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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﻃراحی الگوﻯ بومی پيشــرفت كشور و تعيين مباني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت بايد با
مشــاركت گسترده و حﻀور همه جانبه دانشــمﻨدان ،محققان ،نﺨبگان دانشگاهي و حوزوي و
جوانان اين مرز و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشته ،پيشرفتي همه جانبه و پايدار
خواهد بود كه مباني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
با توجه به ﺿرورﺕ توليد دانﺶ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعی در اين حوزه ،مركز الگوي اسالمي ايراني
پيشــرفت در نﻈر دارد آثاري را در ﻗالﺐ تکنگاشــتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد .تکنگاشت
نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مبسوﻁ است كه توسﻂ يک پﮋوهشگر خبره در يک موﺿوﻉ خاﺹ
مرتبﻂ با الگوﻯ اسالمی ايرانی پيشرفت نگاشته ميشود .تکنگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد
فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده با پردازش و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و
افزودن يافتههاي پﮋوهشي جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تازهاي را در زميﻨه
مورد بررسي ميگشايد.
سلسه تکنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالش جمعي از اســتادان ،انديشمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوزوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارش ،ارزيابي ،ويراستاري ،تدوين و انتشار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
اســت و در اختيار ﺻاحﺐنﻈــران ﻗرار میگيــرد .در پايان از مســاعدﺕها و تالشهاي ارزنده
نويسﻨدگان تکنگاشتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشي كه ما را در تهيه ،تدوين و
انتشار اين سلسه ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق
هاي نو و روشــﻨي را در پيﺶ ﭼشــﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوزوي بگشايد و هر روز در ﻃي
مسير تدوين و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
معاون علمی و تقسیم كار ملی
مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانیپیشرفت

چکیده
از جمله ارکان الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،اسالمی بودن و بنای آن در چارچوب مبانی
دینی است .از طرفی با جستجو در منابع اسالمی مانند آیات و روایات روشن میشود که اجرای
قضاوت عادالنه از اصول و اساس جامعه مبتنی بر الگوی اسالمی است .با توجه به نقش بسزای
قضاوت مطلوب در تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،در این تحقیق به مبانی اخالق
حرفهای قضا در تمدن اسالمی پرداخته میشود .پس از تحلیل و بررسی میتوان گفت:
مهمترین شاخصههای اخالق حرفهای قضایی که میتوان از طریق قرآن کریم و سیره
معصومین (ع) و استفاده از منابع معتبر تاریخ استخراج نمود ،عبارتاند از :رعایت مساوات و
عدالت در دادگری و اجرای حکم ،رعایت انصاف در دادرسی همراه با اخالص در عمل و تهذیب
نفس ،خوشرفتاری و برخورد نیکو با دیگران ،تحقیق و بررسی و ژرفنگری در دعاوی و احقاق
حق از طریق رسیدگی پژوهشی ،قاطعیت در قضاوت و برخورد با خاطیان ،مسئولیتپذیری و
پاسخگویی نسبت به صاحبان حق.
واژگان کلیدی :اخالق حرفهای ،عدالت قضایی ،تمدن اسالمی ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.

مقدمه
بدون شک آموزههای اخالقی اسالم یکی از منابع غنی در شناخت اخالق حرفهای است .با
توجـه به اهمیت بحث در عصر حاضر در عرصه اخالق حرفهای قضا در کشورمان ،در ایـن
پـژوهش اصـول اخالق حرفهای قضا در دین مبین اسالم مورد بررسی قرار میگیرد .در همه
جوامع بشری ،قضاوت و داوری ،نقش کلیدی در اجرای عدالت و احقاق حقوق و عمل بر اساس
قوانین دارد .اهمیت قضا در جامعه انسانی ،کارکردهای مهم آن در برقراری عدالت و تأمین
حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا جان ،مال ،حیثیت و ناموس
مردم همه و همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و همچنین جریان صحیح امور زندگی اجتماعی از
قبیل تجارت و معیشت در سایه قوه قضائیه ممکن است .از این رو است که پیامبران به عنوان
برپاکنندگان جوامع خاص یعنی امتها ،به حوزه قضاوت توجه خاص داشته و برخی از آنان
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خود به طور مستقیم عهدهدار مسئولیت قضاوت شدند؛ از جمله آنان که در قرآن گزارش شده،
داستان حضرت موسی (ع) ،داود (ع) ،سلیمان (ع) و پیامبر گرامی (ص) است.

از نظر اسالم ،ابزار قضاوت از مهمترین ابزارهایی است که موجب احقاق حق و اجرای عدالت
میشود و بقا و تقویت امت و جامعه سالم از طریق آن تضمین میشود ،لذا بخشی از آموزههای
اسالمی به مسئله قضاوت تعلق گرفته است.

در یک نگاه کلی میتوان گفت :در میان تمامی شاخههای اخالق ،اخالق حرفهای قضا از جایگاه
خاص و اهمیت ویژهای برخوردار است و این به علت شان رفیع و متعالی حرفۀ قضاوت است
که از جمله حرف حساس و پرمسئولیت دنیا است .قطعاً حرفهای چون قضا که با جان و مال و
ناموس جامعه پیوند نزدیک دارد ،میبایست دارای اخالق حرفهای منحصر به فردی باشد که
اختیارات و محدودیتهای فراوانی را برای اعضای خود ایجاد میکند .تخطی از اصول حرفهای
قضا اگرچه کوچک باشد آثار زیانباری را در پی دارد .محدودیتی چون اظهار سوگندنامه قضا،
اعضای این حرفه را قادر میسازد تا به هنگام قضاوت ،تا حد توان از هیچ کوشش و تالشی
دریغ نورزند.
مردمی که با اعتماد به قضات و کارمندان دادگاهها به دادگستری مراجعه میکنند ،در غالب
اوقات به دنبال رفع مشکلی هستند که بهصورت نوعی جسم و مال و ناموس آنها را مورد تهدید
قرار داده است .حساسیت مردم در این امور از یک سو و مسئولیت اخالقی و انسانی قضات و
کارمندان در قبال اربابرجوع از سوی دیگر ،ایجاب میکند تا بسیاری از خصوصیات اخالقی و
شئونات کاری رعایت شود .بخشی از این خصوصیات مربوط به شخصیت و میزان پایبندی
قضات به آداب اخالقی است و بخش دیگر مربوط به خصوصیات رفتاری و دانایی و توانایی وی
در ایفای وظایف شغلی است.
شیوه کار نگارندگان در تدوین این تحقیق ،مراجعه مستقیم به منابع کتابخانهای و نرمافزاری
بوده است .در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوط ،به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و آنگاه
آنچه قابل استفاده بوده یادداشت شده و سپس یادداشتها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند
8

که سرانجام بعد از تجزیه و تحلیل به شکل حاضر در آمده است.
روش تحقیق به صورت تحلیل محتوی و از باب عمیق شدن در مسئله است .سعی نگارندگان
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بر آن است تا در پروژه تحقیقاتی پیش رو ،ابتدا مفهوم اخالق حرفهای قضا ،پس از آن مفهوم
تمدن اسالمی ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و ارتباط بین اخالق حرفهای قضا و الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و تمدن اسالمی تبیین شود و آنگاه در فصول متعدد به اصـول و مبانی
اخالق حرفهای قضا و بسیاری از ویژگیهای اخالقی و رفتاری قاضی موفق را در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت پرداخته شود.
نگارندگان پس از تبیین اصول اخالق حرفهای قضا در قالب فصول متعدد ،به این مهم دست
مییابند که الگوگیری از قرآن کریم و سیره پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع) و استفاده
از منابع تاریخی معتبر ،مهمترین منابع متقن جهت دستیابی به الگوی مناسب برای اخالق
حرفهای قضا شمرده میشود؛ مهمترین شاخصههای اخالق حرفهای قضایی که میتوان از این
منابع استخراج نمود ،عبارتاند از:
 رعایت مساوات و عدالت در دادگری و اجرای حکم اخالص در عمل و رعایت تقوا رعایت انصاف در دادرسی همراه با تهذیب نفس خوشرفتاری و برخورد نیکو با دیگران اظهار حق و عدم تسامح در آن تحقیق و بررسی و ژرفنگری در دعاوی احقاق حق از طریق رسیدگی پژوهشی قاطعیت در قضاوت و برخورد با خاطیان مسئولیتپذیری و پاسخگویی نسبت به صاحبان حق -نظارت و بازرسی در کارها
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فصل اول :کلیات
بدون شک با توجه به موضوع تحقیق ،ارتباط میان سه عنوان اخالق حرفهای قضا ،الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت و تمدن اسالمی از جمله مباحث مهم و کلیدی این تحقیق تلقی
میشود و به تبع الزم است که این ارتباط به صورت دقیق روشن شود .پیش از تبیین این
ارتباط ،چارهای نیست جز آنکه موضوعشناسی این سه عنوان مورد بررسی قرار گیرد .لذا در
این فصل ،ابتدا در طی گفتار اول اخالق حرفهای قضا و مقایسه آن با مفاهیم متشابهی چون
احکام قضا و آداب قضا مورد بررسی قرار میگیرد .در گفتار دوم نیز از تمدن اسالمی و در
گفتار سوم از ماهیت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به همراه بررسی قیود آن بحث میشود.
سپس در گفتار چهارم ،مهمترین قسمت این فصل یعنی ارتباط بین اخالق حرفهای قضا و
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و تمدن اسالمی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

گفتار اول :تحلیل و بررسی اخالق حرفهای قضا
در یک نگاه کلی میتوان گفت :فارغ از مطالعه و بررسی دروس نظری اخالق ،صاحبان حرف و
اصناف مختلف نیز برای انجام امور خود ،اصول اخالقی و آداب مشخصی را با عنوان اخالق
حرفهای پذیرفتهاند .وقتی سخن از اخالق حرفهای میآید ،هم مفهوم اخالق حرفهای در کسب
و کار مطرح است و هم اخالق حرفهای به منزله دانش؛ یعنی ممکن است عملکرد اخالقی در
کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد و به تعریف اخالق حرفهای و تفاوت آن با اخالق فردی ،و
نیز سطوح و ابعاد اخالق در هر حرفه پرداخته شود و سرانجام مشخص شود که مسئولیتهای
اخالقی در حرفه چیست.
از آنجا که اخالق حرفهای قضا مبیّن اصول اخالق در معنای خاص حرفه قضا است ،در ابتدا
باید مفهوم اخالق را شناخت ،سپس مفهوم حرفه و اخالق حرفهای و آنگاه با توجه به شرایط،
اوضاع و فضای حرفه قضا ،اخالق حرفهای قضا را تبیین نمود.
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اخالق
«اخالق» جمع «خلق» (بر وزن قفل) و «خلق» (بر وزن افق) میباشد ،بنا بر سخنان راغب
اصفهانی ،این دو واژه در اصل به یک ریشه باز میگردد ،خلق به معنی هیئت و صورت ظاهری
انسان است که انسان با چشم آن را میبیند و خلق به معنی قوای درونی است که با بصیرت و
چشم دل قابل رؤیت است (راغب اصفهانی.)296 :1412 ،
اخالق را در اصطالح میتوان مجموعهای از آداب و رسوم افراد و اجتماعات بشری و قواعدی که
بر احساسات و کارهای افراد جامعه حکمفرما است ،دانست .به عبارت دقیقتر اخالق در
اصطالح ،به معنای صفت خوب یا بدی است که در نفس انسان رسوخ یافته و به صورت ملکه
نفسانی در آمده است و منشأ صدور اخالق و افعال خارجی است .افعال به دو قسم تقسیم
میشود  :اخالق نیک و اخالق زشت .اخالق نیک صفاتی هستند که وجدان پاک و عقل سلیم
هر انسانی به خوبی آنها گواهی میدهد و از همه انسانها انتظار میرود آراسته به آن باشند؛
مانند :عدالت ،انصاف ،احسان ،وظیفهشناسی ،مساوات ،کمک به انسانها بهویژه بینوایان و
درماندگان ،دفاع از محرومان و مستضعفان ،راستگویی ،امانتداری ،مهربانی ،رازداری و
خیرخواهی .اخالق زشت صفاتی است که هر وجدان سالمی به زشتی آنها گواهی میدهد و
دوست دارد همه انسانها از ارتکاب آنها پرهیز نمایند؛ مانند :ظلم و بیعدالتی ،بیانصافی و
ستمکاری ،بخل و تضییع حقوق دیگران ،خیانت در امانت ،دروغگویی ،ضرب و شتم و کشف
اسرار (امینی.)2-1 :1378 ،
باید در نظر داشت ،اگرچه واژه اخالق در معنای عامی چون ویژگیهای درونی انسانی اعم از
خوب یا بد به کار میرود ،ولی در اکثر موارد به معنای «رفتار و خصوصیات روحی و معنوی
مثبت» از آن یاد میشود .به تعبیر دیگر اخالق بهعنوان معرفتی در نظر گرفته میشود که از
افعال اختیاری انسان بر اساس یک سیر عقالیی شکل میگیرد .بر این اساس درنهایت میتوان
اخالق را دستهای از صفات مثبت دانست که با هنجارهای جامعه همخوانی دارد (قاسمی،
 .)87 :1390در واقع اخالق عبارت است از مدیریت احساس برای بهینهسازی رفتار که باالتر از
مسئولیتپذیری (که صرفاً فضای حقوقی و قانونی است) میباشد.
به عقیده بعضی از صاحبنظران اخالق ،رفتـار ارتبـاطی پایـدار مبتنـی بـر رعایـت حقوق
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طرف ارتباط است .بر اساس ایـن تعریـف ،اخـالق بـه نسـبت بـین دو امـر اطـالق میشود:
کسی که رفتاری انجام میدهد و کسی یا چیزی که به نحوی هدف آن رفتـار قـرار میگیرد
(فرامرز قراملکی1388 ،؛ اخالق سازمانی .)61-60 :در رابطه با اهمیت اخالق همین بس که
مهمترین ویژگی که بیانگر مسئولیت نظام سیاسى و معیار دینى بودن آن تلقى مىگردد،
پاسدارى از اخالق و ارزشهاى انسانى است .در حاکمیت اسالمى به اخالق توجه بیشترى شده
است؛ تا آنجا که پیامبر اکرم (ص) هدف از بعثت خود را کامل کردن اخالق پسندیده اعالم
مىفرمودند« :إنّما بُعِثْتُ لُاتَمِّمَ مَکارِمَ األَخْالقِ» (پاینده.)191 :1382 ،
آموزههاى دینى در زمینۀ پیاده کردن ارزشهاى اخالقى حتى مىتواند در کنار برنامههاى
اقتصادى ،اجتماعى و تأمینى تحققپذیر باشد ،و این اخالقیات نیز زمینه خویشتندارى جامعه
نسبت به جرم مى باشد .بدون شک افراد فقیر ،مضطرب و درگیر با مشکالت روحى و روانى ،اگر
داراى نوعى معنویت و آراستگى به اخالق باشند ،از گرایش به فساد و جرم و ناشکیبایى
خوددارى مىکنند (منتظری نجفآبادی.)28-27 :1429 ،
نیز اخالق ،سالمت و امنیت و حس تعاون را به دنبال مىآورد و در محیط فردى آرامش بهترى
را ایجاد مىکند .به این جهت پاسدارى از اخالق در حکومتهاى دینى اهمیت ویژهاى دارد .در
این زمینه نیز در نگاه برخى ،حافظ ارزشها بودن به معناى بسیج نیروها و تمهید امکانات براى
اجراى فروع فقهى و اخالقى تلقى شده ،اگرچه کار به اکراه و اجبار و تظاهر کشیده شود؛ اما در
حقیقت پاسدارى از اخالق به معناى دعوت به خیر و اقامۀ احکام از روشهاى غیرمستقیم
یعنى روش ایجاد تمهیدات تشویقآمیز و عمل خود حاکمان و کارگزاران است (همان).

حرفه
بعضی از صاحبنظران معتقدند که تعریف واحدی برای حرفه وجود ندارد و لکن آن را دارای
چند ویژگی میدانند :حرفه یک چارچوب ذهنی دارد؛ مجموعهای از دانش و تئوری را در
برمیگیرد؛ دارای شان و مرتبت اجتماعی است؛ سازمان یا سازمانهایی آن را ترویج میکنند؛
گروهی از دیدگاه عملی و نظری به آن مشغولاند؛ در میانرشتهای دانشگاهی جایگاهی دارند و
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اخالق حرفهای
دین اسالم که هدف غایی بعثت را در اتمام مکارم اخالقی عنوان نموده است ،گذشته از توجه
عمیق و دیدگاه وسیع نسبت به مسائل اخالق به طور عام ،در اصول اخالقی در امور حرفهای
نیز به طور خاص اهتمام ویژهای دارد.
یکی از مهمترین اهداف اصلی در تدوین اصول اخالقی حرفهای ،ایجاد رضایتمندی در نیروی
انسانی و در نهایت مشتریان و اربابرجوع در جامعه است .مثالً اصول اخالق حرفهای در حرفه
روزنامهنگاری باعث میشود تا اخبار و اطالعات به طور واقعی ،سریع و موثق به مخاطبان برسد
و این اطالعات درست و به دور از شایعـــــات است که نقش مهمی در تصمیمگیریهای افراد
حاکم بر جامعه و نیز مردم ایفا میکند.
الزم به ذکر است قانون با اخالق حرفهای نسبت پیچیدهای دارد .غالب قانونها در واقع ابتدا
اخالقیات بودهاند و بهتدریج برای برخورداری از حمایت کیفری از اخالق ،صورت قانون به خود
گرفته اند .اخالق روح قانون است و ضمانت اجرایی آن ،بدون قوانین و مقررات است .اخالق
دامنهای بسیار فراگیرتر از قانون دارد و تعهدات اخالقی در سطح ژرفتری از مناسباتِ
حرفهای ،مؤثر است (یوسفی ،بیتا .)12 :اخالق و اصول اخالق حرفهای باید جایگاهی باالتر از
قانون داشته باشد کما اینکه قوانین جاری هر کشوری نیز از اخالق نشات میگیرد و خود
اخالق ،هیچگاه به متن قانونی تبدیل نمیشود (همان .)45 :موفقیت ناشی از اخالق حرفهای و
اخالق حرفهای از اعتمادآفرینی و اعتمادآفرینی از پیشبینی رفتار و پیشبینی رفتار از مستمر
بودن رفتار و مستمر بودن رفتار از مسئولیت و مسئولیت از قانون و باورهای فردی شکل
میگیرد.
به دیگر سخن ،قانون ناظر به حقوق قراردادی است اما اخالق ناظر به حقوق طبیعی مانند حق
داشتن امنیت ،آزادی ،آگاهی است ،پس دایره اخالق شمول بیشتری دارد .اخالق ،قانون
غیرمدون است و قانون ،اخالق مدون .به نظر میرسد نسبت بین قانون و اخالق عموم و
خصوص مطلق است ،چرا که احترام گذاشتن به قوانین ،از مصادیق بارز اخالق است ،ولیکن
اینطور نیست که همه اخالقیات قانونی باشند .مثالً بعضی از افعال همچون دروغ نگفتن
اخالقی و دروغگویی غیراخالقی است ،اما اینطور نیست که دروغ نگفتن قانونی و دروغ گفتن
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منع قانونی داشته باشد .نیز نباید فراموش نمود بسیاری از رفتارهای غیراخالقی به سادگی به
تور قانون صید نمیشوند مانند تطمیع و رشوهخواری ،گمراه کردن نگهبان انبارهای دولتی،
بخش خصوصی و دولتی در خرید و فروش و غیره .بر این اساس میتوان گفت اخالق فراتر از
قانون شمرده میشود.
پس از روشن شدن مفهوم اخالق ،میتوان اخالق حرفهای 1را مجموعهای از قواعد و قوانین
اخالقی و رفتاری دانست که افراد باید در حین انجام فعالیتهای شغلی رعایت نمایند.
سادهترین وجه تمایز این نوع از اخالق با اخالق شخصی از آن جهت است که اخالق فردی،
مسئولیتپذیری شخصی است در برابر رفتار فردی که یک انسان از خود نشان میدهد ،ولی
اخالق حرفهای مسئولیتپذیری یک فرد است در برابر رفتار حرفهای و شغلی خود به عنوان
صاحب یک حرفه ،شغل و یا پست سازمانی .در حقیقت ،اخالق حرفهای ،یک فرایند تفکر
عقالنی است که هدف از آن پایهگذاری ارزشهایی است که در سازمانها باید حفظ شود .بر
این اساس میتوان گفت که اخالق حرفهای عبارت است از حداکثرسازی احساس خدمترسانی
در فرآیندهای کاری بر مبنای روابط تکامل یافته برای ایجاد حداکثر آرامش جمعی.
از ویژگیهای اخالق حرفهای ،بومی بـودن آن اسـت .مسـائل عینـی و حرفهای اخالق به
فرهنگ وابسته است .ایـن مسـائل در زمینههای معـین فرهنگـی و اجتمـاعی به وجود میآیند
و شکل مییابند و از این رو در حل و رفع آنها ،توجه به زمینههای یاد شده اهمیت به سزایی
دارد .هنجارهـای قـومی و ملـی ،زمینههای اعتقـادی مسـائل خاصـی را برمیانگیزند و راههای
معینی را میطلبند .بنابراین ،اخالق حرفهای اگرچه یک دانش است ،این دانش فارغ از
زمینههای فرهنگی نیست و از داشتن اخالق حرفهای بومی گریزی وجود ندارد (قراملکی،
 ،1388درآمدی بر اخالق حرفهای.)205 :

آداب قضا
پس از تبیین مفاهیمی چون اخالق ،حرفه و اخالق حرفهای ،برای روشن شدن مفهوم اخالق
حرفهای قضا چارهای نیست جز آنکه در ابتدا جهت تمایز مفهوم اخالق حرفهای قضا از مفاهیم
14
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متشابهی چون آداب قضا ،به مفهوم و ماهیت هر یک از واژههای آداب و احکام قضا و اخالق
حرفهای قضا پرداخته شود.
قضاوت و قضا از مهمترین و بزرگترین امور جامعه است تا آنجا که گفته شده شاخهای از
درخت والیت و حکومت است و امور حکومت جز با آن سامانی نمییابد .قضاوت از شئون
ممتازه والیت انبیاء و از جلوههای بارز حکومت الهی است (سوره ص ،آیه .)26
آداب جمع ادب ،در لغت به معنای ریاضت و ورزیده کردن نفس با تعلیم (فراگیری دانش) و
تهذیب(خودسازی) به گونه شایسته است (حسینی واسطی ،1414 ،ج 296 :1؛ طریحی،
 ،1416ج  .)5 :2علم االدب یعنی نظم و نثر زیبا و هرگونه معرفت که زاییده و برآیند خرد
انسانی باشد (مصطفوی.)9 :1425 ،
ابن منظور و واسطی ،ادب را به راهنمایی مردم به سوی محاسن و کارهای پسندیده ،و نهی
آنها از کار زشت تعریف نموده است (ابن منظور ،1414 ،ج 206 :1؛ حسینی واسطی،1414 ،
ج  .)296 :1در مصباح المنیر آمده است« :ادب به معنای ریاضت نفس و محاسن اخالق است»
(فیومی ،بیتا ،ج .)9 :2
واژه ادب به لحاظ اصطالحی در طی قرون متمادی بهطور معمول در دو معنای ادبیات (علم
االدب) و ادب دینی (اخالقیات) استعمال شده است .مقصود از واژه ادب در تحقیق پیش روی
ما ،معنای دوم آن است که میتوان آن را به حفظ حدّ و اندازه هر چیزی و تجاوز ننمودن از
آن ،تفسیر نمود (طبرسی .)199 :1380 ،عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان تعریف دیگری
مشابه این تعریف ارائه داده است و آن اینکه ادب در محاورات اهل شرع عبارت است از هیئت
و شکل خاص کار مشروع آدمیان که رعایت آن هیئت موجب مرغوبیت عمل میشود و عدم
رعایت آن موجب انکار عاقالن و دینداران میگردد (طباطبایی ،1417 ،ج .1 )256 :6

 .1البته این نکته را نیز باید در نظر داشت ،واژه ادب ،در منابع اسالمی هنگامی که موصوف به صفت خ وب یا بد
گردد ،تنها در معناى تربیت استعمال می شود .مانند :روایت « ع َن ْ أ َبِی عَبْد ِ الل َّهِ جَع ْفَر ِ بْن ِ م ُحَم َّد ٍ ص أَن َّه ُ ق َالَ :لَا
یَز َالُ الْعَب ْدُ ال ْمُؤْم ِنُ یُورِث ُ أَ هْلَ بَیْتِه ِ ال ْعِلْمَ و َ الْأَد َبَ الص َّال ِحَ حَتَّى یُ دْخِل َهُم ُ ال ْجَنَّۀ َ ج َمِیعا ً حَتَّى ل َا یَف ْقِد َ مِنْهُم ْ
صَغِیراً و َ ل َا کَبِیراً و َ ل َا خ َادِما ً وَ لَا ج َاراً و َ ل َا یَز َالُ الْعَب ْدُ ال ْعَاصِی ی ُور ِثُ أَهْلَ بَیْتِه ِ الْأَد َبَ السَّیِّئ َ حَتَّى ی ُدْخِل َهُم ُ الن َّار َ
جَمِیعاً حَتَّى لَا یَفْق ِد َ فِیه َا م ِنْ أَهْل ِ بَیْت ِهِ صَ غِیرا ً و َ ل َا کَبِیرا ً وَ ل َا خَادِما ً وَ ل َا جَارا ً » (تمیمی مغربی ، 1385 ،ج : 1
.)82
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ادب در گفتار و نوشتار ،همانا اندیشه و نیت را در الفاظ صحیح و مناسب ریختن و به مورد ارائه
دادن است و همین گفتار است که پل ارتباطی بین انسانها قرار میگیرد ،و پل هر قدر
هموارتر و زیباتر باشد ،عبور آسانتر خواهد بود ،و ادب در رفتار نیز عبور را سریعتر میکند.
ادب همانطوری که گفتار و نوشتار را زیبا میکند ،رفتار و عمل را نیز زیبا مینماید .حضرت
علی(ع) فرمودند« :ال زینۀ کاالدب» (تمیمی آمدی.)767 :1410 ،
با توجه به آنچه آمد ،آداب مجموع رفتارهایی است که شایسته است مؤدب و محقق ،جدال
کننده و نویسنده و سخنران و گوینده ،استاد ،معلم ،دانشآموز و قاضی و والی آن را رعایت کند
و سبب آراستگی و خوبی و نیکویی کردار و عمل است.
ظاهراً معنای اصطالحی آداب و ادب در باب قضاوت نیز چیزی جز آنچه که شایسته است
قاضی انجام دهد یا ترک کند ،نیست .آداب قضا به تمامی منش و کنشی که برای قاضی سزاوار
است ،میگویند .این آداب در علم فقه زیر عنوان «ما یستحب للقاضی و ما یکره له»؛ آنچه برای
قاضی مستحب است یا مکروه ،آمده است.

احکام قضا

1

فقهاء اسالم در تعریف قضا ،تعابیر مختلفی آوردهاند :گروهی آن را به معنای حکم نمودن میان
مردم دانستهاند (عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج 61 :3؛ موسوی گلپایگانى ،1413 ،ج .)10 :1
گروهی نیز آن را به معنای حکم نمودن میان مردم جهت رفع تنازع البته در سایه شرایط
خاص شمردهاند .چنانچه حضرت امام خمینی (ره) در تعریف قضا نگاشته است« :قضا ،حکم
کردن در میان مردم جهت رفع تنازع در بین آنها است» (موسوی خمینی ،بیتا ،ج )404 :2
گروهی نیز همچون شهید ثانی ( ،1413ج  )325 :13و ابن فهد حلی ( ،1407ج  ،)451 :4در
تعریف قضا گویند :قضا والیت حکم است که بر حسب شرع برای کسی است که اهلیت فتوای و

16

از واضحات است که ادب به معناى ارزشىِ آن ،نیازى نیست که به وصف «صالح» متّصف گردد،
همانطوری که توصیف آن با وصف «سىّ ء» صحیح نیست .لذا چاره ای نیست که واژه ادب در این گونه
از موارد به معنای مطلق تربیت باشد.
 . 1واژه قضا به مد و قصر در کتب لغت و فقه بر معانی بسیاری اطالق شده است که از جمله آنها میتوان
به حکم ،امر ،خلق و پدید آوردن ،اراده ،فعل محکم ،ادای واجب ،تقدیر ،اتمام ،الزام اظهار و اعالم اشاره
نمود (نجفی ،1404 ،ج .)7-8 :40
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حکم نمودن را دارا بوده و به قوانین شرعی و جزئیات آن احاطه داشته باشد و این امر مربوط
به اشخاص صالحی است که بتوانند حقوق را بشناسند و حقوق افراد ذی حق را استیفا نمایند.
گروهی نیز همچون حسینی عاملی (بیتا ،ج  ،)2 :10قضا را والیت شرعی از طرف امام بر حکم
و مصالح عمومی ،تعریف نمودهاند.
ا گرچه هر کدام از این تعاریف مورد نقض و ابرام قرار گرفته است که آوردن آن خارج از حوصله
تحقیق حاضر است .به عنوان نمونه تعریف سوم ارائه شده از فقها ،نمیتواند جامع افراد در نظر
گرفته شود؛ زیرا دایره شمول قضاوت تنها در خصوص مسئله اثبات حکم نیست ،بلکه میتوان
مسائلی همچون حکم به هالل ماه و امثال آن از موضوعات را در برگیرد (نجفی ،1404 ،ج :40
.)9
ولی در مجموع میتوان با توجه به عبارت «فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه» در روایت ابی
خدیجه (کلینی ،1407 ،ج  ،)412 :7در تعریف قضاوت گفت:
قضاوت منصبی از مناصب حکومتی و والیتی است که از طرفی کسی که برایش بر مردم والیت
است ،گماشته شده است» (موسوی اردبیلی ،1423 ،ج .1)5 :1
نکتهای که در این مقام از اهمیت بسزایی برخوردار است ،اینکه در صدق قضا ،تنازع و مشاجره
شرط نیست ،بلکه در صدق قضا وجود دو احتمال مخالف کافی است ،اگرچه برای هیچ یک از
دو احتمال مدعی وجود نداشته باشد .همانطور زمانی که قاضی حکم کند به اینکه فردا مثالً
عید فطر است که این مورد را میتوان از مصادیق قضا دانست ،هر چند مردم نیز ادعای انکار یا
پذیرش عید فطر را نکنند و منازعه و تشاجری نیز در بین آنها رخ ندهد .چنانچه میتوان این
نکته را از تعریف باال و بسیاری از اقوال فقها در تعریف قضاوت استظهار نمود (مومن قمی،
.)18 :1422
 . 1الزم به ذکر است ،فقها در مقام فرق بین فتوا و قضا ،فرقهای متعددی را متذکر شدهاند که از مهمترین آنها
میتوان به فرق ذیل اشاره کرد:
فتوا فقط در احکام و قوانین و موضوعات کلی است و در مقام تطبیق بر موارد نیست ،در حالی که قضا همیشه در
موارد شخصی جزئی است .از باب نمونه مفتی فتوا می دهد که تصرف در مال غیر جایز نیست در حالی که قاضی در
مقام قضاوت می گوید ،که فالن مال ،مال غیر است و یا اینکه مفتی فتوای به حرمت روزه در روز عید فطر میدهد،
در حالی که قاضی قضاوت میکند فردا یا امروز ،روز عید فطر است (موسوی اردبیلی ،1423 ،ج 7 :1؛ مومن قمی،
.)18 :1422
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شهید اول که از طرفداران قول چهارم در تعریف قضا است ،در دروس گوید« :و هو والیۀ
شرعیۀ علی الحکم فی المصالح العامه من قِبَل االمام»؛ قضاء اعمال والیت شرعی است در
جهت حکم بین مردم هنگام وقوع نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حکم
نمودن در مصالح عمومی با شروط مقرّره است (عاملی ،1417 ،ج .)65 :2
بنا بر این تعریف ،صرف حکم نمودن بین مردم و رفع خصومت ،در عرف متشرّعه قضاء نامیده
نمیشود ،چنانکه صرف والیت شرعیه نیز قضاء خوانده نمیشود ،بلکه حقیقت قضاء ترکیبی
است از اعمال والیت مذکوره در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات و حکم در مصالح
عمومی با شروط و قیودی در جای خود آمده است.1
قضاء به همین معنا ا ست که مورد تجلیل و تکریم در قرآن کریم و روایات واقع شده ،و از
مناصب و مواهب الهی به پیامبران (ص) به حساب آمده است.
در آیه  26سوره ص آمده« :یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَۀً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»؛ ای
داود ،در روی زمین تو را خلیفه اهلل و جانشین قراردادیم ،پس بین مردمان حکم به حق نما.
از این آیه شریفه میتوان استفاده کرد که منصب حکم و قضاوت به حق بین مردم یک شاخه
از شاخه های شجره مبارکه خلیفه اللّهی است زیرا جمله «فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» متفرع بر
«جَعَلْنَاکَ خَلِیفَۀً» شده است .از این رو ،حضرت علی(ع) به شریح فرمودند« :قد جلست مجلساً
الیجلسه الّاَ نبیّ او وَصیّ او شقیّ» (حر عاملی ،بیتا ،ج )7 :18؛ در مقامی نشستهای که در
چنین مقامی جز پیامبر یا وصی او یا کسی که بدبخت و تابع هوی است ،نمینشیند.
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 .1توجه به این نکته الزم است که در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ،آئین دادرسی کیفری و مدنی از قاضی
به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامعالشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین
صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند .قاضی در سیستم عرفی قبلی و کنونی و اسالمی دارای انواع
مختلفی بوده است که از جمله آنها:
 -1قاضی نشسته؛  -2قاضی ایستاده؛  -3قاضی تحقیق؛  -4قاضی تحکیم؛  -5قاضی اختصاصی؛  -6قاضی ملی؛ -7
قاضی شرعی؛  -8قاضی عرفی؛  -9قاضی القضات؛  -10قاضی اداری؛  -11قاضی بدوی یا بدایت؛  -12قاضی دادگاه
شهرستان؛  -13قاضی دادگاه استان؛  -14قاضی دیوان کیفر؛  -15قاضی دیوان عدالت اداری؛  -16قاضی دادگاه
خانواده؛  -17قاضی دیوانعالی کشور؛  -18قاضیمنصوب؛  -19قاضی ماذون.
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امام صادق (ع) میفرمایند« :اِتّقوا الحکومه ،انّما هی لالمام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین
کنبیّ اوَ وصیّ» (همان) ؛ از حکم نمودن بین مردم بپرهیزند ،همانا این منصب اختصاص به امام
دانای به قضاء و عادل بین مسلمانان دارد مانند پیامبر و وصیّ او.
با توجه به آنچه آمد ،میتوان گفت که آداب قضا غیر از احکام قضا است ،زیرا در احکام قضا،
وظایف مربوط به قاضی و آنچه که واجب است او در راستای صدور حکم بدان عمل کند ،بحث
و بررسی به عمل میآید؛ مانند پذیرش دعوی ،1تشخیص مدعی و منکر ،شنیدن ادعای مدعی،
دفاع مدّعی علیه ،2درخواست شاهد ،جرح و تعدیل شهود ،درخواست قسم (در صورت عدم
وجود شاهد) ،3حکم به نکول یا ردّ یمین 4برای صدور حکم حق و عادالنه که به تفصیل مباحث
آن در فقه و آیین دادرسی آمده است ،اما در آداب قضا ،آنچه که شایسته است قاضی آن را
رعایت کند یا شایسته نیست مرتکب گردد ،مورد بررسی قرار میگیرد .به عنوان مثال قسم
دادن منکر یا مدّعی از احکام قضا است ،ولی موعظه و نصیحت آنان به سوگند نخوردن (حتی
اگر هم راست باشد و متحمل غرامت شود) از آداب قضا است .این مباحث با عنوان مستحبّات و
مکروهات در حقوق اسالم آمده است؛ هر چند که اگر قاضی پایبند به این آداب نباشد ،ممکن
است به عادالنه بودن حکمش ضرر نزند و به قطعیت و تنفیذ حکم آسیبی وارد نکند اما التزام
و عمل به این آداب ،موجب حُسن و کمال مراحل دادرسی گشته و شخص قاضی و کار او را
پسندیده و محترم میگرداند؛ مانند اینکه قاضی مستحب است پشت به قبله باشد تا طرفین
دعوا و شهود و دیگر حاضران رو به قبله قرار گیرند ،یا اینکه مستحب است قاضی در حال
قضاوت با ظاهری آراسته و شکوهمند همراه با آرامش و وقار باشد .به گونهای که مناسب مقام
او است .همچنین است در موردی که کسی به عنوان قاضی در شهری منصوب میشود ،بهتر
است ورود او اعالن گردد .امروزه این امر در قالب تودیع و معارفه مطرح است .نیز بر قاضی
درخواست تغلیظ در یمین نسبت به مدّعی علیه مستحب است؛ هر چند که بر مدّعی علیه،
 .1در باب شرایط استماع دعوا آمده :معلوم بودن دعوا ،جزم و بدون تردید بودن دعوا ،قطعی بودن دعوا ،اهلیت قانونی
مدعی برای اقامه دعوا ،مجبور نبودن مدعی در دعوای مالی ،عدم فوت اصحاب دعوا ،ذی نفع بودن مدعی در دعوا،
عدم مسبوق بودن دعوی به سابقه رسیدگی (و اینکه مشمول اعتبار امر مختومه نباشد).
 .2مواردی که در جواب مدّعی علیه می آید؛ یعنی اقرار یا سکوت یا انکار.
 .3و نیز مباحث مربوط به کیفیت سوگند دادن.
 .4یعنی ردّ یمین به مدعی ،در صورتی که نتوان به مجرد نکول منکر به نفع مدعی حکم داد.
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یمین مغلّظه واجب نیست .در روایات آمده که علت تغلیظ این است که سوگند خورنده دقت
بیشتری کند و بیجهت قسم یاد نکند (نجفی ،1404 ،ج .)231 :40بر قاضی مستحب است که
طرفین دعوا را به صلح و سازش تشویق کند .به گونهای که حاللی حرام و حرامی حالل نشود.
اصل مهم در ارتباط با دیگران به ویژه در دعاوی ،صلح و سازش است ،حتی در بحث قصاص
که خداوند توصیه به عفو میفرماید (سوره بقره ،آیه  .1)178رسول خدا (ص) در دعاوی
میکوشید تا با آشتی و سازش ،طرفین دعوا را روانه کند .گذشته از این بارها به خواهان و
خوانده میفرمود« :هر کدام میدانید حق با کیست ،به آن گردن نهید ،زیرا من هم مانند شما
یک انسانم و چه بسا یکی از شما در استدالل بر دیگری تواناتر و رسا زبانتر باشد .من در برابر
آنچه میشنوم میان شما دادرسی میکنم؛ اگر به سود کسی حکم کردم و او از حق برادرش به
چیزی رسید ،نباید آن را بگیرد؛ چرا که از پارههای آتش برایش میبُرم» (عطیه مشرفه:1966 ،
79؛ بخاری ،1401 ،ج .)117 :8
نیز در روایت دیگری عدی بن عدی از پدرش نقل میکند که امرؤ القیس با مردی از حضرموت
باهم ،در مورد زمینی ،اختالف داشتند ،جهت حل اختالف خدمت حضرت پیامبر آمدند.
حضرت از امرؤالقیس پرسید آ یا شاهد داری! جواب داد نه ،حضرت فرمود پس طرف تو باید
قسم بخورد.گفت :بنابراین زمینم از دست میرود .حضرت فرمود :اگر زمین تو (که حق تو
است) به واسطه قسم او از دستت برود ،طرف تو از کسانی خواهد بود که خداوند در روز قیامت
به او نظر ننموده و او را تزکیه نخواهد کرد و بر او عذاب دردناک میباشد .وقتی کالم حضرت
به اینجا رسید مرد حضرموتی ،فریادی کشید و زمین را به صاحبش برگرداند (سجستانی ،بیتا،
ج .)508 :1
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 .1یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِ صَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ
شَیْ ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَۀٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ .
ترجمه :هان ای کسانی که ایمان آوردید! درباره کشتگانتان بر شما (حقّ) پیگیری مقرر شده :آزاد به آزاد و بنده به
بنده و مؤنث به مؤنث .پس هر کس که از جانب برادر (دینی)اش [:ولیّ مقتول] چیزی (از حق قصاص یا خونبها) به
او بخشیده شو د (باید از گذشت ولیّ مقتول) به طور پسندیده پیروی گردد و با (رعایت) احسان( ،خونبها) به او
پرداخت شود .این (حکم) ،تخفیف و رحمتی از پروردگار شما است؛ پس هر کس ،بعد از این (بخشش) ،تجاوز کند،
(سرانجام) برای او عذابی دردناک است.
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افزون بر آنچه آمد ،بر قاضی مکروه است که در حال خشمناکی یا غم و اندوه قضاوت کند ،و
اینکه مسجد را محل دائمی برای قضاوت قرار دهد ،زیرا قضاوت هر چند که در جهت رفع نیاز
مردم است اما چون همراه با مقدمات است؛ مانند بازجویی ،احضار شهود ،مراجعات مردم و
نوبت آنان ،ثبت گفتگوها و دفاعیات ،نگارش و تدوین احکام ،صدور احکام و ابالغ آن به دایره
اجرائیات ،انجام این امور در مسجد معقول نبوده و بسیاری از این کارها مناسب حرمت و
احترام مسجد نیست مگر اینکه فوریتی باشد 1که اگر به تأخیر افتد جرم یا فساد دیگری پیش
میآید که بحث دیگری است و عمل امام علی (ع) و پیامبر در قضاوت در مسجد از قسم اخیر
(فوری) بوده است.

اخالق حرفهای قضا
در آداب قضا -همانطوری که اشاره شد ،نوع مباحث پیرامون مواردی است که قاضی شایسته
است آن را د ر قضاوت رعایت کند یا آنچه را که شایسته نیست ،مرتکب گردد .این موارد
بهعنوان وظیفه و تکلیف برای قاضی و بهعنوان واجب یا حرام مطرح نیست ،اما اخالق قضا 2که
ما آن را «اخالق حرفهای قضا» مینامیم ،عبارت است از «اخالق حقوقمحور در نهاد قضا» .به
بیان دیگر :سبک رفتار قضایی بر پایه رعایت حقوق طرف ارتباط که بر اساس الگوی اخالق
حقوقمحور تنظیم مییابد ؛ به این معنا که هریک از قاضی ،مدّعی ،مدّعی علیه ،وکیل ،منشی و
کارمند در نهاد قضا نسبت به یکدیگر هم تکلیف دارند و هم حق ،در اخالق قضا تقدم با تکلیف
است؛ یعنی مبتنی است بر پایه «من وظیفه دارم و دیگران حق» یا «شما حق دارید و من
تکلیف» .اخالق حرفهای قضا شاخهای کاربردی از اخالق است که سعی دارد با استفاده از
روشهای تحلیل صحیح ،درست و نادرست را در حیطه عملکرد امر خطیر قضا تبیین نماید.

موارد و موضوعاتی که در اخالق حرفهای قضا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد ،نه بهعنوان
آداب قضا است که جزء مستحبات و مکروهات باشد و قاضی در انجام یا عدم انجام آن
مسئولیتی ندارد و نه جزء احکام قضا و حکم قضایی است که به عنوان ارکان و عناصر مؤثر در

 .1مانند وخامت حال بیمار ،از دس ت رفتن حق در صورت عدم قضاوت ،وقایع خاص مانند قتل و تجاوز و مانند آن.
 . 2در مورد اخالق تعاریف متعددی شده است .در یک تعریف کلی مجموعه ملکات نفسانی و صفات و خصایص روحی
را اخالق گویند.
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صدور حکم در فرآیند دادرسی مطرح است اما در عین حال به عنوان تکلیف جهت رعایت
حقوق طرف ارتباط (یعنی طرفین دعوا ،شهود ،وکیل و غیره) میآید .به بیان دیگر؛ اخالق
حرفهای قضا عبارت است از مدیریت احساس برای حداکثرسازی احساس خدمترسانی بر
اساس حقمحوری (عدالت قضایی) در فرآیندهای قضایی .به هر حال فضای قانونی ناخودآگاه
مدیریت احساس و عاطفه را درگیر خودش میکند ،باید کاری کنیم که هر دو طرف احساس
کنند که قاضی قصد خدمترسانی دارد .در اخالق حرفهای قضا به دنبال پاسخ به این سؤال
هستیم که عالوه بر اقدامات الزم در صدور و اجرای حکم ،چه کاری بهتر است تا انجام داد؟
در اخالق حرفهای قضا ،قاضی ،خواهان ،خوانده ،شهود ،وکیل ،حضّار ،منشی و کارمند دادگاه
نسبت به یکدیگر هم حق دارند و هم تکیلف ،اما اصل بر تقدم تکلیف بر حق است؛ یعنی
اصالت دادن به حقوق دیگران بر اساس الگوی اخالق حقوقمحور.
انسان مسلمان در زندگی خود بر اساس دانایی به این امر است که اوالً درصدد تدوین
مسئولیتهای خود در قبال حقوق دیگران بر میآید و اینکه چگونه میتوان به هر یک از آن
مسئولیتها به خوبی عمل کرد ،ثانیاً میداند که احقاق حق در سایه عمل به تکلیف است؛ به
این معنا که بهترین راه رسیدن به حق خود ،رعایت حقوق دیگران و نیز عمل به وظایفی است
که بر عهده انسان است .رسول گرامی اسالم (ص) فرمود« :انسان مسلمان هیچگاه دیگری را
تحقیر نمیکند و حقوق دیگران را ضایع نمیسازد» (مجلسی ،1403 ،ج  .)158 :74در روایتی
از امام صادق (ع) آمده است که بیتوجهی به حقوق دیگران در واقع بیتوجهی به خدا و تحقیر
اوست (حرّعاملی ،بیتا ،ج .)589 :8
اصل تقدم تکلیف بر حق که نقطه مقابل فرهنگ استبدادی رفتار ارتباطی با تلقّی «من حق
دارم و دیگران وظیفه» است ،اوالً موجب اعتمادآفرینی ،باال رفتن کیفیت ،افزایش رضایت و
مشارکت دیگران و جذب منابع انسانی و مالی و اعتباری و فناوری میگردد ،ثانیاً انرژی منفی،
ضایعات ،ناامنی روانی و تنشهای اجتماعی و فرهنگی را کاهش میدهد ،ثالثاً بر اساس اصل
مزبور ،مسئولیتهای اخالقی و اجتماعی مبتنی بر نگرش کلگرایانه و سیستمی است؛ یعنی به
22

دست آوردن حقوق خود مساوی است با رعایت حقوق دیگران و انجام وظایف خود در قبال
حقوق دیگران عین احقاق حق است ،رابعاً در این تفکر ،انسان فقط به انجام تکلیف ،آن هم به
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نحو پسندیده و نیکو میاندیشد .این گونه افراد را میتوان همان «انجام جویان» دانست
(مکنزی)259 :1371 ،؛ کسانی که به دنبال انجام وظیفه بوده و آن را در نهایت سعی و تالش
همراه با دقت و به روش اَحسن انجام میدهند.
اخالق حرفهای قضا مبتنی بر اصول مهمی است از جمله اصل تقویمحوری ،به این معنا که در
هر تصمیم و رفتار و احساس درونی ،از خود بپرسم آیا خداوند راضی است .اصل برابری نسبت
به قوانین ،به این معنا که در هر رفتاری با فرد دیگر ،ابتدا خودم را به جای او بگذارم و ببینم
آیا چنین رفتاری را با خود میپسندم .اصل خدمتگزاری ،یعنی احساس مسئولیت نسبت به
هر فرد مرتبط و هر چیز مرتبط .اصل اخالص ،یعنی تالش حداکثری بدون توقع برای انجام
درخواستهای دیگران .اصل بهبود مستمر ،به این معنا که برای انجام تعهداتم نیاز به پیگیری
دیگران نداشته باشم و خودم با دقت ،تعهداتم را هر روز بهتر از دیروز به انجام برسانم.
با توجه به آنچه آمد ،میتوان گفت که اوالً اخالق قضا معطوف به رفتار قضایی بر اساس عدالت
است ،ثانیاً اخالق قضا در متن قضا بوده و بر اساس آن (برخالف آداب قضا) میتوان حکم به
وجوب یا حرمت داد ،به گونهای که در تنفیذ و قطعیّت حکم مؤثر است .این وجوب یا حرمت
بر مبنای ادلّه شرعیه (کتاب و سنت) ،بناء عقال و احکام حکومتی بر اساس مصلحت و عدالت و
انصاف است.
فردی که آداب اخالقی را رعایت میکند ،خواستههای خود را به نفع دیگران تعدیل میکند و با
تقویت و پرورش ابعاد معنوی همواره در راه خدمت به همنوعان اقدام مینماید .رعایت شئونات
اخالقی در محیط کار و نزد مراجعان یکی از مهمترین اصول هر حرفه و شغل است .حرفه
خطیر قضا نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست ،بلکه قضات به جهت سر و کار داشتن با
پروندههای مربوط به جان و مال و نوامیس مردم ،میبایست بیش از هر کس مراعات اخالق
حرفه خود را نموده و شأن و جایگاه ویژه آن را در میان مردم حفظ نماید.

گفتار دوم :تمدن اسالمی
واژه تمدّن مصدر ثالثی مزید باب تفعّل است که از ریشه «م د ن» اخذ شده و با اینکه کلمهای
عربی است ،ولی در زبان عربی از واژه «الحضارة» به جای آن استفاده میشود .این واژه به
معنای سکونت ورزیدن در مکانی است و واژه مدینه که به معنای شهر است نیز از همین ریشه
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ماخوذ است (ابن منظور 1414 ،ق ،ج .)402 :13
در فرهنگ فارسی نیز تمدن را به شهرنشینی و به اخالق و آداب شهریان خو گرفتن و نیز
همکاری افراد یک جامعه در امور اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و مانند آن تعریف
کردهاند (معین ،1363 ،ذیل واژه تمدن).
در زبانهای بیگانه کلمه تمدن  Civilizationاز کلمه  Civitaکه در مقابل وحشیگری قرار
گرفته و از کلمه  Civilisکه معنی شهرنشینی دارد گرفته شده است» (حجازی ،بیتا ،ج :2
.)19-20
تعریف «تمدن» از جمله موضوعاتی است که پیرامون آن بحثهای زیادی صورت گرفته است.
در تعریف تمدن چنین آمده است:
تمدن حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی است .تمدن خروج از بادیهنشینی و گام
نهادن در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی یا به قول ابن خلدون عمران یافتن است (والیتی،
 ،1384ج .)22 :1
آلن بیرو در رابطه با مفهوم تمدن معتقد است :تمدن نوع خاصى از توسعه مادى و معنوی در
جوامع بشرى است که شامل مجموعهای از پدیدههای اجتماعى قابل انتقال ،حاوی جهات
مذهبی ،اخالقی ،زیباییشناختی و هنر ،امور فنى و علوم و مشترک در همه اجزای یک جامعه
وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر است (آلن بیرو.)47 :1370 ،
نیز ادوارد تایلور در تعریف تمدن معتقد است :کلمه «فرهنگ» یا «تمدن» به مفهوم وسیع
کلمه که مردمشناسان به کار میبرند ،عبارت از ترکیب پیچیدهای شامل علوم ،اعتقادات،
هنرها ،اخالق ،قوانین ،آداب و رسوم و عادات و اعمال دیگری است که به وسیله انسان در
جامعه خود به دست میآید (روحاالمینی.)48 :1379 ،
 -1پیشبینی و احتیاط در امور اقتصادی
 -2سازمان سیاسی
 -3سنن اخالقی
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 -4کوشش در راه معرفت و بسط هنر (دورانت.)19 :1331 ،
با توجه به نکات باال ،ماهیت تمدن را میتوان در نکته ذیل خالصه نمود:
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برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسانهای یک جامعه که تصادمها و تزاحم های ویرانگر را
منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آنها بنماید ،به طوری که زندگی
اجتماعی افراد و گروههای آن جامعه موجب بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده آن
باشد.
با در نظر گرفتن تعریف فوق از تمدن ،در تعریف تمدن اسالمی میتوان گفت:
پیش از ظهور اسالم ،هیچ تمدنی میان سرزمین حجاز وجود نداشت و اعراب به سبب دوری از
اجتماع ،انسانهایی خشن ،بیعاطفه و دور از فرهنگ و دانش اجتماعی بودند .اسالم با
آموزههای ناب آسمانی برنامهای استوار و همسو با خواستهای فطری بشر به ارمغان آورد و
برای تعالی و پیشرفت فرد و جامعه در حوزههای معرفتی و عقیدتی ،اخالقی و فرهنگی
اقتصادی و صنعتی و سیاسی و نظامی ،احکام و تعالیمی را بیان فرمود که زمینه پیدایش
جامعهای نو ،موسوم به جامعه اسالمی فراهم شد .این جامعه نو پا به رغم محرومیت از مدیریت
مطلوب اسالمی ،به میزان بهرهمندی و پایبندی به تعالیم بندی به تعالیم اسالمی شبحی از
پیشرفت و تمدن اسالمی را به ظهور رساند (نصر11 :1384 ،؛ سعیدی روشن.)64 :1393 ،
بر این اساس تمدن اسالمی ،تمدنی دینی است که همه مؤلفههای آن بر محور دین اسالم
میگردد .تمدن اسالمی بر اساس نگرش توحیدی ،تمدنی است ایدئولوژیک با مجموعهای از
ساختهها و اندوختههای معنوی و مادی جامعه اسالمی که انسان را به سوی کمال معنوی و
مادی سوق میدهد و به عنوان فضایی تلقی میشود که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از
لحاظ مادّی میتوان د رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق
کرده است ،برسد و درنهایت زندگی عزّتمندی داشته باشد.
به دیگر سخن ،تمدن اسالمى به دلیل وجود همین پسوند پُرمایه ،از یک سو قابلیت تحدید
زمانى و تعریف معنایى دارد؛ زیرا آغاز و انجامش تقریباً مشخص است و از سوى دیگر ،داراى
گستردگى مفهومى و موضوعى بسیارى است که همه پیچیدگیها ،ظرایف و جهانشمولى دین
اسالم را -به عنوان دینى الهى -در خود دارد .بدین ترتیب ،تمدن اسالمى داراى همه
ویژگیهاى تمدن الهى در چارچوب آموزههاى قرآنى و متکى بر سنت پیامبر اکرم (ص) است و
مؤلفههاى آن دین ،اخالق ،علم ،عدالت ،قوانین ،مقررات ،اصول دینى و غیره است (جان
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احمدى.)52-51 :1386 ،
در واقع میتوان گفت که تمدن ،پیشرفتهای انسانی در زمینههای مختلف است ،و از آنجا که
فطرت انسان دارای مقتضیات متنوع است ،تمدن جامعه انسانی نیز شامل تنوعاتی میباشد و
بر اساس عقاید و منهج فکری انسانها ،این تمدن بشر رنگهای مختلف به خود میگیرد؛ اما
پس از ظهور اسالم که انسانهای خوشفطرت و خوش نصیب در دایره دین مقدس اسالم
داخل شدند و مجموعه آموزههای الهی در کتاب مقدس قرآن شریف ،مسیر انسانیت را از سمت
و سوی جهالت و نادانی ،به سمت هدایت و ترقی تغییر داد و اسباب صعود و نزول جامعه
بشری را در شکلی ایده آل و مفصل به تشریح گرفت و به اصطالح برای تضمین عزت و سالمتی
بشریت در دنیا و آخرت اتمام حجت نمود؛ دیگر هیچ تمدن و فرهنگی به بالندگی ،رشد،
جامعیت و برتریت فرهنگ و تمدن اسالمی نرسید؛ و حتی در برهه از زمان به اعتراف خود
دشمنان دین( ،تمدن اسالمی) گوی سبقت را از سایر تمدنها برده و الگوی فرهنگها و
تمدنهای نوپا و نو ظهور گشته بود و به شهادت تاریخ در مدتهای بسیار طوالنی ،دشمنان
اسالم و مخصوصاً دنیای غرب در تمام عرصهها ،گدای فرهنگ غنی اسالم و تمدن ناب
مسلمین گردیده بودند و دنیای اسالم در اوج عزت و سرافرازی ایام عروج خویش را سپری
میکرد.
با پیدایش اسالم و انتشار سریع و گسترده آن در میان اقوام و ملل و جلب و جذب فرهنگهای
گوناگون بشری بنای مستحکم و عظیمی از فرهنگ و تمدن انسان پایهگذاری شد که در ایجاد
آن ملل و نژادهای مختلفی سهیم بودند .این ملل با ارزشها و مالکهای نوین اسالمی موفق به
ایجاد تمدنی شدند که بدان تمدن اسالمی گفته میشود .تمدن اسالمی دارای دو بعد است:
یک بعد آن به وسیله خود اسالم پدید آمد و در پرتو ابتکار مسلمانان گسترش یافـت .منشأ این
بعد از تمدن اسالمی ،قرآن و سنت است .بعد دیگر تمدن اسالمی ،نه ابداع مسلمانان ،بلکه
میراث به جای مانـده از تمدنهای پیشین در قلمرو اسالم بود که به دست مسلمانان توسعه و
تکامل یافت و بـه رنـگ اسـالم درآمد» (زرینکوب ،بیتا.)31 :
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تمدن اسالمی به معنای تجاوز به سرزمینها ،پایمال کردن حقوق انسانها و تحمیل کردن
اخالق و فرهنگ خود به ملتها و نظیر آنها نیست که تمدن غربی انجام داده است بلکه به
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معنای هدیه کردن فضیلت الهی به بشریت و ایجاد زمینه برای تشخیص مسیر صحیح توسط
خود انسانها است .تمدن غرب اگرچه جلوههای زیبایی از فناوری ،سرعت ،سهولت و ابزار
مختلف زندگی ارائه کرد اما برای بشریت ،خوشبختی و عدالت به ارمغان نیاورد و در درون خود
نیز دچار تضاد شده است .مادیگرایی صرف ،احساس پوچی ،خودبرتربینی و نگاه نسبیگرا به
همه امور حتی معنوی ،اوج انحطاط در تمدن غربی است .تمدن غرب علیرغم ظاهر فریبنده،
از لحاظ اخال قی فاسد و از نظر معنوی پوک شده است .عالوه بر این ،تمدن غرب با راهاندازی
جنگ به بهانه توسعه و آبادانی کشور هدف ،چیزی جز خرابی و ناامنی به بار نیاورده است.
این در حالی است که اسالم از ابتدای ظهورش حاوی اندیشهها و عناصر فکری و اجتماعی بود
که در نوع خود جاذبههایی شگرف برای انسانها دربر داشت .تکیه بر مفاهیم بلندی چون
عدالت ،حرمت انسان و کرامت بشر ،آزادی بیان و مشارکت عمومی در ساختن زیربنای جامعه
و اهتمام به نقش زن در اجتماع ،هرکدام به تنهایی کافی بود تا توجه بشر به این مکتب جلب
شود .تمدن اسالم ،تمدنی جامعهسازی است که برای حیات طیبه فردی و اجتماعی انسان در
ابعاد نظری و عملی راهبردها و راهکارهای دقیق و عمیق و فرازمانی و فرامکانی ارائه نموده
است .اسالم خود دارای فرهنگ غنی و سازنده تمدنهای بزرگ بشری است ،که همه آنها در
سایه توجه به علم و دانش ،پی بردن به ارزش آن ،سختکوشی و تالش در کسب آن و عمل به
دستورات اسالم و پیشوایان دینی محقق شده است .هنوز هم آیین مقدس اسالم فرهنگساز و
در شمار بزرگترین آنها است .کافی است به اسالم حقیقی برگشته و به سیره پیشوایان آن
تمسک کرده و تعالیمش را در عمل پیدا کنیم و در راه کسب علم کوشا باشیم و از فرهنگ و
تمدن خود محافظت کنیم چرا که اسالم و تعالیم آن ،جهانی و برای تمام دورانها است.
تمسک به آن موجب حیات و بالندگی در دنیا و آخرت است .ما هر قدر نگاه و توجهمان به
اسالم و تعالیم حیاتبخش آن بیشتر بوده و در زندگی فردی و اجتماعی ما حضوری پر رنگ
داشته است ،باعث رشد ،پیشرفت و سربلندی جامعه اسالمی بوده است.
به جا است که برای تبیین مطلب باال ،متذکر بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با تمدن نوین
اسالمی در دیدار با مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى شویم .معظم له فرموده
است:
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یک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمین و فلسفه مسلمین توانستند از این دانش و
فلسفه استفاده کنند و یک تمدّنی را برای خودشان شالودهریزی کنند .این تمدّن البتّه تمدّن
مادّی بود .از قرن شانزدهم و هفدهم میالدی اروپاییها شروع کردند به شالودهریزی یک تمدّن
جدید ،و چون مادّی بود از ابزارهای گوناگون بیمحابا استفاده کردند؛ [از طرفی] به سمت
استعمار رفتند ،به سمت مغلوب کردن ملّتها رفتند ،به سمت غارت کردن ثروت ملّتها
رفتند؛ از یک طرف هم خودشان را در درون تقویت کردند با علم و با فنّاوری و با تجربه ،و این
تمدّن را بر عالم بشریّت حاکم کردند .این کاری بوده است که اروپاییها در طول چهار پنج
قرن انجام دادند .این تمدّنی که آنها به دنیا عرضه کردند ،جلوههای زیبایی از فنّاوری و سرعت
و سهولت و ابزارهای زندگی را در اختیار مردم گذاشت امّا خوشبختی انسانها را تأمین نکرد،
عدالت را برقرار نکرد؛ بالعکس ،بر فرق عدالت کوبید ،ملّتهایی را اسیر کرد ،ملّتهایی را فقیر
کرد ،ملّتهایی را تحقیر کرد؛ در درون خود هم دچار تضادها شد ،از لحاظ اخالقی فاسد شدند،
از لحاظ معنوی پوک و پوچ شدند .امروز خود غربیها به این معنا گواهی میدهند .یک
سیاستمدار برجسته غربی به من گفت دنیای ما دنیای پوچ و پوکی است و این را حس
میکنیم .راست میگوید؛ این تمدّن ظاهر پُرزرق و برقی داشت امّا باطن خطرناکی برای
بشریّت داشت .امروز تضادهای تمدّن غربی خود را دارد نشان میدهد؛ در آمریکا یکجور ،در
اروپا یکجور ،در مناطق تحت سلطه اینها در سراسر دنیا هم یکجور .امروز نوبت ما است،
امروز نوبت اسالم است .وَ تِلکَ االَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاس؛ امروز نوبت مسلمین است که با همّت
خود ،تمدّن نوین اسالمی را شالودهریزی کنند .همچنان که اروپاییها آن روز از دانش مسلمین
استفاده کردند ،از تجربه مسلمین استفاده کردند ،از فلسفهی مسلمین استفاده کردند ،ما [هم]
امروز از دانش جهان استفاده میکنیم ،از ابزارهای موجود جهانی استفاده میکنیم برای برپا
کردن تمدّن اسالمی ،منتها با روح اسالمی و با روح معنویّت .این وظیفه امروز ما است (بیانات
در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى.)1394/08/10/ ،
نیز معظم له در فراز دیگری فرمودهاند:
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امروز ،وظیفه امّت اسالمی تنها این نیست که به یادبود والدت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن
برپا کند؛ این کار کوچک و کمی است نسبت به آنچه وظیفه او است .دنیای اسالم امروز
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وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر ،روحی در این دنیا بدمد ،فضای جدیدی ایجاد
کند ،راه تازهای را باز کند .ما به این پدیدهای که در انتظار آن هستیم میگوییم «تمدّن نوین
اسالمی» .ما باید دنبال تمدّن نوین اسالمی باشیم برای بشریّت؛ این تفاوت اساسی دارد با آنچه
قدرتها درباره بشریّت فکر میکنند و عمل میکنند؛ این به معنای تصرّف سرزمینها نیست؛
این به معنای تجاوز به حقوق ملّتها نیست؛ این به معنای تحمیل اخالق و فرهنگ خود بر
دیگر ملّتها نیست؛ این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملّتها است ،تا ملّتها با اختیار
خود ،با انتخاب خود ،با تشخیص خود راه درست را انتخاب کنند .راهی که امروز قدرتهای
جهان ملّتها را به آن راه کشاندهاند ،راه غلط و راه گمراهی است .این وظیفه امروز ما است
(بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى.)1394/08/10/ ،
خالصه اینکه منظور از «تمدن اسالمی» این است که تمامی گرایشها ،تمایالت ،رفتارها،
عقاید ،ارزش و مجموعه تلقیها ،عادتها ،نگرشها ،سلیقهها ،معیارهای اخالقی ،اقتصادی و
سیاسی جامعه در زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی بر مبنای آموزههای دین اسالم و عمل
بدانها پایهریزی شود.
الزم به ذکر است ،عبارت تمدنسازی نوین که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است ،به
معنای شکلگیری و ظهور تمدن جدیدی متفاوت با تمدن اسالمی نیست .تمدن نوین اسالمی،
استمرار تمدن اسالمی منطبق و سازگار با شرایط و ویژگیهای جهان نو و زندگی جدید انسان
و تامینکننده نیازهای بشر امروزی است.
به دیگر سخن تمدن نوین اسالمی درواقع همان احیاء تمدن اسالمی است که با پیروزی انقالب
اسالمی نگاهها به آن معطوف گردیده است ،یعنی احیاء عزت و کرامت انسان مسلمان در کنار
برخورداری از دستاوردهای علمی و فنّاورانه که میتواند نویدبخش ایجاد تمدنی نمونه باشد و
تأکید مقام معظم رهبری بر عنصر پیشرفت همه جانبه بهعنوان ماهیت واقعی تمدن نوین
اسالمی در واقع به معنای تأکید بر عنصر حرکت و تعالی در همه عرصهها و همه جنبههای
زندگی مادی و معنوی میباشد (بیانات معظمٌ له در دیدار جوانان استان خراسان شمالی،
.)1391/7/23
مقام معظم رهبری با تقسیم تمدن نوین اسالمی به دو بخش ابزاری و بخش حقیقی راهبرد،
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تمدن سازی نوین را تبیین کردهاند (همان) .از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی هر دو بخش
مهم و در خور توجه است امّا بخش متنی و حقیقی همان سبک زندگی مثل مثل مسئله
خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،نوع خوراک ،نوع آشپزی،
تفریحات ،مسئله خط ،مسئله زبان ،مسئله کسب و کار ،رفتار ما در محل کار ،رفتار ما در
دانشگاه ،رفتار ما در مدرسه ،رفتار ما در فعالیت سیاسی ... ،این موارد چیزهایی است که متن
زندگی ما را تشکیل میدهد اما بخش ابزاری ،که شامل ارزشهایی است که امروز به عنوان
پیشرفت کشور مطرح میشود مانند علم ،اختراع ،صنعت ،سیاست ،اقتصاد ،اقتدار سیاسی و
نظامی ،اعتبار بینالمللی که علیرغم فشارها و تهدیدهای خارجی شاهد موفقیتهای فراوانی
در کشور هستیم (همان).
مهمترین معیارها و شاخصهای تمدن اسالمی بهصورت خالصه با توجه به آیات قرآن عبارتاند
از:
 -1کرامت انسانی (نحل ،آیه 36؛ اسرا ،آیه )70
 -2علم و معرفت (علق ،آیه؛ 4-1؛ مجادله ،آیه )11
 -3عدالتگستری(شوری ،آیه 155؛ مائده ،آیه )8
 -4والیت مداری(شوری ،آیه 9؛ نساء ،آیه )59
 -5اصالحگری (هود ،آیه )8
 -6وحدت ،تعاون و همکاری (آلعمران ،آیه )113
 -7استقامت و آمادگی همه جانبه (نساء ،آیه 71؛ احقاف ،آیه  ،35هود آیه )112
 -8مجاهدت (فرقان ،آیه 52؛ عنکبوت ،آیه )69
 -8دوری از اقتصاد مبتنی بر ربا و تکاثر (بقره ،آیه )278

گفتار سوم :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
روشن است که انسانها تحت تأثیر محیط اجتماعى و هم نوع خود میباشند .از طرفی تقلید
یکى از فرایندهاى روانى است که پایه و اساس بسیارى از یادگیرىهاى انسان به شمار مىرود.
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بر این اساس با توجه به این دو معیار میتوان گفت که طبیعت بشری مقتضی آن است که
الگوی مناسبی را برای خود انتخاب نماید .با در نظر گرفتن مفهوم موافق اهمیت الگو برای
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انسانها ،به طریق اولی میتوان گفت که یک جامعه موفق و سرافراز نیز برای رسیدن به مقاصد
خود نیازمند به تدوین یک الگوی مناسب است.
با توجه به مطالب فوق ،از جمله مقاصد یک جامعه و به نوعی یکی از مهمترین آنها ،پیشرفت
آن جامعه است .الگو و مدل پیشرفت در هر کشوری با توجه به شرایط و موقعیتهای حاکم بر
آن باید بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد .این چارچوب و مدل پیشرفت در کشور عزیزمان
مبتنی بر الگوی اسال می ایرانی است .اساس این بنا و تفکر که ماخوذ از بینش مقام معظم
رهبری میباشد  ،از آنجایی که بر پایه چهار اصل الگو ،اسالمی ،ایرانی و پیشرفت است ،چارهای
نیست که توضیحاتی وافی پیرامون هر یک از این اصول داده شود.

بررسی قید الگو
همانطوری که پیدا است ،اولین قیدی که در این چهار اصل مورد توجه قرار میگیرد ،واژه الگو
میباشد .با مراجعه به کتب لغت عرب چون العین (فراهیدی ،1410 ،ج  ،)333 :7الصحاح
(جوهری ،1410 ،ج  ،)2268 :6معجم مقائیس اللغۀ (ابن فارس ،1404 ،ج  ،)105 :1مفردات
ألفاظ القرآن (راغب اصفهانی ،)76 :1412 ،دانسته میشود که واژههایی چون اسوه و قدوه،
معادل واژه الگو از حیث معنا شمرده میشوند .لذا برای تبیین واژه الگو در متون اسالمی
چارهای نیست جز آنکه از کاربرد این واژهها در قرآن و احادیث استعانت جوییم.
اسوه در قرآن کریم در آیاتی چون آیه  21سوره احزاب 1و آیه  24و  36سوره ممتحنه در معنای
معنای مصدری آن یعنی پیروی کردن و اقتدا نمودن به کار رفته است .چنانچه با مراجعه به
تفسیر المیزان در تفسیر آیه 21سوره احزاب میتوان به این نکته پی برد .نیز در روایات گذشته
از استعمال آن در معنای مصدری ،در معانی چون الگو و مقتدا و سنّت و روش آمده است
(مجلسی ،1403 ،ج 4245 :64؛ ابن شعبه حرانى1180 :1404 ،؛ مفید ،االمالی2 269 :1413 ،؛
قطبالدین راوندى.)3158 :1409 ،
 .1لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً .
 .2قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَهُ ...

 .3لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ.
 ... .4فلک بأبی عبد اهلل أی الحسین صلوات اهلل علیه أسوة أی اقتداء أی شابهته فی الغربۀ و التفکر فی حالۀ یسهل
علیک غربتک.
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همچنین واژه قدوه نیز که در روایات متعددی (هاللی ،1405 ،ج 4907 :2؛ کلینی ،1407 ،ج
5176 :8؛ خزاز رازى6111 :1401 ،؛ مفید ،1413 ،االمالی7280 ،؛ طبرسی ،1403 ،ج :2
 )8321و نیز دو بار در قرآن کریم در آیه  90سوره انعام 9و آیه  23سوره زخرف 10استعمال
شده است ،به معنای تبعیت و پیروی نمودن است.
با روشن شدن مفهوم الگو در منابع اسالمی ،باید در نظر داشت که یکی از ضروریات در هر
جامعهای ،جهت استحکام بنیاد اسالمی آن جامعه تأسی به الگوی کامل و وافی است .آخرین و
کاملترین کتاب آسمانی یعنی قرآن در رأس منابع اسالمی و روایات معصومین در مرتبه بعد
که سرشار و مملو از برنامههای جامع سعادت دنیوی و اخروی است ،الگوی کامل را با شاخصه
و عالئم آن معرفی نموده است .پیروی و الگوگیری از این شاخصهها ،افراد جامعه را از هر گونه
انحطاط و انحراف مصون میدارد .افراد یک جامعه اسالمی در صورت نداشتن الگو یا داشتن
الگوی نامناسب نمیتوانند مسیر کمال را طی نمایند .بر این اساس افراد یک جامعه اسالمی
باید به دنبال دانستن معیار الگوی مناسب ماخوذ از قرآن و به کار بستن گفتار و رفتار ائمه
معصوم(ع) بهعنوان قرآن ناطق و الگوی کامل بشری ،باشند تا دچار خطا و اشتباه و عصیان
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 ... .1وَ اجْعَلْ نَفْسَکَ أُسْوَةً لِقَرِیبِ الْمُسْلِمِینَ وَ بَعِیدِهِمْ -وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَکَ إِنَّ
ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
 ...ٍ .2وَ انْصَحِ الْمَرْءَ إِذَا اسْتَشَارَکَ -وَ اجْعَلْ نَفْسَکَ أُسْوَةً لِقَرِیبِ الْمُسْلِمِینَ وَ بَعِیدِهِمْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَوَدَّتَنَا فِی
الدِّینِ وَ حَلَّانَا وَ إِیَّاکُمْ حِلْیَۀَ الْمُتَّقِین ...
 ... .3إِذْ نَفَحَتْهُ رَائِحَۀُ مِسْکٍ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ مَا هَذَا فَقَالَ کَانَ فِی الزَّمَانِ الْأَوَّلِ مَلِکٌ لَهُ أُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ فِی أَهْلِ مَمْلَکَتِهِ و ...
 .4یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ،أَطِیعُوا عَلِیّاً وَ اتَّبِعُوهُ وَ تَوَلَّوْهُ وَ لَا تُخَالِفُوهُ وَ ابْرَءُوا مِنْ عَدُوِّهِ وَ آزِرُوهُ وَ انْصُرُوهُ وَ اقْتَدُوا بِهِ تُرْشَدُوا
وَ تَهْتَدُوا وَ تُسْعَدُوا.
 ... .5و الْمُؤْمِنَاتِ الَّذِینَ وَحَّدُوکَ وَ صَدَّقُوا رَسُولَکَ وَ تَمَسَّکُوا بِدِینِکَ وَ عَمِلُوا بِفَرَائِضِکَ وَ اقْتَدَوْا بِنَبِیِّکَ وَ سَنُّوا سُنَّتَکَ وَ
أَحَلُّوا حَلَالَک ...
َ .6نْزِلُوا أَهْلَ بَیْتِی بِمَنْزِ لَۀِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ بِمَنْزِلَۀِ الْعَیْنَیْنِ مِنَ الرَّأْسِ وَ إِنَّ الرَّأْسَ لَا یَهْتَدِی إِلَّا بِالْعَیْنَیْنِ اقْتَدُوا بِهِمْ
مِنْ بَعْدِی لَنْ تَضِلُّوا فَسَأَلْنَا عَنِ الْأَئِمَّۀِ قَالَ الْأَئِمَّۀُ بَعْدِی مِنْ عِتْرَتِی أَوْ قَالَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی عَدَد.
 .7فَإِنْ قُلْتُمُ اقْتَدُوا بِسِیرَتِنَا فَکَیْفَ نَقْتَدِی بِسِیرَةِ الظَّالِمِینَ وَ مَا الْحُجَّۀُ فِی اتِّبَاعِ الْمُجْرِمِینَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا ...
 ... .8فَتَمَسَّکُوا وَ بِسُنَّتِهِ فَاقْتَدُو ا وَ إِلَى رَبِّکُمْ فَتَوَسَّلُوا فَإِنَّهُ لَا تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ ...
 .9أُولئِکَ الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّةَ فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِکافِرین.
 .10وَ کَذلِکَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ فی قَرْیَۀٍ مِنْ نَذیرٍ إِالَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّۀٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُون.
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نشوند ،چرا که الگوپذیری از غرب و الگوهای غربزده و پیروی از آنها ،عاقبتی جز تباهی و
گمراهی را در پی نخواهد داشت.
در تعریفی ساده از الگو میتوان گفت؛ الگو یا مدل ،نمایش نظری و ساده شده از جهان واقعی
میباشد (سورین و تانکارد .)65 :1386 ،اما در تبیین مفهوم الگویی که در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت اخذ شده است ،اتفاقنظر نیست ،بلکه در این مورد چهار نظریه وجود دارد:
گروهی از صاحبنظران آن را به معنای نقشه راه است؛ یعنی الگو به معنای مجموعهای از
برنامههای خرد و کالن و زمانبند برای رسیدن به هدف مطلوب است.
عدهای نیز آن را به معنای سرمشق و نمونه قابل پیروری به کار میبرند .در بسیاری از
کاربردهای روزانه و در مواردی مانند الگو بودن معصومین (ع) ،الگو به همین معنا است.
گروهی نیز مفهوم الگو را نظریه بر آمده از کالن نظریههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و مانند
آن در نظر گرفتهاند که معطوف به یک یا چند مسئله اجتماعی است و راهکارهای مداخله
حکومت برای حل آن را پیشنهاد میدهد.
تعدادی نیز آن را به معنای مدل دانستهاند در این برداشت که بیشتر در پیوند با نظریه به کار
میرود  ،الگو یک مدل یا نموداری برآمده از نظریه و نشانگر اجزای آن و چگونگی پیوند میان
آنها است (الویری.)78-76 :1391 ،
به نظر میرسد که ارائه تعریف ماهوی و حقیقی از واژه الگو بسی دشوار است و تعاریف یاد
شده تنها از باب شرح االسمی و تقریب معنا به ذهن شمرده میشوند ،ولی در یک نگاه کلی
میتوان الگو را به معنای نقشه جامع دانست ،چنانچه رهبر انقالب اسالمی در تبیین اجزای
چهارگانه «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» کلمه الگو را «نقشه جامع» معنا کرده و فرموده
است« :بدون نقشه جامع ،همچون برخی مسائل فرهنگی یا اقتصادی سی سال گذشته ،دچار
حرکتهای گاه متناقض خواهیم شد» (معتضدیان.)1389 ،
الگوی اسالمی ایرانی ،یک نمودار بیانگر کالن نظریههای بر آمده از نظریههای خرد و بزرگ
درباره دین ،هستی ،انسان ،جامعه ،طبیعت ،تاریخ ،تمدن و پیشرفت مبتنی بر آموزههای مکتب
اهل بیت (ع) است که بهرهمند از یافتهای علوم جدید ،برنامه پذیر ،مورد وفاق نسبی نخبگان و
قابل اجرا در ایران در جهت تحقق آرمانهای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است
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(الویری.)78 :1391 ،

بررسی قید اسالمی
اخذ شدن قید اسالمی در «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» از آن جهت است که هر جامعهای
برای رسیدن به سعادت و تعالی نیازند به الگو قرار دادن مبانی و برنامه و دستورات و احکام
اسالم است .قرآن کریم امت اسالمی را امتی متعادل ،به دور از هر گونه افراط و تفریط و الگو
برای همه معرفی کرده است ،چنانچه خداوند در آیه  143سوره بقره فرموده است:
« وَ کَذلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّۀً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً وَ مَا
جَعَلْنَا الْقِبْلَۀَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا إِالَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ
لَکَبِیرَةً إِالَّ عَلَى الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ»
بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم ،تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد .و
قبلهاى را که [چندى ] بر آن بودى ،مقرر نکردیم جز براى آنکه کسى را که از پیامبر پیروى
مىکند ،از آن کس که از عقیده خود برمىگردد بازشناسیم و البتّه [این کار] جز بر کسانى که
خدا هدایت [شان] کرده ،سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند ،زیرا
خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است.

چنانچه پیدا است ،خداوند در این آیه شریفه مسلمانان را «امت وسط» معرفی نموده است ،اما
با توجه به اینکه خداوند با بیان نمودن نکاتی در آیه قبلی ،مسلمانان را امت وسط میداند،
چارهای نیست که برای پی بردن به مراد آیه ،به آیه قبل از آن یعنی آیه  142سوره بقره
مراجعه شود .خداوند در آیه  142پس از تبیین بحث تغییر قبله در زمان آینده ،به بیان
معترض شدن یهودیان و مشرکین مبنی بر اینکه چه چیزی انگیزه تغییر قبله از بیتالمقدس
به سمت کعبه شده است ،میپردازد .سپس در ادامه به پیامبر و مسلمین امر میکند که در
پاسخ آنها بگویند « :قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ یَهْدی مَنْ یَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ» .آنگاه
خداوند در آیه بعدی میفرماید «وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّۀً وَسَطاً .»...
در رابطه با مراد از «کذلک» در این آیه تفاسیر متعددی شده است .اما گویاترین این تفاسیر آن
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است که مراد از «کذلک» در این آیه با توجه به عطف آن به جمله قبل ،چنین است:
«همانگونه که قبله را برای شما تغییر دادیم تا به صراط مستقیم هدایت گردید ،همانطور
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شما را امت وسط قرار دادیم» (بغدادی ،1415 ،ج 87 :1؛ طباطبایی ،1417 ،ج 319 :1؛
طبرسی ،1377 ،ج .)85 :1
اما در رابطه با مراد از «امت وسط» ،انظار متعددی وجود دارد که با توجه به رعایت کمیت
نوشتار حاضر ،فقط به دو نظریه اشاره میشود:
 -1مراد از واژه عدل ،اعتدال و میانهروی است (تستری32 :1423 ،؛ طباطبایی ،1417 ،ج :1
.)319
 -2مراد از واژه عدل ،یعنی امت خوبی که خداوند آنها را اختیار کرده است (ابن کثیر دمشقی،
 ،1419ج 327 :1؛ طبرسی ،1377 ،ج .)86-85 :1
دلیل بر معنون شدن مسلمین از منظر قرآن کریم به امت وسط و امت مورد الگوی دیگر
امتها ،آن است که زندگی جمعی مسلمانان تابع احکام و دستورات اجتماعی است که اگر
عملی شود میتواند الگوی متعادل و جامعی برای جوامع بشری باشد ،در حالی که جوامع
کوچک و بزرگ قبل از اسالم و یا جوامع بعد از ظهور اسالم که تمایلی به دین اسالم نداشتهاند
یا در مادیگری و گرایش به مادیات افراط کردهاند و یا در ورطه تفریطِ پرداختن به روح و ترک
مادیات غلتیدهاند.
دین اسالم همۀ شئون حیات بشرى را در قلمرو ماده و معنى و هم چنین در دو منطقه فردى
و اجتماعى و به طور کلى در هر دو سراى دنیا و آخرت تحت تعلیمات سازنده خود گرفته و
همه این امور را با طرق فطرت پاک و خرد و وجدان سلیم با حقوق و آزادىها و تکالیف معقول
تنظیم نموده است ،لذا نمىتواند به پدیده دین مانند مغرب زمین امروزى بنگرد که فقط دین
را بهعنوان یک رابطه شخصى و به عبارت دیگر ،یک حالت روانى آرامشبخش محض تلقى
مىکند و کارى با هیچ یک از شئون حیات بشرى نداشته باشد! به همین جهت است که اسالم
هر مدعى دین و هر ادعاى دینى را داراى حق دینى نمىداند مگر اینکه به یک سند الهى
مستند باشد.
جاى بسى شگفتى است که بعضى از متفکران و صاحبنظران مغرب زمین با مشاهده عینى
نتایج تباه کننده بىدینى ها و چشیدن طعم تلخ حیات ضد دینى و حتى طعم ناگوار بىاعتنایى
به دین ،هنوز هم نمىخواهند این پدیده اساسى را که «به وجود آورنده هویت اصلى براى
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حیات آدمى فقط دین است» کامالً جدّى تلقى کنند و ابعاد ضرورى و مفید آن را به جوامع
بشرى ارائه دهند و از ابعاد زیانبار آن ،مردم را بر حذر دارند و آنها را در امان قرار بدهند
(جعفرى تبریزی.)178-177 :1419 ،
بر این اساس اخذ قید اسالم در این الگو از آن جهت است که پیشرفت در این الگو بر طبق
موازین دینی ،به امکاناتی تعلق میگیرد که انسان در مسیر زندگی معنوی خود برای ادامه
حیات به آن نیازمند است و از آن بهعنوان ابزاری جهت ادامه حیات استفاده میکند.
به دیگر سخن از دیدگاه اسالم ،سعادت در دو سطح دنیوی و اخروی تعریف میشود که سطح
دنیوی آن ،هر چند مقتضیات حیات دنیوی را به رسمیت میشناسد ،امّا در راستای سعادت
اُخروی قرار میگیرد و هدف اصلی سعادت اخروی است .از این رو ،در چنین مکتبی ،پیشرفت
غایت و هدف اصلی و نهایی نیست و چون غایت خلقت انسان تعالی و کمال روح بشری است،
لذا پیشرفت تمدن و امکانات زندگی او نیز باید بسترهای مناسب این تعالی روح را فراهم نماید.
اینجاست که بر خالف غرب ،پیشرفت و اهداف آن نیز جنبه معنوی به خود میگیرد (شعبانی و
جمعی از نویسندگان .)154-121 :1391 ،در نتیجه در طرّاحیِ الگو مناسب و تنظیم عوامل
آن ،منابع اسالمی باید مد نظر قرار گرفته و سعی بر آن باشد که از هر گونه التقاط و تطبیق
نادرست ،پرهیز شود.

مقام معظم رهبری«مدظله» در  6اردیبهشت  1395در دیدار با اعضای شورای عالی مرکز
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت« ،اسالمی بودن» الگوی پیشرفت را اساس کار خواندند و تأکید
کردند:
الزمه تحقق این موضوع ،تحقیقات عمیق اسالمی و ارتباط وثیق و پیوسته با حوزههای علمیه و
فضالی متفکر ،آگاه و مسلط بر مبانی فلسفی ،کالمی و فقهی است.

بررسی قید ایرانی
توصیف الگوی اسالمی پیشرفت به صفت ایرانی از جهت منطبق بودن این الگو بر وضعیت و
ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ایران است .از همین رو ممکن است این
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الگو برای کشورهای اسالمی دیگر مناسب نباشد (رشاد .)1389 ،چنانچه رهبر فرزانه انقالب
در تبیین علت انتخاب واژه ایرانی در عبارت «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» نیز به مسائلی
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مانند ضرورت در نظر گرفتن وضعیت تاریخی ،جغرافیایی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ایران
در این الگو اشاره کرده و فرموده است:
«عالوه بر این مسائل ،طراحان این الگو نیز متفکران ایرانی هستند و این الگو در واقع تجلی
تالش اندیشمندان این سرزمین برای ترسیم آیندة کشور است» (معتضدیان.)1389 ،
رهبر انقالب اسالمی بیان داشتهاند:
«برخی نیز معتقدند توانایی فکری برای ایجاد این الگو ،در کشور وجود ندارد ،اما ظرفیتهای
بسیار خوب موجود و ظرفیتهای فراوان بالقوه اثبات میکند که متفکران و اندیشهورزان ایرانی
توانایی تدوین این الگو را دارا هستند و این حرکت ،حتماً به پیش خواهد رفت» (همان).

بررسی قید پیشرفت
بدون شک طبیعت و غریزه جوامع بشری ،تمایل زیادی نسبت به تکامل و پیشرفت مادی و
معنوی دارد و از مهمترین و اساسیترین دغدغههای جوامع بشری شمرده میشود ،به طوری
که این جوامع همواره درصدد این موضوع هستند که به پیشرفت در تمامی عرصههای زندگی
خود دست پیدا کنند؛ زیرا هیچ دینی بدون پیشرفت و معیار قرار سنت خردورزی ،نه تنها به
شکوفایی نمیتواند دست یابد بلکه اساساً زنده بودن و ادامه حیاتش ،محل تردید و تأمل است.
جامعه اسالمی نیز که اساس آن بر پایه تعهدات به مبانی و دستورات اسالمی است ،از این
قاعده مستثنی نیست ،بلکه مسلمین از جهت که پیرو بزرگترین و کاملترین دین میباشند،
نسبت به پیروان ادیان دیگر ،تمایل بیشتری به پیشرفت دارند .اسالم ،دین عقل و علم و
پیشرفت است و نخستین آیه قرآن که بر پیامبر فرود آمد به او دستور خواندن داد و نیز
خداوند فرمود:

«الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ» (الرحمن ،آیه )4-1؛ خدای رحمان ،قرآن را یاد
داد ،انسان را آفرید ،به او بیان آموخت.

در قرآن کریم که کاملترین و آخرین کتاب آسمانی از جانب خداوند است ،آیات فراوانی در
زمینه پیشرفت وجود دارد که میتواند برای پیشرفت جامعه اسالمی بهترین روش و الگو باشد.
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از جمله این آیات میتوان به آیه  9سوره زمر 114 ،1سوره طه 36 ،2سوره اسراء 3و  60سوره
انفال 4اشاره نمود .به طور کلی تمامی آیاتی که در قرآن کریم در مقام تبیین علم و دانش
است ،انسانها را به کسب علم و آگاهی ترغیب کرده است و گواه دعوت اسالم به پیشرفت و
ترقی همه جانبه مادی و معنوی است ،چرا که پیشرفت در همه عرصهها تنها در سایه علم و
دانش امکانپذیر است و آگاهی و علم شرط اساسی ترقی و بالندگی است.
نیز الزم به ذکر است که تنها آیات وحیانی نیست که جایگاه پیشرفت و علم را بزرگ
میشمارد ،بلکه گذشته از آیات آثار برجای مانده از پیشوایان معصوم نیز به روشنی میتوان به
جایگاه بلند پیشرفت دست یافت.
در نهجالبالغه آمده است« :دانش راستین گمشده مؤمن است ،پس آن را فراگیر و بیاموز،
گرچه از مردم منافق» (نهجالبالغه ،حکمت .)80
هماهنگی میان دین و دانش از یک سوی و همکاری دین و خرد از سوی دیگر از آغاز تولّد
اسالم تاکنون همواره سبب شکفتن استعدادهای بشری ،تولید علم و فناوری ،باال رفتن سطح
اندیشه بشری و تکامل جامعهها بوده و خواهد بود و دینی که از چنین ویژگی برخوردار باشد
هرگز کهنه و فرسوده نمیشود و خردی که از پشتوانه چنین دینی بهرهمند باشد هیچگاه
منحرف نمیشود و راه سداد و صواب را از دست نمیدهد .لذا در مجموع میتوان گفت که اگر
در یک جامعه اسالمی ،آیات قرآن و سخنان ائمه معصومین (ع) در زمینه پیشرفت جدی
گرفته میشد و زوایای گوناگون و حقیقی آن مورد کنکاش قرار گیرد ،مطمئناً نتایج بسیار مهم
و مطلوبی را میتواند از خود بر جای بگذارد.
مراد از قید پیشرفت را میتوان حرکت و فراگردی از وضعیت موجود به طرف وضعیت مطلوب
دانست .در فرایند پیشرفت ،استعدادهای سازماندهی جامعه از هر جهت -چه از نظر اقتصادی
و چه از نظر اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی -بارور و شکوفا میشود .با توجه به اخذ این قید در
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 ... .1قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ الَ یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ.
 ... .2وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً .
 ... .3وَ الَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ .
 ... .4وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ ...
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الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،میتوان اساس الگوی پیشرفت را متوقف بر سه مقدمه ذیل
دانست:
مقدمه اول :تحلیل وضعیت موجود.
مقدمه دوم :تبیین وضعیت مطلوب.
مقدمه سوم :راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب.
اگرچه دو واژه پیشرفت و توسعه بهصورت مترادف و به معنای رشد ،تغییر و گسترش تدریجی،
تکامل و شکوفایی به کار میرود (عمید ،)428 :1343 ،ولی باید در نظر داشت که در حقیقت
توجه به انتخاب واژه پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری از میان چند واژه و مفهوم به ظاهر
مترادف با آن مانند توسعه ،رشد ،یا معادل فرهنگنامهای این مفاهیم در انگلیسی و وجوه تمایز
پیشرفت با آنها ،کلید رسیدن به درکی وثیق از چنین الگویی است .واژه توسعه از وسعت و
گسترش حکایت می کند که تنها در توسعه کمی مدنظر است نه توسعه کیفی .اما کلمه
پیشرفت به معنای به آینده چشم داشتن و رو به بیش بودن به همراه مشخص بودن جهت و
مورد لحاظ قرار گرفتن کیفیت است در حالی که در واژه توسعه جهت مشخص نشده است و
معلوم نیست توسعه به چه سمت و جهتی است .واژه رشد همچون توسعه این گونه است .از
آنجایی که اساس اقتصاد و بنیان آن بر شناخت علتهای تکثر ثروت مادی است و از طرف
هدف جوامع غربی نیز چیزی جز رسیدن به رفاه مادی نیست ،توسعه در غرب مبتنی بر اقتصاد
تعریف میشود؛ یعنی در تمامی مدلهای توسعه ،اقتصاد مبنا بوده و فرهنگ ،سیاست ،اصول
اخالقی و حتی امنیت مبتنی بر اقتصاد تعریف میشوند .این در حالی است که پیشرفت مبتنی
بر جهات فرهنگی ،معنوی ،اخال قی و ابعادی متناظر و متناسب با فرهنگ یک جامعه است که
الزاماً ممکن است در تعریفی خاص از توسعه قرار نگیرد .وقتی فیالمثل توسعه را با الگوهای
رایج آن در نظر میگیریم ،در آنجا نمیتوان از تعالی اخالقی و معنوی دم زد بلکه باید بیشتر به
دنبال توسعه اقتصادی بود .در واقع نگاه اسالمی به انسان ،تعیینکننده مختصات پیشرفت در
کشور ما خواهد بود .اسالم انسان را موجودی دو ساحتی میداند .در مسئله پیشرفت توجه به
ساحتهای دوگانه انسان یک شاخص اساسی است این در حالی است که در غرب ،انسان تک
ساحتی تعریف میشود و رفاه و سعادت انسان فقط در زندگی مادی دنیایی مد نظر قرار
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میگیرد ،طبعیتاَ ا ین دو نوع نگرش به انسان دو نوع داللت متفاوت برای الگوی پیشرفت دارد.
در جهانبینی اسالمی ،دین برای هر دو بعد جسمی و روحی انسان برنامه دارد و زندگی را نیز
فراگیر میداند .هدف نیز هدایت و رستگاری همه جانبه انسان است .در حالی که توسعه
مفهومی است که بیشتر بر جنبههای اقتصادی تأکید دارد.
مقام معظم رهبری با اشاره به انتخاب کلمه «پیشرفت» به جای «توسعه» تأکید نمود« :کلمۀ
توسعه ،یک اصطالح متعارف جهانی ،با بار معنایی و ارزشی و الزامات خاص خود است که ما با
آنها موافق نیستیم؛ بنابراین از کلمه پیشرفت استفاده شد ضمن اینکه وام نگرفتن از مفاهیم
دیگران ،در طول انقالب اسالمی سابقه داشته است» (معتضدیان.)1389 ،
معظم له در فراز دیگر از سخن خود فرموده است:
 ...آنچه که من میخواهم اضافه کنم ،این است که اوالً کلمه «پیشرفت» را ما با دقت انتخاب
کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلمه «توسعه» را به کار ببریم .علت این است که کلمه توسعه ،یک بار
ارزشى و معنای ى دارد؛ التزاماتى با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم،
موافق نیستیم .ما نمیخواهیم یک اصطالح جا افتاده متعارف جهانى را که معناى خاصى را از
آن میفهمند ،بیاوریم داخل مجموعه کار خودمان بکنیم .ما مفهومى را که مورد نظر خودمان
است ،مطرح و عرضه میکنیم؛ این مفهوم عبارت است از «پیشرفت» .معادل معناى فارسى
پیشرفت را میدانیم؛ میدانیم مراد از پیشرفت چیست .تعریف هم خواهیم کرد که منظور ما از
این پیشرفتى که در فارسى معنایش روشن است ،چیست؛ پیشرفت در چه ساحتهایی است،
به چه سمتى است .ما این وام نگرفتن مفاهیم را در موارد دیگرى هم در انقالب داشتهایم .ما از
کلمه «امپریالیسم» استفاده نکردیم؛ کلمه «استکبار» را آوردیم .ممکن است یک زوایایی در
معناى امپریالیسم وجود داشته باشد که مورد نظر ما نیست .حساسیت ما بر روى آن زوایا
نیست؛ حساسیت ما بر روى آن معنایى است که از کلمه «استکبار» به دست مىآید .لذا این را
مطرح کردیم ،در انقالب جا افتاد؛ دنیا هم امروز منظور ما را میفهمد .و همچنین مفاهیم
دیگرى .مفهوم پیشرفت ،براى ما مفهوم روشنى است .ما «پیشرفت» را به کار میبریم و تعریف
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میکنیم که مقصود ما از پیشرفت چیست (.)http://iim.imps.ac.ir
همچنین معظم له در بیان دیگر ،عرصههای پیشرفت را در امور ذیل دانستهاند:
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 عرصه فکردر درجه اول ،پیشرفت در عرصه فکر است .ما بایستى جامعه را به سمت یک جامعه متفکر
حرکت دهیم.
 عرصه علمعرصه دوم -که اهمیتش کمتر از عرصه اول است -عرصه علم است .در علم باید ما پیشرفت
کنیم.
 عرصه زندگىعرصه سوم ،عرصه زندگى است ،که قبالً عرض کردیم .همه چیزهایى که در زندگى یک جامعه
بهعنوان مسائل اساسى و خطوط اساسى مطرح است ،در همین عنوان «عرصه زندگى»
می گنجد؛ مثل امنیت ،مثل عدالت ،مثل رفاه ،مثل استقالل ،مثل عزت ملى ،مثل آزادى ،مثل
تعاون ،مثل حکومت.
 عرصه معنویتعرصه چهارم -که از همه اینها مهمتر است و روح همه اینها است– پیشرفت در عرصه معنویت
است .ما بایستى این الگو را جورى تنظیم کنیم که نتیجه آن ،این باشد که جامعهى ایرانى ما
به سمت معنویتِ بیشتر پیش برود (بیانات مقام معظم رهبری در اولین نشست اندیشههای
راهبردی  ،1389/10/9سایت مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ معتضدیان.)1389 ،
البته اینطور نیست که الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عنوان الگویی صددرصد معارض و
منافی با توسعه غربی شمرده شود ،اما بیتردید دارای مبانی ،ساختار ،غایت و اهدافی متفاوتی
با نسبت به الگوهای توسعه غربی است .اگرچه ممکن است در بعضی از جزئیات مادی با
الگوهای گوناگون توسعه غربی شباهتهای جزیی داشته باشد ،ولیکن این میزان مشابهت ،در
زمره مشابهت جوهری قرار نخواهد گرفت و تفاوتهای آن بسی بیش از شباهتهای آن با
توسعههای غربی خواهد بود.
برخی از مادیگرایان دین را معارض با دانش و پیشرفت و آن را علت عقبماندگی و مایه
انحطاط بشر دانستند .به طوری که بعضی از نظریهپردازان آن را به دین اسالم تسری داده و
اسالم را مخالف و معارض با علم و فنّاوری توصیف کرده و عقبماندگی مسلمانان را به اسالم
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نسبت میدهند (ارنست کالسیر ،فلسفه روشنگری .)12 :به نظر میرسد چنین تفکری ناشی از
عدم شناخت دین اسالم است؛ زیرا اسالم که برای تکامل و بالندگی بشریت در ابعاد مختلف
زندگی او به حساب میآید و تأکید فراوانی به فراگیری علم و دانش و تالش میکند ،نمیتواند
عامل و مایه عقبماندگی و انحطاط باشد .شواهد فراوانی میتواند در اثبات این مطلب ارائه
نمود که از جمله آنها و به نوعی روشنترین آنها ،میتوان به پیشینه تاریخی تمدن مسلمانان
اشاره نمود ،چرا که در قرون اولیه اسالم ،مسلمانان چنان پیشرفت نمودند که بخش وسیعی از
جهانیان را تحت تأثیر تمدن و فرهنگ خود قرار دادند .لذا پیشینه تمدن مسلمانان در طی
قرون متمادی و سرایت آن به کشورهای دیگری چون کشورهای اروپایی ،حاکی از آن است که
تمایل به دین اسالم نه تنها موجب عقبماندگی زندگی بشری نمیشود ،بلکه پایبندی و
تمسک به آن ،موجب رسیدن بشر به مرتبه اعالی از پیشرفت و فتح قلههای رفیع ترقی است.
توجه به این نکته الزم است ،صرف وجود نام اسالم در جوامع به تنهایی نمیتواند از موجبات و
عوامل پیشرفت آن جوامع در نظر گرفته میشود ،بلکه پیشرفت مدنظر اسالم با توجه به اینکه
به همه ابعاد و ساحتهای وجودی انسان و به جسم ،روح ،دنیا ،آخرت و جنبههای فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی او توجه دارد ،جوامع اسالمی در جهت رسیدن به پیشرفت ،الزم است به
دو اصل ذیل پایبند باشند:
 .1وجود باور و عمل به تعالیم اسالمی از درون
 .2نبود مانع و عوامل بازدارنده از بیرون و اگر بود غلبه بر آن
اصل اول خود دارای معیارها و شاخصههایی است که مهمترین آنها عبارتاند از:
 -1دینداری؛ دینداری مهمترین معیار و شاخص پیشرفت از منظر اسالم است .قرآن کریم با
تعابیر مختلف در آیات متعددی به اهمیت دینداری و آثار دنیوی و اخروی آن پرداخته است.
خداوند تبارک تعالی در آیه  112سوره بقره فرموده است:
«بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ الَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ الَ هُمْ یَحْزَنُونَ»
با توجه به مقتضای آیه شریفه باال ،از جمله آثار مترتب بر دینداری ،فقدان هرگونه ترس و
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اندوه است
نیز خداوند در آیه  97سوره نحل فرموده است:
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«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَۀً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما
کانُوا یَعْمَلُونَ»
مطابق با آیه فوق ،پاداش عمل به دستورهای دینی ،افزون بر حیات طیبه در دنیا ،بهترین
جزای نیک در آخرت است.
در تفاسیری چون تفسیر البرهان ،تفسیر صافی ،اطیب البیان (بحرانی ،1374 ،ج 453 :3؛
طباطبائی1417 ،ق ،ج 343 :12؛ فیض کاشانی1415 ،ق ،ج 306 :2؛ طیب ،1378 ،ج :6
 )219حیات طیبه به یک شیوه خاصی از زیستن در دنیا و یا بعضی از جلوههای آن تفسیر
شده است.
 -2نظارت عمومی و همه جانبه (امر به معروف و نهی از منکر) (آلعمران ،آیه 104؛ لقمان ،آیه
17؛ ابنبابویه ،1413 ،ج 568 :3؛ ابن شعبه حرانی)237 :1404 ،
 -3مشورت و تبادلنظر (شوری ،آیه 38؛ ابنبابویه ،1362 ،ج )58 :1
 -4شایستهساالری و تقسیم مسئولیتها بر اساس توانمندیها( 1اسراء ،آیه 36؛ ابنبابویه،
 ،1413ج )490 :4

 .1در نمودار زیر به طور خالصه عواملی که ضرورت شایسته ساالری را بیان میکنند ،بیان شده است.
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نیز الگوی مبتنی بر شایسته ساالری ،الگویی مبتنی بر دیدگاه توحیدی اسالم است.
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 -5اتحاد و همبستگی (آلعمران ،آیه 103؛ حجرات ،آیه 10؛ ابنبابویه ،1413 ،ج )191 :4
 -6مردمساالری بر پایه تکریم و عزتمندی (کهف ،آیه 6؛ شعراء ،آیه 3؛ ابنبابویه ،1362 ،ج :1
)49
وجود اصل دوم نیز مبتنی فقدان عواملی است که مهمترین آنها عبارتاند از:
 -1اشرافی گری (اعراف ،آیه 60؛ توبه ،آیه 34؛ راوندی ،بیتا ،ج )753 :2
 -2مصلحتاندیشی غیرمعقول (غافر ،آیه 26؛ تمیمی مغربی ،1385 ،ج )532 :2
 -3ظلم و تبعیض (مریم72 ،؛ مائده ،آیه 72؛ ابنبابویه ،بیتا)272 :
و ( ...نجارزادگان و جمعی از نویسندگان)23-11 :1393 ،
نکتهای که در آخر این گفتار از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد اینکه تحقق موضوع الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت مبتنی بر دو بخش است؛ بخش اول تولید معرفت و بخش دوم اجرا و
تحقق آن .بخش تولید معرفت عبارت است از :مرحله نظری طراحی الگوی پیشرفت اسالمی
ایرانی ،از اینکه کار را باید از تولید علوم انسانی ،اسالمی آغاز کرد؛ زیرا توسعه و پیشرفت هر دو
روی شانههای نظریهها و دیدگاههایی که انواع رشتههای علوم انسانی در اختیار میگذارند
خواهند ایستاد .اما در بخش عملی و در مرحله تحقق الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی ما تدریج
را نباید نادیده بگیریم .به تعبیری در فرآیندی تدریجی باید این الگو تکوین یابد و محقق شود.
نباید تصور کنیم که وقتی از الگوی پیشرفت اسالمی ایران سخن به میان میآید طی دو برنامه
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توحیدی است که از میوههای اصیل شجره طیبه قرآن می باشد (همان)111 :
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پنج ساله یا در بازه زمانی بیستساله میتوان چنین الگوی پیشرفتی را به طور کامل اجرا کرد،
بلکه همانگونه که دنیای غرب طی چندین سده به الگوهای کنونی خود دست یافته و احیاناً
با همه شیرینیها ،تلخیها ،کامیابیها و ناکامیها به تمدن خاص خودش رسیده است ،ما هم
راه درازی در پیشرو داریم .البته با بهرهبرداری از تجربههای ملل ،اقوام و دورههای تاریخی
دیگر و به اتکای میراث معرفتی و تجربی که طی دورههای تاریخی خود کسب کردهایم،
میتوانیم راه را کوتاهتر کنیم و شکستها و تجربههای ناموفق را به حداقل برسانیم ،اما هیچ
تضمینی وجود ندارد که گوشهای از این الگو با ناکامی روبهرو نشود؛ در واقع ممکن است
بخشهایی از این الگو در عمل ناموفق باشد و ما ناچار شویم به تجدیدنظر و تغییر بعضی از
اجزا دست زنیم تا این الگو کامل شود و ما را به مقصد مطلوب برساند .بنابراین ،ما مسیری
تدریجی را در حوزه اجرایی پیشرو داریم و بهطور نسبی هر مرحله ما را به آن الگو و تمدنی
که در نظر گرفته شده است نزدیک خواهد کرد .در واقع در هر مرحلهای میتوانیم بگوییم که
نظام و جامعه ما نسبت به مرحله پیش اسالمیتر و نسبت به مرحله بعد کمتر اسالمی است
(رشاد.)1389 ،
مقام معظم رهبری در سخنان شان در نشست الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،به این نکته
بسیار دقیق اشاره نمود که همۀ آنچه ما انجام میدهیم پیشدرآمد و مقدمه تحقق حیات
طیبهای است که با ظهور حضرت حجت (عج) ممکن خواهد شد و همه راههایی که ما میرویم
صراط نیستند ،بلکه طرقی هستند که به صراط منتهی خواهند شد و کورهراهها و گردنههایی
هستند که به ناچار باید پشت سر نهاده شوند تا بتوانیم به آن بزرگراهی که با ظهور حضرت
حجت (عج) در مقابل بشریت قرار خواهد گرفت ،برسیم .آنگاه پیشرفت حقیقی محقق خواهد
شد؛ به همین دلیل است که ما به تدریج پیش میرویم و در هیچ مرحلهای به آنچه دست
یافتهایم قانع نیستیم -هرچند بهتر از مرحله پیشین است -و در انتظار مرحله بعدی هستیم.
آن مرحله نهایی که ما با دید و نظری غیرمعصومانه طراحی میکنیم مرحله نهایی نیست ،بلکه
مقدمه و پیشدرآمدی است برای عهد حضرت حجت (عج) که حیات طیبه به طور کامل در آن
محقق خواهد شد (همان).
بر این اساس با توجه به آنچه که آمد ،به صورت خالصه میتوان گفت:
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نظریه الگوی اسالمی ایرانی ،مجموعهای از برنامهها و راهبردهای هدفمندی است که در یک
ساختار نظامند و برنامهریزی شده ،پیشرفت را در سه امر «تحلیل وضعیت موجود»« ،تبیین
وضعیت مطلوب» و «راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب» بر اساس مبانی
معرفت شناختی و هستی شناختی و در چارچوب احکام و حقوق و مبانی دین اسالم و منطبق
بر شرایط کنونی کشور عزیزمان ایران روشن میسازد .این الگو جهانشمول بوده و در شرایط
مختلف زمانی و مکانی قابل تطبیق است .در این راستا ضروری است که به تأکیدات مقام
معظم رهبری در این زمینه توجه اکید داشته باشیم تا شیوه و الگویی را که به نام الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت از سوی ایشان بیان شده است را به حقیقت نزدیک کرده و در این
مسیر بتوانیم تغیر سرنوشت خودمان را با هم و در یک مسیر معلوم و مشخص به پیش ببریم.

گفتار چهارم :ارتباط بین اخالق حرفهای قضا و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و
تمدن اسالمی
بحث و نظر درباره علوم انسانی و خصوصیات و نقش آن در توسعه و پیشرفت یک جامعه،
دارای ابعاد و ویژگیهای پیچیدهای است .از آنجایی که الگوی اسالمی ایران پیشرفت بر اساس
اخذ شدن قید اسالمی در مفهوم آن ،الگویی مبتنی بر مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی
اسالمی و در چارچوب حقوق و اخالق اسالمی شکل میگیرد .به طوری که قابلیت تطبیق بر
تمامی شرایط زمانی و مکانی و بهصورت ثابت و جهانشمولی است ،باید گفت :الزمه اسالمی
شدن این الگو ،اسالمی ساختن علوم انسانی است چرا که تنها در یک چنین صورتی میتوان
مقدمات تشکیل این الگو را فراهم نمود .به طوری که با پیشرفت هر چه بیشتر در زمینه
اسالمی ساختن علوم انسانی ،میتوان به وجود پررنگتر اسالمی بودن در این الگو دست یافت.
با در نظر گرفتن این مسئله که علوم انسانی زیربنا و بستر تمامی علوم و دانش بشری به شمار
میرود ،با جهتدهی به دانشهای فنی ،تجربی و طبیعی نقش قابل توجهی در تولید علم و
بومی شدن تمام علوم دارد .پیشرفت زمانی محقق میشود که طرحی جامع ،کارآمد و
تحققپذیر داشته باشد و در این طرح جایگاه ویژهای به علوم انسانی داده شود ،چرا که علوم
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انسانی میتوان د بستر و نقش سازنده در رشد و توسعه دیگر علوم داشته و مسیر توسعه و
پیشرفت را سریعتر و کاملتر سازد .علوم انسانی میتواند کلیات و مبانی نظری پیشرفت
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اسالمی -ایرانی را با ارجاع به علوم سنتی و معارف دینی محقق ساخته و با فراهمسازی
نظریات و راهکارهای بومی و چارچوب نظری سنتی ،مسیر نیل به اهداف و توسعه را بومیتر و
در نتیجه سریعتر سازد .متون دینی (قرآن و حدیث) ،قابلیتهای فراوانی در علوم انسانی دارند.
از ضرورتهای امروز ما نظریهپردازی و تولید علم در علوم انسانی است که بارها مورد تأکید
مقام معظّم رهبری (مدظلهالعالی) قرار گرفته است .تحقّق این امر ،نیازمند انجام یافتن
پژوهشهای روشمند و عمیق بر اساس منابع اسالمی است .از جمله علوم انسانی که پیوند
وثیقی بین آن با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است ،علم فقه و حقوق است که اهمیت آن در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر کسی پوشیده نیست .از جمله ابحاث فقه و حقوق که میتوان
گفت در زمره بحثهایی است که در رأس تمامی بحثهای فقهی و حقوقی قرار میگیرد،
موضوع قضا است .لذا با در نظر گرفتن نقش اساسی قضاوت اسالمی و عادالنه در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،الزم است ارتباط بین این دو مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به اینکه
از جهات مختلفی میتوان پیرامون ارتباط بین قضا و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بحث نمود.
در این تحقیق فقط در رابطه با مبحث اخالق حرفهای قضا در تمدن اسالمی و نقش آن در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بحث میشود.
با توجه به آنچه گذشت« ،اخالق حرفهای» مجموعه استانداردها و قواعدی است که بر نحوه
رفتار تمام اعضای یک حرفه ،اعمال میشود و رشتهای کلی است که با شاخههایی مانند اخالق
پزشکی ،اخالق زیستی ،اخالق قضایی و اخالق محیطزیست و غیره تکمیل میشود .به عبارت
دیگر اخالق حرفهای یعنی حداکثرسازی احساس خدمترسانی در فرآیندهای کاری و روابط
تکامل یافته برای ایجاد حداکثر آرامش جمعی .از مهمترین شاخه های اخالق حرفهای ،اخالق
حرفهای قضایی است .برای روشن شدن اهمیت این شاخه از اخالق در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،ابتدا الزم است اهمیت قضا در این الگو روشن شود و آنگاه پس از روشن شدن
اهمیت قضا در الگو ،اهمیت این شاخه از اخالق نیز در این الگو تبیین شود.
با توجه به اینکه از جمله قیود مهم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،اسالمی بودن آن و
شکلگیری این الگو در قالب تمدن اسالمی است ،چارهای نیست جز اینکه مبانی و معیارهای
این الگو از منابع اسالمی چون قرآن و روایات اخذ شود .با مراجعه به آیات و روایات روشن

47

اخالق حرفهای قضا در تمدن اسالمی

میشود که از جمله ارکان جامعهای که بر اساس الگوی اسالم محور بنا شده است ،اجرای
قضاوت عادالنه در آن جامعه است ،به طوری که به جرئت میتوان گفت :اساسیترین وظیفه
حکومت اسالمی و جامعهای که زیربنای آن الگوی اسالمی است ،فصل خصومت و رفع اختالف
و نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصههای گوناگون اجتماعی است.
قضاوت در آیین مقدس اسالم از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در آیات و روایات متعدد به
آن تأکید زیادی شده است .ملت و دولت از نظر قرآن و روایات بر اساس عدالت شکل میگیرد
و یکی از کلیدیترین و اصلیترین فلسفه وجودی ملتها و دولتها ،اجرای عدالت و احقاق
حقوق است .بنابراین ،اسال م نیز به این اصل عقالیی توجه داشته و بر آن مهر تأیید و امضا
نهاده است .افزون بر این که از نظر اسالم عدالت ،ساختار نظام هستی از جمله نظام دنیا است و
خداوند هستی را بر اساس و پایه آن بنیاد نهاده است؛ چرا که دستیابی به کماالت هر چیزی
تنها از طریق عدالت شدنی و امکانپذیر است و جامعه انسانی نیز اگر بخواهد به کمال شایسته
و بایسته خویش برسد میبایست بر محور عدالت حرکت نماید .از این رو است که از مهمترین
وظایف و مسئولیتها بلکه فلسفه بعثت پیامبران را تبیین حقوق و قوانین عادالنه در شکل
کتاب و دعوت مردم به عدالت و اجرای آن دانسته است (حدید ،آیه  .)25بر این اساس است
که قضاوت از جایگاه مهم و با اهمیتی در نظام فکری و عملی اسالم و در آموزههای وحیانی
قرآن برخوردار شده است.

لذا در یک نگاه کلی میتوان اجرای قضاوت عادالنه در هر جامعهای را طریقی برای گسترش
عدالت و حفظ آن در جامعه دانست .اسالم نیز به عنوان یک دین کامل ،صاحب یک نظام
حقوقی بسیار دقیقی است که بخشهای عمدهای از قبیل قضاوت ،شهادت ،قصاص ،دیات،
حدود ،بیع ،اجاره و غیره را در بر میگیرد.
در نظام حقوقی اسالم اهمیت خاصی به قضاوت داده شده تا آنجا که این مقام را که با جان و
مال و آبروی مردم سروکار دارد مخصوص پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) و فقهای
جامعالشرایط دانستهاند .به طوری که با مراجعه به آیات و روایات میتوان به این نکته دست
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یافت .از جمله آیاتی که میتوان به آن اشاره نمود ،آیه  26سوره ص و  49مائده و آیه 65
نساء اشاره نمود .چنانچه گذشت ،از آیه شریفه میتوان استفاده کرد که منصب حکم و
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قضاوت به حق بین مردم یک شاخه از شاخههای شجره مبارکه خلیفۀ اللهی است زیرا
جمله«فاحکم بین الناس بالحق» در این آیه متفرع بر «جعلناک خلیفۀً» شده است (سیوری،
 ،1425ج  .)376 :2اگر دستگاه قضا فعال و مقتدری در جامعه وجود نداشته باشد و یا سالم و
صالح نباشد هرج و مرج در آن جامعه حکمفرما خواهد بود و قطعاً در چنین جامعهای هیچ
کس از هیچ جهت احساس امنیت ،آسایش و آرامش نخواهد نمود .بر این اساس اسالم،
بهعنوان آخرین و کاملترین دین الهی ،برقراری عدل و برابری میان مردم جامعه را امری الزم
و تشکیل دستگاه قضاوت با هدف برپایی عدالت را پیشنیاز آن میداند .اهمیت قضا و اجرای
نظام حقوق اسالمی در جامعه به گونهای است که مرحوم امام آن را از نشانههای اسالم تلقی
نمودهاند و در این مورد فرمودهاند:
میدانید که جمهوری ما اسالمی است .و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسالمی
نباشد ،ما نمیتوانیم به جمهوریمان ،جمهوری اسالمی بگوییم ،و این باز جمهوری غیر اسالمی
می شود .جمهوری اسالمی باید همه نهادهایی که دارد اسالمی باشد .و از همه مهمتر قضا و
قضاوت است ،که باید روی موازین اسالم باشد .امیدوارم آقایان با کمک همه اقشاری که در این
امر اطالع دارند ،مشغول کار شوند و این کار را بکنند (موسوی خمینی ،ج .)27:12
بر این اساس با در نظر گرفتن قید اسالمی در الگو اسالمی ایرانی پیشرفت و بنا شدن
ساختمان این الگو بر آموزههای دین اسالم و مبتنی بودن آن بر مبانی معرفتشناختی و هستی
شناختی اسالمی و شکلگیری آن در چارچوب حقوق و اخالق اسالمی ،میتوان به اهمیت
قضاوت آن هم قضاوت عادالنه بهعنوان یکی از ارکان تشکیل الگو اسالمی ایرانی پیشرفت پی
برد .حال با روشن شدن اهمیت قضا در الگو اسالمی ایرانی پیشرفت ،اهمیت اخالق حرفهای در
این منصب مهم و خطیر نیز روشن میشود؛ چراکه اخالق حرفهای قضا چنانچه روشن شد ،در
قالب تکلیف جهت رعایت حقوق طرف ارتباط (یعنی طرفین دعوا ،شهود ،وکیل و  )...شکل
میگیرد.
هسته مرکزی پیشرفت اجتماعی ،دین است و از سویی دیگر ،برپایی دین وابسته به فرهنگ و
تمدن سازی است ،علوم تجربی و انسانی تأمین کننده نیرو و قوه الزم برای حرکت و استمرار
چنین تمدنی هستند که خود از دین سرچشمه گرفتند .از طرفی باید در نظر داشت که نیل به
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تمدن اسالمی بدون الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ممکن نیست .چنانچه مقام معظم
رهبری«مدظله» در  6اردیبهشت  1395در دیدار با اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت ،هدف انقالب اسالمی را «تحقق تمدن اسالمی» خواندند و با اشاره به مبانی
غلط و ناکارآمدیِ الگوهای توسعه جهانی و ضرورت ارائه الگوی جدید اسالمی -ایرانی« ،کار
جهادی و انقالبی»« ،استفاده از ظرفیت غنی و قوی منابع اسالمی و حوزههای علمیه»،
«برخورداری از قوت علمی» و «گفتمانسازی» را از الزامات تولید و تدوین «الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت» برشمردند.

معظم له در ادامه ،گام نهایی در مراحل پنجگانه اهداف انقالب اسالمی را تحقق «تمدن
اسالمی» دانستند و خاطرنشان کردند« :تمدن اسالمی ،کشورگشایی نیست بلکه به معنای
تأثیر پذیرفتن فکری ملتها از اسالم است».
ایشان تولید الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی را الزمه تحقق «تمدن اسالمی» خواندند و در
پاسخ به این سؤال که «چرا الگوهای موجود و آزموده شده در دنیا نمیتوانند الگوی مطلوبی
برای ما باشند؟» ،گفتند« :الگوهای رایج توسعه ،از لحاظ مبانی ،غلط و بر پایه اومانیسم و اصول
غیر الهی هستند و از لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانستهاند وعدههایی را که در خصوص ارزشهایی
نظیر آزادی و عدالت داده بودند ،محقق کنند».
بنابراین با توجه به اینکه الگوی اسالمی ماخوذ از دستاوردهای اسالمی است به طوری قید
اسالمی به عنوان یکی از قیود رکنی و مهم در الگو اخذ شده است ،در نهایت میتوان گفت که
به کار گرفتن مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،نیل به تمدن اسالمی و از جمله کلید
واژههای آن تلقی میشود ،چرا که تحقق وجود و ماهیت تمدن اسالمی چیزی جز بنا شدن
تمامی امورات زندگی افراد بر پایه اسالم نیست .لذا میتوان گفت که تحقق تمدن اسالمی به
عنوان فلسفه طرح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و نتیجه التزام به مبانی و معیارهای الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت تلقی میشود .بر این اساس الگویی که امکان تجمیع ظرفیتهای
درونی انقالب اسالمی و امکان رسیدن به تمدن اسالمی را فراهم میسازد« ،الگوی اسالمی
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ایرانی پیشرفت» است .از این رو ،اخالق حرفهای قضا بهعنوان یکی از مبانی مهم در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،میتواند نقش اساسی در رسیدن به تمدن اسالمی که نتیجه پایبندی
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به مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شمرده میشود ،ایفا کند.
در نتیجه با توجه به دخالت تامه مبانی و شاخصهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در تحقق
تمدن اسالمی به عنوان ثمره اصلی طراحی و اجرای الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی ،و از طرفی
با توجه به نکات بیان شده در رابطه بااخالق حرفهای قضا و پی بردن به اهمیت این شاخه از
اخالق کاربردی در امر مهم قضا ،و از طرفی دیگر با توجه به قرار گرفتن اجرای قضاوت عادالنه
از ارکان الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و تحقق تمدن اسالمی ،در مجموع میتوان به اهمیت
اخالق حرفهای قضا در تمدن اسالمی و نقش آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت دست یافت.
الزم به ذکر است که در این تحقیق به نمونههایی از تاریخ در دوران امویان و عباسیان اشاره
میشود و از واضحات است که آوردن این نمونهها به معنای حقانیت حکومت آنها نیست ،بلکه
تنها از باب آوردن نمونههای تاریخی متناسب با موضوع تحقیق در گستره تمدن اسالمی است.
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فصل دوم :عدالت قضایی و اخالق حرفهای قضا
بدون شک عنصر عدالت از جمله ارکان و زیربنای قضاوت است .لذا با توجه به اهمیت عدالت
در نهاد قضا ،پس از روشن شدن ماهیت اخالق حرفهای قضا در فصل اول ،قبل از ورود به بحث
از شاخصههای اخالق حرفهای قضا ،الزم است مفهوم عدالت و اشتراط آن در قاضی و اهمیت
آن در نهاد قضا به عنوان مبنای اخالق حرفهای قضا ،روشن شود .در این فصل به تحلیل هر
یک این مباحث پرداخته میشود.

گفتار اول :عدالت در نهاد قضا
بدون تردید مبنای اصلی اخالق حرفهای قضا ،عدالت قضایی در صدور و اجرای احکام است .در
حوزه سیاست و اجتماع ،دادورزی و اجرای عدالت با سابقه ترین آرمانی است که همواره دغدغه
خاطر حکیمان و مصلحان اجتماعی بوده است .افالطون کتاب جمهوریت را به منظور تبیین
این اندیشه نوشت .او معتقد بود که مدینه فاضله زمانی شکل میگیرد که حاکم مدینه ،خود را
وقف عدالت کند و جامعه بر محور عدل سامان یابد.
 فارابی در «سیاست مدینه» ،بر این رویکرد تأکید کرد که وظیفه سیاستمدار مدینه ،نظاممندساختن روابط اعضای جامعه بر اساس عدل است.
 خواجه نصیر طوسی در «اخالق ناصری» عدالت را مبنای حقوق دانسته و بر این باور استکه عدالت زمینهساز تعاون و تعاون شرط تکامل اجتماعی است.
 ابنسینا در «شفا» هدف دین را تنظیم روابط اجتماعی بر اساس قانون عدل ترسیم میکند. در اعتقادات اسالمی ،عدل همانند توحید در تمام مسائل اعتقادی ،اجتماعی ،فرهنگی،سیاسی و حقوقی نظام تجلّی دارد.
 در قرآن ،هدف از رسالت انبیاء اقامه عدل است « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُالْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید ،آیه .)25
 در اسالم یک ساعت عدالتورزی از هفتاد سال عبادت برتر است (شعیری ،بیتا 119 :و52

154؛ طبرسی .)316 :1385 ،عدل ،منطق قرآن ،زندگی ،پایداری قدرت ،نظام حکومت ،معیار
سیاستورزی ،نور چشم حکومتها ،زیبایی سیاستمداران ،آسودگی ،فزاینده برکت ،عزت،
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بزرگی و موجب آبادانی و عمران شهرها است (حکیمی و همکاران ،1380 ،ج .)488-638 :6
 عدالت یعنی اعطای حق هر ذی حق به وی (نهجالبالغه ،خطبه  .)37پس حق و عدالت درکنار هم معنا مییابند .با اجرا شدن عدالت میتوان باور داشت که مردم به حق خود رسیدهاند.
 در واقع در برابر هر حقی ،تعهدی عام وجود دارد؛ یعنی هر حقی به نفع یک فرد یا یکجمعیت موجب حقی دیگر است که آنها را متعهد میکند .هر حقی وقتی الزامآور میگردد که
دیگری هم وظیفه خود را در مورد حقوقی که بر عهده دارد ،انجام دهد .بنابراین ،اعطای حق؛
یعنی مراعات حقوق دیگران.
عادل بودن قاضی و اجرای عدالت قضایی توسط او گامی بسیار مهم در تحقق اخالق حقوق
محور در نهاد قضا است .به همین جهت عدالت به عنوان یکی از شرایط احراز منصب قضا و
عدالت قضایی از ویژگیهای نظام حقوقی اسالم به شمار میرود .از سوی دیگر قانونگذار ایران
نیز با پیروی از فقه امامیه ،شرط عدالت قاضی را مورد تأکید قرار داده است .اصل  158قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه به عنوان عالیترین مقام این
قوه را استخدام قضات عادل و شایسته مقرر داشته است .همچنین در اصل  163قانون اساسی
آمده که صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود .وانگهی
بهرهمندی از عدالت در دادرسیها و محاکمات قضایی به عنوان یکی از حقوق ملت ،در حقوق
اسالم و قوانین مختلف کشور مورد تأکید قرار گرفته است و به دلیل اهمیت آن ،قانونگذار
ایران ایجاد مانع برای تحقق عدالت قضایی را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است.
عدالت در قضاوت که در اصول  32تا  39قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مورد توجه
قرارگرفته ،مبتنی است بر رعایت عدل و انصاف نسبت به حقوق دیگران و احساس تکلیف در
برابر آن .از این رو ،کسی که بر مسند قضاوت مینشیند اوالً برای دیگران حق قائل است .ثانیاً
در برابر حقوق دیگران احساس مسئولیت کرده و خود را ملزم به رعایت آن میداند .رعایت
عدالت قضایی در امر قضاوت ،زمینهساز تحقق محاکمه عادالنه ،رعایت حقوق طرفین دعوا و
احقاق حق است.
خداوند میفرماید« :اِنَّ اهلل یأمرکم أن تؤدّوا االمانات الی اهلها و اذا حکمتم بین النّاس أن
تحکموا بالعدل» (نساء ،آیه )85؛ خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبان آنها
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رد کنید و چون میان مردم داوری کنید ،به عدالت حکم نمایید .عالمه طباطبایی در ذیل آیه
«و أمرت العدل بینکم» (شوری ،آیه  ) 15گوید :منظور از عدالت این است که همه را به یک
چشم ببیند ،قوی را بر ضعیف و غنی را بر فقیر و کبیر را بر صغیر مقدم ندارد .سفید را بر
سیاه ،عرب را بر غیر عرب ،هاشمی و یا قریشی را بر غیر آنان برتری ندهد» (طباطبایی،
 ،1417ج .)33 :18
رعایت عدالت در قضاوت آن چنان از اهمیت باالیی برخوردار است که خداوند متعال در خطاب
به داود(ع) از او میخواهد به عدالت قضایی پایبند باشد« :یا داود انّا جعلناک خلیفۀ فی االرض
فاحکم بین النّاس و ال تتبّع الهوی» (ص ،آیه  ) 26؛ ای داود ،ما تو را در زمین خلیفه
گردانیدیم ،پس در میان مردم به حق داوری نما و از هوی و هوس پیروی نکن.
رسول خدا (ص) پیش از اعزام معاذ بین جبل ،از او پرسید :مدرک داوری تو در گشودن
اختالف چیست؟ گفت :کتاب خدا ،قرآن .پرسید :اگر در آن موضوع ،تصریحی در کتاب خدا
نباشد ،از روی چه قضاوت میکنی ،گفت :از روی قضاوتهای رسول خدا (ص) ،زیرا من تمام
داوریهای شما را در موضوعات گوناگون دیده و ثبت خاطر کردهام .پرسید :اگر جریانی پیش
آید و درباره آن تصریحی در کتاب خدا و قضاوتی از من نباشد ،در این صورت چه میکنی؟
گفت :اجتهاد و کوشش میکنم و بر طبق قاعده و عدل و انصاف داوری مینمایم.
آنگاه رسول خدا(ص) فرمود :شکر خدا را که پیامبر خود را موفق نمود که شخصی را برای
داوری انتخاب کند که عمل وی مورد رضایت او است (کراجکی ،1410 ،ج 207 :2؛ مجلسی
دوم ،1403 ،ج 310 :2؛ ابن أبی جمهور ،1405 ،ج  414 :1و ج .)63 :4
بحث از تحقق اخالق حرفهای قضا ،مسائل فراوانی را به میان میآورد :هویّت اخالقی دستگاه
قضایی و ارکان آن به عنوان اخالق سازمانی ،شخصیت اخالقی قضات و مدیران نظام قضایی.
خلقیات و اوصافی که در نفس انسان ریشه دوانده و رسوخ پیدا کرده ،از مهمترین عوامل تعیین
کننده رفتار آدمی است .از این رو ،اسالم به اوصاف و ویژگیهای اخالقی قاضی اهتمام بسیار
میورزد و تنها کسانی را شایسته زمامداری میشناسد که از برجستهترین اوصاف پسندیده بهره
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برند و از خصال نکوهیده پیراسته باشند .از جمله اوصافی که در این راستا در منابع دینی و
به تبع آن نظام جمهوری اسالمی ایران برای قاضی در نظر گرفته شده ،عدالت است.
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در بحث از شخصیت اخالقی قاضی ،مسئله عدالت ،نقش محوری دارد .عدالت قاضی به عنوان
مبنای اخالق حرفهای قضا که زمینهساز «عدالت قضایی» در سیستم قضایی میگردد ،از دو
منظر قابل بحث است؛ یکی شرط عدالت در قاضی ،و دوم عدالت قاضی در انجام قضاوت .بدون
شک قاضی عادل میتواند مجری عدالت در امر قضا باشد و در حقیقت تحقق عدالت در قاضی
زمینهساز تحقق عدالت در نهاد قضا است .به همین جهت است قوانینی که در رابطه با
استخدام قضات به تصویب رسیده ،همگی عدالت را به عنوان شرط تصدی امر قضا معرفی
کردهاند.

گفتار دوم :تحلیل مفهوم عدالت
برای واژه عدالت و عدل در فرهنگها ی لغت ،معانی متعددی ذکر شده است .مرحوم دهخدا
عدل را در مقابل ستم ،بیداد و ضد جور و نقیض آن دانسته و به معنای مرد راست و پسندیده
حق ،راست ،درست ،راستی ،برابری ،استقامت ،توازن ،میانهروی و قصد ،میزان ،همتا و مانند
آورده است (لغتنامه دهخدا ،واژه عدل) ابن منظور در باب مفهوم عدل گوید :آنچه در نفوس
انسانی مایه اعتدال و مرتبی و استقامت و انتظام میشود ،عدالت است و چنین انسانی مستقیم
و راست و درست است (ابن منظور ،1414 ،ج  .)430 :11عدل از نظر اصطالحی با وجود اینکه
در هر علمی ،تعریف خاصی از آن ارائه شده است ،و لیکن همه آن معانی با معنای لغوی
مناسبت دارد .لذا برای روشن شدن واژه عدل و مشتقات آن ،با توجه به اهمیت معنای لغوی
آن ،چارهای نیست جز آنکه مقداری از سخنان یکی از لغویون از قدما چون راغب اصفهانی
آورده شود .راغب در توضیح معنای واژه عدل و مشتقات آن مینویسد:
العَدَالَۀ و المُعَادَلَۀ :لفظى است که در حکم و معنى مساوات است و به اعتبار نزدیک بودن معنى
عدل به مساوات ،در آن مورد هم بکار مىرود .عَدْل و عِدْل -در معنى به هم نزدیکاند ولى-
عَدْل در چیزهایى است که با بصیرت و آگاهى درک مىشود و بکار مىرود .مثل احکام و بر این
اساس آیه «أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً» (مائده ،آیه  )95است .ولى واژههاى -عِدْل و عَدِیل -در
چیزهایى است که با حواس درک مىشوند مثل :أوزان ،أعداد و پیمانهها .پس عَدْل -تقسیط بر
اساس راستى و کمال است از این روى روایت شده است« :بالعَدْل قامت السّماوات و األرض».
آگاهى و خبرى است بر اینکه هر گاه رکنى از ارکان چهارگانه در عالم افزون بر دیگرى یا کم از
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دیگرى مىبود جهان بنا بر مقتضاى حکمت انتظام نمىداشت .عدل دو گونه است:
 -1عدل مطلق :عدلى که عقل و خرد بر خوبى آن حکم مىکند و در هیچ زمانى منسوخ نشده
است و هیچ زمان و به هیچ وجه چنان عدلى به اعتداء و زیادهروی و ستم وصف نشده است،
مثل احسان و نیکى کردن به کسى که به تو نیکى کرده است و خوددارى از اذیّت به کسى که
از اذیّت و آزار نسبت به تو خوددارى کرده است.
 -2عدلى که وجودش در شریعت به عدالت شناخته مىشود و ممکن است در بعضى اوقات
منسوخ شود مثل قصاص و دیه جنایات و اصل مال مرتد ،و لذا فرمود« :فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ» (بقره ،آیه  )194و فرمود« :جَزاءُ سَیِّئَۀٍ سَیِّئَۀٌ مِثْلُها» (شورى ،آیه  )40که قصاص
و جزاء متقابل در دو آیه فوق نخست اعتداء و سپس -سیّئۀ -نامیده شده و این موضوع همان
معنى آیه« :إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» (نحل ،آیه  )90است .پس عدل -مساوات و پاداش
و مکافات است یعنى (برابر عمل نمودن و برابر پاداش و تالفى کردن) اگر خیر و نیک بود پس
عدالتش همان تالفى به خیر و نیکى است و اگر شرّ و بدى بود عدلش همان شرّ و بدى است
و -احسان -این است که در برابر خیر و نیکى ،پاداشى بیشتر از آن داده شود و شرّ و بدى را
کمتر از آن تالفى کنند ( ...راغب اصفهانى.)553-551 :1412 ،
حضرت علی (ع) در تعریف عدالت (یا عدل) میفرماید« :العدل یضع االمور مواضعها»
(نهجالبالغه ،خطبه  )437؛ عدالت هر چیز را به جای خودش میگذارد؛ به این معنا که حق هر
کس و هر چیز به وی داده شود.
بعضی از صاحبنظران نیز با تبعیت از سخنان امام علی (ع) ،عدالت را به معنای قرار دادن هر
چیز در جای مناسب خود دانستهاند  .در مقابل ،ظلم یعنی قرار دادن هر چیز در غیر جای
مناسبش (طوسی.)44 :1413 ،
یحیی بن عدی از جمله کسانی است که عدالت را چنین تعریف میکرد .وی یک معنای اعم و
یک معنای اخص برای عدالت عرضه داشت .معنای اخص آن ،رعایت تساوی و برابری و معنای
اعم آن قرار دادن هر چیز در موضع مناسب خودش بود که تعریف اول مصداقی از این تعریف
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اعم است .وی در تعریف عدالت میگوید:
عدالت میزان الزم برای رعایت برابری و کاربرد هر چیز در موضع خودش ،در زمان خودش و
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بر وجه شایسته خودش و به اندازه الزمش ،بدون زیادهروی و کوتاهی و یا تقدیم و تأخیر است.
از جمله رذایل جور است و آن خروج از حد اعتدال و زیادهروی و کوتاهی در همه امور ،و کسب
مال از راه نامشروع و مطالب حقوقی که بر آدمی مقرر نیست و انجام کارها در غیرمواضع و در
غیرزمان خود و نه به اندازه الزم و نه بر وجه شایسته است (ابن عدی 16 :1371 ،و .)20
در میان شعرا نیز مولوی در مثنوی خود میگوید:
عدل چه بود وضع اندر موضعش

ظلم چه بود وضع در ناموقعش

شایان ذکر است که کالم امام علی (ع) در باب عدالت هیچگونه منافاتی با مساوات و برابری
ندارد؛ زیرا مقصود از مساوات ،تقسیم کردن به طور مساوی نیست؛ بلکه مقصود رعایت تناسب
و اعتدال و هرگاه آنچه که شایسته هر چیزی است ،به آن داده شود ،عدالت مراعات شده است
(نجفی.)143 :1391 ،
شهید مطهری در تبیین معنای عدالت ،در کتاب عدل الهی چهار برداشت از عدل را بیان
میکند:
 -1موزون بودن :یعنی رعایت تناسب یا توازن میان اجزای یک مجموعه؛ واژه اقتصاد نیز در
فرهنگ اسالمی به معنای رعایت حد وسط و اعتدال ذکر شده است و اساس اقتصاد اسالمی بر
مبنای رعایت اعتدال است.

 -2تساوی و رفع تبعیض :یعنی رعایت مساوات بین افراد هنگامی که استعدادها و
استحقاقهای مساوی دارند ،مانند :عدل قاضی.

 -3رعایت حقوق افراد و دادن پاداش و امتیاز بر اساس میزان مشارکت آنها مانند :عدالت
اجتماعی.

 -4رعایت استحقاقها  :این معنی از عدل عمدتاً مربوط به عدالت تکوینی و از خصوصیات باری
تعالی است (مطهری.)16-13 :1353 ،
عدل و عدالت یکی از اساسیترین مفاهیم در باب سخن از عقل عملی است .صاحبنظران با
تقسیمبندی عقل به اعتبار مدرکاتش به دو قسم عقل عملی و عقل نظری ،معتقدند که دامنه و
گستره عقل عملی محدود به مفاهیمی چون :تحسین عدالت ،علم ،شجاعت و تقبیح ظلم است
(مظفر ،1370 ،ج .)222 :2
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البته با تحقیق در این مسئله میتوان گفت :علم و شجاعت نیز وقتی پسندیدهاند که مطابق
عدالت باشند .لذا در مجموع ،عدالت مفهومی در عرض سایر مفاهیم اخالقی نیست بلکه اساساً
عدالت معیاری است که میتواند مرجع و میزان همه ارزشهای دخیل در ابعاد مختلف زندگانی
انسانی در نظر گرفته شود.
در علم اخالق ،مسائل از بعد روانشناختی بررسی شده و به درون روح انسان کشیده میشوند.
عدالت نیز یکی از ویژگیهای نفسانی معرفی شده است و یکی از فضایل اخالقی به شمار
میآید .برخی از مکاتب فلسفه اخالق ،عدالت را مالک نهایی اخالق میدانند ارسطو ،عدالت را
«تمام فضیلت» و بیعدالتی را «همه رذیلت» دانسته است و در این مورد گفته است:
« عدالت یک جز از فضیلت نیست ،بلکه تمام فضیلت است و ضد آن یعنی بیعدالتی به هیچ
وجه یک جز از رذیلت نیست بلکه همه رذیلت است» (ارسطاطالیس.)132 :1356 ،
عدهای آن را ن ه مالک نهایی بلکه از اصول راهبردی اخالق حرفهای میانگارند (قراملکی،
.1)377-374 :1382
از دیدگاه امام خمینی (ره) ،احکام دین و به تبع آن دانش فقه و موضوع آن در جهت تحقق
عدالت است ،زیرا احکام همگی اموری ابزاری و وسیلۀ تحقق عدالت در جامعه میباشند :احکام
شرعی قوانین اسالم هستند و این احکام شأنی از شئون حکومت میباشند ،بلکه احکام ،مطلوب
بالعرض و اموری ابزاری هستند برای اجرای حکومت و گسترش عدالت (موسوی خمینی،
 ،1421ج .)472 :2
امام خمینی (ره) عدالت را اساس و محور همه مسئولیتهای اسالمی معرفی میکند و در این
مورد میفرماید:
اسالم خدایش عادل است ،پیغمبرش عادل است و معصوم ،امامش هم عادل است و معصوم،
قاضیاش هم عادل باشد ،فقهیاش معتبر است که عادل باشد ،امام جماعتش معتبر است که
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 . 1از دیدگاه اندیشمندان علوم اسالمی عدالت به معنای موزون بودن ،رعایت تساوی و نفی هر گونه تبعیض ،رعایت
حقوق همه افراد و دادن حق به حق دار ،قرار دادن هر چیز در جای خودش و رعایت استحقاقها در افاضه وجود و
امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال دارد و نیز استقامت در طریق شریعت آمده است.
از دیدگاه امام علی (ع) حقیقت عدالت (که یکی از پایه های ایمان است) عبارت است از فهم ژرف ،علم عمیق ،حکم
نیکو و حلم استوار« مَن فَهِمَ عَلِمَ غَورَ العلمِ وَ مَن عَلِمَ غَورَ العلمِ صَدَرَ عَن شرایع الحکمِ و مَن حَلِمَ لَم یُفَرِّط فی امره و
عاشَ فی النّاس حمیداً» (نهج البالغه ،حکمت .)31
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عادل باشد ،امامجمعهاش هم باید عادل باشد؛ از ذات مقدس کبریا گرفته تا آخر ،زمام دار باید
عادل باشد واللت آن هم باید عادل باشد (موسوی خمینی ،1379 ،ج .)272 :1
معظم له در کتاب بیع ،نداشتن صفاتی چون ،ترس ،نادانی ،ستمکاری ،رشوهخواری را برای
حاکم اسالمی به عنوان مصادیق عدالت معرفی کرده است (محرمی.)158 :1384 ،
با توجه به تعاریف متعدد اندیشمندان مسلمان از عدالت ،میتوان آن را دارای مفهومی گسترده
و عمیق دانست که در حوزههای مختلف انسانی تأثیر بسزایی دارد .دقت در این تعاریف ما را به
اهمیت موضوع عدالت و نقش مبنایی آن در ابعاد مختلف زندگی به ویژه در بُعد قضاوت
رهنمون میسازد؛
 -1عدالت خصیصه ماهوی نظم الهی حاکم در کائنات.
 -2عدالت به معنای دادن حق به میزان استحقاقها.
 -3عدالت به معنای اعتدالگرایی و میانهروی.
 -4عدالت به معنای تعادل سه قوه ادراک ،غضب و شهوت در نفس و مدینه.
 -5عدالت به معنای راستی و راستکرداری و راست کردن.
 -6عدالت به معنای تناسب و تساوی جرم با مجازات در حوزه قضا.
 -7عدالت به معنای تأمین مصلحت عمومی به بهترین وجه ممکن.
 -8عدالت به معنای حُسن در مجموع و کمال فضایل.
 -9عدالت به معنای تقوای فردی و اجتماعی و همسازی با نظام الهی حاکم بر طبیعت.
 -10عدالت به معنای انصاف.
 -11عدالت به معنای عقد و قرارداد اجتماعی افراد جهت تقسیم کار در حیات مدنی.
 -12عدالت به معنای مفهومی همسان با عقل و خرد عملی.
 -13عدالت به معنای استقامت در عمل به شریعت.
 -14عدالت به معنای ملکه راسخهای که باعث مالزمت بر تقوا میشود.1
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گفتار سوم :عدالت در کالم فقها
عدل در علم الهیات و علوم اسالمی در علومی چون کالم ،فقه و اخالق مطرح بوده است .در هر
یک از این دانشها بحث و بررسی در زمینه عدل سابقهدار است.
نزاعهای اشاعره و معتزله در مسئله عدل الهی و مسئله حسن و قبح ،زمینه این موضوع در علم
کالم است.
در علم اخالق نیز در موضوع صفات اخالقی و کمال نفسانی از عدل سخن رفته است.
در دانش فقه از عدالت در دو مورد به صورت مستقل گفتگو شده است؛ یکی در فصلهای
مختلف فقهی از جمله اجتهاد و تقلید ،نماز (نماز جماعت و نیابت در قضای نماز میت) ،زکات،
خمس ،حج ،جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر ،حجر ،وقف ،وصیت ،طالق ،شهادات ،قضا و
غیره سخن به میان آورده شده است
موضوعات زیادی در احکام شرعی مشروط به عدالت شدهاند که برخی از آنها عبارتاند از:
 -1ولیفقیه؛  -2مرجع تقلید؛  -3قاضی؛  -4مشاهده؛  -5امام جمعه و جماعت؛  -6مأمورین
جمعآوری اموال عمومی (مانند زکات) بر طبق برخی فتاوا؛  -7نائب در نمازهای قضا شدة میّت
یا حج.
مورد دیگر ،به عنوان یک قاعده با تعبیر «قاعدة العدل و االنصاف» از آن یاد شده و کاربرد آن
در اشتباهات خارجی است؛ یعنی آنجا که اموالی مخلوط شود و تفکیک آن میسور نباشد .این
مورد هم در فقه سابقه داشته است (مصطفوی159 :1421 ،؛ بهبهانی ،1405 ،ج  45 :1و .)82
از نظر فقها عدالت عبارت است از کیفیت و حالت نفسانیهای که موجب التزام به تقوی و مروت
میشود ،به طوری که مرتکب گناهان کبیره نشود و اصرار بر گناهان صغیره نورزد (حلی،
قواعداالحکام ،1413 ،ج 494 :3؛ طباطبایی حکیم ،1416 ،ج  .)332 :7برخی دیگر عدالت را
به معنای اسالم ،عدم ظهور فسق و حسن ظاهر آوردهاند (نجفی ،1404 ،ج .)281-280 :13
در مجموع میتوان گفت :فقهای امامیه در بیان تعریف فقهی عدالت ،شش قول را مطرح
کردهاند که عبارتاند از:
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قول اول :برخی از فقها عدالت را کیفیت یا صفت نفسانی میدانند که سبب مالزمت تقوا
میباشد (حلی ،1413 ،ج 494 :3؛ حلی ،1387 ،ج 420-419 ،4؛ عاملی ،1410 ،الروضۀ
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البهیه ،ج 128 :3؛ عاملی ،1414 ،ج 372 :2؛ بحرانی ،1405 ،ج 23 :10؛ نراقی ،1415 ،ج :18
64؛ خوانساری ،1405 ،ج491 :1؛ موسوی خمینی ،بیتا ،ج  .)442 :2هر چند تعبیر این دسته
از فقها مختلف است از قبیل ملکه ،حالت ،صفت ،هیئت (انصاری )6 :1414 ،ولی منظورشان
یکی است و آن امر نفسانی است که موجب پرهیز از گناه و ترک محرمات میشود .منظور از
ملکه ،صفت و خصوصیتی است که در نفس و جان آدمی رسوخ میکند و پابرجا میشود به
طور ی که زوال آن بسیار مشکل خواهد بود .و تقوی به معنای پرهیزگاری است و اصطالحاً
دوری کردن از عقوبت حق به واسطه انجام طاعات حق و احتراز و اجتناب از محرمات است و
منظور از مالزمه با تقوا آن چنان که صاحب جواهر میفرماید ،آن است که شخص از گناهان
کبیره اجتناب کند و اصرار بر انجام گناهان صغیره نیز گذاشته باشد (نجفی ،1404 ،ج :13
 .)294به طور ی که محقق اردبیلی معتقد است که این نظریه ،مشهور بین علمای عامه و شیعه
در اصول و فروع است (محقق اردبیلی ،1403 ،ج  )351 :2و شیخ اعظم نیز در رسائل الفقهیه
( )5 :1414و کتاب الصالة (بیتا ،ج  ) 404 :2این قول را مشهور بین عالمه حلی و فقهای پس
از وی میداند.
قول دوم :عدالت عبارت است از انجام واجبات و ترک محرمات که ناشی از ملکه باشد
(ابنبابویه52 :1418 ،؛ مفید .1)726-725 :1410 ،بنا بر این قول در عدالت دو چیز معتبر
است؛ یکی عمل و فعل و دیگ ری وجود حالت روحی ثابت که همان ملکه و حالت نفسانی است.
در قول اول نفس ملکه نفسانیه عدالت نامیده میشود و الزام به انجام واجبات و ترک محرمات
از آثار عدالت است در حالی که بنا بر قول دوم انجام واجبات و ترک محرمات عدالت نامیده
شده است و ملکه نفسانیه سبب عدالت میباشد نه خود عدالت .برخی از فقها معتقدند که بین
دو قول تفاوتی نیست؛ از جمله آیتاهلل خویی میگوید :ممکن است گفته شود که دو تعریف
یاد شده به یک چیز باز میگردند زیرا عدالتی که در شریعت مقدس معتبر است ملکه بماهی
ملکه نیست بلکه ملکه متلبس به عمل است؛ یعنی ملکهای که همراه با اتیان واجب و ترک
محرمات باشد (موسوی خویی ،1418 ،ج .)211 :1
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قول سوم :عدالت عبارت است از ترک گناهان و یا خصوص گناهان کبیره .ابن حمزه در وسیله
( )230 :1408ابن ادریس در سرائر ( ،1410ج  )117 :2ابوصالح حلبی در کافی (:1403
 ،)435فاضل آبی در کشف الرموز ( ،1408ج  )492 :2از جمله فقهای معتقد به این نظریه
میباشند .بنا بر این تعریف ،عدالت این است که انسان اصالً مرتکب گناه نشود ،به این معنا که
گناهان کبیره را مرتکب نشود و اصرار بر گناهان صغیره نداشته باشد.

قول چهارم :عدالت عبارت است از اسالم و عدم ظهور فسق در خارج؛ همین که شخص اظهار
اسالم کند و از او گناهی دیده نشود ،میتوان به عدالت او حکم کرد (شیخ طوسی ،1387 ،ج
217 :8؛ سبزواری ،1427 ،ج 305 :2؛ موسوی عاملی ،1411 ،ج  .)67 :4شیخ طوسی در
کتاب خالف این نظریه را اجماعی دانسته ( ،1407ج  )218-217 :6و در مبسوط گوید:
« عدالت در عرف اهل لغت به این معنا است که انسان متعادل االحوال و مساوی باشد ولی در
عرف اهل شرع عبارت است از این که فرد در دین و مروت و احکام الهی عادل باشد .پس عادل
در دین این است که فرد مسلمان بوده و فسقی از او سر نزده باشد و از اموری که مروتش را
ساقط کند ،اجتناب نماید» ( ،1387ج .)217 :8
صاحب جواهر در تفسیر واژه اسالم نگاشته است :منظور از اسالم ،ایمان 1است و گرنه ظاهر
اسالم بدون شناخت مومن بودنش کافی نیست ( ،1404ج  .)281-280 :13استدالل این
دسته از فقها گذشته از اجماع ،اصل عدم صدور فسق و اصل صحت در افعال و اقوال مسلمانان
است و اینکه اگر در احراز عدالت به ظهور اسالم اکتفا نشود ،جرح الزم میآید و روایات مورد
مناقشه قرار گرفته است.
قول پنجم :صاحب حدایق گوید :ظاهر سخنان فقهایی که عدالت را حسن ظاهر دانستهاند ،این
است که مراد از حسن ظاهر این است که آنچه موجب فسق میشود نظیر ارتکاب کبایر و اصرار
بر صغایر از او ظاهر نشود ( ،1405ج  )34 :10و میگوید :پس بین قول چهارم و پنجم تفاوتی
نیست؛ زیرا قائالن قول چهارم هم عدم ظهور فسق را معتبر میدانند.
به هر حال میتوان گفت که حسن ظاهر یعنی این که شخص در اجتماع از ظاهر خاصی
62
 . 1محقق کرکی نیز در تبیین واژه ایمان آورده است :منظور از ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی به اصول خمسه است
به طوری که امامیه شناخته شود (عاملی ،1414 ،ج .)372 :2
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برخوردار باشد که به انسان اجازه ندهد تا احتمال گناهی را به او نسبت دهد و از این رو تفاوت
آن با قول چهارم این است که بنا بر قول چهارم اکثر مسلمانان متصف به عدالتاند و هر کسی
که معصیتی از او دیده نشود ،عادل شمرده میشود هر چند او را نشناسند ولی بنا بر قول
حسن ظاهر نیاز به شناخت دارد.
قول ششم :این قول مختار برخی از فقها است و آن اینکه عدالت عبارت است از اینکه شخص
به دینش اهمیت دهد به طوری که دینداریش عادتاً باعث انجام واجبات و ترک محرمات گردد
(حسینی شیرازی ،1409 ،ج  .)257 :1به عبارت دیگر ،عدالت عبارت است از مباالت نفسانی
در دین.
الزم به ذکر است که بررسی هر یک از این اقوال بسی طوالنی است که آوردن آن خارج از
حوصله تحقیق حاضر است (ایزدی فرد و کاویار .)82-87 :1389 ،و لیکن نکتهای که در اینجا
الزم به ذکر است اینکه برخی از اقوال فقها در بیان مفهوم عدالت در دو طرف افراط و تفریط
واقع شدهاند  ،از طرفی بر قول اول (قول به ملکه) اشکاالتی وارد شده مانند اینکه عدالت به
معنای اول صرفاً در معصوم (ع) و یا در کسی که به مقام معصوم (ع) نزدیک است ،وجود دارد
و حصول ملکه صرفاً برای افراد کمی ممکن است و لذا اگر عدالت به این معنا باشد ،اختالل در
نظام و تعطیل احکام الزم خواهد آمد و در عین حال اطالع بر آنها تنها با صرف مدت طوالنی و
تعمق زیاد امکانپذیر است .در حالی که به صورت قطع دانسته میشود که عدالت به این نحو
در زمان رسولاهلل (ص) و ائمه معصومین (ع) اعتبار نشده است ،چنانچه میتوان این قطع را با
جستجو در اخبار نسبت به اعتبار عدالت در شاهد و امام جماعت احراز نمود .شیخ انصاری در
رسائل فقهیه خود ،بیان این اشکال را به گروهی از فقها نسبت میدهد (انصاری.)25 :1414 ،
البته شیخ انصاری به این اشکال پاسخ دادهاند و فرمودهاند :منظور از ملکه صرفاً صفت نفسانی
است که از خشیّت خداوند حاصل میشود به گونهای که وی را از معصیت باز میدارد .ایشان
در ادامه گوید :ملکه مثل سایر ملکات دارای مراتب مختلفی است که پایینترین مرتبه آن این
است که به سبب آن از فسق خارج گردد و باالترین مرتبه آن این است که به افق عصمت
برسد و آنچه در عدالت معتبر است همان ادنی مراتب است .به هر حال چنین حالتی در مردم
کم نیست و امر نادری نیست تا از اشتراطش و الغای ماعدایش اختالل نظام الزم آید ،بلکه
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انصاف این است که اکتفا بر مادون این مرتبه موجب تضییح حق اهلل و حق الناس میشود
(همان.)28-27 :
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا مروت در مفهوم عدالت معتبر است؟ علت طرح این
پرسش این است که برخی از فقها مروت را از قیود مفهوم عدالت دانستهاند و میگویند :مروت
در تحقق عدالت شرط است (طوسی ،1387 ،ج 217 :8؛ حلی ،1410 ،السرائر ،ج  .)117 :2به
طوری که شیخ انصاری این نظریه را منسوب به فقهای متأخر از عالمه میداند (انصاری،
 .)17 :1414در مقابل فقهایی چون محقق حلی ( ،)278 :1418عالمه در ارشاد ( ،1410ج :2
 )156و فخر المحققین ( ،1387ج  )149 :1مروت را در تحقق عدالت شرط ندانستهاند .حتی
شیخ انصاری این نظریه را به عنوان نظریه مشهور بین فقهای پس از شیخ و قبل از عالمه
میداند (انصاری 17 :1414 ،و .)19
مروت ،پیروی کردن از عادات نیک و کنارهگیری از عادات بد و زشت و کارهای مباحی که
مردم از آن نفرت دارند و نیز دوری کردن از اعمال پستی است که شایسته امثال او نیست و
ارتکاب آنها بیانگر فرومایگی و پستی فرد است ،مثل خوردن و آشامیدن در معابر و یا با لباس
زیر در بیرون حرکت کردن و یا زیاد شوخی کردن و غیره .البته باید در نظر داشت که مراتب
ناپسندی و خالف مروّت بودن بر حسب زمان ،مکان و افراد متفاوت است (موسوی عاملی،
 ،1411ج 67 :4؛ عاملی ،1414 ،جامع المقاصد ،ج 1372 :2؛ مرتضوی لنگرودی ،1412 ،ج :2
.)50-49
صاحب جواهر گوید :با مروت کسی است که دارای شرم و حیا و عفاف و محاسن اخالقی بوده و
بیمباالت در دین نباشد (نجفی ،1404 ،ج  .)304 :13به هر حال فقها در این مسئله که آیا در
عدالت اجتناب از آنچه که باعث سقوط مروت میشود ،شرط است یا نه؟ دارای نظرات متفاوتی
هستند .قائالن به اعتبار مروت در مفهوم عدالت به دالیل و روایاتی استناد کردهاند .از جمله
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 .1المروءة :بمجانبۀ ما یؤذن بخسّۀ النّفس ،و دناءة الهمۀ من المباحات و الصّغائر ،کاألکل فی األسواق ،و البول فی
الشّوارع فی وقت سلوک النّاس ممن یوجب انحطاط مرتبته عادة ،و ک سرقۀ لقمۀ ،و التطفیف بحبۀ .و یختلف ذلک
باختالف أحوال النّاس ،و تفاوت مراتبهم.
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روایت صحیحه ابن ابی یعفور (حر عاملی ،بیتا ،ج  )1288 :18است که منظور از «ساترا لجمیع
عیوبه حتّى یحر م على المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه :اینکه از زشتىها
 « .1مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَۀُ الرَّجُلِ
بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ کَفِّ الْبَطْنِ) وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ
اللِّسَانِ وَ یُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ
الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّلَالَۀُ عَلَى ذَلِکَ کُلِّهِ (أَنْ یَکُونَ سَاتِراً) لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّى یَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ
مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُیُوبِهِ وَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ وَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ تَزْکِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ وَ یَکُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ
لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَۀٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لَا یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی
مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّۀٍ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِی قَبِیلِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا
مَا رَ أَیْنَا مِنْهُ إِلَّا خَیْراً مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِی مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجِیزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ
ذَلِکَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ کَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَیْسَ یُمْکِنُ ال شَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ یُصَلِّی إِذَا کَانَ لَا یَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ یَتَعَاهَدُ
جَمَاعَۀَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَۀُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِکَیْ یُعْرَفَ مَنْ یُصَلِّی مِمَّنْ لَا یُصَلِّی وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ
الصَّلَاةِ مِمَّنْ یُضِیعُ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یُمْکِنْ أَحَدٌ أَنْ یَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا یُصَلِّ ی لَا صَلَاحَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ یُحْرِقَ قَوْماً فِی مَنَازِلِهِمْ لِتَرْکِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَۀِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَدْ کَانَ فِیهِمْ مَنْ یُصَلِّی فِی
بَیْتِهِ فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَۀٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ جَرَى الْحُکْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ
ص -فِیهِ الْحَرَقُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ بِالنَّارِ وَ قَدْ کَانَ یَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّۀٍ»
(حر عاملی ،بی تا ،ج  ،27ص (392 - 391
عبد اللَّه بن أبى یعفور گوید :به امام صادق علیه السّالم عرض کردم عدالت شخص ،میان مسلمانان با چه میزان
شناخته مى شود تا قبول شهادتش بر له و یا علیه آنها جایز باشد؟ فرمود :ظاهر نبودن عیبى که منافى عدالت باشد ،و
پاکدامنى و خوددارى در مقام خوردن و شهوت و دست نیازیدن به مال غیر و نگهدارى زبان از ناشایست و نابایست ،و
اینها همه شناخته مى شود بترک کبائرى که خداوند وعده آتش بدان داده است ،مثل شرابخوارى و عمل منافى عفّت
و رباخوارى ،و آزار پدر و مادر ،و فرار از جبهه جنگ بدون اذن امام ،و سایر کارهاى مانند اینها ،و آنچه بر همه اینها
دلیل است آن است که از زشتىها چنان خود را محفوظ نگهدارد که بر مسلمانان حرام باشد پارهاى از لغزشها و
اشتباهات را در غیبتش باز گویند و یا از باطنش تفتیش کنند و بر آنها واجب باشد که در همه جا از او دفاع کنند
یعنى اگر کسى نسبت ناروائى به او داد از حقّش دفاع کنند و عدالتش را بر دیگران گوشزد نمایند ،و او را متعهّد به
حضور اوّل وقت در جماعت نمازهاى پنجگانه ببینند و جز در مواقع عذر ،او را از نماز غایب نبینند ،و چون مداومت و
حضور وى به نمازهاى پنجگانه در جماعت دیده شد ،وقتى از حال او از همگنان و هم محلّىهایش پرسیده شود
خواهند گفت :ما جز خیر و خوب ى و صالح از وى سراغ نداریم ،همه وقت مواظب نماز و مراقب اوقات آن است و در
مسجد حضور دارد ،این چیزها موجب مى شود که شهادت و عدالتش میان مسلمانان جایز و ثابت باشد ،و این براى
آن است که نماز خود ساترى است از زشتکاریها و عیب ها و کفّاره گناهان و بزهکاریها است ،آخر چگونه کسى
مى تواند شهادت دهد به نماز خواندن کسى که به مسجد و جماعت حاضر نمىشود و حضور و شرکت در جماعت
مسلمانان را متعهّد نیست ،و اساسا نماز جماعت براى این آمده تا نماز خوان از تارک الصّالة معلوم باشد و آنکه مراقب
اوقات نمازش هست از آنکه نمازش را ضایع و در غیر وقت مى خواند معلوم و جدا بشود و چنانچه این نبود از کجا
مىشد کسى به صالح و خوبى دیگرى شهادت دهد زیرا آنکه نماز با مسلمانان نمىخواند چه خیر و خوبى در او است،
آرى رسول خدا وقتى تصمیم گرفت که بر سر کسانى که به نماز جماعت حاضر نمىشدند خانهشان را آتش زند ،با
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چنان خود را محفوظ نگهدارد که بر مسلمانان حرام باشد پارهاى از لغزشها و اشتباهات را در
غیبتش بازگویند» در این روایت شامل عیوب شرعیه و عرفیه و منافیات شرع و عرف هست.
دلیل دیگر این که کسی که از مردم و غیرخدا خجالت نکشد و حیاء نکند ،از خدا نیز حیاء
نمیکند زیرا عدم توجه اش به آن امور ،کاشف از این است که وی از کسانی است که حیاء
ندارد .هم چنین فقها به اجماع منقول در مالزمه تقوا با مروت و قاعده احتیاط استدالل کردهاند
(اشتهاردی ،1417 ،ج .)264 :17

گفتار چهارم :شرط عدالت در قاضی
با توجه به اهمیت بحث قضا و جایگاه آن در حل و فصل مناقشات ،اجرای احکام و تأمین
امنیت در جامعه ،به نظر فقها عدالت باید به عنوان یکی از شرایط قاضی در احراز منصب
قضاوت مورد توجه جدی قرار گیرد .ادله اشتراط عدالت در قاضی را میتوان از طریق اولویت،
آیات ،روایات و عقل مورد بررسی قرار داد .تبیین این دالیل به صورت خالصه بدین تقریب
است:
الف :طریق اولویت :وقتی که عدالت در شاهد که به مراتب در درجه و رتبه پایینتری از قاضی
قرار دارد ،مورد تأکید همه مذاهب فقهی است ،چگونه میتوان بر قضاوت و نفوذ حکم قاضی
غیر عادل مهر تأیید گذاشت و عدالت را در قاضی شرط ندانست (محقق اردبیلی ،1403 ،ج
6 :12؛ عاملی ،1413 ،ج 327 :13؛ نجفی ،1404 ،ج 13 :40؛ حسینی عاملی ،بیتا ،ج .)10 :9
ب :آیات :آیه  124سوره بقره که میفرماید« :پیمان من به ستمکاران نمیرسد» و چون فسق
ظلم است و فاسق هم ظالم ،و قضاوت هم عهد و امانت الهی است که به قاضی تفویض شده ،بر
طبق آیه شریفه عهد خدا هرگز به ظالمین نخواهد رسید .در آیه  113سوره هود خداوند رکون
و اتکا بر ظالمین را نهی فرموده است و چون فاسق ظالم بر نفس خویش است پس مراجعه به
او و اتخا ذ رأی او اعانت بر ظالم است و استناد به حکم فاسق عرفاً رکون تلقی میگردد
(موسوی اردبیلی ،بیتا ،ج .)55 :1
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اینکه در میان آنها کسانى بودند که نماز مىخواندند امّا فرادى و در خانه خود ،از آنها قبول نمىکرد ،چگونه پذیرفته
شود عدالت یا شهادت کسى که خداوند و پیامبرش حکم بسوزانیدن خانه او بر سرش کردهاند ،به راستى که رسول
خدا صلّى اللَّه علیه و آله مىفر مود :پذیرفته نیست نماز کسى که در مسجد مسلمین به نماز حاضر نشود مگر از جهت
مرض یا علّتى دیگر.
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ج :روایات :روایات فراوانی از معصومین (ع) در زمینه لزوم عدالت قاضی و نهی قضاوت شخص
فاسد رسیده که صاحب ریاض المسایل کثرت روایات در این رابطه را در حد استفاضه بلکه
تواتر میداند .به عنوان نمونه :اتقوا الحکومۀ فانّ الحکومۀ انماهی لالمام العالم بالقضاء العادل فی
المسلمین (حر عاملی ،بیتا ،ج .)12:7
د :اجماع :شیخ طوسی در ذیل مسئله پنجم از کتاب خالف به دلیل اجماع اشاره میکند.
(طوسی ،1387 ،ج 590 :2؛ طوسی ،1407 ،ج  )312 :6که البته این اجماع مدرکی یا محتمل
المدرکی است .گذشته از اینکه اختالف در معنای عدالت چنانچه تفصیل آن گذشت ،مانع از
تحقق اجماع میشود (موسوی اردبیلی ،1423 ،ج .)58 :1
ه :عقل :از دیدگاه عقل ،عدالت امر ضروری است .عقل حکم میکند که این مسئولیت خطر به
دست کسی سپرده شود که عادل باشد و کسی میتواند به عدالت قضاوت کند که خود قبل از
هر چیز به عدالت رفتار نماید و بدان متصف باشد.
و :سیره عقال :مقتضای سیره عقال آن است که فاضلترین و پرهیزگارترین مردم ،منصب قضا را
به عهده بگیرند (همان).
ی :اصل :مقتضای اصل ،عدم ن فوذ قضا مگر در مواردی که دلیل بر آن اقامه شود .متیقن از این
موارد ،نافذ بودن قضاوت شخص عادل به همراه اجتماع سایر شرایط است و نافذ بودن قضاوت
شخص غیر عادل احتیاج به دلیل دارد (همان.)59 :
به نظر میرسد عدالتی که قاضی به منظور کسب شرایط تصدی امور جامعه اسالمی نیازمند آن
است ،از درجات باالیی برخوردار بوده و با عدالتی که در رابطه با شهادات در شاهد مطرح شده
است ،متمایز و سختگیرانهتر خواهد بود .چنین عدالتی مانع از کجروی حاکم اسالمی خواهد
بود و به نوعی میتوان بیان نمود قاضی عادل که حق هر ذیحقی را به او واگذار میکند ،کمتر
امکان انحراف و تجاوز به حقوق مردم را خواهد داشت.
توضیح اینکه بر اساس تعریفی که از عدالت شده ،1مشهور فقها (حلی ،1413 ،قواعد االحکام ،ج
494 :3؛ حلی ،1387 ،ج 420-419 ،4؛ عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج 128 :3؛ عاملی،
 ،1414جامع المقاصد ،ج 372 :2؛ بحرانی ،1405 ،ج 23 :10؛ نراقی ،1415 ،ج 64 :18؛
 .1در تحلیل مفهوم عدالت بدان اشاره شد.
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نجفی ،1404 ،ج 294 :13؛ خوانساری ،1405 ،ج491 :1؛ موسوی خمینی ،بیتا ،ج .)442 :2
معتقدند که قاضی باید دارای عدالت نفسانی 1باشد و عدالت فعلی 2کافی نیست .عدالت نفسانی
به این معنا است که عدم ارتکاب معصیت باید ناشی ا ز ملکه درونی باشد نه از باب عدم ابتالء.
به بیان دیگر صرف ترک گناه عدالت نیست ،بلکه عدم صدور گناه و معصیت ناشی از حالت
پایدار (ملکه) ،عدالت است .برخی از فقها (محقق اردبیلی ،بیتا445 :؛ راوندی ،1405 ،ج :1
400؛ سیوری ،1425 ،ج 53 :2؛ طبری ،بیتا ،ج )168 :3از آنجایی که حصول ملکه عدالت
نفسانی و احراز آن نسبت به کل معاصی را بسیار پیچیده و نادرالوقوع میدانند ،قائل به عدالت
فعلی شدهاند  ،و آن عبارت است از این که فرد متصف به آن در جامعه به درستکاری،
راستگویی ،امانتداری و عدم ظهور فسق معروف بوده و دارای حُسن ظاهر باشد.
به نظر میرسد اعتقاد به عدالت فعلی قابل نقد است؛ زیرا اوصاف مزبور که حکایت از ظاهر
الصّالحی فرد میکند  ،ممکن است راهی برای شناخت عدالت باشد نه این که فی حدّ نفسه
خود عدالت باشد و انگهی در تعریف باال به درونی بودن و از مقوله کیف بودن عدالت توجهی
نشده است .در جمع بین دو نظریه اگرچه میتوان در باب شهادات ،نظریه «عدالت نفسانی
حداقلی» (ایزدی فرد و کاویار )91-95 :1389 ،را در شاهد مطرح کرد ،از اینکه که مالک
اعتبار این ملکه نفسانی حال متعارف او ا ست نه حالت کمال وی؛ به این معنا که فرد در اثر
تعهد دینی عادتاً به انجام گناه تمایلی نداشته و از آن پرهیز نماید .از این رو میتوان گفت:
عدالت قضایی نوعی رفتار است (و نه صرفاً ملکه) و بدان معنا است که شخص به گونهای رفتار
کند که در صراط شریعت باشد و تصمیم و ارادهاش بر این باشد که رفتار وی بر اساس کتاب و
سنت و رعایت تقوای الهی انجام پذیرد ،ولی در باب قضاوت به نظر میرسد که با توجه به
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 . 1عدالت نفسانی یعنی ملکه و حالت نفسانی که موجب می شود انسان گناه کبیره مرتکب نشود و اصرار بر گناه
صغیره نداشته باشد.
 .2عدا لت فعلی که به عنوان صفت فعل محسوب می شود ،عبارت است از اینکه فرد متصف به آن در جامعه به
درستکاری ،راستگویی و امانت داری معروف بوده و دارای حسن ظاهر باشد و از اموری که مروتش را ساقط میکند،
اجتناب نماید (ایزدی فرد .)52 :1386 ،حقوق وسیله روانکاری اشخاص را ندارد تا بتواند به ملکه عدالت دست یابد،
پس ناچار باید به اماره هایی روی آورد که نشان وجود آن ملکه باشد .بارزترین نشانههای حسن ظاهر ،رفتار و کردار او
در جامعه است (کاتوزیان ،1385 ،ج .)41 :2
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خطیر بودن تصدی منصب قضا ،داشتن این مرحله از عدالت کافی نباشد ،بلکه در این مورد
باید نظریه عدالت حداکثری نفسانی یا قریب به آن را پذیرفت.
به عبارت دیگر ،با اعتبار شرط عدالت به عنوان متعلق فعل در تعدادی از قضایای ابواب فقه،
باید مراد از آن را ،با توجه به خصوصیت قضایای آن باب تعیین و تفسیر نمود .در باب قضاوت
که فقها یکی از شرایط قضاوت را ،عدالت میدانند ،با در نظر گرفتن اهمیت بسزای منصب قضا
در حل و فصل خصومات ،مراد از عدالت ،عدالت حداکثری نفسانی یا قریب به آن است.
بر این اساس حتی اگر بتوان با توجه به دالیل محکم ،نظریه عدالت فعلی را به عنوان مراد از
عدالت تثبیت نمود ،این دالیل در باب قضا محکوم به دالیل اهمیت منصب قضا میباشند.
چراکه این دالیل با توجه به ضابطههای مطرح شده در علم اصول ،میتوانند حاکم بر نظریه
عدالت فعلی و ناظر و مفسر حکم به وجوب عدالت در موضوعات باشد و این حکم را تضییق
نموده و دامنه آنها را اختصاص دهد به مواردی که مربوط به قضاوت نباشد؛ زیرا دالیل اعتبار
عدالت به صورت فعلی اگرچه در مقام بیان میباشند و با تبیین مفهوم عدالت که به عنوان
متعلق موضوع در نظر گرفته میشود ،ثبوت حکم را برای موضوع بیان میکنند ،ولی نسبت به
حدود و گستره متعلق حکم ساکت بوده و در مقام بیان نمیباشند .لذا برای احراز گستره و
دامنه مفهوم عدالت باید به ادله دیگری چون دالیل اهمیت قضا و خطیر بودن این منصب
مراجعه نمود و در این صورت رجوع به اصالۀ الظهور که نتیجه آن تحصیل اعتبار عدالت به
صورت فعلی است ،جایز نیست ،چرا که اصالت الظهور اگرچه نوعی بیان شمرده میشود ولی
اعتماد به آن تنها در صورت فقدان دلیل شرعی است ،در حالی که در مورد بحث دلیل شرعی
چون اهمیت منصب قضا وجود داشته که میتوان د متعلق در دلیل محکوم را تفسیر کرده و در
کبرای استدالل به عدالت فعلی تصرف نماید و مراد از آن را مشخص کند .بر این اساس از
آنجایی که در بحث حاضر دلیلی چون اهمیت قضا و خطیر بودن این منصب  ،حدود و دامنه
عدالت را بیان میکند ،به طوری که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است ،میتوان دالیل
اهمیت قضا و خطیر بودن این منصب را حاکم بر دالیل اخذ عدالت به صورت فعلی دانست و به
تبع آن مفاد دالیل اخذ عدالت به صورت فعلی را تنها در صورتی جاری نمود ،که مخالف با
دالیل اهمیت منصب قضا نباشد و چنانچه گذشت ،اخذ عدالت به صورت فعلی در باب قضا،
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مخالف با دالیل اهمیت قضا و خطیر بودن این منصب میباشد ،در نتیجه مقتضای حکومت،1
اخذ عدالت حداکثری نفسانی و عدم کفایت عدالت فعلی در تصدی منصب قضا است.

گفتار پنجم :مبانی اخالق حقوقمحور در نهاد قضا
عدالت قضایی که مبنای تحقق اخالق حرفهای در نهاد قضا است ،نوعی رفتار قضایی و به بیان
دیگر سبک زندگی قضایی است .و بدان معنا است که شخص به گونهای رفتار کند که در
صراط شریعت باشد و تصمیم و ارادهاش بر این باشد که رفتار وی بر اساس کتاب و سنت و
رعایت تقوای الهی انجام پذیرد .بر اساس آیات و روایات در سبک زندگی دینی ،زندگی انسان
ارتباط کامل با ایمان به خدا ،آخرتگرایی ،خدمت به مردم و نقش مزرعه بودن حیات دنیوی
دارد؛ بر خالف سبک زندگی غیردینی که بر مبنای تفکر اومانیستی ،لذتگرایی و هدف غایی
بودن زندگی دنیوی استوار است.
سبک زندگی در آموزههای دینی ارتباط تنگاتنگی با اخالق حقوقمحور دارد که مصداق بارز
آن رساله الحقوق امام سجاد (ع) است .بر اساس جهانبینی اسالمی ،سبک زندگی که همان
شیوه زندگی است ،مبتنی است بر مکلف بودن انسان در ارتباط با خود و دیگران .از اینرو،
انسان مسلمان ،زبانش بیش از آن که زبان حق باشد ،زبان تکلیف است ،چون نگاهی که این
نوع نگرش از انسان دارد ،نگاه یک موجود مکلف است؛ هر چند که در کنار بیان تکالیف به
حقوق آنان نیز توجه شده است.
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« .1حکومت» نظریهای در اصول فقه شیعه است که متضمن دو روشِ جمع کردن میان ادله و برطرف کردن تعارض
اولیه میان آنها است .هرگاه دلیلى مفسر و ناظر دلیل دیگر باشد ،در اصطالح علماى اصول دلیل مفسر و ناظر را
حاکم و دلیل دیگر را محکوم نامند (انصاری ،1428 ،ج 13 :4؛ آخوند خراسانی437 :1409 ،؛ مظفر ،1370 ،ج :2
 .)221-223در حکومت دو صورتِ معقول وجود دارد (مظفر ،1375 ،ج  .)223 :2صورت اول آن است که حکومت از
باب توسعه باشد .صورت دوم آن است که حکومت از باب تضییق باشد .در هر دو صورت ،اگر یکی از آنها حاکم و
دیگری محکوم باشد ،دلیل حاکم بدون مالحظه نسبت بین آنها ،به طور حتم بر دلیل محکوم مقدم است .لذا به
نسبت بین آنها نگاه نمی شود ،بلکه همیشه دلیل حاکم ،در رتبه باالتر و در مقام تفسیر دلیل محکوم قرار دارد
(عراقى ،1417 ،ج 135 :4؛ آخوند خراسانی437 :1409 ،؛ آملى ،1395 ،ج  .)378 :4در حکومت ،دلیل حاکم
میتواند بر همه ارکان دلیل محکوم اعم از حکم و موضوع و متعلّق ،حکومت داشته باشد و وجه تقدم دلیل حاکم بر
دلیل محکوم ،آن است که دلیل حاکم ،چیزی را بیان میکنند که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است (مظفر،
 ،1370ج 221 :2؛ آملى403 :1386 ،؛ موسوی بجنوردی ،1380 ،ج 718 - 719 :2؛ موسوی جزایری ،درس خارج
اصول فقه ،زمان)91/10/25 :
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از طرف دیگر ،تحقق اخالق حقوق محور بر اساس تقدم تکلیف بر حق در نهاد قضا ،مبتنی بر
رعایت اصول و مبانی در ارتباط با عدالتورزی در حکم دادن و اجرای حکم است .این اصول و
مبانی در سایه هماهنگی انسان با حق و عدم تقدم بر خدا و رسول او؛ یعنی متابعت از فرامین
الهی ،سیرة نبوی و ائمه معصومین (ع) ،حکم عقل و بناء عقالء بر اساس سه اصل مصلحت،
انصاف و عدالت شکل میگیرد .به بیان دیگر سه اصل مزبور ،عوامل بسیار مهم در تحقق الهیّات
کاربردی است؛ یعنی تأثیر عملی دین و علوم الهی در زمینههای مختلف حیات بشری ،زیرا
دانش الهیّات وظیفهاش دفاع از دین و ایمان ،تبیین و تشریح آن برای مردم و انتقال فرهنگ
دینی به متن جامعه و در زندگی مردم است .در الهیّات کاربردی ،بحث این است که چگونه
میتوان ایمان به خدا را در روابط و مناسبات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،قضایی و فرهنگی
جاری کرد و وفادارانه و مؤمنانه به خداوند زیست .توجه به عنصر مصلحت ،عدالت و انصاف در
احکام شرعی ،میتواند بسیاری از گرههای شرعی ،حقوقی و قضایی را بر طرف کند .البته به
تعبیر محقق قمی مصلحتی (عدالت و انصافی) در شرع معتبر است که از حکم قطعی عقل
نشئت گرفته شده باشد؛ مانند مصالح پنجگانه حفظ دین ،نفس ،مال ،آبرو و نسل (میرزای
قمی ،1430 ،ج .)208 :3
اساساً تأسیس دولتی مبتنی بر اندیشه والیتفقیه بدون پذیرش عنصر«مصلحت» و «انصاف» و
«عدالت» امکان ندارد ،چنان که در عمل نیز جمهوری اسالمی ایران به این نقطه رسید و
مجمع تشخیص مصلحت نظام را بنا کرد ،تا آنجا که امام خمینی(ره) در این مورد فرمودند:
«حکومت میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسالم
است ،از آن مادام که چنین است ،جلوگیری کند» (موسوی خمینی ،1379 ،ج -170 :20
.)171
شهید مطهری در این باره بیانی دارد که بسیار قابل توجه و دقیق است .وی میگوید:
« اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن ،در فقه ما مورد غفلت واقع شده است .در جایی که
از آیاتی چون«و بالوالدین احساناً» و «اوفوا بالعقود» عموماتی از فقه به دست آمده است ،ولی با
این همه تأکیدی که قرآن کریم بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد ،معهذا یک قاعده و اصل
عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب ،سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده
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است» (مطهری ،1403 ،ج .)190 :3
از طرف دیگر ،با توجه به قاعده مالزمه بین حکم عقل و حکم شرع ،عرف و بناء عقالء که
تشخیص دهنده مصلحت و عدالت و انصاف هستند ،شرعی بوده و حجت است .1طبرسی گوید:
« عرف عبارت است از هر روشی پسندیده که عقل مردم ،خوبی و درستی آن را تشخیص دهد و
نفسهای مردم در پرتو آن آرامش یابد» (طبرسی ،بیتا ،ج  )397 :4و به گفته شهیدی« :بنای
عقالء در حقیقت همان عرف است ،زیرا منظور از عرف ،اُنس ذهنی و روش اکثریت جامعه که
ایشان عادتاً خردمند و مصلحتاندیش و پای بند نظم اجتماعی هستند ،در روابط حقوقی
میباشد» (شهیدی ،1385 ،ج  .2)345 :2البته باید توجه داشت عرف و بنای عقالیی معتبر
است که در دایره استنباط فقهی و بر پایه اصول و اجتهاد شرعی پیوند خود را با شریعت حفظ
کند ،چنان که امام خمینی (ره) بر آن تأکید داشته و بارها از واژههایی چون فقه سنتی و
اجتهاد جواهری بهره میجوید (موسوی خمینی ،1379 ،ج  159 :20و ج .)98 :21
بر اساس آنچه آمد ،میتوان گفت اصولی که به عنوان مبانی اخالق حقوق محور در نهاد قضا
مطرح است ،با توجه به ادله شرعیه ،بناء عقالء و عنصر مصلحت و عدالت و انصاف و نیز بر
اساس عدالت قضایی به عنوان اصول اولیه عقالیی ،حاکم بر احکام فقهی بوده و قاضی ملزم به
رعایت آن است .در نتیجه اوالً بایستههای اخالقی نیز میتواند جزء بایستههای فقهی قرار
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 .1اعتبار عرف در عقل عقال که بر پایه حسن و قبح حکم میکند ،است چرا که عرف مرتبهای از مراتب عقل بوده و
هیچ اختالفی بین حکم عقل و عرف وجود ندارد .از این رو به وسیله قاعده مالزمه شرعی بودن آن اثبات میگردد و
دلیل اعتبار عرف در سایه کاشف بودن از حکم عقل است و بر این اساس عرف زیر مجموعه مستقالت عقلیه و یا
حداقل غیرمستقالت عقلیه قرار میگیرد (انصاری151 :1404 ،؛ آشتیانی ،1403 ،ج  171 :1و ج 53-52 :3؛
بروجردی ،1412 ،ج 471 :2؛ مومن قمی ،1419 ،ج  .)193-192 :3چنانچه میرزای نائینی میگوید:
طریق عقال عبا رت است از استمرار عمل عقال بر چیزی ،از آن جهت که عقال هستند اعم از اینکه مسلمان باشند یا
غیر مسلمان ،خواه آنچه طریقه و روش آنان بر آن استمرار یافته از مسائل اصولی باشد یا از مسائل فقهی و گاهی از
طریق عقالیی به بنای عرف تعبیر میشود و مراد از آن عرف عام است  .بنای عرف چیزی در مقابل روش و طریقه
عقال نیست و هیچ اشکالی در طریقه عقال وجود ندارد (نائینی ،1409 ،ج .)192 -193 :3
 .2به نظر می رسد یکی از مبانی مهم در تحقق اخالق حرفه ای قضا ،توجه به همین تالزم عرف و شرع است ،زیرا
حکم عرف و بناء عقالء مستند به فطرت و برخاسته از بایسته های زندگی اجتماعی است و ناسازگاری با آن به منزله
ناسازگاری با نیازهای زندگی اجتماعی ،مصالح و از هم گسستن نظام اجتماعی است ،حال آنکه شارع مقدس هیچ گاه
از نگه داشتن مصالح ،حفظ نظام و پرهیز از فروپاشی آن فروگذار نبوده بلکه احکام را همواره بر پایه همین مهم نهاده
است.
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گیرد ،ثانیاً همه آن اصول و مبانی اخالق حقوق محور از استحبابِ صِرف یا کراهتِ صِرف خارج
شده و ریشه در احکام (وجوب و حرمت) پیدا میکند و صرفاً توصیه اخالقی به شمار نمیرود.
بسیاری از مباحثی که در آداب قضا آمده ،اوامر ارشادی عقل پسند و مورد تأیید شرع هستند.
در موارد منطقه الفراغ میتوان با مراجعه به بنای عقالء و عرف (آراء محموده) قانونگذاری کرد
و چنین مواردی را قانوناً الزام نمود .بیشک در این صورت واجب حرام نشده و حرام نیز واجب
نشده است ،بلکه چیزی که واجب یا حرام نیست ،واجب یا حرام شده است.
عالوه بر آنچه آمد ،مبنای دیگری بر اساس والیتفقیه قابل طرح است؛ بدین معنا که غیر از
احکام اولیه و ثانویه ،نوع دیگری به عنوان احکام حکومتی وجود دارد که بر اساس مصلحت
عمومی جامعه به طور موقت از سوی فقیه مبسوط الید صادر میگردد 1و به حکومت اجازه
 .1احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان
اتخاذ میکند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در میآورد ،این مقررات الزم االجرا بوده ،و مانند شریعت
دارای اعتبار هستند ،با این تفاوت که قوانین آسمانی ،ثابت و غیر قابل تغییر ،ولی مقررات وضعی ،قابل تغییرند ،و در
ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو
به تکامل است ،طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده ،جای خود را به بهتر از خود خواهند داد
(طباطبایی ،بیتا 115-109 :و .)122
مهم ترین تفاوت بین احکام حکومتی و حکم اولی آن است که احکام اولی ،دائمی ،ثابت و همیشگی هستند ،ولی
احکام حکومتی موقت و قابل تغییرند و به صورت دائمی نیست بلکه تابع مصلحتی هستند که براساس آن جعل شده
و با منقضی شدن مصلحت ،آن حکم نیز منقضی میشود (توکلی .)332 :1384 ،به عبارت دیگر ،احکام اولیه به
صورت قضایای حقیقیه ،جعل میشوند ،ولی احکام حکومتی به صورت قضایای شخصیه هستند .پس هر گاه مصلحت
و مفسدهای که حاکم تشخیص میدهد ،منتفی گردد ،حکم نیز تغییر خواهد کرد .از این رو ،مرحوم نائینی در بیان
تفاوت حکم حکومتی و حکم اولی این چنین میگوید« :قوانین رابعه به این قسم (سیاسات) نظر به اختالف مصالح و
مقتضیاتش به اختالف اعصار ال محاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم احکام اولی ،مبتنی بر دوام
و تأیید نتواند بود» (نائینی.)124 :1380 ،
مهمترین تفاوت بین احکام حکومتی و حکم ثانوی نیز آن است که احکام حکومتی مبتنی بر مصالح اجتماعی
مسلمین و مصالح اسالم است؛ ولی احکام ثانویه بر عناوین ثانوی چون ،عسر ،حرج ،ضرر ،تقیه ،اضطرار و غیره بار
میشود .حکم ثانوی به وصف اضطرار ،اکراه و دیگر عناوین ثانوی بار میشود (توکلی .)337-332 :1384 ،نیز
تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف ،واگذار شده است و تشخیص هر مکلفی ،معتبر است ،اما تشخیص موضوع
احکام حکومتی؛ یعنی مصلحت و مفسده مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است.
البته فحص و بررسی ماهیت احکام حکومتی و تفاوت آن با احکام اولی و ثانوی بسی طوالنی است ،ولی در مجموع
می توان گفت :با توجه به تفاوت هایی که بین حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه وجود دارد ،به نظر میرسد که
احکام حکومتی ،نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه و در عین حال ،جزئی جداییناپذیر از احکام شرعی
می باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی ،استنباط شده و بر مبنای مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند،
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میدهد مستحب شرعی و ارشادات عقلی را در قانون بیاورد و مکروهات عقلی را منع کند؛
مانند این که حُسن معاشرت در ازدواج الزام قانونی پیدا کند یا این که سن ازدواج را در یک
سن خاص ممنوع سازد و یا ازدواج فامیلی به دلیل جلوگیری از عوارض آن ممنوع گردد.
با توجه به آنچه در این فصل و در گفتار پنجم آمد ،در ادامه مباحث و در راستای تحقق اخالق
حرفهای قضا ،در فصل سوم ،چهارم و پنجم پیرامون رفتار قضایی بر اساس رفتار ارتباطی قاضی
در برخورد با دیگران در سه عنوان عدالت ورزی در حکم دادن ،حقطلبی و احقاق آن و
مسئولیتپذیری در قبال دیگران با بهرهگیری از آیات و روایات و نمونههای تاریخی از قضاوت
در تمدن اسالمی بحث و بررسی به عمل میآید.
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حاکم شرع میباشد؛ هر چند مستند مستقیم از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد.
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فصل سوم :عدالتورزی در حکم دادن
عدالتورزی در حکم دادن به چند عنصر مهم وابسته است از جمله رعایت مساوات و عدالت در
دادگری و اجرای حکم ،اخالص در عمل ،انصاف ورزی و خوشرفتاری در برخورد با دیگران.
درواقع هر کدام از این عناصر و مؤلفهها سهم مهمی در جهت کمک به قاضی در اجرای عدالت
قضایی ایفاء میکند .لذا در این فصل به تبیین هر یک این عناصر و مؤلفهها پرداخته میشود.

گفتار اول :رعایت مساوات و عدالت در دادگری و اجرای حکم
یکی از عناصر مهم در تحقق اخالق محور که زمینهساز عدالت قضایی است؛ رعایت مساوات
بین طرفین دعوا در قضاوت و حکم دادن است؛ به این معنا که قاضی باید همگان را با یک
چشم بنگرد و به تعبیر فقها رعایت مساوات در عدالت در حکم دادن نماید (عاملی ،1413 ،ج
428 :13؛ مومن سبزواری ،1423 ،ج 682 :2؛ فیض کاشانی ،بیتا ،ج 252 :3؛ مجلسی دوم،
 ،1404ج 278 :24؛ نراقی ،1415 ،ج  .1)110 :17در سوره مائده آیه  42آمده« :ای پیامبر هر
گاه پیش تو آیند برای داوری ،میان اینان دادرسی کن و یا از آنان روی برگردان ،و اگر
خودداری ورزیدی ،گزندی و زیانی تو را نرسد و اگر داوری کردی ،به دادگری دادرسی کن (و
اِن حکمتَ فاحکُم بینهم بالقسط) زیرا خداوند دادگران را دوست میدارد».
مفسران (ابن العربی ،بیتا ،ج 621 :2؛ جصاص ،1405 ،ج 87 :4؛ فیض کاشانی ،1418 ،ج :1
276؛ ابوالفتوح رازی ،1384 ،ج  210 :3و  )211گویند که ضمیر«فان جاؤک» نامسلمانان
بودهاند و نه مسلمانان .پیروان دینهای دیگر هرگاه پیش پیامبر به داوری و دادرسی میآمدند،
پیامبر میتوانسته آن را بپذیرد یا نپذیرد .قرآن به پیامبر گرامی سفارش میکند که اگر داوری
نامسلمان را قبول کردی ،ناگزیری از میانهروی و دادگری میان آنان.
در آیه  58سوره نساء آمده« :وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ »...؛ هر گاه خواستی
میان مردم حکم کنی ،به عدالت حکم کن .عالمه طباطبایی گوید :بر اساس این آیه شریفه،
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وجوب رعایت عدالت در حکم دادن به نحو اطالق مستفاد است و این شامل قضاوت در احکام
شرعی بوده و توسط قاضی اعمال میگردد (طباطبایی ،1417 ،ج .)378 :4
حضرت علی (ع) به شریح قاضی فرمود« :ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ
حَتَّى لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ» (حرعاملی ،بیتا ،ج )155 :18؛
در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن میان مسلمانان برابری و مساوات داشته باش تا
آن که قریب تو ا ست ،طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت نومید از عدالت تو نباشد .و
نیز روایت سکونی از امام صادق (ع) که حضرت علی (ع) فرمود« :مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ
بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَةِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ» (حرعاملی ،بیتا ،ج )155 :18؛ هر کس قضاوت
میکند ،در اشاره و نگاه و محل نشستن باید میان طرفین دعوا ،مساوات را رعایت کند .و در
مرسله صدوق آمده« :فَلْیُسَاوِ بَیْنَهُمْ» (همان)؛ میان شان برابری داشته باشد .و نیز روایت
رضوی« :وَ اعْلَمْ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُسَاوِیَ بَیْنَ الْخَصْمَیْنِ حَتَّى فِی النَّظَرِ إِلَیْهِمَا حَتَّى لَا یَکُونَ
نَظَرُکَ إِلَى أَحَدِهِمَا أَکْثَرَ مِنْ نَظَرِکَ إِلَى الثَّانِی» (منسوب به حضرت على بن موسى الرضا (ع)،
)260 :1406؛ بدان که بر تو واجب است بین طرفین دعوا (از هر جهت) رعایت مساوات را
بنمایی ،حتی در نگاه کردن (و توجه) به آن دو ،به گونهای که نگاه تو به یکی از آن دو بیشتر از
نگاهت به دیگری نباشد.
ظاهر امر در این روایات داللت بر وجوب دارد و متعلق امر ،مساوات و برابری نسبت به طرفین
دعوا است .با توجه به روایات آنچه تساوی در آن میان خصوم الزم است ،نگاه و گفتار و محل
نشتن است؛ یعنی قاضی باید به یک اندازه به طرفین دعوا نگاه کند و در سؤال و جواب و
شنیدن مطالب آنان ،به یک میزان گفتگو کند و نیز در تعیین محل نشستن آن دو در دادگاه
رعایت برابری را بنماید .رعایت تساوی در این امور ،برحسب ظاهر -که مستلزم تساوی وجوبی
در بسیاری از لوازم و مالزمات میباشد -تعبدی صرف است .گاهی نیز به اموری تعلیل شده ،از
این جهت که زمینهساز تسویه در عدالت در حکم میشود.
حضرت علی (ع) پس از بیان لزوم مساوات میفرماید« :حتی ال یطمع قریبک فی حیفک و
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چهرهای اخمآلود نگاه کنی ،باعث میشود کسی که آشنای قاضی است ،طمع در حیف و میل
او کند اما غریبه و ناآشنا از عدل و داد نومید گردد؛ تا چه رسد به این که با یکی به نرمی و
مهربانی و سخنان لطفآمیز سخن بگویی اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه!
بروز این حالت در مراجعان -یعنی طمعورزی آشنا و نومیدی ناآشنا -گرچه ربطی به قاضی
ندارد ،اما رعایت نکردن برابری ،این پیامد ناپسند را داشته و قاضی را در معرض اتهام قرار
میدهد ،از این رو باید از آن دوری کرد.
به نظر بسیاری از فقها ،1قاضی موظف است در چهار امر تسویه را رعایت کند :سخن گفتن،
سالم کردن یا جواب سالم را دادن ،نگاه کردن و گوش دادن به سخنان طرفین دعوا (حلی،
 ،1408ج 71 :4؛ حلی ،ج 204 :2؛ همو ،1410 ،ج 140 :2؛ همو ،1420 ،ج 128 :5؛ عاملی،
 ،1417ج 112 :2؛ عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج 63 - 62 :3؛ عاملی ،1413 ،ج 427 :13؛
نجفی ،1404 ،ج .)142-139 :40امام خمینی (ره) گوید:
«بر قاضی واجب است در برابر اصحاب دعوا و لو این که از نظر موقعیت اجتماعی با هم متفاوت
باشند ،تساوی و عدالت را رعایت نماید؛ در سالم کردن و پاسخ دادن به سالم ،نشاندن در
جایگاه ،نگاه کردن ،سخن گفتن ،سکوت ،گشادهرویی و سایر آداب و انواع گرامی داشتنها»
(موسوی خمینی ،بیتا ،ج .)409 :2
شایان ذکر است که به نظر برخی از فقها (دیلمی231 :1404 ،؛ حسینی حلبی444 :1417 ،؛
حلی ،1410 ،ج 57 :2؛ حلی ،1413 ،ج 421 :8؛ محقق اردبیلی ،1403 ،ج 54 :12؛ حسینی
عاملی ،بیتا ،ج 30 :10؛ نجفی ،1404 ،ج  )141 :40بعضی از روایات مطرح شده به خاطر
وجود نوفلی و سکونی ضعیفاند و اصل برائت نیز مقتضی عدم وجوب تسویه است ،اما به نظر
میرسد وجوب تسویه بین طرفین دعوا در اجرای عدالت در حکم دادن از ضروریات و بدیهیات
امر قضاوت بوده و عالوه بر روایات دال بر وجوب تسویه ،روایات منقول از نوفلی و سکونی به
دلیل توثیق این دو و نیز نقل آن در کتب معتبر حدیثی مانند کافی و تهذیب و من الیحضر،
که ضعف سند آن را جبران میکند ،میتواند ادلهای تامّ بر وجوب مساوات بین طرفین دعوا
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باشد.
یکی از اصول مهم در همه نظامهای قضایی دنیا که به عنوان اصل اولیه و مهم شناخته شده،
اصل تعادل ترافعی است و بدان اصل تناظر نیز گویند؛ به این معنا که باید نسبت به طرفین
مخاصمه ،امکان عادالنه رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار
نگیرد .اهمیت این اصل تا آنجا است که اگر در قانونی ،این اصل مورد توجه قرار نگیرد ،آن
قانون و رسیدگی قضایی فاقد فلسفه عدالت بوده و اعتباری ندارد.
در تاریخ دادرسی اسالمی ،نمونههای فراوانی وجود دارد که حکایت از حاکمیت اصل مزبور در
دعاوی دارد .در دوران حکومت خلیفه دوم ،شخصی علیه حضرت علی (ع) ادعایی را مطرح کرد
و کارشان به محکمه کشیده شد .وقتی طرفین دعوا حاضر شدند ،خلیفه دوم خطاب به امام
علی(ع) گفت :یا اباالحسن در کنار مدعی قرار گیر تا قضاوت کنم .حضرت ناراحت شد .خلیفه
دوم پرسید :از اینکه شما را در کنار مدعی قرار دادم ،ناراحت شدید؟ حضرت پاسخ داد :از آن
جهت ناراحت شدم که عدالت را بین ما رعایت نکردی ،او را با نام خواندی و مرا با احترام و با
کنیه «ابوالحسن» صدا کردی .شاید مدعی من ناراحت شده باشد (ابن ابی الحدید ،1404 ،ج
.)65 :17
نمونه دیگر :دادرسی مدینه از سوی منصور ،دومین خلیفه عباسی به محمدبن عمران طلحی
واگذار شده بود .در یکی از سفرهای حج ،ساربانان از منصور پیش قاضی مدینه -طلحی-
شکایت بردند .قاضی خلیفه را با یک نامه به دادرسی احضار کرد .او این نامه را به منشی خود
نُمیر شیبانی داد تا به دست خلیفه برساند .منشیِ قاضی ،احضار نامه را به دستِ وزیر خلیفه،
ربیع داد و او هم نامه را گرفت و به منصور نشان داد .منصور با وزیر خود و منشی قاضی از
جایگاه برخاست و روانه دادگاه شد .خلیفه با هیبتی تمام به دادگاه آمد .قاضی بر مسند قضا
تکیه داده بود ،همین که خلیفه را دید ،ردای خود را به دوش کشید و در درون آن پنهان شد.
آنگاه خواهان و خوانده را خواست و از ساربان و خلیفه پرسش کرد و پس از بررسی ،بر ضدّ
خلیفه و به سود خواهان حکم داد و خلیفه را به بازگرداندن حق آنان ناگزیر ساخت
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رفتاری به ویژه در محکمه است ولی در میل قلبی رعایت مساوات واجب نیست اما معتقدند که
حتیاالمکان مستحب است قاضی در این امر نیز رعایت مساوات را بنماید (عاملی،1410 ،
الروضۀ البهیه ،ج  .)730 :3در قلب خود نسبت به متخاصمین ترجیحی قائل نباشد ،توجهش
به یکی بیشتر یا کمتر از دیگری معطوف نشود ،بلکه باید تالش کند نظرش درواقع نسبت به
همه یکسان بوده و موضع بیطرفی را اتخاذ نماید .رعایت عدالت نسبت به طرفین دعوا منحصر
به مورد «تسویه» نمیگردد ،بلکه شامل موارد دیگر نیز میشود؛ به عنوان نمونه هر گاه یکی از
متخاصمین در طرح دعوای خود بر دیگری سبقت گرفت ،قاضی باید به کالمش گوش دهد ،و
اگر هر دو با هم شروع به صحبت و بیان مدّعای خود نمودند ،بر قاضی الزم است به کالم آن
که در طرف راست رفیقش قرار گرفته ،توجه کند (حلی ،1408 ،ج 72 :4؛ حلی ،1418 ،ج :2
281؛ عاملی ،1410 ،اللمعه الدمشقیه89 :؛ عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج74-73 :3؛ همو،
 ،1413ج 434-433 :13؛ مومن سبزواری ،1423 ،ج  .1)683 :2اگر دو طرف دعوا که نزد
قاضی آمدهاند ،سکوت کنند ،قاضی نباید یکی را بر دیگری ترجیح دهد ،بلکه مستحب است
قاضی به ایشان بگوید :دعاوی خودتان را مطرح کنید ،و مکروه است که یکی از آنان را
اختصاصاً مورد خطاب قرار دهد و به اوامر به تکلّم نماید (حلی ،1408 ،ج 72-71 :4؛ حلی،
 ،1410ج 141 :2؛ عاملی ،1410 ،اللمعۀ الدمشقیه89 :؛ عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج :3
74؛ همو ،1413 ،ج .)433 :13
بعضی از فقها همچون شهید ثانی (عاملی ،1413 ،ج  ،)366 :13با استفاده از اطالق ادله لزوم
رعایت مساوات بین طرفین دعوا ،معتقدند که محل قضاوت قاضی باید به گونهای باشد که
دسترسی مراجعه کنندگان به او به اندازه مساوی باشد .دلیلش ظاهر است و آن مراعات حال
مراجعان و طرفین دعوا است ،به ویژه در زمان ما که شهرها بزرگاند و مناطق گستردهاند تا آن
اندازه که بر حسب جمعیت یا نیاز و ارائه خدمات یا جرائم (مناطق جرم خیز) و غیره شهرها را
 .1شیخ درخالف ،ادعای اجماع در حکم صورت دوم (اگر هر دو با هم شروع به صحبت و بیان مدّعای خود نمودند)
نموده است ( ،1407ج  ) 234 :6و سید مرتضی نیز در االنتصار ،این حکم را از منفردات امامیه دانسته است و در این
مورد گفته است:
«و ممّا انفردت به اإلمامیّۀ القول بالخصمین و إذا ابت درا الدعوى بین یدی الحاکم و تشاحّا فی االبتداء بها ،وجب على
الحاکم أن یسمع من الذی عن یمین خصمه ،ثمّ ینظر فی دعوى اآلخر» (.)495 :1415
نیز فاضل مقداد این حکم را مشهور میان فقها دانسته است (سیوری ،1404 ،ج .)249 :4
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منطقه بندی میکنند و در هر ناحیه و منطقهای ،مقرّ و ساختمانی را برای قاضی قرار میدهند
تا مردمی که در آن مناطق زندگی میکنند ،مراجعه برایشان آسان گردد .از این رو توصیه شده
که مکان دادرسی در وسط شهر باشد تا طرفین دعوا در رسیدن به آنجا در شرایط مساوی قرار
گیرند (طوسی ،1387 ،ج 87 :8؛ نجفی ،1404 ،ج  .)73 :40همچنین قاضی باید در جایی
وسیع مستقر گردد تا مردم در دسترسی به او در عسر و حرج قرار نگیرند (حلی ،1413 ،ج :3
 .)426در روایات آمده که حضرت علی (ع) شریح را از نشستن در خانه جهت قضاوت کردن
نهی فرموده است (محدث نوری ،بیتا ،ج  .)197 :3شاید یکی از علتهایی که توصیه شده
محل قضاوت در مسجد باشد ،1به خاطر وسیع بودن و امکان دسترسی مردم بدان است.
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 .1به نظر برخی از فقها قضاوت در مسجد جایز است (مفید1410:722 ،؛ دیلمی231 :1404 ،؛ حلبی444 :1403 ،؛
طوسی338 :1400 ،؛ حلی ،1410 ،السّرائر ،ج 156 :2؛ طوسی209 :1408 ،؛ طرابلسی ،1406 ،ج 582 :2؛ حلی،
 ،1413مختلف الشیعه ،ج 374 :8؛ عاملی ،1414 ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج  )150 :2و حتی برخی از آنها
چون شیخ مفید ،شیخ طوسی ،حلبی ،سالر و ابن ادریس قایل به استحباب قضاوت در مسجد میباشند.
دلیل این دو دسته از فقها قضاوت امام علی (ع) در مسجد جامع کوفه (کتاب الخالف ،ج  )211 :6و امر نمودن امام
(ع) به شریح از اینکه در مسجد قضاوت نماید (تمیمی مغربی ،1385 ،ج 534 :2؛ عاملی ،1414 ،غایۀ المراد فی
شرح نکت اإلرشاد ،ج .)11 :4
بعضی از فقها نیز کراهت را تنها در صورتی دانسته اند که قاضی به صورت دائمی و در اکثر اوقات در مسجد قضاوت
نماید اما در صورتی که در بعضی از اوقات و به صورت متفرقه در مسجد قضاوت نماید ،مکروه نیست .از جمله
طرفداران این نظریه محقق حلی ( ،1408ج  )66 :4و فیض کاشانی (بیتا ،ج  )250 :3میباشند .نیز عالمه در قواعد
این نظریه را به جماعتی از فقها نسبت میدهد ( ،1413ج .)428 :3
بعضی از فقها نیز به صورت مطلق و بدون هیچ گونه تفصیلی ،قضاوت در مسجد را مکروه دانستهاند .شهید ثانی در
مسالک این نظریه را به اکثریت فقها از جمله محقق حلی در کتاب صالة نسبت داده است (عاملی ،1413 ،ج :13
.)377
دلیل این دو دسته از فقها روایاتی چون روایت نبوی وارد شده در کتب اهل سنت است (عاملی ،1414 ،غایۀ المراد
فی شرح نکت اإلرشاد ،ج  )11-4:10مطابق با مضمون این روایت مسجد برای ذکر خدا و عبادت است و نیز حدیث
نبوی که فرمود « :از مساجد ،کودکان ،دیوانگان ،خصومات ،منازعات و بلند کردن آواز را دور کنید» (بیهقی،1354 ،
ج  .)103 :10البته شاید علت کراهت در این دسته از روایات ،صرف طرح خصومات باشد نه حل و فصل آن توسط
قاضی که در این صورت به نظر می رسد اشکالی ندارد.
ولی در مجموع باید در نظر داشت که تمامی روایاتی که قائلین به این چهار نظریه به آن تمسک جسته اند ،از نظر
سندی یا استنادی ضعیفند ،لذا در این هنگام رجوع به اصل جواز میشود ،مگر در صورتی که هتک حرمت مسجد
الزم آید و یا اینکه کسی که دخول وی در مسجد جایز نیست ،وارد مسجد شود و یا اینکه اگر قضاوت به نحو فوری
در مسجد انجام نشود بلکه در زمان بعدی در خارج از مسجد صورت گیرد ،حق پایمال میگردد (موسوی اردبیلی،
 ،1423ج .)281 :1
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با توجه به آنچه آمد ،میتوان گفت در مواردی که عدم رعایت تساوی نسبت به طرفین دعوا،
سبب بروز مشکل در طرح دعوا یا احقاق حق شود ،قطعاً تنفیذ حکم را بیاعتبار ساخته و باید
در صدور حکم تجدیدنظر شود .افزون براین ،یکی از معانی تساوی ،رعایت استحقاقها و
اولویتها در طرح دعوا است که امروزه بدان رعایت نوبت دادرسی گویند .محقق حلی گوید:
«هرگاه طرفین دعوا به ترتیب آمدند ،باید رعایت تقدم و تأخّر صورت گیرد ،بدون فرق بین مرد
و زن و شریف و پست» (حلی ،1408 ،ج  )72 :4صاحب جواهر در تعلیل بر آن گوید« :زیرا آن
که مقدم است ،در تمامی حقوق مشترکه احق و سزاوارتر است ،اما بعضی به طور مطلق فتوا
دادهاند که قاضی مخیّر است نوبت را پس و پیش کند به دلیل اطالق حکم بین مردم و این که
رعایت نوبت جزء حقوق نیست» (نجفی ،1404 ،ج .)146 :40
ریشه بحث در اینجا است که «نوبت» در این گونه مراجعات ،هم چون حضور در مسجد ،حقی
از حقوق عامه است (که هر کس زودتر به مسجد بیاید و در جایی بنشیند ،آن مکان را حیازت
کرده و دیگری نمیتواند این حق را از او سلب کند) یا این که چنین حقی وجود ندارد؟ اگر
قول اول را بپذیریم و بگوییم آن که زودتر نزد طبیب یا قاضی یا فقیه مراجعه کرده ،از فردی
که پس از وی آمده ،سزاوار تر است ،در این صورت صرف پیشی گرفتن ،حق اولویت را واجب و
الزم میگرداند ،بنابراین شخصی که مورد مراجعه مردم است (از فقیه یا طبیب یا قاضی) باید
این حق و نوبت را رعایت کند .بر این اساس قاضی باید پرونده آن که زودتر آمده مورد
رسیدگی قرار دهد و تأخیر و عقب انداختن نوبت رسیدگی نسبت به پرونده کسی که زودتر
آمده یا تقدیم دادخواست آن که دیرتر آمده ،جایز نیست ،زیرا پایمال کرد حق محسوب شده و
ستمی ناروا است.
اما اگر بگوی یم سبقت گرفتن در مراجعه ،موجب حقی نیست ،در این صورت فقط الزم است
مراجعان را پذیرفته و به کار آنان رسیدگی کند و او مخیّر در تقدیم و تأخیر است و حقّی را
ضایع نکرده است ،چه تقدیم و تأخیر به دلیل عقالنی باشد؛ مثل رعایت شرافت و فضیلت و
ترحّم و عطوفت و یا به دلیلی دیگر .کسانی که این قول را پذیرفتهاند ،رعایت تقدم و تأخیر را
از باب استحباب پذیرفتهاند و معتقدند آن که مقدم است ،احق است به دلیل عرفی ولی این
احقیت از باب لزوم (و وجوب) نیست (حسینی شیرازی ،1409 ،ج  )230 :84بلکه از نوع حق
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فضل است؛ مانند حق سالم و حق عیادت.
به نظر میرسد که رعایت نوبت ،امری عرفی و عقالیی بوده و در اثبات لزوم و وجوب آن نیاز به
دلیل شرعی نیست چون آدمی ،زندگیاش و وقت و عمرش ،ارزش و قیمتی دارد که قابل
گذشت نیست .از اینرو رعایت نوبت و مقدم داشتن آن که زودتر آمده ،الزم است و قاضی که
حافظ حقوق مردم است ،در رعایت این حقِ مهم و ظریف که حتی عامّه مردم نیز آن را مورد
اغفال و اهمال قرار نمیدهند ،سزاوارتر است.
در تاریخ تمدن اسالمی نیز محاکم به این امر مهم توجه خاصی داشتهاند به گونهای که نظم
دادگاه و رعایت نوبت دادرسی بر عهده مأموران ویژهای به نام «جِلواز» 1بود که در پارسی پای
کار و دامن بردار ترجمه شده است .نشست و برخاست طرفین دعوا و تماشاگران و رعایت
سکوت و آرامش در دادگاه و درنهایت حفظ نظم دادگاه بر عهده جلواز بوده است (جعفری
لنگرودی ،بیتا ،ج  .)500 :1استاد محیط طباطبایی مینویسد« :در صدر اسالم عامل اجرای
اوامر قاضی و ناظم مجلس قضا را جلواز میگفتند و نخستین بار این اصطالح درباره جلواز در
مجلس شریح در کوفه به کار رفته است» (محیط طباطبایی .)735 :1346 ،جلواز را صاحبُ
المجلس نیز میگفتند ،از این جهت که او پیش قاضی بود تا نوبتهای مردم را نگاه دارد و آنان
را سرجای شان بنشاند (نویری ،بیتا ،ج  .)262 :6در سلوک الملوک آمده« :و سزاوار است که
بر باالی سر قاضی ،جلوازی واقف باشد ،و جلواز کسی است که مردم را از بی ادبی منع کند و
چون خَصمان (طرفین دعوا) بیایند ،جلواز بگوید :کدام از شما مدّعیاید» (خنجی اصفهانی،
 .)169 :1362درواقع جلواز امروز همان مأمور ساده نیروی انتظامی بود که در درون دادگاه
میایستاد و کار نظم دادگاه و انجام کارهای شکلی دادرسی با اون بود .حاجب که در دورههای
بعد تکامل یافت ،همین وظیفه را بر عهده داشت و یا شاید سرپرستی آنان را بر عهده گرفت.
البته اگر ضرورتی یا ضرر و زیانی غیرقابل تحمل پیش آید ،قاضی میتواند برای رفع ضرورت یا
ضرر ،کار کسی را که دیرتر آمده ،زودتر انجام دهد ،چنان که گاه این وضع در مورد بیمارانی
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 .1مأمور شرطه و نگهبان و مأموری که در رفت و آمد کارگزار و فرماندار ،او را همراهی میکند ،جلواز گویند
(فراهیدی ،1410 ،ج 69 :6؛ حمیری ،1420 ،ج 152 :2؛ ابن منظور ،1414 ،ج 322 :5؛ طریحی ،1416 ،ج .)10 :4
به کسانی که چست و چاال کند ،جالوزه میگویند (شرتونی ،بی تا ،ج  .)11 :1به او جارزن ،بوّاب ،مبلّغ الدعوی،
عریف و هاتف نیز میگفتند.
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که به پزشکان مراجعه میکنند ،نیز وجود دارد؛ یعنی مریض دچار وضعی میشود که مستلزم
شتاب و تسریع در کار است .نیز ممکن است همین وضع میان مراجعه کنندگان به قاضی-
مثالً برای مسافران و ساکنان شهر -پیش آید .ماوردی گوید« :در جلسه دادرسی ،رعایت نوبت
دادرسی بر اساس حق تقدم و تأخّر عمل میشد اما برای کسانی که از راه دور میآمدند ،یک
جلسه فوقالعاده دادرسی گذاشته میشد .برای دادرسی میان زنان ،اگر پروندهای طرح
میکردند ،روز ویژهای تعیین میگردید و اصوالً زنها حق تقدم داشتند» (ماوردی ،1391 ،ج
.)253 :2

گفتار دوم :اخالص در عمل و رعایت تقوا
یکی از عوامل مهم در اجرای عدالت قضایی ،اخالص در عمل و رعایت تقوای الهی در برخورد
با طرفین دعوا است .اخالص در برخورد با دیگران و رعایت تقوای الهی ،در سایه شناخت و
معرفت حق و در عبور از تعلق به دنیا و مفهوم معیشتی و مادی آن ،فرصت ظهور پیدا میکند.
البته عدم تعلق به دنیا و مذمّت وابستگی به آن که در روایات بدان تأکید شده ،نه به جهت
خود دنیا و آنچه که در آن است ،بلکه به دلیل بسته بودن به امور مادی ،در اسارت آنها بودن و
غفلت از خداوند است که نتیجه آن بیتقوایی؛ یعنی دوری از انجام وظایف الهی و انسانی
نسبت به مردم است .به تعبیر مولوی:
چیست دنیا از خدا غافل شدن

نی قماش و نقره و فرزند و زن

اخالص در عمل یعنی فقط برای حل مشکالت مردم و احقاق حقوق آنان بدون هیچگونه
چشمداشتی آن هم برای رضای خدا کار کردن  .در این صورت است که احساس کارآیی و
اثربخشی ،خدمت به مردم و مفید واقع شدن به وجود میآید .از دیدگاه امام جواد (ع) اخالص
در عمل؛ یعنی زهدورزی نسبت به دنیا و توجه تام به خداوند متعال که سبب آرامش ،راحتی و
عزّت انسان میگردد (ابن شعبه حرّانی .)479 :1404 ،از دیدگاه ائمه معصومین (ع) به نیّت و
اخالص اهمیت ویژهای داده شده و از آن به صورت رکن و پایه رفتار و روح عمل یاد شده
است؛ به گونهای که نبودن نیّت درست باعث بیارزش شدن عمل میشود .اخالص مالک
پذیرش و درستى رفتارها است و رهایى از چنگال شیطان فقط با اخالص امکان دارد .از این
رو ،امام علی (ع) فرمود« :من لم یصحب اإلخالص عمله لم یقبل» (لیثى واسطى464 :1376 ،؛
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تمیمی آمدی)654 :1410 ،؛ عمل هر کس که با اخالص همراه نباشد ،قبول نمیشود.
در سخنان پیشوایان معصوم ،تعابیر گوناگونی از قبیل بهترین عبادت ،ثمره عبادت ،غایت دین،
عبادت مقرّبان الهی و مانند آن درباره فضیلت اخالص آمده است .پیامبر اکرم (ص) فرمود:
«باإلخالص تتفاضل مراتب المؤمنین» (ورام ،1410 ،ج )119 :2؛ درجات مؤمنان به وسیله
اخالص برتری مییابد .حضرت علی (ع) در این باره فرمود :العباده الخالصه أن ال یرجو الرّّجل
إالّ ربَُّه ،و ال یخاف إال ذنبه (لیثى واسطى65 :1376 ،؛ تمیمی آمدی)122 :1410 ،؛ عبادت
خالص آن است که مرد جز به پروردگارش امیدوار نبوده و جز از گناه خویش نهراسد .امام
صادق(ع) فرمود :ال یصیر العبد عبداً خالصاً عََّزوجَّل حتّی یصیر المدح و الَّذُّم عنده سواءً »...
(مجلسی ،1403 ،ج )294 :73؛ انسان ،بنده خالص خدای بزرگ نمیشود تا اینکه تعریف و
تکذیب (دیگران) در نظرش یکسان باشد.
از جمله مصادیق تقوی و ورع میتوان به صبر و بردباری اشاره کرد .صاحب مناصب مهمی
چون قضاوت باید دارای تقوا و خویشتنداری کافی جهت کنترل خود از انجام اعمال خالف و
انحراف یا وادارسازی خود به عمل به آنچه باید انجام دهد ولو علیه خود او باشد بوده ،و این
حالت در او به صورت ملکه و دائمی درآمده باشد .چنین شخصیتی خود از انحراف خود
جلوگیری میکند و اصوالً ترس و ورعی که از ارتکاب گناه و فسق در امور شخصی دارد ،به
طریق اولی در امور اجتماعی مؤثر بوده و کمک کار وی خواهد بود.
نقش اخالص و تقوا در تحق اخالق حقوقمحور ،درونی است؛ یعنی منعکس کننده هنجارهای
درونی شخص و احساس تعهد اخالقی از سوی اوست نه بازتابی از مراقبتها و نظارتهای
بیرونی و اداری به ویژه از سوی مقام مافوق -مانند دولت و رئیس قوه -که در قالب بایدها و
نبایدهای اخالقی به آنها تحمیل یا قبوالنده شود.
حضرت علی (ع) به مالک توصیه میکند« :ثمّ اختر للحکم بینَ الناس أفضل رعیتک فی
نفسک» (رضی ،نهجالبالغه ،نامه  )53؛ پس از میان مردم ،برترین فرد نزد خود را برای قضاوت
انتخاب کن .آنگاه اوصاف او را ذکر میکند؛ مانند این که امور گوناگون و حجم کارِ قضاوت،
84
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بازگشت به آن امتناع نورزد ،طمع را از دل ریشهکن کند ،در شبهات و موارد مشکوک از همه با
احتیاطتر عمل کند ،در کشف امور از همه شکیباتر باشد ،ستایش فراوان او را فریب ندهد و
چربزبانی او را منحرف نسازد .همه این اوصاف که به واسطه اخالص و تقواست ،موجب
میشود قضاوت دقیقتر و بهتر اجرا شود.
به همین دلیل است که فقها گفتهاند قاضی نباید شخصاً اقدام به خرید و فروش و سایر
معامالت مثل اجاره ،مضاربه ،صلح و مانند آن با مردمی که او را میشناسند ،نماید مگر از
طریق وکیل خودش که مردم ندانند او وکیل قاضی است (محقق اردبیلی ،1403 ،ج  44 :12و
45؛ عاملی ،1413 ،ج 38 :13؛ نجفی ،1404 ،ج  .)83 :40ابومطر گوید :روزی حضرت علی
(ع) وارد بازار شد و جهت خرید به مغازهای رفت و خطاب به فروشنده فرمود :یا شیخ پیراهن
نیکویی که قیمت آن سه درهم باشد ،به من بفروش .هنگامی که متوجه شد فروشنده او را
شناخته ،با او معامله نکرد .آنگاه نزد فروشنده دیگر رفت ،او نیز به دلیل این که حضرت را
شناخت ،طرف معامله قرار نگرفت .در نهایت حضرت علی(ع) غالم جوانش را فرستاد و آن
پیراهن را به سه درهم خریداری کرد (حسینی شیرازی ،1409 ،ج .)126 :84
رسول خدا (ص) فرمود« :ما عدل وال اتّجر فی رعیّته»؛ والی (و قاضی) که میان مردم خود
تجارت کند ،هرگز به عدالت رفتار نکرده است (طوسی ،1387 ،ج 89 :8؛ متقی الهندی،
 ،1409ج  .)23 :6زیرا مردم به واسطه این که او قاضی است ،در معامله با او آسان گرفته و
تخفیف میدهند و این امر سبب میشود که قلب قاضی به آنان تمایل پیدا کرده و در قضاوت
آسان گیرد (عاملی ،1413 ،ج 289 :13؛ نجفی ،1404 ،ج  .)83 :40و انگهی این نوع معامالت
محاباتی 1با قاضی ،رشوه محسوب شده و حرام است .1معامله محاباتی ،معاملهای جایز است اما
 .1بیع محابات عبارت است از فروش کاال به کمتر از بهاى متعارف (ثمن المثل) یا خریدن آن به بیشتر از قیمت
متعارف.
محابات از «حبوه» گرفته شده که به معناى هدیه و بخشش است و از آنجا که اقدام هریک از فروشنده و خریدار به
فروش یا خرید کاال به قیمتى افزون تر یا کمتر از قیمت بازار ،نوعى بخشش و هدیه نسبت به طرف دیگر به شمار
مىرود ،به این نوع داد و ستد ،بیع محابات اطالق شده است که در قوّة بیع و هبه ،هر دو مىباشد .از این عنوان در
بابهاى قرض ،حجر ،شرکت ،وصیّت و شفعه به مناسبت سخن رفته است.
بیع محابات از مصادیق بیع است و احکام آن را دارد لیکن به لحاظ اشتمال آن به نوعى بخشش و هبه (تبرّع)
مشمول احکام ویژهاى شده است (جمعى از پژوهشگران زیر نظر محمود هاشمى شاهرودی ،ج )194 :2
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اگر به قصد رشوه انجام پذیرد ،مثل عقود دیگر -مانند هبه و اجاره -به علت ترتّب اثر حرام بر
آن ،حرام و باطل است (انصاری ،1415 ،ج 249-248 :1؛ نجفی ،1404 ،ج  )149 :12به
عنوان مثال کسی که مدعی چیزی از دیگری است ،به قصد اینکه قاضی به نفع او حکم دهد،
متاعی را به کمتر از قیمت واقعی به او بفروشد ،یا جنسی را به بیشتر از قیمت اصلی از او
خریداری کند ،چنین معاملهای هم باطل است و هم حرام و حکمی که صادر میشود ،منشأ اثر
نیست.
افزون بر این ،میتوان به نکته اخالقی در این روایات (که حکم به منع خرید و فروش قاضی
دادهاند ) اشاره کرد و آن این که بهتر است اشخاصی که متصدی مناصب مهم هستند ،به امور
جزیی و کارهای کوچک نپردازند و وقت خویش را فقط برای کارهای واال و ارزشمند ،صرف
کنند و دیگر امور را به خدمتگزاران بسپارند ،یا اینکه برای این گونه امور ،وکیل و نایب بگیرند،
چنان که علی (ع) برادرش عقیل را وکیل خود برای حل و فصل دعاوی شخصی و عبداهلل بن
جعفر را وکیل خود در یک معاملهای قرار داد.
البته -همانطوری که گفته شد -بهتر است قاضی کسی را وکیل خود کند که مردم وی را
نشناسند (نجفی ،1404 ،ج  ،)83 :40زیرا اگر بدانند ،همان اشکال را که قبالً در مورد خود
قاضی مطرح شد ،خواهد داشت؛ یعنی مردم از سر ترس یا طمع ،در معامله مراعات او را
میکنند بلکه میتوان گفت وکیل را بیشتر مراعات میکنند چون امکان ساخت و ساز با وکیل
آسانتر از قاضی است.
همچنین فقها گفتهاند که قاضی نباید یکی از طرفین دعوا را که میخواهد نزد او اقامه دعوا
نماید ،مهمانی خود کند (حلی ،1408 ،ج  ،)70 :4زیرا اوالً :این کار موجب ترجیح یکی بر
دیگری میشود و ترجیح یکی از طرفین دعوا از اموری است که از آن نهی شده است (عاملی،
 ،1413ج  .)418 :13ثانیاً :این عمل مایه اتهام قاضی به تمایل به یک طرف میشود (نجفی،
 ،1404ج  .)130 :40بدیهی است که مهمانی عملی خوب و سبب محبّت و استحکام برادری و
الفت میشود .در روایات آمده که مهمان را گرامی بدارید اگرچه کافر باشد ،به ویژه اینکه
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 . 1شیخ انصاری معامله محاباتی را از اقسام رشوه و یا ملحق به آن دانسته است .و در این مورد فرموده است« :و ممّا
یُعدُّ من الرشوة أو یلحق بها المعاملۀ المشتملۀ على المحاباة کبیعه من القاضی ما یساوی عشرة دراهم بدرهم»
(انصاری ،1415 ،المکاسب المحرمه ،ج .)248 :1
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مهمان غریب و فقیر باشد .حال اگر مهمان بفهمد که میزبان میتواند نیازش را برآورده کند ،از
او استمداد جسته و اگر بداند که فقط او میتواند نیازش را رفع کند و دیگری جز او نمیتواند
چنین کند ،خوشحال شده و با اصرار از او میخواهد که نیازش را بر آورده نماید و برای رسیدن
به این مقصود به هر کاری دست میزند .در این هنگام ،حتی ممکن است به اموری از قبیل
رشوه 1و دیگر منکرات نیز توسّل جوید ،به ویژه اگر میزبان در وضعی باشد که بتواند احقاق
حق کند یا در حکم ،دخل و تصرفی انجام دهد.
به همین دلیل و به سبب همین احتماالت و اتهامات ،مهمانی که به خودی خود مستحب است
عملی مکروه و یا حرام میشود ،به خصوص این که هر چه مقام میزبان و صاحبخانه باالتر و
تواناییاش در رفع نیاز مهمان بیشتر باشد ،کراهت آن شدیدتر است و اگر درنهایت این ترجیح
و جانبداری از یکی از طرفین دعوا موجب عدم اجرای عدالت در حکم دادن شود ،بدون شک
حرام بوده و حکم باطل است.
امام صادق (ع) فرمود :شخصی بر علی (ع) وارد شد و چند روز نزد حضرت ماند ،سپس دعوایی
را نزد ایشان اقامه کرد که قبالً راجع به آن سخن نگفته بود .امام علی (ع) از او پرسید :تو
شاکی هستی؟ گفت :آری .امام فرمود :از پیش ما برو ،زیرا رسول خدا (ص) نهی کرده که یکی
از طرفین دعوا به تنهایی مهمان قاضی شود.2
با توجه به حدیث مزبور ،شاید بتوان گفت که مهمانی طرفین دعوا جایز است و ترجیح و اتهام
تمایل در آن منتفی است ،اما این مطلب خالی از اشکال نیست زیرا مجرد رابطه میان قاضی با
طرفین دعوا به ویژه در مسائل حقوقی و پروندههای مالی بزرگ ،از اتهام و سوءظن خالی
نخواهد بود و ناچار قاضی باید از موضع اتهام بپرهیزد .و انگهی شرایط زمان و مکان ،اوضاع و
احوال طرفین دعوا و دیگر جزئیات در حکم ،تأثیرگذار است به ویژه اینکه نهی رسول خدا

 .1چه رشوه مالی و چه رشوه غیرمالی
 .2مضمون روایت چنین است :مُحَمَّدُ بْنُ یَ عْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ :أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَمَکَثَ عِنْدَهُ أَیَّاماً -ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ فِی خُصُومَۀٍ لَمْ یَذْکُرْهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع-
فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ -قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا -فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ یُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ (حرّ عاملی،
بیتا ،ج .)157 :18
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(ص) و عمل امام علی (ع) تعبّد و تشریع حکم شرعی نبوده بلکه نهی و عمل ارشادی است که
همان ترجیح و اتهام تمایل است چه مهمانی یک نفر باشد یا دو نفر.
حال این سؤال مطرح است که آیا قاضی میتواند دعوت به مهمانی را بپذیرد و در آن شرکت
کند؟ آیا آن هم محل اتهام بوده و واجب است آن را در همه موارد رد کند و نپذیرد یا این که
در همه موارد میتواند بپذیرد و شرکت کند یا اینکه موارد فرق میکند؟! تشخیص آن بر عهده
خود قاضی است و آنچه الزم است ،پرهیز از مواضع اتهام است .آنچه میتوان گفت -چنان که
در داستان عثمان بن حنیف آمده -1قاضی در جایی که میداند لقمه ،پاک و پاکیزه و حالل
است ،میتواند دعوت به مهمانی را اجابت کند ،اما در موارد شبههناک باید رد کند و از موارد
شبههناک جایی است که میزبان یکی از طرفین دعوا باشد .در این مورد فرقی میان قاضی و
دیگر کارمندان دستگاه قضا و شاهدان و وکالء نیست.
به هر حال آنچه مهم است و میتوان د قاضی را در اجرای عدالت در امر قضاوت موفق کند،
دوری از طمع ،دنیاطلبی و مخالفت با هوای نفس است .اشعت بن قیس با مردی دعوا داشت و
فردایش میبایست در محکمه علی (ع) حاضر شده و محاکمه گردد .شب حلوایی آماده کرده و
برای حضرت برد تا از این راه امتیازی برای محاکمه فردا به دست آورد .امام علی (ع) در را
گشود و نگاهی به حلوا کرد و فرمود« :و از این حادثه شگفتآورتر اینکه شب هنگام کسی به
دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت .معجونی در آن ظرف بود که از آن تنفّر
داشتم .گویا آن را با آب دهان مار سمی یا قی کردة آن مخلوط کردهاند .به او گفتم :هدیه است
یا زکات یا صدقه؟ گفت :نه زکات است و نه صدقه ،بلکه هدیه است .گفتم :زنان بچه مرده بر تو
بگریند ،آیا از راه دین وارد شدهای که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدهای؟ یا
هذیان میگویی ؟ به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانها است به من بدهند
تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جُوی را از مورچهای به ناروا بگیرم ،چنین نخواهم کرد .همانا
این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پستتر است .علی را با نعمتهای
فناپذیر و لذتهای ناپایدار چه کار؟ به خدا پناه میبریم از خفتن عقل و زشتی لغزشها و از او
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یاری میجوییم» (نهجالبالغه ،خطبه .)224
با توجه به روایت فوق ،هدیه هر چند که به خودی خود نیکو و سبب ایجاد انس و اُلفت و
دوستی بین ا فراد است ،اما اگر به قصد رسیدن به امر باطل و ابطال حق باشد مورد نهی شارع
مقدس قرار گرفته است که به آن هدیه مصانعه گویند (حّر عاملی ،بیتا ،ج  )212 :12و آن
عبارت است از سازش و تبانی طرفین برای حصول امری که منع قانونی دارد .روایاتی که در
نهی از هدیه وارد شده و آن را متّصف به صفت غلول و سُحت میکنند ،همگی ناظر به این نوع
هستند (نجفی ،1404 ،ج 147 :22؛ متقی الهندی ،1409 ،ج .)112 :3
به همین جهت است که در روایات تأکید فراوان شده که قاضی نمیتواند حتی جهت تأمین
معیشت خود از اصحاب دعوا اُجرت دریافت کند ،بلکه ارتزاق او فقط از طریق بیتالمال است.
(حرّعاملی ،بیتا ،ج  .)163-162 :18در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر نیز آمده که برای
قاضی از بیتالمال باید سهمی مشخص در نظر گرفته شود (نهجالبالغه ،نامه )53؛ هر چند که
به نظر بعضی از فقها در صورتی که قاضی نیازمند نباشد ،بهتر این است که حتی از بیتالمال
ارتزاق نکند (موسوی خمینی ،بیتا ،ج  .)537 :2بنابراین قاضی نمیتواند تحت هیچ عنوانی از
دیگران در ازاء کاری که انجام میدهد ،پولی را دریافت کند ،زیرا اوالً قضاوت از جمله عبادات
به شمار میرود و گرفتن اجرت از مردم در قبال آن صحیح نیست ،ثانیاً اخذ اجرت از مردم
نوعی رشوه بوده (محقق اردبیلی ،1403 ،ج 49 :12؛ نجفی ،1404 ،ج  )122 :22و عالوه بر
حرمت ،سبب بطالن حکم میگردد.

گفتار سوم :رعایت انصاف در دادرسی همراه با تهذیب نفس
خودسازی و تهذیب خویشتن از وسوسههای شیطانی و آلودگیهای نفس امّاره و دوری از
خودخواهی و خودمحوری  ،اصل بسیار مهم در تحقق اخالق حقوق محور است ،زیرا
خودمحوری و خودخواهی -که در اثر عدم خودسازی است -مانع دیدن حقوق دیگران و عدم
رعایت آن است .انصاف ورزی در برخورد با دیگران که مبتنی است بر جمله معروف حضرت
علی (ع)« :آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمیپسندی برای
دیگران نپسند» (نهج البالغۀ ،نامه 31؛ ابن شعبه حرانى )42 :1404 ،در سایه تهذیب نفس و
پرهیز از هوا و هوس است.
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انسان عاقل میداند که اعمال و رفتارش در سعادت و شقاوت دنیا و آخرت او بیتأثیر نیست ،از
ا ین رو الزم است برای رشد و تکامل و دوری از غرایز سرکش حیوانی خودسازی کند و به
اصطالح جهاد اکبر انجام دهد ،زیرا خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس ،انسان را به خودش آشنا
میکند و گرد و غبار غفلت را از چشم او برمیدارد .قرآن مجید پس از یازده سوگند میفرماید:
«سوگند به همه اینها که هرکس نفس خود را تزکیه کند ،رستگار است و هرکس نفس خود را
آلوده ساخت[ ،از لطف خدا] محروم گشت» (شمس ،آیه  10و  .)9قرآن مجید هدف پیامبران
را تزکیه و پرورش نفوس ذکر کرده است (آلعمران ،آیه  .)164میتوان خودسازی و تزکیه و
تهذیب نفس را پاالیش نفس از رذایل اخالقی و آراستگی به فضائل اخالقی دانست .عالمان علم
اخالق میگویند :براى خودسازى ابتدا باید رذایل اخالقى و اخالق بد را از خود دور کرد ،سپس
درخت پاکى نشاند .بدیهى است با وجود صفاتى مانند حسد و کبر و خودپسندی و خودخواهى
و شهوترانی ،دسترسى به صفات پسندیده و انجام اعمال خیر بسیار مشکل خواهد بود.
در حکمت  73نهجالبالغه آمده « :مَن نصب نفسه للنّاس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم
غیره و لیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه»؛ کسی که خود را رهبر مردم قرارداد ،باید پیش
از آن که به تعلیم دیگران بپردازد ،خود را بسازد و پیش از آنکه به گفتار تربیت کند ،با کردار
تعلیم دهد.
نیز در حکمت  359آمده است« :أیُّها النّاسُ ،تَولّوا مِن أنفسِکُم تأدیبَها و اعدِلوا بِها عَن ضَراوَةِ
عاداتِها»؛ اى مردم کار تربیت خود را خود بر عهده گیرید ،و نفس را از عادتهایى که به آن
حرص دارد باز گردانید.
همچنین از آن حضرت نقل شده است« :مَنْ لَمْ یَتَعَاهَدِ النَّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلَبَ عَلَیْهِ الْهَوَى وَ مَنْ
کَانَ فِی نَقْصٍ فَالْمَوْتُ خَیْرٌ لَه» (ابنبابویه393 :1376 ،؛ همو ،1413 ،ج )382 :4؛ هر که به
نقص خود رسیدگی نکند ،هوا و هوس بر او چیره گردد و هر که نقص داشته باشد ،مرگ
برایش بهتر است .فقدان عدالت اخالقی باعث میشود که عدالت اجتماعی (و قضایی) نیز تحقق
نیابد ،بدین ترتیب ،کسانی که از لحاظ نفسانی ساخته نشوند ،در اقامه عدالت اجتماعی (و
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در جامعالسعادات آمده« :هر فردی که قوای درونیاش به تعادل نرسیده باشد ،قادر بر اجرای
احکام عدالت در بین شریکانش نخواهد بود ،زیرا آن که از اصالح نفس خودش عاجز باشد،
چگونه خواهد توانست امور دیگران را اصالح کند؟ پس هر که قوا و صفاتش تعادل یافته باشد و
از افراط و تفریط دوری گزیده باشد و در جاده حق مستقر شده باشد ،مستعد خواهد بود که
این طریقه را بین فرزندان نوع خویش ،طی کند و او جانشین خدا در زمین است» (نراقی،
.)54 :1383
امام خمینی (ره) در تعریف عدالت اخالقی گوید« :عدالت عبارت از حد وسط بین افراط و
تفریط و غلوّ و تقصیر است» (موسوی خمینی .)150 :1377 ،سیرة عملی معصومین (ع) در
زندگی نیز بر اساس مخالفت با هوای نفس و دوری از دنیاطلبی بود .مطابق با اسناد معتبر
تاریخی اصل سادگی و بیرغبتی به دنیا ،یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین (ص) بوده
است .بررسی مراحل زندگانی و دیدگاه متعالی آن بزرگواران ،عمق این اصل را به خوبی تبیین
میکند .زندگانی رسول اکرم (ص) ،به شکلی بود که در سطح پایینتر از طبقه متوسط جامعه
آن روز قرار داشت ،به گونهای که بر اساس برخی از روایات ،آن حضرت برای همسانی با طبقه
کم درآمد و فقیر امّت اسالمی ،حتی از خوردن نان گندم نیز پرهیز میکرد .در روایتی از امام
صادق(ع) سؤال شد« :آیا روایتی که از پدر بزرگوار شما نقل شده است که پیامبر هیچگاه از نان
گندم سیر نخورد ،درست است یا خیر؟ فرمود :نه ،پیامبر هیچگاه نان گندم نخورد و از نان جو
نیز هیچگاه سیر نخورد» (طبرسی ،1403 ،ج .)335 :1
در روایت دیگری از ابن مسعود نقل شده است« :شخصی به محضر پیامبر گرامی شرفیاب شد،
هنگامی که با آن حضرت در حال گفتوگو بود ،زبانش به لکنت افتاد .آن حضرت فرمود :راحت
باش! من پادشاه و سلطان نیستم ،من فرزند زنی از قریش هستم که قدید (نوعی گوشت پخته
که آن را بر روی سنگ قرار میدادند و در زیر آفتاب داغ میپختند) میخورد» (قزوینی،
 ،1425ج .)1101 :2
در نقلی آمده است :روزی زنی پیش شریک بن عبداهلل ،قاضی کوفه آمد ،قاضی در جلسه
دادرسی نشسته بود .زن گفت :نخست خدا ،آنگاه قاضی! قاضی گفت :چه کسی به تو ستم کرده
است؟ زن پاسخ داد :امیرموسی بن عیسی (عموی خلیفه مهدی عباسی) سپس شکایت خود را

91

اخالق حرفهای قضا در تمدن اسالمی

مطرح کرد ،1قاضی یادداشتی مهر شده بر امیر فرستاد و او را به جلسه دادرسی احضار کرد.
امیرگفت :رئیس شرطه (شهربانی) را فراخوان! رئیس شرطه آمد .امیر به او گفت :پیش شریک
برو و بگو :شگفت! شگفتتر از کار تو ندیدهام ،زنی خواستهای ادعا کرده که دعوایش علیه من
درست نبوده است .رئیس شهربانی پیام امیر را به قاضی رساند .قاضی او را زندانی کرد .این
رویداد به گوش امیر رسید او رئیس نگهبانان(حاجب) را به سوی قاضی فرستاد و گفت :به
قاضی بگو :او (رئیس شهربانی) پیامی بیش نیاورده بود ،چه کار زشتی کرده بود؟ حاجب پیام
امیر را به قاضی رساند .قاضی او را نیز زندانی کرد .سپس امیر بعد از نماز عصر ،گروهی از
برجستگان کوفه را که از دوستان قاضی بودند ،نزد خود خواند و به آنان گفت :درود مرا به او
برسانید و او را از سبکمایگی که بر ما کرده ،بیاگاهانید و بگویید که من مانند توده مردم
نیستم .اینان سخن و پیام امیر را نزد قاضی باز گفتند و چون آن را به پایان بردند ،همه آنها را
زندانی کرد.
امیر موسی بن عیسی ،شبانه به در زندان رفت و همه را آزاد کرد .زندانبان آمد و قاضی را از
این رخداد خبر داد .قاضی به گماشته خود گفت :حق این است که به بغداد پیش گرانباری
خود بروم .2به خدا این دادرسی را نخواسته بودم ولی آنان ما را وادار بدین کار ساختند و خود
بزرگداشت ما را به هنگام برگماری به دادرسی گردن گرفتند .قاضی بیدرنگ روانه پل کوفه به
بغداد شد .این خبر به گوش امیر رسید .امیر با سوارگان (موکب) خود راه افتاد تا به قاضی
رسید ،با نرم زبانی خواست مانع او شود .قاضی گفت :تا شب نشده بایستی همه کسانی را که از
زندان آزاد کردهای ،به زندان بازگردند وگرنه پیش خلیفه مهدی میروم و از دادرسی کناره
خواهم گرفت .امیر به دستور قاضی عمل کرد .آنگاه قاضی به یاوران (اعوان) خود گفت :لگام
سوار امیر را بگیرید و او را در جلسه دادرسی پیش من بیاورید! یاوران قاضی چنین کردند و
امیر را پیش او آوردند .امیر به مسجد درآمد و در جلسه دادرسی نشست .آن زن دادخواه آمد.
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قاضی به زن گفت :این خوانده توست که احضار شده است .موسی (امیر کوفه) که در کنار زن
نشسته بود به قاضی گفت :پیش از هر چیز آمدهایم ،آیا آنان از زندان بیرون خواهند آمد؟
قاضی گفت :اکنون آری! قاضی آنان را آزاد کرد و به امیر گفت :درباره ادعای این زن علیه خود
چه میگویی ؟ امیر پاسخ داد :راست گفته است .قاضی گفت :آیا آنچه از این زن گرفتهای به او
پس میدهی و دیوار باغش را بیدرنگ میسازی ،چنان که بیشتر بود .امیر گفت :چنین
میکنم .قاضی رو به زن کرد و گفت :آیا خواسته دیگری داری؟ زن گفت :نه ،تو را فرخندگی
خدا باد و خدا تو را پاداش نیک دهد .قاضی به زن گفت :برخیز! زن برخاست و جلسه دادرسی
را ترک گفت .قاضی آنگاه دست موسی بن عیسی را گرفت و درجای خود نشاند و گفت :درود
بر تو ای امیر! آیا فرمایشی داری؟ امیرگفت :چه چیزی فرمایم؟ و خندید .شریک به امیر گفت:
ای امیر ،آن کار ،حقِ شرع بود و این گفته کنونی حق ادب و احترام .امیر برخاست و به جایگاه
خود بازگشت (جارالمولی و جمعی از نویسندگان ،1366 ،ج .)70-69 :3
این داستان نمونه بارزی از انصاف ورزی در امر دادرسی از سوی قاضیای است که دلبسته به
دنیا و اسیر هوای نفس نیست و تنها به وظیفه و انجام تکلیف الهی میاندیشد .اخالق حرفهای
قاضی و قضا امروزه اقتضا میکند که قاضی به دور از ترس ،محافظهکاری و مصلحتاندیشی،
تضمین کننده آزادی ،آبرو و امنیت مردم بوده و زداینده بسیاری از نابسامانیها و گرفتاریها
باشد.
یکی از مؤلفههای مهم در اخالق حرفهای قضا این است که اگر حق کسی به واسطه دادرسی یا
عدم آن از بین رفته یا به حق کسی از سوی دیگری ستم و دستدرازی شده ،شاکی یا مدعی
علیه بتواند از طریق دادرسی مظالم (دیوان مظالم) حق خود را از متهم بگیرد .تاریخ به خوبی
گواه است که این گونه دادرسیها که درواقع تحقق عینی اخالق حرفهای قضا است ،سبب
رشد رضایت مردم از دستگاه قضا و درنهایت موجب کاهش ظلم و ستم و ایجاد امنیت پایدار
در جامعه است.
ماوردی گوید« :مظالم ،نشاندن و واداشتن کسانی است به پای دادرسی دو جانبه که به هم
ستم میکنند -با ترساندن -و جلوگیری از پافشاری برستم و سرسختی و نادیده گرفتن حقوق
دیگران از سوی آنان ،با بهرهگیری از بیم و شکوه و هیبت» (ماوردی .)129 :1908 ،از دیدگاه
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مقریزی ،حضرت علی (ع) نخستین کسی در اسالم بود که به دادرسی مظالم مینشست
(مقریزی ،1325 ،ج  .)207 :2حضرت اگرچه روزی را برای دادرسی مظالم تعیین نمیکرد ولی
به میان مردم به مظالم مینشست (مدکور407 :1383 ،؛ همو .)145 :1946 ،با همه اینها ،ابن
خلدون بر آن است که علی بن ابیطالب (ع) رسیدگی به مظالم را به قاضی خود ابوادریس
خَوالنیّ (م  80ق) واگذار میکرد (ابن خلدون ،1353 ،ج .)426 :1
ماوردی گوید « :نخستین خلیفه اموی که خود به مظالمگاه (جای برگزاری مظالم) مینشست،
عمربن عبدالعزیز بود و در این راه حتی از پیگرد نزدیکان و خویشان و کسان خود نیز چشم
نمیپوشید .خلیفگانِ بعدی ،از مهدی تا مهتدی ،خود به مظالم مینشستند و در این راه
میکوشیدند و اموال غصبی ستمدیدگان را به دارندگانِ حقیقی آنان واپس میدادند» (ماوری،
134 132 :1908؛ نویری ،بیتا ،ج .)268 :6
کتاب الدیارات الشّابُشتی نمونهای از رسیدگی مأمون به مظالم را آورده است« :عبداهلل بن
خردا د گفته است که او روزی در مجلس مأمون بود .احمدبن ابی خالد شکایتهایی پیش
مأمون آورد و در آن میان ،شکایتنامه گروهی متظلم (شاکی) بود که از اسحاق بن ابراهیم
شکایت کرده بودند .آنگاه مأمون به اسحاق نامهای نوشت :از آموزگار چیرهدست به شاگرد
سختکوش .ای پسرکم! ه ر کس بزرگی یابد فروتنی کند و هر کس توانا شود ،ببخشاید و هر
کس سرپرستی کند ،میانهروی و دادگری روا دارد و هرکس احتیاط و مراقبت کند ،بپرهیزد و
فرجام گستاخی پسندیده نیست و مؤمن زیرک است ،و السالم» (ساکت.)363-362 :1382 ،
پیش از آمدن فاطمیان به مصر ،در روزگار طولونیان و اِخشیدیان ،سازمان مظالم در مصر به
کار افتاده بود .احمد بن طولون ،فرمان گزار مصر ،رسیدگی به مظالم را تا آنجا ادامه داد که
مردم از قاضی بینیاز شدند  .قاضی دادگاه عادی چندان بیپرونده و مُراجع شده بود که در
جای خود چرت میزد و آنگاه روانه خانهاش میشد و کسی پیش او به دادرسی نمیآمد.
(کندی.)512 :1912 ،
در روزگار غزنویان رسیدگی به مظالم رواجی تمام داشت .بیهقی از برپایی مظالم در سال
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431ق سخن میگوید  ،آنجا که از گفتار سلطان مسعود با بزرگان نیشابور مینویسد« :و در
هفته دو بار مظالم خواهد بود .مجلس مظالم و دَرِ سَرای گشاده است .هر کس را که مظلمتی
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است بباید آمد و بیحشمت سخن خویش گفت تا انصاف تمام داده آید ،و بیرون مظالم آن که
حاجبِ غازی سپاهساالر (بر) در گاه است و دیگر معتمدان نیز هستند ،نزدیک ایشان نیز میباید
آمد به درگاه و دیوان ،و سخن خویش میباید گفت تا آنچه باید کرد ،ایشان میکنند .و فرمان
دادیم تا امروز زندانها را عَرض (باز) کنند و محبوسان را پای بگشایند تا راحتِ آمدنِ ما به
همه دلها رسد ،آنگاه اگر پس از این کسی بر راه شود و تعدّی رود ،1سزای خویش بیند»
(بیهقی.)43-42 :1356 ،
در «جوامع الحکایات» از مظالم نشستن سلطان مسعود غزنوی داستانی آمده است .در این
داستان کسی از امیر شهر غور به سلطان شکایت برده است که امیر همه دارایی او را به زور
ستانده است .امیر غور از سلطان غزنه ،نامه مظالمی 2میگیرد .آنگاه امیر شهر غور ،با نواختن
سیلی به گوش شاکی او را به خوردن نامه مظالم وا میدارد .بار دیگر شاکی روانه غزنه میشود
و داستان به سلطان باز میگوید .دوباره نامه مظالمی از سوی سلطان نوشته میشود ولی شاکی
میگوید  :نامه کوچتری بنویسید تا خوردن آن آسان نماید .سلطان مسعود از این سخن
میرنجد و خود به سوی غور میآید و امیر را به کیفر میرساند و دارایی ستمدیده را از دست
ستمگر پس میگیرد (عوفی ،بیتا.)372-371 :
سلطان محمد ملکشاه (از پادشاهان سلجوقی) در یک نشستِ مظالم ،با چند بازرگان روبهرو شد
که از دست خود او شکایت برده بودند .سرانجام پادشاه دستور داد تا استاندار خوزستان را
احضار کردند و پول بردگانی را که سلطان از آن بازرگانان خریده بود و استاندار نپرداخته بود،
از او گرفت و به سوداگران داد (ابراهیم حسن ،1965 ،ج .)384 :4
نورالدین محمود زنگی (م 569ق) جلسه مظالم سوریه را به تن خویش اداره میکرد و
حقوقدانان و قضات در مسائل دشوار و تردیدآمیز یاری گر او بودند .نورالدین به همه پروندهها
در روز رسیدگی میکرد .در یکی از نشستهای مظالم ،وی حکم تخلیه ساکنان مَعَرّه النّعمان
را از زمینهای شان که به انگیزههای نپرداختن مالیات (عُشریه) صادره شده بود ،نقض کرد
(ساکت 368 :1382 ،به نقل از عبدا لرحمان بن عبداهلل ،المنهاج المسلوک فی سیاسۀ الملوک
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 .2نامهای که از سوی حکومت به کارگزاران نوشته می شد تا به شکایت مُتظَلِّم رسیدگی شود.
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(قاهره.))1327 ،
نام دیگر دیوانُ المظالم ،دارُالعدل بود و آن نام جایی بود که مردم آشکارا پیش پادشاه میآمدند
و درخواست رسیدگی به مظالم میکردند .نورالدین محمدبن زنگی در میانه سده ششم هجری
در دمشق نخستین دارالعدل را برپا ساخت .چند دهه پس از آن ،در سال  585ق ظاهر
غیاثالدین ایوبی دارالعدل دیگری در حلب ساخت .سپس در مصر بنا کرد .دارالعدل در روزگار
سلطان معزآیبک در مدرسه صالحیّه انجام گرفت .چندی نگذشت که در شهرهای دیگر مصر
نیز دارالعدل ساخته شد .در سده هفتم هجری ،در دمشق دارالسّعاده جایگزین دارالعدل شد.
هر چند که در شرق کشورهای اسالمی ،مظالم فرادست دادرسی و جداگانه از آن به کار
میپرداخت ،اما در غرب جهان اسالم (اندلس) فرودستِ دادرسیِ عادی بود .گذشته از اینکه
صالحیتهای رسیدگی مظالم ،سرشتی در بست قضایی داشت .قاضی مظالم را حاکم
میخواندند که نشانگر هماهنگی آن با دادرسی عادی است .قاضی مظالم از میان حقوقدانان و
بیشتر ،شاگردان نامآور فقها برگزیده میشدند (ساکت 369 :1382 ،و .)371
در ایران نیز به امیران صالحیت رسیدگی به مظالم داده میشد .در متنی از محمدبن مبارکشاه
میخوانیم « :امیر در دعوا شنیدنِ خصمان ،نیک هشیار باشد و گوش باز دارد تا حیفی نرود و
حق مسلمانان ضایع نشود و مظلومان به حق خود رسند و اگر کسی از وکیالن و متصالن
دیوان و قضات رَدِئ (بدی) ببیند و حُسن پوشی کند ،1منع و زجر فرماید (فخر مدبر:1354 ،
.)37
شایان ذکر است که از آغاز نیمه نخست سده سوم هجری ،دیوان مظالم به قضات کار گشته و
آگاه سپرده شد و این نشانگر اهمیت و توانمندی نهاد دادرسی بود .نمونههای آن در تاریخ
فراوان است ،به عنوان مثال مأمون عباسی رسیدگی به مظالم را به قاضیالقضات خود یحیی بن
اکثم سپرد .معتصم نیز آن را به احمدبن ابی داود واگذاشت که پس از یحیی بن اکثم دارنده
این شغل بود (ابن خلدون ،1353 ،ج  .)427-426 :1در شهر اهواز ،قاضی ابوالحسن تنوخی
هم در نهاد دادرسی و هم در دیوان مظالم به رسیدگی میپرداخت (متز ،1387 ،ج )427 :1
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در روزگار فاطمیان ،قاضی گمارده شده در نهاد دادرسی به مظالم هم رسیدگی میکرد.
 .1توجیه کند.
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عبدالعزیز بن حیّون در  394ق به سمت قاضی مظالم برگزیده شد .وی در همان هنگام که از
سوی الحاکم بامراهلل رسیدگی مظالم را بر عهده داشت ،قاضیالقضات مصر هم بود (کندی،
 602 :1912و .)604
عالوه بر آنچه آمد ،بازرسی و زیر نظر گرفتن رفتار اداری همه کارمندان دیوانی (اداری) که در
حقوق عمومی اسالمی«کُتّاب الدّواوین» نام گرفتهاند  ،در صالحیت ویژه دیوان مظالم بوده است
(ساکت .)389 :1382 ،از جمله وظایف عمده دستاندرکاران این بخش ،بررسی رفتار کسانی
بود که در نهاد حسبه و ادارات وابسته به دولت مشغول به کار بودهاند ،هم در انجام وظایف
شغلی و هم در برخورد با دیگران و اربابرجوع.
عامل مهم دیگر در تحقق انصاف در دادگری ،بررسی عدالت شاهدانِ دعاوی بود که در حقوق
اسالمی بدان جرح و تعدیل گویند (عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج  89 :3و .)90
اهمیت گواه و گواهی در دادرسی اسالمی بسیار زیاد است .قاضی موظف است در شنیدن
گواهی گواهان باریکبینی و دقت ویژهای از خود نشان دهد و در پذیرش و نپذیرفتن گواهان
(جرح و تعدیل) از هیچ چیز نهراسد (سیوطی ،1327 ،ج  .)97 :2عیسای منکدر ،قاضی مصر
(212ق827/م) در گزینش و وضع گواهان ،فراوان کوشید .او شبانه سر خود را میپوشانید و در
کوچه و خیابانها راه میافتاد و درباره گواهان (و کار آنان) به بررسی و تحقیق میپرداخت
(متز ،1387 ،ج  .)420 :1غوث بن سلیمان ،قاضی مصر در روزگار منصور به پرسوجوی
پنهانی درباره گواهان و نظارت بر کار مزکّیان و معدّالن (اصحابُ المسایل) میپرداخت .انگیزه
این کار ،فراوانی گواهی دادن به دروغ و نیز ساخت و ساز مزکّیان و معدّالن با آنان بود (کندی،
 .)361 :1912در سال 199ق 814/م لهیعۀ بن عیسی ،قاضی مصر به صاحب المسایل خود
دستور داد تا هر شش ماه بررسی دوباره را پیرامون گواهان تعیین شده از سرگیرد تا با این کار
گواهانی که عدالتشان جَرح (رد) میشود ،شناخته شوند (متز ،1387 ،ج  .)420 :1در دوره
عباسیان ،در نهاد قضا سازمانی شکل گرفت به نام سازمان گواهان شایسته دادگری (عدُول)
(ابراهیم حسن .)282 :1962 ،این سازمان در سراسر تاریخ دادرسی اسالمی ،نقش بس سترگی
بازی کرده است.
کاشف الغطا در بررسی عدالت شاهدان ،آن را به عرف واگذاشتهاند (یعنی عدالت فعلی) و
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معتقد است که از تعریفهای فنی رساتر و آسانتر است .وی میگوید« :عرف هر شهری
شایستگان و پارسیان و ناشایستگان و گناه ورزان و شناختهشدگان به این کار را میشناسند.
بدین گونه قاضی در این میانه ،اگر کسانی را نشناخت باید از شهود تزکیه و شناسایی (عدُول و
مُزکّیان) یاری گیرد و درباره گواهان به جستجو بپردازد تا اطمینان یابد که آن مرد (گواه)
راستگو و درست کردار و گریزان از گناهورزی است» .وی سپس گوید« :با نگاهی به اخبار و
روایات ،معنی عدالت تا اندازهای این است :اگر کسی با شما سخن میگوید ،دروغ نگوید ،پیمان
نشکند ،در انجام کار به شما ستم روا ندارد و در امانت خیانت نورزد .چنین کسی دارای مروّت
(و جوانمردی) است» (کاشف الغطاء ،1361 ،ج .)130-129 :2
در ادب القاضی ماوردی ( ،1391ج  )634 :1و نهایۀ االرب نویری (بیتا )250-249 :آمده:
«عدالت یعنی راستگو و درستکار بودن ،به ظاهر امین بودن ،از کارهای حرام برکنار ماندن ،در
انجام گناهان خویشتنداری نشان دادن ،دور از سالوس و مردم نمایی و ریا بودن ،به هنگام
خشم و خرسندی خویشتندار بودن ،آیینها و مراسم دینی را به کار بستن ،هنگامی که این
ویژگیها (همراه با دیگر شروط) در مردی تحقق یافت ،خواهد توانست به دادرسی بپردازد و
گواهی دهد».
با توجه به نکات مطرح شده در گواهی ،هر چند که اصل بر عدالت شاهدان است ولی در عین
حال قاضی موظف است در شهادت شاهدان احتیاط کند ،به ویژه در زمانی که مردم در دین و
دینداری ضعیفاند و سهلانگاری و کاهلی دارند .به همین جهت است که در تاریخ دادرسی
اسالمی ،دادرسان ،گواهان رسمی را از الیههای متوسط جامعه یعنی فقیهان ،حدیث دانان،
خطیبان مسجد ،فتوا دهندگان و قاریان قرآن بر میگزیدند .با این همه ،برخی از آنان به
کارهای دیگری مانند بازرگانی و سوداگری هم سرگرم بودند (کندی .)422 :1912 ،اهمیت کار
گواهان رسمی از البهالی فرمان نامههای قُضات و سفارشها و گزارشهایی که از سوی
خلیفگان ،استانداران و دادرسان صادر شده ،بهخوبی نمایان است (قلقشندی ،بیتا ،ج 355 :10
و ج  192 :11و ج  .)341 :14در فرمان قضایی یکی از دادرسان به سرزمین اسکندریه به قلم
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.)634 :1382
یکی دیگر از مواردی که فقها در تحقق انصاف ورزی در حکم دادن توسط قاضی مطرح کرده و
بر روی آن تأکید فراوان نمودهاند این است که قاضی نباید در طرح دعوا یا دفع دعوا از خود،
شخصاً در محکمه حاضر شده و در محضر قاضی دادگاه به عنوان مدّعی یا مدّعی علیه قرار
گیرد ،بلکه الزم است برای حکم درباره خود ،وکیل بگیرد (عاملی ،1413 ،ج 382 :13؛
اصفهانی ،1416 ،ج 45 :10؛ نجفی ،1404 ،ج  .)83 :40هر چند که به نظر فقها ،حکم مزبور
در حد کراهت است اما نه بدان معنا است که کراهت داشته باشد قاضی در مرافعهای که مربوط
به وی است ،در شعبهای از محاکم که خود او رئیس و قاضی آن است ،قضاوت کند که بطالن
قضاوت در چنین مرافعهای آشکار است زیرا او متهم است که به سود خود حکم کرده است
حتی اگر بر طبق اصول و قواعد ،حکم صحیح صادر شده باشد ،بلکه مراد از عدم تصدی امور
قضایی خود ،آن است که قاضی طرف دعوا ،شخصاً در کنار خصم خود در دادگاه و در برابر
قاضی محکمه ،حاضر برای دفاع از خود نشود ،و بهتر است برای این کار وکیل بگیرد تا از وی
دفاع کند .چون اوالً حضور قاضی به همراه خصم در محضر دادگاه ،نوعی ماجراجویی است ،در
حالی که از قاضی انتظار میرود که گذشت و بخشش داشته و بزرگواری به خرج دهد .قاضیای
که در این سطح باشد برای منفعت دنیوی (که میتوانست از طریق سهل و آسان حل گردد)
در دادگاه حاضر شود ،چگونه شایستگی خواهد داشت عهدهدار قضاوت شده ،پاسدار و نگهبان
حقوق و آبرو و جان مردم باشد؟
ثانیاً قاضی محکمه وقتی ببیند یکی از دو طرف دعوا ،قاضی و همکار وی است -چه رسد که
مافوق و رئیس باشد ،-این وضع ممکن است حس حمایت و همکاری و جانبداری از همکار را
در وی برانگیخته و رعایت حال او را بکند ،اگرچه عدالت ،وی را از جانبداری باز میدارد اما به
هر روی در مقام اتهام قرار میگیرد .پس باید از چنین وضعی دوری کرد ،چه قاضیِ درگیر،
مدّعی باشد و چه مدّعی علیه ،به ویژه در موردی که حضور قاضیِ طرف دعوا ممکن است در
رعایت عدالت و انصافورزی در حکم دادن خدشه ایجاد کند .از اینرو بهتر است بلکه حق آن
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است که برای به دست آوردن حق خود وکیل بگیرد تا از وی دفاع کند ،چنانکه حضرت
علی(ع) در دعوایی عقیل 1را وکیل خود قرار داد و فرمود« :اِنّ للخصومۀ قُحماً و اِنّی الُکِرهُ اَن
اُحضِرها» (سید رضی)517 :1414 ،؛ دعوا و خصومت نوعی گیر و دار (و مشقت) و ماجراجویی
است و من خوش ندارم در چنین کاری وارد شوم.
«قُحم» چنانکه در لغت (جوهری ،1410 ،ج 2006 :5؛ ابن فارس ،1404 ،ج 61 :5؛ حمیری،
 ،1420ج 5382 :8؛ ابن اثیر جزری ،بیتا ،ج 19 :4؛ فیومی ،بیتا ،ج  )491 :2آمده به معنای
تنگی ،سختی و مشقت است که در حقوق دیگران ایجاد میشود ،و نیز ورود و اقدام به کاری
است بیآنکه شناختی درباره آن وجود داشته باشد یا پیش از آن که خیر و شرّش معلوم باشد
که این منافات با شأن و مقام قاضی است (عاملی ،1413 ،ج  265 :5و ج 382 :13؛ هاشمى
خویى.)334-333 :1400 ،

گفتار چهارم :خوشرفتاری و برخورد نیکو با دیگران
یکى از امتیازات اسالم بر سایر ادیان و مکاتب این است که به عالقه و محبت و همبستگى بین
انسانها اهمیت زیادى داده و سعى نموده تا بین آنان رابطه عاطفى قوى برقرار کند ،و زندگى
و برخورد آنها توأم به مهر و عطوفت متقابل باشد .برخورد نیکو با مردم و روی خوش نشان
دادن نسبت به آنان یعنی توجه کامل ،نکتهای بسیار مهم در ارتباط مؤثر با دیگران و بیانگر
سبک زندگی مطلوب بر اساس اخالق حقوقمحور است .هر سخنی که میخواهم بگویم و هر
رفتاری که میخواهم داشته باشم ،ابتدا بررسی کنم که آیا با عبارت بهتری میتوانم بیان کنم
و یا به نحو بهتری میتوانم انجام دهم .خداوند به پیامبرش میفرماید« :بِما رَحْمَۀٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ
لَهُمْ -وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک» (آلعمران ،آیه )159؛ به ( برکت) رحمت
الهی در برابر آنان (مردم) نرم (و مهربان) شدی و اگر خشن و سنگدل بودی ،از طرف تو
پراکنده میشدند.
عالمه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه «فاصفح الصّفح الجمیل» (حجر ،آیه  )85که خطاب به
رسول خدا (ص) در عفو و گذشت از نادانان است ،گوید :صفح عالوه بر عفو به معنای روی
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 .1و در دعوایی دیگر عبداهلل بن جعفر ،ر.ک :ابن ابی الحدید ،1404 ،ج .107 :19
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حضرت علی(ع) فرمود« :انّکم لن تسعوا الناس باموالکم فَسَعوهم بطاقۀ الوجه و حُسن اللّقاء»
(ابنبابویه ،1378 ،ج 53 :2؛ همو446 :1376 ،؛ طبرسی180 :1385 ،؛ قمی ،بیتا ،ج :2
 )382؛ به درستی که اموال شما گنجایش مردم را ندارند ،پس گنجایش بدهید ایشان را به
گشادهرویی و خوش برخوردی.
در روایتی دیگر از امام علی (ع) آمده استَ :لیسَ الحَکیمُ مَن لَم یُدارِ مَن ال یَجِدُ بُدّا مِن مُداراتِهِ
(ابن شعبه حرانى218 :1404 ،؛ مجلسی دوم ،1403 ،ج )57 :75؛ حکیم نیست آن کس که
مدارا نکند با کسى که چارهای جز مدارا کردن با او نیست.
همچنین امام حسین (ع) نیز فرموده است :مَن أَحجَمَ عَنِ الرَّاىِ وَعَیِیَت بِهِ الحِیَلُ کانَ الرِّفقَ
مِفتاحُهُ (دیلمی298 :1408 ،؛ مجلسی دوم ،1403 ،ج )128 :75؛ هر کس فکرش به جایى
نرسد و راه تدبیر بر او بسته شود ،کلیدش مدارا است.
در روایتی از امام صادق(ع) نیز نقل شده است که ایشان فرمودند« :فى قَولِهِ تَعالى (وَقولوا
لِلنَّاسِ حُسنا) :-أى لِلنّاسِ کُلِّهِم مُؤمِنِهِم وَ مُخالِفِهِم ،أَمَّا المُؤمِنونَ فَیَبسُطُ لَهُم وَجهَهُ ،وَ أَمَّا
المُخالِفونَ فَیُکَلِّمُهُم بِالمُداراةِ الِجتِذابِهِم إِلَى االیمانِ ،فَإِنَّهُ بِأَیسَرَ مِن ذلِکَ یَکُفُّ شُرورَهُم عَن
نَفسِهِ ،و عَن إخوانِهِ المُؤمِنینَ» (مجلسی دوم ،1404 ،ج 5 :9؛ همو ،1403 ،ج )401 :72؛
درباره آیه (و با مردم سخن نیکو گویید) فرمود :مقصود همه مردمان اعم از مؤمن و کافر است.
اما با مؤمنان باید گشادهرو بود و اما با ک افران باید به نرمى و مدارا سخن گفت ،تا به سوى
ایمان کشیده شوند و کمترین ثمرش این است که خود و برادران مؤمنش را از گزند آنان
مصون میدارد.
نیز امام صادق (ع) فرمود« :مُجامَلَهُ النّاسِ ثُلثُ العَقلِ» (ابن شعبه حرانى)366 :1404 ،؛ خوش
برخوردى با مردم ،یک سوم خردمندى است.

سیره عملی و رفتار و معاشرتهای فردی و اجتماعی معصوم (ع) ،مملو از مهر و رحمت و
عطوفت است .آن بزرگواران نسبت به همه مردم ،حتی نسبت به کودکان دلسوز و مهربان بود.
پیامبر اکرم (ص) با وجود علوّ مقام و درجاتش ،در برخورد با کودکان با خوشخلقی و حتی در
بسیاری از موارد ،مزاح و شوخی برخورد میکرد .در روایتی از انس نقل شده است :گاهی من با
برادر کوچکم به نزد پیامبر شرف یاب میشدیم .آن حضرت در برخورد با آن کودک ،مزاح
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میکرد و میفرمود« :یا ابا عمیر ما فعل النُّغَیر» (ابوطلحه انصاری کودکی به نام اباعمیر داشته
که پرنده کوچکی همانند گنجشک -که در عربی نُغیر نامیده میشود -داشته و این پرنده که
برای او عزیز بوده میمیرد و پیامبر برای مزاح با او چنین میفرمودند (اصفهانی ،1998 ،ج :1
.)154
در روایت دیگری ،به نقل از یکی از همسران آن حضرت آمده است :کسی خوشخلقتر از
پیامبر (ص) نبود .هیچ کس از اصحاب و خانوادهاش او را صدا نمیکرد ،مگر اینکه آن حضرت
در پاسخ او لبّیک میگفت (همان.)137 :
عبارت آخر در خطبه عقد اشاره به آیه  229سوره بقره است که خداوند فرمود« :فامساک
بمعروف او تسریح باحسان»؛ یعنی نگاهداری و ادامه زندگی مشترک همراه با «معروف»،
رفتاری شایسته ،صفا و صمیمیت و در صورت «تسریح» که طالق و رهاسازی زن است نیز باید
همراه با «احسان» ،نیکی و به دور از هر گونه امر ناپسندی مانند انتقامجویی و ابزار خشم و
کینه باشد (مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان ،1353 ،ج .)118 :2
خوشرفتاری و محبت پیامبر اکرم (ص) و دیگر معصومین (ع) به نحوی وسیع و بیپایان بوده
است تا آنجا که عمالً به دوستان و پیروان خود در سطحی بسیار وسیع ،درس احسان و محبت
را میآموخت .بر این اساس با بررسی کوتاهی در سیره و تاریخ پیامبر اکرم (ص) و معصومین
میتوان به این نتیجه رسید که راز موفقیت آن سروران کائنات در انجام وظیفه خطیر خویش،
بیش از هر عاملی ،حُسن خلق و رفتار نیک آن بزرگواران بود که سبب گسترش و نفوذ آیین
دین اسالم در اعماق جان ها و در نقاط مختلف جهان شده است .به طوری که این بزرگواران نه
تنها انسانهای مستعد و آماده هدایت را جذب میکرد ،بلکه دشمنان قسم خوردهشان را نیز
تبدیل به دوستان صمیمی مینمودند.
در احادیث رسیده از اهل بیت (ع) به وفور درباره حسن خلق و خوشخویی سخن به میان
آمده است .در این میان آموزههای امام رضا (ع) در باب خوشخویی و خوشرویی میتواند ما را
در جهت نیل به اخالق حسنه و کسب رضایت الهی یاری نماید .در سیره عملی امام رضا (ع)
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خوشبرخورد بود .از این رو ،با هر مسلمانی به سادگی رابطه برقرار میکرد و راه دوستی را با او
باز مینمود و همگان با آن حضرت به زودی انس میگرفتند و میتوانستند به خانه وی رفت و
آمد نمایند ،در کنارشان بنشینند و هم سخن شوند .هم چنین به هیچ کس به دیده تحقیر
نمینگریست .اندیشهاش این بود که همگان از یک پدر و مادر و از یک اصل و ریشهاند و دلیلی
برای برتری یکی بر دیگران وجود ندارد مگر به تقوا و پرهیزکاری .از این جهت ،سخنان و
خطابات آن بزرگوار به مردم ،دوستان و شیعیان و حتی غالمان و خدمتکارانش احترامآمیز و
چنان بود که گویی با اهل خانه خود معاشرت دارد .از این رو ،آن حضرت در یکی از سخنانش
در همین راستا چنین میفرماید :محبت نسبت به مردم و اظهار دوستی بدانان نیمی از عقل
میباشد (ابن شعبه حرانی1404:520 ،؛ مجلسی دوم ،1403 ،ج  .)335 :78همچنین آن
بزرگوار در روابط خود با مردم نگاهی همراه با متانت و مهربانی داشت و با چهرهای گشاده با
آنان برخورد میکرد .به گونهای که افراد میآمدند و بدون هیچگونه مشکلی مشکالت خود را با
وی در میان میگذاشتند (قائمی.)121 :1385 ،
یسع بن حمزه میگوید :در مجلس امام رضا (ع) مشغول گفت وگو بودیم که مردی وارد شد و
گفت :سالم بر تو ای فرزند پیامبر خدا! من مردی از دوستان شما هستم .اکنون از زیارت خانه
خدا بازگشته ام و چیزی که بتوانم با آن خود را به خانه برسانم ندارم ،مرا به دیارم بفرست ،من
دارای نعمت و دولت هستم و مستحق صدقه نیستم .آنچه به من ببخشی از سوی شما صدقه
خواهم داد .امام از او خواست بنشیند .بعد از پایان جلسه حضرت به خانه رفت و لحظاتی بعد
در را بست ،سپس دستش را از باالی در بیرون آورد و پرسید آن مرد خراسانی کجا است؟ مرد
پاسخ داد :اینجا هستم .امام فرمود :این دویست دینار را بگیر و با آن هزینه سفرت را تأمین
کن .یکی از یاران حضرت پرسید :فدایت شوم به او مهربانی کردی و چهره پنهان ساختی؟!
حضرت فرمود :چون نیازش را برآوردم ،نخواستم خواری خواهش را در چهرهاش ببینم .آیا این
حدیث پیامبر خدا (صلی اهلل علیه و آله) را نشنیدهای که فرمود :کار نیکی که پنهان انجام
شود ،برابر هفتاد حج است و ( ...کلینی ،1407 ،ج .)24-23 :4
امام رضا (ع) در همین راستا میفرمایند :پنج ویژگی اگر در آدمی باشد میتوان به خوبی و
موفقیت اش امیدوار بود ،هم در امور دنیایی و هم آخرتی؛ ذات قابل اعتمادی داشته باشد،
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خوی بزرگواری داشته باشد ،پست نباشد ،طبعی متین و باوقاری داشته باشد ،ذاتش نجیب و
نیکسرشت باشد و خداترس باشد (ابن شعبه حرانى)446 :1404 ،؛ یعنی در تمامی موارد قابل
اعتماد باشد؛ دوم اینکه اخالق بزرگواری داشته باشد و با مسائل روز به طور متفکرانه و عالمانه
برخورد کند؛ سوم فرومایه نباشد و بلکه بلندمرتبه باشد؛ چهارم اینکه با عزت و سنگین برخورد
کند و پنجم و از همه مهمتر اینکه خداترس باشد؛ یعنی اگر از خشم خداوند در مورد گناهان و
بداخالقی بترسد ناخودآگاه موارد قبلی را نیز رعایت میکند ،بنابراین مورد آخر یعنی خداترسی
باعث میشود تمامی فضایل اخالقی از شخص بروز کند و نمایان شود .همچنین محبت از دیگر
فضایل اخالقی به شمار میرود و باعث دوستی و رابطههای محکم و پایدار است ،خواه این
رابطه بین همکاران و مدیر باشد و خواه بین دیگر عوامل.
امام رضا (ع) در روایتی بسیار ارزشمند که میتواند به عنوان منشور مدیریت اخالقی دینی
برای هر مقامی باشد ،فرمودهاند:
عقل شخص مسلمان تمام نیست ،مگر این که ده خصلت را دارا باشد :از او امید خیر باشد ،از
بدی او در امان باشند ،خیر اندک دیگری را بسیار شمارد ،خیر بسیار خود را اندک شمارد،
هرچه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود ،در عمر خود از دانشطلبی خسته نشود ،فقر در راه
خدایش از توانگری محبوبتر باشد ،خواری در راه خدایش از عزت با دشمنش محبوبتر باشد،
گمنامی را از پرهامی خواهانتر باشد و احدی را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و
پرهیزگارتر است (ابن شعبه حرانى .)467 :1404 ،این روایت کامالً روشن است و یک مدیر
برای موفقیت همیشگی خود و مجموعهای که آن را مدیریت میکند باید این ده ویژگی را
داشته باشد  .در این ده ویژگی ،نه ویژگی اخالقی نهفته است که بسیار ارزشمند است و یک
ویژگی علمی وجود دارد که مدیر نباید در عمر خود از دانشطلبی خسته شود که بسیار مهم
است .این روایت برای تمامی اقشار مدیریتی از جمله مدیران عالی و مدیران میانی بسیار مهم و
کاربردی است.
خوشرفتاری و محبت امام رضا (ع) و دیگر معصومین (ع) به نحوی وسیع و بیپایان بوده است
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تا آنجا که عمالً به دوستان و پیروان خود در سطحی بسیار وسیع ،درس احسان و محبت را
میآموخت (اصفهانی ،1998 ،ج  137 :1و .)154
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بدون تردید عدم برخورد نیکو با دیگران سبب میشود که انسان تحت تأثیر تمایالت و هواهای
نفسانی خود قرار گرفته و به واسطه سوء ظنّی که پیدا میکند ،حق و حقیقت را نبیند .انسان
هر که باشد ،پس از چند ساعت کار پیوسته ،خسته میشود .او در ساعات آغازین ،بانشاط و
دارای میل و رغبت است اما کمکم ،نشاط و اشتیاق او کاهش پیدا میکند ،به ویژه قضاوت که
مالزم با مخاصمه و شنیدن مطالب طرفین دعوا و اغلب به دور از جدال و نقص و ابرام نیست .از
اینرو قاضی باید سعه صدر داشته و در این گونه موارد شکیبا و برخوردار از توان باال باشد .هر
چه توان و قدرت ،بیشتر و باالتر باشد ،شخص برای قضاوت ،سزاوارتر و در اجرای حکم عادالنه
الیقتر است.
حضرت علی (ع) در توصیف قاضی شایسته میفرماید« :مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمْحِکُهُ
الْخُصُومُ» (نهجالبالغه ،نامه  )53؛ قاضی باید امور گوناگون در تنگنایش قرار ندهد و برخورد
خصمانه طرفهای درگیر به خشمش نیاورد .پس هر چه قاضی بیشتر بردبار باشد و سعه صدر
افزونتری داشته باشد ،حوصله شنیدنش بیشتر و حکمش درستتر و به عدالت نزدیکتر است.
رسول گرامی اسالم (ص) هنگامی که معاذ بن جبل را جهت قضاوت به یمن فرستاد ،فرمود:
«یَسّر و ال تُعسّر و بَشّر و ال تُنفّر» (ابن هشام 1359 ،و  .)1046 :1360آسانی با مردم کن و
سخت مگیر و آنان را بشارت (به خیر) دِه و از رحمت خدا گریزان مکن.
به همین دلیل است که فقها در آداب قضا ،یکی از مکروهات را قضاوت قاضی در حال غضب
دانستهاند (حلی ،1408 ،ج 66 :4؛ حلی295 :1421 ،؛ عاملی ،1413 ،ج 380 :13؛ نجفی،
 ،1404ج  .)180 :40رسول خدا (ص) فرمود« :من ابتلی بالقضاء فالیَقضی و هو غضبان» (حر
عاملی ،بیتا ،ج )156 :18؛ هر کس قضاوت را عهدهدار شد ،در حال خشم قضاوت نکند .1نیز
فرمودند« :الیقضی القاضی و هو غضبان» (حر عاملی ،ج )156 :18؛ قاضی نباید در حال غضب
قضاوت کند .زیرا خشمناکی سبب میشود که انسان تمرکز فکر نداشته باشد و در نتیجه ،تبیّن
حق ،سنجش حق و باطل ،دقت و غور و تأمل در دعاوی و تشخیص حکم مشکل میشود و به
تعبیر صاحب جواهر سبب مخاطره وقوع در خطا و لغزشها است (نجفی ،1404 ،ج .)81 :40
در روایات ،عالوه بر کراهت قضاوت در حال غضب ،به کراهت قضاوت در حال سیری و
 .1در روایت صدوق آمده« :فال یقضین» (ابن بابویه ،1413 ،ج  ،3ص )6
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گرسنگی (مُفرَط) ،غمناکی ،چرت زدگی و مصیبت نیز اشاره شده است (حر عاملی ،بیتا ،ج
 .)155 :18ظاهر روایات در حرمت و عدم جواز قضاوت در حاالت مزبور است زیرا اوالً با نون
ثقیله مؤکّداً نهی شده و نهی از جانب رسول خدا (ص) و حضرت علی (ع) است ،ثانیاً مقتضای
شأن قضا نیز همین است ،چون خشم ،آدمی را از دقت و درنگ و سالمت فکر در حال انشاء
رأی باز میدارد در حالی که حکم متوقف بر آن است که انسان بر خود مسلط بوده و بر جوانب
حکم اِشراف و آگاهی داشته باشد تا بتواند از لغزش و خطا مصون بماند .همچنین است در غلبه
خواب و درد و ماللت و غم و شادی که در این موارد نیز انسان از لغزش و خطا ایمن نبوده و
دچار سهو و نسیان میشود.
نویری در نهایۀ االرب گوید« :چون قاضی خواهد به دادرسی نشیند ،باید گشاده دل و
بیاندیشه باشد تا آنجا که جز رسیدگی به کار شاکیان ،اندیشه و وابستگی دیگری او را در بر
نگیرد .اگر به هنگام دادرسی ،حال او با اندوه یا شادمانی بیرون از اندازه دگرگون شود یا او را
درد و رنجهای آزار دهد و یا گرسنگی و خواب آلودگی وی را فراگیرد ،باید از جا برخیزد تا
آنچه در پیرامون نظر و خِرد او ،فرا گرفته ،از میان برود و آنگاه به دادرسی نشیند» (نویری،
بیتا ،ج .)262-261 :6
به سخن دیگر« :هر چه اندیشه و دل قاضی را از کار بیندازد و او را به نادرستی فرو افکند ،برای
دادرسی گزند به شمار آمده و باید از آن بپرهیزد» (عراقی ،بیتا.)21 :
شایان ذکر است که برخی از فقها (طوسی ،1387 ،ج 88 :8؛ حلی ،1408 ،ج 66 :4؛ عاملی،
 ،1413ج 380 :13؛ محقق اردبیلی ،1403 ،ج 42 :12؛ مومن سبزوارى 1423 ،ج )670 :2
قائل به صحت قضاوت در حال غضب شده و روایات دال بر نهی را حمل بر کراهت کردهاند .به
نظر میرسد این نظریه با آنچه که آمد ،منافاتی ندارد؛ زیرا به نظر این دسته از فقها اگر قضاوت
در حال غضب به اصل حکم خدشه وارد نکند ،صحیح است ،در غیر این صورت در عدم صحت
و درستی حکم تردیدی نیست.
همچنین است در موردی که قاضی بخواهد با چهرهای گرفته و عبوس ،همراه با ترشرویی با
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طرفین دعوا برخورد کند ،زیرا در این صورت طرف دعوا نمیتواند به خاطر ترس از قاضی از
خود به نحو درست دفاع کند .افزون بر این ،تندخویی و ترشرویی به تعبیر صاحب مسالک
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(عاملی ،1413 ،ج  ،)382 :13امر مطلوبی را که باید از ناحیه قاضی صادر شود -یعنی قضاوت
صحیح و نیکو -مور خدشه و اختالل قرار میدهد ،و براین مطلب داللت میکند آنچه روایت
شده از رسول خدا (ص) که حضرت به کسی که از ترس او لرزید ،فرمود« :هَوّن علیک فانّی ابن
امرأة» (متقی الهندی ،1409 ،ج )88 :6؛ بر خود آسانگیر ،پس همانا من فرزند زنی هستم.
حضرت علی (ع) زمانی که میخواست رفاعه را به عنوان قاضی انتخاب کند ،فرمود« :ایّاک و
الماللۀ فانّما من السُّخف و البذالۀ» (محدث نوری ،بیتا ،ج )195 :3؛ بپرهیز از رنجوری و
گرفتگی زیرا آن از سبک مغزی و خواری است.
حضرت علی (ع) به شریح فرمود« :ایّاک و التَضجّر و التّأذّی فی مجلس القضاء الذی اوجب اهلل
فیه األجر و یُحسن فیه الذُّخر لمن قضی بالحقّ» (حر عاملی ،بیتا ،ج )155 :18؛ در مجلس
قضاوت که خداوند اجر آن را واجب گردانیده و اندوختهای نیکو برای کسی که به حق قضاوت
کند ،در نظر گرفته ،از رنجاندن و آزار دیگران خودداری کن .از این رو است که در روایات آمده
صدای قاضی نباید بلندتر از صدای طرفین دعوا باشد .حضرت علی (ع) هنگامی که ابواالسود
دوئلی را از منصب قضاوت عزل کرد ،گفت :چرا عزلم کردی در حالی که من نه خیانت کردم و
نه جنایت .حضرت فرمود« :أنّی رأیتُ کالمک یعلو کالمَ الخصم» (محدث نوری ،بیتا ،ج :3
 )197؛ من دیدم سخن تو بلندتر از سخن طرف دعوا بود .بدیهی است در موردی که طرفین
دعوا بخواهند داد و بیداد راه انداخته و صدایشان را بلند کنند و قاضی برای آرام کردنشان
چارهای دیگر نداشته باشد ،میتواند برای تخویف مبطل و احقاق حق صدای خود را بلندتر از
آنها قرار دهد.
البته این همه تأکید در ارتباط با خوشرفتاری و برخورد نیکوی قاضی با طرفین دعوا بدان
معنا نیست که وی آن چنان نرمی و خوشرویی نشان دهد که ایمن از جسارت و گستاخی
طرفین دعوا نباشد .از روایات استفاده میشود که انسان میباید در برخورد با دیگران میانهرو و
با وقار ،با چهره گشاده و کم سخن باشد و سخن به راستی و درستی بگوید ،نه بسیار بخندد و
مزاح کند و پرحرف باشد و در سخن گفتن مبالغه کند و نه با نرمی و به آرامی سخن بگوید.
نرمش در قاضی سبب میشود که طرف دعوا به طمع افتد و در گفتار به خود جرئت دهد که
ناحق را حق جلوه دهد .حضرت علی (ع) به رفاعه فرمود«:و التعوّد نفسک الضّحک فانّه یذهب
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البهاء و یُجرّی الخصوم علی االعتداء» (همان)195 :؛ خویشتن را به خندیدن (و مزاح) عادت
نده ،زیرا آن آبرو و ارزش انسان را میبرد و طرفین دعوا را به گستاخی و تعدّی نسبت به تو وا
میدارد .محقق حلی گوید« :نرمشی که باید قاضی از آن پرهیز کند ،آن است که مایه گستاخی
طرف دعوا شود نه هر نرمشی» (حلی ،1408 ،ج .)67 :4
به هر حال ،قاضی باید در چهره معتدل باشد ،نه آن چنان بزرگی و سختی و بلندی نمایش
دهد تا افراد از ارائه صحبت و دالیل باز مانند و دستشان را از رسیدن به دامن عدل قاضی
کوتاه ببینند و نه آن چنان ضعیف و سست که وضع مجلس را به هم بزنند .شیخ طوسی در
مبسوط گوید « :مستحب است که حاکم (و قاضی) پر ادعا و متکبر و سخت نباشد ،زیرا وقتی
که هیبت بزرگ شود ،صاحب دلیل از القاء دلیل باز میماند ،و نیز ضعیف و سست نباشد ،زیرا
گاهی موجب به هم خوردن مجلس یا درگیریهای مالمتآمیز حاضرین میشود .قاضی باید
شدت و قاطعیت بدون قُلدری و نرمش بدون ضعف داشته باشد که اگر این گونه بود ،به مقصد-
یعنی رعایت عدالت در حکم ورزی -اوُلی و نزدیکتر است» (طوسی ،1387 ،ج  .)97 :8بدیهی
است موارد فوق هرگاه سبب تحقق عدالت در دادرسی گردد ،الزم و واجب است.
ماوردی در ادب القاضی گوید« :قاضی همیشه باید از سنگینی و شکوه فراوان برخوردار باشد.
هیبت و شکوه قاضی در گرفتن حقِّ دادخواه از ستمگران و زورمندان و زیردستان ،نقشی
سترگ بازی میکند .این شکوه و هیبت با پارسایی و فروتنی و گریز از خودپسندی بیشتر
دست میدهد» (ماوردی ،1391 ،ج  .)241 :1وی سپس گوید« :قاضی به ویژه در روز دادرسی
شایسته است زیباترین و پاکیزهترین جامعههای خود را بپوشد و خود را عطرآگین سازد ،به جز
روزهایی که زنان دادگاه دارند ،سزد که جلسه دادرسی آرام و دور از سرو صدا و رفت و آمد
باشد و قاضی به همه سو بنگرد و آرام و شمرده سخن گوید و جز برای تأدیب و گهگاه
ترساندن ،بر متّهم یا خوانده صدای خود را بلند نکند» (همان.)244-242 :
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فصل چهارم :حقطلبی و احقاق آن
انسان فطرتاً تشنه و جستجوگر عدالت است و در این راستا از هر حرکت و اندیشهای که تحقق
این مهم را به تأخیر انداخته یا متوقف نماید ،گریزان و متنفر است .لذا هدف قضاوت ،اجرای
عادالنه آن در حل و فصل خصومات است .با توجه به اهمیت اظهار و احقاق حق و قاطعیت
قضات در مقام دادگری و اجرای حکم در قضاوت عادالنه ،در این فصل از عناوینی همچون:
اظهار حق و عدم تسامح در آن ،تحقیق و بررسی و ژرفنگری در دعاوی ،احقاق حق از طریق
رسیدگی پژوهشی و قاطعیت در قضاوت و برخورد با خاطئان که از مهمترین شاخصههای
اخالق حرفهای قضا در اجرای قضاوت عادالنه شمرده میشوند ،بحث میشود.

گفتار اول :اظهار حق و عدم تسامح در آن
انسان مسلمان هیچگاه در بیان حقیقت و اجرای آن ،تسامح نورزیده و کوتاهی نمیکند .در
احادیث اسالمی شدیدترین جمالت متوجه دانشمندان و خواصی است که کتمان کننده حقایق
شدهاند .پیامبر گرامی اسالم (ص) فرمودند« :من سئل عن علم یعلمه فکتم لجم یوم القیامۀ
بلجام من نار» (العروسى الحویزى ،1415 ،ج )149 :3؛ هرگاه از کسی چیزی را که میداند
سؤال کنند و او کتمان نماید ،روز قیامت افساری از آتش بر دهان او خواهند زد .در روایتی
دیگر آمده که از امیر مؤمنان علی (ع) پرسیدند :بدترین خلق خدا بعد از ابلیس و فرعون
کیست؟ حضرت در پاسخ فرمود« :العلماء اذا فسدوا ،هم المظهرون لألباطیل ،الکاتمون للحقایق
و فیهم قال اهلل عزّوجلّ :اولئک یلعنهم اهلل و یلعنهم اللّاعنون»؛ آنها دانشمندان (و خواص)
فاسدند که باطل را اظهار و حق را کتمان میکنند و همانها هستند که خداوند بزرگ درباره
آنها فرموده :لعن خدا و لعن همه لعنت کنندگان بر آنها خواهد بود (منسوب به حضرت امام
حسن بن على عسکری (ع)302 :؛ طبرسی ،1403 ،ج 458 :2؛ فیض کاشانی30 :1371 ،؛
العروسى الحویزى ،1415 ،ج .)149 :3
کتمان حق مسلماً منحصر به کتمان آیات خدا و نشانههای نبوت نیست ،بلکه اخفای هر چیزی
که میتواند واقعیتی را به مردم نشان دهد را شامل میشود .حتی گاه سکوت در جایی که باید
سخن گفت و افشاگری کرد ،مصداق کتمان حق است ،و این در موردی است که مردم نیاز
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شدیدی به درک واقعیتی دارند و دانشمندان و خواص آگاه میتوانند با بیان حقیقت این نیاز
مبرم را برطرف سازند .به تعبیر دیگر افشا کردن حقایق در مسائل مورد ابتالی مردم ،مشروط
به سؤال نیست ،به ویژه اینکه قرآن تنها از مسئله کتمان سخن نمیگوید ،بلکه بیان و تبیین
حقایق را نیز الزم میداند و همین اشتباه شاید سبب شده که جمعی از دانشمندان و خواص از
بازگو کردن حقایق لب فرو بندند ،به عذر اینکه کسی از آنها سؤالی نکرده است ،در حالی که
قرآن مجید میفرماید« :وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ ال تَکْتُمُونَه»؛
خداوند از کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده پیمان گرفته است که آن را حتماً برای
مردم بیان کنید و کتمان ننمایید (آلعمران ،آیه .)187
در واقع اظهار حق -که بیان خوبیها است -و عدم تسامح و تساهل در آن ،یکی از عناصر مهم
اخالق حقوقمحور است .به بیان دیگر در اخالق حرفهای قضا ،توجه به حق و حقیقت و حکم
کردن بر اساس شرع مقدس بدون مالحظات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است.
حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر ،یکی از اوصاف قاضی را چنین بیان میکند« :و ال
یحصر مِن الفَیء الی الحقّ اذا عرفه» (نهجالبالغه ،نامه )53؛ و بازگشت به حق پس از آگاهی
برای او دشوار نباشد؛ یعنی اوالً وظیفه قاضی شناخت حق و قضاوت بر اساس آن است ،ثانیاً به
دلیل نسیان و خطا ،انسان ممکن است ابتدا اشتباه کند ،ولی وقتی فهمید سریعاً آن را پذیرفته
و بر لغزش خود پافشاری نکند ،چنان که حضرت پیش از آوردن جمله باال ،فرمود« :و ال
یتمادی فی الزّلّۀ».
در تاریخ اسالم نمونههای فراوانی وجود دارد که حاکی از حقگویی قضات در برابر حاکمان و
زورمداران بوده است .یکی از این نمونهها ،شهامت و بیپروایی قاضی محمدبن عبداهلل معروف
به عین الدوله در روزگار مَلِک کامِل -پادشاه ایوبی مصر -است .داستان از این قرار است :زنی به
شوهر خود نیرنگ زد و به او گفت :اگر مرا دوست داری سوگند یاد کن که هرگاه هرچه در
فالن مجلس گفتم همین سخن را بگویی .مرد پذیرفت و سوگند خورد .زن گفت :تو سه طالقه
ای (همانگونه که گفتم تو هم بگو) .شوهر خودداری ورزید .آن دو پیش قاضی عین الدوله به
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دادرسی رفتند .قاضی به شوهر گفت :اگر طالق دادهای سرِ زلفِ همسرت را بگیر و بگو تو سه
طالقهای! در اینجا به شهادت ملک کامِل! نیاز افتاد .قاضی به دلیل اینکه زن آوازهخوانی به نام
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عجیبه شبانه پیش او میرفت و برای او میخواند و مینواخت ،به سلطان گفت :سلطان دستور
میدهد ولی گواهی نمیدهد  ،و چند بار تکرار کرد .سلطان گفت :من گواهی میدهم،
میپذیری یا نه؟ قاضی گفت :نه! نمیپذیرم  .چگونه گواهی تو را بپذیرم که عجیبه هر شب با
چنگ خود پیش تو میآید و تا بامدادان روزِ بعد میماند و مست و میزده و روی دست
کنیزکان بُرده میشود .سلطان به قاضی گفت :ای کیواج (و این به زبان پارسی یک دشنام
است) .قاضی آنگاه گفت :گواه باشید که خود را از دادرسی کنار زدم و عزل کردم و از جا
برخاست .به ملک کامِل گفتند  :مصلحت در باز گرداندن قاضی به شغل خود است تا کسی
نداند که چرا قاضی خویش را برکنار ساخت و هم گزارش به بغداد نرسد و مسئله عجیبه در
دهانها نیافتد .آنگاه پیش قاضی رفت و او را به بازگشت به دادرسی خشنود کرد (العمرانی،
.)202-201 :1404
نمونه دیگر داستان مربوط به قاضی شمسالدین حریری است که از رأی دادن به قانونی بودن
کاخی که سلطان ناصر محمد -پسر ابن قالوون -ساخته بود ،به دلیل ناحق بودن آن ،سرپیچی
کرد (همان.)210-205 :
بحث استقالل قاضی نیز در حقیقت به همین موضوع بر میگردد؛ به این معنا که قاضی به هیچ
وجه تحت تأثیر و نفوذ حکومتگران نباشد و هرگاه به حق و حقیقت رسید ،بدان حکم کند.
استقالل قاضی مقولهای بسیار مهم و پیچیده است .قاضی باید از یک طرف قانون را به طور
کامل اجرا کند و از طرف دیگر باید شرایط اجتماعی و احوال حاکم بر وقوع جرم را به دقت
مالحظه نماید ،در عین این که این شرایط نباید او را تحت تأثیر قرار داده و از اجرای حکم و
قانون باز دارد.
آنچه در بحث استقالل قاضی اهمیت دارد ،اثرگذاری عوامل در قاضی به طور ناخودآگاه است
که به سادگی قابلرؤیت نیست و هوشیارانه مورد توجه قرار نمیگیرد .عواملی که تحسین و ذم
را در پی ندارد ،چنین شرایطی است که بیطرفی قاضی را به صورت ناخودآگاه از بین میبرد.
مسئله استقالل در مورد هشیاری و بیّن ،صعوبتی ندارد .اگر قاضی در ضیافتی شرکت کرده و
میزبان در پذیرایی وی سنگ تمام گذاشته ،حال میزبان به عنوان متهم پیش قاضی آمده ،تأثیر
مهمانی دیشب در رفتار قاضی روشن است و خود قاضی نیز بدان توجه دارد و باید آن را
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فراموش کند اما در موارد زیادی حبّ و بغضها بسیار عمیق و ناپیدا است و جدا شدن انسان از
آنها بسیار دشوار است .استقالل قاضی امر پیچیده و دشواری است که شامل همه این عوامل
آشکار و نهان نیز میگردد .به دست آوردن چنین استقاللی به آسانی میسر نیست و باید قاضی
مدتی تمرین ،خودسازی و ممارست کند تا بتواند حبّ و بغضها را از خود دور نماید به گونهای
که اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و کششها و کنشها و باالخره بحرانها در وی اثر
نکند.
البته اگر استقالل قاضی را به معنای استقالل از قدرت بدانیم ،به این معنا است که قاضی باید
در برابر افراد قدرتمند ،سازمانهای ثروتمند ،احزاب سیاسی و جریانهای اقتصادی مستقل
باشد و کسی نتواند وی را تحت تأثیر خود قرار دهد تا حکم او را جهتدهی کند .گاهی
استقالل قاضی به معنای مقاومت در برابر قدرتهای درونی است .هوای نفس ،خشم ،حسد،
کینه ،دشمنیها و عواطف و احساسات نفسانی ،حبّ و عالقه و امثال آنها نیز میتوانند استقالل
قاضی را به مخاطره بیندازد .اگر قاضی از استقالل درونی برخوردار نباشد ،به سهولت گرفتار
نفوذ قدرتهای بیرونی میشود (عمید زنجانی.)112-122 :1386 ،
پیرامون استقالل قاضی در اظهار حق ،عدم کتمان حقایق و عدم کوتاهی از بیان آن که از
اهمیت خاصی در جهت قضاوت عادالنه برخوردار است ،نمونههای فراوانی در تاریخ تمدن
اسالمی وجود دارد که قبالً به چند مورد از آن اشاره شد و اینک نمونههایی دیگر :در سال
135ق 752/م یکی از ارتشیان به مردی تهمت زد .آن مرد از آن ارتشی به خیر بن نعیم ،قاضی
مصر ،شکایت بُرد و یک تن گواه بر ضد متهم گواهی داد .قاضی دستور داد تا ارائه شاهد دیگر
از سوی شاکی ،متهم بازداشت شود .ابوعون عبدالملک بن یزید ،استاندار مصر از سوی منصور
عباسی ،ارتشی را از زندان رها کرد .قاضی از منصب خود کناره گرفت و خانهنشین شد و کار
دادرسی را واگذاشت .استاندار کسی را پی او فرستاد ،ولی نپذیرفت و گفت :تا متهم به زندان
برگردانده نشود به دادرسی باز نخواهد گشت (کندی.)356 :1912 ،
نمونه دیگر :مردی به نام عبد األعلی سعید جیشانی با زنی از خاندان عبد کُالل ازدواج کرد.
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برخی از نزدیکان و خویشان آن زن بدین کار خرده گرفتند و بر ضد آن برخاستند و آن را
نپذیرفتند .دعوا را پیش ابوخُزَیمه قاضی بردند .ابوخزیمه گفت :آنچه را خداوند حرام کرده
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حالل نمیکنم و آنچه را او حالل کرده حرا م نخواهم کرد .اگر این زن را پدر یا سرپرست او به
زناشویی داده ،عقد ازدواج ،انجام یافته است .کسانِ زن ،نزد یزید بن حاتم که در آن روز امیر
آن شهر بود ،رفتند و دعوای خود را طرح کردند .امیر گفت :عبداألعلی هم سنگِ (همسر) این
زن نیست ،آنگاه به ابوخُزیمه قاضی دستور فسخ و از هم گسیختگی عقد ازدواج او را داد .قاضی
از این کار خودداری ورزید (همان.)367 :
نمونه دیگر :مربوط به داستانی است که به سال 89ق707/م بر میگردد .عبداهلل بن عبدالملک
استاندار مصر بود و عمران بن عبدالرحمان حسنی از سوی او به دادرسی آنجا میپرداخت.
روزی پیش قاضی مصر -عمران -گواهی دادند که دبیر استاندار را مست دیدهاند .قاضی
خواست او را حد زند ولی استاندار مصر قاضی را از این کار بازداشت .قاضی به استاندار گفت :تا
دبیر تو را حد نزنم به کار دادرسی نپردازم .چون قاضی بدین هدف نرسید از دادرسی چشم
پوشیده و کناره گرفت (همان.)328 :
نمونه دیگر :قاضی ابوحازم درخواست خلیفه معتضد عباسی را برای دریافت بستانکاریاش از
یک بدهکار ،بدون آوردن گواه و دلیل ،نپذیرفت و تازه از شنیدن گواهی گواهان ارائه شدة
خلیفه به دلیل عادل نبودنشان خودداری ورزید و پشیزی از دارایی آن بدهکار را به خلیفه
بستانکار نپرداخت (سیوطی.)248-247 :1378 ،
نمونه دیگر :محمد بن شیبان هاشمی ،پیشنهاد خلیفه مطیع را به دادرسی نپذیرفت و پس از
نهادنِ شرطهایی بدان تن داد .او شرط کرد تا برای دادرسی دستمزد نگیرد ،خلعت نپوشد ،در
کارهای خالف شرع ،کسی میانجیگری نکند و ماهانه برای دبیر سیصد ،برای دربان صدو
پنجاه ،برای مدیر دفتر و دستیارانش ششصد و برای نگهبان صد درهم حقوق پرداخت شود
(همان ،ص .)268-267
شایان ذکر است همه آنچه را که پیرامون استقالل قاضی گفته شد ،به معنای استبداد قاضی و
عدم مشورت او با متخصصان نیست .بدون شک مشورت در هر کاری سبب رشد و انجام نیکوی
امور میشود  .با توجه به روایات اسالمی ،مشورت بهترین پشتیبان ،هدایت کننده انسان به
سوی رشد و تعالی و سبب نورانیت عقل میگردد (محمدی ریشهری ،1379 ،ج -210 :5
 .)211قضاوت نیز به عنوان یکی از مهمترین کارها که نقش اساسی در سالمت اقتصادی و
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اجتماعی جامعه ایفا میکند  ،از این امر مستثنی نیست .در قضاوت هرگاه قاضی در حکمی از
احکام شرعی شک کند ،باید از فقها بپرسد و یا در منابع و متون فقهی جستجو نماید ،1اما اگر
بخواهد در موضوعی جدید حکمی صادر کند ،در صورت شک باید با متخصصان مربوط مشورت
نماید .شهید اول در بیان یکی از آداب قضا گوید« :مستحب است قاضی در محضر علما به
قضاوت بپردازد تا در یادآوری منابع و مآخذِ حکم و نیز رفع اشتباهات به قاضی کمک کنند ،نه
این که قاضی بخواهد از آنان تقلید نماید» (عاملی ،1417 ،ج  .)73 :2پر واضح است در صورتی
که ت شخیص حکم منوط به مشورت باشد و بدون آن امکان صدور حکم عادالنه نباشد ،بدون
تردید مشورت از حالت استحباب خارج شده و الزام قانونی به خود میگیرد.
اگر در برخی روایات توصیه به عدم مشورت در قضاوت (محدت نوری ،بیتا ،ج  )195 :3دیده
میشود ،منظور از عدم جواز در فرضی است که حکم روشن است ،در حالی که جواز مشورت
قبل از ظهور حکم و یا شک در موضوعات است .در حقیقت مشورت قاضی با اهل خبره ،کمک
به او در تشخیص حکم و اجرای صحیح آن است .رسول خدا (ص) هنگامی که علی (ع) را به
سوی یمن به عنوان حاکم میفرستاد ،یکی از سفارشات او توصیه به حضرت در جهت مشورت
با دیگران بود (محمدی ریشهری ،1379 ،ج  .)210 :5حضرت علی (ع) فرمودند :به رسول
خدا (ص) عرض کردم :هرگاه در امر قضاوت با مسئلهای برخورد کردم که حکم آن نه در کتاب
خدا بود و نه در سنت رسول ،چه کنم؟ رسول خدا (ص) فرمودند :جلسه مشورتی با حضور فقها
و مؤمنین منعقد نما و با کمک آنها به حلّ مشک اقدام کن (متقی الهندی ،1409 ،ج .)812 :5

گفتار دوم :تحقیق و بررسی و ژرفنگری در دعاوی
هنگامی که دعاوی توسط طرفین دعوا مطرح میشود و یا شهادت شهود اقامه میگردد ،ممکن
است واقع مطلب به دالیلی مانند نادانی ،ظن و گمان ،دروغ ،تبانی و غیره آنگونه که باید
باشد ،مطرح نگردد .در نتیجه اگر قاضی بخواهد حکمی صادر کند ،مستلزم عدم احقاق حق و
ضایع شدن حقوق دیگران میشود .از این رو ،قاضی موظف است در سخنان آنها دقت و تأمّل
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داشته باشد و اگر ابهام و اجمالی وجود داشته باشد ،توضیح بخواهد حتی پیش از آنکه قاضی
سخن طرف دیگر دعوا را بشنود ،نزد خویش نیز قضاوت نکند و حکم ندهد ،زیرا پذیرش سخن
شاکی (مدعی) و اینکه فقط آنچه وی گفته ،راست است ،موجب عدم دقت و تأمّل در شنیدن
دفاع دیگری و کالم وی خواهد بود .حضرت علی (ع) میفرماید« :و الیکتفی بأدنی فهم دون
أقصاه  ...و أوقفهم فی الشّبهات» (نهجالبالغه ،نامه )53؛ قاضی پیش از غور و بررسی کامل ،به
فهم سطحی بسنده نکند و بیشتر از هر کس در شبهه درنگ نماید.
در روایتی از رسول خدا(ص) آمده« :اذا تقاضی الیک رجالن فالتقضِ لالوّل حتّی تسمعَ من
االخر فانّک اذا فعلت ذلک تبیّن لک القضاء» (حرعاملی ،بیتا ،ج )158 :18؛ وقتی دو کس نزد
تو دادخواهی کردند ،پیش از آنکه به سخن دیگری گوش نکردهای ،به سود شخص اول قضاوت
مکن ،پس اگر به سخن دیگری گوش دادی ،قضاوت برای تو روشن میشود .به همین جهت
است که در آداب قضا آمده :قاضی نمیتواند از یکی از طرفین دعوا طرفداری و جانبداری کند.
نیز پیش از شنیدن مطالب شاکی (خواهان) و مشتکی علیه (خوانده) و حتی بیش از شنیدن
مطالب شهود و دفاع مشهودٌ علیه ،قاضی میبایست به دور از هر نوع پیشداوری و قضاوتی
باشد .اگر قاضی بخواهد نظر خود را اظهار کند -چه برسد به این که بخواهد حکم صادر نماید-
میباید همه مطالب طرفهای درگیر را به همراه شواهد و قراین ،در نظر بگیرد ،آنگاه نظرش را
بگوید .از اینرو روا نیست قاضی در دادگاه به طرفین دعوا یا شهود یا وکیلها دلیل و بیانی را
تلقین کند (محدث نوری ،بیتا ،ج  ،)195 :3زیرا اوالً تلقین به آنان به معنای تأیید و حمایت از
آنها است .گویا با آموختن دلیل ،جانبداری از وی کرده و اعالن میکند که حق با او است .ثانیاً
این کار گذشته از این که منافی با عدل و مساوات در سخن است ،چنین مینمایاند که قاضی
طرفدار شخصی است که او را تلقین کرده و استدالل طرف مقابل را تضعیف میکند .پیامد این
کار مورد اتهام قرار گرفتن قاضی است و باید از مواضع تهمت دوری کرد .ثالثاً در شرایع آمده:
علت آن است که این کار باب منازعه را میگشاید ،در حالی که قاضی برای بستن باب منازعه
منصوب شده است (حلی ،1408 ،ج  .)71 :4به بیان دیگر :علت حرمت تلقین و لزوم دوری
قاضی از آن ،بدان جهت است که وی برای پایان دادن خصومت و بستن باب نزاع منصوب شده
اما تلقین و یاد دادن ،باب نزاع را گشوده ،به شیوة استدالل و توان نزاع و درگیری رهنمون
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میکند و در نتیجه سبب اعانت بر اثم میشود (حسینی عاملی ،بیتا ،ج .)34 :10
بدیهی است که اگر قاضی برای روشن شدن بحث و شرح حادثهای که رخ داده ،پرسش کند ،از
باب تلقین نیست ،اگرچه موجب هوشیاری و آگاهی و توان استدالل شود ،چنان که صاحب
جواهر بدان اشاره کرده است (نجفی ،1404 ،ج  .)144 :40همچنین اگر قاضی بداند حق با
این شخص است و اگر به او تلقین نکند ،حقّش ضایع میشود ،اشکالی ندارد؛ مثالً میداند الف
دین ب را داده ،پس اگر الف اعتراف به دین کند ولی ادعای ردّ آن را بنماید ،باید بیّنه بیاورد
که ندارد و باید دوباره (و بیجهت) از او مطالبه مال شود .از اینرو به او اعالم میکند که بگوید:
«ال حقّ له علّی» تا مدّعی برای اثبات دین ،بینه بیاورد (حسینی شیرازی ،1407 ،ج 226 :84و
.)225
عالوه بر آنچه آمد ،فقها در بیان شرایط قاضی یکی از موارد آن را اجتهاد -1یعنی تخصص و
کارآمدی -او دانستهاند (عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج )62 :3؛ هر چند که برخی در قضاوت
مقلّد در حالت اضطرار و عدم دسترسی به مجتهد ،در صورتی که وی آشنای به مسائل شرعی و
فقهی باشد ،قائل به جواز شدهاند (حسینی شیرازی ،1407 ،ج 26 :84و  .)25به نظر این دسته
از فقها (آشتیانی ،)17-16 :1369 ،این امر در شبهات موضوعیه پذیرفتنی است؛ مانند دعوا بر
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 .1فقهای اهل شیعه و اهل سنت در تعریف اجتهاد با یکدیگر اختالف نظر دارند ،ولی در مجموع بر پایه یک تعریف
مشترک میان عالمان اهل سنت و امامیه ،اجتهاد عبارت است از «نهایت کوشش» (تعبیرات متداول« :بذل جهد» یا
«استفراغ وسع») برای به دست آوردن حکم شرعی از ادله معتبر فقهی .آخوند براى آنکه به نوعى مشرب اصولیین و
اخباریین را به هم نزدیک کند ،نخست مىگوید :تعریفهایى که از اجتهاد شده همگى شرح اسماند .سپس ادامه
مىدهد« :بهتر این است که در تعریف اجتهاد به جاى کلمه «ظنّ» از کلمه «حجّت» استفاده شود ».بنابراین در
تعریف علّامه و حاجبى درباره اجتهاد ،که گفتند «اجتهاد عبارت است از استفراغ وسع جهت تحصیل ظن به حکم
شرعى» باید گفته شود :اجتهاد عبارت است از استفراغ وسع جهت تحصیل حجّت به حکم شرعى .و حجّت اعم است
از ظنّ و غیر ظنّ .و اجتهاد به این معنى باید مورد قبول اخبارىها هم باشد ،زیرا اوّال بر اخبارى نیز الزم است که
تحصیل حجّت کند ،ثانیا در تعریف اصطالحى اجتهاد ،عبارت ظنّ به کار نرفته است تا اخبارى بگوید« :إِنَّ الظَّنَّ ال
یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» (گمان و خیال موهوم کسى را بىنیاز از حق نمىگرداند) البته اخبارى مىتواند در صغراى
حجّت نظر داشته و حجیّت یا عدم حجیّت امرى را قبول یا ردّ کند .همانگونه که اصولى نیز چنین است (آخوند
خراسانی 464 :1409 ،و 463؛ موسوی خویی ،1417 ،ج 434 :2؛ جزائری ،1415 ،ج 366-373 :8؛ والیی:1378 ،
 .)36کاربرد واژه اجتهاد در ملکه استنباط حکمشرعی و توان بر استنباط ،بسیار رایج است .و کلمه مجتهد با همین
نگرش ،بر فقیه اطالق میشود؛ بنابراین ،مجتهد کسی است که واجد ملکه استنباط باشد؛ هر چند بالفعل به استنباط
نپردازد (آخوند خراسانی.)464 :1409 ،
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روی ملکیّت خانه معیّن ،ولی در شبهات حکمیّه مانند ثبوت حق شفعه در بیشتر از دو نفر،
قابل قبول نیست .1در روایات آمده که اگر کسی بدون علم به احکام شرعی و صرفاً بر اساس
رأی خود ،فتوا دهد ،موجب هالکت جامعه میشود (حرعاملی ،بیتا ،ج  .)10 :8تحقق اجتهاد
در یک شخص مستلزم تالشهای فراوان او در راه کسب علم و دانش ،آگاهی به مبانی فقهی و
قواعد فقهی ،خودسازی و تهذیب نفس است ،چنین کسی در مقام قضاوت ،نهایت دقت،
ژرفنگری و عدالت را در احقاق حق به خرج داده و سبب رشد و نجات جامعه میگردد.2
نمونه بارز و عالی در این مورد ،قضاوتهای حضرت علی (ع) است .کلینی از «اصبغ بن نباته»
روایت کرده که پنج نفر را نزد خلیفه دوم آوردند که مرتکب زنا شدهاند .خلیفه دوم امر کرد که
بر آنها حدّ شرعی زنا را اجرا کنند .امیرالمؤمنین علی (ع) حاضر بود و فرمود :ای عمر ،حکم
خداوند درباره آ نها یکسان نیست .خلیفه دوم گفت :شما درباره اینها حکم کن و حدّ آنان را
خود جاری ساز .آنگاه حضرت یکی را پیش آورد و گردن زد ،دیگری را رَجم کرد و به یکی حدّ
تام (صد تازیانه) زد و بر دیگری حد تا پنجاه تازیانه جاری کرد و آخرین نفر را تعزیر و تأدیب
نمود .مردم و خلیفۀ دوم در شگفت ماندند .خلیفه دوم پرسید :یا ابالحسن! پنج نفر یک جنایت
را انجام دادهاند ،چرا شما پنج حکم مخالف با یکدیگر بر آنها اجرا کردهای؟ حضرت فرمود :آری،
اما اولی مردی بود ذمّی و از دمّه خود بیرون آمد (و به زن مسلمان تجاوز کرد) ،او را حدّی جز
شمشیر نبود .دومی مردی زندار بود که زنا کرد ،او را رجم کردم .سومی زن نداشت و زنا کرد،
او را حدّ تمام زدیم .چهارمی برده بود و زنا کرد ،او را نصف حد تمام زدیم .پنجمی مردی
دیوانه بود که ناچار او را تعزیر کردیم (کلینی ،1407 ،ج .)265 :7
 . 1در شبهات حکمی ،حکم شرعی برای موضوعی معلوم نیست؛ مثالً ندانیم آیا تلقیح با نطفه مرد بیگانه ،حالل است
یا حرام؟ بچهای که از این تلقیح بدنیا می آید ،ولد الزّنا است یا نه؟ اما در شبهات موضوعی ،حکم معلوم است ولی
موضوع خاصی از آن به جهتی مورد تردید قرار میگیرد؛ مثالً می دانیم که معامالت به قصد فرار از دین باطل است
(ماده  218ق.م) لکن در جایی که شخص دین مسلمی ندارد ولی احتمال می دهد در دعوایی که مطرح است ،محکوم
شود و لذا قبالً ملک خود را که می تواند جوابگوی محکومیت احتمالی او شود ،بفروشد ،در این صورت تردید پیدا
می شود که این موضوع ،آیا مصداق معامله به قصد فرار از دین است تا باطل باشد یا نه و صحیح است؟
 .2امام صادق (ع) فرمودند« :قضّات بر چهار گروهند؛ سه گروه در جهنم اند و آنها کسانی هستند در حالی که
میدانند ،قضاوت به باطل مینمایند ،یا کسانی که نمی دانند ولی قضاوت به باطل میکنند و یا کسانی که ندانسته
قضاوت به حق دارند ،اما کسی که حق را میداند و بر اساس آن قضاوت میکند ،پس او در بهشت است» (حرعاملی،
بیتا ،ج .)11 :18
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یکی از شیوههای دادرسی حضرت علی (ع) ،تحقیق ،بررسی و ژرفنگری در دادرسی است که
نمونههای فراوانی در این مورد وجود دارد؛ ابی المعلی از امام صادق(ع) نقل میکند« :زنی
شیفته جوانی از انصار شده بود ،ولی به هیچ رو وصال دست نمیداد .آن زن چارهای اندیشید.
روزی تخممرغی گرفت ،زردهاش را بیرون آورد و سپیده ان را بر جامه و رانهای خود ریخت،
آنگاه پیش عمربن خطاب آمد و گفت :این جوان مرا در فالن جا گیر آورده و به من تجاوز کرده
است .اینک آنچه میبینی آبِ منی اوست که بر جامه و پاهایم ریخته است .عمر سخن آن زن
را پذیرفت و بر آن شد تا جوان را به کیفر برساند .امام علی (ع) که در جلسه دادرسی حضور
داشت ،رو به خلیفه دوم کرد و گفت :شتاب مکن! شاید این زن نیرنگ زده باشد .آنگاه حضرت
دستور داد تا آب داغ جوشان بیاورند .همین که آب جوشان آماده شد ،حضرت دستور داد تا
مقداری آب جوشان بر سپیده روی جامه آن زن بریزند و آن را بچشند .پس از این کار ،دانسته
شد که مزه آن سپیده ،مزه تخممرغ است و آن زن نیز به نیرنگ خود اقرار کرد» (کلینی
 ،1407ج .)422 :7
نمونه دیگر؛ بازجویی جداگانه از متهمان و رسیدن به حقیقت از طریق پاسخهای گوناگون و
دوگانه بوده است .این نوع رسیدگی ،الگویی شد بر روا بودن اقرار متّهمان پس از بازجوییهای
نخستین (محمصانی .)183 :1940 ،به نظر برخی از فقها (عاملی ،1413 ،ج 412-411 :13؛
نراقی ،1415 ،ج 249 :17؛ نجفی ،1404 ،ج  )123-122 :40اگر استخراج حق منوط به
تفریق متّهمان و بازپرسیهای جداگانه از آنان باشد ،انجام آن بر قاضی الزم و واجب است و در
حقیقت این نوعی امر به معروف و نهی از منکر است .مانند موردی که هفت نفر به مسافرت
رفتند و یکی از آنها برنگشت ،زن آن مرد به حضرت علی (ع) شکایت کرد و داستان را گفت،
حضرت آنها را خواست و از ماجرا سؤال کرد ولی همه منکر شدند .سپس حضرت آنها را متفرق
نمود و آنها را در جایی بازداشت کرد و بر آنها نگهبانی گماشت و جداجدا از آنها سؤال کرد .از
هر کس که میپرسید و او منکر میشد ،حضرت و دیگران «اهلل اکبر» میگفتند و بقیه
میشنیدند و گمان میکردند که او اعتراف کرده است .در مورد بقیه نیز همین کار را کرد و در
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مورد دیگر از امام باقر (ع) نقل شده که روزی جوانی به خدمت حضرت علی (ع) رسید و عرض
کرد که این چند نفر با پدرم به مسافرت رفتند ،آنها برگشتند ولی پدرم نیامد .پس از آنها
سؤال کردم ،گفتند :پدر شما فوت کرد .آنگاه از آنها در مورد اموال پدرم پرسیدم .گفتند :مالی
از خود به جای نگذاشته است .به شریح شکایت کردم و وی آنها را خواست و سوگندشان داد و
آنها سوگند خوردند ،در حالی که پدرم مال زیادی به همراه داشت .آنگاه امام علی (ع) خود
وارد قضاوت شد و فرمود« :و اهلل ألحکمنّ بینهم بحکم ما حکم به خلق قبلی االّ داود النّبی
(ع)»  ،سپس به قنبر فرمود که پنج مأمور بیاور و بر هر کدام از آنها به عنوان نگهبان گماشت
(و آنها را تحت نظر گرفت) .آنگاه به آنان گفت :چه میگویید؟ گفتند :ما در مورد پدر او چیزی
نمیدانیم .سپس آنها را متفرق کرد و چشمشان را بست و هر کدام از آنها را در کنار ستون
مسجد قرار داد .پس از آن کاتب خود عبداهلل بن ابی رافع را فراخواند و فرمود :قلم و دوات و
کاغذ بیاور .حضرت در مجلس قضاوت نشست و مردم هم در کنار او قرار گرفتند .به مردم
فرمود :وقتی من تکبیر گفتم ،شما هم تکبیر بگویید .آنگاه دستور داد آنها را یکییکی بیاورند و
جلوی خود نشاند و چشمشان را باز کرد .به عبداهلل بن ابی رافع دستور داد که اقرار او را
بنویس .از آن شخص در مورد ماوَقَع سؤال کرد به اینکه چه روزی با پدر او به مسافرت رفتند و
به کدام شهرها رفتند و کجا او فوت کرد و مرض او چه بود و  . ...وقتی سؤاالت تمام شد،
حضرت تکبیر گفتند و مردم هم تکبیر گفتند .در اینجا افراد دیگر که چشمشان بسته شده
بود ،به شک و تردید افتادند و فکر کردند که او اقرار به قتل کرده است .سپس دستور داد که
سرو صورتش را بپوشانند و او را به زندان بردند .نفر دیگر را خواست و فرمود :فالنی هر چه الزم
بود گفت ،تو چه میگویی ؟ او گفت :من تصمیم به قتل او نداشتم و آنها مرا مجبور به این کار
کردند .بقیه نیز به همین ترتیب اقرار به قتل کردند و نیز اعتراف کردند که مال او را گرفتند
آنگاه حضرت حکم کرد که مالش را از آنها بگیرند و آنها را قصاص کرد (حر عاملی ،بیتا ،ج
.)204 :18
یکی دیگر از مصادیق ژرفنگری و دقت در دادرسی ،استماع شهادت شهود با شرایط خاص
خود است که در کُتب فقهی به تفصیل آمده است (عاملی ،1413 ،ج 412-411 :13؛ نراقی،
 ،1415ج 249 :17؛ نجفی ،1404 ،ج123-122 :40؛ طباطبایی حکیم ،1416 ،ج 76-75 :2؛
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موسوی گلپایگانی ،1413 ،ج 219-215 :1؛ موسوی اردبیلى ،1423 ،ج  ،)390 :1اما آیا حاکم
میتواند در صورت شک نسبت به شهود مدّعی ،آنها را متفرق کرده و به طور جداگانه از آنها از
مشخصات قضیه -یعنی جزئیات آن از حیث زمان و مکان و وقوع حادثه و غیر آن دو از
ممیّزات و موجبات دیگر -سؤال کند؟ به نظر برخی از فقها اگر دسترسی و یافتن حق و داوری
عادالنه منوط به تفریق شهود باشد ،بر قاضی الزم است که آنان را متفرق کرده و از آنها
بازجویی کند.
امام صادق (ع) نقل فرمود که در زمان خلیفه دوم دختر یتیمی را تهمت زدند که وی زنا کرده
است .جریان او چنین بود که تاجری در مدینه برای کسب و کارش بیشتر به مسافرت میرفت
و برای اینکه همسرش تنها نماند دختر یتیمی را به خانهاش آورده و در کنارش همسرش قرار
میداد .چون آن دختر بزرگ شده و به کمال و جمال رسید ،همسر آن تاجر از عاقبت کار
ترسید و نگران شد که شوهرش سرانجام با آن دختر ازدواج کند .برای جلوگیری از این کار،
روزی در غیاب شوهرش به آن دختر شراب خورانید و در حالت مستی بکارت او را زایل کرد.
هنگامی که تاجر از سفر بازگشت ،به او گفت :دختر زنا داده است! سرانجام شکایت نزد خلیفه
دوم بردند و زنان همسایه نیز شهادت دادند که با چشم خود دیدهاند که آن دختر زنا داده
است! ولی دختر از خودش دفاع کرده و گفت :من با کسی خالف نکردهام.
خلیفه دوم که از قضاوت عاجز ماند ،برای حل این موضوع به علی بن ابیطالب (ع) مراجعه کرد.
حضرت از آن زن پرسید :آیا شما بیّنه دارید که این دختر زنا داده است؟ آن زن همسایههای
خود را معرفی کرد و گفت :اینها دیدهاند که این دختر کار خالف کرده است .امام علی (ع)
شمشیرش را از غالف در آورد و بروی زانوهایش قرار داد ،سپس فرمود :زنان همسایه را
جداگانه در جاهایی نگهدارند .آنگاه خطاب به زن کرد و فرمود :حقیقت را بگو ،اما زن بر دروغ
خود اصرار میورزید .آنگاه حضرت علی (ع) یکی از زنان شهود را حاضر کرد و به او فرمود :مرا
میشناسی ؟! من علی بن ابیطالب هستم و این هم شمشیر من است .زن قبلی ماجرا را گفته
است و من به او امان دادهام  ،اگر راست نگویی با شمشیرم تو را ادب خواهم کرد .زن گفت :یا
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علی ،این دختر زنا نکرده است ،بلکه چون زنِ تاجر نگران جمال و کمال آن دختر بود ،وی
میترسید که شوهرش با وی ازدواج کند ،از این جهت او را مَست کرد و بکارت وی را پاره
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کرد .حضرت تکبیر گفت و فرمود :من اولین کسی هستم که در میان شهود فاصله انداخته و از
این راه حقیقت را فاش کردم و کسی جز «دانیال» پیامبر ،چنین کاری نکرده است .آنگاه زنِ
تاجر به سزای عمل خویش رسید (کلینی ،1407 ،ج .)425 :7
صاحب جواهر گوید :از این روایات استفاده میشود که مسئله تفریق ،اختصاص به شهود ندارد
بلکه حاکم میتواند برای شناخت حق در مورد هر مسئلهای ،آن را اجرا کند ،به گونهای که
منافات با شرع نداشته و سبب آزار و اذیت و اهانت به آنها نشود (نجفی ،1404 ،ج،)123 :40
البته اگر شهود از اهل بصیرت و شناخت نسبت به موضوعات و نیز اهل کمال باشند و عالوه بر
آن ایمان و اعتقادشان را به حساب و کتاب روز قیامت ،بدانند ،تفریقشان جایز نیست (عاملی،
 ،1410الروضۀ البهیه ،ج .)91 :3
همچنین از این روایات استفاده میشود که در موارد شک ،قاضی میتواند شاهدان را «عَنَت»
(شدت ،مشقّت و سختی) بیاندازد ،1هر گاه این امر سبب استظهار و وضوح قضیّه شود« .عَنَت»
یعنی مکلف کردن شاهدان به چیزی که بر آنها سنگین باشد از جمله؛ مبالغه در تبیین
مشخصات قضیهای که میخواهند بدان شهادت دهند ،موعظه کردنشان ،ترساندنشان ،ذکر
عقاب شاهد زور (دروغ) ،تفریقشان ،تکرار سؤال از آنها و مانند آنها.
به هر حال ،قاضی در بدو امر موظف نیست شاهدان را بدون دلیل به «تَعنیت» بیاندازد مگر در
مواردی که او نسبت به شهود مشکوک باشد یا بداند که با شهادتشان در صورت انفراد ،حقایق
بیشتری معلوم گشته و یا تبانیشان آشکار میگردد (عاملی ،1417 ،ج 73 :2؛ عاملی،1413 ،
ج 412 ،13؛ نراقی ،1415 ،ج .)249 :17
اما «تعتعه» در کالم شاهد توسط قاضی جایز نبوده و حرام است« .تعتعه» دخالت در شهادت
شهود جهت تردید آنان یا کمک به آنان است (عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج  .)91 :3به بیان
دیگر «تعتعه» این است که قاضی شخص را در کالمش مردّد و متحیّر کند؛ مثالً در میان کالم
شاهد ،سخنی بیاندازد یا این که به دنبال کالم او ،کالمی بیاورد (حلی ،1408 ،ج  ،4ص 70؛
عاملی ،1410 ،اللمعه الدمشقیه91 :؛ عاملی ،1410 ،ج 91 :3؛ میرزای قمی ،1427 ،ج :2
 . 1بدون آزار و اذیت و اهانت به آنان؛ مانند حبس شاهد که به خودخودی جایز نیست مگر در مواردی که دلیل اهم
بر زندانی کردن او باشد؛ مثل آنجایی که قاضی بخواهد خبر منتشر نشود و به واسطه آن بدهکاران فرار نکنند ،شاهد
را زندانی کند.
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 ،)622بلکه باید او را واگذارد تا آنچه که در نزد او است ،اعالم نماید؛ هر چند تردد نماید و اگر
توقف در شهادت دادن نماید ،بر حاکم جایز نیست به رغبت انداختن او به سوی اقدام نمودن
بر اقامه شهادت و نه بیرغبت کردن او در اقامه آن .نیز بازداشتن عزم مدّعَی علیه از اقرار کردن
جایز نیست ،خواه صریحاً ب اشد و خواه به کنایه ،زیرا این عمل ظلمی بر مدّعی است ولی در
حقوق اهلل جایز است (حلی ،1408 ،ج 70 :4؛ عاملی ،1410 ،اللمعه الدمشقیه91 :؛ عاملی،
 ،1413ج 418-417 :13؛ عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج 92-91 :3؛ مومن سبزواری،
 ،1423ج 677 :2؛ نراقی ،1415 ،ج 132-131 :17؛ نجفی ،1404 ،ج )130-40:129؛ به این
معنا که در حقّ اهلل قاضی میتواند کاری کند تا شخص از اقرار به جرم منصرف شود؛ چنان چه
در داستان ماعز بن مالک ،هنگامی که خواست اقرار به زنا کند ،رسول خدا (ص) تالش میکرد
تا با تشکیکاتی او را از این کار باز دارد (کلینی ،1407 ،ج  .1)185 :7همچنین در مواردی که
با سوگند از جانب مدّعی یا منکر ،بخواهد دعوایی ثابت یا رد شود ،حاکم میتواند قبل از
سوگند دادن ،سوگند خورنده را موعظه کرده و او را بر ترک قسم به خاطر عظمت و اجالل
الهی یا ترس از عقاب خداوند در صورت دروغ بودن آن ،ترغیب کند (عاملی ،1410 ،الروضۀ
البهیه ،ج .)96-95 :3
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 .1متن این روایت چنین است:
 ...عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ،قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ(ع)« :أَتَى النَّبِیَّ صلى اهلل علیه و آله رَجُلٌ ،فَقَالَ :إِنِّی زَنَیْتُ ،فَصَرَفَ النَّبِیُّ
صلى اهلل علیه و آله وَجْهَهُ عَنْهُ ،فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ،ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ،فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ،ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَۀَ ،فَقَالَ لَهُ:
یَا رَسُولَ اللّهِ ،إِنِّی زَنَیْتُ وَعَذَابُ الدُّنْیَا أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ،فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى اهلل علیه و آله :أَ بِصَاحِبِکُمْ
بَأْسٌ؟ یَعْنِی جِنَّۀً ،فَقَالُوا :لَا ،فَأَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ الرَّابِعَۀَ ،فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلى اهلل علیه و آله أَنْ یُرْجَمَ ،فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً،
فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یَشْتَدُّ ،فَلَقِیَهُ الزُّبَیْرُ ،فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ ،فَسَقَطَ فَعَقَلَهُ بِهِ ،فَأَدْرَکَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ،فَأَخْبَرُوا
النَّبِیَّ صلى اهلل علیه و آله بِذلِکَ ،فَقَالَ :هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ ».
مطابق با مضمون این روایت صحیحه ،امام صادق (ع) میفرماید :ماعز بن مالک ،در زمان پیامبر مکرم اسالم (ص) نزد
ایشان حاضر میشود و میگوید«:من زنا کردهام» نبی مکرم اسالم صورت از او برتافتند؛ ماعز از طرف دیگر آمد و
دوباره اقرار کرد؛ پیامبر دوباره صورت شان را برگرداندند و اعتنا نکردند .سپس برای بار سوم رو به پیامبر کرد و
گفت«:یا رسولاهلل من زنا کردهام؛ عذاب دنیا آسانتر از عذاب آخرت است» پیامبر مکرم اسالم از مردم پرسیدند« :آیا
بیماری یا جنونی بر این شخص مستولی نیست» در جواب گفتند« :نه» ماعز برای بار چهارم بر زنای خویش اقرار
کرد که با تمام شدن چهار اقرار ،حضرت حکم رجم او را صادر کردند .اصحاب حفرهای حفر کرده و شروع به سنگسار
کردند .بعد از برخورد سنگ ،ماعز از حفره خارج شده و فرار کرد که زبیر با استخوان شتری به او زد و او را دست
بسته برای سنگسار برگردانید .قضیه را به پیامبر مکرم اسالم خبر دادند؛ ایشان فرمودند« :بعد از فرار از حفره چرا
رهایش نکردید؟» سپس فرمودند« :اگر گناه خویش را پنهان میداشت و توبه میکرد ،برای او بهتر بود».
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عالوه بر آنچه آمد ،در موارد دیگر نیز قاضی موظف است در دعاوی ،تحقیق و دقت بیشتری
داشته باشد؛ به عنوان نمونه در ارتباط با جواب مدّعی علیه ،آمده که یکی از آنها اقرار است .به
نظر فقها در صورتی که مدّعی علیه به حق (به نفع مدّعی) اقرار کند ،به شرطی که اقرار کننده
کامل (بالغ و عاقل و مختار و رشید) باشد ،اقرار او نافذ است ،آنگاه مدّعی علیه را پس از
درخواست مدّعی ،مُلزم به پرداخت حق مدّعی نسبت به آنچه اقرار کرده ،مینمایند (حلی،
 ،1408ج 74 :4؛ نجفی ،1404 ،ج 162 :40؛ رشتی گیالنی ،1401 ،ج  .)162 :1حال سؤال
این است که آیا قاضی میتواند به مجرد اقرار مدّعی علیه -هر چند که مدّعی نیز او را تصدیق
کند -به آن اکتفا کرده و به صِرف معرفی خود ،از او بپذیرد و بر اساس آن حکم دهد؟
شهید ثانی گوید« :قاضی باید اسم و نسب مدّعی علیه را بشناسد ،یا دو شاهد عادل به اسم و
نسب او شهادت دهند ،آنگاه اقرارش را بنویسد و به نفع مدّعی حکم دهد ،زیرا چه بسا ممکن
است هر دو بر نَسَبی که از آنِ ایشان نبوده و به دیگری تعلق دارد ،با هم توافق نموده تا بدین
وسیله صاحب نَسَب واقعی را بخواهند (بیجهت) به چیزی مُلزم کنند که ایشان ،استحقاق آن
چیز را بر او ندارد» (عاملی ،1410 ،الروضۀ البهیه ،ج .)81 :3
شاید این همه تأکیدی که به نظر فقها 1مبنی بر مشورت قاضی با عالمان به احکام شرعی و نیز
اهل خبره نسبت به موضوعات ،شده در راستای همین مطلب است که وی اوالً در دعاوی و
بررسی پیرا مون آن ،دقت بیشتری داشته باشد ،ثانیاً هنگام صدور رأی ،اگر خطایی از او سر زد،
او را تنبّه دهند .صاحب جواهر گوید« :منظور از حضور اهل علم ،اطمینان قاضی است نسبت به
آنچه که بدان قضاوت میکند و این گاهی حاصل میشود به واسطه حضور کسی که به درجه
اجتهاد نرسیده ،در صورتی که آن شخص از اهل نظر و ذکاوت و تیزهوشی باشد» (نجفی،
 ،1404ج  .)78-77 :40البته شهید ثانی معتقد است که منظور از اهل علم ،مجتهدان در
احکام شرعیاند نه مطلق علما (عاملی ،1413 ،ج  .)373 :13به هر حال ،مقصود از علما کسانی
هستند که با قضاوت و قواعد آن در حد اجتهاد فیالجمله آشنا باشند تا اگر قاضی اشتباه کرد،
وی را آگاه کنند یا حضور اینان سبب شود که قاضی در صدور حکم ،دقت و تأمّل بیشتری
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 .1صاحب شرایع گوید :قاضی از میان عالمان ،باید کسانی را به محکمه احضار کند تا شاهد حکم وی باشد و اگر خطا
کرد او را هشدار دهند (حلی ،1408 ،ج .)66 :4
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کرده و مرتکب خطا نشود.
و انگهی اگر قاضی تنها باشد ،شاید در صدور حکم شتاب کند زیرا خود را قاضی دیده و حکم
خود را نافذ میانگارد و هیچ ناظر و ناقدی را بر کار خود نمیبیند ،به خالف آنکه در کنار وی،
کسانی باشند که عملکرد او را بدانند و عزم او را تشخیص دهند ،که در این صورت شتاب
نکرده و پیش از اعالن و انشای رأی ،از دیگران در مورد درستی حکمش میپرسد ،که اگر
موافقت و تأیید کردند ،خاطرش مطمئن میشود و قاطعانه حکم میکند.
در تاریخ تمدن اسالمی نیز همین امر مورد توجه حاکمان جامعه بوده است؛ به عنوان نمونه در
فرمان برگماری ابوالقاسم علی بن حسین زینبی ،قاضیالقضات روزگار المسترشد باهلل به
دادرسی شهر بغداد و دیگر شهرها ،میخوانیم« :قاضی میبایست با دانشمندان همنشینی و با
حقوقدانان مباحثه و با اندیشمندان و دیدهوران و تیزهوشان و دوراندیشان گفتوگو کند و در
راه گشودن دشواریها و کارهای پیچیده و رویدادهای سخت و گنگ و نامفهوم با آنان به
رایزنی بپردازد تا این که نظر او و رأی آنان از درستی ناب برخوردار شود» (قلقشندی ،بیتا ،ج
.)267 :10
در واقع همه این مطالب ،در راستای تحقق اخالق حقوق محور در امر قضاوت است؛ به این
معنا که قضاوت باید مبتنی بر ادلّه و براهین قطعی باشد تا حکم صحیح و قطعی صادر گردد.
حضرت علی (ع) یکی از ویژگیهای قاضی برگزیده را این میداند که وی بیش از همه ،خواهان
حجت باشد؛ (و آخَذَهم بالحجج) (نهجالبالغه ،نامه  )53از این رو ،هر قدر حجّت قویتر و
استوارتر باشد ،قاضی قانعتر و مطمئنتر میگردد .در چنین حالی اگر قاضی به ظواهر ادلّه
بسنده کرده ،آنها را بپذیرد و پیش از اقناع کامل ،بر آن اساس حکم کند ،اشکالی در صحت
قضاوت نیست ،اما احتماالً موجب ضعف حکم شده و گاه خالف آن آشکار میشود ،اما اگر به
جستجوی حجّت ادامه داده و در استواری کار بکوشد و به اقناع برسد ،احتمال خالف کم شده
و قضاوت درستتر و محکمتر انجام شده و به حق و عدالت نزدیکتر خواهد بود.

گفتار سوم :احقاق حق از طریق رسیدگی پژوهشی
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از لحاظ قضایی حکمی که صادر شده ،به هیچ وجه توسط قاضی دیگر قابل نقض نبوده و اصل
نیز بر صحت آن است ،اما گاهی اتفاق میافتد که حکمی را قاضی نخست صادر کرده ولی
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قاضی دوم ممکن است نادرستی ،اشتباه (خطا و سهو) و ظالمانه بودن آن را ببیند ،که در این
صورت میتوان آن را نقض کرد و حکم دیگر بر مبنای حق و عدالت صادر شود .همچنین اگر
معلوم شود که قاضی نخست دارای ویژگیهای الزم برای دادرسی نبوده ،همه احکام او نقض
میشود ،اگرچه بر پایه اصول قانون و اجتهاد درست صادر شده باشد (نجفی ،1404 ،ج 94 :40
و  103و  )104نیز اگر قاضی بر اساس گواهی دروغ حکمی (دانسته یا ندانسته) صادر کند،
حنفیان بر آناند که گواهی دروغ انگیزهای برای شکستن و گسیختن رأی قاضی نیست و باید
حکم اجرا گردد ولی به نظر فقهای شیعه اگر قاضی چنین حکمی را صادر کرد و محکوم علیه
نزد قاضی دیگر رفت و ادعای ستم و بیدادگری و فساد حکم از سوی قاضی نخست را کرد و
این ادعا به اثبات رسید ،میبایست حکم صادر را بشکند و آن را ابطال کند ،و محکوم له اگر
بداند که قاضی بر خالف شرع و قانون به سود او حکم داده ،به کار بستن این حکم بر او حرام
است (مغنیه109-108 :1402 ،؛ همو.)93 :1946 ،
رسیدگی پژوهشی (تجدیدنظر) با روح آیین دادرسی اسالمی که بر پایه دقت و عدالت و گریز
از نادرستی و لغزش قرار گرفته ،سازگار است ،به ویژه اگر این گمان رود که با رسیدگی
پژوهشی و تجدیدنظر جلوی بسیاری از نادرستیها و لغزشهای قضایی گرفته خواهد شد ،این
مرحله از رسیدگی واجب مینماید .حضرت علی (ع) نیز در ارتباط با انتخاب قاضی شایسته ،به
مالک اشتر میفرماید« :و ال یَتَمادی فی الزّلۀ» (نهجالبالغه ،نامه  ،)53در اشتباهاتش پافشاری
نکند .و این بدان معنا است که اگر قاضی به اشتباه بودن حکم دیگران پی برد ،پافشاری نکرده
و حکم را نقص کند.
در نظام حقوقی اسالم ،اصل بر این است که حکم قاضی نخست ،اگر درست و قانونی صادر
شده باشد و دادرس دارای ویژگیهای دادرسی بوده باشد ،صحیح بوده و حرام است که نقض
شود (رشتی گیالنی ،1401 ،ج  ،)107 :1اما اگر خواندة یک دعوا ادعا کند که حکم به زیان او
صادر شده و حکم قاضی بر پایه ستم و بیعدالتی بوده ،میتواند در دادگاهی دیگر و یا نزد
قاضی دوم ،به جای یک خواهان ،با ارائه ادلّه مُثبِتِ دعوی و به عنوان طرح یک خواسته محکومٌ
علیه ،رسیدگی شود .همه فقهای شیعه با این رسیدگی پژوهشی موافقاند (نجفی ،1404 ،ج
.)103 :40
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رسیدگی پژوهشی را تجدیدنظر گویند و در اصطالح حقوق اسالمی به قاضی رسیدگی کننده
به دعوای پژوهشی« ،صاحبُ الرَّدّ» میگفتند (ساکت .)302 :1382 ،در واقع میتوان دادگاه
مظالم یا دیوان مظالم را یک دادگاه تجدیدنظر دانست .آنچه پیدا است اینکه در مظالم حقّی از
میان رفته یا به حق کسی از سوی دیگری ستم و دستدرازی شده و شاکی (دادخواه) از
دادرسی مظالم (دیوان مظالم) چشم دارد تا حق او را از متّهم (دادخواه پرونده قبلی) بگیرد
(ماجد .)52 :1972 ،در دیوان مظالم که رسیدگی به مظالم بود ،قاضی موظف است به شکایات
مردم که بنا به هر دلیلی مظلوم واقع شدهاند ،رسیدگی کند تا بدین وسیله حق خویش را از
ظالمان بستانند .این واقعیت امروزه تحت عنوان دیوان عدالت اداری و دادگاه استیناف در
صحنه جهانی تجلی یافته است.
جایگاه دیوان مظالم در تاریخ تمدن اسالمی از منصب قضاوت باالتر و دارای امتیازات برتر و
وظایف متعدد و تشکیالت متنوع بود (ماوردی60 :1908 ،؛ شمسالدین،)560-558 :1411 ،
که سابقه آن به زمان به زمامداری امام علی (ع) بر میگردد به گونهای که بسیاری از مورخان و
محققان بنیانگذار این سازمان و تشکیالت را در دولت اسالمی امام علی (ع) میدانند
(موسوی .)5 :1419 ،بعضی بر این موضوع تأکید داشتهاند و نوشتهاند که آن حضرت خانهای
در مدینه به نام این کار اختصاص داد و نام آن را «بیت المظالم» گذاشت و به مردم دستور داد
که شکایت و تظلم خود را در نامهای بنویسند و در آن بیندازند (قرشی )418 :1369 ،خلفای
پس از حضرت علی (ع) تا زمان مهتدی خلیفه عباسی نیز خود این مسئولیت را عهدهدار بودند
(ماوردی134-132 :1908 ،؛ نویری ،بیتا ،ج  .)268 :6البته برخی دیگر از محققان اسالمی در
بیان یک نوع قضاوت در زمان پیامبر اسالم (ص) برآمدند و از آن به «قضا المظالم» یاد کردند
که مورد کاربرد آن رفع اختالفات قضایی بین مردم و برگزیدگان و بزرگان حکومتی بوده و
رفتهرفته به دیوان مظالم شهرت یافت (ماوردی.)98-97 :1908 ،
آنچه میتوان گفت این که احقاق حق از طریق دیوان مظالم و رسیدگی پژوهشی ،مبتنی بر
اخالق حقوق محور د ر دستگاه قضا و ادای تکلیف در قبال حقوق دیگرانی است که مورد ظلم
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واقع شدهاند و نمونههای آن در تاریخ تشکیالت اسالمی فراوان است .حضرت علی (ع) در
نامهای خطاب به فرمانداران والیات و مأموران ،پس از آن که یادآور میشود هر آنچه را که
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الزم است سپاهیان انجام دهند به آنان متذکر شده است ،میفرماید« :من مراقب کارهای سپاه
اسالم هستم .اگر ستمی به شما رفت به من گزارش کنید و اگر از سرباز و افسری ،دشواری و
مشکلی به شما رسید که جز با یاری و کمک من توان جلوگیری از آن را نداشته باشید ،مرا
آگاه سازید تا با یاری پروردگار او را از کار برکنار سازم» (نهجالبالغه ،نامه  .)40حضرت علی
(ع) در جایی دیگر خطاب به مالک اشتر به عنوان یک حاکم اسالمی در ضرورت گوش دادن به
تظّلمات مردم ،میفرماید« :بخشی از اوقات خویش را به بررسی حال نیازمندان و دادخواهان
اختصاص ده و با آنان در یک مجلس بنشین و به خاطر خدایی که تو را آفریده است ،فروتن
باش و سپاهیان و پاسبانان و کارمندانت را از آنان دور بدار تا بی نگرانی و گرفتگی زبان و بدون
ترس و لرز با تو سخن گویند» (همان ،نامه  .)53امام علی (ع) در صورت مشاهده نقص قانون و
خیانت در امانت توسط کارگزارانش ،به شدت برخورد میکرد و آنها را بدون تسامح همراه با
ذلت و خواری از مقام و منصبشان عزل میکرد تا کسی جرئت سرپیچی از قانون را به خود راه
ندهد .و برخورد با ابن هرمه عامل حکومت بر بازار اهواز (تمیمی مغربی ،1385 ،ج ،)532 :2
نمونه بارز در این خصوص است .حضرت علی (ع) در جایی دیگر خطاب به مالک اشتر فرمودند:
« پیوسته مراقب یارانت باش و اگر یکی از آنها دست به خیانتی گشود که مراقبان پنهان تو،
همه بر آنها اتفاق داشتهاند به همان گزارشها بسنده کن و بدنش را کیفر ده و گریبانش را به
خاطر این کار ،بگیر و به خاک مذلت بنشان و داغ بر پیشانی و قالده ننگ و بدنامی بر گردن او
بِنِه» (نهجالبالغه ،نامه .)53
روزی به حضرت علی (ع) خبر دادند که یکی از کارگزاران او به نام منذر بن جارود عبدی که
فرماندار یکی از شهرها بود ،در مسئولیت خود ،مرتکب خالف و خیانت شده و حقوق مردم را
تضییع میکند .حضرت نامهای به او نوشت و او را مورد توبیخ و عتاب شدید قرار داد .قسمتی
از نامه حضرت به منذر چنین است« :به من خبر دادند که تو از پیروی هوا و هوس دست بر
نداشته و برای آخرت خودت چیزی باقی نگذاشتهای .دنیایت را با ویرانی آخرت آباد میسازی و
پیوندت را با خویشاوندانت به قیمت از دست دادن دینت برقرار میکنی .اگر از آنچه در مورد تو
به من گزارش شده درست باشد ،همانا شتر خانوادهات و بند کفشت از تو بهتر هستند! و کسی
که هم چون تو باشد نه شایستگی این را دارد که حفظ مرزی را به او بسپارند و یا کاری به

127

اخالق حرفهای قضا در تمدن اسالمی

وسیله او اجرا شود یا قدر و منزلت او را باال برند و یا در امانتی او را شریک نمایند و یا در
جمعآوری بیتالمال به او اعتماد کنند» (نهجالبالغه ،نامه .)71
عالوه بر آنچه آمد ،در تاریخ دادرسی اسالمی ،نمونههای فراوان دیگری نیز وجود دارد که هرگاه
در موردی حکم اول صحیح میبود ،نقض نمیشد وگرنه حکم ،مورد تجدیدنظر واقع شده و
نقص میشد.
حضرت علی (ع) به هنگام دادرسی در یمن به پروندهای رسیدگی کرده و بدان حکم داد.
دادباختگان از این رأی نزد پیامبر (ص) پژوهش خواستند .پیامبر به هنگام حجگزاری ،پس از
شنیدن دعوای پژوهشی و شکایت دادباختگان یمنی ،رأی حضرت علی(ع) را تأیید و ابرام
فرمود .اصل داستان چنین است :چهار تن از قبیلههای یمن به شکار شیر رفتند .شیر به درون
چاه یا آبگیری افتاد .یکی از آن چهار تن لغزید و همین که میخواستند به درون چاه فرو افتد،
دیگری را گرفت .دومی خم شد و سومی را گرفت و همین گونه سومی چهارمی را گرفت ،ولی
سرانجام هر چهار شکارچی به درون چاه فرو افتادند و خوراک شیر ژیان شدند و جان سپردند.
قبیلههای سه شکارچی آخری از قبیله شکارچی نخست خونبها خواستند .قبیله شکارچی اول
پاسخ دادند که آمادهاند خونبهای یک تن از سه تن کشته را بپردازند ،زیرا وابسته آنها
(شکارچی اول) تنها به یکی چنگ زده و یک تن را گرفت است  .این کشمش نزدیک بود به
یک درگیری و پیکار خونین بیانجامد .دعوا پیش حضرت علی (ع) آوردند .علی (ع) فرمان داد
تا همگی کسانی که درگیر قضیّه بودند ،بیدرنگ دست از پیکار بردارند و تصمیم موقتی او را
بپذیرند تا نزد پیامبر روند .آنان پیشنهاد علی (ع) را پذیرفتند .علی (ع) پس از شنیدن خواسته
دو سوی دعوا ،دستور داد تا همگی خونبهای کامل چهار تا کشته را روی هم بریزند و سپس
تصمیم گرفت که به ورثه زیرترین کسی که در چاه فرو افتاده یک چهارم؛ و به نفر دوم؛ یک
سوم ،و به آخرین نفر تمام مبلغ پرداخت شود .دو سوی دعوا به این تصمیم علی (ع) تن دادند
و به هنگام حج ،قّصه نزد پیامبر آوردند .پیامبر اسالم (ص) تصمیم قضایی علی را تائید و ابرام
فرمود (کلینی ،1407 ،ج .)287 :7
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نمونه دیگر :روایت شده که دو تن نزد پیامبر (ص) آمدند .یکی از آن دو گفت :من درازگوشی
دارم و این مرد گاوی ماده .گاوه ماده این مرد ،درازگوش مرا کشته است .پیامبر به ابوبکر
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فرمود :میان این دو کس دادرسی کن! ابوبکر گفت  :چهارپایان مسئولیت ندارند .پیامبر به عمر
فرمود :میان این دو دادرسی کن! عمر همان گفت که ابوبکر گفته بود .سپس پیامبر (ص) به
علی(ع) فرمود :میان این دو مرد دادرسی کن! آنگاه علی (ع) (رو به آن دو کرد و) فرمود :آیا
این دو چهار پا باز بودند؟ گفتند  :نه! علی (ع) فرمودند :هر دو بسته بودند؟ گفتند :نه! علی (ع)
پرسیدند :آیا ماده گاو بسته و درازگوش باز بود؟ گفتند :نه .علی (ع) فرمودند :آیا درازگوش
بسته و مادّه گاو باز بود؟ پاسخ دادند :آری! علی (ع) فرمودند :دارنده مادّه گاو مسئول است
(ماوردی ،1391 ،ج .)388-387 :2
به هر حال آنچه در دیوان مظالم میگذشت رسیدگی پژوهشی و دادخواهی از مظلوم بود که
در تاریخ اسالم ،قُضّات شریف بنا به وظیفهای که داشتند ،بدان همت میگمارند ،و در این راه
از حقوقدانان ،فقها و قُضّات دیگر در مسائل دشوار کمک میگرفتند .به عنوان نمونه نورالدّین
محمود زنگی (م569/ق) جلسه مظالم سوریه را به تن خویش اداره میکرد و حقوقدانان و
قُضّات در مسائل دشوار و تردیدآمیز ،یاریگر او بودند .وی به همه پروندهها در روز رسیدگی
میکرد .در یکی از نشستهای مظالم ،نورالدّین حکم تخلیه ساکنان مَعَرَّةُ النُّعمان را از
زمینهای شان ،که به انگیزه نپرداختن مالیات (عُشریّه) صادر شده بود ،نقض کرد و دستور داد
تا اهالی رانده شده کرانه رودخانه به زمینهای خود بازگردند (ساکت 368 :1382 ،به نقل از
عبدالرحمان بن عبداهلل ،المنهاج المسلوک فی سیاسۀ الملوک (قاهره.))1327 ،
در تاریخ سیستان آمده« :در روزگار فرمانروایی آلبویه ،عُبّاد (صاحب بن عُبّاد وزیر پاکنهاد و
مومن) به سیستان آمد و هر روز پنجشنبه مظالم کردی و هر حاجتی که از او بخواستندی تمام
کردی و عطا کردی و نیکویی کردی» (جمعی از نویسندگان.)95 :1314 ،
نمونه آخر ،داستان دادخواهی حَسّان بن ثابت -شاعر پیامبر (ص) -نزد خلیفه سوم است .میان
حَسّان و برخی از مردم کشمش و دعوایی نزد عثمان بن عُفّان مطرح شد .عثمان بر ضد حَسّان
دادرسی کرد .حَسّان نزد عبداهلل بن عباس آمد و از این رویداد شکایت کرد .ابن عباس ،پس از
شنیدن دعوای او ،به ،وی گفت :حق با توست ،ولی در دلیل آوردن راه نادرستی پیمودی اکنون
با من بیا! ابن عبّاس با حَسّان پیش عثمان آمد و درباره حقّانیّت حَسّان بر پایه مدارک و ادلّهای
که داشت به گفتو گو نشست .حقّ و راستی حَسّان برای خلیفه سوم آشکار شده و آنگاه به
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سود او دادرسی کرد و حکم قبلی را نقض نمود (قاسمی.)383-382 :1978 ،

گفتار چهارم :قاطعیت در قضاوت و برخورد با خاطیان
یکی از اصول مهم و مؤثر در تحقّق اخالق محور در قضاوت ،قاطعیت در دادرسی و برخورد با
کسانی است که به هر عنوانی عدالت قضایی را مورد خدشه قرار میدهند .یکی از آفات مهم در
قضاوت ،عدم قاطعیت در صدور و اجرای حکم به واسطه باندبازی ،ارتباطات فامیلی یا دوستی و
عدم برخورد با خطاکاران اعم از وکالء ،شهود و طرفین دعوا است .حضرت علی (ع) به مالک
اشتر سفارش میکند از میان مردم کسی را برای قضاوت انتخاب کن که پس از آشکار شدن
حقیقت ،در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد ،کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و
چربزبانی او را منحرف نسازد (نهجالبالغه ،نامه .)53
رسول خدا (ص) وقتی به کرسی قضاوت مینشست ،بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه و
قدرت طرفین دعوا به عدالت بین مردم قضاوت میکرد .شیوه او تا جای ممکن نصیحت و
توصیه به رعایت حال طرفین بود و گاهی از مالی که نزد خود داشت برای ختم دعوا استفاده
میکرد .اما وقتی برای او جرمی اثبات میشد ،سر سوزنی درنگ و تخفیف در کار نبود.
رسول خدا (ص) در اجرای قانون بسیار جدی و قاطع بود ،به گونهای که وقتی از ماجرای
سرقت فاطمه مخزومیه آگاه شد ،به وساطت اسامه بن زید مبنی بر گذشت از کیفر سارق
گوش نکرد و فرمود« :هالکت و نابودی اقوام پیشین به این علت بود که قانون خدا را درباره
اشراف اجرا نمیکردند .سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست اگر فاطمه دختر محمد
چنین مرتکب شده بود ،دستش را قطع میکردم» (قطیبی مصری ،1305 ،ج .)456 :9
حضرت امام علی (ع) فرمودند :حاکم باید امر خدا را بر همه مردم ،چه دور چه نزدیک اجرا
کند (مجلسی دوم ،1403 ،ج .)254 :27
نجاشیِ شاعر -قیس بن عمرو -یکی از دوستان امام علی (ع) بود که در جنگ صفّین حضور
فعّال داشت و برای تقویت روحیه سربازان امام اشعار حماسی میخواند .روز اول ماه رمضان در
حالی که از کنار خانه «ابی سمّال» میگذشت ،آن شخص وی را دعوت به کباب و شراب نمود
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و نجاشی نیز پذیرفت .در اواخر روز ،شراب اثر خود را گذاشت و صدایشان به عربده بلند شد.
همسایهها به حضرت علی (ع) جریان را گزارش دادهاند و مأموران فوراً خانه ابی سمّال را
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محاصره کردهاند .او چون راههای فرار را میدانست ،گریخت ولی نجاشی دستگیر شد .حضرت
دستور داد تا  80ضربه شالق بر او زدند ،سپس  20ضربه دیگر نیز اضافه شد .نجاشی گفت :یا
امیرالمؤمنین ،حدّ شراب را میدانستم ولی بیست ضربه اضافی برای چیست؟ حضرت فرمود:
برای آن که جرئت کردی تا حرمت ماه رمضان را بشکنی (ثقفی ،1410 ،ج .)367-366 :2
قاطعیت امام علی (ع) در قضاوت به حدی بود که وقتی به او خبر دادهاند که دخترش با اجازه
کلیددار بیتالمال ،گلوبندی را تنها برای روز عید فطر به عاریت گرفت ،بر سر کلیددار
بیتالمال فریاد کشید و گلوبند را به بیتالمال باز گرداند ،آنگاه خطاب به دخترش فرمود :اگر
اجازه نمیگرفتی ،دست تو اولین دستی بود که در بنیهاشم قطع میگردید (حرّ عاملی ،بیتا،
ج .)521 :18
سهولت قضاوت و سرعت اجرا و حذف تشریفات و تعقیداتی که موجب فوت وقت و از دست
رفتن فرصت و ضرر اطراف دعوا و بیاثر شدن قضاوت و اجرای حدود در جامعه میشود ،یکی
از مهمترین اصول قضاوت نزد امام علی (ع) است .حضرت علی (ع) فرمودند« :در اجرای حدود
هیچ مهلتی روا نیست» .وی همواره قُضات را فرمان میداد که در ستاندن حقوق مردم از
کسانی که امروز و فردا میکنند و حقوق دیگران را به تأخیر میاندازند ،شتاب کنند .حضرت
علی (ع) به شریح فرمود :بر قدرتمندان توانگری که در ادای اموال و حقوق مردم کاهلی کرده و
آن را به تأخیر میاندازند ،نظارت کن و حقوق مردم را از آنان بگیر و اگر ملک و خانهای دارند،
بفروش و حقوق مردم را ادا کن ،از پیامبر شنیدم که میفرمود« :مطل المسلم الموسر ظلم
للمسلم»؛ امروز و فردا کردن مسلمان توانگر نسبت به پرداخت حقوق مردم ،ظلم به مسلمانان
است (کلینی ،1407 ،ج .)412 :7
امروزه قاطعیت به منزله یکی از چهار الگوی رفتار ارتباطی مورد توجه روانشناسان قرار گرفته
است .رفتار قاطعانه از چهار مؤلفه ترکیب میشود؛ صداقت ،صراحت ،احترام اصیل متقابل و
استقالل .یعنی اقتدار توأم با صمیمیت که میتواند الگوی اخالق حرفهای باشد .به بیان دیگر
اخالق حرفهای قاضی امروزه اقتضا میکند که با کمال قاطعیّت و به دور از ترس و
محافظهکاری و مصلحتاندیشی همراه با صداقت و صراحت و خیرخواهی ،تضمین کننده
آزادی ،آبرو و امنیت مردم باشد و بسیاری از نابسامانیها ،بیعدالتیها و بینظمیها را بزداید .از
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اینرو یکی از نکات بارز در تاریخ قضاء اسالمی ،برخورد و عزل قاضیان خاطی و کسانی بود که
به اخالق حرفهای قضا پایبند نبودند.
نظامی عروضی سمرقندی از عزل یک قاضی در ایران اسالمی چنین مینگارد« :صاحب کافی
اسماعیل بن عُبّاد الرازی وزیر شاهنشاه بود و در فضل ،کمالی داشت .و قاضی بود به قم از
دست (طرف) صاحب ،که صاحب را در نَسک و تقوایِ او اعتقادی بود راسخ ،و یکیک بر خالف
این ،از وی خبر میدادند و صاحب را دستور نمیآمد ،تا از ثِقاتِ اهل قم دو مقبول القول گفتند
که زمان خصومت که میان فالن و بهمان بود ،قاضی پانصد دینار رشوت بستند .صاحب را
عظیم ،مُستَنکَر آمد به دو وجه؛ یکی از کثرتِ رشوت و دوم از دلیری (بیمباالتی) و بیدیانتی
قاضی .حالی قلم بر گرفت و بنوشت« :بسم اهلل الرّحمن الرحّیم .اَیّها القاضی بِقُم! قد عَزَلناک
فَقُم!» (عروضی سمرقندی)30 :1339 ،
در دوره عباسیان ،مرجع پژوهش و شکایت از قُضّات ،شخص خلیفه بغداد بود .در پی
شکایتهایی که مردم مصر از بدرفتاریها و قانونشکنیهای ابن ابی اللیث قاضی ( 241ق855/
م) به متوکل عباسی بردند ،خلیفه دستور داد تا قاضی و یاوران (اعوان و دستیاران) او را زندانی
کردند و دارایی آنان را گرفتند .سپس فرمان خلیفه به آزادی خاندان عبدُالحَکَم و زکرّیا و ابن
هالل ،که به دستور ابن ابی اللّیث زندانی شده بودند ،به مصر رسید .دیری نگذشت که خلیفۀ
بغداد فرمان داد موی س رو روی و ریش قاضی بزهکار را تراشیدند و او را بر درازگوشی سوار
کردند و با نواختن تازیانه گرد شهر گردانیدند (کندی.)456 :1912 ،
عالوه بر آنچه آمد ،ممکن است طرفین دعوا یا شهود در جلسه دادرسی سبب اخالل در نظم
جلسه و تعدّی به حقوق دیگران شوند و یا در مواردی دیگر ،وکیل یا کارمندان نهاد قضا (مانند
منشی ،کاتب و  )...انحراف و خطایی در کارش داشته باشد ،در این صورت وظیفه قاضی این
است که با این گونه افراد مقابله و برخورد نماید تا بدین وسیله حقوق دیگران پایمال نشده و
ناحقّان بیجهت دارایی بال جهت به دست نیاورند.
به نظر ف قها هرگاه یکی از طرفین دعوا در مجلس قضا بر قاضی یا بر شاهد یا بر طرف دیگر
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دعوا یا بر دیگری (شخص ثالث) تعّدی کند و یا بی ادبی نماید و یا موجب اذیت و آزار
دیگران شود به گونهای که این تعدّی و بیادبی بر وجه حرام باشد به اینکه شاهد را تکذیب

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانیپیشرفت

کند یا به قاضی نسبت تمایل و جانبداری از یکی از طرفین دعوا یا جور و ستم و ظلم بدهد و
مانند آن ،قاضی موظّف است او را از این عمل منکَر و بد نهی کند و با رفق و مدارا خطایش را
به او بفهماند ،پس اگر دوباره مرتکب شد ،او را منع کرده و جلویش را میگیرد و اگر باز هم
مرتکب شد او را بر حسب حالش و در حدّ لزوم و شرعی تأدیب میکند (حلی ،1408 ،ج :4
66؛ مومن سبزواری ،1423 ،ج 669 :2؛ نجفی ،1404 ،ج ،)79 :40و نیز بر اساس آنچه که به
مقتضای اجتهاد او است از توبیخ و تغلیظ در قول و مانند آن عمل میکند (عاملی ،1413 ،ج
.)376 :13
توضیح مطلب اینکه اهانت و اخالل در جلسه دادرسی از سوی یکی از طرفین دعوا یا هر کس
دیگری مانند گواهان یا وکال یا حاضران نسبت به قاضی یا دیگران به هر نحو (مثالً نسبت
بیدادگری به قاضی یا دروغگویی به شاهد دادن) حرام است یا چنین نیست بلکه ادب را رعایت
نمیکند و شیوه متعارف گفتار یا کردار را بجا نمیآورد .اگر تعدّی به گونه حرام باشد ،نهی از
آن الزم است بر حسب مراتب نهی از منکر ،بر هر کس که در مجلس حاضر است ولی به
مقتضای ریاست و مدیریت قاضی ،به گونه واجب کفایی بر او ا ست که به این کار مبادرت ورزد.
اما اگر تعدی به گونه حرام نباشد ،مثالً بیادبی کرده یا مقررات و ضوابط الزم را رعایت نکرده،
قاضی باید به وی تذکر دهد که رعایت قوانین الزم است و اگر به قوانین و آداب آشنا نیست،
قاضی باید به وی آنچه الزم است ،بشناساند و اگر مراعات نکرد ،به مقتضای تشخیص قاضی
تأدیب میشود و اگر سرباز زد از دادگاه اخراج میگردد.
انجام همه این امور بر قاضی الزم است تا بتواند زمام محکمه را در دست بگیرد و نیز بتواند بر
حسب نوبت ،سخن همه را (از طرفین دعوا ،وکیل ،شهود و غیره) بشنود و حقوق همه رعایت
شود و از تداخل و آمیختگی و قطع کالم هر یک توسط دیگری جلوگیری کند تا حق روشن
شده و قاضی بتواند به حق و عادالنه حکم کند .چنین توانی برای قاضی ،غیر از علم و اطالع از
قوانین و احکام و آشنایی با قواعد مربوط به آیین دادرسی است ،بلکه گونهای از تجربه و مهارت
و ورزیدگی است که در سایه اخالق حرفهای قضا به دست میآید.
در تاریخ قضاء اسالمی ،برای اینکه قاضی بتواند نظم دادگاه را حفظ کرده و جلوی بینظمیها
را بگیرد دارای جِلواز و اَعوان بودند .جِلواز که در پارسی به پای کار و دامن بردار ترجمه شده-
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چنان که قبالً توضیحش گذشت -مأموران ویژهای بودند که نشست و برخاست طرفین دعوا،
تماشاگران و رعا یت سکوت و آرامش در دادگاه وظیفه آنها بوده است« .فقها بر آناند که جِلواز
یا صاحب المجلس از ابزارهای کار قاضی در دادگاه است که برای حفظ نظم و آرامش دادگاه
باالی سر قاضی میایستد و در دست خود تازیانه میگیرد تا منافق را ادب کند و گرونده
(کسی که این وَرو آن وَر میرود) را بترساند» (عرنوس.)128 :1965 ،
برای همین است که هرگاه کسی نظم دادگاه را بر هم میزد ،قاضی به جِلواز دستور میداد تا
او را از جلسه دادرسی بیرون کند و اگر الزم میدید ،فرمان میداد تا به وی تازیانه زنند
(کندی .)597 :1912 ،هر چند که بعدها به دلیل بدرفتاریها و سوءاستفادههایی که از
مأموران دادگاه و تازیانه (دِرّه) او دیده شد ،از سالهای پایانی سدة هفتم هجری (سیزدهم
میالدی) به این سو ،تازیانه از کفِ جلواز ستاندند .نویری مینویسد« :در روزگار ما (نویری)
استاد عالمه امام  ...تقی الدین ابوالفتح قُشَیری معروف به ابن دقیق العبد -خدای آمرزدش!-
نمایندگانِ خود را از نواختن با تازیانه ،در هنگامی که او قاضیالقضات سرزمین مصر بود،
بازداشت و میگفت :این ننگ نسل به نسل بازگو میشود .انگیزه این بازداشتن آن بود که
حدود سال 799ق (1394م) یکی از نمایندگان او در مسجد جامع یکی از شهرها ،بزرگی را به
تازیانه بسته بود و پس از زدن ولَت و پار کردن او ،گفته بود :تو را پیش پدر و پدرِ پدرت
میفرستم! آن مرد زادگاه و شهر خویش رها کرد و واگذاشت ،و چون این گزاره به گوش
قاضیالقضات رسید ،بر او گران آمد و نمایندگان خود را از تازیانه زدن باز داشت» (نویری،
بیتا ،ج .)262 :6
عالوه بر جِلواز ،قاضی دارای «اَعوان» (یاوران ،دستیاران ) بود .کار یاور (عَون) آن بود که یکی
از دو سوی پرونده (متهم یا خوانده) را به دستور قاضی به دادگاه احضار یا جلب میکرد.
یاوران ،همان کاری میکردند که پلیس قضایی انجام میدهد .برای همین بود که گاهی یک
پاسبان (شُرطی) کار یاور را انجام میداد .به یاورانِ دادگاه مأموران اجرایی (أَجریاء) نیز
میگفتند .باید یاوران را از میان مردم دیندار ،امین ،مورد اطمینان ،پاکدامن و برکنار از
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آزمندی برگزید (الحمویّ الشافعی.)109-108 :1402 ،
نکته قابل ذکر در پایان این گفتار این که از دیدگاه حضرت علی (ع) رعایت عدالت قضایی
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صرفاً منحصر در قاطعیّت صدور و اجرای احکام نیست ،بلکه در مواردی باید تالش کرد تا
انسانهای بزهکار بازسازی شوند ،توبه کرده و به فطرت سالم خویش باز گردند ،زیرا اجرای
حدود الهی نیز برای سالمسازی محیط زندگی است .یکی از اهداف مهم در مجازاتها ،اصالح
مجرم است نه این که هدف ،فقط اجرای خشونت مانند زندان ،شالّق و غیره باشد .چه بسا
کسانی که یک مرتبه مرتکب جرمی شده و مجازات میشوند ،قبح و زشتی جرم از نظرشان
رخت بر میبندد و نگرانی اولین مرتبه ارتکاب جرم در آنها دیده نمیشود .بنابراین ،توبه که
همانا بازگشت مجرم به خویشتن و تصمیم بر عدم ارتکاب آن در آینده است ،و نیز عفو نامبرده
میتواند تأثیر بیشتری از اجرای مجازاتها داشته باشد .البته این امر بر عهده قاضی و به
تشخیص او است که با توجه یا عفو ،مرتکب به دنبال جرم نمیرود.
روزی جوانی خدمت حضرت علی (ع)رسید و به عمل زشت لواط اعتراف کرد .امام علی (ع)
اقرار او را نادیده گرفت و فرمود :شاید ناراحت یا عصبانی شدهای .تا سه بار دیگر آن جوان
اعتراف کرد .حضرت فرمود :سه نوع مجازات وجود دارد :گردن زدن با شمشیر ،پرت کردن از
جای بلند و سوخته شدن در آتش؛ کدامیک را انتخاب میکنی؟ جوان گفت :آتش را تا از آتش
قیامت در امان بمانم .آنگاه هیزم آورده و آتش افروختند .وقتی شعلهها باال رفت و جوان آماده
شد تا با دیدگان گریان وارد آتش شود ،با خدای خود به مناجات پرداخت و از او طلب عفو و
بخشش گناهان و آزادی از آتش جهنم را مینمود .امام علی(ع) به گریه افتاد و اصحاب نیز
گریه کردند .امیرالمؤمنین(ع) خطاب به آن جوان فرمود :برخیز که فرشتگان آسمان را به گریه
انداختی ،و بدین وسیله او را عفو فرمود (کلینی ،1407 ،ج .)201 :7
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فصل پنجم :مسئولیتپذیری در قبال دیگران
بدون شک طبیعت قضاوت عادالنه و بر اساس مبانی اسالمی ،دغدغه زیادی نسبت به احقاق
حقوق مردم ،خدمترسانی به آنان و برقرارى عدالت دارا میباشد .برای رسیدن به این مطلوب،
نمیتوان نقش مسئولیتپذیری و نظارت در کارها را انکار نمود ،بلکه مسئولیتپذیری و بازرسى
در کارها ،وظیفهای بسیار خطیر و اساسى در مراحل قضاوت و در حقیقت بررسی وضعیت
موجود جهت رسیدن به وضعیت مطلوب است .بر این اساس با توجه به اینکه مسئولیتپذیری
و نظارت و بازرسی از شاخصههای مهم اخالق حرفهای قضا است و به عنوان شرط تحقق اهداف
مطلوب در قضاوت شمرده میشود ،در این فصل به تبیین مسئولیتپذیری ،نظارت و بازرسی
در کارها در طی دو گفتار پرداخته میشود.

گفتار اول :مسئولیتپذیری و پاسخگویی نسبت به صاحبان حق
بر اساس تقدّم تکلیف بر حق ،انسان موجودی مسئول است و همواره در قبال وظایفی که بر
عهدة او است ،باید پاسخگو باشد .خداوند میفرماید« :إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ
کانَ عَنْهُ مَسْؤُالً» (اسراء ،آیه )36؛ همانا گوش و چشم و دل همگی مسئولاند (و در برابر
کارهایی که انجام دادهاند ،از آنها سؤال میشود) رسول خدا(ص) نیز به عنوان یک قاعده کلی
فرمودند« :انّی مسئول و انّکم مسئولون» (عیاشی ،1380 ،ج 4 :1؛ متقی الهندی ،1409 ،ج :5
289؛ اربلی ،1384 ،ج 49 :1؛ شوشتری.)180 :1367 ،
در قرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که اهمیت مسئولیتپذیری و وظیفهشناسی را برای
انسان بیان کرده است؛ به عنوان مثال قبول مسئولیت در قرآن ،به بار سنگین تشبیه شده
است .خداوند در قرآن میفرماید« :وَ الَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( »...سوره انعام ،آیه 164؛ سوره
فاطر ،آیه 18؛ سوره اسراء ،آیه 15؛ سوره زمر ،آیه 7؛ سوره نجم ،آیه )38؛ هیچ گناهکاری بار
گناه دیگری را بر دوش نمیکشد .در این آیه که جمعاً پنج مرتبه در قرآن تکرار شده است،
«وزر» به معنی سنگین است و در برخی از تفاسیر به معنای «گناه» و «مسئولیت» نیز آمده
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است .خداوند در این آیه ما را به این معنا رهنمون میشود که بار سنگین مسئولیت را احدی
جز خود انسان بر دوش نمیکشد و در روز رستاخیز هر کس مسئول پاسخگویی به اعمال
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خویش است (مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان ،1353 ،ج  .)224 :18خداوند در وصف
مؤمنان میفرماید« :اِنَّما المُؤمِنونَ الّذینَ اِذا ذُکِرَ اهللُ وَجِلَت قُلوبُهُم» (انفال ،آیه )2؛ مؤمنان
کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد.
«وجل»؛ همان حالت خوف و ترسی است که سرچشمه آن گاهی به خاطر درک مسئولیتها و
احتمال عدم قیام به وظایف الزم در برابر خدا میباشد که این حالت به عنوان یکی از صفات
مؤمنان ذکر شده است (مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان ،1353 ،ج )86 :7
مسئولیتپذیری انسان که به دلیل خودآگاهی و اختیار او است ،نوعی رفتار اخالقی است که
همراه با الزام بوده و تعهدآور است .مسئولیتهای اخالقی به سه صورت است؛ یا به صورت
اخالق فردی است که هر فردی صرفنظر از شغل و کارش ،نسبت به رفتارهای خود در قبال
خود ،خانواده و جامعه دارای مسئولیت است ،به این معنا که هر فردی به عنوان شخص
حقیقی ،صرفنظر از کارش ،در مورد رفتارهای خود در قبال خود ،خانواده و جامعه مسئول
است و باید پاسخگو باشد .تالش در جهت کسب مکارم و فضائل ،برآوردن حاجت دیگران،
متابعت از حق و مالزمت با آن ،پرداخت حقوق دیگران ،استفاده بهینه از نعمتهای الهی،
رعایت حقوق دوستان و والدین و فرزند ،توجه به مشکالت جامعه و کمک به مردم ،از موارد
مسئولیتهای فردی است که در نهجالبالغه به آنها اشاره شده است (نهجالبالغه ،نامه  53و
حکمتهای  98و  134و  244و  257و 330و  339و .)446
صورت دیگر اخالق شغلی است که هر فردی با توجه به شغل و حرفهای که دارد ،دارای
مسئولیتهای اخالقی خاصی است؛ مانند مسئولیتهای اخالقی یک پزشک ،وکیل ،قاضی و
معلم .از دیدگاه امیر المومنین (ع) ،در هر شغل و حرفهای بایدها و نبایدهای خاصی وجود دارد
که از آن جمله است :مسئولیت علما در نشر علم و دانش ،مسئولیت کارمندان در رعایت تقوای
الهی و اطاعت از خدا و ادی امامت و مردمداری ،مسئولیت مدیران و کارگزاران در حمایت از
دین خدا و مقابله با غرور و سرکشی گنهکاران و دفاع از حدود و ثغور ممکلت اسالمی و فروتنی
در برابر مردم ،مسئولیت سرمایهداران در کمک به فقرا و ادای حقوق آنان (نهجالبالغه ،خطبه
 105و نامههای  26و  46و حکمتهای  328و .)478
صورت سوم به صورت اخالق حرفهای در ارتباط با دیگران و در مجموعه سازمان و نهاد است
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که بر اساس اصل «شما حق دارید و من تکلیف» شکل میگیرد و ناظر بر مسئولیت افراد به
عنوان اشخاص حقوقی است (قراملکی )107-97 :1382 ،و این غیر از مسئولیتهای فردی و
شغلی است که در آنها بر مسئولیت افراد به عنوان شخص حقیقی تأکید میشود.
بر اساس اصل مزبور ،انسان فقط به انجام تکالیفی که در قبال دیگران دارد ،میاندیشد و احقاق
حق خود را در سایه رعایت حقوق دیگران که طرف ارتباط با او هستند ،میداند .امام سجّاد
(ع) میفرماید :بدان که خدای عزّوجلّ را بر تو حقوقی است که در هر جنبشی که از تو سر
میزند و هر آرامشی که داشته باشی و یا در هر حالی که باشی یا در هر منزلی که فرود آیی یا
در هر عضوی که بگردانی یا در هر ابزاری که در آن تصرّف کنی ،آن حقوق اطراف تو را فرا
گرفته است .بزرگترین حقّ خدای تبارک و تعالی همان است که برای خویش بر تو واجب
کرده؛ همان حقّی که ریشه همه حقوق است (ابنبابویه.)674 :1362 ،
امام سجّاد (ع) نمیفرماید تو بر گردن دیگران حقّی داری که آنها باید در مورد تو رعایت کنند
بلکه میفرماید ؛ حقوقی تو را احاطه کرده؛ یعنی حقوقی که دیگران بر گردن تو دارند و تو باید
از عهده آنها برآیی .لذا اسالم دینی تکلیفگرا است و اصوالً دینداری بدون مسئولیتپذیری و
تعهّد معنایی ندارد.
امام صادق (ع) فرمودند« :حقوق دیگران را بر عهده نگیرید ولی هر گاه بر عهده شما الزم شد،
در ادای آنها بردبار باشید» (بروجردی ،1386 ،ج  .)869 :23امام جواد (ع) فرمود« :خداوند در
روز قیامت در مورد هر چیزی که وظیفه انسان است ،به دقت سؤال میکند» (مجلسی دوم،
 ،1403ج  .)105 :50در روایتی از رسول خدا (ص) نقل شده که حضرت فرمودند« :خداوند
متعال از هر کسی که مسئولیتی بر عهده اوست ،بازخواست میکند که آیا به مسئولیت خود،
نیکو عمل کرده یا آن را ضایع کرده است» (متقی الهندی ،1409 ،ج .)16 :6
حضرت علی (ع) در خطبه  216با بیانی زیبا به مسئولیتهای اخالق حرفهای حاکمان و
کارگزاران که مبتنی بر نگرش کلگرایانه و سیستمی است ،اشاره کرده و میفرماید« :شما در
برابر من به عنوان سرپرست حکومت وظایفی دارید و من نیز در برابر شما به عنوان حاکم
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وظایفی دارم و حقّی بر کسی واجب نمیشود مگر این که همانند آن را انجام دهد .اگر
طرفین به وظایف و مسئولیتهای خود عمل کنند ،حق در آن جامعه عزّت مییابد و راههای
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دین پدیدار و نشانههای عدالت بر قرار و سنت پیامبر (ص) پایدار میشود .پس روزگار اصالح
میشود و مردم به تداوم حکومت امیدوار میشوند و دشمن در آرزوهایش مأیوس میگردد».
مسئولیتپذیری از چنان اهمیتی برخوردار است که در بسیاری از تفاسیر از امانت الهی ،به
همان تعهّد و قبول مسئولیت یاد شده است و علّت اینکه این امانت عظیم ،به انسان سپرده شد
این بود که او این قابلیت را داشت و میتوانست والیت الهی را پذیرا گردد؛ یعنی در جاده
عبودیت و کمال بهسوی معبود الیزال سیر کند (مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان،
 ،1353ج )409 :17؛ چنانکه خداوند در قرآن میفرماید« :اِنّا عَرَضنا االَمانَۀَ عَلَی السَّماوَاتِ
وَاالَرضِ وَ الجِبالِ فَاَبَینَ اَن یَحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنهَا وحَمَلَهَا االِنسَانُ اِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً»
(احزاب ،آیه )72؛ ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم آنها از حمل آن ابا
کردند و از آن هراس داشتند امّا انسان ،آن را بر دوش کشید ،او بسیار ظالم و جاهل بود.
مسئولیتپذیری در لسان روایات نیز همواره از اهمیت باالیی برخوردار بوده است .اگر فردی
مسئولیتی را میپذیرد ،باید به خوبی وظیفهشناس باشد و به وظیفهاش خوب عمل کند و بعد
از انجام وظیفه به امور دیگر بپردازد .امام رضا (ع) در این مورد میفرماید :ای بسا نعمتی که به
من برسد ،آرام نمیگیرم تا هنگامی که بدانم وظیفهام را در برابر آن نعمت ادا کردهام آنگاه
خوشایند من خواهد شد (طبرسی .)273 :1403 ،در اندیشه اسالمی توانایی و مسئولیت ذاتی
مبنای مسئولیت و تکلیف بوده و تنها کسانی موظف و مجازند برای تصدّی پست یا مقامی
اقدام نم ایند که توانایی و شایستگی انجام آن را در خود احساس کنند .حضرت علی (ع) در
عهدنامه مالک اشتر در مقام بیان ویژگیهای عمومی کارگزاران میفرماید:
اینان باید اهل تجربه ،نجابت ،از خانوادههای ریشهدار و شایسته و از پیشتازان در پذیرش اسالم
باشند ،چرا که از نظر اخالقی برتر ،در آبروی سالمتر و دارای حرص و طمع مادی کمتریاند و
به فرجام کارها هم بهتر میاندیشند (نهجالبالغه ،نامه .)53
همچنین انتخاب راه درست حتی در بدترین شرایط از مهمترین وظایف مقام مسئول است؛
بدین معنی که در هر شرایطی و مکانی مدیر باید فقط راه درست را انتخاب کند و پیش برود
حتی اگر او را مسخره کردند یا در مورد او اشتباه فکر کردند .در همین رابطه یونس از امام رضا
(ع) نقل میکند که میفرمایند :ای یونس اگر یک سنگ گرانبها مثل دُرّ ،در دست تو باشد و
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مردم بگویند پشکل است و اگر پشکل باشد و مردم بگویند دُرّ است چه میکنی؟ آیا سود و
زیانی بر تو دارد؟ گفتم که :نه ،امام رضا (ع) فرمود :این چنین است که اگر بر صواب و راه
درست بودی و امام تو از تو خوشنود باشد ،مردم هر چه بگویند به تو ضروری نمیرساند و تو
پابرجا باش (کَشی .)487 :1348 ،با توجه به اینکه ائمه اطهار (ع) دین خدا و راه و رسمی که
خدا برای انسانها تعیین کرده است را آموزش و نشر میدهند میتوان گفت در این روایت
وقتی امام رضا (ع) میفرمایند امام باید راضی باشد مقصود همان خداوند است زیرا آنها راه و
روش خداوند را نشر میدهند .پس این روایت نیز انگیزهای الهی را در مدیریت منتشر میکند؛
بدین گونه که مدیر باید در هر شرایطی فقط راه درست را انتخاب کند تا هم پابرجا باشد و هم
خداوند و امام (ع) از او راضی و خوشنود باشند.
نوع نگرش به جایگاه و منصب میتواند از جایگاه ویژهای برخوردار باشد ،اصوالً نگرش امانتی در
پذیرش منصب و مسئولیت و قاعدهای فراگیر در بینش اسالمی و قرآنی است؛ چرا که در
منطق دینی همه نعمتها ودایع و امانتهای الهیاند و بدون شک قضاوت نیز به عنوان یک
نعمت الهی ودیعهای در دست حاکم اسالمی تلقی میگردد.
امام علی (ع) در نامهای خطاب به اشعث بن قیس (استاندار منطقه آذربایجان) میفرماید:
«کاری که به عهده توست نان خورش (طعمه) نیست؛ بلکه امانتی است بر گردنت .آن که تو را
بدان گمارده ،نگهبانی از امانت را به عهدهات گذارده ،تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت
فرمایی ،و بیدستور به کاری دشوار درآیی» (نهجالبالغه ،نامه .)5
آن حضرت همچنین در هنگام بازخواست به یکی از کارگزاران خود مینویسد:
«درباره تو خبری به من رسید که اگر چنان کرده باشی پروردگار خودت را به خشم آورده
باشی ،امام خویش را نافرمانی کرده ،و امانت خود را ازدست دادهای» (همان ،نامه .)40
وجود چنین نگرشی نسبت به ماهیت منصبهای خطیری چون قضاوت ،در اسالم باعث
میشود از یک سو با عنایت به آنچه در خصوص وظائف امین و شرایط امانتداری آمده است،
در هنگام کشف مصداق قاضی به لزوم این شرایط در شخص قاضی و یا سایر مقامات خطیر
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توجه داشت و از سوی دیگر قاضی پس از انتخاب با عنایت به مسئولیتی که بر دوش دارد و
بازخواست الهی که در صورت تعدی یا تجاوز متوجه او خواهد بود ،در شیوه اعمال قضاوت
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خود کمال دقت و توجه را داشته باشد.
در مدیریت اسالمی ،با توجه به اینکه انگیزه الهی در آن است ،شخص مسئول برای بر طرف
کردن مشکالت و ناراحتیهای دیگران ،نهایت تالش خود را باید به کار گیرد است .امام رضا
(ع) میفرمایند  :هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید ،خداوند در روز قیامت اندوه
را از قلبش برطرف سازد (کلینی ،1407 ،ج .)268 :3
این مورد از انجام وظیفه باالتر و فراتر است و انسانیت در این مورد معنا پیدا میکند بدین گونه
که حتی اگر مدیر وظیفهاش را به طور کامل انجام دهد باز هم طبق سخن امام رضا (ع)
میتواند کمکهای بسیار دیگری در راه اهداف خود و اهداف معنویاش انجام دهد؛ یعنی در
بحث مدیریت باز هم بر طرف کردن مشکالت دیگران ارزش واال دارد که میتوان آن را از کالم
امام رضا (ع) دریافت.
توجه به آخرت و آخرتگرایی که در متون دینی توجه زیادی بدان شده ،در حقیقت در راستای
توجه به اصل مسئولیتپذیری در رعایت حقوق دیگران و تصحیح رفتار ارتباطی با دیگران بر
اساس اخالق حقوق محور است .امام جواد (ع) از حضرت علی (ع) نقل میکند که فرمود:
«بئس الزّاد الی المعاد العدوان علی العباد» (قمی ،بیتا ،ج )383 :2؛ بد توشهای است برای سفر
قیامت ،ستم کردن بر بندگان خداوند .در حدیثی دیگر امام جواد(ع) فرمودند« :به خدا قسم،
خداوند در روز قیامت در مورد هر چیزی که وظیفه انسان است ،به دقت سؤال خواهد کرد»
(مجلسی دوم ،1403 ،ج .)105 :50
وانگهی با توجه به این روایات ،پاسخگویی ارتباط تنگاتنگی با مسئولیت انسان نسبت به حقوق
دیگران پیدا میکند .از اینرو میتوان گفت که پاسخگویی یعنی مسئولیتپذیری و پاسخگو
یعنی انسان مسئول و مسئول یعنی پاسخگو ،زیرا پاسخگویی نوعی فرمانبرداری ،اطاعت امر و
اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی است که بر عهده دارند و برای شخص ایجاد تعهد
میکند .در واقع میتوان گفت که عنصر اصلی مسئولیتپذیری ،همان پاسخگویی است؛ یعنی
اصالت دادن به حقوق دیگران که در سایه تقوا و باورهای دینی به دست میآید .به همین دلیل
است که از دیدگاه حضرت علی (ع) در نظام اسالمی ،مدیریتها باید به کسانی واگذار شود که
در بُعد اندیشه و عمل ،اسالم را قبول داشته و تابع فرامین الهی ،سنّت نبوی و ائمّه معصومین
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(ع) باشند (نهجالبالغه ،نامه .)38
بدون تردید در تحقق کامل مسئولیتپذیری ،آشنایی با شیوه پاسخگویی بسیار مهم است.
حضرت علی(ع) فرمودند« :از جمله نشانههای فضل و کمال انسان ،پاسخ مناسب و به موقع در
قبال حقوق دیگران است» (محمدی ریشهری ،1379 ،ج  .)182 :2از این رو ،در روایات
اسالمی تأکید شده که اوالً :در پاسخ دادن سعی شود شرایطی فراهم آید تا افراد بتوانند بدون
دغدغه و ترس ،درخواستها و مشکالتشان را به راحتی با مسئوالن در میان نهند و پاسخ
مناسب دریافت دارند .حضرت علی (ع) به مالک اشتر میفرماید« :روزِی اینان را فراخ دار و از
رسیدگی به کارشان دریغ مدار و روی ترش بدانان میار .بخشی از وقت خود را خاصّ کسانی
کن که به تو نیاز دارند .خود را برای آنان فارغ دار و در مجلس عمومی بنشین و در آن مجلس
در برابر خدایی که تو را آفریده ،فروتن باش و سپاهیان و یارانت را که نگهباناند یا تو را
پاسبانان ،از آنان بازدار ،تا سخنگوی آن مردم با تو گفتوگو کند بیدرماندگی در گفتار ،که من
از رسول خدا (ص) بارها شنیدم که میفرمود« :هرگز امتی را پاک از گناه نخوانند که در ان
امّت ،بیآنکه بترسند و در گفتار در مانند ،حق ناتوان را از توانا نستانند» (نهجالبالغه ،نامه .)53
ثانیاً :پاسخگویی عالوه بر صداقت و صراحت ،با خوش خُلقی ،خوشرویی ،مهر و محبت همراه
باشد نه با تبختر و تکبّر .از دیدگاه موالی متقیان علی (ع) حُسن خلق ،اساس همه نیکیها و
سبب بهرهوری در کارها است (محمدی ریشهری ،1379 ،ج  .)138 :3انسان مؤمن ،اهل
معاشرت و مهر و محبت است و کسی که با دیگران اُلفت نگیرد ،خیری در او نیست (کلینی،
 ،1407ج .)163-162 :3
شیخ محمدباقر کمره ای در شرح اصول کافی ذیل احادیث مربوط به خویش خُلقی گوید:
« مقصود از خوش خُلقی در روایات ،عبارت است از اظهار مهر و مالطفت و خوشنظری و
خیرخواهی برای عموم معاشران از اهل هر مذهب و کیشی باشند و این خوشنظری و اظهار
مهر و محبت به جا ،به هیچ وجه با وظایف خاصی که در هر مورد و به هر کس وارد است،
منافات ندارد» (همان).
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ثالثاً :کارگزاران و زمامداران در مقام عمل پاسخگو باشند .پاسخگویی در عمل؛ یعنی قبل از
این که دیگران را به احساس مسئولیت ،وقتشناسی ،ساده زیستی ،دقت در کار ،اخالق نیکو
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و رعایت حقوق دیگران تشویق کند ،خود عامل به آن بوده و رفتارش در مقام عمل ،پاسخگو
باشد .امام باقر (ع) فرمود« :پرافسوس ترین مردم در روز قیامت کسی است که عمل عدالتی را
وصف کند (و در پاسخ دادن زیبا و نیکو سخن گوید) ولی خودش خالف آن عمل کند» (فیض
کاشانی ،1415 ،ج  )326 :4از این رو ،حضرت علی (ع) فرمودند« :ای مردم! به خدا سوگند من
شما را به هیچ طاعتی وادار نمیکنم مگر این که پیش از آن ،خود بدان عمل کردهام و از
معصیتی شما را باز نمیدارم جز این که قبل از آن ترکش کردهام» (نهجالبالغه ،خطبه .)175
با توجه به آنچه آمد ،قاضی با نظر به اهمیت کارش ،بیش از هر کس موظف است که به اخالق
حرفهای خود در امر قضاوت ،یعنی مسئولیتپذیری و پاسخگویی نسبت به صاحبان حق عمل
کند .یکی از مهمترین این موارد ،آن است که قاضی همواره خیرخواه مردم و به ویژه طرفین
دعوا باشد و آنچه که حق و به مقتضای عدالت است ،بدان حکم کند .از این رو فقها گفتهاند:
«قاضی نمیتوان د در اسقاط حق بعد از ثبوت آن یا ابطال دعوی قبل از ثبوت آن شفاعت کرده
و واسطه شود» (حلی ،1408 ،ج 72 :4؛ حلی ،1410 ،إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان ،ج :2
140؛ عاملی ،1413 ،ج 435 :13؛ محقق اردبیلی ،1403 ،ج 47 :12؛ طباطبایی حائری ،بیتا:
717؛ نجفی ،1404 ،ج ) 148 :40و دلیل بر آن روایت نبوی است در موردی که أسامه بن زید
از رسول خدا(ص) درخواست وساطت و شفاعت نسبت به طرف دعوایش کرد ،حضرت فرمود:
«یا أُسامۀ ال تسألنی حاجۀً اذا جلستَ مجلسَ القضاء ،فانّ الحقوق لیس فیها شفاعۀٌ» (محدث
نوری ،بیتا ،ج )197 :3؛ ای اُسامه ،هنگامی که در مجلس قضاوت نشستهای ،درخواستی را
مطرح نکن ،زیرا در حقوق (مردم ) وساطت و شفاعتی نیست.1
بدون شک صلح خیر مطلق است و میتواند هر اختالفی را به نحو مسالمتآمیز حل کند و بر
قاضی است که طرفین را پیش از استماع دعوا یا حتی پس از آن در حالتی که نمیدانیم حق
با کیست ،دعوت به مصالحه و چشمپوشی نماید ،اما صلحی که حاللی را حرام و حرامی را
حالل کند و موجب ضایع شدن حق شود ،مشروعیت ندارد .در اینجا سخن از شفاعت و
وساطت قاضی درباره کسی است که حقی به گردن او است و قاضی واسطه میشود که صاحب
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حق (پس از آن که در محکمه حق برای او ثابت شد) از حق خود بگذرد .این کار تباه کردن
حقِّ صاحب حق و یکی از انواع ظلم بوده و با حکمت اصلی قضاوت؛ یعنی حفظ حقوق و
گسترش عدالت ،منافات دارد .هم چنین است وساطت در ابطال دعوی بعد از ثبوت آن .و
انگهی شأن قاضی و محکمه نیست که در اینجا وساطت در ابطال دعوا یا اسقاط دعوا کند و
این ارزش وقوت قضاوت را تضعیف میکند ،قضاوتی که وظیفهاش تشخیص حق و باطل است.
به همین دلیل است که در روایات ،شفاعت و وساطت در حقوق پس از اثبات آن جایز شمرده
نشده است؛ چه حقّ اهلل باشد و چه حقّ النّاس ،مگر حقاللهی که بر گردن شخص باشد و او
قبل از اینکه نزد قاضی اثبات شود ،پشیمان شود .در حق الناس نیز فقط با اذن صاحب حق،
شفاعت جایز است .در روایت سکونی از امام صادق (ع) آمده که حضرت علی (ع) فرمود:
« هرگز کسی از شما در مورد حدّ ،شفاعت نکند وقتی به امام رسیده باشد ،زیرا امام نمیتواند
در حدّ شفاعت بپذیرد ولی تا زمانی که به امام نرسیده و طرف پشیمان شود ،میتوان شفاعت
کرد .در مورد حق (الناس) نیز جز به اذن او (صاحب حق )1شفاعت مکن» (حرعاملی ،ج :18
.)333
برخی از فقها (مفید ،1410 ،ص 724؛ طوسی341 :1400 ،؛ حلبی447 :1403 ،؛ دیلمی،
232 :1404؛ حسینی حلبی445 :1417 ،؛ حلی ،1410 ،السرائر ،ج 160 :2؛ حلی:1405 ،
 )523نیز به دلیل روایت سکونی قائل به عدم جواز (و حرمت) شفاعت شدهاند ،اما صاحب
جواهر قول به کراهت را تر جیح داده و در استدالل بر آن به روایت نبوی مربوط به اُسامۀ بن
زید اشاره کرده است (نجفی ،1404 ،ج .)148 :40به نظر میرسد ،فارغ از هر نوع خدشهای که
ممکن است بر داللت حدیث سکونی یا سند حدیث اُسامه ،وارد گردد (حسینی شیرازی،
 ،1409ج  ،)234 :84وساطت قاضی در اسقاط دعوی یا ابطال آن ،پس از اثبات حق برای
مدّعی ،با اخالق حرفهای قاضی و نیز عدالت قضایی منافات داشته و سبب سوءاستفادهها،
ناحقیها و تنزل شأن مقام قضاوت میشود .البته اگر قاضی قبل از اثبات حق ،از باب مصالحه و
دعوت به خیر و دوستی و با رضایت صاحب حق ،بخواهد وساطت کند که او از دعوا صرفنظر
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نماید ،اشکالی نداشته و جایز است.
 .1چه مسلمان و چه غیرمسلمان؛ «ال یُشفع فی حقّ امرء مسلم و ال غیره االّ باذنه»
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یکی دیگر از موارد بارز در تحقق مسئولیتپذیری قضّات ،به ویژه مسئولین دادگستریها ،به
سامان رساندن امور قضایی و اصالح ساز و کارهای آن در جهت ارائه خدمات بهتر قضایی است.
این امر میتواند قاضی و د ستگاه قضایی را در جلب رضایت مردم و حلّ مشکالت آنان ،کمک
کند .در این راستا امروزه یکی از مباحث مهم در مسئولیتپذیری ،تخصصی شدن کارها است
که ارتباط تنگاتنگی با پاسخگویی دارد .این ضرورت به دلیل حجم باالی پروندهها ،داشتن
اطالعات وسیع ،رعایت حقوق طرفین دعوا به جهت دقت و داشتن فرصت کافی در بررسی
پروندهها ،مهمتر مینماید .تخصصی شدن کار قضاوت و تقسیم کار بین قضات ،به این معنا
است که در هر موردی از دعاوی مانند حقوقی ،خانواده ،کیفری و غیره دادگاهی خاص توسط
قضاتی کار گشته و متخصص تشکیل گردد .در تاریخ تمدن اسالمی به این امر مهم ،توجه
خاصی میشد .معاویه اول ،نخستین کسی بود که رسیدگی به مسائل کیفری معینی را به یک
قاضی واگذاشت .سلیم بن عمر به دستور معاویه ،در یک پروندة ایراد جرح به رسیدگی پرداخت
و اجرای حکم را به صاحب دیوان سپرد .در سال 86ق705/م عبدالرحمان بن حَدیج به
د ادرسی مصر گمارده شد .او رسیدگی به اموال یتیمان را بر عهده گرفت .هم چنین توبه بن
عمر ،قاضی مصر در روزگار هشام بن عبدالملک ،در پروندههای اوقاف به رسیدگی قضایی
پرداخت (خمّاش .)328-327 :1400 ،قدرت قضایی به روزگار امویان در مصر ،میان دادرسی،
محتسب ،شُرطه و سرپرست دارایی (بیتالمال) پخش شده بود .در این دوره از روند دادرسی
است که سازمان شُرطه احکام قُضات را به اجرا در میآورد؛ هر چند که در دوره عباسی به ویژه
در اندلس ،صالحیت و قدرت قاضی در مسائل کیفری و مدنی گسترش یافت و قاضی گذشته از
کارهای ویژه خود ،سرپرستی اوقاف ،بیتالمال ،گماردن ناظران اوقاف ،سرپرستی سازمانهای
شُرطه ،حسبه ،مظالم و کارهای وابسته به سکّه را بر عهده گرفت (ابراهیم حسن-276 :1962 ،
 .)277به همین جهت است که به نظر فقها (طوسی ،1387 ،ج 113-112 :8؛ حلی،1410 ،
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،ج 175 :2؛ حلی ،1408 ،ج 68 :4؛ حلی523 :1405 ،؛ عاملی،
 ،1413ج  ) 396 :13سزاوار است قاضی ،کاتب (منشی) بگیرد تا احکام و آرای قضایی توسط او
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ثبت گردد؛ هر چند که برخی از قضات خود اقدام به ثبت آراء قضایی میکردند .1رسول خدا
(ص) به زید بن ثابت فرمود :زبان سُریانی را می دانی؟ عرض کرد :نمیدانم .فرمود :گاهی پیش
میآید نوشتهها و نامههایی از سریانیها میآید و من دوست ندارم هر کس از متن نامهها با
خبر شود و شما(الزم است) زبان سُریانی را فرا گیرید .زید گوید :در طول پانزده روز آن را
آموختم و عهدهدار خواندن نامههای خارجیان شدم (ابن اثیر ،1409 ،ج 127 :2؛ قرطبی،
 ،1412ج 539 :2؛ ذهبی ،1413 ،ج 428 :2؛ زرکلی ،1989 ،ج .2)57 :3
قاضی در روزگار امویان یک دستیار یا دبیر داشت که گذشته از یاری رساندن به قاضی و
رایزنی با او ،به نگارش یا پاک نوشت رأی (دادنامه) قاضی میپرداخت .حجاج ثقفی ،سعید بن
جبیر را به عنوان دبیر و دستیار قاضی ابُوبَرد -فرزند ابوموسی اشعری -گماشت و به او فرمان
داد تا به هیچ کاری جز آن نپردازد (خمّاش .)330-329 :1400 ،در دوره عباسیان دوم (از
معتضد به بعد) ،برای نگارش حکم قاضی و صورت جلسه اظهاراتِ دو سوی دعوا ،میزی (به
همراه منشی) گرفته شد .پیش از این ،منشی قاضی ،دفترها را در دستمالی میپیچیده و با
خود به دادگاه میآورد  .در مصر ،برای نخستین بار ،محمد بن مسروق ،میزی برای این کار قرار
داد و پروندهها را مُهر زد و بدان جا سپرد .او هرگاه به دادرسی مینشست ،آن دفترها را پیش
او میآوردند (کندی.)392 :1912 ،
قاضیالقضات بغداد دیوانی داشت که آن را «دیوان قاضیالقضات» نام داده بودند .کارمندان این
دیوان عبارت بودند از :دبیر یا منشی (کاتب) ،دربان (حاجب ،بوّاب) ،دفتردار (خازن دیوان
الحُکم) و دستیارانس (اَعوان ،عوان) ،مأمور نظم دادگاه (جلواز) ،کارمندان اجرای احکام (عارض
االحکام) ،گواهانِ شایسته گواهی (عُدُول) ،مترجمان ،نیوشندگان یا سخن رسانان (مُسمعان)،
وکیل و امین قاضی» (ابراهیم حسن ،1965 ،ج 309 :3؛ همو.)282 :1962 ،

146

 .1به عنوان نمونه سلیم بن عمر ،قاضی مصر در روزگار فرمانروایی معاویه بن ابی سفیان ،به پروندهای میان وارثان
درباره ارث رسیدگی کرد .طرفین دعوا پس از ترک جلسه دادرسی ،حکم قاضی را نپذیرفتند و دوباره پیش او
باز گشتند .سلیم به دادرسی میان آنان نشست و حکم خود را در نامهای نگاشت و سران ارتش بر آن گواهی دادند و
زیر صورت جلسه را امضا کردند (کندی.)310 :1912 ،
 .2البته در بعضی از این روایات ،مدت آموختن زبان سریانی  9روز و در بعضی  11روز ذکر شده است.
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به منشی دادگاه کاتب الحکم ،دبیر و کاتب القاضی نیز میگفتند .او باید بالغ ،عاقل ،مسلمان و
عادل میبود (نجفی ،1404 ،ج  .)109 :40برخی فقیه بودن را نیز شرط کردهاند (ماوردی،
 ،1391ج  ، )61 :2اما به نظر صاحب جواهر اگر دبیر(کاتب) فقیه باشد ،بهتر است (نجفی،
همان) پارسایی و دینداری از ویژگیهای ضروری کاتب دانسته شده است (ماوردی ،1391 ،ج
 .)61 :2همچنین دانستن مدلولها و معانی واژگان عرفی و زبانی ،فهم درست از سخنگویان-
چه وقف کنندگان و یا اقرار کنندگان و دیگران -از ویژگیهای کاتب قاضی دانسته شده است
(سبکی.)60 :1367 ،
نویری گوید« :منشی دادگاه -کسی که حکم و شروط (دفترها و قراردادها) را مینگارد -باید
عادل ،امین ،نیکو عبارت ،گشادهزبان و خوشنویس باشد .دبیر قاضی به دانشهایی نیازمند
است که او را در این رشته یاری رساند و آن دانستن زبان تازی ،فقه ،تا اندازهای حساب و آیین
نگارش است .منشی قاضی باید چگونگی تقسیم ترکه و اصول نگارش و انشاء را بداند» (نویری،
بیتا ،ج  .)2-3 :9در کنار همه اینها ،قاضی موظف بود کارشناسی با عنوان قاسم یا قسّام
(بخشگر و ارزیاب) داشته باشد که از دانستن حساب و اندازهگیری و ارزیابی و هوش برخوردار
باشد تا فریب نخورد .گذشته از این باید نرخها و پیمانهها و ارزشها (قیمتها) را نیز بداند .او
باید عادل ،درستکار و دانای به کار خود باشد (همان ،ج .)261-260 :6
عالوه بر آنچه آمد ،ایجاد فضای باز در محیط دادگاه به گونهای که طرفین بتوانند بدون
هیچگونه ترس و واهمه ،حرفهای خود را مطرح کنند ،نکته مهم دیگر در تحقق
مسئولیتپذیری قضات ،ارتباط موثّر آنان با دیگران و پاسخگویی مناسب است (ماوردی،
 ،1391ج  .)66-65 :2علنی بودن دادرسی کیفری یکی از نکات مهم در اجرای عدالت در
دادرسی است .بر اساس این قاعده دادگاهها باید به طور علنی به اتهام وارد به متهم رسیدگی
کنند .علنی بودن محاکمات ،نوعی نظارت مردمی بر ای مالحظه کیفیت تحقق اجرای عدالت،
احقاق حق متضرر از جرم ،رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز تأمین منافع جامعه در تعقیب
بزهکاران است (مؤذّنزادگان .)279 :1373 ،هم چنین ماده  10اعالمیه جهانی حقوق بشر و
بند  1ماده  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،اصل علنی بودن محاکمات را
پیشبینی و مقرر کرده است .در اصل  165قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده:
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«محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بالمانع است ،مگر اینکه به تشخیص دادگاه،
علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ،طرفین دعوا،
تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .به همین جهت است که در روایات توصیه شده قاضی
نباید به هنگام قضاوت ،حاجب و نگهبان داشته باشد ،به گونهای که مانع ارتباط و دسترسی
مردم -یعنی طرفین دعوا -به او شوند .رسول خدا (ص) فرمود« :من ولی شیئاً من امور الناس
فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب اللّه دون حاجته وفاقته و فقره» (طوسی ،1387 ،ج :8
87؛ بیهقی ،1354 ،ج .1)101 :10
هر کس عهدهدار امور مردم گردد ،اما از دسترسی آنان به نیاز و خواستهشان جلوگیری کند،
خداوند از دسترسی وی به نیاز و خواستهاش جلوگیری خواهد کرد.
قید «دون حاجتهم و فاقتهم» داللت دارد که آنچه مورد نهی است ،جلوگیری از دستیابی مردم
به قاضی جهت طرح دعاویشان است ،ولی اگر برای حفظ حقوق آنان ،دسترسی به
خواستههایشان و نیز جهت ایجاد نظم و ترتیب در امور و مرتب کردن کارها ،قرار دادن نگهبان،
محافظ و دربان ضروری باشد ،در این صورت مورد نهی نبوده و بلکه الزم است ،به ویژه در
مواردی که مراجعات زیاد باشد و الزم است نوبت و حقّ تقّدم رعایت شود .همچنین است مانند
آنجایی که هر گاه کسی بخواهد مانع صحبت کردن مردم با قاضی شود و یا کالم غیرالزم
مطرح کرده و وقت او تلف شود و از کار اصلی باز بماند یا این که جان و آبروی قاضی در خطر
باشد ،در این موارد نیز وجود حاجب و نگهبان ضروری است .ابن بّراج در مهذّب گوید« :قاضی،
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 .1شبیه به مضمون این حدیث از امام صادق (ع) نیز نقل شده است« :مَنْ وُلِّیَ شَیْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَضَیَّعَهُمْ
ضَیَّعَهُ اللَّهُ تَعَالَى» (ابن بابویه ،بیتا260 :؛ طبرسی316 :1385 ،؛ دیلمی408 :1408 ،؛ ابن أبی جمهور ،1405 ،ج :1
366؛ مجلسی اول ،1406 ،ج )432 :9
بعضی از فقها تصریح به کراهت در مسئله مزبور نمودهاند (حلی ،1408 ،ج 66 :4؛ حلی ،1413 ،قواعد االحکام ،ج :3
428؛ حلی ) 179 :1411 ،در مقابل بعضی از فقها حکم حرمت را در این مسئله پذیرفتهاند .فخر المحققین در ایضاح
الفوائد (حلی ،1387 ،ج  )310 :4و فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع (فیض کاشانی ،بیتا ،ج  )250 :3این نظریه را
به بعض از فقها نسبت می دهد (برای نقد و بررسی حکم این مسئله ،ر.ک :حلی ،1387 ،ج 310 :4؛ حلی ،1413 ،ج
377 :13؛ مومن سبزواری ،1423 ،ج 669 :2؛ بحرانی ،بیتا ،ج 44-43 :14؛ نجفی ،1404 ،ج 80 :40؛ تبریزی،
بیتا70-69 :؛ موسوی اردبیلی ،1423 ،ج .)277-276 :1
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حاجب و مانعی ایجاد نکند که مردم را از دسترسی به خود باز دارد اما برای مقاصد دیگر
میتواند حاجب داشته باشد» (طرابلسی ،1406 ،ج .)592 :2
یکی دیگر از مؤلفههای مسئولیتپذیری قضّات ،خیرخواهی آنان نسبت به مردم در سایه تقّدم
رضایت خدا بر رضایت خلق است .امروزه در دادگستریها ،نهادی با عنوان مشاوره یا معاضدت
قضایی تشکیل شده که این امر میتواند در راستای مسئولیتپذیری قاضی و دستگاه قضا در
رفتار ارتباطی نسبت به همه افراد از جمله طرفین دعوا باشد .این نوع مسئولیتپذیری و
احساس تعهّد در برابر پروردگار است که به واسطه تقوا به دست میآید .حضرت علی (ع)
میفرماید « :ای مردم تقوا پیشه کنید .زیرا در پیشگاه خداوند مسئول بندگان خدا ،شهرها،
خانهها و حیوانات هستید» (نهجالبالغه ،خطبه .)167
امام علی (ع) در نهجالبالغه در موارد متعدد ،رعایت حقوق مردم را همان رعایت حقوق الهی
دانسته و رضایت الهی را در گرو آن میداند  .حضرت در نامه به محمد ابن ابی بکر ،فرماندار
مصر پس از توصیه به رفتار با مهربانی و نرمی و با رعایت عدالت و تساوی نسبت به مردم،
میفرماید« :زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ ،آشکار و پنهان خواهد
پرسید» (نهجالبالغه ،نامه .)27
حضرت علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر ضمن بیان این که خداوند فرمانداری مصر را وسیلهای
برای آزمون قرار داده است ،متذکر میشود که تضییع حقوق مردم و ستم بر بندگان خدا در
واقع ستم به خدا است و آن را عامل دگرگونی نعمتهای خدا و کیفر الهی معرفی مینماید:
«نسبت به خداوند و نسبت به مردمان و  ...انصاف به خرج ده که اگر به انصاف عمل نکنی ستم
نمودهای و کسی که بر بندگان خدا ستم کند ،خدا به جای بندگانش دشمن او بُوَد  ...چیزی
چون ستمکاری نعمت خدا را دگرگون نمیکند و کیفر او را نزدیک نمیسازد» (همان ،نامه
.)53
عالوه بر آنچه آمد ،با استفاده از مفاد نامه  50نهجالبالغه ،موارد دیگری نیز به عنوان عناصر و
مؤلفههای مسئولیتپذیری مدیران از جمله قضّات و به ویژه مسئوالن نهاد قضا در سطوح
مختلف ،مطرح است؛ مانند ایجاد امنیت قضایی ،احیای سنّت خدا و رسول خدا (ص) ،اقامه
حدود و ارزشهای الهی ،تقدّم حقوق جمعی بر حقوق فردی در فرض تعارض میان آن دو،
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آموزش و ارتقای سطح دانش قضایی مردم و پیرایش نارواییهای موجود در بین مردم .توجه به
هر یک از این موارد -که خود بحث مستقلی را میطلبد -در تحقّق اخالق حرفهای قضا نقش
بسیار مهمی را خواهند داشت (ایزدی فرد و کاویار.)20-1 :1389 ،
گفتار دوم :نظارت و بازرسی در کارها
از دیرباز احتمال سوءاستفاده حاکمان ،مدیران و مردم از مقام ،قدرت و موقعیت خود ،مورد
توجه قانون و ادیان بوده است .نظارت بر چگونگی عملکرد آنان ،دغدغههای زیادی را فراهم
کرده تا آنجا که حکومتها و نظامات سیاسی به نحوی از انحاء درصدد نظارت و شیوههای
کنترل صحیح بوده و قوانینی را در نیل به این اهداف به تصویب رساندهاند.
نظارت به مجموعه عملیاتی گفته میشود که طی آن میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و
مقررات سنجیده شده تا از این طریق نسبت به تطابق نتایج عملکرد با هدفهای مطلوب،
اطمینان حاصل شود .نظارت و بازرسی ،صحت و دقّت انجام فعالیتها را در سازمان تضمین
میکند .همچنین حصول اطمینان از کیفیت و کمیت خدمات ،با داشتن یک نظام مناسب و
توانمند نظارتی در جامعه میسّر است (خدمتی.)130 :1381 ،
امر مهم نظارت و بازرسی از دیرباز در جوامع بشری مورد اهتمام بوده و مورد تأکید اسالم و
پیشوایان دین است که با مطالعه تاریخ اسالم و شیوه حکومتداری و مدیریت جامعه اسالمی و
نیز در پیام تاریخی حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر در باب حکمروایی بر مصر ،میتوان
بدان پی برد .حضرت علی (ع) به مالک اشتر ،ضمن سفارش به نظارت مستقیم و علنی ،1بیشتر
بر روی نظارت غیرمستقیم و پنهانی سفارش میکند 2و میفرماید« :همانا نظارت پنهانی و
سری تو موجب تشویق آنها (کارگزاران) به امانتداری (و رعایت حقوق مردم) و مدارا کردن با
مردم میشود .»3با توجه به فرموده علی (ع) نظارت مخفی آثار مثبت و فواید متعددی بر روی
سازمان و نهاد دارد .یکی از آثار مثبت آن ترغیب و تشویق کارکنان به امانتداری است .این
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« .3فانّ تعاهدک فی السر المورهم حدودة لهم علی استعمال االمانۀ و الرّفق بالرّعیّۀ» (نهج البالغه ،نامه )53
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نوع نظارت باعث خواهد شد که کارکنان از دست زدن به خیانت بپرهیزند و امانتدار باشند.
فایده دیگر ،مدارا کردن کارکنان با اربابرجوع و رسیدگی مطلوب به درخواست آنها است.
شایان ذکر است که تأکید بر نظارت مخفی به معنای بیاهمیت بودن نظارت مستقیم و
غیرمنتظره مدیر بر کارکنان نیست ،زیرا این نوع نظارت باعث میشود که کارکنان بخشهای
مختلف سازمان با دقت و توجه بیشتری به کار و فعالیت بپردازند و از کمکاری و کاستن از
کیفیت کارها بپرهیزند .وانگهی موجب خواهد شد که کارکنان احساس کنند مدیران و
مسئو الن سازمان به آنها توجه دارند .همین مسئله دلگرمی بیشتر آنان را به دنبال داشته و
رضایت شخصی آنان را افزایش خواهد داد.
در سیره نبوی آمده که هر گاه رسول خدا (ص) سپاهی را برای مأموریتی اعزام میکرد ،پس از
تعیین فرمانده ،برخی از افراد مورد اعتماد و وثوق خود را بر او میگماشت تا رفتار آن فرمانده
را زیر نظر داشته باشد و برای او گزارش کند (عبداللهی .)144 :1371 ،در قرآن کریم ،خداوند
متعال در قالبهای مختلف ،نظارت ،بازرسی و کنترل را بیان کرده است .مصادیق بارز آن؛
عقل ،تقوا ،وجدان یا نفس لوّامه ،پیامبران و ارسال رُسُل ،دین ،بهشت و جهنم (پاداش و
عقاب) ،امر به معروف و نهی از منکر است (نوری همدانی .)35 :1373 ،قرآن کریم نظارت را
اهرمی مفید و کارآمد برای حفظ و صیانت بشر از لغزشها ،خطرهای معنوی و انحراف از راه
حق و حقیقت دانسته است.
نظارت و بازرسی در سازمان میتواند در ابعاد مختلف مطرح باشد؛ مانند نظارت مالی ،اداری و
انضباطی ،اما یکی از آنها که موضوع بحث ماست« ،نظارت قضایی» است و آن به نظارتی گفته
میشود که طی آن مراجع قانونی همانند قضّات (اصل 166ق.ا) ،دیوان عالی کشور(اصل
161ق.ا) دیوان عدالت اداری (اصل  173ق.ا) ،سازمان بازرسی کل کشور (اصل  174ق.ا)و
درنهایت قوه قضائیه (بند  3اصل  156ق.ا) بر حسن اجرای قوانین نظارت به عمل میآورند .در
تعریف نظارت قضایی گفته شده که از سوی دادگاهها بر اعمال فرامین و تصمیمات اداری
کارگزاران آن صورت میگیرد ،و آن بهترین نوع نظارت برای تأمین حقوق و آزادیهای افراد
است زیرا چنین فرض میشود که قضاوت و رسیدگی با بیطرفی ،پاکی و شناخت حقوق همراه
است (هاشمی ،1385 ،ج  374 -1376 :2و .)417
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در تاریخ تمدن اسالمی و نیز در متون فقهی پیرامون نظارت و بازرسی و کنترل قاضی و به
ویژه مسئوالن دادگستریها و محاکم بر روی کارگزاران در ابعاد مختلف نهاد قضا (مانند
طرفین دعوا ،وکال ،شهود و  )...تأکید فراوان شده است .فقیه سمنانی گوید :قاضی باید بر دبیر،
گواهان شایسته گواهی و کارمندان دایره سرپرستی خود به گونه پیوسته و بایسته نظارت کند»
(زیدان .)61 :1304 ،درواقع نظارت قاضی بر کار کارمندان و شهود بهترین روش پیشنهادی
برای درستی و دقت کار آنان خواهد بود.
امروزه به دلیل استقالل وکیل از قاضی ،نظارت بر وکیل بر عهده کانون وکالء یا مسئوالن
قضایی است .اما در تاریخ تمدن اسالمی این امر به عهده قاضی بود .در فرمان برگماری قاضی
عَلَم الدّین اِختائی شافعی در سی ام شعبان  730ق به دادرسی شهر اسکندریه چنین آمده
است « :چنین قرار گرفته است که دادرسی شهر اسکندریه به او (علم الدین) واگذار شود تا در
کارگواهان نظارت کند و از وکیالن کناره گیرد (و اعتماد به آنان نکند) زیرا در میان آنان
کسانی هستند که گمان را یقین و یقین را گمان جلوهگر میسازند» (قلقشندی ،بیتا ،ج :11
.)413
در تاریخ دادرسی اسالمی میخوانیم ،بعضی از قُضّات با وکیلی که صالح نبودهاند ،برخورد
میکردند .در گزارشی از کندی آمده که قاضی ابن حرب ،دعوای وکیل یک موکل را در دادگاه،
بر این پایه که وکیل او در جَرح یک شاهد در مقام خود صالح نبوده ،رد کرده است (کندی،
.)530 :1912
ابن عبدون به روشنی بیان میدارد که در پارهای از فرمانهای قضات ،به آنان سفارش شده تا
در حوزه قضایی خویش از وکالء امتحان بگیرند و از وکالتِ کسانی که شایستگی وکالت ندارند،
جلوگیری نمایند .در نخستین جلسه همگانی که قاضی برپا میسازد ،همه وکالی حوزه قضایی
خود را فرا میخواند و پس از خواندن چند آیه از قرآن (سوره والعصر) سفارشهای خود را به
آنان گوشزد میکرد .1در میانه سده سوم هجری ،وکالی شهر قُرطُبه ،به خاطر بیاحترامی به
قاضی الجماعه اُ ندلُس ،گناهکار شناخته شدند و برای یک سال از حضور در دادگاه و وکالت
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دادگستری محروم گردیدند .اگر قاضی پی بَرَد که وکیلی از شغل خود سوءاستفاده کرده،
 . 1مبنی بر اینکه تمام تالش وکیل باید به روش شرعی و در حدود قوانین شرع باشد (نویری ،بیتا ،ج .)136-135 :9
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میتوان د او را در آن پرونده یا برای همیشه از وکالت محروم سازد ،هر چند که بعدها در
تشکیالت حسبه ،جلوگیری از تبانی و زد و بستهای وکالء با طرف دیگر پرونده ،وظیفه
محتسب دانسته شده است و ضمانت اجرای آن ،محکومیت وکیل به خوردن تازیانه و یا اخراج
او از پیشه وکالت بوده است (ساکت.)279 :1382 ،
هم چنین است نظارت قاضی در مورد شاهدان و عدالت آنان و مُزکّی و مُعدّل (گواه سنجان
دادگاه) که به آنها اصحاب المسائل میگفتند ،به نحو پنهانی و محرمانه (شفشاونی10 :1307 ،؛
کندی361 :1912 ،؛ متز ،1387 ،ج  )420 :1عیسای منکدر ،قاضی مصر (212ق827/م) در
گزینش و وضع گواهان ،فراوان کوشید او شبانه سر خود را میپوشانید و در کوچه و خیابانها
راه میافتاد و درباره گواهان (و کار آنان) به بررسی و تحقیق میپرداخت (متز ،1387 ،ج :1
 .)420در فرمان قضایی یکی از دادرسان به سرزمین اسکندریه به قلم قاضی فاضل ،گزینش
دقیق و باریکبینانه گواهان پارسا و درستکاری و خوشنام که با گواهی به حق و درست و قاطع
خویش بتوانند حقوق مردم را نگاه دارند ،سفارش شده است (ساکت.)634 :1382 ،
هنگامی که غوث بن سلیمان سرگرم دادرسی در مصر بود (144-140ق761-757/م) ،گواهی
دروغ رواج یافته بود .او ناگزیر شد پنهانی درباره گواهان بپرسد .پس از اثبات قضیه ،دیگر از آن
کس به عنوان گواه بهره نگرفت و او مانند یک فرد عادی به دنبال کار خود میرفت (کندی،
 .)361 :1912افزون بر این در نهاد قضا ،سازمانی بود به نام «صاحب المسائل» که دارنده این
شغل عالوه بر پرسش درباره گواهان که نام «تعدیل» به خود گرفت ،نیز در مورد پروندهها و
ادعای طرفین دعوا ،صحت و سُقم آن به بازجوییهای اولیه میپرداختند (همان.)385 :
باید توجه داشت که در هر کاری امکان سوءاستفاده وجود دارد و قاضی نباید از آن غفلت کند.
او موظف است کار اینان را زیر نظر داشته و نظارت و کنترل کند .گاهی صاحب المسایل به
گردآوری درآمدهایی غیرقانونی و نامشروع دست مییازید ،زیرا او بود که نام نامزدهای گواهی
رسمی را پیش قاضی میبرد .نامزدها هم برای این کار به صاحب المسایل پول و پاداش
میپرداختند مثالً معاویه اَسوانی به اسحاق پسر ابراهیم جرّاح هزار دینار پاداش داد تا پدرش
قاضی جرّاح او را به سمت صاحب مسائل بگمارد (همان .)436 :محمد بن بدر صیرفی هزار
دینار به قاضی عبداهلل بن احمد بن زَبر پرداخت تا او را به عنوان گواه برگزیند (همان .)559 :از
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این رو ،به تعبیر نویری ،قاضی باید رسیدگی و بازرسی در کار گواهان و اُمنای خود و برگزیدن
آن با آشکاری درستی و برکناری آنان به هنگام پدیداری جَرح و خیانت ،اقدام کند (نویری،
بیتا ،ج .)256 :6
یکی دیگر از موارد بازرسی ،رسیدگی قُضّات به موقوفهها و اموال وقفی و نظارت برگردآوری
محصول و خرج و درآمد آن در راهی است که برایش تعیین شده بود .اگر موقوفهها و اموال
وقفی دارای ناظر است ،آن را نظارت میکند (ماوردی ،1391 ،ج 170 :1؛ نویری ،همان.)255 :
همچنین است در مورد وصیت  ،که اگر برای آن وصی تعیین شده باشد ،قاضی آن را نظارت
میکند وگرنه خود ،سرپرستی آن را بر عهده میگیرد (ماوردی ،همان169 :؛ نویری ،همان).
یکی دیگر از وظایف قاضی ،نظارت و محافظت از اموال غُیَّب و قُصَّر است؛ یعنی غایبان،
یتیمان ،دیوانگان و محجورانی که ولی و سرپرست ندارند ،چنان که بر وی الزم است از حقوق
اینان و اموال عمومی محافظت کند .انجام این وظیفه بدان گونه است که او کسی را بر منطقه
یا شهر یا قریه معینی میگمارد که این اموال را حفظ کرده و یا زیاد گرداند و برحسب مصالح
و منافع یتیم یا دیوانه یا غایب و نیز مصلحت امت ،در آن دخل و تصرف کند .همچنین است
در مورد متولی اموال غایبان و قاصران ،که اگر غایب برگردد و حاضر شود یا صغیر بالغ گردد یا
ناتوانی مباشر امین و یا خیانتش آشکار شود ،قاضی ،والیت او را ساقط کرده یا همکاری برای او
تعیین میکند (حلی ،1408 ،ج 65 :4؛ حلی ،1413 ،قواعد األحکام ،ج 427 :3؛ حلی،1420 ،
ج 124 :5؛ عاملی ،1413 ،ج 371-370 :13؛ نجفی ،1404 ،ج .)76-75 :40
این وظیفه برای قاضی نه به عنوان استحباب ،بلکه به عنوان وجوب است ،زیرا اوالً قاضی به
قضاوت نصب شده تا حافظ مصلحت مردم باشد ،پس بر او الزم است که آن را مراعات کند،
ثانیاً ترک این نظارت و محافظت بر اموال غایبان و یتیمان و دیوانگان و محجورانی که ولی و
سرپرست ندارند ،در واقع ضایع کردن حق آنان است .رسول خدا (ص) فرمود« :ملعون ملعون
مَن ضَیّع مَن یَعول» (حّر عاملی ،بیتا ،ج )251 :15؛ ملعون است کسی که ضایع کند حقوق
کسی را که اداره (و حفاظت) آن بر عهده او است.1
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از این رو ،از جمله دوایر موجود در تشکیالت دادگستری هر منطقه ،دایره نظارت بر اموال است
که سرپرستی بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول را بر عهده دارد؛ مثل سپردهها و وثیقهها و
اوراق بهادار ،به ویژه اموال نقدی و سکّههای طال و نقره ،و بر رئیس دادگستری الزم است کسی
را بگمارد که در این اداره به وظایفی که اشاره شد ،عمل کند.
به نظر فقها یکی از وظایف قاضی این است که وی در آغاز کار باید دعاوی مردم ،امانتها و
سپردههایشان را که مربوط به امور حسبیه است ،از قاضی پیشین بگیرد ،چون رأی و نظر
قاضی قبلی با والیت قاضی دوم ،از اعتبار ساقط است (حلی ،1408 ،ج 64 :4؛ عاملی،1413 ،
ج 366 :13؛ فیض کاشانی ،بیتا ،ج 249 :3؛ بحرانی ،بیتا ،ج 36 :14؛ نجفی ،1404 ،ج :40
 .)74-73در استدالل بر این مطلب آمده که اوالً در اختیار گرفتن موارد یاد شده به واسطه
والیتی است که برای قاضی ایجاد شده و از قاضی معزول به او منتقل شده ،پس الزم است که
قاضی جدید برای این که بتواند به وظایفش عمل کند باید احوال مردم و حقوقشان و
نیازمندیشان را به تفصیل بداند و این حاصل نمیشود مگر اینکه این امور در اختیار او قرار
گیرد .ثانیاً اموال مردم و دعاویشان امانت است و بر قاضی الزم است که آن را به نحو اَحسن از
طریق نظارت و محافظت ،اداء کند .پس ترک آن سبب ضایع شدن حق آنان است (حلی،
 ،1408ج 64 :4؛ عاملی ،1413 ،ج 367 :13؛ فیض کاشانی ،بیتا ،ج 249 :3؛ بحرانی ،بیتا ،ج
36 :14؛ نجفی ،1404 ،ج  )74-73 :40و رسول خدا(ص) او را لعن فرموده است (حر عاملی،
بیتا ،ج .)251 :15
البته این وظیفه برای قاضی در مورد احکام قاضی پیشین تمام نیست ،چون حکم قاضی قبلی،
نافذ است و اجرا میشود و قاضی دیگر حق دخالت و نقض حکم را ندارد .پس آنچه در شرایع
آمده که رأی قاضی پیشین با والیت قاضی کنونی ،از اعتبار ساقط میشود و نیز استداللی که
صاحب جواهر بر آن آورده ،مربوط به امور حسبیّه است که نیازمند تداوم و تمدید نظر قاضی
ا ست مانند مراقبت از اموال غایبان و کودکان و ایتام و محجورین ،و نیز مانند بسیاری از اموری
که مربوط به مصالح عمومی مدنی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،عمرانی و فرهنگی است.
شهید ثانی در مسالک گوید :قاضی باید دیوان حکومتی را تحویل بگیرد؛ یعنی آنچه را نزد
حاکم پیشین بوده ،از مدارک و اسناد گرفته تا سپردههای ایتام و موقوفات و سپردههای مردم
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که در دیوان به امانت گذاشته شده بود ،در اختیار او قرار گیرد ،چون این اموال و اسناد به
حکم والیت در دست حاکم نخست بود ،اکنون که والیت به حاکم دوم منتقل شده ،تمامی
سپردهها نیز به وی داده میشود تا به احوال مردم و حقوق و نیازمندیهای آنان شناخت پیدا
کند (عاملی ،1413 ،ج  .)367-366 :13به بیان دیگر قاضی نباید در اختیار کادر دفتری و
بایگانی باشد ،بلکه همه چیز را تحویل میگیرد و سپس به هر کسی بر اساس اختیارات اداری
و با توجه به شایستگی و صالحیتی که دارد ،کار را واگذار میکند.
در واقع مبنای شرعی این بحث در نظارت بر این گونه امور به «نظارت حسبیه» بر میگردد.
ماوردی گوید « :حسبه عبارت است از فرمان به نیکی هنگامی که ترک آن آشکار شود و
بازداشتن از بدی آنگاه که آشکارا بدان عمل شود» (ماوردی .)240 :1908 ،به نقل تاریخ پس
از تشکیل حکومت اسالمی در مدینه النبی ،پیامبر اسالم (ص) به تنظیم امور مردم و نظارت بر
بازار مسلمانان میپرداخته است ،اگرچه این نهاد با این نام به طور رسمی در آن زمان شناخته
شده نبود ،اما روایات زیادی وجود دارد که نشانگر نظارت عملی امام علی (ع) بر حُسن اجرای
قوانین شرع و عدالت و اهتمام آن حضرت بر این امر بوده است (ابنبابویه ،1413 ،ج 173 :3؛
ابن شعبه حرّانی133 :1404 ،؛ نهجالبالغه ،نامه 53؛ موسوی.)5 :1419 ،
شایان ذکر است که امروزه در قوه قضائیه در مورد تحویل گرفتن دیوان و سپردهها و امانتهای
مردم و نظارت بر آن ،آییننامهای تدوین شده و اختیار این امور به ریاست دادگستری سپرده
شده است.
یکی دیگر از موارد نظارت و بازرسی که قاضی موظّف به انجام آن است ،پرسوجو و تحقیق در
مورد زندانیان و پیگیری تمامی امور آنان است (طوسی ،1387 ،ج 91 :8؛ طرابلسی ،1406 ،ج
595 :2؛ طوسی209 :1408 ،؛ حلی ،1408 ،ج 65 :4؛ حلی ،1413 ،قواعد األحکام ،ج :3
427؛ عاملی ،1413 ،ج  ،)368 :13مگر در مورد احکامی که پیشتر توسط قاضی قبلی صادره
شده است ،و این بدان جهت است که اوالً هر کس که در حبس است ،نشانه ضعف او است و
باید به او کمک کرد و تمام همّت دین نیز توجه ضعیفان و نجات ناتوانان است ،ثانیاً این
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احتمال وجود دارد که بعضی از آنها به ناحق در زندان باشند ،از این رو باید بررسی مجدد
صورت گیرد تا به کسی ظلم نشود (طوسی ،1387 ،ج 91 :8؛ طرابلسی ،1406 ،ج 595 :2؛
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عاملی ،1413 ،ج 368 :13؛ نجفی ،1404 ،ج.)74 :40
نکته قابل ذکر این که پرس و جوی قاضی و نظارت او بر زندانیان شامل محکومی که بر حسب
حکم ،دوران زندان را میگذارند ،نمیشود ،زیرا قاضی دوم نمیتواند در احکام قاضی پیشین که
در مرحله اجرا و تنفیذ است ،دخل و تصرف کند ،اما اگر کسی طبق قرار ،توقیف شده و هنوز
حکمی درباره وی صادر نشده و زندانی است تا قاضی وی را به دادگاه برای محاکمه و تعیین
تکلیف احضار کند ،قاضی میتواند در مورد چنین شخصی پرسوجو و تحقیق نماید ،زیرا تحت
والیت وی قرار گرفته است .شاید بیگناه بوده و به عمد کاری نکرده باشد .شهید ثانی در
مسالک گوید « :وقتی زندانی و شاکی نزد قاضی حاضر شوند ،قاضی سبب حبس را از او
میپرسد» (عاملی ،1413 ،ج  .)369 :13از این رو ،در زمان کنونی هر قاضی که ریاست
شعبهای را در حوزه قضایی بر عهده دارد ،میتواند قاضیای را برای نظارت بر امور زندان و
زندانیان منصوب کند که به او قاضی زندان گویند و او ناظر بر امور زندانیان است ،نه فقط در
مورد احکام قضایی اینان ،بلکه بر تمامی امور زندان و رفتار زندانیان و برخورد با آنان از جمله
نوع تغذیه ،درمان ،پزشک زندان ،روابط محکومین باهم ،لزوم رعایت طبقهبندی بر حسب جرم
و سن زندانی و تکرار جرم و ...
مورد دیگر این که قاضی باید در اموال گمشده و پیدا شده نظارت کرده و تحقیق و بررسی
کند .اگر خوف اتالف آن برود ،میفروشد و قیمتش را برای مالک نگه میدارد و گرنه آن را نگه
میدارد تا وقتی که مالک آن پیدا شود (حلی ،1408 ،ج 65 :4؛ حلی ،1413 ،قواعد األحکام
فی معرفۀ الحالل و الحرام ،ج 428 :3؛ حلی ،1424 ،ج 343 :2؛ عاملی ،1413 ،ج 372 :13؛
نجفی ،1404 ،ج  .)77 :40دلیل بر این استحباب به مقتضای والیت قاضی است که گمشدهها
و یافتهها را بررسی کند .اگر در میان آنها چیزی باشد که خوف اتالف آن برود ،مقتضای
حفظش آن است که مال را بفروشد تا تلف نشود و قیمتش را برای مالک نگهدارد ،چنان که در
مواردی که هزینه نگهداری به اندازه قیمت همان مال باشد ،فروش آن بهتر حق مالک را حفظ
خواهد کرد ،اما باقی اموال را که بیم تلف و یا هزینه نگهداری زیاد ندارند ،نگه میدارد تا وقتی
که مالک آن پیدا شده و آنها را به او برگرداند .این امور میتواند جزء وظایف رئیس دادگستری
هر منطقه و شهر باشد ،اگرچه در نظام کنونی قوه قضائیه ،مورد یاد شده جزء وظایف وی
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نیست .به نظر میرسد با توجه به اینکه به نظر برخی از فقها و نیز بر اساس روایات (حسینی
شیرازی ،1407 ،ج  348 :81و  ،)349حفظ مال لُقطه با شرایط خاصّ خودش ،از وظایف
حاکم دانسته شده ،لذا ضروری است که به این امر مهم در نهاد قضا توجه شده و نظارت و
سازماندهی آن در اختیار دادگستریها قرار گیرد.

نتیجهگیری
با توجه به مطالب گفته شده در این تکنگاشت ،میتوان به نتایج ذیل دست یافت:
اوالً :اخالق حرفهای قضا عبارت است از سبک رفتار قضایی بر پایه رعایت حقوق طرف ارتباط
که بر اساس الگوی اخالق حقوق محور تنظیم مییابد .فرق اخالق حرفهای قضا با آداب قضا از
آن جهت است که در آداب قضا ،مباحث پیرامون مواردی است که قاضی شایسته است آن را
در قضاوت رعایت کند یا آنچه را که شایسته نیست ،مرتکب گردد .این موارد به عنوان وظیفه و
تکلیف برای قاضی و به عنوان واجب یا حرام مطرح نیست .در حالی که اخالق حرفهای قضا،
شاخهای کاربردی از اخالق است که سعی دارد با استفاده از روشهای تحلیل صحیح ،درست و
نادرست را در حیطه عملکرد امر خطیر قضا تبیین نماید .لذا در اخالق حرفهای قضا مباحث
پیرامون اخالق حقوق محور در نهاد قضا است و مبتنی است بر پایه «من وظیفه دارم و دیگران
حق» یا «شما حق دارید و من تکلیف».
ثانیاً :با در نظر گرفتن قید اسالمی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و بنا شدن ساختمان این
الگو بر آموزههای دین اسالم و مبتنی بودن آن بر مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی
اسالمی و شکلگیری آن در چارچوب حقوق و اخالق اسالمی و از طرفی با توجه به دخالت
تامه مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در تحقق تمدن اسالمی ،و از طرف دیگر با توجه به
نکات بیان شده در رابطه با اخالق حرفهای قضا و قرار گرفتن اجرای قضاوت عادالنه از ارکان
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و تحقق تمدن اسالمی ،در مجموع میتوان به اهمیت اخالق
حرفهای قضا در تمدن اسالمی و نقش آن در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت دست یافت.
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ثالثاً :مهمترین شاخصههای اخالقی که میتوان از قرآن کریم و سیره پیامبر اعظم (ص) و
ائمه معصومین (ع) جهت دستیابی به الگوی مناسب برای اخالق حرفهای قضایی برشمرد،
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عبارتاند از :اخالص در عمل و رعایت تقوا ،رعایت انصاف در دادرسی همراه با تهذیب نفس،
رعایت مساوات و عدالت در دادگری و اجرای حکم ،خوشرفتاری و برخورد نیکو با دیگران،
اظهار حق و عدم تسامح در آن ،تحقق و بررسی و ژرفنگری در دعاوی ،احقاق حق از طریق
رسیدگی پژوهشی ،قاطعیت در قضاوت و برخورد با خاطئان ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی
نسبت به صاحبان حق ،نظارت و بازرسی در کارها .توجه به هر یک از این شاخصهها ،میتواند
به قضات در نیل به اهداف چون قضاوت صحیح و عادالنه کمک بسیار مؤثری نماید و وی را در
بعد معرفتی به تکامل معنوی خویش رهنمون سازد .بر این اساس در سیره معصومین (ع) و
کتب و منابع تاریخی ،نکات فراوان و ظریفی مورد تأکید قرار گرفته که میتوان از آنها به عنوان
الگویی اخالقی جامع و الهی در قضاوت بهره برد و در تدوین منشور اخالق حرفهای قضاوت از
آنها استفاده کرد.
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حلبی ،ابوالصالح تقىالدین بن نجمالدین1403( .ق) .الکافی فی الفقه ،اصفهان :کتابخانه
عمومى امام امیرالمؤمنین (ع).
اخوان کاظمی ،بهرام( .بیتا) .عدالت مهدوی و امنیت ،اصفهان :مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه
اصفهان.
اربلى ،على بن عیسى1381( .ق) .کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ ،تبریز :بنیهاشمی.
ارسطاطالیس1356( .ش) .اخالق نیکوماخوس ،مترجم :ابوالقاسم پورحسینی ،تهران :دانشگاه
تهران.
اشتهاردى ،على پناه1417( .ق) .مدارک العروة ،تهران :دار األسوة للطباعۀ و النشر.
اصفهانی ،عبداللّه بن محمّد بن جعفر1998( .م) .اخالق النبی و آدابه ،بیروت :دارالعلم للنشر و
التوزیع.
اصفهانى ،محمد بن حسن معروف به (فاضل هندى)1416( .ق) .کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد
األحکام ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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الوانی ،مهدی1377( .ش) .ضرورت تدوین منشور اخالقیات سازمانی ،نشریۀ تحول اداری ،ش
.1
الویری ،محسن1391( .ش) .چیستی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و نقش حوزههای علمیه در
تدوین آن ،مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانی ،ص .90-69
امینی ،ابراهیم1378( .ش) ،مسئولیت فقهی و اخالقی پزشکی ،مجله اخالق و تاریخ پزشکی،
ش  ،3صص . 6-1
انصاری ،مرتضى بن محمدامین1414( .ق) .رسائل فقهیۀ ،قم :کنگره جهانى بزرگداشت شیخ
اعظم انصارى.
1428( .----------ق) .فرائد األصول ،قم :مجمع الفکر االسالمی( .----------بیتا) .کتاب الصالة ،بیجا :موسسه آل البیت (ع).1415( .----------ق) .کتاب المکاسب ،قم :کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.1404( .----------ق) .مطارح االنظار ،قم :موسسه آل البیت (ع)ایزدیفرد ،علیاکبر1386( .ش) .ویژگیهای تفسیری فقهی کنز العرفان فاضل مقداد ،فصلنامه
مطالعات اسالمی (نشریه دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مشهد) ،ش  ،78صص -69
.41
ایزدیفرد ،علیاکبر؛ کاویار ،حسین1389( .ش) .عدالت نفسانی حداقلی شهود ،فصلنامه حقوق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش  ،4صص .79-98
 1389( .---------ش) .مسئولیتپذیری کارگزاران و مدیران از دیدگاه امام علی (ع) باتأکید بر مؤلفههای اخالق حرفهای  ،پژوهشنامه علوی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی ،ش  ،2صص ..20-1
بحرانى ،حسین بن محمد آل عصفور( .بیتا) .األنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ،قم :مجمع
البحوث العلمیۀ.
بحرانى ،سیدهاشم1374( .ش) .البرهان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسسه بعثه.
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بحرانى ،یوسف بن احمد بن ابراهیم آل عصفور1405( .ق) .الحدائق الناضرة فی أحکام العترة
الطاهرة ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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بخاری ،محمد بن مسلم1401( .ق) .صحیح بخاری ،بیروت :دارالفکر.
بروجردى ،آقا حسین1412( .ق) .الحاشیۀ على کفایۀ األصول ،قم :موسسه انصاریان.
بروجردى ،آقا حسین و جمعی از نویسندگان1386( .ق) .منابع فقه شیعه (ترجمه جامع
أحادیث الشیعۀ) ،تهران :انتشارات فرهنگ سبز.
بغدادی ،عالءالدین علی بن محمد1415( .ق) .لباب التاویل فی معانی التنزیل ،تصحیح،
محمدعلی شاهین ،بیروت :دار الکتب العلمیۀ.
بهبهانى ،سیدعلى1405( .ق) .الفوائد العلیّۀ -القواعد الکلیّۀ ،اهواز :کتابخانه دار العلم.
بیهقی ،ابوالفضل محمد بن حسین1356( .ش) .تاریخ بیهقی ،مشهد :دانشگاه مشهد.
بیهقی ،أبو بکر أحمد بن الحسین بن علی1354( .ق) .السنن الکبرى (سنن البیهقیّ) .بیروت،
دارالمعرفۀ.
پاینده ،ابوالقاسم1382( .ش) .نهجالفصاحۀ (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى اهلل علیه
و آله) ،تهران :دنیاى دانش.
تبریزى ،جواد بن على( .بیتا) .أسس القضاء و الشهادة ،قم :دفتر مؤلف.
تستری ،سهل بن عبداهلل1423( .ق) .تفسیر التستری ،تحقیق :عیون السود ،محمد باسل،
بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
تمیمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد1410( .ق) .غرر الحکم و درر الکلم (مجموعۀ من کلمات و
حکم اإلمام علی (ع)) ،قم :دار الکتاب اإلسالمی.
تمیمی مغربى ،ابوحنیفه نعمان بن محمد1385( .ق) .دعائم اإلسالم ،قم :مؤسسه آل البیت (ع).
توکلی ،اسداهلل1384( .ش) .مصلحت در فقه شیعه و سنی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره).
ثقفی ،ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل1410( .ق) .الغارات أو اإلستنفار و الغارات ،قم :دار
الکتاب اإلسالمی.
جارالمولی ،محمد احمد و جمعی از نویسندگان1366( .ق) .قصص العرب ،قاهره :دار احیاء
الکتب العربیه ،عیسى البابی الحلبی.
جان احمدى ،فاطمه1386( .ش) .تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمى ،قم :نشر معارف.
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جزایرى ،محمدجعفر1415( .ق) .منتهى الدرایۀ فی توضیح الکفایۀ ،قم :موسسه دار الکتاب.
جصاص ،احمد بن علی1405( .ق) .احکام القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
جعفرى تبریزی ،محمدتقی1419( .ق) .رسائل فقهى ،تهران :مؤسسه منشورات کرامت.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر( .بیتا) .دائره المعارف علوم اسالمی (قضایی) ،تهران :گنج دانش.
جمعى از پژوهشگران زیر نظر محمود هاشمى شاهرودی1426( .ق) .فرهنگ فقه مطابق مذهب
اهل بیت علیهمالسالم ،قم :مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت (ع).
جمعی از نویسندگان1314( .ش) .تاریخ سیستان ،به تصحیح محمدتقی بهار ،تهران :کالله
خاور.
جهشیاری ،ابوعبداهلل محمد بن عبدوس1348( .ش) .کتاب الوزراء و الکتّاب ،مترجم :ابوالفضل
طباطبایی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
جوهرى ،اسماعیل بن حماد1410( .ق) .الصحاح -تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ ،بیروت :دار العلم
للمالیین.
حجازی ،فخرالدین( .بیتا) .نقش پیامبران در تمدن انسان ،بیجا :بعثت.
حر عاملى ،محمد بن حسن( .بیتا) .تفصیل وسائل الشیعۀ الى تحصیل مسائل الشریعه ،بیروت:
دار احیاء التراث العربى.
حسینی حلبى ،حمزة بن على معروف به ابن زهره1417( .ق) .غنیۀ النزوع إلى علمی األصول و
الفروع ،قم :مؤسسه امام صادق (ع).
حسینی شیرازی ،سیدمحمد1407( .ق) .الفقه ،بیروت :دارالعلوم.
حسینی عاملى ،سید جواد بن محمد( .بیتا) .مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العالّمۀ ،بیروت :دار
إحیاء التراث العربی.
حسینی واسطى ،محب الدین سید محمد مرتضى1414( .ق) .تاج العروس من جواهر القاموس،
بیروت :دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع.
حکیمى ،محمدرضا و حکیمى ،محمد و حکیمى ،على1380( .ش) .الحیاة ،ترجمه احمد آرام،
164

تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى.
حلبى ،ابو الصالح تقى الدین بن نجم الدین1403( .ق) .الکافی فی الفقه ،اصفهان :کتابخانه
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عمومى امام امیرالمؤمنین (ع).
حلّى ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى معروف به عالمه حلی1410( .ق) .إرشاد األذهان إلى
أحکام اإلیمان ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
1411( .-----------ق) .تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین ،تهران :مؤسسه چاپ و نشروابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
1420( .-----------ق) .تحریر األحکام الشرعیۀ على مذهب اإلمامیۀ .قم :مؤسسه امامصادق (ع).
1421( .-----------ق) .تلخیص المرام فی معرفۀ األحکام ،قم :انتشارات دفتر تبلیغاتاسالمى حوزه علمیه قم.
1413( .-----------ق) .قواعد األحکام فی معرفۀ الحالل و الحرام ،قم :دفتر انتشاراتاسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 1413( .-----------ق) .مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ ،قم :دفتر انتشارات اسالمىوابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
حلّى ،شمسالدین محمد بن شجاع القطّان1424( .ق) .معالم الدین فی فقه آل یاسین ،قم:
مؤسسه امام صادق (ع).
حلّى ،محمد بن حسن بن یوسف معروف به فخر المحققین1387( .ق) .إیضاح الفوائد فی شرح
مشکالت القواعد ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
حلّى ،محمد بن منصور بن احمد معروف به ابن ادریس1410( .ق) .السرائر الحاوی لتحریر
الفتاوى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
حلّى ،نجم الدین جعفر بن حسن معروف به محقق حلی1408( .ق) .شرائع اإلسالم فی مسائل
الحالل و الحرام ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
1418( .-----------ق) .المختصر النافع فی فقه اإلمامیۀ ،قم :مؤسسه المطبوعات الدینیۀ.حلّى ،یحیى بن سعید1405( .ق) .الجامع للشرائع ،قم :مؤسسۀ سید الشهداء العلمیۀ.
الحموی الشافعی ،ابی اسحاق ابراهیم بن عبداهلل معروف به ابن ابی دم الحموی1402( .ق).
آداب القضاه ،تحقیق الدکتور مصطفی الزحیلی ،دمشق :جامعه دمشق.
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حمیرى ،نشوان بن سعید 1420( .ق) .شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم ،بیروت :دار
الفکر المعاصر.
خدمتی ،ابوطالب و جمعی از نویسندگان1381( .ش) .مدیریت علوی ،قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.
خزاز رازى ،على بن محمد1401( .ق) .کفایۀ األثر فی النصّ على األئمۀ اإلثنی عشر ،قم :بیدار.
خماش ،نجدة1400( .ق) .االداره فی العصر االموی ،دمشق :دارالفکر.
خوانسارى ،سیداحمد بن یوسف1405( .ق) .جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،قم:
مؤسسه اسماعیلیان.
خنجی اصفهانی ،فضلاهلل روزبهانی1362( .ش) .سلوک الملوک ،تهران :شرکت سهامی
انتشارات خوارزمی.
دهخدا ،علیاکبر1377( .ش) .لغتنامه دهخدا ،تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دورانت ،ویل1331( .ش) .تاریخ تمدن ،ترجمه احمد آرام ،تهران :چاپ سینا.
دیلمى ،حسن بن محمد 1408( .ق) .أعالم الدین فی صفات المؤمنین ،قم :مؤسسۀ آل البیت
(ع).
دیلمى ،حمزة بن عبدالعزیز معروف به سالّر1404( .ق) .المراسم العلویۀ و األحکام النبویۀ ،قم:
منشورات الحرمین.
ذهبی ،ابوعبداهلل محمد بن احمد بن عثمان1413( .ق) .سیر أعالم النبالء ،بیروت :مؤسسۀ
الرسالۀ.
راغب اصفهانى ،حسین بن محمد 1412( .ق) .مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان  -سوریه :دار العلم -
الدار الشامیۀ .
رشاد ،علیاکبر1389( .ش) .الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت و اسالمیسازی علوم انسانی،
نشریه زمانه ( ،)http://www.zamane.infoش .7
رشتی گیالنى ،میرزا حبیباهلل1401( .ق) .کتاب القضاء ،قم :دارالقرآن الکریم.
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روحاالمینی ،محمود1379( .ش) .زمینه فرهنگشناسی ،تهران :عطّار.
زرکلى ،خیرالدین1989( .م) .األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و
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المستعربین و المستشرقین ،بیروت :دار العلم للمالیین.
زرینکوب ،عبدالحسین( .بیتا) .کارنامه اسالم ،تهران :امیرکبیر.
زیدان ،عبدالکریم 1304( .ق) .نظام القضاء فی الشرعیه االسالمیه ،بغداد :اللجنه الوطنیه
االحتقال بمطلع القرن الخامس عشر الهجری الجمهوریه العراقیۀ.
ساکت ،محمد حسین1382( .ش) .دادرسی در حقوق اسالمی ،تهران :نشر میزان.
سبزوارى ،محمد باقر بن محمد مؤمن1427( .ق) .ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد ،قم :مؤسسه
آل البیت (ع).
سبکی ،تاج الدین1367( .ق) .معید النعم و مبید النقم ،تحقیق وتعلیق .محمد علی النجار،
ابوزید شلبی و محمد ابوالعیون ،قاهره :بینا.
سجستانی ،ابو داود سلیمان بن اشعث( .بیتا) .سنن ابی داود ،بیروت :دار الفکر للطباعۀ و النشر
و التوزیع.
سعیدی روشن ،محمدباقر .)1393( .شاخصهای تمدن اسالمی بر اساس آموزههای قرآن کریم،
مجله آموزههای قرآنی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،ش  ،199صص .82-61
سورین ،ورنر و تانکارد ،جیمز1386( .ش) .نظریههای ارتباطات ،ترجمه :علیرضا دهقان ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
سیدرضی ،محمد بن حسین1414( .ق) .نهج البالغۀ ،محقق :صبحی صالح ،قم :هجرت.
1379( .--------ش) .نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتی ،قم :مشهور.سیدمرتضى ،على بن حسین موسوى1415( .ق) .االنتصار فی انفرادات اإلمامیۀ ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
سیوری ،مقداد بن عبد اللّه معروف به فاضل مقداد1404( .ق) .التنقیح الرائع لمختصر الشرائع،
قم :انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل مرعشى نجفی.
1425( .---------ق) .کنز العرفان فی فقه القرآن ،قم :انتشارات مرتضوى.سیوطی ،جاللالدین عبد الرحمن بن ابوبکر1378( .ق) .تاریخ الخلفاء ،تحقیق :محمد محی
الدین عبدالحمید ،قاهره :مکتبه التجاره الکبری.
1327( .-----------ق) .حسن المحاصره فی اخبار مصر وا لقاهره ،قاهره :المطبعه الشرقیه.
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شعبانی ،هادی و جمعی از نویسندگان ،الگوی ایرانی ،اسالمی پیشرفت با تکیه بر سه عنصر
علم ،محبت و آزادی از منظر دین ،مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانی ،ش ،1
 ،1391صص .154-121
شعیری ،محمد بن محمد( .بیتا) .جامع األخبار ،نجف :مطبعۀ حیدریۀ.
شفشاونی ،شیخ عبدالقادر1307( .ق) .شمس الهدایه لتذکار اهل النّهایه و ارشاد اهل البدایه،
قاهره :مطبعه محمد افندی مصطفی.
شمس الدین ،محمد مهدی1411( .ق) .نظام الحکم و االدارة فی االسالم ،بیروت :الموسسۀ
الجامعیۀ الدراسات و النشر و التوزیع.
شهیدی ،مهدی1385( .ش) .اصول قراردادها و تعهدات ،تهران :مجمع علمی و فرهنگی مجد.
شوشترى ،نوراهلل بن شریفالدین1367( .ق) .الصوارم المُهرقۀ فی نقد الصواعق المُحرقۀ ،تهران:
مطبۀ النهضۀ.
شرتونی ،سعید الخوری( .بیتا) .اقرب الموارد ،قم :کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.
طریحى ،فخر الدین1416( .ق) .مجمع البحرین ،تهران :کتابفروشى مرتضوى.
طباطبایی ،سیدمحمد حسین( .بیتا) .حاشیۀ الکفایۀ ،قم :بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی.
( .--------بیتا) ،فرازهایی از اسالم ،بی جا :جهان آرا.1417( .--------ق) .المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعهمدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبایی حائرى ،سیدمحمد مجاهد( .بیتا) .کتاب المناهل ،قم :مؤسسه آل البیت(ع).
طباطبایی حکیم ،سیدمحسن1416( .ق) .مستمسک العروة الوثقى ،قم :مؤسسۀ دار التفسیر.
طبرسى ،احمد بن على1403( .ق) .اإلحتجاج على أهل اللجاج ،مشهد :نشر مرتضى.
طبرسى ،على بن حسن1385( .ق) .مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،نجف :المکتبۀ الحیدریۀ.
طبرسی ،فضل بن حسن1377( .ش) .تفسیر جوامع الجامع ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 1380( .---------ش) .اآلداب الدینیۀ للخزانۀ المعینیۀ ،ترجمه عابدى ،قم :زائر.168

( .--------بیتا) .مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بیجا :مکتبۀ العلمیۀ االسالمیه.طبری ،ابی جعفر محمد بن جریر( .بیتا) .جامع البیان ،بیروت :دارالفکر.
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طرابلسى ،عبدالعزیز معروف به قاضی ابن براج1406( .ق) .المهذب ،قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طریحى ،فخرالدین1416( .ق) .مجمع البحرین ،تهران :کتابفروشى مرتضوى.
طوسى ،ابو جعفر محمد بن حسن معروف به شیخ الطائفه1407( .ق) .الخالف ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
1387( .-------------ش) .المبسوط فی فقه اإلمامیۀ ،تهران :المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاءاآلثار الجعفریۀ.
1400( .------------ق) .النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى ،بیروت :دار الکتاب العربی.طوسی ،خواجه نصیر الدین1413( .ق) .اخالق ناصری ،بی جا :انتشارات علمیه اسالمیه.
طوسی ،خواجه نظام الملک1369( .ش) .سیاستنامه ،تهران :اساطیر.
طوسى ،محمد بن على بن حمزه1408( .ق) .الوسیلۀ إلى نیل الفضیلۀ ،قم :انتشارات کتابخانه
آیۀ اهلل مرعشى نجفى.
طیب ،سیدعبد الحسین .)1378( .اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :اسالم.
عاملى ،محمد بن مکى معروف به شهید اول1417( .ق) .الدروس الشرعیۀ فی فقه اإلمامیۀ ،قم:
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
1414( .-----------ق) .غایۀ المراد فی شرح نکت اإلرشاد ،قم :انتشارات دفتر تبلیغاتاسالمى حوزه علمیه قم.
1410( .-----------ق) .اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه اإلمامیۀ ،بیروت :دار التراث  -الداراإلسالمیۀ.
عاملى ،زینالدین بن على معروف به شهید ثانی1410( .ق) .الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ
الدمشقیۀ (المحشّى -کالنتر) ،قم :کتابفروشى داورى.
 1413( .--------ق) .مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسۀ المعارفاإلسالمیۀ.
عاملى ،على بن حسین معروف به محقق ثانی و محقق کرکی1414( .ق) .جامع المقاصد فی
شرح القواعد ،قم :مؤسسه آل البیت (ع).
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عبداللهی ،محمود1371( .ش) .مبانی فقهی اقتصاد اسالمی .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عراقى ،آقا ضیاء الدین على کزازى( .بیتا) .کتاب القضاء ،نجف :المطبعه العلمیه.
 .)1417( .---------نهایۀ األفکار ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.عرنوس ،محمد بن محمود1965( .م) .تاریخ القضاء فی االسالم ،قاهره :المطبعۀ االهلیّۀ.
العروسى الحویزى ،عبد على بن جمعه1415( .ق) .تفسیر نور الثقلین ،قم :اسماعیلیان.
عروضی سمرقندی ،احمد بن عمر بن علی معروف به نظامی ،چهار مقاله ،به تصحیح محمد
قزوینی ،تهران :انتشارات خاور.
عطیه مشرفه ،مصطفی1966( .م) .القضا فی االسالم ،قاهره :بینا.
العمرانی ،محمد اسماعیل1404( .ق) .نظام القضاء فی االسالم ،صنعا :بینا.
عمید ،حسن1343( .ق) .فرهنگ فارسی عمید ،تهران :ابنسینا.

عمید زنجانی ،عباسعلی1386( .ش) .جایگاه استقالل قاضی در اخالق قضا ،چاپ در مجموعه
مقاالت اخالق حرفهای در تمدن ایران و اسالم ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری.
عوفی ،سدیدالدین محمد( .بیتا) .جوامع الحکایات و لوامع الروایات ،با مقابله و تصحیح و
تعلیقات دکتر امیر بانو مصفّا و دکتر مظاهر مصفّا ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
عیاشى ،محمد بن مسعود1380( .ق) .تفسیر العیّاشی ،تهران :المطبعۀ العلمیۀ.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
فارابی ،ابونصر محمد1361( .ش) .اندیشههای اهل مدینه فاضله ،مترجم و شارح :سیدجعفر
سجادی ،تهران :طهوری.
1961( .---------م) .فصول المدنی ،کمبریج :بی نا.فاضل آبى ،حسن بن ابى طالب یوسفى1408( .ق) .کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ،قم:
موسسه نشر اسالمی.
170

فخر مدبر ،محمد بن مبارکشاه1354( .ش) .آیین کشورداری (شش باب بازیافته از آداب
الحرب و الشجاعه) ،تهران :اتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
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فرامرز قراملکی ،احد1386( .ش) .اخـالق حرفهای در تمـدن ایـران و اسـالم ،تهـران:
پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرامرز قراملکی ،احد1388( .ش) .اخـالق سازمانی ،تهـران :انتشارات سرآمد.

1382( .--------ش) .اخالق حرفهای ،تهران ،نشر مجنون.فرامرز قراملکی ،احد1388( .ش) .درآمدی بر اخالق حرفهای ،تهران :انتشارات سرآمد.
فراهیدى ،خلیل بن احمد1410( .ق) .کتاب العین ،قم :نشر هجرت.
فیض کاشانى ،محمد محسن ابن شاه مرتضى1418( .ق) .االصفی فی تفسیر القرآن ،قم :مرکز
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
1415( .--------ق) ،تفسیر الصافى ،تحقیق حسین اعلمى ،تهران :صدر.

( .-------بیتا) .مفاتیح الشرائع ،قم :انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل مرعشى نجفى. 1371( .-------ش) .نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین ،تهران :مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگى.
فیومى ،احمد بن محمد مقرى( .بیتا) .المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،قم:
منشورات دار الرضی.
قائمی ،علی1385( .ش) .در مکتب عالم آل محمد حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) ،قم:
انتشارات پیام مقدس.
قاسمی ،ظافر 1978( .م) .نظام الحکم فی الشریعه االسالمیه و التاریخ االسالمی ،بیروت:
دارالنفائس.
قاسمی ،هوشنگ1390( .ش) .اخالق حرفهای ضرورت یا انتخاب ،فصلنامه توسعه تأسیسـات و
تجهیـزات ،شماره  ،81صص .91-87
قرشی ،باقر شریف1369( .ش) .نظام حکومتی و اداری در اسالم ،مترجم :عباسعلی سلطانی،
مشهد :آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
قرطبی ،ابوعمر یوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبدالبرّ1412( .ق) .االستیعاب فى معرفۀ
األصحاب ،بیروت :دار الجیل.
قزوینی ،أبو عبداللّه محمّد بن یزید معروف به ابن ماجۀ1425( .ق) .سنن ابن ماجه ،بیروت:
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انتشارات دارالفکر.
قطبالدین راوندى ،سعید بن هبۀ اهلل( .بیتا) .الخرائج و الجرائح ،قم :بیجا.
1405( .-------ق) .فقه القرآن ،قم :کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی1409( .-------ق) .قصص األنبیاء علیهم السالم ،مشهد :مرکز پژوهشهاى اسالمى.قطیبی مصری ،احمد بن محمد بن ابی بکر عبد الملک بن القسطانی1305( .ق) .ارشاد الساری
لشرح الصحیح البخاری ،مصر :المطبعۀ الکبرى األمیریۀ ببوالق مصر المحمیۀ.
قلقشندی ،صبح االعشی فی صناعۀ االنشاء( .بیتا) .قاهره :دارالکتب المصریّه و وزارة الثقافه
القومیّۀ.
قمی ،شیخ عباس( .بیتا) .منتهی اآلمال ،تهران :انتشارات عبدالرحیم.
کاتوزیان ،امیر ناصر1385( .ش) .اثبات و دلیل اثبات ،تهران :نشر میزان.
کندی ،ابو عمر یوسف1912( .م) .کتاب الوالة و کتاب القضاة ،لیدن :ای جی بریل.
کاشف الغطاء ،محمدحسین بن على بن محمدرضا1361( .ق) .تحریر المجله ،نجف :المکتبۀ
المرتضویۀ ،افست شده در تهران و قم ،مکتبۀ النجاح و مکتبۀ الفیروزآبادی.
کراجکى ،محمد بن على1410( .ق) .کنز الفوائد ،قم :دارالذخائر.
کشّى ،ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز1348( .ش) .رجال الکشی ،مشهد :دانشگاه مشهد.
کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب1407( .ق) .الکافی ،بی جا :دار الکتب االسالمیه.
گنجعلی ،اسداهلل و جمعی از نویسندگان1392( .ش) .بررسی معیارهای شایستگی در قرآن،
اسالم و پژوهش های مدیریتی ،ش  ،1صص .114-91
لیثى واسطى ،على بن محمد1376( .ش) .عیون الحکم و المواعظ ،دار الحدیث :قم.
ماجد ،عبدالمنعم1972( .م) .تاریخ الحضاره االسالمیّه فی العصور الوسطی .قاهره :مکتبه انجلو
المصرّیه.
ماوردی ،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب1908( .م) .االحکام السطانیه ،قاهره :مطبعه
الخانجی بمصر.
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1391( -------------ق) .ادب القاضی ،بغداد :رئاسه دیوان االوقاف.مؤذّنزادگان ،حسنعلی1373( .ش) .حق دفاعی متهّم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه
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تطبیقی آن ،پایاننامه دوره دکتری ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
متز ،آدام1387( .ق) .الحضارة االسالمیه فی القرن الرابع الهجری ،نقله الی العربیه محمد
عبدالهادی ابوریده ،بیروت :دارالکتاب العربیه /قاهره :مکتبۀ الخانجی بمصر ،چهار جلد در دو
جلد.
مجلسى اول ،محمدتقى1406( .ق) .روضۀ المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،قم :مؤسسه
فرهنگى اسالمى کوشانبور.
مجلسى دوم ،محمد باقر بن محمدتقى1403( .ق) .بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسه الوفاء.
1404( .----------ق) .مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دار الکتب اإلسالمیۀ.محدث نوری ،میرزا محمدحسین( .بیتا) .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،تهران :چاپ
سنگی.
محرمی ،توحید1384( .ش) .نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهای شیعه ،مجله پژوهش
علوم حدیث ،ش .1
محقق اردبیلى ،احمد بن محمد1403( .ق) .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان،
قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
( .----------بیتا) .زبدة البیان فی احکام القرآن ،قم :مکتبۀ المرتضویه الحیاء اآلثارالجعفریه.محمدی ری شهری ،محمد1379( .ش) .میزان الحکمه ،ترجمه :حمیدرضا شیخی ،تهران:
دارالحدیث.
محمصانی ،صبحی رجب1940( .م) .ترات الخلفا الر اشدین فی الفقه والقضاء ،بیروت :دارالعلم
للمال یین.
محیط طباطبایی ،سیدمحمد1346( .ش) .دادگستری در ایران از انقراض ساسانی تا ابتدای
مشروطیت .مجله وحید ،ش  ،44صص .736-729
مدکور ،محمد سالم1946( .م) .القضا فی االسالم ،قاهره :دار النهضۀ العربیۀ.
1383( .----------ق) .المدخل الفقه االسالمی ،قاهره :دارالنهضۀ العربیّۀ.مرتضوی لنگرودى ،سیدمحمدحسن1412( .ق) .الدر النضید فی االجتهاد و االحتیاط و التقلید،
قم :مؤسسه انصاریان.

173

اخالق حرفهای قضا در تمدن اسالمی

مصطفوى ،سیدمحمدکاظم1421( .ق) .مائۀ قاعدة فقهیۀ ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
مطهری ،مرتضی1353( .ش) .عدل الهی ،تهران :انتشارات اسالمی.
1403( .--------ق) .بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی ،تهران :انتشارات حکمت.مظفر ،محمدرضا1370( .ش) .اصول فقه ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
معتضدیان ،محمدرضا1389( .ش) .الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت -الگوسازی اسالمی ایرانی
برای پیشرفت ،نشریه زمانه ( ،)http://www.zamane.infoش .7
معین ،محمد1363( .ش) .فرهنگ معین ،تهران :امیرکبیر.
مغنیه ،محمدجواد1946( .م) .اصول االثبات فی الفقه الحعفری ،بیروت :دارالمالیین.
1402( .---------ق) .فقه االمام جعفر الصادق (ع) ،بیروت :دار المعارف المطبوعات .1413( .---------ق) .األمالی ،قم :کنگره شیخ مفید.1410( .---------ق) .المقنعه ،قم :موسسه نشر اسالمی.مقریزی ،تقیالدین ابی العباس احمد بن علی1325( .ق) .الخطط المقریزیه ،قاهره :طبع بوالق
(افست شده در بغداد).
مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران1353( .ش) .تفسیرنمونه ،تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیّه.
مکنزی ،آلک1371( .ش) .مدیریت بهرهوری از زمان ،ترجمه محمد رضاپور ،تهران :چاپ
حیدری.
منتظری نجفآبادى ،حسین على1429( .ق) .حکومت دینى و حقوق انسان ،قم :ارغوان دانش.
منسوب به حضرت ا مام حسن بن على عسکری (ع)1409( .ق) .التفسیر المنسوب إلى اإلمام
الحسن العسکری (ع) ،قم :مدرسۀ اإلمام المهدی عجل اهلل تعالى فرجه الشریف.
منسوب به حضرت امام على بن موسى الرضا (ع) 1406( .ق) .الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا
(ع) ،مشهد :مؤسسۀ آل البیت (ع).
موسوی ،محسن باقر1419( .ق) .االدارة و النظام االداری عند االمام علی (ع) ،بیروت :مرکز
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پژوهشهای اسالمی غدیر.
موسوی اردبیلى ،سیدعبدالکریم1423( .ق) .فقه القضاء ،قم :بینا.

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانیپیشرفت

موسوی بجنوردى ،سیدحسن1380( .ش) .منتهى األصول ،تهران :موسسۀ العروج.
موسوی جزایری ،سیدمحمدعلی ،درس خارج اصول فقه ،مقرر :سیدمجتبی حسین نژاد ،نسخه
خطی.
موسوی خمینى ،سیدروحاللّه( .بیتا) .تحریر الوسیلۀ ،قم :مؤسسه مطبوعات دار العلم.
1375( .----------ش) .چهل حدیث ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).1377( .----------ش) .شرح حدیث جنود عقل و جهل ،قم :موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی (س).
1379( .----------ش) .صحیفه نور ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).1421( .----------ق) .کتاب البیع ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).موسوی خویى ،ابوالقاسم1417( .ق) .مصباح األصول (مباحث حجج و امارات) ،قم :مکتبۀ
الداوری.
1418( .----------ق) .موسوعۀ اإلمام الخوئی ،قم :مؤسسۀ إحیاء آثار اإلمام الخوئی ره.موسوی عاملى ،محمد بن على1411( .ق) .مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالم،
بیروت :مؤسسه آل البیت (ع).
موسوی گلپایگانى ،سیدمحمدرضا1413( .ق) .کتاب القضاء ،قم :دار القرآن الکریم.
مومن سبزوارى ،محمد باقر بن محمد1423( .ق) .کفایۀ األحکام ،قم ،:دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
مومن قمى ،محمد1419( .ق) .تسدید االصول ،قم :موسسۀ النشر االسالمی.
1422( .----------ق) .مبانی تحریر الوسیلۀ -القضاء و الشهادات ،تهران :مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینى قدس سره.
میرزاى قمّى ،ابوالقاسم بن محمد حسن1427( .ق) .رسائل المیرزا القمی ،قم :دفتر تبلیغات
اسالمى -شعبه خراسان.
1430( .-----------ق) .القوانین المحکمۀ فی األصول ،قم :بیجا.نائینى ،محمدحسین1380( .ش) .تنبیه االمه و تنزیه المله ،تهران :امیرکبیر.
نائینى ،محمدحسین1409( .ق) .فوائد االُصول ،قم :موسسۀ النشر االسالمی.
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نجارزادگان ،فتحاهلل و جمعی از نویسندگان1393( .ش) .بررسی عوامل و موانع پیشرفت
اجتماعی با تکیه بر سخنان امام حسین ،الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانی ،ش  ،4صص .9-28
نجفی ،زینالعابدین1391( .ش) .مفهومشناسی واژه عدالت در فقه امامیه ،دو فصلنامه
انسانپژوهی دینی ،شماره  ،28صص .141-170
نجفى ،محمد حسن1404( .ق) .جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،بیروت :دار إحیاء التراث
العربی.
نراقى ،مولى احمد بن محمدمهدى1415( .ق) .مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ ،قم :مؤسسه
آل البیت (ع).
نراقی ،محمدمهدی1383( .ق) .جامع السعادات ،نجف :مطبعۀ النجف.
نصر ،سیدحسین1384( .ش) .علم و تمدن در اسالم ،ترجمه احمد آرام ،تهران :مرکز انتشارات
علمی فرهنگی.
نوری ،حسین1373( .ش) .امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه بزرگ ،مترجم :محمد
محمدی اشتهاردی ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
نویری ،احمد بن عبدالوهاب( .بیتا) .نهایۀ االرب فی فنون االدب ،قاهره :دارالکتب المصریه.
هاشمی ،سید محمد1385( .ش) .حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :نشر میزان.
هاشمى خویى ،میرزا حبیباهلل و جمعی از نویسندگان1400( .ق) .منهاج البراعۀ فی شرح نهج
البالغۀ و تکملۀ منهاج البراعۀ ،تهران :مکتبۀ اإلسالمیۀ.
هاللى ،سلیم بن قیس1405( .ق) .کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،قم :الهادى.
متقی الهندی ،عالءالدّین علی1409( .ق) .کنزالعمّال فی سنن االقوال و االفعال ،بیروت :مؤسسه
الرسالۀ.
ورام ،مسعود بن عیسى1410( .ق) .تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر المعروف بمجموعۀ ورّام ،قم:
مکتبه فقیه.
والیتی ،علیاکبر1384( .ش) .پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،تهران :وزارت امور خارجه.
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والیى ،عیسى1378( .ش) .فرهنگ تشریحى اصطالحات اصول ،تهران :نشر نی.
یوسفی ،علیرضا( .بیتا) .اخالق حرفهای در سازمان ،بیجا :بینا.

