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 چکیده 

موارد مهمی از آزادی عمل بهره  قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در ِاعمال آن در  
  ویژه بهاین قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخالقی او اهمیت دارد.    برند. با توجه بهمی 

تر نیست. اگر قانون در دست  اهمیتهای دشوار، »کیستِی قاضی« از »چیستِی قانون« کمدر پرونده
فضیلت محتملقاضِی  باشد،  ومند  قضایی  قدرت  که  است  و    تر  عدالت  سمت  به  او  عمل  آزادی 

فضیلت رویکرد  دلیل،  به همین  کند.  میل  می انصاف  اهمیت  قضاوت  به  که  گرا  است  مهم  و  یابد 
های قضایی عبارتند از:  فضیلت  ترینمهممند سپرده شود.  سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت

طرفی،  داری، تواضع، بیمندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتنقانون
گرا به قضاوت با سنت  استقالل، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت

گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار یی غنی میان فضیلتوگوگفتتوان  فقه شیعی هم سازگاری دارد و می
خوانند و مدرن نمیۀ  طلبانهای برابری کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش

کاربست  مدرن  حقوقی  نظام  مقالدر  در  نیستند.  رویکرد  پیش ۀ  پذیر  نظری  مبانی  طرح  ضمن  رو 
شود. مقاله با روشی هنجاری نشان  گرا، کاربرد آن در »گزینش و ارتقای قضات« سنجیده می فضیلت

انجامد. با  گزینش قضایی می  ۀگرایانه به غنای نظریدهد که استفاده از معیارهای کیفِی فضیلتمی 
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های گزینِش قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و  وجود این اگر ساختار و تشکیالت هیئت
گرایانه  های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفِی فضیلتداوطلبان بر اساس رویه

های گزینش قضایی از ساختار  ر هیئتکنند. در مقابل، اگفضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می
رویه و طبق  باشند  برخوردار  دموکراتیک  تشکیالت  امکان  و  از  منصفانه عمل کنند،  و  های شفاف 

 .شودسوءاستفاده به مراتب کاسته می
 گزینش قضایی ، اجتهاد حقوقی ، های قضاییفضیلت ،قضاوت ۀ نظری  واژگان کلیدی:

 مقدمه
شبی دولبه  شمشیر  به  قضات،  یک قدرت  از  است؛  میه  را  سو  ستمگران  و    گوپاسختواند  سازد 

ای به روی عدالت و انصاف بگشاید و از سوی دیگر ممکن است بر سر مظلومان فرود آید و  دریچه
فردریش کبیر نقل شده  ۀ  که دربار  ـ  اما ساختگیـ  به خودکامگِی قضایی بینجامد. داستانی جذاب  

عدالتجلوه   ، است قضۀ  طلبانهای  میقدرت  نشان  خوبی  به  را  صدای ایی  از  که  پادشاه  دهد. 
خراش آسیاب بادی در نزدیکی اقامتگاه تابستانی خود رنجیده بود، خواست سهم آسیابان را گوش 

دانی شود: »نمیبخرد. آسیابان به سرعت پیشنهاد پادشاه را رد کرد. فردریش کبیر به تهدید متوسل می
ار گیرم و آسیاب تو را به رایگان تصاحب کنم؟«. آسیابان پاسخ  قدرت خود را به ک ۀ  توانم همکه می

اعلی  دهد:می  احترام،  کمال  می»با  نبودند« حضرت  برلین  قضات  اگر  کند  چنین   توانست 
(Vanberg, 2008: 99طبق این داستان، قدرت قاضیان چنان بود که می .)  توانستند از آسیابان در برابر

ۀ را دربار  ـ  اما واقعیـ  توان انبوهی از ماجراهای ناخوشایند  ظلم شاه محافظت کنند. در مقابل، می 
 قدرت قضایی نیز روایت کرد. ۀ های سرکوبگرانه، خودسرانه و ظالمانسویه

به شرایط، ممکن است به عدالت  بسته  استبداد و خودسری میل کند.  قدرت قضایی  یا  جویی 
در  و  بینجامد  قضایی  افزایش خودکامگی  به  قدرِت قضات  افزایش  در شرایط »الف«،  دارد  امکان 

مند از این شرایط شرایط »ب«، قدرت قضایی به سمت عدالت و انصاف بگراید. پس باید فهمی زمینه 
این پرسش نتیجه،  در  آورد.  افزایش  طبیعی مطرح میطور  به  به دست  شود که تحت چه شرایطی، 

افزاید؟ در مقابل، تحت چه شرایطی، این قدرت قدرت قضایی بر خودکامگی و استبداد قضات می
توان  های مهم میکند؟ برای پاسخ به این پرسش بر موارد آرای قضایی عادالنه و منصفانه اضافه می

یکی  ۀ رو صرفًا دربارپیشۀ تاریخی و حقوقی بهره گرفت. مقالشناختی، از مطالعات سیاسی، جامعه
  «کیستِی قاضی» اندیشد. مدعای مقاله این است که  عادالنه« میاز شرایط ظهور »قدرت قضایی  

تر نیست. اگر قدرت قضایی به دست  اهمیت  کم  «چیستِی قانون»اهمیت دارد و حتی در مواردی از  
تر است که به سمت عدالت و انصاف جهت بگیرد. همین نکته  فتد، محتملامند« بی»قاضِی فضیلت
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های  ها و قابلیتامکانۀ شود. مقاله به تفصیل دربارگرا به قضاوت میرویکرد فضیلت باعث اهمیت
می تأمل  رویکرد  فضیلتاین  قضات  توسط  قضا  منصب  تصدی  امکان  نظام  کند.  سرشت  به  مند 
دانند تر میهای قضایی« مهموفاداری سیاسی« را از »فضیلتهای اقتدارگرا، »سیاسی ربط دارد. نظام 

رو جز در حد پیشۀ  دهند. با وجود این، مقالمند« ترجیح میو »قاضی وفادار« را بر »قاضی فضیلت
نمی به شرایط سیاسی  روش   1پردازد. ضرورت  حیث  پژوهش هنجاری  از  قلمرو  در  مقاله  شناختی 

 گیرد. گرا بهره میگنجد و از روش فلسفی در اخالِق فضیلتمی 
شود تا شرایط گرا« معرفی می های »حقوق فضیلتکند: ابتدا ویژگیمقاله این مسیر را دنبال می 

یکرد، فهرستی از رو  این  ازگرا به قضاوت« مهیا شود. ضمن بحث  برای آشنایی با »رویکرد فضیلت
به دست می»فضیلت با فضیلتهای قضایی«  فقه شیعه  را میدهیم و سازگاری  در  گرایی  سنجیم. 

 شود.گرا در »گزینش قضایی« بررسی میپایان، کاربست رویکرد فضیلت
 گرا فضیلت حقوق .1

فضیلت »حقوق  با  آشنایی  اخالق  برای  از  شناختی  ابتدا  است  الزم  دست  فضیلتگرا«  به  گرا 
فضیلت زیرا  فلسفآوریم،  از  حقوق  در  اخالق هنجاری ۀ  گرایی  در  است.  گرفته  الهام  سه   2اخالق 

، اخالق  3مکتب مهم وجود دارد. این سه مکتب، بدون ترتیب تاریخی، عبارتند از: اخالق پیامدگرا 
های هنجاری،  ت که ویژگی. مدعای اصلی اخالق پیامدگرا این اس 5گرا، و اخالق فضیلت4گراوظیفه

مانند خوبی و وظیفه، صرفًا به چگونگی پیامدها بستگی دارد و درستی یا نادرستی رفتار تنها به این  
توانست صورت دهد، پیامدهای خوب داشته  وابسته است که در قیاس با هر رفتار دیگری که فرد می

پردازان است که نظریه  6گرایی ، فایده(. یکی از مصادیق مهم اخالق پیامدگرا :Wood, 2020 69)  باشد
فایده  به نظر  دارد.  استوارت میل  بنتام و جان  مانند جرمی  در   گرایان کالسیک، رفتارمهمی  تنها  ما 
(.  Sinnott-Armstrong, 2019)  صورتی درست است که در کل بیشترین میزان شادی را رقم بزند

می وظیفه رد  را  پیامدگرایی  مدعای  این  کهکننگرایان  اساس   د  بر  اخالقی  حیث  از  درست  رفتار 
ها وقتی درست است که خود  شود. در عوض، به نظر آنان رفتار انسانپیامدهای خوب سنجیده می 

باشد. طبق این رویکرد، درستِی اخالقی در گرو پیامدها نیست و    7اخالقی ۀ  آن رفتار مطابق با وظیف
 

 موضوع پرداخته شده است. ای که مقاله از آن برگرفته شده به تفصیل به این در رساله. 1
2. normative ethics   
3. consequentialism 

4. deontological ethics 

5. virtue ethics 

6. utilitarianism 
7. ethical duty 



 1401 تابستان /  هجدهمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و  دورۀ /                                  

 

52 

 Alexander and)  بستگی دارد   ـ  ی به عهد و صداقتمانند وفاـ    به پیروی از اصول و قواعد اخالقی

Moore, 2016گرایی است.  مهم وظیفهۀ  عصر روشنگری، چهرۀ  (. ایمانوئل کانت، فیلسوف برجست
بودن بر اساس پیامدها  رعایت وظایف اخالقی محوریت دارد و نه اخالقی گرا نه در اخالق فضیلت

می فضیلتسنجیده  بر  شود.  می  اخالقی  شخصیتگرایی  و 164:  1392  اسلوت، )  کندتمرکز   )
می درست  را  فضیلترفتاری  شخص  که  از شمرد  برخی  باشد.  ورزیده  مبادرت  آن  به  مند 

نیز ترجیح می فضیلت تعابیر فضیلت  جایبهدهند  گرایان  از  رفتار  تعبیر »رفتار درست«  مانند  مدار 
»رفتار نادرست« از رفتار غیرصادقانه، نامنصفانه    جایبهصادقانه، عادالنه یا شجاعانه استفاده کنند و  

 (.  Van Zyl, 2019: 24) یا بزدالنه سخن بگویند
پیامدگرایی بر از عصر روشنگری به این سو، دو مکتب وظیفه  ویژه بهدر دوران مدرن،   گرایی و 

ده اواخر  در  اینکه  تا  داشتند  فکری سیطره  فضیلت  1950ۀ  فضای  در سال  مکتب  کرد.  گرا ظهور 
 :Anscombe, 1958)  اخالق مدرن« را منتشر کردۀ  ساز »فلسفدورانۀ  الیزابت آنسکوم مقال  1958

مانند فضیلت و رذیلت،  ـ    م(. او نشان داد که دو مکتب رایج در پرداختن به بسیاری از مسائل مه1-19
دوستی و  اخالق  آموزش  اخالقی،  شخصیت  مانده  ـ  انگیزه،  اخالق ناکام  ترتیب،  این  به  اند. 

مهم  ۀ  (. نکتVan Zyl, 2019: 22-25)  گرا به شکل رقیبی جدی برای دو مکتب دیگر درآمدفضیلت
تاریخی طوالنی  اینکه اخالق فضیلت باستان  یونان  اخالق  ۀ  و فلسف دارد گرا در مشرق و همچنین 

(.  Besser-Jones and Slote, 2015: xxi) گنجدفیلسوفانی مانند افالطون و ارسطو در قلمرو آن می
کوئیناسـ    گرایی در دوران میانهفضیلت همچنان چیرگی داشت تا اینکه در دوران    ـ  برای مثال در آثار آ
گرا  کار آنسکوم و دیگر فیلسوفان فضیلت  در عصر روشنگری کنار گذاشته شد. بنابراین  ویژه بهمدرن و  

  1طلبانه گرایی، برابری فضیلتگرایی است. با وجود این، خوانش مدرن از  واقع بازکشف فضیلت  در
 . نیست که همچون یونانیان باستان زنان را کمتر از مردان بشمرد  گونهایناست و برای مثال 

فلسف فضیلت  قلمرو  در  طرح  از  پس  حیطه ۀ  گرایی  دیگر  به  معاصر  در اخالق  یافت.  راه  ها 
شناخت پرورانده شد. در  ۀ محور دربار های فضیلت شناسی، با اقتباس از اخالق فضیلْت نظریه معرفت 

فضیلت دهه  اخیر،  اندیش های  به  فضیلت ۀ  گرایی  اخالق  کنار  در  و  است  یافته  راه  نیز  و حقوقی  گرا 
گرا گرا نیز سخن بگوییم. حقوق فضیلت م از حقوق فضیلت توانی اکنون می   2گرا شناسی فضیلت معرفت 

کوشد هم برد و می گرا را در قلمرو مسائل حقوقی به کار می شناسی فضیلت های اخالق و معرفت یافته 
مسائل قدیمی پیش بگذارد. در ۀ  هایی نو دربارحقوق طرح کند و هم بینش ۀ  مسائل جدیدی در حیط 

 
1. egalitarian 

2. virtue epistemology 
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« در معرفت حقوقی 1گرایانهچنان شکوفا شده که از »گشت فضیلت گرا این مدت کوتاه حقوق فضیلت 
گیرد که . این شکوفایی از این نیز مایه می ( Farrelly and Solum; 2008:1- 2)   شود سخن گفته می 

 اند به خوبی به طیف مهمی از مسائل بپردازند. گرا و پیامدگرا نتوانسته رویکردهای سنتِی وظیفه 
گرایانه به مسائل مختلف حقوقی در دست است. برای  رویکرد فضیلتۀ  های مهمی دربارنوشته

توجه است. یکی از  قابلتقنین و مسئولیت جنایی  ۀ  نظریۀ  گرا دربارهای رویکرد فضیلتمثال، یافته
قضاوت ربط دارد که در ادامه به بررسی  ۀ  مسائل حقوقی به نظریۀ  گرایانه دربارفضیلتهای مهم  بحث

 پردازیم.آن می 
 قضاوت ۀ گرا به نظریرویکرد فضیلت .2

کند، اخالق پیامدگرا آثار و توجه می گرا برای داوری اخالقی به خود عمل  گفتیم که اخالق وظیفه 
 عمل ۀ  های کنند ها یا رذیلت گرایِی اخالقی فضیلت دهد و فضیلت نتایج عمل را در مرکز توجه قرار می 

قضاوت منتقل کرد و از سه رویکرد ۀ  توان همین سه موضع را به نظری می گیرد.  عامل( را در نظر می ) 
فضیلت وظیفه  و  پیامدگرا  وظیفه گرا،  رویکرد  سه  صورت،  این  در  قضاوت سخن گفت.  به  گرایِی گرا 

رأی   بر مطابقت گرا آید. رویکرد وظیفه گرایی قضایی به دست می قضایی، پیامدگرایی قضایی و فضیلت 
فیلسوفان حقوق در قرن بیستم همچون هربرت هارت را در   ترین مهم کند. برخی از  ی با قانون تمرکز م 

(. رویکرد پیامدگرا به Farrelly and Solum, 2008: 4)  گرایی قضایی شمرد توان هوادار وظیفه کل می 
ۀ دهد. رویکرد »حقوق و اقتصاد« یا »تحلیل اقتصادِی حقوق« در مقول محوریت می رأی    آثار و نتایج

دو رویکرد پیشین،   قابلمهم این رویکرد است. در م ۀ  گنجد و ریچارد پازنر چهر امدگرایی حقوقی می پی 
 کند. های قضایی و منش اخالقی قاضیان را برجسته می ها یا رذیلت اهمیت فضیلت   گرا رویکرد فضیلت 

 اند. گرایی حقوقی های مطرح در فضیلت الرنس سولوم و آمالیا آمایا از چهره 
تواند به سهم خود شرایط را برای قدرت قضایِی عادالنه  قضاوت میۀ گرا به نظریفضیلترویکرد 

کنیم. استدالل ما سه مقدمه دارد. از این سه  مهیا کند. در این قسمت به نفع این مدعا استدالل می
 آید.استدالل منطقًا به دست میۀ مقدمه، نتیج

های مدرن، قاضیان قدرتی چشمگیر دارند. « است. در دولت2ناظر بر »قدرت قضایی   اولۀ  مقدم
از حاکمیت مجلس  در سطح حقوق اساسی، اصواًل دموکراسی در دهه اخیر  به  گذارقانونهای  ی 

« پدید آمده که در آن قاضیان 4ساالری حرکت کرده است و نوعی »قاضی3سمت حکمرانی قضایی 
 

1. aretaic turn 

2. judicial power 

3. judicial governance  

4. Juristocracy 
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مغایرت با قانون اساسی    دلیلبهرا    دارند مصوبات نمایندگان مردم در مجلسدر مواردی حتی قدرت  
قلمرو    (.Hirschl, 2009: 129-165)   ابطال کنند دارد. در  تاریخ نظیر  این قدرِت قضایی کمتر در 

اثر سازند. در دعاوی خصوصی، قاضیان  گذاری دولتی را بیتوانند سیاستحقوق اداری، قضات می
گیرتر از همه، قدرت  آور تنظیم کنند. شاید چشمالزام طور  بهی و خانوادگی مردم را  امور مال  قادرند

نظری به  اشاره  قدرت،  این  فهم  برای  است.  کیفری  دربارۀ  قضات  وبر  نظر ۀ  ماکس  به  مفید  دولت 
ادعای قدرت انحصاری در استفاده از  ـ به معنای عام  ـ رسد. از نظر وبر ویژگی اساسِی »دولت«می 

استخشونت   معین  قلمرویی  در  فیزیکی  مدرن   (.Weber, 2019: 135-138)  مشروع  دولت  در 
اصواًل در صورتی موجه و مشروع است که توسط مقام قضایی   پذیرفته شده که اجرای خشونت دولتی

اجازه داده شود. به عبارت دیگر، اصواًل نه رهبر سیاسی و نه رئیس دولت و نه هیچ مقام یا شخص  
قضات کیفری »قدرت« دارند    1قاضی به خشونت مبادرت ورزند. ۀ  یستند بدون اجازدیگری ُمجاز ن

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

مصادره یا جزای نقدی بگیرند.  ۀ  را به واسطها  آن   در مواردی اعضای بدن مردم را قطع کنند و اموال
مقدم بنابراین  ندارد.  نظیر  دیگر  مقامات  در  قانونی«،  »قدرت  از ۀ  این  قاضیان  که  است  این  اول 

 »قدرتی« چشمگیر برخوردارند. 
قاضی عالوه بر »قدرت«، در موارد مهمی، از آزادی « قاضیان ربط دارد.  2دوم به »آزادی عملۀ  مقدم 

کم های نظری مفصل، مراد از آزادی عمل قاضی این است که دست برد. فارغ از بحث عمل نیز بهره می 
ها را بر دیگری برتر نشمرد و انتخاب از گزینه یک  هیچ ممکن و معتبر پیش روی او باشد، قانون  ۀ  دو گزین

. از نظر هربرت هارت نیز قاضی هنگامی از آزادی عمل ( Etcheverry, 2018: 19)  را به قاضی بسپرد 
توسط قانون تعیین نشده است،  ترپیش برد که ُمجاز باشد انتخابی صورت دهد که محتوای آن بهره می 

 :Hart, 2013)  شناسایی باشدقابل گیری باید مدنظر قرار گیرد  هایی که در تصمیم اگرچه شاید مؤلفه 

 
  ۀ در مواردی، مثل جرایم مشهود، دیگر مقامات نیز مجازند تحت شرایطی به زور متوسل شوند. در این موارد نیز نظری .  1

 کوشد تا حد ممکن استفاده از زور را تحت نظارت قضایی درآورد. مدرن می
فارسی .  2 معادل نویسندگان  تاکنون  واژزبان  برای  مختلفی  »  ۀ های  برگزیده discretionانگلیسِی  مهم «  ترین  اند. 

شناسی، سه معادل اول ها عبارتند از: صالحدید، صوابدید، صالحیت اختیاری و آزادی عمل. از حیث ریشهمعادل 
 strong discretionمفهومی است که رونالد دورکین آن را    ۀرسند. با وجود این، بحث ما دربارتر به نظر میدقیق 

بریم. عبارت است از »آزادی عمل« قاضی. لذا تعبیر »آزادی عمل« را به کار می  strong discretionنامد، و اساس  می
 (.Dworkin, 1977: 31-32ک: )نبرای بحث دورکین، 
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ا 661 را صراحتًا  (. گاهی  آزادی عمل  قاضی   گذار قانون ین  که  مثال جایی  برای  است،  داده  قاضی  به 
اما مورد مهم می  انتخاب کند.  میان حداقل و حداکثر مجازات  پنهان تواند  یا  آزادی عمل ضمنی  تر، 

به امکان انتخاب از میان چند   گذار قانون (. در آزادی عمل ضمنی،  Hart, 2013: 655)  قاضیان است
برد. موارد گیری بهره می کند، اما قاضی در عمل از آزادِی تصمیم بدیل توسط قاضی تصریح نمی ۀ  ن گزی

اول، به آزادی عمل قاضی در امور موضوعی  ۀ  توان در دو مقوله گنجاند. مقول آزادی عمل ضمنی را می 
ه، تعیین کفایت ادله، در ارزیابی ادل   ازجملهاثبات،  ۀ  پرونده ربط دارد. قاضی در ادل   های واقعیت و احراز  

 توجهی آزادی عمل دارد قابل غیرقانونی، در موارد مهمی میزان  ۀ  آمده از شیو دلیِل به دست   عدم استماع 
 (Gennaioli and Shleifer, 2006: 2 مقول .)  دوم به آزادی عمل ضمنی قاضی در تفسیر قانون مربوط ۀ

تواند یکی از تفسیرها تفسیر است و قاضی می قابل های مختلف  است. در موارد مهمی یک قانون به شیوه 
و غیرقطعی   1را برتری دهد. زبان قانون، به دالیل مختلف، تفسیرپذیر است و در موارد مهمی نامتعین

(. فقدان تعیِن زباِن قانون، تفسیر را Leiter, 1995: 481-492)   قطعیت ندارد   است یا به حد کافی تعین و 
توان تفسیر معتبر را از تفسیر نامعتبر سازد. اما کدام تفسیر باید ترجیح داده شود؟ چطور می ناگزیر می 

 تفکیک کرد و تفسیر بهتر را از تفسیر بدتر بازشناخت؟ در یک کالم، معیار تفسیر خوب چیست؟ این 
تفسیر قانون است. مایکل روزنفلد در این مورد نوشته است: »تفسیر ۀ  پرسش نظری   ترین مهم احتمااًل  

برد«. بحران ناشی از چیست؟ از اینکه باور به وجود »معیاری عینی برای قانون در بحران به سر می 
است رفته  از دست  قانون«  متن  به  متمایز  و  واضح  معانی  دادِن  (. Rosenfeld, 1992: 152)   نسبت 

عدم تعین روش تفسیر در   دلیل به عدم تعین زبان قانون و هم    دلیل به واقعیت این است که قاضیان هم  
 برند.موارد مهمی از آزادی عمل بهره می 

رۀ  مقدم می سوم  عمل  کرد:    بندیصورت   گونهاین توان  ا  آزادی  و  قدرت  با  که    رو روبههرجا 
در مواردی که    ویژه بهشویم، مهم است که این قدرت و آزادی عمل در دست چه کسی باشد.  می 

 چیستِی قانون قاضی اهمیت کمتری از  کیستی  برند،  قاضیان در ِاعمال قدرت از آزادی عمل بهره می
یست  تر از این ناهمیتندارد. به عبارت دیگر، این نکته که »قانون در دست کیست؟« در مواردی بی

تر است که آزادی عمل و قدرت او به  مند باشد، محتملکه »قانون چیست؟«. اگر قاضی فضیلت
تر است که قدرت و آزادی عمل  ها بهره نبرد، محتملعدالت و انصاف بینجامد. اگر قاضی از فضیلت

خورد.  یاو به استبداد قضایی یا آرای خودسرانه میل کند. نظیر این استدالل در فقه نیز به چشم م
»سلطه« دارد باید اوصاف    اند که چون قاضی بر »حقوق و اموال و َاعراض« مردمفقیهان تصریح کرده

 
1. Indeterminate 
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(. این توجه به اهمیت 54:  1/ 1423موسوی اردبیلی،  )  عدالت در او محقق باشد  ازجملهخاصی  
توجهی به سازوکارهای نهادی مانند استقالل و  های قضایی البته به هیچ روی به معنای بیفضیلت

 شفافیت نیست.  
های الزم برخوردار آید: اهمیت دارد که قاضی از فضیلتهای باال این نتیجه به دست می از مقدمه

استد بنابراین،  فضیلت باشد.  قاضی  اهمیت  به  را  ما  باال  می الل  ازمند  »قاضی  آنجا    رساند.  که 
بهره   1مند«فضیلت از فضیلتهمان قاضی  برای مفهوم مند  ناگزیریم  های قضایی است،  آن  پردازی 

 آوریم.  به دست 2«های قضاییفضیلت»از  دقیق تصوری 
 های قضایی فضیلت  .3

رذیلتفضیلت و  گرایشها  تثبیتها  معینهای  به طریقی  کردن  رفتار  به   ,Van Zyl)  اندیافته 

یافته«  تعبیر »گرایش تثبیت  جایبههای سنت خودمان  (. چه بسا بتوانیم با استفاده از واژه23 :2019
باشد.  ۀ  از واژ از ملکه »هیئتی« است »که در جایگاه خود ثابت و راسخ  ببریم. مراد  بهره  »ملکه« 

 از جایگاه خود دشوار بود و این لفظ در برابر حالت استعمال شود« زوال آن هیئت    ، بعبارة اخری
دهخدا، مدخل »ملکه«. برای مالحظه بحثی تفصیلی پیرامون چیستی ملکه همچنین نک:  ۀ  ناملغت)

»ملکه«های اخالقی، »صفاتی«اند   ۀمثابها بهها و رذیلت(. بنابراین، فضیلت25:  1414انصاری،  
صادق، شجاع، منصف، مهربان، سخاوتمند  )  مندند. ما اشخاص فضیلتاکه »در نفس رسوخ« یافته

را  ها  این  گو، خودخواه، نامهربان، مغرور، بزدل و مانندستاییم و اشخاص دروغها( را میو مانند این
 قاضیان نیز مصداق دارد. ۀ کنیم. نظیر همین دربارنکوهش می

گذارند. « تمایز می4های اخالقی»فضیلت« و  3های فکریبندی میان »فضیلتبنا بر یک دسته
استداللفضیلت مانند  فکری،  حقیقتهای  و  تعصب  عدم  ذهنیگرایی،  کیفیاتی  که طلبی،  اند 

ارتقا می را  فکری  و شکوفایی  واقعیت  مانند خویشتندهند. فضیلتشناخت  اخالقی،  داری،  های 
کارکردهای  رغم  به، تمایز مذکور  صداقت و شجاعت، به شکوفایی اخالقی ربط دارند. با وجود این

. ما نیز  (199  :1396زگزبسکی،  )  های اخیر به شدت به چالش کشیده شده استاش در دههعملی
 شویم.  شناختی قائل نمیهای اخالقی و معرفتهای قضایی« تمایزی میان جنبهدر فهرست »فضیلت

از فضیلت ادامه فهرستی  پیش می در  ا های قضایی  به  ۀ  جمالی دربارنهیم و توضیحی  هر کدام 
 رسیم. های قضایی را برمیدهیم. آنگاه رویکرد فقهی به فضیلتدست می

 
1. virtuous judge 

2. judicial virtue 

3. intellectual virtues 

4. moral virtues 
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 های قضاییفهرست فضیلت. 3-1
شود که  کنیم. به هیچ روی ادعا نمی های مهم بسنده می در این قسمت به شرح برخی از فضیلت

ی اهمیت دارند عبارتند از: فهم های مهم دیگر که در کار قضایوتمام است. فضیلتاین فهرست تام 
بی،  1قضایی  حقوقی،  دانش  استقالل 2طرفیشفقت،  فسادناپذیری3،  مهارت  4،  و  قضایی  تواضع   ،
 (.A: 1368-Solum, 2005-1376) 5قضایی 
 عقل قضایی، ادراک قضایی و انصاف .3-1-1

های ارسطو دارد.  در نوشته  ـ8یا همان عقل عملی  ـ  7« اشاره به فضیلت فرونسیس6»عقل قضایی 
ارسطو، عقل عملی با جزئیات سروکار دارد و »متضمن نوعی شناخت به آن چیزی است  ۀ  در فلسف

  غیرثابت متغیر نسبت دارد«   ...  امرِ   ...  فرونسیس همواره با  رواینازکه باید اینجا و اکنون انجام گیرد؛  
احوال خاص  ع و  سازد در اوضا ( و در نتیجه شخص را قادر می67  :1398ناظمی اردکانی و دیگران،  )

های  سازد قاضی با توجه به ویژگیخوب قضاوت کند. بر همین اساس، عقل قضایی نیز ممکن می
عقل قضایی، او  ۀ  خاص پرونده تصمیم درست بگیرد و به رذیلت بدقضاوتی دچار نشود. به واسط

را دریابد و   آن غایتقادر است غایات قضایی  به  برای دستیابی  برای  وسائل متناسب  را بفهمد.  ها 
نظری قانون   تطبیق حکم بر موضوع، قاضی باید از فضیلت عقل قضایی بهره ببرد. حتی اگر در سطح

یکی از مصادق عقل    عنوانبه  ـ  مندی از عقل قضاییرا بشناسد و در استدالل قوی باشد، بدون بهره 
 :Solum, 2003)  مهم پرونده را تشخیص دهد و خوب قضاوت کندهای  قادر نیست جنبه  ـ  عملی

192-194; Solum, 1988: 1752-1754.)  
 9تر »ادراک قضایی«فلسفی »عقل قضایی« از اصطالح انضمامی ۀ  واژ  جایبهدر برخی متون  
یابیم، قاضی نیز با  ها را در میکه ما با ادراک حسی جزئیات واقعیت  همان طوراستفاده شده است.  

ویژگی  قضایی  می ادارک  چنگ  به  را  پرونده  خاص  ویژگیهای  پیش  آورد.  از  پرونده  خاص  های 
نیستند و قاضی فضیلتتعیین  ادراک میها  آن   مند در هر مورد پذیر  به واسطرا  ادارک  ۀ  کند. قاضی 

دهد که چه چیز از منظر عدالت  فهمد و تشخیص میرتبط واقعیت را می مهم و م  هایقضایی سویه

 
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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یابیم آن شیء واقعًا قرمز است، با ادراک قضایی  که با ادراک حسی در می   ن گونهااهمیت دارد. هم 
مند از ادراک قضایی آمیز یا ظالمانه است. در نتیجه، قاضی بهره فهمیم این رفتار واقعًا تبعیضنیز می 

-Van Domselaar, 27)  منصفانه پاسخ دهدطور  بههای مهم پرونده را به فهم آورد و  جنبهتواند  می 

 (. 123-129: 1400خدابخشی، و  31

 شجاعت قضایی . 3-1-2
های اصلی هم برای زندگی خوب در سطح فردی و هم برای ایجاد  یکی از فضیلت  1شجاعت 

باکی تعریف کرده  حد وسط دو رذیلت ترسویی و بی  ۀ مثابعادالنه است. ارسطو شجاعت را بهۀ  جامع
مدنی  .است شجاعت  مصادیق  از  یکی  قضایی،  می  2شجاعت  ممکن  و  برای  است  قاضی  سازد 

کند  قاضی شجاع وقتی عدالت اقتضا می  ل و شهرتش را به خطر بیندازد.دستیابی به عدالت بتواند شغ
تواند در برابر هراسد. او به اقتضای عدالت میپسند نباشد نمیپسند یا قدرت از صدور رأیی که مردم 

اش را به خطر اندازد و از نقدهای های شغلیتهدیدها و فشارها بایستد و حتی در صورت لزوم فرصت
مر نمیهمکاران،  نظام سیاسی  و   Solum, 2005-A: 4-5; Solum, 2003: 190; Van)  هراسددم 

Domselaar, 31-32توان گفت که قاضی شجاع عالوه بر  حد وسط ارسطو میۀ (. با استفاده از نظری
کند. او به اعتدال دلیل شهرتش را قربانی نمیپرهیزد و بیباکی مدنی نیز میترسویی از رذیلت بی

 (. Solum, 2003: 190) شوددر ترس به افراط یا تفریط دچار نمی گراید ومی 
 داری قضایی خویشتن  .3-1-3

ها و نیازها و تمایالتش  فضیلتی است که قاضی را از پاسخ افراطی به رانه  3داری قضاییخویشتن
ل  قابمحافظت در م  ویژه به(.  Van Domselaar, 32)  کنددارد و او را در مسیر درست حفظ میباز می

داری  ترس مربوط است، خویشتنۀ  که شجاعت به کنترل عاطف  همان طورخشم و غضب مهم است.  
رب  خشم  کنترل  به  دارد نیز  خویشتنSolum, 2005- A: 5; Solum, 2003: 191)  ط  قاضی  دار  (. 

البته  نمی   گونهاینگذارد خشم افراطی بر او چیره شود. چیرگی خشم، مخل قضاوت خوب است. 
ها هم یک  خشمگین نشدن در مواجهه با رذیلت مند خشم را تجربه نکند.نیست که قاضی فضیلت

آید. او  عدالتی به خشم میای متناسب از دیدن سوءرفتار و بینهگوبهخویشندار  رذیلت است. قاضی  
ای عادالنه  گونهبهتواند خشمش را  شود و میدر موقعیت مناسب و بنا بر دالیل مناسب خشمگین می

 
1. Courage 

2. Civic Courage 
بلکه    ـ  مثاًل در جنگـ    مقابله با خطرات جسمانیمراد از »شجاعت مدنی« آن جنبه از شجاعت است که نه ناظر بر  

 است.  ـ مانند از دست دادن موقعیت شغلی ـ مربوط به مخاطرات مدنی
3. judicial temperance 
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تواند  گرا میاغلب موارد، رویکرد فضیلت  (. در این مورد نیز مانندSolum, 2005- A: 5)  بروز دهد
خشم،    جمله  ازهای مهمی برای تنظیم عواطف،  شناسی شیوه سی بیاموزد. در روانشنا بسیار از روان 

از پرورانده شده که قاضی می تنظیمها  آن  تواند  این شیوه برای  برد.  بهره  بافتار  گرِی عواطفش  در  ها 
 (. Maroney and Gross, 2014: 142-151)  قضاوت نیز بحث شده است

 مندیقانونعدالت قاضی و . 3-1-4
زاد  در سطح انتزاعی، کسی تردید ندارد که قاضِی خوْب »عادل« است. »قضاوت و عدالت دو هم

اند؛ از روزی که بشر خود را شناخته در پی این بوده که بداند عدالت چیست و همان عدالت تاریخی
کند« رعایت  قضاوت  در  آموزه (361  :1382کاتوزیان،  )   را  در  ای.  عرفی  و  دینی  بر  های  رانیان 
اند پیوستههمبهشود. در ایاالت متحده نیز این دو مفهوم چنان  می   تأکید  همبستگی عدالت و قضاوت 
« را  عالی  دیوان  قضات  تحت)  «Justiceکه  معنای  میبه  »عدالت«(  اینکه  اللفظِی  جالب  نامند. 

داده شده واژ با واژۀ  احتمال  نیز  باشد»قاضی« همۀ  قرآنِی »قسط«  ن طبسی و داوری،  اخوا)  ریشه 
پردازی متفاوت از »عدالت« ممکن است. »عدالت در (. به هر روی، دو مفهوم 112-111  :1397

 justice above the  توان از »عدالت ماورای قانون« یارا می  justice under the lawلوای قانون« یا  

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

»قانون  به  اول عدالت  معنای  این بنابراین،  در جامعه  قاضی  مهم  دارد. رسالت  ربط  قاضی  مندِی« 
های  مندی یکی از فضیلتقانون . در نتیجه،  ( Barak, 2006; x- xxi)  است که قانون را ِاعمال کند

می شمرده  قانون قاضی  اهمیت  می شود.  مایه  قانون«  »حکومت  اهمیت  از  است  مندی  قرار  گیرد. 
 ,Sellers and Stead)  ها« بر ما حکم براندانسانۀ  خودسرانۀ  »حکومِت قانون« مانع شود که »اراد

ان مأمورمقامات و    جمله   از  شخاص. حکومت قانون یعنی سرورِی قانون و اینکه رفتار ا(2-4 :2014
 (. Murphy, 2005: 241) دولتی و قضایی، مبتنی بر قانون و تابع آن باشد

مندی« به ابهام دچار است. بسته به اینکه »قانون« را چگونه تعریف با وجود این، فضیلت »قانون
ۀ اشاره به مفهوم قانون از واژآید. ارسطو برای  مندی« به دست میهای متفاوتی از »قانونکنیم، روایت

تر از »قانون« نزد ماست.  کم از دو جهت مفهومی غنیکند. »نوموس« دستاستفاده می 1»نوموس«
می ارسطو  وقتی  اینکه  اول  »قانونجهت  عادْل  شخص  چنین  nominos)  مند«گوید  »به  است،   )

شده توسط اجتماِع موجود را عمومًا پذیرفته  های ای معین با قوانین، هنجارها و عرف شخصی رابطه

 
1. Νόμος, nomos. 
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می نوشتهنسبت  مصوبات  به  صرفًا  عدالت  قانونشددهد.  به    گذارۀ  بلکه  ندارد،  ربط  اجتماع 
اجتماع حاکم است«ای گستردهمجموعه آن  اعضای  بر  مربوط است که  از هنجارها   ,Kraut)  تر 

رود و عرف  موضوعه فراتر می  مندی« به این معنا از رعایت قوانین(. بنابراین، »قانون105-106 :2002
(  nominos  به معنای ارسطویی)  مندشود. در نتیجه قاضِی قانون و هنجارهای اجتماع را نیز شامل می

ها و هنجارهای مردم نیز وفادار است. جهت دوم اینکه از نظر ارسطو عالوه بر قوانین نوشته به عرف 
انجامد،  ه قوانین آن به شکوفایی افراد نمیای که به کژکاری مبتالست و چنان بد است کدر جامعه

(. از این تحلیل چه بسا بتوان نتیجه گرفت Solum, 2005-B: 23)  نوموس( وجود ندارد   ۀمثاببه )  قانون
آید. زیرا الزام و اعتبار نوموس بیش از نوموس( به شمار نمی) های حکمران شرور نیز قانونکه فرمان

  ...   گیرد کهمینشئت    در کرده ناشی شده باشد از این واقعیتآنکه از حجیت مرجعی که آن را صا
(. بنابراین،  69  :1392آذرافزا و صفری،  )  دانند«معتبر می  ...  افراد تحت سامان و نظم نوموس آن را 

با   باشد. این بینش، از جهاتی  نوموس مورد پذیرش همگانی است نه آنکه فرمان زورآوِر حکمران 
است.یافته نیز سازگار  تحلیلی حقوق  فیلسوفان  ِقسمی فرمان  های  از حکومت شرور،  های صادره 

اقتدارگرایانه سویه  حکمرانِی  که  هیتلر  رژیم  شرارت مانند  »ح ای  دارد،  نیستآمیز  قانون«   کومت 
(Waldron, 2019: 1.)    اقتدارگرا احکام و  فرمانی که در رژیم شرور  به  قاضِی گوش  این معنا،  به 

 مند« نیست.کند، »قاضی قانونحکمران را ِاعمال می
مندی« را مضیق یا موسع بفهمیم، »عدالت ورای قانون« نیز معانی بسته به اینکه مفهوم »قانون

می عمتفاوتی  قانون یابد.  ورای  بحث  دالت  حیث  این  جامعاز  در  افراد  که  است  تکثرگرا  ۀ  انگیز 
های متنوعی از »عدالت« به چشم متفاوتی دارند و طبیعتًا روایت  1قضاییۀ  ایدئولوژی سیاسی و فلسف

ها آرای  شمرند، و لیبرالکاران آرای لیبرال را ناعادالنه می. محافظه(Solum, 2005-B: 16)  خورد می 
، چه بسا به نظر برخی، فضیلتی در این نهفته رواینازآورند.  کارانه را ناعادالنه به حساب می فظهمحا

های قضایی بسنده کنیم. با وجود این، اگر همچون الرنس  باشد که به روایتی حداقلی از فضیلت
 معتدل می مندی گرایش یابیم، به مفهوسولوم، فیلسوف حقوق برجسته، به روایت ارسطویی از قانون 

کاهد. بر این  یت از فرمان حاکم فرو نمیتبعبهرسیم که عدالت را  مندی« می قانون  ۀ مثاباز »عدالت به
ۀ  میان قاضی و جامعه است و قاضی عادل دغدغۀ  کنیم که عدالت ناظر به رابطاساس، تصدیق می

لت را به فرمان  کند عدا حقوق مردم دارد. در این مورد توسل به اصول حقوقی به قاضی کمک می
 (.314-312: 1400میرزایی، ) حاکم فرونکاهد

 
1. judicial philosophy 
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 های قضایی در فقه فضیلت. 3-2
گرایانه است و به نظر فقیهان قاضی وظیفه دارد طبق  سو وظیفهرویکرد فقهی به قضاوت، از یک

این وجه   1مائده،  ۀ سور  48ۀ  آی   ازجمله آیات قرآن،  ۀ  حکم الهی به قضاوت بپردازد. بحث فقهی دربار
(. اما از سوی دیگر، اگر از منظر 1385صادقی تهرانی،  )  سازد از نگاه فقهی به قضاوت را روشن می

های  آید که نگاه فقیهان به قضاوت سویهمهم به چشم میۀ  گرا به فقِه قضاوت بنگریم این نکتفضیلت
فضیلت نکتپررنگ  این  برای  دارد.  نیز  به  ۀ  گرایانه  استواری  شواهد  می جالب،  در چشم  خورد. 

کید  قضاوت، همواره بر اهمیت »صفات قاضی«ۀ  های فقهی دربارکتاب :  1981،  نجفی)  شودمی  تأ
بخش سوم(. برای فقیهان بسیار    :1385؛ هادوی تهرانی،  1391خوئی،    ؛18:  1397؛ حر عاملی،  40

مین دلیل، آنان  کند. به هنشیند و میان مردم داوری میمی  دارد که چه کسی بر مسند قضاوت اهمیت  
دربار دقت  به  قضا  کتاب  میۀ  در  بحث  قاضی  صفات  و  فضیلتشرایط  و  را  کنند  الزم  های 

محور گرایی در غرب و شرق تاریخی طوالنی دارد، رویکرد فضیلتکه فضیلتآنجا    شمرند. ازبرمی
نتی فقیهان به قضاوت عجیب نیست. با وجود این خواهیم دید که برخی »اوصاف قاضی« در فقه س

 گرایی سازگار نیست. با روایت »مدرن« از فضیلت
ندارند. شرایط مهمی که در کتابۀ  فقیهان دربار به  شرایط و اوصاف قاضی اجماع  فقهی  های 

شیعه بودن(، طهارت مولد، عدالت،  )   خورد عبارتند از: بلوغ، عقل، مرد بودن، اسالم، ایمانچشم می
:  1384سنگلجی،  )  ت نوشتن، و آگاهی و بصیرت قضاییمناسب، بینایی، قدرۀ  رشد، اجتهاد، حافظ

عالوه بر این موارد، دالیل مهمی به نفع این مدعا    2بخش سوم(.   :1385  هادوی تهرانی،   ؛47-46
داری« نیز مهم طرفی«، »شجاعت« و »خویشتنهای »بیتوان اقامه کرد که در فقه شیعه فضیلتمی 

داری« چند نص مهم در دست است. شیخ ت خویشتن»فضیلۀ  شوند. برای مثال، دربارمحسوب می
به نصوص شرعی قضاوت   استناد  با  در حالت غضب«  از »کراهت قضاوت  در بحث  حر عاملی 

می نکوهش  را  خشم  عاملی،  )  کندهنگام  در  156-157:  1397/18حر  بحث  همین  نظیر   .)
به چشم میجواهر از این نصوص  (. محقق اردبیل81-82:  1981/40نجفی،  )  خوردالکالم نیز  ی 

 
ِبْع َأْهَواَءُهْم«. یْم بَ ک»فاْح . 1 ُه ۖ َواَل َتَتَّ  َنُهْم ِبَما َأْنَزَل الَلَّ
ت«ثانی به قدرت حافظه تصریح نکرده است. آیت شهید  .  2 تحت  ـ    الله خمینی شرط »حافظه« و »بینایی« و »اعلمیَّ

الله خوئی به »طهارت مولد« تصریح نکرده است، قدرت حافظه را »بنا به  را »احوط« شمرده است. آیت   ـ  شرایطی
الله خوئی به شرط »بصیرت  داند. در میان این فقیهان تنها آیت جهتی« شرط دانسته و قدرت نوشتن و بینایی را شرط نمی 

- 32خوئی،    و  84-85  موسوی خمینی: ؛67:  1410شهید ثانی،    نک:موارد باال،    ۀ قضایی« تصریح کرده است. دربار
31. 
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: 1423/2موسوی اردبیلی، )  نتیجه گرفته است که قاضی نباید در حال »اشتغال نفس« قضاوت کند
موسوی )  دلیل باز دارد ۀ  ( و نباید چنان دچار »انقباض« باشد که طرفین را از استدالل و اقام283

(. نرمِی او نباید به ضعف برسد و محکم بودنش نباید به خشونت  284-285  :1423/2اردبیلی،  
ۀ  (. این نکت267:  1423/2موسوی اردبیلی،  )  تبدیل شود و باید »متین«، »صبور« و »عفیف« باشد

بحث از  استفاده  برای  را  فضا  دربارمهم  جدید  می ۀ  های  مهیا  عواطف  مورد  تنظیم  در  کند. 
ب نیز عالوه  باشد»فسادناپذیری«  نباید »اهل طمع«    ر شرط عدالت، تصریح شده است که قاضی 

اردبیلی،  ) دربار(. بحث267:  1423/2موسوی  فقیهانه  مورد ۀ  های  این  در  نیز  اخذ رشوه  حرمت 
باشدراهگشا می طرفی قضایی، نصوص مهمی  (. در مورد بی 95-103  :1384سنگلجی،  )  تواند 

داریمۀ  دربار دست  در  مساوات«  این  158-159:  1397/18املی،  حرع)  »رعایت  اساس  بر   .)
 ؛265:  1423/2موسوی اردبیلی،  )  گرفته است  طرفی دربیۀ  های مهمی دربارنصوص، در فقه بحث

اند که قاضی نباید از  بخش سوم(. در مورد شجاعت، فقیهان تصریح کرده  :1385هادوی تهرانی،  
بهراسد مؤاخذه«  و  اردبیلی، )  »سرزنش  ابی(267:  1423/2  موسوی  ابن  شرح  .  در  الحدید 

البالغه آورده که »سه چیز است که چون در قاضی باشد، قاضی نیست، اینکه نکوهش را خوش  نهج
(. 127:  1385/8الحدید،  ابن ابی)   نداشته باشد و ستایش را خوش داشته باشد و از عزل خود بترسد«

 فقهی نیز بیابیم.  ۀ شتوان های قضایِی مدرن پتوانیم برای بسیاری از فضیلتکلی میطور به
شمرند در مقایسه با  هایی« که فقیهان برای قضاوت الزم میموارد باال، برخی از »صفترغم  به

توان چهار شرط »اسالم«، »ایمان«، »مرد  می  ویژه بهگرایی ناموجه است.  روایت مدرن از فضیلت
های جنسیتی  رایش دینی و ویژگی گرایی مدرن، گبودن« و »طهارت مولد« را ذکر کرد. از نظر فضیلت

شود و نباید مالک شایستگی برای قضاوت قرار گیرد. دیدگاه مدرن بر  افراد »نامربوط« محسوب می
هیچبرابری  به  و  دارد  ابتنا  از طلبی  دینی  یا  جنسیتی  تبعیض  شامل  روایتی  نیستیم  ُمجاز  روی 

های بدیل به چشم  ین شروط خوانشاۀ  های قضایی پیش نهیم. البته در خود فقه نیز دربارفضیلت
  خورد. برای مثال، »پلیدی ذاتِی انسان متولد از زنا« به دقت مورد نقد و بازاندیشی فرار گرفته استمی 

دوازده امامی   ۀ شرط ایمان به معنای شیع  بینیپیش(. همچنین  79-104  :1398نوبهار و حسینی،  )
شیعی مطرح باشد؛ در جوامع    کامالً   ۀجامع  بودن بیشتر زمانی مناسب است که بحث قضاوت در یک

های بدیل فقهی زمینه را برای  توان از لزوم این شرط دفاع کرد. این خوانشنمی  متکثر و متنوع امروزی
 کند. های قضایی مهیا میفضیلتۀ آمیز درباری غیرتبعیضانظریه

 گونهاین کنیم. »اجتهاد« در فقه سنتی  روی دو شرط فقهی »اجتهاد« و »عدالت« بیشتر درنگ می 
موسوی اردبیلی، )   های مألوف« تفصیلی به شیوه ۀ  از ادل   »قدرت استنباط احکام شرعی   شود: تعریف می 
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ن مدرن، است. در دورا   « احکام شرعی » »اجتهاد« در فقه سنتی، استنباط  ۀ  (. بنابراین، مسئل 67:  1423
قوانین موضوعه را به   ازجمله است و قاضی باید منابع حقوق    « حکم قانون » قضاوت منوط به استنباط  

خوبی بشناسد. شناخت فقهی برای قاضی مدرن الزم نیست و به هر روی فهم حقوقی اساس قضاوت 
به اصول را برمی  ایران نظر  فق 167و اصل    4مانند اصل  )   قانون اساسی  سازد. در  هی قاضی ( دانش 

باشد. می  راهگشا  می   تواند  این،  وجود  نظری با  از  دربار ۀ  توانیم  سنتی  و ۀ  فقه  بگیریم  الهام  »اجتهاد« 
ۀ شرایط قضاوت بپرورانیم. »انتقاِل« شرط »اجتهاد« از فقه سنتی به نظری ۀ  ای مدرن و کارآمد دربارنظریه 

توانیم »اجتهاد سنتی« را به زبان ل« می »انتقا  جایبه قضاوت، با مبانی نظرِی مدرن سازگار نیست. اما 
شود، اجتهاد سنتی نیز که یک متن از زبانی به زبان دیگر ترجمه می   همان طور مدرن »ترجمه« کنیم.  

ترجم می  در  شود.  ترجمه  جدید  حقوق  زبان  به  سنتی  فقه  زبان  از  قواعد متن ۀ  تواند  مترجم  اگر  ها، 
معنا خواهد شد. ما نیز ناگزیریم متن اش بی کند، ترجمه دستورِی زبان مبدأ را به زبان مقصد تحمیل  

 حقوق مدرن( بازنویسی کنیم) را بر اساس قواعد دستوری و مقتضیات زبان مقصد  فقه سنتی( )  اصلی 
رهانیم و درون روایتی . در این صورت، شرط فقهی »اجتهاد« را از روایت سنتی می (1394فنایی،  ) 

فضیلت  از  می مدرن  حقوقی« ۀ  نتیج   گنجانیم.گرایی  »اجتهاد  به  فقهی«  »اجتهاد  تبدیل  ترجمه،  این 
ای مندی از فقه نظریه توانیم با بهره اینکه شرط »اجتهاد« در فقه سنتی را کنار بگذاریم، می   جای به است.  

 دهیم.»اجتهاد حقوقی« طرح کنیم. بیشتر توضیح می ۀ قوی دربار 
های قاضی که باید در انتصاب قضات مالک قرار گیرد، »اجتهاد حقوقی« است.  یکی از فضیلت

توانیم با قوت تمام از این ایده دفاع کنیم که اصواًل »مجتهدان حقوقی« با الهام از سنت نظری خود می 
حقوقی«   »اجتهاد  شیعی،  فکری  سنت  از  اقتباس  با  دارند.  دادگاه  در  قضاوت   نهگواینشایستگی 

های معتبر«. کسی که از این از منابع حقوق به شیوه   تعریف است: »قدرت استنباط حکم قانونیقابل
سازد.  قضاوت میۀ  ای است که او را از این حیث شایستقدرت بهره ببرد، واجد فضیلت فکری برجسته

نظری مفهومۀ  در  غنای  حیث  از  که  باشد  داشته  وجود  مفهومی  کمتر  بسا  چه  غربی،  با  قضاوت  ی 
توانیم بگوییم که افراد برای دستیابی به »اجتهاد حقوقی« باید در  »اجتهاد حقوقی« برابری کند. می

یمجموعه توان این موارد می  ازجمله،  1ای از علوم و معارف بشری مهارت یابند. با الهام از عالمه حلَّ
ارت در منطق حقوق، استدالل  های معتبر حقوقی، مه قضایی و آموزه ۀ  را ذکر کرد: دانستن قانون، روی

 
ی نقل می.  1 العلم،    یحة للقضاء و اإلفتاء فیکنیم: »شرائط االجتهاد المبمتن مربوط به شرایط اجتهاد را از عالمه حلَّ

ة العقلکال:اءیمعرفة تسعة أش ة، و اإلجماع، و الخالف، و أدلَّ   -رهمایو غة  یمن االستصحاب و البراءة األصل  -تاب، و السنَّ
ی، نو لسان العرب، و أصول العقائد، و أصول الفقه، و شرائط البرهان.«   . 423: 1413ک: عالمه حلَّ
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تفسیر قانون، و دانش الزم در زبان فارسی. برخی از فقیهان دانستن مباحث الزم از ۀ  قضایی و نظری
این شرط به زبان حقوق ۀ  (. ترجم45  :1384سنگلجی،  )  شمرندعلم کالم را نیز برای اجتهاد الزم می

ال در حد شناخت مبادی و اهداف قانون( برای مث) مدرن به این معناست که قاضی باید در حد الزم 
فلسف بدین  ۀ با  باشد.  آشنا  مال و حقحقوق  و  از »اجتهاد  سان سپردن جان  که  به کسی  مردم  های 

 برد با سنت فکری ما ناسازگار است.  حقوقی« بهره نمی
تعریف شود. این  در فقه سنتی »عدالت« به »ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره« تعریف می 

مدرن قضاوت قرار گیرد. ۀ  تواند مبنایی برای تعریف عدالت در نظری سنتی نیز به دالیل مختلف نمی 
آیند و موجه نیست مانع دستیابی شغل قضاوت بسیاری از گناهان فقهی، »رذیلت قضایی« به شمار نمی 

دانند و غیرشعیان ت می ، بسیاری از فقیهان مشهور فقط »شیعیان« را دارای قابلیت عدالعالوهبه شوند. 
های عدالت به حساب شیعه بودن( را یکی از مؤلفه )  شمرند. به همین دلیل شهید ثانی ایمانرا عادل نمی 

 این فتوا در مباحث فقهی معاصر نیز طرح   .( 55  شهید ثانی، )  العداله و یدخل فیها االیمان«( )  آورد می 
 باشد، امکان ندارد دارای صفت عدالت باشد« شود. برای مثال گفته شده »کسی که واجد ایمان ن می 

لنکرانی،  )  ایشان همان 136  : 1/ 1381فاضل  باب قضاوت در جا تصریح کرده   (.  »ایمان« در  اند که 
طلبانه از اطهار است. این معنای غیربرابری   ۀ کفر نیست بلکه به معنای قائل شدن به والیت ائم  قابل م 

نظری  کار  به  دارد  رواج  سنتی  فقه  در  که  نمی ۀ  »عدالت«  مدرن  نمی قضاوت  و  برای آید  را  آن  توان 
اند که منظور های قضایی مبنا قرار داد. برخی از فقیهان معاصر احتمال داده فضیلت ۀ  پردازی دربارنظریه 

احکام فقه   ۀ است که قاضی آشنا به فقه شیعیان باشد تا بتواند بر پای   شرط ایمان این بوده   بینی پیش از  
گرچه این فقیه این احتمال را ضعیف دانسته است؛ اما احتمال  . ( 1380صانعی،  )  شیعی قضاوت کند

ای مدرن و هایی وجود دارد که برای نظریه رسد. با وجود این، در متون اسالمی آموزه می   به نظر قوی 
در   ویژه به کاهد.  آید و عدالت را به رفتار مخالف فقه فرو نمی »عدالت قاضی« به کار می   ۀ عقالنی دربار

توان به  می  ازجمله گذارد که قرآن کریم آیات مهمی بر اهمیت »عدل« و »قسط« در قضاوت صحه می 
ِإَذا َح )   نساء ۀ  سور   58  ۀ آی  َتْح یْمُتْم بَ ک »َو َأْن  اِس  ِباْلَعْدِل«( و آی ک َن الَنَّ »َفِإَذا َجاَء )  یونس ۀ  سور   47ۀ  ُموا 

ُقِض  اَل  ی بَ   ی َرُسوُلُهْم  َوُهْم  ِباْلِقْسِط  در یَنُهْم  »قسط«  المیزان  تفسیر  در  کرد.  اشاره  ْظَلُموَن«( 
ۀ سور   90ۀ  (. در تفسیر آی 102:  10/ 1374  طباطبایی، )   ُکشی« و »ستم« تعریف شده است »حق قابل م 

َه  )   نحل الَلَّ ِباْلَعْدِل«(ی»ِإَنَّ  اقام   ْأُمُر  عدالت،  اصلی  »معنای  شده ۀ  نیز  دانسته  امور«  میان  مساوات 
امور مساوی شود، و هر یک در جای واقعی   ۀ ای که »به هر امری آنچه سزاوار است بدهی تا همگونه به 

گیرد«  قرار  است  آن  مستحق  که  می 478:  12/ 1374طباطبایی،  )   خود  نظر  به  قرآنِی (.  معنای  رسد 
توان به »عدالت فقهی« تقلیل »عدل« و »قسط« تناسب بیشتری با »عدالت قضایی« دارد و آن را نمی 
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خورد که برای »نفی ظلم« به چشم می ۀ ، در بحث از »آداب قاضی« نصوص مهمی دربارعالوهبه داد. 
 (. 155:  18/ 1397ی،  حر عامل )   مدرن نیز چه بسا جذابیت داشته باشدۀ  نظری

عی در نظریرویکرد فضیلت قضاوت دارد و از جهات مختلف تأمل نظری  ۀ  گرا کاربردهای متنوَّ
گرا در قلمرو اخالق قضاوت،  کاربست رویکرد فضیلت  ازجملهقضاوت را غنا بخشیده است.  ۀ  دربار

کاربست این  اثبات و ارزیابی قضات ثمربخش بوده است. در مبحث بعدی به  ۀ قضات، ادل آموزش
 پردازیم. رویکرد در »گزینش قضایی« می

 1گرا به گزینش قضاییرویکرد فضیلت .4
آمریکابرجست  دانحقوق 2جوزف استوری،  انگلیسی مصوب   1821یی، در سال  ۀ  قانون  از یک 

ستایش کرد؛ زیرا پیش از آن منصب قاضیان بسته به »پسند پادشاه« بود و قانون مذکور وضع    1701
گرا به گزینش قضایی نیز نظیر (. خواست اصلی رویکرد فضیلتCover, 1975: 144)  تغییر دادرا  

های قضایی انتخاب  همین است: قاضیان نه بر اساس پسند سیاسِی مقامات بلکه بر اساس فضیلت
شوند  میهایی که قضات بر اساس انتخابات برگزیده  (. در نظام Solum, 2005-B)  شوند و ارتقا یابند

های قضایی را مدنظر قرار دهند. با این همه،  آموزاند فضیلت کنندگان می گرایی به انتخابنیز فضیلت
کشد، بلکه طبق آن گرا تنها گزینش ایدئولوژیک را به چالش نمیروایت مدرن از رویکرد فضیلت

تبعیضمؤلفه فضیلتهای  با  غیرمرتبط  و  قاآمیز  گزینش  مالک  نباید  قضایی  گیرد.  های  قرار  ضیان 
   بنابراین، گزینش قضایی بر اساس جنسیت، نژاد، قومیت و دین نیز نارواست. 

گرا به استخدام قاضیان و ارتقای شغلی  های مختلف از رویکرد فضیلتالرنس سولوم در نوشته 
-Solum,1978: 1735-1740; Solum, 2005- A: 1-2; Solum, 2005-B: 2)  آنان دفاع کرده است 

که قضاوت خوب به فضیلت قضایی نیاز دارد، باید در پی گزینش قضایی  آنجا    نظر وی از(. به  4
فضیلتفضیلت واجد  داوطلبان  فقط  رویکرد  این  طبق  باشیم.  منصب  محور  به  باید  قضایی  های 

 گرایانه باید در ارزیابی عملکرد قاضیان مدنظر قرار گیرد.  قضاوت گمارده شوند و معیارهای فضیلت
ی دارد. برای نمونه، در خوان هم رسطویی به گزینش قضایی با برخی متون مهم اسالمی  رویکرد ا 

فضیلت ۀ  نام  از  فهرستی  اشتر  مالک  به  شیعیان  اول  می امام  قضایی  هم های  نامه  این  در  یابیم. 
 اند و هم بر فضایل اخالقی مانند فقدان طمعهای فکری مانند عدم تعصب مهم شمرده شده فضیلت 

ند، و ک البالغه قاضی باید از حیث فکری »در اشتباهاتش پافشاری ناست. بر اساس نهج شده    تأکید 
ت ندهد، ی رضا  ک قی اند ی بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. در شناخت مطالب با تحق 

 
1. judicial selection 
2. Joseph Story (1779-1845) 
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با احت  ب ی افتن دل یند، و در  ک تر عمل  اط یو در شبهات از همه  از همه  سی ک شتر باشد و...ی ل اصرار او 
فراوان« نباید ۀ زبانی او را منحرف نسازد«. »مراجع ب ندهد، و چرب ی ش فراوان او را فر ی ه ستا ک ]باشد[  

« سازد. همچنین قاضی باید ک گر« نباید او را »خشمنای دیک او را »به ستوه« آورد و »برخورد مخالفان با  
 (. 1385صادقی تهرانی،    ؛ 577:  1379سیدرضی،  )  ند« ک ن ک شه ی»طمع را از دل ر 

پردازیم. محور طرح شده که به یکی از موارد مهم میتاکنون نقدهای مهمی بر گزینش فضیلت
محور به گزینش قضایی و ارتقای قضات از این جهت نقد شود که ناخواسته  چه بسا رویکرد فضیلت

گرایانه،  ی فضیلتارهاکند. ممکن است استدالل شود معیشرایط را برای گزینش خودسرانه مهیا می 
  (. در نتیجه، عماًل سنجش Solum, 2005-B: 23-27)  را سنجیدها  آن   توانعینی نمیطور  بهاند و  کیفی

گرایانه شرایط ایم. بنابراین، از این حیث معیارهای فضیلتهای گزینش قضایی سپردهرا به هیئتها  آن 
گرایی که قرار  کنند. در نتیجه، فضیلتمی را برای دخالت ترجیحات سیاسی در گزینش قاضیان مهیا 

 آورد.  اثر سازد، اکنون خودش فضایی برای گزینش سیاسی به وجود میبود گزینش سیاسی را بی
کند. معیارهای کیفی ممکن است در نمی  بندیصورت نقد باال مهم است، اما مسئله را دقیق  

در ساختاری دیگر کیفیت گزینش قضایی نجامند، و احقوقی به سوءاستفاده بیـ  یک ساختار سیاسی
های گزینش قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد  را ارتقا دهند. اگر ساختار و تشکیالت هیئت

رویه اساس  بر  داوطلبان  کیفیو  معیارهای  شوند،  گزینش  غیرمنصفانه  و  غیرشفاف  چه  ـ    های 
های  کنند. در مقابل، اگر هیئتفراهم می  فضایی برای گزینش خودسرانه  ـ  گرایانه یا غیر آنفضیلت

های شفاف و منصفانه  گزینش قضایی از ساختار و تشکیالت دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه
شود. بنابراین برای پرهیز از گزینش خودسرانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می

ها باشیم. کنار گذاشتن معیارهای کیفی و  اف کردن رویهباید در پی دموکراتیک کردن ساختارها و شف
کاهد. چه در گزینش اولیه و  گرایانه به خاطر ترس از سوءاستفاده، از کیفیت دستگاه قضا میفضیلت

توان به معیارهای کمی بسنده کرد و هیچ روش معتبری در  چه در ارتقای قضات، به هیچ روی نمی
را به تمامی به زبان کمی    ـ  یا قضاوت خوب   ـ  قاضِی خوب« های »دست نیست که طبق آن ویژگی

درآوریم. قضاوت، اهمیت سیاسی و اجتماعی دارد و گزینش قضایی »مسابقه«ای نیست که معیار  
کند معین  را  برنده  کیفیت Solum, 2005-A: 13)  کمی  ارتقای  به  که  قضایی  نظام  هر  بنابراین،   .)

کیفی را نیز لحاظ کند. برای کاستن از گزینش خودسرانه    اندیشد ناگزیر است معیارهایقاضیان می 
های غیرشفاف و غیرمنصفانه را  محور بلکه ساختارهای غیردموکراتیک و رویهنه معیارهای فضیلت

باید هدف نقد قرار دهیم. همواره باید خطر گزینش خودسرانه و ایدئولوژیک را جدی گرفت، اما مهم  
 ریابیم. است جهت درست نقد را به خوبی د
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دهیم.  ای میان سازوکار گزینش قضایی در ایران و بریتانیا صورت میتر، مقایسهبرای بیان دقیق
نقدهای جدی بر سازوکار گزینش قضایی وارد بود. در این سال »قانون   2005در بریتانیا، تا سال  

سپرد. قانون   2تصویب شد و گزینش قضایی را به »هیئت انتصاب قضایی«   1اصالح قانون اساسی«
داد صورت  شکلی  و  ماهوی  حیث  از  مهم  اصالحاتی  حیث Badó, 2014: 32-37)  مذکور  از   .)

  ی، »گزینش باید بر مبانی شایستگی باشد« و همچنین »هیچ شخص63  ۀمعیارهای ماهوی، طبق ماد
نمی گزینشگزینش  هیئت  اینکه  مگر  دارد«.شود  خوبی  شخصیت  او  شود  قانع   بر   تأکید  کننده 

گرایانه مالک قرار گیرد.  به این معناست که معیارهای فضیلت4و »شخصیت خوب«   3ستگی« »شای
ای از اسناد برای اینکه مفهوم »شایستگی« و »شخصیت خوب« تا حد ممکن شفاف شود، مجموعه

های شایستگی ، مؤلفه2011مشورتی و تفسیری صادر شده است. طبق یکی از اسناد صادره در سال  
از:   اطالعات(؛  )  5فکری  قابلیتعبارتند  سریع  تحلیل  توانایی  و  مناسب  حقوقی  دانش  مانند 

شخصی کیفیت درست)  های  عینی  مانند  قاطعیت،  صحیح،  قضاوت  ذهن،  استقالل  کاری، 
اینکه با هر کسی    )ازجمله  اندیشیدن، توانایی کار سازنده با دیگران(؛ توانایی در فهم و رفتار منصفانه

دین، ط از جنس،  مانندفارغ  و  رفتار کند و حرف ها  این  بقه  بشنود(؛محترمانه  را  های  مهارت   شان 
   .(JAC Consultation paper CP 01/11. 2011) های مدیریتیارتباطی؛ و مهارت 

گزینش و   جذب، ۀ  نام( و »آیین1361)  در ایران نیز »قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری«
( شرایط ماهوی تصدی قضاوت  1392)  ستخدام قضات«کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و ا

ایمان، عدالت، اعتقاد و التزام عملی به دین مبین   6اند. این شرایط عبارتند از: مرد بودن،را برشمرده
التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت مطلقه فقیه، عدم وابستگی   اسالم، 

ها، طهارت مولد، تابعیت  غیرقانونی یا هواداری از آنهای  و گروهها  تشکیالتی به احزاب، سازمان
توانایی  روانی،  و  داشتن سالمت جسمی  قانونی،  معافیت  بودن  دارا  یا  انجام خدمت وظیفه  ایران، 

روان و  مخدر  مواد  دخانیات،  به  اعتیاد  عدم  قضایی،  کار  سابقانجام  نداشتن  محکومیت   ۀگردان، 
داری، شرایط سنی و دارا بودن دانش فقهی یا حقوقِی  رت، اخالق و امانتکیفری مؤثر، حسن شه

 
1. Constitutional Reform Act 2005 
2. Judicial Appointments Commission (JAC) 

3. merit 

4. good character 

5. Intelectual capacity 
در وضع فعلی، ممکن است برای زنان »ابالغ قضایی« صادر شود و قاضی شمرده شوند. اما برای صدور حکم در .  6

 شوند. دادگاه صالح شمرده نمی 
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ند. شرایط تصدی  ا نقدقابلهای مهم زیاد دارند و از جهات مختلف  نکته  نامهآیینالزم. این قانون و  
سو شامل معیارهای ناروشن و غیرمربوط است، و از سوی و قانون از یک  نامهآیینمنصب قضا در  

از   فضیلتدیگر  رویکرد  مدرن  قرائت  است.  مهم غفلت شده  و  مربوط  معیارهای  از  به  برخی  گرا 
مانند »مرد بودن« و )  گذارد استخدام قضات برخی معیارهای مندرج در مقررات مذکور را کنار می

 کندمانند »عدالت«(، و معیارهای جدیدی را اضافه می)  کند»طهارت مولد«(، برخی را بازتفسیر می 
گرا به کار تنقیح برخی طرفی(. همچنین رویکرد فضیلتاستقالل ذهن، شجاعت و قابلیت بیمانند  )

مطلوب اصالح شوند، باز اغلب معیارهای مهم    نحوبهآید. اما حتی اگر متون قانونی  از معیارها می
.  شدنی نیست توان تا حد ممکن از ابهام این معیارها کاست، اما ابهام حذفکیفی خواهند بود. می

در نتیجه، چه در ایران، بریتانیا یا هر نظام حقوقی دیگر، ساختار و تشکیالت و تشریفات مربوط به  
خواهیم از گزینش خودسرانه بپرهیزیم، باید از حیث ماهوی یابد. اگر می قضایی اهمیت می  گزینش

دموکراتیک  گرایانه را مالک قرار دهیم و از حیث شکلی به سازوکارهای شفاف و  معیارهای فضیلت
 اندازیم.ندیشیم. در ادامه نگاهی تطبیقی به این سازوکارها میابی

در بریتانیا، هیئت انتصاب قضایی در گزینش قاضیان نقش محوری دارد و »داوطلبان را بر اساس  
(.  Badó, 2014: 35)  گزیند«شایستگی، از طریق رقابت منصفانه و شفاف برای منصب قضا برمی

ای حفظ استقالل این هیئت صورت گرفته است. یکی از تمهیدات مهم، ترکیب  تمهیدات مختلفی بر 
عضو تشکیل شده است. رئیس هیئت و پنج نفر از اعضا،    15هیئت است. هیئت انتصاب قضایی از  

حرفهدان حقوقغیر قاضی  پنج  دادگاهاند.  از  غیرحرفهای  قاضی  دو  و  مختلف  هیئت  های  در  ای 
دارند. نفر    عضویت  می  ماندهباقیدو  انتخاب  وکالتی  مشاغل  از   ;Badó, 2014: 34)  شوندنیز 

Turenne, 2012: 158ها تا حد مطلوبی نظام  گزینش اعضا، و شفافیت رویهۀ (. ترکیب هیئت، شیو
کل گزینش قضات و  ۀ دارد. در مقابل، در ایران ادارمصون می  قضایی را از گزینش قضایِی خودسرانه

(. نامهآیین   21تا    14مواد  )  کننده دارندر گزینش داوطلبان سهم تعیینهای احراز صالحیت دهیئت
ندارد.  ۀ  ادار دموکراتیک  ترکیب  که  است  اداری  نهادی  قضات  گزینش  برای  عالوهبهکل  تمهیدی   ،

عقیدتی و سیاسی« توسط    ۀمهم »مصاحبۀ  بینی نشده است. مرحلهای این اداره پیش شفافیت رویه
(. بدون شفافیت همواره این مخاطره وجود دارد که  نامهآیین   14  ۀماد)  رد گیمذکور صورت می ۀ  ادار

بی و  گزینش شوند  خاص سیاسی  ترجیحات  با  گزینش  داوطلبانی  افتد.  مخاطره  به  قضایی  طرفی 
اداری می بهغیرشفاف و  آورد و  کنندگان و حکمرانان سیاسی دروکیل استخدام   ۀمثابتواند قاضی را 

کل  ۀ  (. در نهایت، ادارTurenne, 2015: 1-2)  طرفی را مخدوش کندو بی  فضیلت قضایی استقالل
قضائیه  ۀ  فرستد. این هیئت از سه قاضی یا مسئول ستادی قوپرونده را نزد هیئت احراز صالحیت می
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(. در این مورد نامهآیین  21و    20مواد  )  شوندتشکیل شده که توسط رئیس دستگاه قضا منصوب می
 خورد.  های شفاف به چشم نمیوکراتیک و رویهنیز سازوکارهای دم

قو اروپا  برَّ  اغلب کشورهای  توسط شورای  ۀ  در  اداراداره می قضایی  قضائیه  مهم  ۀ  شود. هدف 
قو در  Ortiz, 2017)  قضائیه، تضمین استقالل قضایی استۀ  شورایی  (. شوراهای قضایی معمواًل 

 (.Beers, 2012: 50-67) کننده دارندتعییناستخدام و ارتقای قاضیان سهم 
قضائیه توسط مقام انتصابی اداره ۀ  شورایی دستگاه قضا، هم اکنون قوۀ ادارۀ  سابقرغم بهدر ایران،  

رسد. بر این اساس، الزم است  بریتانیا مفید به نظر می ۀ شود. در چنین شرایطی، آموختن از تجربمی 
های شفاف و منصفانه سپرده شود. مهم است  دموکراتیک با رویهاستخدام و ارتقای قاضیان به هیئتی  

مدنی نیز   ۀهای حقوق و نمایندگان جامعکه عالوه بر قاضیان، وکال، اعضای هیئت علمی دانشکده
در    اخیر از حیث موازین دموکراسی اهمیت ویژه دارد.ۀ  در هیئت حضور داشته باشند. حضور دست

 :Turenne, 2012)  ه که اعضای هیئت با رقابت آزاد برگزیده شوندبریتانیا، تمهیداتی اندیشیده شد

 :Badó, 2014) شوندپیشنهاد لرد چنسلر منصوب می (، اگرچه در نهایت توسط ملکه و به158-159

(. در ایران، برای اینکه وجه دموکراتیک هیئت گزینش قضایی صرفًا نمادین نباشد و در عمل تحقق  34
و    دانحقوقاضی توسط قضات انتخاب شوند، و انتخاب اعضای وکیل،  یابد، الزم است اعضای ق

به کانون وکال، دانشکده ترتیب  به  نیز  بر    ۀهای حقوق و جامعغیرحقوقی  مدنی سپرده شود. عالوه 
های  ها شفاف و منصفانه باشد. با سازوکارهای دموکراتیک و رویهتمهیدات مذکور، الزم است رویه

امکان   منصفانه،  و  فضیلتشفاف  و  کیفی  معیارهای  از  ممکن  سوءاستفاده  حد  کمترین  به  گرایانه 
 رسد. می 

 ه نتیج
اول قرن بیستم، گفته است: »در نهایت،    ۀ یی در نیمۀ آمریکابرجست  دانحقوق  1بنجامین کاردوزو،

(. اکنون پس از یک Cardozo, 1921: 149)  قاضیان«  شخصیت  تضمینی برای عدالت نیست مگر  
گیرد و شخصیت قاضی کاردوزو را جدی می ۀ  قضاوت بیش از پیش بینش نهفته در گفتۀ  قرن، نظری
ایم که قضاوت »فعالیتی مکانیکی« نیست و  شمرد. در صد سال اخیر، مدام بیشتر فهمیدهرا مهم می

را  رأی    مکانیکی طور  بهموجود را به او بدهیم و  ۀ  ماند که حکم قانون و ادلقاضی به دستگاهی نمی
شدنی نیست و قضاوت از شخصیت  ای »انسانی« وجود دارد که حذفکند. در قضاوت، مؤلفهتولید  

پذیرد. با توجه به قدرت و آزادی عمل چشمگیر قاضیان، شخصیت  قاضی و منش اخالقی او اثر می 

 
1. Benjamin Cardozo 



 1401 تابستان /  هجدهمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و  دورۀ /                                  

 

70 

می اهمیت  فضیلتقاضی  قاضِی  دست  در  قانون  اگر  محتملیابد.  باشد،  قدرت  مند  که  است  تر 
مند از استبداد قضایی و آرای خودسرانه  الت و انصاف میل کند. قاضی فضیلتقضایی به سمت عد

های قضایی بپرورانیم. حکومت قانون فضیلتۀ  ای دربارپرهیزد. به همین دلیل مهم است نظریهمی 
دهد که قانون در دست »قاضی خوب« قرار گیرد. اما »قاضی خوب« به چه وقتی به خوبی ثمر می 

دهه در  فضیلتهامعناست؟  رویکرد  اخیر،  نظریی  به  پرسش ۀ  گرا  این  به  است  کوشیده  قضاوت، 
های قضایی بهره  دشوار پاسخ دهد. بر اساس این رویکرد، قاضی خوب همان است که از فضیلت

خویشتن دانا،  و  بیَبرد  عادل،  قانونمند،  متواضع،  شجاع،  شفقتدار،  و  مستقل  باشد.  طرف،  ورز 
عادالن هم  چقدر  هر  فضیلتقانون،  قاضی  دست  در  اگر  نتیجه،  که  نیست  تضمینی  نباشد،  ۀ  مند 

فضیلت فرهنگ  بدون  قانون،  حکومت  بخورد.  رقم  قاضیان،  عادالنه  میان  در  و  مأمورگرا  دولتی  ان 
نشیند. الزم است نظام قضایی قضات را بر اساس معیارهای  مطلوب به بار نمیطور  بهشهروندان،  

ی کند و همواره فضیلت قضایی را بر وفاداری به جریان سیاسی برتری  مدارانه گزینش و ارزیابفضیلت
های  های قضایی هرگز نباید از تبعیضگرایی، فضیلتدهد. در کنار این، برابر روایت مدرن از فضلیت

گرا به قضاوت وجود دارد، ناموجه و نابرابری سر دربیاورد. هنوز نقدهای مهمی بر رویکرد فضیلت
 .های خود را نیز نشان داده استقابلیت گرا رو به پیشرفت است واما حقوِق فضیلت

  



 71 نوبهار  و زادهب یحب و  یسمائ / قضاوت یۀنظر  در ییگرالتیفض سهم مند؛لتیفض یقاض

 منابع 
 فارسی 

قوام   ▪ ایرج و مهدی  از ثسموس »  ،(1392)  صفریآذرفزا،  باستان در گذر  یونان  اندیشه سیاسی  در  قانون   مفهوم 
(θεσμός به نوموس )  (νόμος)»  ،دوره  49اصفهان، سال  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  متافیزیک ،

 .16 ۀ جدید، سال پنجم، شمار
 دانشگاه قم(. )  انتشارات اشراققم: ها، ، جلد چهارم: اندیشهآیین دادرسی کیفری ،(1379) آخوندی، محمود ▪
و روح  ▪ داوریاخوان طبسی، محمدحسین  مبنای    بندیصورت »  ،(1397)  الله  بر  کریم  قرآن  در  مفهوم عدالت 

 .  13 ۀ ، شماردوفصلنامه پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ،«»قسط« ۀ معناشناسی واژ
 .59 ۀ ، شمار15سال  هفت آسمان،، «اخالق فضیلت»(، 1392) اسلوت، مایکل ▪
پی ▪ لوئیس  مقدمه معرفت (،  1387)  پویمن،  یشناسی:  نظر بر  محمدزاده،  :ترجمه  شناخت،ۀ  ای   تهران:  رضا 

 انتشارات دانشگاه امام صادق. 
گرایی و رسیدن گریز از اطالق ؛  قانون آیین دادرسی مدنی  492جستاری بر مادۀ  »(،  1400)  خدابخشی، عبدالله ▪

 . 113 ۀ، شمار85 ۀ دورمجله حقوقی دادگستری، ، «فبه انصا
ابوالقاسم ▪ تکمله(،  1391)  خوئی،  ترجمهالمنهاجمبانی  چهارم  :،  چاپ  سعید،  تهران:  علیرضا  انتشارات ، 

 . خرسندی 
 نشر نی. تهران: کاوه بهبهانی،  :، ترجمهشناسیرفتمع (،1392) گزبسکی، لینداز ▪
لیندا ▪ معرفت  ،(1396)  زگزبسکی،  اخالق  مبانی  و  فضیلت  ماهیت  در  تحقیقی  ذهن:  ترجمهفضایل   ، : 

 نشر کرگدن. تهران: حسین خداپرست، چاپ دوم، امیر
 دانشگاه تهران.   انتشارات تهران:  ، چاپ پنجم،قضا در اسالم(، 1384) سنگلجی، محمد ▪
 انتشارات امید فردا.  تهران:  ،علم قضاوت در اسالم(، 1385) صادقی تهرانی، محمد ▪
یرالوسیله، (1380) صانعی، یوسف ▪  .ر امام خمینیمؤسسه تنظیم و نشر آثاتهران:  اپ اول،چ، 1، جمبانی تحر
 تهران:   ،12و    10، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، جلدهای  تفسیر المیزان  ،(1374)  طباطبایی، محمد حسین ▪

 دفتر انتشارات اسالمی. 
، کتاب القضاء، تهیه و تنظیم محمد دادستان، سیری کامل در خارج فقه معاصر  ،(1381)  فاضل لنکرانی، محمد ▪

 جلد اول، انتشارات فیضیه. 
 :، تهرانشناسانه فقهشناسی: پژوهشی در باب مبانی اخالقی و معرفت اخالق دین   ،(1394)  فنایی، ابوالقاسم ▪

 صر. نگاه معا
 .62، شماره  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، «سهم عدالت در قضاوت » ،(1382) کاتوزیان، ناصر ▪
،  «مطالعه تطبیقی()  گرایی کیفری به جرایم جنسیرویکرد عوام»  ،(1390)  مقدسی، محمدباقر و محمد فرجیها ▪

 .2 ۀ ، شمار15 ۀ ، دورهای حقوق تطبیقیپژوهش 
روح ▪ یرالوسیله  (،1392)  اللهموسوی خمینی،  ترجمهتحر چاپ    :،  اسالمی، جلد چهارم،  قم26علی  دفتر    :، 

 انتشارات اسالمی. 
  : محمد دشتی، قم  : شریف الرضی، ترجمه  :، گردآورندهالبالغهنهج  ،(1379)  سیدرضی(، سیدمحمد )  موسوی ▪
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 نشر مشهور. 
مطالعۀ موردی قوانین کیفری ؛  نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین»  ،(1400)  علیمیرزایی، اقبال  ▪

   .113 ۀ ، شمار85 ۀ دورمجله حقوقی دادگستری، ، «ن و مدنی ایرا
گستره مشروعیت آزادی عمل قضایی در پرتو اصل حاکمیت ، »(1397)  میرمجیدی، سپیده و جمشید غالملو ▪

  ۀ ، شمار48 ۀ، دورشناسیمطالعات حقوق کیفری و جرم ، «رابطه نامشروع( های مطالعه موردی پرونده) قانون
2. 

حسینی ▪ مالک  و  اردکانی  داوری  رضا  علی،  اردکانی،  »(1398)  ناظمی  معرفت ،  و جایگاه  فرونسیس  شناختی 
یخ فلسفه، «اهمیت آن در فلسفه اخالق ارسطو  .1 ۀ شمار ،، سال دهمتار

حسینی ▪ سیدجعفر  و  رحیم  »(1398)  نوبهار،  نظری ،  پلیدۀ  بازاندیشی  رابطه   یفقهی  از  شده  زاده  انسان  ذاتی 
 .4 ۀ ، شمار 26، سال فصلنامه فقه، «نامشروع

 ه فرهنگی خانه خرد. مؤسستهران:  ،  شرایط قاضی: قاضی و قضاوت در اسالم (،  1385)  هادوی تهرانی، مهدی ▪
 ققنوس.  :، ترجمه مسعود علیا، ویراست سوم، تهرانمبانی فلسفه اخالق ،(1385) هولمز، رابرت ال ▪

 عربی
 مجمع الفکراالسالمی. : قم، چاپ اول ،رسائل فقهیه، ق(1414) انصاری، مرتصی ▪
الرازی،  الشیعهوسائل  ق(،1397)  حسنالحر عاملی، محمد بن   ▪ الثامن عشر، تحقیق و تعلیق محمد  الجزء   ،

 . ةاالسالمی ةمکتبتهران: 
  : ، قم3، جلد  معرفة الحالل و الحرام  یام فکقواعد األح  ،ق(  1413)   وسف بن مطهر اسدییحلی، حسن بن   ▪

 ه قم.ین حوزه علمیدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس 
  10)  شرح اللمعة الدمشقیة  یالروضة البهیة ف(،  ه.ق  1410)  )شهید ثانی(  الدین بن علیزین،  جبعی عاملی ▪

 ی.مکتبة الداور :قم، 3 جلد، محقق محمد کالنتر، (جلدی
 ، جلد اول، چاپ دوم، قم. القضاءفقه ق(؛ 1423) ید عبدالکریمموسوی اردبیلی، س ▪
  : ، تحقیق و تعلیق و تصحیح: محمود القوچانی، بیروت 40ج  ،  جواهرالکالم  ،(م1981)  نجفی، محمد حسن ▪

 دارإحیاء التراث العربی. 
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