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 نقد استدالل به آیه رکون

به عنوان مثال در رد بر استدالل به آیه نهی از رکون )که دلیل اول مشترطین عدالت در قاضی بود(  

 »:  گفته شده
 
الی الظالم. اال تری أن  و فیه نظر؛ فان الرجوع الی حکم غیر العادل مع وثاقته لیس رکونا

 
 
لکن در مقابل این رد،  1«.الظالمالی  الفقهاء یأخذون بخبر غیر العادل مع الوثاقة و ال یعد هذا رکونا

 : اندبرخی چنین نگاشته

 نقد نقد

« 
 
: أن االیة منعت  کالمه الی أن الرکون الی الظالم فی ظلمه ممنوع ال بما هو ظالم مطلقا و فیه  مرد

و الرجوع الی القاضی  الرکون الی الظالم ال خصوص الظلم و الرکون هو االعتماد عن میل و االطاعة. 

هو االطاعة له بل االعتماد الی االعتماد علیه و الطاعة له و اما الرجوع الی خبر الظالم لیس  الظالم هو 

 2«.وثاقته

 داوری

، هر چند نقد اول توان حق را به ناقد اول داد آیه رکون و نقد نقد می در داوری میان نقد استدالل به

دارد یا « حکم قضایی قاضیرجوع به »بر « رکون»ه در صدق این ابهام را دارد که آیا ناقد مناقش

هر چند کالم  )دقت شود(« رجوع به حکم قضایی قاضی؟»بر « رکون به ظالم»مناقشه در صدق 

اشکال ایشان در کل واضح و حاوی حل و  -به هر حال  -ناقد اظهر در افاده مناقشه دوم است؛ لکن 

 حل، استداللی ندارد، گویا به وضوحش واگذار کرده است! نقض است. و البته برای ادعایش در بخش 

 ی طبیعی، فهم عرفی حاکم در اطراف آیه،بر نقد نقد این است که وقتی فضا اما وجه برتری نقد 

و علم و  مناسبات حکم و موضوع و سایر رفتارهای شارع را در جاهای مختلف )مبنی بر کفایت وثوق

مثل بسیاری از آیات  -رسیم که قرآن در این آیه گیریم، به این مفاد میامانت برای اعتماد( در نظر می

قابل اعتماد و رکون نیستند و در مرحله باالتر در صدد القای این اصل است که ستمگران  - مشابه

 3ها را پذیرفت. نباید والیت آن

ثقه در خبری  غیر  د؛ بر این اساس شخص دروغگو و طبیعی است که باید بین نهی و منهی  تناسب باش

دهد، خبری که میو در کارشناسی کارشناس ناوارد و غیر ثقه نیست،   دهد قابل اعتماد و رکونکه می

، مورد نظر ثیری در متعلق رکون ندارد هیچ ارتباط و تأقابل اطمینان نیست، لکن لغزش در جهتی که 

ماهر و امین در نظر اعصاب  به متخصص مغز و: ست! آیا معقول است که گفته شودنیآیه 

رمات کند یا بعضی از محتخصصی اش نباید اعتماد کرد تنها به این دلیل که برخی واجبات را ترک می

 دهد؟! نامربوط به صحنه کار را انجام می
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بیند )پس آیه را منافی با موارد شرعی قبول ثقه بودن یا وثوق نمی مفاد  به همین دلیل هیچ کس

در سطح وسیع تری مطرح است(. البته این تقیید در ظاهر آیه نقضی که محقق خوانساری کرد 

همین نکته باعث شده تا ناقد دوم، نقد خود را مطرح سازد، لکن آیا باید هر تقییدی )و  و نیست

 صی بچسبد تا اثر خود را بگذارد؟! تقیدی( در قالب لفظ به ن

 نقد استدالل به سایر آیات

ال ینال عهدی )*با رفتاری که نسبت به این آیه صورت گرفت وضعیت استدالل به سایر آیات 

ریشه همه  شود. بر مدعا نیز روشن می *...( الظالمین/ ال تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه

چنان که نقطه ضعف  شود،میاستدالل ها هم یکی است و آن رفتار خاصی است که با این آیات 

بی تردید قاضی باید از شرایط الزِم آگاهی، توان جسمِی مناسب، صداقت و  همگان هم واحد است. 

 امانت برخوردار باشد لکن این همان عدالت فقهی نیست. 

 نقد استدالل به برخی روایات مورد اشاره 

چنان که در گذشته به برخی روایات دال بر اختصاص منصب قضا به نبی و وصی نبی اشاره گردید؛ 

اشاره شد. « اقاحد من هؤالء الفس  »از مراجعه به  -علیه السالم  -و نهی امام به معتبره ابوخدیجه 

خذ »در وقت تعارض فرمودند:  -علیه السالم  -وله ابن حنظله اشاره شد که امام همچنین به مقب

الد یت سلیمان بن خروات انگاشتن اعتبار اصل عدالت است. و این تعبیر حاکی از ضرور « باعدلهما

اتقوا الحکومة؛ فان الحکومة انما : » رتعبیهم قابل توجه است با این  -یه السالم عل -از امام صادق 

و این در حالی است که از این  و...  4«العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبیهی لالمام 

 :  ت کرد، با این توضیحتوان اعتبار عدالت فقهی را در قاضی دریافروایات نمی

ای این که مانع اعتبار قضای عادِل غیر نبی و غیر وصی نبی نشود، باید ، بر روایت دال بر اختصاص

تصرفی در آن صورت گیرد، این تصرف می تواند به گونه ای اعمال شود که لطمه به اعتبار قضای 

: در توسعه مفاد نِص  ند! و این که گفته شودو ثقه )هر چند غیر عادل فقهی( نز  امینشخص 

اختصاص یا استثنا از آن تنها به عادل فقهی اکتفا می شود و بیش از آن دلیل ندارد، قابل استماع 

نیست؛ چرا که ادله اعتبار قضای قاضی کارآگاه، توانمند، امین و عادل به مبنای عرفی و لغوی آن به 

 یبانی نماید. که توسعه مورد نظر را پشتقدری هست  

 : به معتبره ابوخدیجه هم باید گفتنسبت 

مورد روایت دارد. بی تردید هایی که تفسیر فاسق به غیر عادل فقهی، اول کالم است! به ویژه با ویژگی

های جور هستند و از ت عامه و مرتبط با دستگاهدر بیان مورد نظر مشیر به قضا - علیه السالم -امام 

  دریافت! ادل فقهی را )در هر سطحی که باشد( نهی از مراجعه به قاضی غیر عتوان این نهی، نمی
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