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 چکیده

مجنون و غیر صغیر،)محجورین دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جد پدری به عنوان اولیای قهری 

مامیه تبعیت افه و عدم رشدشان متصل به صغر است(معرفی شده اند.قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای سرشید که 

آن قانونگذار  نموده و در قانون مدنی به والیت قهری پدر و جد پدری تصریح کرده است.فقیهان اسالمی و به تبع

ین اساس پدر و ای ولی قهری قائل به اختیارات گسترده ای شده اند.بر ایران در راستای حمایت از مولی علیه برا

لیه را رعایت عجد پدری نسبت به اداره ی اموال مولی علیه اختیار تام دارند و اصل بر این است که غبطه مولی 

ت. اما گاهی ر اسمی کنند و لذا تا زمانی که خالف آن ثابت نشود تصرفات ولی قهری از اثر و نفوذ حقوقی برخوردا

حو احسن نپیش می آید که ولی قهری به دلیل سوء استفاده از حق والیت خود،اغراض شخصی ای که داردو...به 

ی شود که به وظایفی که در قبال مولی علیه دارد عمل نمی کند و بدون رعایت غبطه ی او مرتکب اقداماتی م

کودک و  به قلمرووگسترده والیت ولی بر اموال منجر به ضرر مولی علیه می گردد.هدف مقاله حاضر پرداختن

ال مولی همچنین مسئله خیانت و تخلف ولی قهری و بیان مصادیق تخلفات وی،تبیین مسئولیت ولی قهری در قب

که در خالل  سواالت اساسی است.علیه و همچنین تحلیل و بررسی این موارد در قانون ایران و کنوانسیون کودک 

ظام حقوقی جایگاه و ماهیت والیت ولی بر اموال کودک در نه از این قرار می باشد که بحث برای ما مطرح شد

ق بر اموال حنقش و تاثیر مولفه مصلحت طفل در رفتار های حقوقی والدین در اعمال و ایران و کنوانسیون چیست

روش تحقیق .تقوقی اقدامات ولی در امور مالی طفل چیسح-آثار و پیامد های فقهیو همچنین  کودک چیست

یافته هایی که از این طریق حاصل  .تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و نوع این بخانه ایاکت-در این مقاله اسنادی 

پیش بینی  اتشانهمراه با تعیین محدوده اختیار والیت قهری پدر و جد پدری در قوانین ایران گشته عبارت اند از

امور  یحقوق کودک تحت عنوان نگهداری کودک توسط والدین،اداره کنوانسیون  18در ماده همچنین شده است 

ست و امالی کودک با پدر و جد پدری بوده است اما در کنوانسیون حدود اختیارات ولی قهری مشخصص نشده 

صلحت مولی مرعایت  اولیای قهری در اعمال اختیارات اصل اولی وهمین امر سبب شده کهتنها اشاره ای کلی شده.

در  ار است.علیه است و تا زمانی که خالف آن ثابت نشده باشد اعمال حقوقی وی از نفوذ و اثر حقوقی برخورد

نوان از مصلحت کودک با عو نیامدهرعایت مصلحت و غبطه ی کودک  ماده ای دربارهکودک  کنوانسیون حقوق

 .اشدکلی و مبهم منافع یاد شده است که دارای اشکال می ب

 ولی.ضم امین،عزل قیمومت ، مصلحت مولی علیه، ، :والیتواژگان کلیدی
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 مقدمه

والیت در لغت هرگاه با فتحه تلفظ شود به معنی نصرت و ربوبیت و اگر با کسر تلفظ شود به معنی امارت و سلطنت 

میکند.تفاوت آن با حق است.و در اصطالح سلطه ای است که شخص بر جان یا مال ویا بر جان و مال دیگری پیدا 

که از آن به سلطنت شخص بر دیگری یا مال دیگری تعبیر می شود در این است که حق چیزی است که سلطه 

را ثابت می کند و موجب آن است،ولی والیت نفس سلطه و سلطنت است.نیز تفاوت آنها در این است که حق به 

د آن را استیفاء کند و به موقع اجراءبگذارد،ولی والیت صاحب آن اختیار می دهد که برای مصلحت خود یا مال خو

به جهت نقصی است که در مولی علیه است و برای ولی این اختیار را به وجود می آورد که به امور و مصالح مولی 

 علیه اقدام نماید.والیت در این معنا عام است و شامل والیت خداوند،پیامبر،ائمه معصومین،پدر و جد پدری و...می

شود.آنچه که در این مقاله مورد بحث ماست نوعی از والیت خاص یعنی والیت پدر و جد پدری است که از آن به 

والیت قهری تعبیر شده است.شکی نیست که دایره اختیارات کسی که به نمایندگی از دیگری اعمال ووقایع حقوقی 

در این مقاله کوشش  قلمرو صالحیت دارد.را انجام می دهد مطلق و نامحدود نیست و بستگی به حدود اذن و 

خواهیم کرد تا حدود صالحیت ولی قهری را در امور مالی مولی علیه)کودک( بررسی نماییم.اهمیت این بحث از 

، بیان این روست که در موقع تنظیم اسنادی که ولی به والیت بر مولی علیه اقدام به تنظیم و امضاء آنها می کند 

هگشای کارکنان دفتر خانه است.همچنین هرگاه ولی قهری خارج از صالحیت خود قصد حدود صالحیت ولی را

از مهمترین بحث  دیگر حقوق کودک یکیعالوه بر این مسئله تنظیم سندی را داشته باشد نمی تواند اقدامی نماید.

هایی است که در حوزه ی حقوق خانواده به آن توجه فراوانی شده است. یکی از اقسام و موارد این حق، حقوق 

، بررسی تطبیقی و مقایسه دیدگاه های وهدف از این نوشتارمالی کودک و چگونگی استیفای هر چه بهتر آن است. 

متشکل از قوانین مدون و فقه امامیه بوده و جامع ترین منبع  ؛ یعنی نظام حقوقی ایران کهی است دو نظام حقوق

هدایت بشری که قرآن باشد را در بر می گیرد. و دیگری کنوانسیون حقوق کودک که شالوده ی آخرین تالش 

های انسان قرن بیست و یکم در عرصه ی بین الملل می باشد. در نهایت به دست آوردن یک سری فرایندهای 
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برای تضمین حقوق مالی کودک مدنظر ماست که این مهم با قرار دادن ضمانت اجرای مناسب در حمایتی بیشتر 

صورت عدم توجه به این حق و عدم امانت و عدم رعایت مصلحت کودک توسط والدین و قیمین قانونی صورت می 

ی و نظریات مختلف در ه معرفی ولی قهری پرداخته و سپس قلمرو اختیارات وبابتدا  ها ما در این بررسی پذیرد.

 این مورد را در فقه ،قانون وکنوانسیون حقوق کودک بررسی خواهیم کرد.

 بیان مسئله

موضوع والیت از دیر باز در متون فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.هرچند بیشتر به عنوان یک امتیاز 

ای ارائه شده است که این توهم را پیش مطرح شده است، یا حد اقل وع طرح آن و مسائل پیرامون آن به گونه 

می آورد که والیت صرفا حق و سلطنت  به شمار می آید.در حالی که به موازات امتیازاتی که در مکتب فقهی 

اسالم به ولی داده شده ،مسئولیت ها و تکالیفی نیز از او خواسته شده است که وی را متعهد به انجام آنها خواهد 

بحث والیت ولی براموال کودک در نظام حقوقی ایران ضرورت شناسایی قلمرو والیت پدر  باتوجه به دامنهساخت.

و جد پدری بیش از گذشته احساس می گردد.بنابراین برای رفع ابهام و اجمال و احیانا سکوت مواد قانونی و 

ین زمینه اجتناب همچنین مواد کنوانسیون و نیز آنچه در آثار مکتوب فقیهان آمده است پژوهش و تحقیق در ا

ناپذیر است.والیت قهری نتیجه همبستگی نسبی و عاطفی عمیق طفل با پدر و جد پدری است و قانون مدنی ایران 

با پیروی از نظریه فقهای امامیه،والیت قهری را به این دو اختصاص داده است،بی آنکه تفاوتی در میزان اختیارات 

قانون مدنی نوعی نمایندگی قانونی  180جهت اداره اموال صغیر در ماده  آنها قائل شود.با این حال والیت قهری به

است، چراکه این نوع نمایندگی ویژه اشخاصی است که مقامات عمومی،حمایت از آنها را الزم دیده و چون یارای 

در این .از این رو دفاع از منافع خویش را ندارند،دیگری به عنوان نماینده و برای اداره اموال آنها برگزیده شده است

پژوهش بر این نظر هستیم که ابتدا گستره و قلمرو تصدی اولیای قهری نسبت به اموال مولی علیه )صغیر( را در 

نظام حقوقی ایران بررسی نموده و پس از آن نگاهی بر کنوانسیون حقوق کودک نموده تا بتوانیم بررسی تطبیقی 

ودر این راستا لیای وی می باشد، در این دو حوزه داشته باشیم در زمینه ی حقوق مالی کودک که بر عهده او
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جایگاه و ماهیت والیت ولی بر اموال کودک در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون  قبیل پاسخگوی سواالتی از

چیست؟نقش و تاثیر مولفه مصلحت طفل در رفتار های حقوقی والدین در اعمال حق بر اموال کودک چیست؟آثار 

و ضمن نشان دادن  ،باشیمکه به وجود آمده  دامات ولی در امور مالی طفل چیستحقوقی اق-های فقهیو پیامد 

نقاط قوت و رعایت جزئیات در زمینه آینده ی مالی کودک در فقه امامیه، نقاط افتراق و جامانده در کنوانسیون 

 حقوق کودک را نشان دهیم.

 مفهوم شناسی مصطلحات

 

های عربی تقریبا یکسان تعریف شده است.در لسان العرب به نقل از ابن اثیر آمده فرهنگ این واژه دروالیت -1

یطلق علیه اسم  لمـ فـیها و الفعل ما لم یجتمع ذلک و القدره بالتدبیر الولی هو الناصر...و کان الوالیه تشعر:است

، نشود جمع مل است و هر کسی اینها در اوالوالی.ولی همان یاری دهنده است...والیت مشعر به تدبیر، قدرت و ع

والیت آمده است:و الولی ولی الیـتیم الذی یـلی امـره و یقوم  تعریف نیز در.1شوداسم والی بر وی، اطالق نمی

 بهبعقد النکاح دونه...کل من ولی امرا او قام  تتسبد یدعها بکفایته و ولی المرأه الذی یلی عـقد النـکاح عـلیها و ال

فهو مواله و ولیه فالوالیه بالفتح فی النسب و النصره و العتق و اللوالیه بـالکسر فـی االمـاره...و الوال الملک...و 

 .2الولی القرب و الدنو

اشخاص  از ای:نمایندگی قهری یـا قـانونی پارهـوالیت :در ترمینولوژی حقوق در تعریف والیت چنین آمده است

اعسار، امور آنها کـال یـا بـعضا به دست آن نماینده، اداره  یا است که به علت ضعف دماغ کسانی به نسبت

 خاص و والیت آنان، والیت به معنی هـستند آنان که ولی خـاص پدر و جد و وصی منصوب از طرف .مانندشودمی

 شودو والیـت قهری هم نامیده می ـیذات این والیت، والیت:پس از آن در تعریف والیت اجباری گفته است.است

والیت پدر و جـد صـغیر و :معنی خاص گفته است به و در تـعریف والیـت.است خاص والیت به معنی مرادف که

 به متصل و سفه آنان جنون همان اشـخاص بـه مجنون و سفیهی که والیت وصـی منصوب از طرف آنان و نیز

 3صغر باشد.

 
                                                           

 ،٣دارصادر ، چ  - و التوزيع للطـباعه و النشربيروت ، دالفـکر  ،١٤١٤،محمدبن مکرم ، لسان العرب،ابن منظور -1

   .٤06،ص١5ج
 .٤07ص،١5جهمو، - 2
 .2١6،ص5ج،١،تهران،گنج دانش،چ١٣87محمدجعفر جعفری لنگرودی،مبسوط در ترمينولوژی حقوق،  - 3
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در لغت به معنای قیم بودن و این کلمه در فارسی ساخته شده و در عربی استعمال نمی شود.  قیمومت-2

 2آن ون و اموال آن با و قف ومتعلقاتتسلط داشتن برصغیر و مجن1قیمومیت هم درست نیست. 

ای قیمومیت نهاد حقوقی است که قانون گذار برای حمایت از محجورین در نپر گرفته است و در صورتی که بر

محجور ولی خاصی نباشد، طبق شرایط مندرج در قانون مدنی اقدام به نصب قیم باری محجور می گردد و همان 

  3اختیارات ولی را داراست.

  

 

و به معنی خوبی و نیکی و هر چیزی که مانع از فساد و   5در مقابل مفسده و فساد قرار گرفته .4مصلحت-3

همچنین جوهری این گونه این واژه را هیات اصلی اش شود، می باشد.و 6تباهی و خروج شی از حالت اعتدال 

 7تعریف نموده:واژه صالح ضد واژه فساد است.

 8طریحی نیز در این باره نوشته است:صالح متضاد با فساد و در برابر تباهی است.

احکام اولیه و نجات قاعده مصلحت به معنی رعایت مصلحت عمومی و عبور از تنگنا ها به هنگام دشواری اجرای 

از بن بست و مشکالتی که از ادله وضع موجود دامن گیر می گردد و رهایی از این بن بست ها ، الزامات خاصی را 

  9می طلبد که با احکام حکومتی امکان پذیر است.

که جمع «صالح»یعنی«مصلحت»لذا .است« ضد فساد»به معنایِ« صالح»گرفته شده و« صلح»مـصلحت از مـاده

می باشد. اصالح نیز به معنای راست نمودن و به راه آوردن امر و یا چیزی است, آن هم بـعد از آن « مصالح»آن

یعنی در حق «»اصلح الدّابه«»در لسان العرب این مثال آمده که«»و دچار فساد گردیده است شده کـه از راه به در

 
                                                           

 .١597،ص2ج5،تهران،انتشارات اميرکبير،چ ١٣6٣حسن عميد،فرهنگ عميد ، - ١
 .556ص١، ج١،تهران،انتشارات امير کبير،چ١٣6٣معين،فرهنگ معين، محمد - 2
 ق.م./ ١2٣5و ١2١7مواد  - ٣
 .708،ص،8،تهران،انتشارات امير کبير،چ ١٣7١،فرهنگ معین،معينمحمد - ٤
، 2،ج٣دارصادر ، چ  - و التوزيع دالفـکر للطـباعه و النشر،  بیروت ،١٤١٤،لسان العرب محمدبن مکرم ابن منظور، - 5

 .5١7ص 
 .٣79، بيروت،دارالمعرفه،ص ١٤20حسين راغب اصفهانی،المفردات فی غريب القرآن،   - 6
يعقوب ومحمد نبيل )تحقيق: اصيل بديع ، ١٤05، و صحاح العربيه اللغهتاج صحاح ،جوهری ابی نصر اسماعيل بن حمادال - 7

 .5١7،ص 2ج لبنان،دارالکتب العلميه،-طريفی(،بيروت
 .٣٣5ص،١سيد اجمد الحسينی(،مرتضويه،ج(،١٤08البحرين،طريحی،مجمع فخر الدين  - 8
 .2٤8،ص١٣8١لطفی، - 9
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 این اسـت که محور اصلی بـدیهی 1.است آمده« سل»به معنای« صلح»چارپا نیکی کرد و او را به سامان ساخت.و

وفرق نمی کند که این نفع از طریق تالش برای فرد حاصل آمده باشد, « نفع»آن عبارت است از و مشتقات واژه

 ;از چیزی به دسـت آمـده بـاشد نمودن , و یا این کـه از طـریق دوری کـردن و پرهیزو لذاید فواید مثل اکتسابِ 

 .دارد دور مثل این که فرد خود را از شرّ مضار و یا رنج هایی به

 

در برخی از موارد کهاحتمال این برود که ولی قهری در انجام امور مالی و غیر والی خود از حدود  ضم امین-4

و خود تجاوز کند فردی را به عنوان ضامن در نظر میگیرند که در صورت بروز خسارت بر کوذک ضمانت اجرا 

تضمینی برای برگرداندن خسارت باشد به این عمل ضم امین میگویند.نصب فردی برای ضمانت بیشتر و حمایت 

 2بیشتر از حقوق کودک.

 

هر گاه ولی کاری برخالف مصلحت مولی علیه خود انجام دهد که موجب ضرر و زیان کودک شده  عزل ولی-5

و به او خسارت وارد کند یا به عبارتی ولی در انجام وظایف خودش تعدی و تفریط بنماید توسط مراجع قضایی 

 3.عزل گردیده و بر کنار می شود

 

وال والدین در اعمال حق بر ام نقش و تاثیر مولفه مصلحت طفل در رفتار های حقوقی

 کودک

 

با توجه به مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی باتوجه به اینکه مراد از مصلحت این است که در مقابل مفسده و 

فساد قرار گرفته و به معنی خوبی و نیکی و هرچیزی است که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال 

ور مالی و غیر مالی مبتنی بر مصلحت مولی علیه باید و هیات اصلی اش شود، ولی در قلمرو والیت خود در کلیه ام

عمل کند و شرط نفوذ و صحت معامالت ولی رعایت مصلحت مولی علیه است. از این رو در این بخش ابتدا به 

 جایگاه مصلحت در سرپرستی کودکان و مبانی آن و همچنینتعریف مصلحت پرداخته ودر ادامه مواردی از قبیل 

 
                                                           

دارصادر ، چ  - و التوزيع بيروت ، دالفـکر للطـباعه و النشر ،١٤١٤،محمدبن مکرم ، لسان العرب،ابن منظور  - 1

 .5١7،ص2،ج٣
 85،ص،تهران، دانشگاه تهران ١٣7٤، خانواده حقوقاسدهللا ،  یصفايي سيد حسين و امام - 2
 .١05،ص١٣7٤همو، - ٣
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در تصدی والیت قهری وتأثیر مصلحت در اعمال والیت و سرپرستی را آورده و در پایان به تأثیر مصلحت کودک 

 .کنوانسیون حقوق کودک پرداخته وایرادات وارد بر آن را بررسی مینماییممواد 

 

 جایگاه مصلحت در سرپرستی کودکان و مبانی آن-1

برای  وکودکان به لحاظ ضعف و ناتوانی در جسم و روان، از تصرف در اموال خویش ممنوع )محجور( گردیده 

مور مربوط به مراقبت و حمایت همه جانبه تحت سرپرستی و والیت قرار گرفته اند به گونه ای که تمام شئون و ا

 واگذار شده است. حمایت ولی و سرپرستشانت و آنها )نگهداری، تربیت، آموزش و  اداره ی اموال و دارایی( به نظار

ه هر کمحور اصلی و عنصر اساسی برای دخالت و حمایت ولی قهری مصلحت و غبطه ی کودک است به گونه ای 

 1اقدام و تصرفی از سوی سرپرست کودک را متأثر می سازد.

ه که در زیر ب کودکان اثبات می کند،ادله ی تردید ناپذیری اهمیت و اعتبار مصلحت را در والیت و سرپرستی بر 

 .آنها اشاره میشود

 

 الف ـ آیات قرآن

هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید و در آن « »ال تقربوا مال الیتیم إال بالتَّی هی أحسنو»ی ه ی مبارک براساس آیه

« احسن»منظور از بسیاری از مفسران اذعان داشته اند که  1«تصرفی نکنید مگر آنکه صورتی بهتر از آن نباشد 

 2یعنی مدا خله ای که با رعایت مصلحت همراه است و عقل سلیم آن را نیکو و پسندیده  میشمارد

ویسألونک عن الیتامی قل إصالح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانکم واهلل یعلم » در آیه ی دیگری نیز آمده است:

ای پیامبر ،درباره ی یتیمان از تو می پرسند، بگو اصالح کار آنها بهتر است و اگر با آنان »؛  «المفسد من المصلح

خداوند ضمن 3«معاشرت کنید، پس آنان برادر دینی شما هستند، خداوند مفسدان را از مصلحان باز  میشناسد 

تصدی امور آنها را اصالح و حفظ اجازه به سرپرستان برای زندگی مشترک با یتیمان، معیار کلی برای معاشرت و 

 4مصالح کودکان یتیم معرفی  میکند .

 
                                                           

 .٣٤/اسراء؛١52/انعام -١
 .١٣2، ص١جدارالمعرفة، بيروت ،١٤08فضل بن حسن طبرسي ،مجمع البيان في تفسير القرآن، -2
 .220بقره:  - ٣
 .5١2، ص  2ه. ق ،تهران، مکتبه مرتضويه ج١٣87محمدبن حسن طوسي،.المبسوط في فقه االماميه،  - ٤
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ق و آیه ی سوره ی مبارکه ی طال 6آیات دیگری نیز بر لزوم رعایت مصلحت کودکان داللت دارد از جمله آیه ی 

 سوره ی مبارکه ی بقره. 332

 روایات فراوان-ب

گر برای صغار سرپرستی باشد که در امور آنها دخالت و ا»روایت است که فرموده اند:  )ع(از امام موسی بن جعفر 

 1«.با رعایت مصلحت، انجام وظیفه کند، منعی ندارد و نزد خداوند مأجور است 

 

واهلل یعلم المفسد من » است که امام ضمن استناد به آیه ی شریفه ی )ع(همچنین در حدیثی از امام صادق 

اموال کودکان فقط در صورتی جایز است که خیر و منفعتی برای تصرف در »(  میفرمایند: 220بقره،«)المصلح

 2«کودکان داشته باشــد 

 

 ج ـ دلیل عقل 

یر است، علت قرار دادن ولی و سرپرست برای کودک، رعایت و جلب مصلحت وی و دفع ضرر و فساد از امور صغ

ر شرع و عقل و اقتداری که از نظزیرا اصل بر این است که هیچ فردی بر دیگری حاکمیت، سلطه و والیت ندارد 

ند و به بر امور صغیر تحت عنوان والیت قهری منظور شده تنها برای حمایت ،تکنیک موجود در مؤسسات هست

 ویژه در زمینه ی ایمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد.

د.یکی از فقها در این کاراندیشی و حفظ صالح اوست، در غیر صورت باید اصل را بر عدم سلطه و والیت قرار دار

تصرف اولیای کودک باید در جهت رعایت مصالح او باشد، بنابراین اگر به گو نه ای عمل کنند که »باره می گوید: 

هیچ منفعت و خیری برای کودک در پی نداشته باشد، اعمال آنها باطل خواهد بود، چون خالف والیتی که برای 

 3« .رده ندآن نصب شده اند )رعایت مصلحت( اقدام ک

 

 

 
                                                           

 . ١٤2، ص9١بيروت، دار احياء التراث العربي، ج وسائل الشيعه،بيتا، محمدبن حسن حر عاملي، - ١
 .٣8١، ص2١همـــان ج - 2

 

 .200 ،ص٣تهران ، المکتبة المرتضوية الحيـاء اآلثـار الجعفرية ج،١٣78المبسوط ، طوسی ،ابوجعفر محمدبن الحسن  - ٣
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 ـ اجماع د

 

اند، برای  نمونه مرحوم عاملی  برخی از فقها در مورد شرط بودن مصلحت در والیت بر کودک ادعای اجماع کرده

مرحوم مراغی نیز نگاشته 1«این مسئله از مسائلی است که در آن اختالفی میان مسلمانان نیست »گفته است: 

ادله و اجماع فقها مشروط به مصلحت کودک است، زیرا قدر متیقن تصرف ولی در امور کودک بر اساس »است: 

 2«.از ادله والیت است 

 

 ودک در تصدي والیت قهريتأثیر مصلحت ک-3

 

بنا بر تصریح بسیاری از فقیهان، سرپرستی و تدبیر امور صغیر در مر حله ی نخست با پدر و جدّ پدری است، 

خواهد داشت و در نبود آنان، حاکم شرع یا نماینده ی وی )قیم( عهده سپس وصی آنها این مسئولیت را بر عهده 

 3دار این مسئولیت است و در مرحله ی آخر مؤمنین عادل در این باره اقدام خواهند کرد.

 البته والیت و سرپرستی امری قهری و در مرحله ی نخست به عهده ی پدر و جدّ پدری است. 

ن مدنی نیز قانو1181و1180ست که کمتر فقیهی در آن تردید کرده و مواد این دیدگاه چنان معروف و مشهور ا 

ر عرض دآن را مقرر کرده است .لیکن این پرسش قابل درنگ است که آیا والیت جدّ پدری به طور همسان و 

مال  یژه اینکه باوالیت پدری وجود دارد یا اینکه میتوان آن را در طول والیت پدر بر فرزندان منظور کرد، به و

لت همزمان حظهی صالح و  غبطه ی صغیرممکن است مسئله با اقتضائات دیگری همراه باشد، از جمله اینکه دخا

ر است، با مشکل جدّ پدری ممکن است اقدامات صالح آمیز و خیرخواهانه ی پدر را که به فرزند نزدیکتر و دلسوزت

 مواجه سازد.

 
                                                           

 .7١2، ص٤ج االسالميةه.ق ،قم ،المعارف ١٤١6زين الدين بن علي عاملي، مسالک االفهام في شرح شرائع االسالم، -١
 .955، ص2ق ، قم، االسالمي ج ١٤١8،لعناوينميرعبدالفتاح مراغي ،ا -2
 .200،ص2،تهران، مکتبه مرتضويه.ج ١٣87محمدبن حسن طوسي، المبسوط في فقه االماميه،  - ٣
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مسانی آنها در والیت اند ،به گونه ای که هر یک حق والیت مستقل در این مسئله مشهور فقها قائل به اشتراک و ه

 1دارند و هر کدام زودتر اقدام کند ،اقدامش نافذ خواهد بود.

لیکن عد ه ای از فقیهان والیت جدّ را در طول والیت پدر دانسته و معتقدند تا زمان حضور پدر، جدّ پدری حق 

گر در خصوص والیت بر نکاح که به سبب وجود دلیل معتبر والیت هیچ گونه تصرف در شئون محجور را ندارد، م

از بزرگان فقها ،مرحوم محقّق ثانی و مرحوم شهید ثانی . جد  هم عرض والیت پدر بلکه بر والیت وی اولویت دارد

 2اند . از این نظریه طرفداری کرده

دری دورتر است و ری نزدیک و سپس اجداد پوالیت بر طفل ابتدا برای پدر و آنگاه برای جدّ پد»آنها  گفته اند: 

لیل، استناد به ساس این دا«چنین استدالل  میکنند که با وجود اقرب)نزدیکتر( والیتی برای ابعد )دورتر( نیست.

ن با استناد به  سیره البته شاید بتوا«. وأولو األرحام بعضهم أولیَ ببِعض» سوره ی مبارکه ی انفال است: 75آیه ی 

 قاعده األقرب یمنع االبعد را پذیرفت.ی عقالیی 

اینکه برخی به دلیل شدّت اتصال و »لیکن مرحوم صاحب جواهر در جانبداری از دیدگاه مشهور نوشته است: 

ارتباط پدر به طفل و اینکه والیت جدّ به واسطه والیت پدر تأمین میشود، معتقد به تقدیم والیت پدر بر جدّ شده 

دیگر قطع و دلیل معتبر از اجماع و غیر آن اند، صرف گمان است و هر گمانی برای مجتهد حجّت نیست. از سوی 

 3«. برخالف این نظریه داریم 

 

 ر اعمال والیت و سرپرستیدتأثیر مصلحت -4

اصل بر عدم حاکمیت ووالیت انسانها بر یکدیگر است؛لیکن ضعف ناتوانی و نقصان خرد در صغار و نیاز آنان به 

با اختیارات زیاد و گستره های وسیع برای « والیت»سسرپرستی،مراقبت و حمایت همه جانبه موجب شده تا تاسی

ولی قهری منظور گردد.به گونه ای که کلیه امور مربوط به آنان را از قبیل اداره اموال و دارایی،نگاهداری 

ومراقبت،تربیت و آموزش را تحت نظارت و حمایت داشته باشد.از این رو مفهوم والیت قهری را شامل امور مالی و 

غیر مالی و شوون مربوط به نفس مولی علیه دانسته اند.بسیاری بر این باورند که والیت اختصاص به اداره  نیز امور

 
                                                           

تهران،   ١٣50؛باقرعاملي. حقوق خانواده، ١0١بيروت، دار احياء التراث العربي ص جواهر الکالم،نجفی ، محمدحسن-١

 .552، ص5مدرسه عالي دختران ايران ج
، ١١. جاالسالميةق ،قم، آل البيتاالسالم، قم ،المعارف ١٤١5، جامع المقاصد في شرح القواعدعلي بن الحسين کرکي، -2

 .265-266ص
و ج  ١0١، ص 62،قم ،ج١٣82تقريرات محمدحسين نائيني(،منية الطالب في حاشية المکاسب)في خوانساري،  موسي نج -٣

 .2٣٤، ص82
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که این موضوع در مقاله پیش رو مد نظر ما نیز هست و ما نیز در پی .1ی اموال و حقوق مالی مولی علیه دارد

موارد گفته شده نتیجه این است که پدر به بررسی نقش والیت ولی بر اداره اموال و حقوق مالی کودک هستیم.از 

عنوان ولی قهری از حق اقدام در کلیه امور مالی و غیر مالی فرزندان صغیر خود برخوردار است و می تواند هر گونه 

تدبیر و تصرفی را که مناسب تشخیص می دهد در اموال و دارایی مولی علیه انجام دهد.با این همه باید توجه 

تدار قانونی پدر ،چندان هم مطلق و تابع خواست و اراده او نیست،و در واقع آنچه فلسفه و حکمت داشت که این اق

 این تاسیس و اختیار بوده خود حد و مرز آن را نیز مقرر می نماید.

توضیح اینکه، به رغم عمومیت و فراگیری دامنه والیت بر صغار،ولی قهری نمی تواند به میل و سلیقه خویش هر 

ا تصرفی را در مورد شوون مولی علیه و اموال او عملی سازد.بلکه همانگونه که بسیاری از صاحب نظران تصمیم ی

ابراز داشته اند ولی قهری موظف است در این قبیل تدابیر و تصرف های خود،مصلحت مولی علیه را منظور نماید 

 2و نباید عملی را بر خالف مصلحت و غبطه او انجام دهد.

 

اگر رعایت مصلحت مولی علیه را شرط اقدام و تصرف ولی در امور صغار قرار دهیم باید دامنه اختیارات  بر این اساس

والیت قهری را بر غبطه و صالح مولی علیه محدودسازیم.البته پیرامون این مطلب نظریه یگانه ای در فقه ما حاکم 

علیه را در نظر بگیرد یا این که صرف  نیست و در مورد این که ولی قهری در تصرف هایش باید مصلحت مولی

نبودن مفسده در اقدام ها و تصرف های وی کفایت می کند میان فقهای ما بحث و اختالف نظر وجود دارد.بسیاری 

رعایت صالح و  3 علیهما الرحمه-از فقهای عظام از جمله شیخ طوسی،ابن ادریس،عالمه حلی و شهید اول وثانی

رباره ی مولی علیه شرط کرده اند و از مرحوم فاضل اصفهانی نقل شده است که مصلحت را در تصرفات ولی د

حتی برخی بر معتبر بودن مصلحت و 4متقدمان فقها بدون استثناء قائل ه اعتبار مصلحت و تصرف ولی می باشند.

 
                                                           

 .١٤0تهران، مدرسه عالي دختران ايران، ص،١٣50حقوق خانواده،  عاملی،باقر  - ١
؛ محمدحسين ساکت ١69،ص2،ج ،تهران، دانشگاه تهران ١٣7٤سيد حسين صفايي و اسدهللا امام، حقوق خانواده،  - 2

 .25١ص ،مشهد ،مؤلف ١٣72،شخصيت و اهليت در حقوق مدني ايران، 

 الحلی،محمد بن ادريس،  ()200،ص2، تهران، مکتبه مرتضويه،ج١٣87محمدبن حسن طوسي، المبسوط في فقه االماميه، - ٣

ی )شهيداول(، العاملی،الدروس الشرعيه  ؛2١٣ -2١2،ص2جقم، مؤسسه النشر االسالمی،  ،١٤١0السرائر، ّّ محمد بن مّک

محمد بن مّکی )شهيد ثانی(العاملی، القواعد و الفوائد،  ؛٣١8 ،ص٣جفي فقه االماميه، بيتا،قم، مؤسسه النشر االسالمی، 

 . ٣٣،ص٤ج،قم، مکتبه المفيد،١٤١٤

  .١52صقم، مؤسسه النشر االسالمی، ،١٤١6مرتضی االنصاری، المكاسب، - ٤
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طرفداری از  از علمای معاصر نیز عده ای به1غبطه مولی علیه در مشروعیت اقدامات ولی ادعای اجماع کرده اند.

 2این نظریه پرداخته اند.

و 3در برابر،بزرگانی همچون مرحوم صاحب جواهر،مرحوم شیخ انصاری،مرحوم نائینی،مرحوم خویی،و مرحوم امام 

بر این باور اصرار نموده اند که نفوذ تصرفات ولی قهری منوط به نبودن مفسده است 4نیز برخی دیگر از معاصران 

غبطه و مصلحت مولی علیه را نیز در بر داشته باشد.در مقام جمع بندی و اظهار نظر می توان و ضرورتی ندارد که 

چنین گفت:انجام آن قبیل کارها و تصرفهایی که موجب ایراد ضرر بر فرزند و تباهی در اموال او می شود بطور 

نت بی قید و شرط پدر بر فرزند و قطع ناروا و فاقد اعتبار و نفوذ شرع است.روایاتی هم که به ظاهر داللت بر سلط

اموال او دارد،باعنایت به مقررات مسلمی نظیر قاعده سلطه،احترام مال افراد و حرمت ایراد ضرر و خسارت بر 

دیگران و طبق آنچه پاره ای از علما ی معاصر ابراز داشته اند،باید حکمی استحبابی و اخالقی تلقی شوند یا تنها 

 5ر حمل گردند.بر حال حاجت و ضرورت پد

به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به شیوه 6در قر آن کریم نیز آمده است:وال تقربو مال الیتیم اال بالتی هی احسن 

شیوه ای است که درآن « اقدام احسن»ای که احسن)بهتر( است،تا زمانی که به کمال و بلوغ برسد.بدیهی است که

ت لغو و بیهوده یا خالی از مصلحت به هیچ وجه احسن دانسته خیر و صالح طفل منظور شده باشد،وگرنه تصرفا

نمی شود.ناگفته نماند که استدالل به این آیه با عنایت به مالک اصلی حکم آن،یعنی حجر وصغر در ایتام ونیز با 

الغای خصوصیت از مورد آن با مسلم دانستن شمول خطاب این نسبت به جد)به عنوان ولی قهری(در صورت فقدان 

ر به سهولت امکان پذیر می باشد.یه عالوه ریشه احکامی چون جواز یا لزوم اقدام برای سرپرستی افراد محجور پد

و ناتوان و حفظ اموال و نفوس آنان بر گرفته از بنای عقالست که به تایید شرع مقدس نیز رسیده است و روشن 

تحت سرپرستی است،مصلحت و منفعت  است که مالک اصلی در این خصوص نزد خرد مندان حفظ مصالح افراد

سرپرستان.نهایت اینکه اگر به لحاظ ادله شرعی معتقد به لزوم حفظ غبطه و رعایت خیر و صالح مولی علیه در 

 
                                                           

 .559،ص2ج ،قم،مؤسسه النشر االسالمی، ه١٤١8ميرعبدالفتاح الحسينی المراغی، العناوين، - ١
   .٤٣٣،ص١ج قم، مدرسه االمام اميرالمؤمنين عليه السالم،،١٤١١انوار الفقاهه ـ كتاب البيع، مکارم شيرازی، ناصر - 2
مرتضی ؛297  ،ص28؛ج٣٣2،ص22جالنجفی،جواهر الكالم،بيتا،بيروت، داراحياء التراث العربی،  محمد حسن - ٣

محمد تقی اآلملی, المكاسب و البيع،بيتا،قم، مؤسسه النشر ؛١52ص قم، مؤسسه النشر االسالمی،،١٤١6،المكاسب، االنصاری

 .٤56،ص2ج ،علی المشکينی،مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی؛٣٣١  ،ص2جاالسالمی، 

 .26٤  26٣،ص٤جقم، مولف، ،١٣76سيد محمد صادق الروحانی، منهاج الفقهاهه،  - ٤
 .٤٣٣،ص١ج قم، مدرسه االمام اميرالمؤمنين عليه السالم،،١٤١١مکارم الشيرازی،انوار الفقاهه ـ كتاب البيع،  ناصر - 5
 ١52االنعام، - 6
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روی همین  1تصرفات والیی نگردیم به ناچار از باب احتیاط در نفوس و اموال باید چنین شرطی را منظور داریم

تنی بر لزوم رعایت مصلحت مولی علیه در تدابیر و تصرف های ولی و سرپرست او جهان باید پذیرفت که نظریه مب

از نظر فقه دارای اعتبار ووجاهت بیشتری است و حق با دیدگاهی است که عنصر مصلحت را شرط ارتکازی در 

 2تمام تصرف های والیی اعالم کرده است.

 قلمرو و مفهوم مصلحت ولی بر کودک در قوانین-5

 نین ایراندر قوا-1-5

قانون مدنی و نیز  1187تا1182در حقوق ما نیز شرط رعایت مصلحت مولی علیه بخوبی از مفاد مواد

قانون مدنی راجع به وکالت نیز  667قانون امور حسبی استفاده می شود.همچنین مالک ماده  79،80،18،83مواد

 3در این خصوص قابل استناد می باشد.

ه قلمرو حیت والیی پدر در فرزند محجورش باید اعتراف نمود تنها چیزی کبا این ترتیب برغم گستردگی صال

 ت.سرپرستی ووالیت او را در این زمینه محدود و منظبط می سازد حفظ غبطه و رعایت مصلحت فرزند اس

 

 کنوانسیون در-2-5

ه گردید کنوانسیون حقوق کودک مصلحت،تحت عنوان تامین منافع همه جانبه ی کودک لحاظ  3درماده ی 

سسات رفاه کنوانسیون، تامین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤ 3از ماده  1در بند است.

ولى  ;رفته استاجتماعى عمومى و یا خصوصى، دادگاهها، مقامات اجرایى یا ارگانهاى حقوقى، مورد تاکید قرار گ

ن وجود آیست و چه معیار و مقامى براى تشخیص با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چ

 .دارد

ای منظم و معیاری دقیق ندارد، بلکه در حقیقت مفهومی  البته باید اذعان داشت که مصلحت و غبطه ضا بطه

نسبی و متغیر است که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص موضوع، مشخص میشود و مرجع صالحیتدار در 

نظر خردمندان جامعه است. گوناگونی اوضاع و احوال و تفاوت عرف و فرهنگ در جوامع  تشخیص آن نیز عرف و

 
                                                           

 .27٤، صموسسه آل البيتالمامقانی، مناهج المتقين، بيتا،قم، هللا عبدا - ١
 .١٤١،ص 2،نامه مفيد، شماره ١٣7٤، «تزويج كودكان»قاری سيد فاطمی  سيد محمد - 2

 .١70،ص2ج تهران، دانشگاه تهران،١٣7٤سيد حسين صفايي واسدهللا امامي،حقوق خانواده،  -٣
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سبب میشود تا مصلحت  جنبه های متفاوتی به خود بگیرد، چه بسا عرف جامعه در شرایطی، عملی را به صرفه و 

 صالح مولی علیه به حساب آورد و جامعه ای دیگر در شرایط متفاوت نامناسب قلمداد کند.

 ولی بر اموال کودکوالیت جایگاه 

 

  در نظام حقوقی ایران -1

 در روایات-1-1 

حمایت از  ودر مورد مبانی وادله والیت قهری عالوه بر آن که می توان از حکم عقل مستقل به لزوم سرپرستی 

ان به روایات وارد تواشخاص ناتوان و محجور و اداره امور و اموال آنان و رعایت مصالح ایشان استفاده برد نیز می 

یز به نشده در شرع مقدس در این خصوص اشاره کرد که روی هم رفته والیت پدر و بعضا والیت جد پدری را 

 اثبات می رساند.

احادیثی که به طور اطالق ظهوردر سلطنت پدر بر فرزند و مال او دارد؛ از جمله روایتی از امام باقر که می -الف

 1فرمودند: تو و مالت از آن پدرت هستی. فرمایند: پیامبر به مردی

محمد بن مسلم روایت می کند که از امام صادق در مورد مردی سوال شد که برای فرزندانش وصی قرار داده  -ب

و مالی را نیز در اختیار او گذاشته تابا آن کار کند و سودش بین وصی و فرزندان او تقسیم شود.امام فرمودند: 

 2در در زمان حیات خود این گونه اذن داده است.اشکالی ندارد،زیرا پ

 3روایات زیادی که در باب والیت پدر و جد پدری در تزویج صغار وجود دارد.-ج

 4روایاتی که داللت بر جواز تصرف پدر در مال فرزند دارد.-د

 
                                                           

 .  ١95،ص١2جبيروت، دار احياء التراث العربی،  ، ، وسائل الشيعه، بيتاالحر العاملی محمد بن الحسن - ١
 .62 ،ص7جتهران، دارالکتب االسالميه،  ، ١٣62، الكافي،  الکلينی محمد بن يعقوب - 2

 . ٣9٤ ،ص5ج، همو - ٣

 .١9٤،ص١2جوسائل الشيعه، بيتا،بيروت، دار احياء التراث العربی، الحر العاملی،محمد بن الحسن  - ٤
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ز خود بردارد نیادر روایت صحیح از امام باقر نقل شده است:سزاوار نیست پدر از مال فرزندش به بیش از مقدار 

 خداوند فساد را دوست ندارد.

 بردارد. در روایتی از امام صادق آمده است که مرد می تواند از مال فرزندش در زمان اضطرار بدون اسراف

از طرفی نیز احادیث دیگری وجود دارد که به طور اطالق ظهور در سلطنت پدر بر فرزند و مال او را دارد،همانگونه 

و همچنین روایتی که در آن بیان شده است:تو 1که از امام صادق روایت شده که فرمود:مال فرزند برای والد است 

 و مالت از آن پدرت هستی.

 در قانون-2-1

والیت » در تعریف والیت، اصطالح فقهی آن را مد نظر داشته اند؛مرحوم دکتر امامی نوشته است:حقوقدانان نیز 

عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می دهد که امور مربوط به غیر را انجام 

   2دهد.

؛یعنی از یک سو تکلیفی 3تکلیف می گردد.خوب است بدانیم والیت در این مفهوم واجد ماهیتی آمیخته از حق و 

در جهت حمایت، کار اندیشی و حفظ صالح مولی علیه است و از سوی دیگر با داشتن اختیارات و امتیازات ناشی 

از این اقتدار قانونی و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن،چهره ای از حق به  خود می گیرد.کسی که 

نام دارد.موضوع « مولی علیه»و فردی که تحت والیت و سرپرستی او قرار می گیرد « لیو»دارای سمت والیت است 

والیت هم عبارت است از نفس،شوون شخصی،اموال و حقوق مولی علیه که شامل کلیه تصرفاتی که به مصلحت 

 اوست و نیز اداره امور مالی وی می شود.

رده اند.والیت عام،سلطه ای است که شخص بر مال و جان باید دانست که والیت را به مفهوم عام و خاص تقسیم ک

دیگری پیدا می کند و اداره امور او را عهده دار می شود.این والیت شامل پدر،جد پدری،وحاکم شرع می شود.اما 

والیت خاص،که در روابط خانوادگی مطرح است، اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت 

 4دک) یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است( به پدر و جد پدری اعطا گردیده است.کو

 
                                                           

 . ١97-١95،ص١2جمحمد بن الحسن الحر العاملی ، وسائل الشيعه،بيتا، بيروت، دار احياء التراث العربی،  - ١

 .202،ص5،ج تهران، کتابفروشی اسالميه،١٣76،  حقوق مدني, امامی، سيد حسن - 2
 .٣9٣تهران، رنگين ،ص،١٣٣9حقوق مدني،  شايگان، سيد علی - ٣
 .209  ،ص5جتهران، کتابفروشی اسالميه، ،١٣76حقوق مدني,  امامی، سيد حسن - ٤
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 مستندات و ادله ی مشروعیت والیت ولی و رعایت غبطه بر اموال کودک

یده می پدر و جد پدری ووصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نام» قانون مدنی میگوید: 1194ماده ی 

 شود.

لیکن اصطالح والیت قهری تنها شامل پدر و جد پدری است که سمتشان بدون انصاب یا تنفیذ از طرف مقام 

رسمی، به وسیله شرع و قانون مقرر شده است و همین که طفل به دنیا آید و حتی در زمان حمل، خود به خود 

 1181ت قانون مدنی در ماده تحت والیت قهری قرار می گیرد و هیچ کس حق تغییر این وضع را نخواهد داش

مستنبط از این ماده اوال ثبوت والیت «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اوالد خود والیت دارند.»مقررمی دارد:

برای پدر و جد پدری است.ثانیا مقتضی اطالق ماده،داللت آن بر اشتراک پدر و جد پدری در امر والیت است.آنچه 

ون ذکر شده در نظریات حقوقدانان موجود است متخذ از فقه است و به نظریات راجع به بقیه مطالبی که تاکن

  1فقهی استناد گردیده است.

ر فرزند محروم آنچه به طور مسلم می توان گفت این است که پدر دارای والیت قهری است اما مادر از حق والیت ب

ه عهده دارد در کنار پدر حضانت طفل را ب است مگر آنکه به موجب وصایت پدر وصی )ولی خاص( گردد.البته مادر

خانواده نمی  و در تربیت و پرورش او مرد را همراهی می کند و هیچ گاه این حق دست خوش تامین اقتدار مرد بر

 «نگاه داری هم حق و هم تکلیف ابوین است.» قانون مدنی می گوید: 1168شود.ماده 

مایت از اشخاص ناتوان می باشد و به مفهوم اقتدار قانونی البته حضانت نیز مانند والیت تاسیسی در جهت ح

؛ بدین ترتیب از جهت موضوع)نگهداری و تربیت طفل( از والیت متمایز 2والدین در تربیت و نگهداری کودک است.

می گردد؛هرچند حضانت خود صورتی از سلطنت و چهره ای از والیت به مفهوم وسیع است.مرحوم عالمه حلی در 

 3«حضانت، والیت و سلطنت بر تربیت طفل است.» نوشته است: این باره

 یرد،گمنتها باید توجه داشت که حضانت نیز به نوعی مشمول والیت پدر وریاست او بر خانواده قرار می 

با این بیان که تامین امور مالی برای پرورش و نگاهداری فرزندان بطور معمول و به حکم قانون بر عهده پدر است 

رفی هرگاه در روش تربیت و شیوه آموزش و نحوه نگهداری طفل میان پدر ومادر اختالف سلیقه ای پیش و از ط

 
                                                           

  .20٣،ص5،ج ١2،کتابفروشی اسالميه،چ  ١٣76سيد حسين امامی،حقوق مدنی ، - ١

 .١٣9 ،ص2جتهران، شرکت سهامی انتشار، ،١٣72ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده،  - 2
 . ١0١،ص٣ج االسالمی،قم، مکتب االعالم ،١٤١7مختلف الشيعه،  ، الحلی حسن بن يوسف - ٣
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آید،تصمیم پدر مقدم است و مادر باید در انتخاب روش تابع ولی و سرپرست باشد.بدین جهت برخی اساتید یاد 

  1گردد. آور شده اند که والیت پدر ویژه اداره اموال نیست،بلکه شامل حضانت نیز می

بدین ترتیب مادر از داریره والیت بر فرزند خارج است،هرچند به عنوان معاون و همکار پدر موظف به معاضدت در 

چنین آمده  18همچنین در کنوانسیون حقوق کودک در ماده ی  2تشهید مبانی خانواده و تربیت اوالد است.

که:حکومت ها تاکید و تضمین می کنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.حکومتهای 

عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد 

شتیبانی می کنند.حکومتها تمام اقدام های الزم را انجام می دهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین کودک، پ

 و مراقبت و نگهداری در والدین تکلیف و حق پذیرش وجود با ایران در شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

عاً، بعنوان موجود مستقل دارای حقوق منحصر نو کودک به -مدنی قانون 1168 ماده  موجب به کودک از تربیت

به فرد و کامل کمتر توجه شده و نگاه قانونگذار نسبت به وی بیشتر به یک شیء و موجود وابسته به پدر و مادر از 

 موجب به سالگی 7 از پس خود، فرزندان به نسبت مادر رسمی و قانونی حیث حقوقی شباهت دارد.! حق حضانت 

انون در عمل، منتفی شده، مگر با توافق زوجین و تشخیص دادگاه!. در صورت ازدواج مجدد ق همان 1169 ماده

آن قانون همان حضانت محدود و مختصر وی نسبت به فرزند خود از وی سلب می گردد!  1170مادر، طبق ماده 

این باره ندارد.! در قانون؛ عالوه بر این، اداره امور اموال کودک با پدر و چد پدری بوده و مادر حق یا اختیاری در 

قانون مزبور، به طور  1171حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران و یا نیز در صورت فوت پدر طبق ماده 

 موردی پیش بینی شده است.!

قانون مدنی مقرر 1181و  1180نکته دیگر در مورد وجود والیت برای جد پدری در کنار پدر است که در مواد 

باید توجه داشت که ثبوت والیت برای جد پدری از نظر فقه امامیه امری مسلم است وافزون بر وجود شده است.

و در این باره اختالف نظری وجود ندارد.اما در مورد این 3روایات کثیر بر صحت آن ،مورد اجماع و تسالم فقهاست.

حو ترتیب و در طول والیت پدر بر که آیا والیت جد به طور مشترک و در عرض والیت پدر ثابت است یا به ن

فرزندان اختالف شده است.مشهور علما قائل به اشتراک آنان در والیت می باشند،به گونه های که هر یک به صورت 

مستقل دارای حق تصرف در اموال پدر می دانند و معتقدند مادام که پدر در حیات است،جد پدری حق هیچ گونه 

د.البته در این خصوص تنها نکاح را به واسطه وجود دلیل معتبر بر والیت هم عرض تصرفی در شوون محجور را ندار

 4جد،بلکه اولویت والیت او نسبت به پدر در این مورد،استثنا می کنند.

 
                                                           

 .202،ص2ج ، تهران، شرکت سهامی انتشار،  ١٣72حقوق مدني ـ خانواده، ،١٣72کاتوزيان، ناصر - ١
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والیت بر » ز طرفداران این نظریه اند، آنان می گویند:اومرحوم شهیدثانی 1از بزرگان فقها مرحوم محقق کرکی 

ر و آنگاه برای جد پدری نزدیک و سپس برای اجداد پدری دورتر است و چند استدالل می طفل ابتدا برای پد

 2کنند که با وجود اقرب،والیتی برای ابعد نیست.

این که برخی به علت شدت اتصال و ارتباط » لیکن مرحوم صاحب جواهر به طرفداری از نظر مشهور می نویسد:

والیت پدر تامین می شود،معتقد به تقدیم والیت پدر شده اند،صرف ظم پدر به طفل این که والیت جد به واسطه 

و گمان است و هر گمانی برای مجتهد حجت نیست،از سوی دیگر قطع و دلیل معتبر از اجماع و غیر آن،بر خالف 

 3این نظریه داریم.

ال بر وجود والیت جد روایات د و4با این وجود با بررسی کلمات فقها و نصوص وارده معلوم می گردد که اجماع

به باب نکاح و تزویج صغار دارد و شاید از جهت اولویت و اهمیت نکاح این حکم را به  اختصاصپدری در کنار پدر،

اموال و سایر امور صغار تسری داده اند،در حالی که قطعی بودن این اولویت جای درنگ بسیار استبا این همه قانون 

موده و والیت جد پدری را در عرض والیت پدر پذیرفته است هرچند در رسوم مدنی ما از نظریه مشهور پیروی ن

 5اجتماعی ما،به فعلیت رسیدن اقتدار والیی جد پدری منوط بر این است که والیت پدر به علتی از بین رفته باشد

به دخالت در  ،و در اشکال فعلی خانواده نیز کمتر دیده می شود که جد پدری با وجود پدر دارای صالحیت،اقدام

امور صغار نماید و گویا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال،چنین حقی را برای خرید به رسمیت نمی شناسد و یا به 

خود اجازه ی اعمال آن را نمی دهد؛زیرا در وضعیت فعلی و فرهنگ کنونی این پدر است که با فرزند خویش انس 

و بار مخارج اورا متحمل می شود.شاید به همین جهت قانون  و مالطفت می یابد روحیات او را بهتر می شناسد

در زمان حیات و مالمت و لیاقت پدر، سمتی را  23/11/1353قانون حمایت از خانواده مصوب 15گذار در ماده 

برای جد پدری در اداره امور نواده خود قائل نبود و تنها در صورت سقوط یا تعلیق والیت پدر این سمت را با 

دادگاه شهرستان منظور می داشت.در مورد والیت جد پدری براموال کودک چه به صورت مستقل و چه تصویب 

 همعرض پدر هیچ ماده ای پیش بینی نشده است.

 در کنوانسیون-2
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و این ماده  کنوانسیون حقوق کودک تنها به صورت کلی در مورد والیت بر امور مالی کودک اشاره شده 18درماده

ز جانب مولی ت مجمل آورده است و به جزئیات که ولی قهری در چه امور و معامالتی میتواند اوالیت را به صور

، 18ه در ماد به عبارت دیگرعلیه خود)کودک(شرکت داشته و اعمال اختیار کند، سخنی به میان نیامده است.

 ضمن به رسمیت شناختن مسؤولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سالمت جسمی، روحی و ارتقای

 سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور،

نی که دارای مؤسسات قانونی، تسهیالت و خدمات الزم را فراهم کنند . این امر، به ویژه برای کودکا

 . والدین شاغل باشند بیشتر تاکید شده است

 حدود صالحیت-3

ا رمختلف ک والیت دارند در این قسمت حدود صالحیت انها در موارد حال که مشخص شد چه کسانی بر کود

 مورد بررسی قرار میدهیم.

در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه،ولی نماینده قانونی »قانون مدنی مقرر می دارد: 1183ماده

اجمال برگزار نموده است.غالب  با توجه به ماده فوق روشن است که قانون مدنی مورد بحث را به«او می باشد

محدوده و حقوقدانان ایران،به پیروی از نظر مشهور فقه امامیه؛رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه را الزم دانسته،

 1.اختیارات ولی قهری را رعایت مصلحت مولی علیه می دانند

 بررسی صالحیت ولی قهری در انواع معامالت-1-3

ا توجه بولی اختیارات ولی قهری در معامالت و امور مالی مربوط به کودک است.آنچه هدف ماست تعیین حدود 

ا دارد به این به رعایت مصلحت مولی علیه والیت تامه اعم از خرید و فروش و رهن واجاره و...بر اموال کودک ر

ی مثل ضر وصورت که معامالت صرفا نافع ولی و معامالت معوض وی با رعایت مصلحت صحیح و معامالت صرفا م

ه آیا عملی را کمنظور ما این است صلح بال عوض مال کودک ،ابراء و اعراض یا هبه مال او باطل است.به طور کلی 

ت؟ تعیین که ولی قهری قصد انجام و ثبت سند آن را دارد، در حدود صالحیت اوست یا خارج از اختیاراتش اس

می کند  را در ثبت اسنادی که ولی جهت آنها مراجعهاین مطلب بسیار حائز اهمیت است زیرا تکلیف سردفتر 

ا توجه به هرگاه عملی خارج از صالحیت ولی قهری باشد،ثبت سند آن برخالف قانون است.ب زیراروشن می سازد.

 مطالب فوق ذیال به بررسی صالحیت ولی قهری در اعمال حقوقی می پردازیم:

 
                                                           

 .2١٣،ص5،تهران،کتابفروشی اسالميه،ج١٣76سيد حسن امامی،حقوق مدنی، - ١
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صلحت،محتمل است و با عنایت م..چون رعایت صلح،اجاره،و.،معامالت معوض: در معامالت معوض از قبیل بیع-الف

ل هر یک از به این که به موجب اصل صحت،فرض بر این است که رعایت غبطه مولی علیه گزدیده،بنابراین با قبو

 ابق الذکر ثبت سند معامالت معوض توسط ولی قهری بال اشکال است.س-نظرات سه گانه

 1.ق مدنی،ایجاب وصیت از طرف ولی را جائز نمی دانندوصیت: اکثر قاطع نویسندگان حقو-ب

د هن: در رهن آنچه به نظر می رسد این است که بر حسب اینکه مورد رهن،وثیقه دین چه کسی قرار گیرد،بایر-ج

 قائل به تفکیک شد.

ی در حدود در این صورت قطعا عمل توهین و تنظیم سند رهنرهن،وثیقه دین شخص صغیر باشد:هرگاه  -1

یم.زیرا این امر تیارات ولی قهری است و فرقی نمی کند که قائل به کدام یک از نظریات سه گاه سابق الذکر باشاخ

 جزئی از اداره ی امور صغیر است ودر بسیاری از موارد،مدیون از دادن وثیقه ناگزیر است.

ند اقدام نماید،زیرا سابقا گفتیم قطعا ولی قهری می توا در این صورت نیز:هرگاه مورد رهن وثیقه دین ولی باشد -2

له به دلیل که ولی قهری می تواند از مال صغیر به عنوان قرض برای مصارف شخصی خود،برداشت نماید واین مسا

که ولی برای  روایات وارده ثابت شده است.همچنین گفته شد که قائلین به اشتراط رعایت مصلحت آنرا در اعمالی

د.جایی که ولی ی دهد،قائلند نه اموری که از مال صغیر برای خود ولی صورت می گیراداره ی اموال صغیر انجام م

ار دهد.نتیجه می تواند مال صغیر را به قرض بگیرد،پس به طریق اولی می تواند مال صغیر را وثیقه دین خود قر

 آنکه در این مورد نیز تنظیم سند رهنی قطعا بال اشکال است.

در این مورد باید گفت که بنابر اینکه قائل به اقوال گوناگون :دین شخص ثالث قرار گیردهرگاه مورد رهن وثیقه + -3

بودیم حکم مسئله فرق می کند.اگر قائل به قول اطالق والیت درتصرفات باشیم،در این صورت عمل ولی و تنظیم 

سند رهنی بال اشکال است.هرگاه قائل به کفایت عدم مفسده باشیم در این جا محل اشکال است.زیرا نمی توان 

که رهن مال صغیر برای دین شخص ثالث خالی از مفسده است.اما اگر قائل به رعایت مصلحت و غبطه ی  گفت

مولی علیه در اعمال ولی باشیم قطعا عمل ولی خارج از حدود اختیارات اوست؛زیرا ترهین مال صغیر جهت دین 

گفت که بنا بر اصل صحت  شخص ثالث ظهور در عدم رعایت مصلحت مولی علیه دارد. در این مورد نمی توان

فرض بر این است که ولی رعایت مصلحت را نموده است.زیرا علم اصول فقه در جای خود ثابت شده است که در 

تعارض بین اصل و ظاهر ظاهر مقدم است.بنابراین عمل ولی خارج از حدود اختیارات وی وتنظیم چنین سندی 
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جام اموراداری را داراست،نمی تواند برای موکل کعامله انجام برخالف قانون است.همچنانکه وکیلی که اختیار ان

 دهد،ولی قهری هم با توجه به این نظریه نمی تواند از جانب صغیر سند رهنی را امضاء نماید.

این عقود نیز مانند موردی است که مال صغیر وثیقه دین شخص ثالث » به ی غیر معوض و صلح محاباتی:ه-د

 قول هر یک از نظریات سه گانه فوق می توان استخراج حکم نمود.قرار می گیرد،و بنابر 

 در عقد وقف،در صورتی که قائل به نظریه ضرورت رعایت غبطه باشیم قطعا خارج از اختیارات ولی است»وقف:-ه 
و همین قول را می توان به قائلین کفایت عدم مفسده،نسبت داد.زیرا وقف ملک،خروج بال عوض مالی از مالکیت 1

الک است.ولی هرگاه قائل به اطالق در تصرفات ولی باشیم،بعید نیست بتوان خصوصا وقف خاص را توسط ولی م

 جایز دانست.

 قوقی اقدامات ولی در امور مالی طفلح-آثار و پیامد های فقهی
 

برای خیرخواهی ی اصل را بر این نهاد که اقدام ولی قهربا توجه به آنچه در قسمت های قبلی مقاله گفته شد  باید

ه ولی به اثبات و مصلحت مولی علیه است و تا زمانی که خالف آن ثابت نشده معتبر و نافذ است، لذا نیاز نیست ک

ری که حسن نیت یا مفید بودن عمل خویش همت گمارد.اما اگر در جایی تعدی و تفریط ولی ثابت شود به طو

از کودک  نموده این مواردی را قانون گذاربرای حمایتبتوان تشخیص داد که بر خالف مصلحت مولی علیه عمل 

اخت و در آخر لحاظ کرده که از جمله آن ها عزل ولی و ضم امین است ما در این قسمت به این موارد خواهیم پرد

 بررسی خواهیم نمود که در کنوانسیون حقوق کودک آیا موادی به این مسئله پرداخته است یا نه.

 

 ایت مصلحت طفل توسط ولیضمانت اجراي عدم رع-1

دارایی مولی علیه  گفتنی است در موارد بسیاری اختیار پدر و کیفیت رعایت غبطه از جانب او در  اداره ی اموال و

مور مالی فرزند ابا تردیدهای جدّی مواجه است، از جمله اینکه ممکن است پدر در مواقعی برای اصالح و  ادارهی 

تأمین  میکند؛  را در نظر آورد که همگی به نوعی منفعت و مصلحت مول یّعلیه را خویش  راهها و تدابیر مختلفی

 لیکن آیا الزم است پدر با دقت و وسواس، تدبیر اصلح و سودمندترین را برگزیند و عملی سازد؟

 
                                                           

 .٣0،ص١،تهران،گنج دانش،ج١٣76سيد علی حائری شاهباغ،شرح قانون مدنی، - ١
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است و باید لحاظ اصلح رعایت  برخی از فقیهان بر این باورند که رعایت مصلحت و منفعت بیشتر برای یتیم الزم

 1شود.

الی در جواز اشک»ند: خ آن با قاطعیت این گونه نگاشته ابعضی از فقها با عنایت و دقت به این پرسش، در پاس

بدان قائل  تصرفات دیگر و ترک اقدام اصلح نیست ،زیرا دلیلی بر وجوب رعایت اصلح وجود ندارد و احدی نیز

ر شریعت دوجب مراعات تدبیر اصلح و شایسته ترین سبب حرج شدیدی  میشود که نشده است. اضافه بر اینکه م

 نفی گشته است و از طرفی موجب مخالفت با سیره و رویه ی عملی عقال  میباشد .

محجور و در جهت رعایت مصلحت وی تردید دیگر در مورد اعمالی است که ولی قهری به نمایندگی از سوی 

ای که نتیجه ی کار، خالف خواست و انتظار  انجام میدهد، امّا در تشخیص مصلحت دچار اشتباه  میشود، به گو نه

او به زیان مولی علیه منتهی  میشود، مانند جایی که پدر به جهت افزودن بر سرمایه ی  فرزند خود اموال او را به 

 میدهد و از قضا طی حوادثی ناکام مانده، تجارت سودآوری اختصاص

به طور کلّی مواردی که اولیا برخالف مصلحت مو لی علیه »یبیند. در این باره عده ای از فقها  گفته اند: ضررم

  3.اند برخی نیز به  نافذ نبودن این گونه تصرفات حکم  داده 2«تصرفاتی داشته باشند باطل است 

بعضی از اساتید حقوق نیز بر این اساس که معیار در رعایت غبطه ،مصلحت و  غبطه ی واقعی است، نه آنچه را که 

 4اند.ولی غبطه تصور کند ،این گونه اعمال را فاقد اعتبار حقوقی دانسته 

انگیزه ی حفظ در حالی که انصاف بر این است که این قبیل معامالت که توسط ولیّ قهری در حدود متعارف و به  

مصلحت مولی علیه انجام  میشود و اهتمام الزم را در رعایت منافع و حقوق او به کار  میبندد، معتبر است، به 

ولی »ویژه اگر قواعد کلی حاکم بر نمایندگی در معامالت را در نظر آوریم، چه، به گفته ی پاره ای از استادان 

فه دارد که در حدود متعارف برای حفظ مصلحت مولی علیه بکوشد قهری مانند هر امین یا نماینده ی دیگر وظی

به بیان دیگر تعهد ولی قهری در این باب از نوع تعهدات به وسیله «. و بیش از این نمیتوان از او انتظار داشت

ر جهت بدین سان، در مورد اعمال ولی، باید معیار اصلی را حفظ رفتار متعارف و اقدام د5است، نه تعهد به نتیجه 

رعایت غبطه و صالح مولی علیه دانست، هرچند در عمل به نتیجه ی مطلوب و منظور نرسد. در نتیجه تنها در 

 
                                                           

ی )شهيداول( ؛٤0 ، ص2ج ، قم، نور نگار،١٣77محمدعلی االراکی،كتاب النكاح، - ١ ّّ العاملی، الدروس  محمد بن مّک

 .25٣ ، ص١جالشرعيه في فقه االماميه، بيتا،قم، مؤسسه النشر االسالمی،
 .١87  ، ص5جقم، موسسه آل البيت١٤١5علی بن الحسين الکرکی، جامع المقاصد،  - 2
 .20٣، ص2، قم، ج ١٣82نائيني(،)تقريرات محمدحسين منية الطالب في حاشية المکاسب موسی نجفي خوانساري، -٣
 . ٣١2، ص5،تهران، کتابفروشی اسالميه، ج ١٣76سيد حسن امامی، حقوق مدني،  - ٤

  . 225، ص2جتهران، شرکت سهامی انتشار،  ، ١٣72ناصر کاتوزيان،حقوق مدني ـ خانواده،- 5
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مواردی که پدر برای سودجویی یا اغراض شخصی دیگر و بدون در نظر گرفتن مصلحت فرزند اقدام میکند، به 

مولی علیه، باید عمل او را فضولی انگاریم. سبب خروج از حدود والیت و وظیفه ی نمایندگی در  اداره ی اموال 

 ناگفته نماند که خروج ولیّ قهری از این سمت هم در حقیقت امری است خالف اصل که نیاز به اثبات دارد.

 

 مصادیق تخلفات ولی قهری -2

تالش کند آنها  اموال مولی علیه نزد ولی قهری ،امانت شرعی است)قانونی( است و وی همواره باید در نگهداری از

موال مولی علیه او برخالف امانت رفتار ننماید.در خیلی از موارد پیش می آید که اولیای قهری در نحوه اداره ی 

صادیق مرتکب تخلفاتی می شوند که منجر به ضرر و زیان اموال وی می گردند، لذا ضرورت دارد که نخست م

وال مولی قبال تخلفات خود ،نسبت به اداره ی ام تخلفات ولی قهری بررسی و سپس مسئولیتی که ولی قهری در

 علیه دارد،شرح داده شود.

 

 تفریط ولی قهری -1-2

شریعت اسالم هدفمند است و جعل والیت از سوی شارع مقدس،با هدف حمایت از اموال و تامین مصالح مولی 

ای قهری مولی علیه قرار داده علیه بوده است و در راستای تامین این اهداف شارع مقدس پدر و جد پدری را اولی

است،با این نگرش که رابطه عاطفی ودلسوزا نه ای میان آنها وجود دارد، که وجود این رابطه باعث حفظ حقوق و 

منافع مولی علیه می گردد.بنابراین رعایت غبطه و مصلحت مولی عیله ضروری است.بعضی از فقهای امامیه در هر 

حث نموده اند،رعایت صلحت مولی علیه را اصل دانسته اند برای مثال فروش جایی که از والیت ولی قهری ، ب

 1 امالک فرزند صغیر را در صورت نیاز و به مقتضای مصلحت برای ولی قهری جایز دانسته اند.

فع کنند و در بنابراین پدر و جد پدری  ملزم به رعایت مصلحت مولی علیه،هستند یعنی مفسده و ضرر را از او د

 عدم رعایت مصلحت مولی علیه،مرتکب تخلف شده و در قبال تخلف خود مسئول هستند.صورت 

در واقع انجام دادن این گونه اعمال برخالف مصلحت و غبطه مولی علیه است.بعضی از استادان حقوق در بیان 

د در صورتی که تاثیر حقوقی این اعمال و مسئولیت ولی قهری در قبال مولی علیه بیان داشته اند؛به نظر می رس

نماینده قانونی غبطه ی محجور را در معامالت خود رعایت ننماید معامله مزبور غیر نافذ است،اما اگر نماینده در 

سایر اعمال خود رعایت مصلحت محجور را نکند،مسئول است و باید خسارات ناشی از عدم رعایت غبطه را جبران 

 
                                                           

 .52١،تهران،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی ،ص١٣8٤سيد روح هللا موسوی الخمينی ،تحريرالوسيله، - ١
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علیه انجام گرفته باشد باطل خواهد بود و شخص ولی و یا قیم و یا معامله ای که بدون رعایت غبطه مولی 1.نماید

،اما  2آن معامله را از دادگاه بخواهد. خود مولی علیه پس از رشد می تواند به عنوان عدم رعایت غبطه، اعالم بطالن

 به نظر می رسد این معامالت از نظر حقوقی غیر نافذ است نه باطل.

 

 تعدی ولی قهری -2-2

 اقدامات مضر به حال مولی علیه الف(

اولیاء قهری نباید از حدود اختیاراتی که در مورد اداره ی اموال مولی علیه دارند،تجاوزو مبادرت به انجام اقداماتی 

نمایند که منجر به ضرر و زیان به اموال و دارایی های وی گردد.لذا باید در اداره ی اموال مولی علیه از هرگونه 

بپرهیزند؛زیرا تصرفاتی که برای مولی علیه زیان بار هستند از نفوذ شرعی و حقوقی برخوردار  تعدی و تفریط

انجام آن قبیل کار ها و تصرفهایی که موجب ضرر بر فرزند و تباهی در اموال اومی شود،به »نیستند.به عبارت دیگر:

به مواردی از اقدامات زیان بار ولی قهری برای نمونه در زیر  3 «طور قطع ناروا و فاقد اعتبار و نفوذ شرعی است.

 اشاره می شود:

در جایی که ولی قهری بدون وجود ضرورت و بدون اینکه ترسی نسبت به از بین رفتن اموال مولی علیه داشته -1

باشد مال او را به اشخاص ثالثی قرض می دهد.این اقدام ولی برای محجور مستلزم ضرر است؛زیرا همواره فقهای 

قرض دادن مال مولی علیه را در صورتی جائز می دانند که مصلحت و خوف از بین رفتن مال او در اثر  اسالمی

 4.غارتگری و آتش سوزی وجود داشته باشد

فروش اموال محجور به قیمتی کمتر از قیمت عادله روز و یا خریدن مالی برای او به قیمت بیشتر از قیمت -2 

 5عادله روز.

 عادی ب(امور مضر طبیعی و

ور است.اموالی آمجموعه ای از اعمال حقوقی وجود دارد که بر اساس ذات و ماهیتی که دارد برای مولی علیه زیان 

 مانند:

 
                                                           

؛عليرضا باريکلو،حقوق 90،ص١،تهران،ميزان،ج١٣87سيدحسين صفايی ،دوره مقدماتی حقوق مدنی)اشخاص و اموال(- ١

 .١9٣،تهران،مجد،ص١٣88( اشخاص و حمايت های حقوقی آنان،١مدنی)
 .2١٣،ص5،تهران،کتابفروشی اسالميه،ج١٣7٣سيد حسن امامی ،حقوق مدنی، - 2
 .١78،تهران،مجله فقه و حقوق خانواده،،١٣82محمد مهدی مقدادی ،قلمرو واليت قهری در امور صغار، - ٣
 .١١١و١١0،ص١٣،قم،موسسه آل البيت،ج١٤١٤حسن بن يوسف حلی ،تذکره الفقهاء، - ٤
 .22، تهران،ترجمه عبدالعزيزسليمی،احسان،ص١٣90وهبه زحيلی،فقه خانواده در جهان معاصر، - 5
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هبه اموال مولی علیه:برخی از فقهای امامیه بیان داشته اند که سرپرست کودک با وجود مصلحت وی می تواند -1

در مورد هبه اموال مولی علیه معتقدند که ولی می تواند در  بخشش یا هدیه را از طرف کودک قبول نماید.اما

هبه یک عقد مجانی است و لذا بر اساس  1صورت وجود مصلحت و منفعت داشتن برای طفل مال او را هبه نماید.

ماهیت مجانی بودن آن هبه و بخشیدن اموال محجور چیزی برخالف مصلحت اوست و در غالب موارد جواز 

ولی قهری نمی تواند مال مولی علیه را به دیگران هبه کند زیرا بخشیدن اموال عملی صرفا مضر و نیست.بنابراین 

امری برخالف مصلحت مولی علیه است.به این دلیل که در هبه،اموالی از مالکیت مولی علیه بدون اینکه در مقابل 

 .آن مالی جایگزین شود،خارج می شود و این امر باعث کاهش اموال او میگردد

به گرو نهادن اموال او برای وام دیگری: فقهای اسالمی رهن گذاردن مال طفل توسط ولی را در صورت وجود -2

،بنابراین اگر ولی قهری مالی از اموال مولی علیه را برای قرض و وام شخص دیگری غیر  2مصلحت جایز می دانند.

نموده است،زیرا این اقدام نه تنها برای مولی علیه از مولی علیه،به رهن بگذارد برخالف مصلحت مولی علیه اقدام 

 منفعتی به همراه ندارد بلکه متضمن ضرر و زیان برای اوست.

 

 مسئولیت ولی قهری در صورت تخلف از وظایف مربوط به مولی علیه-3

 

د و برای ی شوباتوجه به ذکر مصادیق تخلفات ولی قهری،چنانچه پدر یا جد پدری در مورد مولی علیه مرتکب تخلف

ر این صورت چه دمثال با اقدامات خود اموال مولی علیه را حیف و میل و برخالف مصلحت و امانت او رفتار نماید 

ه است؟فقها مسئولیتی در انتظار ولی ناالیق و خائن است؟چه کسی مسئول جبران خسارت های وارده بر مولی علی

 ار چه آثاری را اتخاذ نموده است؟چه آثاری را برای ولی پیش بینی نموده اند؟قانونگذ

 

 

 عزل ولی قهری-1-3

فرض خیانت و تخلف نمودن اولیاء قهری از وظایف خود در قبال مولی علیه از دید فقهای اسالمی به دور نبوده 

است و برای این مسئله آثار خاصی را پیش بینی نموده ان. در فقه اسالمی در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند 

ل ولی قهری به قاضی داده می قهری مرتکب اقداماتی گردد که به ضرر وزیان مولی علیه بینجامد،اختیار عزوولی 

 
                                                           

 .26١،ص ١٤،قم،موسسه آل البيت ج١٤١٤حسن بن يوسف حلی ،تذکره الفقهاء، - ١
 .١١0و١09،ص١٣ج همو، - 2
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.یکی ازعوامل زوال نمایندگی عزل و برکناری نماینده قانونی است.عزل و برکناری ولی قهری از سمت والیت 1شود

که ولی منافع و مصالح مولی علیه را حفظ  بر مستندات فقهی تکیه دارد که توجیه کننده این امر است.در صورتی

 ننماید و از وظایف خود تخلف کرده ،مستحق بر کناری از سمت خود است.در ذیل این مستندات بررسی می شود.

 

 عزل ولی قهری و بررسی آنهافقهی مستندات الف(

 

براساس این قاعده این گونه قاعده الضرر:بر اساس قاعده الضرر هرگونه ضرر رساندن به دیگران منع شده است.و -1

ضرر رساندن به اموال و حقوق مولی علیه اقدامی زیان بار و ضرری تلقی می شود و قاعده الضرر این گونه اقدامات 

زیان بار ولی قهری را نفی می کند،به این دلیل که ولی قهری با این اقدام خود نسبت به مولی علیه مرتکب خیانت 

ارد کرده است که قابل چشم پوشی نیست و نمی توان از آنها صرف نظر کرد و باید مانع شده و ضررهایی را به او و

از استمراروالیت وی شد.دراین صورت والیت قهری به عنوان دلیل شرعی اولیه با قاعده الضرر در تعارض قرار 

  2حکام است به نفی آن منجر می شود.گرفته و چون الضرر،حاکم بر ادله ا

حرمه ماله »کرده اند که آن حضرت فرموده است: مال مسلمان: امام باقر)ع( از رسول اهلل)ص( نقل قاعده احترام-2

تعدی  واین است که اموال مسلمانان از هرگونه تصرف «کحرمه دمه؛مال مسلمان همانند خون وی محترم است.

فرضی که تعدی و  ست و ثانیا،درمصونیت دارد.بنابراین اوال،هرگونه تعدی و تجاوز نسبت به اموال مسلمان جائز نی

ه در (.در نتیج213،ص1،ج1390تجاوز صورت گیرد شخص متجاوز مسئول و ضامن اقدام خود است.)محقق داماد،

رام به مال صورتی که ولی قهری خیانت بورزد و اموال او را به نفع خود حیف و میل نماید،براساس قاعده احت

 وولی متخلف،مکلف به جبران خسارت وارده است.مسلمان چنین تصرفاتی ممنوع و حرام است 

 

 وبررسی آنهاعزل ولی ب(مستندات حقوقی 

 

حقودانان نیز در بحث والیت قهری پس از بیان اختیارات ولی قهری به مصادیقی از تخلفات او اشاره کرده و به 

کناری او از سمت والیت می تبعیت از دیدگاه فقها و قانون مدنی اثر خیانت و بی لیاقتی ولی قهری را عزل و بر

 
                                                           

 .90،ص١،تهران،ميزان،ج١٣87سيدحسين صفايی،دوره مقدماتی حقوق مدنی)اشخاص و اموال( - ١
 .٤8،ص٤2،تهران،مجله دادرسی ،ش١٣82علی رادان جبلی ،عزل ولی قهری در قانون مدنی و فقه اسالمی، - 2
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والیت از ولی قهری ممکن است برخی اشکاالت پیش بیاید قانونگذار ت اما از طرفی چون با از بین رفتن سم 1دانند.

 دامه در مورد آن بحث خواهیم کرد.تدبیری اندیشیداست در قالب ضم امین که در ا

 

 :قانون مدنی1184پیش بینی ضم امین در ماده -2-3

 

را به والیت قهری  1194تا1180گذار در جلد دوم قانون مدنی،در بند سوم کتاب هشتم)در اوالد( از ماده قانون 

پدر و جد پدری در مورد صغیر اختصاص داده است وعالوه بر تصریح به والیت قهری پدر و جد پدری در مورد 

و آنها را در تمامی امور مربوز به  صغیر، طفل غیر رشید یا مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد

اموال و حقوق مالی مولی علیه نماینده قانونی او می داند.وضع چنین قوانینی از سوی قانونگذار بر گرفته از دیدگاه 

فقهای امامیه و در راستای حمایت از محجور است.قانونگذار در حین اعطای نمایندگی به پدر و جد پدری احتمال 

ها را نیز پیش بینی نموده است و برای این مسئله تدابیرو ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده تخلف و خیانت آن

هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در »ودر این باره مقرر داشته است:

ای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاض

یا خیانت او در اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه،حاکم یک نفرامین به ولی منضم میکند.همین 

اره کرده حکم در موردی نیز جاری می گردد که ولی طفل به واسطه ی کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اد

 2اموال مولی علیه نباشد.

منظور از ضم امین توسط قانونگذار این بود که دادگاه یک نفر امین)شخص مورد اعتماد( را به ولی قهری منضم 

میکند و از این طریق اختیارات و آزادی او را محدود میسازد.در این صورت ولی نمی تواند به تنهایی و بدون 

  3موافقت امین معامالتی را برای محجور انجام دهد.

 

 قانون مدنی1184قانون اصالح ماده -3-3

 

 
                                                           

؛ محمد روشن،حقوق ٤١8،ص١،تهران،شرکت سهامی انتشار،ج١٣85ناصرکاتوزيان،حقوق مدنی خانواده، - ١

،تهران،جنگل ١٣86مدنی، ؛ محمد حسين ساکت ،شخصيت و اهليت در حقوق٣60، تهران،جنگل جاودانه،ص١٣90خانواده،

 .2٣9جاودانه،ص
 .ق.م/١١8٤م - 2
 .90،ص١،تهران،ميزان ج١٣87سيدحسين صفايی ،دوره مقدماتی حقوق مدنی)اشخاص و اموال(،  - ٣
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ین راهکار خیلی راهکار قانونگذار در مورد تخلفات ولی قهری پیش بینی ضم امین به ولی قهری بوداما متاسفانه ا

حدودی اختیارات  نتوانست حقوق مولی علیه را حمایت کند و مانع از ورود ضرر و زیان به او شود زیرا ضم امین تا

در مورد توافقات  اما این راه حل بسیاردردسرساز بود و باعث شد در خیلی از موارد بین آنها ولی را محدود میکرد

وی دیگر ضمانت سانجام شده اختالف به وجود بیاید و اختالفات به وجود آمده به ضرر مولی علیه منتهی می شد.از 

می توانست ننواده( به وجود آمد اجرای مذکور با توجه به تغییراتی که در نظام خانواده )سست شدن بنیان خا

رر مولی علیه حقوق مولی علیه را مورد حمایت قرار دهد.لذا موارد تخلف اولیای قهری افزایش یافت و این به ض

ان مجلس به در میان نمایندگ 1184بود .براین اساس برای این مسئله چاره ای اندیشیده شد و فکر اصالح ماده

 رح ذیل است:وجودآمد.که اصالح شده آن به ش

یه گردد به هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی عل

ا عزل و از تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه ی قضایی پس از اثبات،دادگاه ولی مذکور ر

 ماید.فل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نمالی طرتصرف در اموال صغیر منع و برای اداره ی امو

ر اموال کودک ببه طور کلی آنچه میتوان از این قسمت نتیجه گرفت این است که طبق نظر فقهاء و حقوقدانان،ولی 

حیح و نافذ والیت دارد و چنانچه صالحیت ولی مورد تایید باشد و مصلحت مولی علیه لحاظ شود اقدامات ولی ص

عایت یست که ولی به اثبات حسن نیت یا مفید بودن عمل خویش همت گمارد و در صورت عدم راست و نیاز ن

قانونی  مصلحت ضم امین و در مواردی عزل ولی پیش بینی شده است.در کنوانسیون حقوقو کودک بر خالف مواد

 ماده ای در این باره پیش بینی نشده و مبحثی وجود ندارد.

 

 

مطالب گفته شده به عمل آورد این گونه است که ابتدا به این موضوع  پرداختیم که جمع بندی که می توان از 

کودکان به علت کم سن و سال بودن و ضعف و ناتوانی جسمی که دارند توانایی تصرف در اموال خود را نداشته و 

ی آنها تحت نظارت و برای حمایت پیشتر باید تحت سرپرستی و والیت قرار بگیرند که تمامی امور مالی و غیر مال

سرپرستی اولیای قهری آنها صورت می پذیرد.طبق قانون و فقه اسالمی اولیای قهری کودک نخست پدر و جد 

پدری  سپس وصی آنها این مسئولیت را بر عهده دارد و در نهایت حاکم شرع یا نماینده وی )قیم(عهده دار این 

اموال کودک بسیار حائز اهمیت است رعایت مصلحت و غبطه مسئولیت است.و آنچه در اعمال آنها در رابطه با 

مولی علیه است که این مهم در کنوانسیون حقوق کودک تحت عنوان منافع یاد شده اما بسط داده نشده ایت و 

به صورت جزئی به آن پرداخته نشده است. و در نهایت هرگاه ثابت شود که ولی قهری از حدود اختیاراتش فراتر 
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و یا تعدی و تفریط وی ثابت گردد ضمانت اجراهایی در نظر گرفته ده است که در ابتدا ضم امین بود عمل نموده 

 و در مرحله بعد عزل ولی است.

 یافته های تحقیق

 

ین مواد قانونی مفهوم والیت ولی و محدوده اختیارات آن در قوانین ایران موادی پیش بینی شده است وطبق ا -1

در  پدر و جد پدری ولی قهری کودک محسوب شده و دارای اختیاراتی بر اساس رعایت مصلحت هستندهمچنین

ا پدر و ه ی امور مالی کودک بکنوانسیون حقوق کودک تحت عنوان نگهداری کودک توسط والدین،ادار 18ماده 

کلی  جد پدری بوده است اما در کنوانسیون حدود اختیارات ولی قهری مشخصص نشده است و تنها اشاره ای

ش در عرض شده.همچنین به مسئله ی اینکه جد پدری چه زمان والیت پیدا می کند پرداخته نشده که آیا والیت

 مقدم است.پدر بوده یا اینکه والیت پدر بر والیت او 

از آنجایی که پدر و جد پدری ولی قهری محسوب می شوند امین هستند و اصل اولی رعایت مصلحت مولی -2

علیه توسط ولی قهری است و تا زمانی که خالف آن ثابت نشده باشد اعمال حقوقی وی از نفوذ و اثر حقوقی 

صورت مجزا درباره رعایت مصلحت و غبطه در کنوانسیون حقوقو کودک موردی به  در این رابطهبرخوردار است.

این کنوانسیون از مصلحت کودک با  3ی کودک بررسی نشده وشاید بتوان این گونه برداشت نمود که در ماده 

مشخص نشده است که منظور از منافع  عنوان کلی و مبهم منافع یاد شده است که دارای اشکال می باشد.زیرا

 براى تشخیص آن وجود دارد. کودکان چیست و چه معیار و مقامى

 

قدامات زیان ادر راستای آثار تخلف ولی قهری اکثر فقهای امامیه معتقدند در صورتی که ولی قهری مرتکب  -3

هد و مستحق دبار شود و به اموال مولی علیه ضرر وارد کند صالحیت اعمال والیت بر مولی علیه را از دست می 

کم شرع در صورت اثبات خیانت اختیار عزل ولی قهری متخلف را به حا عزل و برکناری از سمت والیت است و

جرایی هم در کنوانسیون حقوق کودک عالوه بر اینکه چیزی در مورد مصلحت کودک ذکر نشده ضمانت اداده اند.

که ز جمله ایناکه برای رفع آن باید چاره جویی نمود برای تخلفات ولی قهری در امور مالی کودک ذکر نشده است.

گردد تا  ابتدا تعریف درست و جامعی از والیت قهری کودک لحاظ گردیده آنگاه ضمانت اجرایی برای آن لحاظ

 بتوان در صورت تخلف، برخورد های قانونی رابا ولی خاطی داشت.
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پیش بینی عزل ولی ناالیق توسط فقها بر مبنای قاعده الضرر قابل توجیه است زیرا براساس این قاعده هرگونه -4

ضرر رساندن به دیگران امری ناپسند ،نامشروع و غیر قانونی است.لذا در صورتی که اولیای قهری بدون توجه به 

گردند،بر طبق ن و از بین رفتن اموال مولی علیه مصلحت مولی علیه مرتکب اقداماتی شوند که منجر به ضرر رساند

 قاعده ی فقهی مذکور مستحق برکناری از سمت والیت هستند.

 ا بودن داراهکار ابتدایی قانونگذار در مورد تخلفات ولی قهری،پیش بینی ضم امین به ولی قهری بود.که به علت ر-5

 نیز کنوانسیون دارای خال است.ورد در این ماشکاالت اصالح شده و به گرفتن قیم مبدل شد.
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