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 دلیل چهارم و تحلیل آن 

تواند پاسخ فقیهی باشد که به الغای این شرط در قاضی رأی دلیل چهارم، میقبال اشاره شد که 

کند، در این جاست که  دهد و به اطالق یا عموم ادله روایی و قرآنی مرتبط با باب قضا تمسک میمی

شود: این ادله انصراف به غیر ولد الزنا دارد؛ لکن بنفسه دلیل قائالن به اعتبار این شرط در گفته می

شود. و این که رود؛ بله با ادعای انصراف زمینه اجرای اصل عدم والیت آماده میضی به شمار نمیقا

الزنا و انصراف به ولد حالل) به : انصراف از ولد ارد به این ترتیبتوهم شود این انصراف دو کارکرد د

 شکل ظهور(، قابل شنیدن نیست! 

  1ا را قطعی دانسته است. به هر حال، محقق خویی انصراف ادله قضا از ولد زن

رسد ادعای قطع به انصراف قابل دفاع نیست. بهتر بود بر فرض باور به صحت اعتبار این به نظر می

شاید به همین دلیل،  شد. انعقاد ظهور دلیل در عموم و اطالق تمام می مانع   شرط، مسأله به شک  

 : نموده است. توجه کنیدو نه قطع به آن( )مثل محقق خراسانی ادعای امکان انصراف 

القضاء من المناصب الشریفة فکیف یلیق بها من خبثت ن دعوی االنصراف عنه بمالحظة ان یمک»

 2«.والدته

 )عقل( اندیشه تحقیق/ دلیل پنجم بر اعتبار 

نباید از عناصر دائم  - های مختلف داردکه ساحت  -د که در بررسی این سنخ از مسائل قبال گفته ش

هایی چون : در سپردن پست شوددخیل در حکم، غافل ماند! به عنوان مثال گاه گفته میالحضور و 

مذهبی، سیاسی و اجتماعی به مثل کسی که عدم طهارت مولدش مشهور و های عام قضا، ریاست

انگاری عمل شنیع زناست؛ چنان که تنزل دادن رفعت انگاری و ناپلشتآشکار است، یک نوع طبیعی

این که باشد. ضمن های آن میها از کاراییکه الزم دارد و انداختن آن  است ز جایگاهیاین پست ها ا

آید اما برداشتن نوعی محرومیت از یک حق به حساب میندادن مثل پست قضا به ولدالزنا هر چند 

ادن پست قضا و شبه آن به مثل مطابق این بیان و این دلیل، ند یک مسئولیت نیز از دوش وی است. 

به دلیل نقض شخصیت او با خبث والدت او یا چیزی که با منزلت انسانی منافات دارد،  الزنا ولد

نیست؛ چنان که اجرای مجازاتی در حق او نیست بلکه صرفا به دلیل امری است که عارض دائم 

آید. ضمن این که خبث والدت هم ربطی به او ندارد و ها به وی به حساب میسپردن این پست

 آید. خصیت وی به حساب نمینقصی در ش
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 بنا بر وجه پنجم حاصل تحقیق

   .مانع اعتبار قضاوت اوستشهرت شخص به عدم طهارت مولد 

 نکته بیان چند 

 در قاضی در نزد اهل تسنناعتبار شرطیت طهارت مولد  .1

اند. لکن به دلیل اختالفی که قبال نقل گردید که ظاهرا اهل تسنن این شرط را در قاضی اعتبار نکرده

الزنا دارند، قاعدتا در قضاوت او نیز اختالف دارند این قوم در باب اعتبار شهادت ولدمتکفالن فتوا از 

 3ها نیست. در میان آن ،ه اعتباری که در فقیهان امامیه وجود دارد لبدر شهادت وی، غلکن 

 قانون و اعتبار طهارت مولد .1

 مثال درار طهارت مولد را مطرح کرده است؛ الزنا و اعتبدر ج.ا. ایران در مواردی بحث ولدقانون گذار 

مولد دانسته است. در بند ث  از جمله شرایط قاضی را طهارت 1631ماده واحده مصوب اردیبهشت 

هم طهارت مولد از شرایط شاهد شرعی به شمار رفته  1630ق. م. اسالمی مصوب 177از ماده 

 است. 

 اعتبار طهارت مولد یا مانعیت تولد از زنا .3

در بسیاری از تعابیر در متون  فقهی شرطیت طهارت مولد است، چنان که در متن مبانی تکمله هم 

:  مثال در متن شرایع تعبیر ت تولد از زنا است، نیز کم نیست. بود؛ لکن تعابیری که حاکی از مانعی

آمده  4«.االشیاء الجلیلةتصح امامته و ال شهادته فی لولد الزنا مع تحقق حاله، کما ال ینعقد القضاء ال »

چه اثبات این مدعا آمده است. و آن  در راستایای است که است. واضح است که مهم مفاد ادله

ظاهرا ادله گذشته است تعین دوم )مانعیت تولد از زنا( است. البته به دلیل این که اصل بر طهارت 

تالف نادر یا معدوم است. ادامه ثمره این اخخواهد مولد مسلمان است و عدم طهارت مولد دلیل می

 شود. ی دیگر پیگیری میامفاد این نکته در نکته بعد به گونه

 

                                                           
 .77 ـ 48 صص ... ممنوعین از شهادتبررسی تطبیقی محمد حسین کریمی،  : ر.ک .3
 .16 ص ،82 ، ججواهر الکالم:  ر.ک .4


