
 

 

 
 امیه و اهل سنتنظرام طالق صغیراز والیت حاکم برتزویج و

 
 ٢، محدثه آبیار١عبدالجبار زرگوش نسب

 )٢٦/٨/٩٧ : تاریخ پذیرش مقاله ـ٥/٢/٩٦ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 مبانی نظریات مختلف تزویج و طالق صغیر ،یلی تحلیفیروش توص  به پژوهش،نیا
ی قرار  امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسدگاهیاز دتوسط حاکم 

ویج صغیرکه در سه ی والیت حاکم بر تز  نظرات فقهای فریقین درباره ـالف: داده است
 نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون والیت حاکم بر طالق  ـب. شوند نظریه خالصه می

و به . صغیرکه به نظر امامیه والیت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد
 عدم والیت لی قهری حق طالق ندارند، که به دلیل اولویت،نظر اهل سنت پدر و و

حاکم در صورتی بر تزویج صغیر  :های تحقیق  یافته.آید حاکم بر طالق بدست می
 و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در  جدّ پدریوالیت دارد که صغیر، پدر،

نسبت به طالق این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج والیت دارد، ولی 
 .ی متعدد به اثبات رسانده شده است  با استناد به ادله والیت ندارد، این نظریه
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 مقدمه
. ]٣١٠ص ،٢٠ج ،٢٩[ به فتح واو، مصدر و به کسر واو، اسم مصدر است تیوال :والیت

 ،٦ ج ،١٦[ کردن است فتح واو به معنای یاری به کسر وبه کسر واو به معنای سلطان و 
ی شرعی که صاحب والیت به مطلق سلطه :والیت در اصطالح عبارت است از .]٢٥٣٠ص

، شود طور قهری برایش ایجاد می به  ی آن سلطه، حق تصرف در شئون دیگری،وسیله
 صغیر اکم برح و پدرشامل والیت   خاصوالیت. شود   میمال شامل والیت بر نفس و

این نوشتار به والیت حاکم به عنوان قیم بر تزویج و طالق  .]١٠٧ ص،١، ج٤٤[ است
نامند که با نصب حاکم میقیمومت   این نوع والیت را.پردازد منظر فریقین می از صغیر
تحقق  طالق ازدواج و  همانند،انجام امورآنان محجورین و حمایت از به منظور شرع،
نظرات امامیه  ـ الف :از بررسی قرار گرفته عبارتند نقد و که موردمواردی  .یابد می

ی مشهور نظریه: شوند ی والیت حاکم بر تزویج صغیر که در سه نظریه خالصه می درباره
  بنی بر عدم والیت حاکم بر تزویج صغیر؛ نظریه والیت حاکم برتزویج صغیر بهفقها م

 .مصلحت وجود ز صغیر به ازدواج وبه نیا ی والیت حاکم مقید نظریه طورمطلق؛
 نظرات اهل سنت در باره والیت حاکم بر تزویج صغیر،که در این زمینه اختالف ـ ب

 .نظر دارند
 .اهل سنت نظر امامیه  و والیت حاکم بر طالق صغیر ازـ  ج

الی کتب  البه صغیردر طالق  والیت حاکم برتزویج وموضوع :ی تحقیقپیشینه
 ذکر شده طورمختصر  به طالق نکاح و مبحث حجر، ب اهل سنت درفقهی امامیه و مذاه

ای با این عنوان به مقاله تحقیق و ،شده مطرحی موضوع باره های الزم در بررسی با. است
بررسی « یمقاله .الف :مانند مرتبطی وجود دارد؛ هایپژوهش هرچنددست نیامد،

ی محمدعلی نوشته »ی ایرانقانون مدن تطبیقی قیمومت محجورین در فقه فریقین و
اسالمی دانشگاه آزاد  فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن( غفار علیزاده در داوریار و
ی مقاله. ب. قرار گرفته استبررسی مورد که قیمومت محجورین ]٩٦ـ٥٩ص[مشهد 

 ١٢٣  صابر ناظمی در ماهنامه کانون شمارهینوشته» قیم کیست؟ قیمومت چیست؟«
دو عنوان ولی  تعاریف مختصری از سنده در این نوشته، ابتدا کلیات ونوی]١٢٨ـ١١١ص[

ی ویژه در حوزه  اختیارات قیم به به شرح وظایف، تکالیف و در ادامه، و وصی ارائه داده و
 .تنظیم و ثبت اسناد رسمی پرداخته است



  ٨٥  نظرامامیه و اهل سنت طالق صغیراز والیت حاکم برتزویج و

 

 یت حاکم برتزویج صغیر وال.١
متفاوتی  در این زمینه، نظرات هک منوط به شرایطی است تزویج صغیر، تصدی حاکم در

عدم دخالت اولیا در این  انگیز است، موضوع دخالت یا آنچه بیشتر اختالف .وجود دارد
حال  و یکی از اولیا بعد از پدر، جدّ پدری و وصی این دو، حاکم است امر مهم است؛

 والیت دارد یا ندارد؟ بر تزویج صغیر، پرسش این است که آیا حاکم
 
 یت حاکم بر تزویج صغیر از نظر امامیهوال. ١. ١

ی اینکه حاکم برتزویج صغیر والیت دارد یا نه، اختالف نظر وجود  میان فقهای امامیه درباره
 :گیرند در این باره، سه نظریه وجود دارد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می. دارد

 
 طور مطلق  ثبوت والیت حاکم به عدم:ی اول نظریه .١. ١. ١

چه در فرض عدم  چه در صورت مصلحت و که حاکم مطلقاً، فقها معتقدند هورمش
 ،١١؛١١٨ ص،٥ ج،١٣؛١٢ ص،٣ ج،٢٥ :نکـ [ صغیر والیت ندارد بر تزویج مصلحت،

طور  به عبارات آنان، ین نظر ازا .]٥٠ ص،٢ ج،٥١؛ ١٤٢ ص،١٦ ج،٥٦ ؛٢٣٧ ص،٢٣ج
ی والیت نداشتن حاکم انی دربارهیوسف بحر .شود استفاده می اطالق، صریح یا با قرائن و

والیتی بر نکاح صغیر ندارد و  فقها معتقدند حاکم، بر تزویج صغیر اظهار داشته است که
 مجنون ،نیازی صغیر به ازدواج است، برخالف شخصی که در زمان بلوغ بی،دلیل آنان

کسانی و نکاح او است اصل عدم ثبوت والیت حاکم در و داشته است به نکاح نیاز بوده و
 نظرشان دلیلی بر اند،صغیر به نکاح مدعی شده  دختراخصوص که به نیازداشتن صغیر

پسر صغیر وجود  در دختر و فقط درشکستن شهوت حیوانی باشد، اگر نیاز .یابم نمی
 ،٢٣[ فقهای دیگر نیز این دیدگاه را دارند و صاحب شرائع ]٢٣٨ ص،٢٣ ج،١١[ ندارد

 .]١٦٥ ص،٤ ج،٢٦؛ ٥٦٦ ص،٤٦؛ ١١٨ ص،٥ ج،١٣؛ ١٢ ص،٣، ج٢٥؛ ٢٢١ ص،٢ج
 :ی مشهور عبارتند از دالیل نظریه

در صورت شک در  عدم والیت حاکم بر تزویج صغیر است؛ به این معنا که اصل،. یک
 ،٤٠[  این است که والیت ندارداصل اینکه آیا حاکم بر تزویج صغیر والیت دارد یا خیر،

قرابت و خویشاوندی  یداشتن رابطه یت،اصل در وال .]١٨٩ ص،٢٩ ج،٥٤؛٥٩ ص،٤ج
ی  والیت نشأت گرفته از رابطه و است؛ به همین سبب برای حاکم، والیتی ثابت نیست

قابل نقل به دیگری نیست؛ چون به سبب مرگ از بین  مرگ پس از خویشاوندی،
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ابل نقل  قلذا والیتی که تنها به خویشاوندی ثابت است، ؛]١٤٨، ص٧ج  ،١٤[ رود نمی
 به بیانی دیگر، اصل،. والیتی قائل شد برای حاکم، که بتوان وجود ندارد دلیلی و ستنی

 .دلیل اقامه کند باید کسی مدعی شود، اگر عدم والیت فردی بر دیگری است و
تواند مورد  این استدالل پذیرفتنی نیست؛ زیرا اصل، درصورتی می: فوق  نقد استدالل

ی  و درباره) االصل دلیل حیث ال دلیل( باشدجود نداشته استناد قرارگیردکه دلیل اجتهادی و
 .شوند ی دو و سه بیان می دارد که در نظریهوجودوالیت حاکم بر تزویج صغیر، دالیلی 

پسر نابالغ هستند، نکاح  در موردي که دختر و و استوالیت حاکم از باب حسبه . دو
 حسبه درآن قابل فرض باشد تا داردن به ازدواج نیاز صغیر زیرا ؛ ضرورتي نداردآنانبراي 

 دلیلی ندارد که برای لذا ؛]١١٤ ص،٤٨ ؛٢٤٥ ص،٣ ج،٩؛٢٣٨ ص،٢٣ ج،١١ :نکـ [
 .]١٤٨ ص،٧ ج،١٤[ حاکم، والیت جعل شود

منحصر  مصلحت نکاح در وطئ و نیاز جنسی، :شود در نقد این دلیل گفته می :نقد
ردی ممکن است به ازدواج نیاز در موا توان طوری دیگر مطرح کرد که صغیر می نیست و

 در ،عقد نکاح منعقد کنند برای او جدّ پدری صغیر،  جایز است پدر ولذا داشته باشد؛
ای  مفسده طوری که برترک آن،  اقتضای نکاح داشته باشد،به صورتی که مصلحت،

 .]١١٣ ص،٤٨[جد، والیت برای حاکم است  با فقدان پدر و مترتب شود و
به این معنی که قبل از تشریع و جعل احکام : عل تشریعاستصحاب عدم ج .سه

اکنون و پس از ابالغ احکام  .حاکم هیچ والیتی بر صغیر نداشته است اسالم و ابالغ آن،
تشریع  بر تزویج صغیر،والیتی برای حاکم،  کنیم که آیا اسالم شک می دین مبین اسالم،

زیرا  کنیم؛ حاکم را استصحاب میجعل تشریع والیت داشتن که عدم  و جعل کرده یا نه؟
دو رکن اصلی استصحاب، یعنی یقین سابق به عدم جعل تشریع قبل از اسالم و شک 

 .وجود دارد الحق در آن در زمان کنونی،
این صغیر، پیش از وجودشان، کسی بر آنان والیت : استصحاب عدم ازلی. چهار

والیت زمان انتفاء موضوع را عدم  کنیم اند، شک می اآلن که موجود شده نداشته است،
 .شود  منتفی می حکمکنیم ؛ زیرا با انتفای موضوع، استصحاب می

  ودرست نیست رسد استصحاب عدم ازلی، به نظر می :نقد دو استصحاب فوق
 .استصحاب عدم جعل تشریع، معارض دارد؛ پس رجوع به استصحاب، صحیح نیست

 .دنده قرار مي جد پدري او انحصار پدر و را درمفهوم روایاتي که اختیار تزویج صغیر :  پنج
، ١١[ انداستناد نموده اند،به سه روایت که فقها بیان کرده رفداران این نظریه،ط

 :که عبارتند از ]٥٦٧  ص،٥٥؛ ٢٣٨ ص،٢٣ج



  ٨٧  نظرامامیه و اهل سنت طالق صغیراز والیت حاکم برتزویج و

 

عَنِ الصَّبِيِّ :فرمایندکه می) ع(باقر مسلم از امام   بن  ی محمد صحیحه: روایت اول
 ی ؛ درباره]٢٣٧ ص،٣ ج،٣٨[ةَ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ یزَوَّجُ الصَّبِیَّ

هم  اگر پدران آنان، آن دو را به ازدواج : گفت.کند پسر نابالغی با دختر نابالغی ازدواج می
 .جایز است درآورده باشد،
فِي الصَّبِيِّ « :فرمایندکه می )ع(قرباامام  مسلم از  بن  ی محمد صحیحه :روایت دوم

 ؛]٢٩٢ ص،٢٠ ج،١٨[زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ  أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ   یتزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ یَتَوَارَثَانِ فَقَال َإِذَاکَانَ
زمانی که پدران  :گفت برند؟کند،از هم ارث می پسر نابالغی با دختر نابالغی ازدواج می

 .»به ازدواج هم درآورده است، بلهآن دو را  آنان،
کسی  جدّ پدری، این است که غیر از پدر و این دو روایت مفهوم  نظر اکثر فقها،بربنا

یادشده، به  نراقی عالوه بر دو روایت .دار امرنکاح صغیر نیستعهده دیگر ازجمله حاکم،
 ازامام راوی :روایت سوم :عبارت است از که)همان(استروایت دیگری استناد کرده 

 فِي حَجْرِالرَّجُل الیُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَالْیَتِیمَةُ«: کند که حضرت فرمود نقل می) ع(قصاد
به تزویج   مرد است تنها با رضایت وی،دامن در ی کهدختر نابالغ ؛]٣٩٣  ص،٥  ج،٤٧[

س از بلوغ رضایت دختر پ: گویداین روایت می ی در استدالل بهنراق .»آورد  می کسی در
شود، اگرچه تزویج کننده حاکم  از این روایت، نافذ نبودن عقد فهمیده می .معتبر است

که در قول همچنان حمل شود، که لفظ یتیمه بر دختری که بالغ است، اما هنگامی باشد؛
 مِنْهُمْ تمسآن إِذ بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ یابْتَلُوا الْیَتامی حَتّ وَ« :اندخداوند سبحان که فرموده

درجواب : نقد .]٥٦٧ص ،٥٥[ ستدالل به روایت درست نیستا ،]٦ نساء، ،١[ »رشدا
 بر والیت داشتن حاکم  که١توان گفت که این روایات در مقابل ادله و روایات دیگری می

 .بلکه آنها بر این روایات ترجیح دارند. کنند تصریح دارند، مقاومت نمی
 
  طور مطلق یت داشتن حاکم بر نکاح صغیربهوال: ی دومیه نظر.٢. ١. ١

گروهی از فقها به والیت داشتن حاکم بر نکاح صغیر بدون شرط رعایت مصلحت و نیاز 
ین دسته ا .]٢٧٦ ص،٢ج،٢٢؛١١٦  ص،٥ج،١٣؛١٧٢ ص،١ ج،٢٤[ صغیر به ازدواج قائلند

ملی پس از ی عاجبع .اند مشهور فقها مبنی بر عدم والیت حاکم را رد کرده فقها، نظر از
درصورتی که « :گویدمی قول محقق حلی که قائل به عدم والیت حاکم برصغیر است، نقل

ی دیگر نیز این  فقها.]١٤٦ ص،٧ ج،١٤[ »اشکال نیست خالی از این نظر اجماعی نباشد،
 .]٢٥٥ص،٢٤، ج٣٠؛٦١ ص،٧ ج ،٨[ نظر را دارند

                                                                                                                                                                             
 .شوند  آن بیان میی به عنوان مبانی وادله ی سوم در نظریه. ١
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  ي دوم ي نظريهادله
به شرح زیر  که ]٥٦٧ـ٥٦٨  ص،٥٥[ اند تنادکردهای اس قائالن به این نظریه به ادله

 :شوند بررسی می
 ؛]٤٠٥ ص،٦ ج،١٧ ؛٢٣٧  ص،٢٣  ج،١١[ »الحاکم ولیّ من ال وليّ له« ی قاعده. یک
 مزبور، ی و وصی یکی ازآن دو،براساس قاعده در صورت فقدان پدر،جدّ پدری بنابراین،

 .صغیر والیت دارد برتزویج حاکم
طور مطلق نیست که شامل تزویج صغیر بدون رعایت مصلحت  یت حاکم بهوال: نقد

توان ادعا کردکه  ی این قاعده می درباره عالوه بر آن، .بدون شرط دفع مفسده باشد ویا
طور  اثبات والیت بر تزویج به و علیهاست والیت بر تصرفات مالی مولی منظور از آن،

 .به دلیل خاص نیاز دارد مطلق،
 .]٩ ص،٢ ج،٥١[ اجماع منقول است اجماع محصل و ،ی والیت از ادله .دو
نظر  از تواند اجماع مدرکی نمی و زیرا مدرکی است ین اجماع حجت نیست؛ا :نقد

 .معصوم کشف کند
قائل  و چون باب فروج است اصل احتیاط است؛ نکاح، در باب .اصل احتیاط .سه

 .با احتیاط سازگار است شدن به والیت حاکم بر تزویج صغیر،
توان  پس نمی دیگری است؛ اصل،عدم والیت احدی بر :شود جواب گفته میدر :قدن

 .به اصل احتیاط تمسک کرد
سلطان ولی  ]٣٢٧ ص،٥  ج،٣٣ [ » لَهُی مَنْ لَا وَلِیالسُّلْطَانُ وَلِ« نبوی حدیث .چهار

توان گفت این روایت بر عموم والیت حاکم داللت می.کسی است که ولیّ دیگری ندارد
 روایت از اهل سنت نقل شده و این :اندبرخی گفته .شود شامل تزویج صغار می ندکهک می

به دلیل  صغار، نکاح حاکم در است و اثبات والیت امامیه ذکر نشده خاص روایی در کتب
صاحب  .]٦٧٧ ص،١، ج٣٦[ که دلیلی وجود ندارد است این خاص نیاز دارد و فرض

 :گویدمی ایراد گرفته و یت،بر استدالل به این روا المدارکجامع
 تنها بر کسی که از جانب امام، منصوب شده باشد، روایت ذکر شده، سلطان در«

صرف همین که محل اشکال  اثبات آن برای فقها محل اشکال است و و شود اطالق می
 .]١٦٦ ص،٤ ج،٢٦[ »کند در داللت نداشتن این روایت برای فقها کفایت می است،

 :فرمایندکه می) ع(از امام باقر  زراره روایت .پنج
 مَاشَاءَتْ مَالِهَا مِنْ تُعْطِي تُشْهِدُوَ َوَتُعْتِق و وَتَشْتَرِي تَبِیعُ الْمَرْأَةُ مالِکَةًأَمْرَهَا کَانَتِ إِذَا«



  ٨٩  نظرامامیه و اهل سنت طالق صغیراز والیت حاکم برتزویج و

 

 إِلَّا وِیجُهَاتَزْ فَلَایجُوزُ  لم یکن کذلکَإن و بِغَیْرإِذْن ولِیِّهَا شَاءَتْ إِنْ أَمْرَهَا جائزٌتَزَوَّجُ فَإِنّ
فروش  خرید و تواند می باشد، امرش مالک زن، که ؛ هنگامی]٣٧٨ ص،٧ ج،٣٩[وَلِیِّهَا بِأَمْر
 یرازبخشد؛  می بخواهد، را که آنچه از مالش و دهد می شهادت کند؛ می برده آزاد کند؛
 نباشد چنین  این اگر و کند می ازدواج ولیش اذن بدون اگر بخواهد است، جایز امرش

 .»اش جایز استولی تنها بااذن زن تزویج ،)نباشد امرش مالک(
 نباشد، امرش مالک زن که زمانی او والیت تحت و امر ولی به درتزویج روایت این

جدّ پدری  درصورت فقدان پدر و حاکم،  نیست وچنین این یرهم دخترصغ.صراحت دارد
 .وصی یکی از آن دو، ولیّ امر او است و

به این روایت نیز استناد شده که )ع(سنان ازامام صادق بن  ی عبدهللا صحیحه.شش
 کسی که در]٢٨٢ ص،٢٠ ج،١٨[ أَمْرِهَا هُو َوَلِيُ  عُقْدَةُ النِّکَاحِ  بِیَدِهِ الَّذِي « :حضرت فرمود

پدر، جدّ ( یکی از اولیا صغیر دختر اگر.»است دختر ی امرول دستش عقد وگره نکاح است،
 .ولی امرش حاکم است را نداشته باشد، )ن دوو وصی یکی از آ پدری

 :فرمایندکه می) ع(از امام باقر  فضالء ثالثه ی صحیحه .هفت
 جَائِزٌ وَلِيٍّ بِغَیْرِ إِنّ تزْوِیجَهَا عَلَیْهَا یالْمُوَلَّ وَلَا السَّفِیهَةِ غَیْرَ نَفْسَهَا قَدْمَلَکَتْ الَّتِي الْمَرْأَةُ«

 کردن ازدواج نیست، علیه مولّی و یهسف است و خودش لکما که زنی ]٣٧٧ ص،٧ ج،١٨[
 مالک که هنگامی شود زن، می استفاده روایت این از .»است جایز بدون اذن ولی، او

  است در صورت فقدان پدر ومعلوم  وباشد، تزویج او باولیاست نباشد و صغیره خودش
 .است او قیم ولی و  حاکموصی یکی از آن دو، جدّ پدری و
 :که فرمودند)ع(رضایقطین از امام  ابن ی صحیحه .هشت

 وَ الْغُلَامُ یُزَوَّجُ أَوْ سِنِینَ ثَلَاثِ بِنْتُ هِيَ وَ الْجَارِیَةُ تُزَوَّجُ أَ)ع(الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ«
 فَمَا تَرْضَ فَلَمْ یَةُالْجَارِ بَلَغَتِ فَإِذَا فِیهِ، یُزَوَّجَانِ الَّذِي ذَلِکَ حَدِّ یأَدْنَ سِنِینَ ثَلَاثِ هُوَابن
م یدپرس )ع(از امام رضا ]٣٨٢ ص،٧ ج،١٨[ وَلِیُّهَا بذلک اذا رَضِي ابوها اوْ قَالَ لَابَأْس حَالُهَا

 است؟ سالش سه که پسری یا است سالش سه که دختری شود می درآورده ازدواج به آیا
 و شد بالغ دختر هک هنگامیو  چیست؟ آورند درمی ازدواج به دو آن که حدی کمترین و

باشند،  راضی دختر یا ولی پدرش که هنگامی : فرمودچیست؟ وضعیتش نشد، راضی
 وصی  وجدّ پدری ی استدالل به این روایت نیز بر فرض فقدان پدر، نحوه .»ندارد اشکالی

 .حاکم ولی او است در این صورت، که یکی از آن دو است
، اجماع اصولی نیست تا اینکه از رأي شده اادعاجماع  )یکم :نقد استدالل به دالیل فوق
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 .زیرا ادله و روایاتی دراین زمینه وجود دارد بلکه اجماع مدرکی است؛ معصوم کشف کند،
  والیت عبارت است ازکه آنجا ازولی  شرط مصلحت ذکرنشده؛ روایات، در )دوم

ن مقرون والیت داشت زیرا آن ضرورت نداشته است؛ علیه، لذا ذکر رعایت مصلحت مولی
 به روایاتی که بیان شد بر والیت حاکم بنابراین، انصراف به آن دارد؛ به مصلحت است و

ی  بلکه والیت حاکم منوط به رعایت مصلحت است که نظریه داللت ندارند، طور مطلق 
 .نویسندگان این مقاله است مختار

 
 )ی مختار ریهنظ (یرصغمشروط بودن والیت حاکم بر تزویج   سوم؛ی نظریه .٣. ١. ١

 .دارد صغیروالیت بر تزویج مصلحت صغیر، حاکم به شرط نیاز و اساس این نظریه،بر
 در صورت مراعات مصلحت، وصی ندارد، جدّ پدری و کسی که پدر،« برخی به اینکه

عالمه حلی پس از  .تصریح دارند ]٨٦٩ ص،٢ ج،٥٩[ »والیت دارد بر نکاح او شرع حاکم
 وقتی تصرف در« :گوید می علیه به مجنون خالف مصلحت است، بیان اینکه تزویج مولی

 ،٢٥[ »جایز نخواهد بود ،در امر نکاح به طریق اولی ،مال برخالف مصلحت صحیح نباشد
ـ ١٤٧ ص،٧، ج١٤[ ی قائل به شرط مصلحت در حق صغیر است ثانیدشه .]٢٥٦ ص

و  پدر وجدّ پدری قدصغیری که فا تواند حاکم شرع می :الوثقی آمده استعروة در .]١٤٦
 .]٦٤٩ ص،٢ ج،٥٩[ با رعایت مصلحت تزویج کند در صورت نیاز، وصی آن دو است،

 ،٥٣[  خمینیامام و ]٢٦٦ ص،٢ ج،٤٦[ کاشانی فیض جمله از معاصر اکثر فقهای
خمینی و فاضل لنکرانی در   امام.این نظر را دارند ]١١٣ ص،٤٨[ و لنکرانی ]٢٥٦ ص،٢ج

 :انداین زمینه گفته
اگر ضرورت  اما بر نکاح صغیر والیت ندارد؛ صورت نبودن پدر وجدّ پدری، حاکم در«

 باید ای مترتب شود، حیث اینکه درترک آن مفسده  از،مصلحت، نکاح را اقتضا کند و
 و واجب الزم دوری از مفسده، اجتناب و چون دهد؛ حاکم نکاح را برای صغیر انجام 

گروهی از فقها بر  :الوسیله آمده استتحریر در .]١١٣ ص،٥٣ ؛٢٧٥ ص،٢ ج،٥٣[ »است
از نظرامام خمینی، حاکم درنکاح . این اعتقادند که در صورت وجود مصلحت، والیت دارد

 اگر حاجت و ضرورت و  و با نبود پدر وجد والیت ندارد ـیا دختر  پسر باشد ـصغیر بر
 که بر ترك آن یطور د به که رعایتش در ازدواج الزم است، ازدواج را اقتضا کنیمصلحت
کند و  ی مترتب شود که باید از آن اجتناب نمود، حاکم اقدام به تزویج او میا مفسده

 که وجود داشته باشد، ترك ی پدر یا جد درصورتیاحتیاط به ضمیمه نمودن اجازه وص



  ٩١  نظرامامیه و اهل سنت طالق صغیراز والیت حاکم برتزویج و

 

 عقل او ی عقل باشد یا فسادی که بلوغ او درحال فسادی همچنین است کس ونشود
 ،٢ ج،٥٣[  که بلوغ وت جدد آن در زمان حیات پدر یا جد باشدیدر صورتتجدید شود، 

الزم  تزویج یتیم و مجنون با فرض وجود مصلحت،: گوید  خویی میهللا آیت .]٢٧٥ص
 ناچار، باید شخصی متصدی آن باشد و با فرض نبودِ وصی، است و باید انجام شود و به 

تواند  یقن در مورد اینکه چه کسی میدار این مسئولیت است؛ چون قدر مت حاکم عهده
 .]٢٤٧ ص،٣٣ ج،٢٧[ دار این مسئولیت باشد، او است عهده

محتمل   و جد،پدر انبالغ از پسر و دختر در صورت فقدناتزویج  والیت حاکم در
 ی مصلحت الزمه ضرورت و موارد غیر در لکن والیت دارند، جد  و پدرچنانکه است؛
 .] http://bahjat.ir،٦١[ خالف احتیاط است ،طفل

آن را مشروط به  اند،  که والیت حاکم را درامر تزویج صغیرپذیرفتهنیهایغالب فق
نکاح  والیت داشتن حاکم بر بنابراین ؛]٢٦٩ ،٣٣ ج،٢٧[ اند مصلحت یا ضرورت کرده

 .مشروط به وجود مصلحت است صغیر،
 

 )ی مختار نظریه(سوم ی  ادله و مبانی نظریه
که  ]٦٨٣ـ٦٨٦ ص،١، ج٣٦[ اند کرده ای استناد ادله به  این نظریه،فقها برای برخی از

 :عبارتند از
 خواهد شارع مقدس می سو، از یک یراز اثبات والیت از باب والیت حسبه است؛. یک

 یجمله از اقتضای مصلحت، صورت نیاز و تزویج صغیر در و تصرف کند بعضی امور در
بنابراین، قدر متیقن این است که  ص ندارد؛صغیر، ولی خا ی دیگر،سو از  وآنها است

محسن سید به نظر .دهد می اذن حاکم است یا کسی که حاکم به او امر، متصرف در این
 یت وی دروال .واضح نیست والیت ندارد،  بر اینکه حاکم بر نکاح صغیر،اجماع حکیم،

علم به  دن،ثابت است و دلیل این ثابت بو از باب والیت حسبه، نیاز، صورت ضرورت و
قدر متیقن کسانی که حق  خواهد وتصرف کردن را می این است که شارع مقدس،

 شاید دلیل کسانی که از والیت حاکم بر... با اذن حاکمیا  حاکم است و تصرف دارند،
 نیاز، صورت ضرورت و در اما ؛باشد نیاز نداشتن صغیر به نکاح اند،نکاح صغیر منع کرده

 ،٢٤ ج،٣٠[ األحکام نیزدر مهذب .]٤٧٧ص ،١٤ ج،٢١[ »والیت حاکم ثابت است
 .بیان شده است نظر همین ]٢٥٥ص

 که والیت عبارت است از آنجا از :های جعل والیت است حکمت مصلحت از .دو
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 جلب مشروط به مصلحت، جعل آن برای حاکم، لذا حکمت علیه؛ رعایت مصلحت مولی
 دخالت ولی و رعایت نشود، ن مقصوددر صورتی ای و دفع ضرر از صغیر است و منفعت
اگر حاکم برخالف مصلحت صغیر  ؛ بنابراین]٢٧٠ ص،٣٣، ج٢٧ :نکـ [ جایز نیست حاکم،

 .آید غیر نافذ به شمار می عقد اقدام کند، به تزویج او
مصلحت  مقتضای احتیاط لزومی این است که در نکاح صغار، .اصل احتیاط .سه

عقد نکاح، محقق  صورت عدم رعایت مصلحت،  درزیرا به حکم استصحاب رعایت شود؛
 .]١٠٥، ص٤٨[ گردد نمی

 سلطان ؛]٣٢٧ ص،٥ ج،٣٣[  لَهُی مَنْ لَا وَلِیالسُّلْطَانُ وَلِ« معروف نبوی حدیث .چهار
 .» ندارد یولولی کسی است که 

 حدیث به استدالل رد در  شد،گرفته )ی دوم نظریه( قبل ی در نظریه که ایرادی
نیاز  یعنی حتی بدون رعایت مصلحت و مطلق بود؛ صغار، بر تزویج یت حاکموال در نبوی

 مصلحت، و نیاز دارند تزویج به صغار که است این فرض ؛ زیرا نیستوارد صغیر که اینجا
 نیست حاکم از غیر ولی آن شود و و باید شخص معینی متصدی کنداقتضا می آن را

 منظور از« :گوید می روایت این به لاستدال از پس ی عاملیحائر .]٦٨٣ ص،١ج ،٣٦[
 والیت به براین، عالوه ،نیابت ی هستند به دلیل ادله  امامنائبان این روایت، سلطان در

 .]٨١ ص،٢ ج،١٧[ »است نیاز شدت بهآنان 
 در موارد متعدد و گوناگون، را، آنها شیعیان در عمومات روایاتی که اطالقات و .پنج

بر والیت حاکم بر تزویج صغیر  توان به این دسته ازروایات، می .به حاکم ارجاع داده است
وصی یکی از آن دو و با وجود  جدّ پدری و البته درصورت نداشتن پدر، استناد کرد،

 :ی این روایات جمله از چند در آنها ذکری از نکاح نشده است؛ هر مصلحت،
 امین او یا )ص(رسول جانشینان فقها، اینکه بر کند عموم آنچه داللت می .الف
اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي اللَّهُمّ َارْحَمْ خُلَفَائِي اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِیلَ لَهُ « :مانند هستند؛
  ص،٣[ یو سنّتهللا وَمَن خلفاؤک قَالَ الَّذِین یأْتُونَ مِنْ بَعْدِي یَرْوُونَ حَدِیثِي  یَارسول

تو چه  جانشینان! خدا ای رسول :گفته شد!  رحم کنخدایا به جانشینان من ]٣٧٣ـ٣٧٥
 .»کنندسنت مرا روایت می و حدیث و آیند من می کسانی که بعد:گفت کسانی هستند؟

فقیه هم امین  .ی تزویج صغیر والیت داردیامبر دربارهپ با توجه به روایت مزبور،
 .استواگذار شده  بوده،به فقیه )ص(یامبرپو آنچه برای  است )ص(یامبرپ

ای  یولاینکه علما، اولیاء کسی هستند که هیچ  بر کنند عموم روایاتی که داللت می .ب
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 : مثلحرام است؛ به دست عالمان امین بر حالل و احکام، ا مجاری امور وقطع  وندارد
 ،١٩[ حَرَامِهِ لَالِهِ وَ حَیعَلَ الْأُمَنَاءِ  بِاللَّهِ  أَیْدِي الْعُلَمَاءِی وَالْأَحْکَامِ عَلَ االموربِأَنّ مجاری«
 و حالل های عالمان به خداست که امینان براحکام بردست و قطعاً مجاری امور ]٢٣٨ص

 .»حرام اویند
 :که فرمودند )ع(از امام صادق حَنْظَلَةَ بن عُمَرَ یمقبوله .ج

 عَرَفَ وَ وَحَرَامِنَا حَلَالِنَا رَفِيوَنَظَ حَدِیثَنَا یقَدْرَوَ مِمَّنْ کَان منْکُمْ إِلَي مَنْ یَنْظُرَانِ :قَالَ«
یَقْبَْل منه  فَلَمْ بِحُکْمِنَا فَإِذَاحَکَمَ حَاکِماً، عَلَیْکُمْ جَعَلْتُهُ قَدْ فَإِنِّي حَکَماً، فَلْیَرْضَوْابِهِ أَحْکَامَنَا

 بِاللَّهِ حَدِّالشِّرْكِ یعَلَ هُوَ وَ اللَّهِ یعَلَ الرَّادُّ عَلَیْنَا رَدَّ والرَّادُّ علیناَ و هللا اسْتَخَفِ بحُکْمِ فإنَّمَا
را روایت  به کسی ازشما مراجعه کنیدکه حدیث ما : فرمودحضرت ؛]٦٧ ص،١ ج،٤٧[

او راضی  به حکم .داند می را ما احکام و کند ما جستجو می حرام و در حالل کند؛ می
 ر اساس حکم ما،پس اگر چنین کسی ب حاکم قرار دادم؛ زیرا من او را بر شما، شوید؛

حکم ما را رد  همانا حکم الهی را سبک شمرده است و حکم او قبول نشود، حکم کند و
چنین چیزی در  حکم الهی را رد کرده است و کند، را رد  که حکم ماکسی و کرده است

 .ی شرک به خدا استمرتبه
 
 از نظر اهل سنت والیت حاکم بر تزویج صغیر. ٢ـ١

 .اختالف نظر دارند نه، یا دارد صغار والیت بر تزویج حاکم هدر اینک سنت اهل فقهای
 :آنان به شرح زیر است اقوال

 شافعي .]١٤٦ ص،١٦ ج،٧٦[ ها به والیت حاکم بر تزویج صغیر معتقد نیستند شافعی
اگر  ی پدر و جدّ پدری است وتنها بر عهده در کتاب األم بیان داشته است که نکاح صغیر،

شود و زمانی که آنان بالغ   نکاح فسخ میعقد، این امر را انجام دهد، کسی غیر از این دو
رسد و باید از هم در صورت انجام نزدیکی، مهریه به زن می وبرند از هم ارث نمی شدند،
یرا زن ز شود؛ طالق وی واقع نمی شوند، اگر مرد، زن را قبل از فسخ نکاح، طالق دهد؛جدا 

عبارت شافعی فهمیده  از .]١٦٣ ص،٧ ج،٣٥[ داشته باشدهمسر او نیست تا حق طالق را 
 سلطان و :نویسد  غزالی شافعی میمحمد .بر تزویج صغار والیت ندارد شود که حاکم، می

والیت حاکم بعد از والیت را  ایشان، .]٥ ص،٢ ج،٤٥[ حاکم بر تزویج صغیر والیت ندارد
بیان داشته است که  طور صریح، هب یمنی از فقهای شافعیه، .]٦ص،٢ ج،٤٥[ داند قرابت می
 .]٢١١ ص،٩ ج،٦٠[ والیت ندارند پسر صغیر، وصی بر تزویج دختر و حاکم و
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حاکم والیت  با شرط ضرورت، صورت فقدان پدر و وصی، در فقهای حنبلی، نظر از
 ،٥ ج،١٢[ حاکم چنین حقی را ندارد اگر صغیر به ازدواج ضرورتی نداشته باشد، و دارد
 .]٤٥ـ٤٦ص

 جدّ پدری، و پدر غیر برای :ی نکاح صغیر توسط حاکمحنفیه درباره فقهای نظر
حاکم بر نکاح صغیر والیت  پس با توجه به نظر آنان، است، جایز صغیره و صغیر یجتزو
تواند صغیره را شوهر دهد،  همچنین گفته شده است حاکم می ]٢١٣ ص،٤ ج،٣١[ دارد

در  .]٢٤٢ص ،٥٠[ تواند برگردد الغ شد، میاگر صغیره ب. شود جز اینکه عقد الزم نمی
 ،٢٨[ حاکم بر تزویج صغیر والیت ندارد :اند مقابل این نظرات، برخی دیگر از آنان گفته

 .]٤٤١ ص،٧ج
 :قول دارند سه مسئله، در این مالکی فقهای

 .]٣٥٥ ص،٧ ج،٦[ حاکم بر نکاح صغیر، والیت ندارد. یک
 دارد حق فسخ زمانی که صغیربالغ شد، لیو والیت دارد؛ نکاح صغیر حاکم بر .دو

حاکم   ولی نزدیکی وجود نداشته باشد،اگر :نیز گفته شده است .]٢٦ ص،٤ ج،١٥: نکـ [
 .]٢٤٢ ص،٥٠[ مستقل است شأن آنان، دیوانه به هم در ازدواج صغیر و

 دختر صغیره به نکاح احتیاج داشته باشد و در آن مصلحتی وجود داشته باشد؛ اگر. سه
 .]٤١٧ ص،٢ ج،٣٢[ از سوی حاکم جایز است مفسده، تزویج او ند ترس از زنا یا ضرر ومان

تزویج صغیر و صغیره والیت  مطلقاً بر غیرحاکم، حاکم و مذهب ظاهریه، از نظر
صغیر را به ازدواج  حاکم، در صورتی که ولی و .خواه ضرورت وجود داشته یا نه ندارد؛

 »والتکسب کل نفس اال ماعلیها« یهیآ اینان به .شود عقد نکاح منفسخ می کسی درآورد،
 اجرای عقد منع کرده است، از والیت کسی بر دیگری در اند به اینکه آیه، استدالل کرده

 که نص و حالی در یا حدیثی وجود داشته باشد، مگر اینکه در مواردی نص قرآنی دیگر
 .]٤٦٢ ص،٩ ج،٤[ اردی تزویج صغیر وجود ند درباره حدیثی

حنبلی به  فقهای حنفی و  که بیان شد،چنان :نقد نظرات برخی از مذاهب اهل سنت
 ها و فقهای مالکی نیز همان نظر حنفی به ازدواج معتقدند؛ نیاز صغیر رعایت مصلحت و

 اما فقهای شافعی مذهب و ؛آنان که مخالفند جز تعدادی اندک از را دارند، ها حنبلی
 )یکم :شود ها گفته می در پاسخ به این .پذیرند یت حاکم بر صغیر را نمیوال ظاهریه،

جدّ پدری و  به والیت پدر و تنها پذیرند و مذاهبی که والیت حاکم بر تزویج صغیر را نمی
 )و وصی پدریپدر، جدّ( گرید اولیای مقام قائم ،حاکم :شود  میگفته قائلند، وصی آن دو
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زیرا زبان  شود؛ شامل حاکم نیز می کند، برای آنان ثابت میچون روایاتی که والیت  است؛
 . حصرزبان اثبات است نه روایات،
که اهمیت موضوع تزویج صغیر بیشتر از  آنجا از :فحوای خطاب مفهوم موافق و )دو

لذا به دلیل مفهوم  است که منوط به رعایت مصلحت است؛ اهمیت تصرفات در اموال او
باید در تزویج صغار مصلحت را  حوای خطاب به طریق اولی، اولویت و فاسیق موافق،

تصرف مالی  اهمیت رعایت احتیاط در تزویج بیشتر از آن در عالوه بر آن، .رعایت کرد
ی چون مسئله ،احتیاط سازگارتر است با صغیر است بلکه قائل شدن به والیت حاکم بر

بنابراین، قائل  ؛دهد مصلحت خود را درست تشخیص نمی سرنوشت است که صغیر،
 ی آیه .ضرورت دارد به ازدواج، نیاز صغیر رعایت مصلحت و شدن به والیت حاکم با

جز به احسن  در اموال یتیم، ]١٥٢ انعام، ،١[ »والتقربوا مال الیتیم اال بالتی هی احسن«
اموال یتیم منوط به رعایت مصلحت  این آیه که تصرف در با توجه به .وجه، تصرف نکنید

 .سرنوشت صغیر باید مصلحت رعایت شود زندگی و تصرف در به طریق اولی، است،
 
 رعایت مصلحت یا دفع مفسده و ضرر. ٣. ١

گیرد  ضرر را در بر می هم دفع مفسده و مصلحت دارای دو وجه است؛ :گویدشاطبی می
اینکه صحت  ی از نظر فقهای امامیه درباره .]١٠، ص٢، ج ٣٤[ هم جلب منفعت را و

نظر  سوی اولیا مشروط به مراعات کدام وجه از دو وجه مصلحت است،  صغیر ازتزویج
از  برخی .اند رعایت عدم مفسده را کافی دانسته بیشتر آنان، .یکسانی وجود ندارد

دو وجه آن  منوط به مراعات مصلحت در هر صحت اعمال والیت حاکم را ،منداندانش
به  آنان این است که مراعات مصلحت،تعبیر برخی از  .]٤٥٥ ص،١٤ ج،٢١[ دانند می

مفهوم نسبي و  مصلحت، از جهتی، و ]٤٥٥ ص،١٤ ج،٢١ :نکـ [ تر است احتیاط نزدیک
مفاهیم عامي  عدم ضرر، صرفه و صالح و منفعت، هاي مصلحت، واژه .داردمعیار عرفي 

م و اقدا زیرا در هر ؛ مواردي خاص منحصر دانستبهتوان مصادیق آنها را  که نمي هستند
فراهم آمدن ازدواج سالم و  معیار مصلحت در تزویج، .معیاري خاص وجود دارد ،تصرّفی

 وابسته به شرایط مختلف زماني، ف و اقدام،هر تصرّ  درمعیار عالوه بر این، ؛موفق است
 شرایطی، زمانی و مثالً در ؛استمکاني و اوضاع و احوال اجتماعي و فرهنگي هرجامعه 

 برعکس و پسندیده بوده استبلکه ترک آن  ،انجام آن نبوده ممکن است مصلحتي در
 .صحیح است نیز
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یا عدم  ،شرط است مصلحت طرفین رعایت صغار، نکاح دری اینکه آیا بارهدر اما
 : که عبارتند ازدو نظریه وجود دارد ،ضرر کافی است مفسده و
 دلیل .]١٧٢ص ،٧ج ،١٤[ دانند را می ضرر کافي  مفسده وعدم ، از فقهابرخی. یک

 ،الوه بر آنع ؛]٢٦٤و٢٦٣ص ،١٧ج ،١٨[ روایات است عموم و طالق ا،این دیدگاه
جعل والیت  شود، از روایات استفاده مي زیرا  اقتضای آن را دارد؛مناسبت حکم و موضوع

 .]٢٦٨ص،٢٤ ج،٣٠[  استآنان  جلوگیري از ضرر بردر راستایصغار  بر
الزم است مصلحت طرفین  ،مفسده  و ضررعالوه بر عدم  معتقدندگروهی دیگر .دو

: ٢ ج ،٥٣[ اند رعایت این شرط تأکید کرده  بسیاري از فقهاي معاصر بر.شودرعایت  نیز
 عاري بودن تزویج صغار از« :گوید  خویي ميمرحوم ]٢٦٩ـ٢٦٨ص: ٢٤ج ،٣٠؛ ٢٢٨ص

  در رعایت هماحتیاط ، مخالفت نکردهکسی و مورد اتّفاق فقها است ،ضرر مفسده و
مشهور  :گفته شده است مقابل در .]٢٣١ـ٢٢٩ص :٣٣ج ،٢٧[ مصلحت استکردن 
با الحاق تزویج به تصرفات  اند و تزویج والیی را مشروط به مصلحت کرده ،متقدمفقهای 
 به عبارت دیگر، اند؛  تزویج نیز تعمیم دادهیمصلحت را به مسئله ی اعتبار ادله مالی،

هم   ایجابی و یعنی هم دارای جنبه مفسدت است؛دفع   اعم از جلب منفعت و،مصلحت
 ، حاکمغیر از در صورت نبودِ اولیا، :اند گفته برخی .]٨٧ ص، ٩[واجد وجه سلبی باشد 

 آن در صورت وجود مصلحت است قدر متیقّن از و شود میدار این مسئولیت   عهدهوی
فظی انصراف دالیل ل و مصلحت از ]٢٩  شماره،١٣٧٨، ماهنامه پیام زن، آبان ٥٢[

 رسد به نظر می ).همان(است علیه مولی حمایت از هدف از والیت، مقصود و زیرا شود؛ می
 چنین در هم عرف .ذوق سلیم سزاوارتر است با بنای عقال و ی دوم صحیح است و نظریه
 .داند ضروری میرعایت مصلحت را ی موارد

 
 اشکال و ایراد بر تزویج صغیر. ٤. ١

 ولی ؛خالف مصلحت نبوده است ، گذشته رعایت شرایط در دوران باهرچند تزویج والئی 
لذا  ؛ داردیا کننده نیی نقش تعهمسر در برگزیدن جوانان نظر  با توجه به اینکهامروزه

دو طرف  هنگام رسیدن به سن بلوغ، و است  خالي از مصلحتغالباًاعمال این والیت 
حق طبیعی انسان است  نتخاب همسر،ا .شود منجر می به جداییا غالب ناراضی هستند و

نکاح بدون رضایت  عالوه بر اینکه ، استصغیرآزادي  تعدّي به حق و تحمیل ازدواج، و
 .شود منعقد نمی ی طرفین،آزادانه
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بلکه به  مطلق نیست، حکم والیی ازدواج، :شود پاسخ به ایراد فوق گفته می در :نقد
در  .شود ضروری اعمال می  موارددر و مشروط است مقید و عدم ضرر است و مصلحت و

 وجلوگیري  فساد جنسي تواند از  ميکه نهفته استهایي   حکمت،ازدواج صغار  بروالیت
از روزهاي نخست نوجوانی  و  گسستگي که در مسائل جنسي در جامعه به وجودآمدهاز

ا وابسته خود ر ، نوجوانپس از ازدواج،. کند میجلوگیري  ،شود میور    شعلهآناندر وجود 
 .شود میگریزان انحرافی، مسائلاز  بیند ومیبه فردي 

 
 والیت حاکم بر طالق صغیر. ٢
اهل  در پاسخ به این سؤال نظرات امامیه و حاکم بر طالق صغیر والیت دارد یا نه؟ آیا

 :شود سنت با ذکر ادله به شرح زیر بیان می
 
  از نظر امامیهوالیت حاکم بر طالق صغیر. ١. ٢

برای کودک   ولی از دنیا رفته وسپسبه اذن ولی ازدواج کرده  ودکی پیش از بلوغ،ک اگر
تواند همسر می حاکم یا شخصی به عنوان قیم که توسط حاکم تعیین شده باشد، مزبور،

یا به قیمومت از دختر تحت سرپرستی و  طالق دهد؛ کودک را که هنوز صغیر است،
فقهای امامیه  در این زمینه، طالق کند؟برای دختر صغیره تقاضای  قیمومت خود،
 والیت ندارد بر طالق از جانب صغیر، هست، ولی که شامل حاکم نیز اندکهتصریح کرده

 : آنان عبارتند ازنظرات .صحیح نیست طالق وی را انجام دهد، جانب صغیر، اگر ولی از و
تواند این ی میتنها درصورت و طالق وی را انجام دهد ر،جانب صغی تواند ازولی نمی

از  این صورت طالق وی،  درکهمجنون باشد کار را انجام دهد که صغیر در حال بلوغ،
 .]٥١٨ـ٥١٩  ص،٤١[ طرف صغیر صحیح است

 ،٢ ج،٣٧[ جانب صغیر طالق دهد از تواندی نمیول :اند قدما گفته از گروهی دیگر
را  ی همین نظربرخ در میان فقهای متأخرین، .]٦٧٣ ص،٢ج ،٢ ؛٣٢٣ ص ،٤٣؛ ٢٨٨ص

 اند عقیده بحرانی نیز بر این کاشانی و عاملی، شهید ثانی، .]١٢١ ص،٣ ج،٢٥[ دارند
 .]١٥٣ ص،٢٥ ج،١١؛ ٣١٣ ص،٢ ج،٤٥؛ ١٦ ص،٩ج ،١٤[

 :اند گفته جمله فقهای معاصر، امام خمینی و لنکرانی از
 ت وجایز نیس وصی یا حاکم باشد، جدّ پدری، طالق دادن صغیرتوسط ولی خواه پدر،

تواند در صورت ولی می مجنون باشد، زمان بلوغ، اند بر اینکه اگر شخصی درتأکید کرده



 ١٣٩٨بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و دومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٩٨

 

 ،٥٣[ ی حاکم استامر او برعهده پدر نباشد، و اگر برای او وی را طالق دهد مصلحت،
 یطالق ول: چنین است خمینی در تحریرالوسیله این  امامنظر .]١٥ص ،٤٨ ؛٣٤٩ ص،٢ج

 یول ؛صحیح نیست، حاکم  ویجدش تا چه رسد به وص  پدر ومانند، از طرف اوصغیر 
مراعات نفع   او بایول  از بلوغ بر او عارض شود،پس ییا دیوانگ بالغ شود ،اگر فاسدالعقل

امر آن مربوط ، د نداشته باشدوپدر وج پس اگر .دهد ی طالق مویاز طرف ، صالح او و
 ،با حاکم باشد،  آن است که طالق از اواحوط،  با او باشدآنان از یاگر یک و به حاکم است

 .]٣٤٩ ص،٢ ج،٥٣[ ضمیمه شود  نفوذ طالق او است بدون آنکه حاکم به اویاگرچه اقو
 اند، استناد کرده ی زیرطالق صغیر به ادله عدم جواز والیت ولی بر ی از فقها بربرخ

 از فحوای توان ولی می طالق صغیر تصریح ندارند؛ هرچند به والیت نداشتن حاکم بر
جدّ پدری بر طالق صغیر  پدر و زیرا اگر اولویت حکم آن به دست آورد؛ خطاب و دلیل،

عالوه بر اینکه برخی از  .حاکم والیت نخواهد داشت والیت نداشته باشند به طریق اولی،
 .کنند طور مطلق می طالق به ای که نفی والیت بر گونه به این ادله اطالق دارند

 
 ت حاکم بر طالق صغیردالیل عدم والی

عدم جواز طالق  که از این روایات، اندروایاتی را ذکر کرده گروهی از فقها،.روایات. الف
 در .]٣٧٩ص ،٢٢ج ،٢٠ ؛١٥٣ص ،٢٥ ج،١١[ شود ولی از جانب صغیر استفاده می

 ،٥٨[ الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ« :نقل شده است که فرمود )ص(حدیث نبوی از پیامبر
چون  با توجه به مفهوم این روایت، .» طالق به دست صاحب بضع است]٦٤٠ص ،٩ج

 .پس طالق هم در دست او نیست مالک بضع نیست؛ حاکم و ولی،
 باشد و خبرش می مبتدا منحصر در این روایت، که در ثانی بیان داشته است شهید

 ،٩ ج،١٤[ دیگرنه به دست کسی  آن منحصر بودن، وقوع طالق به دست زوج است؛
داللت دارد بر  روایت به دلیل حصر، :گویدی این روایت می صاحب جواهر درباره .]١١ص

 از زوج، شخصی غیر تنها به مالک بضع اختصاص دارد و با انجام آن از سوی اینکه طالق،
 .]٥ـ٦ ص،٣٢ ج،٥٤[ منافات دارد

 :آمده است )ع(عبدالملک از امام صادق بن روایت فضل در
 : الْأَبِ؟ قَالَیَجُوزُطَلَاقُ : قُلْتُ ـوَهُوَصَغِیرٌقَالَ لَابَأْسَ  ـ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُعَنِ)ع(أَبَاعَبْدِاللَّهِلْتُ سَأَ«

 که صغیر حالی ی شخصی که فرزندش را در درباره )ع(از امام صادق ؛]٨٠ص ،٢٢ ج،١٨[ ال
 :گفت طالق پدر جایز است؟ :گفتم. داردایرادی ن: گفت .آورد، پرسیدمبه ازدواج درمی است،

 .جایز نباشد، به طریق اولی، طالق حاکم جایز نیست سوی پدر طالق از پس اگر. »نه
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 :نقل شده است )ع(صادقزراره از امام  بن در روایت عبید
زَوَّجَاهُمَا  اللَّذَانِ هُمَا هُمَا اأَبَوَ کَانَ  اِنْقَالَ یَتَوَارَثَانِ؟ الصَّبِیَّةَهَلْ یُزَوَّجُ الصَّبِيّ عَنِ سَأَلْتُهُ«
ی پسر  درباره )ع(صادقامام  از ؛]١٣٢ص ،٧ ج،٤٧[ ال :قَالَ ؟الْأَبِ طَلَاقُ یَجُوزُ قُلْنَا فَنَعَمْ،

اگر  :فرمود .برندپرسیدم که آیا از هم ارث می کند، نابالغی که با دختر نابالغی ازدواج می
 طالق دادن پدر جایز است؟ :گفتم .درآورده است، بلهآنان را به تزویج هم  پدران آن دو،

به طریق  است که روایت قبل استالل به  به این روایت نیز هماننداستدالل .»نه: گفت
 .که حاکم حق طالق صغیر را ندارد شود اولویت فهمیده می

 :که حضرت فرموده است )ع(صادقامام  در روایت حلبی از
 وَ طَلَاقُهُ أَیَجُوزُ صِغَرِهِ، فِي فَیُزَوِّجُهُ اَبُوهُ عَشْرُسِنِینَ الْغُلَامُ لَهُ )ع(عَبْدِاللَّهِ لِأَبِي قُلْتُ«
 عَلَیِْه تُحْبَسَ أَنْ فَیَنْبَغِي أَمَّاطَلَاقُهُ وَ فَهُوَصَحِیحٌ، تَزْوِیجُهُ أَمَّا :فَقَالَ :قَالَ سِنِینَ عَشْرِ هُوَابْنُ
 هُوَ وَ ـ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ يَفَهِ أَمْضَاهُ وَ اقرَّبِذَلِکَ فَإِنْ طَلَّقَ کَان قدْ أَنَّهُلَمَفَیَعْ یُدْرِكَ، یحَتَّ امْرَأَتُهُ
 .]٢٢١ص ،٢٦ج ،٧٦[ امْرَأَتُهُ فَهِيَ یُمْضِیَهُ أَنْ یأَبَ وَ أَنْکَرَذَلِکَ إِن وَ الْخُطَّابِ مِنَ خَاطِبٌ

 ،کودکی پدرش در  ده سال دارد ویا بچه پرسیدم پسر )ع(امام صادق از :گوید حلبی می
 پسری ده که حالی در ،است آیا برای او طالق همسرش جایز برای او زن گرفته است،

 امّا طالقش، ست؛صحیح ا امّا ازدواجش، :حضرت فرمودند :گوید حلبی می ساله است؟ 
که زنش را  بفهمد و  پسر بالغ شوداو محبوس شود تا اینکه شایسته است که زنش بر

بار طالق  آن زن را یک ،نمودآن را امضا  پس اگر اقرار به طالق کرد و .ق داده استطال
اگر  خواستگاران است و یکی از ]اگر دوباره بخواهد با او ازدواج کند[ آن پسر و بائن داده

 .»آن زن هنوز همسرش است و آن را امضا نکند، طالق را انکار کند
 شود فهمیده می ه معنای داللت اولویت است،موافق تمام این روایات که ب مفهوم از

 ١.صغیر نداردحاکم حق طالق را از جانب 
 
  استصحاب بقای زوجیت ـب

به استصحاب بقای زوجیت  طالق را انجام دهد، حاکم که ولی و برخی از فقها هنگامی
 .]٦ ص،٣٢ ج،٥٤؛ ٤٤٢ ص،٤ ج ،٣٨[ اند استنادکرده
شود که آیا حکم  شک می ق را انجام دهد،از جانب صغیر طال وحاکم که ولی هنگامی

                                                                                                                                                                             
نزاعی نیست  :اندگفتهایشان  مفهوم موافق به معنای داللت اولویت دانسته است،، صاحب اصول فقه. ١

علت  نچه درآبه این معنی که حکم در منطوق به ، افق به معنای داللت اولویتدر حجیت مفهوم مو
 ).١١٠ص ،١ ج  الفقه،اصول مظفر،( کند ، سرایت میحکم اولویت دارد
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 که آنجا از صحیح است یا زوجیت هنوز باقی است؛ حاکم و طالق صغیر از سوی ولی
 وولی طالق صغیر داده است، اکنون که حاکم یقین به زوجیت در زمان سابق داریم،

حالت سابقه که بقای زوجیت  زوجیت باقی است یا نه؛ یکنیم که آیا علقه شک می
 .صحیح نیست حاکم، یعنی طالق شود؛ استصحاب می ست،ا

 
   میان صحت نکاح و صحت طالقعدم مالزمه. ج

برخی معتقدند که میان صحت نکاح وصحت طالق، مالزمه ثابت نشده است؛ لذا از والیت ولی 
 .]١٥ ص،٤٨[ آید صحت طالق ولی از طرف صغیر به دست نمیجوازدر تزویج صغیر، 

 ،٤٨[ والیتی ندارد، پدر بر طالق از سوی فرزند صغیر خود قدندفقهای امامیه معت
یا طالق صغیره  زوجه صغیر را طالق دهد ندارد حق حاکم پس به طریق اولی، ؛]١٥ص

همانطور که پدر بر طالق والیت  فاسدالعقل باشد، اما اگر در زمان بلوغ، را تقاضا کند؛
 .اهد داشترا خو حاکم چنین حقی در صورت نبودن پدر، داشت،
 

  حاکم بر طالق صغیر از نظر اهل سنتتیوال .٢. ٢
 والیتی بر طالق صغیر ندارند مشهور فقهای اهل سنت این است که اولیای خاص، نظر

را در برابر  عوضی یعنی در صورتی که ولی دختر صغیره، جز در طالق خلع و مبارات؛
مطلبی از اهل سنت  صغیر،طالق  والیت حاکم بر ی درباره .کرده باشد طالق دریافت

قیاس اولویت  تنها از مفهوم موافق و ،بنابراین طور صریح به دست نیامده است؛ به
زیرا وقتی طالق  توان عدم جواز طالق صغیر توسط حاکم و ولی عام را به دست آورد؛ می

حاکم بر طالق صغار، والیت نخواهد  به طریق اولی، صغیر از سوی پدر جایز نباشد،
 :نظرات آنان عبارت است از .داشت

 زیرا والیت وی بر صغیر باطل است؛ طالق صغیر توسط پدر، مذهب حنفیه، از نظر
 .]١٧٨ ص،٦ ج،٣١[ شود محقق نمی در طالق،

طالق صحیح  عوضی گرفته باشد، در طالق صغیر، مالکیه معتقدند درصورتی که ولی
 نقل شده است از مالک جتهدالم کتاب بدایةدر .درست نیست در غیر این صورت، است و

از طرف دختر  تواندمی پسرصغیر والیت دارد، تزویج دختر و که بر طور پدر همان
یکی  :اندفقهای مالکی گفته برخی از .]٩٠ص ،٣ج ،٥[ وی را طالق خلعی دهد صغیرش،

 آن خود زوج یا پدری که از جانب پسر صغیرش، ایجاب است و از ارکان طالق خلعی،
 .]٤٩٦ص ،٢ج ،٣٢[ »طالق خلعی را انجام دهد ،است ای او چیزی گرفتهکه بر وقتی
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که  فرزند صغیرش را تواند همسریکی اینکه ولیّ می :مذهب حنبلی دو قول است در
حنبل  بن احمد قتادة است که معتقدند این نظر عطاء و .طالق دهد تحت والیتش است،

قول دیگر  .عقلش را طالق داد سبکهمسرِ فرزندِ عمر، بن روایت کرده است که عبدهللا
نظر  همانند این قول .تواند همسر فرزند صغیرش را طالق دهدآنان اینکه ولی نمی

 .]٣٥٥ص،٧ ج،٦[ ابوحنیفه و شافعی است
با  تواند همسر فرزند صغیرش را،این باورند که پدر نمی فقهای مذهب شافعی بر

تنها حق کسی  ت شده است طالق،عمر روای آنچه از و طالق دهد بدون عوض، عوض و
 وی نیهمچن .ی والیت پدر نیستمحدوده طالق در  امرو است که فَرج بر او حالل است

 با رایز با دادن قسمتی از مال فرزندش طالق خلعی دهد؛ تواند دختر صغیرش را،نمی
با دختر صغیرش را  اگر ولی، شود و استمتاع ساقط می نفقه و از مهر، این کار حق دختر

اگر بعد از نزدیکی  شود وزوج مستحق آن مال نمی بخشی از مال وی طالق خلعی دهد،
 .]٩ص ،١٧ج ،٦٤؛ ٤٨٩ـ٤٩٠ص ،٣٦[ او باید مال را به دختر برگرداند باشد،

اگر  طالق خلع از جانب صغیر جایز نیست و غیر او، برای پدر و :گویدماوردی می
که  است )ص(یامبرپاین روایت  لیل ما گفته است دسپس .شودواقع نمی طالق دهد،

مالک  به این معنا است کسی که مالک بُضع باشد، ؛»أخذ بِالسَّاقِ الطَّلَاق لمن« :فرمودند
 .]١٠٩ ص،١٠ ج،٤٩[ شودمالک طالق نمی چون مالک بضع نیست، ولی، طالق است و
ید آن تأی باید در های فوق برعدم والیت حاکم بر طالق صغیر، استدالل عالوه بر

لذا  مشروط به مصلحت است؛ ولی، سوی حاکم و جواز تزویج صغیر از چون )یکم :گفت
 منافات دارد، تزویج بوده است، طرف صغیر با مصلحتی که در سوی حاکم از طالق از

 .بلکه نقض غرض است
شود حاکم حق  فهمیده می به دلیل اولویت، روایات و موافق تمام مفهوم از )دوم

بقای  سوی حاکم، طالق از صحت و هنگام شک در نب صغیر را نداردطالق را از جا
 .صحت طالق نیست میان صحت نکاح و ای الزمه و شود زوجیت استصحاب می

 
 گیرینتیجه

 :در این پژوهش نتایج زیر به دست آمده است
 که صغیر، تزویج صغیر والیت دارد صورتی بر حاکم در :مختار نویسندگاننظریه  .١
با شرط مصلحت  این حالت، در آن دو را نداشته باشد؛ یک از و وصی هر  پدریجدّ پدر،



 ١٣٩٨بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و دومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٠٢

 

 با  این نظریه .حاکم والیت ندارد اما نسبت به طالق، .تزویج والیت دارد بر ضرورت، و
 .ی متعدد به اثبات رسانده شده است ادله استناد به

در میان  .ود داردوج نظر ی تزویج صغیر از سوی حاکم، میان فقها اختالف درباره .٢
 یکم اینکه حاکم بر تزویج، توسط حاکم سه دیدگاه وجود دارد؛ فقهای امامیه در نکاح صغیر

تزویج  دوم اینکه حاکم بر ی مشهور فقهای امامیه است؛ والیت ندارد که نظریه طور مطلق، به
یر بر تزویج صغ والیت دارد و سوم اینکه حاکم در صورت مصلحت، طور مطلق، به صغیر،

: نظر وجود دارد صغیر از سوی حاکم اختالفتزویج  در میان اهل سنت هم در .والیت دارد
تزویج صغیر والیت دارد؛ مالکیه در این باره سه روایت و سه  حنفیه معتقد است حاکم بر

جدّ  شافعیه معتقدند حاکم بر تزویج صغیر والیت ندارد و تنها به والیت پدر و دیدگاه دارند؛
نبودن  لند و حنبلیه نظری مشابه دیدگاه سوم امامیه دارند که در صورت مصلحت وپدری قائ

 .یاورددربتواند صغیر را به نکاح کسی پدر و وصی، حاکم می
نت قائل هستند به اینکه حاکم اهل س فقهای امامیه و ی طالق صغیر درباره .٣
در صورتی که  اندگفتهبا این تفاوت که فقهای امامیه  .صغیر را طالق دهد تواند نمی

حاکم  نداشت، جدّ پدری اگر پدر و که مجنون است، حالی در شخص صغیر بالغ شد،
صغیر را  مالکیه معتقدند در صورتی که ولی با عوض، .تواند این امر را بر عهده بگیردمی

حنبلیه  نظر مذهب از .جایز نیست اگر بدون عوض طالق دهد، جایز است و طالق دهد،
در منابع  ی والیت حاکم بر طالق صغیر، یدگفت دربارهبا.دارد اره دو قول وجوددر این ب

ولی حق  اما به اینکه پدر و به دست نیامده است؛ طور صریح اظهاراتی به اهل سنت
 مفهوم موافق به دست آورد که توان به دلیل اولویت و لذا می طالق ندارد، تصریح دارند؛

 .بر طالق والیت ندارد حاکم،
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