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 خالصه 

ی و یف عبادزیرا مبدأ شروع تكال ایفا مي کند، ندگي انساندر ز پدیده بلوغ نقش مهمي: مقدمه

ن آارن با ال مقتعهدات مي باشد یكي از مهمترین مراحل رشد طبیعي انسان بلوغ است که خداوند متع

لوغ برای ب شرعي وهای طبیعي  برای انسانها تكالیفي را معین فرموده است و نظر به اهمیت آن، نشانه

ها  نهآن نشا رخي ازهای بلوغ در دختران و پسران متفاوت است. البته ب نشانه بیان شده است. عالئم و

تران لوغ دخبهای اختصاصي  میان دختران و پسران مشترک است ولي عادت ماهیانه و حمل از نشانه

عد ند و ببلوغ یک مرحله فیزیولوژیک است که فرد جهشي در رشد قد پیدا مي کمحسوب مي شود. 

از  غ سرعت این جهش کم مي شود بحران ها و هیجانات دوران بلوغ ناشياز کامل شدن بلو

ین همچن واورگانیسم جسمي و دروني است که همراه با عواملي چون ذوق، عالئق، نگرش، احساس 

اخت دم شنعارتباط با همساالن موجب بروز مشكالت جدید مي شود که والدین و مربیان به دلیل 

 ویقه ها ف سلیا عدم سازگاری مي گویند. تعارض های ناشي از اختال کافي از نوجوان به آن بحران

ي مجربه تفاوت برداشت ها بین نوجوان و دیگران موجب ایجاد خشم و عصیان گری نوجوان بي ت

فسرگي د و اشود حتي گاهي اوقات بعضي از نوجوانان واکنش منفي نشان مي دهند و با توقعي زیا

دسته  رند اینی ندااا آنها را درک نمي کنند و با آنها رفتار منصفانه خاطر شكایت دارند که بزرگتره

بیل ز این قاائلي از نوجوانان بسیار حساس و زود رنج هستند و به همین خاطر هنگام خشم و ترس و مس

 تسلط خود را از دست مي دهند و به اصطالح خود را مي بازند.

 رشد سن، انبات، بلوغ، احتالم،کلمات کليدي: 
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 مقدمه 

سته ر بهر چه زمان بلوغ دیرتر اتفاق بیافتد، غضروف رشد، دیرت

ه ای احیمي شود، در بدن ما انسان ها و در استخوان های بلند، ن

  . دغضروفي وجود دارد که به مرور تبدیل به استخوان مي شون

؛ در زمان بلوغ، به علت باال رفتن مقدار هورمونهای جنسي

حتي در مردها هورمون )یول بخصوص هورمون استراد

 غضروف رشد(تستوسترون در محیط تبدیل به استرادیول میشود

ه ت کبسته مي شود، یعني اینكه بلوغ یک مرحله فیزیولوژیک اس

 وغ،فرد جهشي در رشد قد پیدا مي کند و بعد از کامل شدن بل

د معموال در دخترها، دو سال بع. سرعت این جهش کم مي شود

ولین اسال بعد از  3تا  2ماهیانه و در پسرها ،از اولین عادت 

  .انزال، غضروف رشد بسته مي شود و رشد قدی متوقف مي شود

نوع محیطي آن :بلوغ زودرس دو نوع محیطي و مرکزی دارد

خطرناک است، معموال در انواع بلوغ زودرس محیطي، یک 

قد نهایي براساس میانگین قد پدر . بیماری خطرناک وجود دارد

سانتي متر به  5/6برای پسرها   ادر در نظر گرفته مي شود وو م

سانتي متر  5/6عدد میانگین به دست آمده اضافه و برای دخترها 

از عدد میانگین به دست آمده ، کم مي کنند. سپس برای تعیین 

 ۷قد نهایي، عدد به دست آمده را برای پسرها، در محدوده منفي 

تعیین مي 5تا مثبت  5دوده منفي و برای دخترها در مح ۷تا مثبت 

کنند. این محدوده اطمینان، به علت ژنتیک در نظر گرفته شده 

است که تغذیه ،محیط زندگي و زمان بلوغ در آن تاثیرگذار 

همیشه در تعریف عوامل موثر بر رشد قدی و بلوغ، . است

فاکتورهای ژنتیكي و محیطي مورد توجه است، ژنتیک قابل 

ا با تغییر در عوامل محیطي مي توان قد فرد را دستكاری نیست، ام

تغییر داد. حتي از زماني که جنین در رحم مادر است و 

بیماریهایي که مادر مي گیرد، نرسیدن اکسیژن کافي در زمان 

تولد، مكمل های دوران نوزادی و شیرخوارگي، بیماری هایي 

ر که فرد در دوران رشد به آنها دچار مي شود و عوامل دیگر د

قد نهایي شخص تعیین کننده است.اینطور نیست که فقط ورزش 

هایي مانند والیبال و بسكتبال بر رشد قد شخص موثر باشند، 

ورزش های هوازی در هنگام بلوغ، روی غضروف رشد فرد 

تاثیر مي گذارند و مي تواند موثر باشد، ورزش هایي مانند وزنه 

ار روی غضروف برداری و کشتي که همراه با وزنه زدن و فش

یک . رشد است، مقداری جلوی رشد قدی فرد را مي گیرد

مساله مهم، توجه به سرعت رشد در پرونده رشد کودک است 

که در زمان تولد و در بیمارستان به خانواده کودک داده مي 

شود.سرعت رشد در قد نهایي خیلي مهم است و باید در منحني 

ي افت نكند چرا که در رشد مورد بررسي قرار گیرد تا از منحن

صورت افت از منحني، ممكن است کودک به بیماری هایي 

مانند کم کاری تیروئید مبتال باشد.بعد از بلوغ کامل، رشد قدی 

سال شاهد  2متوقف نمي شود، بلكه سرعت آن کم مي شود و تا 

سانتي متر  8تا  6رشد قدی هستیم که این در دخترها معموال 

سانتي متر  154سانتي متر و قد مادر  160است ، اگر قد پدری 

سانتي متر نخواهد شد، مگر  195باشد، قد فرزند آن ها هیچ گاه 

اینكه فرد دچار بیماری هایي مانند هیپوگوناد شده 

فوق تخصص بیماری های غدد و  -باشد[دکترسعید کرباسي

عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید  -متابولیسم

   {بهشتي

 از نظر پزشكي نواع آنبلوغ و ا

رسد که فرد بین کودکي و در مسیر زندگي، زماني فرا مي

گیرد. به این دوره از زندگي، نوجواني گفته بزرگسالي قرار مي

ای که فرد دستخوش تحولي اساسي شده و این شود؛ دورهمي

سازد. در این مرحله از تحول او را برای زندگي آینده آماده مي

ای در جسم و روح و روان ا تغییرات عمدهزندگي، نوجوان ب

شود. او سردرگم است از آنچه هست و آنچه خویش مواجه مي

مند است و نه از امتیازات باید باشد. نه از مزایای کودکي بهره

بزرگسالي. گرچه این دوره، فرصت مناسبي را برای کسب 

ما گذارد، اها و آماده شدن برای آینده در اختیار فرد ميمهارت

ای است آکنده از تعارض و نوسان بین در عین حال معموال دوره

وابستگي و استقالل. در شرایطي که فرد در خانه والدین زندگي 

کند و از حمایت مالي آنان برخوردار است، به دشواری مي

 .] 1[طور کامل احساس خودبسندگي کندتواند بهمي

سالگي است و تا آخرین  12آغاز نوجواني معموال از سن 

های دهه دوم زندگي که رشد جسماني کم و بیش کامل سال

گفته یابد. واژه بلوغ به اولین مرحله نوجواني شود، ادامه ميمي
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ها زیاد شده و تر زماني که هورمونطور دقیقشود، بهمي

ها، تظاهر آن در شود. با ازدیاد هورمونتظاهرات آنها آغاز مي

ها و در پسرها با ها و سینهدختران به شكل بزرگ شدن تخمدان

کند. اوج ها و درآوردن ریش و غیره بروز ميبزرگ شدن بیضه

لگي و در دختران یازده سالگي رشد در پسرها حدودا سیزده سا

باشد، ولي در بعضي جوامع، در دختران از سن نه سالگي آثار مي

تر ای هم سن بلوغ را پایینشود. با این وجود عدهبلوغ دیده مي

توان گفت عواملي چون جنسیت، وراثت، دانند. مياز این مي

منطقه جغرافیایي، ساختمان بدن، تغذیه و سالمت و غیره در 

 .]1[وع بلوغ مؤثرندشر

 

 بلوغ جنسی

در آغاز نوجواني، اغلب افراد به دوره سریعي از رشد جسماني 

های تناسلي و مگذارند که با رشد تدریجي انداگام مي

های جنسي ثانوی، همراه است. این تغییرات طي یک ویژگي

دهند و با بلوغ جنسي به اوج دوره تقریبا دو ساله رخ مي

 .]3[رسندمي

 بلوغ جنسی در دختران

های مهم بلوغ در دختران افزایش طول قد، بزرگ شدن نشانه

سینه و لگن خاصره، پیدایش موهای زهاری و سرانجام عادت 

ماهانه است. عادت ماهانه، پایان رشد سریع بدني را اعالم 

گذاری نیست و دارد. در واقع نخستین عادت همراه با تخمکمي

ها در دختران، کشد تا بر اثر فعالیت تخمدانمدتي طول مي

تدریج رو هورمون استروژن افزایش یابد و میزان آن تا سه سال به

ماند. در این هنگام دختر رود، آنگاه ثابت ميبه فزوني مي

دامنه سني رسیدن به سن بلوغ  .شودنوجوان قادر به تولید مثل مي

تری، در سن پایینجنسي بسیار گسترده است. برخي از دختران 

 1۷سالگي و برخي در سنین باالتری، حتي در  11حتي در 

شوند. متوسط سن آغاز قاعدگي سالگي برای اولین بار قاعده مي

 .]4[سال و نه ماهگي است 12در دختران 

 بلوغ جنسی در پسران

ای و شروع ترشح هورمون مردانه زودتر با اینكه رشد سلول بیضه

شود، اولین عالمت بیروني بلوغ در پسران معموال رشد آغاز مي

ونیم سالگي ها و کیسه بیضه است که تقریبا در دوازدهبیضه

رشد موی زهاری هم دیده  شود. در ضمن ممكن استشروع مي

شود. تقریبا یكسال بعد تسریع رشد آلت جنسي مردانه با شروع 

شود. موی زیربغل و صورت ظاهر جهش نموی در قد همراه مي

شود. یكي از تحوالت مهم بلوغ در تدریج بم ميشده و صدا به

های زنده در ادرار آنهاست. در ابتدا پسران، نمایان شدن نطفه

تدریج با رسیدن به پایان بارور کردن وجود ندارد، به هنوز قابلیت

رسد که قابلیت بارور کردن پیدا بلوغ، تولید اسپرم به حدی مي

کند. در پسران نیز سن بلوغ جنسي گستره وسیعي دارد، اما مي

طور متوسط دو سال دیرتر از دختران به جهش نموی و پسرها به

 .]5[رسندبلوغ مي

 بلوغ زودرس و بلوغ دیررس

شوند، اما طور متوسط زودتر از پسرها بالغ ميگرچه دخترها به

خوریم. بعضي از های فردی زیادی برميدر این زمینه به تفاوت

نیرو  رسند. از آنجا کهدخترها دیرتر از بعضي پسرها به بلوغ مي

و توانایي بدني نقش مهمي در کنش متقابل کودک با 

همساالنش دارد، پسرهای دیررس از لحاظ سازگاری با 

ای از شوند. این پسرها در دورههای خاصي روبرو ميدشواری

تر نیهتر و کم بهای خود کوتاهزندگي که نسبت به همكالسي

بینند و بنابراین های ورزشي نميهستند، تمرین کافي در مهارت

 ممكن است هرگز از این نظر نتوانند با پسران زودرسي که

  .های ورزشي پیشگامند، رقابت کنندمعموال در فعالیت

ها حاکي از آن است که پسرهای دیررس در میان پژوهش

ند، های خود از محبوبیت کمتری برخوردارهمكالسي

ای طلبانه ناپختهخودپنداره ضعیفي دارند و به رفتارهای توجه

کنند که همساالنشان آنها زنند. این پسرها احساس ميدست مي

گیرند. از سوی کنند و آنها را زیر سلطه خود ميرا طرد مي

دیگر، پسرهای زودرس از اتكاء به نفس و استقالل بیشتری 

خصیتي بین پسران زودرس های شبرخوردارند. برخي از تفاوت

و دیررس در دوره بزرگسالي نیز، پس از ناپدید شدن 

مانند. در مورد دختران، های بدني، همچنان پابرجا ميتفاوت

تأثیر سرعت رشد بر شخصیت چندان چشمگیر نیست. از آنجا 

های آخر دبستان، رشد بیشتری که دختران زودرس در سال

ممكن است با مشكالتي  های خود دارند،نسبت به همكالسي
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روبرو شوند. اما این دختران در دوره راهنمایي معموال میان 

شوند و در های خود از اعتبار بیشتری برخوردار ميهمكالسي

گیرند. در این های مدرسه نقش رهبری را به عهده ميفعالیت

مرحله، دختران دیررس نیز مانند پسران دیررس ممكن است 

ای داشته باشند و روابط آنها با والدین و خودپنداره نابسنده

 .]6[بخش نباشدهمساالنشان رضایت

 رشد اجتماعی

همساالن اهمیت زیادی  هایها یا گروهدر ابتدای نوجواني، دسته

کوشد گروه همساالن، او را بپذیرد و کنند. نوجوان ميپیدا مي

پذیرد. گرچه به نظر مساعد و هایي را در گروه ميخود نقش

تأیید بزرگساالن نیاز فراوان دارد، اما بیشتر وقت خود را با 

ها و قوانین آنها را به گذراند و اندیشهدوستان و همساالن مي

 .]۷[دهدای والدین و بزرگساالن دیگر ترجیح ميمعیاره

چگونگي تعامل گروه دوستان و همساالن با نوجوان نقش 

هاست که فرد ایفای ین گروهبزرگي در زندگي او دارد. در ا

توانستند های اجتماعي را که والدین و سایر بزرگساالن نمينقش

آموزد. او یاد شرایط عملي یادگیری آن را فراهم کنند، مي

های مختلف اطراف گیرد که چگونه خود را با شخصیتمي

خویش سازگار کند و راه و رسم دفاع از خود و مبارزه برای 

گیرد. روابط خویش در اجتماع را فرامي کسب و حفظ حقوق

دوستانه باعث ایجاد انتظار حمایت، تشویق و ترغیب و بازخورد 

شود و این امر به نوبه خود احساس کامل گرفتن از دیگران مي

کند. بودن و جذاب بودن و ارزشمند بودن را در فرد ایجاد مي

ای هشود که فرد اطالعات و انگیزشها باعث مياین دوستي

جالبي از دیگران به دست آورد، به هیجانات خود پاسخ دهد و 

دهد ها نشان ميسرگرمي مناسبي برای خود داشته باشد. پژوهش

که روابط مثبت نوجوانان با دوستان و همساالنشان باعث 

 .]8[شودسازگاری اجتماعي مثبت مي

 بلوغ هيجانی

ها و هیجانات دوران بلوغ ناشي از ارگانیسم جسمي و بحران

دروني است که همراه با عواملي چون ذوق، عالیق، نگرش، 

احساس و همچنین ارتباط با همساالن، موجب بروز مشكالت 

که والدین و مربیان به دلیل عدم شناخت کافي  شودجدیدی مي

گویند. در حالي از نوجوان، به آن بحران یا عدم سازگاری مي

که بحران با هیجان تفاوت زیادی دارد؛ هیجان ناشي از واکنش 

های ناشي از خوب و مثبت است نه عدم سازگاری. تعارض

ن، ها بین نوجوان و دیگراها و تفاوت برداشتاختالف سلیقه

 .]9[شودتجربه ميموجب بروز خشم و عصیانگری نوجوان بي

حتي بعضي از نوجواناني که به والدینشان عالقه دارند غالبا با 

اعتمادی، خشم و برافروختگي واکنش نشان بيسوءظن، 

خاطر شكایت دارند که دهند و با توقع زیاد و افسردگيمي

ای کنند و با آنان رفتار منصفانهبزرگترها آنها را درک نمي

به  .اندندارند. این دسته از نوجوانان بسیار حساس و زودرنج

د را همین دلیل هنگام خشم و ترس و عشق و دلدادگي تسلط خو

هایي بازند. در خانوادهدهند و به اصطالح خود را مياز دست مي

تر هستند، اثری از خشونت و بحران تر و گرمکه آماده

 .]10[نیست

 بلوغ ذهنی

در این مرحله، رشد مغز و دستگاه عصبي به میزان رشد 

شود. اما نوجوانان به سبب کمبود بزرگساالن نزدیک مي

توانند به حل مسایل بزرگساالن توفیق های الزم هنوز نميتجربه

گوید در مرحله عملیات یابند و همانند آنان پاسخ دهند. پیاژه مي

شود، برخي از سالگي آغاز مي 11صوری که معموال در سن 

شود که در سنین های مهم در تفكر نوجوانان پدیدار ميتوانایي

ها تأکید بر تفكر ترین این توانایيقبل وجود نداشت. اساسي

 "آنچه هست"مبتني بر احتماالت است، یعني تغییر در تفكر از 

. تغییر جهت تفكر در شیوه برخورد "آنچه ممكن است باشد"به 

یابد. گیرد، انعكاس ميرویش قرار ميوان با مسائلي که پیشنوج

نوجوان قادر به بررسي یک مسأله از طریق تصور تمام روابط 

گوید، ممكن در میان یک مجموعه از اطالعات است. پیاژه مي

سازد آگاهي نوجوانان از احتماالت است که آنان را قادر مي

تدریج که سن هب .ذهنیات خود را از واقعیت تشخیص دهند

گیری و ایجاد گر شكلرود، او خود را نظارهنوجوان باال مي

گیری هویت او نیز، همراه با تغییر و بیند. شكلافكار خویش مي

گیرد و درباره هایش، سرعت بیشتری مياصالح در اندیشه

های ترین مفاهیم مانند خدا و جهان هستي نیز قضاوتکلي
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عالوه بر آنچه پیاژه در مورد آورد. ای به دست ميتازه

خصوصیات و تغییرات تفكر در دوره نوجواني مطرح کرده 

های فراشناختي نیز در این دوره در ذهن نوجوان است، توانایي

کند. آگاهي از تمایز بین دریافت ساده یک چیز و رشد مي

ها و نگهداری آن در حافظه، آگاهي یافتن از ظرفیت

تر استفاده کردن از فنون پیچیده های حافظه خود ومحدودیت

های برای کمک به یادآوردن مطالب از جمله دانش و آگاهي

های شناختي است که کارآیي ذهن جدید نوجوان درباره فعالیت

های ذهني نوجوان به او را باال خواهد برد. همچنین، توانایي

رسد که استفاده از راهبردهای کارآمدتر در حل مسأله حدی مي

پذیر خورد با تكالیف گوناگون را برایش امكانو بر

 .]11[سازدمي

  مفهوم بلوغ 

 بلغ فالنبلوغ به معني وصول و به چیزی رسیدن است یقال: 

آل }االیصال: یبلغ بلوغا و بالغاً اذا وصل اليه و االبالغ

. رسیدن به مراد، رسیدن یا {کاشف الغضاء،المكتبه المرتضویه

، کامل (مكان، زمان یا امری دیگر)نزدیک شدن به پایان مقصد 

ابن  .اند شدن و پختن میوه و رسیدن کودک به سنّ رشد دانسته

لُوغاً: وصلْتُ  إلَيْهِ وبلَغْتُ المکان بُ»منظور میگوید: 

ن ذا بَلَغْفِ"ى: شارَفْتَ عَلَيْهِ وَمِنْهُ وْلُهُ تَعَالَ وَکَذَلِکَ إِذََا

لسان {هی قارَبْنََأََََ ]59،ص5[مواهب الجلیل،جأَجَلَهُنّ

راغب اصفهاني درمورد بلوغ چنین مي } 346،ص1العرب،ج

ت، اعم از بلوغ و بالغ به معنای رسیدن به پایان مقصد اس»گوید: 

آنكه مكان باشد یا زمان یا امری معین و بلغ به معنای تبلیغ است 

بلوغ } 141مفردات الفاظ القرآن،ص{.«"لّلِّنَّاسِ هَـذَابَالَغٌ"

ای طبیعي در زندگي فرد شمرده شده است که در  آغاز مرحله

آن، با پیدایي و شكوفایي غریزه جنسي و پدید آمدن برخي 

رواني و رشد عقلي و ادراکي، به مرتبۀ های جسمي و  دگرگوني

 301،ص1معجم مقاییس اللغه،ج{مردان و زنان نایل میشود.

اندکه  دانسته به معنای رسیدن به سن یا مرحلهای هفق بلوغ را در}

محقق {.حرامها شامل حال انسان میشود و احكام دیني ،واجبات

 اهمیت بلوغ در فقه} 302،361،641،831،59،ص4حلي،ج

و حقوق اسالمي بدان جهت  است که نقطۀ آغاز شمول تكالیف 

و بسیاری از حقوق و احكام شرعي نسبت به هر فرد مسلمان 

شود، و ازاین رو سن بلوغ را سن تكلیف نیز  شمرده مي

  }.41318،ص6لسان العرب،ج{مینامند.

 ه شناسی: ژوا

:به معنای وصول و رسیدن به مقصدی است و مقصد ممكن بلغ

راغب اصفهاني،بي }مكان،زمان و یا امر معیني باشداست 

 {58تا،

« یدنمحتلم شدن و به سن تكلیف رس»: فعل الزم و به معنایبلغ

ن آوه است مي گویند:بلغت النخله اوغیرها من االشجار،یعني می

  48] درخت رسیده وقابل استفاده شد.[المنجد،

و است،غي به انحراف در دین «غي»:در لغت در مقابل رشد

 اخالق گفته مي شود و رشد به معنای هدایت در این زمینه

هاست.اما در اصطالح،رشدبه معنای صالح است.نوعي کیفیت 

ه نفساني که به کمک آن مي توان نفع وضرر را تشخیص داد.ب

 مي گفته«رشید»یا«راشد»کسي که از رشد بهرۀ کافي برده باشد

یر هم شود و فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغ

  334] خوانده مي شود.[جعفری لنگرودی،بي تا،«سفیه»نباشد

سنت دو تعبير وجود دارد که  در مکاتب  فقهی اهل

 دربارة بلوغ  اظهار نظر می کنند: 

 ،ص6.پایان یافتن حد خردسالي را بلوغ گویند.[ردالمختار،ج1

[153  
 ند،كي کشود که چنانچه نزدی .بلوغ به حالتي از انسان گفته مي2

 253] ،ص5مني از او بیرون بیاید.[النهایه في شرح الهدایه،ج

در مذهب شافعي و حنبلي سن بلوغ در دختر و پسر اتمام پانزده 

درفقه اهل سنت اتمام هفده یا هجده  يمالك بمذه سال و در

لگي است، هر چند از مالک و فقهایي دیگر نقل شده که سا

[شیخ صدوق،من . دانسته اند اصوالً سن را نشانه بلوغ نمي

ابوحنیفه سن بلوغ را در دختران 220] ،ص4الیحضره الفقیه،ج

، 565] ،ص1هفده و در پسران هفده یا هجده میداند[زحیلي،ج

 پانزده سال ميولي سایر حنفیان سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام 

فقهای اهل سنت معتقدند بلوغ دختران بوسیله حیض  .دانند

ها بدست نیامد  باشد و اگر این نشانه شدن مي ،احتالم و حامله

  شود. دختر در سن هفده سالگي بالغ مي
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 سني برای بلوغ ذکر نمي سان نب کمال

نیز پنج  لحنب نب داحم و يشافع .18]،22،ص4کند[زحیلي،ج

اند؛ احتالم، روییدن موی  نشانه برای بلوغ دختران ذکر کرده

ها  خشن بر عورت، حیض، بارداری و اگر هیچ یک از این نشانه

شوند[منهاجي  نبود، دختران با اتمام پانزده سال قمری بالغ مي

برخي منابع  133]، ص1م، ج1996العقود ، أسیوطي ،جواهر

مطرح کرده اند،  خاصياهل سنت برای دوره بلوغ فاصله سنيِ 

بدین ترتیب که سنین یاد شده را انتهای دوره بلوغ، و دوازده 

سالگي را در پسران و نه سالگي را در دختران ابتدای آن دانسته و 

که آثاری در  نامیده اند.[« مُرُاهق» سنيکودک را در این فاصله 

  ۷۷9؛ زرقاء، ص423، ص5پي دارد زحیلي، ج 

 و هم به نزدیک را پسر و دختر بلوغ سن سنت اهل فقهای اغلب

 دانسته اند.  سالگي 19 تا11از

رابطه  این در شافعي»دختر و پسر برای سال15 شدن کامل بلوغ،

 دختر و محتلم سالگي 15 از قبل پسر اینكه مگر مي گویداست،

 بلوغ محسوب احتالم، و صورت حیض این در . شود حیض

 ، قرآن آیات به توجه با پس .]250،ص5نیل االوطار،ج[«میگردد

 دیکنز میرسد به نظر سني و شیعه فقهای اقوال و شده وارد روایات

 غازبلو تلقي در عقال با را شارع که است آن صواب به قول ترین

 که است نآ نیز شارع رویه بگوییم و کنیم فرض متحدالمسلک

 باید ، بود آن برخالف اگر چه ؛ بداند تكویني همان بلوغ ا ر بلوغ

 بر یا کننده قانع دلیل که آنجا واز میشد ارائه آن بر محكمي دلیل

 قرآن و وجودندارد تشریعي و تكویني بلوغ بین مغایرت وجود

 انهم نیز و است، دانسته تكویني امر را بلوغ صراحتاً نیز کریم

 جنسي بلوغ به بلوغ تعریف در فقها از بسیاری شد ذکر طورکه

 سن که فقهایي از دسته آن نظر گیریم مي اند،نتیجه نموده تصریح

 استحكام و متانت از میدانند، بلوغ تكویني بر منطبق را تشریعي بلوغ

 اقوال مستندات تعارض بین در که چرا.  است برخوردار بیشتری

 لوغب سن بلوغ به قائالن و لگيسا نه در دختر بلوغ به قائل فقهای

 مجید قرآن کالم با که دارند تفوق مستندات از دسته آن جنسي،

اینكه  نهایتاً.  هستند هم جهت و همسو آن با بلكه درتعارض نیستند،

  .باشد مي او جنسي بلوغ سن همان دختر، بلوغ رسد،سن مي نظر به

 
 

 دیدگاه فقهاي شيعه نسبت به بلوغ   

ن البلوغ وهو الوصول الی قابلية ا»گوید: کاشف الغطاء می

یطامع وجودمحل الوطی وقابلية ان یوطأ وطأ ًقابالالن 

تنبعث عندالشهوة ویترتب عليه مع وجود محل الوطی 

وقابلية الغسل... هواول مراتب صدق الفحولة والرجولة 

بلوغ  «فی الذکر و اول مراتب صدق المرئة فی االنثی

ت اس اد نزدیكي کردن یا نزدیكي شدنرسیدن به قابلیت و استعد

 ي وقابلیتي که شهوت از آن برانگیخته شده و با وجود نزدیك

ق قابلیت، غسل بر آن مترتب شود... و این اولین مراتب صد

مردانگي در جنس مذکر و اولین مراتب صدق زن بودن در 

 ]. 251،ص1جنس مؤنث به شمار میآید.[کشف الغطاءج

دباالول (البلوغ) الذي هوفی والمرا»محمدحسن نجفي: 

اللغة االدراک،بلوغ الحکم والوصول الی حدالنکاح 

بسبب تکون المنی فی البدن وتحرک الشهوةوالنزوع 

الی الجماع وانزال الماءالدافق الذي هومبداءخلق 

االنسان بمقتضی الحکمةالربانية فيه وفی غيره من 

الحيوان لبقاءالنوع فهوحينئذکمال طبيعی لالنسان 

یبقی به النسل ویقوي معه العقل وهوحال انتقال 

... االطفال الی حدالکمال والبلوغ مبالغ النساءوالرجال

منظور از بلوغ در لغت ادراک و رسیدن است. بلوغ حلم و 

ه رسیدن به حد نكاح به سبب پیدایش مني در بدن و تحرک قو

شه ای است که ری شهوت و تمایل به زیبایي و ریختن آب جهنده

 ایرسپایه آفرینش آدمي به مقتضای حكمت رباني در انسان و  و

 هه بکحیوانات برای بقاء نوع است پس بلوغ کمال طبیعي انسان 

ي التحواسطه آن نسل باقي مانده و عقل با آن تقویت شده و آن 

 نانزاست که خردساالن به حد کمال رسیده و در زمره مردان و 

  4،ص26شوند.[جواهرالكالم،ج داخل مي

  

  وسنی شيعه فقهاي ازدیدگاه بلوغ سن رسيدن به

 یعني ؛ است کودکي دوره پایان بلوغ دوره ابتدای اسالمي فقه در

 سن تعبیری به کند. مي مشخص را ونوجواني بین کودکي مرز بلوغ

 که است کسي کودک از منظور و بلوغ است تا والدت از کودکي

 نرسیده بلوغ حد به که است کسي صیغر.باشد نرسیده بلوغ حد به

 کسي صیغر» نیست صغیر دیگر ، رسیده بلوغ حد به که است کسي
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الموسوی الخمیني،بي «[نرسیده است بلوغ که به حد  است

 کودکي که دوران گرفت نتیجه چنین توان مي لذا. ]12،ص2تا،ج

 بربلوغ مبني فراوان ادله وجود با. مي پذیرد بلوغ پایان فرارسیدن با

 مراجع اتفاق به قریب اکثر ، احتالم به پسران و ضحی به دختران

 سن و برگزیده را احتیاط جانب ، سابق فقهای چون نیزهم معاصر

 در سن این دانسته اند. پسران در سال 15 دخترانو در سال 9را  بلوغ

 ، دختران مورد در لیكن به وجود نمي آورد مسأله پسران خصوص

 بسیار شبهات و منشأسؤاالتسر بلوغ سن عنوان به سالگي9 به قول

 باشد.  مي

،آیت هلل فاضل  ]425 ص بي تا، بهجت، بهجت.[ اهلل آیت

  1383] /15/06لنكراني[روزنامه ایران،

امام و ]1 ج ،  ،خامنه ای 8۷ ص ،6ج ،  خویي [؛ آیت هلل خامنه ای؛

یكي از عالئم سن بلوغ را در دختر 13] [همو،ص(ره)خمیني

 سال.  15و برای پسران اتمامسال مي دانند9کامل شدن 

 بندي:تحليل و جمع
رسد بلوغ حالت جدیدی از تحوالت جسماني است که بهنظر مي

 وشود و با این وضعیت دختر در آن حد، مني در بدن تولید مي

اشته دتوانند تولید نسل پسر از حالت خردسالي فاصله گرفته و مي

بدن برای  باشند و تشكیل خانواده دهند و مقارن استعداد

 وشود مثل کلفت شدن صدا نزدیكي، تغییراتي در بدن ایجاد مي

رشد موهای خشن در زیر شكم و در همین حاالت، وضعیت 

شود. این مرحله جدید جسمي، روحي نوجوان نیز متحول مي

 مبدأ و آغاز ورود در زمره مكلفان و مخاطبان خطاب الهي

 خواهد بود.

 ناختیشپدیده بلوغ از دیدگاه روان 
هایي در اندام رسد دگرگونيهنگامي که انسان به مرحله بلوغ مي

آید و در همه جوامع این حالت را و احساسات آدمي پدید مي

له، دانند. در این مرحآغاز ورود به صحنه مسئولیت و احكام مي

ز نماید و قدرت تولیدمثل آغاغریزه جنسي شروع به فعالیت مي

رات یل به برخي اظهار نظشود. در ذو صدا درشت مي

 شناسان خواهیم پرداخت.روان

نقطه زماني پیدایش غریزه جنسي را در کودک، شروع بلوغ »

گویند. این دوره منشأ تغییرات زیادی در وجود شخص مي

ای متفاوت، شود که شخص بهگونهباشد. بلوغ موجب ميمي

او  کند، برخورداحساس نماید و نگاهش نسبت به جهان تغییر مي

 [12]«.شودنسبت به دیگران و خودش عوض مي

است که بر خالف مشهورترین اثر بلوغ جنسي در پسران این »

دختران، صدایشان درشت و دو رگه و باسن و کفلشان کوچک 

هایشان شود. اما قاعده گردن، تا حدودی کلفت و سینه و شانهمي

آورند. شود و دو سال پس از بلوغ ریش و سبیل درميپهن مي

باال رفتن فشار خون و افزایش ضربان قلب و نبض نیز از آثار 

دختران است. هنجار بلوغ جنسي در بلوغ جنسي در پسران و 

پسران میان یازده تا هجده سالگي است یعني دو سال دیرتر از 

 [13]«.شوددختران آغاز مي

موریس دبس در مورد خصائص جسمي و روحي دوران بلوغ 

دانیم خصائص بدني و رواني در این دوره )بلوغ(: مي»گوید: مي

هایي جلوه که رشد طبیعي بدن، به صورت سه رشته پدیده

شود. ازجمله کند بر اثر عمل غدد بسته داخلي حاصل ميمي

رشد قد و وزن نام برد که در دختران زودتر توان از آخرین مي

گیرد. دیگر، ظهور صفات جنسي فرعي یا از پسران صورت مي

ای است. سوم، رشد ثانوی است که خود نشانه پدیده عمده

دستگاه تناسلي است که عادت ماهانه در دختران و نخستین 

 [14]«.روداحتالم در پسران از آثار آن به شمار مي

مده عشناختي در هنگام بلوغ، تغییرات بنابراین از دیدگاه روان

ت دهد و این تغییراجسمي و روحي در دختران و پسران رخ مي

 افتد. رشد بیضه و آلتدر دختران زودتر از پسران اتفاق مي

جنسي، رشد موهای خشن در بدن، کلفت شدن صدا از جمله 

رود، این حالت جسمي و روحي پایه و ها به شمار مياین نشانه

 آید.مبدأ حقوق و تكالیف شرعي به حساب مي

 نشانه هاي بلوغ: 

احتالم،انبات،سن »ج نشانه اصليفقهای شیعه و سني پن

را برای بلوغ ذکر کرده اند و از میان آنها سه «خاص،حیض،حمل

مشترک  رپس و ردخت را میان« احتالم،انبات و سن خاص»نشانه 

 دانسته اند.  

تعابیر آیات و احادیث تمامي فقها احتالم  با توجه بهاحتالم: 

بلوغ )اماره() را، چه در خواب چه در بیداری، نشانه انزال(یا
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شمرده اند،جوهری میگوید: حلم چیزی است که آدمي در 

] االحتالم: 1903،ص5النائم[الصحاح،ج یراه خواب میبیند:هوما

]. هرچند درباره 355،ص8هو الجماع في النوم.[تاج العروس،ج

رخي جزئیات و شرایط آن گاه اختالف نظر دارند، برای مثال ب

این عالمت باید در سني حاصل شود که  يشافع و يامام هفق در

عادتاً ممكن باشد همچنین معدودی از فقهای عامه و شیعه درباره 

نشانه بودنِ احتالم برای بلوغ دختر تردید کرده اند در هرحال، 

به وضوح ذکر شده  نقرآ شانه بلوغ است که دراحتالم تنها ن

و  تكوند، گرد است آنچه از نظر فقهي مالک بلوغ محسوب مي

پیدایش مني در آدمي است و این حالت عالمت بلوغ است نه 

تكون المني في »خروج مني از بدن ،لذا در تعبیر صاحب جواهر:

] آمده است اما چون معموالً پس از 29۷ص4المغني،ج،«[البدن

شود، مالک؛ خروج  خروج مني، علم به وجود مني حاصل مي

 مني ذکر شده است . 

 روج منی؟پيدایش منی یا خ
گردد، تكوّن و آنچه از نظر فقهي مالک بلوغ محسوب مي

پیدایش مني در آدمي است و این حالت عالمت بلوغ است نه 

خروج مني از بدن، لذا در تعبیر صاحب 

آمده است اما چون معموالً پس از  [15]«تكونالمنیفیالبدن»جواهر:

شود، مالک؛ خروج خروج مني، علم به وجود مني حاصل مي

مني ذکر شده است بنابراین چنانچه کسي احساس کند در آلت 

لي خارج نشود و یا از خروج آن او مني وجود دارد و به هر دلی

 توان به بلوغ او حكم کرد.جلوگیری کند مي

معنای بلوغ نكاح، »گوید: شیخ طوسي در تفسیر بلوغ نكاح مي

خوابگي و نعوظ رسیدن به سني است که به مرحله توانایي بر هم

 [16]«.و انزال برسد. احتالم فعلي منظور نیست

اند: مالک احتالم چیزی رو برخي فقهای شافعي گفتهاز این

اند که اگر آدمي شود لكن ذکر کردهاست که موجب غسل مي

ند در آلت او مني وجود دارد ولي مانع خروج آن احساس ک

شود چون انزال صورت گرفته هرچند شود حكم به بلوغ او مي

 غسلي بر او واجب نشده است.

الختالف مدرک البابین »کند که:شیخ سلیمان جمل تصریح مي

الن المدار في الغسل علي الخروج في الظاهر و في البلوغ علي 

 [1۷]«االنزال

حجر هیثمي معتقد است که در چنین حالتي نه بلوغ ولي ابن

 .حاصل شده و نه غسل بر او واجب است

شود زیرا در یرا پیش از خروج، علم به مني بودن حاصل نميز

شود ولي هایي که احساس نزول مياکثر اوقات در مورد آب

آب دهد که مني است یا گردند، اشتباه رخ ميبرمي

 [18]«.دیگری

 . احتالم اختصاصی است یا مشترک؟1.2 
رده شده اختصاص به آیا خروج مني که عالمت بلوغ برشم

شوند و مني ندارند و یا آنكه مردان داشته و زنان محتلم نمي

احتالم و خروج مني میان مردان و زنان مشترک است؟ از میان 

احتالم را ویژه پسران دانسته « الوسیله»فقهای شیعه، ابنحمزه در 

اند مانند ولي اکثر فقهای شیعه آن را تعمیم داده [19]است

 [22]سعید حلي،بنیحیي [21]محقق حلي، [20]ادریس حلي،ابن

 [24]صاحب جواهر. [23]عالمه حلي،

باشند ولي شافعیه به سنت اکثراً معتقد به احتالم زن ميفقهای اهل

عدم احتالم زن رأی داده است و از سوی دیگر روایات متعددی 

 [25]..کندتصریح به احتالم برای زن مي

 گوید زني از رسول خدا )ص( سؤال کرد:عایشه مي

هلتغتساللمرأۀإذااحتلمتوأبصرتالماء؟فقال: نعم. فقالتلهاعائشۀ: »

تربتیداکوأُلّتْ! قالت: فقالرسوالللهصلىاللهعلیهوسلم: 

ماءالرجألشبهالولدأدعیها،وهلیكونالشبهإالمنقبلذلک؛إذاعالماؤها

 [26]«.خوالهوإذاعالماءالرجلماءهاأشبهأعمامه

اند که احتالم به پسران ریح کردهبرخي فقهای شیعه هم تص

 [28].[2۷].شونداختصاص نداشته و دختران نیز محتلم مي

 . کيفيت حصول احتالم زن1.3 
 در مورد کیفیت احتالم زن، فقها سه دیدگاه دارند:

 اصلحدیدگاه اول: احتالم زن به مجرد وصول مني به ظاهر فرج 

یرباکره شود. حنابله و احناف و شافعیه در خصوص زن غمي

 ای دارند.چنین عقیده
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ج فر دیدگاه دوم: احتالم زن به خروج مني از فرج و عبورش از

 گردد. این رأی مربوط به مالكیه و شافعیه در خصوصحاصل مي

 زن باکره است.

شود ولو مني دیدگاه سوم: احتالم زن به مجرد انزال حاصل مي

حسن دبناز ظاهر فرج یا خود فرج خارج نشود و این رأی محم

 [29]شیباني از فقهای حنفي است.

 انبات  -2

ه ن موی خشن بر شرمگایعني بر آمد انباتنشانه دیگر بلوغ،

و اغالم ي الانبت اهلل النبات انباتا و االنبات ف» است.(موی زهار)

لسان «[الجاریه یعني ظهور شعر العانه و استنباته

نبت ثدی الجاریه نبوتاً ای ظهر و ]»41318،ص6العرب،ج

 ] 158،ص1القاموس المحیط،ج«.[نهد

، به استناد احادیث متعدد  نحنفیا ، جز تسن لاه فقهای شیعه و

، در یكي از دو نظر  يشافعبدان قایل اند. برخي فقها، از جمله 

 مشرکان دانسته اند، ولي این نظر در فقه خود، این نشانه را خاصّ

 و نیز نزد بیشتر فقهای عامه پذیرفته نشده است.  هیعش

روییدن موی زبر بر شرمگاه بخودی خود:یعني به مقتضای 

 وبک طبیعتش ،بدون اینكه بتوان آنرا چاره کرد پس اگر موی س

ناچیز باشد مشمول این عنوان نیست[.کاشف الغطاء 

 ] 260،ص1،ج

ی خشن الذالشعر ال»از فقهای شافعیه میگوید:  امام شيرازي

 ] 251،ص1صحیح المسلم،ج«.[ینبت علي العانه

 دیدگاه هاي فقه شيعه و سنی در مورد انبات
چه  رندفقهای اسالم در مورد عالمت بودن انبات، اختالف نظر دا

 شود و چه در مورد کافردر مورد احكامي که بر آن مترتب مي

 :داردبودن یا مسلمان بودن. در این زمینه چهار دیدگاه وجود 

رود، این انبات مطلقاً عالمت بلوغ به شمار ميقول اول: 

عالمت در مورد همه احكام و همه اصناف مردم تفاوتي 

کند. این دیدگاه قول شیعه امامیه، حنابله و یكي از دو قول نمي

 [31].[30].حزم ظاهری استمالكیه و ابن

غ برای کفار است و نه انبات فقط عالمت بلوقول دوم: 

مسلمین و کسي که اسالمش مجهول باشد نیز ملحق به کفار 

 [32]خواهد بود. این قول راجح شافعیه است.

ت به اند که مسلمان متهم اسدلیل این فرق گذاشتن را چنین گفته

ر دالجه مع اینكه برای دستیابي به برخي امتیازات بهوسیله دارو یا

کند مثل رفع حجر از مسلمان یا تصدی حصول انبات تعجیل مي

ه ب اتوالیات، ولي کافر به چنین چیزی متهم نیست چرا که انب

شود و یا شود مثل اینكه از او جزیه دریافت ميضرر او تمام مي

 شود.کشته مي

و دفع قیاس المسلم ای »نویسد: جالل محلي از فقهای شافعي مي

قیاسه علي الكافر في هذه المسئله بانه ربما استعجل نبات الفاته 

فضي بالمعالجه دفعاً للحجر و تشوّفاً للوالیات بخالف الكافر فانه ی

 [33]«.به الي القتل او ضرب الجزیه

ا هلل نیست اماانبات، عالمت و ضابطه بلوغ در حقوق قول سوم: 

 شود.يمالناس ضابطه محسوب در حقوق

بنابراین قول، انبات در مورد نماز و روزه و حج و... عالمت بلوغ 

نیست اما در مورد طالق، قصاص و ازدواج و بیع و شراء عالمت 

 [35] [34] شود.محسوب مي

 باشد نهانبات، مطلقاً عالمت و ضابطه بلوغ نميقول چهارم: 

در  الناس و نهدر حق مسلمان و نه در حق کافر و نه در مورد حق

 باشد.اهلل. این قول حنفیه و غیر از ابویوسف ميمورد حق

ان دلیل این قول آن است که موی عانت با موی سایر بدن انس

ه لمای حنفي گفته است کي از عکند بلكه امام شلبتفاوتي نمي

ا ن ببهتر است که موی عانت عالمت بلوغ نباشد زیرا علم به آ

 محظور و حرامي همراه است برخالف موی سبیل و ریش.

اما انبات العانه الیدل علي البلوغ خالفاً للشافعي »گویند: شلبي مي

النه نبات شعر من بدن االنسان فال یستدل به علي البلوغ کاللحیه 

لي النه یمكن ان یتوصل باللحیه الي معرفه البلوغ من غیر بل او

ارتكاب محظور بخالف العانه فانّه اما ان ینظر الیها او تمسّ فاذا 

 [36]«.لم تكن اللحیه دلیل البلوغ فالعانه اولي

 . حيض3 
حیض یكي از عالئم اختصاصي بلوغ دختران است و در صورتي 

که زني خون حیض ببیند، کاشف از آنست که قبل از آن بالغ 

 [3۷]باشد.شده است. حیض در لغت مصدر فعل حاضت مي

سمي الحیض »گوید: حیضه مرّه واحد از حیض است. مبرّد مي

 [38]«.حیضاً من قولهم حاض السیل اذا فاض

file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn32
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/فقهای_اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/حنفیان
http://wikifeqh.ir/حنفیان
http://wikifeqh.ir/حنفیان
http://wikifeqh.ir/حنفیان
http://wikifeqh.ir/حنفیان
http://wikifeqh.ir/حنفیان
http://wikifeqh.ir/حنفیان
http://wikifeqh.ir/حنفیان
http://wikifeqh.ir/شافعی
http://wikifeqh.ir/شافعی
http://wikifeqh.ir/شافعی
http://wikifeqh.ir/شافعی
http://wikifeqh.ir/شافعی
http://wikifeqh.ir/شافعی
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/شیعه
http://wikifeqh.ir/شیعه
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn41
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn42
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn43
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn44
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn45
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn45
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn46
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn46
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn47
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn48
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sajadi/Desktop/Journal-dmsonnat/ØØ¨Ù�%20Ø§Ù�Ù�ØªÙ�Ù�/0.2/06.docx%23_ftn49


 

 و همکاران مهرعلی رخشانی فر     بررسی تعامل ظاهر و باطن  بر تزکیه نفس از بعد روان شناسی و قران                -932

 

 سنت:. تعریف اصطالحی از فقهاي اهل3.1 
دم من رحم ال »نویسد: حصكفي از علمای حنفي مي

 [39]«.دهلوال

دم یلقیه رحم معتاد حملها »گوید: عرفه از علمای مالكي ميابن

 [40]«.دون والده

دم »نویسد: االسالم زکریای انصاری از علمای شافعي ميشیخ

 [41]«.م المرأه في اوقات مخصوصهجبلّّه یخرج من اقصي رح

 . تعریف اصطالحی از فقهاي شيعه:3.2 
ئض هي التي تری الدم الغلیظ االحمر الخارج الحا»شیخ مفید: 

 [42]«.منها بحراره

قذفه الرحم اذا بلغت المرأه ثم تعتادها الحیض دم ی»عالمه حلي: 

في اوقات معلومه غالباً لحكمه تربیه الولد فاذا حملت صرف اهلل 

 [43]«.تعالي ذلک الدم الي تغذیته...

و هو الدم االسود او االحمر الخارج من الرحم »شهید اول: 

 [44]«.بحراره و حرقه غالباً

فالحیض هو الدم الذی له تعلق بانقضاء العده و »محقق حلي: 

لقلیله حد و في االغلب، یكون اسود غلیظاً حارّاً یخرج 

 [45]«.بحرقه

 . مستند فقهی عالمت بودن حيض:3.3 
 . روایات شيعه:3.3.1

عن ابي بصیر عن ابي عبداهلل )ع( انه قال: علي الصبي اذا احتلم »

 [46]«.الصیام و علي الجاریه اذا حاضت الصیام و الخمار

محمد بن مسلم عن ابي جعفر )ع( انه قال: الیصلح للجاریه اذا »

 [4۷]«.ن التجدهحاضت اال ان تختمر اال ا

 سنت:. روایات اهل3.3.2 
نبي و علیها ثیاب عن عائشه ان اسماء بنت ابي بكر دخلت علي ال»

رقاق فاعرض عنها و قال: ان المرأه اذا بلغت المحیض ال یصلح 

 [48]«.ان یری منها اال هذا و اشار الي الوجه و الكفین

روی ان رسول اهلل )ص( قال: ال یقبل اهلل صاله حائض اال »

 [49]«.بخمار

 . اجماع:3.3.3 
فقهای شیعه و سني اجماع دارند که حیض ضابطه و عالمت بلوغ 

و أجمعوا علي ان الفرائض و »گوید: منذر ميباشد. ابنمي

االحكام تجب علي المحتلم العاقل و علي المرأه بظهور الحیض 

 [50]«.منها

 . حمل4 
باشد و حمل نیز یكي از عالئم قطعي و مسلم بلوغ در دختران مي

 [51]این مسئله مورد اجماع شیعه و سني است.

البته روشن است حمل در صورتي عالمت بلوغ محسوب 

و سن، بلوغ اگردد که پیش از آن، بهوسیله احتالم، حیض یا مي

 معلوم نشده باشد.

اما الحمل و الیحض فلیسا »گوید: محقق حلي در این زمینه مي

 [52]«.بلوغاً في حق النساء، بل قد یكونان دلیالً علي سبق البلوغ

احبال المرأه من مائه »نویسد: کاشف الغطاء در مورد حمل مي

بالوطء او بغیره و هذه عالمه منفصله، النه مسبوق بخروج المني و 

 [53]«.دخوله في الرحم و انعقاده

و اما الحمل فهو علم علي »گوید: قدامه در مورد حمل ميابن

البلوغ الن اهلل تعالي أجری العاده ان الولد الیخلق اال من ماء 

فلینظر االنسان ممّن خلق، "الرجل و ماء المرأه قال اهلل تعالي: 

و اخبر  [54]"خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب

النبي بذلک في االحادیث فمتي حملت حكم ببلوغها في الوقت 

 [55]«.الذی حملت فیه

 سن خاص 

نشانه دیگر بلوغ در فقه، رسیدن فرد به سن معیني است که به 

معلوم شده است. به موجب این احادیث، هر گاه  ثاحادی استناد

تا رسیدن فرد به سن مزبور هیچیک از دیگر امارات شرعي بلوغ 

ته باشد، سن یاد شده زمان بلوغ فرد محسوب خواهد نیاف تحقیق

 شد . 

از دیدگاه اهلسنت این دو قول وجود دارد: داود ظاهری، 

طرفدار دیدگاه کاشف و  قیم حنبل و مالک و ابن احمدبن

ا ] و دلیل آنه298،ص4باشند.[المغني،ج طبیعي بودن بلوغ مي

ي لصباعن رفع القلم عن ثالث: ...و»روایت نبوی است که فرمود: 

 ز صبياپیامبر طبق این روایت غایت رفع تكلیف ...« حتي یحتلم 

 خالف المرا احتالم قرار داده بنابراین اثبات تكلیف به غیر احت

 ] 29۷،ص4این روایت خواهد بود.[المغني،ج
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 حيض  -3

 حیض یكي از عالئم اختصاصي بلوغ دختران است و درصورتي 

ه غ شدآنست که قبل از آن بالکه زني خون حیض ببیند، به معني 

است. فقهای شیعه و سني اجماع دارند که حیض ضابطه و 

 عالمت بلوغ مي باشد. 

 سخنانی از فقهاي اهل سنت درمورد حيض: 

حم دم یلقیه ر»که از علمای مالكي است مي گوید:  ابن عرفه

 ] 36۷،ص1التاج واالکیل،ج«.[معتاد حملها دون والده

دم من رحم ال »مي گوید: از علمای حنفي  حصکفی

 ] 51،ص1الدرالمختار،ج«.[لوالده

 فقهاي شيعه در مورد حيض اینگونه می نویسند: 

له لقلی ده وفالحیض هو الدم الذی له تعلق بانقضاء الع»عالمه حلي: 

رایع .[ش«حد و في االغلب، یكون اسود غلیظاً حارّاً یخرج بحرقه

 ] 20،ص1االسالم،ج

لدم االحائض هي التي تری »مي نویسد: شیخ مفید در این باره 

 ] 54المقنعه،ص«.[الغلیظ االحمر الخارج منها بحراره

 حمل  -4

و اشدحمل نیزیكي از عالئم قطعي و مسلم بلوغ در دختران مي ب

شن رو این مسأله مورد اجماع فقهای شیعه و سني مي باشد.البته

است حمل در صورتي عالمت بلوغ محسوب مي گردد که پیش 

 شد.آن بوسیله احتالم،حیض یا سن بلوغ او معلوم نشده با از

 ] 35،ص5القرآن،ج

ائه احبال المرأه من م»کاشف الغطاء در مورد حمل مي گوید: 

 ولمني ج ابالوطء او بغیره و هذه عالمه منفصله ،النه مسبوق بخرو

 ] 254،ص1کشف الغطاء،ج«.[دخوله في الرحم و انعقاده

اما الحمل و الیحض فلیسا »گوید: يمحقق حلي در این زمینه م

 [52]«.بلوغاً في حق النساء، بل قد یكونان دلیالً علي سبق البلوغ

 

 سن بلوغ -5

 سن بلوغ
عالئمي که تاکنون مورد بحث قرار گرفت، عالئم طبیعي بود که 

در مرد یا زن وجود دارد اما مشكلي که وجود دارد این است که 

ظهور این عالئم در همه افراد یكسان نیست مثالً احتالم یا حیض 

ن نسبت به مناطق گرمسیری یا سردسیری متفاوت است در ای

شود دچار سردرگمي و ا ميهصورت احكامي که مترتب بر آن

رو معیار کمّي مشخصي به نام سن، ابهام و گردد، از اینابهام مي

نماید و در روایات متعددی از شیعه و سني، تردید را برطرف مي

اند، اما قبل از سن مشخصي را برای دختر یا پسر در نظر گرفته

بایست به عنوان یک مسئله را مي بررسي فقهي مسئله سن بلوغ،

 مقدمه مطرح کرد که آیا سن اماره تعبدی است یا طبیعي؟

. آیا سن، اماره تعبدي بلوغ است یا کاشف 5.1 

 طبيعی؟
 چنانچه سن، اماره تعبدی باشد مقصود آن است که با گذشت

شده نشود چه محتلم شده یا سالیان معیني، دختر یا پسر بالغ مي

دت عا ی خشن در او روئیده شده یا نه و یا دخترباشد، چه موها

 ماهیانه شده یا نه؟

 وبه محض اتمام سن نه سالگي )طبق قول مشهور( در دختران 

لوغ  باتمام سن پانزده سالگي )طبق قول مشهور( در پسران قطعاً

 شود.حاصل مي

اما طبق دیدگاه کاشف، طبیعي آن است که سن موضوعیت 

ی لوغ داشته و یک عالمت طبیعي براندارد بلكه طریقت به ب

ا یباشد بنابراین ممكن است دختر کشف بلوغ در دختر و پسر مي

 یش ازا پپسری به سن معیني برسند اما هنوز بالغ نشده باشند و ی

 ها فرا رسیده باشد.رسیدن به سن خاص، بلوغ آن

سنت این دو قول وجود دارد: داود ظاهری، از دیدگاه اهل

قیّم طرفدار دیدگاه کاشف و طبیعي و مالک و ابن حنبلاحمدبن

 [56]باشند.بودن بلوغ مي

امبر طبق این روایت غایت رفع تكلیف از صبي را گویند پیمي

احتالم قرار داده بنابراین اثبات تكلیف به غیر احتالم خالف این 

 [5۷]روایت خواهد بود.

و برخي روایاتي که ناظر به سن بوده را حمل بر اراده بر قدرت و 

عمر بناند و نه بلوغ، مقصود روایت عبداهللطاقت بر قتال کرده

 [58]در مورد قتال روز احد است.

سنت معتقدند که شرع، سنّ معیني را برای جمهور فقهای اهل

نظر کرد. هرچند در توان از آن صرفبلوغ معین نموده و نمي

 اختالف نظر دارند. مورد سن بلوغ دختر و پسر با یكدیگر
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اما فقهای شیعه هم بسیاری بهصورت مشخص به این بحث 

است  اند ولي اکثریت فقها معتقدند که سن اماره تعبدینپرداخته

ن ه سبولو عالئم دیگر بلوغ حاصل نشده باشد ولي دختر یا پسر 

های شود و احكام و مسئولیتخاص برسد حكم به بلوغ آنان مي

ن شود. در ذیل به برخي از کلمات ایي ميدیني برای او الزام

 شود.فقها اشاره مي

فان البلوغ من االمور الطبیعیه المعروفه في »محمدحسن نجفي: 

اللغه و العرف و لیس من الموضوعات الشرعیه التي التعلم اال من 

 [59]«.جهه الشرع کالفاظ العبادات

ای طبیعي بلوغ، مانند عبادات امری شرعي نیست بلكه پدیده

 است که باید از راه لغت و عرف آن را شناخت.

ی بلوغ دختران سن خاص اماره شرعي برا»مهدی مهریزی: 

 [60]«.نیست. معیار در بلوغ آنان، قاعدگي است

ماره در ا واند اماره طبیعي باشد زیراتبنابراین نُه سالگي نمي

 دو طبیعي، دائمي یا غالبي بودن الزم است و هیچ یک از این

 وصف در اینجا نیست.

باید دانست که بلوغ از »سیدمحمدجواد غروی اصفهاني: 

موضوعات و یک امر طبیعي است و وظیفه شارع نیست که 

ست و موضوع را تعیین کند، چنانكه شأن و وظیفه فقیه هم نی

اینكه شارع احتالم و حیض را دلیل بلوغ شناخته یک مسئله 

طبیعي را بیان کرده و نشانه طبیعي آن را بیان کرده است بنابراین 

 [61]«.تعیین آن به عدد سال، خارج از قانون طبیعت است

توان با تعیین عمر هیچ وقتي نمي»سیدمحمدموسوی بجنوردی: 

امر تكویني را بیان کرد، بلكه چیزی که هویتش تكویني است، 

باید اماره تكویني مبیّن آن باشد. عادات ماهانه و دیدن خون 

امری تكویني است.پس بلوغ امر تكویني است، رشد جسمي و 

اش هم باید امر تكویني باشد جنسي امری تكویني است و اماره

 [62]«.که همان عادت ماهانه است

اند هنستاما اکثریت فقهای شیعه بلوغ را عالمت شرعي و تعبدی دا

 اند.که تجاوز از آن را جایز ندانسته

 نویسد:شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در این رابطه مي

جعلیه و اما البلوغ یعرف بعالمات بعضها طبیعیه و ذاتیه و بعضها »

شرعیه اما الطبیعیه فهي االحتالم في الذکر بل و في االنثي ان 

تحقق فهو عالمه لها ایضاً و کذا االنبات ای نبات الشعر علي العانه 

و الحیض في االناث و الحبل و هي عالمه مسبوقه غالباً بالحیض 

کما ان الحیض مسبوق باالنبات غالباً و اما الشرعیه فهي اکمال 

في الذکور و التسع في االناث و کلها عالمات شيء  الخمسه عشر

واحد و هو النضج و الكمال و بلوغ حد الرجولیه التي اثرها 

التوالد و التناسل و صالحیه الرجل فعالً لالحبال و االنثي ان تحبل 

و تلک کاشف عن تلک الحقیقه و المرتبه ولكن لو کمل الكر 

لک المرتبه ام ال و کذا خمسه عشر حكم علیه بالبلوغ شرعاً بلغ ت

 االنثي بالتسع

ها طبیعي و ذاتي شود که بعضي از آنبلوغ با عالماتي شناخته مي

ها قراردادی و شرعي است. عالمات طبیعي بلوغ، و بعضي از آن

احتالم در پسر، بلكه در دختر است )اگر بتواند محقق شود( 

ن همچنین روئیدن موی زهار در پسر و دختر و حیض و آبست

شدن در دختران. اما عالئم شرعي رسیدن به پانزده سالگي در 

های امر ها نشانهپسران و نهسالگي در دختران است و همه آن

واحدی هستند که عبارت است از پختگیو کمال و رسیدن به حد 

ها کاشف از مردانگي که اثر آن توالد و تناسل است و تمامي آن

ر به پانزده سالگي برسد حكم باشند ولي اگر پسچنین حقیقتي مي

گردد، هرچند به آن مرتبه نرسد و همچنین است به بلوغ وی مي

 [63]«.دختری که به نه سالگي رسیده باشد

سنت پيرامون سن ها و مستندات اهل. دیدگاه5.2 

 بلوغ
د سنت در مورد سن بلوغ در پسران و دختران پنج قول دارناهل

 ها خواهیم پرداخت:که در ذیل به آن

دختر و پسر هرگاه به سن پانزده سالگي برسند قول اول: 

 وشود. شافعیه، حنابله مترتب مي هامكلف شده و احكام بر آن

حسن شیباني از اصناف و اوزاعي زیدیه و ابویوسف و محمدبن

 باشند.پیروان این قول مي

 ها:دالیل آن 
عرضني رسول اهلل یوم احد في القتال و انا »عمر: الف( روایت ابن

ابن اربع عشر سنۀ فلم یجزني و عرضني یوم الخندق و انا ابن 

 [64]«.اجازنيخمس عشره سنه ف

انه قال: اذا استكمل المولود »ب( روایت انس عن النبي )ع(: 

 [65]«.کتب ماله و ما علیه و اخذت منه الحدود خمس عشره سنه
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است و سرایت عمر است که پسر روایت اول در خصوص ابن

آن به دختر جای بحث دارد و روایت دوم نیز تضعیف شده است 

حجر عسقالني حكم به ضعف آن و بیهقي در سنن کبری و ابن

 [66]اند.نموده

سن بلوغ در پسر هجده سال تمام و در دختر هفده قول دوم: 

باشد، ابوحنیفه به این قول معتقد شده سال تمام مي

 [86][6۷]است.

..عن رفع القلم عن ثالث: .»و از طرف دیگر پیامبر فرمودند: 

ان را منوط ککود بلوغ بایستمي بنابراین « الصبي حتي یحتلم...

قین ه یبه احتالم دانست و نباید از آن عدول کرد مگر هنگامي ک

ا تا ت یبه عدمش پیدا شود لذا باید بناء را بر عدم تكلیف گذاش

ده از وجود احتالم و این یأس تا هج حصول احتالم و یا یأس

وجود  کند و از هجده سالگي امید به احتالمسالگي ادامه پیدا مي

ست ن ادارد و اینكه میان دختر و پسر فرق گذاشته شد بهخاطر آ

 شود.که دختر زودتر از پسر بالغ مي

 البغنقد این دلیل آن است که احكام مبتني بر غالب هستند و 

ت شوند و عالوه که تفاوزده سالگي محتلم ميافراد در سن پان

یک  ها را بهدختر و پسر در سن بلوغ به چه دلیل فاصله بلوغ آن

 سال تقلیل داده است؟ شاید بیشتر یا کمتر باشد.

سن بلوغ دختر و پسر اتمام هجده سال است و این قول سوم: 

ها همان مستندات و مستند فقهي آن [69]قول مشهور مالكیه است

قول دوم است و آن اینكه سن یأس از احتالم هجده سالگي در 

 دختر و پسر است.

 ن بلوغ در پسر و دختر شانزده سالگي است وسقول چهارم: 

 این قول خالف مشهور مذهب مالكیه است.

سن بلوغ در دختر و پسر اتمام نوزده سالگي است. قول پنجم: 

حزم این دیدگاه منسوب به ابوحنیفه در مورد پسر و قول ابن

کدام از حزم آن است که وی چون هیچدلیل ابن [۷0]باشدمي

ادله قبلي را متقن ندانسته به قولي اعتماد کرده که قدر مشترک 

و اما استكمال التسعه »گوید: حزم ميمیان همه اقوال باشد. ابن

فالشک في انّ من اکمل تسع »[۷1]«عشر عاماً فأجماع متیقّن...

ره سنه و دخل في عشرین سنه فقد فارق الصبا و لحق بالرجال عش

 [۷2]«.و ال یختلف اثنان من اهل کل مله و بلده في ذلک

 هاي فقهاي شيعه و مستندات آنان. دیدگاه5.3 
 . سن بلوغ پسران5.3.1

شود و در مورد سن بلوغ پسران اختالف چنداني مشاهده نمي

جنید قول به پانزده سالگي مشهور میان فقهای شیعه است ولي ابن

 به چهارده سالگي برای پسران رأی داده است. عالمه در مختلف

المشهور ان حدّ البلوغ للصبي خمس عشره سنه و قال »نویسد: مي

 [۷3]«.ابن الجنید اربع عشره سنه لنا االصل بقاء الحجر

ل و فاض [۷4]«الحجر مجمع الفائده»محقق اردبیلي در کتاب 

شیخ یوسف  [۷5]کتاب حجر،« االحكامکفایه»سبزواری در 

ادعای شهرت  [۷8]شیخ انصاری [۷۷]محقق قمي، [۷6]بحراني،

 اند.در مورد سن بلوغ پسران در پانزده سالگي کرده

صاحب جواهر نیز شهرت عظیمه نزدیک بر اجماع برای آن قائل 

و کذا یعلم البلوغ شرعاً ان لم یكن عرفاً بالسّن و هو »شده است:

بلوغ خمس عشره سنه للذّکر علي المشهور بین االصحاب في 

 [۷9]«.م شهره عظیمه کادت تكون اجماعاًالمقا

 . سن بلوغ دختران5.3.2 
 ند قول وجود دارد:در مورد بلوغ دختران چ

 )نه سالگي )رأی مشهور 

 حمزه در برخي ابواب ده سالگي )شیخ طوسي و ابن

 فقهي(

 )سیزده سالگي )آقای صانعي 

 کند و سن بلوغ در هر هر تكلیفي سني را اقتضاء مي

کند و روزه در سیزده سالگي واجب تكلیفي فرق مي

 [80]شود. )آقای مرعشي(مي

 مستندات اقوال: 
 مستندات قول مشهور:

قال: »صحیح یزید کناسي از امام باقر )ع(:

نِینََذََهَبَعَنْهَاالْیُتْمُوَزُوِّجَتْوَأُقِیمَتْعَلََیْهَاالْحُدُودُالتََّامَّۀُلََهَالْجَارِیَۀُإِذََابَلََغََتْتِسْعَسِ

در سند حدیث یزدی کناسي است که مجلسي آن  [81]«.وَعَلََیْهَا

را از ممدوحین دانسته ولي چون ظاهر او همان یزید ابوخالد 

قماط کوفي است نجاشي او را توثیق نموده است لذا سند تام و 

 [82]باشد.روایت صحیح مي

صحیحه محمدبن ابي عمیر عن غیر واحد عن ابي عبداهلل )ع( 

سند و داللت روایت  [83]«.قال: حد بلوغ المرأه تسع سنین»
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ای مشكلي ندارد و اینكه مروی عنه ابي عمیر معلوم نیست خدشه

ر گونه اسناد را معتبکند زیرا اصحاب اینبه سند روایت وارد نمي

 دانند.مي

قال ابوعبداهلل )ع( اذا بلغت الجاریه تسع »مرسله صدوق قال: 

سنین دفع الیها مالها و جاز امرها في مالها و اقیمت الحدود التامه 

 [84]«.لها و علیها

ي اند: گاهي صدوق از افراد نامعلوممرسالت صدوق به دو گونه

کند چون مشخص نیست که راوی آن چه کسي روایت نقل مي

شود ولي گاهي صدوق است حدیث از اعتبار سندی ساقط مي

ه دهد و با توجمین نسبت ميمستقیماً حدیث را به یكي از معصو

شود که به جاللت قدر و شدت تقوا و احتیاط صدوق معلوم مي

 نینوی به انتساب حدیث به معصوم یقین و علم داشته و اال چ

داد به هر حال این قرینه مرسله صدوق را در حد نسبتي نمي

 نماید.يماعتماد به محمد بن ابي عمیر قرار داده و آن را معتبر 

بن یعقوب عن علي بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن محمد »

یحیي عن احمد بن محمد جمیعاً عن ابن ابي عمیر عن حماد عن 

الحلبي عن ابي عبداهلل )ع( قال: اذا تروج الرجل الجاریه و هي 

 [85]«.صغیره فال یدخل بها حتي یأتي لها تسع سنین

 سند و داللت حدیث بر مطلب تمام است و سند صحیح بوده و

 داللت آن بر بلوغ دختر در نه سالگي واضح و روشن است.

ش از حماد از حلبي نقل کرده صحیحه حلبي که صدوق به اسناد

ان من دخل بامرأه قبل ان تبلغ تسع »که امام صادق )ع( فرمودند: 

 [86]«.سنین فاصابها عیب فهو ضامن

رسد هم بسیار ها به هفده روایت ميگونه روایات که عدد آناین

تر ها ادعای توازیاد هستند و بعید نیست که بتوان در مورد آن

ست امعنوی کرد و چنانچه نتوان ادعای تواتر کرد خبر واحدی 

ه ببر محفوف ها صحیح و موثق بوده بنابراین خکه بسیاری از آن

 باشد.قرینه و در حد استفاضه مي

 مستند قول ده سال: 
ان امیرالمؤمنین قال: »روایت غیاث بن ابراهیم عن الصادق )ع(: 

ال توطيء جاریه ال قل من عشر سنین قال فان فعل فعیبت 

 [8۷]«.ضمن

 ایتچند اشكال به این روایت وارد شده است یكي آنكه سند رو

ض تفیضعیف است، دیگر آنكه این روایت با روایت متواتر یا مس

 کند.مي در مورد جواز دخول به جاریه در نه سالگي تعارض

 مستند قول سيزده سالگی: 
سألته عن الغالم متي »عن عمار الساباطي عن ابي عبداهلل )ع( قال: 

تجب علیه الصلواه؟ فقال: اذا اتي علیه ثالث عشره سنه. فان 

احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصاله و جری علیه العلم و 

ل الجاریه مثل ذلک ان اتي لها ثالث عشره سنه او حاضت قب

 [88]«ذلک فقد وجبت علیها الصاله و جری علیها العلم

ا رآن « مالذ االخبار»لسي در باشد و مرحوم مجروایت موثقه مي

ر ر دموثقه دانسته است. مفاد این حدیث آن است که دختر و پس

ن شوند ولي در صورتي که پسر قبل از ایسیزده سالگي بالغ مي

 واند سن محتلم شود و یا دختر حیض شود هر دو به بلوغ رسیده

 در این صورت سن معتبر نخواهد بود.

 اشكال وارد شده است: به استدالل به این حدیث چند

را  اهلل خوئي اوعمار ساباطي در فقه، روایات شاذی دارد و آیت

 کثیرالخطاء واالشتباه دانسته که اخبارش در لفظ و معني

 مضطرب است.

اند و مشهور از روایات عمار بهویژه این روایت اعراض کرده

 ت.اس اعراض مشهور از روایتي دلیل بر ضعف و نامعتبر بودن آن

 مستند قول به تفصيل: 
یت برخي فقها معتقدند که بلوغ در همه احكام و عبادات وضع

ر عتبیكساني ندارند در برخي اعمال مثل روزه، سیزده سالگي م

 است و در باب وصیت و عتق، ده سالگي و در باب حدود، نه

 سالگي معتبر است.

و التوفیق بین االخبار »گوید: فیض کاشاني در این باره مي

تضي اختالف معني البلوغ بحسب السن باالضافه الي انواع یق

التكالیف کما یظهر ماروی في باب الصیام انه الیجب علي االنثي 

قبل اکمالها الثالث عشر سنه اال اذا حاضت قبل ذلک و ما روی 

في باب الحدود ان االنثي تؤاخذ بها و هي تؤخذ لها اذ اکملت 

الوصیه و العتق و نحوهما  تسع سنین الي غیر ذلک مما ورد في

 [89]«.انها تصح من ذی العشر
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وده که در بیات نه سالگي در حد استفاضه رسد روابه نظر مي

 ها صحیح و موثق وجود دارد و قابل اعتماد است وليمیان آن

روایات ده سالگي که سندش ضعیف است و داللتش هم بر 

مطلب واضح نیست و اما روایات سیزده سالگي که هرچند 

ها اعراض نموده ها موثقه هستند ولي مشهور از آنبرخي از آن

گر اتر است، نهایتاً یات نه سالگي به احتیاط نزدیکاست و روا

های گرم و دختر نه ساله در سالیاني که روزه گرفتن در ماه

فرسا باشد گیرد و روزه گرفتن برای او طاقتتابستان قرار مي

 ها را قضا نماید.سالیآنروزه بر او واجب نیست و در بزرگ

  ازدواج در رشد لزوم

 اآی ؟ است کافي فرد ازدواج برای جنسي غبلو به رسیدن صرف آیا

 و نيروا بلوغ به مسؤلیت هستندو قبول به قادر سن دختران این در

 در حمل بروز صورت در آیا اند؟ ازدواج رسیده برای عاطفي

 او هب آسیبي سن این در وبارداری دارد را الزم توان او سني چنین

 ، است ازدواج برای الزم جنسي شرط بلوغ کند؟مسلماً نمي وارد

 است رشد به فرد رسیدن دیگر، شرط اساسي.  نیست کافي ولي

 رشد مفهوم مي رسد نظر که رشد چیست؟به است این سؤال حال.

 اساس مصادیق بر نظر مورد درک و نباشد درک جز چیزی

 با مالي امر یک برای الزم درک زیرا.  بود خواهد متفاوت مختلف،

 در رشد سن.نیست سطح یک رد قطعاً ازدواج همچون عقدمهمي

 الفقهيه الموسوعه »کتاب در چنانكه «:  موارد

 چون است سن رشد درموارد مختلفي آمده «112الميسره،ص

 مورد بیع در که رشدی تفاوت دارد،پس نكاح و فروش و خرید

ی رشد و کیفری باید باشد مسؤولیت برای که رشدی با است، نیاز

ه ب چه بسا فرد رو این است.از متفاوت است، الزم نكاح برای که

 رشید ازدواج برای ولي ، باشد مدني رسیده رشد

 ] ۷4۷،ص۷نباشد.[زحیلي،ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جمع بندي 

 را .بلوغ یک امر طبیعي و تكویني است و نمي توان سن خاصي1

 به عنوان اماره بلوغ در نظر گرفت. 

رف عر د.در قرآن کریم تنها به نشانه های بلوغ اشاره شده که 2

 لوغعالمت بلوغ دانسته شده و سن مشخصي   را به عنوان سن ب

 ذکر ننموده است. 

سال و در 9.اکثر فقهای شیعه سن بلوغ را در دختران3

 سال دانسته اند. 15پسران

 .حداقل سني که فقهای اهل سنت به عنوان بلوغ ذکر کرده4

سالگي است،در صورتي که فرد قبل از آن حایض یا 15اند

 شده باشد. محتلم ن

 اشد.بلوغ به معنای کامل شدن و رسیدن به پایان مقصد مي ب5

ت وآغاز مرحلهای طبیعي و جدید درزندگي فرد شمرده شده اس

 که به دگرگونیهای جسمي و رواني در فرد منجر مي شود. 

ز اری .  از آنجایي که بلوغ  نقطۀ آغاز شمول تكالیف و بسیا6

در  فرد مسلمان شمرده میشودحقوق و احكام شرعي نسبت به هر 

  .فقه و حقوق اسالمي از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

 ي در. به اعتقاد فقهای شیعه بلوغ اولین مراتب صدق مردانگ۷

جنس مذکر و اولین مراتب صدق زن بودن در جنس مؤنث به 

 شمار میآید. 

ن ت،ساحتالم،انبا».  پنج نشانه اصلي بلوغ از دیدگاه فقها 8

احتالم،انبات و سن »هستند که از بین آنها«اص،حیض،حملخ

 بین مردو زن مشترک است. «خاص

 نارک.تنها رسیدن به سن بلوغ برای ازدواج کافي نیست و در 9

 نیز باید اتفاق بیافتد. «رشد»بلوغ،

،  هر چه زمان بلوغ دیرتر اتفاق بیافتد، غضروف رشد .10

 دیرتر بسته مي شود. 
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 رد: محیطي و مرکزی  بلوغ زودرس دو جزء دا .11

به اجماع فقهای شیعه و سني حیض، ضابطه و عالمت  .12

 بلوغ مي باشد. 

 به کند. مي مشخص را ونوجواني بین کودکي مرز بلوغ .13

 بلوغ است.  تا والدت از کودکي سن تعبیری

ي یكي از عالئم قطعي و مسلم بلوغ در دختران حمل م .14

 باشد. 

 خواب چه دررا، چه در )انزال (تمامي فقها احتالم  .15

                   اند.  بلوغ شمرده ) اماره (بیداری، نشانه 

 به طور متوسط دختران از پسران زودتر به بلوغ مي .16

 رسند.

 

 :    منابع و مآخذ
شناسي، ترجمه محمدنقي براهني و اتكینسون، ریتا و دیگران؛ زمینه روان[1]

 .1۷0، ص 1، چاپ دوازدهم، جلد 13۷۷دیگران، تهران، رشد، 

گونه فرزندتان را تریبت کنید، تهران، آسیم، عطاری کرماني، عباس؛ این[2]

 .268، چاپ اول، ص 1383

 .1۷1، ص 1شناسي، جلد زمینه روان[3]

، 13۷8شناسي رشد کودک و نوجوان، تهران، بعثت، پارسا، محمد؛ روان [4]

 .220چاپ سیزدهم، ص 

ماسن، پاول و دیگران؛ رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید هنری [5]

 .539و  538، چاپ هشتم، ص 13۷4یاسایي، تهران، سعدی، 

 .1۷2، ص 1شناسي، جلد زمینه روان [6]

 .223شناسي رشد کودک و نوجوان، ص روان [۷]

شناسي رشد کاربردی نوجواني و جواني، تهران، آبادی، حسین؛ روانلطف[8]

 .302و  301، ص 1، چاپ اول، جلد 13۷9اسپید، 

 .28۷گونه فرزندتان را تربیت کنید، ص این[9]

 .231شناسي رشد کودک و نوجوان، ص روان[10]

 .130الي  128شناسي رشد کاربردی نوجواني و جواني، ص روان[11]

 14اسي بلوغ، ص روان شن[12]

 28روان شناسي رشد کودک و نوجوان، ص [13]

 15مراحل تربیت، ص [13]

 2، ص 26جواهر الكالم، ج [14]

 116، ص 3التبیان، ج [15]

 336، ص 3شیه شیخ سلیمان جمل بر شرح المنهج، ج حا[16]

 164، ص 5تحفه الحتاج، ج [1۷]

 ۷18الجوامع الفقهیه، ص [18]

 36۷، ص 1السرائر، ج [19]

 99، ص 2شرایع االسالم، ج [20]

 360الجامع للشرایع، ص [21]

 ۷4، ص 2تذکره الفقهاء، ج [22]

 15، ص 26جواهر الكالم، ج [23]

، ص 1، کتاب الغسل؛ صحیح مسلم، ج ۷6، ص 1صحیح بخاری، ج [24]

 313، ح 251

 251، ص 1صحیح مسلم، ج [25]

 153الجامع الشرایع، ص [26]

 202، ص 1السرائر، ج [2۷]

 26-۷ضوابط البلوغ عند الفقهاء، ص [28]

 145، ص 4سنن ترمذی، ج [29]

 58، ص 6سنن بیهقي، ج [30]

 16۷، ص 2؛ مغني المحتاج، ج 330، ص 1المهذب شیرازی، ج [31]

 300، ص 2شرح المحلي علي المنهاج، ج [32]

 1369مسند احمد، ص [33]

 52الصغیر بین اهلیه الوجوب و اهلیه االداء، ص [34]

 203، ص 5تجرید الفوائد الدقائق و حاشیه شلبي، ج [35]

 25و  24، ص 5تاج العروس، ج [36]

 10۷1، ص 2لسان العرب، ج [3۷]

 51، ص 1الدر المختار، ج [38]

 36۷، ص 1التاج و االکلیل، ج [39]

 234، ص 1فتح الوهاب شرح منهج الطالب، ج [40]

 54المقنعه، ص [41]

 212، ص 1قواعد االحكام، ج [42]

 5۷، ص 1البیان، ج [43]

 20، ص 1شرایع االسالم، ج [44]

 29۷، ص 3وسائل الشیعه، ج [45]

 168، ص 14وسائل الشیعه، ج [46]

 382، ص 2سنن ابي داود، ج [4۷]

 215، ص 2سنن ترمذی، ج [48]

 29۷، ص 4المغني، ج [49]

 35 ، ص5الجامع الحكام القرآن، ج [50]

 100، ص 2شرایع االسالم، ج [51]

 254، ص 1کشف الغطاء، ج [52]

 5-۷قرآن کریم، سوره طارق، آیات [53]

 298، ص 4المغني، ج [54]

 254، ص 8؛ البنایه شرح الهدایه، ج 29۷، ص 4المغني، ج [55]

 29۷، ص 4المغني، ج [56]

 232، ص 3صحیح بخاری، ج [5۷]

 5، ص 26جواهر الكالم، ج [58]
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 19۷بلوغ دختران، ص [59]

 220بلوغ دختران، ص [60]

 259بلوغ دختران، ص [61]

، 5؛ االنصاف، ج 443، ص 3؛ کشف القناع، ج 330، ص 1المهذب، ج [62]

 320ص 

 453، ص 2؛ سنن ابي داود، ج 232، ص 3صحیح بخاری، ج [63]

 5۷، ص 6سنن کبری بیهقي، ج [64]

 2۷8، ص 10؛ التلحیض الجیز، ج 5۷، ص 6سنن کبری، ج [65]

 254، ص 8؛ البنایه في شرح الهدایه، ج 298، ص 3فتح اهلل المعین، ج [66]

 59قرآن کریم، سوره نور، آیه [6۷]

 59، ص 5لجلیل، ج مواهب ا[68]

 254، ص 8؛ البنایه في شرح الهدایه، ج 88، ص 1الحلي، ج [69]

 89، ص 1الحلي، ج [۷0]

 90،ص 1الحلي، ج [۷1]

 )چاپ سنگي( 145مختلف الشیعه، ص [۷2]

 18۷، ص 9مختلف الفائده و البرهان، ج [۷3]

 )چاپ سنگي( 121کفایه االحكام، ص [۷4]

 181، ص 13الحدائق الناظره، ج [۷5]

 43۷الغنائم، ص [۷6]

 212کتاب الصوم، ص [۷۷]

 16، ص 26جواهرالكالم، ج [۷8]

 156 بلوغ دختران، ص[۷9]

 3، از ابواب مقدمه العبادات، ح 4، ب 31، ص 1وسائل الشیعه، ج [80]

 324، ص 3تنقیح المقال، ج [81]

 10، از ابواب مقدمه نكاح، ح 45، ب ۷2، ص 14وسائل الشیعه، ج [82]

 3، از ابواب احكام الحجر، ح 2، ب 143، ص 14وسائل الشیعه، ج [83]

 4، از ابواب مقدمات نكاح، ح 45، ب ۷0، ص 14وسائل الشیعه، ج [84]

 8و  5، از ابواب مقدمات نكاح، ح 45، ب ۷0، ص 14وسائل الشیعه، ج [85]

 ۷، از ابواب مقدمات نكاح، ح 45، ب 14وسائل الشیعه، ج [86]

 12، از ابواب مقدمه العبادات، ج 4، ب 2وسائل الشیعه، ج [8۷]

 14، ص 1مفاتیح الشرایع، ج [88]
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 Abstract 

Introduction: The phenomenon of puberty plays an important role in 

human life, because it is the source of the beginning of assignment and 

Obligation.  

This period of age is one of the most important periods of natural growth 

and God has determined some assignments for a human at this age. So, 

because of the importance of this subject the natural and religious signs has 

been determined for puberty. Signs and symptoms of puberty are different in 

girls and boys. Of course, some of those symptoms are common between 

girls and boys, but menstruation and pregnancy are specific signs of puberty 

in girls. Puberty is a physiological stage in which a person undergoes a leap 

in height growth, and after puberty is complete, the rate of this leap 

decreases. Crisis and emotions of this period of life is because of the 

physical and psychological organism and therefore,  as well as 

communication with peers cause new problems that parents and educators 

call crisis or incompatibility due to insufficient knowledge of the adolescent. 

Conflicts over differences of tastes and differences of perceptions between 

adolescents and others cause anger and rebellion of inexperienced 

adolescents. Sometimes some adolescents react negatively and complain 

with high expectations and depression that adults blame them. They do not 

understand and do not treat them fairly. These teenagers are very sensitive 

and easily hurt, and that is why they lose their control and lose their so-

called anger and fear and things like that. 
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