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چكيده
ــت تا با نگاهى جديد و توجه به تعريف قضا در لغت و اصطالح فقها و پيگيرى و احصاى موارد آن در كتاب  اين مقاله بر آن اس
ــمول آن را روشن سازد. اكثر فقهاى مذاهب اسالمى از «قضا» به رفع خصومت تعريف  ــنت، مفهوم «قضا» را دريابد و دايره ش و س
ــد و اين مفهوم در هريك يا  ــه قول لغويان و آيات قرآن و احاديث پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مؤيد اين تعريف مى باش ــد ك كرده ان
صريحًا و يا با قرينه اى كه مبيّن اين تعريف باشد، آمده است. از طرفى اگر اين لغت را اين گونه تعريف كنيم، شامل حكم كردن در 
جنبه حق اللهى احكام نخواهد شد كه برخى از جمله شهيد اول از فقهاى اماميه، يحيى بن شرف نووى از فقهاى شافعى و جعفرى 

لنگرودى، بدون تصريح به اين تفاوت، سعى كرده اند اين واژه را به گونه اى تعريف كنند كه شامل اين موارد نيز باشد.

و   جايـگاه منصـب قضـا    مفهـوم  
در نظام حقوقى اسـالم
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طرح مسئله
ــالم، نظامى يكپارچه و خاص خود است كه فهم  نظام حقوقى اس
ــهاى  آن نيز بايد در قالب خود آن صورت گيرد. يكى از تأسيس
ــاس ذهنى كه با حقوق  ــد. براس اين نظام، منصب «قضا» مى باش
ــكل گرفته است، قضاوت معناى خاّصى دارد كه امروزه  جديد ش
شاهد آن هستيم، ولى با جستجو در منابع حقوق اسالم، مى توان 
ــا تصور امروزى از  ــالمى تصورى متفاوت ب ــت كه فقه اس درياف

قضاوت به دست مى دهد.
ــواره بخش مهمى از علم اصول فقه  ــى توجه به الفاظ هم از طرف
ــت و هر فقيهى پيش از پرداختن به هر چيز  ــكيل داده اس را تش
ديگرى، بايد الفاظ آن موضوع را بررسى نمايد و به اصطالحات 
ــّرعه بنگرد. اين روش اولين گام فقاهت است كه  ــرعيّه و متش ش

موضوع را مشخص و دامنه شمول آن را روشن مى سازد.
ــاوت در كتابهاى فقهى، توجه به  ــى از موارد مهم در باب قض يك
ــت كه نكات ظريفى را  مفهوم قضا و ارائه تعريفى دقيق از آن اس
مشخص مى سازد و از اين جهت اهميت مى يابد كه تعريفى كه از 

قضا ارائه مى دهيم، دايره وظايف قضات را مشخص مى سازد.
ــا كرده اند و اين اصطالح براى  ــا و لغويان قضا را چگونه معن فقه
ــرع مقدس به كار رفته است؟ آيا نهاد قضاوت  چه مواردى در ش
مى تواند در مورد تمام مسائل اعم از حق اهللا و حق الناس و حدود 
ــت  ــات حكم صادر كند؟ اين پژوهش بر آن اس ــاص و دي و قص
ــان، قرآن، احاديث و  ــى اين واژه، از منظر لغت شناس تا با بررس
اصطالحات فقهاى مذاهب اسالمى، معناى آن را دريابد و از اين 
طريق دايره شمول آن و وظايف قضات و جايگاه آن را در نظام 

حقوقى اسالم مشخص سازد.

قضا در لغت
ــت براى قضا بيش از ده معنى ذكر كرده اند و به دو صورت  در لغ
مّد و قصر آن را خوانده اند. از جمله اين معانى عبارتند از: حكم، 
ــم، انجام چيزى و تمام كردن  ــراغ، أداء، إنهاء، صنع، تقدير، حت ف
آن.1 راغب اصفهانى مى نويسد: در اصل به معناى فيصله دادن به 
امرى است، قولى باشد يا فعلى، از خدا باشد يا از بشر.2 طبرسى 
نيز ذيل آيه 117 بقره مى نويسد: اصل آن به معنى فيصله دادن و 
محكم كردن شىء است.3 همچنين قرشى آن را حكم، صنع، حتم 

و بيان معنى كرده است.4

قضا در قرآن كريم
ــت كه  ــم در چندين معنا به كار رفته اس ــظ در قرآن كري ــن لف اي

1 . رك: معجم الصحاح؛ مجمع البحرين.
2 . مفردات الفاظ القرآن، ذيل واژه «قضاء».

3 . مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج1، ص368.
4 . قاموس قرآن، ذيل واژه «قضاء».

هريك نوعى فيصله دادن و تمام كردن است:
ــى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل لَُه ُكْن َفَيُكوُن»؛5 «و چون  1. اراده: «َوِإَذا َقَض
ــه كارى اراده فرمايد، فقط مى گويد: موجود باش، پس موجود  ب
ــت:  ــر به جاى «قضى»، «اراد» آمده اس ــود». در آيه ديگ مى ش
ــْن َفَيُكوُن»؛6 «چون به  ــْيًئا َأْن َيُقوَل لَُه ُك ــا َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َش «ِإنََّم
ــد: باش پس  ــن بس كه مى گوي ــد، كارش اي ــزى اراده فرماي چي

موجود مى شود».
ــاُه»؛7 «و  ــُدوا ِإالَّ ِإيَّ ــى َربَُّك َأالَّ َتْعُب ــزام: «َوَقَض ــم و ال 2. حك

پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد».
3. اعالم و خبر دادن: «َوَقَضْيَنا ِإلَى بَِني إْسرائِيَل»؛8 «و در كتاب 

آسمانيشان  به فرزندان اسرائيل خبر داديم».
ــا َوَطًرا»؛9 «پس چون زيد  ا َقَضى َزْيٌد ِمْنَه ــام كردن: «َفَلمَّ 4. تم
ــت،  وى را به نكاح تو  ــرك گف ــت و او را ت از آن زن  كام برگرف
درآورديم». مراد، تمام كردن حاجت به وسيله طالق دادن است، 
ــى كه به خواسته اش برسد، گويند: «قضى  طبرسى مى گويد: كس
و طره». همچنين عبارت «ِإَذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطًرا»، در ذيل همين 

آيه است.10
ــر حكمى مى خواهى  ــَت َقاٍض»؛11 «ه ــل: «َفاْقِض َما َأْن 5. فص
ــرگ را بر او وارد كرد و  ــن». گفته اند: «قضى عليه»؛ يعنى م بك
ــت. ظاهراً قضى در اين گونه موارد، به معنى تمام كردن  او را كش
ــتى بر او زد و كار او را تمام نمود.  ــى(ع) مش ــت؛ يعنى موس اس
ــند: اى  ــِض َعَلْيَنا َربَُّك»؛12 «و فرياد كش ــاَدْوا َيا َمالُِك لَِيْق «َونَ
مالك، بگو: پروردگارت جان ما را بستاند». «َوالَِّذيَن َكَفُروا لَُهْم 
نَاُر َجَهنََّم َال ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوْا»؛13 «و كسانى كه كافر شده اند، 
آتش جهنّم براى آنان خواهد بود. حكم به مرگ بر ايشان جارى 

نمى شود تا بميرند».
در اقرب الموارد آمده است: «قضى الشىء» يعنى كار را به طور 
محكم انجام داد. «ُثمَّ اْقُضوا ِإلَيَّ َوَال ُتْنِظُروِن»؛14 «سپس درباره 
ــا در اين آيه به  ــد و مهلتم ندهيد». ظاهراً قض ــن تصميم بگيري م
ــى» براى افاده ايصال و  ــت و تعديه با «ال معناى اداء و تنفيذ اس
ــت. چنان كه المنار گفته است: يعنى كارتان را جمع  ــاندن اس رس
ــانيد (و  ــپس همان تصميم و اراده را به من برس و محكم كنيد، س

5 . بقره، 117.
6 . يس، 82.

7 . اسراء، 23.
8 . اسراء، 4. نيز ر.ك: حجر، 66.

9 . احزاب، 37.
10 . نيز ر.ك: بقره، 200؛ قصص، 29.

11 . طه، 72. نيز ر.ك: قصص، 15.
12 . زخرف، 77.

13 . فاطر، 36.
14 . يونس، 71.
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مرا بكشيد). «َيا لَْيَتَها َكانَِت الَْقاِضَيَة»؛15 «اى كاش آن مرگ كار 
را تمام مى كرد». گفته اند: ضمير «ليتها» راجع به مرگ در دنيا و 
ــت، مقتضى معنى تمام شده  ظاهراً قاضى به معناى تمام كننده اس
ْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياِن»؛16 «امرى  ــت مثل «ُقِضَي اْألَ و حتمى اس

كه شما دو تن از من جويا شديد، تحقق يافت».17
با دقت در آيات قرآن و معانى كه اين واژه براى آنها استفاده شده 
ــت و برخى به آن تصريح كرده اند، مشخص مى شود كه معناى  اس

نوعى تمام كردن و فيصله دادن در آن موجود است.

قضا در روايات
ــى جامع از آن، بايد  ــناخت دقيق اين واژه و ارائه تعريف براى ش
اين لغت را عالوه بر قرآن، در احاديث معصومان(ع) نيز پيگيرى 
ــازد كه  ــخص مى س ــود. اين كار بهتر از هر روش ديگرى مش نم
ــتفاده نموده و از آن  معصومان(ع) در چه مواردى از اين كلمه اس
چه چيز اراده كرده اند، منصب قضا چگونه منصبى است و وظيفه 

قاضى چيست.
ــكار مى شود كه روايات در  با احصاى تمام روايات اين باب، آش
ــه از هركدام چند نمونه از  ــته اند كه براى نمون اين موضوع دودس

منابع روايى شيعه و اهل سنت انتخاب شده است:
1) رواياتـى كـه صريحًا به رفـع تخاصم و تنازع اشـاره 

كرده اند
اكثر روايات اين باب را تشكيل مى دهند تا آنجا كه مى توان ادعا 

كرد، اين دو واژه هم نشينند.
ــما نزد من اقامه دعوا  ــت: «ش ــده اس از پيامبر اكرم(ص) نقل ش
ــرى در بيان حجتش  ــما از ديگ ــا برخى از ش مى كنيد و چه بس
ــد و من به نفع او براساس آنچه كه شنيده ام، قضاوت  قوى تر باش

كنم ...».18
ــالم(ص) ماجرايى را نقل مى كند كه در آن  ــلمه از پيامبر اس ام س
گروهى براى داورى نزد ايشان آمدند و حضرت فرمودند: من هم 
بشر هستم و هرگاه دو طرف دعوا نزد من آيند، چه بسا بعضى از 

شما از ديگرى بليغ تر باشد.19
ــل مى كند كه فرمودند: «اى على!  امام على(ع) از پيامبر(ص) نق
هرگاه دو طرف دعوا نزد تو آمدند، بين آنها قضاوت نكن تا آنكه 

سخن نفر دوم را نيز مانند اولى شنيده باشى».20
ــه مؤمن ديگرى را در  ــام صادق(ع) مى فرمايد: «هر مؤمنى ك ام

15 . حاقه، 27.
16 . يوسف، 41.

17 . قاموس قرآن، ذيل واژه «قضاء».
18 . صحيح مسلم، ج12، ح1713.

19 . ر.ك: همان.
20 . نيل االوطار، ح1786.

خصومتى نزد قاضى يا سلطان جائرى ببرد و او به غير حكم خدا 
قضاوت كند، آن شخص شريك گناه اوست».21

ــى را بر شما قاضى  نيز در جاى ديگر مى فرمايد: «من چنين كس
ــما ديگرى را براى رفع  قرار دادم، بپرهيزيد از اينكه برخى از ش

خصومت نزد سلطان جائر ببرد».22
ــد، صراحتًا وظيفه  ــاهده ش ــته از روايات مش چنانچه در اين دس
ــم در اين احاديث  ــده و واژه خص ــته ش قاضى رفع تخاصم دانس

آمده است.
2) رواياتـى كـه در آنها بـه رفع تخاصم تصريح نشـده 

است
ــت، اما  ــده اس با اينكه در اين روايات به رفع تخاصم تصريح نش
هريك به نوعى بيانگر حضور دو طرف يا بيشتر در دعوا هستند. 
اين روايات، اين مطلب را در مضمون خود مى رسانند كه دعاوى 

در حق الناس بوده است.
از ابن عباس نقل شده است: «پيامبر خدا(ص) با سوگند دادن در 
ــد».23 واژه «مدعى عليه»  ــورد مدعى عليه، داورى مى فرمودن م
مى رساند كه در قضاوت ايشان، مدعى و مدعى عليه وجود دارد 

و دعوا در حق الناس است.
پيامبر(ص) مى فرمايند: «كسى بين دو نفر در حالى كه خشمگين 
ــت قضاوت نكند».24 در آن واژه «قضا» براى دعواى بين دو  اس

نفر به كار برده شده است.
نيز روايت ديگرى كه حاوى شكايت همسر ابوسفيان از اوست25 
ــن بيان ماجراى دو مادرى كه هريك ادعا مى كرد، بچه  و همچني
ــت و شرح داورى حضرت  باقى مانده از حمله گرگ، فرزند اوس

سليمان، از سوى پيامبر اسالم.26
امام صادق(ص) مى فرمايد: «اگر حقى بر ديگرى دارى، او را نزد 
حكام عادل ببر و بپرهيز از آنكه به نزد اهل جور اقامه دعوا كنى، 
ــاهده  تا براى تو قضاوت كنند».27 در اين روايت نيز چنانچه مش

شد، قضاوت براى حق الناس به كار رفته است.
نيز ايشان در مقبوله عمر بن حنظله مى فرمايد: «بپرهيزيد از آنكه 
ــردن نزد اهل جور  ــى ديگر را براى حكم ك ــما برخ برخى از ش
ــى از بين خودتان بنگريد كه چيزى از علم ما  ببرد، ليكن به كس
ــى را قاضى قرار  دارد و او را بين خود قرار دهيد، من چنين كس

21 . وسائل الشيعه، ج27، ح33079.
22 . همان، ج27، ح33421.

23 . صحيح مسلم، ج12، ح1711.
24 . همان، ج12، ح1717.
25 . همان، ج12، ح1714.
26 . همان، ج12، ح720.

27 . وسائل الشيعه، ج27، ح33081.

40

تم 
هف

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-تاب
28

اره
شم



دادم».28
فقهاى اماميه براى اثبات اينكه منصب قضاوت در زمان غيبت از 
امام معصوم به فقيه جامع الشرايط مى رسد، به  چند روايت اشاره 
ــت و از اين روايت  ــهورترين آنها، اين حديث اس كرده اند كه مش
استفاده كرده اند كه اوًال؛ رجوع به قضات جور حرام است و ثانيًا؛ 
ــت. اما ظاهر اين  ــرايط ثابت اس اين منصب براى فقيه جامع الش
ــئله را روشن مى نمايد كه  ــا تصريح آن، اين مس حديث و چه بس
قضاوت تنها شامل دعاوى مردم در حقوق بين خودشان مى باشد؛ 
زيرا عالوه بر آنكه به نزاع بين دو نفر اشاره كرده و در كالم خود 

امام نيز موجود است، به واژه دين و ميراث اشاره شده است.
حديث ديگرى كه مورد استناد فقها براى مشروعيت قضاوت فقيه 
ــرايط قرار گرفته، مشهوره ابى خديجه است. در آن نيز  جامع الش
ــه «بعضكم بعض» و «فاجعلوه بينكم قاضيًا» به كار رفته كه  جمل

بيانگر همين معنا است.
ــن در حديث پيامبر(ص) كه مى فرمايند: «زبان قاضى بين  همچني
دو شعله آتش است، تا بين مردم قضاوت كند، يا به سوى بهشت 

است، يا دوزخ»،29 نيز لفظ «بين مردم» مؤيّد اين معنى است.
ــده، مى توان گفت: تمام روايات در  ــا توجه به نمونه هاى ذكر ش ب
ــن معنى را در دل دارند كه قضاوت براى  ــه قضا، به نوعى اي زمين
رفع تنازعات و مشاجرات بين مردم و امور حق الناس است. يا به 
ــاره شده است، يا به دعواى ميان  حضور مدعى و مدعى عليه اش
ــخصى، و يا لفظى آورده شده است كه اين  دو نفر و اختالفات ش
معنا را مى رساند و معصومان(ع) قضاوت را در همين امور؛ يعنى 

حل دعواهاى بين مردم، معرفى نموده اند.

قضا در اصطالح فقها
فقها نيز براساس قرآن و سنت، تعاريفى براى قضاوت ارائه كرده 
و در شرح آن، مسائل بسيارى مطرح ساخته اند. از جمله متقدمان 
ــن گفته اند و  ــرعى بر حكم بين متخاصمي ــا، آن را واليت ش فقه
ــأ نفوذ حكم قاضى است  ــته اند كه واليت منش متأخران بيان داش
ــود، بلكه قضا خود حكم كردن  ــد در تعريف قضا آورده ش و نباي
ــت و واليت منصب قضا را تعريف  بين مردم براى رفع تنازع اس

مى كند.30
در اينكه قضاوت واليت است يا نه و اينكه تعريف چگونه باشد، 
ــده است كه از موضوع ما خارج  ــترده اى بين فقها ش بحثهاى گس
ــده،  ــا مى خواهيم بدانيم تعاريفى كه براى قضا ارائه ش ــت و م اس

ــان، ج27، ح33135  هم ر.ك:  ــز  ني ــان، ج27، ح3383.  هم  .  28
و33618.

ــان، ج27، ح33623،  ــز ر.ك: هم ــان، ج27، ح33622. ني 29 . هم
33626و33633.

30 . تحرير التحرير، ص4.

شامل چه مواردى مى شود. در زير به نمونه هايى از تعاريف فقها 
اشاره مى شود:

ــد: «واليت حكم شرعى است براى  ــن نجفى مى نويس محمدحس
ــى كه اهليت فتوا دارد، از اشخاص معيّنى از نيكان، بر اثبات  كس
حقوق و استيفاى آن براى صاحب حق» و اين نظر را به كتابهاى 

مسالك، تنقيح، كشف اللثام و ... نسبت مى دهد.31
ــت  صاحب جواهر، ابتدا در تعريف خود، واليت را ذكر نموده اس
كه نظر متأخران در مورد آن اشاره شد و سپس به كسانى كه حق 
ــد و در آخر، هدف و وظيفه قضات  ــاره مى كن قضاوت دارند، اش
ــن مى سازد كه رساندن و استيفاى حقوق مى باشد. از اين  را روش
ــت كرد كه صرفًا شامل حق الناس است؛  تعريف، نمى توان برداش
ــت از لفظ مستحق خدا نيز اراده شده باشد. اما  چرا كه ممكن اس
ــيخ انصارى ضمن پذيرش اين تعريف، در ادامه آن، توضيحى  ش
ــوى مى داند: «حكم بين  ــازگار با معناى لغ ــد و آن را س مى افزاي
ــت نه مجرد بيان  مردم عبارت از رفع منازعات واقع بين مردم اس

حق و اظهار حق».32
شيخ انصارى با تعريف حكم، كالم صاحب جواهر را به صورتى 
ــير مى كند كه صرفًا شامل حق الناس شود؛ چرا كه ايشان قيد  تفس

رفع منازعات را ذكر مى نمايد.
ــد: «قضا فصل خصومت بين متخاصمين  آيت اهللا خويى مى نويس
ــاى مدعى يا به عدم حق او بر مدعى عليه  ــم به ثبوت ادع و حك
ــد: «اما قضا حكم به قضاياى  ــت» و در جاى ديگر مى نويس اس
ــاجره قرار گرفته است، و  ــت كه مورد ترافع و مش ــخصى اس ش
ــت، فالن زن زوجه  ــى حكم مى كند مال فالن از آن زيد اس قاض

فالن كس است و آنچه كه شبيه آن است».33
ــد، به عالوه  ــع خصومت مى دان ــى قضاوت را رف ــت اهللا خوي آي
ــاوى در مورد حقوق  ــامل دع مثالهايى ذكر مى كند كه همگى ش
ــد و با آوردن قيد «ما شاكل ذلك»، مانع غير از آن  مردم مى باش

مى شود.
ــكل قضاوت را تعريف مى نمايد:  امام خمينى(ره) نيز به همين ش

«حكم بين مردم براى رفع تنازع بين آنهاست».34

تعاريف اهل سنت درباره قضا
ــنت نيز تعاريفى شبيه اماميه ارائه كرده اند، با اين تفاوت كه  اهل س
عمومًا قيد حكم كردن به حكم خدا يا حكم شرع را آورده و حكم 
كردن به غير از موازين شرع را قضاوت ندانسته اند. اما اماميه كه 
ــرايط و  ــن منصب را مخصوص فقيه جامع الش ــان آغاز اي از هم

31 . جواهر الكالم، ج40، كتاب القضا.
32 . القضاء االسالمى، ج1، ص20.

33 . مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص3.
34 . تحرير التحرير، ص4.
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ــته اند،  ــر از آن را رجوع به طاغوت و حرام دانس ــه به غي مراجع
ــر فقهاى مذاهب چهارگانه نيز در  ــن قيد بى نياز بوده اند. اكث از اي

تعاريف خود به رفع خصومات و منازعات پايبند بوده اند.
ــد: «قضاوت در شرع، فصل خصومت به حكم  دميرى مى نويس

خداى تعالى است».35
ــد: «قضا فصل  ــل از مغنى المحتاج مى نويس ــه زحيلى به نق وهب
ــم خداى تعالى، يا  ــت، به حك ــتر اس خصومت بين دو نفر يا بيش

تبيين حكم شرعى و الزام به آن و فصل خصومت است».36
در الموسوعة الفقهية از قول حنفيه بيان مى شود: «فصل الخصومات 
ــول ابن عابدين، قيد  ــات». در اين كتاب بنا بر ق ــع المنازع و قط
ــى وجه الخاص» نيز به تعريف اضافه مى گردد تا از مانعيت  «عل

برخوردار شود و شامل صلح و مانند آن نگردد.37

اختالف فقها در تعريف قضا و نقد آن
دسته اى از فقها قضا را به گونه اى ديگر تعريف كرده اند:

شهيد اول در كتاب الدروس الشرعية مى نويسد: «واليت شرعى 
ــت».38 در اين تعريف،  بر حكم در مصالح عامه از طرف امام اس
شهيد اول قضاوت را حكم در مصالح عامه مى داند كه اعم است 
ــاس. جعفرى لنگرودى نيز با  ــم كردن در حق اهللا و حق الن از حك
ــا را ارائه كرده  ــد مصالح عامه، به گونه اى تعريف قض آوردن قي
ــد: «صدور رأى در  ــامل حق اهللا نيز بشود، ايشان مى نويس كه ش
ــد يا  ــر جزئى (جزئى منطقى) خواه براى فصل خصومات باش ام
ــد، مانند امور حسبى».39 اما خود ايشان در  در مصالح عامه باش
ــت، عناصر آن را  جاى ديگر ذيل واژه داورى كه ترجمه قضا اس
ــالف محقق يا محتمل الوقوع.  ــه بيان مى دارد: «اول، اخت اين گون
ــاص و امور كيفرى  ــائل حدود و قص دوم، مورد اختالف از مس
ــم قانون، يا  ــوم، ارجاع اختالف به نظر ثالث: به حك ــد. س نباش
ــل از حدوث اختالف يا پس از آن. در اين  ــه تراضى طرفين قب ب
ــيله  ــت. چهارم، رفع خصومت به وس حال اقاله داورى جايز اس

ثالث»40و به لفظ قضا نمى پردازد.
نووى از فقهاى شافعى نيز مى نويسد: «واليت داده شده يا حكم 
ــرع حق الزام ديگران  ــى كه به حكم ش مترتب بر آن يا الزام كس

35 . النجم الوهاج فى شرح المنهاج، ج10، ص134.
36 . الفقه االسالمى المعاصر، ج6، ص501.

ــوعة  ــوعة الفقهية، ج33، ذيل عنوان قضاء. نيز ر.ك: الموس 37 . الموس
الفقهية الميسرة، ص2، ذيل عنوان قضاء؛ البيان فى مذهب االمام شافعى، 
ج13، ص7؛ الفقه االسالمى و ادلته، ج8، ص5921؛ معجم المصطلحات 

فقهيه، ص758.
38 . الدروس الشرعية، ج2، ص73.

39 . ترمينولوژى حقوق، ج4.
40 . فرهنگ عناصرشناسى، ص325.

ــرع» مى تواند  ــن تعريف نيز با وجود قيد «الزام ش را دارد».41 اي
شامل حقوق اهللا گردد.

ــائل  با توجه به تعاريف و با صرف نظر از اختالفات جزئى و مس
ــا در ميان فقها يافت كه  ــوان دو نوع تعريف براى قض فنى، مى ت
ــته دو نتيجه عملى متفاوت دربر دارد: يكى  ــته يا ناخواس خواس
ــت را بپذيريم كه اكثر فقها  ــه تعريف قضاوت به رفع خصوم آنك
ــت، در آن صورت قضاوت  ــات نيز مؤيّد آن اس ــد و رواي گفته ان
ــامل حقوق اهللا نخواهد  ــود و ش محدود به امور حق الناس  مى ش
ــت.  ــود و حكم كردن در اين موارد، از وظيفه قضات خارج اس ب
ــهيد اول از علماى اماميه و امام نووى  ديگر آنكه تعريف امثال ش
ــم كه در آن  ــرودى را بپذيري ــافعيه و جعفرى لنگ ــاى ش از علم
صورت با آوردن قيد مصالح عامه، چنانچه در تعريف شهيد اول 
ــرع به طور  ــت و يا آوردن حكم ش و جعفرى لنگرودى آمده اس
ــامل حكم در  ــد، قضاوت ش مطلق، چنانچه امام نووى مى نويس

مورد حق اهللا هم مى شود.
از طرفى اين تفاوت زمانى روشن تر مى شود كه توجه كنيم: حكم 
ــئت مى گيرد كه  كردن در اين دو مورد، از دو منصب جداگانه نش

برخى از علما به آن تصريح كرده اند.
ــر اكرم(ص) و به دنبال  ــر اماميه مناصب معصوم(ع) (پيامب از نظ
ايشان امامان) سه چيز است: بيان احكام، فصل خصومت و حل 
ــات ميان مردم، و حاكميت يا اداره امور جامعه42  و فصل اختالف
كه از ديرباز متكلمان اماميه درباره منصب اخير كه حتى در مورد 
ــخن گفته و به  ــران(ع)، آن را امامت و رهبرى ناميده اند، س پيامب
ــتناد كرده اند. فاضل مقداد در شرح اين  ــوره بقره اس آيه 124 س
ــت، شأن قضا و فصل  آيه، تصريح مى كند كه مقصود از اين رياس
ــت، بلكه جنبه اى از رياست است كه بخشى از آن  خصومت نيس

راجع به تنظيم امور دنيوى است.43
با بررسى معناى لغوى و اصطالحى قضا در آيات و روايات و با 
ــد آنچه اكثر فقها در  توجه به اين تفكيك مناصب، به نظر مى رس
تعريف قضا گفته اند و آن را نوعى رفع خصومات مردم دانسته اند، 
ــى توجه كرده است كه اگر  ــت. از طرفى نيز كمتر كس وجيه تر اس
ــردن در امور حق اللهى از  ــا را اين گونه تعريف كنيم، حكم ك قض
ــى كه مى بينيم همواره  ــود، در حال اختيارات قضات خارج مى ش
ــدود الهى را از  ــرده و اجراى ح ــن موارد حكم ك ــات در اي قض

وظايف خود شمرده اند.
ــعى كرده اند، تعريفى ارائه  ــايد برخى از علما س به همين دليل ش
ــازند. اما همان قدر كه  ــكل را به گونه اى حل س ــد و اين مش كنن
ــت، تعريف  ــازگار اس تعريف اول با زبان روايات و اهل لغت س

41 . تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج4، ص342.
42 . واليت فقيه، ص11.

43 . «تفكيك روايات قضايى از روايات فقهى».
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ــتند  دوم از آن فاصله مى گيرد؛ چرا كه از آيات و روايات كه مس
ــتند، تنها حكم كردن در موارد حق الناس و  ــروعيت قضا هس مش

رفع خصومت، برداشت مى شود.
ــد، نظام رسيدگى متفاوت  نكته ديگر كه مؤيّد اين تفكيك مى باش
به اين دو مورد است كه علما از آن تحت عنوان تفاوت حق اهللا و 
حق الناس در كتب قواعد فقه سخن گفته اند و پيش از پرداختن به 

آن مناسب است به طور مختصر به انواع حقوق بپردازيم:
حق به اعتبار صاحب آن يعنى محق، به سه قسم تقسيم مى شود: 
ــترك.44 حق اهللا، امتثال اوامر خدا و  حق اهللا، حق الناس و حق مش
ــت، خواه از عبادات باشد، يا عقوبات، يا  اجتناب از نواحى اوس
ــه متعلق به منافع  ــارات، و نيز آنچه ك ــردد بين آن دو، مثل كف م
ــد و اين مورد به خاطر  ــت كه مختص كسى نمى باش عمومى اس
ــت. اين حقوق به  ــده اس اهميت و بزرگى آن به حق اهللا ملحق ش
ــت كه حقوق خداى تعالى ساقط  ــد، و اصل آن اس ارث نمى رس
ــدن  ــت در جهت محقق ش ــيله اى اس ــود. حق الناس، وس نمى ش
مصلحت خاص براى اشخاص. در اين نوع حقوق براى صاحب 
ــت از تصرفش  ــد، جايز اس ــق، اگر تصرفش در آن جايز باش ح
عدول كند، يا آن را ساقط نمايد و يا ببخشد و اين نوع از حقوق 
ــد. اما حق مشترك يعنى  ــد، به ارث مى رس اگر متعلق به مال باش
ــوع، براى موارد غالب  ــترك بين خدا و مردم كه حكم اين ن مش

است.45
ــت، تا حق مردم  ــارع مقدس در حق الناس بر تدقيق اس بناى ش
ــرايط  ــداد ادله اثبات افزوده و از ش ــود، بنابراين بر تع ضايع نش
ــق اهللا بنا بر  ــت. در حالى كه در ح ــته اس ــار ادله اثبات كاس اعتب

44 . الموافقات، ج2، ص241.
45. الذخيرة، ج6، ص58.

ــامحه است، بنابراين از تعداد ادله اثبات كاسته و بر  تخفيف و مس
شرايط آن افزوده است، مثًال با حداقل دوبار اقرار ثابت مى شود، 
ــز قاعده درء در حدود  ــاهد مرد مى خواهد و ني يا حداقل دو ش
اجرا مى شود و نه در قصاص و قاعده جّب فقط در حق اهللا جارى 
ــف دهد، ولى  ــوارد حق اهللا تخفي ــود. قاضى مى تواند در م مى ش
نمى تواند حق الناس را تضييع يا تعطيل نمايد، يا تخفيف دهد. در 
حق الناس حق ندارد كسى را كه قصد اقرار دارد، منصرف نمايد، 
ــيارى از فقها اين كار را مستحب دانسته اند و  ولى در حدود، بس
ــه و قواعد فقه  ــراى تفصيل بايد به كتابهاى فق ــوارد ديگر كه ب م
ــاحت  ــى بين اين دو س مراجعه كرد كه همه بيانگر تفاوت اساس

متفاوت است.

نتيجه گيرى
ــت و نيز با بررسى  ــده اس با توجه به تعاريفى كه از كلمه قضا ش
اين واژه در قرآن و احاديث و نظر لغت شناسان مى توان دريافت 
ــر فقها ذكر كرده اند، اين واژه به معناى رفع و حل  كه چنانچه اكث
ــت و تنازعات بين مردم و حكم كردن در امور حق الناس  خصوم
ــامل حكم در جنبه حق اللهى احكام نمى شود؛ چرا كه  است و ش
مستند فقها براى مشروعيت منصب قضا، صرفًا حق الناس را دربر 
ــود و نمى توان از  ــامل جنبه حق اللهى احكام نمى ش مى گيرد و ش
ــه فقهاى اماميه  ــتنباط نمود، به خصوص ك ــن موارد را اس آن، اي
ــرح آن گذشت و حكم  مناصب معصوم را تفكيك كرده اند كه ش
ــالمى  كردن در حقوق اهللا از وظايف ديگر امام يا حاكم جامعه اس
است و غير از شأن قضاوت كه رفع خصومت است، مى باشد. به 
عالوه نظام دادرسى متفاوت در اين دو حوزه مؤيّد اين نظر است 

كه بايد به آن توجه نمود.
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