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Jurisprudential and legal study of science, ijtihad and independence of judges 

 

 

One of the main and key aspects of governance in the political system is the position of judge. 

Judgment is the most obvious position that is very important from a legal, jurisprudential and 

social point of view and has many challenges in the governmental organization. It is important 

because it shows the commitment to the law and the seriousness in doing so in protecting all 

human rights. In any government, the judge and the judiciary and fair judgment have a high status 

and great importance. The judge is the executor of the law and the guardian of justice. Judgment is 

an important matter that among its various subjects, the issue of independence and attributes such 

as knowledge and being a mujtahid is important and valuable, because the existence of these 

conditions is the prelude to the realization of justice. For many, the question may arise as to 

whether the judge should be independent or not and whether the judge's knowledge should be at 

the level of ijtihad or not. And what are the evidences and principles that distinguish an 

independent judge and a mujtahid? According to the questions raised, the present study, which has 

been conducted by the method of documentary and library study, with the aim of jurisprudential 

and legal study of the independence, science and ijtihad of judges seeks to answer these questions. 

Keywords: authority and power of the judge, knowledge and independence of judges, ijtihad and 

knowledge of the judge, judgment in jurisprudence, judgment in law 
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 بررسی فقهی و قانونی علم و اجتهاد و استقالل قضات
 

  ١علیرضا  مهدوی 

 ٢حسین احمری

 ٣مصطفی رجائی 

 

 چکیده

شود بحث اجرای عدالت اسالمی است که ما هایی که مسبب ارزشمند کردن جایگاه قضاوت مییکی از علت

از  این موضوع و توانیم با داشتن قضاتی عادل با شرط استقالل قضایی محقق کنیم؛این عدالت را فقط می

 و ضرورت توجه و آید؛شمار میکنونی به ای در عصردارای اهمیت ویژه این پژوهش بوده واهداف مهم 

ی گردآوری مطالب به روش اسنادی و کند. با توجه به موضوع پژوهش، شیوهتحقیق ما را دو چندان می

در مطلب  صورت که ابتدا منابع موردنظر مطالعه شده و هر جا الزم بوده پژوهشیای بوده بدینکتابخانه

های باشد. ابتدا منابع مورد نیاز از کتابخانهصورت گرفته است. روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی می

ها، انتخاب و پس از مطالعه و جدا کردن مطلب مورد نیاز، بر اساس روش نامهالکترونیکی، مقاالت و پایان

-ز تکمیل و تدوین شده است. این تحقیق تالش میهای الزم از منابع مورد نیابرداری، تحلیلی فیشاستقرایی

اجتهاد قضات چیست؟ و استقالل  کند به این پرسش پاسخ دهد که بررسی فقهی و حقوقی استقالل، علم و

آنچه راجع به ماهیت علم قاضی در این مطالعه به آن رسیده ایم آن است قضات چه مبانی فقهی حقوقی دارد؟ 

حکایت از این امر دارد که از نظر  1٣9٢قانون مجازات اسالمی سال  ٢1٢و  ٢11که عبارات مندرج در مواد 

مقنن، آن چه مبنای تولید علم برای قاضی است قرائن و امارات نوعاً علم آور حاصله در نتیجه تحقیقات 

  قضایی است

قه، قضاوت اختیار و قدرت قاضی، علم و استقالل قضات، اجتهاد و علم قاضی، قضاوت در فواژگان کلیدی: 

 در قانون.
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 مقدمه

 

اضی باید در حد قاضی باید مستقل باشد یا خیر و علم ق آیابرای بسیاری ممکن است این سؤال ایجاد شود که 

 ود مجتهددم وجاجتهاد باشد یا خیر، اگر اجتهاد را برای قاضی ضروری بدانیم، پس نیاز مبرم به قاضی و ع

ت؟ مجتهد است، چیس دهنده قاضی مستقل وو ادله و مبانی که تشخیص شود؛ها مرتفع میچگونه در دادگاه

هم تگاه فراین دسدایره گسترده نیاز قضایی به قضات، زمینه برای قضات مأذون یا تحکیم در ا امروزه به علت

ت، حد ضرور ره درو مشاو نموده است که بتوانند با استفاده از ادله قضایی، کارشناسان مرتبط و فتوای مجتهد

د که ی بپردازقضای اصل استقاللنسبت به صدور رأی عادالنه اقدام نمایند. همچنین این مقاله تالش دارد که به 

ه این و توجه ب گونه اکراه یا قدرتی بتواند به قضاوت عادالنه بپردازد؛قاضی باید داشته باشد تا بدون هیچ هر

یق ین تحقدستگاه قضاوت بسیار ضروری است، خود باعث ضرورت در انجام ا مهم که استقالل برای قاضی و

و  ها را داراستی این ویژگیشده که قاضی در واقع کسی است که همهگفته  لذا در تعریف قاضی شده است،

این  ی عکسکسی که قاضی است باید شرایط الزم برای مجتهد شدن یا مفتی و فقیه بودن را دارا باشد ول

ر خود دی شرایطی را که قاضی باید داشته باشد، درست نیست، یعنی فقیه و مجتهد و مفتی الزم نیست همه

 (65و 9/64: 1415د. )الشربینی،گرد آورن

 پیشینه تحقیق

اهمیت قضاوت و استقالل قضات در حقوق »( تحت عنوان 1٣9٢ه توسط امیری )ک بررسی و تحلیل یک در

عنوان یکی از شده است که استقالل قضایی که امروزه بهصورت پذیرفته است به این نکته اشاره« اسالمی

شود پیوندی تاریخی با در قانون اساسی کشورهای مدرن شناخته می های حقوق اساسی و استقالل قواریشه

گردد که قضات در صدر حقوق اسالمی دارد. اساس قضاوت در اسالم به دو عنصر اختیار و مسئولیت برمی

ای که همان استقالل تام بود برخوردار بودند و هیچ مقامی حتی خلفاء حق دخالت در اسالم از اختیارات ویژه

 (1٣88اوت را نداشتند. موحدی محب )امر قض

 

 مفهوم علم قضات در اصطالح فقهی و حقوقی

ی، ی لنگرود)جعفر اندباشد که آن را علم عادی نیز نامیدهعلم در اصطالح فقهی به معنای یقین و اطمینان می

ت به حقیق و (. فقه، منظور از علم قطع مقابل ظن است و حقیقت آن چیزی به جز انکشاف واقع4/56٣: 1٣67

-یلوم مطور کامل نیست. الزم به ذکر است که قطع یک حالت نفسانی است که در آن امری برای شخص مع

اده الف دخگردد و در مقابل ظن، شک و احتمال است. به عبارتی قطع جزمی است که در آن احتمال خطا و 

 (.106تا : نمی شود )بیهقی، بی

متبادر می شود: نخست علمی است که قواعد و ضوابط را بیان کرده  در مباحث قضایی دو نوع از علم به ذهن

پردازد و دوم علم قاضی نسبت به موضوع مورد نزاع و است و به بحث از تکالیف و وظایف اشخاص می

واقعیت مورد مناقشه است که امکان دارد این علم درنتیجه تجربیات و مطالعه علوم و غیره با یک سلسله 
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ز طریق مطالعه پرونده و توضیحات و ادله طرفین برای قاضی حاصل گردد. که اصوالً ادله اثبات استنتاجات یا ا

 دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی است.

 فقه و حقوق در قاضی علم اثباتی ارزش

 فقهای از بعضی .است بوده نظر اختالف و بحث مورد فقها بین همواره در جزایی فقه در قاضی علم اثباتی ارزش

؛ 487: 1415( و اکثر فقهای شیعه )علم الهدی، 4/٣99: 1415؛ شربینی، 8/140: 141٢سنت )نووی،  اهل

 علم هستند، الناسی و حق مالی دعاوی به ناظر غالباً که احادیث و آیات از برخی به استناد ( با91: 1401رشتی، 

جرائم  در بعضی و کلی طور به دیدگاه این با فقها از دیگر دانند. بعضیمی اثباتی ارزش دارای و معتبر را قاضی

 هوای اساس بر حکم زمینه صدور شخصی، علم به استناد اجازه مخالفان، نظر از .اندمخالف اهلل، حق به موسوم

( ٢/٣9٢: 145؛ ابن رشد، 9/5٣دهد )ابن قدامه، بی ت: قرار می اتهام مظان در را حاکم و آوردمی فراهم را نفس

 حق لذا و نیست عرضه دعوا قابل طرف به دلیل عنوان به و است حسی علم قاضی، علم که اند همچنین گفته

 تنزل دعوا طرفین از یکی حد در قاضی مناقشه، در صورت  .شودمی سلب اوست علیه دلیل که کسی از مناقشه

گفت  توانمی دیگر، سوی از .است دادرسی موازین فاحش نقض ( و این،٢/٢7: 195٢کرد )سنهوری،  خواهد

 قاعده این است. الزمه« البینه علی المدعی»قاعده  متفرعات از خود، علم اساس بر قاضی قضاوت جواز عدم که

 علم اعتبار به قول همه، این با .او غیر و قاضی عهده بر باشد، نه مدعی عهده بر همیشه اثبات، وظیفه که است آن

 حصری و تعبدی اموری سوگند، و شهادت اقرار، اگر .تری استمنطقی توجیه و ترقوی استدالل دارای قاضی

و  حقیقت کشف هایراه و اسباب صرفاً دالیل این ولی بود؛ نمی جایز هاآن به استناد جز حکم صدور بودند،

است )شوکانی،  ظن که مفید است شهادتی از ترقوی و حق شناخت معیار وی علم .هستند قاضی در علم ایجاد

 مدعی بینه قبول باشد، ظن سوء و تهمت موجب صدور حکم، در خود علم به قاضی استناد (. اگر٢89/8: 1٢55

 (49٣: 1415الهدی، بود )علم خواهد همین تهمت معرض در نیز سوگند یا

 قضاتحق اجتهاد برای . 3

ز اصول اساسی اسالمی ادر دوران خلفای راشدین جدایی بین حاکم اجرایی و قوه قضایی در دستگاه حکومت 

که در صورتی  کردندمیشرط  با خلفای زمان خود اسالمیبود. چنانچه بسیاری از دادرسان  اسالمینظام 

حق و عدالت در کار  جزبهو هیچ عاملی  باشد محفوظ هااستقالل آنکه آزادی و  پذیرندمیمنصب قضاوت را 

 . درکردندمیحکم قاضی رعایت  استقاللدر حدود خود را  خلفاحکام و  اسالمدر صدر  .دخالت نکند هاآن

، خلیفه تنها نظر باوجودایندیدگاه وجود داشت؛ اما  اختالفبسیاری از مواقع میان حکم قاضی و نظر خلیفه 

 .نمودمیو از اعمال اراده سیاسی بر قاضی خودداری  کردمیخود را بیان 

کافی برای  قاضی و تعیین مستمری استقاللپس از تأسیس اصل  اسالمباید اذعان داشت که در  در نهایت

شایسته انجام دهد. به همین جهت طور بهرا  پرستیحقو  پروریعدالتکه قاضی وظیفه  رودمیقضات، انتظار 

 استقاللشود بر موظف می اسالمیکه حکومت  آن این است واصل دیگری را باید بر اصول سابق افزود 

اصل بر این است که بر شئون متعلق به  اسالمحق نظارت کند. در  عقضایی و حسن جریان صدور حکم به نف

آن بازرسی دقیق و تحقیق کامل انجام شود؛ یعنی بر حسن جریان امور قضا نظارت  قضاوت و حسن جریان

و اینکه  برای اطمینان از توانایی قاضی برای اعاده حق است هانظارتوجود داشته باشد. تمامی این  مستمر

 .، سلیقه خود را در قضاوت بر دعوا حاکم نکنداستقاللدارا بودن حق  رودر گقاضی 

 ادله لزوم اجتهاد قضات



 

 
 

339 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

 
ششم 

،
شهریو
ر 

1401
 

 همچون ایشان از دارند، گروهی بسیار تأکید مطلب این بر و قضاوت هستند در اجتهاد لزوم به قائل فقها اکثر

(، ٣/6٢ :1410شهید ثانی )(، 4/59: 1408(، محقق حلی )٣/4٢1: 14٢٢(، عالمه حلی )6/٢07شیخ طوسی )

: 1418) (، الفقعانی٢08: 1408(، ابن حمزه طوسی )154 /٢: 1411(، ابن ادریس )1410:7٢1شیخ مفید )

 اما اند،اشتهد اذعان قاضی برای ( به لزوم علم4٣6: 1417(، حلبی )٢/660: 14٢٣(، خراسانی سبزواری )٢76

 فتوای طبق یا عمل اندپرداخته است، الزم اجتهاد به سیدندر ر آنچه و اجتهاد مبادی به یا صفت شرح این در

اند که به ر خویش ارائه نمودهبرای اثبات نظ را متعددی ادله مذکور اند. فقهایکافی ندانسته را دیگر علمای

 پردازیم.ها میبیان آن

در قاضی اقامه شده ترین ادله که برای شرطیت اجتهاد یقوحنظله یکی از  بن عمر روایت مقبوله روایت اول

 پردازیم:یمدر ادامه به آن  ؛ کهاست

 یا دهیب پیرامون دعوایی هاآن میان که شیعیاند دو نفر از گوید که از حضرت صادق )ع( در موریمراوی 

کنند؟ امام )ع( در  دادخواهی حاکم دستگاه قضات یا وقت سلطان از مجازند آیا که پرسیدم بود آمدهپیش ارث

 نباشد، چه باشد، جانببهحق هچ ببرد آنان نزد را دعوایی و کند ها دادخواهیفرمودند: هر کس از آناین مورد 

گیرد پلید است می واسطه آنبه که مالی و شود حکم او نفع به آنچه هر و است کرده از طاغوت دادخواهی

 خداوند کهالیح در گرفته است طاغوت حکم استناد به را مال باشد چون این او با حق هم در واقع هرچند که

 کسی چه رمود: ببینندفدو چه کنند؟ امام )ع(  آن پس گفتم :گویدمی راوی .شوید کافر طاغوت به که کرده امر

 بودن داور به پس شناسد،می را ما احکام و کرده ما و حرام حالل در نظر و است حدیث کننده روایت شما از

 حاکم قرار دادم بر شما را او من پس دهند رضایت او

 

 اند: گروهآتش در آنان از هگرو سه که انددسته چهار اند: قضاتدوم روایت امام صادق )ع( است که فرموده

 روی از و نستهندا که دیگر، کسی و است آتش در او که کندمی قضاوت ظلم و جور به دانسته که کسی اول،

 از اما کندمی حکم حقبه هرچند که است دسته سوم کسی .است آتش در نیز او که کندمی حکم ظلم به جهل،

 کنند؛می وتقضا علم، روی از حق،به حکم ضمن که آنان گروه چهارم سرانجام و است جهل و نادانی روی

 از که نیستند دوزخ اهل قضاتی تنها اساس، این (. بر18/11: 1409در بهشت هستند )حر عاملی،  گروه این که

 اجتهاد لزوم به ائلق که فقیهانی بیان. اندآتش در دیگر گروه سه اما حکم کنند؛ عدل و حقبه و علم روی

 هستند. قاضی

 :اجماع

)طوسی،  است خالف و عدم اجماع است شده تمسک بدان قاضی اجتهاد لزوم اثبات مسیر در که دیگری دلیل

 که است نویسد: واجبباره میدراین(. ابن زهره ٣٣: 1415؛ انصاری، ٢/٢8٣: 1410؛ شهید ثانی، ٢08/6: 1407

 طایفه. نیز اجماع لیلد به واگذارشده، او به که در حکمی باشد حقبه عالم گرفته، عهده به را قضا امر یکه کس

که  نیست یزجا شخصی چنین بر و است ناپسند عقالً ندارد آگاهی آن به فرد که کاری عهده گرفتن بر آنکه

 .کند خصومت فصل

 

 قدر متیقن

شده است این است دلیل دیگری است که از طرف برخی فقها ازجمله مرحوم خوئی برای شرط اجتهاد اقامه 

گیرد درنتیجه با توجه به اصل عدم والیت شخصی بر شخص که شرط اجتهاد در حوزه قدر متقین قرار می
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ضروری است که در باشد. چراکه اصل قضا امری دیگر تنها مجتهد حکمش نافذ و غیر او حکمش نافذ نمی

آید. پس الزم است که ائمه غیر این صورت تضییع حقوق، حرج و مرج و از بین رفتن نظام زندگی الزم می

 شده است بیانی نرسیده است.)ع( اذن در قضا داده باشند ولی اینکه به چه کسی از طرف معصوم )ع( اذن داده

 قضاوت در اجتهاد لزوم عدم

اکتفا باشد  علم اهلاست از  الزمز تعبیر اجتهاد یا فقاهت به بیان اینکه قاضی برخی فقها بدون استفاده ا

دیده  فقهای متقدم کالم. بدین معنا که باید با کتاب و سنت و لغت آشنا باشد. این عبارات بیشتر در اندکرده

 (.155: 1411؛ ابن ادریس، ٢07: 1408؛ ابن حمزه، 7٢0: 141٣شود )مفید، می

. 

 اجتهاد قضات در نظام قضایی کنونی:موضوع 

 به و قانون طبق را آرای قضایی و احکام است موظف اساسی، قانون طبق و کنونی قضایی نظام در قاضی

 هم مجتهد یکه صورت در حتی نیافت، قوانین مدون در را مطروحه دعوای حکم اگر و کند صادر آن استناد

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 167 یک اصل.کند صادررا  قضیه حکم خود فتوای به تواندنمی باشد

 استناد نیابد با اگر و بیابد مدونه قوانین در را دعوا هر حکم کند کوشش است موظف قاضی :که داردمی مقرر

 یا نقص یا سکوت یبه بهانه تواندنمی و نماید صادر را قضیه حکم معتبر، فتاوای یا اسالمی معتبر منابع به

 حکم امتناع ورزد. صدور و دعوا به رسیدگی از مدون قوانین تعارض یا اجمال

 را حق این قاضی مدونه، به قوانین در دعوا حکم نیافتن صورت در حتی گذارقانون پیداست که گونههمان

 و باشد مجتهد قاضی که مواردی هرچند در .کند عمل خود فتوای به بودن، مجتهد صورت در که است نداده

 ورزد امتناع مورد آن در مطروحه دعوای به از رسیدگی که شدهداده حق این او به بداند شرع خالف را قانون

 .شود ارجاع دادگاه ی دیگرشعبه به رسیدگی جهت پرونده تا

 مقرر تبصره آن و امور مدنی در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون ٣ماده  اساس، این بر

 یا و را صادر مقتضی حکم کرده، رسیدگی دعاوی به قوانین موافق اندموظف هادادگاه قضات :که دارندمی

 قانونی اصالً یا باشند یا متعارض نبوده صریح یا کامل موضوعه، قوانین یکه صورت در .نمایند خصومت فصل

 مغایر که حقوقی اصول و معتبر فتاوی یا معتبر اسالمی منابع به استناد با باشد نداشته وجود مطروحه قضیه در

 یا اجمال یا نقص یا سکوت یبهانه به توانندنمی و صادر نمایند را قضیه حکم نباشد، شرعی موازین با

 به و شدهشناخته حق احقاق از مستنکف اال و ورزند امتناع حکم، صدور دعوا و به رسیدگی از قوانین تعارض

 .شد خواهند آن محکوم مجازات

 شعبه دیگری به پرونده بداند شرع خالف را قانون و باشد مجتهد قاضی، است که چنانچه و در تبصره آن آمده

 بر قضایی رأی صدور جلوی آن، یتبصره خصوصبه و ماده این شد. در واقع، خواهد ارجاع رسیدگی جهت

 خود، خالف فتوای به عنایت با را قانون که فرضی در تواندنمی قاضی و گیردمی را مجتهد فتوای قاضی طبق

 شدهداده او به حق تنها این بلکه کند؛ رأی صدور به مبادرت خود فتوای و اجتهادی نظر طبق بر یافت، شرع

 را قضیه حکم قانون، برابر و کرده دعوا رسیدگی آن به دادگاه دیگر یشعبه تا کند خودداری رسیدگی از که

 و معتبر فتاوی یا اسالمی معتبر منابع به تواندمی تنها نیز در قوانین قضیه حکم فقدان فرض در و کند صادر

 .کند صادر را حکم هاآن استناد به و کرده مراجعه نباشد شرعی با موازین مغایر که حقوقی اصول
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 به تواندمی د،دار متن قانون از که برداشتی و قوانین جمع تعارضات، حل مدون، قوانین یمحدوده در قاضی

 161 لاص باشد طبق نشده صادر وحدت رویه رأی مورد، آن در اینکه به مشروط کند، عمل خود استنباط

 یرویه وحدت أیر از تبعیت به ملزم است وگرنه کشور عالی ی دیوانبه عهده وظیفه اساسی این قانون

 .بود خواهد کشور دیوان عالی سوی از صادره

 اصل این مفاد .است اسالمی شورای مجلس صالحیت در عادی قوانین تفسیر و شرح 17٣و نیز طبق اصل 

 اساسی قانون170صلنیست. عالوه بر این ا کنندمی قوانین از حق، تمیز مقام در دادرسان، که تفسیری از مانع

 و وانینقبا  مخالف که دولتی هاینامهآیین و هانامهتصویب اجرای از اندمکلف هادادگاه قضات :داردمی مقرر

 ابطال تواندمی هر کس و کنند خودداری است مجریه یقوه اختیارات حدود از خارج یا اسالمی مقررات

نصوص  و ادله ساسبرا و امری چنین کند که برای تشخیص تقاضا اداری عدالت دیوان از را مقررات گونهاین

 او از نتظاریا چنین بتوان تا باشد قضایی اسالم و حقوقی نظام مبانی و قواعد اصول، به آشنا باید قاضی

 تسلطی از یز بایدن مجتهد غیر قضات که باوریم این بر لزوم، عدم ینظریه به اعتقاد عین در بنابراین .داشت

 شرایط و فاتکه: ص داشته مقرر اساسی قانون 16٣ اصل .باشند برخوردار اسالم حقوق مبانی و فقه بر نسبی

 شرایط قانون از ماده واحد 5اصل بند  این اجرای شود. درمی معین قانون وسیلهبه فقهی موازین قاضی طبق

 یسانسدارای ل که کسانی به و« دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا...»... دارد: می مقرر قضات دادگستری انتخاب

 خارج سال دو سطح، از اتمام پس که طالبی یا اسالمی حقوق مبانی و فقه گرایش الهیات لیسانس یا حقوق

 و قوانین در بنابراین ؛باشند داوطلب این منصب تصدی برای تا شدهداده اجازه نیز باشند گذرانده را قضا و فقه

 منصب تصدی برای ضروری و الزم شرط بودن قاضی مجتهد عمالً هم کشور قضایی دستگاه کنونی یرویه

 .است نشده دانسته قضا

 نتیجه گیری و بحث

 استقالل قضات: بررسی فقهی و حقوقی

عنوان زیربنا و مفهوم اصلی قضاوت در اسالم، اصل معروف استقالل قضایی است که از آن بهاز اصول اساسی 

سوره مبارکه نساء به استقالل قضایی  1٣5شود. در برخی از آیات قرآن کریم مانند آیه برده میعدالت نیز نام 

یکی از شروط مهم استقالل قضایی، استقالل  شده است که بیانگر اهمیت دادن به این اصل حیاتی است؛اشاره

شخص قاضی است و استقالل شخصی در این مطالعه به معنی آزادی شخص قاضی از هرگونه فشار است. 

آزادی قاضی از فشارهای بیرونی، به معنی استقالل در برابر خویشان، دوستان، طرفین دعوا، صاحبان قدرت، 

یت نظام قضایی را در دست دارند، است. و هدف استقالل قضایی افکار عمومی، همکاران و کسانی که مدیر

این است که قاضی قانون را مالک صدور رأی قرار دهد و به دستورات و نفوذ اشخاص مافوق خود توجهی 

که دیگران، نباید او را از خدمت منفصل کنند یا مقامش را تنزیل دهند و یا محل نداشته باشد و عالوه بر این

تغییر دهند، از طرفی خود نیز نباید هراسی از این امور داشته باشد. به این معنی که نباید امور خدمتش را 

مذکور بر او مؤثر باشد. همچنین روشن است که استقالل قضایی مانند سایر نهادهای حقوقی، از هدف کلی 

دالت است زیرا بخش کند و نیز صحنه درگیری نظم و عحقوق، یعنی اجرای عدالت بر پایه نظم پیروی می

تازند. باشند و به بهانه آن بر استقالل قضایی میکنندگان نظم جامعه میای از ناقضان این اصل، تأمینعمده
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 و معنا به اندکی دقت با توان می که است قضاوت به راجع حقوقی اصول ترینمهم از قضایی، استقالل اصل

 طور به است؛ در حقوق عدالت و نظم عمده هدف دو کننده مینتأ که این بر عالوه اصل، برد این پی آن مبنای

 حقوق تضمین و دادگستری تأمین حقوق جامعه؛ حقوق حفظ دارد: پی در نیز را دیگر مهم فایده سه خاص،

 اهمیت وجود با دهد کهنشان می ایران در آن وتحوالت گذاری قانون ىپیشینه با این وجود بررسی .فردی

 در بلکه است، نگرفته قرار مورد توجه شایسته ای گونه به تنها نه عادالنه، دادرسی تحقق در قاضی استقالل

 جهت در مختلف هایعنوان با حکومتی های اختیارات مقام گسترش شاهد همواره گذاری قانون فرآیند

 انداز چشم از قضات با مقررات مرتبط و قوانین که رسدمی نظر به .هستیم قضات استقالل محدودسازی

 ها،تخلف به رسیدگی و انتظامی تعقیب شغلی، چگونگی امنیت تامین مقام، ارتقای و شغل ترفیع و استخدام

 و بازنگری نیازمند قاضی، استقالل رعایت و تضمین جهت قاضی، در نظر و تفسیر رای، به اعتباربخشی

 .آورد میان به سخن آن واقعی مفهوم به قاضی استقالل از توان نمی مهم این اهتمام به بدون و است اصالح

 را این اصول رعایت و بکوشد طرفیبی و استقالل اصول کیفی و کمی ارتقای در گذارقانون شایسته است؛

 اجرای ضمانت کنار مانع در و جامع قوانین تصویب با گذار قانون که رودمی انتظار مقابل در .کند تکلیف

 از نیز و دارد منافات طرفی بی اصل با قاضی که حق برخالف اظهارنظر و ورزیغرض از جرم، با متناسب

-به .کند گیریپیش قاضی است استقالل اصل ناقض و اداری که قضایی ماموران نفوذ اعمال و پذیریتوصیه

 و هاضعف دچار رسیدگی و آیین اصول لحاظ از هم و ساختاری لحاظ از هم ما کشور حقوقی نظام طور کلی

 برای است. بنابراین تردید مورد جدی طور به طرفی قاضی بی و استقالل که اىگونهبه است؛ هایینارسایی

 اصل تامین جهت در طرفبی و مستقل محاکم ایجاد قضایی، سیستم عدالت تربیش هرچه تکامل و تکمیل

 .شودمی پیشنهاد متخلف قاضی مجازات و قضات عملکرد بر نظارت امر پذیرش در عین و هاسالح برابری

 علم قضات:بررسی فقهی و حقوقی 

 مجازات تصویب قانون از قبل تا است. کیفری دادرسی و جزا حقوق مباحث مهمترین از جرائم اثبات ادله

 دادرسی آیین قانون نیز و قانون مجازات در غیرمنسجم شکلی به بحث این با مرتبط مطالب 1٣9٢ اسالمی

 نظر در را مستقلی قانون کیفری، در امور اثبات درخصوص کشور سابق قانونگذار واقع بود. در آمده کیفری

اسالمی سال  مجازات قانون در غیرمنسجم و صورت پراکنده به اثبات به مربوط مباحث بود. بلکه نگرفته

 در متعددی نظرات اختالف ایجاد موجب مسئله همین و بود. بیان شده کیفری دادرسی آیین و قانون 1٣70

 تعارض وجود صورت در گیری تصمیم قانونگذار، چگونگی سوی از شده پذیرفته اثباتی دالیل نظام صوصخ

 و 1٣9٢ اسالمی سال مجازات قانون تصویب با بود. غیره شده و قاضی علم از منظور مختلف، ادله میان

 در کارآمدی تدابیر و شد حل شده ذکر مشکالت از بسیاری اثباتی به ادله قانون این از مجزا بخشی اختصاص

پژوهش  موضوع که قاضی علم مورد در خاص طور به است. شده اتخاذ کیفری مقنن از سوی هاآن خصوص

 که ترتیب بدین . است داده پوشش را گذشته ابهامات از بسیاری مقنن سوی از اتخاذ شده تدابیر است حاضر

 یقینی علم علم، از منظور قانونگذار که دریافت توان می وضوح به خصوص این در مقرره مواد محتوای از

 است و به این پرونده کیفری در موجود مستندات و مدارک دالیل، از برآمده حصولی نیست بلکه علم منطقی

 که خود قانون این اول کتاب از پنجم بخش امورکیفری، در اثباتی ادله بحث در و حاضر حال ترتیب در

 ادله مهمترین بخش در این قانونگذار و یافته اختصاص امورکیفری در اثباتی ادله به است فصل پنج بر مشتمل

 را سردرگمی های قضات و نموده را مطرح کیفری مراجع در هاآن کاربرد و ارائه بر حاکم قواعد نیز و اثباتی
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 طور به میتوان که دیگری از بین برده است. موضوع بودند، مواجه آن با اثباتی بحث دالیل در این از قبل تا که

 آن به زمینه این در موجود مشکالت رفع جهت در رویکرد نوآورانه یک عنوان به قاضی علم بحث در اخص،

قانونگذار در قانون مجازات  است. نموده ارائه قاضی علم از کیفری که قانونگذار است مفهومی توجه کرد،

 در بین مستندات از حاصل یقین از عبارت قاضی علم»دارد که چنین مقرر می ٢11ماده  1٣9٢اسالمی سال 

 قرائن و است مؤظف وی است، قاضی علم حکم، مستند که مواردی شود. درمی مطرح وی که نزد است امری

گونه که از این تعریف مشخص است همان«  کند قید حکم در صحیح طور به را خود علم بین مستند امارات

 پایان داده علم حصولی یا است شخصی علم قاضی، علم از منظور اینکه سر بر موجود هایجدال قانونگذار به

 وی نزد که امری بین در مستندات از حاصل یقین را علم از منظور صراحت به ٢11ماده  در که چرا است.

باشد.  پرونده دادرس شخصی تواند علمنمی هم بین مستندات از حاصل علم و است دانسته است، مطرح

بین  امارات و قرائن که است نموده مکلف را قاضی کیفری، این ماده قانونگذار ذیل قسمت بر این درعالوه 

دیده  بر تواند تنها مشتملنمی بین امارات و قرائن مسلماً و کند قید حکم در صریح طور به را خود علم مستند

 به قانونگذار نمود استناد نیز ٢11ماده  تبصره به باشد. عالوه بر این میتوان دادرس شخصی هایشنیده یا ها

 مواردی از قبیل»است که  داشته مقرر و چنین است بوده بین مستندات از خود منظور توضیح نوعی درصدد

 که امارات و قرائن و سایر ضابطان گزارش مطلع، اظهارات محلی، تحقیقات محل، معاینه کارشناس، نظریه

 از منظور که استنباط نمود توان چنینمی بنابراین«. گیرد قرار قاضی علم مستند تواندمی باشند آور علم نوعاً

باشند.  ترعالی مراجع توسط بررسی قابل و کیفری در پرونده شدن درج قابل که است مواردی بین، مستندات

 و عادالنه دادرسی معیارهای با دادرسان شخصی علم دانستن اعتبار و فاقد نظر این پذیرش میرسد نظر به

علم  مستند بررسی برای را زمینه خصوص به و بوده سازگارتر متهمان، دفاعی حقوق مربوط به هایضرورت

 برای شخصی علم به استناد بنابراین .نمود خواهد فراهم کیفری هایرسیدگی ترعالی مراحل در دادرسان

 خارج که است ایشان شخصی اطالعات و معلومات دادرس شخصی علم از نیست. منظور مجاز دادگاه دادرس

 در دادگاه مطروحه ادله و پرونده اوراق در ایجلوه و نمود هیچ و است یافته دست آن به محتویات پرونده از

نظران فقه و حقوق است. آنچه راجع به ماهیت ندارد. علم قاضی از جمله موضوعات اختالفی بین صاحب

قانون مجازات  ٢1٢و  ٢11ایم آن است که عبارات مندرج در مواد علم قاضی در این مطالعه به آن رسیده 

حکایت از این امر دارد که از نظر مقنن، آن چه مبنای تولید علم برای قاضی است قرائن و  1٣9٢اسالمی سال 

 امارات نوعاً علم آور حاصله در نتیجه تحقیقات قضایی است.

 اجتهاد قضات:بررسی فقهی و حقوقی 

اکرم )ص( و یا وصی پیامبر )ع( دانسته شده  پیامبر مختصات از باألصاله و خطیر بسیار دینی، ونمت در قضا امر

است. اجتهاد در قضات، فضیلتی است انکارناپذیر و قضات غیر مجتهد نیز باید با فقه و احکام اسالم که مبنا و 

مصادیق جاری و استنباط از قوانین را  ی نظام قضایی و قوانین فعلی است آشنا بوده و توانایی تطبیق باپشتوانه

فاقد  افراد مذمت در حد قابل قبول داشته باشد تا صالحیت تصدی این منصب خطیر را دارا باشند. او در

غیبت  زمان در اما (؛17البالغه، است )نهج شدهگفته بسیار اندشده دارعهده را منصب این تصدی که صالحیت

 و احکام به عالمان یهعهد به آن حضرت سوی از وظیفه این است، قاضی از ناگزیر جامعه امام عصر )عج( که

 امر (. همین99: 18: 1409آنان تفویض شده است )حر عاملی،  به عام صورتبه و واگذارشده بیتاهل معارف
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 شئون از را قضا و الزم شرط را« اجتهاد»قضا  امر تصدی شروط مقام بیان در شیعه فقیهان که شده است باعث

: 141٣؛ حلی، ٢٣0: 1414؛ سالر، 60 /٣: 1419؛ شهید ثانی، ٣85 /٢: 141٢بدانند )طباطبای،  فتوی اهل

 ایشان از دارند، گروهی بسیار تأکید مطلب این بر و قضاوت هستند در اجتهاد لزوم به قائل فقها اکثر(. 4٢0/٣

: 1410(، شهید ثانی )4/59: 1408محقق حلی )(، ٣/4٢1: 14٢٢(، عالمه حلی )6/٢07شیخ طوسی ) همچون

(، الفقعانی ٢08: 1408(، ابن حمزه طوسی )154 /٢: 1411(، ابن ادریس )1410:7٢1(، شیخ مفید )6٢/٣

 اذعان قاضی برای ( به لزوم علم4٣6: 1417(، حلبی )٢/660: 14٢٣(، خراسانی سبزواری )٢76: 1418)

 یا عمل اندپرداخته است، الزم اجتهاد به در رسیدن آنچه و اجتهاد بادیم به یا صفت شرح این در اما اند،داشته

 صریح طوربه فقها، باره امام خمینی )ره( و گروهی دیگر ازدر ایناند. کافی ندانسته را دیگر علمای فتوای طبق

؛ 6/418: 14٢٣؛ طباطبایی یزدی، ٢/407: 1٣90اند )خمینی، نموده اشاره اهلیت و داشتن اجتهاد بودن شرطبه

 ( .٣/67: 1410عاملی، 

 مؤظف که قاضی چنین آمده است ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 167 یک و اما از نظر حقوقی در اصل

 فتاوای یا اسالمی معتبر منابع به استناد نیابد با اگر و بیابد مدونه قوانین در را دعوا هر حکم کند کوشش است

 از مدون قوانین تعارض یا اجمال یا نقص یا سکوت یبه بهانه تواندنمی و نماید صادر را قضیه حکم معتبر،

 حکم نیافتن صورت در حتی گذارقانون پیداست که گونهحکم امتناع ورزد. همان صدور و دعوا به رسیدگی

کند.  عمل خود فتوای به بودن، مجتهد صورت در که است نداده را حق این قاضی مدونه، به قوانین در دعوا

از  که شده استداده  حق این او به بداند شرع خالف را قانون و باشد مجتهد قاضی که مواردی هر چند در

 ارجاع دادگاه ی دیگرشعبه به رسیدگی جهت پرونده تا ورزد امتناع مورد آن در مطروحه دعوای به رسیدگی

که  آمده است امور مدنی در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون ٣ماده  اساس، در این بر .شود

 خصومت فصل یا و را صادر مقتضی حکم کرده، رسیدگی دعاوی به قوانین موافق اندمؤظف هادادگاه قضات

 قضیه در قانونی اصالً یا باشند یا متعارض نبوده صریح یا کامل موضوعه، قوانین یکه صورت در .نمایند

 موازین با مغایر که حقوقی اصول و معتبر فتاوی یا معتبر اسالمی منابع به استناد با باشد نداشته وجود مطروحه

 از قوانین تعارض یا اجمال یا نقص یا سکوت یبهانه به توانندنمی و صادر نمایند را قضیه حکم نباشد، شرعی

آن  مجازات به و شدهشناخته حق احقاق از مستنکف اال و ورزند امتناع حکم، صدور دعوا و به رسیدگی

 بداند شرع خالف را قانون و باشد مجتهد قاضی، و در تبصره آن آمده است که چنانچه .شد خواهند محکوم

 دادرسی آیین قانون ٣طور که از سیاق ماده شد. همان خواهد ارجاع رسیدگی جهت شعبه دیگری به پرونده

 آن، یتبصره خصوصبه و ماده این امور مدنی و تبصره آن مشخص است، در انقالب و عمومی هایدادگاه

 با را قانون که فرضی در تواندنمی قاضی و گیردمی را مجتهد فتوای قاضی طبق بر قضایی رأی صدور جلوی

 بلکه کند؛ رأی صدور به مبادرت خود فتوای و اجتهادی نظر طبق بر یافت، شرع خود، خالف فتوای به عنایت

 و کرده دعوا رسیدگی آن به دادگاه دیگر یشعبه تا کند خودداری رسیدگی از که شده داده او به حق تنها این

 داشته است که قضات مقرر اساسی قانون 170 شود. عالوه بر این اصل صادر را قضیه حکم قانون، برابر

 یا اسالمی مقررات و با قوانین مخالف که دولتی هاینامهآیین و هانامهتصویب اجرای از اندمکلف هادادگاه

 از را مقررات گونهاین ابطال تواندمی هر کس و کنند خودداری است مجریه یقوه اختیارات حدود از خارج

 به آشنا باید نصوص قاضی و ادله اساس بر و امری چنین کند که برای تشخیص تقاضا اداری عدالت دیوان

 .داشت او از انتظاری چنین بتوان تا باشد قضایی اسالم و حقوقی نظام مبانی و قواعد اصول،

 بر نسبی تسلطی از نیز باید مجتهد غیر قضات که باوریم این بر لزوم، عدم ینظریه به اعتقاد عین در بنابراین

قاضی  شرایط و که: صفات داشته مقرر اساسی قانون 16٣ اصل .باشند برخوردار اسالم حقوق مبانی و فقه
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 انتخاب شرایط قانون از ماده واحد 5اصل بند  اجرای این شود. درمی معین قانون وسیلهبه فقهی موازین طبق

 یا حقوق دارای لیسانس که کسانی به و« دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا...»... دارد: می مقرر قضات دادگستری

 قضا و فقه خارج سال دو سطح، از اتمام پس که طالبی یا اسالمی حقوق مبانی و فقه گرایش الهیات لیسانس

 یرویه و قوانین در بنابراین باشند؛ داوطلب این منصب تصدی برای تا شدهداده اجازه نیز باشند گذرانده را

 قضا منصب تصدی برای ضروری و الزم شرط بودن قاضی مجتهد عمالً هم کشور قضایی دستگاه کنونی
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