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 داون مسندر به مبتال افراد حقوقی وضعیت

  1احسانیمعصومه 

  2محمد صالحی مازندرانی

 3نیاناصر قربان

 چکیده

 یا بالینی بیماري یک از تظاهري که ذهنی و بدنی عالئم مجموعه یعنی سندرم
 دارند داون سندرم که کسانی .باشدمی نشانگان آن فارسی معادل و است ارثی ناهنجاري

 در اضافی کروموزوم و دارند کروموزوم 47 کروموزوم، 46 جاي به خود بدن يهاسلول در
 که ییجا تا شودمی ذهنی و بدنی تغییرات موجب دارد داون مسندر که فردي بدن

 از داون سندرم .است ذهنی ماندگیعقب داون، سندرم در کنندهنگران عامل تریناصلی
 حقوقی يهانگارش در اما ،است شده هپرداخت بدان پزشکی مباحث در که است موضوعاتی

 از که است الزم بنابراین .یافت پاسخی افراد، این حقوقی مسائل به راجع توانمی ندرت به
 معرفی نضم است، شده سعی نوشتار این در .گیرند قرار بررسی مورد حقوقی بعد

 و صیاتخصو به توجه با ،داون سندرم به ابتال انواع آن پی در و ذهنی ماندگانعقب
 و مجنون افراد با آنان قیاس به فقهی مستندات و قانونی ادله بر تکیه با و آنان يهایتوانای

  .شود پرداخته آنان حقوقی وضعیت بررسی نهایت در و ایران مدنی حقوق در رشید غیر نیز
 

  کلیدي واژگان
  سفه جنون، حقوقی، وضعیت، ذهنی ماندگیعقب، داون سندرم
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  مقدمه
 در خداوند برابرند. انسانی ذات نظر نقطه از هاانسان همه اسالم دیدگاه از

 بیشتري تقواي که است باالتر کسی ؛اتقيکم عنداهللا اکرمکم ان« فرمایندمی نقرآ
     و« فرمایندمی همچنین .)13: حجرات( »است کرده پیشه

ون، بعضی دیگر قرار  متحانا وسیله را شما از بعضی و ؛ا ر ن و ا
   .)20: فرقان( »آیید؟)کنید (و از عهده امتحان برمیدادیم، آیا صبر و شکیبایی می

 زندگی دوران تمامی در حمایت نیازمند هاانسان بشري، متمدن جوامع در
 حقوقی داراي و شخص یک ردیگ او جنین متولدشدن زنده از پس باشند.می خود
 و باشندمی برخوردار ویژه وضعیتی از که هستند ییهاسانان واقع عالم در باشد.می

 نیازمند اکتسابی یا و فطري حقوق از اعم خود واقعی حقوق به شدننائل براي
ش.، ص  1389 نباتی،( اندزمره آن در ذهنی ماندگیعقب با اشخاص هستند. تدابیري

 افراد دسته دو کرد، عنوان توانمی کلی بنديدسته یک در دیگر عبارت به. )9
 تحت که افرادي اول، دسته هستند. ایران حقوقی نظام قانونگذار حمایت مورد

 1207 ماده در .اندگرفته قرار قانونی يهاتحمای مورد و بوده محجورین عنوان
 عنوان تحت صراحت به مجانین و سفها صغار، قسم سه از فقط مدنی قانون

 قوانینی اما ،محجورند غیر که اديافر دوم، دسته است. شده برده نام محجورین
 مفقوداالثر، غایب به توانمی جمله از که است شده وضع هاآن از حمایت تحت

 توجه با کرد. اشاره اموال اداره در ناتوان افراد و جنین وي، ترکه به راجع متوفی
 حقوق اجراي از صغر) (دوره خود زندگی دوران از ايهمرحل در هاانسان همه کهاین

 باید قهري به طور را حجر از ايهدور ناگزیر و اندممنوع خود اموال در تصرف و
  بگذرانند.
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 رشد که کندمی ایجاب جسمی بلوغ برابر در رشد مفهوم استقالل طرفی، از
 دادگاه به رجوع و آن اثبات چون اما ،باشد داشته اثبات به نیاز نیز بالغ کودکان

 لذا، قضاییه قوه بر تحمیلی هم و است نوادهخا براي حرجی هم افراد تمام براي
 را سنی غلبه و ظاهر مبناي بر حقوقی روابط در نظم ایجاد براي رشد اماره

 کودکی از داون افراد اما ،)27 ش.، ص 1375 (کاتوزیان، است گرفته نظر در قانونگذار
 یزن بلوغ سن به رسیدن از بعد حالت این و هستند دماغی قواي اختالل به مبتال
 رشد اثبات نیازمند دارند عادي افراد با که ییهاتفاوت لحاظ به و دارد ادامه
 افعال با باید آزمایش این است. مکرر آزمایش رشد اصلی معیار ،فقه در باشند،می

 کتاب در (ره) حلی عالمه باشد. داشته مناسبت خود اجتماعی محیط رد کودك
 پسر باید که است فرموده بیان ورتص این به را آزمایش طرق« االحکام، قواعد
 کشاورزي با را کشاورز پسر و صنعتگري با را صنعتگر پسر کردن،تجارت با را تاجر

 ، ص.ق 1414، ثانى محقق( »نمود آزمایش آن لوازم خرید و خیاطی با را دختران و

183(.  
 داون سندرم کودکان و اعمبه طور  ماندهعقب کودکان ذهنی توان ارزیابی در

 1385، افروز( بود برخوردار پویایی و مستمر شیوه یک از بایستمی اخص طور هب
 3 متوسط طور به موجود اجتماعی يهامهارت مبتال، کودکان اکثر در .)9 ش.، ص

 که آنجا از و )25 ش.، ص 1375، شریعتی( ستهاآن عقلی سن از ترعقب سال 4 تا
 نهاد چه باشندمین خود حقوقی مورا صحیح رسیدگی و اداره به قادر مبتال، افراد

 سکوت با مورد این در است؟ شده گرفتهنظر در شهروندان قبیل این براي یحمایت
 اقدام افراد این براي حجر حکم صدور به محاکم رویه و هستیم مواجه قانون

   نمایند.می
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 داون سندرم به مبتال افراد حقوقی وضعیت تعیین نوشتار این در نهایی هدف
 از دسته کدام در دید باید خصوص این در قانون سکوت به توجه با که شدبامی
 به مبتال جامعه در که افراد این از شکل چه به قانونگذار و دارند جاي قسم دو این

 ماده مطابق محجورین زمره در هاآن شمول الزمه است. کرده حمایت ،دارد زیادي
 پیمودن باشد.می بلوغ سن از پس عقل و رشد وصف بررسی مدنی، قانون 211
 و حاالت مقایسه و فقهی مستندات ،قانونی مقررات به توجه به غیر از مسیر این

  نیست. میسر مشابه مفاهیم و عناوین با افراد این يهاویژگی
  

  ذهنی ماندهعقب افراد بنديطبقهالف ـ 
 چنینهم روانشناسان و روانپزشکان و هانانجم سوي از مختلفی يهابنديتقسیم

  است. گرفته صورت ذهنی ماندگانعقب متفاوت يهاویژگی اساس بر ،هاهآموزشگا
  AAMR1 انجمن بنديطبقه ـ1

 وسیله به ذهنی ماندگیعقب از کششی و توصیفیبندي طبقه یک امروزه
 و شدید متوسط، خفیف، ذهنی ماندگیعقب يهاهمقول شامل ،AAMR انجمن
 خصوص در اما ،ذهنی) ماندگیعقب مریکاییآ (انجمن است تکامل به رو عمیق
 یا متوسط ماندگیعقب به مبتال کودکان %10 حداقل است، شده گفته داون افراد

 بر عالوه .)34ش.، ص  1386، کولیوند(هستند  داون سندرم دچار عمیق) نه (و شدید
 شناختی تکامل بررسی براي سنجیروان آزمایشات اساس بر که مطالعاتی این،
 ضریب داراي افراد این است، داده نشان و شده انجام داون سندرم به مبتال افراد

 .)11ش.، ص  1383، (نچواك است مطلب اینمؤید  باشند،می 25- 85 حدود هوشی
   کنیم.ها در درجات مذکور بسنده میهاي آنبنابراین در نوشتار حاضر به بیان ویژگی
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 هايهاي مهارتواند از آموزشتمی ،متوسطماندگی ذهنی شخص مبتال به عقب
 دوم کالس از باالتر تا داردکه احتمالتر کم شود. مندبهره شغلی و اجتماعی
 گیردمی قرار خفیفی اقتصادي و اجتماعی فشارهاي تحت که زمانی کند. پیشرفت

  دارد. راهنمایی و سرپرستی به نیاز
 برقراري ای بزند حرف تواندمی ،شدید ذهنی ماندگیعقب به مبتال شخص

 به قادر داد. آموزش بهداشتی عادات درکسب را او توانمی بیاموزد. را ارتباط
 از حمایت به مربوط يهامهارت تواندمی او نیست.اي هحرف يهاآموزش از استفاده

  دهد. توسعه بودنمفید سطح ترینپایین در شدهکنترل هايمحیط در را خود
  جتماعیاـ  بندي حول محور روانیطبقهـ 2

 سن بین که تفاوتی و هوش درجه اساس بر بیشتر را خود تقسیم گروه این
ش.، ص  1393، فرمیالنی( اندداده انجام رداد وجود فرد تقویمی و زمانی سن و عقلی

  .)202ش.، ص  3813، احمدي؛ 34

 هوشبهر این افراد بین: خرد، سفیه)کم مغز،(سبک هاي شدیدماندهگروه عقب
 ساله 7 تا 3کودکان همانند گوناگون سنین در آنان يهایتوانای ست.ا 50 ات 26

 د.ندهمی تشکیل را ماندهعقب کودکان درصد 20 تا 10 گروه این افراد است.

ها آن به دهندمی نشان نسبی وابستگی و هستند پذیرتربیتکه این علت به
 وظایف برخی ادرندق بزرگسالی در بیماران این گویند.می هم وابسته نیمه کودکان

 اختالالتها آن از بسیاري دهند. انجام را محدودي اجتماعی هايفعالیت و ساده
  .)202 ش.، ص 1383، احمدي؛ 35ش.، ص  1393، فرمیالنی( دارند همراه به جسمانی

 گروه این کودکان هوشبهر: کندذهن)، (کودن متوسط يهاهماندعقب گروه
 افراد کند.مین تجاوز ساله10 کودکان حد از نآنا عقلی سن است. 70 تا 51 بین
 نیروي در دهد.می تشکیل را ماندهعقب کودکان درصد 85 تا 75 گروه این
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 و دارند زبان لکنت و رفتنراه درتأخیر  است. مشهود نارسایی استدالل و قضاوت
  .)35ش.، ص  1393، فرمیالنی( است محدود آنان لغات دایره

  ر انتظارات و اکتسابات آموزشگاهیبندي حول محوطبقهـ 3
  :)72ش.، ص  1362، افروز( داریم ذهنی ماندهعقب گروه دوبندي طبقه این در

 25 زیر آنان هوشبهر: آنان يهایویژگ و ناپذیردرمان يهاهماندعقبـ  الف
 باالترین در و دارند عادي غیر ظاهري اکثراً .اندچندگانه يهامعلولیت داراي است.
 به تشخیص مخاطرات حتی قادر کنند.ساله رفتار می3وقعیت در حد کودك م سن و

 افراد دلیل همین به دارنداي مؤسسه مراقبت به نیاز و نیستندها آن از پرهیز و
کودکان  این .)122، ص ش. 1381، شریفی درآمدي( دارند نام پذیرحمایت یا پناهگاهی

 به نیاز ،سنان و اطفال خیلی کمتقریباً در تمام مدت زندگی خود مانند نوزاد
  .)72ش.، ص  1362، افروز( دارند دائم سرپرستی و مراقبت
 تقسیم پذیرتربیت و پذیرآموزش گروه دو به ،پذیردرمان يهاهماندعقبـ  ب

  شوند.می
 آنان هوشبهر که افرادي باشد.می 100 عادي افراد هوشبهر کهاین به توجه با

 شوند. این افراد از لحاظ قدرتپذیر خوانده میت آموزشاس 50-75یا  56-70بین 
 ضعیف لغات دانستن نظر از هستند.تأخیر  داراي حواس از استفاده و فراگیري

ه ب را الزم يهاواکنش عاطفی جنبه از و کنندمین درك خوب را مفاهیم و بوده
 انجام را زندگی اولیه امور ،است محدود اینان در دقت و تمرکز آورند.مین دست

 ري ؛72 ش.، ص 1362، افروز( هستند دیگران سرپرستی به محتاج اما ،دهدمی

 آیند.میبرها هفروشگا کاردر و ساده کارهاي عهده از )60ش.، ص  1385گیرهات، 
 قرار دیگران تأثیر تحت سادگی به و دارد تقلیدي نقشها نآ رفتار و اعمال بیشتر

 دست آلت و گیرند قرار نامطلوب محیط در است ممکن دلیل همین به گیرند.می
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 عقلی توان نظر از ماندگانعقب این .)74، ص ش. 1382، کریمیان( گردند دیگران
 مرحله به یعنی ،نمایند پیشرفت توانندمی ساله11 کودکان عقلی رشد تا حداکثر

، .ش 1382، کریمیان( رسند(آخرین مرحله رشدشناختی ژان پیایژه) نمی تفکر انتزاعی
 پذیر هستند.باشد تربیتمی 26-50افرادي که هوشبهرشان بین در مقابل . )75ص 

 فقط افراد این کند.مین تجاوز ساله7 کودك یک از آنان تحصیلی يهایتوانای
، غذاخوردن مانند خود به مربوط ساده اعمال و تربیتی يهاتمهار برخی توانندمی

 و بگیرند فرا تربیت و آموزش با را عمدفو و ادرار کنترل، طهارت، پوشیدنلباس
  .)63ش.، ص  1385ي گیرهات، (ر هستند کامل سرپرستی به محتاج

  
  داون سندرم به مبتال افراد در امارات و قرائنب ـ 

 به نسبت کاشفیتها نآ حجیت مبناي که هستند دالیلی از دسته آن امارات
 سوي از لذا، است اراتام کاشفیت مکمل همها نآ اعتبار حقیقت در و است واقع

 به مبتال افراد خصوص در. )24، ص ش. 1386محقق داماد، ( اندیافته حجیت شارع
 شدت با زیر سالمتی شرایط و فیزیکی يهاهنشان به توانمی نیز داون سندرم
  ).ایران داون سندرم کانون( برد پی متفاوتی وضعف

 خیلی و میدهخ انگشت ،گرد و پهن بینی و مورب چشمان با پهن صورت
 قلبی، مشکالت ،مورب پلکی هايشکاف، کلفت خیلی و پهن يهاتدس و کوتاه
 عرضی خط ،تیروئید عملکرد در نقص وبندي اسکلت در مشکل ،بینایی و گوش
، نچواك( دهان به نسبت زبان عضله بزرگی ،ماندگیعقب و تشنج ،دست کف منفرد
 تالنتواکسیال: مفصل آتالنتواکسیالمفاصل نرم به خصوص در مفصل آ ،)8ش.، ص  1383

 آن دررفتگی باعث مفصل این نرمی که باشدمی گردن دوم و اول مهره بین مفصل
 این از بالینیعالئم  و )9ش.، ص  1383، نچواك( شودمی نخاعی آسیب نتیجه در و
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 مئعال جمله از همچنین باشد.مین مطالب تفصیل مجال مقال این در که قبیل
 مشکالت وجود شودمی مشاهده بیماران همه در تقریباً که زودرس و عمده

 يهاتمهار زمینه در باشد.می نمو و رشد تأخیر و محدودیت نیز و یادگیري
 اجتماع در افراد سایر با ارتباط برقراري در است ممکن افراد این نیز اجتماعی

 است این بر سعی مطالعات، پی در .)37ش.، ص  1383، نچواك( باشند مشکل داراي
 دریابیم آیا فرد مبتال به سندرم داون در دایره شمول محجورین قرار خواهد گرفت.

 شود. پرداختهها نآ در عقل و رشد وصف بررسی به ابتدا است الزم بنابراین

  
  داون سندرم به مبتال افراد در رشد وصف بررسیج ـ 

 که» طبقه هر« زا داون افراد ذهنی، ماندهعقب افرادبندي طبقه به توجه با
 بحث ترشدنروشن براي که هستند مشترك معاش عقل فقدان خصیصه در باشند

   شود.می پرداخته ادامه در فقهی مستندات و قانونی مقررات به
  ـ مقررات قانونی سفاهت و ارتباط آن با سندرم داون در امور مالی1

 باشند،یم صغار مدنی، قانون 1207 ماده تصریح به محجورین از دسته یک
جعفري ( است نرسیده شرعی بلوغ حد به کهاي هبچ یعنی صغیر، جمع صغار

 و عادي افراد از اعمها نانسا تمام است بدیهی سپ .)2352ش.، ص  1375، لنگرودي
 قانون 1210 ماده در طرفی از .اندداشته را محجوریت از تجربه این داون افراد

 عنوان به بلوغ سن به رسیدن از دبع توانمین را کس هیچ« است آمده مدنی
 شده ثابت او جنون یا رشد عدمکه آن مگر نمود محجور رشد عدم یا جنون
 به رسیدن صرف آیا است، این بیاید پیش است ممکنجا این در که یسؤال »باشد.
 نظیر دارند که ذهنی و جسمی وضعیت جهت به نیز داون افراد در بلوغ سن

 حجر از صغیر خروج براي کلی، طور به ؟باشدمی فیکا رشد احراز براي دیگران
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 پیدانمودن نیازمند بلوغ بر عالوه صغیر بلکه، نیست کافی بلوغ سن به رسیدن
 در ضرر و نفع که است کسی رشید و) 56ش.، ص  1391، (مقصودي هست نیز رشد
  .)28ش.، ص  1371، (کاتوزیان گویند بالغ عاقل را او بداند را ستد و داد

 رشد اثبات نیازمند دارند عادي افراد با که ییهاتتفاو داون به لحاظ افراد
 افعال با باید آزمایش این است. مکرر آزمایش رشد اصلی معیار ،فقه در باشند،می

 کتاب در (ره) حلی عالمه باشد. داشته مناسبت خود اجتماعی محیط در کودك
 پسر باید که است رمودهف بیان صورت این به را آزمایش طرق« االحکام، قواعد
 کشاورزي با را کشاورز پسر و صنعتگري با را صنعتگر پسر کردن،تجارت با را تاجر

ق.، ص  1414، محقق ثانی( »اطی و خرید لوازم آن آزمایش نمودبا خی را دختران و

 داون)، افراد جمله (از ذهنی ماندگانعقب کامل ارزیابی داشت توجه اما باید ،)183
 رفتاري، ارزیابی بالینی، معاینه مبتال، افراد با مصاحبه حال، شرح نگرفت شامل

 به که) 204ش.، ص  1383، (احمدي باشدمی روانی وضعیت بررسی و رشد سنجش
 حالی در این و دهند پاسخ درستی به توانندمین ،هانآ در کالمی محدودیت دلیل
 دهد، پاسخ درستی به تسؤاال به نتواند هوشی آزمون در کودکی اگر که است
 تواندمین کودك که وقتی و ندارد را خاصی توانایی که گفت اطمینان با تواننمی

 فاقد کودك این که کنیم گیرينتیجه اطمینان با توانیمنمی برآید مهارتی عهده از
 در طرفی، از. )32ش.، ص  1386، (کولیوند است مهارت آن انجام براي الزم توانایی
 طور به داون سندرم کودکان و اعمبه طور  ماندهعقب کودکان نیذه توان ارزیابی
ش.، ص  1385، (افروز بود برخوردار پویایی و مستمر شیوه یک از بایستمی اخص

باشد که تاب مقاومت تنها یک عدد می توان گفت سن رشد به عنوان اماره ومی. )9
 گونهاین را رشید غیر مدنی قانون 1208 ماده در قانونگذار ندارد. را دالیل برابر در

 مالی حقوق و اموال در او تصرفات که است کسی رشید غیر«نماید می تعریف
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و اما سفیه «فرماید صاحب جواهر در خصوص سفیه چنین می، »خود عقالیی نباشد
 در را اموالش که کسی از است عبارت و است رشید مقابل او پس ،مال به نسبت
 دنیادوست عقالکه آن ولو این ،کندمصرف می حیح نیستص عقالی که از نظر اهداف

 نکردنآن جهت که رشد اصالح مال است و حصول تحقق آن فقط به صرف باشند از
 1404، نجفی( »است عرف آن مرجعکه این و باشدمی صحیح غیر اغراض در مال

 تحریرالوسیله در هم (ره) خمینی امام .)176ص ، ش. 1374، ؛ عبدي52ق.، ص 
 و مال حفظ موجب که باشدمین حالتی داراي که است کسی سفیه« رمودند:ف

 محلش غیر در و نموده صرف خود جاي غیر در را مال شود، حاالتش به توجه
 ندارد باکی نیست، ضرر و غبن از حفظ و کسب بر مبنی معامالتش و کندمی تلف
 را او که شناسندمی آنجا از را او عقال و عرف اهل بخورد، فریب معامله در که

 یابندمی خود روش و رفتار از خارج آن ضرر و تحصیل جهت از اموالش به نسبت
ق.،  1425، موسوي خمینی( »است محجور شرعاً سفیه و شناسندمی را او وجداناً و

 را خود اموال فتق و رتق که است کسی سفیه« دیگر، فقها فرموده به یا و )39ص 
که آن سخن کوتاه ،آنست فاقد یا و داردمی روا سستی رکا در و داندمین خوبی به
 »کندمی رويزیاده و سستی پیوسته و بردمی بین از را خود اموال باکانهبی او
 عقال عرف به موکول سفاهت مصادیق تشخیص گرچه، )634ق.، ص  1421، مغنیه(

 1381، عبده بروجردي( شودمی مختلف مکان و زمان و اشخاص اختالف به و است

 در رويزیاده یا ولخرجی مورد چند که را شخص هرگز عرف اما، )134ش.، ص 
 عادت صورت به رفتارها این که جایی بلکه داند،نمی سفیه ،باشد داشته مصرف
 به اصطالح به یا کند تکرار مدام و باشد شده عجین فرد خوي و خلق با و درآمده
 سفیهانه اعمال تکرار بلکه ،ندانست سفیه توانمین دیگر باشد درآمده ملکه صورت
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 گوینددر عرف میو  )144ش.، ص  1389، صفایی و همکاران( سفاهت است نشانه وجود
   .)8ش.، ص  1371، (کاتوزیان ندارد معاش عقل سفیه

 هاياجتماعی است که به فرد توانایی فعالیت ـ عقل معاش همان عقل اقتصادي
 تالش در و اجتماع متن در که کسی که امعن بدین دهد،می اجتماعی و اقتصادي
روزنامه ( کندمی سود بهتر خورد،می فریبتر کم ،شناسدمی بهتر را مردم ،اقتصادي

 متوسط درجه در آنان شد، گفته سابقاً داون افرادبندي طبقه در، ش.) 1391، کیهان
 که یزمان اما ،دنشو مندبهره شغلی و اجتماعی مهارت هايآموزش از ندتوانمی

 و سرپرستی به نیاز گیردمی قرار خفیف اقتصادي و اجتماعی فشارهاي تحت
اي هحرف هايآموزش از استفاده به قادر حتی شدید حالت در و دارد راهنمایی

 نخواهد شکل درستیه بها نآ در معاش عقل گفت، توانمی ترتیببدین .ندنیست
 نشان ذهنی يهاهماندعقب اقتصادي سازگاري مطالعه دیگر، طرف از گرفت.

 متغیري مدت براي یا و شوندمی صنعت وارد آنان از وسیعی اکثریت که دهدمی
سؤال  این اما ،)307ش.، ص  1374، اکرك و همکاران( آورندمی دست به شغل نوعی
 استقالل و کنندمین حفظ را خود شغلها نآ از بسیاري چرا که آیدمی پیش

 که کسانی و روانشناسان تربیت، و تعلیم متخصصان ؟آورندمین دست به اقتصادي
 موفقیت تعیین در که دارند توافق نکته این در کنندمی کار ذهنی ماندگانعقب با

 آن است، اثرگذار دیگري يهاهنشان هوشه غیر از ب ذهنی يهاهماندعقب فردي
 ،آیدمیهاي هوش کالمی و هوش عملی تا حدودي برطور که از تفاوت نتایج آزمون

اکرك ساموئل و ( هوش نوع و شخصیت منش، از: عبارتندها هنشان این از بعضی

 آوردندسته ب در ذهنی يهاهماندعقب که مواردي )309ش.، ص  1374، همکاران
 انجام ازها نآ ناتوانی دلیل به مانندمی ناموفق آن حفظ در یا و شغلی موقعیت

 نشناسی، غیبت،بلکه معموالً به دلیل وقت نفس کار بر طبق رضایت کارفرما نیست،
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 یت،مسؤول پذیرش در ناتوانی کارفرما، یا همکاران با سازگاري در بودنناموفق
اکرك ساموئل ( باشدمی شخصیتی يهاینارسای انواع و نفس به اتکا عدم تفاوتی،بی

 بطروا برقراري محیط مقتضیات با سازش توانایی .)309ش.، ص  1374، و همکاران
 زندگی سبک یک از مهمی يهاهجنب تماماً شخصی نیازهاي از مراقبت بادیگران،

 با اجتماعی و شخصی صالحیت يهاتمهار این داون افراد براي کهاند مستقل
ش.، ص  1381، شریفی درآمدي( نیستند مقایسه قابل ماندهعقب غیر همسن افراد

 نظارت با البته ،باشند داشته منزل براي جزیی خریدهاي قادرندها نآ اما ،)115
 گاهاً شدهتعیین و مشخص مقدار به را نقل و حمل وسیله کرایه سرپرستان. قبلی

 نبودنمجنون اي ازبودن این معامالت نشانهصحیح پرداخت کنند.اطات عبه صورت م
 معناي به افتدمی اتفاق ولی ،ندرت به گرچه که معامالتی انجام وگرنه است آنان

 است سرپرستانی سوي از پیگیري نیازمند که بود خواهد آمره قوانین با مخالفت
 سفیهاند گفته نیز حقوقدانان .اندداده داون فرد به را امر این اجازه خودشان که
 شرکت قیم اذن و نظارت با است معین آن بهاي که ستدهایی و داد در تواندمی
 یکی مطهري استاد .)469، ص ش. 1375، کاتوزیان( بپردازد خاص مشاغل به و کند

 ارزیابی باتوأم  رشد« اندفرموده معرفی صحیح ارزیابی را رشديبی و رشدعالئم  از
 1382، مطهري( »باشدها مینزیا و سود وها هسرمای ارزش میزان درك و صحیح

 بارز خصیصه آن کسب در ناتوانی و معاش عقل فقدان ترتیببدین .)474ش.، ص 
 عقل فقدان لحاظ به را داون سندرم به مبتال افراد توانمی پس .اشدبمی افراد این

  دانست. رشید غیر کلی، طور به و سفیه معادل مالی، زمینه در رشد عدم و معاش
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  ـ بررسی وصف رشد در امور غیر مالی افراد مبتال به سندرم داون2
 تواندمی نظر) مورد داون (فرد سفیه آیاعاریه:  عقود اذنی ودیعه و -2-1
 قرار محافظت تحت ودیعه با را مالی یا و کند قبول عاریه ولی، اذن بدون و مستقالً

  دهد؟
اند گفته حقوقدانان از بعضی ندارد. وجود نظر اتفاق سؤال این به پاسخ در
 این در زیرا، است نافذ و صحیح ولی، اذن بدون حتی سفیه توسط عاریه پذیرش
 از دسته این) 258ش.، ص  1372(امامی،  کندمین تصرف خود مال در سفیه قرارداد،

 به و کند قبول را ودیعه تواند،می سفیهاند گفته استدالل همین با حقوقدانان
 از دیگراي هعد مقابل در اما، نماید محافظت دیگري اموال از امین عنوان

 نافذ و معتبر اذن، بدون سفیه توسط ودیعه و عاریه قبول ،اندگفته حقوقدانان
 بر استیالء و شودمی مستولی دیگري اموال بر عقد، پذیرش با سفیه زیرا، نیست

 اموال این وي تقصیر اثر در اگر که نحوي به دارد، سفیه ضمان با مالزمه دیگر مال
 است، آن تردرست بنابراین نماید. خسارت جبران مالک برابر در باید شوند، تلف

 ولی تنفیذ صورت در و نیست نافذ ولی ،اذن بدون مذکور قراردادهاي بگوییم،
 نیز کاتوزیان دکتر )274ش.، ص  1389(صفایی و همکاران،  شوندمی نافذ و معتبر
 و بپذیرد است شده انشاء او سود به که را رایگانی عقود تواندمی سفیه«اند گفته
 هبه قبول که است این فرض زیرا ندارد، خود سرپرست اذن به نیازي کار این براي

 در مانعی که کندنمی ایجاب سفیه مالی منافع از حمایت و است رایگان صلح یا
 گونهاین قبول امکان که افزود باید منتها آید. وجوده ب مجانی تملک این راه

 1384(کاتوزیان،  »نکند ایجاد سفیه براي تعهدي که است این بر مشروط قراردادها

  .)34ش.، ص 
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 عنوان این بررسی آن، پیرامونمسائل  و احنک اهمیت دلیل به نکاح: - 2-2
 الزم گرچه که است این مطلب واقع رسد.به نظر می ضروري جداگانه مبحثی در

 عقدکه این به توجه با و گردد بررسی نکاح در رشد حقوقی اهمیت ابتدا در است
 ،نکاح را داراي ماهیت مالی بدانیم یا غیر مالی، اثرات متفاوتی در پی خواهد داشت

 بیان به کالم اطاله از جلوگیري و داون افراد متمایز شرایط نظرداشتن در با اما
  شود.می پرداخته خصوص این در ترضروري مطالب

 سفیه مئدا تبذیر و اسراف با فردي وقتی دارند عقیده نویسندگان از برخی
 اشدب کرده اجحاف خود عیاله دربار که نیز را فردي عقال اولی، طریق به باشدمی
 مطهري شهید بزرگ عالم. )134ش.، ص  1381، (عبده بروجردي دانندمی سفیه نیز
 شوهر خود خانوادگی، کانون و ازدواج خود کند،می ازدواج که مردي«فرمایند می

  .)314ش.، ص  1382، مطهري( »دارد را سرمایه حکم شوهر براي زن و زن براي
 ازدواج مورد در )1988( کلر و )1983( ادگرتون مطالعه که است حالی در این

 که اندنموده ازدواج ذهنی ناتوانان گروه از اشخاصی داد نشان ذهنی ناتوان افراد
 پیشگیري ذهنی، ماندگیعقب به مبتالیان در باشد.می خفیف حد درها نآ ناتوانی

 حاملگی از جلوگیري و) 202ش.، ص  1381، (احمدي شودمی توصیه حاملگی از
 . این نگرانی)112ش.، ص  1386، (کولیوندباشد هاي والدین این افراد میانییکی از نگر

 به توصیه هرگز روانشناسان باشد. زمینه این در آنان اجحاف از حاکی تواندمی
 بیماران این براي فرزند مفهوم واقع، در کنندمین افراد قبیل این باروري و ازدواج
 1362، افروز( باشند یمسؤول و خوب والدین توانندمین و است بازياسباب به شبیه

 افراد است بدیهی گردید، بیان این از پیش که دالیلی و اساس این بر. )84ش.، ص 
 عقیده کاتوزیان دکتر باشند. نکاح جمله از حقوقی اعمال انجام به قادر پذیرتربیت
ها نآ یانم نکاح باشند، نداشته زناشویی اراده واقعه ب مردي و زن هرگاه« دارند
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 علیرغم پذیر،آموزش افراد خصوص در اما ،)57ش.، ص  1371، (کاتوزیان »ندارد اثري
 رشد مالی، غیر یا بدانیم مالی ماهیتی داراي را نکاحکه این از فارغ فوق، مباحث

 در آموزش نیازمندها نآ وقتی که است این واقعیت نه، یا بدانیم ضروري را سفیه
 حمایت و آموزش نیازمند نیز نکاح زمینه در اولی، طریقه ب باشندمی زندگی امور
 سفیه از اعم را رشید غیر مفهوم بایستی« فرمایندمی نیز کاتوزیان دکتر باشند.می

 اداره شایستگی نیز بلوغ از بعد که است کسی» رشید غیر« که معنی بدین گرفت.
 یا باشد کرده پیدا کافی رشد نیز مالی غیر امور در خواه ندارد، را خود اموال
 عقل تنها که شودمی گفته رشیدي غیر به سفیه لیکن، آید شمار به ماندهعقب

 گروه این حجر پس کند.می متعارف زندگیها هزمین سایر در و ندارد معاش
 توجه با بنابراین. )44ش.، ص  1371، کاتوزیان( »باشد» سفیه« از ترگسترده بایستی

 راها نآ حجر دامنه توانمی پذیر،آموزش هايگروه در آموزش به نیاز ضرورت به
  داد. گسترش نیز مالی آثار داراي و مالی غیر امور در و تروسیع

  فاهت و ارتباط آن با سندرم داونمستندات فقهی س ـ3
 محجورین عناوین سایر درکنار» معتوه« عنوان با افرادي سنت اهل فقه در

 که است کسی است نسبی مجنون همان که معتوه شده گفته و است شده آورده
 خاطر به که گویند شخصی به بلکه ،باشدمین مبتال دماغی قواي کامل اختالل به

 اداره امر در و ربطبی کلماتش گفتنسخن مقام در و الفهمقلیل عقلش در اضطراب
 به یا بوده خلقت اصل از وي عقلی اضطرابکه این از اعم است، فاسدالتدبیر اموال

 اششدن مرضی، امري عارضی باشد. بنابراین معتوه کسی است که افاقهاسطه حادثو
 دیگر عاجز درك برخی امور از کند ودرك می یعنی برخی از چیزها را ،کامل نیست

 به» المعتوه«در کتاب صحاح آمده است واژه  .)213ش.، ص  1389، میرداداشی( است
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ه فهو معتوه« است آمده یزن قاموس در است. ابله و العقلناقص معنى تِ  که کسى ؛عُ
  .)158ش.، ص  1409، آبادينجف(» است ابله و خردکم

 عربى متن درـ  خردبى نه است خردکم »معتوه« واژه از مرادکه این بر دلیل
، است مغایرت عطف این ظاهر و او، بر است »املغلوب على عقله« عطفـ  روایت

 او خرد که است اىدیوانه آن« گویدمى »همعتو« واژه بیان در نهایه در ولى
 و »العقلناقص« به لغت در واژه این .)181، ص 3نهایه ابن اثیر، ج ( »است دیدهآسیب

 نیست جنون نوع از عقلى اختالل این که شده تصریح و تفسیر »العقلذاهب«
ّ و« گوید فراهیدى خلیل )104، ص 1فراهیدى، ج ( ش    ٌ أي  ه َ 

 ٍ ح» ن ه ا و در  ً)    «ا آ َ ب  و (   ً  

ن أو د  »خُلفه« واژه از دیگر جایى در و )392(فیومى، ص  »  
 .)972، ص 6(زبیدى، ج  است شده تعبیر »عتَه« به ماندگى)عقب(

 مفهوم به »عته« ست:ا آمده مشابه تعاریف نیز معاصر هاىفرهنگنامه در
 مانده باز رشد از فرد عقلى دستگاه که گویند را حالتى و است ذهنى ماندگىعقب

 عالئم و عوارض با دارد، سرشتى خاستگاه حالت این که شده نقصان دچار یا و
 پریشان و آشفته گفتارى نظر از فرد و است همراه محسوس ظاهرى و جسمى

 نیست جنون نوع از بیمارى این البته ندارد. لکنتر و مدیریت خود امور بر و است
  3آزارند.بى غالباً آن به مبتال افراد و

 روانپزشکان سوى از زیر مهم شاخصه سه ذهنى ماندگىعقب تشخیص براى
  است: شده معرفى
  هستند. هفتاد زیر یا هفتاد داراى هوشى عملکرد نظر از که افرادىـ 1
فاقد اند که باعث شده یک آسیب اجتماعى ـ مبتال به نوعى نقص عضو همراه با2

 استانداردهاى مورد انتظارى باشند که همساالنشان ازآن برخوردارند، از قبیل: برقرارى



  1394وچهارم، پاییز سال نهم، شماره سی              حقوق پزشکی / فصلنامه 59 
انی

حس
مه ا

صو
مع

، 
انی

در
مازن

ی 
الح

 ص
مد

مح
، 

بان
 قر

صر
نا

 نیا

توانند نمىهاى اجتماعى و... به عنوان مثال، ارتباط با دیگران، مراقبت از خود، مهارت
تشخیص  قادر نیستندپیام یا خبرى را به دیگرى منتقل کنند یا در صورت بیمارشدن 
  هاى پزشکى دارند.دهند که بیمارند و یا به دیگران تفهیم کنند که نیاز به مراقبت

   4.است سالگىهجده از پیش لزوماً ذهنى ماندگىعقب شروع و ظهورـ 3
توان دریافت مقصود از معتوه در روایات افراد توجه به تعاریف ذکرشده، مى با

 قادر شان،ادراکى قواى طبیعى رشد در وقفه دلیل به که هستند ذهنى ماندهعقب
  5باشند.نمى تکلیف درك به

 جنون چنانکه، دارد مختلفى مراتب و انواع سفاهت« گویدمى نراقى محقق
 کم سفاهت اما است، عقل اختالل و تباهى جنون، است. انواعى و مراتب داراى

 موقعرخى سفیهان بىدهد: بهاى مختلفى خود را نشان مىعقلى است که در شکل
 اموال برخى برند،مى بکار ناشایست الفاظ خود سخنان در دیگر برخى خندند،مى

 بر صحیح مدیریت از دیگر برخى کنند،مى مصرف نادرست هاىراه در را خود
 کنند،مى مدیریت را خود دارایى شایستگى به برخى و اندناتوان فرزندان و خانواده

از  .، نقل با تلخیص)522محقق نراقى، ص (» اندسفاهت ارگرفت دیگرى جهت از اما
 فرمود: است؟ نافذ و جایز معتوه طالق آیا که پرسیدند (ع) قحضرت امام صاد

 خود عقل که است احمقی شخص مقصود که شد گفته کیست؟ معتوه از مقصود
 1390، طوسی( است نافذ طالقش آري فرمود: پاسخ در امام باشد. داده دست از را

 حمل معتوهکه این اول است: احتمال وجه دو روایت این در پس. )302ق.، ص 
 که کسی زیرا باشد، شعور فاقد کلی به که کسی نه و العقلناقص شخص بر شود

 است نافذ نیز طالقش بگذارد، فرقمسائل  بین بتواند و باشد داشته صفتی چنین
 احتمال داند.مین چیزي عقل، فقدان دلیل به که نیست نافذ طالقش کسی تنها و

 دو عرف نزد در شودمی معلوم کند،سؤال می معتوه لغت از امام وقتیکه این دوم
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 1375، حاجیان(معنا داشته و معناي دوم آن فاقدالعقل است که با جنون تناسب دارد 
 که پرسدمی کنندهسؤال از (ع) امام روایات این از برخی درکه این .)128ش.، ص 
 دو هر در واژه این که دارد معنی این در ظهور خود کیست؟ معتوه از اشم مقصود

 دهدکننده پاسخ میرود و آنگاه که سؤالالعقل بکار میمعنا یعنی فاقد عقل و ناقص
 آن امثال و طالق نافذبودن از پاسخ در (ع) امام است، فاقدالعقل معتوه، از مقصودم

 کلی به معتوه اگر که است آن (ع) امام کالم این مفهوم و است نموده منع
  .)128ش.، ص  1375، ؛ حاجیان158ق.، ص  1405، بحرانی( است نافذ نباشد، فاقدالعقل

 فقهی مستندات لحاظ به توانمی آیا شود بررسی است آن بر سعی ادامه، در
  دانست. سفهاء ردیفهم را داون افراد نیز

ا « است آمده 6 و 5 آیه نساء سوره درن: آقر -3-1 ء ا ا ا و

ا ا  ً وا و ا    ً وارز  و ا و  ا  ا  

ا ا ا ا د  ً ا ن آ  ر ِ ح  ّ ا ا خداوند  که را اموالی ؛ اذا 
 به لباس و نفقه الشانم از و ندهید سفها به داده قرار آن به را شما زندگی قوام

 بگیرید نظر تحت را یتیمان کنید. خرسند راها نآ خوش گفتار به و بدهیدها نآ
 درك به را آنان چنانچه .اندکرده پیدا تمایل نکاح به و شوند بالغ که هنگامی تا

 را یتیمان دیگر عبارت به یا بدهیدها نآ به را اموالشان یافتید دانا زندگی مصالح
 احراز اگر برسند، بلوغ سن به که وقتی تا کنید آزمایش هستند اموالی داراي که

 1385، رجی؛ گ5- 6: نساء(» بدهیدها نآ به را اموالشان هستند، رشد داراي که کردید
 سفه در اصل یک نوع«گوید راغب اصفهانی در کتاب مفردات می. )85ش.، ص 

 به و نشود حفظ تعادل فتنرراه هنگام به که يبه طور است بدن سبکی و وزنیکم
 تناسب همین به سپس و شودمی گفته سفیه است حرکت حال در دائماً که افسار

 امور درها نآ عقل سبکی خواه است، رفته بکار ندارند فکري رشد که افرادي در
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ش.، ص  1369، ؛ زاهدي149ق.، ص  1392، اصفهانی(» معنوي امور در یا باشد مادي

 سوره 6 آیه در »اذا بلغوا النکاح« تعبیر« فرمایندمی شیرازي ممکار ا...آیت .)151
 به هم که شودمی داده دستشان به موقعی هانآ ثروت که دارد این بر اشاره نساء
 و کنند پیدا فکري بلوغ هم و شود شدید مال بهها نآ نیاز و برسند جسمی بلوغ
 ایشان .)347ش.، ص  1387، مکارم شیرازي(» باشند داشته مال حفظ براي ییتوانا
 گونهره به و یافته توسعه سپس است، محکم گره معناي به هم اشد،« فرمایندمی

 بلوغ حد به رسیدن اشد از منظور و است شده گفته روحانی و جسمانی استحکام
 اقتصادي و فکري بلوغ باید بلکه نیست، کافیجا این در جسمانی بلوغ ولی ،است

 البته که کند نگهداري و حفظ را خود اموال بتواند یتیم هکاي هگون به باشد، نیز
  .)109ش.، ص  1387، مکارم شیرازي( »گردد مشخص قطعی آزمایش طریق از باید

 .است شده دانسته سفاهت آیه این در مالی امور در کافی رشد عدم بنابراین
 هانآ اگر؛ هلمفان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموا« است آیه این فوق مطلبمؤید 

  .)151ش.، ص  1369، زاهدي(» بسپاریدها نآ دست به را اموالشان یافتید رشید را
 ظاهر از آنچه«فرماید می زمینه این در المیزان تفسیر در طباطبایی عالمه

 بیش را سفیهان اموال گویدمی که است این شود،می روشن نساء سوره 6 و 5 آیه
 »نگذارید اختیارشان در دارند احتیاج آن به زندگی گذران جهت از که مقداري از
 هايماندگی از آنجا که خصوصیت کلی تمام انواع عقب. )145ش.، ص  1375، احمدي(

 حافظه یادگیري، بر مشتمل هوشی يهاتفعالی تمام عملکرد در اختالل ذهنی،
. )202ش.، ص  1383، احمدي( باشدمی مشکل وحل مفاهیم از استفاده نزدیک،
 است ممکنها نآ به را یئجز امور اجازه نهایتاًها نآ سرپرستان بود، خواهد بدیهی
 کودك حد در یعنی معین مکانی از و معین مبلغی با یئجز خرید فرضاً بدهند.
 اموال که است این قوام و قیام از منظور است، آمده نیز روشن تفسیر در ممیز.
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 و فکر جهت از که کسی اختیار در رگزه بوده، شما نیروي و فعلیت که را خودتان
 آیه بقره، سوره در .)257ش.، ص  1380، مصطفوي( ندهید قرار است ضعیف عقل
ّ   « نیز، 282 ً او   ان  ً او  ی  ا  ن ا ن 

ل  باشدمی المشاعرمختل کبیر و صبی آیه این در ضعیف از منظور» و 
 سوره 258 آیه استناد به را رشد لغویین از برخی .)202ش.، ص  1389، میرداداشی(

 علم در که حالتی یعنی غی، از خالصی )258: بقره( »قد تبني الرشد من الغی« بقره:
 نامیده بلوغ بحران یا بحران دوران بدن، بلوغ مراحل به تعبیر هم روانشناسی

 دوم قسمت احتماالً بنابراین .)201ق.، ص  1392، اصفهانی( اندکرده معنی ،شودمی
 تا او منافع حفظ و بحران دوران طول در فرد زا حمایت براي نساء سوره 5 آیه

 نشانگان در موارد این .)201ق.، ص  1392، اصفهانی( باشدمی آن از خروج هنگام
  باشد.می تسري قابل و بدیهی داون،

 روایت ابوبصیر از راشد، بن ىمثنّ از عمیر، أبى ابن و ـ الف :سنت -3-2
 را قرآن که کردم سؤال یتیمىه دربار(ع)  صادق امام از« گفت که است کرده

 مردى دسته ب که دارد مالى او ونیست  او بر باکى نیز عقل نظر از و است، خوانده
 یتیم آن تا کند،فعالیت  مال آن با که دارد آن قصد ماله نگهدارند و شده، سپرده
 عقلى و شد محتلم اگر و فرمود: امام کند، تسلیم او به را مالش وشود  محتلم

. )220و  73ق.، صص  1413، (قمی» شودمین داده او اختیار به چیزى هرگز نداشت،
 اول هايسال در کرد، اشاره توانمی نکته این به داون، افراد با مورد این تطبیق در
 در ترآرام شکلی به و شده رکود دچار کودکان این تحول و رشد زندگی دوم و

 ها داراي یکنواختییابد و پس از آن رشد و تحول آنسالگی ادامه می 4تا  3سنین 
 ممکن افراد این ،گردید تبیین سابقاً .)35ش.، ص  1386، (کولیوند بود خواهد نسبی
 یئجز کارهاي به و استفاده وقتشان از بتوانند آموزش با خفیف درجات در است
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 تحلیل قدرت به حتی هم آموزش با و نیستند گونهاین امر ابتداي در اما ،بپردازند
 دستها تفرص از برداريبهره جهت اوقاتشان براي ریزيبرنامه و کافی تمییز و
 نقص چراکه ،دارند نقص انطباقی و اجتماعی يهاتمهار در اغلب یابند.مین

 داون نشانگان در مهم يرویدادها از کالمی ارتباط زمینه در محدودیت و حرکتی
 کسب درها نآ ضعف با مرتبط عاملی خود تواندها میتمحدودی این که است
  .)23ش.، ص  1388، شاهی( باشد اجتماعی يهاتمهار

 اموال اداره قدرت و معاش عقل که سفیه افراد تنها نه گفت، توانمی بنابراین
 رسیدن از پس حتی نیز داون افراد بلکه ،باشندمی محجور ندارند را خود ییدارا و

 از برداريبهره به قادر خود ضرر و نفع تشخیص عدم علیرغم رشد سن به
 به و نیستند رشدیافته و رشید فرد یک حد در معاش) (عقل نوآوري و امکاناتشان

 اموال اداره در که است عقلیکم از نوعی نیز سفه ،باشندمی محجور اولی طریق
  .)28ش.، ص  1371 ،(کاتوزیان کندمی بروز

 اعتماد قابل جهات از جهتی به که افرادي تمام دیگري روایت درـ  ب
 نهیها نآ به عمومی و شخصی اموال سپردن از و اندشده نامیده سفیه نیستند

و « آیه تفسیر (ع) صادق جعفر امام از« گویدمی یعقوب بن یونس است. شده
 مورد که است کسی سفیه ؛من ال تثق« فرمود پرسیدم را »التوتوا السفهاء اموالکم

 چگونگی معاش، عقل شاخصه کی. )2056ش.، ص  1379نیا، مرتضی(».» اعتماد نباشد
 روزنامه( کند ایجاد توازن مصرفش و درآمد بین بتواند شخص کهاین است. مصرف
 مقام در باشد. نداشته مداوم تبذیر و اسراف فقهاء، تعبیر به یا ش.) 1391 ،کیهان
 هانآ به واگذارکردن اعتماد اطرافیان که ايهمعامل نهایت شودمی دیده هم عمل

 در که باشدمی معین مبلغی به ،آشنا ترجیحاً و مشخص مکانی از معامله دارند را
   .باشد نداشته حضور گرچه گیرد،می صورت داون فرد ولی نظر زیر نهایت
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 و اوست احتالم کودك یتیمی شدنقطع زمان« فرمودند (ع) صادق امام ـ ج
 احساس او در رشد و شده محتلم اگر و برسد رشد حد به او که است هنگامی آن

 »داردمی نگه او از را مالش او ولی پس ،بود ضعیف یا خردکم و سفیه و نشد
   .ش.) 1391 ،کیهان روزنامه(

 حبيث هو مال يصلح بأن «... فرماید:می که ثانی شهید سخن به توجه با
 الالئقه غريالوجوه فی صرفه و افساده متتنع و اصالحه تقتضی نفسانيه ملکه هل يکون
 و صالح که ايگونه به بتواند که است آن رشد ؛الصالح مبطلق ال العقالء، بافعال

 ملکه او در که ايگونه به کند تصرف خود هايدارایی و اموال در است مصلحت
 غیر در آن نمودنمصرف و کردنتباه از مانع و مال اصالح مقتضی که باشد نفسانی

 صورت به امر این است الزم [بلکه نیست مال اصالح مطلق و گردد عقالیی موارد
 حقوقدانان برخی عقیده به نیز. )128 ص ،ش. 1378 ،ثانی شهید( »درآید] ملکه نفسانی

 هم غفلت و است غفلت و وتبذیر اسراف از ناشی صالح و صرفه رعایت عدم
 اموال در عاقالنه تصرفات از بودنابله و سادگی علت به شخصی که ستا هنگامی

 و تبذیرکننده به کسی چنین و است عقلی ضعف دلیل به آن و باشد ناتوان خود
 باید داون افراد مورد در .)239 ص ،ش. 1389 ،صفایی( شودمی ملحق کنندهاسراف
 هوش اختالل ذهنی ماندگیعقب اصلی خصوصیت که وجودي با نمود، توجه

 بخشرضایت چندان گیردمی دربر را ویژگی این تنها که تعریفی لیکن باشد،می
 برخی زیرا گرفت، نظر در نیز را اجتماعی ياهمالك باید رو این از بود. نخواهد

 صورتی در باشند داشته طبیعی به نزدیک یا طبیعی زندگی یک توانندمی افراد
 تعریف لذا ،بود نخواهند کار این به قادر هوش سطح همان با دیگر برخی که

 رفتارهاي در اختالالت و نقایص« شامل هوش اختالل بر عالوه ذهنی ماندگیعقب
 به توجه با. )201 ص ،ش. 1383 ،احمدي( باشدمی نیز »او سن به نسبت فرد انطباقی
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 در استدالل و قضاوت نیروي جمله، از گردید یانب که داون نشانگان يهایویژگ
 غفلت دچار نیز هانآ است بدیهی باشند،می انتزاعی تفکر فاقد و ضعف دچار هانآ
 جااین در این، بر عالوه باشند.می تبذیرکننده و کنندهاسراف به ملحق نتیجه در و

 کالم اطاله از جلوگیري جهت که داشت اشاره نیز باال مطالب همان به توانمی هم
  ردد.گمی خودداري هانآ بازگویی از

 ظاهراً« فرمایدمی بارهاین در (ره) اردبیلی مقدس مرحومـ  :اجماع -3-3
 و است مخالفی هرگونه فاقد باشد بلوغ به متصل او سفه که سفیهی بر حجر ثبوت

 شرح از آنچه حسب بر است اجماعی مسأله این بلکه ندارد، حاکم حکم به نیاز
 .)176 ص ،ش. 1374 عبدي، ؛ 218 ص ق. 1403 اردبیلی،(» شودمی فهمیده (ره) شهید

  باشد. توجه شایان تواندمی نیز ذیل مطالب راستا، این در
ً قي لكم اهللا جعل اليت اموالكم السفهاء تؤتوا ال و« نساء سوره شریفه 5 هآی ـ ، »اما
 و احتماالت طرح از پس فوق، آیه در سفها از مراد توضیح در (ره) طبرسی مرحوم
 جایز بنابراین عموم بر شود حمل آیه که آنست بهتر« ایدفرممی گوناگون وجوه

 حد به که یتیمی نه و شود دهسپر او به کندمی نابود را آن که سفیهی مال نیست،
 اضافه و است نگشته پدیدار او رشد اما ،شده بالغ که کسی نه و است نرسیده بلوغ
 جاي به »اموالکم« به [تعبیر دارد عهده بر را او یتمسؤول که کسی به یتیم مال

 ،حاجیانق.؛  1425 ،طبرسی( »است تعبیر و اسناد در مجاز از نوعی ،»]اموالهم«

 مفهوم به را رشد کلمه بخواهیم اگر« مطهري استاد فرموده به .)128 ص ،ش. 1375
 نگهداري و اداره لیاقت و شایستگی انسان کهاین یعنی رشد کنیم تعریف خود عام

 شودمی سپرده او به که معنوي یا و مادي امکانات و یهسرما از برداريبهره و
 و نأش یک حکم که زندگی نواحی از ناحیه هر در انسان اگر یعنی ،باشد داشته
 باشد داشته را آن از برداريبهره و نگهداري و اداره شایستگی دارد را ايهوسیل
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 خواهدمی هرچه چیز آن حال است، رشید نأش آن در و کار آن در شخصی چنین
 و مال به سرمایه اندزندگی يهاهسرمای و وسایل که اشیایی و چیزها آن همه باشد
 که معروف نبوي همرسل و) 314 ص ،ش. 1372 ،مطهري( »ندارد انحصار ثروت

  .)252 ص ،.ق 1417 ،حلبی( »سفهائكم ايدي علي اقبضوا« فرمایدمی
 ،دارد سفیهان عموم مالی محدودیت بر داللت اطالق و صراحت به روایت این

 اداره در یتوخبر رشد در مالك گردد.نمی محقق حجر به جز سفیه ید قبض زیرا
 منه آنستم فان« شریفه آیه در عباس ابن و باشدمی مال در تصرف حسن و اموال
 ً  میرداداشی،( است گرفته مال در صالح معناي به را رشد »امواهلم اليه فادفعوا رشدا

  .)209 ص ،ش. 1389
 شما براي را چیز سه خداوند« فرمایندمی (ص) اکرم پیامبر روایتی در

 و حد] از بیش گشودنمسئلت دست [با زیاد، پرسش و قال و قیل پسنددنمی
 ستداللا نحوه توجیه در زهره ابن مرحوم ،)223 ص ،ق. 1408 ،نوري( »مال تضییع

 زیرا ،است واجب آن از ممانعت پسندد،نمی خدا را آنچه« فرمایدمی روایت این به
253ق.، ص  1417 ،حلبی( »نیست چیزي حرام جز خدا ناپسند(.  

 سبب به هانآ گفت، بتوان شاید داون، افراد سفاهت و فقها اجماع تطبیق در
 در هانآ باشند،می افراد سایر از بیش شدنمغبون خطر معرض در دارند که نقصی

 سوء مورد است ممکن که ییاج تا باشندمی ناتوان خود ضرر و نفع تشخیص
 فریبکاري اثر در دارند دست در که را پول مبلغی فرضاً و شده واقع استفاده
 علیرغم افراد این با برخورد در مطلب این بدهند. دست از اندك ايهبهان به یا دیگران

  باشد.می مشاهده قابل هوشبهرشان، درجه از آگاهی عدم
 مدد به کهآن محض به اندیشمند ودموج یک عنوان به انسان: عقل -3-4

 چیرگی خود پیرامون محیط بر زیستی نیازهاي رفع جهت در و اندیشه و عقل
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 و دانسته آن مالک را خود عقل، حکم به نمود، مبادرت اشیا تصرف به و یافت
 معرض در را تصرفش تحت اشیاي یا دیدمی خود تصرفات مزاحم را دیگران هرگاه
 ،خواستمیبر مقابله به خود جان صیانت براي که طورهمان ،یافتمی دیگران تصرف

 ص ،ش. 1391 داماد، محقق( کردمی اقدام نیز تصرفش تحت اشیاي از حفاظت به
 بر مانعی هیچ بدون و راحتی به نیز عقل بدیهیات و دالیل راستا، همین در، )121
 دلیل به داون ندرمس به مبتال افراد مانند هانآ نظیر افراد و مجنون و صغیر منع

 حکم به عادي افراد باشد.می پذیرش قابل ،دماغی و عقلی قواي نقص یا فقدان
 نباید است افراد این در که هاییضعف دلیل به یابند،میدر خود شعور و عقل

 توانمی عقل کمک به باشند. داشته انتظار هانآ از معمولی انسان یک همانند
 به هاتحمای عرف، سوي از محتاطانه رخوردهايب از بسیاري دلیل داشت اظهار

 از ناشی ...و پزشکی حمایت چه و قانونی حمایت شکل در چه مختلف، اشکال
   باشد.می او دوستینوع فطرت و هانانسا عقل حکم

 و داون نشانگان يهایویژگ و قانونی و فقهی ادله مقایسه از کلی، طور به
 سفیه، محجوریت براي شرط دو از یکی وملز بر مبنی (ره) خمینی امام فرموده

 سفاهت ـ الف از: عبارتند شرط دو آن نمود. داون نشانگان حجر به حکم توانمی
 در وي اسراف و تبذیر علت به وي حجر ـ ب باشد. صغروي زمان به متصل سفیه

  .)27 ص ،ق. 1425 ،خمینی موسوي( باشد اموالش
  

  اوند نشانگان در جنون و عقل وصف بررسید ـ 
 ،گیردمی قرار مطالعه مورد روانی اختالالت زمره در جنون روانپزشکی علم در

 صواب راه از ،اعمال و احساس کردار، رفتار، اندیشه، ،رفک جریان آن طهواس به که
 شده گفته حقوق علم در .)137 ص ،ق. 1346 ،حکمت( است شده منحرف عادي و



  1394وچهارم، پاییز سال نهم، شماره سی              حقوق پزشکی / فصلنامه 68 

قی
حقو

ت 
ضعی

و
 

ون
م دا

درو
 سن

ال به
 مبت

راد
اف

 

 تشخیص قابل بد، و خوب آن وسیلهه ب که صفتی از است عبارت عقل« است،
 ضرر و نفع تشخیص رشد، معیار اما، )2352 ص ،ش. 1375 ،لنگرودي جعفري( »است
 ،)2352 ص ،ش. 1375 ،لنگرودي جعفري( نیست رشید اما ،است عاقل آدم این است

 سان به او اعمال و رفتار لذا ،ندارد فهم و درك قدرت مجنون که حالی در
   .)219 ص ،ش. 1391 ،حیاتی( نیست خردمندان

 علیرغم گفت: توانمی داون سندرم به مبتال افراد خصوص در مقدمه، این با
 شد تعریف ،اطالعات از مناسب استفاده و حافظه فراگیري توانایی به هوش کهاین

 قابلیت عادي هوش داراي افراد با مقایسه در موارد این تمام در داون افراد و
 بکاربردن توانایی و یادگرفتن چگونه یادگیري با هوش همچنین ،دارند يترکم

 ،درآمدي شریفی( دارد ارتباط است شده گرفته یاد جدید يهاتموقعی در آنچه
 هوشبهر با کورذهن یا کانا کودکان که، است این مطلب واقع اما ،)112 ص ،ش. 1381

 یگراند پشتیبانی بدون و بیاموزند که ندارند را آن قدرت عمیق، طبقه از و 25 زیر
 ،عبارتی به )19 ص ،ش. 1374 ،اکرك( کنند محافظت خود جان از مخاطرات مقابل در

 الزمه آن فقدان که وصفی باشند،مین بدي و خوبی تشخیص به قادر گروه این
 با داون سندرم به مبتال افراد خصوص در بنابراین باشد.می حقوق علم در جنون
 متوسط ماندگیعقب به مبتال کودکان %10 حداقل است، شده گفته کهاین به توجه

 عالوه و )34 ص ،ش. 1386 ،کولیوند( هستند داون سندرم دچار عمیق) نه (و شدید یا
 شناختی تکامل بررسی براي سنجیروان آزمایشات اساس بر که مطالعاتی این، بر

 ضریب داراي افراد این است، داده نشان و شده انجام داون سندرم به مبتال افراد
ه ب داشت اظهار توانمی) 11 ص ،ش. 1383 ،نچواك( باشندمی 25- 85 حدود هوشی
 لحاظ به جنون وصف فاقد هانآ افراد، این در قبح و حسن تشخیص قدرت دلیل

 اذعان نیز، قانونی پزشکی و بهزیستی سازمان پزشکان با گفتگو در باشند.می حقوقی
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 مشاهده داون افراد خصوص در قبح، و حسن تشخیص قدرت عدم داشتند:
 درخودماندگی. باشند نیز اوتیسم نظیر دیگر بیماري به مبتال هانآ مگر اندننموده

 طبیعی غیر کالمی ارتباطی، رفتارهاي با که است رشدي اختالل نوعی اوتیسم، یا
. )25 ص ،ش. 1391 ،بارون سایمو( است ناشناخته آن اصلی علت و شودمی مشخص

 ردیگ افراد يوس از است ممکن که رفتاري به نسبت که است دلیل همین به
 و واجبات قادرند هانآ از برخی و دهندمی نشان العملعکس شوند مواجه

 با حال، هر به کنند. مراقبت آن اجراي بر و گرفته فرا را اولیه شرعی محرمات
 اجتماع و محیط با سازش امکانات از اندام تناسب عدم یا بدنی نقایص که وجودي

 ،سیاسی( سازند مستعد جرائم بعضی ارتکاب براي را آدمی است ممکن و کاهندیم

 و دارند همکاري قدرت و هستند بامحبت و آرام افرادي هانآ اما ،)82 ص ،ق. 1342
 نشان زیادي عالقه موسیقی به و هستند بانشاط اکثراً است. نادر هانآ در خشم

 توجه باید اما، )204 ص ،ش. 1383 ،ياحمد؛ 61 ص ،ش. 1393 ،فرمیالنی( دهندمی
 شبه تغییرات و شودمی ظاهر زود داون سندرم به مبتالیان در پیري عالئم نمود،

؛ 204 ص ،ش. 1383 ،احمدي( شودمی آغاز زندگی، سوم هده تا هانآ مغز آلزایمردر

 نوع دو بر جنون کهاین به توجه با است، ذکر شایان .)26 ص ،ش. 1386 ،کولیوند
 در ما، ا)200 ص ،ش. 1369 ،بهنود؛ 260 ص ،ش. 1372 ،امامی( ادواري و دائمی ت:اس

 مادرزادي و کروموزومی اختالالت دلیل به نقصشان که داون نشانگان خصوص
 در قتمو و ايهدور صورت به نه و دنبرمی رنج ناتوانی این از همیشه و است

  بود. خواهد میئدا عنو از جنون گفت توانمی آلزایمر بیماري بروز صورت
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  گیرينتیجه
 بنا عظیم بسیار حقوقی قواعد و اصول عدالت، مبناي بر اسالم مبین دین

 شده قائل حقوقی و حق هانانسا جمله از موجودات تمام براي است. شده نهاده
 مراقبت و خودشان حقوق حفظ بر مبنی هانانسا به اسالم تأکید و سفارش است.

 شهروندانی جامعه هر در نیست، پوشیده کسهیچ بر دیگران حقوق تضیییع عدم از
 توانندمین و دارند قرار حقوق تضییع معرض در مختلف علل به که دارند وجود
 نیست این عدالت مقتضاي نمایند. دفاع خود حقوق از جامعه غالب اکثریت مانند

 از برابر میزان به افراد که اینست عدالت الزمه بلکه ،باشند برابر هم با افراد که
 ماندهعقب افراد باشند. داشته یکسانی متقابل حقوق و گردند مندبهره حقوق
 بدیهی باشند.می شهروندان این جمله از داون سندرم به مبتال افراد نظیر ذهنی
 بلکه ،گردد مبتال آن به کسی که نیست سرماخوردگی مانند داون سندرم است،

 عنوان با مطلبی حقوقی مباحث در ،کهاین به توجه اب کند.می بروز تولد از قبل در
 داون، سندرم عنوان تحت فقه در ايهسابق وجود عدم و است نیامده داون سندرم
  رسد.می نظر به ضروري ،داون سندرم به مبتال افراد حقوقی وضعیت تعیین

 علت و دلیل به نیاز هانآ منع و ستهانانسا آزادبودن بر اصل که آنجایی از
 باشند رشد و عقل و بلوغ واجد کهاین به بسته افراد ق.م، 211 ماده طبق اما ،دارد

 موارد این از هریک فقدان اثبات بنابراین کنند.می پیدا استیفا اهلیت آن فاقد یا
 ندارد. محجورماندن غیر از معنایی که فرد استیفا اهلیت در واردشدن خلل یعنی
 ماندگانعقب دسته جزء داون نشانگان ید،گرد احراز بررسی و مطالعه از پس

 حد در ،هانآ ذهنی ماندگیعقب شدت ولی ،باشندمین مرزي یا خفیف ذهنی
 ماندگیعقب داراي 26- 50 هوشبهر با هانآ از برخی باشد.مین نیز کانا یا عمیق
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 ذهنی ماندگیعقب داراي 51-70 هوشبهر با نیز (غالباً) برخی و شدید ذهنی
  اشند.بمی متوسط

 و فقهی مستندات با تطابق و داون نشانگان رشد وصف بررسی با ترتیب،بدین
 و مشترك معاش عقل فقدان در و رشید غیر افراد زمره در را هانآ قانونی، مقررات

 امر، این متخصصان فرموده به است، ذکر به الزم نمودیم. ذکر سفهاء ردیفهم
 در هانآ تمام البته باشند،می قبح و حسن تشخیص به قادر داون نشانگان تمام
 تشخیص قدرت عدم و عقل زوال طبیعتاً و آلزایمر به مبتال خود زندگی سوم دهه

 افراد، این ویژگی بررسی و مطالعات شد. خواهند مجانین مشمول و قبح و حسن
 خود طفولیت دوران در افراد سایر همانند نیز هانآ که رساند نتیجه این به را ما

 و آلزایمر به ابتال و رشد در اختالل دلیل به نیز آن از پس و باشندمی محجور
  باشند.می حمایت نیازمند و برد خواهند سر به حجر در همچنان دیگر، يهايبیمار

 نیمه دلیل به شدید، داون نشانگان که نکته این نظرداشتن در با همچنین
 نشانگان گردید. بیان باشند،مین حقوقی اعمال انجام به قادر عمالً بودن،وابسته

 مالی زمینه در کامل دماغی قواي و سالم اراده سفهاء، همانند (متوسط) داون
 کند درك دهدمی انجام که را حقوقی عمل نتایج و آثار توانندمین بنابراین ندارند

 از ق.م 1208 ماده دستور به ندارند، مالی استقالل جهت همین به و بسنجند و
 اگر حتی او معامالت کلیه لذا ،باشدمی ممنوع خود مالی حقوق و الامو در تصرف

   دارد. او قیم یا ولی اجازه به نیاز و بوده نافذ غیر باشد، هم عقالیی صورت به
 بین که است شده این به منجر ،نکاح ماهیت خصوص در قانون سکوت

 حقوقدانان، گفته به بنا اما ،باشد نداشته وجود واحدي نظر فقهاء و حقوقدانان
 گسترش نیز مالی آثار داراي مالی غیر امور در و تروسیع را هانآ حجر دامنه توانمی
  داد.
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The legal status of people with Down syndrome 
Mohammad Salehi Mazandarani 
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Naser Ghorban Nia 

Abstract 
The syndrome of physical and mental symptoms that present a 

clinical disease or disorder is hereditary. This phenomenon is due to 
an irregularity in the chromosome during cell division occurs in the 
embryonic stages. Those who have Down syndrome in their body 
cells have 46 chromosomes instead of 47 chromosomes. Extra 
chromosome in the body of a person who has Down syndrome, causes 
physical and mental changes. As far as the most worrying factor in 
Down syndrome, is mental retardation. Down syndrome is the subject 
of medical issues that have been discussed, but rarely in legal writing 
on legal issues of the people, is the answer found. Therefore it is 
necessary that the law be examined. In this article we try, following 
the introduction of a variety of mental retardation and Down 
syndrome to describe and compare them with those incapable of law. 
And their position in the jurisprudence of the evidence in this case Not 
mature finally prove that they are in financial and non-financial and 
madness when they should be. 
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