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چکیده
اصالح ماده  1210قانون مدنی موجب شد تا سن رشد ،از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جایسن رشد
بنشیند .با صدور رای وحدت رویه شماره  30مورخ  ،1364/10/3در امور مالی افزون بر بلوغ ،اثبات رشد نیز الزامی
دانسته شد ،در حالی که در امور غیرمالی ،ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9
و  15سال میتوانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقال تصمیمگیری کنند .ادعایی که
به دلیل آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن باید درصدد تحدیدش برآمد .افزون بر این در قانون مدنی ،سنین مختلفی
بیان شده است که الزم است در راستای قاعدهمند ساختن آن چارهای اندیشید و این نوشته به دنبال تبیین قاعدهای
است تا نظم میان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نیز در آن دیده شود .در این راستا معتقداست با
لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصوال سن 18سال درامورغیرمالی نیز اماره رشداست.
کلید واژگان :رشد ،سفه ،بلوغ ،اماره رشد ،امور غیر مالی

 -1تاریخ وصول1397/12/3:تاریخ پذیرش1398/05/20 :
*دانشیار گروه حقوق ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگااه حکگیم سگزوواری ،سگزووار ،ایگران( نویسگدده
مسؤول) a.pouresmaeili@hsu.ac.ir
** استادیار گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشااه فردوسی ،مشهد ،ایران،
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 -1مقدمه
اصالح ماده  1210قانون مدنی در سال  1361سبب شد تا سن رشد از پیکره قانون مدنی حذف شود
و در نتیجه نظم منطقی میان مواد از بین رفت و ماده اصالحی نیز نتوانست آب رفته را به جوی برگرداند و
حتی ماده اصالحی با تبصره آن تعارض داشت؛ از این رو ،با افزایش اختالف در محاکم ،رای وحدت رویه
شماره ،1364/10/3 -30رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داد تا کمی از اختالفها بکاهد .با این
همه ،گر چه در خصوص امور مالی با وجود قانون راجع به رشد متعاملین بحث تا اندازهای فروکش کرده
است ،ولی در امور غیرمالی بحث به قوت خود باقی است؛ زیرا در رای وحدت رویه که ناظر به امور مالی
است تکلیف امور مالی معلوم شده است ،ولی راجع به امور غیرمالی حکمی مقرر نشده است«:صغیر پس از
رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقاالت عهدی یا قهری قبل از
بلوغ مالک شده ،مستقالً تصرف و مداخله کند».
افزون بر این ،قانون راجع به رشد متعاملین مصوب  1313که یک قانون عام است سن رشد را در امور
مالی و غیر مالی هجده سال می داند و تنها دو مصداق از امور غیرمالی یعنی نکاح و طالق را از عموم عام
خارج کرده است و بر فرض عدم پذیرش ادعای نسخ آن ،دو موضوع غیرمالی نکاح و طالق از عموم آن
استثنا شده است و سایر امور غیر مالی مانند فسخ نکاح ،تمکین ،تابعیت ،ترک تحصیل و تغییر نام خانوادگی
تحت عموم قانون مزبور باقی است.
بدین ترتیب ،از یک سو رای وحدت رویه با تفاوت گذاردن میان امور مالی و غیر مالی ،حصول بلوغ
برای تصرف در امور غیرمالی را کافی میداند ،در حالی که در امور مالی ،رشد باید احراز گردد .از سوی
دیگر ،قانونراجعبهرشدمتعاملین،به استثنای نکاح و طالق ،تصرف در سایر امور غیر مالی مانند تغییر نام
خانوادگی را منوط به احراز سن هجده سالگی میداند.
پس معلوم نیست که آیا در امور غیرمالی صرف رسیدن به سن بلوغ ،کافی است و آیا فرد به محض
رسیدن به سن بلوغ می تواند مستقال در امور غیر مالی خود دخل و تصرف کند و یا این که در امور
غیرمالی افزون بر بلوغ ،رشد نیز باید احراز گردد؟
این نوشتار با تاکید بر اهمیت امور غیرمالی و با توجه به نظرات فقیهان شیعه به دنبال آن است که
دریابد ،آیا میتوان در فقه و قوانین موضوعه قاعدهای در خصوص سن رشد در امور غیر مالی به دست داد؟
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 -2سن رشد در فقه اهل سنت
به اجماع فقهای اهل سنت ،اموال کودک با دو شرط بلوغ و رشد به او تسلیم می شود؛ زیرا در آیه6
سوره نساء «وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتََّى إِذَا بَلَغُوا النَّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ منْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ » تسلیم مال
به کودک معلق بر دو شرط بلوغ و رشد شده است که در صورت عدم تحقق آن دو ،تسلیم نیز صورت
نخواهد گرفت .با این همه در میان اهل سنت نیز اختالف است که آیا بلوغ اماره رشد است و صرفا با بالغ
شدن ،کودک رشید فرض میشود یا این که رشد باید توسط قاضی احراز شود؟
جمهور فقیهان حنفی ،حنبلی و مشهور در شافعی ،بلوغ را اماره رشد میدانند و معتقدند صدور حکم
رشد و اختبار الزم نیست(الجصاص)2،340 ،1405 ،؛
زیرا مطابق قیاس همان گونه که اعالم حجر کودک نیازمند حکم قاضی نیست ،رفع حجر نیز نیازمند
حکم قاضی نخواهد بود .با این همه ،برخی دیگر از شافعیان رفع حجر کودک را منوط به اختبار قاضی می-
دانند و وضع کودک را از این جهت مشابه سفیهی دانستهاند که سفه او متصل به صغر نباشد .باالخره،
مالکیان معتقدند ،با اثبات بلوغ و رشد پسر ،اواز حجر خارج میشود ،ولی در مورد دختر ،رفع حجر تا زمان
ازدواج باقی میماند( .وزاره االوقاف و الشئون االسالمیه 92-17،91 ،1427-1404،؛زحیلی ،بیتا-6،4470 ،
)4469
ابوحنیفه در میان فقیهان اهل سنت تنها فقیهی است که سن بیست و پنج سالگی را سن رشد میداند.
به باور ابوحنیفه ،از یک سو کودک ممیز عاقل با اذن ولی در اموال خود میتواند هر گونه تصرفی بکند(.ابن
نجیم المصری،بیتا8،91 ،؛ فخرالدین الرازی ) 498-497 ،9 ،1420 ،از سوی دیگر ،اگر کودک غیر رشیدی
بالغ شود ،اموالش تا سن بیست و پنج سالگی به او داده نمیشود ،ولی پس از رسیدن به سن بیست و پنج
سالگی اموال در اختیار فرد گذاشته میشود ،اعم از آن که رشید باشد یا غیر رشید(.ابن عابدین6 ،1412 ،
150-149،؛ الکاسانی الحنفی)170، 7 ،1406 ،؛
زیرا اوال آیه  6سوره نساء «،فَإِنْآنَسْتُمْمنْهُمْرُشْدًافَادْفَعُواإلَیْهِمْأَمْوَالَهُمْ » که تسلیم مال منوط به تحقق
رشد شده است ،بلوغ را زمان تسلیم مال به کودک بالغ غیر رشید نمیداند ،ثانیا در ادامه آیه  6سوره نساء
ضمن نهی از اسراف اموال کودک ،زمان وجوب تسلیم اموال کودک بالغ غیر رشید به او ،بزرگسالی تعیین
شده است«وَلَاتَأْکُلُوهَاإسْرَافًاو َبِدَارًاأَنْیَکْبَرُوا» که چنین استنباطی را آیه  3سوره نساء نیز تایید می
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کند«:وَآتُواالْیَتَامَىأَمْوَالَهُمْ»؛ زیرا امر مذکور در آیه داللت بر وجوب دارد( .السرخسی162-161 ،24 ،1414 ،؛
ابن عابدین )150-149 ،6 ،1412،بدین ترتیب ابوحنیفه رسیدن به سن بیست و پنج سالگی را برای رشد
الزم دانسته است.
مجله االحکام العدلیه ،که تحت تاثیر فقه حنفین و شته شد است،ب های ندیدگاه اشاره کرده است که
صرف بلوغ برای دراختیارگذاردن اموال صغیرکافی نیست(ماده  .)981نویسندگان مجله یک سن حداقلی
(پسر در دوازده سالگی و نه سالگی در دختر) و یکسن حداکثری(پانزدهسالگی) برای بلوغ درنظرگرفته-
اند(.ماده  )986حال اگر کودک به بلوغ برسد و رشید نباشد اموالش به او داده نمیشود و اگر وصی کودک
خالف آن عمل کند و اموال بالغیر رشید را د راختیارش قراردهد ،ضامن است (مواد 982و ( )983مجله
االحکام العدلیه ،بیتا.)1،151 ،
 -3سن رشد در فقه امامیه
 -1-3پیشینه فقهی بحث
دیدگاه مشهور در فقه امامیه از یک سو ،رشد را با توجه به آیه  6سوره نساء ناظر به امور مالی میداند
و حتی انجام عبادات مالی را منوط به احراز رشد میداند(فیض کاشانی ،بیتا187 ،2 ،و268؛ شفتی گیالنی،
140 ،1429و  )144و از سوی دیگر ،سن خاصی را برای رشد بیان نمیکند ،در حالی که بررسی فقهی
موضوع نشان می دهد که اوال محدود دانستن دایره رشد به امور مالی توسط برخی از فقیهان مورد انتقاد
قرار گرفته است؛ ثانیا تردیدهایی در میان فقیهان در خصوص معنای سفیه مطرح شده است به گونهای که
غیر رشید و سفیه متفاوت دانسته شده است که در ادامه به این دو موضوع پرداخته میشود
 -1-1-3متفاوت دانستن رشد در امور مالی و غیر مالی
مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی با ادعای این که نخستین فقیهی است که میان رشد در امور مالی
و غیر مالی تفاوت گذارده ،مینویسد «:اگر فرد در امور مالی بالغ و رشید باشد ولی در خصوص نکاح و
خصوصیات آن مانند تعیین زوجه و نحوه تعیین مهر و مانند آن رشید نباشد ،همانند سفیه در امور مالی حق
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تصرف ندارد و نکاح چنین شخصی منوط به اذن ولی اوست و من فقیهی را ندیدهام که به این موضوع
پرداخته باشد»( طباطبایی یزدی.1)628 ،1419،
بررسی موضوع نشان میدهد برخالف ادعای سید یزدی ،نخستین بار در فقه شیعه صاحب جواهر
چنین نظریه ای را مطرح کرده است؛ صاحب جواهر ،همانند مشهور ،نکاح را موضوعی غیر مالی میداند 2و
از جمله فقیهانی است که اذن ولی در نکاح باکره رشیده را شرط نمیداند(نجفی29،177 ،1404 ،؛ و نیز
بنگرید :میرزای قمی371 ،4 ،1413 ،و3427-422؛ فیض کاشانی266 ،2،؛ شیخ انصاری113 ،1415 ،؛
شفتی گیالنی.)147 ،
از این رو صاحب جواهر در شرح «صحیحه فضالء» مینویسد«:دختر بالغه رشیده که تحت والیت
نیست بدون اذن ولی میتواند ازدواج کند» ( 4نجفی ،)177 ،29 ،در حالی که در ادامه معتقد می شود که
دختر باکره رشید ممکن است در امور غیرمالی غیر رشید باشد .در واقع ،صاحب جواهر میان عدم رشد در
امور مالی و غیر مالی تفاوت میگذارد و از سیاق کالم بر میآید که صاحب جواهرقائل به دو نوع رشد
درامورمالیوغیرمالی است و تحقق یا فقدان یکی را مالزم دیگری نمیداند.
به باور صاحب جواهر « :اگر فرض شود که دختر در خصوص نکاح و امور غیر مالی رشید نیست ،این
عدم رشد با سفه که ناظر به امور مالی است متفاوت خواهد بود .پس اگر دختر فقط در امور مالی غیررشید
باشد ،در نکاح که غیرمالی است (ممکن است) رشید باشد و بدون اذن ولی حق ازدواج خواهد

داشت»5

-1
اذاکانالشخصبالغاًرشیداًفىالمالیاتلکنالرشدلهبالنسبةالىامرالتزویجوخصوصیاتهمنتعیینالزوجةوکیفیةاالمهارونحوذلکفالظاهرکونهکالسفیهفىالما
لیاتفىالحاجةالىاذنالولىوانلمارمنتعرضله
 -2در فقه ظاهرا برخی از فقیهان مانند سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و صاحب جواهر نکاح را غیرمالی محض می دانند .برخی دیگر
علی رغم غیرمالی دانستن نکاح ولی به دلیل آثار مالی آن مانند مهر و نفقه ،نکاح را مالی می دانند .مقدس اردبیلی می نویسد «:أنَّ السفیه
إذا حجر علیه یکون ممنوعا من جمیع التصرف المالی بالکلَّیّة ،سواء صادف العین أو الذمّة ،و من بعض غیر المالی أیضا مثل النکاح و ان کان
هو أیضا یؤل إلى المالی»(مقدس اردبیلی ،9 ،ص)228
 -3میرزای قمی علی رغم این که اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی داند ،معتقد است «:از تتبع اخبار بر مىآید همین که حجر
مالى زائل شد حجر نکاحى هم زائل مىشود .و مؤید مطلوب است این که جمعى استدالل کردهاند که مناط تصرف ،بلوغ و رشد است و آن
در مال و نکاح مساوى است»(میرزای قمی ،4 ،ص.)425-424
 -4فیکونالحاصألنالمرأةإذابلغترشیدةجازتزویجهابغیرولی(نجفی ،29 ،ص .)176
-5
الثانية إذافرضعدمرشدهافيخصوصالنكاحومايشبهه،السفهاماليا،فانالسفيهةفيالمالخاصةالدليلعلىاعتباراذنالوليفيالتزويجالذيهوتصرفغ
يرمالي(نجفي ،29 ،ص .)176
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1.)482

 -2-1-3متفاوت بودن معنای غیر رشید و سفیه
شیخ انصاری در بحث این که آیا دختر رشیده میتواند خودش ایجاب و قبول کند یا به وکالت
عقد نکاح را منعقد سازد ،معتقد است دختر رشید بدون اذن ولی میتواند ازدواج کند مگر این که منظور از
رشد ،بلوغ ،عقل و آزادی باشد و نه سفه(شیخ انصاری 89 ،و .)90
از این سخن شیخ انصاری فهمیده میشود که در فقه ،گاه رشد به معنای بلوغ ،عقل و
آ زادی(حریت) به کار رفته است و گاه در معنای مقابل سفه به کار رفته است .بنابراین باید باور داشت که
ادعای مال احمد نراقی که نوعی بیانضباطی در استعمال این گونه اصطالحات دیده میشود ،کامال صحیح
است(نراقی.)518-514 ،1417 ،
-3-1- 3عام دانستن مفهوم سفه
مالاحمدنراقی ،ازجمله فقیهان شیعی است که درکتاب «عوائداالیام» قاعدهای را به تعریف سفیه ومجنون
اختصاصمیدهد (عائده )53و تالش میکند تا بیانضباطی موجود در کتابهای فقهی را سامان بخشد.
بنابراین جنون و سفه را با استمداد از کتاب و سنت ،اهل لغت و عرف تعریف میکند ،مال احمد نراقی در
تعریف جنون و سفه ،ابتدا تعریفی عام از سفه ارائه میدهد.
ولی در ادامه دایره آن را محدود به امور مالی میکند .نراقی مینویسد «:مجنون سیاست که مبتال به
مرض جنون است ،درحالیکه سفیه دارای سفاهت است .در واقع بنا به گفتههای پزشکان و آنچه که از کتب
پزشکی برداشت میشود ،جنون یک بیماری خاص و معین نیست ،بلکه اسم یاست که بر همه بیماریهای
دماغی اطالق میگردد و موجب اختالل عقل و فساد آنمیشود.ازاینروپزشکانازجنونبهفسادعقلنیزیادمیکنند
و درکتابهایفقهینیزبه این معنا به کار میرود (همان).

 -1حسيني روحاني ظاهرا تحت تاثير همين نوع نگاه ميان رشد در امور مالي و غير مالي تفاوت ميگذارد و مينويسد«:اگر
دختر در امور مالي رشيد باشد ،ولي در خصوص ازدواج که غيرمالي است رشيد نباشد ،بنابر احتياط بايد در ازدواج از حاکم
اذن بگيرد».
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سید شفتی نیز به دنبال ارائه تعریفی از سفیه ،معتقد است که فقیهان شیعه به تبع قرآن در آیه  5سوره
نساء «:وَالتُؤْتُواالسُّفَهاءَأَمْوالَکُمُ» لفظ سفیه را به جای غیر رشید به کار بردهاند ،ولی در نکاح تغییر عبارت
دادهاند و به جای سفیه ،از اصطالح «فاسد العقل» استفاده کردهاند .سید شفتی در ادامه ،به عبارتی از
شهید ثانی استشهاد میکند که شهید ثانی ،سفیه و فاسد العقل را هم معنا و مترادف دانسته است .شهید
ثانی در شرح عبارت شهید اول که معتقد است فاسد العقل خود نمیتواند نکاح کند و حاکم یا وصی باید
برایش نکاح کنند ،سفیه را در کنار کلمه فاسد العقل قرار میدهد تا روشن سازد منظور از فاسد العقل،
سفیه است «:اگر ازدواج به مصلحت فاسد العقل «یا سفیه» باشد ،حاکم یا وصی برایش نکاح خواهند
کرد»(شهید ثانی . )118 ،5 ،1410 ،بنابراین سید شفتی برخالف مال احمد نراقی معتقد است ،فاسد العقل
در فقه بر مجنون و سفیه اطالق می شود.
افزون بر این ،سید شفتی معتقد است سفیه در بحث والیت بر نکاح با سفیه در کتاب حجر معنای
متفاوت و عامتری دارد .در واقع ،نسبت میان این دو نوع سفه ،عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر
سفیهی در بحث نکاح ،محجور نیز هست و به معنای سفیه باب حجر نیز خواهد بود ،در حالی که عکس
آن صادق نیست و ممکن است فردی سفیه به معنای ممنوع از تصرف در امور مالی باشد ،ولی ممنوع از
نکاح نباشد(شفتی گیالنی.)156-155 ،
 -4ادله دیدگاه تفصیل میان رشد در امور مالی و غیر مالی
 -1-2-4ادله نقلی
در میان آیات قرآن و روایت میتوان شواهدی یافت که افزون بر بلوغ ،رشد را بتوان شرط تصرف در
امور مالی و حتی غیر مالی دانست .برخی از فقیهان در این خصوص توجه به مفهوم مخالف آیه  6سوره
نساء«:وَ ابْتَلُوا الْیَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ منْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُم» ،معتقدند دخل و
تصرف در امور غیر از نکاح و به ویژه امور مالی نیازمند احراز رشداست(شفتیگیالنی140 ،و .)144
افزون بر این ،در ذیل دو دسته روایت،عبارت«:جازتامرها»وجوددارد که مورد توجه برخی از فقیهان قرار
گرفته است؛ در برخی از روایتها مانند روایت زراره ،امام ازدواج دختر باکره رشیده را بدون اذن ولی تجویز
می کند و در برخی دیگر مانند روایت ابو مریم ،ازدواج دختر باکره رشیده را منوط به اذن ولی میداند.
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برخیفقیهان در رفع این تعارض تفسیری آوردهاند که این تفسیر میتواند دلیلی برای دیدگاه برگزیده باشد.
در ادامه هر دو روایت و تفسیر مربوط به آن خواهد آمد.
الف) زراره از امام باقر(ع) نقل میکند که فرمودند «:دختر باکره رشیدی که خرید و فروش میکند،
برده آزاد میکند و گواهی میدهد و به دلخواه از اموال خود میبخشد همه تصرفاتش صحیح است ،چنین
دختری بدون اذن ولی میتواند ازدواج کند ،ولی اگر دختر واجد چنین شرطی (رشید) نباشد ،ازدواج او با اذن
ولی صحیح است»(1حر عاملی.)20،285 ،1409 ،
صاحب جواهر در شرح روایت مینویسد«:منظور امام از این که دختر مالک امر خود است ،یعنی او
رشید است.
در این صورت ،از نظر امام ازدواج دختر رشید بدون اذن ولی صحیح خواهد بود»(نجفی .)176 ،پس
صاحب جواهر با توجه به منطوق روایت ،نتیجه میگیرد در نکاح دختر باکره رشیده ،اذن ولی الزم نیست.
شیخ انصاری نیز به قرینه «تبیعوتشترىوتعتقوتشهدوتعطیمنمالهاماشاءت» معتقد است ،منظور امام ،دختر
بالغ رشید است که والیت پدر بر او در امور مالی و غیر مالی ساقط شده است(شیخ انصاری.)119-117 ،
ب) ابو مریم و دیگران از امام صادق (ع) روایت کردهاند که حضرت فرمودهاند «:دختر باکره دارای
پدر ،باید با اذن ولی خود ازدواج کند و نیز حضرت در ادامه فرمودند :دختر باکرهای که مالک امرش
باشد(رشید) میتواند (بدون اذن ولی) به دلخواه خود ازدواج کند» (حر عاملی.)273 ،20 ،
ت) با توجه به مبنای صاحب جواهر در نکاح دختر باکره رشیده که اذن ولی دختر را در ازدواج الزم
نمیداند ،دختر رشیده خود راسا میتواند ازدواج کند و ولی نیز نقشی در نکاح او نخواهد داشت .بنابراین،
باید سخن امام را ناظر به جایی دانست که دختر نسبت به امور غیرمالی مثل نکاح رشید نباشد و بخواهد
ازدواج کند که در این صورت باید اذن ولی خود را اخذ کند .پس از این روایت نیز به روشنی معلوم میگردد
که میان رشد در امور مالی و غیرمالی باید تفاوت گذارد و ممکن است دختر در امور مالی رشید باشد و
تصرفش صحیح تلقی گردد ،ولی در امور غیرمالی مانند ازدواج رشید نباشد ،بنابراین بدون اذن ولی حق
تصرف نخواهد داشت(نجفی.)177 ،

 -1إذا ک انت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز ،تتزوج إن شاءت
بغير إذن وليها ،و إن لم تكن کذلك فال يجوز تزويجها إال بأمر وليها
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برخی از فقیهان معاصر نیز ضمن تایید فتوای سید یزدی معتقدند «:به نظر مىرسد مراد از سفیه در
روایاتى که مىفرماید« :ال یجوز امره» و هرگاه سفیه نبود امرش جائز است ،معناى لغوى و عرفى آن که
اعم از سفاهت در امور مالى و غیر مالى است مىباشد و همان ادله مىتواند دلیل توقف صحت نکاح چنین
سفیهى بر اجازه ولیش باشد»(شبیری زنجانی.)4201 ،1419 ،
 -2-2-4عدم مالزمه میان رشد و بلوغ
بلوغ و رشد دو موضوع جدا از هم هستند که تحقق یکی به منزلهی تحقق دیگری نیست و نمیتوان
میان آن دو مالزمه ای یافت؛ زیرا بلوغ امری طبیعی است ،در حالی که رشد امری تکوینی است(
صانعی )624 ،2 ،1388،و در کتب فقهی از رشد به ملکه نفسانی تعبیر میگردد که فرد به واسطهی آن
میتواند از اموال خود حفاظت کند و در اغراض صحیح و خردمندانه هزینه کند(مقدس اردبیلی،1403،
9،194؛ فیض کاشانی.)188 ،
در صورت شک در وجود یا عدم رشد ،اصل عدم رشد است(میرزای قمی .)399 ،4 ،1413،به دیگر
سخن ،رشد نیازمند ممارست و تجربه اندوزی است که محدود به دوره خاصی از زندگی انسان نیست و
ممکن است تا پایان عمر نیز حاصل نگردد یا به محض بلوغ حاصل شود.
بنابراین از این جهت باور ابوحنیفه که رسیدن به سن بیست و پنج سال را اماره رشد می داند
مخدوش است(.مجاهد حائری طباطبایی ،بیتا )93 ،با وجود این ،بلوغ در سن خاصی رخ میدهد و نیازمند
تجربه و ممارست نیست و عواملی مانند تغذیه ،که در بلوغ نقش دارند ،در رشد تاثیری ندارد .پس بلوغ با
رشد هیچ ارتباطی ندارد که بتوان بلوغ را اماره رشد دانست .از این رو در آیه  6سوره نساء نیز شرط تسلیم
مال ،اثبات رشد دانسته شده است(مقدس اردبیلی.)208-207 ،
شهید مطهری در تفسیر ماده  1064ق.م ،این ماده را ناظر به شرایط عاقد میداند و نه طرفین عقد و
حتی پا را فراتر گذارده ضمن تاکید بر لزوم احراز رشد ،آن را شرط صحت عقد نکاح میداند«گمان نمیکنم
یک نفر قاضی تاکنون پیداشده باشد و مدعی شده باشدکه از نظر قانون مدنی رشد عقلی و فکری در
ازدواج شرط نیست و یک دختر سیزده ساله که معنی ازدواج وا نتخاب همسر را نمیفهمد،میتواندازدواج
کند»(مطهری ،)81 ،1386،ایشان در ادامه ،نوع نگرش حاکم در خصوص ازدواج دختر را تقبیح میکند که
چرا پدران به رشد دختر بی توجهی میکنند ،در حالی که «لزوماحراز رشد دخترازمسلَّماتاسالماست و چه
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بسیاراست عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت میگیرد و شرعاً باطل و بال اثراست»(مطهری.)82 ،
گرچه این سخنان شهید مطهری در دفاع از اسالم بیان شده است ،ولی فتاوای فقیهان خالف آن را اثبات
میکند به گونه ای که دادستان کل کشور با تاسی از نظر امام خمینی در اظهار نظر خود که منجر به صدور
رای وحدت رویه شماره  668مورخ 1383/7/14شده است میگوید :بر این اساس در امور مالی رشد شرط
است و فقیهان در امور غیر مالی مانند نکاح و طالق رشد را معتبر نمیدانند .افزون بر این ،با اصالح قانون
مدنی پس از انقالب ،مقننبراساس ماده  1041ق.م .بهپسر  15سالهودختر  13سالهغیرباکرهیافاقدولی ،اجازه
داده تا مستقال و بدون اذن ولی ازدواج کنند.
 -3-2-4اهمیت امور غیرمالی
امروزه نباید دایره رشد را محدود به امور مالی دانست؛ زیرا امور غیرمالی آن قدر اهمیت دارد که گاه
یک امر غیرمالی اهمیتی چند برابر یک یا حتی چند موضوع مالی دارد و خسارت آن نیز چند برابر خواهد
بود.
به عنوان نمونه تابعیت یک موضوع غیرمالی است که آثار و نتایج گوناگونی به بار میآورد و بی
تابعیتی موجب بی هویتی و محرومیت از حقوق ناشی از تابعیت خواهد بود.
بنابراین اهمیت تابعیت با مهر که یک موضوع مالی است قابل قیاس نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که
زوجه سفیه مهر تعیین کرده باشد ،نهایتا با بطالن مهر نوبت به مهرالمثل خواهد رسید ،در حالی که با ترک
تابعیت توسط زوجه بالغ ،فرد در عرصه بین الملل فاقد هویت خواهد شد و هیچ دولتی از او حمایت نخواهد
کرد و یا این که چگونه میتوان پذیرفت که دختر نه ساله بتواند درباره ازدواج و حضانت خود تصمیم بگیرد
یا بخواهد از رفتن به مدرسه خودداری و انصراف دهد (کاتوزیان.)1376،45،
از این رو برخی از فقیهان نیز با درک مقتضیات روز معتقدند «:مىتوان با الغاء خصوصیت از سفاهت در
امور مالى حکم آن را به سفاهت غیر مالى هم توسعه داد.
هرگاه شارع بگوید تصرفات مالى سفیه بدون اجازة ولیش صحیح نیست؛ چگونه کسى را که نسبت به
تشخیص مصالح خود در مورد انتخاب همسر رشد ندارد براى انتخاب همسرى که یک عمر مىخواهد با او
بسر برد آزاد مى گذارد و همچون صغیر و مجنون ،ازدواج او را متوقف بر اذن ولىّ نمىداند! به نظر مىرسد
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که الغاء خصوصیت از آن مورد بسیار عرفى است»(شبیری زنجانی4201 ،؛ نیز ر.ک :مکارم شیرازی،1425 ،
.)316-315
 -5سن رشد در قوانین موضوعه
استقراء در قوانین موضوعه حاکی از آن است که سن معینی در قوانین به عنوان سن رشد بیان نشده
است که در ادامه این موارد بیان میگردد:

 -1-5تعریف کودک
در مقررات مختلف حقوقی و کیفری و نیز کنوانسیونهایی که کشور ایران عضو آن است ،در
خصوص کودک و پایان سن کیفری ضابطه یکسانی دیده نمیشود؛ براساس تبصره  1ماده  ،1210سن
بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است و مطابق رای وحدت رویه شماره -30
«:1364/10/3رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد قرار داده شده است»1و بنابراین اوال براساس رای
وحدت رویه حقوقی با بلوغ ،دوره کودکی پایان مییابد و ثانیا در امور غیرمالی ،بلوغ و رشد با هم حاصل
میگردند و از این منظر هر بالغی ،رشید نیز به شمار میآید ،ولی در امور مالی پس از بلوغ رشد باید احراز
شود.
این رای وحدت رویه از چندین جهت قابل انتقاد است:
اول آن که رشد و سفه از مفاهیم کلی مشکک هستند که دارای مراتب و شدت و ضعف هستند و
نمی توان حدوث بلوغ را به منزله حصول رشد تلقی کرد و رشد در امور مالی نیز مالزمهای با رشد در امور

 -1ماده  1210قانون مدنی اصالحی هشتم دی ماه  1361که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خالف آن را
محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2ماده مرقوم
مستلزم اثبات رشد است بهعبارهْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقاالت عهدی
یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقالً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب
قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم
ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص
میشود .این رأی بر طبق ماده  3از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفریمصوب  1337برای دادگاهها در مورد مشابه الزماالتباع
است.
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غیرمالی ندارد؛ دوم این که ماده  1قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  ،1381/9/25کلیه اشخاصی
را که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیدهاند کودک دانسته و مشمول حمایت های قانونی قرار
داده است .ماده  1قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب
 ،1372/12/1مقرر میدارد«:از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک ،افراد انسانی زیر18سال است مگر
این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
بر این اساس و با توجه به ماده  9ق.م ،.که مقررات عهودی انعقاد یافته بر طبق قانون با سایر
دولتها در حکم قانون است ،اوال افراد زیر هجده سال ،کودک به شمار میآیند و ثانیا به کشورهای عضو
ا جازه داده شده تا با استفاده از حق شرط ،سن بلوغ را کمتر در نظر بگیرند که عمال در ایران سن کمتر از
هجده سال مورد توجه و اجرا میگردد.
 -2-5نکاح
ماده  1042قانون مدنی سن  13سال تمام شمسی برای دختر و  15سال تمام شمسی برای پسر را
به عنوان سنی که آنان می توانند مستقال ازدواج کنند در نظر گرفته است که البته دختر باکره باالی 13
سال برای ازدواج نیازمند اذن ولی نیز هست(ماده  1043ق.م ).و تعیین مهر که امر مالی است نیازمند
حصول رشد در امور مالی است(سن  18سال) افزون بر این در ماده  1064ق.م به صراحت تاکید شده
است«:عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد» و رشید بودن عاقد را شرط نمیداند و از این رو همگام با
صاحب نظران باید بر آن بود که «قانون مدنی به طور ضمنی نکاح سفیه را مجاز میداند»(کاتوزیان،
86 ،1 ،1392؛ دیدگاه مخالف :مجاهد حائری طباطبایی.)98 ،

1

باالخره ،مقنن در طالق و فسخ نکاح نیز سن خاصی را بیان نمیکند و از رشد یا رشید بودن نیز سخنی
به میان نمی آورد؛ در طالق ،بر بالغ ،عاقل و مختار بودن طالق دهنده تصریح شده و از رشد سخنی به
میان نیاورده است(ماده 1136ق.م)؛ زیرا محجور دانستن سفیه برای حمایت از خود او و جلوگیری از تضییع
اموالش بوده است.

 -1سید مجاهد با توجه به آثار مالی نکاح مثل نفقه و مهر ،ازدواج سفیه را ممنوع میداند ،در حالی که طالق خلع سفیه را با تمسک به
قیاس اولویت مجاز می شمارد و حتی اقرار به نسب توسط سفیه را حتی اگر متضمن آثار مالی باشد ،معتبر دانسته است.
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در واقع ،سفیه از تصرف در امور مالی ممنوع است ،ولی طالق از امور مالی نیست و سفیه برای طالق
واجد اهلیت است و در فقه نیز این حکم ،موافقان بسیاری دارد به گونهای که به نظر میرسد اجماعی باشد(
مجاهد حائری طباطبایی.)98 ،
پس سفیه میتواند زوجه خود را طالق بدهد .بدین ترتیب اگر پذیرفته شود که سفیه میتواند با دادن
مهر زوجه خود را طالق دهد ،به قیاس اولویت نیز میتواند طالق خلع یا مبارات واقع سازد.
زیرا از نظر فقیهان زوج صغیر یا سفیه در طالق خلع و مبارات میتواند فدیه را قبول کند؛ چون فدیه
هبه است و قبول تملک بالعوض توسط صغیر ممیز صحیح است ،ولی باید توجه داشت که تسلیم فدیه به
سفیه موجب برائت ذمه زوجه نخواهد بود و باید دوباره به قیم یا ولی سفیه تسلیم کند(همان).
فسخ نکاح بر خالف طالق وضعیت متناقضی دارد؛ زیرا از یک سو در فسخ نکاح سن خاصی برای فسخ
بیان نشده است و به نظر میرسد با توجه به غیرمالی بودن فسخ نکاح و با توجه به این که سن رشد ناظر
به امور مالی است ،پس نابالغی که براساس شرایط فوق میتواند ازدواج کند می تواند با تقدیم دادخواست،
اعالم فسخ نکاح را بخواهد ،در حالی که در رویه قضایی شرط پذیرش دادخواست مدعی در کلیه دعاوی
اعم از مالی و غیرمالی به استثنای دعوای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه(رایوحدترویهشماره 668
مورخ  18 ،)1383/7/14سال تمام است .بنابراین ،تناقض آشکاری در این موضوع به چشم میخورد و
نمیتوان با استناد به قاعده مالزمه معتقد بود چون مقنن به پسر  15ساله و دختر  13ساله غیرباکره اجازه
نکاح مستقل را میدهد پس آنها اجازه اقامه دعوای طالق یا فسخ نکاح را نیز دارند؛ زیرا اذن در شی اذن
در لوازم آن است.
این استدالل موجه تا پیش از اصالح قانون در سال  1361در محاکم رواج داشت و با وضع کنونی
قانون مدنی درخصوص دختر و یا پسر بالغ کمترازهجدهسال نیز قابل طرح است ،ولی در مقابل برخی
محاکم نیز با نفی مالزمه و قیاس مع الفارق خواندن قابلیت صحی زوجه برای تمکین
بااهلیتدفاعازدعوایتمکین ،معتقدند افراد کمتر از هجده سال اهلیت اقامه دعوا و یا دفاع از خود را
ندارند(کاتوزیان.)47-46 ،2 ،1376 ،
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 -3-5پایان والیت
مطابق ماده  1180ق.م اطفال تحت والیت قهری پدر و جد پدری عبارتند از :طفل صغیر ،طفل غیر
رشید و مجنونی که عدم رشد یا جنونش متصل به صغر باشد.
این ماده زوال والیت را بیان نمیکند ،بلکه ماده  1193ق.م زمان پایان والیت را چنین مقرر میدارد:
«همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت والیت خارج میشود» و با توجه به ماده  1183ق.م که ولی
نابالغ ،در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ،نماینده قانونی اوست.
پس رشد ناظر به امور مالی است و میتوان گفت والیت ولی بر امور غیر مالی نابالغ با بلوغ او از بین
می رود و در امور مالی افزون بر بلوغ ،رشد نیز باید احراز گردد تا با جمع آمدن این دو شرط والیت ولی
قهری ساقط گردد در غیر این صورت والیت ادامه مییابد ،البته با توجه به تکلیف پدر در حضانت و تربیت
طفل و با توجه به امکان تعیین وصی برای طفل که وصایت شامل امور غیر مالی هم میشود باید گفت که
قلمرو والیت اعم از امور مالی و غیر مالی است و شاید بتوان استنباط کرد که با لحاظ ماده  1193ق.م.
بلوغ و رشد شرط پایان والیت در امور مالی و غیر مالی است ،در حالی که مطابق رای وحدت رویه شماره
«:1367/11/18 -518سمت والیت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده  1180ق.م تصریح شده که تا
رسیدن به سن بلوغ ادامه مییابد.
سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته باشد اما ولی
قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصالح تاریخ تولد او را بخواهد ،قبول دادخواست ولی
قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد».
بدین ترتیب رای وحدت رویه بدون توجه به مقررات و صرفا تحت تاثیر دیدگاه فقها صادر شده است؛
زیرا اوال در ماده  1180ق.م نسبت به پایان والیت حکمی بیان نشده است و صرفا اشخاص تحت والیت
بیان شده اند؛ ثانیا پایان والیت در ماده  1193ق.م .آمده است که دو شرط کبیر و رشید شدن بیان شده
است و صرفا به بلوغ اشاره نمیکند .بنابراین رای وحدت رویه بدون توجه به مقررات صادر شده است و از
این جهت قابل انتقاد مینماید.
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 -4-5حضانت
مطابق مواد  1168و  1169قانون مدنی حضانت «اطفال» تکلیف و حق پدر و مادر است .ماده واحده
قانون واگذاری حق حضانت فرزندان «صغیر» یا محجور به مادران آنها مصوب  1364/5/6نیز از حضانت
بر صغیر سخن می گوید.
بنابراین تفسیر ظاهر قانون اقتضاء میکند که با توجه به مفهوم صغیر در ماده  1210قانون مدنی ،سن
بلوغ پایان حضانت است و دختران در سن  9و پسران در سن  15سال قمری از حضانت خارج شده و می-
توانند در نگهداری و تربیت خود مستقل عمل کنند.
غیر منطقی بودن حکم به اندازهای است که یکی از استادان(کاتوزیان )716 ،1379 ،بر خالف ظاهر
قانون پایان حضانت را حصول رشد دانسته است و طفل را در معنای غیر رشید به کار برده است .این
دیدگاه که حضانت با بلوغ و رشد از بین می رود در فقه مطرح شده است؛ شهید ثانی در این باره می-
نویسد«:اگر کودک بالغ و رشید شود ،حضانت نیز ساقط میگردد؛ زیرا حضانت ،نوعی والیت است که با
بلوغ و رشد ساقط میگردد و بالغ رشید نیز تحت والیت کسی نیست؛ اعم از این که مذکر باشد یا مونث و
اعم از این که باکره باشد یا ثیبه»(شهید ثانی ،ص463؛ نیز بنگرید :نجفی.)301 ،31 ،
 -5-5تابعیت
در خصوص تابعیت دو سن متفاوت به چشم میخورد :مقنن سن  18سال را برای تحصیل تابعیت(بند
 1ماده  979ق.م) ،قبول تابعیت خارجی پدر(بند  4ماده  976ق.م ،).بقا بر تابعیت پدر(بند  5ماده 976ق.م).
و عدم تاثیر تابعیت اکتسابی ایرانی پدر بر اوالد باالی  18سال(ماده  985ق.م) و سن  25سال را برای ترک
تابعیت در نظر گرفته است(بند 1ماده  988ق.م).

 -6-5ادله اثبات دعوا
مقنن در بخش ادله اثبات دعوا در اقرار ،سوگند و شهادت بر بلوغ تاکید کرده و رشد را الزم ندانسته
است؛ ماده 1262ق.م در خصوص شرایط مقر ،اشارهای به رشد نمیکند.
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این ماده مقرر میدارد« :اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد ومختارباشد» .ماده  170قانون مجازات
اسالمی با دیدگاه فقیهان شیعه هماهنگ است و اجمال ماده 1262ق.م را نسبت به اقرار در امور مالی از
بین میبرد(مجاهد حائری طباطبایی.)98 ،
در شهادت نیز بلوغ شرط دانسته شده است (ماده  1313قانون مدنی اصالحی سال)1370؛ لیکن
مطابق ماده  1314شهادت اطفالی که به سن  15سال نرسیدهاند برای مزید اطالع شنیده میشود .بنابراین
بین دو ماده باال تعارض اشکار است و با توجه به موخر بودن تصویب ماده 1313باید قائل شد که از نظر
قانونی سن شهادت همان سن بلوغ است .این حکم قابل انتقاد است؛
زیرا با توجه به اعتبار کمتر شهادت زنان در فقه اسالمی و قوانین ایران ،شهادت دختر در سن کمتری
نسبت به پسر مورد قبول قرار میگیرد .به عالوه ،الزمه شهادت درک درست واقع است و چگونه میتوان از
دختر  9ساله چنین انتظاری داشت؟
 -7-5قیمومت
در بحث قیمومت نیز معلوم نیست خروج از تحت قیمومت در چه سنی امکان پذیر است؛ زیرا اوال در
ماده  1235ق.م ،مواظبت از مولی علیه و نمایندگی قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق
مالی با قیم است ،در حالی که مواظبت یک امر غیرمالی است که مقنن آن را در کنار امور مالی گذارده
است و از این منظر ،پایان قیمومت در امور مالی و غیرمالی یکسان خواهد بود؛ چون قیم نماینده محجور در
مواظبت و امور مالی است و نباید میان امور مالی و غیرمالی تفکیک قائل شد.
ثانیا ماده  1253ق.م مرتفع شدن قیمومت را به زوال سببی میداند که موجب تعیین قیم شده است و
به سن خاصی اشاره نمیکند و این پرسش مطرح میگردد که آیا در امور غیرمالی با بلوغ و در امور مالی با
تحقق رشد ،قیمومت مرتفع میشود ،در صورتی که پاسخ مثبت باشد ،چنین تفکیکی براساس ماده 1235
دست کم در خصوص مواظبت که جنبه غیرمالی دارد امکان پذیر نخواهد بود.
ثالثا مطابق ماده  1216ق.م« :هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است» که
اهلیت یا رشد را شرط تحقق مسئولیت مدنی نمیداند ،در حالی که سن مسئولیت کیفری براساس رای
وحدت رویه ،هجده سال تعریف شده است.
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رابعا در مقررات پیش گفته راجع به زمان پایان تکلیف تربیت ،چیزی بیان نشده است؛ ماده  1178ق.م،
فقط به تکلیف بودن تربیت اشاره میکند و آن را بر عهده والدین میگذارد و پایان تربیت را بیان نمیکند.
 -8-5سن رشد در معامالت
مطابق قانون راجع به رشد متعاملین مصوب  ،1313/6/13سن رشد در کلیه معامالت ،عقود و ایقاعات
به استثنای نکاح و طالق ،هجده سال تمام است و محاکم عدلیه ،ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید
کلیه کسانی را که به سن هجده سال تمام شمسی رسیدهاند باید رشید تلقی کنند.
پس براساس این قانون در کلیه معامالت ،عقود و ایقاعات ،به استثنای نکاح و طالق ،هجده سالگی
سن رشد تلقی میشود .این قانون که در کلیه ادارات دولتی و از جمله بانکها باید مالک اعتبار قرار گیرد با
قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب  1357/1/21در تعارض است؛ زیرا مطابق ماده
واحده آن«:اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند میتوانند به نام خود در بانکها حساب پس
انداز باز نمایند .حق برداشت از این حساب ها منحصرا با دارنده حساب میباشد.
دارندگان این حسابها میتوانند پس از رسیدن سن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمایند».
بدین ترتیب منطوق ماده واحده راجع به رشد متعاملین ،سن رشد و نیز افتتاح حساب در بانکها و برداشت
از آن  18سال است ،در حالی که مطابق منطوق ماده واحده اجازه افتتاح حساب ،اطفال میتوانند در دوازده
سالگی ،حساب پس انداز باز کنند و در پانزده سالگی مبادرت به برداشت از حساب کنند .بدین ترتیب مقنن
ضمن عدول از ضابطه هجده سال در خصوص افتتاح حساب پس انداز و برداشت از آن ،ضابطه جدیدی
بیان کرده است که تنها با خاص دانستن قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال می توان تعارض
را بر طرف کرد.
البته درباره نسخ و یا عدم نسخ قانونراجعبهرشدمتعاملین اختالف نظر وجود دارد؛ برخی از حقوقدانان و
محاکم این قانون را نسخ شده میدانند؛ زیرا معتقدند سن  18سال به عنوان اماره رشد در ماده  1209ق.م
بیان شده بود که با لغو و نسخ این ماده و با توجه به این که سن  18سال در قانون راجع به رشد متعاملین
نیز آمده است و از این جهت یک حکم در دو ماده تکرار شده است.
پس با نسخ ماده  1209ق.م ،قانون راجع به رشد متعاملین نیز نسخ ضمنی شده است .به دیگر
سخن«:مفاد قانون راجع به رشد متعاملین با مفاد مواد  1209و  1210ق .م یکی است (و هر دو قانون ناظر
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به اماره رشد است .پس) یک حکم در دو قانون تکرار شده است .نسخ قانون نیز حکم را بر میدارد و قالب
به تبع نسخ حکم از بین می رود .پس اکنون که بنا به فرض حکم مربوط به اماره رشد برداشته شده است،
هر قانون که چنین حکمی را در خود دارد نسخ ضمنی میشود»(کاتوزیان ،38 ،2 ،1388 ،پاورقی .)2
برخی دیگر از حقوقدانان نیز در نقطه مقابل با تفاوت گذاردن میان حذف ماده و نسخ حکم ،قانون راجع به
رشد متعاملین را نسخ نشده میدانند .به باور این دسته «حذف یک ماده قانونی ،یعنی از بین بردن قالب
عبارتی ماده و معنی و مفهوم وابسته به آن قالب خاص عبارتی ،نه مدلول آن به طور مطلق و بدون
وابستگی به آن ماده محذوف .پس حذف یک ماده قانونی الزاما داللت بر حذف همه مواد قانونی که
متضمن بیان حکم مشابه ماده محذوف باشد ،ندارد.
چنانکه ممکن است یک حکم قانونی در دو ماده بیان شده باشد و قانونگذار یکی از دو ماده را به علت
تکراری و زاید بودن از مجموعه قانونی حذف کند که این عمل را نمیتوان نسخ ضمنی اصل حکم تلقی
کرد .چه نسخ ضمنی زمانی تحقق میپذیرد که قانونگذار برای موضوع واحد ،حکمی مغایر با حکم پیشین
وضع کند»(شهیدی.)271 ،1388 ،
در بررسی این دو دیدگاه با توجه به وضعیت موجود و عدم پویایی و تحرک رویه قضایی که توان پر
کردن خالهای قانونی را ندارد ،باید از دیدگاه دوم مبنی بر عدم نسخ حمایت کرد به ویژه آن که قانونگذار
در مواردی حتی مادهای قانونی را حذف و صریحا آن را نسخ کرده است مانند ماده  729قانون آیین
دادرسی مدنی سابق که به دلیل ارجاع تبصره ماده  47قانون اجرای احکام مدنی ،برخی از حقوقدانان با
ارجاع قانون اجرای احکام اعتقاد به عدم نسخ ماده  729آ.د.م دارند ،در حالی که موضوع هر دو ماده واحد و
یکی است.
 -6نتیجه
کاوش موضوع در فقه شیعه حاکی از آن است که اوال فقیهان سن خاصی را برای رشد اعالم نکرده-
اند و گویا فقیهان در هر باب یا کتابی از رشد یک معنا در ذهن داشتهاند و از این رو ،برای احراز رشد اختبار
کافی دانسته شده است که از یک فرد به دیگری و از زمان و مکانی به زمان و مکان دیگر متفاوت است.
ثانیا فقیهان شیعه رشد را بیشتر ناظر به امور مالی میدانند ،هر چند که برخی نیز تالش کردهاند تا دامنه
رشد را به امور غیرمالی به ویژه نکاح ،طالق و اقرار نیز بکشانند و در این میان «سید محمد مجاهد» به
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طور خاص به بررسی موضوع پرداخته است و تالش کرده تا دامنه اختیارات سفیه را از البالی مباحث
فقهی استخراج و در کنار هم گردآورد .ثالثا در فقه نوعی بی انضباطی در استعمال واژگان ،سفیه ،غیر رشید
و  ...وجود دارد و گویی در فقه حد وسطی میان جنون و عقل یا رشد و عدم رشد وجود ندارد و فرد یا
مجنون است یا عاقل .افزون بر این حتی در خصوص جنون یا عدم رشد نیز درجه بندی یا مرز دقیقی
ترسیم نشده و وجود ندارد ،در حالی که امروزه در این خصوص مطالعات بسیاری در کشورهای کامن ال در
حال انجام است و رشتهای تحت عنوان( )Neurolawبه وجود آمده که در یک زیر شاخه به بررسی
صدمات وارده بر سر و تاثیر آن بر ارتکاب جرم یا مسئولیت مدنی میپردازد.
بنابراین ،بی انضباطیها و در هم ریختگیهای موجود در کتب فقهی به هنگام تدوین قانون مدنی به
آن نیز سرایت کرده و سنین مختلفی از سیزده ،هجده تا بیست و پنج سال به قانون راه یافته است .امروزه
با حذف سن  18سال به عنوان سن رشد ،معلوم نیست که اوال سن رشد چه سنی است و ثانیا سن رشد در
امور مالی با غیر مالی یکسان است یا متفاوت .در پاسخ به پرسش نخست باید گفت با توجه به عدم نسخ
قانون راجع به رشد متعاملین مصوب  1313/6/13و بنا به دالیل و مصالح اجتماعی و حقوقی از جمله ایجاد
هماهنگی میان مواد قانونی و با توجه به این که پذیرش سن هجده سال بیشتر این هماهنگی را ایجاد
میکند،سن هجده سال همچنان اماره رشد تلقی میشود هر چند که تفکیک میان سن رشد در امور مالی و
غیر مالی بهتر است .با این همه اصالح قانون و تعیین سن رشد ضرورت دارد.
بنابراین و با توجه به عام بودن قانون راجع به رشد متعاملین که همه معامالت اعم از مالی و غیرمالی
به جز طالق و نکاح را در بر میگیرد ،در همه معامالت باید سن رشد را هجده سال تمام دانست مگر
مواردی مانند ترک تابعیت که قانونگذار خالف آن تصریح کرده است .البته باید توجه داشت که به دلیل
عدم وجود مالزمه میان رشد در امور مالی و رشد در امور غیرمالی ممکناستفردیدرامورمالیدر 18
سالگیبهرشدبرسد ،ولی درامورغیرمالی رشید نباشد .به هر حال در امور مالی و غیرمالی رسیدن به سن 18
سال اماره رشد است مگر آنکه قانون خالف آن را مقرر کند مانند نکاح و تحصیل تابعیت و یا این که
عدمرشد توامان یک فرد درامورمالی و غیرمالی ثابت شود مانند عقب ماندگان ذهنی.
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