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  1 منشور آموزش

  
سخنرانى حضرت آیت اهللا هاشمى شاهرودى، ریاست محترم قـوه قـضاییه در مراسـم افتتاحییـه دوره شـانزدهم                    

  کارآموزان قضایى اداره کل آموزش ویژه روحانیون قم 
  تهیه شده توسط اداره کل آموزش ویژه قم

  
 3/9/79 قضاییه است که در تـاریخ        متن حاضر، سخنرانى حضرت آیت اهللا هاشمى شاهرودى، ریاست محترم قوه          

محتواى سخنان ایشان در عین ایجـاز،       . اند و به هنگام افتتاح شانزدهمین دوره کارآموزاى قضایى قم، ایراد کرده          

. هاى کارى بـه روشـنى ترسـیم شـده اسـت            منشور جامعى براى بخش آموزش است که در آن، وظایف و زمینه           

تـوان بـه توسـعه      که با کارآمد کردن و بهینه سـازى ایـن بخـش مـى    روست عنایت ایشان به امر آموزش از آن      

هاى مهم ایشان در بازسازى قوه قضاییه است دسـت یافـت، زیـرا توسـعه بـا آمـوزش                     قضایى که یکى از هدف    

  . هاى گوناگون ـ خصوصاً آموزش قضات الیق و کاردان میسور است ها و الیه نیروهاى کارآمد در بخش
تا با برنامه ریزى صحیح آموزشى و استفاده از اساتید مجـرّب، فرآینـد توسـعه را تعمیـق و                    ما تالش خواهیم کرد     

  . هاى نظام اسالمى را تحکیم نماییم تسریع بخشیم و از طریق آموزش و تربیت قضات کاردان، پایه

انـد نیـاز     در این کار به همیارى تمامى عزیزانى که به نظام مقدس جمهورى اسالمى و اجراى عدالت، دل بـسته                  
داریم، از این رو از طرح و پیشنهادهاى آنان براى ارتقاى کیفیت سطح آموزش و ارائه راهکارهاى اجرایـى بـراى                     

  . فشاریم کنیم و دستشان را به گرمى مى تحقق رهنمودهاى ریاست معظم قوه قضاییه استقبال مى
  » قم«اداره کل آموزش ویژه روحانیون ـ 
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ابى القاسـم المـصطفى    ین و الصالۀ و السالم على سید االنبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین الحمد اهللا رب العالم   
  . و على آله الطاهرین) صلى اهللا علیه وآله وسلم(محمّد

  ]) 1([» یا داوود انّا جعلناک خلیفۀً فى االرض فاحکم بین الناس با لحق «: قال الحکیم فى محکم کتابه

و نیز تولد سید و موالى ما امام زمان ـ  ) علیهم السالم( معظم را که ماه موالید ائمه اطهارفرا رسیدن ماه شعبان ال

کـنم و از همـه مـسئوالن قـضایى      عجل اهللا تعالى فرجه الشریف ـ است به همه شما عزیزان تبریک عرض مى 
مجلس محترم حـضور    استان، قضات محترم، رؤساى دیوان عالى مستقر در این استان و همه عزیزانى که در این                 

  . کنم دارند، تشکر مى
  . در این آیه مبارکه، قضاوتِ به حق، بر جعل خالفت براى ایشان، تفریع شده است

و ترتب و مفادش این است کـه حکـم بـه حـق یکـى از                  داللت بر تفریع و ترتب دارد، مدلول این تفریع        »  فاء «

اصلىِ حاکمیت دینى و حکومـت اسـالمى در دسـتگاه           یعنى مقصدِ    ;ترین مقاصد و اهداف خلیفه بودن است       مهم
در متون دیگر فقهى هـم بـه اهمیـت قـضاوت و             . قضائى احقاق حقوقى است که وظیفه تشکیالت قضایى است        

الیجلسه اال نبى او     «: هایى چون  حساسیت این منصب توجه شده است، در روایات به این منصب مهم با عبارت             

به مالک اشتر، شرایط ویژه و خاصى براى قاضى         )علیه السالم (ر نامه امام على   د. اشاره شده است  »  وصى او شقى  
  . ذکر شده که نشانِ از پر اهمیتى آن است

هاى روایى دیگر، صدها حدیث درباره اهمیت قـضاوت و حـساسیت ایـن               در جلد هیجدهم وسائل الشیعه و کتاب      

ترین بخش یک    اند که مهم    همین مطلب  ها همه گویاى   این. منصب و شرایط خاص قاضى و قضات آمده است        
چـون بـا ایـن    . حکومت اسالمى همین بخش احقاق حق و حکم به حق یعنى قضاوت عادالنـه و صـحیح اسـت                

قضاوت است که هدف اصلى خلقت و هدف اصلى حکومت که همـان احیـاء حـق و دفـع باطـل اسـت، تحقـق                          

  . یابد مى

نزد من حکومت بر شما بـه انـدازه کفـش وصـله زده ارزش               : دبه ابن عباس فرمو   ) علیه السالم ( امیرمؤمنان على 

واهللا لهى أحبً إلىّ مـن إمـرتکم االّ أن اُقـیم حقـاً أو         «: ندارد مگر آن که حقى را احیا کنم و یا باطلى را بمیرانم            

  ]) 2([» أدفع باطالً
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تـر از    ، مسئله روشـن   از نظر عملى و عینى    . پس قضاوت یک کار بسیار حساس و مهم و داراى شرایط ویژه است            

اى الهـى اسـت و آرزوى دیرینـه انبیـاء و             واقعاً این نظام مقدس جمهورى اسالمى که هدیه       . بعدِ نظرى آن است   

اى اسـت بـراى      چنـین مقدمـه    و عالمان و فقها و محدثان بـوده اسـت و هـم            ) علیهم السالم ( پیشوایان معصوم 
 و حکومتى که حضرت امام خمینى و ملت شـریف ایـران    این نظام . حکومت عدل جهانى، امروزه در اختیار ماست      

این نظام الهى اکنون در سطح جهـانى        . این همه براى آن زحمت کشیدند اکنون به عنوان امانت در دست ماست            

انـد تـا ببیننـد ایـن حکومـت چگونـه ادعاهـاى خـود را در خـصوصِ                     به خوبى مطرح شده و همه چشم دوختـه        

بنـاى یـک نظـام      . کند هاى دینى استوار مى    ماعى و اقتصادى بر اساس آموزه     سازى سیاسى، فرهنگى، اجت    نظام
دینى به نظرِ خود باختگان، یک ادعاى غیرقابل قبول و سنتى بود و بـا شـرایط و روابـط پیچیـده امـروز جهـان،                          

تند خواسـ  کسانى که مـى   . اند هایى بوده که مثال جوامع بشرى خیلى ساده بوده         تناسب نداشت و متعلق به زمان     

هـا و تـشکیالت و       ها و تیترها وشعارها و آدم      کردند از قالب   سر و کارى با مسائل سیاسى داشته باشند سعى مى         

دهـى   فرهنگ سیاسى غرب کمک بگیرند و به آن شکل وارد صحنه سیاست بشوند و مسائل اجتماعى را سازمان            
 و ثابت کرد که بـا همـان مبـانى فرهنگـى             پیروزى این انقالب تمام این معادالت و محاسبات را به هم زد           . کنند

ایـن  . ها ایـستاد و مـردم را بـسیج کـرد     توان انقالب کرد و در مقابل طاغوت اسالم ناب ـ نه تحریف شده ـ مى  

هــاى  هــا و شــکل دهــى آن خیلــى قــوى بــود و در میــانِ قالــب  اســالمِ نــاب، فرهنــگ سیاســى و ســازمان

توانـد   تر است و داراى غنا و کفایت ذاتـى اسـت و مـى               و قوى  تر هاى اجتماعىِ مدرن دیگر فعال     دهى سازمان
  . انقالب و حکومت کند و جامعه را به خوبى مدیریت نماید

ها فلسفه اصلى تشکیل حکومت اسـت کـه بـه یـارى خـدا                پس احقاق حق و پیاده کردن عدالت و تحقق ارزش         
 تـشکیالت اجتمـاعى ـ سیاسـىِ     جمهورى اسالمى به طور کامل از عهـده آن برآمـد، بـه طـورى کـه حرکـت و      

هاو متدهاى روز بودند، بـه تـدریج تغییـر جهـت      رو شیوه هاى اسالمى که غالباً دنباله  کشورهاى اسالمى و ملت   

امروزه ما شاهدیم که هر جا از انقالب        . هاى آن الگو گرفتند    دادند و از این انقالب و راه و رسم و شعارها و آرمان            

ـ  وز شدند و هر جا همان راه و روشما الگو گرفتند موفق و پیر ـ بـود   جدید هاى قدیمى یا به اصطالح خودشان 

  . کنیم ما این وضع را در فلسطین، لبنان و در تمامى منطقه اسالمى به خوبى مشاهده مى. به موفقیت نرسیدند
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هاى پاک و  تهاى سالم و فطر   واقعاً این گونه است که هر جا فرهنگ اسالم اصیل مطرح شد به سرعت وجدان              

هاى پاک و خداجو، به آن عالقه        ها به این نظام دوخته شده و تمامى دل         اکنون همه چشم  . الهى آن را پذیرفتند   
دارند و از شعارها، نظام ارزشى، مدل حکومت، شیوه مدیریت اجتمـاعى، فرهنگـى و سیاسـى و نحـوه حمایـت از                       

  . گیرند محرومان آن الگو مى

مـا اگـر در احقـاق حـق و دفـع      . ترین سستى، به اسالمِ ناب ضربه خواهد زد وچکحال در یک چنین وضعیتى ک 
کسانى که با مسلمانانِ خـارج از کـشور تمـاس    . باطل، کوتاهى کنیم، تمامى امیدها را به یأس مبدل خواهیم کرد   

  . کنند که چقدر جنبه الگو بودن نظام اسالمى اهمیت دارد بیشترى دارند بهتر درک مى

گاه  هان، مخصوصاً شیعیان و کسانى که در فکر مسائل اجتماعى ـ سیاسى اسالم هستند مرجع و پناه مسلمانان ج

قضاوت هم بخشى است که وجه ارزشىِ نظام اسـالمى و جنبـه احقـاق حـق و                  . دانند خود را انقالب اسالمى مى    

رف شود که این بخش از      ها ص  ها و توان   عامل گسترش عدالت اسالمى است لذا نیاز به این دارد که همه تالش            

تر شود و عدالت را ایجاد نمایـد و   نظام و حاکمیت اسالمى ـ که همین قوه قضائیه است ـ به حد مطلوب نزدیک  
امنیت را به بهترین شکل در جامعه برپا کند و براى رسیدگى به دعاوى مردم، سیستمى موفـق و کارآمـد و روان                       

  .  امنیتى و عدالتى در جوامع پیچیده امروز پاسخ بگویدبه وجود آورد و بتواند به نیازهاى ارزشى،
چندى قبل از کشور کویت هیئتى به این جا آمده بودند، اولین سؤالى که از بنده کردند این بود آیا شـما در نظـام                         

خواهیم تشکیالت قضایى خود را در کویت مبدل به اسالمى کنیم و به دنبال               اید، چون ما مى    قضایى خود موفق  

  . ایم گردیم و براى این امر، ایران و نظام قضایى شما را انتخاب کرده ى مناسب اسالمى مىالگو

خواهیم بدانیم که قانون مجازات      اید و مى   ها این بود که اکنون شما در جهان به صورت الگو درآمده            صحبت آن 

  تر شده است یا نه؟  کنید، آیا موفق بوده و میزان جرایم کم اسالمى و آیین دادرسى که به آن عمل مى

یعنى صـحبت از    . بینید اینان که خود از اهل سنت هستند، چگونه به دنبالِ یک الگوى موفق اسالمى هستند                مى

اگر ما بتوانیم این بعدِ از نظام اسالمى را درعمـل           . ها در میدان عمل است     ها و نظریه   سربلند بیرون آمدن تئورى   

شته باشیم همه به دنبال ما خواهند آمد و حکومت اسـالمى در عمـل                یعنى دغدغه احقاق حق دا     ;تحقق ببخشیم 
  . پیروز و سربلند است
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  مسؤولیت سنگین قضات 

گذرانند باید بدانند به کجـا پـا         شوند و دوره کارآموزى را مى      هاى فاضلى که به تشکیالت قضایى وارد مى        طلبه

جـا   پذیرند آنان در این حفظ آبروى نظام ـ مى گذارند و چه منصب خطیرى ـ هم از نظر شرعى و هم از نظر   مى

آیند نه فقط تکلیف شرعى براى فصل خصومت دارند، بلکه مسئولیتِ حفظ آبروى نظـام اسـالمى را هـم                     که مى 

. شـود  هرگونه خطا و لغزش و یا تقصیر در این قسمت به پاى نظریه اسالمى در باب حکومت نوشـته مـى                    . دارند

  . گویند حکومت اسالمى ناتوان است ش موفق نبوده بلکه مىگویند قاضى در کار دیگر نمى

گویند که حکومت اسالمى در بیست سـال         ها مى  اکنون هم شاهدیم که دشمنان نظام اسالمى و یا برخى نادان          

هـا بـوده و      ها خود مـانع بـسیارى از موفقیـت         آن. گذشته موفق نبوده و همین دلیلِ ناکارآمدىِ نظام دینى است         

  . اند و حاال مدعىِ ناکارآمدى هستند  فراوانى کردههاى کارشکنى

»  عـرف  «هـا را بـه       ها این است که اسالم نظامِ قضایى، ادارى، فرهنگى و سیاسى ندارد و همه ایـن                سخن آن 
. واگذاشته است، عقل بشرى و عرف عقال و مردم هر نظامى را که کارآمد تشخیص دادند باید همـان را پـذیرفت                     

 دستور درباره اعتقادها و مسائل عبادى دارد، بقیه مسائل در اثر بسطِ دین توسط روحانیـان                 اسالم فقط یک سرى   
  ! به وجود آمده است

این . اعتبار کنند  کنند تا حکومت اسالمى و والیت فقیه را بى         بینید که دشمنان چگونه تبلیغات سوء مى       پس مى 

شود بلکه باید به آبرو و اعتبـار نظـام           ت نمى جاست که مسؤولیت قاضى فقط محدود به احقاق حق و رفع خصوم           
  . اسالمى و کارآمد جلوه دادن آن هم فکر کند

کردند که پس از سـرنگونى طـاغوت،    اینان قبل از انقالب و در جریان قیام و تظاهرات مردم علیه شاه، خیال مى            

نظریـه   «یـزى بـا نـامِ       کردنـد چ   حکومت به دست احزاب موجود در همان زمان خواهد افتاد و اصالً فکـر نمـى               

پا به عرصه وجود بگذارد، اما وقتى که انقالب اسالمى پیـروز شـد و امـام و نخبگـان دینـى                      »  حکومت اسالمى 

ها را با جـان و دل پذیرفتنـد،          هاى حکومتى خود را در باب اداره امور کشور عرضه کردند و مردم هم آن               دیدگاه

هاى گوناگون، حکومت دینـى را       ند، لذا تالش کردند تا با روش      آنان بهت زده شدند و خود را شکست خورده دید         
ما با نگاهى بـه ایـن برنامـه و افکـار در             . با ناکامى مواجه کنند و اثبات کنند که این نظام قابل پیاده شدن نیست             

  . توانیم مسؤولیت خود را در دستگاه قضایى به خوبى حس کنیم گذشته و حال مى
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  وظیفه بخش آموزش 
ش که مى خواهد کادر قـضایى تربیـت کنـد و تحویـل دسـتگاه قـضایى بدهـد بایـد بـا دیـد کـالن                         بخش آموز 

براى این کار الزم است دو برنامه کوتاه مدت و بلند           . هاى آموزشى خود را تنظیم نماید      ریزى کند و برنامه    برنامه
  . مدت داشته باشد

. شـود  موزى و آمـوزشِ ضـمن خـدمت مـى         برنامه کوتاه مدت، آموزش قضایى است که شـامل کـارآموزى، بـازآ            

هـا را    چنین براى گزینش و شیوه ورود طالب به دستگاه قضایى، باید ویژگى هـایى را در نظـر بگیـرد و آن                      هم

هـاى دادرسـى بایـد     هاى علمیه درباره مسائل جدید حقوقى، مسائل قـانونى و آیـین     مثالً در حوزه   ;آموزش دهد 

داننـد ولـى     هاى فقهى و مسائل حقوق اسالمى را خیلى خـوب مـى            ابعنایت بیشترى بشود، چون حوزویان کت     

ها به صورت قانون و ماده به ماده نیست، نیاز به آموزش جدید و حضور ذهن در قالب مواد قانونى                 چون آن کتاب  
  . دارند

  
  آموزشِ مدیریت پرونده 

نحـوه ورود و خـروج   . است» مدیریت پرونده«هاى عملى، آموزش   وظیفه دیگر بخش آموزش در قسمتِ آموزش      
قاضى به پرونده، توجه به نکات کلیدى در پرونده، اسناد و مدارک اساسى در پرونده، همه از موضوعاتى است کـه       

هـاى   ها توجه کند، لذا غیر از مسائل نظرى و تئورى در این بـاره بـه تجربـه                  قاضى در هنگام قضات باید به آن      

ام که یکى از کارهاى مهم در آموزش این اسـت کـه از قـضات                 اد کرده عملى بیشتر نیاز هست بنده بارها پیشنه      

هاى خود را در خـصوص مـدیریت         ها و در حضور کارآموزان تجربه      باتجربه و کارکشته دعوت شود تا در کالس       

نـده  هاى اساسى و کلیدى در پرو      تواند کارآموزان را با نکته     ها مى  این انتقال تجربه  . پرونده براى افراد بیان کنند    
  . آشنا و آنان را در امر قضاوت، یارى رساند و را از خطر ناشى از کم تجربگى نجات دهد

  
  آموزشِ اجراى احکام 

در اسالم براى اجـراى احکـام آداب زیـادى          . هاى الزم دیگر، آموزشِ اجراى صحیحِ احکام است        یکى از آموزش  

هـا را جـزء آداب و از مـستحبات          ت، چون آن  ها توجه نشده اس    هاى فقهى خیلى به آن     هست که شاید در کتاب    
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اما اکنون که حکومت اسالم بر پا شده و مسئله پیاده شـدن صـحیح قـوانین اسـالمى مطـرح اسـت،                       . اند دانسته

هـاى ظریفـى دربـاره چگـونگى اجـراى حـد و              در روایـات مـا نکتـه      . اجراى صحیح این احکام نیز مهـم اسـت        

ها تأمالت فقهى نکرده و      هاى فردِ اجرا کننده آمده است، اما شاید به خاطر عدم ضرورت، فقها درباره آن               ویژگى

این که حد را در سرما یا گرما و یا هنگام ظهر نزنند، یا فـرد حـد زننـده بـا عـصبانیت و بـا شـدت             . اند فتوا نداده 
ام به دست نیروهاى مسؤول این کار خیلى بـد و  گاهى اوقات دیده شده که اجراى احک   . فراوان، حد را جارى نکند    

چنـان   خارج از آداب اسالمى، اجرا شده است، لذا باید بر نحوه اجراى احکام، نظارت دقیقى کرد تا حکم خدا ـ آن 
  . که فرمان داده ـ اجرا شود

بـه خـوبى    ها در خصوص آداب اجراى حکم، باید از متـونِ روایـى اسـتخراج و                 کارى ها و ریزه   پس این ظرافت  
در فقه ما سفارش شده که حد را در ظهر یا در سرما نزنند و فرد مجرم اگـر مـریض اسـت یـا                         . آموزش داده شود  

هـایى کـه بایـد       یکى از چیزى  . مستحاضه است شالق نخورد چه رسد به تعزیرات، که اصلش بنابر تخفیف است            
قاضىِ اجراى احکـام قبـل از اجـراى هـر     . ه استقانون بشود یا آقایان از اختیارات خود استفاده کنند، همین مسئل  

بیـنش  . حدى باید پزشک بیاورد و فردى را که قرار است حد بر او جارى شود معاینه کند که آیا مرضى دارد یا نه                      
اسالمى این نیست که یک نفر که جرمى را مرتکب شده از هستى و انسانیت ساقط است و هر کس هر طور کـه                  

پس وظیفه بخش آموزش است که این خـأل را  . با هر روشى که پسندید با او برخورد کندخواست به او حد بزند و    
هم پر کند و آن چه که در روایات ما در این خصوص تحت عنوان آداب و مستحبات آمده، همه را با یک مطالعه                        

  . سنجیده به صورت قانون درآورد
  

  لزوم اجراى سریع احکام 

هاى متعددى هم ایـن   هاى دیگر و روایات آیه» القصاص حیاۀً یا اولى االلباب    ولکم فى   «در قرآن آمده است که      

  . فهماند که اى مؤمنین، قصاص براى شما باعث حیات و زندگى است معنا را مى
اما واقعاً چه موقع این قصاص عاملِ زندگى و امنیت و حیات است؟ موقعى که این قصاص، سـریع انجـام گیـرد،                       

اگر قصاص به موقع باشـد در میـان   . گیرد آور و امنیت بخش آن را مى    صاص تأثیر حیات  چون تأخیر در اجراى ق    
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داغ دیدگان و یا مجرمان دیگر که در آینده قصد ارتکاب جرم دارند تـأثیر روانـى دارد و آنـان را از ایـن کـار بـاز                             

  . دارد مى

بینـیم کـه بـراى       نه امـروزه مـى    کردند، امـا متأسـفا     در روایات هست که قاتل را قبل از دفن مقتول قصاص مى           

در ایـن   . اى حکم قصاص داده شده و حدود ده سال هم از آن گذشته، اما هنوز حکـم اجـرا نـشده اسـت                       پرونده

هـا بـار     تواند عامل حیات باشد، چون همه تأثیرات خود را از دسـت داده و مجـرم، ده                 صورت دیگر قصاص نمى   

هـاى   بینیم که بعضى از حکومت      شدیدتر آن است که ما مى      تأسف. براى فرار از قصاص فرصت پیدا کرده است       

ها را در معرفى چهره خشونت بـار از اسـالم قبـول نـداریم، امـا در بًعـد                     همسایه ما مثل افغانستان، که روش آن      

هایى دست پیدا کنند و در جامعه سراسر فقر زده افغانـستان             اند به موفقیت   قصاص و اجراىِ سریع احکام توانسته     

هاى آنان را از اسالم قبول نداریم امـا در ایـن             البته ما شیوه حکومت دارى و غالبِ برداشت       .  را ایجاد کنند   امنیت

انـد در دلِ مجرمـان رعـب و          اند، یعنى با اجراى سـریع قـصاص توانـسته          توان گفت که موفق بوده     قسمت مى 

ار خراسان در مالقاتى که با بنده داشت        پیش استاند  چندى. وحشت بیندازند و از این طریق، به امنیت دست بیابند         

با ایـن کـه مـردم آن جـا فقیرنـد،            : گفت ایشان مى . کرد از همین ایجاد امنیت، در افغانستان، اظهار شگفتى مى        

کنـد بـه     گذارند و کـسى جـرأت نمـى        هاى خود را باز مى     ها مغازه  شود و مردم شب    دزدى و سرقت انجام نمى    

تـوان   از همین جا مـى    . این امنیت حاصل سرعت در اجراى احکام است       .  کند اموال و ناموس مردم، دست درازى     

. تواند از ایجاد امنیـت جلـوگیرى کنـد         نمى» فقر«توان امنیت به وجود آورد و        برد که در جامعه فقیر هم مى       پى

تـوان در    البته باید تالش کرد که فقر از بین رود و مردم به رفاه نسبى دست پیدا کنند، امـا در عـین حـال نمـى                         

بایـد از طریـق اجـراى       » فقـر زدایـى   «هاى فراوان براى     همزمان با تالش  . ناامنى زندگى کرد تا فقر از بین برود       

  . هاى فقر زدایى را اجرا کرد سریع قصاص، امنیت را حاکم کرد تا در سایه آن بتوان کارهاى اقتصادى و برنامه

ى چون حقوق بشر و این که قصاص مخـالف بـا حقـوق    ها و خودباختگان فرهنگ غربى، با طرح موضوعات        غربى

تحقیقاً اجراى  . خواهند ما را از اجراى احکام خدا و ایجاد امنیت باز دارند، اما ما نباید فریب بخوریم                 بشر است، مى  
احکام خدا و اجراى قصاص، عین عدالت و موافق با فطرت و طبیعت بشر است و از اعـدام بیـشتر و دردسـرهاى                        

چون اگر یک نفر اعدام شد، هزاران انسانِ صالح دیگر در جامعه با آرامـش زنـدگى                 . کند لوگیرى مى پس از آن ج   

  . کنند مى
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  آموزش آداب قضاوت 

قاضـى در   . اسـت »  آدابِ قضاوت  «ها به طور جدى گنجانده شود        هاى مهمى که باید در برنامه      یکى از آموزش  
نحوه نشستن، نگاه کردن، کوتـاهى و بلنـدىِ         . گونه باید باشد  هنگام داورى و قضاوت، رفتار و کردار و گفتارش چ         

. صدا، شیوه گوش دادن و توجه کردن به طرفین نزاع، از امورى است که در فقه ما به طـور مفـصل آمـده اسـت                         

علیـه  ( اى بـه مـوال     شـد عریـضه   ) علیه السالم ( فردى میهمان امیرمؤمنان على   : براى نمونه در تاریخ هست که     

در این صـورت شـما بایـد از منـزل مـن             : فرمود)علیه السالم (  گفت من از فالنى شکایت دارم، على       داد و )السالم

اگـر  . » الیضاف خصم االّ و معه خـصم  «: شنیدم که فرمود)صلى اهللا علیه وآله وسلم    ( خارج شوى چون از پیامبر    
در حالت نزاع و بـه تنهـایى        شما با آن شخص نزاع نداشتى هر چند روز که میهمان من بودى اشکال نداشت، اما                 

  . میهمان شدن ممکن است جهت قضاوت را تغییر دهد

  . هاى ظریفى توجه شده است بینید که آداب قضاوت تا کجاست و در اسالم به چه نکته مى
قاضى باید به طرفین نزاع، به طور مساوى نگـاه کنـد، آن داسـتان معـروف هـم هـست کـه فـردى یهـودى از                            

را به کُنیه خطاب کرد     ) علیه السالم ( وقتى که قاضى، على   .  مورد زره به محکمه شکایت برد      در)علیه السالم ( على

: اعتـراض کـرد و فرمـود   ) علیه الـسالم ( گفت و آن فرد یهودى را به طور معمولى صدا زد، على      »  ابوالحسن «و  
  . قاضى باید طرفین را یک جور خطاب کند و به یک روش عمل نماید

این . یکى از طرفین گرم بگیرد و یا دعوت او را به میهمانى قبول کند و یا هدایاى او را بپذیرد                   قاضى حق ندارد با     
اگر این آداب قضا به خوبى و با جدیت، آموزش داده شود و بـه دسـت قـضاتِ    . آداب، همه در فقه ما موجود است     

شود و الگوسازى به بهترین      ن مى کاردان و پرهیزگار، به کار بسته شود، چهره حکومت عدل اسالمى، بیشتر نمایا            

  . یابد وجه، تحقق مى
  

  ضرورتِ آموزش مستمر 

شود که برنامه آموزش را بـراى چنـد          آموزش نباید مقطعى و مربوط به دوران کوتاه خاصى باشد، گاهى دیده مى            

مراتـب را  بـراى ایـن کـار بایـد     . کنند، حال آن که آموزش باید مستمر و دائمى باشـد         ماه یا یک سال تنظیم مى     

تـوان اکتفـا    براى این آموزش مستمر هم به وعظ و ارشـاد نمـى       . اى را در نظر گرفت     بندى ویژه  سنجید و طبقه  
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 مـثالً   ;هـا را تعلـیم داد      کرد بلکه دستورهاى اسالمى را باید در چهـارچوب قـانون و دسـتورالعمل گنجانـد و آن                 

 آمده باید به صورت قانون به قضات آموزش داد که           شناسىِ برخورد با مجرمان را که در دستورهاى اسالمى         روان

  . رویى کند و تعارف و میهمانى راه بیندازد رو باشد یا واقعاً به مجرمان خوش مثالً قاضى نباید ترش
  

  تدوین و آموزش نظام قضایى اسالم 

  . ستـ تدوین نظام قضایى اسالم ا شود برنامه بلند مدتِ آموزش ـ که به بخشِ تحقیقات مربوط مى

هاى بخـش تحقیقـات و کمـک گـرفتن از دانـشوران و               ریزى در این خصوص ما خأل بزرگى داریم که با برنامه         

دانیـد کـه امـروزه قـوانین      مى. ها و محتواى نظام قضایىِ اسالم تبیین شود فاضالن حوزوى باید مبانى، سیاست 
به رسیدگى محتوایى، در این دو قـسمتِ        قوانین مربوط به رسیدگىِ شکلى و قوانین مربوط         : قضایى دو نوع هست   

برخـى از   . اى دارد کـه بایـد اسـتخراج شـود          هاى ارزنده  هاى فراوان و دستورالعمل    شکل و محتوا، اسالم حرف    

بایـد  . ها استفاده کنیم   توانیم از آن   اند که ما مى    هاى جالبى انجام داده    حقوق دانان مسلمانِ اهل سنت، پژوهش     

هـا   ها هم بر روى آن گذرانند قرارداد آن هاى کارآموزى را مى فضالى با استعداد که دورهاین منابع را در اختیار   

هـاى   دانـانِ مـسلمان چگونـه مـثالً تمـامى مجـازات            کار کنند و به دقت مطالعه نمایند تا دریابند که این حقوق           

  . اند اسالمى را با آن چه در دنیاى امروز هست تطبیق داده

هاى آشـکارى دارد، امـا شـیوه کـار تطبیقـى و نحـوه مطالعـات                  ها تفاوت   ما با فقه آن    البته روشن است که فقه    

  . ها فهمید توان از آن اى را مى مقایسه

هاى خود را در اختیـار       توانند نتیجه پژوهش   این کارآموزان ارجمند اگر در این خط مطالعاتى جهت داده شوند مى           
اعضاى این هیئت هم باید کـسانى باشـند         . الم را دارد قرار دهند    هیئتى که کار تدوین و استنباط نظام قضایى اس        

هاى دیگر بـه خودبـاختگى    که به اصالت، محتوا و غناى فقه خویش آگاهانه ایمان داشته باشند و در برابر اندیشه      
  . دچار نشوند
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  هاى علمیه  رسالت حوزه

هاى علمیه است، چون نظام قـضایى اسـالم    هتدوین و ارائه چنین نظام مطلوبى بر عهده دانشوران و بزرگان حوز 

ـ  داننـد ـ    اند و مبانى را نمـى  که فقه نخوانده باید از فقه استخراج شود، توقع این که اساتید و متخصصان حقوق 

گویند شما که ادعاى نظام قضایىِ اسالمى را داریـد آن را      ها خودشان مى   آن. جا است  این کار را انجام دهند بى     

دهد و وظیفه دانشوران حوزوى کـه        هاى علمیه، خود را نشان مى      جاست که رسالت حوزه    این. یدبه ما عرضه کن   

انـد و یـا در       آنانى که در مسائل قضایى روز واردند و مطالعات قـضایى داشـته            . شود با فضل و استعدادند زیاد مى     

اند   و اشراف و تسلط پیدا کرده      اند هاى قضایى بوده   ها و آموزش   اند، یا در کارآموزى    هاى قضایى بوده   دانشکده
  . باید این بار را به دوش بکشند و این خأل را پر کنند

ترى است که بخش آموزش و تحقیقات باید از فاضالن حوزوى            تر و عظیم   تر و وظیفه مهم    این، رسالتِ سنگین  

یکى دل سردى از اسـالم      : دشوییم که دو نتیجه ناگوار دار      بخواهد و خألها را پر کند وگرنه ما مبتال به آفتى مى           

چنـان کـه در متـون هـست ـ       اگر نظام قـضایى اسـالم را ـ آن   : توضیح این که. و دیگرى تحریف احکام اسالم

هاى قضایىِ عرفىِ موجـود در جهـان         کردگان ما مأیوس شده و به سراغ نظام        استخراج و عرضه نکنیم، تحصیل    

هایى از آن را در میـان روحانیـان    ف شده ـ که متأسفانه رگه یا این که به سمتِ نظام قضایىِ تحری. خواهند رفت

شـوند بلکـه آن را مطـابق میـلِ       یعنى اصـلِ احکـام را منکـر نمـى    ;بینیم ـ سوق داده خواهند شد  سواد مى بى

دهند و یا در خصوصِ شهادت زن و مـرد،           نظر خاصى مى  »  عاقله « مثالً در مورد     ;دهند زدگان تغییر مى   غرب

اند و حکم عدم تساوى زن و مرد، مربوط به دوران            هاى امروز تحصیل کرده    شوند، چون زن   وى مى قائل به تسا  

هـاى   سردى دسـته اوّل و ایـن تحریـف         آن دل . هاى دیگرى از این قبیل     سوادى زنان بوده است و تحریف      بى

هـاى علمیـه و    ظیفه حوزهلذا و . برد رسد که اصلِ اسالم و انقالب را از بین مى          دسته دوّم به تدریج به جایى مى      

  . هاى الزم این خأل را پر کنند گذارى بخشِ تحقیقات قوه قضاییه است که با سرمایه

ایم بـه خـود    خوشبختانه در این زمینه کارهاى زیادى هم شده، امروز ما از بس که تحت تبلیغات سوء قرار گرفته              

ام که کسانى تحقیقـات      من دیده . م، خبر بگیریم  هاى دیگران درباره نظام جنایى اسال      ایم از پژوهش   اجازه نداده 

اند، اگر همین منابع به زبانِ ما ترجمه شود و در اختیار اساتید قـرار گیـرد و بـه     خوبى کرده و منابعى فراهم آورده    

هاى قضایى و جنایى دیگر مقایسه شود، به دستگاه حقوقىِ           ها کار شود، و با نظام      صورتِ کارشناسانه بر روى آن    



 ١٢

هاى تطبیقى به درستى پیش برود، امتیازات نظام اسـالمى روشـن             اگر این پژوهش  .  اسالم پى خواهیم برد    کامل

  . شود مى
این، کارِ بسیار عظیمى است که اگر شکل بگیرد هم وضع آموزش دانشگاهمان بهتر خواهد شد هم وضع آموزش                   

عوض خواهد شد و موضـوعات و مـسائل         هاى خارج فقها و مراجع حوزه نیز         تر از همه، جهت درس     حوزه و مهم  

هاى گذشته اسـت و بـراى آن روز    هاى درسى کنونى مربوط به قرن  گیرد، متن  اى متون درسى را دربر مى      تازه
مناسب بوده اما امروزه مسائل مبتال به جامعه چیزهاى دیگـرى اسـت، حکومـت اسـالمى تـشکیل شـده و ایـن                        

پـس اسـالم شناسـان    . جامعه را بر مبناى فرهنـگ اسـالمى دارد  حکومت، با مسائل خاص زمان خود، قصد اداره    

  . هاى گوناگون قضایى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى تبیین کنند واقعى باید مبانىِ این فرهنگ را در عرصه
در خاتمه از خداوند متعال براى همه عزیزان، مخصوصاً کارآموزان محترم، توفیـق روز افـزون را خواسـتارم و بـه                      

  . فرستم وح امام بزرگوار ـ که سرچشمه همه این برکات است ـ و شهداىِ واال مقام انقالب درود مىروان و ر
  والسالم علیکم ورحمه اهللا وبرکاته 

  
  ): قدس سره(ازفرمایشات حضرت امام خمینی

خیلی سعی کنندتاحتی اشـتباهی     .قضات محترم توجه داشته باشندکه درحساس ترین مکان نظام خدمت می کنند           
نجام ندهندودرصورتی که متوجه اشتباهی شدندبه هیچ وجه ازبرگشتن ازحکمـشان خجالـت نکـشندکه خجالـت                 ا

  . درپیشگاه خداوندمتعال بسیارسنگین ترازخجالت مردم است
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