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Abstract 

According to some jurisprudents the children's will is not correct. Civil law has also 

accepted their viewpoints. The present study is performed with a descriptive - 

analytical method and aims to prove the accuracy of child’s will and to determine 

the related conditions in order to show the significance of child’s rights in  slamic 

jurisprudence perspective as well as the significance of Islamic lifestyle. It is 

understood from the present research that the emphasis of some Islamic 

jurisprudents on the difference between the child’s will and the other contracts, as 

well as the contrast between the view of this group and the view of western lawyers, 

who proposed the difference between the child’s will and the other contracts, 

indicate the leading role of Islamic jurisprudence in this kind of attention to 

children's rights. The emphasis of those who believe in the accuracy of children’s 

will and those who claim that these wills should be made for good deeds and for 

helping and caring for the relatives encourages the children to love and to 

sympathize with others, especially relatives. Regardless of the need to respect the 

child’s will, the  ranian Civil Code does not validate the will of the children. Since 

the Civil Law is generally based on the famous fatwas, it should accept the 

children’s will and respect their animus while considering the rights of the 

inheritors. 
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 بررسی امکان وصیت کودکان

 2یزهرا آتش، *5مرتضی رحیمی

  قرآن و فقه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشیار بخش علو، . 5

 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 2

 (21/30/1011؛ تاریخ پذیرش: 31/12/1011تاریخ دریافت: )

 چكیده

، قانون مدنی نیز دیدگاه آنهاا را پذیرفتاه اسات، هادق از پاژوهش      اند ندانستهبرخی از فقها، وصیت کودکان را صحیح 

حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجا، گرفته، آن است که با اثبات صحت وصیت کودک و بیان شرایط آن، اهمیت 

کیاد  کاه تأ  دیا آ یبرما حقوق کودک از نگاه فقه اسالمی و نیز اهمیت سب  زندگی اسالمی را نشان دهد. از این پژوهش 

برخی از فقها بر متفاوت بودن وصیت کودکان با دیگر عقود ایشان و مقایساۀ دیادگاه ایان گاروه باا دیادگاه برخای از        

( نشاانگر پیشاتازی فقاه    اناد  دهحقوقدانان غربی )که تفکی  بین وصیت کودکان و عقود زمان حیات ایشان را توصیه کر

قائالن صحت وصیت کودکان بر اینکاه وصایت کودکاان بایاد      اسالمی در این نوع توجه به حقوق کودکان است. تأکید

خویشااوندان   ژهیا و باه برای کارهای نی  و کم  به خویشاوندان باشد، کودکان را به محبت و همادردی باا دیگاران،    

. با وجود ضرورت احترا، به ارادۀ کودک، قانون مدنی ایران وصیت کودکاان را م تبار ندانساته اسات. از     کند یمتشویق 

، کودکاان ، قانون مدنی باید ضمن حفظ حقوق وارثان اند شدهی مدنی نوعا  بر مبنای فتاوی مشهور وضع ها قانونا که آنج

 .با پذیرش وصیت ایشان، ارادۀ آنها را محتر، بشمارد

   واژگان کلیدی

 .فقه، قانون، کودکان، وصیت
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 مقدمه

رُشْاداً   مِانْهُمْ فَإِنْ آنَسْاتُمْ   النِّکاحَی یِذا بَلَغُوا حَتَّی تامیَالْابْتَلُوا  وَ»، همچون حجربا توجه به ادلۀ 

رفع القلم عن الصبی حتّی یبلای و عان المجناون    »( و حدیث 1)نساء: « أَمْوالَهُم هِمْیْیِلَفَادْفَعُوا 

( اصال  112: 12، ج 1212( و اجماع )عالمه حلی، 221: 0، ج 1232)احسایی، « حتی یفیق

از وصیت داللت دارد، با وجود این بسایاری   جمله ازز تصرفات مالی، اولیه بر منع کودک ا

خویشااوندان را  در مااطلق خیارات یاا     سااله،  دهکاودک  وصایت   ،روایاتیبه استناد  افقها ب

محقاق  ) اناد  ندانساته را صاحیح   ساله ده، اما برخی از ایشان وصیت کودک اند صحیح دانسته

 است  گفتهسخن  لیتفص به  هیشی فقهامشهور  دگاهیداز  زینی مدن(. قانون 20: 1012، داماد

موصای بایاد نسابت باه ماورد      »ق.،. آمده است:  102ۀ ماد(. در 12: 2 ج، 1211ی، طاهر)

صاغار و مجاانین و افاراد    »ق.،. نیاز گفتناد:    1231ۀ مااد در «. وصیت جایزالتصارق باشاد  

کاه بلاوغ از جملاۀ     دیآ یبرماز جمع این دو ماده «. به تصرق نیستند ( مجازغیررشید )سفیه

شرایط موصی است، لذا برخالق دیدگاه مشهور فقها، وصایت کودکاان، از جملاه کاودک     

صحیح نیست. لزو، توجه به حقوق کودک و احترا، گذاشاتن باه ارادۀ وی، تارویج     ساله ده

ی در بین کودکان، ترویج سب  زندگی اسالمی و ... از جملۀ دالیلی هستند که بار  دوست نوع

 داللت دارند.« وصیت کودکان»ت موضوع اهمی

در خصوص پیشینۀ تحقیق باید گفت که تحقیق مستقلی پیرامون وصیت کودکان وجود 

در  شاده  چااپ از مرتضی رحیمی « وقف نابالی در مذاه  فقهی اسالمی»ندارد، اما در مقالۀ 

باه  چناد خاط    در حدخیلی مختصر و  صورت به، 1012مجلۀ فقه مقارن در سال  2شمارۀ 

باا   دادوساتد حکام فقهای   »مقالاۀ   در اشااره شاده اسات، همچناین     سااله  دهوصیت کودک 

، 1011مجلۀ نادای صاادق در ساال     00در شمارۀ  شده چاپاز محمد رحمانی،  «خردساالن

؛ درباارۀ وصایت کودکاان    استبیشترین تمرکز نویسنده بر روی عقود زمان حیات کودکان 

. در رساالۀ کارشناسای   خورد یمد چند خط به چشم نیز در این مقاله اشارۀ مختصری در ح

حقوق کودک از دیدگاه فقه امامیه و مقایساۀ آن  »ارشد از سمیه سادات بهرامی تحت عنوان 

، نیز در حد مختصری به وصیت کودکان اشااره شاده   1011شده در سال  دفاع« با فقه عامه
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نکااتی را یافات،    وانتا  یمنیز  رهیو غاست، در کت  فقهی در مباحث وصیت، وقف، حجر 

است که به پرساش   آن یپلذا تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجا، گرفته در 

پاساخ گویاد. از جملاه    « آیا وصیت کودکان از نگاه فقاه و قاانون مادنی صاحیح اسات؟     »

 لیتفص بهی این پژوهش آن است که حدود ده دیدگاه را پیرامون وصیت کودکان ها ینوآور

 .  کند یم  یبررسالیل آنها همراه با د

 وصیت در لغت

: به چیزی وصایت کارد،،   شود یموصیت به م نای وصل چیزی به چیز دیگر است، وقتی گفته 

 (.111: 1، ج 1232فارس،  )ابن شود یموصل کرد،. وصیت: ی نی کالمی که وصل  رای نی آن 

 یکارانجا، دادن برای است پیشنهاد دادن به دیگری در ت ریف دیگر، وصیت به م نای 

 (.110: 1212ی، اصفهانی )راغ  گفتار ۀهمراه با ی  نوع موعظ

 وصیت در اصطالح 

است و به ایجای و قبول احتیااج دارد )محقاق    وفاتوصیت تملی  عین یا منف ت ب د از 

 . (111: 2 ج،  1231حلی، 

ی و کیتمل» ت ریف وصیت را بیان کند، آن را به دو قسم آنکهی ایران پیش از مدنقانون 

ی و کا یتملبار دو قسام اسات:     تیوصا »گفتاه اسات:    122کرده و در مادۀ  میتقس« یعهد

 دیا پد تیوصا  فیا ت ردر  کاه ی را اشاکاالت ی از اریبسبوده و  دهیپسنداین روش «. یعهد

 (.11: 2، ج 1211)طاهری،  برد یمرا از بین  دیآ یم

آن  موجا   باه عمل حقوقی است کاه  » :اند گفتهبرخی از حقوقدانان در ت ریف وصیت 

مستقیم یا در نتیجۀ تسلیط دیگران، در اموال یا حقاوق خاود بارای ب اد از      طور بهشخص، 

 (.11: 1012)کاتوزیان، « کند یمفوت تصرق 

 انواع وصیت  

: 1221)ابان طااوس حلای،     شود یمبه انواعی چون: تملیکیه، عهدیه و فکیه تقسیم  تیوص

 (.12: 2، ج 1213؛ شهید ثانی، 122: 0 ، ج1213؛ شهید ثانی، 033
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 ی کودک در لغتمعنا

؛ 220: 1 ج، 1232ی، مصاطفو ؛ 213: 0 جق، 1232ابن فاارس،  ) است ریکبکودک: خالق 

 (.121: 2 ج ،1212ی، قرش

 مفهوم اصطالحی کودک

و بنا بر مشهور، کودک باه   زیممبنا بر ی  نظر به م نای غیر، در تفسیر کودک اختالق است

 (.013: 0 جق، 1231ی، است )آملم نای غیربالی 

ق.،. سن هجده سال تما، را شارط اهلیات تصارق پسار و دختار      1213و  1231مواد 

ق.،. اصاالح  1213ق.،. حاذق و ماادۀ    1231مادۀ  1011ت یین کرده بودند، آنگاه در سال 

ق.،. سن بلوغ پسر پانزده سال قمری و سن بلوغ دختار   1213مادۀ  1 ۀتبصر موج  بهشد، 

سال قمری ت یین شد، در نتیجه، در فقه و حقوق مدنی م نای کاودک یکساان شاد، لاذا      1

امروزه از نگاه فقه و قانون مدنی هر کس به سان بلاوغ نرسایده باشاد، کاودک محساوی       

 (.221 و 221: 1011صفایی، شود ) یم

 اقسام کودک

متشاابهات )راغا     نیب. تمیز، ی نی فصل شود یمبه دو قسم ممیز و غیرممیز تقسیم کودک 

 شاود  یماز بلوغ، ممیز اطالق  شیپ کودکی از سن دوران(. در فقه به 110: 1212ی، اصفهان

 (. 101: 2 ج، 1221)هاشمی شاهرودی، 

 و مضابوط باه   دیا گو یمی پاسخ خوب بهو  فهمد یمکودک ممیز کسی است که سخن را 

(. در تمیز 022: 2 ج، تا یبسن خاصی نیست، بلکه به اختالق افها، متفاوت است )محمود، 

شوند ی او نیز باید در نظر گرفته محلی ها سنت و، آدای عاداتی وی، زندگ طیشراکودک، 

 (.122: 2 ج، 1223 ی،ا )خامنه

کودک غیرممیز شخص نابالغی است که دارای قوقۀ درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا 

ارادۀ حقاوقی )انشاایی( داشاته باشاد، اماا       تواند ینمو  دهد ینمو سود را از زیان تشخیص 

که به سن بلوغ نرسایده   هرچندکودک ممیز کودکی است که قوقۀ درک و تمیز نسبی دارد و 
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باشاد  ارادۀ حقاوقی داشاته    تواند یمو  شناسد یبازمسود را از زیان باشد، زشت را از زیبا و 

 (.221: 1011صفایی، )

 کودک تصرفات

ی هاا  دگاهیا ددر خصوص جواز و عد، جواز تصرفات کودک در وجوه م روق و خاوی،  

 زیر اهمیت دارند:

 طاور  باه عد، جواز تصارفات کاودک    ، از جمله ابن ادریس حلی بهفقهاالف( برخی از 

 (؛231: 0، ج 1213ابن ادریس حلی، دارند )اور مطلق ب

را  سااله  هفات و دختار   ساله هشتی( برخی از فقها، از جمله ابن جنید وصیت کودک 

 (؛012: 2، ج 1232ی سیوری، اند )حل دانستههمانند وصیت افراد بالی جایز 

، همچون شیخ طوسی، تصرفات کودک در وجوه خیر و خوی، مانند: فقهاج( برخی از 

 (؛111: 1233طوسی شیخ، اند ) دادهف، هبه، وصیت و صدقه را اجازه وق

ۀ وی را باطال  هبا مفید به جواز تصرفات مزبور بارای کاودک بااور دارد، اماا      خی( شد

 (؛132: 1210دانسته است )مفید بغدادی، 

( دیدگاه سالر نیز همانند دیدگاه شیخ طوسی است، با این تفاوت کاه هباه و وقاف    اه

 (.012: 2، ج 1232حلی سیوری، ) استکودک را جایز ندانسته 

شاده مانناد: هباه،    مستثنای از فقها بر این باورند که عقد کودک مگار در ماوارد   ( برخو

ردن برده، بناا بار مشاهور باطال     وصیت، اجازه دادن به دیگران برای ورود به خانه و آزاد ک

 (. 202: 0، تا یباست )خویی، 

 ساله دهوصیت کودک )پسر( 

 ی زیر قابل اشاره و بررسی هستند:ها دگاهید، ساله دهدر خصوص وصیت کودک 

 مطلقاً ساله دهپسر( کودک )صحت وصیت 

مطلاق صاحیح    طاور  باه را  سااله  دههمچون ابوالصالح حلبی، وصیت کودک  فقهابرخی از 
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کاه در وجاوه م اروق و     اناد  کارده را مقید به آن  ساله دهدانسته، اما وصیت کودک کمتر از 

 (.012: 1230؛ حلبی، 012: 1، ج 1210عالمه حلی، باشد )خوی 

اطالق دارناد و صاحت وصایت     که در تأیید این دیدگاه چند روایت قابل استناد هستند

 روایات عبارتند از:ۀ این جمل، از اند نکردهکودک را مقید به شرطی 

: پسر چون باه ده  اند فرمودهکه در آن  )ع(از اما، صادق ریعمی اببن محمدالف( روایت 

 (؛111: 2 ج، 1210)صدوق قمی،  شود یمنافذ  تشیوصسال برسد، 

شاود،   سااله  دهکاودک   هرگااه : اند فرموده )ع(ی( روایت ابو ایوی که در آن اما، صادق

 (؛010: 11ج ، 1231حر عاملی، است )وصیتش جایز 

هرگاه قد  :اند فرمودهکه در آن  )ع(از اما، صادق اللَّهِ عَبْدِ یأَبِ بْنِ ج( روایت عَبْدِالرَّحْمَنِ

شاود، وصایتش جاایز     ساله ده هرگاهو  شود یمکودک به پنج وج  برسد، یبح وی خورده 

 (.010: 11، ج 1231حر عاملی، است )

 نقد و نظر

باه وجاود قیاود و شارایطی      ساله دهپسر( کودک )ر روایات دیگری صحت وصیت از آنجا که د

و مشاابه  « در وجوه م روق و خوی بودن وصیت»، «بجا بودن وصیت»، «خویشاوندی»همچون 

 آنها منوط شده است، این دیدگاه درست نیست و باید حمل مطلق بر مقید شود؛  

 مطلقاً ساله دهپسر( کودک )عدم جواز وصیت 

، بلوغ را در نفوی وصیت شرط دانسته و بار هماین اسااس وصایت غیرباالی،      فقهااز ی برخ

، خواه وصایت وی در جهات   دانند ینمرا نافذ  ی رسیده باشدسالگ دهگرچه ممیز بوده و به 

خوی و م روق باشد یا غیرم روق، مثال  ابن ادریس حلی گفته است: آنچه اصول ماذه   

ما اقتضا دارد آن است که وصیت غیرمکلف و غیربالی صحیح نیست، خواه وصایت وی در  

 (؛231: 0، ج 1213حلی،  سیادرابن )  ینوجوه خیر و نی  باشد یا غیر وجوه خیر و 

 مطلقاً ساله دهپسر( کودک )م جواز وصیت دالیل عد  

« أَمْاوالَهُم  هِمْیْیِلَا رُشْداً فَاادْفَعُوا   مِنْهُمْفَإِنْ آنَسْتُمْ  النِّکاحَی یِذا بَلَغُوا حَتَّی تامیَالْوَ ابْتَلُوا »یۀ آالف( 

 (.1)نساء: 
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توجه  یۀ مزبور تصرق کودکان را در اموالشان به بلوغ و رشد منوط کرده است، زیرا باآ

کاه پادرش را از    ( فارد باالی  121: 20، ج 1221)بروجردی، « الیُتمَ ب دَ احتال،ٍ»به حدیث 

یۀ مزبور آزمایش کودکان را تا زماان رسایدن ایشاان باه     آ. شود ینمیتیم نامیده ، دست بدهد

کنایه از بلاوغ اسات، لاذا افاراد ناباالی مجااز باه        « بلغوا النکاح»بلوغ ضروری دانسته، زیرا 

 - 131: 1010؛ رحیمای،  211: 2، ج 1011در اموال خاود نیساتند )طوسای شایخ،     تصرق 

بالی و  آنکهاین آیه، کودک از هر نوع تصرفی در مال خود ممنوع است، تا  موج  به(. 121

تصرق در مال خویش است کاه   ساله دهرشید شود. بدیهی است که وصیت تملیکی کودک 

 یۀ مزبور آن را به رشد منوط کرده است؛آ

القلمُ رفعَ عن ثإفٍ: عن الصابی  : »اند فرمودهی( حدیث رفع قلم: که پیامبر )ص( در آن 

: 1، ج 1231)حار عااملی،   « عن المجنونِ حتّی یُ یقَ و عن النائمِ حتّی یساتیقظَ  وحتّی یحتلمَ 

 رو نیهما از  و ستین به سن بلوغ مکلف دنیرستا هنگا،  کودک، ثیحد  نیا اساس(. بر 22

: 101ی، ما یرح؛ 231: 0 ج، 1213حلای،   سیادر؛ ابن 221: 1220)مصطفوی،  محجوراست

131 - 121.) 

ابن ادریس حلی خبار  : ساله دهبر جواز وصیت کودک )پسر(  دالروایات  ضعفج( 

واحد بودن این روایات را نشانۀ ض ف آنها دانسته و ضمن بیان نظر شیخ طوسی در نهایاه  

( به شیخ طوسی ایراد گرفتاه  111: 1233ی، طوس) الهس دهدربارۀ نفوی وصیت کودک )پسر( 

اخباری که شیخ در نهایه به آنها استناد کرده است، ایراد دارند، چنانکه گفتیم »و گفته است: 

حلای،   سیا ادر)ابن « از نظر ما اخبار آحاد موج  علم نیست و عمل به آنها صحیح نیست

 (.231: 0 ج، 1213

مناط در تنفیذ تصرق  کهحلی، دیدگاه ابن ادریس را پسندیده و اشاره کرده  نیالد جمال

 (. 11: 0 ج، 1231لی، حهمان بلوغ است )

ی رسایده، صاحیح دانساته    ساالگ  دهقول مشهور بین اصحای، وصیت کودکی را که باه  

گرچه صحیحند، مخاالف اصاول    آنهاکه برخی از  است. مستند حکم مزبور روایاتی هستند

 گوناه  نیا اباا   حکم(. لذا اثبات 22: 2 ج، 1213 احتیاط هستند )شهید ثانی عاملی، مذه  و
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 اسات اصل، نصوص صحیح و اجمااع باشاد، مشاکل     برخالقحکمی که  ژهیو بهروایات، 

 (.122: 1، ج 1210)شهید ثانی عاملی، 

، سنت و (1)نساء: « وَ ابْتَلُوا  الیتامی»یۀ آمقدس اردبیلی دالیلی همچون:  چنانکهاجماع: 

اسات،   محجاور از تصرق در اماوال   الجمله یفاجماع امت را دلیل بر آن دانسته که کودک 

)اردبیلای   تصریح دارد که بر محجور بودن کاودک از هماۀ تصارفات ماالی دلیلای ناداریم      

 (؛112: 1، ج 1230مقدس، 

: 1، ج 1221مخاالف احتیااط اسات )طباطباایی قمای،       سااله  دهپذیرش وصیت کودک 

 (؛023

: 1، ج 1221مخالف اصل است )طباطباایی قمای،    ساله دهذیرش وصیت کودک )پسر( پ

 (؛021

، ناد یگو یمسخن  ساله دهپسر( کودک )نصوص و روایاتی که از امکان و صحت وصیت 

 (.021: 1، ج 1221طباطبایی قمی، هستند )مت ارض 

 نقد و نظر

با وجود پذیرش محجور بودن کودک و منع تصرفات وی، روایاتی کاه بار جاواز وصایت     

کودک داللت دارند، تصرفاتی مانند: وصیت، هبه، صدقه و ... را از اصل اولیۀ حجار و مناع   

 .کنند یمتصرق صبی خارج 

نیسات، زیارا از رفاع حکام      سااله  دهروایت رفع قلم دلیل عد، صحت وصیت کاودک  

، اما صحت وصیت، حکم وض ی اسات کاه روایات مزباور     دیگو یمن تکلیفی کودک سخ

اردبیلای  گذشات ) در ساخن مقادس اردبیلای     چنانکه، لذا  کند ینمبرای آن مشکلی ایجاد 

کودک از تصرفاتی همچون وصایت ماالی کاه باا شارایط الز،       (112: 1، ج 1230مقدس، 

 صورت گرفته باشد، محجور نیست.

تصرق کودک نیز درست نیسات، زیارا گرچاه اجمااع      استناد به اجماع برای ممنوعیت

ۀ اصل محجور بودن کاودک پاذیرفتنی اسات، هماۀ تصارفات کاودک را مناع        دربارمزبور 
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روایات زیادی از امکان وقف، هبه، وصیت و ... کودک ساخن   سو  از ی آنکه، چه کند ینم

یط خااص  با شارا  ساله دهو از سوی دیگر فقهای زیادی به صحت وصیت کودک  ندیگو یم

 .شود یمنوع روایات و فقها، اجماع منتفی  با وجود این رو نیا ازباور دارند 

نیاز دلیلای بار عاد، جاواز       سااله  دهمخالف احتیاط بودن پذیرش جواز وصیت کاودک  

که وصایت کاودک را باا شارایط الز، ممکان       وصیت وی نیست، زیرا با توجه به روایاتی

 .است، مخالف احتیاط و بلکه مخالف شرع ساله دهپسر( کودک )، ناذیرفتن وصیت دانند یم

نیز منطقی نیست، زیرا با وجود  ساله دهپسر( کودک )مخالف اصل بودن پذیرش وصیت 

 .رسد ینمروایاتی دربارۀ جواز و صحت وصیت وی، نوبت به اصل 

، زیارا  سات یننیز مشاکل   ساله دهپسر( کودک )ت ارض روایات جواز و صحت وصیت 

 با توجه به قانون ت ارض، بین آنها جمع کرد؛  توان یم

 ۀ خویشاونداندربار ساله دهپسر( کودک )صحت وصیت 

دربارۀ خویشان خود صحیح اسات، اماا در ماورد     ساله دهاین دیدگاه وصیت کودک  بر اساس

ی از فقها با وجود مستفیض دانستن روایاتی کاه  برخ ،ستینغیرخویشان، وصیت وی صحیح 

که وصیت در جهت م روق و خاوی باشاد، تفصایل     اند کردهه آن منوط صحت وصیت را ب

آن را مشااکل  باارخالقبااین خویشاااوندان و غیرخویشاااوندان را منطقاای و دعااوی اجماااع 

مطلق از جاواز و صاحت    طور بهروایاتی که  لذا (. 11 - 10: تا یبی، مازندرانی فیاند )س دانسته

 ؛شوند یم، به نفوی وصیت در مورد خویشاوندان مقید اند گفتهسخن  ساله دهوصیت کودک 

 برای خویشاوندان ساله دهپسر( کودک )صحت وصیت  لیدال  

را باه   سااله  دهپسار(  کاودک ) صاریح، وصایت    طور بهدالیل این دیدگاه روایاتی هستند که 

 )ع(بر اسااس صاحیحه محمادبن مسالم، اماا، صاادق       چنانکه، اند دهخویشاوندان منوط کر

، کناد  تیوصا باه سان بلاوغ رساد      آنکاه از  شیپو  : هرگاه مرگ کودک فرارسداند فرموده

، 1210)صدوق قمی،  ستیننافذ  گانگانیبۀ دربارو  نافذ است شاوندانیخوۀ دربار تشیوص

 (. 111: 2 ج

در روایت مزبور بین وصیت بارای خویشااوندان و غیرخویشااوندان تفصایل صاورت      
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را اجازه  ساله دهمطلق وصیت کودک  طور بهگرفته است، تفصیل مزبور با اطالق روایاتی که 

بر نفی تفصیل مزبور اجماع داشته باشیم، بایاد   چنانکه، منافات دارد، در این صورت اند داده

اما اگر بار نفای تفصایل مزباور اجمااع      ؛ صحیحۀ مزبور را کنار گذاریم و به آن عمل نکنیم

، باا  اناد  دادهرا اجاازه   سااله  دهمطلاق وصایت کاودک     طور بهیم، بین روایاتی که نداشته باش

، ت ارض پیش خواهد آماد. باا وجاود ایان،     اند دهروایاتی که آن را به خویشاوندان مقید کر

 (.11: تا یب)سیفی مازندرانی،  استادعای نبودن چنین اجماعی بر نفی تفصیل مزبور مشکل 

ی رسایده اسات، بارای خویشااوندان     سالگ دهکودکی که به  : جایز استاند گفتهشبیری 

نسبی خود به مقدار ثلث مال خود وصیت کند، به شرطی کاه وصایت در نظار عقاال و در     

 (.121: 1221ی، زنجانی ری)شب باشدموارد مناس  

به آنچه گذشت سخن صاح  جواهر که دیدگاه مزبور را بادون قائال دانساته     با توجه

 (.210: 21 ج، تا یبود )نجفی، است، درست نخواهد ب

 بحث و نظر

مطلق و بدون قید خویشاوند، از جواز وصیت کاودک )پسار(    طور بهبا توجه به روایاتی که 

، با وجود روایتی که پذیرش وصایت وی را مناوط باه خویشااوندان     اند گفتهسخن  ساله ده

خااص از آن   ورطا  باه کرده، خویشاوند موضوعیت ندارد و تنها به خاطر تأکیاد و اهمیات   

سخن گفته شده است، از سویی برخی از روایاتی که از امکان وقف، هبه و صادقۀ کاودک   

؛ اطاالق دارناد و مقیاد باه خویشااوند      اناد  گفتاه در کنار وصیت وی ساخن   ساله ده)پسر( 

باه روایات جمیال بان درقاج از اماا، بااقر یاا اماا،          تاوان  یم؛ از جملۀ آن روایات اند نشده

: طالق پسربچه و صدقه و وصیت وی در هنگامی اند فرمودهکرد که در آن  اشاره )ع(صادق

(. از ساویی  11: 1، ج 1231که عقل یافته، گرچه محتلم نشود، جایز است )طوسای شایخ،   

که دربارۀ تصرفات کودک ممیز، در اماوری همچاون وصایت،     اند دهبرخی از فقها اشاره کر

 (.112: 1، ج 1212)کرکی محقق،  داردعقود و صدقۀ جاریه )وقف( شهرت وجود 

باه   کاه از آن شیپا گفت که منظور از ییل روایتِ: هرگاه مرگ کودک فرارسد و  توان یم

نافاذ   گانگانیبنافذ است و دربارۀ  شاوندانیخودربارۀ  تشیوص، کند تیوصسن بلوغ رسد 
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باه غیرخویشااوندان را    سااله  ده(. که وصیت کودک 111: 2ج،  1210)صدوق قمی،  ستین

، آن است که وصیت وی به غیرخویشاوند در وجوه خیر و نی  نباشد، در غیار  کند یممنع 

این صورت روایت مذکور با دیگر روایاتی که جواز وصیت کودک را به خویشااوند مناوط   

 ، مت ارض خواهد بود؛ اند نکرده

 معروف باشد به وجه نیک و آنكهمشروط به  ساله دهصحت وصیت کودک)پسر( 

در وجوه و م اروق، همچاون سااختن     آنکه شرط به ساله دهبر اساس این دیدگاه وصیت کودک 

مسجد، پل و ... باشد صحیح است. از جملۀ دالیلی کاه بار تأییاد دیادگاه مزباور داللات دارد،       

: چون ده ساال بار پسار بگاذرد،     اند فرمودهاست که حضرت در آن  )ع(روایت زراره از اما، باقر

کناد  به رسم صدقه انفااق   ابرده، ی کردنی از مال خود را در راه آزاد سهم کهاست  زیجای او برا

 (.  111: 2 ج، 1210)صدوق قمی،  استو نافذ  زیجادر وجوه م روق و حق،  تشیوصو 

ی رسیده باشد و وصیت او به طریق م روق سالگ دهبیشتر فقها، وصیت پسری را که به 

؛ محقق حلی این نظر را به اشهر نسبت داده و کمال عقل و حریات را  اند دانستهباشد، جایز 

ی نرسیده را صاحیح  سالگ دهاز شرایط الز، موصی برشمرده و وصیت مجنون و صبی که به 

بارای خویشااوندان یاا غیرخویشااوندان      ساله دهندانسته و اشاره کرده است که اگر کودک 

. اسات بصایر باشاد، وصایتش صاحیح     خود در امور خوی و م روق وصیت کند، چنانکه 

، اما روایات در این زمینه شاای  اند دانستهبرخی از فقها وصیت کودک هشت ساله را صحیح 

 (.113: 2 ج، 1231)محقق حلی،  هستند

و باا   شود، اما عقل وی به کمال نرسیده باشاد  ساله ده: اگر کودک دیگو یمشیخ طوسی 

ر دهد، وصیت او در مورد م اروق و وجاه   وجود این هر چیز را در جای مناس  خود قرا

و اگر سن او کمتر از ده باشد، وصیت او  و در غیر آن مردود خواهد بود نیکو درست است

صحیح نیست، در روایتی آمده که وصیت کودک هشت ساله در چیاز کام و در کاار نیا      

و از نگاااه روایااات، اظهاار  تاار  یاانزددرساات خواهااد بااود؛ امااا نظاار اول بااه احتیاااط  

 (. 111: 1233ی،طوس)ستا

روحانی قمی نیز تصریح دارد که وصیت کودک صحیح نیست، مگر آنکه به ده ساالگی  
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برسد و عاقل باشد و در وجوه خیر و م روق وصایت کناد، خاواه بارای خویشاان خاود       

 (.211: 2 ج، تا یبی، قمی روحانوصیت کند یا غیرخویشان خود )

صاح  جواهر نیز اشاره کرده است که وصیت کودک مادامی کاه باه سان ده نرسایده     

از این سان دارای کماال عقال نیسات. اگار       تر نییپاباشد درست نیست، چون غالبا  کودک 

کودک به سن ده رسید، وصایت وی جاایز اسات. اگار باه وجاه م اروق باشاد و بارای          

است، چنانچاه کاودک بصایر و عاقال      خویشاوندان و غیرخویشاوندان، بنا بر اشهر صحیح

 اناد  دادهباشد. این نظریه نقال  و تحصیال  مشهور است و بلکه برخی آن را به اصحای نسبت 

 (.211: 21، ج تا یب)نجفی،  شود یمکه از آن اجماع دانسته 

 دهیرسا ی سالگ دهبه  کهکودکی  تیوصی اقو: بنا بر اند گفتهاما، خمینی نیز در این زمینه 

 .(12: 2ج ،تا یب)خمینی، است حیصحی و م روق باشد، کینچنانکه در باشد، 

 ج، 1210)صدوق قمی،  «اوصی علی حدق م روق»وجوه خیر و نی  و مبرات از جمله 

، یکر کارهای خوی، مانند آزاد کردن بارده و صادقه دادن در   شود یم( نتیجه گرفته 111: 2

« حاد م اروق  »ساویی شااید منظاور از    . از کناد  یما روایت مزبور، این برداشت را تقویت 

بار تأییاد و تقویات ایان     « علای » ۀکلموصیت به مقدار ثلث دارایی و نه بیشتر از آن باشد. 

آمده است، از سویی تملیکای باودن وصایت و    « ی» ۀکلمبرداشت داللت دارد که به جای 

 (؛121: 1222)فاضل لنکرانی،  داردمشابه آن، بر تأیید برداشت دو، داللت 

 در وجوه نیک و خیر دربارۀ خویشاوندان خود ساله ( دهوصیت کودک )پسر صحت

بر اساس این دیدگاه، ضمن تصریح به لزو، در وجوه خیر و نیا  باودن وصایت، صاحت     

مشروط باه آن اسات کاه در وجاوه خیار و نیا  باشاد و در حاق          ساله دهوصیت کودک 

حق غیرخویشااوندان کاودک    خویشاوندان انجا، گیرد، لذا وصیت در وجوه خیر و نی  در

صحیح نیست، مگار آنکاه باه     ساله دهاست: وصیت کودک   گفتهنافذ نیست، چنانکه خویی 

رشد عقلی رسیده باشد و برای خویشاوندان خود در وجوه خیر و نی  وصیت کند، اماا در  

در مورد غیرخویشاوندان اشکال و تردید اسات و ب یاد نیسات     ساله دهنفوی وصیت کودک 

 (.212: 2، ج 1213فرض مزبور، وصیت وی نافذ نباشد )خویی، که در 
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رسایده   یساالگ  ده: وصیت کودک صحیح نیست، مگار آن کاه باه    اند گفتهسیستانی نیز 

باشد، در این صورت وصیت وی در مبرات و خیرات عامه و برای اقرباا و خویشااوندانش   

: 2 ج، تاا  یبی، ستانیس) استصحیح، ولی در نفوی وصیت نسبت به غیرخویشاوندان اشکال 

 (؛201: 0 ج، 1221ی، خراسانوحید )خراسانی نیز به این دیدگاه باور دارد  دیوح (.210

 در وجوه خیر، خواه برای خویشان باشد یا غیر آنها ساله دهوصیت کودک  صحت

در وجوه خیر و نی  باشد، خواه  ساله دهبر اساس این دیدگاه کافی است که وصیت کودک 

محقق حلای گفتاه اسات:     چنانکهاوندان خود وصیت کند یا غیر خویشاوندان؛ برای خویش

برای خویشاوندان یا غیرخویشاوندان خاود در اماور خاوی و م اروق      ساله دهاگر کودک 

 (.113: 2ج، 1231محقق حلی، )وصیت کند، چنانکه بصیر باشد، وصیتش صحیح است 

 تحلیل و نظر

در وجوه خیر و نی  بارای   ساله دهفقهایی که از عد، صحت وصیت کودک  رسد یمبه نظر 

اند  دهاستناد کر )ع(، به صحیحۀ محمد بن مسلم از اما، صادقاند گفتهغیرخویشاوندان سخن 

به سن بلوغ رساد   آنکهاز  شیپو  : هرگاه مرگ کودک فرارسداند فرمودهکه حضرت در آن 

)صادوق   ستیننافذ  گانگانیبۀ دربارو  نافذ است شاوندانیخوۀ دربار تشیوص، کند تیوص

در وجوه خیر و نیا    ساله ده(. در مقابل، فقهایی که وصیت کودک 111: 2 ج، 1210قمی، 

که از حیث خویشااوند و   اند ده، به روایاتی استناد کراند دادهبرای غیرخویشاوندان را اجازه 

 )ع(به روایت زراره، از اماا، بااقر   انتو یمغیرخویشاوند اطالق دارند، از جملۀ این روایات 

 کهاست  زیجای او برا: چون ده سال بر پسر بگذرد، اند فرمودهاشاره کرد که حضرت در آن 

در  تشیوصا و کناد  به رسام صادقه انفااق     ابرده، ی کردنی از مال خود را در راه آزاد سهم

عاین حاال    در (.111: 2 ج، 1210)صدوق قمای،   استو نافذ  زیجاوجوه م روق و حق، 

 یکر خویشاوند از بای یکر یکی از مصادیق مهم و خاص محسوی شده است؛

در وجوه خیر و نیک و در جاای مناساب و معقاول     آنكهمشروط به  ساله دهصحت وصیت پسر 

 صورت گیرد

، برای صحت وصایت  ساله دهبر اساس این دیدگاه، در وجوه خیر و نی  بودن وصیت پسر 
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بجاا،   صاورت  باه  سااله  دهالوه بر شرط مزبور، بایاد وصایت پسار    وی کافی نیست، بلکه ع

شیخ طوسی صحت وصیت کودک را به ساه   چنانکهمناس  و م قول صورت گرفته باشد، 

ی، در وجاوه خیار باودن وصایت وی و     ساالگ  دهشرط منوط کرد که عبارتند از: رسیدن به 

 (. 212: 1233خ، )طوسی شی ردیگوصیت وی در جای مناس ، بجا و م قول صورت  نکهیا

شود، اما عقل وی به کماال   ساله دهشیخ طوسی در جای دیگری گفته است: اگر کودک 

و با وجود این، هر چیز را در جای مناس  خود قرار دهد، وصیت او در مورد  نرسیده باشد

 (.111: 1233ی شیخ،طوس) استم روق و وجه نیکو درست 

به روایات زراره از اماا،    توان یم آنهاجملۀ  که از روایاتی بر نگرش مزبور داللت دارند

 جُوزُفَإِنَّهُ یَ نَیسِنِی الْغُلَا،ِ عَشْرُ عَلَی أَتَ: إِیَا اند فرمودهاشاره کرد که حضرت در آن  )ع(صادق

گااه کاودک    ؛ هرجَائِزٌی وَجْهٍ مَ ْرُوقٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ عَلَی أَوْصَی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ فِلَهُ 

شود، جایز است که در مال خود بنده را آزاد کند یا صادقه دهاد، یاا وصایت کناد       ساله ده

)طوسای   ردیا گمشروط به آنکه وصیت وی به حق باشد و در وجوه نی  و خوی صورت 

آماده   )ع(در روایت دیگری از ابوبصیر و ابوایوی از اما، صاادق  (.111: 1، ج 1231شیخ، 

 ۀیقالوصا إیا أصای موضع » :اند فرموده ساله دهاست که حضرت در آن دربارۀ وصیت کودک 

: 1، ج 1231)طوسای شایخ،    است؛ هرگاه وصیت وی بجا باشد، وصیت وی جایز «جازت

111.) 

پسر کوچا  )صاغیر(    صورت بهکه در کت  لغت  شده یکر ۀ غال،واژدر روایت زراره 

(. برخی از نویسندگان 121: 1 ج،  1211ی، حیطر؛ 222: 2 ج، ات یبی، ومیف) استم نا شده 

)راغا    اناد  کارده م ناا  « اسات  دهییا رو لشیسبتازه  کهی جوان»صورت را به « غال،»لغت، 

ی  نا ی« الغال،: الطّاارد الشااری  » (. قرشی دربارۀ م نای آن گفته است:110: 1212ی، اصفهان

در مجمع آن را جاوان فرماوده اسات در قااموس و اقاری       دهییرو شیباالی پشت ل  مو

اناد:   گفتاه  دیترد« او»با  زینصورت از اضداد است و  نیادر  کهاند  گفته زین ریپای آن را م ن

توجه به روایات به نظر  با (.111: 2ج   ،1212ی، )قرش« یجوانوالدت است تا  نیحغال، از 

 باشد. ساله دهکه غال، حدودا   رسد یم
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 و وصیت تملیكیۀ وی ساله دهل بین وصیت عهدیه پسر تفصی

صاحیح اسات، اماا وصایت تملیکیاۀ وی       ساله دهبر اساس این دیدگاه وصیت عهدیۀ پسر 

یست. به عبارتی در وصیت عهدیه، موصی باید همان شارایط موصای در وصایت    نصحیح 

تملیکیه ی نی عقل و حریت را دارا باشد، گرچه در وصیت تملیکیۀ، بلوغ شرط است اما در 

 (.211: 1221ی، )نجفوصیت عهدیه بلوغ شرط نیست 

 کودک )پسر( نه رسیدن وی به سن دهبودن عقل برای صحت وصیت  مالک

، نه رسایدن  استبر اساس این دیدگاه، عقل در صحت وصیت کودک )پسر( مالک و مناط 

وی به سن ده. به دالیل چندی برای این دیدگاه استناد شده است، از جمله )فاضل لنکرانی، 

1222 :122:) 

: یجاوز  اناد  فرماوده کاه در آن   )ع(الف( موثقۀ جمیل بن دراج از اما، باقر یا اما، صادق

ی کاه  ا بچه، إیا کان قد عقل و صدقته و وصیته و إن لام یحاتلم؛ وصایت پسار    طالق الغال

دارای رشد عقلی باشد، جایز است، صدقه دادن و وصیت کردن وی گرچه محتلم نشود نیز 

 (.112: 1، ج 1231جایز است )طوسی شیخ، 

شاود،   سااله  ده: هر گاه پسربچه اند فرمودهکه در آن  )ع(ی( روایت اما، حسن عسکری

میم وی در مورد مالش جایز است و انجا، دادن واجبات و اجرای حدود بر وی واج  تص

 (.110: 1، ج 1231، همچنین است دختربچه در سن هفت )طوسی شیخ، شود یم

 نقد و نظر

روایات مزبور دلیل بر مدعا نیستند، زیرا در روایت اول که از عقل سخن گفته است، شرط عقال  

، لذا باا توجاه باه روایاات     استبلکه در وصیت بالی نیز عقل شرط  به غیربالی اختصاص ندارد،

و نیز با توجه باه آنکاه سان م تبار      ندیگو یممشهوری که از لزو، رسیدن پسر به سن ده سخن 

 ، استناد به روایت نخست برای اثبات مدعا درست نیست.استنشانه و عالمت بلوغ 

عا نیست، زیرا از یکسو در ساند آن  روایت دو، )روایت اما، عسکری ع( نیز دلیل بر مد

مناقشه و ایراد هست و از سویی داللت دارد بر آنکه اگر پسر هشات سااله شاود، در هماۀ     

)فاضال لنکرانای،    دارد( اختیاار  اسات تصرفاتش )نه خصوص وصیت که شهرت مؤید آن 



333  6311، پاییز 3، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

، باا  کاودک (. بدیهی است که اطالق روایت مزبور دربارۀ جواز همۀ تصارفات  122: 1222

دود شدن آن به برخی از تصرفات همچون وصیت، وقف، هباه، صادقه و ... در برخای    مح

روایات همخوانی ندارد. از سویی مدلول مطابقی روایت مزبور که همۀ تصرفات کاودک را  

، با همۀ آنچه دربارۀ رفع قلم صبی و محجور باودن وی ازنصاوص متاواتر    شمارد یممجاز 

چشم  ها تیروابه این روایت تمس  کرد و از دیگر  توان ینماست؛ لذا  ت ارض دررسیده، 

 پوشید.

 نادر  اتینظر

کاه هار گااه پساربچۀ      اسات که ابان جنیاد از آن ساخن گفتاه، آن      از جملۀ نظریات نادر

  تیوصا آنها به هرچه که فارد باالی    تیوص وصیت کنند، ساله و دختربچۀ هفت ساله هشت

ستند این دیادگاه، روایات حسان بان     (. م011: 1، ج 1210)عالمه حلی،  استصحیح  کند

: هار گااه پساربچه    اناد  فرماوده کاه حضارت در آن    اسات  )ع(راشد از اما، حسن عسکری

شود، تصمیم وی در مورد مالش جایز اسات و انجاا، دادن واجباات و اجارای      ساله هشت

، ج 1231)طوسای شایخ،    ساله ، همچنین است دختربچۀ هفتشود یمحدود بر وی واج  

1 :110.) 

مادلول   نیا ۀ تصرفات کودک است؛همگذشت مدلول مطابقی این روایت، نفوی  نکهچنا

 دهیرسا و مضمون با همۀ آنچه دربارۀ رفع قلم صبی و محجور بودن وی از نصوص متواتر 

 دیپوشا چشم  ها تیروابه این روایت تمس  کرد و از دیگر  توان ینمدر ت ارض است؛ لذا 

 (. 12: تا یبی، مازندرانی فیس)

در وجاوه خیار و نیا      سااله  هفتبرخی از روایات از امکان و صحت وصیت کودک 

شود و ثلاث ماالش    ساله ده پسربچه: هرگاه اند فرموده، چنانکه اما، صادق)ع( اند گفتهسخن 

ی مقدار انادکی  سالگ هفترا در مورد حقی وصیت کند، وصیت وی جایز است، اما اگر در 

، 1231)طوسی شایخ،   است زیجا یوکند، وصیت  تیوصی حقاز مال خودش را در مورد 

داللات   ساله دهنگاه برخی این روایت با نصوصی که بر جواز وصیت کودک  از (.110: 1ج 

 سااله  هفتو وصیت کودک  ساله دهدارند، منافات دارد، چون این روایت بین وصیت کودک 
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باشاد   حاق  بهکه  را از ثلث مالش در فرضی ساله دهتفصیل قائل شده است و وصیت کودک 

را در مال اندک درست دانساته اسات و در واقاع     ساله هفتنافذ دانسته، اما وصیت کودک 

 .برد یماین روایت اطالق ده سال را زیر سؤال 

اشکال مزبور درست نیست، زیرا وصیت زائد بر ثلث و نیز وصیت در غیرحق یا باطال  

 (. 11: تا یبمازندرانی، )سیفی  ستینو غیرمشروع، حتی در مورد بالی هم نافذ 

 اقرار کودک به وصیت

کودکی اقرار کند که در جهت م روق و نی  وصیتی کرده است، اقرار وی به پذیرش  هرگاه

(، 111: 1210فقهایی چون شیخ مفید )مفید بغدادی،  رو نیاوصیت او منوط خواهد بود، از 

وصیت  ( که113: 2، ج 1231(، محقق حلی )محقق، 111: 1233شیخ طوسی )طوسی شیخ، 

. در مقابل فقهایی که وصیت کودک اند رفتهیپذ، اقرار وی به وصیت را نیز اند دادهوی را اجازه 

، 1213ی )ابن ادریس حلی، حلبن ادریس ، از جمله ااند ندادهدر وجوه م روق و نی  را اجازه 

. اند رفتهیناذ( اقرار کودک به وصیت را 023: 1، ج 1210(، عالمه حلی )عالمه حلی، 231: 0ج 

 .است« من مل  تصرّفا  جاز له االقرار به» ۀقاعددلیل مالزمۀ مزبور 

 وصیت کودک در قانون مدنی ایران

وصیت برای م املاه، بایاد اهلیات داشاته     مدنی، موصی در هنگا،  قانون 213بر اساس مادۀ

از  چنانکاه مزبور باید بالی، عاقل و رشید باشاد، زیارا    قانون 211مادۀ  موج  بهباشد، ی نی 

یلۀ وصایت، ماال خاود را    وس به، موصی دیآ یبرمق.،. در ت ریف وصیت تملیکی  121مادۀ 

، لذا استبه م نای اعم ، از سویی واگذاری مال از اقسا، م امالت کند یمبه دیگری واگذار 

در اموال خود  توانند ینم، مجنون و سفیه کودک ی باشد، پسقانون تیاهلی دارا دیبای موص

ی از نادگ ینما عناوان  باه  توانناد  ینما  زیا نکودک غیرممیز و مجنون  میقیق و ولتصرق کنند، 

یی محجور هستند و باید باا در نظار   دارای ادارۀ برا میقیق و ول رایز، کنند تیوص نامحجور

یی محجور بوده کاه از  دارای مجانی واگذار، تیوص. کنندیی آنها را اداره داراگرفتن غبطه، 

 (. 11: 0 ج، تا یبی، امامادارۀ اموال خارج است )
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بودن را شرط الز، صحت موصی دانسته است، با ایان   زالتصرقیجا.،. نیز ق 102ۀ ماد

بسنده کرده و توضایح ناداده اسات کاه چاه      « بودن زالتصرقیجا»لفظ حال قانون مدنی به 

ق.،. نیاز اشااره دارد کاه صاغار، مجاانین و افاراد        1231ۀ مادهستند.  زالتصرقیجاکسانی 

از نگااه قاانون    که دیآ یبرمغیررشید )سفیه(، از تصرق ممنوع هستند، از جمع این دو ماده 

 مدنی، وصیت سه گروه مزبور و از جمله کودکان نافذ نیست.

( و غیاره،  111: 1210چنانکه گذشت برخی از فقهای متقد، همچون شیخ مفید )مفیاد،  

ی متاأخر امامیاه، از جملاه اماا،     فقهاا باور دارند، همچناین   ساله دهبه جواز وصیت کودک 

)اصافهانی،   اناد  داده( فتاوا  ساله )دهکودکان خمینی بر اساس قول مشهور، به صحت وصیت 

، از کناد  یما  تیا تب م موال  از قول مشهور  که زینی مدنقانون  که(، لذا بجا بود 221: 1222

ی باا تمسا  باه یا  وجاه      غربا زمیناه حقوقادانان    نیا ا در. کارد  یم تیتب قول مشهور 

فارق گذاشات،    دیبا کودکان و دیگر م امالت آنها تیوص نیباستحسانی، بر این باورند که 

ی را نا یم کودکان و حفظ خانواده، سن  انتیصزیرا در دیگر م امالت، قانون باید به خاطر 

به پس از مرگ مربوط است؛ چون  که تیوصی انجا، دادن م امله الز، بداند، اما دربارۀ برا

به ارادۀ  دیبا المقدور یحتتأثیری ندارد، لذا  ریصغو وضع  هیآتدر هر حال در  تیوصانشای 

 (. 121: 2 ج، 1211ی، )طاهراو احترا، گذاشت 

برخی از حقوقدانان ایرانی با توجه به دلیل استحسانی که باه آن اشااره شاد، باه نکتاۀ      

است؛ بجاا   نکردهی توجه اساسۀ نکت نیابه  رانیای مدنچرا قانون  اند گفتهمزبور پی برده و 

: 1011، انیا )کاتوز بشود زینا، ارادۀ او احتر تیرعا، کودکحفظ حقوق وارثان  نیعبود در 

در رشد شخصایت، حفاظ    شیها صدقهتصرفات کودک، همچون هدایا و  آنکه ژهیو به(. 11

 (.211 و 211: 2، ج 1012)کاتوزیان،  استحیثیت او مؤثر بوده و مفید به حال وی 

کودک قمری، دربارۀ علت لزو، پذیرش وصیت  1010سخن ش رانی از فقهای امامیۀ متوفی 

باا هازاران    کودک: »اند گفتهاهمیت است که  زیحاو احترا، به اراده و خواستۀ او نیز در این زمینه 

 کاه او  تیوصا ، مناسا  اسات   بارد  یما  خاکی خود را به آرزوهاو  افتد یمدر بستر مرگ  دیام

ی وارثا و بر فارض   کنندی او را دلخوش ایاولآورند و او و  عمل بهی اوست، آرزوهای از مقدار
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و طفل را مطمئن سازد ثوای آخارت   کندی خاطر او بدان عمل برانداند،  حیصحرا  تیوص نیا

 (.011: 2، ج 1211)ش رانی، « ی استعقل حکم ایدندر  مانیامانند وجوی 

 یریگ جهینت

 :شود یماز آنچه گذشت نتایج ییل حاصل 

که مشهور فقهای امامیه به آن باور دارند، نشانگر اهتماا،   ساله دهصحت وصیت کودکان 

فقه اسالمی به حقوق کودکان و احترا، به اراده و انشاای آنهاا در ماورد تصارفات پاس از      

بین وصیت کودکان و دیگر عقود ایشان تفاوت قائال شاده و باه     فقها. برخی از استمرگ 

ایشان با برخی از حقوقدانان غربی  باور دارند، مقایسۀ دیدگاه ساله دهصحت وصیت کودک 

ۀ پیشاتازی  نشااندهند ۀ لزو، تفکی  بین وصیت کودکان و عقود زمان حیات کودکان، دربار

 فقه اسالمی در این نوع توجه به حقوق کودکان است.

وصیت آنها باید  نکهیااز لزو،ِ در وجوه م روق و نی  بودن وصیت کودکان و تأکید بر 

، صاحت  فقهاا کاه فتاوای مشاهور     دیآ یبرمخویشاوندان باشد، در جهت توجه و کم  به 

خویشاوندان  ژهیو به، تشویق کودکان به محبت و همدردی با دیگران، ساله دهوصیت کودک 

 را در پی دارد.

، لاذا بایاد وصایت کاودک     کند یم تیتب  فقهاچون قانون مدنی م موال  از قول مشهور 

عد، پذیرش وصایت کاودک    رو نیاند( را باذیرد، از به آن باور دار فقها)که مشهور  ساله ده

ی  خأل بوده و از آنجا که وصیت کودکان به تصرفات پاس از   رانیادر قانون مدنی  ساله ده

، باا  کودکاان مرگ ایشان محدود است، قانون مدنی ایران باید ضمن حفاظ حقاوق وارثاان    

کودکاان در آینادۀ آنهاا     پذیرش وصیت ایشان، به ارادۀ آنها احترا، بگاذارد، زیارا وصایت   

تأثیری ندارد و از سویی گذشته از نقش مثبت پذیرش وصیت کودکان در شخصیت ایشان، 

، پذیرش وصیت کودکاان، موجا  تحقاق بخشای از     اند هتصریح کرد فقهاچنانکه برخی از 

 .استآرزوهای آنها و اولیای ایشان 
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