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Abstract
The Rule of “Alwilāyatol Khāsah Aqwā minanwilāyatol ‘Āmah” is 

among the jurisprudential rules based on which some Sunni schol-
ars have cited in secondary jurisprudential rules. By virtue of this 
rule, there is a relationship between the guardian and what is under 
his guardianship that enjoys such solidarity and dominance that in 
spite of his presence there would be no right of interference and oc-
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cupation for the general guardian in the realm of special guardian’s 
guardianship.  In the present study, first, the hadiths cited by Sunni 
jurists have been analyzed and examined as evidence of this rule, 
then other arguments have been expressed as customary confirma-
tions and some have been criticized. Likewise, this paper has stated 
and proved the rule of “Al-aqrabo Yamnaol Ab’ad”, a rule which is 
stated by Imamiyah jurists on the heritage issue and no one has crit-
icized this rule. Finally, the narrations of “Lahmeh” and “Assoltan 
walion man lā waliya lah” and the rule of “Al-aqrabo Yamnaol Ab’ad” 
have been the approved reasons for proving this rule. 

 Keywords: Guardianship, special guardianship, general guardian-
ship.
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چکیده
قاعده »الوالیة الخاصة أقوی من الوالیة العامة« از جمله قواعد فقهی اســت که برخی 
از علمای اهل تســنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط 
بین ولِیّ خاص و آنچه تحت والیتش است، از چنان قّوت و استیالیی برخوردار است که با 
وجود او حّق هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولّی عام در محدوده والیت ولّی خاص وجود 
ندارد. در جســتار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررســی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن 
به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته  شــده، ســپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان 
شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است.  همچنین این مقاله به قاعده »األقرب یمنع األبعد« 
که از ســوی فقهای امامیه در باب میراث بیان  شــده و کســی به عنوان دلیلی بر این قاعده 
متعرض آن نشــده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت »لحمه« و 

1. تاریخ دریافت: 1397/10/02؛ تاریخ پذیرش: 1398/02/14 )متخذ از پایان نامه کارشناسی ارشد(
2. دانشـــجوی کارشناســـی ارشـــد فقـــه و مبانی حقوق اســـالمی دانشـــگاه فردوســـی. مشـــهد-ایران ؛ رایانامه : 

ma.gholamizainabad@mail.um.ac.ir
saberi@um.ac.ir :3. استاد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی. مشهد-ایران، )نویسنده مسئول(؛ رایانامه

 fakhlaei@um.ac.ir :4. استاد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی. مشهد-ایران؛ رایانامه

سال ششم، شماره پیاپی 18 ،  بهار 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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روایت »الســلطان ولّی من ال ولّی له« و نیز قاعــده »األقرب یمنع اال بعد« به عنوان دالیلی 
پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.

کلید واژه ها: والیت، والیت خاصه، والیت عامه.

مقدمه
قواعد فقهی از جایگاه ارزشمندی در آموزش و پژوهش های فقهی برخوردارند و 
نقش مهمی در فرایند استخراج حکم شرعی دارند. تقدم والیت خاصه بر عامه به مثابۀ 
قاعده فقهی است که تعدادی از علمای اهل تسنن آن را تحت عنوان »الوالیة الخاصة 
أقــوی من الوالیة العامة« در زمرۀ قواعد فقهیــه گنجانده اند. این قاعده بیان می دارد 
در تعارض رأی و نظر صاحب  والیت خاّصه و والیت عامه، امر و فرمان ولّی خاص 
صائب است و رأی او مقدم بر رأی و نظر ولّی عام است، و ولی عام تا زمانی که ولّی 
خاص وجود دارد یا به دلیلی والیت از او ســاقط نشده است، حق ندارد در محدوده 
والیت ولّی خاص اعمال والیت کند. فقهای شیعه از این قاعده به نحو مستقل بحث 
نکــرده و به عنوان یک قاعده کمتر بدان توجه نموده  انــد، اما به صورت یک گزاره 
فقهــی و با تقریر »األقرب یمنع األبعد« مورد عنایت آن ها بوده اســت. همچنین در 
فروعات فقهی مانند بحث تجهیز میت، تصرف در اموال و دارایی محجوران، نکاح، 
قصاص و دیات به ویژه در مبحث وقف، به مضمون آن تمســک کرده اند. پرســش 
اصلی این اســت که آیا دلیل محکم و قوی وجود دارد تا توانایی اثبات این گزاره را 
به عنوان یک قاعده فقهی داشــته باشــد؟ در نوشتار حاضر، مدارک و مستندات این 
قاعده جمع آوری و بررسی شده است و با تحلیل مدارک و مستندات این قاعده که 

افزون بر واکاوی مسئله، ادبیات شیعی نیز تقویت می شود.

مفاهیم و تعاریف
ریشــه لغوی »والیت« از »ولی« به معنای قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شــیء 
اســت که از پیوند عمیق دو شــیء والیت پدید می آید )راغب اصفهانــی، 1412، 885). 
در تعریــف لغوی والیت، برخی بین والیِت به کســر »واو« بــا والیِت به فتح »واو« 
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تمیز قائل شــده اند.  عالمۀ بحر العلوم با اســتناد به دو کتاب لغــت معتبر قاموس و 
مجمع البحریــن َوالیت را مصدر به معنای »نصرت و ربوبیت« و ِوالیت را به معنای 
»ِامارت و ســلطنت« دانســته و معنای اصطالحی را با معنای دوم ســازگارتر دانسته 
اســت. وی می نویســد: »والیت عبارت است از سلطه ای که شخص بر جان یا مال 
دیگری پیدا می کند و تفاوتی نمی کند که این ســلطه عقلی باشــد یا شــرعی و یا بر 
جان باشــد یا مال یا هر دوی آن                 ها و اینکه این ســلطه به  واسطه اصل باشد یا عارضی 
)بحر العلوم، 1403، 210/3). والیت از جهات مختلف تقســیم بندی شــده است؛ به این 
صورت که به اعتبار اصلی که از آن صادر شــده، به والیت ذاتیه و والیت مکتســبه 
)حمیدانــی، 1413، 138) و به اعتبار موضوع یا متعلق به والیت بر اشــخاص و والیت بر 
اشیا، و به اعتبار مولی علیهم یا از جهت تولیت به والیت عامه و والیت خاصه تقسیم 
می شود )واصل، 1422، 10 ). از آنجایی که تقسیم بندی به جهت مولی علیه محل و بحث 

این نوشتار است، فقط به تعریف آن می پردازیم و از ذکر بقیه خودداری می کنیم.
اگــر والیت از جهت مولی علیهم عمومیت داشــته باشــد یا اینکه همه شــئون 

مولی علیهم را شامل شود، »والیت عامه« نام دارد )حمیدانی، 1413،  139-138).
اگر والیت به مولی علیهم خاّصی منحصر باشد یا والیت مختّص به شأن خاصی 
از شــئون مولی علیهم باشــد، »والیت خاصه« گویند؛ بنابراین، صاحبان این والیات 

چهار دسته اند:
 1. کســی که والیت عامه در عمــوم امور )مولی علیــه( دارد: مانند والیت امام، 

سلطان و حاکم؛
 2. کســی که والیت عامه در اعمال خاصه دارد: ماننــد والیت قاضی و والیت 

حاکم بنا بر قول کسانی که والیت حاکم را فقط مختص امور حسبه می دانند؛
 3. کســی که والیت خاصــه در عموم امور )مولی علیــه( دارد: مانند پدر و جد 

پدری؛
 4. کســی که والیت خاصه در امور خاصه دارد: مانند والیت ولد اکبر نسبت به 

فوت پدر، وصی و نقیب )حمیدانی، 1413،  139-138).
با توجه به تقسیم بندی باال می توان ولی خاص و عام را این چنین تعریف کرد: ولّی 
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خاص کسی است که اداره تمام امور یا بعضی از امور اشخاص معین را در چارچوب 
قانــون بر عهــده دارد؛ برای  مثال، پدر و جِدّ پدری اداره تمــام امور فرزندان صغیر، 
مجنون یا سفیه خود را بر عهده  دارند. ولد اکبر تنها نسبت به نماز و روزه فوت شده 
میت والیت دارد. ولّی عام کسی است که اداره تمام امور یا بعضی از امور مربوط به 
عموم افراد را در حِدّ قانون انجام می دهد. از آن جمله حفظ حقوق صغار، مجانین و 

افراد سفیه در صورت نداشتن ولّی خاص بر عهده اوست.

پیشینه  قاعده
خاستگاه این قاعده فقه اهل تسنن است که در اشباه و نظایر و کتب قواعد فقهی 
به عنوان قاعده ای مستقل مطرح  شده است و فقهای عامه در فروع مهم فقهی با ذکر 
این قاعده و اســتناد به آن به استنباط احکام پرداخته اند. این قاعده برای اولین بار از 
سوی بدرالدین  محمد  بن بهادر شــافعی معروف به زرکشی (1405، 345/3) به صورت 
نص بیان شده است. بعد از او سیوطی (1411، 154/1(، ابن نجیم (1419، 133/1) مفصل تر 
به شــرح و توضیح آن پرداخته اند. ابن عابدین (1412، 374/4 و383) نیز با تعبیر »الوالیة 
الخاصة مقدمة علی الوالیة العامة« به آن فتوا داده  اســت. از دیگر فقهای اهل تسنن 
و نویســندگان قواعد فقه که به این قاعده پرداخته اند، می توان شیخ احمد زرقا (1409، 
311/1)، زحیلــی (1427، 486/1) و خواجه  امین افنــدی (1411، 58/1) را نام برد؛ بنابراین، 
شیوع و شــهرت آن در میان فقهای اهل تســنن انکارناپذیر است، اما با جست وجو 
و دقت در منابع فقه شــیعه به شــواهد اندکی از آن دســت می یازیم. محقق ثانی در 
جامع المقاصد در باب اولیای عقد )محقق کرکی، 1414، 103/12) به این قاعده اشاره  کرده 
اســت. کاشف الغطاء نیز در تحریرالمجلة در ماده 59 )کاشف الغطاء، 1359، 41/1) آن را 

ذکر کرده است.

مستندات قاعده
مدارک و مســتنداتی که برای اثبات قاعده مورد بررســی قرار گرفته در دو دسته 
کلی روایات و دالیل عرفی به شــرح ذیل جای می گیرند. ناگفته نماند که بیشتر این 
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ادله از سوی فقهای اهل تسنن در اثبات قاعده مورد تصریح قرار گرفته است.

1. روایات
در مستندات قاعده از سنت، علمای اهل تسنن به روایاتی استناد کرده اند که در 

ادامه هر یک را به طور مشروح بررسی می کنیم.
روایت اول

روایت معروف به روایت »کلکم راع« روایتی اســت که عمر بن خطاب آن را از 
پیامبر اکرم بیان کرده اســت. این روایت در کتب روایی اهل تسنن به دو صورت 

زیر آورده شده است:
َم  ی اللُه َعَلْیِه َوَســلَّ ِه َصلَّ نَّ َرُســوَل اللَّ

َ
ُه َعْنُه: أ ِه َرِضَی اللَّ »َحَدَثِنی َناِفٌع، َعْن َعْبِد اللَّ

اِس َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم،  ِذی َعَلی النَّ ِمیُر الَّ
َ
ِتِه، َفاأل ُکْم َراٍع َفَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ َقاَل: »ُکلُّ

ُة َراِعَیٌة َعَلی َبْیِت َبْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَی 
َ
ْهِل َبْیِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم، َوالَمْرأ

َ
ُجُل َراٍع َعَلی أ َوالرَّ

ُکْم  ُکْم َراٍع َوُکلُّ اَل َفُکلُّ
َ
ِدِه َوُهَو َمْســُئوٌل َعْنُه، أ َمْســُئوَلٌة َعْنُهْم، َوالَعْبُد َراٍع َعَلی َماِل َسیِّ

ِتِه«. )بخاری، 1422،  150/3؛ مسلم  بن حجاج، بی تا، 1459/3(؛ همۀ شما نگهبان  َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ
و زمامدارید و نســبت به زیردســتان خود مسئول هســتید. پس امیر و امام نسبت به 
اهل مملکت خود مســئولیت دارد، مرد رئیس و سرپرست خانواده است و نسبت به 
اهل خانه مســئولیت دارد، زن نگهبان خانه  شوهر و فرزندان اوست و نسبت به آن ها 

مسئولیت دارد، عبد نسبت به اموال موالی خود نگهبان و مسئول است.
این روایت به گونه ای دیگر و با همین مضمون نیز در صحیح بخاری آمده است 
و تنها تفاوت مهم آن در سلســله راویان حدیث اســت. این روایت در منابع حدیثی 
دیگری مانند ســنن ابی داود )ابوداود، بی تا، 130/3(، سنن ترمذی )ترمذی، 1998، 260/3) با 

چنین مضمونی وارد شده است.

بررسی سند حدیث
در کتاب تطریز ریاض الصالحین نویسندگان بعد از بیان حدیث در ابواب مختلف 
مانند حقوق زوج بر زوجه، مشروعیت تأدیب و تعلیم کودک توسط ولی و فرمان به 
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والة امر بر وفق و مدارا نســبت به رعایا بر اتفاق نظر علما بر این حدیث خبر می دهد 
)آل المبارک، 1423،  207/1، 215 و425). سیوطی بعد از بیان این مطلب که احمد، بخاری، 
مسلم، ابوداود و ترمذی این حدیث را از ابن عمر نقل کرده اند، می نویسد: »و قال: 
حسن صحیح« )ســیوطی، بی تا، 382/15). در شرح سنن  ابی  داود نیز راویان حدیث در 
طریقۀ دوم یعنی مالک بن انس، عبدالله بن دینار و عبدالله بن عمر ثقه و مورد اعتماد 
معرفی  شده اند )شرح ســنن  ابی داود، بی تا، 4/345). بحرانی از فقهای امامیه نیز می گوید: 
»این حدیث نبوی بین فریقین مشهور است و فریقین بر ثبوت آن اتفاق  نظر دارند« 
  )آل عصفور، بی تا،  238/11). عالوه  بر این، ذکر حدیث در صحیح بخاری، صحیح مسلم، 

سنن ابی داود و سنن ترمذی می تواند دلیلی بر صحت سندی حدیث باشد.

مفاد حدیث
دو کلمــۀ »راعی« و »رعیت«  از ریشــۀ »رعی« اســت و مصــدر آن »رعایت« 
می باشد که در لغت عربی در اصل به معنای مراقبت و نگهداری، غذا دادن و رسیدگی 
یا تیمار و سرپرســتی حیوان در جهت حمایت از اوست. به کسی که این وظیفه را بر 
عهده دارد، راعی گفته می شود. در لسان العرب »الرعی« مصدر رعا به معنای حفاظت 
کردن، مراقبت کردن، مواظبت کردن آمده اســت )ابن منظور، 1414، 325/14). در شــرح 
حدیث گفته  شــده اســت که »کلکم راع« به معنای حافظ و امانت دار است و اصل 
کلمه »راع«، راعی بوده از رعی، یرعی، رعایت گرفته  شــده، ولی به دلیل ثقل ضمه 
بر یاء، ضمه تبدیل به ســاکن شده و بعد یاء به دلیل التقاء ساکنین حذف  شده است 
)بدر العینی، بی تا، 168/20؛ قســطالنی، 1323، 79/8). به نظر می رســد منظور از رعایت همان 
والیت اســت همان گونه که آمده است: »و راعی القوم من ولی علیهم« یعنی راعی 
 قوم همان کســی است که بر آن ها والیت دارد )مجلسی، 1403، 82/34) خطاب پیامبر
در بیان این روایت عام اســت؛ چراکه لفظ »کل« بر عموم و اســتغراق داللت دارد و 
برای عموم وضع  شــده اســت؛ لذا »کلکم راع« لفظی عام اســت که طبق آن بر هر 
راعی واجب است که در جلب مصالح رعیت خود بکوشد و ضرر را از او دور نماید 
و امــور دینی و دنیایی آن ها را اقامه نماید؛ زیرا مقصــود از امارت، خالفت و والیت 
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رعایت مصلحت است. لفظ »امام« و »امیر« نیز خلیفه و تمام امرایی که خلیفه برای 
نواحی و ســرزمین های مختلف تعیین کرده را شــامل می شود؛ بنابراین، لفظ راعی و 
رعیت نســبی هســتند؛ یعنی افراد می توانند از سویی در مرتبه راع و از سویی در مرتبه 
رعیت قرار گیرند؛ یعنی انسان از طرفی دارای نفوذ و والیت نسبت به دیگران است و 
از طرف دیگر خود نیز در جایگاه مولی علیه قرار می گیرد. مرد خانواده نیز که والیت 
خاصه دارد در برابر همســران و اوالد خود مسئول است. زن نیز در خانه شوهر و عبد 
نسبت به مال سید خود مسئول اند؛ بنابراین، بین رعایت و مسئولیت پیوند برقرار است، 
به این صورت که اگر راعی نسبت به آنچه تحت والیتش قرار داده  شده، خیانت ورزد 
روز قیامت مؤاخذه خواهد شد. تفصیل بیان  شده در وسط روایت به منظور ذکر نمونه 
و مصادیقی از اولیاســت و اصناف چهارگانه هیچ گونه داللتی بر کلیت و انحصار در 
این موارد ندارند؛ لذا به تمام افرادی که مسئولیتی بر عهده  دارند، تعمیم داده  می شود. 
»فکلکم راع« در ذیل حدیث جواب شــرط است. حدیث با لفظ عام »کلکم راع« 
شروع  شده، سپس تفصیل موارد بیان  شده و به همین جمله تعمیم نیز ختم  شده  است. 

این تکرار بر تأکید امر والیت داللت دارد )شرح سنن  ابی داود، بی تا، 345/3).

استناد به حدیث
حدیــث راع در باب امر به  معروف و نهی از منکر )منتظری، 1409 ، 233/2(، والیت 
حاکــم )ســبحانی، 1423 ، 437/3)، والیت    مؤمنین )منتظــری، 1409 ، 77/1(، والیت پدر بر 
تربیت و تأدیب فرزند )ســبزواری، 1413، 130/21؛ انصــاری، 1429، 281/3و430؛ عثیمین، 1422، 
 103/14؛ زحیلی، بی تا، 6854/9)و... مورد اســتناد فریقین قرار گرفته است. امام خمینی 
(1( در صحیفه هر جا سخن از سرپرستی و مسئولیت است، در موارد بسیاری به این 
حدیث اســتناد کرده  است )خمینی، 1389، 110/10؛ 416/12؛ 483/21). عالمه جعفری نیز 
یکی از مدارک و مســتندات مسئولیت افراد مورد اجتماع جامعه را حدیث راع ذکر 
می کند و می نویسد: »برای  مثال، عدم پیشگیری از بزهکاری کودکان خود جرمی 
است که یکی از مقامات سه گانه )رئیس خانواده، حاکم و افراد مورد اجتماع جامعه( 

به ترتیب مسئول خواهند بود«. )جعفری تبریزی، 1419، 284).
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عبدالعزیز مطرودی برای اثبات قاعده به این روایت تمســک جســته اســت، اما 
کیفیت اســتدالل به حدیث را مطرح نمی کند، تنها بیان می دارد که صاحب والیت 
خاصه، راعی و نگهبان اســت و او در برابر مولی علیهم مسئول است؛ لذا تصرف در 

محدوده والیتی که به او اختصاص دارد نافذ نیست )مطرودی، 1417،  77/1).
با تتبع در کتب فقهی فریقین، روشــن شد که کســی جز عبدالعزیز برای اثبات 
قاعده به این روایت تمســک نکرده است. به زعم نویســندگان، این روایت می تواند 
دلیلی برای اثبات انواع والیت های شرعی قرار گیرد و مطالب زیر از آن استنتاج  شود؛

- نوعی تعهد و مسئولیت مشترک میان افراد؛
- تعریفی از مسئولیت هر فرد؛

- امکان قرار گرفتن هر فرد در جایگاه راعی یا رعیت؛
- تفاوت محدوده مسئولیت بر حسب اختالف راعی و رعیت؛ یعنی ممکن است 
مسئولیت دایره وسیعی را در برگیرد یا محدود باشد. این روایت، به  هیچ  وجه در مقام 
بیان رتبۀ راعیان نســبت به یکدیگر نیست تا از آن اقوی بودن و تقدم استخراج شود. 
»کلکم راع« به لحاظ ظاهر ادبی، مضمون، محتوا و اســتناد عمومیت دارد؛ والیت 
خاصه و والیت عامه هر دو را شامل می شود و اولیای خاص و عام هر کدام مصداقی 
از راعی به شمار می روند؛ به عبارت  دیگر، بحث ما درباره محدوده خاصی از والیت 
یعنــی اولویت ولی خاص بر ولی عام اســت؛ مانند اولویت پدر بر فرزند نســبت به 
والیت حاکم بر این فرزند، اما روایت »کلکم راع« مطلق والیت های شرعی را ثابت 
می کند، خواه این والیت، والیت خاصه یا والیت عامه باشد، ولی اقوی بودن و مقدم 
بودن ولّی خاص بر ولّی عام را ثابت نمی کند؛ بنابراین، استدالل اعم از مدعاست و به 
درد اثبات این مدعا نمی خورد؛ چرا که به لحاظ منطقی دلیل نباید اعّم از مدعا باشد؛ 
لذا ایشان تا زمانی که نتوانند اثبات کنند به چه دلیلی این روایت می تواند مستند قاعده 

قرار گیرد، این استناد محل بحث است.

روایت دوم
ُبو َیْعَلی، َقاَل: ُقِرَئ َعَلی ِبْشــِر ْبِن اْلَوِلیِد، َعْن َیْعُقــوَب ْبِن ِإْبَراِهیَم، َعْن 

َ
ْخَبَرَنــا أ

َ
»أ
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ُه  ی اللَّ ِه َصلَّ ِه ْبِن دینار، عن إْبَن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِه ْبِن ُعَمَر، َعْن َعْبِد اللَّ ُعَبْیِد اللَّ
َسِب، اَل یباع وال یوهب« )ابن بلبان، 1414،  326/11؛  َم: اْلَواَلُء ُلْحَمٌة َکُلْحَمِة النَّ َعَلْیِه َوَســلَّ
حاکم نیشــابوری، 1411  ، 379/4)؛ پیوند و خویشــی ناشی از والء همانند پیوند و خویشی 

ناشی از نسب است؛ نه فروخته می شود و نه بخشیده می شود.

بررسی سند حدیث
این روایت در کتب حدیثی اهل تسنن از جمله مسند شافعی )شافعی، 1400،  388/1؛ 
72/2؛ 18/3(؛ صحیــح ابن حبــان )ابن بلبــان، 1414،  25/11(؛ مســتدرک علی الصحیحین 
)حاکم نیشــابوری، 1411 ، 379/4) آمده  است. ابوعبدالله حاکم  معروف  به »ابن البیع« بعد 
از بیان روایت بر صحت  سند حدیث تصریح می کند )حاکم نیشابوری، 1411 ، 379/4). در 
منابع مهم حدیثی شــیعه نیز در من الیحضر الفقیه )ابن بابویه، 1413 ، 133/3)، االستبصار 
)طوسی، 1390،  24/4) و تهذیب االحکام )طوسی، 1407،  255/8)؛ الوافی )فیض  کاشانی، 1406 ، 
 941/25) و وسائل الشیعه )حرعاملی، 1409،  75/23) از سکونی به نقل از امام محمدباقر

ذکر شده است.

مفاد حدیث
کلمۀ »الوالء« همانند والیت، ولی، والی، موال، از ریشــه »و- ل- ی« اســت. 
والء خود بر دو نوع اســت: والء عتق که ســبب این نوع والیت به نظر جمهور فقها 
آزادی بنده )اعتاق( اســت و دیگر والء مواالت که ســبب آن عقدی اســت که بین 
دو نفر جاری می شــود و وقتی گفته می شود بین دو نفر والء است؛ یعنی بین این دو 
نفر قرابتی وجود دارد که حاصل از عتق یا مواالت اســت )قونوی، 1424، 98/1). لحمه 
به ضم آن به معنای قرابت اســت )فیومی، بی تا، 551/2). در تاج العروس نیز چنین  آمده 
 اســت: »می گویند: بین دو نفر پیوند نســبی است یعنی قرابت و این معنای مجازی 
است مثل حدیث: »الوالء لحمة کــــلحمة النسب« )زبیدی، 1414،  403/33). »الیباع 
و الیوهب« والء در اینجا به منزله قرابت اســت که همان طــور که انفصال از قرابت 
ممکن نیست، انفصال از والء نیز امکان پذیر نیست )مناوی، 1408،  486/2). گفته  شده 
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 اســت که پیامبر با این روایت شــرعًا حقیقت والء را بیان کرده  است؛ بدین معنا 
که بین معتق و عتیق نســبتی است شبیه ارتباط نسبی و وجه شبه این است که عبد تا 
هنگامی که رق و دربند موالی خود است، فی نفسه معدوم است و موالی معتق با آزاد 
کردنش به او وجود می بخشــد، همان طور که فرزند معدوم است و پدر سبب وجود 

اوست )زرقانی، 1424 ، 163/4).

استناد به حدیث
حدیث لحمه یکی از احادیث نبوی است که بیشتر در باب استحقاق ارث مورد 
اســتناد قرار گرفته اســت و مســائل مربوط به والء عتق، والء ضمان جریره و... را 
شامل می شود. فقهای شیعه و اهل تسنن در اسباب استحقاق ارث، با استناد به روایت 
یادشــده یکی از سه سبب ارث بردن را والء برشــمرده اند )طوسی،  1407، 79/4؛ شافعی، 

1410 ، 81/4؛ ابن نجیم، بی تا، 556/8؛ صاوی، بی تا، 575/4؛ إبن قدامه، 1388، 409/6؛ 432/16).
محمد خرشــی از فقهای مالکی تنها کســی اســت که برای اثبات قاعده به این 
روایت اســتناد کرده است. او در شــرحی که بر مختصر خلیل دارد، در باب نکاح، 
ابتــدا اولیای خاص بر نکاح را رتبه بندی می کند، ســپس در بحث از والیت حاکم 
می نویسد: »والیت حاکم یعنی قاضی به لحاظ رتبه از والیت خاصه متأخر است. در 
صورتی که یکی از اولیای خاص موجود نباشد، قاضی بعد از احراز تمام مواردی که 
اثبات آن الزم است، دختر را تزویج می کند. مرتبه حاکم از مرتبه موال متأخر است، 
به دلیل این ســخن پیامبر که فرمودند: »پیوند ناشی از والء همانند پیوند ناشی از 
نســب اســت«. وی در ادامه از قول جزولی و دیگران تزویج دختر توســط حاکم را 
منوط به احراز شــرایطی می داند که یکی از این شرایط عدم وجود ولی یا وجود ولی 

عاضل یا غایب برای دختر است«. )خرشی، بی تا،  181/3).
همان طور که مالحظه شد خرشی به این روایت استناد کرده، اما درباره کیفیت و 
نحوه استناد سخنی نگفته است. وجه استناد می تواند این باشد که وقتی والیت قاضی 
به لحاظ رتبه از والیت موالی معتق متأخر باشد، به  طریق  اولی از والیت اولیای خاص 

مثل پدر، جد و وصی نیز متأخر است.



47

بازخوانی ادله و مستندات 
قاعدۀ »الوالیة الخاصة 
أقوی من الوالیة العامة«

روایت سوم: »السلطان ولّی من ال ولی له«
روایت »الســلطان ولّی من ال ولی له« ذیل دو روایت در کتب روایی اهل تســنن 
ی اللُه  ِه َصلَّ آمده اســت. نص روایات چنین است: »َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَّ
، َفِنَکاُحَها َباِطٌل، َفِنَکاُحَها َباِطٌل، َفِنَکاُحَها  ٍة َلْم ُیْنِکْحَها اْلَوِلیُّ

َ
َما اْمَرأ یُّ

َ
َم: »أ َعَلْیِه َوَســلَّ

ْلَطاُن َوِلیُّ َمْن اَل َوِلیَّ  َصاَب ِمْنَها، ِإِن اْشَتَجُروا، َفالسُّ
َ
َصاَبَها، َفَلَها َمْهُرَها ِبَما أ

َ
َباِطٌل، َفِإْن أ

َلــُه«. )ابن ماجه، بی تــا،  605/1)؛ هر زنی که ولیــش او را ازدواج ندهد، ازدواجش باطل 
اســت، پس اگر شــوهرش با او نزدیکی کرد، باید مهریه اش را به ســبب نزدیکی با 
او پرداخت کند و اگر با هم مشــاجره کردند، حاکم ولی و سرپرســت کسی است 
که ولی ندارد.« این روایت با مضامین مشــابهی در کتب روایی دیگری )ابوداود، بی تا، 
229/2؛ ترمذی، 1998،  398/2؛ بیهقی، 1424، 179/5؛ شــافعی، 1400،  275/1) نیز ذکر شــده که 
ذیل همه آن ها عبارت »السلطان ولّی من ال ولّی له« آمده است. عبارت روایت دیگر 
َم: »اَل ِنَکاَح  ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ نیز چنین اســت: »َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل رسول الله َصلَّ
ــْلَطاُن َوِلیُّ َمْن اَل َوِلیَّ َلُه« )سعید بن منصور، 1403،  176/1؛ حّرانی، بی تا، 38/1؛  ، َوالسُّ ِإالَّ ِبَوِلیٍّ

ابن فیل، 1421، 82/1).

بررسی سند حدیث
بســیاری از فقهای اهل تسنن این روایت را حســن )ترمذی، 1998،  398/2؛ ابویعلی، 
1404،  191/8؛ ابن عســاکر، 1421،  204/1؛ خطابــی، 1351،  197/3) و برخــی نیز آن را صحیح 
دانسته اند )ابن عبدالبــر، 1421، 392/5؛ مدینی االصفهانی، 1420، 282/1). ابن جوزی می گوید: 
»این روایت،  روایت صحیحی است. رجال آن نیز همه ثقه اند و ابوعبدالله حاکم نیز 

آن را در کتاب مستدرک آورده است«. )ابن جوزی، 1415،  255/2).
روایــت دوم به دلیل وجود حجاج بن ارطاة در سلســله راویان حدیث، ضعیف 
دانسته شده است )ابن جوزی، 1415،  256/2؛ ابویعلی، 1404، 191/8؛ ابن عبدالهادی الفووی، 1428، 
288/4-293)، اما نسبت به ذیل حدیث یعنی »السلطان ولّی من ال ولّی له« بین فقهای 
اهل تســنن اختالفی وجود ندارد؛ به گونه ای که ابن بطال برآن ادعای اجماع می کند 
)ابن بطال، 1423، 248/7-249(؛ هر چند در منابع روایی شیعه ظاهرًا این روایات یا روایتی با 
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چنین مضمونی بیان  نشده است، از آنجایی که این روایت مورد استناد فقهای بسیاری 
)فیض کاشانی، بی تا، 139/2-266؛ فاضل هندی، 1416، 73/7؛ طباطبایی، 1418،  100/11) قرار گرفته، 
پذیرش سند آن می تواند مورد ادعا قرار گیرد. حتی بسیاری از فقهای امامیه روایت را 
مشهور دانسته اند و قائل شده اند که ضعف سند حدیث با   شهرت  جبران  شده  است 
)انصاری، 1415،  559/3؛ نراقی، 1415، 143/16؛ بحرالعلوم، 1403،  235/3؛ موسوی خوانساری، 1405، 
100/3). صاحب جواهر می نویســد: »اینکه سلطان ولی و سرپرست کسی است که 
ولی و سرپرســت ندارد، امری معلوم و مشخص است« )نجفی، 1404، 9/32). با توجه 
به عدم وجود روایت در منابع حدیثی شیعه ظاهرًا مراد فقها از شهرت، شهرت عملی 
است نه شهرت روایی. البته محقق ثالث می نویسد: »این اشکال وارد شده است که 
ســند روایت ضعیف است، اما جواب این اســت که عالوه بر شهرت روایی مشهور 
فقها به مضمون آن عمل کرده اند« )کاشــف الغطاء، 1381  ، 359/1). از این عبارت چنین 
برمی آید که ایشــان به هر دو شهرت )روایی و عملی( قائل شده اند. شهرت صورت 
گرفته پیرامون روایت عملی و در میان متأخران است و چنین شهرتی برای بسیاری از 

اصولیان جابریت ندارد.

مفاد حدیث
الف( سلطان

در اینجا باید دید مقصود از ســلطان چه کسی هســت و چه کسانی از مصادیق 
سلطان شمرده می شوند؟ تعبیر »الســلطان« به گونه های متفاوتی در ابواب مختلف 
فقهی مورد اســتناد فقهای فریقین قرار گرفته اســت. گروهی از فقها در استناد خود 
به جــای واژۀ »ســلطان« واژۀ »امام« را در عبــارت »االمام ولّی مــن ال ولّی له« را 
به کار برده اند )مــاوردی، 1419، 58/12؛ میدانی، بی تا، 11/3؛ مقدس اردبیلی، 1403، 473/14). در 
تسهیل المســالک به  عنوان قاعدۀ فقهی ذکر شده  است )کاشانی، 1404، 13). بسیاری از 
فقها از کلمه »حاکم شــرع« برای سرپرستی کسی که ولی ندارد استفاده  کرده اند و 
به این حدیث »الســلطان...« استناد نموده اند )بحرالعلوم، 1403،  235/3؛ بجنوردی، 1377 ، 
254/6؛ مرعشــی، 1406،  226/2؛ خرشی، بی تا، 33/3؛ صعیدی، 1414،  567/1). برخی از فقهای 
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امامیه واژۀ »عالم« را به کار برده اند و عالمان را بر کسی که ولّی و سرپرست ندارد، 
والی قرار داده اند )کاشــف الغطاء، 1381، 358/1؛ جزایری، 1416، 186/6). عده ای از فقهای 
اهل تسنن نیز با استناد به نبوی مشهور، عبارت »القاضی ولّی من ال ولّی له« را به کار 
برده و والیت قاضی را بر شخص بدون سرپرست ثابت دانسته اند )حطاب، 1412، 432/3؛ 
منــاوی، 1408،  411/1؛ مالــک بن انس، 1415، 113/2؛ حمد، بی تا، 8/246). به نظر می رســد تمام 
این واژه ها )امام، حاکم، عالم و قاضی( می تواند مصداق ســلطان قرار گیرد. به این 
صورت که در زمان حضور امام این مهم بر دوش امام است تا والیت بی سرپرستان 
 این وظیفه را جانشــینان ائمه را بــر عهده بگیرد و در زمان غیبت امام معصوم
انجــام می دهند. فقها نیز در برخی از نصوص به این مطلب تصریح کرده اند )خویی، 
1418،  141/24؛ زرقانــی، 1424،  192/3؛ بابرتــی، بی تا، 278/3). به طور خالصه می توان گفت، 
بنا بر ظاهر اطالق روایت منظور از سلطان، هر کسی است که برای او سلطنتی وجود 

دارد )کاشف الغطاء، 1381،  359/1).

ب( من ال ولّی له
بــرای درک بهتر معنا و مفهــوم حدیث باید دید منظور از »مــن ال ولّی له« چه 
کسانی هســتند و اطالق آن بر چه اشخاصی صدق می کند؟ منظور از این عبارت، 
مطلق اشــخاص فاقد ولی نیســت و چنین معنایی به هیچ وجه اراده نشده، بلکه مراد 
از »من ال ولّی له« تنها کســانی اســت که قابلیت و شــأنیت نصب ولی برای آن ها 
وجود داشــته باشــد؛ چراکه اگر بگوییم مطلق افرادی که ولی و سرپرست ندارند، 
مصداق من ال ولّی له قرار می گیرند. در این صورت، عاقل رشید نیز فاقد ولّی است 
و باید حاکم شرع بر او والیت داشته باشد )کاشف الغطاء، 1381، 358/1؛ نراقی،1417 ، 576)، 
درحالی که این مطلب صحیح نیســت. توضیح اینکه تقابل بین »من له ولی« و »من 
ال ولی له« یا عدم و ایجاب1 اســت یا عدم و ملکــه2. اگر بگوییم این تقابل بر عدم 

1. تقابل عدم ایجاب بر نفی مطلق داللت می کند؛ مانند اینکه بگوییم فالن شخص علم یا فرزند ندارد.
2. تقابل عدم ملکه تقابلی است که شأنیت و صالحیت موضوع برای داشتن آن صفت مورد نظر است؛ مانند 

اینکه انسان صالحیت برخورداری از بینایی را دارد، اما نابینا باشد.
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ایجابی داللت می کند، به طور مطلق در تمام مواردی که انسان ولی ندارد، سلطان بر 
او والیت دارد؛ اما اگر بگوییم تقابل عدم ملکه است، سلطان تنها ولی کسانی خواهد 
بود که شــأنیت برخورداری از ولی را دارند، لکن فاقد ولی هستند. شیخ انصاری در 
این باره بیان می دارد: »منظور از من ال ولی له در مرسله، مطلق کسی که ولی ندارد، 
نیست؛ بلکه تقابل عدم  ملکه است یعنی کسی که به طور طبیعی شایسته بهره مندی از 
ولی را داشــته باشد و ولی و سرپرست داشتن از شئون وی محسوب گردد« )انصاری، 

.(559/3  ،1415

استناد به حدیث
هر چند صدر حدیث در باب نکاح و درباره والیت بر ازدواج دختر وارد شده و 
کید باطل اعالم می کند، ذیل حدیث به صورت  ازدواج دختــر را بدون اذن ولی با تأ
مطلق و عام والیت حاکم را در تمام مواردی که ولی دیگری نباشــد، ثابت می داند. 
شهرت حدیث در بین علمای فریقین و استناد فقها به ذیل آن در ابواب مختلف فقهی 
مانند وقف )کاشف الغطاء، 1381،  442/1-443؛ َحَمد، بی تا، 8/246)، بیع )نجفی،  298/22،1404؛ 
خمینــی، 1421،  653/2)، نکاح )فیض کاشــانی، بی تا، 266/2؛ عالمه حلــی، 1388، 595؛ ابن قدامه، 
1388، 7/7)، حجر )نجفی، 1404، 104/26 و 126/27؛ انصاری، 1414، 243/1)، قصاص و اخذ 
دیه )عالمۀ حلی، 1410،  246/2؛ شــهید اول، 1414،  562/4؛ بهوتی، بی تا، 535/5) و... بیانگر این 

مطلب است.
قلمرو و شمول این حدیث مواردی است که والیت دیگری در میان نباشد؛ مانند 
فقدان ولّی خاص یا ســاقط شــدن والیت اولیای خاص به هر سببی. همچنان که در 
ابواب فقهی نیز والیت حاکم متأخر از والیت اولیای دیگر است و تنها در مقام جبران 
فقدان ولّی خاص برای اعمال اختیــارات منبعث از مقام والیت ورود می کند؛ برای 
مثال، شافعیه والیت قاضی را که عام است، متأخر از اولیای خاص )پدر، جد پدری و 
وصی( ذکر می کند و به حدیث »السلطان ولی من ال ولی له« استناد می کند )حصنی، 

1994، 258/1؛ زحیلی، بی تا، 4477/6).
موسوعه فقهیه تدوین و چاپ شده وزارت اوقاف کویت والیت قاضی را متأخر 
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از اولیای خاص )حتی متأخر از وصی وصی( بیان می کند و برای این قول دالیلی ذکر 
می کند که یکی از آن ها استناد به حدیث مورد نظر است )وزارة االوقاف  و الشئون  االسالمیة، 
1404، 144/34). به نظر می رســد از طریق مفهوم مخالف حدیث بتوان داللت حدیث 
بر قاعده را به اثبات رســاند. به این صورت که هر جایی که امکان تصور جانشــینی 
کسی به جای سلطان باشد، آن فرد بر سلطان اولویت دارد؛ به عبارت  دیگر، هر کسی 
که ولّی خاصی بر او والیت داشــته باشد، ســلطان حّق تصرف در امور او را ندارد؛ 
زیرا ولی خاص برای او وجود دارد و این وظیفه را ولی خاص به انجام می رســاند. به 
هر حال، بنا به تحلیل و بررسی انجام گرفته این روایت می تواند دلیل محکم و خوبی 

برای قاعده باشد.

2- قواعد و مؤیدات عرفی
فقهای اهل تســنن در اثبات تقدم والیت ولِی خاص بر ولی عام به دالیل دیگری 
نیز استناد کرده اند. برخی از این دالیل ممکن است ذیل عنوان استحسان قرار گیرد و 
برخی دالیل عرفی باشد؛ چراکه فقهای اهل تسنن به رغم اختالف نظرها، ادله احکام 
را منحصر به ادله اربعه نمی دانند و اصول دیگری را در طریق استنباط به کار بسته اند. 
قیاس، استحســان، مصالح مرسله، اجماع اهل مدینه، سّد ذرایع و عرف از آن جمله 
است. به هرحال، ما تمام این ادله  را به طور کلی ذیل عنوان »قواعد و مؤیدات عرفی« 
بیان می کنیــم. اینکه هر دلیل تحت کدام  یک از ایــن عناوین می گنجد، به عهده 
خواننده می گذاریم. ناگفته نماند که اولین مورد یعنی قاعده اقربیت که یک قاعده 
فقهی است، فقهای امامیه نیز به آن قائل اند، اما سایر موارد از ادله ای است که از سوی 

مذاهب اهل تسنن بیان  شده است.
الف( قاعده األقرب یمنع األبعد

تقریر دیگری که می توانیم از قاعده »تقدم والیت خاصه بر والیت عامه« داشــته 
باشیم و آن را به عنوان یکی از ادله این قاعده ذکر کنیم، قاعدۀ »األقرب یمنع األبعد« 
اســت که با الفاظ دیگری نیز ذکر شــده اســت؛ برای  مثال، در کتاب زبدة الفقهیه 
این قاعده با تعبیر »تقدیم األقرب علی األبعد« بیان  شــده اســت )ترحینی عاملی، 1427، 
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122/9). این قاعده عقلی که فقهای امامیه )طباطبایی، 1418، 354/14؛ نجفی، 1404، 121/39؛ 
محقق ســبزواری، 1423، 840/2؛ حسینی عاملی، بی تا، 127/8) به کّرار در کتاب ارث آن را بیان 
ْوَلی ِبَبْعٍض ِفی ِكَتاِب 

َ
ْرَحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
وُلو اْل

ُ
داشــته اند، برگرفته از این آیه اســت: ... َوأ

ِه... )انفال/75)؛ »... و خویشــاوندان نســبت به یکدیگر در احکامی که خداوند  الَلّ
مقرر داشته )از دیگران( سزاوارترند...«. 

فقهای اهل تســنن نیز در بحث ارث با الفاظ »األقرب یحجب األبعد« )ابن حاجب   
مالکــی، 1421،  55/1؛ عثیمیــن، 1422،  285/11؛ ابن رشــد، 1408،  143/3) و »األقرب یقدم علی 
األبعــد« ) سرخســی، 1414، 143/29و148؛ ابن نجیم، بی تــا، 585/8؛ عالءالدیــن  ابن عابدین، بی تا، 

377/7) به آن استناد کرده اند.

نحوه استناد
با توجه به اینکه این قاعده بیشــتر در مبحث ارث مورد اســتناد قرار گرفته، باید 
بگوییم که اواًل در تفسیر آیه چنین بیان  شده است: »در آیات گذشته سخن از اولویت 
مسلمانان نسبت به یکدیگر بود و در این آیه تأکید می شود که این والیت و اولویت 
نســبت به خویشاوندان قوی تر و جامع تر اســت؛ زیرا خویشاوندان مسلمان عالوه بر 
والیــت ایمان و هجرت، والیت خویشــاوندی نیز دارند، به همین جهت از یکدیگر 
ارث می برند، درحالی که غیر خویشاوندان از یکدیگر ارث نمی برند؛ بنابراین، آیه تنها 
حکم ارث را بیان نمی کند، بلکه معنای وســیعی دارد که ارث هم جزء آن اســت و 
اگر مشاهده می کنیم که در احکام ارث در روایات اسالمی و در کتب فقهی به این 
آیه و آیات مشــابه آن در سوره احزاب استدالل شده، دلیل بر این نیست که منحصر 
به مســئله ارث باشــد، بلکه می تواند روشنگر یک قانون کلی که ارث هم بخشی از 
آن اســت، بوده باشد« )مکارم شــیرازی، بی تا، 75). پس با توجه به اینکه قاعدۀ اقربیت از 
این آیه و آیات مشــابه استخراج  شده و آیه تنها داللت بر مبحث ارث ندارد، می توان 
قاعده را نیز به سایر مباحث سرایت داد. ثانیًا فقهای فریقین در مباحث زیادی مانند 
بحث نماز بر میت )خطیب شــربینی، 1415،  29/2)، والیت در نکاح )ابن قدامه، 1388،  32/7؛ 
کاشــانی، 1406،  250/2و251؛ ماوردی، 1419،  111/9؛ سدیس، 1425، 278/1)، حضانت، )دسوقی، 
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بی تا، 528/2؛ خن، 1413،  193/4(، نفقه )خویی، 1410،  288/2؛ ســبزواری، بی تا، 577؛ وجدانی فرخ، 
1426،  335/12؛ حمد، بی تا، 20/34) و پرداخت دیه از سوی عاقله )طوسی، 1387،  181/7) از 

این قاعده استفاده کرده اند.

نحوه داللت قاعده »األقرب یمنع األبعد« بر بحث جاری
»األقرب« اسم تفضیل از ریشۀ »َقُرَب« به معنای دنا یعنی نزدیک است )جوهری، 
1410،  198/1) که اسم تفضیل آن بسیار نزدیک تر معنا می شود. »یمنع« فعل مضارع از 
ریشه »َمنع« به معنای حائل شدن بین کسی و چیز مورد اراده او است )ابن منظور، 1414، 
 343/8). واژه »األبعد« از ریشه »ُبعد« و ضد »األقرب« )خلیل بن احمد، 1410،  53/2) به 
 مانند »األقرب« اسم تفضیل به معنای بسیار دورتر است. مفهوم موافق جمله این است 
که شخص نزدیک تر مانع شخص دورتر می شود، حال می خواهد در رسیدن به ارث، 
حق والیت، حق حضانت یا هر حق دیگری باشد و مفهوم مخالف جمله چنین است 
کــه »األبعد الحق )ال میراث، ال والیة( له مع األقرب«. به عبارت  دیگر، خویشــاوند 
ابعد با وجود خویش اقرب در ارث بری و اعمال والیت مانند اجنبی و بیگانه است. 
تعیین مصادیق ابعد می تواند متفاوت باشــد؛ به این صورت که واژه »األبعد« به طور 
عام هم بر خویشاوندان دور و هم بر کسانی که هیچ گونه خویشاوندی نسبی و سببی 
ندارند، داللت می کند، اگر این تحلیل درســت باشــد، می توان گفت که در مورد 
بحث، اولیای خاص مشمول عنوان »األقرب« و مصادیق اولیای عام زیرمجموعه واژه 
»األبعد« می باشند. هر چند فقهای اهل تسنن در مبحث والیت بر نکاح در صورت 
عضل یا غیبت ولیـ  به دلیل اختالفی که در این زمینه وجود داردـ انتقال والیت را به 
ابعد و سلطان مطرح کرده اندـ  در حالی که منظورشان از ابعد خویشاوندان دور استـ  
و والیت سلطان و قاضی را تحت عنوان ابعد قرار نداده اند )کاشانی، 1406،  250/2؛ غزنوی، 
1406،  134/1؛ دســوقی، بی تا، 230/2؛ بکــری، 1418،  363/3؛ کلوذانــی، 1425، 385/1؛ إبن قدامه، 
1388، 7/ 30(، در مواردی واژه »أبعد« را بر حاکم اطالق کرده اند؛ مانند مالکیه که در 
نکاح توسط ابعد در صورت وجود اقرب و با این شرط مجبور نبودن این ولّی اقرب، 
ْبَعُد ُهَو اْلَحاِکَم« )حطاب، 

َ
معتقد به صحت نکاح اســت و می نویســد: »َوَلْو َکاَن اأْل
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1412،  432/3). کاشف الغطاء و فاضل هندی نیز بیان می دارند: »حین زوال الوالیة عن 
األقرب یتولی الولی األبعد کالحاکم« )مکارم شیرازی، 1425، 35؛ فاضل هندی، 1416،  67/7).
بنابراین، با عنایت به این مطالب می توان برای واژه »األبعد« معنایی عام قائل شــد 
که شــامل هر دو معنا شود؛ یعنی هم بر خویشاوندان دورتر داللت کند و هم بر سایر 
افرادی که قرابت نســبی یا ســببی ندارند، اما به گونه ای می توانند در جایگاه وارث یا 
ولــی قرار گیرند؛ مانند ضامن جریره و موالی معتق در مبحث ارث یا حاکم و عدول 
مؤمنین در مسئله والیت. حتی اگر این معنای عام پذیرفته نشود و بگوییم واژه »ابعد« 
تنها بر خویشــان نسبی و سببی در مراتب دور داللت دارد، می گوییم می توان از طریق 
دلیــل اولویت، داللت قاعده اقربیت را بــر مورد بحث اثبات کرد؛ به این صورت که 
اگر خویشاوند قریب مانع خویشــاوندان دورتر می شوند، به طریق  اولی مانع اجنبی و 
بیگانه می شــوند. چنان که در مبحث والیت در نکاح در صورت عضل یا غیبت ولی 
قریب، فقهای مذهب مالکی، حنفی و حنبلی )شیبانی، 1423،  136/2) قائل به والیت ابعد 
هســتند: »اذا غاب األقرب انتقلت الوالیة الی األبعد« )ابن جزی، بی تــا، 134/1)، »الولی 
األبعد أولی من  الســلطان« )حداد، 1322،  10/2(، »ففوضنــاه الی األبعد و هو مقدم علی 
السلطان« )مرغینانی، بی تا، 195/1؛ زیعلی، 1313،  127/2(، »فاذا عضل األقرب تنتقل الی الولی 
األبعد و هکذا حتی تصل الی الســلطان« )حمد، بی تــا، 34/20) »والیته متأخر عن والیة 
الولی األبعد« ) سرخسی، 1414،  221/4؛ عوفی، 1423،  146/2) بیان  کرده اند حتی فقهای شافعیه 
که در صورت عضل یا غیبت ولی در مبحث نکاح برای ابعد والیتی قائل نیســتند و 
معتقدند در این مسئله حاکم تزویج می کند در مبحث حضانت می گویند: »لو عضل 
أو غاب انتقل إلی األبعد ال إلی السلطان« )غزالی، 1417،  238/6)، با این تفاصیل می توان 
قاعدۀ اقربیت را به عنوان فرع دیگری از قاعده که توسط فقهای امامیه در کنار سایر ادله 

بیان  شده ذکر کرد و به عنوان دلیلی قابل  اعتنا و حتی معتبر از آن یاد کرد.

ب( قاعده »کل ماکان أقل اشتراکًا کان أقوی تاثیرًا«
دلیل دیگر برای اثبات قاعدۀ »الوالیة الخاصة أقوی من الوالیة العامة« قاعدۀ »کل 
ماکان اقل اشــتراکًا کان أقوی تاثیرًا و امتالکًا« است. معنای قاعده این است که در 
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هر مجموعه ای که تعداد افراد و شرکت کننده های داخل آن کمتر باشند، رسیدگی، 
اشــراف و تأثیرگذاری بر افراد داخل در آن مجموعه مشترک قوی ترست؛ برای مثال 
پدر به عنوان متولی بر فرزندان صغیر خود نسبت به حاکم که متولی تمام ایتام است، 
تأثیرگذاری و مالکیتش بر فرزندانش بســیار قوی تر از مالکیت حاکم بر ایتام است؛ 
به عبارت  دیگر هر چیزی که والیتش به امور خاص )مثاًل به یک وقف خاص یا یک 
یتیم خاص( محدود باشد، به دلیل ارتباطش فقط و فقط به همان شیء، قوی تر از موردی 
اســت که دایره وسیع تری را در برمی گیرد و عام تر است؛ مانند والیت بر تمام اوقاف 
بدون متولی یا تمام ایتام بدون ولی. به این معنا که اثرگذاری والیتی که به امر خاص 
تعلق  گرفته، در همان مورد خاص، قوی تر از والیتی است که باالتر از این والیت است 
اما عمومیت دارد. می توان گفت والیت عامه از مواردی که به صورت خاص و معین 
تحت سرپرستی اولیای خاص قرار گرفته اند منفک و جداشده است و والیت عامه به 
این موارد تعلق نگرفته، بلکه اشراف و نظارت بر این امور به ولّی عام تعلق می گیرد. 
بر این اساس، ولی عام تا زمانی که ولی خاص وجود داشته باشد یا به سببی والیت از 
او ســاقط نشده باشد، بر ولّی عام مقدم است )زرقاآ، 1409،  311/1؛ زحیلی، 1427،  488/1).

 اشکالی که بر این قاعده وارد است اینکه این مورد تنها برای مقایسه و تطبیق با دو 
مجموعه ای که بین آن ها رابطه تباین وجود دارد درست است، اما در محل بحث که 
بین ولی خاص و ولی عام، رابطه عام و خاص مطلق است نمی توان به این اصل قائل 
شــد؛ چرا که در اینجا حکم خاص از حکم عام جدا و مجزا نیست و حکم خاص 
داخل حکم عام اســت. به این صورت که خود ولی خاص تحت اشــراف و والیت 

ولی عام است.

ج( االعتبار بالخصائص
در بحث والیت، فقهای اهل تســنن برای ولی خاص خصوصیاتی بیان کرده اند 
و بــر مبنای همین خصوصیــات والیت ولی خاص را مقدم بر ولی عام دانســته اند؛ 
گاهی ولی خاص از اوضاع   خصوصیاتی از قبیل: شفقت و دلســوزی، شناخت و آ

مولی علیه.
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1- کثرت شفقت
فقهای اهل تسنن در باب اولیای عقد، وفور شفقت و محبت را یکی از مالک های 
مهم رتبه بندی اولیا قرار داده اند و بر اساس درجه شفقت و رأفت مراتب آن ها را تعیین 
کرده اند، با این اعتقاد که کمال شفقت یکی از خصیصه های ولی خاص و دلیل بر 
وجود مصلحت اســت )ابن عابدین، 1412،  573/3؛ قرافی، 1994 ، 217/4و223). شــیبانی، از 
شاگردان ابوحنیفه، در باب والیت بر نکاح، والیت پدر را بر پسر به علت وفور شفقت 
و دلســوزی مقدم اقوی می داند )کاشــانی، 1406،  250/2). کاشانی در باب ترتیب اولیا 
والیت پدر را در مرتبه اول، بعد از پدر، وصی او را در مرتبه بعد، سپس جد پدری و 
وصی جد در مرتبه سوم و در مرتبه آخر والیت قاضی و نائب قاضی را ثابت می داند. 
او علت این ترتیب را درجه شــفقت اولیا بیان می کند. همچنین در مورد والیت پدر 
بر معامالت فرزند می نویسد: »رابطه پدری)ابّوت( به دلیل وفور شفقت پدر نسبت به 
فرزند انگیزه ای اســت بر نظارت کامل و بی عیب و نقص در انجام امور فرزند. پدر 
به دلیل برخورداری از عقل و درایت می تواند بر صغیر نظارت تام داشته باشد؛ چراکه 
صغیر از انجام امورش ناتوان اســت و ثبوت والیت شــخص قادر بر شــخص عاجز 
معقول و مشروع است« )کاشانی، 152/5،1406و155). حنفیه نیز مالک رتبه بندی اولیا را 
درجه شــفقت و محبت اولیا ذکر می کند و در مورد غیبت ولی قائل به این است که 
در صورت غیبت ولی أقرب، والیت به أبعد منتقل می شود و ولی أبعد بر سلطان مقدم 
می شــود؛ زیرا شفقت ولی أبعد به دلیل پیوند خویشــاوندی بیشتر از شفقت سلطان 
است )زحیلی، بی تا،  4476/6-4477؛ غزنوی، 1406،  134/1؛ امام الحرمین، 1428،  45/12). در باب 
والیت بر نماز میت از قول شــافعیه چنین بیان  شده است: »خویشاوند میت در نماز 
بر میت بر سلطان اولویت دارد این امر مبنی بر والیت است و خویشاوند در مثل این 
مورد مقدم بر ســلطان است همان طور که در نکاح و سایر تصرفات این گونه است؛ 
زیرا این نماز برای دعا و شــفاعت در حق میت تشــریع شده و انتظار می رود دعای 
خویشــاوند برآورده شود؛ چراکه او به سبب وفور شفقت در دعایش مخلص تر است 
و بــا حضور قلب دعــا می خواند. بنابراین چنین دعایی به اجابت نزدیک تر اســت« 
)کاشــانی، 1406، 317/1). از این مطالب متوجه می شــویم که در فقه شــافعی به درجه 
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شــفقت به عنوان دلیلی برای تقدم اولیای خاص بر عام اشــاره  شده است. موسوعه 
فقهیه نیز وفور شفقت پدر، جد و وصی را به عنوان دومین دلیل بر تأخر والیت قاضی 

بیان می کند )وزارة االوقاف و الشئون االسالمیة، 1404،  144/34).
باید گفت این دلیل، در نهایت ضعف قرار دارد؛ زیرا اواًل اگر شفقت و دلسوزی 
ولّی بر مولی علیه علت بر حکم )تقدم اولیا بر یکدیگر( باشد، چرا جمهور فقهای اهل 
تســنن معتقدند ما در هیچ گونه والیتی بر مال و حتی نکاح صبی ندارد )وزارة االوقاف 
و الشئون االسالمیة، 1404، 260/6) همچنین نظریه مشهور فقهای امامیه )حسینی مراغی، 1417، 
 557/2؛ خمینی، بی تا، 13/2(، این اســت که در شــرع مقدس اسالم برای مادر هیچ گونه 
والیتی قرار داده نشده است و حتی برخی از فقها بر عدم والیت مادر ادعای اجماع 
نموده انــد )مقدس اردبیلی، 1403،  231/9) با اینکه مادر نیز یکی از والدین اســت. درجه 
قرابت او همانند پدر اســت و وفور شــفقت مادر بر فرزند را کســی نمی تواند انکار 
کند؛ چنانکه زیادت شــفقت و مهر مادر نســبت به فرزنــد در اثبات والیت مادر از 
سوی برخی از فقهای حنبلیه1 مورد ادعا قرار گرفته است )وزارة االوقاف و الشئون االسالمیة، 
1404، 260/6؛ عمری، 1424،  199/1-200). اگر گفته شــود که شــفقت یکی از دو شــرط 
اساسی است و شــرط دیگر درایت و قدرت بر امور مولی علیه است و مادر از چنین 
قدرتی برخوردار نیســت، می گوییم: این دو شرط اساسی هر دو در جد وجود دارد، 
در صورتی که برخی از فقهای اهل تســنن )بهوتی، بی تا، 446/3؛ ابن حاجب، 1421،  386/1) 
برای جد هیچ گونه والیتی قائل نیستند و بنا بر عقیده برخی دیگر )کاشانی، 1406،  155/5) 
والیــت جد در مرتبه بعد از وصی و وصی وصی پــدر قرار دارد با اینکه جد به دلیل 

درجه قرابتش از شفقت بیشتری نسبت به وصی و وصی وصی برخوردار است. 
ثانیًا شفقت و دلسوزی فقط در مورد والیت پدر و جد پدری صدق می کند، لکن 
به سبب قرابت و ارتباط خونی که بین پدر و فرزند وجود دارد، نمی توان این دلیل را به 
تمام اولیای خاص تعمیم داد؛ چرا که مثاًل متولی وقف ممکن است هیچ گونه قرابتی 
با واقف یا ارتباطی با مال موقوفه نداشــته باشد تا دلسوز موقوفه باشد و حتی می توان 

1 . قاضی و شیخ الدین بن تیمیه
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ادعا کرد که اتفاقًا در موارد این چنینی حاکم و رهبر جامعه به دلیل نظارت و والیت 
بر امور حسبه و بیت المال دلسوزتر بر این امور است. همین طور در مورد وصی ای  که 
هیچ قرابتی با مولی علیه ندارد جز اینکه مرضی پدر یا جد پدری است چطور می توان 
شفقت و دلسوزی او را بر مولی علیه ثابت دانست؛ بنابراین، این شفقت و دلسوزی را 

نمی توان دلیل محکم و قوی برای اثبات قاعده دانست. 
ثالثًا جدای از اشــکاالت وارده، این دلیل، مورِد استحسان است که تنها برخی از 

فقهای اهل تسنن به آن قائل اند و آن را در شمار ادله احکام قرار می دهند.

2- شناخت و آگاهی از اوضاع مولی علیه
خصوصیت دیگری که برای ولّی خاص و به عنوان دلیلی بر این قاعده ذکر شده 
گاهی از اوضاع  مولی علیه است. با این شــرح که بدون تردید،  اســت، شــناخت و آ
کسی که از حال مولی علیه با خبر باشد بیشتر می تواند منافع او را تحصیل و مضرات را 
از او دور نماید. این امر به طریق  اولی از سوی ولی خاص به دلیل قرابت و نزدیکی که 
به مولی علیه دارد، حاصل می شود. در فقه اهل سنت این امر چنین بیان  شده است: 
در هنگام تعارض رأی ولی خاص با ولی عام، رأی و نظر صاحِب والیت خاص مقدم 
اســت و امر او اجرا می شود؛ زیرا ولی خاص ملصق به این والیت است و مولی علیه 
و آنچه مناسب و شایسته اوســت را بهتر می شناسد، در حالیکه صاحب والیت عامه 
ممکن است بعضی از مواردی را که مراعات آن الزم است از دست دهد؛ لذا فقها با 
استفاده از این قاعده بر تقدم ولی خاص تصریح کرده اند )مطرودی، 1427،  78/1). این 
مورد نیز مانند مورد قبل محل اشــکال است و همان اشکاالتی که بر کثرت شفقت 

اولیای خاص گرفته شد در اینجا نیز وارد است.

نتیجه
برای قاعده مورد بحث که از ســوی علمای اهل تســنن در عداد قواعد فقه قرار 
گرفته اســت، مســتنداتی مانند روایات و مؤیدات عرفی ذکر شده است. در بررسی 
این مدارک، روایت »کلکم راع« مقبول واقع نشــد؛ چراکه مستدل، کیفیت و نحوه 
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اســتدالل را مطرح نکرده است. نگارندگان به استداللی شایع در بین فقهای فریقین 
نیز دست نیافتند و در بررسی مفاد حدیث روشن شد که روایت قاصر از این است که 

تقدم والیت از آن استخراج شود.
روایت لحمه هرچند تنها از جانب فقهای عامه مطرح شده و استدالل کننده به آن 
یک  تن است، می توان آن را به دلیل اولویت اولیای خاصی مانند پدر و جد بر موالی 
معتــق پذیرفت؛ به این صــورت که اگر والیت موالی معتق مقــدم بر والیت حاکم 

است، به طریق  اولی والیت پدر و جد و وصی مقدم بر والیت حاکم است. 
روایت »السلطان ولّی من ال ولّی له« به دو دلیل مهم ترین مستند قاعده است: اول 
اینکه برخی از فقهای اهل تسنن بر آن تصریح کرده اند و اینکه این عبارت در مباحث 
فقهی بســیاری مورد اســتناد فقهای امامیه نیز قرار گرفته است می توان آن را به عنوان 
دلیلی مشــترک بین شیعه وســنی پذیرفت. دوم اینکه عبارت مورد نظر ذیل حدیث 
به صورت عام و مطلق بیان  شده و مفهوم مخالف آن به روشنی بر قاعده داللت دارد؛ 
بنابراین، هرچند این حدیث به عنوان مدرک بر قاعده از سوی فقهای اهل تسنن مطرح 
 شــده، اما شهرت دارد و با معیارهای شیعی نیز پذیرفتنی است. »قاعده االقرب یمنع 
االبعد« که فقهای امامیه قائل به آن اند، هر چند به عنوان مســتند، کسی متعرض آن 
نشده می تواند تقریر دیگری از قاعده مورد بحث باشد مؤیدات عرفی )دایره محدود 
وظایف و اشتراکات ولی خاص، کثرت شفقت و دلسوزی ولی خاص و شناخت از 
اوضاع  مولی علیه(که در بین فقهای اهل تســنن بسیار مطرح است و در موارد زیادی 
پیرامون آن سخن رانده اند، بنا بر دالیلی که مطرح شد، نمی تواند مستند محکم و قوی 
بر قاعده باشد. نهایت اینکه می توان این موارد را استحسان دانست که در حجیت آن 
حتی بین خود مذاهب اهل ســنت اختالف است؛ بنابراین، با تتبع فراوان در تبیین و 

نقد ادله روشن شد:
ـ روایــت »کّلکم راع« و دالیل عرفی بیان  شــده با معیارهای شــیعی نمی تواند 

دستاویزی برای اثبات قاعده باشد.
ـ مفاد روایت »لحمه« و »السلطان ولّی من ال ولّی له« و نحوه استدالل با مبنای 
شیعه نیز مطابقت دارد و می توان به عنوان دلیلی مشترک این دو را تلقی به قبول نمود.
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ـ قاعدۀ »األقرب...« هرچند به عنوان یک مستند در منابع اهل تسنن اثری از آن 
نیست و از فقهای امامیه نیز کسی به عنوان برهان بر قاعده به آن اشاره نکرده، می توان 

آن را در شعاع ادله قرار داد.
ـ ادله ارائه  شــده برای اثبات قاعده، براهینی هستند که در فهم چارچوب و مراد 

قاعده بسیار مؤثرند و می توانند دلیلی بر ارزش و مفاد قاعده باشند.
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 68. زرکشی، محمدبن بهادر، )1405(. المنثور فی القواعدالفقهیة.کویت: وزارة االوقاف.

بلی. به   69. زیعلی، عثمان بن علی، )1313).  تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حشیة الشِّ



64

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 18
بهار  1399
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 99. فیض کاشــانی، محمدبن شــاه مرتضی، )بی تا(. مفاتیح الشــرائع. قم-ایران: انتشــارات  

.کتابخانه  آیةالله  مرعشی نجفی
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 117. مرعشــی، شــهاب الدین، )1406). منهاج المؤمنین. به تصحیح ســیدعادل علوی. قم: 

.انتشارات کتابخانه  آیةالله  مرعشی نجفی
 118. مرغینانی، علی بن ابی بکر، )بی تا(. الهدایةفی شرح بدایةالمبتدی. به تحقیق طالل یوسف. 

بیروت-لبنان: داراحیاء التراث العربی.
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 .120. مســلم بن حجاج، )بی تــا(. المســندالصحیح  المختصربنقل العدل إلی رســول الله 
به تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی. بیروت: دارإحیاءالتراث العربی.

 121. مطرودی، علی بن عبدالعزیر، )بی تا(. بحوث ودراسات من موقع االسالم. )بی نا(، )بی جا(.



67

بازخوانی ادله و مستندات 
قاعدۀ »الوالیة الخاصة 
أقوی من الوالیة العامة«

 122. مغنیه، محمدجــواد، )1421). الفقه علی المذاهب الخمســه. بیروت-لبنــان: دارالتیار 
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مؤسسه اسماعیلیان.
 130. میدانی، عبدالغنی، )بی تا(. اللباب فی شرح الکتاب. به تحقیق محمدمحیی الدین عبدالحمید. 
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