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چکیده :جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجۀ سهلانگاریها
یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانۀ پرالتهاب

صدور حکم میلغزد .در این رخداد مؤلفهها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از
این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است.

هرچند نمیتوان از نقش حکومت و نظام گمارندۀ قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت
و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی ،سرانجام همۀ دادرسیهایش را جائرانه

ِ
مختص حکومت جائران نیست،
میکند؛ حتی اگر مجتهد باشد .البته ماهیت جور

بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.

مقالۀ حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن

فقیه جامع الشرایطی میدانند که بهرهمند از قوۀ استنباط و صاحبنظر در مسائل
فرعی اسالم باشد (امام خمینی الف  1385ج ،)432 :2پس از بررسی موضوعشناسانۀ
مسئله ،از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است .بدین منظور
ِ
ترتیب
در متن پیش رو ،مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس
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مقدمه

ِ
ِ
دستخوش مظالم و قبایحی بوده است که
متمادی خود ،همواره
تاریخ شیعه در طول قرون
مخالفین و دشمنان تشیع بر ایشان روا میداشتند .زمانی متوجه این گسترۀ وسیع ستم و افروختگی
میشویم که نگاهی ،ولو اندک ،به دورهها و پادشاهان این تاریخ بیاندازیم .طرفداران تشیع
ِ
گذاری همکیشان خود از واژۀ خاصه و
آنچنان در اقلیت بودند که شیعیان همواره برای نام
برای دیگران از کلمۀ عامه استفاده کنند؛ یعنی آنان که از تفوق نفرات و کثرت مذاهب درونی

برخوردارند .این مواجهه در محورهای متنوع و متعدد ،صورتها و شکلهای متکثری را داشته
است؛ ازجمله در عرصۀ سیاسی و حکومت ،همواره خلفا با اصحاب ائمه(ع) یا خود ایشان نزاع
داشتند .عالمت و نشانۀ این اختالف و درگیری ،در مباحث نظری و علمی نیز دیده میشود؛
یکی از آشکارترین آنها در مباحث علم الحدیث است که در ترتیب و توثیق راویان احادیث
را بیان میکند .رجالیان شیعه با در نظر گرفتنِ سوابق دینی و مذهبیِ راویان ،دست به توثیق و
تضعیف ایشان زدند و با شهادت بهدرستی یا نادرستیِ سخنان آنان ،منابع حدیثی شیعه را پاالیش
و تصفیه کردهاند.
در میدان عمل ،این دوگانگی ،خود را در عرصۀ فقه نشان میدهد .علما و فقها هر دو گروه
احکام و دستورات عملیِ شریعت را استنباط کرده ،تبیین میکردند؛ آنگاه بهصورت وسیع
میان طرفداران هریک توزیع میشد ،اما از یکسو شیعه اقلیت و گوشهنشین بود و حاکمان
و فرمانروایان و بالتبع گماشتگان امور اجراییِ حکومت از عامه بودند و از سویی دیگر ،از نظر
حکومت  -بهویژه دستگاه قضا  -ظلم به شیعیان و درگیری با آنان امری عادی و الزم به شمار
میرفت .قضات را خلیفه نصب میکرد؛ لذا آنها طبق منویات او قضاوت میکردند.
در چنین شرایطی طریقۀ درست مواجهه با دستگاه حاکم و قاضیان ظالم چه بود؟ از آنجا که
اختالفات الزمۀ قهری زندگی اجتماعی است؛ آیا شیعه میتوانست اختالفات درونی خود را نزد
این قاضیان ببرد؟ بخشی از سؤاالت مطرحشده از ائمۀ معصومین(ع) در همین رابطه است .عنوانی
که در روایات از سوی اهلبیت(ع) برای آن حاکمان و قضات به کار میرود ،عنوان جور یا جائر
است .بررسیِ این عنوان در این پژوهش کوتاه نیازمند تفکیک میان دو حیطه است؛ لذا در این
ِ
صدق عنوان (موضوعشناسی) سپس حکم مراجعه به چنین کسانی(حکمشناسی)
متن ابتدا معیا ِر
بررسی خواهد شد.
نکته مهم در حیطه موضوعشناسی آن است که نظرورزی توأمان در دو جهت مسئله
ضرورت دارد :جهت نخست نوع حکومت و بهتبع آن ،نظام حقوقی است که قاضی موظف

مقاله علمی  -پژوهشی مراجعه به قاضی جـور با توجه به فتوای امام خمینی(س)19 ...

به رعایت آئیننام ه و قانون مصوب در چنین نظامی است؛ جهت دوم نیز عالوه بر ساختار نظام
حقوقی ،عملکرد قاضی ضمن این نظام و محتوای احکام صادره از وی را شامل میشود .پس
از توجه به این دو جهت ،پاسخ به پرسش اصلی زیر ممکن میشود که آیا صدقکردن عنوان
جور بر قاضی ،صرفاً برمبنای حکومت ،نظام و قانو ِن جائرانه و ناعادالنه است یا همچنین تابعی
از ویژگیهای فردی و شخصیتی قاضی  -از قبیل عدم عدالت فردی ،عدم اجتهاد ،مذهب ناحق
یا  -...است؟ پاسخ این پرسش بسیار مهم است؛ زیرا نتیجه روزآمدی برای ما دارد .بر این اساس
روشن خواهد شد که آیا امکان اطالق عنوان جور هنوز هم  -یعنی در زمانۀ کنونی ما  -پس از
تشکیل حکومت شیعی و دورۀ بسط ید نائب امام وجود دارد؟ چنانچه این معیار تنها منوط به نوع
حکومت و نظام جائرانه یا مذهب قاضی باشد ،پس امروز نباید تحقق داشته باشد؛ زیرا در دولت
اسالمیِ ما که نوع حکومت ،از جور به عدل و مذهب قاضی از عامه به خاصه تغییر یافته است؛

پس قاضی جور بیمعنا است ،اما چنانچه معیار تنها مربوط به مضمون و محتوای احکام صادره
در دادگاه باشد ،در این صورت وجود قاضی جائر در حکومت حق نیز امکان دارد.
در این میان مسئله را با کاوش و نظرورزی روی فتاوی فقهای معاصر دنبال میکنیم.
ازآنجاکه امام خمینی یکی از فقیهان تأثیرگذار تاریخ معاصر هستند ،بر اساس فتوای ایشان در
تحریر الوسیله پیش خواهیم رفت .در این کتاب آمده است :ترافع 1به قاضیا ِن جور  -یعنی هر
آن کس که شرایط قضاوت در او جمع نیست  -حرام است .پس هر کس مرافعه خویش را به
2
نزد چنین کسانی برد گناه کرده و مالی که به استناد حکم ایشان به دست آورده ،حرام است.
با پیروزی انقالب اسالمی و نیاز مبرم کشور به قضات صالح ،وجود خأل در میان
تربیتیافتگان حوزۀ علمیه نمایان شد و به خاطر بر زمین نماند ِن امر مهم دادگستری ،به قاضیان
فاقد همه شرایط ،نیز اجازۀ ورود داده شد .شاید به ذهن آید که این راهکار عملی ،درواقع
بازگشت از فتوای فوق است ،اما باید دانست که امام خمینی هرگز فتوای خویش را تغییر نداد،
بلکه به ضرورت حکم کرد.

 .1در کتب فقهی و استداللی ،از واژۀ «ترافع» به جای «مراجعه» به قاضی استفاده میشود .ترافع از باب تفاعل ،به
معنای کاری است که دو نفر با مشارکت هم انجام میدهند .در اینجا به معنای برد ِن مرافعه و خصومت نزد قاضی،
توسط شاکی و متشاکی است (ر .ک .به :امام خمینی  1379ج 2و.)824: 1
« .2يحرم الترافع إلى قضاة الجور -أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء  -فلو ترافع إليهم كان عاصيا و ما اخذ
بحکمهم حرام» (امام خمینی  1379ج 2و.)824: 1
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حوزههاى علميه كه بايد قاضى جامعالشرایط تحويل دهند ،از همۀ امور بهویژه

قضاوت بهطور مأيوسانه بر كنار بودند ،همت علماى اعالم و فقهاى بزرگ

مصروف به كتب عبادى فقه و بعضى كتب معامالت گرديد و از تحويل صدها

قاضى  -قاضى جامعالشرایط -عاجز بودند .ناچار براى كوتاهكردن دست قضات
بىاعتنا به احكام اسالم و احياناً ضد اسالم از اَعراض و نفوس ملت و معطلنماندن

قضاوت كه موجب هرجومرج و هجوم به اَعراض و اموال مىگرديد ،عدهاى
از فضالى متدين كه مسائل قضا را ولو تقليدا ً مىدانستند ،مجاز در امر قضاوت

شدند (امام خمینی ب1385ج.)155 :19

ایشان در این مسئله ،از یکسو موضوع و مفهوم قاضی جور و از سوی دیگر حکم تکلیفی
و وضعیِ ترافع و مراجعۀ قضایی به چنین شخصی را روشن کردهاند؛ بنابراین در بررسی فقهی -
استداللیِ این فتوا به هر دو بخش پرداخته میشود.

در خصوص بخش اول چهار نظریه موجود است و در بخش دوم بر اساس تفکیک سه
مرحلۀ عملی ترافع  -اقدام؛ همنشینی با قاضی؛ و نهایتاً ترتیب اثر به حکم و اجرای آن (اعطای
حق به محکومله) -بررسی نظری انجام میگیرد.
 .1موضوعشناسی
 .1-1جور در لغت

«الج ْور نقيض العدل و قوم جا َرة و َج َو َرة أي َظلَمة»
جور در معنا مخالف عدل و عدالت استَ :
(فراهیدی  1410ج176 :4؛ صاحب بن عباد  1414ج172 : 7؛ ابن منظور  1414ج.)154 :4
بنا بر مخالفت و تضاد این دو واژه ،الزم است بدانیم عدل چه معنایی دارد .عدل آن
چیزی است که در میان مردم بهدرستی و مستقیمبودن شناخته گردد« .المرضی قوله و حکمه»
(فراهیدی 1410ج )38 :2و «ما قام فی النفوس أن ّه مستقیم» (ابن منظور  1414ج .)430 :11با توجه
به تعریف فوق از عدل ،باید توجه داشته باشیم که پذیرش عمومی اقسام و انواع مختلفی دارد،
بهطوریکه ممکن است اکثریت یک جامعه ،با انتخابی ناآگاهانه بهسوی ناعدالتی و ظلم بروند؛
لذا باید بگوییم گرایش عمومی در معنای لغوی – معنای باال -نشانه و آینهای بر راستیها و
درنتیجه کشف عدالت قرار گرفته است؛ نه بیان ذات عدالت .لذا جور در لغت ،امری است که
با معیار پذیرش یا عدم پذیرش عقالیی آن در جامعه کشف میشود.

مقاله علمی  -پژوهشی مراجعه به قاضی جـور با توجه به فتوای امام خمینی(س)21 ...
 .1-2جور در اصطالح

برای جور در کتب فقهی چهار تعریف میبینیم:
 .1-2-1تعریف اول :عدم احراز شرایط قاضی

با فرض عدم حضور امام معصوم(ع) ،قضاوت فقیهی از فقهای اهلبیت نافذ خواهد بود .کسی
که جامع همه صفات الزم در فتوا باشد؛ این سخن به دلیل روایت امام صادق(ع) است که
میفرماید :پس او را قاضی بین خود قرار دهید ،چراکه من او را به قضاوت گماشتم 1.بنابراین
چنانچه از چنین قاضیای روی گرداند و بهسوی قضات جور برود ،خطا کرده است( 2محقق
حلی  1408ج.)60 : 4
در این مسئله از کتاب شرائع االسالم بین عنوان فقهای اهلالبیت الجامع للصفات فقهایی که
حائ ِز همۀ صفات الزم هستند ،با عنوان قضات الجور تقابل قرار داده شده است .بر همین اساس،
تعریف قاضی جور در نظر محقق حلی قاضی است که در جایگاه رفع خصومت قرار گرفته
است یا اینکه به او مراجعه میشود ،اما او شرایط مندرج در باب فتوا را دارا نیست.
کالم محقق حلی با توجه به استناد به روایت مشهو ِر ابیخدیجه ،که از الفاظ «رجل» (مرد
بودن) و «منکم» (یعنی از شیعیان باشد) استفاده کرده است ،نشان میدهد همۀ شرایط فتوا بدون
کموزیاد موردنظرشان بوده است .امام خمینی نیز عالوه بر ظاهر فتوای تحریر الوسیله ،در کتاب
دیگر خود نیز برای تقریب استدالل بر اساس روایت مشهور باال مینویسند :روایت مزبور داللت
3
دارد بر این که منصب قضاوت برای کسی است که به حالل و حرام ائمه طاهرین آگاه باشد
(امام خمینی  .)37 :1418از نظر ایشان شرط قضاوت ،بهرهمندی از قوۀ اجتهاد و استنباط در مسائل
باب قضاست؛ وقتی یقین داریم که منصب حکومت و قضاوت بین مردم مهمل گذاشته نشده
است ،قدر متیقن در مورد کسی که متعهد پرداختن به آن است ،فقیه عالم به قضاوت و سیاسات
دینی و عادل بین مردم خواهد بود( 4امام خمینی .)24 :1418
(ع)

ال :قَ َ
يج َة َسال ِ ِم بْنِ مُ ْك َر ٍم ال ْ َج َّما ِل قَ َ
الصا ِد ُق(ع) إِيَّا ُك ْم أَ ْن ي ُ َحا ِك َم ب َ ْع ُض ُك ْم
ال أَبُو َعب ْ ِد اهلل ِ َج ْع َف ُر ب ْ ُن مُ َح َّم ٍد َّ
َ .1ع ْن أَب ِي خَ ِد َ
ُ
ُ
اج َعلُو ُه بَيْنَك ْم فَإِن ِّي قَ ْد َج َعلْت ُ ُه قَ ِ
اضياً
ب َ ْعضاً إِلَى أَ ْهلِ ال ْ َج ْو ِر َو ل َ ِكنِ ان ْ ُظ ُروا إِلَى َر ُجلٍ مِن ْك ْم يَ ْعلَ ُم شَيْئاً مِ ْن قَ َضايَان َا فَ ْ
فَتَ َح َ
اك ُموا إِلَي ْ ِه (حر عاملی  1409ج.)13 :27
(ع)
(ع)
« .2مع عدم اإلمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات المشترطة في الفتوى (لقول أبي عبد اهلل :
فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) و لو عدل و الحال هذه إلى قضاة الجور كان مخطئا».
« .3دلّت على جعله منصب القضاء لرجل عارف بحاللهم وحرامهم».
ّ
« .4إذا علم عدم إهمال جعل منصب الحكومة و القضاء بين الناس ،فالقدر المتيقن هو الفقيه العالم بالقضاء والسياسات
الدينيّة العادل في الرعيّة».
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در میان موافقان این تعریف دیگران هم به چشم میخورند؛ ازجمله ضیاءالدین عراقی در
این خصوص میگوید« :کسی که فاقد وصف است ،گاه به خاطر عامی و غیر شیعه بودن اوست
و گاه با اینکه امامی است ،اما اوصاف دیگر همچون عدالت یا اجتهاد یا عقل یا غیر آن را دارا
نمیباشد»( 1عراقی .)75 :1421
 .1-2-2تعریف دوم :عامی بودن

ظاهر برخی از ادله نشان میدهد مقصود از قضات جور ،تنها قضات عامه و مخالفین شیعه است
(همدانی .)102 :1409
مالحسینقلی همدانی در تقریرات درس قضای شیخ انصاری ،پس از مسئلۀ نفوذ قضاوت
مجتهد جامعالشرایط ،به قاضی جائر اشاره میکند و ظاهر ادله را مختص به مخالفین ،یعنی
اهلسنت میشمرد .گرچه در ادامه حکم را شامل همۀ کسانی میداند که اهلیت قضاوت ندارند.
همچنین شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادات قاضی جور را کسی میداند که فاقد
شرایط باشد ،سپس در بحث مراجعه به چنین قاضیای ،از مخالفین سخن میراند ،اما صرفاً به
معصیت و کبیره بودن آن اشاره میکند (انصاری شوشتری .)61 :1415
2

 .1-2-3تعریف سوم :صدور احکام غیر حق

صاحب جواهر مینویسد« :ادلّه ظاهر ،بلکه صریح هستند در اینکه تنها برای حکم به حق و
عدالت اذن داده شده است .موازین چنین حکمی نیز نزد ائمه(ع) است؛ لذا شیعیان همگی از
طرف آنان نیابت دارند ،تا حق و عدل را محقق سازند؛ زیرا میزان و مدار حکم میان مردمان
حکم ایشان است»( 3نجفی بیتا ج.)30 :40
در توضیح کالم صاحب جواهر میتوان گفت که هر قضاوت از دو عنصرتشکیل شده
است :شخص قاضی؛ و حکم صادره .در نسبت داد ِن صفت جور ،میتوان به هر یک از این دو
توجه کرد .یکبار این وصف متعلق به فردی است که به منصب قضاوت و صدور حکم تکیه
زده است و بار دیگر مربوط به محتوا و مضمون آرای قضایی صادرۀ وی است.
إمامی و فاقد لسائر األوصاف من العدالة و االجتهاد و العقل و غیرها».
عامی ،أو
ّ
« .1إن الفاقد للوصف إما أن یکون ألنه ّ
« .2أن الظاهر جملۀ من االدلۀ ،إرادۀ خصوص المخالفین من قضاۀ الجور».
 .3ا«لنصوص الظاهرة و الصريحة في االذن بالحكم بالحق و العدل و هو الذي عندهم ،و شيعتهم أجمع نواب عنهم
في ذلك ،ألن المدار على الحكم بين الناس بحكمهم».

مقاله علمی  -پژوهشی مراجعه به قاضی جـور با توجه به فتوای امام خمینی(س)23 ...

ِ
فردی قاضی است؛ اما در صورت دوم
در صورت اول صحبت از شخصیت و ویژگیهای
از این مرتبه درمیگذریم و به محتوای احکامی که در دادگاه صادر میشود ،توجه میکنیم.
به همین دلیل ،الزم است از صفات شخصی قاضی به ویژگیها و عناصر دیگر منتقل شویم .بر
اساس این صورت فرقی ندارد که چه کسی حکم کند ،مالکی که حکم را ناعادالنه میکند
و سپس در تعیین شخصیت حاکم به کار میآید ،محتوا و کیفیت حکم است؛ لذا ممکن است
مجتهد جامعالشرایطی ـ که بنا بر صورت اول هیچ نقصانی ندارد ـ احکام خالف حق و عدل
صادر کند ،درنتیجه جائر محسوب شود.
بنا بر این توضیحات ،تعریف سوم از قاضی جور روشن میشود .کسی که از منبع و روش
حق و درست ،اوالً برای استنباط احکام شرعیه ،سپس در تطبیق آن کبریات کلی بر مصادیقشان
استفاده نمیکند .منبع و روش عدل ،همان سنت حقۀ رسولاهلل(ص) و اهلبیت(ع) است .بر این
مبنا حتی اگر مشابه تعریف دوم به قاضی اهلسنت – عامه  -نیز نسبت جور داده میشود ،این
نسبت نه صرفاً به دلیل مذهب او ،بلکه به دلیل روشی است که در استنباط و حل مخاصمه به کار
میگیرد .بهاینترتیب تعریف جور عام بوده ،شامل آن دسته از قاضیان شیعه نیز میشود که جامع
تمامی شرایط قضاوت هستند ،اما در مقام عمل ،به این اندوختهها بیتوجهاند؛ یعنی بر اساس ادله
و مسلک غیرحق قضاوت میکنند یا تحتتأثیر قدرت مافوق ،نفس اماره و  ...هستند .در این
صورت آنها نیز قاضی جائر خواهند بود.
بر همین اساس تعریف صاحب جواهر و اتباع او ـ برخالف محقق ،شیخ انصاری و دیگران
که صرفاً شخص محور هستندـ متوجه کیفیت حکم است .صاحب جواهر بر اساس خبر
ابیخدیجه استدالل میکنند که به سراغ کسی بروید که «یعلم شیئا من قضایانا»؛ یعنی قاضی
عدل کسی است که از علوم ما اهلبیت(ع) بهره برده باشد.
 .1-2-4تعریف چهارم :منصوب از طرف سلطان جائر

تعریف دیگری که میان متأخرین و معاصرین بیشتر شایع شده است ،چهارمین تفسیر از جور است.
اگر والی و سلطان یک جامعه ظالم و جائر باشد ،در سطوح مختلف و از مسیرهای متنوعی استیالی
خویش را بر رعیت نشان خواهد داد .یکی از جنبههای اجراییِ هر حکومت ،قوۀ دادگستری و
قضائی آن است .پس بهعنوان تعریف چهارم میتوان قاضی جائر را کسی دانست که در چنین
حکومتی استخدامشده ،قضاوت میکند .ازجمله موافقین این تعریف ،دو تن از شاگردان امام
خمینی هستند که در شرح مسئلۀ مورد بحث از تحریرالوسیله بر خالف استاد خویش جور را
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صفت خاص کسانی میدانند که ایادی سلطان جائر و امتداد حکومت او هستند.
فاضل لنکرانی مینویسد :اصرار و تأکید ائمۀ طاهرین بر عدم جواز مرافعه به قاضیان جور ،نه
از روی فسق و گناهکاری ایشان و اینکه احکامشان غالباً بر ضد عدل و حق است؛ بلکه به این دلیل
بوده که مراجعه به چنین دستگاهی موجب تأیید و تقویت ایشان است و عدم پذیرش داوری آنان
از سوی مردم در ضعف و تنقیص آنان و حکومت مؤثر خواهد بود( 1فاضل لنکرانی .)26 :1420
همچنین مؤمن قمی  -از فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
ـ موضو ِع نهی ائمه معصومین را قاضیهای موجود در عص ِر ائمۀ صادقین(ع) میدانند ،بهطوریکه
تنها خصوصیت این قضات نصب از طرف حکومت جور بوده است (مؤمن قمی .)28 :1380
حال نسبت تعریف چهارم ،به تعریف سوم چیست؟ توجه تعریف چهارم به جایگاه قاضی
است ،درنتیجه وصف جور را منوط به نصبکنندۀ او میداند ،برخالف تعریف سوم که توجهی
ِ
ِ
نسبت
ناصب قاضی ندارد و صرفاً از روی کیفیت و محتوای حکمی که میشود،
به حکومت و
جائر و عدم آن را مجاز میشمرد؛ بنابراین رابطۀ این دو تعریف عموم و خصوص مطلق است.
 .1-3نتیجه :مالک جور در قضاوت

با توجه به آنچه تاکنون از تعاریف لغوی و اصطالحی گذشت ،میتوان گفت در فقه شیعه،
جائرانه یا عادالنه بود ِن هر قضاوت ،ممکن است به یکی از این سه عنصر وابسته باشد:
 .1صرفاً به شخص و ویژگیهای فردی قاضی توجه میکند؛
 .2نظام و حکومتی که در آن قضاوت میکند ،مهم میداند؛
 .3تنها ناظر به محتوای احکام صادره از وی است.
به نظر نگارنده با توجه به روایاتی که در پیش رو خواهند آمد ،عنصر محتوا  -مؤلفه سوم -
مالک نظر است .اگر قاضی از یک سو عوامل درونی  -صفات فردی  -و از سوی دیگر عوامل
بیرونی  -دستگاه حکومتی  -را مدیریت کند ،حکم او حق و عادالنه خواهند بود و درنتیجه
خودش نیز عنوان قاضی عدل لقب میگیرد.
در ادامه روایات مربوط به مسئله را مالحظه خواهید کرد:
« .1إ ّن إصرار األئ ّمة(ع) و تأكيدهم و التشديد على عدم جواز الترافع إلى قضاة الجور ،و حرمة ما أُخذ بحكمهم و لو
كان ح ّقا؛ ألن ّه قد أُخذ بحكم الطاغوت ،و هو من مصاديق قوله تعالى« :يُرِيدُونَ أَ ْن يَتَ َ
حاك ُموا إِلَى ال ّطا ُغ ِ
وت َو قَ ْد أُمِ ُروا
لمجرد كونهم فاسقين غير عادلين و كون حكمهم بالباطل غالباً و بغير حقّ  ،بل لكونهم أيادي
أَ ْن يَ ْك ُف ُروا ب ِ ِه» ليس
ّ
الظلمة و سالطين الجور الغاصبين لح ّقهم(ع) ،و يكون الترافع إليهم تأييدا ً لهم و لمن هم من أياديهم و عدم الترافع
يكون موجباً لضعفهم و ضعف الحكومة الناص»بة لهم.

مقاله علمی  -پژوهشی مراجعه به قاضی جـور با توجه به فتوای امام خمینی(س)25 ...
 .1-3-1صحیحۀ عبداهلل بن سنان

امام صادق(ع) میفرمایند :هر مؤمنی که مؤمن دیگر را در خصومتی بهسوی حاکم جائر بکشاند و
قاضی به غیر حکم الهی حکم نماید ،در گناه آن شریک خواهد بود( 1حر عاملی  1409ج.)11 :27
در اینجا قضاوت به «غیرحکم اهلل» مالک منع و شراکت در معصیت قرار گرفته است؛ زیرا
همانگونه که ابنسنان در نقل آورده است« ،فاء» بیانگر مالک حکم است .میفرمایند دلیل
اینکه شما را از مراجعه به قاضی جائر منع میکنم ،حکمی است که وی در آن محکمه خواهد
کرد و این حکم برخالف حکم اهلل است.
 .1-3-2روایت أبی خدیجه

امام صادق(ع) فرمودند :بپرهیزید از اینکه بعضی از شما ،بعضی دیگر را بهسوی این اشخاص -
اشاره به قاضیان و حکومت آن روزگار  -برای تحاکم ببرد .بر شما الزم است به کسی مراجعه
کنید که چیزی از قضایای ما بداند .علم به قضایا عبارت است از داشتنِ مبانی و اصول مربوط به
علوم مذهب تشیع که همان علوم اهلبیت نبوت(ع) است( 2حر عاملی  1409ج.)13 :27
در اینجا میان دو عنوان مقابله شده است« :دانستن مبانی اهلبیت» و «قاضی جور بودن» .هم
به قرینۀ مقابله و هم با توجه به اشارهای که در کالم به قضات عصر خودشان میکنند؛ روشن
میشود که منظور از قاضی جور کسی است که آن مبانی حقه را ندارد ،همچنین اگر هم از آن
مبانی مطلع است ،راهی ندارد تا مستقل و با استفاده از آنها بتواند حکم صادر کند.
 .1-3-3صحیحه از ابابصیر

در باب اول صفات قاضی از کتاب وسائل الشیعه دو صحیحه از ابابصیر وجود دارد که هر دو
به یک آیه استشهاد کردهاند .ابیبصیر از امام صادق(ع) نقل میکند ،حضرت در مورد کسی که
بین او و برادرش دعوایی بر سر حقی جاری است و او طرف مقابل را به سوی یکی از برادران
(شیعه) دعوت میکند ،اما وی سرباز میزند و تنها حاضر به مرافعه به دستگاه قضاوت وقت
(بنیامیه یا بنیعباس) است ،فرمودند مانند همان کسانی است که خداوند در وصفشان فرموده:
َ « .1ع ْن َعب ْ ِداهلل بْنِ ِسنَا ٍن َع ْن أَب ِي َعب ْ ِداهلل ِ(ع) قَ َ
ال :أَيُّ َما مُ ْؤمِنٍ قَ َّد َم مُ ْؤمِناً فِي خُ ُصو َم ٍة إِلَى قَ ٍ
اض أَ ْو ُسل ْ َطا ٍن َجائ ِ ٍر فَ َق َضى َعلَي ْ ِه
بِغَي ْ ِر ُح ْك ِم اهلل فَ َق ْد َشر َِك ُه فِي ْالِث ْ ِم».
(ع)
َ
َ
ُ
ال :قَ َ
يج َة َسال ِ ِم بْنِ مُ ْك َر ٍم ال ْ َج َّما ِل قَ َ
الصا ِد ُق إِيَّا ُك ْم أ ْن ي ُ َحا ِك َم ب َ ْع ُضك ْم
ال أبُو َعب ْ ِداهلل ِ َج ْع َف ُر ب ْ ُن مُ َح َّم ٍد َّ
َ « .2ع ْن أَب ِي خَ ِد َ
اج َعلُو ُه بَيْن َُك ْم فَإِن ِّي قَ ْد َج َعلْت ُ ُه قَ ِ
اضياً
ب َ ْعضاً إِلَى أَ ْهلِ ال ْ َج ْو ِر َول َ ِكنِ ان ْ ُظ ُروا إِلَى َر ُجلٍ مِن ُْك ْم يَ ْعلَ ُم شَيْئاً مِ ْن قَ َضايَان َا ،فَ ْ
فَتَ َح َ
اك ُموا إِلَي ْ ِه»
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«آیا نمیبینید کسانی که فکر میکنند از مؤمنان هستند ،اما میخواهند تحاکم بهسوی طاغوت
کنند ،درحالیکه به کفر ورزیدن به آن امر شده بودند»( 1حر عاملی 1409ج.)12 :27
استشهاد به این آیه حاکی از آن است که تحاکم به طاغوت یعنی برد ِن مخاصمه نزد
او تا میان متخاصمین داوری کند ،نارواست؛ بنابراین از نظر قرآن با صرفنظر از اینکه حل
مخاصمات و اختالفات اجتماعی امری عقلی و غیرقابلانکار است که نمیتواند بر زمین بماند،
اما ممکن نیست که به هر وسیلهای برای آن دست زد .بلکه بر مسلمانان الزم است دعاوی خود

را نزد قاضی حق ببرند .از مفهوم منع تحاکم به طاغوت لزوم طرف مقابلآن ،یعنی مراجعه به
حکم تکلیفی مراجعه به قاضی
قاضی عدل به دست میآید - .البته در این متن نمیخواهیم از
ِ
جور سخن بگوییم ،بلکه صرفاً در پیِ روشنسازی معنای جور هستیم  -در اینجا الزم است
نسبت میان جور و طاغوت را روشن کنیم ،تا مالک استشهادی در این دو روایت واضح شود،
سپس بتوانیم برای اثبات مفهوم جور از آن بهره ببریم.
پرسش این است که آیا مفاهیم طغیان و جور متساویاند یا متباین یا رابطۀ اعم و اخص
دارند؟ معنای لغوی طاغی ،کسی است که از حق تجاوز میکند ،اما در کنار چنین معنایی ،معنای
دیگری هم به چشم میخورد؛ الصحاح میگویدّ :
«کل رأس فی الضاللة» (جوهری  1410ج:6
 )2413همچنین ابن اثیر در النهایة میگوید« :و يجوز أن يكون أراد بال َّط َوا ِغي من َطغَى في الكفر
و جاوز القدر في الش ّّر و هم عظماؤهم و رؤساؤهم» (ابن اثیر بیتا ج .)128 :3معنی این سخنان آن
است که طاغوت به معنای هرگونه تجاوز از حق نیست و هر عصیانگری نمیتواند طاغوت باشد.
تنها زمانی به کسی طاغوت گفته میشود که از بزرگان طاغی و بهاصطالح سرکرده و رأس آن
باشد .تعبیر انتهای آیۀ آخر آیةالکرسی نیز ما را به همین مفهوم میرساند؛ زیرا به کافران نسبت
ولی الذین آمنوا» (بقره.)257:
می دهد که «اولیاؤهم الطاغوت» ،در مقابلِ «اهلل ّ
بنابراین اکنون تفاوت جور  -به معنای مطلق در مسیر غیر حق و باطل بودن  -با طاغوت که
نوع ویژهای از فساد و باطل است ،روشن میشود .جور اعم مطلق از طاغوت است؛ یعنی هر
طاغوتی ،جور و خالف حق هست؛ اما هر جور و فسادی طغیان نیست .تنها زمانی که فساد به حد
باالیی برسد و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد ،میتواند طاغوت خوانده شود؛ به بیان دیگر کسی
که در ظلم و جور یکهتاز شده است ،اما آیا مراجعه و تحاکم به طاغوت تنها به دلیل شخصیت
َ .1ع ْن أَب ِي ب َ ِصي ٍر َع ْن أَب ِي َعب ْ ِداهلل(ع) قَ َ
ال :فِي َر ُجلٍ َكانَ بَيْنَ ُه َو بَي ْ َن أَ ٍخ ل َ ُه مُ َما َراةٌ فِي َحقٍّ فَدَ َعا ُه إِلَى َر ُجلٍ مِ ْن إِخْ َوان ِ ِه
ين قَ َ
ين يَ ْز ُع ُمونَ أَن َّ ُه ْم
ال اهلل ُ َع َّز َو َجل« :أَ ل َ ْم ت ََر إِلَى ال َّ ِذ َ
لِيَ ْح ُك َم بَيْنَ ُه َو بَيْنَ ُه فَ َأبَى إ َِّل أَ ْن ي ُ َراف ِ َع ُه إِلَى َهؤ َُل ِء َكانَ ب ِ َمن ْ ِزل َ ِة ال َّ ِذ َ
ُ
َ
ْ
ك َو ما أُنْز َِل مِ ْن قَبْل ِ َ
آ َمن ُوا ب ِما أُنْز َِل إِلَي ْ َ
ك يُرِيدُونَ أَ ْن يَتَ َ
حاك ُموا إِلَى ال ّطا ُغ ِ
وت َو قَ ْد أمِ ُروا أ ْن يَك ُف ُروا ب ِ ِه ( »...نساء.)60:
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و ویژگیهای فردی طاغی است که ممنوع شمردهشده یا این ممنوعیت به خاط ِر نوع و کیفیت
احکامی است که او صادر میکند؟ در صورت اول ،یکی از تعاریف سهگانه از جور 1میتوانند
صحیح باشند ،ولی در صورت دوم ،تنها تعریف سوم  -مقصود ما  -اثبات میگردد.
ازآنجاکه در این آیه و روایات طاغوت با واژۀ والیت همراه شده ،تحاکم به طاغوت
عبارت است از پذیرش و متابعت از ظالم .به معنای کسی که زندگی خویش را با ستمپیشگان
و طاغوتیان گره بزند و آنان را ولی و سرپرست خویش بداند؛ ازجملۀ این همنشینی و متابعت،
مراجعه به دادگاه طاغوتی است .خصوصاً اینکه بسیاری از حاکمان ،یا خود شخصاً منصب

قضاوت داشتهاند ،یا دستکم بر قاضیان منصوب خویش ناظر بودهاند؛ لذا احکامی که ایشان
در محکمه صادر میکردند ،مطابق با روحیۀ طاغوتی و عدول از حق آنان بوده است ،بهعالوه
مفسر بزرگ مرحوم طبرسی طاغوت را در این آیه به معنای حکم برخالف حکم اهلل دانسته
است (طبرسی  1372ج.)101 :3
در اینجا ممکن است بپرسیم که با توجه به آیه و روایتهای پیشگفته ،تنها مراجعه به کسی
شر کثیر از او صادر میشود ،تحاکم الی الطاغوت خوانده میشود؛ لذا اگر
که طاغوت است و ّ
فرض کنیم فردی در یک نظام حق منصوبشده است و قضاوت میکند ،آیا بهتنهایی چنین
قدرتی را دارد که طغیان کثیر به راه اندازد و سرکردۀ ظلم و معصیت باشد؟ روشن است که
نخواهد توانست .پس نمیتوان به چنین قضاتی جائر گفت ،اما بهتر است بدانیم که بنا بر رابطۀ
اعم جور نسبت به طاغوت ،اثبات جائربودن ،تالزم و ارتباطی با ثبوت طاغیبودن فرد ندارد.
ِ
بهاینترتیب آنچه برای صدق عنوان قاضی جور از مدارک فوق برمیآید ،برای چنین قاضی
کافی است ،خواه به حد طاغوت برسد ،خواه نرسد.
(ع)
در همین راستا میرزا جواد تبریزی با اشاره به قضات موجود در عصر ائمه  ،جور را
مخصوص کسانی میداند که در زمان ائمه(ع) به قضاوت منصوبشده ،دارای سلطه و سیطره
2
بودند و نکتۀ مهمتر اینکه آنها از مبنای حق بهره نداشتند.
اکنون پس از بررسی و نتیجهگیری در بخش موضوعشناسی ،به بخش دوم یعنی حکمشناسی
مسئله میرسیم.
 .1شرط اول .عدم جامعیت شرایط؛ شرط دوم .عامی بودن؛ و شرط سوم .نصب از سوی سلطان جائر.
« .2يمكن دعوى أ ّن التحذير المزبور ال يع ّم مطلق من ال يكون أهال للقضاء ،بل مثل القضاة في ذلك العصر ممن
كانوا من أصحاب الصولة و السيطرة و مستقلين في قضاياهم و لو بالقياسات و االستحسانات ،تاركين قضايا أهل
(ع)».
بيت العصمة
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 .2حکم شناسی (ترافع به قاضی جور)

بخش دوم از فتوای امام خمینی بدین شرح است ...« :فلو ترافع إليهم كان عاصيا و ما أخذ
بحكمهم حرام …» (امام خمینی  1379ج 2و.)824 :1
در فتوای فوقالذکر ،سه مرحله قابلتفکیک است؛ اول اصل اقدام به ترافع؛ دوم رفتن
بهسوی قاضی و حضور در دادگاه؛ و سوم پذیرش حکم و گرفتنِ حق اثباتشده در این دادگاه
است؛ بنابراین هر مراجعه و ترافعی از چند مرحله تشکیل یافته است:
 .1اقدام به مراجعه؛
 .2حضور در مجلس دادگاه؛
 .3پذیرش حکم و ترتیب اثر دادن به آن.

 .2-1اقدام به ترافع

مانند هر عمل دیگری اولین گام در شروع فرآیند دادرسی ،تصمیم است .خواستهای که از سوی
متخاصمین ـ شاکی یا هر دو با هم  -برای مراجعه به داور و قاضی اتخاذ میگردد .آیا تحریم
«یحرم الترافع الی قضات الجور» در فتوای امام خمینی بیان شده است
مراجعه که با عبارت
ّ
(امام خمینی  1379ج 2و ،)824 :1شامل تصمیم و اراده نیز میگردد؟ بهعبارتدیگر ،آیا گناه
و عصیان صرفاً به عمل بیرونی انسان تعلق میگیرد؟ چنانکه در ادامۀ فتوا آمده است «لو ترافع
الیهم کان عاصیاً» (امام خمینی  1379ج 2و .)824 :1یا میل درونی و بهاصطالح فکر و ارادۀ گناه
هم استحقاق عقاب اخروی را موجب میگردد؟ نظر به کتب فقهی عزم و اراده بر گناه معصیت
دانسته نمیشود (ر.ک .به :انصاری شوشتری  .)52 :1415حال سؤال اینجاست که آیا میتوان از آیۀ
شریفه ذیل ،در جهت مقابل این نظر مشهور استفاده کرد:
ك َو َما أُنْز َِل مِ ْن قَبْل ِ َ
ين يَ ْز ُع ُمونَ أَن َّ ُه ْم آ َمن ُوا ب ِ َما أُنْز َِل إِلَي ْ َ
ك يُرِيدُونَ
«أَ ل َ ْم ت ََر إِلَى ال َّ ِذ َ
أَ ْن يَتَ َح َ
اك ُموا إِلَى ال َّطا ُغ ِ
وت َو قَ ْد أُمِ ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا ب ِ ِه َو يُرِي ُد ال َّشي ْ َطا ُن أَ ْن ي ُ ِضل َّ ُه ْم
ضَ َ
الالً ب َ ِعيداً» (نساء.)60:

بنا بر سیاق آیات قبل که دستور میدهند از خدا و رسول و اولی األمر اطاعت کنید ،در این
آیه به استفهام انکاری میپرسد «آیا دیدهای کسانی را که خیال میکنند به آنچه به تو و پیش
از تو  -پیامبران قبل  -نازل گشته است ،ایمان دارند؛ ولی اراده دارند که به طاغوت تحاکم
ح شده است که هر شنوندهای را مجاب میسازد ،همین
(ترافع) نمایند  »...این مسئله چنان مطر 
پرسش را از خویش بپرسد .کسی که به خدا ،رسول و  -در پیِ ایشان  -صاحبان امر ایمان دارد،
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چگونه میتواند به داوری غیر آنان تن دهد؟ اجتماع دو امر قلبی و درونیِ متضاد ،یکی ایمان
به خداوند و در مقابل دست به دامان غیر او شدن ،در یک فرد ناممکن هستند .مؤمن ،با فرض
ایمان به خداوند از صمیم قلب ،اگر ارادۀ مراجعه به دشمنان خدا و رسول را هم در سر بپروراند،
خلف فرض حاصل میشود .به همین دلیل جمله حالیهای آمده است تا این مطلب را اثبات کند:
«درحالیکه این مردمان به کفر ورزیدن به طاغوت مأمورند!»
این برداشت از آیه در روایات نیز متبلور میشود ،همانطورکه در بخش موضوعشناسی
بحث شد ،روایاتی که با استفاده از همین آیۀ شریفه میان ایمان و تحاکم به طاغوت تقابل برقرار
کردهاند؛ ازجمله مقبولۀ عمر بن حنظله( 1حر عاملی  1409ج.)13 :27
چنانکه ائمه در بیان عدم جواز تحاکم به سلطان و قضات موجود در عصر خویش ،به قرآن
کریم استدالل میکنند« :اراده کردهاند به طاغوت تحاکم کنند؛ درحالیکه به کفر ورزیدن به
آن امر شده بودند» (نساء .)60:کسی که مأمور است بهسوی خدا و رسولش پناه برد و از غیر آنان
گریزان باشد ،چگونه قصد مراجعه به چنین کسانی را در سر میپروراند؟
با مطالعه و دقت در آثار علمای صاحبنظر ،ازجمله مفسران قرآن کریم روشن میشود که
چنین فهم و تفسیری از آیۀ شریفه ظاهر نیست .آنچنانکه قریب بهاتفاق از واژۀ «یتحاکموا»
وقوع عمل – همان مراجعه  -را فهمیدهاند (ر.ک .به :طباطبایی  1417ج.)403 :4
 .2-2همنشینی با جائر

هر بار مراجعه به قاضی  -خواه بهمنظور حضور در مجلس دادگاه ،خواه معاشرت با او  -مصداق
همنشینی خواهد بود .اکنون با فرض جائربودن قاضی کسی که با وی همنشین میگردد ،درواقع
با گنهکار مجالست کرده است .پساز این لحاظ نیز حکمی تکلیفی متوجه او خواهد بود.
دراینباره روایتی از محمد بن مسلم ثقفی ،از صحابۀ بزرگ صادقین(ع) موجود است؛ روزی
امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) او را در حال معاشرت با یکی از قضات شهر مدینه مشاهده میکند.
وقتی او روز بعد خدمت امام(ع) میرسد ،ایشان از وی در مورد اتفاق روز گذشته پرسش
میکنند .پاسخ میدهد :این مجالست و همنشینی به لحاظ دوستیای که با وی داشتهام،
صورت گرفت .این شخص نسبت به من مهربانی کرده بود و من خواستم از او احوالپرسی
(ع)
َ
َ
الَ :س َأل ْ ُ َ
اث فَتَ َح َ
ير ٍ
َ « .1ع ْن ُع َم َر بْنِ َحن َْظلَ َة قَ َ
اك َما إِلَى
ت أبَا َعب ْ ِد اهلل ِ َع ْن َر ُجلَيْنِ مِ ْن أ ْص َحابِنَا بَيْنَ ُه َما مُنَا َز َع ٌة فِي َديْنٍ أ ْو مِ َ
السل ْ َطا ِن أَ ْو إِلَى ال ْ ُق َضاةِ أَ يَ ِح ُّل َذل ِ َ
وت  ...قَ ْد أَ َم َر اهلل ُ
اك َم إِلَي ْ ِه ْم فِي َحقٍّ أَ ْو بَا ِطلٍ فَإِن َّ َما ت ََح َ
ال َم ْن ت ََح َ
اك َم إِلَى َطا ُغ ٍ
ك؟ فَ َق َ
ُّ
ال اهلل ُ تَ َعالَى يُرِيدُونَ أَ ْن يَتَ َ
حاك ُموا إِلَى ال ّطا ُغ ِ
أَ ْن ي ُ ْك َف َر ب ِ ِه قَ َ
وت َو قَ ْد أُمِ ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا ب ِه».

 30پـژوهشنامة متیـن

سـال بیست و دوم  /شمـاره هشتاد و هشت  /تابستان 1399

کرده باشم .میفرمایند« :اگر نقمت و بالیی بر سر اینچنین کسی فرود آید ،تو را هم
دربرمیگیرد»( 1حر عاملی  1409ج.)15 :27
حجیت خبر واحد
علمای بزرگی همچون ابن ادریس حلی و ابوصالح حلبی با اینکه منک ِر ّ
ثقه هستند ،مطابق این روایت حکم کردهاند .وقتی قاضی معصیتکار باشد ،باید از او برائت
ُجسته به کارش رضایت نداد ،پس اگر چنین نشد ،حاکم و محکوم هر دو مستحق عذاب
خواهند بود( 2حلبی 427 :1403؛ ابن ادریس حلی  1410ج.)542 :3
در ادامه بررسی ادله را با توجه به چند پرسش ضروری پی میگیریم:
 .1آیا تنها حضور در مجلسی که در آن گناه صورت میگیرد ،منع دارد یا هرگونه مصاحبت
با گناهکار ،حتی اگر در مجلس گناه قرار نداشته باشد ،ممنوع است؟
 .2آیا حرمت همنشینی درخصوص هر نوع معصیتی ـ صغیره ،کبیره یا انواع دیگرـ است یا
صرفاً مختص گناهان خاصی است؟
 .3لسان روایات ،تحریم است یا صرف تنزیه و کراهت؟
در هر یک از ادلّه زیر ،این مؤلفههای باال تحلیل خواهد شد:
روایت اول .عمر بن یزید از امام صادق (ع) نقل می کند« :با اهل بدعت همراهی و همنشینی
نکنید ،زیرا اگر چنین کنید در نظر مردم یکی از آنان تلقی خواهید گردید و رسول خدا (ص) فرمودهاند
ِ
مسلک دوست و قرین خویش خو می گیرد»( 3حر عاملی  1409ج.)260 :16
انسان بر مرام و
نقد و بررسی:

 .1هرچند از مطلق مصاحبت و همراهی سخن میگوید ،ولی تنها به گونۀ خاصی از گناهکاران
اشاره کرده است؛ کسانی که اهل بدعت و تغییر دین خدا هستند.
تخصص»
 .2تعلیل به بدنامی در افکار عمومی شده است؛ لذا به اقتضای قاعدۀ «العلة تع ّمم و ّ
پرهیز از همنشینی با گناهکار ،صرفاً به هدف حفظ خوشنامی در جامعه است؛ لذا این نهی
ال لِي َو َما ي ُ ْؤمِن َ
« .1جعلت فداک ،إ ِ َّن َه َذا ال ْ َق ِ
ت إِلَي ْ ِه ،فَ َق َ
ُك أَ ْن تَنْز َِل الل َّ ْعنَةُ ،فَتَ ُع َّم َم ْن فِي
اضي لِي مُ ْك ِر ٌم فَ ُرب َّ َما َجلَ ْس ُ
ال ْ َم ْجل ِ ِ
س».
تقرر الشرع
« .2و قد تجاوز التحریم الحکم بالجور و التحاکم الی حکامه ،الی تحریم مجالسة اهله»؛ «معناه مطابق لما ّ
الرضا به  ...فمجالس الحكام به لغير اإلنكار و التقية ،راض بما يجب إنكاره من
به ،من وجوب إنكار المنكر و قبح ّ
الجور ،فاستحقا اللعنة معا».
َ
ول اهلل ِ(ص) ال ْ َم ْر ُء َعلَى ِدينِ خَ لِيلِهِ
َّاس َك َو ِ
ِ
ِ
َ
َ .3
ال َر ُس ُ
ِ
اح ٍد مِن ْ ُه ْم قَ َ
َ
يروا عن ْدَ الن ِ
«ل ت َْص َحبُوا أ ْه َل الْبِدَ ِع َو ل ت َُجال ُسو ُه ْم فتَص ُ
َو قَرِين ِ ِه».
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ارشادی است .ارشاد به عنوان عرفی و عقلی است که مراقب جایگاه خویش باشید و به دست
مولوی ندارد و صرفاً طریق و عالمت است برای
خود آن را فنا نکنید .ازآنجاکه نهی ارشادی اثر
ّ
چیز دیگر؛ حرمت شرعی از آن به دست نمیآید.
(ع)
روایت دوم .عبدالرحمن بن الحجاج از صادق نقل میکند« :هرکس نزد توهینکننده به
اولیای خداوند بنشیند ،به تحقیق معصیت کرده است»( 1حر عاملی  1409ج.)260 :16
نقد و بررسی:

 .1در اینجا نیز از هر گناهی سخن نگفته است و تنها به سبّاب اولیای خدا اشاره دارد.
 .2توهین باید به ح ِد باالیی رسیده باشد ،همانطور که با صیغۀ مبالغه بیان شده است .سبّاب
بر وزن ف ّعال آمده است.
سب یا به تعبیر بهتر در مجلس بالفعل گناه منظور نیست،
 .3مصاحبت و همنشینی در زمان ّ
بلکه به کسی سبّاب گفته میشود که در این امر شهره شده باشد؛ بنابراین همنشینی با وی،
میتواند به لحاظ اثر احترام و تعظیمی که در آن مستتر است ،ممنوع باشد.
ِ
معاشرت
روایت سوم .ابی حمزه از امام زینالعابدین(ع) نقل کرده است« :بر حذر باشید از
گناهکاران ... ،از فتنۀ ایشان بپرهیزید و از اطرافشان دوری گزینید»( 2حر عاملی  1409ج.)260 :16
نقد و بررسی:

 .1به مطلق مصاحبت و معاشرت با اهل گناه اشاره کردهاند ،نه صرفاً مجلسی که در آن
گناه میشود .موضوع این نهی کسی است که به گناهکاری شهره شده است و همنشینی با وی،
معاشرت با اهل معصیت دانسته میشود.
 .2همۀ گناهان را در برمیگیرد.
 .3اگر بتوان جملۀ دوم و سوم  -فتنهگری گناهکاران  -را بهعنوان تعلیل در نظر گرفت،
دستور به پرهیز از ایشان ارشادی خواهد بود؛ زیرا به نتیجهای غیراخالقی اشاره کرده است و
برای آنکه این تعلیل تحقق نیابد ،از آن نهی کردهاند؛ بنابراین مصاحبت بهتنهایی حرمت نفسی
ندارد.

« .1من قَعدَ عند سب ّ ٍ
اب ِلولیا ِء اهلل ِ فقد َع َصی اهللَ».
العاصین ،... ،اِح ِذروا فِتنَتَ ِهم و تبا َعدُوا مِن ساحتِهم».
« .2ایّاکم َو ُصحب َة
َ
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روایت چهارم .عبداهلل بن صالح از امام صادق(ع)« :برای مؤمن سزاوار نیست که در مجلسی
حضور یابد که در آن معصیت خداوند میشود ،درحالیکه وی قادر به تغییر آن نباشد» ( 1حر
عاملی  1409ج.)260 :16
نقد و بررسی:

 .1این روایت توجهی به حاضران جلسه ندارد و اینکه از گناهکاران باسابقه باشند ،اهمیتی ندارد.

حتی شخصی که تابهحال سابقۀ معصیت نداشته است ،ولی در یک مجلس ،برای بار نخست
اقدام به گناه میکند ،آن مجلس را به جلسۀ گناه تبدیل خواهد کرد.
 .2بنا بر ذیل روایت (کسی که قدرت بر تغییر محتوای مجلس ندارد) ،مؤمنی که توانایی ایجاد
تغییر دارد ،میتواند دست به کار شود و مدیریت جلسه را به دست گیرد .در این صورت ،ماندن
محذوری نخواهد داشت .همچنا ن که فرقی نمیکند حاضران همان گناهکاران چندی قبل باشند
یا اعضای جلسه تغییر کنند؛ بنابراین همنشینی با اهل معصیت اگر در غیر گناه باشد ،مجاز است.
 .3به مجلسی اشاره دارد که بالفعل مجلس گناه باشد.
 .4از کلمۀ «الینبغی» حرمت فهمیده نمیشود.
روایت پنجم .عبد األعلَی بن أعیَن از امام صادق(ع) نقل میکند :هر کس به خدا و قیامت
ایمان دارد ،درجایی که امامی تنقیص شود یا مؤمنی هتک حرمت میشود ،نمینشیند ( 2حرعاملی،
 ،1409ج.)261 :16
نقد و بررسی:

 .1انسان باایمان حق ندارد در مجلس گناه بنشیند و باید از این مجلس خارج شود .چراکه ایمان
منوط شده است به خروج از این مجالس و روایت معنای تمامی ،ازاینجهت دارد.
 .2نهی عام نیست بلکه صرفاً مجلسی مد نظر است که در آن نقص امام یا مؤمنی گفته میشود؛
یعنی نهی مخصوص دارد .بنابراین نمیتوان به سایر گناهان سرایت داد.
در نقل دیگر از همین روایت (روایت نهم) بهجای «یُعاب»« ،یُغتاب» آمده است .تنها فرق
ين يَخُ ُ
وضونَ فِي آيَاتِنَا
در این نقل مربوط به ذیل روایت است که به آیۀ شریفۀ « َو إ ِ َذا َرأَي ْ َ
ت ال َّ ِذ َ
وضوا فِي َح ِد ٍ
ِض َعن ْ ُه ْم َحت َّى يَخُ ُ
فَ َأ ْعر ْ
يث َغي ْ ِرهِ» (انعام )68 :استشهاد فرمودهاند .این استشهاد معلوم
عصی اهلل ُ فیه ،و ال یق ِد ُر علی تغییرِه».
جلس َمجلساً ی ُ َ
« .1الینبغی لل ُمؤمنِ أن یَ َ
ْ
َ
ِ
ِ
َ
َ
اب فِي ِه مُ ْؤمِ ٌن».
ل
ج
ي
ل
ف
ِ،
ر
خ
ال
م
َ « .2م ْن َكانَ ي ُ ْؤمِ ُن ب ِاهلل ِ َو الْيَ ْو
ص فِي ِه إ ِ َما ٌم ،أ ْو ي ُ َع ُ
س َم ْجلِساً يُنْتَ َق ُ
ْ
ِ
َ
ْ
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میدارد که با توجه به جلسۀ خوض در آیات الهی ،نوع خاصی از معاصی مدنظر است .همچنین
آیۀ شریفه نهی از حضور در آن جلسه را محدود میکند به فعلیت گناه در آن .به ترتیبی که
اگر معصیت اتمام یافت ،منع حضور در این مجلس نیز برداشته میشود .بلکه میتوان گفت ،آیۀ
شریفه حضور در کنار گناهکاران را  -حتی اگر مشرک باشند -جایز میشمرد.
اثبات حرمت همنشینی با قاضی جور

اکنون و بر اساس آنچه از ادلۀ روایی فوق برمیآید ،میتوان به طور خالصه چنین نتیجه گرفت
که مصاحبت  -بهطور عام  -یا همنشینی  -بهطور خاص  -با اهل معاصی ،درحالیکه مشغول
به معصیت باشند (بالفعل) و مکلف قدرتی برای تغییر محتوای جلسه نداشته باشد ،حرام است.
این مطلب طی چند مقدمه اثبات میکند که موضوع مورد نظر ما  -مراجعه به قاضی جور
 نیز از مصادیق همنشینی با اهل معاصی است:مقدمۀ اول .حکم به ظلم و غیرحق ،حرام و معصیت است.
مقدمۀ دوم .هرکه در منصبی قرار میگیرد  -خواه اختیاری ،خواه اجباری  -اگر به ظلم و
باطل حکم کند ،مرتکب حرام شده ،گناهکار خواهد بود.
مقدمۀ سوم .قاضی جور کسی است که حکم صادرۀ وی در دادگاه غیرمنطبق بر موازین و
ضوابط عدالت و باعث ظلم باشد.
مقدمۀ چهارم .ترافع و مراجعه به قاضی ،همنشینی با او محسوب میشود؛ چه صرفاً به مقدار
حل مخاصمه و برگزاری محکمه باشد ،چه زائد بر این مقدار.
مقدمۀ پنجم .مجلسی که در آن بهصورت بالفعل گناه انجام شود ،مجلس گناه است .درنتیجه
ترافع به قاضی جور شرکت در مجلسی است که در آن ـ دستکم پس از مراحل اولیۀ دادگاه
از قبیل تحریر دعوا ،ارائۀ مدارک و مستندات و  - ...بالفعل گناه صورت میگیرد؛ لذا مجلس
گناه محسوب میشود.
بنا بر آنچه بیان شد ،حضور نزد قاضی جور اگر برای ترافع و حل اختالف باشد ،قطعاً
موضوع همنشینی با اهل معاصی در مجلس گناه خواهد بود ،اما اگر برای ترافع هم نباشد،
همنشینی محسوب میشود و حرام است؛ زیرا بر اساس صحیحۀ محمد بن مسلم 1هرگونه
معاشرت با قاضی جور  -حتی برای مراوده و رفاقت -حرام است.

 .1ذکر این صحیحه در بند نخست از همین بخش گذشت.
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 .2-3ترتیب اثر به حکم صادره

پس از بررسی ادلۀ حرمت مراجعه و حضور در دادگاه قاضی جور؛ در این قسمت از مقاله در
نظر داریم با چشمپوشی از نتایج هر یک ،دربارۀ مرحلۀ آخر ،یعنی پذیرش و اجراییکردن حکم
صادره بحث کنیم.
حکمی که در دادگاه صادر میشود ،ناگزیر حتماً به نفع یکی از طرفین و به ضرر دیگری
خواهد بود ،اما بنا بر آنچه در باال گفتیم منظور از قاضی جور ،قاضیای است که به غیر حق و
عدل حکم میکند؛ لذا اگر دو طرف دعوا یقین داشته باشند که قاضی بر اساس موازین صحیح
قضاوت نکرده است ،در عمل از دو صورت خارج نیست؛ یا محکو ٌم له صاحب حق واقعی است
یا خیر .در صورتی که صاحب حق نیست ،هیچ شکی وجود ندارد که وی اجازۀ ترتیب اثر و
تصرف را در آنچه به دست او سپرده شده ندارد ،اما در صورتی که صاحب حق واقعی است،
این پرسش جا دارد که فارغ از معصیتی که در دو مرحلۀ پیشین  -مرحله تصمیم و سپس مراجعه
به قاضی جور  -انجام شده است ،چنین صاحب حقی مجاز است به حکم وی ترتیب اثر دهد و
حق خویش را بگیرد؟
به این پرسش در دو حالت زیر ،ممکن است پاسخهای متفاوتی دادهشود:
 .1متعلق حکم دادگاه ،شیء خارجی است (عین)؛
 .2متعلق حکم ،شیئی ذهنی و ناموجود در خارج است ( ِدین).
در صورت دوم ،به دلیل عدم حضور خود شیء ،بدهکار  -آنکه دادگاه به ضرر او حکم
کرده است  -ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود .همچنین است مواردی که از ابتدا عینی در کار
نبوده و شیء مورد طلبکاری در ذمۀ مدیون قرار داشته است.
ِ
دستکم متأخرین  -بین حکم این دو صورت تفاوت قائل هستند .از نظر
مشهور علما -
ایشان اعتبار بخشیدن به حکم صادر شدۀ قاضی جور ممنوع است ،اما چنین اعتباری در صورت
اول وجود ندارد .زمانی که متعلق حکم دادگاه در خارج موجود است و بنا بر فرض محکومله
واقعاً مالک آن ،هیچ ممنوعیتی از تصرف در مال خویش نخواهد داشت.
اما در صورتی که متعلق حکم دادگاه در خارج شیء موجود ،مشخص و جزئی نباشد ،مانند
آن که به کلی فی الذمه تعلق گرفته باشد ،از آنجا که تعیین بدهی از میان اموال محکومعلیه صرفاً
از مجرای حکم دادگاه (قاضی جور) میسر میشود ،متضمن عمل به این حکم است و عمل به
این حکم ،در حقیقت عمل به جور و ظلم است .بنابراین جایز نیست .به همین دلیل درصورتیکه
حق ،عین خارجی است؛ تنها کار حکم قاضی ،رفع مانع حقوقی از تصرف در مال شخصی
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است ،پس نقش تعیینکنندهای نداشته است.
برخالف صورت دوم که حقِ ،دین و مافیالذمه است ،در اینجا اگر حکم قاضی نباشد،
ِ
محقّ هیچگاه متعلق حق خود را از میا ِن اموال متعدد محکومعلیه بازنمیشناسد؛ لذا این حکم
مؤثر است و ترتیب اثر بدان ،عمل به حکم قاضی جور و حرام خواهد بود( 1ر.ک :نجفی بیتا

ج .)36 :40همچنین سید یزدی و فاضل لنکرانی به همین وجه اشاره دارند (طباطبایی یزدی 1419

ج37 :1؛ فاضل لنکرانی  .)27 :1420امام خمینی نیز در حاشیۀ عروه بدون ِاشکال (امام خمینی :1422

 ،)11ولی در تحریرالوسیله با ِاشکال به این تفصیل رأی میدهند :آن چه به حکم قاضیان جور به
دست میآورد حرام است به شرط آن که َدین باشد ،اما در مورد عین اشکال وجود دارد .مگر
زمانی که استیفای حق صرفاً از طریق ترافع به ایشان ممکن باشد ،در چنین صورتی بعید نیست
که ترافع جایز باشد خصوصاً در مواردی که ترک ترافع و دستیابی به حق ،انسان را در حرج
قرار میدهد( 2امام خمینی  1379ج 2و.)824 :1
در توضیح این فتوا گفتهاند:
هرچند به اقتضای اطالق این عبارت از مقبولۀ عمربنحنظله« :و ما يحكم له فإن ّما

يأخذ سحتاً» ،هر استیفای حقی که از مراجعه به قاضی جور حاصل آید ،حرام
است ،اما به لحاظ فهم عرفی ،این اطالق به مواردی منصرف است که قضات
اهل حق و عدل وجود دارند و تنها راه استیفا قاضی جور نیست؛ لذا در صورت

تو
انحصار جایز است .ضمناً این جواز در مواردی که گذشتن از حق ،مشق 

ِ
ثانوی الحرج تأکید بیشتری دارد (مؤمن بیتا30-31 :؛
حرج به همراه دارد ،به دلیل

فاضل لنکرانی .)28 :1420
 .3نتیجهگیری

چنانکه امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله ،ابتدا به تعریف قضات جور (امام خمینی 1379ج2و:1

 .)824سپس حکم مراجعه به ایشان پرداختهاند ،ما نیز در این نوشتار به بررسی دو مرحلهای
موضوعشناسی و حکمشناسی مسئله پرداختیم.

« .1فرقه بين الدين و العين باحتياج األول إلى تراض في التشخيص و الفرض جبر المديون بحكمهم ،بخالف العين».
« .2و ما أخذ بحكمهم حرام إذا كان دينا و في العين إشكال إال إذا توقف استيفاء حقه على الترافع إليهم ،فال يبعد
جوازه سيّما إذا كان في تركه حرج عليه».

 36پـژوهشنامة متیـن

سـال بیست و دوم  /شمـاره هشتاد و هشت  /تابستان 1399

موضوع مسئله از نظر ایشان ،کسی است که واجد شرایط قضاوت نباشد ،اما پسازآنکه
عالوه بر این تفسیر ،سه تفسیر دیگر از کتب فقهی شیعه احصا گردید؛ روشن شد که این شرایط
فی نفسه موضوعیت ندارند ،بلکه تنها طریقی هستند برای وصول به حکم عادالنه .مهم آن است
که پایان کار دادگاه به دادنامه  -به معنای حقیقی آن  -ختم شود.
تواناییها و قابلیتهای شخص قاضی نیز اهمیت فراوانی دارد .دادگاه گسترهای است برای
آنکه قاضی به پشتوانۀ آنچه آموخته ،به موازین صحیح رفتار کند و به اقتضای آن ،تصویری

ی حق به حقش ترسیم کند .برای چنین رخداد بزرگی ،مقدمات و وسایلی الزم
برای ایصال ذ 
است؛ ازجملۀ این وسایل و وسایط ،شرایط الزم در قاضی ،بهویژه اجتهاد است که پایبندی
قاضی را به موازین درست قضاوت تحکیم میکنند ،اما با وجود چنین شرایطی باز هم نمیتوان
احتمال ناعدالتی در حکم را ـ با چشمپوشی از نقایص فردی و شخصیِ قاضی ـ نادیده انگاشت،
چراکه عوامل دیگری نیز هستند که درنتیجة دادرسی تأثیرگذارند .عوامل مؤثر برخی درونیاند،
و برخی دیگر –که اتفاقاً اهمیت بیشتری هم دارند  -بیرونی هستند و از خارج بر قاضی وارد
ض و آمال و آرمانها
میشوند .شاید قاضی بهخودیخود عادل و عالم باشد ،اما در پی حب و بغ 
 که البته شاید دینی هم باشند  -گرایش خاص به سمتی پیدا کند و همین باعث عدم رعایتتساوی بین متخاصمین و بیعدالتی در حکم نهایی او شود .در چنین شرایطی دیگر تفاوتی هم
نمیکند که او منصوب سلطان جائر و ناحق باشد یا در حکومتی اسالمی و برحق بر منصبش
تکیه زده باشد؛ زیرا آنچه مهم است ،کارنامۀ انتهایی محکمۀ اوست.
در بخش دوم مقاله ،حکم مراجعه به چنین قاضی ای را مبتنی بر سه مرحلۀ اقدام؛ همنشینی؛
و درنهایت ترتیب اثر بر حکم بررسی کردیم .ترافع نزد قاضی جائر ،برخالف ایمان به خدای
یگانه و رفتن بهسوی معصیت  -با فرض جور و گناه قاضی ـ است ،اما پس از عصیان اول،
حضور نزد قاضی جائر ،خود موضوع حکم دیگری با عنوان همنشینی با گناهکار خواهد
شد .در مرحلۀ سوم اگر به حکم این قاضی نیز ترتیب اثر داده شود  -پس از ارتکاب دو گناه
پیشین  -گناه سومی نیز انجام میشود .البته یک صورت استثنا وجود دارد و آن صورتی که
حق عین خارجی باشد.

مقاله علمی  -پژوهشی مراجعه به قاضی جـور با توجه به فتوای امام خمینی(س)37 ...
منابع
 -ابن اثیر ،مبارک بن محمد( .بیتا) النهایه فی غریب الحدیث و االثر ،قم :اسماعیلیان ،چاپ اول. -ابن ادریس حلی ،محمد1410( .ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم. -ابن منظور ،جمالالدین1414( .ق) لسان العرب ،بیروت :دارالفکر للطباعة و النشر ،چاپ سوم. -امام خمینی ،سیدروح اهلل )1379( .تحریر الوسیله ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اول. -ــــــــــــــــــ ( .الف  )1385ترجمۀ تحریر الوسیله ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اول. -ــــــــــــــــــ ( .ب )1385صحیفه امام(دوره 22جلدی) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپچهارم.

- -ــــــــــــــــــ 1422( .ق) العروۀ الوثقی مع تعالیق االمام الخمینی ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

خمینی ،چاپ اول.

 -ــــــــــــــــــ 1418( .ق) االجتهاد و التقلید ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اول. -انصاری شوشتری ،مرتضی1415( .ق) القضا و الشهادات ،قم :کنگره بزرگداشت شیخ انصاری ،چاپ اول. -ــــــــــــــــــ 1414( .ق) رسائل فقهیة ،قم :کنگره بزرگداشت شیخ انصاری ،چاپ اول. -تبریزی ،میرزا جواد( .بیتا) أسس القضا و الشهادات ،قم :دفتر مؤلف ،چاپ اول. -جوهری ،اسماعیل1410( .ق) الصحاح ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،چاپ اول. -حر عاملی ،محمد بن حسن1409( .ق) تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،قم :مؤسسهآلالبیت(ع) ،چاپ اول.
 -حلبی ،تقیالدین ابوالصالح1403( .ق) الکافی فی الفقه ،اصفهان :کتابخانۀ عمومی امام امیرالمؤمنین(ع)،چاپ اول.
- -صاحب بنعباد ،اسماعیل1414( .ق) المحیط فی اللغة ،بیروت :عالم الکتاب ،چاپ اول.

ّ
(محشی) ،قم :انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
- -طباطبایی یزدی ،سید محمدکاظم1419( .ق) العروة الوثقی

مدرسین حوزۀ قم ،چاپ اول.

 -طباطبایی ،سید محمدحسین1417( .ق) المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم. -طبرسی ،فضلبنحسن )1372( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ناصر خسرو ،چاپ سوم. -عراقی ،ضیاءالدین1421( .ق) کتاب القضاء ،تقریرات نجم آبادی ،قم :مؤسسه معارف اسالمی امام رضا ،(ع)

چاپ اول.
 -فاضل لنکرانی ،محمد1420( .ق) تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله /القضا و الشهادات ،قم :مرکزفقهی ائمه اطهار ،چاپ اول.
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 -فراهیدی ،خلیل بن احمد1410( .ق) کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم. -مؤمن قمی ،محمد )1380( .مبانی تحریرالوسیله القضا و الشهادات ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی ،چاپ اول.
 -محقق حلی ،نجمالدین جعفر1408( .ق) شرائعاالسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،قم :نشر اسماعیلیان،چاپ دوم.
 -نجفی ،محمدحسن( .بیتا) جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپهفتم.
- -همدانی ،میرزا حسینقلی1409( .ق) القضاء االسالمی للشیخ االنصاری ،بیروت :المؤسسة االسالمیة للنشر.

