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 یکی از ادله اثبات دعاوی در سیستم قضائی اسالم علم قاضی است که از اهمیت ویژه ای در میان سایر ادلهچکیده:

بر خوردار است و حجیت آن هم در فقه و هم در حقوق موضوعه ثابت شده است و این علم قاضی زمانی حجت 

است که از راه های متعارف باشد و علمی که از راه های غیر متعارف چون خواب، رمل و غیره باشد حجیت ندارد، 

ی وجود دارد تا جائی ائنی و روآن، مبانی قرین علم گذشته از آراء و نظرات فقهاء امامیه و حتی اهل تسنابر حجیت 

ت قاضی از علم اش در عمستنبط است که حجیت علم قاضی و متاب امرین اکه در استدالل به آیات و روایات 

راستای اثبات حکم خدا و مصداق بازری از تحقق قسط و عدل است. و چنانچه قاضی خالف علم اش عمل کند در 

 ین است. زمره کفار، ستمکاران و فاسق

 .قرآنی، روائیادله، حجیت، علم قاضی، کلمات کلیدی:

 

  مقدمه:  

موضوع حجیت علم قاضی و استناد به آن از زمان قدیمین از فقهاء مورد بحث و نظر بوده است که غالب فقهاء امامیه به آن پرداخته 

به آن احتجاا  و آنرا در اثبات دعاوی و حقوق اعم از حقوق ا... و حقوق الناس حجت دانسته و در متون فقهی و  آراء و صدور حکم 

نوان یکی از ادله اثبات دعاوی در حقوق موضوعه و قوانین اعم از کیفاری و مادنی ثابات شاده اسات در شده است و ضرورت آن بع

خصوص حجیت علم قاضی و صدور حکم بر اساس آن آنجا که قاضی امام معصوم )ع( باشد هیچ جای اختالف نیست و هماه متفاق 

که وی بر اساس علم خود مطلقاً  یعنی اعم از حقوق ا... این است  رشهومدر خصوص قاضی و حاکم  غیر معصوم قول  ؛القول هستند

در حقوق  فقطیل شده اند که غیر معصوم وصو حقوق الناس میتواند قضاوت و حکم نماید. بعضی از فقهاءدر این خصوص قائل به تف

ه که این جنید مطلقااً علام الناس میتواند بعلم خود عمل کند ولی در حقوق اهلل نمی تواند بر اساس علم خود حکم کند و گفته شد

در توضیح علم قاضی باید گفت که علم قاضی همان معرفت و شاناختی اسات کاه بارای وی در ارتباا  باا  نمیداند تقاضی را حج
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ی باشاد و در ضاائآن اقناع وجدان قاضی گفته میشود. و این علم بایستی بار اسااس امااراه ق هکه ب موضوع دعوی، تحصیل می شود

قاضی به عمل به علم اش تأکید شده است. که دراین مقاله به همین موضاوع  ن و احادیث به اهمیت و تکلیفآاز قر متون دینی اعم

 پرداخته خواهد شد.
 (8341م. ص  8691، دانش، حقیقت چیزی، معرفت و یقین )بندر ریگی-معانی لغوی و اصطالحی علم:

و فهم نسبت به حقیقت امری در مقابل آن جهل و ناادانی بکاار مای  اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، بیان، حجت برمال و درک -

 (140م. ص  0282، عبدالمنعم رود )عبدالرحمن

 (40، ص 8433، الشئ فی العقل ) حاصل شدن صورت اشیاء در عقل( )قریشی ۀحصول صور وه -

 

 :تعریف علم قاضی در اصطالح فقهی و حقوقی

را علم عادی هم نامیده اند، علم عادی در مقابل علام بمعناای فلسافی کلماه اسات کاه علم قاضی به  معنای اطمینان است که آن 

نماید. در امور قضائی و علم حقوق رسم این اسات کاه علام عاادی  عبارت است از: حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف را نمی

 (391، ص 8413 ،حجت است. ) جعفری لنگرودی

اضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس یا ذهنای، علام قاضای زماانی علم قاضی عبارت است از: معرفت ق -

 (481-483، ص 8412معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نظر باشد ) شاملو احمدی، 

علام حقاوق اسات کاه قواعاد و همان دانش حقوقی  یاا  -8در مباحث حقوقی و قضائی علم قاضی در دو محور قابل بررسی است. 

 حقوق ضوابط تکالیف و وظایف اشخاص را بیان کرده که فهم و دانستن آنها بر قاضی الزم است و قاضی بایستی مسلح به سالح علم

علم شخصی قاضی نسبت به موضوع مورد نزاع و ترافع و مناقشه که این علم در جریان دادرسی و مطالعاه پروناده و  -0و فقه باشد. 

ی از سوی متداعین یا مترافعین برای قاضی حاصل میشود که مراد از علام قاضای کاه بعناوان زارابیحات اصحاب دعوی و ادله توض

ادی گفته میشود و اصالً ادله اثبات دعوی از مظاهر عیکی از ادله اثبات دعوی احصاء شده است همین قسم دوم است که به آن علم 

ن علم قاضی همان علم عادی یا ظن متأخم به علام و یاا علام اطمیناانی اسات و در تعریاف آن و تجلیات علم عادی میباشد بنابرای

میتوان گفت عبارت است از علمی که اغلب مردم وقتی به آن دست یافتند به احتمال خالف آن توجه نمی کنند و برای آنها حجات 

ل ذکر این است که در مباحث اصول فقه و منطق حقاوق نکته قاب .است و به آن عمل می کنند هر چند احتمال خالف را هم بدهند

ت آن ذاتی است و قابل جعال نیسات م ال زوجیات یت که حجسی امعلم و قطع را کشف تام از واقع میدانند و مراد همان علم جز

از واقاع  ذاتی آن است و در مقابل آن ظن است که کاشفیت آننیز ت علم و قطع یبا چربی روغن که وصف ذاتی آن است حج چهار

مراد از علم قاضای آن ، ت آن جعلی است. و در ادله اثبات دعوییبنابراین حج ،ع یا قانونگذار تتمیم میگردرناقص است و با جعل شا

علم اطمینانی گفتاه ا علم جزمی و قطعی نیست بلکه مراد همان ظن قریب به علم است که به آن ظن متاخم به علم یا علم عادی ی

یند رسیدگی و گاهی بر اساس مبادی حسای و قریاب الحاا حاصال آگاهی از محتویات پرونده در فر ،علم قاضیمیشود. و در این 

متعاارف و امااراۀ د و مستند علم وی بایستی امور رمیشود و هر گاه برای قاضی علم حاصل شود بایستی مستند علم خود  را بیان دا

قیقات محلی، و غیره باشد بنابراین علمی که بر اساس امور نا متعارف م ال قضائی چون کارشناسی، معاینه محل، پزشکی قانونی، تح

 خواب، رمل، اسطرالب، حدس و غیره باشد حجت نیست و نمی تواند دلیل و سند بر اثبات دعوی یا صدور حکم باشد.

 

  حجیت علم قاضی در قوانین و حقوق موضوعه:

 میتوان  به مواد قانونی زیر استناد نمود:در حجیت آن علم قاضی در قوانین موضوعه حجت شناخته شده است که 
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 ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. -اق.م.  892ماده 

رعی از قبیل اقارار و شاهادت کاه موضاوعیت دارد اثباات میشاود، قاضای در مواردی که دعاوی کیفری با ادله ش -اق.م.  898ماده 

 باستناد آنها رأی صادر میکند مگر اینکه علم به خالف آن داشته باشد

هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم باشد میتواند بعنوان اماره قضائی مورد استناد  -اق.م.  890ماده 

 مشرو  به اینکه همراه با قرائن و اماره دیگر، موجب علم قاضی شود.قرار گیرد 

در ماواردی کاه اسات کاه نازد وی مطارح میشاود،  در امرین علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّ -اق.م.  088ماده 

 حکم قید کند. علم قاضی است وی مؤظف است قرائن و اماراۀ بیَن مستند علم خود را بطور صریح در ،مستند حکم

سایر قرائن و امااراۀ کاه  ن وتبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطا

نوعاً علم آور باشند میتوانند مستند علم قاضی قرار گیرد و در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجاب یقاین قاضای نمیشاود 

 الک صدور حکم باشد.نمی تواند م

ن باقی بماند، آن ادلاه بارای قاضای معتبار در صورتیکه علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بیّ -اق.م.  080ماده 

نیست و قاضی با ذکر مستند است علم خود و جهات رد ادله دیگر رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علام حاصال نشاود، ادلاه 

 معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر میشود.قانونی 

بنابراین طبق موارد فوق علم قاضی از نظر قوانین موضوعه حجت است و بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی میتواند مستند حکم باشد 

ی طبق اماراۀ قضائی ق.م. به موضوع اماراۀ و حجیت آنها پرداخته است که چنانچه قاض 8403و 8408عالوه بر آن قانونگذار در ماده 

 069مااده  3نمایاد و همینطاور قانونگاذار در بناددر دعاوی حقوقی به اقناع وجدان برسد میتواند در آن مورد اقدام به صدور حکم 

 بر اساس آنها صادر شده است میداند.رأی را جهات، مستندات اصول و مواد قانونی که رأی یکی از لوازم صدور  -کق.آ.د.ا.

علم قاضی از باب کشف از واقع است و حصول آنهم منحصار باه روش معینای نیسات، ماراد از علام علی ای حال از منظر دکترین، 

است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد. لکان مای تواناد از امااراۀ  قاضی، علم قاضی صادر کننده رأی

ه علم قاضای نیبحصیل گردد، و مطابق نظر غالب فقهای معاصردر تعارض علم قاضی با اقرار و باشد علم قاضی باید از طرق متعارف ت

 (813، ص8419قادر  -مقدم است. ) شکری

علام قاضای عاالوه بار آنکاه  ،هرگاه قاضی از حقیقت دعوی آگاه باشد نیازی به شنیدن دالیل دیگر )اقرار، شهادت و سوگند( نادارد

ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی اطالع از حقیقت دعوی نداشته باشد شرعاً مکلف است بار دالئال دیگار ارزش اثباتی دارد بر سایر 

 (31، ص8433)محقق داماد  .اثبات دعوی اتکاء کند و در پذیرفتن این دالئل ناگزیر از پیروی از قواعد شرع است

بلکه الزم است، زیرا امروزه نمی توان انتظار داشت که جرائم  فیدمپذیرفتن علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات در شرایط زمانی 

یکی از طرق اثبات جارائم در حقاوق زیادی بوسیله اقرار یا بینه ) شهادت شهود( اثبات شوند بنابراین با پذیرفتن علم قاضی بعنوان 

قاانونی، پلایا عماومی، عکسابرداری  اسالمی می توان شیوه ای جدید کشف و اثبات جرم را که با استفاده از علومی م ل پزشاکی

جنائی و غیره ابداع گشته اند وارد حقوق جزائی اسالم کرد. البته قانون باید حدود و ثغور علم قاضی و راه هاای حصاول باه آن را از 

را مکلاف ل باشند قاضی تدق آن احکام باید مسبقانون اساسی که مطا899طرق متعارف تا حد امکان روشن نمود و با توجه به اصل 

،  تا راه بر هر گونه سوء استفاده احتماالی بساته شاده و ثباات و یکناواختی تصامیمات قضاائی نیاز ودهبه ذکر مستند علم خود نم

تضمین گردد. گاه ممکن است قاضی بدون اینکه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند یا شهود علیه وی شهادت دهند به ارتکاب جارم از 

 (322،ص 8411) میر محمد صادقی  سوی متهم علم پیدا کند.

به علم به موضوعی پیدا کند وظیفه دارد به آن عمل نماید هر چند شهادت یا اقرار در مقابال آن وجاود نداشاته باشاد  ،وقتی قاضی

باه خاود  فقهاء اگر چه در مورد نحوه استفاده به علم قاضی اختالف نظراتی دارند، اما در اصل اینکه علم قاضی اعتبار دارد تردیادی
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علم قاضی اعتبار زیادی میدهد، علم قاضی گرچه شخصی اسات اماا اساباب آن ناوعی اسات. )زراعات  هنداده اند. رویه قضائی نیز ب

 (880، ص8411

 

 :حجیت علم قاضی در حقوق اهلل و حقوق الناس از نظر فقهاء

در خصوص حجیت و اعتبار علم قاضی در اثبات حقوق اهلل و حقوق الناس در میان فقهااء نظراتای اسات از جملاه: شاهید ثاانی در 

کتاب شرح لمعه: فان کان الحاکم عالماً بالحق قضی بعلمه مطلقاً علی اصح القولین ال فرق بین علمه به فی حاال والیتاه و مکانهاا و 

لم بحق مدعی داشته باشد و طبق صحیح ترین دو قول براساس علم و یقاین خاود قضااوت میکناد، غیرهما. در صورتی که قاضی ع

یان اخواه در حق اهلل باشد خواه در حق الناس و فرقی نمیکند که علم قاضی به حق در زمان تصدی مقام قضاوت او باشد یا قبال از 

ه.  8389پیدا کرده باشد یا در مکان دیگاری. ) شاهید ثاانی  باشد و فرقی نمیکند که قاضی در مکان و حوزه قضاوت خود علم بحق

 (14، ص ق

سید مرتضی در کتاب انتصار: مما ظن انفراد االمامیه و اهل الظاهر فی القول بانَ االمام و الحکام من قبلاه، ان یحکماوا بعلمهام فای 

از جمله آرائی که گمان مای رود او علمه قبل ذلک. جمیع الحقوق و الحدود من غیر است ناء و سواء علم الحاکم ما علمه و هو حاکم 

ن مکتب ظاهریه نیز با آن موافق و هم نظر شده اند این است که اماام معصاوم )ع( و قضاات و اتنها دیدگاه فقهاء شیعه باشد و پیرو

کنناد فرقای نمیکناد  حاکمان منصوب از ناحیه وی میتوانند با استناد علم شخصی خود در تمام حقوق و حدود بدون است ناء حکم

 (043، صه. ق 8468قضاء حاصل شده باشد. ) علم الهدی  مرقضاء یا قبل از تصدی ا مرکه این علم برای قاضی در زمان تصدی ا

شیخ طوسی در کتاب خالف: للحاکم آن یحکم بعلمه فی جمیع االحکام من االموال و الحدود و القصاص و غیره ذلاک ساواء کاان  -

لی او من حقوق آالدمیین، فالحکم فیه سواء و ال فرق بین ان یعلم بذلک بعد التولیاه فای موضاوع والیتاه أو قبال اعمن حقوق اهلل ت

التولیه ... قاضی میتواند در تمام احکام بعلم خود عمل کند چه در اموال، چه در حدود، چه در قصاص و غیره و فرقای نمیکناد کاه 

س و فرقی نمیکند که علم او بعد از تصدی ای قضاوت باشد یا قبل از آن ... ) شیخ طوسای موضوع از حقوق اهلل باشد یا از حقوق النا

 (404-400، صم 8432

عالمه حلی در کتاب قواعد االحکام: امام معصوم )ع( مطلقاً به علم خویش عمل میکند ولی غیر معصوم در حقوق الناس، بعلام خاود 

 (021، ص ه. ق 8446صحیح تر. )عالمه حلی عمل می کند و همچنین در حقوق اهلل بنابر قول 

شیخ محد حسن نجفی اصفهانی در کتاب جواهر الکالم: هیچ نظر مخالف معتبری وجود ندارد در اینکه هماناا اماام معصاوم )ع( در 

به علام خاود حق اهلل و حق الناس می تواند بعلم خود حکم کند ... و غیر از امام معصوم )ع( سایرقضات در حقوق الناس می توانند 

، ص ه .ش 8490عمل کنند. ولی در مورد حقوق اهلل دو قول است که صحیح ترین قول، عمل به علم مای باشاد. )نجفای اصافهانی 

11) 

چاه در حادود ، معتقد است که قضاوت به علم برای حاکم چه در حقوق الناس دسید مرتضی در کتاب انتصار آورده اند که ابن جنی

ایشان قائل به عدم حجیت علم قاضی مطلقاً یعنای در حقاوق اهلل و حقاوق النااس اسات.  ،ین قولااین طبق الهی جایز نیست. بنابر

نظر ابن حمزه را داشاته و در کتااب مختصار االحمادی مای گویاد:  اعک دابن جنیشهید ثانی در کتاب مسالک االفهام آورده اند. 

میکند ولی در خصوص حق الناس نمی تواند به علام خاود قضااوت کناد ود الهی ) حق اهلل( به علم خود عمل دحاکم در رابطه با ح

 (416، صه. ق 8091مگر بواسطه اقرار با شهادت شهود. ) شهید ثانی 

قاضی ابن برا  طرابلسی در کتاب المذاهب: هر گاه دو نفر دعوائی را نزد حاکم بردند و یکی از آنها ادعای حقای بار دیگاری داشاته 

ق بود و حاکم صدق مدعی را بداند، مانند اینکه آنچه را بگردن مدعی علیه باشاد قاضای آگااهی داشاته یاا باشد و آن یکی منکر ح
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. این موارد مربو  باه (848، صه.ق 8482اطالع از قصاص و شبیه آن داشته باشد میتواند باستناد علم اش حکم نماید. )طرابلسی  

 قط در حقوق الناس است.حقوق الناس  است پا ایشان قائل به حجیت علم قاضی ف

یا قسام در حقاوق النااس و در حقاوق خادای  اقرارخمینی در تحریر الوسیله: برای قاضی جایز است به علم اش بدون بینه یا  ماما

متعال حکم نماید. بلکه اگر بینه مخالف علم بود، حکم بر طبق بینه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظار او دروغگاو 

 (19، ص8499خمینی  مز نیست. )امااست جای

د میان طرفین دعوی بر اساس شهادت، اقرار و سوگند حکم نمایاد. ایان المنها : همانطور که حاکم میتوان هملکآیت اهلل خوئی در ت

 (80، صم 8639حق را دارد که بر طبق علم خود حکم کند و در این مورد میان حق اهلل و حق الناس تفاوتی وجود ندارد.)خوئی 

 

 :ئی حجیت علم قاضیانی و روآمبانی قر

 آیاتی از قران مجید استناد و استشهاد نمود. از جمله: در خصوص حجیت علم قاضی میتوان به

یا داوود انا جعلناک خلیفه فی االرض فاحکم بین الناس بالحق. ای داوود ما تو را جانشین خود در روی زمین قرار دادیم پا باین  -

 (09آیه  )قضاوت( کن. )صمردم به حق حکم 

 آیه ان حکمت، فاحکم بینهم بالقسط. هر گاه خواستی قضاوت )حکم( کنی، بین مردم به قسط و عدل قضاوت و حکم کن .) مائده -

30) 

 (11 آیه با عدالت حکم ) قضاوت( کنید. )نساء کنید اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. هر گاه خواستی بین مردم قضاوت -

 

   :اج به آبات فوقجکیفیت استدالل و احت

در این آیات امر به اقامه قسط و عدل در هنگام قضاوت و حکم کردن شده است با عنایت به اینکه امار ظهاور در وجاوب دارد پاا 

امار ماولی و شاارع مقادس  لا اجب و الزم است و داوری و قضاوت بعدل مصدق امتواقضاوت و حکم کردن بر طبق عدل و قسط  

لف سااقط کامر شده است و از این بابت تکلیف از م ت الد امبت کند و کاشف گردااست به هر میزان که در قضاوت حکم به واقع اص

قاضی طبق علام اش در راساتای کشاف از  ستیو کفایت میکند، حال چنانچه این کاشفیت از واقع توسط علم قاضی باشد، لزوماً بای

حقاق حق بر اساس قسط و عدل عمل نماید، بنابراین هر قاضی مطابق علم خود حکم کند هماناا بار اسااس قساط و عادل واقع و ا

متداعیین و اصجاب دعاوی پیااده  ،حکم نموده است، پا علم قاضی حجت است و با استناد آن میتوان عدالت را در میان مترافعین

آیات دیگری راه هائی غیر از علم قاضی برای فصل خصومت و فیصله دادن دعااوی نمود. و از سوی دیگر شارع مقدس و قانونگذار در

پیش بینی و تشریع کرده از جمله شهادت و اقرار که این طرق ظنی هستند حال وقتی کاه شاارع بعضای از ادلاه ظنای را حجات 

و میتواند مالک صادور حکام  دانسته است پا بطریق اولی علم قاضی که همان علم شخصی وی و کاشف از واقع است حجت است

 واقع شود و نیازی به ادله دیگر در صورت وجود علم ندارد.

 (.01آیه السارق .السارقه فا قطعوا ایدیهما. دستهای زن و مرد سارق را قطع کنید.) مائده  -

 (.0آیه د )نورهر یک از زن ومرد زناکار یکصد تازیانه بزنیکل واجد منها مأۀ جلده.  الزانیه و الزانی فاجلدوا -

 

   اج:جکیفیت استدالل و احت

جب است حدود مقرر و تعیین شده دراین آیات را اجراء نماید بدین توضیح به محض اینکه قاضی علم به ثباوت ایان دو ابر قاضی و

اقاماه نمایادو  ،مجازات کند بعبارتی حدود شرعی راباه محاض علام اجرم پیدا کرد بایستی طبق علم اش حکم را جاری و مرتکب ر

یین و کیفیت استدالل آورده اند هر کسی را که امام )ع(علم پیادا بتحقق و تحصیل سایر ادله اثبات نباشد، سید مرتضی در ت رمنتظ
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جب است که ااین علم را پیدا کرده باشد و چه بعد از تصدی بروی و ءامر قضا کرد که او  زانی یا سارق است چه اینکه قبل از تصدی

حاکمان اسات پاا هنگامیکاه خود عمل کند و حد الهی را جاری سازد. و بعضی بر این استداللند که خطاب در آیه متوجه به علم 

و زنا پیدا کردند بر آنها واجب است بر طبق علم خود عمل کنند زیرا شخص ساارق یاازانی  سرقتعلم به تحقق و ثبوت وصف  نآنا

یا زنا باشد نه اینکه اقرار به زنا یا سرقت کند یا اینکاه بیناه علیاه آنهاا اقاماه  با به وصف سرقتکسی است که صرفا متصف و متل

 شده باشد. بنابراین قاضی بصرف علم اش میتواند حدود را اجراء نماید و حکم صادر کند.

الجروح قصاص فمان تصادق باه  نباالذن و السن بالس و کتبنا علیهم فیها ان النفا بالنفا و العین بالعین و االنف باالنف و االذن -

 فهو کفارۀ له  و من لم یحکم بما انزل اهلل فاولئک هم الظالمون.

در کتاب خود برای مردم مقرر داشتیم که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دنادان 

ا هر کا که در عوض صدقه دهد همان کفااره او خواهاد باود. و هار و در زخم های وارده نیز قصاص ثابت است پ در برابر دندان

 (31آیه کا مطابق حکم خدا، حکم نکند ستم کار است. ) مائده 

 

   :اججکیفیت استدالل و احت

هر کا مطابق این حکم، حکام نکناد  دم قصاص نفا و اعضاء و جوارح را بیان داشته اند و سپا فرموده انکیه خداوند حآدر این 

نهاا آرعایت احکام الهی و صدور حکم براساس  «حکم بما انزل اهلل»بنابراین مقصود از  الهی است. ر و متعدی نسبت به حدودستمکا

ر داده اسات مراعاات و اجب و الزم میداند که حکم اهلل را مطابق آنچه که خداوند قرایه بر قاضی وآپا از ثبوت موضوع است و این 

اگر موضوعی در نزد قاضی ثابت شد و نسبت به آن موضوع علم پیادا کارد بایساتی طباق علام اش طبق آن رأی صادر نماید. حال 

ئک هم الکاافرون، ل. اگر غیر از این باشد مشمول من لم یحکم بما انزل اهلل فاو ده باشدررا مراعات ک« انزل اهلل»عمل کند تا مصداق 

اگر طبق آنچه را خداوند خواسته است و در صورت علام باه آن عمال فاولئک هم الفاسقون خواهد شد یعنی  ،فاولئک هم الظالمون

عمل قاضی و حکم اش طبق علم و بر اساس قسط و عدل با آنچه که خداوند خواسته است  از این رو نکند ظالم، کافر و فاسق است.

قضیه و نزاع و دعوی در نزد قاضای  نفا حکم صادر است که خداوند آنرا بعنوان حکم هر« بما انزل  اهلل»و مراد از مطابق می شود 

 قرار داده است.

 
 

   :روایات

 در اثبات حجیت علم قاضی روایات زیادی وجود دارد از جمله:

عربی بادیه نشین خدمت رسول خدا رسید و از ایشان هفتاد درهم بابت شتری را که به وی فروخته  بود مطالبه کرد. روایت اول: 

ثمن را پرداخته ام، و آن مرد گفت نپرداخته ای، مرد عرب گفت کسی را که بین من وخود حاکم یا رسول خدا فرمودند: که من این 

قاضی قرار ده  تا میان ما حکم کند در این هنگام مردی از قریش بسوی انها آمد، رسول خدا به وی فرمودند: میان ما داوری کن 

اد درهم پول شتری را که به او فروخته ام می خواهم. مرد قریش وی به مرد گفت چه ادعای نسبت به رسول اهلل داری؟ گفت هفت

ای رسول خدا شما چه می فرمائید؟ حضرت فرمودند: من آن را پرداخته ام. و وی رو به مرد عرب کرد و گفت تو چه می  گفت:

را داده اید؟ حضرت گوئی؟ وی گفت به من نپرداخته است. مرد قریشی به رسول خدا عرض کرد شما شاهدی دارید که طلب او 

فرمودند خیر، مرد قریشی به مرد عرب گفت: آیا تو سوگند می خوری که حق ات )طلبت (داده نشده و آن را طلب داری؟ گفت 

آری. در این هنگام پیامبر فرمود: من به اتفاق این مرد نزد کسی طرح دعوا می کنیم که بر اساس حکم خدا میان ما قضاوت کند. 

مد. عرض کرد ای پیامبر خدا چه شده است؟ پیامبر فرمود ای ابوالحسن میان آمدعی نزد علی ابن ابیطالب )ع(  رسول خدا بهمراه
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مرد عرب گفت ادعای تو نسبت به رسول خدا چیست؟ گفت هفتاد درهم بابت بهای  من و این مرد عرب داوری کن، علی )ع( به

کرد ای پیامبر خدا شما چه می گوئید؟ پیامبر فرمود بهای شتر را به وی شتری را که به او پرداخته ام می خواهم، علی )ع( عرض 

پرداخته ام. علی )ع( به مرد عرب گفت آیا گفته پیامبر خدا را تصدیق میکنی؟ اعرابی جواب داد خیر. او چیزی را به من نپرداخته 

دا کرد. رسول خدا فرمود ای علی )ع( چرا را از تن ج است. در این هنگام علی )ع( شمشیر خود را کشید و گردن آن مرد عرب

اوامر و نواهی خداوند، بهشت و دوزخ، پاداش و کیفر و  چنین کردی؟ حضرت در پاسخ گفت ای رسول خدا ما گفته شما را در مورد

گفته شما بهای شتر این مرد عرب تصدیق نکنیم؟ اگر او را کشتم به این دلیل بود که  وحی الهی تصدیق می کنیم چگونه در مورد

را وقتی به او گفتم، تکذیب کرد. پیامبر )ص( خطاب به علی )ع( فرمود. کار تو درست بود ولی در مورد مشابه چنین نکن. آنگاه 

، ه. ق 8324مراه وی بود فرمود. حکم خدا این است نه آنچه تو بدان حکم کردی. )شیخ صدوق هپیامبر به آن مرد قریشی که 

 .(92ص

 

 روایت در حجت علم قاضی: کیفیت استدالل به

مرد قریشی که بعنوان داور تعیین شده بود بعد از آنکه پیامبر )ص( فرمودند شاهدی ندارم،  نظر داد که مرد اعرابی قسم یاد کند، و 

کسی طرح دعوی می کنیم که بر اساس حکم خدا میان ما قضاوت کند،  داینکه پیامبر )ص( فرمودند که من به اتفاق این مرد نز

مفهوم اش است که چنین حکمی از سوی آن مرد قریشی خالف حکم اهلل است. قضاوت حضرت علی )ع( این بود ذمه پیامبراز این 

وت خود فرمود ما گفته شما را ورد حت قضاص رحضرت علی )ع( بدین بری است از این رو پیامبر را به ادای آن وادار نکرد. بنابراین 

ت سونه در مورد بهای شتر این اعرابی تصدیق نکنیم. در حقیقت حضرت علی )ع( بر این ادعاگاوامر و نواهی ... تصدیق می کنیم چ

 شماکه من بدون هیچ تردیدی می دانم که تو ای پیامبر طلب او را پرداخته ای و وی هیچ حقی بر شما ندارد لذا طبق حکم خدا 

ت ذمه شماست. بنابراین در اینجا حضرت علی )ع( طبق علم خود قضاوت کرده آنهم ئبرا ه هستند و حکم من هم مبنی برملذا ریب

نیست بلکه متکی به اعتقاد صحیح شرعی و دینی مبنی بر دروغگو نبودن پیامبر )ص( است  هشاهدمعلمی که متکی به حا و 

از مصادیق حکم  شا بر این قضاوت داده است پا طبق این روایت حکم قاضی بر اساس علم ار هللاینجاست که پیامبر عنوان حکم ا

 و قاضی می تواند  براساس علم اش حکم صادر نماید. اهلل می باشد

جب است که وقتی مردی را در حال زنا یا نوشیدن خمر مشاهده میکند، حاد خادا را بار او جااری ساازد و باا اروایت دوم: بر امام و

د دیدن نیازی به بینه ندارد زیرا امام، امین خدا در میان بندگان است ولی هنگامی که فردی را در حال سرقت مشاهده میکناد وجو

باید او را نهی کرد و از آن کار باز دارد و از او در گذشته و رهایش نماید، از اما صادق )ع( علت این امر سوال شد؟ حضارت فرمودناد 

به خدا است یعنی حق اهلل است و بر امام واجب است آن حق را اقامه کند اما وقتی حاق النااس اسات باه  زیرا آنجا که حق متعلق

 .(882، صم 8432خود مردم مرتبط میباشد ) شیخ طوسی 

 

   کیفیت استدالل:

الناس تفاوتی نیسات مورد میان حق اهلل و حق در این  به سبب حد علم پیدا کرد، جایز است که حد را جاری نماید و ماموقتی که ا

بخااطر ایان اسات کاه   و اینکه در مورد سرقت گفته شد حد جاری نمیشود به این معنا نیست که علم حاکم حجات نیسات  بلکاه

اجرای حد سرقت منو  به درخواست صاحب مال است. بنابراین اگر صاحب مال درخواست اجرای حد را بنمایاد قاضای یاا حااکم 

  و حد را جاری نماید. پا علم قاضی حجت است.کند  میتواند به همان علم اش عمل
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از آنجائیکه تحصیل و دستیابی حقیقی سایر ادله  در اثبات دعاوی باقتضای شرایط در این  برهه از زمان امری دشوار و سخت شاده 

بی محابا و متجری شاده اناد و بادون  است چرا که بعضی افراد برای  مطامع دنیوی و تأمین معاش در اتیان سوگند و ادای شهادت

اطالع از واقعه و بدون اینکه از عواقب دنیوی و اخروی شهادت دروغ و سوگند به ناحق هاراس داشاته باشاند در محااکم اقادام باه 

ز جایگااه شهادت و قسم می نمایند لذا مقام اثبات با مقام ثبوت تطبیق پیدا نمی کند، اینجاست که علم قاضی در میان سایر  ادله ا

خاصی برخوردار می گردد که قانون گذار در حقوق موضوعه و قوانین و فقها در متون  فقهی به ای ن مهم پای بارده و متعارض آن 

شذه اند، و از سوی دیگر آیات و ا حادیث و قضاوت های معصومین )ع( بر اساس علم خود دلیلی روشن بر حجیت و نقش این دلیل 

، و حتی اهمیت آن، آنقدر است که در مقام تعارض علم  قاضی با سایر ادله، این علم رجحان دارد و حتای در ادله اثبات دعاوی است

اگر در موضوعی اقرار یا بینه اقامه شده باشد ولی این اقرار و بینه  خالف علم قاضی  کاشف برآید به علم قاضای عمال مای شاود و 

آن گذشته وقتی قاضی براساس اقرار و بینه که ظنی هستند می تواند قضاوت و حکم اقرار و بینه از اعداد دالیل خار  می گردند. از 

صادر کند بطریق اولی براساس علم که کاشف از واقع است می تواند حکم کند و قاضی چنانچه به موضوعی علم پیادا کارد از ساایر 

 مستند به اماراه و قرائن باشد.ادله بی نیاز می گردد و بایستی به علم اش عمل کند ضمن اینکه علم اش باید 
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