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را برای  تواند راهمی -به اعتقاد ما  -خالی از برخی مالحظات نیست، لکن فرمایش فوق، هر چند  

اثبات مدعا باز کند که وقتی در انجام بخش معظمی از امور حسبیه اذن حاکم شرط نیست، حتی در 

توان  انجام این امور و مشابه آن را )با جایی که وی حضور دارد و استیذان از او میسر است؛ آیا نمی

به دلیل عدم  -وما هم توسعه در گستره ( برای کسانی که صالحیت عرفی و واقعی آن را دارند و عم

گیرند، جایز شمرد؟ باالخره اگر جایز است باید مرز و محدوده از فقیه اذنی نمی -اعتقاد یا غیر آن 

گردد، ال و عدم آن مشخص می: مرز و محدوده با تصرف در م ه شودجواز معلوم گردد و این که گفت

 ست که بتوان از آن دفاع کرد. ینسخنی 

 

 هانی مناسب با پیوند فوقنقل سخنی از محقق اصف

 -آن  ه نه در ارتباط مباشر با موضوع بحث ما اما مفید به حالتبال -نقل سخنی از محقق اصفهانی 

 : ه کنیدنیز خالی از  لطف نیست. توج

« 
 
سیاسیة تحتاج الی الرئیس کبیع و حفظ مال الغائب و  االمور التی یرجع الی الفقیه لیست دائما امورا

نحوه لوضوح قیام العدل مقام الفقیه عند تعذره مع عدم لزوم المحذور بل ربما یکون والیة الفقیه فی 

االب والجد و بعض هذه االمور المترتبة علی والیة غیره کوالیته علی الصغیر المترتبة علی والیة 

یه من حیث نظره لتلک االمور التی ال بد منها من الرئیس فایکال امرها ان بعض نحوها، مضافا الی ا

ذا االمر یتوقف علی نظر من کان له بصیرة تامة فوق انظار العامة و الفقیه مکمل لنقص غیره و مثل ه

تدبیر  بما هو فقیه اهل النظر فی مرحلة االستنباط دون االمور المتعلقة بتنظیم البالد و حفظ الثغور و

ئون الدفاع و الجهاد و امثال ذلک فال معنی الیکال هذه االمور الی الفقیه بما هو فقیه و انما فوض ش

االحکام فال یقاس بغیره ممن لیس   امرها الی االمام علیه السالم النه أعلم الناس بجمیع السیاسات و

 1«.کذلک

 

 گستره شناسی والیت عاقالن عادل و خبیر بر فرض ثبوت

قبول شد، گفتگو از گستره آن به میان  )یا حق تصرف/ یا هر عنوان دیگِر( مورد بحث هر گاه والیت  

نص فیه و حوزه های ائیات و منطقه عفو، فراغ و ما ال می آید که قهرا باید آن را به حوزه های اجر 

ود شارع نه کسی ختصاص داد و گرنه در حوزه های ور ورود شارع به شرطی که موافق شرع باشد، ا

خالفت دارد، نه والیتی قابل تصور است؛ هر چند مخالفت در این موارد در صورتی که از حق م

آورد. چنان که ممکن است از طریق نهادهایی چون قاعده الزام، تقصیر نباشد، استحقاق عقاب نمی

قرارداد یا تعهد اجتماعی، برخی ترخیصات را قائل شد، که به دلیل خروج از محور اصلی بحث ما، در 

 هاست. پردازیم با اذعان به این که پرداختن به آن در مجال مناسب از بایستهاین مجال به آن نمی
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ایجاد محدودیت از جهت توان وارد کرد، تضییق دیگری که بر والیت یا حق تصرف مزبور می

 بر مسلمان والیت پیدا کند. نباید اگر والی غیر مسلمان بود، که پذیران است  والیت

قرار داد. « د به این سیستمنبود فقیه / یا عدم اعتقا»و چنان که اشاره کردیم تضییق دیگر را میتوان 

 .فتامل

 

 یادآوری آخر

که باز است، چنان های این مسألهو از اصل و شاخهبریم که مجال گفتگبحث را در حالی به پایان می

. «نظریه»تلقی شود نه « فرضیه»چه بیان کردیم در حد آن
 
 ، حتی یحدث الله بعد ذلک امرا

 

 شرایط قاضی و ادعاهای اتفاق، اجماع و بالخالف ها2. 5

دلیل بسیاری ها در بحث از شرایط قاضی بود. در بخش تتبع مالحظه شد که تنها فرضگفتگو از پیش

در مجال حاضر رخ از این شروط یا یکی از ادله آن ادعاهای اجماع و شبه آن بود، پرسشی که 

ر نماید این است که فقیه تا چه مقدار مجاز است)یا باید( این ادعاها را دنبال کند و بر آن ترتیب اثمی

 د بکند؟! چه بای  -اگر فرضا به اجماعی رسید  -دهد، باالتر از ادعاهای اجماع 

شکی نیست که در این زمینه فقیه متکفل استنباط باید از مبنای عام اصولی خود در این جا هم بهره 
به عنوان مثال محقق خویی بسیاری از شرایط قرار در این باره پذیرفتنی نیست؛ برد و عدم 

تمامش کرد و این در یا ممزوج با دلیل دیگر « اشکالالخالف و ال»ای را که شمرد به صرف گانهسیزده
قابل استناد  -حتی به مرز اجماع هم که برسد  -ساس مبنای ایشان این بالخالف ها حالی است که بر ا

حکایت از پدیده ای باالتر از اجماع معمولی، چون  « بالخالف و ال اشکال»این احتمال که  نیست و
عد از این که این ادعا هیچ مثبتی می کند، نمی تواند چیزی را ثابت کند، ب« ضرورت فقه و شریعت»

  .ندارد

« مشهور»معتبر دانست و قول به اعتبار آن را به یشان در قاضی تحکیم اجتهاد را نااین که ا !طرفه
و آن را به  کند. و این در حالی است که شهید ثانی اجتهاد را در قاضی تحکیم معتبر می 3نسبت داد

کسی این رفتار از محقق خویی با ادعای اتفاق شهید ثانی   ناروا نیست اگر  4دهد! نسبت می« اتفاق»
 ایشان در مسأله حاضر داشته باشد! « بالخالف»را با ادعاهای 
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