تصرفات مالی مميّز با رويکردی تطبيقی
به نظرات امام خمينی

(س)

سيد محمد موسوی بجنوردی
مريم حسينی آهق

چکيده :تصرفات مالی نيازمند سطحی از رشد و درک عقلی است ،اما آياا رشاد ا
تنهايی موضوع صحت معامالت است و لوغ مدخليّتی ندارد يا هم لوغ و هام رشاد
از شروط صحت معامل اند يا وجاود يیای از دو شارط لاوغ و رشاد ااافی اسات و
معامل ا وجود يیی از اين دو صحيح اسات آياا صا ير مزيّال اهليّات معاملا دارد
منظور از محجور ودن ص ير چيست آيا ص ير مزيّل مطلقاا محجاور اسات ياا فقا
حق مستقل عزل اردن را ندارد منظاور از محجاور اودن مزيّال ،محجاور اودن از
مستقل معامل اردن است يا محجور ودن از اجرای صي يا هار دو اينهاا ساتا تی
هستند ا فقها در آثارشان رای پاسخ آنها اهتزام ورزيدهاند .ا مطالع منا ع فقهی
میتوان وجود اختالف فقها در حداقل رشد زم رای انجام رخی از فعاليتهاای
مالی دست يافت .اافی ودن رسيدن سن تزييل در رخی تصرفات و عادم نيااز ا
رشد اامال عقلای از جزلا آنهاسات .ررسای تسساير فقهاا از آياد رشاد ،ا عناوان
مهم ترين دليل مورد استناد ،میتواند در روشان سااختن ماناای فقهای آنهاا راه اا
اشد .کتاب البيع تأليف امام خزينی يیی از مهمتارين مناا ع در ايان زمينا ا شازار
میرود ا

تسصيل تايين آيد رشد اهتزام ورزيده است.
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اين مقال در تاريخ  93 / / 2دريافت گرديد و در تاريخ  93 /9/مورد تأييد قرار گرفت.
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مقدمه
طاق ندی خاصی از مراحل رشد عقلی انسان در منا ع فقهای ا چ ام مایخاورد اا عاارتناد از:
مرحل عدم تزييل ،مرحل تزييل ،مرحل لوغ و رشد .از ديادگاه ي اتر فقهاا ،لاوغ و رشاد از پايش
شرطهای خروج از حجر و دستيا ی اهليّت استيساست .ا اين وجود در رخی منا ع فقهی ،مرحلد
پيش از لوغ ا از آن مرحل تزييل ياد شده اسات ،موجاد دساتيا ی ا ناوعی اهليّات اساتيسای
ناقص است .در اين مقال تالش شده است ا پس از ررسی معناای اهليّات ،آرای فقهاای شايع و
اهل سنت در زمين اهليّت مزيّل ،هزراه ا ذار ادلّ آورده شود و سپس ا جزع نادی الّای نظارات،
طاق ندی جديد و روزآمدی از اهليّت ،ا توج

دليل مورد استناد فقها ارائ شود.

)1اهليّت
اهليّات در ل اات ا معنااای صاالحيت (جاوهری  041؛ ا اان منظاور  042؛ ز ياادی  0 0؛ ذيال «أهاال») و در
اصطالح فق و حقوق معنای شايست ی قانونی رای داشتن و اجرای حق و تحزل التلامات است.
فاقد اهليّت يا نااهل هر شخص حقيقی يا حقوقی است ا از دارا شدن يا اجرای حقوق و تیااليف
خويش (حقوق مالی ،شخصی ،اجتزاعی و سياسی) مزنوع است .عدم اهليّت ا در اعزال حقاوقی
اار رد دارد ،مزین است مطلق يا نسای اشاد .عادم اهليّات در صاورتی مطلاق ياا عاام اسات اا
اختصاص مورد معين يا ويژهای نداشت اشد ،مانند عدم اهليّت ديوان

( خاری یتا ج  91 :0؛ محاو ی

یتا ج 903 :؛ انصاری  9ج  21 :نيل ر.ک :ماده  41قانون مدنی اياران) .عیس ،عدم اهليّت نسای ياا
خاص مر وط موارد خاص است ،مانند عدم اهليّات وار قاتال در تزلّاا ماال ماور مقتاول
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

(محقق حلی  21 : 0 4؛ فخرالزحققين  933ج  1 - 33 :0؛ سيد ساا ق  931ج  9 :؛ ااتوزياان 10 : 993؛ نيال
ر.ک :مواد  334و  33قانون مدنی ايران).

ا توج

تعريف ،اهليّت دو نوع است :اهليّت تزتّع (اهليّت هرهمندی) و اهليّت استيسا (اهليّت

اجرای حق) ا در ي تر منا ع فقهی (ا نامير الحاج  049ج  1 :؛ امير پادشاه ایتاا ج  ) 03 :و ا تااع
در منا ع حقوقی ا ورهای عر ای (اياره ایتاا 21 -219؛ نااهی 10-12 040؛ سانهوری  32ج  ) 11 :اا
عنوان «اهليّت وجوب» و «اهليّت اداء» مطرح شدهاند.
اهليّت تزتّع ،شايست یِ داشتنِ حق و

ر عهده گرفتن تیليف است (امامی  913ج  49 :؛ ااتوزيان

 91ج  :؛ صسايی و قاسمزاده  29 : 930؛ نيل ر.ک :ماده  321قانون مدنی اياران) و ا تعايار دي ار ،اساا
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داشتن ذمّ است.

نا راين هم شخص طايعی و هم شخص اعتااری دارای اهليت تزتّع اسات ( خااری

مقاله

ثاوت حقوق و التلام واجاات و تعهدات است .علت اهليّت تزتّع ،اتصاف فرد ماهيت انسانی و
یتا ج  91 :0؛ محاو ی ایتاا ج 903 :؛ انصااری  9ج  21 :سانهوری  32ج  .) 11 :اصاطالح «اهليّات
تزلّا» (ااتوزيان  ،)10 : 91اهليّات دارا شادن حاق و تیلياف (صاسايی و قاسام زاده  29 : 930؛ سااات

« ) 31 : 931اهليّت استحقاق» (جعسری لن رودی  )31 : 914از دي ر تعا ير اار رفتا ا جاای اهليّات
تزتّع است .واژه «اهليّت» يا «حق تزتّع» در قانون مدنی ايران معناای رخاورداری از حاق ا ااار
رفت است.
اهليّت استيسا ،شايست ی و توانايی رای اِعزال و اِجرای حق است ا

حیم قاانون ا اسای

داده شده است (ااتوزيان  41 : 93؛ حزيتی واقف  33 : 939؛ عادالزجياد 2 : 333؛ نااهی 12 : 040؛ سانهوری

 32ج  .) 13 :اهليّت استيسا هزواره ا تزتّع از حق هزراه است؛ زيرا شخص ايد حقی را دارا اشد
تا سخن از اعزال آن ميان آيد؛ اما هر صاحد حقای نزایتواناد آن را اجارا اناد .در مااد 323
قانون مدنی تصريح شده است« :هر فردی متزتّاع از حقاوق مادنی خواهاد اود ،لايین هاي ااس
نزی تواند حقوق خود را اعزال و اجرا اند ،م ر اينی رای اين امر اهليّت قانونی داشت اشد».
انسان طور معزول هن ام تولّد استعداد و صاالحيّت دساتيا ی ا اهليّات را داراسات و ا
تدريج آنها دست میيا د .اهليّت استيسا ا شخصيت و تیامل قوای دماغی و شعور افاراد ارتاااط
تدريج ا ظهور و رشد مراتد عقل و ادراک فرد حاصل میشود .اين امر ،يعنای اهليات داشاتن ا
مقدار قدرت و توانايی،

ا اصل عدم حرج در شرع سازگاری دارد ( خاری یتا ج .) 03 : 0

انسان ا احراز رخی شروط میتواند از اهليّت اامل استيسا رخوردار اشد و ا از دست دادن
آنها ،اهليّت استيسای خود را از دست دهد .رخی از فاقدان اهليّت استيسا اختال ت يا ويژگیهاای
خاص عقلی دارند ،مانند ص ار غير مزيّل و مجانين (ماوادّ

و9

قاانون مادنی اياران) .ايان

گروه را فاقد اهليّت طايعی خواندهاند .دستد دي ار از ساالمت عقال و تاوانِ تصازيمگياری و اراده
رخوردارند ،ولی از ادراک زم و قدرت تزييل اافی در هز امور رخوردار نيستند ،ياا در وجاود
ادراک زم آنها اطزينان وجود ندارد .اين ناتوانايی ها هزان است ا

عدم رشاد ياا اهليّات ادای

ناقص تعاير میشود .در تزام قوانين اصل ر داشتن اهليّت اامل است و نقص يا فقدان اهليّت امری

( س)

استثنايی است و اثاات عادم اهليّات

زم اسات (عادالزجياد یار 9 0 : 333؛ سانهوری  32ج - 14 :

تصرفات مالی مميّز با رویکردی تطبيقی به نظرات امام خمينی

دارد و ن اند آن است ا شخص صالحيت اراده اردن و تصازيم گارفتن را دارد .ايان اهليّات ا
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 .) 13اموال فاقدان اهليّت اامل استيسا در اختيار خودشان قرار نزیگيارد ،لیا در اختياار نزايناد
قانونی آنها (ولیّ يا قيّم يا وصیِّ) قرار دارد .مثال سسي میتواند رای سیونت خود خان اراي اند؛
ولی نزايند قانونی او ايد طرف عقد اجااره قارار گيارد .احیاام و يات ،وصاايت و قيزومات در
حزايت از اين ون افراد است .سسي توانايی قصد ان ا را دارد و مسهوم عزال حقاوقی و آثاار آن را
میفهزد ،اما در امور مالی ،مصلحت و سود و زيان خود را خو ی نزیشناسد و نيااز ا حزايات
دارد .از اينرو ،فقها در هر آنچ مستللم تصرف در اموال اشد ،رشيد ودن را شرط اردهاند .توج
اين نیت ضروری است ا دامن مسئوليّت و اهليّت يیسان نيسات .هار عزال میاری مسائوليّت
مدنی میآورد ،حتی اگر غير مزيّل در ايجاد آن دست داشت اشد؛ زيارا هادف مجاازات مرتیاد
نيست ،لی جاران خسارت زيان ديده است .در امور مدنی نتيجد اار زياناار يش از عامل توج
میشود.

 )2آرای فقهای اهل سنت در اهليّت مميّز
نظر ي تر فقهای اهل سنت ،اهليّت استيسای ناقصی

رای اودک مزيّل وجود دارد (تستازانی یتاا ج

 .)929 :اودک مزيّل قصد ان ا پيدا ارده است و مسهوم داد و ستد و خريد و فاروش و قارارداد را
درک میاند .از اينرو ،میتواند در رخی اعزال حقوقی ا تعهّاد و تیلياف ماالی ياا مسائوليّت
مدنی رای وی ر جا نزیگذارد ،شرات اند .قاول ها و صلحِ العوض و حياازتِ مااحاات اا
نوعی تزلّا العوضند ،از طرف او جايل است ،چرا اا ارای او مسائوليّت آفارين نيسات .حجار
ص ير مزيّل جناد حزايتی دارد .انجام دادن آن دست از اعزالی ا

سود اوست (نسع محض) ،مانند

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

قاول اردن ها  ،دون اجاز ولیّ هم جايل است .اهليّت و توانايی انجام اين اماور را اهليّات اغتنااء
ناميدهاند .اما نزی تواند ااری پردازد ا زيانِ محض ا اار آورد و تاارّع ماال محساوب شاود،
مانند ها يا وصيّت اردن ،قرض دادن و طالق .اهليّت و تواناايی اقادام ا ايان اعزاال حقاوقی
اهليّت افتقار گست اند ا اقدام آنها نيازمند اهليّت اامل است .صاحد اهليّت ناقص رای اجرای
عزل حقوقی ا ميان سود و زيان است ،مانند خريد و فروش يا اجاره ،اجاز ولیّ يا قيّم نيازمناد
است (حطاب رعينی  0 1ج 191-193 :1؛ خاری یتا ج 22 - 21 : 0؛ سرخسی  041ج  19 : 0؛ دردير ایتاا

ج  31 :9؛ايره یتا212-231 :؛ حسن فرج 103 : 339؛ صاری سعدی  440ج  .) 14 :نظر رخای دي ار از
فقهای اهل سنت ،وصيتهايی ا

حق اشد ،جايل است .شافعی نيل اين نظار را پذيرفتا و ار آن
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ارتااط دارند ( خاری یتا ج .) 23 : 0
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ثواب اخروی هم مترتد ارده است؛ زيرا وصيّت م ا ا ميرا است و هار دو ا پاس از مار
اين فقها توايل در يان (صحت ااالم) را در ااودک مزيّال از ااب قااول نظار آياد «وا تلاوا
اليتامی» جايل دانست اند .نظر آنها تصرفاتی از اين ون پيش از لوغ جايل است ،رخی اجااز ولایّ
را زم و رخی نيل غير زم دانست

اند ( خاری یتا ج  23 ، 22 :0؛ تستازانی ج .)921 :

رخی از فقها ،معامالتی را ا در سود و زيانش دودلی وجود دارد ،طور الّی حتّی ا اجازه
و تأييد ولیّ يا سرپرست اطل دانست اند و رخی دي ر مااشرت صایّ را در صاورتی اا مقاارن اا
خواست و اجاز ولیّ اشد ،جايل دانست اند؛ زيرا امیاان غاان منتسای اسات و ايان شايوه در حیام
مااشرت مستقيم خود ولیّ است (تستازانی یتا ج  .)921 -921 :طور الی نظار حنسياان تصارفات
ص ير غير مزيّل اطل و تصرفات ص ير مزيّل س گون اسات :تصارفات ضارری اا اطال اسات.
تصرفات نافع ا صحيح است و تصرفاتی ا هم امیان نسع و هم امیان ضرر در آنها مایرود اا
غير نافذ است .نظر حناليان و مالیيان ،تصرفات ص ير غير مزيّل اطل و تصرفات ص ير مزيّال غيار
نافذ است و نظر شافعيان ،تصرفات ص ير مزيّل و غير مزيّال اطال اسات .ناا ار ماذهد حنسای و
مالیی ،در رخی عقود ،از جزل در يع و اجاره ،لوغ شارط نساوذ معاملا اسات نا شارط صاحت
(جليری  040ج 919 -911 :؛ زحيلی  043ج192 ،930 -939 :0ا .)190

نظر سياری از فقهای امامی ،يیی از پيش شرطهای خروج از حجر ،لوغ است .از ايانرو لاوغ
عنوان يیی از شروط اوليد متعاقدين ذار شده است .نظر آنها عقد اودک اطل اسات ،حتای
اگر رشيد اشد؛ زيرا لوغ و رشد هر دو شرط است و فرقی ميان معامالت مقرون ا اجااز ولایّ و
غير مقرون آن وجود ندارد .هزان ون ا تساوتی اين معاامالت اوچاا و الر
مر وط ضروريات زندگی و جل آن ن ذاشت
92؛ خزينی  0 3ج  12 :؛ حیيم یتا3 :

و معاامالت

اند (ا نزهره حلای  2 : 0 1؛ خوانسااری  0 3ج -922 :

 .) 34ي تر حقوقدانان نيال شاراي تحقاق اهليّات اامال

استيسا را منوط وجود س شارط ااردهاناد:

لاوغ ،عقال و رشاد (زحيلای 939 043اا192 ،930اا190؛

ااتوزيان  41 : 93؛ حزيتی واقف  33 : 939؛ عادالزجيد یر 9 : 333؛ فادوی  2 : 932؛ ناوين و خواجا پياری

 .) 3- 4 : 911در خ شهای العوض ،مانناد وصايّت ،هاا  ،صادق و وقاف ،آرای گونااگونی از

تصرفات مالی مميّز با رویکردی تطبيقی به نظرات امام خمينی

 )3آرای فقهای امامی در اهليّت مميّز

( س)
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سوی فقهای امامی ا راز شده است .نظر عالم حلی ،گرچ احاديث مورد استناد قائلين صحت
وصيّت اودک ،سيارند و يیدي ر را تأييد میانند (روايات متظافرند)؛ اما احتيااط در ايان اسات
ا وصيّت اودک تا رسيدن

لوغ نافذ نااشد؛ زيرا مالک روشنی رای جواز تصرف او ا ايان

شیل در مالش ارائ ن ده است (عالم حلی  0 2ج .)939 : 1نظر ا ن ادريس نيل حاديث رفاع ،قلام
تیليف را از صایّ تا زمانی ا

سن احتالم رسد رمیدارد ،نا راين عزل صایّ ،از جزل وصايّت

و هاد او یاثر است (ا ن ادريس حلی  0 4ج .) 41 :9ي تر فقهای امامي ،
حلی

ا اين نظار موافقناد (ا ان فهاد

 0ج 31 :9؛ ا ن ادريس حلای  0 4ج  41 :9؛ عالما حلای  0 3ج 001 :؛ مقاد

ارد يلای

 0ج :3

.) 32

رخی دي ر از فقهای امامی ،معامالت ص ير مزيّل را ا اجاز ولیّ صحيح دانست

اند (محقق حلی

0 0 : 043؛ فخر الزحققاين  .)22 : 933نظار رخای از آناان ،ااودک پاس از رسايدن ا  4ساال ی
ی
می تواند وصيّت اند و وصيّتش در صاورتی اا در راه خيار ونياا اشاد ،درسات اسات و ولا ّ
اودک نزیتواند

(ع)

هاند حجر آن را اطل اند .شيخ صدوق ،روايات صحيحی از اماام صاادق

ذار ارده ا در آنها وصيّت و هاد اودک ده سال پذيرفت شده است .نظر رخی دي ر از فقها،
وصيّت اودک مزيّل عاقل ،دون ذار سن،

اجزاع فقها جايل است (شيخ مسيد 111-113 : 0 4؛ شايخ

طوساای  0 1ج 0 3 :1؛ فاضاال آ اای اایتااا ج  .)14 :اياان نظاار ا نقاال از عالما حلاای از سااوی سالّار و
ا والصالح حلای پذيرفت شده است (عالم حلی  0 2ج  .)934 : 1ا ن جنيد وصيّت پسر را از  3سال ی
و وصيّت دختر را از  1سال ی در صورتی ا مطا ق ا وصيّت لرگسا ن اشد ،جايل دانست اسات
( نقل از عالم حلی  0 2ج .)93 : 1نظر ا نحزله طوسی ،مراهق (اسی ا نلديا
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

در وصيّت ،صدق و ها ای ا

لوغ اسات)

شیل متعارف اشد ،در حیم الغ يعنی اسای اسات اا عقلاش

اامل شده است (ا نحزله  .)91 : 043از قائلين صاحت وصايّت ،رخای وقاف و صادق ااودک
ا ی  4سال را مانند وصيّت او ،اگر در راه درست و خير اشد ،جايل دانسات

اناد (شايخ مسياد : 0 4

111-113؛ شيخ طوسی  0 1ج 0 3 :1؛ فاضل آ ی یتا ج  .)14 :شيخ مسيد تنهاا وصايّت را پذيرفتا و هااد
چنين اودای را صحيح ندانسات اسات .ساالر هاا

و وقاف او را رد اارده اسات (شايخ مسياد : 0 4

113ا111؛ سالر ديلزی .) 49 : 0 0

رخی از فقهای امامی ،صحت معاامالت ااوچیی را اا ا طاور متعاارف اودااان انجاام
میدهند ،پذيرفت اند (فيض ااشانی 01 : 04؛ سيستانی  .) 31 : 0 1الات نافذ دانساتن معاامالت صاایّ در
اين امور از آن روست ا فقها وی را منلل آلت و ا لاری رای ولیّ ن ريست اند ،نا راين صا ير

7
احیام ولیّ يا اسی رمیگردد ا اودک از جاند وی عقد يا ايقاع را ان ا میاند .ايان روش

مقاله

مزيّل در حقيقت مااشرت تاعی دارد ن استقاللی .ان اا او نا حیام تیليسای دارد نا وضاعی ،لیا
ا افراد اوداان مزيّل خود را جاي لين خود قرار میدادند ،هزواره وجود داشت است .دليلی هام
ر مسلوب العااره ودن صایّ گون ای ا ر ان اای او هاي اثاری مترتاد نااشاد ،وجاود نادارد.
حديث رفع هم ناظر احیام اللامی است ن موضوعی ،م ر آنی مانناد رخای از فقيهاان احیاام
وضااعی را منتاالع از احیااام تیليساای

اادانيم (خااويی  911ج 2 1 -201،2 2 -209 :؛  912ج .) 3 -9 :

هي اس در تصرّف اودک و مجنون در اموال ان انداز خوردن و آشاميدن منعی نزی يناد ياا
عنوان مثال رخی از فقها رداشتن مال پيدا شده (ملتق ) را توس اسی اا از رشاد رخاوردار
نيست ،جايل دانست اند ،چرا ا مزین است ،غير رشايد نساات ا اماوال دي اران اماناتدار اشاد
(مقد ارد يلی  0ج )04 : 4يا رخی دي ر نذر وی را صحيح دانست

اند (عالما حلای  0 4ج 34 :؛

 0 3ج .) 30 :9

تعداد اندک شزاری از فقهای امامی اودای ا پيش از لوغ رشد رسايده اسات ،اجاازه
دادهاند ا معامل اند (شيخ طوسی  0 1ج  .) 1 ، 19 :طور الی هر اس ا الغ اشد ،حتای در
صورت سساهت ،می تواند در صورتی ا ولیّ يا قيّم انعقااد عقاد را مصالحت داناد ،لسا عقاد را
جاری اند؛ زيرا سسي تنها از تصرّف در اموال محروم است و تواناايی قصاد ااردن و ياان ااردن
اودک مزيّل و نلديا سن لوغ نيل پذيرفت

اند (عالم حلی  0 3ج :9

؛ مقاد

 0ج: 4

ارد يلای

.) 31

امام خزينی ،در ار صحت معامالتی ا ولیّ ا ان ای ص ير در مال او انجام میدهد و نيال در
جواز استساده از اودک مزيّل رای رد و دل اردن اا و اماوال در معاامالت اساتد

تی آورده

است .نظر او ،آيد رشد تنها د لت ر مزنوعيت استقالل اودک در تصرفات ماالی حتای اا اذن
ولیّ دارد و مخالستی ا عامل

ودن اودک در اجرای اعزال حقوقی شخص رشيد ندارد (امام خزينی

 913ج و 2 0 :ا.)2 9

 )4مبنای آرای فقها (تفسير آية رشد)
مانای فقها در خروج از حجر و صحت تصرفات مالی ،آيد رشد (آيد  1سور نساء) است:

تصرفات مالی مميّز با رویکردی تطبيقی به نظرات امام خمينی

قصد را دارد .ر اسا

اين استد ل ،آن ون ا يان شد ،رخای از فقهاا اجارای لسظای عقاد را در

( س)

8
پژوهشنامة متين

وَ ا ْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا َلَ ُوا النِّیاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِانْهممْ رمشْادا فَاادْفَعموا إِلَايْهِمْ
أَمْوالَهممْ وَ تَأاُلُوها إِسْرافا وَ ِدارا أَنْ يَیْاَرُوا وَ مَنْ اانَ غَنِيًّا فَلْيَسْاتَعْسِفْ وَ
مَنْ اانَ فَقيرا فَلْيَأاُلْ ِالْزَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهممْ فَأَشْهِدموا عَلَيْهِمْ وَ
اَسى ِاللَّ ِ حَسياا
در اين آي

نوع خاصی از رشد يا خ ی از رشد ،يعنی رشد در تصرفات ماالی و تجاارتی،

اشاره شده است .امام خزينی و رخی دي ر از فقها ،چند احتزال را در تسسير اين آي يان اردهاند:
ا رشد تزام موضوع است و لوغ دخالتی در صحت معامل ندارد .ظاهر آي ن ان میدهد اا
آزمايش از زمانی ا احتزال رشد میرود ،واجد است .ايان وجاوب تاا زماان لاوغ وجاود دارد.
«حتّی» در اين آي مانند «حتّی» در جزلد «االت السمکة حتی رأسها» است .نا راين للوم امتحاان تاا
زمان لوغ نیاح ،اناي از امتحان در زمان لوغ است .استساده از واژ يتايم در آغااز لاوغ از جزلا
مجازهای شايع است .نا راين ا اطزينان از رشد يافت ی يتيم در هر زمانی چا پايش از لاوغ و چا
پس از آن ،رگرداندن اموال او واجد است .ر ايان اساا  ،آيا مایخواهاد ايان شااه را اا
امتحان مختص افراد غير الغ است ،از ين ارد.
ا واژ «حتّی» رای يان غايت اار رفت است ،گون ای ا غايت خارج از م يّاست ،مانند
«اُلُوا وَ اشرَ موا حَتَّی يتَايَّنَ لَیُم الخَي ُ ا َ يَضم» ( قره .) 31 :از اينرو ،امتحاان از زماانی اا احتزاال
رشد يتيم میرود ،آغاز میشود و تا زمان انقطاع يتيم ادام دارد .زمد اين سخن آن است ا رشد
پيش از رسيدن

لوغ موضوع مستقلی رای صحت معامالت اسات .در ايان آيا يتيزاان موضاوع

امتحان قرار گرفت اند ا ن ان می دهد پيش از لوغ ايد امتحان انجام شود و حیم امتحان رشاد
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

يافت ی و وجوب ردّ مال هز ی مختص ايتام است .رشد از صساتی است ا نوعا در اسی ا
لوغ نیاح میرسد ،حاصل میشود و نياز امتحان ندارد .لاوغ امااره ارای حصاول رشاد اسات.
نا راين ،فرق پيش از لوغ و پس از آن در اين است ا علم رشد پيش از لاوغ نيااز ا امتحاان
دارد ،اما پس از لوغ خاطر اماره ودن لوغ رای رشد ،نيازی امتحان نيست.
9ا واژ «حتّی» حرف ا تدا رای تعليال اسات و «اذا» ارای شارط اسات .جزلاد شارط و جالای
شرط ،جلای «اذا» هستند .نا راين ،امتحان ايتاام واجاد اسات ،از آنرو اا وقتای ا لاوغ نیااح
رسيدند و رشد آنها معلوم شد ،اموال ان آنها داده شود .اين نظري
است.

حرالعلوم نساات داده شاده

9
در صورتی ا ا آزمايش مستزر معلوم شود ا شخص رشد رسيده است و میتواند اماوالش را

مقاله

0ا واژ «حتّی» رای يان غايت است و منظور از آي للوم آزمايش مستزر تا زماان لاوغ اسات.
اداره اند ،اموال او داده میشود و استقالل مالی پيدا میاند ،در غيار ايان صاورت ،اماوالش را
نزیدهند .زمد اين سخن آن است ا لوغ و رشد هر دو ا هم موضوعِ صحت معامالت اشاند و
هي يا تنهايی اافی نااشند .آزمايش رشد از زمانی ا احتزال رشد میرود تا زماان لاوغ ا
طور مستزر انجام میشود؛ زيرا درک رشد يافت ی نياز زمان دارد ا در طی آن اودک از نظار
عقل و تد ير ررسی گردد .اين احتزال هم میرود ا خداوند ررسی و آزمايش رشد يافت ی ايتام
را تا زمان لوغ قرار داده تا اينی در اولين زمانی ا او توانايی ادار اموالش را داراست ،اماوال ا
او داده شود و دون دليل اموال او در اختيار اسی دي ر نااشد .ظااهرا آيا در مقاام ياان محادود
زمانی ا تال نيست ،لی در صدد يان للوم تقديم امتحان ر زمان لوغ است تا ماال طسال در اولاين
زمان مزین او داده شود .از اينرو ،مسهومی رای غايت در اين آي اقی نزیماند و میتوان للوم
امتحان رای درک رشد را طور مطلق استنااط ارد .هر چند آي در ماورد امتحاان پاس از لاوغ
ساات است و عدم امتحان پيش از لوغ از روی عصايان ياا نسايان ياا هار عاذر دي اری را اعاث
وجوب امتحان پس از لوغ نزیداند ،از جزلد شرطي چنين استنااط میشود ا درک رشاد متسارع
ر امتحان است.
سور نساء (و تتتوا السسهاء اموالیم) ا از دادن اموال سسي نهی ارده نيل استناد اردهاناد اا
ن ان میدهد جواز دفع مال منوط دو شرط است :لوغ و رسايدن ا رشاد .ا نظار ايان گاروه،
«فادفعوا» متسرع ر احراز رشد عد از لوغ است ،وگرن دليلی رای آوردن «حتّی» رای ياان غايات
امتحااان ناااود (نجساای  040ج  3 : 1؛ خوانساااری  0 3ج 929 -922 :؛ خااويی  911ج 2 -2 9 :؛ امااام
خزينی

 0ج 3:

.)3

هزچنين در اين آي  ،آزمايش رشد يتيم منوط رسايدن ا زماان لاوغ نیااح شاده اسات.
نظرات مختلسی در ار معنای لوغ نیاح ارائ شده است:
ا رسيدن مرحل ای از رشد جنسی معنای لوغ جنسی طايعی؛
ا رسيدن مرحلد ازال عقلی و درک رشد يافت ی ا معزو همزمان ا رسيدن ا تواناايی

( س)

و قدرت ر نیاح روی میدهد .ازاينرو آنچ رای تسليم اماوال ا يتايم و آزادی او در تصارفات

تصرفات مالی مميّز با رویکردی تطبيقی به نظرات امام خمينی

اين نظر مورد پذيرش ي تر فقها قرار گرفت است .رخی از آنها عالوه ر ايان آيا  ،ا آياد 2

01
پژوهشنامة متين

مالی اش اهزيت دارد ،درک توانايی او در ادار اموال و دستيا ی رشد عقلی است .ادار خاانواده
مستللم توانايی ادار اموال است تا اسی استقالل مالی دست نيافت و قدرت و توانايی عقلی رای
ادار اموال پيدا نیرده ،نزیتوان مسئوليّت خانواده را عهده او گذاشت .ناا راين قارآن خواهاان
آن است ا اسد تجر و آموزش ادار اموال تا پيش از رسيدن

لوغ جنسی و توانايی ازدواج

و ت یيل زندگی مستقل دست آيد.
9ا

حیم شرع رسيدن پانلده سال ی تزام ،زمان لوغ نیاح است و دادن اموال پيش از اين

سن جايل نيست ،گرچ از نظر عقلی اامال شاده
 1؛ میارم شيرازی  041ج :9

اشاد (طااری  0 2ج 992 :0؛ شايخ طوسای  043ج :9

).

0ا لوغ نیاح مسأل ای شرعی است و ا رسيدن
در منا ع فقهی

لوغ جنسی طايعی يا رسيدن سن لوغ ا

تسصيل آمده است ،اثاات میشود (طارسی  0 3ج 910 :؛ قطد راوندی  042ج 19 :

.)1 -

«اينا » ا در اين آي

اار رفت

معنای استيیاح يعنی آشیار شدن ا طاور وضاوح معناا

شااده اساات (جصاااص  0 2ج 13 -13 :؛ زمخ ااری  932ج 244 :؛ طارساای  0 2ج .) 3 - 4 :9نااا راين
آزمايش ايد گون ای اشد ا م خص گردد تصرفات عاقالند او در اموال اتساقی نيسات ،لیا
در وجود او عجين شده و وی راساا

معيارهاای عقلای در اماوالش دخال و تصارف مایاناد و

تصزيم میگيرد (شيخ طوسی  043ج  .) 1- 1 :9شيو يان مطلد در قرآن نيل گون ای است اا
استزرار و تدريجی ودن امتحان را میرساند ،يعنی تادريج از زماان پيادا ااردن آماادگی ارای
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

تصرفات مالی ا درگير اردن اودک ا مسائل مالی و ايجاد فرصت رای اساد تجر ا و تر يات
اقتصادی و مالی او ،ادار اموال و تصرفات عاقالن

او آموخت میشاود ،ا نحاوی اا در زماان

لوغ نیاح مرحل ای رسد ا از نظر رشد عقلی طور مساتقل در اماور ماالی مر اوط ا خاود
دخل و تصرف اند و تصزيم

يرد (طااطاايی یتا ج  1 :0؛ میارم شيرازی  041ج:9

).

نتيجهگيری
ادراک امری مت ير و نسای است ا

طور جدی وا سات ا شاراي فرهن ای و اجتزااعی اسات.

جوامع انسانی ا اذعان طو نیتر شدن دور ادراک ناقص ،مرحل ای را ا ي تر ا عنوان مرحلد

00
رشديافت ی يش از آنی امری شرعی اشد ،منوط عرف و شيو زندگی و خواسات هاايی اسات

مقاله

نوجوانی شناخت میشود ،حاد فاصال ااودای و لرگساالی پذيرفتا اناد .تعياين شااخص و معياار
ا جامع از انسانها انتظار دارد .چون ادراک امری تدريجی و رو ازاال اسات ،عادالت حیام
میاند ا دستيا ی اهليت هم تدريجی اشد .از اين رو میتوان رای دستيا ی ا مسائوليّت سا
مرحل در نظر گرفت :مرحل عدم مسئوليت ،مرحل مسئوليت نسای و مرحل مسئوليت تام .ايان امار
ن تنها مخالستی ا شرع ندارد ،لی آي مورد استناد فقها و نيال اصال عادالت و مسااوات ،ار لالوم
اجرای آن در جامع اسالمی صح میگذارند .ايان امار ،يعنای اهليات داشاتن ا مقادار قادرت و
توانايی ،ا اصل عدم حرج در شرع نيل سازگاری دارد.
ايد توج داشت ا شیلگيری اعزال عقلی يا فرايناد ت ييارات چناد جاناا و پيچياده
است و يادگيری نقش متثری در آن اعزال میاند .ظاهرا آي در مقام يان محدود زمانی خاصای
نيست و مسهومی رای غايت در اين آي اقی نزیماند و میتوان للوم امتحان ارای درک رشاد را
طور مطلق استنااط ارد و تقسيم ندی ا متناسد ا شراي زمان اشد ،ارائ نزود.

منابع
ـ

ا نادريس حلی ،محزد 0 4( .ق) السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی ،قم :متسس الن ر ا سالمی التابعة
لجماعة الزدرسين.

ـ

ا نامير الحاج ،محزد ن محزد 049( .ق) التقرير و التحبير ،يروت :دارالیتد العلزي .

ـ

ا نحزله ،محزد ن علی 043( .ق) الوسيلة الی نيل الفضيلة ،قم :مکتبة آية اهلل مرع ی نجسی.

ـ

ا نزهره حلای ،حزله ن علی 0 1( .ق) غنية النزوع فی علمی األصول و الفروع ،تحقيق ا راهيم هادری،
(ع)

قم :متسسد اإلمام الصادق .
ـ

ا نفهد حلی ،احزد ن محزد 0 ( .ق) المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،تحقيق مجتای عراقی ،قم:
متسسد الن ر ا سالمی التابعة لجماعة الزدرسين.

ـ

اااااااااااااا  0 ( .ق) کتاب البيع ،تهران :متسسد تنظيم و ن ر آثار امام خزينی.

ـ

امامی ،سيد حسن ) 913( .حقوق مدنی ،تهران:اتا سروشی اسالمي .

ـ

امير پادشاه ،محزد امين ن محزود ( .یتا) تيسير التحرير ،يروت :دارالسیر.

( س)

ـ

امام خزينی ،سيد روح اهلل ) 913( .تحرير الوسيله ،تهران :متسسد تنظيم و ن ر آثار امام خزينی.

تصرفات مالی مميّز با رویکردی تطبيقی به نظرات امام خمينی

ـ

ا ن منظور ،جزال الدين محزد ن میرم ) 042( .لسان العرب ،قم :ن ر ادب حوزه.
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انصاری ،محزد ن نظامالدين ) 9 ( .فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه ،قاهره :المطبعة
االميرية او ق.

ـ

خاری ،عادالعليل ن احزد ( .یتا) کشف األسرار عن أصول فخر االسالم البزودی ،قاهره :دارالیتاب
اإلسالمی.

ـ

تستازانی ،مسعود ن عزر ( .یتا) التلويح الی کشف حقائق التنقيح ،يروت :دارا رقم.

ـ

جليری ،عادالرحزن 040( .ق) کتاب الفقه علی المذاهب االربعه ،استاناول :دارالدعوه.

ـ

جصاص ،احزد ن علی 0 2( .ق) احکام القرآن ،تحقيق عادالسالم محزد علی شاهين ،يروت :دارالیتد
العلزي .

ـ

جعسری لن رودی ،محزد جعسر ) 914( .ترمينولوژی حقوق ،تهران :اتا خان گنج دانش.

ـ

جوهری ،اسزاعيل ن حزاد ) 041( .الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ،تأليف و تحقيق احزد عادال سور
عطار ،يروت :دارالعلم للزاليين.

ـ

حسن فرج ،توفيق ) 339( .المدخل للعلوم القانونيه :النظریة العامة للقانون ـ النظریة العامة للحق ،يروت:
دارالجامعي .

ـ

حطاب رعينی ،محزد ن عادالرحزن 0 1( .ق) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،يروت :دارالیتد
العلزي .

ـ

حیيم ،سيد محسن ( .یتا) نهج الفقاهه ،قم:

ـ

حزيتی واقف ،احزد علی ) 939(.حقوق مدنی  :اموال و مالکيت ،تهران :ن ر رخسار.

ـ

خزينی ،مصطسی 0 3( .ق) کتاب البيع ،تهران :متسسد تنظيم و ن ر آثار امام خزينی.

ـ

خوانساری ،موسی ن محزد 0 3( .ق) منية الطالب فی شرح المکاسب (تقريرات درس محمد حسين نائينی)،

هزن.

قم :موسسد الن ر ا سالمی التابعة لجماعة الزدرسين.
ـ

خويی ،ا والقاسم ) 912( .مستند العروة الوثقی :کتاب االجاره (تقريرات درس مرتضی بروجردی) ،قم:
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انت ارات لطسی.
ـ

اااااااااااااا  ) 911( .مصباح الفقاهة (تقريرات درس محمد علی توحيدی تبريزی) ،قم :مکتبة الداوری.

ـ

دردير ،أ والاراات احزد ( .یتا) الشرح الکبير ،یجا :دار احياء الیتد العر ي .

ـ

ز يدی ،محزد مرتیی 0 0( .ق) تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق علی شيری ،يروت :دارالسیر.

ـ

زحيلی ،وها مصطسی 043( .ق) الفقه االسالمی و ادلته ،دم ق :دارالسیر.

ـ

زمخ ری ،محزود ن عزر ) 932( .الکشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل فی وجوه التأويل ،مصر:
شرکة و مکتبة مصطسی ا ی حلای و او ده.

ـ

ساات ،محزد حسين ) 931( .شخصيت و اهليت در حقوق مدنی ،تهران :انت ارات جن ل.

ـ

سرخسی ،شزسالدين 041( .ق) المبسوط ،يروت :دارالزعرف .

ـ

03
للزجزع العالزی ألهل الايت.

ـ

مقاله

سالر ديلزی ،حزله ن عادالعليل 0 0( .ق) المراسم العلويه فی األحکام النبويه ،قم :المعاونية الثقافية
سنهوری ،عادالرزاق احزد ) 32 ( .الوسيط فی شرح القانون المدنی الجديد ،يروت :دار احياء الترا
العر ی.

ـ

سيد سا ق ،محزد 931( .ق) فقه السنه ،يروت :دارالیتاب العر ی.

ـ

سيستانی ،سيد علی 0 1( .ق) منهاج الصادقين ،قم :مکتبة آية اهلل سيستانی.

ـ

شيخ طوسی ،محزد ن حسن 043( .ق) التبيان فی تفسير القرآن ،اوشش احزد حايد قصير عاملی،
میتد ا عالم ا سالمی.

ـ

اااااااااااااا  0 1( .ق) الخالف ،چاپ علی خراسانی ،جواد شهرستانی و محزد مهدی نجف ،قم :متسس
الن ر ا سالمی التابعة لجماعة الزدرسين قم المشرفة.

ـ

شيخ مسيد ،محزد ن محزد ن نعزان 0 4( .ق) المقنعه ،قم :متسس الن ر ا سالمی التابعة لجماعة
الزدرسين.

ـ

صاری سعدی ،محزد ) 440( .شرح القانون المدنی الجزائری :نظریة العامة

لاللتزامات ،مصادر االلتزام-

التصرف القانونی (العقد و اإلرادة المنفردة) ،الجلائر :دارالهدی.
ـ

صسايی ،سيد حسين و سيد مرتیی قاسم زاده ) 930( .حقوق مدنی اشخاص و محجورين ،تهران :انت ارات
سزت.

ـ

طااطاايی ،سيد محزد ( .یتا) الميزان فی تفسير القرآن ،قم :من ورات جزاعة الزدرسين فی الحوزة العلمية.

ـ

طارسی ،فیل ن حسن 0 3( .ق) تفسير جوامع الجامع ،قم :متسس الن ر ا سالمی التابعة لجماعة

ـ

اااااااااااااا  0 2( .ق) تفسير مجمع البيان ،يروت :متسس اعلزی للزطاوعات.

ـ

طاری ،محزد ن جرير 0 2( .ق) جامع البيان عن تأويل آيات القرآن ،يروت :دارالسیر.

ـ

عادالزجيد یر ،عصزت ) 333( .األحکام القانونية لرعایة القاصرین ،جامعة داد :کلية قانون.

ـ

عالم حلی ،حسن ن يوسف 0 3( .ق) قواعد األحکام ،قم :متسس الن ر ا سالمی التابعة لجماعة
الزدرسين.

ـ

اااااااااااااا  0 4( .ق) ارشاد االذهان فی احکام االيمان ،تحقيق فار

حسون ،قم :متسس الن ر ا سالمی

التابعة لجماعة الزدرسين.
ـ

اااااااااااااا  0 2( .ق) مختلف الشيعه فی احکام الشريعه ،قم :مؤسسه النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسين.

ـ

فاضل آ ی ،زين الدين ا یعلی حسن ن ا یطالد ( .یتا)کشف الرموز فی شرح المختصر النافع ،قم :متسس
الن ر ا سالمی التابعة لجماعة الزدرسين.

تصرفات مالی مميّز با رویکردی تطبيقی به نظرات امام خمينی

الزدرسين قم الز رف .

( س)
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فخرالزحققين ،محزد ن حسن ن يوسف ) 933( .ايضاح الفوائد فی شرح إشکاالت القواعد ،ا تصحيح
حسين موسوی اوه ازری ،علی پناه اشتهاردی و عادالرحيم روجردی ،قم :متسس اسزاعليان.

ـ

فدوی ،سليزان ) 932( .تعارض قوانين در حقوق ايران با تکيه بر احوال شخصيه ،یجا ،ینا.

ـ

فيض ااشانی ،مالمحسن 04 ( .ق) مفاتيح الشرائع ،چاپ مهدی رجائی ،قم :مجزع الذخائر ا سالمي .

ـ

قطد راوندی ،سعيد ن هبة اهلل 042( .ق) فقه القرآن ،قم :مکتبة آيت اهلل العظزی نجسی مرع ی.

ـ

ااتوزيان ،ناصر ) 91 ( .قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرات سهامی انت ار.

ـ

اااااااااااااا  ) 93 ( .دوره مقدماتی حقوق مدنی ،اعمال حقوقی :قرارداد -ايقاع ،تهران :هزن رنا.

ـ

اااااااااااااا  ) 993( .وصيّت در حقوق مدنی ايران ،تهران :دان

ـ

ايره ،حسن ( .یتا) المدخل الی القانون :القانون بوجه عام ،النظریة العامة ،القاعدة القانونية ،النظریة العامة :الحق،

اه تهران.

االسکندرية ،من اة الزعارف.
ـ

محاو ی ،عايداهلل ن مسعود ( .یتا) التوضيح شرح التنقيح ،يروت :شرکة داراألرقم ن أ یاألرقم.

ـ

محقق حلی ،جعسر ن حسن 043( .ق) شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،صادق شيرازی ،طهران:
انت ارات استقالل افست از چاپ يروت ،متسسد الوفاء.

ـ
ـ

اااااااااااااا  0 4( .ق) المختصر النافع فی فقه االماميه ،تهران :الدراسات االسالمية فی مؤسسة البعثة.
مقد

أرد يلی ،احزد ن محزد 0 ( .ق) مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد األذهان ،ا تصحيح

مجتای عراقی ،علی پناه اشتهاردی و حسين يلدی اصسهانی ،قم :من ورات جزاعة الزدرسين فی الحوزة
العلمية ،چاپ اول.
ـ

میارم شيرازی ،ناصر 041( .ق) األمثل فی تفسير کتاب اهلل المنزل ،یجا ،ینا.

ـ

ناهی ،صالح الدين عاداللطيف 040( .ق) الوجيز الوافی فی القوانين المرعية فی الجمهوریة العراقية و المملکة

األردنية الهاشمية و الکویت ،اردن :مطبعة الايت العر ی.
ـ

نجسی ،محزد حسن 040( .ق) جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،ا تحقيق علی آخوندی ،قم :دار
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الیتد ا سالمي .
ـ

نوين ،پرويل و عاا

خواج پيری ) 911( .حقوق مدنی  ،6عقود معين (يک) ،تهران :اتا خاند گنج دانش.

