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مقدمه
، یکی از شرایط اساسـی صـحت معاملـه    190ي قانون مدنی، به تبعیت از فقه اسالمی، در ماده

متعاملین بایـد بـراي معاملـه    «: نیز آمده است که. م.ق210در ماده . کندرا اهلیت متعاملین بیان می
اهلیـت  «وه بر مواد یادشده، در ضـمن احکـام عقـود معـین نیـز بـه شـرط        عال. »اهلیت داشته باشند

831، 796، 753، 686، 682، 678، 662، 610، 588، 551، 345مواد (اشاره شده است » متعاملین
اهلیت به معناي صالحیت شخص براي دارا شدن و اجـراي حـق و تکلیـف اسـت،     .). م.ق954و 

طـور مطلـق   کـه ایـن واژه بـه   مال غلبـه دارد، بـه هنگـامی   اما چون اهلیت اجراي حق از نظـر اسـتع  
بر این اساس منظـور از  ). 200: 1391صفایی، (شود، منظور، اهلیت اجراي حق است استعمال می

؛ جعفـري  200: 1391صـفایی،  (اسـت  ) تصـرف (در ایـن مـواد نیـز اهلیـت اجـراي حـق       » اهلیت«
اي کـه  گونـه ییز و درك و شـعور، بـه  ؛ یعنی برخوردار شدن از قدرت تم)174: 1379لنگرودي، 

بـراي  . گیـري کنـد  طور مسـتقل تصـمیم  شخص بتواند مصالح و مفاسد خود را تشخیص داده و به
اینکه این توانـایی و صـالحیت در انسـان ایجـاد شـود، بایـد از نظـر جسـمی، عقلـی و فکـري بـه            

در مقام بیان ویژگـی  . م.ق211ي ماده. اي از رشد برسد که بتواند این امر را تشخیص دهددرجه
براي اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بـالغ، عاقـل   «: شخصی که اهلیت دارد، مقرر داشته

. »و رشید باشند
قبـل از  . بینی نشده بـود اما در جلد اول قانون مدنی معیار و سن معینی براي احراز اهلیت پیش

هــ  1313راً براي رفع ایـن نقیصـه، در سـال    ظاه) به بعد956مواد (تصویب جلد دوم قانون مدنی 
سـال شمسـی   18اي راجع به رشد متعـاملین تصـویب شـد و بـه موجـب آن سـن       ش، ماده واحده

اي نسبی که امکان اثبات خـالف  بینی شد؛ امارهپیش» ي رشداماره«به عنوان ) براي پسر و دختر(
ایقاعات، به غیر از نکاح و طالق بود البته این اماره در مورد عقود و. آن در دادگاه وجود داشت

.1و براي آن دو، معیاري براي رشد معین نشده بود
) نکـاح (تـا کتـاب هفـتم    ) اشـخاص (جلـد دوم قـانون مـدنی از کتـاب اول     1313در انتهـاي سـال   

کتاب هفتم به بعد قانون مدنی، از جملـه کتـاب دهـم کـه راجـع بـه       1314سپس در سال . تصویب شد
ي معامالت از تاریخ اجراي این قانون در مورد کلیه: 1313شهریور 13ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین، مصوب .1

سانی را که به سن و عقود و ایقاعات، به استثناي نکاح و طالق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید ک
ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد سال شمسی نرسیده اند، اعم از ذکور و اناث، غیر رشید بشناسند، مگر آنکه رشد آن18

سال تمام رسیده اند در محاکم عدلیه، 18اشخاصی که به سن . و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد
مناط . ها در محاکم ثابت گرددشوند، مگر آنکه عدم رشد آنو دفاتر اسناد رسمی، رشید محسوب میادارات دولت 

.»ها است، مگر آنکه خالف آن ثابت شودتشخیص سن افراد، اوراق هویت آن
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طـور  قانون مدنی است، به تصویب رسـید، و بـه  1210و 1209ي مواد و در بر دارندهحجر و قیمومیت
سال نرسـیده اسـت غیـر    18داشت کسی که به سن ، مقرر می1209ي ماده. رشد بیان شدتر امارهجامع

سـال دارد، در  15سال نرسیده اما 18شود، اما امکان اثبات رشد کسی که هنوز به سن رشید فرض می
سـال برسـد، رشـید    18داشت که هر کس بـه سـن   نیز مقرر می. م.ق1210ي ماده. 1گاه وجود داردداد

18بـه ایـن ترتیـب در قـانون مـدنی سـن       . 2شود، مگر آنکه در دادگاه خالف آن ثابت شـود فرض می
در قـوانین  . م.ق1210ي دنبـال تصـویب مـاده   بـه . معین شد) اهلیت شخص(ي رشد عنوان امارهسال به

عنـوان سـنی کـه شـخص اهلیـت دارد،      سـال بـه  18ري که در موارد خـاص تصـویب شـد، سـن     دیگ
گـذار در  البتـه در مـورد نکـاح قـانون    ...). ها واز جمله در قانون گذرنامه، مقررات بانک(بینی شد پیش
قابلیـت صـحی بـراي    (سـال بـراي پسـر را سـن رشـد      18سال براي دختر و 15، سن .م.ق1041ي ماده

امـا در مـوارد خـاص دادگـاه     . تر از این سن را ممنـوع کـرد  عین کرد و نکاح اشخاص پایینم) ازدواج
.3سال دارد، اجازه ازدواج بدهد15سال و پسري که 13توانست به دختري که می

کمیسـیون قضـائی مجلـس، ظـاهراً بـا      1361در سـال  . ادامه یافـت 1361این وضعیت تا سال 
را اصـالح  . م.ق1041و 1210را نسخ و مـواد  1209ي شرع، مادهي انطباق قانون مدنی با انگیزه

ي رشد مقـرر شـده و سـن بلـوغ     اصالحی، سن بلوغ به عنوان اماره1210ي مطابق متن ماده. کرد
امـا  ). و تبصـره یـک اصـالحی   1210مـاده  (سال قمـري معـین شـد    9سال و در دختر 15در پسر 

صغیري را که به سن بلوغ رسـیده اسـت، در صـورتی    ي اصالحی، اموال ي دو مادهمطابق تبصره
ي دوم آن، تعـارض  بـه ایـن ترتیـب بـین مـاده و تبصـره      . 4توان به او داد که رشد او ثابت شودمی
از قـانون  » ي رشـد اماره«وجود آمد و مطابق تفسیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید گفت به

.نمودامري که پذیرش آن دشوار می. مدنی حذف شد
که سال تمام نباشد، در حکم غیررشید است، مع ذلک در صورتی 18هر کس که داراي «: پیشین قانون مدنی1209ماده .1

.»شودسال تمام، رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می15بعد از 
سال تمام، به عنوان جنون، یا عدم رشد 18توان بعد از رسیدن به سن هیچ کس را نمی«: پیشین قانون مدنی1210ماده .2

.»محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد
سال 18سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 15نکاح اناث قبل از رسیدن به سن «: یشین قانون مدنیپ1041ماده .3

معذالک در مواردي که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه، ممکن است . تمام، ممنوع است
سال تمام و به 13اند به اناثی داده شود که کمتر از تومعافیت از شرط سن اعطا شود؛ ولی در هر حال این معافیت نمی

.»سال تمام دارند15د که کمتراز ذکوري شامل گرد
توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد هیچ کس را نمی«: 1361اصالحی قانون مدنی 1210ماده .4

.محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد
.سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است-1تبصره
.»توان به او داد که رشد او ثابت شده باشداموال صغیري را که بالغ شده است، در صورتی می-2تبصره
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هاي زیادي انجام شد و کتب و مقاالت متعددي در نقد این ماده بـه نگـارش   رو، تالشاز این
درآمد و هر یک تالش کردند به نـوعی نقـص و ابهـام قـانون مـدنی را بـر طـرف کـرده و از آن         

اما آنچه ظـاهراً ایـن اصـالح را توجیـه     . هاي موجود منطبق باشدتفسیري ارائه دهند که با واقعیت
کــم ادعــاي آن از ســوي موافقــان وجــود داشــت، و جلــوي هــر انتقــادي را  د، یــا دســتکــرمــی
!توان آن را تغییر دادگرفت، این بود که این ماده منطبق با فقه اسالمی و شرع است و نمیمی

اصـالحی و  . م.ق1210ي هدف از نگارش ایـن مقالـه، بیـان نکـات ابهـام و تعارضـات مـاده       
باره مقاالت و آثار زیادي نوشته شـده  اي رفع آن نیست، چرا که در اینحل تفسیري بري راهارائه

هـا  است که هر کدام در جاي خود درخور توجه و ستایش بـوده و خواننـدگان محتـرم را بـه آن    
ها، تفسیري است که هیئت عمومی دیوان عـالی کشـور ارائـه داده و    بهترین آن. 1دهیمارجاع می

آن را نـاظر بـر امـور مـالی     2ي ر مالی و غیرمـالی دانسـته و تبصـره   را شامل امو1210ي متن ماده
ي رشـد اسـت، امـا در امـور     بدین معنا که در امور غیرمالی، سن بلـوغ، امـاره  . صغیر دانسته است

). 3/10/1364مـورخ  30ي ي شـماره به رأي وحدت رویـه . ك.ر(مالی رشد فرد باید ثابت شود 
کنـد امـا   آن را حل مـی 2ي و تبصره. م.ق1210ي بین مادهاما این تفسیر اگرچه تعارض ظاهري

هـا و  حلسایر راه. کنددر امور مالی است، بر طرف نمی» ي رشداماره«مشکل اصلی را که فقدان 
.ي آنستي اصالحی و تبصرهتفسیرها نیز تالش در جهت رفع ابهام و تعارض ظاهري ماده

ي آن در از دیـدگاه فقـه اسـالمی بررسـی و از نتیجـه     » رشد«هدف از نگارش این مقاله آنست که 
سـئوال اساسـی آنسـت کـه آیـا در فقـه اسـالمی،        . اصالحی، بهره ببـریم 1210ي تفسیر یا اصالح ماده

عبارت دیگر آیا براي اینکه فـرد اهـل محسـوب شـود، عـالوه      است؟ به» بلوغ«جداي از » رشد«مفهوم 
دو مـالزم هـم هسـتند و اثبـات یکـی از آن دو کـافی اسـت؟        هم باشد، یـا ایـن  » رشید«، باید »بلوغ«بر 

صرفاً در امور مـالی اسـت یـا در    » رشد«شود؟ آیا چیست و چه کسی رشید محسوب می» رشد«مفهوم 
تـوان  امور غیر مالی هم الزم است؟ و اگر براي رفع حجر، بلوغ و رشد هر دو را شرط بـدانیم، آیـا مـی   

باید جداگانه ثابت شود؟ و در فـرض دوم آیـا در فقـه هماننـد     » رشد«ي رشد دانست، یارا اماره» بلوغ«
عنـوان  بـه ) غیـر از بلـوغ  (اي وجـود دارد؟ و بـاالخره اگـر سـن معینـی      نشانه یا امـاره » رشد«بلوغ، براي 

این امر برخالف شرع است؟) سال18طور مثال به(بینی شود ي رشد در قانون مدنی پیشاماره
تر یکم، سال ، فصلنامه حق، دف"1361بررسی قانون اصالح موادي از قانون مدنی، مصوب "سید حسن عنایت،: رش.1

، 1366؛ مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، 14، ص1364
، "1361اصالحی قانون مدنی، مصوب  1210شرح و نقدي بر ماده "؛ استاد دکترسید حسین صفایی،31، ص2تهران، ج 

؛ سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم 103-126، ص 1369، سال 25ي دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره نشریه
.به بعد240، تهران، ص 1391زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، 
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، با برداشت سطحی از فقه انجـام شـده اسـت و اگـر     .م.ق1210ي مادهرسد اصالحنظر میبه
ي فقهی که مبناي لزوم رشد براي متعاملین است، بشود، ي بیشتري در متون و ادلهتعمق و اندیشه

، بـرخالف شـرع و   »ي رشـد امـاره «عنوان بینی سن معینی براي رشد بهروشن خواهد بود که پیش
ال در این مقاله تالش شـده موضـوع از دیـدگاه فقهـی بررسـی، و بـر       هر حبه. ي فقهی نیستادله

ي تطبیقی در حقـوق فرانسـه   مطالعه. مبناي آن، حکم موضوع در حقوق موضوعه نیز روشن شود
. نیز در پایان مقاله انجام خواهد شد

در فقه اسالمی» رشد«وضعیت -بخش یکم
ت آن و اینکـه آیـا از دیـدگاه فقهـی     ي اثبـا در این بخش مفهوم رشد، شرایط تحقق و نحـوه 

. شودمقرر کرد، بررسی می) سن معینی را(توان براي آن اماره می

مفهوم رشد و تمیز آن از بلوغ-مبحث یکم
مفهوم رشد-بند یکم

مفهوم لغوي و اصطالحی رشد-الف
؛ مقـدس اردبیلـی،   48، ص26ق، ج.هــ 1404نجفـی،  (رشد، در لغت به معناي هدایت اسـت  

» تمیـز نیـک و بـد   «و » هـدایت شـدن  «، »به راه شـدن «که در فارسی ) 194، ص 9ق، ج .هـ1403
امـا در اصـطالح فقهـی و حقـوقی     ). 1474، ص 1، ج1380ي دهخـدا،  لغتنامه(ترجمه شده است 

اي از بلوغ جسمی و رشـد فکـري برسـد کـه بتوانـد      رشد عبارت از آن است که شخص به درجه
ي نفسانی اسـت کـه بـه    یک ملکه«یا به تعبیر فقهی، رشد . یص دهدمصالح و مفاسد خود را تشخ

موجــب آن شــخص قــادر بــه اصــالح و محافظــت از مــال خــویش اســت و از تضــییع و صــرف   
شـبیه ایـن   ). 148، ص 4ق، ج.هــ 1413، )الـف (شـهیدثانی  (1»کنـد غیرعقالئی آن جلوگیري می

، 2ق، ج.هــ 1408، )الـف (لـی  بـه محقـق ح  . ك.ر(شـود  عبارت در کتب متعدد فقهی دیـده مـی  
، ص 5ق، ج .هـــ1414؛ محقــق کرکــی، 201، ص 14ق، ج .هـــ1414ي حلــی،  ؛ عالمــه85ص

؛ حلی، 413ق، ص .هـ1422، )ج(؛ شهید ثانی 416، ص1ق، ج .هـ1384، )ب(؛ شهید ثانی 183
ــی،  515و 516ص، ص2، ج 1407 ــدس اردبیل ـــ1403؛ مق ــی، 194، ص 9ق، ج .ه 1404؛ نجف

ي بافعال العقالء و یقابله السفه و التبذیر، و هو صرف ي یمنع من صرف المال فی غیر الوجوه الالئقهي نفسانیهالرشد کیفیه«.1
.»ي بافعال العقالءل فی الوجوه الغیر الالئقهالما
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، ص 3ق، ج .هــ 1405؛ خوانساري، 246، ص 9ق، ج .هـ1418؛ طباطبائی، 49، ص 26، ج ق.هـ
انـد  را نیـز شـرط دانسـته   » عـدالت «البته شیخ طوسی و برخی از متقدمان براي تحقـق رشـد   ). 367

؛ قمــی 252، ص ق.هـــ1417؛ ابــن زهــره، 283، ص 3ق، ج .هـــ1407بــه شــیخ طوســی، . ك.ر(
، اما این موضوع از سوي متأخران نفی شده است و اکنون هـیچ  )308ق، ص .هـ1421سبزواري، 
، ق.هــ 1408، )الـف (به محقق حلی . ك.ر(داند را شرط تحقق رشد نمی» عدالت«اي فقیه امامیه

، 4ق، ج .هــ 1413، )الـف (؛ شـهیدثانی  202، ص 14، ج ق.هــ 1414؛ عالمه حلی، 85، ص 2ج 
؛ )246، ص 9ق، ج .هــ 1418؛ طباطبـائی،  183، ص 5ق، ج .هــ 1414؛ محقق کرکـی،  149ص 

).416، ص 1ق، ج .هـ1384، )ب(شهید ثانی 

اختصاص رشد به امور مالی-ب
بـراي صـالحیت، توانـایی و اهلیـت     » رشد«ي شود که کلمهاز تتبع در متون فقهی استنباط می

اً بـراي تصـرف   صرف» رشد«عبارت دیگر به. شودشخص جهت تصرف در امور مالی استعمال می
انـد، اسـتفاده   ارائـه کـرده  » رشد«این حکم نه تنها از تعریفی که فقها از . در امور مالی شرط است

، 3ق، ج .هــ 1425کاشـف الغطـاء،   (1انددانسته» سفه«شود، بلکه برخی به صراحت آن را ضد می
؛ ســید 515و 516ص، ص2ق، ج .هـــ1407؛ حلــی، 542ق، ص.هـــ1423؛ مصــطفوي، 242ص 

دانـیم کـه   ، و مـی )367، ص 3ق، ج .هــ 1405؛ خوانساري، 154ق، سئوال، ص .هـ1429شفتی، 
شـود کـه توانـایی    بـه کسـی گفتـه مـی    » سـفیه «عدم توانایی در اصالح مال است؛ » سفه«منظور از 

، ج ق.هــ 1425حلّـى،  (ندارد » عقل معاش«تشخیص مصلحت مالی خود را نداشته و به اصطالح 
هـم کسـی اسـت    » رشید«که حجر سفیه تنها در امور مالی است، هر روي، چنانبه. 2)103، ص 2

ــائی، 3103ق، ص .هـــ1425لنکرانــی، (دارد » عقــل معــاش«کــه  ، ص 9، ج ق.هـــ1418؛ طباطب
شرط اهلیت تصرف در امـور مـالی اسـت و در امـور غیـر مـالی نظیـر        » رشد«بر این اساس ). 254

رشـد معتبـر   ... ، اقرار به نسب و سرقت و )وجب قصاص استکه م(طالق، ظهار، اقرار به جنایت 
ص ، ص2تـا، ج  بـی ) الـف (امام خمینی (تواند رأساً نسبت به آن امور اقدام کند نیست و سفیه می

ي و و اعلم انه بتعریف الرشد المتقدم، یعرف السفیه المتصف بضده و هو الذي یصرف امواله فی غیر االغراض الصحیحه« .1
).251، ص 9سیدعلی طباطبائی، ریاض، ج (» یفسدها و الیصلحها

).103، ص 2حلی ، کنز العرفان، ج . (»و هو عندنا عقله للمعاشانه البد مع البلوغ من ایناس الرشد، ....«.2
ي علی حفظ المال و التکون معاملته بنحو یجریها العقالء من ي راسخهي و ملکهي باعثهان سفیه هو الذي لیس له حاله.3

ي لدیهم و بعد لعرف ظاهرهي عند اي و مصادیقه واضحهي و عدم االنخداع من المعاملهي و التحفظ عن المغابنهالمکایسه
.ينعم الظاهر اختصاص ذلک باالمور المالیه. ذلک الیحتاج الی تعریف کامل
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عالوه بر این در تأیید این استنباط، تعبیر یکی از فقهـا  ). 313ق، ص .هـ1425؛ لنکرانی، 16و 15
ي جـواز تصـرف و   پس مقتضاي اصل و عمومات ادلـه «: نویسدیبسیار گویا است؛ در آنجا که م

، از حیث کتاب، سنت و اجماع، به مال، آنست کـه  )سفیه(ي حجر این فرد اختصاص داشتن ادله
صـحیح  ... تصرفات غیرمالی، همانند طالق، ظهار و اقرار به جنایتی که موجـب قصـاص اسـت و    

را 2»رشـد در مـال  «مال، اسـتعمال کـرده و تعبیـر    را با » رشد«ي حتی صاحب جواهر واژه. 1»باشد
ي نسـاء  سـوره 6ي همچنـین در تفسـیر آیـه   ). 194، ص 26ق، ج .هــ 1404نجفی، (برد کار میبه
براي اهلیت بیان شده است، روایتـی از معصـوم وجـود    » رشد«که دلیل اصلی شرط بودن ) ابتالء(

معنـا  » حفـظ مـال  «آمده است، و آن را بـه  » فان آنستم منهم رشداً«دارد که در مقام تفسیر عبارت 
دنبـال دارد، در  نیز به دلیل آثار مالی که بـه » نکاح«شود که از دیدگاه فقهی یادآور می. 3اندکرده
لنکرانـی،  (شود و سفیه در انعقاد نکاح نیز محجوراسـت  ي اعمال حقوقی مالی محسوب میزمره

، )الــف(؛ امــام خمینــی 143و144صص، 21، جق.هـــ1414؛ ســبزواري، 313ق، ص.هـــ1425
).310، صق.هـ1425؛ مکارم شیرازي، 97، ص 5ق، ج .هـ1412؛ روحانی، 16، ص2تا، ج بی

از 30ي ي شـماره رسـد تفسـیر رأي وحـدت رویـه    نظـر مـی  با توجه به آنچه که گفته شد، بـه 
ي رشد قـرار داده  امارهکه بلوغ را1210ي اصالحی قانون مدنی، دائر بر اینکه ماده1210ي ماده

تفسیر دقیق و منطبق . آن ناظر بر امور مالی است2ي شود و تبصرهشامل امور مالی و غیرمالی می
ي رشـد از بـین رفتـه    با فقه اسالمی نیست و باید بر این اعتقاد بود که با اصالح انجام شـده، امـاره  

مگـر آنکـه   . اي وجـود نـدارد  مـاره است و در وضعیت فعلی در قانون مدنی براي رشد متعـاملین ا 
، ناظر بـر  1210ي ي کمیسیون استفتائات شوراي عالی قضائی، معتقد شویم که مادههمانند نظریه

ي رشـد قـرار داده و   که بلوغ را اماره) عقود و ایقاعات(طور کلی است تصرفات مالی محجور به
ها را به خواهد آنو او میي آن، مختص موردي است که اموال صغیر در دست ولی بودهتبصره

ایـن تفسـیر   . تصرف صغیري که بالغ شده است، بدهد، که در این فرض باید رشد او احراز شـود 
تـوان بـراي آن، مبنـایی پیـدا کـرده و آن را تـا       نماید، اما در متون فقهی میاگرچه غیرمنطقی می

ند اصـلی حجـر سـفیه    ي ابـتالء کـه مسـت   که ایـن تفکیـک در تفسـیر آیـه    چنان. حدي توجیه کرد
ي و اجماعاً بالمال، انه ي حجر هذا الفرد، کتاباً و سنهي جواز التصرفات، مع اختصاص ادلهمقتضی االصل و عمومات ادله.1

سید علی (» ....ي للقصاصه و اقراره بماال یوجب ماالً کاالقرار الموجبهي من نحو طالقه و ظهاریصح تصرفاته الغیر المالیه
).253، ص 9ج ق ،ه1418طباطبائی،

.الوصف الثانی الذي یتوقف علیه رفع الحجر، الرشد فی المال.2
ایناس : ، قال»اموالهمفان انستم منهم رشداً، فادفعلوا الیهم «، انه سئل عن قول اهللا عزّ و جلّ )ع(و قد روي عن الصادق «.3

).222، ص 4شیخ صدوق، من الیحضرهالفقیه، ج (» الرشد، حفظ المال
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، 1، جق.هــ 1418سـید مصـطفی خمینـی،    (باشد، از سوي برخـی فقیهـان مطـرح شـده اسـت      می
.؛ البته این تفسیر مورد توجه سایر فقیهان قرار نگرفته است)276ص

»بلوغ«از » رشد«تمیز -بند دوم
خص به معناي رشد جسمی و فکري شخص اسـت کـه در اثـر آن شـ    » رشد«که گفته شد، چنان

طور معمول کـودك سـالم همـراه    به. کندصالحیت تشخیص مصالح و مفاسد مالی خود را پیدا می
ي عمومی نیست و گـاه ممکـن   کند اما پرورش عقل، قاعدهبا بلوغ جسمانی، رشد عقلی نیز پیدا می

اسـاس  بر این ). 27، ص 2، ج 1366کاتوزیان، (گاه تحقق نیابد ها به تأخیر بیافتد، یا هیچاست مدت
هـا بـراي تحقـق اهلیـت تصـرف      و موضـوعیت آن » رشـد «و » بلـوغ «ي بـین  ي رابطـه در فقه دربـاره 

اند، یا یکـی از آن دو کـافی اسـت و یـا     طور مستقل شرط تحقق اهلیتو اینکه آیا هر دو به) معامله(
. )9، ص 2، ج ق.هــ 1421، )ب(امـام خمینـی   (ي دیگري است چند احتمال وجود دارد یکی اماره

ارائـه  ) ي نسـاء سـوره 6ي آیـه (ي ابـتالء  این احتماالت مبتنی بر تفسیرهاي مختلفی است که از آیـه 
.شده است

)ي نساءسوره6ي آیه(ي ابتالء تفسیرهاي مختلف از آیه-الف
براي تحقق اهلیت شخص بـه آن اسـتناد   » رشد«و » بلوغ«ترین دلیلی که در اعتبار بنیادي

در تفسـیر  . شهرت دارد» ي ابتالءآیه«ي نساء است که در بین فقها به رهسو6ي شود، آیهمی
ي آراء توان آن را معرکهاین آیه نظرات مختلفی از سوي فقیهان و مفسران مطرح شده و می

چون فهم نظرات مختلف و توجیـه  . دانست؛ آرایی که گاه صد در صد با یکدیگر معارضند
: کنیمي آن را نقل میه است، در اینجا عین آیه و ترجمهآن، مبتنی بر عبارات و مفردات آی

و ابتلوا الیتامی، حتی اذا بلغوا النکاح، فـان آنسـتم مـنهم رشـداً فـادفعوا الـیهم امـوالهم و ال        «
یتیمـان را آزمـایش کنیـد تـا     «: ترجمـه آن . تا آخر آیه» ...تأکلوا ها اسرافاً و بداراً ان یکبروا

هـا را دانـا بـه درك مصـالح     گاه اگر آنل به نکاح پیدا کنند؛ آنکه بالغ شده و تمایهنگامی
ها را حیف و ها باز دهید و به اسراف و عجله اموال آنزندگی خود یافتید اموالشان را به آن

موسوي همدانی، (میل نکنید، بدین اندیشه که مبادا کبیر شوند و اموالشان را از شما بگیرند 
تفسیر این آیه و برداشت فقهی از آن، نظرات ذیل مطـرح  در). 239، ص 4ش، ج .هـ1374

:شده است
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شرط اهلیت صغیر و خروج او از حجر است» رشد«تنها -1
در زمانی کـه احتمـال   (مطابق این نظر، در این آیه به اولیاي صغار امر شده که قبل از بلوغ 

اموالشـان را بـه   » رشـد «ز تا زمان بلوغ،آنان را بیازمایند، و در صـورت احـرا  ) رودرشدآنان می
شود؛ به ایـن معنـا کـه اگـر قبـل از بلـوغ،       البته این تکلیف شامل زمان بلوغ هم می. آنان بدهند

امتحان و اختبار انجام نشد، یا رشد صغیر احراز نشد، بعد از بلوغ بایـد انجـام شـود تـا رشـد او      
مشـمول حکـم اختبـار    اسـت و  ) صـغر (داخل در مغیی ) بلوغ(احراز شود و به اصطالح، غایت 

.شودمی
اوسـت و  » رشـد «مفهوم این تفسیر، آن است که شـرط اصـلی بـراي خـروج صـغیر از حجـر       

» اختبـار «، بعد از بلوغ، دفـع ایـن تـوهم اسـت کـه      »اختبار«علت تشریع . هیچ تأثیري ندارد» بلوغ«
رف بلـوغ از حجـر   نداشته باشـد و بـه صـ   » اختبار«مختص به قبل از بلوغ دانسته شود و بالغ نیاز به 

بنا بر ایـن تفسـیر، صـغیر نیـز     ! خارج شده، و اموالش به تصرف او داده شود، هر چند رشید نباشد
امکان دارد رشید باشد و از حجر خارج شود، چنان که بالغ نیز امکان دارد سـفیه بـوده، از حجـر    

، ج ق.هــ 1421، )ب(امـام خمینـی   (است » رشد«مالك رفع حجر و اهلیت شخص . خارج نشود
).144، ص ق.هـ1429مازندرانى، ؛ 10و9ص، ص2

شرط اهلیت صغیر و خروج او از حجر است » بلوغ«یا » رشد«یکی از-2
برطبق این نظر براي اینکه صغیر از حجر خارج شده، داراي اهلیت شود، یا باید رشد او ثابت 

صغیر باید او را آزمایش کرد؛ اگر بر این اساس قبل از بلوغ، براي احراز رشد . شود یا بالغ گردد
شود، اما اگـر رشـد او احـراز نشـد، بـه محـض       رشد او قبل از بلوغ احراز شد، از حجر خارج می

در آیـه بـراي   » حتـی «در ایـن تفسـیر،   . شـود اینکه بالغ شد، از حجر خارج شده، داراي اهلیت می
تـا  » اختبـار و آزمـون  «ر بـه  امـ . نیسـت ) مغیی(در حکم ماقبل آن ) غایت(غایت است و مابعد آن 

رود اما با بلوغ او، دیگر نیاز به آزمون و اختبـار  زمان قبل از بلوغ است که احتمال رشد صغیر می
ي ي صغیر رشید صحیح اسـت، چنـان کـه معاملـه    بنابراین معامله. نیست» رشد«منظور احراز او، به

ــالغ غیــر رشــید نیــز صــحیح مــی  ؛ 11و10ص ، ص2، جق.ـهــ1421، )ب(امــام خمینــی(باشــد ب
).144، ص ق.هـ1429مازندرانی 

بـه  . البته لزوم احراز رشد، قبل از بلوغ وکفایت بلوغ، به نحو دیگـري نیـز تحلیـل شـده اسـت     
ي رشد است نه اینکه طریق مستقلی براي رفـع حجـر باشـد، و    اماره» بلوغ«اعتقاد برخی از فقیهان 
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، )ب(امـام خمینـی   1؛107، ص 1ق، ج ..هــ 1406، ایروانـی (به اصطالح موضوعیت داشته باشـد  
شرط اهلیت » رشد«مطابق این نظر ). 145، صق.هـ1429؛ مازندرانی 107، ص 2، ج ق.هـ1421

است و قبل از بلوغ باید از طریق اختبار احراز شود، اما بـا رسـیدن بـه سـن بلـوغ، شـخص رشـید        
بـر ایـن اسـاس،    . خـالف آن ثابـت شـود   شود، و نیاز به احراز رشد نـدارد، مگـر آنکـه    فرض می

.ي صغیر رشید نافذ است، اما معامله بالغ غیر رشید نافذ نیستمعامله

بلوغ و رشد هر دو شرط اهلیت صغیر و رفع حجر اوست-3
مطابق این نظر براي اینکه صغیر از حجر خارج شده، داراي اهلیت شود، باید عالوه بر بلـوغ،  

یکی از شرایط اهلیت صـغیر اسـت و   » بلوغ«و » بلوغ«، غیر از »رشد«بر این اساس. رشید هم باشد
در آیه، براي غایـت اسـت، و تکلیـف    » حتی«ي طبق این نظر کلمه. است» رشد«شرط دیگر آن، 

به این معنا کـه اگـر قبـل از بلـوغ،     . امتحان و اختبار، قبل از بلوغ، شروع و تا زمان بلوغ ادامه دارد
اما اگـر بـه هـر    . شودکنیم و بعد از بلوغ از حجر خارج میبلوغ صبر میرشد صغیر احراز شد، تا

دلیل رشد او قبل از بلوغ احراز نشد، بعد از بلوغ تا زمانی که رشد او احراز نشده، از حجر خارج 
1421، )ب(امـام خمینـی   (توان اموالش را بـه تصـرف او داد   شود و نمینشده، داراي اهلیت نمی

» بلـوغ «شاید گفته شود اگر بـراي اهلیـت،   ). 145، ص ق.هـ1429مازندرانی ؛11، ص2، ج ق.هـ
ي وجوب اختبار قبـل از بلـوغ   شود، فلسفههم شرط است، و بدون آن، شخص داراي اهلیت نمی

چیست؟ در پاسخ گفته شده براي آنکه اهلیت صغیر و به تصرف دادن امـوال او بعـد از بلـوغ بـه     
دهـد، او  که ولی صغیر قبل از بلوغ از زمانی که احتمال رشد صغیر را میتأخیر نیافتد؛ به این معنا 

را امتحان کند، و در صورت احراز رشد، به محض رسیدن به سن بلوغ، اموالش را به تصـرف او  
در حـالی  ). 145، ص ق.هــ 1429؛ مازندرانی 12، ص2، ج ق.هـ1421، )ب(امام خمینی (بدهد 

ر از طریق آزمون احراز نشود، احتمـال دارد بعـد از بلـوغ و رشـد،     که اگر قبل از بلوغ، رشد صغی
.همچنان محجور تلقی شود، امري که بر خالف شرع و ظلم در حق شخص بالغ رشید است

ي سـوم اسـت؛   ي چهارمی هم وجود دارد که چون به لحـاظ نتیجـه هماننـد نظریـه    البته نظریه
اهلیـت اوسـت، و تنهـا در تجزیـه و تحلیـل      هر دو شرط رفع حجر صـغیر و » رشد«و » بلوغ«یعنی 

و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان «ي، ي معامالت الصبی علی الرشد، من اآلیهي انّ المدار فی صحهال یبعد استفاده«.1
ي و انه مع استیناس ي استدراکاً عن صدر اآلیهي االخیرهون الجملهعلی ان تک،»...آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم

ي له، بل یستفاد ي الی الرشد بال موضوعیهالرشد الیتوقف فی دفع المال و الینتظر البلوغ و انّ اعتبار البلوغ طریقی، اعتبر اماره
.»ي من االخبار ایضاًهذا المعنی من عده
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ي بـراي غایـت و در نظریـه   » حتـی «ي سـوم  به این معنـا کـه در نظریـه   (عبارات آیه متفاوت است 
بـه امـام   . ك.ر(از بیـان مسـتقل آن خـودداري شـد     ) چهارم براي ابتداء و بـه معنـاي تعلیـل اسـت    

).145ص ، ق.هـ1429؛ مازندرانی، 12، ص2، ج ق.هـ1421، )ب(خمینی 

بلوغ و رشد، هر دو شرط رفع حجر صغیر و تحقـق اهلیـت   -ي مشهور فقهانظریه-ب
اوست

توان گفت اجماع فقهـاي امامیـه بـر آن قـرار     اي که در فقه امامیه شهرت دارد، بلکه مینظریه
، »بلـوغ «و صحت معامالت او، عالوه بر ) اهلیت او(گرفته است، آنست که براي رفع حجر صغیر 

هر دو شرط رفـع حجـر صـغیر و جـواز بـه      » رشد«و » بلوغ«عبارت دیگر به. هم الزم است» رشد«
، ج ق.هــ 1407، )الف(شیخ طوسی (طور مستقل است تصرف دادن اموال او و انجام معامالت به

؛ 251، ص ق.هــ 1417ابـن زهـره،   ؛ 284، ص 2، ج ق.هــ 1387، )ب(، شیخ طوسی 285، ص 3
ص ، ص2، ج ق.هــ 1408، )الـف (محقق حلـی  1؛562، ص 2، ج ق.هـ1410ابن ادریس حلی ،

؛ 200، ص 14، ج ق.هــ 1414ي حلـی،  ؛ عالمـه 307، ص ق.هــ 1421، ؛ قمی سبزواري85و 84
ق، .هــ 1417آبـى،  ؛ 515، ص 2، ج ق.هـ1407حلّى، ؛ ....... ، صق .هـ1418، )ب(محقق حلی 

، )ب(شــهید ثــانی 2؛150و 149ص ، ص4، ج ق.هـــ1413، )الــف(؛ شــهید ثــانی 553، ص 1ج 
، ق.هــ 1418؛ طباطبـایی،  186، ص 5، ج ق.هـ1414؛ محقق کرکی، 416، ص 1ق، ج .هـ1384

، ص 26ق، ج .هـــ1404نجفــی، 3؛193، ص 9، ج ق.هـــ1403؛ مقــدس اردبیلــی، 249، ص 9ج 
، ق.هــ 1422؛ اصـفهانی،  5ص ، 1، جتا بی؛ مظفر، 367، ص 3، ج ق .هـ1405خوانساري، 4؛48

؛ جزایري، 125، ص 21، ج ق .هـ1414؛ سبزواري، 245، ص 3تا، ج ، بی)الف(؛ خوئی484ص 
، ج ق.هــ 1421، )ب(؛ امام خمینـی 262، ص 4، ج ق.هـ1427؛ صدر، 92، ص 4، ج ق.هـ1416

.)143، ص ق.هـ1429؛ مازندرانی، 336، ص 2ق، ج .هـ1432؛ سیستانی، 12، ص 2
بـراي رفـع   » رشد«و » بلوغ«تأمل شود، لزوم دو شرط » ابتالء«ي اگر در مفردات و ترکیب آیه
ظاهر آیه آنست که براي اینکه اموال یتیم بـه تصـرف او داده   . حجر به روشنی قابل استنباط است

ي منه عن المال و خالف فی المسأله و المؤالف، انّ االب بعد البلوغ و الرشد تخرج الوالیهفال خالف بین اصحابنا، الم«.1
.»یجب تسلیمه الیها

.هذا عندنا موضع وفاق.2
.الشک ان الرشد معتبر فی رفع الحجرو دفع المال الی البالغ الذي هو صاحبه و مالکه، باالجماع و النص.3
ه رفع الحجر، الرشد فی المال، بالخالف اجده فیه، بل االجماع، بقسمیه علیه، بل الکتاب و الوصف الثانی الذي یتوقف علی.4

.ي علیه ایضاًي دالهالسنه
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صغار را قبل رسـیدن بـه سـن    «در واقع معناي آیه آنست که . شود، باید رشد و بلوغ او ثابت شود
احـراز  ) بـه وسـیله آزمـایش سـابق    (بلوغ آزمایش کنید، زمانی که بالغ شدند، اگـر رشـد آنـان را    

ي کلمــه). 109، ص 26ق، ج .هـــ1404نجفـی،  (» کردیـد، اموالشــان را بـه تصــرف آنـان بدهیــد   
از زمان صـغر شـروع و تـا زمـان بلـوغ      » اختبار و آزمایش«در آیه براي غایت است، یعنی » حتی«

د و در زمان بلوغ هم استمرار دارد، تا اگر رشد وي احراز شد، اموالش بـه تصـرف او   یابادامه می
» اختبـار و آزمـایش  «مفهـوم نـدارد، یعنـی آیـه در صـدد بیـان حـدود زمـانی         » غایـت «داده شود؛ 

تا زمان بلـوغ ادامـه یابـد و بعـد از آن     » اختبار«اي که انتهاي آن معین باشد، نبوده است، تا گونهبه
قبل از بلوغ انجام شـود  » اختبار«داشته باشد، بلکه آیه در صدد بیان این نکته بوده که باید وجود ن

تا با احراز رشد، و به محض بلوغ، اموال صغیر به تصرف او داده شود و بعـد از بلـوغ و رشـد، بـه     
، )ب(امـام خمینـی  (ي عدم احـراز رشـد او، از تصـرف در امـوالش محـروم نشـود       ناروا و به بهانه

در زمانی کـه  (قبل از بلوغ است » اختبار و آزمایش«این امر که زمان ). 15، ص 2ق، ج .هـ1421
طباطبـائی،  (، مورد تأیید تمام فقهاست، با همان توجیهی که بیان شـد  )روداحتمال رشد صغیر می

، ص 3تا، ج ؛ فیض کاشانی، بی110، ص 26ق، ج .هـ1404؛ نجفی، 250، ص 9ق، ج .هـ1418
؛ 166، ص 4، ج ق.هــ 1413، )الف(؛ شهید ثانی184، ص 5، ج ق.هـ1414حقق کرکی، ؛ م157

).102، ص 2، ج ق.هـ1425، )مقداد(حلّى ، 284، ص 2، ج ق.هـ1407، )الف(طوسی
را شـرط خـروج   » رشـد «و » بلـوغ «ي مشهور در فقـه پیـروي کـرده و    قانون مدنی نیز از نظریه

.).م.ق211ي ماده(است صغیر از حجر و اهلیت او دانسته 

اعمال حقوقی اوعدم تفاوت بین دادن مال به تصرف صغیر و تصرفات و-بند سوم
اند که اموال صغیر در تصرف ولـی اوسـت   را ناظر بر موردي دانسته» ابتالء«ي برخی از فقها آیه

و بـا رسـیدن بـه    او را احـراز کنـد   » رشـد «و او براي اینکه بخواهد آن را به تصرف صغیر بدهد، باید 
، شـامل  »احراز رشـد از طریـق امتحـان   «سن بلوغ، اموالش را به تصرف او بدهد و معتقدند که حکم 

، ق.هــ 1413؛ قمـی،  23، ص30، ج ق.هــ 1418، )ب(خوئی (شود تصرفات و معامالت صغیر نمی
را ظـاهر آیـه هـم ایـن اسـتنباط     . 1)276، ص1، ج ق.هـ1418؛ سید مصطفی خمینی، 231، ص 2ج 

حق آنست که صرفاً بـه ظـاهر آیـه    . کند اما این نظر مورد توجه اکثر فقها قرار نگرفته استتأیید می
توجه نشود، بلکه باید دنبال معناي واقعی آن بود و تفسیر منطقی از آن ارائـه کـرد و هـم داسـتان بـا      

ي الی ي ناظرهي، الن البحث هنا حول عقد الصبی، سواء کان یتیما، اولم یکن، و اآلیهها اجنبیه عن المسألهو التحقیق آن«.1
» ي الی تصرفاته و عقوده و ایقاعاتهو لیست ناظره..... ، و حفظ الیتامی عن الوقوع فی المهالک، حفظ اموال الیتامی عن الضیاع

).276، ص 1، ج 1418سید مصطفی خمینی،(
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صـغیر اسـت و   ) تعقـود و ایقاعـا  (مشهور فقها بر آن بود که آیه ناظر بر هر نوع تصـرفات حقـوقی   
دادن مـال بـه تصـرف    «کنـد و از ایـن جهـت    حکم کلی رفع حجر صغیر در امور مـالی را بیـان مـی   

بـراي اثبـات   (مشهور فقها در باب حجر و در مبحث اسباب رفع حجـر صـغیر   . ویژگی ندارد» صغیر
، 3ق، ج .هــ 1407، )الـف (طوسـی  (اند به این آیه استناد کرده) لزوم بلوغ و رشد براي رفع حجر او

، ص 5، ج ق.هــ 1414؛ محقـق کرکـی،   562، ص 2، ج ق.هــ 1410؛ ابن ادریس حلـی،  285ص 
؛ .....، ص1ق، ج .هــ 1384، )ب(بـه بعـد؛ شـهیدثانی    245، ص 9ق ، ج .هــ 1418؛ طباطبائی، 186

، )الـف (به بعد؛ خویی396، ص 1، ج ق.هـ1413به بعد، نائینی، 48، ص 26ق، ج .هـ1404نجفی، 
، 6، ج ق.هــ 1405بـه بعـد؛ خوانسـاري،    94، ص 1، ج تـا بی؛ مظفر، 245و244ص ، ص3تا، ج بی

، ص 2ق، ج .هــ 1421، )ب(؛ امـام خمینـی  262، ص 4ق، ج .هـ1427به بعد؛ شهید صدر، 266ص 
).295ق، ص .هـ1425؛ لنکرانی، 20

مـال صـغیر بـه    صراحت اختصـاص مـدلول آیـه بـه مـوردي کـه      امام خمینی در کتاب بیع، به
کند و جواز دادن مال به تصرف صغیر را معلـول رفـع حجـر و    شود را نفی میتصرف او داده می

» بلـوغ «که براي رفع حجر صغیر چنین یکی از فقهاي معاصر ضمن بیان اینهم. 1دانداهلیت او می
کنـد، و  ستناد مـی ي ابتالء اعنوان دلیل کتابی، به آیهشرط است و بیان دالیل مختلف، به» رشد«و 

. 2)138: 21، ج ق.هـ1414سبزوراي، (شمرد آن را دلیل اصلی بر می
کـه در صـدر   توضیح آن. بوده است» دادن مال به تصرف صغیر«البته شأن نزول آیه در مورد 

متـوفی  . گـذارد اسالم شخصی به نام رفاعه  فوت کرده، و فرزندي به نام ثابت از خود برجاي می
آمده و در مـورد  ) ص(خود اموالی دارد، و بعد از فوت او، برادرش نزد رسول خدا در نزد برادر 

کنـد و ایـن آیـه    که کی باید اموالش را به تصرف او بدهد، پرسش میاش و ایني یتیمبرادر زاده
امـا نـه مفسـران و نـه فقهـا      ). 147مصنف، اسباب نزول القرآن، ص (شود در پاسخ به آن نازل می

ي کلی بـراي رفـع حجـر صـغیر را     اند و از آن،  قاعدهآیه را مختص به مورد ندانستهگاه این هیچ
رشـد و  «چه مسلم است، از دیدگاه فقهـی، بـراي رفـع حجـر صـغیر      بنابراین آن. انداستنباط کرده

خواهـد بـه تصـرف او    الزم است و از این جهت بین اموالی که در دست ولی اوست و مـی » بلوغ

ي رفع حجره، و استقالله و صیرورته بالرشد و البلوغ کسائر الناس، فالیحل ماله بال اذنه و طیب ي الکریمهفیفهم من اآلیه«.1
.150ه ق، ص 1429مازندرانی،: همچنین براي تعبیر مشابه رش) 20، ص 2ه ق، ج 1421،)ب(خمینیامام (»نفسه

آورد و به عنوان دلیل کتابی، به آیه ابتالء استناد ایشان در توجیه حجر سفیه در امور مالی به طورکلی ادله مختلف می.2
ي، فمن الکتاب قوله تعالی، و ابتلوا الیتامی، ي االربعهالدلهیمکن ان یستدل علی ثبوت الحجر للسفیه با« :نویسدکند و میمی

، فان ظهور هما فی حجر السفیه عن ...حتی اذا بلغوا النکاح، فان آنستم منهم رشداً، و قوله تعالی، التأتوا السفهاء اموالکم 
.»التصرف مما الینکر عنه العرف
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.ت حقوقی او در اموالش، تفاوتی وجود نداردبدهد و سایر تصرفا
اصـالحی قـانون مـدنی کـه مقـرر      1210ي مـاده 2ي شود که  تبصرهبر این اساس روشن می

تـوان بـه او داد کـه رشـد او ثابـت      اموال صغیر را که بالغ شده است در صورتی مـی «داشته است 
ایـد آن را خـالف نظـر مشـهور     ، بر مبناي برداشت سطحی از فقه تنظیم شده اسـت و ب »شده باشد

چنین نظر کمیسیون اسـتفتائات شـوراي عـالی قضـائی کـه بـه ظـاهر مـاده صـحه          هم. فقها دانست
2ي ناظر بر حکم حجر است در امـوال وي و تبصـره  1210ي ماده«گذاشته است، با این بیان که 

از رشـد پـس از بلـوغ    ي اموال صغیر که در اختیار دیگر است که با احـر ماده، ناظر است بر اداره
و یا بـه بیـان   ) 26/7/62ي مورخ نظریه(» شود و اال در اختیار ولی باقی خواهد ماندبه وي داده می

مربوط به امـوالی اسـت کـه در زمـان بلـوغ در تصـرف صـغیر اسـت،         1210ي اصل ماده«: دیگر
امـا در  . استنسبت به این اموال محجور، بلوغ کافی براي رفع حجر و استقالل صغیر در تصرف

مورد اموالی که قبل از بلوغ صغیر در تصرف دیگري بوده، به محض رسیدن مالک به سن بلـوغ  
ها را تحویل صاحب آن داد و رفع حجر نسبت به ایـن امـوال منـوط بـه احـراز رشـد       توان آننمی

، بـرخالف فقـه و نظـر مشـهور فقهـا و غیرمنطقـی و غیرعقالیـی        )8/2/63ي مـورخ  نظریه(» است
ست؛ زیرا اگر بپذیریم که صغیر قبل از بلوغ و احراز رشد، محجور است و در امـور مـالی خـود    ا

حق تصرف ندارد، تفاوتی بین اموالی کـه در تصـرف اوسـت بـا امـوالی کـه در تصـرف ولـی او         
.باشد، وجود نداردمی

ضرورت اثبات رشد و چگونگی آن-مبحث دوم
به حکم دادگاهو عدم نیاز» رشد«کفایت علم به -بندیکم

بایـد  » رشـد «بیـان نشـده اسـت، بنـابراین     » رشد«ي خاصی براي تحقق در فقه، عالمت و نشانه
احراز شود؛ اما در مورد چگونگی احراز آن، گفته شده که باید از طریق آزمـون و اختبـاري کـه    

محقـق  (کنـد  او علم پیدا » رشد«صغیر را احراز کند، یا نسبت به » رشد«دهد، ولی صغیر انجام می
؛ محقـق کرکـی،   150، ص 4، ج ق.هـ1413، )الف(؛ شهیدثانی85، ص 2، ج ق.هـ1408حلی، 
ـــ1414 ــایی، 184، ص 5، ج ق.ه ـــ1418؛ طباطب ــانی  249، ص 9ق، ج .ه ــهید ث 1422، )ج(؛ ش

روحـانى،  ؛ 487، صق.هــ 1422؛ اصـفهانی، 187، ص 3تـا، ج  ؛ فیض کاشانی، بی413، ص ق.هـ
به این طریق که ولی صغیر معامالت یا انجام اعمال خاص را از صـغیر  ). 98ص 5ج ، ق.هـ1412

طور مثال خرید کاال و یا انجام کارهاي معینی را به او واگذار کند، و در صورتی کـه  بخواهد؛ به
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کند و اعمال غیرعقالیی انجـام نـداده، از تضـیع    علم پیدا کرد او همانند یک فرد رشید، عمل می
، ص 4، ج ق.هــ 1413، )الـف (شهید ثـانی  (شود کند، رشد او ثابت مید جلوگیري میاموال خو

1418؛ طباطبـایی  487ق، ص .هــ 1422؛ اصـفهانی،  413، ص ق.هــ 1422، )ج(؛ شهید ثانی150
، 2تـا، ج  ؛ فـیض کاشـانی، بـی   184، ص 5، ج ق.هــ 1414؛ محقق کرکـی،  249، ص 9ق، ج .هـ

را در فـرد احـراز کـرد و    » ي رشدملکه«اي باشد که بتوان گونههآزمون و امتحان باید ب). 187ص
صورت عقالیی و به مصلحت خود انجـام  طور تصادفی بهاي را بهکه شخص معاملهاال صرف این

دهد و یا در مورد خاصی که کاري به او واگذار شده، هماننـد رشـید عمـل کنـد، کـافی نیسـت،       
را داراسـت و در هـر مـورد هماننـد فـرد رشـید عمـل        » دي رشملکه«بلکه باید ثابت شود که وي 

، 5، ج ق.هــ 1414؛ محقـق کرکـی،   150، ص 4، ج ق.هــ 1413، )الف(شهید ثانی(خواهد کرد 
نیاز به حکم دادگاه ندارد و هیچ یـک از فقهـا بـه    » رشد«چه مسلم است، احراز اما آن). 184ص 

رفـع  «و » رشـد «انـد بـراي احـراز    حت گفتـه صـرا اند، بلکه برعکس برخی بـه این امر اشاره نکرده
» رشـد «چه الزم است، آن است که ولـی صـغیر نسـبت بـه     نیاز به حکم دادگاه نیست و آن» حجر

).95، ص 5، ج ق.هـ1412روحانی، (صغیر علم پیدا کند 
وجـود آن را از هـر   ) یـا ظـن قـوي   (بر این اساس شارع براي اثبات رشد صـغیر، صـرف علـم    

آید، کافی دانسته و در صورت بروز اختالف نیز بینه و شهادت شـهود را بـراي   دستطریق که به
ص 3تـا، ج  ؛ فـیض کاشـانی، بـی   97، ص 5ق، ج .هــ 1422روحـانی،  (داند اثبات آن کافی می

؛ و هیچ یک از فقها رسیدگی و صـدور حکـم دادگـاه را    )250، ص 9، ج 1418؛ طباطبایی، 188
حقیقـت شـرعیه   » رشـد «عـرف اسـت، زیـرا مفهـوم     » رشد«ك احراز معیار و مال. اندالزم ندانسته
توان حدود و ثغور آن را در شرع تعیین کـرده و بـراي احـراز آن، معیـار خاصـی را      نیست و نمی

ي و ارائـه » رشد«صاحب جواهر، تالش آن دسته از فقیهان را که در صدد تبین معناي .معین کرد
انـد را بیهـوده دانسـته و اظهـار     احـراز رشـد او برآمـده   معیاري براي آزمون و اختبار صغیر جهت

دارد که اصوالً آزمون و اختبار صغیر براي احراز رشد موضوعیت ندارد، و احراز رشد لزومـاً  می
صـغیر بـدون آزمـون و    » رشـد «ي طریقیت دارد؛ چه بسـا  منوط به اختبار نیست، بلکه اختبار جنبه

.1)48-50ص صق، .هـ1404نجفی، (اختبار احراز شود 

ي الرشد، کالغزل و االستغزال، و حاله، و انما هو طریق من طرق معرفهي بو ستعرف عدم وجوب االختبار باالعمال الالئقه.1
ي عدم توقف تحقق الرشد عرفاً علی ذلک، بل قد یتحقق عرفاً بدونه، کما هو واضح ضروره... السنج و االستنتاج فی االنثی، 

ف به تضییع للعمر فیما الینبغی ي الکالم فی تحقق مصداق الرشد فی المال مع وفاء العرو بالجمله اطاله. بادنی تأمل
).150، ص 26ه ق، ج 1404نجفی،(
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ي رشد و عدم مخالفت آن با شرع جواز تأسیس اماره-بند دوم
بـراي تسـهیل در اثبـات و    . یک امر ثبوتی است، بحث اثبات آن نیز مطرح است» رشد«چون 

جلوگیري از نزاع و دعوي، تأسیس اماره یا اصل عملی در فقه و حقوق موضـوعه امـري متـداول    
و آثار آن در اعمـال حقـوقی و حفـظ    » رشد«در مورد بحث نیز با توجه به اهمیت موضوع . است

معـین شـده اسـت،    » سن رشد«عنوان هاي حقوقی، سن مشخصی بهتمام نظامامنیت معامالت، در
شـود، مگـر   ي رشد تلقی شده، شـخص، رشـید فـرض مـی    اي که رسیدن به آن سن، امارهگونهبه

ضرورت و فواید چنین تأسیسی بر کسی پوشـیده نیسـت، زیـرا ایـن     . که خالف آن ثابت شودآن
ي رشـد یـک   امـاره . شـود هـا مـی  اري از دعاوي و نزاعامر موجب امنیت معامالت شده، مانع بسی

از یک سو فردي که به آن سن معـین رسـیده، رشـید    : ي نسبی است و ایجاد آن دو اثر دارداماره
کـه خـالف آن ثابـت شـود، از سـوي دیگـر قبـل از رسـیدن بـه آن سـن،           شود مگر آنفرض می

.ثابت شودکه خالف آن شود، مگر آنفرض می) محجور(شخص، غیر رشید 
ي رشـد و تعیـین سـن    جا که نگارنده تحقیق کرده است، تأسیس امـاره در فقه اسالمی، تا آن

. انـد عنوان سن رشد، به وضوح مطرح نبوده است، اما فقهـا بـا ایـن موضـوع بیگانـه نبـوده      معین به
ي رشـد  رهي ابتالء ارئه کرده سن بلـوغ را نشـانه و امـا   یکی از فقهاي معاصر با تفسیري که از آیه

که عدم رشد او ثابـت  داند مگر آندانسته و رسیدن به سن بلوغ را براي رفع حجر صغیرکافی می
انـد،  عنوان یک نظر مطرح کردهدیگران نیز آن را به). 107، ص 1ج . ق.هـ1406ایروانی، (شود 

برخـی  از). 11، ص1ق، ج .هــ 1421، )ب(امـام خمینـی  (انـد  هرچند درنهایت آن را تأیید نکرده
ي رشـد  توان استنباط کرد که گذشت مدت زمانی از سـن بلـوغ قرینـه و امـاره    متون فقهی نیز می

؛ 368ص 3، ج ق.هـــ1405خوانســاري، (کــه خــالف آن ثابــت شــود شــود مگــر آنتلقــی مــی
حال این سوال اساسی مطرح است که اگـر سـن مشخصـی    ). 97، ص 5ق، ج .هـ1412روحانی، 

ي رشـد تلقـی شـود    گـذار معـین و امـاره   عنـوان سـن رشـد از سـوي قـانون     به) سن بلوغ یا باالتر(
اي که با رسیدن به آن سن، شخص رشید محسوب، و قبـل از رسـیدن بـه    گونه، به)ي نسبیاماره(

که خالف آن ثابـت شـود، آیـا بـرخالف شـرع اسـت؟       آن سن، محجور به حساب آید، مگر آن
در تأییـد  یسـت؛ معینی براي رشد، برخالف شرع و فقـه ن تعیین سن ه و رسد تأسیس امارنظر میبه

:آن باید گفت
ویژه به؛دشونمی) ا افزایش آنیکاهش (رشد، موجب تغییر سن رشد يه، تأسیس اماراوالً

اثبـاتی  يهرشـد، فقـط جنبـ   يهامـار تأسـیس .سن معینی براي رشد وجود ندارد،که در فقهاین
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ست که اگر کسی مدعی تحقق رشـد قبـل از   ا، آنشتنها اثر. دهددارد و واقعیت را تغییر نمی
.و بعد از آن نیز، مدعی عدم رشد باید دلیل اقامه کندند کرا ثابت سن معین باشد، باید آن

» حقیقـت شـرعیه  «الح طیک مفهـوم عرفـی اسـت و بـه اصـ     » رشد«، از دیدگاه فقهیثانیاً
عـرف اسـت کـه چـارچوب     ،ه ایننیست که حدود و ثغور آن در شرع معین شده باشد، بلک

، ص 21، ج ق.هــ 1414سبزواري،؛49، ص 26، ج ق.هـ1404نجفی، (کند را معین میآن
مفهـوم  تبیـین بـراي  ن هایتالش برخی از فق،حتّی یکی از فقها بعد از بیان این موضوع).149

، ق.هـ1404نجفی، (داند فقه خارج میموضوع را از قلمرو آنه،را تضییع عمر دانست» رشد«
هم عرفی است و بـه تعبیـر   »رشد«اثبات يهاز سوي دیگر چگونگی و نحو. )49، ص 26ج 

موضوعیت ندارد، بلکه طریقی براي احـراز  صغیر ار بامتحان و اخت؛ حتیداردطریقیت فقها، 
1404نجفـی،  (کنـد  دیگري رشد او احراز شـود، کفایـت مـی   رشد است و اگر از هر طریق 

ست که ولی یـا  اهدف آن. 1)149، ص 21ق، ج .هـ1414؛ سبزواري، 49، ص 26ق، ج .هـ
بـر ایـن   .پیـدا کنـد  )ظـن قـوي  (رشد در شخص صغیر علم ي ملکهوجودبهطریقیحاکم به 

يعـه تواند از یک زمان به زمان دیگر و از یـک جامعـه بـه جام   اساس مالك و معیار آن می
گذار بر مبنـاي عـرف موجـود در آن جامعـه و     اي قانونحال اگر در جامعه.دیگر تغییر کند

یا طرق دیگر بـه ایـن نتیجـه    ءآن و از طریق استقراجغرافیاییوضعیت اجتماعی، فرهنگی و 
شـوند، و رسـیدن بـه آن    طور معمـول رشـید مـی   برسد که اشخاص با رسیدن به سن معین، به

و رشـد قـرار دهـد   يهتواند آن را امارکند، میتحقق رشد ایجاد مینسبت بهظن قوي ، سن
.این امر خالف شرع نیست

داننـد  را که مدتی از بلوغ او گذشته است، رشـید مـی  یست که شخصا، بناي عقال بر آنثالثاً
یـا  ،کـه خـالف آن ثابـت شـود    بیننـد مگـر آن  نمـی و اثبـات رشـد او   ار و امتحـان  بو نیازي به اخت

روحــانی، 368ص 3، ج ق ه1405خوانســاري، ( اي بــر خــالف آن وجــود داشــته باشــد قرینــه
رشـد قـرار دهـد، در واقـع     ي هگذار سن معینی را امـار حال اگر قانون).97، ص 5، ج ه ق1412
البتّـه ایـن امـاره بایـد نسـبی      .ی و عرفی است که از سوي شرع منع نشده استعقلاین حکم تأیید

رشـد  ) سن رشـد (ل از سن معین یعنی بتوان قب؛ باشد تا امکان اثبات خالف آن وجود داشته باشد
.، عدم رشد او را ثابت کردبعد از آناو و 

ي الی المتعارف و ي االختبار و کمیته موکولهي و کیفیهي خاصهي، ال ان تکون له موضوعیهالریب ان االختبار له طریقه.1
ط کله حکم الثقات المطلعین علی السفه ي؛ و المنالیس امراً تعبدیاً، شرعیاً؛ و یختلف باختالف االشخاص و العادات و االمکنه

).149، ص 21سبزواري، مهذب، ج (ي و الرشد؛ فمع حکمهم بثبوت الموضوع یترتب الحکم ال محاله
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و ،از یـک سـو  تکلیفـی بـه شـخص،   بین بلوغ شرعی از حیث تعلق احکـام  امکان دارد، رابعاً
تمیز قائل شد و بر آن بود که سـن بلـوغ   از سوي دیگر، عرفی دارد يهرشد در معامالت که جنب

مقـرر  و فقـه  ست کـه در شـرع   اهمان) عباديعلق تکالیف شرعیو ت(و رشد براي انجام عبادات 
گـذار  قـانون (حـاکم شـرع   ،اما در مورد معامالت، بنا بـر مصـالح و وضـعیت موجـود    ،شده است

، 21، ج ه ق1414سـبزواري،  ( تواند سن معینی را براي رشد در معـامالت قـرار دهـد    می) عرفی
.)120ص 

انسهدر حقوق فر» رشد«وضعیت -بخش دوم
شـناخته شـده نیسـت و بـه     » بلـوغ «در حقوق فرانسه، برخالف نظام حقوقی ایران و اسالم مفهوم 

کسی که بـه سـن کبـر برسـد، داراي اهلیـت فـرض شـده،        . مطرح شده است1»کبر«جاي آن مفهوم 
شـود، مگـر   که خالف آن ثابت شود و کسی که به سن کبـر نرسـیده، محجـور فـرض مـی     مگر آن

رسـیده، رشـد او نیـز ثابـت شـده و بـه اصـطالح از حجـر         ) تر از سن کبـر پایین(ی که به سن معینآن
افـرادي کـه   - 1:انـد بر این اساس در حقوق فرانسه اشخاص داراي اهلیت دو دسته. خارج شده باشد

متقـابالً افـراد   . 3)انـد از حجر خارج شده(صغاري که رشد آنان ثابت شده - 22اند؛به سن کبر رسیده
).سفیه و مجنون(کبار حمایت شده - 2صغار از حجر خارج نشده؛ - 1: اندیز دو دستهفاقد اهلیت ن

انداشخاصی که به سن کبر رسیده-مبحث یکم
سن کبر-بند یکم

سال کاهش یافـت  21این سن به 1964سال بود؛ در سال 25در حقوق قدیم فرانسه سن کبر 
. سـال اسـت  18حاضـر سـن کبـر، همـان     سال تعدیل شد و در حال 18به 1974و سپس در سال 

سالگی حاصل شده، و شخص بـا رسـیدن   18کبر در «: فرانسه مقرر داشته است. م.ق488ي ماده
مطابق این ماده تفـاوتی بـین دختـر و پسـر     . »ي اعمال حقوقی را داردبه این سن اهلیت انجام کلیه

شـود و  از والـدین مسـتقل مـی   رسد، اهلیـت مطلـق دارد و   طفلی که به سن کبر می. 4وجود ندارد
1. Majorité
2. Le majeur
3.Le mineur e‘mancipe′

ستدر تمام کشورهاي اروپایی معین شده ا) اهلیت(سال به عنوان سن کبر و خروج از حجر، 18سن .4
(www.cecbelgique.be)

.سال به عنوان سن کبر و اماره رشد مقرر شده است18نیز سن ) نظیر مصر، عراق، لیبی(در کشورهاي عربی تحت تأثیر حقوق فرانسه 
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او در ایـن سـن تنهـا    . گیري کنـد ترین امور زندگی خود تصمیمترین و مهمتواند براي سختمی
تکلیــف اخالقــی دارد کــه بــه والــدینش احتــرام بگــذارد و بــا آنــان بــا حســن نیــت رفتــار کنــد   

)Carbonnier, 1996,p.187, n˚ 115 .(     سـال  18ن مقابل کبر، صغر است و بـه شخصـی کـه بـه سـ
).فرانسه.م.ق388.م(شودنرسیده باشد، صغیر گفته می

ي رشد و اهلیتسال اماره18سن -بند دوم
ي رشد و اهلیـت اسـت؛ بـه    اماره) سال18(فرانسه، سن کبر. م.ق488و1123مستبط از مواده

18کسـی کـه بـه سـن     (متقابالً صغیر.شوداین معنا که شخصی که به این سن برسد اهل فرض می
شود و اهلیت ندارد مگر آنکه به سن معینـی رسـیده و رشـد    محجور فرض می) سال نرسیده باشد

امـا ایـن امـاره،    ). Starck, 1993, P154,n˚36(او ثابت شده و اصطالحاً از حجر خـارج شـده باشـد   
ي نسبی است و خالف آن قابل اثبات است و در صورتی کـه ثابـت شـود شخصـی بـه      یک اماره

یعنـی  سال رسیده به لحاظ فکري یـا عقلـی بـه رشـد کـافی نرسـیده اسـت،       18سن رغم اینکه به
,Starck)مجنون یا سفیه اسـت، غیـر اهـل و محجـور اسـت       1993, P.160,n˚, 385) .    بـه ایـن افـراد

توان گفت معیار با توجه به مواد قانون مدنی فرانسه می. گویندمی1»کبیر حمایت شده«اصطالحاً 
اي نسـبی کـه   ي رشـد اسـت، امـاره   است، و رسیدن بـه سـن کبـر امـاره    » رشد«اصلی براي اهلیت 

اثبـات  . بر این اساس امکان اثبات رشد قبل از سن کبر، وجـود دارد خالف آن قابل اثبات است؛
نامیـده  2»امانسیپاسـیون «شـود کـه اصـطالحاً    رشد صغیر قبل از سن کبر از طریق نهادي انجام مـی 

.شودمی

انـد که رشد آنان ثابت شـده یـا از حجـر خـارج شـده     صغاري -مبحث دوم
)E‘mancipe-امانسیپ(

)خروج از حجر(مفهوم امانسیپسیون -بند یکم
از نظر لغوي، امانسیپاسیون به معناي آزاد و رها شدن شخص از تحت کنترل یا نظارت دیگـر  

ز معنـاي لغـوي   معناي اصـطالحی آن ا ). www.thefree dictionary.com(است ) از جمله والدین(
از ) محجور(موجب آن صغیر در اصطالح امانسیپاسیون یک نهاد حقوقی است که به. دور نیست

نیـز از  ) والدین یا قـیم (شود و اولیاي وي یا قیم خود خارج می) ولی قهري(تحت والیت والدین 
1. Le majeur prote‘ge‘
2. E‘mancipation
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ــی       ــا م ــد، ره ــغیر دارن ــه ص ــبت ب ــه نس ــئولیتی ک ــوندمس ˚Carbonnier, 1996,p.187, n)ش

115,p.http://en.wikipedia.org .    نهاد امانسیپاسیون، طریقی براي اثبات اهلیـت اشخاصـی اسـت
ي رشـد  اند و مبتنی بر این واقعیت است که چون سن کبـر امـاره  نرسیده) سال18(که به سن کبر 

که امکان اثبات حجر شخص بعد از سن کبـر وجـود   و اهلیت است و این اماره نسبی است، چنان
مکان اثبات رشد او قبل از سن کبر نیز وجود دارد و شاید شخصی قبل از رسـیدن بـه سـن    دارد، ا

شـناخته شـده نیسـت و    » بلـوغ «این نهاد در بیشـتر کشـورهاي غربـی کـه مفهـوم      . کبر، رشید شود
. مالك اهلیت، رشد عقلی و جسمی است، وجود دارد

انواع امانسیپاسیون-بند دوم
:کن است اتفاق بیفتد؛ قانونی یا قضائیامانسیپسیون به دو طریق مم

1امانسیپسیو ن قانونی-الف

قانون مـدنی فرانسـه، هرگـاه    476ي مطابق ماده. شودگاهی امانسیپاسیون به حکم قانون واقع می
البته این نوع خروج از حجر صـرفاً  . شودصغیر ازدواج کند، از تحت والیت والدین خود خارج می

کان ازدواج قبل سن کبـر را دارنـد، ممکـن اسـت و در مـورد پسـران مجـاز        در مورد دختران که ام
عـالوه  بـه . شـود نیست، مگر در موارد استثنایی که معافیت از سن کبر بـراي ازدواج آنـان مقـرر مـی    

.( Carbonnier, 1996,p.187, n˚ 116)ازدواج صغار باید با رضایت والدین واقع شود 

2امانسیپاسیون قضائی-ب

» امانسیپاسـیون قضـائی  «شود و به این دلیـل  وع خروج از حجر با تصمیم دادگاه واقع میاین ن
، فرانسه، تشریفات خاصی براي این نـوع خـروج   1974ژوئیه 15با تصویب قانون . شودنامیده می

شرط خروج از حجر دراین مـورد آن  ).فرانسه. م.ق471-477مواد (بینی شده است از حجر پیش
هـا یـا   سال تمام رسیده باشد؛ ثانیاً، والـدین یـا حـداقل یکـی از آن    16صغیر به سن است که اوالً،

. م.بـه بعـدق  410مـاده  ( شوراي خانواده، ازدادگـاه خـروج از حجـر صـغیر را درخواسـت کنـد       
متعاقب آن دادگـاه  . (Carbonnier, 1996,p.187, n˚ 115; Marty et Raynoud, 1972.p.615)فرانسه

حکـم دادگـاه قابـل    . کنـد را رد مـی خروج از حجـر صـغیر را صـادر، یـا آن    رسیدگی و حکم به
.بررسی در دیوان عالی کشور است

1. E‘mancipation légale.
2. E‘mancipation juridique.



139 ...وي ایراني رشد در حقوق موضوعهبازخوانی اماره: از بلوغ جسمانی تا رشد عقالنی

)امانسیپ(حدود اهلیت صغیر از حجر خارج شده -بند سوم
، مطابق قـانون  1964تا قبل از سال . شودشود، داراي اهلیت میصغیري که از حجر خارج می

شد بلکـه در بـرزخ بـین حجـر و     شده داراي اهلیت کامل نمیمدنی فرانسه، صغیر از حجر خارج 
گـذار بـراي چنـین    ، قـانون 1964دسـامبر  14اما با تصویب قـانون یادشـده در   . اهلیت قرار داشت

اهلیـت صـغیر از حجـر    . (Carbonnier, 1996, n˚ 173, p.290)صغیري اهلیت نسبتاً کامل قائل شد 
:خارج شده در دو زمینه قابل بررسی است

)غیرمالی(امور شخصی -الف
) فرانسـه .م.ق482.م(به عنوان قاعده، صغیر امانسیپ از تحت والیت والدین خود خارج شده 

گیـري کنـد؛ او   طـور مسـتقل تصـمیم   خـود بـه  ) غیرمـالی (تواند نسبت به تمام امور شخصی و می
هیچ مسـئولیتی نسـبت بـه    متقابالً والدین نیز. تواند اقامتگاه مستقل از والدین خود انتخاب کندمی

بـر  ). Carbonnier, 1996, n˚ 173, p.290(زیان هایی که او ممکن است به غیر وارد کنـد، ندارنـد   
صغیر از حجـر خـارج شـده در صـورتی کـه ذکـور باشـد حـق         -1: این اصل دو استثنا وارد است

ن حقی ندارنـد؛  در مورد فرزند خواندگی، اناث نیز بدون رضایت والدین چنی-2ازدواج ندارد ؛  
علت این اسـتثنا اهمیـت ایـن    . توانند به فرزندخواندگی دیگران در آیندتنها با رضایت والدین می

.)Carbonnier, 1996, n˚ 173, p.291(دو موضوع است 

امور مالی-ب
و تقریباً هماننـد فـرد کبیـر اسـت     اهلیت صغیر از حجر خارج شده، نسبت به امور مالی کامل 

توانـد، تعهـد کنـد یـا امـوال خـود را، حتـی        گونه محـدودیت مـی  او بدون هیچ.). م.ق481ماده (
بالعوض به غیر انتقال دهد؛ او حق انتخاب هر نـوع شـغل و حرفـه بـه جـز امـور تجـاري را دارد        

Carbonnier, 1996, n˚ 173, p.291)(.       ،به عنوان استثنا بر ایـن اصـل، صـغیر از حجـر خـارج شـده
، براي اشـتغال  1974زیرا مطابق قانون . تجاري، حتی با رضایت والدین، نداردحق اشتغال به امور 
سـال سـن الزم اسـت کـه صـغیر از حجـر خـارج شـده داراي آن نیسـت          18به تجـارت حـداقل   

Carbonnier, 1996, n˚ 173, p.291).(

گیري نتیجه
:عنوان نتیجه از مباحث مطرح شده باید گفتبه
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تصـرفات  (در امور مالی شرط اهلیت است، و در امور غیرمـالی  رشد، صرفاً براي تصرف-1
.، رشد شرط نیست)غیرمالی

بین رشد و بلوغ از دیدگاه فقهی تفاوت وجود دارد و بـراي اهلیـت شـخص هـر دوي آن     -2
کـافی نیسـت، امکـان    ) در امور مـالی (که صرف بلوغ بدون رشد براي اهلیت شرط است و چنان

. نیز وجود ندارد) با احراز رشد(غ احراز اهلیت قبل از بلو
باید احراز شود اما این امر نیاز به رسیدگی دادگـاه نـدارد   » رشد«ا گرچه از دیدگاه فقهی -3

حاصل شود، کافی ) یا ظن قوي که قابل اعتماد باشد(یقین » رشد«وجود بلکه به هر طریقی که به
نیز عرفی است و از هر طریقی کـه  ي احراز آن یک مفهوم عرفی است، شیوه» رشد«چون . است

. کندرا احراز کرد، کفایت میعرفاً بتوان وجود آن
ي رشـد، معـین شـود، ایـن امـر خـالف شـرع        اگر بر مبناي غلبه، سن معینی به عنوان اماره-4

ویـژه اگـر ایـن امـاره     به. دهدي اثباتی دارد و ماهیت رشد را تغییري نمینیست؛ زیرا این امر جنبه
.اثبات خالف آن ممکن باشدنسبی و

ي لزوم اثبات رشد صغیر، بین موردي که مالی از او در دسـت ولـی اوسـت    در فقه درباره-5
خواهد به او مسترد کند، با موارد دیگر و سایر تصرفات و اعمال حقـوقی او تفـاوتی وجـود    و می

ي مـاده 2ي اس تبصـره بر ایـن اسـ  . ي کلی براي احراز اهلیت استندارد، بلکه احراز رشد قاعده
ي انطبـاق بـا فقـه وضـع شـده، منطبـق بـا فقـه نبـوده و          که با انگیـزه ) 1361اصالحی . (م.ق1210

.باشدمخالف آن است و از این جهت قابل نقد می
انـد کـه   ي رشد دانسته نشـده اسـت، بلکـه مشـهور بـر ایـن عقیـده       در فقه، سن بلوغ، اماره-6

ایروانـی،  (تنهـا یکـی از فقهـا    . ل ادن به سـن بلـوغ، یـا بعـد از آن    باید احراز شود، خواه قب» رشد«
بـر ایـن اسـاس مـتن     . ي رشد دانسته است، بلوغ را اماره)106، ص1ي مکاسب، جصاحب حاشیه

.ي مشهور فقهاي امامیه  نیستمنطبق با نظریه) 1361اصالحی . (م.ق1210ماده 
آن، ضـرورت  2ي الحی و تبصـره اصـ . م.ق1210با عنایت بـه جمیـع جهـات، اصـالح مـاده      

....) صدور گواهینامه، گذرنامه، سـربازي و  (دارد، و با توجه به عرف موجود که در غالب موارد 
عنـوان سـن   داند و این سن در بیشتر کشـورهاي دنیـا نیـز بـه    سال سن را، رشید می18افرادداراي  

شود، و این امر بـرخالف شـرع   میي رشد، توصیه عنوان امارهرشد، معین شده است، تعیین آن به
. و فقه امامیه  نیست
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.پناه اشتهاردى و حسین یزدى اصفهانىمجتبى عراقى،على:، محقققم

وزارت اول ،چـاپ ،ي المکاسـب حاشـیه ، قه1406ن عبد الحسـین نجفـى  ایروانى، على ب-
.فرهنگ و ارشاد اسالمى ،تهران

ي فـی  الحـدائق الناضـره  ، قه1405بحرانى، آل عصفور، یوسـف بـن احمـد بـن ابـراهیم ،     -
ي مدرســین ،دفتــر انتشـارات اســالمى وابســته بــه جامعــه ، چــاپ اوليي الطــاهرهأحکـام العتــره 

.سید عبد الرزاق مقرم-محمد تقى ایروانى: ،قم ،محققیعلمیه قمحوزه
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، چـاپ هدى الطالـب فـی شـرح المکاسـب    ،قه1416جزائرى، سید محمد جعفر مروج ، -
.دار الکتاب،قميه،مؤسساول

22ي، چـاپ اول ،انتشـارات   نهج الفقاهـه حکیم، سید محسن طباطبایى،بدون تاریخ چاپ،-
.قم،بهمن 
ي النزوع إلى علمی األصـول و  غنیه، قه1417،ي بن على حسینى، ابن زهره، حلبى، حمزه-

.ي امام صادق علیه السالم،مؤسسه،چاپ اولالفروع
،السرائر الحاوي لتحریر الفتـاوى ،قه1410حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد،-

.،قمابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،دفتر انتشارات اسالمى وچاپ دوم
المهذب البارع فی شرح المختصـر  ، قه1407حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى ،-
، ي قـم ي علمیـه ي مدرسـین حـوزه  ، دفتر انتشـارات اسـالمى وابسـته بـه جامعـه     ، چاپ اولالنافع

.مجتبى عراقى: قم،محقق
، ، چـاپ اول کنـز العرفـان فـی فقـه القـرآن     ه ق، 1425سـیورى ، حلّى، مقداد بن عبد اللّـه -

.،قمانتشارات مرتضوى
: مصـحح / ،محقـق ایـران -،قمچاپ اول،الجامع للشرائع، قه1405حلّى، یحیى بن سعید ،-

.جمعى از محققین تحت إشراف شیخ جعفر سبحانى
شـرائع اإلسـالم فـی مسـائل     ،، قه1408، )الـف (حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن-

عبد الحسـین محمـد   : مصحح/ ایران،محقق-،قم،مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دومالحالل و الحرام،
.على بقال

المختصــر النــافع فــی فقــه ،قه1418، )ب(حلّـى، محقــق، نجــم الــدین، جعفــر بـن حســن  -
.ایران-م،قيي المطبوعات الدینیهمؤسسه،چاپ ششم،ياإلمامیه

-ط( ي الفقهـا تـذکره ،قه1414، )الـف (ي، حسن بن یوسف بن مطهراسـدي حلّى، عالمه-
.، قمي آل البیت علیهم السالم، مؤسسهولچاپ ا،)يالحدیثه

، ق ،جامع المدارك فی شرح مختصـر النـافع  ه1405، خوانسارى، سید احمد بن یوسف-
.على اکبر غفارى: ان ،قم ،محققي اسماعیلیچاپ دوم ، مؤسسه

مصــباح ، بــدون تــاریخ چــاپ و محــل انتشــار ، )الــف(خــویى، ســید ابــو القاســم موســوى-
.محمد على توحیدى: ،مقرريالفقاهه

،،چـاپ اول ي اإلمـام الخـوئی  موسـوعه ،قه1418، )ب(خویى، سید ابو القاسم موسـوى -
ي اهللا ي إحیـاء آثـار آیـه   پژوهشگران مؤسسـه : م ، محقق،قي إحیاء آثار اإلمام الخوئی رهمؤسسه



143 ...وي ایراني رشد در حقوق موضوعهبازخوانی اماره: از بلوغ جسمانی تا رشد عقالنی

.العظمى خویى
ي ،چـاپ اول،موسسـه  ،تحریرالوسـیله ،بـی تـا  )الـف (، )امـام خمینـی  (خمینى، سید روح اللّـه -

.مطبوعات دارالعلم،قم
ي چـاپ اول ،مؤسسـه  کتاب البیع،ق،، ه1421،) ب(،) امام خمینی(خمینى، سید روح اهللا-

.،تهران) س.ق(ر آثار امام خمینى تنظیم و نش
ي تنظیم و نشـر  ، چاپ اول ،مؤسسهکتاب البیع، قه1418خمینى، سید مصطفى موسوى ،-

ي تنظـیم و نشـر آثـار امـام     گـروه پـژوهش مؤسسـه   : ، ،، تهران ،محققآثار امام خمینى قدس سره
).س.ق(خمینى 

ي فـی  ي و األحکام النبویهالمراسم العلویه، قه1404ي بن عبد العزیزدیلمى، سالّر، حمزه-
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.صادق علیه السالم ،قم

،، چـاپ اول ي األحکـام کفایهق، ه1423اقر بن محمد مؤمن ،سبزوارى، محقق، محمد ب-
.،قمي علمیه قمي مدرسین حوزهدفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه

ي المنـار،دفتر  چاپ چهارم ،موسسهمهذب االحکام ،ه ق ،1414سبزواري،سید عبداالعلی،-
.حضرت آیت اهللا، بیروت 

،انتشارات اولسؤال و جواب فقهى، چاپق ، ه1429،)یسیدشفت(شفتى، سید محمد باقر-
.سید مهدى شفتى: ، محققي علمیه اصفهاناى حوزهمرکز تحقیقات رایانه

.چاپ سوم،المحبین للطباعه والنشر،قمماوراءالفقه،ه ق، 1427صدر،سید محمد باقر،-
-ط( حکــام بالــدالئلریــاض المســائل فــی تحقیــق األق ،ه1418، ســید علــى ،طباطبــایى-

منـد، محسـن   محمـد بهـره  : یآل البیت علیهم السالم ، قم ،محقـق اول ، مؤسسه: ، چاپ) يالحدیثه
.قدیرى، کریم انصارى وعلى مروارید

ي مؤسسـه چـاپ اول ،  ،، کتاب المناهلطباطبایی ، سید محمد مجاهد ،بدون تاریخ چاپ -
.، قمآل البیت علیهم السالم

، چـاپ اول ،دفتـر انتشـارات    الخالف،قه1407،)الف(و جعفر، محمد بن حسنطوسى، اب-
على خراسانى، سـید جـواد   : ،،محققایران-قم،،اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

.شهرستانى، مهدى طه نجف ومجتبى عراقى
، ، چاپ سوميامیهالمبسوط فی فقه اإلم، قه1387،)ب(طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن-
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سـید محمـد تقـى    : مصحح/ ایران،محقق-،تهرانيي إلحیاء اآلثار الجعفریهي المرتضویهالمکتبه
.کشفى

مسـالک األفهـام إلـى تنقـیح     ق، ه1413،) الـف (عاملى، زین الدین بن على، شـهید ثـانى،  -
گـروه پـژوهش مؤسسـه    : ي ،قم ،محقـق ي المعارف اإلسالمیه، چاپ اول، مؤسسهشرائع اإلسالم

.معارف اسالمى
ي ي فی شرح اللمعـه ي البهیهالروضهه ق،1384)ب(عاملى، زین الدین بن على، شهید ثانى،-

.،چاپ سنگی،بدون نام ومحل انتشاريالدمشقیه
چـاپ  ،ي شـرائع اإلسـالم  حاشـیه ق ، ه1422، )ج(عاملى، زین الدین بن على، شهید ثانى،-

.فتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قماول ، انتشارات د
ي فـی شـرح قواعـد    مفتاح الکرامه،بدون تاریخ چاپ ،عاملى، سید جواد بن محمد حسینى-

محمـد  ) 9جلد :( ،بیروت ،محقق، دار إحیاء التراث العربی،چاپ  اول) يالقدیمه-ط( يالعالّمه
.باقر حسینى شهیدي

، کشـف اللثـام و اإلبهـام عـن قواعـد األحکـام      ،قه1416فاضل هندى، محمد بن حسن ،-
: ،قم،محقـق ي علمیـه قـم  ي مدرسـین حـوزه  ،دفتر انتشارات اسالمى وابسـته بـه جامعـه   چاپ اول

.گروه پژوهش دفتر انتشارات اسالمى
ــاریخ ،  - ــن،بدون ت ــد محس ــانى، محم ــیض کاش ــرائع ف ــاتیح الش ــاپ اولمف ــارات ، چ ،انتش

.اهللا مرعشى نجفى،قمي ي آیهکتابخانه
ي و بـین  ،جـامع الخـالف و الوفـاق بـین اإلمامیـه     قه1421سبزوارى، علـى مـؤمن  ،   قمى-
: ،قـم ، محقـق  ،زمینه سـازان ظهـور امـام عصـر علیـه السـالم      چاپ اول،،ي الحجاز و العراقأئمه

.حسین حسنى بیرجندى
، چـاپ  لمطالب فی التعلیق علـى المکاسـب  ي اعمدهق، ، ه1413قمى، سید تقى طباطبایى،-

.،قم،کتابفروشى محالتىاول
چـاپ  ،جامع المقاصد فی شرح القواعد،قه1414، )محقق ثانى (کرکى، على بن حسین-

ي آل البیـت علـیهم   گـروه پـژوهش مؤسسـه   : ي آل البیت علیهم السـالم ،قم،محقـق  ،مؤسسهدوم
.السالم
ي، ي فی شرح تحریـر الوسـیله  تفصیل الشریعه، قه1421موحدى ،لنکرانى، محمد فاضل-

حسـین واثقـى، عبـاد اهللا    : ، قـم ، محقـق  ،مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السـالم چاپ اولالنکاح ،
..سرشار، سید عبد الحمید رضوى، رضا على مهدوى
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، چـاپ  يأحکـام األسـره  ي،دلیل تحریـر الوسـیله  ه ق ،1429،مازندرانى، على اکبر سیفى-
.،تهراني تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سرهاول ،مؤسسه

، دفتـر انتشـارات   چـاپ اول فقـه المعـامالت ،  ق ، ه1423مصطفوى، سید محمد کـاظم ،  -
.ي مدرسین حوزه علمیه قماسالمى وابسته به جامعه

، چــاپ علــى المکاســب ي المظفــرحاشــیه،بــدون تــاریخ نشــر،  مظفــر، محمــد رضــا  -
. .شیخ جعفر کوثرانى :محقق،اول،نشرحبیب،قم

،انتشـارات  ، چـاپ اول ي، کتـاب النکـاح  أنوار الفقاهه، قه1425شیرازى، ناصر  ،مکارم-
.ي اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم ، قممدرسه

ي انتشـارات جامعـه  ن، ي تفسـیرالمیزا ، ترجمـه ه ش1374موسوي همدانی، سید محمدباقر ،-
.ي علمیه قم، قممدرسین حوزه

اول ،، چـاپ البیـع المکاسـب و  ، قه1413، )میـرزاي نـائینی  (نائینى، میرزا محمد حسـین ، -
میـرزا محمـدتقی   :ي قم،قم،مقرري علمیهي مدرسین حوزهدفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه

.آملی
ق، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسـالم ه1404، )صاحب الجواهر(نجفى، محمد حسن -

.عباس قوچانى وعلى آخوندى: ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت ، محقق، چاپ هفتم
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