ، بیروت، مکتبهالمسندعمرو،  بن بزاز، احمد -
 ق.1410، ، بیروت، دارالکتب العلمیهالفقه على المذاهب األربعة جزیری، عبدالرحمن، -
 ق.1422، بیروت، دارالفکر، المستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل،  -
 ق.1406، ه، بیروت، دارالمعرفاإلقناع فی فقه اإلمام احمد بن حنبلحجاوی، موسی بن احمد،  -
ه آل ، قم، مؤسستفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة حر عاملی، محمد بن حسن، -

 ق.1409البیت، 
 ش.1362، مشهد، مجمع البحوث االسالمیه، هدایه االمه الی احكام االئمه ،همو -
 راثالت دارإحیاء بیروت،، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العالمة حسینی عاملی، سید محمدجواد، -



 18فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

198 

 ق.1408العربی، 

 ق. ،1418قم، مجمع جهانی اهل بیت، األصول العامه للفقه المقارنحکیم، سید محمدتقی،  -

 قم، دفتر تبلیغات اسالمی، تحریر األحكام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة حلی، حسن بن یوسف، -
 ق.1420حوزه علمیه قم، 

 ق.1433 قم، دفتر انتشارات اسالمی،، کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،همو -

 ق.1405، بیروت، دارصادر، البلدان معجمعبداهلل،  بن حموی، یاقوت -
 ق.1407، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، تحریر الوسیلهخمینی، سید روح اهلل،  -
 ش.1355الصدوق،  ، تهران، مکتبهالنافع المختصر شرح فی المدارک جامعاحمد،  خوانساری، سید -

 ق.1417، قم، انصاریان، الفقه اصول فی محاضراتخویی، سید ابوالقاسم،  -

 ق.1413االسالمی،  الثقافه نشر ، قم، مرکزالرواه طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجمهمو،  -

 ، ریاض، رئاسهاالحكام فی الكثیره الكتب عن االفهام ذوی مغنیدمشقی، یوسف بن حسن،  -
 ق.1409االرشاد،  و الدعوه و االفتاء و العلمیه البعوث

 ش.1396نی،  دامغانی، تهران، نشر مهدوی محمود ترجمه، الطوال اخبارداود،  بن دینوری، احمد -

 ش.1377انتشار،  سهامی ، تهران، شرکتمخاطب جامعه آناتومیپور، فرامرز، رفیع -

 ش.1380، تهران، اساطیر، التواریخ ناسخ، سپهروی، محمدتقی -

هران، ت دانشگاه دهقان، تهران، علیرضا ، ترجمهارتباطات هاینظریهجیمز، تانکارد،  سورین، ورنر؛ -
 ش.1381

 ق.1403، ، بیروت، دارالفکراألم شافعی، محمد بن ادریس، -
 ق.1410، تهران، مؤسسه امام صادق، الشافی فی االمامه شریف مرتضی، علی بن حسین، -

 ق.1387، نجف، مطبعه اآلداب، جمل العلم و العمل ،همو -

 ، قم، مؤسسة المعارفتنقیح شرائع اإلسالممسالک األفهام الی  الدین بن علی،شهید ثانی، زین -
 ق.1413، هاإلسالمی

 ش.1385تمار،  میثم ، قم،دختران بلوغ زندگی و فقهصانعی، یوسف،  -

سه آل ، قم، مؤساألحكام بالدالئل تحقیقریاض المسائل فی  طباطبایی، سید علی بن محمدعلی، -
 ق.1418، البیت

 ق.1414العربی،  التراث ، بیروت، دارإحیاءالقرآنالتبیان فی تفسیر  طوسی، محمد بن حسن، -

 ق.1387، تهران، المکتبة المرتضویة، المبسوط فی فقه اإلمامیة ،همو -
 ش.1365، ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیتهذیب األحكام ،همو -



 و ... سید محمد کیکاوسی/ بازخوانی آراء و ادله فقهی مذاهب اسالمی در مسئله بلوغ

 

  

199 

 ق.1436، بیروت، منح الجلیل شرح علی مختصر العالمه خلیل علیش، محمد بن احمد، -

 ق.1405، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، التشریع الجنائی االسالمیعوده، عبدالقادر،  -

 ش.1388رسا،  فرهنگی خدمات ، تهران، نشرمخاطب ارتباطات مبانیاکبر، فرهنگی، علی -

 اختالل به منجر آزادی کودک مورد یک گزارش»مینا؛ وثوق، مریم، ، شعبانی فروزش، مهدی؛ -
 ش.1389، 1، شماره 16، دوره پزشكی قانونی مجله ،«رشد و تکامل

 ق.1407، دمشق، دارالفکر، االنشاء صناعه فی االعشی صبحعلی،  بن قلقشندی، احمد فزاری -
 ق.1407، هسالمی، تهران، دارالکتب االالكافی کلینی، محمد بن یعقوب، -
 ق.1410بیروت، دارالفکر، ، بحار األنوار مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، -
 ش.1369سروش،  ، تهران،کالم شناسیارتباطراد، مهدی،  محسنیان -
، قم، مؤسسه المطبوعات الدینیه، المختصر النافع فی فقه اإلمامیة محقق حلی، جعفر بن حسن، -

 ق.1418
 ق.1414 ، قم، مؤسسه آل البیت،جامع المقاصد فی شرح القواعد محقق کرکی، علی بن حسین، -
، تهران، میزان، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسالممرعشی شوشتری، سید محمدحسن،  -

 ش.1386
 ق.1419، بیروت، دارالکتب العلمیه، مختصر المزنیمزنی، اسماعیل بن یحیی،  -
هنگی، فر و علمی پاینده، تهران، ابوالقاسم ، ترجمهاالشراف و التنبیه، حسین بن مسعودی، علی -

 ش.1381
 ق.1409، قم، دارالهجره، الجوهر معادن و الذهب مروج، همو -

 ش.1370 ،دفتر انتشارات اسالمیقم، ، الفقه اصولمظفر، محمدرضا،  -

 ق.1380، بیروت، دارالتعارف، الفقه علی المذاهب الخمسهمغنیه، محمدجواد،  -

 .ق1410 ،، قم، دفتر انتشارات اسالمیالمقنعة مفید، محمد بن محمد، -
 تحقیقات و مطالعات قائم، تهران، مرکز منتظر مهدی ، ترجمهشناسیمخاطبکوایل، دنیس، مک -

 ش.1380ها، رسانه
، تهران، مجموعه مقاالت فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعیموسوی بجنوردی، سید محمد،  -

 ش.1391پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی، 

 ،یدفتر انتشارات اسالمقم، ، (نجاشی رجال) الشیعه مصنفی اسماء فهرستعلی،  بن نجاشی، احمد -
 ق.1406

عالیم فیزیکی ناشی از خشونت علیه زنان و شدت آن در »آباد، شهال؛ و دیگران، دولت نجفی -
، 13، دوره قانونی پزشكی مجله، «1382زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی تهران در سال 



 18فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

200 

 ش.1386، 1شماره 

بیروت، دارإحیاء التراث العربی،  ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم محمدحسن،نجفی،  -
 ق.1404

ه، دارالمعرف ، بیروت،زید القیروانیابیالفواکه الدوانی علی رسالة ابن نفراوی، احمد بن غانم، -
 ق.1417

ه، دارالکتب العلمی، بیروت، االستذکار الجامع لمذاهب فقهاء االمصار نمری، یوسف بن عبداهلل، -
 ق.1411

 م.2004العامه،  المصریه ، قاهره، مؤسسهاالدب فنون فی االرب نهایهعبدالوهاب،  بن نویری، احمد -

، قم، مؤسسه البیت اهل لمذهب طبقاً اإلسالمی الفقه موسوعة هاشمى شاهرودى، سید محمود، -
 ق.1426، بیتالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهلدائرة


