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چکیده
امنیّت قضائی را میتوان به معنای وجود سازمان قضاائی دانسات هاه دادااواهی الاد ناه را بارای
الموم شهروندان تضمین هرده به نحوی هه مردم دغدغاه پایمااش شادن حقاوی ااویر در رجاو باه
مراهز دادرسی را نداشته باشند .تحقّق این مفهوم ،وابسته به وجود الناصر بسیاری درون سازمان قضائی
است هه میتوان استقالش قضائی را اهمّ آنها دانست .استقالش قضائی را نیز بایاد در دو سااحت محقّاق
ساات :نخست ،استقالش دستگاه قضائی و دوم ،استقالش قاضی .نوشتار حاضر برای نخستین باار رابهاه
تحقّق امنیّت قضائی و استقالش سااتاری و اداری قوّه قضائیه را از منظر حقاوی اساالمی ماورد بررسای
قرار داده است .این تحقیق نشان میدهد هه استقالش سازمان قضائی باه الناوان ی ای از شااا

هاای

اساسی امنیّت قضائی گرچه به سبب الدم وجود موضو در الصار معصاومان صاریحاو موضاو اح اام
شرالی قرار نگرفته است ،ل ن اهداف دادرسی در شریعت اسالمی ،در زمان ما مقتضی تحقّق اساتقالش
قوّه قضائیه است.
کلیدواژه :امنیّت قضائی ،استقالش قوّه قضائیه ،قاضی ،تف یک قوا ،دادرسی اسالمی.
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مقدّمه
ی ی از شاا

های اصلی الدالت قضائی تحقق امنیّت قضائی است .امنیّت قضاائی

اود نیز از مؤلّفههای چندی تش یل یافته هاه مهامتارین آنهاا اساتقالش قضاائی اسات
چراهه نبودِ یک سازمان قضائی مستقلّ ،حقوی شهروندان را باه مخااهره اندااتاه و در
نتیجه بایاد در انتظاار دسات انادازی و تجااوز باه حقاوی الامّاه در جامعاه نشسات .ایان
وضعیّت منج ّر به الدم االتماد شاهروندان باه دساتگاه قضاائی هاه الدالتخاناه یاک نظاام
سیاسی تلقّی می شود ،اواهد شد هاه ایان ااود تعبیار دیگاری از الادم امنیّات قضاائی

است .به همین جهت مقدمه زم و واجب امنیّت قضائی را باید اساتقالش قضاائی هماه-
جانبه دانست .به این معنا هه استقالش قاضی و قوّه قضاائیه بایاد تواماان تحقاق یابناد تاا
امنیّت قضائی را شاهد باشیم .استقالش شخ

قاضی هه به معنی الدم وابساتگی سیاسای

و اقتصادی اوست ،در فقه اسالمی موضو اح امی قرار گرفته است ،ل ن استقالش قوّه
قضائیه به معنای ااص آن ،ره آورد نظریه تف یک قوا است و در سنت اساالمی ساابقه
ای نداشته است .از اینرو این پژوهر تمرهز اود را بر پاسخ به این ساؤاش نهااده اسات
هه استقالش قوّه قضائیه در نظام سیاسی مدرن هه امری نوپدید است ،از نظر میتواند از
نظر مبانی فقهی مورد حمایت قرار گیرد یا چنین نیست؟ به تعبیر دیگار در ایان نوشاتار
در پی آنیم هه با نگاهی به تاریخ و فقه اسالمی استقالش قوّه قضاائیه را مبتنای بار نظریاه
تف یک قوا مورد ارزیابی قرار داده و به این سؤاش مهام پاساخ دهایم هاه اساتقالش قاوّه
قضائیه در زمان ما از مبانی فقهی براوردار میباشد یا ایر.

 -1مفهوم شناسي
ی ی از مهم ترین اسباب ااتالف اصوصاو در بین جامعه اللمی ،تلقّی های متفاوت
از یک مفهوم می باشد به این معنا هه هریک از اهراف گفتگو ،باا توجاه باه برداشات
اود از مفهوم مورد بحث ،هالم هرف دیگر را مورد نقد قرار می دهاد ایان در حاالی
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است هه فرد مقابل ،اود تلقّی و برداشت دیگری از آن مفهوم دارد .جهت جلاوگیری
از این ااتالف ،ضروری است مفاهیم اصلی این پژوهر ماورد بررسای قارار گرفتاه و
تعریف دقیقی از آنها ارائه شود.
 -1-1مفهوم امنیّت قضائي
امنیّت یک واژه الربی و از ریشه «امن» می باشد .بر اساس هالم اهل لغت ،این واژه
در دو معنا اساتعماش مای شاود :آرامار قلاب و تصادیق (ابان فاارس.)134/1 :1404 ،
ناگفته پیداست هه دو معنای مذهور ،تقاربی نسبی با ی دیگر دارند چراهه انسان تنهاا
چیزی را تصدیق می نماید هه نسبت به آن اهمیناان داشاته و دلار باه آن آرام گرفتاه
باشد (ابن فارس .)134/1 :1404 ،هرچند مشتقّات واژه امنیّت در قارآن و متاون روایای
بعض وا به هاار رفتاه اسات ل ان اااری از اساتعماش ااود واژه امنیّات یافات نشاده اسات
(اللیدوست )11 :1394 ،از اینرو ،ااری بر ریشه شناسی این واژه مترتّب نیست.
شاید بتوان ادالا نمود نزدی ترین اصهالح به واژه امنیّات در متاون روایای و فقهای،
واژه «حفظ» باشد .از مهم ترین هاربردهای این واژه می تاوان باه «حفاظ بیضاه اساالم»
اشاره هرد هاه در هتاب روائای و فقهای باه هارات از آن اساتفاده شاده اسات (ر: .
حمیااری 346 :1413 ،هلیناای 395/9 :1429 ،صاادوی 604/2 :1386 ،شاایخ هوساای،
 8/2 :1387هاشف الغهاء 388/4 :1422 ،هباهباائی یازدی .)386/1 :1409 ،همچناین
مرابهه و مرزداری نیز ی ی دیگر از مصادیق امنیّت باه حسااب مای آیاد هاه در هتاب
روایاای باادان اشاااره شااده اساات (ر : .هلیناای 395/9 :1429 ،شاایخ هوساای:1407 ،
 .)125/6این دو مصدای ح ایت از این امار دارناد هاه «در اماان باودن» ،اصالی تارین
معنای این مفهوم می باشد .گویاترین و موسع ترین اساتعماش از واژه «حفاظ» ،در هاالم
شهید اوش در القواالد و الفوائد منع س شده است .بر اساس هاالم وی ،تماامی اح اام
شریعت جهت حفظ مقاصد پنج گانه نفس ،دین ،القال ،نساب و مااش صاادر شاده اناد
(شهید اوش ،بی تا.)38/1 :
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با گذر از معنای فقهی ،در نزد حقوقدانان ،تحقیقاات بیشاتری در اصاوص مفهاوم
واژه امنیّت صورت گرفته است .در نگاهی ساده« ،امنیّات بحیای هلای دربااره پیگیاری
رهایی از تهدید» (بوزان )33 :1387 ،معنا شده است .در نگاهی دقیق تر ،در اماان باودن
از ورود اسارت به ارزش های هساب شاده ( ،)Baldwin, 1997: 261باه الناوان
معنای واژه امنیّت در نظر گرفته شده اسات .ناگفتاه پیداسات هاه هلیات ایان تعریاف،
هرچند می تواند تمام شقوی امنیّت را در اود جای دهاد ،ل ان ابهاام موجاود در واژه
«ارزش» ،مفهوم امنیّت را با تفسیرهای گوناگون مواجه می هند.
برای از حقوقدانان در تعریف امنیّت بیان داشاته اناد« :مفهاوم امنیّات ،مصاونیّت از
تعرّض و تصرّف اجباری بدون رضایت است و در مورد افاراد باه معنای آن اسات هاه
مردم هراس و بیمی نسبت به حقوی و آزادی های مشرو اود نداشته و باه های وجاه
حقوی آنان باه مخااهره نیف تناد و های الااملی حقاوی مشارو آناان را تهدیاد ننمایاد»
(زنجانی .)548 :1373 ،هرچند این تعریف به در امان بودن از تعرض و تصرف اجباری
بدون رضایت ت یه نموده است ،ل ن استفاده از واژگانی همچاون «حقاوی» مای تواناد
وجه صحیح تری از مفهوم امنیّت را هویدا سازد .به نظر می رساد اگار متعلاق امنیّات را
«حقوی» در نظر بگیریم و آن را به در امان بودن و مصونیّت حقوی معنا نمائیم ،تعریاف
ارائه شده ،تعریفی جامع ،مانع و موجز اواهد بود .واضح و مبرهن است هاه تحاوّ ت
صورت گرفته در اصوص معنای امنیّت ،ناشی از تحاوّ ت حقاوی انساانی اسات و باه
البارت بهتر ،به مصادیق امنیّت بازگشت می هند .از اینرو ،ادالای برای مبنای بار الادم
ام ان بیان تعریف برای مفهوم امنیّت (ر : .بوزان )15 :1387 ،یا وجود تفااوت هاای
اساسی در تعریف آن و به تعبیاری انقاالب در مفهاوم امنیّات (ر : .صاادقیان:1382 ،
 ،)57االی از اش اش نیست.
پیر از بیان مفهوم امنیّت قضائی ،باید بیان داشات هاه پژوهشاگران حاوزه امنیّات،
تقسیم بندی های متفاوتی را از امنیّت ذهر نماوده اناد .ی ای از ایان تقسایم بنادی هاا،
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تقسیم بندی به االتبار ابزار تأمین امنیّت است .بر این اساس ،می توان گونه های متفاوتی
از امنیّت را در ذیل این تقسیم بندی جاای داد هاه از مهام تارین آنهاا امنیّات نظاامی و
امنیّت قضائی است .با توجه به این مهلب ،اضافه «قضائی» در ترهیب «امنیّات قضاائی»،
یک اضافه ابزاری و هریقی است از اینرو می تواند تمامی حوزه های حقاوی را در دش
اود جای دهد .توجه به این مهلب می تواند ما را در ارائه تعریفی دقیاق از ایان مفهاوم
یاری نماید.
بر اساس نظر برای از پژوهشگران ،امنیّت قضائی ،هیفیّت مناسب المل ارد دادگااه
ها در به هار بستن ضمانت های اجرایی قانون است (ناوروزی .)68 :1379 ،در تعریفای
دیگر ،امنیّت قضائی البارت است از حالتی هه حیییت ،ماش و هلیه امور مادی و معناوی
انسان در حمایت قانون و در صیانت قاوّه قضاائیه باشاد (روحاانی .)14 :1390 ،در ایان
تعریف با تصریح به معنای صیانت توسط قوّه قضائیه ،به نقر این قوّه اشاره شده اسات.
ل ن در تعریفی دیگر ،به مؤلفه «دادااواهی» در امنیّات قضاائی تأهیاد شاده اسات .بار
اساس این تعریف ،امنیّت قضاائی باه معناای تأسایس دادااواهی الاد ناه بارای الماوم
شهروندان و تضمین و تأمین داداواهی بارای الماوم شاهروندان اسات (محقّاق دامااد،
.)33 :1390
در مقام جمع بندی می توان گفت تعاریف ذهر شده ،اللیرغم آن هه می توانناد تاا
حدودی معنا و مفهوم امنیّت قضائی را برای ما روشن نمایند ل ن از آنجا هه به وظایف
دستگاه قضائی در تحقق امنیّت قضائی اشاره ننموده اند ،به نوالی دارای ابهام می باشند.
بر این اساس ،باید توجه داشت هه دستگاه قضائی در تحقّق امنیّات قضاائی دو ت لیاف
المده را بر الهده دارد :او و ،دستگاه قضائی مای بایسات اقتادار ااود را باه نااحق اللیاه
اشخاص به هار نبرد و به نوالی ،وی می بایست از آسیب های ناشی از نقض الدالت در
امان باشد اانیاو ،سازوهارهای مناسب جهت دستیابی افراد به الدالت و جبران اساارات

استقالل ساختار قضائي به مثابه ابزاری اساسي در تحقق امنیّت قضائي در الگوی ...ــــــ 104

مادی و معنوی ،در هنگام ماورد تعارض قارار گارفتن حقوقشاان توساط دیگاران ،مای
بایست توسط دستگاه قضائی فراهم گردد.
 -2-1مفهوم استقالل قضائي
استقالش قضائی مفهومی به ظاهر ساده اما به واقع پیچیده ،المیق و چند بُعادی اسات
به گوناه ای هاه براای پژوهشاگران آن را مفهاومی مابهم و مشااجرهانگیاز دانساتهاناد
( .)Tobin, 1999: 14شاید باه هماین دلیال باشاد هاه اللیارغم اهمیات فاویالعااده
استقالش قضائی « ...در مقررات داالای و اساناد باین المللای تعریفای از آن ارائاه نشاده
است .برای اسناد باین المللای نظیار اصاوش اساسای اساتقالش قضاائی ( )1985و اصاوش
بنگلور در اصوص رفتاار قضاائی (مصاوب  2002گاروه قضاائی تقویات ی چاارچگی
قضائی)1بدون ارائه تعریف به تبیین جنبههاای مختلاف آن پردااتاهاناد» (حبیاب زاده و
دیگران.)25 :1389 ،
بر همین اساس و با توجه به پیچیدگی و چند بُعدی باودن مفهاوم اساتقالش قضاائی،
دهترین حقوقی نیز تعریفهایی بعضاو حداقلی و بعضاو حداهیری ارائه نماودهاناد بارای
میااش ،رهینااز در تعریفاای حاداقلی ،اسااتقالش قضااائی را بااه مفهاوم باایهرفاای قضااائی
فروهاسته و معتقد است هه استقالش قضائی به معناای حالّ اااتالف باه وسایله شاخ
سوم بیهرف است ( رهینز .)39 :1381 ،به نظر میرسد رهینز در این تعریاف بایر
از پردااتن به مفهوم استقالش قضائی ،به مفهوم استقالش قاضی نظر داشاته اسات .لینتاون
نیز در تعریف اود از استقالش قضائی ،به همین آسیب دچار شده و باا تفصایل بیشاتری
مینویسد« :استقالش قضائی بر توانایی تصمیمگیری قاضی در پرونده د لات دارد ،آزاد
از تأایر ناروای قوای اجرایی ،قانونگذاری ،هرفهای دالاوی یاا هار شخصای هاه در
دادرسی یا نتیجه آن ذینفع است» ( .)Linton, 2006: 328بسیار واضاح اسات هاه
این تعریف نیز ناظر بر استقالش قاضی است.

1. The Bangalore Principles of Judicial Conduct.
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با توجه به این هه ی ی از راه ها برای تعریف استقالش قضائی ،تعریاف آن باا ت یاه
بر تهدیدها و وضعیّت های فقادان آن اسات ،براای پژوهشاگران در تعریاف اساتقالش
قضائی نوشتهاناد هاه «اساتقالش قضاائی الباارت اسات از نفای مداالاه یاا تأایرگاذاری
نیروهای ناصالح در االماش قضاائی االام از صادور رای یاا اجارای آن» (رجبای:1389 ،
 .)82این تعریف نیز بیشتر به مفهوم استقالش قاضی نزدیک است.
در دهترین حقاوی ایاران ،دهتار جعفاری لنگارودی مفهاوم اساتقالش قضاائی را از
موضو استقالش قاضی فراتر دیده و به استقالش قوّه قضائیه از قوّه مجریه اشاره هارده و
معتقد است هه استقالش قضائی به این معنا است هه «دادگاهها تحات نظار قاوّه اجرایای
نباشند چنان هه قبالو در دست پادشاهان و ح ام و فئوداشها بود» (جعفاری لنگارودی،
 .)348 /1 :1381در آاار فقهی شیعه نیز اگرچه اساتقالش قضاائی باه الناوان یاک اصال
اساسی در دادرسی مورد تأهید فقها بوده است ،اما تعریفی از آن ارائه نگردیاده اسات.
ل ن بعضی از معاصران اهل سنّت ،تعاریفی درباره استقالش قضائی ارائه دادهاناد هاه باه
برای از آنها اشاره میهنیم:
 .1استقالش آن است هه قاضی از داالت و فشار صااحبان نفاوذ دور باشاد و ح ام
الاد نه صادر نماید (زیدان.)22 :1404 ،
 .2استقالش آن است هه قاضی آزادانه به صدور ح م بچردازد (زیدان.)72 :1404 ،
 .3استقالش یعنی سالمت قاضی از نفوذ دیگران چه این دیگری فرد الاادی باشاد یاا
از اشخاص دولتی با دست او باشد یا نه (ابن انین.)175-171 :1429 ،
بسیار واضح است هه تعاریف فقهی فوی نیز صرفاو بُعد شخصی اساتقالش قضاائی را
مد نظر قرار دادهاند .این الط مفهومی ناشی از ساحت دوگانه مفهوم اساتقالش قضاائی
است .استقالش قضائی مفهومی است هه هم نااظر بار بُعاد ساااتاری دساتگاه قضاائی و
استقالش آن از سایر قوای ح ومتی است و هم ناظر بر بُعد شخصی قضااوت و اساتقالش
قاضی در رسیدگی و صدور رای است .با این روی رد و با نظر باه دو بُعاد ساااتاری و
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شخصی مفهوم استقالش قضائی میتوان گفات «منظاور از اساتقالش قضاائی الادم جاواز
داالت و تأایرگذاری از جانب دیگران بر قوّه قضائیه در معنای الام و قضات در معناای
ااص در صدور اح ام و قرارهای قضائی و آزادی امر قضا از هر گونه مدااله و فشار
و گردن نهادن همه به اح ام صادر شده است» (حبیب زاده و دیگران.)25 :1389 ،

 -2اقتضائات امنیّت قضائي
احساس امنیّت قضائی از یک سو و تحقّق امنیّات قضاائی از ساویی دیگار ،جاز در
سایه ف راهم بودن دو مؤلّفه ام ان پذیر نیست .به البارت بهتر ،تنهاا در زماانی مای تاوان
ادالای وجود امنیّت قضائی را داشت هاه دو رهان ذیال در یاک نظاام حقاوقی محقاق
گردیده باشد:
 -1-2حاکمیّت قانون
اللیرغم ااتالفاتی هه در تعریف حاهمیّت قانون وجود دارد ،ل ن ایان ن تاه ماورد
توافق است هه اولین و مهم ترین رهن در تحقّق امنیّت قضائی ،حاهمیّت قاانون اسات.
حاهمیّت قانون در دو بُعد ،فراهم هننده امنیّت قضائی است :بعد نخسات ااتصااص باه
شاا

های ش لی حاهمیّت قانون و تأایرات آن دارد چراهه وجود نظارت قضاائی،

وجااود سلسااله مراتااب هنجاااری و رالایاات الزامااات هیفاای قااانون ماننااد مشااارهت در
قانونگذاری ،شفافیت قانون ،تحقق پذیری قانون و استمرار یا ابات نسبی قانون ،همگای
در تحقق امنیّت قضائی نقر مهمی را ایفا می هنند .بعد دوم نیز شااا

هاای مااهوی

حاهمیّت قانون است .الناصر حقوی شهروندی مانند حاق دادااواهی ،حاق براباری در
برابر قانون ،اصل برائت ،اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و مانند آن ،همگی مای
توانند تحقق بخر امنیّت قضائی در یک نظام حقوقی باشند.
 -2-2استقالل قضائي
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دومین رهن در ایجاد امنیّت قضائی ،استقالش قضائی است هاه موضاو اصالی ایان
پژوهر می باشد .اگر بچذیریم هه امنیّت قضائی به معنای تضمین حقوی و آزادیهاای
مردم توسط دستگاه قضائی است ،میتوان ارتباط میان استقالش قضائی و امنیّت قضاائی
را از نو مالزمه و همبستگی دانست .به این معنا هه تحقق امنیّت قضائی بدون اساتقالش
قضائی غیر مم ن است چه این هه هبق پژوهر های صورتگرفته ،ضاعف اساتقالش
قوّه قضائیه ،الامل اصلی ضعف المل رد سیستم قضائی است.
استقالش قاضی امنیّت قضائی را تأمین مینمایاد و امنیّات قضاائی ،امنیّات و الادالت
اجتمااالی بشااری را تضاامین مااینمایاد (زراالاات .)85 :1382 ،از سااوی دیگاار ،تحقااق
استقالش قضائی نیز منوط به تضمین حقّ هاست و جایی هه حمایت الماومی از حاقّ هاا
وجود دارد ،استقالش قضائی قویتر است (.)Helmke, 2009
ارهان و الناصر دادرسی الاد نه هه مولّاد امنیّات قضاائی هساتند نیاز بادون وجاود
استقالش قضائی محقّق نخواهند شد به هور میاش« ،بیهرفی منوط به براورداری قاضی
از استقالش هافی است» (حبیب زاده و دیگران .)23 :1389 ،همچناین ،حاهمیّات قاانون
بدون استقالش قضائی قابل تضمین نیست ( .)Valois, 2013: 58چه این اه اساتقالش
قضایی به النوان یک هلّ و استقالش تک تک قضاات در قلاب اصال حاهمیات قاانون
قرار دارد .بنابراین «از مهمترین الزامات تحقّاق امنیّات قضاائی در یاک جامعاه ،وجاود
دستگاه و تش یالت قضائی مستقل ،مقتدر و مجهز میباشد» (روحانی .)14 :1390 ،چاه
این ه غایت استقالش قضائی نیز چیزی جاز تضامین حقاوی و آزادیهاای ماردم نیسات
(حبیب زاده و دیگران )30 :1389 ،و دادگاههای مستقل ،المل رد صاحیح دموهراسای
را با اجرای قوانین تصویبشده توسط اهیریت االضای قوّه مقننه و جلاوگیری از نقاض
حقهای فردی و اقلیّت ها توسط اهیریت جامعه مم ن میسازند (.)Ely JH, 1980
اگر امنیّت قضائی را در معنای ذهنی و روانی مد نظر قرار دهیم نیز باه هماین نتیجاه
می رسیم یعنی سهح االتماد المومی به دساتگاه قضاائی نیاز باا ساهح اساتقالش قضاائی
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مرتبط است و استقالش قضائی ،االتماد مردم به دساتگاه قضاائی و حاهمیّات را تضامین
مایهناد ( .)Woodhouse, 2007: 157چاه این اه الادم وابساتگی قاوّه قضاائیه،
تضمینهننده رسیدگی الاد نه و رالایت حقاوی و آزادیهاای هارفین اسات .بناابراین
«مسأله استقالش قضائی از مسائل بنیادین حقوی المومی اسات زیارا االتمااد الماومی باه
ح ومت ،تحقق ح ومت قانون و دادرسی الاد نه در هر جامعه تا حدود بسیار زیاادی
به میزان استقالش قضاائی وابساته اسات» (امیاری و ویاژه .)2 :1399 ،یاک قاوّه قضاائیه
مستقلّ میتواند با جلوگیری از انحراف دستگاه های اجرایی از قصد قانونگذار ،به قاوّه
مقننه همک هند و برای آن مفید باشد .هنگره بدون اتاالف سارمایه بارای نظاارت بار
بوروهراسی ،میتواند بر روی ش ایت رایدهندگان ناراضی از سازمان مش ل سااز در
دادگااه هااا حسااب نمایااد ( .)Helmke & Rosenbluth, 2009اگاار اسااتقالش
قضائی وجود نداشته باشد نمیتوان جهت االماش قانون به این قوّه االتماد هرد و بنابراین
شهروندان از این قوّه تبعیّت نخواهند هرد ( .)Raz, 1977: 198بر این اسااس اسات
هه اصل  6اصوش اساسی استقالش قضائی ،اصل استقالش قوّه قضاائیه را ضاامن دادرسای
الاد نه و احترام به حقوی هرفین دالوا دانسته است.

 -3استقالل ساختاری و اداری
استقالش قضائی از دو بعد استقالش قاضای و اساتقالش قاوّه قضاائیه ،قابال مالحظاه و
بررسی است .از آنجا هه موضاو ایان نوشاتار بررسای فقهای اساتقالش ساااتاری قاوّه
قضائیه است و نه استقالش شخ

قاضی ،بحث ااود را بار گوناه اوش اساتقالش قضاائی

متمرهز میهنیم.
منظور از استقالش سااتاری و اداری قوّه قضائیه ،الدم وابستگی دساتگاه قضاائی باه
قاوّه مجریاه و قاوّه مقنناه اسات ( .)Barak, 2006: 17باه الباارت دیگار ،اساتقالش
سااتاری قوّه قضائیه در این است هه به سایر شااههای دولت ،یعنی قوّه مقنّنه و مجریه
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وابستگی سااتاری نداشته باشد .در واقع ،سااتار این قوّه باید به گونهای باشد هه سایر
قوا و نهادها و مقامات ،در نحوه المل ارد آن هیچگوناه دااالتی نداشاته باشاند تاا قاوّه
قضائیه در المل رد اود فقط تابع محادودیّت هاای قاانونی باشاد .بناابراین ایان بُعاد از
استقالش قضائی «...ناظر به اصل تف یک قوا است و معرّف قوّه قضاائیه باه الناوان یاک
شااه مجزا و همتراز با سایر قوای ح ومت اسات هاه آن را از مادااالت غیار قاانونی
مصون میسازد» (حبیاب زاده و دیگاران .)26 :1389 ،بناابراین در اساتقالش ساااتاری،
مصونیّت سااتار قوّه قضائیه از مدااالت غیر قضائی ،موضوالیت دارد تا از ایان هریاق
فقط قانون مبنای المل قوّه قضائیه قارار گیارد .ایان جنباه از اساتقالش ،شارایط را بارای
هارهرد شایسته و مبتنی بر قانون قوّه قضائیه فراهم میآورد .در واقع« ،اساتقالش نهاادی
قوّه قضائیه باه ااودی ااود ،االی از ارزش بوده و در واقع ،ابزاری بارای رسایدن بااه
ارزشهااای قاااانون اساااسی از جملاه حاااهمیت قاانون اسات» ( Karlan, 1999:
.)335
در راستای تضمین استقالش سااتاری قوّه قضاائیه ،اصال  1اصاوش بنیاادین اساتقالش
قضائی مقرر هرده است هه «استقالش قوّه قضائیه باید توسط دولات تضامین شاود و در
قانون اساسی یا سایر قوانین هشور مقرر شود .رالایت و احترام به استقالش قاوّه قضاائیه،
وظیفه تمام سازمانهای ح ومتی و سایرین است» .بر این اساس اصل  64قانون اساسای
فرانسه مقرر داشته است هه تش یالت قضائی به موجب قانون ااص معین مایگاردد و
رئیسجمهور با هم اری شورای الاالی قضاائی مسائوش تضامین اساتقالش قاوّه قضاائیه
است .بند  5اصل  117قانون اساسی اسچانیا نیز تصریح هارده اسات هاه «اصال وحادت
سلسله مراتب قضائی ،اساس تش یالت دادگاهها است .»...
قانون اساسی ایران نیز با تصریح به استقالش قوا در اصل  57و تأهید بر استقالش قاوّه
قضائیه در اصل  156زمینههای استقالش سااتاری این قوّه را پیریازی هارده اسات .در
الگوی تف یک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصوص قوّه
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قضائیه « ...نوالی تف یک سخت است و قوّه قضائیه نه در برابر مجلس شاورای اساالمی
و نه در برابر قوّه مجریه پاسخگو نیست .قوّه مجریه و مقننه مهابق اصل تف یاک قاوا ناه
تنها از داالت در امر قضائی منع شادهاناد  ،بل اه فاقاد ابزارهاای ماؤار نظاارت بار قاوّه
قضائیه هستند» (امیاری و ویاژه .) 10 :1393 ،قاانون اساسای ایاران باه غیار از تأهیاد بار
اساتقالش قاوّه قضااائیه ،در بناد  1اصاال  158قاانون اساسای در جهاات تضامین اسااتقالش
سااتاری و تش یالتی قاوّه قضاائیه« ،ایجااد تشا یالت زم در دادگساتری باه تناساب
مسئولیت های اصل  »156را از وظایف رئیس قوّه قضائیه دانساته اسات و آن را مقیاد و
مشروط به تأیید یا موافقت یا هم اری سایر قاوا ندانساته اسات .در واقاع ،قاانونگاذار
اساسی از این هریق به دنباش تأمین استقالش سااتاری دستگاه قضائی بوده است .گذشته
از قانون اساسی ،بند  12سیاستهای هلی قضایی مربوط به امنیّت قضائی نیاز بار تاأمین
نیازهای تش یالتی و استخدامی قوّه قضائیه و به البارت دیگر ،رفاع نیازهاای تشا یالتی
و استخدامی این قوّه تأهید نموده اسات تاا از ایان هریاق اساتقالش ساااتاری ایان قاوّه
تضمین گردد.
البته زم به ذهر است هه استقالش قوّه قضائیه به معنای نفی هرگونه نظارت بار قاوّه
قضائیه نیست چراهه در این صورت فلسفه ذاتی اصال تف یاک قاوا هاه جلاوگیری از
فساد قدرت است نفی اواهد شاد .بناابراین اساتقالش قاوّه قضاائیه را بایاد معهاوف باه
استقالش در امر قضا تفسیر هرد و بر این اساس ،استقالش این قوّه را به معنای استقالش در
تصمیم گیری و المل ردهاای قضاائی دانسات و بادین ترتیاب ،اصال پاساخگویی قاوّه
قضائیه در اصوص امور مدیریتی ،اجرایی و غیر قضائی قوّه قضائیه را پذیرفت.

 -4استقالل سازمان قضائي در الگوی دادرسي اسالمي
در این بخر ،استقالش سازمان قضائی از دو منظر ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
 -1-4بررسي موضوع از منظر تاریخ دادرسي اسالمي
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در آغاز الصر اسالمی ،قضاوت از شائون ح ومات و حااهم باه شامار مایرفات و
شخ

حاهم یعنی پیاامبر یاا الیفاه ،ااود الهادهدار قضاا باود و در هناار آن قضاات

شهرهای دورتر از سوی حاهم جامعه به النوان بخشی از این قوای اجرایی ح ومات باه
شمار میآمده اند .پیامبر ،دارنده و مظهر قوای سهگانه قانونگذاری ،قضاائی و اجرایای
بود .او در یک زمان دادرسی مینمود و اود به اجرای اح ام میپردااات و از ساوی
دیگر ،همراه با وظیفه اجرا ،قانون الهی یا سنت اویر را تبیین ماینماود .و یات قضاا
در الصر پیامبر از دیگر وظایف و و یتها جدا نباود و پیاامبر آنجاا هاه ااود حضاور
داشت به هی وجه و یات قضاا را باه هسای واگاذار ننماود (سااهت .)66 :1365 ،در
حقیقت ،در الهد نبوت تمام شئون ح ومات در شاخ

پیاامبر جماع گشاته باود و در

موارد اندهی پیامبر قضاتی را به سرزمینهای دورتر میفرستاد و دلیال آن نیاز ایان باود
هه ام ان حضور در آن سرزمینها برای وی فراهم نبود .بر همین مبنا بود هه برای قضا
در یمن ،زمانی امام اللی ( ) و در زمانی دیگر ،معاذبنجبل را به آنجا فرستاد .در واقاع
در این دوران وظایف ح ومتی چنان با هم گره اورده بود هه اصو و وظیفه قضا نیز از
وظایف حاهم به شمار میآمد .چراهه جامعه ساده و بسیط آن دوران نیازی به تف یک
شئون نداشت و به همین دلیل است هه در مدیناه ،ااود پیاامبر ایان وظیفاه را در هناار
وظیفه اجرایی بر الهده داشات و اگار هسای را باه شاهری بارای و یات و فرماناداری
میفرستاد نیازی به این ه دیگری را به النوان قاضی همراه او بفرستد نمیدید .باه هماین
جهت ،معمو و هسانی را برای و یت شهرها میفرستاد هاه از صاالحیت دادرسای نیاز
براوردار بود و اللم هافی برای آن را دارا بود.
در الصر الفا نیز وضع بر همین منواش بود .ابوب ر اود قضاوت میهرد و البتاه گاه
گاه وظیفه قضا را به المر تفویض میهرد و از المر میاواست تا قضااوت نمایاد .البتاه
المر هی گاه نام قاضی به اود نگرفت و مردم او را قاضی اهاب نمیهردناد (اباراهیم
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حسن .)274 :1962 ،او هرگاه هسی را به جایی برای استانداری میفرستاد مانند رساوش
ادا ،و یت قضا را نیز به او میسچرد.
در الصر المر ،به جهت گستردهتر شدن سرزمین اسالمی و اشتغاش الیفه به اماورات
دولت ،سازمان قضائی گستردهتر شد و برای اولین بار منصب دادرسی از وظایف والای
جدا شد (ابان الادون .)423/1 :1353 ،در ایان الصار ،باه سابب فتوحاات و گساترش
سارزمین اسااالمی در هناار اسااتانداران و فرمانادارانی هااه باه شااهرهای دیگار فرسااتاده
می شدند قضاتی نیز برای دادرسی گمارده میشدند .در حقیقت ،در این دوره باود هاه
اشخاصی ،ویژه دادرسی منصوب میشدند .در ایان دوره ،المراباودرداء را باه قضااوت
مدینه گماشت تا در هنار او در مواردی قضاوت را بار الهاده گیارد .شاریحبانحاارث
هندی در هوفاه و ابوموسای اشاعری در بصاره الهادهدار قضااوت شادند در مصار نیاز
استاندار مصر ،قیسبنابیالعاص را برای قضاوت به هار گرفات (هنادی.)301 :1912 ،
البته در سایر استانها ،دادرسی با اودِ والی بود و دادرس ویژهای منصوب نشد .در این
دوره ،قضاوت همی چهره مستقلی به اود گرفت و نهاد شبه مستقلّی گشت (الزحیلای،
.)740/6 :1405
ابنالدون می گوید :الفا با این ه قضا از وظایف اودشان بود به این سبب قضاتی
را به این امر می گماشتند هه اود به امور سیاسای مشاغوش بودناد و اشاتغا ت بسایاری
میل جهاد ،فتوحات ،سد اغور ،حفظ اساس اسالم و امور مشابه داشتند هاه دیگاران باه
سبب اهمیت این امور نمیتوانستند به آنها بچردازند و به همین سبب هه بتوانند به ساایر
وظایف اود بچردازند برای قضاوت جانشینانی بر مایگزیدناد .در الصار الیماان شااهد
اتفای ویژه ای در استقالش قضائی نیستیم و همان رواش الهد المر پیگیری شد جز آن هاه
محل قضا از مسجد منتقال گشات و م اانی ویاژه آن تعیاین گشات (الزحیلای:1405 ،
.)741/6
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با به قدرت رسیدن امام اللی ( ) ،امام پس از جنا

جمال هوفاه را باه الناوان دار

الخالفه تعیین نمود و اود الهده دار منصب قضا شد .امام اللی ( ) به مانند پیامبر ،ااود
به قضاوت و دادرسی می پرداات چراهه هسی به پایه دانر و اللام او نمایرساید .باا
این همه به سبب اشتغا ت فراوان و وقو جن

صفین ،شریح بن حارث را هاه ساابقه

هااو نی در قضاااوت در هوفااه داشاات ،باار اماار دادرساای گماشاات .در ایاان زمااان نیااز
استانداران و مقامات اجرایای رئایس ساازمان قضاائی نبودناد و فرماناداران بارای قضاا
اشخاصی را بر میگزیدند .به همین سبب ،در فرمان امام اللی به مالک اشاتر هاه راهای
مصر بود آمده است :برای دادرسی در میان مردم هسای را برگازین هاه از دیادگاه تاو
نسبت به دیگران برتری دارد هسی هه در هی هاری در نماند و انبوهی هارها او را به
تنگنا ن شد و پافشاری داداواهان او را به ستیزه وا نادارد  »...چناان هاه هویداسات در
این فرمان دستور گزینر قضات به مالک آمده است و این نشانگر آن است هه مالاک
به النوان مقام اجرایی مصر اود الهدهدار قضاوت نیست.
پس از این دوره نیز روند به همین ترتیب است و معمو و حاهمان در هنار والیان باه
گماردن قضات نیز می پردااتند و در مواردی نیز اود به امر قضاا مایپردااتناد .بارای
میاش ،مختار بن ابوالبید اقفی با آن هه حاهم بود اود نیز تا مدتی به قضا میپرداات و
پس از این ه هارهای ح ومتی بر او سنگین گردید ،شاریح را باه قضاا گماشات (متاز،
.)396/2 :1387
در دوره امویان ،سرزمین اسالمی همچنان گستردهتر میشد و روابط حقوقی ماردم
بیشتر و پیچیدهتر .از این رو ااتالفات حقوقی میان مردم افزون گشته و همین امر توجاه
بیشتر حاهمان اموی به امر قضا و سازماندهی بهتر آن را میهلبید .ل ن روناد دادرسای
در این دوره همانند پیر از آن بوده و قضاوت به هور معموش دست الیفگان و والیاان
شهرها نبود .با این وجود ،الفا به هی وجه در امر قضا داالت نمیهردند.
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در این دوره ،قاضی تحتتأایر و نفوذ ح ومتگران نبود و استقالش قضائی در ایان
دوره به معنای واقعی نمودار گردید .هنگاامی هاه میاان قاضای و اساتاندار و هاارگزار
ح ومت در پروندهای ااتالف نظر پدیاد مای آماد یاا قاضای چناان هاه ااود صاواب
میدید ح م مایهارد یاا این اه اگار ح ام او پذیرفتاه نمایشاد از مقاام ااود هنااره
میگرفت و به هی وجه حاضر نبود تن به ح می دهاد هاه مصاالح حاهماان را تاأمین
می نمود ولی اجتهاد قاضی بر االف آن بود .در این زمان و در ضمن روند سازماندهی
نهاد مستقل قضا ،قضات روزهای مشخصی را برای قضاوت تعیین مینمودناد (هنادی،
 )356 :1912و نگارش و ابت اح ام نیز آغاز گردید (هندی .)310 :1912 ،با این همه
تا این زمان صرفاو میتوان از نهاد شابه مساتقل قضاا ساخن گفات .زیارا روناد اساتقالش
نهادی قضا از مقام اجرا به صورت تدریجی بوده است و تا این زمان گرچاه هناوز قضاا
سازمان مستقلی نیافته ،اما از این جهت هه قاضی به هور معموش شخصای غیار از الیفاه
و والی بود باید گفت قضا نهادی شبه مستقلّ گردیده بود.
دوران الباسیان با هشورگشایی و تمرهز قدرت مرهزی همراه باود .گساترش نهااد
دادرسی بی گمان تابعی از فراز و نشیب سیاسی جامعه اسالمی بود .در الصار الباسای باا
ش ل گیری نهاادی بسایار مهام در تااریخ دادرسای اساالمی ،ساازمان قضاائی اساالمی
استقالش بیشتری یافت .این نهاد ،نهاد قاضیالقضاات باود هاه باا دساتور هاارونالرشاید
ش ل گرفت و ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری شاگرد بارز ابوحنیفه متصدی ایان
امر شده و ریاست سازمان قضائی را بار الهاده مایگیارد .وی وظاایفی همچاون تعیاین
قضات بالد مختلف ،الزش آناان و ساایر اماور قضاائی را ترتیاب مایدهاد (ابویوساف،
.)187 :1399
البته استقالش قاضی القضات در تعیین قضات آن چناان هاه بایاد نباوده و وی بیشاتر
نقر مشاور الیفه را در این امر بر الهده داشت .بیتردید ،نفاوذ بایر از پایر ایرانیاان
در دستگاه الباسی در این امر بیتأایر نبوده است .شباهت بسیار قاضیالقضاات باا موباد
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موبدان در ایران باستان شاهد آش اری بر این داستان است .جااحظ آنجاا هاه از موباد
موبدان سخن میگوید آن را به قاضیالقضات ترجمه میهند (جااحظ .)15 :1322 ،باا
وجود این ،باز هم نمیتوان نام یک نهاد مستقل را بر آن نهااد و تصاور نماود هاه نهااد
قضا مانند یک قوّه مستقل به صورت هامالو جداگانه از قوای اجرایی باوده اسات ،زیارا
قاضیالقضات از قوای اجرایی الیفه بود هه الزش و نصب وی در ااتیار الیفه بود .لاذا
صرفاو میتوان از بسط یک سازمان در زیرمجمواله نهاد اجرایای هشاور اساالمی ساخن
گفت چراهه تاریخ گواهی می دهد هاه الیفاه ااود در الازش و نصاب قضاات نقار
مهمی داشته است .برای میاش ،هارون الرشاید شاریک نخعای را در هوفاه باه مقاام قضاا
گمارد و متوهل الباسی ب ار بن قتیبه را قاضی مصر هرد (هندی .)477 :1912 ،باه هار
حاش ،نهاد قضا پیر از این تاریخ یک نهاد ادمترسان دولتی به حساب میآیاد و در
این تاریخ تا حدودی استقالش نهادی اود را به دست میآورد.
 -2-4بررسي موضوع از منظر ادله فقهي
استقالش نهادی یا سازمانی قضا به معنای استقالش قوّه قضائیه بوده هه مبتنی بر نظریاه
تف یک قواست .این استقالش به معنای مستقل بودن قوّه قضائیه در الرض دو قوّه دیگار
از نظر سازمان و المل رد است.
ح مت تف یک قوا در صاحبان این نظریه چنین بیان می شود هه بارای جلاوگیری
از استبداد و تح م قوّه اجرایی باید قوا مستقل بوده تا تقنین ،اجرا و قضا هاامال مساتقل
از ی دیگر المل هنند .به بیان دیگر اگر همه قوا در یک قوّه ادغاام شاود قهعاا آن قاوّه
هر قانونی چه الاد نه باشد و چه ظالمانه ،وضع هارده و حتای ااود را پایبناد باه هماان
قانون نیز نمی داند .در نهایات ناه نظاارتی بار المل ارد آن وجاود اواهاد داشات و ناه
بازاواست میگردد .ی ی از فقهای الصر حاضر با تأهید بر این ن ته میگوید:
«قوّه قضائیه به این جهت از قوّه اجرایی مساتقل اسات هاه تحات تااایر آن نباشاد و
همه مراتاب قاوای اجرایای از وزراء و هاارگزاران را تحات پوشار قارار دهاد .ایان
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استقالش در حدی بوده است هه] هه امیرالمومنین اللیه السالم نیز در الصر االفت اود
نزد شریح قاضی برای رسیدگی به دالوایر با یک یهاودی حاضار شاد .از ایان قضایّه،
اهمیت موقعیّت قاضی فهمیده میشود هه اگر چنین نبود قدرتهای سیاسای و اقتصاادی
در امر قضاوت و قاضی تاایر اود را مینهادند»(1منتظری.)196/2 :1409 ،
ل ن در زمان حاهمیّت معصوم مانند پیامبر یاا اماام اللای اللیاه الساالم از آنجاا هاه
چنین توالی فاسدی پدید نمیآمد ،ادغام این قوا در یک قوّه اش الی پدیاد نمایآورد.
به همین سبب تف یک قوا در زمان حاهمیّت معصوم مبنایی نداشاته و لزومای بارای آن
نیست.
ی ی از فقهای معاصر در زمینه نظریه اساالم در قبااش تف یاک قاوا معتقاد اسات در
اسالم تف یک قوّه مجریه از قضائیه مبنایی ندارد .نه به این معنا هه اسالم با آن مخاالف
است ،بل ه به این معنا هه اسالم نه به آن امر هرده است و نه از آن نهی هرده ،بل اه در
این باره س وت هرده و آن را به مقتضیات زمان سچرده است .پیامبر صلی اهلل اللیاه آلاه
اولین هسی است هه در اسالم به امر مهم قضاوت پرداات و در همان حاش قوّه مجریاه
را نیز در ااتیار داشت و قرآن نیز لزوم تسلیم در برابر قضای پیامبر را از مقدمات ایماان
شمرده است« :فَال وَ رَبکَ یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَ ِّمُو َ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ اُمَّ یَجادُوا فِای
اَنْفُسِهمْ حَرَجاو مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماو» (نساء.)65 :
پیامبر همزمان با اداره قوّه اجرایی سرزمین اسالمی به قضا می پرداات و اود برای
سرزمین های دوردست قاضی نصب مینمود .برای میاش امام اللی اللیه السالم را به یمن
فرستاد و در زمان دیگری معااذ بان جبال را بارای قضااوت باه هماان سارزمین گسایل

 « .1و إنّما الدّت سلهة القضاء مستقلة الن سلهة التنفیذ لئال تتأاّر النها و لتعمّ سلهته مراتب سلهة التنفیذ فیها منها
جمیع الوزراء و العمّاش و األمراء ،بل قد رایت انّ امیر المؤمنین اللیه السالم ایضا فی الصر االفته حضر مجلس
قضاء شریح مع اصمه الیهودی .فیعلم بذلک اهمیّة موقعیة القاضی .و لو
ا قتصادیّة فی امر القضاء و القضاة».

ذلک ألاّرت السلهات السیاسیّة او
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داشاات .الفااای پااس از پیااامبر نیااز باار همااین هریقااه ساایر هردنااد و روش دیگااری را
جایگزین ن ردند.
امام اللی اللیه السالم نیز هه پس از جن

جمل از بصره باه هوفاه رفات و آنجاا را

مرهز ح ومت و دارالخالفه قرار داد اود الالوه بر اداره قوای اجرایی قضاوت نیز مای
نمود و شریح بن حارث را نیز به امر قضا گماشت .بنابراین تف یک یاا وحادت دو قاوّه
اجرایی و قضائی امری نیست هه اسالم درباره آن تعیین ت لیف نموده باشاد بل اه ایان
مقتضیات زمان و بساهت یا پیچیدگی امور اجتماالی است هه تف یاک یاا وحادت آن
دو را اقتضا مینماید (ر  :سبحانی.)6-5/1 :1418 ،
استقالش قضائی به حدی در میان مسلمانان و الفای الادش مورد تاهید و تایید باوده
است هه حتی پیر از ش لگیری نهاد قاضی القضات نیز الیفاه اساتقالش نهااد قضاا را
هامال پذیرفته بودند و به هی وجه در هار قضات داالت نمیهردند.
پس از نقهه نظر فقهی در رابهه با استقالش سازمان قضائی از نهاد اجرایی ،باید میاان
زمانی هه معصوم بر مسند قدرت است و زماانی هاه غیار معصاوم ح ومات مایهناد،
تفاوت قائل شد .چرا هه در زمان معصوم ادغام این دو قوّه در ی دیگر آفاتی هه بارای
الدم تف یک قوا گفته شده است را ندارد .ل ن وقتای هاه غیار معصاوم حااهم اسات،
تحقق الدالت قضائی در گرو اساتقالش قاوّه قضاائیه اسات .باه تعبیار دیگار در صاورت
ح ومت معصوم ،تف یک قوا فلسفه وجودی اود را از دست میدهاد چاون ی ای از
مبانی اساسی تف یک قوا ،فسادآور بودن تمرهز قدرت در شاخ

واحاد اسات حااش

آن ه مبدا الصمت حاهم ،تضمینی برای سالمت ح مرانی است .ل ن در الصار غیبات
گرچه نظریه و یت فقیه با در هنار هم قرار گرفتن ساه قاوّه مساتقل در راس حاهمیّات
مهابق نبوده و از تجمیع و یات در شخ

ولی فقیه حمایت میهند ،اما تقسایم هاار و

وظایف از سوی مقام رهبری به دیگران را در قالب نظریه تفویض میپذیرد هه در ایان
حالت تف یک قوا و استقالش قوای سه گانه از ی دیگر محقق میشاود .بار ایان اسااس
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باید گفت این مساله بیر از آن ه شرالی باشد القلی و القالئی است .زیرا اساالم شا ل
و فرم ااصی برای ح ومت پیربینی و توصیه ن رده اسات و هار شا لی از ح ومات
هه اهداف الدش محور اسالم را تامین نماید ،مورد تایید شر است .بنابراین حقیقت آن
است هه تالش برای شرالی و اسالمی دانستن نظریه تف یک قاوا و باه دنبااش شاواهدی
برای این امر گشتن ،حاصل چنادانی نادارد .زیارا در نظریاه اساالمی قادرت ،هیچگااه
تف یک قوا به این ش ل مهرح نبوده است ،ولای از آنجاا هاه هادف اساسای اساالم از
تش یل ح ومت ،تحقاق الادالت اسات و اساتقالش قاوا در نظاام سیاسای الصار حاضار
بهترین ش ل دستیابی به این هدف متعالی اسات ،اساتقالش ساازمان قضاائی مشاروالیت
دارد.
گذشته از این سخن ،در ضرورت شارالی اساتقالش ساااتاری و اداری قاوّه قضاائیه
میتوان چنین استد ش هرد هه زمه حفظ استقالش قاضی ،استقالش قوّه قضاائیه اسات.
در واقع باید گفت از آنجا هه استقالش شخ

قاضی بسیار مورد تاهیاد شار اساالمی

است و قواالاد بسایاری در فقاه اساالمی در جهات لازوم اساتقالش قاضای وجاود دارد،
استقالش سازمان قضائی نیز قهعا زم و از نظر شارالی ضارورت دارد .در حقیقات اگار
استقالش قاضی در شریعت اسالمی واجب است ،پاس مقدماه وقاو آن هاه الباارت از
استقالش سازمان قضائی است نیز باید باه ح ام وجاوب مقدماه واجاب ،واجاب و زم
شرالی باشد .در اینجا برای نمونه به ذهر برای از ادله فقهی لزوم حفظ استقالش قاضای
میپردازیم.
ی ی از اح امی هه در راستای حفظ استقالش قضائی در اسالم تشاریع شاده اسات،
حرمت رشوه است .رشوه البارت از مالی است هه به قاضی داده میشود تا در ازای آن
ح م را به نفع راشی (رشوه دهنده) صادر هند .رشوه ،گااه از ساوی ی ای از اصاحاب
دالوا داده شده و گاهی نیز شخ

االیی باه قاضای رشاوه مایدهاد تاا باه نفاع ی ای از

هرفین دالوا ح م هند .بیتردید ،رشوه استقالش قاضی را نقض نموده و اساباب الادوش
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وی از مسیر حق و الدالت را فراهم میآورد و سبب میشود استقالش قاضی از دو جنباه
مخدوش گردد :نخست ،استقالش مالی قاضی است هه گفته شد نباید وابسته باه هارفین
دالوا گردد ،اما رشوه قاضی را از این جهت متأار ساااته و در ااار آن ااود را در دیان
راشی می بیند .دوم ،استقالش وی در صدور ح م است .زیرا قاضی به این ترتیب به نفاع
هسی ح م اواهد نمود هه از او رشوه گرفته است .فقه اساالمی موضاع سرساختی در
برابر رشوه دارد و این الالوه بر قبح القلی آن ،آیات و روایاات بار حرمات آن د لات
دارد.
بر اساس تفسیری مشاهور ،ماراد از «سُاحت» در آیاات  42و  63مائاده هاه دربااره
یهودیان نازش شده است ،رشوه می باشد .الالوه بار آن« ،اهال مااش بالباهال» در آیاات
 161سوره نساء و  188سوره بقاره باه رشاوه تفسایر شاده اسات (هباری32/6 :1422 ،
قرهبی .)226/3 :1427 ،در این زمینه احادیث زیاادی نیاز وجاود دارد هاه از جملاه در
روایت معروفی از رسوش ادا نقل است هه فرمودهاند« :لعن اهلل الراشی و المرتشای فای
الح م» (ابن حنبل.)475/4 :1429 ،
ی ی دیگر از قواالد حمایتهننده از اصل استقالش قاضی ،وجوب بیهرفای هامال
اوست .بیتردید ،استقالش قضائی محقاق نخواهاد شاد مگار آن اه قاضای تسااوی باین
اصحاب دالوا را در همه جوانب رالایت هند .مرحوم نراقی در بیان رالایت الدالت باین
اصحاب دالوا میگوید:
« االف فی وجوب التسویه بین الخصوم فی العدش فی الح م فالتجوز التفرقه فیاه
بین المسلم و ال اافر ،او الشاریف و الوضایع ،او العاادش و الفاساق ،او غیارهم» (نراقای،
.)475/4 :1415
گفتنی است هه فقاه اساالمی تصاویر باینظیاری را از رالایات هامال بایهرفای در
قضاوت ارائه داده و از قاضی میاواهد هه حتای در نظار و ناو ااوشآمادگویی باه
هرفین دالوا نیز الدالت را رالایت هند .در حدییی از اماام اللای ( ) آماده اسات« :مَان
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ابْتُلِیَ بالْقَضَاءِ فَلْیُوَاس بَیْنَهُمْ فِی الْإشَارَهِ وَ فِی النَّظَر وَ فِی الْمَجْلِاس» (حارّ الااملی:1409 ،
 )214/27هر هس مبتالی به قضاوت گردید باید بین اصحاب دالوا در اشاره و نگااه و
م ااان نشسااتن مساااوات را رالایاات هنااد .لااذا حتاای م ااانی هااه اصااحاب دالااوا در آن
می نشینند باید نسبت ی سانی به موضاع جلاوس قاضای داشاته باشاد .در مبساوط شایخ
هوسی آمده است« :و اما موضع الجلوس فإنه یجلساهما باین یدیاه و ی اون احادهما
اقرب إلیه من اآلار» (شیخ هوسی .)149/8 :1387 ،به ایان ترتیاب ،حتای قاضای نبایاد
ی ی از هرفین دالوا را به اود نزدیکتر بنشاند .این اح ام حد االالی اساتقالش قاضای
را تضمین میهند زیرا در صورت رالایت بیهرفای هامال ،تاأایری پاذیری قاضای از
هرفین دالوا هامالو منتفی شده و استقالش او هامالو محقق اواهد شد.
ی ی از قواالد جزایی در فقه ،قاالده پذیرفته نشدن شفاالت در حادود اسات (ر: .
نجفی 257/41 :1404 ،آقائی و دیگران .)30-7 :1398 ،این قاالاده مقتضای آن اسات
هه پس از اابات حدّ ،شفاالت در آن و تقاضای الفو و اجرا نشدن حد و یاا تخفیاف در
مقدار و همیّت آن مقبوش نبوده و حدّ باید اجرا شود .در حقیقات ،ایان قاالاده انع ااس
اصل استقالش قضائی و نفوذناپذیری دادرس در فقه اسالمی است .زیرا بار ایان اسااس،
قاضی نمی تواند به سبب واسهه هی شخصی در هر مقامی هه باشد ،از اجرای مجازات
هسی هه جرم او در مح مه الدش اابت شده ،ااودداری هناد .لاذا گرچاه ایان قاالاده
همواره با تعبیر « شفااله فی حدّ» بیان شده و مقید به حدود گردیده است ،اما ح مات
و اللت وضع قاالده هه همانا حفاظ اساتقالش قضاائی در برابار نفاوذ صااحبان قادرت و
اروت است ،در همه مجازاتها وجود داشته و میتوان ادالا نمود هه شافاالت در های
مجازاتی پذیرفته نیسات .یعنای هرگااه جارم هسای در مح ماه اابات گردیاد ،قاضای
نمیتواند به بهانه شفاالت هسی ،مجرم را از مجازات معاف هند.
از امام صادی اللیاه الساالم روایات شاده اسات هاه فرمودناد« :قَااشَ اَمِیارُ الْمُاؤْمِنِینَ
لَایَشْفَعَنَّ اَحَدٌ فِی حَدٍّ إذَا بَلَغَ الْإمَامَ فَإنَّهُ یَمْلِ ُهُ» (هلینی )254/7 :1407 ،امام اللی اللیه
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السالم فرمود :هی هس در مورد حدی هه نزد امام رسیده اسات ،شافاالت ن ناد ،زیارا
امام مالک آن نبوده و ااتیار بخشر] آن را ندارد .از پیامبر نیز (ص) نقل است هاه باه
اسامه بن زید فرمودند« :یَا اُسَامَهُ لَاتَشْفَعْ فِی حَادٍّ» (هماان) ای اساامه ،در حاد شافاالت
ننما .در روایت دیگری از امام باقر اللیه السالم آمده است هه فرمودند« :هَانَ لِاأُم سَالَمَهَ
زَوْج النَّبی (ص) اَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ ،فَأُتِیَ بهَاا النَّبایص(ص) فَ َلَّمَتْاهُ اُمصسَالَمَةَ فِیهَاا فَقَااشَ
النَّبیص (ص) یَا اُمَّ سَلَمَهَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا یُضَیَّعُ فَقَهَعَهَا رَسُوشُ اللَّاهِ» (هماان) اماام
باقر اللیه السالم فرمودند هه امسلمه همسر رساوش اادا هنیازی داشات هاه از گروهای
سرقت هرده بود .آن هنیز را نزد رسوش ادا آورناد و امسالمه در ماورد او نازد رساوش
ادا پادرمیانی هرد .پیامبر به امسلمه فرمود هه ای امسلمه این حدی از حادوداهلل اسات
هه ضایع نمی گردد .سچس رسوش ادا دست هنیاز را قهاع نماود .شایخ صادوی نیاز از
ن فِای حَا ٍّد»
پیامبر نقل هرده اسات هاه فرماودهاناد ...« :لَاا شَافَا َال َه َو لَاا َهفَالَا َه َو لَاا َیمِای َ
(صدوی1413 ،ی.)74/4 :
ی ی دیگر از اح ام متضمن اساتقالش قاضای در فقاه اساالمی ،لازوم القاد و یات
القضاء است .در فقه اسالمی اسبابی مانند جنون ،مرگ و فساق بارای الازش قاضای بیاان
گردیده است ،ولی هیچگاه قاضی را بدون وجود این اسباب نمیتاوان الازش هارد .لاذا
بقای قضاوت دائر مدار وجود شارایط آن باوده و از باین رفاتن ایان شارایط اسات هاه
میتواند موجب سلب مقام قضاوت از وی شود .باه اصاهالح ،القاد و یات قضاا زم
است و بی جهت نباید قاضی را الزش نمود .آری اگار مصالحتی واقعای و الماومی  -ناه
مصلحت گروه یا شخ

ااصی  -مقتضی الزش قاضی باشاد ،ایان ام اان وجاود دارد.

میالی هه در فقه آمده است این است هه اگر قاضی در م انی منصوب شاود و پاس از
آن معلوم گردد هه دیگری از او برای قضاوت شایستهتر است میتاوان قاضای را الازش
هرد و شخ

شایستهتر را نصب نمود (صیمری .)219/4 :1420،ل ن به تصاریح فقهاا،

الزش قاضی بدون جهت ،جایز نیست .به همین دلیال ،باه هماین دلیال ،محقاق حلای در
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البارتی هوتاه ولی جامع میگوید« :و هل یجوز ان یعزش اقتراحاو؟ الوجاه  ،نّ و یتاه
استقرت شرالاو فال تزوش تشهیا» (محقق حلی.)63/4 :1408 ،
در این باره استد ش شده است هه قضا یک و یت شرالی بوده هه جز باا الاروض
آن چه منافات با شرایط آن دارد ،از باین نمایرود .از هرفای ،القاد و یات قضاا بارای
مصلحت مسلمانان صورت گرفته است .لذا با وجود درست ار بودن قاضی نمایتاوان او
را معزوش ساات ،چراهه این یک هار بیهوده است.
همه این اح اام در هناار قواالاد و اح اام بسایاری لازوم حفاظ اساتقالش قاضای را
یادآور شده و تاهید میهند هه واجب و زم است قاضی از همه جهت استقالش هافی
برای رسیدگی به دالاوی را داشته باشد .چنین واجبی در دوره ما بایتردیاد متوقاف باه
استقالش قوّه قضائیه و سازمان مستقل آن از قوّه مجریه است و باه ایان ترتیاب مایتاوان
ادالا نمود هه استقالش قوّه قضائیه یک مقدمه واجب است .حاش هه مقدمه واجاب شاد،
اود نیز وجوب شرالی  -بر هبق برای مبانی -و یاا اقال وجاوب القلای  -بار اسااس
مبانی برای دیگر از اصولیان  -اواهد داشت .برای توضیح ایان مقادّمیت بایاد گفات
تنها زمانی میتوان از استقالش قاضی سخن گفت هه پیر از آن استقالش قوّه قضاائیه را
پذیرفته و در المل اجرا هرده باشیم .در غیر این صاورت ،اساتقالش قضاات در معارض
نقض بوده و مم ن است مورد ادشه قرار گیرد چراهه چنین وضعیتی منجارّ باه نفاوذ
گسترده قوّه مجریه بر دستگاه قضائی شده و این نفوذ استقاللی برای قاضای بااقی نمای
گذارد .در مقابل استقالش سااتاری و اداری قوّه قضائیه مایتواناد در اادمت اساتقالش
قاضی قرار گیرد .زیرا در قوّه قضائیه سلسله مراتب هولی وجود نداشته و قاضای تحات
امر مقام با تر از اود نبوده و تصامیماتر هاامال مساتقل اسات باه گوناهای هاه حتای
رئیس حوزه قضاائی نیاز ریاسات اداری دارد و ناه ریاسات قضاائی و حاق داالات در
تصمیمات قاضی برای هیچ س حتی رئیس قوّه قضائیه وجود ندارد .بناابراین از هریاق
مقدمیت استقالش قوّه قضاائیه بارای مهلاوب نهاایی هاه اساتقالش قاضای در تصامیمات
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قضائی باشد ،می توان لازوم شارالی اساتقالش قاوّه قضاائیه را در دوره حاهمیّات نظریاه
تف یک قوا به اابات رساند.
به هر ترتیب میتوان چنین ادالا هرد هه گرچه نظریه تف یاک قاوا و اساتقالش قاوّه
قضائی امری نوپدید است و موضو ح م فقهی به صراحت قارار نگرفتاه ،ل ان اصال
استقالش قضائی در شر مقدس اسالمی مورد تاهیاد باوده اسات و اساالم در ایان بااره
بدون آن ه به فرم و ش ل پردااته باشد ،به محتوا اشاره هرده و این اصال را باه الناوان
اصوش قضائی تشریع نموده است .در نتیجه ،این اصل باید در هر زماان در شا ل و فارم
متناسب با آن دوره تحقق یابد و در زمان ما نیز در گرو استقالش قوّه قضائی در سااحت
اداری و سااتاری است.

نتیجه گیری
در این پژوهر نشان داده شد هه امنیّات قضاائی در گارو تحقاق اساتقالش ساازمان
قضائی یا استقالش قوّه قضائیه در نظریه تف یک قوا است .استقالش قوّه قضائیه گرچاه باه
معنای ااص آن دستاورد نظریه تف یک قوا بوده است ،ل ن امر قضا در تاریخ اسالمی
متناسب با ام انات سیاسی دورههای آغازین ،به تدریج چهرهای مستقلّ به اود گرفت
و در آغاز ح ومت الباسایان ساازمان شابه مساتقل قضاائی هاه البتاه از قاوای اجرایای
دستگاه االفت به شمار می رفت در قالب نهااد قاضای القضاات هاه باه الازش و نصاب
قضات و یات اسالمی اقدام مینمود ش ل گرفت .از نقهه نظر فقهای نیاز بایاد گفات
اصل استقالش قضائی به النوان ی ی از اصوش حاهم بار دادرسای اساالمی ماورد تأهیاد
شر بوده و شریعت بر حدّ االالی آن از تاهید هرده است .بنابراین گرچه استقالش قاوّه
قضائیه به النوان امره نظریه تف یک قوا از امور مستحداه بوده و نظریاهای مادرن اسات
ل ن می توان ادّالا هرد هه از نظر شر  ،امروز استقالش قوّه قضائی مهلاوب و ضاروری
است .در واقع باید گفت شریعت در این باره آگاهانه بر محتوا تاهید هرده و فرم را باه
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اقتضائات زمان وانهاده است .بنابراین اصل استقالش قضائی هه در شریعت تشاریع شاده
است ،چون امروزه منوط و متوقّف بر اساتقالش ساااتاری و اداری قاوّه قضاائیه اسات،
مشرو و مهلوب شرالی است و باید در تحقق آن به بهترین ش ل هوشید.
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