چکیده پژوهش صبی
صبی در عرف به معنی کودک است اما در عرف مردم و در لسان فقها به صورت دقیق ،محدوده کودکی مشخص
نشده است و حتی معیار این کار نیز به دقت معین نشده است که آیا محدوده دقیق صبی با سن و سال مشخص می
شود یا مالکهای دیگری نیز در تعیین این محدوده دخیل است؟
در این تحقیق با بهره گیری از آیات و روایات و کالم فقها و لغت دانان بزرگ سعی کرده ایم ابعاد صبی و واژگان
مرتبط را مشخص کنیم و مالکهای خاصی را معرفی کرده و بر اساس آنها به ابعاد گوناگون صبی ممیز نظر انداخته و
سعی کرده ایم عناصر و گونه ها و مصادیق آن در مراحل مختلف را مشخص کنیم.
از نو آوری های این تحقیق؛ مشخص کردن محدوده قرآنی استعمال صبی از لحظه تولد تا رسیدن به مرحله اشُدّ،
متعرض شدن به نداشتن حقیقت شرعیه واژه صبی ،بررسی لغوی و استعمال قرآنی و روایی واژگان مهم هم معنی و
مرتبط با صبی ،تقسیم کردن دوران کودکی با سبکی جدید ،تقسیم بندی روان و ساده و بی نظیر دوران کودکی از
سن پنج تا چهارده سالگی با ویژگی های جالب مثل بررسی اسناد روایات و انتخاب روایات صحیح و موثق در مورد
هر سنی و تعرض به نظرات برخی از فقها ،بررسی ابتدا و پایان سن کودکی در متون دینی و قوانین حقوقی ،بحث
ابتکاری بررسی گستره ی دامنه حقوق کودک در دوران جنین ،تقسیم معیارهای تشخیص تمییز به معیارهای سنی و
غیر سنی و بررسی هر کدام از آنها و استفاده لطیف از روایات مربوط به تدریج در سن کیفری کودکان و ارتباط دادن
آنها به بحث تمییز است.
در این تحقیق محدوده سنی صبی و معیارهای غیر سنی تشخیص آن بررسی شده و آغاز و انجام سنی محدوده
صبی نیز مشخص شده است و میزان بار شدن تدریجی تکالیف شرعی و متغیرهای تاثیر گذار در صدق کامل یا نصبی
تکالیف بر صبی غیر ممیز به دقت مشخص شده است.
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