
 و احکام آنها -به غیر از سن -بررسی فقهی نشانه های بلوغ دختران 

 
 بتول زاهدی فر

 

 چکیده

تلَغ، اهرٕ عرفٖ اظت ٍ حق٘قت شرعٖ ًذارد، شارع آى را اهضا ٍ تا قرار دادى هع٘ارّاٖٗ آى را هٌقح ًوَدُ 

هشتول « ٍ احکام آًْا  -تِ غ٘ر از ظي-تررظٖ فقْٖ ًشاًِ ّإ تلَغ دختراى»پصٍّش هستَر تحت عٌَاى .اظت

تلَغ، صثاٍت، تو٘٘س، رشذ، حجر، »کل٘ات ٍ تررظٖ ّإ هفَْهٖ ٍاشُ ّإ: تر ظِ تخش اظت، در تخش اٍل

 .اًجام شذ« احتالم، اًثات شعر، ح٘ض، حول ٍ اشذّ

تِ تررظٖ آٗات، رٍاٗات، اجواع ٍ ظ٘رٓ  -تِ غ٘ر از ظي–تخش دٍم تحت عٌَاى ًشاًِ ّإ تلَغ دختراى  

 :چک٘ذٓ هثاحث اٗي تخش عثارت اظت از.هرتَطِ هٖ پردازد

تِ هعٌإ اًسال ، هَجة جٌاتت ، ٍجَب غعل ٍ تحقق تلَغ اظت؛ الثتِ تلَغ تا اظتعذاد « احتالم»تحقق .  

تا اظتٌاد تِ آٗات ٗازدُ گأً قرآى کرٗن ٍ رٍاٗات ، احتالم ٗکٖ از . قرٗة تِ تالفعلِ احتالم ً٘س هحقق هٖ شَد

 .ّإ تلَغ دختراى ً٘س ّعت ًشاًِ 

ٍ ترخٖ اعاظن هعاصر هاًٌذ آٗت اهلل ٍح٘ذ، قائل تواهٖ فقْإ اهاهِ٘ تِ غ٘ر از صاحة الَظ٘لِ: «اًثات شعر». 2

در قرآى کرٗن آِٗ إ پ٘راهَى آى .تِ ًشأً تلَغ تَدى آى ترإ دختراى ّعتٌذ، هشَْر، قائل تِ ظثق تلَغ اظت

 .ٗات ً٘س تِ رغن ظَْر داشتي در پعراى ، هثّ٘ي اشتراک اظتً٘عت،تر اظاض ًظر هختار، رٍا

آٗات قرآى .ّعتٌذ-تعذ از ًُِ ظالگٖ-تواهٖ فقْا قائل تِ ًشأً ظثق تلَغ تَدى ح٘ض، در ٍقت اهکاى:«ح٘ض».3

 .هعتٌذ عوذٓ اٗي ًشاًِ، رٍاٗات اظت.کرٗن داللتٖ تر ًشأًتلَغ تَدى آى ًذارد

ه٘ساى کاراٖٗ ًشاًِ : ّإ تلَغ دختراى، شثْات ٍ پاظخ آًْا ٍ پ٘شٌْادّا تخش ظَم تحت عٌَاى کارترد ًشاًِ

اًذک اظت؛ زٗرا قثل از ًُِ ظالگٖ اعتثارٕ « ظي»تا تَجِ تِ ًقش هحَرٕ  -تِ غ٘ر از ظي–ّإ تلَغ دختراى 

حکن هٖ ًذارد ٍ پط از آى ً٘س هٌشأ اثر ً٘عت؛ تِ جس در هَارد هجَْل، هشتثِ ٍ هٌکرٓ العي، تِ تلَغ آًاى 

 .شَد

عوذٓ شثْات، ًاشٖ از عذم احاطٔ هعتشکل ترادلٔ اجتْادٕ ٍ فقاّتٖ اظت، عوذٓ پاظخ ّا ً٘س تا :فصل شثْات

اعن از رٍاٗات، اجواع ٍ قَل  -تَجِ تِ هقاصذ شرٗعت ٍ فلعفٔ فقِ، هثتٌٖ تر حفظ ٍ تقَٗت هثاًٖ اجتْاد

ًگاُ ظ٘عتوٖ ٍ هتذ دار تِ گعترٓ قَاً٘ي شرعٖ ٍ : درپاٗاى ، پ٘شٌْادّاٖٗ ارائِ شذ ؛ از جولِ. اظت  -هشَْر

                                                           
 .رشتِ فقِ ٍ اصَل( ض)جاهعِ السّراء  4داًش آهَختِ ظطح .   



تَجِ تِ راُ حلْإ فردٕ، تذٍى غفلت از هصالح جوعٖ در ارائٔ راّکارّإ فقْٖ،تَجِ ٍٗصُ تِ ادلٔ فقِْ٘ ٍ 

 .هثاحث فلعفٔ فقِ، هقاصذ شرٗعت، هصالح ًظام ٍ فقِ حکَهتٖ

 .احتالم ،اًثات شعر ،حول ،ح٘ض ،دختراى،عالٗن تلَغ :ها واژه کلید

 


