 )DOI(:10.22106/JLJ.2021.538393.4391شناسۀ دیجیتال
ٔ
مقاله پژوهشی ،دورۀ  ،86شمارۀ  ،118تابستان  ،1401صفحات  49تا 74
تاریخ دریافت - 1400/06/15 :تاریخ پذیرش1400/07/05 :

قاضی فضیلتمند؛ سهم فضیلتگرایی در نظریۀ قضاوت
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مهدی سمائی ،محمدجعفر حبیبزاده ،رحیم نوبهار
چکیده

قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در ِاعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره

میبرند .با توجه به این قدرت و آزادی عمل ،شخصیت قاضی و منش اخالقی او اهمیت دارد .بهویژه
«چیستی قانون» کماهمیتتر نیست .اگر قانون در دست
«کیستی قاضی» از
در پروندههای دشوار،
ِ
ِ

قاضی فضیلتمند باشد ،محتملتر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و
ِ
انصاف میل کند .به همین دلیل ،رویکرد فضیلتگرا به قضاوت اهمیت مییابد و مهم است که

سرنوشت مردم به دست قضات فضیلتمند سپرده شود .مهمترین فضیلتهای قضایی عبارتند از:
قانونمندی ،فهم و دانش حقوقی ،عقل و ادراک قضایی ،شجاعت ،خویشتنداری ،تواضع ،بیطرفی،
استقالل ،فسادناپذیری ،مهارت قضایی ،عدالت و شفقت .رویکرد فضیلتگرا به قضاوت با سنت
فقه شیعی هم سازگاری دارد و میتوان گفتوگو یی غنی میان فضیلتگرایی مدرن و سنت فقهی برقرار
کرد .هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزشهای برابریطلبانۀ مدرن نمیخوانند و
در نظام حقوقی مدرن کاربستپذیر نیستند .در مقالۀ پیشرو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد
فضیلتگرا ،کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده میشود .مقاله با روشی هنجاری نشان
کیفی فضیلتگرایانه به غنای نظریۀ گزینش قضایی میانجامد .با
میدهد که استفاده از معیارهای ِ
 .1این مقاله برگرفته از رسالۀ دورۀ دکتری تخصصی نو یسندۀ اول تحت عنوان «جدال قانونگرایی و عدالتطلبی در
تجربۀ زیستۀ قضات کیفری ایران» با راهنمایی آقای دکتر محمدجعفر حبیبزاده و مشاورۀ آقای دکتر رحیم نوبهار و
آقای دکتر محمد فرجیها در دانشگاه تربیتمدرس است.
 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
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وجود این اگر ساختار و تشکیالت هیئتهای گزینش قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و
ِ
کیفی فضیلتگرایانه
داوطلبان بر اساس رویههای غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند ،معیارهای ِ
فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم میکنند .در مقابل ،اگر هیئتهای گزینش قضایی از ساختار
و تشکیالت دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویههای شفاف و منصفانه عمل کنند ،از امکان
سوءاستفاده به مراتب کاسته میشود.
واژگان کلیدی :نظریۀ قضاوت ،فضیلتهای قضایی ،اجتهاد حقوقی ،گزینش قضایی
مقدمه

قدرت قضات ،به شمشیر دولبه شبیه است؛ از یکسو میتواند ستمگران را پاسخگو سازد و
دریچه ای به روی عدالت و انصاف بگشاید و از سوی دیگر ممکن است بر سر مظلومان فرود آید و
خودکامگی قضایی بینجامد .داستانی جذاب ـ اما ساختگی ـ که دربارۀ فردریش کبیر نقل شده
به
ِ

است ،جلوههای عدالتطلبانۀ قدرت قضایی را به خوبی نشان میدهد .پادشاه که از صدای

گوشخراش آسیاب بادی در نزدیکی اقامتگاه تابستانی خود رنجیده بود ،خواست سهم آسیابان را
بخرد .آسیابان به سرعت پیشنهاد پادشاه را رد کرد .فردریش کبیر به تهدید متوسل میشود« :نمیدانی
که میتوانم همۀ قدرت خود را به کار گیرم و آسیاب تو را به رایگان تصاحب کنم؟» .آسیابان پاسخ
میدهد« :با کمال احترام ،اعلیحضرت میتوانست چنین کند اگر قضات برلین نبودند»
( .)Vanberg, 2008: 99طبق این داستان ،قدرت قاضیان چنان بود که میتوانستند از آسیابان در برابر
ظلم شاه محافظت کنند .در مقابل ،میتوان انبوهی از ماجراهای ناخوشایند ـ اما واقعی ـ را دربارۀ
سویههای سرکوبگرانه ،خودسرانه و ظالمانۀ قدرت قضایی نیز روایت کرد.
بسته به شرایط ،ممکن است قدرت قضایی به عدالتجویی یا استبداد و خودسری میل کند.
قدرت قضات به افزایش خودکامگی قضایی بینجامد و در
امکان دارد در شرایط «الف» ،افزایش
ِ

شرایط «ب» ،قدرت قضایی به سمت عدالت و انصاف بگراید .پس باید فهمی زمینهمند از این شرایط

به دست آورد .در نتیجه ،این پرسش بهطور طبیعی مطرح میشود که تحت چه شرایطی ،افزایش
قدرت قضایی بر خودکامگی و استبداد قضات میافزاید؟ در مقابل ،تحت چه شرایطی ،این قدرت
بر موارد آرای قضایی عادالنه و منصفانه اضافه میکند؟ برای پاسخ به این پرسشهای مهم میتوان
ً
از مطالعات سیاسی ،جامعهشناختی ،تاریخی و حقوقی بهره گرفت .مقالۀ پیشرو صرفا دربارۀ یکی
کیستی قاضی»
از شرایط ظهور «قدرت قضایی عادالنه» میاندیشد .مدعای مقاله این است که «
ِ

چیستی قانون» کم اهمیتتر نیست .اگر قدرت قضایی به دست
اهمیت دارد و حتی در مواردی از «
ِ

«قاضی فضیلتمند» بیافتد ،محتملتر است که به سمت عدالت و انصاف جهت بگیرد .همین نکته
ِ
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باعث اهمیت رویکرد فضیلتگرا به قضاوت میشود .مقاله به تفصیل دربارۀ امکانها و قابلیتهای
این رویکرد تأمل میکند .امکان تصدی منصب قضا توسط قضات فضیلتمند به سرشت نظام
سیاسی ربط دارد .نظامهای اقتدارگرا« ،وفاداری سیاسی» را از «فضیلتهای قضایی» مهمتر میدانند
و «قاضی وفادار» را بر «قاضی فضیلتمند» ترجیح میدهند .با وجود این ،مقالۀ پیشرو جز در حد
ضرورت به شرایط سیاسی نمیپردازد 1.از حیث روششناختی مقاله در قلمرو پژوهش هنجاری
اخالق فضیلتگرا بهره میگیرد.
میگنجد و از روش فلسفی در
ِ

مقاله این مسیر را دنبال میکند :ابتدا ویژگیهای «حقوق فضیلتگرا» معرفی میشود تا شرایط

برای آشنایی با «رویکرد فضیلتگرا به قضاوت» مهیا شود .ضمن بحث از این رو یکرد ،فهرستی از
«فضیلتهای قضایی» به دست میدهیم و سازگاری فقه شیعه با فضیلتگرایی را میسنجیم .در
پایان ،کاربست رویکرد فضیلتگرا در «گزینش قضایی» بررسی میشود.
 .1حقوق فضیلتگرا

برای آشنایی با «حقوق فضیلتگرا» الزم است ابتدا شناختی از اخالق فضیلتگرا به دست
آوریم ،زیرا فضیلتگرایی در حقوق از فلسفۀ اخالق الهام گرفته است .در اخالق هنجاری 2سه
مکتب مهم وجود دارد .این سه مکتب ،بدون ترتیب تاریخی ،عبارتند از :اخالق پیامدگرا ،3اخالق
وظیفهگرا ،4و اخالق فضیلتگرا .5مدعای اصلی اخالق پیامدگرا این است که ویژگیهای هنجاری،
ً
مانند خوبی و وظیفه ،صرفا به چگونگی پیامدها بستگی دارد و درستی یا نادرستی رفتار تنها به این
وابسته است که در قیاس با هر رفتار دیگری که فرد میتوانست صورت دهد ،پیامدهای خوب داشته
باشد ( .)Wood, 2020: 69یکی از مصادیق مهم اخالق پیامدگرا ،فایدهگرایی 6است که نظریهپردازان
مهمی مانند جرمی بنتام و جان استوارت میل دارد .به نظر فایدهگرایان کالسیک ،رفتار ما تنها در
صورتی درست است که در کل بیشترین میزان شادی را رقم بزند (.)Sinnott-Armstrong, 2019
وظیفهگرایان این مدعای پیامدگرایی را رد میکنند که رفتار درست از حیث اخالقی بر اساس
پیامدهای خوب سنجیده میشود .در عوض ،به نظر آنان رفتار انسانها وقتی درست است که خود
درستی اخالقی در گرو پیامدها نیست و
آن رفتار مطابق با وظیفۀ اخالقی 7باشد .طبق این رویکرد،
ِ
 .1در رسالهای که مقاله از آن برگرفته شده به تفصیل به این موضوع پرداخته شده است.

2. normative ethics
3. consequentialism
4. deontological ethics
5. virtue ethics
6. utilitarianism
7. ethical duty
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به پیروی از اصول و قواعد اخالقی ـ مانند وفای به عهد و صداقت ـ بستگی دارد ( Alexander and

 .)Moore, 2016ایمانوئل کانت ،فیلسوف برجستۀ عصر روشنگری ،چهرۀ مهم وظیفهگرایی است.
در اخالق فضیلتگرا نه رعایت وظایف اخالقی محوریت دارد و نه اخالقیبودن بر اساس پیامدها
سنجیده میشود .فضیلتگرایی بر شخصیت اخالقی تمرکز میکند (اسلوت )164 :1392 ،و
رفتاری را درست میشمرد که شخص فضیلتمند به آن مبادرت ورزیده باشد .برخی از
فضیلتگرایان نیز ترجیح میدهند بهجای تعبیر «رفتار درست» از تعابیر فضیلتمدار مانند رفتار
صادقانه ،عادالنه یا شجاعانه استفاده کنند و بهجای «رفتار نادرست» از رفتار غیرصادقانه ،نامنصفانه
یا بزدالنه سخن بگویند (.)Van Zyl, 2019: 24
در دوران مدرن ،بهویژه از عصر روشنگری به این سو ،دو مکتب وظیفهگرایی و پیامدگرایی بر
فضای فکری سیطره داشتند تا اینکه در اواخر دهۀ  1950مکتب فضیلتگرا ظهور کرد .در سال
 1958الیزابت آنسکوم مقالۀ دورانساز «فلسفۀ اخالق مدرن» را منتشر کرد ( Anscombe, 1958:

 .)1-19او نشان داد که دو مکتب رایج در پرداختن به بسیاری از مسائل مهم ـ مانند فضیلت و رذیلت،
انگیزه ،شخصیت اخالقی ،آموزش اخالق و دوستی ـ ناکام ماندهاند .به این ترتیب ،اخالق
فضیلتگرا به شکل رقیبی جدی برای دو مکتب دیگر درآمد ( .)Van Zyl, 2019: 22-25نکتۀ مهم
اینکه اخالق فضیلتگرا در مشرق و همچنین یونان باستان تاریخی طوالنی دارد و فلسفۀ اخالق
فیلسوفانی مانند افالطون و ارسطو در قلمرو آن میگنجد (.)Besser-Jones and Slote, 2015: xxi
فضیلتگرایی در دوران میانه ـ برای مثال در آثار آکوئیناس ـ همچنان چیرگی داشت تا اینکه در دوران
مدرن و بهویژه در عصر روشنگری کنار گذاشته شد .بنابراین کار آنسکوم و دیگر فیلسوفان فضیلتگرا
در واقع بازکشف فضیلتگرایی است .با وجود این ،خوانش مدرن از

فضیلتگرایی ،برابریطلبانه1

است و برای مثال اینگونه نیست که همچون یونانیان باستان زنان را کمتر از مردان بشمرد.
فضیلتگرایی پس از طرح در قلمرو فلسفۀ اخالق معاصر به دیگر حیطهها راه یافت .در
ْ
معرفتشناسی ،با اقتباس از اخالق فضیلت نظریههای فضیلتمحور دربارۀ شناخت پرورانده شد .در
دهههای اخیر ،فضیلتگرایی به اندیشۀ حقوقی نیز راه یافته است و در کنار اخالق فضیلتگرا و
معرفتشناسی فضیلتگرا 2اکنون میتوانیم از حقوق فضیلتگرا نیز سخن بگوییم .حقوق فضیلتگرا
یافتههای اخالق و معرفتشناسی فضیلتگرا را در قلمرو مسائل حقوقی به کار میبرد و میکوشد هم
مسائل جدیدی در حیطۀ حقوق طرح کند و هم بینشهایی نو دربارۀ مسائل قدیمی پیش بگذارد .در
1. egalitarian
2. virtue epistemology
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این مدت کوتاه حقوق فضیلتگرا چنان شکوفا شده که از «گشت فضیلتگرایانه »1در معرفت حقوقی
سخن گفته میشود ( .)Farrelly and Solum; 2008:1- 2این شکوفایی از این نیز مایه میگیرد که
سنتی وظیفهگرا و پیامدگرا نتوانستهاند به خوبی به طیف مهمی از مسائل بپردازند.
رویکردهای ِ

نوشتههای مهمی دربارۀ رویکرد فضیلتگرایانه به مسائل مختلف حقوقی در دست است .برای

مثال ،یافتههای رویکرد فضیلتگرا دربارۀ نظریۀ تقنین و مسئولیت جنایی قابلتوجه است .یکی از
بحثهای مهم فضیلتگرایانه دربارۀ مسائل حقوقی به نظریۀ قضاوت ربط دارد که در ادامه به بررسی
آن میپردازیم.
 .2رویکرد فضیلتگرا به نظریۀ قضاوت

گفتیم که اخالق وظیفهگرا برای داوری اخالقی به خود عمل توجه میکند ،اخالق پیامدگرا آثار و
ایی اخالقی فضیلتها یا رذیلتهای کنندۀ عمل
نتایج عمل را در مرکز توجه قرار میدهد و فضیلتگر ِ

(عامل) را در نظر میگیرد .میتوان همین سه موضع را به نظریۀ قضاوت منتقل کرد و از سه رویکرد
ایی
وظیفهگرا ،پیامدگرا و فضیلتگرا به قضاوت سخن گفت .در این صورت ،سه رویکرد وظیفهگر ِ
قضایی ،پیامدگرایی قضایی و فضیلتگرایی قضایی به دست میآید .رویکرد وظیفهگرا بر مطابقت رأی
با قانون تمرکز میکند .برخی از مهمترین فیلسوفان حقوق در قرن بیستم همچون هربرت هارت را در
کل میتوان هوادار وظیفهگرایی قضایی شمرد ( .)Farrelly and Solum, 2008: 4رویکرد پیامدگرا به
اقتصادی حقوق» در مقولۀ
آثار و نتایج رأی محوریت میدهد .رویکرد «حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل
ِ

پیامدگرایی حقوقی میگنجد و ریچارد پازنر چهرۀ مهم این رویکرد است .در مقابل دو رویکرد پیشین،
رویکرد فضیلتگرا اهمیت فضیلتها یا رذیلتهای قضایی و منش اخالقی قاضیان را برجسته میکند.
الرنس سولوم و آمالیا آمایا از چهرههای مطرح در فضیلتگرایی حقوقیاند.
قضایی عادالنه
رویکرد فضیلتگرا به نظریۀ قضاوت میتواند به سهم خود شرایط را برای قدرت
ِ

مهیا کند .در این قسمت به نفع این مدعا استدالل میکنیم .استدالل ما سه مقدمه دارد .از این سه
ً
مقدمه ،نتیجۀ استدالل منطقا به دست میآید.
مقدمۀ اول ناظر بر «قدرت قضایی »2است .در دولتهای مدرن ،قاضیان قدرتی چشمگیر دارند.
ً
در سطح حقوق اساسی ،اصوال دموکراسی در دهههای اخیر از حاکمیت مجلس قانونگذاری به
سمت حکمرانی قضایی3حرکت کرده است و نوعی «قاضیساالری »4پدید آمده که در آن قاضیان
1. aretaic turn
2. judicial power
3. judicial governance
4. Juristocracy
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در مواردی حتی قدرت دارند مصوبات نمایندگان مردم در مجلس را بهدلیل مغایرت با قانون اساسی
قدرت قضایی کمتر در تاریخ نظیر دارد .در قلمرو
ابطال کنند ( .)Hirschl, 2009: 129-165این
ِ
حقوق اداری ،قضات میتوانند سیاستگذاری دولتی را بیاثر سازند .در دعاوی خصوصی ،قاضیان

قادرند امور مالی و خانوادگی مردم را بهطور الزامآور تنظیم کنند .شاید چشمگیرتر از همه ،قدرت
قضات کیفری است .برای فهم این قدرت ،اشاره به نظریۀ ماکس وبر دربارۀ دولت مفید به نظر
اساسی «دولت» ـ به معنای عام ـ ادعای قدرت انحصاری در استفاده از
میرسد .از نظر وبر ویژگی
ِ
(2019: 135-138

 .)Weber,در دولت مدرن

خشونت مشروع فیزیکی در قلمرویی معین است
ً
پذیرفته شده که اجرای خشونت دولتی اصوال در صورتی موجه و مشروع است که توسط مقام قضایی
ً
اجازه داده شود .به عبارت دیگر ،اصوال نه رهبر سیاسی و نه رئیس دولت و نه هیچ مقام یا شخص
دیگری ُمجاز نیستند بدون اجازۀ قاضی به خشونت مبادرت ورزند 1.قضات کیفری «قدرت» دارند

ِاعمال خشونت بر مردم را اجازه دهند .برای مثال ،در ایران قاضی کیفری بسته به موارد میتواند اجازه
دهد جان مردم را بستانند ،آزادی آنان را برای مدتی حتی طوالنی سلب کنند ،بر آنان تازیانه بزنند،

در مواردی اعضای بدن مردم را قطع کنند و اموال آنها را به واسطۀ مصادره یا جزای نقدی بگیرند.
این «قدرت قانونی» ،در مقامات دیگر نظیر ندارد .بنابراین مقدمۀ اول این است که قاضیان از
«قدرتی» چشمگیر برخوردارند.
مقدمۀ دوم به «آزادی عمل »2قاضیان ربط دارد .قاضی عالوه بر «قدرت» ،در موارد مهمی ،از آزادی
عمل نیز بهره میبرد .فارغ از بحثهای نظری مفصل ،مراد از آزادی عمل قاضی این است که دستکم
دو گزینۀ ممکن و معتبر پیش روی او باشد ،قانون هیچیک از گزینهها را بر دیگری برتر نشمرد و انتخاب
را به قاضی بسپرد ( .)Etcheverry, 2018: 19از نظر هربرت هارت نیز قاضی هنگامی از آزادی عمل
بهره میبرد که ُمجاز باشد انتخابی صورت دهد که محتوای آن پیشتر توسط قانون تعیین نشده است،
اگرچه شاید مؤلفههایی که در تصمیمگیری باید مدنظر قرار گیرد قابلشناسایی باشد ( Hart, 2013:

 .1در مواردی ،مثل جرایم مشهود ،دیگر مقامات نیز مجازند تحت شرایطی به زور متوسل شوند .در این موارد نیز نظریۀ
مدرن میکوشد تا حد ممکن استفاده از زور را تحت نظارت قضایی درآورد.
انگلیسی « »discretionبرگزیدهاند .مهمترین
 .2نویسندگان فارسیزبان تاکنون معادلهای مختلفی برای واژۀ
ِ
معادلها عبارتند از :صالحدید ،صوابدید ،صالحیت اختیاری و آزادی عمل .از حیث ریشهشناسی ،سه معادل اول
دقیقتر به نظر میرسند .با وجود این ،بحث ما دربارۀ مفهومی است که رونالد دورکین آن را strong discretion

مینامد ،و اساس  strong discretionعبارت است از «آزادی عمل» قاضی .لذا تعبیر «آزادی عمل» را به کار میبریم.
برای بحث دورکین ،نک.)Dworkin, 1977: 31-32( :
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ً
 .)661گاهی این آزادی عمل را صراحتا قانونگذار به قاضی داده است ،برای مثال جایی که قاضی
میتواند میان حداقل و حداکثر مجازات انتخاب کند .اما مورد مهمتر ،آزادی عمل ضمنی یا پنهان
قاضیان است ( .)Hart, 2013: 655در آزادی عمل ضمنی ،قانونگذار به امکان انتخاب از میان چند
ادی تصمیمگیری بهره میبرد .موارد
گزینۀ بدیل توسط قاضی تصریح نمیکند ،اما قاضی در عمل از آز ِ

آزادی عمل ضمنی را میتوان در دو مقوله گنجاند .مقولۀ اول ،به آزادی عمل قاضی در امور موضوعی

و احراز واقعیتهای پرونده ربط دارد .قاضی در ادلۀ اثبات ،ازجمله در ارزیابی ادله ،تعیین کفایت ادله،
عدم استماع دلیل به دستآمده از شیوۀ غیرقانونی ،در موارد مهمی میزان قابلتوجهی آزادی عمل دارد
ِ
( .)Gennaioli and Shleifer, 2006: 2مقولۀ دوم به آزادی عمل ضمنی قاضی در تفسیر قانون مربوط
است .در موارد مهمی یک قانون به شیوههای مختلف قابلتفسیر است و قاضی میتواند یکی از تفسیرها
را برتری دهد .زبان قانون ،به دالیل مختلف ،تفسیرپذیر است و در موارد مهمی نامتعین 1و غیرقطعی
زبان قانون ،تفسیر را
است یا به حد کافی تعین و قطعیت ندارد ( .)Leiter, 1995: 481-492فقدان
تعین ِ
ِ
ناگزیر میسازد .اما کدام تفسیر باید ترجیح داده شود؟ چطور میتوان تفسیر معتبر را از تفسیر نامعتبر
تفکیک کرد و تفسیر بهتر را از تفسیر بدتر بازشناخت؟ در یک کالم ،معیار تفسیر خوب چیست؟ این
ً
احتماال مهمترین پرسش نظریۀ تفسیر قانون است .مایکل روزنفلد در این مورد نوشته است« :تفسیر
قانون در بحران به سر میبرد» .بحران ناشی از چیست؟ از اینکه باور به وجود «معیاری عینی برای
دادن معانی واضح و متمایز به متن قانون» از دست رفته است (.)Rosenfeld, 1992: 152
نسبت ِ
واقعیت این است که قاضیان هم بهدلیل عدم تعین زبان قانون و هم بهدلیل عدم تعین روش تفسیر در

موارد مهمی از آزادی عمل بهره میبرند.
مقدمۀ سوم را میتوان اینگونه صورتبندی کرد :هرجا که با قدرت و آزادی عمل روبهرو
میشویم ،مهم است که این قدرت و آزادی عمل در دست چه کسی باشد .بهویژه در مواردی که
چیستی قانون
قاضیان در ِاعمال قدرت از آزادی عمل بهره میبرند ،کیستی قاضی اهمیت کمتری از
ِ

ندارد .به عبارت دیگر ،این نکته که «قانون در دست کیست؟» در مواردی بیاهمیتتر از این نیست

که «قانون چیست؟» .اگر قاضی فضیلتمند باشد ،محتملتر است که آزادی عمل و قدرت او به
عدالت و انصاف بینجامد .اگر قاضی از فضیلتها بهره نبرد ،محتملتر است که قدرت و آزادی عمل
او به استبداد قضایی یا آرای خودسرانه میل کند .نظیر این استدالل در فقه نیز به چشم میخورد.
َ
فقیهان تصریح کردهاند که چون قاضی بر «حقوق و اموال و اعراض» مردم «سلطه» دارد باید اوصاف

1. Indeterminate
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خاصی ازجمله عدالت در او محقق باشد (موسوی اردبیلی .)54 :1/1423 ،این توجه به اهمیت
فضیلتهای قضایی البته به هیچ روی به معنای بیتوجهی به سازوکارهای نهادی مانند استقالل و
شفافیت نیست.
از مقدمههای باال این نتیجه به دست میآید :اهمیت دارد که قاضی از فضیلتهای الزم برخوردار
باشد .بنابراین ،استدالل باال ما را به اهمیت قاضی فضیلتمند میرساند .از آنجا که «قاضی
فضیلتمند» 1همان قاضی بهرهمند از فضیلتهای قضایی است ،برای مفهومپردازی آن ناگزیریم
تصوری دقیق از «فضیلتهای قضایی» 2به دست آوریم.
 .3فضیلتهای قضایی

فضیلتها و رذیلتها گرایشهای تثبیتیافته به رفتار کردن به طریقی معیناند

( Van Zyl,

 .)2019: 23چه بسا بتوانیم با استفاده از واژههای سنت خودمان بهجای تعبیر «گرایش تثبیتیافته»
از واژۀ «ملکه» بهره ببریم .مراد از ملکه «هیئتی» است «که در جایگاه خود ثابت و راسخ باشد.
بعبارة اخری ،زوال آن هیئت از جایگاه خود دشوار بود و این لفظ در برابر حالت استعمال شود»
(لغتنامۀ دهخدا ،مدخل «ملکه» .برای مالحظه بحثی تفصیلی پیرامون چیستی ملکه همچنین نک:
انصاری .)25 :1414 ،بنابراین ،فضیلتها و رذیلتها بهمثابۀ «ملکه»های اخالقی« ،صفاتی»اند
که «در نفس رسوخ» یافتهاند .ما اشخاص فضیلتمند (صادق ،شجاع ،منصف ،مهربان ،سخاوتمند
و مانند اینها) را میستاییم و اشخاص دروغگو ،خودخواه ،نامهربان ،مغرور ،بزدل و مانند اینها را
نکوهش میکنیم .نظیر همین دربارۀ قاضیان نیز مصداق دارد.
بنا بر یک دستهبندی میان «فضیلتهای فکری »3و «فضیلتهای اخالقی »4تمایز میگذارند.
فضیلتهای فکری ،مانند استداللگرایی ،عدم تعصب و حقیقتطلبی ،کیفیاتی ذهنیاند که
شناخت واقعیت و شکوفایی فکری را ارتقا میدهند .فضیلتهای اخالقی ،مانند خویشتنداری،
صداقت و شجاعت ،به شکوفایی اخالقی ربط دارند .با وجود این ،تمایز مذکور بهرغم کارکردهای
عملیاش در دهههای اخیر به شدت به چالش کشیده شده است (زگزبسکی .)199 :1396 ،ما نیز
در فهرست «فضیلتهای قضایی» تمایزی میان جنبههای اخالقی و معرفتشناختی قائل نمیشویم.
در ادامه فهرستی از فضیلتهای قضایی پیش مینهیم و توضیحی اجمالی دربارۀ هر کدام به
دست میدهیم .آنگاه رویکرد فقهی به فضیلتهای قضایی را برمیرسیم.
1. virtuous judge
2. judicial virtue
3. intellectual virtues
4. moral virtues

قاضی فضیلتمند؛ سهم فضیلتگرایی در نظر یۀ قضاوت  /سمائی و حبیبزاده و نوبهار

57

 .3-1فهرست فضیلتهای قضایی

در این قسمت به شرح برخی از فضیلتهای مهم بسنده میکنیم .به هیچ روی ادعا نمیشود که
این فهرست تاموتمام است .فضیلتهای مهم دیگر که در کار قضایی اهمیت دارند عبارتند از :فهم
قضایی ،1شفقت ،دانش حقوقی ،بیطرفی ،2استقالل ،3فسادناپذیری ،4تواضع قضایی و مهارت
قضایی.)Solum, 2005-A: 1368-1376( 5
 .3-1-1عقل قضایی ،ادراک قضایی و انصاف

«عقل قضایی »6اشاره به فضیلت فرونسیس 7ـ یا همان عقل عملی8ـ در نوشتههای ارسطو دارد.
در فلسفۀ ارسطو ،عقل عملی با جزئیات سروکار دارد و «متضمن نوعی شناخت به آن چیزی است
امر  ...غیرثابت متغیر نسبت دارد»
که باید اینجا و اکنون انجام گیرد؛ ازاینرو فرونسیس همواره با ِ ...

(ناظمی اردکانی و دیگران )67 :1398 ،و در نتیجه شخص را قادر میسازد در اوضاع و احوال خاص
خوب قضاوت کند .بر همین اساس ،عقل قضایی نیز ممکن میسازد قاضی با توجه به ویژگیهای
خاص پرونده تصمیم درست بگیرد و به رذیلت بدقضاوتی دچار نشود .به واسطۀ عقل قضایی ،او
قادر است غایات قضایی را دریابد و وسائل متناسب برای دستیابی به آن غایتها را بفهمد .برای
تطبیق حکم بر موضوع ،قاضی باید از فضیلت عقل قضایی بهره ببرد .حتی اگر در سطح نظری قانون
را بشناسد و در استدالل قوی باشد ،بدون بهرهمندی از عقل قضایی ـ بهعنوان یکی از مصادق عقل
عملی ـ قادر نیست جنبههای مهم پرونده را تشخیص دهد و خوب قضاوت کند ( Solum, 2003:

.)192-194; Solum, 1988: 1752-1754
در برخی متون بهجای واژۀ فلسفی «عقل قضایی» از اصطالح انضمامیتر «ادراک

قضایی»9

استفاده شده است .همان طور که ما با ادراک حسی جزئیات واقعیتها را در مییابیم ،قاضی نیز با
ادارک قضایی ویژگیهای خاص پرونده را به چنگ میآورد .ویژگیهای خاص پرونده از پیش
تعیینپذیر نیستند و قاضی فضیلتمند در هر مورد آنها را ادراک میکند .قاضی به واسطۀ ادارک
قضایی سویههای مهم و مرتبط واقعیت را میفهمد و تشخیص میدهد که چه چیز از منظر عدالت
1. judicial intelligence
2. impartiality
3. Independence
4. Incorruptibility
5. judicial skill
6. judicial wisdom
7. phronesis
8. practical wisdom
9. judicial perception
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ً
اهمیت دارد .همان گونه که با ادراک حسی در مییابیم آن شیء واقعا قرمز است ،با ادراک قضایی
ً
نیز میفهمیم این رفتار واقعا تبعیضآمیز یا ظالمانه است .در نتیجه ،قاضی بهرهمند از ادراک قضایی
میتواند جنبههای مهم پرونده را به فهم آورد و بهطور منصفانه پاسخ دهد (Van Domselaar, 27-

 31و خدابخشی.)123-129 :1400 ،
 .3-1-2شجاعت قضایی

شجاعت 1یکی از فضیلتهای اصلی هم برای زندگی خوب در سطح فردی و هم برای ایجاد
جامعۀ عادالنه است .ارسطو شجاعت را بهمثابۀ حد وسط دو رذیلت ترسویی و بیباکی تعریف کرده
است .شجاعت قضایی ،یکی از مصادیق شجاعت مدنی 2است و ممکن میسازد قاضی برای
دستیابی به عدالت بتواند شغل و شهرتش را به خطر بیندازد .قاضی شجاع وقتی عدالت اقتضا میکند
از صدور رأیی که مردمپسند یا قدرتپسند نباشد نمیهراسد .او به اقتضای عدالت میتواند در برابر
تهدیدها و فشارها بایستد و حتی در صورت لزوم فرصتهای شغلیاش را به خطر اندازد و از نقدهای
همکاران ،مردم و نظام سیاسی نمیهراسد

( Solum, 2005-A: 4-5; Solum, 2003: 190; Van

 .)Domselaar, 31-32با استفاده از نظریۀ حد وسط ارسطو میتوان گفت که قاضی شجاع عالوه بر
ترسویی از رذیلت بیباکی مدنی نیز میپرهیزد و بیدلیل شهرتش را قربانی نمیکند .او به اعتدال
میگراید و در ترس به افراط یا تفریط دچار نمیشود (.)Solum, 2003: 190
 .3-1-3خویشتنداری قضایی

خویشتنداری قضایی 3فضیلتی است که قاضی را از پاسخ افراطی به رانهها و نیازها و تمایالتش
باز میدارد و او را در مسیر درست حفظ میکند ( .)Van Domselaar, 32بهویژه محافظت در مقابل
خشم و غضب مهم است .همان طور که شجاعت به کنترل عاطفۀ ترس مربوط است ،خویشتنداری
نیز به کنترل خشم ربط دارد

(2005- A: 5; Solum, 2003: 191

 .)Solum,قاضی خویشتندار

نمی گذارد خشم افراطی بر او چیره شود .چیرگی خشم ،مخل قضاوت خوب است .البته اینگونه
نیست که قاضی فضیلتمند خشم را تجربه نکند .خشمگین نشدن در مواجهه با رذیلتها هم یک
رذیلت است .قاضی خویشندار بهگونهای متناسب از دیدن سوءرفتار و بیعدالتی به خشم میآید .او
در موقعیت مناسب و بنا بر دالیل مناسب خشمگین میشود و میتواند خشمش را بهگونهای عادالنه
1. Courage
2. Civic Courage

ً
مراد از «شجاعت مدنی» آن جنبه از شجاعت است که نه ناظر بر مقابله با خطرات جسمانی ـ مثال در جنگ ـ بلکه
مربوط به مخاطرات مدنی ـ مانند از دست دادن موقعیت شغلی ـ است.

3. judicial temperance
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بروز دهد ( .)Solum, 2005- A: 5در این مورد نیز مانند اغلب موارد ،رویکرد فضیلتگرا میتواند
بسیار از روانشناسی بیاموزد .در روانشناسی شیوههای مهمی برای تنظیم عواطف ،از جمله خشم،
گری عواطفش بهره برد .این شیوهها در بافتار
پرورانده شده که قاضی میتواند از آنها برای تنظیم ِ

قضاوت نیز بحث شده است (.)Maroney and Gross, 2014: 142-151
 .3-1-4عدالت قاضی و قانونمندی

در سطح انتزاعی ،کسی تردید ندارد که قاضی ْ
خوب «عادل» است« .قضاوت و عدالت دو همزاد
ِ

تاریخیاند؛ از روزی که بشر خود را شناخته در پی این بوده که بداند عدالت چیست و همان عدالت
را در قضاوت رعایت کند» (کاتوزیان .)361 :1382 ،در آموزههای دینی و عرفی ایرانیان بر
همبستگی عدالت و قضاوت تأکید میشود .در ایاالت متحده نیز این دو مفهوم چنان بههمپیوستهاند
اللفظی «عدالت») مینامند .جالب اینکه
که قضات دیوان عالی را «( »Justiceبه معنای تحت
ِ

قرآنی «قسط» نیز با واژۀ «قاضی» همریشه باشد (اخوان طبسی و داوری،
احتمال داده شده واژۀ
ِ

 .)112-111 :1397به هر روی ،دو مفهومپردازی متفاوت از «عدالت» ممکن است« .عدالت در
لوای قانون» یا  justice under the lawرا میتوان از «عدالت ماورای قانون» یا

justice above the

 lawتفکیک کرد ( .)Wroblewski, 1992: 269در «عدالت در لوای قانون» مسئله این است که رأی
بودن خود قانون هم مسئله است.
دادگاه مطابق با قانون باشد .در «عدالت ماورای قانون» عادالنه ِ

مندی» قاضی ربط دارد .رسالت مهم قاضی در جامعه این
بنابراین ،معنای اول عدالت به «قانون ِ

است که قانون را ِاعمال کند ( .)Barak, 2006; x- xxiدر نتیجه ،قانونمندی یکی از فضیلتهای
قاضی شمرده میشود .اهمیت قانونمندی از اهمیت «حکومت قانون» مایه میگیرد .قرار است

«حکومت قانون» مانع شود که «ارادۀ خودسرانۀ انسانها» بر ما حکم براند ( Sellers and Stead,
ِ

سروری قانون و اینکه رفتار اشخاص از جمله مقامات و مأموران
 .)2014: 2-4حکومت قانون یعنی
ِ
دولتی و قضایی ،مبتنی بر قانون و تابع آن باشد (.)Murphy, 2005: 241

با وجود این ،فضیلت «قانونمندی» به ابهام دچار است .بسته به اینکه «قانون» را چگونه تعریف
کنیم ،روایتهای متفاوتی از «قانونمندی» به دست میآید .ارسطو برای اشاره به مفهوم قانون از واژۀ
«نوموس» 1استفاده میکند« .نوموس» دستکم از دو جهت مفهومی غنیتر از «قانون» نزد ماست.
ْ
جهت اول اینکه وقتی ارسطو میگوید شخص عادل «قانونمند» ( )nominosاست« ،به چنین
ً
شخصی رابطهای معین با قوانین ،هنجارها و عرفهای عموما پذیرفتهشده توسط اجتماع موجود را
ِ
1. Νόμος, nomos.
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ً
نسبت میدهد .عدالت صرفا به مصوبات نوشتهشدۀ قانونگذار اجتماع ربط ندارد ،بلکه به
مجموعهای گستردهتر از هنجارها مربوط است که بر اعضای آن اجتماع حاکم است»

( Kraut,

 .)2002: 105-106بنابراین« ،قانونمندی» به این معنا از رعایت قوانین موضوعه فراتر میرود و عرف
قاضی قانونمند (به معنای ارسطویی )nominos
و هنجارهای اجتماع را نیز شامل میشود .در نتیجه
ِ

عالوه بر قوانین نوشته به عرفها و هنجارهای مردم نیز وفادار است .جهت دوم اینکه از نظر ارسطو
در جامعهای که به کژکاری مبتالست و چنان بد است که قوانین آن به شکوفایی افراد نمیانجامد،
قانون (بهمثابۀ نوموس) وجود ندارد ( .)Solum, 2005-B: 23از این تحلیل چه بسا بتوان نتیجه گرفت
که فرمانهای حکمران شرور نیز قانون (نوموس) به شمار نمیآید .زیرا الزام و اعتبار نوموس بیش از
آنکه از حجیت مرجعی که آن را صادر کرده ناشی شده باشد از این واقعیت نشئت میگیرد که ...
افراد تحت سامان و نظم نوموس آن را  ...معتبر میدانند» (آذرافزا و صفری .)69 :1392 ،بنابراین،
زورآور حکمران باشد .این بینش ،از جهاتی با
نوموس مورد پذیرش همگانی است نه آنکه فرمان
ِ

یافتههای فیلسوفان تحلیلی حقوق نیز سازگار است .فرمانهای صادره از حکومت شرورِ ،قسمی
انی اقتدارگرایانه مانند رژیم هیتلر که سویهای شرارتآمیز دارد« ،حکومت قانون» نیست
حکمر ِ

قاضی گوش به فرمانی که در رژیم شرور و اقتدارگرا احکام
( .)Waldron, 2019: 1به این معنا،
ِ
حکمران را ِاعمال میکند« ،قاضی قانونمند» نیست.

بسته به اینکه مفهوم «قانونمندی» را مضیق یا موسع بفهمیم« ،عدالت ورای قانون» نیز معانی

متفاوتی مییابد .عدالت ورای قانون از این حیث بحثانگیز است که افراد در جامعۀ تکثرگرا
ً
ایدئولوژی سیاسی و فلسفۀ قضایی 1متفاوتی دارند و طبیعتا روایتهای متنوعی از «عدالت» به چشم
میخورد ( .)Solum, 2005-B: 16محافظهکاران آرای لیبرال را ناعادالنه میشمرند ،و لیبرالها آرای
محافظهکارانه را ناعادالنه به حساب میآورند .ازاینرو ،چه بسا به نظر برخی ،فضیلتی در این نهفته
باشد که به روایتی حداقلی از فضیلتهای قضایی بسنده کنیم .با وجود این ،اگر همچون الرنس
سولوم ،فیلسوف حقوق برجسته ،به روایت ارسطویی از قانونمندی گرایش یابیم ،به مفهومی معتدل
از «عدالت بهمثابۀ قانونمندی» میرسیم که عدالت را بهتبعیت از فرمان حاکم فرو نمیکاهد .بر این
اساس ،تصدیق میکنیم که عدالت ناظر به رابطۀ میان قاضی و جامعه است و قاضی عادل دغدغۀ
حقوق مردم دارد .در این مورد توسل به اصول حقوقی به قاضی کمک میکند عدالت را به فرمان
حاکم فرونکاهد (میرزایی.)314-312 :1400 ،

1. judicial philosophy
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 .3-2فضیلتهای قضایی در فقه

رویکرد فقهی به قضاوت ،از یکسو وظیفهگرایانه است و به نظر فقیهان قاضی وظیفه دارد طبق
حکم الهی به قضاوت بپردازد .بحث فقهی دربارۀ آیات قرآن ،ازجمله آیۀ  48سورۀ مائده 1،این وجه
از نگاه فقهی به قضاوت را روشن میسازد (صادقی تهرانی .)1385 ،اما از سوی دیگر ،اگر از منظر
فقه قضاوت بنگریم این نکتۀ مهم به چشم میآید که نگاه فقیهان به قضاوت سویههای
فضیلتگرا به ِ

پررنگ فضیلتگرایانه نیز دارد .برای این نکتۀ جالب ،شواهد استواری به چشم میخورد .در

کتابهای فقهی دربارۀ قضاوت ،همواره بر اهمیت «صفات قاضی» تأکید میشود (نجفی:1981 ،
40؛ حر عاملی18 :1397 ،؛ خوئی1391 ،؛ هادوی تهرانی :1385 ،بخش سوم) .برای فقیهان بسیار
اهمیت دارد که چه کسی بر مسند قضاوت مینشیند و میان مردم داوری میکند .به همین دلیل ،آنان
در کتاب قضا به دقت دربارۀ شرایط و صفات قاضی بحث میکنند و فضیلتهای الزم را
برمیشمرند .از آنجا که فضیلتگرایی در غرب و شرق تاریخی طوالنی دارد ،رویکرد فضیلتمحور
فقیهان به قضاوت عجیب نیست .با وجود این خواهیم دید که برخی «اوصاف قاضی» در فقه سنتی
با روایت «مدرن» از فضیلتگرایی سازگار نیست.
فقیهان دربارۀ شرایط و اوصاف قاضی اجماع ندارند .شرایط مهمی که در کتابهای فقهی به
چشم میخورد عبارتند از :بلوغ ،عقل ،مرد بودن ،اسالم ،ایمان (شیعه بودن) ،طهارت مولد ،عدالت،
رشد ،اجتهاد ،حافظۀ مناسب ،بینایی ،قدرت نوشتن ،و آگاهی و بصیرت قضایی (سنگلجی:1384 ،
46-47؛ هادوی تهرانی :1385 ،بخش سوم) 2.عالوه بر این موارد ،دالیل مهمی به نفع این مدعا
میتوان اقامه کرد که در فقه شیعه فضیلتهای «بیطرفی»« ،شجاعت» و «خویشتنداری» نیز مهم
محسوب میشوند .برای مثال ،دربارۀ «فضیلت خویشتنداری» چند نص مهم در دست است .شیخ
حر عاملی در بحث از «کراهت قضاوت در حالت غضب» با استناد به نصوص شرعی قضاوت
هنگام خشم را نکوهش میکند (حر عاملی .)156-157 :18/1397 ،نظیر همین بحث در
جواهرالکالم نیز به چشم میخورد (نجفی .)81-82 :40/1981 ،محقق اردبیلی از این نصوص
َ ْ َ ََّ َ َ َ
ْ .1
«فاحک ْم َبی َن ُه ْم ِب َما أن َزل الل ُه ۖ َوال ت ََّت ِب ْع أ ْه َو َاء ُه ْم».

َّ
«اعلمیت» ـ تحت
 .2شهید ثانی به قدرت حافظه تصریح نکرده است .آیتالله خمینی شرط «حافظه» و «بینایی» و
شرایطی ـ را «احوط» شمرده است .آیتالله خوئی به «طهارت مولد» تصریح نکرده است ،قدرت حافظه را «بنا به
جهتی» شرط دانسته و قدرت نوشتن و بینایی را شرط نمیداند .در میان این فقیهان تنها آیتالله خوئی به شرط «بصیرت
قضایی» تصریح کرده است .دربارۀ موارد باال ،نک :شهید ثانی67 :1410 ،؛ موسوی خمینی 84-85 :و خوئی-32 ،
.31
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نتیجه گرفته است که قاضی نباید در حال «اشتغال نفس» قضاوت کند (موسوی اردبیلی:2/1423 ،
 )283و نباید چنان دچار «انقباض» باشد که طرفین را از استدالل و اقامۀ دلیل باز دارد (موسوی
نرمی او نباید به ضعف برسد و محکم بودنش نباید به خشونت
اردبیلیِ .)284-285 :2/1423 ،

تبدیل شود و باید «متین»« ،صبور» و «عفیف» باشد (موسوی اردبیلی .)267 :2/1423 ،این نکتۀ

مهم فضا را برای استفاده از بحثهای جدید دربارۀ تنظیم عواطف مهیا میکند .در مورد
«فسادناپذیری» نیز عالوه بر شرط عدالت ،تصریح شده است که قاضی نباید «اهل طمع» باشد
(موسوی اردبیلی .)267 :2/1423 ،بحثهای فقیهانه دربارۀ حرمت اخذ رشوه نیز در این مورد
راهگشا میتواند باشد (سنگلجی .)95-103 :1384 ،در مورد بیطرفی قضایی ،نصوص مهمی
دربارۀ «رعایت مساوات» در دست داریم (حرعاملی .)158-159 :18/1397 ،بر اساس این
نصوص ،در فقه بحثهای مهمی دربارۀ بیطرفی در گرفته است (موسوی اردبیلی265 :2/1423 ،؛
هادوی تهرانی :1385 ،بخش سوم) .در مورد شجاعت ،فقیهان تصریح کردهاند که قاضی نباید از
«سرزنش و مؤاخذه» بهراسد (موسوی اردبیلی .)267 :2/1423 ،ابن ابیالحدید در شرح
نهج البالغه آورده که «سه چیز است که چون در قاضی باشد ،قاضی نیست ،اینکه نکوهش را خوش
نداشته باشد و ستایش را خوش داشته باشد و از عزل خود بترسد» (ابن ابیالحدید.)127 :8/1385 ،
قضایی مدرن پشتوانۀ فقهی نیز بیابیم.
بهطور کلی میتوانیم برای بسیاری از فضیلتهای
ِ

بهرغم موارد باال ،برخی از «صفتهایی» که فقیهان برای قضاوت الزم میشمرند در مقایسه با

روایت مدرن از فضیلتگرایی ناموجه است .بهویژه میتوان چهار شرط «اسالم»« ،ایمان»« ،مرد
بودن» و «طهارت مولد» را ذکر کرد .از نظر فضیلتگرایی مدرن ،گرایش دینی و ویژگیهای جنسیتی
افراد «نامربوط» محسوب میشود و نباید مالک شایستگی برای قضاوت قرار گیرد .دیدگاه مدرن بر
برابریطلبی ابتنا دارد و به هیچروی ُمجاز نیستیم روایتی شامل تبعیض جنسیتی یا دینی از
فضیلتهای قضایی پیش نهیم .البته در خود فقه نیز دربارۀ این شروط خوانشهای بدیل به چشم
ذاتی انسان متولد از زنا» به دقت مورد نقد و بازاندیشی فرار گرفته است
میخورد .برای مثال« ،پلیدی ِ

(نوبهار و حسینی .)79-104 :1398 ،همچنین پیشبینی شرط ایمان به معنای شیعۀ دوازده امامی
ً
بودن بیشتر زمانی مناسب است که بحث قضاوت در یک جامعۀ کامال شیعی مطرح باشد؛ در جوامع
متکثر و متنوع امروزی نمیتوان از لزوم این شرط دفاع کرد .این خوانشهای بدیل فقهی زمینه را برای
نظریهای غیرتبعیضآمیز دربارۀ فضیلتهای قضایی مهیا میکند.
روی دو شرط فقهی «اجتهاد» و «عدالت» بیشتر درنگ میکنیم« .اجتهاد» در فقه سنتی اینگونه
تعریف میشود« :قدرت استنباط احکام شرعی از ادلۀ تفصیلی به شیوههای مألوف» (موسوی اردبیلی،
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 .)67 :1423بنابراین ،مسئلۀ «اجتهاد» در فقه سنتی ،استنباط «احکام شرعی» است .در دوران مدرن،
قضاوت منوط به استنباط «حکم قانون» است و قاضی باید منابع حقوق ازجمله قوانین موضوعه را به
خوبی بشناسد .شناخت فقهی برای قاضی مدرن الزم نیست و به هر روی فهم حقوقی اساس قضاوت
را برمیسازد .در ایران نظر به اصول قانون اساسی (مانند اصل  4و اصل  )167دانش فقهی قاضی
میتواند راهگشا باشد .با وجود این ،میتوانیم از نظریۀ فقه سنتی دربارۀ «اجتهاد» الهام بگیریم و
«انتقال» شرط «اجتهاد» از فقه سنتی به نظریۀ
نظریهای مدرن و کارآمد دربارۀ شرایط قضاوت بپرورانیم.
ِ

نظری مدرن سازگار نیست .اما بهجای «انتقال» میتوانیم «اجتهاد سنتی» را به زبان
قضاوت ،با مبانی ِ
مدرن «ترجمه» کنیم .همان طور که یک متن از زبانی به زبان دیگر ترجمه میشود ،اجتهاد سنتی نیز

میتواند از زبان فقه سنتی به زبان حقوق جدید ترجمه شود .در ترجمۀ متنها ،اگر مترجم قواعد
دستوری زبان مبدأ را به زبان مقصد تحمیل کند ،ترجمهاش بیمعنا خواهد شد .ما نیز ناگزیریم متن
ِ

اصلی (فقه سنتی) را بر اساس قواعد دستوری و مقتضیات زبان مقصد (حقوق مدرن) بازنویسی کنیم
(فنایی .)1394 ،در این صورت ،شرط فقهی «اجتهاد» را از روایت سنتی میرهانیم و درون روایتی
مدرن از فضیلتگرایی میگنجانیم .نتیجۀ این ترجمه ،تبدیل «اجتهاد فقهی» به «اجتهاد حقوقی»
است .بهجای اینکه شرط «اجتهاد» در فقه سنتی را کنار بگذاریم ،میتوانیم با بهرهمندی از فقه نظریهای
قوی دربارۀ «اجتهاد حقوقی» طرح کنیم .بیشتر توضیح میدهیم.
یکی از فضیلتهای قاضی که باید در انتصاب قضات مالک قرار گیرد« ،اجتهاد حقوقی» است.
ً
با الهام از سنت نظری خود میتوانیم با قوت تمام از این ایده دفاع کنیم که اصوال «مجتهدان حقوقی»
شایستگی قضاوت در دادگاه دارند .با اقتباس از سنت فکری شیعی« ،اجتهاد حقوقی» اینگونه
قابلتعریف است« :قدرت استنباط حکم قانونی از منابع حقوق به شیوههای معتبر» .کسی که از این
قدرت بهره ببرد ،واجد فضیلت فکری برجستهای است که او را از این حیث شایستۀ قضاوت میسازد.
در نظریۀ قضاوت غربی ،چه بسا کمتر مفهومی وجود داشته باشد که از حیث غنای مفهومی با
«اجتهاد حقوقی» برابری کند .میتوانیم بگوییم که افراد برای دستیابی به «اجتهاد حقوقی» باید در
َّ
مجموعهای از علوم و معارف بشری مهارت یابند .با الهام از عالمه حلی ،1ازجمله میتوان این موارد
را ذکر کرد :دانستن قانون ،رویۀ قضایی و آموزههای معتبر حقوقی ،مهارت در منطق حقوق ،استدالل
َّ
 .1متن مربوط به شرایط اجتهاد را از عالمه حلی نقل میکنیم« :شرائط االجتهاد المبیحة للقضاء و اإلفتاء فی العلم،
َّ
معرفة تسعة أشیاء:الکتاب ،و َّ
السنة ،و اإلجماع ،و الخالف ،و أدلة العقل -من االستصحاب و البراءة األصلیة و غیرهما-
َّ
و لسان العرب ،و أصول العقائد ،و أصول الفقه ،و شرائط البرهان ».نک :عالمه حلی.423 :1413 ،

64

 /دورۀ هشتاد و ششم  /شمارۀ یکصد و هجدهم  /تابستان 1401

قضایی و نظریۀ تفسیر قانون ،و دانش الزم در زبان فارسی .برخی از فقیهان دانستن مباحث الزم از
علم کالم را نیز برای اجتهاد الزم میشمرند (سنگلجی .)45 :1384 ،ترجمۀ این شرط به زبان حقوق
مدرن به این معناست که قاضی باید در حد الزم (برای مثال در حد شناخت مبادی و اهداف قانون)
با فلسفۀ حقوق آشنا باشد .بدینسان سپردن جان و مال و حقهای مردم به کسی که از «اجتهاد
حقوقی» بهره نمیبرد با سنت فکری ما ناسازگار است.
در فقه سنتی «عدالت» به «ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره» تعریف میشود .این تعریف
سنتی نیز به دالیل مختلف نمیتواند مبنایی برای تعریف عدالت در نظریۀ مدرن قضاوت قرار گیرد.
بسیاری از گناهان فقهی« ،رذیلت قضایی» به شمار نمیآیند و موجه نیست مانع دستیابی شغل قضاوت
شوند .بهعالوه ،بسیاری از فقیهان مشهور فقط «شیعیان» را دارای قابلیت عدالت میدانند و غیرشعیان
را عادل نمیشمرند .به همین دلیل شهید ثانی ایمان (شیعه بودن) را یکی از مؤلفههای عدالت به حساب
میآورد (العداله و یدخل فیها االیمان») (شهید ثانی .)55 ،این فتوا در مباحث فقهی معاصر نیز طرح
میشود .برای مثال گفته شده «کسی که واجد ایمان نباشد ،امکان ندارد دارای صفت عدالت باشد»
(فاضل لنکرانی .)136 :1/1381 ،ایشان همان جا تصریح کردهاند که «ایمان» در باب قضاوت در
مقابل کفر نیست بلکه به معنای قائل شدن به والیت ائمۀ اطهار است .این معنای غیربرابریطلبانه از
«عدالت» که در فقه سنتی رواج دارد به کار نظریۀ قضاوت مدرن نمیآید و نمیتوان آن را برای
نظریهپردازی دربارۀ فضیلتهای قضایی مبنا قرار داد .برخی از فقیهان معاصر احتمال دادهاند که منظور
از پیشبینی شرط ایمان این بوده است که قاضی آشنا به فقه شیعیان باشد تا بتواند بر پایۀ احکام فقه
شیعی قضاوت کند (صانعی .)1380 ،گرچه این فقیه این احتمال را ضعیف دانسته است؛ اما احتمال
به نظر قوی میرسد .با وجود این ،در متون اسالمی آموزههایی وجود دارد که برای نظریهای مدرن و
عقالنی دربارۀ «عدالت قاضی» به کار میآید و عدالت را به رفتار مخالف فقه فرو نمیکاهد .بهویژه در
قرآن کریم آیات مهمی بر اهمیت «عدل» و «قسط» در قضاوت صحه میگذارد که ازجمله میتوان به
َ َ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ََّ َ ْ َ
ْ ْ
اس أن ت ْحک ُموا ِبال َعد ِل») و آیۀ  47سورۀ یونس («ف ِإذا َج َاء
آیۀ 58
سورۀ نساء («و ِإذا حکمتم بین الن ِ
َ ُ ُُ ْ ُ
َ َُ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ َ
رسولهم ق ِضی بینهم ِبال ِقس ِط وهم ال یظلمون») اشاره کرد .در تفسیر المیزان «قسط» در
ُ
مقابل«حقکشی» و «ستم» تعریف شده است (طباطبایی .)102 :10/1374 ،در تفسیر آیۀ  90سورۀ
ََّ ََّ ْ ْ ْ
نحل ( ِ«إن الل َه یأ ُم ُر ِبال َعد ِل») نیز «معنای اصلی عدالت ،اقامۀ مساوات میان امور» دانسته شده
بهگونهای که «به هر امری آنچه سزاوار است بدهی تا همۀ امور مساوی شود ،و هر یک در جای واقعی
قرآنی
خود که مستحق آن است قرار گیرد» (طباطبایی .)478 :12/1374 ،به نظر میرسد معنای ِ
«عدل» و «قسط» تناسب بیشتری با «عدالت قضایی» دارد و آن را نمیتوان به «عدالت فقهی» تقلیل
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داد .بهعالوه ،در بحث از «آداب قاضی» نصوص مهمی دربارۀ «نفی ظلم» به چشم میخورد که برای
نظریۀ مدرن نیز چه بسا جذابیت داشته باشد (حر عاملی.)155 :18/1397 ،
رویکرد فضیلتگرا کاربردهای َّ
متنوعی در نظریۀ قضاوت دارد و از جهات مختلف تأمل نظری
دربارۀ قضاوت را غنا بخشیده است .ازجمله کاربست رویکرد فضیلتگرا در قلمرو اخالق قضاوت،
آموزش قضات ،ادلۀ اثبات و ارزیابی قضات ثمربخش بوده است .در مبحث بعدی به کاربست این
رویکرد در «گزینش قضایی» میپردازیم.
 .4رویکرد فضیلتگرا به گزینش قضایی

1

جوزف استوری2،حقوقدان برجستۀ آمریکایی ،در سال  1821از یک قانون انگلیسی مصوب
 1701ستایش کرد؛ زیرا پیش از آن منصب قاضیان بسته به «پسند پادشاه» بود و قانون مذکور وضع
را تغییر داد ( .)Cover, 1975: 144خواست اصلی رویکرد فضیلتگرا به گزینش قضایی نیز نظیر
سیاسی مقامات بلکه بر اساس فضیلتهای قضایی انتخاب
همین است :قاضیان نه بر اساس پسند
ِ
شوند و ارتقا یابند ( .)Solum, 2005-Bدر نظامهایی که قضات بر اساس انتخابات برگزیده میشوند
نیز فضیلتگرایی به انتخابکنندگان میآموزاند فضیلتهای قضایی را مدنظر قرار دهند .با این همه،
روایت مدرن از رویکرد فضیلتگرا تنها گزینش ایدئولوژیک را به چالش نمیکشد ،بلکه طبق آن
مؤلفههای تبعیضآمیز و غیرمرتبط با فضیلتهای قضایی نباید مالک گزینش قاضیان قرار گیرد.
بنابراین ،گزینش قضایی بر اساس جنسیت ،نژاد ،قومیت و دین نیز نارواست.
الرنس سولوم در نوشتههای مختلف از رویکرد فضیلتگرا به استخدام قاضیان و ارتقای شغلی
آنان دفاع کرده است (Solum,1978: 1735-1740; Solum, 2005- A: 1-2; Solum, 2005-B: 2-

 .)4به نظر وی از آنجا که قضاوت خوب به فضیلت قضایی نیاز دارد ،باید در پی گزینش قضایی
فضیلتمحور باشیم .طبق این رویکرد فقط داوطلبان واجد فضیلتهای قضایی باید به منصب
قضاوت گمارده شوند و معیارهای فضیلتگرایانه باید در ارزیابی عملکرد قاضیان مدنظر قرار گیرد.
رویکرد ارسطویی به گزینش قضایی با برخی متون مهم اسالمی همخوانی دارد .برای نمونه ،در
نامۀ امام اول شیعیان به مالک اشتر فهرستی از فضیلتهای قضایی مییابیم .در این نامه هم
فضیلتهای فکری مانند عدم تعصب مهم شمرده شدهاند و هم بر فضایل اخالقی مانند فقدان طمع
تأکید شده است .بر اساس نهجالبالغه قاضی باید از حیث فکری «در اشتباهاتش پافشاری نکند ،و
بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد .در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد،
1. judicial selection
)2. Joseph Story (1779-1845
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و در شبهات از همه با احتیاطتر عمل کند ،و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد و...کسی
[باشد] که ستایش فراوان او را فریب ندهد ،و چربزبانی او را منحرف نسازد»« .مراجعۀ فراوان» نباید
او را «به ستوه» آورد و «برخورد مخالفان با یکدیگر» نباید او را «خشمناک» سازد .همچنین قاضی باید
«طمع را از دل ریشهکن کند» (سیدرضی577 :1379 ،؛ صادقی تهرانی.)1385 ،
تاکنون نقدهای مهمی بر گزینش فضیلتمحور طرح شده که به یکی از موارد مهم میپردازیم.
چه بسا رویکرد فضیلتمحور به گزینش قضایی و ارتقای قضات از این جهت نقد شود که ناخواسته
شرایط را برای گزینش خودسرانه مهیا میکند .ممکن است استدالل شود معیارهای فضیلتگرایانه،
ً
کیفیاند و بهطور عینی نمیتوان آنها را سنجید ( .)Solum, 2005-B: 23-27در نتیجه ،عمال سنجش
آنها را به هیئتهای گزینش قضایی سپردهایم .بنابراین ،از این حیث معیارهای فضیلتگرایانه شرایط
را برای دخالت ترجیحات سیاسی در گزینش قاضیان مهیا میکنند .در نتیجه ،فضیلتگرایی که قرار
بود گزینش سیاسی را بیاثر سازد ،اکنون خودش فضایی برای گزینش سیاسی به وجود میآورد.
نقد باال مهم است ،اما مسئله را دقیق صورتبندی نمیکند .معیارهای کیفی ممکن است در
یک ساختار سیاسی ـ حقوقی به سوءاستفاده بیانجامند ،و در ساختاری دیگر کیفیت گزینش قضایی
را ارتقا دهند .اگر ساختار و تشکیالت هیئتهای گزینش قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد
و داوطلبان بر اساس رویههای غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند ،معیارهای کیفی ـ چه
فضیلتگرایانه یا غیر آن ـ فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم میکنند .در مقابل ،اگر هیئتهای
گزینش قضایی از ساختار و تشکیالت دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویههای شفاف و منصفانه
عمل کنند ،از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته میشود .بنابراین برای پرهیز از گزینش خودسرانه
باید در پی دموکراتیک کردن ساختارها و شفاف کردن رویهها باشیم .کنار گذاشتن معیارهای کیفی و
فضیلتگرایانه به خاطر ترس از سوءاستفاده ،از کیفیت دستگاه قضا میکاهد .چه در گزینش اولیه و
چه در ارتقای قضات ،به هیچ روی نمیتوان به معیارهای کمی بسنده کرد و هیچ روش معتبری در
«قاضی خوب» ـ یا قضاوت خوب ـ را به تمامی به زبان کمی
دست نیست که طبق آن ویژگیهای
ِ

درآوریم .قضاوت ،اهمیت سیاسی و اجتماعی دارد و گزینش قضایی «مسابقه»ای نیست که معیار

کمی برنده را معین کند ( .)Solum, 2005-A: 13بنابراین ،هر نظام قضایی که به ارتقای کیفیت
قاضیان میاندیشد ناگزیر است معیارهای کیفی را نیز لحاظ کند .برای کاستن از گزینش خودسرانه
نه معیارهای فضیلتمحور بلکه ساختارهای غیردموکراتیک و رویههای غیرشفاف و غیرمنصفانه را
باید هدف نقد قرار دهیم .همواره باید خطر گزینش خودسرانه و ایدئولوژیک را جدی گرفت ،اما مهم
است جهت درست نقد را به خوبی دریابیم.
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برای بیان دقیقتر ،مقایسه ای میان سازوکار گزینش قضایی در ایران و بریتانیا صورت میدهیم.
در بریتانیا ،تا سال  2005نقدهای جدی بر سازوکار گزینش قضایی وارد بود .در این سال «قانون
اصالح قانون اساسی» 1تصویب شد و گزینش قضایی را به «هیئت انتصاب قضایی» 2سپرد .قانون
مذکور اصالحاتی مهم از حیث ماهوی و شکلی صورت داد

(2014: 32-37

 .)Badó,از حیث

معیارهای ماهوی ،طبق مادۀ « ،63گزینش باید بر مبانی شایستگی باشد» و همچنین «هیچ شخصی
گزینش نمیشود مگر اینکه هیئت گزینشکننده قانع شود او شخصیت خوبی دارد» .تأکید بر
«شایستگی» 3و «شخصیت خوب»4به این معناست که معیارهای فضیلتگرایانه مالک قرار گیرد.
برای اینکه مفهوم «شایستگی» و «شخصیت خوب» تا حد ممکن شفاف شود ،مجموعهای از اسناد
مشورتی و تفسیری صادر شده است .طبق یکی از اسناد صادره در سال  ،2011مؤلفههای شایستگی
عبارتند از :قابلیت فکری( 5مانند دانش حقوقی مناسب و توانایی تحلیل سریع اطالعات)؛
کیفیتهای شخصی (مانند درستکاری ،استقالل ذهن ،قضاوت صحیح ،قاطعیت ،عینی
اندیشیدن ،توانایی کار سازنده با دیگران)؛ توانایی در فهم و رفتار منصفانه (ازجمله اینکه با هر کسی
فارغ از جنس ،دین ،طبقه و مانند اینها محترمانه رفتار کند و حرفشان را بشنود)؛ مهارتهای
ارتباطی؛ و مهارتهای مدیریتی (.)JAC Consultation paper CP 01/11. 2011
در ایران نیز «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» ( )1361و «آییننامۀ جذب ،گزینش و
کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات» ( )1392شرایط ماهوی تصدی قضاوت
را برشمردهاند .این شرایط عبارتند از :مرد بودن 6،ایمان ،عدالت ،اعتقاد و التزام عملی به دین مبین
اسالم ،التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت مطلقه فقیه ،عدم وابستگی
تشکیالتی به احزاب ،سازمانها و گروههای غیرقانونی یا هواداری از آنها ،طهارت مولد ،تابعیت
ایران ،انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی ،داشتن سالمت جسمی و روانی ،توانایی
انجام کار قضایی ،عدم اعتیاد به دخانیات ،مواد مخدر و روانگردان ،نداشتن سابقۀ محکومیت
حقوقی
کیفری مؤثر ،حسن شهرت ،اخالق و امانتداری ،شرایط سنی و دارا بودن دانش فقهی یا
ِ
1. Constitutional Reform Act 2005
)2. Judicial Appointments Commission (JAC
3. merit
4. good character
5. Intelectual capacity

 .6در وضع فعلی ،ممکن است برای زنان «ابالغ قضایی» صادر شود و قاضی شمرده شوند .اما برای صدور حکم در
دادگاه صالح شمرده نمیشوند.
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الزم .این قانون و آییننامه نکتههای مهم زیاد دارند و از جهات مختلف قابلنقداند .شرایط تصدی
منصب قضا در آییننامه و قانون از یکسو شامل معیارهای ناروشن و غیرمربوط است ،و از سوی
دیگر از برخی از معیارهای مربوط و مهم غفلت شده است .قرائت مدرن رویکرد فضیلتگرا به
استخدام قضات برخی معیارهای مندرج در مقررات مذکور را کنار میگذارد (مانند «مرد بودن» و
«طهارت مولد») ،برخی را بازتفسیر میکند (مانند «عدالت») ،و معیارهای جدیدی را اضافه میکند
(مانند استقالل ذهن ،شجاعت و قابلیت بیطرفی) .همچنین رویکرد فضیلتگرا به کار تنقیح برخی
از معیارها میآید .اما حتی اگر متون قانونی بهنحو مطلوب اصالح شوند ،باز اغلب معیارهای مهم
کیفی خواهند بود .می توان تا حد ممکن از ابهام این معیارها کاست ،اما ابهام حذفشدنی نیست.
در نتیجه ،چه در ایران ،بریتانیا یا هر نظام حقوقی دیگر ،ساختار و تشکیالت و تشریفات مربوط به
گزینش قضایی اهمیت مییابد .اگر میخواهیم از گزینش خودسرانه بپرهیزیم ،باید از حیث ماهوی
معیارهای فضیلتگرایانه را مالک قرار دهیم و از حیث شکلی به سازوکارهای شفاف و دموکراتیک
بیاندیشیم .در ادامه نگاهی تطبیقی به این سازوکارها میاندازیم.
در بریتانیا ،هیئت انتصاب قضایی در گزینش قاضیان نقش محوری دارد و «داوطلبان را بر اساس
شایستگی ،از طریق رقابت منصفانه و شفاف برای منصب قضا برمیگزیند» (.)Badó, 2014: 35
تمهیدات مختلفی برای حفظ استقالل این هیئت صورت گرفته است .یکی از تمهیدات مهم ،ترکیب
هیئت است .هیئت انتصاب قضایی از  15عضو تشکیل شده است .رئیس هیئت و پنج نفر از اعضا،
غیرحقوقداناند .پنج قاضی حرفهای از دادگاههای مختلف و دو قاضی غیرحرفهای در هیئت
عضویت دارند .دو نفر باقیمانده نیز از مشاغل وکالتی انتخاب میشوند

( ;Badó, 2014: 34

 .)Turenne, 2012: 158ترکیب هیئت ،شیوۀ گزینش اعضا ،و شفافیت رویهها تا حد مطلوبی نظام
قضایی خودسرانه مصون میدارد .در مقابل ،در ایران ادارۀ کل گزینش قضات و
قضایی را از گزینش
ِ

هیئتهای احراز صالحیت در گزینش داوطلبان سهم تعیینکننده دارند (مواد  14تا  21آییننامه).
ادارۀ کل گزینش قضات نهادی اداری است که ترکیب دموکراتیک ندارد .بهعالوه ،تمهیدی برای
شفافیت رویههای این اداره پیشبینی نشده است .مرحلۀ مهم «مصاحبۀ عقیدتی و سیاسی» توسط
ادارۀ مذکور صورت میگیرد (مادۀ  14آییننامه) .بدون شفافیت همواره این مخاطره وجود دارد که
داوطلبانی با ترجیحات خاص سیاسی گزینش شوند و بیطرفی قضایی به مخاطره افتد .گزینش
غیرشفاف و اداری میتواند قاضی را بهمثابۀ وکیل استخدامکنندگان و حکمرانان سیاسی درآورد و
فضیلت قضایی استقالل و بیطرفی را مخدوش کند ( .)Turenne, 2015: 1-2در نهایت ،ادارۀ کل
پرونده را نزد هیئت احراز صالحیت میفرستد .این هیئت از سه قاضی یا مسئول ستادی قوۀ قضائیه
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تشکیل شده که توسط رئیس دستگاه قضا منصوب میشوند (مواد  20و  21آییننامه) .در این مورد
نیز سازوکارهای دموکراتیک و رویههای شفاف به چشم نمیخورد.
در اغلب کشورهای َّبر اروپا قوۀ قضائیه توسط شورای قضایی اداره میشود .هدف مهم ادارۀ
ً
شورایی قوۀ قضائیه ،تضمین استقالل قضایی است ( .)Ortiz, 2017شوراهای قضایی معموال در
استخدام و ارتقای قاضیان سهم تعیینکننده دارند (.)Beers, 2012: 50-67
در ایران ،بهرغم سابقۀ ادارۀ شورایی دستگاه قضا ،هم اکنون قوۀ قضائیه توسط مقام انتصابی اداره
میشود .در چنین شرایطی ،آموختن از تجربۀ بریتانیا مفید به نظر میرسد .بر این اساس ،الزم است
استخدام و ارتقای قاضیان به هیئتی دموکراتیک با رویههای شفاف و منصفانه سپرده شود .مهم است
که عالوه بر قاضیان ،وکال ،اعضای هیئت علمی دانشکدههای حقوق و نمایندگان جامعۀ مدنی نیز
در هیئت حضور داشته باشند .حضور دستۀ اخیر از حیث موازین دموکراسی اهمیت ویژه دارد .در
بریتانیا ،تمهیداتی اندیشیده شده که اعضای هیئت با رقابت آزاد برگزیده شوند ( Turenne, 2012:
 ،)158-159اگرچه در نهایت توسط ملکه و به پیشنهاد لرد چنسلر منصوب میشوند ( Badó, 2014:

ً
 .)34در ایران ،برای اینکه وجه دموکراتیک هیئت گزینش قضایی صرفا نمادین نباشد و در عمل تحقق
یابد ،الزم است اعضای قاضی توسط قضات انتخاب شوند ،و انتخاب اعضای وکیل ،حقوقدان و
غیرحقوقی نیز به ترتیب به کانون وکال ،دانشکدههای حقوق و جامعۀ مدنی سپرده شود .عالوه بر
تمهیدات مذکور ،الزم است رویهها شفاف و منصفانه باشد .با سازوکارهای دموکراتیک و رویههای
شفاف و منصفانه ،امکان سوءاستفاده از معیارهای کیفی و فضیلتگرایانه به کمترین حد ممکن
میرسد.
نتیجه

بنجامین کاردوزو 1،حقوقدان برجستۀ آمریکایی در نیمۀ اول قرن بیستم ،گفته است« :در نهایت،
تضمینی برای عدالت نیست مگر شخصیت قاضیان» ( .)Cardozo, 1921: 149اکنون پس از یک
قرن ،نظریۀ قضاوت بیش از پیش بینش نهفته در گفتۀ کاردوزو را جدی میگیرد و شخصیت قاضی
را مهم میشمرد .در صد سال اخیر ،مدام بیشتر فهمیدهایم که قضاوت «فعالیتی مکانیکی» نیست و
قاضی به دستگاهی نمیماند که حکم قانون و ادلۀ موجود را به او بدهیم و بهطور مکانیکی رأی را
تولید کند .در قضاوت ،مؤلفهای «انسانی» وجود دارد که حذفشدنی نیست و قضاوت از شخصیت
قاضی و منش اخالقی او اثر میپذیرد .با توجه به قدرت و آزادی عمل چشمگیر قاضیان ،شخصیت

1. Benjamin Cardozo

70

 /دورۀ هشتاد و ششم  /شمارۀ یکصد و هجدهم  /تابستان 1401

قاضی فضیلتمند باشد ،محتملتر است که قدرت
قاضی اهمیت مییابد .اگر قانون در دست
ِ
قضایی به سمت عدالت و انصاف میل کند .قاضی فضیلتمند از استبداد قضایی و آرای خودسرانه

میپرهیزد .به همین دلیل مهم است نظریهای دربارۀ فضیلتهای قضایی بپرورانیم .حکومت قانون
وقتی به خوبی ثمر میدهد که قانون در دست «قاضی خوب» قرار گیرد .اما «قاضی خوب» به چه
معناست؟ در دهههای اخیر ،رویکرد فضیلتگرا به نظریۀ قضاوت ،کوشیده است به این پرسش
دشوار پاسخ دهد .بر اساس این رویکرد ،قاضی خوب همان است که از فضیلتهای قضایی بهره
َبرد و دانا ،خویشتندار ،شجاع ،متواضع ،قانونمند ،عادل ،بیطرف ،مستقل و شفقتورز باشد.
قانون ،هر چقدر هم عادالنه ،اگر در دست قاضی فضیلتمند نباشد ،تضمینی نیست که نتیجۀ
عادالنه رقم بخورد .حکومت قانون ،بدون فرهنگ فضیلتگرا در میان قاضیان ،مأموران دولتی و
شهروندان ،بهطور مطلوب به بار نمینشیند .الزم است نظام قضایی قضات را بر اساس معیارهای
فضیلت مدارانه گزینش و ارزیابی کند و همواره فضیلت قضایی را بر وفاداری به جریان سیاسی برتری
دهد .در کنار این ،برابر روایت مدرن از فضلیتگرایی ،فضیلتهای قضایی هرگز نباید از تبعیضهای
ناموجه و نابرابری سر دربیاورد .هنوز نقدهای مهمی بر رویکرد فضیلتگرا به قضاوت وجود دارد،
حقوق فضیلتگرا رو به پیشرفت است و قابلیتهای خود را نیز نشان داده است.
اما
ِ
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