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چکیده
علیرغم اختالف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد ،این نکته مورد توافـ اسـت
که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد .حال یکی از پرسش هایی که ممکـن اسـت
در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطاب فتـوای هـه کسـی بـه اصـدار حکـم در
محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر ،با توجه به وجود قانون در جامعه اسالمی ،این پرسش می تواند
صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضـی مقلّـد ط ـ قـانونی کـه مطـاب فتـاوای
مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است ،از وجه شرعی برخوردار بوده ،و هنگام تعارض بین فتوا و قـانون،
وظیفه هیست؟ مطاب اقوال موجود در مسأله ،قاضی باید ط فتوای مرجع تقلیـد خـود و یـا مجتهـدی
که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد .الزمه این دو قول آن است که قضاوت بـر
م نای قانون در مورد طرفین منازعه ،در فرض عدم انط اق با یکی از این دو فتوا ،نافذ ن اشد .نگارندگان
معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه ،توانایی اث ات آنها را دارا نمی باشند و خود قائـ بـه
نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر م نای قانون را مشروع جلوه دهد.
کلیدواژه :قاضی مقلّد ،قضاوت ،قانون ،فتوا ،احکام قضایی ،مجتهد
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 -1مقدّمه
شریعت اسالم برای متصدّیان امر قضا شرایط مختلفی را درنظـر گرفتـه اسـت کـه
یکی از مهم ترین این شرایط ،شرط «اجتهاد» می باشد .مطاب نظر اکثـر فقهـای امامیـه،
قضاوت شخص غیر مجتهد مشروع ن وده و حکم وی  -هرهند به ح ّ و مطاب صـواب
باشد  -نافذ نیست.
اما متأسفانه باید گفت در زمان حاضر ،تعداد قضات مجتهد بـه مراتـب کـم تـر از
آن مقداری است که بتواند سی منازعات و پرونده های قضایی را پوشش دهد .مطـاب
آماری که توسط مرکز آمـار قـوه قضـائیه در سـال  1038منتشـر گشـته ،تعـداد قضـات
کشور تا پایان این سال 10105 ،نفر بـوده اسـتا ایـن در حـالی اسـت کـه 11311315
پرونده در واحد های قضایی فارغ از  0053831پرونده شورای ح ّ اختالف وارد شـده
است و مقدار بودجه ،تنها  18313میلیارد ریال بوده اسـت .مطـاب بیانـات نائـب رئـی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجل  ،تعداد پرونده هـای قضـایی در ایـران ،دو الـی دو و
نیم برابر استاندارد های جهانی است.
با توجه به این مشک  ،فقیهان امـامی بـه مشـروعیّت و صـحّت قضـاوت فـرد غیـر
مجتهد (مقلّد) در شرایط مزبور حکم نموده و حدود و اختیارات وی را به تفصی ذکـر
کرده اند .اما سؤالی که ممکن است در این بـین خودنمـایی کنـد آن اسـت کـه مسـتند
صدور رأی توسط قاضی مقلّد هیست؟ به ع ارت دیگر ،قاضی باید بر ط فتـوای هـه
کسی به اصدار حکم اقدام نماید؟ از طرف دیگر ،با توجـه بـه وجـود قـانون در جامعـه
اسالمی ،این پرسش می تواند صورتی جدید به خود گرفته و بیان شود که آیـا قضـات
مقلّد ،ملزم به اصدار حکم بر ط قانون می باشند؟ و در صـورت تعـارض بـین فتـوا بـا
قانون ،آیا حکم بر ط قانون  -که مطاب نظر مجتهدین مختلف تنظیم گشته  -از وجـه
شرعی برخوردار بوده ،و می تواند عملیّات قضا را نافذ جلوه دهد؟
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علیرغم اهمیت این موضوع ،متأسفانه پژوهش خاصّی در مورد این مسأله صورت
نگرفته استا به همین جهت ضروری است ابتدا به بررسـی مسـتند صـدور رأی توسـط
قاضی مقلّد بپردازیم و نظریّات موجود در مسأله را مورد واکاوی قرار دهیم و در ادامه،
تأثیر این نظریّات و نظریّه مختار را بر حجیّت حکم ط قانون بسنجیم.

 -1نظریات پیرامون مستند صدور رأی توسط قاضي مقلّد و نقد آنها
در این خصوص ،دو نظریه توسـط فقیهـان امـامی مطـرت گشـته اسـتا بـه همـین
جهت ضروری است هر دو نظریه را به صورت مجزّا تحریر کـرده و بـه بیـان نقـد آنهـا
بپردازیم.
 -1-1نظریه اول :لزوم حکم بر طبق فتوای مجتهد أعلم
اولین نظریه در خصوص مستند صدور رأی توسط قاضی مقلّد آن اسـت کـه وی
باید بر ط فتوای مجتهد أعلم -که همان مرجع تقلید خـود اوسـت -بـه اصـدار حکـم
بپردازد .آیه اهلل سـ حانی در پاسـخ بـه ایـن اشـکال کـه قضـاوت در شـ هات حکمیّـه و
موضوعیّه خالی از عملیّات افتاء به حکم کلّی و یا افتاء بـه حکـم جزئـی نیسـت و مقلّـد
عامّی ،صالحیّت افتاء را دارا نمی باشد ،شروطی را برای مقلّد در امر قضاوت ذکر مـی
کنند که یکی از آنها عم مقلّد به فتوای فقیه أعلم استا با این بیان که قاضـی مقلّـدی
که در هنگام اضطرار توسط مجتهد به امـر قضـاوت منصـوب گشـته ،تنهـا بایـد مطـاب
فتوای فقیه أعلم  -یعنی مجتهـدی کـه مقلّـد او را أعلـم مـی دانـد -حکـم کنـد و حـ ّ
قضاوت بر ط نظر مجتهد منصوب کننده یا تخییر بین آنها را ندارد ،زیرا این مـورد از
موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است (س حانی .)130/1 :1115 ،آیـه اهلل بهجـت نیـز
در پاسخ به این استفتاء که در تعارض قوانین تصویب شده در مجل

و شورای نگه ان

با فتوای مرجع تقلید ،وظیفه قاضی مقلّد هیست؟ می نویسـد« :وظیفـه مقلّـد ،رجـوع بـه
فتوای مرجع تقلید خود اوست» (بهجت .)03/1 :1115 ،آیه اهلل مکـارم شـیرازی نیـز در
پاسخ به همین سؤال ،هرهند در ابتدا عم به احتیاط را أولـی دانسـته لکـن در ادامـه بـا
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فرض ایجاد عسر و حرج ،عم قاضی مقلّد بـه فتـوای مرجـع تقلیـد خـود را در مسـائ
خصوصی رأی ح ّ دانسته و صدور حکم بر ط قوانین را تنها در مسـائ عمـومی مـی
پذیرد (مکارم شیرازی.)11/1 :1111 ،
همان طور که مشاهده می کنیم قائالن این نظریه ،دلی مشخصی را برای دیـدگاه
خود بیان ننموده اند و تنها آیه اهلل س حانی مستند آن را ذکر کرده اندا به همین جهـت،
ضروری است ق از بیان نقد ،به ذکر ههار مقدمه بپردازیم .باید گفت کـه ایـن ههـار
مقدمه نس تاً طوالنی ،هر یک قطعات نقد کلّی بر این نظریه را تشکی می دهند:
مقدّمه اول -شرطیّت اجتهاد در قاضي
هرهند اکثر فقهای امامیّه اص شرط بودن اجتهاد در قاضی را مطرت نموده اند (محق
حلّی83/1 :1135 ،ا عالمه حلّی110/0 :1113 ،ا شـهید اول38/1 :1111 ،ا شـهید ثـانی،
015/10 :1110ا مجاهد ط اط ـائی ،بـی تـا333 :ا حسـینی عـاملی ،بـی تـا3/13 :ا شـیخ
انصاری03 :1118 ،ا س زواری ،)311/1 :1110 ،لکن این دیدگاه مورد پذیرش عدّه ای
قرار نگرفته اسـت و الاقـ ّ مـی تـوان از وجـود دو دیـدگاه دیگـر در ایـن مسـأله پـرده
برداشت .مرحوم خوئی در دیدگاه تفصیلی خود ،بین قاضی منصـوب و قاضـی تحکـیم
فرق گذاشته و اجتهاد را تنها در قاضی منصوب شرط می داند (خوئی ،بـی تـا .)3/1 :a
در مقاب  ،تعداد دیگری نیز شرط مجتهـد بـودن قاضـی را از اسـا

بـی پایـه دانسـته و

دیدگاه تفصیلی را نیز نپذیرفته اند .از قائالن به این دیدگاه می توان به صـاحب جـواهر
(نجفی ،)18/13 :1131 ،میرزای قمی ط نقـ محقّـ رشـتی (رشـتی )13/1 :1131 ،و
برخی از معاصرین (مؤمن قمی31 :1111 ،ا موسوی اردبیلـی111/1 :1111 ،ا محمّـدی
گیالنی )03 :1015 ،اشاره کرد.
برای آن که در این مسأله به قول ح ّ نائ گردیم ،ناهاریم به ادلّه مراجعـه نمـوده
و داللت آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
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دلی اول :مطاب آیاتی مانند «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَانَـاتِ إِلَـَ أَهْلِهَـا وَ إِذَا
حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّا ِ أَنْ تَحْکُمُـوا بِالْعَـدْلِ» (نسـاء )85 :و روایـاتی نظیـر «الْحُکْـمُ حُکْمَـانِ
حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ َّ -وَ مَنْ أَح َْسـنُ مِـنَ اللّـهِ حُکْمـاً لِقَـوْم
یُوقِنُونَ وَ اشْهَدُوا عَلََ زَیْدِ بْنِ ثَابِت لَقَدْ حَکَمَ فِـی الْفَـرَائِ

ِ بِحُکْـمِ الْجَاهِلِیَّـهِ» (کلینـی،

 ،)131/1 :1113معیار در قضاوت ،حکم به ح ّ استا بنابراین کسی کـه خـود مجتهـد
نیست اما به احکام از طری سمع از مجتهد اطالع پیدا نموده ،صالحیّت قضاوت را دارا
می باشد (نجفی.)18/13 :1131 ،
در مقام اشکال می توان گفت که این ادلّه تنها در مقام بیان کیفیّت حکم نمـودن
هستند و نه ویژگی های قاضی (حسینی روحانی )15-11/18 :1111 ،و اگر اطالق آنهـا
را بپذیریم خواهیم گفت که این اطالق ،به واجدان شـرایط  -یعنـی علـم بـه احکـام از
طری اجتهاد  -انصراف دارد (خمینی.)111/1 :1113 ،
دلی دوم :در معت ره ابی خدیجه آمده است« :قَالَ لِی أَبُـو عَ ْـدِ اللَّـهِ( ع) إِیَّـاکُمْ أَنْ
َضـائِنَا
یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلََ أَهْ ِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلََ رَجُ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ ق َ
فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً» (کلینی .)111/1 :1113 ،مطاب این روایت ،مراد از
علم پیدا کردن به قضایای ائمه(ع) اعمّ از علم اجتهادی و غیر اجتهادی اسـتا بنـابراین
مقلّدی که از طری مرجع خود به احکام علم پیدا نموده است ،او نیز مصـداق عـالم بـه
قضایای ائمه(ع) می باشد و قضاوتش ،قضاوت بـه حـ ّ و عـدل اسـت (نجفـی:1131 ،
.)11-13/13
اشکال :علم نس ت به هیزی از قضایای ائمه(ع) ،یـا بـه فقیـه اختصـاص دارد و یـا
الاق ّ منصرف به اوست و نمی توان به اطالق کالم تمسّک کرد ،زیرا مسأله از دو حال
خارج نیست :یا فرد عامّی به فتوای فقیه در امر قضاوت تکیه می کند که در این حالت،
علم به قضایای اه بیت(ع) بر او صدق نمی کندا بلکه او علم به فتـوای فقیـه دارد کـه
طریقی به سوی احکام الهی استا و یا این که عامّی به اخ ار فقیـه از قضـایای ائمـه(ع)
در قضاوت تکیه می کند که در این حالت نیز اگرهه او مستقیماً به علوم آنها علم پیـدا
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کرده لکن قضاوت بـر ط ـ آن جـایز نیسـت ،زیـرا اهمیـت هنـین اخ ـاری از اهمیـت
حدیث مرس -که عم به آن صحیح نمی باشد  -بیشتر نیست .به عالوه اگر هـم سـند
آن صحیح باشد بازهم عم به آن جایز نیسـت ،زیـرا مصـداق عمـ بـه روایـت بـدون
فحص از مخصّص و مقیّد است (خمینی .)118/1 :1113 ،مضاف بـر آن ،ایـن روایـت،
ظاهر در علم از طری نظر و استدالل است و صدق عنوان عالم بر مقلّدی که احکـام را
از طری مجتهد به دست آورده ،ممنوع می باشدا زیرا در عرف ،به هنین شخصی عالم
گفته نمی شود (خوئی.)103 :a 1111 ،
دلی سوم :حل ی از امام صادق(ع) نق می کند« :قُلْتُ لِأَبِی عَ ْدِ اللَّهِ (ع) رُبَّمَا کَانَ
بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَهُ فِی الشَّیْءِ فَیَتَرَاضَیَانِ بِرَجُ مِنَّـا فَقَـالَ لَـیْ َ هُـوَ ذَلِـکَ
السـوْطِ» (طوسـی)110/3 :1131 ،ا بـه
ِالسـیْفِ وَ َّ
إِنَّمَا هُوَ الَّذِی یُجْ ِرُ النَّا َ عَلََ حُکْمِهِ ب َّ
امام صادق(ع) گفتم :هه بسا بین دو نفر از اصحاب در مـورد یـک امـر ،منازعـه ای بـه
وجود می آید ،پ

به قضاوت فردی از اصحاب ما رضایت می دهند .امـام(ع) فرمـود:

این از مصادی آن [یعنی :رجوع به قاضیان جور] نیست ،بلکه آنها کسانی هستند که بـه
وسیله شمشـیر و تازیانـه مـردم را بـر پـذیرش حکمشـان وادار مـی نماینـد .مطـاب ایـن
روایت ،ع ارت «رج منّا» مطل است و قاضی مجتهـد و مقلّـد را شـام مـی گـردد .از
طرف دیگر ،تنها از رجوع به قضاتی منع می کند که به اج ار ،حکمشان را بر متنـازعین
جاری می کنند و از رجوع به قاضی مقلّد نهـی صـورت نگرفتـه اسـت (نجفـی:1131 ،
.)13/13
اشکال :اوالً ،آن هه از ع ارت «لی

هو ذاک» اسـتفاده مـی شـود ایـن اسـت کـه

کالمی بین راوی و امام(ع) ق از آن وجود داشته که به دست ما نرسیده است و با این
وصف ،امکان تمسّک به اطالق مزبور وجود ندارد .ثانیاً ،این که امام(ع) بین مجتهـد و
غیر او تمایز نگذاشته به جهت آن است که در مقام بیان امر دیگری بوده است و حصـر
موجود در روایت ،حصر اضافی استا هراکه ضرورتاً رجوع به قاضیان عامّه حتی اگـر
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به شمشیر و تازیانه اج ار ننمایند جایز نیست .ثالثاً ،این امر در آن زمان معهود بـوده کـه
فقهای فریقین ،هر دو به امر قضاوت می پرداختند و همین موضـوع ،سـ ب عـدم انعقـاد
اطالق نس ت به مسأله ما می شود .رابعاً ،با قطع نظر از سه اشکال گذشته ،اطالق روایت
در صورت وجود ،به وسیله روایت مق وله1مقیّد می گردد (خمینی.)118/1 :1113 ،
دلی ههارم :قاضیان زمان پیام ر(ص) که ایشان به رجوع بـه آنهـا جهـت ترافـع و
منازعه امر کرده بودند ،همگی به مرت ه اجتهاد نرسیده بودند بلکه بـه واسـطه آن هـه از
ایشان شنیده بودند بین مردم به قضاوت می پرداختندا بنابراین ادّعای عدم جواز تصدّی
این منصب برای کسانی که احکام را به صورت مشافهه از مجتهد دریافت می کردند و
یا به تقلید از او می پرداختند ،یک ادّعای بدون دلی می باشد (نجفی.)15/13 :1131 ،
اشکال :آن هه به عنوان یک شرط در مورد قضاوت درنظر گرفتـه شـده ،صـدور
آن از ادلّه شرعیّه است و قضـات در زمـان پیـام ر اکـرم(ص) و مجتهـدان در دوران مـا
همگی بر همین طری سیر نموده اندا لکن فهم ادلّه شرعیّه و صدور آن در زمان ایشـان
بسیار راحت صورت می گرفته و در زمان ما با سختی همـراه اسـت .بـه ع ـارت دیگـر،
بین این دو عم  ،تفاوت جوهری وجود ندارد بلکـه تفـاوت تنهـا در میـزان بـذل جهـد
است .این در حالی است که قضاوت فرد مقلّـد ،از مصـدر ادلّـه شـرعیّه نیسـت اگرهـه
نهایتاً بدان ختم می شود .به ع ـارت دیگـر ،مـراد از صـدور از ایـن دو مصـدر ،صـدور
بالم اشره است و نه با واسطه مجتهد (س حانی.)53-13/1 :1115 ،
قائلین به اشتراط اجتهاد به دالیلی تمسّک کرده اند:
دلی اول :محق س زواری از ادّعای اجماع شـهید ثـانی بـر شـرطیّت اجتهـاد خ ـر
داده است (سـ زواری )331/1 :1110 ،و بـه ع ـارتی مـی تـوان یکـی از ادلّـه را اجمـاع
دانست.

 .1این روایت و نحوه استدالل به آن در سطور بعد ذکر خواهد شد.
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اشکال :اوالً ،با مالحظه کالم صاحب مسالک (شهید ثـانی )015/10 :1110 ،مـی
توان دریافت که ایشان قائ به هنین امری نیسـت و بـه همـین سـ ب ،نراقـی و صـاحب
جواهر این دلی را به علّت عدم ث وت آن نپذیرفته انـد (نجفـی13/13 :1131 ،ا نراقـی،
)11/11 :1118ا ثانیاً ،اجماع مذکور بر فرض ث وت ،مدرکی است و حجیّتی ندارد.
دلی دوم :مهم ترین دلی جهت اث ات شرطیّت اجتهاد ،مق وله عمر بن حنظله
صحَابِنَا َبیْ َنهُمَا
استا در الکافی آمده است« :سَأَلْتُ أَبَا عَ ْدِ ال َّلهِ(ع) عَنْ رَجُ َل ْینِ مِنْ أَ ْ
مُنَازَعَهٌ فِی دَیْن أَوْ مِیرَاث  ...قَالَ یَنْظُرَانِ إِلََ مَنْ کَانَ مِ ْنکُمْ مِمَّنْ َقدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ
فِی حَلَا ِلنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا» (کلینی .)381-381/11 :1113 ،وجه استدالل به
این روایت ،ع ارت «روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا» است که
به روشنی ظهور در شرطیّت اجتهاد دارد (حسینی عاملی ،بی تا3/13 :ا شیخ انصاری،
03 :1118ا یزدی3/1 :1111 ،ا موسوی گلپایگانی13/1 :1110 ،ا حسینی حائری،
)10 :1118ا زیرا این ع ارت ،داللت بر این مطلب دارد که قاضی باید اه نظر و فکر
در حرام و حالل باشد و از طرف دیگر ،مراد از نظر ،صِرف التفات سطحی نیست بلکه
حاوی امعان نظر و دقت در مطلب نیز می باشد.
اما با این وجود ،تمسّک به این روایت توسط عدّه ای (موسوی اردبیلی:1111 ،
11-35/1ا مؤمن قمی )13-31 :1111 ،مورد خدشه قرار گرفته است:
نخست آن که از ع ارت «نظر فی حاللنا و حرامنا» هنـین برداشـت مـی شـود کـه
مالک ح ّ و صحّت در قضاوت آن است که حکم قاضی ،مواف احکام ائمه(ع) باشـد
(موحّدی محب )113 :1055 ،و راه استن اط آن ،نظر در احادیث است نه اینکه حاکم،
خود ناظر و مستن ط باشدا پ

همان طور که حکم مجتهد در زمانی که مطـاب احکـام

ائمه(ع) باشد نافذ است ،حکم مقلّد نیز اگر واجد همین شرط باشد ،نافـذ خواهـد بـود.
اما به نظر می رسد کـه ایـن اشـکال وارد ن اشـد ،هراکـه ایـن برداشـت ،خـالف ظـاهر
روایت است و واضح است که روایت درصدد بیان شرایط قاضی و حاکم است.
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اشکال دیگر آن که ع ارت «عرف حاللنا و حرامنا» تنهـا حکایـت از آن دارد کـه
قاضی باید به احکام علم داشته باشد تا قضاوتش در جمیع موارد ،مطاب احکام باشـد و
این امر در مورد مقلّد نیز می تواند صـادق باشـد (مـؤمن قمـی)13 :1111 ،ا لکـن بایـد
گفت که این اشکال هم وارد نیست ،زیرا لفظ «عرف» تنها در جایی استعمال می گردد
که ساب بر آن اشت اه و اختالطی صورت گرفته باشد و مشخص است که این فع تنهـا
در مورد مجتهد صدق می کند نه مقلّد آگاه به احکام (س حانی .)13/1 :1115 ،فارغ از
آن ،بر لزوم شرطیّت اجتهاد در قاضی شواهد نیز وجود دارد که از آن جملـه مـی تـوان
به ع ارت «فالحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههمـا» (کلینـی )381/11 :1113 ،در کـالم
امام(ع) و ع ارت «أ رأیت الفقیهان عرفا حکمه مـن الکتـاب و السـنه» (همـان)381/11 :
در کالم راوی اشاره کرد.
با توجه به این مطالب می توان نتیجه گرفت که داللت مق وله عمر بـن حنظلـه بـر
شرطیّت اجتهاد در قاضی ،امر غیر قاب خدشه اسـت .از طـرف دیگـر ،ادلّـه ذکـر شـده
توسط قائلین به عدم اشتراط اجتهاد نیز توانایی اث ات این مدّعا را نداردا زیرا حتی اگـر
اطالق آنها را بپذیریم ،خواهیم گفت که این اطالق ،توسـط مق ولـه دهـار تقییـد شـده
تمسـک
است .لکن باید اشاره کرد که تعدادی از فقها به جهت اشکال بر سند روایـتّ ،
به آن را بر مطلب مذکور ممکن ندانسته اند (خوئی ،بی تا )13/1 :aا اما از آنجاکه ایـن
پژوهش سعی در بررسی سندی روایات ندارد ،لذا باید به دن ـال دلیـ دیگـری در ایـن
خصوص باشیم .جالب اینجاست که خود مستشک به سند ،راه ح ّ متقنی را ارائـه داده
است .آیه اهلل خوئی می نویسد« :قضاوت ،واجب کفایی است ،زیرا حفظ نظام متوقّـف
بر آن است .از طرف دیگر ،شکّی وجود ندارد که نفوذ حکم یک فرد بـر دیگـری بـر
خالف اص است و قدر متیقّن از آن ،نفوذ حکم مجتهد اسـت و در عـدم نفـوذ حکـم
غیر مجتهد ،وجود همین اص کفایت می کند» (همان .)5/1 :با این بیانات می تـوان بـه
این نتیجه نائ گشت که دیدگاه قائلین به اشتراط اجتهاد نه تنها مستند بـه دلیـ مسـتق ّ
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است بلکه این دیدگاه ،مطاب اص اوّلی نیز می باشد و ادلّه ذکـر شـده در مـورد عـدم
اشتراط اجتهاد هم نمی تواند مانع جریان این اص گردد.
مقدّمه دوم -نصب عامّ مجتهدان به امر قضاوت در ایّام غیبت
اگر به کلمات فقها مراجعه کنیم خواهیم یافت که همگی از نصب عامّ مجتهدان به امر
قضاوت در ایام غی ت خ ر می دهندا به همین سـ ب اسـت کـه شـیخ انصـاری ،ادّعـای
اجماع بر این امر می کند (شیخ انصاری .)11 :1118 ،باید گفت ادلّه این مسـأله عمـدتاً
همان ادلّه ای است که برای اص شرط اجتهاد در قاضی ذکر گردید و با تأم در آنهـا
می توان به این مطلب نائ گشتا به همین جهت از بیان دوباره آنها صرفنظر می کنیم.
مقدّمه سوم -شرطیّت «أعلمیّت» در قاضي
در قسمت گذشته به این نتیجـه رسـیدیم کـه در زمـان غی ـت ،فقهـای مجتهـد بـر امـر
قضاوت به نصب عامّ منصوب گردیده اند .حال در این قسمت می خـواهیم بـدانیم کـه
آیا عالوه بر اجتهاد ،أعلمیّت در قاضی نیز شرط است به گونه ای که تنها قاضی مجتهد
أعلم به این مقام منصوب گردیده باشد؟ به ع ارت دیگر ،همـان گونـه کـه در تقلیـد از
مجتهد ،رجوع به أعلم واجب بود آیا در هنگام منازعه نیز باید به قاضـی أعلـم مراجعـه
کنیم؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که دو دیدگاه در ایـن مسـأله بـین فقهـا وجـود
دارد و برای تعیین قول ح ّ باید ادلّه را موردبررسی قرار دهیم.
الف :ادلّه عدم اشتراط أعلمیّت در قاضي
برای اث ات قول عدم اشتراط أعلمیّت ،به دو دلی تمسّک شده است:
دلی اول :اگر به ادلّه نصب فقیـه بـه مقـام قضـاوت در زمـان غی ـت مراجعـه کنـیم،
خواهیم یافت که این ادلّه از اطالق برخوردارنـدا بـه گونـه ای کـه بـین قاضـی أعلـم و
قاضی غیر أعلم تفاوتی گذاشته نشده است .برای مثال ،در مق وله عمر بـن حنظلـه ،تنهـا
از رجوع بـه مجتهـد سـخن رانـده شـده اسـت و فرقـی بـین أعلـم و غیـر أعلـم در ایـن
خصوص وجود ندارد.

 89ــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  11ـ شماره  11ـ پاییز و زمستان 89

اشکال :اوالً ،این روایات تنها در مقام بیان این امـر هسـتند کـه رجـوع بـه قضـات
جور جایز نیست و به همین دلی نمی توان به اطالق تمسّک نمودا ثانیاً ،ایـن اطـالق بـه
وسیله سایر روایات ،به فقیه أعلم مقیّد خواهد شد .اما در پاسخ به اشکال اول مـی تـوان
گفت که شمول روایت نس ت به مطل مجتهد غیر قابـ انکـار اسـت (خـوئی:b1111 ،
 ) 110و اشکال دوم نیز منوط به آن است که آن روایـات صـالحیّت مقیّـد نمـودن ایـن
اطالقات را داشته باشند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
دلی دوم :سیره متشرّعه در زمان پیام راکرم(ص) و امام علی(ع) بر این امر جریان
داشته است که به مطل عارف به احکام رجوع میکردند و این سیره توسط شـارع ردع
نگردیده است.
اشکال :تمسّک به سیره ممکن نیست هراکه ممکن است از روی صُدفه و اتفـاق،
آن قاضی که بدان مراجعه می کردند ،أعلم نس ت به دیگـران در آن مکـان بـوده باشـد
(یزدی .)3/1 :1111 ،در پاسخ به این اشکال می تـوان گفـت کـه اگـر ایـن امـر محقّـ
گردیده باشد بازهم می توان گفت که رجوع به أعلم تنها در مورد قضات منصـوب بـه
نصب خاصّ از طرف پیام ر اکرم(ص) و امام علی(ع) ثابت است ،اما در مـورد قضـات
منصوب به نصب عامّ که مح ّ بحث ماست ،هیچ شکّی در جریان سیره متشرّعه بر عدم
اعت ار أعلمیّت وجود ندارد و ردعی نیز از طرف ائمه(ع) به دست ما نرسـیده اسـت کـه
اگر بود ،هرآینه به دست ما می رسید (خوئی.)118 :b 1111 ،
ب :ادلّه اشتراط أعلمیّت در قاضي
در مقاب  ،برای اث ات شرطیّت أعلمیّت در قاضی به هند دلی استناد شده است:
دلی اول :قسمت انتهایی مق وله عمر بن حنظله1و روایت موسی بن أکی 1بر لـزوم
أعلمیّت در قاضی داللت دارند.

« .1الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما» (کلینی.)381/11 :1113 ،
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اشکال :مق وله در مورد جایی است که بین دو قاضی پ

از اختالف بـین دو طـرف

منازعه در اختیار قاضی ،اختالف در حکم وجود دارد .روایت موسی بـن أکیـ نیـز در
مورد اختالف حکم دو قاضی پ

از اتفاق دو طرف دعـوی بـر حکـم نمـودن دو نفـر

است و مشخص است که این امر با مسأله ما بی ارت اط استا هراکه بحث ما در رجوع
ابتدایی به غیر أعلم و اتفاق طرفین منازعه بر حکم اوست (علوی .)033/1 :1111 ،حتی
باید گفت که این روایات به نحوی بر عدم اشتراط أعلمیّـت داللـت دارنـد ،زیـرا اگـر
رجوع ابتدایی به قاضی غیر أعلم صحیح ن ود ،امام(ع) باید از آن نهی مـی نمـود نـه آن
که به بیان ترجیحات در حالت معارضه دو حکم بپردازد.
دلی دوم :در عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشـتر آمـده اسـت« :اختـر للحکـم بـین
النا

أفض رعیّتک :برای حکم نمودن بین مردم ،بافضیلت ترین آنها را انتخاب کـن»

(سیّد رضی)010 :1111 ،ا .این ع ارت بـه روشـنی بـر شـرط بـودن أعلمیّـت در قاضـی
داللت دارد.
اشکال :اوالً ،کلمه «أفض » به معنای «أعلم» نیست تا بر مطلوب داللت کنـد ،بلکـه
به معنای ترجیح از حیث مجموعه صفاتی است که در عهدنامه بدان اشاره شـده اسـت.
ثانیاً ،روایت بر وجوب داللت ندارد بلکه به معنای ترجیح اخالقی است (خـوئی1111 ،
.)118 :b
دلی سوم :ظنّ حاص از قول أعلم نس ت به غیـر أعلـم أقـوی اسـت (شـهید ثـانی،
.)010/10 :1110
اشکال :این که اعت ار حکم از جهت ظـنّ حاصـ از آن باشـد خـود محـ ّ دعـوی
است (موسوی س زواری.)33/1 :1110 ،

«.1عَنْ أَبِی عَ ْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ :سُئِ َ عَنْ رَجُ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخ مُنَازَعَهٌ فِی حَ ّ فَیَتَّفِقَانِ عَلََ رَجُلَـیْنِ یَکُونَـانِ بَیْنَهُمَـا
فَحَکَمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا قَالَ وَ کَیْفَ یَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَکَمَ کُ ُّ وَاحِد مِنْهُمَا لِلَّذِی اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَـالَ یُنْظَـرُ إِلَـَ
أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ َّ فَیُمْضََ حُکْمُهُ» (طوسی.)031/3 :1131 ،
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حال که با ادلّه هر دو قول آشنا شدیم می توانیم به عنوان نتیجه بحث بگـوئیم کـه
ادلّه لزوم أعلمیّت نمی توانند این قول را اث ات کننـدا بنـابراین اطـالق ادلّـه نصـب عـامّ
مجتهدین به قضاوت در زمـان غی ـت  -کـه مهـم تـرین دلیـ قـائلین بـه عـدم اشـتراط
أعلمیت بود  -مقدّم خواهد شـدا و لـذا مـی تـوان گفـت کـه در زمـان غی ـت ،تمـامی
مجتهدین به منصب قضاوت منصوب گردیده اند و فرقی بین أعلم و غیـر أعلـم وجـود
نخواهد داشت.
مقدّمه چهارم -حجیّت قضاوت فرد مقلّد در مقام اضطرار
آن هه از ادلّه پیش گفته ظاهر می شود آن است که اسـتقالل مقلّـد در قضـاوت،
مطاب دستورات شرع نیستا اما با این حـال راه هـای متفـاوتی بـرای صـحّت قضـاوت
مقلّد توسط فقها ذکر گردیده است که به نظر می رسد هیچ یـک نمـی تواننـد صـحّت
قضاوت مقلّد را در ح متنازعین اث ات نمایند ،بنابراین راهـی بـر اث ـات قضـاوت او در
حال اختیار وجود ندارد .اما حال می خـواهیم بـدانیم کـه آیـا قضـاوت مقلّـد در زمـان
اضطرار نیز جایز نیست؟ آنگونه که ع ارات فقهایی که متذکّر این مسأله شده اند نشـان
می دهد ،قضاوت مقلّد آشنا به احکام شرع در حال اضطرار جایز بلکه الزم است ،لکن
هریک به ادلّه متفاوتی برای قول خود تمسّک نموده اند و ما در اینجا تنها به بیان دلیـ
خود برای اث ات این مسأله می پردازیما لکن ق از ارائه دلی الزم اسـت مقدمـه ای را
ذکر کنیم.
باید گفت که وجوب ح ّ و فص خصومات از مستقلّات عقلیّه اسـت ،زیـرا عقـ
پیش از آن به وجوب حفظ نظام حکم می کند (سیفی مازندرانی )10/1 :1118 ،و مـی
دانیم که عدم رفع نزاع بین مردم از اموری است که موجب اخـتالل نظـام خواهـد شـد.
حال اگر حکمی از جانب شرع بر وجوب اص قضاوت به دست ما برسـد ،ایـن حکـم
ارشاد به حکم عق خواهد بود.
با توجه به این مقدمه می گوئیم که رجوع به قاضی مجتهـد در حـال اضـطرار ،بـه
س ب تحقّ مقدمات ذی  -که برخی عقلی و برخی شرعی است  -الزم نمی باشد:
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مقدمه اول :ح ّ نمودن نزاع ها واجب است و باقی گذاشتن دعـاوی و عـدم بیـان
حکم آن جایز نیست ،زیرا س ب اختالل نظام و تضییع حقوق و اموال می شود.
مقدمه دوم :رجوع به قضات جور برای فص منازعات جایز نیست ،زیرا رجوع به
ج ت و طاغوت است که بـه اجمـاع فقهـا حـرام مـی باشـد و آیـه قـرآن (نسـاء )33 :و
روایات مختلفی نظیر مق وله عمر بن حنظله بر آن داللـت داردا و اگـر گفتـه شـود کـه
حرمت مراجعه به این قضات در حال اضطرار مسلّم نیست و مطاب قاعـده «الضـرورات
ت یح المحظورات» و با توجه به این نکته که هیچ ضرورتی باالتر از حفظ نظـام ،حقـوق
و نفو

نیست ،رجوع به آنها جایز است ،در پاسخ می گوئیم ارتکاب محرّمـات بـرای

حفظ نظام واج ات صرفاً در جایی متصوّر است که تنها راه حفـظ آن ،انجـام آن حـرام
باشد در حالی که در مسأله ما راه ح ّ دیگـری بـرای حفـظ واجـب وجـود دارد و لـذا
رجوع به قاضیان جور جایز نیست .و اگر بـاز هـم اشـکال گـردد کـه حفـظ واجـب در
مسأله ما منحصر در ارتکاب محرّم است هون رجوع به قاضی غیر مجتهد جایز نیسـت،
در پاسخ می گوئیم آن هه از ادلّه به دست آمده این است کـه قضـاوت مقلّـد در حـال
اختیار به جهت عدم وجود دلیلی بر آن شرعیّت ندارد نه آن کـه دلیلـی بـر حرمـت آن
وجود داشته باشد .مضاف بر آن ،اگر هنین دلیلی وجود داشته باشد ،قـدر مسـلّم از آن
در هنگام اختیار است نه اضطرار ،که مح ّ بحث ماست .اما در مقاب رجوع به طاغوت
مستقیماً در شرع حرام دانسته شده است.
مقدمه سوم :رجوع به قاضی در حالت تعسّر یا تعذّر در مورد هر منازعه کوهـک
یا بزرگ ،امری است که عاق آن را نمی پذیرد هه برسد به آن که شارع حکـیم بـدان
راضی باشد.
با توجه به این سه مقدمه می توان نتیجه گرفت کـه رجـوع بـه قضـات مجتهـد در
هنگام اضطرار نه تنها واجب و ضروری نیست بلکه جایز نیز نمی باشد.
 -1-1نقد نظریه لزوم حکم بر طبق فتوای مجتهد أعلم
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با توجه به این مقدمات نس تاً طوالنی میگـوئیم :اگـر صـاح ان ایـن نظریـه ،خـود
قائ به عدم شرطیّت اجتهاد در قاضی بودند (یعنی در فرض عـدم تحقـ مقدمـه اول)،
هرآینه مقلّدان آگاه به احکام می توانسـتند بـه امـر قضـاوت بپردازنـد و هـون علـم بـه
احکام در نزد آنان تنها از راه تقلید میسّر است ،می بایسـت مطـاب فتـوای مرجـع تقلیـد
خود (یعنی فتوای شخص أعلم) به اصدار حکم بپردازندا بنابراین با فـرض عـدم تحقـ
مقدمه اول ،این نظریه از هر گونه اشکال خالی بود .اما متأسفانه باید گفت که قائالن بـه
این نظریه ،خود حکم به شرطیّت اجتهاد در قاضی نموده اند و ما نیز اث ات نمـودیم کـه
وجود اجتهاد در قاضی ،مستند به ادلّه می باشد .حال با توجه به این مطلـب و بـا عنایـت
به آن هه در مقدمات ههارگانه فوق گذشت ،می گوئیم از آنجا که تمام مجتهـدان در
دوران غی ت به قضاوت منصوب گردیده اند (تحق مقدمه دوم) و از طرف دیگـر ،بـر
خالف امر تقلید ،أعلمیّت در قاضـی شـرط نمـی باشـد (تحقـ مقدمـه سـوم) ،بنـابراین
تفاوتی بین آنها در این خصوص وجود ندارد و همه مجتهدان می توانند در محـاکم بـه
اصدار حکم بپردازند .حال در این زمان که تعداد مجتهـدان ،کفـاف تعـداد دعـاوی را
نمی کند این مقلّدان هستند که از جانب مجتهدان به امر قضاوت منصـوب مـی گردنـد
(تحق مقدمه ههارم) و تنها وظیفه ای که دارند آن است که مطاب فتـوای مجتهـدان -
نه مجتهد أعلم -بین اطراف نزاع به امر قضـاوت بپردازنـد .بنـابراین هـیچ دلیلـی وجـود
ندارد که قضات مقلّد بر ط فتوای فقیه أعلم عم نمایند ،زیرا عمـ قضـاوت هرهنـد
متضمّن بیان فتوا در امور کلّی یا جزئی اسـت امـا مثـ مسـأله افتـاء نیسـت کـه مقلّـدان
مج ور باشند مطاب فتوای فقیـه أعلـم عمـ کننـد ،بلکـه همـان طـور کـه گفتـیم تمـام
مجتهدان به این امر منصوب گردیده اند و شرط أعلمیّت هم وجـود نـدارد .بـه ع ـارت
بهتر ،همان طور که طرفین نزاع می توانستند به هریک از مجتهدان علیـرغم اختالفشـان
در فتوا رجوع کنند ،حال که به ناهار مقلّدان به امر قضاوت منصوب شده اند ،با واسطه
ایشان می توانند به تمام مجتهدان رجوع کنند.
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از طرف دیگر ،دلیلی که در کالم آیه اهلل سـ حانی ذکـر گردیـد تنهـا در فرضـی
جاری است که م تال به شکّ باشیما با این بیان که در هنگام شـکّ در ایـن کـه قاضـی
مقلّد به فتوای هه مجتهدی عم کند ،می توانیم از لزوم رجوع به أعلم بـه دلیـ دوران
امر بین تعیین و تخییر صح ت نمـائیم .امـا بـا فـرض صـالحیّت تمـام مجتهـدین بـر امـر
قضاوت در دوران غی ت و عدم شرط أعلمیّت ،شکّی در کار نخواهد بود.
در انتها باید متذکّر شد که هدف اصلی این مطالب تنها نقد نظریه لزوم حکـم بـر
ط فتوای مجتهد أعلم استا والّا پرواضح است که قائـ شـدن بـه جـواز قضـاوت بـر
ط فتوای مطل مجتهـدین و عـدم ذکـر هـیچ قیـد و محـدوده ای بـرای آن ،م ـتال بـه
اشکال استا هراکه در کم ترین حالت ،مخالفت قطعیّه با بعضی از احکام را نتیجه می
دهد.
 -1-9نظریه دوم :لزوم حکم بر طبق فتوای مجتهد منصوب کننده
دومین نظریه در خصوص مستند صدور رأی توسط قاضی مقلّد آن است کـه وی
باید مطاب فتوای مجتهد منصوب کننده  -یعنی همان مجتهدی که او را به امر قضـاوت
منصوب کرده  -به اصدار حکم بپردازد .میرزا ح یب اهلل رشـتی کـه از معـدود کسـانی
است که به این مسأله پرداخته ،در ابتدا و در پاسخ به این پرسـش کـه آیـا وظیفـه مقلّـد
منصوب ،قضاوت بر حسب قواعد باب تقلید است و یا اخذ طری أرجح مانند موافقـت
مشهور؟ بیان می کند که وجه أقوی آن است که قاضی مقلّد برحسب قواعد باب تقلید
به اصدار حکم بپردازد ،زیرا عملیات ترجیح ،عملی نیست کـه مقلّـد بتوانـد از پـ

آن

بربیاید و اخذ طری أرجح از تکالیف کسی است که مستقیماً بـه دقـت و نظـر تکلیـف
گشته است (یعنی فقیه)ا و در ادامه روی مسأله نصب تمرکز کـرده و مطـاب آن حکـم
نموده است که قاضی مقلّد باید مطاب آن هه منصوب کننـده بـرای او مشـخص کـرده
عم کند و هون منصوب کننده ،خود مجتهد است و فتـوای سـایر مجتهـدین را فصـ
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کننده قضا نمی داند ،لذا قاضی مقلّد باید مطاب فتـوای مجتهـد منصـوب کننـده حکـم
نماید (رشتی.)30-31/1 :1131 ،
میرزای آشتیانی نیز در پاسخ به این پرسش کـه آیـا رجـوع بـه مجتهـد در هنگـام
اضطرار تنها برای اص نصب است  -هرهند قاضی منصوب ،مقلّد مجتهد دیگری باشد
 و یا برای نصب به شرط حکم نمودن بر ط نظر او؟ می نویسد« :قول مطاب صـوابآن است که بگوئیم او تنها مجاز است مطاب با فتوای مجتهد منصوب کننده بـه اصـدار
حکم بپردازد» (آشتیانی .)51/1 :1033 ،ال ته ایشان دلی خاصّی را برای این مطلب ارائه
ننموده اندا گویی ایشان نیز مانند محق رشتی ،بر عنصر نصب تکیـه نمـوده و بـه علّـت
آن که فرد منصوب از جانب فرد صاحب والیت ،بایـد عینـاً بـر ط ـ شـرایط منصـوب
کننده عم کند ،از لزوم قضاوت مقلّد بر ط فتوای منصوب کننده خ ر داده است.
باید گفت که این نظریه به مانند نظریه اول محقّ نمی باشد .برای اث ات این مدّعا
محتاجیم تا ق از آن به بیان دو مقدّمه بپردازیم:
مقدّمه اول -عدم حجیّت بخشي عنصر نصب به قضاوت فرد مقلّد
همان طور که ذی مقدمه ههارم در نقد نظریـه اول اشـاره کـردیم ،راه هـای متفـاوتی
توسط فقها جهت حجیّت بخشی به قضاوت فرد مقلّد ذکر شده است .یکـی از ایـن راه
ها تمسّک به نصب قاضی مقلّد توسط مجتهد جامع الشرایط استا بـه ایـن معنـا کـه بـه
واسطه نصب مجتهد ،قضاوت فرد مقلّد دارای حجیّت خواهد شد .باید گفت که حکـم
به جواز نصب فقیه ،متوقّف بر ث وت دو امر است :نخست آن که نصب فـی نفسـه ،امـر
جایزی باشدا به این معنا که اجتهاد به ماننـد ذکوریّـت ،شـرط شـرعی بـرای نفـوذ رأی
ن اشد ،هراکه اگر این شرط از جانب خداوند برای قاضی گذاشته شده باشد نه تنهـا بـر
مجتهد جایز نیست که مقلّد را به امر قضاوت بگمارد ،بلکه امـام(ع) نیـز نمـی توانـد بـه
این امر اقدام نمایدا و دیگر آن که هر امری را که برای امام(ع) جایز بدانیم بایـد بـرای
مجتهد نیز جایز بدانیم.
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اما امر اول محقّ نیست ،زیرا اگر به ادلّه ای کـه اجتهـاد در قاضـی را شـرط مـی
دانستند رجوع کنیم می توانیم دریابیم که این شرط ،شرط شرعی است نـه شـرطی کـه
از جانب امام(ع) به جهت شأن حکومت و والیت صادر شده استا و حتی اگر در این
امر شکّ داشته باشیم باز هم می گوئیم نتیجه شکّ آن است کـه نصـب قاضـی توسـط
مجتهد جایز نیست ،زیرا همان طور که ق الً اشاره نمودیم ،اصـ بـر عـدم حجیّـت رأی
یک نفر بر دیگری استا بلکه حتی می توان گفـت کـه بـر عـدم مشـروعیّت قضـاوت
شخص مقلّد ،دلی خاصّ نیز وارد گشته است .سلیمان بن خالد از امام صـادق(ع) نقـ
َضـاءِ الْعَـادِلِ فِـی
می کنـد« :اتَّقُـوا الْحُکُومَـهَا فَـإِنَّ الْحُکُومَـهَ إِنَّمَـا هِـیَ لِلْإِمَـامِ الْعَـالِمِ بِالْق َ
الْمُسْلِمِینَ ،لِنَ ِیّ أَوْ وَصِیِّ نَ ِیّ» (کلینـی .)301/11 :1113 ،مطـاب ایـن روایـت ،قضـاوت
تنها برای پیام ر(ص) و ائمه(ع) می باشد .و اگر اشکال گردد که بـه یقـین ،ادلّـه نصـب
مجتهدین به امر قضاوت داللت بر نافذ بودن قضاوت آنها دارد و لـذا انحصـار مـذکور
در روایت سلیمان بن خالد از بین می رود و دیگر نمی توان بدین وسـیله عـدم حجیّـت
قضاوت فرد مقلّد را اث ات نمود ،در پاسخ می گوئیم که این ادلّه ،بر روایت سلیمان بـن
خالد حاکم هستند و در موضوع آن تصرّف کرده و آن را به مجتهدان نیـز توسـعه داده
اندا بنابراین مقلّدان تحت ایـن اصـ داخـ هسـتند (خمینـی113/1 :1113 ،ا سـ حانی،
.)38-31/1 :1115
مقدّمه دوم -لزوم نصب قاضي مقلّد توسط مجتهد
آن هه از ادلّه ظاهر گردید جواز قضاوت مقلّد در هنگام اضطرار است .اما سؤالی کـه
ممکن است در اینجا مطرت گردد آن است که آیا مردم خود می توانند به نصب قاضی
مقلّد در هنگام اضطرار قیام نمایند و یا این که الزم است نصـب مقلّـد از ناحیـه مجتهـد

صورت بگیرد؟1

 .1باید توجه داشت که مراد از نصب در اینجا غیر از آن هیزی است که در مقدمه اول ذکر شد .مراد از نصب
در مقدمه اول آن است که عنصر نصب به تنهایی بتواند به قضاوت شخص مقلّد حجیّت بخشد و منوط به تحقّ
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آن هه از کالم بعضی از فقها به دست میآید این است کـه از بـاب قـدر متـیقّن،
لزوم نصب مقلّد از جانب مجتهد الزم استا به این بیـان کـه احتمـال مـدخلیّت نصـب
مجتهد در حالت اضطرار -با توجه به امکان آن  -وجود دارد و به واسطه ایـن احتمـال،
عق مستق ّ به عدم جواز اختیار مردم در نصب قاضـی مقلّـد حکـم مـی کنـد (رشـتی،
31-33/1 :1131ا آشتیانی53/1 :1033 ،ا س حانی .)131/1 :1115 ،به بیان بهتر ،این که
عق به جواز قضاوت مقلّد در هنگام اضطرار حکم می کند ،تنها به جهت آن است که
حفظ نظام متوقّف بر آن می باشد و فرض آن است که فرقـی بـین نصـب مقلّـد توسـط
مجتهد یا استقالل او در قضاوت برای حصول غرض حفظ نظام وجود ندارد ،امـا هـون
احتمال مدخلیّت نصب وجود دارد و انجام آن نیز ممکن است ،پـ

قـدر متـیقّن لـزوم

نصب می باشد.
اما به نظر می رسد این دلی م تال به اشکال است ،زیرا دانستیم که در زمان غی ـت
تنها مجتهدین به امر قضاوت منصوب گشته اند و بـه جهـت تحقّـ اضـطرار و وجـوب
حفظ نظام ،شرط اجتهاد منتفی گشته و مقلّد آگاه به احکـام نیـز صـالحیّت قضـاوت را
دارا می باشدا اما این که بخواهیم به صِرف وجود مزیّـت ،شـروطی را بـه حکـم جـواز
قضاوت مقلّد اضافه کنیم ،این قول بدون دلی خواهـد بـود ،زیـرا در صـورت پـذیرش
آن ،کار به همین مقدار متوقّف نخواهد شد بلکه لزوم نصب از جانب مجتهد أعلـم نیـز
ط این بیان می تواند به عنوان قدر متیقّن ذکر گردد .اما با این وجود ،مـی تـوان دلیـ
دیگری را بر لزوم نصب بیان نمود و آن تمسّک به مسأله والیت مجتهد بر امور حسـ ی
است .مراد از امور حسـ ی امـوری هسـتند کـه مطلوبیّـت تحقّـ آنهـا در خـارج احـراز
گردیده و شارع قطعاً به اهمال و تعطی آن راضی نیست (عراقـی )31 :1111 ،و قریـب
به اتفاق فقهای امامیه والیت مجتهد بر آن را ثابت دانسته اندا با این تفاوت که عـدّه ای

اضطرار ن اشدا اما مراد از نصب در اینجا آن است که در هنگام تحقّ اضطرار ،آیا نصب شخص مقلّد به
قضاوت ،از جانب مجتهد ضروری است و یا این که مردم خود می توانند هر مقلّدی را به امر قضاوت بگمارند؟
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آن را منحصر به موارد محدودی نظیر والیت بر افراد صـییر و دیوانـه بـدون سرپرسـت
دانسته اند (خراسانی33 :1133 ،ا حکیم ،بی تا033 :ا خوئی ،بی تا  )81/8 :bو عـدّه ای
آن را در مفهوم عامب و کلّی بکار برده اند (ت ریزی)13-03/0 :1113 ،ا حال اگر قائ
به برداشت دوم شویم و یا این که اصالً فقها را بر امور عامّه دارای والیت بـدانیم ،یقینـاً
برای ایجاد نظـم و جلـوگیری از اخـتالل نظـام ،نصـب مقلّـد از جانـب فقیـه بـرای امـر
قضاوت ضروری خواهد گشت .مطاب این برداشت ،نصب قضات مقلّد آگاه به احکام
در زمان کنونی که تعداد مجتهدین برای ح ّ مرافعات کافی نیست و حکومت اسـالمی
نیز تشکی گردیده ،بر عهده ولیّ فقیه خواهد بود و سایر مجتهدین از باب این که فقیـه
دیگر  -یعنی ولیّ فقیه -به انجام آن اقدام نموده ،ح ّ نصـب نخواهنـد داشـت .بنـابراین
تمسـک بـه
مسأله نصب صرفاً برای ایجاد نظم و جلوگیری از اختالل است ،نه به جهت ّ
قدر متیقّن.
 -1-9نقد نظریه لزوم حکم بر طبق فتوای مجتهد منصوب کننده
در صورتیکه صاح ان نظریه ،خود قائ به حجیّـت بخشـی عنصـر نصـب باشـندا
یعنی حتی در حال عدم وجود اضطرار ،نصب مقلّد از ناحیـه مجتهـد را حجیّـت بخـش
قضاوت او بدانند ،هرآینه باید بگوئیم که این قول ،قول ح ّ می باشدا لکن از آنجا کـه
قائالن به این نظریه ،خود منکر این مطلب هستند بنابراین نظریـه مزبـور از ایـن راه قابـ
اث ات نیست .ما نیز خود در مقدمه اول بیان کردیم که عنصر نصب نمی توانـد قضـاوت
مقلّد در حال عدم وجود اضطرار را مشروع گرداند .با قطع نظر از این مطلب میگـوئیم
همان طور که مشاهده نمودیم مهم ترین دلی این نظریه آن است که لزوم نصـب مقلّـد
از جانب مجتهد ایجابکننده آن است که مقلّد منصوب ،بر ط نظـر منصـوب کننـده
عم کندا به این معنا که هر منصوبی می بایست مطـاب اذن و دسـتور منصـوب کننـده
تمسـک
ّ
عم نماید ،اما مطاب آن هه در مقدمه دوم توضیح دادیم نصب مقلّد به دلیـ
به قدر متیقّن نیست بلکه از باب امور حس ی و جهت دفع اختالل نظـام ضـروری گشـته
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استا بنابراین لزومی در ت عیّت مقلّد منصوب از مجتهد منصوب کننده وجود نـداردا و
به همین دلی است که ما در این پژوهش از ترکیب «قاضی مأذون» استفاده نکـردیم تـا
دهار این سوء برداشت نگردیم که مقلّد باید بر ط اذن مجتهد و سـعه و ضـی آن بـه
قضاوت بپردازد.
 -1-9نظریه مختار (صحّت اصدار حکم بر طبق فتوای مطلق مجتهدین)
تا به حال به این نتیجه نائ گشتیم که دو نظریه موجود در باب مستند صدور رأی
توسط قاضی مقلّد ،م تال به اشکاالت عمده هستندا اما با این وجـود ادّعـا مـیکنیم کـه
می توان نظریه سومی را در این بین اتّخاذ نمود که م تال بـه اشـکاالت مـذکور ن اشـد و
آن ،نظریه صحّت اصدار حکم بر ط فتوای مطل مجتهدین با شرط هماهنگی است.
هرهنــد ایــن نظریــه از خــالل مقــدّمات ذکرشــده ذیــ دو نظریــه پــیش گفتــه
قاب شناسایی است اما ضروری است این مقـدمات را در کنـار یکـدیگر ذکـر کنـیم تـا
م انی این نظریه به درستی روشن گردد .بر ط ـ ایـن نظریـه ،قضـات مقلّـد مـی تواننـد
مطاب فتوای تمامی مجتهدین  -به نحـو البشـرط -بـه اصـدار حکـم بپردازنـد و از ایـن
حیث ،هیچ محدودیّتی وجود ندارد تا مطاب فتوای مجتهـد منصـوب کننـده یـا مجتهـد
أعلم به ح ّ نزاع اقدام نمایندا بلکه حتی باید گفت که قضات مقلّد می توانند ت عیضاً به
اصدار حکم بپردازندا به این معنا کـه در خصـوص یـک مسـأله ماننـد بـاب جزائیـات،
مطاب نظر یک مجتهد و در خصوص باب اموال ،مطاب نظر مجتهد دیگر عمـ کننـد،
زیرا همان طور که ذی مقدمات اشاره کردیم تمامی مجتهدین در زمـان غی ـت بـه امـر
قضاوت منصوب شده انـد و از طـرف دیگـر ،أعلمیّـت نیـز در قضـات شـرط نیسـت و
رجوع به أعلم تنها در امر افتاء ثابت شده اسـت .بـا توجـه بـه ایـن دو مطلـب مـی تـوان
برداشت نمود که فارغ از اص لزوم مجتهد بودن قاضی ،مستند صدور رأی نیـز بایـد از
روی اجتهاد حاص شده باشد .حال در زمانه حاضر که تعداد دعاوی به مراتب بیشتر از
تعداد مجتهدین است ،اص لزوم مجتهد بودن قاضی منتفی گشته اما لـزوم صـدور رأی
بر ط فتوای برآمده از اجتهاد همچنان به قوّت خود باقی است .حال این سـؤال ایجـاد
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می شود که آیا مستند صـدور رأی بـرای قضـاوت قاضـی مقلّـد ،اختصـاص بـه فتـوای
شخص خاصّی دارد؟ در پاسخ میگوئیم اوالً ،صدور رأی بر ط ـ نظـر مجتهـد أعلـم،
بدون دلی است زیرا أعلمیّت در قاضی شرط نیست .ثانیاً ،دلی ذکرشده در بـاب لـزوم
صدور رأی بر ط فتوای مجتهد منصوب کننـده صـالحیّت اث ـات ایـن امـر را نـداردا
هراکه لزوم نصب از باب تمسّک به قدر متیقّن نیست تا دائر مـدار سـعه و ضـی اذن او
باشد بلکه از باب والیت حاکم بر امور حس ی و جهت حفظ نظام ضروری گشته است.
اما ممکن است اشکالی در این بـین خودنمـایی کنـد ،هراکـه دلیـ مـذکور تنهـا
داللت بر این مطلب دارد که قاضی مقلّد می تواند مطاب نظر هـر مجتهـدی بـه اصـدار
حکم بپردازد اما این که بخواهد در خصوص یک مسأله مثالً دعـاوی کیفـری بـر ط ـ
نظر یک مجتهد عم کند و در خصوص مسأله دیگری مانند دعاوی حقـوقی بـر ط ـ
نظر مجتهد دیگر به اصدار حکم بپردازد ،این قول بدون دلیـ اسـت .بـه ع ـارت بهتـر،
ت عی

در مستند صدور رأی برای قاضـی مقلّـد ،فاقـد دلیـ مـی باشـد .در پاسـخ مـی

گوئیم شاید در بدو امر این اشکال خالی از قوّت ن اشد ،زیـرا اطـالق ادلّـه ای کـه بیـان
کننده شرط اجتهاد در قاضی هستند انصراف دارند به این که قاضی مجتهد باید بر ط
اجتهاد خویش قضاوت نماید و ح ّ ندارد مطـاب فتـوای مرجـع تقلیـد متنـازعین حکـم
کند ،1لکن اگر دقت کنیم خـواهیم یافـت کـه نمـی تـوان بـه واسـطه انصـراف مزبـور،
ت عی

در مستند صدور رأی بـرای قاضـی مقلّـد را بـی دلیـ قلمـداد کـردا زیـرا بـین

قضاوت قاضی مقلّد ،با قضاوت قاضی مجتهد تفاوت جوهری وجود دارد .توضـیح آن
که مطاب آن هه در مقدمات ذکر شد شخص مقلّد تنها در حالت اضطرار می تواند بـه
 . 1ال ته باید گفت عدّه ای هنین قضاوتی را صحیح می دانند و برای آن به صحّت قضاوت علیه مخالفین مذهب
تشیّع بر ط نظر خودشان تمسّک می کنند (صفحه اینترنتی/قائینی/آخرین مشاهده )1033/13/1 :اما این استدالل
صحیح نیست و قیا

مذکور ،مع الفارق است ،زیرا صحّت هنین قضاوتی همان گونه که ذی قاعده الزام به

تفصی بیان شده ،تنها در صورتی است که یکی از متنازعین ،از مذهب تشیّع باشد و قضاوت قاضی بر ط
مخالفین ،به ضرر آنها تمام شود (سیفی مازندرانی.)13/1 :1118 ،

نظر
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امر قضاوت اقدام کند و این مطلب حکایت از آن دارد که وی بـه جهـت عـدم داشـتن
اجتهاد ،تنها باید نقش یک کارشنا

را ایفاء کنـدا یعنـی بـا در نظـر گـرفتن شـواهد و

قرائن موجود در پرونده و با استناد به قضایا و گزاره های فقهـی کـه در اختیـار او قـرار
داده شده (یعنی همان فتوا یا قانون) ،به اصدار حکم بپردازد ،بنابراین الزام او بـر اسـتناد
به فتاوای یک مجتهد خاصّ ،بدون دلی است.
در انتها توجه به دو نکته ضروری به نظر می رسد:
نکته اول :ت عی

در مستند صدور رأی برای قاضی مقلّد ،بدون قید و شرط نیست بلکه

همان طور که اشاره شد منوط به هماهنگی اسـتا بـه گونـه ای کـه مخالفـت قطعیّـه بـا
بعضی از احکام الزم نیاید .به ع ارت بهتر ،این مسأله دقیقاً مانند مسأله ت عی

در تقلیـد

است که در صورت تساوی بین دو مجتهد ،جایز است در بعضـی از مسـائ از یکـی ،و
در بع

دیگر از دیگری تقلید کرد ،با این شرط که مسائ با یکـدیگر ارت ـاط نداشـته

باشند (بهجت.)13/1 :1115 ،
نکتـه دوم :قائـ شــدن بـه جـواز رجـوع بـه فتــوای مطلـ مجتهــدین ،مسـتلزم «تــرجیح
بالمرجّح» نیست ،زیرا این اشکال تنها در جایی متصـوّر اسـت کـه از ابتـدا علـم داشـته
باشیم که فقط یک احتمال از احتماالت موجود ،صحیح اسـت و بخـواهیم از بـین ایـن
هند احتمال ،یکی را بدون هیچ گونه مرجّحی اختیار کنیما لکن در مسـأله مـا ،رجـوع
به فتوای تمام مجتهدین صحیح است همان گونه که در غیر شرایط اضطرار ،رجـوع بـه
تمام قضات مجتهد  -علیرغم اختالفشان -صحیح می باشد.

 -9امکان سنجي حجیّت عمل به قانون بر طبق نظرات سه گانه
در قسمت گذشته به بررسی اقوال موجود در مسأله پرداختیم و دانستیم کـه ادلّـه،
توانایی اث ات لزوم حکم بر ط نظر مجتهد أعلم یا مجتهد منصوب کننـده را دارا نمـی
باشند و بیان کردیم که قاضی مقلّد می تواند مطاب نظر هریک از مجتهدین بـه اصـدار
حکم بپردازد .حال در این قسمت قصد داریـم تـأثیر عملـی نظـرات سـه گانـه فـوق در
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جهت حجیّت سازی عم به قانون و نیز الـزام نمـودن قضـات مقلّـد بـر عمـ بـه آن را
موردسنجش قرار دهیم.
مطاب نظریه اول ،قضاوت قاضی مقلّد بر م نای قانون ممکن نیست و نمی تواند از
حجیّت شرعی برخوردار باشد و به تناسب ،اج ار نمودن قضات بر اصدار حکم بر ط ـ
قانون نیز صحیح نیستا هراکه ممکن است بین نظر مرجع تقلید قاضی مقلّد با دیـدگاه
منعک

شده در قانون ،تفاوت وجود داشته باشد و کثرت مراجع تقلید در عصر حاضـر

نیز احتمال وجود تعارض بین این دو را دو هندان می کندا بنابراین الزمـه ایـن نظریـه،
ع ث گشتن عملیات قانونگذاری و عدم وحدت رویّه در قضـاوت مـی باشـد .شـاید بـه
همین دلی باشد که آیه اهلل مکارم شیرازی که خود قائ به ایـن نظریـه اسـت ،بـه لـزوم
ح ّ این مشک توسط قوه قضائیه توصیه أکید کرده و بیان می کنند« :قـوه قضـائیه بایـد
این تضادّ (تضادّ بین فتوای مرجع تقلید قاضـی مقلّـد بـا قـانون) را حـ ّ کنـد و اینگونـه
پرونده ها را به دیگرى ارجـاع دهـدا زیـرا قاضـَ نمـی توانـد بـرخالف فتـواى مرجـع
تقلیدش حکم کند» (مکارم شیرازی.)13/0 :1111 ،
در خصوص نظریه دوم باید گفت که اگر به مانند صاح ان این نظریه ،نصب مقلّد
به امر قضاوت را از باب تمسّک به قدر متیقّن الزم بدانیم ،الزمه اش آن اسـت کـه هـر
مجتهدی بتواند به امر نصب قیام نماید و نتیجه این کار ،تعـارض فتـوا بـا قـانون خواهـد
بود هراکه تمامی قوانین لزوماً بر اسـا

رأی مجتهـدان منصـوب کننـده تنظـیم نگشـته

است و تعدّد مراجع تقلید نیز احتمال بـروز هنـین تعارضـی را بسـیار بـاال خواهـد بـرد.
بنابراین مقتضای این نظریه  -با توجه به مستند آن  -عدم حجیّت عم به قـانون و عـدم
صحّت اج ار قضات مقلّد بر عم بر ط قانون اسـت .امـا در صـورتی کـه نصـب را از
باب امور حس ی ضروری بدانیم – همـان گونـه کـه مـا در مقدمـه دوم هنـین امـری را
اث ات نمودیم -دیگر تعارض فتوا با قانون رخ نخواهـد داد ،زیـرا تمـامی قضـات مقلّـد
مطاب دستور حاکم به قضاوت منصوب گشته اند و قانون نیـز مـی توانـد مطـاب فتـوای
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حاکم تنظیم گردد 1.بنابراین نظریه دوم از این حیث نس ت بـه نظریـه اول دارای مزیّـت
می باشد.
اما در خصوص نظر مختار ،هرهند اص قضاوت بـر ط ـ قـانون ،دارای حجیّـت
است هراکه قانون حتماً مطاب فتوای یکی از مجتهـدین تنظـیم شـده اسـت ،لکـن بایـد
ب ینیم آیا امکان الزام قضات مقلّد بر عم بر ط قانون وجود دارد؟ هراکه اگر قائ به
عدم آن شویم ،این امکان برای قضات مقلّد وجود دارد که بر ط نظر هر مجتهدی بـه
اصدار حکم بپردازند و نتیجه آن ،تشتّت در آراء ،عـدم ایجـاد وحـدت رویّـه و بیهـوده
گشتن قانونگذاری است .در پاسخ به این سؤال می گوئیم امکـان هنـین الزامـی کـامالً
متصوّر است ،زیرا اوالً ،بدون هیچ شکّی تأمین نظـم جامعـه و جلـوگیری از اختالفـات
قضایی امری ضروری استا ثانیاً ،عملیات قانونگذاری نیز جهت نیـ بـه همـین هـدف
صورت گرفته استا و ثالثاً ،قانونگذاری یکی از امـور عمـومی اسـتا بنـابراین حـاکم
جامعه اسالمی  -بنا به والیتی که دارد -می توانـد جهـت ایجـاد وحـدت رویّـه در امـر
قضاوت ،قضات مقلّد را بر عم بر ط قانون الزام نماید.

نتیجه گیری
در خصوص این که قاضی مقلّد باید مطاب فتوای هه کسـی بـه اصـدار حکـم در
دادگاه ها بپردازد ،دو قول وجود دارد .مطاب قول اول ،قاضی مقلّد باید بر م نای فتوای
مرجع تقلید خود به امر قضاوت بپردازد و ح ّ قضـاوت بـر ط ـ نظـر مجتهـد منصـوب
کننده یا تخییر بین آنهـا را نـدارد و مطـاب قـول دوم ،وی ملـزم اسـت بـر ط ـ فتـوای
مجتهدی که او را به امر قضاوت منصوب نموده عم نماید .فارغ از آن کـه ادلّـه ارائـه
شده توسط صاح ان این دو نظریه توانایی اث ات آنها را دارا نمی باشد باید گفت الزمـه
 .1ال ته همانطور که در نقد این نظریه بیان کردیم ،هرهند نصب قضات مقلّد از سمت حـاکم ضـروری اسـت امـا
این امر مستلزم لزوم اصدار حکم بر ط نظر فتوایی حاکم نمی باشدا بنابراین عدم بروز تعارض بین فتوا بـا قـانون
تنها در حالتی متصور است که بر ط ادله صاح ان این نظریه سیر نماییم.
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هریک از این دو قول آن است که قضاوت قاضی مقلّد بـر ط ـ قـانون صـحیح ن اشـدا
هراکه در خصوص دیدگاه اول ممکن است بین نظر مرجع تقلید قاضی مقلّد با دیدگاه
منعک

شده در قانون ،تفاوت وجود داشته باشد و کثرت مراجع تقلید در عصر حاضـر

نیز احتمال وجود تعارض بین این دو را دوهندان مـی کنـد .در خصـوص دیـدگاه دوم
نیز باید گفت از آنجا که مطاب ادله قائالن به این نظریه ،هر مجتهدی می توانـد بـه امـر
نصب قیام نماید نتیجه این کار ،تعارض فتوا با قـانون خواهـد بـود ،زیـرا تمـامی قـوانین
لزوماً بر اسا

رأی مجتهدان منصوب کننده تنظیم نگشته است.

لکن مطاب دیدگاه مختار ،قضات مقلّد می توانند در دادگاه ها بـر م نـای فتـاوای
تمامی مجتهدین  -به نحو البشرط -به اصدار حکم بپردازندا زیرا تمـامی مجتهـدین در
زمان غی ت به امـر قضـاوت منصـوب گردیـده انـد و از طـرف دیگـر ،أعلمیّـت نیـز در
قضات شرط نیست و رجوع به أعلم تنها در امر افتاء ثابـت شـده اسـت .ایـن دو مطلـب
حکایت از آن دارد که فارغ از اص لزوم مجتهد بودن قاضی ،مسـتند صـدور رأی نیـز
باید از روی اجتهاد حاص شده باشد .اما از آنجاکه در زمانه حاضر ،تعـداد دعـاوی بـه
مراتب بیشتر از تعداد مجتهدین است ،اص لزوم مجتهد بودن قاضـی منتفـی گشـته امـا
لزوم صدور رأی بر ط فتوای برآمده از اجتهاد همچنان بـه قـوّت خـود بـاقی اسـت و
دلیلی نیز بر اختصاص آن به مجتهد معیّن و مشخصی وجود نـدارد .مطـاب ایـن نظریـه،
هرهند اص قضاوت بر ط قانون دارای حجیّت است هراکه قانون الّـا و البـدّ مطـاب
فتوای یکی از مجتهدین تنظیم شده است اما این امکان برای قضـات مقلّـد وجـود دارد
که به قانون عم ننمایند و بر ط نظر مجتهد دیگری به قضاوت بپردازند و نتیجـه آن،
بروز تشتّت در آراء است .لکن باید گفت حاکم جامعه اسالمی می تواند جهـت ایجـاد
نظم و وحدت رویّه ،اص عم بـه قـانون را از بـاب حکـم حکـومتی ،الزامـی نمایـد و
مانعی نیز از این کار وجود نداردا برخالف دو نظریه فوق که حکم حکومتی نیـز نمـی
تواند مشروعیّت بخش آنها باشد.
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 خوئی ،سید ابوالقاسم (1111ق  ،)bفقه الشیعه -االجتهاد و التقلید ،چ ،0قم :نوظهور. -خوئی ،سید ابوالقاسم (بی تا  ،)aمباني تکمله المنهاج ،ج ،1نجف :مط عه اآلداب.
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 خوئی ،سید ابوالقاسم (بی تا  ،)bمصباح الفقاهه ،ج ،8بی جا :بی نا. رشتی ،میرزا ح یب اهلل (1131ق) ،کتاب القضاء ،ج ،1قم :دار القرآن الکریم. س حانی ،جعفر (1115ق) ،نظام القضاء و الشهاده في الشریعه اإلسالمیه الغرّاء ،ج ،1قم:مؤسسه امام صادق(ع).
 س زواری ،محمدباقر (1110ق) ،کفایه األحکام ،ج ،1قم :مؤسسه النشر االسالمی. سیفی مازندرانی ،علی اک ر (1118ق) ،مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهیّه األساسیه،ج1و ،1قم :مؤسسه النشر االسالمی.
 ط اط ائی یزدى ،سید محمدکاظم (1111ق) ،تکمله العروه الوثقى ،ج ،1قم :داورى. طوسی(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (1131ق) ،تهذیب األحکام ،ج ،3چ ،1تهران :دار الکتباإلسالمیه.
 عاملی(شهید اول) ،محمد بن مکّی (1111ق) ،الدروس الشرعیه في فقه اإلمامیه ،ج ،1چ ،1قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 عراقی ،ضیاء الدین (1111ق) ،کتاب القضاء ،قم :مؤسسه معارف اسالمی امام رضا(ع). علم الهدی(سید رضی) ،محمد بن حسین (1111ق) ،نهج البالغه ،قم :مؤسسه نهج ال الغه. علوی ،سید عادل (1111ق) ،القول الرشید في االجتهاد و التقلید ،ج ،1قم :کتابخانه آیه اهللالعظمی مرعشَ نجفَ(ره).
 قائینی ،محمد( http://mobahesat.ir/9896 ،آخرین مشاهده.)1033/13/1 : کلینی ،محمد بن یعقوب (1113ق) ،الکافي ،ج1و ،11قم :دار الحدیث. مجاهد ط اط ائی ،محمد بن علی (بی تا) ،کتاب المناهل ،قم :مؤسسه آل ال یت(ع). محمّدی گیالنی ،محمد ( ،)1015قضا و قضاوت در اسالم ،تهران :سایه. مکارم شیرازی ،ناصر (1111ق) ،استفتائات جدید ،ج1و ،0چ ،1قم :مدرسه امام علَ بن ابَطالب(ع).
 موحّدی محب ،مهدی ( ،)1055اجتهاد قاضي در نظام قضایي ایران ،مطالعات فقه و حقوقاسالمی.118-118 ،1 ،
 موسوی اردبیلَ ،سید ع دالکریم (1111ق) ،فقه القضاء ،ج ،1چ ،1قم :مؤسسه النشر لجامعه المفید. موسوی س زواری ،سید ع داألعلی (1110ق) ،مهذّب األحکام في بیان الحالل و الحرام،ج ،1چ ،1قم :مؤسسه المنار -دفتر حضرت آیه اهلل.
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 موسوی گلپایگانَ ،سید محمدرضا (1110ق) ،کتاب القضاء ،ج ،1قم :دار القرآن الکریم. مؤمن قمی ،محمد (1111ق) ،مباني تحریر الوسیله -القضاء و الشهادات ،تهران :مؤسسه تنظیمو نشر آثار امام خمینَ(ره).
 نجفی(صاحب جواهر) ،محمدحسن (1131ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج،13چ ،1بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 -نراقَ ،ملّا احمد (1118ق) ،مستند الشیعه في أحکام الشریعه ،ج ،11قم :مؤسسه آل ال یت(ع).
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