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چکیده
در شــرع مقدس اسالم، واليت در امور شــخصی، برای پدر و جّد پدری به طور مشترك ثابت است؛ يعنی 
هركدام در اعمال واليت خود نسبت به مولی عليه، استقالل دارند و به تنهايی می توانند اعمال واليت كنند. از 
آنجا كه صغار و مجانين از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی 
و سرپرست تعيين شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، 
صحيح نيست، بنابراين تصرف پدر، جّد پدری، برادر و وصی كه به عنوان ولی در امور مولی عليه دخالت و 
تصرف دارند، بايد براساس مصلحت و مشروط به عدم مفسده باشد. فقهای صاحب نظر اهل سنت و شيعه در 
اين باره، در برخی از موارد، اختالف نظرهايی دارند و هريك نظر و ادله خاص خود را ارائه كرده اند. از اين 
رو، در اين نوشــتار، شــروطی كه برای اهليت ولی، جهت واليت، از نگاه اهل سنت و شيعه الزم است، مورد 

بررسی قرار می گيرد.

کلیدواژه ها: ولی، بلوغ، عقل، اسالم، عدالت، شروط والیت.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 41/ پاییز 1394

صص 17-8
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مقدمه
در كتب فقهی شــيعه و اهل سنت،1 در مبحث واليت، 
از امور شخصی بحث شده است، اما اختالف نظرهايي 
ميان فقهای شيعه و اهل سنت در اين زمينه وجود دارد 
كه اين نوشــتار در نظر دارد، تا بــا تطبيق ديدگاهها 
و ادله اماميه و اهل ســنت، به حقيقت مستدل شرايط 
و حدود ولی در امور شــخصی دســت يابد. واليت 
اقســامی همچون:  دارای  مختلف،  ديدگاههــاي  از 
مخصوص و غيرمخصوص، اجبــاری و اختياری، و 
عام و خاص اســت. تأكيد اين مقاله بر دو نوع اخير 
اســت؛ يعنی واليت در امور عامه و واليت در امور 
شخصی. شروط ولی در امور شخصی، شامل واليت 
در عبادات، معامالت و احواالت شخصيه است، از اين 

رو به ذكر اين شروط به طور كلی پرداخته مي شود.

شروط اهلیت ولی
از بررســي نظرات مذاهب فقهی، چند شــرط اصلی 
در اين موضوع به دســت مي آيد كه فقهای شــيعه و 
اهل ســنت، در برخی از اين شروط باهم اتفاق، و در 

بعضی، اختالف دارند:

1( ذکوریت
اين شــرط با توجه به اين موضوع مطرح می شود كه 
واليــت، اول و به ذات، بر عهده پــدر و جد پدری 
قرار داده شــده اســت، اما اين بدان معنا نيست كه 
مادر صالحيت و قابليت واليت در امور شــخصی را 
نداشته باشد، بلكه مادر به واسطه وكالت، وصيت و ... 
می تواند ولی باشد. اين نظر مورد اتفاق تمامی علمای 
اماميه و اهل سنت می باشد،2 به جز شافعی كه واليت 

را منحصر برای پدر می داند.

1. نک: مسالك االفهام؛ تذكرة الفقهاء؛ شرائع االسالم؛ جواهر الكالم؛ 
المبسوط؛ المجموع؛ المغنی؛ الفقه علی المذاهب االربعة.

2. نک: المغنی، ج7، ص356؛ بداية المجتهد، ج2، ص12.

2( عقل و کمال
واليت براي كســی كه بــه دليل طفوليــت، جنون، 
بی هوشی، سفاهت و مرض شــديد، به رشد و كمال 
نرسيده است، همچنين براي سالخورده كه از تفكر و 
دقت، باز می ماند، ثابت نمی شــود. دليل فقهای شيعه 
و سنی از اين قرار اســت: اواًل؛ اصل عدم واليت و 
اجماع اصحاب بر اين موضوع اســت،3 اما كسی كه 
مسلوب العقل است، به خاطر عدم توانايی تدبّر و تأمل 
در امور، نــه بر خود واليت دارد و نــه بر ديگران. 
ثانيًا؛ عدم واليت كودك كه يكی از شرايط ولی است، 
به دليل اين اســت كه كودك به رشد عقلی و فكری 
نرسيده، تا بتواند بر كسی يا حتی خود واليت داشته 
باشد، اما مجنون نيز چنانچه جنونش اطباقی )دائمی( 

باشد، به اتفاق شيعه و سنی واليتش از بين می رود.
شافعی می گويد: »اليكون الولی وليًا حتی يكون رشيداً 
يعقــل موضع الحظ، فال والية لمعتوه و المجنون الذی 
ال يفيق«.4 ابن قدامه نيز مي گويد: »ولی، تا زمانی كه 
رشيد شود كه سود و بهره را درك كند، ولی نمی باشد؛ 
پس هيچ واليتی برای فــرد تربيت ناپذير و مجنونی 
كه بهبود نمی يابد، نيســت و اگر جنون فرد، ادواری و 
منقطع باشد، در حال بهبودی، واليت دارد و در حال 

جنون، واليتی ندارد«.5
خطيب شربينی شافعی، مطلبی را به اين حكم اضافه 
كرده اســت و چنين می گويد: »اگر مجنون بهبود يابد 
و آثار ديوانگی، همچون پرخاشگری باقی باشد، در 
هردو حالت جنــون ادواری و جنون اطباقی، واليتی 
ندارد«.6 اما كسی كه بی هوش شده، چنانچه بی هوشی 
او يك روز يا دو روز يا بيشتر طول بكشد، در حالت 
بی هوشــی واليتش زايل می شود و بايد منتظر زمانی 
بود كه بهبود يابد، مانند فرد خواب كه در انتظار بيداری 
است و اگر بی هوشی او به گونه ای باشد كه غالبًا دوام 

3. االنصاف، ج7، ص75.
4. االم، ج5، صص14و15.

5. المغنی، ج7، ص356.
6. مغنی المحتاج، ج3، ص154.
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نمی يابد، مانند كســی كه صرع دارد، واليتش از بين 
نمی رود و مرجع تشــخيص طوالنی يــا كوتاه بودن 
زمان بی هوشــی، اهل خبره هستند كه اين نظر عالمه 
حلی در تذكرة الفقهاء7 اســت و علمای اهل سنت نيز 
بر اين عقيده اند كه اغما، سبب زوال واليت نمی شود.

ابن قدامه می گويد: »اغمــا، واليت را از بين نمی برد؛ 
زيرا اغما و بی هوشی به زودی از بين می رود و مانند 
خواب است و به همين خاطر، واليت بر فرد بی هوش، 
ثابت نمی شود«.8 مرداوی نيز می گويد: »واليت بنابر 
نظر صحيح مذهب، با بی هوشی از بين نمی رود و اين 
ظاهر كالم اكثر اصحاب اســت و قولی می گويد كه با 

بی هوشی، واليت از بين می رود«.9
اما مســتی كه باعث از بين رفتن عقل می شود، ساقط 
كننده واليت است، نه به خاطر برخورداري از علتی 
همچون شرب خمری كه موجب فسق می شود؛ يعنی 
فسوق مانع واليت نيست. نزد ما بنابر اصح، به خاطر 
اختالل نظر و عدم اعتبار كالمش، انتفاء واليتش بعيد 
نيست، هرچند امكان تمييز برايش وجود داشته باشد. 
شافعی قائل به دو وجه اســت، نووی مي گويد: »اما 
درباره سكران، اگر بگوييم كه فاسق، ولی نيست و اين 
فاسق است، پس ولی نيست؛ اگر بگوييم كه فاسق ولی 
است و بنابراين آيا سكران از واليت خارج می شود؟ 

كه در آن دو وجه است، مثل جنون ادواری«.10
در بيماريهای شديد و امراضی كه مانع نظر و شناخت 
مصلحت اســت، واليت از اقرب، زوال می يابد و به 
ابعد منتقل مي شــود. اين قول عالمه حلي در تذكرة 
الفقهاء اســت11 كه ظاهر در غيرمملوك است و اين 
يكی از دو قول شــافعی اســت و در قول دوم انتقال 
واليت به سلطان و حاكم اســت، نه به ابعد،12 و اگر 

7. تذكرة الفقهاء، ج2، ص600.
8. المغنی، ج7، ص355.
9. االنصاف، ج8، ص75.

10. المجموع، ج16، ص162.
11. تذكرة الفقهاء، ج2، ص600.

12. مغنی المحتاج، ج3، ص154.

برايش تحصيل و امكان به دســت آوردن و نظر دادن 
باقی باشد، واليتش زوال نمی يابد، بلكه ثابت می ماند 

كه اين قول شهيد ثانی در مسالك است.13
نووی می گويد: »شــافعی گفت: اگر سفيه يا ضعيف 
غيرعالــم به موضع حظ و منفعت باشــد، يا بيماری 
شديدی داشته باشد، يا به علتی از واليت خارج شود، 
پس مانند كسی است كه مرده است و سپس می گويد: 
اصحاب ما گفته اند كسی كه به بيماری شديدی مبتال 
باشد و نظرش نقص داشته باشــد و نتواند مصلحت 
و حظ مولی عليه را تشــخيص دهد، واليتش ثابت 
نيســت و همچنين كسی كه مولم است و نيز آن كسی 
كه از شــدت درد نمی تواند تفكر كند«.14 اما كسی كه 
به علتی، دســت يا پايش قطع شده، يا زخمی عظيم 
برداشــته كه از حد تمييز دادن خارج شــده است، 
واليتش زوال می يابد، همچنين در پيری و كهولتي كه 
موجب اختالل نظر می باشد، واليت، زوال می يابد و 

اين قول احمد15 و شافعی16 است.
از مسائل حائز اهميت، اين است كه آيا كوری واليت 
را نفی می كند؟ در جواب بايــد گفت: برخی فقهای 
برجسته همچون شــافعی17 و ابن قدامه،18 بر اين نظر 
هســتند كه كوری، منافاتی با واليت ندارد، خواه از 
زمان واليت و يا بعداً ايجاد شــده باشد، به اين دليل 
كه ولی اهل نظر، بحث و اجتهاد است. همچنين مسئله 
ديگر، اين اســت كه آيا ناطق بودن ولی، الزم است؟ 
در جواب بايد گفت: اينكه ولی بايد ناطق باشد، شرط 
نيست، بلكه برای الل كه اشاره اش مفهوم داشته باشد، 
واليتش جايز است، به خاطر اينكه اشاره قائم مقام، 
نطق اســت و در ســاير عقود و احكام، همانند نطق 
می باشد و اگر اشاره اش مفهومی نداشته باشد، صحيح 

13. مسالك االفهام، ج2، ص16.
14. المجموع، ج16، ص160.

15. المغنی، ج7، ص355.
16. مغنی المحتاج، ج3، ص154.

17. المجموع، ج16، ص157.
18. المغنی، ج7، ص357.
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نيســت كه ولی باشد، آن هم به دليل عدم انتفاعش و 
نيــز تعّذر وصول به اختيار كه اين قول شــافعی19 و 
احمد20 اســت. همچنين بايد گفت: نزد فقهای شيعه 
همچــون محقق حلی و امام خمينــی، نيز پدر و جد 
پدری )هر قدر باال رود( بر فرزند صغير و فرزند بالغ 
ديوانه يا سفيه )كم عقل( خود واليت در ازدواج دارند 
و می تواننــد او را به ازدواج ديگری درآورند21 و بنا 
به نظر مشــهور در فقه، آن پسر يا دختر پس از بلوغ 

نمی تواند، ازدواج را برهم بزند.22

3( اسالم
اســالم، يكی ديگر از شرايط واليت است؛ زيرا برای 
كافر، خواه پدر و جد يــا غير آن دو، بر فرزندش يا 
مملوك مســلمان، مذكر يا مؤنث، صغير يا مجنون و 
سفيه يا بكری كه قائل به واليت بر او هستيم، واليتی 
ثابت نيســت. محقق حلی می گويــد: »اگر ولی كافر 
باشــد، واليتی برايش نيســت و اگر پدر كافر باشد، 
واليت مختص جد ثابت می شــود«23 و اطالق قول 
محقــق، بر عدم واليت كافر بــر فرزندش و مملوك 
مســلمان، با فتوای اصحاب و ادعای اجماع بعضی، 

ثابت شده است.24
ادله  شرط اسالم از اين قرار است:

1. كتاب: خداوند متعــال مي فرمايد: »َولَْن َيْجَعَل اهللُ 
لِْلَكاِفِريَن َعَلى الُْمْؤِمِنيَن َسِبيًل«؛25 »خدا برای كافران 
هيچ گاه نسبت به اهل ايمان تسلط باز نخواهد نمود« 
و »َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَنــاُت بَْعُضُهْم َأْولَِياُء بَْعٍض«؛26 
»مردان و زنان مؤمن، بعضی دوســت و ياور بعضی 

ديگرند«.

19. المجموع، ج16، ص160.
20. المغنی، ج7، ص357.
21. شرح اللمعة، ص323.

22. شرائع االسالم، ج2، ص502؛ تحرير الوسيله، مسئله 5.
23. شرائع االسالم، ج2، ص278.

24. مسالك االفهام، ج7، ص66؛ كشف اللثام، ج2، ص16.
25. نساء، 141.

26. توبه، 71.

2. روايــات: در روايتی آمده كــه پيامبر اكرم)ص( 
فرموده است: »اسالم باال می برد و چيزی بر او برتری 
نمی يابــد«.27 همچنين از پيامبر اكــرم)ص( روايت 
كرده اند كه ايشــان عمرو بن اميه را به حبشه فرستاد، 
سپس ام حبيبه دختر ابوسفيان را به ازدواج او درآورد 
و خالد بن ســعيد بن عاص كه پسرعموی عمرو بود، 
او را بــا ام حبيبه تزويج نمود؛ چون پدر ام حبيبه كافر 
بود.28 احمد مي گويد: »خبر رسيده است كه علی)ع( 
نكاح پدری را كه نصرانی بود، رد كرد«،29 برای اينكه 
خدا واليت را بين مشــركان، مســلمانان، مواريث و 
عقل قطع كرد، به اين معنا كه كافر از مســلمان ارث 
نمی گيرد، گرچه وارث داشــته باشد و همين طور در 
مورد واليت در نكاح. عــالوه بر اين، اثبات واليت 
كافر بر مســلمان، به خواری و ذلت مسلمان از حيث 
كافر اشعار دارد و اين جايز نمی باشد و به همين دليل 

زن مسلمان، از ازدواج با مرد كافر منع شده است.
اهل ســنت يكی از شــروط ولی را، اتفاق دين او با 
دين مولی عليه می دانند. بنابراين مســلمان بر فرزند 
مســلمان خود، و كافر بر فرزند كافرش، واليت دارد 
و مســلمان ولی كافر، و كافر نيز ولی مسلمان نيست. 

بعضی از نصوص آنها از اين قرار است:
كاســانی از حنفيه می گويد: »واليتــی برای كافر بر 
مسلمان نيست، به خاطر اينكه بين آنها ميراثی نيست 
و حضرت محمــد)ص( می فرمايــد: »اهل دو ملت 
چيزی را به ارث نمی برنــد«، و به خاطر اينكه كافر 
از اهل واليت بر مســلمان نيست، شرع، واليت كافر 
بر مســلمان را قطع كرده است و همين طور اگر ولی 
مسلمان باشد و مولی عليه كافر باشد، واليتی برايش 
نيســت؛ زيرا مسلمان از كافر ارث نمی برد و حضرت 
محمــد)ص( می فرمايد: »مؤمن از كافــر، و كافر از 
مؤمن ارث نمی برد«.30 ... اگر پدر، كافر باشد و مولی 

27. من ال يحضره الفقيه، ج4، ص243؛ وسائل الشيعه، باب 17.
28. المجموع، ج16، ص160.

29. المغنی، ج7، ص356.
30. وسائل الشيعه، ج17، ص377.
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عليه مسلمان باشــد، واليتی برايش نيست، به خاطر 
اينكه از او ارث نمی برد و همين طور اگر پدر مسلمان 
باشــد و مولی عليه كافر باشد، واليتی برايش نيست، 
به خاطــر اينكه از او ارث نمی بــرد، بنابراين واليت 
دائر، با اســتحقاق ارث ثابت می شود«.31 شافعی نيز 
می گويد: »مسلمان، ولی كافر نمي باشد، گرچه دخترش 
باشد، مگر اينكه از امت او باشد، و كافر، ولی مسلمان 

نمی باشد، گرچه دخترش باشد«.32
ســبكی از مالكيه نظر خود را چنين بيــان مي دارد: 
»واليت كافر بر مسلمان و برعكس آن را منع می كنند، 
بنابراين مســلمان، ولی كافر نمی شود«.33 ابن قدامه از 
حنابله نيز می گويد: »كافر ولی مســلمان نيست و اين 
قول عامه و اهل علم است و ابن منذر می گويد: جميع 

اهل سنت و اهل علم بر اين قول می باشند«.34
مرداوی می گويد: »كافر بر مال فرزند كافرش، با عدالت 
به طور صحيح از مذهب، واليت می كند و اصحاب نيز 
آن را انتخاب كرده اند و عــالوه بر اين، واليتی برای 
مسلمان بر كافر نيست. نزد حنابله بدين صورت است 
و بر اين عقيده اند«.35 همچنين ابن حزم می گويد: »كافر 
ولی مسلمان نمی باشد و مســلمان نيز بر كافر واليت 
ندارد، پدر و جد در واليت يكسان هستند و كافر ولی 

مولی عليه كافر است«.36

4( عدم حجر
واليتی برای ســفيه در مال نيســت، برای اينكه او از 
تصّرف در مال ممنوع است و خداوند متعال می فرمايد: 
َفَهاَء َأْمَوالَُكُم الَِّتي َجَعَل اهللُ لَُكْم ِقَياًما«؛37  »َوَل ُتْؤُتوا السُّ
»اموال خود را كه خداوند وسيله قوام زندگی شما قرار 

31. بدائع الصنائع، ج2، ص239؛ المبسوط، ج4، صص223و224.
32. االم، ج5، ص14.

33. بلغة السالك، ج1، ص387.
34. المغنی، ج7، ص356.

35. االنصاف، ج5، ص324.
36. المحلی، ج9، ص473.

37. نساء، 5.

داده، به دست سفيهان نسپاريد«.38
در واليــِت ولی محجور بر صغيــر در نكاح اختالف 
اســت. در كشف اللثام آمده اســت: »واليتی بر سفيه 
به خاطر نقصانش وجود ندارد و محتمل اســت عدم 
واليتش بر مولی عليهم«.39 صاحب جواهر بر اين نظر 
اشكال گرفته است: »محجور عليه در خصوص تصّرف 
در مالش محجور اســت، پــس مانعی در واليتش در 
باب نكاح وجود ندارد«40 و همين طور اهل سنت بعد از 
اتفاقشان بر عدم واليت سفيه در مال، در واليتش در 
باب نكاح اختالف كرده اند و مشهور مذهب می گويند 
كه ســفاهت، واليت را منع نمی كند41 و ابوحنيفه42 و 

احمد43 نيز اين قول را بيان می دارند.
شــافعی می گويد: »اگر ولی سفيه باشد، پس او مانند 
كسی است كه مرده اســت«44 و نيز می گويد: مرد اگر 
سفيه باشد، يا اگر غيرعالم به موضع حظ برای خودش 
و كســی كه همسرش می شود، باشــد، نمی تواند برای 

خودش و ديگری ولی باشد.45
امــا محجور عليه به فلس و ورشكســتگی، به خاطر 
وجود مقتضــی، واليتش در نكاح زوال نمی يابد و آن 
سبب ورشكستگی اســت كه حجر می باشد، به خاطر 
اينكه چيزی از توجه و نظرش ســلب و كم نمی شود 
و حجرش در حق بدهكاران اســت و محتمل است كه 
واليتــش در مال زوال می يابد؛ زيــرا حجر به خاطر 
فلس و ورشكستگی در اثر اختيار سوء و نادرست او 
و عدم شــناخت به مواضع حظ و عدم رشدش در دفع 
مالش اســت و به خاطر همين، در واليتش بر صغير 

خوف ضرر بر مولی عليه است.

38. المغنی، ج7، ص356.
39. كشف اللثام، ج2، ص16.

40. جواهر الكالم، ج29، ص207.
41. بداية المجتهد، ج2، ص12.

42. همان.
43. بدائع الصنائع، ج8، ص75.
44. المجموع، ج16، ص160.

45. االم، ج5، ص14.
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5( عدالت
در اينجا ســؤالی مطرح می شــود و آن اين است كه 
آيا عدالت در واليت پدر و جد معتبر اســت يا خير؟ 
مشهور عدم اعتبار عدالت در واليت پدر و جد است و 
در اين مسئله ابن حمزه در الوسيله46 و فخرالمحققين در 
ايضاح الفوائد47 مخالفت كرده اند و قائلند كه اگر پدر و 
جد فاسق باشند، تصّرفشان در حق صغار نافذ نيست.

الف( دیدگاه امامیه
اشتراط عدالت در واليت پدر و جد پدری، به اين معنا 
است كه تصّرف ايشان در حق صغار، از روی مصلحت 
و خيرخواهی باشــد. فخرالمحققيــن می گويد: »و اما 
اينكه آيا فسق پدر واليت او را عزل می نمايد، نزد من 
صحيح تر اين است كه واليتی برای پدر نيست، مادامی 
كه فاسق باشد«.48 عالمه حلي می گويد: »فسق، واليت 
نكاح را نزد علمای ما سلب نمی كند، پس برای فاسق 
اســت كه دختر صالحه را با اذنش و دختر مجنونه را 
مطلقًا تزويج كنــد«. وي در جای ديگر بيان مي دارد: 

»برای جد واليت مال با عدالت است، ...«.49
ابن حمزه در فصل مربوط به حضانت مي گويد: »مادر 
اولی به حضانت اســت برای پسر بچه تا زمانی كه او 
را از شير بگيرد و برای دختر بچه تا به سن 7 سالگی 
برسد، مادامی كه مادر فاســق نباشد، پس اگر فاسق 
شــود، حق حضانت از او گرفته می شــود و اگر پدر 
غيرفاسق باشد و پسر از شير گرفته شده باشد و دختر 
7 ساله شده باشد، برای حضانت اولی است، همان طور 

كه در واليت نكاح بايد فاسق نباشد«.50
بنابراين اشــتراط عدالت در واليت پدر و جد، برای 
جلوگيری از تضييع حقوق صغار اســت كه از تفويت 
مصالح و اضرار به آنها جلوگيری می كند و در بين اوليا 
بر عدالت پدر و جد پدری بيش از ديگران تأكيد شده 

46. الوسيله، ص279.
47. ايضاح الفوائد، ج2، ص627.

48. همان.
49. تذكرة الفقهاء، ج2، ص599.

50. الوسيله، ص279.

است، ولی اقدامات وصی نيز، بايد با غبطه و مصلحت 
باشد و حاكم شــرع كه مظهری از برقراری عدالت در 
جامعه اســت، در مورد ايتام و صغار، مصلحت آنان را 

بايد مد نظر قرار دهد.
در مورد اشتراط عدالت در ولی، به داليلی استناد شده 

است كه عبارتند از:
1. كتاب: خداوند متعال می فرمايد: »َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا 
ِإْن َجاَءُكْم َفاِســٌق بَِنَبٍأ َفَتَبيَُّنــوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَة 
َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم نَاِدِميَن«؛51 »ای مؤمنان بدانيد 
هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد، تحقيق كنيد مبادا 
به سخن چينی فاسقی از نادانی به قومی رنجی رسانيد 
َفَهاَء َأْمَوالَُكُم  و سخت پشيمان گرديد«، »َوَل ُتْؤُتوا السُّ
الَِّتي َجَعَل اهللُ لَُكْم ِقَياًما«؛52 »اموال خود را كه خداوند 
وســيله قوام زندگی شــما قرار داده، به دست سفيهان 
الِِميَن«؛53 »عهد من  نســپاريد« و »َل َيَناُل َعْهِدي الظَّ
هرگز به مردم ســتمكار نخواهد رسيد«. از اين آيات 
می توان فهميد عدالت در واليت ولی، شرط است؛ زيرا 
وقتی در مســائل دينی و احكام شرعی، عدالت شرط 

باشد، در واليت به طريق اولی شرط می باشد.
2. روايت: فضل بن عبدالمالــك روايت مي كند: امام 
صــادق)ع( مي فرمايد: هرگاه جد، دختر پســرش را 
تزويج كند، در حالی كه پدرش زنده باشد و جد راضی 
باشــد، جايز است. گفتم: اگر پدر فردی را برای دختر 
اختيار كند و جد فرد ديگــری را اختيار كند و هردو 
در عدل و رضا يكسان باشند، حضرت فرمود: دوست 

دارم آنچه را كه جد با آن راضی است.54
همچنين برای عــدم اعتبار عدالت در ولي، به روايات 

استناد شده است كه از اين قرارند:
محمد بن مســلم روايت كرده است: از امام صادق)ع( 
درباره مردی كه به اموال پســرش احتياج دارد، سؤال 
كردم، فرمود: از مال پســرش آنچــه را كه می خواهد 

51. حجرات، 6.
52. نساء، 5.

53. بقره، 124.
54. وسائل الشيعه، ج14، ص218.
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بردارد، ولی پســر نمی تواند چيزی از مال پدرش جز 
به اجازه او بردارد و هنگامی كه پســرش نباشــد، بر 
دخترش واقع می شود و حضرت محمد)ص( به مردي 
فرمود: تو و مالت از آن پدرت هستی.55 وي همچنين 
در روايتي ديگر بيان مي دارد: از امام صادق)ع( درباره 
مردی ســؤال كردم كه به مردي ديگــر وصيت كرده 
درباره پسرش و مالي كه براي آنها است و اجازه داده 
كه با آن مال كار كند و ســود بين او و مرد و پسرش 
تقسيم شود. پس فرمود: اشكالی در آن نيست از مالی 
كه پدرش به او در ايــن كار اجازه داده، در حالی كه 
زنده اســت«.56 از عبيد بن زراره57 و علی بن جعفر58 

نيز در اين زمينه روايت شده است.
همان طور كه روشن اســت، در اين ادله اطالق وجود 
دارد و شــامل ابوين فاســق و عادل می شود و ثابت 
اســت كه واليت پدر و جد، مشروط به عدالت نيست؛ 
زيرا در غير اين صورت به طور صريح آن را شــرط 
می كردند و در آيات و روايات، سخنی از اين شرط به 
ميان می آمد، در حالی كــه به وضوح می بينيم عدالت 

شرط واليت نيست.
ب( دیدگاه اهل سنت

عدالت از نظر اهل سنت، وســيله ای برای حفظ اموال 
صغير در تصّرفات ولی اســت و خودش هيچ غايتی 
نيســت و مهم اين اســت كه تصــّرف در مال صغير 
براساس مصلحت باشــد، بنابراين در عدالت، رعايت 
مصلحت و عدم مفســده در تصّرفات ولی، مسئله ای 
قطعی اســت و در اينكه عدالت ظاهری شرط است يا 
عدالت ظاهری و باطنی، بين اهل سنت اختالف است. 
مالك،59 ابوحنيفه،60 شــافعی در يكی از دو قولش61 

55. همان، ج12، باب 178 از ابواب وصايا.
56. همان، ج13، ص478.
57. همان، ج14، ص218.
58. همان، ج14، ص219.

59. بداية المجتهد، ج2، صص12و13.
60. بدائع الصنائع، ج2، ص239.

61. االم، ج5، صص14و15.

و احمد62 در يكــی از دو روايت، قائل به عدم اعتبار 
واليت هســتند. شاشی از شافعيه می گويد: »آيا حاكم 
به ثبوت عدالت پدر و جد پدری، در ثبوت واليت بر 
فرزندانشــان نياز دارد؟ قاضی ابوطبيب دو وجه ذكر 
نموده اســت: اول اينكه عدالت ظاهری در آنها كفايت 
می كند، دوم اينكه عدالت ظاهری كافی نيســت و بايد 

عدالت باطنی و ظاهری باشد«.63
نــووی در ثبوت عدالت پــدر و جد پدری در واليت 
بر فرزندانشان، به هردو وجه قائل است؛ يكی عدالت 
ظاهری و ديگــری عدالت ظاهری و باطنی.64 خطيب 
شــربينی می گويد: »عدالت ظاهری در واليت پدر و 
جد پدری كفايت می كنــد«.65 زهري غمراوي نيز در 
كتاب خود، به اين مطلب اشاره كرده است.66 همچنين 
مرداوی مي گويد: »واليت بر صغير و مجنون، بالمنازع 
ثابت اســت، ليكن به شرطی كه رشيد باشد، و كفايت 
می كند كه عدالت ظاهری و باطنی باشــد«.67 بنابراين 
اهل ســنت، عدالت را وســيله ای برای حفظ مصلحت 
و غبطه در تصّرفــات ولی می دانند و در اينكه عدالت 
ظاهری باشــد يا باطني، اختالف دارنــد كه اكثراً در 

واليت نكاح، عدالت ظاهری را كافی می دانند.
مالك،68 ابوحنيفه،69 شافعی70 و احمد71 به عدم اعتبار 
عدالت معتقدنــد. جزيری ادعا كرده اســت كه تمام 
اهل ســنت جز حنابله، بر عدم اشتراط عدالت در ولی، 
متفق اند و می گويد: »عامه بر اينكه عدالت شــرط در 
ولی نيســت، اتفاق كرده اند و حنابله مخالفت نموده و 
گفته اند كه عدالت ظاهری شرط در واليت است، مگر 

62. المغنی، ج7، ص357.
63. حلية العلماء، ج4، ص525.

64. المجموع، ج13، ص349.
65. مغنی المحتاج، ج2، ص173.

66. سراج الوهاج، ص323.
67. االنصاف، ج5، ص323.

68. بداية المجتهد، ج2، ص13.
69. بدائع الصنائع، ج2، ص239؛ المبسوط، ج4، ص163.

70. االم، ج5، ص15؛ المجموع، ج16، ص159.
71. المغنی، ج7، ص357؛ االنصاف، ج5، ص323.
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در سلطان و سرور«. همچنين می گويد: »اتفاق كرده اند 
بر اينكه فســق، مانع واليت نكاح است، پس كسی كه 
فاسق است، واليتش به ديگری انتقال می يابد و حنفيه 
مخالفت كرده اند و می گويند: فسق است كه مانع واليت 
می شود؛ چون فســق ولی به اختيار نادرست شهرت 
دارد و فاسق، زمانی كه اختيار خوب و صحيحی انجام 

دهد، پس واليتش برايش ثابت می شود«.72
قائالن به عدم اشــتراط عدالت به آيات زير اســتناد 

كرده اند:
«؛73  خداونــد می فرمايــد: »َفانِكُحوُهنَّ بِــِإْذِن َأْهِلِهنَّ
»پــس با كنيزان مؤمن بــا اذن مالكش ازدواج كنيد« 
َياَمــى ِمنُكْم«؛74 »بايد مردان بی زن و  و »َوَأنِكُحوا اْلَ
زنان بی شــوهر را به نكاح يكديگر درآوريد«. در اين 
دو آيــه، اوليا مورد خطاب واقع شــده اند و فرقی بين 
عادل و فاســق نيست. همچنين می توان به رواياتی كه 
بر واليت پدر و جد به طور مطلق داللت دارند، استناد 
كرد. بنابراين در اشتراط عدالت در واليت پدر و جد، 
اگر پدر فاسق باشــد، تصّرفشاتش نيز ناقص است و 
فسق مانع نفوذ تصّرفش در امور مولی عليهم می شود و 
عدالت وسيله ای برای حفظ و غبطه است و در خودش 
هيچ هدفی نيســت و مهم اين است كه تصّرف در مال 

صغير براساس مصلحت باشد.

والیت محرم
آيا محرم نبودن ولی در واليت او شــرط است؟ شكی 
نيســت كه احرام حج يا عمره، مانع از ايجاب يا قبول 
عقد است، بنابراين عقد در اين حالت صحيح نيست، به 
دليل نص و اجماعی كه در اين مسئله نزد فقهای شيعه 
وجود دارد. اما واليت در حالت احرام، برای ولی ثابت 
اســت و به حاكم منتقل نمی شود؛ زيرا احرام، صحت 
عقــد را از بين می برد و نه واليــت را. به قول فاضل 

72. الفقه علی المذاهب االربعة، ج2، ص357.
73. نساء، 25.
74. نور، 32.

هندي،75 اگر زمان احرام طوالنی شد و مولی عليه نياز 
به ازدواج داشــت، شايد بتوان گفت كه واليت از ولی 
محرم به حاكم منتقل می شود. حال به بررسی مسئله از 

نظر فقهای اهل سنت پرداخته مي شود:
نووی چنين می گويد: »آيــا احرام در حج، ولی را از 
واليت خارج می كند؟ در آن دو قول و دو وجه است«. 
خطيب شــربينی نيز می گويد: »احرام يكی از عاقدان 
يا احرام زوجه، مانع از صحت عقد اســت و بنابر قول 
صحيح تــر، واليت در حال احرام، منتقل نمی شــود و 
بنابــر قول دوم، واليت در حال احــرام به ابعد منتقل 
می شــود، مانند واليت در حالت جنون و ظاهراً فرقی 

بين طوالنی و كوتاه بودن مدت احرام نيست«.76

نتیجه گیری
1. در امور شخصی، اذن ولی شرط است كه خود ولی 
نيز بايد اهليت واليت را داشته باشد. از جمله شرايط 
اهليت ولــی در نكاح دختر، ذكوريــت، بلوغ، عقل، 
اسالم، حريّت و عدالت است، هرچند در حدود و ثغور 
اين شرايط، تفاوتهايی در آراء اماميه و اهل سنت وجود 

دارد.
2. به نظر فقهای اماميه، اشتراط عدالت در واليت پدر 
و جد، برای جلوگيری از تضييع حقوق صغار است كه 
از تفويــت مصالح و اضرار بــه آنها جلوگيری می كند 
و در بيــن اوليا، بر عدالت پــدر و جد پدری بيش از 
ديگران تأكيد شده است، ولی اقدامات وصی نيز، بايد 
با غبطه و مصلحت باشــد و حاكم شــرع كه مظهری 
از برقراری عدالت در جامعه اســت، در مورد ايتام و 

صغار، مصلحت آنان را بايد مد نظر قرار دهد.
3. در اهل ســنت، افرادی همچون مالــك، ابوحنيفه، 
شافعی و احمد به عدم اعتبار عدالت معتقدند. جزيری 
ادعا كرده اســت كه تمام عامه، جــز حنابله، بر عدم 
اشــتراط عدالت در ولی، متفق اند. بنابراين در اشتراط 

75. كشف اللثام، ج2، ص16.
76. مغنی المحتاج، ج3، ص156.
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عدالت در واليت پدر و جد، اگر پدر فاســق باشــد، 
تصرفشاتش نيز ناقص است و فسق مانع نفوذ تصرفش 
در امور مولی عليهم می شــود و عدالت وسيله ای برای 
حفظ و غبطه اســت و در خودش هيچ هدفی نيســت 
و مهم اين اســت كه تصرف در مال صغير براســاس 

مصلحت باشد.
4. در مــورد تصــرف مال، از مجموع ادلــه و اقوال، 
مي توان قيد اعتبار مصلحــت را نتيجه نگرفت و ادعا 
كرد كه ادله تصرفات ولی در مقام شرط ذكر شده نبوده 
اســت. بنابراين می توان از طريق اطالق اين ادله، عدم 
اعتبار قيد مصلحت را به دســت آورد، چنان كه برخی 
از فقها، جميع ادله را مورد رعايت مصلحت دانسته اند 
و مطابق كالم شيخ طوســی، اگر ولی در امور مربوط 
به طفل تصرفی كند كه ســودی به حال او ندارد، اين 

تصرف نافذ نيســت؛ زيرا او موظف است تصرفاتی را 
در جهــت ايجاد منافع يتيم انجام دهد و با اين وصف، 
نيازی به اثبات اعتبار قيد مصلحت نيســت و قيد عدم 

مفسده در تزويج واليی كفايت می كند.
5. چنانچه عدم مفســده يا وجود مصلحت را شــرط 
صحت عقد بدانيم، در صورت مفسده يا عدم مصلحت، 
عقد باطل می شــود و حتی با اجازه مولی عليه بعد از 
بلــوغ نيز نافذ نخواهد بود و چنانچه عدم مفســده يا 
وجود مصلحت را شرط نفوذ تزويج واليی بدانيم، در 
صورت مفســده يا عدم مصلحت، عقد ولی مانند عقد 
بيگانه و اجنبی فضولی و غيرنافذ می باشد و مولی عليه 

می تواند آن را بعد از بلوغ امضا يا رد كند.

- قرآن كريم، ترجمه مهدی الهی قمشه ای.
- ابن بابويــه، محمد بن علي، مــن ال يحضره الفقيه، 

بيروت، داراالضواء، 1405ق.
- ابن حزم، علي بن احمد، المحلــی باآلثار، بيروت، 

دارالفكر، بی تا.
- ابن حمزه، الوســيله، قم، كتابخانه آيت اهلل مرعشــی 

نجفی، چاپ اول، 1408ق.
- ابن رشــد، محمد بن احمد، بدايــة المجتهد و نهاية 
المقتصــد، مصر، مصطفــی البابی الحلبــی و اوالده، 

1395ق.
- ابن قدامه، عبداهلل بن احمد، المغنی، بيروت، دارالكتاب 

العربی، بی تا.
- جزيری، عبدالرحمن، الفقــه علی المذاهب االربعة، 

بيروت، داراحياء التراث العربی، 1406ق.
- حر عاملی، محمد بن حســن، وسائل الشيعه، تهران، 

المكتبة االسالمية، 1403ق.
- حلی، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، تهران، المكتبة 

المرتضوية، بی تا.
- خمينی، روح اهلل، تحرير الوسيلة، قم، دفتر انتشارات 

اسالمي، 1379ش.
- زهری غمراوی، محمد، ســراج الوهــاج، بيروت، 

دارالمعرفة، بی تا.
- سرخسی، شمس الدين، المبسوط، بيروت، دارالمعرفة، 

1406ق.
- شاشی قفال، محمد بن احمد، حلية العلماء فی معرفة 

مذاهب الفقهاء، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، بی تا.
- شافعی، محمد بن ادريس، االم، بيروت، دارالمعرفة، 

1393ق.
- شــربينی، محمد، مغنی المحتاج، بيروت، داراحياء 

التراث العربی، 1377ق. 
- شــهيد ثانی، زين الدين بن علی، شــرح اللمعة، قم، 

دارالحكمة، 1413ق.
- همو، مســالك االفهام الی تنقيح شرائع االسالم، قم، 

مؤسسة المعارف االسالمية، 1425ق.
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- فاضل هندی، محمد بن حســن، كشــف اللثام، قم، 
مؤسسه نشر االسالمی، 1420ق.

- فخرالمحققين، محمد بن حسن، ايضاح الفوائد، بي جا، 
مطبعة العلمية، 1386ق.

- كاسانی، ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتيب 
الشرائع، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.

- مالكی، احمد بن صاوی، بلغة السالك، مصر، مصطفی 
البابی الحلبی و اوالده، 1370ق.

- محقق حلی، جعفر بن حســن، شــرائع االسالم فی 
مسائل الحالل و الحرام، قم، اسماعيليان، 1373ش.

- مرداوی، علی بن سليمان، االنصاف فی معرفة الراجع 
من الخالف، بيروت، داراحياء التراث العربی، 1376ق.

- نجفي، محمدحســن، جواهر الكالم، تحقيق: عباس 
قوچانی، تهران، دارالكتب االســالميه، چاپ ســوم، 

1367ش.
- نووی، محيی الدين، المجموع شرح المهذب، بی جا، 

دارالفكر، بی تا.
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