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 نظام تعدد قاضی

 

 چکیده
خطير  سمت اين دارعهده قاضي که است واليي منصبي دعاوي، وفصلحل و مردم ميان داوري

 که ايويژه عنايت و توجه سبب به که است مهمي بسيار مناصب از قضاوت منصب. و بزرگ است

 .است خطيري جايگاه داراي دارد هاانسان کرامت و حقوق حفظ به مقدس شارع و اسالم مبين دين

 افراد يانم حقوقي مناسبات تحول و گسترش بشري، جوامع روزافزون پيشرفت با کنوني، عصر در

 اساسي و مهم چالشي به را قضا امر طبيعتاً قضايي، عادالنه رويكرد يك وجود ضرورت و جامعه

 در اعاجتم با آن عميق پيوند و يافتهسازمان اجتماعي و فردي هايبزه رشد همچنين. است فراخوانده

 نظر به روازاين. طلبدمي قضا نهاد به نسبت را تريعميق نگاه ضرورت کيفري، حقوق مباحث قلمرو

 قضات، از جمعي که ايگونهبه است؛ «قاضي تعدد» نهاد مهم، اين به رسيدن هايراه از يكي رسد

 اصدار به هاآن اکثر يا همه، يكديگر، با مشورت از پس و داده قرار مورد بررسي را واحدي موضوع

 دارد؛ مخالفاني و موافقان اماميه فقه در دادرسي شيوه اين. ميپردازند موضوع آن در واحد حكم

 كه خود،بل کندنمي طرفين بين اختالف حل به کمكي تنها نه دادرسي شيوه اين معتقدند مخالفان

 و بسيط امري قضاوت عالوهبه شود؛مي دعوي اصحاب و دادرسان بين تازه اختالفات بروز باعث

 اصل به تكاا با موافقان مقابل، نقطه در نيست؛ تصورقابل آن در تكثر و تعدد و است ناپذيرتجزيه 

 بودن اقرب و احتياط به اوفق بودن، اضبط قاضي، وحدت شرطيت عدم قضا، امر بودن نيابي اباحه،

ه نظر دانند. بمي جايز را شورايي قضاوت گرددمي حكم انشاء در بيشتري دقت باعث که صواب به

 انشاي در خطا احتمال دادرسان، مشورت امكان دليل به روش اين ميرسد حق با موافقان است؛زيرا

 اينكه در نظام تعدد قاضي، ضمن کند.مي کمك شايسته قضاي انجام به و دهدمي کاهش را رأي

 قاللاست بر امر اين که است ترمشكل نظام وحدت قاضي با قياس در دادرسان هيأت بر نفوذ اعمال

 .است مؤثر حكم عادالنه نيز صدور در قضات بيشتر چه هر

 ييفقه و حقوق قضا دکتريدانش پژوه  ياهلل محمد يلخل
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 شورايي.: قضاء، نظام، تشريك در قضا، قضاوت واژهای کلیدی

 مقدمه
اررفته کهاي بهو واژه مفاهيم بايستي امر ابتداي در علمي تحقيق و پژوهش هر انجام براي

 يقتحق غايتبه سهولت به نويسنده خود هم تا گيرد قرار غور و بررسي مورد در تحقيق

 ندنباش ديگري منبع به رجوع نيازمند آن مطالعه در خوانندگان و مخاطبين هم و يازد دست

 کاوش به را تحقيق اول بخش اساس همين بر نداريم راه اين طي از گريزي نيز ما پس

 لطيتس دهيم تاکاررفته در تحقيق، اختصاص ميهاي بهواژه مفهوم لغوي و فقهي پيرامون

ي ديدگاه ها و ادله مربوط نظام تعدد قاض تحقيق ديگر بخش در و پيداکرده آن پيرامون نسبي

 نماييم.مي ارائه بايسته دقتي با را فقه در

 گفتار اول: مفاهیم و کلیات
گفتار اول شامل مبحث مفاهيمي از قبيل: قضاء، نظم و ... و کليات مساله مانند انواع 

 قاضي در اسالم مي باشد.

 مفاهیم بند اول:
در منابع اسالمي؛ شك و ترديدي در اهميت امر قضاء و حساسيت واالي آن وجود ندارد 

ست و ا شدهمعرفيانبياء و اوصياء الهي  شئونمناصب و  ازجملهتا آنجا که تصدي اين مقام 

 .اندنموده تأکيدآيات متعدد قرآني و روايات فراوان و متواتري نيز بر آن 

تعاريف اصطالحي  طورهمين وزيادي استعمال شده  لغوي بر معاني ازنظرواژه قضا 

است در اين گفتار به مفهوم لغوي و ماهيت اصطالحي قضا  شدهبيانفراواني در مورد آن 

 .شودميپرداخته 
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 الف. معنای لغوی قضا
به لحاظ  که 1.است قاضي آن فاعلو اسم  است ، يقضيقضي واژه قضاء مصدر باب 

 .ياي بعد از الف تبديل به همزه شده استقاعده عربي

، امر، خلق، فعل، اتمام، حتم ،2در لغت به معاني مختلف و متعددي چون: حكم ءقضا

و... اطالق شده است. مرحوم صاحب جواهر قريب به ده معنا از اهل لغت براي  ، اعالم3فراغ

 .ماييمنميه کلمات برخي اهل لغت اشاره سخن فوق، ب تأييدبراي  است برشمردهواژه قضا 

اتمام و امضاي  ،فصل ،عبارت است از حكم «ءقضا»گويد:ابن منظور در لسان العرب مي

 4.يك امر

العروس زبيدي نيز آمده: قضا عبارت است از حكم و فصل و حكم يعني ختم و در تاج

 قضضيييَ الخَصْمَيْن، بينَ کذا و عليه قَضَى»:گويدوي در اين زمينه چنين مي 5 آن. يك امر و بيان

 بَيْنهما، و هعلي حَكَمَ أَي: أَيْضاً االسْمُ هي و مَصْدَر کغَنييَّةٍ قَضييَّةً، و بالمدِّ قَضاءً، و بالفَتضح قَضضياً،

 بَيْنَهُمْ يَلَقُضي مُسَمَّى أَجَلٌ ال لَوْ و: تعالى قولُه منه و الحُكضمِ في الفَصْلُ القَضاءُ: يقالُ قاضٍ و فهو

 6.«مالحُك في بَيْنَهم قَطَعَ أَي الخُصومِ، بينَ القاضيي قَضَى: منه بَيْنهم و الحُكضم لفُصيلَ أَي

ایشان قضا را به معنای حكم گرفته  7«.قَضَى، أى حَكَمَ» :جوهری درمعنای قضاء می نویسد

 عبُدددواتَ أَالَّ رَبُّكَ قَضَى وَ :تعالى قوله منه و» گوید:و در تأیید کالم خویش شاهد قرانی اورده و می

. صلالف و القطع: اصله و ؛«القَضاء» گوید:ابن اثیر در این زمینه می 8.«إِحبسَاناً بِالْوَالِدَیبنِ وَ إِیَّاهد إِالَّ

 فراغال و إمضاؤه و إحكامه: ءالشى قَضاءد و فصل؛ و حكم إذا: قاضٍ فهو قَضاءً یَقْضِی قَضَى: یقال

 » طریحی نیز قضا را به معنای حكم تفسیر نموده و می نویسد: .9«الخلق بمعنى فیكون منه،

 10.«قاضیا صُر أی فالن استقضى و الحاکم، القاضی و بهما؛ حكم یَمِینٍ أی وَ بِشَاهِدٍ قَضَى

رود. در و... به کار مي بنابراين قضا در لغت به معاني، ضرورت و قطع، اتمام، بيان

ر، در با قصقضا را با مد و گاه  اندفارسي معناي متعددي را براي قضا شمردههاي لغت کتاب
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، از يباشد يا فعلاند؛ خواه اين قضاوت قولي يك امر دانسته به دادنفيصله  معنايبه اصل 

 11اند.خداوند باشد يا از بشر آن را قضـا ناميده

« قضا»که يكي از معاني اصلي واژه توان گرفت آن است نتيجه که از کلمات اهل لغتي مي

 اند.حكم است چنانكه اکثر اهل لغت به اين موضوع تصريح کرده

 در قرآن« قضاء»واژه ب. معنای  

 :ازجملهاست  کار رفتهبهنيز در معاني متفاوتي  در قران ءقضا

 یُسَلّموا و یتَقَضَ مِماّ حَرَجاً انفُُسِِهِمِ فِی یَجِدُوا ال ثُمَ»حكم و حكم کردن و الزام.  -1

 راضیاعت گونههیچ کنی( باشد هاآن زیان یا سود به) کهحكمی هر به نگاه: ترجمه 12.«تَسلیماً

 .باشند تو فرمان تسلیم جان و دل از کامالً و باشد نداشته دل در

: و خدای تو امر ترجمه  13.«وَ قَضَى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ  » فرمان. و امر -2

 را نپرستید. کسهیچفرمود که جز او 

و چون خداوند اراده  ترجمه: 14.«وَايذا قَضي اَمراً فَاينما يَقُولِِ لَهُ کُن فَيَكون»اراده.  -3

آنكه بگويد باش پس به نور موجود خواهد شد و به مرحله  محضبهآفريدن چيزي کند 

 .درآيدهستي 

فرمان نافذ خدا در عالم چون  ترجمه: 15.«اِنّما اَمرُهُ اِذا اَرادَ شیئاً اَن یَقولَ لَه کُن فَیَکُون» 

اينكه گويد به آن موجود باش بالفاصله موجود خواهد  محضبهاراده خلقت چيزي را کند 

 شد.

 هفت نظم آنگاه: ترجمه 16.«فَقَّضیهُنَّ سَبعَ سَمواتٍ فی یَومَینِ» . آفريدن و نخلق کرد -4

 .کرد و خلقفرمود  استوار روز دو در را آسمان

 انجام را مدت دو از هرکدام: ترجمه 17.«قَضَیتُ جَلَینِ االَ ایما» تمام کردن و اتمام. -5

 .برسانم
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و به ااین امر را به وحی  ترجمه: 18.«ذلكَ االَمرِوقَضَینا اِلیهِ »اعالم. و بیان  ،اظهار -6

 اعالم کردیم.

 توانی انجام بدهدر حق ما تو هر چه می ترجمه: 19.«فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ » فعل. - 7

 و چون مرگ را بر سلیمان حتم کردیم. ترجمه: 20.«فَلَمّا قَضَینا عَلَیهِ المُوتَ» حتم. -9

فارغ ) کنیدنماز فراغت حاصل  هپس آنگاه ک جمه:تر 21.«الصَالةَفَاِذا قَضَیَتُم » فراغ. -10

  شدید(.

 معنای اصطالحی قضاء ج.

 «قضاء»فقها برای واژه گیرد. در این بخش تعریف قضاء از منظر فقها موردبررسی قرار می

 یبنددستهعمده  دو گروهن را به آ توانمی در مجموعکه  اند نمودهتعاریف گوناگونی را بیان 

 کرد:

 گروه نخست: تعریف قضا به والیت

و آن را از مفاهيم  اندنمودهتعريف  شرعي بر حكم، از فقيهان قضا را به واليت ايعده

ابن فهد حلي  ،23شهيد ثاني در مسالك ،22. شهيد اول در دروس الشرعيهانددانستهاصلي قضا 

، عاملي 26سبزواري در کفايه االحكام مرحوم ،25، مقدس اردبيلي در مجمع الفائده24در مهذب

. روندمياز اين گروه به شمار  29و... 28در کتاب القضاء رشتيو ميرزاي  27در مفتاح الكرامه

 گردد.براي تأييد سخن فوق، به کلمات برخي فقها اشاره مي

 المصالح فی الحکم على شرعیّة والیة هو و» می نویسد:مرحوم شهید اول در این زمینه 

قضا عُارت است از والیت شرعی بر حكم در مصالح عمومی از جانب  30.«اإلمام قبل من العامّة

 امام.

منظور از امام در تعريف شهيد اول مطلق حاکم شرعي است اعم از اينكه معصوم باشد 

 يا غير معصوم باشد.
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 حكمال والیة بأنه: شرعاً: »فرمایدمی قضا تعریف مورد در شهید ثانی نیز در مسالك

 بإثُات ریّة،الُ من معیّنة أشخاص على الشرعیّة، القوانین بجزئیّات الفتوى أهلیّة له لمن شرعاً

 31.«للمستحقّ استیفائها و الحقوق

 حکمبهگروه دوم: تعریف قضا 

بين مردم تعريف  حكمبهو آن را  انددانستهگروهي ديگري از فقها ماهيت قضا را حكم 

 اندنموده

، امام خميني 33، سيد کاظم طباطبايي در تكمله عروه32شرح لمعه چنانكه شهيد ثاني در

، 36، سيد رضا گلپايگاني در کتاب القضا35خويي درتكمله المنهاج آقايو  34در تحرير الوسيله

 اند.برگزيدهو... اين تعريف را  37ميرزا جواد تبريزي در اسس القضاء و الشهاده

 الحکم أي القضاء» فرماید:باره میدراینمرحوم شهید ثانی در شرح لمعه  چنانكه 

 قضا عُارت است از حكم کردن میان مردم. .«الناس بین

 ندع الناس بین الحکم هو و: القضاء» فرماید:هم چنانكه سید محمدکاظم یزدی نیز می

قضا حكم ميان مردم در هنگام . «بینهم األمر فصل و الخصومة رفع و التشاجر و التنازع

وفصل مشكل به وجود آمده ميان مردم ش و از ميان بردن دشمني و حلنزاع و کشمك

 .است

رسد بهترين تعريف براي قضا آن است که گفته شود: قضاء عبارت است از به نظر مي

حكم بر اساس موازين شرعيه ميان اصحاب دعوا در هنگام نزاع و ترافع از ناحيه افراد واجد 

شرايط اعم از قاضي معصوم، منصوب، تحكيم و شرايط. در اين صورت منظور از واجد 

اند اين است که معناي اولي مأذون است. وجه جمع ميان دو تعريفي که فقها بيان نموده

اشته بر مصالح مسلمين د نسبت به معناي دوم عام است به دليل اينكه هر شخصي که واليت

اء هاي که قضتوجه کرد آن باشد حق حكم کردن را هم دارد. ضمن اينكه بايد به اين نكته هم
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برخي ديگر بر آنند؛  درمقابل، 38حقيقت شرعيه هستنددانند قائل بهرا به معناي واليت مي

يعني؛ حكم  40و در فقه نيز معناي آن عرفي است 39اصطالح قضاء حقيقت شرعيه نداشته

 42.و فصل خصومت ميان طرفين دعوا 41کردن بين مردم

همان حكم کردن از ناحيه کسي است که واليت ديگر قضاوت ازنظر عرف عبارتبه

 شرعي بر حكم دارد.

 و حق حكم نمودن فرق اين دو تعريف آن است که در تعريف اول قضاء واليت بر حكم

ته شده دانس« حكم کردن» در بين طرفين نزاع دانسته شده است اما در تعريف دوم قضا نفس

 است.

که قضاء حكم کردن بين ه اين بيآنمناسب اين است که بين دو تعريف جمع گردد ب

از سوي کسي است که بر اين امر واليت شرعي داشته باشد. در اين تعريف  طرفين نزاع

شده چنانكه در تعريف دوم حكم کردن تعريفطرف قضاء بهشود ازيكچنانكه مالحظه مي

يز بود ن آمده که در تعريف گروه نخست« واليت بر حكم»آمده است اما از طرفي ديگر قيد 

 لحاظ گرديده است.

 نظام د. مفهوم
رو در ادامه به بررسي کاررفته در اين نوشتار، کلمه نظام است ازاينهاي بهيكي از واژه

 پردازيم.معناي لغوي و اصطالحي آن مي

 نظام در لغت -1
واژه نظام )از ريشه نظم( به معناي نظم دادن آراستن، به رشته کشيدن مرواريد، رويه، 

ابن منظور در بيان معناي اين واژه مي نويسد: نظام به معناي  43ت و روش آمده است.عاد

يگري د هر چيز، تجميع و قرين کردن چيزي به چيزي ديگر و نخي که با آن لؤلؤ يا تأليف

وي نظام را در معناي سيره و عادت  چنينهم، است شودمي)مانند مهره( به نظم کشيده 

 لیس المره»:اهل لغت هم در اين زمينه گفته است از دانشمندانگر يكي دي 44است. کاربردهبه
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نظمتُ  :: هرگاه گفته شودگويدميطريحي در مجمع البحرين  45«نظام اي التستقیم طریقه

 و از اين شودميکه به آن نظام گفته  قرار دادمرديف  و را در يك سلك هامهرهيعني  .الخرز

: شوديمهمچنين وقتي گفته  «.نظمتُ االمر فانتظم»و « انت اساس الشيء و نظامه» استريشه 

 46.«علی نهج واحد غیر مختلف»یعنی « و هو علی نظام واحد»

 نظام در اصطالح -2
 دارد روشني تعبير امروز عرب جهان اجتماعي سياسي فرهنگ در نه «نظام» عربي کلمه

 .فارسي زبان در نه و

 در است، شدهگرفته نظم ماده از است آمده هانامهلغت در که طوريهمان کلمه اين

 نظر در خاصي و منظّم چينش با عناصر، و اشيا از ايمجموعه که رودميکار  به صورتي

شوند. برخي نويسندگان هم با توجه به معناي لغوي آن، در تبيين معناي اصطالحي  گرفته

نظام در فقه به معناي نظم زندگي در جامعه است چنانكه »: اندگفتهواژه نظام  حقوقي -فقهي

با تتبع که  47«.است مانند علم نظامي و... کاررفتهبهبه همين معنا در اصطالحات مختلف 

اره اند فقط مرحوم نائيني دربصورت گرفت اکثر فقها تعريفي خاصي از واژه نظام ارائه نداده

 گردد.ذيالً به آن اشاره مينظام دو تعريف را بيان نمود است که 

 «سامان داشتن و معيشت مردم»نظام به معناي . 1

 شدهبيان گونهاينمفهوم نظام بوده و منظور از آن  پرکاربردترينو  ترينعاماين مفهوم 

 است:

خود و  حقبه حقيذيهر  و رسانيدننوع اهالي  و تربيتحفظ نظامات داخليه مملكت 

ملت، بعضهم علي بعض الي غير ذالك از وظايف نوعيه راجع  منع از تعدي و تطاول آحاد

 48به مصالح داخليه مملكت و ملت.

 «کيان کشور اسالمي و مسلمانان»نظام به معناي  .2
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از کشور اسالمي و جهاد  در مباحث مربوط به امور نظامي و دفاع غالباًکاربرد اين مفهوم 

حفظ بيضه » بهي، در متون اسالمي است که گاهي از کيان و حدود و ثغور کشور اسالم

  50.شودمي نيز تعبير 49«اسالم

 کلیات بند دوم:
 اذن و بنص به احتياج که است الهيه کليه رياست توابع از قضا امر سخنان فقهاء، طبق

ه دسـت پنج بـه را قضـات ،جـامع بنديتقسيم يك در اماميه فقهاي جهت همين به 51.دارد

 گردد:ادامه به آن اشاره مياند که در نمودهتقسيم 

 انواع قاضی

 قاضی معصوم. 1

و حكومت  اندزمينع( که آنان خليفه خداوند در روي ) معصومپيامبران الهي و امامان  

در آيات قران  کهآنزيرا افزون بر  ؛است واگذارشدهو قضا در زمين از جانب خداوند به آنان 

 دستور 53و پيامبر گرامي اسالم )ص( 52نسبت به بعضي پيامبران همچون حضرت داود )ع(

 يويژهتنها  است در روايات ما نيز قضا و حكم شدهنقلميان مردم از جان خداوند  حكمبه

 54است. شدهدادهنبي و وصي نبي قرار 

 . قاضی منصوب به نصب خاص2
ه ويژه ب صورتبه حضور زمان در فقط ،(ع) ائمه يا( ص) پيامبر ناحيه از که کساني 

 گماشته شده باشد. قضا منصب

امام علي  طورهمينچنانكه پيامبر گرامي اسالم در زمان رسالت و حكومت خويش و 

 55.گماشتميزمان خالفتش افرادي را به منصب قضا  در( )ع
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 . قاضی منصوب به نصب عام3

 طهواسبهع( بر اساس روايات نصب که در آن قاضيان ) معصومکسي که در زمان غيبت  

 .اندشدهاز صفانت از سوي معصوم به منصب قضا گماشته  ايپارهواجد بودن 

 . قاضی تحکیم4

فرد واجد شرايط قضاي تحكيم که بالفعل قاضي منصوب نيست، اما طرفين دعوا او را  

 56.گزينندبرميقاضي براي حكم کردن ميان خويش  عنوانبه

 . قاضی مأذون5

اصطالح قاضي مأذون به  57فردي است که از سوي حاکم شرع اذن قضا يافته است. 

. شودمييافته است و در سخنان فقيهان گذشته پيدا ن رواج اخيرمعناي مزبور در سالهاي 

عام  که بر اساس نصب اندکاربردهبهقاضي مأذون را بر همان فقيهي  ايواژهبسياري از فقيهان 

پس از  ويژهبهدر سالهاي اخير  58از امام معصوم مجاز و مأذون در قضاوت شده است.صادر 

 59شايع شده است. موردنظرپيروزي انقالب اسالمي در ايران استعمال اين واژه در معناي 

ی موافقین و مخالفین نظام تعدد قاضی و ادله هادگاهیدگفتار دوم: 

 هاآن
 و ادله آنان و سپس موافق فقهاي نظرابتدا براي روشن شدن موضوع، در اين گفتار 

 دهيم.ميو بررسي قرار  موردبحثرا  آنانين و ادله مخالفتوضيح ديدگاه 

 ینو ادله موافق بند اول: دیدگاه

 ینموافق دیدگاه -الف

اند مرحوم عالمه حلی است. یكی از فقهای که نظریه تعدد نظام قضایی را پذیرفته 

 صبن یجوز و»: فرمایدمیورایی را نافذ و معتُر دانسته و قضا به شكل شفقیه مزبور، 

چنانكه وی در قواعد  60«بطرف کلّ یختص أو واحدة، والیة فی یشترکان بلد فی قاضیین
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و یجوز تعدّد القضاة فی بلد واحد، سواء شّرك »فرماید: نیز به این مسأله تصریح نموده و می

يكي از فقها در  61.«إلى کلّ منهم محلّة و طرفابینهم بأن جعل کال منهما مستقال، أو فوّض 

 یف قاضیین نصب لإلمام یجوز انّه عنده األقرب: أقول» :توجيه اين فرمايش عالمه مي نويسد

 یشتمل هو و منه مانع فال القضاء فصل معه یتعذر ال مما ذلك ألنّ الحکم، فی یشترکان واحد بلد

 62.«جائزا فکان جوازه یقتضی هو و االحتیاط على

و یجوز تعدد القضاة فی بلد واحد سواء شرك بینهم بان » صاحب ایضاح نیز می نویسد:

و لو شرط اتفاقهما فی حكم فاألقرب  جعل کال منهم مستقال أو فوض الى کل منهم محلة و طرفا

مشاراليه . 63«الجواز و إذا استقل کل منهما فی جمیع الُلد تخیر المدعى فی المرافعة إلى أیهما شاء

أقول: وجه القرب انه أضُط و لجوازه فی الشهادة و » :کندگونه بيان ميجه اقرب بودن را اينو

64.«هی أصله )و ألنهما( کالوکیلین و ... األولى عندی ما هو األقرب عند المصنف
 

 

د ايضاح الفوائ»کتاب قواعد االحكام را شرح کرده و آن را که علّامه فرزند فخرالمحقّيقن 

وجه »نمايد: صورت زير توجيه ميعالمه( را بهظر )ناميده است، ن« ت القواعدفي شرح اشكاال

قضاي جمعي مشترك، در مقايسه  به دليل اينكه« است آن بودن اضبط فرمايش عالمه، قُرب

واهد تر خو دقيق تربا قضاي قاضي واحد، اضبط و انشاي حكم به شكل شورايي، مناسب

 .بود
توانند يم باهم نفر دو که طورهمان. دعواست اثبات ادلّه از يكي بينه، شهادتو ديگر اينكه 

 که همچنان .نمايند مبادرت حكم صدور به توانندمي نيز قاضي دو دهند شهادت دادگاه در

 ناحيه زا توانندمي نيز قاضي دو شوند، وصي يا وکيل شخص، يك ناحيه از توانندمي نفر دو

 65...شوند منصوب واحد، رأي صدور براي واحد موضوع در واليت، مقام
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و يجوز تعدّد القضاة امّا بالتشريك، أو » :فرمايدميچنانكه شهيد اول در دروس 

 66.«بالتخصيص بمحلّه، أو نوع من القضاء
 آن را قول صحيح "جواز نظام تعدد قاضي قول"اختيار  نيز با «مسالك»شهيد ثاني در 

 67شمرده است.

 واحد موکّل توسط وکيل دو انتخاب مسأله به شورايي قضاي تشبيه عاملي، جواد سيد

 مصادره کردن، استدالل قبيل اين گويد ومي کرده رد شورايي، قضاي جواز دليل عنوانبه را

 اصل؛ -1 :است نموده استدالل زير وجوه به قاضي، تعدد روش براي وي .است مطلوب به

 .است شده صادر قاضي نفر دو نظراتفاق به که حكمي بودن اوثق و اضبط -3 ادلّه؛ عموم -2

 68.«أظهر الجواز لعلّ و» فرمايد:مي قسمت اين پايان در وي

هل يجوز التشريك بينهما في » :صحاب جواهر نيز در شرح کالم محقق که فرموده است

فرمايد: وجهان اقواهما الجواز مي« الجهه الواحده علي جهه االجتماع علي الحكم الواحد؟

 69.«...فاضل و ولده فيما حكي عنهما کما في الوصيين والوکيلينوفاقا لل

 اکثريت نحو به و شورايي صورتبه قضاء درباره استفتايي به پاسخ در( ره) خميني امام

 قضات مورد در مشورت با و باشند متعدد که ندارد مانع مأذون، قضات مورد در» :فرمايندمي

 شان،اي نظر طبق رسدمي نظر . به«مشورت عمل کنند با و باشند متعدد که ندارد مانع مأذون،

 70«.صورت شورايي حكم صادر کنندتوانند بهنمي مجتهد که قضاتي

 جامان قضات آراي اکثريت با که را شورايي قضاي شيرازي، اهللاز فقهاي معاصر آيت

غير  ضايق با مقايسه در شورايي قضاي بودن متقن را آن دليل و دانسته اشكال شود بدونمي

اهلل سبحاني نيز . چنانكه آيت71داندميادلّه  اطالقات شمول و( واحد قاضي قضاي) شورايي

برخي نيز مسأله را به  72نموده است. مستند جواز قضاوت شورايي را به اصل و عموم ادله

هل یصح ان ینصب اکثر من قاض واحد للنظر فی » :شكل سؤال مطرح نموده و مي نويسد

فرمايد اگر قضات و در پاسخ، پس از صحيح دانستن چنين موردي مي 73.«قضیه واحده؟
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محكمه همگي متفقاً حكم صادر کردند فهو المطلوب در غير اين صورت بر مبناي راي 

گردد. اين در حالي است که مرحوم شهيد ثاني در فرض اختالف، اکثريت حكم قضيه انشا مي

هذا فإن اختلف اجتهادهما فی و علی» فرمايد:باره ميقائل به عدم نفوذ حكم شده و دراين

 74«.المسألة وقف الحکم و إنّما ینفذان ما یتفق فیه اجتهادهما

]يا چند[ قاضي در انشاي حكم، شرط شود،  دونظر اگر اتفاقاند فرموده حتي بر خي فقها

 75.جايز است نيز اقرب به صواب اين است که چنين شرطي،

 موافقین ادلّه -ب
 و آن جواز توجيه در سعي محكم مستندات و ادله با نيز جمعي قضاوت موافقين

 زير تمسك ادلّه به و براي اثبات ديدگاه خويش، دارند مخالفين ايرادات به پاسخگويي

 :اندجسته

 اباحه اصل یا جواز اصل -1

 که در بيان اين به اندکرده تمسك نيز الجواز اصالة به شورايي قضاوت جواز به قائالن

 .شودمي جاري آن حرمت عدم اصل دادرسي، نحوه اين اباحه يا حرمت در شك صورت

 به و است بيشتري اطمينان و وثوق مورد قضاوت در طريقه اين که معتقدند ها همچنينآن

 بيشتري دقت شودمي حاصل که نظرياتفاق و گيردمي صورت که و همفكري دليل مشورت

شورايي  يا مشترك قضاوت در کالم محل کلي، ترسيم يك در وجود بنابراين طريقه اين در

 محكمه انعقاد هنگام به و شوند منصوب بررسي براي قاضي يك از بيش که است جايي

 اکثريت نظر الّا و کنند حكم کردند، پيدا رأي وحدت اگر و کنند نظرتبادل با يكديگر قضات

 مالك پس .بود خواهد ساقط اعتبار از اقليت نظر درهرحال و شود الخطاب دانسته فصل

 اظهارنظر به يكديگر با مشورت و شور پي در که است افراد نظر اکثريتاتفاق حكم صدور

اي ديگر تعبير نموده است چنانكه گونهبرخي از فقهاي معاصر اصل را به 76.پردازندمي

 اصل، اين از مقصودگويد: مشاراليه مي «اصل عدم اشتراط وحدت قاضي است» فرمايد:مي
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 اشتراط عدمِ اصلِ نموديم، شك قاضي، وحدت اشتراط عدم و دراشتراط اگر که است آن

 77گردد.مي جاري قاضي، وحدت

 يا جواز در هرگاه اصل مفاد طبقتوان گفت: ديگر؛ در توضيح اصل مزبور ميعبارتبه 

 در جواز از منظوراست  آن جواز اصل، نمائيم، شك شورايي قضاي مانند -امري جواز عدم

تعدد قضات را  نيست بر شارع مقدس که بحث الزم يعني شرعي است، منع عدم اينجا،

 نآ تأييد معناي به در مقام، شارع ناحيه از ردع و منع صرف عدم بلكه صراحتاً نموده باشد

 78.«االمضاء فی یکفی الرَّدع عدم» بجنوردي: مرحوم تعبير به و هست شارع از سوي

 وحدت قاضیاصل عدم اشتراط  -2

اند. برخي بر جواز قضاوت جمعي بر اصل عدم اشتراط وحدت قاضي تمسك جسته

مطابق اين اصل، اگر در اشتراط و عدم اشتراط وحدت قاضي شك کرديم، اصل عدم اشتراط 

جريان اصل مزبور، شكي در نفوذ و يا عدم نفوذ قضاي  و با 79گردد.وحدت قاضي جاري مي

د جاري ش -عدم اشتراط وحدت قاضي -که اصل در سببا وقتيماند زيرشورايي باقي نمي

 80رسدمسبب نمي -عدم نفوذ قضاوت شورايي -نوبت به اصل در

 ادلّه عموم-3

 و قضاي شورايي) صورت دو هر شامل که است قضاء ادلّه عموم ادلّه، عموم از مقصود

 جواز براي توانمي هاآن عموم و اطالق از که آيات از برخي. گرددمي( شورايي غير قضاي

 د:در اين زمينه مي نويس اردبيلي اهللآيتمرحوم  :از اندعبارت نمود استدالل شورايي قضاي

الوجه الثانی: الجواز و الدلیل علیه أنّ عمومات القضاء تقتضی جواز تصدّي المجتهدین ذوي »

 81.«الشرائط للقضاء فی مکان و زمان موضوع و نوع واحد
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 قران تأیید -4

 قرارگرفته امضاء و اشاره مورد کريم قرآن سوره ينچند در شورايي يا جمعي وتقضا

 کساني مؤمنين، 82.«بینهم شوري امرهم و» فرمايد:مي شوري سوره 38 آيه در است؛ خداوند

 و حشر در طباطبايي عالمه .شودمي انجام يكديگر با مشورت طريق از کارشان که هستند

 به در و هستند مشورت و اهل شور مؤمنين که دارد اشاره آيه اين که فرمايدمي آيه تفسير

چنانكه  83کنند.رجوع مي عقل صاحبان به و نمايندمي کافي دقت صحيح رأي آوردن دست

تبادل  مفهوم به مشورت و شور 84.«االمر فی شاورهم و» فرمايد:اي ديگر ميخداوند در آيه

 تا قرار گرفته است مقدس شارع تأکيد مورد صواب، تصميم به دستيابي منظوربه آرا، و نظر

 مخاطب ظاهر آيه، طبق اگرچه است. شده امر خدا )ص( نيز رسول به مسأله اين که جايي

 حكم، بلكه ايشان نيستند، شخص فقط آيه نزول مورد است ولي پيامبر آيه، شخص نزول

 قضاي مورد شريفه، آية در «االمر» کلمه اطالق بنا براين، گردد.مي مسلمانان همه شامل

 .گيردمي دربر نيز را شورايي

 شورایی قضاوت بودن اوثق و اضبط -5

 است، ترمحكم و ترقاضي مطمئن وحدت روش با مقايسه در شورايي صورتبه قضا

 و کيفري در مسائل عالوه،به 85بود. خواهد کمتر صورت، اين به اشتباه و خطا احتمال زيرا

 مذاق با الهي، حدود در اجراي احتياطيبي و صورت بگيرد بيشتري احتياط بايد دماء، ويژهبه

 .نيست سازگار اسالم شرع

 مصیب بودن واحد 6-

 تخطئه قائل به اماميه شيعه کهازآنجايي :گفت بايد تصويب، و تخطئه مسأله به استناد با

 انطباق امكان بنابراين، .داندمي مصيب واقع، با انطباق صورت در را واحد قاضي حكم است،

 86.تر استکم نيز خطا احتمال و شورايي، بيشتر قضاي در واقع اصابه با و
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 امر قضانیابی بودن  -7

 نيابت، ادله عموم و اطالق به توجه با. است نيابت نوع يك وکالت همانند قضاوت

 اراده ابعت و امري اعتباري قضاوت، يا باشد وکالت صورتبه خواه نيابتي امر گفت؛ توانمي

 معيج صورتبه است ممكن امر اين شارع، يا معتبر جعل صورت در بنابراين هست؛ معتبر

 زمينه اين در جمعي قضاي پذيرش به قائلين از يكي عنوانبه حلي محقق .شود انجام

 نال الجواز االوجه و ؛...بالمنع قیل الواحده؛ جهه فی بینهما التشریك یجوز هل و » فرمايد:مي

87.«تتبع اختیار المنوب نیابه القضاء
اين استدالل را به گونه ديگري بيان نمود که؛  توانمي 

به اينكه ادله نيابت اطالق دارد از اطالق  با توجهو  است -مانند وکالت -قضاوت نوعي نيابت

است مگر  هعن منوب، امر نيابت به هرگونه و کيفيتي که باشد در اختيار شودمياستفاده  هاآن

 اساس بر اينمنع شرعي از آن وجود داشته باشد و اما چنين منع و قيدي وجود ندارد اينكه 

نمايد  قاضي منصوب عنوانبهرا در يك شهر  د دو نفر و يا بيشترتوانميولي امر يا نماينده او 

 ن 88معتبر باشد هاآنآراي  المجموعحيثمننان در امري قضاوت نمايند و آتا 

 

 وکيل را بيشتر يا نفر دو تواندمي موکّل وکالت، گونه که در بابهمانتر به بيان واضح

 امر در وکالت نوعي امر، ولي ناحيه از مأذون قضات کهازآنجايي و کند يا عقدي امري در

قضاي  همان که نمايد منصوب قضاء امر براي مشترکاً را نفر چند تواندمي موکّل قضاء دارند

 89.است شورايي

 مانند وصایت استقضاوت  -8

 با تا دهد قرار وصي خود را نفر دو تواندمي موصي، عنوانبه نفر يك که طورهمان

 سوي از قضات مأذون است جايز نيز فيه نحن ما در کنند، عمل وصيت مورد به نظر،اتفاق

 90.کنند صادر حكم جمعي، صورتبه او، نماينده يا امر ولي
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 رضايت بدون وصي دو از يك هر تصرف وصايت بابدر  گونه کهديگر همانعبارتبه

 تصرف اعمال در فقط که هستند مستقلي کامل ها وصيآن از يك هر و هست نافذ ديگري

 اين است؛ نياز وصي دو همكاري به مشترك

 تنهائي به قضات از يك هر يعني .دارد وجود نيز قضات تعدد مورد در اشتراك نحوه

 .است ديگران به محتاج آن صدور و حكم انشاء مقام در گرچه مستقلي هستند قاضي

 اين مدعا اين بر است. شاهد ناقص واحد رأي اصدار درقضاء تشريك سبب به درواقع

 و ماندمي باقي وصي تنهائي به همچنان وصي ديگر بميرد، وصي دو از يكي اگر که است

 وصايت اکمال براي ديگر وصي ضميمه شدنبه رو نيازشود. ازايننمي ناقص او وصايت

و اطالق التشریك و المعیة هنا و فی » :فرمايدندارد چنانكه مرحوم صاحب جواهر مي وجود

کتاب الوصیة فی عبارات األصحاب یراد منها عدم نفوذ تصرف أحدهما بدون رضا اآلخر، ال أن 

و  فیذ اآلخرنالمراد التشریك فی نفس الوصایة، بل کل منهما وصی إال أنه ال ینفذ تصرفه إال بت

91.«من هنا لو مات أحدهما یبق اآلخر وصیا، بل ال یحتاج إلى ضم غیره معه من الحاکم
 

 واقعبه  بودن اقرب -9

 به جمعي، صورتبه متعدد توسط قضات واحد ,رأي صدور که است مسلّم امر يكاين

 از ترمهم چيزي چه مترافعين بين قضاوت اصل و حكم صدور در است و ترنزديك صواب

 92.برسد صاحبش به حقّ حقيقت، در و باشد ترنزديك واقعبه شده، حكم صادر که است اين

 جمعی بودن قضاوت احتیاط با موافق -11

 ترنزديك احتياط به شودمي صادر جمعي از سوي چند قاضيصورت دستهرأيي که به

 نشينندمي شور به ديگرباهم  نفر چند کهوقتي قطعاً و است مهم بسيار افراد آبروي چون است،

 مدنظر دقتتمام جوانب قضيه را به نمايندمي اتخاذ تصميم موضوع، يك خصوص در و

 .گرددلحاظ مي بيشتري هاياحتياط شده،گرفته تصميم در و داشته
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 قضاوت جمعی بودن أقوا 11-

 از استحكام بيشتر برخوردار بوده و جنبه گرددمي صادر شورايي قضاي توسط که رأيي

 که است بديهي .است شده صادر بيشتري افراد نظر و تأييد با است چون بيشتر قوت آن

 بيشتري اقتدار و قوت از مراتببه موضوع، يك در قاضي چند از طرف صادرشده رأي

 به توجه با و است قرارگرفته نظر دقت مورد موضوع، جوانب همه و مسلماً است برخوردار

که اين احتمال قاضي، وحدت صورتبه صادره آراء در کهدرحالي گرديده، حكم صادر هاآن

 .دارد وجود باشد، نشده امر جوانب همه به توجه

 عقال بنای 12-

 و داشته موردتوجه شرعي حكم ادراك وسايل از يكيعنوآنبه را عقل ديرباز از اصوليان

 حكم در استخراج الهي وديعه اين از استفاده تاريخ و اندخواستهمي داوري آن از همواره

 يكعنوآنبه عقل ، متأخر فقه اصول در و گرددبرمي اجتهاد هايدوره نخستين به شرعي

 البته .کندمي وجود اظهار سنت و قرآن کنار در و شرعي حكم استخراج براي منبعي و دليل

 السرائر نام به خود فقهي کتاب مقدمه در حلي ادريس ابن ، بار اولين که نماند ناگفته

 ادله طول در دليل چهارمين عنوان و نام دليل بر آن نهاد عقلي هاياستنباط بر صراحتبه

 نبودند حكمي گوياي دليل، سه اين تا هرگاه داد اجماع( قرار و سنت ب، )کتا ديگر گانهسه

 93شود. رجوع عقل به

  ینمخالف ادلّه و بند دوم: دیدگاه

 ینمخالف دیدگاه -الف
 قضات بر نصب ادلّه شمول به قائل که فقهاي از بسياري برابر معاصر در فقهاي از برخي

 انشاي :عده معتقدند اين باشند.مي شورايي قضاوت منع به قائل بوده واحد امر در متعدد

 بودن شخصي و اين، است فردي تصميم يكآن انشاي و آيدمي پديد نفس افق در حكم،
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 تشريك يكديگر با چند قاضي موضوع، يك براي اگر و کندمي تداعي ذهن به را حكم

 يا سوميك يا دوميك مثالً از قضات، هرکدام که بيايد پيش توهم اين است ممكن نمايند

 .شودنمي داده نسبت هاآن همه به حكم باشند ومي دارا را حكم صدور صالحيت پنجميك

 ادرسيد نظام در قاضي تعدد سيستم آيا؛ که سؤال اين بهيكي از فقهاي معاصر در پاسخ 

 معناي به کردن و حكم قضاوت کهاين به توجه با فرمايد:؟ مياست شدهپذيرفته اسالمي

 انشاء عنوانبه و مورد واحد در قاضي تعدد لذا است، خصومت فصل و خاص انشاي

 کرد، حكم انشاي و داد نظر واجد شرايط، قاضي کههنگامي چون .ندارد معنا حكم، کنندگان

 واحد سبب واحد، مسبب خالصه، و ماندنمي باقي ديگران دادن نظر و انشاء براي محلي

 واليت و است واليت و امارت نوعي که قضاوت،اين بر مضافاً ندارد؛ معني تشريك و دارد

 حكم مقدمات در تواندمي قاضي بلي، نيست؛ صحيح در آن تعدد و است اضافه ذات مور از

 که خودش با حكم انشاي و نهايي تصميم ولي کند قضات مشورت ديگر با و خبره اهل با

 94است. دارد، قرار رأس در

 دو قاضي، مجموع که داندمي منع قابل صورتي در را شورايي قضاي جواهر، صاحب

 95شوند. تلقّي قاضي نصف قاضي، هر که باشد ايگونهبه و آمده حساببه قاضي يك

هل يجوز التشريك بينهما في الواليه » :سؤال کهيكي از فقهاي معاصر در پاسخ اين 

 96.«الواحده؟ مي نويسد: والصحيح المنع

 مخالفین ادلّه -ب
 براي اثبات نموده و وارد ترديد آن جواز در مختلف وجه چند به جمعي قضاوت مخالفان

 :اندکرده استناد زير ادلّه نظريه خويش به

 مقایسه قضاوت با والیت عظمی -1

منصب را به منصب واليت عظمي قياس  نظام تعدد قضا در عدم جواز آن،مخالفين 

طوري که تشريك و تعدد در واليت عظمي درست نيست تشريك اند و معتقدند هماننموده
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قیل بالمنع هنا ایضا » کند:چنانكه صاحب جواهر چنين نقل مي 97در قضاء نيز درست نيست.

 98.«قیاسا علی الوالیه العظمی

 آن در تشریك امکان عدم و قضاء امر ودنب اضافی 2-

 است و واليت شئون از قضاء که است شدهگفته استدالل اين توجيه و توضيح در 

 ذات صفات در :است آمده فلسفه در که طورهمان و است االضافه ذات امور از واليت،

 ذات از خارج که است اکتسابي امر واسطهبه صفات اين زيرا ندارد معنا تشريك االضافه،

 شخص معين داده به بايد و است اضافي عنوان يك قضاء، براي اشخاص نصب و است

چنانچه مرحوم اردبيلي در توضيح اين   .است تجزيه غيرقابل واليت، و نفر؛ چند به نه شود

و ال یمکن  إنّ الوالیة من األمور اإلضافیّة و هی تحتاج إلى طرف معیّن» :دليل مي نويسد

یکون المراد أنّ حکم کلّ واحد منهما منوطاً بموافقة إلّا آن طرفی األمور اإلضافیّةالتشریك فی 

99«.اآلخر، طرف لإلضافة
 

افه الن الوالیه من االمور ذات االض» کند:گونه استدالل مياهلل گلپايگاني نيز اينمرحوم آيت

 100.«فال یمكن التشریك فیها

 عقالً اين و بود خواهد واحد معلول بر علّتين توارد اشالزمه نپذيريم را اين اگر عالوه،به

 )الواحدالیصدرعنه قاعده مفاد طبق .است الواحد قاعده و عليت قانون برخالف و محال بوده

 پديدار يكي جز يكي، از شود،مي ياد االصيل االصلُ عنوان تحت آن از گاهي که (الواحد الّا

 101نگردد.

 اختالف مورد امر با اختالف رفع -3
 و قضاء که فلسفه اصلي ستا اين شدهمطرح باره،دراين که عمدة اشكاالتي از يكي

و طبعاً زماني که چند  اخالل نظم عمومي جامعه است ,خصومت فصل و رفع نزاع دادرسي،

 سآيد پنظر به وجود مينفر باهم در کرسي قضاوت تكيه بزنند در برخي موارد اختالف
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 قانون، با مورد تطبيق و اظهارنظر در پرونده قضات جمعي کهقضاي  طريق از توانمي چگونه

يكي از فقهاي معاصر در تبيين اين  نمايند؟ رفع را دارند، اختالفات نظراختالف يكديگر با

...کونه موجباً للخالف ألنّ کثرة الخالف فی االجتهاد توجب التشاجر بین » استدالل مي نويسد:

فلسفه القضاء الذي شرّع من أجل حسم مادّة الخالف و فصل النزاع و ذلك یخالف مقتضى  القضاة

102.«و منع اإلخالل باألمور
 

 و گرددمي اختالف خودش موجب شورايي، قضاي طريق از اختالف رفع ديگر،بيانبه 

 103ندارد. قضاء سازگاري فلسفه با

 قضا در تقلید -4

 كمصدور ح و انشاء به قضاء مجمع در که قضاتي قاضي، براي اشتراط اجتهاد فرض در

 ونچ و پردازندحكم مي انشاء به خود اجتهاد طبق بر يك هر در شبهات، درواقع، پردازندمي

 يجه،درنت کند پيروي قضات ساير از آراء است ممكن مجتهد قضات از يك هر صورت، اين در

 جايز هدمجت تقليد ادلّه، طبق و شودمي از يكديگر مجتهد قضات تقليد سبب چيزي چنين

 104.نيست

 شورایی قضاوت مخالفین ادله پاسخبند سوم: 
 :کنيممي استدالل گونهاين مخالفين داليل به پاسخ در

 پاسخ دلیل اول -1
شما قضاوت را به واليت عظمي قياس کرديد و قياس  :گفت بايد اول دليل به پاسخ در

والقیاس مع بطالنه » فرمايد:عندنا باطل است چنانكه مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه مي

 105.«فی نفسه عندنا...
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 پاسخ دلیل دوم -2
 کامل واليت، ازنظر قضات، از هرکدام که شد گفته اوالً :گفت بايد دوم دليل به پاسخ در

 اضافه ذات مجرد ثانياً گردد؛مي انشاء و صادر واحد، رأي اکثريت، يا همه نظر طبق و هستند

 که نداريم ثالثاً قبول نيست؛ صادراست، نفر چند از که حكمي تنفيذ از مانع انشاء، بودن

 مجموعاً قاضي چند رأي شورايي، قضاي بحث در زيرا هست؛ علّتين توارد باب از مورد،

 مستقل نحو به جمع، افراد نظر يكايك و رأي و شوددر نظر گرفته مي واحد عنوان علّتبه

 در قاضي هر البته  .شودمي داده نسبتقضات  اکثريت يا همه به نهائي رأي بلكه نيست

رابعاً توارد چند علت بر معلول واحد در امور تكويني محال  .دارد استقالل خويش، نظر اعالم

 و اشتباه منشأ اعتباري موضوعات و حقيقي خارجي موضوعات بين خلط است همچنين

 رب علت واردت باب از و است اضافي امور از تشريك و گرچه شدهبيان  که است توهمي

 باشد، داشته وجود ذات االضافه امور در واحد مشخص طرفيك بايد و است واحد معلول

 امري که مانحن فيه در و است صادق امور حقيقي در موجودات و دليل و سخن اين اما

نّ و أمّا القول بأ» چنانكه مرحوم اردبيلي در اين مورد مي نويسد: است ناتمام است اعتباري

و إلّا کان من باب  و ال بدّ لها من طرف شخصی واحد على القضاء من األمور اإلضافیّةالوالیة 

توارد العلّتین على معلول واحد، فهو قولٌ خال من االعتبار العلمی و اشتباه نشأ من الخلط بین 

بلكه از امور اعتباريه است که تابع اعتبار  106.«و الموضوعات االعتباریّة الموضوعات الواقعیّة

 107معتبِر است.

 وجود اضافي امور در تشريك براي نعيام هيچ رسدمي نظر بهبيان گرديد  آنچه اساس بر

ه نمايد چنانكه قضيه دارالندوه و قضيمي تأييد را آن جواز نيز تاريخي وقايع کهطوريبه ندارد؛

 احكام، صدور در قاضي تعدد طريقه عمالکه ايمضافاً بر اين 108صفين گواه اين مطلب است.

 اياجر ساززمينه  ورا به حداقل رسانده  شود و احتمال خطامي قضايي اشتباهات بروز مانع

 .است عدالت بهترچه  هر
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 پاسخ دلیل سوم -3
داشته  اختالف هم مورد نظر، مسأله در قضات اگر : گفت بايد سوم دليل به پاسخ در

گونه که موافقين فرموده موارد همانگونه يا در اين زيرا منتفي است؛ اشكال، موضوع باشند،

 اکثر، حكم قضات و شده صادر رأي اکثريت، نظر با يا و 109کدام نافذ نيستاند حكم هيچ

 ازنظر ولي احترام است داراي اگرچه اقليت، نظر موردي، چنين است. در معتبر و مالك

 ندارد. اجرايي ضمانت حقوقي

 پاسخ دلیل چهارم 
 نيست ينا مشترك قضاي يا قاضي تعدد از مقصود: گفت بايد چهارم دليل به پاسخ دراما 

 بنا بلكه ،نيستگونه اين تقليد ماهيت اساساً زيرا کنند، تقليد يكديگر از مجتهد قضات که

 در قاضي و همفكري مشورت مشترك، قضاي از مقصود قاضي، در اجتهاد اشتراط برفرض

 110.است مورددعوي بررسي

 یریگجهینت
 که صورت اين به متعدد، قضات نصب که شودمي استنباط چنين فقها آراء مجموع از

 يا باشند موضوعي مستقل ازنظر که ... و اموال يا دماء امور مثل معيني قضايي امر هرکدام

 به اگر صحيح است همچنين بگيرند عهده به را باشند داشته تفاوت مكاني يا زماني ازنظر

 اختالف محل آنچه اشكال است؛بي کنند اقدام امور همه براي ناحيه يك در مستقل نحو

 يا« جمعي قضاوت» آن به که واحد است حكم در مشترك و متعدد قضات وجود هست

 طتوس جزائي و مدني از اعم ا،دعو يك دادرسي و داوري يعني شود؛مي گفته نيز «شورايي»

 رأيي کثريت،ا صورتبه يا باالتفاق که ايگونهبه يكديگر کمك به بيشتر يا قاضي دو حداقل

 در ماميها فقهاي ، به اين نتيجه ميرسيم که؛با تتبع در کتب فقهي .نمايند انشاء و صادر را

 يا دو آن در که را قاضي تعدد نظام هاآن اکثر کهنحويبه انددودسته قاضي تعدد نظام مسأله

 «التشريك في القضاء»از آن به کنند و مي رأي صدور به اقدام واحد موضوع در قاضي چند
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 ايعده ،درمقابل. اندقضاوت شورايي را پذيرفته با توجه به ادله موجود، اندنيز تعبير نموده

 امور اضافي است و تشريك در آن ممكن است. ثانياً ديگر با اين استدالل که؛ اوالً قضاء از

. گيرد ناسازگار استرفع اختالف و فصل خصومت با چيزي که خود، مورد اختالف قرار مي

ينكه با ا رابعاًثالثاً از الزمه پذيرش قضاوت شورايي تقليد قضات مجتهد از يكديگر است. 

 نظام و با قضاوت شورايي را مورد انكار قرار داده ،قياس نمودن قضاوت با واليت عظمي

 الفينمخ و موافقين هايديدگاه بيان از پس آنچه اما اند؛خواسته بر لفتمخا به قاضي تعدد

 گرديد اين است مالحظه روش، اين مخالفين و موافقين بررسي ادله و با شورايي قضاوت

 رخورداربيشتري ب و قدرت قوت از (عموم ادله لفظيه، اصل، اضبط بودن و...) موافقين ادله ؛که

 قضاي ردّ و منع براي مستحكمي دارد و دليل بيشتري سازگاري بشري منطق و با عقل و بوده

 .است ترمعقوالنه و ترقوي آن جواز داليل عكسبه و ندارد وجود نيز جمعي

 ابعاد و هاپيچيدگي از که جزائي و دعاوي مدني که کنوني جامعه لحاظ در همين به

 جلب قضايي، عدالت تحقق در شورايي قضاوت رسدمينظر به است برخوردار گوناگوني

 انحرافات برخي از جلوگيري و قضايي دستگاه عملكرد افزايش مقبوليت و عمومي اعتماد

 قضاوت نوع اين کردن مندضابطه است بديهي باشد. داشته تواندبيسزائي مي سهم ،موجود

 برطرف خواهد ساخت نيز را آن اندك نقايص و هاکاستي تدريجبه آن، ترويج و
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 .2464 ص ،6ج العربیة، صحاح و اللغة تاج - الصحاح حماد، بن اسماعیل جوهرى، .3
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 .(26ص/  سوره) بالحق الناس بین فاحکم االرض فی خلیفةً جعلناك إنا داوود . یا52
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 (115نساء/) خَصیماً لِلْخائِنینَ تَکُنْ ال وَ اللَّهُ أَراكَ بِما النَّاسِ بَیْنَ لِتَحْکُمَ بِالْحَقِّ الْکِتابَ إِلَیْكَ أَنْزَلْنا إِنَّا .53

دن از حکم کر« نَبِیٍّ وَصِیِّ أَوْ ، لِنَبِیٍّ الْمُسْلِمِینَ، فِی الْعَادِلِ بِالْقَضَاءِ الْعَالِمِ لِلْإِمَامِ هِیَ إِنَّمَا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ؛ اتَّقُوا» ع( اینگونه نقل شده است:) . از امام صادق54

 الکافی، ب،یعقو بن محمد جعفر، ابو کلینى، بپرهیزید؛ زییرا حکم نمودن از آن امام دانا به قضا، دادگر در میان مسلمانان است که او نبی یا وصی نبی می باشد.

 .637 ص ،14ج

 .263 ص . محمد هادی معرفت، تحقیق و تعلیق عن امهات مسائل القضاء،55

و شیخ جعفر سبحانی، نظام القضاء  23،ص 41، محمد حسن نجفی، جواهر الکالم،ج17 ص ،12 ر.ك: احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج .56

 .119،ص1والشهاده، ج

 .288،ص1سیاسی،ج. عباس علی عمید زنجانی، فقه 57

ال خالف عندنا بل االجماع بقسمیه علیه انه یشترط فی ثبوت الوالیة للقضاء و » . در جواهر الکالم از نصب تعبیر به اذن شده است: چنانکه صاحب جواهر می فرماید:58

لکه اجماع محصل و منقول وجود دارد که برای ثبوت والیت بر در نزد ما)امامیه( اختالفی وجود ندارد و ب« توابعه اذن االمام )ع( او من فوّض الیه االمام ذالك

 . 23،ص41قضا و توابعش اذن امام یا کسی که اذن دادن نسبت به قضا و توابعش به وی تفویض شده است شرط است. محمد حسن نجفی، جواهر الکالم،ج

 1389. ارسطا محمد جواد،حکم قاضی مأذون،قم،پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه،59

 .139 ص ،2ج اإلیمان، أحکام إلى األذهان إرشاد اسدى، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، حلّى، .61

 .422ص ،3حلّى، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام، ج .61

 .447 ص ،3جعمیدى، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینى، کنز الفوائد فی حل مشکالت القواعد،  .62

 .311ص ،4حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد، ج .63

 همان. .64

 همان. .65

 .67ص ،2ج اإلمامیة، فقه فی الشرعیة الدروس مکى، بن محمد اول، شهید عاملى، 66

 .356،ص13، زین الدین بن علی،مسالك االفهام،ج«شهید ثانی»عاملی .67

 .12،ص11ج العالمه، قواعد شرح فی الکرامه مفتاح محمدجواد، عاملی، . حسینی68

. فقیه مزبور در این زمینه می 31 ص ،12ج األذهان، إرشاد شرح فی البرهان و الفائدة مجمع محمد، بن احمد . اردبیلى،61،ص41نجفی، شیخ حسن، جواهرالکالم،ج .69

 «.یشترکان فی والیة واحدة، أو یختصّ کل بطرفو یجوز نصب قاضیین فی بلد »نویسد:

 .292،ص4موسوی خمینی، سید روح اهلل، صحیفه نور ،ج .71

 .   89، ص84حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، ج .71

 .172 ص ،1یعة اإلسالمیة الغراء، جتبریزى، جعفر سبحانى، نظام القضاء و الشهادة فی الشر«.واألولى االستدالل علیه باألصل و عموم األدلّة» . ایشان می نویسد:72

 .75-76ص .القضاء، فقه عبدالکریم، سید اردبیلی، . موسوی 73

 .356،ص13عاملی، زین الدین بن علی، مسالك االفهام،ج .74

و لو شرط اتّفاقهما فی حکم ». عالمه در این زمینه میفرماید:  422 ص ،3الحرام، ج و الحالل معرفة فی األحکام قواعد اسدى، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، .حلّى،75

 «.فاألقرب الجواز
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. مرحوم موسوی 12،ص11ج العالمه، قواعد فی شرح الکرامه مفتاح محمدجواد، عاملی، و حسینی221 ص ،1ج القضاء، فقه موسوى، الکریم عبد سید اردبیلى، .76
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 .227،ص1بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه،ج .78

 85-86،ص1391،پایز31ده آبادی و سیف اهلل محمدی نسب، مجله حقوق اسالمی، سال هشتم، شماره. به نقل از حاجی 61،ص41نجفی، شیخ حسن، جواهرالکالم،ج .79

 .42معرفت، محمد هادی، قضاوت شورایی ،ص .81

 .221،ص1ج القضاء، فقه موسوى، الکریم عبد سید اردبیلى، .81
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 .63،ص18القرآن،ج تفسیر فی المیزان حسین، محمد سید طباطبایی، .عالمه 83

 .159آل عمران /  .84

 مفتاح محمدجواد، عاملی، . حسینی61،ص41و نجفی، شیخ حسن، جواهرالکالم،ج 311ص ،4ج الفوائد، إیضاح یوسف، بن حسن بن محمد المحققین، فخر ..حلّى،85
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 .62 ص ،4ج الحرام، و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع حسن، بن جعفر الدین، نجم محقق، .حلّى، .87

 .6.مرعشی، محمد حسن، قضاوت شورایی، ماهنامه دادرسی، ص 88

و حسینی شیرازی، سید محمد،  61، ص41و نجفی، شیخ حسن، جواهرالکالم، ج 356،ص13زین الدین بن علی، مسالك االفهام،ج« شهید ثانی».عاملی 89

 ..89،ص84الفقه،ج

 یف الفوائد إیضاح یوسف، نب حسن بن محمد المحققین، و نجفی، شیخ حسن، پیشین. و فخر  356،ص13زین الدین بن علی، مسالك االفهام،ج« شهید ثانی»..عاملی91

 311ص ،4ج القواعد، مشکالت شرح

 .61،ص41ج اإلسالم، شرائع شرح فی الکالم جواهر حسن، محمد الجواهر، صاحب .نجفى، 91

 .311ص ،4ج پیشین، یوسف، بن حسن بن محمد المحققین، و فخر 422 ص ،3حلّى، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد األحکام ج ..92

فإنّ الحقّ ال یعدو أربع طرق: إمّا ». ابن ادریس در این زمینه می نویسد:46 ص ،1ج الفتاوى، لتحریر الحاوی السرائر احمد، بن منصور بن محمد ادریس، ابن حلّى، .93

عند  ، فإذا فقدت الثالثة، فالمعتمد فی المسائل الشرعیةکتاب اللّه سبحانه، أو سنّة رسوله صلّى اللّه علیه و آله المتواترة المتّفق علیها، أو اإلجماع، أو دلیل العقل

لشرعیة فی جمیع یع األحکام االمحققین الباحثین عن مأخذ الشریعة التمسك بدلیل العقل فیها، فإنّها مبقاة علیه و موکولة إلیه، فمن هذا الطریق یوصل إلى العلم بجم

 .«مسائل أهل الفقه، فیجب االعتماد علیها، و التمسك بها

 .484،ص1لنکرانی فاضل،محمد،جامع المسائل،ج .94

 61،ص41نجفی، شیخ حسن،جواهرالکالم،ج .95

 .116،ص1حسینی میالنی، سیدعلی، کتاب القضاء ،ج .96

 356،ص13و شهید ثانی، مسالك االفهام، ج 61،ص41به نقل از: نجفی، شیخ حسن، جواهرالکالم،ج .97

 61،ص41جواهرالکالم،ج .98
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 .223ص ،1ج القضاء، فقه موسوى، الکریم عبد سید اردبیلى، .99

 .116،ص1موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، کتاب القضاء با تقریر: سید علی حسینی میالنی، ج .111

 .239 ص.االصول، کفایه محمدکاظم، .111

 .223-224: ص ،1ج القضاء، فقه موسوى، الکریم عبد سید .اردبیلى، 112

و ». عالمه در این زمینه  چنین می نویسد: 116،ص5، ج(الحدیثة - ط) اإلمامیة مذهب على الشرعیة األحکام تحریر اسدى، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، حلّى، .113

 «.لو نصبهما على أال یستقلّ أحدهما دون االخر، لم یجز، لکثرة االختالف فی االجتهاد، فیؤدّی إلى بقاء الخصومات

 . 88مطالعات فقه و حقوق اسالمی،صلسانی، محسن و همکاران، مجله  .114

 .61،ص41نجفی، شیخ حسن، جواهرالکالم،ج .115

 .225ص ،1ج القضاء، فقه موسوى، الکریم عبد سید اردبیلى، .116

بار الفعل فی ذمه المکلف الن الوجوب لیس اال اعت» . اقای ایروانی به نقل از شهید صدر می نویسد:66،ص1ایروانی، محمدباقر، الحلقه الثالثه  فی اسلوبها الثانی،ج.117

ه فی وقت واحد نا رجال و امرئوالحرمه لیست اال اعتبار عدم الفعل وواضح ان اعتبار االمرین المتنافیین معقول فان االعتبار سهل المئونه فیمکن ان نعتبر انسانا معی

کل تنافی میان احکام ایجاد مش»ظاهری در پاسخ به شبهه تضاد می فرماید:مرحوم خویی در بحث جمع بین حکم واقعی و « او نعتبر وقتا واحدا لیال و نهارا و هکذا

ار کند و هم زن نمی کند؛ زیرا حکم یك امر اعتباری است و اعتبار دو امر متنافی معقول است چنانچه انسان می تواند در آنِ واحد یك شخص را هم مرد اعتب

 اعتبار کند.

فی مکّة المکرّمة و امتالکها سلطة الحکومة فی المجتمع یوم ذاك، هو أمر ال ینبغی « دار الندوة»فأقول: مع وجود  »فرماید:چنانکه اقای اردبیلی در این مورد می  .118

الم، أن سء العین و البصر. و أنّ فیما حدث فی قضیّة الحکمین، بعد وقعة صفّین، تلك التی أملت على أمیر المؤمنین علیه الألحدٍ أن یشکّك فی أنّه کان واقعاً مل

کانا یجتمعان فی قضاء البصرة فیُعیّن أبا موسى األشعریّ مبعوثاً من قبله للنظر فی التحکیم، کما أنّ المهدیّ العباسی فوّض القضاء الثنین معاً و أشرك بینهما على 

 .226 ص ،1ج القضاء؛ فقه« المجلس و ینظران جمیعاً بین الناس

مسالك «. الحکم وقف المساله فی اجتهادهما اختلف فان:» میفرماید زمینه این در ثانی نیز شهید چنانکه 61،ص41نجفی، شیخ حسن، جواهرالکالم،ج .119

 .355،ص13االفهام،ج

 .289ص اسالمی، حقوق و فقه مطالعات مجله همکاران، و محسن لسانی، .111


