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 های ذیل توجه کنید: و جواب به پرسشها 

 :پرسشهایکم. 

امور قضایی پوشیده نیست که عدالت شهود، فرماندهان و مأموران پاسگاه و کارشناسان به شنایان آبر 

به پذیرش و قبول نموده است. بنا به مراتب  همیشه قابلیت احراز ندارد. اما قانون قاضی را مکلف

ها استفاده کرد  و در پاسخ فرمایید که عمال بتوان از آن ایبه گونهفوق خواهشمندم به سواالت ذیل 

 آن دنیا نیاز به آن احتجاج نمود: 

 ها را جرحآن ،مدعی علیهت و آیا همین اندازه که مدعی یا ( طریق احراز عدالت شهود چگونه اسالف

 کند؟نکرده کفایت می

بایست مستند حکم قرار گیرد آیا باشد و می( طبق قانون، گزارش ضابطین قوه قضاییه حجت میب

توان جز گزارش مقامات انتظامی بعنوان ضابط موجود نباشد میه در مواردی که هیچ دلیل دیگری ب

در حکم ندارد از چه  حکم صادر نمود؟ و اگر گزارش معنونه حجت شرعی جهت مستند قرار گرفتن

 توان از آن استفاده نمود؟بابی می

( اگر قاضی محکمه بنا بر ظاهر پرونده )شهود، دالئل و مدارک موجود( حکمی را صادر نماید و آن ج

الذمة است یا ضامن؟ به عبارت دیگر در داستان معروف خالف واقع باشد آیا ایشان بریء ،حکم

یهودی که در نزد قاضی حاضر شد، لیکن به علت عدم وجود حضرت علی علیه السالم و آن مرد 

 الذمة است؟حق به جانب فرد یهودی داده شد آیا آن قاضی بریء ،شاهد 

 

 2هادوم. پاسخ

: معیار حسن  ظاهر است که کاشف از ملکه باطن باشد و همین اندازه که افراد معاشر با او (الف»

است. ضمنا ممکن است از شهادت مامورین به اضافه عدم ایم کافی بگویند: خالف شرع از او ندیده

 تواند معیار قضاوت باشد. نفی متهمین برای قاضی علم حاصل شود و آن می

 ( از جواب باال معلوم شد. ب

ولی ضمانت او از وت کند و کشف خالف شود ضامن است ( در صورتی که قاضی طبق موازین قضاج

 3«.شودالمال پرداخت میبیت

 

 پردازیم. های فوق میادامه به نقد پاسخما در 

 بیان مساله

 

                                                           
 .582ص  . عطف بر  1

 .از آیت الله مکارم شیرازی.  2

 .8888سوال گنجینه استفتائات قضایی. 3
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مساله مورد نظر به چند شکل قابل طرح است. گاه در شکل سنتی آن و در سیستم قضایی آزاد )که 

شود: اگر قاضی نسبت به عدالت نیست( مطرح و گفته میاز نهاد یا قانونی پیروی قاضی مجبور به 

در  شهود، شک دارد، چه باید بکند؟ مساله به این شکل، در متون کهن و متاخر فقهی وجود  دارد و 

  اطراف آن گفتگو شده است. 

شود که در پرسش پیش های حاکم امروز بر امر قضا مطرح میگاه در شکل نوین و با توجه به سیستم

شکل اول، قاضی، قانونی نقل شده، مالحظه نمودید و تفاوت اساسی آن با شکل اول این است که در 

بر قبول فرایند و برایند تشکیل پرونده قضایی ندارد لکن در شکل دوم آن مجبور به قبول  الزام کننده

 در  ماع شرایطتجعالم به ا ،مسئول قضاییباید فرض را اینگونه قرار داد که است. در ادامه شکل دوم 

 ست. نیاقرار ثبت شده در پرونده و...  یا در  ضابطین قضایی،و ، شهود 

 تتبع

 گفته شده )با تلخیص(:   شکل اولدر متون فقهی در پاسخ به پرسش مطرح شده در 

طرح و ان جهل االمرین بحث سقهما أان عرف فکم ان عرف عدالة الشاهدین حکم و الحا »

عنهما. و کذا لو عرف اسالمهما بل ایمانها ایضا و جهل عدالتهما توقف عن الحکم حتی 

 االسالم و االیمان یبحث عن ذلک فیتحقق له ما یبنی عل
ّ
یه من تعدیل )عدالة( او جرح ألن

حکم أو لیسا عدالة و ال طریقا شرعا للحکم بها علی وجه یتحقق ما شرط بها من طالق أو 

ائتمام أو غیر ذلک کما عرفت  الکالم فیه بما ال مزید علیه فی بحث الجماعة و قال الشیخ 

إما ألن االسالم أو االیمان مع عدم ظهور فی الخالف کما عن االسکافی و المفید: یحکم 

 4«.الفسق عدالة، أو ألنه یحکم بها بمجردهما أو... 

که طبیعتا به دلیل موافقت آن با اقتضای صناعت مورد قبول دیگران نیز   -ای که از متن فوق نکته

 دو مطلب است:  - آیداست به دست می

  ر شاهد، به داوری بپردازد. شرایط دماع تجتواند بدون اقاضی، به هیچ وجه نمی .1

 است به فحص بپردازد.  5با فرض شک موظف .5

قابل توجه این که اگر به اقتضای برخی فتاوا در شاهد به مثل صرف اسالم یا ایمان در شاهد، اکتفا 

مثل عدالت و فرض  شود نه از باب تنزل از خط قرمزی است که بیان شد، بلکه از باب توسعه در می

خواهند قاضی را مجاز به داوری نمایند اال واضح است که صاحبان آن فتاوا نمی و جمع شرایط است 

شاهد فاقد شرط الزم شرعی است. ضمنا آن چه  ،ایشانکه به حسب ضوابط مقبول نزد   در فرضی

های حاضر در اطراف قضا، مثل اقرار نیز مطرح پدیدهدر جهل به عدالت مطرح شد، نسبت به بقیه 

 عتقد باشد اقرار از سر اغراء یا اجبار گرفته شده است(. است )مثال قاضی م

                                                           
 .111و118، ص08، ججواهر الکالم.متن شرائع با آمیخت به متن  4
 . از باب تحصیل مقدمه واجب و امتثال آن.  5


