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چكيده
يكي از موضوعاتي كه از جنبههاي فقهي ،حقوقي واجتماعي قابل بحث و بررسي ميباشد ،موضوع «حجر» و اهميت
و كاربرد آن ميباشد .حجر به معني منع از تصرفات مالي و محجور در شرع كسي است كه از تصرف كردن در اموالش منع
شده باشد .اسباب حجر بنابه قول مشهور فقهاء اماميه عبارتند از :صغر ،سفاهت ،جنون ،مرض متصل به موت  ،ورشكستگي
و ...كه با فقه مذاهب اربعه اندكي تفاوت دارد بطوري كه ابوحنيفه سفاهت را جزء اسباب حجر نميداند و يا حنابله عالوه بر
اسباب فوق ،زوجه را به طور مطلق در تصرف بر زائد ثلث محجور مي داند.براي رفع ،حجر فقهاي اماميه دو شرط بلوغ و
رشد را الزم مي دانند و فقهاي اماميه و اهل سنت در اين مسأله اتفاق نظر دارند بجز شافعي كه رشد را اصالح مال و دين
مي داند ودر خصوص حجر صغير و مجنون اكثر فقها متفقالقولند كه اعمال حقوقي صغير غير مميز باطل و بالاثر است و
اختالف نظر در معامالت صغير مميز كه با إذن ولي نافذ است و حجر مجنون مانند صغير غير مميز است و از تمامي
تصرفات ممنوع مي باشد  .در اين پژوهش به اثر حجر در مرض متصل به موت نيز پرداخته شده كه بنا به نظر اكثريت فقهاء
تصرفات بيمار از ثلث ،جايز است و بيشتر از آن ممنوع ميباشد مگر اينكه وراث رضايت دهند مي توان گفت كه فقهاي
متأخرين اماميه با مذاهب اربعه هم عقيده هستند بطوري كه تصرفات بيمار را از ثلث نافذ مي دانند و نيز اثر حجر ور شكسته
و داليل مخ الفان و موافقان در باره حجر آن بيان گرديده و اشاره كوتاهي نيز به موضوع نكاح در برخي موارد حجرشده و
نظرات هر يک از فقهاي اسالمي مورد بررسي قرار گرفته است.
کليدواژه ها :حجر ،آثار ،احكام ،مذاهب خمسه.

 تاريخ دريافت 94/3/2 :تاريخ پذيرش94/11/10 :
 - 1دانش آموخته كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز(.نويسنده مسئول)
 - 2استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،ايران ،تبريز.
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مقدمه
هر فردي از افراد جامعه حقّ مالكيت دارد بطوري كه در قرآن كريم ،خداوند ميفرمايد« :لِلرّجال نصيبٌ ممّا اكتسبوُا و
لِلنّساء نصيبٌ ممّا إكتسبنَ» (نساء )32 /براي مردان و زنان بهره و نصيبي است از آنچه كه كسب كردهاند.
افراد بشر در يک مرحله از زندگي خود،حق تصرف اموال خويش را ندارند ،مانند :صغير و ممكن است بعد از بلوغ
رشد كافي براي ادارة امورات خود نداشته باشد كه در اينصورت محجور ناميده ميشود .محجور كسي است كه نميتواند در
اموال خود ،تصميم بگيرد و در اين امور ،نيازمند به نظارت و اذن وليّ ميباشد شارع مقدس براي هر فردمحجوري بخاطر
حفظ مال و جلوگيري از هدر رفتن آن قوانيني را وضع كرده است.
پس حجر در مواردي است كه سبب از بين رفتن مال باشد .تضييع مال و اسراف و تبذيرآن از طرف خداوند به شدت
مورد نكوهش واقع شده است به گونهاي كه در قرآن كريم خداوند ،مبذرّين را برادران شيطان معرفي كرده است« .اِنّ
المبذّرينَ إخوان الشياطين» (اسراء .)27/بدين ترتيب بحث پيرامون حجر و محجورين از اهميت ويژهاي برخوردار است،
كه موضوع آن حقوق انساني و حفظ اموال اوست ،كه نظرات مذاهب خمسه در آن خصوص هدف موضوع تحقيق را
تشكيل ميدهد و حجر شامل همة انسانها ميشود چون افراد در دورة طفوليت يک دورة محجوريت را ميگذرانند .لذا
بحث دربارة حجر مفيد و كاربردي خواهد بود و فايدة ديگر حجر عالوه بر حفظ و نگاهداري جان و مال شخص محجور
سعي در تعليم و تربيت و بهبود حال محجور و نيز جلوگيري از ضرر رساندن به شخص ديگر است (دكتر مهدي فاطمي،
 ،1345ص  .)31فقهاي مختلف حجر در مذاهب خمسه را در جاي جاي كتب فقهي متعددي ،به رشته تحرير در آوردند
از جمله محقق حلّي در الشرائع االسالم ،شهيد ثاني در شرح لمعه  ،شيخ طوسي در المبسوط ،احمد ابن قدامه مقدسي در
المغني ،عبد الرحمان الجزيري در الفقه علي المذاهب األربعةو ديگران .هدف ما نيز در اين نوشتار سعي بر آن است ضمن
ترتيب و جمع آوري نظرات فقهاي مختلف در باره اثر حجر صغير ،جنون ،سفيه  ،مرض متصل به موت و حجر ور
شكسته به صورت مختصر به بيان اشتراكات و اختالفات حجر در بين مذاهب خمسه پرداخته و اشاره ايي كوتاه به اثر
حجر در مورد نكاح كه داراي اهميت است در بعضي موارد حجر مورد بررسي قرار گرفته است.
اين مقاله به روش كتابخانهايي و توصيفي كه در آن از بررسي تحليلي كتب فقهي و حقوقي استفاده شده است .كه با
مطالعة كتب فقهي و تطبيق آن با يكديگر مطالب جمعبندي شده و مورد بررسي قرار گرفته است.
مفهوم حجر
براي تبيين موضوع «حَجر» الزم است ابتدا معناي لغوي و اصطالحي آن مختصري تعريف شود وسپس موضوع آن
مورد بررسي قرار گيرد.
لفظ «حَجر» به سكون «جيم» و به فتح و ضم و كسر «حاء» استعمال شده است به فتح حرف اول به معني بازداشتن و
منع بكار رفته است .و به كسر يا ضم حرف اول حرام را گويند ،چون چيز حرام به جهت ممنوع بودن «حِجر» ناميده ميشود.
و با كسر اول عقل گفتهاند چون انسان را از كارهاي زشت باز ميدارد (ابن منظور ،1414 ،ج ،1ص 167و راغب ،1388 ،ص
.)107
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همچنانكه در قرآن كريم آمده است« :يومَ يرونَ المالئكه البشري يومئذٍ لِلمجرمين و يَقولون حِجراً محجوراً .روزي كه
مجرمان فرشتگان را ببينند ،در آن روز بشارتي از فرشته نيافته ،بلكه آنها گويند :محروم و ممنوع از رحمت خداوند و بهشت
خواهند بود( .فرقان )22 /پس اين كلمه به معناي نوعي ممنوعيت و منع به كار رفته است.
حجر در اصطالح فقه اماميه ،منع از تصرفات مالي است ،كه صاحب شرايع در اول باب الحجر اين عبارت را آورده
است.
حجر همان منع است و محجور عليه در شرع كسي است كه از تصرف كردن در اموالش منع شده باشد (محقق حلّي،
 ،1374ج  ،1ص .)230
صاحب جواهر ميفرمايد :محجور شرعي كسي است كه نزد شرع ،ممنوع از تصرف در مالش باشد ولو آن كه
محدوديت تصرف مربوط به بخشي از اموال باشد (نجفي ،1404 ،ج ،26ص.)3
معناي حجر در مذاهب اربعه
برخي از فقهاي اهل سنّت حجر را به معني عام تعريف كردهاند ،از نظرحنفي حجر عبارت است از ممنوعيت
مخصوص كه به شخص خاص تعلّق ميگيرد در موردتصرف معيني ،يا آنكه از نفوذ آن تصرف جلوگيري كند (جزيري،
 ،1426ج ،2ص .)190از نظر مالكي حجر صفتي است كه محكوميت به آن را شرع صادر ميكند و اين محكوميت از نفوذ
تصميمات و تصرفات محجور موصوف به صفت حجر ،در ارتباط با غيرقوت روزانه جلوگيري ميكند ،يا آنكه مانع نفوذ آن
در تبرعات زايد بر ثلث اموال (مريض) ميگردد(همان).و از نظر شافعي حجر شرعاً به معناي منع از تصرف در مال به جهات
خاصي است ،پس اگر تصرف غيرمالي باشد .با آوردن كلمة «في المال» تصرف در غير آن حجر نيست .پس تصرف سفيه و
مفلس و مريض در امور ديگري صحيح است ؛مانند :خلع ،طالق و اقرار كه موجب عقوبت بدني ميشوند [نه عقوبت مالي]
(همان).و از نظر حنابله حجر آن است كه مالک را از تصرّف در اموالش منع كنند ،خواه منع كننده شارع باشد ،همانند منع
صغير ،مجنون و سفيه ،يا آنكه حاكم او را منع كند مانند :منع حاكم از تصرّف مشتري در مال او ،تا زمانيكه ثمن را پرداخت
نمايد (همان).
با توجه به نوع ممنوعيت شخص در تصرفات خود و فلسفة مبناي حقوقي آن ميتوان تقسيماتي براي حجر ذكر كرد.
حجر عام و حجر خاص
در يک تقسيم بندي كلي حجر را به دو قسمت عام و خاص ميتوان تقسيم كرد.
 -1حجر عام :منظور از آن اين است كه شخص عالوه بر امور مالي از ساير تصرفات نيز ممنوع باشد ،مانند صغير و
جنون.
 -2حجر خاص :منظور از آن اين است كه شخص پارهاي از تصرفات ممنوع ميباشد مانند :سفه (نجفي ،1404 ،ج
 ، 26ص .)4
حجر حمايتي و حجر سوءظنّي
مواردي كه حمايت از محجور مدّنظر است حجر از نوع حمايتي ميباشد و مواردي كه مراد حيات حقوق ديگران
است حجر از نوع سوءظنّي ميباشد.
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طبيعي است كه حجر و عدم اهليت صغار و مجنون و غير رشيد از نوع حمايتي خواهد بود .زيرا اين اشخاص به دليل
كمي سنّ و كمبود و نقصان قواي دماغي نميتوانند امور خود را آنطوري كه شايسته است اداره كنند.
ولي در حجر سوء ظنّ هدف ،حمايت از حقوق ديگران است كه عدم اهليت تاجر ورشكسته از نوع حجر سوء ظني
ميباشد زيرا حقوق طلبكاران مدّنظر ميباشد.
صاحب جواهر ميگويد:حجر دو نوع است :كسي كه نسبت به حقّ خودش محجور است؛ مانند صبّي ،مجنون و سفيه
و كسي كه نسبت به حق ديگري محجور است مانند ورشكسته (همان).
مستندات فقهي حجر در مذاهب خمسه
کتاب
در قرآن كريم ،آياتي وجود دارند كه مورد استناد فقها دربارة حجر ،قرار گرفته است :اولين آيه «وَالتُوتُوا السّفَهاءَ
اموالكُم الّتي جَعَلَ اهللُ قياماً و ارزقُوهُم فيها و اكسُوهُم وَ قُولُوا لَهُم قَوال مَعروفاً» اموال سفيهان را كه خداوند آن را ماية
استواري قرار داده است به آنان نسپاريد و از [آن مال] خوراك و پوشاك آنان را تامين و با آداب نيكو با آنان سخن گوييد»
(نساء /آيه .)5
منطوق اين آيه داللت بر عدم جواز واگذاري اموال به سفيهان است و مفهوم آن اين است كه شرط تصرف مالي ،رشد
است ،افراد فاقد رشد نميتوانند استقالل مالي داشته باشند (ابن زهره،1374 ،ص.)327
فقها اهل سنت مشروعيت حجر را به اين آيه استناد كرده انداز جمله از حنبلي آمده است كه :آيه شريفه« وَال توتوا
السفهاءأموالهم» اختصاص به اولياء محجورين دارد زيرا آنان بر محجورين قائم هستندوامورات آنهارا اداره ميكنند (شيباني،
بي تا  ،ج،2ص)436
دومين آية شريفه كه به حجر داللت ميكند :خداوند متعال ميفرمايد« :وابتلوا اليتامي حتّي اذا بَلَغُوا النكاحَ كان آنَستُم
مِنهُم رُشدا فاٌ دفَعُوا اليهم اموالَهُم» آزمايش كنيد يتيمان را تا آن زمان كه به سنّ ازدواج برسند .پس اگر در آنان رشدي يافتيد،
اموالشان را به ايشان برگردانيد(.نساء .)6 /منظور از رشد مصالح مالي و عدالت ديني است كه اگر فرد عدالت ديني را رعايت
نكرد محجور مي شود كه نظر شافعي و حسن بصري و ابن منذر همين است(عالمه حلي1388 ،ه.ق ،ج ، 2ص.)75
روشن است كه رشد شرط است و هدف حجر ،بلوغ و رسيدن به حدّ ازدواج است كه به مجرد بلوغ استقالل مالي
پيدا ميكند.
سومين آية شريفه كه به حجر داللت دارد سورة انعام آيه  152و سورة اسرا آيه  34است «والتَقرَبُوا مالَ اليتيمَ الّا بِالّتيِ
هيِ أحسَنُ حَتّي يَبلُغَ اُشدَّهُ»...
به مال يتيم نزديک نشويد مگر به نيكوترين وجهي ،تا به حدتّ رشد [بلوغ جنسي و رشد عقلي] برسد.
و آيات زيادي كه همگي بر محجوريت داللت ميكنند.
سنّت
عالوه بر ادّله آيات ،روايات و احاديث زيادي دربارة حجر وجود دارند كه در كتب معتبر فقهي و روايي مورد بررسي
قرار گرفته و به اتفاق فقهاي اسالم«،سنّت» دومين منبع استنباط احكام است.
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از اميرالمومنين (ع) روايت شده است كه حضرت قضاوت فرمودند كه نوجوان نادان و خراب كننده تا زمانيكه آگاهي
پيدا كند .از حيث مالي در ممنوعيت باشد (حرّعاملي ،1409 ،ج  ،18ص  41و ج  ،3ص .)28
اسباب حجر در فقه اماميه
فقهاي اماميه در كتاب حجر شش سبب را ذكر ميكنند كه به اسباب ششگانه معروف است.
اين اسباب عبارتند از -1 :صغر -2 ،سفه -3 ،جنون -4 ،افالس (ورشكستگي)  -5مرض متصل به موت -6 ،بردگي
(رقيّت) (شهيد ثاني ،1389 ،ج  ،5ص .)97
و قانون مدني ماده  1207به بردگي بعنوان يكي از اسباب حجر به آن اشاره نكرده ،بنابه سالبه به انتفاء موضوع بودن
آن است و عالوه بر آن ذكر آن در قانون مدني در حقيقت به رسميت شناختن چنين پديده ناپسند است.به همين جهت ما نيز
در اين مقاله به ذكر آن نمي پردازيم.
اسباب حجر در مذاهب اربعه
در فقه عامه ،اسباب حجر اندكي با فقه اماميه تفاوت دارد كه معموالً به سه گروه محدود ميكنند؛ مانند :صغر ،جنون و
سفه و ضمناً به برخي اسباب حجر ،مانند :بردگي ،مرض متصل به موت و مفلّس اشاره ميشود .و در برخي موارد نظر خالف
ديده ميشود.
مثالً ابوحنيفه سفاهت را از اسباب حجر نميداند (جزيري ،1426 ،ج  ،2ص  )191و اين  ،تنها نظر ابوحنيفه است و
در حجر صغر و جنون فقهاي مسلمين متفق القولند و حنابله عالوه بر اسباب فوق ،حجر زوجه را از اسباب حجر ميدانند و
معتقد هستند كه مبلغي كه زوج براي او منظور كرده بيشتر از ثلث آن نباشد يعني زوجه بر ثلث مال تصرف دارد(همان).
كتاب «مدونه الفقه المالكي و ادلّته» اسباب حجر را عالوه بر عوامل ششگانه ،نكاح در حق زوجه را اضافه كرده و
علت حجر زوجه را به آيه  34سوره نساء استناد كرده است  ،همانگونه كه خداوند ميفرمايد« :الرّجالُ قوامّون علي النساء»
مردان را بر زنان سرپرست و قوام قرار داده است .و روايتي از نجاري و مسلم در اين زمينه وارد شده است (دكتر
غرياني ، 1423ج  ،3ص .)674در حاليكه به نظر فقهاي شيعه سرپرستي مرد در خانه نشانة حجر زن نيست بلكه قوامّون از
اين جهت است كه مهريه و حق نفقه دادن بر عهدة مرد ميباشد ( عالمه طباطبايي  ،1402 ،ج،4ص.)181
انواع محجورين و حجر آنان در فقه اسالمي
بطور معمول در فقه اسالمي نخستين گروه محجورين كه از آنها صحبت ميشود ،صغار هستند صغار به محجوريني گفته مي
شود
كه حكم ممنوع بودن از تصّرف ،به جهت رعايت حقوق و منافع و مصالح آنان ،مقرر گرديده است و اين حكم ممنوع از
تصرّف مال ،در حقيقت يک حمايت حقوقي است نه محدوديت ؛يعني براي ولي يا قيّم يا حاكم يک مسئوليت است ،كه بر
اساس احكام فقهي و با رعايت اعمال حقوقي و حفظ و نگهداري ،اموال آنان را بر دوش بكشند تا پذيرش و ظرفيت اين
مسئوليت در كودكان ايجاد شود.
مفهوم صغير و آثار او
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صغير در لغت به معناي كوچک و خرد است راغب گويد :صغير يعني كوچک و خرد و اندك ،همچنانكه در قرآن
آمده است« :وقُل ربّ ارحمها كما ربياني صغيراً» اسراء (24/راغب ،1388،ص .)253
و در اصطالح به كسي اطالق ميشود كه به سنّ بلوغ نرسيده و كبير نشده است صغير متضاد كبير است (همان).ر در
فقه صغير كسي است كه به حد بلوغ نرسيده باشد و از تصرف در اموال خود ممنوع خواهد بود .اگر چه در كمال تميزي و
رشد باشد و تصرفاتش در نهايت سود و صالح صورت گيرد (امام خميني ،بيتا ،ج  ،3ص .)21
صغير مميّز و صغير غيرمميّز
صغير مميز كسي است كه داراي قوةي درك و تميز نسبي باشد و به سنّ بلوغ نرسيده باشد سود و زيان را ميتواند از
هم تشخيص دهد  ،و صغير غيرمميز نيز به صغيري گفته ميشود كه داراي قوهي درك و تميز نيست ،سود و زيان را تشخيص
نميدهد و به سنّ بلوغ نرسيده است (.صفايي ،1389،ص )175
مادة  943تحريرالمجله مينويسد:
صغير غيرمميز كسي است كه خريد و فروش را نميفهمد يعني كسي است كه نميداند فروش باعث سلب مالكيت و
خريدن به دست آوردن آن است و فرق نميگذارد بين زيان فاحش آشكار ،مانند ضرر در به ميزان پنج دهم و بين ضرر كم ،و
كسي كه بين اينها را فرق ميگذارد صغير مميز گفته ميشود (كاشف الغطاء ،1425 ،ج  ،3ص  . .)209اكثر فقها در اين مسأله
متفقالقولند كه اعمال حقوقي صغير غير مميز باطل و بالاثر است وفقها در نافذ بودن معامالت صغير مميز اختالف نظر دارند.
فقهاي اماميه اعمال حقوقي صغير مميز را نافذ مي دانند و به شرطي كه منجر به نفع وي شودمانند قبول
هبه(همان،ص)225
شافعي نيز بر اين عقيده است و فقهاي حنفيه گفته اند تصرفات صغير مميز،بدون اذن ولّي جايز است به شرطي كه
منجر به نفع وي شودمانند قبول هبه و تصرفاتي كه احتمال سود ضرر باشد مانند خريد و فروش ،جز با اذن ولّي صحيح
نيست و حنابله گفته اند تصرفات صغير مميزبا اذن ولي او صحيح است و تصرفات صغيرغير مميزبه چيز كم ارزش صحيح
بوده هر چند ولّي اذن ندهد( مغنيه ،1379،ج ، 2ص .)395
مفهوم رشد
رشد در لغت ،به معناي راه راست و هدايت و ضدگمراهي و هدايت فكري تفسير كردهاند .ولي از نظر فقهاي اماميه
اصطالحا عبارت است از  ،ملكه نفساني كه اصالح مال و جلوگيري از تباه ساختن و صرف آن در راههاي غيرعقاليي را
اقتضاء كند (همان).
منظور از ملكه ،چنين استنباط ميشود كه صفت ثابت در نفس است كه حالت دائمي دارد و زودگذر نيست.
براي اينكه حجر صغير بر طرف شود فقهاي اماميه بر اين اساس ،دو شرط را ضروري دانستهاند -1 .بلوغ -2 ،رشد.
زمانيكه ملكة نفساني يعني رشد ،همراه با بلوغ باشد حجر از او برطرف ميشود .بنا بر اين «صغير محجور است
مادامي كه دو صفت بلوغ و رشد از او حاصل نشود» (محقق حلي ،1374 ،ج  ،1ص.)230
برخي ديگر از فقهاي اماميه گفته اند« :محجور بودن صغير ادامه مييابد تا وقتي كه كودك بالغ و رشيد شود ،به اين
صورت كه مال خود را اصالح كند به گونهاي كه از يک ملكة نفساني برخوردار باشد كه اصالح مال او را اقتضاء كند و از تباه
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ساختن آن و صرف كردن آن مال در غير راههاي عقاليي ،جلوگيري نمايد» (شهيدثاني ،1389 ،ج  ،5ص .)97
رشد در نظر مذاهب اربعه
رشد نزد جمهور از علماي اهل سنّت كه از حنيفه و مالكيه و حنابله مينويسد :رشد همان اصالح مال است اگر چه شخص
فاسق باشد يعني در ادارة مال و بهرهبرداري از آن و حفظ و اصالح آن آگاهي پيدا كند در اينصورت صحيح است كه تصرف
در آن مال كند و سود و زيان را تشخيص دهد و بدون مصلحت مالش را انفاق نكند و با تبذير و اسراف آن را هدر ندهد .و
دليل آنها به فرمودة خداي تعالي «فان آنستم »...نساء 6 /است (زحيلي 1430 ،ج  ،5ص  ،34به نقل از بدائع . )170/7 :بنابر
اين فقهاي اماميه و علماي اهل سنت مذكور معتقد هستند كه رشد همان اصالح مال است ولي شافعي معتقد است كه  :رشد
اصالح دين و مال است پس اصالح دين آن است كه مرتكب گناه نشود به گونهايي كه بوسيله آن عدالت از بين رود ،يعني
رشد را شرط عدالت دانسته ،و اصالح مال اين است كه مالش را بدون اسراف حفظ كند اگر محرمات را ترك نكند عدالت از
بين ميرود .از گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صغيره خودداري كند .و در معامله و مانند آن مال را ضايع نكند با زيان آشكار
يا مثل اينكه آن را در دريا بياندازد يا در حرام خرج كند .پس اگر صالح دين و مال صغير آميخته شد حجر صغير برطرف مي
شود (همان ،ص  305و جزيري ،1426 ،ج  ،2ص .)194
مفهوم سفه و آثار او
سفيه دومين گروه و دسته محجورين ميباشد.كه حجر آنان محدود به امور مالي است سَفَه در لغت به معناي سبک
عقل و فاقد حلم و ضدحلم است (ابن منظور،1414 ،ج ،13ص . )497
و در اصطالح سفيه كسي است كه اموالش را در اغراض غيرصحيح خرج كند و در معامله گول بخورد (ابنمنظور،1414 ،ج
،6ص  .)347و در النهايه آمده است «انما البغي من سفه الحقّ» يعني مسلماً ستمكار كسي است كه حق را نميداند يعني سفه
متهم به بدي و ستمكاري ميشود و نادان است و نميانديشد (ابن اثير جزري ،بي تا ،ج  ،2ص .)284
از نظر فقهاي اماميه سفيه كسي است كه اموال خود را در مسيري مصرف كند كه با روش عقالء سازگار نيست(محقق
ثاني،1414،ج،5ص)195
سفيه در مذاهب اربعه
عبدالرحمن جزيري در بيان معناي سفيه از ديدگاه علماي اهل سنّت چنين گفته است سفيه نزد حنيفه كسي است كه
مديريت نيكويي در ارتباط با اموالش ندارد و آن را در آنچه حالل نيست و در بطالت و ولخرجي و اسراف هزينه ميكند .و
نيز پول دادن به آوازه خوانها و بازيگرهاست و هر آنچه كه از دايرة عقل و شرع خارج است و نيز اگر اموال خود را در امور
خيريه تمام كند .زيرا خداوند انسان را مكلف به خيرات كرده تا حدي كه شرايط مالي او اجازه دهد .و مالک در تفسير معناي
سفيه گفته است :سفاهت عبارت است ولخرجي و هزينة ناصحيح اموال ( .جزيري ،بي تا،ج  ،2ص  )367و سفيه در نزد
مالک كسي است كه مالش را اسراف كند به پيروي از خواستههايش يا به جهت كمتوجهي به مصالحش اگر چه در دينش
صالح باشد (زحيلي  ، 1430،ج  ،5ص . .)330يكي از نويسندگان معاصر و پيروان مالكي مي گويد:
سفيه كسي است كه در قمار ،خمر و آالت لهو و لعب و يا خرج و اسراف و تبذير در اموال كند و بخشش فراوان در
مال كه مظاهر تبذير است و خداونددر آيه نهي كرده و اهل آن را به برادران شيطان وصف كرده است بنا به آية شريفة
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«والتُبذرُ تبذيرا» (اسراء( )26 /دكتر غرياني ،1423 ،ج  ،3ص . )655و پيروان شافعي ميگويند :سفيه كسي است كه ولخرجي
ميكند و هزينههايي كه منفعت حال يا آينده او را تامين نمينمايد .مانند آن كه مال خود را قمار كند يا در خوشيهاي حرام و
مضرّ به بدن و آبرو و دين ،مصرف نمايد ،و با غبن فاحش معامله كند يا مال را در دريا بياندازد يا در آتش و مانند آن ،و اگر
غذاهايي مناسب او نيست بخورد و لباسهايي مناسب شان او نيست بپوشد و يا مالش را در وجوه خيريه مانند بناي مساجد و
مدارس و صدقه بر فقرا مصرف كند در اين صورت سفيه شمرده نميشود (همان،ص  .)321پيروان حنابله نيز گفتهاند :سفيه
كسي است كه هزينههاي نامناسب و مخارج نامتعادل دارد (جزيري ،بيتا ،ج  ،2ص .)202
مصاديق سفاهت در مذاهب خمسه
سفاهت در مقابل رشد قرار دارد و همان گونه كه قبالً گفتيم رشد يک ملكة نفساني است كه اصالح مال را اقتضاء مي
كند و از هدر رفتن و صرف مال در راههاي غيرعقاليي جلوگيري ميكند.حال اگر اين صفت در فردي حاصل نشود سفيه
شناخته مي شود.
سفيه كسي است كه داراي حالتي كه او را بر حفظ مال و توجه به شأن آن بر انگيزد نباشد،و معامالتش بر اساس
كياست وپرهيز از غبن نباشدو نسبت به فريب خوردن در معامالتش بي توجه است .و اهل عرف وعقال وقتي كه او را نسبت
به تحصيل اموال و مصرف آنها خارج از حال و روش خودشان مي بينند وجدانا او را مي شناسند (امام خميني  ،بي تا ،ج3
ص .)27
شهيد ثاني در مسالک االفهام بر اين عقيده است كه اگر خرج كردن خارج از حدّ معمول باشد موجب سفاهت
نخواهد بود .زيرا اسراف در خيرات صدق نميكند همانگونه كه خير در اسراف نيست (ثاني ، 1273،ج  ،15ص . )152ولي
از يكي ديگر از علماي شيعه نقل شده است كه زياد از حدّ معمول تبذير است و ولخرجي موجب حجر ميشود .و اگر صبي
بالغ شد و اموال خود را در امور خيريه همانند صدقه ،بناي مساجد و مدارس و امثال اينها صرف كند .كه اينها ،از كسي كه در
اين حدّ نيست مثل تاجر و امثال آن تبذير شمرده ميشود و اين اتالف مال است و استناد به آية شريفه «التَجعل يَدك مَغلُوله
الي عُنقُکَ و التَبسُطها كُلَّ البَسط» (اسرا )29 /كه به صراحت لزوم ميانهروي در انفاقات و خيرات داللت ميكند(عالمه
حلي ،1388،ج ، 2ص.)76
بجز شافعي همه علماي اهل سنّت بر اين نظريه متفق القولند كه ولخرجي و انفاق بيرويه موجب سفاهت است مثالً
ابوحنيفه صرف اموال در كارهاي خير ،همانند بناي مساجد ،مدارس و بيمارستانها كند اين خود نيز مصداق سفاهت است و
موجب محروميت از تصرفات و اختيارات مالي ميگردد ،زيرا خداوند متعال ،تنها در صورتي انسان را مكلف به خيرات نموده
كه شرايط مالي وي به اجازه چنين كاري را بدهد و اينگونه نيست كه مال خود را انفاق كند و خودش به خاطر خيرخواهي
ورشكسته شود (جزيري ،1426 ،ج ،1ص .)201
در حديثي از امام صادق (ع) امده است كه با استناد به آيه شريفه «ويسالونک ماذا ينفقِونَ قُل العَفوِ( »...بقره.)219 /
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مراد از عفو ميانهروي در انفاق است به گونهايي كه منجر به اسراف يا بخل نشود و در روايتي ديگر معناي عفو را
مازاد از قوت سال شمرده است 3و قول شافعي منطبق با قول شهيدثاني است كه توضيح داده شد.
مرجع تشخيص سفاهت
نراقي ،عرف را تنها مرجع بازشناسي بيماري سفاهت ميداند و مينويسد:
بطور كلي سخنان اهل لغت و فقيهان ،مبني بر معاني و تعاريف سفاهت و جنون كه ارائه گرديده است .برابر اين
معني ،سفاهت عبارت از :سبكي عقل و كاستي آن و عرف نيز اين معني را تاييد ميكند ،چون كسي كه سبک عقل و دچار به
كاستي عقل باشد ،عرف او را سفيه دانسته و معتقد است :اين شخص ،فساد عقل ندارد ،سبک عقل است (نراقي ،1408 ،ص
.)181
وي هر كاستي عقلي را از نمونههاي سفاهت نميداند بر اين باور است كه اين كاستي ،بايد به درجهاي باشد كه عرف آن را
درك كند و گرنه كاستي عقلي كه بسيار كم باشد ،و عرف آن را باز نشناسد ،نميتواند نمونة سفاهت باشد (همان).
نقش حكم حاکم در حجر سفيه
در اينكه حجر سفيه به حكم حاكم وابسته است يا خير ،بين فقها اختالف نظر وجود دارد در مورد سفيه اين بحث
مطرح است كه آيا قاضي به حجر آنان از تصرفات مالي يا رفع حجر حكم صادر ميكند يا اينكه حجر سفيه بستگي به
قضاوت عرف دارد و نياز به بررسي و تحقيق حاكم ندارد در اين مساله اقوالي آمده است.برخي از علماء اماميه مي فرمايد:
در صورتي كه سفاهت ،متصل به زمان صغر باشد ،حجر سفه وابسته به حاكم شرع نيست .زيرا رشد به اثبات و احراز
نياز دارد و در صورت عدم احراز رشد ،حالت سفه و حجر استصحاب ميشود يعني به يقين سابق عمل ميكنيم( .بحراني،
 ،1405ج  ،20ص )361و اگر سفاهت بعد از بلوغ و رشد ايجاد شود حجر نياز به حكم حاكم دارد و حاكم حق دارد كه او را
محجور كند (امام خميني  ،بيتا ،ج ،3ص .)27
و برخي ديگر ثبوت حجر سفيه را مبتني بر حكم حاكم ميداند و نيز لزوم رفع حجر را وابسته به عرف ميداند .و مي
گويد« :اثبات حجر نياز به حكم حاكم دارد ،امّا رفع آن ممكن است به قضاوت عرف صورت گيرد شايد ،به اين دليل كه
حجر خالف قاعده تسليط بر اموال است و زوال حجر مطابق با آن ،سپس در جايي كه خالف اصل باشد حكم حاكم الزم
است (حائري طباطبايي ،بيتا ،ص .)103
برخي از محققين اماميه گفتهاند :مالك بطالن تصرفات سفيه آن است كه سفه در وي «ظاهر» شود نه اينكه به واسطة
حكم كردن حاكم به حجر او باشد يعني ثبوت سفه وابسته به راي حاكم نيست .بنابر هر تصرّفي كه در حال سفاهت از سفيه
صادر شود ،باطل ميباشد خواه حاكم ،حكم به تحجير كرده يا نكرده باشد و خواه سفاهت ،متصل به زمان صغر باشد يا اينكه
بعد از بلوغ حادث شده باشد ،پس اگر شخصي سفيه بوده و بعد از مدتي رشد او حاصل شود حجر از وي برطرف ميشود و
با برگشت سفه ،حجر نيز برميگردد و با زايل شدن سفه ،حجر نيز زايل ميشود (اصفهاني ،1393 ،ج ،2ص )193
نظر اهل سنت

 - 3شيخ الحويزي ،نورالثقلين ،1373 ،ج  ،1ص  ،210ش « 795-6العفو الوسط مِن غير اسرافٍ والاقتارِ»
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و از نظر علماي اهل سنت قول شافعي به اين نظريه بسيار نزديک است و حنيفه و حنابله گفتهاند :سفيه تنها به
وسيلة حكم حاكم محجور مي شود بنابراين اگر سفيه قبل از حكم به حجر وي ،تصرفي انجام دهد ،آن تصرف نافذ بوده هر
چند تصرف شايسته نباشد .و بعد از حكم حاكم به حجر سفيه ،تصرف وي نافذ نيست هر چند تصرف بجا و شايستهاي
باشد .و فقهاي مالكيه گفته اند :هرگاه شخصي متصّف به سفه باشد ،سزاوار حجر است ،پسر باشد يا دختر و اگر بعد از زمان
كوتاهي مانند يک سال قبل از بلوغ ،سفاهت به او عارض شود پدرش حق دارد او را منع كند ،زيرا آن زمان نزديک به بلوغ
است ،اما بيشتر از يک سال بعد از بلوغ سفاهت به وي عارض شود تنها به واسطة حكم حاكم محجور ميشود( .جزيري ،بي
تا ،ج  ،2ص  )202و نيز مالكيه بين دختر و پسر تفاوت ميگذارد و ميگويد :دختر حق تصرف در اموال خود را ندارد هر

1
چند در حال رشد بالغ شود ولي بعد از ازدواج تبرّعات او تا مقدار ثلث ) ( نافذ بوده و مازاد بر ثلث وابسته به اذن زوج
3
است (همان ،و مغنيه ،1379،ج ، 2ص .)401
حديث  3574به نقل از بخاري و ابو داوداز عمروبن شعيب از پدرش از رسول اكرم (ص)آمده است :تبرعات زوجه
از مالش يک ثلث است و جايز نيست كه زن ببخشد مگر اينكه باذن زوج باشد (دكتر غرياني،1423 ،ج  ،3ص .)675

مفهوم مجنون و آثار حجر او
يكي ديگر از اسباب حجر ،جنون است كه در اين مبحث مفهوم و اقسام آن را از ديدگاه دانشمندان فقهي و حقوقي
مورد بررسي قرار خواهيم داد.
از ريشه ج ن ن به معناي پوشاندن و پنهان كرده است چنانكه از ابن سكيت مروي است كه «جنون الليل» يعني
تاريكي شب او را پوشاند (جوهري ،1410 ،ج  ،5ص.) 5
شيخ طوسي مجنون را با تعبير «زوال عقل» تعريف كرده است ( ،1378ج  ،1ص .)127
برخي ففهاي شيعه در تعريف جنون گفتهاند :آنچه از پزشكان و كتب علمي آنان برميآيد ،اين است كه ،جنون بيماري
خاص و معيني نيست بلكه جنون عنواني است براي همة امراض دماغي كه باعث اختالل و فساد عقل و تباه شدن آن ميشود
اعم از اينكه فساد در خور قوة عاقله باشد يا در قواي ديگر كه به خدمت عقل ميآيند مانند :فكر و انديشه و خيال و غير آن و
انواع مختلفي دارد كه جامع بين آنها فساد عقل است ،بطوريكه فساد عقل مستقر بوده ،مثل اغماء و بيهوش زودگذر نباشد
(نراقي ،1408 ،ص .)180
اقسام جنون
الف -جنون اطباقي :جنوني كه در تمام سال مجنون است و هيچگاه حق تصرف ندارد.
ب -جنون ادواري :جنوني كه جنون او دورهايي است يعني بخشي از سال را مجنون است و برخي از اوقات ،از
جنون افاقه پيدا ميكند و خوب ميشود ،چنين كسي در دوران افاقه حق تصّرف دارد (عالمه حلّي ،1371 ،ج  ،2ص .)84
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ابوحنيفه ضمن تقسيمبندي مجنون به سه قسم ميگويد :برخي مجنون دائمي هستند و برخي گاهگاهي مجنون مي
شوند و قسمي ديگر نارسايي عقلي دارند كه به آنها «معتوه» گفته ميشود طوريكه آنان سبک عقل و ناقص العقل هستند خواه
از اول خلقت باشد خواه بعلت بيماري عارض شود (جزيري ،1426 ،ج  ،1ص . )20
اثر حجر در تصرفات مجنون
حكم مجنون مانند صغير غير مميز است و نظرات مذاهب فقهي در آن يكسان است خواه جنون متصل به زمان صغر
باشد،خواه بعد از بلوغ ديوانه شود.تنها عده ايي از فقهاءاماميه بين ايندو تفاوت گذاشته و گفته اند:مجنوني كه جنون او متصل
به صغر باشدواليت وي از آن پدر و جد پدري است و مجنوني كه بعد از بلوغ و رشد دچار جنون شده باشدبا وجود پدر و
جد پدري ،واليت براي حاكم است.صاحب جواهر چنين گفته است :احوط آن است كه جد و پدر با حاكم شرع توافق نمايند
يعني پدر و جد پدري و حاكم شرع هر يک مي تواننددر مال مجنوني كه جنون وي از زمان صغر جدا بوده مطابق نظر هر سه
تصرف نمايند(مغنيه،1379 ،ج ،2ص )406
مجنون از هر گونه تصرفي اعم از مالي و غيرمالي ممنوع است و دليل آن وجود «نصّ» و «اجماع» فقهاست شايد بداهت
موضوع حجر مجنون موجب گرديده تا باب مجنون ،مسايل و احكام جزيي و فرعي نداشته باشد.
بر خي از فقهاي اماميه ميگويد :مجنون از تمامي تصرفات ممنوع است زيرا اهليت آن را ندارد و روايت بر اين معنا
داللت دارد .و آن عبارت است حديث شريف رفع از پيامبر (ص) كه فرمود :قلم تكليف از سه گروه برداشته شده است؛
ديوانه ،خوابيده و كودك( ،عالمه حلي ،1414،ج  ،2ص .)75
بنابراين در موقع جنون ،حجر مجنون مانند كودك غير مميّز است و واليت بر او ثابت است و همة افعال و اعمال
دين و دنيايش به جهت عدم قصد و اراده و مانند اسالم آوردن و معامالت و تبرعات او مثل صدقه وهبه اعتبار ندارد و همة
عقود و تصرفاتش مانند بيع ،خريد و فروش ،اقرار و طالق او باطل ميشود .و اعمال او مثل آبستني اعتبار دارد كه ولد به او
نسبت داده مي شود و نيز اتالف مال ديگران اعتبار دارد و ضامن اتالف مال و جنايت بر خود يا طرف ديگر يا جرح و زخم
است و در جنايت بايد ارش بگيرد (زحيلي ،1430 ،ج  ،5ص .)316
مفهوم مرض متصل به موت و آثار حجر او
يكي ديگر از اسباب حجر «مرض متصل به موت» ميباشد بيماراني كه در بيماري متصل به مرگ خويش اقدام به
تقسيم دارايي و اموال خودمينمايد.
در فقه اسالمي «مريض» اصطالح و مفهومي خاص است كه فقط يک نوع بيماري شامل حكم فقهي حجر قرار مي
گيرد و آن مريضي است كه متصل به مرگ يا رو به مرگ ميباشد.چنانچه در المبسوط ميفرمايد :بيماري كشنده و خطرناك،
مانند تب كه اگر ادامه يابد و يكي دو روز دوام داشته باشدو در همان يكي دو روز اول بميرد در اينصورت وصيّت او از اصل
مال ،اعتبار دارد .ولي بيش از چند روز بيماري به طول بكشد وصيت او از ثلث است (شيخ طوسي  ،1387،ج  ،4ص .)44
روايات دالّ بر حجر بيمار
رواياتي كه مورد استناد قائلين به حجر بيمار قرار گرفته است بسيارند از جمله:
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 -1از حماد بن عيسي شعيب بن يعقوب عن ابي بصير از امام معصوم (ع) پرسيده شد :مردي كه ميميرد چه مقدار از
مالش در هنگام مرگ مال اوست به فرمود« :يک سوم مالش و براي زن نيز به همين مقدار» (عاملي ،1409 ،ج  ،18ص .)413
 -2در روايتي از امام صادق (ع) در مورد بخششهاي پدر به فرزندش سوال شد؟ فرمود:
اگر در زمان صحت و سالمتي ببخشد از مال خود بخشيده و هركار بخواهد انجام ميدهد ،اما اگر در بيماري و مرض
ببخشد ،او صالحيت اين كار را ندارد (طوسي ،1390 ،ج  ،2ص .)389
انواع تصرفات مريض
 -1تصرفات معلقه :تصرفاتي كه به مابعد از مردن اطالق ميشود كه نام آن وصيت است و مريض حق دارد تا ثلث
مال وصيت كند(عالمه حلّي ،1371 ،ج  ،2ص .)85
 -2تصرفات منجزه :تصرفاتي كه تمليک در آن معلق به موت نميباشد؛ مانند :هبه ،صلح ...،در اينجا نيز تا ثلث چنين
حقي را دارد( .همان)
اگر مريض«تصرف منجز« كه معلق به مرگ نيست انجام دهد،چنانچه تصرف او به خودش برگردد؛ مانند اينكه لباس
قيمتي بخرديا براي دارو و سالمتي هزينه كندو نظاير آن  ،تمام اين تصرفات صحيح بوده ،و اگرتصرفات منجزي نظير هبه يا
صدقه انجام دهد اينگونه تصرفات از ثلث مال خارج است،يعني بعد از مرگ اگرثلث مال كفاف تصرفات منجز مريض را
بدهد ،اين تصرفات نافذ است و اگر كفاف ثلث مال را ندهد و زايد بر ثلث مال باشد در صورتي كه ورثه اجازه ندهد اين
تصرفات باطل است.فقهاء مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند كه اين تصرفات از ثلث مال خارج است ولي فقهاء اماميه بين خود
اختالف نظر دارند بيشتر فقهاي متقدمين آن را از اصل مال نافذ دانسته و بيشتر متأخرين آن را از ثلث مال نافذ مي دانند و
عالمه حلي و شهيد اول و دوم و صاحب جواهر و صاحب شرايع معتقدند كه از ثلث مال خارج ميشود (مغنيه ،
،1379ج،2ص.)220
بنابراين حجر مورد نظر مربوط به تصرفات منجز تبرعّي (غيرمعوض و محاباتي) است كه مازاد بر ثلث ميباشد .و
مقدار تصرفات تبرعي به ميزان ثلث ميباشد.
قائلين به عدم حجر بيماردر مذاهب خمسه
و در اين ميان برخي از دانشمندان ،مريض را از اصناف محجورين به شمار نميآورد و تصرفات او را در اموال خود
مجاز ميدانند خواه كمتر از ثلث و خواه زايد بر ثلث باشد.
برخي از فقهاي متقدمين اماميه گفته اند :اگر در حال مريضي ببخشد يا صدقه بدهد از همه مالش جايز است و كسي
را مخالف در آن نميبيند ( شيخ مفيد ، 1410 ،ص  .)671و سيد مرتضي مي گويد  :ودر مذهب اماميه نظر خاص اين است
كه اگر كسي در بيماري متصل به مرگ چيزي را ببخشد (هبه) در صورتي كه عاقل و مميز باشد ،هبة او صحيح است و از
ثلث حساب نميشود بلكه از اصل مال محسوب ميگردد.
استدالل سيد مرتضي عبارت است از -1 :اجماع  -2قاعدة تسليط كه مردم در اموال خود تصرف دارند صحيح است
 -3تا زماني كه مالک در قيد حيات است حق ورثه به مال تعلّق ندارد به همين دليل همه اتفاق نظر دارند بر اين كه اگر همة
مالش را صرف خوردني و آشاميدني كند مانعي ندارد و اگر گفته شود كه فرق هبه و وصيت در مرض چيست؟ ميگوئيم
78

اشتراكات و افتراقات حجر در مذاهب خمسه

حكم هبه منجز است و به حق ورّاث تعلق ندارد ولي حكم وصيّت منوط به وفات است و بعد از وفات مريض به ورثه تعلق
دارد كه بايد از ثلث محسوب گردد (مرتضي علم الهدي ،1415 ،ص .)262
ونيز در كشف الرموز ميگويد :بنا به گفته مفيد در نهايه ،هبه مريض و صدقه و بيع او از اصل مال جايز است و بهتر
است كه همة تصرفات مريض از اصل مال باشد و داليلي را ميآورد ،از جمله :مردم بر اموالشان تسلطّ دارند و هر طور كه
بخواهند تصرف نيز دارند .و ضمناً به اصل تمسک ميجويد و دليل ديگر را فتوي اكثر اصحاب ميداند (فاضل آبي ،1410 ،ج
 ،2ص .)91
نظر اهل سنّت
مالكي بيمار مشرف به مرگ را از نوع تصرف مازاد بر رفع نيازهاي ابتدايي از قبيل خوراك و پوشاك منع كرده است و
اگر مريض مرد تصرفات تبرعي او از ثلث است و نيز حنفيه تصرفات ضروري بيمار را تا اندازهايي نافذ ميداند كه آن صرف
لواز ام ضروري از جمله خوراك و پوشاك و مسكن يا هزينة درمان و هزينة پزشكي و دارو و هزينه عمل جراحي
باشد(زحيلي ،1430 ،ج  ،5ص  .)329و شافعي ميگويد :مريض كه اقداماتي در بيماريهاي خطرناك انجام ميدهد از ثلث
محاسبه ميگردد و اگر بيماري برطرف گرديد از اصل مال محسوب ميگردد(ابن حزم اندلسي ،بيتا ،ج ،7ص .)166
مفهوم حجر مفلّس (ورشكسته) و آثار اودرمذاهب خمسه
يكي ديگر از اسباب حجر ،حجر ورشكسته است كه تاجر به جهت حمايت از حقوق ديگران منع از تصرف مالي مي
باشد.
در لغت از ريشة «فَلَس» از باب أفلَس يُفلِسُ افالساً است به حالتي گفته ميشود كه همراه او پولي نباشد «فَلَّسَهُ الحاكمُ
تفليساً» يعني حاكم او را ورشكسته اعالم كرد (ابن اثير ،بي تا،ج.)5
در مجمع البحرين آمده است :انتقال از حالت توانگري به حالت ناتواني مالي است و مفلّس به كسي گفته ميشود كه
مال و شغلي ندارد تا بوسيلة آن نيازهاي خود را برطرف نمايد(طريحي ،1416،ج،4ص.)93
مفلسّ در شرع كسي است كه بدهكاري او را فراگرفته و داراييش كمتر از بدهكاري اوست( .ابن زهره ،1374 ،ص
 )321مفلّس به كسي گفته ميشود كه حاكم به حجر او «حكم» داده است زيرا ديون وي از مالش بيشتر است و دارايياش
براي اداي ديون كافي نيست (مغنيه ،1379 ،ج  ،2ص .)411
فقهاء اتفاق نظر دارندكه مفلّس از تصرف در اموالش منع نمي گردد مگر پس از آنكه حاكم ،حكم محجور بودن او را
صادر نمايد و نيز به اتفاق نظر فقها اموال ورشكسته زيادتر از ديونش نباشد پس اگر اموال كمتر از ديون بوده حكم حجر
جايز است.
اختالف در يكسان بودن ديون و دارايي
اختالف نظر فقها در جائيست كه ديون و دارايي ورشكسته برابر باشد فقهاي اماميه و حنابله و شافعيه ميگويند دراين
صورت حكم به محجور بودن او نميشود (مغنيه ،1379 ،ج  ،2ص  .)412در جامع المقاصد آمده است:
در صورتي كه دار ايي و ديون با هم برابر باشند ،و مديون توانايي كسب و كار را دارد ،ديون او از موجودي پرداخت
ميشود و براي تامين مخارج روزمّره وادار به كسب و كار ميگردد(محقق ثاني ،1414 ،ج  ،5ص .)225
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ابوحنيفه اساساً ورشكسته را محجور نميداند حتي وقتي كه ديون او بيشتر از داراييهايش باشد .زيرا محجور كردن
مفلّس موجب از بين رفتن «اهليت» و انسانيّت او ميشود او ميگويد :اگر طلبكاران خواستار زنداني شدن بدهكار شوند ،وي
زنداني ميشود تا اينكه اموالش را خودش بفروشد و دين خود را بپردازد(مغنيه ،1379 ،ج  ،2ص .)412
از نظر اماميه،شافعيه،و مالكيه،دين«،حالّ»باشديعني زمان پرداخت آن رسيده باشدنه موجّل و مدت دار ،اما در صورتي
كه مقداري از دين حالّ و مقداري از آن موجّل باشد در اين صورت اموال وي براي پرداخت دين حالّ ،كافي باشد محجور
نمي شود و اگر دارايي او كمتر از مقدار دين باشدحكم به حجر وي مي شود(مغنيه ،1379 ،ج،2ص)412
ديون و بدهكاري او حالّ باشد ،چون بدهيهاي مدتدار به حساب بدهي نميآيد و قبل از آن كه مدت بدهي سر
آمده باشد حق مطالبه از او ندارند( .ابن زهره ،1374 ،ص .)321
به مجرد صدور حكم ورشكستگي از سوي قاضي ،كه در كتب فقهي آمده است ،تغييراتي در اموال و بدهيهايش
صورت ميگيرد .و سه امر تعلّق ميگيرد -1 ،ممنوع بودن از تصّرف بجهت تعلّق گرفتن حق طلبكاران باموال او -2 ،تقسيم
اموال او در ميان طلبكارانش  -3هريک از طلب كاران مالش را در بين اموال موجودي ورشكسته بيابد او سزاوار به مالش از
ديگران است (محقق حلّي ،1374 ،ج  ،2ص  .)223و فقهاي اماميه ،مالكيه ،شافعيه و حنبلي متفق القولند كه  :اگر صاحب
«عين» عين مالي را كه مفلّس به صورت نسيه از او خريده است ،در ميان اموال او پيدا كند وي نسبت به تمام طلبكاران بر آن
اولويت دارد .حتي غير آن عين ،چيز ديگري در آن جا وجود نداشته باشد .ولي فقهاي حنيفه در اين اختالف نظر دارند و
گفتهاند :كه صاحب عين ،چنين اولويتي نداشته و با بقيه طلبكاران ،برابر است (مغنيه ،1379 ،ج  ،2ص .)414
حاكم ميتواند با تشريفات خاص ،اموال ورشكسته را بفروشد و بدهيهاي او را پرداخت نمايد .و طلبكاران حق
مطالبه طلب خود را از ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي ندارند (ابن قدامه ،بي تا ،ج  ،4ص .)463
نكاح و حجر
با توجه به موضوع نكاح و موارد حجر آن كه اهميت بيشتري دارد ،به توضيح و بر رسي آن خواهيم پرداخت.
روشن است دامنه حجر محدود به تصرفات مالي نيست بلكه شامل تصرفات غير مالي نيز مي شودو نكاح جنبه مالي
و هم جنبه غير مالي دارد كه  ،بحث را با ادامه مي دهيم.
يكي از موضوعات مهم اجتماعي انسان ،پيوند ازدواج است كه فقه اسالم با توجه به اهميت آن شرايطي را در نظر
گرفته ،تا اين پيوند محكمتر پايهگذاري شود يكي از اين شرايط ،واليت در نكاح است و بنابه اهميت موضوع نكاح صغير كه
بعضاً والدين در جامعه اقدام به نكاح صغير يا صغيره ميكنند ضروري است كه در اين باره احكام آن بحث و گفتگو شود.
واليت قهري بر نكاح صغار
نكاح از جمله عقودي است صغير بدون اذن وليّ نميتواند در آن تصرف كند .و كساني كه در امر نكاح واليت دارند:
پدر ،جدّ پدري ،حاكم شرع و وصّي پدر و جدّ پدري (شهيد ثاني ،1390 ،ج  ،6ص  .)127و فقهاي اماميه در اين زمينه اتفاق
نظر دارند.
صحيحة زورارة كه از امام باقر (ع) نقل ميكند كه آن حضرت فرمود« :نكاح را نقض نميكند مگر پدر» (كليني،
 ،1367ج .)392 ،5
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در تحرير الوسيله آمده است كه «پدر وجد از طرف پدر يعني پدر و پدر باالتر ،بر صغير و صغيره و ديوانه كه جنونش
به بلوغ اتصال دارد و همچنين ظاهراً بر ديوانهاي كه ديوانگيش از بلوغ فاصله دارد ،واليت دارد (امام خميني ،بيتا ،ج  ،3ص
.)453
و واليت جدّ وابسته به زنده بودن يا نبودن پدر نميباشد بلكه هر كدام از آنها واليت مستقل دارند .اگر هر كدام از آنان بميرند
واليت به ديگري اختصاص مييابد و هر كدام از آنها در وقتي كه با هم باشند در تزويج «مولّي عليه» سبقت بگيرد براي
ديگري محلّي باقي نميماند .و اگر معلوم باشد كه مقارن هم بوده عقد جدّ مقدم ميباشد و عقد پدر لغو ميگردد (همان).
فقهاي مذاهب اربعه نيز قائل به اختيار وليّ در تزويج صغار هستند .حضور وليّ در تزويج پسر صغير و مجنون و
دختر اعم از صغيره و كبيره و عاقله و مجنونه در دو مذهب شافعي و مالكي از اركان عقد محسوب ميشود .ركني كه فقدان
آن موجب بطالن عقد است .و در مذهب حنفي كه در قياس با تصرفات مالي تنها صغر و جنون موجب حجر و سبب اثبات
واليت است.
شافعي ها واليت را منحصر به واليت پدر و جدّپدري بر دختر باكره اعم از صغيره و كبيره دانستهاند به شرطي واليت
اجباري باشد يعني وليّ مجبر بر نكاح باشد (الخطيب الشربيني  ،بيتا ،ج  ،3ص .)149
امّا مالكيها و حنبليها تنها پدر و وصي او را نسبت به نكاح صغيره وليّ مجبر دانستهاند.و از نظر مالكيهادر صورت
إذن پدر به وصي ،وصي مي تواند بر نكاح صغيره واليت داشته باشد  .معيار حنفيها در اثبات و انتفاي واليت حجر و منوط
به تصريح پدر است .از نظر آنان صغار و مجانين اعم از ذكور و اناث باكره و غيرباكره تحت واليت هستند و اين واليت
هميشه اجباري است .بطور خالصه در مذاهب اربعة اهل سنّت نيز تزويج صغار از اختيارات اوليا است .اينكه ولّي ميتواند
براي افراد تحت واليت خود عقد نكاح منعقد كند با مخالفت هيچ فقيهي روبهرو نشده است (جزيري،1326 ،ج  ،4ص
.)26بنابر اين به اين نتيجه مي رسيم كه تمامي فقهاي اسالمي در تزويج صغار قايل به اختيار ولي هستند.
سفاهت و نكاح
همچنانكه گفته شد؛ نكاح از جمله مواردي است كه هم جنبة مالي و هم جنبه غيرمالي دارد و غيرمحض ميباشد يعني
صددرصد مالي و محض نيست مانند :بيع و اجاره ،چون در نكاح آثار مالي در همان پرداخت نفقه و مهريه ميباشد ،وجود
دارد بنابر ميتوان گفت كه هم شامل مالي و هم شامل غيرمالي ميشود .و از آنجاييكه حجر سفيه جنبه مالي دارد بنابر اين
نكاح سفيه نياز به اذن ولي دارد ،برخي فقها مبني بر نكاح سفيه به اذن ولّي ،اختالف نظر دارند .حال سوال اين است كه در
شخص رشيد اذن ولّي مستحّب و گاهي الزم است پس چگونه امكان دارد در شخص غيررشيد اذن ولّي نباشد.
چنانچه روايتي از اما م موسي كاظم (ع) آمده است ازدواج دائم با اذن ولّي و دو شاهد مستحب است (نجفي،1404 ،
ج  ،29ص  4.)39-40كه البته ميان اصحاب اماميه خالف آن مشهور شده قايل شدن به اين نظريه يعني بدون شاهد ،نكاح
باطل است ،قول شاذ و نادري است (همان).
بنابراين شخص سفيه نميتواند مستقالً به اجراي نكاح اقدام نمايد و دليل آن ،اين است كه ازدواج داراي پارهايي از
آثار مالي ،از قبيل نفقه و مهريه ميباشد كه سفيه نميتواند در اين مورد تصميم بگيرد و عمل او غيرنافذ است .و صاحب
4
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جواهر ميگويد :ولي وقتي ميتوان اذن بدهد كه مصلحت سفيه آن باشد با رعايت دو شرط بالمانع است؛  -1تعيين زوجه -2
تعيين مهريه (نجفي ،26 ،1404 ،ص .)56
نظر فقهاي اسالمي در نكاح سفيه
فقهاي شافعيه و اماميه بر اين عقيده اشتراك نظر دارند كه ازدواج سفيه ،صحيح نيست و حنابله ميگويند ازدواج
سفيه صحيح است چون او نيازمند ازدواج است و ازدواج تصرف مالي نيست .ابوحنيفه ميگويد :ازدواج سفيه بدون اذن ولّي
صحيح است چون نفقه و مهريه از آثار نكاح است و مهريه شرط صحّت نكاح نيست و جزء آثار مالي آن است كه ولّي مي
تواند آن را تنفيذ كند و اگر سفيه به مقدار مهرالمثل ازدواج كند ،صحيح خواهد بود (جواد مغنيه ،1379 ،ج  ،2ص .)402

فسخ نكاح مجنون
فقهاي اماميه ميگويند :زوج ،آن جا كه ميتواند طالق بدهد .به سبب جنون زوجه كه پس از عقد عارض شود حق
فسخ ندارد ولي زوجه به سبب زوج حق فسخ دارد (مغنيه :1379 ،ج  ،2ص .)63
در كتاب قواعد االحكام در بيان حجر مجنون ميفرمايد:
حكم مجنون در تمامي احكام ،همانند حكم صبي است ،بجز در باب طالق كه وليّ ميتواند از جانب او طالق دهدو
در باب بيع كه معامالت وي حتي با اذن ولّي نافذ نخواهد بود(عالمه حلّي ،1418 ،ج  ،2ص .)137وجه اشتراك فقهاي شافعيه
و حنابله در اين است كه  :زوج با جنون زوجه و زوجه با جنون زوج هر يک حق فسخ دارند؛ خواه جنون قبل از عقد عارض
شده باشد و خواه بعد از عقد عارض شده باشد و فقهاي مالكيه تمايز قايل شدندكه :اگر جنون قبل از عقد عارض شود هر
كدام از آن دو ،حق فسخ دارند .به شرط آنكه عاقل از همزيستي با مجنون متضرّر باشد و چنانچه جنون پس از عقد عارض
شود فقط زوجه حق فسخ دارد و البته حاكم يک سال قمري مهلت ميدهد زيرا چه بسا كه ممكن است عيب ظرف يک سال
برطرف شود ،اما زوج به سبب جنون زوجه كه پس از عقد عارض شود ،حق فسخ ندارد (مغينه ،1379 ،ج  ،2ص .)63
اقرار بيمار
مسئله ديگري كه در مبحث حجر بيمار مورد بحث و اهميت قرار ميگيرد ،اقرارهايي است كه مريض در حال بيماري
متصل به مرگ ميكند كه در اين جا نظرات مختلفي آمده است برخي فقها اقرارهاي مريض را نافذ دانسته و از اصل مال مي
دانند ،برخي ديگر بين اقرار ورثه و اجنبي تفاوت قائلند و برخي ديگر گفتهاند كه اقرارهايي كه مريض ميكند بايد بررسي
شود كه او متهم است يا خير؟ آيا احتمال صدق و كذب در سخن او قابل تصور است يا نه؟
بر خي از فقهاي اماميه مي گويد :اگر مريض براي ورّاث يا اجنبي اقرار به بدهكاري نمايد اقرار او از اصل نافذ است
مگر اينكه اقرار كننده مته م باشد ،يعني احتمال خالف گويي در مقرّ باشد در اينصورت اقرار او صرفاً از ثلث مال جايز است
و عدالت باز مي دارد شخص را از اين كه حق ورّاث را تضييع كند و آنچه را كه جايز نيست به حرام براي مقرّله اثبات نمايد
(محقق ثاني ،1408 ،ج  ،5ص .)214
فقهاي مذاهب اربعه بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه اگر مريض براي غير وارث اقرار به بدهكاري كند اقرار او از
اصل نافذ است ،مانند اقراري كه در زمان صحّت واقع گردد (زحيلي ،1430 ،ج  ،5ص .)329
82

اشتراكات و افتراقات حجر در مذاهب خمسه

و ابوحنيفه گفته است كه نيازي به اجازة ورثه نيست و نيز مالكيه در اين مورد ميگويند :اقرار مريض صحيح است
اگر ميت به گران خريدن يا ارزان فروختن و گذشتهاي بيمورد در اين اقرار نشود و اگر او به اين جرم متهم شود و تصور
رود كه او خالف واقع گفته است ،اين اقرار باطل است (مغنيه ،1379 ،ج  ،2ص . )481
اثرنكاح حجر مفلّس
بيان شد كه مفلس از تصرفات غيرمالي منع نميگردد .مانند اين كه زن ،خود را به ازدواج كسي درآورد و يا مرد
ازدواج كند ،ولي مهريه را از اجناسي كه تصرف او در آن ممنوع است قرار ندهد (بحراني ،1405 ،ج  ،20ص .)385
وجه اشتراك فقهاي شافعيه و اماميه در اين است كه :ازدواج مفلّس ،صحيح بوده اما «تمام مهريه» بر ذمّة مفلّس است
و زوجه در هيچ مقداري از مهريه با طلبكاران سهيم و شريک نميگردد.ولي حنفيها ميگويند :چنانچه مفلّس پس از حجر،
ازدواج نمايد صحيح بوده و زوجة او ميتواند به ميزان «مهر المثل» خود با بقية طلبكاران سهيم شود و مازاد بر مهر المثل
زوجه به عنوان دين بر ذمة مفلّس باقي ميماند (مغنيه ،1379 ،ج  ،2ص )414
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نتيجهگيري و پيشنهادات
پس از بحث و بررسي دربارةاشتراكات و افتراقات حجر به نتايج زير ميپردازيم.
 -1در فقه عامه اسباب حجر اندكي با فقه اماميه تفاوت دارد .مثالً ابوحنيفه سفاهت را از اسباب حجر نميداند و يا
حنابله عالوه بر اسباب فوق حجر زوجه را از اسباب ديگر حجر ميداند و معتقد است كه زوجه بر ثلث مال تصرف
دارد .
 -2بيان شد كه بين معامالت صغير مميز و غيرمميز تمايز وجود دارد .اكثر فقها در اين مسأله متفقالقولند كه اعمال
حقوقي صغير غير مميز باطل و بالاثر است وفقها در نافذ بودن معامالت صغير مميز اختالف نظر دارندبرخي فقها اعمال
حقوقي صغير مميز را با اذن ولّي نافذ مي دانند وفقها حنفيه به شرطي نافذ مي دانند كه منجر به نفع وي شود .
-3براي اينكه محجوريت صغير و سفيه بر طرف شود طبق فقهاي اماميه دو شرط بلوغ و رشد الزم است و براي
رسيدن به رشد يک ملكه نفساني يعني صفت ثابت در نفس الزم است تا صغير رشيد و بالغ شود و اين حالت نفساني ،بتواند
اصالح مال او را اقتضاء كند و از صرف كردن آن در راههاي غير عقاليي جلوگيري كند و فقهاي اماميه و اهل سنت در اين
مسأله اتفاق نظر دارند بجز شافعي كه رشد را اصالح مال و دين مي داند .
 -4عرف معيار تشخيص رشد است و كه سن خاصي براي رشد وجود ندارد و رشد خصوصيتي است تحصيلي و
نسبت به افراد متفاوت است و آن را به عرف محول كردهاند .و چون احتمال سوءاستفاده والدين از اثبات رشد به ضرر كودك
ميرود لذا براي صدور گواهي رشد كودك بايد دادگاههاي خانواده سهلگيري نكرده و جوانب احتياط الزم را در پيش گيرند.
معموالً در دادگاه هاي امروزه توسط قاضي جمالت كوتاه پرسيده شده سپس گواهي رشد صادر ميشود .بنابراين اينها تنها
پاسخگوي نيازهاي روز جامعه نميباشند ،لذا برقانونگذار ضروري است با سنجيدن تمام جهات معيار بهتر و تدابير مهمي را
در اين زمينه پيش گيرند.
-5يكي از احكام جنون،در فقه اسالمي فسخ نكاح ميباشد .مبناي حق فسخ نكاح همسر ديوانه در فقه جلوگيري از
ضرر براي اوست و شرط فسخ نكاح در حالي است كه جنون دائمي بوده و استقرار داشته باشد .با توجه به پيشرفتهاي
پزشكي و يافتههاي جديد علمي در روانپزشكي نگاه جامعه نسبت به بيماري رواني عوض شده است از جمله حق گزينش
درمان و امكان درمان بيمار ،حتي در شماري از آنان بهبودي كامل ديده شده است .بنابر اين بهتر است مسئولين امر و قضات
با هماهنگي بين دو علم روانپزشكي و حقوق براي حمايت از حقوق بيمار چاره انديشي كنندو آشناسازي قضات و وكال با
اختالالت رواني خصوصا جنون و استفاده از نظريات روانپزشكان قانوني مجرب مي تواند از تضييع حقوق افراد جلوگيري
كند.
 -6تمامي فقهاءاسالمي متفق القولند كه حجر مجنون مانند صغير غير مميز است و از تمامي تصرفات ممنوع مي باشد
.طبق نظر فقهاي اماميه طالق زوجه به سبب جنون زماني است كه بعد از عقد عارض شودو زوج حق فسخ ندارد و فقهاي
شافعي و حنابله معتقدند كه هر يک از زوجين حق فسخ دارندو فقهاي مالكيه قايل اند كه فسخ نكاح زوجين در صورتي
است كه پس از عقد عارض شود .
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 -7روشن شد كه فردي كه در مرض وفات قرار دارد و تصرفات او از ثلث ،بنا به اكثر فقها جايز است و بيشتر از آن
ممنوع ميباشد مگر اينكه وراث رضايت دهند حجر و ممنوعيت مورد نظر در تصرفات تبرعي مريض جاري است .مي توان
گفت كه فقهاي متأخرين اماميه با مذاهب اربعه هم عقيده هستند بطوريكه تصرفات بيمار از ثلث نافذ مي دانند ولي فقهاي
متقدمين اماميه قايل به تصرفات از اصل مال بيمار هستند .
 -8به اتفاق نظر فقها هرگاه ديون مفلس بيشتر از اموال بوده حكم حجر جايز است .و فقهاي اماميه ،مالكيه ،شافعيه و
حنبلي كه همگي متفق القولند كه اگر صاحب «عين» عين مالي را كه مفلّس به صورت نسيه از او خريده است ،در ميان اموال
او پيدا كند وي نسبت به تمام طلبكاران بر آن اولويت دارد.در حاليكه فقهاي حنفيه قايل به اين هستند كه مهر المثل زوجه
بعنوان بدهي مفلّس محسوب شده و زوجه با بقيه طلبكاران سهيم مي باشد.
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