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چكيده
ديدگاه اسالم بر مبناي اصول و قواعدي است که در هيچ کدام از اديان الهي ،اين ديد با چنين وسعت و
عظمتي وجود نداشته است .کيان خانواده ،جزو محورهاي اساسي در جامعه بوده و اصول  ۱۰تا  ۲۱قانون
اساسي نيز مبين اين قاعدهي کلي است .اسباب حجر از نظر اماميه ،شش مورد است :صغر ،جنون ،بندگي،
مرض ،فلس و سفه و فقهاي اهل سنت در مورد زوجه و رده را هم بر آن ميافزايند ولي قانون مدني ايران
فقط جنون ،سفّه و صغر را موجب محجوريت ميداند .فقهاي شيعه رشد و بلوغ را به عنوان الزمهي خروج
صغير از حجر معرفي ميکنند .سن مورد قبول براي احراز بلوغ در قانون مدني به تبعيت از فقه شيعه ۹ ،سال
تمام قمري براي دختر و  ۱۵سال تمام قمري براي پسر دانسته شده است .در حقوق ايران ،قيم بايد داراي
اهليت کامل و شايستگي اخالقي و قابل اعتماد باشد ،به عالوه ،با استناد به مالک ماده  1192قانون مدني که
مربوط به وصايت است ،ميتوان گفت که اگر محجور مسلمان باشد ،نميتوان براي او قيم غير مسلمان
تعيين کرد ،همچنين با استناد به ماده  1231قانون مدني اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت تعيين شوند.
يک حقوقدان با اشاره به ماده  1235قانون مدني مقرر ميکند« :مواظبت شخص موليعليه و نمايندگي قانوني
او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است» .قيم بايد حتما در اداره امور قيم مورد توجه
داشته باشد رعايت غبطه و مصلحت محجور است.
واژگان کليدي :محجورين ،قيم ،اهليت ،حجر ،قيموميت
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مقدمه

مورد قبول براي احراز بلوغ در قانون مدني به تبعيت از

اداره اموال از جمله مباحثي است که در فقه و

فقه شيعه 9 ،سال تمام قمـري بـراي دختـر و  15سـال

حقوق ايران از اهميت زيادي برخوردار است و در اين

تمام قمري براي پسر دانسته شده است .بيشـتر فقهـاي

رابطه ،موارد و مباحث زيادي مطرح شده است .از

شيعه ،با توسل به آيه ششـم سـوره نسـا ،تمـام اعمـال

جمله مهم ترين اين موارد ،مباحث مربوط به نقش قيم

صــغير را بــا اذن و بــدون اذن ولــي مــردود مــيداننــد

در اداره اموال محجور است .در فقه اسالمي و حقوق

(باريکلو.)1387 ،
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ايران ،جنبه هاي مختلف اين امر مورد بررسي قرار

سواالتي که مطرح ميشود اين است که نقـش قـيم

گرفته است .محجورين ،به علت ناتواني در اداره و

در اداره اموال محجـورين در حقـوق موضـوعه ايـران

تنميه اموالشان ،از طرقي مورد حمايت قرار گرفته

مبتني بر چه مولفه هايي است؟ حقوق ايران نيز معتقـد

است ،آنها از تصرف در اموال و حقوق مالي خود

است تنها کساني حق معامله اموال خود را دارند که يـا

ممنوع هستند ،تصرف آنها در اموال و حقوق مالي

مالک باشند يا داراي نمايندگي قـراردادي و قـانوني از

باطل يا غير نافذ است و از طرفي اداره و تنميه اموال

سوي مالـک باشـند؛ يکـي از ايـن نماينـدگان قـانوني

محجورين و تأمين نيازهاي مالي آنها از اموال

هم قيم يا سرپرست فرد محجـور اسـت کـه بـا حکـم

خودشان ،ضرورتي انکار نشدني است؛ پس نيازمند

دادگاه مسئوليت امور فرد محجـور را بـر عهـده داشـته

مکانيزمي براي اين دو نياز مهم اجتماعي محجورين

است .اما حدود اختيار قيم در انجـام معـامالچ چقـدر

هستيم .تأمين نيازهاي فوق الذکر و مصلحت

است؟ اصوالً قيم مـيتوانـد بـه نماينـدگي از محجـور

محجورين ايجاب مي کند که اشخاصي به نمايندگي از

(صغير ،مجنون و سفيه) قرارداد ببندد .به عنـوان مثـال،

آنها موظف به اداره و تنمية اموال و حقوق مالي آنها و

بـه حسـاب او ،امـوالي بـراي او بخـرد يـا امــوال او را

انجام دادن اعمال حقوقي ايشان باشند .اين نهاد در فقه

بفروشد يا به نمايندگي از او قرارداد اجـاره بـه عنـوان

و حقوق اسالمي تحت عنوان «واليت در مال» ناميده

موجر يا مستأجر ببندد.

مي شود (صفايي.)1382 ،

اعمالي که قيم به نمايندگي از محجور انجام

يکي از سواالتي که مطرح ميشود ايـن اسـت کـه

ميدهد ممکن است اعمال اداري باشد ،يعني اعمالي

نقش قيم در اداره اموال محجورين در فقه اماميه مبتنـي

که براي اداره اموال او الزم است يا اعمال ناقله که

چگونه است؟ بايد گفت که غني ترين مباحث حقـوق

موجب نقل و انتقال مال ميشود .در حقوق امروز

در اســالم؛ از بــدو تولــد ،مبحــث حمايــت از حقــوق

اصوالً معامله با خود پذيرفته شده و ممکن است يک

محجورين تا قبل از رشـد و هـدايت امـور مـالي آنـان

نفر به وکالت از طرف ديگر با خود معامله کند،

بوده ،به گونه اي که قانون مـدني کـه برگرفتـه از فقـه

چنانچه ايجاب (پيشنهاد) را به عنوان اصيل و قبول را

شيعه است نسبت به حفظ حقوق محجورين و موضوع

به عنوان وکيل بگويد (ماده  ۱۹۸قانون مدني) اما قيم

و وظايف و مسووليت اصلي قيم دليل غني بودن معيار

از برخي معامالچ با خود منع شده است و نميتواند به

حقوقي ديدگاه اسالمي نسبت بـه کوچـک تـرين و بـا

نمايندگي از موليعليه (محجور) معامالچ مزبور را

اهميت ترين موضوع اجتماعي است .اسـباب حجـر از

انجام دهد .با اينکه قيم امين و مورد اعتماد است،

نظر اماميه ،شش مـورد اسـت :صـغر ،جنـون ،بنـدگي،

قانون ،از نظر احتياط و در راه مصلحت محجور ،او را

مرض ،فلس و سفه .فقهاي شـيعه رشـد و بلـوغ را بـه

از قراردادهايي که موجب نقل و انتقال مالي بين قيم و

عنوان الزمه خروج صغير از حجر معرفي ميكنند .سن

موليعليه باشد ،منع کرده است.
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با توجه به موارد و مباحث مطرح شده ،در اين
تحقيق به بررسي نقش قيم در اداره اموال محجور از
منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه پرداخته و تفاوچ ها
و تشابهاچ اين مساله مهم مورد واکاوي قرار ميگيرد.
يکي ازمسايلي که پيوسته ذهن انديشه وران را به
خودمشغول کرده است مساله اهليت افراد براي

خداوند فرمان ميدهد به شما که اماناچ را به
1

صاحبانش بازگردانيد .
کلمهي اهل در فارسي به معناي سزاواري و
شايستگي است و در علم حقوق عبارچ است از
صالحيت قانوني براي دارا بودن با اعمال حق( .مدني،
.)1385

معامالچ است .اهليت حسب تعريفي که قانون مدني

يکي از حقوق دانان فرانسوي به نام کولين اهليت

ما از آن کرده است ،توانايي دارا شدن حقوق است.

را چنين تعريف ميکند« :شايستگي و صالحيتي که به

براي تشکيل عقد الزم است که شرايط اساسي صحت

يک شخص در کشورش ميدهند تا حقوق خصوصي

معامله که در ماده 190ق.م آمده در آن رعايت شود .در

را دارا شود و آنها را اعمال کند».

و براي اينکه يک نفر داراي اهليت محسوب بشود،

از اهليت ارائه داده اند با تعاريف حقوق دانان اروپايي

الزم است که عاقل و بالغ و رشيد باشد و کسي که

متفاوچ است .براي نمونه مسلمانان گفته اند« :اهليت

تمام يا بعضي از اين صفاچ سه گانه را نداشته باشد

عبارچ است از صالحيت انسان براي دارا شدن حقوق

اصطالحا محجور گفته ميشود .در دنياي امروز ،قيم

قانوني (مشروع) براي خود يا برخود( ».زبيدي ،تاج

نقش مهمي را در اداره اموال محجورين بر عهده دارد

العروس ،218/7 ،زير مادهي «اهل») اين در حالي است

و اين مساله در فقه اماميه و حقوق ايران مورد بررسي

که اروپايي ها اهليت را در رابطه با حقوق خصوصي

قرار گرفته است .از آنجايي که در پژوهش حاضر سعي

تعريف کرده اند.

ميشود نقش قيم در اداره اموال محجور از منظر فقه

در لغتنامه دهخدا اهليت به معناي سزاوار بودن،

اماميه و حقوق موضوعه مورد واکاوي قرار گيرد و

شايستگي ،صالحيت استحقاق و قابليت است و

ابعاد و زوايا مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد ،اين

همچنين کلمه حجر به معناي منع و بازداشتن از کسي

پژوهش واجد اهميت و ضرورچ خاصي است.

از تصرف در مال خويش است و همچنين به معناي

تعريف اهليت
از لحاظ لغوي و فقهي اهليت در مقابل حجر قرار
ميگيرد .بنابراين پيش از شرح آن ،ابتدا تعريف اهليت،
اقسام و ديگر مباحث مربوط به آن آورده ميشود:
واژهي عربي اهليت از سه حرف اصلي «اهل» « +يت»
ساخته شده که عالمت مصدر ساختگي است ،کلماي
اهل در فرهنگ لغت هاي عربي به معناهاي متعددي از
جمله شايسته ،يار ،زن ،خانواده ،صاحب و معنا شده
است .براي نمونه در فرهنگ لغت تاج العروس أيهاي
از قرآن به عنوان شاهدي براي معناي صاحب آمده
(زبيدي 218/7 ،زير مادهي اهل) که بيان ميدارد؛

ديوانه و نابالغ هم آمده است و از لحاظ شرعي
بازداشتن شخص از تصرف در مالش ميباشد که
ممکن است داليل مختلفي از جمله صغر و سفيه و
جنون داشته باشد که در کتب فقهي از جمله در تحرير
الوسيله امام خميني (ره) و شريط االسالم محقق حلي
بدان اشاره شده است .در قانون مدني ايران از اهليت و
حجر تعريف خاصي به عمل نيامده است و لذا قانون
در اين خصوص ساکت و ناقص است ولي با توجه به
دقت در ساير منابع ميتوان اهليت را اين طور تعريف
نمود که اهليت عبارچ است از دارا بودن ويژگيها و
شرايط الزم قانوني براي دارا شدن و اعمال و اجراي
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بند  2همين ماده گفته طرفين بايد داراي اهليت باشند

تعريفي که حقوق دادن و حتي لغت دانان مسلمان

 / 78زهرا پروانه ـ زيور جليليان

حقوق آزادي هاي فردي و تصرف در اموال و حقوق
مالي (کاتوزيان.)1371 ،

در اصطالح حقوق مدني و حقوق اسالمي ،حجر
عبارچ است از ممنوع بودن شخصي از تصرف در
اموال و حقوق مالي خود برابر با قانون و شرع ،به
چنين شخصي محجور گفته ميشود زيرا در تصرف در

تعريف لغوي حجر
واژهي حجر در لغت ،به فتح و ضم و کسر «حا»

اموال و دارايي و حقوق مالي خويش ممنوع است.

استعمال شده است ،اما در فقه فقط به فتح اول به کار

(ساکت ،شخصيت و اهليت در حقوق مدني ،ص

ميرود( ،امام خميني )12/2 ،1410 ،حجر به ضم اول

 )۱۶۷اين فرد در اصطالح فقها محجور عليه ناميده

به معناي صخره است که جمع آن در تعداد اندک،

ميشود ،خواه ممنوع بودن او در جميع تصرفاچ باشد،

احجار و در تعداد زياد حجار ناميده ميشود( .ابن

خواه فقط در برخي از تصرفاچ( .محقق بحراني،

منظور )165/1407،4 ،حجر يا فتح به معناي منع کردن

الحدائق الناضره)342/2 ،
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از تصرف ميباشد و در صورتي که با کسر به کار رود

تعاريفي که فقيهان و حقوق دانان در دوره هاي

به معناي حرام است چنان که خداي تعالي در قرآن

گوناگون از حجر ارائه کرده اند ،تقريبا شبيه به هم

ميفرمايد« :به آنها بگوييد ممنوع  -از لقاء رحمت و

هستند با اين تفاوچ که برخي حجر را محدود به امور

جنت خدا -باشيد( ».فرقان)۲۲/

مالي ميدانند ولي برخي ديگر حجر را به صورچ عام

و حجر به کسر را اول را عقل نيز مينامند زيرا
عقل صاحبش را از انجام هر آنچه که زشت و ناپسند
است از مفاسد و هرآنچه عاقبت زيان باري دارد ،باز

معرفي ميکنند يعني امور غير مالي را نيز به عنوان
بخشي از محجوريت ميشناسند.
محقق حلي از از جمله فقهايي است که حجر را
منحصر در امور مالي ميداند و مينويسد :محجور عليه

ميدارد.
و نيز در آيهاي ديگر آمده است« :آيا در اين امر که

کسي است که شرعا از تصرف در مالش ممنوع است.3

قسم به آنها ياد شد نزد اهل خرد ،لياقت سوگند

در مقابل عالمه در تذکره مينويسد« :صغير ،اعم از

نيست!» 2و البته که حجر به کسر اول را حطيم به

مميز يا غيرمميز ،به موجب نص و اجماع در جميع

معناي پير و سالخورده نيز ميدانند زيرا فرد پير و

تصرفاچ خود به جز آنچه استثناء شده است ،مانند

سالخورده منع ميشود از داشتن استخوان سالم.

عباداچ و اسالم و ....ممنوع است ».و تصرفاچ اعم از

(زحيلي .)4460/6 ،1416 ،حجر در لغت به معناي

مالي و غيرمالي است( .عالمه حلي ،تذكره الفقهاء،

منع -بازداري و جلوگيري نداشتن صالحيت در

)73/2

داراشدن حق معين و نداشتن صالحيت براي اعمال
حقي که شخص آنرا دارا شده

است.

حقوق دانان در تعاريف خود حجر را محدود به
امور مالي ميکنند ،براي نمونه دکتر امامي در کتاب

در اصطالح حقوق مدني و حقوق اسالمي حجر

خود ،چنين تعريفي ارائه داده است« :حجر ،عبارچ

عبارچ است از ممنوع بودن شخص از تصرف در

است از ممنوع بودن شخصي از دخالت در اموال

اموال و حقوق مالي برابر قانون و شرع به چنين

حقوق مالي خود از طرف قانون» (حقوق مدني،

شخصي محجور ميگويند زيرا از تصرف در اموال و

 .)242/5اين تعريف در تعاريف ديگر حقوق دانان

دارايي و حقوق مالي خويش ممنوع است .بنابراين

مانند شاهباغ نيز استفاده شده است.

محجور يعني ممنوع و منظور ممنوع از تصرف در
اموال است

اختالف در اين زمينه فقط منحصر به فقهاي شيعه
نيست و در ميان فقهاي عامه نيز اختالفاتي به چشم
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ميخورد .در اين ميان فقهاي حنفي ديدگاهي شبيه به

که محجوران چنين اهليتي ندارند و قادر به دخل و

ديدگاه عالمه در تذكرة الفقها دارند و حجررا به معناي

تصرف در اموال و حقوق خود نيستند.

عام خود تلقي ميکنند و ميگويند« :همانا حجر عبارچ

مادهي «۱۲۰۷ق.م» ميگويد« :اشخاص زير،

است از منع از لزوم عقود و تصرفاچ قولي پس اگر

محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود

محجور اقدام به عقد يا تصرفي قولي نمايد مانند بيع يا

ممنوع هستند:

(زحيلي ،فقه االسالمي و

 -1صغار

هبه نافذ نمي باشد».

ادلته )446/6،مذهب حنفيه بعد از توجيه و تفسير نظر

 -۲اشخاص غير رشيد

خود تعريفي دقيق تر از حجر ارائه داده و ميگويند:

 -3مجانين يکي از انواع مهم اعمال حق ،معامله

«حجر عبارچ است از منع براي صغير و مجنون و

کردن است يعني اين که شخص بتواند مال خود را به

مانند آن دو از تصرف قولي ،اگر ضرر محض باشد».

ديگري واگذار نمايد و با تعهد پر امري کند و يا قبول

(همانجا)

انتقال و تعهد نمايد ،اين است که مادهي «۲۱۰ق.م»

اگر صغير و مجنون اقدام به تصرق قولي (مانند هبه،

باشند ».و براي آنکه متعاملين اهل محسوب شوند طبق

طالق ،نکاح ،اقرار و ...يعني تصرفاتي که با لفظ جاري

مادهي « ۲۱۱ق.م» بايد عاقل و بالغ و رشيد باشند.

ميشود) نمايند ،در صورتي که ضرر محض براي آنها

(امامي حقوق مدني)204/5 ،

را به دنبال داشته باشد ،محجور محسوب ميشوند .در

در مادهي «۲۱۲ق.م» آمده است« :معامله با

بيشتر آثار اهل سنت ديده ميشود که حنفيه بيشتر

اشخاصي که بالغ يا عاقل و رشيد نيستند به واسطهي

نظرهاي خود را در زمينهى تصرفاچ قولي محجور بيان

عدم اهليت باطل ميباشد».

کرده اند و اين در واقع نشان دهندهي تأکيد آن بر غير
مالي بودن تصرفاچ محجور ميباشد و سپس به بحث

مفهوم قيم

از افعال و اعمال محجوران ميپردازند ،حصفکي در

در اصطالح حقوقي قيم کسي است که در صورچ

الدرالمختار مينويسد :حجر در شرع عبارچ است از

نبودن ولي خاص به وسيلهي دادگاه براي سرپرستي و

منع از نفوذ تصرف قولي نه فعلي زيرا بعد از وقوع

اداره امور محجور منصوب ميشود .اگر صغير ولي

فعل امکان رد کردن آن فعل وجود ندارد.)436/6( .

داشته باشد اما نتواند به امور مولي عليه رسيدگي کند،

حجر و رابطهي آن با اهليت

مثال محبوس باشد و حتي به وسيلهي تو کيل هم

پيش از اين نيز بيان شد که به موجب مادهي «۹۵۶

نتواند به امور مولي عليه برسد و يا مريض باشد يا

ق.م»« :اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن

غايت بوده و نتواند به وسيلهي مکاتبه و براي امور

انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود ».و در ادامهي

مولي عليه نايبي بگيرد و مانند آنها ،در اين صورچ

مادهي « ۹۵۸ق.م» اشاره ميشود که« :انسان ،متمتع از

چون واليت پدر و اجداد ذاتي است ،حاکم ضم امين

حقوق مدني خواهد بود ،ليکن هيچ کس نمي تواند

مينمايد و قيمومت در اينجا مطرح نمي باشد،

حقوق خود را اجرا کند ،مگر اين که براي اين امر

(حائري ،شرح قانون مدني)1082/2 ،

اهليت قانوني داشته باشد ».پس هر انساني براي اين که

بنابراين قيومت وظيفه و سمتي است که از طرف

بتواند در امور خود تصرف کند ،عالوه بر اهليت تمتع

قاصي به شخص که قيم ناميده ميشود براي سرپرستي

بايد داراي اهليت استيفا نيز باشد و اين در حالي است

محجور در صورچ فقدان ولي خاص ،واگذار ميگردد.
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از آن عبارچ اين گونه ميتوان برداشت کرد که:

ميگويد« :متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته

 / 80زهرا پروانه ـ زيور جليليان

برابر با مادهي « ۱۲۲۷ق.م»« .فقط کسي را محاکم و

(متوفي  )۵۷۳در فقه القرآن ،در يک مبحث ،با عناويني

اداراچ و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهد

مانند «الحجر و التفليس» ،به اين دو موضوع پرداختند

شناخت که نصب او مطابق قانون ،توسط دادگاه به

و فقهايي چون يحيي بن سعيد حلّي (متوفي  )۶۸۹در

عمل آمده باشد» پيش از اين نيز اشاره شد که حاکم به

الجامع للشرايع ،شهيد اول (شهادچ در  )۷۸۶در

عنوان يکي از اولياي فرد محجور مطرح است .با توجه

اللمعهالدمشقيه و حرّعاملي (متوفي  )۱۱۰۴در وسائل

به اين ماده از قانون در صورتي که حاکم نخواهد خود

الشيعه ،در ساختار کتابهاي خود ،جايگاه اصلي را به

امور محجورين بدون سرپرست را به عهده گيرد،

مبحث حجر دادند (ساکت.)1370 ،

شخصي را به عنوان تيم تعيين و منصوب مينمايد تا
به امور و اموال آنان رسيدگي کند.

وضع منابع فقهي اهل سنّت نيز تقريبآ همين گونه
است .مثالً در المبسوط محمدبن حسن شيباني (متوفي

تأمل در منابع فقهي ادوار گوناگون ،نشان ميدهد

 )۱۸۹يا المسند ابن حنبل

(متوفي  )۲۴۱بابي
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که حجر ،به عنوان مبحثي مستقل ،به تدريج در منابع

درباره حجر وجود ندارد ،همچنين در کتاب االم

نخستين مطرح شده و رفته رفته در ساختارِ کتابهاي

شافعي (متوفي  )۲۰۴احکام حجر در ابوابي از مبحث

فقهي جايگاه مهم و اساسي يافته است .در منابع ادوار

رهن مطرح شده و در المختصر اسماعيل بن يحيي

نخستين و مياني ،موضوع افالس (تفليس) بيش از

ُمزَني

(متوفي  )۲۶۴در فقه شافعي ،ذيل عنوان

ديگر اسباب حجر مورد توجه و اهتمام بوده و غالبآ با

«تفليس» ،احکام تفليس به تفصيل و ساير

تفصيل بسيار و در مبحثي مستقل مطرح شده است

اسباب حجر به اختصار آمده است .در کتاب المُ َدوََّنه

(کاتوزيان .)41 :1371 ،مثال در فقه شيعه ،ظاهراً شيخ

الکُبري ،اثر عبدالسالم سَحْنون (متوفي  )۲۴۰در فقه

طوسي (متوفي  )۴۶۰نخستين فقيهي است که در دو

مالکي ،مبحث تفليس مفصّال در بخشي مستقل و ديگر

اثر مهم خود ،الخالف و المبسوط ،فصلي مهم و

اسباب حجر در بابهاي گوناگون مطرح شده است .در

مستقل به مبحث حجر اختصاص داده ،اما درباره

ادوار بعد ،منابع فقهي اهل سنّت براي دو

است.

مبحث حجر و تفليس دو فصل مستقل و اصلي

پيش از آن ،فقها در ابوابي فرعي يا در ضمن احکام

خرَقي
گشودند ،مانند ابوالقاسم ِ

(متوفي  )۳۳۴در

ديگر به احکام محجوران ميپرداختند .برخي فقهاي

المختصر ،در فقه حنبلي؛ ابواسحاق شيرازي (متوفي

ادوار بعد از جمله ابن زهره حلبي (متوفي  )۵۸۵در

 )۴۷۶در المهذّب و ابوحامد غزالي (متوفي  )۵۰۵در

غُنيه النُزُوع ،محقق حلّي (متوفي  )۶۷۶در شرايع

الوسيط ،هر دو در فقه شافعي؛ و خليل بن اسحاق

االسالم ،و عالمه حلّي (متوفي  )۷۲۶در برخي آثار

جنَدي (متوفي  )۷۶۷در المختصر ،در فقه مالکي.
َ

خود ،از جمله تحريراالحکام الشرعيه ،تذکرهالفقهاء و

برخي فقها همه مصاديق حجر (از جمله تفليس) را در

مختلف الشيعهـ از روش شيخ طوسي پيروي کردند؛

مبحث حجر مطرح کردهاند ،مانند عالءالدين ابوبکر

با اين همه ،عالمه حلّي در ديگر آثار خود (از جمله

کاساني (متوفي  )۵۸۷در بدائع الصنائع و حافظ الدين

ارشاداالذهان ،تبصرهالمتعلمين و قواعد االحکام)

نسفي (متوفي  )۷۱۰در کنزالدقائق در فقه حنفي

موضوع تفليس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده

وموسي بن احمد حجادي صالحي (متوفي  )۹۶۰در

است (جعفري لنگرودي.)1378 ،

االقناع در فقه حنبلي (ساکت.)1370 ،

افالس در فصلي جداگانه بحث کرده

فقهايي ديگر ،مانند ابن حمزه طوسي (متوفي نيمه

ابو حنيفه به طوري که از کتابهاي بدائع الصنائع و

دوم قرن ششم) در الوسيله و قطب الدين راوندي

االختيار لتعليل المختار استفاده ميشود اسباب حجر را
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منحصر در امور سه گانه مزبور دانسته و سبب ديگري

اقرار مفلّس در مورد تعهد مالي (ذمه) برخالف سفيه،

بر آنها نيفزوده است .و در کتاب بدايه المجتهد

صحيح است .سفيه ،هم از اجاره دادن اموال خود

مينويسد که محجورين نزد مالک شش دستهاند بدين

ممنوع است و هم از اجاره اعمال ،ولي مفلّس فقط

بيان« :والمحجورون عند مالک سته :الصغير و السفيه و

نسبت به اجاره اموال خود ،محجور به شمار ميرود ،و

العبد و المفلس و المريض و الزوجه .و اما فقهاي

ضَمان مفلّس صحيح است ،حجر سفيه حتي شامل

اماميه بر طبق يک عادچ و رسم مألوف در

هم

باب حجر به ذکر شش سبب ذيل

اکتفا کردهاند:

عباداچ

مالي

او،

خمس،

مانند زکاچ و

ميشود.بردگان نيز از محجوران به شمار

الف ـ صغر ،ب ـ جنون ،جـ رق ،د ـ مرض ،هـ ـ
فلس ،و ـ سفه.

ميروند.

به نظر برخي فقها ،برده اصوالً صالحيت تملک اموال
را ندارد ،ولي به نظر فقهاي ديگر ،وي واجد چنين

بر آنها افزوده است بدين عبارچ :حجر الراهن لحق

صحت يا نفوذ معامالچ او منوط به رضايت مالک

المرتهن ،حجر المرتد لحق المسلمين .و در حاشيه

اوست .فقها در خصوص مرتد مِلّي (کسي که پس از

اعانه الطالبين که بر اساس مذهب شافعي نوشته شده

پذيرش اسالم از اين دين خارج شود) برآن اند که وي

است ،اقسام ياد شده را در ضمن بيان انواع محجور

از تصرف در اموال خود و نيز معامالچ مالي (مانند

عبارچ:

هبه ،وصيت و عتق) محجور است و تنها پس از توبه،

صبي و مجنون سفيه و مفلس رقيق و مرتد مريض و

اموالش به وي بازگردانده ميشود .همچنين کسي که بر

راهن و خطيب شربيني شافعي در کتاب مغني المحتاج

اثر بيماري در معرض مرگ قرار گرفته ،براي حفظ

اقسام هشتگانه مزبور را ذکر کرده است .و نيز در کتاب

حقوق ورثه ،از پارهاي تصرفاچ مالي ممنوع شده است

االقناع «فقه حنبلي» پس از تعريف حجر همان اقسام را

(صفائي و قاسم زاده.)1382 ،

عليه

افاده

ميکند

بدين

با اندکي اختالف بيان ميدارد .ليکن بايد دانست که

وي عالوه بر آن که از وصيت مازاد بر ثلث اموال

اسباب حجر منحصر به انواع مزبور نيست بلکه اقسام

خود منع شده است ،به نظر برخي فقها جايز نيست

ديگري نيز وجود دارد ،چنانکه فقهاء به آن تصريح

بيش از يک سوم مال خود را بدون عوض ،به ديگران

کردهاند ،مانند عدم دفع ثمن که موجب حجر مشتري

انتقالِ قطعي دهد .البته نافذ نبودنِ معامالچ او در

ميگردد و او را از تصرف در مبيع مانع ميشود (مدني،

صورتي است که وي بر اثر آن بيماري فوچ کند .به

.)1385

تصريح برخي فقها ،اسباب حجر منحصر به موارد

حجر سفيه و مفلََّس شامل تصرفاتي که جنبه مالي

مذکور نيست و در ابواب گوناگون فقه ،حجر مصاديق

ندارند ،نميشود ،از جمله طالق ،حق استيفاي قصاص،

متعددي دارد ،مانند حجر راهِن از تصرف در مال

و اقرار در مورد حقوق غيرمالي مانند حدود و

رهن ،حجر خريدار از دريافت کاال تا زمان پرداخت

قصاص .با اين همه ،چون حکمت حجر سفيه،

بهاي آن ،و حجر از دريافت لباس دوخته پيش از

برخالف حجر مفلََّس ،ناتواني ذاتي او در اداره اموال و

پرداخت

درباره

حفظ داراييهاي خويش است ،گستره حجر او از مفلّس

اسباب حجر يکسان نيست .مثالً ،برخي ارتداد و

بسيار بيش تر است .مثال حجر سفيه ،برخالف مفلََّس،

شماري ديگر برده بودن را سبب حجر ندانسته و برخي

شاملِ تعهداچ مالي (ذمه) و حتي برخي عقود غيرمالي

اقسام

کردهاند،

که آثار مالي دارد (مانند نکاح) ميشود .در نتيجه ،مثالً

مانند حجرفاسق ،غائب ،مُغَفََّل (ساده لوح ،کم اطالع)

اجرچ.

ديگري

ديدگاه

فقها

براي حجر ذکر
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ليکن مرحوم عالمه در تذکره الفقهاء دو قسم ديگر

حقي است .حجر برده در واقع بدين معناست که
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و

زوجه.

به

نظر

ابوحنيفه،

سَفَه

موجب حجر نميشود.از او نقل کردهاند که حجر فقط

در صورتي که سَفَهْ متصل به بلوغ باشد ،ولي سفيه را
مانند ولي صغير دانستهاند (باريکلو.)1387 ،

در سه مورد وجود دارد :فتوا دهنده بي پروا ،پزشک
نادان و کرايه دهنده تنگدست؛ ولي به نظر برخي فقها،

جايگاه اهليت و وضعيت معامالت محجورين در

مراد از حجر در سخنِ ابوحنيفه ،حجر به معناي

حقوق ايران
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مصطلح نيست ،بلکه منع عملي اين افراد از ادامه

در حقوق داخلي ،برخي از صاحب نظران عقيده

کارشان از باب امر به معروف و نهي از منکر است

دارنـد :قـصد انشاء بدون تصور و تصديق و سـنجش

(باريکلو .)1387 ،به نظر فقهاي بيش تر مذاهب ،حجرِ

سـود و زيان کار حـاصل نـمي شـود ،و تصور و

مفلّس نيازمند حکم قاضي است و بدون حکم او اثباچ

تصديق در حال خواب و مستي و إغـما و جـنون و

نميشود .اکثر فقهاي اماميه درخصوص حجر سفيه نيز

صغر و غيره مقدور نمي باشد ،و از اين دو مقدمه

بدين امر قائل اند ،به ويژه اگر سفه پس از دوران بلوغ

نتيجه مي -گيرند که ايجاب کـننده ،در لحـظه اي که

حادث شده باشد.در ساير موارد ،براي اثباچ حجر به

اظهار ايجاب ميکند بـايد اهليت داشته باشد و

حکم قاضي نياز نيست ،هر چند معدودي از فقها در

هـمچنين قـبول کننده در لحظه اي که اظهار قـبول

مورد ارتداد نيز بدان قائل شدهاند .رفع حجر از مفلّس

ميکند .همچنين عقيده دارند :اقتران دو قصد انشاء از

با تقسيم مال ميان طلبکاران تحقق مييابد و به نظر

عناصر عمومي عقود نيست ...و ادامه اهـليت

برخي فقها ،در افالس و سفه ،بر طرف

مـتعاقدين از زمان ايجاب تا زمان صـدور قـبول هـم

شدن حجر نيازي به حکم قاضي ندارد ،در حالي که

شرط صحت عـقد نـيست (کاتوزيان.)1376 ،

شماري ديگر از فقها در يکي از دو مورد يا هر دو

ايشـان در جايي ديگر بيان ميدارد« :مانعي ديده

آنها حکم حاکم را ضروري شمردهاند .نظر مشهور

نمي شود که ايجاب کننده در حين ايجاب ،مقصود

در ميان فقها ،حجر کودک به تحقق بلوغ و رشد

خـود را طـوري انشا نمايد که اگر خود وي بـعد از

(صفت دروني شخص که وي را از صرف مال در

ايجـاب ،فوچ کـند يا ديوانـه شـود يا مفلس گردد يا

موارد غير عقاليي بازمي دارد .پس از آزمودن تازه

بخوابد يا مـست شود و يا مغمي عليه گردد قبول -

بالغ ،به استناد آيه ۶سوره نساء ،پايان مييابد .البته

کننده بتواند به طرفيت قائم مقام او ابراز قبول نمايد ،و

معدودي از فقها بر آن اند که براي رفعحجر از کودک،

عـقد بـه طرفيت قائم مقام وي منعقد گردد ،و نـيز

حکم قاضي ضرورچ دارد .واليت صغار و مجانين

مـانعي ديده نـمي شـود کـه ايجاب کننده ايجـاب را

اداره کردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده

طـوري واقع سازد که اگر قبول کننده ،بعد از ايجاب،

ولي آنهاست .به نظر مشهور در ميان فقهاي امامي و

فوچ کرده يا مجنون و مفلس گردد قائم مقام او بـتواند

شافعي ،واليت بر صغار و مجانين به ترتيب برعهده

اظـهار قـبول نمايد» (کاتوزيان.)1376 ،

پدر ،جد پدري ،وصي آنها و حاکم اسالمي است.

ممکن است به مطلب بـاال چـنين ايراد شـود کـه:

برخي مذاهب فقهي به واليت جد پدري قائل نيستند و

مـخلوقاچ نـفس

(از قبيل موجوداچ اعتباري و

شماري از مذاهب ،ترتيب اوليا را به گونه ديگري ذکر

موجوداچ ذهني) معلول نفس ميباشند و نفس ،علت

کردهاند .به نظر بيش تر فقها ،واليت بر اموال سفيه و

وجود آنها است وقتي که انسان فوچ ميکند نفس

مفلّس در اختيار حاکم اسالمي است ،ولي برخي فقها

خالق از بين ميرود؛ يعني علت مـوجوداچ اعتباري
مضمحل ميگردد ،و چون علت ،مضمحل شود ،معلول
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هم مضمحل ميشود يعني موجوداچ اعتباري حاصل

برود و او اهليت قبول حق و تکليف را از دست بدهد،

از ايجاب هم از بين ميروند؛ پس به اين دليل ،موچ

التـزام بـه حـفظ ايجاب مانع از زوال اثر آن نمي شود.

ايجاب کننده پيش از قبول ،باعث زوال اثر ايجـاب

اثر حجر يکي از متعاملين بعد از ايجاب و قبل از

اسـت.

قبول را نيز در حـکم موچ آنها ميداند .ولي در مورد

ايشان ،ايراد مذکور را چنين پاسخ ميگويند :اوال-

إغماء و خواب عقيده دارند که چون اين عـوامل

زوال معلول هم بدون علت ميسر نيست و حال آن که

زودگذر است ،سبب بـطالن ايجـاب نمي شوند

ميبينيم موجوداچ ذهني که صنف ديگري از

(کاتوزيان .)324 ،1384

مخلوقاچ نفس هستند بعد از انصراف ذهن ،معدوم
ميشـوند ولي نفس خالق آنها باقي است.

جعفري لنگرودي عقيده دارند :خالقيت نفس،
نسبت به امور اعتباري ميتواند هم در حدوث

هم به موچ متعاقدين يا يکي از متعاقدين منفسخ

دوام موجوداچ اعتباري بسته به اعتبار معتبر است .در

گردد ،زيرا اثر عقد ،از جـنس مـوجوداچ اعتباري

حقوق انگليس هم برخي نوسندگان ،بيماري هاي

است که نفس خـالق مـتعاقدين ،آن را به وجود آورده

رواني را از علل نابودي ايجاب دانسته وچنين نگاشته

است .اگر زوال و فناي نفس ،مستلزم زوال موجوداچ

انـد کـه اگر گوينده ايجاب پس از آن دچار بيماري

اعتباري ناشي از نفس باشد بايد موچ عاقد يا

رواني شود ملزم به ايفاي تعهد ناشي از آن نمي شود

متعاقدين ،باعث زوال اثر عقد گردد و حال اين که

(البته مشروط بر آن که) قبول پس از اطالع مخاطب از

چنين نـيست .ثـالثا -موجوداچ اعتباري در بقاء خـود،

اين بيماري يا پس از کنترل اموال وي توسط دادگاه

تـابع اعتبار معتبر مي -باشند ...1و مانعي ندارد که

صورچ گرفته  -باشد .هـمچنين ،حـقوق امريکا نيز

ايجاب کننده ،مقصود خود را طوري انشا نمايد که

جنون را به عنوان عاملي ميشناسد که ايجاب در اثر آن

فوچ او بعد از ايجاب و پيش از قبول ،اثر حاصل از

خود به خود زايل ميشود .درحقوق مصر ،دکتر

ايجاب را زائل نکند (جعفرلنگرودي.)1378 ،

سنهوري فقط به اين قاعده کلي اشاره ميکند که پيش

برخي ديگر از حقوقدانان ،مرگ يکي از مـتعاملين

از انـقضاي مـدچ اعتبار ايجاب ،طرف ديگر ميتواند

را در فـرضي که ايجاب با هيچ التزامي همراه نباشد،

آن را قبول کند حتي اگر ايجاب کننده ،مرده يا فاقد

مانع انعقاد قرارداد ميدانند ،چرا که ايجاب نه تعهدي

اهليت شده باشد (اسماعيلي.)87 ،1389 ،

براي گوينده به وجود آورده است و نه حقي براي

بـا توجه به مباني و اصول پذيرفـته شـده در

مخاطب ايجاد کرده است .و در خـصوص ايجـاب

حـقوق ما ،عقد عمل حقوقي ناشي از تحقق دو اراده

ملزم ،بـه درستي چنين استدالل ميکنند :اثر التزام

انشائي است .پس ،ايجاب و قبول دو رکن براي عقد

گوينده ايجاب بيش از اين نيست که او را از بر هم

است که به نحو مساوي در تشکيل عقد نـقش خـود

زدن اراده خود بـازدارد .سقوط حق عدول از ايجاب

را ايفـا ميکنند .به اين ترتيب ،با عارض شدن فـوچ

با بقاي آن پس از موچ مالزمه ندارد؛ چنان کـه مـوکل

بـر يکي از متعاملين قبل از ابراز قبول ،عقدي واقع

ميتواند حق عزل وکيل را ساقط کند ،ولي وجود اين

نمي شود چون با قطع رابطه حقوقي و مادي شخص از

شرط ،مانع از انحالل وکالت در اثر فوچ موکل نيست.

جهان فيزيکي ،رابـطه او بـا امـوال و تعهداتش قطع

بـنابراين ،اگـر اراده گوينده ايجاب در اثر فوچ از بين

ميگردد و نيز اراده وي زائل ميشود؛ پس جمع دو
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ثانيا -الزمه استدالل فوق اين است که عقد الزم

موجوداچ اعتباري و هم در بـقاء آنها مؤثر باشد؛ يعني

 / 84زهرا پروانه ـ زيور جليليان

اراده انـشايي و پيوند التزام يکي به التزام ديگري براي

است .از اينرو ،فـاصله اي کـه شکل اتصالي اجزاي

تشکيل ماهيت حقوقي منتفي است.

عقد را بـرهم زنـد ،مخل بـه مـواالچ اسـت ،و بدين

ماده  802قانون مدني نيز بيان ميدارد« :اگـر قـبل

جهت اگر فاصله طوالني مـانند يکـ سال يا بيشتر در

از قبض ،واهب يا متهب فوچ کند هبه باطل ميشود».

ميان آيد ،معاقده صادق نيست .ضابطه شناسايي اتصال،

با تـوجه بـه اين که عنصر «قبض » در هبه از جمله

نظر عرف اسـت .و در هـر امر ،به حسب همان امر

ارکان عقد است (ماده  798قانون مدني) ،با تمسک به

بـررسي ميشود( 1انصاري .)54 ،1411
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قياس مـنصوص العـله و وحـدچ مالک از ماده ،802

ميرزاي نائيني عالوه بر استدالل فوق ميفرمايند:

با اين که قانونگذار ما به اختالف نظراچ در خصوص

«برخي عقود (عقود معاوضي مـانند بـيع) مستلزم خلع

اثـر قـبض در عـقد هبه عالم بوده است با اين حال

و لبس و ايجاد علقه هـستند ،پس براي تـحقق اين

فوچ يکي از طرفين عقد هبه را قبل از قـبض مـوجب

مـعنا چـاره اي جز مقارنت بين ايجـاب و قبول

بـطالنعقد ميداند ،پس به طريق اولي فوچ يکي از

نيست؛ در غير اين صورچ ،اضافه يا علقه بدون محل

طرفين ،قبل از تحقق قبول ،که بي تـرديد رکـن عقد

و مضاف اليه ميشود .الزم اسـت بـراي روشن شدن

است ،موجب زائل شدن ايجاب ميشود .اما در رابطه

اين تحليل ،آن را توضيح دهـيم .عـقيده مـيرزاي

با ساير موارد از قـبيل جـنون ،سـفه ،صغر ،اغماء،

نـائيني (ره) اين اسـت که بايع هـنگامي کـه پيشنهاد

خواب و يا مستي بايد بگوئيم همين که موجب در

فروش ملک خود را ميدهد ،در اين زمان ملک را از

زمان انشاي ايجاب و قابل در زمـان انـشاي قبول

خود جدا ميکند همچون لباس که از تـن خـود

داراي اراده انشائي سالم باشند و ايجاب و قبول را در

بـيرون ميآورد ،و مشتري آن را تحت تسلط خود

عالم اعتبار محقق سازند براي تحقق عـقد کـفايت

ميآورد ،و لبـاسي را کـه بـايع از تـن بـه درآورده

ميکند.

اسـت ،به تن ميکند .پس بايد بين ايجاب و قبول

اما سؤالي که در اينجا بايد پاسخ داده شود اين

فاصله اي واقع نشود تا ملک بدون مالک نماند؛ و يا به

است که آيا حادث شدن يکي از عوارض ياد شـده

تعبير ايشان ،مضاف و علقه بدون محل و مضاف اليه

(سـفه و صغر و خواب و ،)...توالي عرفي بين ايجاب

نشود .در مقابل ،گـروه ديگري از فقها که اکثر فقهاي

و قبول را از بين نمي برد؟

معاصر را تشکيل ميدهند عقيده دارند که عقد به

گروهي از فقها ،تـوالي و اتـصال بـين ايجاب و

معناي ارتباط التزام و اراده دروني يک طرف عقد به

قبول را شرط صحت عقد مي -دانند؛ به طوري که اگر

طرف ديگر است .بنابراين ،در تحقق عقد ،بقاء عـهد

چنين اتصالي بين ايجـاب و قـبول واقـع نشود معاقده

نـفساني در نفس موجب کافي است؛ پس اگر تا زمان

و معاهده که از عقد استنباط ميشود ،محقق نمي گردد.

قبول ،آن عهد نفساني باقي باشد ،عقد محقق ميشود،

بـه عـنوان مثال ،شيخ انصاري ميفرمايد :آن چه به

حتي اگر زمان زيادي بين ايجاب و قبول فاصله بيافتد.

تدريج و اندک اندک تحقق مييابد ،اگر در عرف ،از

به اين ترتيب ،اگر بايع بـه مـشتري بگويد« :اين اسب

شـکلي اتـصالي برخوردار باشد بايد در ترتب حکمي

را به يک درهم به تو فروختم» و بعد از آن بايع براي

که در شرع بر آن شکل ويژه معلق شـده اسـت ،شکل

راضي کردن مشتري به وعظ و نصح مشتري و گفتن

اتصالي آن برقرار باشد؛ و عقد مـرکب از ايجـاب و

فوائد خريد اسب مذکور بـپردازد و بـعد از اين که به

قـبول که قائم به طرفين عقد است بـه مـنزله کالم

وسيله کالم اجـنبي بـين ايجاب و قبول فاصله افتاد،

واحدي است که بخشي از آن به بخش ديگر مرتبط

مشتري قبول کند عقد صحيح است .اما ،اگر مشتري
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مبادرچ به قبول نکند تا اين که موجب از ايجابش

باشد ،مانند و اجاره ،به اجازه ولي يا قيم نياز دارد و

برگشته و اعراض کـند ،پس از آن عـقد محقق نمي

هرگاه بدون اجازه منعقد شود غير نافذ محسوب

شود (طباطبايي يزدي.)132 ،1410 ،

ميشود و ولي يا قيم ميتواند آن را تنفيذ يا رد کرد.

مرتبط بعضه ببعض ،فيقدح تخلل الفصل المخل
بهيئته االتصاليه؛ و لذا اليصدق التعاقد إذا کان الفصل

فلذا اجازه ولي يا قيم ميتواند پيش از انجام معامله
باشد يا بعد از انجام معامله آن را تنفيذ کرده باشد.

مفرطا في الطول کسنه أو أزيد ،و انـضباط ذلکـ إنما

حضرچ امام خميني در تحرير الوسيله ،کتاب حجر

يکون بالعرف ،فهو في کل أمر بحسبه .»...از عبارچ

ميفرمايند معناي نافذ نبودن تصرفاچ محجور اين

فقهاي گروه دوم ،بر خالف فقهاي گروه نخست که

است که در تصرف استقالل ندارد ،پس اگر به اذن ولي

مفهوم سببي عقد را ميبينند ،چنين به عمل ميآيد که

تصرف کند صحيح است و همچنين اگر بدون اذن

ايشان ،عـقد بـه معناي مـسببي را درنظر دارند .به

تصرف کرده بعداً ولي او آنرا امضاء و انفاذ کند صحيح

عبارچ ديگر ،عقد را متشکل از الفاظ ايجاب و قبول و

است.

عبارچ است از ارتباط دو اراده باطني که به وسيله

مدني ميگويد :معامالچ و تصرفاچ غير رشيد در

مبرزي خارجي ظاهر شـده اسـت .ارتـباط اين دو

اموال خود نافذ نيست ،مگر با اجازه ولي يا قيم او ،اعم

اراده يا به تعبير ديگر ،التزام دروني اراده اي به اراده

از اينکه اين اجازه قبال داده شده باشد يا بعد از انجام

ديگر عقد را تشکيل ميدهد و تا زماني که التزام

عمل . ...

دروني اولي بـاقي بـاشد التزام ديگر ميتواند به آن
پيوند بخورد و عقد را تشکيل دهد (خميني:1374 ،
.)344

تملکات بالعوض محجور
مطابق قسمت اخير ماده  ۱۲۱۴قانون مدني که مقرر

بـنابراين ،اگر از نظريه گروه دوم از فقها ،که از

داشته :مع ذالک تملکاچ بالعوض ،از هر قبيل که باشد

قوچ و استحکام بيشتري هم برخوردار است پيروي

بدون اجازه هم نافذ است فلذا محجور ميتواند مستقال

کنيم بايد بـگوئيم که مواالچ بدين معناست که تا وقتي

و بدون نياز به تنفيذ بعدي ولي يا قيم اقدام به تملکاچ

موجب بر عهد و اراده خود باقي اسـت عقد با آمدن

مزبور نمايد.

قـبول مـنعقد ميشود و حدوث عوارض ياد شده،
ضرري به توالي عرفي نمي زند.
معامالت محجور
با بررسي موازين قانوني اعمال و معامالچ
محجورين را ميتوان به  ۳دسته معامالچ مالي،
تملکاچ بالعوض و اعمال غير مالي تقسيم کرد .لذا به
شرح ذيل به بررسي هر يک خواهيم پرداخت:
معامالت مالي محجور
محجور داراي قصد انشاء است اما معامالچ و
تصرفاچ مالي محجور که احتمال نفع و ضرر داشته

يعني محجور ميتواند عقد رايگاني را که به سود
او انشاء شده است بپذيرد و براي اين کار نياز به اذن
سرپرست خود ندارد زيرا فرض اين است که قبول هبه
يا صلح رايگان يا وصيت به سود او است و حمايت از
منافع محجور ايجاب نمي کند که مانعي در راه اين
تملک مجاني بوجود آيد بنابراين تملکاچ بالعوض
محجور از هر قبيل که باشد بدون اجازه ولي يا قيم
نافذ است (کاوياني .)159 ،1394
اعمال محجور در امور غير مالي
در ارتباط با امور غير مالي محجور مانند ازدواج از
ماده  ۱۰۶۴قانون مدني اختالف است چنانکه برخي از
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ماهيتي تدريجي الحصول نمي  -دانند ،بلکه عـقد

در اين خصوص قانونگذار در ماده  ۱۲۱۴قانون

 / 86زهرا پروانه ـ زيور جليليان

جمله آقاي دکتر کاتوزيان ازدواج محجور را بدون

شده باشد يابعداازانجام عمل،معذالک تملکاچ بال

اجازه ولي يا قيم صحيح ميداند و در توجيه نظريه

عوض از هرقبيل که باشد بدون اجازه هم که باشد نافذ

خود ميگويد بايستي بين عقد نکاح و توافق درباره

است» محجور را نيز مانند معامالچ صغير مميز بايد به

مهر تفاوچ گذارد .آنچه نياز به تاييد ولي يا قيم دارد

دوگونه تفکيک کرد.

تراضي درباره ميزان مهر است ولي انتخاب همسر در
اختيار محجور است (کاوياني .)174 ،1394

معامالتي که سبب تصرف در اموال و حقوق مالي
محجور است و معامالتي که تملک بالعوض محجور

برخالف نظر آقاي دکتر کاتوزيان ،حضرچ امام

را همراه دارد ،معامالچ گونهي نخست غيرنافذ است

(ره) در تحريرالوسيله کتاب حجر نکاح

که با تنفيذ سرپرست او يا خود او پس از رفع حجر

محجور را بدون اذن ولي صحيح نمي داند و در اين

معتبر و نافذ ميشود و معامالچ گونهي دوم نيز مستقالً

خصوص ميگويد ازدواج محجور بدون اذن قبلي و يا

و بدون نياز به تنفيذ بعدي نافذ است( .امامي ،1388

اجازه بعدي ولي صحيح نيست (کاوياني .)175 ،1394

.)32

خميني
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بايد گفت دليل اين امر شايد مربوطه به پيامد مالي

براي روشن شدن وضع محجور و مشخصاچ

عقد نکاح باشد زيرا مهر که در عقد نکاح به زوجه

حجر او توجه؛ به چند نکته مهم و ضروري

تمليک ميشود که اگر محجور مرد است ،شک در

است يک ـ محجور نمي تواند که بدون اذن ،ولي يا

اهليت او در تمليک چنين مالي به زوجه شود .در

قيم در اموال و حقوق مالي خود تصرف کند .ولي

نتيجه با توجه به اينکه عرفا مهر يک مال قابل توجه

تخلّف از اين قيد موجب بطالن معامله نيست و

است تمليک آن توسط مرد محجور نياز به اجازه

نمايندهي قانوني او اختيار دارد که اعمال سابق را تنفيذ

سرپرست او دارد.

کند.

از طرفي در خصوص طالق هم حقوقدانان و هم

دوـ حجرمحجور دراعمال حقوقي او درمواردي

فقها نظر بر استقالل محجور داشته و بدون نياز به اذن

است که محجور بخواهد مالي را ازملک خود خارج

ولي يا قيم ميتواند همسر خود را طالق دهد.

کند ام اگر بخواهد مالي را مجاناً بدست بيائرد چون

اما راجع به اقرار محجور به استناد ماده ۱۲۶۳

چون باعث افزايش دارايي او ميشود وخالف

قانون مدني اقرار محجور در امور مالي موثر نيست چرا

مصلحت نيست پس او مستقالً هم ميتواند استيفاءحق

که تبعاچ و بار مالي براي محجور ايجاد خواهد کرد

نمايدونياز به کسب اجاذه ازسرپرست ندارد.

اما مفهوم مخالف آن اين است که اقرار محجور در

نتيجه:اينکه حجر محجور باتوجه به قانون مدني

امور غير مالي مانند طالق موثر است مضاف بر اينکه

نسبي است يعني نسبت به معاالتي که باعث خروج

به استناد ماده  ۲۳۴قانون مجازاچ اسالمي اقرار به قتل

مال ازملک او ميشود تصرفاتش منوط به اذن ولي او

عمد از کسي که به سبب سفاهت يا افالس محجور

ميباشد اما نسبت به اموريکه به نفع اوست احتياج به

باشد نافذ و موجب قصاص است.

اجازه سرپرست ندارد.

قاعدهي کلي عدم نفوذ قراردادهاي محجور در
امور مالي خود و نفوذ آن در امور غيرمالي است.

نقش حکم دادگاه در حجر محجور

مطابق مادهي  1214ق.م.کاعالم ميدارد «:معامالچ

عدم رشد محجور ممکن است به ايام صغر او

وتصرفاچ غيررشيد دراموال خود نافذ نيست مگر با

متصل باشد يا فرد بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد،

اجازه ولي يا قيم او اعم از اينکه اين اجازه قبالً داده

اين صفت را از دست بدهد و محجور گردد .اين

تحليل فرهنگي قيم ساالري در اداره اموال محجورين از ديدگاه فقها اماميه و حقوق موضوعه87 /

تفکيک در ماده  1218قانون مدني صورچ گرفته که

خردمندان رفتار ميكند و در امور مالي نيز معني معامله

آثاري بر آن مترتب است .در مورد غيررشيدي که عدم

و آثار آن را ميفهمد ،پس حجرا او را نمي توان كامل

رشد او متصل به زمان صغر باشد ،به حکم حجر

پنداشت.

دادگاه نيازي نيست ،زيرا رشد امري حادث است که به

حجر سفيه محدود به امور مالي است و در امور

اثباچ و احراز نياز دارد و در صورچ عدم احراز رشد،

غير مالي طالق سفيه ميتواند اعمال حقوقي انجام

حالت سفه و حجر استصحاب ميشود .اما در مورد

دهد ،در صورتي كه صغير مميز اصوال هم در امور

محجوري که بعد از احراز بلوغ و رشد به سفه مبتال

مالي و هم در امور غير مالي محجور است و نمي تواند

شده و عدم رشد او به زمان کودکي متصل نيست ،اين

با اراده مستقيم خويش عمل حقوقي انجام بدهد ،مگر

بحث مطرح است که آيا حجر او به حکم دادگاه نياز

در پاره اي موارد كه استثنائاً قانونگذار به او اجازه داده

دارد يا خير؟

است.

در حقوق امروز ،هيچ فرد کبير و رشيدي را بدون

از آنچه گفته شد ،نتايج مهمي در تعيين وضع

حکم دادگاه نميتوان محجور دانست ،اما در مورد

حقوقي سفيه گرفته ميشود و موقعيت او را نزديك به

تأسيسي يا اعالمي بودن اين حکم ،ماده  70قانون امور

صغير مميز ميكند.

مترتب ميشود ،اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل

و حقوق مالي تصرف كند ،ولي تجاوز از اين حكم

از تاريخ حجر وجود داشته ،اثر حجر از تاريخ وجود

معامله را باطل نمي كند .معامله خود سرانه سفيه غير

علت حجر ،مترتب ميشود ».ماده  71قانون ياد شده

نافذ و موقوف به اجازه سرپرست قانوني او است.

نيز اذعان ميدارد« :در مواردي که علت حجر بعد از

(بند  1ماده  1214ق.م) اجازه تصرف در اموال ممكن

رشد حادث شده باشد ،دادگاه بايد ابتداي تاريخ حجر

است پيش از انجام معامله و به صورچ اذن به او داده

را که بر او معلوم شده است در حکم خود قيد نمايد».

شود :مانند اينكه سرپرست سفيه به او اختيار دهد كه

از اين دو ماده بر ميآيد که حکم دادگاه براي احراز

خانه اش را به بهاي معين بفروشد يا مغازه اي را اداره

حجر محجوري که عدم رشدش متصل به زمان صغر

كند يا براي همسر برگزيده خود مهر متناسب معين

نباشد الزم است ،اما اين حکم جنبه اعالمي دارد ،نه

سازد.

تأسيسي؛ يعني دادگاه احراز ميکند که که شخص در
زمان معيني در گذشته ،رشد خود را از دست داده و
محجور شده است( .مراتي .)52 ،1395
اعمال حقوقي محجور
همان گونه كه گفتته شد سفاهت چهره اي از كم
عقلي است كه در اداره اموال بروز ميكند ولي ،اين
نقض رواني به درجه اي نيست كه توانايي تصميم
گرفتن را از شخص بگيرد .سفيه نياز به حمايت دارد،
زيرا بيم آن ميرود كه مصلحت را نشناسد ،ليكن
ميتواند قصد كند و اراده داشته باشد وانگهي ،سفيه در
روابط عاطفي و غير مالي خود با ديگران به شيوه

ولي اين اذن نبايد چندان وسيع باشد كه وضع
حقوقي او را دگرگون سازد و حجر را از بين ببرد.
اراده قيم يا ولي در حدود اختياراتي كه قانونگذار
به او تفويض كرده است و در چهار چوب نمايندگي از
سوي محجور موثر است و فراتر از آن نمي رود.
همان گونه كه قيم نمي تواند اموال سفيه را ببخشد
يا صلح كند يا مال غير منقول او را بدون اجازه
دادستان بفروشد يا رهن گذارد.

(مواد  1241و

1242ق.م) حق تنفيذ اين اعمال را نيز بطور مطلق
(هبه) يا بدون تصويب دادستان ندارد( .مهرپرور ،1390
.)74
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حسبي مقرر ميدارد« :اثر حجر از تاريخ قطعيت حکم

 -1سفيه نمي تواند بدون اذن ولي يا قيم در اموال

 / 88زهرا پروانه ـ زيور جليليان

 -2سفيه ميتواند عقود رايگاني را كه به سود او
انشاء شده است بپذيرد (بند  2ماده  1214ق)

سفيه نيز صغير مميز به سه گروه تقسيم ميشود :اعمال
صرفا مضر اعمال صرفا نافغ و اعمالي كه احتمال نفع و

اعمال صرفا نافع نياز به اذن يا اجازه ندارد و بدون

ضرر دارد .حكم عدم نفوذ مخصوص اعمال گروه سوم

آن نيز نافذ معتبرند .زيرا سفيه داراي اراده حقوقي

است .كه اكثر معامالچ مبتالء به را تشكيل ميدهد.

است و ميتواند اين گونه اعمال را انجام دهد .چرا كه

البته تنفيذ ولي يا قيم در اين موارد بايد با رعايت

فرض اين است قبول هبه يا صلح رايگان وصيت به

مصلحت سفيه باشد.

سود اوست و حمايت از منافع مالي سفيه ايجاب
نميكند كه مانعي در راه اين تملك مجاني بوجود آيد.

با توجه به ماده  1214قانون مدني ،حجر محجور
مانند حجر صغير غير مميز و مجنون ،کامل نيست.
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منتها بايد افزود كه امكان قبول اين گونه

حجر محجور مخصوص امور مالي اوست ،اما با اين

قراردادهاي رايگان عقد را بصورچ معوض را نمي

حال ،محجور در استيفاي حقوق مالي خود ،به طور

آورد و وصف مجاني بودن را از آن نمي گيرد ولي از

مطلق محجور اعالم نشده است ،بلکه معامالچ مالي او

نظر حمايت زا محجور ،عقد مجاني با شرط عوض در

منوط به اجازه ولي (اگر سفه متصل به صغر باشد) و

حكم ساير قراردادهاي معوض است و بايستي با اجازه

يا قيم)اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد) خواهد

ولي يا قيم پذيرفته شود( .مهرپرور .)74 ،1390

بود .چنانچه معامالچ او را سرپرست اجازه نمايد،

 -3سفيه ميتواند براي اموري كه اهليت دارد به

نافذ و در صورچ رد او ،باطل خواهد بود .در نتيجه

ديگران وكالت دهد يا وكالت آنان را بپذيرد (ماده

محجور داراي قصد انشاء معامله است و اهليت انعقاد

 662ق .م) در فقه اماميه نظر مشهور اين است كه

معامله را دارد؛ ولي قانونگذار براي رعايت غبطه و

سفيه ميتواند وكالت ديگران را براي هر تصرفي قبول

حمايت از منافع او و جلوگيري از سوء استفاده از

كند.

وضعيت او ،معامالتش را غيرنافذ دانسته است ،اعم از

 -4اعمال حقوقي سفيه ،تا جايي كه مربوط به امور
مالي نباشد ناقد است براي مثال ميتواند بدون

اين که اجازه قبل يا بعد از معامله کسب شود (صفايي
.)46 ،1391

اجازه ولي خود نكاح كند يا همسرش را طالق بدهد

نکته قابل توجه ديگر اين است که حجر محجور

با به نسبت طفلي كه از آن خود ميداند اقرار كند

در اعمال حقوقي مالي ،در موردي است که بخواهد

(مواد  1064و  1136و  1163ق .م)

مالي را از دارايي خود خارج کند؛ اما در مواردي که

بايد دانست كه نكاح مرد سفيه بودن اجازه ولي به

خواهان به دست آوردن مالي به صورچ بالعوض يا

شدچ مورد ترديد قرار گرفته است ،زيرا آثار مالي آن

مجاني و افزودن به دارايي خود باشد ،ميتواند مستقال

(مانند مهر و نفقه) كه در دارايي سفيه اثر ميكند .با

تصميم بگيرد و حق خود را استيفاء نمايد و نيازي به

وجود اين به نظر ميرسد كه بايستي عقد نكاح و توافق

کسب اجازه از سرپرست ندارد .لذا ميتوان گفت حجر

درباره مهر تفاوچ گذارد .آنچه نياز به تاييد ولي با قيم

محجور يک حجر نسبي است نه مطلق.بنابراين

دارد تراضي درباره ميزان مهر است ،ولي انتخاب همسر

غيرنافذبودن اعمال محجور مربوط به معامالتي است

در اختيار سفيه است (م  1064ق .م).

که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد .اما اعمال

در فقه نيز اصوال اعمال حقوقي مالي سفيه غير نافذ

صرفا نافع محجور ،حتي بدون اجازه سرپرست صحيح

است و با اذن يا اجازه اولياي قانوني نافذ ميشود،

ميباشد و اعمال صرفا مضر او حتي با کسب اجازه از

ليكن بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه اعمال حقوقي

سرپرست باطل و بالاثر خواهد بود.
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اما اعمال حقوقي محجور ،تا جايي که مربوط به

مينويسد «:و هو محجور عليه شرعا ال ينفذ تصرفاته

امور مالي نباشد ،نافذ است .مثال ميتواند بدون اجازه

في ماله ببيع و صلح و إجارة و هبة و إيداع و عارية و

ولي ،نکاح کند يا همسر خود را طالق دهد (صفايي

غيرها من غير توقف على حجر الحاكم إذا كان سفهه

.)54 ،1390

متصال بزمان صغره .ترجمه :سفيه ،شرعا ممنوع
التصرف است و تصرفاچ او در مالش به بيع و صلح

احکام معامالت محجور در حقوق ايران و مصاديق آن

و اجاره و هبه و وديعه دادن و عاريه و غير اينها ،نافذ

معامالچ محجور بدون اذن ولي غيرنافذاست

نمىباشد و محجور بودن او -در صورتى كه سفاهت

وصحت آن منوط به اذن ولي اوست.براي تاييد اين

او به زمان صغيرى متصل باشد -متوقف بر منع كردن

مطلب کالم علماء را ميآورم:

حاكم شرع نيست .بعد ايشان درمساله دوم بيان

که که تصرفاچ و معامالچ محجور منوط به اذن ولي

مالي محجور است وحق ندارد تعهدمالي بکند « كما أن

اوست چنانچه صاحب جواهردربحث شرايط متعاقدان

السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته بأن

(درکتاب اجاره) ميفرمايد «:من شرائط اإلجارة [أن

يتعهد ماال أو عمال» فال يصح اقتراضه و ضمانه ،و ال

يكون المتعاقدان] مالكين [كاملين] بالبلوغ و العقل و

بيعه و شراؤه بالذمة و ال إجارة نفسه ،و ال جعل نفسه

االختيار [جائزي التصرّف] لعدم الفلس و السفه و

عامال للمضاربة و نحوها وهم چنين ميفرمايند منظور

نحوهما من أسباب الحجر ...و المراد من شرطية ما ذكر

ازعدم نفوذ تصرفاچ او عدم استقالل اوست اما اگر

شرط صحّة العقد بالنسبة إلى بعض ،فيفسد العقد

بااذن واجاذه ولي باشد تصرفاتش صحيح است« مسألة

بفقده ،و شرط نفوذ العقد بالنسبة إلى آخر ،فال يفسد

 3معنى عدم نفوذ تصرفاچ السفيه عدم استقالله ،فلو

العقد حينئذٍ بفقده آناً ما ،بل تبقى قابلة للتأثير إلى آن

كان بإذن الولي أو إجازته صح و نفذ» (امام خميني بي

حصوله ،كما في عقد المكره و الفضولي و السفيه و

تا.)18 ،

المفلّس و نحوهم ،كما أنّه كذلك في البيع الذي لم نعثر
على ما يصلح للفرق بينه و بين اإلجارة في ذلك

كله»[.

(شاهرودي.)87 :1389 ،

درجامع المقاصد امده است «:و يمنع من التصرفاچ
المالية و إن ناسبت أفعال العقالء كالبيع و الشراء بالعين،
أو الذمة ،و الوقف و الهبة ،و اإلقرار بالدين و العين»[.

ايشان ميفرمايد:ازشرايط اجاره اين است که

همانطوري که از عبارچ محقق هم ظاهر ميشود اين

متعاقدين مالک ،بالغ،عاقل،مختار وجايز التصرف باشد

است که محجور نسبت به تصرفاچ مالي مانند بيع

يعني ملس،محجور ومانند اين ها نباشد بعد مينويسد

وشراءعين وذمه ووقف وهبه اقرار به دين وعين ممنوع

مراد ازاين شرايط برخي شرط صحت است که اگر

التصرف است.

نباشد عقد باطل است وبرخي ديگر شرط نفوذاست که

اما صاحب جواهر يک قاعده کلي را نسبت به

درنتيجه بانبوداين نوع دوم عقد صحيح است اما نافذ

تصرفاچ محجور بيان داشته وادعاي عدم خالم هم

نيست يعني قابليت وشانيت تاثير رادارد اگر ان شرطش

نموده است بدينصورچ«:والظابط المنع من التصرفاچ

حاصل شودمانندعقدمکره وفضولي که فاقد رضايت

الماليه بال خالف اجده فيه،بل يمکن تحصيل االجماع

است وعقدمحجور که حق تصرف نداردچنانچه دربيع

عليه( [».صاحب جواهر  .)68 ،1411ضابطه کلي درباره

هم همينطور است وفرقي بين بيع واجاره ازلحاظ

محجور اين است که محجور را ازتمامي تصرفاچ مالي

شرايط وجدندارد.امام خميني هم درتحرير الوسيله
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1ـ ديدگاه اماميه :علماي اماميه نظرش براين است

ميداردکه محجور حتي درذمه اش هم نسبت به امور
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ممنوع اعالم کنيم وکسي را با اين نظريه مخالف نيافتم

نسبت به اموريکه به نفع اوست احتياج به اجازه

بلکه ممکن است اين مساله اجماعي باشد.

سرپرست ندارد.

قاعدهي کلي عدم نفوذ قراردادهاي محجور در
امور مالي خود و نفوذ آن در امور غيرمالي است.

بحث و نتيجه گيري

مطابق مادهي  1214ق.م.کاعالم ميدارد «:معامالچ

در يک نتيجه گيري بايد گفت که نهاد قيموميت از

وتصرفاچ غيررشيد دراموال خود نافذ نيست مگر با

جمله نهادهايي است که به منظور حمايت از

اجازه ولي يا قيم او اعم از اينکه اين اجازه قبالً داده

محجورين و اداره امور مالي آنها تاسيس گرديده است،

شده باشد يابعداازانجام عمل،معذالک تملکاچ بال

زيرا محجورين به دليل آنکه اهليت الزم را براي اداره

عوض از هرقبيل که باشد بدون اجازه هم که باشد نافذ

امور خود را ندارند ،ممنوع التصرف ميباشند به همين

است» محجور را نيز مانند معامالچ صغير مميز بايد به

دليل در حقوق مدني ايران ،نهادهايي براي حمايت از

دوگونه تفکيک کرد.

آنها و جلوگيري از نقصان اقتصاد جامعه تاسيس شده
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معامالتي که سبب تصرف در اموال و حقوق مالي

است .مساله محجورين و حمايت از آن از آغاز اسالم

محجور است و معامالتي که تملک بالعوض محجور

مورد توجه فقه اسالمي بوده و قانون مدني جمهوري

را همراه دارد ،معامالچ گونهي نخست غيرنافذ است

اسالمي ايران نيز نشاچ گرفته از فقه اسالمي است و

که با تنفيذ سرپرست او يا خود او پس از رفع حجر

مساله حمايت از محجورين را مورد عنايت و توجه

معتبر و نافذ ميشود و معامالچ گونهي دوم نيز مستقالً

کامل قرار داده است .در برخي نظام هاي حقوقي مانند

و بدون نياز به تنفيذ بعدي نافذ است( .شهيدي ،1377

کامن ال ،مسووليت محجورين و سرپرستان ايشان تابع

.)77

مقرراچ عام مسووليت مدني است و قواعد خاصي در

براي روشن شدن وضع محجور و مشخصاچ

اين زمينه وجود ندارد ،اما در حقوق ايران گرچه

حجر او توجه؛ به چند نکته مهم و ضروري

مسووليت محجورين صراحتا در قانون مدني (ماده

است يک ـ محجور نمي تواند که بدون اذن ،ولي يا

 )1216به رسميت شناخته شده است اما با تصويب

قيم در اموال و حقوق مالي خود تصرف کند .ولي

قانون مسووليت مدني پس از آن ،با طرح موضوع

تخلّف از اين قيد موجب بطالن معامله نيست و

مسووليت سرپرست محجورين ،تعارضاتي حادث شده

نمايندهي قانوني او اختيار دارد که اعمال سابق را تنفيذ

که از ديد حقوقدانان نيز پوشيده نمانده است.

کند.دوـ حجرمحجور دراعمال حقوقي او درمواردي
است که محجور بخواهد مالي را ازملک خود خارج

قانون مدني ايران محجورين را به سه دسته
طبقهبندي کردهاست:

کند ام اگر بخواهد مالي را مجاناً بدست بيائرد چون

صغار (جمع صغير) ،در اصطالح فقه و حقوق

چون باعث افزايش دارايي او ميشود وخالف

اسالمي به کسي اطالق ميگردد که به سن بلوغ شرعي

مصلحت نيست پس او مستقالً هم ميتواند استيفاءحق

نرسيده باشد .اين سن بلوغ براي پسران  ۱۵سال و

نمايدونياز به کسب اجاذه ازسرپرست ندارد .نتيجه

براي دختران  ۹سال تمام ميباشد .اما در قانون مدني

اينکه حجر محجور باتوجه به قانون مدني نسبي است

به اشخاص زير  ۱۸سال

صغير ميگويند.

يعني نسبت به معاالتي که باعث خروج مال ازملک او

اشخاص غير رشيد ،مطابق قانون غير رشيد

ميشود تصرفاتش منوط به اذن ولي او ميباشد اما

يا سفيه کسي است که تصرف او در اموال و حقوق
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مالي خودش

عقاليي

نباشد

مثالً

اسرافکار

يا قمارباز باشد.

تصرفاچ در برخي از عقايد و ممنوعيت آنها در پارهاي
ديگر عقايد و.....

مجانين (جمع مجنون) مجنون کسي است که قوه

بنا به عقيدهي بيشتر فقها ،براي خروج فرد از

عقل و درک نداشته و به اختالل قواي دماغي مبتال

محجوريت دو عامل بلوغ و رشد ضروري ميباشد ،هر

بوده و مختل المشاعر است.

کدام از اين عوامل به تنهايي شرط الزم در پايان

محجورين در نظام حقوقي ايران از طرق مختلف

محجوريت قلمداد ميشوند اما شرط کافي به شمار

مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته اند .بخشي از اين

نمي آيد .با پايان يافتن محجوريت فرد محجور و يا با

حمايت ها به صورچ بطالن يا عدم نفوذ اعمال

عزل قيم با تحقق موارد ذکر شده در مادهي ۱۲۴۸

حقوقي محجور است .عالوه بر اين ،مصلحت

قانون مدني ،قيومت نيز پايان ميبايد.

امور آنان و مامور به انجام دادن اعمال حقوقي به

جوامع و کاهش يافتن سطح انتظارهاي خانواده و

نمايندگي از آنان باشند .بدين منظور ،قانونگذار

جامعه از بچه ها و به ويژه حضور طوالني مدچ

نهادهايي شامل واليت قهري ،وصايت و قيمومت را

فرزندان در خانواده شايسته است که در مورد سن بلوغ

براي حمايت از محجورين پيش بيني کرده است.

دختران تغيير عقيده داد .در مورد صغير بايد گفت :از

چنان که تاکنون اشاره شد ،صغر و سفاهت از مهم

آنجا که برخي از بچه ها تا قبل از سن بلوغ ،توانايي

ترين اسباب حجر به شمار ميآيند که در متون متفاوچ

کافي براي اداره کردن امور مربوط به خود را مييابند؛

فقهي و حقوقي بسياري به آنها پرداخته شده است.

بنابراين گمان ميرود پذيرش اعمال صغير يا اجازهي

اختالف نظرهاي بسياري در اين زمينه نه تنها در ميان

ولي ،صحيح باشد همان گونه که تصرفاچ غيررشيد را

شيعه و سني بلکه در ميان فرقه هاي مختلف اهل سنت

در محدودهي امور مالي به اذن ولي ميدانند.

نيز وجود دارد تا جايي که گاهي اوقاچ اين نظرها در
مقابل هم قرار ميگيرند .براي نمونه در سن بلوغ

پيشنهادات

دختر ،بيشتر فقهاي اماميه  ۹سال را قبول دارند و

پيشنهاد ميشود با توجه به اسناد بين المللي و

حنفيان اين سن را تا  ۱۸سالگي باال برده اند و يا در

الگوبرداري از کشورهاي پيشرفته ،ضعف هاي حقوقي

مسألهي تصرفاچ صغير مميز گاهي او را از تمام

مربوط به نقش قيم در اداره اموال محجورين مرتفع

تصرفاچ به جز امور رايگان منع ميکنند و گاهي

گردد.همچنين پيشنهاد ميشود رويکرد فقها در قوانين

اوقاچ تصرفاچ او را وابسته به اذن ولي ميدانند ،در

ايران پررنگتر شود.

مورد غيررشيد نيز گاهي همهي امور مالي او را منع
کرده و گاهي وابسته به اذن ولي ميدانند.
قانون مدني ايران در اکثر موارد از فقه اماميه پيروي
کرده است (هر چند در بين خود اماميه نيز تفاوچ
عقايد بسياري به چشم ميخورد) .در نظرهاي فقهاي
شيعه نيز ابهاماتي وجود دارد؛ مانند :مسألهى بلوغ
دختر ،مجاز بودن صغير مميز و غيررشيد در اعمال

منابع و ماخذ
قرآن کريم
ابن ادريس حلي ،ابو جعفر محمد بن منصور ،السرائر،
بي جا ،موسسهي انتشاراچ اسالمي۱۴۱۱ ،ق.
ابن رشد ،محمد بن احمد ،بدايه المجتهد و نهايه
المقتصد ،بي جا ،دار الفكر۱۴۱۵ ،ق.
ابن منظور افريقي مصري ،محمدبن مكرم ،لسان العرب،
قم ،نشر ادب الحوزه۱۳۶۳ ،ق.
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محجورين ايجاب ميکند که اشخاصي موظف به اداره

در حال حاضر با توجه به تغييراچ چشم گير

 / 92زهرا پروانه ـ زيور جليليان

امامي ،سيد حسن ،حقوق مدني ،تهران ،کتابفروشي

زحيلي ،وهبه ،الفقه السالمي وادلته ،دمشق ،دار الفكر،
۱۴۱۸ق.

اسالميه۱۳۷۶ ،ش.
اوصياء ،پرويز ،)۱۳۸۱( ،تدليس و مطالعه تطبيقي آن

ساکت ،محمدحسين ،شخصيت و اهليت در حقوق
مدني ،مشهد ،نشر ساکت۱۳۷۰ ،ش.

در حقوق فرانسه ،انگليس ،اسالم و ايران ،انتشاراچ
دانشگاه تهران (منتشر شده توسط تحوالچ حقوق

شافعي (امام) ،کتاب االم ،بيروچ ،دار الفكر۱۴۰۳ ،ق.

خصوصي) ،چاپ چهارم.

صفايي ،سيد حسين قاسم زاده ،سيدمرتضي ،حقوق

انصاري ،مسعود ،طاهري ،محمد علي ،دانشنامهي
حقوق خصوصي ،تهران ،محراب فکر۱۳۸۲ ،ش.

مدني (اشخاص و محجورين) ،تهران ،سمت.۱۳۸۰ ،
صفائي ،سيدحسين و قاسم زاده ،سيدمرتضي؛ حقوق
مدني اشخاص و محجورين ،تهران ،انتشاراچ سمت،

بحراني ،يوسف بن احمد ،الحدائق الناضره ،قم ،جماعه

 ،۱۳۸۲چاپ هشتم ،ص۳

المدرسين ،بي تا.

باريکلو ،عليرضا؛ اشخاص و حمايتهاي حقوقي آنان ،فاطمي ،سيد محمد مهدي ،حجر در حقوق مدني ايران،
تهران ،انتشاراچ مجد ،۱۳۸۷ ،چاپ اول ،ص ۱۸
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جعفري لنگرودي ،محمدجعفر،

( ،)۱۳۶۳حقوق

قم ،چاپخانهي حکمت ،بي تا.
کاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدني

تعهداچ ،جلد  ،۱انتشاراچ دانشگاه تهران ،تهران.

قراردادها) ،تهران ،نشر انتشار با همکاري بهمن برنا،

جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،)۱۳۹۲( ،تأثير اراده در
حقوق مدني ،گنج دانش ،تهران.
جعفري لنگرودي ،محمد جعفر ،مبسوط در ترمينولوژي

(قواعد عمومي

۱۳۷۶س.
کاتوزيان ،ناصر ،)۱۳۷۷( ،ايقاع ،نشر دادگستر ،تهران.
کاتوزيان ،ناصر ،)۱۳۸۸( ،دوره مقدماتي حقوق مدني
(درسهايي از عقود معين) ،جلد  ،۱گنج دانش ،تهران.

حقوق ،تهران ،کتابخانه گنج دانش۱۳۷۸ ،ش.
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق،

کاتوزيان ،ناصر ،)۱۳۷۹( ،قواعد عمومي قراردادها،

تهران ،انتشاراچ گنج دانش ،۱۳۷۸ ،چاپ دهم،

جلد دوم ،شرکت سهامي انتشار با همکاري بهمن

ص۳۷۸

برنا ،تهران.

حسيني سيستاني ،سيد علي ،مسائل المنتخبه ،قم ،المهر،

ماوردي ،علي بن محمد ،الحاوي الكبير في فقه مذهب
اإلمام الشافعي ،بيروچ ،دارالکتب العلميه۱۴۱۴ ،ق.

۱۴۱۳ق.
خميني ،حسن و داوودي ،رشيد ،)۱۳۹۱( ،بررسي

مدني ،سيدجالل الدين؛ حقوق مدني ،بررسي

حقيقت شرعيه با رويکردي بر نظر امام

مشخصاچ اشخاص و محجورين ،تهران ،انتشاراچ

خميني

(ره) ،پژوهشنامه متين،۱۹-۶۰ ،)۵۷( ،

تهران.

پايدار ،۱۳۸۵ ،چاپ اول ،جلد،۷ص.۶۸
محقق حلي ،جعفر بن حسن ،شرائع االسالم في مسائل

خميني ،سيد روح اهلل ،)۱۴۲۱( ،البيع ،مؤسسه تنظيم و
نشر آثار امام خميني ،تهران.

الحالل والحرام ،تهران ،نشر استقالل۱۴۱۲ ،ق.
موسوي خميني ،روح اهلل ،تحرير الوسيله ،تهران ،مكتبه
االعتماد۱۴۰۳ ،ق.

خميني ،سيد مصطفي ،)۱۴۱۸( ،تحريراچ في االصول،
جلد  ،۱مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)،

يادداشتها

قم.

1

زبيدي ،سيد محمد مرتضي ،تاج العروس ،بيروچ ،دار
الصادر ،بي تا.

2
3

«إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى اهلها»
«هَل في ذلك قسم لذی حجر» (فجر)۶/
«المحجور عليه شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله» (شرائع االسالم،
)342/2

