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 با محوریت این دو در قضا شناسی مشروعیت تولیت و توکیل. گستره99

کسی را که به نفسه فاقد   ،قضا  شرایط   جامع   فقیه  این که  ،از جمله مسائلی که در مباحث قضا مطرح است

له با وجود شیوع ذکر آن در متون فقهی، این مسأ والیت یا وکالت دهد.  ،است، در امر قضا برخی از شرایط 

 کنیم. خارج از این متن، مطرح میآن را در مجال حاضر  مورد اشاره محقق خویی قرار نگرفته است و ما 

های طرح بحث تر از این است که مالحظه نمودید، از این رو به برخی از گونهالبته مساله مزبور، بسی گسترده

 کنیم بدین قرار: اشاره می

   که در مواردی بدون تردید شارع مقدس توکیل را )البته با اعتبار شرایطی( در مواردی پذیرفته، چنان

نپذیرفته است، حال اگر مواردی مشکوک بود، نظیر توکیل در قضا و در بسیاری از مستحبات و 

 واجبات، اصل بر مشروعیت توکیل است یا بر عدم آن یا اصلی وجود ندارد؟

 عمال والیت الزم است، آیا می ه شخص فاقد والیت، ب -جدا از نهاد توکیل  -توان در مواردی که ا 

  داد و او  والیت
 
م است( را مجاز در تصرف کرد؟ اگر اصل آن پذیرفتنی است )که پذیرفتنی و مسل

والیت بر قضا  ،توان به غیر مجتهد ست؟ اصل بر ثبوت است یا عدم؟ مثال آیا میا حدود آن تا کجا 

است؟ در مورد زنان نیز این پرسش  داد با این که اصل اولی بر عدم صالحیت غیر مجتهد برای قضا

از آن  مردان دانستیم و  ،مطرح است، بدین قالب که اگر والیت و مدیریت متضمن والیت را بر مردان

این برخورداری را به زنان داد یا  توان از طریق تولیت )یا توکیل(سهمی برای زنان قائل نشدیم، آیا می

 تکلیفی در این پیوند متوجه ایشان کرد؟ 

 گفتنی است: 

 توکیل یا تولیت  مثل  .9
 
ر در قضا از سوی فقیه و حاکم شرع، بر مبنای ما که نه غیر مجتهد و غیر مذک

مورد قبول همگان  ،نماید، لکن این مبنا مورد میخاص را، قهرا بیهاد را الزم دانستیم و نه جنسیت اجت

تر از مثل این دو مورد است. ادامه گفتگو مطلب را بسی فراخ ،به عالوه دامنه گفتگوی فوق ؛نیست

 نماید. تر میاضحو 

ما قبال اشاراتی متناسب با گفتگوی حاضر داشتیم، مثال گفته شد که قاضی مأذون معنای قابل فهمی  .2

هد و اگر فاقد شرایط خواندارد، چون اگر مأذون، واجد شرایط است که شرعیت قضای او، اذنی نمی

شرط را واجد شرط نماید و او تواند فاقد نمی -حتی امام معصوم علیه السالم نیز  -است، هیچکس 

ها، الزم است نکات مبهم این )فتامل( لکن با حفظ آن گفته را در مسندی بنشاند که شرطش را ندارد

 روشن شود.  ،مساله در مجال حاضر 
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 اصالت قابلیت توکیل در امور اال ما خرج

داند و در می کالم اصحابمستفاد از تامل در  تنها خود قبول دارد بلکه آن را  صاحب جواهر این اصل را نه

 فرماید: وجه آن بعد از اشاره به برخی نصوص می

فی هذه النصوص و ما شابهها یکاد یقطع بما ذکرنا خصوصا مع  -حقه  -من اعطی التامل »

 ... و لیس فی شئ منها سوی ما دل  فی کل عقد بالعمومات مالحظة التمسک من االصحاب 

  علی مشروعیة
 
ت فیه الطبیعة طبیعتها المقتضی للمشروعیة فی کل فرد من افرادها التی حل

 1.«حتی یعلم فساده... 

 کند با این متن: قضا اشاره میایشان سپس به توکیل در 

أنه یصح »و أما القضاء و الحکم بین الناس و قسمة الفیئ و الغنیمة ففی جامع المقاصد »

المسالک من جواز تولیة االمام بقرینة ما تقدم له سابقا ما فی  و مراده و لو « التوکیل فیه

تسمیة هذا النوع  ذلک، وغیره فی القضاء و کذا تولیة منصوبة الخاص لغیره مع اإلذن فی 

و »ؤه من هذا الباب لکونه عبادة، بل من أکمل العبادات، الی أن قال: و استثنا وکالة مجاز،

العام و  هو الفقیه  هبه الخاص لعدم إمکان تولیة منصوبدنا تولیة القضاء باالمام أو نائإنما قی  

کان مساویا لألول فی کونه   ، ألن غیره إن کان جامعا لشرائط الفتویفی زمان الغیبة لغیره

من اشتراط جمیع نائبا لإلمام فیه ایضا و اال لم یتصور کونه قاضیا، لما اتفق علیه االصحاب 

لکن فیه مواضع للنظر کدعوی أنه من العبادات التی من  .«... القاضیشرائط الفتوی فی 

فی القاضی ال لما ذکره مما یعتبر  شرط صحتها النیة و کدعوی عدم تصوره فی زمن الغیبة

 "نائبه فی القضاء بمعنی جواز تولیته قول 
 
 الذی فیها الفصل بین المتخاصمین، "حکمت

فهی کغیرها من االسباب التی یصح فیها التوکیل، فاالولی االستناد فیه الی االجماع علی 

 2«.فی کتاب القضاء تحقیق للمسألة عدم قبوله للنیابة ان کان، و تسمع انشاء الله زیادة

لایشان در کتاب القضاء توکیل غیر مجتهد را می
ِّ
، بین مقلدان پذیرد به این صورت که بر بنیان فتوای موک

 موکل داوری کند. توجه کنید: 

  -ان لم یکن اجماع  -قد یقال »
 
ده مثال بجواز تولیة الحکم للمقلد علی ان یحکم بفتوی مقل

و لعله لذا حکی عن الفاضل القمی جواز توکیل الحاکم مقلده علی الحکم بین الناس  ...

 3...«. بفتاواه علی وجه یجری علیه حکم المجتهد المطلق و هو قوی ان لم یکن اجماع
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