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والیت فقیه بر بنابراین پذیرش اعتبار نصب غیر مجتهد برای قضا از سوی مجتهد متوقف بر اثبات 

این کار است، چنان که اعتبار استنابه و توکیل غیر مجتهد برای قضا از سوی مجتهد متوقف بر اثبات 

 -ها حداقل مطابق برخی دیدگاه -البته اثبات این امور کار آسانی  پذیری این رفتار است. ووکالت

 نیست. 

 ختم تتبع با تلخیص آن چه گذشت

رساند که قابل توجه است، لکن ما به دلیل جستجوگر را به نکات دیگر نیز میجستجو از متون فقهی، 

 نظر می نماییم، هر چند مطالعه آن متون قطعا مفید است. ها صرفرعایت اختصار از بیان آن

توان اندیشه مشهور را بر اعتبار اجتهاد مطلق در قضاوت این شد که هر چند می حاصل تتبع

هایی ن را بالخالف و ال اشکال دانست. در کل و در مقابل این شهرت، گشایشتوان آدانست، لکن نمی

کند قضاوت استقاللی مقلد را در حال اضطرار و یا با اذن مجتهد به نصب وجود دارد که یا تجویز می

، ترخیصاتی دارند. تفصیل بین قضاوت ، برخی فقیهانیا به وکالت. چنان که نسبت به مجتهد متجزی

اول و عدم آن در دوم رأی یا احتمال دیگر در در اجتهاد  خالفی و در موضوعات به اعتبار  در احکام

مساله بود، چنان که عکس آن نیز از احتماالت مطرح بود! نکات دیگری هم در گذشته بود که در 

ها یاد نخواهیم کرد. ضمنا شهرت پشتیبان اعتبار اجتهاد در قاضی، هر چند به مجال حاضر از آن

در  ،اند ن قامت پشتیبان اعتبار اعلمیت قاضی نیست، از این رو برخی در مساله دوم احتیاط کردههما

حالی که در مساله اول احتیاط ندارند؛ لکن به هر حال در این مساله هم اختالف است و بالطبع در 

 ادامه باید اقتضای ادله را دید. 

 ادله باب

 و عدم اعتبار و مشروعیت قضاوت مقلد 1ادله اعتبار اجتهاد .1

 : مقبوله ابن حنظله با این تعبیر: دلیل اول

قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران ]انظروا الی[ من کان منکم »...

  حرامنا و عرف احکامنا 
 
 فلیرضوا به حکما فإن

 
ه ]فلم فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل ی قد جعلته علیکم حاکما

 
 
 یقبل[ منه فإن

 
  ما استخف  بحکم الله و علینا رد

 
  و الراد

 
  علینا الراد

 
 الشرک بالله.  علی الله و هو علی حد

  قلت: فإن کان کل  
ا
  واحد اختار رجل

 
 من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حق

 
 هما و اختلفا فیما حکما

و کالهما اختلفا فی حدیثکم؟ قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و افقههما و أصدقهما فی الحدیث و 

کان الفقیهان عرفا حکمه من خر ...قلت: جعلت فدا  أرأیت نن  أورعهما و ال یلتفت الی ما یحکم به ال 

ِبَی 
َ
 «.ة...[معرفة حکمه من کتاب و سن علیهما  الکتاب و السنة ...]أرأیت أن المفتیین غ

                                                           
. در این مجال، چون بحث از سرد ادله است، ما منتظر اقتضای ادله می مانیم و از جهت کفایت تجزی یا عدم آن صحبتی نخواهیم داشت  1

له را از این جهت نیز بیابیم. ضمنا منظور از اجتهاد، همان معنای معروف کنونی آن است؛ هر چند به اعتبار تفاوت زمان ها، تا اقتضای اد
 حقیقتی ذو مراتب و مشکک است. 
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وا بالمقبولة إلثبات منصبی الوالیة و القضاء للفقیه و 
ّ
ن منها هو القضاء و  استدل

 
وجه لکن المتیق

  ،االستدالل بها فی المقام وجوه
 
أی من کانت « روی حدیثنا» -علیه السالم  -الظاهر من قوله  االول أن

 
 
 تراث العترة الطاهرة و روایاتهم أساس حکمه و مقتضی ذلک کونه مجتهدا

ّ
د هو ؛ نذ منبع علم المقل

علیه السالم  -و الثانی قوله  .اال بالواسطة  -علیهم السالم  - فتوی المجتهد ال االحادیث الصادرة عنهم

 « حاللنا و حرامنا و عرف احکامنانظر فی : » -
 
 ه ال ألن

ّ
 یصدق علی المقل

 
 د أن

 
المعرفة  ه نظر و عرف فإن

 
 
زاته و حصول هذه المعرفة من خالل ممی  خصوصیات الشیء و ما تصدق مع اإلحاطة بجمیع نن

االجتهاد و اال لمن کان له ملکة  ریتیس  ة أو المجملة و المبهمة منها  ال االحادیث و ال سیما المتعارض

ن.  الفقاهة فال أقل  
 
ه المتیق

 
  أن

أرایت »و أیضا قول السائل: ...« الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما :» -علیه السالم  -و الثالث قوله 

 « مفتیینال»أو « نن کان الفقیهان عرفا حکمه
 
عنوان األفقه کعنوان الفقیه و  کما فی روایة التهذیب ألن

المجتهد و ذیل الحدیث الناظر الی مدارک االحکام من الموافقة للکتاب و السنة أو  المفتی ال یقال لغیر 

ه ا یظهر منه اعتبار الفقاهة فی من نصبذلک مم   ة، لیس نال فی شأن المجتهد فکل  المخالفة للعام  

 للقضاء بالنصب العام.  -علیه السالم  -االمام 

 مورد السؤال ال یختص  ثم ال 
 
بینهما منازعة فی دین أو »ة بل قول السائل: لحکمی  بالشبهة ا یخفی أن

من کون النزاع فی الحکم أو الموضوع فصدر الحدیث ظاهر فی القضاء فی االحکام أو  أعم  « میراث

  الموضوعات و دال  
 
ه ال بد

 
علیهم السالم  -م الصادرة مستندة الی احادیثهم  من أن تکون االحکا علی أن

 ق  -
 
ناظر الی مقام النصب للقضاء ال « جعلته علیکم حاکمافإنی قد : » -علیه السالم  -وله کما أن

 2«.اإلفتاء أو التحکیم، فتامل

 : با این تعبیر دو روایت معتبر از ابوخدیجه از امام صادق علیه السالم: دلیل دوم و سوم

  ان ایاکم»
 
لم شیئا من قضایانا، الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یع یحاکم بعضکم بعضا

 
 
 فاجعلوا بینکم فإن

 
  3«.فتحاکموا الیه ی قد جعلته قاضیا

م نذا وقعت بینکم قل لهم نیاک»الی أصحابنا فقال:  -علیه السالم  -خر ما قاله: بعثنی أبو عبدالله و ال 

بینکم  اق، اجعلوا من األخذ و العطاء أن تحاکموا الی احد من هؤالء الفس   فی شیء   ئخصومة أو تدار 

 
ا
  رجل

 
ی قد جعلته علیکم قاضیا

 
و نیاکم أن یخاصم بعضکم بعضا الی  قد عرف حاللنا و حرامنا فإن

  4«.السلطان الجائر
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