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ماده  1212قانون مدنی تملکات بال عوض صغیر ممیز را صحیح و نافذ می داند حال آنکه از منظر مبانی فقهی
حقوقی صحت تصرفات صغیر ممیز مورد تردید واقع شده است با استناد به أدله نقلی مانند حدیث رفع و أدله
عقلی و اثبات اینکه صغیر أهلیت تصرف ندارد و لذا قصد تملک در مورد وی منتفی است و تملکات وی صحیح
و نافذ نیست .متقابالً عده ایی با استناد به أصاله الصحه و اثبات أهلیت تصرف برای صغیر معتقدند که تملکات
وی صحیح است.
در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ایی انجام شده است به بررسی أدله  2نظر
پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که تصرفات صغیر ممیز صحیح و نافذ نیست و صغیر أهلیت تصرف نداشته
اند لذا الزم است محتوای ماده  1212قانون مدنی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی :صغیر ،أهلیت تصرف ،تملک بال عوض ،صغیر ممیز ،قصد تملک.

مقدمه
محجورین از منظر فقه اسالمی و حقوق ایران کسانی هستند که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع
هستند صغیر از جمله محجورین است که قبل از رسیدن به بلوغ ورشد أهلیت تصرف در أموالش را ندارد و
معامالت و تملیک و تملک او باطل و بدون أثر است در زمینه نقوذ تصرفات صغیر  2نظر قابل طرح است یک
نظر بیان می دارد که مطلق تصرفات صغیر حتی ممیز غیر نافذ است و أهلیت تصرف صغیر منوط به بلوغ و رشد
است این نظر مطابق نظر مشهور فقهای اسالمی است.
نظر دیگر حاکی از آن است که تصرفات صغیر ممیز در برخی موارد(مثل هبه و صلح بال عوض و حیازت مباحات)
نافذ و موثر است که این نظر در ماده  1212قانون مدنی بیان شده است در این مقاله به تحلیل و بررسی مبانی و
أدله  2نظر پرداخته و با استناد به أدله فقهی -حقوقی به بحث در این مورد پرداخته و با ارائه أدله فقهی مذاهب
اسالمی ماده  1212را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

معنای صغیر
صغیر در لغت به معنای خُرد و کوچک است (جوهری1407ج 2ص  ،713ابن منظور  1405ج  11ص، 401
زبیدی  1414ذیل صغر) و در اصطالح به کسی گفته میشود که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی الزم برای
زندگی اجتماعی نرسیده باشد و همچنین به کسی گفته میشود که به سن بلوغ نرسیده باشد نیز میگویند (صفایی
 ،1312ص  )97صغیر در یک تقسیم بندی به ممیز و غیر ممیز تقسیم میشود ،صغیر ممیز به کسی گفته میشود
که نابالغ است اما قوه درک و تشخیص دارد و میتواند خوب را از بد و زشت را از زیبا و سود را از زیان
تشخیص دهد صغیر غیرممیز به شخص نابالغی گفته میشود که توانایی درک و تشخیص خوب را از بد و زشت
را از زیبا و نفع را از ضرر ندارد (صفایی ،1312،ص98و) 99

معنای أهلیت

أهلیت در لغت به معنای صالحیت (جوهری  ،1407ابن منظور ،1405زبیدی 1414ذیل أهل) و در اصطالح به
معنای شایستگی قانونی برای داشتن و اجرای حق و تحمل التزامات است و عدم أهلیت که در مقابل آن است در
مورد کسی به کار میرود که توانایی دارا شدن یا اجرای حق را نداشته باشد (صفایی)100،1312،
با توجه به تعریف ارائه شده أهلیت بر  2نوع است:
-1أهلیت تمتّع (أهلیت دارا شدن مثل توانایی صغیر بر دارا شدن و خریدن خانه)
-2أهلیت استیفاء (أهلیت اجرای حق مثل توانایی انسان رشید در تصرف در اموال مالی و غیرمالی خودش)هر
انسانی به طور معمول به هنگام تولّد صالحیت دستیابی به أهلیت تمتع را دارد (ماده  958ق.م) اما أهلیت
استیفاء چون با تکامل قوای دماغی و شعور افراد ارتباط دارد و به تدریج با ظهور و رشد مراتب عقل و ادراک
فرد حاصل میشود

حال می خواهیم به سوال اساسی پاسخ دهیم که آیا تملکات بال عوض صغیر ممیز صحیح است یا خیر؟ قبل از
پاسخ گویی به این سوال الزم است ذکر شود که تملیک و تملک  2صورت دارد:
تملیک و تملک با عوض :یعنی طرفین عقد ضمن دادن چیزی به طرف دیگر در قبال آن نیز چیزی دریافت
میکند مثل بیع که در آن مشتری ثمن را میدهد و در قبال آن مبیع را تحویل میگیرد.
تملیک یا تملک بالعوض :که در آن أحد طرفین به طرف دیگر چیزی را میدهد و در قبال آن چیزی دریافت
نمیکند مثل هبه بال عوض.

تملکات بال عوض صغیر ممیز از دیدگاه فقه اسالمی
به نظر أکثر فقهای عامه برای صغیر ممیز أهلیت استیفای ناقصی وجود دارد و معتقدند که صغیر ممیز توانایی اراده
و قصد إنشاء را دارد و اعمال حقوقی او که مسئولیت مدنی یا تعهّد و تکلیفی مالی برای وی به جا نمیگذارد
صحیح است .به طور کلی به نظر حنفیان تصرفات صغیر ممیز  3گونه است:

ألف :تصرفات صرفاً مضر= که در اینصورت تصرفات وی باطل است.
ب :تصرفات صرفاً نافع= در اینصورت تصرفات وی صحیح است حتی بدون اذن ولی.
ج :تصرفات مشترک میان نفع و ضرر= این گونه تصرفات غیر نافذ است مگر با اذن ولی(.حطاب رعینی1416
ج ،638-636 6بخاری بی تا ج ، 257-255 4سرخسی  1406ج ) 163 24و به نظر حنبلیان و ماکیان تصرفات
صغیر ممیز غیر نافذ است و با اذن ولی صحیح است و به نظر شافعی تصرفات صغیر -أعمّ از ممیز و غیر ممیز-
باطل است (زحیلی )459،6 ،بنابر نظر مشهور فقهای امامیه  2شرط الزم برای خروج از حجر صغیر ،بلوغ و رشد
است بنابراین معامالت معاوضی و تملکات بال عوض صغیر (ممیز و غیرممیز) غیر نافذ است مگر با اذن ولی.
باید در نظر داشت که مقصود از اذن ولی این نیست که ولی به صغیر اجازه دهد چون صغیر مسلوب العباره است
و اذن دادن به او فایده ایی ندارد بلکه معنای أن این است که صغیر به عنوان آلت و وسیله ولی در اموال تصرف
میکند( .تذکره الفقهاء ج 14ص 262مسأله  ،459مختلف الشیعه ج 6ص  ،282قواعد األحکام ج  5ص،233
تبصره المتعلمین ص ،345مبسوط ج  3ص  ،305لمعه کتاب الحجر ص  ،363سرائر ج  3ص  ،172ایضاح
الفوائد ص  ،55جواهر الکالم ج  26کتاب حجر ص  ،262العروه الوثقی ،ج ،6ص  )241در مقابل نظر مشهور
شماری از فقهای امامیه و مشهور حقوقدانان حکم به صحت تملکات بال عوض صغیر ممیز -أعم از هبه و صلح-
کردهاند (جامع المقاصد ج  5ص  180اما محقق کرکی در ص  410همان کتاب صلح صغیر ممیز راصحیح
نمیداند ،صفایی اشخاص و محجورین ص  100و )101

أدله صحت تملکات بال عوض صغیر ممیز
قائلین به صحت تملکات بالعوض صغیرممیز به ادله زیر استناد میکنند:
 -1أصاله الصحه که تملکات صغیر ممیز را صحیح میداند ،یعنی أصل أولیه در معامالت صغیر ممیز صحت آن
است و اگر شک کنیم که بلوغ و رشد در صحت آن منوط و شرط است ،أصل را بر عدم شرطیت گذاشته و حکم

به صحت آن میکنیم( .مقدس اردبیلی )110،1412،این دلیل قابل خدشه است زیرا زمانی ما از أصاله الصحه
استفاده می کنیم که موضوع موجود و قیودش ثابت و احراز شده باشد و هیچ گونه شکی در موضوع و قیودش
وجود نداشته باشد  ،در حالی که در صحت معامالت صغیر ممیز در شرایط و قیودش (شرطیت بلوغ و رشد)
میان فقهاء اختالف است پس نمیتوان أصاله الصحه را جاری کرد .برای روشن تر شدن مطلب یک مثال میزنیم:
فرض کنید فرد مسلمانی که مقیّد به آداب شرعی است و با طهارت نماز می خواند حال ما شک می کنیم که فرد
مسلمان نمازش را با طهارت خوانده یا نه ،به عبارت دیگر آیا نمازش صحیح است یا خیر؟ در اینجا ما می آییم
و أصاله الصحه را جاری می کنیم زیرا موضوع و قیودش (مسلمان بودن و مقید بودن به آداب شرعی) در مورد
فرد مورد نظر صدق می کند و هیچگونه شکی در آنها نداریم .اما اگر مثالً ما شک بکنیم که شخص ألف مسلمان
است یا کافر و این فرد بیاید حیوانی را ذبح کند ،در اینجا ما چون هیچگونه سابقه ذهنی در مورد این فرد نداریم
و به اصطالح شک در وجود موضوع و قیودش داریم دیگر نمیتوانیم أصاله الصحه را جاری کنیم.
 -2صغیر ممیز میتواند اراده کند زیرا قبول عقد به وسیلهی قصد انشاء به عمل میآید و این أمر موجب تصرف
در أموال و حقوق مالی او نمیشود و زمانی که صغیر قصد تصرف در مال را داشت شد باید ماذون باشد( .امامی،
بی تا :)251،5 ،این دلیل نیز قابل خدشه است أوالً :که ما مبنای شما را در مورد اینکه صغیر ممیز توانایی اراده
دارد را قبول نداریم زیرا همانطور که گفته شد مشهور فقهای امامیه و شافعیان ،صغیر را مسلوب العباره میدانند
و حتی ادعای اجماع در مورد آن شده است( .موسوی خویی ،سید أبوالقاسم ،مصباح الفقاهه ،ج ،3ص 334به بعد،
میرزای قمی ،جامع الشتات ،ج ،2سوال  ،161ص )252

ثانیاً :درباره اینکه قبول عقد موجب تصرف در اموال و حقوق مالی او نمیشود نیز خدشه وارد است زیرا براساس
فتاوی فقهای امامیه در عقود جایز قبول میتواند همراه با تصرف انشاء و اعالم بشود.
 -3بنابر ماده  86قانون امور حسبی "صغیر ممیز میتواند اموال و منافع را که از راه کسب و کار بدست آورده را
با اجازه ولی اداره نماید "پس به طریق أولی میتواند اموالی را که از راه هبه و صلح بال عوض بدست می آورد

را قبول و اداره کند.این دلیل نیز قابل مناقشه بوده و در واقع دلیلی برای اثبات مدعی نیست زیرا همان طور که
گفته صغیر مسلوب العباره بوده و لذا اجازه ولی أثری در نفوذ اداره اموال توسط صغیر ندارد.
 -4مبنای حجر صغیر ،حمایتی (یعنی مقصود قانونگذار از حجر ،حمایت از صغیر در برابر خطرات احتمالی در
معامالت است) است پس تملکات بال عوض صغیر ممیز صحیح است .أوالً :در اینکه مبنای حجر صغیر حمایتی
است شکی نیست اما اگر این مبنا را بپذیریم پس نباید میان صغیر ممیز و غیرممیز تفاوتی نهاد.
ثانیاً :الزمه حمایت از صغیر این است که تا زمانی که به بلوغ و رشد نرسیده باشد پدر و جد پدری عهده دار
معامالت صغیر شوند.
-5تملکات بالعوض صغیر ممیز هیچگونه مسئولیت مدنی و تعهد الزام آوری برای او به وجود نمیآورد.
این ادعای لزوماً صحیحی نیست چون در هبه بالعوض ممکن است واهب از هبه خود رجوع کند و مال قبل از
پس داده شدن به واسطه اهمال و تقصیر صغیر تلف شود( .مواد  803و  1216ق.م)

أدله بطالن تملکات بالعوض صغیر ممیز
 -1أصاله الفساد :مشهور فقهای امامیه معتقدند که اصل أولی در عقود و ایقاعات فساد است ،فلذا شامل عقد صغیر
ممیز نیز میشود( .موسوی خویی ،سید أبوالقاسم ،مصباح الفقاهه ،ج ،3ص 334به بعد میرزای قمی ،جامع الشتات ،ج،2
سوال  ،161ص )252

 -2صغیر فاقد أهلیت تصرف است زیرا همان طور که گفته شد صغیر به محض به دنیا آمدن حق تمتع دارد اما
به فتوای مشهور تا زمانی که به بلوغ نرسید باشد أهلیت استیفاء ندارد( .مواد  210تا  213ق.م)
 -3اجماع (موسوی خویی ،سید أبوالقاسم ،مصباح الفقاهه ،ج ،3ص 334به بعد ،میرزای قمی ،جامع الشتات ،ج،2
سوال  ،161ص )252

 -4صغیر چون مسلوب العباره است فلذا شارع مقدس بر اراده و سخن صغیر أثری بار نکرده است و اذن ولی
تاثیری در نفوذ آن ندارد.
 5حدیث رفع :حدیث رفع از أحادیث مشهوری است که شیعه و سنی آن را از رسول خدا (ص) نقل کردهاند که
فرمود:
رُفِع القلم عن ثالثه :عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یُفیق و عن الطفل حتی یحتلم(.دعائم االسالم،
ج ،1ص ،194عوالی اللئالی ،ج ،1ص ،209مسند أحمد ،ج ،1ص )140به نظر مرحوم إبن إدریس حلّی بر اساس
این روایت قلم تکلیف از صغیر تا زمانی که به سن احتالم برسد برداشته شده است بنابراین أعمال صغیر از جمله
وصیت و قبول هبه بی أثر است .بسیاری از فقهاء نیز همین نظر را پذیرفتهاند (إبن إدریس حلی  1410ج 3ص
 ،207إبن فهد حلی  1411ج 3ص  ،97عالمه حلی  1418ج 2ص  ،447مقدس اردبیلی  1412ج 9ص )185

حیازت مباحات
در بحث قبلی حکم هبه و صلح بالعوض بیان شد ،در این بخش میخواهیم بررسی کنیم که آیا قبول حیازت
مباحات توسط صغیر ممیز صحیح است یا خیر؟ علت تمایز میان حیازت مباحات با هبه با صلح بالعوض در این
است که در حیازت مباحات همانطور که در آینده خواهد آمد مشهور فقهاء قصد تملک را شرط میدانند و این
یکی از خصیصههای حیازت مباحات بوده که در هبه و صلح وجود ندارد .برای روشن مطلب باید ابتدا به چند
مطلب را بطور مقدماتی اشاره کنیم:

 -1معنای لغوی و اصطالحی حیازت مباحات
حیازت از نظر لغوی مصدر باب "حاز یحوز" هست و به معنی بدست آوردن و کسب کردن است .بسیاری از
أهل لغت در تعریف آن آورده اند" :کلُّ من ضَمّ شیئاً إلی نفسه من مال أو غیر ذلک فقد حازَه حوزاً و حیازه "....
یعنی هر شخصی چیزی از مال یا غیر آن را برای خود گردآوری کند در واقع آن راکسب کرده است( .جوهری

 ، 875،3،1410طریحی )1416، 17،4 ،اما در اصطالح حیازت به معنی وضع ید و تصرف نسبت به شیء مباح را
میگویند(.فیض )323،1384 ،همانطور که ماده  146قانون مدنی در تعریف آن میگوید :مقصود از حیازت ،تصرف
و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیالء .یا درماده  27قانون مباحات آن را بدینگونه تعریف کرده
است :اموالی که ملک أشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق قوانین مندرجه در این قانون و
قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از أقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنان استفاده کند مباحات نامیده
میشود.

 -2قاعده من حاز ملک و مفاد آن:
مشهور فقهای امامیه حیازت مباحات را از اسباب مالکیت به حساب میآورند ،این گروه از فقهاء معتقدند که هر
کس چیزی از اشیاء مباح را حیازت کند مالک آن محسوب میشود ،بگونهای که این موضوع را به عنوان یک
قاعده مستقل فقهی با عنوان من حاز ملک قرار دادند .به عنوان مثال شهید ثانی در کتاب مسالک األفهام در این
رابطه میگوید:
"األشبه فی الحیازه إختصاص کل واحد بما حازه من الحیازه" (شهید ثانی)304،4،1413،
یعنی آنچه درباره حیازت با قواعد و اصول فقه سازگارتر است ،آن است که هر کس مالک چیزی شود که از عمل
حیازت بدست آورده است .سایر فقهاء نیز با همین مضمون به این مطلب اشاره کردهاند .بنابراین بنا بر نظر مشهور
فقهای امامیه مفاد قاعده حیازت در واقع سببیّت برای مالکیت است ،اما باید بدانیم آن دسته از اشیاء متعلق حیازت
قرار می گیرند که  2شرط زیر را داشته باشند:
-1قابلیت حیازت وجود داشته باشد.
 -2مال قبالً مالک نداشته باشد.

آیا در حیازت مباحات قصد تملک شرط است؟

مشهور فقهای امامیه حیازت مباحات را جزء اسباب مالکیت دانسته و قصد تملک را شرط نمیدانند ،اما در مقابل
آن مشهور فقهای عامه قصد تملک را در صحت تملک شرط میدانند( .زحیلی )469،6 ،مشهور فقهای امامیه برای
اثبات مدعای خود دالیلی را آوردهاند که به خاطر اختصار به مهمترین آنان اشاره میکنیم:
حیازت از جمله اسباب تولیدی است که صرفاً سبب ملکیت برای حائز میشود و داخل در عقود و ایقاعات نیست
که نیازمند قصد باشد بنابراین حیازت اطفال از جمله امور جایز است( .سبزواری )120،21،1413
این دلیل قابل خدشه است زیرا بنابر نظر مشهور فقهاء حیازت از ایقاعات است ،پس نیازمند قصد است و صغیر
ممیز مسلوب العباره است.
ظاهر أدله حیازت دال بر آن است که ملکیت صرفاً به واسطه ی عمل حیازت و احیاء صورت میگیرد نه به واسطه
قصد تملک ،لذا حیازت أطفال موجب ملکیت آنان می شود( .اصفهانی )24،2،1418،این دلیل نیز درست به نظر
نمیرسد ،زیرا یک دسته روایات وجود دارد (وسائل الشیعه ج 16ص 246حدیث  ،1ج 17ص  359به بعد ،به
نقل از قواعد فقه محقق داماد) که اطالق این دسته از روایات را تقیید میزند.
سیره عقالء بر این بوده است که آثار ملکیت را بر اموری که توسط صغار حیازت میشد مترتب میکردند بدون
اینکه بلوغ را در این مورد معتبر بدانند( .مازندرانی )234،1428،این دلیل قابل خدشه است ،زیرا بر فرض پذیرش
این سیره در مقابل آن سیره عقالیی وجود دارد که میگوید اگر کسی بدون هیچ قصد تملک مالی را بدست آورد
مالک آن نخواهد بود( .محقق داماد )251،1 ،و چون در احکام عقل تعارض ورود ندارد فلذا میفهمیم سیره عقالی
مذکور حجت نیست.
مفاد روایات وارده در مورد بیاعتبار بودن امور أطفال ناظر به معامالت است و شامل اموری مانند حیازت مباحات
و احیاء موات نمیشود( .شاهرودی )229،2،1415 ،از آنجایی که معامالت أعم از عقود و ایقاعات است و حیازت
مباحات جزء ایقاعات است پس حیازت أطفال صحیح نیست این دلیل نیز خدشه دارد.

آیه " هو الذی خلق لکم ما فی األرض جمیعاً" (آیه  29سوره بقره) داللت بر این دارد که همه چیز برای انسان
مباح است مگر دلیل مخصوص که آن را رد کند ،به عبارت دیگر از این آیه استفاده میشود مباحات اصلی برای
اینکه در تملک انسان قرار بگیرد خلقت شدهاند و شیوه تملک بر آن استیالء بر آن است بنابراین هر کسی بر آن
تسلط یابد مالک خواهد بود.
باید توجه داشت که اطالق این آیه به وسیله ی روایات دیگر (وسائل الشیعه،ج 16ص 246حدیث  ،1ج17
ص359بعد ،به نقل از قواعد فقه محقق داماد) تقیید خورده است .در مقابل عدهای از فقها و حقوقدانان قائل به
این شدهاند که در حیازت مباحات قصد تملک را شرط میدانند ،أدله این گروه عبارتند از:
-1حیازت مباحات از ایقاعات است و در ایقاعات نیازمند قصد و اراده حیازت کننده است و بدون قصد حیازت
محقق نمیشود( .ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) علت اینکه حیازت متوقف بر قصد است این است که مادام
که قصد نباشد اصوالً صدق مفهوم تصرف و استیالء محل تأمل است و در ثانی سیره عقالء داللت دارد بر اینکه
کسیکه هیچگونه قصدی در عمل نداشته باشد مالک نمیداند( .محقق داماد)251،1،1406 ،
-2همانطور که قبالً اشاره شد روایاتی وجود دارد که داللت دارد هرگاه صیادی ماهی صید شدهای را خریداری
کند و در شکم آن گوهری بیابد میتواند آن را برای خود بر دارد و مالک آن می شود( .وسائل الشیعه ج16
ص 246حدیث  ، 1ج 17ص  359به بعد ،به نقل از کتاب قواعد فقه محقق داماد)
-3شیخ طوسی در کتاب مبسوط خود مینویسد" :إنّ المحیی إنّما یملک باإلحیاء اال إذا قصد تملّکه به" (شیخ
طوسی ،ج ،3ص)303
-4بنابر مواد ( 143هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت خواهد
بود) و 160قانون مدنی (هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات با چاهی بکند تا به آب برسد

یا چشمه جاری کند مالک آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر است) قصد تملک در
حیازت مباحات الزم است.
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و نافذ قلمداد شده است .با استناد به أدله فقهی حقوقی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه صغیر أهلیت
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