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 ب. تولیت و نصب

 تتبع

وعیت نصب غی   وعیت یا عدم مشر إیط  در پیوند با مشر إیط( إز سوی مجتهد جامع شر ن سایر شر مجتهد )با فرض دإشت 

هایی إز موإفقان و مخالفان نقل کردیم، لکن مجال باالستقالل  برإی قضا در عرص غیبت، در گذشته به مناسبت، بیان

 گوییم:  یم -رعایت إختصار  إلبته با  -مجال حاضن إست. إز إین رو  ها، طرح گفته

ط نیم، فقیه موإفقان نصبإز   فرماید:  دإند، لکن یم نجفن إست. إیشان با إین که إجتهاد  رإ در عرص غیبت شر

کند که داللت بر إین توقف  إی إشاره یم سپس به إدله« -علیهم إلسالم  -ل بتوقف صحة ذلک عیل إالذن منهم قد یقا»

ن إ یم نصب جوإز دهد. إیشان در إدإمه به  خیر یم -علیه إلسالم  -ذین إز حجت معصوم کند. وی در إدإمه إز وقوع چنت 

ن  یمغی  فقیه إز سوی فقیه در عرص غیبت إشاره  به  غی  فقیه إذن عام  -علیهم إلسالم  -کند، بنابر إین که معصومت 

 دإند:  ندإده باشند و خروجر تحقیق خود رإ إین یم

ن إلناس بفتاوإه، فیکون حکمه حکم مجتهده » و حکم مجتهده حکمهم إن للمجتهد نصَب مقلده للقضاء بت 

  1«.و حکمهم حکم هللا تعایل شأنه... 

 بنابرإین مطابق رأی إیشان: 

ط نیست .1  .إجتهاد مصطلح در قاضن شر

 غی  مجتهد نصب عام دإرد.  .2

 بر فرض عدم ثبوت نصب عام، فقیه حق نصب غی  مجتهد رإ دإرد.  .3

طیت إجتهاد،ب تدإرد. نسب مخالفان جدیوإضح إست که هر دو گزینه،  قبال باالستقالل و با تفصیل  ه شر

 صحبت شد و نسبت به نصب هم گفته شده: 

« 
 
 حق إالمام مرین: إحدهما إن إن إثبات جوإزه یتوقف عیل إ

ن
و إلثاین  -علیه إلسالم  -یکون  إلنصب جائزإ ف

علیه  -إما إالول: فالن جوإز نصبه  و کالهما ممنوعان:  -علیه إلسالم  -مام إن یجوز للمجتهد کل ما یجوز لال 

عیة قضاء إلمق -إلسالم  نصبه للقضاء؛ النه  -علیه إلسالم  -لد؛ إذ لو ال ذلک لم یجز لالمام موقوف عیل شر

وع و من هن  غی  إلمشر
ن
ن  -علیه إلسالم  -ا یعلم إن إلقول بان إالمام عیل ال یأذن ف ق نساء إلمؤمنت 

ّ
له إن یطل

وط عند هللا تعایل برضاء إلزوج غلمع إلقول بان إلطالق  ط فاحش و إن کان بید من إخذ بالساق و إنه مشر

 جمیع إالمور بنص إآلیة  -صلوإت هللا علیهم  -إلنبر و خلفاؤه 
ن
ن من إنفسهم ف یفة: إویل بالمؤمنت  َما   َو *إلشر
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 إدلة والیة إلحاکم. و نقول هنا  -بحیث یجوز له کل ما یجوز لالمام  -إلعامة للمجتهد 
ن
فمببن عیل إلنظر ف

 مجموع تلک إالدلة هو قیام إلروإة و إلعلماء و إلفق :إجماال
ن
و إلحکام  هاءإن إلظاهر إلمستفاد من إلنظر ف

 إالمور إلثابتة لهم  -صلوإت هللا علیهما  -إلوض  مقام إلنبر و
ن
من حیث إلنبوة و  -علیهم إلسالم  -ف

 2...«. إلرسالة ال مطلق إالمور إلثابتة لهم و لو من حیثیة إخری رإجعه إیل خصائصهم

 

                                                           
 .71ـ  71، صص 04، ججواهر الکالم.  1
2
 .04ـ  04، صص 7، جکتاب القضاء للمحقق الرشتر .  
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 نقد اجمایل

 در تحقیق فوق مالحظای  قابل ذکر إست؛ مثل: 

ن فوق إولویت حجت معصوم إز کریمه مورد إشا .7 بر مردم در همه إمور إیشان إستفاده  -علیه إلسالم  -ره در مت 

مردم رسول إمری رإ إنتخاب و دإوری کنند، بر إست إین إست که هرگاه خدإوند و شود! آن چه مدلول آیه  نیم

دإوری کجاست؟ در آیه ذکر نشده إست. إلبته در خارج میدإنیم که خدإوند متابعت الزم إست؛ إما حوزه 

دی إگر در مور  -علیه إلسالم  -؛ چنان که حجت معصوم إالطالق بندگان و إمور إیشان إست متعال مالک عیل

 إز جوإز ورود و لزوم متابعت دیگرإن یم
کند، لکن بحث در حوزه ورود إست که آیه  ورود نمایند، کشف إینّ

 متعرض آن نیست و إز إین حیث در مقام بیان نیست تا إستفاده محقق رشب  قابل دفاع بنماید. 

که  برإین إگر ثابت شودإز موإردی که به حیثیت رسالت رسول و والیت ویل بر میگردد، حیث  قضا إست؛ بنا .2

ن حجت معصوم  شود و  إست، مرإد مورد نظر ثابت یم« و إلوالیة من حیث إلنبوة و إلرسالة»فقیه جانشت 

و قضا چنان چه متعلق به شان نبوت و رسالت نباشد  نماید.  إنکار محقق رشب  إز إین جهت، قابل مناقشه یم

ن معص  وم علیه إلسالم در إینباره إست. مسلما متعلق به شان والیت إست که فقیه جانشت 

 

 تحقیق در مساله 

ی در گر چه إهمیت مساله یم ها در إین پیوند  مساله صورت پذیرد، لکن با توجه به نقل برجن گفته طلبد که تتبع بیشی 

 پردإزیم؛ بدین قرإر:  در گذشته و روشن شدن مباین بحث، دإمنه تتبع رإ جمع کرده به تحقیق در مساله یم

عیت قضای غی  مجتهد، نصب فقیه إز إین جهت که إعطای والیب  به با  .7 طیت إجتهاد در قاضن و شر إنکار شر

طیت إجتهاد مستلزم جوإز قضای مقلد بدون  إیط شود، قهرإ یر معنا خوإهد بود. لکن إنکار شر غی  جامع شر

 ن فرمود و آن رإ چنان که صاحب جوإهر بیا -صاحب حق إعطا نیست. بدون تردید  إعطای حق قضاوت إز 

یعت نمود عقل إین إست که قاضن باید إز صاحب نصب،  إقتضای إدله إز نقل و - مستند به إسنادی إز شر

 منصوب باشد. 


