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  اعمال حقوقی صغیر در فقه اسالم

 

 مریم رنجبر

  برمائي حسينى اله فضل سيد

 

 

 حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند

 

 

 مقدمه:

نسبت به بلوغ شرعي وجود دارد.بسياری از فقهاء،رسيدن به سنّ خاصي را نشان از بلوغ در ميان مذاهب اسالمي،اختالف زیادی 

بلوغ،کمال » شرعي دانسته اند.اگر چه برخي،برای بلوغ جز معنای آن قائل نيستند مرحوم صاحب الجواهر در این زمينه مي گوید:

این حالت،گذر از دورانِ طفوليت به مرز کمال و  طبيعي انسان است با بلوغ،نسل آدمي حفظ مي شود و عقل قوت مي یابد.در

رسيدن به رتبۀ زنان و مردان است.از این روی،اگر احتالم در وقت مناسب خود پدید آید.بلوغ حاصل شده و نياز به بيان شرع 

 (3)«سته شود.ندارد.زیرا بلوغ از امور طبيعي شناخته شده در لغت و عرف است.نه از موضوعات شرعي که باید از سوی شرع دان

اگرچه ایشان نيز سنّ خاصي را در پسران و دختران،نشان از بلوغ را دانسته اند،امّا الزمۀ سخن ایشان عدم اعتبار سّن خاصّي 

الزمۀ این تعریف از بلوغ این است که اگر قطع » واقع شده مي نویسد:«جامع المدارک»است.لذا این تعریف،مئرد نقد مرحوم صاحب

به چنين کمالي نرسيده،محجور است و آثار بلوغ بر وی جاری نيست،گرچه پانزده ساله باشد.و گمان نمي کنم به  داشتيم که دختر

 (1)«این نتيجه بتوان ماتزم شد.

 بلوغ و رشد مالک نفوذ تصّرفات:

جمع شود مگر در بعضي از  فقهاء اماميه،به اتفاق صغير را در اعمال حقوقي خویش محجور مي دانند تا آنگاه که بلوغ در رشد دو او

امّا الصغير فمحجورٌ عليه ما لم یحصل له و صفان البلوغ و »موارد که نصّ بر آن آمده است.در شرایط االسالم آمده است:

 صغير،تا آن هنگام که بلوغ ورشد او حاصل نشده است،محجور است.و صاحب جواهر در ذیل این عبارت را مي گوید:«الرشد
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شود بلکه  تبدون آنکه خالفي در آن یاف (3)يه،بل االجماع بقسميه عليه.بل الکتاب و السنتۀ داالّن عليه ایضاً..یال خالف اَجده ف»

 اجماع به هر دو قسم آن)اجماع محصّل و منقول(بر آن قائم است و بلکه کتاب و سنت نيز بر آن داللت مي کند.

بلوغ را در نفوذ تصرّفات صغير نفي نموده،رشد را برای این امر کافي دانسته  امّا مرحوم محقق ایرواني با این نظر مخالفت کرده،اعتبار

و ایتلوا اليتامي حتّي اذا »است.وی این قول را به قاضي ابن براج و محقق اردبيلي نيز نسبت داده است.ایشان این مطلب را از آیۀ

 غير ه،گفته است که مدار وجوب دفع مال که نشانۀ استقالل صاستظهار کرد«بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشد فادفعوا اليهم اموالهم

در آیه،احراز رشد قرار گرفته است.و ذکر بلوغ در آیه به جهت طریق و اماره بودن آن برای احراز رشد «در تصرّفات خویش است

د،مفيد این نظر مي داند که مميز را بيان مي کن ي را که صحّت وصيّت عتق و صدقۀ صغير است و خود موضوعيتي ندارد.وی روایات

 بطور کلي بلوغ در نفوذ تصرّفات شرط نيست و رشد برای این امر کافي است.

 اذن ولیّ به تصرف استقاللی صغیر:

آنان که صبي را مسلوب العباره مي دانند،تصّرفات او را از درجۀ اعتبار ساقط مي دانند بگونه ای که اذن و اجازۀ ولّي نيز نمي تواند 

حّت معاملۀ وی شود.امّا بسياری از فقيهاني که معامالت صغير مميّز را با اجازۀ الحقۀ ولّي نافذ مي دانند نسبت به اذني که موجب ص

از جانب وليّ به صغير داده مي شود قائل به تفصيل هستند.زیرا اذني که از جانب ولّي به صبي داده مي شود دو گونه است:گاه به 

خود عهده دار تصّرف در مال خویش شود و هر گونه که مي خواهد دربارۀ آن،تصميم بگيرد.این نوع  صبّي اذن داده مي شود که

اذن،اذن به تصّرف استقاللي صغير در ملک خویش و به عبارتي دیگر،تفویض امر معامله به او است.و گاه،اذن به معاملۀ مشخّص داده 

 عامله است.و صغير تنها عهده دار اجرای مبشمار مي رود  مي شود بگونه ای که تصميم گيرندۀ در معامله،خود وليّ

فقيهاني که معامالت صغير مميّز را با اذن ولّي صحيح دانسته اند،آن را اختصاص به نوع دوّم از اذن داده و مالک حجر را سبب نفي 

به این دليل که معامله  (2)صحيح دانسته اند.اگرچه برخي از آنان،نوع دوّم از اذن را نيز  (1)صحّت اذن به صورتِ اوّل آن دانسته اند.

ای که با اذن ولّي صورت گرفته،مستند به او است،و لذا از این جهت که معاملۀ وليّ است وجهي برای بطالن آن نيست اگرچه به 

  عنوانِ معاملۀ صغير پذیرفته نشود و از آن جهت باطل باشد.
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 وکالت صغیر:

وکالت نيز به همان اعتبار به دو قسم تقسيم مي شود.گاه توکيل فقط در انشاء و اجرای صيغه همانگونه که اذن بر دو گونه بوده 

است،که در این صورت،کساني که صبّي را مسلوب العباره نمي دانند،مانعي از پذیرش وکالت صغير به این معنای آن ندارند.اّما 

ر این صورت جای این مناقشه هست که همان وجه و علّتي که گاه،وکالت برای انجام معامله و یا قراردادی برای دیگری است.د

سبب عدم نفوذ تصرّفات صغير در مال خویش مي شود،وکالت را برای تصرّف در مال غير بي اعتباری مي سازد زیرا علّت،جز عدم 

شکال قرار دهد.اّما بسياری از صالحيت وی از جانب شارع برای تدبير امر معامله نبوده و همچنين وجه مي تواند وکالت وی را مورد ا

فقهاء با توجه به اینکه ادلّۀ عدم صحّت تصرّفات صبّي،مخصوص به مواردی است که تصرّف در مال شخصِ صغير اعمال شود،وجهي 

 امّا احتمال ضرری که از ناحيۀ وکالت صغير به جهت عدم صالحيت وی در تدبير امر معامله(3)برای بطالن وکالت صغير ندیده اند.

وجود دارد،این ضرر متحمل را مالک که عاقل بالغ است خود پذیرفته است و این مورد نظير موردی مي ماند که فرد،کبير غير 

صالحي برا برای وکالت برگزیند.پس همانگونه که احتمال ضرر در وکيل کبير غير صالح،مانع صّحت وکالت او نيست،وکالت صبّي 

 نيز به این احتمال نفي نمي شود.

 جماع:ا

اجماع،یکي از وجوهي است که بر عدم انعقاد مهامالت صغير به آن استدالل شده است.در مکاسب،از ابن زهره،صاحب غنيهفادّعای 

 اجماع بر بطالن معامالت صبّي نقل شده و مرحوم علّامه نيز بر عدم صحّت معامالت

 صغير،ادّعای اجماع کرده چنين مي گوید:

لنصّ و االجماع سواء کان مميّزاً او ال في جميع التصرفات االً ما استثني کعباداته و السالمه و احرامه و انّ الصغير محجور عليه با»

 (1)«.وصيّته و ایصال الهدیه و ادّته في الدخول علي خالف في ذلک

که استثنا شده است صغير مميّز و غيرمميّز،به جهت وجود نصّ و اجماع،از جميع تصّرفات،محجور و ممنوع است مگر در مواردی »

مانند عبادات او و یا اسالم آوردن او و یا محرِم شدن،وصيّت کردن،رساندن هدیه و اجازه برای ورود به منزل،که این امور از صغير 

 «معتبر و صحيح است.البته با اختالفي که در مورد اخير الذکر وجود دارد.

 ،حکایت شده،چنين آورده اند:امام خميني در کتاب البيع،نسبت به اجماعي که از غنيه
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و بدین جهت معاملۀ کسي که از عقل کامل برخوردار نيست،منعقد نمي شود به دليل اجماع و عدم دليل شرعي بر انعقاد و در »

؟از سه گروه برداشته »مقام احتجاج در برابر مخالف،به روایتي که از پيامبر اکرم)ص(روایت کرده اند،استدالل مي شود که فرمود:

 «.ده است.از کودک تا هنگام بلوغ و از شخص خواب تا زماني که بيدار شود و از دیوانه تا هنگامي که افاقه یابدش

را از شرایط انعقاد عقد برشمردند،ظاهر مي شود که تمام نظر ایشان به آن «معقود عليه»با توجه به صدر کالم ایشان که والیت بر

در معقود عليه است و لذا مواردی مثل مجّرد اجراء صيغه و یا موارد وکالت از جانب ولّي را تصرّفات مالي است که محتاج به والیت 

شامل نمي شود.به عالوه اجماعي که در کالم ایشان آمده است در مورد ناقص العقل است که مراد از آن سفيه و یا اعمّ از سفيه و 

 .«(1)نداردمجنون است،بنابراین کالم ایشان،اصالً نظری به صغير رشيد 

 استظهار عدم اجماع از کلمات فقهاء:

از کلمات برخي از اعيان استفاده مي شود که اجماعي بر این مطلب،ميان فقهاء وجود نداشته،آراء آنها پيرامون این مسأله مختلف 

 بوده است.

ر آن ببيند،به اجماع استناد مي شيوۀ شناخته شدۀ شيخ طوسي در کتاب خالف،این است که در هر مسأله ای که اتّفاق فقهاء را ب

 کند و خود در آغاز کتاب،بدین مطلق تصریح کرده است.ولي دربارۀ این موضوع،چنين آورده است:

خرید و فروش صغير،صحيح نيست چه با اذن ولّي صورت گيرد و چه بدون اذن،شافعي نيز همين قول را دارد.ابو حنيفه در این »

ن وليّ باشد صحيح،و اگر بدون اذن وليّ صورت گرفته باشد،متوّقف بر اجازۀ او خواهد بود.دليل مورد گفته است:اگر معامله به اذ

سخن ما این است که خرید و فروش،حکمي است شرعي که جز به دليل شرع ثابت نمي شود و در شرع دليلي که داللت کند این 

 .«(1)ۀ ما داردامر از صغير صحيح است،وجود ندارد.روایت رفع قلم نيز داللت بر گفت

به عالوه تمام آنچه گفته شد.چگونه مي توان اجماع را پذیرفت و حال آنکه بر صحّت معامالت صّبي مميّز که با اذن ولّي صورت 

گيرد.ادّعای سيرۀ عقالنيه و یا متشرعه شده است که عقالء و یا پيروان شریعت اسالم،در معامالت خودشان،از داد و ستد با صغير 

از جانب وليّ خویش اذن در معامله دارد،احتراز نمي کنند.این نکته را یادآور شویم که سيرۀ متشرعه،آن سيره ای است  مميّزی که

که از صاحب شریعت،نشأت گرفته باشد و پيروان شریعت،در اثر دریافتي که از شرع داشته اند،عملي در ميان آنان جاری و سریان 

ت ثبوت،؟ظاهر است امّا سيرۀ عقالء آنگاه مي تواند به عنوان حجّت و دليل مطرح شود که پيدا کرده باشد.چنين سيره ای،در صور
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شارع آن را امضاء کرده باشد.اگرچه امضاء شارع،یا عدم منع وردع از شيوه ای که عقالء در زندگي اتخاذ کرده اند،ثابت مي شود و 

ين سيره ای در ميان عقالء یا مسلمين که آنان با کودکان مميّز عدم نهي شارع برای اثبات امضاء او کافي است.حال با پذیرش چن

که مأذون از جانب وليّ باشند.معامله و دادو ستد مي کنند و با پذیرش عدم ردع منع شارع از سوی عّده ای از فقهاء،چگونه مي 

 مترتب نيست.توان پذیرفت که همۀ فقهاء اتفاق دارند که معامالت صغير،همواره باطل و هيچ اثری بر آن 

 عدم اعتبار اجماع در مقام:

آنچه گذشت در نفي تحقق اجماع در این مسأله بود،حال گویيم بر فرض ثبوت اجماع،در این مقام ارزشي از جهت استناد به آن 

این ادلّه  ندارد.چون این مسأله ادلّۀ فراواني از کتاب و سنّت بر آن اقامه شده است و چه بسا فقهاء به جهت درک و فهمي که از

داشته اند،این رأی را اتخاذ کرده اند،چنانکه خود در کلماتشان به این ادلّه تمسک جسته اند.و درک و فهم آنان برای کسي که خود 

آنجا که مستند اجماع،مشخّص است،اجماع خود حجيّت  در مقام استنباط رأی از این ادلّه است،حجيت ندارد.از این جهت گفته اند:

باید مستند مورد دقت و بررسي قرار گيرد که آیا آنچه فقهاء از آن دریافته اند و فهميده اند،قابل استنتاج از ادلّه هست یا ندارد،بلکه 

و ما چون در مقام،ادلّه را مفيد سلبِ عبارت صغير ندانستيم،نمي توانيم آن را بپذیریم،اگرچه دیگران این استنباط را از آن  خير؟

 داشته اند.

 :مالک اهلیّت در پسر و دختروحدت 

ادّله ای که بيانگر شرایط نفوذ تصرفات صغير و استقالل وی در معامالتند،نسبت به دختر و پسر یکسان جاری است،مقتضي شمول 

ال تقربوا »است که پسر و دختر را یکسان شامل مي شود و در آیۀ«یتامي»حکم نسبت به هر دو جنس است.موضوع در آیۀ ابتالء،

 «تيم االّ بالتّي هي اَحسن حتي یبلغ اَشّدمال ی

 بلوغ أشدً معيار در نفوذ تصرّفات مطلق یتيم دانسته شده است.

چنانچه در روایت -امّا در سنّت،روایات رفع قلم،القاء قاعده ای کّلي نسبت به افراد سه گروه از جامعه با هر جنسيتي مي کند و لذا

 به مجنونه به دليل همين کالم نبوی مرتفع دانست. اميرالمومنين علي )ع(حدّ را نسبت-گذشت

در کتب أحادیث شيعه در روایات بسياری حکم دختران به خصوص مورد تصریح قرار گرفته است.در روایتي امام محمد باقر)ع( مي 

 فرماید:
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 «برای او جاری مي شود. دختر هنگامي که نُه ساله شد یُتم و کودکي او پایان مي پذیرد و ازدواج مي کند و حدود بر او و»

در روایت عيص بن قاسم آمده است که وقتي از امام صادق)ع(دربارۀ دختر یتيم سوال مي کند که چه زماني مالش به وی دفع مي 

 شود،حضرت مي فرماید:

است؟فرمود اگر  آنگاه که بداني مال را تباه و ضایع نمي کند،مالش را به وی بپرداز.پرسيدم اگر ازدواج کرده باشد حکم چگونه»

 «ازدواج کرده باشد والیت وصيّ از او ساقط شده است.

البته،ازدواج در این روایت کنایه از رسيدن دختر به حدّ نکاح و حصول بلوغ است وگرنه خود آن مدخليتي در حکم ندارد و از این 

 نسته شد.جهت،در روایات باال ذکری از آن به ميان نيامده،بلوغ،شرط استقالل در تصّرفات،دا

با توجّه به این روایات و داللت آیات شریفه،جای شبهه و تردیدی باقي نمي ماند که حکم در زوال حجر نسبت به پسر و دختر 

 یکسان است و بلوغ و رشد،مناط پيدایش استقالل،در تصّرف برای هر دو مي باشد.

 عدم نیاز به حکم حاکم در اهلیت صغیر:

عامّه،بر این نظرند که حصول بلوغ و رشد،کافي برای زوال حجر بوده،نيازی به حکم حاکم در این امر  فقهاء اماميه و جمهور فقهاء

نيست.امّا به مذهب مالکي،حجر جز با حکم حاکم زایل نمي شود و بعضي از اصحاب شافعي نيز این قول را اختيار کرده اند،به این 

جتهاد و دقّت نظر است که حاکم،عهده دار آن است و لذا همانگونه که در دليل که دریافت رشد و بلوغ در شخص محتاج تأمّل و ا

 سفيه،زوال حجر محتاج به حکم حاکم است،نسبت به صغير نيز امر جاری است.

آیات و روایاتي که عهده دار بيان مناط نفوذ تصّرفات بودند،تعرّضي نسبت به لزوم حکم حاکم در این امر نداشتند.خداوند سبحان 

آیۀ ابتالء،اولياء ایتام را فرمان مي دهد که با حصول بلوغ و رشد،اموالشان را در اختيارشان قرار دهند.پس عدم دفع مال به طيب 

 جهت عدم وجود حکم حاکم،مخالفت با فرمان الهي است.

روایات،احتالم قرار گرفت و  در آیۀ دیگر بلوغ اُشًد تمام مناط و مالک در نفوذ تصرّفات یتيم دانسته شد،چنانچه غایت رفع قلم در

 ذکری از لزوم حکم حاکم در هيچ یک از ادلّه به ميان نيامد.

 برخي از فقهاء عامّه،در این مقام چنين گفته اند:
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حجر در صغير،به حکم حاکم ثابت نگردید که زوال آن متکي بر حکم او باشد و همين وجه،فارق بين حجر صغير و حجر سفيه »

ه حکم حاکم است و لذا زوال آن نيز محتاج به حکم حاکم خواهد بود.به عالوه حجر صغير،معلول عجز او از است چون حجر سفيه ب

 تدبير مال و حفظ آن از تکليف و ضایع شدن آن بود و چون

 .«(1)بلوغ و رشد حاصل شد،علّت زایل و در نتيجه معلول نيز که حجر است به تبع،برداشته مي شود

ن از اماميه،اعتماد در بطالن تصرّفات سفيه،به ظهور سفاهت در شخص است نه حکم حاکم به محجوریّت البته بنابر نظر محققي

فرد.بنابراین هر تصرّفي که در حال سفاهت از فرد صادر شود،باطل است چه حاکم حکم به حجر کرده باشد یا خير و چه سفاهت او 

 .(2)متّصل به خردسالي باشد یا پس از بلوغ تجدید شده باشد

وکالت صغير نيز از مواردی است که مذاهب اسالمي آراء مختلفي پيرامون آن اظهار کرده اند.در مذاهب؟که تصرّفات صغير بر سه 

قسم است:تصرّفاتي که ضرر محض است مانند طالق،؟و صدقه،مباشرت صغير نسبت به چنين تصرّفي باطل استو در نتيجه اتخاذ 

کن است.لذا برخي از تصرّفات مانند قبول هبه و صدقه،متضمن نفع محض هستند که در این وکيل نيز برای آن از جانب ؟غيرمم

صورت،تصرّف صغير نافذ است اگرچه وليّ او را اذن نداده باشد.در چنين مواردی،صغير مي تواند وکيل اختيار کند و برای این امر 

دو در آن مي رود مانند بيع و اجاره،منوط بر اذن وليّ نسبت به  نيازی به اذن ولّي ندارد.امّا تصرّفاتي که احتمال نفع و ضرر هر

 معامله و یا متوقّف بر اجازۀ بعدی او است.

اختيار وکيل در چنين مواردی،همين حکم را خواهد داشت که اگر صغير مميّزی با اذن ولّي،وکيل اختيار کند،صحيح خواهد بود و 

 رده باشد،نفوذ آن متوقّف بر اجازۀ وليّ است که چوناگر بدون اذن قبلي ولّي،اقدام به این امر،ک

پس اطّالع،آن را اجازه کند،نافذ و در غير این صورت باطل خواهد بود.این تفصيل،در صورتي است که صغير بخواهد وکيل اتخاذ 

ع و مضّار را از یکدیگر کند امّا برای آنکه خود از جانب غير وکيل شود،بلوغ از شرایط آن نيست،بلکه اگر صغير،عاقل بوده،مناف

 (1)بازشناسد،وکالت او صحيح است و در این امر نيازی به اذن ولّي نيست.

امّا مذهب مالکي،بلوغ را از شرایط وکيل و موکّل هر دو دانسته،وکالت صغير را باطل مي داند مگر آنجا که دختر صغيره ای که 

د که در این مورد،دختر مي تواند جهت احقاق حق خود،وکيل اختيار کند و ازدواج نموده،یا زوج یا وليّ خود مخاصمه ای داشته باش

 (2)توکيل او نافذ و الزم است.
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مذهب شافعي،بر اساس این ضابطه که انسان تنها در موردی مي تواند وکيل اختيار کند که مباشرت به آن امر،بر خود او جایز و روا 

شود و بر مبنای این قاعده که وکيل باید اهليت تصرّف در مورد وکالت را دارا باشد،قائل است که صغير نمي تواند موکّل واقع 

 باشد،وکالت صغير را برای غير،در معامالت،باطل مي داند.

 (3)البتّه او مي تواند به وکالت از غير،هدیه ای را به شخصي برساند و یا اجازۀ ورود به منزل را دهد.

فقهاء،با برداشتي که از ادّلۀ حجر صغير داشتند حکم به بطالن،وکالت صغير کرده اند.مرحوم صاحب در ميان فقهاء اماميّه،بسياری از 

 جواهر گوید:

وکيل باید بالغ و از کماِل عقل برخوردار باشد و در این مسأله خالف «و یعتبر في الوکيل البلوغ و کمال العقل بال خالٍف و ال اشکال»

 .«(4)و اشکالي نيست

واهر اعتبار بلوغ را از آن جهت معتبر دانسته است که صبّي را مسلوب العباره مي داند.علّامه نيز در تذکره،وکالت البته صاحب ج

 (1)صغير را به همين دليل،باطل دانسته است.

 فهرست منابع و مآخذ

 قرآن کریم.

 البيع،امام خميني.

 تذکرۀ الفقهاء،علّامه حلّي.

 جواهر الکالم،شيخ محمّد حسن نجفي.

 لخالف،شيخ طوسي.ا

 جامع المدارک،سيّد احمد خوانساری.

  جواهرالکالم،شيخ محمّد حسن نجفي.
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