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 دهیچک

ترین سیستمهای حقوقی دنیا، چگونگی انتخاب یکی از مسائل قضایی مورد ابتال در مهم
باشد. گزینش قضات بر مبنای آراء های فقهی و حقوقی میقضات است که دارای جنبه
آید، به های جذب قضات در این سیستمها به حساب میشیوهعمومی، جزو کارآمدترین 

بودن قضات، اهمیت زیادی دارد. اکثریت فقها همین دلیل شناخت مبانی فقهی نظریه انتخابی
اند. در بین فقهای معاصر، برخی از برای آراء عمومی در تعیین قاضی نقشی قائل نبوده

بودن آراء عمومی در تعیین قضات ه دخیلسنت قائل بشاگردان خویی و برخی از فقهای اهل
هستند. دلیل اصلی نظریه انتخاب قاضی در فقه مذاهب اسالمی، استظهاری است که از 

رک سنت مشتاند. برخی از دالیل این دیدگاه در فقه امامیه و اهلبرخی آیات و روایات داشته
م چنین نظاو هم و برخی دیگر اختصاصی هستند. استناد به برخی از آیات قرآن کریم

به منظور دخالت آراء عمومی در گزینش قضات، جزو ادله مشترک میان « قاضی تحکیم»
فقه امامیه و فقه سایر مذاهب اسالمی است و از این جهت میان مذاهب اسالمی، تقریب 
وجود دارد. در مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه انتخاب به برخی از نقدهای آن نیز اشاره 

 شده است.
 قاضی تعمیم، قاضی تحکیم، آراء عمومی، انتخابات قضایی. ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
اهمیت نیروی انسانی در کارآمدی و بازدهی یک سیستم بر کسی پوشیده نیست و مسئوالن 
هر کشوری همواره سعی بر بررسی و اصالح نحوه انتخاب و انتصاب افراد شاغل در سیستم 

اند تا با حضور افراد شایسته در سیستم قضایی، خویش قرار دادهقضایی را در دستور کار 
قیم شیوه گزینش قضات ارتباط مست زمینه استقالل هرچه بیشتر این دستگاه را فراهم آورند.

مبانی مختلف در باب والیت فقیه )نصب، انتخاب  با موضوع مهم استقالل قضایی دارد و
نش مسئله گزی ر باب استقالل نهاد قضاوت شود.تواند منجر به نتایج متفاوتی دو...( می

 وجو از ادلهرو اهمیت فحص و جستقضات در میان مسلمین مبتنی بر فقه است. از همین
نمودن آراء عمومی در گزینش قضات در فقه مذاهب اسالمی بر کسی قابل ارائه برای دخیل

  پوشیده نیست.
چگونه در فقه مذاهب اسالمی قابل پذیرش سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه 

است که تعیین قضات، متکی به آراء عمومی باشد؟ اکثریت فقها برای آراء عمومی در تعیین 
ن و نیز برخی الدیاند. در بین فقهای معاصر حسینی سیستانی و شمسقاضی نقشی قائل نبوده

ه به اند، کضات مطرح نمودهطور مفصل در زمینه گزینش قسنت، مباحثی را بهاز فقهای اهل
بودن آراء عمومی در تعیین قضات این مباحث کمتر توجه شده است. ایشان احتمال دخیل

 اند.را تقویت نموده
رو، بررسی فقهی و حقوقی دیدگاه انتخاب قاضی توسط آراء هدف علمی تحقیق پیش 

نهاد قضایی کشور عمومی به عنوان یک دیدگاه خالف مشهور است. به لحاظ کاربردی نیز 
راهکارهایی را به منظور مشارکت عمومی مردم در دستگاه تواند در صورت صالحدید، می

 قضایی در پیش بگیرد.
حسینی سیستانی مقارن با دهه اول انقالب اسالمی، ذیل مبحث به لحاظ پیشینه تحقیق، 

ا که در فقهی راجتهاد و تقلید که به صورت جزوه درسی انتشار یافته است، سایر نظریات 
ت بودن گزینش قضات را تقویرود، رد نموده و نظریه انتخابیمورد گزینش قضات احتمال می

 کرده است. 
فی االجتماع السیاسی » الدین نیز در کتاباز میان دیگر شاگردان خویی، شمس

دخالت آراء عمومی در گزینش قضات را به عنوان یک احتمال مطرح کرده  ،«االسالمی
 است. 



 و ... / سید جواد ورعیدیدگاه فقه مذاهب اسالمیمطالعه تطبیقی دخالت آراء عمومی در گزینش قضات از 

 

  

51 

جذب و گزینش قضات: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، »تازگی نیز کتابی تحت عنوان به
به چاپ  ، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق«حقوق ایران و نظامهای قضایی منتخب

دا به ابتهای تطبیقی فقه مذاهب اسالمی، در آن مطرح نگردیده است. رسیده است که جنبه
راء سنت در مورد دخالت آانی و سپس ادله موجود در فقه اهلتبیین استدالل حسینی سیست

 عمومی در گزینش قضات پرداخته خواهد شد.
 

 شناسیمفهوم
، «قضاوت تعمیم»اند از: اصطالحاتی که با تحقیق حاضر ارتباط بیشتری دارند عبارت

 آید.؛ که به ترتیب مفاد آنها می«آراء عمومی»و « قضاوت تحکیم»
 

 تعمیم. قضاوت 1
اند دهندرت از آن استفاده نموتعبیر قضاوت تعمیم در کالم شهید اول آمده است و سایر علما به

شود که این تعبیر چندان مورد پسند جا معلوم می(. از همین2/66ق، 1417)شهید اول، 
 اند.ایشان واقع نگردیده است. فقها غالباً از اصطالح قاضی منصوب استفاده نموده

عبارت است از آن شخصی که از طرف « قاضی منصوب»در اصطالح فقه اسالمی 
امام یا ولی امر( برای قضاوت تعیین شده باشد. اختالف در حق حاکمیت )حکومت اسالمی 

سنت، موجب گردیده تا از دیدگاه شیعیان، انتخاب قاضی در قلمرو اسالمی میان شیعه و اهل
سنت انتخاب مزبور در صالحیت مطلق ولی دیدگاه اهلباشد و از  اختیارات امام معصوم

شهید اول در کتاب دروس از جمله شروط قاضی منصوب را بلوغ، عقل، ذکوریت،  امر باشد.
« قاضی منصوب»(. 2/65ایمان، طهارت مولد، کتابت و استقالل در افتاء دانسته است )همان، 

یل آید، به همین دله به حساب میدارای مقام والیت قضایی است که یک قسم از والیت فقی
کس، حتى مجتهد دیگر قابل رد و تجدیدنظر براى هیچ»حکم او قطعی و الزم االجراست و 

 (.254ق، 1422)موسوی خلخالی، « شودنیست و دعوا مختومه تلقى مى
 –مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه شود عبارت است از اینکه اکثر حکومتهای دنیا 

نظر دارند که قاضی باید از طرف در این مورد با هم اتفاق -سالمی و غیراسالمیاعم از ا
تواند از پیش خود متصدی امر قضاوت شود، زیرا حاکمان کشور نصب گردد و هر کس نمی

منصب قضاوت یک منصب اجتماعی است که مستقیماً در حفظ امنیت و نظم کشور تأثیر 
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شدن هرج و مرج و ناامنی بر کشور جب حاکمبخواهی این منصب، مودارد و تصدی دل
ورت به ص -که در مقابل قضاوت تعمیمی است–گردد. به همین جهت قضاوت تحکیمی می

 کننده مشکالت گسترده جامعه نیست.موردی و مقطعی کاربرد دارد و حل
 

 . قضاوت تحکیم2
ت دادرسی و قضاواست. حکم در لغت به معنای « حَکَمَ»مصدر باب تفعیل از ماده « تحکیم»

نویسد: فارس می(. ابن1/145ق، 1414و در اصل به معنای بازداشتن و منع است )فیومی، 
(. اصطالح تحکیم به معنای 2/91ق، 1410فارس، )ابن« حکم به معنای منع از ظلم است»

 (.16/160ق، 1414زبیدی، )حسینی  دادرسی، به داوری خواندن و به حکومت نشاندن است
حکّمنا فالنا »شود: یعنی به او فرمان دادند که میانشان حکم کند و گفته می« بینهمحکّموه »

 (.12/142ق، 1414منظور، ؛ یعنی حکم او را میان خود نافذ قرار دادیم )ابن«فیما بیننا
به عنوان یک شیوه دادرسی معمول بوده و « قضاوت تحکیمی»از دوران پیش از اسالم 
دوران پس از آن نداشته است. قاضی تحکیم، شخصی است که اختصاصی به عصر اسالم و 

از سوی طرفین دعوا برای دادرسی انتخاب شده و طرفین دعوا ملزم به پذیرش داوری او 
 هستند.

ز جمشهور فقها معتقدند قاضی تحکیم باید تمام صفات و شرایط قاضی منصوب را به
(. البته این در صورتی است 4/60ق، 1408داشته باشد )محقق حلی،  تولیت از سوی امام

بودن حکم او باشد، در غیر این العملکه مقصود از حکمیت قاضی تحکیم، نافذبودن و واجب
دن، بوالعملنه واجبو صورت اگر منظور از حکمیت وی، تراضی و توافق به حکم او باشد 

 (.2/502تا، ست )منتظری، بیصفات و شرایط قاضی منصوب در آن شرط نی
قضاء تحکیمی جایز است، اگرچه در شهر قاضی باشد )یعنی »فرماید: شهید اول می

مشروط به عدم وجود قاضی منصوب نیست(... و حکم قاضی تحکیم از طرفین دعوا که بر 
(. اما شهید 67-2/68ق، 1417)شهید اول، « کنداند، به دیگران تجاوز نمیاو تراضی نموده

است  ثانی در شرح لمعه وجود قاضی منصوب را در قضاوت قاضی تحکیم، شرط دانسته



 و ... / سید جواد ورعیدیدگاه فقه مذاهب اسالمیمطالعه تطبیقی دخالت آراء عمومی در گزینش قضات از 

 

  

53 

و مرادشان این است که قاضی تحکیم در عصر غیبت، فرض  3(3/68ق، 1410)شهید ثانی، 
 وجود ندارد.

 
 . آراء عمومی3

آراء جمع رأی است. رأی در اصل به معنای عقل و تدبیر است و به همین تناسب است که 
گویند نهد، فرد صاحب رأی میردی که در امور خویش با بصیرت و آگاهی قدم میبه ف

اندیشی را گویند که مبتنی بر بصیرت (. پس رأی نوعی نظر و چاره1/247ق، 1414)فیومی، 
 باشد.

اصطالح آراء عمومی به معنای یک فرایند حقوقی است که عموم شهروندان در آن، به 
پردازند. آراء عمومی از عناوین جدید است که برخی ک قانون میانتخاب نماینده یا ایجاد ی

 اند. بسیاری ازاز فقهای معاصر بر اساس نظرات فقهی خود به تعیین قلمرو آن پرداخته
اندیشمندان، آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم 

کنند )عمید زنجانی، وجدان بیدار ملت تشبیه می دانند و برخی از آنها آراء عمومی را بهمی
(. فقها از این اصطالح در دایره تعیین حاکم و شیوه حکومت او توسط عموم 1/18ق، 1421

 کنیم.اند، که ذیالً به آنها اشاره میمردم یاد کرده
ند دانبرخی از فقها قلمرو مراجعه به آراء عمومی برای تعیین حاکم را مربوط به مواردی می

که از سوی خداوند نصبی صورت نگرفته باشد؛ چرا که زمام نوعی از قدرت و ریاست، مانند 
تنها در دست خداوند متعال است که بر حسب قابلیت و شایستگی  والیت معصومان

شود. در این موارد پذیرش والیت بر عموم مردم واجب به ایشان تفویض می معصومان
 جا(.است و آراء عمومی آنها نقشی در تعیین اصل والیت ایشان ندارد )همان

اما در عصر غیبت نوعی دیگر از قدرت و سیاست قابل تصور است که با نصب عام 
ها شود؛ بلکه شاخصهمعین نمیگیرد. به این صورت که فرد خاصی از جانب خدا صورت می

و ویژگیهای شخصی که صالحیت رهبری سیاسی امت اسالمی را دارا باشد، به نحو عام بیان 
ها را در قالب فردی شود و در هر عصر و زمانه آراء عمومی مردم مصادیق این شاخصهمی

 کند.که بیشترین ویژگی را دارا باشد، تعیین می
                                           

 مع وجود قاض منصوب من قبل اإلمامقاضی التحکیم و هو الذی تراضى به الخصمان لیحکم بینهما . »3
 «.و ذلک فی حال حضوره فإن حکمه ماض علیهما، و إن لم یستجمع جمیع هذه الشرائط
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توان از آراء عمومی سخن به میان آورد. ورد دیگری نیز میعالوه بر دو مورد فوق در م
صدر مواردی را که در شریعت حکم الزامی خاصی برایشان مطرح نشده است، به منطقه 

توان از آراء الفراغ نیز می(. در نظریه منطقه682-686ق، 1417کند )صدر، الفراغ یاد می
س مصالح عمومی و اقتضاء زمان، در عمومی سخن به میان آورد، به این صورت که بر اسا

مواردی که قوانین ثابت در شریعت وجود نداشته باشد، قانونگذاری را به مجلس قانونگذار 
 که متشکل از اعضایی منتخب مردمی و متکی به آراء عمومی است، واگذار نمود.

نون اپس از بررسی اصطالح آراء عمومی در کالم فقها، نیازمند بررسی این اصطالح در ق
اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز هستیم. در اصل ششم قانون اساسی چنین آمده است: 

در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، »
جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا انتخاب رییس

طور که مفاد همان«. گرددپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میاز راه همه
دهد اصطالح آراء عمومی در قانون اساسی ناظر بر آن سلسله از افکار کلمه رأی نشان می

ای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم نیز به آن رأی داده شدهبررسی
آراء »نویس قانون اساسی مسئله (. ابتدا در پیش1/218ق، 1421ی، باشند )عمید زنجان

(؛ اما 205ش، 1386هر دو به عنوان یک مسئله تلقی شده بود )ورعی، « شورا»و « عمومی
 نظران، به این نتیجهنمایندگان گروه اول، با مالحظه پیشنهادها و نظریات مختلف صاحب

ت به آن، غیر از مسئله شوراست. این دو رسیدند که مسئله آراء عمومی و اتکای حکوم
مسئله دارای دو مبنای متفاوت هستند و مسئله شورا به ترجیح عقل و خرد جمعی بر عقل 

نظران در یک تصمیم دخالت و خرد فردی برگشت دارد و وقتی افراد بیشتری از صاحب
کر روه اول متذطور که رییس گدارند، تأثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند. ولی همان

ضرورت اتکا بر آراء عمومی، در مراحل مختلف، ناشی از این است که بهترین » شود: می
نوع حکومت و اداره کشور، حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد، 

(؛ 206)همان، « نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر، تکیه ما روی این زیربنای فکری است
لزومی ندارد که مسئله آراء عمومی بر آیات مشورت متکی باشد تا ابهاماتی پیش بیاید لذا 

-که آیا همه مردم، صالحیت اظهارنظر در مورد فالن امر فنی را دارند یا نه. ماحصل گفت

وگوهای مشروح مذاکرات قانون اساسی منجر به این شد که دو مسئله آراء عمومی و شورا 
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ی دو مسئله، به صورت دو اصل جداگانه )اصل ششم و هفتم( در اصول به دلیل اختالف مبنای
 قانون اساسی گنجانده شوند.

مسئله  خوبی بیناند بهسنت هنوز نتوانستهاین در حالی است که برخی از نویسندگان اهل
شورا و آراء عمومی تفکیک دهند و آراء عمومی را یکی از مصادیق شورا و مبنای حجیت 

( 38)شوری، « : و کارشان در میانشان مشورت استامرهم شوری بینهم و»آن را آیه 
 (.164ق، 1420دانند )عبدالغفار شریف، می

موضوع دیگری که در مسئله آراء عمومی شایستگی سخن را دارد، بحث از ایجاد خطا 
و اشتباه در آراء عمومی است. از آنجا که ممکن است آراء عمومی همیشه مطابق با صواب 

های گروهی و احزاب منطق و تبلیغات رسانهالشعاع احساسات بید و چه بسا تحتنباش
قرار گیرد، ویژگی اتکاء به آراء عمومی در قانون اساسی توأمان با اصل هشتم قانون اساسی 

 باشد.است که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می
 

 قه شیعهادله قابل استناد برای انتخاب قضات از منظر ف
تری برای دخالت آراء عمومی استفاده شده است. عمده دلیل در در فقه شیعه از ادله متقن

خدیجه است. حسینی سیستانی بر خالف این قسمت مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی
اند. مشهور علما از روایات مزبور دخالت آراء عمومی در گزینش قضات را استنتاج نمود

 ادله ایشان خواهیم پرداخت. اینک به بررسی
 

 عمر بن حنظله . بررسی مفاد مقبوله1
هر چند از مفاد مقبوله عمر بن حنظله، مطالبی در راستای اثبات والیت فقیه بر زعامت 

شود، اما قدر متیقن از این دلیل، اثبات رجوع به فقها در امر قضاوت است. سخن استفاده می
 است: در مقبوله عمر بن حنظله، پس از آنکه امام صادقدر تبیین اجمالی مقبوله چنین 

از مراجعه دو نفر از اصحاب به سلطان جهت تحاکم و دادخواهی منع نمودند و مراجعه به 
اینان را در حکم مراجعه به طاغوت دانستند، عمر بن حنظله از حضرت درباره وظیفه این 

به فردی از »فرماید: می ؟! حضرتکند که در نهایت چه کار باید کننددو نفر سؤال می
میان خودتان که حدیث ما را روایت کند و در حالل و حرام ما دقت ورزیده باشد و احکام 
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ما را بشناسد، رجوع کنید، پس باید به عنوان حَکَم به او راضی باشید، چرا که من او را بر 
 (. 7/412ق، 1407)کلینی،  4«شما حاکم قرار دادم...

روایت مختصراً باید گفت که برخی فقهای معاصر، مناقشه کردند؛ به عنوان  در مورد سند
مثال، خویی به دلیل عدم توثیق عمر بن حنظله در علم رجال، سند روایت را مخدوش 

عد دانند؛ حتی ب(. البته اکثر معاصرین سند را مورد قبول می41/10، ق1422داند )خویی، می
ریزی و حسینی سیستانی نیز سند را قبول دارند )حسینی از خویی، شاگردان ایشان نظیر تب

 (.69ق، 1437سیستانی، 
مقبوله عمر بن حنظله در میان فقها اشتهار به مقبولیت دارد که نشانگر آن است که به 

باشد. بر اساس دیدگاه وثوق به لحاظ سند در میان فقها دارای جایگاه بسیار معتبری می
 شیعه است، بدون تردید سند مقبوله هیچ مشکلی ندارد. صدور که دیدگاه مشهور فقهای

. برداشت اول مربوط به دیدگاه 5اما در مورد متن حدیث، دو برداشت متفاوت وجود دارد
مشهور است که قائل به شیوه گزینشِ انتصابی قضات توسط حاکم اسالمی هستند؛ اما 

آراء عمومی در گزینش قضات نمودن تواند در راستای دخیلبرداشت دیگر از مقبوله می
 شود.باشد، که استنباط حسینی سیستانی است و ذیالً بدانها اشاره می

به عقیده حسینی سیستانی، مفاد روایت متضمن این معناست که گزینش قضات ابتدا باید 
ای که حاصل توسط آراء عمومی مردم صورت بگیرد و پس از انتخاب عمومی مردم، نتیجه

. به عبارت دیگر، امام 6(70، است )همان از رأی و نظر امام معصومگردد، کاشف می
غیر از فردی که صالحیت او توسط آراء عمومی مردم به تأیید رسیده باشد، کسی  معصوم

 اند.را به عنوان قاضی نصب نفرموده
 حسینی سیستانی برای اثبات ادعای خویش دو مقدمه را مطرح کرده است:

                                           
إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا  انْظُرُواقُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ . »...4

 .«بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما... فَارْضَوْاوَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا 
م از روایت است؛ اما چون فعال . البته دیدگاه سومی هم در اینجا وجود دارد و آن برداشت قاضی تحکی5

 شود.ناظر به بحث ما نیست، به آن پرداخته نمی
انتخابکم )انتخاب عمومی مردم( لشخصٍ یحصل علیه اإلمضاء منّا، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، و » .6

 «.هذا کما هو متداول فی بعض البلدان
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ای ضروری است: برای مقبوله عمر بن حنظله در کتاب ذکر نکته پیش از مقدمه اول -1
وع رج»کافی دو نقل )با اندکی تفاوت در متن( وجود دارد. در جلد اول از کتاب کافی باب 

به قرآن و سنت و اینکه چیزی از حالل و حرام و جمیع احتیاجات مردم، وجود ندارد، مگر 
قُلْتُ فَکَیْفَ »(، چنین آمده است: 1/59 ،ق1407، )کلینی 7«اینکه در کتاب و سنت آمده باشد

اما در جلد  .(1/67، )همان «یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا
قُلْتُ »گونه نقل شده است: هفتم از همین کتاب، در ابوابی که مخصوص قضاوت است، این

استنباط  .(7/412)همان،  «إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا انْظُرُواانِ قَالَ فَکَیْفَ یَصْنَعَ
است. اگرچه وجه مقبولی را برای « انْظُرُوا»حسینی سیستانی، مستند به نقل دوم و واژه 

مه اترجیح نقل دوم نیافتیم، اما فرض را بر صحت این نقل گذاشته و با همین فرض به اد
 بحث پرداخته خواهد شد.

به هر صورت استدالل حسینی سیستانی در مقدمه اول چنین است: با وجود اینکه متن 
ای اختالف پیدا کرده بودند، اما است که در مسئله روایت در مورد دو نفر از اصحاب ائمه

ند. التفات بردکار اسلوب کالم خویش را از صیغه تثنیه تغییر دادند و صیغه جمع را به امام
بودن انتخاب اکثر شیعیان است؛ یعنی اکثر به استعمال صیغه جمع، نشانگر دخیل امام

شدن فرد نامزد، رضایت داشته باشند و در واقع رضایت تمام شیعیان، شیعیان باید به قاضی
ق، 1437است، نه فقط رضایت متخاصمین )حسینی سیستانی،  مالک نصب از سوی امام

خطاب خود را اختصاص به متخاصمین ندادند؛ بلکه روی خطاب را  ه امام(، چرا ک71
 بر همه شیعیان قرار دادند.

به عقیده حسینی سیستانی، در روایت مالک گزینش قضات، رضایت مردم است و  -2
جا(. ایشان شواهدی را از رضایت در لغات عربی به معنای انتخاب کردن آمده است )همان

 کند:ذکر میبرخی لغاتِ معتبر 

رضیت »وید: گفیومی در کتاب المصباح المنیر که از معتبرترین کتب لغت است، چنین می
نیز همین معنا را « ارتضیته»الشیء و رضیت به رضاً: یعنی آن شیء را اختیار کردم و 

 .8(1/229، ق1414)فیومی،  «رساندمی
                                           

ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ جَمِیعِ مَا یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَیْهِ إِلَّا وَ نَّهُ لَیْسَ شَیْبَابُ الرَّدِّ إِلَى الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ أَ. »7
 «.قَدْ جَاءَ فِیهِ کِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ

 .«( مِثْلُه( بِهِ )رِضًا( اخْتَرْتُهُ و )ارْتَضَیْتُهُءَ و )رَضِیتُ: الشَّىْرَضِیتُ. »8
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، هُرَضِیتُ»، آمده است: اشدبدر شمار آخرین معجمهاى مفصل می در کتاب تاج العروس که
ای یعنی او را دار«: لهذا األَمْرِ رَضِیهُ»رِضًا: یعنی او را انتخاب کردم و  به ءَ، و رَضِیتُأَی الشَّی

 .9(19/463ق، 1414)حسینی زبیدی، « اهلیت )صالحیت( برای فالن امر دیدم
تاب کرد، طریحی نیز در کعالوه بر دو کتاب لغتی که حسینی سیستانی به آنها استناد 

پرداخته، در  که به تدوین معانى لغات غریب قرآن و احادیث ائمه طاهرین مجمع البحرین
 . 10(1/187، ق1416)طریحی، گوید ، همین معنا را می«رضو»مورد 

« طیب نفس»، به معنای «رضو»بررسیهای لغوی مبین آن است که در متن روایت، ماده 
متعدی شود، معنای دیگری پیدا « باء»به وسیله حرف « رضو»ماده نیست؛ زیرا هنگامی که 

را  «اختیار و انتخاب»، معنای «باء»با حرف « رضو»کند. به لحاظ لغات عربی، تعدّی می
ب شود، معنای انتخامتعدّی نمی« باء»رساند و حتی در بسیاری از مواقع نیز که با حرف می

 اند.را ذکر کردهرساند و لغات معتبر همین معنا را می
« رضو»را که از ماده  «بِهِ فَارْضَوْا»در متن روایت، از یک طرف لفظ  از آنجا که امام

اند، دهمتعدّی نمو« باء»اند و از طرف دیگر این فعل را با حرف کار بردهاست به صیغه جمع به
است )حسینی سیستانی، « فلیختاروه»به معنای  ،«بِهِ فَارْضَوْا»توان نتیجه گرفت که می

 .11(71ق، 1437
در میان فقهای شیعه چنین استداللی راجع به مسئله گزینش قضات، سابقه نداشته است. 

ن کردن گزینش قضات سخن به میااینکه فقیهی برجسته برای اولین بار در مورد انتخابی
 سینی سیستانی در استنباط خویش به لغتافزاید. عالوه بر این حآورد، به اهمیت مسئله می

تر استدالل از این طریق حتی در میان برخی از نویسندگان عرب که قائل استناد کرد که پیش
اند، کردن گزینش قضات در اسالم هستند و استداللهایی را در این زمینه ذکر کردهبه انتخابی

 (.2/383ق، 1422وجود نداشته است )عبدالغفار شریف، 
  

                                           
 «.لهذا األَمْرِ: رآهُ أَهْلًا له رِضًا: اخْتَرْته و رَضِیهُ به ءَ، و رَضِیتُی الشَّی، أَرَضِیتُهُ. »9

غة، و ل "علیه رَضِیتُ "و "عن زید رَضِیتُ "مثله. و "ارْتَضَیْتُهُ "اخترته، و "ء رِضًىبالشی رَضِیتُ». 10
 «.ال أطلب معه غیرهقنعت به و  "باهلل ربا رَضِیتُ "بالمد. و "الرِّضَاءُ "االسم

لیس بمعنی طیب النفس، بل بمعنی االختیار...و یکون المعنی: انظروا، أی: ابحثوا  فالرضا فی قوله. »11
 «.حاکماً -یعةأی: الش-و فتّشوا عمن کان بهذه الصفات فلیرضوا به، أی: فلیختاروه حکماً فإنی قد جعلته علیکم
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 . بررسی معتبره ابوخدیجه2
مبادا بعضی از شما دعوای علیه »کند: نقل می ابوخدیجه سالم بن مکرم از امام صادق

دیگری را نزد اهل جور برد. و لکن نگاه کنید به مردی از خودتان که بعضی از قضایای ما 
داند، همان را حَکَم قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم. پس رفع خصومت را به را می

 .12(2-3/3 ،ق1413بابویه، )ابن« سوی او ببرید
 «ثقة ثقة»گوید: سندی این روایت، نجاشی در مورد سالم بن مکرم چنین می در بحث

(؛ که نشانگر اوج وثاقت است. بسیاری از متخصصین فن رجال نیز، 188ق، 1407)نجاشی، 
. اما طوسی (7901-25/7903ق، 1419شبیری زنجانی، اند )سالم بن مکرم را توثیق نموده

( و در جایی دیگر به نقل از 79تا، کند )طوسی، بیدر یک جا سالم بن مکرم را تضعیف می
(. در اینجا دو دیدگاه 227 ق،1381)حلى، کند حلی، او را توثیق می« خالصة األقوالِ»کتاب 

قابل طرح است: اول اینکه گفته شود، مجموع این توثیقات و آن تضعیف، با یکدیگر تعارض 
شود؛ در دیدگاه دوم، تنها دو قول نمی دهد، که در نتیجه چیزی ثابتو سپس تساقط رخ می

ماند. به نظر شود و توثیق نجاشی باقی میطوسی که با یکدیگر در تعارض هستند ساقط می
ما این دیدگاه از قوت بیشتری برخوردار است و تنها اقوال متعارض از یک فرد ساقط و 

 ه است، دلیل حجیت خبرطور که در باب خبر واحد آمدماند، زیرا همانتوثیق دیگر باقی می
کند، شمولیت ندارد، و در واحد )صَدِّق العادل(، نسبت به خبری که خودش را تکذیب می

کنند و شوند، یکدیگر را تکذیب میاینجا هر دو قول طوسی که خبر واحد محسوب می
یق گردند و در نتیجه توثمشمول حجیت خبر واحد نیستند و یعنی از درجه اعتبار ساقط می

ارند نظر دماند. عالوه بر اینکه بسیاری از علمای رجال، بر این امر اتفاقاشی پابرجا مینج
)ابوخدیجه( و « سالم ابوسلمة»که منشأ تعارض در کالم طوسی، یک تشابه اسمی میان 

-25/352ق، 1418باشد که برای طوسی ایجاد شده است )خویی، می« سلمهسالم بن ابی»
353.) 

حدیث، عیناً همان برداشتی که در مورد مقبوله عمر بن حنظلة بیان شد، اما در مورد متن 
فرمودند:  خدیجه که حضرتخدیجه نیز قابل طرح است. در مورد معتبره ابیدر معتبره ابی

یاً فَتَحَاکَمُوا لْتُهُ قَاضِیَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَ -انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ»
                                           

انَا یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَ -الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْل یُحَاکِمَ أَنْ إِیَّاکُمْ. »12
 «.فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْه
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، تمرکز استدالل حسینی سیستانی، بر مباحث لفظی و تبیین مرجع ضمیر در روایت «إِلَیْه
، که به عقیده حسینی سیستانی ضمیر جمع )واو( «انْظُرُوا»است. در متن معتبره آمده است: 

 فَاجْعَلُوهُ»مع )واو( در چنانکه مرجع ضمیر جگردد، همدر این جمله، به عموم شیعیان باز می
چنین  (، در واقع مراد امام77ق، 1437نیز عموم شیعیان است )حسینی سیستانی، « بَیْنَکُمْ

است: ای شیعیان! شما اختیار نصب و انتخابِ فردی که واجد شرایط مذکور در این معتبره 
نین شخصی وجو در مورد چاست را دارا هستید. پس اول الزم است که به تحقیق و جست

 بپردازید )انْظُرُوا( و سپس وی را به عنوان قاضی انتخاب نمایید )فَاجْعَلُوهُ(.
جا(، )همان «أنّ مفاد الروایة هو النصب العام بواسطة اإلنتخاب»به تعبیر حسینی سیستانی، 

طور عام در شرایطی خاص که بسط ید ندارد، منصب قضاوت را به یعنی امام معصوم
اند )فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً( و نیازی نیست که هر فقهای واجدالشرایط قرار دادهبرای تمام 

داشته باشد؛ منتها این نصب عمومی،  یک از فقها برای امر قضاوت، اذن خصوصی از امام
غیر از  واسطه برگزاری انتخابات عمومی مشخص گردد و در واقع امام معصومباید به

ب نص»او توسط آراء عمومی مردم به تأیید رسیده باشد، کسی را به  فردی که صالحیت
پس گیرد، ساند. به عبارت دیگر اول انتخاب صورت میبه عنوان قاضی نصب نفرموده« عام

 نیز هست. شخص منتخب، منصوب از سوی امام
ت، نه اس« عموم شیعیان»از دیدگاه حسینی سیستانی، مرجع تمام ضمایر در متن حدیث، 

صوص متخاصمین تا قاضی تحکیم از روایت، استنباط گردد. تفاوت در آنجا مشخص خ
گردد که بنابر نظر اول، انتخاب از ناحیه عموم شیعیان است، ولی بنابر نظر دوم، انتخاب می

یز کند؛ بلکه نیاز به نصب متخاصمین نعموم شیعیان برای نفوذ قاضی تحکیم کفایت نمی
 هست. 

برداشت قاضی تحکیم از این روایت، برداشتی ناصواب است؛ زیرا آنجا که رسد نظر میبه
اند و ، تصریح به نصب از جانب خودشان فرموده«فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً»فرمودند:  امام

این تناسبی با قاضی تحکیم ندارد؛ چرا که در قاضی تحکیم نصب از سوی متخاصمین 
 (.77ق، 1437)حسینی سیستانی،  شرط است، نه امام گیرد و رضایت آنهاصورت می

کارگیری آراء عمومی در در برخی از دیدگاهها، از نظام قاضی تحکیم در اسالم، جهت به
گزینش قضات استفاده شده است. چگونگی داللت قضاوت تحکیمی بر نظریه انتخاب را به 

 سنت خواهیم آورد.جهت پرهیز از تکرار، ذیل مستندات اهل
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 سنتادله قابل استناد برای انتخاب قضات از منظر فقه اهل

، تالش دارد تا قضاوت و حق (172ق، 1420عبدالغفار شریف، سنت )یکی از علمای اهل
انتخاب قاضی را از حقوق مردم قلمداد نموده و از این طریق دیدگاه انتخاب را با مبانی 

 ئه در این زمینه بررسی خواهد شد:سازگار سازد. اینک مجموع دالیل و شواهد قابل ارا
 

 . آیات قرآن1
ای خاص را برای تعیین قضات تعریف نکرده است. تنها چیزی که شریعت مقدس شیوه

باشد، قیام و زنده نگه داشتن حکم خداوند بر روی زمین است. خداوند در خواسته شرع می
 أَن النَّاسِ بَینْ حَكَمْتُم إِذَا وَ أَهْلِهَا إِلىَ الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّواْ أَن يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ»فرماید: قرآن می

دهد که امانتها را به صاحبانش رد کنید همانا خداوند به شما فرمان مى: بِالْعَدْل تحَكُمُواْ
)واجبات را به خدا و حقوق مردم را به مردم( و چون میان مردم داورى نمایید )در مورد 

 (.58)نساء، « خاص و حوادث( عادالنه داورى کنیدنزاع یا درباره اش
ترین چیز تأمین در این آیه تمام امت مأمور به داوری عادالنه و برقراری عدل هستند. مهم

عدالت است و این مهم در آیه به مردم نسبت داده شده است. داوری عادالنه نیز داوری بر 
. این امر مختص به گروه (172ق، 1420عبدالغفار شریف، اساس حکم خداوند است )

حاکمان نیست و تمامی مسلمین وظیفه دارند تا عدالت را اجرا نمایند و از مصادیق بارز 
 عدالت، انتخاب قضات برای تأمین دادرسی عادالنه است.

د: فرماینالدین از علمای شیعه و از شاگردان برجسته خویی، در ذیل همین آیه میشمس
متوجه امت است و این مطلب مقتضی آن است که امر قضاوت در همانا خطاب در این آیه »

شأنی از شؤون والیت امت بر خودشان  و امامان معصوم شرایط وجودنداشتن نبی اکرم
کردن بر طریق عدالت در آیه به امر به رد امانات به تحقیق امر نسبت به حکمباشد و به

ک واجب عمومی است بر عهده همگان اهلشان عطف گردیده است، در حالی که رد امانات ی
. از همین عطف و سیاق 13(119ق، 1412الدین، )شمس« و از خصوصیات فقیه حاکم نیست

                                           
ی أنّ القضاء شأن من شؤون والیة األمة علی إنّ الخطاب فی هذه اآلیة موجه إلی األمة، و هذا یقتض. »13
و قد عطف االمر بالحکم بالعدل علی االمر برد  -فی حالة عدم وجود النبی و االمام المعصوم -نفسها

 «.االمانات الی اهلها، و هو واجب عام علی کل أحد، و لیس من خصوصیات الفقیه الحاکم
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گردد که مسأله عدالت و انتخاب قضات نیز یک واجب عمومی است و جمله مشخص می
اختصاصی به فقیه حاکم ندارد. ایشان در این زمینه از آیات و روایات مختلفی استفاده 

 ای است.اند که مطالب قابل استفادهمودهن
 مُبَشِّرِينَ النَّبِیِّنَ اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً أُمَّةً النَّاسُ كاَنَ»فرماید: خداوند متعال در سوره بقره می

همه مردم )پیش : فِیه اخْتَلَفُواْ فِیمَا النَّاسِ بَین لِیَحْكُمَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ مَعَهُمُ أَنزَلَ وَ مُنذِرِينَ وَ
تدریج در امور دنیوى خود به از بعثت پیامبران صاحب شریعت( یک گروه بودند )اما به

هنده درسان و بیماختالف افتادند(. پس خداوند پیامبران را )با دین و شرایع آسمانى( مژده
م نچه با هبرانگیخت و همراه آنها کتاب )آسمانى( را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آ

 (.213)بقره، « اختالف داشتند داورى کند
روایات بسیاری وجود دارد که روی خطاب به برقراری عدالت در آنها به تمام مسلمین 

 (.15/223ق، 1409عاملی، حر « )إذا حکمتم فاعدلوا»است. به عنوان نمونه: 
وق آیات ف»اینکه:  اند عبارت است ازاشکالی که برخی از محققان بر این استدالل نموده

دادن است و در صدد بیان مجریان حکم در صدد بیان اصل اجرای عدالت در مقام حکم
توانند قاضی شود که مردم مینیست تا بگوییم به خاطر خطاب به عموم، استفاده می

قراردادن (. در واقع مقصود اصلی آیات از مخاطب369ش، 1382نیا، )حکمت« برگزینند
یفه ایشان نبوده است؛ بلکه توجه به اصل اجرای عدالت مد نظر آیات است و مردم، بیان وظ

 ذکر عموم مردم یا مؤمنین در چنین آیاتی موضوعیت ندارد.
در مورد اشکال مزبور باید توجه داشت که بسیاری ار علما در مورد آیات فوق و نظایر 

ت نسبت به عموم مردم توجه اند. ایشان به خطاب این آیاآنها برداشتی متفاوت ارائه کرده
هایی از آنها اشاره اند. در ذیل به نمونهاند و از آن در موارد مختلف استفاده کردهنموده

 خواهیم نمود:
بودن خطاب برای تمام مسلمین در آیه سوره نساء به عمومی14ای دیگرنجفی در مسئله

و العدل و القسط من کل  إن المستفاد من الکتاب و السنة صحة الحکم بالحق»توجه دارد: 
آیات مزبور تمام افراد را مورد خطاب و  . به عقیده ایشان(40/15ق، 1404)نجفی،  «مؤمن

                                           
مقلد و غیر مقلد؛ مجتهد مطلق یا متجزی، از آیات . ایشان برای تجویز قضاوت تمام افراد اعم از 14

 داند.نماید و منشأ این حکم را خطاب عمومی مذکور در آیه میمزبور استفاده می
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داشتن خطاب عمومی در این آیات منشأ استنباط وی است. . موضوعیتتوجه قرار داده است
 اند:نجفی آیات دیگری را نیز به همین منظور اضافه نموده

 أَلَّا عَلىَ قَوْمٍ شَنَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ لَا بِالْقِسْطِ وَ شهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِینَ كُونُواْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ أَيهَّاا يَ»

اید، )در هر کار فردى و اجتماعى( اى کسانى که ایمان آورده: لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ
گواهان به عدل و قسط باشید و هرگز دشمنى با گروهى کننده استوار و دایم براى خدا و قیام

 .(8ده، مائ« )تر استشما را بر آن ندارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک
 وَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ»

سانى که اى ک: الْأَقْرَبِینَ، إِنْ يَكُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللّهُ أَوْلى بِهِما، فَال تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا
دهنده براى خدا کننده به عدل و گواهىاید، )در همه امورتان( به کمال و دوام قیامایمان آورده

پدر و مادر یا نزدیکانتان باشد، اگر )هر یک از طرفین باشید، هر چند به زیان خودتان یا 
دعوا( توانگر یا فقیر باشد )شما به لحاظ حال آنها بر خالف واقع گواهى ندهید، زیرا( خداوند 
به )رعایت حال( آنها سزاوارتر است، پس پیروى از هواى نفس نکنید تا از حق عدول 

 .(135نساء، « )نمایید
مسلمانان در احکام، گفتار، افعال و اخالق مأمور »دارد: ز بیان میدر همین راستا، عبده نی

: و چون )به قُرْبى ذَا كَانَ لَوْ وَ فَاعْدِلُواْ قُلْتُمْ إِذَا وَ»فرماید: اند؛ خداوند تعالی میبه عدل شده
(. این امر )امر به عدالت( متوجه 152)انعام، « داوری یا شهادت( سخن گویید، دادگری کنید

 (.5/179ق، 1414رشید رضا، «)15ه حکام و به غیرحکام )تمام مسلمین( استب
نجفی و عبده معتقدند که خطابات در آیات فوق عمومی است و شامل تمامی مسلمین 

شود؛ اما دیدگاهی فراتر از این وجود دارد که اجرای قسط و اعم از حاکم و غیرحاکم می
ری وظیفه اجرای قسط را تنها بر عهده عموم داند. مطهعدل را از وظایف مخصوص مردم می

 داند؛ بلکه کار انبیاء را تبلیغ و ارائه دینایشان انبیاء را مجری قسط نمیمردم دانسته است. 
کند و وظیفه اقامه قسط را بر دوش مردم نهاده است. مطهری معتقد است آیات معرفی می

، «تا پیامبران مردم را به عدالت وادار کنند»دارند: بیان نمیمذکور در زمینه رسالت انبیاء 
                                           

)وَ إِذا قُلْتُمْ  تعالىالمسلمون مأمورون بالعدل فی االحکام و االقوال و االفعال و االخالق و قد قال . »15
 «.( و هذا االمر موجه الى الحکام و غیرهمىفَاعْدِلُوا وَ لَوْ کانَ ذا قُرْب
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خواهد به دست می و در واقع پیامبر« تا مردم، خود عدالت را به پا دارند»گویند: بلکه مى
 .16(3/423ش، 1390مردم، جامعه را اصالح کند )مطهری، 

 
 و نقد آن . نیابت قاضی از مردم2

ل والیت، نایب از خلیفه است و بدون اذن سنت معتقدند قاضی در اعمامشهور علمای اهل
 ؛33-1/34ق، 1419طور مستقل بر منصب قضاوت تکیه زند )زیدان، تواند بهاو نمی

 (.33/322ق، 1427، الموسوعة الفقهیة الکویتیة
اما یکی از علما در مخالفت با دیدگاه مشهور، چنین استدالل نموده: درست است که 

خود خلیفه نایب از امت است. در واقع قاضی نایب از نایب  قاضی نایب از خلیفه است، اما
توان ادعا نمود که )یعنی خلیفه که خود نایب از امت بود( خواهد شد. در این صورت می

کم التابع یثبت له ح»دارد: قاضی نایب از امت است و بر اساس یک قاعده فقهی که بیان می
یار امت است و بر امت واجب است که طور که حق انتخاب خلیفه در اخت، همان«أصله

توان حق انتخاب قضات را نیز برای امت محفوظ شخصی را به عنوان خلیفه تعیین نماید، می
 .(2/383ق، 1422)عبدالغفار شریف،  داشت

سنت، اختیار تعیین خلیفه به دست امت است و به توضیح مطلب این که به عقیده اهل
( و همین 8/341ق، 1406تیمیه، )ابن« الخلیفة حکم اهللتحکیم االمة فی إختیار »اصطالح 

امر موجب نیابت خلیفه از امت است. در واقع رابطه بین مردم و نمایندگان آنها اعم از 
مانند یک عقد است که مردم توسط آن، حاکمان یا اهل حل و عقد و یا غیر از اینها به

 .(163ق، 1420عبدالغفار شریف، )ر.ک:  کنندنمایندگان و وکالی خویش را انتخاب می
ی ااز طرف دیگر این مدعا وجود دارد که قاضی هر چند که نایب از خلیفه است )خلیفه

(، اما در اصل نیابت از امت دارد. دلیل سپاردکه بدلیل کثرت اشتغال امر قضاوت را به او می
ل ز کاسانی نقاین مدعا در مسئله فقهی سقوط والیت قاضی نهفته است. بر اساس آنچه ا

شود، همان اسبابی است که شده، اسبابی که موجب خروج یا عزل قاضی از قضاوت می
نماید؛ لکن در مسئله عزل قاضی و عزل وکیل یک وکیل را از وکالت موکل خویش عزل می

تفاوت مهم وجود دارد که عبارت است از اینکه: در وکالت با فرض فوت موکل یا سلب 
                                           

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ ». مطهری دیدگاه مزبور را در ذیل آیه 16
 ، بیان داشته است.«النّاسُ بِالْقِسْطِ
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کالت داده، وکیل عزل خواهد شد و اما در قضاوت با فرض فوت حق از کسی که بدو و
خلیفه یا خلع وی توسط مردم، قضاتِ خلیفه منعزل نخواهند گشت؛ زیرا وکیل والیت موکل 

کند و در صورت مفروض )فرض فوت یا خلع موکل(، اهلیت والیت و حقوق او را اعمال می
ولی قاضی والیت شخص خلیفه و برای موکل باطل شده که نتیجه آن عزل وکیل است؛ 

دار است و کند بلکه او اعمال والیت مسلمین و حقوق آنها را عهدهحقوق وی را اعمال نمی
دهد. ای است که پیام مردم را انتقال مینقش خلیفه در این میان تنها یک رسول و فرستاده

یفه والیت عامه منزله افعال عموم مسلمین است. در این صورت با فوت خلافعال رسول به
دهد. قاضی نایب امت است )کاسانی، مسلمین هنوز پابرجاست و قاضی بر اعمال آن ادامه می

 (.9/138ق، 1424
حال که تعیین خلیفه در قلمرو اختیارات مردم است و در مسئله قضاوت، شخص خلیفه 

ت تابع یثبال»کند، قاعده موضوعیتی ندارد و بلکه در اصل قاضی والیت مردم را اعمال می
 کاربرد دارد.« له حکم أصله

)که در این قاعده یک اصل وجود دارد و « التابع یثبت له حکم أصله»بر اساس قاعده 
یک تابعِ اصل(، هر چیزی که در وجود خویش تابع دیگری باشد )مثل شخص خلیفه یا 

ابع نیز ت قاضی(، منفرداً هیچ حکم مستقلی ندارد و هر حکمی که برای اصل ثابت بود برای
طور که خلیفه در اقامه احکام شرعی نایب از امت )اصل( است ثابت خواهد شد, یعنی همان

تواند او کند، قاضی نیز در اقامه احکام نایب از امت است و امت میو امت او را انتخاب می
چون خلیفه انتخاب نماید. اصل امت است، امتی که هم خلیفه و هم قضات از او را نیز هم

گیرند. حق تعیین قاضی در اصل در اختیار مردم بوده و وجوب تعیین قضات رچشمه میس
حقیقتاً در قلمرو اختیارات آنهاست؛ منتها خلیفه وکیل ایشان در تعیین قضات شده است. در 

شود؛ این صورت در فرض وجود شک نسبت به اختیار مردم، استصحاب جاری می
ار )عبدالغف بر عهده مردم بود( و عدم اسقاط حقاستصحاب حکم وجوب تعیین قضات )که 

 .(176ق، 1420شریف، 
تقیم به طور مستوجه کاسانی در کتاب بدائع الصنائع در مورد پایه نصب قاضی بوده و به

انتخاب قاضی توسط مردم اشاره ننموده است. با توجه به اینکه قضات در واقع نایب و وکیل 
حق نصب آنها نیز از حقوق انی چنین برداشت نمود که توان از گفتار کاسامت هستند، می
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-عنه بوده و مردم )منیبامت است. در واقع الزمه نیابت، ثبوت حق نصب و عزل برای منیب

چون برخی از محققان ادعا نمود توان همتوانند اعمال حق کنند. از همین جهت نمیعنه( می
ش، 1382نیا، )حکمت« کند؟!قلمداد میچگونه نصب قضات را وظیفه مردم »که کاسانی 

(؛ زیرا بنابر توضیحاتی که در اینجا مطرح نمودیم، نیابت چنین اقتضایی را دارد. به هر 366
 شود. البته رد اشکالصورت با کمی تأمل وجه استنباط مذکور از کالم کاسانی آشکار می

 ت.سنت نیسنهادن بر این استدالل برخی از اهلفوق به معنای صحه
باشد. دیدگاه مشهور در فقه آنچه در اینجا مهم است توجه به مسئله مبنایی نیابت می

سنت )نظریه نصب( قائل به نیابت قاضی از خلیفه است؛ اما برخی که در صدد تقویت اهل
 اند.دیدگاه انتخاب قضات بودند نیابت قاضی از مردم را مطرح کرده

اینکه قضات در واقع نایب و وکیل امت هستند؛  بر اساس دیدگاه غیرمشهور، با توجه به
حق نصب آنها نیز از حقوق امت دانسته شد. در اینجا نقدی بر مسئله نیابت قاضی از امت 

ه که ای خلق شدگونهگردد: به عنوان مقدمه باید توجه داشت که طبع افراد بشر بهمطرح می
ن و از طرف دیگر پیشوای مسلمی کنندنسبت به یکدیگر ظلم روا داشته و از حقوق منع می

به تنهایی قادر به فصل خصومات نیست و به همین دلیل واجب است تا امام مسلمین والیت 
داری و انجام امر قضاوت از باب امر به معروف بر امر قضاوت را به مسلمین اعطا نماید. عهده

در حکم قضاوت  سنت اصل اولیو نهی از منکر بوده و یک واجب کفایی است. علمای اهل
( 135)نساء، « طبِالْقِسْ قَوَّامِینَ كُونُواْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ أَيهَّاا يَ»دانند. دلیل آنها آیه را وجوب می
بودن امر قضاوت نیز به این دلیل است که قضاوت نوعی از امر به معروف و نهی است. کفایی

الشرایط گامی که فرد جامع. از همین رو هن(5/210ق، 1430تویجری، از منکر است )
االصل فی القضاء أنّه » دار امور قضایی شود، وجوب آن بر دیگران ساقط خواهد شد:عهده

 (.7/155م، 2003؛ بسام، 137ق، 1420)عبدالغفار شریف،  «من فروض الکفایة
بودن امر قضاوت( در میان علمای شیعه نیز امری مورد توافق کفاییاین مطلب )واجب

أنه من األمر  )قضاوت( من فروض الکفایات إذا قام به قوم سقط عن الباقین... هو»است: 
لى ربما وجب و وجوبه ع» (.8/82ق، 1387)طوسی، « بالمعروف و النهی عن المنکر

یجب » (.60-4/61ق، 1408حلی،  )محقق« الکفایة... أن القضاء من باب األمر بالمعروف
)فاضل هندی، « مر بالمعروف و النهی عن المنکرتولّیه على الکفایة لعموم ما أوجب األ

 (.2/3ق، 1414)طباطبایی یزدی، « القضاء واجب کفائی» (.10/11ق، 1416
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نقد مهم در مورد نیابت قاضی از امت این است که بر اساس دیدگاه تمام علما، قضاوت 
رخی از طور که در باز باب امر به معروف و نهی از منکر و یک واجب کفایی است. همان

دارشدن واجب کفایی از سوی برخی مکلفین تنها موجب متون باال تصریح شده بود، عهده
د وجه بحث از نیابت وجود ندارهیچشود. در واجب کفایی بهسقوط تکلیف از دیگر افراد می

و هیچ یک از علما چنین تفسیری را برای واجب کفایی مطرح نساخته است )ر.ک: فاضل 
(. تنها مسئله سقوط 2/207ش، 1379؛ ملکی اصفهانی، 189-5/190 ش،1381لنکرانی، 

تکلیف است که در واجب کفایی موضوعیت دارد. به عبارت دیگر قضاوت که یک واجب 
کفایی است به نیابت از دیگران نیست، هر چند که انجام آن تکلیف را از دیگران ساقط 

لیف ساقط شود اما نیابتی هم کند. سقوط تکلیف اعم از نیابت است و ممکن است تکمی
 وجود نداشته باشد.

ٌعنهی وجود ندارد تا از هنگامی که امر قضاوت به نیابت از مردم نباشد، در اصل منوبٌ
اً بر اساس مبنای فوق )اینکه حق نصب قضات ابتدائحق تعیین نایب )قضات( استفاده نماید. 

شود عبارت است از اینکه: رتب میاز حقوق مردم دانسته شود(، فرع مهمی که بر مسئله مت
طور که برای شخص خلیفه جایز است تا در انتخاب قضات وکیل بگیرد )زیدان، همان

( و آن را به یک شخص و یا گروه دیگری تفویض کند، به طریق اولی چنین 1/34ق، 1419
 توکیلی برای امت نیز جایز خواهد بود؛ چرا که امت اصل است.

 
 . قضاوت تحکیمی3
تواند شاهدی بر معتبربودن آراء عمومی در گزینش قضات باشد. می« اوت تحکیمیقض»

قضاوت تحکیمی نوعی از قضاوت است که در آن اختیار تعیین قاضی به طرفین یا اطراف 
تر ذیل بررسی معتبره ابوخدیجه به استنباط قضاوت تحکیمی پیش گردد.نزاع واگذار می

 اشاره شد.
چون قاضی منصوب است و کردن همقاضی تحکیم به لحاظ حکماز نظر احمد بن حنبل، 

هیچ فرقی میان آنها وجود ندارد. از همین جهت حکم قاضی تحکیم در تمامی احکام حتی 
با وجود قاضی منصوب، نافذ است و هنگامی که حکم خویش را برای قاضی منصوب ارسال 

 (.4/224ق، 1414 مه،قدانماید، قبول حکم وی برای قاضی منصوب الزم است )ابن
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ای با در این نوع از دادرسی، رضایت متخاصمین مالک تعیین قاضی است. اگر عده
انتخابات، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور در دعاوی برگزینند، همین مالک قاضی 

-شوند( و باید انتخابتحکیم وجود دارد )یعنی رضایت افرادی که در محکمه حاضر می

 ه داوری او تن در دهند.کنندگان به نتیج
کی اینکه اند: یبرخی از محققان استناد به قاضی تحکیم را منوط به اثبات دو مقدمه دانسته

قضاوت تحکیمی وجود داشته باشد و دیگر اینکه با فرض  در زمان غیبت امامان معصوم
وجود قضاوت تحکیمی در زمان غیبت، با مالک آن )رضایت طرفین یا اطراف نزاع( بتوان 

(. این نویسنده سپس 369ش، 1382نیا، مشروعیت انتخاب قاضی را به دست آورد )حکمت
 ت مزبور ضروری است:در هر دو مقدمه مناقشه نموده است. در اینجا بررسی مناقشا

یکی از شرایط دادرسی اجتهاد است، بنابر »به اعتقاد محقق مزبور  مناقشه در مقدمه اول:
این قاضی تحکیم به نظر اینان باید مجتهد باشد، حال با فرض مجتهدبودن او، نصب عمومی 

صورت گرفته و یا قدر متیقن مورد نفوذ حکم شخصی بر دیگری  توسط امام معصوم
در واقع اگر در قضاوت تحکیمی اجتهاد شرط باشد  جا(.)همان« نیازی به اذن ندارد است و

تحقق یافته و صورت مسئله  و قاضی تحکیم نیز مجتهد باشد، نصب عمومی از سوی امام
 کند.طور کلی از قضاوت تحکیمی به قاضی منصوب تغییر میبه

وب از بزرگان حتی در قاضی منصاشکالی بر مناقشه: نکته قابل توجه این است که برخی 
در شرایط عادی، قائل به لزوم شرط اجتهاد نیستند. از ظاهر کالم نجفی چنین استفاده 

دارشدن منصب قضاوت برای فردی که نسبت به برخی از ادعای ناتوانی از عهده»شود: می
اهر لکه ظطور مشافهی یا تقلید از مجتهدی دیگر آگاهی دارد، بدون دلیل است؛ باحکام به

)نجفی، « بسا ممکن است ادعای قطع بر خالف آن شودادله خالف این مطلب است و چه
حسینی سیستانی نیز معتقدند که اجتهاد شرط برای قضاوت نیست. به . 17(40/18ق، 1404

عقیده ایشان این مطلب که اجتهاد شرط برای قضاوت نیست، مربوط به شرایط عادی و نه 
 (.64-58ق، 1437ینی سیستانی، اضطراری است )ر.ک: حس

                                           
شافهة أو بتقلید لمجتهد عن منصب القضاء بما علمه فدعوى قصور من علم جملة من األحکام م. »17

 «.خالیة عن الدلیل، بل ظاهر األدلة خالفها، بل یمکن دعوى القطع بخالفها
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مفروض نویسنده مزبور این است که اجتهاد در هر صورتی در قضاوت شرط است و این 
شود؛ ولی هنگامی که در قاضی منصوب اجتهاد شرط فرض منجر به قاضی منصوب می

 نباشد، به طریق اولی در قاضی تحکیم این شرط وجود ندارد.
ه به منظور عدم اشتراط اجتهاد در قضاوت تحکیمی این محقق سپس به بررسی روایاتی ک

یعلم شَیْئاً مِنْ »خدیجه آمده بود: مطرح گردیده، پرداخته است. در قسمتی از روایت ابی
از این قسمت شخص غیرمجتهد  اند ممکن است مراد امامکه خویی فرمودهچنان«. قَضَایَانَا

(. روایت دیگری که در این زمینه وجود دارد، روایت حلبی 41/11ق، 1422باشد )خویی، 
 شود:عرض می است. در این روایت به امام از امام صادق

آید؛ آنان رضایت در داوری گاهی بین دو نفر از اصحاب ما نزاعی در امری به وجود می»
فرمود: این از آن قبیل نیست )یعنی مصداقی از قضاوت  د. امامدهنفردی از خودمان می

به اهل جور نیست( آن ) رجوع به اهل جور( موردی است که با شمشیر و شالق که مردم 
 .18(27/15ق، 1409)حر عاملی، « شونداجبار به رأی قاضی می

بین  گذاریاین روایت در صدد فرق»اشکال وی در این قسمت عبارت است از اینکه: 
رجوع به ستمگران و غیر آنان است، نه اینکه بخواهد شرایط قاضی و قضاوت صحیح را 
بشمارد. بنابراین روایات اطالقی ندارد تا بتوان عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت تحکیمی را 

 (.370ش، 1382نیا، )حکمت« از آنها نتیجه گرفت
در ضمن  ی وجود دارد که امامرسد این است که چه مانعاشکالی که به نظر نگارنده می

سفارش به مراجعه نکردن به اهل جور، نسبت به برخی از شرایط قاضی نیز توجه دهد؟! به 
اً إِلَى بَعْضُکُمْ بَعْض یُحَاکِمَ أَنْ إِیَّاکُمْ»عنوان نمونه ظاهر از معتبره ابوخدیجه همین مطلب است: 

یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ  -رَجُلٍ مِنْکُمْالْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى  أَهْل
در متن این روایت هم  (. امام2-3/3ق، 1413بابویه، )ابن« جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْه

 تبه دوری از قضات جور سفارش نموده و هم نسبت به برخی از شرایط و صفات قضا
توجه داده است. شاید در مورد روایت حلبی بتوان مناقشه نمود، اما در مورد روایت 

 ابوخدیجه مناقشه محلی ندارد.
                                           

ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعة فی الشی فیتراضیان برجل منا فقال: لیس هو ذلک، انما . »18
 «.هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط
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با فرض اینکه قضاوت تحکیمی در دوره غیبت وجود داشته باشد،  مناقشه در مقدمه دوم:
اضی مفاد ق توان از این نهاد بهره جست؛ زیرا نهایت چیزی کهباز هم برای انتخاب قاضی نمی

دهندگان به شخصی مراجعه طرفین دعوا یا رأی»رساند عبارت است از اینکه: تحکیم می
کند؛ اما اینکه کسانی که به او رأی نداده، ملزم به مراجعه هستند، قابل کنند و او داوری میمی

ه ت، نآور اساثبات نیست. به عبارت دیگر قاضی تحکیم فقط درباره طرفین قرارداد الزام
 (.371ش، 1382نیا، )حکمت« همه افراد یک شهر یا یک منطقه

دهد: شاید مستشکل با عبارات فوق به یک چالش اجرایی توجه می اشکالی بر مناقشه:
بر فرض پذیرش نظریه انتخاب بر مبنای قاضی تحکیم، رأی هر فرد ممکن است با فرد 

رت نتیجه واحدی حاصل دیگری در مورد نامزدهای قضایی متفاوت باشد. در این صو
تواند مبنایی صحیحی برای دیدگاه انتخاب گردد. به همین دلیل قضاوت تحکیمی نمینمی

گاه در مشارکتهای اجتماعی همه مردم دیدگاه مساوی ندارند. طور کلی هیچقاضی باشد. به
ز ا باشد. یکی« قانون»تواند استفاده از حل تکمیلی در اینجا میرسد یک راهنظر میبه

 کننده نظر اکثریت است. به تعبیر کاتوزیانترین ویژگیهای قانون این است که منعکسمهم
های مردم قانون باید موافق طبع مردم باشد و قانونگذار عاقل از اخالق عمومی و خواسته

(. در عین حال 152-156ش، 1387دارد )کاتوزیان، کند و علیه آنها قدم برنمیپیروی می
کاس نظر اکثریت باید به اقلیت تضمین داده شود که حقوق و جایگاه برابر ایشان در کنار انع

 .(27ش، 1385راسخ،  حفظ و حمایت خواهد شد )به نقل از:
 

 . انتخاب قاضی توسط مردم در شرایط خاص4
شاهدی دیگر که برای جواز انتخاب قاضی توسط آراء عمومی ذکر گردیده عبارت است از 

سنت و علمای شیعه مورد اختالف است. فقهای میان علمای اهل یک حکم فقهی که در
سنت حق اختیار قاضی توسط اهالی یک منطقه را در صورتی که منصب قضاوت خالی اهل

ن الفقهاء أ»اند: باشد و پیشوایی وجود نداشته باشد که به او رجوع شود، به رسمیت شناخته
و بلدهم من قاض، و لم یکن هناک إمام یرجع أجازوا ألهل البلد أن یختاروا قاضیاً عند خل

 (.174ق، 1420)عبدالغفار شریف، « إلیه
اگر اهالی شهری که در آن قاضی وجود ندارد بر تعیین شخصی به »نویسد: ماوردی می

عنوان قاضی اتفاق داشته باشند )مسئله دو صورت دارد:( اگر امام و پیشوای آن زمان حضور 
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از سوی مردم باطل است و اگر آن امام مفقود باشد، تعیین مردم  داشته باشد، چنین تعیینی
)ماوردی، « باشد و احکام صادره از سوی آن قاضی بر اهالی شهر نافذ استصحیح می

ق، 1421فراء، اند )ر.ک: ابنفقهای دیگر نیز بر همین مطلب اذعان نموده (.1/101ق، 1409
 (.1/39ق، 1419؛ زیدان، 73

در هیچ  فقهای شیعه به دلیل مالک نصب از سوی امام معصوم اما دیدگاه مشهور
در دوران حضور  . به عقیده ایشان حتی اگر امامدانندشرایطی چنین مطلبی را جایز نمی

-1/54ق، 1413گلپایگانی، شود )نباشند، از طریق نصب عام، امر تعیین قضات هدایت می
همین دلیل هر چند که قضات از سوی . به 19(1/105ق، 1423؛ ر.ک: موسوی اردبیلی، 53

د لو استقضی اهل البل»عموم مردم انتخاب شوند، چنین انتخابی به هیچ وجه نافذ نیست: 
؛ شهید 5/113ق، 1420حلی، ؛ ر.ک: 40/23ق، 1404)نجفی، « قاضیاً لم یثبت والیته عندنا

 .(13/331ق، 1413ثانی، 
چرا که پذیرش حق انتخابِ قضات برای آمیز است؛ به نظر نگارندگان این شاهد مناقشه

سنت مربوط به شرایط عادی نیست، بلکه در موارد اضطراری عموم اهالی از سوی فقهای اهل
دی که ماورکه پیشوای جامعه حضور ندارد، چنین حقی به رسمیت شناخته شده است، چنان

ی مردم عیینی از سواگر امام و پیشوای آن زمان حضور داشته باشد، چنین ت»نیز بیان داشت: 
طور عام و در تمام شرایط در این صورت اثبات این حق برای عموم مردم به«. باطل است
 سنتو حال آنکه مقصود علمای اهل« الضروریات تقدر بقدرها»گردد؛ چرا که: اثبات نمی

 که در صدد اثبات حق انتخاب بودند، اثبات این حق در شرایط عادی بوده است.
 

 نتیجه
 سنت و فقه تشیعاز ادله مذکورنظیر آیات قرآن و نظام قاضی تحکیم در فقه اهل بعضی

چون میان مردم : بِالْعَدْل تحَكُمُواْ أَن النَّاسِ بَینْ حَكَمْتُم ذَاإ»مشترک است. استفاده از آیه 
( در این زمینه قابل توجه است. توجه به 58)نساء، « کنید، به عدالت داوری کنیدداوری می

که برخی از علمای لزوم رعایت اصل عدالت و امر به اجرای مستقیم آن توسط مردم )چنان
                                           

کما تدل  -الصادر منهم اإلذن العامفإن  -الید أو الحضور مع عدم بسط -و أما فی زمن الغیبة. »19
یقتضی نفوذ حکم القاضی الذی استقضاه أهل البلد و طلبوا منه النظر فی مرافعاتهم على  -علیه الروایات

 «.الخالف فی الصفات المعتبره فیه
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توانست دلیل یا حداقل شاهدی بر جواز انتخاب شیعه نیز همین مطلب را قبول داشتند(، می
قاضی بوده باشد. شبیه به همین استنباط در استداللهای حسینی سیستانی به روایات مقبوله 

 معتبره ابوخدیجه، وجود داشت.  عمر بن حنظله و
است از متمرکزبودن استدالل بر  سنت در این قسمت عبارتاشتراک فقه شیعی و فقه اهل

مباحث لفظی و تبیین مرجع ضمیر در آیات و روایات؛ به این بیان که در آیات و روایات، 
، لت است(مسئله اجرای عدالت و تعیین قضات )که یکی از مصادیق یا مقدمات اجرای عدا

گردد و این مطلب ثمره تغییر اسلوب از صیغه تثنیه به طور خاص متوجه عامه مردم میبه
-است. بر اساس دیدگاه برخی از فقهای امامیه، به« انظروا»یا «  تحَکُمُواْ»صیغه جمع در 

قراردادن عموم شیعیان در آیات قرآن کریم، مقتضی آن است کارگیری صیغه جمع و مخاطب
شأنی از شؤون  و امامان معصوم قضاوت در شرایط وجودنداشتن نبی اکرم که امر

 والیت امت بر خودشان باشد.
با وجود این، در کشورهایی که دخالت آراء عمومی در جذب قضات را به رسمیت 

طور مطلق این امر در اختیار عامه مردم قرار نگرفته است، بلکه تالش گاه بهاند، هیچشناخته
های دیگری نیز در کنار انتخابات قضایی، استفاده شود و به عنوان مثال تا از شیوهشده است 

صالح به عنوان نامزد انتخابات قضایی، در قلمرو اختیارات حکومت مرکزی انتخاب افراد ذی
قرار گرفته است؛ چرا که استقالل از رژیم سیاسی و از مردم به یک اندازه مهم است. لذا 

های ه در صورت وجود مصلحت در آینده، کشورهای اسالمی در ذیل شیوهشود کپیشنهاد می
هایی که متضمن انتخاب توسط مردم، نخبگان و نیز حکومت اسالمی است(، ترکیبی )شیوه

 مند گردند.هاز سیستم انتخابات قضایی بهر
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