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 .1ادامه بیان ادله قائالن به عدم اعتبار اجتهاد در قاضی
از ادله یا مویداتی که در کالم مخالفان اعتبار است مثل این عبارت است:
«قد یدعی ان الموجودین فی زمن النبی  -صلی الله علیه و آله  -ممن امر بالترافع الیهم قاصرون عن مرتبة
1
االجتهاد و انما یقضون بین الناس بما سمعوه من النبی ـ ص».
افرادی چون معاذ وعتاب بن اسید و عالء بن حضرمی که عهدهدار قضاوت بودهاند ،هیچ کدام ملکه اجتهاد
را نداشتهاند.
 .3از ادله جواز قضاوت مقلد مأذون
محقق نجفی از این دلیل ،این گونه گزارش میدهد:
«بل هو مقتضی قول صاحب الزمان  -روحی له الفداء «: -و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة
احادیثنا ،فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» ضرورة کون المراد منه انهم حجتی علیکم فی جمیع ما أنا فیه
حجة الله علیکم اال ما خرج و هو الینافی االذن لغیره فی الحکم بخصوص ما علمه من االحکام الخاصة و لیس
له هذه الرئاسة العامة أو یکون من قبیل قاضی التحکیم .و حینئذ فتظهر ثمرة ذلک بناء علی عموم هذه
الرئاسة أن للمجتهد نصب مقلده للقضاء بین الناس بفتاواه التی هی حاللهم و حرامهم فیکون حکمه حکم
ّ
مجتهده و حکم مجتهده حکمهم و حکمهم حکم الله تعالی شأنه و الراد علیه راد علی الله تعالی .و ال یخفی
وضوح ذلک لدی کل من سرد نصوص الباب المجموعة فی الوسائل و غیرها ،بل کاد یکون من القطعیات
خصوصا مع احتمال أن کثیرا من هذه الشرائط للعامة کما الیخفی علی من الحظ کتبهم و رأی اکثارهم من ذکر
شرائط ال دلیل لها سوی استحسان مستقبح أو قیاس باطل أو لغو ذلک .و من المعلوم أن المقبول مما ذکروه
ما یکون موافقا لنصوصنا دون غیره ،و لعل منه هذا الشرط المذکور المقتضی عدم جواز نصب االمام قاضیا
2
یقضی بالحق إن لم یکن مجتهدا».
 .4قضا چیزی فراتر از بیان احکام نیست
قبال از محقق خوانساری نقل کردیم که قضا در مرافعات حکمیه نیازمند نصب از طرف امام  -علیه السالم -
نیست ،بلکه از قبیل مراجعه جاهل به عالم است 3.بنابراین نیازمند اجتهاد نیست؛ زیرا اجتهاد برای این بود
که منصوب بودن وی مسلم انگاشته شود .البته جناب ایشان بر این رأی مستقر نمیماند 4،هر چند قبال آن را
!5
بدون اشکال پذیرفته است
 .5عمومات و اطالقات مثل ادله امر به معروف (ولو برای زمان اضطرار)
قبال از شیخ انصاری نقل کردیم که در فرض اضطرار و نبود مجتهد فرمود:
. 1همان ،فقه القضاء ،لالردبیلی ،ج،1ص.87
. 2جواهر الکالم ،ج ،04ص17و.11
 . 3جامع المدارک ،ص.7
. 4همان ،ص.1
. 5همان ،ص.3
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«لو کان ذلک مع عدم التمکن من المجتهد امکن جوازه نظرا الی عموم ادلة الحکم مع البینة و ادلة االمر
بالمعروف السلیم ع ن التقیید بما دل علی ان الحکومة لالمام  -علیه السالم  -او نائبه ،بناء علی ان المراد به
6 ...
الوالیة و التسلط علی احضار المدعی علیه و الزام المحکوم علیه بالعمل علی طبق الحکم ».
البته جناب شیخ ا نصاری هر چند این ادله را در فرض عدم تمکن از مجتهد مطرح میکند ،لکن وجه این
تقیید و حصر معلوم نیست.
 .6و...
در برخی متون فقهی به ادله دیگری در راستای اثبات عدم اعتبار اجتهادتمسک شده است که نیاز به ذکر
7.
آنها در این مجال نیست
ضمنا باید توجه داشت که در مقابل نظری که اجتهاد مطلق را در قضاوت مطلقا (با چند اطالق :یعنی چه
قضاوت مرتبط به دعوا در
متجزی باشد و چه مقلد محض /چه فرض اختیار و چه فرض اضطرار /چه
ِ
موضوع و چه قضاوت مرتبط به دعوا در حکم /چه در احکام اختالفی و چه غیر آن /چه  )...معتبر
میدانست ،قهرا فرضیهها و نظراتی مطرح میشود که در گذشته با آنها آشنا شدیم ،قهرا هر قومی به اندازه
مدعای خود در عدول از اندیشه اعتبار اجتهاد مطلقا باید دلیل اقامه کند که با بخش معظمی از آنها آشنا
شدیم.
واضح است که آن چه بیان گردید ،ادله دو طرف (اعتبار مطلق و عدم اعتبار مطلق هر چند با فرض اعتبار
فی الجمله) بود و تا دو طرف پاسخ ادله مقابل را ندهند مدعایشان ثابت نخواهد شد .و البته هر گروه به
زعم خود ادله طرف مقابل را پاسخ داده است .کاری که به دلیل ارائه تحقیقی که در ادامه میآید  ،ضرورتی
در انجام مستقل آن نمیبینیم!

 . 6القضاء و الشهادات( ،ج 22از موسوعه) ،ص.04
. 7ر.ک :فقه القضاء ،ج ،1ص 88و .87

