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  1به کالم ایشان مفید است.  ، ورود داشته که مراجعهمحقق رشتی نیز در این پیوند ضمنا 

 . اعلمیت قاضی8

قبال مالحظه گردید که قائالن به اعتبار اجتهاد در قاضی، به دو گروه کلی: قائالن به اعتبار اعلمیت و قائالن 

ابل ذکر قتیاط داشتند. و برخی تفصیالت به عدم اعتبار منقسم گردیده اند. البته در این میان برخی نیز اح

اعلم در بلد و »؛ «اعلم بلد: »ابیر مختلف بود، تعابیری از قبیل. نسبت به حوزه و گستره اعلمیت نیز تعاست

و البته تعبیر و  2«.مراجعه به او نباشد ربلد یا غیر آن به وجهی که حرج د اعلم در » ؛ «اطراف نزدیک آن

؛ هرچند با توجه به ر کل کره زمین، وجود ندارد اعلم دبدون قید و به معنای  «به طور  مطلق لماع»نظریه 

تکنولوژی مدرن جدید، این نظر هم قابل عرضه است و مشکل پیش آمد عسر و حرج بنابر این نظر، 

 اختصاص به این اندیشه ندارد و راهکار خود را میطلبد. 

 ادامه تتبع در مساله

واضح است فقیهانی که در این پیوند، اثری از خود به منصه ظهور رسانده، سخن خود را بر پایه سیستم  

گذشته در قضا وبر اساس اعتبار اجتهاد مصطلح در قاضی سامان داده اند، در این جا بوده که برخی بر اعتبار 

 اعلمیت اصرار ورزیده و برخی به عدم اعتبار قائل شده اند. 

 

 د )با تلخیص(: توجه کنی

 الشبهات الموضوعیةیقع الکالم فیه فی الشبهات الموضوعیة تارة و فی الشبهات الحکمیة اخری. اما »...

 فمورد الکالم انما هو اعتبار االعلمیة االضافیة. 

المنسوب الی االشهر أو المشهور هواالعتبار و التحقیق عدم اعتبار االعلمیة فی باب القضاء و ذلک لصحیحة 

ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی » :خدیجة قال: قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السالم ابی

 -علیه السالم  -فان قوله ...« نا فاجعلوه بینکم اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایا

االعلم من الفقهاء. نعم ال مجال یعلم شیئا من قضایانا کما انه یصدق علی االعلم کذلک ینطبق علی غیر 

نکرة یصدق علی العلم ببعض المسائل ایضا. و دعوی: أن الروایة لیست « شیئا»لالستدالل علی ذلک بان 

بصدد البیان من تلک الجهة و اال جاز التمسک باطالقها باالضافة الی العامی الذی علم مقدارا من المسائل 

 شاملة له یقینا. الدینیة بالتقلید مع أن الروایة غیر 

یعلم شیئا من قضایانا هو العلم بها من دون واسطة  -علیه السالم  -بان الظاهر من قوله «: اوال»عة: مندف

هب أن الروایة مطلقة و «: ثانیا»و  .ایاهم بتوسط العلم بفتوی مجتهدهبوجه فال یصدق علی من علم بقض

أنها تشمل العلم بها و لو مع الواسطة فانه ال مانع من أن نقید اطالقها بالعلم الخارجی ألن منصب القضاء ال 

الشارع بتصدی العامی له یقینا...و قد یقال: ان الروایة و إن کانت مطلقة فی نفسها کما ذکر اال انها تقید یرضی 

 : ن أن یستدل به علی التقیید روایاتمکما یار أن یکون القاضی أعلم و بما دل علی اعتب

                                                           
 .03ـ 03، صص کتاب القضاء. 1
 .342. ر.ک: ص 2



 
 

 a-alidoos.ir.......ـآدرس سایت:  781.......شرایط قاضی؛ اعلمیت و اجتهاد/تحقیق ....... 9011 - 9911سال تحصیلی  استاد علیدوست، خارج  فقه ،

لتصریحها بأن ....« به أعدلهما و أفقههما الحکم ما حکم »مقبولة عمر بن حنظلة، حیث ورد فیها: «: منها»

أن المقبولة ضعیفة « : اوال: »الق الروایة المتقدمة و یرد علیهالمعتبر هو ما حکم به افقههما و بها نقید اط

أنها انما وردت فی الشبهات الحکمیة ألن کال منهما قد «: ثانیا»و  .، لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلةالسند 

لی روایة من روایاتهم کما هو المصرح به فی متنها وکالمنا انما هو  فی الشبهات الموضوعیة اعتمد فی حکمه ع

ترافعان الی حاکمین الم ان الروایة انما دلت علی الترجیح باالفقهیة فیما اذا ترافع«: ثالثا»دون الحکمیة. و 

 -الکالم و هو أن الرجوع  ذا من محلهب أنا الترمنا حینئذ بالترجیح باالعلمیة و این ه حکمهما ومتعارضین فی 

و ال الرجوع بعد الرجوع . جوز؟ من دون فرض تعارض فی البینهل یجوز الی غیر االعلم او ال ی - ابتداء

فی  -ه السالم علی -عبدالله  معتبرة داود بن الحصین عن ابی«: منها»فالمقبولة غیر صالحة للتقیید. و  

حکم وقع بینهما فیه خالف فرضیا بالعدلین فاختلف العدالن نهما فی بیا رجلین اتفقا علی عدلین جعالهم

ال  فینفذ حکمه و اورعهما افقههما و اعلمهما باحادیثنا و  ینظر الی»بینهما عن قول ایهما یمضی الحکم؟ قال: 

 «. یلتفت الی اآلخر

الداللة علی المدعی و ذلک و هذه الروایة و ان کانت سلیمة عن المناقشة من حیث السند اال انها قاصرة 

 للوجه الثانی والثالث من الوجوه التی اوردنا ها علی االستدالل بالمقبولة. 

ز جمله به ا به اعتقاد خویش جواب می دهد. اایشان سپس به برخی روایات دیگر اشاره می کند و همه ر 

و داللة تنگ دالل به آن سندا اشاره می نماید و عرصه را بر است« اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک»فقره

 افضل و اعلم را عام و خاص من وجه می بیند.  می کند. ایشان نسبت

می فرماید: اگر مترافعین از یک مجتهد تقلید می کنند، در این جا باید مرجع را نظر  شبهات حکمیهنسبت به 

ر دو مجتهدند و اختالف اگر مترافعین ه وند و رجوع به دیگری ناصحیح است. مرجع تقلید خویش قرار ده

ری ای مانع وقتئذ من ال ن»به ثالث مراجعه نمایند در اینجا در مساله دارند که قهرا باید برای فصل خصومت 

همچنین است اگر اختالف در تقلید دارند یا یکی «. ر االعلم الطالق صحیحة ابی خدیجةغیالرجوع الی 

 3.استفاوت متمجتهد است و دیگری مقلد و رأی مجتهد و مقلد 
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