
  

  

  

  

  قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه

  (ره)با رویکردي به نظر امام خمینی
  محمد بهرامی خوشکار

  چکیده

شود، شرایط قاضی نیـز   با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروري فقه و حقوق محسوب می

اهمیت باالیی برخوردار است. از جمله شرایطی که براي صالحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت از 

باشد که مورد اختالف نیز هست. مشهور فقهـا قائـل بـه لـزوم اجتهـاد در       دانسته شده است، اجتهاد می

قهـا کـه اغلـب از    باشند. در مقابل، گروهی از ف عقیده می قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان هم

دانند. ظاهراً ادله ایشـان از   معاصرین هستند، بر خالف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، الزم نمی

تر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را ـ البته در صورت مأذون بودن مقلد آگـاه    ادله مشهور فقها قوي

رض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل نماید. به ف ـ ثابت می  به احکام و داراي سایر شرایط

باشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز  از سوي مجتهد جایز نمی

رسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسالم در خصـوص جـان و مـال و آبـروي مـردم،       نظر می باشد. به می

الزم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، براي احتیاط کرده و شرط اجتهاد را 

  باشد. جلوگیري از اختالل نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح می

  واژگان کلیدي

  ، اجتهاد، قاضی منصوب، قاضی مأذون، مقلد.قضاوت

                                       
 و عضو خبرگان رهبري (ره)عضو هیئت علمی مدرسه عالی شهید مطهري  

Email: mohammad_bahramikhoshkar@yahoo.com 

 28/06/91تاریخ پذیرش:        21/01/91تاریخ ارسال: 

 69-92/ صص  1391 زمستان/  65شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

صورت مسئله و موضوع مورد تحقیق در 

قضـاوت غیــر مجتهـد در فقــه   «ایـن نوشــتار  

است که با محور قرار دادن ادله اربعه » امامیه

با ارائه مباحث تمهیدي و ضروري در این باره 

به مطالعات تحلیلی مبانی و قلمرو موضوع بـا  

د. با توجه به اینکـه لـزوم   پرداز نگاه فقهی می

شرط اجتهاد در قضاوت از مباحـث اختالفـی   

گردد، ذکـر   در حیطه فقه امامیه محسوب می

ادله مانعین و قائلین به جواز به همراه نقـد و  

طـور   یا تأیید ادله مورد نظر قرار گرفتـه و بـه  

 مبسوط به آن پرداخته شده است.

  لزوم اجتهاد در قضاوت  -1

به لزوم اجتهاد در قضاوت اکثر فقها قائل 

 هستند و بر این مطلب تأکیـد بسـیار دارنـد،   

نکته جالب اینکـه ایـن بحـث در کـالم فقهـا      

تحت یک لفظ خاص صـورت نگرفتـه اسـت،    

بلکــه گروهـــی از ایشـــان همچـــون شـــیخ  

، 1422)، عالمه حلـی ( 337طوسی(بی تا، ص

)، محقق 421، ص3، ج1418؛ و 110، ص5ج

ــی ( ، 1410؛ و 860، ص4، ج1409حلـــــــ

ــانی ( 271ص ــهید ثـــ ، 13، ج1418)، شـــ

ــص ــد( 328و  327صـ ــیخ مفیـ ، 1410)، شـ

)، 154، ص2، ج1410( )، ابن ادریس721ص

الطوسـی،   حمـزه  و چند تن دیگر از فقها (ابـن 

ــی، 208، ص1408 ، 2، ج1410؛ الیوســفی آب

؛ اصفهانی،  276، ص1418؛ الفقعانی، 492ص

ــبزواري، 19و  17، ص10ج ــانی ســ ؛ خراســ

، 4، ج1389؛ الحلـــــی، 660، ص2، ج1423

، 2، ج1406، ابن البـراج الطرابلسـی،   298ص

)، بـه لــزوم  436، ص1417؛ الحلبـی،  597ص

اند، اما در شـرح   علم براي قاضی اذعان داشته

این صفت یا به مبادي اجتهاد و آنچـه کـه در   

انـد یـا    رسیدن به اجتهاد الزم است، پرداختـه 

ــواي علمــاي دیگــر را کــافی   عمــل طبــق فت

اند. امام خمینی (ره) و گروهی دیگـر   ندانسته

از فقها، به طور صریح به شرط بودن اجتهاد و 

انــد  داشــتن اهلیــت بــراي افتــا اشــاره نمــوده

؛ 407، ص2، ج1390(الموســوي الخمینــی،  

ــزدي،   ــائی یــ ؛ 418، ص6، ج1423طباطبــ

؛ مکی عاملی، 38، ص13، ج1422ی، ئطباطبا

، 3، ج1410؛ العــــــاملی، 65، ص2، ج1414

فقهاي مذکور ادله متعـددي را بـراي    ،)67ص

اند که بـه بیـان    اثبات نظر خویش ارائه نموده

  پردازیم. آنها می

  ادله لزوم اجتهاد در قضاوت -1-1

  آیات و روایات -1-1-1

کننده از عمل به  الف)آیات و روایات نهی

  غیر علم 

آیات و روایات مختلفی در ارتباط با ایـن  

موضوع وجود دارد که گروهی از آنها به طـور  
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کننـد و   کلی از عمل بـه غیـر علـم نهـی مـی     

گروهی دیگر، از قضـاوت و فتـوا دادن بـدون    

ــه   ــم؛ ک ــدر زعل ــاره   ری ــی از آن اش ــه برخ ب

  کنیم: می

هرگـز آنچـه را   «سوره إسـراء:    36آیه ـ 

 ».دنبال مکن... ،که علم و اطمینان نداري

گمــان و «... ســوره یــونس:   36آیــه ـــ 

ــی  ــاز  خیــاالت موهــوم، کســی را از حــق ب نی

 ».گرداند... نمی

این دشمن است «سوره بقره:  169آیه ـ 

دهـد   که به شما دستور بدکاري و زشتی مـی 

گمارد) که سخنانی از روي جهل  (و بر آن می

 .»و نادانی به خدا نسبت دهید

: )ع(از امـام بـاقر    عبیـده  صحیحه ابـی ـ 

کسی که بدون علم براي مـردم فتـوا دهـد،    «

شـود، فرشـتگان    هدایت خداوند شامل او نمی

ــی   ــت م ــذاب او را لعن ــت و ع ــد و  رحم کنن

سنگینی عمل کسی که به فتواهـاي او عمـل   

 (حـر عـاملی،   »گردد. به او ملحق می ،کند می

 )20ص ،27، ج1409

کـه   )ع(روایت مرفوعه از امام صـادق  ـ  

یخ مفید در مقنعه این روایت را از امام علی ش

اند، سـه   قضات چهار دسته«کند:  نقل می )ع(

دسته آنها در دوزخ و یـک دسـته در بهشـت:    

در حـالی کـه    ،کسی که به ستم قضاوت کند

کنـد در دوزخ اسـت،    داند که چنـین مـی   می

کسی که ندانسته و ناآگاهانه بـه سـتم حکـم    

در دوزخ جاي دارد، کسی که به حق  ،کند می

ولی ندانسته و ناآگاهانـه، او هـم    ،قضاوت کند

در دوزخ است، کسی که آگاهانه و به راسـتی  

ــد   ــم کن ــق حک ــا دارد  ،و ح ــت ج  »در بهش

ــی،  ــه،  218، ص6، ج1365(طوس ــن بابوی ؛ اب

، 1404؛ مجلســـی،  4و5، صـــص3، ج1413

ــص101ج ــراج  263و264، صــ ــن البــ ؛ ابــ

ــی،  ــص2، ج1406الطرابلسـ ؛ 591و592، صـ

ــه، 722، ص1410الحــارثی البغــدادي،  ؛ بابوی

 )395، ص1415

خالـد از امـام صـادق     بن روایت سلیمانـ 

ــد : «)ع( ــاوت بپرهیزی ــاوت   ،از قض ــرا قض زی

مخصوص امام عالم به قضاوت و عادل اسـت،  

(ابـن   »براي پیامبر است یـا جانشـین پیـامبر   

ــه،  ــی، 5، ص1413بابویـ ، 6، ج1365؛ طوسـ

 ).406، ص7، ج1365، ؛ کلینی217ص

 و 38، صـص 13، ج1422( صاحب ریاض

نـد کـه   ک این دلیل را چنین تبیـین مـی   )39

دلیل اصلی در اعتبار اهلیـت فتـوا در صـحت    

قضاوت بعد از دلیل اجماع، عمومات کتـاب و  

سنت مستفیض بلکـه متـواتري اسـت کـه از     

کنند. کسی که اهلیت  عمل بنابر ظن نهی می

شـود   براي او ظن حاصل مـی  فتوا ندارد، غالباً

که از عمل به آن نهی شده است، بلکـه بـراي   

ظـن   کسی هم که اهلیت فتوا دارد نیـز غالبـاً  
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شود، با این تفاوت که ظن مجتهـد،   ایجاد می

داراي اعتبار قطعی و اجماعی است، زیرا ظـن  

مانند سایر ظنـون   ،خاص در حکم قطع است

ه مثل خبر واحد و ...، امـا در مـورد کسـی کـ    

اهلیت فتوا نـدارد، ایـن چنـین نیسـت؛ زیـرا      

دلیل قطعی بلکـه ظنـی بـر حجیـت ظـن او      

تحـت عمـوم   ظن مقلد بنابراین، . وجود ندارد

  ماند. ادله ناهیه باقی می

: عمل بـه  شود میاین استدالل چنین رد 

اي کـه   واسـطه ادلـه   هفتواي مجتهد یا حاکم ب

سازد، از ظـن مطلـق    مقلد را مکلف بر آن می

نماید و  خارج و به ظن خاص تبدیل میبودن 

بر این اساس عمـل مـذکور عمـل بـه حجـت      

کننده  محسوب شده و از تحت عموم ادله نهی

  گردد. از عمل به ظن خارج می

مـا  «ب)آیات امرکننده بـه حکـم بنـابر    

  »اهللا انزل

آیـات بســیاري وجــود دارد کــه امــر بــه  

قضاوت بنابر آنچه که از سـوي خداونـد نـازل    

کنندگان بر خـالف آن را   نموده و حکمگشته، 

مورد مذمت قرار داده است، که بـه برخـی از   

  کنیم: آنها اشاره می

مـا قـرآن را بـه    «سوره نساء:  105آیه ـ 

ایم تا در میان مـردم بـه    حق بر تو نازل کرده

حکـم   ،آنچه خداوند به تـو نشـان داده اسـت   

کنی و بـراي مـردم خـائن، مـدافع و طرفـدار      

 »مباش.

و اهـل انجیـل   «سـوره مائـده:    47ه آیـ 

باید بنابر آنچه خدا در آن کتاب فرستاد حکم 

کنند و هر کس به خالف آنچه خدا فرستاده، 

 »حکم کند، از فاسقان خواهد بود.

و تـو (اي پیغمبـر)   «سوره مائده:  49آیه  ـ

میـان مـردم    ،بنابر آنچه خدا فرو فرستاده اسـت 

 ...»مکن هاي آنان  حکم کن و پیروي از خواهش

و هر کس کـه بـر   «سوره مائده:  45آیه 

از  ،خــالف آنچــه خــدا فرســتاده، حکــم کنــد

 »ستمکاران است.

خداوند دستور داده که بنـابر آنچـه کـه    

میان مردم حکم شود، حکـم در   ،نازل فرموده

مگر بعـد از علـم    ،شود میان مردم محقق نمی

به محتواي آنچه که نازل شده است، عالم بـه  

تواند باشـد و   کسی جز مجتهد نمیاین محتوا 

شـود؛ بنـابراین    مقلد غیر عالم محسـوب مـی  

 صالحیت قرار گرفتن بر منصب قضا را نـدارد 

 ).228، ص1410( بدوي، 

نکته قابل ذکر در رد این استدالل، ایـن  

است که ایـن آیـات در مقـام بیـان شـرایط و      

صفات قاضی نیستند، بلکه در مقام بیان لزوم 

که از سوي خداوند نازل شده  حکم بنابر آنچه

باشند. بر این اساس استناد بـه ایـن    است، می

آیات براي اثبات این مطلب کـه قاضـی بایـد    
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عـالوه بـه همـان     همجتهد باشد، باطل است. ب

» اهللا بمـا أنـزل  «دلیل که حکم مجتهد حکـم  

» اهللا بمـا أنـزل  «است، حکم مقلـد نیـز حکـم    

فتـاوي  است؛ چرا که مقلد بنابر همـان آراء و  

ــی  ــه از او تقلیــد م کنــد، حکــم  مجتهــدي ک

  ).61(حائري یزدي، ص نماید می

  حنظله ج) مقبوله عمربن

از امـام صـادق   «گوید:  حنظله می عمربن

درباره دو تن از اصـحابمان کـه در میـان     )ع(

آنها در مورد دین یا میراث نزاعی پیش آمـده  

هـا(ي   بود و نزاع خود را نزد سلطان یا قاضـی 

ال کـردم؛ کـه آیـا    ؤده بودنـد، سـ  سلطان) بـر 

چنین عملی حالل است؟ حضرت فرمود: هـر  

کس نزاع خود را نزد طاغوت ببـرد و طـاغوت   

به نفع او حکم کند، اگرچه حقش ثابت باشـد  

حـرام   ،دسـت آورده  ه(حق با او باشد)، آنچه ب

ـ    ،است بـه حکـم    ،دسـت آورده  هزیـرا آنچـه ب

در حــالی کــه خداونــد  ؛طــاغوت بــوده اســت

دستور داده که به طاغوت کفر بورزند. گفـتم:  

چه باید بکننـد؟ حضـرت فرمـود: بنگریـد در     

میان خویش آن کسی که حدیث ما را روایت 

افکنـد و   کند و در حالل و حرام ما نظر می می

شناسـد، بـه داوري او رضـایت     احکام ما را می

را دهید (او را به داوري برگزینید) کـه مـن او   

حاکم شما قرار دادم، پس اگر او طبـق حکـم   

ولی از او پذیرفته نشد، بـدون   ،ما قضاوت کرد

تردید حکم خدا سبک شمرده و به مـا پشـت   

به خدا  ،شده است، کسی که به ما پشت کند

پشت کرده و این در حـد شـرك بـه خداونـد     

عزوجل است. گفتم اگر هر یـک از دو طـرف   

ي قضــاوت نــزاع فــردي از اصــحاب مــا را بــرا

برگزینند و هر دو رضایت دهند که آن دو در 

مورد حقشان نظر بدهنـد، امـا نظـر آن دو در    

قضـاوت مختلـف بــود و اخـتالف در حکــم از    

گرفت، در ایـن   ت میئاختالف حدیث شما نش

صورت چه باید کرد؟ حضـرت فرمـود: حکـم    

ترین، راستگوترین در گفتار و  ترین، فقیه عادل

صحیح است و به حکـم  پرهیزگارترین آن دو 

، 1404(مجلسـی،   »شـود  دیگري توجـه نمـی  

ــص101ج ــی، 262و 261، صـ ،  1365؛ طوسـ

  ).218، ص6ج

در اســتدالل بــه ایــن روایــت بــه چهــار 

  قسمت آن استناد شده است:

آن کــس کــه حــدیث مــا را «. جملــه 1

، این حکم بنابر ظهور آن، بـه  »کند روایت می

ه مجتهد اختصاص دارد؛ زیرا روایت حدیث چ

چه بر  ،بر معناي مصطلح آن زمان حمل شود

معناي لغوي آن (یعنی تحمـل قـول معصـوم    

به معنی فهـم معنـاي قـول معصـوم کـه       )ع(

توانـد بـر مقلـد     اهللا واقعـی اسـت)، نمـی    حکم

منطبق گردد؛ زیرا مقلد بنـابر هـر دو معنـاي    
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(رشتی،  شود روایت، اهل روایت محسوب نمی

  ).42، ج اول، ص1401

بـودن،   )ع(اوي حـدیث ائمـه   منظور از ر

روایت حدیث ایشان یک مرتبه یا چند مرتبه 

نیست، بلکه متبادر از این وصـف، ایـن اسـت    

 )ع(که شخص ممارست بر فهم احادیث ائمـه  

ــا 70، ص1376(ســبحانی،  داشــته باشــد ). ی

بنابر قـول امـام خمینـی (ره) (امـام خمینـی      

آن کـس  «) معناي جملـه  105، ص2(ره)، ج

این است کـه  » کند را روایت میکه حدیث ما 

باشد که همان  شغل شخص روایت حدیث می

فقیه است، چرا که متعارف آن زمان بیان فتوا 

به نقل روایت بوده؛ پس عامی و هر کسی که 

ملکه فقاهت و اجتهاد ندارد، خارج از مـدلول  

  این جمله است.

این اشکال که مجتهد نیـز اهـل روایـت    

ن روایـت بـه   شود و لـذا مضـمو   محسوب نمی

اختصــاص دارد، وارد  )ع(راویــان زمــان ائمــه 

زیرا مجتهد اخص از راوي است و هـر   ،نیست

(رشــتی،  مجتهــدي حتمــا راوي نیــز هســت 

البتـــــه برخـــــی از  ).42، ج اول، ص1410

نویسندگان شرط مجتهـد بـودن قاضـی را از    

اي  دهند و آن را مقدمـه  دست نمی هاین فراز ب

بعدي حـدیث بـه   بر شرط اجتهاد که در فراز 

، 1376(سـبحانی،   داننـد  آن اشاره شده، مـی 

  ).70ص

در استناد به این قسمت از حدیث بـراي  

اثبات لزوم شرط اجتهـاد در قضـاوت، برخـی    

انـد،   نویسندگان از بیان دیگري استفاده کرده

کسی کـه  «به این صورت که منظور از جمله 

این نیسـت کـه    ،»کند حدیث ما را روایت می

بلکـه   ،باید راوي حدیث هم باشد قاضی حتماً

معناي آن این است که مبنـاي حکـم قاضـی    

باشــد و فقــط  )ع(بایــد احادیــث اهــل بیــت 

توانـد حکـم الهـی را از     مجتهد است کـه مـی  

روایات استنباط نماید، در حالی که مقلـد بـا   

احادیث سر و کـار نداشـته و منبـع علـم وي     

، 3، ج1370(منتظـري،   فتواي مجتهـد اسـت  

  ).251-252صص 

کسی که در حالل و حرام مـا  «جمله  .2

، نظر اختصاص به مجتهد دارد »افکند نظر می

شود؛ چـرا کـه    و مقلد اهل نظر محسوب نمی

نه علم تفصـیلی   ،علم مقلد علم اجمالی است

، ج اول، 1410(رشـتی،   همراه با نظر و تأمـل 

  ).252، ص1370؛ منتظري، 42ص

ــام خم ــی (ره) (جامـ ) در 105، ص2ینـ

استدالل به این قسمت از روایت، نقطـه ثقـل   

برده و چنـین  » حاللنا و حرامنا«کالم را روي 

فرمایند: حـالل و حـرام از سـوي خداونـد      می

است و نسبت اضافه آن دو، بـه ائمـه (ع) بـه    

کننـدگان   این علت اسـت کـه ایشـان تبیـین    

حالل و حرام خداوند هسـتند، بنـابراین نظـر    
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ــه حــرام و حــالل ائمــه (ع)، نظــر  ا فکنــدن ب

افکندن به فتـاوي و اخبـار صـادره از ایشـان     

است، با توجه به اهمیـت و مناسـبت حکـم و    

موضوع، این بیـان جعـل منصـب قضـا بـراي      

شـود کـه فقـط در     شخص ناظر محسوب مـی 

  شأن فقیه است نه عامی.

ــی کــه احکــام مــا را    «جملــه  .3 کس

عتبار اجتهاد ظاهر این جمله نیز ا«؛ »بشناسد

است، زیرا در مورد کسی کـه مقلـد دیگـران    

چرا کـه   ،، صادق نیست»بشناسد«واژه  ،است

معرفت در مواردي است که شخصی به همـه  

له احاطه داشـته  ئخصوصیات و مشخصات مس

و فتـاواي   )ع(باشد، و تشخیص احکـام ائمـه   

آنان در حالل و حرام از خالل سایر احـادیثی  

ه، به ویژه در صورتی که که از آنان روایت شد

به حسب ظاهر با یکدیگر متعارض بوده، یا به 

شرح و تفسیر نیازمند باشـد، ایـن جـز بـراي     

کسی که داراي ملکه اجتهاد و فقاهت باشـد،  

ــت.  ــر نیس ــوي »میس ــی، ج (الموس ، 2الخمین

؛ 252،ص3، ج1370؛ منتظـــــــري، 105ص

به عبارت دیگر مراد  )70، ص1376سبحانی، 

تفصیلی است که مختص بـه  از شناخت، علم 

  مجتهد است.

کدام بـر لـزوم    گانه، هیچ این جمالت سه

اجتهاد در قضاوت داللـت ندارنـد. جملـه اول    

واضح اسـت کـه چنـین داللتـی نـدارد؛ زیـرا       

همان طور که در کالم مسـتدلین نیـز آمـده    

آن کس که حدیث ما «است، منظور از جمله 

د ، این نیست که قاضی بایـ »کند را روایت می

حتما راوي باشد، بلکه منظور ایـن اسـت کـه    

 )ع(مبناي حکم قاضی باید احادیث اهل بیت 

باشد، که ایـن منظـور بـا اسـتفاده از فتـاوي      

مجتهــد از ســوي مقلــد، همچنــان قابــل     

دسترسی است. زیـرا مقلـد در قضـاوت بنـابر     

فتوایی که مبناي آن حـدیث معصـوم اسـت،    

  کند. حکم می

بر ایـن مطلـب    اما جمله دوم و سوم نیز 

کنند؛ زیرا مراد از نظـر و معرفـت،    داللت نمی

نظر و معرفت اجتهادي نیست و تفسـیر آنهـا   

 باشـد  به چنین معنـایی، خـالی از دلیـل مـی    

ــی،  (الموســوي ــد  ).95، ص1408االردبیل مؤی

واژه معرفـت   هاین بحث کالم طریحـی دربـار  

واژه معرفـت برآگـاهی   «نویسند:  است که می

، 5(الطریحـی، ج  »شده اسـت  مقلد نیز اطالق

  ).96ص

با توجه به صدر روایـت   هنکته دیگر اینک

کـه امـام در مقـام بـر حـذر داشـتن افـراد از        

مراجعه به قاضیان جـور اسـت، ممکـن اسـت     

از  )ع(گونه استدالل نمود که منظور امـام   این

گانه، قضاوت بر اساس احکامی  این عبارت سه

قضاوت  که مبتنی بر روایت ائمه باشد واست 

که از قیـاس و استحسـان   را مبنی بر احکامی 
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داند و معلوم نیسـت   ممنوع می ،دست آمده هب

در مقام بیان این مطلب نیز باشد (ع) که امام 

کننـده حکـم    که قاضی خودش باید استخراج

  ).65(حائري یزدي، ص نیز باشد

ترین،  ترین، فقیه حکم عادل«. از جمله 4

پرهیزگـارترین آن دو  راستگوترین در گفتار و 

کننــده در  الؤ، و نیــز کــالم ســ»مقــدم اســت

اگر هـر دو فقیـه،   « همین حدیث که پرسید: 

؛ »دسـت آورنـد   هحکم آن را از کتاب و سنت ب

آید کـه شـرط فقاهـت و اجتهـاد      دست می هب

  معتبر است.

بلکه به  ،اشکالی که نه تنها به این روایت

ق له عـدم تحقـ  ئادله دیگر نیز وارد است، مس

معناي اجتهـاد بـه معنـاي امـروزي در عصـر      

اسـت؛ زیـرا اجتهـاد بـا ایـن       )ع(حضور ائمـه  

اوصاف و خصوصیات مصطلح، در زمان غیبت، 

بنابر نیازي که بـه آن بـه علـت غیبـت امـام      

ــت  )ع(معصــوم  ــادث گش ــود داشــت، ح  وج

؛ گرجـی،  97، ص1408االردبیلـی،   (الموسوي

ــی   ). 140، ص1375 ــالم برخ ــه از ک ــر چ اگ

(اســالمی،  دگان چــه بــه طــور صــریحنویســن

، چـــه از طریـــق اطـــالق   )154، ص1385

ـ ) 7(فاضل لنکرانـی، ص  )1(کالمشان دسـت   هب

آید که قائل به وجـود اجتهـاد بـا معنـایی      می

نزدیک به معنـاي مصـطلح امـروزي در عصـر     

رسد با توجه بـه   حضور هستند، اما به نظر می

ائمـه  و  )ص(این که اصحاب در عصر پیـامبر  

شـــتر بـــه حفـــظ احادیـــث نبـــوي و بی )ع(

و حفـظ و   )ع(گیري از علـوم اهـل بیـت     بهره

ورزیدنـد و در   نقل سنت معصومان اهتمام می

ــه معصــومین دسترســی   ــز ب ــاز نی صــورت نی

ــی،  (الموســويداشتند  )،98، ص1408االردبیل

قول اول یعنی عدم حـدوث اجتهـاد مصـطلح    

  باشد. تر می در عصر حضور صحیح

  ابوخدیجهد) دو مشهوره 

مرا به  )ع(أبوخدیجه گفت: امام صادق ـ 

به آنان بگـو:  «نزد اصحابمان فرستاد و فرمود: 

اگر بین شما دشمنی واقع شـد یـا در برخـی    

ها بین شـما نزاعـی رخ داد، از    گرفتن و دادن

هـا   اینکه دعواي خود را نزد یکی از این فاسق

ببرید، بپرهیزید. در میـان خودتـان فـردي را    

بـه عنـوان    ،دانـد  و حرام مـا را مـی   که حالل

قاضی قرار دهید، که من او را بر شـما قاضـی   

قرار دادم و بپرهیزید از اینکه مرافعه یکـدیگر  

(حـر عـاملی،    »را نزد سلطان سـتمگر ببریـد  

 ).139، ص27، ج1409

کـه   )ع(روایت ابوخدیجه از امام صادق ـ 

بپرهیزیــد از اینکــه بعضــی از شــما «فرمــود: 

ی دیگر را نزد اهل سـتم ببرنـد،   محاکمه بعض

ولکن بنگرید به فردي از خودتان کـه چیـزي   

داند، پس او را در میان خـود   از قضایاي ما می

قاضی قرار دهید که من او را بر شـما قاضـی   
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 »قرار دادم، پس دعواي خود را نـزد او ببریـد  

؛ طوسـی،  2و3، صـص 3، ج1413 (ابن بابویـه، 

 ).219، ص6، ج1365

بر ایـن دو روایـت بـر دو    اساس استدالل 

که مقلد جاهل بوده و نمطلب قرار دارد: اول ای

شـود و اگـر قـرار بـود کـه       عالم محسوب نمی

دیگـر رجـوعش بـه     ،مقلد عالم محسوب شود

شد. دوم اینکـه علـم بـه     عالم بر او واجب نمی

معنی اعتقاد جـازم اسـت و مقلـد فاقـد ایـن      

رد باشد. اما هر دو وجه مذکور قابل  اعتقاد می

است، به این ترتیب که بر مقلد پس از رجـوع  

شود. در مورد  به عالم، دیگر جاهل اطالق نمی

مطلب دوم نیز باید گفت کـه علـم در لسـان    

به معنی حجت است و مقلـد بعـد از    )ع(ائمه 

شـود،   رجوع به عالم واجد حجت محسوب می

دست آوردن لزوم اجتهـاد از ایـن    هدر نتیجه ب

، 1376(ســبحانی،  روایـت نیـز مشـکل اسـت    

 ).76ص

  ) توقیع شریف  ه

 )عــج(یعقــوب از امــام عصــر  بــن اســحاق

در مورد  ،و اما حوادث واقعه« کند:  روایت می

این حوادث به راویان حدیث ما رجوع کنیـد،  

ایشان حجت من بر شما و من حجت خداوند 

 »هستم.

بنابر اینکه حوادث واقعه شامل افتـاء و  «

، 1370ظــري، (منت»والیــت و قضــاوت گــردد

، همان استداللی که ذیل جمله )254، ص3ج

حنظلـه بیـان شـد، در     اول در مقبوله عمـربن 

  رابطه با این حدیث نیز وجود دارد.

استدالل دیگـري کـه در رابطـه بـا ایـن      

حدیث مطرح شده این است که ایـن حـدیث   

بر لزوم مجتهد بودن قاضی داللت دارد، زیـرا  

ست و ایـن  ا )عج(او حجت از سوي امام عصر 

ــت  ــدان اسـ ــته مجتهـ ــط شایسـ ــام فقـ  مقـ

  ).93، ص1408االردبیلی،  (الموسوي

اما این استدالل بر امور متعددي متوقف 

  است، حال آنکه تمام این امور منتفی هستند:

آیـا مــراد از حــوادث واقعــه امــوري   ،اول

ــا خصــومت و اخــتالف رخ   ــه در آنه اســت ک

آیا  ،دوم شود؟ دهد و به نزد قاضی برده می می

راویان حـدیث همگـی یـا اکثرشـان مجتهـد      

اگـر بعضـی از راویـان مجتهـد      ،سوم هستند؟

آیا این مسـتلزم ایـن اسـت کـه همـه       ،باشند

اگـر قبـول    ،چهـارم  باشند؟ راویان مجتهد می

کنیم که حجت بودن انسان مستلزم مجتهـد  

بودن او است، آیـا ایـن موجـب تـالزم میـان      

(الموســـوي  شــود؟  مجتهــد و قاضــی مــی   

  ).93، ص1408الردبیلی، ا

  اجماع -1-1-2

از جمله اولین دالیلی کـه فقهـا ـ حتـی     

قبــل از آیــات و روایــات ـ بــه بیــان آن        

انـد، اجمـاع اسـت. شـیخ طوسـی در       پرداخته
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کتاب خالف و مبسوط، بـه ترتیـت بـا الفـاظ     

، 1417(طوسـی،   »عنـدنا «و » اجماع الفرقه«

، )101، ص8، ج1351؛ و 207، ص6ج

و صاحب  )3، ص13، ج1422( صاحب ریاض

ال «بـــا لفـــظ  )660، ص2، ج1423( کفایـــه

 )418، ص6، ج1423( ، صاحب عـروه »خالف

 )17، ص10(ج ، فاضل هندي»اجماع«با لفظ 

، 1417( و ابـن زهـره حلبـی   » اتفـاق «با لفظ 

بـر ایـن   » اجمـاع الطائفـه  «با لفـظ   )436ص

  اند. مطلب اذعان داشته

ــی  ــل نراق ــص17، ج1419( فاض  23، ص

ــوثقی شــارح کتــاب العــروه و )24و ، 1348( ال

له ئدر توضیح این اجماع به ایـن مسـ   )20ص

انـد کـه اگـر مـراد مجمعـین از       اشاره داشـته 

اجماع مذکور، عـدم صـالحیت غیرمجتهـدي    

 کند و مستقالً که از هیچ مجتهدي تقلید نمی

و بدون اذن مجتهد بر منصب قضـا تکیـه زده   

ت است، باشد ـ بدون در نظر گـرفتن اشـکاال   

آتی به این اجماع ـ اجماع مورد نظـر صـحیح    

و بنابر حق خواهد بود، اما اگـر مـراد ایشـان،    

عـدم صــالحیت غیرمجتهـد بــه طـور مطلــق    

باشد، به این معنا که اجماعشان حتی مقلدي 

دربرگیرد، ، را که از سوي مجتهدش اذن دارد

چنین اجماعی محقق نیسـت، زیـرا برخـی از    

توانـد   مـأذون مـی   فقها بر این نظرند که مقلد

  بنابر فتاوي مجتهدش قضاوت کند.

از دیگر اشکاالتی که بر این اجمـاع وارد  

و  )2(توان به منقول بودن این اجمـاع  می ،شده

آن اشاره کرد. در آخـر بهتـر    )3(مدرکی بودن

است اشکال دیگري که فاضل نراقـی بـر ایـن    

داند، بیـان شـود: چگونـه ایـن      اجماع وارد می

در حالی که کلمات اکثـر   ،استاجماع محقق 

قدما از ذکر مجتهد و آنچـه کـه متـرادف آن    

باشـد و بسـیاري از ایشـان در     خالی می ،است

انـد، کـه    کالمشان از لفظ فقیه استفاده نموده

احتمال دارد ـ بـه ویـژه در آن زمـان ـ لفـظ       

فقیه شامل کسـی کـه برخـی از مسـائل را از     

اقـی،  (نر روي تقلید دریافته اسـت نیـز بشـود   

  ).24، ص17، ج1419

  عقل -1-1-3

بنابر این که قضاوت را والیت بدانیم، بـر  

عهده گرفتن این والیت، در حالی که شـخص  

صالحیت و شایستگی سرپرستی ایـن والیـت   

،  1417(طوسـی،   را ندارد، عقـالً قبـیح اسـت   

مقلد صالحیت بر عهده گرفتن ). 208، ص6ج

فتن چنین والیتی را ندارد، لذا بـر عهـده گـر   

قضاوت از سوي مقلد بر اسـاس حکـم عقـل،    

  قبیح بوده و جایز نیست.

تـوان بـه    حکم عقل در این مقـال را مـی  

ترتیب دیگري نیز بیان کرد؛ سرپرستی امـري  

عقـالً   ،که شخص علـم و آگـاهی آن را نـدارد   

قبیح است، پس والیت چنین شخصـی جـایز   
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مقلـد نیـز   ). 436، ص1417(الحلبـی،   نیست

راي بـر عهـده گـرفتن منصـب     علم و آگاهی ب

قضا را دارا نیست، بنابراین حق تکیه زدن بـر  

  این منصب را ندارد.

اما این دلیل نیز با توجه به آنچه کـه در  

رابطه با علم و آگاهی مقلد، ذیل احادیث بیان 

  شد باطل و مردود است.

  اصل عملی -1-1-4

خصوص امـام   بهاي که فقها  از جمله ادله

ــراي اخمینــی (ره) ثبــات شــرط اجتهــاد در ب

اند، اصل عدم نفوذ  هقضاوت به آن استناد کرد

حکم و والیت یک شخص نسبت بـه شـخص   

، 6، ج1423طباطبــائی یــزدي، ( دیگــر اســت

ـ   143، صص3الخمینی، ج ؛ الموسوي418ص

ــانی،  146 ــوي گلپایگـ ؛ 19، ص1401؛ موسـ

ــري،  ــبحانی، 249، ص3، ج1370منتظـ ؛ سـ

ایـن قـرار   تبیین این اصل بر ). 68، ص1376

  است:

سلطنت و والیت یک فرد بـر الـزام فـرد    

چه مقتضی  ،دیگر ـ چه مقتضی تکلیفی باشد 

هیچ تکلیفی نباشد ـ امري وضعی اسـت. امـر    

ــه کســی اســت کــه داراي  وضــعی مخــتص ب

عنـی مـوالي   باشـد، ی  سلطنت مطلقه ذاتی می

یا اینکه به کسی کـه   حقیقی، خداوند متعال،

فه قرار گرفتـه،  از سوي خداوند سلطان و خلی

مثل نبـی و وصـی، اختصـاص دارد. بنـابراین     

زمانی که بر ثبوت این والیت بـراي شخصـی   

شک کنیم، اصل عدم والیت اوسـت و خـروج   

) (رشـتی،  از اصل نیـاز بـه دلیـل قـاطع دارد    

  ).30و  29، ج اول، صص1401

) 143ــ 146، صـص 3(ج (ره)امام خمینـی 

قدر  اند که در این رابطه چنین استدالل نموده

متیقن ادله، در رابطه بـا تعیـین جانشـین در    

شرایط  زمان غیبت امام معصوم، مجتهد جامع

الشــرایط،  اســت. بنــابراین مجتهــد جــامع   

کـه  را صالحیت تکیه زدن بر منصب قضـاوت  

یک نوع سـلطنت قاضـی بـر الـزام افـراد، در      

له مورد دعواسـت، دارا مـی باشـد. حـال     ئمس

صالحیت قـرار  کنیم که آیا مقلد نیز  شک می

گرفتن بر این منصب را دارد یـا خیـر؟ اصـل    

عدم صالحیت و بـه ایـن ترتیـب عـدم نفـوذ      

(منظـور از   حکم وي در حق سایر افراد اسـت 

عدم نفوذ، عدم جواز تخلف و حرمت نقض آن 

  .است)

االصـل دلیـل   «نکته الزم به ذکر اینکـه  

اصل زمـانی دلیـل محسـوب    » حدیث الدلیل

در کـار نباشـد.    شـود کـه دلیـل دیگـري     می

بنابراین  با وجود آیات و روایاتی کـه در ایـن   

زمینه وجود دارد، اصل مذکور از دلیل بـودن  

  گردد. ساقط می

ـ       هبا توجه به آنچـه کـه در رابطـه بـا ادل

ــاوت و    ــاد در قض ــرطیت اجته ــه ش ــائلین ب ق
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ایرادهایی که بر این ادله وارد بود، ظاهراً ادلـه  

اجتهـاد بـراي    ایشان کامل نبوده و لـذا لـزوم  

  قضاوت ثابت نیست.

  عدم لزوم اجتهاد در قضاوتـ 2

جواز قضاوت مقلد مأذون بـه   -2-1

  طور مطلق

ــراي   ــاد را ب ــا شــرط اجته برخــی از فقه

قضاوت الزم ندانسته و به طـور مطلـق یعنـی    

چه در زمان اختیـار و چـه در زمـان اضـطرار     

دانند. با این همـه در   قضاوت مقلد را جایز می

نظر ایشان مقلد بـراي قـرار گـرفتن بـر ایـن      

کـه  را منصب باید اذن مجتهد جامع شـرایط  

بنابر نصوص و اجماع، جانشـین و نائـب ائمـه    

داشته باشد،  ،شود محسوب می )ع(معصومین 

وگرنه قضاوت او جایز نخواهـد بـود. از جملـه    

انـد،   فقهایی که به این مطلـب اذعـان داشـته   

، سید )15، ص40(جوان به صاحب جواهرت می

ــوي   ــدالکریم موس ــید )89، ص1408(عب ، س

ــیرازي  ــینی شـ ــد حسـ ، ج اول، 1401(محمـ

 73(صـص ري یزديئو محمدحسن حا) 22ص

ــی از    )74و  ــه برخــ ــرد. البتــ ــاره کــ اشــ

میــرزاي )57، صري یــزديئحــا(نویســندگان

قمی و فاضل نراقی را نیز از جمله فقهایی که 

داننـد،   طلق جایز میقضاوت مقلد را به طور م

اند، در حالی که از کالم میرازي قمی  نام برده

آیـد؛ بلکــه بــه نظــر   چنـین مطلبــی بــر نمــی 

رسد ایشان قائل به لزوم شرط اجتهـاد در   می

باشند و فقـط در زمـان اضـطرار و     قضاوت می

عدم دسترسی به مجتهـد بـه جـواز قضـاوت     

  اند. مقلد حکم نموده

یرزاي قمـی  براي وضوح این ادعا، کالم م

در صــورتی «آوریــم:  را مــی) 676، ص1310(

که دست بـه مجتهـد عـادل نرسـد و ممکـن      

ــد و تقصــیري هــم از   نباشــد و حــرج الزم آی

در تحصـیل   ،محتاجین به عمل نیامده باشـد 

حصـول اجتهـاد، دور    هوصول به آن بـا مرتبـ  

نیست که در این صورت هرگـاه عـالم صـالح    

د عـادلی  عادي که مسائل مرافعـه را از مجتهـ  

اخذ کرده باشد و داند به عینه این واقعـه کـه   

روي داده مطابق همان اسـت کـه از مجتهـد    

خود اخذ کرده و همچنین جمیع شـرایط آن  

را مثل شناختن عدالت براي همـه مجتهـد و   

ـ     جـا آوردن،   هغیر ذلـک همـه را مطـابق آن ب

او صحیح باشـد و الزم باشـد، اگرچـه     همرافع

ن اسـت بـه صـلح    احوط آن است که تا ممکـ 

ها که گفتیم در این  ولکن این شرط ،طی کند

شخص، فهم آن صـعوبت دارد و پیـدا کـردن    

با توجه بـه   ».چنین شخصی هم مشکل است

قیود متعددي که بـراي جـواز قضـاوت مقلـد     

نمایند و در نهایت احتیاط را در رفـع   بیان می

نماینـد،   واسـطه صـلح اعـالم مـی     هخصومت ب
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ایشان شرط اجتهاد را براي شود که  واضح می

فقـدان   دلیـل  قضاوت الزم دانسته و فقـط بـه  

مجتهد و لزوم حـرج قضـاوت مقلـد را جـایز     

  دانند. می

ـ   هفاضل نراقی نیز اگرچه به بعضی از ادل

کنـد و آنهـا را مـردود     لزوم اجتهاد اشکال می

اي را مبنی بـر   بحث، ادله هاما در ادام ،داند می

دارد و در نهایـت   لزوم شرط اجتهاد بیان مـی 

کـالم مشـهور در رابطـه بـا عـدم جـواز قــرار       

گرفتن غیرمجتهد بر منصـب قضـا را صـحیح    

  ).26، ص17، ج1419(نراقی،  داند می

  ادله جواز قضاوت مقلد -2-1-1

اي که بر قضاوت بنـا بـر    الف)اطالق ادله

داللـت  » اهللا مـا انـزل  «حق و عـدالت و  

  دارند.

بـه شـما    خداوند«سوره نساء:   58آیه ـ 

کند کـه امانـت را بـه صـاحبانش بـاز       امر می

 ،گردانید و هنگامی که بین مردم حاکم شدید

 ».بنا بر عدالت داوري کنید...

اي کسـانی کـه   «سـوره مائـده:     8آیه ـ 

در راه خـدا پایـدار و اسـتوار     ،ایـد  ایمان آورده

بوده و گواه عدالت و راستی باشید و به خاطر 

دل خــارج نشــوید، عـداوت گروهــی، از راه عـ  

تر است  عدالت کنید که عدل به تقوي نزدیک

  .«... 

اي کسـانی کـه   «سوره نساء:  135آیه ـ 

بـر اجـراي عـدالت و راسـتی      ،اید ایمان آورده

پایدار بوده و براي خدا گواهی دهید، هرچنـد  

به ضرر خودتان یا پدر و مادر و خویشان شما 

باشد و چه به حـال غنـا یـا فقـر باشـید کـه       

پـس   ،اوند سزاوارتر بر این دو حـال اسـت  خد

(در حکم و شـهادت) از هـواي نفـس پیـروي     

نکنید تا عدالت را نگاه دارید و اگر زبان را در 

شهادت بگردانید و یا از بیان حـق خـودداري   

کنید، خداوند به آنچه که انجـام مـی دهیـد،    

 » آگاه است.

هر کـس کـه   « ... سوره مائده:  47آیه ـ 

 ،کـه خداونـد فرسـتاده اسـت    بر خالف آنچـه  

(آیـات  » حکم کنـد، از فاسـقان خواهـد بـود.    

 مشابه به این آیه متعدد است).

کـه   )ع(روایت مرفوعه از امـام صـادق   ـ 

شیخ مفید در مقنعه این روایت را از امام علی 

اند، سـه   قضات چهار دسته«کند:  نقل می )ع(

دسته آنها در دوزخ و یـک دسـته در بهشـت:    

در حـالی کـه    ،م قضاوت کندکسی که به ست

کنـد در دوزخ اسـت،    داند که چنـین مـی   می

کسی که ندانسته و ناآگاهانه بـه سـتم حکـم    

در دوزخ جاي دارد، کسی که به حق  ،کند می

ولی ندانسته و ناآگاهانـه، او هـم    ،قضاوت کند

در دوزخ است، کسی که آگاهانه و به راسـتی  

ــد  ــم کن ــق حک ــا دارد. و   ،و ح ــت ج در بهش
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فرمود: قضاوت دو نوع است: حکم اهللا حضرت 

و حکم اهل جاهلیت، هر کس در حکـم خـدا   

طبق حکم جاهلیت قضاوت کـرده   ،خطا کند

است و هر کس بر خالف حکم خداي متعـال  

در حقیقت بـه خـداي    ،به دو درهم حکم کند

، 6، ج1365(طوسـی،   »بزرگ کافر شده است

؛ 4-5، صـص 3، ج1413؛ ابن بابویـه،  218ص

ــی،  ــص 101، ج1404مجلس ؛ 263-264، ص

ــی،   ــراج الطرابلس ــن الب ــص 2، ج1406اب ، ص

ــدادي،  592-591 ، 1410؛ الحــــارثی البغــ

 ).395، ص1415؛ بابویه، 722ص

این روایت و آیات مذکور، بر لزوم حکـم  

به حق و عدالت و آنچه که خدا فرو فرسـتاده  

کند که چـه   کنند، فرقی نمی است، داللت می

مقلـد، بلکـه از    کند، مجتهد یا کسی حکم می

ــه اســت  ــؤمنی پذیرفت ــر م ــی، ج ه ، 40(نجف

  ).15ص

این دلیل حتی توسط برخی قـائلین بـه   

ــت    ــده اس ــز رد ش ــد نی ــاوت مقل ــواز قض  ج

، به ایـن  )91، ص1408(الموسوي االردبیلی، 

این دسته از آیات و روایات اصـالً  «ترتیب که 

در مقام بیان شرایط و صفات قاضـی نیسـتند   

نهـا لـزوم یـا عـدم لـزوم      تا بتـوان از اطـالق آ  

اجتهاد و یا هر شرط دیگري را استفاده کـرد؛  

بلکه تنها در مقام بیان همان لـزوم حکـم بـه    

حق و عدم حکـم بـه جـور و باطـل هسـتند.      

خود شـاهد بـر   » القضاه اربعه«عالوه روایت  هب

این است که مالك، تنها حکم به حق نیست، 

بلکه امور دیگري هم الزم اسـت؛ لـذا فرمـود:    

کسی که با عدم آگاهی به حق قضاوت کنـد  «

، 3، ج1370(منتظـري،  » »نیز در آتش اسـت 

  ).260ص

ــل رد    ــوان قاب ــاید بت ــکال را ش ــن اش ای

دانست؛ بـه ایـن ترتیـب کـه حکـم بـه حـق        

مستلزم علم به حق است، زیرا تا علم به حـق  

وجود نداشته باشد، حکم بنابر آن معنا نـدارد.  

ر مـدعا داللـت   پس این ادله به طور التزامی ب

دارد. با توجه به اینکه ثابت کردیم مقلـد نیـز   

توان براي استدالل  شود، می عالم محسوب می

به جواز قضاوت مقلد به اطـالق ایـن آیـات و    

  روایت تمسک جست.

 ب) مشهوره ابوخدیجه

کـه   )ع(روایت ابوخدیجه از امام صـادق  

بپرهیزیــد از اینکــه بعضــی از شــما «فرمــود: 

یگر را نزد اهل سـتم ببرنـد،   محاکمه بعضی د

ولکن بنگرید به فردي از خودتان کـه چیـزي   

داند، پس او را در میان خـود   از قضایاي ما می

قاضی قرار دهید که من او را بر شـما قاضـی   

 »قرار دادم، پس دعواي خود را نـزد او ببریـد  

؛ طوسـی،  2و3ص، صـ 3، ج1413 (ابن بابویـه، 

 ).219، ص6، ج1365
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در ذیـل   )7، ص1328( مرحوم آشتیانی

دست  هفرماید: آنچه از حدیث  ب این روایت می

این است که مراد از علم، اعتقاد جازم  ،آید می

ثابت مطابق با واقع نیست، زیرا به این ترتیب 

رجوع به مجتهد نیز جایز نخواهـد بـود؛ زیـرا    

اکثر احکام مجتهد ظنی است، چرا که مبادي 

اسـاس،  و مدارك احکام ظنی هستند. بر ایـن  

مراد از علم به احکام شرعی، اعتقـادي اعـم از   

باشد، به این ترتیب این قضـیه   علم و ظن می

  در رابطه با مقلد نیز صادق خواهد بود.

، 40(جنکته جالب اینکه صـاحب جـواهر  

در رابطـه بــا علـم مجتهــد و مقلــد، از   )16ص

مرحوم آشتیانی یک گام جلوتر نهـاده و علـم   

قطعـی   ،شده د کسبکه از طریق تقلیرا مقلد 

و حتی بهتر از احکام اجتهادي که بـر گمـان   

  داند. استوار است، می

ممکــن اســت اشــکال شــود کــه روایــت 

مذکور در مقام بیان عدم جواز بـردن مرافعـه   

به نزد طاغوت اسـت و در تعیـین مقلـد و یـا     

پـس بـر    ،مجتهد بودن قاضـی، سـاکت اسـت   

(آشـتیانی،   کنـد  مطلوب مستدلین داللت نمی

پاســخ ایــن اســت کــه نهــی از ). 7، ص1328

بردن نزاع نزد طاغوت و حکـم بـه رجـوع بـه     

ــی از     ــت. هرکس ــده اس ــیعیان ش ــی از ش یک

توانـد مرجـع    می ،داند شیعیان که حکم را می

القضا بر ایـن نظـر    قرار گیرد. بلکه صاحب فقه

است که منظـور از علـم بـا توجـه بـه جملـه       

» دانـد  ا مـی کسی که چیـزي از قضـایاي مـ   «

(یعلم شیء من قضایانا)، علـم غیـر اجتهـادي    

  ).91، ص1408(الموسوي االردبیلی، باشد می

اشکال دیگري که بر این استدالل مطرح 

ایـن جملـه کـه     این است کـه بنـابر   ،گردیده

او را در میـان خـود حـاکم قـرار     «فرمایـد   می

این روایت داللت بـر   (فاجعلوه بینکم)» دهید

تـوان   نه قاضی مطلق. مـی  قاضی تحکیم دارد

چنین پاسخ داد که فراز دیگر روایت مبنی بر 

(فــإنی جعلتــه » مــن او را قاضــی قــرار دادم«

قاضیاً) داللت بر قاضی مطلق دارد. این حرف 

صحیح است، امـا مـا بـا دو ظهـور در روایـت      

ــی از آن دو را    ــد یک ــه بای ــه هســتیم ک مواج

ترجیح بدهیم؛ بنابر نظر صـاحب فقـه القضـا    

تـر از ظهـور    قـوي » فإنی جعلته قاضیاً«ور ظه

ــنکم« ــاجعلوه بی ــد و » ف ــی باش ــاجعلوه «م ف

به این معناست که قضاوت او را قبول » بینکم

 کنیــــد و حکمـــــش را نافـــــذ بدانیـــــد 

  ).91-92، صص 1408االردبیلی،  (الموسوي

اشکال سومی که در ایـن رابطـه مطـرح    

ایـن مشـهوره   «است عبـارت اسـت از اینکـه:    

چــون مجتهــد و غیرمجتهــد را مطلــق اســت 

حنظلـه ـ کـه      شود و مقبوله عمربن شامل می

ذکر آن در ادله مانعین گذشت ـ مقید اسـت    

شود. جمـع میـان    و فقط مجتهد را شامل می
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کند کـه ایـن مطلـق بـر آن      این دو، اقتضا می

مقید حمل شود. در نتیجه باید پـذیرفت کـه   

منظور از علمـی کـه در مشـهوره ابوخدیجـه     

یز علم مجتهد است. بنـابراین مشـهوره   آمده ن

تواند دلیل جواز قضاوت مقلـد   ابو خدیجه نمی

باشـد. پاسـخ ایـن اشـکال ـ بـا قطـع نظـر از         

حنظلـه   ایرادهایی که بر داللت مقبوله عمربن

باشد ـ این   بر عدم جواز قضاوت مقلد وارد می

است که از نظر فن اصول، مقیـد در صـورتی   

گـردد کـه از    تواند موجـب تقییـد مطلـق    می

حیث نفی و اثبات با آن مخالف باشد؛ در غیر 

این صورت ـ مانند جـایی کـه هـر دو مثبـت      

خورد و باید بـه هـر    باشند ـ مطلق تقیید نمی 

توانـد   دو عمل کـرد. بنـابر ایـن مقبولـه نمـی     

(حائري یـزدي،   »موجب تقیید مشهوره گردد

  ).69ص

  طلحه بن ج) روایت عبداهللا

خالصـه بـه شـرح    روایت مذکور به طور 

کنـد کـه    طلحه نقـل مـی   بن عبداهللا زیر است:

خطاب به وي درباره دزدي که  )ع(امام صادق

براي سرقت بر زنی وارد شده و بعد از ارتکاب 

عملی زشت و ساقط شدن جنـین او، توسـط   

آن زن به قتل رسیده بود و اولیاي مقتول بـه  

خونخواهی برخاسته بودند، فرمود: چنـان کـه   

کنم قضاوت کن، سپس فرمود:  ن میبرایت بیا

اند، دیـه   از اولیایی که به خونخواهی برخاسته

شود و چهار هـزار درهـم از    کودك گرفته می

(حـر   شـود  ترکه سارق براي زن برداشته مـی 

  ).62، ص29، ج1409عاملی، 

و صـاحب   )17، ص40(ج صاحب جواهر

ایـن روایـت را بـه     )92، ص1408( القضـا  فقه

، ج 1401( مرحـوم گلپایگـانی  عنوان دلیل، و 

انـد.   به عنوان مؤیـد ذکـر کـرده    )33اول، ص

استدالل به این روایت به این نحـو اسـت کـه    

له مورد دعوا، بـراي  ئامام با تشریح احکام مس

فردي که بنـابر ظـاهر روایـت حکـم دعـوا را      

دهد. قضـاوت   دانسته، به او اجازه قضا می نمی

ین قـرار  مقلد بنابر فتواي مجتهدش نیز بر هم

  است.  

برخی از نویسندگان بر دلیل بـودن ایـن   

انـد.   روایت بر جواز قضاوت مقلد اشکال کـرده 

اشکال اول: این روایت مربوط به یـک جریـان   

بـا  ( خاص بوده و شاید فرد مـأذون در روایـت  

توجه به اینکه کسب قوه اجتهاد در آن زمـان  

 )اند کم مؤونه بوده و اکثر اصحاب مجتهد بوده

ــ  مجتهــد له را ئبــوده و فقــط حکــم ایــن مس

دومین اشکال: ممکن اسـت  . دانسته است نمی

ــن روایــت در معنــاي      ــظ قضــاوت در ای لف

اصطالحی قضاوت استعمال نشده باشد، بلکـه  

منظور امـام از آن، بیـان حکـم شـرعی بـوده      

  ).261، ص3، ج1370(منتظري،  است
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رسد ایرادات مـذکور از دقـت    به نظر می

ده و در نتیجـــه وارد کـــافی برخـــوردار نبـــو

در پاسخ به اشکال اول باید گفـت   .باشند نمی

کننده نیز بر  همچنان که از الفاظ خود اشکال

، اجتهاد )ع(آید، با توجه به حضور معصوم  می

مصــطلح در آن زمــان وجــود نداشــته و علــم 

در حـد   بلکـه اکثـراً   ،اصحاب اجتهادي نبـوده 

وم حفظ و نقل روایات بوده است. امـا ایـراد د  

بـر ایـن اسـاس    «از جمله (ع) که مراد امام نای

(اقض علی هـذا)  » قضاوت کن ،که بیان کردم

» اقـض «قضاوت نباشـد، خـالف ظـاهر لفـظ     

  باشد. می

  مؤیدات جواز قضاوت مقلد -2-1-2

الف) فقدان دلیل مبنی بر لزوم اجتهـاد  

  در قضاوت

هیچ دلیـل قـاطعی از کتـاب و سـنت و     

ر قضاوت وجود اجماع بر شرط بودن اجتهاد د

دسـت   هندارد. تنها مطلبی که از ادله مذکور ب

آید، لزوم استناد احکام قضایی بـه مسـتند    می

و  )ع(صــحیح یعنــی علــوم ائمــه معصــومین  

 باشـــد قضـــاوت بـــه حـــق و عـــدالت مـــی 

  ).97، ص1408االردبیلی،  (الموسوي

ب) عدم حدوث اجتهاد مصطلح در زمان 

  حضور

ــه   ــا توج ــوم ب ــور معص ــه در دوره حض ب

ـ   دسـت آوردن   هدسترسی به ایشان و امکـان ب

 )ع(حکم واقعی شرع از طریق پرسش از ائمه 

نیازي به اجتهاد نبـود و اصـحاب بـه حفـظ و     

اکتفـا   )ع(و ائمـه   )ص(نقل سـخنان پیـامبر   

ــی ــد م ــی،  کردن ــص 1375(گرج -123، ص

ــدم    )122 ــت ع ــه عل ــت ب ــان غیب ــا در زم ام

، لـزوم کسـب احکـام    )ع(دسترسـی بـه امـام    

مقتضی اجتهاد بـود. بنـابراین چگونـه     شرعی،

توان ادعا نمود که احادیـث نـاظر بـر امـر      می

باشـند، در حـالی کـه اجتهـاد بـه       اجتهاد می

وجـود، بلکـه    معناي کنونی در آن زمان اصالً

ــت  ــته اس ــا نداش ــی،  معن ــوي االردبیل (الموس

  ).97، ص1408

بنابر بیان فاضل نراقی حتی ممکن است 

حضـور نیـز اجتهـاد     تا چند وقت بعد از عصر

مصطلح حادث نشده باشد. کالم ایشـان ایـن   

چنین است: کلمات اکثر قدما از ذکر مجتهـد  

باشـد و   خالی می ،و آنچه که مترادف آن است

بسیاري از ایشان در کالمشـان از لفـظ فقیـه    

اند که احتمال دارد ـ بـه ویـژه     استفاده نموده

در آن زمان ـ لفـظ فقیـه شـامل کسـی کـه        

مسائل را از روي تقلید دریافته است  برخی از

  ).24، ص17، ج1419(نراقی،  نیز بشود

  ج) قضاوت غیرمجتهد در تاریخ اسالم

از  )ص( قضات منصوب در زمـان پیـامبر  

بلکه  ،رسیدند نظر علمی به مرتبه اجتهاد نمی

شنیده بودند، به ) ص(ه که از پیامبر چبنابر آن
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ی، (نجفـ  پرداختنـد  قضاوت در میان مردم می

  ).18، ص40ج

نصب مقلد بر مقـام قضـا از    -2-2

  سوي مجتهد

له جواز یا عدم جـواز نصـب   ئبررسی مس

مقلد، مبتنی بر الزم دانستن شرط اجتهاد در 

قضاوت است، به طوري که قـائلین بـه جـواز    

قضاوت مقلد، دیگر سخنی در این بـاره بیـان   

اند؛ زیرا پاسخ ایشـان از همـان ابتـداي     نکرده

یچ بحث و استداللی، جواز اسـت.  امر، بدون ه

بر این اساس به بیان استدالل مانعین در ایـن  

  پردازیم. رابطه می

اثبات جواز یا عدم جواز نصـب مقلـد بـر    

پذیرش یـا عـدم پـذیرش دو مقدمـه اسـتوار      

است، در صـورتی کـه ایـن دو مقدمـه ثابـت      

گـردد، در   باشد، جواز نصب مقلد نیز ثابت می

رد یکــی از دو  غیـر ایــن صـورت ـ حتـی بــا     

له مـذکور، عـدم جـواز    ئمقدمـه ـ پاسـخ مسـ    

  ها به شرح زیر است: خواهد بود. این مقدمه

مقدمه اول این است کـه نصـب مقلـد از    

جایز باشد. ایـن مقدمـه ثابـت     )ع(سوي امام 

نیست؛ زیرا جواز نصب مقلد متوقف بر شرعی 

بودن قضاوت مقلد است، بـه ایـن معنـی کـه     

ــرایط    ــال از ش ــد متع ــزد خداون ــاد در ن اجته

دیگـر   ،قضاوت نباشد، زیرا اگـر چنـین باشـد   

اجازه نصـب مقلـد را بـراي قضـاوت     (ع) امام 

نــدارد. در حــالی کــه شــرعی بــودن قضــاوت 

  نه مقلد. ،بت استمجتهد ثا

مقدمه دوم (پس از مسلم گرفتن مقدمه 

ـ   )ع(اول) اینکه همه اختیارات امـام معصـوم   

غیر از آنچه که تخصـیص خـورده اسـت ـ در     

حق مجتهد نیز ثابت باشد، در حالی که ادلـه  

و مستندات قول بـه والیـت فقیـه داللـت بـر      

، 2(الموســوي الخمینــی، ج   عمــوم ندارنــد  

؛ 51ـ48ج اول، صص ،1401؛ رشتی، 118ص

؛ موســوي 12-13، صــص 1328آشــتیانی، 

ــانی،  ــص 1401گلپایگـ ؛ 38-39، ج اول، صـ

، 1419؛ نراقی، 38-39، صص 1415انصاري، 

  ).26، ص17ج

با رد این دو مقدمـه، پاسـخی جـز عـدم     

مانـد.   جواز نصب مقلد براي قضاوت باقی نمی

کنندگان، صـورتی   البته برخی از این استدالل

اند کـه فقـط در    ه و بیان داشتهرا تشریح کرد

این مورد، نصب قاضی مقلد از سـوي مجتهـد   

جایز است. آن صورت به این شرح اسـت کـه   

طرفین دعوا به مجتهـد رجـوع نماینـد، ولـی     

مجتهد به مقلد عادلی که علم فعلی به تمـام  

ال دربـاره  ؤاحکام مورد دعوا دارد یا بعد از سـ 

فته است، مورد دعوا، علم به تمام احکام آن یا

امر کند که از حقیقت واقعه جستجو کـرده و  

حکم نماید. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بنـا بـه       

استدالل این فقها، این صورت از نصـب مقلـد   
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نیز فقط به علت صدق بردن نزاع نـزد فقیـه،   

ــائی یـــزدي،  باشـــد. صـــحیح مـــی (طباطبـ

ــی،  ؛422، ص6:ج1423 ، 17ج :1419نراقـــ

  )27و 26ص

مقــام اینکــه  نکتــه قابــل توجــه در ایــن

ز اجـو قـائلین بـه   مقدمه اول مانعین در نظـر  

ثابت است. مقدمه دوم نیز چنـان کـه برخـی    

ــندگان ــی، ج نویس ــص 40(نجف ؛ 21-22، ص

بـه   )39-40، صـص  1380محمدي گیالنـی،  

انــد، ثابــت اســت. بنــابراین  آن تصــریح کــرده

ز نیازي بـه اثبـات جـواز    اجوقائلین به اگرچه 

ــد از ســوي مجتهــد، ن  ــا نصــب مقل ــد، ام دارن

مقدمات مذکور در نزد ایشان صـحیح بـوده و   

ــوب    ــد منص ــاوت مقل ــحت قض ــه ص ــم ب حک

گردد. بر این اساس نصـب مقلـد از سـوي     می

مجتهد، در نظر قائلین به جـواز مقلـد، جـایز    

است و در نظر قائلین به عدم جواز، همچنـان  

  باشد. جایز نمی

وکالت مقلد بر مقام قضـا از   -2-3

  سوي مجتهد

وکالت مقلد بر مقـام قضـا در نظـر    حکم 

فقهایی که اجتهاد را یکی از شـرایط قضـاوت   

، 2(ج و از آن جمله امام خمینی(ره) دانند می

 ، همچنان عدم جـواز اسـت  )119-120صص 

ــبحانی،  ــتی، 99، ص1376(س ، ج 1401؛ رش

، 6، ج1423؛ طباطبــائی یــزدي،  52اول، ص

ــص  ــتیانی، 427-428ص ؛ 13، ص1328؛ آش

ــري،  ــص 3، ج1370منتظـ ). 274-275، صـ

دلیل ایشان این است که وکالت در یک فعل، 

در صورتی صحیح است که اثر شرعی مقصود 

از آن فعل ، مشروط به مباشرت نباشد و اگـر  

  نه توکیل در آن فعل عقالنی نیست.

توضیح آنکه افعال بـر دو قسـم هسـتند:    

افعالی که ترتب اثر شرعی بر آنها مشروط بـه  

ل نذر و قسم، و افعالی کـه  مث ،مباشرت است

ترتیب اثر شرعی برآنهـا منـوط بـه مباشـرت     

روشـن   مانند خریـد و فـروش. کـامالً    ،نیست

است که افعال قسم اول قابلیت توکیل را دارا 

باشند، اما افعال گـروه دوم قابـل توکیـل     نمی

انـد کـه    هستند. این گروه از فقها تردید کرده

اسـت یـا    آیا قضاوت از جمله افعال گروه اول

شـود و   اینکه از افعال گروه دوم محسوب مـی 

اند که بـراي   اند. و فرموده شک را مانع دانسته

تصحیح وکالت در امر قضا هیچ دلیلی مبنـی  

بر عدم لزوم مباشرت در قضاوت وجود ندارد، 

در نتیجه وکالت در قضاوت باطل است. البتـه  

در این میان  برخی از ایشان، نیابت و وکالـت  

بعضی از مقدمات و اجزاي قضـاوت کـه    را در

 ،انـد  بر اجتهاد متوقف نیسـتند جـایز دانسـته   

 نـه و نقـل آن بـراي مجتهـد    یمثل شـنیدن ب 

  ).427، ص1423(طباطبائی یزدي، 
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اما بایـد گفـت کـه بـا توجـه بـه اینکـه        

و امـام   )ص(اصحابی که در دوره پیامبر اکـرم 

شـدند،   به مقام قضـاوت گمـارده مـی    )ع(علی

ــد نب ــدمجته ــابر آن  ،ودن ــه بن ــه از  بلک ــه ک چ

 کردنـد  شنیده بودند، قضاوت مـی  )ص(پیامبر

ــی، ج ــن موضــوع )18، ص40(نجف ــه را ؛ ای ک

قضاوت از جمله افعالی نیست که ترتب اثر در 

کنـد.   آنها منوط به مباشرت باشد، ثابـت مـی  

سـوي مجتهـد بـراي     بنابراین وکالت مقلـد از 

ــر منصــب قضــا صــحیح اســت   ــه زدن ب  تکی

). اگرچـه در  40، ص1380یالنی، (محمدي گ

اینجا باید به این نکته توجه شود که نصـب و  

اجازه مساوي با وکالت نیسـت، زیـرا ایـن دو    

ــن    ــوده و ای ــایر یکــدیگر ب ــاً مغ ــه ماهیت مقول

اختالف ماهیـت ممکـن اسـت باعـث صـحت      

یکی (نصب و اجازه) و بطالن دیگري (وکالت) 

  باشد.

ــان    -2-4 ــد در زم ــاوت مقل قض

  اضطرار

از یا عدم جواز قضاوت مقلد در زمـان  جو

اضطرار نیـز در صـورت معتبردانسـتن شـرط     

گردد. گروهـی از   اجتهاد در قضاوت مطرح می

فقها اضـطرار را عـاملی بـراي جـواز قضـاوت      

ــی ــد م ــان   غیرمجته ــی همچن ــد و گروه دانن

شـیخ   داننـد.  قضاوت غیرمجتهد را حـرام مـی  

انصاري از جمله فقهـایی اسـت کـه حتـی در     

اضطرار نیز اجتهـاد را در قاضـی شـرط    زمان 

القـدر بـه ایـن     داند، بیان این فقیـه جلیـل   می

صورت است: ظاهر این است که بنـابر اطـالق   

ادله از نصوص و اجماعات هیچ فرقی در حکم 

عدم جواز قضاوت مقلـد بـین زمـانی کـه بـه      

مجتهــد دسترســی داریــم بــا زمــانی کــه بــه 

 مجتهــد دسترســی نــداریم، وجــود نــدارد. در

فرماید: همچنـین بـر اسـاس اطـالق      ادامه می

نصوص و اجماعات، هیچ فرقی ندارد که مورد 

دعوا از آن مسائلی که به اجتهاد یا تقلید نیاز 

ا آنجـایی  یـ مثل مسائل اختالفی باشـد،   ،دارد

که مورد دعوا از مسائل غیـر اختالفـی باشـد؛    

در هر دو صورت حکـم، عـدم جـواز قضـاوت     

چنانچه مـورد دعـوا از    غیرمجتهد است. البته

مواردي باشد که در آن نیاز به اجتهاد باشد و 

به مجتهد دسترسی نباشد، امکـان حکـم بـه    

اما ایـن حکـم    ،جواز قضاوت مقلد وجود دارد

ــت   ــکال نیس ــالی از اش ــاري،  خ ، 1415(انص

  ).40ص

از اطالق کـالم عالمـه حلـی چنـین بـر      

آید که ایشـان نیـز قائـل بـه لـزوم شـرط        می

ر قاضی هم در زمان اختیار و هم در اجتهاد د

زیـــرا در کتـــاب  ،زمـــان اضـــطرار هســـتند

تحریراالحکام قضاوت کسی را کـه صـالحیت   

حتی در صورتی کـه مصـلحت    ،قضاوت ندارد

مــورد اشــکال دانســته و در  ،کنــد اقتضــا مــی
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تر به واقع  نهایت، منع وي از قضاوت را نزدیک

رسـد در   نظـر مـی   البته بـه اعالم نموده است. 

اینجا باید دقت شود که آیا هدف عالمه حلی 

احصاء تمام شرایط قضاوت و قاضی بوده است 

ـ تا در این صورت استنباط ما از کالم ایشـان  

ــاوت      ــع از قض ــواز و من ــدم ج ــر ع ــی ب مبن

غیرمجتهـد صـحیح باشـد ـ یـا اینکـه هـدف        

ایشان صرفاً بیان شـرایط عمـومی قضـاوت از    

نظـر   ، بلوغ و امثال آن بوده است. بهقبیل عقل

تر است، زیـرا ایشـان    رسد شق اول صحیح می

در کتاب ارشاد نیز به صراحت حکم بـه عـدم   

فرماید. کالم ایشـان ایـن اسـت کـه      جواز می

هیچ حکمی براي کسی که تمـامی شـرایط را   

ــت ــلحت    ،دارا نیس ــر مص ــدارد و اگ ــود ن وج

، اقتضاي چنین تولیتی بـراي او داشـته باشـد   

ــت   ــایز نیس ــم ج ــاز ه ــی، ب ، 5، ج1422(حل

-139، صـص  2؛ و ارشاد االذهـان، ج 117ص

138.(  

در مقابل این گروه از فقها، فقهایی چون 

ــی  ــق حل ــص 4، ج1409( )4(محق -864، ص

-18، صــص 1328(مرحــوم آشــتیانی ،)863

-60، صـص  1، ج1401ْ( ، میرزاي رشتی)16

ــروه)، 55 ــاحب عـ ، )430، ص6، ج1423(صـ

و شـیخ جعفـر   )676، ص1310(میرزاي قمـی 

حکم زمان اضـطرار  )102، ص1376(سبحانی

را از زمان اختیار جدا کرده و بنابر حکم عقل، 

لزوم حفظ امـوال و حقـوق و اعـراض مـردم،     

عدم جواز رجوع به طاغوت، قاعده نفی عسر و 

حرج و جلـوگیري از هـرج و مـرج و اخـتالل     

نظام و امر به معروف، قائل به عـدم شـرطیت   

  اند. زمان اضطرار شده اجتهاد در

ــه ــف    نکت ــالی از لط ــان آن خ ــه بی اي ک

کــه مرحــوم آشــتیانی و اســت ایــن  ،نیســت

میرزاي رشتی در حکم به جواز قضاوت مقلـد  

اند، به طوري که مقلد را در  تفصیل قائل شده

شبهات موضوعیه مجاز در قضـاوت دانسـته و   

ــع   ــه، وي را از قضــاوت من در شــبهات حکمی

عفر سـبحانی بـه صـحت    کنند. اما شیخ ج می

قضاوت مقلـد در هـر دو نـوع شـبهه تصـریح      

؛ 16-18، صــص 1328(آشـتیانی،   نمایـد  مـی 

ــتی،  ــص 1401رشـــ ؛ 55-60، ج اول، صـــ

  ).101، ص1376سبحانی، 

 فرجام

نظر مشهور فقهـا و امـام خمینی(ره)بـر    

لزوم شـرط اجتهـاد در قضـاوت قـرار گرفتـه      

است. ایشان ادله متعـددي از آیـات، روایـات،    

ل، اجماع و اصل عملی بـراي اثبـات قـول    عق

اند، اما ادلـه مـذکور قابـل رد     خود ارائه نموده

 بوده و تمام نیستند.

در مقابل قـول مشـهور گروهـی از     .1

فقها قائل به عدم لزوم شـرط اجتهـاد   

در قضاوت هستند، طبق ایـن نظریـه   
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قضاوت مقلد آگاه و واجد شرایط جایز 

باشد (نظـر مختـار در ایـن مقالـه      می

 همین قول است).

به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت  .2

مقلد منصوب و وکیل از سوي مجتهد 

باشد، اما بنابر قول بـه عـدم    جایز نمی

لزوم اجتهاد نصب و توکیـل مقلـد در   

 باشد. مقام قضا جایز می

چنانچه به علت توصیه اکید اسـالم   .3

ــروي    ــال و آب ــان و م ــوص ج در خص
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  ها پانوشت

نه در زمـان پیغمبـر خـدا (ص) کـه تـازه اسـالم       . «1

جدیدالتأسیس بوده و نه در زمـان امیرالمـؤمنین (ع)   
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گذشته بوده، این قدر مجتهد مطلق نداشتیم که آنهـا  

  »را براي قضا در شهرهاي مختلف نصب کنند.

  . حجیت اجماع منقول مورد بحث است.2
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را شخصـی کـه داراي   . اگر مصلحت اقتضاي قضاوت 4

تمام شـرایط نیسـت، داشـته باشـد، والیـتش منعقـد       

 شود. می
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