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 بررسی و نقد ادله ارائه شده 

 ویتدلیل اولبررسی و نقد  .4

دلیل اولویت در کلمات عموم باحثان از شرایط قاضی، ذکر شده است. و جمع کثیری از ایشان بدون 

اند  آن را چنان واضح انگاشته -چون محقق خویی  -اند. برخی از این گروه هیچ اما و اگر آن را پذیرفته

توضیح کوتاهی در  -نایینی  محققچون  -و برخی  1اند. که هیچ توضیحی در اطراف آن ارائه نداده

 : اند. توجه کنیداطرافش داده

و اما طهارة المولد، فالولویة القطعیة التی تستفاد من اعتبارها فی الشاهد و امام الجماعة، فان »

 2«.اعتبارها فی الشاهد لیس اال لکونه من شؤون القضاء و مقدماته ففی نفس القاضی أولی قطعا

 اطراف این دلیلبرخی اما و اگرها در 

شود؛ تامالتی در اطراف آن دیده می ،انگاری این دلیل نزد عموم باحثان، از برخی کلماتبا وجود مسلم

امامته و من فالعمدة االجماع المحکی و فحوی ما دل علی المنع » : فرمایدمثال فقیه نجفی می

 فتامل.  3«.ان کان و قلنا بهشهادته 

 :  کنداین متن برگزار می محقق اردبیلی نیز مسأله را با 

فتامل و طهارة المولد، فکأن دلیله االجماع و تنفر االنفس و عدم االنقیاد و اشتراطها فی الشاهد. »

 4«.فیه

نماید( اعتنا به این دلیل )با این که عدم توجه وی به آن، بسیار بعید میمحقق خراسانی هم بی

 :  فرمایدمی

و اال فاطالق االخبار یقتضی عدم االعتبار. نعم یمکن دعوی  االجماعدلیل علی اعتبارها سوی و ال »

 5«.االنصراف عنه بمالحظة ان القضاوة من المناصب الشریعة فکیف یلیق بها من خبثت والدته

 کالمی با صاحبان این دلیل و بیان رأی مختار در این پیوند

شهادت به قضاوت از جنس قیاس به وضوح آشکار است که جنس توسعه منع از امام جماعت و 

بلکه از جنس اولویت قطعیه عقلیه است که ُمدرِک آن  6مصطلح یا تمسک به ظهور عرفی نیست؛

 است.  قطع و حد نصاب قبول آن عقل

                                                           
 . 11 ، ص1 ، جمبانی تکملة المنهاج .1
 .63 ص ،2 ج ،(بحوث فی القضاء)چاپ شده در القضاء  .2
 .16 ص ،04 ، ججواهر الکالم. 3
 .3 ، ص12 ج، البرهانمجمع الفائدة و  .4
 .24 ، ص1 ج ،(بحوث فی القضاء)چاپ شده در القضاء  .5
های توسعه مفاد یک نص، فهم عرفی است که نهاده شده بر دوش فهم مخاطبان است و در تحقق آن  ـ بنا بر یکی از راه .6

 کافی است.   ما ـ اطمینانن و  ـ بنا بر رای مشهور ـ ظ
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با این چالش روبرو هستند که شما که عقل را  -چون محقق خویی  - از این رو برخی مدعیان این دلیل

:  بینید، چگونه در این جا عقل به دو ادراک قطعی رسیدعاجز از ادراک مناطات و مالکات احکام می

لزنا فالن پدیده خاص است ثانیا آن پدیده اوال درک کرد که مالک منع در امام جماعت و شهادت ولدا

شاید منع ولد الزنا از سوی شارع برای تصدی امامت جماعت و به نحو اشد در قضاوت هست؟! 

 شهادت چیزی است که در تصدی وی برای قضاوت نیست؟

حکم موضوع الزنا بودن الزنا بودن شخص است! زیرا ولدولد  ،: وجه منع واضح است که نباید گفت

 منع است نه مالک حکم منع و اال اگر مالک بود، که اولویت معنا نداشت! دقت کنید! 

انیم و در دمالکات میگوییم و گرنه ما عقل را قادر بر ادراک برخی به حضرات می البته ما این را جدال 

 7یم. ا هآن را اثبات کرد ،مجال مناسب خودش

ولد زنا به دست آوریم از منع منع امام جماعت بودن  و در مجال حاضر اگر نتوانیم اولویت را از 

توان استفاده به اولویت یا به تساوی و قطع به عدم شهادت وی )اگر در جای خود ثابت شود( می

 فرق داشت. 

البته در اطراف این شرط باید تامل بیشتری کرد مثال مالحظه کرد که این شرط، شرط واقعی است یا 

همچنین آیا طهارة مولد شرط است یا بودن از زنا مانع است؟ در وقت شرط علمی و در اثبات. 

 ها پاسخ خواهیم داد. تحقیق به این پرسش

 دلیل اول بنا بر قبول آن در مقیس علیه قابل دفاع است. به هر روی، 

هر چند ممکن بلکه ظاهر این است که مالک منع نه خست و عدم کرامت غیر طاهر المولد بلکه 

 منع بیان خواهیم کرد.  است که به عنوان دلیل عمده ه دیگریپدید

 دوم، نقد و بررسی دلیل

بعضها مخدوشة من حیث الداللة و السند  -کما تری  -هذه الروایات : » در مورد این دلیل گفته شده

و مخالف لحکم العقل و حقوق االنسان و لکن استفادوا منها خسة ولد الزنا و عدم صالحیته لتصدی 

 «. ة الخطیرةالمناصب الشریفمن  هو ضاء الذی منصب الق

  نیست.  -اند که متعرض این شرط در قاضی شده -ن دلیل در بسیاری از متون فقهی ای
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