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شک شود  ،اصل و قاعده بودن این بیان، به این دلیل است که هر گاه در مقدار خارج از یکناموجه

 
 
دانست و در مثالی که قائل  ن اکتفا کرد و مشکوک را داخل در گستره اصل و قاعدهباید به قدر متیق

 ، آنکند بیان می
 
است. و پر  کمشکو  ،مرد است و خروج زن ،از اصل عدم والیت خارج شده چه یقینا

پس باید به خروج مرد از  ،مرد است کمتر از خروج زن و   ،مرد از این اصل واضح است که چون خروج

خروج انسان به »اصل رأی داد و زن را داخل در گستره اصل دانست. در حالی که مطابق بیان فوق 

 حداقل فرض گردیده است!! « خروج انسان بدون قید»حداکثر و « بودنشرط مرد

 بازخوانی مجدد اصل عدم والیت )بررسی دوم(

چون اصل عدم نفوذ قضا در حق دیگران( و  ی آن؛هازیر مجموعهاصل عدم والیت بر دیگران )و 

نیازمندی آن به جعل کسی که والیِت بر جعل والیت دارد و این که تنها خداوند است که والیت 

بودن و ، مستقلبودند اقامه برهان نیست. در واقع آزادنبالذات یعنی ال بالجعل بر ما سوا دارد، نیازم

پس اصل عدم والیت ی تسلط دیگران بر این شئون است؛ افن ،شئون خویش بودن افراد بر مسلط

 »ای از ترجمه
 
 اصل تسل

 
زبان سلبی  ،است؛ در صورتی که به اصل تسلط« اس علی شئونهمط الن

 بدهیم نه فقط زبان ایجابی )دقت شود(. 

نی است. این حقیقت مورد ادراک عقل، قبول همه عقال در همیشه تاری    خ و هدایت برخی نصوص دی

 ال تکن عبد غیرک»:  است –علیهما السالم  -ر حکمت و بیان خطاب به امام حسن در کلمات امی

  و
 
 لقد جعَ

 
 و : » همچنین حضرت فرمودند 1؛«ک الله حرا

ً
 و ال امة

 
یا ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا

 الناس کلهم ا
ّ
 حرارا و لکن الله خّول بعضکم ِان

 
 2.«بعضا

 الزم جدا مطابق این بیان، این
 
 ،ناپذیر آنوالیت است که نیازمند جعل معتِبر است نه سلب آن؛ قهرا

وجه نه از عقل و نه از نقل، نه عام و نه خاص و نه از این است که در وقت شک و آن جا که به هیچ

از  داشتن نهاد و فردی بر دیگری نداشتیم، نتوانیم آثار والیت را بدلیلی بر والیت ،بنای عقالی معتبر 

در صورتی که شک مستقر گردد و نتوان از  بهره ببریم،« استصحاب عدم»بلکه باید از نهاد  ؛کنیم

اطالق یا عموم اسناد دال بر قاعده عدم والیت بهره برد و اال مرجع عمومات و اطالقات است نه 

م یا شدن شک در مقدار خروج، باید به عمو و مطرحچنان که پس از خروج از این اصل  استصحاب. 

اطالق دلیل دال بر خروج تمسک کرد، در صورتی که عموم یا اطالقی در اختیار باشد. رفتاری که 

تمسک به اطالق برخی آیات جهت اثبات ) نشان داد و ما آن را نقل کردیم محقق خویی قبال از خود 

م والیت عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم( از این قبیل بود و با استقرار شک به استصحاب عد

 شود. تمسک می
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 تحدید دامنه شک 

آن چه قابل توجه و تامل است، تصویر شِک مستقر و تعیین گستره اجرای اصل عدم والیت و قول 

و شاید نظر ) خروج مورد مشکوک از حوزه قاعده عدم والیت است. مشهور بین امامیه استبه عدم 

اند و این خروج خارج شده ،همه بر این باشد( که افراد و نهادهایی با جعل االهی از گستره این قاعده

 ،ر این بارهالجمله دتواند فیای از قرآن و روایات بیان گردیده است و البته عقل هم میدر قالب ادله

 3.هدایتی داشته باشد

اق فقیه، عدول مؤمنین، فس   -علیهم صلوات الله اجمعین  -: پیامبر، ائمه افراد و نهادهای خارج 

چنان که در باب قضا، نیز قاضی با شرایطی خاص خارج   ؤمنین و افراد معدود دیگری هستند؛م

در راستای پذیرش خروج، بیشتر به دنبال  تفکر فوق گردیده و بقیه داخل در عموم قاعده قرار دارند. 

القات و است و کمتر به مثل رفتار عقال و اط -خاص یا عام مباشر  -ی معتبر داللِت روشن نص  

می پذیرد؛ فقیه نام سیاسی، والیت را برای مثل غیر چنان که در نظ کند؛عمومات غیر مباشر توجه می

داند و حکومت او را حکومت جور و کم جائر میمأذون به اذن خاص را حا به همین دلیل حاکم غیر 

مجری شریعت و عدالت باشد، در حالی که  ،داخل در گستره قاعده، هر چند این حاکم و حکومت

هایی  ها از صورتبه خروج برخی صورت خی آیات، روایات )و حتی عقل(شاید بتوان با تمسک به بر 

اسقاط  شد و به توسعه خروج وقائل اند، نداده که فقیهان تن به خروج آن موارد از اصل عدم والیت

  برخی شروط )مثال( در شرایط قاضی رأی داد. 
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