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ات معصوم لکن   در اینباره داریم؟ -السالم علیهم  -سخن در این است که آیا نصبی عام از حضر

 صاحب جواهر در فرازهایی از کلماتش در اینباره به گزینه اثبات تمایل نشان میدهد؛ آنجا که میفرماید: 

  -علیهم السالم  -اللهم اال ان یقال بأن ا لنصوص دالة عیل االذن منهم »
ر
ر الحکامهم ف ر بحبلهم الحافظی  لشیعتهم المتمسکی 

ر الناس باحک  1«.امهم الواصلة الیهم بقطع او اجتهاد صحیح او تقلید کذلک، فانهم العلماء و شیعتهم المتعلمونالحکم بی 

ه ابوخدیجه هم یم فرماید:   ایشان در ذیل معتبی

 2«.بناء عیل ارادة االعم من المجتهد منه، بل لعل ذلک اویل من االحکام اال جتهادیة الظنیة»

 در عرص غیبت -علیه السالم  -امام دعای نصب عاِم مقلد از سوی برریس ا

 -علیه السالم  -امام  4و دو روایت از ابوخدیجه، 3به نظر یم رسد این که گفته شود: مطابق داللت ظاهر مقبوله ابن حنظلة

طیت اجتها د مقلداِن فاضل را برای قضاوت، نصب کرده اند، قابل قبول ننماید، هر چند نیم توان گفت: این روایات ظهور در شر

طیت اجتهاد ربیط به داللت این روایات بر نصب عام مقلد در عض غیبت ندارد.   در قاضر دارد، لکن عدم ظهور در شر

مراجعه به قضات غب  امایم را مراجعه به طاغوت دانسته، از آن نیه کرده و  -علیهم السالم  -لکن این را میدانیم که امامان شیعه 

و این در حایل است که قضاوت به دلیل اشتمال بر اصدار حکم و نیاز به تضف در شئون  نصب حکام جور را قبول نداشته اند 

ر دلیل باید نصبی صورت گرفته باشد. این نصب،  -تعایل  -دیگران، والیت یم خواهد  و رصف اخبار از حکم هللا  نیست ، به همی 

ه ابوخدیجه و ابن حنظلة شامل حال کسایر شده است ک روی حدیثنا ونظر فر حاللنا و  حرامنا و عرف »ه به حکم مثل معتبی

 «.احکامنا

ایط  لکن دلیل نصب یم تواند ادله ای باشد که برای فقیه در عض غیبت، شئویر قائل است که شامل نصب مقلدان واجد شر

 برای قضاوت یم شود. و اینجا است که کالم محقق فقیه نجفر مجال یم یابد: 

ر الناس بفتاواه فتظهر ثمرة ذلک بناء عیل عم»   5...«.وم هذه الرئاسة: ان للمجتهد نصب مقلده للقضاء بی 

ایط اجتهاد را به طور خاص برای قضاوت نصب یم نماید. بنابراین بنا ایط مقلدان واجد شر طیت اجتهاد، فقیه جامع شر بر انکار شر

 این شأن را از ادله نقیل و عقیل یم توان برای فقیه تصور کرد. 

هم  -علیه السالم  -یم توانست از سوی معصوم  -بدون توجه به برخر عوارض نامطلوب  -که این نصب به طورعام قابل ذکر این

صورت پذیرد؛ لکن دلییل بر این امر نداریم؛ بلکه یم توان گفت انسجام در امور اقتضا میکند که این نصب به طور عام از کیس 

 چه غب  ایشان. باشد و  -علیه السالم  -صورت نپذیرد چه امام 

یم  -و عموم زمان ها بوده است  -علیهم السالم  -آنگونه که در زمان ائمه  -ضمنا آن چه بیان گردید در فرض حاکمیت طاغوت 

ایط  یا با نظارت و بسط ید ایشان، این نصب باید  از  باشد و اال بر فرض عهده داری حکومت از سوی فقیه یا فقیهان جامع شر

ت صورت پذیرد و فقیهان خارج از دایره حکومت نیم توانند کس یا کسایر را به نصب خاص برای کار قضا سوی قانون و حکوم

. بنابراین آن چه در ج.ا. ایران در مورد زیرا قضا در ذیل والیت تعریف یم شود و نصب مزبور از شئون اعمال والیت استبگمارند؛ 

 اید. نصب قضات صورت یم پذیرد، اصل آن قابل دفاع یم نم
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وعیت نصب 2 وعیت قضای غب  مجتهد مطلقا وجیه برای مشر طیت اجتهاد در قاضر و عدم مشر عاما یا خاصا  -. با ارصار بر شر

 نیم ماند. این حق و شأن  -
ی
هم نیست تا چه رسد به دیگران. آری!  -علیه السالم  -از شئون معصوم  -بنابراین پیش انگاره  -باف

ایط از حق و شأن تولیت  ط مزبور را مخصوص حال و سعت اختیار بداند و کار به اضطرار برسد، فقیه جامع شر هر گاه فقییه شر

ط خواهد  بود. از این رو شبهه برخوردار یم گردد لکن اقتضای  « عدم تغیب  احکام وضیع به اضطرار»این رفتار قهرا توسعه در شر

 پیش نیم آید. 

قابل توجه اینکه در عموم زمان ها به داوری کسایر که مجتهد به معنای مصطلح نیستند، احتیاج پیدا یم شود؛ هر چند نباید در 

د نشان داد؛ از این رو به قضای ایشان و بالطبع نصب وی توسط فقیه احتیاج پیدا این زمینه عجله نمود یا وسعت ناموجه از خو 

 یم شود. 

 )با نبود حکومت متخز به هر روی بر مبنای 
ً
( شأن تولیت صالح ما )عدم اعتبار اجتهاد( فقیه، ذیل والیِت مأذون و صالح یا مطلقا

 دارد. 


