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تاریخ دریافت49/3/32 :

تاریخ تأیيد49/5/81 :
*

روح اهلل شریعتی

احکام و موضوعات فقه است .ایت قاعتده دا فقته سیاستی از قواعتد زیرباتایی استت،
کاابردهای زیادی دااد و مناای بسیاای از احکام سیاسی و آزادیهتای متردم بته رت اا
میاود .براساس ای قاعده واود دولت به زندگی خصوصی مردم م اتو استت .والیتت
حاکم دا زندگی خصوصی افراد و بهاصطالح والیت دا انفسِ حتاکم ،تاهتا دا صتواتی
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قاعده عدم والیت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی استت و مناتای بستیاای از

پذیرفته است که با ادله متق ثابت رود و از آنجا که اصل بر عدم والیتت استت ،دا هتر
موادی که والیت او ثابت نشد والیتی ندااد .به عالوه باا بر ای قاعده حق مردم است که
دا عرصههای مختلف زندگی فردی و اجت اعی خود تص یم بگیرند و بدون اضایت آنتان
کسی برایشان دا عرصههای مختلف اجت اعی تص یم نگیرد .ای اضتایت بته او هتای
مختلفی براساس ررایط زمان و مکان اجرایی میرود.

کلید واژگان :حقوق مردم ،قاعده عدم والیت ،حاکم ،مردم.

* عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.
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یکی از مباحث مهمی که امروزه از نگاه فقهپژوهان بررسی میگردد ،بحثث از حقثوق
مردم در جامعه است .آیا فقه اسالمی برای مردم در جامعه حقی قایل است یا خير؟ به این
سؤال از دو سو میتوان پرداخت؛ از یک سو با نگاه به فقه به دنبال کشف حقثوق از فقثه
باشيم ،مانند آنکه ببينيم آیا از مبانی فقهی چيزی از حقوق مردم به دست میآید یا خير؟ از
سوی دیگر با نگاه به حقوق موجود در جوامع به دنبال بررسی فقهی آنها بثرآیيم ،بثا ایثن
توضيح که آیا انبوه حقوقی که امروزه جوامع مختلف مذهبی و غيرمذهبی در عرصههثای
مختلف سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،قضایی ،امنيتی و غيره برای مردم قایلاند (حداقل در
گفتار ،نه رفتار و عمل) ،از نگاه فقه قابل قبول است یا خير؟ چه پاسخ مثبت باشد یا منفی،
باید به این نکته پرداخت که بر اساس چه مستنداتی حق مورد نظر اثبات یا نفی می شود.
در این مقال به دنبال پاسخ به این سؤاليم که از نگاه قاعده یا اصل فقهثی عثدم والیثت
فردی بر فرد دیگر ،چه حقوقی برای مردم به رسميت شناخته میشود.
در مقدمه باید گفت قاعده فقهی اصلی کلی است که با منابع فقه ثابثت شثده و قابثل
تطبيق جزئيات بثر آن اسثت؛(مصطفوی 1241 ،ص )9یعنثی حکثم شثرعی جزئيثات و
مصادیق خارجی با تطبيق با آن قاعده به دست میآید .تاکنون کمتر به بحث حقوق مردم
از نگاه قواعد فقهی پرداخته شده است .در این مقال بثه دنبثال بحثثی کلثی نيسثتيم و از
طرفی نمی توان موضوع را در قواعد زیادی دنبال کرد؛ لذا با توجه به قاعده یا اصل «عدم
والیت فردی بر فرد دیگر» که تا حدودی در این موضوع نقش زیربنایی دارد ،بثه حقثوق
مردم خواهيم پرداخت.
در یک نگاه کلی باید گفت در فقه اسالم قاعده یا اصل بر آن است که هيچ کس بثر
دیگری حق سلطه و والیت ندارد؛ به قول فقها « األصثل عثدم والیثه احثدی علثی احثد»
(منتظر 1241 ،ج 1ص )42است .با اثبات این قاعده ،هيچ کس حق والیت و سلطه بر
فردی دیگر را ندارد ،همه آزادند .آری ،سلطه افراد بر خود به رسميت شناخته میشود؛ ولی
بر دیگری خير .این اصل زیربنای بسياری از حقوق افراد در جامعه میباشد.
شرح قاعده

1

والیت به کسر واو از والء و توالی در لغت به معنای إمارت است و به قول راغب «آن
است که دو چيز یا بيشتر بهگونهای با یکدیگر قرار گيرنثد کثه چيثزی غيثر از خثود آنهثا

نباشد» (راغب [بیتا] ص .)024دراصطالح سلطه بر جان یا مال دیگری اسثت ،چثه بثه
دليل عقلی ثابت شود چه به دليل شثرعی(آل بحرالعلطی 1634 ،ج 6ص .)414پثس در
والیت ،قرب و نزدیکی دو یا چند فرد به ولیّ مهم است؛ این قرب به حدی زیاد است کثه
تصدی برخی از شئونات فرد را به دنبال دارد .این واژه بيشتر در جایی استعمال میشود که
فردی امور دیگری را بر عهده دارد.
پس قاعده یا اصل عدم والیت فردی بر فرد دیگر به معنای آن است که هيچ فثردی
حق تعهد شئونات فرد دیگری را ندارد؛ چراکه خداوند همه را آزاد آفریده ،هر کسی دارای
حقوقی است و زمام امور همه افراد را به خودشان واگذار کرده است ،هيچ کس حق اجبثار
فردی را ندارد .آری ،االهيون معتقدند خداوند که خالق همه موجثودات و از جملثه انسثان
است ،خود زمام امور او را به عهده دارد و تنها او مثیتوانثد فثردی را بثر دیگثری سثلطه
دهد؛(ماتظری ،8041 ،ج ،8ص )72یعنی تنها خدا را میتثوان سرچشثمه سثلطه افثراد بثر

ص )71چنانکه در روایات آمده است «النثاس کلههثم رحثرار» (کلینطی  1240ج  2ص
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دیگران دانست؛ به همين دليل پيامبران الهی و اوصيای آنان با نصب و جعثل الهثی حثق
سلطه بر دیگران را دارند؛ اما سلطه افرادی جز اینان نيازمندِ دليل خاص است؛ یعنثی اگثر
دليل خاصی که صراحت بر این سلطه و توليت داشته باشد ،موجثود نباشثد ،والیثت هثيچ
فردی بر افراد دیگر پذیرفته نمیشود .بر این اساس فقها معتقدند اصل عدمِ والیت فردی
بر فرد دیگر است ،همه آزادند و هيچ کس زمام امور دیگری را بثر عهثده نثدارد؛(ه تان،
 .)191و درباره ممنوعيت تصرف در مال دیگران نقل است که «الیحله ألحد رن یتصرهف
فی مال الغير بغير إذنه»(نراقی  1620ص .)009آری ،اگر با مستندات فقهثی و از طریثق
منابع فقه که آیات ،روایات ،عقل و اجماع است ،ثابت شود فثرد یثا گروهثی بثر دیگثران
والیت دارند ،پذیرفته میشود .در فلسفه این امر باید گفت اینکه خداوند به فرد یا افثرادی
والیت داده یا نداده ،موضوعی است که باید حکم خدا دربارۀ آن ثابت شود .بثدیهی اسثت
پس از اثبات ،فرد یا افراد حق اعمال والیت خداوند بر افراد را دارند؛ زیرا تنها از این طریق
احکامِ خدا ثابت می شود.
فلسفه والیات

یکی از دالیلی که نظام والیت را خداوند تشریع کرده ،آن است که اوالً :امثور جامعثه
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تحت سرپرستی عالمی بهدرستی و با تعقل انجام شود؛ ثانياً از حق افراد دفاع شثود و جلثو
چپاول اموال و حقوق افراد و تعرض به آنها گرفته شود؛ ثالثاً برخی از امور بدون سرپرست
در جامعه بر زمين نماند .شارع مقدس به ترک و برزمين ماندن برخی از امور راضی نيست
و ترک آنها را به ضرر جامعه یا افراد میداند.که فقها از آن به امور حسبه یاد میکنند و از
جمله آن امور را حفظ اموال افرادی میدانند که خود قادر به حفظ و بهرهمنثدی از امثوال
خویش نيستند .در یک کالم فلسفه موضوع والیت ،دفاع از حق مولهی عليهم است؛ یعنثی
والیت را خداوند برای حفظ مصلحت مولیّ عليه پيشبينی کرده است .به همين دليل فقها
معتقدند حفظ مصلحت مولهی عليه الزم است .البته در برخی موارد ،عدمالمفسثده را کثافی
دانسته مانند والیت پدر و جد .اما در دیگر والیتها اصل کلیِ حفظ مصلحت باقی اسثت.
بر این اساس اگر ولی مصلحت مولهی عليه را در نظر نگيرد یا در آن خيانت کند و رعایثت
امانت ننماید والیتش کأنلمیکن میشود و در این صورت والیت محجور به حاکم شثرع
میرسد که او «ولی من ال ولی له» :ولی کسی که ولی نثدارد و حثاکم در صثورت لثزوم
برای برزمين نماندن امور محجور فردی را به عنوان قيّم تعيين میکند .با وجود این بایثد
گفت حق محجور است که حاکم بر اموال وی نظارت داشته باشد .الزم اسثت ایثن نکتثه
ذکر شود که بيان والیت در فقه به معنای ورود به زندگی و حریم خصوصی افراد نيسثت؛
بلکه به معنای محدود و مقيدکردن این دخالتهاسثت؛ بثه عثالوه مبثيّن ایثن نکتثه نيثز
میباشد که آزادیهای افراد تنها در موارد فوق مقيد میشود؛ وگرنه اصل حریثت و آزادی
حاکم است.
همين جا میتوان گفت بسياری از فقيهان معتقدند دایره امور حسبه تنها به حفظ اموال
غُيّب و قُصَّر محدود نيست؛ بلکه این جزء کوچکی از امور حسبه است و حکومت بر جامعه
نيز با قياس اولویت جزئی از امور حسبه است؛ چه اینکه مگر میشود شارع به تضييع مال
صغيری بیاعتنا نباشد ،و به ازبينرفتن اموال و ثروت کالن جامعه و بيتالمثال بثیاعتنثا
باشد.
سؤالی که باقی میماند ،این است که آیا فقيه در صورت توليت و حکومت چنين حقی
در امور حسبه دارد یا بدون آن نيز میتواند به این امور اقدام نماید؟ در جثواب مثیگثویيم
روایاتی که فقيه جامعالشرایط را موظف به این امور کرده مطلقاند و مقيد بثه حکومثت و
تولهی امور نيستند .آری ،اگر فقيهی حکومت تشکيل داد و این گونه امور را با توليت خویش
بر عهده گرفت ،وظيفه دیگر فقها موضوعاً منتفی اسثت؛ یعنثی وظيفثهای نمثیمانثد کثه

دیگران اقدام به انجام آن کنند .آری ،اگر این امور توسط حکومثت انجثام نشثود ،وظيفثه
فقيهان همچنان باقی است .این حکم از اصطالح حسبه نيز استنباط میشود؛ چراکه مثراد
از توليت در امور حسبه توليت در اموری است که شارع راضی به برزمينماندن آنها نيست.
حال اگر فقيه حاکم امور را توليت کند ،دیگر امری بر زمين نمیمانثد کثه فقيثه دیگثری
وظيفۀ اداره آن را بر عهده گيرد.
والیتهای موجود در فقه
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قبل از بحث در موضوع فوق الزم است به والیتهای موجود در فقه نگاهی بيفکنثيم.
با وجود قاعده کلی عدم والیت در فقه اسالم ،مواردی که استثنا بر این قاعثده اسثت ،بثا
عنوان والیات بهصراحت و گاه بهتفصيل در فقه بيان شده و این مثیرسثاند کثه فقثه بثه
عنوان علمی که مبين احکام روابط گسترده انسانها با یکدیگر اسثت ،تنهثا در ایثن چنثد
مورد والیت فردی بر فرد دیگر را پذیرفته است .این موارد همه بثه دليثل ضثرورتهثای
فردی یا اجتماعی از قاعده کلی استثنا شده است.
بهطورکلی میتوان گفت این والیات در موارد متعدد و متنوعی وارد شده است .برخثی
از فقها که بدانها پرداختهاند ،موارد متعددی از والیت را متذکر شثدهانثد .ایثن والیثات بثا
استنباطات فقهی ثابت شده و فقها در موارد مختلف به آنها اشاره کردهاند و غالباً با نگرش
فقه فردی تدوین شده است؛ برخی از این والیات عبارت است از :والیت پدر و جد پثدری
بر محجور (مانند :صغير و دیوانه) در اداره امور و اموال وی؛ والیثت پثدر بثر نکثاح دختثر
باکرهاش؛ والیت وصی بر اجرای وصيت و غيره؛ والیت وکيثل بثر انجثام مثورد وکالثت؛
والیت وکيلِ ولیّ یا وصی بر انجام مورد وکالت و وصایت؛ والیت اوليای ميثت در نمثاز و
تجهيز وی؛ والیت اوليای دم در قصاص یا عفو قاتل؛ والیت حاکم شرع در برخی از موارد
فوق درصورتیکه ولی نداشته باشند؛ والیت عدول مثؤمنين در مثورد اخير(امثور حسثبه)؛
والیت حاکم بر اداره اموال سفيه و مفلس .در هر یک از این موارد ،خداوند به دليل والیت
تامهاش افرادی را برای اموری خاص یا بر افرادی خاص والیت داده .روشن است در موارد
فوق نوع والیت و کيفيت آن با هم متفاوت است.
در یک تقسيمبندی کلی میتوان انواع والیات را به والیت عام و خاص تقسيم کرد؛ با
این توضيح که والیت خاص مواردی را شامل است که شرع مقدس بثه فثرد یثا افثرادی
خاص یا در موردی خاص والیت داده؛ مانند والیت قهری پدر و جثد پثدری بثر صثغير و
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مجنون یا والیت آن دو در خصوص نکاح دخترشان یا والیت اوليای دم بر قاتل یا اوليای
ميت بر تجهيز و نماز بر ميت .این موارد والیت خاص است؛ به این معنا که فردی خثاص
در موردی خاص یا بر مولهی عليهی خاص والیت دارد .در مقابل این نوع والیثت ،والیثت
عام است که تنها برای مورد یا فردی خاص نيست ،بلکه عام است و همه مواردی را کثه
نيازمند ولی است یا افرادی را که ولی ندارند و نيازمند وی هستند ،در بر میگيثرد؛ ماننثد:
والیت پيامبر ،امام ،حاکم شرع و عدول مؤمنين .اینان والیت عام دارند؛ به این معنثا کثه
این والیت بر یک یا دو صغير نيست؛ بلکه والیت هر تعداد صغيری که در جامعه بودند ،با
حاکم یا فقيه جامعالشرایط است.
والیت عام حاکم :یکی از مهمترین والیات حاکم ،والیت حاکم یا فقيه جامعالشثرایط
در امور عمومی و امور مربوط به جامعه اسالمی است؛ اموری که به فثرد خاصثی مربثوط
نمیشود ،بلکه به همه جامعه و به عبارتی به اداره آن مرتبط است .این نوع از والیت کثه
گستره قدرت حاکم را نشان میدهد ،به دنبال ساماندهی جامعه و رسيدگی به امثور عامثه
است .این والیت مشروط به مصلحت جامعه است(نه عدمالمفسثده) ،یعنثی رفتثار او بایثد
مطابق مصلحت جامعه باشد و صرف مفسدهنداشتن کافی نيست .پس اگر ولی بر خثالف
مصلحت عمل کرد از والیت منعزل است؛ این نيز به دليثل ایثن قاعثده اسثت کثه افثراد
والیتی ندارند .عالوه بر بحث در اصل والیت ،فقيهان در حيطه اختيارات حاکمی که فقيه
جامعالشرایط است ،به دليل همين قاعده کلی اختالف نظر دارند ،البته موضثوع اختيثارات
حاکم بحث مفصلی میطلبد که آن را به جای خود وا میگذاریم.
شرح والیات و حقوق

 .8والیات خاصه افراد :منظور والیت افراد است بر افراد یا موارد خاص کثه در مثوارد
زیر میباشد:
الف) والیت پدر و جد پدری بر محجورین(صغير و دیوانه) :به عنوان مقدمه باید گفثت
فقها و حقوقدانان در رابطه انسان با مال دو نوع اهليت را برشمردهاند :یکی اهليت تمتثع
که همان اهليت داراشدن حقوق است؛ به این معنا که هر فرد انسثانی حتثی جنثين  -بثه
شرط زنده به دنيا آمدن -از این حق بهرهمند است؛ مانند حق مالکيت که هر فردی حتثی
کودک میتواند مالک اشيا شود .دیگر اهليت ،اهليت استيفا یا بهرهبرداری از حقوق اسثت؛
یعنی فردی که اهليت استيفا دارد ،میتواند از مال خود بهرهبرداری کند؛ مانند آنکه انثواع

معامالت شبيه بيع و اجاره و غيره را با آن مال انجام دهد .صغير و دیوانه که در اصثطالح
فقهی محجور یا ممنوع از تصرف در اموال و امور خویشاند ،نمیتوانند این نوع از اهليثت
را دارا شوند .فقها در بحث از محجورین دو گثروه صثغير و دیوانثه را دارای حجثر کامثل
میدانند؛ به همين دليل اینان هم از تصرف در اموال خود ممنوعاند و هم از تصميمگيری
در دیگر امور خویش ،مانند ازدواج ،معامالت و غيثره (نراقطی  1620ص )000و تثا رفثع
حجر حق استيفای از اموال خویش را ندارند و ازآنجاکه بالتکليفی اموال و امور محجور در
مدت مزبور به ضرر وی است ،بهناچار باید فردی دیگر اقدامات الزم را صورت دهد .فقهثا
این امور را در ابتدا وظيفه ولی قهری فرد یعنی پدر یا جد پدری میدانند؛ او موظف اسثت
به آنها رسيدگی کند .با وجود این باید گفت حق محجور است که پدر یا جدش سرپرستی
اموال و امور او را بر عهده گيرند.
گفتنی است از آیه «و التقربوا مال اليتيم اال باللتی هی احسن» (انعا )104 :،اسثتفاده
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میشود :اوالً حق مالکيت یتيم به رسميت شناخته شده است ،پثس مثال از یتثيم اسثت و
کسی حق تملک آن را ندارد ،حتی ولیّ او .ثانياً چون یتيم که درواقع صاحب مثال اسثت،
توان اداره و حفظ و نگهداری اموالش را ندارد ،باید تالش شود تثا از سثلطه دیگثران دور
باشد؛ جمله «التقربوا مال اليتيم» نهی شدید قرآن است که حتی از نزدیکشدن بثه مثال
یتيم خود داری کنيد؛ پس با توجه به این جمله باید گفت هيچ کس حق والیت بر امثوال
یتيم را ندارد ثالثاً یتيم حق دارد تنها تصرفات احسن در اموالش صورت گيثرد؛ جملثه «اال
باللتی هی رحسن» تصرف مصلحت آميز را که همان تصرفات ولی یا حاکم است ،استثناء
کرده است .رابعاً فرد حق دارد با رسيدن به سن رشد اموالش را در اختيثارش قثرار دهنثد؛
یعنی والیت تا زمانی که طفل به سن رشد برسد ،ادامثه دارد؛ «فثِِن آنسثتم مثنهم رشثداً
فادفعوا اليهم اموالهم» (نساء :آیه )6؛ با این آیه روشن میشود که بثا رسثيدن سثن رشثد،
زمان تصرف ولی یا دیگران در اموال او پایان مییابد« ،آتوا اليتامی اموالهم» (نساء :آیه )4
و دیگر حق تصرف در آن را ندارند .همچنين اختيار مواردی که در آنها اختياری نداشته ،با
بلوغ و رشد به وی سپرده میشود.
ب) والیت وصی :از نصوص استفاده میشود که در فقدان پدر و جد پدری ،وصی ميت
والیت بر محجورین وی دارد .وصی با شرط دخالت رحسن (وجود مصلحت) که در آیه قيد
شده ،تصرفش جایز است .فقها والیت در نکاح صغيره را برای حاکم نپذیرفتهانثد (همطا
ج 49ص )111؛ ولی آن را برای وصی قبول کردهاند(هما ص ،)124همچنان که بثرای
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نکاح مجنونه بالغه قبول کردهاند (نجوی [بیتا] ج 49ص.)194
ج) والیت بر اموال سفيه و مفلس :این نوع از محجورین حجر ناقص دارنثد و تنهثا از
اموال خود ممنوعاند «و التوتوا السفهاء اموالکم» (نساء :آیه  .)0اما در ایثن خصثوص کثه
سفيه در امور غيرمالی خود مانند نکاح ،طالق و  ...اهليت دارد و مستقل اسثت یثا بثا إذن
ولی یا حاکم باید اداره کند ،بين فقها اختالف است (نراقی  1620ص .)034به هر حثال،
چه والیت در اموال سفيه باشد چه در امور دیگرش ،اگر سفهش متصثل بثه صثغر باشثد،
والیت با پدر و ولی قهری اوست (هما ) دربارۀ سفيه باید گفت ،چون ولی یا حثاکم تنهثا
در اموال ناظرند ،این حق اوست که در امور دیگر تصميم بگيرد و همچنين حق مفلس در
دیگر امورش منتفی نمیشود.
د) ولی ميت :ولی ميت بر تجهيز مانند غسل و نمثاز بثر ميثت اولویثت دارد (نجوطی
[بیتا] ج 14ص )14و بدون اذن او این امور انجام نمیشود (هما ص )44شثایان ذکثر
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است ولی افرادیاند که از ميت ارث میبرند (هما ص .)16البته زوج بر اقوام در تجهيثز
زوجه اولی است (هما ص)10؛ یعنی حق اوليای ميت است که در این گونثه امثور نظثر
دهند؛ هيچ فرد دیگری این حق را ندارد.
ه) اوليای دم :اوليای مقتول بر عفو قاتل یا قصاص و دیه وی والیت دارند .آنثان حثق
دارند قاتل را عفو یا قصاص کنند یا به عوض مالی تن دهند یا تخفيفثاتی دیگثر در نظثر
گيرند (هما ج  24ص .)411به همين دليل حتی حاکم نمیتواند اوليا را به یکی از ایثن
موارد مجبور کند و اگر اوليا محجور هم بودند طبق برخی نظرها باز حاکم نمیتوانثد نظثر
خود را اعمال کند.
و) والیت پدر بر نکاح دختر :برخی از فقيهثان گذشثته و بسثياری از فقيهثان معاصثر
معتقدند ازدواج دختر بالغ و رشيد باکره باید به اذن پدر یا جد پدری او باشثد .البتثه برخثی
فقها این والیت را نپذیرفتهاند (هما ج  49ص .)122این اذن موجثد حقثی بثرای پثدر
است و به نوعی به پدر و جد والیت میدهد که هر فردی نتواند با دختثرش ازدواج کنثد.
البته اگر پدر یا جد نبودند ،هيچ کس والیتی بر دختر ندارد (هما ص .)120این به معنای
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آن است که افرادی مانند برادر ،مادر ،عمو وغيره هيچ حقی در ازدواج او ندارند.
ز) والیت مقاصّ :کسی که از فردی مال یا حقی طلب دارد و او بدهیاش را پرداخثت
نمیکند ،در برخی صور میتواند از اموال او به عنوان تقاص بردارد (آل بحرالعلی1634 ،

ج 6ص .)414
ح) والیت پدر در اطاعت فرزند از او :فقها معتقدند والیت پدر بر فرزند در برخی از امور
بر والیت حاکم و حتی خود فرد مقدم است و باید از او پيروی کند؛ مانند آنکه پدر فرزنثد
بالغ خود را از رفتن به جهاد نهی کند ،درصورتیکه جهاد واجب نباشثد (نجوطی [بطیتطا]
ج 41ص )44یا اگر پدر فرزند خود را به کار مستحبی امر کرد ،بر فرزند واجب است از پدر
اطاعت کند.
م) والیت در قسم و نذر :فقها قسمخوردن زوجه و فرزند یا نذر زوجه را درصثورتیکثه
مخله حقوق زوج یا پدر باشد نپذیرفتهاند (هما ج  60ص 434و .)601این به معنای حق
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زوج یا پدر است که از اموال و اختيارات آنان سوء استفاده نشود.
موارد دیگری از والیت ذکر کرده اند که به دليل نداشتن اهميت از بيان آنها خودداری
میکنيم.
 .3والیت خاصه حاکم :چنانکه گفتيم حاکم در برخی موارد بر زندگی خصوصی افرادی
خاص والیت دارد و آن در مواردی است که فرد نيازمند دخالت ولی باشثد و ولثی خثاص
نباشد یا فرد به دالیلی از اموال یا امورش منع شده باشد .در این گونه موارد ،حثاکم شثرع
این والیت را بر عهده دارد .برخی از این موارد عبارت است از:
الف) والیت حاکم بر صغير و دیوانه :در صورت فقدان پدر و جد پدری و وصثی ميثت
حاکمِ شرع جانشين ولی است (ولی من ال ولی له) .در این گونه موارد معموالً حاکم فردی
مانند مادر اطفال را به عنوان قيّم تعيين میکند .تصرف قيّم و حتی حاکم با شرط رعایثت
مصلحت که در آیه عنوان شده ،جایز است با این حال باید گفت محجوری که ولی قهری
ندارد ،حق دارد حاکم بر امور او نظارت کند و آن را رها نکند .این حالت تا زمانی ادامه دارد
که طفل به سن رشد برسد .اگر جنون دیوانه هم متصل به صغر باشد ،همان پثدر یثا جثد
پدری بر او والیت دارد؛ ولی اگر جنون او متصل به صغر نباشد و فرد پس از رسثيدن بثه
سن بلوغ مجنون شده باشد ،پدر والیتی ندارد و حاکم باید بر امور وی نظارت کند (در این
گونه موارد هم حاکم غالباً ولی را بثر ایثن کثار مثیگمثارد) (آل بحرالعلطی 1634 ،ج6
ص.)460
ب) والیت حاکم بر سفيه :سفيه اگر سفهش متصل به صغر نباشد ،بهناچار حاکم شرع
مسئول امور مالی اوست؛ چون او « ولی من ال ولی له » است؛ این هم حقی برای سثفيه
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است .البته حاکم در غير امور مالی والیتی بر سفيه ندارد (نراقی  1620ص.)034
ج) والیت حاکم بر غایب و ناتوان :غایب مفقوداألثر که اموالی از او بر جا مانده ،مثث ً
ال
به دليل داشتن همسر و فرزندان صغير ،حق دارد حاکم امثوال او را اداره کنثد و بثه نفقثه
همسر و فرزندانش اقدام کند و از فساد اموالش جلوگيری نمایثد ،حثق غيثر از امثوالش را
استيفا کند ،حق او را از دیگران بگيرد و یا همسرش را طالق دهد .حاکم در رسيدگی بثه
این امور موظف است (آل بحرالعلی 1634 ،ج 6ص .)424 -463افزون بر غایثب ،افثراد
ناتوانی که با وجود سالمت قوای دماغی توانِ اداره اموال خویش را ندارند ،میتوانند حاکم
را مسئول اداره اموال خود کنند .البته چنين فردی الزم اسثت خثود از حثاکم ایثن امثر را
درخواست کند و حاکم فردی را امينِ اداره اموال وی سازد (امامی  1624ج 0ص.)644
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د) والیت حاکم بر نکاح دختر :برخی از فقهایی که معتقدند در نکاح باکره رشثيده إذن
ولی الزم است ،میگویند اگر ولی مرحوم یا غایب و یا مفقود باشد ،اذن به حثاکم منتقثل
میشود .برخی هم معتقد به عدم والیت حاکم در ایثن موردنثد (نراقطی  1620ص.)033
پس برخی حق دختر میدانند که با فقدان ولی هيچ کس در انتخاب او دخالت نکند.
ه) والیت حاکم در فقدان اوليای دم :درصورتیکه اوليای دم مقتول حاضثر نباشثند یثا
صغير یا دیوانه باشند ،حاکم والیت دارد (نجوی [بیتطا] ج 24ص .)646ایثن هثم حثق
مقتول است که خون او هدر نرود و حق محجور است که حاکم از او دفاع کند.
و) والیت حاکم بر مفلهس :حاکم مفلس را از تصرف در اموالش باز مثیدارد؛ البتثه بثه
شرط ثبوت دین ،رسيدن زمان بازپرداخثت و نقصثان مثال و درخواسثت طلثبکثاران بثر
ممنوعيت تصرف او .در این صورت سلطه او بثر امثوال بثه حثاکم منتقثل مثیشثود (آل
بحرالعلی 1634 ،ج 6ص .)403از این حکم نيز احترام به حق دیّان بر میآید؛ یعنی حق
آنان است که حاکم با قدرت قاهرهاش جلو ازبينرفتن بيشتر اموال آنان را بگيرد.
ز) والیت حاکم بر ممتنع :اگر فرد از ادای حقوق افراد خودداری میکند و اجبار حثاکم
بیفایده است ،حاکم از طرف وی والیت دارد آن حقوق را ادا نماید (هما ص .)409این
نيز به دليل احترام به حق افرادی است که به آنان اجحاف شده است.
ح) والیت حاکم در امور ميت :این نوع از والیت نيز ،اگر اقربای ميت نبودند ،با حثاکم
و سپس امام قبيله و آنگاه عدول مؤمنين است (نجوی [بیتا] ج 14ص16و )46؛ البتثه
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پيامبر و امام اولی بر هر فردی در این خصوص هستند( هما ص.)41

 .2تقدم ولی خاص بر ولی عام :در هر یک از صورتهای فثوق شثرط انجثام و جثواز
دخالت حاکم در این حيطههای خصوصثی عثدم وجثود ولثی و نيازمنثدی بثه ادارهکننثده
میباشد .پس اگر ولی موجود باشد ،وی مقدم بر حاکم است .همه اینها دال بر ایثن اسثت
که اوليا حقوقی دارند و حتی حاکم نمیتواند آنها را نادیده بگيرد .فقها از ایثن موضثوع بثا
عنوان تقدم والیت خاصه بر والیت عامه یاد کردهاند .اما اگر ولثی موجثود نباشثد ،حثاکم
موظف است به این امور رسيدگی کند .روشن است حاکم در عصر حضور ،امام و در عصثر
غيبت فقيه جامعالشرایط است و در صورت فقدان فقيثه جثامعالشثرایط ،عثدول مثؤمنين
موظف به انجام این امورند تا امر بر زمين نماند؛ به عبارت دیگر اگر حاکم شرع در شهری
حضور نداشت و حتی نماینده و وکيل او نيز نبود ،نوبت به عدول مؤمنين میرسد کثه بثه
وظيفه خود در جلوگيری از تلف اموال محجور اقدام کنند (انصار[ ،بیتا] ص .)100تقدم

آیا حاکم اختيار ورود به حوزه زندگی خصوصی افراد در غير امثور حسثبه را دارد یثا خيثر؟
البته گفتنی است وقتی مسائل و موضوعات خصوصی با حوزه عمومی مرتبط باشد ،روشن
است که حاکم که مسئول حوزه عمومی است ،میتواند اعمال نفوذ کنثد کثه ایثن نيثز از
بحث ما خارج است .اما در مواردی که مرتبط با حوزه عمومی نيست ،نظر حاکم تا چه حد
الزمالعمل است؛ مثالً اگر حاکم مخالف ازدواج فردی با فرد دیگری باشد ،الزم است نظثر
وی عمل شود یا خير؟ این موضوع ذیل دو عنوان زیر بحثپذیر است؛ چراکه ممکن است
حاکم پيامبر یا امام معصوم باشد ،همچنان که ممکن است فقيه جامعالشثرایط یثا عثدول
مومنين باشد.
 .9-8حکومت معصوم :اگر حاکم پيامبر یا امام معصوم باشد ،سؤال است که بر زندگی
خصوصی افراد والیت دارند یا خير .در اینباره بين فقيهثان بحثث اسثت (خطیئی 1264
ج 62ص)101؛ به این معنا که اگر والیت پيامبر و ائمه در امور شخصی افراد در تزاحم با
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ولی خاص بر ولی عام در عصر غيبت ثابت است؛ امثا ایثن تقثدم در عصثر حضثور امثام
معصوم ،با ولی است یا امام؟ این مطلب در سطور آتی روشن میشود.
 .9والیت حاکم در زندگی خصوصی افراد :ابتدا الزم است عرصههای والیت را متذکر
شویم؛ مرحوم خوئی والیت ائمه را در چهار عرصه تصور کرده است .8 :والیت تکوینی که
مخلوقات در تکوین به اختيار آناناند؛  .3والیت تشریعی آنان؛  .2وجوب اطاعثت آنثان در
اموری که مربوط به امر دین و تبليغ احکام است؛  .9والیت در اوامر شخصيه که بثه امثر
دین باز نمیگردد (خیئی 1264ق ج 62ص .)102بحث ما دربارۀ مورد چهارم است ،که
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والیت ولی خاص قرار گيرد ،کدام مقدماند؟ اگر در زمانی دختثری بثه اذن پثدر بثه عقثد
پسری در آید و اتفاقاً در همان زمان توسط امام معصوم به عقد دیگثری در آیثد و هثر دو
والیت یکسان باشند ،هر دو عقد باطل است؟
از یک سو میتوان گفت پيامبر و ائمه در این مورد والیت دارند .شایان ذکر است این
والیت عالوه بر پيامبر برای امام معصوم نيز ثابت میشود بر اساس روایات متثواتری کثه
خداوند آنان را جانشينان پيامبر دانسته است و همچنان که پيامبر اولی بر افراد حتی نسبت
به جانشان است ،امام نيز چنين است .فقها معتقدند به دليل عقلثی مسثتقل و غيرمسثتقل
اشکاالتی وارد است؛ ولی این موضوع با آیات و روایات ثابت میشود(خیئی  1264ج62
ص :)131اوالً آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنين من انفسثهم» (أحطاا )3 ::بثهصثراحت
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داللت دارد بر اینکه پيامبر مقدم است بر فرد؛ یعنی ایشان اولی بر افراد هستند حتی نسبت
به خودشان و در مسائل شخصیشان .ثانياً آیه «و ما کان لمؤمن و المؤمنه اذا قضی اهلل و
رسوله امراً رن یکون لهم الخيره من رمرهم» (احاا )63 ::نيز تصریح دارد که اگر پيثامبر
امری کرد ،بر مؤمنين الزم است آن را اجرا کنند .ثالثاً روایاتی نيز در ایثن مثورد صثراحت
دارند .بنا بر این دالیل اگر مثالً پيامبر یا امام به پسر یا دختری علیرغم ميل باطنی آنثان
فرمودند با فالن فرد ازدواج کند یا به ولی دختری فرمودند دخترت را به فالن فرد بده یثا
نده ،درحالیکه ولی نظر دیگری داشت ،دستور ایشان مقدم است .البته روشثن اسثت اگثر
پيامبر به فردی در موردی امر و فرمان(مولوی) فرمود (ظاهر آیه فثوق نيثز در ایثن گونثه
اوامر است) ،الزم است امر ایشان اطاعت شود .این شبيه امر باری تعالی به شخص پيامبر
است که با همسر فرزندخواندهشان زید که او را طالق داده ،ازدواج کند .بدون شک پيامبر
الزم بود ،امر را اطاعت کند .پس امر پيامبر نيز چنين است .موضوع باالتر از دستور پيامبر
یا امام ،اقدام عملی ایشان در زندگی افراد است؛ یعنی اگر والیت ایشان در امور شخصثی
افراد مقدم بر والیت خود فرد باشد ،حتی ایشان مثیتواننثد بثدون إذن و اطثالع فثرد در
زندگی شخصی او اقدامی انجام دهند؛ مانند آنکه همسر او را طالق دهند .ظثاهراً اطثالق
والیت پيامبر که در قرآن آمده ،شامل این مورد نيز میگردد.
از سوی دیگر برخی فقها اشکاالتی وارد کردهاند :اوالً دليل عقلی مستقل و غيرمستقل
را مخدوش دانستهاند .ثانياً معتقدند از سيره پيامبر چنين والیتی بر نمیآید؛ یعنی باید گفت
پيامبر با وجود اولویت بر جان در عمل بثههثيچوجثه در زنثدگی خصوصثی افثراد دخالثت
نمیکردند .ثالثاً حتی ازدواج دخترشان که ولی وی بودند ،اختيار را به دخترشثان سثپردند.

رابعاً پيامبر در امور فردی و خانوادگی به والیت خاص افثراد احتثرام مثیگذاشثتند؛ ماننثد
قضيه ازدواج جوبير که از مهاجران و از اصحاب صفه بود .پيامبر جوبير را به نثزد یکثی از
اشراف مدینه میفرستد که دخترش ذلفا را به ازدواج او در آورد .آن صحابی از بثاب ولثی
دختر بودن ابتدا به ایشان میگوید :ما دخترمان را به همتا و کفو خود میدهيم .چثون آن
صحابی برداشت کرده بود که پيامبر ارشاد و تقاضا کردهاند و او اختيار دارد جواب مثبت یا
منفی بدهد .دختر که جمالت آنها را شنيده بود ،آن را امر مولوی دانست و گفت :پدر اگثر
نافرمانی پيامبر کنی کافر شدهای ،اگر پيامبر فرموده ،من حرفی ندارم .پيامبر هم در پاسخ
به صحبت پدر ظاهراً برداشت ارشادیبودن را تأیيد کردهاند؛ چون استدالل کثردهانثد کثه
ایمان مالک همتایی است« ،المؤمن کفو المؤمنه» (کلینی  1240ج 0ص .)621در ایثن

میآید .البته صراحت آیه نيز الزام به همراه دارد .درنهایت باید گفت فقها معتقدنثد گرچثه
پيامبر در عمل چنين دستورها یا اقدامهایی نداشتند ،طبق آیه شثریفه اختيثار داشثتند و از
صراحت آیه نمیتوان دست کشيد.
 .9-3حکومت غيرمعصوم :در حکومت غيرمعصوم در موضوع حثدود اختيثارات حثاکم
بين فقيهان بحث است؛ چرا که از یک سو دالیلی بر والیت فقيه بر انفس وجود دارد و از
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قضيه پيامبر با وجود اولویت به والیت پدر احترام گذارد و پدر نيز سفارش پيثامبر را  -بثر
فرض امر -امر ارشادی دید نه مولوی البته پيامبر میتوانستند به وی امر کنند که این کار
را بکند .خامساً حتی پيامبر در امور اجتماعی نظر خود را اعمال نمیکردند ،بلکثه بثا افثراد
مشورت میکردند .سادساً گاه اصحاب پيامبر در مواردی که حضرت نظثری مثیدادنثد ،از
ایشان سؤال میکردند که این فرمایش دستور الهی است یا نظر شخصی خودتان و زمانی
که پيامبر پاسخ میدادند که نظر من است ،به خود اجازه میدادند که بثر خثالف آن نظثر
دهند و پيامبر نيز از نظر مخالف دادن نهيشان نمیکرد؛ درحالیکه اگر نظر یا عمل خالف
نظر ایشان ،خالف دستور الهی و گناه بود ،باید ایشان متذکر میشدند .با اینکه پيامبر اولی
به افراد از خودشان بودند ،به آنان حق میداد که در برخی مسائل که ایشان نظر میدهند،
نظر خودشان را بگویند و حتی به آن عمل کنند .با وجود این آیثۀ «و مثا کثان لمثؤمن و
المؤمنه اذا قضی اهلل و رسوله امراً رن یکون لهثم الخيثره مثن رمثرهم» کثه نافرمثانی از
دستورهای پيامبر را نهی کرده ،به اوامر مولوی تفسير میشثود .شثایان ذکثر اسثت امثام
خمينی در شرح حدیث«الضرر» استفاده از فعل «قضی» را به حکم حکومتی پيامبر تأویل
کردهاند (میسی ،خمینی 1610ق ص .) 00با این تأویل ،از کلمه مزبور در آیثه الثزام بثر
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سوی دیگر مستنداتی بهویژه قاعده عدم والیت بثر منثع ورود حثاکم در زنثدگی دیگثران
داللت دارد.
بر اساس نظر اول که فقيهانی چون امام خمينی همه اختيثارات پيثامبر را بثرای فقيثه
جامعالشرایط پذیرفتهاند ،میتوان گفت :اوالً فقيه جانشين پيامبر اسثت و بثا فثرض جثواز
دخالت پيامبر در زندگی خصوصی افراد ،جانشينی اقتضا دارد که همان اختيارات را فقيه نيز
داشته باشد که اولویت در انفس نيز یکی از آنهاست .ثانياً اگر الزمه حکومت را اثبات ایثن
گونه والیت بدانيم؛ به این دليل که اگر والیت در انفس نباشد نمیتوان افراد را مثالً وادار
به جنگ یا دفاع کرد ،باز فقيه حاکم باید والیت در انفس داشته باشد .ثالثثاً در بثين فقهثا
بودهاند افرادی که به این والیت تصریح کردهاند؛ همچنان که مرحوم خوئی نقل میکنثد
که یکی از فقهای معاصر صاحب جواهر معتقد بود که همه اختيارات امام معصوم را فقيثه
دارد و صاحب جواهر که این نظر را قبول نداشت در جلسثهای ،بثرای واردکثردن اشثکال
عملی بر نظریه وی ،به او میگوید« :من همسر شما را طالق دادم» .او در جواب میگوید:
«اگر اجتهاد (اعلميت) شما نزد من ثابت بود (طالق شما درست بود) با این کثالمِ شثما از
همسرم دوری میکردم» (خیئی 1264ق ج 62ص .)132رابعاً ممکن است فقيه حثاکم
تنها در امور مرتبط به عموم یا مصلحت عامه مانند حضور افراد در جنگ یا دفاع از کيثان
کشور اسالمی والیت بر انفس داشته باشد .پس بنا بر این نظر فقها نيز همانند معصثومين
والیت بر رنفس دارند.
اما دالیلی که میتوان برای نظر دوم آورد ،عبارت است از:
 .8این والیت ،مطابق آیات و روایات ،اختصاص به معصثومين دارد نثه فثردی دیگثر؛
والیت در انفس ویژه پيامبر است و قرآن به این مطلب صثراحت دارد و حثداکثر اوصثيای
معصوم ایشان را با ادله دیگر شامل میشود نه دیگران را؛ پس این نوع والیثت بثه فقيثه
نمیرسد.
 .3کمتر فقيهی تمام اختيارات را برای فقها پذیرفتثه اسثت .البتثه در گذشثته فقيهثان
نادری بودهاند که معتقد به چنين مسئلهای بودهاند؛ ولی این نظر خالف مشهور بوده است.
بسياری دیگر از فقيهان با وجود پذیرش حکومثت فقيثه ایثن وسثعت اختيثارات را قایثل
نبودهاند.
 .2نفی این نوع والیت برای فقها با اطالقات و عمومات نصوص تطابق بيشتری دارد؛
چه اینکه اولویت بر انفس خالف قاعده است؛ به همين دليل باید تنها به مورد خاصی کثه
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در قرآن آمده ،اکتفا شود.
 .9فقها به حاکم غيرمعصوم حتثی اجثازه نکثاح صثغيری را کثه حثاکم ولثی اوسثت،
نمیدهند؛ درحالیکه این والیت را به پدر میدهند؛ حال چطور ممکن است والیت بر امور
خصوصی فرد که هيچ کس برای پدر (با وجود اولویت) قایل نيست ،به حاکمی داده شثود
که درجه والیتش کمتر از پدر است و والیتش پس از پدر تعریف می شود.
 .5دليل دیگر اینکه فقها نيز فقيه را ولی عام و بهاصثطالح « ولثی مثن ال ولثی لثه»
دانستهاند و تنها والیت او را بر محجوری که ولی ندارد ،پذیرفتهاند؛ یعنی فقيه بر محجثور
با وجود پدر هم والیتی ندارد ،چه رسد به اینکه بر فردی که نيازمند ولی نيسثت یثا حتثی
خود ولیِ فردی دیگر است ،والیت داشته باشد.
 .6سيره مستمره عقال بر این بوده که حوزه زندگی خصوصی افراد ربطی به هيچ فثرد
دیگری ندارد؛ رفتار معصومان نيز مؤید این مطلب است.
 .7دليل دیگر اینکه والیت افراد در زندگی خصوصی دیگران باید با صراحت در روایات
صحيح ذکر شده باشد؛ یعنی دليل خاص بر آنها باید موجود باشد ،و اال پذیرفته نمیشثود.
اگر والیت حاکم غيرمعصوم استثنا شده بود باید ذکر میشد؛ در حالی که ذکر نشده است.
 .1دليل دیگر اینکه ذکر والیتهای خاص در آیات و روایات و به تبع آنها فقه نشثانۀ
آن است که ولی عام در آن موارد والیتی ندارد؛ به عالوه ذکر ایثن نکتثه در روایثات کثه
والیت ولی عام تنها با فقدان ولی خاص و با شرایط خاص نافذ است و این تصثریح فقهثا
که «السلطان ولیّ من ال ولیّ له» :در آن موارد اگر ولی خاص نبود ،ولی عام جانشثين او
میشود .این سختگيریها به دليل آن است که حاکم حق دخالت در زندگی شخصی افراد
را ندارد.
 .4از دیدگاه روایات و فقه اصل بر عدم والیت است؛ بنثابراین هثر جثا کثه مشثکوک
شدیم که آیا در این موضوع حاکم والیت دارد یا خير ،اصل بر عدم والیت اوست .دربثارۀ
دخالت در زندگی خصوصی افراد ،بر فرض مشکوکبودن دخالت حاکم ،نيز بنابراین اصثل
حکم به منع صادر میشود.
 .81دليل دیگر اینکه از دیدگاه فقها در مواردی که ولی خثاص موجثود اسثت ،حثاکم
والیتی بر مولهی عليههای او ندارد؛ حال آنکه اگر حاکم را اولثی از خثود ولثی بثر خثویش
بدانيم ،باید بر مولهی عليههای او نيز اولی بدانيم و حال آنکه تنها اگر ولی نباشد یا ولی در
اموال مولهی عليه خيانت کند ،والیت او مقدم بر والیت و سلطه دیگران است.
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 .88ممکن است گفته شود آیه اولویت پيامبر بر انفس را میتوان حمل کرد بر اولویت
در امور مرتبط با جامعه مانند جنگ ،نه زندگی خصوصی افراد و ازآنجاکه در امور مرتبط با
عموم الزم است همه افراد آمادگی کامل حتی برای فداشدن در جنگ را داشته باشند و تا
این حد باید مطيع رهبر جامعه باشند ،خداوند به مؤمنان گوشزد میکند که پيامبر اولثی از
خودتان است؛ یعنی اگر فرمان جنگ داد فرمان او را بر خواسته خود ترجيح دهيد .در تعليل
آن نيز میتوان گفت که در مصلحت فرد و جامعه ،اولویت با جامعه است و چون تشخيص
مصلحت جامعه با پيامبر است فرمان ایشان اولی و مقدم بر خواست فرد است .در این گونه
امور اگر پيامبر اولی بر جان فرد نباشد جامعه و عموم متضرر میشوند .این معنا با عمومات
و اطالقات نيز منافاتی ندارد.
 .83در پاسخ به فقهای گروه اول میتوان گفت الزمه جانشينی در حکومت جانشثينی
تنها در اختيارات حکومتی امام و پيامبر است نه تمامی اختيارات پيامبر.
درنهایت میتوان گفت با توجه به اینکه قرآن مجيد اولویت بر انفس را با صراحت ویژۀ
پيامبر دانسته و قاعده عدم والیت و دالیل متعدد دیگر نيز مؤیّد این موضثوع نسثبت بثه
فقيه است ،نمی توان معتقد شثد فقيثه والیثت در انفثس نسثبت بثه مثؤمنين را داراسثت،
بهگونه ای که حتی بدون اعالن یا اجازه از آنان بتواند اقدامی را در زندگی خصوصی آنثان
انجام دهد .از باب ختام بحث به اعمال این قاعده در والیت بر جامعه نيز (که خود بحثث
مستقلی میطلبد) اشاره کنيم:
میتوان گفت والیت بر جامعه از سه وجه خالی نيست :یا اینکه والیثت یثک نفثر بثا
مستندات فقهی ثابت شده که در این صورت دیگران باید از وی اطاعت کنند .یا هيچ یک
از افراد والیتی ندارند یا همه والیت دارند .اگر هيچ کس در سرنوشت جامعه دخيل نباشد،
نوعی بیتوجهی به سرنوشت جامعه است و جامعه بیسرپرست جز هرج و مرج و سقوط یا
مسلطشدن چپاولگران چيزی به دنبال ندارد .پس چثارهای نيسثت کثه بگثویيم همثه در
سرنوشت جامعه از آن جهت که بخشی از آن هستند دخيلاند .اما برای این دخيثل بثودن
همه در سرنوشت جامعه روشهای متعددی متصور است که میتوانثد بثا بيعثت آنثان یثا
انتخاب حاکم توسط آنها و یا مشارکت سياسی آنها صورت گيرد .پس برخی از امور ماننثد
بيعت که از گذشته رایج بوده است ،بثه نثوعی همثان دخالثت در سرنوشثت اسثت کثه از
مصادیق قاعده مزبور به شمار میرود و در جای دیگری قابل بحث است.
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قاعده عدم والیت فردی بر فرد دیگر از قواعد زیربنایی در فقه سياسی اسثت کثه بثر
اساس آن اصل بر والیتنداشتن افراد بر دیگران است ،حتی حاکم والیتی بر افراد بهویژه
در زندگی خصوصی آنان و حق ورود به آن را ندارد .همين که در فقه بحث از والیت افراد
میشود ،گویای این مطلب است که افراد آزادند و حاکمان تنها در مواردی خاص حق ورود
به حریم خصوصی آنان را دارند .بنابراین اگر والیت فردی مورد ادعا باشد ،عالوه بر اینکه
الزم است اصل آن با مستند شرعی اثبات شود ،حدود والیت نيز باید ثابثت شثود .در هثر
موردی که والیت فرد ثابت نشود ،این اصل ،عدم والیتِ او را در آن مورد میرساند.
چون حاکم در اموری که شارع راضی به بر زمثين مانثدن آنهثا نيسثت (امثور حسثبه)
مسئول است ،شارع شرایط باالیی را برای او مقرر کرده است و در بخشی از امور جامعه و
عموم(نه زندگی خصوصی افراد) والیت خود را به وی تفویض کرده است تا اینگونه امور
بر زمين نماند .او ممکن است حاکم معصوم یا غيرمعصوم باشد کثه در هثر مثورد حيطثه
اختياراتش متفاوت است .حيطه والیت معصومين در زندگی افثراد در قثرآن بثرای پيثامبر
تصریح شده است بنا بر روایات مسلهم برای ائمه نيز ثابت میشود .بثا آنکثه معصثومين در
عمل و سيره به زندگی خصوصی افراد وارد نشدهاند .بر این اساس کثه مبنثای آن قاعثده
عدم والیت است ،در عصر غيبت ،سياستها و برنامههایی که به نفثوذ دولثت در زنثدگی
خصوصی افراد منتهی میشود ممنوع است؛ مگر اینکه این ورود به گونثهای بثه عمثوم و
مصالح جمع مرتبط باشد که عنصر مصلحت مجوز ورود حاکمان درآن مثورد اسثت؛ البتثه
محدود ،مشروط و موقت نه دایم .پس این قاعده اختيارات مطلق را از حاکمان و اوليا سلب
میکند.
اما نکته دیگر اینکه همه آزادیهای افراد نشئت گرفته از این قاعده است .این قاعده
مانع از ورود دولت به زندگی خصوصی افراد در عرصههای مختلثف فرهنگثی ،اجتمثاعی،
سياسی ،اقتصادی ،امنيتی و غيره است .بنابراین قاعده در هر موردی که مشکوک شثدیم
که آیا حاکم حق دخالت و والیت دارد یا خير ،اصل بر عدم والیت در آن مورد اسثت .بثر
اساس این قاعده افراد آزادند که خود برای زندگی و امور خویش تصميم بگيرند .افراد بثر
جان ،مال و آبروی خویش سلطه دارند و هيچ کس نمیتواند این اختيثار را از آنثان سثلب
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کند ،یعنی هيچ کس اعم از افراد ،حاکمان ،قوای مسلح و دیگران نمیتوانند خواسته خثود
را بر فرد تحميل کنند ،حتی فقيه جامعالشرایط .تفتيش و تجسثس در زنثدگی دیگثران و
اقرار با زور و شکنجه ممنوع است ،بازداشت ،مجازات و حبس افراد بهجز با مستند قثانونی
و شرعی ممنوع است ،تمام افراد آزاد به دنيا میآیند ،امنيت مالی حق افراد اسثت ،و دههثا
مورد از حقوق افراد که بر مبنای این قاعده شکل میگيرد.
در ضمن بنا بر جنبه اثباتی این قاعده نيز حقوقی ثابت میشود؛ از جمله :حق محجثور
است که حاکم در حفظ اموال و رعایت مصالح او بکوشد و در صورت خوف ضرر محجثور
تولهی امور او وظيفه حاکم است .حق ضعفای جامعه است که حکومت از ظلم و اجحاف به
آنان جلوگيری کند .بنابراین قاعده ،در عرصه حقوق سياسی تعيين سرنوشت هر فرد نيز با
خود اوست؛ چون هيچ کس جز خدا بر سرنوشت اجتماعی دیگران والیتی ندارد .افثراد در
زندگی جمعی خود حق مشارکت دارند ،کسی برای آنان نمیتواند تصميم بگيرد.
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