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طرح مسئله
یکی از قوانینی که در راستای اصالح امور صغار و ایتام در فقه امامیه تشریع شده، قانون وصایت 
یا استیفای حق میت  به دیگری در اموری چون اخراج  به معنای والیت دادن  است. وصایت 
و سرپرستی طفل و دیوانه از وارثان میت است. بدون هیچ اختالفی، ولی می تواند شخص یا 
اشخاصی را برای سرپرستی فرزندان صغیر خود در تنظیم و هزینه اموال آن ها تعیین نماید. آنچه 
در آن اختالف شده این است که آیا ازنظر شرعی امکان انتقال حق والیت در تزویج صغار از 
ولی به وصی وجود دارد یا اینکه منحصراً در امور مالی می توان دیگری را وصی خود قرار داد؟ 
فقهای امامیه در این زمینه سه دیدگاه دارند: قول مشهور؛ بلکه اشهر این است که وصی مطلقاً 
حق تزویج صغیر یا صغیره ندارد؛ خواه ولی صغیر یا صغیره به وصی اجازة نکاح داده باشد یا 
وصیت خود را مطلق گذاشته و به آن اشاره ای نکرده باشد. عده ای دیگر معتقدند که چه ولی به 
وصی اجازة تزویج صغار خود را بدهد و چه بدان تصریح نکند، این حق برای وصی ثابت است. 
گروه سومی هم قائل به ثبوت حق تزویج برای وصی شده اند مشروط به اینکه ولی به آن تصریح 
کرده باشد. در این میان امام خمینی که بر هیچ کدام از سه دیدگاه مذکور دلیلی قانع کننده نیافته، 
به فتوایی نرسیده و احتیاط واجب را در عدم اقدام وصی به تزویج صغار دانسته است. در این 
پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام می پذیرد به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام 
قول از اقوال سه گانه صحیح است و آیا می توان یکی از این فتاوا را پذیرفت، یا اینکه می بایست 

مثل امام، راه احتیاط را برگزید.

مفهوم شناسی اصطالحات
والیت

َوالیه )به فتح( یا ِوالیه )به کسر( که واژة ولی از آن ها متخذ است )حمیری 1420 ج 11: 7284، 7285( 
در معانی مختلفی )جوهری 1410 ج 6: 2529(؛ ازجمله سلطنت داشتن، یاری کردن )حمیری 1420 
ج11: 7285( و متولی کاری شدن )راغب اصفهانی 1412: 885( به کار می رود و واژة ولی نیز در همین 
مفهوم و به معنای اسم فاعلی کاربرد دارد )راغب اصفهانی 1412: 885(؛ به عبارت روشن تر هرکسی 

که عهده دار کار شخص دیگری شده باشد، ولی او محسوب می شود )ابن فارس 1404 ج 6: 141(.
والیت در اصطالح فقه، والیت و سلطنت بر غیر به دلیل عقل یا شرع است؛ چه بر شخص 
باشد، چه بر مال و یا بر هر دو )بحرالعلوم 1403 ج 3: 210(. محقق اصفهاني در این خصوص 
)کمپانی   باشد«  به دست شخصی  امور چیزی  اختیار  که  است  این  »حقیقت والیت  می گوید: 
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اصفهانی 1418 ج 2: 379(؛ بنابراین معنای اصطالحی والیت، متناسب با معنای لغوی آن است.

وصایت

هرگاه کسی دیگری را وصی قرار دهد، اسم مصدر آن وصایت به کسر و فتح است )جوهری 
1410 ج 6: 2525(. ریشه این واژه؛ یعنی »وصی« به معنای عهد بستن )ابن منظور 1414 ج 15: 394( 
و متصل کردن می آید )ابن فارس 1404 ج 6: 116(. در علت نام گذاری سفارش های انسان برای 
بعد از مرگ به واژة »وصیت« گفته شده که امر وصیت متصل به میت است )ابن منظور 1414 ج15: 
394(. گویی موصی زمانی که وصیت می کند مابعد مرگ را به ماقبل آن در نفوذ تصرف، وصل 
می نماید. بسیاری از فقها به همین نکته تصریح کرده اند )شیخ طوسی 1387 ج 4: 3؛ عالمه حلی 
1388: 425؛ شهید ثانی 1410 ج 5: 11(. وصایت در اصطالح فقهی به این معنا است که موصی، 
دیگری را بعد از وفات خود، در آنچه حق تصرف داشته؛ مانند ادای حق و والیت بر صغیر یا 

دیوانه، جانشین در تصرف کند )شهید ثانی 1410 ج 5: 66(. به چنین شخصی »وصی« می گویند.

والیت وصی بر تزویج صغیرین
وصیت به لحاظ ذکر متعلّق یا عدم ذکر آن ممکن است به یکی از سه صورت انجام پذیرد: 
1. متعلّق آن ذکر نشود؛ یعنی وصیت به صورت مطلق باشد، مثل اینکه موصی بدون تعیین نوع 
اختیارات وصی، بگوید: فالن شخص را در امر فرزندان خود وصی قراردادم. 2. متعلّق وصیت 
ذکر شود و وصیت تنها به امور مالی باشد. 3. تزویج صغیر یا صغیره - به صورت منحصر یا همراه 
با انجام امور مالی - متعلّق وصیت باشد )شبیری  زنجانی 1419 ج 12: 4262 (. در اینکه آیا وصی 
در این سه حالت، والیت دارد که نسبت به امر ازدواج صغیر یا صغیره اقدام نماید یا خیر، میان 
فقهای امامیه اختالف نظر وجود دارد: 1. مشهور فقها معتقدند که وصی مطلقاّ؛ چه در صورت 
مصلحت و چه در فرض عدم مصلحت، والیت ندارد. 2. برخی معتقدند که در صورت وجود 
مصلحت، والیت دارد؛ خواه ولی صغیرین به والیت وصی تصریح نموده یا تصریح نکرده باشد. 
3. جماعتی نیز معتقدند در صورت وجود مصلحت و تصریح ولی به والیت وصی، وی بر تزویج 
صغیرین والیت دارد )شهید ثانی 1410 ج 5: 118(. در اینجا به ترتیب به اقوال فقها و دالیلشان در 

هر یک از سه فرض مذکور پرداخته می شود:
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الف( عدم ثبوت والیت وصی به طور مطلق

مشهور فقها معتقدند که وصی مطلقاً چه مصلحت اقتضا کند و چه مصلحتی نباشد، خواه موصی 
به والیت او تصریح کرده باشد یا نه بر تزویج صغار والیتی ندارد )شهید ثانی 1410 ج 5: 118؛ 
نراقی 1415 ج 16: 138(. برخی گفته اند این قول، اشهر است )فیض کاشانی بی تا ج 2: 266؛ حائری 
طباطبایی  1418 ج 11: 97(. محقق حلی دراین باره مي نویسد: »بنا بر قول اظهر برای وصی والیتی 
نیست، هرچند موصي بر نکاح تصریح کرده باشد« )محقق حلی 1408 ج 2: 221(. عالمه حلی نیز 
بر همین اعتقاد است. وی می گوید: »وصی والیتی بر صغیرین ندارد هرچند به او تفویض شده 
باشد« )عالمه حلی الف1413 ج 3: 12(. عالمه در کتاب ارشاد نیز همین قول را اختیار نموده است 

)عالمه حلی1410 ج 2: 8(.
به اعتقاد شهید ثانی، شهید اول هم در کتاب لمعه همین فتوا را پذیرفته است )شهید ثانی 1410 
ج 5: 118(؛ زیرا ایشان والیت وصی را منحصر به تزویج دیوانه  یا سفیهی کرده که در حال بلوغ، 
دیوانه  یا سفیه باشد و در ازدواجشان هم مصلحت وجود داشته باشد )شهید اول 1410: 175(. 
نراقی )1415 ج 16: 141( و حکیم )1416 ج 14: 476( هم این قول را اختیار کرده اند. امام خمینی 
هرچند در این مسئله به فتوایی نرسیده و در والیت داشتن وصی بر تزویج صغار اشکال کرده و 
گفته است که ترک احتیاط نشود )امام خمینی 1421ج2و1: 709(؛ ولی درواقع نتیجة دیدگاه ایشان 

چیزی جز قول مشهور مبنی بر عدم والیت وصی به طور مطلق نیست.
درهرصورت، مستند این دیدگاه دالیل ذیل است:

1. اصل، عدم والیت وصی بر نکاح صغیر است )نراقی 1415 ج 16: 139؛ نجفی 1404 ج 29: 189(؛ 
به این معني که اصل اولي این است که هیچ کس بر دیگري والیت ندارد، مگر این که دلیلي معتبر 

برخالف آن اقامه شود )ر.ک: سبزواری 1423 ج 24: 277(.
اشکال این دلیل آن است که اصل، زمانی قابل استناد است که دلیل و اماره ای در بین نباشد، 
درحالی که در مورد والیت وصی بر صغیر دالیلی وجود دارند که در تبیین قول دوم و سوم 

خواهند آمد.
2. اصل، در والیت بر تزویج صغیر، رابطة خویشاوندی است؛ به همین دلیل برای حاکم شرع 
والیتی ثابت نیست؛ و )از طرفی( والیِت منَشأ از خویشاوندی بعد از مرِگ )ولی( قبول نقل به 
دیگری نمی کند؛ زیرا والیت به سبب موت، از بین می رود ؛ همان گونه که حضانت و شبیه به آن 
از چیزهایی که مختص به خویشاوندی است، قبول نقل به سبب وصایت نخواهد کرد )شهید ثانی 

1413 ج 7: 148(.
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نراقی این دلیل را با این عبارت تقریر کرده است: »با منقطع شدن والیت از موصی به سبب مرگ 
او، اصل، عدم انتقال والیت از موصی )به دیگری( است« )نراقی 1415 ج 16: 139(. در کتاب النکاح 

شیخ انصاری نیز همین استدالل از جانب قائالن به این قول ارائه شده است )انصاری 1415: 142(.
به نظر می رسد اینکه والیت ناشی از رابطة خویشاوندی بعد از مرگ ولی قابل نقل نیست، 

ادعایی بدون دلیل و مصادره به مطلوب است.
3. صغیر نیازی به ازدواج ندارد )شهید ثانی 1413ج 7: 148(؛ پس دلیلی ندارد که برای وصی، 

والیت جعل شود.
این استدالل نیز مخدوش است؛ زیرا عدم نیاز صغیر به ازدواج کلیت ندارد و می توان فرض 

مسئله را درجایی مطرح کرد که صغیر به هر دلیلی نیازمند ازدواج باشد.
4. وصی مجاز به تزویج صغیر نیست؛ زیرا از خانواده او نیست و چه بسا متهم گردد. نیز وصی 
مجاز نیست صغیره ای را که بر او والیت دارد به نکاح کسی دربیاورد؛ چون والیت نکاح از 

وصیت استفاده نمی شود )شیخ طوسی 1387 4: 59(.
این دلیل هم قابل قبول نیست؛ زیرا وصی هرچند از خانواده صغیر نیست و مستقاًل و بی واسطه 
والیت ندارد، ولی در فرض تصریح ولی صغیر، چه اشکالی دارد که از طرف او والیت داشته 

باشد؟
5. روایاتی بر این ادعا داللت دارند که عبارت اند از:

یک - امام باقر )ع( در پاسخ به این سؤال که آیا صغیر و صغیره ای که با هم ازدواج کرده اند، 
از هم ارث می برند، فرموده اند: »إذا کان   أبواهما اللذان زّوجاهما فنعم« )حر عاملی 1409 ج 20: 

292(؛ »اگر پدرانشان آن دو را به ازدواج هم درآورده اند، بله ارث می برند«.
برخی از فقها معتقدند مفهوم این حدیث دال بر عدم والیت غیر ولی بر صغیر است )نراقی 
1415 ج 16: 139(؛ چون مفهوم روایت این می شود که اگر شخصی غیر از پدر، آن  دو را به 

تزویج هم درآورده باشد از هم ارث نمی برند؛ یعنی ازدواجشان صحیح نیست.
به نظر می رسد چنین مفهوم گیری درست نیست؛ بلکه مفهوم آن این است که اگر خود 
آن دو صغیر بدون اذن ولی یا به وسیلة کسانی که از طرف پدر والیت ندارند، ازدواج کرده  
باشند، صحیح نیست. به عبارت دیگر اصوالً این حدیث در مقام انحصار والیت به پدر و نفی آن 
از وصی نیست. چه بسا وصی به نیابت از پدر والیت داشته باشد و روایت تنها در مقام نفی اقدام 

خودسرانه صغیر و صغیره آمده باشد.
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دو - محمد بن مسلم می گوید که از امام باقر)ع( دربارة جواز ازدواج صغیر و صغیره سؤال 
کردم، پاسخ فرمودند: »إن کان أبواهما اللذان زّوجاهما فنعم جائز و لکن لهما الخیار إذا أدرکا« 
)حر عاملی 1409 ج 20: 277-278(؛ «اگر پدرانشان آن دو را به نکاح هم درآورده اند، بله جایز 

است، ولی هر وقت آن دو بالغ شدند، اختیاردارند«.
به عقیده نراقی مفهوم این روایت نیز بر عدم ثبوت والیت برای وصی داللت دارد )نراقی 
1415 ج 16: 139(؛ زیرا مفهوم آن این است که اگر پدرانشان آن دو را به عقد هم درنیاورده اند، 

جایز نیست و وصی هم فردی غیر از پدر است.
پاسخ از این استدالل شبیه به همان پاسخ قبلی است؛ به این بیان که ازجمله شرطیه مذکور، 
انحصار حلیت ازدواج صغیرین در تزویج آن ها  از طرف پدر فهمیده نمی شود؛ بلکه در مقام نفی 
صحت ازدواج خودسرانة صغیرین بدون اطالع و اجازه پدرانشان و یا نفی صحت تزویج آن ها 
به وسیلة کسانی است که نه مثل پدر، بدون واسطه والیت دارند و نه مثل وصی، باواسطه دارای 

والیتند و یا حداقل، این معنا احتمال می رود »و اذا جاء االحتمال بطل االستدالل«.
سه - ابن ابی یعفور از امام صادق)ع( نقل می کند که فرمود: »ال تنکح ذوات اآلباء من األبکار 
إاّل بإذن آبائهّن )حر عاملی 1409 ج 20: 277(؛ با زنان باکره ای که پدر دارند جز با اذن پدرانشان 
ازدواج نمی شود«. به منطوق این حدیث استناد شده )نراقی 1415 ج 16: 139(، درحالی که منطوق 
آن بر ضرورت کسب اجازه دختران باکره در فرض حیات پدرانشان داللت دارد و بحث ما در 
فرض موت پدر و  از طرف وصی اوست؛ بنابراین استدالل به منطوق آن مخدوش خواهد بود.

چهار - محمد بن مسلم از یکی از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( نقل می کند که در بخشی از 
یک حدیث فرمود: »و یستأمرها کّل أحد عدا األب )حر عاملی 1409 ج 20: 273(؛ هرکسی غیر 
از پدر با دختر باکره ]در قضیه ازدواج او[ مشورت می کند«. طبق این حدیث، غیر پدر نمی تواند 
بدون مشورت و صالحدید دختر، او را به ازدواج کسی درآورد؛ ازاین رو برخی فقها )نراقی 1415 

ج 16: 139( به منطوق این روایت بر عدم والیت وصی بر تزویج صغیر و صغیره استناد کرده اند.
این استدالل نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اوالً، روایت مربوط به ازدواج دختر بالغ عاقل 
است که جز پدر )بر اساس دیدگاه قائالن به لزوم اذن ولی در ازدواج دختر کبیرة رشیده( کسی 
بر او والیت ندارد؛ نه در زمان حیات پدر و نه بعد از مرگ پدر و خود او مستقاًل در زمان مرگ 
پدر دربارة اموال و نیز ازدواجش می تواند تصمیم گیری کند؛ درحالی که بحث ما در مورد صغیر 
و صغیره ای است که خود، حق تصمیم گیری دربارة اموال و ازدواجش را ندارد و ولی او برایش 
وصی تعیین کرده است؛ بنابراین موضوع موردبحث ما از دایرة داللت حدیث خارج خواهد بود.
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پنج - منصور بن حازم از امام صادق)ع( نقل می کند که فرمود: »تستأمر البکر و غیرها و ال 
تنکح إاّل بأمرها )حر عاملی 1409 ج 20: 284(؛ با دختر باکره و غیر باکره مشورت می شود و جز 
با مشورت )و صالحدید( او، به عقد کسی درنمی آید«. طبق این حدیث کسی مجاز نیست بدون 
رضایت و تشخیص دختر، او را به عقد دیگری دربیاورد. ازاین رو، به این حدیث بر عدم والیت 

وصی استناد شده است.
استدالل به این روایت نیز مخدوش است؛ زیرا روایت دربارة دختران عاقل و بالغ باکره  و 
غیر باکره  است و نفیاً یا اثباتاً ارتباطی با صغیر و صغیره ای که مستقاًل مجاز به اقدام برای ازدواج 

نیستند، ندارد.
شش - ابن بدیع می گوید: شخصی از او دربارة مردی پرسید که فوت کرده و دو برادر و 
یک دختر از خود به جای گذاشته و دختر، صغیره بوده است. یکی از دو برادر که وصی میت 
بوده، تصمیم گرفت و دختر را به عقد پسر خودش درآورد؛ سپس پدر پسری که ازدواج کرده 
بود فوت کرد. زمانی که او فوت کرد، برادر دیگر گفت: برادرم برای پسرش زن نگرفته است 
تو  نزد  زوجین  از  کدام یک  شد:  گفته  دختر  به  درآورد.  پسر خودش  همسری  به  را  دختر  و 
محبوب تر است، شوهر اول یا دوم؟ جواب داد: دوم. سپس برادر دوم مرد و برادر اول، پسری 
بزرگ تر از پسر ازدواج کرده داشت؛ او به دختر گفت: هرکدام از آن دو را که نزد تو محبوب تر 
است اختیار کن: زوج اول یا زوج دیگر. راوی می گوید: در این روایت آمده است: آن دختر 
متعلق به زوج دوم است؛ زیرا زمانی که بالغ شده، برادر دوم او را به همسری )پسرش( داده و آن 
دختر مجاز نیست عقدی را که بعد از بلوغش بسته شده به هم بزند«1 )حر عاملی 1409 ج 20: 282(.

برخی از مستدالن به این حدیث به کیفیت داللت آن بر عدم والیت وصی بر تزویج صغیر 
و صغیره اشاره نکرده و به ظاهر محتوایش اکتفا کرده اند )ر.ک: نراقی 1415 ج 16: 140-139(؛ 
اما محقق بحرانی که خود قائل به این قول نیست در خصوص آن چنین می گوید همان گونه که 
می بینی این روایت ظهور دارد در اینکه عقد وصی بر صغیره الزم نیست و تنها یک عقد فضولی 
است که توقف بر اجازه دارد )بحرانی 1405 ج 23: 243(. به نظر می رسد اگر برداشت مستدالن 
از روایت این باشد، برداشتی صحیح نیست؛ زیرا گذشته از اینکه سند حدیث، مقطوعه است و 

1. »سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و بنتا و البنت صغيره، فعمد أحد األخوين الوصّي فزّوج االبنه من 
ابنه، ثمَّ مات أبو االبن المزّوج، فلّما أن مات قال اآلخر: أخي لم يزّوج ابنه فزّوج الجاريه من ابنه، فقيل للجاريه: أّي 
الزوجين أحّب إليك: األول أو اآلخر؟ قالت: اآلخر، ثمَّ إّن األخ الثاني مات و لألخ األول ابن أكبر من االبن المزّوج، 
فقال للجاريه: اختاري أيّهما أحّب إليك: الزوج األول أو الزوج  اآلخر- فقال: »الروايه فيها: أنّها للزوج اآلخر و ذلك 

أنّها قد كانت أدركت حين زّوجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها«.
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معلوم نشده که از امام)ع( سؤال شده یا از غیر او، از مفاد این حدیث روشن نمی شود برادری که 
وصی بوده آیا تنها دربارة اموال صغیره وصی بوده یا هم در اموال و هم در تزویج او و احتمال 
می رود فقط در سرپرستی اموال صغیره والیت داشته و به همین دلیل، تزویج صغیره توسط او، از 
نوع ازدواج فضولی بوده که نیازمند اجازة دختر بعد از بلوغش است و دختر هم بعد از بلوغ به 
ازدواج دوم راضی شده است؛ ازاین رو ازدواج اول باطل خواهد بود  و صرف وجود این احتمال 
مانع از استدالل به آن می شود؛ بنابراین حداکثر استفاده ای که از این حدیث برده می شود آن 
است که وصی در صورت عدم تصریح ولی به والیت او در تزویج صغیر و صغیره، والیتی 
نخواهد داشت. پس ادعای عدم والیت وصی به طور مطلق؛ چه در فرض تصریح و چه در فرض 

عدم تصریح اثبات نمی شود.

ب( ثبوت والیت وصی به طور مطلق

گروهی دیگر از فقیهان معتقدند که وصی بر امر تزویج صغیر و صغیره والیت دارد؛ خواه ولی 
آن ها بر والیت وصی در امر ازدواج تصریح بکند یا تصریح نکند )شهید اول 1414 ج 3: 50؛ 
نجفی 1404 ج 29: 191(. البته اعمال والیت وصی در هر موردی؛ ازجمله اقدام به تزویج صغیر و 

صغیره، منوط به وجود مصلحت است )نجفی 1404 ج 29: 191(.
دالیل این قول به شرح ذیل است:

1. موصی آنچه را که در آن والیت دارد به وصی عام تفویض کرده و همة تصرفات وصی 
منوط به مصلحت است و گاهی مصلحت در نکاح صغیر؛ چه پسر و چه دختر، با فرد هم شأنی که 
در هرزمانی وجود ندارد، تحقق می یابد و بیم آن می رود که با تأخیر ازدواج، )همسِر( هم کفو از 
دست برود؛ و )از طرفی دیگر( ما نمی پذیریم که مثل چنین والیتی قبول نقل نمی کند؛ زیرا همة 
تصرفات وصی در مواردی است که موصی مجاز به انجامشان در زمان حیات بوده و به سبب 
مرگ با وجود به پایان رسیدن تصرفش، از بین نمی رود. تخصیص این نوع تصرفی که محل 
نزاع است به ادعای عدم قبول نقل، پذیرفتنی نیست )شهید ثانی 1413 ج 7: 148(؛ به عبارت دیگر 
همان گونه که تصرفات مالی موصی به وصی منتقل می شود، تصرف وصی در اموری مثل تزویج 
صغیر نیز قابل نقل خواهد بود و تخصیص موارد قابل نقل به امور مالی نیازمند دلیل است که 

چنین دلیلی در دست نیست؛ بنابراین قاعدتاً می بایست وصی مجاز به تزویج صغیر باشد.
همان گونه که مشاهده می شود، این استدالل، قابلیت انتقال حق والیت در تزویج را همچون 
تصرفات مالی ثابت می کند؛ اما عدم نیاز این نوع انتقال را به تصریح موصی به اثبات نمی رساند 
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بلکه همان گونه که انتقال تصرفات مالی به وصی، نیاز به وصیت موصی و تعیین وصی در این 
خصوص دارد، انتقال حق والیت در ازدواج صغار هم محتاج به وصیت و تصریح موصی است 

و وصیت مطلق، ازآنجایی که انصراف به جواز تصرفات مالی دارد، کفایت نمی کند.
لُونَُه )بقره: 181(؛ پس کسانی که  َِّذيَن يُبَدِّ ََّما إِثُْمُه َعلَى ال لَُه بَْعَد َما َسِمَعُه فَإِن 2. عموم آیة »فََمْن بَدَّ
بعد از شنیدن وصیت آن را تغییر دهند، گناه آن، تنها بر کسانی است که آن را تغییر می دهند« 

)شهید ثانی 1413 ج 7: 148(.
ظاهر این آیه داللت دارد بر اینکه هر آنچه را میت وصیت کرده، می بایست بدان عمل کرد 
و تغییر وصیت و عدم عمل به مفاد آن گناه محسوب می شود. ازاین رو صاحب جواهر می گوید: 
»این آیه و مثل آن  داللت بر وجوب اجرای وصایای میت دارد و مقتضی صحت جمیع وصایای 

اوست، به جز مواردی که بطالن آن ها معلوم است )نجفی 1404 ج 29: 189(.
همان گونه که روشن است این آیه به عمومش شامل صحت هر نوع وصیتی از سوی موصی 
می شود؛ مگر آن نوع از وصایایی که از سوی شارع و به دالیل خاص دیگر ممنوعیت دارند و 
از تحت این عام خارج شده اند. ازآنجایی که دلیلی بر خروج وصیت به والیت در تزویج صغار 
از شمول این آیه در دست نیست، چاره ای جز حکم به صحت آن نیست؛ البته این زمانی است 
که بدان تصریح شده باشد. به عبارت دیگر آیة مذکور بر صحت وصایای مصرحة میت داللت 
دارد؛ زیرا از یک سو، فرض تبدیل و تغییر وصیت تنها درجایی متصور است که میت وصیت 
کرده باشد و از دیگر سو، اطالق وصیت موصی عرفاً انصراف به امور مالی دارد و والیت وصی 
ثبوت  به  قائالن  ادعای  مثبت  آیه،  این  بنابراین، مضمون  نمی شود؛  را شامل  ازدواج صغیر  در 
والیت وصی به طور مطلق نخواهد بود. مؤید این برداشت آن است که استناد ائمه)ع( به این آیه 
در وجوب التزام به مفاد وصیت و حرمت تغییر آن، تنها در تصرفات مالی بوده است )ر.ک: حر 

عاملی 1409 ج 19: 337-341 ، 343-345(.
َِّكاِح« )بقره: 237(؛  َِّذي بِيَِدهِ ُعْقَدةُ الن 3. ابو بصیر می گوید از امام باقر)ع( درباره آیة »أَْو يَْعُفَو ال
پاسخ فرمود: »هو األب و األخ، والرجل  »شخصی که گره نکاح دست اوست، سؤال کردم، 
یوصی إلیه« )حر عاملی 1409 ج 20: 283(؛ آن پدر، برادر و کسی است که به او وصیت می شود«. 
در این آیه ذکر برادر به عنوان ولی منافاتی ندارد؛ زیرا می توان او را حمل بر این کرد که او نیز 
وصی باشد و )در این صورت( عام بر خاص عطف می شود؛ یا اینکه مراد، وکیل دختر باشد 

)شهید ثانی 1413 ج 7: 149(.
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حداکثر داللت این حدیث و روایات شبیه به آن، فرضی است که میت به والیت وصی در 
امر ازدواج تصریح کرده باشد و آنچه کاشف از اجازه میت است، تصریح اوست؛ ضمن آنکه 
جمع بین این روایات )دال بر ثبوت والیت به طور مطلق( و بین حدیث ابن بزیع که ششمین روایت 
از روایات مورد استناد قائالن به عدم ثبوت والیت بود، اقتضا می کند که اطالق روایات مثبِت بر 
مواردی حمل شوند که در آن ها به والیت در نکاح تصریح شده و اطالق این حدیث بر وصایت 
عام بدون تصریح به نکاح حمل گردد )ر.ک: بحرانی 1405 ج 23: 244(؛ بنابراین، جمع مزبور دلیل 

بر دیدگاه سوم، یعنی ثبوت والیت وصی مشروط به تصریح میت است که در ذیل خواهد آمد.
4. آیة »... َو يَْسَألُونََك َعِن الْيَتَاَمى قُْل إِْصاَلٌح لَُهْم َخيٌْر« )بقره: 220(؛ »و از تو درباره یتیمان 
از روی مصلحت،  بهتر است«. روشن است که تزویج  سؤال می کنند، بگو: اصالح کار آنان 
بنابراین مطابق آیة مزبور وصی  )طباطبایی حکیم 1416 ج 14: 472(؛  اصالح محسوب می شود 

می تواند به تزویج صغیر اقدام نماید.
اشکالی که ممکن است متوجه این استدالل شود، آن است که نزاع در قدرت داشتن بر 
این اصالح است )به این معنا که آیا وصی، شرعاً قدرت بر تزویج دارد یا خیر(؛ درحالی که آیة 
شریفه در مقام تشریع این قدرت نیست؛ بلکه در مقام تحریک بر انجام مقدور )امور مورد صالح 
ایتام( است. افزون بر آن اگر داللت آیه بر مدعای مثبتین کامل باشد، در آن صورت اختصاص 
به وصی ندارد و شامل غیر وصی از خویشاوندان و بیگانگان هم می شود )طباطبایی حکیم 1416 
ج 14: 473( و کسی از فقها هم قائل به جواز تزویج صبی از طرف خویشاوندان و یا بیگانگان 

نشده است؛ بنابراین، الزم، باطل است و ملزوم نیز باطل خواهد بود.

ج( ثبوت والیت وصی در صورت تصریح ولی

جماعتی دیگر از فقها گفته اند که اگر ولی شخصی را به عنوان وصی خود در امر ازدواج فرزند 
صغیره اش تعیین نماید، وصیت، صحیح است و او می تواند صغیره را به عقد دیگری درآورد؛ 
خواه زوج را تعیین نماید یا مشخص ننماید )شیخ طوسی 1407 ج 4: 254(. شیخ مفید در احکام 
النساء )1413: ج 36-37(، عالمه حلی در مختلف )ب1413 ج 7: 142(، صاحب مدارک در نهایه 
)موسوی عاملی 1411 ج 1: 80(، محقق کرکی در جامع المقاصد )1414 ج 12: 99(، محقق بحرانی 

در حدائق )بحرانی 1405 ج 23: 244( و خویی در منهاج )1410 ج 2: 261( آن را پذیرفته اند.
با توجه به نقد و بررسی مستندات دو دیدگاه نفی و اثبات والیت وصی به طور مطلق، به نظر 

می رسد این دیدگاه صحیح باشد. افزون بر آن می توان به دالیل ذیل تمسک کرد:
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لُونَُه« )بقره: 181(  َِّذيَن يُبَدِّ َّما إِثُْمُه َعلَى ال لَُه بَْعَد ما َسِمَعُه فَإِن 1. عموم ادله ای مثل آیة »فََمْن بَدَّ
بر صحت هر نوع وصیتی داللت دارند به جز مواردی که به دلیل خاص از تحت شمول آن ها 
خارج شده باشند و ما به دلیلی بر منع از وصیت به تزویج صغار دست نیافتیم و دالیلی هم که 
در این خصوص مورد استناد قرار گرفت، وجه ضعفشان روشن شد؛ بنابراین وصیت به داشتن 
والیت در امر ازدواج صغار صحیح است. این آیه، هم مورد استناد قائالن به ثبوت والیت وصی 
مشروط به تصریح موصی قرارگرفته )شیخ طوسی 1407 ج 4: 255( و هم قائالن به ثبوت والیت 
به طور مطلق بدان استناد جسته اند )شهید ثانی 1413 ج 7: 148(؛ اما چنانکه گفته شد، تنها مثبت 

والیت وصی در صورت تصریح موصی است.
2. مانعی از جواز چنین والیتی برای وصی وجود ندارد و اصل هم جواز آن است )شیخ طوسی 

1407 ج 4: 255(.
3. نکاح ازجمله  تصرفاتی نیست که به هنگام مطلق گذاشتِن وصیت به ذهن برسد؛ بنابراین 
)صحت و تحقق آن( متوقف بر تصریح بدان است )موسوی عاملی 1411 ج 1: 80. نیز ر.ک: محقق 

کرکی 1414 ج 12: 99(.
4. گاهی حاجت و نیاز ایجاب می کند که صغیر یا صغیره به عقد کسی دربیاید )موسوی 
عاملی 1411 ج 1: 80(. ازاین رو جهت کسب آن مصلحت، حکمت، اقتضای مشروعیت آن را 
دارد )فاضل مقداد 1404 ج 3: 33(؛ بنابراین چاره ای جز تجویز این امر نیست؛ منتها می بایست میت 
به وصی اجازة این کار  را داده  باشد و اال او هم در این قضیه مثل غیر وصی است. بدیهی است 

در این فرض، اگر ضرورت و نیاز اقتضا کند، حاکم شرع می تواند به تزویج صغیر اقدام نماید.
5. همان گونه که وصیت به مال ثابت می شود و نافذ است، وصیت به نکاح نیز ثابت و نافذ 

خواهد بود )نراقی 1415 ج 16: 140(.
دراین بین، برخی از فقیهان؛ همچون امام خمینی که از دالیل ارائه شده بر اقوال سه گانه به دلیل 
قانع کننده ای نرسیده و روشن است که خود نیز دلیلی قاطع بر یکی از آن ها نیافته، مسئله را خالی 
از اشکال ندیده و احتیاط واجب را در ترک اقدام وصی به نکاح صغیر دانسته است )امام خمینی 
1421ج2و1: 709(. هرچند ایشان به فتوا نرسیده، اما نتیجة لزوم احتیاطی که مقرر داشته، با نتیجة 
قول مشهور یکی خواهد بود و آن عدم جواز اقدام وصی نسبت به تزویج صغیر است. درواقع 
ازآنجایی که والیت شرعیه خویشاوندی فقط برای پدر و جد پدری ثابت است و انتقال یا عدم 
انتقال این والیت به دیگری نیاز به جعل شارع و اجازة او دارد و از طرفی ازنظر امام چنین دلیلی؛ 
چه بر ثبوت و چه بر عدم ثبوت، یا موجود نیست و یا داللت دالیل مورد استناد، موردتردید است، 
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ازاین رو نه قائل به ثبوت والیت وصی شده و نه قول به عدم ثبوت را برگزیده و به دلیل آنکه 
احتیاط در ترک اقدام وصی نسبت به تزویج صغیر است، احتیاط واجب را عدم اقدام دانسته است.

به نظر می رسد با توجه به دالیل ارائه شده بر قول سوم و مستندات قول دوم و نیز لزوم جمع 
اثبات می شود؛  به تفصیل گذشت، صحت دیدگاه سوم  ذیل دیدگاه دوم  روایات که در  بین 
بنابراین، هم دو دیدگاه قائالن به ثبوت مطلق و معتقدان به عدم ثبوت مطلق والیت وصی و هم 

احتیاط مورد تأکید امام خمینی قابل پذیرش نیست.

نتیجه
از مباحث مطروحه نتایج ذیل به دست می آید:

1. در خصوص جواز تزویج صغیر و صغیره از طرف وصی سه دیدگاه عمده وجود دارد: 
ثبوت والیت وصی به طور مطلق، عدم ثبوت آن به طور مطلق و ثبوت والیت وصی مشروط 
به تصریح موصی که با توجه به نقد و بررسی دالیل ارائه شده بر آن ها به دست آمد قول سوم 

صحیح تر است.
2. با ترجیح قول سوم مبنی بر صحت تزویج وصی درصورتی که موصی در وصیتش تصریح 
امام خمینی  باشد، جایی برای احتیاطی که مورد تأکید  به والیت او در نکاح صغیرش کرده 

است، نخواهد بود.
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