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 . برخی ادله و مناسبات دال بر عدم اعتبار اجتهاد مصطلح در قاضی 4 

تفسیری که آن هم با  - «مستفاد از کتاب و سنت»با عنوان . به اعتقاد ما نادیده گرفتن آن چه فقیه نجفی أ

آن  صحیح نیست؛ به ویژه وقتی ادراک عقل و اقتضای بنای عقال در کنار  ،بیان فرمود  -ما از آن ارائه کردیم 

 دانستیم. بیان نبودن را نیز موضوعا منتفی  در مقام نشیند. اشکال  می

عام و خاص من وجه است،  ،. اصوال اعتبار اجتهاد در قاضی در وقتی که اعتبار آن نسبت به تامین هدفب

بیانی قوی می خواهد که فرض بر عدم آن، بلکه دلیل بر خالف آن وجود دارد. اصابت به واقع قضاوت یک 

ا فرض ب -ضاوت یک مجتهد ایستاده در دامنه مقلد از یک فقیه ایستاده بر قله، گاه به مراتب از اصابت ق

 رسد. وجهی برای اصرار بر اعتبار اجتهاد به نظر نمی بیشتر است؛ بنابراین -تساوی در سایر شرایط الزم 

 ج
 
  . از جمله نصوصی که سندا

 
 -علیه السالم  -ست فصل الخطابی دارد، نامه امام حاضر کاربدر مجال  و داللة

ر نهج البالغه حامل بیان سیزده شرط و در برخی نسخ هفده شرط است. متن جناب مالک است که دبه 

 2«.انفسهم للعلم و  الحلم والورع و السخاء»و متن اضافه این است:  1قبال گذشتحامل سیزده شرط فاخر 

تر بخشدر این متن محترم، صفاتی که ذکر شده، کارا در باال بردن سطح قضاوت، تامین اهداف آن و اطمینان

ن ادراک . بدون این که نشانی از تعبد و نرسیدکه مورد قبول و قطع عقل و عقالستاست. شروطی  بودن آن 

تاکید شده است و چنان که « علم»عقل به کنه آن، در آن باشد. در این  اوصاف یادی از اجتهاد نشده و بر 

ر این کتابت خالد، عام و خاص ایم نسبت اوصاف مذکور در متون فقهی با اوصاف مذکور دقبال بیان کرده

 این نامه است که حجت است.  ،وجه است و مرجع در ماده افتراقمن 

. به راستی در چه زمانی تربیت قاضی مجتهد )به معنای مصطلح آن( که مستجمع بقیه شرایط نیز باشد به د

در نظر گرفت نه « جامعه هست»مقدار نیاز میسر بوده تا مورد لحاظ شارع واقع شود؟ شریعت را باید برای 

 «.جامعه باید»

 . ....ه

قضاوت با وجود  نظام قانونی قضایی در اعتبار  از م گسست قضاوت غیر متمرکز )آزاد و سنتی( . لزو 5

 شروط

ایم که فرمایش فقها در باب قضا و از جمله آن: در باب شروط قاضی و اعتبار یا عدم اعتبار بارها گفته

بر اساس  -عموما یا همیشه  -ها متمرکز نبود و قاضی های گذشته است که قضاوتاجتهاد، مربوط به زمان

 -چه مجتهد چه مقلد  -ت ه قضاوت نظام و سیستم دارد و قضاکرد...، لکن در زمانی کیرأی خود، داوری م

داشته باشد؟ آیا نصوص مورد تواند چه توجیهی میکنند، اعتبار اجتهاد در قاضی به کتاب قانون مراجعه می

تواند این فرض را نیز یم بر فرض داللت بر  اعتبار اجتهاد،ادعا ـ چون  مقبوله ابن حنظله ومعتبره ابوخدیجه 

ای  همان قضای غیر متمرکز است، گفته مگر گفته شود: این فرض صحیح نیست و قضاوت مشروع،بگیرد؟! 

که عین مصادره به مطلوب است و نیاز به اثبات دارد و در واقع، مساله محل بحث چیزی غیر از این نیست. 

 دقت کنید. 

                                                           
 .9090و9001، ص35، )فیض االسالم (، نامه نهج البالغه. 1
 .19و13، صتحف العقول. 2
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اعتبار توانایی فوق العاده مقام قضایی در فهم و حل رسد ظر میمدار به نچه در قضاوت سیستمی و قانونآن 

در فرایندی صحیح به منصه ظهور رسیده  -به حسب فرض  -و مناسبات قانون است. قانونی که تعارضات 

  است. 

 در واقع آنچه الزم است قدرت اجتهاد در قانون است. 

بر  -کند ثابت شد هیچ دلیلی آن را پشتیبانی  نمی که  -اصرار بر اعتبار اجتهاد در قاضی امروزه باید به جای 

 و...تاکید کرد.  3توانایی قاضی، البته در کنار وجود  قانونی خودناشکن، شفاف

 بر ترفندهای وکال، تشخیص موضوع  و استنباط متناسب با قضا و...  تسلطتوانایی در فهم همه جانبه قانون، 

 فضاهای مجازی منتشر شده است توجه کنید: ها که اخیرا در برخی به برخی نمونه

؟ با گسترش حضور همه ما در فضای مجازی، آشکار یا شاهکار دیوان عالی کشور فرانسه "بدعت" .أ

همه جهت تحت تاثیر این فضا قرار گرفت. کارفرمایی برای اثبات غیبت یا  زا« حریم خصوصی»

فیسبوک او استناد کرد. تردید در عدم حضور عمدی کارگر در محل کار خود، به محتویات صفحه 

قانون مدنی فرانسه،  1پذیرش این دلیل به عنوان دلیل قابل پذیرش ایجاد شد؛ چرا که برابر ماده 

آیین دادرسی مدنی فرانسه، آن چه به  1از سویی دیگر برابر ماده خصوصی حرمت دارد و  زندگی

، «صداقت در اثبات». مورد اخیر به اصلمی شود، باید برابر قانون باشد عنوان دلیل اثبات آورده 

برازی از صفحه  توجه دارد. به هر روی، شعبه اجتماعی دیوان عالی کشور فرانسه اطالعات ا 

ضمن رد فرجام خواهی کارگر، ض حریم یا زندگی خصوصی ندانست و فیسبوک کارگر را الزاما نق

باید باشد که در فرض اخیر چنین اعالم نمود که لطمه به این حریم تابع هدف ومتناسب با آن 

 «.است]نیست؟[

طلبد، بدون این که عموما ت را میها نمونه است که قدرت قضااز ده ایواضح است که این مورد نمونه

 اختصاص به کشوری خاص داشته باشد. 

                                                           
 توجه کنید:  9516ق. م. ا. مصوب  689.به ماده  3
د  اخالل، نشر اکاذیب، امنیت داخلی یا خارجی کشورافراد، جرایم علیه  تمامیت جسمانی، مرتکب جنایت علیه گستردههر کس به طور »

حشا یا معاونت در آن ها گردد، رنظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و ف
به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و   عمدهدر نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارات  شدید به گونه ای که موجب اخالل 

 «. گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می گردد  در حد وسیعخصوصی یا سبب اشاعه فساید یا فحشا 
میت یا عدم تمامیت محتوای ماده، سرتاسر این ماده قانونی را ابهام فراگرفته است که توانایی سترگ و ستبر قاضی را در فهم و  فارغ از  تما

 تطببیق آن می طلبد، چنان که مسئولیتی بر دوش قانون گذار می گذارد تا قوانینی از این دست نیافریند!! 


