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 ۱۳۹۹، پاییز و زمستان ۸های حدیثی، سال چهارم، شمارۀ آموزه

 تحلیل فقه الحدیثی 
  »نخست تربیتطول دورۀ« تعارض روایات

 ١جواد سلمان زاده       
 ٢یمحمد مصطفائ 

 ٣محمدیوسفی                  
 چکیده

روایات تربیتی از مهمترین روایاتی هستند که بسیاری از مسائل پیچیـده تربیتـی را 
از » نخسـت تربیـتطـول دورۀ « روایـات، در میـان ایـن روایـات. دهندپاسخ می

روایات بنیادین و اساسی هستند که در دیگر روایات تربیتی اثرگذار و تعیین کننده 
 شـش سـاله و هفـت سـاله را بـرای دورۀ زمـانی دو بـازۀ، ایـن روایـات. باشندمی

شـش سـاله و هفـت  گونی و اختالف دو بازۀگونه. کنندنخست تربیت تعیین می
پژوهش حاضر بـر آن اسـت . وجود تعارض میان این روایات را حاکی است، ساله

دی تعارض موجود تا با بهره گیری از قواعد و ضوابط حل تعارض و تحقیقات سن
موجـود نـاظر بـه  دهد کـه تعـارضدقیق این روایات نشان می مطالعۀ. را حل کند
نخست تربیت در افراد مختلف اسـت و ایـن نوسـان ناشـی از عوامـل  نوسان دورۀ

                                                  
 . ۰۶/۰۵/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۰۲/۰۵/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری(نویسنده مسئول) .١

 j.salmanzadeh@hsu.ac.ir

 m.mostafaei@hsu.ac.irوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری استادیار گروه عل .٢
 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری .٣

 m.yosefi@stu.hsu.ac.ir 
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در » اختالف جنسیتی« و اثرگذاری» محیط« عامل، »ژنتیک« تربیت چون عامل
حداقل و حداکثر طـول ، ه ترتیبباشد و روایات شش سال و هفت سال ب رشد می

 . کنندنخست تربیت را برای افراد گوناگون در شرایط مختلف تعیین می دورۀ
شـش سـال ، اول تربیـت دورۀ، تربیـت کـودک، روایات تربیتی :واژگان کلیدی

 . تعارض روایات، هفت سال نخست، نخست

 مقدمه
، »تصـحیف«، »تحریـف«، »جعـل« هایی چون روایت در سیر حیات خود با پدیده

هـا گـاه  ایـن پدیـده. مواجه بـوده اسـت... و» صدور فضای گوناگون«، »نقل به معنا«
دانش فقه الحدیث کـه در . شوند که روایات با هم متعارض و متناقض درآیند باعث می

این مسئولیت دشـوار را بـه عهـده گرفتـه اسـت کـه تعـارض و ، باشد ایت میپی فهم رو 
» رفـع تعـارض« و» فهم روایـت« ه از قواعد و ضوابط خاصتناقض روایات را با استفاد

، از جمله روایـات متعـارض. مکان میان آنها جمع کندرار دهد و حتی اإلمورد بررسی ق
، آیـد ه که از نام این روایت بـر مـیهمانگون. هستند» نخست تربیت طول دورۀ« روایات

به اخـتالف ، روایات در این. کنند نخست تربیت را مشخص می طول دورۀ، این روایات
آمده است که کودک خود را در شش سال یا هفت سـال نخسـت رهـا کنیـد تـا بـازی 

با هم ، متعارض هستند که در نگاه نخست دو بازۀ شش سال و هفت سال دو بازۀ. کند
 . قابل جمع نیستند

نخسـت  مرحلـۀانـد کـه  وجـود آورده هاین سؤال را ب، تعارض این روایات با یکدیگر
ای شش ساله است یا این  بازه، نخست تربیت کشد؟ آیا مرحلۀ چند سال طول می تربیت
وجه جمعی پیدا کرد یـا ، توان برای این روایاتکشد؟ آیا می هفت سال طول می، مرحله

که باید یک دسته از این روایات کنار گذاشته شـود؟ ایـن پـژوهش بـا همـین دغدغـه این
 . روایات مورد بحث را تعیین تکلیف نمایدبر آن است تا تعارض  شکل گرفته است و

 ضرورتالف. 
بـه روشـنی در روایـات تربیتـی  ،»نخسـت تربیـت طـول دورۀ« گونه گونی روایـات

ل پررنگ در ذهن رقم این سؤا، ای که در اولین مطالعه این روایات گونه هب. نمودار است
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نخست تربیت  دو طول زمانی مختلف برای دورۀ، خورد که چرا از جانب معصوم می
های مشابه در مواجهه با این  قدر جدی است که پژوهش ن تعارض آنای. بیان شده است

کـه بیشـتر ها گـاه بـا اسـتناد بـه این این پژوهش. اند مواضع متناقضی اتخاذ کرده، روایات
سـت « انـد کـه عبـارتنتیجـه گرفتـه، انـد ساله دانستههای تربیت را هفت هدور ، روایات
از . قابـل اعتنـا نیسـتند» شش ساله« و روایات ،)۱۵ :۱۳۹۵، پسندیده( شددرست نبا» سنین

ها احتماالتی در ترجیح هر یک از دو طرف شـش یـا هفـت  همین پژوهش، سوی دیگر
آنهـا . انـد ا نیازمند بررسی بیشـتر دانسـتهموضوع ر ، اند و سرانجام بدون تعیینسال آورده

حل تربیـت را هفـت سـاله معرفـی مرا، دیثهای دیگر ح که نقلباتوجه به این: گویندمی
توان احتمال داد که تعبیر هفت سال درست تر باشد و احتمـاال بـه دالیلـی  می، اند کرده

دهـد  ندان نشان میبا توجه به اینکه برخی تحقیقات دانشم، کهحال آن. تغییر کرده است
 پــس از شــش ســالگی شــروع ،)دوم اســت کــه متناســب بــا دورۀ( خویشــتنداری دورۀ
ویـژه کـه روایـات  بـه، توان احتمال داد که مدت شش سال درست تر باشد می، شود می

ایـن ، با این حـال. شش ساله عالوه بر اعتبار منبعی از اعتبار سندی باالتری برخوردارند
  .)۲۲ :۱۳۹۵، پسندیده( های بیشتر است موضوع نیازمند بررسی

واجهـه بـا ایـن احادیـث هـم ضرورت تحقیق حاضر با نگاهی به رویکـرد فقهـا در م
عدم قاطعیت فقها در گـزینش ، چیزی که در این رابطه مشهود است. شودمشخص می

برخـورد آنهـا بـا ایـن  بلکه از نحوۀ. یکی از این دو دوره و ترجیح یکی بر دیگری است
آنکه دلیـل بی، دانستندآید که آنها هر دو دسته از این روایات را مقبول میروایات بر می

یکـی » وسائل الشیعۀ« شیخ حر در، عنوان نمونهبه. چرایی این مقبولیت را بازگو کنندو 
 أو نیسـن سـبع یالصـب تـرك اسـتحباب بـاب«: کنـدگـذاری مـی از ابواب را اینگونه نام

دهـد کـه او گذاری شیخ نشـان مـیاین نحوه عنوان. )۲۱/۴۷۳ :۱۴۱۴، حر عـاملی( ...»ستا
گـویی ، هفت سال را بر یکدیگر ترجیح نداده اسـت های شش سال یا یک از دورههیچ

مسـتدرک « همچنین محـدث نـوری در. هر دو دسته روایت را مورد اعتماد داشته است
هـای کتـاب را یکـی از بـاب، با پذیرش مقبولیت هر دو دسـته روایـات ،»وسائل الشیعۀ

سـبع و  أو نیسـن ِلِسـّت  بالصـالةانیالصب أمر استحباب باب«: کندگذاری می چنین نام
  .)۳/۱۸ :۱۴۰۸، ینور (» البلوغ عند بها إلزامهموجوب
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 پیشینهب. 
ر مورد پژوهش و بررسـی کمت، روایات تربیتی مانند بسیاری از روایات اخالقی دیگر

تـوجهی جامعـه روایات متعارض تربیتی بیش از بقیه بـا کـم، در این میان. اندقرار گرفته
همچنـان بـدون ، بسیاری از آنـان در منـابع حـدیثیاند و تعارض میان علمی مواجه شده

های اندک و مرتبطی که موضوع سنین متفاوت  از جمله پژوهش. پاسخ باقی مانده است
 : عبارتند از، انددر بلوغ و تربیت را کار کرده

نخســتین پژوهشــی اســت کــه در ســال  ،»بلــوغ دختــران از منظــر فقــه اجتهــادی« -
 ایات متعارض بلـوغ دختـران را نـاظر بـه اثرگـذاریاین پژوهش رو . ش تألیف شد۱۳۷۵

رض ظـاهری ایـن روایـات را تعا، داند و از این طریق عوامل گوناگون در پدیده بلوغ می
 . کند برطرف می

ش قلمـی ۱۳۸۷کـه در تابسـتان سـال  ،»نقش عوامل جغرافیایی در رفتار انسـان« -
در همـین . کنـد را ثابـت مـیر کنش و فعالیت انسان اثرگذاری عوامل جغرافیایی ب، شد

پدیدۀ بلوغ دختران را  ،»شناختی به بلوغ دختراننگرش روان«، سال با یک فصل فاصله
ایـن پـژوهش بـه  ند و مطالبی سودمند نـاظر بـه مسـئلۀکشناسی بررسی می از منظر روان

 . دست داده است
تـرین تبطمـر  ،»هـاها و تحلیل درونی آن گونه: روایات سبع سنین در فرزندپروری« -
نخسـت  یابـد تـا روایـات دال بـر دورۀ ش نگـارش مـی۱۳۹۵شی است که در سال پژوه

نکـاتی ، هـازیابی و تحلیـل درونـی و بیرونـی آنتربیت را بررسی فقه الحدیثی کند و با ار 
در بخش ضـرورت تحقیـق آمـد کـه ، پیش از این. دست آورد سودمند از متن حدیث به

اما قضـاوت . دهدشش و هفت سال دالیلی ارائه میاین پژوهش برای ترجیح هر یک از 
 . کندنهایی را به بررسی بیشتر موکول می

 روایات متعارض -۱
تـوان بـه  این روایات را می. نخست تربیت گوناگون هستند روایات دال بر طول دورۀ

 . روایات شش سال و روایات هفت سال دسته بندی کرد
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 روایات شش سال -۱-۱
ایـن روایـات در ؛ انـد نخست تربیـت را شـش سـاله دانسـته لۀمرح، برخی از روایات

 : اند و کتب روایی شیعه چنین گزارش شدهجوامع 
 سـبع كیـإل ضمه ثم، نیسن ست له یأتی حتی كیصب أمهل: قال الله عبد یأب عن«
  .)۴۷-۶/۴۶ :۱۳۶۷، ینیکل( »عنه فخل وإال وصلح قبل فإن بأدبك فأدبه، نیسن

 احمـل: قـال عنـه) المحاسـن( کتـاب مـن نقال: )األخالق مکارم( یف یالطبرس«
 سـبع كیـإل ضـمه ثـم نیسـن سـت الکتاب یف أدبه ثم نیسن ست هیعل یأتی حتی كیصب
 :۱۴۱۴، حـر عـاملی؛ ۲۲۲ :۱۳۹۲، طبرسی( »عنه فخل وإال وصلح قبلفإن، بأدبك فأدبه نیسن
۲۱/۴۷۶-۴۷۵(.  

 روایات هفت سال -۱-۲
نخست  اند که مرحلۀ روایات زیادی گزارش شده، ش سالدر برابر روایات دال بر ش
وامع و کتب روایی چنین گـزارش این روایات در ج. کنند تربیت را هفت سال اعالم می

 : اند شده
 وإال أفلح فإن سبعا نفسك وألزمه نیسن سبع لعبی ابنك دع: قال الله عبد یأب عن«
  .)۳/۴۹۲ :۱۴۰۴، بویهابن با؛ ۶/۴۶ :۱۳۶۷، ینیکل( »هیف ریخ ال ممن فإنه

 تعلمیو ، نیسن سبع الکتاب تعلمیو ، نیسن سبع لعبی الغالم: قال الله عبد یأب عن«
  .)۶/۴۷ :۱۳۶۷، ینیکل( »نیسن سبع والحرام الحالل

 ومنتهـی، سـبعا سـتخدمیو ، سـبعا ؤدبیو  سبعا یالصب ربیی: نیالمؤمن ریأم وقال«
 ذلـك بعـد کـان ومـا] سـنة[ نیثـوثال خمـس یفـ وعقلـه، سنة نیوعشر  ثالث یف طوله

  .)۳/۴۹۳ :۱۴۰۴، ابن بابویه( »فبالتجارب
 فـإن، نیسـن سبع ریووز ، نیسن سبع وعبد، نیسن سبع دیس الولد: یالنب وقال: قال«
 حـر( »الله إلی أعذرت فقد هیجنب علی ضرب وإال، سنة نیوعشر  الحدی خالئقه تیرض
 .)۲۱/۴۷۶ :۱۴۱۴، یعامل

 إال إلـه ال: قـل: مـرات سبع له قالی نیسن ثالث الغالم بلغ إذا: قال أحدهما عن«
 محمـد: قـل: لـه قـالیف ومای وعشرون أشهر وسبعة نیسن ثالث له تمی حتی تركی ثم، الله
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: قـل: مـرات سـبع لـه قـالی ثـم نیسن أربع له تمی حتی تركیو ، مرات سبع، الله رسول
 همـایأ: لـهقـالی ثـم نینس خمس له تمی حتی تركی ثم محمد وآل محمد علی الله صلی

 تركی ثم، اسجد: له قالیو ، القبلة إلی وجهه حول ذلك عرف فإذا، شمالك همایوأ نكیمی
لـهتمیـحتیوالسجودالرکوعوعلم، صلینیسنستلهتمفإذا، نیسنستلهتمیحتی
: لـه لیـق غسـلهما فـإذا، كیـوکف وجهك اغسل: له لیق نیسن سبع لهتم فإذا، نیسن سبع
 الصـالة وعلـم هیـعل وضـرب الوضـوء علـم لـه تمـت فإذا تسع له تمی حتی تركی ثم صل

  .)۲۱/۴۷۴ :۱۴۱۴، حر عاملی( »هیلوالد الله غفر والصالة الوضوء تعلم فإذا هایعل وضرب
، سـبعا سـتخدمیو ، سـبعا ؤدبیـو  سـبعا یالصـب رخـیی: قـال نیالمؤمن ریأم وعن«

 »فبالتجارب ذلكبعد کان ومانیالثوث خمسة یف وعقله نیوعشر  ثالث یف طوله نتهییو 
  .)۹۶: ۱۰۱ :۱۴۰۳، یمجلس(

 تحلیل روایات -۲
 شـده در طـول دورۀآیـد کـه دو دسـته روایـات گـزارشگفته بر مـیاز روایات پیش

 تعارض موجود در میان روایات دسـتۀ پدیداری. نخست تربیت با یکدیگر تعارض دارند
ذهـن رقـم سـؤاالت و شـبهات را در  ایـن، )هفـت سـال( دوم و دستۀ ،)شش سال( اول
، زند که آیا یک دسته از این روایات ناصحیح و نامعتمد اسـت؟ اگـر اینگونـه اسـت می

کـدام دسـته از روایــات از چنـین ویژگــی برخـوردار اســت؟ یـا اینکــه دو دسـته روایــت 
ولـی آنچـه ایـن تعـارض ظـاهری را رقـم زده ؛ گفته هر دو صحیح و معتمد هستند پیش
ف در فضای صدور این احادیث است که تفاوت منظور و مقصـود امـام را اختال، است

جـویی منظـور و مقصـود امـام در هـر دو دسـته از پـی، اگر اینگونه باشد. به دنبال دارد
 . دو را روشن خواهد ساخت وجه جمع آن، روایات

اولـین ، جهت بررسی راهکار نخست مبنی بـر بـی اعتبـاری یـک دسـته از احادیـث
 . سی سندی روایات استبرر ، روش

احمـل « روایـت ،)نـرم افـزار درایـۀ النـور(ثـق اسـتمسند و مو  ،»امهل صبیک« روایت
که دو روایت شش سـال با توجه به این ،)نرم افزار درایۀ النور( مسند و صحیح است» صبیک
وایات اعتمـاد توان به این ر  می، ثق استمسند هستند و یکی صحیح و دیگری مو هر دو 
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نقـل ایـن روایـات در منـابع معتبـر ، از سـوی دیگـر. ها را پذیرفتوق سندی آنکرد و وث
و وثوق  دهد به این احادیث ارزش منبعی می، »وسائل الشیعه« و» الکافی« حدیثی چون

 . کند صدوری آنها را تأیید می
الغـالم «روایـت،)نـرم افـزار درایـۀ النـور(مرسـل و ضـعیف اسـت،»دع ابنـک«روایت

مرفـوع و ضـعیف » یربـی الصـبی« روایت ،)نرم افزار درایۀ النور( ثق استمو  مسند و» یلعب
نـرم افـزار ( مرفوع و ضعیف اسـت» الولد سید سبع سنین« روایت ،)نرم افزار درایۀ النور( است

 ،)نرم افـزار درایـۀ النـور( مسند و ضعیف است» اذا بلغ الغالم ثالث سنین« روایت ،)درایۀ النور
نقل شـده اسـت کـه  ،»یربی الصبی سبعا« با همان سندی ،»سبعا یرخی الصبی« روایت

وضـعیت سـندی ، در مورد روایات هفت سال ، )نرم افزار درایۀ النـور( مرفوع و ضعیف است
ند و برخـی اسـناد مرفـوع و ثـق هسـتبرخی اسناد مسـند و مو . متفاوت و گوناگون است

» الفقیه«، »الکافی« تبر چوناما نقل برخی از این روایات در کتب مع. باشند ضعیف می
ندک سندی ایـن روایـات را جبـران ضعف ا، و استفاضه این روایات ،»وسائل الشیعه« و

 . کند می
هـا و آن» استفاضـه« و» عـزت« روایات نامبرده تحت تـأثیر نظر به اعتبار سندی همۀ

منتفـی راهکار نخست مبنی بر بی اعتباری این احادیث ، ها در جوامع معتبر روایینقل آن
 :۱۴۰۴، یمجلسـ( بـه جهـت سـندی موثـق، چنانکه برخی از روایات هـر دو دسـته؛ است

 مرسـل کـالموثق ،)۸/۶۵۱، تـابـی، مجلسـی( موثق کالصـحیح، )۸/۶۵۱، تـابی، مجلسی؛ ۲۱/۸۲
اعتبـار ، تـرین مطالعـات سـندیهمچنـین تـازه. اندقلمداد شده ،)۲۱/۸۲ :۱۴۰۴، مجلسـی(

ت را تـا انـدازه ایـن روایـا ،)۱۱و  ۹ :۱۳۹۵، پسندیده( و منبعی ،)۹-۱۰ :۱۳۹۵، پسندیده( سندی
 . اند زیادی تأیید کرده

توانـد آزمایی و بررسـی آن مـیتنها راهکاری است که راستی، راهکار دوم، رو از این
ای نخسـت تربیـت را بـازه مرحلـۀ، که معصـوم گـاهاین. گره از کار این تعارض بگشاید

تواند ناظر به فضای صدور و احوال می؛ کندساله اعالم میتای هفساله و گاه بازهشش
د که یا اینکه تعارض موجود ریشه در عوامل گوناگون تربیت دار . مخاطب حدیث باشد

شـرح ، مطالعه و بررسی این روایات در منابع حدیثی. دهند تربیت را تغییر می طول دورۀ
ای قوی و قابل دفاع نیسـت  یهفرض، نخست دهد که فرضیۀالحدیثی و تاریخی نشان می
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ای اسـت دوم تنها فرضـیه فرضیۀ، رو از این. و یا قرائن مؤید آن به دست ما نرسیده است
، نخسـت تربیـت دورۀ، در ایـن فرضـیه. تواند گره گشا باشدکه در حل این تعارض می

یک بازه زمانی متغیر در نظر گرفته شده است که تحت تأثیر عوامـل گونـاگون ممکـن 
بررسـی ایـن عوامـل . در شش سال پایان پذیرد و یا تا هفت سال ادامه داشته باشـداست
تر سـازد و تعـارض روایـات را برطـرف نخست تربیت را روشن تواند متغیربودن دورۀمی

 : این عوامل عبارتند از. نماید

 عامل ژنتیک -۲-۱
وغ او در رشد و بل ،شود اقوام و اجداد به انسان منتقل میهایی که از والدین و ویژگی

روحی ، ساحات وجودی انسان اعم از جسمی و ظاهری نقش پر رنگی دارند و در همۀ
ها  این ویژگی ،)۲۷ :۱۳۹۷، نجفی –شهریاری (تواند اثرگذار باشدهوش و حافظه می، و ُخلقی

 . در دانش پزشکی به ژنتیک نامبردار است
کید بسیار اسـتاثرگذاری ژنتیک بر جنین انسان در روایات مورد ت  امـام علـی. أ

، انـدطـور ژنتیکـی بـه ارث بـردههایی که این فضیلت را بـه کرامت و بزرگی را در انسان
، دیـالحد یابـ ابـن( »الکـرام هیـف عرقت من بالکرم الناس أولی: وقال«: داندسزاوارتر می

۱۳۷۸: ۲۰/۸۳(. 
زن احمـق و دواج بـا نسـبت بـه از  از همین روست که ایشان و دیگـر معصـومین

فرزنـدآوری از چنـین زنـی را ، و در صورت ازدواج با زن دیوانه ١دهند جاهل هشدار می
توان در محمـد بـن حنفیـه  ائل و رذائل مادر بر فرزند را میاثرگذاری فض ٢.کنندمنع می

  .)۱/۲۴۳ :۱۳۷۸، دیالحد یاب ابن( دید که ترس را از مادر خود به ارث برده بود
میوه پاک ، کند که از زمین پاکواقعیت را با زبان کنایه بیان میقرآن این حقیقت و 

                                                  
 یعن أب». اعیج الحمقاء فإن صحبتها بالء وولدها ضیاکم وتزو یه) : إین (صلوات الله علیر المؤمنیقال أم« .١

 ی،نـینجـب والحمقـاء ال تنجـب (کلیقال: زوجوا األحمق وال تزوجوا الحمقاء فـإن األحمـق  لهعبد ال
۱۳۶۷: ۵ /۳۵۳ – ۳۵۴(.  

صـلح لـه أن یقال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبـه المـرأة الحسـناء أ جعفر ی.. عن أب. .٢
طلـب ولـدها یطأهـا وال یأس بـأن مجنونة؟ قال: ال ولکن إن کانـت عنـده أمـة مجنونـة ال بـ یتزوجها وهی
  .)۳۵۴ همان،(
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ِه یَ ُب یِّ َو اْلَبَلُد الطَّ ﴿ و از زمین ناپاک جز پستی و شومی نخواهد رویید بِّ ْخُرُج َنباُتُه ِبِإْذِن َر
ذ ُف اْآلیَ َخُبَث ال  یَو الَّ   .)۵۸: اعراف( ﴾ْشُکُروَن یَ اِت ِلَقْوٍم یْخُرُج ِإالَّ َنِکدًا َکذِلَك ُنَصرِّ

توانـد رشـد و بلـوغ انسـان را مـی، عنـوان یـک عامـل مهـم تربیتـی این اثرگذاری بـه
ان بـا بـدین ترتیـب کـه انسـ؛ دستخوش تغییر کند و بازه زمانی آن را پـس و پـیش کنـد

زودتر بلوغ را در خواهد یافت و در صورت ، با والدین ذلیل والدین کریم نسبت به انسان
نخست تربیتی را در شش سال بـه  تواند دورۀ ل و بسترهای تربیت میی دیگر عوامهمراه

تـری رشـد خواهـد کـرد و در  در حالی که انسان با والدین ذلیل با سرعت کم. پایان برد
نخست تربیتـی اش تـا هفـت سـال بـه طـول  دورۀ، صورت همراهی دیگر عوامل تربیتی

 . خواهد انجامید
بیـان  ،»تفاوت قابلی انسان« لحدیثی با عنواناختالف ژنتیکی در منابع شرح ا فرضیۀ

هــا در گــونی و چنــدگونگی انســانگونــه، منظــور از تفــاوت قــابلی انســان. شــده اســت
واسـطه والـدین بـه  ها بـا ی الهی است که بخشی از این موهبتهابرخورداری از موهبت

 . شود انسان منتقل می
ذ ُهَو  َو ﴿ این تفاوت در آیه ْرِض ِئَف َخال َجَعَلُکْم  یالَّ

َ
 َبْعـٍض  َفـْوَق  َبْعَضـُکْم  َرَفَع  َو  اْأل

عنوان حقیقتـی از حقـایق نظـام هسـتی  به ،)۱۶۵: انعام( ﴾ ...آتاُکْم  ما  یف ْبُلَوُکْم یَ لِ  َدَرجاٍت 
نـواختی بشری گرفتار یک آزمایش انسان فراهم گردد و جامعۀ معرفی شده است تا بستر

  .)۶/۷۰ :۱۳۷۱، انمکارم شیرازی و همکار ( تحرکی نشودو بی
شـود  باعـث مـی ١های خدادادیها در استعدادها و داشتهگونی انسانتفاوت و گونه

گـاه ، رو از این. سان پیش نروندنواخت و یکها مراحل رشد را با سرعت یککه انسان
لـه تـا رسد و گاه این مرح ر شش سال نخست زندگی به پایان مینخست تربیت د مرحلۀ

 . شود ا کشیده میهفت سال به دراز 
، کنـد نخست تربیـت را یـک سـال معرفـی مـی ۀنوسان زمانی مرحل، که معصوماین

ایـن نوسـان زمـانی . باشـدخود نکته دقیق دانشی است که برخاسته از علم لدنی ایشان می
                                                  

شایان گفتن است که تفاوت قابلی منطبق برعدالت است. توضیح اینکه خدای متعـال از هـر انسـانی بـه  .١
عدل الهـی  )،۱۵۲؛ انعام: ۲۸۶(بقره:  فراخور قابلیت او توقع و انتظار دارد. همین توقع متناسب با قابلیت

 کند. را ثابت می
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 مرحلـۀ، دهد که کودکان دست کم طی شـش سـال یـا دسـت بـاال هفـت سـال نشان می
دوم تربیـت را پیـدا  ننـد و شایسـتگی ورود بـه مرحلـۀگذرانخست تربیت را پشت سر مـی

بـاالبودن . ثیر دو عامل توان قابلی و توان فاعلی کودک اسـتاین نوسان تحت تأ. کنند می
، توان قابلی و نظارت درست و دقیق والدین بر رفتـار و احـوال کـودک در دوران کـودکی

وان قـابلی و نظـارت نادرسـت و آورد و پایین بودن ت ایین میطول این دوره را تا شش سال پ
این دوره را تا هفـت سـال  طول، نادقیق والدین بر رفتار و احوال کودک در دوران کودکی

چنانکه برخی از فقها . توان در روایات مشابه جستجو کرد این وجه جمع را می. برد باال می
بلی را مطـرح ن معیـار تـوان قـادر تشخیص فرد ممیز و ناممیز و احکام مربوط به آنها همـی

برخـی در . رسـندها در سنین متفاوتی به حـد تمییـز مـیاند که انساناند و بر آن شده کرده
و برخی در نه یـا ده سـالگی ، سالگیبرخی در سن هفت، یابندشش سالگی توان تمییز می

همانگونـه کـه تـوان جسـمی و عقلـی  ،)۳/۱۰ :۱۳۸۰، الغطـاء کاشـف( تواننـد تمییـز دهنـدمی
نخست تربیت اثرگذار است و زمـان  زش احکام دینی به کودکان در مرحلۀر آمو کودکان د

   .)۸۵/۱۳۴ :۱۴۰۳، یمجلس( کندای دستخوش تغییر میاین آموزش را تا اندازه
آن را بـه روشـنی ، این معیار به جهت مبنایی ثابت شده اسـت و آیـات محکـم قـرآن

ٌخ َلُه ِمْن َقْبُل  ْسِرْق َفَقْد َسَرَق یَ قاُلوا ِإْن ﴿ کنندتأیید می
َ
ـَو اْلَبَلـُد الطَّ ﴿ ،)۷۷: یوسـف( ﴾أ ُب یِّ

ذیَ  ِه َو الَّ بِّ همچنین این معیـار از  ،)۵۸: اعـراف( ﴾ْخُرُج ِإالَّ َنِکداً یَ َخُبَث ال  یْخُرُج َنباُتُه ِبِإْذِن َر
میان فقهای شیعه مورد توجه بوده و در جمع روایات متعارض استفاده شـده ، نظر روشی

 بـا ایـن توضـیح کـه دسـتۀ. گفته درست هستندبنابراین هر دو دسته روایات پیش. است
نخست تربیتی آنها در  جسمی و عقلی باالتر است که مرحلۀ نخست ناظر به افراد با توان
نخسـت تربیتـی کودکـانی را  مرحلـۀ، دوم روایات رسد و دستۀشش سالگی به پایان می

هفت سالگی این مرحله را در ، سمی و عقلیکنند که به علت توان پایین جمشخص می
 . گذرانند از سر می

 عامل محیط -۲-۲
وضـعیت محـیط زنـدگی او مهمتـرین ، جنینـی پس از تولد انسان و خروج از مرحلۀ

اطراف ، منظور از محیط زندگی انسان. عاملی است که در رشد و بلوغش اثرگذار است
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 –سـقای بـی ریـا ( کـار و جامعـه اسـت، دانشـگاه، محـل مدرسـه، پیرامونی چون خـانواده
حیطی است کـه انسـان در خانواده نخستین م، در این میان ،)۲۵ :۱۳۸۵، کریمـی –آذربایجانی 

های رشد و بلـوغ خـود را  های زمانی از دوره گیرد و مهمترین و بیشترین بازه آن قرار می
کیـد بـر اهمیـت خـان، هـای اسـالمیاز همین رو در آموزه. کنددر آن سپری می واده تأ
ناظر به عدم انتخـاب همسـر از خـانواده ناشایسـت  روایت پیامبر. زیادی شده است

 . دهد ی نشان میاین اهمیت را به روشن
 اللـه رسول ای: لیق، الدمن وخضراء اکمیإ الناس هایأ: فقال بایخط الله رسول قام«
  .)۵/۳۳۲ :۱۳۶۷، ینیکل( »السوء منبت یف الحسناء المرأة: قال الدمن؟ خضراء وما

دهند  نی به موضوع انتخاب همسر توجه میدر قالب سخنرا پیامبر، در این روایت
 . دهد ار میهای ناشایست هشد ران زیباروی رشدیافته در خانوادهو از انتخاب دخت

سقای بی ریـا ( ها رسانه، حکومت، انواع عوامل محیطی همچون محیط جغرافیایی همۀ
پایگــاه ، وضــعیت اقتصــادی، ســبک زنــدگی، معنویــت ،)۲۴ :۱۳۸۵، کریمــی –آذربایجــانی  –

محل سـکونت و ، تغذیه، گرد و غبار، استرس و اضطراب، سطح تحصیالت، اجتماعی
کـه شـواهد  ،)۹۱ :۱۳۹۷، افتخـار –اکبـری ( وضعیت جسمی مادر بر رشد و بلـوغ اثرگذارنـد

بـرای تقویـت  ادقامـام صـ، عنـوان مثـال بـه. شودروایی آن در میان روایات دیده می
کنـد وسـبب کنند که استخوان را محکم میغذای سویق را تجویز می، جسمی کودک

  .)۲۷۷ – ۶۳/۲۷۶ :۱۴۰۳، یمجلس( ١رویش گوشت خواهد بود
منظور از . گیری دارد غ اثر چشمشرایط جغرافیایی در رشد و بلو ، در میان این عوامل

، خشـکی و رطوبـت، گرمـا سـرما و، اهایی از قبیـل آب و هـو پدیده، شرایط جغرافیایی
 .)۹۱ :۱۳۹۲، شـاددل –کاونـدی (... جنگلی یا کوهستانی بودن یـا دشـت و کـویری بـودن و

رشد و بلـوغ را  .)۸۹، همان( هستند که با اثرگذاری بر جسم و نفس و به تبع آن بر اخالق
عوامـل ایـن . اندازنـد ن را به جهت زمانی پیش یا َپس مـیکنند و آدستخوش نوسان می

 :۱۳۸۷، صـفری و همکـاران(» هـوا« و» تـابش«، »رطوبت«، »دما« محیطی در چهار عامل
 . شوند دسته بندی می .)۷۵

                                                  
  .)۳۰۵/ ۶ :۱۳۶۷ی،نیشد العظم. (کلینبت اللحم و یق یقال: السو  عبد الله یعن أب .١
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اثراتی زیستی بر انسان دارند ، در روایات نقل شده است که زندگی در بادیه و صحرا
 : کنند جسم و جان او را دستخوش تغییر میو 

 ) ۱/۳۵۷، تابی، حنبل ابن(. »جفا ةیلباد ا سکن من« قال یالنب عن عباس ابن عن
در .)۱۴۰۳:۷۱/۲۰۶، یمجلس؛ ۱۴۱۴:۲۶۴، یطوس(»جفابدامن«این روایت که به گونه
زندگی در صـحرا را باعـث سـختی و غلظـت طبـع دانسـته ، منابع شیعی نقل شده است

 .تـری دارد زیرا بادیه نشین و صحرازیست با مـردم معاشـرت و رفـت و آمـد کـم. است
  .)۷۱/۲۰۶ :۱۴۰۳، یمجلس(

ونـه اسـت کـه بـر مـزاج انسـان اثـر تأثیرات آب و هوا و شـرایط جغرافیـایی بـدین گ
 :۱۳۷۶، الصـفاء إخـوان( دهنـد ق اخـالق و طبـع آنهـا را تغییـر مـیگذارند و از این طریـ می
رشد و بلوغ مراحل ، این تغییرات جسمی و روحی برخاسته از شرایط جغرافیایی .)۱/۳۰۳

کنند و از همین روست که دختـر زیسـته در آب و هـوای گـرم  را پس و پیش می انسان
 :۱۴۲۹، یجـواهر ( کند ی را تجربه میبلوغ شرع، زودتر از دختر زیسته در آب و هوای سرد

  .)۳۵ :۱۳۷۰، موسوی بجنوردی ؛۶/۱۰۶
شرایط جغرافیایی و تغییـرات آب و هـوایی بـا تغییـر مـزاج ؛ چه گذشتبا توجه به آن

تغییـر  ،)۷۴ :۱۳۸۷، صفری و همکـاران( تغییر انگیزه، اثرگذاری بر هوش و ذهن انسان، انانس
هـای جسـمی و  و ایجاد ویژگی ،)۷۵ :۱۳۸۷، صفری و همکـاران( ها کمیت و کیفیت فعالیت

. تواند در سیر رشد و بلوغ او اثر گذارد و آن را پس و پیش کند می، روحی خاص در او
است که بخشی از پستی  مردم بصره ناظر به همین واقعیت رۀدر با سخن امیر مؤمنان

خـاک ، )زعـاق ماؤکم( ها را برخاسته از شرایط زیستی چون آب تلخ یا شورو شرارت آن
 المـاء مـن أقربهـا( و زنـدگی در زمـین پسـت و پـایین) تربـة الله بالد أنتن بالدکم( بدبو

  .)۱/۴۵ :۱۳۷۰، امام علی( کنمعرفی می) السماء من وأبعدها
. ناگفته نماند که سخن امام ناظر به اثرگذاری غیرقابل تغییـر شـرایط زیسـتی نیسـت

بلکه مردم بصره این اثرات وتصرفات زیستی را با اختیار خود پذیرا بودنـد و هـیچ گونـه 
 . کار نگرفتند و مقاومتی جهت کاهش این اثرات بهتمرین 

شود که ممکن  انزده سالگی دیده میه سالگی تا شنوسانی از نُ ، در سن بلوغ دختران
. ثیر عوامـل گونـاگون از جملـه شـرایط جغرافیـایی رخ دهـداست این نوسـان تحـت تـأ
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دهـد کـه عـادت  نشان مـی ۵۷که آمار جهانی در سال چنان ،)۳۵ :۱۳۷۰، موسوی بجنوردی(
طـور  هطور متوسط در سیزده سالگی و در دختران آمریکـایی بـ هماهانه دختران اروپایی ب

موســوی ( شــود العــرب در ده ســالگی آغــاز مــی ةجزیــر توســط در دوازده ســالگی و در م
.)۱۳۷۰:۴۶، بجنوردی

 :۱۳۸۵، کریمـی –آذربایجـانی  –سقای بی ریـا ( دو عامل ژنتیک و محیط در کنار عامل اراده
رشد و بلوغ انسان بر ، رو از این. زنندکمیت و کیفیت رشد و بلوغ انسان را رقم می ،)۲۴
 . کندتغییر می، ای متغیر است که تحت تأثیر عوامل گوناگون پدیده، ف تصور رایجخال

باعـث شـده اسـت کـه محـدثان و فقهـا در ، متغیربودن پدیده رشد و بلوغ در انسان
حـداقل و ، رشد و بلوغ قائل به تشکیک شوند و برای دورۀ، تعیین بازه زمانی این پدیده

هکارهـای جمـع دو دسـته روایـات ایکـی از ر ، رو ناز ایـ. حداکثر زمانی در نظر گیرند
بازه زمانی مرحلۀ نخست  نخست را ناظر به حد پایین این است که روایات دستۀ، پیشین

نخست تربیت  اظر به حد باالی بازه زمانی مرحلۀدوم را ن تربیت بشمریم و روایات دستۀ
 . بدانیم

اسـالمی در جمـع  نظر به اهمیـت و پیچیـدگی تربیـت و پـرورش اسـت کـه فقهـای
روایات دال بر چهارده سالگی را بـر حـداقل زمـان ، تعارض روایات ناظر به سن تکلیف

اند و روایات دال بر پانزده سـالگی را حـداکثر زمـان بلـوغ آغاز سن تکلیف حمل کرده
  .)۸۲ :تا بی، یطباطبائ( اندشرعی برای پسران دانسته

یـک بـازه زمـانی اسـت کـه دارای ، نخست تربیت به اینکه مرحلۀ توجه معصوم
 کنــد کــه همــۀرا تأییــد مــی دقــت و ظرافــت نگــاه اهــل بیــت، آغــاز و پایــان اســت

موضـوعات و ، بلکه با نگاه در افق گسـترده؛ دیدندای نمیموضوعات و مسائل را نقطه
پـذیری این انعطـاف و نـرمش. نگریستندمسائل مهم و پیچیده چون تربیت را خطی می

عنوان راهنما و نماینده دین اسالم حاکی از نگاه فراگیر و دقیـق  به یتدر نگاه اهل ب
  .این دین به موضوعات و مسائل گوناگون است

اهری دارنـد کـه بـا گفته تعـارض ظـدو دسته روایات پیش؛ با توجه به آنچه گذشت
دوم بـر حـداکثر  اقل بازه زمانی و حمل روایات دستۀنخست بر حد حمل روایات دستۀ

 . شودزمانی میان آنها سازگاری ایجاد میبازه 
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 اختالف جنسیتی -۲-۳
حمل آنها بر اخـتالف جنسـیتی ، گفتهاز دیگر راهکارهای رفع تعارض روایات پیش

دوم  ظر به جنسیت زن است و روایات دسـتۀنخست نا که روایات دستۀتوضیح این. است
نخسـت تـربیتش را  حلـۀکودک دختر مر ، در این راهکار. باشدناظر به جنسیت مرد می

دوم تربیـت را آغـاز  مرحلـۀ، گـذارد و از هفـت سـالگیطی شش سـال پشـت سـر مـی
برد و  تربیتش را هفت ساله به پایان می نخست مرحلۀ، که کودک پسردر حالی. کند می

 . کنددوم را آغاز می مرحلۀ، از هشت سالگی
، )کنتـرل مثانـه( جسـمیرشـد و بلـوغ ، این فرضیه بر این مبنا استوار است که دختر

 –بـا تصـرف از خلیلـی ( کنـد را زودتر از پسـر درک مـی... و) اظهار احساسات( بلوغ عاطفی
بـدان  این بلوغ در روایات به روشـنی مـورد توجـه بـوده و ائمـه .)۱۹۷ :۱۳۸۷، بختیاری

 . انداشاره کرده
 إذا: فقـال، بلهافاق، فأحملها یتغشان محرم نهایوب ینیب سیل ةیر یجو  عن سألته: قال «
  .)۵/۵۳۳ :۱۳۶۷، ینیکل( »حجرك علی تضعها فال نیسن ست هایعل أتی

 أن لـك ینبغـی فـال نیسـن سـت الحـرة ةیـالجار  بلغت إذا: قال الله عبد یأب عن «
  .)همان( »تقبلها
 له ةیبصب فأتی أهله من جماعة مع دعاه هاشم یبن بعض أن الرضا الحسن یأب عن«
 فنحاهـا خمـس: لیـفق سـنها عـن سـأل منه دنت فلما همیإل عایجم المجلس أهل فأدناها
  .)همان( »عنه

 قبـلی ال والغـالم، الغالم قبلهای فال نیسن ست ةیالجار  بلغت إذا: الله عبد أبو قال«
  .)۳/۴۳۷ :۱۴۰۴، ابن بابویه( »نیسن سبع جاز إذا المرأة
 بلغـت إذا ابنتهـا ةالمـرأ مباشـرة: یعل قال: قال هیأب عن، محمد بن جعفر عن«
  .)۴۳۶همان:( »الزنا من شعبة نیسن ست

 وهـو بالصـالة الغـالم ؤخـذی: قال الرضا عن نصر یأب بن محمد بن أحمد وروی«
  .)همان( »حتلمی حتی منه شعرها المرأة یتغط وال، نیسن سبع ابن

نسی دختر شش سـاله و دختـر پـنج بغل کردن و لمس اندام ج، این روایات بوسیدن
توانـد  سیدن و بغل کردن دختر شش ساله مـیمنع امام از بو . کندهاشمی را منع می سالۀ
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. نخست تربیت را به پایان رسانده اسـت مرحلۀ، که دختر در این سنای باشد بر این نشانه
بوسیدن و دعوت به نماز را برای پسر در سن هفت سـالگی ، در حالی که همین روایات

 . کندمعرفی می
بلـوغ شـرعی دختـر بـر پسـر را رقـم تقدم ، پسر در طی مراحل تربیتیتقدم دختر بر 

دختـر معمـوال در سـن نـه سـالگی و پسـر ، از همـین رو .)۶/۱۰۶ :۱۴۲۹، یجواهر ( زند می
  .)۱۴/۱۹۸ :۱۴۲۵، یحل( رسند انزده سالگی به بلوغ شرعی میمعموال در سن پ

اول مرحلـۀ، مطالعـات این. کننداین تفاوت جنسی را مطالعات پزشکی نیز تأیید می
اول بلوغ پسر را در سن ُنه تا دوازده سـالگی  سن هشت تا یازده ومرحلۀبلوغ دختر را در 

البته این سن بلوغ تحت تـأثیر عوامـل گونـاگون  .)۶/۱۰۵ :۱۴۲۹، یجواهر ( کنندمعرفی می
 چنانکه دختر زیسته در هوای گرم زودتـر. نوسان خواهد داشت... آب و هوا و، جغرافیا

  .)۶/۱۰۶ :۱۴۲۹، یجواهر ( هوای سرد به بلوغ خواهد رسید از دختر زیسته در
تقدم و سبقت دختر بر پسر در طی مراحل رشد و تربیت و ؛ با توجه به آنچه گذشت

توانـد تنـاقض ظـاهری روایـات دستیابی به بلوغ جنسی و شرعی از وجوهی است که می
 . مورد بحث را توجیه کند

 گیری نتیجه
دهـد نشان می ،»طول دوره نخست تربیت« نجام شده در روایات متعارضپژوهش ا

تنها یـک تعـارض ظـاهری اسـت کـه بـا جمـع عرفـی و ظـاهری حـل ، که این تعارض
 شود که ایشان در کـالم خـود همـۀباعث می افق بلند و جامع نگاه معصوم. شود می

. آنها توجه داشته باشـند ها را در نظر آورند و به شرایط گوناگون تکوینی و زیستیانسان
بحث شد و ، نخست تربیت را تحت تأثیر قرار دهند توانند طول دورۀاز سه عامل که می

دو بـازه شـش و هفـت سـاله را بـه اخـتالف ، احتماال با توجه به این عوامـل معصوم
 ،»هـای قـابلیتفـاوت«، در ایـن روایـات توضـیح آنکـه معصـوم. مطرح کرده است

را کـه یـک ویژگـی تکـوینی ) عامـل اول( ،»ژنتیـک« عبیر غیـر دینـی آنها یا به تانسان
ای متغیر بین شـش تـا هفـت سـال نخست تربیت را بازه گیرند و دورۀدر نظر می، است

های قابلی و دیگر عوامل بر پایه همین تفاوت معصوم، از سوی دیگر. کنندمعرفی می
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نخسـت  بـرای دورۀ، )ل دومعامـ( ،»محـیط« مؤثر بر رشـد و بلـوغ انسـان چـون عامـل
کننـد تـا  ثری شش ساله و هفت ساله معرفی مـیدو بازه زمانی حداقلی و حداک، تربیت

هـا توسـعه دهنـد و جامعیـت کـالم خـود را انسان گسترۀ مخاطبان کالم خود را به همۀ
از دیگر عناصر اثرگذار بر رشد و ،)عامل سوم(،»اختالف جنسیتی«عنصر. تأمین کنند

ایـن عنصـر نیـز . باشدنخست تربیت را دارا می که توان تغییر بازه زمانی دورۀ ستبلوغ ا
نخست تربیت را تا شش سالگی کاهش دهد و یا آن را تا هفت سالگی به  تواند دورۀمی

 ت شش و هفت سال در تعیـین طـول دورۀهر دو دسته روایا: نتیجه آنکه. درازا بکشاند
ل اعتمـاد هسـتند و ثانیـا اینکـه هـر دو دسـته اوال از لحـاظ سـندی قابـ، نخست تربیـت

 ،»محـیط«، )توان قـابلی( ،»ژنتیک« توانند با توجه به وجود عوامل تأثیرگذاری چون می
 . در شرایط مختلف و برای افراد مختلف درست و صادق باشند، »جنسیت« و

 نامه کتاب
یم .۱  . ۱۳۷۴، عرفان –گنجینه ، تهران، قرآن کر
 دار، بیـروت، میإبراه الفضل ابو محمد ،تحقیق، البالغة نهجشرح، عبد الحمید ،ابن ابی الحدید معتزلی .۲

 .  ۱۳۷۸، ةیالعرب الکتب اءیإح
 النشـر مؤسسـة، قـم، یاکبـر غفـار یعلـ، حیتصح، هیالفق حضرهی ال من ،محمد بن علی، ابن بابویه قمی .۳

 . ۱۴۰۴، یاإلسالم
 . تا بی، دارصادر، بیروت، أحمد مسند ،احمد، ابن حنبل .۴
 . ۱۹۷۵، صادر دار، بیروت، الوفاء وخالن الصفاء إخوان رسائل ،اخوان الصفا .۵
، بررسـی مراحـل رشـد و عوامـل مـؤثر بـر رشـد جنـین انسـان قبـل از تولـد ،زهرا –عادل، افتخار –اکبری .۶

 . ۶۴-۹۴ص ، ۱۳۹۷اسفند ، ۲۹ش، های نوین در علوم رفتاری پیشرفت
 . ۱۴۱۲، دار الذخائر، قم، عبده محمد شرح، سید رضی ،تدوین، البالغه نهج، امام علی .۷
پـاییز ، علـوم حـدیث ،هـایل درونی آنها و تحل گونه، روایات سبع سنین در فرزندپروری ،عبـاس، پسندیده .۸

 . ۳-۲۴ص، ۸۱ش، ش۱۳۹۵
 . ۱۴۲۹، مجمع الذخائر، قم، المعاصر الفقه یف بحوث ،حسن، جواهری .۹
 . ۱۴۱۴، التراث اءیإلح تیالب آل ةمؤسس، قم، عةیالش وسائل ،محمد بن حسن، حر عاملی .۱۰
 . ۱۴۲۵، التراث اءیإلح تیالب آل مؤسسة، قم، الفقهاء تذکرة ،حسن بن یوسف، حلی .۱۱
، قـم، یسـبحان جعفـر گروهـی از فضـالء بـا اشـراف ،قیـتحق، عیللشرا الجامع ،یحیی بن سعید، حلی .۱۲

 . ۱۴۰۵، سید الشهداء مؤسسۀ
، ۴۱ش ، مطالعـات راهبـردی زنـان، شناختی به بلوغ دختراناننگرشی رو ،آمنه–شیوا ، بختیاری–خلیلی .۱۳

 . ۱۹۷-۲۱۸، ش۱۳۸۷
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 . ۱۴۲۰، سپهر، تهران، المنتخبة المسائل ،سیدمحمدصادق، روحانی .۱۴
عوامل موانع و ؛ تربیت اخالقی ،عبدالعظیم –مسعود  –محمدناصر ، کریمی –آذربایجانی  –سقای بی ریا  .۱۵

 . ۹-۲۸ص ، ۱ش ، ۱۳۸۵پاییز ، مطالعات فقه تربیتی، ها روش
فصـلنامه ، نقش عوامل جغرافیایی در رفتـار انسـان ،بایندر –حیدر  -محمود، آتش پنجه -لطفی –صفری  .۱۶

 . ۷۱-۷۸ص ، ش۱۳۸۷تابستان ، ۱۸ش ، جغرافیایی سرزمین
 . تا بی، نا بی، جا بی، المناهل ،یعل بن محمد دیس، طباطبایی .۱۷
. ۱۹۶۶ ،دار النعمان، نجف، خرسان باقر محمد دیس ،قیتعل، حتجاجاإل  ،احمد بن علی، طبرسی .۱۸
 . ۱۹۷۲، یف رضیشر ، قم، األخالق مکارم ،حسن بن فضل، طبرسی .۱۹
 . ۱۴۱۴، دار الثقافۀ، قم، یاألمال ،محمد بن حسن، طوسی .۲۰
محمدرضـا  –عبـاس تبریـزان  ،تحقیق، الغراء عةیالشر  مبهمات عن الغطاء کشف ،جعفر، کاشف الغطاء .۲۱

 . ۱۴۲۲، یاإلسالماإلعالم مکتب، قم، یعبدالحلیم حل –ذاکری 
، ش۱۳۹۲پـاییز ، ۹ش، اخالق زیسـتی، تأثیرعوامل جغرافیایی بر اخالق ،طیبه –سحر ، شاددل –کاوندی  .۲۲

 . ۸۹-۱۲۱ص
 . ۱۳۶۷، دار الکتب االسالمیۀ، تهران، یغفار اکبر یعل ،حیتصح، یالکاف ،محمد بن یعقوب، کلینی .۲۳
 اءیإح دار، بیروت، یبهبود باقر محمد - یانجیم میإبراه دیس ،حقیقت، األنوار بحار ،محمدباقر، مجلسی .۲۴

 .  ۱۴۰۳، یالعرب التراث
 . ۱۴۰۴، دار الکتب االسالمیۀ، تهران، الرسول آل أخبار شرح یف العقول مرآة، ــــــ .۲۵
 حـاج یاسـالم فرهنـگ ادیـبن، قـم، هیـالفق حضرهی ال من شرح یف نیالمتق روضة ،محمـدتقی، مجلسی .۲۶

 . تابی، کوشانپور نیحس محمد
 . ۱۳۷۱، ةیدار الکتب اإلسالم: تهران، ر نمونهیتفس ،ناصر، رازییمکارم ش .۲۷
، تنظیم و نگارش عبدالرحیم اصـلی، بلوغ دختران از منظر فقه اجتهادی ،سید محمد، موسوی بجنوردی .۲۸

 . ۳۴-۴۶ص ، ش۱۳۷۰مهر ، ۷۶ش ، کیهان اندیشه
 آل مؤسســة، قـم، التــراث اءیـإلح تیـالب لآ  مؤسســة قیـتحق، الوسـائل مســتدرك ،حسـین، نـوری .۲۹

. ۱۴۰۸، التراث اءیإلح تیالب




