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 8ـ  .01علم ،اجتهاد و اعلمیت
از شرایطی که در متون فقهی برای قاضی بیان گردیده است ،علم ،اجتهاد و اعلمیت است.
واضح است که اجتهاد  -چه به نحو تجزی و چه مطلق  -غیر از اعلمیت است ،لکن در این که مراد
از علم ،پدیده دیگری غیر از اجتهاد است ،اختالف در بیان ها دیده می شود.
تتبع
بیان محقق خویی در این باره
ایشان از اعتبار «علم» سخنی ندارد لکن از دو عنوان بعد گفتگو می کند.
ایشان اجتهاد را در قاضی منصوب الزم و در قاضی تحکیم غیر الزم و اعلمیت را فی الجمله معتبر
می داند .بیان ایشان نسبت به ادعای اول این است:
«أما القاضی المنصوب فیعتبر فیه االجتهاد بال خالف و ال اشکال بین االصحاب و ذلک ألن القضاء -
کما عرفت  -واجب کفائی لتوقف حفظ النظام علیه و ال شک فی ان نفوذ حکم احد علی غیره انما
هو علی خالف االصل و القدر المتیقن من ذلک هو نفوذ حکم المجتهد ،فیکفی فی عدم نفوذ حکم
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غیره االصل بعد عدم وجود دلیل لفظی یدل علی نصب القاضی ابتدائا لیتمسک باطالقه.»...
نسبت به ادعای دوم می فرماید:
«و اما قاضی التحکیم فالصحیح انه ال یعتبر فیه االجتهاد خالفا للمشهور و ذلک الطالق عدة من
اآلیات( :منها) قوله تعالی( :إن الله یامرکم ان تؤدوا االمانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن
تحکموا بالعدل )....والطالق الصحیحة المتقدمة و اطالق صحیحة الحلبی قال( :قلت البی عبدالله
علیه السالم  :ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعة فی الشیء فیتراضیان برجل منا .فقال -
علیه السالم  -لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط) و غیر ذلک من
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الروایات».
بیان ایشان نسبت به ادعای سوم هم این است:
«ثم إنه هل تعتبر االعلمیة فی القاضی المنصوب؟ ال ریب و ال اشکال فی عدم اعتبار االعلمیة
المطلقة فان االعلم فی کل عصر منحصر بشخص واحد و ال یمکن تصدیه للقضاء بین جمیع الناس و
انما االشکال فی اعتبار االعلمیة فی البلد فقیل باعتبارها و هو غیر بعید و ذلک لما عرفت من أنه ال
دلیل فی
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المسألة اال االصل و مقتضاه عدم نفوذ حکم من کان االعلم منه موجودا فی البلد و یؤکد ذلک قول
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علی  -علیه السالم  -فی عهده الی مالک االشتر« :اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک».
در ادامه به بررسی و نقد آرای ایشان می پردازیم.
در برخی از متون قید «علم» ذکر شده و متفرع بر آن گفته شده:
«ال ینعقد لغیر العالم المستقل باهلیة الفتوی و ال یکفیه فتوی العلماء» 4.برخی نیز این دو را جدا
کرده و گفته اند« :ال الجاهل باالحکام و ال غیر المستقل بشرائط الفتوی و ال یکتفی بفتوی العلماء و
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یجب ان یکون عالما بجمیع ما ولیه».
شیخ طوسی در بیانی َ
مقارن می فرماید:
«ال یجوز أن یتولی القضاء اال من کان عالما بجمیع ما ولي َو ال یجوز أن یشذ عنه شیء من ذلک و ال
یجوز أن یقلد غیره ثم یقضی به .و قال الشافعی :ینبغی أن یکون من أهل االجتهاد و ال یکون عامیا و
ال یجب أن یکون عالما بجمیع ما ولیه و قال فی القدیم مثل ما قلناه و قال أبو حنیفه :یجوز أن یکون
جاهال بجمیع ما ولیه إذا کان ثقة و یستفتی الفقهاء و یحکم به و وافقنا فی العامی أنه ال یجوز أن
یفتی .دلیلنا  :إجماع الفرقة و اخبارهم و ایضا تولیة الوالیة لمن ال یحسنها قبیحة فی العقول بأدلة
لیس هذا موضع ذکرها ّبیناها فی غیر موضع وایضا ما اعتبرناه مجمع علی جواز تولیته و لیس علی
ما قالوه دلیل .و ایضا قوله تعالی« :فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول» و قال« :و ما
اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله» ثبت أن الرجوع الی الحجة ال غیر و ایضا قوله « :و أن احکم
بینهم بما أنزل الله» و من حکم بالتقلید فما حکم بما أنزل الله و ایضا روی عن النبی علیه السالم أنه
قال« :القضاة ثالثة :واحد فی الجنة و اثنان فی النار و الذی فی الجنة رجل عرف الحق فاجتهد
فحکم فعدل و رجل عرف فحکم فجار فذاک فی النار و رجل قضی بین الناس علی جهل فذاک فی
6 ...
النار» و من قضی بالفتیا فقد قضی علی جهل ».
در متن فوق ،پدیده علم و اجتهاد جدا نشده و دانش از روی تقلید «جهل» قلمداد شده است .ادامه
مباحث متن فوق را  -هر چند به طور غیر مستقیم  -ارزیابی خواهد کرد.
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