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 ناشیهای مسئولیت پذیری مفهوم بلوغ و گونهمرتبه
 از آن در فقه مذاهب اسالمی

 
 2محمدصالح مصلح 1سعید نظری توکلی،

 (75/8/7931، تاریخ پذیرش: 71/5/7935تاریخ دریافت: )

 
 چکیده

ن سن بلوغ و در نتیجه سن تکلیف از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه تعیی
فقهای مسلمان بوده است. هرچند بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، تفاوتی میان سن تکلیف و 

گانه مسئولیت مسئولیتهای مختلف ناشی از آن وجود ندارد، اما طرح مسئله انواع سه
فقهی برخی از مذاهب اسالمی، نویسندگان را بر آن  عبادی، مدنی و کیفری در منابع

داشت تا ضمن واکاوی مبانی فقهی و حقوقی تفکیک انواع مسئولیت، میزان درستی و 
امکان کارآیی این دیدگاه را در نظام حقوق اسالمی بررسی کنند. مطالعه حاضر نشان 

یا معیار سنی استفاده های جسمانی توان از نشانهدهد که هرچند برای تعیین بلوغ میمی
دهد که بلوغ مفهوم کرد، اما اختالف فقهای مذاهب اسالمی در تعیین سن بلوغ نشان می

کار شناوری داشته و بسته به اینکه در کدام یک از سه حوزه عبادی، مدنی و کیفری به
رود، متغیر خواهد بود. در شرایط عادی بلوغ کیفری پس از بلوغ عبادی و مدنی تحقق 

کند، زیرا درک مفهوم جرم و مجازات در بیشتر افراد پس از درک احترام به خالق ا میپید
آید. در نتیجه، مسئولیت ناشی از رفتار فرد بالغ نیز در این وجود میو سود و زیان مالی به

سه حوزه متفاوت است و مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم، پس از مسئولیت اخروی 
 گیرد.ت مالی در امور مدنی شکل مینسبت به عبادات و مسئولی

 .بلوغ، مسئولیت، مذاهب اسالمی :هاکلیدواژه
                                           

 . دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(/1
sntavakkoli@ut.ac.ir 
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 طرح مسئله
مسئولیت انسان در برابر رفتارهای گوناگون خود و نسبت به وظایفی که بر عهده اوست و 

چنین استواری این مسئولیت بر دو عنصر عقل و بلوغ از جمله اصول بدیهی نظام هم
 ه مشترک نظامهای مختلف حقوقی است.حقوقی اسالم و نقط

چون: احتالم و عادت ماهیانه )حیض( هرچند مالک های نزدیک به آن همبلوغ و واژه
فعلیت یافتن احکام شرعی و مسئولیت پیدا کردن فرد نسبت به انجام تکالیف عبادی و 

اشتن وجود آمدن آن، بدون دنسبت به رفتار خود در برابر دیگران است، اما اثبات به
لحاظ ارتباط آن با حریم خصوصی افراد، گاه غیراخالقی شاخصه زمانی، بسیار دشوار و به

 است.
دهد که فقهای مسلمان هرچند با استناد به منابع حدیثی در مرور منابع فقهی نشان می

لحاظ تنوع محتوایی و مضمونی اند، اما بهصدد یافتن شاخص زمانی برای اثبات بلوغ شده
ات، اعالم یک زمان مشخص برای بلوغ و در نتیجه مسئولیت شخص در برابر این روای

 پذیر نیست.خداوند و افراد جامعه، امکان
جای اگر با استناد به اصل عدم تعارض و مطابقت مراد استعمالی با مراد جدی، به

ا کنند، آنها رپنداری مضمون روایاتی که سنهای مختلف برای تحقق بلوغ تعیین میتعارض
توان مدعی شد که بلوغ مفهومی های مختلف تحقق بلوغ بدانیم، میگر از حالتحکایت

شناور داشته و بسته به شرایط مختلف اقلیمی، خانوادگی و اجتماعی، در سنین متفاوت 
 آید.وجود میبرای پسر و دختر به

اساس این پژوهش در پی آن است تا از یک سو، مفهوم بلوغ و شناور بودن آن را بر 
توان بر های فقهی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معلوم نماید که آیا میآموزه

های مختلف مسئولیت فردی و اساس این مفهومِ شناور، معیارهای متفاوت سنی برای گونه
اجتماعی تبیین کرد یا نه؟ دستیابی به چنین معیاری خواهد توانست به چالشهای موجود 

چون معیار قرار دادن بلوغ های عبادی، مدنی و جزایی، همذاری در حوزهگفرا راه قانون
جنسی برای وجوب انجام عمل عبادی بدون داشتن فهم درستی از عمل عبادی، شرایط و 
موانع آن یا قصد قربت، مانند انجام اعمال مختلف حج توسط دختران دارای سن کمتر از 

نسی برای انجام ازدواج بدون داشتن ظرفیت نُه سال شمسی یا معیار قرار دادن بلوغ ج
فکری و روانی برای تشکیل خانواده و تحمیل وظایف زناشویی به آنها، مانند ازدواج 
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کودکان )پسران پانزده ساله با دختران نُه ساله( و ازدواج با کودکان )مردان بزرگسال با 
اند، اما بدون نسی رسیدهدختران نُه ساله( یا اجرای مجازات برای کودکانی که به بلوغ ج

 اند، پایان بخشد.داشتن هرگونه فهمی از جرم و مجازات، مرتکب عمل مجرمانه شده
 

 بلوغ و معیارهای آن
افراد »دستِ کم سه گروه از افراد، فاقد تکلیف شرعی هستند: « رفع»بر اساس حدیث 

برخالف احادیث اما  ؛3(1/114ق، 1121بیهقی، « )خوابیده، دیوانگان و کودکان نابالغ
موجود در منابع روایی امامیه، هیچ معیارِ زمانی خاصی برای تشخیص نابالغ )صغیر( و بالغ 

در منابع روایی دیگر  )کبیر( بودن افراد در احادیث نبوی منقول از پیامبر گرامی اسالم
مذاهب اسالمی تعیین نشده است. به همین جهت، صحابه و فقهای مذاهب چهارگانه در 

 نظر دارند. ین سن بلوغ، اختالفتعی
عمر مدعی است که چون در جنگ احد چهارده سال سن داشت، بنا به نقل نافع، ابن

به او اجازه شرکت در جنگ را نداد، اما سال بعد که در جنگ خندق، به پانزده  پیامبر
بن چنین عمرو (. هم3/874م، 2002ماجه، ابنسالگی رسید، اجازه شرکت را پیدا کرد )

فرزندان خود را در هفت سالگی به »کند: نقل می شعیب با واسطه از پیامبر گرامی اسالم
-کنید، بهخواندنِ نماز فراخوانید و در ده سالگی، ضمن اینکه محل خواب آنها را جدا می

 (. 1/114ق، 1112بیهقی، « )خاطر ترک نماز، تنبیه کنید
سنت فعلی و دیگری ناظر به سنت  وجود همین دو روایت متفاوت که یکی ناظر به

های اصلی است، کافی است تا در پی شناسایی اهداف و بنیه قولی پیامبر گرامی اسالم
کننده بلوغ در احکام مختلف فقهی باشیم. تا آنجا که بررسی نویسندگان نشان تعیین

مختلفی کننده آن، نظرهای دهد، فقهای مذاهب اسالمی درباره بلوغ و شاخصهای تعیینمی
 اند:بیان داشته

                                           
 اهللُ رَضِیَ لِعُمَرَ عَلِیٌّ فَقَالَ,  تُرْجَمُ وَهِیَ,  زَنَتْ قَدْ فُلَانٍ بَنِی بِمَجْنُونَةِ عَلِیٌّ مَرَّ: قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ. 3
 ثَلَاثٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفِعَ»: اهللِ رَسُولِ قَوْلَ تَذْکُرُ أَمَا: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ فُلَانَةَ؟ بِرَجْمِ أَمَرْتَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا: عَنْهُمَا

 عَنْهَا. فَخَلَّى بِهَا نَعَمْ، فَأَمَرَ: قَالَ ؟«یُفِیقَ حَتَّى الْمَجْنُونِ یَحْتَلِمَ، وَعَنِ حَتَّى الصَّبِیِّ وَعَنِ, یْقِظَیَسْتَ حَتَّى النَّائِمِ عَنِ
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 . فقهای حنفی1
 يَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالَ تَقْرَبُوا وَلَا»مشهورِ فقهای حنفی به استناد جمله 

« : و به مال یتیم جز به نحوی هرچه نیکوتر نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسدأَشُدَّهُ
اند که از یک سو، بلوغ نشانه یکسانی نداشته و پسران با م مدعیانعا سوره 182از آیه 

شوند و از سوی دیگر، در صورت فقدان عالیم احتالم و دختران با عادت ماهیانه بالغ می
جسمی، مالک بلوغ، سن کودک است. نکته قابل توجه در این دیدگاه، نگرش طیفی به سن 

لگی برای پسران و نُه سالگی برای دختران های بلوغ از سن دوازده سابلوغ است. نشانه
آغاز و بلوغ کامل در هجده سالگی برای پسران و هفده سالگی برای دختران تحقق پیدا 

چون محمد و ابویوسف، با (. در برابر، فقهایی هم3/241تا، ، بیمرغینانیکند )ر.ک: می
حقق بلوغ برای هر دو انگاری سن بلوغ در دختر و پسر، پانزده سالگی را معیار تیکسان
(؛ گرچه این دیدگاه دوم مورد 1/113ق، 1101سغدی، ؛ 2/270تا، اند )بابرتی، بیدانسته

پذیرش سایر فقهای حنفی قرار نگرفته و در کشورهای حنفی مذهب نیز به آن عمل نشده 
 است.
 

 . فقهای مالکی2
چون و دختر، همهرچند در مذهب مالکی احتمالهای مختلفی برای سن کمال بلوغ پسر 

ها بر هجده سال اما مشهور مالکی، پانزده، شانزده، هفده، هجده و نوزده مطرح شده است
علیش، ؛ 2/164ق، 1128؛ ثعلبی، 8/221تا، برای پسر و دختر تأکید دارند )خرشی، بی

-های بلوغ در آن ظاهر می(؛ هرچند از نظر فقهای مالکی سنی که نشانه6/47ق، 1102

است از نه سالگی برای دختران و دوازده سالگی برای پسران. بدین ترتیب، شود عبارت 
های جسمی بلوغ توجه چون فقهای حنفی، در تعیینِ معیار بلوغ، به نشانهفقهای مالکی هم
 (. 227-2/224ق، 1328رشد، ؛ ابن1/367ق، 1112ندارند )حطاب، 

 است. الزم به یادآوری است که اختالف مذکور بر سر کمال بلوغ
 

 . فقهای شافعی9
سال و کمینه )کف( آن  از نظر فقهای شافعی، بیشینه )سقف( سن بلوغ دختر و پسر، پانزده

؛ 3/220ق، 1323برای پسران ده سال و برای دختران نه سال تعیین شده است )شافعی، 
 (.6/212ق، 1121؛ عمرانی، 312-6/313ق، 1111ماوردی، 
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 . فقهای حنبلی4
سن بلوغ را پانزده سال و آغاز آن را برای دختر نه سال و برای پسر ده حنابله انتهای 

تا، بیبهوتی، ؛ 3/12ق، 1111قدامه، ؛ ابن8/320ق، 1112اند )مرداوی، سال دانسته
3/113.) 

 
 . فقهای امامیه1

پردازند و در های جسمی به تشخیص بلوغ برای پسر و دختر مینخست از راه نشانهامامیه 
ها، بنا بر نظر مشهور، سن بلوغ برای پسر پانزده و برای دختر نه این نشانه صورت نبود

؛ 112تا، چنین ر.ک: سبزواری، بی؛ هم16و  26/13ق، 1101سال قمری است )نجفی، 
 (.3/243ق، 1107طوسی، الخالف، 

 
 تحول حقوق کیفری نسبت به کودکان در قوانین کشورهای اسالمی

رهای اسالمی سن مشخصی برای بلوغ در امور مدنی تعیین و هرچند در بیشتر قوانین کشو
پذیری و ، اما در امور جزایی با انعطاف1قوانین مختلفی بر اساس آن تدوین شده است

شده غیراجرایی و امور مدنی از امور کیفری تفکیک رعایت مصلحتهای زمانی، سن تعیین
م اشخاصی که دارای هفده 1231اند. بنابر قانون محاکم شرعی کشور مصر مصوب شده

(. در 1/608تا، بیعوده، شوند )سال تمام نباشند، محکوم به اعدام یا اعمال شاقه نمی
                                           

م، سن ازدواج برای دختر شانزده و 1231قانون محاکم شرعی کشور مصر مصوب  367. بنابر ماده 1
قانون احوال شخصیه مراکش،  10تا  7(. بر اساس مواد  1/608تا، بیعوده، برای پسر هجده سال است )

قانون احوال   4و  7کنند. مواد پسران در هجده سالگی و دختران در پانزده سالگی اهلیت ازدواج پیدا می
شخصیه کشور عراق، سن اهلیت برای دختر و پسر را هجده سال تمام تعیین کرده است. در کشور سوریه، 

ق، سن اهلیت ازدواج برای پسر هجده سال و برای دختر 1336حقوق خانواده مصوب قانون  1مطابق ماده 
م 1283قانون احوال شخصیه مصوب  16(. بر اساس ماده 48-46ش، 1347گرجی، هفده سال است )

سباعی، شود )کشور لبنان، اهلیت ازدواج برای پسر با هجده سال تمام و برای دختر با هفده سال کامل می
قانون مدنی کشور ایران با پیروی از دیدگاه مشهور فقهای امامیه  1210ماده  1(. تبصره 1/123ق، 1120

بر اساس «. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است»دارد: مقرر می
ای پسران هجده و های فقه حنفی، سن بلوغ برقانون مدنی کشور افغانستان با تأثیرپذیری از آموزه 70ماده 

 رسمیت شناخته شده است.برای دختران شانزده سال به
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کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی به کسانی که سن آنها کمتر از 
شود. بر اساس ماده یک قانون جرایم اطفال شورای گفته می« حدث»هجده سال است، 

-خلیج فارس به کودکی که بین هفت تا هجده سال سن دارد و مرتکب جرم می همکاری

مورخ  302(. در رأی شماره 33ق، 1127، عتیبیشود )گفته می« حدث منحرف»شود، 
هرچند برای »ش هیئت قضایی دادگاه عالی کشور عربستان آمده است: 24/12/1321

ندارد، ولی نسبت به ایشان، شوند، قانون مشخصی وجود کودک و جرایمی که مرتکب می
احکام شریعت اسالمی که مبتنی بر تفاوت افراد بالغ و نابالغ در مسئولیت جزایی است، 

های فقه حنبلی که سن بلوغ را (. نکته مهم تفاوت میان آموزه36شود )همان، جاری می
 برای دختر و پسر پانزده سال دانسته و حاکم بر نظام قضایی کشورهای حاشیه خلیج

فارس است با تعریف مجلس شورای همکاری خلیج فارس از سن مسئولیت کودکان در 
 های اصلی، یعنی هجده سال است.مجازات

آیند. فرد حساب نمیمجرم به ،سالبر اساس قانون مجازات پاکستان، کودکان زیر هفت 
 فردی است که ؛ در برابر، صغیرال رسیده باشدهجده سکه به سن بزرگسال کسی است 

ماهیت از سال  هجدهتا هفت  ان در فاصله سنیکودک. البته چنانچه درک بزرگسال نباشد
هستند و مشمول قانون سن مسئولیت کیفری ، رسدب نظرکافی به اندعملی که مرتکب شده

 .8مجازات خواهند شد. تشخیص این بلوغ نیز بر عهده دادگاه است
به تخلفات اطفال افغانستان مصوب قانون رسیدگی  1 ماده 1بند چنین، بر اساس هم
غیرممیز کسی کودک  2تمام نداشته باشد. در بند  سالِ کودک کسی است که هجده 1343

، کودکی دانسته ممیزکودک  3تمام نداشته باشد. در بند  که هفت سالدانسته شده است 
 1اس بندشده که بیش از هفت سال تمام و کمتر از دوازده سال تمام سن داشته باشد. بر اس

-حساب میبهنوجوان این ماده، کودکانی که در فاصله سنی دوازده تا هجده سال باشند، 

شخصی که سن دوازده سالگی را »دارد: مقرر می قانون مذکور 8آیند. سرانجام، ماده 
 «.شودتکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جرم مسئولیت جزایی به او راجع نمی

مجازات اعدام برای افراد کمتر  1388مصوب  جزای افغانستانقانون  23 مادهبر اساس 
در فرمان شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک قابل اجرا نیست؛ اما  بیست سالاز 

                                           
5. http://azmoonnews.com/ArticelDetail/ 

http://azmoonnews.com/ArticelDetail/251/%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1
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کاهش پیدا سال ماده مزبور اصالح و سن اعدام به هجده  1360سالمصوب  افغانستان
 .6کرد

طفال در صورت ارتکاب ا 1370مصوب ایران قانون مجازات اسالمی 12مادهبه موجب 
سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری به جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن 

حد بلوغ  به کهماده، طفل کسی است واحده این تبصره شوند. اما بر اساس شناخته می
 1322مصوب قانون مجازات اسالمی  (28تا  44اما بر اساس )مواد  .شرعی نرسیده باشد

سالگی،  دوازدهتا  نُهسالگی،  نُهتولد تا شود: از تقسیم می به چهار دوره کودکی و نوجوانی
مجازات جب قانون بنابراین هرچند به مو. سالگی هجدهتا  پانزدهسالگی و پانزده ا دوازده ت

، جدید باشد، اما در قانون که به بلوغ شرعی نرسیدهاست فردی منظور از کودک ، پیشین
سئولیت کیفری را برای گروهی باال برده است، مسالگی  هجده ضمن اینکه سن کودک را تا

 رسمیت شناخته است.بهو نوجوانان  کودکاناز 
با و را پذیرفته است مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان  گذارافزون بر این، قانون

اذ اقدامات تأمینی و تربیتی اتخ، تنها سال نُهکودکان زیر برای بندی جرایم تعزیری، درجه
سال )دوره دوم و سوم( تصمیمهایی برای  پانزدهتا نُه دکان و نوجوانان باره کوشود. درمی

شود اصالح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی گرفته می
تعهد به تأدیب و  گرفتنکه از جمله واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با 

در صورت صالحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا  وو نوجوان تربیت کودک 
 رد»دارد: مقرر می  42ماده، سال هجدهتا  پانزده. در مورد نوجوانان است سسات دیگرؤم

صورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصالح و 
 .«در نظر گرفته شده است تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی

و  پانزده سال تا دوازده کودکان پسردر مورد  این قانون 44 ماده 2 به موجب تبصره
شود. می گرفته 44 نیز همان تصمیمهای مندرج در ماده دوازده سالتا نُه یعنی ، آن از قبل

ودک چند بار که مصلحت ک قابل تجدیدنظر بودن این تصمیمها از سوی دادگاه اطفال هر
 یقابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به موارد دیگر ،اقتضا کند

قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم  ،که به مصلحت کودک و نوجوان باشد
                                           

6. http://hoqoqwaras.blogfa.com/post-17.aspx. 
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سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد  هجدهتعزیری در مورد کودکان بالغ کمتر از 
 .م و قابل توجه در الیحه جدید استکودکان از جمله موارد مه

 
 تفکیک سن بلوغ در عبادات و غیر عبادات

های بدنی مانند: روییدن مو در شرمگاه، به هر حال، چه برای تشخیص بلوغ به نشانه
( یا 2/123ق، 1111ریزی زنانه، اعتماد کنیم )ر.ک: حاکم نیشابوری، خروج اسپرم و خون

آنچه برای نویسندگان در این پژوهش مهم است، یکسانی های عقلی باشیم، متکی به نشانه
یا عدم یکسانی معیارهای بلوغ در عبادات )حق اهلل( و مسئولیت مدنی و کیفری )حق 

 الناس( است.
 

 انگاری. دیدگاه اول: همسان1
صراحت از یکسان بودن معیار بلوغ بر اساس شواهد موجود، برخی از فقهای مسلمان به

عسقالنی مدعی اجماع فقها بر تأثیر احتالم در همه اند؛ عبادات دفاع کردهدر عبادات و غیر
 العبادات به یلزم و النساء الرجال فى االحتالم أن على العلماء أجمع»احکام شرعی است: 

(. مرحوم نجفی نیز بلوغ 8/277ق، 1372حجر عسقالنی، ابن) «األحکام و سائر و الحدود
امالت دانسته و برای اثبات تحقق آن در هر دو را شرط وجوب عبادات و صحت مع

حوزه، از سه نشانه خروج مایع جنسی، روییدن موی بر شرمگاه و رسیدن به سن پانزده 
األولى البلوغ الذی تجب معه العبادات و تصح معه »سالگی برای پسران نام برده است: 

بلوغ خمس عشرة سنة فی المعامالت االحتالم... أو اإلنبات للشعر الخشن على العانة أو 
 (. 16/314ق، 1101نجفی، « )الرجال على األظهر األشهر

توان چون روایت حمران میبرای اثبات این دیدگاه به مضمون برخی از روایات هم
اجرای حدود بر فرد را منوط به خروج وی از کودکی )یُتم( و  استناد کرد؛ زیرا امام باقر

چون خرید (؛ سپس آن را به سایر اقدامات مالی وی همرسیدن به رشد عقلی دانسته )درک
های متفاوتی برای بلوغ در این دو حوزه ذکر اند، بدون اینکه نشانهو فروش نیز تعمیم داده

 (.127-7/124ق، 1107کلینی، ) 7کنند
                                           

قُلْتُ لَهُ: مَتَى یَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذَ بِهَا؟  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ. 7
عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ  غَ خَمْسَفَقَالَ: إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ. قُلْتُ: فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ بِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَ
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، «والیت»، «اهلیت»از مجموع آنچه درباره بلوغ در مباحث مختلف افزون بر این، 
و مانند آنها در متون فقهی « شرایط اجرای حدود و تعزیرات»و  «شرایط متعاقدین»

آید که از نظر این گروه از فقیهان، بلوغ مفهوم شرعی یکسانی دست میشده چنین بهمطرح
؛ 2/111ق، 1110)ر.ک. شهید ثانى،  در همه کاربردهای خود و در همه ابواب فقهی دارد

؛ خوانسارى، 8/23ق، 1121؛ مغنیه، 18ق، 1122کاشف الغطاء، ؛ 26/16ق، 1101نجفی، 
 (.2/110ق، 1323شافعی، ؛ 3/361ق، 1108

نگرند، روایاتی را که داللت بر لزوم انجام فقهایی که با این رویکردی به بلوغ می
اند؛ زیرا بر اساس این تکالیف شرعی از هفت سالگی دارد، حمل بر استحباب کرده

اله خود را امر به انجام عبادت کند و روشن روایات، ولیّ کودک بایستی فرزند هفت س
رسید، شارع خود او را مخاطب به تکلیف است که اگر کودک در هفت سالگی به بلوغ می

حر داد و نیازی نبود که ولیّ کودک، کودک خود را امر به انجام عبادت کند )ر.ک: قرار می
(. بر این اساس، 1/228تا، بیبهوتی، ؛ 1/31ق، 1118 نفراوی،؛ 1/12ق، 1102عاملى، 

اند، امری سنت مدعیگونه که برخی از فقهای اهلاال بردن سن بلوغ تا هجده سال، آنب
 (.80ق، 1120سباعی، غیرفقهی و برگرفته از قوانین کشورهای غربی است )

 
 انگاری. دیدگاه دوم: ناهمسان2

انند، از جمله دآن دسته از فقهایی که مالک بلوغ را رسیدن به سن هجده سالگی می
های آیند. خرشی از فقهای مالکی مدعی است نشانهحساب میطرفداران این نظریه به

-جسمی بلوغ تنها در حقوق انسانی یا حقوق آمیخته با حقوق انسانی و حقوق الهی )هم

چون حدود و قصاص( معتبر است؛ اما در حقوق الهی محض، مانند نماز و روزه، چنین 
بهتر »(. سُغدی فقیه حنفی نیز مدعی است: 8/221تا، نیستند. )خرشی، بیهایی معتبر نشانه

« است افراد پس از رسیدن به سن هجده سالگی، نسبت به امور جزایی مؤاخذه شوند
                                                                                                   

جَارِیَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَیْهَا أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ. قُلْتُ: فَالْ
الْجَارِیَةَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا یُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ: إِنَّ  الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ

وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ 
تْمِ حَتَّى یَبْلُغَ خَمْسَ امَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا. قَالَ: وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُالتَّ

 .عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ
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(. مجمع فقهی اسالمی هم در هجدهمین نشست خود که در 1/113ق، 1101)سغدی، 
ت که پانزده سال تمام تنها ق در مالزی برگزار شد، مقرر داش1124جمادی اآلخر سال 

 آید.حساب میبرای انجام عبادات، سن بلوغ به
هرچند تعیین هجده سالگی برای سن بلوغ در میان فقهای شیعه مطرح نیست، اما 
محدث بحرانی از جمله فقیهانی است که قائل به تفاوت سن بلوغ در عبادات و غیرعبادات 

چون روایت اند، هملگی را سن بلوغ دانستهاست. وی معتقد است روایاتی که پانزده سا
(، ناظر به بلوغ در معامالت و حدود هستند و 7/127ق، 1107معاویه بن وهب )کلینی، 

-روایاتی که سیزده سالگی را سن بلوغ برشمرده است، مانند روایت عبداهلل بن سنان )ابن

 (.13/148ق، 1108بحرانی، (، ناظر به بلوغ در عبادات است )1/221ق، 1113، بابویه

های بلوغ در دو حوزه عبادات و بر این اساس، ناگزیر هستیم در پی تعیین شاخصه
 غیرعبادات، حقوق الهی و حقوق مردم باشیم.

 
 . معیار بلوغ در عبادات2-1

شود. گروهی از سنت دیده میاین بحث به صورت پراکنده و بیشتر در متون فقهی اهل
ها در فاصله اند که این نشانههایی ذکر کردهعبادی نشانهفقهای سنی برای وجوب احکام 

-شوند. از این رو، میزمانی ده تا  پانزده سالگی در بدن دختر یا پسر یا هر دو نمایان می

توان سن ده سالگی را سرآغاز بلوغ و پانزده سالگی را کمال و تثبیت آن در عبادات 
 دانست. 

و  به صورتهای مختلف از پیامبر گرامی اسالممستند چنین نگرشی، روایاتی است که 
 عَشْرَ بَلَغَ سِنِینَ، وَإِذَا سَبْعَ بَلَغَ إِذَا بِالصَّالَةِ الصَّبِیَّ مُرُوا»نقل شده است:  امامان معصوم

الَ: فِیمَا فی کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَ»(؛ 1/113تا، بی، داودابو« )عَلَیْهَا فَاضْرِبُوهُ سِنِینَ
بَیْنَ سَبْعِ سِنِینَ وَ سِتِّ سِنِینَ. قُلْتُ: فِی کَمْ یُؤْخَذُ بِالصِّیَامِ؟ فَقَالَ: فِیمَا بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ 

 )طوسی،« أَرْبَعَ عَشْرَةَ؛ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِکَ فَدَعْهُ، فَقَدْ صَامَ ابْنِی فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ وَ تَرَکْتُهُ
تدریج بر بر این اساس، احکام عبادی با تفاوت و به (.2/341ق، 1107، تهذیب األحکام

عنوان مثال، هرچند از هفت سالگی کودکان به خواندن شود. بهدختران و پسران واجب می
شوند. در برابر، شوند، اما از ده سالگی نسبت به آن بازخواست مینماز فراخوانده می

به گرفتن روزه دعوت و از چهارده سالگی نسبت به انجام آن  کودکان از ده سالگی
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و  2/277تا، بینجیم مصری، ابن ؛1/382ق، 1112عابدین، ابن)شوند بازخواست می
 (.2/202ق، 1112؛ حلى، 6/228

چنین نگرشی به حوزه عبادات دو پیامد مهم به دنبال دارد: اول اینکه، پیش از ده 
هفت تا ده سالگی دوره آزمایشی و تمرین برای انجام  سالگی، یعنی در فاصله میان

عبادات است؛ دوم اینکه، هیچ تفاوتی میان دختر و پسر وجود نداشته و عامل جنسیت 
 تأثیری در بلوغ عبادی ندارد.

 
 . معیار بلوغ در امور مدنی2-2

آید ت میدس-اند، چنین بهاز بررسی آنچه فقهای مسلمان درباره اهلیت در قراردادها آورده
که در اعتبار رفتارهای مالی کودکان، بلوغ مدنی آنها، یعنی رسیدن به تشخیص سود و 

های تکرارشونده پیشین در زندگی کودکان زیان، شرط است. چنین بلوغی نتیجه تجربه
در فقه اسالمی است که « رشد»است. بلوغ مدنی در معامالت به این معنا مترادف واژه 

قدرت حفظ شم سوره نساء به آن اشاره کرده است و منظور از آن، قرآن کریم در آیه ش
ق، 1111صالحیت اداره امور مالی خود )حلى، (، 1/222ق، 1113، بابویهابنمال )

؛ زحیلی، 2/202ق، 1111تصرف عاقالنه در اموال خود است )شوکانی، ( و 11/203
رسیدن به چنین توانی از نظر فقیهان شیعه در (. 3/116تا، ؛ طوسی، بی8/72ق، 1114

فاصله ده تا شانزده سالگی و از نظر فقیهان سنی در فاصله دوازده تا نوزده سالگی، بنا بر 
 4افتد.اختالف اقوال و مذاهب اتفاق می

 
 . معیار بلوغ در امور جزایی2-9

ارشناسان مرتبط اگر بپذیریم بلوغ از جمله مسائل طبیعی است که تشخیص آن بر عهده ک
ق، 1121)مغنیه، گذار )شارع( نقشی در ایجاد معنای جدید برای آن ندارد بوده، قانون

اگر بپذیریم که معیار بلوغ در امور عبادی، مدنی چنین (؛ هم26/1ق، 1101نجفی، ؛ 8/22
توان مدعی شد که بلوغ کیفری زمانی رخ و جزایی با توجه به فهم عرفی متفاوت است، می

                                           
غالب من العشر إلى الخمسة عشر و أحقّها الدّخول سنّ االحتالم و توقّع بلوغ و حدود االبتالء فی ال. »4

النکاح و هی من الثانیة عشر إلى السادسة عشر إلّا أنّ اإلجماع على خروجها فیتعیّن کون الخمسة عشر هی 
 (.3/366ق، 1108خوانسارى، « )البلوغ بحسب السنّ
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هد داد که بلوغ عبادی و مدنی پیش از آن، تحقق پیدا کرده باشد، زیرا تجربه نشان خوا
دهد که در بیشتر موارد، افراد )کودکان( پیش از فهم جرم و جنایت، به فهم سود و زیان می

که پیش از فهم بزه و بزهکاری، ارتباط با چنانکنند؛ همدر خریدوفروش دست پیدا می
 کنند. شکل ابتدایی و ساده، درک میخداوند را هرچند به 
گونه که در توان فاصله زمانی میان شانزده تا هجده سالگی را آنبر این اساس، می

برخی از مذاهب اسالمی آمده، سن رسیدن به بلوغ کیفری معرفی کرد و ارتکاب جرایم 
ه به پیش از این سن را تنها مستحق تعزیر دانست؛ زیرا اگر تصرفات مالی شخص وابست

توان مدعی شد که اهمیت حدود داشتن صالحیت الزم )رشد( برای آن است، با اولویت می
تری را برای آن در نظر بگیرد. گیرانهگذار معیار سختشود تا قانونو قصاص سبب می
شده در شرایط اجرای حدود و اعتبار علم به جرم بودن عمل انجام 2متغیر بودن سن رشد

تواند دوگانگی شرایط بلوغ ( از جمله مطالبی است که می2/327 ق،1327سابق، الهی )
های مدنی و کیفری را اثبات کند. از این رو، بلوغ چه با سن سنجیده شود و چه با نشانه

 گاه نشانه کمال پیدا کردن شخص نیست.و هیچ 10بدنی، تنها نشانه پایان یافتن کودکی است
ز، صبی ممیز و بالغ را ناظر به همین نوع نگرش گانه: صبی غیرممیشاید بتوان تقسیم سه

شود. در این دوره، شامل دوره زمانی از تولد تا هفت سالگی می« صبی غیرممیز»دانست. 
گیری در امور خود را نداشته و سرپرست قانونی گونه صالحیتی برای تصمیمکودک هیچ

ست که در فاصله سنی کودکی ا« صبی ممیز»در برابر، . )ولی( وی عهده دار امور اوست
هفت تا پانزده سال )نظر مشهور( یا تا هجده سال )نظر مالکیه و حنفیه( قرار دارد. چنین 
کودکی نه از صالحیت نسبی و نه مطلق برخوردار است. تصرفات زیانبار او حتی با اجازه 
ولیّ هم صحیح نیست، تصرفات سودآور او بدون اجازه ولی هم معتبر است، تصرفاتی که 
 .از یک سو زیانبار و از سوی دیگر سودآور است نیز تنها با اجازه ولی معتبر خواهد بود

دار سرنوشت کسی است از سرپرستی دیگران بیرون آمده و خود عهده« بالغ»سرانجام، فرد 
 (.172-1/140تا، بیزحیلی، خویش است )

                                           
 وبیئته، ولیس وتربیته الشخص الستعداد متروک ، و إنماالفقهاء جمهور عند معینة سن للرشد و لیس. »2

 (.1/142تا، بیزحیلی، « )له تحدید الشرعیة النصوص فی

 (.8/221تا، )خرشی، بی« یخرج بها عن حالة الطفولیة الی غیرهاقوة تحدث فی الصبی . »10
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فرد را با  شود تابر این اساس، وجود نسبی کمال در مراحل مختلف سنی سبب می
رسیدن به سن پانزده سالگی، دارای مسئولیت مدنی بدانیم، اما برای پیدا کردن مسئولیت 

دهد معتبر است کیفری، رسیدن به کمال عقلی که در سنین باالتر از پانزده سالگی رخ می
 (.1/142همان، )

یری انسان پذبرای برگزیدن یکی از این دو دیدگاه، ناگزیریم به ارزیابی مالک مسئولیت
دهد که فقیهان مسلمان برای در فقه اسالمی بپردازیم. بررسی متون فقهی نشان می

دانند: بلوغ و پذیری انسان در امور عبادی و جزایی وجود دو وصف را معتبر میمسئولیت
طوسى، ؛ 1/181تا، ؛ آمدی، بی11م، 1221رشد، ؛ ابن1/168ق، 1114عقل )بخاری، 

گونه که مشهور این دو وصف در مفهوم و وجود خارجی، آن (. هرچند1/266ق، 1347
شود شخص، بالغ شود ولی عاقل فقیهان بر آن هستند، قابل انفکاک از یکدیگرند؛ یعنی می

های بلوغ جنسی در فرد دیوانه یا عاقل باشد ولی بالغ نباشد، نباشد، مانند ظهور نشانه
شود فرد بالغ، با که میچنانتشخیص؛ هم مانند برخورداری کودکان نابالغ از قدرت فهم و

عارض شدن جنون، عقل خود را از دست دهد؛ اما تردیدی نیست که با فقدان یا زوال هر 
رود. حال این پرسش قابل طرح است که بلوغ و عقل پذیری انسان از بین مییک، تکلیف

رکیبی بودن آنها پذیری، وصف ترکیبی هستند یا وصف انضمامی. اگر تبرای تحقق مسئولیت
پذیری، توانمندی جنسی و عقلی را بپذیریم، باید مدعی شویم که شرط رسیدن به تکلیف

پذیری دو شرط الزم است و در برابر، اگر انضمامی بودن آنها را بپذیریم، برای تکلیف
 است: بلوغ جنسی و عقل.

ای اثبات هر بر اساس نگرش دوم، یعنی انضمامی بودن دو وصف بلوغ و عقل، باید بر
-های خاص هر کدام باشیم؛ اما بر اساس نگرش نخست، نشانهیک از آنها، در پی نشانه

و  (1/23ق، 1127مرعشی شوشترى، های جسمی به خودی خود موضوعیت نداشته )
تحقق آنها تنها کاشف از رسیدن فرد به توانمندی عقلی است. به عبارت دیگر، در شرایط 

رسند، به بلوغ عقلی متناسب با آن نیز دست پیدا جسمی می عادی افرادی که به بلوغ
خواهند کرد و چون توانمندی عقلی امری تدریجی است که در طول زمان و بر اثر 

های جنسی در هر یک از دختر و پسر در آید، ظهور نشانهوجود میاندوزی بهتجربه
چون دیوانگان و )هم شرایط متعارف، یعنی آن هنگام که فرد دچار اختالل جسمی نیست

عقب ماندگان ذهنی(، راهی است برای کشف پیدایش کمترین میزان توانمندی عقلی. اما از 
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توان به این کمینه در شئون مختلف زندگی بسنده کرد، باید مدعی شد که با آنجا که نمی
 یابد. پذیری فرد نیز افزایش میافزایش این توانمندی عقلی، میزان مسئولیت

پذیری عبادی، تحقق کمترین میزان گذار اسالم برای ورود به مسئولیترو، قانون از این
شود، کافی دانسته و اما توانمندی عقلی را که در شرایط متعارف با بلوغ جنسی حاصل می

پذیری کیفری نظر به اهمیت پیامدهای آن، تحقق بیشترین میزان این برای مسئولیت
 توانمندی را شرط دانسته است.

مداری شاهد بر این مدعا، نوع معیارهایی است که فقهای مسلمان برای تشخیص عقل
عنوان مثال در برخی اند. بهنظر از معیارهای تشخیص بلوغ جنسی، بیان کردهمکلف، صرف

اعالم شده « سودجویی و ترک زیانباری»از منابع فقهی، نشانه شناخت عاقل بودن شخص، 
اما پرواضح است که دستیابی به چنین مهارتی جز در  (؛1/326ق، 1114است )بخاری، 

پذیر نبوده و شخص یکباره های فراوان در امور مختلف امکانمسیر زندگی و کسب تجربه
رسد. افزون بر اینکه خود این مهارت های بلوغ جنسی به این توانمندی نمیبا ظهور نشانه

 هم نسبت به مسائل مختلف زندگی، کامالً متفاوت است.

های مختلف آن از دو منظر قابل پذیری انسان و گونهاثبات چنین نگرشی به مسئولیت
پذیری را داشتن قدرت فهم رسد. از یک سو فقیهان مسلمان، شرط تکلیفنظر میاثبات به

ال یکلف شرعاً إال من کان قادراً على فهم دلیل التکلیف أهالً لما کلف »اند: تکلیف دانسته
« رعاً إال بفعل ممکن مقدور للمکلف معلوم له علماً یحمله على امتثالهبه، وال یکلف ش

( و معلوم است که رسیدن به توان فهم تکلیف امری تدریجی است که 1/117تا، )عوده، بی
در شرایط متعارف، پایان دوره نوجوانی، یعنی رسیدن به سن هجده سالگی، زمانی تقریبی 

را که بر اساس آیه « بلوغ اشد»یشتر مفسران معیار برای تحقق آن است. از سوی دیگر، ب
: و به مال یتیم جز به أَشُدَّهُ يَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالَ تَقْرَبُوا وَلَا»کریمه 

(، 31؛ اسراء، 182)انعام، « نحوی هرچه نیکوتر نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسد
هایش شمرده شده است، به رسیدن فرد به ات یتیم در اموال و داراییشرط جواز تصرف

توان تحلیل امور اقتصادی، افزون بر رسیدن به بلوغ جنسی و داشتن عقل )دیوانه نبودن( 
أن الیُخدعَ عن ماله »(؛ 3/116تا، )طوسی، بی« العقل و اصالح المال»اند: معنا کرده

ابصرتم منهم هذا النوع من الرشد فی حفظ »(؛  44ق، 1103ثوری، « )والیسرف فیه
(. گروهی از فقیهان و مفسران 1/310م، 1220)رشیدرضا، « االموال وحسن التصرف فیها
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مسلمان نیز پا را از این فراتر گذاشته و معتقدند رسیدن به توان انجام کار شایسته در تمام 
الرشد، »مان به آنهاست: امور مرتبط به زندگی دنیوی و اخروی، شرط واگذاری اموال یتی

« اصالحا فی امر دنیاه و دینه»(؛ 3/121تا، بیزمخشری، « )االهتداء لوجوه الصالح
صالحا فی »(؛ 286ق، 1112)عسکری، « االستقامة فی الدین»(؛ 183تا، )ازهری، بی

مندی از حق (. بدون شک، اگر در بهره384ق، 1123)بلخى، « دینهم وحفظا الموالهم
اموال خود، افزون بر بلوغ و عقل، نیازمند رسیدن به توان تشخیص مناسب در  استفاده در

امور مالی و مهارت انجام رفتار مناسب با آن هستیم )رشد در امور مدنی(؛ در امور جزایی 
و مسئولیت ناشی از آن که به مراتب دارای اهمیت بیشتری است، به چنین توان و مهارتی 

که تنها با رسیدن به بلوغ جنسی و دیوانه نبودن به دست نیامده نیازمندیم، توان و مهارتی 
و فرد بایستی به فهم درستی از مفهوم بزه و بزهکاری و پیامدهای ناشی از ارتکاب آن 

چون: تعزیر، حد، قصاص و مانند آنها دست پیدا کند )رشد در امور جزایی(. البته هم
ا نیست که پیوسته و برای همه افراد یک جدایی میان رشد مدنی و رشد کیفری به این معن

ای نبوده و با دو وجود دارد، بلکه گاه میان آنها هیچ فاصله فاصله زمانی زیادی میان آن
توان رسیدن به رشد در امور مدنی، فرد رشد در امور کیفری را نیز پیدا خواهد کرد؛ اما نمی

 رشد کیفری را نیز پذیرفت. ای همیشگی و پیوسته میان تحقق رشد مدنی و تحققرابطه
 

 نتیجه
پذیرفته شده در حقوق  . عدم اتفاق نظر فقهای پیشین در تعیین سن بلوغ و نبود رویه1

 کشورهای اسالمی، بیانگر لزوم تجدیدنظر در معیار تشخیص بلوغ است.
پذیری افراد است، اما از آنجا که بلوغ و عقل . هر چند بلوغ و عقل شرط مسئولیت2

 -پذیری، توانمندی جنسی ف ترکیبی هستند و نه انضمامی؛  شرط رسیدن به تکلیفدو وص
 عقلی است نه توانمندی جنسی و عقلی.

وجود اندوزی به. توانمندی عقلی امری تدریجی است که در طول زمان و بر اثر تجربه3
ی های جنسی در هر یک از دختر و پسر در شرایط متعارف، راهآید و ظهور نشانهمی

 است برای کشف پیدایش کمترین میزان توانمندی عقلی.
. هیچ تفاوتی میان دختر و پسر وجود در بلوغ عبادی وجود ندارد و عامل جنسیت 1

 تنها عامل مؤثر در بلوغ عبادی نیست.
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پذیری عبادی، با تحقق کمترین میزان توانمندی عقلی که در شرایط متعارف . مسئولیت8
پذیری کیفری نظر به اهمیت شود، کافی است؛ اما برای مسئولیتبا بلوغ جنسی حاصل می

 پیامدهای آن، تحقق بیشترین میزان این توانمندی شرط است.
. سن بلوغ کیفری تابع عوامل مؤثر در ارتکاب جرم است و در شرایط عادی پس از 6

 آید.وجود میبلوغ مدنی به



 از آن در فقه مذاهب اسالمی های مسئولیت ناشیپذیری مفهوم بلوغ و گونهمرتبه

 

  

737 

 فهرست منابع
 تا.اإلسالمی، بی ، بیروت، المکتباألحكام أصول في اإلحكامعلی، ابی بن آمدی، علی -
 ق.1113، قم، دفتر انتشارات اسالمى، من اليحضره الفقيهعلی، محمد بن  بابویه،ابن -
، بیروت، دارالمعرفة، البخاري صحيح شرح الباري فتحعلی،  بن حجر عسقالنی، احمدابن -

 ق.1372

 ، بیروت، دارالغربالمستصفى مختصر أو لفقها أصول في الضرورياحمد،  بن رشد، محمدابن -
 م.1221اإلسالمی، 

 ق.1328و أوالده،  الحلبی البابی مصطفى ، مصر، مطبعةالمقتصد نهاية و المجتهد بدايةهمو،  -
 ق.1112، بیروت، دارالفکر، رد المحتار علي الدر المختارعابدین، محمدامین بن عمر، ابن -
 ق.1111العلمیة،  ، بیروت، دارالکتبأحمد اإلمام فقه في الكافي، احمد بن قدامه، عبداهللابن -

 م.2002العالمیة،  جا، دارالرسالة، بیماجهابن سننیزید،  بن ماجه قزوینی، محمدابن -
 تا.، بیروت، دارالمعرفة، بیالدقائق كنز شرح الرائق البحرابراهیم،  بن الدیننجیم مصری، زینابن -
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیداودسنن أبيسلیمان بن اشعث،  ابوداود سجستانی، -

 تا.جا، دارالطالئع، بی، بیالشافعي ألفاظ غريب في الزاهراحمد،  بن ازهری، محمد -
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالهداية شرح العنايةمحمد،  بن بابرتی، محمد -

، قم، دفتر انتشارات اسالمى، رة الطاهرةالحدائق الناضرة في أحكام العتبحرانی، یوسف بن احمد،  -
 ق.1108

 ، بیروت، دارالکتبالبزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف، احمد بن بخاری، عبدالعزیز -
 ق.1114العلمیة، 

 ق.1123التراث،  ، بیروت، دارإحیاءسليمان بن مقاتل تفسيرسلیمان،  بن بلخى، مقاتل -
 تا.، بیالعلمیة دارالکتب، بیروت، لقناع عن متن اإلقناعكشاف ابهوتی، منصور بن یونس،  -
 ق.1121العلمیة،  ، بیروت، دارالکتبالكبرى السننحسین،  بن بیهقی، احمد -
 ق.1112اإلسالمیة،  الدراسات ، کراچی، جامعةو اآلثار السنن معرفةهمو،  -

 ق.1128لکتب العلمیة، بیروت، دارا، التلقين في الفقه المالكيثعلبی، عبدالوهاب بن علی،  -
 ق.1103العلمیة،  ، بیروت، دارالکتبالثوري سفيان تفسيرثوری، سفیان بن مسروق،  -
العلمیة،  ، بیروت، دارالکتبالصحيحين على المستدركعبداهلل،  بن حاکم نیشابوری، محمد -

 ق.1111
 آل مؤسسه قم، ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةحر عاملی، محمد بن حسن،  -

 ق.1102 إلحیاء التراث، البیت
 ق.1112، بیروت، دارالفکر، خليل مختصر شرح في الجليل مواهبمحمد،  بن حطاب، محمد -
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 ق.1111 إلحیاء التراث، البیت آل مؤسسه قم،، تذكرة الفقهاءحلى، حسن بن یوسف،  -
 ق.1112سالمیة، ، مشهد، مجمع البحوث اإلمنتهى المطلب في تحقيق المذهبهمو،  -
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیخليل مختصر شرحخرشی، محمد بن عبداهلل،  -
 ق.1108، قم، اسماعیلیان، جامع المدارك في شرح المختصر النافعخوانسارى، سید احمد،  -
 م.1220للکتاب،  العامة المصریة قاهره، الهیئة، المنار تفسيررشیدرضا، محمد،  -

 ق.1114المعاصر،  ، دمشق، دارالفکرو المنهج و الشريعة العقيدة في المنير يرالتفسزحیلی، وهبه،  -

 تا.، دمشق، دارالفکر، بیالفقه اإلسالمي و أدلتههمو،  -
 التراث ، بیروت، دارإحیاءغوامض التنزيل حقائق عن الكشافزمخشری، محمود بن عمر،  -

 تا.العربی، بی
 ق.1327تاب العربی، بیروت، دارالک، السنة فقه سابق، سید، -
 ق.1120، بیروت، دارالوراق، و القانون الفقه بين المرأةحسن،  بن سباعی، مصطفى -
 تا.. قم، مؤسسة المنار، بیجامع االحكام الشرعيةسبزواری، سید عبداألعلی،  -
 ق.1101الرسالة،  مؤسسة ، عمان، دارالفرقان؛ بیروت،الفتاوى في النتفحسین،  بن سُغْدی، علی -
 ق.1323، بیروت، دارالمعرفة، األمإدریس،  بن شافعی، محمد -
 ق.1111الطیب،  کثیر؛ بیروت، دارالکلمإبن ، دمشق، دارالقدير فتحعلی،  بن شوکانی، محمد -

 ق.1110قم، داوری، ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةالدین بن علی، شهید ثانى، زین -
 تا.، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بیالقرآن تفسير في التبيان، طوسی، محمد بن حسن -
 ق.1107، قم، دفتر انتشارات اسالمی، الخالف، همو -
 ق.1347، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، المبسوط في فقه اإلمامية، همو -
 ق.1107، ، تهران، دارالکتب اإلسالمیةتهذيب األحكام، همو -
في  الموسوعة الجنائية اإلسالمية المقارنة باألنظمة المعمول بها، سعود بن عبدالعالی، یعتیب -

 ق.1127نا، ، عربستان، بیالمملكة العربية السعودية
 ق.1112، قم، دفتر انتشارات اسالمی، اللغوية الفروق معجمعبداهلل،  بن عسکری، حسن -
 ق.1102بیروت، دارالفکر، ، يلمنح الجليل شرح مختصر خلعلیش، محمد بن احمد،  -

 ق.1121، جده، دارالمنهاج، الشافعي اإلمام مذهب في البيانالخیر، ابی بن عمرانی، یحیى -
، ب العربیتادارالک، بیروت، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعيعوده، عبدالقادر،  -
 تا.بی
، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، (كتاب الصيامأنوار الفقاهة )کاشف الغطاء، حسن بن جعفر،  -

 ق.1122
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 ق.1107، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، الكافيکلینی، محمد بن یعقوب،  -

 ش.1347، تهران، دانشگاه تهران، بررسي تطبيقي حقوق خانوادهگرجی، ابوالقاسم و دیگران،  -

 .ق1111، ةدارالکتب العلمیبیروت، ، الحاوي الكبير، علی بن محمدی، ماورد -
دارإحیاء التراث  ،بیروت ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، مرداوی، علی بن سلیمان -

 ق.1112، العربی
، تهران، میزان، ديدگاههاى نو در حقوق كيفري اسالممرعشی شوشترى، سید محمدحسن،  -

 ق.1127
العربی،  التراث دارإحیاء ، بیروت،المبتدي بداية شرح في الهدايةبکر، مرغینانی، علی بن ابی -
 تا.بی
 ق.1121، قم، انصاریان، فقه اإلمام الصادقمغنیه، محمدجواد،  -
 ق.1101، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالمنجفی، محمدحسن،  -

، دارالفکر، ، بیروتالقيرواني زيد أبيابن  رسالة علي الدواني الفواكه ،نماحمد بن غا نفراوی، -
 ق.1118


