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Background and Aim: Discussion of judgment and educational 

jurisprudence is one of the important issues that need to be studied. 

In this paper, the characteristics of a judge and the etiquette of 

judging as the most important issues of the judiciary from the 

perspective of educational jurisprudence exzamines. 

Materials and Methods: This article is Analytical descriptive and 

the library method and Taking notes uses. 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, honesty 

and trusteeship Has been complied with. 

Findings: Maturity means perfection, intellect in the sense of growth 

and acquired intellect, faith and justice are Characteristics of the 

judge. From the perspective of educational jurisprudence, the 

mentioned characteristics have the aspect of education and training 

because the education and training of human beings and the 

realization of their perfection take place in an evolutionary course. 

Judgment etiquette, such as discipline in litigation, fiduciary and 

secrecy, equality, non-judgment in a state of anger, encourages peace 

and compromise, and according to educational jurisprudence, the 

fulfillment of the mentioned etiquette requires training. 

Conclusion: Educational jurisprudence in training committed judges 

and thus the realization of a fair and just trial can play an important 

role. 
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 مقدمه. 1

فرد  یبه عنوان دو عرصه مهم زندگ تیفقه و ترب

منجر شده  یتیفقه ترب یریگمسلمان، به شکل

بشر،  یدر زندگ تیو ترب میسو، تعل کیاست.  از 

است؛  یجنبه زندگ نیتریو اساس نیترمهم

که هرگونه انحراف در آن، باعث انحراف  یاگونهبه

فقه  گر،ید ی. از سوشودیم یدر همه امور زندگ

فرد  یدر زندگ یمتعدد یدهایو نبا دهایبا یاراد

با تحوالت  تیفقه و ترب یعنیدو،  نیمسلمان است. ا

نقش و رسالت  شیاز پ شیب ،یو اجتماع یفرهنگ

 تیدر ترب ییکرده است. هدف غا دایپ یمهم

است که شاکله  یپرورش انسان مقرب اله ،یاسالم

و  ردیطور کامل شکل بگدر وجود او به ینید

 از او سر بزند. دارترشهیر ینید یرهارفتا

حال قضاوت ازجمله مناصب مهم،  نیهم در

 یدر جامعه است که هرکس یاتیحساس و ح

از  یادیز یثیآن را ندارد. در احاد یتصد یستگیشا

 ها،یژگیو ط،یشرا السالمهمیعل نیائمه معصوم

 قرار تیتوجه و عنا قضاوت موردصفات، و احکام 

 ،ی؛ سرخس11، 1409 ،ی)حر عامل گرفته است

 یمنصب قضاوت و داور ولدرجه ا( در 72 ،1414

مردم بر عهده امام معصوم و بعد در درجه  نیدر ب

 باشدیدوم، بر عهده فرد مأذون از طرف امام م

(. 607،  3، 1414 قدّامه، ؛ ابن23، 1981، ی)نجف

 یضاوت باطل، در اسالم برااز ق یمنیدر جهت ا

شده که دارا بودن  در نظر گرفته یطیشرا ،یقاض

 یگریبه تصد میکه تصم یکس یبرا طیشراآن 

حق  یکس که؛نیمقام قضا دارد، الزم است. مثالً ا

که عالم به مردم قضاوت کند مگر آن انیندارد م

خدا بوده و قادر به  نیدر د هیکتاب و سنت و فق

حق و باطل بوده و دور از جور و  نیفرق گذاردن ب

 کهاند شرط کرده ینفس باشد. فقها در قاض یهوا

عالم به  کهنیباشد و ا دهیاجتهاد رس یبه درجه

 یآن و عالم به اقوال علما ثیاحکام و احاد اتیآ

گذشته و عالم به موارد اجماع و موارد اختالف علما 

باشد  اسیبه لغت و ق یدانا نیچنبوده باشد. و هم

 باشد ایو گو نایبالغ، مرد، عادل، شنوا، ب کهنیو ا

 ،1387 ،یطوس خیش؛ 170، 1417 اول، دی)شه

قضاوت  خصوصدر (.67، 1413 ،یثان دی؛ شه86

به صورت جداگانه و مسقل  یتیدر اسالم و فقه ترب

 دیشده است: س انجام یمتعدد فاتیتأل گر،یکدیاز 

بر  یدرآمد یبه بررس یادر مقاله ،یموسو ینق

مقاله  یهاافتهیپرداخته است.  یتیفلسفه فقه ترب

 یکی ،یتیکه فقه ترب ردامر داللت دا نیمذکور بر ا

است که در تعاملِ  یپژوه تیهای ترباز عرصه

 شکل گرفته است تیدانش فقه و دانش ترب

 یرفسنجان یمصطف نیهمچن. (1395 ،ی)موسو

نو،  یبا نگرش یادر مقاله ان،یمحمد یمقدم و عل

فقه القرآن را مورد پژوهش قرار  هیپا بر یتیفقه ترب

مورد اشاره، فقه  همقال جیاند. براساس نتاهداد

 تیو ترب یبشر یدار اصالح رفتارهاعهده ،یاسالم

 ،یدر حوزه رفتارهاست و فقه قرآن یمتعالانسان 

مقدم و ی)رفسنجان نگرش است نینمونه بارز ا

و محمود  یآبادنیحس (. فرشته1395 ان،یمحمد

قضاوت زنان در فقه و  ،یادر مقاله زینژاد نیغفور

اند. مطابق کرده یرا بررس رانیحقوق موضوعه ا

ضوابط  تیبا رعا تواندیمقاله مذکور، زن م جینتا

شود اگر  یو فرهنگ یاجتماع یوارد زندگ یاخالق
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ستر  یحد اعال تیرعاقضا باشد و  طیزن واجد شرا

 ردیقضا را بپذ تیاست مسئول زیو عفاف را بکند جا

 منصور(. 1391نژاد، یو غفور یآبادنی)حس

 ییقضاوت شورا ،یادر مقاله ز،ین یرکلیج رزادهیام

 جیاند. نتاقرار داده یدر فقه و حقوق را مورد بررس

 یله قضاأاگرچه مس ستیمقاله مورد اشاره حاک

 ییو فقها امدهین یدر کتب فقه حیبطور صر ییشورا

اگر درباره  و اند با امامساله پرداخته نیهم که به ا

ادله،  رفتنبا در نظر گ ی، ولاندنظر نمودهآن اظهار

حقوق متهم  ژهیدعوا بو نیحقوق طرف تیو لزوم رعا

 یایمزا یدارا ییقضاوت شورا ،یفریدر امور ک

اما نهاد (. 1386 ،یرکلیج رزادهی)ام است یمتعدد

مورد  د،یکه با گونهآن یتیقضاوت از منظر فقه ترب

 نیهم یمقاله بررس یقرار نگرفته و نوآور یبررس

خصوص  نیکه در ا یموضوع مهم است. سؤال اساس

فقه  کردیاست که رو نیا شودیم یمطرح و بررس

نسبت به قضاوت در اسالم چگونه است؟  یتیترب

شکل قابل طرح است که  نیبد زیمقاله ن هیفرض

آدب و  یبرا یادیاستعداد ز یتیفقه ترب در»

در  تواندینهاد قضاوت وجود دارد که م یهایژگیو

تحقق  جهینتقضات کارآمد و در  تیپروش و ترب

سؤال و  یبررس یدر راستا«. باشد رگذاریثأعدالت ت

و  یتیمورد اشاره، ابتدا مفهوم فقه ترب هیفرض

در  یقاض یهایژگیو در ادامه از و یقضاوت بررس

به آداب قضاوت از  تیاسالم بحث شده و در نها

 شده است.پرداخته  یتیمنظر فقه ترب

 

 

 

 

 هامواد و روش. 2

بوده و از روش  یلیتحل یفیمقاله حاضر توص

 شده است. استفاده یاکتابخانه
 

 یمالحظات اخالق. 3

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا

 شده است. تیرعا
 

 هاافتهی. 4

رکن قضاوت  نیترعنوان مهمبه یقاض یهایژگیو

 یکسب کمال، عقل در معنا یشامل بلوغ به معنا

و عدالت است.  مانیا ،یرشد و عقل اکتساب

جنبه  ،یتیمورد اشاره از منظر فقه ترب یهایژگیو

و آموزش انسان و  تیترب رایو آموزش دارد ز تیترب

. دهدیم یرو یلتکام ریس کیدر  یتحقق کمال و

آداب قضاوت مانند نظم و انضباط در  نیهمچن

و حفظ اسرار،  یدارامانت ،یبه دعو یدگیرس

 قیمساوات، عدم قضاوت در حالت خشم تشو تیرعا

دارد و  یتیو ترب یبه صلح و سازش جنبه آموزش

اشاره،  تحقق آداب مورد یتیاساس فقه ترببر

 آموزش است. ازمندین

 

 بحث. ۵

 یتیمفهوم فقه ترب. 1-۵

الزم است ابتدا دو  یتیمنظور شناخت فقه ترب به

فقه به  شود. از نظر لغت، یبررس تیمفوم فقه و ترب

 یقه در صدر اسالم، معنافهم است. البته ف یمعنا

بکار  یشناسنید یداشته و به معنا یترعیوس

از فقه  امروز( 642، 1404 ،ی)راغب اصفهان رفتیم
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علم به » یا: نخست به معنشودیمدو معنا برداشت 

 ،ی)عامل «هاادله آن یاز رو یشرع یاحکام فرع

مجموعه احکام و » یو دوم به معنا ،(23، 1406

از منابع معتبر استنباط  نیکه مجتهد یدستورات

 «شده است منعکس یفقه یهانموده و در کتاب

 (. 9، 1378 ،ینی)حس

 )معلوف، است« طفل هیتغذ» یبه معنا تیترب

در  رای(. ز40، 1404 ،ی؛ راغب اصفهان247، 1960

در مفهوم  نیچنو هم کندیآن بدن رشد م یط

 وبیپاک کردن اخالق از ع یمعناکه به  «بیتهذ»

(. 247  ،1960 )معلوف، است، استعمال شده است

 یگوناگون فیتعار یدر علوم مختلف دارا «تیترب»

فن و  کیو دانشمندان  نظرانصاحب یاست، حت

آن ذکر  یرا برا یو متفاوتمتعدد  فیرشته هم تعار

(. 12، 1378 ،ی)صانع ندارند یواحد یاند و رأکرده

که در سراسر  است یندیفرآ تیدرمجموع ترب یول

 ،یتکامل یو قاعدتًا جنبه افتدیعمر انسان اتفاق م

چه جلوتر هر ساننیدارد، بد یو صعود یرشد

 نیا یاسالم تی. در تربشودیم، فرد شکوفاتر میرو

 یاله نشیانسان را به هدف آفر دیبا یتکامل ریس

قرار  یمتعال یهاارزش یقّله نیبرساند و در باالتر

است که از  یفیمطلب جوهره تمام تعار نیدهد. ا

 فیشده و تعدد در تعار ارائه یقرآن - یاسالم تیترب

روش  ئله،نگرش به مس یوهیبه علت ش دیشا

 باشد. انیبه آن و سبک ب دنیرس

 ندیفرآ انیم یگسترده و دادوستدها ارتباطات

آن با علم فقه،  یرمجموعهیز یهاو دانش تیترب

را  یتیبا عنوان فقه ترب یارشتهانیم یظهور دانش

است که  یدانش یتیسبب شده است. فقه ترب

 انیو متربّ انیصادرشده از مربّ یاریاخت یرفتارها

از  یکیها به را ازلحاظ اتّصاف آن تیدر مقام ترب

 ،یهر رفتار یو برا کندیم یبررساحکام پنجگانه 

 ،ی)اعراف کندیآن استنباط م یرا از ادلّه یحکم

 ت،یفقه و دانش ترب ی(. گستره382-379، 1391

در  یهمکار ینهیبه هم دارد که زم ییهاشباهت

مسائل دو علم را فراهم کرده است؛ اگرچه نسبت 

دو علم، )عام و خاص من وجه( است و  نیموضوع ا

(، تیمکلفان در مقام ترب یاریاخت ی)رفتارها

 یطول یدو است اما در گستره نیموضوع مشترک ا

 یو عمر انسان( و عرض یزمان ی)گستره

 ییهایها، همسانانسان( آن یوجود یها)ساحت

 یارتفاع یبرخالف گستره شود؛یمشاهده م

ها که نسبت عام ( در آنیو معنو ییمعنا یها)قله

دو دانش برقرار  نیمحمول ا نیبو خاص مطلق 

ها اشتراک آن ینقطه یزیتجو یهااست و محمول

 (.269-331، 1391 ،ی)اعراف شودیم یتلق

دانش فقه  ت،یتوجه به گستره و ابعاد مختلف ترب با

 بیسبب اصالح و تهذ بر آن اثرگذار باشد و تواندیم

 نیا اهداف موجود در آن شود. به دییرد و تأ ای

فقه  یجمله گفت گستره کیدر  توانیم بیترت

 یمکلف در عرصه یاریاخت یتمام رفتارها یتیترب

 یرسم تیترب رو د شودیرا شامل م تیو ترب میتعل

 ،یاقتصاد ،یتیریمد یتمام رفتارها ،یررسمیو غ

 ت،یو ترب میتعل یدر فضا رهیو غ یابیارزش ،یآموزش

 .ردیگیدر قلمرو آن قرار م
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 قضاوت. 2-۵

 یاست که بر عهده یمهم اریبس فیاز وظا قضاوت

 یاست. در لغت، قضاء به معناشده  گذاشته یقاض

 ی(. و قاض18، 6، 1412 ،ی)قرش دادن است صلهیف

 انیکه در مواقع اختالفات و نزاع م یکس یعنی

اختالفات و  مردم حکم دهد و به حل و فصل

(. در 176، 1405 منظور،)ابن ها بپردازدخصومت

بر حکم،  تیوال»: از قضاوت عبارت است ح،اصطال

فتوا  یستگیو شا تیاهل یکه دارا یکس یشرعاً برا

است، درباره  یشرع نیقوان اتیجزئ رامونیپ

اثبات و  ینهیزم مردم دراز  ینیاشخاص مع

ها که مستحق و سزاوار آن یحقوق برا یفایاست

در اسالم از  ی(. دادرس342، 1416 ،یحی)طر «آنند

آن، منصب  برخوردار است و به تبع ییباال تیاهم

است که اشتغال به  یمهم گاهیجا یدارا زیقضاوت ن

است که در ادامه از  یخاص یهایژگیو ازمندیآن ن

 .شودیم یبررس یتیمنظر فقه ترب

 

  یتیفقه ترب دگاهیاز د یقاض يهایژگیو. 3-۵

برخوردار  یخاص تیاز اهم تیترب ،یفرهنگ قرآن در

مخلوق خداوند و  نیترانسان شگفت رایاست. ز

قدرت حق، مستعد اتصاف به  ینشانه نیواالتر

است تا به مقام  یصفات و کماالت اله یهمه

 جز با ریمس نی( برسد و ا30)بقره، «یاللهفهیخل»

 ،یقتی. انسان حقشودینم سریم یقیحق تیترب

وجود  قتیبه حق تیباترب تواندیمدارد و  یملکوت

(. فقه 17، 1382 ،یتهران)دلشاد ابدیدست  شیخو

 ییعقال تیترب ،یاجتماع ،یروح ،یجسم تیبر ترب

اسالم  دگاهیاست. انسان از د رگذاریتأث یو اخالق

 یدر حال رشد است که در دوران زندگ یموجود

عبور  یمشخص یهااز مراحل و دوره زیخود ن

مرحله  کی. هر مرحله از رشد انسان، کندیم

درست قرار  ریاست که اگر در مس یو کمال یتیترب

تنها فقه بر . نهرساندیانسان را به کمال م ردیگ

داده  یشتریاست بلکه آن را نظم ب رگذاریتأث تیترب

تر کرده است. در کلؤ آن را گسترده یهاو شاخه

در  یتیترب یهاآموزه یکل، دارا کیفقه به عنوان 

 یدر جامعه اسالم یتینهاد ترب کیجامعه بوده و 

فقه در مجومع درصدد  یعنی شود؛یقلمداد م

قسمت تالش  نیاست. در ا یآموزش احکام فقه

رکن  نیترعنوان مهمبه یقاض یهایژگیشده، و

شود. قبل  یبررس یتینهاد قضاوت از منظر فقه ترب

 یبرا طاست که فقها دو گونه شراز آن الزم به ذکر 

؛ 213، 1413 ،یثان دی)شه ندابرشمرده یقاض

(: 40، 1404 ،ی؛ نجف421، 1418 ،یلیمقدس اردب

است که صحث  یو اساس نیادیبن طیدسته اول شرا

است. دسته دو اما  طیشرا نیقضاوت الزمه وجود ا

است که صحت قضاوت منوط به آنها  یطیشرا

ل مورد توجه قرار ابه عنوان شرط کم و صرفاً ستین

دسته  طیمقاله تمرکز بر شرا نی. در ااندهگرفت

 نخست است. 
 

 بلوغ. 1-3-۵

 یبرا یژگیشرط و و نیبلوغ، اول ،یمنظر فقه از

در منصب قضاوت است. بلوغ در اصطالح فقه  یقاض

از سه امر حاصل  یکیاز نظر شرع و قانون به 

خشن بر پشت آلت  یموها دنییرو( 1 شود؛یم

از  یخروج من( 2اناث(  ای)ذکور باشند  یتناسل
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و چه در خواب )ذکور  یداریبمخرج معتاد چه در 

سن؛ و آن در پسر پانزده سال ( 3اناث(  ای دباشن

 است ینه سال تمام قمرو در دختر  یتمام قمر

 الرشد، ؛ ابن538، 2، 1425 ،ینیخم ی)موسو

(. اما از 329، 2، 1419 ،ی؛ صاو460، 2، 1995

کمال در احکام  یبلوغ به معنا ،یطوس خیش دگاهید

 سیادر(. ابن101 ،8، 1387 ،یطوس خی)ش است

بلوغ  یعنوان شرط مهم به معنارا به مالک زین یحل

اول  دی( شه1410، یحلّ سیادر )ابن است دانسته

 ریکمال تعب یاز بلوغ به معنا ز،ین یثان دیو شه

 ی؛ عامل67، 3 ،1417 اول(، دی)شه ی)عامل اندکرده

  (.3، 2 ،1413 (،یثان دی)شه

از فقها، بلوغ را به  یاریاساس آنچه گفته شد، بس بر

است که از  یاند و کمال مفهومکمال معنا کرده

 یهااست. در آموزه نییقابل تب یتیتربمنظر فقه 

 شدن به خداوند است کیکمال انسان در نزد ،یفقه

از  ی(. به عبارت23-57، 1380 ،یزدی)مصباح 

الزم  لبه کما دنیرس یبرا ،یتیفقه ترب دگاهید

و  تیدست زد که رضا ییاست به اعمال و رفتارها

خداوند را به دنبال دارد. به عنوان مثال،  یخوشنود

به  دنینسبت به دنیا از لوازمات رس یبستگقطع دل

نقل شده  روایتی از امام صادق )ع(کمال است. در 

دنیا دوستی ریشه تمام گناهان و عامل »است که: 

، 3، 1407 ینی،)کل «اصلی سقوط اخالقی است

از دیگر از عواملی که از  ذکر و یاد خداوند(. 65

در رسیدن به کمال و معنویت  ،یتیمنظر فقه ترب

سوره  41 هیفرد مسلمان نقش دارد، خداوند در آ

ای کسانی که ایمان »: دیفرمااحزاب دربارة ذکر می

؛ ذکر خدا «اید ذکر خدای را بسیار بگوییدآورده

های خودسازی راه نیتراز مهم یکیعبادتی بزرگ و 

یله رسیدن به کمال و دوری از گناه و نیز وس

 شود.محسوب می
 

 عقل . 2-3-۵

است. عقل، بلوغ و  فیعامه تکل طیاز شرا یکی عقل

ها هستند که دارا بودن آن یعام طیاز شرا اریاخت

 یبه فرد مکلف، ضرور فیبار شدن تکل یبرا

بر شرط  فقها عموماً(. 57، 1418 ،ی)طاهر باشدیم

قضاوت صحه  یمهم و ضرور یژگیعقل به عنوان و

 سیادر ؛ ابن101، 1387 ،یطوس خی)ش اندگذاشته

عالمه  ؛279، 1408 ،یحلّ ؛ محقق 1410، یلح

؛ 179، 1420 ،ی؛ عالمه حل301ّ، 1413 ،یحلّ

؛ 1418 ،یی؛ طباطبا10، 1419 ،یعامل ینیحس

 شودیگفته م ییرویبه ن (.  عقل40، 1404 ،ینجف

 یباطن یرویعلم است و ن رشیپذ یکه آماده برا

. عقل دو گونه است؛ بردیانسان به سبب آن سود م

عقل  ،ی( و عقل اکتسابیعیعقل فطرى )طب

 یخوب یسواست که انسان را به یآن عقل یاکتساب

عقل  نی. اگرداندیبرم یو از بد کندیم تیهدا

سوره  43 هیهمان معنى و مراد خداوند در آ

ها جز دانشوران آن»: دیفرمایعنکبوت است که م

 یمتفاوت از عقل فطر یعقل اکتساب« .ابندیرا درن

است که در صورت  یقلآن ع یعقل فطر»است. 

و از او به  شودیبرداشته م فیفقدان آن، حکم تکل

پس عاقل را در مقابل جاعل  کنند؛یم ریتعب وانهید

است. اما در  یها عقل اکتسابو مراد آن برندیبکار م

عاقل در مقابل دیوان )مجنون( صورت استعمال 

 )راغب «است یو فطر یعیمنظور، عقل طب
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 ریتحت تأث یتساباک (. عقل577، 1404، اصفهانی

که فقه  نجاستی. اکندیرشد م تیآموزش و ترب

 است. رگذاریدر رشد عقل تأث یتیترب

و پرورش فکر و کسب استقالل  تیترب جهیدرنت

 یبه رشد و تعال دنیانسان در راه رس ،یفکر

معرفت و  تاًیو نها دینمایم یریچشمگ شرفتیپ

. قرآن ابدییشناخت او به خداوند متعال ارتقا م

 یخردمندان کسان»: دیفرمایم بارهنیا در میکر

 مانیو پ بندندیبا پروردگار پا مانیهستند که به پ

که خدا امر فرموده  یو به هر مورد شکنندینم

)و به هر جا که به گسستن  کنندیرابطه برقرار م

 یبترسند و از سخت یامر کرده بگسلند( و از خدا

هستند  یهراسناک باشند. و کسان امتیحساب ق

 ییبایشک ش،یخداوند خو یبه رضا لیکه جهت ن

 اآنچه خد دارند و از یپاکنند و نماز را به شهیپ

و در  ندیکرد. پنهان و آشکار اتفاق نما نشایروز

(. 19-22)رعد، «پاداش دهند یکین ،یبرابر بد

و  یفکر و عقل خداشناس یرشد و تعال ۀجینت

 یرضا یسومعرفت به پروردگار متعال و حرکت به

و عالم  ىیایدن انیبا سود و ز یاو است عقل جزئ

 تسروکار دارد و مشوب به وهم، شک و هو عتیطب

 است.
 

 (مانیاسالم )ا. 3-3-۵

( مانی)ا مهم قضاوت در اسالم یهایژگیو گرید از

 دیبا یدر جامعه اسالم یکه قاض یمعن نیاست. بد

 ؛314، 2 ،1408 ،ی)محقق حل مسلمان باشد

 مانی(. ا40، 1404 ،ی؛ نجف10، 2 ،1405 ،یالنراق

 -1در دو معنا به کار رفته است:  یفقه یدر معنا

 بهو  -2گانه ائمه دوازده تیوالاعتقاد به امامت و 

، 1413 (،یثان دی)شه یعامل ی)مک اسالم یمعنا

مد  دوم عمدتاً یدر معنا مانی(. شرط ا338 -337

 هیآاسالم،  یبه معنا مانینظر است. مستند شرط ا

خداوند »: دیفرمایکه م باشدیسوره نساء م 141

راه تسلّط  مانیکافران نسبت به اهل ا یبرا گاهچیه

مائده:  سوره 51 هیآ نیو همچن« باز نخواهد نمود

 رایز د،یریرا دوستان خود مگ انیحیو مس انیهودی»

باهم اختالف دارند در برابر شما  نکهیا آنان باوجود

بر اساس آنچه گفته شد و « اندهمدل گریکدیبا 

 ( عنوان40، 1404 ،ی)نجف فقها یآنگونه که برخ

کفار بر مسلمان از  هو سلط تیحاکم یاند، نفکرده

اسالم است و بر  نید دیکأو ت دییأاصول مورد ت

مگر  یهرگونه مقام و منصب یاساس تصد نیهم

 نیتراز مهم مانی. استین زیمسلمان باشد، جا نکهیا

 ،یتیاست. از منظر فقه ترب یتیفقه ترب یهاآموزه

کمال و قرب  ریانسان در مس شود،یآنچه سبب م

 یهااست. آموزه مانیخداوند متعال گام بردارد، ا

 یهی. بدمانیو سفارش به ا دیکأت ازپر است  یفقه

از  شیخو ینفسان الیکه هنوز به ام یاست کس

 تیبه پروردگار لگام نزده است صالح مانیا قیطر

 احراز منصف قضاوت را ندارد.
 

 عدالت. 4-3-۵

عدالت است. عدالت  ،یتیفقه ترب یهااز آموزه یکی

 یظاهر کارها یعنیاز حسن ظاهر؛ عبارت است 

 باشد یاو به احکام شرع یبندیگر پافرد، نشان

حال فقها عموماً بر  نیهم در( 8، 1414 ،ی)انصار

 دهیورز دیبشدت تأک یاعتبار شرط عدالت در قاض
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 ءصحت قضا هیو اول یحتم طیو آن را ازجمله شرا

، 1407 ،ی؛ طوس201، 1387 ،یطوس) اندهدانست

، 1410 ،یثان دیشه ؛168، 1417 اول، دی؛ شه590

، 1408 ،یمحقق حل: 21، 1413، یثان دی؛ شه67

 فیگونه تعر نیعدالت را ا ی(. فقهاء گاه314

است که موجب  یانفسانه تیفیک»اند که کرده

قول بنا به  نیو ا گرددیت مو مرو یمالزمت بر تقو

 ،ی)انصار نظر مشهور است ،یانصار خیش حیتصر

1415 ،26.) 

ظلم است و فاسق ظالم، و قضاء عهد و امانت  فسق

شده و به نص قرآن  ضیتفو یاست که به قاض یاله

 دینخواهد رس نیعهد خدا هرگز به ظالم دیمج

صراحتاً از پناه  نیمسلم گر،ید هیآ (. و در124/)بقره

شما » اند:و منع شده ینه نیبه ظالم شیبردن و گرا

دوست  وبا ظالمان همدست  دیمؤمنان هرگز نبا

آنان شما را هم خواهد  فریک و گرنه آتش دیباش

( فاسق چون ظالم به نفس است 113)هود، «گرفت

 جهت نیبد باشدیهم م ریظالم به غ یاول قیطربه

 باشدینم ییقضا یاشغال کرس یبرا ستهیشا

 (.58، 1338 ،ی)سنگلج

وجود  یمتعدد اتیشرط عدالت، روا درخصوص

 اسحاق بن عمار از امام صادق تیدارد: از جمله روا

اى شریح! تو در جایى »: دیفرمایکه م)ع( 

پیامبرى یا وصىّ پیامبرى در آن  ایکه  یانشسته

 ،ی)حرعامل «یانسان شق کی ایو  ندینشیجا م

بن خالد از امام صادق  مانیسل تی( و روا7،  1417

قضاوت  رایز دیزیقضاوت بپرهاز »: دیفرمای)ع( که م

 «او است یوص ای یهمچون نب یحق امام

 نیفوق ا اتیاز روا (. مستفاد8، 1417 ،ی)حرعامل

)ص(  امبریقضاوت، محل جلوس پ یاست که کرس

)ع( هستند  نیمعصوم یهمان ائمه یو اءیو اوص

 (.45، 1316 ،یسبزوار ی)موسو باشدیم

است که شخص را  یصفت راسخ نفسان کی عدالت

ترک محرمات و انجام  یعنیبر مالزمت تقوا، 

و  یو مفت یقاض طیدارد. عدالت از شرا واجبات وا

از عادات  یرویپ یامام جماعت است و مروت به معن

امور  یحت ،یرفتار یهایاز زشت یو دور کوین

. باشدیکه در نظر مردم ناپسند است، م یمباح

را از شروط تحقق عدالت به شمار  مروت یبرخ

 (.18، 1423 ،ینیخم ی)موسو اندآورده

اجماع  ،یدر شرط عدالت قاض گرید لیاز دال یکی

و صاحب  یثان دی(. شه212، 1407 ،ی)طوس است

فاسق »اند: اجماع کرده یادعا زیجواهر )ره( ن

ندارد و مسلمانان  دیتقل یبرا تیهمانند کافر اهل

کنند و  دیها تقلاحکام از آن یدر اجرا توانندینم

 شهادت ندارند پس به یبرا تیصالحها آن زین

منصب قضاء نخواهد  یبرا تیصالح ،یاول قیطر

 (12، 1981 ،یداشت. )نجف

را به اثبات  یعدالت قاض توانیطرق مختلف م به

 یاز اسباب معرفت عدالت، علم وجدان یکیرساند. 

آمده  دست علم از حسن ظاهر به نیاست، خواه ا

 چیو ه یگرید قیاز طر ایباشد و خواه از شیاع و 

عدالت وجود ندارد؛  یعلم برا تیقیدر طر یاشبه

است،  هشد که در علم اصول ثابتگونه همان رایز

 یی)طباطبا است یعلم در نظر عقل، ذات تیحج

شهادت از  نیبر ا (. عالوه42، 1390 ،حکیم

 دگاهیخصوص است. از د نیمهم در ا یهاروش

دو نفر عادل بر عدالت  یفقها، شهادت و گواه یبرخ
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 نیقیموجب علم و  شانیا یهرچند گواه ،یگرید

 (.27، 1415 ،یانصار) نگردد

ازجمله  یگفت عدالت قاض توانیم مجموع در

و بلکه از ارکان صحت قضاء  طیشرا نیترمهم

اسالم را  ییو در واقع آنچه که مکتب قضا باشدیم

 دیتأک نیهم سازدیممتاز م یمکاتب حقوق گریاز د

 یو ورع و تقوا یاسالم بر تعهد، پاک نیو اصرار د

 است. یقاض
 

 یتیفقه ترب دگاهیآداب قضاوت از د. 4-۵

 تیاسالم، شخص یینظام قضا یارکان اساس ازجمله

است. چنانچه قضات  نیقوان یعنوان مجربه یقاض

 ییآراسته باشند، دستگاه قضا کویبه صفات و آداب ن

خود را حفظ کند و چنانچه  یقیحق گاهیجا تواندیم

به  د،یآ دیدر حفظ آن صفات و آداب پد یتزلزل

شود که بدون یوارد م یاقضات ضربه گاهیاعتبار جا

باشد.  رممکنیبسا غجبران آن مشکل و چه دیترد

 نیرا در ا یموضوع قضا مطالب تیاهماثر  فقها بر

 توجه است ستهیاند که شاشده ادآوری نهیزم

و  دهایبا (. مجموعه225-217، 1365 ،ی)طوس

و  یقاض یکه در شرع مقدس برا ییقضا یدهاینبا

 وتاست بر آداب قضا شده نیینحوه قضاوت، تع

 دگاهیقسمت،آداب قضاوت از د نیداللت دارد. در ا

 .شودیم یبررس یتیفقه ترب
 

  يبه دعو یدگینظم و انضباط در رس. 1-4-۵

در اسالم، نظم و  یتیترب یهاآموزه نیترمهم از

 تیآموزش و ترب ازمندیاست. نظم ن یانضباط کار

 یبه معنا یاست. دارا بودن نظم و انضباط کار

 بیو رخوت، و نظم و ترت یاز هرگونه سست یدور

است که اسالم  یآداب انسان نیتراز مهم یو آراستگ

 نیتواناتر ،آن تیدارد. بدون رعا دیبر آن تأک اریبس

. نهاد قضاوت افتینخواهند دست  قیافراد به توف

 رایبسامان نخواهد بود، ز یقضات نیبدون داشتن چن

حقوق  عییسبب تض یانضباطیو ب یهرگونه سست

-319، 1390 ،یآملی)جواد خواهد شد گرانید

خطاب به  ی)ع( در منشور حکومت ی(. امام عل320

: همواره به فکر فرمود نیچن یمالک اشتر نخع

برمگردان، کارها  یمشکالت مردم باش و از آنان رو

 هر رایرا با دقت و در زمان خاص خود انجام ده، ز

 یهر فرد یمخصوص به خود دارد. برا یکار یزمان

شود، چون  فیو تعر نییخاص تع یکار دیبا

شخص، سبب  یو مبهم برا یکلامور  یواگذار

 ،یرض دی)س خواهد شد یانحراف و فساد اخالق

 خی(. ش344، 1366 ،یآمد یمیتم ؛53، 1376

به مراعات  یقاض )ره( درباره لزوم اهتمام یطوس

قبل از شروع کار،  یقاض»: ندیفرمایم نینظم، چن

کس اول آمده تا هر گماردیرا م ینانیفرد مورد اطم

به  زین ینفرات بعد یو اسام دیاسم او را ثبت نما

حاکم وارد  یثبت و ضبط شود و وقت بیترت نیهم

حضور و نوبت، آنان را به محضر  بیترتشد به همان 

همه  نیب مرتبهکی تواندیحاکم نم رایببرد، ز یو

(. 153-152، 1387 ،ی)طوس «آنان حکم کند

از  یقسمت یدادرس نظم و انضباط در تیرعا

و درروند رشد  شودیمحسوب مگسترش عدالت 

 مؤثر است اریبس یقضاوت و دادرس یفیو ک یکم

 ییدر نظام قضا (.2، 1390 ،یباریجو ت)گلدوس

موقع در به دیبا یمنظم باشد، قاض دیهمه امور با
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نوبت  نییبا تع هایدگیمحل کار حاضر شود. رس

موقع صادر و به یانجام شود و رأى قاض یدگیرس

دستور و در زمان اساس اجرا شود. انجام امور بر 

 مقرر باشد.

 

 و حفظ اسرار يدارامانت. 2-4-۵

 تـیرعا ،یهـمهم فق یهاوزهـاز آم گرید یکی

و حفظ  یدارو حفظ اسرار است. امانت یدارامانت

که عالوه بر آن ،یکنندگان به قاضاسرار مراجعه

 یاست، دارا یمیعقل هر انسان سل دییمورد تأ

 ن،ی. بنابراباشدیم زین یروشن و متقن شرع لیدال

منصب خود از اسرار مردم  یبه اقتضا یاگر قاض

ها کوشا مطلع شود، مکلف است در تحفظ از آن

باشد و افشا نمودن آن اسرار، عالوه بر عقوبت 

 زین ایدن نیمستوجب تحمل مجازات در ا ،یشرع

امام صادق )ع(، از قول رسول  ،یتی. در رواباشدیم

 گران،یاسرار د یافشا وقاحت انیخدا )ص(، در ب

را  یکس گناه زشتهر»ت: نقل نموده اس نیچن

است که آن را به  یمانند کس ،کند ()فاش منتشر

، 1415 ،یزی)عروسی الحو «وجود آورده است

که:  آمده است امبریپ رهی(. در س583

 نیبزرگوارتر ن،یتراخالقخوش ن،یجوانمردتر»

 ن،یترمیحل ،یجواردر حسن هم تیشخص

بود و  یاجتماعفرد در امور  نیترو صادق نیترنیام

شهرت  نیبود به ا صالحچون جامع جمیع آداب 

 ی)زهر «بود نیوصف او در مکه، ام نیو بارزتر افتی

 تیب(. امام سجاد در آداب اهل97، 1410 ،یبصر

 نیخدا در زم نیام امبریپ اتیدر زمان ح» فرمود:

خدا او را قبض  نکهیا از بود و پس شانیا تیشخص

 «میهست نیدر زم یاله نانیام تیبروح کرد، ما اهل

از  ی(. به نوشته برخ142، 1403 ،ی)عالمه مجلس

بود که بر امور  نیا یروش امام عل سانینورهیس

: بر گماردیدار نمو امانت دارنیجز د یحکومت

که اهل را اختصاص نده، مگر آن یکس اتیوال

، 1412 ،ی)اندلس باشد یدارامانت و یدارنید

 یبه اصول اخالق یچنانچه قاض ن،ی(. بنابرا1111

انحراف و تزلزل قرار  ریدر مس گاهچیعمل کند، ه

هرچند تخصص در امور  گر،ید عبارت. بهردیگینم

 یبر هر امر یدارد، اما تعهد اخالق تیاهم یحکومت

 مقدم است.

 

 مساوات تیرعا. 3-4-۵

در اسالم  یمهم فقه یهاو عدالت از آموزه مساوات

 یشده است. بر قاض یادیز دیاست که بر آن تأک

دو طرف نزاع در  نیمساوات ب تیواجب است رعا

سخن گفتن و سالم کردن و نگاه نمودن و هر نوع 

 یاحترام و سکوت برا یبرخاستن برااحترام و از جا 

 یامل)مکى الع استماع اظهارات و انصاف نمودن

 (.79، 1412 )شهید اول(،

 دنیشن ،یقاض یعدالت از سو تیاز آداب رعا یکی

دعوا است. محمد بن مسلم از امام  نیسخنان طرف

کرده است که آن  تی( رواالسالمهیمحمدباقر )عل

آن گاه که دو نفر »خدا فرمود:  امبریحضرت گفت پ

قضاوت به تو مراجعه کردند، در ارتباط با  یبرا

را  یگرینفر قضاوت مکن تا سخنان د نیسخنان اول

تو  یقضاوت برا یکن نیاگر چنکه  ،یبشنو زین

 (.158، 1409 ،ی)حرالعامل «روشن خواهد شد
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نموده  تیروا السالمهیعل یاز حسن، از عل یاشیع

و سلم آن  و آله هیعل اهللیصل امبریکه چون پ

از تو  یزودمردم به»حضرت را اعزام نمود فرمود: 

 یپس هنگام ،یآنان قضاوت کن نیکه ب خواهندیم

قضاوت  کیچیدو طرف نزاع آمدند، در مورد ه که

 نیرا ایز ،یرا بشنو یگریسخن د نکهیامکن مگر 

 «یابیکه حق را در دهدیکار به تو فرصت م

 (.159، 1409 ،ی)حرالعامل

هشام بن سالم، از امام صادق  حهیدر صح

 نیرالمؤمنیام»آمده است که فرمود:  السالمهیعل

 توجهیب گرفتی( هرگز اول سخن را نمالسالمهی)عل

 (.158، 1409 ،ی)حرالعامل «به آخر آن

زمره آداب قضاوت از  در زیعدالت در نگاه ن تیرعا

اسالم برشمرده شده است. از امام  یتیمنظر فقه ترب

 نیرالمؤمنیشده است که ام نقل السالمهیصادق عل

که در مسند خطیر  یکس»: فرمودیم السالمهیعل

در  - یدعو نیآنان به طرف نیب دیقضاوت نشست با

را مراعات  یاونشستن، تس گاهیاشاره و نگاه و جا

 (.157، 1409 ،ی)حرالعامل «کند

آن کس »است که:  تیسلمه، رواکنزالعمال، از ام در

 دیبا رفت،یمسلمانان را پذ نیقضاوت ب تیکه مسئول

 گاهینشستن و جا یچگونگدر نگاه و اشاره و 

 ی)المتق «آنان عدالت را مراعات کند نینشستن ب

شده است  تیروا نی(. همچن102، 1431 ،یالهند

فرمود:  معلیه و آله و سل اهللیخدا صل امبریپ»که: 

 یقاض یدر کنار هم رو به رو دیدو طرف نزاع با

 ن،ی(. عالوه بر ا271، 1410 ،ی)سجستان «نندیبنش

 نیقضاوت ب تیکس که مسئولآن»نقل است: 

نزاع داد  طرفکیسر  بر دینبا رفت،یمسلمانان را پذ

 «است دهیداد نکش یگریبکشد، اگر بر سر د

  یقاضکه  (. از آن رو102، 1431 ،یالهند ی)المتق

باشد.  یو قضاوت یداورشیبه دور از هر پ ستیبایم

او را  ایکند،  همانینزاع را م طرفکی دینبا یقاض»

 نکهیکالم او را بشنود، مگر ا ایسازد  کیبه خود نزد

 ی)المتق «همراه او باشد زینزاع ن گریطرف د

 ،یفرق چیه (. در مقام قضاوت102، 1431 ،یالهند

 ر،یثروتمند و فق رودست،و ف هیافراد بلندپا انیم

اصحاب دعوا  نیب یتساو یرونی. نمود بستین

 عادالنه است. یهمان، دادرس

مساوات در قضاوت عدم  تیرعا یهاروش گرید از

به متکلم، هر که  یقاض ستین ستهیاست. شا نیتلق

کند. امام  نیرا تلق یانیو ب لیباشد، در دادگاه، دل

 لهیالوسریدر کتاب تحر بارهنیا )ره( در ینیخم

 یکیبه  یکه قاض ستین زیجا»: ندیفرمایم نیچن

را که برطرف  یزیکند چ نیتلق یاز اصحاب دعو

 یدعوا ،یمدع کهنیمقابل خود غلبه کند، مانند ا

 نیتلق ایو  کندیصورت احتمال مطرح مخود را به

 رفتهیپذ شیکند تا ادعا یقطع یکه ادعا دینما

قرض را ادا کرده  ایکه امانت  دیادعا نما ایشود، 

که انکار کند.  دینما نیبه او تلق یاست و قاض

نحوه استدالل  که یقاض یبرا ستین زیجا نیهمچن

 یاز اطراف دعو یکیرا به  یروزیو راه غلبه و پ

 یاست که قاض یدر صورت نیآموزش دهد. البته ا

 داند،ینداند که حق با کدام طرف است و اگر م

مورد  نیدر ا یطور که قاضهماناست،  زیجا نیتلق

 ی)موسو« به علم خودش حکم کند تواندیم

 یدگیدر اول رس ی(. پس قاض409، 1421 ،ینیخم

 ای یلیوک ای ینسبت به طرف دینبا وجهچیهبه
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و  یاز راه قانون یلیاگر دال یکند ول نیتلق یشاهد

کرد و دانست که حق با کدام طرف  لیتحص یشرع

 ینیهمچون امام خم یبزرگان یدعوا است به گفته

 کند. نیتلق تواندی)ره( م

 

 حالت خشمعدم قضاوت در . 4-4-۵

و  دهینکوه یخشم امر ،یتیفقه ترب یهاآموزه در

امر در  نیاست. ا دهیپسند یفروبردن خشم امر

 دیمراتب و دفعات مورد تأکخصوص قضاوت به

که  یکس»شده است که:  نقل( )ص امبریاست. از پ

در حال خشم قضاوت  رفت،یقضاوت را پذ تیمسئول

، 1407 ،ینی؛ کل156، 1409 ،ی)حرالعامل «نکند

 نیرالمؤمنیکه ام نموده تیروا ینی(. کل413

در مجلس قضاوت »فرمود:  حیبه شر السالمهیعل

حرف  یباکس یدرگوش ایمشورت مکن ) یباکس

 ز،یاز مقام قضاوت برخ یشد نیمزن( و اگر خشمگ

 زین«. و هرگز در حال خشم و غضب قضاوت مکن

نموده که امام صادق  تی( رواینی)کل شانیهم ا

در پشت قلب  یقاض زبان»فرمود:  السالمهیعل

و اگر به  دیگویاوست، اگر به سودش بود سخن م

، 1409 ،ی)حرالعامل «کندیبود سکوت م انشیز

است مذموم و نکوهش شده  ی(. خشونت امر156

 یشده قاضگفته کهنیاست. علت ا یتیدر فقه ترب

 دیو خشن باشد آن است که نبا نیخشمگ دینبا

 یکه قاض یماناز او بشود. ز یطرفیموجب سلب ب

 ایها صحبت جهیو درنت شودیم نیخشمگ

 رود،یاز اصحاب دعوا از کوره در م یکی یرفتارها

نسبت به آن فرد از صراط عدالت و  شودیموجب م

که منطبق  ردیبگ یمیشده و تصم خارج یطرفیب

 با قانون نباشد.

 دیموقع خشم قضاوت نکند که نبا دیتنها بانه یقاض

در هنگام قضاوت عبوس باشد. از آداب ناپسند 

 یاست. چهره قاض دنیچهره در هم کش ،یقاض

آور باشد تا متخاصمان در سخن گفتن هراس دینبا

آنان آسان باشد.  یحق برا انیو ب فتندیبه لرزش ن

 رکه د یلیبا چهره گرفته به هر دل یحضور قاض

 یگذارد، نه یاز خود بر جا یمنف رجوع آثارارباب

باز  یادر داشتن چهره یچون ادب قاضشده است، 

 ،یآمل ی)جواد است ییروگشاده یریو به تعب

(. عبوس بودن 644، 1375 ،ی؛ طبرس299، 1390

در انجام امور خواهد شد.  یموجب رخوت و سست

و  هیو عادالنه داشتن روح حیصح یقضاوت یالزمه

از  یمهم در برخ نیکار کردن است و ا ید برایام

احقاق  یکه الزمه یبازرگان ی)مانند دعاو یدعاو

است، نمود  یدگیها سرعت در رسحق در آن

 .ابدیم یبارزتر
 

 يخوارعدم رشوه. ۵-4-۵

مذموم است.  اریاخذ رشوه بس ،یتیاز منظر فقه ترب

-علیه و آله و سلم بر رشوه اهللیخدا صل امبریپ»

 «در قضاوت لعنت فرستاد رندهیگرشوهدهنده و 

آفات  نیتر(. رشوه از مهم397، 1423 ،ی)ترمذ

 کند،یم دیرا تهد شانیا شتریقضات است که ب یبرا

از رشوه  دةاسالم شدی یآسمان میدر تعال رونیازا

و »شده است  نقل گرید ییجا شده است. در ینه

 «اما رشوه در قضاوت کفر به خداوند است

رشوه حرام  (. مال163، 18، 1409 ،ی)حرالعامل
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 یخدا است )جواداست و ارتشاء در حکم کفر به 

صادق )ع( فرمود:  (. امام222-221، 1390 ،یآمل

 تخوردن حرام اس قیمصاددر قضا از  یخواررشوه

از اصحاب آن  یکی(. 533، 1383 ،یمغرب یمی)تم

شد و امام )ع(  ایرا جو« سحت» یمعناحضرت )ع( 

، 1365 ،ینی)کل فرمود که: رشوه در حکم است

نکردن از اصحاب دعوا  افتی(. اساس مزد در409

 گاهیحفظ کرامت و شرافت و قداست جا یقاض یبرا

در مقابل فساد  تواندیم یتا زمان یقضاست. قاض

عدالت در جامعه  یکند و مجر یستادگیا سر،هفت

 ینباشد و با نفساطراف دعوا  خواررهیباشد که ج

به رشوه گرفتن  یرو یکه قاض یپاک قلم بزند. زمان

کنندگان از مراجعه یو در طلب کسب روز اوردیب

عدالت را اجرا کند و موجب افت در  تواندیباشد، نم

 .شودیدستگاه قضا م
 

 به صلح و سازش قیتشو. 6-4-۵

 یهامسلمانان، آز آموزه انیصلح و سازش م جادیا

 تشیوص نی)ع( در آخر یاست. عل یتیمهم فقه ترب

که  دمی)ص( شن امبریاز پ»فرزندانش فرمود: به 

بهتر از همه نماز و  نی: اصالح ذات بفرمودیم

(. سلمه بن 522، 1414 ،ی)طوس «ها استروزه

 یقاض حی)ع( به شر یعل دمیشن»: دیگویم لیکه

مسلمانان روا است  انیسازش م: بدان صلح و مودفر

را  یحرام ایرا حرام  یکه حالل یامگر مصالحه

(. راجع به صلح 413، 1407 ،ینی)کل «حالل کند

)ع(  یدر تفسیر امام حسن عسکر یتیو سازش روا

( آمده است: مؤمنان )ع ریبه نقل از اجدادشان از ام

 یدادخواه یبرا یاگر نزد رسول خدا )ص( کسان»

اگر  ؟یدار یگواه ای: آدیپرسیم یاز مدع آمدند،یم

 هیعل رفت،یپذیو م شناختیاهلل مو رسول آوردیم

. اگر گواهان را کردیحکم م هیعل یمدع

خصم و  انیداشت، م یرادیآنان او بر  رفتیپذینم

 ،ی)عامل «کردیطرفش صلح و سازش برقرار م

از منظر فقه  وقتی کل، در(. 239–249، 1409

مصداق  زین یقاض یاست، برا ریصلح خ ،یتیترب

 انیم دیبا اشینید فهیبرحسب وظ یدارد. قاض

. دعوت دینما جادیدعوا سازش و صلح ا نیطرف

در  یقاض یبه صلح و سازش از سو یدعو نیطرف

 .ردیصورت گ تواندیم یهمه مراحل دادرس

 

  جهینت. 6

در  یاتیاز جمله مناصب مهم، حساس و ح قضاوت

داشتن  ازمندیآن ن یجامعه است که تصد

م، عدم ـوغ، نظـون عدالت، بلـچ ییهایژگـیو

 یاست. اجرا تیبه صلح و امن قیتشو ،یخواررشوه

 یریگبهره ازمندیقانون و عدالت در سطح جامعه ن

وه بر مورد اشاره است. عال یهایژگیاز قضات با و

حفظ  یمورد اشاره، از نظر اسالم برا یهایژگیو

ذکر شده که همه  یقضاوت، احکام و آداب میحر

العاده قضاوت است، مانند: نگاه فوق تیاهم انگریب

 یقاض یکنندگان، هماهنگبه مراجعه یقاض یمساو

 زیکنندگان در صدا و نگاه و اشاره، پرهبا مرافعه

با افراد، هنگام  یسخن درگوش از نجوا و یقاض

 یادعا دنیاز قضاوت قبل از شن زیپره ضاوت،ق

با  یهایژگـیو و یـآداب نیکنندگان. چنمرافعه

قابل آموزش است. در فقه  یتیاز فقه ترب یریگهبهر

سمت  نیا تیدر باب اهم یادیز ثیاحاد ،یتیترب
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و  طیشرا یو جزئ قیدق یلیطور خوجود دارد که به

 یهاکرده است. مطابق آموزه انیآداب قضاوت را ب

انسان  یو حاالت نفسان یروح صیخصا ،یتیفقه ترب

 یاست. لذا وقت رگذاریثأت یدر افعال و اعمال و

به تقوا و  یفقه تیبر اساس آموزش و ترب یفرد

شک در اعمال و افعال ینفس بپردازد، ب هیتزک

نظر قرار کمال و تقرب به پروردگار را مد ش،یخو

و  تیخصابعاد مختلف ش یتیخواهد داد. فقه ترب

امر در همه  نیقرار داده و ا ریثأروح فرد را تحت ت

افراد جامعه و از جمله نهاد قضاوت و قضات جامعه 

گفت که از منظر فقه  دیمصداق دارد. در کل با

که  دیآفر نیا یاسالم، خداوند، انسان را برا یتیترب

و به سرمنزل  ابدیکمال  ح،یصح تیترب لهیوساو به

 تیترب ،ییهدف غا نیمقصود برسد. با علم به ا

 تیو ترب کندیم دایپ یخاص گاهیو جا تیاهم ینید

 یدر همه امور ازجمله نهاد قضاوت، دارا ینید

آن  تیاست که رعا ییهارهنمودها و دستورالعمل

 است. یقضاوت عادالنه ضرورمنظور به
 

 . سهم نویسندگان7

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

  وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیدر ا
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 منابع

محمدبن منصور، السرائر  ،یحل سیابن ادر -

 یقم، مؤسسه نشر اسالم ،یالفتاو ریلتحر یالحاو

 .1410 ن،یوابسته به جامعه مدرس

محمد بن احمد، بدایۀ المجتهد و نهایه  ابن الرشد، -

 .1995 دارالفکر، لبنان، -جلد دوم، بیروت المقتصد،

 یعل ریابن قدامه، عبداهلل بن احمد، الشرح الکب -

 یدارالکتاب العرب روت،یمتن المقنع، جلد سوم، ب

 .1414 ع،یالنشر و التوز

الفضل جمال ابن منظور االفریقی المصری، ابو -

 احمد، لسان العرب، قم، نشر ادب حوزه، نیالد

1405. 

و  یمبان - یتیفقه ترب رضا،یعل ،یاعراف -

اشراق و  یقم، مؤسسه چاپ هفتم، ها،فرضشیپ

 .1391 عرفان،

(، الروضه یثان دیالدین )شهالجبعی العاملی، زین -

 جلد سوم، نشر ه،یالبهیۀ فی شرح اللمعه الدمشق

 .1413 ،یگروه پژوهش مؤسسه معارف اسالم

ابوالعباس احمدبن محمد  ،یالمالک یالصاو -

بلغه السالک القرب المسالک  ر،یو الشه یالخلوت

 جلد ر،یالشرح الصغ یعل یالصاو هیالمعروف بحاش

 .1419 چاپ دار احیاء التراث العربی، روت،یب دوم،

 ییقضاوت شورا»منصور،  ،یرکلیج رزادهیام -

، مجله «[ در فقه و حقوقییشورا ی]قضا

شماره نهم،  ،یفقه و حقوق اسالم یهاپژوهش

1386. 

ابو عمر یوسف بن عبداهلل بن محمد،  ،یاندلس -

 روت،یاالستیعاب فی معرفۀ األصحاب، جلد سوم، ب

 .1412الجیل، دار

االستصحاب، قم،  هیحاش ،یمرتض ،یانصار -

 .1415 ،یانتشارات باقر

 یجهان ةکنگر قم، ،ۀیرسائل فقه ،یمرتض ،یانصار -

 .1414 ،یانصار خیبزرگداشت ش

 بیروت، ،یسنن ترمذ ،یسیمحمد بن ع ،یترمذ -

 .1423 انتشارات دارالمعرفۀ،

عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و  ،یآمد یمیتم -

 .1366 ،یاسالم غاتیدرر الکلم، قم، دفتر تبل

تمیمی مغربی، قاضی نعمان بن محمد، دعائم  -

 االسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و االحکام،

 .1383المعارف، جلد دوم، قاهره، دار

عبداهلل، ادب قضا در اسالم، چاپ  ،یآمل یجواد -

 .1390دوم، قم، مرکز نشر اسراء، 

جلد  ،ۀعیمحمد بن حسن، وسائل الش ،یحرالعامل -

 السالم، همیعل تیالبهجدهم، قم، مؤسسه آل

1409. 

محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جلد  ،یحر عامل -

 .1417هجدهم، مؤسسه آل البیت الحیاء التراث، 

 نژاد، محمود،یغفور، فرشته ،یآبادنیحس -

قضاوت زنان در فقه و حقوق موضوعه  یبررس»

شماره  ،یحقوق اسالم یمجله فقه و مبان ،«رانیا

 .1391سوم، 
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 ی، فصلنامه علم«فقه و اخالق» م،یابراه ،ینیحس -

 .1378قبسات، شماره سوم، 

جواد بن محمد، مفتاح  دیس ،یعامل ینیحس -

شرح قواعد العالّمۀ، جلد نهم، قم، دفتر  یالکرامۀ ف

حوزه  نیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسالم

 .1419 قم، هیعلم

 ،یاسالم تیدر ترب یریس ،یمصطف ،یتهراندلشاد -

 .1382 ا،یچاپ اول، تهران، نشر در

 یبن محمد، مفردات ف نیحس ،یاصفهان راغب -

 .1404نشر الکتاب،  دفتر القرآن، قم، بیغر

 ،یعل ان،یمحمد، یمقدم، مصطفیرفسنجان -

، «فقه القرآن هیبر پا یتینو به فقه ترب ینگرش»

 .1395ام،  یو س یة، شماره صد و سمجله مشکو

سعد بن منیع،  نعبدا... محمد ب ابو ،یبصر یزهر -

دار الکتب  روت،یالطبقات الکبرى، جلد اول، ب

 .1410العلمیه، 

بن األشعث، سنن أبی داود،  مانیسل ،یسجستان -

 .1410 الفکر،دار روت،یب

محمد بن أحمد بن أبی سهل شمس  ،یسرخس -

الناشر دار  روت،یب جلد شانزدهم، األئمۀ، المبسوط،

 .1414المعرفۀ، 

چاپ اول،  محمد، قضاء در اسالم، ،یسنگلج -

 .1338تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

بن  نیابوالحسن محمد بن حس ،یرض دیس -

البالغه، چاپ سوم، قم، انتشارات قدس، نهج ،یموس

1376. 

الدروس  ،یعامل یبن مک اول، محمد دیشه -

قم، دفتر انتشارات  ۀ،یفقه اإلمام یف ۀیالشرع

 .1417 ،یاسالم

شرح لمعه، جلد سوم،  ن،یالد نیز ،یثان دیشه -

 .1410، یداور یقم، کتاب فروش

جعفر محمد بن الحسن،  یاب ،یطوس خیش -

هشتم، تهران،  جلد ه،یالمبسوط فی فقه االمام

 .1387المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، 

 ،یابو جعفر محمد بن حسن ابن عل ،یطوس خیش -

الکتب االحکام، جلد ششم، تهران، دار بیتهذ

 .1365 ه،یاالسالم

جعفر محمد بن الحسن،  یاب ،یطوس خیش -

 .1407 ،یالخالف، دفتر انتشارات اسالم

جعفر محمد بن الحسن،  یاب ،یطوس خیش -

 ،یجلد دوم، قم، دفتر انتشارات اسالم الخالف،

1407. 

پژوهشی در تعلیم و تربیت  ،یمهد دیصانعی، س -

 .1378نشر سناباد،  چاپ سوم، مشهد، اسالمی،

جلد چهارم،  ،یمدن حقوق اهلل،بیحب ،یطاهر -

 یدفتر انتشارات اسالم ران،یا -چاپ دوم، قم 

 .1418قم،  هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس

المسائل،  اضیر، بن محمد یعل دیس ،ییطباطبا -

 .1418 ت،یمؤسسه آل الب قم،

محسن، مستمسک العروه  دیس م،یحک ییطباطبا -

 ،یالتراث العرب اءیداراح روت،یجلد اول، ب ،یالوثق

1390. 
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ابوعلى فضل بن حسن، مجمع البیان  ،یطبرس -

فی تفسیر القران، جلد دوم، تهران، انتشارات ناصر 

 .1375خسرو، 

 تهران، ن،یمجمع البحر ن،یفخر الد ،یحیطر -

 .1416 ،یمرتضو یکتابفروش

جعفر، محمد بن حسن، األمالی ابو ،یطوس -

الثقافۀ،  قم، دار ،ی(، تک جلدی)للشیخ الطوس

1414. 

الدین )ابن شهید ثانى(، عاملى، حسن بن زین -

مؤسسۀ الفقه  معالم الدین و مالذ المجتهدین، قم،

 .1406للطباعۀ و النشر، 

بن جمعۀ،  یالشیخ عبدعل ،یزیعروسی الحو -

الکتب العلمیه، نور الثقلین، جلد سوم، قم، دار ریتفس

1415. 

 ،یبن مطهر اسد وسفیحسن بن  ،یعالمه حلّ -

جلد  ۀ،یمذهب اإلمام یعل ۀیاألحکام الشرع ریتحر

 .1420 السالم،هیدوم، قم، مؤسسه امام صادق عل

 ،یبن مطهر اسد وسفیحسن بن  ،یعالمه حلّ -

دوم، جلد  معرفۀ الحالل و الحرام، یقواعد األحکام ف

وابسته به جامعه  یقم، دفتر انتشارات اسالم

 .1413 قم، هیحوزه علم نیمدرس

 بحار ،یمحمد باقر بن محمد تق ،یعالمه مجلس -

 ستیاالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار، جلد ب

 .1403 ،یالتراث العرب اءیدار اح روت،یو ششم، ب

 

 

 

اکبر، قاموس قرآن، جلد ششم،  یعل دیس ،یقرش -

 .1412 ه،یتهران، دار الکتاب االسالم

 -)ط  یابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکاف ،ینیکل -

 ه،ی(، جلد هفتم، تهران، دارالکتب االسالمۀیاإلسالم

1365. 

 -)ط  یابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکاف ،ینیکل -

 تهران، ،ۀی(، جلد سوم،، دار الکتب اإلسالمۀیاإلسالم

1407. 

نقش قضات در اطاله » رجب، ،یباریگلدوست جو -

 .1390شماره پنجاه و چهارم،  «یدادرس

 ن،یبن حسام الد یعل نیعالءالد ،یالهند یمتق -

االفعال، جلد ششم،  سنن االقوال و یکنز العمال ف

 .1431دار احیاء التراث العربی،  بیروت،

 یجعفر بن حسن، شرائع اإلسالم ف ،یمحقق حلّ  -

مسائل الحالل و الحرام، جلد دوم، قم، مؤسسه 

 .1408 ان،یلیاسماع

خودسازی،  یسوبه ،یمصباح یزدی، محمدتق -

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  چاپ اول، تهران،

 .1380خمینی )ره(، 

معلوف، لوییس، المنجد فى اللغۀ و االدب و  -

 .1960الکاثولیکیه، العلوم، بیروت، المطبعۀ 

احمد، مجمع القائده و  خیالش ،یلیمقدس اردب -

موسسه النشر  شرح ارشاد األذهان، قم، یالبرهان ف

 .1418 ن،یالتابعه لجماعه المدرس یاالسالم

)الشهید األول(، محمد بن جمال  یمکى العامل -

سوم، قم، دار الفکر،  جلد ه،یالدین، اللمعه الدمشق

1412. 
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 ،یبن عل نیالد نی(، زیثان دی)شه یعامل یمک -

مؤسسۀ المعارف جلد دوم، قم، ، «مسالک االفهام»

 .1413 ۀ،یاالسالم

بر فلسفه فقه  یدرآمد» ،ینق دیس ،یموسو -

 تیو ترب میمجله پژوهش در مسائل تعل ،«یتیترب

 .1395 ام،یشماره س ،یاسالم

 له،یسالو ریتحر ،اهللروح دیس ،ینیخمموسوی  -

وابسته به  یدفتر انتشارات اسالمقم، دوم،  جلد

 .1425قم،  هیحوزه علم نیجامعه مدرس

جلد  له،ی، تحریر الوسروح اهلل ،ینیخم یموسو -

 .1423، ر العلمدوم، قم، مؤسسه مطبوعات دا

(، ینیروح اهلل )االمام الخم ،ینیخم یموسو -

جلد دوم، قم، مؤسسه مطبوعات دار  له،یتحریر الوس

 .1421العلم، 

مهذب  ،یعبداالعل دیس ،یسبزوار یموسو -

و  ستیجلد ب الحالل و الحرام، انیب یاالحکام ف

 .1316هفتم، قم، مؤسسه المنار، 

 جلد دوازدهم، محمد حسن، جواهر الکالم، ،ینجف -

 .1404 ،یالتراث العرب اءیانتشارات داراح روت،یب

محمد حسن، جواهر الکالم، جلد چهل،  ،ینجف -

 .1981 ،یالتراث العرب اءیداراح روت،یب

مستند  ،یمحمد مهد یاحمد بن المول ،ینراق -

 .1405 ه،یالشیعه، جلد دوم، قم، مطبعه الوال
 


