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بررسی وضعیت انسان در حال کما در فقه و حقوق موضوعه
***

دکتر سید محمد مهدی احمدی* ،دکتر محمد حسین ایراندوست** ،محسن شکیبرخ
(تاریخ دریافت2931/21/50 :؛ تاریخ پذیرش)2930/59/52 :

چکیده
مساله کما بیشتر از جنبه پزشکی بررسی شده است ،جنبه های فقهی و حقوقی ان به طور جدی مورد بحث و بررس ی اندیش مندان واق
نشده است در مورد ابهاماتی از جمله این که کما چیست و چه آثاری دارد هنوز وجود دارد .این مقاله سعی در روشن کردن ماهیت کم ا و
اثار ان بر اطرافیان و اموال شخصی که در حالت کما وجود دارد میپردازد .این مقاله به این نتیجه رسیده است که کم ا ،مریض ی نیس ت
بلکه نشان از یک عارضه و صدمه به قوای دماغی است که منجر به بیهوشی طوالنی مدت می شود و شخص در حال کما ،زنده اس ت و
تمام احکام زندگان بر او جاری می شود و نمی توان به دلیل طوالنی بودن مدت کما ،شخص را مرده پنداشت و احک ام م رده را ب ر وی
جاری ساخت و با مرگ مغزی که در ان فرد عالیم حیاتی ندارد و مغز به طور کلی اسیب دیده است فرق دارد چون در مرگ مغزی مرگ
قطعی است در صورتی که شخص در حال کما احتمال بازگشت وی به زندگی روزمره وجود دارد و همچنین اموال شخص در ح ال کم ا
به تصرف ورثه داده نمی شود .قرار داد های شخص در حال کما قبل از کما باطل است.

کلیدواژگان
تصرفات ،حقوق ،عقد وکالت ،فقه ،کما ،ماهیت طالق.

* نویسنده مسئول :استادیار ،دانشکده علوم انسانی ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالالمی ،قالم،
ایران ،رایانامهdr.mh.ahmadi@gmail.com :

** استادیار ،دانشکده علوم انسانی ،گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
*** دانشجوی دانشکده علوم انسانی ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحدقم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
دانش پزشکی بیش از سایر دانشها با علم فقه در ارتباط است شاید در وهله اول به نظر برسالد هاله
این موضوع صرفا یک موضوع پزشکی است لیکن با تامل بیشتر در مالییالابیم هاله پالردانتن ابدالاد
فقهی حقوقی در این بحث اجتناب ناپذیر است .در شرع اسالم بالرای هالر یالک از اعمالال و رفتالار
بشری دستورات روشنی ارایه شده و علم پزشکی هم هاله از مقالو ت مهالم زنالدگی بشالری اسالت
دستورات فقهی حقوقی نیز بیان شده است .دلیل اینکه محور این موضوع انسان می باشد به ناچالار
سایر علوم چون فقه و حقوق و ...در ان دنالت دارند.
نظر به این هه مساله هما بیشتر از جنبه پزشکی بررسی شده است ،جنبه های فقهالی و حقالوقی
ان به طور جدی مورد اندیشمندان واقع نشده است و ابهام در مورد ایالن هاله همالا چیسالت و چاله
آثاری دارد هنوز وجود دارد ،بحث حاضر تالشی است در جهت روشن هردن ماهیت هما و اثار ان
بر اطرافیان و اموال شخصی و همسر شخص عقود تصرفات هه در حالت هما وجود دارد .در ایالن
مقاله هما به بررسی د یل به وجود آمدن هما ،و این هه فرد به هما رفته زنده است یا مالرده و چاله
احکامی بر فرد به هما رفته و مباحث حقوقی فرد به هما رفته بحث و توضیح داده می شود
در این مقاله سدی شده است به بررسی فقهی و حقالوقی همالا و همننالین وضالدیت و مسالالل
انسان در حال هما پردانته شود .در ابتدا به تدریف هما ،فقه ،حقوق ،موضوعه و بدد به علت های
شایع به وجود آمدن هما توضیح داده میشود و بدد هم به مباحثی از جملاله تصالرفات شالخص در
حال هما هه آیا می تواند بر اموال نود تصرف داشته باشد ؟یا اثر همالا بالر همسالر و فرزنالدان هاله
همسر در صورت عسر و حرج می تواند درنواست طالق بکند و همننین سرپرست فرزنالدان باله
عهده چه هسی می شود و همننین اموال شخص در حال هما ،هه آیا به عهده نانواده سالررده مالی
شود یا قانون نماینده ای برای ان تدیین می هند و همننین اثار عقود فرد در حال هما آیا باله قالوت
نود باقی می ماند یا عزل می شود ،پردانته می شود .وهالت بالعزل یکی از مباحث مهم فقهالی و
حقوقی است هه به سبب درج آن در قانون مدنی (موهل می تواند هر وقت بخواهد وهیل را عالزل
هند؛ مگر این هه وهالت یا عدم عزل در ضمن عقد زمی شرط شده باشد).
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تعریف کما
هما (اغما) (غمی) در لغالت متالرادف بالا پنهالان شالدن و نفالا (سالددی8991،م،ج،8ص )281و در
اصطالح به بیهوشی ،فقدان حس و حرهت ،از بین رفتن قدرت ادراک و به عنوان افتی بالرای مغالز
هه قدرت مدرهه و تحرک را تدطیل می سازد ،گفته می شود( .مصالطفوی،8631،ج،8ص )246همالا
(اغما) در اصطالح فقیهان به بیماری گفته می شود هه بر دماغ یا قلالب عالارش شالده و بالر اثالر ان
قوای مدرهه و قوای محرهه ای هه افدال ارادی و اثار انسانی از ان به وجود می اید تدطیل می شود
هه این تفسیر شامل بیماری غشی نیز می شود .در اصطالح طبیبان چنین است هه اگر تدطیل قوای
مزبور بر اثر ضدف قلب باشد و دانلی باشد هه منفذی نیابد ،ان را غشی می نامنالد و اگالر بالر اثالر
امتالی پرده های دماغ از بلغم غلیظ باشد ان را اغما می نامند .نظر دیگر اغما را ضدف قوه به دلیل
غلبه درد دانسته هه این نظر درد را نیز شامل می شود اغما به صرع نفیف هم گفته می شود (لغت
نامه دهخدا).
تعریف فقه ،حقوق ،موضوعه
فقه در لغت به مدنای فهم عمیق (ذهنی تهرانی ،8631،ج ،9ص )826و در اصطالح فقهالا عبالارت
اسالالت از« :العلممابالحکاممملشالالهمملفرعالالعلفرممعالفمملالاصللیمملالاللع ممرلرع» علالالم بالاله احکالالام شالالرعی فرعالالی از روی
دلیلهای تفصیلی آنها( .همان،ج ،9ص.)23
حقوق

امروزه حقوق دارای استدما ت متدالدد اسالت و هاربردهالای متفالاوتی دارد .برنالی از هاربردهالای
حقوق بدین شرح است:
 حقوق عبارت است از مجموع قواعد و مقرراتی هه بر روابط افالراد یالک جامداله در زمالانیمدین به هار برده می شود .بنابراین اصالطالح حقالوق ،مجموعاله ای از بایالدها و نبایالدهایی
است هه اعضای یک جامده ملزم به رعایت آن هستند و دولت نیز ضمانت اجرای آن را بر
عهده دارد .مانند حقوق ایران ،حقوق مصر و...
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 حقوق در این مدنا فرد است ،نه جمع .گویا مجموعه احکام و مقررات حاهم بر یک جامدهرا واحد اعتباری دانسته و نام حقوق بر آن نهاده اند حقوق در این مدنالا متالرادف بالا قالانون
است «حقوق اسالم» یدنی «قانون اسالم » (مصباح یزدی ،8611ج،2ص .)24
حق در لغت :دارای مدانی متدددی است .از جمله درست هردن سخن ،درسالت هالردن وعالده،
یقین نمودن ،ثابت شدن ،غلبه هردن به حق ،موجود ثابت و نالامی از اسالامی نداونالد( .لغالت ناماله
دهخدا،8648 ،ج  ،3ص  9842واژه حق).
در فرهنگ المنجد نیز مدانی لغوی حق چنین آمده است :ضد باطل ،عدل ،مال و ملک ،حالظ و
نصیب ،موجود ثابت ،امر مقضی ،جزم ،سزاوار (مدلوف ،8613،ص  ،844واژه حق).
حق در اصطالح دارای استدما ت گوناگون است.
در فقه تداریف گوناگونی برای حق اراله شده است:
 .8قدرت شخصی بر شخصی دیگر :مانند حق قصاص ،حق حضانت ،حق بستانکار بر طلبکار.
این قدرت ،قدرت مدنوی است .یدنی وقتی بدهکار نتواند حق طلبکار را پردانت هنالد باله
او ،می تواند با اقامه دعوا حق نویش را بستاند.
 .2قدرت شخص مالک بر مال .این حق از نوع قدرت مادی است.
حق در حقوق نیز تداریف متدددی دارد:
بنابر یک تدریف ،حق عبارت است از قدرت یا سلطه ارادی هه قانون در انتیار شخصالی قالرار
می دهد و نیز گفته شده حق عبارت است از مصلحتی هه قانون از آن حمایت مالی هنالد( .ایالن دو
واژه از مقاله محمد مهدی هریمی نیا ،حقوق ،حق و اقام حق ،اقتباس شده است).
تعریف اصطالحی حقوق :از مجموع تداریفی هه دربارة اصطالح حقوقی «حالق» گفتاله شالده،
نکات ذیل به دست میآید:
 .8حق آن است هه به ذیحق (من له الحق) ،نوعی اقتدار و آزادی عمل اعطا میهند.
 .2حق ،امتیاز و نفع متدلِّق به اشخاص است هه موجب میشود وی توان تصالرف در موضالوع
حق را پیدا هرده و دیگران را از تجاوز به آن منع هند.
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 .6حق ،مفهومی اعتباری است هه ما بازا نارجی ندارد .هرچند منشال انتالزاع عینالی و واقدالی
دارد ،و برای هسی علیه دیگری وضع میشود .اما وضع و اعتبار آن تالابع مصالالح و مفاسالد
واقدی است.
 .4در بحثهای حقوقی ،اصطالح حق ،اغلب ناظر به حالقهالای اعتبالاری و مجدولاله اسالت .از
حقهای تکوینی ،هه مبتنی بر اعتبار و وضع نیست ،سخن به میان نمیآید.
تعریف موضوعه

لغتنامه دهخدا :موضالوعه[ .م َ ع َ] (ع ص) موضالوع  .نهالادهشالده و سالانتهشالده و وضالعشالده.
(ناظما طبا ).
حقوق موضوعه اصطالحی است در فلسفه حقوق و به قوانینی گفته مالیشالود هاله بالا تصالمیم
انسانها در یک جامده ،و نه لزوماً مبتنی بر انالقیات ،شریدت (قوانین مذهبی) و یا قوانین طبیدالی
وضع میشود .به عبارتی ،مجموع قوانین و مقرراتی هه در یک زمان و مکان واحد حاهم بر روابالط
اجتماعی افراد میباشد؛ به صورتی هه دولت به عنوان قوة برتر ،واضع ،متضمن و مجری این قواعد
است .این اصطالح مدمو ً در مقابل حقوق طبیدی بههار میرود.
چنین نگرشی حقوق را ناشی از ارادة حاهم یا قدرت میداند و چنانهه از عنوان آن برمالیآیالد،
قانون باید وضعشده و اثباتپذیر باشد؛ یدنی قانون بایستی در جالایی محقَقالق شالود تالا بتالوان آن را
قانون نامید .این نگرش در برابر حقوق طبیدی قرار میگیرد و نمیپذیرد هه انالق یا طبیدالت بشالر
توان ایجاد قانون را برای جامد انسانی داشته باشد( .هریگ (ویراستار ) ،2001 ،ج ،1صص .)110
پنج علت شایع کما

پنج علت شایع هما به شرح زیر است:
 .8دیابت :اغمای دیابتی به علت با و پایین رفتن شدید قند نون رخ می دهد.
 .2تومورهای مغز :رشالد تومورهالای درون مغالز اغلالب باله افالزایش فشالار دانالل جمجمالهای
میانجامد ،زیرا فضایی درون جمجمه برای آن وجود نالدارد ،اگالر ،ممکالن اسالت باعالث از
دست رفتن هوشیاری و اغما شود.
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 .6صدمات ناشی از ضربه مغزی :اغما اشکار ترین عالمت صدمه ناشی از ضربات مغزی است.
مثل ضربه سر در نتیجه سانحه جاده ای ،اسیب های ورزشی.
 .4مسمویت  :هرولین ،الکل و مونوهسید هربن سه سمی هستند هه می توانالد باله نالاطر مهالار
هردن مراهز هوشیاری در مغز باعث اغما شوند.
 .1سکته مغزی  :نون ریزی زیر عنکبوتیه ،نوعی از سکته مغزی است هه با پاره شالدن عالروق
نونی ضدیف شده درون مغز مشخص می شود .این عارضه باعث نواب الالودگی و اغمالا
می شود و میزان از مرگ و گیر را به دنبال دارد
مفهوم و ماهیت کما از نظر فقهي و حقوقي

مراد از وضدیت حقوقی شخص در حال هما مواردی از اغمای عمیق است چالون نزدیکالان در بالال
تکلیفی قرار دارند هه نه فرد را می توانند مرده بدانند و نه می توانند زنده بدانند و این وظیفاله فقاله
و حقوق است هه باید پاسخگویی چنین افرادی باشد چون میان مالرگ و زنالدگی انسالان و فقاله و
حقوق رابطه عمیقی وجود دارد و بدضی از قواعد و احکام فقه و حقوق بالر افالراد زنالده و برنالی
دیگر بر افراد مرده جاری می شالود( ،میرهاشالمی ،8611 ،ص )98در ایالن میالان تدیالین فالردی هاله
شخص مرده است یا زنده اهمیت بسیاری دارد ،گرچه تشخیص ان امری پزشکی است ولی تدیالین
احکام جاری بر وضدیت فرد امری فقهی و حقوقی است.
از سوی فقیهان و از نظر انالق پزشکی ،این صورت است هه مورد مناقشاله جالدی و حقیقالی
واقع شده است و اشکا ت فراوانی متوجه این صورت است هه باید فقه و حقوق باله حالل ان هالا
برردازد؛ از جمله این هه از نظر شرعی ،ثبوت مرگ با همای عمیق و مرگ مغزی روشن نیست ،اگر
سخن پزشکان جدید ثابت شود هه در مرگ مغزی ،فرد در واقع مرده است ،در ایالن صالورت مالی
توان عضو او را به مریض نیازمند منتقل هنند و احکام مرده بر او جاری می شود و ان را شالبیه باله
حیات غیر مستقر دانسالت هاله بدضالی از فقهالا چنالین شخصالی را در حکالم مالرده قالرار داده انالد.
(نجفی،8918،ج23ص )820ولی اگر مرگ مغز را مالک در صالدق عنالوان مالوت و مالرگ شالرعی
ندانیم وضدیت متفاوت نواهد بود .با توجه به این هه مرگ ،موضوع احکام شرعی فراوانی اسالت،
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تدیین این هه مرگ چه زمانی رخ می دهد و همننین بررسی موارد مشابه مرگ؛ مثل مرگ مغزی و
همای عمیق اهمیت فراوانی دارد .مرگ در قران ،تدریف روشنی دارد ،یدنی جالدایی روح از بالدن،
اَّللالیملَمو هَّفالاکَن ُع نی
الو هونیََمل» (زمر ،ایه  )42نداوند جان ها را به هنگام مرگ می
مَالام َ َ
نداوند می فرماید  « :هُ َ َ
َ
نی ه نی
الُلكنی َملالكنی ُم هالماب» (سجده ،ایه )88بگو فرشته مرگ هه به
ستاند .و نیز می فرماید «قُ هلالیَملَم َوفهل ُكابال هولَ ُ
كالاله َم هوتالالمِ ُ
شما گماشته شده است ،روح شما را می گیرد .وقتی مرگ ،جالدایی روح از بالدن باشالد در مقابالل،
حیات نیز همراهی روح با بدن نواهد بود .بنابراین مرگ از نظر قران همالان جالدایی روح از بالدن
می باشد هه با مرگ این مالزمت دارد( .طباطبایی8290 ،ه ق ،ج  ،2ص)833
وضعیت تصرفات شخص در حال کما

ممکن است سوال شود افرادی هه در بیهوشی هستند و به اغمالای عمیالق نرفتاله انالد چاله حکمالی
دارند؟ بدیهی است بالرای تحقالق عمالل حقالوقی ،قصالد انشالا ضالرورت دارد (هاتوزیالان،8613 ،
ص )809و این گونه افراد قصد سالمی هه با ان بتوان عمل حقوقی انجام داد ندارد .حال ایالا افالراد
در حال هما محجورند و در نتیجه حق تصرف در اموال نود را ندارند ؟ یا این هاله اهلیالت اسالتیفا
دارند .در این مورد باید گفت هه موارد حجالر در فقاله بیالان شالده اسالت (نجفالی،8918 ،جلالد،23
ص )204هه عبارتند از  :صغر سن ،سفه ،جنون ،فلس ،مرش منتهی به مرگ ،رقیت گرچاله ممکالن
است موارد دیگری نیز اضافه شود.
از نظر قانون مدنی ،طبق ماده 8201قانون مدنی ،اشخاص ذیل محجور و از تصرف در امالوال و
حقوق مالی نود ممنوع هستند:
 .8صغار
 .2اشخاص غیر رشید
 .6مجانین؛ بنابراین افراد محجور از نظر قانون مشخصاند و در مورد مالرش متصالل باله مالوت
قانون مدنی ساهت است و ان را از موارد حجر محسوب نکرده است.
به نظر می رسد در مورد شخص در حال هما با توجه به فقدان و یا نقصان شدید قوای دمالاغی
به طوری هه مغز هارهرد اصلی نود را از دست داده است و توانالایی تفکالر و تدقالل و مقایساله را
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ندارد و حالت او مثل مجنونی است هه اصال عقلی ندارد ،چنین شخصی گرچه اهلیالت تمتالع دارد
چون زنده محسوب است ولی اهلیت استیفا ندارد و در واقع غیر رشید اسالت( .هاتوزیالان ،قواعالد
عمومی قراردادها،8619 ،ج ،2ص)63
ارای فقهي در مورد تاثیر کما بر عقود

برنی از فقها اعتقاد دارند دلیل منفسخ شدن وهالت در صورت اغما وهیل یالا موهالل ،چیالزی جالز
اجماع نیست( .یزدی 8631،ج611 ،2ص) به عبارتی علت عمده این فتوا ،اتفاقنظالر ایالن فقهالا در
این موضوع است .البته برنی علت این انفساخ را جایزبودن قرار داد وهالالت مالیداننالد( .لنکرانالی
فاضل ،8428 ،ج،86ص 816فقه المدامالت 460،ا جتهاد و التقیه )213،در میان فقها برنالی بالرای
منفسخشدن وهالت با بیهوشی استثنا قالل شدهاند و مدتقدند در وهالالت دادن باله منظالور طالواف و
سدی و رمی ،بیهوشی موهل موجب بطالن عقد نمیشود .دلیلی هه ایشان ذهر هردهاند این است هه
علت وهالت در این موارد ،عذر و تدسر موهل بوده و اغما در چنین حالتی بر شدت عذر میافزاید
(محقق ثانی،8401،ج  6ص .)231به عبارتی آن چه موجب شده هه شخص برای انجام اموزش در
طواف یا سدی وهیل اجیر هند ،بیماری و ضدف او بوده و در صورتی هاله پالس از اندقالاد قالرارداد
وهالت ،دچار بیهوشی شود ،عذر وی برای وهیل گرفتن در انجام امورمحوله شدیدتر نواهد شد.
در میان ارای فقهی ،برنی از فقها ،اغمای وهیل یا موهل را «فلم الاکامو » موجب منفسخ شالدن
وهالت دانسته اند( .الجزیری،8611 ،ج،6ص ( )241موسوی نمینالی،8633،ج،2ص  )41امالام (ره)
در تحریر الوسیله بیان می دارد« :اننه ابتدا دروهیل و موهل شرط است در استدامه نیز شرط است.
پس اگر دیوانه یا بیهوش شوند و ...بنا بر احتیاط وهالت باطل می شود و اگر رافع نالامبرده از بالین
برود و بخواه وهالت را ادامه دهند ،احتیاج به توهیلی جدیالد دارد» (موسالوی نمینالی ،همالان ،ج،2
ص .)40برنی منفسخ شدن وهالت با بیهوشی را محل اشکال دانسته؛ امالا جانالب احتیالاط را نگاله
داشته و حکم به انفساخ وهالت داده اند( .تبریزی ،8611 ،ص( ) 618موسوی نالویی ،8611 ،ج،2
ص )204از عبارات ایشان فهمیده می شود اقتضای احتیاط در نظر ایشالان صالدور حکالم بطالالن و
پیوستن به نظری است هه وهالت را با بیهوشی منفسخ می داند.
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نظر دیگر منفسخ نشدن عقد در چنین حالتی را بدید ندانسته ،و به منفسخ شدن عقد ،باله دیالده
ی تردید نگریسته اند .اما قاعده ی اجماع ،مانع از ان شده هه صریحا نظالر دیگالری را ابالراز هننالد.
ایستادن در مقابل اجماع تدبدی ،در عین ارزش فقهی اجماع در نگاه شیده و توجه به اصل و ریشه
ان ،همواره برای فقها سنگین و ناهنجار است .گفته شده در مواردی هه فالرد بالرای مالدت هوتالاهی
(مثالیک ساعت) دچار بیهوشی شود ،شامل منفسخ شدن وهالت نمی شالود .در متالون فقهالی اهالل
تسنن ،اغما در موارد انفساخ وهالت ذهر نشده است و گاهی نیز تصریح به عالدم تالاثیر ان در عقالد
وهالت به دلیالل عالدم زوال اهلیالت تصالرف بالا عالارش شالدن بیهوشالی شالده اسالت( .الجزیالری،
همان،ج،6ص 44تا )249
اثر کما بر وضعیت همسر شخص در حال کما

شخصی هه در حالت هما به سر می برد ممکن است مدتها در این حالت بماند و وضالدیت حیالات
و ممات وی مدلوم نگردد .حال این سوال پیش می ایالد هاله اثالر ایالن وضالدیت بالر همسالر چنالین
شخصی چه نواهد بود آیا او مجبور به انتظار نواهد بود حتی اگر نودش نخواهد و اینکه او مالی
تواند طالق بگیرد یا نه؟ و اساسا چنین طالقی امکالان دارد یالا نیالر؟ و در صالورت امکالان نالوع و
ماهیت ان طالق چه نواهد بود؟ و اینکه زوجه می تواند بواسطه اثبات عسروحرج طالق بگیرد یالا
نیر؟
تقاضای طالق زوجه

طالق ،ایقاعی است تشریفاتی هه به موجب ان شوهر ،به اذن یا حکم دادگاه ،همسر دالمی نود را
رها می سازد( .هاتوزیان،همان ،8611 ،ص )220قران مجید در سوره هالای بقالره ،نسالا ،احالزاب ،و
طالق ایات مربوط به طالق را بیان هرده است .سوره طالق مشتمل بر  82ایه اسالت و در واقالع از
ایه یک تا هفت ان مربوط به طالق و احکام زوجه است .در این ایات ،مساله وقوع طالق از سالوی
مردان به صورت انبار ،و حکم عده ،رجوع در ایام عده ،شاهد گرفتن در هنگام طالالق و رجالوع،
مقدار عده زن حامله ،اسکان و انفاق زن در ایام عده رجدی و عده زن در دوران حمالل بیالان شالده
است .در ایه اول این سوره نطاب به پیامبر (ص) امده است هه هر وقت زنانتالان را طالالق دادیالد
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یدنی نواستید طالق دهید در زمانی هه عده می توانند بگیرند طالق دهید یدنی در زمانی هاله پالاک
باشند و با انها نزدیکی نشده باشد (طهرغیر مواقع) و حساب عده اناها را نگه دارید تقوای نالدا را
پیشه هنید ،انها را در نانه هایی هه در ان ساهن هستند بیرون نکنید و نود انها هالم نبایالد از ناناله
نارج شوند مگر این هه مرتکب گناهی اشکار شوند .اینها حدود نداست و هرهاله از انهالا تجالاوز
هند برنود ستم هرده است چه می دانید شاید نداوند بدد از این امالری و وضالدی را ایجالاد هنالد.
مفسرین گفته اند شاید بدد از این هه مرد ،زن را طالق داد ،در طول ایام عده تغییر وضدی بدهالد و
نداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع هند( .الطبرسالی ،8619 ،،ج 80-9ص )414در ایالن
ایه با انبار و بیان شرح واقده هه به طور مدمول مردان مبادرت به طالق دادن زنانشالان مالی هننالد،
نداوند ،احکام مترتب بر این امر و احیانا تکالیف زم را هه در جهت تددیل وضع انان و رعایالت
حقوق انها می باشد بیان هرده است و نالصه این هه وقتی شما می نواهیالد طالالق بدهیالد ،ایالن
امور را باید رعایت هنید.
به نوبی ازنحوه بیان ایات قرانی مستفاد می شود ،هه در زمان نزول قران و محیطالی هاله قالران
نازل شده و مردمی هه در زمان نزول مستقیما طرف نطاب بودند ،یک سلسله مقررات و ضالوابطی
بر روابط نکاح و چگونگی گسستن ان حاهم بوده است هه به حکم قران همان ضوابط و مقالررات
با اصالحاتی هه در ان به عمل امده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن هه همتر مورد توجاله
بوده و به هر حال در راستای اجرای عدالت تثبیت گردیده و همتر حکالم مسالتقل ابتالدایی در ایالن
زمینه در قرا اعالم شده است
قران مجید در ایات مربوط جایی تصریح ننموده هه انتیار طالق در دست مرد اسالت در مالورد
طالق نمی گوید مردان هرگاه بخواهند می توانند زن نود را طالق دهند ولی نطاب به پیالامبراهرم
(ص) مسلمین می گوید وقتی می نواهید طالق بدهید باید مساله عده و و زمان وقوع طالق را در
نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هالم مشالخص مالی
هند« .فَنیإوس ٌ نی ٍ
یح نیالِبنی ها َسمل ٍال» و با وجود این هه رویه قطدی و جاری جامده بر انتیار مطلق
لكالِبَ هع ُلُفالأ هَُالتَ هس نیل ٌ
هَ
مرد در امر طالق و رها هردن اوبه وسایل مختلف بوده ،و این انتیار هم از سالوی قالران رد نشالده
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است مع ذلک مساله طرح انتالف و مخامصات زن و شوهر را در داوری پیش بینی مالی هنالد هاله
الخ هعملُاب نی
نی نی
الِمقل َ ال
شاید داورها بتوانند انتالفات را حل هنند و بین زوجین اصالالح برقالرار نماینالدَُ « .الا ه ه
نی
نی
نی نی
نی نی نی
نی
الاَّللُالكَمهرمنَم ُیممل»( .و اگر ترسیدید هار باله
صالالًالیمُ َوفنیل نیمِ ه
الا َمملًالو هلالاَ ههلیل...الا ه الیُلیداالا ه
االا َمملًالو هلالاَ ههلع َالُ َ
كَمهرن نییملالفَلكهم َعثُو َ
جدایی بکشد ،داوری از نانواده زن و داوری از نانواده مرد گسیل دارید،اگربنای آن دو به اصالح
باشد،ندای تدالی بین آندو توافق ایجاد می هند و ندادانایی آگاه است).
فقها در مساله طالق در عین حال هه بر بودن انتیار طالق در دست مرد ابرام دارنالد و ان را از
همین ظاهر ایات قرانی استفاده می هنند ،می گویند :با قرار دادن شالرط در عقالد نکالاح ،مالی تالوان
طالق را در انتیار زن قرار داد .فقهای شیده عموما پذیرفته اند هه می شود در عقد نکاح شالروطی
را در علیه مرد قرار داد و بیان هرد هه اگر مرد از انجام ان شروط تخلف هرد ،زن وهیالل باشالد هاله
نود را مطلقه نماید( .اصفهانی،8612،ج ،80ص )11در این جا انتیار زن ذاتالی نیسالت و در واقالع
گرفته شده از انتیار مرد است.
طبق قوانین موضوعه و مدمول فدلی ،علی ا صول انتیار طالق در دست مرد اسالت ولالی ایالن
محدودیت برای مرد وجود دارد هه اگر بخواهد طالق بدهد حتما باید به دادگاه مراجده نماید ولی
اگر زن متقاضی طالق باشد ،عالوه بر ان هه باید به دادگاه مراجده نماید ،درنواست طالق نود را
نیز باید در قالب یکی از موارد ناص پیش بینی شده در قانون مالدنی ،یدنالی تالرک انفالاق (امالامی،
 ،8614ج ،1ص )62یا عسر و حرج مطرح نماید و ان را ثابت هند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط
یا شروطی هرده و وهالت گرفته هه در صورت تخلالف از ان شالروط نالود را مطلقاله نمایالد و در
دادگاه ،گرفتن وهالت و تخلف از شرط را اثبات هند تا موفق به انذ گالواهی عالدم امکالان سالازش
شود( .هاتوزیان ،همان ،ص )220همننین زن می تواند با بخشیدن مهریه یا بالذل مالال دیگالری باله
شوهر ،موافقت او را برای طالق جلب هند.
این مدنی در قانون پیش بینی نشده هه اگالر زن باله هالر علالت از شالوهر ،نوشالش نیامالد و بالا
انصراف از مهریه نود ،نواستار طالق بود ،دادگاه بتواند گواهی عدم امکان سازش صادر هند و به
تدبیر مرد را ملزم به طالق نماید.
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طالق در مباني اسالمي و فقهي

برداشت فقها از احکام قرانی و مبانی اسالم این اسالت هاله طالالق حالق مالرد و در انتیالار اوسالت
(نجفی ،8918 ،ج ،68ص )286حال با تتبع در هتب مختلف فقهی و مالحظه نظر فقها از متقالدمین
و متانرین و مداصرین اعم از شیده و سنی ،چنین به نظر میرسد هه اصل وجود این تفاوت ،بالین
زن و مرد در مورد طالق محرز است .یدنی مرد ،انتیار طالق را در دسالت دارد و بالدون اجالازه و
موافقت زن و بدون الزام مراجده به دادگاه و گرفتن اجازه می تواند زن را طالق بدهد و حتالی باله
تدبیر بدضی از فقها ،اطالع زن از اجرای صیغه طالق نیز زم نیست چه رسد به ایالن هاله موافقالت
او زم باشد( .نمینی (ره) ،8633 ،ج  ،2ص)621
حال ایا همسر شخص در حال هما می تواند طالق بگیرد یا نیالر؟ بالرای بررسالی ایالن مطلالب
ناچار از مراجده به موارد مشابه در فقه وحقوق و استفاده از قواعد مشترک انها هستیم هاله یکالی از
این موارد ،مساله غایب مفقود ا ثر می باشد ،با این لجاظ هه در ان جالا نیالز رضالایت زوج وجالود
ندارد و زوجه برای طالق گرفتن از همسر نود ناچار از پیمودن راه هایی اسالت هاله قالانون گالذار
پیش بینی هرده است .انسان گاهی با انگیزه های مختلف و علل متفاوت نواسالته یالا نانواسالته از
اقامتگاه نود دور می شود و دیگر نبری از او به دست نمی اید ،به این شخص غایالب مفقالودا ثر
گفته می شود بنابراین غایب مفقودا ثر به هسی گفته می شود هه مدت نسبتا زیادی از غیبالت او از
اقامتگاهش گذشته و نبری از زنده یا مرده بودن او حاصل نشود( .باریکلو ،8611 ،،ص )91چنالین
شخصی زنده فرش می شود در امور غیر مالی و امور مالی او به اجرا گذاشته می شود.
نکاح غایب با همسر یا همسران نود همننان مدتبر وی بر جا می ماند و نفقه انها از اموال وی
تادیه می شود و غیبت هوتاه مدت یا طو نی مدت ،علی ا صول نمی تواند لطمه ای به این رابطاله
حقوقی وارد اورد؛ بنابراین همسر غایب همننان در قید زوجیت باقی می مانالد مگالر ایالن هاله باله
موجب قانون تقاضای طالق هند و حاهم اورا طالالق دهالد (عالماله حلالی ،8489ص( )841گرچاله
بدضی از حقوق دانان مدتقدند هه پس از صدور حکم موت فرضالی نکالاح نیالز منحالل مالی شالود)
(امامی ،8614 ،ج  ،4ص )604یا با استفاده از شرایط ضمن عقد نکاح ،وهیالل یالا وهیالل در توهیالل

بررسي وضعیت انسان در حال کما در فقه و حقوق موضوعه 121  ................................................................................

باشد تا در صورت مفقود ا ثر شدن زوج ظرف چند ماه ،پس از مراجده باله دادگالاه و پیالدا نشالدن
غایب نود را مطلقه نماید (بند88شروط مندرج در عقد نامه ها) و از ایالن شالرایط بهالره جسالته و
نکاح نود را به نمایندگی از غایب بر هم زند
حال در صورتی هه وضدیت زوج به گونه ای است هه توانایی ایفای وظایف زناشویی را ندارد
ایا زوجه می تواند نود را به این دلیل از قید ازدواج برهاند و ایا در زمان غیبت زوج و یا مریضالی
او به مدت طو نی ،ایا طالق امکان پذیر است و همسر غایب مفقود ا ثر و یا مالریض و در حالال
هما می تواند طالق بگیرد ؟ باید گفت هه به طور مدمول زن از دو طریق می تواند به این نواسالته
نایل شود:
طریق اول استفاده از نمایندگی است :هرگاه زن در ضمن عقد نکاح وهیل بالا وهیالل در توهیالل
زوج باشد می تواند با استفاده از این شرط نود را مطلقه هند.
طریق دوم ،مراجده به حاهم و تقاضای طالق است ،زوجه غایب تحت شرایطی مالی توانالد باله
حاهم مراجده هرده و به سبب غیبت زوج تقاضای طالق نماید .در این صورت حاهم او را
طالق می دهد .ماده 8029قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد « :هرگاه شخصالی چهالار
سال تمام غایب مفقودا ثر باشد زن او می تواند تقاضای طالالق هنالد .در ایالن صالورت بالا
رعایت  8026حاهم او را طالق می دهد».
ماهیت طالق حاکم

طبیدت طالق هایی هه از ناحیه حاهم صورت می گیرید چگونه است؟ تنها فقیهی هه در این مورد
اظهار نظر هرده است ،مرحوم ایت اهلل نولی است ،ایشان طبیدت طالقی را هه از ناحیه حاهم و به
لحاظ امتناع شوهر از پرداهت نفقه صورت میگیرد را بالن مدرفالی نمالوده اسالت( .نالویی،8611 ،
مساله  ،8439ج )2ان چه می تواند مستند فتوای فوق قرار بگیرد عبارتند از:
اوال :بالن بودن مقتضای اصل اولیه در طالق است و قابل برگشت بودن طالق (رجدالی بالودن)
امری است بر نالف اصل و ثبوت ان دلیل ناصی می طلبد.
ثانیا :بی گمان ،و مهمترین عدف شارع مقدس و قانون گذار از جدل و یت حالاهم بالر طالالق،
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نجات و رهایی زن از بند زوجیت است هه به ،وظایف قانونی نود عمل نمی هند .واضح است هه
تامین این هدف عاد نه و انسانی جز در سایه بالن بودن طالق حاهم میسور نیسالت ،در غیالر ایالن
صورت نقض غرش شارع و قانون گذار زم می اید ،مثال :زنی به لحاظ بد رفتاری شوهر و رفتار
غیر قانونی او ،ناگزیر به دادگاه مراجده می هند و پس از صرف زمالانی طالو نی ،موفالق مالی شالود
ادعای نود را ثابت هند ،و دادگاه نیز وی را مطلقه هند .منطقی نیست هه شوهر وی با یک لبخنالد
ساده اظهار تمایل هرده و رجوع نماید ،ایا این عمل نقض غرش شالارع و قالانون گالذار ،و نیالز باله
بازی گرفتن حکم دادگاه نیست؟ بنابراین تنها راه فرار از تنگناهای فوق الالذهر ،بالالن بالودن طالالق
حاهم است( .امامی ،8614 ،ج ،1ص)31
بنابراین می توان گفت طالق هایی هه زوج با انتیار و حقی هاله دارد واقالع مالی شالود اصالو
رجدی است و در ایام عده حق رجوع دارد به جز مواردی هه تصریح به بالن بودن ان شده اسالت،
بنابراین با توجه به حکمی هه برای الزام شوهر به طالق ،توسط دادگاه وجود دارد و مالک موجود
در روایات مربوط به انتیار حاهم در تفریق زوجین در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای
برنی از مراجع به بالن بودن طالق حاهم در مورد مزبور ،به همیسیون طالقی هه در اجالرای مالواد
8829و 8860قانون مدنی به حکم دادگاه واقع می شود ،بالن محسوب اسالت و زوج در ایالام عالده
حق رجوع ندارد( .مداونت آموزش و تحقیقات قوه قضالیه ،مجموعه نشستهای حاهم ،قالم ،نشالر
قوه حاهمه ،چاپ اول )8612 ،این نظریع قابل دفاع است چون اگر بنا باشد تمام طالالق هالایی هاله
توسط محاهم صادر می شود به راحتی توسط زوجه شکسته شود ،این نود عسالروحرج مضالاعف
بر زوجه است.
نفقه همسر شخص در حال کما

نفقه یدنی تامین هزینه زندگی زن هه باید توسط شوهر پس از عقد ازدواج پردانت گردد بر همین
اساس ماده 8801اصالحی  8618قانون مدنی مالی گویالد« :نفقالع عبالارت اسالت از هماله نیازهالای
متدارف و متناسب با وضدیت زن از قبیل مسکن ،البسه (لبالاس) غالذا ،اثالام منالزل و هزیناله هالای
درمانی و بهداشتی نادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرش»
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شرایط پردانت نفقه .8 :عقد دالم :نفقه برای عقد ازدواج دالم می باشالد و در عقالد موقالت زن
مستحق نفقه نمی باشد .2 .عدم نشوز زن :همین هه زن حاضر به ایفالای وظالایف زناشالویی باشالد،
مستحق نفقه نواهد بود ،و در صورت امتناع از وظایفی هه قانونا بر عهالده اوسالت ،مسالتحق نفقاله
نخواهد بود.
ضمانت اجرای نفقه :برای دریافت نفقه ،توافق طرفین مقالدم بالر هرچیالزی اسالت و اصالو در
روابط نانوادگی و انالق و توافق مقدم بر مسالل قضایی است ،ولی در صورت نودداری شالوهر
از پردانت نفقه ،زن می تواند به دو صورت حقوقی و هیفری نسبت به حق نویش اقدام نماید.
در مورد همسر شخص در حال هما باید گفت هه با توجه به وضدیت نالاص او ،بحالث تالرک
انفاق در مورد او مطرح نخواهد بود و در نتیجه شکایت هیفری هم در مورد او قابل طرح نیسالت و
زوجه برای دریافت نفقه نود باید به شخصی هه اموال همسرش در انتیار اوست مراجده هند هاله
دادستان یا قیم فرد نواهد بود.
وضعیت فرزندان شخص در حال کما

دادگاه در نصوص این هه و یت را به چه هسی بسرارد تصمیم نواهد گرفالت ،طبالق مالاده8814
قانون مدنی اصالحی سال 8619فردی به عنوان امین به ولی قهالری منضالم مالی شالود.همننالین در
صورتی هه فرزندان دارای پدر بزرگ نباشند به لحاظ عدم توانایی پدر در اعمال و یالت ،فالردی را
به عنوان امین ولی قهری منضم می شود .وظایف و انتیارات قیم و نهاد قیومت روشن است ولالی
وظایف و انتیارات شخصی هه ممکن است طبق قانون حمایت نانواده به عنالوان امالین منصالوب
شود مدلوم نیست و به نظر می رسد هه دادگاه می تواند وظالایف و انتیالارات او را تدیالین هنالد و
چنان هه بند انر ماده 81قانون حمایت نانواده مقرر داشته امین باله تشالخیص دادگالاه مسالتقال یالا
تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ،با توجه به قیاس اولویت می توان گفت امین مانند قالیم
باید برای انجام دادن اعمال برای انجام دادن اعمال حقوقی مهم (یدنی اعمالی هه قالیم نمالی توانالد
انها را بدون اجازه دادستان واقع سازد) از دادستان اجازه بگیرد (موا د 8248و8848قالانون مالدنی و
 11قانون امور حسبی) و نیز باید اقل سالی یک بار حساب تصدی نود را به دادستان یا نماینالده
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او بدهد .به طور هلی می توان گفت در مواردی هه نظارت دادستان به صالراحت پالیش بینالی شالده
است این نظارت از باب وحدت مالک یا قیاس اولویت نسبت به امین یاد شده نیز اعمالال نواهالد
شد .البته نظارت دادستان محدود به موارد ناص مصرح در قانون نخواهد بالود؛ زیالرا وظیفاله هلالی
مراقبت و نظارت بر امور محجورین هه برای دادستان تدیین شده اقتضا می هنالد هاله دادسالتان در
موارد دیگر نیز حق نظارت در هار امین و اقدام زم برای حفظ منافع محجور را داشته باشالد مگالر
این هه برای محجور نماینده ای تدیین شده باشد( .طباطبایی ،8404 ،ص)86
اثر کما بر وضعیت اموال شخص در حال کما

با توجه به این هه شخص در حال هما ممکن است دارای اموالی باشد و احتمال از بین رفتن ان ها
نیز وجود دارد بررسی وضدیت اموال و این هه در طول این مدت در انتیار چه هسی باشالد و ایالا
ورثه می توانند تصرفی در ان هنند یا نیر؟ امری مهم است هه با اسالتفاده از قواعالد مالوارد مشالابه
همنون غایب مفقودا ثر به تبیین ان می پردازیم .تصرف ،اصطالحی فقهی به مدنای هر هار ارادی
هه از یک شخص سر زند و دارای اثر شرعی باشد .تصرف از ماده صرف در عربالی و فارسالی باله
مدنای دست به هاری زدن دفتار نمودن امده است برنی حقوق دانالان تصالرف را ساللطه و اقتالدار
مادی شخص بر یک مال چه مستقیم چه بالا واسالطه دانسالته انالد (امالامی،8611 ،ج ،8ص )29هاله
مفهمومی محدود تر دارد.
نتیجه
هما یک بیماری نیست بلکه نشان از یک ضایده دماغی است هه با مرگ مغزی و حالت های مشابه
فرق های اساسی دارد و شخصی هه در این حالت به سر می بالرد ممکالن اسالت سالالها باله وسالیله
دستگاه های پزشکی در زندگی نباتی و نفیف باشد ولی از جهت پزشکی وشرعی نمی توان گفت
هه چنین فردی مرده است تا زمانی هه روح از بدن نارج شود .به دلیل ان هه شخص در حال هما
زنده محسوب می شود ،از نظر قانونی دارای اهلیت تمتع است و این اهلیت تا زمالان مالرگ اداماله
نواهد داشت ولی اهلیت استیفای چنین شخصی با توجه به اسیب جالدی باله مغالز و عالدم امکالان
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تصرف و عدم داشتن قصد انشا  ،زیر سوال رفته و شخص تا زمانی هه در این حالت است از ایالن
حق محروم نواهد بود.
همسر شخص در حال هما به صرف بالودن شالخص در حالال همالا حالق طالالق نالدارد و بایالد
عسروحرج نود را در دادگاه اثبات نماید تا این هه دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نماید و
با توجه به وضدیتی هه شخص دارد نود حاهم اقدام به طالق می نمایالد .پالس از وقالوع طالالق و
بهبودی زوج ،امکان رجوع برای وی وجود ندارد؛ چون طالق توسط حاهم و به ناطر عسروحرج
زوجه صادر شده است و بالن است و اگر قالل به رجدی بالودن ایالن طالالق باشالیم عسالروحرجی
مضاعف بر زوجه تحمیل می شود هه نقض غرش نواهد شد.
فرزندان شخص در حال هما ،با توجه به زنده بودن ولی قهری ،نیازی به تدیالین قالیم ندارنالد و
فقط با توجه به عجز ولی از اعمال و یت ،ضم امین می شوند .و در صورت اثبالات عالدم توانالایی
شخص به لحاظ این هه در زندگی نباتی به سر می برد دادگاه در نصوص این هه و یت را به چه
هسی بسرارد تصمیم نواهد گرفت ،گرچه طبق قانون مدنی ،اعمال و یت نالود باله نالود بالا جالد
پدری نواهد بود ،یدنی در صورتی هه شخص در حال هما پدر باشالد و فرزنالدان نیالز دارای پالدر
بزرگ باشند شکی نیست هه اعمال و یت با پدر بزرگ می باشد ،مگر این هه نتواند یا شرایط زم
را نداشته باشد.
اموال شخص در حال هما ،به تصرف ورثه داده نمی شود؛ چون شالخص در حالال همالا ،زنالده
فرش می شود و همان طور هه گفته شد برای او قیم نصب می شود هه از او و امالوالش نگهالداری
نماید و نرج و مخارج و نفقه نانواده او را بدهد و مقتضای اصل تسلیط این است هاله تالا زمالانی
هه شخص به طور هامل فوت ننماید ،نمی توان اموال او را به تصرف ورثه داد و وضدیت شالخص
در حال هما با شخص غایب وجود دارد هه در مورد شخص در حال هما وجود ندارد.
اعمال و قراردادهای حقوقی هه شخص در حال هما قبل از هما مندقد نموده ،عقود جالز ماننالد
وهالت ،به دلیل وضدیت شخص چه وهیل باشد چه موهل ،باطل است ولی عقالود زم باله اعتبالار
نود باقی نواهند بود.
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 .82هاتوزیان ،ناصر،8611 ،حقوق مدنی ،نانواده ،تهران ،موسسه نشر یلدا ،چاپ سوم.
 .86هاتوزیان ،ناصر ،8619 ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران ،شرهت سهامی انتشار ،چاپ پنجم.
 .84هریک ،ادوارد ،2001 ،راتلج ،مترجم علی مدظمی دیوید فورلی ،نشر گیسا،اول.
 .81لنکرانی فاضل ،محمد8428،ه ق .تفصیل الشریده فی شرح تحریر الوسالیله ،مرهالز فقهالی الماله
اطهار (ع)،چاپ اول.
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 .83محقق ثانی ،هرهی 8401 ،ق،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،موسسه ال بیالت حیالا التالرام،
جلد ،8چاپ اول.
 .81مصباح یزدی ،محمد تقالی ،8611 ،حقالوق و سیاسالت در قرآن،نگالارش محمالد شالهرابی ،قالم،
انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام نمینی (ره)،چاپ چهارم زمستان.
 .81مصطفوی ،حسن ،8631 ،التحقیق فی هلمات القرآن الکالریم ،تهالران ،وزارت فرهنالگ و ارشالاد
اسالمی،چاپ اول.
 .89مدلوف ،لویس ،8613 ،المنجد فی اللغه ،نشر تهران ،ناشر استقالل ،اول.
 .20موسوی نمینی ،روح اهلل 8633،تحریر الوسیله ،قم ،دفتر انتشالارات اسالالمی جامداله مدرسالین،
جلد،،2چاپ نهم.
 .28موسوی نویی8611 ،سید ابوالقاسم ،منهاج الصالحین ،موسسه احیا اثار امام نویی ،چاپ اول.
 .22موسوی نویی ،سید ابوالقاسم 8611،منهاج الصالحین ،موسسه احیا اثار امام نویی ،چاپ سالی
و سه.
 .26میر هاشمی ،سرور،زمستان،11مبانی مشروعیت پیوند اعضا  ،مجله ندای صادق ،سال یازدهم.
 .24نجفی ،شیخ محمد حسن،8918 ،جواهر الکالم فی شرح شرایع السالم ،بیروت ،دار احیا الترام
الدربی ،،ج،23اول.
 .21یزدی ،سید محمد هاظم،8631 ،ملحقات الدروه الوثقی ،قم ،مکتبه الداوری،جلد ،8بی تا.

