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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 قاعده عدم والیت بر غیر

 اهمیتقاعده ممکن است به نظر بدوی چندان ، قاعده عدم والیت بر غیر است. این ای که قرار است درباره آن بحث شودقاعده

ین انداشتهه باشتدچ چون اینکه ک تر بر دی ری والیت ندارد، واو  و بدیار است و اساساا شاید در  هن ب ار این باشد که    

های قهار از آن ت بیر اصل عدم والیت ک ر بر دی ری شده است. ابور که در ب یاری از کهاصتًا قاعده قهار نی تچ همان  

گیرد، چیزی شبیه به ب ار از اصولر که در قهه مورد اسهفاده قرار مرین استاستاا یا اصل عم ر است یا   ا گویندلذا برخر مر

 ست. ا که این یا قاعده مام و قهار ، حهماا تصدیق خواهید کرد. اما با توویحاتر که خواهیم دادمثل اصالة ال زوم و امثال ایناا

 اهمیت قاعده

والیة األب و الجد، ما قاعده والیت  د والیات نام ببریم. مثلتوانیم از آناا به عنوان قواعمرعد در قهه داریم که ا یا سری قوام

أب و جتد در قهه داریمچ قاعده والیة الحاکم یا والیة الحاکم الرتتترعرچ قاعده والیة عدول المنمنین، البهه این در قول قاعده  

ة رسد. والیة الرجل ع ر المرأ، نوبت به والیت عدول منمنین مرایط م هبر وجود نداشتکه اگر حاکمر با شروالیت حاکم است 

 محل اخهًف است کهداریم یا نداریمچ از این جات آیا چیزی تحت عنوان والیت مرد بر زن  لبهه این محل اخهًف است کهکه ا

 نای سرپرسهر و اولویت در تصرقات اینجا وجود والیت به م شود در حالر کهاقاعت م رح مر والیت گاهر به عنوان والیت

مامان ن بت به صاحبخانه در مواردی لزوم ت نی تتچ یا  ندارد. مثًا مادر ن تبت به قرزند لزوم اقاعت دارد، اما والیة االم ااب 

ر ص ن بت به ب از اشخاپیروی و اقاعت دارد اما میزبان والیت بر مامان ندارد. در ب ار از امور، لزوم اقاعت برای ب ار ا

ا نی ت که ، بدین م ناقاعت کنداز دی ری باید  اما لزوم اقاعت به م نای والیت نی تچ ی نر اینکه اگر ک ردی ر اابت است. 

یات تحت وال برخر موارد لزوم اقاعتمثً گیردچ هایر صتتورت مرگاهر خ طن تتبت به او والیت دارد. چون اینجا  دی ری

 «والیة الرجل ع ر المرأة»های قهار در ب ار از کهاب استچ «والیة الرجل ع ر المرأة»اش همین چ یا نمونهداخل شده است

ات اا تحت تأایر الهائاند که ایناند و شتدیداا هم به ک تانر که منکر این والیت ه هند تاخهه  را به عنوان یا قاعده م رح کرده

اند. حاال این را ب داا به مناسبت اشاره خواهیم امر م ت م ق  ر دینر را انکار کرده  اند و یار الفکرها قرار گرقههب اتر از منو 

کرد که اگر در شتری ت در مواردی برای زوجه ن تبت به زول لزوم اقاعت وجود دارد، این لزوم اقاعت م اوی و مرادف با   

ن محل ایایش آن استتت که والیت دارد. حاال م ناید اقاعت کند، ابوت والیت نی تتتچ این ور نی تتت که اگر ما گفهیم اینجا ب

اهمیت بیرتتهری  م رح استتت که ب اتتر از ایناا از واعد والیات از قواعد تحت عنوان ق اخهًف استتت. به هر حال ت دادی
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یت وال م رح شده، سخن از مراتبسازگاری یا ناسازگاری قواعد با برخر قواعد قهار دی ر  بحث ازبرخوردار است. همچنین 

 . میان آمده استهم به 

 جهت اول

قواعد والیات است و جمع بین آناا باید مورد توجه قرار گیرد، قاعده ت  ط یا س  نت قواعدی که به نوعر مرتبط با  از جم ه

م رح است،  در روایات آنچه اندچقهار شارت  دارد و از آن بحث کردهیا قاعده  الناس م   ون ع ر اموالام، به عنواناست، 

ت  . اما بحث حهوق ت ی نر غیر اموالنوان قاعده س  نت بیرهر شارت پیدا کردوان است، ی نر ت  ط بر اموال که به عهمین عن

 های قهارو انفس دی ر در اینجا م رح نی تتتچ همین باعث شتتده که در کنار این قاعده یا قاعده دی ری در برخر از کهاب

 است.« ع ر نف هس  نة االن ان »یا  «ان ع ر نف هت  ط االن »مورد بحث قرار گیرد و آن هم قاعده 

 سنال:

شود و اخهیار آدمر را جان و هر چه که به جان آدمر مربوط مر قهط مال است، نفس ی نراستهاد: ی نر غیر اموالچ چون آنجا  

خواهد دهدچ ی نر همه شئون غیرمالر که مربوط به ان ان استچ اخهیار و آزادی ان ان، ی نر هر کاری که مرتحت تأایر قرار مر

 انجام دهد. 

 یا اینکه یا «الناس م   ون ع ر اموالام»قاعده  و «ست  نة االن ان ع ر نف ه »اینکه آیا ما دو قاعده داریم، ی نر قاعده اما 

مناسبهر برای مان رهن به ًا صاحب جواهر در بحث از اسهاط ومث تری دارد، محل بحث است.ه استت که گ تهره وسیع  قاعد

 ولر، «الناس م   ون ع ر اموالام»کند به همین روایت: مان را در رهن ستاقط کرد، اسهدالل مر شتود وت  اینکه اابات کند مر

م و عد»اخهصاص به اموال نداردچ ت بیر ایران این است: « الناس م   ون ع ر اموالام»برداشتت صاحب جواهر این است که  

ع ر »ای عنوان چ با اینکه در هیچ روایت و آیه«صحح ا ااححمال ملک یدف ید عها عموم تسححلس ادیاح عله  موقهو و اموادهو  

کأن « الناس م   ون ع ر اموالام»گوید تری دارد و مروایت یا برداشتت عام نیامده، اما صتاحب جواهر از این ر « حهوقام

 شود. شامل حهوق هم مر

 سنال:

ثل ع ر الید ما اخذت حهر تندی، میر آمده استتتچ و در برخر روایات این ت باستتهاد: باالخره به این عنوان شتتارت پیدا کرده 

ریم نبوی نی ت و تناا به این عنوان شارت پیدا کرده، اما در آن ت بیر  یقرض هم ببه عنوان نبوی مراور م رح شده، لکن ایناا 

تری دارد که شامل حهوق یا م نای عام« الناس م   ون ع ر اموالام»خواهد ب وید نی تت. ایرتان کأن مر  « ع ر حهوقام»

 کند. واز اسهاط ومان رهن مربه اسهناد این روایت حکم به جا که اصًا بحث مال نی ت، شودچ و به همین جات اینجهم مر

 یکرعده قهار در عرض هم ه تتهند که قا این بحث به قور ک ر از مواردی استتت که چندان تنهی  نرتتده اینکه آیا ایناا دو 

رح نردهچ هر چند ادله آناا این خی ر روشتن و صری  م   استت،  به حهوق و انفسهصتاص به اموال دارد و دی ری مربوط  اخ

 «الناس م   ون ع ر اموالام»وای ا داشهه باشدچ حهر ممکن است به قریق اولویت و از قحن م نای عام رکند که ایاقهاتا مر 

آنچه که در ال نه شارت پیدا کرده همین است که باالخره ما به هر حال بهوانیم استهفاده کنیم که این اخهصاص به اموال ندارد.  

نوان تحت عم ههً در کنار این یا قاعده قهار دی ری اینکه چ اما «اموالامالناس م   ون ع ر »یا قاعده قهار داریم به نام 
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در موارد ب یاری به این مامون اسهناد دچ هرچند انم رح شتده باشد، خی ر کم به آن پرداخهه  «ست  نة االن تان ع ر نف ته   »

ون اند یا عمومیت الناس م   رض نردهاند برای اسهنباط یا حکم قهارچ حاال یا به جات بداهت و وووح مثًا خی ر مه کرده

 اندچ اما این خی ر مورد تصری  قرار ن رقهه است. را پذیرقهه

 جهت دوم

دارد  ن ان س  نتالیات م  وم شودچ اگر ان بت آن با قواعد و ای است که بایدهرحال این قاعده س  نت یا ت  ط یا قاعدهبه

شود. در مورد والیت أب و وقت این چ ونه با آن والیات جمع مر آنش، و همه شئون و امور مربوط به خود ن تبت به جان 

 ؟ شودس  نت و ت  ط جمع مرنمنین چ ونه با والیت عدول محاکم  ان یز باشد، اما والیتسنال بر کمهر شایدجد 

 اوم جهت

 ترجمان دی ری است؟یکر م  ب دی ر اینکه قاعده ت ت ط یا ست  نت و قاعده عدم والیت بر غیر، آیا دو قاعده ه تتهند یا   

قاعده  یاگوییم ک تر بر دی ری والیت ندارد، یا بع د ست بر برآمده از قاعده ست  نت و ت ت ط است یا اینکه     اینکه ما مر

ا هم که مال و حهوق ر« الناس م   ون ع ر انف ام»یا «    ون ع ر اموالامالناس م»گوییم وقهر مرشود. م تهه ر ت هر مر 

تواند است، سی ره و س  نت دارد و مر مربوط به اوگیرد، این ی نر شتخ  ن بت به مال و شئون و همه چیزهایر که  دربرمر

الیت اصل یا قاعده، ی نر اصل عدم وکه در سراسر قهه به این ن م نا نفر س  نت دی ری است و ک انر تصمیم ب یرد. الزمه ای

قاعده الناس م   ون تم ا کنند یا اینکه این خودش یا اصل و قاعده اند به آیا در حهیهت خواسهه اند،بر غیر استهناد کرده 

 ناساند الچ هیچ کدام ن فههری که این بحث در آن م رح شدهتا موارد ب یا شتود. از کهاب الهاا جا مح توب مر دی ری در این

 رح ر این بحث ممثًا در کهاب قااء در بحث از شرایط قاو الام، هر چند ت بیرات مخه ف است.م ت  ون ع ر انف ام یا امو 

ر م هبر است یا نه، و هم چنین در مورد اجهااد، بینایر، کهابت، این بحث م رح است که این بحث رجولیت در قاواست که آیا 

ثًا در مالزم نی ت. برخر از قهاا  ی نر قاور باید این شرایط را داشهه باشد یا اینکهشترط است یا نهچ  ها م رح استت که این 

نفو   گویند اینجا اصل عدمکوتاه مانده، مروقهر دسهران از ادله تواند قاور شود یا نه باب اعهبار رجولیت و اینکه آیا زن مر

 کند که زن نهواند قاور شود. حکم ک ر در حق دی ری اقهاا مر

ور تواند قا، آیا مراشتهه باشتد  اینکه اگر قاوتر قدرت بر کهابت ند اندچ یا در مورد اجهااد هم م رح کردهنظیر این را در باب 

رد والیت است. در ب ار موا اخ  از عدمم نفو  حکم ک ر در حق دی ری، ت بیر عدنه، همین بحث م رح شده، البهه  باشد یا

هریر اند تچ مخصوصاا آنجایر که این را به عنوان یا اصل عم ر و اسهصحاب خواسههت بیر عدم جواز تصرف م رح شده است

اند اصتل عدم جواز تصترف ک تر در امور مربوط به دی ری استت. همه ایناا از شئون عدم والیت استچ ی نر اگر     کنند، گفهه

 والیت است. یق عدم گوییم حکم ک ر بر دی ری ناقذ نی ت، این در حهیهت یا مصداقر از مصادمر

ترجمان اصل ت  ط یا قاعده ت  ط است ه ک ر بر دی ری والیت ندارد، اینک به هر حال سنال این است که آیا عدم والیت و

ای در ممکن است ب وییم الناس م   ون ع ر اموالام بنابر آن چیزی که شارت پیدا کرده، یا قاعده با آن استت؟ یا مهفاوت 

گیرد. ب ه، اگر ما رد غیر اموال است. ی نر همه امور و شئون مربوط به شخ  را دربرمرمو خصتوص اموال استتچ اما این در  

ان بر دان هیم، قبی هاا م أله والیت ان  ق و همه شئون مربوط به شخ قاعده س  نت را عام دان هیم و ت  ط را ن بت به حهو
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 نت و والیت دی ری. کأن قاعده س  نت در وجه شود عدم س اش مرشتود یا بع دی از آن اصل، آن وقت الزمه خودش مر

 د داردچ بعهم ایجابر دو شت به و دو بع د دارد، ست  نة االن تان ع ر ماله، ست  نة االن تان ع ر نف ه. آن وقت یا بع د س بر      

 . است اش عدم س  نة احد ع ر احد، عدم والیة احد ع ر احدس بر

 سنال:

والیت و گوید ان ان شتود .... برای اینکه وقهر مر ن شتامل همه از جم ه أب و جد مر و ای گوییم هیچ کساستهاد: ما ق ًا مر 

خواهیم ب وییم این ناستتازگاری ما االن که نمراش این استتت که دی ری بر او ستت  نت ندارد. ستت  نت بر خودش دارد، الزمه

 ق ع نظر از ابوت والیت برای برخر و بیان بار ندارد، ولر ما ق ًا ه تتچ این ناستازگاری ق  اا قابل حل است و هیچ مرک   

 گوییم.مراتب آن سخن مر

شود، دی ر خودش س  نت و والیت نداردچ اجهماع ال   نهین، اجهماع الوالیهین بر مواردی که والیت برای دی ری اابت مردر 

آن است( ی نر  هم دارد در قول اگرگوییم این والیت دارد، )ه مرمووتوع واحد اصتًا امکان ندارد و شدنر نی تچ آنجایر ک  

  دی ر ندارد.

احد والیة  عدم»پس م أله عدم والیت بر غیر که با ت ابیر مخه ف در ابواب مخه ف قهار از آن یاد شده، گاهر با همین ت بیر 

ع الزمه این در واق شتتود ودر کهاب الهاتتاء و غیر آن م رح مر «عدم نفو  حکم احد ع ر احد» و گاهر با ت بیر« ع ر احد

ه ماگر گفهیم الزآن اه قاعده ت  ط است، به شرط اینکه ما این قاعده را به نحو عام م رح کنیم که شامل حهوق و اموال شود. 

؟ یا مهفاوت استبحث کرد؟ و اساسا آیا این الزمه آن است  به عنوان یا قاعده قهار م ههلتوان از آن آن قاعده است، آیا مر

 به اهمیت این قاعده است در حالر که کمهر مورد بحث قرار گرقهه است. ای الهفات که عرض کردم بر نکاتر

هایر استت که باید م رح کنیم، البهه ب د از م  بر که دوسهمان قرمودند که  پس این قاعده از چند جات مام استتچ ایناا بحث 

بخواهیم  . اگرد آن بحث شویم بحث مب وقر استواربحثر درباره قواعد قهار و م یارهای قواعد قهار م رح کنیم، البهه اگر 

 کنیم. خواهد و اگر دوسهان تمایل داشهه باشند، بحث مروارد شویم چند ج  ه بحث مر

 جهت چهارم  

اینجا باید برای ما م  وم شتود که آیا این یا قاعده قهار استت یا نهچ اصتًا این قاعده است یا اینکه همان ور که    به هر حال 

گویند ی نر چه؟ اصل عدم والیت یا قاعده قهار که به نظر ما این یا قاعده قهار کرده اصتل است؟ اصل که مر شتارت پیدا  

ست یا نه. ب د از اینکه پذیرقهیم قاعده ا ی نر م یار قاعده قهار و سپس اینکه این قاعده قهار است است. این باید بحث شودچ

دارد به عنوان یا قاعده قهار از آن بحث شود یا استاساا شأنیت   ، اینکه آیااستت  م رح با آن م یارهایر که برای قاعده قهار

یا محذوراتر ممکن است بر سر راهش قرار قهار دی ر باشد، آن وقت  الزمه قاعده قهار دی ر استت؟ اگر الزمه یا قاعده 

 گیرد که باید به آناا بپردازیم. 

 جهت پیجو  

باید به آن توجه کرد این است که این اصل یا قاعده مورد توجه و اسهناد مواقهان و  ای که اینجاصترف نظر از این امور، م أله 

 گ هره نفو  تصرقات قهیه. اصل و هم حی ه اخهیارات و در مورد هم  حاکم و قهیه استچمخالفان والیت 
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 جهت ششو 

مام عدم جواز ورود به حریم بته جااتر امروزه این اصتتتل اهمیت بیرتتتهری پیدا کرده استتتتچ چون یکر از مبانر  هم چنین 

ل قائ و حوزه وسی ر راای از اخهیارات ها همین اصل استچ ی نر حهر اگر ما برای قهیه یا دامنه گ هردهخصتوصتر ان تان   

ز تصرقات ر در حی ه جوااگر مثًا زندگر شخصر یا نفری هم به نوعکند. مومر ارتباط پیدا مرباشیم، قبی هاا این به ق مرو ع

های عمومر استتت. باالخره ممکن استتت به ای از جنبهقرار گیرد، باز این مرتبط با جنبه (از م صتتوم و غیرم صتتوم اعمحاکم )

هایر از زندگر شخصر مردم بهکند با آن جنجات رعایت مصتال  عامه، قهیار اموال یا شخصر را مصادره کند. این قرق مر 

د همین کنترین وجوهر که ورود به حریم خصوصر اقراد را منع مراز مامکند. یکر که هیچ ارتباقر به مصال  عمومر پیدا نمر

 . اصل است قاعده و همین

شامل  ر کنم، موارد ب یاری رااست  ک و مرتبط با آن اگر بخواهم یا قارسهر از اموری که به نوعر مبهنر بر این قاعده یا اصل

ً مر به جای مردم ارد در آراء مردم تصرف کند و برخر ممکن استت به استهناد این اصتل ب ویند هیچ ک ر حق ند    شتود. مث

مواقق نی هند و اعهبار و مرروعیت رأی مردم را از یا زاویه ، ولر ک تانر ه تهند که با این نظر   تصتمیم ب یرد و رأی بدهد 

ین قاعده ارتباط پیدا ت پیش آید، به نوعر با این اصتتتل و با ااخهًف و نزاعر که اینجا ممکن استتت دانند آن وقتمر دی ری

 کند. مر

   جهت هفتو

ب دی ر هم نزد اندیرتمندان و صاحبان نظر در مکات  د در ن اه غیر استًمر و غیر دینر استت که شتای   به عًوه این از اموری

دی ان ان، اخهیار  ری یاد شود، مثل آزادیمکن استت از آن با ت ابیر  م دی ری کهم تأله عدم والیت ان تان بر   م رح استت.  

یک ان است؟ آنچه که االن بین ب یاری از اندیرمندان غربر شارت پیدا کرده  صل درن اه دینرقاعده و این اان ان. آیا با این 

اوند ه چیز را خدهمنرأ مالکیت، حاکمیت و اند، آیا این با ن اه دینر که مو این را مبنای ب یاری از حهوق برای ان ان قرار داده

ر های اساستوانیم یک ان بدانیم؟ تفاوتکند، این را مردانند و این را به عنوان یا حق اع ائر از ناحیه خداوند ق مداد مرمر

گرایر یا ان ان محوری یا ان ان خدا ان اری، بر مبنای اصالت ان ان یا ان انًم در این اصل و آناایر که و جدی بین ن اه اس

 نیم؟ توانیم واق اا در یا م یر و از یا خاسه اه بداآیا ما ایناا را مرکنند، وجود دارد.مر قکر

از اعده و بداهت آن بحث از این قاعده را مام ج وه دهد. بحث این اصل و ق ظاهری رغم ب تاقت ع رایناا م البر استت که  

ه هایر که بکه عرض کردم و ش به رتباط این قاعده با اموریا ه مرتروعیت و اعهبار این قاعده شاید چندان مام نباشد ولر ادل

 تر دارد که امیدواریم به آن بپردازیم. آن اشاره کردم، ایناا حهماا نیاز به بحث مب وط

 سنال:

یم. ث کنم نای والیت بحباید در بود ان اهمیت این قاعده مد نظر ما استهاد: باید بحث کنیم که والیت ی نر چهچ امروز بیرهر بی 

 یت به م نایای که اشتاره کردم این بود که هرجا لزوم اقاعت باشتد، به م نای ابوت والیت نی تتت. اینجا م  ماا وال  آن نکهه

اجماالا م نایش این استچ حاال ق مروی  منظور است. به م نای نصرت و یاری نی تچ اینجا همان س  نت و سرپرسهرمحبت یا 

اقاعت اابت شد این والیت هم  باشد، م اوق با این نی ت که هرجاولر هر چه  رسهر است.ن سرپآن را هم کار نداریم. اصل آ
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ی نر این ور خانه والیت بر او دارد؟ وجود داشتهه باشد. مثال زدم و گفهم مامان از صاحبخانه لزوم اقاعت دارد، اما آیا صاحب 

والیت در اینجا به م نای س  نت و ا پاسخ بدهم، ب ه، االا به شماگر بخواهم اجمولر . که او سترپرستهر را داشهه باشد   نی تت 

 ر،گویند عدم والیت بر غیآناایر هم که مرنای والیت در اینجا این است. یا اولویت در تصرف است، قر الجم ه م هر سترپرس 

 رض کنیم. س  نت بر غیر نداردچ م  ماا م نایش این است. اما حاال جزئیاتر دارد که باید ب داا عی نر سرپرسهر و 

«والحمد هلل رب ال المین»           
 


