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چکیده
هـای حقـوقی اسـت. بـه رغـم ط صحت یا نفوذ معامله در همـه نظاممتعاملین در معامالت، از جمله شرایبلوغ

که اصل شرطیت بلوغ در معامالت، نزد عقالی عالم پذیرفته شده است، احکام و مقررات آن یکسـان و شـبیه بـه این
بات های آن بررسی شود و این نکته به اثیکدیگر نیستند. در مقاله حاضر سعی شده است مفهوم بلوغ و عالیم و نشانه

تواند برسد که بلوِغ عنوان شده در فقه، که شرط صحت معامله است، به دلیل انحصار به مکانیزم جسمانی انسان نمی
در معامالت، که از امور عقلی و عرفی است، شرط صحت قلمداد شود.

بلوغ متعاملین، شرط صحت معامله، شرطیت بلوغ در معامالت.:هاکلیدواژه
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مقدمه

کننـد: شـروط عقـد، شـروط عقود و معامالت عمدتًا در خصوص سه موضوع بحـث میفقها در باب 
شروط عوضین.متعاقدین و

اند که عبارت است از:در بحث شروط متعاقدین، فقها، عمدتًا پنج شرط برای صحت معامله ذکر کرده
؛ ١٢/ ١د االذهان، بلوغ، عقل، قصد و اراده، اختیار، مالکیت یا مأذون بودن از جانب مالک (حلی، ارشا

).٧/ ٢؛ امام خمینی، البیع، ٢٩٥/ ٣انصاری، 
بلوغ متعاملین در عقد بیع، از جمله مواردی است که شرطیت آن در صحت معـامالت مـورد تسـالم و 

به ایـن مطلـب (تحت عنوان اهلیت)٢١٢تا ٢١٠گذار نیز در مواد اجماع فقهای امامیه و عامه است. قانون
هایی کـه در قـانون بـرای پـذیرفتن های بلوغ را ذکر کرده است. با ایـن حـال تعـدد سـنانهاشاره کرده و نش

های مختلف اجتماعی و سیاسی تعیین شده است، تبعات منفی در پی داشته است. برای مثـال در مسئولیت
اله امور و مسائل عبادی، سن بلوغ شرط است؛ در مسئولیت کیفری نیز عمدتًا سن بلوغ شرط است؛ در مسـ

های مختلف در دورهسال تمام شمسی١٨یا حتی ۱۶سال یا ۱۵سال؛ برای شرکت در انتخابات ۱۳ازدواج 
سال نیـاز ۱۸سال، اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد که قانونًا در ۱۸و برای تصرف در امور مالی قبل از 

، همـان بلـوغ طبیعـی و »بلـوغ«ور فقها از دهد که منظبه اثبات ندارد. مطالعه آثار و تألیفات فقها نشان می
). حال پرسش اساسی این است که آیا بلـوغ جسـمی و طبیعـی مـورد نظـر ٢٣٦/ ٩جسمی است (نجفی، 

تواند شرط صـحت تواند شرط صحت پدیده عقالیی مانند معامالت شود، یا این که بلوغی که میفقها، می
شود و عالیم و آثار مذکور (آثار جسـمی راد مربوط میدر معامالت باشد، به بعد عقالنی و رشد معاملی اف

ای محسوب گردد؟بلوغ) شاید بتواند برای این نوع بلوغ، اماره
اقوال فقها درباره تصرفات افراد غیربالغ بر چهار نوع است:

شـود: مشـهور فقهـا بـه بطـالن چنـین . تصرفات افراد نابالغ که به صورت مستقل از ولـی انجـام می١
ها مانند محقق اردبیلی بـه صـحت تصـرفات اند. بر خالف رأی مشهور، عده قلیلی از آنرأی دادهتصرفاتی

اند، ولـی بـه ای نیز به صحت چنین تصرفاتی اشکال کرده) و عده١٥٢/ ٨افراد نابالغ تمایل دارند (اردبیلی، 
).٤٩٩/ ١اند (سبزواری، بطالن آن تصریح نکرده

شود: در این نوع تصرفات نیز مشهور فقها به بطالن بیع ا اذن ولی انجام می. تصرفات افراد نابالغ که ب٢
(حرعـاملی، » عمد صبی و خطاه سـّیان«و » رفع قلم«ها به استناد احادیثی چون اند؛ زیرا آنفرد نابالغ قائل

م حکـیم االراده بودن صبی معتقد هستند. البته فقهایی چون محقق اردبیلی و مرحو) به مسلوب٩٠و ٤٢/ ١
). ٤٢/ ٢؛ حکـیم، نهـج الفقاهـه، ١٥٢/ ٨انـد (اردبیلـی، اند و بعضًا آن را رد کردهدر این رأی مناقشه کرده
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ای مرحوم خویی نیز بین اجازه و اذن قائل به تفصیل شده است؛ به این معنی که اگر از جانب صبی معاملـه

چـرا کـه اقـدام دد، معامله صحیح اسـت؛بدون اذن ولی انجام شود و سپس اجازه ولی به معامله ملحق گر
جا در حکم فضولی است؛ اما اگر ولی در ابتدا به معامله اذن داده باشـد، معاملـه صـبی باطـل صبی در این

).٣٦٠/ ٣است؛ زیرا نسبت به اعطا اموال یتیم به وی نهی شده است (خویی، مصباح الفقاهه، 
و یا غیر از آن به انجام معامله مبـادرت کنـد. آرای صورت وکالت از ولی خودکه صبی ممیز، به. این٣

االراده بودن صبی ممیز شود: رأی به عدم صحت معامله مبنی بر مسلوبفقها در این قسمت نیز دو دسته می
).٣٠/ ٢االراده بودن آن (خمینی، البیع، و رأی به صحت معامله آنان مبنی بر عدم مسلوب

اند، مانند:راد نابالغ قائل هستند، مستثنیاتی را در این مورد ذکر کرده. کسانی که به بطالن معامله اف٤
الف) معامله اشیای کوچک و جزئی که آن اشیا قیمت زیادی ندارند؛ مثل نان و خربزه که عادتًا اطفـال 

کنند. شیخ) و علت آن را دفع عسر و حرج ذکر می٢٥٦/ ١الغطا، کنند (کاشفبه انجام دادن آن مبادرت می
/ ٣انصاری معتقد است منع افراد نابالغ از این دسته از معامالت مستلزم عسـر و حـرج نیسـت (انصـاری، 

٢٨٧.(
ب) جایی که صبی ممیز به مثابه آلتی برای ایصال ثمن یا مثمن به بایع یا مشتری باشد، چرا کـه سـیره 

).١١٦/ ٨مسائل، مسلمین در تمامی اعصار بر این عمل قائم بوده است (طباطبایی، ریاض ال
در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم بلوغ و عالیم آن در شرع، دالیل قائلین به شرطیت بلـوغ طبیعـی در 

کنیم.افراد در صحت معامالت را بررسی می

بلوغ در لغت
/ ١و در لغت به معنای رسیدن و وصول به انتهـای چیـزی اسـت (ابـن منظـور، »ب ل غ«بلوغ از ماده 

بلـوغ ١). صاحب مفردات الفاظ قرآن برای واژه بلوغ چنـین تعریفـی آورده اسـت:٤٤٤/ ٢٢، ؛ زبیدی٤٨٦
).١٤٤رسیدن به انتهای مقصد است؛ اعم از اینکه مکان یا زمان یا امری معین باشد (راغب اصفهانی، 

نفسه معنـای مطلقـی دارد و بـه موضـوع خاصـیتوان گفت واژه بلوغ، فیبا توجه به داللت مذکور می
شود، تعلق تواند به هر عنوان و موضوعی که تدرج و تکامل برای آن لحاظ میمیمختص و منحصر نیست؛

ای برای خود بطلبد؛ مثًال اگر بلوغ را به همراه اقتصاد به کـار ببـریم، ترکیـب بلـوغ بگیرد و تعریف جداگانه
ه بلوغ فاصله گرفته و هم به تعریفی سازد که در این صورت هم تعریف آن با معنای لغوی واژاقتصادی را می

طور است.جدید و متفاوت نیازمنداست. بلوغ سیاسی، بلوغ فرهنگی و بلوغ اجتماعی نیز همین

. البلوغ: االنتهالی اقصی المقصد و المنتهی، مکانًا کانا او زمانًا او امرامن االمور المقدره.١
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). از طرفی هر یـک از ١٤٣/ ١شوند (اعرافی، هر یک از این دو بعد، شامل ساحات و ابعاد مختلفی می

ز یـک مرحلـه، وارد مرحلـه دیگرشـدن را دارد و شدن و یـا بـه اصـطالح، ااین ساحات بشری، قابلیت بالغ
ق بلوغ قرار بگیرد؛ چنان که میمی توان بلوغ را بـرای هریـک از ابعـاد جسـمی و تواند به طور جداگانه متعلَّ

جا که قابلیت رشد، تکامل و تدرج را دارد) نسبت داد. در این صورت معنوی و ساحات مربوط به آن (از آن
کند. مثًال تعریف بلوغ معنوی بـا می با تعریف بلوغ در و ساحت دیگر او فرق میتعریف بلوغ در ساحت آد

بلوغ جسمی متفاوت است و هر یک عالیم مخصوص به خود را دارند.
آید، از معنای طورکه از نصوص اهل لغت و ارتکازات و تبادرات ذهنی عامه مردم بر میکلمه بلوغ همان

تری نقل شده است. اهل لغت و عامه، مردم بلوغ را به طور معنای جزییلغوی و عام خود فاصله گرفته و به 
برند. در کتاب المعجم الوسیط، مطلق بیشتر برای بلوغ آدمی و آن هم در بعد جسمی و جنسی او به کار می

)؛ یعنـی ٧٠/ ١(المعجـم الوسـط، » البلوغ نضج الوظـایف الجنسـیه«گونه معنا شده است: کلمه بلوغ این
)، تـاج ٤١٩/ ٨سیدن و پختگی در وظایف جنسی است. همین معنا از لسـان العـرب ابـن منظـور (بلوغ، ر

شـود. فقهـا نیـز بلـوغ را ها اسـتفاده می) و سایر کتاب١٥٧/ ١)، نهایه ابن اثیر (٤٥٠/ ٢٢العروس زبیدی (
بلوغ طبیعـی اسـت توان گفت مراد فقها از بلوغ، همانبرند و میکار میعمدتًا برای تکامل قوای جسمی به

همین مسئله سبب شد که بلوغ در معنای اخیـر، شـرط صـحت امـور عقلـی ٢).٢٣٦/ ٩(صاحب جواهر، 
چون معامالت و تصرف در اموال خویشتن قرار بگیرد.

هاي بلوغ از دیدگاه فقهاآثار و نشانه
انـد و آن را آوردههای مختلف از بلوغ سخن به میـانفقها و محدثان در کتب روایی و فقهی به مناسبت

هـای های روایی در قسمت کتـاب طهـاره و حجـر و در کتاباند. فقها در کتابمحور بحث خود قرار داده
فقهی در باب عبادات، نظیر روزه و حج. در باب معامالت نکاح، حجر، مضاربه، مزارعه و... و همچنین در 

ای اند. اهمیت بلوغ در فقه به اندازهکردهقسمت جزا، نظیر باب اجرای حدود و قصاص، در موردبلوغ بحث
است که فقها تمامی احکام اسالم اعم از عبادات و معامالت به سـه شـرط بلـوغ، عقـل و قـدرت مشـروط 

های آن بسـنده کـرده اند و تنها به ذکـر عالیـم و نشـانهها بلوغ را تعریف نکردهاما هیچ یک از آن٣دانند،می

سیاری از عبـادات و معـامالت؛ شـاهدی در کنار هم به به صورت مجزا، به عنوان شرط صحت ب» عقل«و » بلوغ«چنین آوردن دو شرط . هم٢
است بر انحصار بلوغ به جنبه مادی انسان از دیدگاه فقها.

. البته بلوغ در صحت و یا تأثیر بعضی از امور در نظر فقها هیچ نقشی ندارد، مانند جنابت، نکاح و اسـباب تحـریم آن مثـل زنـا و مصـاهره، ٣
و ٣٦:٢٦و ٣٨و ٣٧و ٤٢و ٣بسیاری از اعمال توصلی (ر.ک: جواهرالکالم، نجفـی، ج توارث، ضمان، تذکیه و صید، اخذ ضاله و لقطه و

).٦٦٠/ ٢؛ عناوین، فتاح مراغی، ٩٠و ٢٧و ٣٥٢و ٢٥٥و ١٦٧تا ١٦٦و ١٨٢تا ١٧٨
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اند نیزمأخوذ از احادیث است که به قرار زیر هستند:فقها به آن اشاره کردههایی کهاست. عالیم و نشانه

است و اهل لغت در بیان معنـای لغـوی آن احتمـاالتی را مطـرح » ح ل م«احتالم از ماده . احتالم: ١
» شودحلم بر وزن ُعنق و قفل، چیزی است که در خواب دیده می«گوید:اند. صاحب قاموس قرآن میکرده
که رؤیـا در خـواب خـوب (اقـرب رود؛ چنانکار می)؛ لکن غالبًا در خواب پریشان و قبیح به١٦١شی، (قر

)؛ بـه ٤٤یوسـف/ »(َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحالٍم َوَما َنْحُن ِبَتْأِویِل األَْحـالِم ِبَعـاِلِمیَن «الموارد، ذیل ماده) آیه شریفه 
همین معنی ناظر است.

معنی لذت دیدن در خواب است؛ خواه این موجب انزال منی شـود، خـواه اما احتالم مصدر افتعال، به
اند که احتالم را به معنای خـروج منـی، نشود (مجمع البحرین). فقها نیز از احتالم تعریفی اصطالحی داده

). ٢٦/ ١١؛ نجفـی، ١٩١/ ١٤؛ حلـی، ٢٨٢/ ٢اند (طوسی، الخـالف، چه در خواب و چه در بیداری گرفته
کنند. احادیثی فراوان در بـاب کالم فقها، معیار بلوغ، خروج منی است که از آن به احتالم یاد میبنابر ظاهر

آوریم:ها را میآن نقل شده است که برای نمونه یکی از آن
انقطاع یتم الیتیم باالحتالم و هو اشده وان احتلم ولم یـونس «فقد روی هشام عن ابی عبدالله (ع) قال: 

)؛ هشام از امام جعفـر ١، ح ١٤١/ ١٣حر عاملی، »(سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه مالهمنه رشده و کان 
واسطه احـتالم اسـت و احـتالم پایان کودکی (صغیر) به«صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمودند: 

اشد بلوغ است و اگر محتلم شد و رشـادت او فهمیـده نشـد و سـفیه یـا ضـعیف بـود، ولـی او امـوالش را 
».گیردمی

شودکه بر سـر عالمـت بـودن احـتالم بـرای بلـوغ هـیچ از آرای فقها و احادیث وارد شده استظهار می
). ٣٥١/ ٢؛ بروجـردی، ٣٤٥/ ٢٠؛ بحرانی، ٢٤٠/ ٩؛ نجفی، ٢٨٢/ ٢اختالفی نیست (طوسی، الخالف، 

ان را نیـز شـامل های بلـوغ مخصـوص پسـران اسـت و یـا دختـراما پرسش این است که آیا احتالم از نشانه
ای ای مانند شیخ طوسی بر این باورند که درخروج منـیشود؟ این موضوع بین فقها اختالفی است. عدهمی

) و گروهـی نیـز ماننـد شـیخ ٢٧/ ١٠که موجب بلوغ است، بین زن ومرد فرقی نیست (طوسی، الخـالف، 
).١٩٦(صدوق، المقنع، دانند دهند و آن را مخصوص مردان میصدوق رأی به عدم احتالم زن می

های بلوغ، قاعدگی یا همان عادت ماهیانه زنان است. بحثی اسـت بـین : یکی دیگر از نشانهحیض.٢
هاست و یا بر این فقها که آیا شروع قاعدگی و دیدن خون حیض دلیل بر آغاز دوره بلوغ و تحقق آن در خانم

ی حیض دلیـل بـر سـبق بلـوغ اسـت؟ مشـهور فقهـا داللت دارد که بلوغ قبل از آن شروع شده و یا به عبارت
والحمـل و الحـیض دلـیالن «نویسد: معتقدند که حیض، دلیل بر سبق بلوغ است. سبزواری در الکفایه می
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٤).٥٨٢/ ١(سبزواری، » علی سبق البلوغ عند االصحاب

کـه نقـل کند، روایت حمیری در قرب االسناد اسـت از جمله روایاتی که بر عالمیت حیض داللت می
کند:می

ال یصـلح للجاریـه اذا حاضـت اّال ان تختمـر اّال ان ال «عن محمدبن مسلم عن ابی جعفـر (ع) قـال: 
).١٦٨/ ١٤(حر عاملی، » تجده

های بلوغ روییدن موی خشن بر شرمگاه است که از آن در بـین یکی دیگر از نشانهانبات و اشعار:. ٣
). ٣٥٤/ ٢(جزایـری، » المراد انبات الشعر الخشـن علـی العانـهاالنبات، و«شود: نصوص به انبات یاد می

قیدزدن مو به خشن بودن، برای احتراز از موی نرم و ضعیفی است که ممکن است در دوران کودکی برویـد. 
البته به این قید در نصوص و احادیث اشاره نشده است. همچنین رویش مو بر روی عانـه (شـرمگاه) بـرای 

تر فقها رأی بـه عمومیـت آن بـین زن و مـرد هایی که بیشهای دیگر. از نشانهبر قسمتبلوغ معتبر است نه 
) و خـالف شـیخ طایفـه ٧٤/ ٢اند، همین انبات است و حتی در کتـاب تـذکره عالمـه حلـی (حلـی، داده

چـه از ظـاهر روایـات مربـوط بـه ایـن ) بر آن ادعای اجماع شده است؛ امـا آن١٢٠/ ٢(طوسی، الخالف، 
انـد. بـرای مثـال در شود، این است که روایات، انبات را نشانه بلوغ مـردان عنـوان کردهاستنباط میموضوع 

ان الغالم اذا زوجه ابوه «صحیحه ابو خالد قماط (یا همان یزید کناسی) از امام محمد باقر (ع) آمده است: 
» ینبت فـی عانتـه قبـل ذلـکولم یدرک، کان بالخیار اذا ادرک وبلغ خمس عشره سنه، او یشعر فی وجهه او

داند. سایر روایـات در ایـن ) که امام انبات یا اشعار را از عالیم بلوغ پسر (غالم) می٢٠٩/ ١٤(حر عاملی، 
٥زمینه نیز به همین شکل است.

نعـم «نویسـد: داند و در این زمینه میها مشکل میصاحب جواهر عمومیت دادن این عالمت را به زن
).٧/ ٢٦(نجفی، » ناث بظهور النصوص فی الذکر خاصه...قد یشکل عمومه لال

ادعای اجماعی نیز که دو تن از فقها ذکر کرده بودند، بنا بر قول صاحب جواهر، بـا تتبـع در آثـار فقهـا 
تر فقها بی توجه به شمول دایره احادیـث، بـه عمومیـت آن تأیید نشده است. اما جای تأمل دارد که چرا بیش

اند؟حکم داده
روییدن موی ی دیگر از عالیم بلوغ که به مردان اختصاص دارد و همچنین احادیث به آن اشاره دارد،یک

واالقرب ان انبات «نویسد: شود. عالمه حلی در التحریر مییاد می» اشعار«لحیه (ریش) است که از آن با 
). شهید در مسـالک و ٢/٧٥). همچنین عالمه در تذکره (حلی، ٥٣٥/ ٢(حلی، » اللحیه دلیل علی البلوغ

) ١٢٥؛ حلی، ٤٢/ ٢٦؛ نجفی، ٣٥٠/ ٢٠؛ بحرانی، ١٤٥/ ٤. برای دیدن نظرات موافق ر.ک: شهید ثانی، ٤
، ٣١: ١٣؛ ج ٨، ح ٣١: ١؛ ج ٢، ح ٤، باب ٤٣: ١؛ ج ٢، ح ٦٥، باب ١٤٧: ١٥ظه احادیث دیگر ر.ک: وسایل الشیعه (همان، ج . برای مالح٥

).٥، ح ١٤٣: ١٣؛ ج ٨ح 
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/ ٥)؛ صاحب ریاض (طباطبایی، ریـاض المسـائل، ٣٨٠/ ٥روضه (به نقل از طباطبایی، ریاض المسائل، 

اند. اما جای سؤال دارد که چرا فقهای معاصـر )، به همین نظر قائل٥/ ٢٦) و صاحب جواهر (نجفی، ٣٨٠
دانند.از جمله امام خمینی آن را در شمار عالیم بلوغ نمی

البته شافعی، از علمای عامه بر این باور اسـت کـه انبـات، تنهـا بـرای مسـلمانان بـه نسـبت کفـار، از 
). ٥١٣/ ٤شود، ولی به نسبت بین مسلمانان عالمت بلوغ نیسـت (ابـن قدامـه، های بلوغ شناخته مینشانه

).٥٨/ ٦(بیهقی، مستند فتوای او، روایت نبوی است در جریان جنگ با قبیله بنی قریظه وارد شده است
شوند: یکی عالمات طبیعی و ذاتی بندی کلی به دو قسم خالصه میعالیم بلوغ در یک تقسیمسن:.٤

که انبات، انزال (احتالم)، حمل و... در این قسم هستند. دیگری عالمات وضعی یا جعلی که سن یـا طـول 
محمد حسـین کاشـف الغطـاء در عمر تنها عالمت وضع شده از جانب شرع برای بلوغ است. عالمه شیخ

واما البلوغ یعرف بعالمات بعضـها طبیعیـه و ذاتیـه و بعضـها «باره آورده است: کتاب تحریر المجله در این
جعلیه شرعیه واما الطبیعیه فهی االحتالم..... و اما الشرعیه فهی اکمال الخمسه عشر فـی الـذکور و التسـع 

».فی االناث
ز روایات، سن بلوغ را تحدید کـرده وهـر کـدام مطـابق برداشـت خـود، سـن فقها هر کدام با استفاده ا

خاصی را در مردان و زنان عالمت بلوغ قرار دادند. عمده آرای فقها در خصوص سن بلـوغ در مـردان بـه دو 
سال.١٤: تحدید سن بلوغ به پانزده سال و تحدید آن به ٦شوندگروه تقسیم می

ه است. شیخ طوسی در المبسوط و الخـالف (طوسـی، المبسـوط و قسم اول، نظر مشهور فقهای امامی
)، محقـق در شـرایع ٤٢٥/ ٢ادریس در سرایر (حلی ابن ادریس، السرائر الحاوی، )، ابن٢٤٧/ ٢الخالف، 

-٢٨/ ٢٦)؛ صـاحب جـواهر (١٤)، عالمه در ارشاد، شهید در لمعه (شـهید اول، ١٠٠/ ٢(محقق حلی، 
) بـه ١٨/ ٢)، امام خمینی در تحریر الوسیله (خمینـی، ٣٠١/ ٢نصاری، )، شیخ انصاری در مکاسب (ا٣٥

که شاید منظور از چهـارده سـال، اکمـال سـیزده این نظر قائل هستند. اما قسم دوم دو تفسیر دارد: یکی این
سال و ورود به چهارده سال باشد که قول قوی همین اسـت. محقـق اردبیلـی در مجمـع الفائـده و البرهـان 

) و محقـق سـبزواری در کفایـه االحکـام ١٤/ ١)؛ فیض کاشانی در المفاتیح (کاشـانی، ١٩٠/ ٩، (اردبیلی
که اکمال چهارده سـال و ورود بـه پـانزده اند. تفسیر دیگر این)، این نظر را تقویت کرده٨٥٢/ ١(سبزواری، 

به نظر محقق دهد که اوسال باشد که این، نظر ضعیف و شاذی است. ظاهر کالم صاحب حدائق نشان می
بان اکثر االخبار آلتی ذکرناها دال علی «نویسد: باره میاردبیلی و فیض کاشانی قائل است؛ چرا که او در این

(جـامع» إذابلـغ الغـالم ثـم انسـنینف جـائزأمره«دهند؛ مثـل . روایاتی نیز وجود دارند که سن بلوغ را به هشت سال یا دوازده سال تقلیل می٦
جا که نگارنـده ). اما تا آن٧١، ح ٤، باب ١(وسائل الشیعه، ج » فاذا بلغوا اثنتی عشرةسنةکتبت لهم الحسنات«و -١١، باب ١احادیث شیعه، ج 

است.اطالع دارد، فتوای فقیهی به این دسته از روایات تعلق نگرفته 
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(بحرانـی، » البلوغ بکمال ثالث عشره و الدخول فی الرابعه عشره و هی داله علی ما ذهب الیـه ابـن الجنیـد

١٨٤/ ١٣.(
یعـرف البلـوغ «ن نظرات متفاوتی دارند؛ چنان که بر این باورند: البته علمای عامه درباره سن بلوغ مردا

من الذکر باالحتالم و انزال المنی و احبال المرأه و فی األثنی بالحیض والحبل فاذا لم یعلم شـئ مـن ذلـک 
عنهما فان بلوغها یعرف بالسن فمتی بلغ سنهما خمس عشره سنه فقد بلغا الحلـم علـی المغتـی بـه و قـال 

(الفقـه علـی المـذاهب » إنما یبلغان بالسن إذا أتم الذکر ثمانی عشره سنه و األثنی سبع عشره سنهابوحنیفه 
).٣٥٠/ ٢األربعه، 

سـالگی ٩اقوال فقها در باب سن بلوغ زنان نیز دو دسته است: دسته اول و مشهور به بلـوغ دختـران در 
نویسـند: بـاره میمانند صاحب جواهر در ایناند و آنقدر این موضوع برایشان بدیهی بوده که برخیفتوا داده

، یعنی بلوغ زنان، »واما االنثی فبلوغها کمال تسع علی المشهور بین االصحاب بل هو استقر علیه المذهب«
بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه در پایان نه سالگی است، بلکه بر این رأی مذهب مستقر شده است (نجفی، 

٣٨/ ٢٦.(
شوند. از میـان بعضی از فقها است، به این ناظر است که دختران در ده سالگی بالغ مینظر دوم که رأی 

فقهای شیعه، شیخ طوسی، ابن حمزه و ابن سعید به بلوغ دختران در سن ده سالگی معتقد هستند. (طوسی، 
ر ). همچنین بایـد اضـافه کـرد کـه دو فقیـه اول د١٣٧؛ ابن حمزه حلی، کتاب الخمس، ٢٦٦/ ١الخالف، 

اند (همان، کتاب حجـر، سالگی را برای دختران سن بلوغ در نظر گرفتههمان کتاب از رأی خود بازگشته و نه
٢٨٢/ ٣.(

داند (الفقـه علـی از علمای عامه، به ابو حنیفه نسبت داده شده که وی بلوغ دختران را هفده سالگی می
).٣٥٠/ ٢المذاهب األربعه، 

به سـن بلـوغ نظـری در خـور توجـه دارد. وی در مفـاتیح الشـرائع در این میان، محقق کاشانی نسبت
نویسد:می

کـه از های گوناگون مختلـف باشـد؛ چنانکند بلوغ سنی نسبت به تکلیفجمع میان اخبار اقتضا می«
شود، روزه گرفتن بر دختر پیش از سیزده سـالگی کامـل واجـب نیسـت، ای روایات باب روزه ظاهر میپاره

».یش از این سن خون حیض ببیندمگر این که پ
گـردد؛ شود، حدود کامل بر دختر و به سـود دختـر جـاری میای روایات باب حدود استفاده میاز پاره

ای دیگر از روایات آمده است: وصیت شخص ده ساله و بـرده آزاد سال او کامل شود. نیز در پاره٩آنگاه که 
م). ایشان شرطیت بلوغ را در مراتب و موضوعات مختلف ، مفتاح دو١٤/ ١کردن او درست است (کاشانی، 
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باره قائل هستند. تفصیل سخن ایشان چنین است:دانند و به تفصیل در اینیکسان نمی

گـاهی و درک کـافی ١ . در مورد اعتقادات و امور قلبی، مثل بر زبان جاری ساختن شـهادتین، صـرف آ
سالگی نرسیده باشد. بر ایـن اسـاس، اگـر فرزنـد شـخص است؛ گرچه پسر به پانزده سالگی و دختر به ُنه 

کافری اسالم آَوَرد و به سان دیگران شهادتین را بر زبان جاری کند، محکوم به مسلمان بودن است و از ایـن 
رود.که پیرو والدین خود باشد، بیرون می

الق، رسـیدن بـه ده . در باب عقود و معامالت، مانند بیع، اجاره، رهن، وصیت، آزاد کردن بـرده و طـ٢
کافی است.» رشد فکری و عقالنی«سالگی به شرط 

. در باب حدود و تعزیرات، کافی است دختر به حد زنان برسد؛ گرچه هنوز ده ساله نباشد و از جمله ٣
اش رشد کند.های آن، این است که ازدواج کند و بنیه بدنینشانه

ویژه در دت شدن، یا رسیدن به سـیزده سـالگی، بـه. در مورد عبادات، یکی از دو چیز کافی است: عا٤
).١٦/ ١باب روزه (کاشانی، 

تـوان بـرای انـد کـه بلـوغ را میبه این ترتیب، محقق کاشانی بر خالف دیگر فقها، به این امـر پـی برده
شـود و های مختلفـی ظـاهر میموضوعات مختلفی لحاظ کرد. لذا بلوغ در مراتب گوناگون درآثار و نشانه

توان بلوغ در یک معنا و مفهوم را شرط صحت کارها و تکالیف متفاوت فرض کرد.نمی
تـوان غیر از چهار موردی که برای عالیم بلوغ ذکر شد، سه نشانه دیگر از بعضی روایات و نصـوص می

اند. طول قامت، بوی زیر بغل و دخول (برای زنان) از جملـهاستظهار کرد که مشهور فقها به آن عمل نکرده
؛ بـاب ٩٠/ ٢٩اند (حر عاملی، عالیمی است که روایات معتبره و صحیحه آن را در شمار عالیم بلوغ آورده

).١٨٦از ابواب قصاص؛ صدوق، المقنع، ٣٦

اختصاص عالیم مذکور به بلوغ جسمی و جنسی
ن عالیم بلوغ، فتوا هایی که در احادیث آمده، فقهای امامیه تنها به انبات، انزال و سنبه عنوااز میان نشانه

یعرف البلوغ فی الذکر واالنثی باحد امور ثالثه: االول نبات الشعر الخشن علی العانـه.... الثـانی «اند. داده
). در واقع نظر مشهور فقهـا بـه همـین سـه ١٨/ ٢(خمینی، تحریر الوسیله، » خروج المنی... الثالث السن

مورد به عنوان عالیم بلوغ تعلق گرفته است.
های بلوغ جنسی و جسمی انسان هسـتند، امـا انسـان دو امی عالیمی که در باال گفته شده، از نشانهتم

بعد جسمی و روحی دارد و هر یک از این دو، ساحات مختلفی دارنـد. همچنـین هـر یـک از ایـن ابعـاد و 
هنـد و عالیـم دساحات قابلیت بالغ شدن، تکامل و تدرج دارنـد. امـا فقهـا تعریفـی کـه از بلـوغ ارائـه می
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کنند، منظورشان از بلوغ، تنها بلوغ در بعد جسمی و جنسـی ویـا همـان هایی که برای آن احصاء میونشانه

های انسان در اجتماع، تنها به امور جسمی و جنسـی خـتم که فعالیتنضج وظایف جنسی است و حال آن
های بلـوغ از اینک کـه شاخصـهشود وبخش وسیعی از کارهای او به امور عقلی و معنوی مربوط استنمی

منظر فقه محدود به عوامل انبات، انزال و سن شد، آیا شایسته و حکیمانـه اسـت کـه تحقـق امـور عقلـی و 
هایی مشروط کنیم که مخصوص بلوغ جنسی در آدمی است؟ باید توجه معنوی را به بروز این عالیم و نشانه

رفی است که عقالی عالم، احکام و دستوراتش را مناسب با شود که معامله و بستن قرارداد از امور عقلی و ع
کنند. امور عقلی از ساحات بعد معنوی انسان است و بلوغ خاص خود را پیشرفت و تحول جامعه وضع می

انگیز نیست که حکم کنیم، معامله کسی که موی خشن بر شرمگاه وی نروییده باشد و طلبد. آیا شگفتمی
که معامله شخصی را صحیح بدانیم، بایـد دیـد برای این٧داشته باشد، صحیح نیست؟یا توانایی انزال منی ن

که این امر را به تغییر قوای فیزیکی و جنسی وابسـته چه اموری در بلوغ و رشد معاملی دخیل هستند، نه این
کنیم.

الغاي خصوصیت از سن
ا به علت کثرت نصوص و احادیـث هایی است که فقهتر گفتیم که سن، از جمله معیارها و ضابطهپیش

اند از آن صرف نظـر کننـد و آن را در کنـار دو عامـل دیگـر، یعنـی انبـات و انـزال از جملـه شرعی نتوانسته
دهند. اما سن، تنها اماره و طریقـی بـرای فهمیـدن بلـوغ در های تمییز و تشخیص فرد بالغ قرار میشاخصه

دارد، نه موضوعیت. امام خمینی در باره بلوغ انسان در هاست؛ یعنی اماریتبعضی ساحات وجودی انسان
توان الغای خصوصیت از سن وعدم تعبد بـر سـنی خـاص را اسـتنتاج سایر کرات فتوایی دارند که از آن می

لو بلغ االطفال هناک حد الرجال فی سنه مثًال فان بلغوا باالحتالم او انبات الشعر الخشن علی العانه «کرد: 
الحکم بالبلوغ و ترتیب آثاره و اما سقوط اعتبار السن فمشکل و ان الیبعـد ان علـم انـه بحـد فال اشکال فی

الرجال. ولو لم یبلغوا اال بعد ثالثین سنه بحیث علم انه طفل غیر بالغ حد الرجـال فالظـاهر عـدم الحکـم 
ا احـتالم یـا روییـدن ؛ اگر کودکان در کرات دیگر در یک سال به حد مردان برسند، در صورتی که ب»بالبلوغ

که سن ساقط شـود، دشـوار موی خشن بر زهار همراه باشد؛ اشکالی در حکم بلوغ و آثار آن نیست؛ اما این
است؛ گرچه بعید نیست که سن ساقط شود، اگر دانسته شود که به حد مردان رسـیده اسـت؛ واگـر تـا سـی 

» شـود.ها نمیهستند، ظاهرًا حکم به بلوغ آندانیم که هنوز طفل نابالغ سالگی به حد مردان نرسیدند و می

کل گیری و بلوغ کامل قوای جنسی و جسمی وابسـته اسـت یـا حتـی جاست که در ازدواج که بخش زیادی از آن به ش. نکته جالب توجه این٧
دوام ازدواج به این موضوع منوط است، طبق نظر فقها بلوغ شرط نیست.
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).٦٤١/ ٢(خمینی، 

اند و بـا الغـای خصوصـیت سـن و امام در این فتوا معیار رسیدن به بلوغ جنسی را انبات و انزال دانسته
توان گفـت کـه اگـر در کـره عدم تعبد به آن، به اماریت سن حکم دادند. با وحدت مالک و تنقیح مناط می

تر از آنچه تعیـین شـده، بـه حـد واسطه شرایط محیطی و جوی، آدمی در سنین باالتر و یا پایینزمین نیز به 
بلوغ برسد؛ شاید بتوان همین حکم را به او تعمیم داد. از طرفی اگر متقاعد شویم که بلوغ همیشه و در همـه 

ست و دخالت فقیـه جا، با سن خاصی در زن و مرد توأم است، باز تعیین سن بلوغ در حوزه تخصص فقها ا
در این امور نارواست؛ چرا که بلوغ در هر بعد از انسان، امری تکوینی و طبیعی است نه تعبـدی و شـرعی: 

فان البلوغ من االمور الطبیعیه المعروفه فی اللغه و العرف و لیس من الموضوعات الشرعیه آلتـی ال تعلـم «
از طرفـی امـور تکـوینی تـابع قـانون علیـت و رأی ). ٥/ ٢٦(نجفی، » اال من جهه الشرع کالفاظ العبادات

کـه در احادیـث و کنـد و اینعقالی عالم است و شارع نیز در این امور از آرای پسـندیده عقـال تبعیـت می
نصوص اشاره به سن خاصی شرعی شده، شاید جنبه ارشادی و پیشنهادی داشـته باشـد و یـا ایـن طایفـه از 

ف بلوغ مردان و زنان در شبه جزیره عربستان یا به طور کلی بلوغ اعراب است و پر واضح است روایات، معرِّ
ها در همه جای جهان معیار و ضابطه باشد.تواند برای بلوغ همه انسانکه نمی

در نظر فقها، بلوغ با این عالیم، یکی از شرایط اساسی صحت و سالمت معامله است. ادعای شـهرت 
های فقهی آورده شـده اسـت. ) نیز برای این مسئله در کتاب٢١٠زهره، ) و اجماع (ابن ١٩٢/ ٣(شهید اول، 

گذار این موضوع را صراحتًا بیان کرده است. البته قانون٢١٢و ١٩٠،٢١٠،٢١١قانون مدنی ایران نیز در مواد 
ایـن ای ارائه نکرده است. در ایران نه تنها بلوغ را تعریف نکرده، بلکه برای تشخیص بلوغ ضابطه یا شاخصه

قـانون اساسـی). پـس ١٦٧گذار به فتاوای معتبر فقها رجوع کرد (اصل مواقع، باید برای یافتن غرض قانون
اند.گذار در باره بلوغ همان است که فقها ذکر کردهنظر قانون

پردازیم تا بدانیم که چه در این قسمت به بررسی ادله فقها در باب چگونگی اعتبار بلوغ در متعاملین می
گذار شرط صحت معامله است.غی از نظر قانونبلو

٨کتاب:

َکاَح َفِإْن آَنْسـُتْم ِمـْنُهْم ُرْشـًدا َفـاْدَفُعوا ِإَلـْیِهْم َأْمـَواَلهُ «. آیه ابتالء: ۱ ی ِإَذا َبَلُغوا الِنّ ْم َوَال َواْبَتُلوا اْلَیَتاَمی َحَتّ
ِبَداًرا... ُکُلوَها ِإْسَراًفا َو )۶(نساء، » َتْأ

ی در باب نحوه داللت این آیه به شـرطیت بلـوغ و رشـد در معـامالت صـبی، احتمـاالت و امام خمین

، ٢٢. بلوغ أشد (یوسف، آیه ٣) ٥٩و ٥٨. بلوغ حلم (نور، آیه ٢) ٧. بلوغ نکاح (نساء، آیه ١. در قرآن درباره بلوغ سه تعبیر به کار رفته است:٨
)٣٤، اسراء آیه ١٥، احقاف، آیه ١٤، قصص آیه ١٥٢، آیه انعام
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اند از:کند که به اختصار عبارتمختلفی را بیان کرده چهار احتمال را در تفسیر آیه ابتال مطرح می

نقشـی ها باشـد و بلـوغ در آن هـیچ که رشد، مالک تام در لزوم دفع اموال یتامی به آناحتمال اول: این
ندارد؛ یعنی باید یتامی را مورد ابتال، اختبار و آزمایش قرار داد؛ به طوری که به قبل یا بعد بلـوغ اختصـاص 

ها تحصیل شد، اموالشان باید مستردگردد. پس تمام معیـار نداشته باشد و هر گاه قبلیا بعد از بلوغ، رشد آن
یتی ندارد. بنا بـر ایـن احتمـال، قهـرًا ذکـر کلمـه هاست و بلوغ هیچ موضوعدر دفع اموال به یتامی، رشد آن

اسـت؛ یعنـی غایـت داخـل در » حتـی«در صدر آیه برای تصریح به دخول مابعد، در حکم ماقبل » حتی«
».اکلت السمکه حتی رأسها«حکم مغیا است؛ مثل جمله 

حتی در زمان » یتیم«آید کلمه البته احتمال فوق با این اشکال مواجه است که بنا بر این تفسیر، الزم می
ها اطالق شده باشد؛ چرا که صدر آیه، لزوم وجوب اختبار و آزمایش را به یتامی مربوط بلوغ اشخاص به آن

دهدکه اطالق یتیم در مـورد اشخاصـی امام خمینیبه این اشکال چنین پاسخ می». وابتلوا الیتامی«داند: می
و وقت البلوغ و ان کان زمـان انقطـاع «شود. استعمال میاند، مجاز شایع است وکه تازه به سن بلوغ رسیده

). ایـن تفسـیر را ١٠/ ٢(خمینـی، البیـع، » الیتم، فال یقال للبالغ انه یتم، لکنه مجـاز شـایع فـی اول البلـوغ
).١٦/ ٣البیان، بیان کرده است (طبرسی، طبرسی در جلد سوم مجمع

برای » حتی«اند، این است که آیه شریفه ذکر کردهاحتمال دوم: احتمال دومی که امام خمینی در تفسیر
شـود؛ بایـد غایت باشد، به صورتی که غایت از حکم مغیا خارج است. طبق این تفسیر، معنای آیه ایـن می

ها بدهیـد. امـا ها معلوم شد، اموالشان را به آنیتامی را تا زمان بلوغ امتحان کرد، اگر در این مدت، رشد آن
که بلوغ اماره رشد باشـد. فرمایند بدوًا دو احتمال وجود دارد: یکی اینمورد زمان بعد از بلوغ، ایشان میدر 

به عبارت دیگر، معیار اصلی فقط رشد است و چون افراد بالغ نوعًا رشید هستند، بلوغ اماره رشـد قـرار داده 
ها ثابت شـود. احتمـال مگر عدم رشد آنشده است. از این رو به استرداد اموال افراد بالغ حکم شده است،

که بگوییم، بلوغ خود برای وجوب دفع مال عنوان مستقلی است و شخص بالغ اگر چه رشید نباشد، دوم این
باید اموالش را به او داد.

در آیه شریفه برای غایت بوده، بـه » حتی«احتمال سوم: سومین احتمال در مدلول آیه ابتال این است که 
بر استمرار داللت بکند؛ یعنی حکم مغیا، استمرار ابتال است؛ نـه خـود ابـتال. بـه ایـن ترتیـب، صورتی که

امتحان یتامی الزم است که تازمـان بلـوغ اسـتمرار داشـته باشـد و شـرط اسـترداد مـال، موفـق درآمـدن از 
وغ این اسـت کـه های مستمر تا زمان بلوغ است. معنای شرطیت استمرار ابتال و آزمایش تا زمان بلآزمایش

واسطه امتحان، رشید بودشان احراز شده باشد، جایز نیسـت، که بهاعطای مال به یتامی قبل از بلوغ، ولو این
بلکه باید این امتحان تا زمان بلوغ استمرار یابد؛ چرا که ممکـن اسـت در هـر زمـان رشدشـان را از دسـت 
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ها بدهید. در ف امتحان احراز شد، مالشان را به آنها در طی مراحل مختلبدهندو اگر تا زمان بلوغ، رشد آن

نتیجه معیار دفع اموال افراد یتیم، به مجموع دو امر، یعنی هم رشد و هم بلوغ تعلـق گرفتـه اسـت. در ایـن، 
شود و تا زمان بلوغ ادامـه دارد. وجوب، آغاز ابتالء از زمانی است که احتمال رشد در صبی احتمال داده می

اس اختبار استمراری در این فرضیه را احتیاط در مورد مال یتیم گرفته است و این معنـا را در امام خمینی اس
تقسیر آیه استظهار کرده است.

کند و مرحـوم صـاحب احتمال چهارم: چهارمین احتمالی که امام خمینی در تفسیر آیه شریفه ذکر می
حرف ابتدا و » حتی«ب حجر) این است که ؛ کتا١٨/ ٢٦جواهر نیز همین احتمال را تقویت نموده (نجفی، 

جزای آن » فادفعوا«جمله شرطیه و » فان آنستم«در این جا، شرطیه است. » اذا«برای تعلیل باشد. همچنین 
رود، غالبًا شرطیه و خـالف ایـن اسـتعمال نـادر هایی که بعد از حتی به کار می» اذا«است؛ به این که دلیل

امتحان و ابتالی یتامی واجب است، به دلیل این کـه اگـر بـه «این است که است. به این ترتیب، معنای آیه 
ایـن احتمـال از نظـر نتیجـه بـا » هـا بدهیـد.ها شد، اموالشان را به آنحد بلوغ رسیدند و ایناس رشد از آن

).٢٦-١٠/ ٢احتمال سوم یکسان است و طبق هر دو احتمال هم رشد شرط است، هم بلوغ (نجفی، 
مرحوم حکیم معتقد است که آیه ابتال نه تنها بر بطالن عقد وم حکیم در باره آیه ابتال: نقل کالم مرح

ها با اذن ولی است. نظر ایشان آن است کند؛ بلکه دلیل بر صحت معامالت آنصبی و غیر بالغ داللت نمی
ها بـا املی، سنجیدن آنکه آیه شریفه به ابتال و امتحان امر کرده و ظاهر از ابتالی یتامی برای ایناس رشد مع

خود معامله است، نه با مقدمات معامله و همچنین آزمودن با معامالت واقعی، نه با معامالت صوری. پس 
آید که معامالت اشخاص صغیر صحیح باشد که شارع به آن امر کرده است. بنـا بـر نظـر او کلمـه الزم می

هاسـت استرداد بقیه اموال یتامی بـه آن» الیهم اموالهمفان آنستم منهم رشدًا فادفعوا«در ذیل آیه » اموالهم«
).٢/١٨(حکیم، نهج الفقاهه، 

روایات
یکی دیگر از منابع و مستندات فتاوای فقها درباره بطالن معامالت افراد نابالغ، احادیث و روایاتی است 

نج طایفه تقسیم کـرده کـه های روایی آمده است. امام خمینی در کتاب البیع این روایات را به پکه در کتاب
» رفـع قلـم«داند و طایفه دیگر را کـه شـامل روایـت ابـوالبختری و چهار طایفه از آن را ناظر به آیه ابتال می

پردازیم:کند. حال به بررسی این روایات میشود، جداگانه بحث میمی
ی اشـخاص قـرار داده و طایفه اول: آن دسته از روایاتی که میزان و معیار صحت معامالت را بلوغ جنس

نسبت به حصول رشد اطالق دارند؛ مثل روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ع):
والغالم الیجوز امره فی الشراء والبیع والیخرج عن الیتم حتی «.... بن حمران عن الباقر (ع) قال: حمزه 
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).١٩٤/ ١٤(عاملی، » یبلغ خمس عشره سنه، او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذلک

شیخ انصاری درباره داللت این حدیث بر این باور است که عدم جـواز صـبی در معـامالت ظهـور در 
عدم استقالل او در در تصرفاتش دارد واین مسئله منافاتی با این ندارد که صحت معامالت صبی را به اذن و 

موقوف است. شـاهد او ایـن اجازه ولی موقوف کنیم؛ مانند معامالت فضولی که صحت آن به اجازه مالک
کند مستثنا شده است که ثابت می» اال ان یکون سفیهاً «است که در بعضی از روایات، این حدیث به جمله 

توان به بطالن معاملـه ). پس با این سنخ احادیث نمی٣٠٧/ ١صبی عاقل مسلوب االراده نیست (انصاری، 
صبی حکم کرد.

و یا همان بلوغ معاملی افراد برای صـحت معـامالت مـالک تـام طایفه دوم: در بعضی از روایات رشد 
انه قضـی ان یحجـر علـی الغـالم المفسـد حتـی «بن نباته از امیرالمؤمنین (ع): است؛ مانند روایت اصبغ 

)٤٣، ح ١٩: باب ٣(صدوق، من الیحضره الفقیه، » یعقل
رسـیده و کارهـایش تبـاه و فاسـد ای است که به بلوغ عقلـی ندر این روایت منظور از غالم مفسد، بچه

کند تا به بلوغ عقلی برسد. از ظاهر روایت معلـوم اسـت کـه است؛ که روایت به محجور بودن او حکم می
شود.این روایت در صدد بیان حکم کلی است و به قضایا و احکام شخصیه مربوط نمی

حد رفع حجر از اشـخاص قـرار طایفه سوم: گروهی از روایاتی که تحقق یکی از دو امر بلوغ و رشد را
بن قاسم از امام جعفر صادق (ع) قال: سالته عن الیتیمـه متـی یـدفع الیهـا داده است؛ مانند صحیحه عیص

اذا علمت انها التفسد وال تضیع. فسالته ان کانت قـدزوجت؟ فقـال: اذا زوجـت فقـد انقطـع «مالها؟ قال: 
ی اموال دختر صغیر باید به او مسترد شود؟ امـام فرمـود از امام (ع) پرسیدم، چه زمان«؛ »ملک الوصی عنها

کنـد (عاقـل و رشـید شـده ها را تبـاه و ضـایع نمیزمانی که علم پیدا کردی که در تصرف اموال خویش آن
طور؟ امام فرمودند: هرگاه ازدواج کنـد، سـلطه و باشد). سپس از او سؤال کردم: اگر ازدواج کرده باشد، چه

/ ٩؛ طوسـی، تهـذیب االحکـام، ١٦٤/ ٤(صدوق، من الیحضره الفقیه، » شودقطع میاستیالی وصی از او
).٤١٠/ ١٨؛ حرعاملی، ١٨٤

جا که نفس ازدواج هیچ خصوصـیتی امام خمینی در باب داللت این حدیث است بر این باور که از آن
از رسـیدن بـه حـد تزویج فعلی نیست؛ بلکه این تعبیر کنایـه» زوجت«در صدور حکم ندارد؛ پس مراد از 

که کنایه از رشد باشد، به دلیل تکرار مردود است؛ چرا که امـام معصـوم در بلوغ نکاح است اما احتمال این
سؤال و جواب قبلی حکم رشد را بیان کردند. لذا ایشان با این بیان مفاد ایـن روایـت را اعتبـار احـد آمـرین 

دانسته است.
ته چهارم روایات ناظر به دخیل بودن هر دو عامـل رشـد و بلـوغ طایفه چهارم: به نظر امام خمینی، دس
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قـال انقطـاع یـتم «جنسی در معامالت صبی است؛ مثل روایت صحیحه هاشم از امام جعفر صـادق (ع): 

» الیتیم باالحتالم و هو اشده و ان احتلم و لم یونس منه رشده وکان سفیهًا او ضعیفًا فلیمسک عنه ولیه مالـه
(همان).

رسد این روایت در صدد معتبر دانستن بلوغ جنسی به همراه رشد و بلوغ عقلی در معـامالت میبه نظر
صبی نیست؛ بلکه فقط در اعتبار رشد عقلی صراحت دارد. در روایت مذکور صـدر و ذیـل روایـت، بـه دو 

ی است و ای از بلوغ جنسموضوع و دو مسئله متعلق است. در صدر روایت امام معصوم در صدد بیان نشانه
قـال «آیند که به حد احـتالم رسـیده باشـند: خواهد بفرماید افراد زمانی از صباوت و صغارت بیرون میمی

در ذیل حدیث معصوم (ع) به استرداد اموال یتیم پرداخته و فرموده ». انقطاع یتم الیتیم باالحتالم و هو اشده
او ایناس رشد نشد و با آزمایش و اختبار رشید ای به حد احتالم (بلوغ جنسی) رسید، ولی ازاست: اگر بچه

جاست که سرپرست او نباید اموال او بودن آن محرز نگردید (یعنی سفیه بود یا ضعف عقالنی داشت)، این
را به وی مسترد کند. این حدیث تحویل اموال یتیم را به رشد مشروط و معلق کرده و بلوغ جنسـی هـیچ بـه 

این موضوع ارتباطی ندارد.
در جمع روایات دسته اول و دوم با دو دسته اخیر از «فرماید: مام خمینی در مورد جمع این روایات میا

باب حمل مطلق بر مقید است؛ چرا که مبنای ایشان هنگام جمع دو دلیل که هر دو اثباتی والزامی هسـتند، 
/ ٢(خمینی، البیـع، » لحمل فیهاما کان الدلیالن مثبتین الزامیین.... فالبد فی ا«حمل مطلق بر مقید است: 

٣٣٥.(
این وجه از اشکال خالی نیست؛ چرا که دسـته سـوم «فرماید: اما در باب جمع دسته سوم و چهارم می

الموضوع است؛ ولی روایات دسـته چهـارم ها تمامروایات ظهور در مقابله رشد با بلوغ دارد و هرکدام از آن
ر کدام از رشد و بلوغ جزء موضوع است، لذا به واسطه صراحت االمرین صریح است و هدر اعتبار مجموع

کنیم.سوم صرف نظر میدسته چهارم از ظهور دسته
ها از طریق حمل مطلـق بـر مقیـد نیـاز در نتیجه باید گفت تعارضی میان روایات نیست که به جمع آن

داشته باشیم.

تمسک به حدیث رفع قلم
کنند و نـاظر بـه آیـه ن معامالت افراد نابالغ جنسی، به آن استناد میاز جمله روایاتی که قائالن به بطال

است:» رفع قلم«ابتال نیست، حدیث 
عن الخصال باسناده عن ابی ظبیان قال اتی عمر بامرأه مجنونه قد زنت فأمر برجمهـا. فقـال علـی (ع): 
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یفیـق و عـن النـائم حتـی اما علمتان القلم یرفع عن ثالثه، عن الصبی حتی یحتلم وعـن المجنـون حتـی «

ای را نـزد عمـر آوردنـد کـه کند زن دیوانهظبیان نقل میکتاب الخصال با اسنادی که دارد از ابی». یستیقظ؟
مرتکب زنا شده بود. پس عمر دستور بـه سنگسـار زن داد. در ایـن هنگـام حضـرت علـی (ع) فرمـود: آیـا 

برداشته شده است: از بچه تا محتلم شود (رسـیدن دانی که همانا قلم (مجازات یا مواخذه) از سه کس نمی
به بلوغ جنسی)، از دیوانه تا عاقل شود و از کسی که خواب است تا وقتی که بیدار شود (صدوق، الخصـال، 

٩٣.(
/ ٢ظاهرًا استدالل به این حدیث پیشینه قدیمی دارد و قدمایی مثل شـیخ طوسـی (طوسـی، المبسـوط، 

اند.) به این حدیث تمسک جسته٤٥٢/ ٢، السرائر الحاوی، ) و ابن ادریس (ابن ادریس٢٤٧
انـد؛ یعنـی االراده بـودن آن را اسـتنباط کردهطرفداران بطالن معاملـه صـبی، از ایـن حـدیث مسـلوب

ای ندارند؛ صبی در این امور مانند طور که دیوانه و انسان نائم در افعال و الفاظ خود هیچ قصد و ارادههمان
توان اثـر خـارجی ای ندارد، برای کارهایش نمیجا که صبی در کارهایش هیچ قصد و ارادهنهاست و از آآن

تواند به فعل غیر ارادی او ترتیب اثر بدهد؛ فلذا به بطالن معامله صـبی لحاظ کرد. از این رو اجازه ولی نمی
).١٩٨/ ٢؛ شهید اول، ٤٦٢/ ١؛ حلی، ارشاد االذهان، ٤/ ٢اند؛ ولو با اذن ولی (فاضل مقداد، حکم کرده

داند و در نهایت سـه اشـکال بـر شیخ انصاری استدالل به این حدیث را با اشکاالت و ایراداتی توأم می
گویـد: اوًال ظـاهر رفـع قلـم در ایـن کنـد. ایشـان میداللت این حدیث به بطالن معامالت صبی وارد می

طور که مشهور قائـل شـدند، عبـادات صـبی حدیث، رفع قلم مؤاخذه است، نه قلم جعل احکام. لذا همان
اند، نه تمرینی. این بدان معناست که احکام شرعی در حق صبی ثابت هستند. البته مرحوم صحیح و شرعی

گیرند که عقوبـت و مؤاخـذه، همچـون ثـواب و پـاداش از امـور جعلـی خویی به این اشکال شیخ ایراد می
. شان شارع اصـوًال رفـع امـور جعلـی اسـت، نـه امـور عقلـی و نیستند که شارع بتواند این امور را رفع کند

گیرد؛ ولی رفع مؤاخذه بدون واسطه که ظاهر کالم شـیخ تکوینی. البته رفع مؤاخذه با رفع حکم صورت می
رسـد صـغرای اسـتدالل ). البته بـه نظـر می٢٥١-٢٥٠/ ٣است، صحیح نیست (خویی، تکمله المنهاج، 

که نفس پاداش و مؤاخـذه از امـور جعلـی نیسـت، ولـی نـوع پـاداش یـا ایشان ناتمام باشد. درست است
کند، جعلی و تشریعی است و رفع شدنی واسطه احکام بیان میای را که شارع برای افعال مکلفین بهمؤاخذه

است. از طرفی چه اشکالی دارد که من بیده الوضع و االعتبار، رفع قلم و مؤاخذه اعتباری را بالمالزمه و بـا 
اسطه انجام دهد؟و

طور گیرد، این است که اگر قبول کنیم رفع قلم، رفع احکام است، باید هماندومین اشکالی که شیخ می
اند آن را رفع احکام تکلیفی بگیریم، نه احکام وضعی؛ چرا که احکام وضعی مطابق مشهور که مشهور گفته
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این حکم وضعی در زمان صباوت، حکم در حق صبی ثابت است. مثًال جماع برای صبی ثابت است؛ ولی 

تکلیفی برای صبی ندارد. همچنین این حکم وضعی مستتبع حکم تکلیفی برای سـایر بـالغین اسـت. مـثًال 
بالغین نباید صبی جنب را تمکین کنند که مصحف را مس کند. بنابراین، اشکالی ندارد که بگـوییم معاملـه 

آورد؛ مستلزم حکم تکلیفی (وجوب وفا) بـرای او ن نمیصبی، هر چند حکم تکلیفی برای خوش در آن زما
پس از بلوغ یا برای ولی او (که عقد با اذن یا اجازه او واقع شده) است.

شـود کـه که حدیث رفع قلم را دال بر رفع مطلق احکام بدانیم؛ ایـن دلیـل نمیکه بر فرض اینسوم این
گیرد طور که گاهی فعل یک حیوان موضوع قرار مینفعل صبی موضوع برای تکالیف بالغین قرار نگیرد. هما

).٣٠٧/ ١شود (انصاری، ها میبرای تکلیفی که متوجه انسان
اشکال دیگر امام این است که مسئله بطالن معامله صبی موضوعًا، از مدلول این حدیث خارج اسـت؛ 

را از ظـاهر حـدیث اسـتنباط توان اطـالقچرا که حدیث به موضوع سنگسار زانیه مجنونه اشاره دارد و نمی
کرد:

اال ان یقال ال اطالق لقوله اما عملتان القلم یرفع.... الوارد فی ذیل قضیه المجنونه. النه اشاره الی امـر «
).٣٣/ ٢(خمینی، البیع، » معهود وارد عن رسول الله.... فهو خارج عن الحدیث موضوعاً 

/ ٢ن متعرض شده است (خویی، مصباح الفقاهـه، تر به آاین همان ایرادی است که مرحوم خویی پیش
٥٣١.(

روایت ابوالبختري
کننـد، حـدیث ابـوالبختری اسـت. از دیگر روایاتی که قائالن به بطالن معامله صبی، بـه آن اسـتناد می

ابوالبختری از امام صادق (ع) و ایشان نیز از پدر بزرگوارشان و ایشان نیز از حضرت علی (ع) روایت کـرده 
عبد الله ابن جعفر فی قرب االسناد عن علی بن السندی عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی است:

فی المجنون والمعتوه الذی الیفیق والصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطاء تحمله العاقله «(ع) انه کان یقول: 
».وقد رفع عنها القلم

اند، در ردیـف ی را که به بلـوغ جنسـی نرسـیدهچنان که اشاره شد، این صنف از احادیث صراحتًا افراد
دهد. بنابراین روایات، اعمالی که در میان بالغین، بین عمـدی و سـهوی ها قرار میاالرادهمجانین و مسلوب

بودن آن از جهت حکم شرعی تفاوت دارد، در مورد نابالغین بین عمـدی و سـهوی بـودن آن هـیچ تفـاوتی 
خص نابالغ، حکم افعال سهوی و غیرعمدی افراد بالغ را دارد. بنـابراین، وجود ندارد؛ یعنی افعال عمدی ش

طور که اگر اشخاص بالغ عقد بیعی را سهوًا و از روی غیر عمد انجام دهند، اثری بر آن مترتب نیست همان
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وآن عقد به بطالن محکوم است، نابالغ اگر عقدی را ولو از روی عمـد انجـام دهنـد، باطـل اسـت و اثـری 

د.ندار

اشکال خویی به روایت ابوالبختري
داند مرحوم خویی، استدالل به روایت عمدالصبی، خطا را برای اثبات بطالن معامالت صبی تمام نمی

فرماینـد دانـد. ایشـان میو با بیان مخصوص به خود این دسته از روایـات را مخصـوص بـاب جنایـات می
وجود مقتضی و هم به خاطر وجود مانع، صحیح نیست. استفاده اطالق از روایات مذکور هم به علت عدم 

که بتوان شیئی را نازل منزله شیء فرماید: دلیل ایناز جهت عدم تمامیت مقتضی برای استفاده از اطالق می
داد، یکی این است که در مقام اثبات احکام وجـودی مترتـب بـر منـزل علیـه را بـرای منـزل، دیگر قرار می

؛ یعنی در مقـام اثبـات، »الطواف بالبیت صاله«به صورت تعبدی به کار بریم؛ مثل واسطه اثبات موضوعبه
کـه شـارع در مقـام نفـی کلیه خصایص و احکام مربوط به نماز را برای طواف لحاظ کردیم. یکی دیگر این

مـثًال دهـد؛احکام و آثار از منزل علیه است که توسط نفی تعبدی آثار موضوع ذی اثر، این کار را انجام می
دهد.؛ یعنی یک موضوع وجودی را ناز منزله امری عدمی قرار می»عمد الصبی لیس بعمد«فرماید: می

تفاوت میان این دو نحو از تنزیل این است که در قسم اول، غرض از تنزیل، اثبات آثار منزل علیه بـرای 
د آن آثار برای منزل ثابت شـود. بـر منزل است. پس، منزل علیه باید خود دارای آثار و احکامی باشد تا بتوان

ای باشد؛ چـون تنزیـل در خالف قسم دوم از تنزیل در آن الزم نیست که منزل علیه دارای آثار و احکام ویژه
شود.ناحیه رفع اثر و حکم از منزل است؛ لذا این غرض با نفی موضوع حاصل می

د الصبی خطا این است که شارع در صدد ظاهر از روایت عم:فرمایددر کتاب مانحن فیه نیز ایشان می
این است که افعال عمدی صبی را نازل منزله آثار و احکام افعال خطایی بالغین قرار دهد (قسم اول تنزیل). 
پس، باید مالحظه کرد که در چه جاهایی برای افعال خطایی بالغین آثاری مترتب شده که شارع بتواند افعال 

ه آن بکند. آنچه مسلم است این که اموری مثل عقد بیع و سایر معامالت اگر به عمدی نابالغین را نازل منزل
توانـد بـه صورت خطایی توسط بالغین انجام شود، هیچ اثری بر آن مترتب نیست، پس روایت مـذکور نمی

و این موارد یعنی معامالت ناظر باشد. بلی؛ در باب عبادات و جنایات شارع برای افعال خطایی بالغین آثار
احکامی مترتب کرده است. مثًال در باب صید در حال احرام اگر محـرم بـه صـورت خطـایی و اشـتباه نیـز 

شود کـه مـراد از روایـت مرتکب صید شود؛ باید کفاره مخصوصی را بدهد؛ ولیکن با تأمل بیشتر معلوم می
مـوارد مثـل محرمـات شود؛ زیرا در سـایر عمد الصبی و خطا واحد فقط خطا در باب جنایات را شامل می

احرام، کفاره بر خود شخص خاطی مترتب شده است؛ یعنی اگر شخص بالغی از روی خطا سـالم نمـاز را 
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بدهد یا مرتکب صید در حال احرام شود، وظیفه خودش سجده سهو یا کفـاره اسـت؛ امـا در ذیـل روایـت 

وی صبی سر بزند، سرپرست صـبی داللت بر این دارد که اگر خطا و اشتباهی از س» تحمله العاقله«عبارت 
توان عمل کرد؛ چرا که این روایت به بـاب دار جبران آن خطا است. در نتیجه این به اطالق روایت نمیعهده

جنایت اختصاص دارد.
فرماید: بر فرض وجود مقتضی اطالق و شمول حـدیث، ایـن اطـالق مرحوم خویی در این باره نیز می

توان به اطالق و شمول این حدیث حکم نمود. آن مانع عبارت ه آن مانع نمیمبتال به مانع است و با مالحظ
از این است که اخذ به اطالق این روایات مخالف ضرورت مذهب و موجب تأسیس فقه جدیـدی خواهـد 

آیـد کـه اگـر شد؛ زیرا اگر قرار باشد مطلق افعال عمدی صبی در حکم افعال خطایی بالغین باشد، الزم می
او باطل نباشد، و یا اگر عمدًا جزیی از نماز را ترک کرد، نماز او مرتکب مبطالت روزه شد، روزهصبی عمدًا 

).٢٥٧/ ٣صحیح باشد (خویی، تکمله المنهاج، 

مسلوب االراده نبودن صبی
مسلوب «علت رأی به بطالن تصرفات صبی، از جمله معامالت وی از جانب فقها این است که آنان به 

ن افراد نابالغ در تصرفات خود از جمله معامالت معتقد هستند. منشـاء ایـن نگـرش، روایـاتی بود» االراده
توان نقـش عـرف و را متوقف بر بلوغ، نظیر روایات قبلی دانسته است. البته نمی» جواز امر صبی«است که 

ل را ناتمـام تأثیر دانسـت. شـیخ انصـاری ایـن اسـتدالهای ذهنی ناشی از محیط را در این نگرش بیزمینه
که در روایات آمده و آن را بـه بلـوغ منـوط کـرده؛ اسـتقالل » جواز امر صبی«داند و معتقد است مراد از می

صبی در تصرفات است که پیش از بلوغ وجود ندارد؛ و این امر با صحت عقد صبی با اذن ولی یا اذن خـود 
.)٣٠٧/ ٢وی پس از بلوغ منافات ندارد (انصاری، 

موافق نیست. بنا بر استدالل ایشان، چـون ورود اسـتثنا » جواز امر«با تفسیر شیخ از جمله امام خمینی 
گردد که مراد از جواز امر، بر جمله مذکور صحیح است (مثًال لصبی الیجوز امره اال باذن الولی)، معلوم می
.)٢٩/ ٢خصوص استقالل صبی نیست، وگرنه استثنای مذکور معنا ندارد (خمینی، البیع، 

اجماع
رسد دلیل کند که به نظر میشیخ انصاری از صاحب غنیه اجماعی را مبنی بر بطالن عقد صبی نقل می
).١٢٦/ ٢عمده این دسته از فقها همین اجماع معتضد با شهرت فتوایی است (بجنوردی، 

اآلمـال، (غایت» المشهور کما عن الدروس و الکفایه بطالن عقد الصبی بل عن الغنیه االجماع علیه«
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آیـد؛ اما باید گفت تحقق و صحت این اجماع با تتبع در آثار فقهای متقدم نه تنها بـه دسـت نمی)؛٣٢١/ ١

طور کـه در آغـاز کتـاب تصـریح شود. شیوه شیخ طائفه در کتاب الخالف (همانبلکه خالف آن اثبات می
شود (شیخ طوسی، اشد، به آن متذکر میای که مورد اجماع و اتفاق فقها بوده بکرده) این است که هر مسئله

)؛ اما شیخ در ضمن مطرح کردن صحت یا بطالن معامله صبی وآوردن اقوال فقهای امامیه ٤٥/ ١الخالف، 
توان استظهار کـرد کـه ). پس می١٧٨/ ٣و عامه اصًال به اجماع اشاره نکرده است (شیخ طوسی، الخالف، 

نبـوده کـه بـه آن اشـاره نشـده اسـت. همچنـین نظـرات مسئله بطالن عقد صبی در عصـر شـیخ اجمـاعی 
) دال بر عدم تحقق اجماع است.٦٢/ ٤) و محقق ثانی (کرکی، ٥٢الفوائد،فخرالمحققین (ایضاح

گیرينتیجه
ای است متعلق به تمام ابعاد وجـودی انسـان، و بـه بعـد جسـمی و جنسـی اختصـاص و بلوغ، پدیده

به بعدی خـاص از وجـود انسـان تعریـف و عالیـم متفـاوتی بـه خـود انحصار ندارد و به اقتضای تعلقش 
گیرد.می

شـود و از تعریف فقها از بلوغ و عالیم ذکر شده برای آن در فقه تنها به بلوغ جسـمی آدمـی مربـوط می
آنجا که معامالت از امور عقلی و عرفی است، منوط کردن این نوع از بلوغ به صحت معـامالت بـه تأمـل و 

د نیاز دارد.بررسی جدی
تواند دلیل محکمی اند، نمیای که فقها برای شرطیت بلوغ جسمی و جنسی در معامالت ذکر کردهادله

بر این مدعا باشد.
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