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چکیده
منصب قضا از یک سو به واسطه نقش غیرقابل انکاری که در نظم جامعه و اجرای قوانین و حدود
الهی دارد ،منصبی ویژه و مورد توجه است و از سوی دیگر ،تحقّق عدالت اجتماعی اقتضا میکند که
آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعی دسترسی داشته باشند .بر اساس فقه اسالمی ،اهل کتاب میتوانند
در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که در نظم عمومی اختاللی ایجاد نمیکند بر اساس حکم شریعت
خود عمل کنند .اصل  13قانون اساسی هم مشعر به همین معناست؛ در حالی که حاکمیّت اسالمی و
ضرورت های اداره جامعه ،مالحظه مسائل بسیاری را ایجاب میکند؛ به نظر می رسد ادلّه ای که بر
لزوم مسلمان بودن قاضی اقامه شده ،مربوط به آن دسته از دعاوی است که طرفین دعوا یا دست کم
یکی از آنها مسلمان باشند .این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه لزوم اشتراط اسالم در قاضی و تمسّک به
برخی از آیات و روایات ،امکان به کارگیری رسمی قضات اهل کتاب در سامانه قضاوت حکومت
اسالمی را تقویت میکند .البته قضاوت ایشان صرفاً به دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه که هر دو طرف
دعوا اهل کتاب هستند محدود می شود.
کلیدواژه :اهل کتاب ،قاعده الزام ،اسالم قاضی ،شروط قاضی.
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مقدّمه
یکی از فروعات مرتبط با حقوق اقلبّت های مذهبی در فقه این است که اهل کتابی
که در کشور اسالمی با شرایط مخصوصی زندگی میکنند (کافر ذمّی) ،فی الجمله
میتوانند از احکام شریعت خود پیروی کنند .البته جواز تبعیّت از احکام شریعت
خودشان ،مختصّ به مواردی است که نظم عمومی جامعه اسالمی را مختلّ نکند؛ به
عنوان نمونه ،اهل کتاب حقّ ندارند به صورت عمومی به خرید و فروش و مصرف
مشروبات الکلی یا گوشت خوک بپردازند ،اما میتوانند بر اساس شریعت خود به
صورت پنهانی از این موارد استفاده کنند .اگر اهل کتاب ،تظاهر به ارتکاب این اعمال
داشته باشند ،بر اساس آن چه شریعت اسالمی اقتضا میکند با آنها رفتار خواهد شد
(محقّق حلّی305/1 :1408 ،؛ نجفی .)317/۲1 :1404 ،اصل  13قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران و ماده  ۲66قانون مجازات اسالمی مصوّب  139۲نیز بر اساس همین
فتوای فقهی تنظیم شده است.
با توجه به مقدمه باال ،در اختالفات مرتبط با احوال شخصیّه  -مانند ازدواج ،طالق،
وصیّت و ارث  -اهل کتاب میتوانند خواستار رسیدگی به پرونده بر اساس حکم
شریعت خودشان باشند .باید توجه داشت که قدر متیقّن از این حکم ،زمانی است که
هر دو طرف دعوا اهل کتاب و متّحد المذهب باشند (نجفی319/۲1 :1404 ،؛ سبحانی
تبریزی .)۲36 :1397 :مسأله ای که در این رابطه مطرح میشود آن است که چه کسی
متصدّی رسیدگی به چنین پرونده هایی می باشد؟ آیا قاضی مسلمان میتواند بر اساس
شریعت اهل کتاب نسبت به صدور حکم مبادرت ورزد؟ آیا این امکان وجود دارد که
در نظام قضایی اسالم ،از قضات اهل کتاب برای رسیدگی به پرونده هایی که هر دو
طرف دعوا اهل کتاب و متقاضی صدور رأی بر اساس شریعت خودشان هستند،
استفاده شود؟
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مشهور فقها بر اساس برخی از آیات و روایات بر این عقیدهاند که اگر اهل کتاب
به محاکم اسالمی مراجعه نمایند ،قاضی مسلمان مخیّر است که بر اساس شریعت
اسالمی ،میان آنها قضاوت نماید یا آن که ایشان را به اهل مذهب خودشان ارجاع دهد
(محقّق حلّی67/3 :1408 ،؛ عالمه حلّی .)385/9 :1414 ،فقها به تبیین این که این
ارجاع با چه ساز و کاری صورت میپذیرد و چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد،
نپرداخته اند .با بررسی های انجام شده به نظر می رسد که جایگاه قضات اهل کتاب و
ارجاع اهل کتاب به همکیشان خود در فتاوی فقهی مشخّص نیست .از طرف دیگر،
اشتراط مسلمان بودن قاضی از مسلّمات فقه انگاشته شده است .سید یزدی ادّعای
اجماع بر این مسأله را دارد (طباطبائی یزدی )417/6 :14۲1 ،و پارهای از فقها اصالً به
بررسی این شرط نپرداخته اند .برخی نیز اشتراط این شرط را واضح قلمداد کردهاند
(فاضل لنکرانی .)45 :14۲7 ،شهید ثانی ،قول جواز تبعیّت کافر از کافر در مسأله
قضاوت را به برخی از اهل سنّت نسبت میدهد ،اما در عین حال این نظریّه را شاذّ
میداند (شهید ثانی .)3۲7/13 :1413 ،از اینرو ظاهر عبارات فقها این است که قضات
اهل کتاب جایگاهی در سامانه قضایی اسالمی ندارند .یعنی نمیتوان از قضات اهل
کتاب برای رسیدگی به دعاوی خودشان در سامانه قضایی حکومت اسالمی استفاده
کرد و اهل کتاب یا باید به قضاوت بر اساس احکام اسالمی رضایت دهند و یا این که
با نظر قاضی همکیش خود به توافق برسند و به منازعه پایان دهند و هیچ ضمانت
اجرایی برای حکم این قاضی از جانب حکومت اسالمی در نظر گرفته نشده است.
یکی از شروط قاضی در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران نیز ،اعتقاد و التزام به دین
اسالم است و جذب و بکارگیری قضات اهل کتاب برای رسیدگی به دعاوی خودشان
امکان ندارد.
مسأله اسالم قاضی در کتب فقه ،ذیل عنوان شرایط معتبر در قاضی مورد بحث و
بررسی قرار گرفته است .با وجود این ،بسیاری از فقها به صورت تفصیلی به جایگاه
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دعاوی اهل کتاب و قضات ایشان در نظام قضایی حکومت اسالمی نپرداخته اند .از
پژوهش های معاصر نیز میتوان به پایان نامه ای با عنوان «بررسی تطبیقی شرط اسالم و
ایمان قاضی در مذاهب خمسه» نوشته حمیدرضا دهقان اشاره کرد .این پایان نامه بیشتر
بر روی شرط ایمان و شیعه بودن قاضی تمرکز کرده و آن را از منظر فقهای شیعه و
اهل سنّت بررسی کرده است .از اینرو جای پژوهشی مستقلّ که این مسأله را از منظر
فقه امامیه مورد واکاوی قرار دهد خالی به نظر می رسید .این پژوش ،ضمن استقراء در
اقوال فقهای متقدّم و متأخّر ،ابتدا ادلّه اشتراط اسالم در قاضی را مورد بررسی و نقد
قرار داده و سپس با طرح ادلّه اثباتی ،نظریّه مختار خود را تقویت کرده است .همچنین
تالش شده تا جایگاه قضات اهل کتاب و ضمانت اجرایی احکام ایشان در منظومه
قضایی اسالم تبیین گردد.

 .1ادلّه اشتراط اسالم در قاضي
فقها برای اثبات لزوم مسلمان بودن قاضی هم به ادلّه نقلی و هم به ادلّه غیر نقلی
تمسّک کرده اند که در ادامه به بررسی و نقد آنها میپردازیم:
 .1-1ادلّه نقلي
 .1-1-1آیات قرآن
دسته اول :آیاتی که بر نفی هرگونه سبیل ،تسلّط و برتری کفّار بر مسلمانان
داللت میکند؛ از قبیل:
 « ...لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً» (نساء .)141 :این آیه هرگونه تسلّطو تفوّق غیر مسلمانان بر مسلمانان را نفی میکند .از سوی دیگر ،شکّی نیست که
منصب قضاوت و صدور حکم با تسلّط و تفوّق بر طرفین دعوا مالزمه دارد؛ زیرا
قضاوت غالباً با حبس ،مجازات ،اجرای حدود و تعزیر همراه است .بنابراین ،موجب
سلطه قاضی بر طرفین دعواست و غیر مسلمان نمیتواند مسلّط به چنین سلطهای باشد
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(طباطبائی یزدی417/6 :14۲1 ،؛ سبحانی تبریزی34/1 :1418 ،؛ فاضل هندی:1416 ،
17/10؛ مکارم شیرازی.۲30/4 :1393 ،
نقد :استدالل به این دسته از آیات ،أخصّ از مدّعاست .مدّعای فقها این است که
«اسالم» به صورت مطلق در قاضی شرط است و کافر به هیچ وجه نمیتواند متصدّی
منصب قضاوت شود حتی اگر طرفین دعوا مسلمان نباشند؛ در حالی که آیه کریمه،
کفر را در مواردی که موجب سبیل و سلطنت غیر مسلمان بر مسلمان شود ،مانع قلمداد
مینماید .بنابراین ،بر اساس این آیه ،مسلمان و مؤمن بودن قاضی در دعاوی ای که
طرفین دعوا یا یکی از آنها مسلمان باشد ،شرط است و در مواردی که هر دو طرف
دعوا غیر مسلمان هستند ،غیر مسلمان بودن قاضی موجب تسلّط و سبیل غیر مسلم بر
مسلم نیست و آیه چنین مواردی را در بر نمیگیرد.
دسته دوم :آیاتی که بر حرمت تحاکم الی الطاغوت داللت میکنند؛ از قبیل:
 «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْیَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ( »...نساء.)60 :
همچنین آیاتی که از پذیرفتن والیت کفّار نهی میکنند.
 «ال یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ» (آل عمران)۲8 :؛ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا التَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْیَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ،إِنَّ اللّهَ الیَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِینَ» (مائده)51 :
قاضی شدن غیر مسلمان و طرح دعوا نزد وی ،مصداق تحاکم الی الطاغوت است
که در آیه اول نهی شده است .همچنین با توجه به این که قاضی در محدوده
قضاوتش ،نوعی والیت دارد مراجعه به غیر مسلمان ها نوعی پذیرش سلطه آنها بر
مسلمین است (سبحانی تبریزی ،)34/1 :1418 ،و بنابر آیه دوم و سوم ،قضاوت کفّار
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منتفی است .در نتیجه ،سپردن منصب قضاوت به غیر مسلمانان و ارجاع مردم به ایشان،
یا مصداقی از پناه بردن به طاغوت بوده ،و یا مصداقی از پذیرفتن والیت آنها میباشد
که هر دو ممنوع است.
نقد :با دقت در خطاب آیات متوجّه میشویم که این آیات نیز ارتباطی به محلّ
نزاع ندارد .خطاب آیات به مؤمنان و مسلمانان است .آیه ،مؤمنان و مسلمانان را از رفتن
به سمت طاغوت و پذیرفتن والیت اهل کتاب نهی میکند ،اما نسبت به مراجعه اهل
کتاب به همکیشان خود برای فصل خصومت ساکت است .میتوان گفت اشاره آیه به
«بعضهم اولیاء بعض» ،مؤیّد همین مطلب است که بعضی از کفّار بر بعض یکدیگر
والیت دارند ،اما هرگونه والیت آنها بر مسلمانان منتفی است .بر همین اساس ،قضاوت
کفار در دعاوی ای که حتی یک طرف آن مسلمان باشد ،جایز نیست .این مسأله که
غیر مسلمان نمیتواند برای مسمانان به قضاوت بپردازد مورد اتفاق است ،اما آیات
نسبت به دعاوی ای که طرفین دعوا اهل کتاب هستند داللتی ندارد.
 .1-1-2روایات
یکی از ادلّه ای که میتوان بر اشتراط اسالم قاضی اقامه کرد روایاتی است که از
اقامه دعوا در پیشگاه قاضی جائر و غیر مؤمن نهی کرده و مؤمن بودن قاضی را شرط
دانسته است .منظور از ایمان در این شرط ،شیعه دوازده امامی بودن می باشد (موسوی
اردبیلی )31/1 :1381 ،که با مسلمان بودن تالزم دارد .سید یزدی ادّعای تواتر این دسته
از روایات را داشته و این روایات را دالّ بر اشتراط اسالم قاضی میداند (طباطبائی
یزدی.)417/6 :14۲1 ،
 «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّالَمُ قَالَ :أَیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِیخُصُومَهٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ» (حرّ
عاملی.)11/۲7 :1416 ،
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 «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّالَمُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَامُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ
تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى طَاغُوتٍ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً
وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ اَلْحَدِیثَ» (همان:1416 ،
.)13/۲7
در هر دو روایت از طرح دعوا در پیشگاه قضات جور و غیر شیعه نهی شده است و
حکم صادر شده از جانب این قضات ،فاقد اعتبار معرفی شده است.
نقد :به عقیده ما همان نقدهایی که متوجّه استدالل به آیات بود ،این دسته از
روایات را نیز در بر میگیرد .این روایات مربوط به جایی است که هر دوطرف دعوا یا
دستکم یکی از آن دو مسلمان و شیعه هستند؛ لفظ «مؤمن» در روایت اول و «من
اصحابنا» در روایت دوم ،بر این مطلب داللت میکند .همچنین تعابیری مانند «اجعلوا
بینکم من عرف حاللنا و حرامنا» و «فانّی قد جعلته علیکم قاضیا» در روایت ابی خدیجه
(همان )139/۲7 :1416 ،داللت بر این میکند که اگر هر دو طرف دعوا مسلمان
نباشند مشمول این دسته از روایات نیستند و مسلمان بودن قاضی شرط نخواهد بود.
نتیجه این که فقها برای اشتراط اسالم قاضی به صورت مطلق به این آیات و
روایات تمسّک کرده و این ادلّه را مختصّ به جایی که یکی از دو طرف یا هر دو
طرف دعوا مسلمان باشد ،ندانسته اند .با وجود این ،باید گفت عبارات فقها ناظر به
مواردی که طرفین دعوا اهل کتاب باشند ،نیست ،زیرا این موارد تخصّصاً از شمول
ادلّه مزبور خارج است.
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 .1-2ادلّه غیر نقلي
 .1-2-1امانتدار نبودن کافر
صاحب شرائع االسالم میگوید که کافر نمیتواند عهده دار منصب قضاوت شود،
زیرا اهل امانت نیست و از جمله شروط قاضی ،امانتداری است (محقّق حلّی:1408 ،
.)59/4
نقد :به نظر می رسد منافاتی میان کفر و امانتداری وجود ندارد و شخص کافر هم
میتواند امانتدار باشد (موسوی اردبیلی )۲3/1 :1381 ،همانگونه که قرآن کریم به این
مسأله اشاره کرده است« :وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ» (آل
عمران.)75 :
 .1-2-2مسلمان بودن ،اقتضای ذات قضاوت در کشورهای اسالمي
استدالل دیگری که بر لزوم مسلمان بودن قاضی اقامه شده این است که ذات
قضاوت در کشورهای اسالمی ،اقتضا میکند که قاضی مسلمان باشد ،زیرا نمیتوان
عرض ،مال و جان مسلمانان را به دست کفّار سپرد .منصب قضاوت جایگاهی است که
با آبرو ،اموال و جان انسان ها سروکار دارد و قاضی به نحوی از انحاء میتواند در این
حیطه ها تأثیرگذار باشد؛ به همین جهت ،غیر مسلمان نمیتواند متصدّی این جایگاه
شود و در این موارد نمیتوان به کفار اعتماد کرد (سبحانی تبریزی.)35/1 :1418 ،
نقد :این استدالل نیز أخصّ از مدّعاست و قضاوت کفار برای همکیشان خود را
در بر نمیگیرد .همان طور که اشاره شد آبرو ،مال و جان مسلمانان را نمیتوان به
دست کفار سپرد ،اما می توان رسیدگی به این امور را در مواردی که هر دو طرف
دعوا غیرمسلمان هستند ،به دست قاضی همکیش خودشان سپرد.
از مباحث باال مشخّص میشودکه ادلّه مذکور ،قضاوت کافر برای کافر را در بر
نمی گیرد و این مورد تخصّصاً از شمول ادلّه مزبور خارج است .ادّعای برخی از فقها
(سبحانی تبریزی )34/1 :1418 ،مبنی بر این که هیچ کس در اعتبار اسالم قاضی شکّ
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نکرده است مربوط به جایی است که حدّاقل یکی از دو طرف دعوا مسلمان باشد.
شاهد این مطلب آن است که شهید ثانی جواز قضاوت کفار برای کفار را به عنوان
یک نظر شاذّ مطرح میکند (شهید ثانی .)3۲7/13 :1413 ،شاهد دیگر این است که
برخی از ادلّه ای که فقها برای اشتراط اسالم قاضی اقامه کردهاند مانند «اإلسالم یعلو و
یعلی علیه» (نجفی )1۲/40 :1404 ،این موارد نشانگر آن است که پیش فرض فقها
جایی است که طرفین یا یکی از دو طرف دعوا مسلمان باشد و اصالً فرضی که طرفین
دعوا غیر مسلمان باشند را مورد بررسی قرار نداده اند و احتماالً عدم تصریح ایشان به
این مطلب ،به خاطر وضوح آن بوده است.
 .1-2-3تالزم اسالم و عدالت
یکی از شروط معتبر در قاضی ،عدالت است .مقصود از عدالت ،تحصیل ملکه
نفسانی است که شخص را از ارتکاب معاصی باز میدارد (سبحانی تبریزی:1418 ،
 .)41/1کسی که مسلمان نیست ،متّصف به وصف عدالت هم نمیشود ،زیرا به احکام
اسالم پایبندی ندارد و مرتکب گناهان کبیره می شود و ممکن است بر گناهان صغیره
نیز اصرار ورزد .غیر مسلمان ،متّصف به وصف کفر یا شرک است که از بزرگترین
گناه کبیره است .بنابراین ،غیر مسلمانان عادتاً فاقد وصف عدالت هستند و فاسق قلمداد
میشوند.
نقد :برای نقد این استدالل باید به واکاوی معنای عدالت بپردازیم .عدالت گاه به
معنای عدالت واقعی و نفس األمری است و گاه به معنای عدالت بر اساس آئین و
مذهب خود شخص .مقصود از عدالت واقعی ،رعایت مواردی است که در عالم واقع
و ثبوت ،برای تحقّق عدالت معتبر است که همان اسالم و التزام عملی به احکام آن می
باشد ،در حالی که منظور از عدالت بر اساس آئین و مذهب خود فرد این است که آن
فرد به احکام شریعت خودش پایبند باشد و از آن پیروی کند .اگر مراد از عدالت،
عدالت واقعی و نفس األمری باشد ،نمیتوان غیر مسلمان را متّصف به این وصف
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دانست ،زیرا غیر مسلمان به اسالم و احکام اسالم پایبند نیست و در نتیجه ،فاسق است
و صالحیّت تصدّی منصب قضاوت را ندارد .اما میتوان گفت مقصود از عدالت،
عدالت بر اساس مذهب خود شخص میباشد؛ در این صورت ،غیر مسلمانان نیز
متّصف به وصف عدالت میشوند .شاهد چنین معیاری برای عدالت این است که در
قبول شهادت کافر ذمّی بر وصیّت مالی ،عدالت واقعی و نفس األمری مالک نیست،
بلکه عدالت بر اساس مذهب خود شخص معتبر است (خمینی.)47۲/۲ :139۲ ،
 .1-2-4اجماع
برخی از فقها (نجفی1۲/40 :1404 ،؛ طباطبائی )8/15 :1418 ،ادّعای عدم خالف،
و برخی (طباطبائی یزدی )417/6 :14۲1 ،ادّعای اجماع بر لزوم مسلمان بودن قاضی
کرده اند.
نقد :این دلیل نیز توان اثبات مدّعا را ندارد؛ چراکه اگر واقعاً چنین اجماعی وجود
داشته باشد ،از نوع اجماع مدرکی است که فاقد حجیّت و اعتبار است .توضیح آن که
از منظر فقیهان و اصولیان امامیّه ،اجماع به خودی خود فاقد ارزش و اعتبار است؛ و
اجماع تنها در صورتی حجیّت دارد که بتواند به صورت قطعی از قول معصوم پرده
برداری کند؛ پس در حقیقت ،سنّت و روایت دارای حجیّت است و اجماع ،دلیلی
مستقلّ در مقابل آن نیست بلکه میتواند در برخی موارد کاشف از آن باشد .در مسأله
مورد بحث ،ادلّهای که فقها برای اثبات شرط اسالم قاضی به آنها استناد کرده اند ،به
دست ما رسیده است؛ یعنی ما به مدرک اجماع ایشان دسترسی داریم ،لذا صِرف اتّفاق
نظر ایشان برای ما حجیّت و اعتباری ندارد و نمیتوان گفت ادلّه ای در دسترس آنها
بوده ،که به دست ما نرسیده است؛ پس فارغ از اجماع و اتّفاق نظر فقها باید به
مستندات نظر ایشان مراجعه کنیم و آنها را مورد بررسی قرار دهیم و در صورت اعتبار
مدرک اجماع ،به آن مدرک عمل میکنیم ،نه به اجماع (مظفّر .)459 :1393 ،مدارک
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و مستندات فقها در قسمت های قبل مورد بررسی قرار گرفت و دلیل معتبری بر چنین
شرطی یافت نشد ،لذا صِرف اتّفاق ایشان نیز حجیّتی نخواهد داشت.
در نهایت ،اگر کسی مناقشه های سابق را قبول نکند و در اشتراط اسالم نسبت به
قاضی اهل کتاب شکّ داشته باشد ،مقتضای اصل برائت این است که چنین شرطی در
قاضی اهل کتاب شرط نباشد .در مواردی که دست ما از ادلّه اجتهادی کوتاه است و
در جزئیّت یا شرطیّت چیزی شکّ کنیم تمسّک به اصل برائت ،عدم جزئیّت یا
شرطیّت مشکوک را برای ما به ارمغان میآورد (شیخ انصاری.)47۲/۲ :1416 ،

 .2ادلّه عدم اشتراط اسالم در قاضي
در قسمت قبل تالش شد تا در ادلّه اشتراط اسالم قاضی نسبت به دعاوی که طرفین
دعوا اهل کتاب باشند ،خدشه شود و این مورد از شمول ادلّه مذکور تخصیصاً یا
تخصّصاً خارج گردد .باید توجه داشت که مناقشه در ادلّهای که مسلمان بودن قاضی را
الزم می داند ،نمی تواند تصدّی منصب قضاوت توسّط اهل کتاب را اثبات کند.
مناقشه های مذکور فقط شرطیّت اسالم قاضی و مانعیّت کفر را از میان بر میدارد و
اهل کتاب از این ناحیه با مانعی روبرو نیستند ،اما اثبات منصب قضاوت برای اهل
کتاب ،نیازمند ادلّه جداگانه است .به بیان دیگر ،اصل ،عدم والیت افراد بر یکدیگر
است و حکم هیچ کس در حقّ دیگری نافذ نیست ،مگر این که دلیل عقلی یا نقلی بر
نفوذ حکم شخص اقامه شود (گلپایگانی۲3/1 :14۲6 ،؛ موحّدی محبّ)1۲9 :1388 ،؛
به همین خاطر ،اجتماع شرایط قضاوت در یک نفر موجب نمیشود که او والیت بر
قضاوت داشته باشد ،بلکه نیازمند به نصب از جانب امام یا نماینده امام را دارد (شیخ
انصاری45 :1415 ،؛ فاضل هندی .)5/10 :1416 ،در این قسمت ادلّهای که بر امکان
اثبات والیت برای قضات اهل کتاب داللت میکند ،بررسی میگردد.
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به نظر میرسد با توجه عدم مانعیّت کفر برای تصدّی منصب قضا و با عنایت
مقدّمات زیر حکومت اسالمی میتواند از قضات غیر مسلمان برای رسیدگی به دعاوی
خودشان در سامانه قضایی حکومت اسالمی  -و نه خارج از آن  -استفاده کند:
الف :اهل کتاب ،گروهی از شهروندان جامعه هستند و نمیتوان دعاوی آنها را بی
پاسخ گذاشت ،زیرا منجرّ به هرج و مرج و برپایی فتنه میشود (کرکی:1414 ،
 .)397/1۲برخی از فقها برای اثبات وجوب کفایی قضاوت ،به وجوب حفظ نظام و
توقّف نظم اجتماعی بر محاکم و قضاوت تمسّک کرده اند (خوئی .)8/41 :1418 ،این
استدالل درباره لزوم قضاوت در میان اهل کتاب نیز جاری است.
ب :آیات و روایات متعددی صراحت دارد که اهل کتاب ،فی الجمله میتوانند بر
اساس شریعت خودشان عمل کنند:
 «کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرَاةهُ فِیهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَ مَاأُولَئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ» (مائده.)43 :
 «و َلْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُالْفَاسِقُونَ» (مائده.)47 :
همان طور که در آیات مطروحه اشاره شده است خداوند صراحتاً به اهل کتاب
دستور قضاوت بر اساس کتاب و دین خودشان را می دهد و حکم کردن بر اساس
کتاب های خودشان را تأیید میکند .از جمله روایاتی که بر این مطلب داللت میکند،
میتوان به روایت زیر اشاره کرد:
 «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّالَمُ  :فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْالَدٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَفَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِیثِهِمْ» (حرّ عاملی.)۲5/۲7 :1416 ،
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امام علیه السالم در این روایت ،اجازه داده است که اهل کتاب در مسأله ارث ،بر
اساس شریعت خودشان عمل کنند .از طرف دیگر ،میدانیم که مسائلی از قبیل ارث،
همواره محلّ اختالف و نزاع بوده است و در پاره ای از موارد ،پای محکمه به میان باز
میشود.
تذکّر این نکته سودمند است که پس از نزول قرآن کریم ،حجیّت ،منحصر در
قرآن است و دستور قرآن مبنی بر تبعیّت اهل کتاب از کتاب های خودشان ،ناظر به
اصول اعتقادی ،مالک های اخالقی ،احکام فقهی غیر منسوخ مورد امضای قرآن و
همچنین احوال شخصیّه در صورت پذیرش شرایط ذمّه است (جوادی آملی:1390 ،
 .)574/۲۲به عبارت دیگر ،جواز قضاوت بر اساس مذاهب اهل کتاب ،منافاتی با
حقّانیت اسالم ندارد .تمایز میان عالم ثبوت و اثبات ،این اشکال را مندفع میکند .در
عالم ثبوت ،اسالم و احکام اسالمی حقّ است و بر اساس برخی مبانی ،همه انسان ها -
چه عالم و چه جاهل  -در این احکام مشترک هستند ،اما در عالم اثبات ،اهل کتاب
گروهی از شهروندان جامعه هستند که شارع مقدّس مذهب آنها را به رسمیّت شناخته
و اجازه داده است تا بر اساس شریعت خودشان عمل کنند.
ج :بر اساس آیات ،روایات و فتاوی فقهی ،قاضی مسلمان الزامی بر صدور حکم
برای اهل کتاب ندارد (جوادی آملی .)93 :1363 ،همچنین بر اساس نظر مشهور،
قاضی مسلمان حقّ ندارد که بر اساس شریعت اهل کتاب ،حکم صادر کند؛ زیرا از
نظر او شریعت اهل کتاب ،حقّ نیست و قاضی نمیتواند به غیر حقّ حکم کند .آیه
کریمه« :فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ
شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (مائده )4۲ :بر هر دو
ادّعا داللت میکند .باید توجه داشت که مخاطب این آیه فقط پیامبر اسالم نیست و
تخییر میان حکم کردن بر اساس اسالم یا ارجاع اهل کتاب به محاکم خودشان،
اختصاص به پیامبر ندارد و منصوبان عامّ و خاصّ ایشان را نیز در بر می گیرد ،زیرا
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پیامبر مسئول مستقیم خطاب ها در آیات است ،نه این که مخاطب انحصاری آیات،
پیامبر اسالم باشد (جوادی آملی .)486/۲۲ :1390 ،شهید ثانی میگوید که منظور از
اعراض از اهل کتاب که در آیه مطرح شده است ،ارجاع اهل کتاب به احکام
خودشان است (شهید ثانی ،)158/11 :1413 ،زیرا نمیتوان ایشان را به حال خود رها
کرد و به منازعه شان خاتمه نداد؛ چنین کاری منجرّ به برپایی فتنه و از هم پاشیدن نظام
اجتماعی میشود (کرکی .)397/1۲ :1414 ،بر اساس این آیه ،قاضی میان حکم به
عدل که همان اسالم است و ارجاع ایشان به قضات خودشان مخیّر است (اردبیلی ،بی
تا .)684 :شیخ طوسی این آیه را نصّ بر تخییر قلمداد میکند (شیخ طوسی:1407 ،
 .)336/4روایت ذیل نیز به همین مطلب اشاره دارد:
 «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّالَمُ قَالَ :إِنَّ الْحَاکِمَ ِإذَا أَتَاهُ أَهْل التَّوْرَاهِ وَ أَهْلُالْإِنْجِیلِ یَتَحَاکَمُونَ إِلَیْهِ کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ حَکَمَ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمْ» (حرّ
عاملی.)۲97/۲7 :1416 ،
ابن ادریس ادّعای صحّت این روایت و اجماع بر این حکم را دارد (ابن ادریس،
 .)197/۲ :1410صاحب جواهر نیز ادّعای عدم خالف بر این حکم را میکند (نجفی،
)318/۲1 :1404؛ در نتیجه ،قاضی مسلمان الزامی به صدور حکم درباره اهل کتاب
ندارد ،عالوه بر آن که ممکن است تخصّصی در شریعت آنها و صدور حکم بر اساس
شریعت ایشان را نداشته باشد؛ گذشته از این مسأله که بسیاری از فقها صدور حکم بر
اساس شریعت اهل کتاب را برای قاضی مسلمان جایز نمیدانند .بر این اساس ،قاضی
مسلمان میتواند قضاوت میان اهل کتاب را نپذیرد ،اما در صورتی که داوری میان
ایشان را قبول کند فقط باید بر اساس «قسط» و شریعت اسالمی حکم کند (ابن
ادریس197/۲ :1410 ،؛ جوادی آملی93 :1363 ،؛ سبحانی تبریزی۲36 :1397 ،؛ عالمه
حلّی.)385/9 :1414 ،
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تذکّر این نکته ضروری به نظر میرسد که نمیتوان از قاعده الزام ،جواز حکم
صادر کردن بر اساس شریعت اهل کتاب را برای قاضی مسلمان استنباط کرد .بر اساس
قاعده الزام ،عقاید دینی هر شخص برای او محترم است و این عقاید ،مبنای تعامل
دیگران با اوست .با توجه به همین مبنا قاضی میتواند اهل کتاب را به قضات خودشان
ارجاع دهد (فاضل لنکرانی .)33 :1391 ،اما از منظر قاضی مسلمان ،احکام اهل کتاب
حقّ نیست و قاضی نمیتواند حکم غیر حقّ صادر کند .بر همین اساس ،با وجود این
ک ه حاکم اسالمی به لحاظ اصل اوّلی ،مخیّر است که قضاوت بین اهل کتاب را قبول
یا ردّ کند ،اما در صورتی که اهل کتاب به قاضی عادل همکیش خود دسترسی نداشته
باشند ،حاکم اسالمی باید  -بر اساس شریعت اسالم  -بین آنها قضاوت کند .در چنین
مواردی ،به خاطر از بین رفتن یکی از اطراف تخییر  -در دسترس نبودن حاکم عادل
اهل کتاب  -واجب تخییری به واجب تعیینی مبدّل میشود و حاکم اسالمی موظّف به
صدور حکم میباشد (جوادی آملی.)497/۲۲ :1390 ،
د :اثر مطلوب قضاوت که همان فصل خصومت است ،زمانی محقّق میشود که
الزام و اجبار حکومت از آن پشتیبانی کند .بنابراین ،نمیتوان گفت که اهل کتاب به
علمای خودشان مراجعه کنند تا بر اساس شریعتشان رأی صادر شود .رأی صادر از
جانب علمای اهل کتاب باید مستظهر به حکومت و قوّه قهریّه باشد .به عبارت دیگر،
میتوان گفت که صِرف صدور رأی ،حکم و قضاوت نیست؛ بلکه باید آثار و
احکامی بر صدور رأی بار شده و متّکی به اجبار و ضمانت اجرا باشدغ در چنین
صورتی ،فصل خصومت محقّق میشود و میتوان از واژه حکم و قضاوت استفاده
نمود (طباطبائی .)364/5 :140۲ ،در برخی روایات نیز صدور حکم ،مقیّد به اجبار شده
است و منظور از اجبار ،شلّاق و زندان بیان شده است که کنایه از ضمانت اجرا برای
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تحقّق حکم است ،تا در صورت گردن ننهادن یکی از دو طرف به حکم صادر شده،
قاضی از زندان و شلّاق استفاده کند (کلینی.)408/7 :1407 ،

1

در نتیجه ،حکومت اسالمی میتواند برای فصل خصومت میان اهل کتاب که
گروهی از شهروندان جامعه هستند ،از قضات عادل اهل کتاب برای رسیدگی به
دعاوی مرتبط با أحوال شخصیّه استفاده کند .البته راه فصل خصومت در دعاوی اهل
کتاب ،منحصر در استفاده از قضات اهل کتاب نیست و راه های دیگری نیز وجود
دارد .به منظور روشنتر شدن بیشتر بحث و جمع بندی مباحث پیشین به بررسی فرض
های مختلفی که در فصل خصومت در دعاوی که طرفین آن اهل کتاب هستند،
میپردازیم:
 .1هر دو طرف دعوا به قضاوت اسالمی رضایت دهند :در این صورت ،طرفین به
محاکم اسالمی مراجعه کنند و قاضی بر اساس احکام اسالمی میان آنها حکم صادر
میکند.
 .۲طرفین ،متقاضی حکم بر اساس مذهب خودشان باشند؛ در این صورت ،فرض
های مختلفی مطرح میشود:
الف :به قاضی مسلمان مراجعه کنند و از او بخواهند تا بر اساس شریعت خودشان
داوری نماید ،نه شریعت اسالمی :بر اساس آیه  4۲سوره مائده ،قاضی مسلمان
نمیتواند بر اساس شریعت اهل کتاب حکم صادر کند ،زیرا مصداق حکم به غیر
قسط و حکم بر خالف حقّ است (جوادی91 :1363 ،؛ خمینی.)۲8 :1390 ،
ب :به قاضی اهل کتاب مراجعه کنند که چند حالت متصوّر است:

« . 1عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ« :مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِحُکْمِ جَوْرٍ ثُمَّ
جَبَرَ عَلَیْهِ ،کَانَ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْآیَهِ« :وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ»» .فَقُلْتُ :وَ کَیْفَ یَجْبُرُ
عَلَیْهِ؟ فَقَالَ« :یَکُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ ،فَیَحْکُمُ عَلَیْهِ ،فَإِنْ رَضِیَ بِحُکُومَتِهِ ،وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ،وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ».
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 ه ر دو نفر حکم قاضی را بپذیرند و به آن گردن بنهند :در این صورت ،مشکلینیست و هر دو با اراده خود حکم حاکم را اجرا میکنند.
 حکم قاضی بیّن الغی و اشتباه بوده و یک طرف ،حاضر به پذیرش آن نباشد :در اینصورت ،کسی که به ضرر او حکم شده است میتواند از پذیرش حکم امتناع ورزد و
به محاکم اسالمی مراجعه کند و تقاضای صدور حکم بر اساس اسالم را داشته باشد
(نجفی .)319/۲1 :1404 ،روایت زیر داللت بر این حکم میکند:
 « عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّالَمُ قَالَ :قُلْتُ رَجُالَنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ نَصْرَانِیَّانِ أَوْیَهُودِیَّانِ  ،کَانَ بَیْنَهُمَا خُصُومَهٌ فَقَضَى بَیْنَهُمَا حَاکِمٌ مِنْ حُکَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَى الَّذِی
قُضِیَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ یُرَدَّ إِلَى حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ یُرَدُّ إِلَى حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ
(حرّ عاملی.)۲97/۲7 :1416 ،
 ح کم قاضی بر اساس شریعت خودشان صحیح باشد :در این صورت ،طرفین ملزم بهاجرای این حکم هستند و در صورتی که یک طرف از اجرای حکم سر باز زند،
حکومت اسالمی باید ضمانت اجرایی الزم را پیش بینی نماید .به عبارت دیگر ،ارجاع
به قضات اهل کتاب بدون پیش بینی ضمانت اجرایی الزم ،هدف از قضاوت را که
همان فصل خصومت و احقاق حقّ باشد محقق نمیکند.
از مطالب باال روشن شد که به حکم آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها ،اهل
کتاب در مراجعه به محاکم اسالمی یا قضات خودشان مخیّر هستند؛ بنابراین ،نوعی
مشروعیّت برای قضات ایشان لحاظ شده است.
درباره وجه مشروعیّت رجوع به قضات اهل کتاب دو مبنا را میتوان ذکر کرد:
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اول این که ،قاضی اهل کتاب به عنوان قاضی تحکیم و داور مرضیّ الطرفین باشد.
بر اساس فتوای برخی از فقها در قاضی تحکیم همه شرایط معتبر در قاضی منصوب
شرط نیست (خوئی.)1۲/41 :1418 ،
دوم این که ،قاضی اهل کتاب برای رسیدگی به اختالفات اهل کتاب ،از جانب
حکومت اسالمی منصوب شده باشد و به عنوان قاضی رسمی در نظام قضایی اسالمی
مشغول به کار باشد.
با توجه به مطالب قسمت اول که شرط اسالم قاضی را در مواردی الزم میدانست
که طرفین دعوا مسلمان باشند ،استفاده از قاضی اهل کتاب با مانعی روبرو نیست و
قاضی عادل اهل کتاب که با احکام شریعتش آشنایی کامل دارد ،شرایط تصدّی
منصب قضاوت را دارد .بنابراین ،حاکم اسالمی میتواند از اختیارات خود استفاده کند
و چنین شخصی را برای قضاوت همکیشان خود منصوب کند .در این صورت ،به
وسیله نصب حاکم ،اصل عدم والیت تخصیص میخورد و محدوده والیت چنین
شخصی صرفاً میان همکیشان خود می باشد .نتیجه این که ،اهل کتاب در منازعات
مرتبط با احوال شخصیّه که ارتباطی به نظم عمومی ندارد ،از سه راه می توانند استفاده
کنند:
اول :مراجعه به محاکم اسالمی و پذیرفتن حکم اسالمی .نکته مهم این است که قاضی
مسلمان ،حقّ صدور حکم بر اساس شریعت اهل کتاب را ندارد.
دوم :مراجعه به قضات همکیش خود – که به صورت رسمی در سیستم قضایی
حکومت اسالمی جایگاهی ندارند  -به عنوان قاضی تحکیم؛ در این صورت ،کسی که
حکم به نفعش صادر شده است میتواند از دستگاه قضایی اسالمی بخواهد تا حکم را
به اجرا در بیاورد و تمهیدات الزم برای اجرای حکم را فراهم آورد.
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سوم :مراجعه به قضات همکیش خود به عنوان قاضی منصوب که در مجموعه قضائی
حکومت اسالمی به صورت رسمی ،متصدّی جایگاه قضاوت هستند و محدوده
قضاوتشان نیز فقط دعاوی اهل کتاب میباشد.
به گمان ما پیمودن راه اخیر از مزایایی برخوردار است که راه های پیشین ،فاقد آن
می باشد و مجموعه قضائی جمهوری اسالمی ایران میتواند قضات اهل کتاب را برای
رسیدگی به دعاوی اهل کتاب به صورت رسمی بکار بگیرد .بنابراین ،شرط اسالم به
صورت مطلق در تصدّی منصب قضاوت شرط نیست .با توجه به این که اهل کتاب ،از
اقلیّت های دینی رسمی در جامعه اسالمی هستند ،آزادی مذهب اقتضاء میکند تا حقّ
درخواست دادرسی بر اساس شریعت خودشان را داشته باشند و عدالت اجتماعی نیز
اقتضای این را دارد که همه افراد جامعه در حدود شریعت اسالمی به مناصب اجتماعی
دسترسی داشته باشند .بکارگیری قضات اهل کتاب در ذیل حاکمیّت اسالمی ،بهتر از
آن است که سیستم قضایی ایشان ،خارج از دایره حکومت اسالمی تعریف شود .چنین
تصوّری با قدرت متمرکز حکومت اسالمی و دستگاه قضایی سازگار به نظر نمی رسد؛
عالوه بر آن که استخدام قضات اهل کتاب در مجموعه قضای اسالمی ،امکان نظارت
مستمرّ و جلوگیری از ظلم را بیشتر و بهتر فراهم میآورد.
در پایان ،به عنوان مؤیّد میتوان از قاعده زرّین که مورد اتفاق همه ادیان و مذاهب
از جمله آموزه های اسالم است ،کمک گرفت .برای بهرهگیری از این قاعده باید خود
را در یک حالت فرضی قرار دهیم و خودمان را به جای اهل کتاب  -به عنوان یک
اقلیّت دینی  -تصوّر کرده و داوری خود را درباره موضوع مورد بحث بسنجیم .اگر
گروه اندکی از مسلمانان در کشوری با اکثریّت مسیحی یا یهودی زندگی کنند،
ترجیحشان این است که در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه ،قاضی مسلمان ،متصدّی
صدور حکم باشد و بر اساس شریعت اسالمی به قضاوت بپردازد ،زیرا چنین شخصی

بازپژوهي شرط اسالم قاضي در دعاوی مرتبط با احوال شخصیّه اهل کتاب ـــــــــــــ 492

اشراف کامل تری به موضوع دارد و حکم دقیق تری میتواند صادر کند .همچنین
مسلمانان در چنین شرایطی احساس میکنند که حقوق شهروندی آنها به عنوان یک
اقلیّت دینی حفظ شده است .همین آزمایش ذهنی درباره اهل کتاب به عنوان اقلیّت
دینی که در کشور اسالمی زندگی میکنند نیز صادق است.
در هر صورت ،موضوع اصلی این پژوهش امکان سنجی استفاده از قضاوت اهل
کتاب در مجموعه قضایی حکومت اسالمی از منظر علم فقه است و ضرورت استفاده
یا عدم استفاده از ایشان در دستگاه قضایی و جنبه های امنیتی و اجتماعی آن بحث
دیگری است که اظهار نظر درباره آن شأن پژوهشگران علوم اجتماعی است و ارتباطی
با مسأله مورد بحث ما ندارد.

نتیجه گیری
احقاق حقّ و فصل خصومت ،از اهداف اصلی سیستم قضاوت است؛ به همین خاطر
حفظ نظام اجتماعی مبتنی بر وجود دستگاه قضاوت است .اهل کتاب به عنوان گروهی
از شهروندان جامعه اسالمی میتوانند در دعاوی مرتبط با أحوال شخصیّه از احکام
شریعت خودشان پیروی کنند .ایشان برای فصل خصومت در دعاوی مرتبط با أحوال
شخصیّه میتوانند راه های مختلفی را بپیمایند .پذیرش حکم اسالمی و مراجعه به
قاضی تحکیم از جنس خودشان ،از جمله این راه هاست .در این مقاله تالش شد تا
شرطیّت «اسالم» و مانعیّت کفر برای تصدّی منصب قضاوت به صورت مطلق ،مورد
خدشه قرار گیرد .ادلّه ای که اسالم قاضی را شرط میداند مربوط به مواردی است که
دو طرف دعوا یا دستکم یکی از آنها مسلمان باشد .لزوم وجود ضمانت اجرایی برای
رأی صادر شده اقتضا می کند که قاضی اهل کتاب به صورت رسمی در منظومه
قضایی حکومت اسالمی اشتغال داشته باشد تا هم از آزادی دین و مذهب در محدوده
احکام اسالمی پاسداری شود و هم رأی صادر شده متّکی بر قوّه قهریّه باشد و موجب
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فصل خصومت شود .بنابراین ،حاکم اسالمی میتواند از قضات اهل کتاب برای
رسیدگی به دعاوی میان آنها استفاده کند .در این صورت ،قاضی اهل کتاب ،قاضی
منصوب خواهد بود ،نه قاضی تحکیم؛ و محدوده قضاوتش نیز دعاوی مرتبط با احوال
شخصیّه است که به نظم عمومی خللی وارد نمیکند و هر دو طرف دعوا نیز اهل
کتاب می باشد .در این پژوهش ،صرفاً امکان استفاده از قضات اهل کتاب در منظومه
قضایی حکومت اسالمی از منظر فقهی مطمح نظر بوده است .ضرورت یا عدم
ضرورت استفاده از چنین امکانی و پیامد های امنیّتی -اجتماعی آن پژوهش های
مختصّ به خود را می طلبد.
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