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 تتبعادامه 

  ،به نوعی گشایش دارد، هرچند در آغاز  - کهمراه با ش -نیز داللت  شیخ انصاری 
 
د در انسداد مشاه

 بینیم؛ توجه کنید: را در کالمش می فتوای مشهور

 «د بین
ّ
ه ال فرق فیما ذکرنا من عدم جواز حکومة المقل

ّ
حالتی التمکن من المجتهد و  الظاهر ان

ةعدمه؛ ل 
ّ
التصری    ح بعدم الفرق،...و النصوص و االجماعات، بل فی معقد بعضها من  طالق األدل

فی إطالقات النصوص و معاقد الجماعات بین کون واقعة القضاء مما یحتاج الی  - ایضا -ال فرق 

تهاد أو تقلید کالمسائل الخالفیة، و کونها مما لم یقع فیه خالف، کمسألة أن الحکم للمدعی إذا اج

عی علی غیره فأقام علیه بیّ  نة عادلة،أقام بیّ 
ّ
 أحد المتخاصمین اد

ّ
نة عادلة واضحة بأن فرضنا أن

عی مما ال العدالة
ّ
 کون الحکم للمد

ّ
 یحتاج الی اجتهاد أو تقلید. ؛ فإن

 نعم
 
نة و الی عموم أدلة الحکم مع البیّ  ، لو کان ذلک مع عدم التمکن من المجتهد أمکن جوازه؛ نظرا

 الحکومة لالمام  لیم عن التقیید بما دلّ أدلة االمر بالمعروف، الس
ّ
أو نائبه   -علیه السالم  -علی أن

  علی أن المراد به الوالیة و بناء  
ّ
 الت

ّ
عی علیه و إلزام المحکوم علیه بالعمل علی سلط علی إحضار المد

 علی وجوب الرجوع الی رواة الحدیث أو الناظرین فی الحالل و الحرام بناء   طبق الحکم، و ما دلّ 

 
ّ
     1«.یخلو عن نظرمع ذلک فالحکم ال  مکن و علی ظهوره فی صورة الت

 توقفی در اطراف متن فوق

این پرسش در اطراف کالم شیخ انصاری وجود دارد که آیا نظر ایشان در استدراک )نعم لو کان 

  ( به تجویز قضا و حکم، غیر مجتهد است هر چند در اثبات آن از مثل ادله امر به معروف...ذلک

 »گیرد و شاهد آن کمک می
 
خواهد است؟ یا در این عبارت نمی« نةالی عموم ادلة الحکم مع البیّ  نظرا

  ؛به مقلد چنین شأنی بدهد 
 
داند که مستلزم برخورداری از کار وی را نوعی امر به معروف می  بلکه صرفا

همان احتمال  نمعی   ،نصب و والیت نیست؟ شاید سیاق و قرینه عبارت و برخی مالحظات خارجی

اول باشد و در این صورت است که استثنایی از ماقبل و گشایشی نسبت به فتوای مشهور به حساب 

 -مستقیم یا غیر مستقیم  -د و مالحظه است که در بخش تحقیق آید. ضمنا مطالب ایشان قابل نقمی

 پردازیم. به آن می

 فرماید: در فقرات آغازین کار می محقق خراسانی

 « بر این احتماللکن  2«ا مطلقا من غیر فرق بین المجتهد و المقلدالعلم بهیمکن ان یقال باکتفاء، 

 پذیرد که بفرماید: این مقدار را می هر چند  3ماند،پا برجا نمی
 

 

 

                                                           
 .04از تراث...(، ص 22، )جالشهادات  القضاء و. 1
 .31، صالقضاء للمحقق الخراسانی، بحوث فی القضاء.  2
 .30و31.همان، ص  3
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 «ءأما عموم الحکم للمتجزی  
 
فی  فال یبعد القول به اذا کان عالما بجملة من االحکام؛ للصدق عرفا

 
ّ
 حق

ّ
ة علی الملکالعلم  بحاللهم و حرامهم و عارف بهما و ناظر فیهما...و حمل المعرفة و ه عالمه بان

ملکة یقتدر بها علی العلم بجمیع االحکام کی یبقی  من کان له فیکون حاصل الروایات -و القوة 

ن حمل االحکام علی جملة لیس بأولی مما ذکرنا م -مضاف الظاهر فی العلم علی عمومه الجمع ال

د بها
 
 4..«.بل ما ذکرناه اولی.  منها الُمعت

 5بیند. ضمنا محقق خراسانی تجزی در اجتهاد را قابل تصور و وقوع می

 ای قابل تامل در کالم محقق خراسانی )اختالف روش فقهی و اثر آن در صالحیت برای قضا(نکته

 برد با این عبارت: خراسانی صالحیت برخی مجتهدان را برای قضا زیر سؤال می محقق

 « االشکال فی جواز التصدی لمن زعم انسداد باب العلم و العلمی فی و لعله مما ذکرنا اتضح لک

االحکام و اعتبر ظنه بحکم العقل فی الحالل و الحرام لعدم انتهاء امره الی المعرفة و العلم فی 

ی الیه ظنی»االحکام اصال؛ اذ لیس الکبری لقوله: 
ّ
کل ما کان کذلک فیجب »اال قوله: « هذا ما اد

  6«.ه حکم الله فی حقیاتباعه عقال ال أن

که مبنای خود   - در امارات« حجیت جعل»مبنای ، بلکه بر ای به این هم قانع نیستایشان در مرحله

  7نماید. بیند، هر چند در نهایت آن را خالی از شبهه مینیز قضا را مبتال به اشکال می -ایشان است 

و اعتبار آن را حتی در حق  پذیرد را برای قضاوت توسط مجتهد نمی نصب غیر مجتهد ایشان پدیده 

 توکیل را نیز قبول ندارد، با این دلیل: و به وی استنا 8بیند. نیز غیر ثابت می -علیه السالم  -امام 

 « یشترط فیها ما یمنع عنها کمباشرة شخص خاص و الحکم مما یقبل االستنابة اذا لم ضرورة ان

بار مباشرة کما فی المقام، بدعوی ظهور ادلة النصب فی اعت  -فیه ما یمنع نحوها مثال و اما اذا اخذ 

فال یمکن االستنابة حینئذ. مضافا الی ان المستفاد من ادلة النصب اعتبار  - الفقیه بنفسه للحکم

  9«.کم منه و من المعلوم عدم حصول ذلک بالتوکیل و االستنابةالمعرفة و العلم فی من یصدر الح

 در این باره بیان خوبی هم از محقق رشتی داریم که میفرماید: 

 « ل فیه التوکیل و اشتراطها اشرة فی تاثیر الحکم و اال لم یعقالتوکیل مشروط بعدم اشتراط المبان

 10«.مجد فی المقام...  التمسک بأدلة الوکالة غیر  هنا اما معلوم او مشکوک و

                                                           
 .31.همان، ص 4
 .31.همان، ص 5
 .31.همان، ص 6
 .31و31.همان، ص 7
 .31و31همان، ص. 8
 .31.همان، ص 9

 .12، صکتاب القضاء. 10


