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Abstract
The sacred tradition of marriage from the beginning of human history has always been more or less
influenced by environmental, social, and religious conditions. One of the most basic conditions of
marriage, from the Islamic point of view, is the permission of the guardian of the girl. However, in
case of absence of a close guardian and the transfer of guardianship to a distant guardian or the judge
or the girl herself, jurists of Islamic denominations have different views. If the guardian's absence is
interrupted i.e. it is impossible or difficult to reach him, three solutions have been proposed:
transferring the guardianship to the distant guardian, transferring the guardianship to the judge, and
leaving the guardianship to a mature and wise girl. If the absence is uninterrupted (access to the
guardian is possible), the following four solutions have been suggested: transferring the guardianship
to the distant guardian, transferring the guardianship to the judge, leaving the guardianship to the girl
and not transferring the guardianship, and waiting for the close guardian to return. In case of
interrupted absence of the guardian, it seems that the solution of transferring the guardianship to the
distant guardian is more in line with narrative and rational arguments, and if the absence is
uninterrupted, it is better to wait for the guardian to return and take charge of the marriage, especially
since in the present age it is easy to return to such a situation with ease in traffic.
Keywords: Marriage, Absence, Transfer of Guardianship, Judge, Close Guardian, Distant
Guardian.
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چكيده
سنت مقدس ازدواج از آغاز تاریخ بشر همواره کم و بیش از اوضـاع و احـوال محیطـی،
اجتماعی ،دینی و مذهبی متأثر بوده است .یکـی از شـرایط اساسـی ازدواج ،از دیـدگاه
اسﻼم ،اذن ولی دختر منکوحه قلمداد شده ،اما در صورت غیبت ولی قریـب منکوحـه و
انتقال وﻻیت به ولی بعید یا قاضی یا خود دختر ،فقهای مذاهب اسﻼمی اخـتﻼف نظـر
دارند .چنانچه غیبت ولی ،منقطع باشد ،یعنی دسترسی به ولی ،ناممکن یا دشـوار باشـد
سه راه حل مطرح شده است :انتقال وﻻیت به ولی بعیـد ،انتقـال وﻻیـت بـه قاضـی ،و
عهده منکوحـهای کـه بـالغ و عاقـل اسـت .در صـورتی کـه غیبـت
سپردن وﻻیت به ٔ
غیرمنقطع باشد )امکان دسترسی به ولی میسر باشد( چهار راهحل زیر مطرح شده است:
انتقال وﻻیت به ولی بعید ،انتقـال وﻻیـت بـه قاضـی ،سـپردن وﻻیـت بـه منکوحـه و
انتقال ندادن وﻻیت ،و انتظار برای بازگشت ولی قریب .در حالت غیبت منقطع ولـی ،بـه
نظر میرسد راهحل انتقال به ولی بعید بـا ادلـ ٔه نقلـی و عقلـی هماهنـگتر باشـد و در
صورتی که غیبت ،از نوع غیرمنقطع باشد بهتر است منتظر بمانند تا ولی قریب برگردد و
عهدهدار ازدواج شود ،بهویژه آنکه در عصـر حاضـر بـا وجـود سـهولت در تـردد امکـان
بازگشت در چنین وضعیتی بهآسانی میسر است.
كليدواژهها :نكاح ،غيبت ،انتقال وﻻيت ،قاضي ،ولي قريب ،ولي بعيد.
 .١برگرفته از :محمدرسول ابوالمحمدي مله ،تأثير غيبت بر عقد نكاح در فقه اسﻼمي ،رساله دكتـري فقـه شـافعي،
استاد راهنما :محمدعادل ضيايي ،دانشكده اﻻهيات و معارف اسﻼمي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.١٣٩٨ ،
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 .۱طرح مسئله
ٔ
جامعه بشری است کـه حاصـل عقـد ازدواج میـان زن و
خانواده از مهمترین و قدیمیترین نهادهای
شوهر است .در فقه اسﻼمی برای صحت و نفوذ عقد ازدواج ،ارکان ،شروط ،ضـوابط و مقرراتـی در نظـر
گرفته شده است .یکی از مباحث مهم نکاح ،بحث وﻻیت است .اکثر فقهـا معتقدنـد زوجـه ،حتـی اگـر
بالغ و عاقل باشد ،برای انعقاد عقد ،نیازمند اذن ولـی اسـت .در درجـه اول ،ولـی ،پـدر و جـد پـدری او
است .به اتفاق آرای فقهای مذاهب اسﻼمی ،بـرای نکـاح دختـران صـغیر و مجنـون و سـایر محجـوران
حضور ولی ضروری است ،و چون فقها اولیای امر نکاح را به اقرب و ابعد رتبهبندی کـردهانـد بـر فـرض
لزوم ولی طبیعی است وقتی ولی نزدیکتر )اقرب( حاضر باشد ،او یا وکیل وی متولی عقد نکـاح اسـت،
اما اگر ولی اقرب ،غایب باشد آنگاه این پرسش پیش میآید که :راهحـل و تعیـین تکلیـف چیسـت و چـه
باید کرد؟ آیا باید صبر کرد تا ولی غایب برگردد؟ که در این صورت ممکن است خواستگار ،منتظـر نمانـد
و از خواستگاری پشیمان شود؛ یا اینکه دختر خود متولی عقد ازدواجش شود یا ولی ابعـد امـر تـزویج را
بر عهده گیرد ،یا آنکه حاکم اسﻼمی دختر را به عقد خواستگار درآورد؟
این پرسشها و پرسشهایی از این دست نشان میدهد که انجامدادن پژوهشی مستقل و جـامع
در این حوزه که پاسخگوی این مسائل باشد ضروری است .این مسائل گرچه همـواره وجـود داشـته
ولی در عصر حاضر و با توجه به دگرگونیهای خاص این عصـر ،بیشـتر مطـرح بـوده و بـهویـژه در
ً
مناطق اهلسنتنشین که غالبا وﻻیت را یکی از ارکان عقد نکاح میدانند و برای پدر و جـد پـدری
حتی بر دختر کبی ٔره بالغه ،حق وﻻیت اجبار ١قائلاند ،اهمیت خاصی دارد.
گرچه در این زمینه پیشتر پژوهشهایی انجـام شـده ولـی پـژوهش مسـتقلی کـه آرای فقهـای
مذاهب را بررسی و تحلیل کرده باشد وجود ندارد .پژوهش حاضر در نظر دارد با مراجعه بـه منـابع
اصیل فقهی مذاهب مختلف اسﻼمی و به شی ٔوه توصـیفیتحلیلـی و بـه روش کتـابخانـهای ،آرای
مختلف و ادله آنها را گردآوری ،تجزیه ،تحلیل ،بررسی و نقد کند و با توجـه بـه مقتضـیات عصـر،
رأی راجح را بیان کند.
 .۲مفهوم »غایب« و »غیبت«
»غایب« واژهای عربی و اسم فاعل ،و مشتق از »غاب یغیـب و غیبـا و غیابـا و غیبـة و غیبوبـة و
مغیبا« است )معلوف» .(۵۶۳ :۱۳۷۹ ،غاب« همچنین در معنای دور شد ،غایب شد ،دوری موقـت را
برگزید ،پنهان شد ،از حضور پرهیز کرد و هجرت کرد استعمال شده است )ابـنفـارس.(۶۷۷ :۱۴۳۳ ،
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ً
ٔ
واژه »غیبت« نیز در لغت کاربرد بسـیار دارد ،مـثﻼ »الغیبـة« بـه فتحـه »غـین« بـه معنـای دوری و
پنهانشدنی به کار رفته که مدت عـدم حضـورش طـوﻻنی باشـد )جـوهری۷۸۹ :۱۴۲۹ ،؛ ابـنمنظـور،
 .(۱۵۲/۱۰ :۱۴۰۸پس در مجموع میتوان گفت غایب از نظـر لغـوی بـه شـخص یـا چیـزی اطـﻼق
میشود که دور شده و پنهان گشته و از محل سکونت خود هجرت کرده و ناپدید شده است.
»غایب« د ر اصطﻼح فقها به کسی گفته میشود که از دید و نگاه ناپدیـد باشـد )سـقا:۱۴۲۹ ،
ً
 .(۲۲ظاهرا فقها این تعریف را پذیرفتهاند و درباره اش اختﻼفی ندارنـد ،گرچـه دربـاره ضـوابط و
ّ
شرایط تحقق غیبت ،اختﻼف دارند .با این حال ،در مجموع ،میتوان گفت »غایب« کسی است
که به هر سب بی محل سکونت و خانواده یا محل اقامت و کسب و کارش را ترک کـرده و بـه آنجـا
برنگشته است ،آن هم به شیوها ی که بر تدبیر شئون خانواده و اموالش معذور باشد ،اعم از اینکـه
حیات و اخبـارش معلـوم یـا مجهـول باشـد )نـک :.کاسـانی۳۲۳/۶ :۱۹۸۹ ،؛ طرابلسـی۵۹ :۱۹۷۲ ،؛
دمیاطی۹۰/۴ :۱۴۲۷ ،؛ ابـنقدامـه ،بـیتـا۱۰۵-۶/۸ :؛ دسـوقی۱۱۸/۴ :۱۴۱۹ ،؛ شـهید ثـانی۴۹/۸ :۱۳۸۴ ،؛

نجفی ،بیتا .(۶۳/۳۹ :این تعریف که به تعریف اکثـر فقهـا نزدیـک تـر اسـت شـامل انـواع غایـب
میشود .با این بیان میتوان گفت کسی که غایب است در واقع »غیبت« را اختیار کرده است.
 .۳اقسام غیبت
فقها غیبت را به دو دسته تقسیم کردهاند :منقطع و غیرمنقطع .فقها در تعریف »غیبـت منقطـع«
آرای متفاوتی داشتهاند و مبانی مختلفی برای تعاریف خویش اتخـاذ کردهانـد .گروهـی طـیکـردن
مسافت خاصی را برای غایببودن فرد مبنا قرار دادهاند؛ گروه دیگری ،ممکننبودن حصول اطﻼع از
فرد غایب را به عنوان ضابطه مطرح کردهاند؛ عدها ی دیگر انتظارنکشیدن خواستگار بـرای بازگشـت
ولی را اساس دانستهاند و برخی به ضوابط دیگری قائل شدهاند و هر یک برای رأی خویش به ادلهای
ً
استناد جستهاند ٢،اما آنچه دربارهاش تقریبا اتفاق نظر وجود دارد این است که غیبت منقطع ،غیبتـی
است که دسترسی به فرد غایب ،غیرممکن باشد یا بهسـختی امکـان پـذیر باشـد ،در حـالی کـه در
ً
غیبت غیرمنقطع امکان دسترسی به فرد غایب تقریبا بهسهولت امکـانپـذیر اسـت )کاسـانی:۱۹۸۹ ،
۳۲۳/۶؛ نووی۶۹/۷ :۱۴۰۳ ،؛ ابنقدامه۳۸۶/۹ :۱۴۰۸ ،؛ نجفی ،بیتا.(۶۴/۳۹ :

 .۴مفهوم »وﻻیت«
»وﻻیت« به کسر واو ،مصدر »ولی« است که به معنـای حکومـت ،پادشـاهی ،خویشـاوندی،
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نزدیکی ،سرپرستی و قیمومیت آمده است )جوهری۱۱۶۱ :۱۴۲۹ ،؛ جـر» .(۲۲۰۰/۲/۲ :۱۳۹۱ ،وﻻیـت«
در اصطﻼح فقهی عبارت است از اجرای سخن خود بر دیگران و داشتن اختیار و حق سرپرستی در
کارهایشان؛ منظور از دیگران ،افراد ناتوان و ناقص ،مجنون و دختران بالغ در صورت وﻻیت اختیـار
است )زیدان ،۳۳۹/۶ :۱۴۱۵ ،مسئله ۵۷۵۱؛ خن ،بغا و شربجی.(۶۷/۲ :۱۴۲۶ ،
 .۵حکم فقهی غیبت ولی نکاح
 .۱ .۵حکم فقهی غیبت منقطع ولی نکاح
در صورت غیبت منقطع ولی قریب ،اگر دسترسی به وی غیرممکن یا دشوار باشد ،سه راهکـار
پیشنهاد شده است:
اول  :وﻻیت با غیبت منقطع به ولی ابعد ،منتقل میشـود .ایـن ،نظـر بیشـتر حنفیـه )سرخسـی،
۲۲۰/۴ :۱۳۹۸؛ کاســانی ،(۲۵۰/۲ :۱۳۹۸ ،مالکیــه )ابــنعبــدالبر۵۲۶/۶ :۱۴۰۷ ،؛ ابــنجــزی ،بــیتــا،(۲۰۵ :
شافعیه )شافعی۱۵/۵ :۱۴۰۰ ،؛ ابواسحاق شیرازی (۳۸/۲ :۱۳۷۹ ،و حنابله )ابنقدامه (۲۸۵/۹ :۱۴۰۸ ،است.
آنها به دﻻیلی استناد کردهاند ،از جمله:
 .۱مسلم است مصالح نکاح مرهون نظارت دقیـق و تشـخیص کفائـت خواسـتگار و
تعیین مهر مناسب است ،هنگامی که ولـی اقـرب ]بـه دلیـل غیبـت[ از اعمـال وﻻیـت و
نظارت خویش بر امور نکاح افراد تحت وﻻیت عـاجز ،و دسترسـی بـه وی غیـرممکن یـا
متعســر و معــذور باشــد ،هــمکفــؤ منتظــر حضــور و کســب رأی ایشــان نم ـیمانــد و از
خواستگاری پشـیمان مـیشـود  ،کـه در ایـن صـورت مخطوبـه بـه دلیـل از دسـت دادن
خواستگار همکفؤ متضرر میشود .لـذا ایـن امـور مسـتدعی و متضـمن انتقـال وﻻیـت و
اعطای حق نظارت از ولی اقرب عاجز و ولی ابعد حاضری اسـت کـه توانـایی تشـخیص
مصالح نکاح را دارد )کاسانی.(۲۵۱-۲۵۰/۲ :۱۳۹۸ ،
 .۲ثبوت وﻻیت ،به سبب نیاز مولیعلیه است ]چون او برای ازدواجش نیازمند وجود
ولی است .و برایش فرق نمیکند که این ولی ،قریب باشد یا بعید[ پس انگیزهای برای نیاز
به رأی ولی اقرب وجود ندارد .بنابراین ،ولی اقرب غایـب ملحـق بـه عـدم اسـت و حکـم
مجنون یا میت را به خود میگیرد .لذا این وﻻیت از او ]به ولی ابعد[ منتقل میشود )همان:
.(۲۵۱/۲

دوم :غیبت منقطع ولی قریب مستلزم انتقال و سلب وﻻیت از ایشان نمیشود ،بلکه وﻻیتش به
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حال خود باقی میمانـد .ایـن نظـر زفـر ،از حنفیـه اسـت )سرخسـی۲۲۰/۴ :۱۳۹۸ ،؛ کاسـانی:۱۳۹۸ ،

۲۵۰/۲؛ زیلعی .(۱۲۷/۲ :۱۳۱۴ ،ادله این قول ،عبارت است از:
وﻻیت ولی اقرب پابرجا است؛ چون سبب ثبوت وﻻیت که همـان خویشـاوندی نزدیـک
است باقی است ،و به همین دلیل هر وقت او اذن ازدواج دهد ،جـایز اسـت و بقـای وﻻیـتش
مانع انتقال به دیگری است )کاسانی۲۵۰/۲ :۱۳۹۸ ،؛ زیلعی.(۱۲۷/۲ :۱۳۱۴ ،
ّ
سوم :وﻻیت با غیبت ولی قریب منتقل نمیشود ،بلکه در صورتی که پدر و جـد پـدری غایـب
ّ
باشند ،به نحوی که تحصیل اذن ،امکان نداشته یا موجب مشـقت شـدید باشـد ،دختـر حـق دارد،
آزادانه ازدواج کند .این نظر امامیه است )موسوی سـبزواری۳۶۵/۲۴ :۱۴۳۰ ،؛ طباطبـایی الحکـیم:۱۴۰۴ ،
۳۷۷ ،۱۲؛ موسوی خمینی ،بیتا .(۳۹۳/۲ :ادله این قول عبارت است از:
دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده برخﻼف اصل است .به دیگر سـخن ،در
ازدواج ،دختر بالغ ،صاحب امر خویش است و به همـین دلیـل بـرای وﻻیـت بـر او شـرایط و
ً
ّ
ضوابطی را در نظر گرفتهاند ،مثﻼ :فقط پدر و جد پدری دارای حق وﻻیت بـر او هسـتند ،اگـر
آنها به علتی محجور و تحت قیمومت باشند ،اذن شخص دیگری مانند ّقیم ﻻزم نخواهد بـود،
ّ
زیرا وﻻیت پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده قاعدهای استثنایی و مختص به آنهـا اسـت و
ّ
نمیتوان حکم آنان را به اشخاص دیگر تعمیم داد .به همین دلیل ،اگر پدر و جد پدری غایـب
باشند ،به نحوی که تحصیل اذن از آنها امکان نداشته یا موجب مشقت شدید باشد ،دختر حق
دارد آزادانه ازدواج کند )طباطبایی یزدی ،۲ :۱۳۶۳ ،کتاب النکاح ،فصل اولیاء عقد ،مسـئله ۱؛ طباطبـایی
الحکیم۳۷۷ ،۱۲ :۱۴۰۳ ،؛ موسوی خمینی ،بیتا.(۳۹۳/۲ :

آنچه در این مسئله ترجیح داده میشود قول ّاول است که قائل به انتقال وﻻیت در صـورت
غیبت منقطع است؛ زیرا در صورت انتقالنیافتن وﻻیت ،با از دست دادن خواستگار کفـوء بـه
ٔ
ٔ
فرمـوده پیـامبر  اسـت» :ﻻضـرر و
قاعده »ﻻضرر« و
این زن ضرر میرسد ،و این مخالف
ﻻضرار« )هیثمی ،۲۳۳/۹ :۱۴۳۶ ،ح.(۶۶۰۱
 .۲ .۵حکم فقهی غیبت غیرمنقطع ولی نکاح
اگر غیبت ولی ،غیرمنقطع باشد و دسترسی به او دشوار نباشـد راهحلهـای زیـر پیشـنهاد شـده
است:
اول :وﻻیت ولی قریب با غیبت غیرمنقطع ،منتقل نمیشود .این قـول ،مقتضـای نظـر جمهـور
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علمایی است که به انتقال وﻻیت با غیبت منقطع قائـلانـد .جمهـور ،گرچـه بـه ایـن رأی تصـریح
نکردهاند ،اما از مفهوم کﻼم و استدﻻلشان در باب غیبت منقطـع دریافـت میشـود کـه وﻻیـت بـا
غیبت غیرمنقطع منتقل نمیشود .جمهـور در ایـن مسـئله عبـارتانـد از :حنفیـه )سرخسـی:۱۳۹۸ ،
 (۲۲۰/۴و مالکیه )ابنعبدالبر۵۲۶/۶ :۱۴۰۷ ،؛ ابنجزی ،بیتا (۲۰۵ :و حنابلـه )ابـنقدامـه۲۸۵/۹ :۱۴۰۸ ،؛
مرداوی .(۷۶/۸ :۱۳۷۶ ،البته شافعیه هم در وجهـی ،همـین دیـدگاه را ابـراز داشـتهاند )شاشـی القفـال،
۳۳۴/۶ :۱۹۸۸؛ شربینی ،بیتا.(۱۵۷/۳ :

طرفداران این قول چنین استدﻻل میکنند:
ّ
 .۱غایبی که غیبتش غیرمنقطع است میتواند بدون مشقت و ضرر به محل سـکونتش برگـردد و
]در مجلس عقـد[ حاضـر شـود ،و خواسـتگار کفـوء ،بـه دلیـل سـرعت بازگشـت ولـی و حضـور
پیداکردنش در مجلس عقد از دست نمیرود .بنابراین ،وﻻیت از او منتقل نمیشود ،و ایـن ولـی بـا
ولی حاضر ،تفاوتی ندارد )نووی.(۶۹/۷ :۱۴۰۳ ،
 . ۲وﻻیت به مقتضای شـرع بـرای ولـی قریـب ثابـت اسـت و وﻻیـت از او بـه دیگـری منتقـل
نمیشود ،مگر با دلیلی شرعی که آن را اقتضا کند .در اینجا هم به دلیل امکان حضور ولی ،اقتضا و
موجبی وجود ندارد که وﻻیت را از او سلب کند )همان(.
دوم :وﻻیت با غیبت غیرمنقطع ،منتقل میشود .این نظر وجه دیگری نزد شافعیه است )همان(.
طرفداران این قول گفتهاند همچنان که در حالت مسافرت طوﻻنی ولی به دلیـل از دسـت رفـتن
خواستگار همکفؤ ،وﻻیت منتقل می شود در حالت غیبت غیرمنقطع نیز برای آنکـه مـانع از دسـت
رفتن خواستگار همکفؤ شویم باید وﻻیت منتقل گردد.
سوم :اگر ولی در جایی باشد ،به نحوی که اگر شخص صبح زود به آنجـا بـرود بتوانـد قبـل از
شب به منزلش برگردد ،وﻻیت منتقل نمیشود .در غیر این صورت ،وﻻیـت منتقـل میشـود و ایـن
وجه سوم نزد شافعیه است )همان(.
چهارم :چنانکه پیشتر گذشت ،فقهای امامیه معتقدند وﻻیت بر دختری که به سن بلوغ رسیده
ّ
برخﻼف اصل است و در صورتی که پدر و جد پدری غایب باشند ،بـه نحـوی کـه تحصـیل اذن از
ّ
آنها امکان نداشته یا موجب مشقت شدید باشد ،دختر حق دارد آزادانه ازدواج کند )طباطبایی حکـیم،
۳۷۷ ،۱۲ :۱۴۰۴؛ موسوی خمینی ،بیتـا .(۳۹۳/۲ :با این حال ،فقهای امامیه برای این کار ،حدودی را در
ً
ّ
نظر گرفتهاند :مثﻼ آنکه فقط پدر و جد پدری چنین اختیاری دارند و اگر آنها خود ،به علتی محجور
و تحت قیمومت باشند ،اذن شخص دیگری مانند قیم ﻻزم نخواهد بـود .زیـرا وﻻیـت پـدر و جـد

 / ٤٣٤پژوهشنامه مذاهب اسﻼمي ،سال هشتم ،شمارة شانزدهم

پدری در نکاح باکره رشیده قاعده ای استثنایی و مختص به آنها است .لـذا اگـر پـدر و جـد پـدری
غایب باشند ،به نحوی که تحصیل اذن از آنها امکان نداشته یا موجب مشقت شـدید باشـد ،دختـر
حق دارد آزادانه ازدواج کند )موسوی سبزواری۳۶۵/۲۴ :۱۴۳۰ ،؛ موسوی خمینی ،بیتا.(۳۹۳/۲ :
به نظر میرسد راهحل اول صحیحتر باشد .زیرا:
ً
اوﻻ ،نمیتوان حکم غیبت منقطع را به غیبت غیرمنقطع تعمیم داد .چه در غیبت منقطـع ،یـا از
ولی اطﻼعی در دست نیست یا دسترسـی بـه او بـه آسـانی میسـر نیسـت ،در حـالی کـه در غیبـت
غیرمنقطع چنین نیست.
ً
ثانیا ،انتقال وﻻیت به قاضی با وجود ولی قریب منطقی به نظر نمیرسد ،بـهویـژه آنکـه دسترسـی بـه
ولی قریب بدون مشقت خاص ممکن است .سپردن وﻻیت دختر به قاضی و سلب آن از ولی نسبی ایـراد
دیگری ،بهویژه در عصر حاضر ،دارد و آن اینکه قضات امروزی چهبسا اغلب به دلیل مشغله کـاری یـا بـه
ً
دلیل فقدان صﻼحیت کافی ،مصالح دختر را کامﻼ مراعات نکنند ،در حالی کـه ولـی نسـبی حـداقل بـه
دلیل عشق و عﻼقه و رابطه نسبی ،به احتمال قوی مصالح دختر را مراعات میکند.
ً
ثالثا ،سپردن وﻻی ت به خود دختر در عین حال که محاسنی دارد و به دلیـل بلـوغ ممکـن اسـت
بتواند گاه تصمیم منطقی بگیرد ،اما چهبسا به دلیل ٔ
غلبه احساس بر عقﻼنیـت کـه در جـنس انـاث
بیشتر دیده می شود و در جوانی ظهور و بروز بیشتری دارد و با توجه به روایـاتی کـه در ایـن زمینـه،
بهویژه در کتب روایی اهل سنت ،وجود دارد میتوان گفت قول به منع سپردن وﻻیت به خـود دختـر
ارجحیت دارد ،بهویژه آنکه در عصر حاضر نمونههای متعددی دیده میشود که دختران ،خود اقـدام
ً
به چنین کاری کردهاند و ثمرهای جز ندامت و پشیمانی نداشته و غالبا و در نهایت منجر بـه فـراق و
طﻼق شده است.
 .۶اولویت وﻻیت در نبود ولی قریب
فقهایی که به انتقال وﻻیت نکاح قائلاند ،درباره کسی که حق وﻻیت بـه او منتقـل میشـود ،دو
دیدگاه دارند:
دیدگاه اول :وﻻیت به ولی ابعد منتقل می شود؛ یعنی به کسی کـه در ترتیـب اولیـا ،بعـد از
ولی غایب قرار میگیرد .موافقان انتقال وﻻیت به ولی ابعد عبارتاند از :اکثـر حنفیـه )سرخسـی،
۲۲۰/۴ :۱۳۸۹؛ کاسانی۲۵۰/۲ :۱۳۹۸ ،؛ زیلعی ،(۱۲۷/۲ :۱۳۱۴ ،مالک بن انس و برخـی از پیـروانش
)تنوخی ،بیتا۱۶۳/۲ :؛ حطاب۴۳۴/۳ :۱۳۹۸ ،؛ ابـنرشـد ،(۱۴/۲ :۱۳۹۸ ،و در قـولی از شـافعیه )نـووی،
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۶۹/۷ :۱۴۰۳؛ شربینی ،بیتا ،(۱۵۷/۳ :و روایت مشهور از احمد بـن حنبـل )کلـوذانی۲۴۹/۱ :۱۳۹۰ ،؛

ابنقدامه۳۸۵/۹ :۱۴۰۸ ،؛ مرداوی۷۶/۸ :۱۳۷۶ ،؛ بهـوتی (۵۷/۵ :۱۴۰۳ ،کـه نظـر مـذهب حنبلـی نیـز
همین است .طرفداران این قول به ادلهای از سنت و نیز برخی دﻻیل عقلی استدﻻل کردهاند:
ﱡ َْ ُ َ ﱡ َ ْ َ َ َ
ـی ل ُـه«
سنت؛ در حدیث عایشه  از قول پیامبر  آمده است که» :السلطان ولی من ﻻ و ِل
)ابوداوود ،بیتا :ح۲۰۸۳؛ ترمذی :۱۴۰۳ ،ح(۱۱۰۲؛ »سلطان و حاکم ،ولی کسی است که ولـی نـدارد«.
ابنقدامه میگوید » :این زن دارای ولی است ،بنابراین سلطان ولـی او نمیشـود« )ابـنقدامـه:۱۴۰۸ ،
.(۳۸۵/۹

دﻻیل عقلی:
 .۱حصول تزویج از ولی اقرب غیرممکن یا دشوار اسـت .بنـابراین ،وﻻیـت بـرای عصـبههـای
بعدی او ثابت میشود ،مثل زمانی که ولی اقرب ،مجنون یا مرده باشد )همان۳۸۵/۹ :؛ شربینی ،بـیتـا:
.(۱۵۷/۳

 .۲این حالت ،حالتی است که تزویج در آن برای غیر ولی اقرب جایز اسـت .بنـابراین ،وﻻیـت
برای ولی ابعد مثل اصل است ،و هماننـد زمـانی اسـت کـه ولـی اقـرب زن را از ازدواج منـع کنـد
)ابنقدامه۳۸۵/۹ :۱۴۰۸ ،؛ شربینی ،بیتا.(۱۵۷/۳ :
دیدگاه دوم :وﻻیت به سلطان منتقل میشـود .ایـن نظـر برخـی از مالکیـه )ابـنعبـدالبر:۱۴۰۷ ،

 ،(۵۲۶/۶و قول مشهور نزد شافعیه )شـافعی۱۵/۵ :۱۴۰۰ ،؛ شاشـی القفـال۳۳۴/۶ :۱۹۸۸ ،؛ نـووی:۱۴۰۳ ،

۶۹/۷؛ شربینی ،بیتا ،(۱۵۷/۳ :و یک روایت از احمد بن حنبل است )مرداوی .(۷۶/۸ :۱۳۷۶ ،طرفـداران
این قول به دﻻیل زیر استناد جستهاند:
 .۱در این حالت وﻻیت ولی غایب همچنان باقی است .لذا اگر در جای خود )همان مکانی که
حاضر است( مولیعلیه را شوهر دهد ،عقد صحیح است .بنابراین ،سلطان ،جانشـین ولـی قریـب
می شود ،و این مانند حالتی است که حاضر باشد و از تزویج دختر ممانعت کند که حق وﻻیـت بـه
سلطان منتقل میشود )ابواسحاق شیرازی۳۸/۲ :۱۳۸۹ ،؛ شربینی ،بیتا۱۵۷/۳ :؛ ابنقدامه.(۳۸۵/۹ :۱۴۰۸ ،
 .۲ولی ابعد با وجود وﻻیت ولی اقرب حجب میشود .بنابراین ،حق تزویج ندارد ،همـانطـور
که اگر حاضر باشد این گونه است )ابنقدامه.(۳۸۵/۹ :۱۴۰۸ ،
ً
به نظر میرسد قول اول در این مسئله راجح باشد ،زیرا اوﻻ ولی ابعد ،در حقیقت ولی است ،و
ً
صرفا وجود ولی اقرب که از او شایستهتر است ،مانع از اعمال حق او در انعقاد عقد میشـود .پـس
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هر گاه انعقاد عقد از جانب ولی اقرب با مانع مواجه شد یا با عسر و حرج همـراه گردیـد وﻻیـت از
ً
ولی اقرب به ولی بعدی )ولی ابعد( منتقل میشود .ثانیا انتقال وﻻیت از ولی نسبی به قاضی ،هم با
دﻻیل نقلی و هم عقلی ناسازگار است .زیرا انتقال وﻻیت بـه قاضـی بـرای کسـانی اسـت کـه ولـی
ندارند» :السلطان ولی من ﻻ ولی له« ،در حالی که چنین دختری ولی دارد .از طرف دیگر ،اگر امـر
ً
دایر بر آن باشد که ولی بعید وﻻیت را به عهده بگیرد یا قاضی ،عقﻼ اولویت با ولی بعید است .زیرا
حداقل آنکه شفقت و حمیت نسبی دارد ،در حالی که این امر در قاضی معدوم است.
نتيجه
با توجه به آنچه گذشت:
 .۱چنانچه ولی منکوحه غایب باشد و غیبتش به گونهای باشد که دسترسی به وی بهآسانی میسر
ً
نباشد و بهاصطﻼح غیبتش منقطع باشد وﻻیت از ولی قریب به ولی بعید منتقل میشود .زیرا عقـﻼ
چهار راه حل بیشتر متصور نیست :اول آنکه منتظر بازگشت ولی قریب بماننـد کـه بـه دلیـل امکـان
ً
اندک بازگشت او و دسترسینداشتن به او ،این کار ،غیرمنطقی است و عمﻼ به ازدواجنکـردن دختـر
منجر میشود .دوم آنکه ،وﻻیت به قاضی یا حاکم منتقل شود؛ راهحلی که برخی از فقها نیز مطـرح
َ
ُ
کردهاند .گفته شده که مستند نقلی این راهحل ،حدیث نبوی »السلطان َو ِل ﱡی َم ْن ﻻ َو ِل َی ل ُـه« اسـت،
در حالی که این استدﻻل صحیح به نظر نمیرسد و با وجود ولی بعید ،منکوحه ،ولی دارد و حدیث
ً
فوق ،ناظر به وقتی است که منکوحه فاقد ولی باشد ،مضافا آنکه در اولویت انتخـاب بـین قاضـی و
ولی بعید نسبی ،ارجحیت با ولی نسبی است .زیرا به دلیل شفقت و مهربـانی ،مصـلحتش را بهتـر
ً
رعایت میکند .ضمن آنکه قضات امروزی بعضا شروط ﻻزم برای منصب قضا ،از جملـه عـدالت،
را ندارند .سوم آنکه ،وﻻیت به خود دختر انتقال یابد .این دیدگاه هم طرفـدارانی دارد و ادلـهای هـم
برای آن ابراز شده است ،اما هم ادله معارض نقلی دارد و هم آنچه در عالم واقع رخ میدهد چندان
این رأی را تأیید نمیکند .توضیح آنکهٔ ،
غلبه احساس بـر عقﻼنیـت در دختـران ،بـهویـژه در سـنین
ً
جوانی ،غالبا منجر به اتخاذ تصمیماتی میشود که پشیمانی به بار میآورد .چهـارمین راهحـل ،کـه
بهترین آنها به نظر میرسد ،انتقال وﻻیت به ولی ابعد است کـه نـه تنهـا اشـکاﻻت قبلـی را نـدارد،
محاسنی هم دارد که هم با ادله نقلی سازگار است و هم آنکه فردی عهدهدار عقد نکاح میشـود کـه
ً
به منکوحه احساس شفقت و مهربانی دارد و غالبا مصلحتش را رعایت میکند.
 .۲در صورتی که غیبت ولی منکوحه از نوع غیرمنقطع باشد و دسترسی به وی بهآسانی ممکـن
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باشد به نظر میرسد راهحل منطقی انتظار برای بازگشت ولی قریب باشد ،بهویژه آنکـه بـا توجـه بـه
پیشرفت وسایل رفت و آمد در عصر حاضر امکان تردد بهراحتی فراهم شده و امکان بازگشـت ولـی
در کمترین زمان ممکن فراهم است ،اما اگر به هر دلیل امکان بازگشت ولی در زمان منطقی ممکن
نبود ،مطابق دﻻیل فوق ،منطقی آن است که وﻻیت به ولی ابعد انتقال یابد.
پينوشتها
 .١وﻻیت در یکی از تقسیمبندیها به وﻻیت اجبار و وﻻیت اختیار ،تقسیم میشود .وﻻیت اجبار آن اسـت کـه ولـی
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صورت پذیرد )کاسانی۲۴۱/۲ :۱۳۹۸ ،؛ قاروبی.(۲۱۰/۲۶ :۱۳۹۵ ،
 .٢برای کسب اطﻼع بیشتر در این باره ،نک :.سرخسی۲۲۱/۴ :۱۳۹۸ ،؛ زیلعی۱۲۷/۲ :۱۳۱۴ ،؛ ابنقدامه:۱۴۰۸ ،
۳۸۶/۹؛ ابنمفلح ،بیتا۱۸۰/۵ :؛ مرداوی۷۶/۸ :۱۳۷۶ ،؛ نووی۶۹/۷ :۱۴۰۳ ،؛ نجفی ،بیتا.۶۴/۳۹ :
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