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Abstract
The issue of guardianship of a minor boy or girl is one of the most important issues 
in the field of will and testament. If the minors’ father and paternal grandfather 
are alive, their authority is in the hands of the father or paternal grandfather, and 
their guardianship is based on sharia and divine law. If the death of the father or 
paternal grandfather is imminent, they can appoint someone in their will to take 
care of the affairs of the minors. The affairs that may be related to the minor boy 
or girl include their caretaking and upbringing management of their property, 
marriage and divorce.In this article, using descriptive-analytical method and 
collecting the necessary data from library-documentary sources, attempts have 
been made to examine the guardianship of the testamentary guardian regarding 
the marriage of minor boy and minor girl an approach to Imam Khomeini and 
famous jurists’ viewpoints. Imam Khomeini argues that the testamentary guardian 
does not enjoy the guardianship regarding the minor’s marriage. But, there are 
other jurisprudents who argue that if the testator explicitly mentions the issue of 
the minor’s marriage in his will, the testamentary guardian enjoys the right to get 
the minors married. 
 Keywords: Guardianship, testament, testamentary guardian, testator, minor boy, 
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پژوهشی پیرامون والیت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با 
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چکیده: مسئلة والیت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت 
است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به 
دست پدر و یا جد پدری است و والیت آن ها شرعی و قهری و از ناحیة خداوند است.

اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشــد، آن ها می توانند به کســی تحت عنوان وصی، 
وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است 
در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، 

ازدواج و طالق اوست.
در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی 
به بررســی والیت داشــتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکــردی بر آرای امام 
خمینی و مشــهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررســی ادلة قائالن به والیت و عدم 
والیــت وی، برخالف نظــر امام خمینی که قائل به عدم والیــت وصی در تزویج صغار 

است، والیت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی  به اثبات رسانده اند.
کلیدواژه ها: والیت، وصیت، وصی، موصی، صغیر، صغیره، تزویج، نکاح، امام خمینی.
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مقدمه
یکی از نهادهای حمایتی برای نگهداری و حفظ مصلحت محجوران در فقه اسالمی، نهاد 
مهم وصایت اســت و تا زمانی که پدر و جد پدری صغار در قید حیات باشــند، والیت بر 
آن ها به عهدة پدر و جد پدری اســت و این والیت شــرعی اســت و از ناحیة خداوند برای 
آن ها قرار داده شــده اســت و از مصادیق والیت قهری می باشد و در صورت نبودن آن ها، بر 

عهده وصی است.
 هریک از پدر و جد پدری حق دارد که برای ادارة امور صغار خود بعد از فوتش، شخصی 

را تحت عنوان وصی منصوب نماید تا سرپرستی امور اطفال و صغار را بر عهده بگیرد.
 یکی از اموری که در میان فقها مورد اختالف است، امر والیت داشتن وصی در تزویج 
صغار اســت، در این رابطه امام خمینی، قائل به این قول است که وصی مطلقًا در امر نکاح 
صغیر و صغیره والیت ندارد، در میان فقها نیز دو قول وجود دارد، طبق قول گروه اول، وصی 
در امــر تزویج صغار والیت دارد و برخی دیگر والیت داشــتن وی را مقید به تصریح موصی 
در وصیــت می دانند و طبق نظر گروه دوم، وصی در تزویج صغار مطلقًا والیتی ندارد، خواه 
نسبت به این امر ضرورتی باشد یا نباشد. در ادامه به بیان ادلة موافقین والیت داشتن وصی و 
مخالفین والیت پرداخته و پس از نقد و بررســی آن ها، والیت داشتن وصی در تزویج صغیر 

و صغیره را اثبات می کنیم.

1. پیشینه تحقیق
در ارتبــاط با موضــوع »والیت وصی در امر نکاح صغیر و صغیــره«، تنها دو مقاله نزدیک به 
موضوع یافت شد که والیت مادر و حاکم شرع بر امر نکاح صغار را مورد بررسی قرار داده اند: 
مقاله اول در سال 1400 از داود حسن پور  با عنوان »بررسی فقهی والیت مادر و جد مادری بر 
صغیر در امر ازدواج از دیدگاه امامیه« است که در آن ثابت شده که در بین فقهای عامه عصر 
ائمه معصومین)ع( مسلم است که مادر بر نکاح فرزند والیت ندارد و ائمه معصومین )ع( با عدم 
ردع، این نظر را تقریر فرموده اند و در بین فقهای امامیه نیز تنها ابن جنید برای مادر و جد مادری 
والیت قائل است و می توان نتیجه گرفت که به طور مسلم مادر در امر نکاح صغار خود والیت 
ندارد. مقاله دوم در ســال 1398 از عبدالجبار زرگوش نســب و محدثه آبیار با عنوان »والیت 
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حاکم بر تزویج و طالق صغیر از نظر امامیه و اهل سنت« است که در آن  بیان شده که حاکم 
در صورتی بر تزویج صغیر والیت دارد که صغیر، پدر، جّد پدری و وصی را نداشــته باشد که 
در این حالت، با شــرط مصلحت و ضرورت، بــر تزویج والیت دارد تفاوتی که مقالة پیش رو 
با مقاالت مذکور دارد در این اســت که نگارندگان پس از بررسی ادلة قائالن به والیت و عدم 

والیت وصی، والیت او را در صورت تصریح موصی ثابت نموده اند.

2. مفاهیم کلی
1-2. والیت

 والیت در لغت مأخوذ از واژه سه حرفی )ولی( و به معنای قرب و نزدیکی )فیومی بی تا: 672(، 
ضدیت با دشــمن )واســطی 1414 ج 20: 310(، اختیار دار شدن )جوهری 1410: 1161( و به وجود 

آمدن بدون فاصله امر دوم بعد از امر اول )فیومی بی تا: 672( به کاررفته است.
 والیــت در اصطالح فقها با تعاریف گوناگونی همراه بوده اســت که به برخی از آن ها 

اشاره می کنیم:
والیت به معنای ســلطه بر دیگری اســت و دلیل اثبات این مدعی دو دلیل عقلی و . 1

شرعی است و تفاوتی ندارد که والیت بر نفس و جان باشد و یا بر مال و یا هر دو)بحر 
العلوم 1403 ج 3: 210(.

والیــت به معنــای تصرف در امور دیگــران و یا ترمیم نقاط ضعف اســت که والی . 2
می تواند ازاین جهت در افراد مولی علیهم آن را جبران نماید )تهرانی 1418 ج 1: 31(.

والیت به این معناست که اختیار امور چیزی، به دست شخصی باشد )اصفهانی 1418 . 3
ج 2: 379(. این تعریف از محقق اصفهانی نقل شــده و مراد ایشان از شیء )چیزی(، 
شــامل مال، امور سیاســی، جان و امور اجتماعی اســت و لذا ازنظر شمول بهترین 

گزینه خواهد بود.
2-2. وصایت

 وصایت در لغت مأخوذ از )وصی( به معنای گیاهان به هم وصل شده است و )ارض واصیة( 
به معنای زمینی است که پوشیده از گیاهان متصل به هم است )ابن فارس 1404 ج 6: 116؛ راغب 

اصفهانی 1412: 813؛ جوهری 1410 ج 6: 2525(.
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 در اصطالح فقهی نیز وصایت به معنای ســفارش و ایصاء موصی برای شخص معین یا 
وصیتی که موصی می کند تا  موصی له را تجهیز کنند یا شــخصی را برای حج و نماز و روزه 
و ...اجیــر می کند و همچنین والیت برای فرزندان کوچک او یا برای مجانین و اشــخاص 
دیوانــه در اداره کردن شــئونات و آنچه مربوط به آن هاســت )بحر العلــوم 1403 ج 3: 9(؛ و یا 
به عبارت دیگر وصایت به معنای ثابت نمودن والیت برای شخصی بعد از فوت موصی است 

که گاهی والیت بر صغیر و گاهی پرداخت حق است )نجفی1404 ج 28 :392(.
3-2. وصی

وصی در لغت به معنای اندرز دهنده، وصیت کننده، ســفارش کننده و ...آمده است و در 
اصطالح فقهی نیز به کســی وصی می گویند که در وصیت عهدیه یا وصایت، موصی او را 
به عنوان نائب در انجام غسل، کفن ودفن میت، انجام حج و نماز، سرپرستی صغار و مجانین 
برمی گزینــد )امام خمینی 1379ج 1و2: 581(. با توجه به تعاریفی که از وصایت قباًل بیان شــد، 
وصی کســی است که طبق سفارش موصی، بعد از فوت وی در امور و اموال او شرعًا بتواند 

دخالت و تصرف نماید.
4-2. صغیر

 صغیر مأخوذ از صغر به معنای کوچک بودن و داللت بر حقارت چیزی دارد و  کلمه صغیر 
بر وزن فعیل بوده و جمع آن صغار و به معنای کوچک  است.

 در اصطالح فقهی نیز امام خمینی در تعریف صغیر می گوید: »صغیر کســی است که 
بالغ نشــده است و او را شرعًا محجور می نامند و تصرف در مالش برای بیع و صلح و هبه و 
قرض و اجاره و ودیعه و عاریه و غیر این ها نافذ نیست مگر اینکه مواردی مانند وصیت استثنا 

شده باشد«)امام خمینی1379 ج 1و2: 520(. 

3. والیت وصی در عقد نکاح صغیر و صغیره
1-3. دیدگاه امام خمینی

 امــام خمینــی دراین باره می گوید: »والیت وصی بر ازدواج صغیر و صغیره دارای اشــکال 
است و احتیاط در این مورد ترک نشود« )امام خمینی 1379ج 1و2: 709(.
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2-3. دیدگاه مشهور فقها
 در ارتبــاط با والیت وصی در عقد نکاح صغیر و صغیره در میان فقها دو دیدگاه به طورکلی 

مطرح است:
1-2-3. دیدگاه نخست

برخی از فقها ازجمله عالمه حلی، شــیخ طوســی در مبسوط، شهید ثانی، صاحب مدارک، 
شــیخ انصاری، معتقدنــد وصی بر ازدواج صغیر و صغیره والیــت دارد )ع الم ه  ح ل ی 1410 ج 7 
:141؛ شــهید اول 1414 ج 3: 5؛ 1417 ج 2: 327؛ شــهید ثانی 1410 ج 5: 118؛ 1413 ج 7: 148؛ موسوی 
عاملــی 1411 ج 1: 79؛ نراقــی 1415 ج 16: 138؛ بحرانی 1405 ج 23: 242؛ انصاری 1415: 142؛ روحانی 
1412 ج 21: 170( و برخــی دیگــر نیز والیت وصی در نکاح صغیر و صغیره را مقید به صورتی 
کــه موصی )پدر یا جد پدری( تصریح کرده باشــد، صحیح می دانند و تفاوتی ندارد که به 
حد ضرورت رسیده باشد و یا اینکه ضرورتی در کار نباشد و ازجمله قائلین به این قول شیخ 
طوسی در خالف، محقق کرکی، صاحب عروة، خویی، صاحب تنقیح الرائع می باشند )شیخ 
طوســی 1407 ج 4: 254؛ م ح ق ق  ک رک ی  1414 ج 12: 99؛ نجفــی 1404 ج 29: 191؛ فاضل مقداد 1404 ج 
3: 27؛ نراقــی 1415 ج 16: 138؛ یزدی 1409 ج 5: 632؛ ســبزواری 1413 ج 24: 277؛ روحانی 1412 ج 

. )170 :21
2-2-3. دیدگاه دوم

وصــی مطلقًا حق تزویج ندارد چه اینکه از طرف موصی در خصوص نکاح وصیت صورت 
گرفته باشد و یا اینکه وصیت به خصوص نکاح فرزندانش نکرده باشد و هم چنین فرقی ندارد 
که فرزندان او محتاج به ازدواج باشــند یا نباشــند )زنجانی 1419 ج 12: 4119( و ازجمله قائلین 
به این قول، صاحب شــرایع، عالمه حلی، شیخ طوســی در مبسوط، صاحب مختصرالنافع، 
صاحب کفایه، شهید اول، صاحب ریاض و  لنکرانی می باشند)ع الم ه  ح ل ی  1414 592؛ 1420 ج 
2: 6 ؛1413 ج 3:12؛ 1410 ج 2: 8؛ شــ ه ی د اول 1410: 109؛ م ح ق ق  ح ل ی  1408 ج 2:221؛ نجفی 1404 ج 
29: 189؛ شــیخ طوســی 1387 ج 4: 59؛ نراقی 1415 ج 16: 138؛ انصاری 1415: 142؛ روحانی 1412 ج 

21: 170؛ طباطبایی 1418 ج 11: 97؛ فاضل لنکرانی 1424: 114(.
 شهید ثانی در مسالک این نظر را اشهر می داند و در کتب دیگر )شهید ثانی 1413 ج 7: 148؛ 
1410 ج 5: 118؛ نراقی 1415 ج 16: 124؛ انصاری 1415: 142( این نظر را به مشهور نسبت داده است.
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4. بیان ادله قائلین به والیت
ُلوَنُه «؛ »پس هر کس آن  ذیَن ُیَبدِّ ما ِإْثُمُه َعَلی الَّ َلُه َبْعَد ما َســِمَعُه َفِإنَّ 1.  آیه کریمه: » َفَمْن َبدَّ
]وصیت [ را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر ]گردن [ کسانی است که آن را تغییر 

می دهند« )بقره:181(.
 در خصوص استدالل به این آیه، باید عنوان نمود که وصی حق تغییر و تبدیل وصیت را 
ندارد مگر در موردی که خوف این را دارد که موصی در وصیت خود از حق منحرف شده 
یا گناهی را مرتکب شده باشد و درنتیجه وصیت او موجب پدید آمدن نزاع و کشمکش بین 
ورثه شــود. این آیه به منزله اســتثنا از نفوذ وصیت  است، یعنی هر وصیتی نافذ است و عموم 
این آیه همه نوع وصیتی را شامل می شود و نمی توان آن را محدود به مورد خاصی دانست و 
وصی حق تغییر آن را ندارد مگر در موارد خوف از انحراف و مانند آن، لذا آیه شامل وصیت 
در مورد تزویج صغیر نیز می شود)ع الم ه  ح ل ی  1413 ج 7: 142؛ حلی 1405: 413؛ شهید ثانی 1410 ج 

5: 118؛ محقق کرکی 1414 ج 12: 99؛ انصاری 1415: 142(.
 صاحب ریاض )طب اطب ایی  1418 ج 11: 199( معتقد اســت، آیــه تبدیل  نمی تواند عمومیت 
داشــته باشد؛ زیرا ضمیر در »بدله« به وصیت کردن برای پدر و مادر و خویشان برمی گردد 

و شامل وصیت به تزویج نمی شود.
 شــیخ انصاری )ان ص اری  1415: 142 ؛ روحانی 1412 ج 21: 173( معتقد است، این رد صاحب 
ریاض ضعیف اســت؛ زیرا اخبار مســتفیضه ای1 که مشتمل اســت بر استدالل معصوم، در 
احکام بســیاری از وصیت ها، به عموم این آیه و نه فقط برای والدین و خویشاوند اشاره دارد 
و درواقع باید ضمیر در »بدله« یا به مطلق وصیت ارجاع داده شــود و یا به خصوص وصیت 
برای پدر و مادر و خویشاوند، بنابراین قاعده اقتضا می کند که ضمیر به والدین و خویشاوند 

اختصاص داده نشود و باید آن را عام  و شامل همه اقسام وصیت دانست.
 صاحــب مهذب االحکام )ســبزواری 1413 ج 24: 478( معتقد اســت ایــن آیه داللت بر 

1. »محمد بن علی بن الحســین بإسناده عن حماد بن عیســی، عن حریز، عن محمد بن مسلم، قال : سألت أبا 
 ،

ً
 أو نصرانیا

ً
جعفر علیه السالم عن الرجل أوصی بماله فی سبیل الله؟ قال : أعطه لمن أوصی له به وإن کان یهودیا

وَنُه« )ح رع ام ل ی 1409 ج 19: 337(.
ُ
ل

ِّ
ِذیَن ُیَبد

َّ
ی ال

َ
ُمُه َعل

ْ
َما ِإث ِإنَّ

َ
َما َسِمَعُه ف

َ
ُه َبْعد

َ
ل

َّ
َمن َبد

َ
 یقول: ف

ّ
إّن الله عّز وجل
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صحت والیت وصی در تزویج صغیر و صغیره ندارد و تنها داللت برعدم حق تبدیل دارد آن 
هم موقعی که وصیت صحیح اســت؛ ولی در مورد وصیت به تزویج شک در صحت وجود 
دارد و شــک در صحــت در عدم والیت کفایت می کند، پس برای تمســک به آن وجهی 

نیست.
 این آیه جنبة اســتثنا نســبت به نفوذ مطلق وصیت را دارد و معنای آن این اســت که تا 
زمانی که موصی انحراف نکرده، عمل به وصیت او واجب است، لذا شامل ما نحن فیه که 
وصیت بر تزویج صغیر اســت نیز می شود؛ اما زنجانی معتقد است که این آیه استثنا از مطلق 
وصیت نیســت بلکه بــا توجه به وجود کلمه فاء تفریع، این آیــه همانند دو آیه قبل از خود، 
دربــارة وصیت به مال برای والدین و اقربین اســت و در این آیه اطالق نفوذ وصیت مالی را 
تخصیــص زده و آن را منحصر به صورت عدم وجود انحراف می کند و مفاد آیه اســتحباب 
مؤکد یا وجوب منســوخ اســت، چه اینکه بر اســاس برخی از روایات قبل از جعل قوانین و 
احکام ارث، بر مســلمانان واجب بوده که در هنگام وصیت، مقداری از اموال خود را برای 
والدیــن و اقربای خویش قرار دهند، پس ازآنکه بر اســاس احــکام ارث حقوقی برای آنان 
مقرر گردید، این آیه منسوخ گشت و درنتیجه این آیه نیز دربارة وصیت به مال است و مورد 

وصیت به نکاح را شامل نمی شود )زنجانی 1419 ج 12: 4259(.
2.  آیه »...َ  َیْسَئُلوَنَک َعِن اْلَیتامی  ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم َخْیٌر...« )بقره:220(؛ »درباره یتیمان از تو 

می پرسند، بگو: به صالح آنان کار کردن بهتر است«.
 فرض مســئله نیز این اســت که وصی تشخیص داده است که ازدواج صغیر یا صغیره به 
صالح آنان است و مثاًل اگر فرصت فعلی از دست برود، بعدًا چنین مورد مطلوبی برای آنان 

به دست نمی آید؛ بنابراین اقدام وصی بی مانع است.
 حکیم می گوید: به این آیه نمی توان تمّسک کرد؛ زیرا آیه در مقام تشریع قدرت نیست، 
بلکــه در مقام حّث بر مقدور اســت )طباطبایــی 1416 ج 1: 472(؛ یعنی افــرادی را که قادر بر 
اصالح هستند دعوت می کند تا کاری را که صالح صغار است انجام دهند، اما ناظر به این 

نیست که شخص قادر هست یا نه بنابراین، قدرت را باید از جای دیگر اثبات کرد.
 البته ایشــان توضیح بیشــتری نداده اند و تعبیر ایشان همین است که آیه در مقام حّث بر 

مقدور است؛ اما به نظر می رسد که به گونه ای دیگر باید به استدالل به آیه اشکال کرد.
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 اواًل: درست است که آیه شریفه، اصالح را خیر دانسته و کاری را که دارای مصلحت 
باشــد نیک شمرده اســت؛ ولی صغری و مصداق مصلحت را تعیین نمی کند. اگر عقدی 
شرعًا صحیح انجام گرفت، مصداقی برای اصالح بوده و کار خیر به حساب می آید؛ اما اگر 

آن عقد باطل باشد، قهرًا مصداق عمل ذی مصلحت نیست.
 بــه تعبیر دیگــر، چنانچه آیه از اّول در خصوص تزویج توســط اوصیــاء بحث کرده و 
می فرمود: تزویج صغار به دســت اوصیاء خیر است، استفاده می شد که تزویج و عقد صغار 
مقدور و صحیح اســت؛ ولی چون در مقام رّد توّهم حرمت مداخله در امور یتامی است که 
از وعیدهای قرآنی برای مســلمانان به وجود آمده و اشاره ای به مسئله تزویج اوصیاء به عنوان 
مصداقــی برای اصالح ندارد، بلکه به صورت کلــی، اصالح را خیر معرفی کرده، نمی توان 

از آن استفاده کرد که تزویج صغار به دست اوصیاء از مصادیق عمل ذی مصلحت است.
 البته چون ســؤال و توّهم در مورد امور مالی بوده، صحت اقداماتی نظیر بیع و شــراء و 

تصّرف در اموال را می توان از آن استفاده نمود.
ثانیًا: چنانچه آیه داللت بر مصلحت دار بودن تزویج و مقدور بودن و صحت عقد صغار 
داشــته باشد، یک اشکال نقضی هم می توان به آن وارد کرد و ظاهرًا منظور آقای حکیم نیز 
همین باشــد که می گوید: »اگر ما با تناســب حکم و موضوع آیه را به کســانی که نوعی 
ارتبــاط با یتیم ها دارنــد تخصیص دهیم، باز به اوصیا اختصاص نــدارد، بلکه اولیای عرفی 
یتیمان که شــرعًا هم والیت ندارند، قهــرًا مخاطب آیه فوق هســتند«1 )طباطبایی 1416 ج 14: 
473(؛ زیرا دلیلی ندارد که جواز تزویج، اختصاص به وصی داشــته باشــد و باید قائل شویم 
که تمام مردم حق دارند نسبت به تزویج صغار اقدام نمایند، درحالی که بالاشکال، آیه دارای 
چنین ظهوری نبوده و با ارتکاز عرفی چنین معنایی از آن اســتفاده نمی شود. نه این که عرف 
مفــاد آیه را اثبات خیر بودن تزویج به طورکلی بداند و با قرینه ای، غیر اوصیاء از شــمول آیه 

خارج شده باشد، بلکه آیه اصاًل ظهوری در اثبات خیر بودن تزویج ندارد.
ْقُتُموُهنَّ  3.  روایت ابی بصیر2: ابی بصیر از امام صادق علیه الّسالم در مورد این آیه »َو ِإْن َطلَّ

1. »مع اّنها لو تّمت لم تختّص بالوصّی بل تعّم غیره من االقارب و االجانب«.
2. »عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله علیه الســالم قال: ســألته عن الذی بیده عقــدة النکاح؟ قال: هو االب واالخ 
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ذی  ْو َیْعُفَوا الَّ
َ
ْن َیْعُفوَن أ

َ
ــوُهنَّ َو َقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفریَضًة َفِنْصُف ما َفَرْضُتْم ِإالَّ أ ْن َتَمسُّ

َ
ِمْن َقْبِل أ

کاح«؛ »و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، طالقشــان گفتید، در حالی  ِبَیِدِه ُعْقَدُة النِّ
که برای آنان َمهری معین کرده اید، پس نصف آنچه را تعیین نموده اید ]به آنان بدهید[، مگر 
اینکه آنان خود ببخشند، یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد« )بقره: 237( امام )ع( 
فرمودند: »آن کس که اختیار عقد زن به دســت او بوده یا پدر است، یا برادر یا وصی پدر و 
یا آن کس که از جانب زن یا ولّی زن وکیل است وختیار اموال زن به دست اوست و برای او 

می فروشد و تجارت می کند، پس اگر یکی از اینان مهر را بخشید حالل است.
برخی از فقها معتقدند با توجه به این روایت می توان والیت وصی را ثابت دانست )ع الم ه  

ح ل ی 1413 ج 7: 42؛ روحانی 1412 ج 21: 170(.
در این روایت اشــکال شــده اســت که برادر هیچ والیتی ندارد و چــون در این روایت 
برادر را ذکر کرده اســت نشان دهنده عدم اعتبار این روایت است که در جواب این اشکال 
گفته شده است که این روایت برای جایی که برادر وصی یا وکیل قرار داده شده است، حمل 

می شود )نجفی1404 ج 29: 190؛ سبزواری 1413 ج 24: 277؛ شهید ثانی 1410 ج 5: 118(.
4. روایت عیاشــی1: در تفسیر عیاشی روایتی نقل شده اســت که ابی بصیر از ابی عبدالله )ع( 
کاح « ســؤال می پرســد و امام )ع( پاسخ می دهد که  ذی ِبَیِدِه ُعْقَدُة النِّ دربارة تفســیر آیة » الَّ
»کســی که گرة نکاح در دســت اوســت همان برادر و پدر و مردی است که به او وصیت 
شده است و همچنان که مجاز است در اموال او تصرف نماید در این امر نیز والیت خواهد 
داشــت«، در توضیح این تعلیل می توان گفت که از اجازه بیع کشــف وکالت مطلق داشتن 
شخص شده و لذا قهرًا به همان مناطی که بیع در مال دختر نافذ بوده )یعنی وکالت( به همان 
مناط ازدواج وی هم نافذ است و موکل پس از اجرای عقد توسط وکیل نمی تواند ابراز عدم 

رضایت کند.

والرجــل یوصی الیه، والذی یجوز أمره فی مال المرأة فیبتاع لها ویشــتری فأی هــؤالء عفا فقد جاز«)ح رع ام ل ی  
1409 ج 20: 283؛ شیخ صدوق 1413 ج 3: 506(.

 « قال: هو األخ و األب و الرجل 
ِ

کاح ُة النِّ
َ

د
ْ

ِذی ِبَیِدِه ُعق
َّ
َوا ال

ُ
ْو َیْعف

َ
1. »عن أبی بصیر عن أبی عبد الله )ع(  فی قول الله »أ

الذی یوصی إلیه- و الذی یجوز أمره فی ماله بقیمة- قلت له: أ رأیت إن قالت ال أجیز ما یصنع قال: لیس ذلک لها 
أ تجیز بیعه فی مالها و ال تجیز هذا«)عیاشی 1380ج 1: 125-126(.
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 5. روایت عبدالله بن سنان1: که از ابی عبدالله )ع( نقل می کند که حضرت فرمودند: »کسی 
که گرة ازدواج به دست اوست، همان ولی امر آن هاست«.

6.  روایــت رفاعة2: که می گوید از ابی عبدالله )ع( دربارة کســی که گرة ازدواج به دســت 
اوست سؤال کردم، پس حضرت فرمودند: »ولی ای است که برخی را اخذ و برخی دیگر را 

ترک می کند و برای او جایز نیست که همة آن ها را رها سازد«.
کاح « واردشده، استدالل  ذی ِبَیِدِه ُعْقَدُة النِّ نراقی دربارة دو روایت که در تفسیر آیة » الَّ
کرده و فرموده اســت: منظور از کسی که عقده نکاح )گره ازدواج( به دست اوست، ولی 
زن اســت که امور مربوط به زن در دســت اوست و وصی شــخص نیز که امور فرزندان در 
دســت اوست، ولی آن هاست و مصداق آیه شریفه خواهد بود که موردبحث ماست. پس او 

می تواند صغیره را عقد کند )نراقی 1415 ج 16: 124(.
کاح« گفته اند )زنجانی 1419 ج 12: 4260(،  ذی ِبَیِدِه ُعْقَدُة النِّ برخی دیگر نیز در تفسیر » الَّ
مراد از آن »ولی امرها« یا »الولی الذی یأخذ بعضًا و یترک بعضًا« اســت، ممکن اســت به 
این روایات نیز به این تقریب استدالل شود که مراد از »ولی امرها« کسی است که نسبت به 
غالب امور زن و مسائل مالی والیت داشته باشد و چون شارع در این روایات به چنین کسی 
حق تزویج و به تبع، حق عفو داده و وصی و کســی که او را قیم بر امور صغار قرار داده اند 

ولی امر غالب امور آن هاست پس به جعل شارع او حق تزویج آن ها را نیز دارد.
بدیهی اســت صحت استدالل به این روایات، دیگر به تصریح موصی  به اینکه وصی حق 
تزویج صغار را هم دارد نیازی ندارد، همین که او را قیم در امور قرار داد به حکم شارع او حق 
تزویج هم دارد. بلکه ممکن است اطالق روایت را شامل موردی دانست که موصی تصریح 
کرده که وی حق تزویج صغار را ندارد، ولی شــارع برای وصی چنین حقی قائل باشــد؛ اما 
می توان به این اســتدالل این چنین مناقشــه وارد کرد که این اســتدالل مبتنی بر این است که 
منظور از »ولی امرها« کســی باشــد که در غالب امور زن والیت دارد تا شامل وصی گردد. 

1. »أبی عبدالله علیه السالم قال : الذی بیده عقدة النکاح هو ولی أمرها« )حر عاملی 1422 ج 20: 282(.
2. »قال : ســألت أبا عبدالله علیه السالم عن الذی بیده عقدة النکاح؟ فقال : الولی الذی یأخذ بعضا ویترک 

بعضا ، ولیس له أن یدع کله«)حرعاملی 1409 ج20: 282(.
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درحالی که چنین ظهوری در کار نیست، بلکه به تناسب حکم و موضوع می توان گفت مراد 
از »ولی امرها« در تفســیر آیۀ شــریفه کسی است که در خصوص امر ازدواج و امور مربوط 
به آن والیت داشــته باشــد و والیت داشــتن وصی در امر تزویج اّول الکالم است. از سوی 
دیگر نفس این ادعا که وصی در غالب امور، حق تزویج صغار را دارد بسیار بعید است؛ زیرا 
اگر کســی در حال حیات خود، شخصی را در امور مالی  صغیره اش وکیل کند بااینکه تمام 
امور مالی آن صغیره به دســت او قرارگرفته لکن هیچ گاه او شــرعًا حق تزویج آن صغیره را 
بدون اذن پدرش ندارد. حال اگر کســی که در حال حیات صرفًا متصدی امور مالی صغیره 
اســت نتواند او را تزویج کند چگونه می توان گفت شارع به وصی ای که فقط متصدی امور 
مالی صغار پس از فوت پدرشان شده، چنین حقی داده است؟ اگر مراد از »ولی امرها« که 
کاح« آمده، کســی باشد که صرفًا در امر نکاح والیت دارد  ذی ِبَیِدِه ُعْقَدُة النِّ در تفســیر »الَّ
الزمه اش ضرورت بشــرط المحمول است و فایده ای بر این تفسیر مترتب نخواهد بود، چون 
معنای جمله این اســت که کسی که والیت شرعی بر امر ازدواج داشته باشد، والیت شرعی 
بر امر ازدواج دارد و این جمله لغو اســت. فایدۀ آن دفع مطلبی اســت که برخی از عامه به 
ذی ِبَیِدِه ُعْقَدُة  آن معتقدند. عده ای مانند طبری در تفســیر آیة شــریفه می گویند مراد از »الَّ
کاح« شوهر است و عفو او را به معنای عفو از نصف مهری که پرداختنش به خاطر طالق  النِّ
پیش از دخول بر او واجب نیست گرفته می گوید آیه، طالق غیر مدخوله را موجب تنصیف 
مهریه دانســته مگر اینکه زوجه از این نصــف هم عفو کند یا زوج مهریه را تنصیف نکند و 
ذی ِبَیِدِه  تمام آن را به او بپردازد، لذا روایات ما در مقام دفع این نظریه فرموده اند مراد از »الَّ
کاح« زوج نیســت بلکه کســی است که امر نکاح به دســت اوست ؛یعنی یا خود  ُعْقَدُة النِّ
زوجه و یا ولی او از نصف مهریه صرف نظر کنند و آن را بخشــیده و از زوج هیچ مقدار از 
آن  را نگیرنــد«. پس ادله ای کــه تاکنون ذکر کردیم هیچ یک برای اثبات جواز تزویج صغار 

توسط وصی کافی نیست.
7. روایت محمد بن مســلم1: روایت دربارة شــخصی اســت که به کســی دربارة فرزندش 

1. »عــن أحمد بن محمد ، عن علّی بن الحســن ، عن الحســن بــن علی بن یونس، عن مثنی بــن الولید ، عن 
محمد بن مســلم ، عن أبی عبد الله علیه السالم أّنه ُسئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند 
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وصیــت کرده و به او اذن داده که با امــوال او کار کند و منافع آن را بین خود و فرزندان او 
تقســیم نماید که حضرت می فرمایند: مانعی نــدارد چون پدر آن ها درحالی که زنده بوده به 
او اجازه داده اســت. مرحوم آقای خویی فرموده  است: مقتضای عموم تعلیل »إّن اباهم قد 
اذن له و هو حّی«  این اســت که همان اختیاراتی که شخص نسبت به صغار در حال حیات 
دارد- مثــل تصرف در اموال و عقد صغیرة و ...- و می تواند آن را به دیگری واگذار کند، 

بعد از وفات نیز با وصیت، به وصّی او منتقل می گردد و نافذ است.
     البته این نکته را ایشان متذکر نشده اند که در تصرفات پدر و جد نسبت به صغیر عدم 
مفســده کافی است ولی شرط تصرف دیگران در مال صغیر مصلحت داشتن است، زیرا در 
روایاتی که در باب وصی و امثال آن واردشده، این معنا هست که اگر بخواهند در مال صغیر 
و ... تصرف کنند تنها عدم مفســده کافی نیســت و مصلحت داشتن معتبر است و اگر این 

ادّله نبود با تمسک به اطالق عدم المفسدة را کافی می دانستیم.
8. اقتضاء حکمت و مصلحت: برخی از فقها )ع الم ه  ح ل ی 1413 ج 7: 142؛ شــهید ثانی 1410 ج 
5: 118( معتقدند گاهی نیاز و ضرورت منجر به تزویج می شــود؛ زیرا تحصیل کفو همیشــه 
امکان پذیر نیست، پس حکمت و مصلحت کودک اقتضا می کند که والیت در امر ازدواج 
او برای وصی ثابت باشــد. البته قابل ذکر اســت برخی از فقها )نجفی 1404 ج 29: 189؛ محقق 

کرکی 1414 ج 12: 97( معتقدند صغیر به ازدواج نیازی ندارد.
9. اصــل: برخی از فقها معتقدنــد اصل بر جواز و عدم مانع بر والیت وصی اســت )ع الم ه  

ح ل ی 1413 ج 7: 142(.
10. قیاس: عالمه معتقد اســت همان طور که پدر حــق انتخاب وصی برای کودک در مال 
را دارد پــس در امــر ازدواج او هم این حق وجــود دارد و می تواند وصی تعیین کند که البته 

این گونه بیان مرحوم عالمه، نشان از قیاس کردن ایشان است )ع الم ه  ح ل ی 1413 ج 7: 142(.
11. مفهوم وصیت: آیت الله مکارم )مکارم شیرازی 1386 ج 2: 50( معتقد است وصی می تواند 
ْوُفوا ِباْلُعُقود« 

َ
در تمــام امور دخالت  کند و حافظ تمام منافع کودک اســت و به مقتضــی »أ

الوصیــة أن یعمل بالمال ، وأن یکون الربح بینــه وبینهم، فقال : ال بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فی ذلک وهو 
حی«)حرعاملی 1409 ج 19: 427(.



93 محمدحسن حائری و همکاران: پژوهشی پیرامون والیت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با ...

)مائــده:1( شــارع او را قرار داده تا آن کودک را سرپرســتی کند، پس بایــد به عقد خود وفا 
کنــد و در تمام امور کودک نه فقط در اموال او، دخالت کند. البته عده ای معتقدند والیت 
پدر در حال حیات قابل واگذاری نیســت، پس چگونه بعــد از موت می خواهد این والیت 
را واگــذار کند؟ که آیت الله مکارم در پاســخ می گوید: در حــال حیات دلیلی برای جواز 
ْوُفوا ِباْلُعُقوِد و عموم 

َ
واگذاری نیســت؛ ولی در حال ممات دلیل شــرعی وجود دارد )عموم أ

ْوُفوا ِباْلُعُقود« در اینجا 
َ
ادله وصیت(. قابل ذکر اســت شــیخ انصاری معتقد است عموم آیه »أ

مفید نیست؛ زیرا در انعقاد و صحت چنین عقدی شک وجود دارد)ان ص اری  1415: 142(.

5. بیان ادله قائلین به عدم والیت
1. روایت اســماعیل بن بزیع: آنچه از این روایت به طــور خالصه می توان بیان کرد که عقد 
عموی اول که وصی نیز بوده است، فضولی به حساب آمده و گفته اند برای صحت آن دختر 
باید اجازه دهد و درحالی که او عقد دوم را اجازه داده لذا عقد اول باطل می شــود و ازاینجا 

استفاده می شود که وصی نمی تواند صغیره را تزویج نماید1.
      عالمــه حلــی )ع الم ه  ح ل ی  1413 ج 7: 141( مطرح می کنــد برخی از فقها معتقدند این 
روایت داللت بر این می کند که تزویج هایی که وصی انجام داده است همگی فضولی است 
و حق تزویج نداشــته اســت. صاحب جواهر )نجفی 1404 ج 29: 90( معتقد است این روایت 
مضمر اســت و بعضی از روایات بنا به تقیه، تعلیل و...علت تام نیستند... روحانی در پاسخ 
می گوید وقتی که ابن بزیع با قطع این روایت را مطرح می کند، قابل پذیرش است؛ زیرا او از 

بهترین اصحاب است و از غیر معصوم نقل نمی کند)روحانی 1412 ج 21: 177(.
   در استدالل به این روایت که عقد وصی را فضولی دانسته است گفته شده است که این 
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روایت داللت می کند بر اینکه اجازة عقد دوم توسط صغیره پس از بلوغ و تقدیم آن بر عقد 
اول دلیل بر این اســت که عقد اول )عقد وصی( نیز عقد فضولی محســوب شده است پس 

عقد وصی همانند هر اجنبی دیگر صحیح نیست و محتاج به اجازه می باشد.
پاســخ: اگر سائل ســؤال خود را به این شکل از امام علیه الســالم می پرسید که آیا عقد 
وصی صحیح اســت یا نه و در پاسخ، عقد او را فضولی محسوب می کردند، می توانستیم به 
اطالق آن تمسک کنیم و عقد وصی ای را که حتی در خصوص نکاح هم به او وصیت  شده 
است فضولی بدانیم، ولی در این روایت عقد اول را خود سائل فضولی )که محتاج به اجازه 
است( فرض کرده است؛ و از جهت دیگر سؤال کرده است، در این صورت روایت اطالق 
نســبت به تمام موارد عقــد وصی ندارد چون در روایت فرض شــده که عقد وصی فضولی 
بوده و علت آن هم معلوم نیست که آیا به خاطر عدم رعایت مصلحت یا اختصاص وصایت 
تنها در امور مالی بوده یا اینکه چون به طورکلی عقد وصی فضولی محســوب می شــود آن را 
محتاج به اجازه  دانســته است، لذا اطالق ندارد که بتوان به آن تمسک کرد و عقد وصی را 

مطلقًا فضولی دانست.
2.  صحیــح حذاء1: برخی از فقها )موســ وی ع ام ل ی 1411 ج 1: 66؛ روحانــی 1412 ج 21: 170؛ 
ان ص اری 1415: 143( معتقدند در این روایت که امام فرموده است اگر پدر آن دو صغیر آن ها را 
به عقد هم در آورده باشند از یکدیگر ارث می برند پس مفهوم این روایت این است که زمانی 
که غیر پدر مثاًل وصی آن ها را به تزویج یکدیگر درآورده اســت از یکدیگر ارث نمی برند، 
پس این نشــان دهندة عدم ثبوت والیت وصی اســت و البته به غیراز مفهوم شــرط بودن این 
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روایت، ازآنجایی که تفصیل قاطع شــرکت اســت، پس در این روایت معصوم کالم خود را 
در برابر اطالق کالم ســؤال کننده تفصیل داده اســت، یعنی وقتی ذکر می شود که اگر پدر 
تزویج کرده اســت این نشــان دهندة این اســت که غیر از پدر، دیگری والیت ندارد و ما به 
قرینه روایات دیگر، جد را نیز ملحق می نماییم و مراد از پدر مع الواســطه و بالواسطه است و 

این انحصار،  والیت دیگران ازجمله وصی را نفی می کند.
3. صحیحه محمد بن مسلم1: برخی از فقها معتقدند بنا به این روایت اگر غیر از پدر و 
مادر کودکان را به عقد یکدیگر دربیاورند، عقد صحیح نیســت و از هم ارث  نمی برند پس 
والیت وصی هم ثابت نیست. خویی )خویی 1418 ج 33: 245( معتقد است در این روایت پدر 
و مادر به عنوان مثال ذکرشــده اســت و درواقع منظور این است که اگر کسی که ولی است، 
کودکان را به ازدواج یکدیگر درآورده باشــد آن ها از هم ارث می برند که شــامل وصی هم 
می شود؛ زیرا خصوصیتی در پدر و مادر نیست و تنها از جهت مصداق روشن این ها را ذکر 

کرده است.
4. صحیحه دیگر از محمد بن مسلم2: مفهوم روایت این است که تزویج نمودن از طرف 

کسی غیر از »ابوان«، جایز نیست، پس عقد وصی هم صحیح نیست.
5. صحیحه دیگر از محمد بن مســلم3: اگر عقدی صحت تأهلی داشــت پدر می تواند 
اجــازه ندهــد و آن را به هم بزند، اما دیگــران نمی توانند، پس معلوم می شــود آن ها والیتی 

ندارند.
6. روایت عبیدة بن زراره4: در این روایت امام )ع( می فرمایند: »اگر پدران آن دو )صغیر 
و صغیره( کســانی باشــند که آن دو را تزویج می نمایند، پس صحیح است«، این روایت نیز 
مفهــوم روشــنی دارد که بین پدر و مادر و بین دیگران تفصیــل وجود دارد و آن ها با برادر و 

1. »عن محمد بن مســلم، عن أبی جعفر علیه الســالم فی الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان؟ فقال : إذا کان أبواهما 
اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل یجوز طالق االب؟ قال: ال« )حر عاملی 1409 ج 20: 292(.

2.»قال: ســألت أبا جعفر علیه الســالم عن الصبی یزوج الصبیــة، قال : إن کان أبواهما اللــذان زوجاهما فنعم 
جائز«)حرعاملی 1409 ج 20: 277(.

 األب«)حرعاملی 1409 ج 20: 273(.
ّ

3. »عن ابی جعفر علیه السالم قال: ال ینقض النکاح اال
4. »إن کان أبواهما هما اللذان زّوجاهما فنعم«)حرعاملی 1409 ج26: 220(.
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عمــو و ... تفــاوت دارند. غیر از پدر و مادر اگر عقد کننــد ارث نمی برند و درنتیجه عقد 
آن ها فضولی است.

7. صحیحه منصور بن حازم1: عموم روایت اقتضا می کند که حتی پدر و مادر هم حق 
تزویج صغیره را ندارند که با تخصیص، آن ها خارج می شــوند لکن وصی تحت عموم باقی 

می ماند.
8. روایــت دعائم االســالم2، صحیحه ابن ابــی یعفور3 و روایت داود بن ســرحان4 که 
مقتضای هر ســه روایت این اســت که دختران صغیره باکره، جز با رضایت و اذن پدرشــان 
نمی تواننــد ازدواج کننــد و صغیره ای که پدر ندارد رضایت خود او معتبر اســت و دیگری 

نمی تواند او را عقد کند.
اســتدالل به این روایات: برخی روایات همچون روایت منصور بن حازم داللت می کند 
که هر کس بدون استیمار از باکره، او را تزویج کند عقدش صحیح نیست »تستأمر البکر و 
غیرها و ال تنکح اال بامرها«، البته پدر با دلیل خاص از این عموم خارج شــده، ولی دیگران 

ازجمله وصی داخل در عموم بوده و عقدش باطل است.
پاســخ: اواًل این روایات در خصوص دختر بالغ رشــید واردشده اســت و ناظر به مورد 
اصلی کالم ما نیســت؛ زیرا موضوع اســتیمار تنها در فرضی تحقق پیدا می کند که دختر  به 
حد بلوغ رســیده باشد؛ اما صغیره یا مجنونه که محل اصلی بحث ماست اصاًل صالحیت و 
زمینة آن را ندارند و استیمار از آن ها بی معناست و ظاهر روایت، آن است که در همان زمان 
از دختر استجازه می شود، نه این که صبر می کنیم تا دختر بالغ شود، بعد از او اجازه بگیریم.

ثانیًا: برفرض اینکه شــامل مورد کالم ما هم شــود، می توان اینگونه پاســخ داد که عرفًا 
تزویج وصی مانند تزویج وکیل جزء تزویج اب )تســبیبًا( محســوب می شــود پس خود آن 
ادله ای که پدر را از روایات اســتیمار از باکره استثناء کرده، برای تصحیح عقد وصی کافی 

1. »عن أبی عبدالله علیه السالم قال : تستأمر البکر وغیرها وال تنکح إال بأمرها«)حرعاملی 1409ج 20: 284(.
ی الله علیه وآله ( ، أنه نهی أن تنکح المرأة حتی تستأمر« )محدث نوری 1408 ج 14: 319(.

ّ
2. »عن رسول الله ) صل

3. »عن أبی عبدالله علیه السالم قال : ال تنکح ذوات اآْلباء من االبکار إال باذن آبائهن«)حرعاملی 1409 ج 20: 277(.
ی« )شــیخ 
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صدوق 1413 ج 3: 397(.
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است.
عــالوه بر این که تعلیل در روایت محمد بن مســلم »ال بأس به مــن اجل ان اباه قد اذن 
لــه و هو حی« اقتضا می کند افعالی کــه  وکیل یا وصی انجام می دهند، در حکم فعل خود 
پدر تسبیبًا محسوب می شود؛ یعنی این روایت بالظهور یا بالحکومه داللت می کند که افعال 

تسبیبی که وصی یا وکیل انجام می دهند، در حکم فعل خود پدر است.
صاحــب جواهــر و حکیم و خویی می گویند، ذکر »اب« در ایــن روایات از باب مثال 
اســت به قرینة اینکه جّد که در آن ها نامی از او برده نشده نیز والیت داشته و عقد او مسلمًا 
صحیح اســت، لذا منافات ندارد که وصی نیز مانند پدر بتواند صغیره را تزویج کند. ازنظر 
زنجانی، والیت اب که در مورد دختر نافذ است اعم از اعمال والیت او بالمباشرة یا بالتسبیب 
است، خواه پدر خودش تزویج کند یا دیگری را در آن کار وکیل کند، عرف تزویج را در هر 
دو صورت مســتند به پدر می داند لذا چون تزویج وصی با اذن پدر و لو پس از فوتش تسبیبًا 
به او مستند است، اگر دلیلی وجود داشت که تزویج وصی را صحیح می دانست این روایات 

منافاتی با آن نخواهد داشت )زنجانی 1419 ج 12: 4262(.
بــه دیگر بیان، همچنان کــه صحت عقد وکیل پدر، با ادله حاضر والیت در پدر منافاتی 
ندارد، صحت عقد وصی ای که از سوی پدر حق تزویج یافته، با چنین ادله ای منافات ندارد.

پرواضح اســت که همین جواب برای صحیحة محمد بن مســلم کــه توارث زوجین از 
یکدیگر- که الزمة صحت عقد آن هاست- را منحصر در تزویج پدر و جد دانسته است نیز 
کافی است چون عنوان تزویج پدر و جد، بر تزویج وصی از جانب آن ها نیز صدق می کند.

قانون در ارتباط با والیت وصی در تزویج صغیر و صغیره جانب سکوت را اختیار نموده 
اســت؛ اما برخی از حقوقدانان همچــون جعفری لنگرودی والیت وصی نســبت به تزویج 
صغیــر و صغیره را پذیرفته اند و بر این نظرند که اگر ازدواج کردن صغیر به جهت مصلحت 
و ضرورتی باشد، وصی می تواند در این امر والیت داشته و دخالت نماید هرچند که در متن 

قانون صراحتًا در این زمینه به او اذن داده نشده باشد )جعفری لنگرودی 1365: 338(.
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نتیجه گیرى
 ادله ای که برای عدم صحت تزویج صغار توســط وصی به آن ها تمســک شــده، مخدوش 
است. از آن طرف ادله ای هم که برای صحت تزویج او ذکرشده، قریب به اتفاق مورد مناقشه 
اســت، البته عموم تعلیل در روایت محمد بن مسلم برای استدالل تمام است؛ بنابراین، حق 
این است که تزویج صغار توسط وصی صحیح است، ولی باید موصی )با اطالق یا تصریح( 
خصوص نکاح صغار را در وصیت قید کرده باشــد تا عقدش نافذ باشد، چون حتی اگر ما 
کاح« واردشده و وصی را به طور مطلق ازجملۀ  ذی ِبَیِدِه ُعْقَدُة النِّ روایاتی را که در تفسیر »الَّ
آن ها شمرده است مورد خدشه  قرار نداده و داللت آن ها را تمام بدانیم، باید به لحاظ تناسب 
حکم و موضوع تنها تزویج وصی ای را صحیح بدانیم که در خصوص نکاح هم به او توصیه 
کرده باشــند؛ اما اگر او را تنها در امور مالی و یا عمدة امور صغار وصی قرار داده باشــند، 

دلیلی بر صحت تزویج او نداریم.
بنابراین با ادله ای که بیان شد و نقد و بررسی آن ها، برخالف نظر امام خمینی که مطلقًا 
قائل بــه عدم والیت وصی در تزویــج صغار بودند، تزویج صغار توســط وصی در صورت 

تصریح موصی بدان صحیح است.

منابع
امام خمینی،سید روح الله. )1379( تحریر الوسیلة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  -

خمینی، چاپ اول.
ابن فارس، احمد. )1404 ق( معجم مقائیس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی  -

حوزه علمیه قم.
اصفهانی، محمدحسین. )1418 ق( حاشیة کتاب المکاسب، قم: انوار الهدی. -
انصاری، مرتضی بن محمدامین. )1415 ق( کتاب النکاح، قم: کنگره جهانی بزرگداشت  -

شیخ اعظم انصاری.
بحرالعلــوم، محمــد بن محمدتقــی. )1403 ق(، بلغــة الفقیه، تهران: منشــورات مکتبة  -

الصادق.
بحرانی، یوســف بن احمد. )1405 ق( الحدائق الناضرة فــی احکام العترة الطاهرة،  -



99 محمدحسن حائری و همکاران: پژوهشی پیرامون والیت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با ...

قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
تهرانی، محمدحسین. )1418 ق( والیة الفقیه فی حکومة االسالمیة، بیروت: دارالحجة  -

البیضاء.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. )1365( ارث و وصیت، تهران: انتشارات دارالفکر. -
جوهری، اســماعیل بن حماد. )1410 ق( الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت:  -

دار العلم للمالیین.
حــر عاملی، محمد بــن حســن. )1409 ق( وســائل الشــیعة، قم: مؤسســه آل البیت  -

علیهم السالم.
 حســن پور، داود. )پاییز1400( »بررسی فقهی والیت مادر و جد مادری بر صغیر در امر  -

ازدواج از دیدگاه امامیه«، فصلنامه پژوهش های حقوقی قانون یار، سال پنجم، شماره 
19، صص454-465. 

حلی، یحیی بن سعید. )1405ق( الجامع للشرائع، قم: موسسة سید الشهداءالعلمیة. -
خویی، ابوالقاســم. )1418 ق( موســوعة االمام خویی، قم: موسســة احیاء آثار االمام  -

خوئی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )1412 ق( مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالعلم. -
روحانی، محمدصادق. )1412 ق( فقه الصادق )ع(، قم: دارالکتاب-مدرسه امام صادق )ع(. -
 زرگوش نســب، عبدالجبار و محدثــه آبیار. )بهار و تابســتان 1398( »والیت حاکم بر  -

تزویج و طالق صغیر از نظر امامیه و اهل ســنت«، نشریه فقه و مبانی حقوق اسالمی، 
سال پنجاه و دوم، شماره 1، صص83-105.

- زنجانی، موسی. )1419 ق( کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی رای پرداز. -
سبزواری، عبداالعلی. )1413 ق( مهذب االحکام، قم، مؤسسه المنار. -
شــهید اول، محمد بن مکی. )1417 ق( الدروس الشــرعیة فی فقه االمامیة، قم: دفتر  -

انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
________ .)1410 ق( اللمعة الدمشقیة فی فقه االمامیة، قم: دفتر انتشارات اسالمی  -

وابسته به حوزه علمیه قم.
________ . )1414 ق( غایة المراد فی شــرح نکت االســالم، قم: انتشــارات دفتر  -



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و چهار / بهار 1401/ صص 105-75پژوهشنامۀ متین100

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
شــهید ثانی، زین الدین بن علی. )1410 ق( الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشقیة،  -

قم: کتابفروشی داوری.
_________.)1413 ق( مســالک االفهام الی تنقیح شــرائع االســالم، قم: مؤسسه  -

المعارف االسالمیه.
شــیخ صــدوق، محمد بن علی بن بابویــه. )1413 ق( مــن الیحضره الفقیــه، قم: دفتر  -

انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 شــیخ طوسی، محمد بن حسن. )1407 ق( الخالف، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته  -

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
_________. )1387 ق( المبســوط فــی فقــه االمامیه، تهــران: المکتبه المرتضویه  -

االحیاء آالثار الجعفریه.
طباطبایــی، علی بــن محمدعلی. )1418 ق( ریاض المســائل، قم: مؤسســه آل البیت  -

علیهم السالم.
طباطبایی، محسن. )1416 ق( مستمسک عروة الوثقی، قم: مؤسسه دار التفسیر. -
عالمه حلی، حسن بن یوسف. )1410ق( ارشاداالذهان الی احکام االیمان، قم: دفتر  -

انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
_________. )1420 ق( تحریــر االحــکام الشــرعیة علــی مذهــب االمامیة، قم:  -

مؤسسه امام صادق )ع(.
_________. )1414 ق( تذکرة الفقها، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم. -
_________. )1413 ق( مختلف الشــیعة فی احکام الشــریعة، قم: دفتر انتشــارات  -

اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عیاشی، محمد بن مســعود.)1380ق( التفسیر، با تحقیق ســید هاشم رسولی محالتی،  -

تهران: المطبعة العلمیه، چاپ اول، دو جلدی.
فاضل لنکرانی، محمد. )1424 ق( تفصیل الشــریعة فی شــرح تحریر الوســیلة )کتاب  -

النکاح(، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم.
فاضــل مقداد، مقــداد بن عبداللــه. )1404 ق( التنقیح الرائع لمختصر الشــرائع، قم:  -



101 محمدحسن حائری و همکاران: پژوهشی پیرامون والیت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با ...

انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
فیومی، احمد بن محمــد. )بی تا( المصباح المنیر فی غریب الشــرح الکبیر للرافعی،  -

قم: منشورات دار الرضی.
کلینی، محمد بن یعقوب. )1407 ق( االصول من الکافی، تهران: دارالکتب االسالمیه. -
محدث نوری، میرزاحســن. )1408 ق( مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل،  -

بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
محقق حلی، جعفر بن حسن. )1408 ق( شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام،  -

قم: مؤسسه اسماعیلیان.
محقــق کرکی، علی بن حســین. )1414 ق( جامــع المقاصد فی شــرح القواعد، قم:  -

مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
مکارم شــیرازی، ناصر. )1386( انوار الفقاهة )کتاب النکاح(، تهران: مؤسسه تنظیم و  -

نشر آثار امام خمینی.
موســوی عاملی، محمد بن علــی. )1411 ق( نهایة المرام فی شــرح مختصر شــرائع  -

االسالم، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
نجفی، محمدحســن بن باقر. )1404 ق( جواهرالکالم فی شــرح شــرائع االســالم،  -

بیروت: دار احیاء التراث العربی.
نراقــی، احمد بن محمدمهدی، )1415 ق( مســتند الشــیعة فی احکام الشــریعة، قم:  -

مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
واســطی، محمد مرتضــی. )1414 ق( تاج العروس مــن جواهر القامــوس، بیروت:  -

دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم. )1409 ق( العروة الوثقی، بیروت: مؤسســه االعلمی  -

للمطبوعات.
 - Allameh Helli, Hassan bin Yusuf. )1987( Irshad al-Azhan Ila Ahkam 

Al Iman, Qom: Islamic publishing house affiliated with the community 
of teachers of the seminary of Qom )In Arabic(.

 - __________. )1993( Al-Shia’a fi Ahkam al-Sharia’a, Qom: Islamic 



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و چهار / بهار 1401/ صص 105-75پژوهشنامۀ متین102

Publications Office affiliated with the Qom Seminary Teachers’ Soci-
ety )In Arabic(.

 - ___________. )2000( Tahrir al-Ahkam al-Sharia Ala Madhhab 
al-Imamiya, Qom: Institute of Imam Sadiq )a.s.( )In Arabic(.

 - ___________. )1994( Tazkira al-Fiqha, Qom: Al-Ahl-Bayt Institute 
)In Arabic(.

 - Ansari, Morteza bin Mohammad Amin. )1995( Kitab Al-Nikah, Qom: 
World Congress of Commemoration of Sheikh Azam Ansari )In Ara-
bic(.

 - Bahrani, Yusuf bin Ahmad. )1985( Al-Hadaiq al-Nadrah fi Haqam al-
Utrah al-Tahira, Qom: Islamic Publications Office affiliated with the 
Qom Seminary Society of Teachers )In Arabic(.

 - Bahrul Uloom, Mohammad bin Mohammad Taqi. )1983( Baleghat 
al-Faqih, Tehran: Charters of Al-Sadiq School )In Arabic(.

 - Fayoumi, Ahmad bin Mohammad. )n.d( al-Mesbah al-Munir fi Ghar-
ib al-Sharh al-Kabeer by Al-Rafai, Qom: Dar al-Razi’s book )In Ar-
abic(.

 - Fazel Lankarani, Mohammad. )2008( Description of the Shari’ah in the 
description of Tahrir al-Wasila (Kitab al-Nikah), Qom: Jurisprudence 
center of Imams Athar )In Arabic(.

 - Fazel Meqdad, Meqdad bin Abdullah. )1984( Al-Tanqih al-Rae for 
the Abbreviated Al-Shar’ee, Qom:Publications of Ayatollah Murashi 
Najafi Library )In Arabic(.

 - Hasanpour, Daud. )Autumn 1400( “Jurisprudential examination of the 
guardianship of the mother and maternal grandfather over the minor in 
the matter of marriage from the perspective of the Imamiyyah”, Qanun 
Yar Legal Research Quarterly, Year 5, Number 19, pp. 454-465 )In 
Persian(.

 - Helli, Yahya bin Saeed. )1984( Al-Jame Leshara-e, Qom:Seyed Sho-



103 محمدحسن حائری و همکاران: پژوهشی پیرامون والیت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با ...

hada instittute )In Arabic(.
 - Horre Amoli, Mohammad bin Hassan. )1989( Wasael al-Shi’a, Qom: 

Ahl-Al-Bayt Institute, peace be upon them )In Arabic(.
 - Ibn Babouyeh, Mohammad bin Ali. )1993) Man La Yahdrah al-

Faqeeh, Qom: Islamic Publications Office affiliated with Qom Semi-
nary Teachers Society )In Arabic(.

 - Ibn Fares, Ahmad. )1984( Ma’jam al-Maqais al-Legha, Qom: Publi-
cations of the Islamic Propaganda Office of Qom Seminary )In Arabic(.

 - Isfahani, Mohammad Hossein. )1998( Margin of Kitab al-Makasib, 
Qom: Anwar al-Hoda )In Arabic(

 - Jaafari Langroudi, Mohammad Jaafar. )1986( Inheritance and Will, 
Tehran: Dar al-Fekr Publications )In Persian(.

 - Johari, Ismail bin Hammad. )1990( Sehah Taj al-Lagha and Sehah 
al-Arabiyyah, Beirut: Dar-e-Alam Lel-Mulayin )In Arabic(.

 - Khoei, Abulqasem. )1998( Encyclopedia of Imam Khoei, Qom: Insti-
tute for Revival of Imam Khoei’s Works)In Arabic(.

 - Khomeini, Seyyed Roohollah. )2000( Tahrir-Al Vasilah, Tehran: 
Imam Khomeini Editing and Publishing Institute, First edition )In Ar-
abic(.

 - Koliny, Mohammad bin Yaqub. )1987( Al-Kafi, Tehran: Dar al-Ku-
tob al-Islamiya )In Arabic(.

 - Makarem Shirazi, Nasser. )2007( Anwar al-Fiqahah (Kitab Nikah), 
Tehran: Imam Khomeini Editing and Publishing Institute )In Persian(.

 - Moghniye, Mohammad Javad. )2001( Fiqh al-Imam al-Sadiq (A.S), 
Qom: Ansarian Institute )In Arabic(.

 - Mohaqeq Helli, Jafar bin Hassan. )1988( Shrae Al Islam fi Masail Al 
Halal va Haram, Qom: Ismailian Institute )In Arabic(.

 - Mohaqeq Karaki, Ali bin Hossein. )1994( Jami al-Maqasid fi Sharh Al 



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و چهار / بهار 1401/ صص 105-75پژوهشنامۀ متین104

Qavaed, Qom: Al-Ahl-Bayt Institute )In Arabic(.
 - Mousavi Amoli, Mohammad bin Ali.)1991( Nahayya al-Maram in a 

brief description of Sharia al-Islam, Qom: Islamic Publications Office 
affiliated with the Qom Seminary Society of Teachers )In Arabic(.

 - Muhaddith Nouri, Mirzahasan. )1988( Mustadrak al-Wasail and Mus-
tanbat al-Masal, Beirut, Al-Ahl-Bayt Institute )In Arabic(.

 - Najafi, Mohammad Hassan bin Baqir. )1984( Javaher al-Kalam fi 
Sharh Sha’aree al-Islam, Beirut: Dar Ihya al-Tarath al-Arabi )In Ar-
abic(.

 - Naraghi, Ahmad bin Mohammad Mahdi. )1995( Mostanad Al Shia fi 
Ahkam Al Sharie, Qom: Al-Ahl-Bayt Institute )In Arabic(.

 - Ragheb Esfahani, Hossein bin Mohammad. )1992( Mofradat Alfaz 
Quran, Beirut: Dar al-Ilm )In Arabic(.

 - Rouhani, Mohammad Sadiq. )1992( Jurisprudence of al-Sadiq (a.s.), 
Qom: Imam Sadiq )a.s.( Dar Al-Ketab,Madreshe Imam Sadiq )a.s.( 
)In Arabic(.

 - Sabzwari, Abdul Ali. )1993( Mohzzab Al-Ahkam, Qom, Al-Menar 
Institute )In Arabic(.

 - Shahid Awal, Mohammad bin Makki. )1997( al-Dros al-Sharia fi fiqh 
al-Imamiyah, Qom: Islamic Publications office affiliated with the Qom 
seminary teachers’ community )In Arabic(.

 - ___________. )1997( Al-Lome al-Damashqiyyah fi fiqh al-Imami-
yah, Qom: Islamic Publications Office affiliated with Qom Seminary 
)In Arabic(.

 - ___________. )1994( Ghaya al-Murad fi Sharh Nokat al-Islam, 
Qom: Publications of the Islamic Propaganda Office of Qom Seminary 
)In Araic(.

 - Shahid Thani, Zain al-Din bin Ali. )1990( al-Ruda al-Bahiya fi Sharh 



105 محمدحسن حائری و همکاران: پژوهشی پیرامون والیت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با ...

al-Lama’ al-Damshaqiyyah, Qom: Davari Bookstore )In Arabic(.
 - ___________. )1993( Masalek al-Afham fi al-Tankih Shar’e al-Is-

lam, Qom: Institute of Al-Maarif al-Islamiya )In Arabic(.
 - Tabatabai, Ali bin Mohammad Ali. )1990( Riyad al-Masail, Qom: Al-

Ahl-Bayt Institute )In Arabic(.
 - Tabatabai, Mohsen. )1996( Mustamsk Urwa al-Wothgh, Qom: Dar 

al-Tafseer Institute )In Arabic(.
 - Tehrani, Mohammad Hossein. )1918( Wilayat al-Faqih in the Islamic 

government, Beirut: Dar al-Hajja al-Bayda )In Arabic(.
 - Tusi, Mohammad bin Hassan. )1987( Al-Khalaf, Qom: Islamic Pub-

lication Office affiliated with the Qom Theological Seminary Society 
)In Arabic(.

 - __________. )1968( al-Mabsut fi fiqh al-Imamiyyah, Tehran: 
al-Maktabeh al-Mortazawieh al-Ahaya al-Alathar al-Jaafariyya )In 
Arabic(.

 - _________. )1987( Tahzeeb Al-Ahkam, Tehran: Dar al-Kitab al-Is-
lamiya )In Arabic(.

 - Waseti, Mohammad Morteza. )1994( Taj al-Arus Men Javaher al-Qa-
moos, Beirut: Dar al-Fikr )In Arabic(.

 - Yazdi, Mohammad Kazem bin Abdul Azim. )1989( Al-Orwa 
Al-Wothgha, Beirut: Al-Alami Press Institute )In Arabic(.

 - Zanjani, Musa. )1999( Nikah book, Qom: Rai Pardaz Research Insti-
tute )In Persian(.

 - Zargush Nasab, Abdul Jabbar and Muhaddeh Abiyar. )Spring and 
Summer 2018( “Province Governing Minor Marriage and Divorce 
from the Imamiyyah and Ahl al-Sunnat’s point of view”, Islamic Juris-
prudence and Fundamentals of Islamic Law Journal, 52nd Year, Num-
ber 1, pp. 83-105 )In Persian(. 


