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 جایگاه اخالق حقوقی و نقش آن در کاستن از آسیب های اخالقی قضات 

 
 ن سنجابینسری 

 گروه الهیات دانشگاه پیام نور. تهران.ایران 

 ( 1400/ 07/ 20، تاریخ پذیرش: 1400/ 05/ 17تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

همواره در زندگی فردی و اجتماعی انسان هاا هاه عااوان    1مقوله اخالق
ر در ارتباط ها دیگران مطرح هوده است. این پرسش که در گذاعاملی تاثیر

ها دیگران چگونه هاید عمل کرد همواره ذهان انساان ا را   هرقراری رواهط
درگیر کرده است. پرواضح است انسان ها هرای هرقراری ارتباط صحیح ها 

هر شرایط زمانی و مکانی، ملزم هه رعایت هاجارها و هایاد و دیگران در  
 خالقی می هاشاد.ی انبایدها

گفتار، اعمال، شغل و حرفه انسان و مسئولیت او از لحاظ    2درهاره وجدان
. هر همین نظریه های مختلفی در طی تاریخ اهراز شده است و سایر موارد

ق ارایاه داده و نن اساس مکاتب فکری مختلف، تعاریف مختلفی از اخال
ق خااال، ا3همچااون اخاالق نظاریرا هاه شااخه هااا و شاعب مختلفای 

 تقسیم هادی کرده اناد.  6و اخالق حرفه ای  5، اخالق هاجاری4کارهردی
که یکی از شااخه هاای اخاالق   در این نوشتار هه مساله اخالق حقوقی

وتعریف نن و همچاین نقش و کارکرد اخالق حقوقی در   حرفه ای است
جامعه اسالمی و تاثیر هه کارگیری و عمل هه نن در کاساتن از هسایاری 

 در شغل قضاوت پرداخته می شود.  هویژه ت افاانحر
 
 
 

 
حرفه قضاوت هاه دلیال رعایت مسایل مرهوط هه اخالق حقوقی در  زیرا  

راری قسط و عدل و احقاق لحاظ هرق  ههها جامعه    این شغل  ازتباط عمیق
حق مظلومین ، هاعث اعتماد مردم هاه حکومات اساالمی مای شاود، از 

 .اهمیت ویژه ای هرخوردار می هاشد
علاای  قاوه قضاااییهاعاات اصااول اخااالق حرفاه ای توسااط پرسااال رم 

در اثرهخشای و الخصوص قضات دادگستری مای تواناد نقاش هسازایی 
مراعات این اصول انتظاارات مراجعاان، موفقیت این ن اد ایفا نماید و ها  
 کارکاان و جامعه را تامین نماید.

و زیباایی  شاتیدر شغل قضاوت، مطالب اخالقی و هایدها و نباید ها و ز
این شغل دارد که  های اخالقی ویژه ای مطرح می شود که اختصاص هه

در اخالق حقوقی هه هررسی ایان نکاات  و در سایر مشاغل مطرح نیست
قاضی ممکن است تحات تااثیر عوامال   یژه پرداخته می شود.اخالقی و

متفااوت  ،مختلفی قرار گیرد و روند قضاوت او تحت تااثیر ایان عوامال
 شود.
 
 
 

 چکیده

هاجارهای اخالقی، یک ضرورت است. اما در تمام مشاغل این احتمال وجود دارد که صاحبان حرف هاا  پیروی ازای در هر شغل و حرفهزمینه:  
قی از نظر امکاان دچارشادن هاه نسایبدهاد. در این میان هرخی از مشاغل حقو ست انجامو نادرعدول از هاجارهای اخالقی، کار خود را هه نح

این مساله ضرورت مراقبت و مواظبت اخالقی  هیشاتر ها قضات هستاد. یکی از این گروه .های اخالقی، در زمره مشاغل پرخطر قرار می گیرند
هرای نیل هه ایان هادف مقادس، در . القی، را اجتااب ناپذیر می سازدرافات اخطر انحهرای دارندگان چاین مشاغلی ، ج ت در امان ماندن از خ

 است.های اخالقی این شغل پرداخته شدهقی ویژه قضات ج ت کاهش نسیباخالهای نقش اخالق حقوقی در تعیین ضرورت این مقاله هه
عوامال  تاثیرتحت  ممکن  است، اعمال حقرای هاشد و هات میی تعیین کااده تکلیف اختالفشغل قضاوت هه این دلیل که قاض:  گیرینتیجه

موجب ضایع شادن حاق   هدیه، و امتیازات غیر متعارف و توصیه پذیری، از مسیر هی طرفی خارج شده یا ها پذیرفتن گوناگون و افراد ذی نفوذ
های فشار هاه صاورت تاثیر اهرم واند تحتتی میقاضی در زمان صدور را شود.اخالقی محسوب می از مشاغل پرخطر از لحاظ ،هی گااهی شود

چاین افرادی هه صاالحیت  از این رو ضروریست اخالقی قرار گیرد.شرایط اجتماعی و حتی فساد مالی و ها،  رسانهمستقیم یا غیر مستقیم ماناد  
معه و اعتماد مردم هه دساتگاه افراد جارضایت های اخالقی الزم مج ز هاشاد تا هه اهداف عالی این شغل از جمله ایجاد قسط و عدل در جامعه، 

 .قضاوت اسالمی ماجر شود
 

 صالحیت اخالقی، نسیب های اخالقی قضات، اخالق حقوقی،    :گانکلیدواژ
 

 n_sanjabi@pnu.ac.irنویسادۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
 

mailto:n_sanjabi@pnu.ac.ir
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ماناد رفتارهای مرهوط هه قاضای، مواردی  7اخالق قضایی هرعوامل موثر 
سیاست، رسانه های اجتماعی، انگیزه های درونی قاضی و رفتار طارفین 

هررسای هااهراین مساله اساسای در ایان موضاو     .می هاشاددعوی و....  
عواملی است که مای تواناد هار رای قضاات تاثیرگاذار هاشاد و سا   

ماورد ها است   القی که هاعث مصون ماندن از این نسیباخ  راهکارهای
تا ها رعایت نن ا قاضی هتواند در حد امکان از اهتال مطالعه قرار می گیرد،  

 هه نسیب های اخالقی این شغل مصون هماند.
در ساختار این نوشتار اهتدا مفاهیم کلیدی مطرح می شوند و س   م م 

ر مساتقیم اعام از فاردی و غیا ترین عواملی که هه صورت مساتقیم یاا
ی تواناد هر اخالق قضایی قضات تاثیرگذار هاشاد و س   اجتماعی که م 

راهکارهایی که در اسالم هرای مقاهله ها این نسایب هاا اندیشایده شاده 
 است مورد هحث قرار خواهاد گرفت.

کلیه قاهل ذکر است در اخالق حقوقی هه هررسی مسایل اخالقی ویژه در 
هه دلیل گستردگی مشاغل حقاوقی   اما  رداخته می شودی پمشاغل حقوق

ش و کارکرد اخالق حقوقی در شغل قضاوت قما در این مقاله صرفا هه ن
 خواهیم پرداخت.

 

 چیست؟ اخالق
اخالق واژه ای عرهی است که مفرد نن )خُلق( و )خلق( هه معاای خاوی 

 تینالخلاق هالضام "و سرشت می هاشد. در مصباح المایار نماده اسات: 

هارای اخاالق  ."ق ها دو ضمه هه معاای سرشت استخل "(  1)  "السجیه
تعاریف مختلفی اراِیه شده است که هه هرخی از کااملترین ایان تعااریف 

 "د:اارا این گوناه تعریاف مای کا هرخی محققین اخالق اشاره می شود.
خلق عبارت از هیئت خاصی است که در ما رسوخ و ظ ور مای نمایاد و 

نسانی انجام  می دهیم و هر گاه این هیئت هاه ل را هه  فعاهه کمک نن ا
طوری ظ ور پیدا کاد که افعال پسادیده از نن ناشی شود چاانکاه ماورد 
رضایت شر  و عقل  هاشاد نن را خاوی نیاک مای نامااد و اگار از نن 

مجموعاه اخاالق  .(2)کارهای نکوهیده سر زند، نن را خوی زشت گویاد
 ه کمال است. یعاای هاه وسایل رسیدن ه  ی وقواعدی که الزمه نیکوکار

دست می نوریم که چه کاری خوب و چه کاری هاد  اخالق ما معیاری هه
هعضی این واژه را هه ملکات و صافات پایادار و راساخ اطاالق   .(3)است

نموده اند؛ هااهر این کسی را می توان دارای خلق شجاعت، انصااف و ... 
ه شده هاشد و در انجام ر او ملکی ددانست که در اثر تکرار عمل، این خو

عالمه طباطبایی نیز اخالق را این گونه . (4)کار تردیدی هه خود راه ندهد

ملکات انساانی  اخالق عبارت است از فای که پیرامون "تعریف می کاد:
هحث می کاد. ملکات که مرهوط هاه قاوای نبااتی و از ملکاات نفساانی 

ت و کدامیک هاد کمال اوسیه انسان است که کدام خوب و فضیلت و ما
ورذیله و مایه نقص اوست. تا ندمی هعاد از شااساایی نن هاا خاود را هاا 
فضاایل هیارایاد و از رذایال دوری کاااد و در نتیجاه اعماال نیکای کااه 
مقتضای فضایل درونی است، انجام دهد تا در اجتماا  انساانی ساتایش 

ی می و عملعل عموم و ثاای جمیل جامعه را هه خود جلب نموده، سعادت
 . (5)خود را هه کمال هرساند«

 اخالق حقوقی
اخالق حقوقی، شاخه ای از اخالق حرفه ای است که در نن هه هررسای 

در تعریفی   .(6)مسایل اخالقی ویژه در مشاغل حقوقی، پرداخته می شود

یکی از شاخه "8اخالق حقوقی "ز اخالق حقوقی گفته شده است:  دیگر ا
. که که هه هررسی رفتاری حقوقی می پردازدست  های اخالق حرفه ای ا

هاا هر نظر هرخی صاحب نظران از پیوند مشخص میان خود پیشه وکالت 
و مردم، میان وکیل دادگستری و موکّل، دادگاه، کارنموزان وکالت، کالّ 

اه، جامعه و حتی خود وکیل یا حقوق دان سخن می گوید. از ایان دیادگ
یزنان حقوقی، کارشااساان مساا ل را  اخالق حقوقی وکالی دادگستری،

، و چه هسا کارمادان دفتر وکالت را نیز در هر گیرد. این اخالق هه حقوقی
اندازه ای فراگیر است که حتی می توان گفت: وکیل هه معاای گساترده 
این واژه را هم زیر چتر خود جای می دهد؛ یعای هار شخصای کاه هاه 

 . (7)ع ده گیردهر دگی از سوی دیگری انجام کاری را نمایا
 

 )آداب القضا(اخالق قضایی
اندیشمادان و علی الخصوص حقوقدانان تعریف مشخصی هرای اخاالق 

اساالمی و کتاب حقاوقی  فق ی قضایی ارا ه نداده اند. اما از میان متون
 ه ها این اصطالح مرتبط می هاشاد.می توان هه مواردی اشاره کرد ک
ژی شاخصه هاای ویاژه ای هارای ولومکاتب مختلف نیز ها توجه هه اید 

ایی مطرح کرده اند. در قاوانین اساالم هام اخاالق قضاایی اخالق قض
ناه هاا فق اا هااهی جداگا هرخی  در نثار  قضات مورد نظر شار  هوده است.

و رعایات هرخای اصاول  »نداب القضاء« هه تشریح رفتار قضاایی  عاوان
،  ن مثاالااوا. هاه عپرداخته شده اسات اخالقی مرهوط هه شغل قضاوت

شیخ مفید در المقاعه، شیخ طوسی در المبسوط و اهن ادری  در السارا ر 
 .هه این مبحث توجه و تاکید داشته اند

، سخن گفتن، توجه هه طارفین رعایت مساوات در سالم کردن، نشستن
دعوا و استما  دعوا، سکوت در هاگام تکلم طرفین دعوا و صدور حکام 

ترغیب طرفین هاه صالح و سااز ،   ،  هه هاگام روشن شدن حق مدعی
تغلیظ در قسم و موعظه سوگاد خورنده قبال از اتیاان ساوگاد از جملاه 

نازد طارف . شفاعت یکی از طرفین دعاوا (8)قضایی است  فضیلت های
دیگر، قضاوت در حال خشم و حاالت هماناد از مکروهات قضا است هه 

اوت قضا  نویسد: مکروه اسات قاضای  ای که محقق در شرایع می  گونه
شارایط دیگاری همچاون کراهات  .ناك اسات  کاد در حالی که غضب

القاء مطلبی هه طرفین دعوا، قضاوت در حال خواب نلودگی و گرساگی ، 
هاه تردیاد اناداختن شااهد، ترغیاب شااهد ماردد و اخذ رشوه و هدیه،  

جلوگیری از اقرار مدعی علیه هه حق مدعی از جمله محرماات قضااوت 
ورت هودن، رشاوه نگارفتن، عالم هودن، اهل مشی،  . دیاداری قاض   است

عجله نکردن در قضاوت و دوری از کبار و دروغگاویی و..... از شاخصاه 
در حیطه رفتارشااسی قضاایی   .(9)های م م قضاوت در اسالم می هاشد

توجه شاار  ساجی و  اسالم، هه زوایای دقیقی توجه شده که میزان نکته
 (. 10)دساز را روشن می هه اصول اخالقی را
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شایان ذکر است قضاوت از مشاغلی است که قاضی عالوه هر دارا هاودن 
این ویژگی های شخصای   سایر شرایط هاید دارای ملکه عدالت نیز هاشد

 حوزه قضاوت را می توان اخالق قضایی هه شمار نورد.در 
 

 قضاء
قضا ها ماد و "قضا مشتق از قضی، یقضی و اسم فاعل نن قاضی است. 

دادن هه امر است. قاولی هاشاد یاا در اصل هه معاای فیصله    قصرگاه ها  
فعلی، از خداوند هاشد یا از هشر. هه این دلیل که قاضی هه واسطه فیصاله 

در قرنن قضا هه معای تمام کردن نمده (.  11)  "دادن امر را تمام می کاد.

 (29)قصص:"فلما قضی موسی االجل... "است. در نیه

هر حکم شارعا   والیت"یه عبارت است از :  مام قضا در اصطالح فق ای ا
هرای کسی که دارای اهلیت و شایستگی فتوا پیراماون جزییاات قاوانین 
شرعی است، درهاره اشخاص معیای از مردم در زمیاه اثباات و اساتیفای 

را   هرخی از حقوقدانان قضاء.  "حقوق هرای نن ا که مستحق و سزاوار نناد.
ن طارفین دعاوا و فاارد شادن از های هه معاای فراغت و فصل خصومت

قضااء را ایان گوناه  (. صاحباظری دیگر 12)هین نن ا می دانادخصومت  
: )دادرسای، داوری( صادور ر ی در اماور جز ای )جز ای معای می کااد

ماطقی( خواه هرای فصل خصومت هاشد یا در مصالح عاماه هاشاد مانااد 
 (. 13)امور حسبی

 

ی اخالقالی در هالا  اخالق قضایی در اسالال  و خرالر آسالیب

   قضاوت
یا نفات در مسااِ ل اجتمااعی، ظ اور عیاب و نقاص و   ماظور از نسیب

پیدایش تباهی است و نسیب و نفت، هه معاای تباه کااده ای اسات کاه 
در نظام قضایی اسالم، مااهع اسالمی هماواره هار   .هه چیزی اصاهت کاد

های  رعایت انصاف، عادالت ، مسااوات و همچونشاخصه های اخالقی  
امام ) ( در قضاوت های خود ها دیگاران   تاکید اساسی داشته اند.  طرفی

م رهان و نرم خو هود و خود را ها ننان هراهر می دانست اما در همین وقت 
نسبت هه خود و خاندان و اطرافیان و فرماندارانش، سختگیر هود. ایان از 

 ( حضارت علای )  .(14)عدالت قضاایی اساتم م ترین شاخصه های  

ی هالقضاء فلیواس هیا م فی االشاره و فای الاظار و اهتلمن    "ه اند:مودفر

نن که هر مساد قضاوت می نشایاد، هایاد میاان ماردم در "فی المجل 
همچاااین پیااامبر  .اشاااره و نگاااه و نشسااتن هراهااری را مراعااات کاااد

هالقضاء هین المسلمین فلیعدل هیا م فی من اهتلی  "(فرموده اند:صاکرم)ٌ
 یرفع علای ه و معقده، و ال یرفعن صوته علی احدهما ما الارتلحظه و اش

.هر که هه داوری کردن میان مسلمان ها مبتال شود هاید در نگااه "اآلخر
ها و اشاره کردن ها و جای نشستن و نحوه نشستن خودنسبت هه نن ا هه 

ت اصل هی طرفی قاضی را هه عاوان وتجب فق ا رعاییکسان رفتار کاد.  
ده اند که عمل هار خاالف نن موجاب خاروج قاضای از نموشرعی هیان  

در هر حرفه و شغلی این احتمال وجود دارد کاه (.  15)خواهد شدعدالت  
هه نحو صاحب شغل و حرفه ها عدول از دستورات اخالقی، وظیفه خود را 

هماه مشااغل یکساان نامطلوب انجام دهد. چااین خطار و نسایبی در  

ء استفاده از جایگاه و موقعیت و سو  نیست، هلکه در هرخی مشاغل امکان
و نثار سوءاستفاده و تقلب و انحراف اخالقی گساترده هه تبع نن پیامدها  

تر می هاشد. هه همین دلیل هرخی مشاغل از نظر امکان اهتال هاه نسایب 
 اخالقی در زمره مشاغل پرخطر می هاشاد.

 قضاوت هه این دلیل که قاضای، مرجاع تعیاین کاااده تکلیافدر شغل  
راف تالف است، تحت فشار افراد و عوامل مختلاف و در معارا انحااخ

قرار می گیرد و از این رو این شغل نیز از مشاغل پر خطر از نظر اخالقی 
  .(6)محسوب می شود

در چاین وضعیت های شغلی پرخطار، ج ات در اماان مانادن از خطار 
س ، ضرورت مراقبت و مواظبت اخالقی هیشاتر احساا9اخالقی  انحرافات

 ی شود.م 
یکی از مسا ل هسیار م ام و مطارح شاده در مباحاث اخاالق قضاایی، 

،تمایال هاه هاوی و هاوس هاای  تاثیرپذیری قضات از عوامل مختلاف
، فشارهای درونی و هیرونی که نقش مافای هار 10فردی، مفاسد اجتماعی

 ، می توان اشاره کرد.روند دادرسی عادالنه دارند
قای تاثیرگاذار هار روناد عادالناه اخالهه همین دلیل انوا  نسیب هاای  

ادرسی راکه قضات ها نن روهرو هستاد می توان در دو گاروه درونای و د
 هیرونی تعریف کرد.

 

 روند اخالق قضایی تاثیرگذار بر عوامل 
ایجاد ح  رضایت امر قضاوت هه دلیل ارتباط ها اعتماد عمومی جامعه و 

دار می هاشد. از ایان خورمردم از هرقراری عدالت از حساسیت ویژه ای هر
ی و شاارایط رو عااواملی همچااون خصوصاایات شخصاای و رواناای قاضاا

محیطی که قاضی در نن اقدام هه صدور رای مای کااد، مای توانادتاثیر 
 ویژه ای در چگونگی صدور رای داشته هاشاد.

عدم توجه هه اعمال فشارهای اجتمااعی  ،11عمل قاضی هر مباای عدالت
، هرخاورداری از علام و داناش و کساب هاا  و سیاسی و جوسازی رسانه

زمره عواملی هستاد که مای توانااد  نمادگی های علمی و تخصصی ، در
 در مباحث هعادی  تا حدی تضمین کااده اخالق قضایی هاشاد. از این رو

اخالق قضایی و سا   هاه اهتدا هه هررسی م مترین عوامل تاثیرگذار هر 
 ی شود.ه م راهکارهای مقاهله ها این عوامل پرداخت

اقسام عوامل تاثیرگذار هر اخالق قضایی را می توان هه دو دسته عوامال 
 درونی و هیرونی تقسیم کرد.

 عوامل درونی تاثیرگذار بر اخالق قضایی -الف

اختیار، امکان یا در رویکرد اخالق اسالمی، رفتارهایی اخالقی هستاد که 
ختار اصالی اسان  قارن  .(16)قدرت الزم هر انجام نن وجود داشاته هاشاد

 (4و3) عصر:  رفتارهای انسان را نیت و عمل هیان کرده است.
از ایان رو  .هه عبارت دیگر رفتار اخالقی از اراده افراد نشاات مای گیارد

عوامل خاارج از اراده رفتارهای درونی فرد، هه عاوان تاثیر عواملی غیر از 
 ت.تلقی می شوند. این مساله در موضو  قضاوت حا ز اهمیت اس

فق ا شروطی از جمله داراهودن اهلیت، عدالت، شایستگی فتوادادن، رشد  
کاه در راساتای دارا هاودن فضاایل (. 8)و ط ارت مولد را ذکر کرده اناد

درساتکاری، تواناایی اخالقی شخصی می توان شارایط دیگاری مانااد  
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استدالل حقاوقی مساتقل، قادرت درك حسای کامال را هام هاه نن اا 
یاک قاضای مادیریت شخصای هاه   های مطلوبگی  در ویژ  .(17)افزود

عاوان یکی از ویژگی های اساسی مورد تاکید است. مقصود از مادیریت 
،رعایت حجااب،  روان و جسام ساالمویژگی هایی چون  شخصی داشتن  

، تاال  و ساخت کوشای، نراستگی ظاهری و محیط فیزیکایمراعات  
اناد هاه تو . ویژگی های درونی قاضی میمت عد و ماظبط هودن می هاشد

ور رای و اساتدالالت قضاایی وی تاثیرگاذار صورت غیر مستقیم در صد
هیجانات قاضای، اعتقاادات او، هرخای قطعا عواملی همچون    .(18)هاشد

وجادان کااری، قاضای در خانواده،  ویژگی های ارثی، نو  ترهیت فاردی
گرفتاری ها، خشام و غضاب، عادم تمرکاز کاافی هار داشتن صداقت،  
مشاهه مای   موادلیل مسایل و مشکالت شخصی و  ه دموضو  دادرسی ه

تواناد هر روند رسیدگی و تشخیص و در نتیجه صادور رای ن اایی تااثیر 
گذار هاشاد. هه این روند در روان شااسی جریان تصامیم گیاری یاا اراده 
سازی گفته می شود که نتیجه مجموعه ای از فعل و  انفعااالت ذهاای 

 گاذارده فرد در ماوردی خااص تااثیر ارااست که می تواند هر تصمیم و  
اگرچه اصل اولی هر هی طرفی قضات و عدم جانبداری ننان از   .(19)هاشد

می هاشد، اما هاید پذیرفت و تخصص قاضی در امر قضایک طرف دعوی  
عواطاف و  که قاضای هام مانااد ساایر انساان ا مای تواناد در معارا

اه هه دنبال اثباات دنگاحساسات و هیجانات  قرار گرفته و هه صورت ناخو
ای هاشاد کاه قبال از انجاام تحقیاات و دیادن مادارك و نتیجه اولیاه  

 مستادات در ذهن او نقش هسته است.
هااهراین شرایط هیجانی، محیطی، روانی و عوامل مشاهه مای توانااد هار 
فعل یا تارك هاجارهاای اخالقای تاثیرگاذار هاشااد زیارا احساساات و 

قرار داده و هه را تحت تاثیر خود  ای اخالقیی هارزیاههیجان ا می تواناد  
پ  فشارهای درونی می توانااد هار رفتاار قاضای   .(20)نن ا ج ت دهاد

تاثیر مافای هگذارناد و جریاان دادرسای عادالناه را هاا مشاکل مواجاه 
 .(21)کااد

 عوامل بیرونی تاثیرگذار بر اخالق قضایی -ب
مبااای صادور حکام را قاضی در صدوور رای هاید قانون و وجدان خاود 

نفاوذ افاراد،   ،سایر مسایل از جمله اعمال نظرات  اجازه ندهد  قرار دهد و
تاثیری هر روند دادرسی داشاته   فضاسازی رسانه ها و هیجانات اجتماعی

هاشاد.الزمه قضااوت عادالناه، اساتقالل در  تصامیم گیاری و داشاتن 
 شجاعت صدور رای است که در صورت عمال هاه ایان مطلاب امایات

م ترین عوامال خاارجی کاه مای تواناد از م  .  ایی تامین خواهد شدقض
 اخالق قضایی را تحت الشعا  قرار دهد می توان هه موارد زیر اشاره کرد.

خدای متعال ج ان هساتی را : 12ت دید کااده استقالل قضاییامل  وع.  1

هالعدل  "عدالت خلق کرده است. رسول اکرم)ٌص( می فرمایاد:  سهر اسا

استقالل قضایی نیز هر اسااس اجارای  (. 22)."وات و االرالسمقامت ا
عدالت ایجاد می شود یعای قاضی هین تمام افراد هه مسااوات و عادالت 
حکم کاد. می توان گفت اجرای عدالت، صرف نظر از دستورات شارعی 

قضات هه  و مطاهق حکم عقل، مبتای هر وجود استقالل قضایی می هاشد.
رای اعتبار خاصی در حل و فصل دعواست، داکه  دلیل وظیفه خاص خود 

ضامن   جامعه می هاشاد هااهراین هاید مورد اعتماد عموم هاشاد تاا ماردم

استقالل قضایی هاه   جا و مامن خود هداناد.این اعتماد دستگاه قضا را مل
این معای است که قضات و قوه قضاییه نزاد از هرگوناه اعماال نفاوذ و 

کاه هار کادام از   ضاوت هه گونه ای اساتر قتاثیرپذیری عمل کااد. کا
دعوا ها وارد ساختن انوا  فشارها هر قاضی سعی دارناد هار روناد   طرفین

یکی از مواردی که سعی هر هه عاوان نمونه    صدور حکم تاثیرگذار هاشاد.
تحت نفوذ درنوردن قاضی و در ن ایت صدور حکم هه سود خاود را دارد، 

 ماانی کاه هاه ذی نفاوذ در ماورد مت  رادمی توان هه رواهط و  توصیه اف
مراجع قدرت و ثروت متصل هستاد اشاره کرد. این مجرمان که گاهی از 
نن ا ها عاوان مجرمان یقه سفید نام هرده می شاود از طریاق ارتبااط هاا 
مسئوالن حکومتی در ارکان قدرت نفوذ کرده اند و هاا مراجاع قادرت و 

هاا   ین رواهاط تعقیاب نناانل امقامات قضایی مرتبط می شوند و هه دلی
  .(23)مشکالت جدی مواجه می هاشد

رسانه هاا هاا تماام : نقش رسانه های جمعی دراعمال فشار هر قضات.  2
کارکردهای مثبتی که دارند، گاهی هه دنباال اهادافی مغاایر هاا اهاداف 

پیشارفت تکاولاوژی در ج اان عدالت خواهانه دستگاه قضایی هساتاد. 
ارتباطات، هاعث ایجاد مسا ل و معضالتی همچون  اه معاصر هویژه در زمی

سااختن   درت یافتن رسانه های مختلف در انتشار اخبار کاذب، واروناهق
حقایق، هی گااه جلوه دادن مجرمان و تحت تاثیر قارار دادن عواطاف و 

قدرت و نقش رسانه ها اعام از مطبوعاات،    احساسات جامعه شده است.
نه ای هر کسی پوشیده نیسات. هرخای ایاسایت ای خبری و پایگاه ای ر

گاها هرخی از افراد صاحب نفاوذ   رسانه ها ها واهستگی هه مراجع ثروت و
حکومت، ها انتشار اخبار کذب هه سود هرخی افراد وگروه ا، می تواناد   در

کاه هعضاا هاا  نقش هسیار پررنگی هر روند محاکمه افرادی داشته هاشااد
رانت، فساد، اختالس و یا حتی هاه   از  ات ام ای ساگین همچون استفاده

این رسانه هاا  ت کیفری در چاگال عدالت گرفتار نمده اند.دلیل موضوعا
مسایر تحقیقاات را  ها جوسازی و انتشار اخبار خاالف واقاع مای توانااد

سعی هر اعماال فشاار هار   ،ی ارتباطیماحرف سازند و ها اقسام حیله ها
 تاثیرگاذار هاشااد. دور رایوند ص رر ه مراجع قضایی دارند تا هدین وسیله 

در هرخی موارد،ها انتشار اخباری مبای هر سکوت دستگاه حاکمه در ماورد 
رونده قضایی هرخی مت مان مش ور، و هه تبع نن ت ییج افکار عماومی، پ

هه دنبال واداشتن مسئوالن قضایی هه انجام واکاش مطلوب خود هستاد 
  یاهاد.ست که گاهی می تواناد هه این هدف هم د

در شریعت اسالم  13رشوه خواری از جمله رذایل اخالقی:  رشوهگرفتن  .  3

ال تااااکلو اماااوالکم هیااااکم  "اسااات. در قااارنن نماااده اسااات:

در نظام حقوقی رشوه یعای دادن مال هه ماامور .    (188)هقره:"هالباطل....
عارف معماوال هاه (.  13)  رسمی یا غیر رسمی دولتی هرای انجام کااری

ین و چه حتی افرادی که نزد قضات از دیگران، چه متخاصمکه  هدایایی  
هاه اعتقااد  .(24)دعوایی ندارند، اطالق عاوان رشاوه را مای کااد  ایشان

هرخی فق ا رشوه مالی است که هه قاضی داده می شود تاا وی هاه نفاع 
در واقع اگر مالی هاه  .(25)دهاده مال حکم کاد، هه حق هاشد یا هه ناحق

اضی ج ات اضی اهدا شود هه قصد ایجاد تمایل در قه قصورت رایگان ه
مساله رشوه گرفتن در نظام قضاایی  ف عدالت می هاشد.انجام عمل خال

ممکن است  در هر مرحله ای اتفاق هیفتد. قضات هم ممکن است ج ت 



 ی قضات جایگاه اخالق حقوقی و نقش آن در کاستن از آسیب های اخالق  : نسرین سنجابی 
 

 25 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
3 ،

14
01

  
 

 
ه 

قال
م

ري
رو

م
  
 

 

جلوگیری از اطاله دادرسی یا تاخیر در رسیدگی هه یک پروناده،  صادور 
تاثیرگذاری هر رای سایر قضاه و موارد   وا،حکم هه نفع یکی از طرفین دع

 رشوه کااد. مشاهه، اقدام هه اخذ

یک مورد از عواملی که ممکن است هاعث صدور رای :  ترس از انتقام.  4
خالف اصول اخالق حقوقی توسط قاضی شاود، تارس از انتقاام گیاری 
توسط هرخی مسئوالن حکومتی، قضات دادگاه های عالی، مردم و رسانه 

ت دید هه مرگ و ساایر صادمات هارای شاخص قاضای و   ها می هاشد.
رفتارهاای خاالف اخاالق  خویشاوندان او از عوامل هسیار موثر در هاروز

 قضایی می هاشد.

یکای از عوامال ماوثر :  فقدان عامل تشویقی هرای رفتارهای اخالقی.  5
اصلی در مسیر نا ل شدن هه یک رفتار اخالقای، دیاده شادن ، توجاه و 
تشویق مدیران نسبت هه انجام رفتارهای اخالقی مثبات در محایط کاار 

اکه کار قضااتی کاه طباق ی هاشد. در هرخی موارد هیچ تضمیای هر ایم 
قوانین و اصول علمی و اخالقی نرای خاود را صاادر مای کاااد، مثبات 
ارزیاهی شود وجود ندارد. و عمل هر طبق اصاول و در نتیجاه حرکات در 
مسیر رفتار حقوقی اخالقی نه تا ا مورد تشویق قرار نمی گیارد، ممکان 

شاته محرومیت هایی هم هرای شخص قاضی در پای دااست تابی ات و  
در این مباحث هه هرخی از م مترین عواملی که می تواناد اخاالق   هاشد.

حقوقی قضات را تحت تاثیر قرار دهاد اشاره شد اما مسلما تمامی عوامل 
هعد از اشاره هه هرخی از این عوامل هاه   محصور در موارد فوق نمی هاشد.

ه های اخالقی ویژه شغل قضاوت پرداخته می شود کم م ترین ضرورت 
در سایه تلب  هه این ضرورت ای اخالقی می توان از هسیاری از عوامال 

 زیرپاگذاشتن و نادیده انگاشتن رفتارهای اخالق حقوقی تبری جست.
 

 تضرورت های اخالقی ویژه شغل قضا
ی موضو  قضاوت احقاق حق و هرقراری عدالت می هاشاد. از ایان رو ما

ه نن نگریسات. هاه اعی هتوان هه عاوان یکی از م م ترین مشاغل اجتم
ماصاب  هراهار دلیل چاین اهمیتی هرخی علما مقام قو ماصب قضاوت را

و فقاط . تا از اموال، دماء و فروج مسلمین حفاظت نمایاد  انبیا دانسته اند
انجاام امام معصوم یا اشخاص ماصوب از جانب امام می تواناد متصدی 

 (.15)چاین شغلی شوند.
یم قاضی هرای طارفین دعاوا، سابب مای اهمیت نتیجه دادرسی و تصم

شود نن ها هرای این که نتیجه دادرسی هه نفع ایشاان هاشاد، تاال  و 
کوشش نمایاد و اگر از تقوای الزم هرخوردار نباشاد، هاه هار وسایله ای 

چااین شارایطی، هرای تحت تاثیر قرار دادن قاضی متوسل می شوند. در 
و مراقبات اخالقای در دام   تا ها دقتدشواری کار قاضی هیشتر می شود  

حیله های اصحاب دعوا گرفتار نشود و از مسیر حق و عادالت ماحارف 
 (.6)نشود

م ام تارین خصیصاه هاای قاضای در   زعادالت ا  :عدالت قاضی.  1

اذا  "( در این مورد نمده اسات: 58شریعت اسالمی است. در سوره) نساء:

حکم می کایاد  .هر گاه هین مردم"حکمتم هین الااس نن تحکموا هالعدل
ساالم نیاز اسااس حکومات و هه عدالت داوری کاید. در نظام حقاوقی ا

در تمام مااهع شارعی،     سی هین طرفین دعوی، عدالت است.وسیله دادر
اخالقی و حقوقی ارتباط شرط عدالت قاضای هاا اهمیات و جایگااه وژه 

زیرا گرفتن حق مظلوم و مجازات ظالم (.  26)قضات مورد تاکید می هاشد
و قاضی عادل می تواناد   ون پایبادی هه عدالت امکان پذیر نمی هاشدهد

 "عااوان هاه "عادالت"در علم اخاالق از   مجری عدالت در قضاء هاشد.

که مستلزم جمیع صفات کمالیه اسات   "افضل فضایل و اشرف کماالت
و تاکید شده است کسی که واجاد ایان صافت .  (27)نام هرده شده است

نکرده هاشاد، قاهلیات اصاالح دیگاران و اجارای نباشد و خود را اصالح 
می توان گفت عدالت ویژگی هارزی است .  (27)عدالت هین مردم را ندارد

پیمودن مراحل خودسازی و ترهیت نف  می توان هه نن  نا ل نمد. که ها  
 متلب  هودن هه عدالت در دو زمیاه فردی و اجتماعی مدنظر می هاشد.

اصطالح فق ی دارا هودن ملکاه نفساانی عدالت در :  عدالت فردی  -الف 
است که ها متلب  هودن هه نن، شخص از انحرافات مصون می ماند. هاه 

ه کبیره انجام نمی دهد و هر انجام گااه صغیره هم اصرار عبارت دیگر گاا
 (.24ندارد. این معای از عدالت شرط الزم هرای قضاوت می هاشد.)

که حق هر صاحب حقی را هه  هه این معای است: 14عدالت اجتماعی -ب
و هر کسی هدون ایاکه هه او ظلم شاود هتواناد هاه حاق خاود   او هدهاد
( یکی از تقسیمات عدالت اجتماعی، عدالت قضایی است یعاای 5هرسد.)

افراد جامعه از لحاظ حقوق مدنی و انسانی ها هم هراهر هاشااد و در مقاام 
شاود و هایچ گوناه   داوری حق کسی که مورد تجاوز قرار گرفته ستانده

  .(28)غیر ارزشی مورد توجه قرار نگیرد مالحظات اعتباری و

یکی از اصاول : بی طرفی،استقالل و توصیه ناپذیری قاضی.  2

اولیه در دادرسی ها که پایه و اساس عادالنه هودن دادرسای را تشاکیل 
استقالل و هی طرفی در تصمیمات و هی طرفی قاضی می هاشد.  می دهد،

م قضایی الزمه قضاوت می هاشد و امایت قضایی را تضامین صدور احکا
و این دو اصال پایش نیااز دادرسای عادالناه مای هاشاد.   .(29)می کاد

استقالل قضایی قاضی هه معاای هی نیازی و واهسته نبودن هاه دیگاران 
هاه معااای دچاار های طرفای  )و(. 30)است و مصونیت از نفوذ می هاشد
هاه گوناه  قضیه مورد رسیدگی می هاشدنشدن قاضی هه پیش داوری در  

ای که قاضی تحت تاثیر عوامل محیطی، عواطاف عماومی، فضاساازی 
ایالت رسانه ها و همچاین مسایل درونی مثال تعلقاات خاانوادگی ، تما

 41در هااد دو از مااده ی  (.  31)قرارنگیردعاطفی و قاومی و مانااد نن اا

نمده اسات کاه  "فال"اساساامه ی دیوان کیفری هین المللی در قسمت 

 دلیلای هار هاه ا  طرفی هی که کاد  شرکت  پروندهای   قاضی نباید در

در حقوق اسالم هر های طرفای قاضای در   .معقول واقع شود  تردید  مورد
نن جملاه رسیدگی هه دعاوی و صدور حکم، هسیار تاکید شاده اسات. از 

ایاکه قاضی در صحبت کردن و نگااه کاردن هاه طارفین دعاوا، اصال 
سایره .  را رعایت کرده وها نن ا هه شکل یکسان هرخاورد نمایادمساوات  

پیامبر و هزرگان دین نیز گواهی هر اهمیت های طرفای در دادرسای مای 
حضرت علی ) ( می مانی را هه خاطر این که یکی از متخاصامین   .هاشد

غزالی در مورد م مان دوستی حضارت مای هود از خانه ی خویش راند.  
همگی لذت های ج ان را در یاک لقماه گارد   دوست دارم کهفرمایاد:  
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نورم و نن لقمه را در کام می مان خود هگذارم ولی حرمت عدالت در قضا 
 دو از یکای چاون را خاود می ماان ،میرالماوماینهه درجه ای است که ا

دعوا است از خانه خود می راند .   عوامل درونای و هیرونای غیار   طرف 
اناد هر رفتار و اعمال انسان تاثیرگذار  ارادی هسیاری وجود دارند که می تو

 هاشاد هه گونه ای که مقاومت در هراهر نن ا می تواند هسیار دشاوار هاشاد.

، تعبیار "استقالل قاضی  "عوامل اثرگذار هر رفتار را هه   مقاومت در هراهر
کرده اند و هه معاای تااثیر ن اذیرفتن قاضای از عوامال خاارجی در امار 

 .(6)محور قراردادن حق، عدالت و قاوانین اسات  دادرسی و صدور رای و
هی طرفی قاضی مستلزم استقالل او است هااهراین هی طرفی و استقالل 

در دادرسی ها می هاشاد. همان طور که قبال هیان  اساسی رکنقاضی دو  
شد هی طرفی قاضی مستلزم مقاهله ها عوامل درونی و خارجی توامان می 

توصیه هاایی اسات کاه افاراد خاارج از هخشی از عوامل خارجی    هاشد.
انجاام مای دهااد پرونده ها سوءاستفاده از رواهط و موقعیت و مقاام خود،

ت تاثیر قدرت خود قرار دهاد. توصایه هاا وسعی می نمایاد قاضی را تح
گاهی همراه ها نسیب ها، ت دیدات و خطراتی هرای قاضی همراه است و 

در  رداخات رشاوه هماراه هاشاد.گاه ممکن است ها وعده مزایا و هویژه پ
چاین مواردی رسالتی هسیار ساگین هر دو  قاضی قرار دارد تا هتواند هاا 

خطر خروج از هی طرفی و در نتیجه صدور قدرت ایمان و تقوا، خود را از  
 رای ناعادالنه ، مصون نگاه دارد.

هاه تواناایی تصامیم " 15قاطعیات":  شجاعت و قاطعیت قاضی.  3

دارد. این تصمیم گیری شامل انتخاب راه حال هاای   گیری سریع اشاره
جایگزین هرای حل یک مساله نیز می شاود. تصامیم گیاری قاضای در 

 ی هرخاوردار مای هاشااد، هسایار حاایزپرونده هایی که از حساسیت هاالی
هیان شاد قاضای هاه دلیال ایاکاه  قبال همان طور که  اهمیت می هاشد.

ن دهااده اخاتالف اسات، ممکان صادر کااده ن ایی تکلیف دعوا و پایا
است اعالم تصمیم عادالنه قاضی، مخالفت و در نتیجه عاداوت و کیااه 
محکوم علیه را هه دنبال داشته هاشد. چاین عداوتی ممکن اسات هاعاث 
واکاش محکوم هه رای صادره شود و  انجام اقدامات انتقام جویانه علیاه 

  همراه داشته هاشد. قاضی را هه

از جمله محسااات اخالقای : ری، تواضع و آرامشحلم و بردبا.  4

که در شریعت اسالم و متون دیای هسیار مورد تاکید مای هاشاد، داشاتن 
قدرت تحمل و صبر و هردهاری می هاشد. در احادیث هردهاری هاه عااوان 

( 98صنیمی از ایمان نام هرده شده است.)خواجه نصیر طوسای، هماان، 
ه افراد در زمان خشم، نرامش خود را هردهاری و حلم هه این معای است ک

حلم و هردهاری در مورد قضات هه صورت ویاژه تاکیاد شاده   حفظ کااد.
  است و از ویژگی های م م اخالقی قضات می هاشد.

 :سازگاری با حجم کاری و انجا  امور باله نوالو مرلالوب.  5
یازماد هه دقت نظر، حوصاله، قضاوت هه دلیل طبیعت خاص این حرفه ن

و سخت کوشی و مدیریت زمان مای هاشاد. گااهی قاضای هاا   استقامت
حجم انبوهی از پرونده ها مواجه می هاشد که هاید هه همه نن ا رسایدگی 
شود.از جمله الزامات کاری قضات این است که تعداد زیادی از پرونده ها 

شارایطی محتمال   را در سطح هسیار حرفه ای رسیدگی کااد. در چااین

فشار کار، دقت کافی را هرای رسیدگی هه پرونده است قاضی تحت تاثیر  
ها مبذول نکاد و این حجم کار و خستگی و کم دقتی، ماجر هه خطاای 

در کتاب قضا ش ید ثاانی و هسایاری از نثاار  قاضی در صدور رای شود .
ی، فق ی دیگر تاکید شده است که قاضی در حال خستگی و خواب نلودگ

هه هیان دیگار از  (. 9تااب نماید) گرساگی، خشم و غضب، از قضاوت اج
سالمت ذهای و روحی هرخوردار هاشد تا ماجر هه پایین نمدن کیفیت کار 

 قضا و در نتیجه هی اعتمادی جامعه هه نرای قضات نشود.

 اخالقی هودن هه این معای است که در انجام کاری  :اخالقی بودن.  6

اصافانه ای وجاود اقعی انجام دهاده  فعل، پیاماد م   هدف اصلی و ودر  ،
داشته هاشد که عالوه هر ماافع فرد، هه تامین ماافع افاراد دیگار مارتبط 

. هه عبارت دیگر در ورای نن فعل، نیات خیاری وجاود داشاته (32)هاشد
هاااهراین تماام ارزشا ای   هاشد که سود نن دیگران را نیز ماتفاع ساازد.

رز  د قضاات را مای تاوانیم تحات عااوان ااخالقی ذکر شده در ماور

ی تشاکیل و هاجارهاای ذکر نماییم. این ارز  از قواعد  "اخالقی هودن"
هر شغل قضاوت تاثیر مستقیم دارد. انجام فضایل اخالقای  شده است که

ماناد حلم و هردهاری، شجاعت و قاطعیت، هیطرفای و ساایر ماوارد ذکار 
کاه قضاات هایاد متخلاق و   شده اصول هایادین اعمال اخالقی هساتاد

این محساات هاشاد این ارزش ای اخالقی و عمل هه محتاوای نراسته هه  
 .نمایادقواعد حقوقی را هایان گذاری شاکله کلی  دنن ا می توان

 

 گیرینتیجه
شغل قضاوت در تمام قارون و اعصاار، در جواماع اساالمی، از حارف و 
مشاغل هسیار م م و تاثیرگذار محسوب می شده است. قضات هاه دلیال  

زوایاای  هسایاری از  وظایفی که دارناد، هماواره هار اهمیت شغلی و نو
هاااهراین دور از ذهان   فردی و جمعی زندگی افراد تاثیرگاذار هاوده اناد.

نیست که نسیب های اخالقی همچون عدم رعایت عدالت، رشوه گیری 
و تمایل هه مال اندوزی، ترس از ت دیدات و نداشتن شجاعت و قاطعیت 

گاهی  رای دارندگان ماصب قضا متصور شد.در صدور رای عادالنه و...  ه
رخی انگیزه های مالی یا غیر مالی هاعث مبتال شدن قضات هاه رذایال ه

اخالقی شده و هه این ترتیب موجباات ایجااد یااس و ناامیادی و عادم 
 شود.  امایت و نرامش را در جامعه ایجاد می

 هه دلیل این اهمیت و حساسیت ویژه، هارای دارنادگان شاغل قضااوت،
تارین نن اا دارا هاودن و   شرایطی در نظر گرفته شده است کاه از م ام

همچون تقوا و تدین، حلم، عدالت، صبر، شجاعت،  رعایت اصول اخالقی
قاضی ها تلب  هه این صافات و فضاایل  هی طرفی و استقالل می هاشد.

می تواند مانع از اعمال ظلم توسط ظالم و احقاق حق و عدالت نسبت هه 
سااس امیاد و د و هه این ترتیب هاعاث ایجااد امایات و احمظلومین شو

 .نرامش در افراد و جامعه شود
 

                 خالقیا  یمالحظهها
مانت ادر این پژوهش مروری ها معرفی مااهع مورد استفاده، اصل اخالق  

 مولفین نثار محترم شمرده شده است. داری علمی رعایت و حق معاوی
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