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شت ؟ه ؟
مرور؟درس؟گذ ؟
اصل مالکیت کودکان را در گذشته مورد بحث قرار دادیم و گفتیم بر اساس آنچه از روایات و بلکه از آیات استفاده
میشود ،کودک ،تملک میکند و مالک میشود؛ آیات ارث و دیگر آیات و همچنین روایات فراوانی که در این زمینه وارد
شده ،داللت بر تملک کودکان دارد.
مطلب دوم :جواز تصرف کودکان

مطلب دومی که امروز بحث می کنیم ،جواز تصرف کودک در مال خودش است .مراد ما از کودک ،کسی است که به
سن بلوغ جنسی نرسیده است .بحثی که در اینجا وجود دارد این است که سن بلوغ کودک چیست؟
در گذشته اشاره کردیم که از مجموع آیات و روایات استفاده می کنیم که عالئم بلوغ در پسران ،احتالم ،انبات شعر یا
اکمال  15سال است و سن بلوغ کودک در دختران ،دیدن خون حیض یا اکمال  13سال است؛ مگر اینکه دختر قبل از
این ازدواج کند ،و دخول صورت گیرد و سن جواز دخول ،اکمال  9سالگی است؛ اگر دختری بعد از اکمال  9سالگی
ازدواج کرد و دخول صورت گرفت ،دخول سبب بلوغ جنسی او میشود.
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درس؟خارج؟فق ؟ه؟نظام؟سیاسی؟آیت؟اهلل؟محسن؟اراکی ؟
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از آیۀ کریمۀ <و ِا ْبتلوا الي ٰت ٰ
امى َحتى ِاذا بلغوا ا ِليكاح فِان ان ْسي ْم ِمن ُه ْم ُرشدا فاذفغوا ِال ْن ِه ْم ا ْم ٰواله ْم> استفاده میشود که جواز
تصرفات صبی ،مشروط به دو چیز است :هم بلوغ که میفرمایدَ « :ب َل ُغوا َا ِّلن ٰک َ
اح» که یعنی بلوغ جنسی و نیز عالوۀ بر آن،

رشد عقلی در حدی که بتواند معامالت را به طور متعارف و عقالیی انجام دهد.
2
روایات فراوانی وجود دارد که با این مضمون آمده که «إ َذا َب َل َغ ْال ُغ َال ُم َع ْش َر ِّس ِّن َ
ین َج َاز ْت َو ِّص َی ُت ُه» و امثال این مضمون؛
ِّ
َ
ٰ
َ
ٰ
ٰ
ُ
که این روایات متعدد ،با آیۀ کریمۀ فوق در تعارض است .اگر ما از « َحتی إذا َبلغوا ا ِّلنک َ
اح» شرطیت بلوغ نکاح را
ِّ
ََُ َ ٰ
َ
فهمیدیم ،که ظاهر نیز چنین است ،اگر روایتی وجود داشته باشد که «بلغوا ا ِّلنکاح» را از شرطیت بیندازد ،قابل عمل
کردن نیست؛ مگر اینکه روایات «إ َذا َب َل َغ ْال ُغ َال ُم َع ْش َر ِّس ِّن َ
ین» را یا بر این حمل کنیم که در این عشر سنین ،عشر سنینی
ِّ
باشد که همراه با عالئم بلوغ باشد و یا بر این حمل کنیم که تصرفات او ،زیر نظر ولی انجام شود.
حاصل سخن ما این است که مال ک جواز تصرف کودکان و استقالل در تصرف ،دو چیز است :بلوغ جنسی و رشد
عقلی؛ بنابراین در مطلب دوم به این نتیجه رسیدیم که اجازۀ تصرفات مالی به کودک ،حد دارد و باید این صبی ،از صبی
بودن خارج شود.
برای مالحظۀ روایات این بحث ،میتوانید به وسائل الشیعه؛ ،ابواب الوصایا ،باب  44و  45و نیز ابواب وقوف و
الصدقات ،باب  15رجوع کنید.
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