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چکیده
سیره به معنی طر یقه و روش جاری و مستمر ،چهره ای از عرف است که در متون اصولی معاصر بیش از
گذشته موقعیتی در میان ادله استنباط احکام شرعی یافته و به رغم همه تالش هایی که از سوی اصولیان برای
تحدید ابعاد موضوعی و شرایط حجیت سیره صورت پذی رفته ،در کارکردهای فقهی همچنان مشکالتی بر سر
راه بکارگیری دقیق و منضبطانه آن وجود دارد و نوعی پراکندگی و گسستگی آرا در این زمینه مشهود است .این
مقاله به سبک مطالعه موردی به بررسی موقعیت سیره عقال و متشرعه در میان ادله اقوال معامالت صبی
پرداخته و پس از گذر سر یع بر مفهوم شناسی سیره و صبی و مرور بر سایر ادله اقوال معامالت صبی ،در پی
ارائه گزارشی از دیدگاه های تنی چند از فقیهان در خصوص جایگاه سیره در صحیح یا باطل انگاری معامالت
این چنینی برآمده است .حاصل این پژوهش این است که در بکارگیری دل یل سیره ،طیفی از آرا پدید آمده و
تضاد و منافرت میان آن ها حاکی از گسست چشمگیر میان صاحبان اندیشه فقهی است و ضرورت انضباط
بخشی به افکار فقهی – اصولی را در این مورد بیش از پیش نمایان میکند.
کلیدواژه ها :سیره ،سیره عقال ،سیره متشرعه ،معامالت صبی ،داللت سیره در معامالت صبی ،صحت
معامالت صبی ممیز
* .تاریخ وصول3131/20/31 :؛ تاریخ تصویب نهایی.3132/20/02 :
 . 3نویسنده مسئول
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The Status of Sira (custom) among the Evidences of Opinions
Concerning the Infant’s Contracts
Bibi Razieh Aram, Ph.D. graduate of Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic
Law, Ferdowsi University of Mashhad
Mohammad Taghi Fakhlaei, Ph.D., Professor, Ferdowsi University of Mashhad
(corresponding author)
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Abstract
Sira, meaning the continued way and method, is a manifestation of custom which has
in contemporary Usuli works gained an unprecedented place in the inference of
religious rules and despite all efforts by Usulis to delimit its thematic aspects and the
conditions of its authority, there are problems with its accurate and systematic
application from the aspect of jurisprudential functions and a sort of diversity of
opinions and disagreement is noticeable in this regard. This paper, through a case
study method, has studied the status of the conduct of wise and the custom of the
people of the religion among the evidences of opinions regarding the infant's
contracts and after a quick review of semantics of Sira and infant and an overview of
other evidences of opinions regarding the infants contracts, has attempted to give a
report on the opinions of a number of Islamic jurists with regard to the status of Sira
in declaring validity or invalidity of such contracts. The results of this research show
that in applying Sira as evidence, a spectrum of opinions has emerged and their
contradiction indicates considerable diversity among the jurisprudential
commentators and more than ever, reveals the necessity of regulating the
jurisprudential and Usuli thoughts in this regard.
Keywords: Sira, the custom of wise, custom of people of religion, illustration of Sira
in infant's contracts, validity of discerning infant's contracts.
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مقدمه
جامعه عرصه تبادل کاالها بین افراد مختلف حقیقی وحقوقی است .نیاز جوامعع بعه وجعود ضعوابط و
قوانین آنان را در طول تاریخ بر آن داشت تا با وضع مقرراتی مرتبط و منسجم ،آرامشی نسبی در عرصعههای
معامالت بین افراد به وجود آورند .در مکتب حقوقی اسالم این قوانین و مقرارت گاه برآمده از اراده تشریعی
خالق عالم است که در نصوص صریح یا ظاهر قرآن و روایات ائمه اطهار (علیهالسالم) رخ نمایانده است.
گاه بر خرد ناب تکیه زده و گاه بر تأسیساتی چون اجماع ،سیره عقال و سیره متشرعه کعه جملگعی نمایشعگر
حاکمیت اراده قانونگذار یکتای عالم هستی است .مرور بر سیرتطور منابع استنباط در موضوعات معاملی
پرده از این واقعیت برمیدارد که نگاههای معطوف به نص فقیهان متقدم درگذر زمان به سمت ادله لبی چون
سیره گرایش آشکار یافت بهگونهای که گاه موقعیت نص در ذیل دالیل دیگری چون سعیره قعرار گرفعت و در
ً
پرتو آن بازخوانی شد .در این نوشتار بدون اینکه بخواهیم از دالیل چنین چرخش تاریخی سراغ گیریم ،فعال
درصدد آنیم که کاستی ها و مبهمات مربوط بعه فععال کعردن موقعیعت دلیعل سعیره در فقعه مععامالت را در
مطالعهای موردی بر روی ادله معامالت صبی شناسایی کنیم.
به عنوان مقدمه میتوان گفت بررسی معامالت صبی ازجمله مسائلی است که ذهن دانشوران فقهعی را
به خود مشغول کرده است .پرسش عمده در معامالت صبی این است که با توجه به اختالفات دامنهدار فقها
در این زمینه ،فقهای معاصر به ویژه با توجه به نقش سیره عقال و متشرعه در معامالت صبی ،چه رویکعردی
ً
را دنبال کردهاند؟ آیا این معامله ذاتا باطل است و یا اینکه بطالن آن به خاطر عدم استقالل صعبی و صعحت
آن متوقف بر اذن ولی و یا امضاء وی است؟ دراینبین در مورد نحوه استدالل به دلیل سیره و تعیین ماهیعت
این سیره نیز ابهامها و اختالفنظرهایی پدید آمده است که این مقاله درصدد بررسعی همهجانبعه آن اسعت.
قبل از هر چیز واژهشناسی صبی و صغیر حائز اهمیت است.
واژگان شناسی بحث
معناشناسی صبی
ّ
صبی :الصاد و الباء و الحرف المعتل ،به معنی صغر سن است (احمد بن فارس )333 /3 ،و طفلی که
به سن تمییز رسیده (فیومی )373 /2 ،و کعودکی کعه هنعوز بعه احعتالم نرسعیده را صعبی گفتهانعد (راغعب
اصفهانی.)374 ،
معناشناسی صغیر
صغیر در لغت به معنی کوچک و خرد و لغویان در تعریف صعغیر آن را مخعالف کبیعر دانسعتهاند .نیعز
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صغیر به هر چیزی که داللت بعر قلعت و حقعارت میکنعد اطعالق میشعود (راغعب اصعفهانی514 /1 ،؛
فراهیدی972 /5 ،؛ ابن منظور541 /5 ،؛ طریحی .)964 /9 ،هرگاه این وصف در مورد انسان به کار رود،
مراد شخصی است که در مراحل آغازین حیات طبیعی و قبل از تکمیل قعوای جسعمی و فکعری خعود قعرار
دارد؛ بنابراین در اصطالح فقهی و حقوقی صغیر کسی است که ازنظر سنی به نمو جسعمانی و روحعی الزم
برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد و درنتیجه فاقد اهلیت شناخته میشود (ابن زهره241 ،؛ فاضل آبعی/1 ،
442؛ امامی259 /4 ،؛ صفایی.)205 ،
صغیر در یک تقسیمبندی به ممیز و غیر ممیز تقسیم میشود .صغیر غیر ممیز شخص نابالغی است که
قوه درک و تمیز یا نیروی تشخیص سود و زیان را نعدارد و نمیتوانعد اراده حقعوقی (انشعایی) داشعته باشعد؛
درمقابل ،صغیر ممیز کسی است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است؛ گرچه به سن بلوغ نرسیده زشعت را
از زیبا و سود را از زیان بازمیشناسد و میتواند اراده حقوقی داشعته باشعد (مکعارم شعیرازی60،؛ سععدی،
207؛ جمعی از پژوهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت علیهمالسالم697 /2 ،؛ صفایی.)205 ،
نیز گفتهشده او کسی است که میتواند اثر ذاتی عقود و ایقاعات را از یکدیگر تشخیص دهعد و سعود و
زیان و همچنین آثار و احکام مهم آن را بداند (عاملی201 ،؛ باریکلو.)141 ،
معناشناسی «سیره»
 )1مفهوم لغوی
واژه «سیره» بروزن « ِفعلة» اسم مصدر از ماده (س.ی.ر) و در اصل عربعی (حمیعری )2930/4 ،و بعه

معنععای طریقععه و روش (فیععومی« .)233 /2 ،هیئععت» و «حالععت» اسععت (طریح ی« ،)950 /9 ،جریععان
داشتن»« ،روان شدن» و «گذر و حرکت در روز و شب» (ابن فارس )121 /9 ،حالتی غریزی یا اکتسابی که
بر انسان و یا غیر او مستولی شود نیز از دیگر معانی آن است (راغب اصفهانی.)599 ،
طبق گفتهای سیره مصطلح ،گاه به معنای هیئت و حالت ّ
فعالیت آدمی است که اگر این رفتار از انسعان
حکیمی به صورت پیوسته و مداوم سر زند و قانونمند باشد در ایعن صعورت مطالععه پیرامعون آن میتوانعد،
موجب دستیابی به سبکها و روشهای عملی ع تربیتی را فراهم آورد (مطهری.)21 ،
 )2مفهوم اصطالحی
سیره در اصطالح اندیشمندان به راه و شیوه مستمر و بنای عملی مردم نسبت به فععل و یعا تعرک چیعزی
اطالق میشود( .جناتی شاهرودی.)519 ،
سیره در اصطالح اصولی در ضمن منابع حکم و استنباط و در دو قسم تحلیعل میشعود :سعیره عقعال و
سیره متشرعه.
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برای سیره عقال تعاریف مختلفی شده است ازجمله:

 -تکرار و استمرار عمل عقال در امری و ازآنجهت که عاقلاند ،خواه بر سنت و آیین واحدی باشند و

یا از دین و آیین مشترکی پیروی نکنند (نائینی ،فوائد االصول.)3۹3 - 3۹2 /9 ،

 -استمرار عادت مردم و تبانی عملیشان بر انجام کاری و یا ترک عملی ،مراد از مردم ،جمیع عقال و

عرف عام از هر ملت و گروهی که شامل مسلمین و غیر مسلمین میشود (مظفر.)176/ 9،

 -به باور برخی ،اصطالح بنای عقال تنها شامل عمل و سلوک عقال نیسعت ،بلکعه شعامل مرتکعزات

عقالیی (آن احکام عقالیی که در ژرفای ادراک و فطرت خردمندان وجود دارد ،هرچند بر طریعق آن سعلوک
عملی واقع نشده) نیز میشود (صدر ،بحوث فی علم االصول.)233 /5 ،
برای سیره متشرعه نیز تعاریف مختلفی شده است ازجمله:

 -فعل و یا ترک فعلی که از جانب گروهی از مردم که متصف به دین یا مذهب معینی هستند ،صعادر

شود و در حقیقت گونهای از بنای عقال که در نوع کسانی که این بنا را نهادهاند ،محعدودیت صعورت گرفتعه
است (حکیم ،االصول العامة فی الفقه المقارن.)131 - 132 ،

 -سلوک عمومی متدینان در عصر تشریع (صدر ،المعالم الجدیده.)161 ،

گفته شده این نوع سیره در حقیقت نوعی اجماع ،بلکه معتبرترین نوع آن است؛ زیرا اجماع عملی همعه
مسلمانان ،اعم از عالمان و غیر عالمان را شامل میشود ،درحالیکه اجماع قولی تنها در دایره علما مطعرح
است .در کلمات فقها از این نوع سیره به اجماع فعلی نیز تعبیر شده است.
تفاوت سیره متشرعه با سیره عقال
برخی از اندیشمندان علم اصول ،فرق میان سعیره عقعال و سعیره متشعرعه را در ناحیعه خاسعتگاه آن دو،
متشرعه» ،تنها بر تأسیسی اطالق میگردد که ّ
اینگونه تبیین کردهاند .بهزعم آنان «سیره ّ
تدین پدیدآورندگان،
ّ
علت منحصره و ّ
تامه ّ
تکون آن بودهاست و خاستگاه دیگری برای آن قابل فرض نیست .ازاینرو ،جریانش در
َّ
امور توقیفی محض شرط است .این در حالی است که «حکم ّ
ظنی و غیر منجز عقل»( ،آشتیانی،)171/1 ،
«مصلحت حفظ نظام»( ،نائینی ،فوائداالصول« ،)3۹3 /9 ،اراده سیاسی سالطین»( ،همان«)132 ،تربیت
پیامبرانه»( ،همان)« ،تمایالت غریعزی»( ،انصعاری ،فرائعد االصعول« )412 /2 ،عقعل و فطعرت» (ر.ک:
فخلعی ،15/1 ،ص  .)105ازجمله خاستگاههای شناختهشده برای «سیره عقال» معرفیشده است .البته این
حد از تعریف برای تمایز بخشیدن به دو قسم سیره کافی نیست و نیازمند به بیان تفصیلیتر است.
ّ
متأخر ،کاربرد ناصحیح «سیره ّ
متشرعه» در مواضع عقالیی و
یکی از اشتباهات بسیار رایج نگاشتههای
خلط میان اقسام سیره است .چنانچه سیره متشرعه به سیره عقالئیه بازگشت کند ،دلیعل واقععی همعان سعیره
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ّ
عقالئیه است و استناد به سیره متشرعه حتی اگر روا باشد ،تنها در حد ّ
مؤیعد مفیعد خواهعد بعود .ایعن معنعا

زمانی بیشتر وضوح می یابد که بر سر این کبرای کلی توافق حاصعل شعود کعه معرام کلعی شعارع اسعالم در
موضوعات معاملی و تصرفات حقوقی ،دایر بر امضای سیرههای عقالئیه بوده است و خود بنای جدیعدی را
تأسیس نکرده است.
توضیح بیشتر اینکه هرگاه عملی که «سیره» بر پایه آن قائم است ،از امور توقیفی باشد که الجرم باید از
ّ
شارع تلقی گردد ،شکی در کاشفیت چنین سیرهای از حکم شرعی نخواهد بود و ّاما اگر از امور غیر توقیفی
باشد که عرف عقال ع پیش از شرع ع به آن ّ
توجه یافته است ،بهاحتمال قریب ،بازگشت «سیره مسعلمین» بعه
ّ
عقالئیه» خواهد بود؛ دراینبین به باور نائینی این موضوع اشکالی بر استدالل به «سیره ّ
متشرعه» در
«طریقه
امور غیر توقیفی وارد نمیسازد؛ بلکه نهایت امر آن است که در مورد اجتماع «سعیره» و «طریقعه عقالیعی»
ّ
ّ
تعدد دلیل بر مدلول واحد خواهد بود و «سیره ّ
متشرعه» نیز در کنار سیره عقعال در زمعره ادلعه
مسئله از قبیل
مسئله قرار خواهد گرفت (نائینی ،فوائد االصول .)135 /9 ،گرچه امام خمینی سخن نائینی را ناتمام یافته و
ّ
ّ
ّ
ّ
متعلق دو «سیره» ع «سیره ّ
متشعرعه»
عقالئیه» ع مانع از طرح «سیره
متشرعه» و «سیره
معتقد است که اتحاد
در قالب دلیلی مستقل در مواضع عقالیعی اسعت؛ بلکعه بیشعک در اینگونعه از مسعائل ،بازگشعت «سعیره
ّ
متشرعه» به «بنائات عقالیی» خواهد بود (خمینعی ،تهعذیب االصعول202 /2 ،؛ همعو ،انعوار الهدایعة/1 ،
.)914
از سویی در تقریرات اصولی شهید صدر نیز از سه قسم «سیره» یاد میشود:
 .1قسم ّاول ،سیره ای است که بر امور توقیفی و شرعی محض واقع گشعته و پرواضعح اسعت کعه در آن

متشرعهّ ،
حیثیتی تعلیلی یافته است .نظیر «سیره ّ
تشرع ّ
ّ
متشرعه» بر جهعر در نمعاز ظهعر در روز جمععه .بعه
چنین سیرهای« ،سیره ّ
متشرعه به معنای خاص» گفته میشود.
ً
متشرعه بر آن میتواند احتماال از حیث ّ
 .2قسم دوم ،سیرهای است که ممارست ّ
تشرعشعان باشعد و یعا
بهمقتضای طبع عقالییشان؛ مانند سیره اصحاب ّ
ائمه بر عمل به مضمون اخبار ثقعات ،بعدون آنکعه قطعع

داشته باشیم که این «سیره» از طبیعت عقالیی آنان منشأ یافته اسعت و یعا از حیثیعت ّ
تشرعشعان .بعه چنعین
سیرهای« ،سیره ّ
متشرعه به معنای عام» اطالق میگردد.

 .9قسم سوم و نقطه مقابل دو قسم اخیعر ،سعیرهای اسعت کعه طبیععت عقالیعی بعدون وجعود دواععی
خارجی ،انعقاد چنین سیرهای را مقتضی گشته است (صدر ،بحوث فی علم االصول.)251 - 257 /5 ،
به باور شهید صدر در دو قسم ّاول از «سیره» ،احراز شرط معاصرت با معصوم الزم است؛ چه آنکه در
میدان استنباط حکم شرعی ،سیرهای مفید است که کاشف از موضع شارع باشد و کشف از موضع شارع بر
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معاصرت سیره با عصر تشریع ،موقوف است (همان.)297 ،
ّ
ّ
نیز به باور شهید صدر ،هر دو قسم از «سیره ّ
متشرعه» به طریعق برهعان ّنعی و کشعف علعت بهواسعطه
حجیت مییابند؛ بدین معنا که صرف اثبات معاصرت ،در ّ
معلولّ ،
حجیعت آنعان کعافی اسعت .جعز آنکعه
متشرعه به معنای خاص» از داللت «سیره ّ
داللت «سیره ّ
متشرعه بعه معنعای ععام» قعویتر اسعت؛ زیعرا از

یکسو احتمال آن که منشأ آن طبع عقالیی باشد ،منتفی است و از طرف دیگر منشأ وقوع خطا در آن ممکعن
است خطای ّ
حسی و بهعبارتدیگر خطای ّ
متشرعه در دریافت بیان شرعی باشد که این احتمال ،بر اسعاس
ویژگی کثرت ،حساب احتماالت و منطق استقرا منتفی است (همان.)251 /5 ،
البته این استدالل شهید صدر در مورد قسم دوم مورد نقد واقعشده و گفته شده است:
ّ
علت بهواسطه معلولّ ،
حجیت یابد؛ زیرا محتمل
به نظر میرسد که قسم دوم نمیتواند به مالک کشف
است که «سیره» ،ریشه در ارتکازات ناب عقالیی داشته باشد .بعه دیگعر بیعان ،اگرچعه غفلعت از فحعص و
پرسش نسبت به موقف شرعی از سوی جمیع ّ
متشرعه ع بهحساب احتماالت و منطق استقرا ع ممتنع است و
درنتیجه« ،سیره» ع بنفسه ع استناد به موقف شارع یافته و دیگر نیازی به فحعص از رادع نیسعت؛ لعیکن ایعن
سخن در مواردی که ارتکازی راسخ در طباع عقالیی داشته باشد ،تام و تمام نخواهد بود؛ چه آنکعه در ایعن
صورت عمق و وسعت رسعوخ ارتکعازّ ،
مظنعه غفلعت همگعانی را از فحعص و پرسعشّ ،
قعوت میبخشعد؛
بهگونهای که موجب میشود گمان شود موضع شارع در برابر آن موافق است .با ایعن توضعیح ،بعر خواننعده
متشرعه» در ّ
محترم پوشیده نمیماند که قسم دوم از «سیره ّ
حجیت خود نیازمند توجهی فزونتر و فحص از
ّ
ّ
متشعرعی نعوع
رادع است؛ بنابراین ،کفایت تحقق «سیره» برای اثبعات ععدم ردع ،تنهعا در معورد سعیرههای
نخست ،صادق است (هاشمی شاهرودی.)257 /2 ،
ّ
از سویی گرچه بنا بر برخی از مبانی ،عدم ثبوت ردع در حجیت سیرهها و بنائات عقالیی کافی است و
ادعیت ،مانع ّ
متشرعی احتمال ر ّ
بهمثابه سیرههای ّ
حجیعت نیسعت و تنهعا در صعورت ثبعوت ردع اسعت کعه
موجبات طرد «سیره» فراهم میآید؛ لیکن این سخن ،وظیفه فحعص از رادع را ع آنگونعه کعه در سعیرههای
ّ
متشرعه مطرح است ع در باب بنائات عقالیی منتفی نمیکنعد ،بلکعه وظیفعه فحعص تعا حصعول اطمینعان
همچنان ثابت است.

ازاینروست که در باب ّ
حجیت «سیره عقال» ،تحصیل موافقت شارع ولو بعه طریعق ععدم ثبعوت ردع،
شرط است و این در حالی است که «سیره ّ
متشرعه» بهخودیخود و تنها با احراز شرط معاصعرت معصعوم،
ّ
حجت خواهد بود (اصفهانی105 - 104 /1 ،؛ مظفر.)173 /9 ،
توجه به نکات اصولی فوق و تقسیمات ارائه شده از سیره و وجوه تمایز آنها معا را بعه اهمیعت تفکیعک
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عرصهها و تعیین حدود دخالت سیره در موضوعات مختلف بیشتر واقف میکند .در ادامعه ایعن مقعال ایعن
موضوع در ضمن مطالعه موردی معامالت صبی ،عینیتر مورد مداقه قرار میگیرد.
حجیت سیره
طبق گفتمان اصولی مشهور ،حجیت سیره عقال درگعرو احعراز امضعا و یعا دسعتکم ثبعوت ععدم ردع
معصوم است ،البته برخی از اصولیان صرف عدم وصول ردع را در مسائل عام البلوی دلیل امضعا گرفتهانعد.
به عقیده آنان مسائل اینچنینی اگر مورد مخالفت شارع قرار داشت ،الزم میآمد در مناسبتهای گوناگون و
بابیانی صریح مخالفت خود را ابراز میکرد و در این صورت انگیزهای برای پنهان ماندن مخالفت او وجعود
ً
نداشت و ردع و منع او حتما واصل میشد؛ بنابراین عدم وصول ردع ،دلیعل کعافی بعر نبعود ردع محسعوب
میگردد( .نائینی ،فوائد االصول139 - 132/ 9 ،؛ صدر ،دروس 271 - 270 /1؛ حکعیم ،االصعول العامعة
فی الفقه المقارن .)131 ،این در حالی است که سیرههای متشرعیه محض ،برخاسته از احساس ّ
متدینانهای
است که از هرگونه احساسات َمشوب گشته به بدعت و اوهعام ،بعه دور اسعت ،نیازمنعد بعه اثبعات و احعراز
موافقت ،ولو به طریق عدم ثبوت ردع و فحص از رادع نیست؛ بهطوریکه صرف اثبات معاصرت ،نشعان از
ً
موافقت شارع دارد؛ مگر آنکه به دلیل خاص ،ردعی قطعا ثابت باشد.
معامله صبی
در بحث از معامله صبی عمدهترین اختالف بر سر این است که آیا این معامله ذاتا باطل است یا اینکعه
صحت آن متوقف بر اذن ولی و یا امضاء اوست و دراینبین سیره چه نقشی در تعیین حکم معامالت صعبی
و تعیین قلمرو صحت و بطالن آن بر عهده دارد؟ این مقاله در پی بررسی رویکرد فقها در بعهکارگیری دلیعل
سیره عقال و متشرعه در استدالل بر درستی برخی از معامالت صبی است.
مرور بر دیدگاههای فقهی
 )1دیدگاه بطالن بیع صبی بهطور مطلق
فقیهانی که با صراحت و بهصورت مطلق بیع صبی را باطل دانستهاند ،خواه ممیز باشد یا نباشد ،معامله
جزئی یا کالن باشد ،با اذن ولی یا بدون اذن باشد ،عبارتاند از :طوسی169 /2 ،؛ ابن حمعزه296 ،؛ ابعن
ّ
زهره210 ،؛ محقق حلی ،مختصر النافع111 ،؛ عالمه حلی ،تذکره الفقهاء11 /10 ،؛ همو ،نهایة اإلحکعام،
549 /2؛ همو ،تحریر األحکام274 /2 ،؛ هموّ ،رشاد األذهان960 /1 ،؛ همو ،مختلعف الشعیعة41 /4 ،؛
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شهید اول ،الدروس الشرعیة 132 - 131 /9 ،و اللمعة الدمشقیة110 ،؛ شهید ثعانی ،مسعالک األفهعام/9 ،
 145و الروضة البهیه226 /9 ،؛ بحرانی967 / 11 ،؛ حسینی عاملی.)454 /12 ،
عالمه حلی ازجمله کسانی است که بهصراحت بیع صبی را باطل دانسته ،ایشان در بحث حجر فرموده
است « :صبی در تمام تصرفاتش به دلیل نص و اجماع محجور است ،خواه اینکه ممیز باشد یا نباشد .فقعط
مواردی چون :عبادات ،اسالم ،احرام ،تدبیر ،وصیت ،ایصال هدیه و اذن در دخول استثناء شده است ،البتعه
در مسئله اذن در دخول دادن ،تأملی وجود دارد که آیا قول صبی پذیرفته است یا نعه؟» (تعذکر الفقهعاء/2 ،
.)79
شیخ انصاری در تحلیل کالم عالمه حلی میفرماید :ایصال هدیه و اذن در دخول ،قرینعهای اسعت بعر
اینکه مستثنا منه ،مطلق افعال صبی است ،ایصال هدیه نه تصرف قولی است و نه فعلی ،زیرا صعبی بهمنزلعه
آلت و ابزار است و عمل او کاشف از رضعایت مالعک؛ بنعابراین مسعتثنا منعه در عبعارت عالمعه خصعوص
ّ
تصرفات نیست ،بلکه مطلق افعال است و مطلق افعال ،انشاء صبی را نیز شامل میشعود؛ از ایعنرو انشعاء
صبی همانند فعل صبی لغو است (انصاری ،کتاب المکاسب.)276 - 274 /9 ،
 )2دیدگاه اباحه تصرف در مورد معامالت صبی ممیز
کاشف الغطا فقیهی است که قول اباحه تصرف به او نسبت داده شعده اسعت .وی معتقعد اسعت ،عقعد
صبی اصالتا و وکالتا ممنوع است ولی هنگامیکه صبی ممیز بهجای اولیای خود بنشیند و معامله کنعد و یعا
در مقابل مردم چنین وانمود شود ،مردم گمان میبرند از سوی آنان مجاز بعه انجعام معاملعه اسعت ،در ایعن
صورت ،خریدار اباحه تصرف مییابد ،بهویژه در کاالهای کمبها (کاشف الغطاء.)246 /1 ،
شیخ انصاری در نقد نظر کاشف الغطا میگوید :تصرف و معامله با اذن ولی ،چه بهصورت بیع و چعه
به صورت معاطات ،خالف مشهور است .البته اگر منظور ایشان از اباحه تصرف ،اباحه تصرفی باشد کعه از
اذن و رضایت مالک ناشی شده است ،این سخن بیراهی نیست و از محدوده نظر علما فراتر نرفتعه اسعت؛
زیرا همانند آنان معتقد است ،معامله صبی سبب اباحه تصرف نمیشود و با کشف رضایت ولی از اوضاع و
احوال ،سبب اباحه تصرف شناخته شده است؛ یعنی اینکه آنچه سبب اباحه تصرف میشعود ،قعول صعبی و
معامله او نیست ،بلکه رضایت و اذن ولی اوست که نحوه انجام معامله و اوضاع و احوال بر آن داللت دارد
(انصاری ،المکاسب.)211 - 213 /9 ،
از این نقد شیخ انصاری میتوان پی برد که قول اباحه تصرف فقط به گونهای از معامالت صبی مربعوط
است که با داللت ظاهر حال ،بتوان اذن ولی را به دست آورد .ضمن اینکه معراد از اباحعه تصعرف عقعد یعا
معامله معینی نیست ،حتی نتوان آن را معاطات نامید.
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 )3دیدگاه صحت بیع صبی ممیز
محقق اردبیلی ازجمله فقیهانی است که جواز بیع و شرای صبی را در حالعت تمیعز و رشعد و بصعیرت
معاملی ،بهگونه ای که صبی نفع و زیان خود و طریق حفظ مال را بازشناسد ،بعید ندانسته است .چنانکه بعه
گمان وی بسیاری از نابالغان در این مسائل از پدرانشان هوشمندترند؛ بنابراین مانعی از ایقعاع عقعد توسعط
صبی با اوصاف این چنینی وجود ندارد .البته ایشعان در پایعان نقعش اذن ولعی را نادیعده نمیگیعرد و معتقعد
میشود ،ظاهر آیات و روایات و اصل صحت ،جواز تصرفات و معامالت صبی بهشرط تمیز ّ
تام و اذن ّ
ولعی
است (اردبیلی.)149 /1 ،
 )4دیدگاه صحت معامالت صبی در اشیاء جزئی و کمارزش
جمعی از فقیهان ،معامالت جزئی و کمارزش را درصورتیکه صبی عرفا وسیله ایصال معال بعه شعمار
آید ،نه طرف عقد ،صحیح یافتهاند (صعاحب جعواهر196 - 194 /1 ،؛ انصعاری ،المکاسعب- 217 /9 ،
.)213
در ادامه مقاله ،ابعاد این نظریه و سایر نظریههای مطرح در این باب در ضمن تحلیل دلیل سعیره بیشعتر
تبیین و تحلیل خواهد شد.
مروری بر ادله قائلین بطالن معامالت صبی
این ادله عبارتند از:
 -1آیه ابتالء1

مشهور فقها با استناد به این آیه معتقدند :صبی در ّ
تصرفات خود باید رشید و بالغ باشعد و آیعه داللعت
دارد بر اینکه بیع و شرای صبی قبل از بلوغ مطلقا (چه با اذن ولی و چه بعدون اذن) صعحیح نیسعت؛ چعون
حجر او باقی اسعت و وی نمیتوانعد در معال خعودش تصعرف کنعد (صعاحب جعواهر13 /26 ،؛ نعائینی،
المکاسب و البیع936 /1 ،؛ خمینی ،کتاب البیع 14-10 /2 ،و .)21
 -2اجماع
عالمه حلی ،صاحب جواهر ،مراغی و شیخ انصاری به دلیل اجماع تصعریح کردهانعد (عالمعه حلعی،

تذکر الفقهاء251 /15 ،؛ صاحب جواهر260 /22 ،؛ مراغی675 /2 ،؛ شیخ انصاری ،کتاب المکاسعب،
.)271 /9
 « .3وَ ابْتَلُوا الْیتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ الَ تَأْکلُوهَا إِسْرََافاً وَ بِردَاراً أَنْ یکرَرَُوا وَ مَراْ کرانَ اَنِیراً
فَلْیسْتَعْفِفْ وَ مَاْ کانَ فَقِیَاً فَلْیأْکلْ بِالْمَعَُْوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیهِمْ وَ کفَی بِاللَّهِ حَسِیراً» (النساء .)2 /
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آخوند خراسانی و محقق اصفهانی قدر متیقن از محل انعقاد اجماع را جعایی دانسعتهاند کعه صعبی در
معامله خود استقالل ورزد (آخوند خراسانی56 ،؛ اصفهانی.)16 /2 ،
چنین به نظر میرسد فقیهان متأخر در صحت دلیل اجماع تردید کرده یا قلمرو آن را محدود کردهاند.
 -3روایات
روایات در این زمینه به چهار دسته تقسیم میشوند :از دسته نخست غایت یتم بلوغ ،دسعته دوم غایعت
یتم رشد ،دسته سوم غایت یتم بلوغ یا رشد و دسته چهارم غایت یتم بلوغ و رشد استفاده میشود.
از بررسی روایات ،بهظاهر بطالن معامله صبی بهطور مطلق فهمیده میشود .باوجوداین شیخ انصاری
میفرمایند :روایاتی که بر عدم جواز بیع صعبی داللعت دارد ،اطعالق نداشعته و بیعع صعبی بعا اذن ولعی در
و
محدودهای که سیره اقتضا میکند بدون اشعکال اسعت و قعدرمتیقن از آن اشعیاء خعرد و کعمارزش (کتعاب
المکاسب.)271 - 277 /9 ،
بدینوسیله این فقیه بابی را میگشاید که در آن سیره توان محدود کردن اطعالق ادلعه بطعالن تصعرفات
صبی را مییابد.
 -4سیره
تحقیق نشان میدهد در استناد به دلیل سیره ،فقها رویکردهای ناهمگونی را پایهگذاری کردهاند .برخی
از آنان برای بطالن معامله صبی و برخی برای صحت آن به سیره استدالل کردهاند .در مورد دامنعه و قلمعرو
سیره نیز اقتراحات متفاوتی ارائه شده است که در ادامه این مقاله بر یکایعک آرا و اقعوال و اسعتنادات ،معرور
میشود.
موقعیت سیره در میان ادله قائالن به بطالن معامالت صبی
یکی از فقهای معاصر به سیره عقال بر بطالن معامالت صبی استدالل کرده است .بعه گفتعه او« :بنعای
عقال در همه ادوار تاریخی و در میان همه ملل بر بیاعتباری جمیع تصرفات صبی قائم شدهاست .ایعن بنعا
از سوی شارع اسالم نیز ردع نشده ،بلکه مورد تأیید نیز واقع شدهاست( ».مکارم شیرازی.)3۹8 ،
به باور این فقیه هرگونه استقالل ورزیدن صبی در تصرفات حقوقی به دلیل اجماع و سعیره عقعال باطعل
است .وی در توضیح دلیل سیره میگوید:
«سیره مستمر عقال در همه ازمنه قدیم و جدید بر محجوریت صبی در جمیع تصرفات مالی قائم گشته
و در این سیره فرقی میان اصحاب دیانعات و دیگعران وجعود نعدارد .جملگعی بعرای ورود صعبی بعه عرصعه
معامالت ،سن قانونی معینی را معتبر دانستهاند و شارع اسالم نیز این سیره را اجماال مورد تأییعد قعرار داده و
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فقط در ناحیه سن مالحظات خاصی را اعمال کرده است( ».همو.)207 - 206 ،
موقعیت سیره در میان ادله اقوال تفصیل دهنده
برخی از فقها معامالت صبی را در اشیاء خرد و موارد جزئی صحیح یافتهاند .دالیل آنان عبارت اسعت
از :قاعده الحرج ،سیره عقال ،سیره متشرعه و روایات.
مورد نخست ،استدالل به قاعده الحرج است .فیض کاشانی اولین کسی اسعت کعه فتعوا داد ،بعهمنظور
اینکه حرجی پیش نیاید ،بیع صبی در آن مقداری که در عرف جریان دارد ،یعنی چیزهای کوچعک ،جعایز و
و
صحیح است؛ زیرا مردم معموال خرید اشیای خرد رابه کودکان میسپارند و اگر صعبی از معاملعه در اشعیاء
و
خرد منع شود ،زندگی دچار حرج میشود ،ازآنرو بنا بر قاعده ال حعرج ایعن قبیعل معاملعه صعحیح اسعت
(فیض کاشانی.)56 /9 ،
فقیهان چندی به مصاف دلیل نفی حرج اقامه شده از سوی فعیض رفتعه و آن را بهنقعد کشعیدند (ر.ک:
انصاری ،المکاسب )217 /9 ،و یا به دفاع از آن برخاستند خمینی در کتاب البیع ( )56/2است که به دلیل
خروج موضوعی از این مقاله ،از آنها عبور میکنیم.
پس از فیض ،فقیهان بزرگی قد برافراشتند و صحت چنین معامالتی را در پرتو دلیل سیره معورد بررسعی
قراردادند .البته آنان در نحوه استدالل به سیره و قلمرو حضور سیره رویکرد یکسانی نداشعتند .در پیشعاپیش
این گروه صاحب ریاض قرار دارد .او مینویسد« :معامالت صبی آنگاه صحیح اسعت کعه صعبی همچعون
وسیلهای در دست دارنده اهلیت تصرف باشد .ایشعان دلیعل صعحت چنعین معاملعهای را اسعتقرار سعیره و
استمرار آن دانسته ،سیرهای که با اعتراضی از سوی شارع روبرو نشدهاسعت ،بلکعه میتعوان ادععای اجمعاع
مسلمین را در مورد آن مطرح کرد( ».طباطبایی)217 /1 ،
شیخ انصاری بهنقد این استدالل روی آورده و گفته است:
«احتمال قوی وجود دارد که این سیره همچون بسیاری از دیگر رویههای عرفی ناشعی از بیپروایعی در
دین باشد .مؤید این مطلب این است که سیره فقها بر بطالن معامالت صبی همواره بر ععدم تفکیعک میعان
معامالت خرد و درشت و معامالت مستقل و غیرمستقل و معامالتی که صبی در آنها حکعم آلعت و ابعزار
دارد و دیگر معامالت دایر گشته است( ».انصاری ،کتاب المکاسب.)211 /9،
می توان حدس زد سیره مورد نقد شیخ انصاری ،سیره متشرعه بوده ،آنجا که آن را برخاسته از تسعاهل و
بیپروایی مردم در دین قلمداد کرده است .ضمن اینکه عبارت اجماع مسلمین در عبعارت صعاحب ریعاض
نیز نشانهای است بر اینکه سیره مورد نظر وی همان سیره متشرعه بوده است.
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و
پس از ریاض ،صاحب مقابس االنوار فقیه دیگری است که بر صحت معامالت خرد ،افعزون بعر دلیعل

نفی حرج ،به سیره مستمره تمسک میکند .البته وی تصریح نمیکند که معراد از ایعن سعیره ،سعیره عقالئیعه
ً
است یا متشرعه و فقط از این عبارت استفاده میکند« :مضافا ّلی السیر المستمر » (تستری.)119 ،
فقیهان دیگری مبنای عمل سیره را اباحه تصرف از سعوی مالکعان حقیقعی و متصعرفان واقععی قلمعداد
میکنند .فقیهی مینویسد:
«در مورد صحت معامله صبی در همه جوامع به سیره جاری میان متدینان تمسک جسته و قدر متعیقن
از جریان سیره معامله ای است که احتیاج به سنجش سود و زیان و چانه زدن بر سر بهای کاال ندارد؛ چراکه
ً
قیمت چنین عینی در خارج معین است ،بهطوریکه از ولی انشاء تسلط صادر میشود و صبی صرفا ابزار و
واسطه ایصال است ،ولی آنچه به ذهن نزدیکتر است این است که ماهیت این قبیل معامالت ،اباحعه معال
در برابر عوض از سوی ولی و طرف دیگر عقد است( ».امامی خوانساری.)137 - 131 ،
فقیه دیگری که پیشتر دیدگاه معارض او در مورد صحت معامالت صبی گزارش شد ،در مقام ارزیعابی
و
دیدگاهی که قائل به صحت و نفوذ معامالت خرد صبی شده ،ضمن تأکید بر استقرار سیره و ارجاع ماهیعت
این سیره به طبع انسانی و رد این احتمال که چنین سیرهای ناشعی از تسعاهل و ععدم مبعاالت معردم باشعد،
ً
سرانجام به این نتیجه میرسد که معامالت اینچنینی صرفا مفید اباحه تصرف از سعوی معالکین و اولیعای
طفل است و بیش از آن داللتی ندارد (مکارم شیرازی.)215 - 212 ،
ً
استدالل به سیره متشرعه در عبارات این دو فقیه کامال ظاهر است ،به ضمیمه اینکه ارجاع سیره به طیع
انسانی در عبارت مکارم حاکی از تالش این فقیه برای آشتی دادن میان سیره متشرعه و سیره عقعال و ارجعاع
و
اولی در بحث جاری به دومی است .محدوده جریان سیره در این قول ،معامالت خردی است کعه بعر روی
کاالی باقیمت معین صورت میگیرد و صبی نقش ابزاری بر عهده دارد و ماهیت این قبیل معامله نیز اباحعه
مال از سوی ولی است ،یا هرکسی که به ِس َمت نمایندگی از اهلیت تصرف در مال صبی برخوردار است.
مرحوم نائینی جزء فقیهانی است که پس از تحلیعل جوانعب گونعاگون معرتبط بعه دلیعل سعیره صعحت
معامالت صبی را از باب معاطات تفسیر کرده است .او ابتدا به جریان سیره اذعان کرده و در معورد صعحت
پارهای از معامالت صبی در برابر عمومات بطالن ،چند احتمال مطرح کرده است:
نخست اینکه سیره مخصص عمومات و اطالقات باشد و تصرفات جاری در محدوده سیره ،مخصعص
آن .او از این احتمال پاسخ میدهد ،سیره متدینان از عصر معصوم تا این زمان مخالف با چنین تخصیصعی
است؛ چه اینکه آنان از معامله با صبی در مواردی چون گوشت و لباس خودداری میکردند.
دوم اینکه ،بگو ییم این سیره در میان افراد بیمباالت و متساهل در محرمات جاری بوده است.
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وی التزام به این قول را نیز مشکلتر یافتهاست؛ زیرابه عقیده وی خرید و فروش چیزهای کوچکی چون
دانههای خوراکی همواره بین متدینان معمول بوده است.
احتمال سوم اینکه در مواردی که جریان سیره ثابت شدهاست ،صبی بهمنزله ابزار و واسعطه ایصعال در
نظر آید .وی پس از نام بردن از چند تفسیر برای این احتمال سوم ،ترجیح میدهد معامالت اینچنینی صبی
را مصداقی از معاطات یا در حکم معاطات بداند؛ چه اینکه به بعاور او حقیقعت معاطعات ،همعان تسعلیط
مالکانه است و صرف رضایت طرفین و وصول دو عوض به طرفین کفایت میکند و ایعن امعر در ایعن قبیعل
معامالت نیز وجود دارد .سرانجام نائینی بر آن میشود که قدر متیقن از جریان سیره متشرعه معاملهای است
ً
که نیازمند به مساومه نیست ،بهای مال در خارج معین است و صعبی صعرفا آلعت و واسعطه ایصعال اسعت
(نائینی ،منیة الطالب.)176 - 174 /1 ،
امام خمینی در اعتراض به کالم نائینی میگوید:
«در معامالت صبی بیشک و شبهه خود او طرف معامله است ،درحالیکه نعائینی او را طعرف معاملعه
نیافته ،بلکه ولی را طرف معامله دانسته و بهزعم او صبی نقش ابزار محض را دارد .اگر مرحوم نعائینی اصعل
ّ
سیره یا اتصال
سیره را به عصر پیامبر (ص) را انکار میکرد ،آسانتر بود تا اینکه چنین توجیهاتی را مطرح کند و ملتعزم
به خالف واقع شود( ».خمینی ،کتاب البیع.)53 /2 ،
دیدگاه مؤلف مصباح الفقاهه همسوی با نائینی قرار دارد .ایشان در مقعام ارزیعابی دلیعل سعیره ،گرچعه
و
استقرار سیره را در معامالت صبی در امور خرد غیرقابلانکار یافته ،لیکن معتقد اسعت سعیره از نافعذ بعودن
معامالت مستقل صبی حکایت نمی کند ،بلکه جهت آن همان چیزی است که در بیع معاطعاتی بعین معردم
متداول است و آن اینکه مردم در معامالت جزئی بهای چیزی را در محل خاص خود قرار میدهند و شعیء
و
مورد نیاز خود را نیز از محل خود برمیدارند .معامالت خرد صبی نیز چیزی از این قبیل است (خعویی/9 ،
.)263
ایشان نظر نهایی خود را در مورد ماهیت دلیل سیره چنین ابراز میکند:
«حاصل اینکه اگر مراد از سیره ،سیره عقالیی است ،چنعین سعیرهای بهوسعیله روایعات دال بعر بطعالن
تصرفات صبی ردع شدهاست و اگر مراد سیره متشرعه است چنین سیرهای بر ابزار محض بودن صعبی ،قعائم
شده ،نه بر صحت معامالت استقاللی او .در صورت تردید ،بازهم نتوان به صحت معامالت صبی در امور
و
خرد حکم کرد( ».همو).
و
از سخنان این دو فقیه بزرگ استفاده میشعود کعه قلمعرو سعیره در تصعرفات صعبی ،اشعیای خعرد را در
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ً
برمیگیرد و صبی صرفا آلت و ابزار تصرفات ولی است ،ولی ماهیعت ایعن مععامالت ،معاطعات اسعت .از
سویی در عبارات نائینی قرائن کافی موجود بود که نشان دهد مراد وی از سیره ،سعیره متشعرعه اسعت ،ولعی
شاگرد مکتب فقهی و اصولی وی هر دو احتمال سیره عقال و متشرعه را ازنظر دور نداشت.
در برابر این دیدگاه ،دیدگاه فقیه معاصر دیگری قرار دارد که خوشبینانعه بعه دلیعل سعیره نظعر افکنعده و
مینویسد:
«ظاهر این است که داللت سیره متشرعه بر صحت معامالت صبی ممیز ،موردشعک و شعبهه نیسعت؛
زیرا بعید به نظر می رسد که در عصر ائمه (ع) اطفال ممیز دخالتی در کارها نداشته باشند ،همچنان که سیره
عقال نیز بر این مطلب استقرار یافته است؛ چراکه آنان در نفوذ و صحت معامله میان کودکی که پانزده سعال
او تمام گشته با کودک ممیزی که چند ساعت عمر او از پعانزده سعال کمتعر اسعت ،تفعاوتی نگذاشعتهاند».
(حکیم ،نهجالفقاهه.)119 ،
ً
دیدگاه امام خمینی نیز دقیقا در مقابل دیدگاه نائینی و مؤلف مصباح الفقاهه قرار دارد .ایشان با تأکید بر
صحت معامالت خرد صبی میفرمایند:
و
«معامالت خرد صبی اختصاص به زمان معینی نداشته ،از اول تشکیل اجتماع بعوده اسعت و بعاور بعه
حادث شدن معامله صبی درموارد جزئی بعد از عصر پیامبر (ع) و ائمه (ع) اعتقاد بعاطلی اسعت؛ بنعابراین
متعارف این است که صبی در موارد جزئی معامله کند و چنین امر شایعی را بعا یعک اطعالق نمیشعود ردع
کرد؛ بلکه ردع نیازمند به بیان زائد است».
« چنانچه مراد شارع از آیات و روایات دال بر بطالن تصرفات صبی ،مطلق باشد و منهی بودن معامله با
و
صبی ،حتی در اشیای خرد نیز اراده شده باشد ،در سنجش واقعیت تاریخی سه احتمال پدید میآید:
ً
نخست اینکه در عصر پیامبر ،معامالت خرد صبی متعارف نبوده و اصال موضوع نداشته است .پاسعخ
ّ
ً
اینکه چنین احتمالی ضرورتا باطل است و مسلم است که صبیان در زمان پیامبر (ص) و خلفعا مععامالت
و
خرد را انجام دادهاند.
دوم اینکه مسلمان ها از ابتدا در مورد بطالن بیع صبی در اشیاء خرد ،با حکم اسالم مخالفعت کعرده و
وظیفه نهی از منکر را به غفلت سپردهاند.
به عقیده امام خمینی این ادعا فاسدتر از مدعای پیشین است.
ّ
سوم اینکه معامالت صبی در محقرات صحیح باشد و همین هم مطلوب است.
نتیجه اینکه سیره عقال قرینهای است بر اینکه از اطالق ادله بطالن بیع صبی ،رفع ید شود؛ چراکه ادلعه
بطالن معامالت صبی از مورد سیره انصراف دارد.
امام خمینی در پی این سخن میگوید:
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و
«ازآنجاکه سیره ،دلیلی ّلبی است ،مقید میشود به معامالت خردی که صبی به اذن ولی انجعام بدهعد،
ً
اذنی که بتوان آن را به طریقی گرچه ظاهر حال اکتشاف کرد ،نه آنجا که صبی استقالال به معاملهای دسعت

یازد( ».خمینی ،کتاب البیع 55/2 ،و  54و .)51
توضیح اینکه لبی بودن دلیل سیره مانع از اطالق آن است و سبب میشود که بهقدر متعیقن دلیعل لبعی
و
بسنده شود و قدر متیقن از سیره در مورد صحت معامالت صبی در موارد خرد ،معامالتی اسعت کعه بعا اذن
ولی انجام شود.
نکته جالبتوجه اینکه امام خمینی استدالل خود بر صحت معامالت غیرمستقل صبی را بر پایعه سعیره
عقالئیه قرار داده و معتقد است ،سیره بهمثابه قرینه ّلبی موجب انصراف ادله بطالن معامالت صعبی اسعت،
درحالیکه در عبارات پیشگفته مؤلف مصباح الفقاهه از رادعیت ادله بطالن معامالت صبی سخن به میعان
آمد.
دراینبین دیدگاه صاحب عروه بیش از همه جالبتوجه است .وی معتقد است ،صغیر ممیعز بعه میعزان
قابلیتش در انجام معامله ،از سوی ّ
ولی ،مأذون است .صاحب عروه برخالف نظر صعاحب ریعاض ،جعواز
معامله صبی را از جهت آلت و ابزار بودن نیافته ،بلکه معتقد است صبی ،خود صاحب اراده مستقل اسعت.
و
محدوده سیره نیز همین را اقتضا میکند ،خواه در اشیای خرد باشد یا درشت (طباطبایی یزدی .)114/1،وی
ضمن خدشه در ادله متنی از قبیل حدیث «رفع القلم» و «عمد الصعبی خطعأ» ،قعدر متعیقن از اجمعاع بعر
بطالن تصرفات صبی را صورت عدم اذن یافته و سرانجام بر آن شده است که حکم به جواز تصرفات صعبی
در مورد سیره ،تابع دو ویژگی تمیز و اذن است و الغیر؛ بنعابراین در دیعدگاه صعاحب ععروه مبنعای صعحت
معامالت صبی ،قابلیت او در انجام معامله است ،البته بهضمیمه اذن ّ
ولی .به نظر میرسد مراد ایشعان ،اذن
در اصل معامله است و اراده صبی در نحوه اجرای معامله ،مستقل و به قابلیتهای وی وابسته است.
نظر محقق ایروانی در این زمینه صریحتر است .وی پسازاینکه رشد را علت تامعه در تصعرفات صعبی
دانسته و صحت این تصرفات را به بلوغ منوط ندانسته ،همه احتماالت ارائهشده در خصوص قلمرو سعیره را
رد کرده و معتقد شده است« :سیره بر این امر قائم شده که معامالت صبی ،معادام کعه بتوانعد تعقعل ورزد و
عقل معاش داشته باشد ،همچون معامله بالغ است بدون اینکه وجعود ّ
ولعی یعا اذن او در آن شعرط باشعد».
(ایروانی.)107 /1 ،
نتیجهگیری
در این نوشتار ضمن مروری بر اقوال فقیهان در مورد معامالت صبی ،جایگاه سیره در میان ادلعه اقعوال
بهطور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و پراکندگی اقوال و نحوههعای اسعتناد بعه دلیعل سعیره بعهخوبی آشعکار
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گشت .در دو سر طیف فقیهانی قرار داشتند که در سویی از داللت سیره بر بطعالن مععامالت صعبی سعخن
گفتند و در سوی دیگر بر صحت معامالت وی .در این میان بر سر اینکه آیا محدوده سیره همه مععامالت را
و
دربر گرفته یا معامالت خرد را و نقش صبی آیا ابزار محض است یا اینکه او متصعرف مسعتقل اسعت و نیعز
اینکه ماهیت تصرف ،معاطات است یا اباحه تصرف ،اختالفهای دیگری بروز کرده بود .ایعن امعر ،خعود
یکی از آسیبهای ناشی از عد م درک درست و واقعی نسبت بعه مجعاری و مالکعات سعیره در موضعوعات
معاملی است که تردیدهای جدی را در مورد کارایی سیره بهمثابه یک دلیل معتبر و اطمینعان بخعش بعه بعار
میآورد.
نکته دیگر اینکه بایستی معلوم شود سیره مورد استناد ،کدامیک از دو قسم عقالئیه و متشعرعه اسعت ،از
برخی عبارات ،ظهور کافی دریکی از دو مورد یا هردو استفاده میشد ،برخی نیز از این حیث مجمل بود .به
نظر راقمان این سطور ،تفکیک میان سیره متشرعه و عقالئیه ضروری مینماید ،زیرا اسعتدالل بعه هریعک از
اقتضائات ویژه خود برخوردار است .با توجه به نکات اصولی چندی که در مدخل ورود به مبحعث معاملعه
صبی بیان شد بایستی در موضوع جریان سیره در بیع صبی به داوری نشست .شاید داوری درسعت در معورد
ً
آمیخت دو قسم سیره در عبارات فقها اینگونه صورت گیرد که موضوعات معاملی چون بیع صعبی قطععا از
ویژگی امور توقیفی برخوردار نیست و حیثیت ناب تشرعی در آن دخیل نیست و بیگمان در همه ادوار قبعل
از اسالم نیز مورد ابتال و توجه جوامع مختلف بودهاست؛ بنابراین ممکن نیست سیره جاری در این معورد را
به قسم اول از اقسام سه گانه در بیان شهید صدر بازگردانیم و شاید بتوان با اطمینان خروج آن از قسعم دوم را
نیز مدعی شد؛ چه اینکه بنا بر احتمال قریب بهواقع ،طبع عقالیی موجب انعقاد این سعیره اسعت نعه حیعث
تشرعی .این دو نیز یکجا و در مسئله واحد با یکدیگر گرد نمیآیند؛ بنابراین بایستی همعراه بعا دیعدگاه امعام
خمینی این ادعای نائینی که تعدد دلیل را در موضوع سیره در دو قالب سیره عقال و سیره متشرعه ممکن یافته
مردود دانست .نتیجه اینکه ویژگی معاملی و عرفی بیع اقتضا میکند جریان سیره را بر اسعاس رویکردهعا و
مصلحتاندیشیهای عقالیی دنبال کنیم .در این صورت حجیت چنین سعیرهای درگعرو اثبعات معاصعرت
معصوم و احراز عدم ردع -بنا بر برخعی مبعانی -و یعا کفایعت ععدم وصعول ردع ،آنهعم پعس از فحعص و
جستجوی اطمینانبخش از وجود رادع -طبق مبنای دیگر -است .گرچه ععام البلعوا بعودن موضعوع ،خعود
کمک می کند عدم وصول ردع را قرینه بر نبود قطعی ردع بیابیم و بدین طریعق میعان دو مبنعا مفاهمعه پدیعد
آوریم .البته در این صورت داوری بر سر اینکه آیا ادله بطالن معامله صبی ،اطالق و عموم دارد و این اطالق
یا عموم ،رادع سیره است – آنگونه که محقق خویی معتقد است -و یا اینکه سعیره قرینعه انصعراف و معانع از
انعقاد اطالق برای آنهاست -آنگونه که امام خمینی بدان باور یافته است -کاری دشوار مینماید.
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