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  سرمقاله
  طلوع شمس رجاء

واند در ارتباط با قضات حق انان را        ت  می در ادامه سر مقاله پیشین در این اندیشه بودم که چه بیانی           
تا به این کالم مقام معظم رهبری بر خوردم که در یکی از سـالگردهای            . حداقل در گفتار ادال کند    

  :هفتم تیر چنیت فرموده اند
قاضی برای اینکه بتواند در جایگاه پیغمبر درست و با استقرار بنـشیند و عمـل                "

 اشد احساس کند کـه حمایـت و تقویـت   احتیاج دارد که مورد حمایت نظام ب  کند  
ایـن دو چیـز را الزم دارد منزلـت در نظـر             .. .شود در چشم مردم منزلت دارد      می

  ".عموم و حمایت از سوی مسئوالن
  :در ادامه سخنان ایشان جمله دیگری نظرم را جلب کرد

فی ، هوشـیار و کاشـف     ،قاضی عـالم  .قاضی قوام و اساس دستگاه قضائی است      "
  ".الجنه است

 مایه قوام و علت اساس      ،ر اندیشه ارزش معنوی سخنان مقام معظم رهبری به عنوان یک قاضی           د
 "قاضـی " ؟و مگر حقیقت غیر از این است      .. .کردم  می بودن قاضی را در قوه قضائیه با خود تحلیل        

ه یقین کسی که ب    تنها جانشین پیامبر و امام در این جنبه است و به             ،با تمام ابعاد معنوی سزاوارش    
 حق بزرگی بـر ذمـه جامعـه و مـسئوالن خـود دارد               ،پردازد  می این اشتغال و خدمت خطیر و مهم      
  ر کالم چنانچه این حق با دقت و تعمق د
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  .گردد  میشیوای مقام رهبری آشکارتر
  :شود دو مطلب است  میآنچه که از کالم مورد نظر استفاده

   ضرورت منزلت قاضی در نظر عموم–اول 
 اکنون به عنوان امانتی عظیم در این برهـه از حکومـت             ،یگاه پیامبری که این افتخار متعالی     استقرار در جا  

 نیازمند طی طریقی است در راستای کمـال  ، به قاضی افاضه شده بی تردید پاسداشت این افتخار  ،اسالمی
وجـه بـه     ت ، اسـتقالل در تـصمیم     ، صـالبت در عقیـده     ،و پرورشی متعالی و روح افزا در ابعاد تهذیب نفس         

 تسلیح به سالح علم و تجهیز به سالح تقوا که این تجهیزات تا حد زیـادی بخـش             ،شخصیت واالی خود  
  .نخست از نتیجه گیری کالم رهبر را حاصل خواهد نمود

   ضرورت شخصیت دادن به قاضی و اکرام او توسط مسئوالن–دوم 
 شایسته حمایـت    ،کند  می اللت به حق  آنکه به رسالت و سنت نبوی و عهد و میثاق علوی بر این مسند، د              

بلکه به جهت عزیز بودن رسالتی که او بـر دوش        .است و بایسته کرامت اکرامی نه به جهت شخص و فرد          
م قاضی یعنی مسلح کـردن او  ا یک بعد از اکر.طلبد  می نگاهی مقدس و بی پیرایه به او را    ، این اکرام  .دارد
لی است یعنی مسلح کردن او بـه سـالح بـی نیـازی  نگـاه                  از جنبه ما   ،سالح شخصیت و بعد دیگر آن     به  

 قبـل از توجـه بـه آئـین رسـیدگی او             ، یعنی تبعیت از فقهای عظام در توجه بـه قاضـی           ،قاضیمقدس به   
 یعنی چشم گـشودن بـه کـالم زیبـای مقـام             ، و اما حمایت از او     ،توجه به قاضی نیز یعنی حمایت از او       ...و

  .داند  می وظیفه مسئوالنرهبری آنجا که حمایت از قاضی را
است که به اجـرای     ای     علت آن است که قاضی بسان فرشته       ،دانند  می اگر ایشان حمایت از قاضی را الزم      

  .عدالت کمر بسته است
 قاضی هر   . ایثارگری است که خود را بر شفیر  جهنم قرار داده با به امور دنیوی خلق رسیدگی کند                  ،قاضی

د حرام کرده تا در کسوت قضا به جامعه آرامش بخشد و حـال کـه چنـین                گونه آسایش و آرامش را بر خو      
 مورد خطاب مافوق خـویش واقـع        ، چه ضرورتی شایسته تر از اینکه او حداقل با کالمی محبت آمیز            ،است

گردد و با نگاه خالص توام با عطوفت مسئوالن روبه رو شود همان نگاهی کـه در شـرف مقـدس اسـالم                    
  .اند حتی ممالک غربی نیز از آن الگو گرفتهسابقه دیرینه دارد و 

 اساس اعتبار دستگاه قضایی است الزم است مدیران  خدوم و زحمـتکش              ،آری از آنجا که عملکرد قاضی     
ظاره کننـد و ایـن نگـاه در          قضات را ن   ، بیش از پیش با نگاه پرمهر خویش       ،در سطوح مختلف قوه قضاییه    

 رحمت و عطوفت الهی را بـه        ، لذا مدیری که با این نگاه      ،و توسعه نعمت الهی است     جلب رحمت    ،قیقتح
   )4(. شایسته تقدی و امتنان است،آورد  میارمغان

 با ایـن  –ای   مکاتبه-اما این نگاه مقدس به قاضی باید در برگیرنده همه زمینه ها باشد پاسخ محبت آمیز             
  . اما کافی نیست،که مستحسن است
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یالت مقرر ین قضات کم نیستند اما چرا از تسهثار گران و جانبازان در بمگر نه این است که رزمندگان و ای
  ؟ خبری نیست،و ایثار گر و جانباز برای قضات رزمنده ،برای این گروه در دستگاههای اداری

 چرا برای محاسبه سوابق جبهه داوطلبانه اینان تاکنون اقدامی جدی صـورت نگرفتـه اسـت؟ و چراهـای          
  دیگر 

 ،کنند که چه بسا در طـول سـال          می  قضاتی خدمت  ،ت که در استانهای دوردست و محروم      مگر نه این اس   
بیش از یک یا دوبار موفق به زیارت اقارب و خویشان خود نمی شوند، اما برای توجه به مشکالت آنهـا و                      

  تدابیری اتخاذ نمی   ،رفع معظالت و تنگناهای مربوط به سطح زندگی در مناطق محروم و سایر ضروریات             
  ؟گردد

کـاش  ای    کند  می  قاضی آرزو  ،کاش یک قاضی بود   ای    راستی چرا گاهی به جای اینکه وکیل آرزو کند که         
  !!؟یک وکیل کی بود

 مقام معظم رهبری ترسیم فرموده اند اکنون منجر به توجه و عنایت         ،ما امیدواریم راهی را که پیش از این       
 ،وه نیز در محدوده کار خـود بـه مجریـان عـدالت            بیشتری به موارد فوق شود و سایر قسمتهای ستادی ق         

 چرا که نورانیت این نگاه و حرمت گذاری به این مقام اگر در دایره               ،نگاهی مقدستر از پیش را تجربه کنند      
 نظارتی و حمایتی نیز که همواره به خـدمت          ،شمول بیشتری پرتو افکنی کند و در سایر واحدهای ستادی         

 دستگاه قضایی بـه روشـنی جلـوه هـای زیبـاتری از احیـاگری هـای                  ، کند صادقانه روزمره مشغولند بروز   
 خواهنـد   "طلوع شـمس رجـاء    "فرهنگی و معنوی را به خود خواهد دید جلوه هایی که هر یک انواری از                

  .بود
 محرومیـت و    ، فـداکاری  ،اگر کسی باور ندارد که در نظام اسالمی در مقام قضا چه جلوه هایی از گذشـت                

یش در آمده است سری به استانهای محروم  بزند تا ببیند چه عزیزانی با تحصیالت عالیه                 مظلومیت به نما  
و به دور از خانواده و عزیزان خود بر مستد قضاوت نشسته اند که نقدی زبانی از ایشان شاید حداقل ارج و  

 ارج  ،بخـشد  مـی  حرمت گذلری باشد و آنچه که دستگاه را بیمه و به آیین قضاوت در نظام اسالمی اعتبار                
  ... دادن اندیشه او در برنامه ها و طرحها و لوایح وگذاری و حمایت عملی از قاضی است و مشارکت

 هرگز به معنای بی توجهی به آفاتی نیـست کـه همـواره در سـطح جامعـه           ،بیان ضرورت این ارج گذاری    
یـشه در خـارج از حیطـه        آفاتی که ر  ... موجود است و پیرامون محل خدمت قاضی در کمین رنج و تعب او            

  ... اگرچه در حیطه کار او ظاهر شود،کار قاضی دارد
در آستانه سالروز جاودانه هفتم تیر و بزرگداشت هفته قوه قـضائیه و یـاد کـردی از پیـر طریقـت و اسـوه             

بـار دیگـر بـه اقتـدای او در ایـن            ) آیت اهللا دکتر بهـشتی      (،  شهید مکتب اندیشه و قضا      ،عدالت و حقیقت  
  ... تجدید عهدی دوباره داریم اگر چه در کنار همه کاستیها،ن پاکسرزمی

  !یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گرامی باد
  سردبیر 
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  تاثیر نهاد دادسرا در دادگاه عمومی بخش
                                                          علی مهاجری 

  )مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و مدرس دانشگاه    (                                        
  چکیده 

 شـکل گیـری     ،ره آورد قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقـالب           
 دادسـرا   ،نهاد دادسرا در جوزه قضایی شهرستان است و در حوزه قضایی بخش           

عدم تشکیل دادسرا در حوزه قضایی بخـش  ( این وصف    اما با    .تشکیل نمی شود  
این نهاد در نحوه دسیدگی دادگاه عمومی بخش تحوالت جـدی فـراهم نـوده               ) 

 در ایـن    . تحوالتی که چه بسا در زمینه هایی توأم با ابهام و اجمال اسـت              .است
 پـس از تـشکیل      ، نحوه رسـیدگی در دادگـاه بخـش        ، با ذکر این تحوالت    ،مقاله

رستان مطرح و در مورد ابهامات نیز توضـیح و راهکـار الزم ارائـه               دادسرای شه 
  .خواهد شد

  
                                          جرائم مطرح در حوزه قضایی بخش 

 ایـن جـرایم     . حوزه قضایی بخش با سـه دسـته از جـرایم روبـه روسـت               ،در زمان حاکمیت دادسرا   
  :عبارتند از
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  .رسی آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است جرایمی که داد–دسته اول 
  . جرایمی که دادرسی آنها در صالحیت دادگاه عمومی بخش است–دسته دوم 
  . جرایمی که دادرسی آنها در صالحیت دادگاه انقالب است–دسته سوم 

در مورد چگونگی رسیدگی به هر یک از جرایم سه گانه مـذکور مقـررات خاصـی وجـود دارد کـه                      
  .رسد  می تشریح آنها ضروری به نظرتوضیح و

  رسیدگی به جرایم دسته اول
 صریحا تعیین تکلیـف کـرده و چنـین     ،قانون) 3(ماده  » 6« صدر تبصره    ،در مورد جرایم دسته اول    

 رئیس یا دادرس علی البـدل دادگـاه در          ،در حوزه قضایی بخشها   «:مقرر نموده است  
 به جانشینی   ،یفری استان است  جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه ک        

  »...نماید  میبازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام
قانون ) 4( اگر در حوزه قضایی بخش یکی از جرایم مذکور در خدر تبصره ماده               ،مطابق این تبصره  

 رئـیس یـا     ،واقـع شـود   ) که صالحیتهای دادگاه کیفری استان را به معنای اعم بر شمرده است             ()1(
 مطابق آیین دادرسی کیفری و با رعایت قانون         ،ی البدل تحقیقات مقدماتی را انجام داده      داررس عل 
آیـین  ) 17(که مطابق ماده    (ر نظر نهایی معمول و پرونده را به نظر دادستان مربوط             اظها ،اصالحی

در .  خواهنـد رسـاند    ،))2 ( دادستان شهرستان متبوع حوزه قضایی بخش اسـت        ،نامه اصالحی قانون  
  . عنداالقتضا پرونده با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال خواهد شد،ورتاین ص

  
  مشکل ارجاع در حوزه قضایی بخش 

اقدام رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صالحیت             
 ،ن قاضـی دادگـاه   یـه بـه عنـوا   .گیـرد   می به عنوان جانشین بازپرس صورت     ،دادگاه کیفری استان  

 سوال  ،با توجه به مراتب مذکور    .بنابراین قواعد مربوط به دادگاه بر این رسیدگیها حاکم نخواهد بود          
که رئیس یـا دادرس علـی   ( ارجاع پرونده به جانشین بازپرس ،این است که در حوزه قضایی بخش   

  !گیرد؟  میتوسط چه مقامی صورت) البدل دادگاه هستند
 ،د رئیس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس به پرونـده رسـیدگی نمایـد              جایی که در نظر باش    

  ماده » د« با این مشکل رو به رو خواهیم شد که مطابق بند ،اگر معتهد باشیم به ارجاع نیاز نیست
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کند کـه قانونـا       می در صورتی تحقیقات را شروع    ) در اینجا جانشین بازپرس     (بازپرس   )3( قانون) 3(
 ارجـاع دادسـتان اسـت و مطـابق          ، یکی از ایجاد حق و تکلیـف رسـیدگی         .اشته باشد این حق را د   

ــر مبنــای اعتقــاد مــذکور  ــدون ارجــاع ممکــن اســت رســیدگی شــروع  ،اســتدالل و ب ــه ب  چگون
  .بدون ارجاع شروع رسیدگی توسط جانشین بازپرس اصوال مجاز نمی باشد،بنابراین!؟شود

 به عنوان جانشین بازپرس به پرونده رسیدگی کنـد،  در جایی که در نظر باشد دادرس دادگاه بخش    
یا این که دادگاه بخش در لحظه ورود پرونده فاقد رئیس است یا ایـن کـه                 :از دو حال خارج نیست    

 اگـر معتقـد     ، در حالتی که دادگاه فاقد رئـیس اسـت         .رئیس نیر دارد  ،دادگاه بخش عالوه بر دادرس    
یعنی بدون ارجـاع جانـشین    (.خواهد بود که گفته شد    مشکل همان    ،باشیم نیاز به ارجاع نمی باشد     

و در حالتی که عـالوه بـر دادرس رئـیس نیـز در دادگـاه                )بازپری نمی تواند رسیدگی را شروع کند      
 با ایـن مـشکل روبـرو    ،کند  میاگر معتقد باشیم در این فرض رئیس به دادرس ارجاع      . اشتغال دارد 

 زیـرا   ؟س به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نمایـد       خواهیم شد که چگونه ممکن است جانشین بازپر       
 هر دو مقام مـذکور      ،قانون) 3( ماده   6باشند و تبصره      می در این حالت هر دو آنها جانشین بازپرس       

  .را جانشین بازپرس دانسته است
  :رسد  میدر ارتباط با ابهامات مذکور راه حلهای زیر به نظر

» 2« به اعتبار بنـد  ،باشد  مییس است و فاقد دادرس    در جایی که دادگاه بخش تنها دارای رئ        -الف
رئیس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس خود رسـیدگی تحقیقـاتی را شـروع              ) 3(ماده  » د«قسمت  

 . باید با اندک تسامح این قاعده را پـذیرفت         ،نماید که البته در مورد پرونده های فاقد وصف فوریت         
آن هم بـدون ارجـاع دادسـتان    ) جا جانشین بازپرس   در این (چرا که شروع رسیدگی توسط بازپرس       

  .تنها در پرونده های واجد فوریت مجاز است
 )4 ( دادرس بـه عنـوان جانـشین دادسـتان         ، در فرضی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند          –ب  

پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید که البته در ظاهر امر این قاعـده قـدری قابـل تامـل                      
 رابطـه جانـشین دادسـتان و جانـشین          ، اما اگر بپذیریم در اینجا ارتباط بـین ایـن دو           .کند می جلوه

  . تامل مذکور برطرف خواهد شد، یه رابطه دادرس و رئیس دادگاه،بازپرس است
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 در فرضی که رئیس در نظر داشته باشد دادرس به عنوان جانشین بازپرس به پرونده رسـیدگی           -ج
 موضوع با انـدک تـسامح مـشمول         ،ادرس دیگر جانشین دادستان نیست     چون در این فرض د     ،کند
  .عمل شود» الف « تلقی شود و مطابق بند )  3(ماده » دال « قسمت » 2«بند 

  مرجع حل اختالف در دادگاه بخش 
در فرضی که جرم در صالحیت دادرسی دادگاه کیفری اسـتان بـوده و تحقیقـات مقـدماتی آن در                    

 بـین جانـشین بـازپرس و        ، ممکن است به یکـی از دالیـل قـانونی          .یردگ  می دادگاه بخش صورت  
 جانشین بازپرس معتقد به منـع پیگـرد ولـی           ، به عنوان مثال   .دادستان مربوط اختالف حاصل شود    

 ؟ کدام دادگاه است   ،سؤال این است که مرجع حل اختالف      . دادستان معتقد به مجرمیت متهم باشد     
  ؟ی شهرستان متبوع یا دادگاه عمومی بخش دادگاه عموم،دادگاه کیفری استان

 رفع اخـتالف در دادگـاه     ، یعنی در فرض اختالف بین دادستان و بازپرس شهرستان         ،در مورد مشبه  
خصوص مقـرر نمـوده     در این ،قانون) 3(ماده » ل «  قسمتی از بند .آید  میعمومی محل به عمال   

  :است
یکی عقیده به مجرمیت یـا      (د  هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباش        «

رفـع  ) موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشـته باشـد     
آیـد و موافـق       مـی  اختالف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقالب محل به عمـل           

  »...شود  میتصمیم دادگاه رفتار
کـه حـل اخـتالف بـین         پاسخ سؤال این خواهد بـود        ،اگر منظور از محل را محل صدور قرا بدانیم        

بـه  . گیرد  می  توسط دادگاه عمومی بخش صورت     ،جانشین بازپرس در بخش و دادستان شهرستان      
 اگر دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس قرار منع تعقیـب صـادر نمایـد و                  ،عنوان مثال 

 از اعـضای    که دادرس نیز یکی   ( پرونده به دادگاه بخش      ،دادستان مربوط با آن مخالفت کرده باشد      
  .شود و رئیس دادگاه بخش به عنوان مقام دادگاه حل اختالف خواهد کرد  میارسال) آن است 

 چـون دادسـتان شهرسـتان در        ، در این صورت   ،اگر منظور از محل را محل استقرار دادستان بدانیم        
ستان  لذا پرونده  به دادگاه عمومی شهر       ،مورد قرارهای جانشین بازپرس در شهرستان مستقر است       

  .محل استقرار دادستان ارسال خواهد شد
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رسد استنباط دوم صـحیح تـر و بـا نظـم              می  به نظر  ،این که کدام یک از دو استنباط صحیح است        
 زیرا اگر منظور اول را بپذیریم نتیجـه آن خواهـد شـد کـه دادرس دادگـاه                   ،قضایی سازگارتر است  

ین بازپرس عمـل نمـوده از یـک طـرف و            تواند بین رئیس آن دادگاه که به عنوان جانش          می بخش
 در حالی که رتبه قضایی دادرس از دادستان و رئیس دادگـاه             . داوری نماید  ،دادستان تز طرف دیگر   
  .بخش پایین تر است

  استثنائات رسیدگی تحقیقاتی جانشین بازپرس بخش 
 ،ا اسـت   در جرایمی که دسیدگی به آنها در صـالحیت دادگـاه کیفـری اسـت               ،همان گونه که گفتیم   

دهد و عنداالقتضا پرونده را پـس     می  تحقیقات مقدماتی را انجام    ،جانشین بازپرس در دادگاه بخش    
 به دادگـاه کیفـری اسـتان       ،از اظهار نظری دادستان مربوط و صدور کیفر خواست توسط مقام اخیر           

  . بر این قاعده در دو مورد استثناء زده شده است.نماید  میارسال
» 3« مـشمول صـدر تبـصره        ،ورتی که جرم واقع شده در حوزه قضاییبخش        در ص  :استثنای اول 

 به عنوان   . اجازه تحقیقات مقدماتی نخواهد داشت     ، جانشین بازپرس در بخش    ،قانون باشد ) 3(ماده  
ا به دادگاه کیفری استان ارسـال شـود ؛           مشمول حد رجم باشد پرونده باید مستقیم       ، اگر جرم  ،مثال

در ایـن جـرایم اگـر       .ن جرم نیز در صالحیت دادگاه کیفری استان اسـت         زیرا تحقیقات مقدماتی ای   
  . صورت خواهد گرفت)5 (قانور آیین دادرسی کیفری) 23(اقدامی الزم باشد تنها در محدوده ماده 

 از جـرایم مقامـاتی باشـد کـه          ، ممکن است جرم ارتکابی در حوزه قضایی بخـش         :استثنای دوم 
 در ایـن مـورد نیـز مقـام          .ت دادگاه کیفری استان تهران است     رسیدگی به اتهامات آنها در صالحی     

 جرایم چه مقامـاتی بایـد در دادگـاه           اینکه .قضایی بخش حق دخالت در موضوع را نخواهد داشت        
 تعیـین تکلیـف     ،قـانون ) 4(قسمت دوم تبصره ماده     . کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد      

   )6(. نموده است
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  زه قضایی بخش موقعیت دادستان در حو
 وظیفه دادستان را دادرس علـی       ، در حوزه قضایی بخش    ،قانون) 3(ماده  » الف«به داللت ذیل بند     
 جانـشیینی بـازپرس بـه       ،قـانون ) 3(مـاده   » شـش « در تبصره    ،از طرف دیگر  . البدل بر عهده دارد   

 بـه نظـر   ) 3(مـاده   » الف« در ارتباط با ذیل بند       .دادرس علی البدل دادگاه بخش محول شده است       
 ،بـه عنـوان مثـال     .  نـه وظـایف قـضایی او       ، وظایف اداری دادستان است    ،رسد منظور قانونگذار   می

 پیشنهاد نـصب قـیم      ،شهرداری) 100(معرفی نماینده جهت نظارت بر اجرای رأی کمیسیون ماده          
وظایف اداری است که بـه عهـده دادرس علـی البـدل     .. . شرکت در شورای تأمین و   ،برای محجور 

 حـضور در  ، صـدور کیفـر خواسـت   ،، اما اظهار نظر در مورد قرارهای صادره جانشین بـازپرس   است
» الـف «وظایفی است که ارتباطی به ذیل بند        .. .دادگاه کیفری استان برای دفاع از کیفر خواست و        

 جمع بین دو مقام جانشینی بـازپرس و جانـشینی دادسـتان در یـک                ،از طرف دیگر  . ندارد) 3(ماده  
 صحیح نیست ؛چرا کـه مطـابق قـانون اصـالحی شـأن دادسـتان                ،ن هم در یک موضوع    دادرس آ 

شـود در حـالی کـه بـازپرس چنـین             مـی  نمایندگی جامعه بوده و به عنوان مدعی متهم وارد عمل         
 نمایندگی ندارد و تنها به عنوان مقام بی طرف بین دادستان و متهم به تحقیق و رسیدگی قـضایی      

 یک نفر نمـی توانـد       ،تبعیت تز دادستان ندارد و در نتیجه       نص تکلیفی به     پردازد و جز در موارد     می
 دادرس علی البدل دادگـاه بخـش نمـی توانـد بـه       ، بنابراین .هم مدعی متهم باشد و هم بی طرف       

عنوان جانشین مثال بازپرس قار بازداشت موقت صادر نماید و خود نیز به عنوان جانشین دادسـتان                 
  .با آن موافقت کند

  گی به جرایم دسته دوم رسید
 پس از آن که نسبت بـه دسـیدگی تحقیقـاتی جـرایم مربـوط بـه                  ،قانون) 3(ماده  » شش«تبصره  

و « :دارد  مـی   در ادامه چنین مقـرر     .نماید  می صالحیت دادرسی دادگاه کیفری استان تعییت تکلیف      
در سایر جرایم مطابق قانون دسدگی و اقدام بـه          ) رئیس یا دادرس علی البدل      (

  ».صدور رأی خواهد نمود
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» سایر جرایم   « در اینکه جرایم مربوط به صالحیت دادرسی دادگاه عمومی بخش مشمول عبارت             
 لذا در جرایم دیگری که غیر از جرایم مربوط به صالحیت رسـیدگی دادگـاه                . مشکلی نیست  ،است

ترتیبـی عمـل     دادگاه عمومی بخش به همـان        ،کیفری استان بوده و در زمره جرایم عمومی است        
البته ممکن است بـه ذهـن برسـد کـه در     . کرد  میخواهد نمود که قبل از احیای نهاد دادسرا عمل  

این گونه جرایم نیز رئیس یا دادرس دادگاه بخش حسب مورد باید پـس از کیفـر خواسـت صـادر                     
سـازگار نیـست و حتـی       ) 3(ماده  » شش«نماید ؛اما باید گفت این موضوع با صراحت ذیل تبصره           

قبل از احیای دادگاههای عمومی و انقالب نیز این گونه بود که دادگاههای حقوقی دو مـستقل در             
 بدون کیفر خواست رسیدگی را ادامه داده و مبـادرت بـه صـدور               ،غیر جرایم مربوط به کیفری یک     

  .نمودند  میرأی
ت کـه بـدون      این اس  ،باشد  می آنچه مهم در رسیدگی به جرایم دسده دوم در دادگاه عمومی بخش           

 رسـیدگی بـر     ،قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمـومی و انقـالب         ) 3(لحاظ بندهای ماده    
 اگـر دادرس    ، بـه عنـوان مثـال      .اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری صورت خواهد گرفـت         

 .دادگاه بخش قرار بازداشت موقت صادر کند نیازمند موافقت رئیس حوزه قضایی بخش خواهد بود              
 و اگر متهم به قرار مذکور اعتراض کند رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مربوط              )7(

 مهلت بازبینی قرار بازداشت صادره همان مهلـت یـک مـاه             ،به عمل خواهد آمد و در صورت تأیید       
مـاده  » ط«این مطلب با دقت در بنـد    . قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود     ) 33(مذکور در ماده    

آید ؛ زیرا در این بند صریحا بیان گردیده است اگر در مهلتهای دو و چهـار                   می  به دست  ،قانون) 3(
که کلمه دادسرا حاکی اسـت دو مـاه و          .. .ماه پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده باشد         
تجـویز   یه دادگاه بخـش کـه بـه    ،باشد  میچهار ماه فقط برای قرارهای بازداشت صادره در دادسرا  

 مهلـت یـک مـاه       ،بنابراین  . کند  می کما فی السابق به پرونده رسیدگی       ) 3(ماده  » 6«ذیل تبصره   
 جـرایم غیـر مربـوط بـه کیفـری           در(برای ابقاء یا فک قرارهای بازداشت موقت در دادگاه بخـش            

همچنان پابرجاست و مرجع رسیدگی به اعتراض متهم نـسبت بـه قـرار بازداشـت در ایـن                 ) استان
    .تجدید نظر استان است دادگاه ،یم نیزجرا
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  رسیدگی به جرایم دسته سوم 
 در مـورد نحـوه      .منظور از جرایم دسته سوم جرایمی است که دادرسی آنها با دادگاه انقالب اسـت              

در این ارتباط با دو اسـتدالل روبـه   .  ابهام جدی وجود دارد،عمل دادگاه بخش در این گونه جرایم  
 تنها در جـرایم مربـوط بـه    ،قانون ) 3(ماده » 6«اول آن است که صدر تبصره     استالل   .رو هستیم 

صالحیت دادرسی دادگاه کیفری استان به رئیس یا دادرس علی البدل بخش اجازه داده اسـت بـه                  
عنوان جانشین بازپرس رسیدگی تحقیقاتی را انجـام دهـد؛ امـا در جـرایم مربـوط بـه صـالحیت                     

 .اه بخش نه حق دارد تحقیقات آنها را انجام دهد و نه دادرسی آنها را               دادگ ،دادرسی دادگاه انقالب    
زیرا آنچه را که در صالحیت اختصاصی دادگاه انقالب است نمی توان در حوزه قضایی شهرسـتان                 

 رسـیدگی را در     ، هم چنان در صالحیت دادگاه انقـالب دانـست ؛ امـا در حـوزه قـضایی بخـش                     ،
 ،ابراین در مواجه با جرایم مربوط به صالحیت دادرسـی دادگـاه           بن. صالحیت دادگاه عمومی دانست   

  .دادگاه بخش باید کما فی السابق قرار عدم صالحیت صادر کند
علی االطالق اجازه داده است در سایر جرایم        ) 3(ماده  » 6«استدالل دوم آن است که ذیل تبصره        

ش رسیدگی نموده و اقـدام بـه    دادگاه بخ، غیر جرایم مربوط به صالحیت دادرسی کیفری استان         ،
 جرایم مربوط به صـالحیت دادگـاه انقـالب را نیـز شـامل             ، اجازه مذکور  ، بنابراین .صدور رأی نماید  

 مـوارد صـالحیت     ،این استدالل از آن جهت مخدوش است که بدون نص صریح قانونی             . شود می
  دادگاه بخش قراری   در صالحیت  ،دادگاه اختصاصی را آن هم تنها در بعضی از حوزه های قضایی             

  .دهد می
 دادگـاه بخـش بایـد    ،رسد که در جرایم مربـوط بـه دادگـاه انقـالب       میالبته این فکر نیز به ذهن    

امـا ایـن    . تحقیقات مقدماتی را انجام داده و پرونده را با کیفر خواست به دادگـاه انقـالب بفرسـتد                 
 )3(مـاده   » 6«دن صـدر تبـصره       توسـعه دا   ،ذهنیت قابل اتکا نمی باشد ؛ زیرا پـذیرش ایـن امـر              

رسد استدالل اول از  وجاهت  الزم برخوردار باشد و دادگاه              می  به نظر  . که صحیح نیست   ،باشد می
 قرار عدم صالحیت به اعتبار شایستگی و صالحیت دادگاه انقالب           ،بخش باید در این گونه جرایم       

  .صادر نماید
  نتیجه 

ه حاصل گردید که در حوزه قضایی بخـش در ارتبـاط             این نتیج  ،از مجموع مباحثی که مطرح شد       
در جرایمـی کـه صـالحیت دادرسـی بـا           . شود  می با سه دسته جرایم ذکر شده به سه طریق عمل         

 تحقیقـات مقـدماتی توسـط جانـشین         ،دادگاه کیفری استان است با رعایت استثنائاتی که ذکر شد         
 مرحلـه قـانونی بـرای انجـام امـر          شود و پرونده بـا طـی        می بازپرس در حوزه قضایی بخش انجام     

 دادگاه عمومی بخش کمـا      ،در جرایم دسته دوم   . شود  می دادرسی به دادگاه کیفری استان فرستاده     
دهد و در     می فی السابق بر اساس آیین دادرسی کیفری رسیدگی را از ابتدا تا خاتمه دادرسی انجام              

ستگی و صالحیت دادگاه انقالب صـادر    جرایم دسته سوم نیز باید قرار عدم صالحیت به اعتبار شای          
  .نماید



 ١٤

  :هاپی نوشت
  :قانون اصالح تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب) 4(تبصره ماده  -1

رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یـا حـبس ابـد اسـت و                           «
شود، در دادگاه کیفری استان بـه عمـل           می حوی که در مواد بعدی ذکر     همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به ن        

  »...خواهد آمد
   :آیین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب) 17(ماده -2
 بـه عهـده     ،تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفی استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است               «

 پرونده را نـزد دادسـتان شهرسـتان حـوزه قـضایی             ،باشد که پس از صدور قرار نهایی          می س علی البدل دادگاه   رئیس یا دادر  
  ».نماید تا عنداللزوم تا تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال نماید  میمربوط ارسال

  :قالبقانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان) 3(قانون » و«بند -3
 دادسـتان   ،در جرایمی که در صاحیت دادگاه کیفری استان نیست          . باشد  می تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس      «

  »...باشد  مینیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر
  :بقانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقال) 3(ماده » الف« ذیل بند -4
  ». وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد،در حوزه قضایی بخش ...«
  :قانون آیین دادرسی دادگاهههای عمومی و انقالب در امور کیفری) 23( ماده -5

 مقام قـضایی محـل مکلـف اسـت        ،در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صالحیت مقام قضایی محل خارج است                « 
مات الزم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جـرم الزم بدانـد بـه عمـل                          کلیه اقدا 

  .آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعا به مقام قضایی صالح افالم نماید
 منحصرا آثار و     ضمن اعالم مراتب   ،باشد  می  در مورد اشخاصی که دسیدگی به جرایم در صالحیت دادگاههای مرکز           –تبصره  

  ».دالیل جرم جمع آوری و بالفاصله به مرکز ارسال خواهد گردید
  :قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب) 4( تبصره ماده -6
 ، نمایندگان مجلـس شـورای اسـالمی   ، شورای نگهبان،رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ... «

 ، دارندگان پایـه قـضایی   ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، سفرا ،ؤسای سه قوه معاونان و مشاوران ر، آنهاوزراء و معاونین 
 فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر و مدیران کل اطالعات استانها در                    ،استانداران  

  ». استثناء مواردی که در صالحیت سایر مراجع قضایی استباشد به  میصالحیت دادگاه کیفری استان تهران
قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأییـد            « :قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب      ) 33( ماده   -7

 دت ده روز   ظـرف مـ    ،رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان            می رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی      
در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضفیت مـتهم روشـن           . رسیدگی دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود        . باشد می

  .شود و چنان چه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را الزم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود
قضایی صادر شود و یا محل فاقـد رئـیس حـوزه قـضایی و معـاون       در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه    –تبصره  

  .باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد
در صورتی که دادگاه تجدید نظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده بـه منظـور اخـذ                         

  ».گردد  مینده قرار اعادهتأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کن



 ١٥

  نگاه کاربردی به حقوق اسالم
  »توبه بعد از اقرار در سرقت مستوجب حد«

   حسین رجایی :تحقیق از
  :مقدمه

شـود؛    مـی  جایگاه خاصی دارد و در حقوق جزای اسالم آثاری بر آن مترتب،توبه در شریعت اسالم   
 عقوبت و کیفـر را از حتمیـت اجـرا    ،ز موجب سقوط مجازات است و در مواردی نی   ،مثال در مواردی  

 در این تحقیق به بررسی یکـی از مـوارد   .دهد  می و حاکم)1 ( اختیار عفو را به دست امام  ،تنزل داده 
در سـقوط  ای   آیـا چنـین توبـه   .پـردازیم  ، مـی  یعنی توبه بعد از اقرار در سرقت مستوجب حـد     ،توبه

  ؟مام و حاکم مؤثر است یا خیرمجازات یا در تنزل اجرای آنی از حتمیت به تخییر ا
قایل به لـزوم حـد و شـماری         ای    در این مسئله بنی فقهای امامیه اختالف نظری وجود دارد ؛ عده           

در این نوشتار  در دو مبحـث جداگانـه  ابتـدا بـه               . قایل به تخییر امام و حاکم و جواز عفو شده اند          
جـواز عفـو و   نها و سپس به بررسی نظریه  و نقد و بررسی ادله آ،بیان نظر قایلین به عدم جواز عفو     

  .ادله آنها خواهیم پرداخت



 ١٦

   عدم جواز عفو :مبحث اول
   قایلین به عدم جواز عفو–الف 

قان کـان قـد اقـر     ( :نویسد  میبن ادریس از جمله کسانی است که قایل به عدم جواز عفو شده و          ا
ام تجز لالمام و الحاکم العفـو عنـه         علی نفسه مرتین عند الحاکم ثم تاب بعد القرار وجب القطع و             

  )2 ( ).بحال النه تعطیل لحدود اهللا و خلف لکتابه و اوامره سبحانه
کـشف  « فاضـل هنـدی در       ،)4 (»ارشـاد االذهـان     «و  )3 (»قواعد االحکام   «همچنین عالمه حلی در   

 امام  ،)7 (»جواهر الکالم   «  محمد حسن جفی در      ،)6 (»مختصر النافع   «  محقق حلی در     ،)5 (»الرموز  
 )9 (»فقه الحدود و التعزیرات     «  آیت اهللا موسوی اردبیل یدر       ،)8 (»تحریر الوسیله   « در  ) ره  (خمینی  

و در جرایم دیگری که غیر از جرایم مربوط به صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان بـوده و در                   
نمـود کـه قبـل از        دادگاه عمومی بخش به همان ترتیبی عمل خواهـد           ،زمره جرایم عمومی است   
 ایـن قـول را      )10 (»تفصیل الـشریعه    « کرد آبت اهللا فاضل لنکرانی در         می احیای نهاد دادسرا عمل   

اختیار نموده اند و برای اثبات مدعای خویش به دالیلی استناد نموده انـد کـه بـه مهمتـرین آنهـا                      
  .کنیم  میاشاره
   ادله قول به عدم جواز عفو-ب
 ( :فرمایـد   مـی  از سـوره مائـده اسـت کـه      38 آیه   ،که به آن استناد شده     از جمله آیاتب     : قرآن -1

  .دست های زن و مرد سارق را قطع نمایید) والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما 
 صـدق ) الـسارقه   (یـا   ) السارق  (شود و عنوان      می  جرم ثابت  ،هر گاه شخصی به سرقت اقرار نماید      

در پـی آن خواهـد      ) قطع یـد    ( حکم   ، با تحقق موضوع   ،داردنماید و از آنجا که آیه فوق اطالق          می
 کـه   )11 ()والحافظون لحدود اهللا    ( این دسته از فقهاء همچنین به آیاتی از قرآن نیر آیه شریفه              ،آمد  

  . عفو سارق تعطیل حد الهی است:گویند  می استناد نموده و،تأکید بر حفظ حدود الهی دارند 
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 عمومـات و اطالقـات قرآنـی قابـل تخـصیص هـستند و               ، گفت   توان  می در جواب استدالل فوق   
  مخـصص ایـن عمومـات   ،روایات معتبری که بر تخییر امام بین عفو و اجرای حـد داللـت دارنـد             

 اطالق حکم قطع را مقید به       ،؛ همان طوری که روایات مبین حرز و نصاب در حد سرقت             باشند می
  .ده را از حرز برداشته باشد مال به حد نصاب رسی،نمایند که سارق  میموردی

   : ورایات استناد شده دو گونه اند: روایات-2
اقرار العقـالء   «  مانند عمومات و اطالقات حجیت اقرا از قبیل روایت مشهور نبوی             :عمومات) 1-2

  .شوند  می نیز،که شامل اقراز که توبه در پی آن باشد )12 (»علی انفسهم جائز 
 ایـن عمومـات نیـز قابـل تخـصیص بـوده و روایـات                ،گوییم    می یاتدر پاسخ استدالل به این روا     

 از  ، به طریق صـحیح      ، به عنوان مثال محمد ابن مسلم        :دیگری این عمومات را تخصیص زده اند      
کنم مگر    می هر کس به موجب حدی اقرار نماید نسبت به او حد را اجرا             ( :کند  می امام صادق نقل  

 حد رجم در موردش     ،توجب رجم اقرار و سپس انکار نماید         پس کسی که به جرم مس      ،در حد رجم    
  )13 (.)اعمال نمی گردد

ند اشـاره نمـود      استناد نموده ا   ،توان به روایاتی که قایلین به جواز عفو در بحث فعلی              می همچنین
  .د آمدکه در جای خود خواه

 جرم مستوجب حـد   درباره مردی که به   ) ع( امام صادق    ، بنابر صحیحه حلبی     :روایات خاص  ) 2-2
هر گاه کسی نزد امام به سرقت اقرار نمایـد و سـپس انکـار     «: فرمود ،اقرار و سپس آن را انکار کرد      

  )14 (».شود  میکند دستش قطع
به سند صحیح از محمد بن مسلم نقل کـرده          » تهذیب  «در کتاب   ) ره  (این روایت را شیخ طوسی      

و بعـضی دیگـر دو       دو را یک روایت دانـسته         این ،»وسائل الشیعه   «  لذا بعضی مثل صاحب      .است
در پاسخ استدالل به این روایات گفته شده است که این روایات مربـوط بـه                  )15.(.روایت دانسته اند  

  . اما بحث ما در توبه بعد از اقرار است،انکار بعد از اقرار است
   جواز عفو :مبحث دوم

  قایلین به جواز عفو-الف
فان کان قد اقر علی نفسه ثم تـاب بعـد            « :گوید  می  مسئله شده و    شیخ طوسی در نهایه متعرض    

 همچنین عالمـه    )16 (»ه الحد علیه حسب مایراه اردع فی الحال         او اقام االقرار جاز لالمام العفو عنه      
 در  )20 (ابـی الـصالح حلبـی     ، )19 (»غنیـه « ابـن زهـره در       ، )18 (»مختلـف « و   )17 (»تبصره  «حلی در   

  مبانی « آبت اهللا خوئی در )22 (»الجامع للشرایع« و )21 (»نزهه الناظر« حلی در  ابت سعید،» کافی«



 ١٨

 این قـول    )24 (»اسس الحدود و التعزیرات     «  و آیت اهللا میرزا جواد تبریزی در         )23 (»تکمله المنهاج   
  . را اختیار کرده اند

تالف نظـر دارنـد ؛ بـه         اما از جهـاتی اخـ      ، گرچه در اصل جواز متفق القول هستند         ،فقهای مذکور   
 تخییـر  ،داند و آیت اهللا میرزا جواد تبریزی   می تخییر را مختص امام،عنوان مثال الوالصالح حلبی   

 هر جا حدی با اقرار شخص ثابـت         ، بلکه به طور مطلق      ،امام یا حاکم را مقید به توبه نکرده است          
  .داند  می امام یا حاکم را در اجرای حد یا عفو از آن مخیر،شده باشد 

   ادله قول به جواز عفو-ب
  :پردازیم  میطرفداران این قول نیز به دالیل مختلفی استناد نموده اند که به مهمترین آنها

  : اولویت-1
 بنابراین  .نماید  می  ساقط ، عذاب اخروی را که به مراتب از عذاب دنیوی شدیدتر است             ،توبه  ) 1-1
کند؛ زیرا توبه سبب مجازات یعنی گنـاه را           می هم ساقط را  » مجازا«به طریق اولی عذاب دنیوی       ،

  )25(.رود  مینیز از بین) مجازات( مسبب ،نماید و با رفتن سبب  میمحو
  :جواب استدالل

 نـه   ،کند    می  عقاب اخروی را ساقط    ،بینه ثابت شده باشد     توبه در ارتداد و مواردی که جرم با         : اوالً
  )جواب نقضی (کیفر دنیوی را 
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  .  نه تخییر حاکم بین عفو و اجرای مجازا، سقوط مجازات است ، مقتضای استدالل :ثانیاً
شـود، امـا در کیفـر         مـی   قیاس مع الفارق است ؛ زیرا در عقاب اخروی کفر و فسق مالحظـه              :ثالثاً

تـوان بـه جنبـه بازدارنـدگی          مـی  گیرد کـه از جملـه       می دنیایی مصالح اجتماعی نیز مورد نظر قرار      
 سراغ جـرم و     ، سایر افراد جامعه نیز متنبه شده        ،چه این که با اجرای مجازات       . ه کرد مجازات اشار 

  )26(.معصیت نمی روند
 پس عقاب و مجازات گناه سبک تـر         ،اندازد  می توبه مجازات گناه بزرگ تر را از حتمیت اجرا        ) 2-1
  )27 (.دهد  می مجازات سرقت را به طریق اولی از حتمیت تنزل،

 مجـازات رجـم در جـرم زناسـت کـه فقهـای        ، مراد از مجازت اشد یا گناه بزرگتر         ،رسد  می به نظر 
  .دانند  میؤثر توبه بعد از اقرار به موجب آن را در تخییر امام و حاکم م،امامیه باالتفاق 

   :این استدالل نیز به دو دلیل مخدوش است
 ، بنـابراین  . سـرقت  موضوع یکی زناسـت و موضـوع دیگـری   . موضوع دو حکم متفاوت است :اوالً

اسـت و   ) رجـم (قیاس یکی به دیگری قیاس مع الفارق است و از طرفـی مجـازات یکـی کـشتن                   
  .کنند  میدیگری قطع دست ؛ و فقها در حد قتل احتیاط بیشتری

شود ؛ امـا مجـازات     می مواردی هست که مجازات اشد ساقط ، بنابر نظر بیشتر فقیهان امامیه       :ثانیاً
 حـد رجـم را      ، در جـرم مـستوجب رجـم         ، به عنوان مثال انکار بعد از اقرار       .خفیف ساقط نمی شود   

 با این که حد جلد نسبت به حد رجم خفیفتر اسـت             –کند؛ اما در جرم مستوجب حد جلد          می ساقط
  )  28 (. مجازات شالق را ساقط نمی کند–

   : عبارتند از، بعضی از روایات که طرفداران این قول به آن استناد نموده اند : روایات-2
 طبق نقل  یکـی از خانـدانم جـوانی نـزد امیـر               :فرمود) ع( امام صادق    :معتبره طلحه بن زید   ) 1-2

 و  ،بینم که جوانی      می تور را  « :امیرالمؤمنین فرمودند . المؤمنین آمد و به ارتکاب سرقت اقرار نمود       
  آیا چیزی از قـرآن     .)به خاطر جوان بودن شایسته بخشش هستی        ( اشکالی در بخشیدن تو نیست      

  )29 ( ». دست تو را به خاطر سوره بقره بخشیدم: امام فرمودند. سوره بقره، بله : جواب داد؟خونی می
 لکن بزرگـانی چـون آیـت اهللا خـویی و            ،روایت گرچه از جهت سند مورد اشکال قرار گرفته است           

 گرچه ممکن   ،لت مشکلی ندارد    روایت از جهت دال   . معتبر دانسته اند  آیت اهللا فاضل لنکرانی آن را       
 چنانچه در اقرار مجرد از توبه       ، بنابراین   . اقرار مجرد از توبه است     ،است گفته شود که مورد روایت       

شویم ؛ اما اگر در اقرار        می  در اقرار همراه توبه به طریق اولی قایل به تخییر          ،قایل به تخییر شویم     
چنانچه خیلی از   . ه مورد بحث نیز اولویتی نخواهد بود       نسبت ب  ،مجرد از توبه قایل به تخییر نشوی        

  . در اقرار مجرد از توبه نپذیرفته اند،بزرگان تخییر را 
بعـضی از  .  تخییر در اقرار مجرد از توبه جـایز باشـد         ،به نظر میرسد با توجه به معتبره بودن روایت          
  )30 (.فقهای معاصر به این مطلب تصریح نموده اند

مردی نزد امیرالمؤمنین آمد     « :فرمود) ع(امام باقر یا امام صادق      : عبداهللا برق ی  مرسله ابی   ) 2-2
 .خـوانم   می سوره بقره را، بلی : گفت؟خوانی  می چیزی از قرآن: امام فرمود،و به سرقت اقرار نمود    

 آیا حـدی    : اشعث در مقام اعتراض به امام گفت       . دست تو را به سوره بقره بخشیدم       :حضرت فرمود 
در مورد جرمی بینه    اگر  ! ؟دانی  می  تو از حکم خدا چه     : امام فرمود  ؟کنید  می حدود الهی را تعطیل   از  
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 اگـر   ، امام مخیر اسـت      ،اقامه شود امام حق عفو ندارد ؛ ولی اگر فردی علیه خودش اقراری نماید               
  )31 (».نماید  میرا اجراکند و اگر بخواهد حد قطع   میبخواهد عفو

ر جواز عفو درصورت ثبوت سرقت با اقرار روشن است ؛ اما از جهت سند گرچه                داللت این روایت ب   
 اما خود صاحب وسائل معتقد اسـت ایـن          ،به صورت مرسله آمده است    » وسائل الشیعه   «روایت در   

روایت تز جمله قضایای امیر المؤمنیت است که صدوق در مشیخه کتابش سند معتبـری بـه ایـن                   
روایتی نظیر این روایت به صورت مسند از طریق شـیخ نقـل             (:ویسدن  می وی همچنین . قضایا دارد 
  . )شده است

 البتـه اگـر     ) 32 (.عنوان معتبره طلحه نقل کرده اند      این روایت را تحت      ،لذا بعضی از فقهای معاصر      
 باز هـم عمـل مـشهور جـابر     ،حدیث را معتبره هم ندانیم و روایت طلحه غیر از روایت برقی باشد        

   .ضعف آن است
در حدود الهی فیر از امام کسی حق         « :فرمود) ع( امام باقر    :صحیحه ضریس کناسی  ) 3-2

عفو ندارد ؛ اما در حدودی که متعلق به حق الناس است دیگـران نیـز حـق عفـو               
  )33 (». دارند

 مورد بینه را نیز شامل است ؛ لکن با ضـمیمه نمـودن روایـت قبلـی و روایـات      ،اطالق این رواین  
 اطالق این روایـت مقیـد       ،در مورد ثبوت جرم با بینه تصریح به وجوب اجرای حد دارند           دیگری که   

  .مانند  می اما اقرار و توبه بعد از اقرار تحت اطالق باقی.شود  میبه غیر مورد بینه
  :نتیجه

   ،رسد؛ زیرا   می وجیه تر به نظر– جواز عفو در توبه بعد از اقرار –قول دوم 
 اطالق بعضی از آیات و روایات اسـت کـه گفتـیم بـا روایـات      ،ین به عدم جواز دلیل اول قایل : اوالً

دلیل دیگر آنها روایات خاصی است که در مـورد رجـوع از             . خاص مقید به غیر مورد بحث شده اند       
  . نه توبه بعد از اقرار،اقرار وارد شده است 

 امـا روایـت معتبـره طلحـه از          ،گرچه بعضی از دالیل قایلین به جواز عفو قابل خدشه اسـت             : ثانیاً
 در حا لی که اکثر فقهایی کـه قایـل بـه تخییـر               ،جهت سند خوب است و تنها اشکالش این است          

. اما از هیچ روایتی چنین تقییدی اسـتفاده نمـی شـود   .  آن را مقید به مورد توبه نموده اند،شده اند  
به مقـر شـرط جـواز عفـو دانـسته            تو ،در هیچ روایتی     (:فرماید  می  در بحث حد زنا    ،صاحب جواهر   

  )34 (. ) کافی برای تقیید باشد،نشده است و شاید اتفاق فقها بر این تقیید 
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البته بعضی از فقها وجود چنین اتفاقی را مورد تردید قرار داده و قول به اعتبار توبه را قول مـشهور      
ا مقید به توبه نمـوده اسـت        مشهور جواز عفو ر    « :نویسد  می محقق خویی در این رابطه    . دانسته اند 

اگر اجماعی در ایـن رابطـه باشـد حرفـی نیـست لکـن چنـین                 . لکن دلیل این تقیید معلوم نیست     
اجماعی وجود ندارد و مقتضای روایاتی که داللت بر جواز عفو امام داشتند اعم از توبه مقر و عـدم                    

  )35 ( ».آن است
مشهور عفو امام را مقید بـه صـورت توبـه            « :گوید  می یکی دیگر از فقای مفاصر نیز در این رابطه        

نموده اند لکن این تقیید وجهی ندارد مخصوصا وقتی که عفو از مجـازات موجـب توبـه و اصـالح            
گرچه ایشان این سخنان را در بحث مربـوط بـه حـد زنـا آورده انـد لکـن در                      )36 (»...مرتکب گردد 

 بنـابراین اگـر اجمـاعی       .ید به توبه نیـست    مانحن فیه نیز صادق است ؛ زیرا دلیل اطالق دارد و مق           
 باز هم مورد بحث ما کـه توبـه بعـد از             ،وجود داشته باشد که مورد اقرار مجرد از توبه را خارج کند           

  . مشمول اطالق روایت خواهد بود و امام یا حاکم حق عفو خواهند داشت،اقرار است 
  :نکته

 لفـظ   ،ت فقها وارد شده است ؛ اما در روایات          در کلما .. .و» حاکم   « ،»امام  «تعابیر مختلفی چون    
 یعنی امام حق عفو یا اجرای حد را دارد و لذا بعضی از فقها چـون ابوالـصالح                   .امام ذکر شده است   

حلبی تخییر را مختص امام دانسته اند و بعضی دیگر حق عفو را حتی برای قاضـی ثابـت دانـسته                     
 نایب امـام و حـاکم اسـالمی نیـز         معصوم است یا شامل     آیا مراد از امام در روایات مذکور امام         . اند
  ؟ قاضی محکمه است یا ولی امر، و آیا مراد از حاکم؟شود می

  لفظ امام در این روایات به معنی امام معصوم نیست و شامل حاکم اسالمی نیز               :گوییم  می در پاسخ 
ز جملـه آیـت اهللا   ظاهر کلمات بسیاری از فقها و تصریح برخی دیگر نیـز همـین اسـت؛ ا          . شود می

 ظاهرا معنی امام در این ابواب معنای عامی است که شامل هر حاکمی             « :گوید  می مکارم شیرازی 
  ...شود می

  )37 (». روایات این باب است،امام به معنی حاکم مسلمین یا قاضی مبسوط الید است و شاهد بر مطلب 
   یکی دیگر از فقهای معاصر )38 (.نماید  میصاحب جواهر نیز متعرض مسئله شده و نظیه فوق را تقویت
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بـه نقـل صـدوق و        مانند ذیل روایت طلحـه       – یا به صراحت     ،در رروایات عفو     « :کند  می چنین استدالل 
 کـه او نیـز ول       ، و یا بر حسب مورد در همه آنها آمده که امیرالمؤمنین بزهکار را بخـشید                 –روایت تحف   

اما این احتمال که این حـق امـام         . ادن مطلب به قاضی وجهی ندارد     یامر بود، فراتر رفتن از او و سرایت د        
امـام  «باشد، خالف ظاهر واژه       می  یه از آن روی که ولی امر است        ،از آن روی که معصوم است     » معصوم  

 بویژه آن که ناقل     ،در روایات است که ظاهرش همان معنای لغوی و عرفی است و نه خصوص معصوم              » 
  )39 (. سنی مذهب است،ن زیداین حدیث مانند طلحه ب

  :پیشنهاد
  :  به نحو ذیل اصالح گردد)40 (قانون مجازات اسالمی) 200(شود تبصره ماده   میپیشنهاد

حد سرقت در صورتی که با بینه یا علم قاضی ثابت شده باشد با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز                      «
تواند از ولـی      می  قاضی ،مجرم پس از اقرار توبه نماید     نیست ؛ اما در صورتی که با اقرار ثابت شده باشد و             

  ».امر تقاضای عفو نماید
  :ضمیمه

  :آوریم  می قسمتی از نظرات موافقان و مخالفان جواز عفو و تخییر حاکم را،در پایان تحقیق
  : قایلین به جواز عفو–الف 

 العفو عنه او اقامه الحـد علیـه         حاز لالمام فان کان قد اقر علی نفسه ثم تاب بعد االقرار           «: شیخ طوسی  -1
  100 ص 23 سلسله الینابیع الفقهیه ج :به نقل از. نهایه» حسب ما یراه اردع فی الحال 

تبـصره  » لو تاب قبل البینه سقط الحد ال بعدها و لـو تـاب بعـد االقـرار تخیـر االمـام                     « :مه حلی  عال -2
  .171 ص 40 سلسله الینابیع الفقهیه ج :المتعلمین به نقل از

و «:فرمایـد   مـی "سـرائر  " بعد از بیان قول به جواز در     ، نیر این قول را اختیار نموده        "مختلف  "عالمه در   
 ص ،9 ح ،مختلـف   » . ان التوبه تسقط تحتم اعظم الـذنبین فتـسقط تحـتم اضـعفهما             : لنا ،المعتمد االول   

226.  
ن مخیراً بین قطعـه و العفوعنـه و لـیس           کا) ولی االمر   ( فان تاب بعد ما ارتفع خبره الیه         « : ابن زهره  -3

  .207 ص ، 23 ج ، سلسله الینابیع الفقهیه : به نقل از،غنیه النزوع » لغیره فی ذلک خیار 
 فاالمام خاصه مخیر بین قطعه و العفو عنـه و ال خیـار              ، و ان تاب بعد ما رفع الیه          «:ابوالصالح الحلبی -4

  226 ص ، 9 ج ،ختلف  م: به نقل از،الکافی فی الفقه  » .لغیره
من اقر علی نفسه بالسرقه عند االمام مره ثانیه فی االقرار ال یتحتم علیـه القطـع    « : ابن سعید الحلی -5 

 ، 40 ج ، سلسله الینابیع الفقهیه: به نقل از،نزهه الناظر » .بل االمام مخیر فیه ان شاء عفی و ان شاء  قطع     
   .155ص 

و ان اقر بالسرقه ثم تاب فله قطعه و له  « : نیز این قول را برگزیده است      " الجامع للشرایع    "وی در کتاب    
  .561 ص ،الجامع الشرایع » .العفو و ان تاب قبل قیام البینه علیه لم تقطع
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 و امـا اذا ثبـت بـاالقرار         ،یسقط الحد بالتوبه قبل ثبوته و ال اثر لها بعد ثبوته بالبینه              « :ت اهللا خویی   آی -6
مبانی تکمله المنهاج   » نعم لالمام حینئذ العفو     .. . و االظهر عدم السقوط    ،ا اشکال و خالف     ففی سقوطه به  

  .309 ص ، 1 ج ،
و لکن ال یخفی ان للحاکم العفـو فـی جمیـع الحـدود اذا کـان ثبـوت                    « :ت اهللا شیخ جواد تبریزی     آی -7

  .302 ص ،اسس الحدود و التعزیرات  » .االرتکاب باالقرار
در صورتی که ندامت در محکمه قاضی باشد تأثیر ندارد مگر در اقـرار کـه                 « :ارم شیرازی  آیت اهللا مک   -8

  .1236 جواب سؤال ، 365 ص ،مجموعه استفتائات » .عفو کندتواند   میقاضی
   : قایلین به عدم جواز عفو–ب 

 الحد و الالغرم  او رجع بعد المرتین لم یسقط– علی رأی –و لو تاب بعد االقرار مرتین      « : عالمه حلی  -1
 40 ج   ، سلـسله الینـابیع الفقهیـه        : بـه نقـل از     ،قواعد االحکـام     » .و لو تاب قبل البینه سقط القطع خاصه       

  429ص
و لو رجـع بعـد االقـرار مـرتین لـم       « : این قول را اختیار نموده است" ارشاد االذهان " وی همچنین در   

 ج  ، سلسله الینابیع الفقهیـه      : به نقل از   ،رشاد االذهان   ا»  و لو تاب قبل الثبوت سقط البعده         ،یسقط القطع   
   .187 ص ، 40
فان کان قد اقر عل ینفسه مرتین عند الحاکم ثم تاب بعد االقرار وجـب القطـع و                   « : ابن ادریس حلی   -2

 سـرائر  » .لم تجز لالمام و الحاکم العفو عنه بحال النه تعطیل لحدود اهللا و خالف لکتابه و اوامره سبحانه                 
   .260  ص، 23 ج ، سلسله الینابیع :ل از به نق،
 ، لکن عمل علیها الشیخ فی النهایه و الخالف و تبعه ابوالصالح             ،و ضعف الروایه بین      « : فاضل هندی  -3

 ص  ،کـشع الرمـوز     » . و یظهر من کالمه فی المبسوط انه ال یسقط و هو اشبه و علیه المتـأخر و شـیخنا                  
584.  

 و االشـبه تحـتم      ،ر االمام معها بعد االقرار فی االقامه علی روایـه فیهـا ضـعف               و یتخی « : محقق حلی  -4
  ».الحد

 » . یتخیـر االمـام بـین العفـو و القطـع     :و لو تاب بعد االقرار یتحتم القطع و قیل       « :)ره  (  امام خمینی    -5
   .232 ص ، 2 ج ،تحریر الوسیله 

جـواهر   » .فالمتجـه جینئـذ عـدم الـسقوط     .. .مرتینو لو تاب بعد االقرا عند الحاکم        « : صاحب الجواهر  -6
  .541 ص ، 41 ج ،الکالم 

 » .فالحق فی هذا الفرع هو ما حکی عن ابـن ادریـس مـن تحـتم القطـع                 «  آیت اهللا فاضل لنکرانی      -7 
    .463 ص ، کتاب الحدود ،تفصیل الشریعه 

لی هذا فیتحتم القطع سواء کـان ثبـوت         و ع .. .و اما لو کان الثبوت باالقرار      « : آیت اهللا موسوی اردبیلی    -8
   .748 ص ،فقه الحدود و التعزیرات  » .الحکم بالبینه او باالقرار

  : پی نوشت ها
  ) قم (  مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه :مأخذ

   . در ادامه بحث خواهیم گفت که مراد از امام یا حاکم کیست-1
  .260 ص ، 23 ج ، سلسله الینابیع الفقهیه ،روارید  نقل از علی اصفر م، السرائر ، ابن ادریس حلی -2
   .429 ص ، 40 ج ، سلسله الینابیع الفقهیه -3
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  .187 ص ، همان -4
   .584 ص ، کشف الرموز -5
   .370 ص ، 23 ج ، سلسله الینابیع الفقهیه -6
  .541 ص ، 41 ج ، جواهر الکالم -7
   .232 ص ، 2 ج ، تحریر الوسیله -8
   .748 ص ، التعزیرات  فقه الحدود و-9

   .463 ص ، کتاب الحدود ، تفصیل الشریعه -10
   .112 آیه ، سوره توبه -11
  .2 حدیث ، 133 ص ، 3 باب ، کتاب االقرار ، 16 ج ، وسائل الشیعه -12
   .3 حدیث ، از ابواب مقدمات حدود 12 باب ، 18 ج  ، وسائل الشیعه -13
 اذا اقر علی  نفیه عند االمام انه سرق ثم جحد قطعت یـده               : فقال ،سه ثم جحد بعد     فی رجل اقر عل نف    (  عن ابی عبداهللا   -14

   .1 حدیث ، از ابواب مقدمات حدود 12 باب ، 19 ج ،وسائل الشیعه  ) .و ان رغم انفه
   .459 ص ، کتاب الحدود ، ه تفصیل الشریع، فاضل لنکرانی محمد : ک، ر-15
   .100 ص ، 23 ج ، سلسله الینابیع الفقهیه -16
   .171 ص ، 40 ج ، همان -17
   .226 ص ، 9 ج ، مختلف الشیعه -18
   .207 ص ، 23 ح ، سلسله الینابیع الفقهیه -19
   .226 ص ، 9 ح ، الکافی فی الفقه به نقل از مختلف -20
   .155 ص ، 40 ج ، سلسله الینابیع الفقهیه -21
   .561 ص ، الحامع للشرایع -22
   .309 ص ، 1 ج ،نهاج  مبانی تکمله الم-23
   .302 ص ، اسس الحدود التعزیرات -24
   .178 ص ، کتاب الحدود ، انوار الفهاهه ، ناصر ، مکارم شیرازی ، 463 ص ، پیشین ، محمد ، فاضل لنکرانی -25
  . همان-26
   .226 ص ، 9 ج ، مختلف الشیعه .)لنا ان التوبه تسقط تحتم اعظم الذنبین فتسقط تحتم اضعفهما (-27
   .72 ص ، اسس الحدود و التعزیرات ، میرزا جواد ، تبریزی : ک، ر-28
فقال له علـی انـی اراک شـابا    «  قال ، حدثنی بعض اهلی ان شابا اتی امیر المؤمنین فاقر عنده بالسرقه       :قال«  عن جعفر  -29

لـسوره البقـره قـال و انمـا منعـه ان      قد وقبـت یـدک   : فقال، سوره بقره ، نعم : قال؟الیأس بهبتک فهل تقرأ شیئا من القرآن 
  .5 حدیث ، باب سوم از ابواب حد السرقه ، 18ج،وسائل الشیعه  ».یقصعه النه لم یقم علیه بینه

  .73 ص ، همان ، میرزا جواد ، تبریزی -30
 قـد  :فقـال لـه   . جاء رجل الی امیرالمؤمنین فاقر بالسرقه:قال« ابی عبداهللا البرقی عن بعض اصحابه عن بعض الصادقین           -31

و ما یدریک مـا هـذا؟ اذا قامـت البینـه فلـیس      : فقال؟ اتعطل جدا من حدود اهللا : فقال االشعث  : قال .وهبت یدک لسوره البقره   
 از ابـواب  18 ج ،وسـائل الـشیعه   ». و اذا اقر الرجل علی نفسه فذاک الی االمام ؛ ان شاء عفا و ان شـاء قطـع        ،لالمام ان یعفو    
  .3 حدیث ،مقدمات حدود 

  .72 ص ، میرزا جواد پیشین ، تبریزی :ک، ر-32
 فاما ما کان من حق الناس فی حد فالباس بـان یعفـی              ، ال یعفی عن الحدود التی هللا دون االمام          :قال«  عن ابی جعفر     -33

  .1 حدیث ،وسایل الشیعه همان » .عنه دون االمام
  .294 ص ، 41 ج ، جواهر الکالم -34
  .177 ص ، 1 ج ،مبانی تکمله المنهاج -35
  .73 ص ، میرزا جواد پیشین ، تبریزی -36
   .184 ص ، کتاب الحدود ، انوار الفقاهه -37
  .294 ص ، 41 ج ، جواهر الکالم -38
  .64 ص ، شماره هفتم ، سال دوم ، فقه اهل بیت ، سید محمود ،قاشمی شاهرودی -39
 با توبه ساقط نمـی شـود و عفـو سـارق جـایز               ،ز ثبوت جرم    حد سرقت بعد ا    « :قانون مجازات اسالم  ) 200(تبصره ماده   -40

  ».نیست
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پیشنهادهای اصالحی کمیسیون آیین دادرسی 
  مدنی در خصوص استرداد دعوا و دادخواست

  به کوشش آقای قهرمان صالحی
  :مقدمه

 حاصل تبادل افکار اساتید محترم در نشست        ،گذرد    می آنچه در این مقاله از نظر خوانندگان گرامی       
انگیزه و هدف از تشکیل     . باشد  می ای کمیسیون آیین دادرسی مدنی معاونت آموزش قوه قضاییه        ه

 اجمال و سکوت قـانون      ، ابهام   ، کنکاش علمی و راهیابی در موارد نقص         ،جلسات بحث و مشاوره     
 پیشنهادات کمیسیون مذکور در     ،آید    می آنچه در پی  . و کوششی برای تعالی قوه قضاییه بوده است       

  . تتباط با استرداد دعوا و دادخواست است البته اهمیت و آثار این مهم برای اهل فن پوشیده نیسار
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توجه به اتخاذ تصمیم شایسته در سرنوشت پرونده برای محاکم و همچنین اصحاب دعوا متضمن                
 با دید کلـی اصـالحی پـس از بررسـی مـواد قـانونی                ،در نوشتار حاضر    . آثار و فواید فراوانی است    

 ،موجود پیشنهاداتی اعالم گردیده که جهت مطالعه همکاران معزز قضایی و عالقمنـدان محتـرم                
بدیهی است نظرات اسـاتید محتـرم در اصـالح سـایر            . گردد  می همچنین حفظ حقوق عامه تقدیم    

  .باشد  می دادرسی مدنی قابل بهره گیری در کمیسیون آیین ،موارد 
  خواست در قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم و جایگاه استرداد دعوا و داد

 که این امر در قـانون آیـین دادرسـی           ، ترک و صرف نظر کردن است        ،استرداد به معنای اعراض     
 زمانی که خواهان پس از ابالغ اخطار رفـع  )1 ( .مدنی به صورت ضمنی و صریح مطرح گشته است  

 بـه صـورت ضـمنی        در واقـع   ، نقض دادخواسـت را در مهلـت مقـرر برطـرف نمـی سـازد               ،نقص  
  وزمانی که خواهان با دعوت قبلی دادگاه در جلسه دادرسـی             ) 2(. دارد  می دادخواست خود را مسترد   

قانون جدید ) 95( بر طبق ماده     ، در حالی که دادگاه احتیاج به توضیحات وی دارد         ،شرکت نمی کند  
 خواهان صراحتا با تقـدیم      در مواقعی . گردد  می  دادخواست صادر   قرار ابطال  )3 (،آیین دادرسی مدنی    

دارد کـه    مـی  دادخواست و یا دعوای خود را حسب مورد مسترد،الیحه و یا اعالم در جلسه دادگاه      
   . تکلیف را مشخص نموده است)4 (،قانون جدید ) 107(ماده 

  مقاطع استرداد دعوا و دادخواست
 ن قـدیم آیـین دادرسـی مـدنی        قانو) 5 ) (298 و   123( در واقع جایگزین مواد      ، ج   ،ق  ) 107(ماده  
اما مزیت این ماده نسبت به مواد قانون سابق این است که مقاطع استرداد و نوع رأیـی را         . باشد می

 مشخص نموده و تردید قاضـی در صـدور نـوع رأی را برطـرف سـاخته                  ،نماید  می که دادگه صادر  
  )6 (.است
 و رأیی که دادگـاه بایـستی صـادر           مقاطع استرداد  ، به صورت روشن     ،ج.ق) 107( ماده   "الف"بند  

  . نماید را مشخص نموده است و هیچ گونه ابهامی ندارد
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هم شامل قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی و هم شامل اعالم            ) تا الولین جلسه دادرسی     (مقطع  
. باشـد   مـی  شفاهی و یا تقدیم الیحه استردادقبل از شروع دفاعیات خوانده در جلسه اول دادرسـی              

  .باشد  میؤید این امر م)7 ( اداره حقوقی قوه قضاییه16/12/1373- 18161/7شورتی شماره نظر م
 امـا دارای ابهامـاتی      ،باشـد   مـی  هر چند مبین مقصود قانونگذار    ) 107( ماده   "ب و ج    "اما بندهای   

 ایـن مـاده بـه       "ج  "و منصرف بودن بنـد      ) 107( با توجه به تفکیک مقاطع استرداد در ماده          .است
 بایستی عبارت   "ج" پس از ختم مذاکرات و پیش بینی رضایت خوانده در قسمت اول بند               ،داداستر

 را حمل بر قبل از ختم مذاکرات اصـحاب  "ب "ذکر شده در بند ) مادامی که دادرسی تمام نشده   (
  .گردد  میبرطرف) 107( ماده " ب "دعوا نماییم که در این صورت ابهام بند 

  : باشد  می دارای دو ابهام)107( ماده "ج"اما بند 
گـردد یـا فقـط        مـی   به کل بند باز    ، مشخص نشده قرار سقوط دعوای ذکر شده در پایان بند            :اوال

   .قسمت دوم آن
در مـوردی کـه خوانـده راضـی بـه           (  سکوت قانونگذار در تکلیف دادگه در قـسمت اول بنـد             :ثانیا

باشد که قرار سقوط دعوا را به هـر          ای می   هبه گون ) 107( مده   "ج"سیاق تحریر بند    ) استرداد باشد   
) یا خواهان از دعوای خود بکلی صرف نظ کند        (دهد؛ چون بعد از عبارت        می دو قسمت بند سرایت   

  . سپس آورده شده در این صورت دادگاه قرار سقوط  دعوا صادر خواهد کرد،نقطه گذاشته شده 
 متفاوت است؛ چـون در جـایی        "ج"ر بند    ماهیت دو نوع استرداد پیش بینی شده د        ،از طرف دیگر    

.  حق اقامه دعوای دوباره را ساقط نمی نمایـد         ،پذیرد    می که استرداد دعوا با رضایت خوانده صورت      
 حق اقامه دوباره دعوا را از خـود         ،دهد  می اما در موردی که خواهان به کلی از دعوای خود انصراف          

 قـرار رد    ، در صـورت اول      ،بنابرلین  . باشد می ساقط نموده و قرار صادر شده در حکم بی حقی وی          
 بدین صـورت    "ج"گردد و پیشنهاد اصالح بند        می  قرار  سقوط دعوا صادر     ،دعوا و در صورت دوم      

  .شود  میداده
  :پیشنهادی) 107( ماده "ج"بند 

 در مواردی ممکن است که یا خوانـده راضـی           ، پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا        ، استرداد دعوا   
 و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند ؛ کـه در صـورت اول قـرار رد دعـوا و در                        باشد

  .صورت دوم قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد
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 این است که استرداد دعوا پـس از خـتم   ، باید خاطر نشان ساخت "ج"اما نکته دیگری که در بند     
ی با ختم دادرسـی نباشـد؛ چـون در          کرات در صورتی امکان پذیر است که ختم مذاکرات مساو         مذا

 هرجند ، پرونده معد صدور رأی بوده و امکان استرداد دعوا وجود ندارد         ،این صورت با ختم دادرسی      
اما .  زیرا که درست است که اقامه دعوا حق خواهان است          ،به صورت صرف نظر کلی از دعوا باشد         

پـس از خـتم     .  تمـام نـشده باشـد      سکان دعوا تا زمانی در دست اوست که مذاکرات طرفین دعـوا           
سـازد و در صـورت خـتم دادرسـی بـه علـی                می  اعالم رضایت خوانده استرداد را میسر      ،مذاکرات  

. ( رعایت نظم عمومی امکان استرداد دعوا هر چند به صورت صرف نظر کلی از دعوا وجـود نـدارد     
ایـن  . آیـد   مـی ود نوعی رابطه حقوقی دادرسـی بـین اصـحاب دعـوا بـه وجـ        ،با تقدیم دادخواست    

 تا مقـاطعی حـق اسـترداد        ،شود خواهان منحصرا        می  رابطه حقوقی است که موجب     ،خصوصیت  
 از جملـه همـین رابطـه        ، عـالوه بـر ایـن        ) ج  ق 107 ماده   "الف  "بند  .(دادخواست را داشته باشد   

بنـد ب   (نمایـد     مـی   از استرداد دعوا ممنوع    ،حقوقی است که خواهان را پس از تمام شده دادرسی           
 از سوی مقنن است که موجب شده استرداد دعوا پس           ،و باالخره شناسایی رابطه مزبور      ) 107ماده  

. از ختم مذاکرات طرفین منحصرا با رضایت خوانده امکان پذیر گردد و چنانچـه رضـایت او نباشـد       
منـصرف   مکلف است از دعوای خود به کلـی   ، چنانچه اصرار در استرداد دعوا داشته باشد       ،خواهان  

  )8 () 107 ماده "ج"بند.(شده و به قرار سقوط دعوا تن در دهد
  خسارات ناشی از استرداد دعوا

 کـه جبـران خـسارت مـدعی علیـه را در             ،قانون قدیم آیین دادرسی مـدنی       ) 298(بر خالف ماده    
 ایـن  ، در ایـن مـورد سـاکت اسـت     ،ج. ق) 107( مـاده  ،صورت استرداد عوا پیش بینی نموده بود       

 بلکه با توجه به اصول کلـی        ،ت به هیچ وجه جبران خسارت مدعی علیه را منتفی نمی سازد             سکو
 بـه  ، در واقع خواهان با استرداد دادخواست و یـا دعـوای خـود   ،مسئولیت مدنی و به این اعتبار که    

 پی رابطه سببیت بـین اسـترداد و         ،زمان اعتراف نموده است     «  حداقل در آ   ،ناروا بودن دعوای خود   
 اما صرف  استرداد مساوی با ورود خسارت نیست؛ خوانـده بـا   .رود ضرر به نوعی قابل احراز است      و

 حکـم بـر جبـران       ،و دادگاه با رسـیدگی بـه ضـرر و زیـان آن              دادن دادخواست و مطالبه خسارت      
  .خسارت وارده را صادر خواهد نمود
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  : ها نوشت پی
 شـماره   ، جلـد دوم     ، 1378 چاپ اول    ، انتشارات مجد  ، مدنی و بازرگانی      آیین دادرسی  ، مرحوم دکتر احمد     ، متین دفتری    -1

446  
  . دانشگاه تهران، 3 جزوه آیین دادرسی مدنی ، مرحوم دکتر جواد ، واحدی -2
در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در حلبه تعیین شـده  ... «: م. د. آ .ج. ق) 95( ماده   -3

حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد همچنـین در صـورتی کـه بـا دعـوت قبلـی هـیچ یـک از           
  ».اصحاب دعوا حاضر نشود و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد

  : گیرد  می به ترتیب زیر صورت،دخواست اد دعوا و دااسترد« : م. د. آ. ج. ق) 107( ماده -4
 در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواسـت را  ،تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند           می  خواهان –الف  
  .کند  میخادر
ه قرار رد دعـوا را      تواند  مادامی که دادرسی تمام نشده است دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگا                  می  خواهان –ب  

  .کند  میصادر
 در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای               ، استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا        -ج

  .در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد. خود به کلی صرف نظر کند
 مدیر دفتـر مکلـف اسـت فـورا          ، مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را مستر کند        چنانچه در « : م. د. آ. ق. ق) 123( ماده   -5

  ».کند  می دادخواست را ابطال،پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی 
خود را استرداد کند    تواند دادخواست     می مادامی که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی        « : م. د. آ. ق. ق) 298(ماده  

شود استرداد دعوا در دادرسی هـای عـادی           می در این صورت به درخواست مدعی علیه به تأدیه خسارت مدعی علیه محکوم            
پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که مـدعی علیـه راضـی باشـد و یـا                            

  ». کند که در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوا را خواهد دادمدعی از دعوای خود به کلی صرف نظر
  . دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 3 جزوه آیین دادرسی مدنی ، شمس دکتر عبد اهللا -6
رسد چنانچه خواهان در ضمن جلسه اول دادرسی و قبل از اینکه دادگاه وارد رسیدگی بـه ماهیـت دعـوا شـود                 می  به نظر  -7

باید قرار ابطال دادخواست صادر گردد و حتی        ) 107( ماده   "الف"ود را مسترد نماید در این صوررت به اعتبار بند           دادخواست خ 
اگر جلسه اول دادرسی به علت نقص ابالغ با حضور طرفین تشکیل نگردد و وقت دادرسی برای جلسه بعـدی دادگـاه تعیـین     

 چرا کـه اولـین      .ورت دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید       شود و قبل از این جلسه دادخواست مسترد شود در این ص           
  .است که موجبات رسیدگی فراهم باشدای  جلسه دادرسی جلسه

  .111 ص ، 188 شماره ، 1381 سال ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات میزان ، آیین دادرسی مدنی ، دکتر عبداهللا ، شمس -8
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
   صاحب مکاشفات و کرامات ، فقیه عالی مقام ،عارف کامل : زا

  آیت اهللا سید علی آقا قاضی تبریزی 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  . هشیار باشید که به ماه های حرام وارد شده ایم،خداوند متعال شما را برای طاعتش موفق نماید ! برادران عزیزم 
 بر ما؛ قبل هر چیز بر ما و اجب و الزم اسـت کـه توبـه نمـاییم بـا                      پس چه بزرگ است تمام نعمتهای باری تعالی       

  . سپس از گناهان کبیره و صغیره به قدر توان دوری نماییم،ژه شرایط الزم و نمازهای وی
کنم به اینکه نمازهایتان را در بهترین و با فضیلت ترین اوقات آنها بجا بیاورید و آن نمازهـا    می شما را سفارش   -1

 ، رکعت و اگر مشغله های دنیایی نگذاشت آنها را به جای آورید              44 ، رکعت است ؛ پس اگر نتوانستید        51، با نوافل 
  . ] هشت رکعت هنگام زوال است،نماز اهل انابه و توبه .[ را بخوانید)1 (حداقل نماز اوابین

خواهـد بـه      مـی   است که   و تعجب از کسی    ، پس هیچ چاره و گریزی برای مؤمنین از آن نیست            ، اما نماز شب     -2
کمال دست یابد ولی برای نماز شب قیام نمی کند و ما نشنیدیم که احدی بتواند به آن مقامات دست یابد مگر بـه           

  .وسیله نماز شد
  .  پس آن نوشیدنی و شراب مؤمنان اس، بر شما باد به قرائت قرآن کریم در شب با صدای زیبا و غم انگیز -3
 مرتبـه  500 از )2 (م به وردهای معمول که در دسترس هر یک از شماست ؛ و سجده معهـوده  بر شما باد به التزا -4

  .تا هزار باد
 و رفتن به مساجد معظمه در حد امکـان و           ، در هر روز     – برای کسی که مجاور آنهاست       – زیارت مشهد اعظم     -5

  ! همانا مؤمن در مسجد مانند ماهی در آب است ،همین طور سایر مساجد 
آیـد    می همانا آن از ذکر کبیر به شمار، تسبیح فاطمه زهرا سالم اهللا علیها ترک نشود ،بعد از نمازهای واجب      و   -6

  .و حداقل در هر مجلسی یک دوره ذکر شود
 دعا برای فرج حضرت حجت صلوات اهللا علیه در قنوت نماز وتر             ، از آن چیزها که بسیار الزم و با اهمیت است            -7

  .روز و در همه دعاها بلکه در هر ،است 
  . مقصودم همان زیارت جامعه معروف است، قرائت زیارت جامعه در هر روز جمعه -8
  . تالوت قرآن کمتر از یک جزء نباشد-9

 چـرا کـه آنهـا بـرادران شـما در پیمـودن راه و رفیـق در                   ، زیاد به زیارت و دیدار برادران نیک سیرت برویـد            -10
  .مشکالت هستند

  . و به زیارت قبرها در شب نروید– یک روز در میان –ا در روز  زیارت قبره-11
 و قلوبهم فی الالهـوت      ، فطوبی لرجال أبدانهم فی الناسوت     ،ما لنا و للدنیا قد غرتنا و شغلتنا و استهوتنا و لیست لنا            (
 کـه فریبمـان داده و بـه         ما را چه با دنیا    .) [ أقول ما سمعون و استغفر اهللا     .   و الکثرون عددا   ، أولئک األقاون عددا     ،

 و خوشا به حال مردانی که بدنهایشان در         ، در حالی که از آن ما نییت         ،خود مشغول ساخته و بر ما چیره شده است          
و [آنجه کـه شـنیدید   . اینانند که تعدادشان اندک ولی مقامشان بس بلند است      . ناسوت و دلهایشان در الهوت است     

  .]طلبیم  میشگوییم و از خدا آمرز  می]خواندید 
   هق1357پایان جمادی الثاینه 

  :ها پی نوشت
   نافله نماز ظهر-1
   ذکر یونسیه-2
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  نقش نگارش در انشای رأی
سردبیر مجله حقـوقی دادگـستری و دادیـار دیـوان علـی             (محمد رضا خسروی    

  )کشور
  )قسمت چهارم (

                          فصاحت و بالغت 
کنـد کـه      مـی  واری سخن توجه میشود و گوینده و نویسنده تـالش          به است  ،بخش فصاحت   اگر در   

 در مقولـه بالغـت      ،چهره گفتار و نوشتار را به واژه های گزیده و عبارتهای سخته و پختـه بیارایـد                
سخنی رساست و نوشـته یـی رسـاننده         . آید  می بحث رویارویی گوینده و نویسنده با مخاطب پیش       

بـا در نظـر گـرفتن       . یرش شنونده و خواننده هماهنگ باشـد      است که با جایگاه و دانش و درجه پذ        
 قاضی باید تالش کند که در نوشتن دستور هـای اداری و در              ،گیرد    می هنرهایی که از بالغت مایه    

  :انشای رأی و نیز در صدور قرار به نکته های زیر توجه کند
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 توانـایی او را  بـر        ،نـی    مطلب باید در خور فهم و درک خواننده و یا مخاطب نوشته شـود؛  یع                -1
  طبعـا وقتـی بـرای پاسـگاه انتظـامی دسـتوری صـادر              ، با این زمینه     ،دریافت پیام در نظر  بگیرد       

 تفاوت خواهد   ،دهید    می  نوع جمله ها و واژه ها با وقتی که به یک همکار قضایی نیابت              ،کنید   می
 و تعابیر و قواعد حقـوقی سـود   توان و باید از اصطالحات  می ضمن این که   ، در رأی دادگاه     .داشت
 مصافا به این کـه دسـتورها و احکـام قـضایی در              . لیکن در همه حال کار را نباید پیچیده کرد         ،برد

 پس باید با در نظر گرفتن شأن عمـومی          ،واقع با مخاطبان عمومی و غالبا ناهمگون سر و کار دارد          
وش گذاشتن بر جهل خویش حتـی از        مردم عادت کرده اند که برای سرپ      . و ادراک عامه قلم بزنید    

 جامعه ما از قبل عدم درک بسیاری از مطالـب و            ،بنابراین  . پرسیدن و توضیح خواستن طفره بروند     
 جـسورانه بـر     ،شاید نخستین کسی که بـا فروشکـستن خـویش           .  زیانهای فراوانی دیده اند    ،متون

ـ         ،دشواری این رابطه تاخت      ستی بـه آن دبیـر کـه نثـر          یعقوب لیث صفاری بود که بـدون رودربای
 : یا به آن شاعر که واژه های دیریـاب را برگزیـده بـود هـی زد کـه                   ،منشیانه و متکلفی نوشته بود    

کنم که در نوشته      می  باز هم یادآوری   ،بنابراین  !؟چیزی را که من اندر نیابم چرا باید گفتن        
  .ظر بگیریدهای خود همواره میزان درک و سواد و دانش و خرد خواننده را هم در ن

ایجاز مخـل و    گویند نوشته ها باید به زیور اعتدال و میانه روی آراسته باشد؛ یعنی که از                  می -2
پیام و پیغامی دارد و نیویسنده در انتقال این پیام بایـد بـه             ای    هر نوشته .  به دور باشد   اطناب ممل 

اخالل در فهم خواننده را      موجب   ،عمل کند که نه با کوتاهی نوشته و تلگرافی نوشتن آن            ای    گونه
و مـن دوبـاره در      .  خاطر وی را ملول سازد     ،فراهم کند و نه با طوالنی نوشتن و کش دادن مطلب            

افـزایم کـه از وانمـودن مقـصود و توضـیح دادن         مـی  روشن شدن معنا و مفهوم آن اصطالح ادبی       
  و بسط گویی و شرح واظب باشید که گرفتار دراز نویسی و پرممطلب دریغ نکنید و در همان حال 
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 چه دستور قضایی و  ،چه پیام اداری    ای     یادتان باشد که در هر نوشته      ،بی مورد نشوید و به هر حال      
 کـه تفـریط در       افراط در فشرده نویسی و ایجاز همان اندازه نازیباسـت          ،چه متن داستانی و علمی      
  .گسترش مطلب واطناب

تواند از نظر آمـادگی روحـی و روانـی و از             می  مخاطب نوشته های شما و هر نویسنده دیگری        -3
 در حـاالت و آنـات    ،دهید  می دیدگاه دانایی و درک و دانش و هم از لحاظ درجه پذیرش پیامی که             

 ، نصست به دوحیه و آمادگی شنونده برای نیوشیدن سـخن            ،گویید    می اگر سخن . گوناگومی باشد 
الزم است پیش بینی کنید کـه خواننـده در کـدام             ،کنید    می را آغاز ای    نظری بیندازید و اگر نوشته    

 پیام شما را دریافت خواهد کرد و آن گا ه به طوری سخن بگویید و به طرزی                  ،وضعیت و موقعیت    
به مقتضای حـال و      ،بنویسید که سخن بر جانش بنشیند و نوشته در آغوش قبولش جای گیرد            

که حکم محکمه و دستور قضایی از       صد البته من نیز آگاهم      .  نوشتنی یعنی همین   مقام مخاطب 
 اما اندیشیدن   ،نقوله امر و نهی است و برای خوش آمدن و خوش نیامدن مخاطب نوشته نمی شود               

 منافاتی با آمریت این نوع نوشـته        ،از پایگاه ادبی رأی و قرار       . به وضع و حال او باری به هر جهت        
  . ها نخواهد داشت

توان اضافه کرد که این هر        می ،مورد فصاحت و بالغت     اکنون برای فراهم جیدن دامن مطلب در        
 شـیوایی سـخن     ،؛ یعنـی    یابند  می دو در کنار هم است که نمایش و جلوه بدیعی و ادبی خود را باز              

  بالغت هنگامی کارساز   ،شخص فصیح وقت مطلوب است که درجه قبول هم بیابد و از آن سوی               
برای نمودن هماهنگی ایـن  . داشته باشدای  هم بهره افتد که گوینده و نویسنده بلیغ از فصاحت          می
   راندنش بر گروه خواب آلودگان و خمیازه ،توان گفت که سخن اگرچه پرشور و فصیح باشد  میدو
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  . همان اندازه زیان دارد که جماعت مشتاقی را با اباطیل بی سرو ته سرگرم کردن،کشان
گفته شده است کـه هنـر بالغـت هـم در کـالم               ،در تقسیم بندی بالغت از دیدگاه معانی و بیان          

شود و هم در متکلم و این یعنی که بالغت با واژه و کلمـه ربطـی پیـدا نمـی کنـد؛ امـا                           می ظاهر
 و مقـصود از حـال امـری         ،بالغت در کالم همچنان که گفتیم برابری آن است با مقتضای حـال              

احت ؛ یعنی فـصاحت کـالم و        است که سبب تکلم شده است بر وجهی خاص و البته همراه با فص             
شود و مفرد     می گفته اند بالغت بر وصول و انتها مبتنی است و فقط  کالم و متکلم بودن توصیف                

 متفاوت و مشکل اسـت ؛ زیـرا حـاالت و مقامـات              ،اما ادراک مقتضای حال     . را بدان وصف نکنند   
. است و مقامی ایجـاز  مقامی موجب اطناب ،متفاوت است و هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد         

به سخن جامع تر کـالم      . مقامی مقتضی ذکر است و مقامی حذف و نقایت حد بالغت اعجاز باشد            
بلیغ ضمن رعایت شأن مخاطب باید از ضعف تألیف هم خالی باشد و با انـسجام هـر چـه تمـامتر                      

غ توانا شود و از      سخنور به تألیف کالم بلی     ،است که بدان  ای    بالغت متکلم ملکه  . ایراد و انشاء شود   
  . فصیح نیز هست و باید باشد،یاد نباید برد که متکلم بلیغ 

  ...ادامه دارد
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  نظارت انتظامی در نظام قضائی ایران
  )قسمت چهارم                                                             (

  ) دادگاه عالی انتظامی قضات عضو اصلی(                                   احمد کریم زاده 
   اسناد–                                                          فصل ششم 

  14/12/1374-218رأی شماره 
چون احـدی از خواننـدگان بـا ارسـال تـصویر            . دعوای خواهان صدور حکم خلع ید غاصبانه است       

بایـست طبـق     می،خواهان خریده ) مورث(ر مدعی شده که زمین مورد دعوا را از پد       ای    مبایعه نامه 
را در جلسه دادرسـی حاضـر       ) مستندخود( اصل مبایعه نامه     ،قانون آیین دادرسی مدنی     ) 146(ماده  
  .نماید
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 تـصمیم   ، در صـورت احـراز صـحت آن          ،بایست با ارائه مبایعه نامه به  خواهان           می دادرس دادگاه 
 صدور قـرار ارجـاع امـر بـه          ،و سقم مستند مزبور      قبل از رسیدگی به صحت       ،مقتضی اتخاذ نماید  

  .کارشناس بر خالف قانون بوده است
اقدامات بعدی دادرس دادگاه از جهت عدم تعییـت مـدت کارشناسـی و جهـات دیگـر منـدرج در                     

گرچـه ارجـاع امـر بـه      (.قانون آیین دادرسـی مـدنی بـوده     ) 449(و  ) 444( برخالف مواد    ،گزارش  
  .)یح نبوده استکارشناس در این مورد صح

امـضای متعـاملین و مـورد گـواهی       بـا  22/4/1351) سند عادی مـورخ     ( اینکه   دفاع وی مبنی بر   
 مضافا اینکـه مبیـع   ،از معتمدین از جمله برادر مورث خواهان بوده و بیع قانونا محقق شده   ای    عده

ل از ارائه مبایعه نامه     قب) باشد و بالطبع مالکیت آنان محرز بوده        می سالها در ید و تصرف خواندگان     
 بر خالف موازین شرعی و قـانونی        ،باشد؛ زیرا صدور حکم قبل از محاکمه          می به خواهان بی وجه   
  .بوده و تخلف است

   اطاله رسیدگی –فصل هفتم 
  5/4/1365-66رأی شماره 

  ولی ،گرچه قاضی مشتکی عنه اظهار داشته که تعیین وقت برای مطالعه پرونده مفصل الزم یوده                
 5با توجه به اینکه دوبار برای خواندن پرونده و اتخاذ تصمیم دستور تعیین وقت داده که در نتیجه                   

   . اقدام رئیس دادگاه به نحو فوق تخلف است،ماه جریان پرونده معوق مانده 
  9/2/1368-18رأی شماره 

ملکـی   تقاضای تعدیل نسبت بـه سـهم خـود از اجـاره بهـای کارخانـه                  ،چون درخواست خواهان    
مورثش بوده و مستند او پرونده استنادی بوده که قبال حکم قطعی به اجـاره بهـا علیـه خوانـده از                      

 رسیدگی مجدد به مالکیت خواهان و اطاله رسیدگی و صدور قرار رفـع              ،دادگاه حقوقی صادر شده     
  بر خالف ضوابط قانون آیین دادرسی مـدنی        ،نقص و سپس در دادخواست از طرف دادرس دادگاه          

 نسبت بـه    ،بوده و تخلف است و نامبرده مکلف بود با توجه به میزان مالکیت خواهان در مرد دعوا                  
  .دادخواست تعدیل اجاره بها حکم صادر نماید



 ٣٧

  3/6/1372-89رأی شماره 
 بدون دستور قضایی    ، پرونده را مدت های طوالنی و به دفعات          ،نظر به اینکه قاضی مشتکی عنه       

  .ب تخلف شده است مرتک،معوق گذاشته 
  13/9/1372-252رأی شماره 

 نـامبرده   ،آید و رئیس شعبه دادگاه حقوقی هـم اقـرار کـرده               می به طوری که از گزارش تخلف بر      
شش فقره پرونده را بیش از دو سال نزد خود نگه داشته و با اینکه از سمت ریاست دادگـاه مزبـور                      

های مذکور خود داری کـرده تـا اینکـه بـاالخره در      با وجود این از تحویل پرونده ،هم تغییر یافته    
این عمل بـر    .  سه پرونده دیگر را تحویل داده است       1/9/71 سه پرونده و در تاریخ       19/8/71تاریخ  

 ) 152 و   134(خالف مقررات آیین دادرسی مدنی بوده و حداقل تخلف از مضمون و محتوای مواد               
  .باشد  میقانون آیین دادرسی مدنی

  30/4/1373-73رای شماره 
 چون قبل از دسـتور تعیـین        ،با مالحظه تصویر صورتجلسه دادگاه که دادرس دادگاه ارسال داشته           

دستور تعیین وقت را نمی توان اهمـال و مـسامحه            تصمیم دادگاه را دادرس امضاء       ،وقت به دفتر    
سیدگی خارج شده   اما در مورد اینکه پرونده یک سال بدون دستور مانده و ظاهرا از نوبت ر              . دانست

 ایـن عـدم توجـه حـداقل         ، چون رسیدگی به پرونده از طرف رئیس دادگاه به دادرس ارجاع شده              ،
  .مسامحه و اهمال تلقی و تخلف نامبرده مسلم است

  12/10/1368-34رأی شماره 
 رئیس دادگاه مدنی خاص کـه       ،قانون آیین دادرسی مدنی      ) 134 و   129 تا   127(ت به مواد     عنای اب

 4 پس از انقضای حـدود       ،عاوی مطروحه بین زوجین و تعهد زوج بر ترک اعتیادش در دادگاه             در د 
 هیچگونه اقدامی در جهت ختم قضیه نکـرده   ، سال از اعتیاد زوج      10سال از طرح دعاوی و حدود       

  . مرتکب تخلف شده است،جز تجدید جلسات بی مورد و خالف قانون 
  29/8/1375 – 172رأی شماره 

 دفاع رئیس دادگاه حقوقی که ادامه رسیدگی را به منظور احراز و حـصول سـازش بـین           منصرف از 
   به نظر این دادگاه جون ،طرفین الزم و این امر را ناشی از اعمال نظر قضایی خود دانسته است 



 ٣٨

 ، که به موجب آن خواهان دعوای خـود را کـال مـسترد داشـته                4/9/70بعد از تقدیم الیحه مورخ      
نبوده که متکی به نظر قضایی وی بـوده باشـد و            ای    ه مجاز به ادامه رسیدگی در مسئله      ادیگر دادگ 

  . قرار سقوط دعوا را صادر نماید،قانون آیین دادرسی مدنی ) 298(تکلیف داشته با توجه به ماده 
دستمزد او نیز شـده     ادامه رسیدگی عالوه بر تضییع وقت طرفین باعث تعیین کارشناس و پرداخت             

ر حال اقدامات دادگاه غیر از اطاله رسدگی عنوانی نداشته و تخلف او نسبت به عـدم انخـاذ                   و به ه  
دفاع او کـه موضـوع مـشمول مـرور          . تصمیم به موقع و محاکمه و سرگردانی طرفین مسلم است         
نظامنامـه  ) 7( اما تخلـف وی بـا مـاده          .زمان شده ظع به علت استمرار تعقیب قابل استماع نیست         

  .میباشد) 20 و 14(ت انطباقی نداشته و مشمول مواد تقصیرا ت قضا
   اعاده دادرسی –فصل هشتم 
  11/4/1365 – 72 – 73رأی شماره 

قانون مؤجر و مستاجر به لحاظ      ) 14( ماده   "9"چون حکم تخلیه صادره از دادگاه حقوقی طبق بند          
ذیرفته بدون اینکـه مـورد از        دادگاه که اعاده دادرسی را پ      ،از پرداخت اجاره بها بوده      امتناع مستاجر 

آن هم خـارج از موعـد       . قانون آیین دادرسی مدنی باشد    ) 592(موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده       
  .باشد  میقانون مزبور) 593 و 592( این امر تخلف از مواد ،قانونی 

   17/6/1366- 86رأی شماره 
حکـم تولیـت نـسبت بـه رقبـات          را مبنی بر صدور     ) الف  (چون دادگاه مدنی خاص تقاضای آقای       

رد کرده و رأی مزبور در دادگاه تجدید نظر تأییـد و اداره             ) ب  (موقوفه متنازع فی مابین او و آقای        
 صـدور  ، تولیت نامبرده را تأیید کرده اسـت       ،) ب(تحقیق اوقاف هم با توجه به وقفنامه ارازی آقای          

ض حکم خود بدون رعایت مقررات اعـاده  با نق( از طرف رئیس دادگاه     ) الف  (حکم به تولیت آقای     
 صحیح تبوده و بر خالف موازین شرعی و قانونی بوده و            ،به استناد وقفنامه مؤخر وافقه      ) دادرسی  

  .تخلف است
  14/12/1367-38رأی شماره 

  قانون اعسار مصوب ) 37(تحریر الوسیله و ماده ) 2(جلد  ) 8 و 7 و 6 و 5(با عنایت به مفاد مسئله 



 ٣٩

 رئیس دادگاه تجدید نظر که اعاده دادرسی را خارج از موعد قانونی مـذکور در مـاده                  ، 20/9/1313
قانون آیین دادرسی مـدنی پذیرفتـه و        ) 592(و بدون انطباق با موارد اعاده دادرسی در ماده          ) 593(

 قانون مرقوم رسیدگی نموده و بدون احراز انطبـاق بنـدهای       ) 5 و   8(ادعای جدید را بر خالف مواد       
 از موازین مسلم فقهی و مقـررات قـانونی در تجدیـد             ،سه گانه موارد تجدید نظر و اعاده دادرسی         

  . مرتکب تخلف  شده است،نظر و نقض حکم بدوی تخطی نموده 
  18/9/1375 -197رأی شماره 

دادگاهی است که حکم قطعی را صـادر کـرده       ) در امور حقوقی    ( مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی      
 مرجـع رسـدگی بـا رعایـت         ، به اینکه حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر عینا تأیید شده             نظر. است

 دادگاه مزبور بوده است؛ زیرا دادگاه تالی قاعدتا نمی تواند در مورد رأی دادگاه عالی اظهـار                  ،قانون  
 با   این است که وی    ،رسد  می تنها ایرادی که به عمل دادرس دادگاه حقوقی وارد به نظر          . نظر نماید 

 نمی تواند ماهیتا دادخواست متقاضی اعاده دادرسـی را          ،توسل به عدم صالحیت خود در رسیدگی        
 به عنوان اینکه دادخواسـت      ،که موضوع دعوای جدیدی قرار گرفته و متضمن هزینه دیگری بوده            

 و اصوال صـدور قـرار عـدم صـالحیت و رد دادخواسـت               ،به مرجع قانونی خود تقدیم نشده رد کند       
   ،ان در خصوص مورد صحیح نیست و تخلف نامبرده مسلم استتوأم

   اعتبار اسناد رسمی –فصل نهم 
  26/6/1366-94رأی شماره 

 موضوع اعالم تخلف نـسبت بـه قـضاتی کـه رأی بـر               ،جه به جریان پرونده های اعالم شده        با تو 
دت شـهود    شـها  ، چون عمده دلیل متقاضـیان       ،تصحیح شناسنامه های قضات دادگستری داده اند      

بوده و شهادت باید بر امر واقعی باشد نه امری که محوف به قرائن و شواهد غیـر واقعـی اسـت و                       
قانون مدنی را رعایت    ) شهادت(بایسد شرایط شهادت مذکور در باب دوم کتاب سوم            می قضات امر 

کـب   مرت ،کرده باشند؛ اذا قضا دادگاه عمومی و رئیس دادگستری به احاظ عـدم رعایـت مقـررات                  
  .تخلف شده اند



 ٤٠

  30/9/1367-197رأی شماره 
 ، بر فرض که سند تنظیمی بین طرفین رهـن نبـوده و اجـاره باشـد                ،با توجه به جریان پرونده امر       

 اخذ تـأمین در  ، 1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب شهریور ) 5(چون طبق ماده   
یس دادگاه حقـوقی کـه رعایـت مـاده مزبـور را             قبال قرار توقیف عملیات اجرائی الزامی است و رئ        

  . متخلف است،ننموده 
   8/10/1367-205-207رأی شماره 

رئیس دادگاه حقوقی نسبت به دفتر دادگاه نظارت نداشته و تعیین وقت نزدیکتـر جهـت رسـیدگی                  
ز  همچنین در جلسه دیگر معلوم نیست دادگاه از چه کسانی تشکلیل یافته که ا              ،بدون نظر او بوده     

 خواهان را به پزشکی قـانون معرفـی کـرده و در جلـسه     ،شهود تحقیق شده و جانشین مدیر دفتر        
 به خوانده ابـالغ نـشده و جلـسات    ،بعدی که فوق العاده تشکیل یافته و تعییر خواسته عنوان شده         

زیـرا  . دادرسی اصوال بدون اعاده اخطاریه خونده تشکیل شده و رأی دادگـاه نیـر مخـدوش اسـت                 
شناسنامه خواهان از تاریخ تولـد       رأی به اصالح     ،اه به استناد شهادت شهود و گواهی پزشکی         دادگ

 اعـالم کـرده     1331 خواهان را متولـد      ، در حالی که شهود      ، صادر کرده    6/2/1330 به   7/4/1326
 رئـیس   ، دو روز بعد از ابالغ به خوانده بـه تقاضـای خواهـان               ،و دادنامه که غیابی صادر شده       . اند
  .ادگاه دستور اجرای حکم را صادر نموده که همگی تخلف استد

  7/11/1369-272رأی شماره 
 اقامـه شـده در دادگـاه    1/7/31 بـه  1/4/28ه دعوای تصحیح شناسنامه خواهان از تاریخ تولد  گرچ

  حقوقی شهر 
ومـه   رسیدگی به امر مخت    ،دیگر نیست که نتیجتا رسیدگی به امر مختومه شناسنامه در دادگاه دوم             

-36باشد؛ ولی چون گواهی در سه مورد استناد خوانده حاکی است که خواهان در سال تحـصیلی                  
  که نامبرده در  الزمه صدور رأی بر تصحیح شناسنامه خواهان این است ، مشغول تحصیل بوده 35



 ٤١

 ساله بوده و این برخالف منطق و واقع است و شهادت شهود نیم توانـد مثبـت                  4 ،شروع تحصیل   
 ،لذا عدم توجه دادرس دادگاه به دفاع اداره خوانده و صدور رأی مزبور              .  امر خالف منطق باشد    این

  .برخالف قانون بوده و تخلف است
  25/7/1372-187رآی شماره 

تغییر تاریخ  ،از تاریخ تصویب آن      ) 1367ماده واحده مصوب    (طبق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی       
ی به چنین اختالفات طبق تبـصره ذیـل مـاده واحـده بایـد در                تولد اشخاص ممنوع شده و رسیدگ     

 ورود رئیس دادگاه حقوقی به دعـوای مزبـور و صـدور             .کمیسیون مربوط که ذکر شده به عمل آید       
  . تخلف از ماده واحده مزبور است،قرار ابطال دادخواست 

  13/9/1372 – 251رأی شماره 
   :س کهخالصه دفاع دادرس دادگاه حقوقی دو مستقل این ا

) 208( مواد استنادی دادسرای انتظامی راجع به شرکت دادسرا در دادگاه با توجه بـه مـاده                  -اوال« 
تـصدی او معنـا و مفهـوم نـدارد و و نیـز بـا تـشکیل                  مکرر آیین دادرسی کیفری در دادگاه تحت        

 ،رقـوم   قانون م ) 9(و بیصره ماده    ) 3( و مستفاد از ماده      1368دادگاههای کیفری یک و دو مصوب       
  .هم شرکت مدیر دفتر به عنوان نماینده دادسرا در دادگاه منتفی است

قانون آیین دادرسی کیفری استنادی عالوه بر اینکه در ارتبـاط بـا خـروج                ) 63 و   44( مواد   –ثانیا  
 مستنطق از بی طرفی یا استنکاف از رسیدگی است که صـدور قـرار اناطـه خـود دلیـل رسـیدگی                     

  .صورت نگرفته و خروجی از بی طرفی هم نشده استباشد و استنکافی  می
  :قانون ثبت ) 73 و 70( نسبت به مواد –ثالثا 
 اراضی بایر در    ، مجمع تشخیص مصلحت     25/5/67 به موجب ماده واحده اراضی بایر مصوب         :الف

گیرد و دستورات مؤکـدی نیـز در          می  بالعوض در اختیار دولت قرار     ،صورت اعراض صاحبان آنها     
  . صوص صادر شده استاین خ

   ، 5/4/58طبق ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب :ب



 ٤٢

 زمین بالعـوض  ،در غیر این صورت . ف به اخذ گواهی عمران بوده اند    صاحبان امالک مذکور مکل   
 بـه   ،ری  قـانون اراضـی شـه     ) 12(آید و گواهی عمران هم به استناد مـاده            می به تصرف دولت در   

 کـافی و    ، صرف داشتن سند     ،به مواد یاد شده     عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که با توجه          
مثبت حق و ادفای اشخاص ثالث نبوده بلکه قانون برای دارندگان اسناد شرایطی قایل شـده و در                  

  . اسناد رسمی هم وضع متزلزلی پیدا نموده است،واقع 
شود که قاضی به آنها اعتبار ندهـد ؛ یعنـی             می ر مواردی اعمال   د ،قانون ثبت    ) 73 و   70( مواد   :ج

در صورتی کـه صـدور قـرار اناطـه دلیـل اعـالم بـی                . رسما بر بی اعتباری اسناد مذکور رأی دهد       
ست و حقی هم از کسی تضییع نمیکند و چون بیطرفی درصدور قرار کامال              اعتباری سند رسمی نی   

  .ن را به حساب طرفین گذاشت با امکان اشتباه نباید ا،رعایت شده 
قانون اصـالح مـوادی از قـانون آیـین دادرسـی            ) 219( ماده   "1" نظر به شق     ،به نظر این دادگاه     

) 63(همین قـانون و عنایـت بـه مـاده           ) 224(ت به قسمت اول ماده      ا و التف  1361کیفری مصوب   
قـانون تـشکیل   ) 22(ه  مـاد " 2 و 1"و شقوق   ) 10(قانون آیین دادرسی کیفری و استنباط از ماده         
 و  35(قانون تشکیل دادگاههای عمومی و مـواد        ) 12(دادگاههای کیفری یک و دو و نظر به ماده          

قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و انتقالی که بـه ناقـل صـحیح                    ) 36
 دولت بـه موجـب      قانون ثبت که لغو نشده و     ) 22( مستندا به ماده     ،صورت نپذیرفته قانونی نیست     

شناسد مگر خالف آن ثابت       می  مالک ، کسی را که سند به نام او صادر شده یا ورثه قانونی او               ،آن  
  .شود

و نظر به اینکه به هر حال نسبت به زمینی که سند مالکیت داشته و به اعـالم فـروش آن ادعـای                   
ی رجوع امـر جهـت   جعل شده و رسیدگی به جعل مستلزم رسیدگی دقیق تری است که دادگاه برا          

   حق بود که ادامه رسیدگی را به دادسرا محول کند و با وجود سند ،انجام تحقیقات ضروری 



 ٤٣

 تحصیل  حاصل و بال مجوز است و نظـر بـه   ، صدور قرار اناطه ،مالکیت که دلیل ثبوتی آن است  
  .داند  میمسلم مدافعات وی را مفید و مؤثر در مقام ندانسته و تخلفش را ،سایر امورات قانونی 

  2/11/1373-227رأی شماره 
کـه مقـدم بـر      ) 1/8/67(با توجه به تاریخ دادخواست       « :دفاع دادرس دادگاه حقوقی این است که      

) 46(تاریخ تصویب و اجرای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی بـوده و عنایـت بـه مـاده                     
 و نظر بـه     ،اریخ تقدیم دادخواست دانسته     قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صالحیت دادگاه را ت         

 بـر اقـدامش در      ،اینکه قانون اثر قهقرایی ندارد مگر اینکه این امر صریحا در آن قیـد شـده باشـد                 
  » .  ایرادی نیست30/8/69صدور رأی مورخ 

و قانون مدنی کـه اثـر قـانون را نـسبت بـه آینـده ذکـر نمـوده         ) 4(اعتراضمذکور با توجه به ماده    
  . گردد  میمرقوم وارد است و از این جهت حک برائت مشارالیه صادر و اعالم) 46(ده صراحت ما

 ،) 25/1/51(اما بر اقدام وی و عدم دقت که با وجود صراحت تازیخ صدور شناسنامه مورد اصـالح          
یخ صدور شناسنامه معین کرده     و مؤخر بر تار   ) 1/2/52( استداللی   تاریخ تولد متقاضی را بدون هیچ     

 بنابر آنکه احکام دادگاهها باید قانونا مستدل باشد که مدلل نگردیده         ،این مورد دفاعی ننموده     و در   
  .علی هذا در این خصوص تخلف مشارالیه مسلم است.  اشکال وارد است،

  19/3/1376-64رأی شماره
ب قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قـانون دفـاتر رسـمی مـصو       ) 3(با عنایت به مفاد ماده      

  خارج از نوبت رسیدگی    ، راجع به اینکه دعوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی            ، 1322شهریور  
رئیس دادگاه عموی در صدور دستور تعیین وقت دادرسـی عـادی از تـاریخ آخـرین رفـع                   . شود می

   .مرتکب تخلف شده است،نقص پرونده به مدت شش ماه 
  ...                                                             ادامه دارد                                         

     احمد کریم زاده:تألیف» نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران «  مجلدات چهار گانه کتاب :مأخذ
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  پندهای آموزنده                                                      
  ای بهشت راه ورود از دره

  :رسید و عرض کرد) صلی اهللا علیه و آله (ؤمنی خدمت رسول خدا مرد م
 دیگر نمی توانم    ، حج و جهاد ناتوانم      ، روزه   ، از انجام نماز     ،من پیرمرد سالخورده ام     ! یا رسول اهللا    

  ! به من کلم سودمندی بیامز و وظیفه ام را سبک نما ،از عهده عبادتهایم بر آیم 
 :رسـول خـدا فرمـود     . مرد سه بار تقاضای خود را تکرار نمود       ! دوبار مطلبت را بگو     : حضرت فرمود 

 اینک برای جبران ناتوانیت     .آنچه در اطراف تو از درخت و کلوخ بود بر ضعف و ناتوانی تو گریست              
م سبحان اهللا العظیم و بحمده و الحول و القوه اال باهللا العلی العظـی            (: ده بار بگو   ،بعد از نماز صبح     

  فقـر و ورشگـستگی تجـات       ، خـوره    ، دیـوانگی    ،؛ براستی خداوند به وسیله  آن تـو را ازکـوری             ) 
 مدام بگو   : فرمود ؟ برای آخرت چه   ،این در دنیا است     !  یا رسول اهللا     : پیر مرد عرض کرد    ،بخشد می

مـرا از جانـب     !  خـدایا    :؛ اللهم اهدنی من عندک وافض علی من فضلک و انشر علی من برکاتک             
سپس ! و از رحمت و برکاتت بر من بپراکن       ! و از فضل و احسانت بر من بیفشان         ! ود هدایت نما    خ

 ایـن ذکـر را ادامـه        – که ساله عبادت کرده و اکنون ناتوان اسـت           – اگر این پیرمرد     :پیامبر فرمود 
شـود و از هـر کـدام خواسـت وارد             مـی   در هشت بهشت به روی وی باز       ،دهد و عمدا ترک نکند      

  )1 (.گردد  میبهشت
  پی نوشت شک 
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  کاربرد علم اصول فقه در حقوق
  )قسمت اول (

قاضی محاکم نظامی تهران و مدیر کل آموزش سـازمان قـضایی      ( محمد مصدق   
  )م . ن

  :مقدمه
ز تحت همـین   سالیانی است که عالوه بر حوزه های علمیه در دانشکده های حقوق نی             ،اصول فقه   

علم اصول فقه یکـی از      . شود  می تدریس» مبانی استنباط حقوق اسالمی     « عنوان یا تحت عنوان     
 مشاور  ، وکیل   ،ابزار و اسباب الزم برای استنباط حقوقی است و دانشجوی رشته حقوق که قاضی               

.  باشـد  حقوقی و یا حقوقدان فرد است بدون داشتن این ابزار نمی توانـد اسـتنباط درسـتی داشـته                  
 بـرای   ،آشنایی با این علم که در حقیقت آشنایی با طرق و وسایل استنباط حقوق اسـالمی اسـت                   

آورد کـه بـرای درک و فهمیـدن           مـی   بینش و بصیرت خاصی به وجـود       ، توانایی   ، قدرت   ،قاضی  
  .مسائل حقوقی ضروری است



 ٤٦

  : نویسد  مییکی از اساتید و حقوقدانان در این خصوص
د و قوانین کشوری و همچنین استنباط احکام از آنان باید با علم اصول آشنا بود و                 برای فهم موا  « 

  )1 (».توانست قواعد آن را در موارد لزوم به کار برد
تواند در خـصوص      می  علم اصول یکی از ابزار و وسایلی است که قاضی با استفاده از آن              ،بنابراین  

   :هفتم قانون اساسی آمده استمصادیق و موضوعات حک کند؛ مثال در اصل سی و 
 مگـر اینکـه جـرم او در    ، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمـی شـود             ،اصل  « 

  » .دادگاه صالح ثابت گردد
مفـصل اصـولیون اسـت کـه قرنهـا      جه و حاصل مباحـث   نتی،آمده این اصل که در قانون اساسی    
ن نوشته اند و آن را اثبات کرده اند و حـدود و             های متعددی درباره آ   درباره آن صحبت کرده و کتاب     

 و کسی که بخواهـد ایـن اصـل ر           ،قیود و شرایط و موارد مصادیق استفاده از آن را بیان داشته اند            
یـا مـثال در     .  ناچار است اصل برائت را در علم اصول خوانده باشـد           ،ابفهمدو به درستی به کار بندد     

  : آمده است) در امور مدنی (ای عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاهه) 198(ماده 
 اصل بقای آن است مگر اینکـه خالفـش          ،در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد            « 

  » .ثابت شود
 است که سالیان متمـادی  " استصحاب"این ماده عصاره و چکیده مباحث بسیار مشروح و مبسوط   

توانـد    می یل یا مشاور حقوقی و یا حقوقدان وقتی       اضی یا وک  موضوع بحث اصولیون بوده است و ق      
.  را کـامال خوانـده باشـد   " استـصحاب  " مبحث ،از این ماده استفاده کند که قبال در عمل اصول  

 به اهمیت موصـوع آگـاهی کامـل دارنـد و قطعـا در حـوزه و                  ، همکاران محترم قضایی     ،بنابراین  
از اشتغال در منـصب قـضا بـه جهـت کثـرت             دانشگاه این مسیر را طی کرده اند ولکن چون پس           

 لـذا بـه     ،توانند فرصت یابند تا مروزی به مطالعات گذشـته داشـته باشـند                می  کمتر ،مشغله کاری   
 تصمیم گرفته ایم در هر شماره به صـورت سلـسله            ،پیشنهاد برخی از دوستان و همکاران محترم        

وقی و کاربردی همـراه بـا مـواد قـانونی     وار یک یا چند موضوع اصولی را با استفاده از مثالهای حق         
مربوط بیان کنیم ؛ اما از آنجا که تاکنون در خصوص تطبیق قواعد اصولی بـا مثالهـای حقـوقی و                     

 از همکاران محترم بویژه پیشکسوتان امر قـضا و اسـاتید محتـرم انتظـار                ،کاربردی کمتر کارشده    
  .ی دارند ما را راهنمایی فرمایندشود نظر  میداریم چنانچه در ارتباط با مباحثی که مطرح
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  تعریف اصول فقه : اول
اصول فقه گرچه از دو کلمه اصول و فقه تشکیل شده و هر کدام معنای خاص خود را دارد ولی با                     

که دارد علم شده برای علم خاص و قواعـد مخـصوص کـه در تعریـف آن                  ای    همین حالت اضافه  
   :چنین گفته شده است

  )2 (» قواعد تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الشرعی هو علم یبحث فیه عن« 
کند از قواعدی که نتیجه آن برای استنباط شرعی بـه             می  اصول فقه علمی است که بحث      :ترجمه

آید و شیوه اسـتدالل بـر     مییعنی علم اصول از مبادی و مقدمات علم فقه به حساب. ( رود  می کار
تـوانیم    مـی  ،خواهیم تعریف فوق ر ابا مثالی تطبیق نمـاییم          اگر ب ) سازد  می احکام شرعی را روشن   

شـود و     مـی  بحـث ) کند یا ندب      می آیا صیغه امر افاده وجود    ( مثال در علم اصول از قاعده        :بگوییم
  : نتیجه بحث یکی از دو چیز خواهد بود

ـ  ، صیغه امر داللت بر وجوب ندارد-2.کند  می  صیغه امر داللت بر وجوب     -1  ر نـدب  بلکه داللـت ب
  .کند می
وجوب یـا اسـتحباب نمـاز       ( برای استناد حکم شرعی     ) هر چه که باشد   (  این نتیجه    ،حال  ای    علی

بـه  ) و اذا نودی للصاله من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکراهللا           ( در آیه شریفه    ) جمعه در زمان غیبت     
 بـا   ،باشـد   ) وب  افـاده وجـ   ( هر مجتهدی که نتیجه بحث اصولی اش در این موضوع           . رود  می کار

دهد و کسی که نظرش در آن         می که امر است به وجوب نماز جمعه فتوا       ) فاسعوا  ( استفاده ازکلمه   
  .به استحباب نماز جمعه فتوا خواهد داد] باشد ) افاده ندب (بحث 
  اقسام حکم : دوم

   :آمده است دوقسم است) اصول فقه (حکم شرعی که در تعریف 
یء بما هو فی نفسه فعل من االفعال مـع قطـع النظـر              ان یکون ثابتا للش   هو   ( : الواقعی م الحک -1

حکم واقعی حکمی است که ذاتا برای افعـال مکلفـین ثابـت اسـت بـی آنکـه                   ) شیء آخر   ای    عن
  . مثل ثبوت وجوب برای صلوه،عناوینی مانند علم و جهل در آن مدخلیت داشته باشد



 ٤٨

  .شود  می نامیده" دلیل اجتهادی "الحا دلیلی که داللت بر ثبوت حکم واقعیدارد اصط
  . حکم واقعی ثانوی و حکم واقعی اولی،شود  میحکم واقعی نیز به دو قسمت تقسیم

 حکمی است که برای مکلف با توجه به حاالت مختلف او به اسـتثنای حـالی                 ،حکم واقعی ثانوی    
 حکـم نـسبت بـه       دانیم روزه ماه رمضان واجب است ولـی همـین           می  مثال ،علم و جهل وضع شو    

 حکـم واقعـی ثـانوی       ، که این حکـم      ،مند  می  زنان در بعضی حاالت و پیران تغییر       ، مریض ،مسافر
 حکمی است که بدون     ، و حکم واقعی اولی      )3( .گویند  می نیراست که گاهی به آن حکم اضطراری        
  .توجه به اصول معین وضع شده باشد

لکن به دستور پلـیس بایـد از آن         )  واقعی اولی    حکم( عبور از چراغر قرمز ممنوع است        :مثال دیگر 
  ) حکم واقعی ثانوی(گذشت

  »هو ان یکون ثابتا للشیء بما انه مجهول حکنه الواقعی  « : الحکم الظاهری-2
 برای افعال مکلفـین وضـع       ،حکم ظاهری حکمی است که با مالحظه مجهول بودن حکم واقعی            

 جعل کرده است؛ مانند حکم بـه طهـارت چیـزی            ،شده و شارع آن را هنگام شک و جهل به واقع            
  .که طهارت یا نجاست آن نامعلوم است

  .شود  می نامیده"دلیل فقاهتی "الحا کند اصط  میدلیلی که بر حکم ظاهری داللت
  مباحث علم اصول 

  : شوند  میمباحث اصولی به طور کلی به پنج دسته تقسیم
  :  مباحث الفاظ– الف :سوم

  و ظواهر الفاظی که در طریق استنباط احکـام و اسـتدالل بـر آنهـا بـه کـار                     معانی ،در این بخش    
  .مانند بحث از ظهور صیغه امر در وجوب:گیرد  می مورد بحث قرار،روند می
  : مباحث عقلی–ب 

 در این بخش از احکام کلی عقلی که در طریق اسـتنباط و اسـتدالل بـر احکـام شـرعی بـه کـار                        
  .حث از وجود مالزمه بین وجوب یک چیز و وجوب مقدمه آنشود؛ مانند ب  می بحث،روند می
   : مباحث حجت ها و امارات-ج

شود ؛ مانند اینکه آیا خبـر واحـد حجـت             می  از اعتبار ارزش دلیل ها و امارات بحث        ،دراین بخش   
  ؟ خبر مستفیض حجت است یا نه؟است یا نه

  : مباحث اصول عملی-د
 مجتهد در خصوص مـسائلی کـه بـرای آنهـا دلیـل       راهکاری است پیش روی،مباحث این بخش  
کنـد    می به وظیفه خود عمل، در این صورت مجتهد با استفاده از اصول عملی         .شرعی نیافته است  

  .دهد  میو فتوا
  : مباحث اجتهاد و تقلید–ه 

  البته این مباحث گرچه اوال و . و تقلید بحث میشود از مسائل مربوط به اجتهاد،در این بخش 
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 در  ، ول یبا توجه به لزوم طرح این مباحث در بحث اصول             ،ات مربوط به مسائل اصول نیست       بالذ
  .اکثر کتابهای اصولی به عنوان خاتمه بحث آورده شده است

   حقیقت و مجاز :چهارم
 عبارت است از به کار بردن لفظ در معنایی که برای آن وضع شـده اسـت ماننـد                    :استعمال حقیقی 

   . اراده کره ماه که یکی از اقمار آسمانی استاستعمال کلمه ماه و
 عبارت است از استعمال لفظ در معنایی که لفظ برای آن وفع نشده است ولی به                 :استعمال مجازی 

شود ؛ مثال استعمال کلمه ماه و اراده معشوق کـه مناسـبت     میجهت مناسبتی در آن معنا استعمال     
  . زیبایی است،بین معنای حقیقی و مجازی 

 عنوانی است برای کسی که دوره معینـی از تحـصیالت دانـشگاهی را               " دکتر "ل دیگر ؛ کلمه     مثا
 هرگاه این کلمه نـسبت بـه        ،گذرانیده و پس ازطی وراحلی طبق مقررات این عنوان را احراز نماید           

 حقیقت است ؛ امااگر به دانشجویی که هنوز در طی طریق و نیمـه               ،چنین شخصی به کار برده شو     
  . در این مورد مجاز است،" دکتر"ل است به طور تعارف آمیز بگویندراه تحصی

 آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی و          299مـاده   ( به موجب تعریـف قـانون        "حکم" ،مثال دیگر 
تصمیمی است که در ماهیت دعوا بوه و به طـور کلـی و جزئـی قـاطع                   ) "در امور مدنی    "انقالب  

 پس هرگاه تصمیم دادگاه در دعوا به علت مـرور زمـان   .اختالف باشد؛ این معنای حقیقی آن است      
  . در مورد آن مجاز است"حکم" به کار بردن کلمه ،باشد

  :  عالیم حقیقت و مجاز:پنجم
موضـوع  (متکلم از آن لفـظ معنـای   داند که منظور   میلم لفظی را گفته است و مخاطبگاهی متک 

  . خواهد بود استعمال حقیقی،آن است که در این صورت استعمال ) له
» موضوع لـه  « داند که او معنای   می گاهی متکلم لفظی را گفته است و مخاطب با توجه به قرائن           

  . استعمال مجازی خواهد بود،را اراده نکرده است در این صورت چنین استعمالی 
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لـی شـک   .داند که متکلم چه معنایی را اراده کرده اسـت   میگاهی متکلم لفظی را گفته و مخاطب  
 بایـد بـا توجـه بـه         ،رد که آن معنا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی که در این صورت                دا

.  به نوع استعمالی پی برد    ،عالیم و نشانه هایی که برای استعمال حقیقی و مجازی ذکر شده است              
اصولیون برای تشخیص حقیقت از مجاز مالک هایی در نظر گرفته اند که مهمترین آنها عبارتنـد                 

   :از
  : تبادر–الف 

مثال . تبادر در اصطالح اصولیها عبارت است از اینکه یکی از معانی زودتر از بقیه لفظ فهمیده شود                
 ، معنای آن که عبارت است از یکی از کرات آسـمانی             ، قبل از هر چیزی      ،شود ماه     می وقتی گفته 

  .رسد و این نشانه استعمال حقیقی است  میبه ذهن
   :مل صحت سلب یا صحت ح-ب

لفظ توانیم با مقابله آن      ؟ می اگر در موردی تردید داریم که آیا استعمال لفظ حقیقی است یا مجازی            
با معنا این موضوع ر اتشخیص دهیم ؛ به این صورت که اگر حمل لفظ بر آن معنا صحیح و سلب                     

 "شـیر "مثال نمی دانیم کـه اسـتعمال کلمـه          . گوییم این استعمال مجازی است      می آن باطل باشد  
: کنـیم   مـی   برای این منظور چنین عمـل      ؟ حقیقی است یا مجازی    ،درباره یک مرد قهرمان کشتی      

مأنوس نیست و نقطه مقابـل  ای  بینیم یک چنین قضیه   می ) شیر است    ،آن مرد شجاع    ( گوییم   می
بینیم که شیر بر مرد شـجاع صـحت           می پس) شجاع شیر نیست    آن مرد   (  یعنی   ،آن درست است  

 حقیقت نیست   "مرد شجاع   " در   "شیر  " استعمال لفظ    ،در نتیجه   . د و صحت سلب دارد    حمل ندار 
  )4(.بلکه مجاز است

 ،مثـل هیـأت هـای رسـیدگی بـه تخلفـات اداری              ( گاهی به مراجع رسـیدگی اداری        ،مثال دیگر   
) داین مراجع دادگاهنیـستن    (:تون گفت   می  اما .)دادگاه  (شود  می گفته..) .کمیسیون های انضباطی و   

 : مجازی هستند ؛ ولی به محاکم دادگستری نمـی تـوان گفـت             ،سپس هرگاه آنها را دادگاه بنامیم       
  )5 (. پس این استعمال حقیقی است،) دادگاه نیستند (

  : اصول لفظی:ششم
   که با ذکر یک مقدمه به بیان . مباحث مربوط به اصول لفظی است،دومین بحث از مباحث الفاظ
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   :پرداختنها خواهیم آ
  : مقدمه

داند که متکلم از لفـظ چـه معنـایی را             می  مخاطب :)الف: شک در کالم متکلم به دو صورت است       
معنای موضوع له لفظ است یـا       ،این است که مستعمل فیه      ولی شک وتردیدش در   ،اراده کرده است  

ت؟ چیـس )  صـعیدا فتیمموا(در ایه شریفه "صعید"داند که مراد متکلم از کلمه     می نه؟ مثال مخاطب  
فتیممـوا  (در آیـه شـریفه      "صعید" نمی داند ایا کلمه    ، به عبارت دیگر     .اما شک  در موضوع له دارد      

 بـای   "صـعید   " نمی داند آیا کلمـه       ،بع عبارت دیگر  . در موضوع له دارد    اما شک    ؟چیست) صعیدا  
  .)مطلق وجه االرض و آنچه که بر روی زمین وجود دارد(وضع شده یا برای ) خاک (معنای 

داند ولکن شک در مراد متکلم دارد و نمـی دانـد آیـا او                 می  مخاطب معنای موضوع له لفظ را      ):ب
  معنای حقیقی را اراده کرده است یا معنای مجازی را؟ 

 در بحث عالیم حقیقت و مجاز گذشـت و ایـن بخـش مربـوط بـه      ،مباحث مربوط به صورت اول  
 یـک سلـسله   ،این گونه مواقع اصـولی هـا    در .باشد  می)مراد متکلم ( یعنی شک در     ،قسمت دوم   

 بـر حـسب مـورد بـه        ،قواعدی تحت عنوان اصول لفظی مقرر داشته اند که شنونده با اجـرای آن               
 پـس اصـول لفظیـه را بابـد چنـین      .آید  میکند و بدن وسیله از تردید بیرون  می مقتضای آن عمل  

  : تعریف کرد
 اقسام شـک    )6 (». روند  می تکلم از افظ به کار    اصول لفظیه اصولی هستند که برای اثبات مراد م        « 

 ، اصـاله االطـالق      ، اصاله العموم    ، اصاله الحقیقه    :در مراد متکلم و اصول معمول در آن عبارتند از         
  .اصاله عدم التقدیر و اصاله الظهور

  : اصاله الحقیقه:هفتم
قـی و یـک معنـای        لفظی وجود داشته باشد که آن لفظ دارای یـک معنـای حقی             ،هر گاه در کالم     

 که شنونده به هردو واقف و حتی برای او مشخص باشد که آن  لفظ در کدام یـک                    ،مجازی باشد   
 ولی تردیدی که برای شنونده بـه وجـود   ،گردد  میاز آن دو معنا حقیقتا و کدام یک مجازا استعمال 

 مـشاهده نمـی     که دال بر معنای مجازی باشـد      ای    نگرد قرینه   می آمده از این نظر است که هز چه       
  از ناحیه گوینده صادر شده ولی به او ای  دهد که چنین قرینه  می احتمال،کند؛ و در عین حال 
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 این مورد جای اجرای اصل      : در اینجا شنونده چه باید بکند؟ اصولیین گفته اند         ،واصل نگشته است    
کـه  ای    ینکه قزینه  تا ا  ،بر معنای حقیقی حمل شود       اصل این است که کالم       ،حقیقت است ؛ یعنی     

  . یافت گردد،قدرت انصراف کالم را از معنای حقیقی به سوی معنای مجازی داشته باشد
 حجت است ؛ یعنی متکلم که قرینه روشنی دال بر معنای مجازی اقامـه نکـرده اسـت                   ،این اصل   

ریافت  در صورتی که شنونده بدون د      ،حق ندارد شنونده را در چنین عملی مؤاخذه نماید و بالعکس            
 .تواند او را بر چنین عملی بازخواست نمایـد          می  کالم را بر معنای مجازی حمل کند متکلم        ،قرینه  

 .باشد  می  دلیل مؤاخذه و بازخواست    ،و برای طرفین اصل حقیقت که از اصول لفظیه عقالیی است            
)7(  

  دادگـاه رسـیدگی  ،به تخلفات مربوط به این قـرارداد   « :مثال در قرارداد استخدام فردی آمده است  
 تردید کنند که آیا منظور دادگاه اداری        ،و با فرض علم به معنای حقیقی و مجازی دادگاه           » کند می

 معنای حقیقی در این صـورت بایـد بـه اسـتناد اصـل               ؟یا دادگاه دادگستری  ) زیمعنای مجا (است  
  )8( .گفت منظور دادگاه دادگستری است ،حقیقت 
  : اصالت العمم: هشتم

 همه دانـشمندان را      : وقتی گوینده گفته است    ،ه لفظی به صورت عموم استعمال شده باشد          هر گا 
اگر تردید حاصل شود که منظور گوینده تمام دانشمندان قطـع نظـر از ملیـت و نـوع                    .احترام کنید 

 مثال فقها را مـد نظـر دارد ؛ بنـابر اصـل              ،تخصص آنهاست یا دسته و گروه خاصی از دانشمندان          
 شنونده باید کلیه دانشمندان را بدون استثناء احتـرام  ،ب از اینکه قرینه روشنی اقامه شود         ق ،عموم  

 ،از تحـت ایـن عـام شـود          ای    که باعث خروج دسته   ای     و گوینده حق ندارد بدون ذکر قرینه       ،کند  
  .اصاله العموم:گویند  میاین را علمای اصول. شنونده را که به عام عمل کرده مؤاخذه نماید

باشـد؛ زیـرا بـسیاری        مـی   دارای اهمیت بسیار زیـادی     ، اصل در اصول فقه و همچنین حقوق         این
مـثال مـاده    .  و در قوانین نیز اسـتعمال فراوانـی دارد         ،ازاحکام شرعیه در قالب عموم صادر گردیده        

  :دارد  میقانون مدنی مقرر) 20(
قـانون ثبـت    ) 22( مـاده    و در » . از حیث صالحیت محاکم در حکم منقـول اسـت         .. .کلیه دیون « 

قـانون مـدنی نیـز      ) 5(و درماده   » .کلیه اتباع ایران باید دارای شناسنامه باشند       « :احوال آمده است  
در اینجا نظـر قانونگـذار وسـعت و         » .کلیه سکنه ایران تابع قوانین ایران خواهند بود       « : آمده است 

  .خواهد حکم را به کلیه مصادیق سرایت دهد  می و،شمول است 
 از  ، همـه و هـر و ماننـد آنهـا            ، الفاظ کل و کلما و نظایر آن و در فارسـی الفـاظ تمـام                 ،در عربی   

  .عالمات استعمال کلمات در حال عموم است
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   : اصاله االطالق:نهم
 ، این است که هرگاه لفظی بدون قید و وصف محدود کننده استعمال شود               ،منظور از اصل اطالق     

 یا در صورت تردید باید طور دیگری عمل کند و عمل به اطـالق را        ،نددآیا شنونده موظف به کار ب     
 مگـر   ،گویند ؛ اصل بر این است که به صورت مطلق عمـل شـود                 می ترک کند؟ اصولین در اینجا    

محدود و مقید سازد ؛ مـثال       ای    اینکه گوینده قید و وصفی بیاورد که دایره شمول مطلق را به گونه            
در کـالم   ای     چون هیچ قید و وصف محدود کننده       ،»  احل اهللا الیع     «خداوند فرموده است ششک     

 شنونده حق ندارد این حکم خدار را ناظر به موارد خاصی کنـد و مـواردی از بیـع را از                    ،خدا نیست   
  انواع بیع از فبیل نقد و نسیه و غیـره تحـت ایـن حکـم قـرار                  ، بنابراین   ،شمول حکم خارج نماید     

  .گیرند می
   :دم التقدیر اصاله ع:دهم

  فرض این است که شارع و قانونگذار آنچه را که منظورشـان اسـت بیـان و ظـاهر                   ،بنابراین اصل   
حـال اگـر تردیـد      . بـرد   می که شنونده از استماع و رؤیت کالم پی به مقصود         ای     به گونه  ،کنند   می

ی گیرنـده    بـرا  ،مخفی یا به اصطالح در تقدیر باشـد       ای    حاصل شود که ممکن است کلمه یا جمله       
  ماند؟   میباقیای   چه چاره،دستور یا به اصطالح مکلف 

 اصل این است که شارع منظورش را        ، بنابر اصل عدم تقدیر      ،گویند    می علمای اصول در این مقام    
 شـنونده   ، پس اگر از ظاهر و بیان جمله و کلمه استفاده بیشتری نشود              .کند  می در قالب الفاظ بیان   

ده وظاهر گردبده اکتفا کند؛ و نمی توان او را در قبال عـدم اجـرای دسـتور و                   باید به آنچه بیان ش    
  . مؤاخذه کرد،حکمی که مقدر بوده و در منطوق حکم بیان نشده 

   : اصاله الظهور:دهمیاز
 منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود؛ زیرا شارع و قانونگـذار نیـز طبـق                  ،بنابراین اصل   

این است که منظور و مقـصودشان از ظـاهر           و انتظار    ،گوید    می  جامعه سخن  عرف متداول مردم و   
  .  فهمیده شود،کلمات و جمالت که استعمال کرده اند
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بین اصل ظهور و اصل عدم تقدیر ظاهرا شباهت وجود دارد؛ ولی باید در نظر داشت کـه در اصـل                     
 ، و حال آنکه در اصل ظهور   ؟یا نه افتاده است   ای     بحث این است که آیا کلمه یا جمله        ،عدم تقدیر   

شـود یـا     مـی بحث در این است که آیا منظور گوینده همان است که ازظاهر جمله یا کلمه استفاده       
   ؟منظور دیگری است

 به طوری که معتقدند اصول دیگـرذ از قبیـل           .علمای اصول برای اصل ظهور اهمیت زیادی قائلند       
 ،گردنـد؛ و در واقـع     میلحقیقه و غیره همه به این اصل بر       اصاله االطالق و اصاله ا     ،اصاله العموم   

  .باشند  میوجوه مختلف همین اصل
  ...                                                                                          ادامه دارد

  :پی نوشت ها
  .ه چاپ دانشگا، مقدمه جلد دوم حقوق مدنی ،  امامی دکتر حسن-1
  .5ص . 1 ج ، اصول فقه ، الشیخ محمد رضا ، المظفر -2
  . رسائل شیخ انصاری در مقدمه رساله برائت-3
  .34 ص ، دفتر اول ، اصول فقه ، دکتر سید مصطفی ، محقق داماد -4
  .28 ص ، مبانی استنباط حقوق اسالمی ،  دکتر ابوالحسن، محمدی -5
  .41 ص ، دفتر اول ،قه  اصول ف، دکتر سید مصطفی ، محقق داماد -6
  .42 ص ، اصول فقه ، دکتر سید مصطفی ، محقق داماد -7
  .29 ص ، مبانی استنباط حقوق اسالمی ، دکتر ابوالحسن ، محمدی -8
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  علل نقض آرای محاکم در دیوان عالی کشور          
   :اشاره

ر بـه عنـوان تنهـا       همکاران محترم قضایی استحضار دارند که دیوان عالی کشو        
مرجع عالی قضایی در اجرای عدالت که وظیفه اصلی قوه قـضاییه اسـت نقـش                
بسیار مهمی دارد و آرای وحدت رویه هیأت عمومی در حکم قانون است و بـرای                
کلیه قضات الزم االتباع و از سوی دیگـر بـا بررسـی اجمـالی علـل نقـض آرای                 

 ثر آراء به علل مشابهی نقض    شود که اک    می محاکم در دیوان عالی کشور مشخص     
تواند در کـاهش نقـض آراء         می شوند که اطالعات کافی قضات نسبت به آنها        می

لهذا در نظر داریم به منظور آشنایی همکاران محترم         . سهم بسزایی داشته باشد   
ای    گزیـده  ، در هر شماره نشریه به صورت سلسله وار          ،نسبت به علل نقض آراء      

شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مختلف را تحت         از آرای نقض شده توسط      
  .ارائه نماییم) علل نقض آرای محاکم در دیوان عالی کشور (عنوان 

پیشنهاد و ارائه طریق از سوی همکاران محترم درراسـتای ایـن هـدف موجـب                
  .امتنان خواهد بود

 به نحـو مـساوی و   ،نموده اند تجدید نظر خواهان چون چون متفق چک را امضا          «
  ». نه به نحو تضامن،المناصفه مسئولیت دارند ب

  مستندات  « : خواسته مطالبه وجه چک است و دادگاه چنین رأی داده است، در این پرونده 
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و چون شاکیاز اشتغال    ] است  [دعوای خواهان مصون ازتعرض و تکذیب و مقرون بر صحت تلقی            
دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش        باشد و     می خواندگان به میزان خواسته در برابر خواهان      

) 313( مستندا به مـاده  ، علی هذا دعوای خواها به نظر دادگاه ثابت تشخیص   ،اقامه و ابزار نداشته     
 عقیده به   ،قانون آیین دادرسی مدنی     ) 357(همان قانون و ماده     ) 310(قانون تجارت ناظر به ماده      

بابت هزینه دادرسی از بابت تسبیب از طرف خونـدگان          . ..بابت اصل خواسته و مبلغ    ...پرداخت مبلغ 
  »...منضامنا به خواهان دارد

  )72/312/13 (:نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
 بـه  ،قطع نظر از آنکه تجدید نظر خواهان چون متفقا ذیل چک مستند دعوا را امضا نمـوده انـد          « 

 هر یک باید به نصف      ،دعوای مطروحه   به فرض صحت    . نحو مساوی و بالمناصفه مسؤولیت دارند     
در حالی که در رأی صادره مـورد اعتـراض بـه نحـو تـضامن                .  محکوم گردند  ،از مبلغ محکوم به     

اساسا اشکال مؤثری کـه بـه دادنامـه تجدیـد نظـر خواهـان در                . مسئول پرداخت شناخته شده اند    
نموده اند که طـی هجـده       اظهار  .. .جریان دادرسی مرحله نخستین طی الیحه ثبت شده به شماره         

 به سوگند تمسک جسته انـد       ،تومان پرداخته اند و نیر در الیحه اعتراض تجدید          .. .فقره چک مبلغ  
که با این وصف  اقتضا داشت دادگاه به مدافعات و دالیل تجدید نظر خواهان رسـیدگی و سـپس                    

تجدید نظر خواسـته را بـه     دادنامه، بنا به مراتب فوق ،علی هذا  . نمودند  می مبادرت به صدور رأی   
قانون تجدید نظـر آریـای      ) 6(نماید؛ رسیدگی مجدد طبق بند ماده         می لحاظ نقص رسیدگی نقض   

  ».گردد  می به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول، 24/5/1372دادگاهها مصوب 
 اشـکال قـانونی در      ،با توچه به انقضای مدت چک در تاریخ  رسـیدگی دادگـاه            «

  ».ماهوی وجود نداشته استرسیدگی 
دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی      . باشد  می  خواسته مطالبه وجه یک فقره چک      ،در این پرونده    

  :دهد  میچنین رأی
باشـد و خواهـان در تـاریخ          مـی  14/3/1372نظر به اینکه تاریخ سررسید ملک مـستند دعـوا           .. .«
اذا نـامبرده در    . تقدیم دادخواست نموده است    اقدام به    ، و قبل از حلول تاریخ سررسید        6/11/1370

 ، استحقاق مطالبه وجه چک مزبور را نداشته است و دادگاه به این لحـاظ  ،تاریخ تقدیم دادخواست   
 دعوای مطروحه را قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوای آن را صادر و اعالم           

  ».دارد می
  )72/79/17(اه نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگ

 اصوال با توجـه بـه       ،باشد  می اعتراض تجدید نظر خواه مال وارد است؛ داشته و فاقد وصف چک           « 
مـدت مفیـد در سـند مدرکیـه         ) 10/5/1371(اینکه طبق حکایت پرونده در تاریخ رسیدگی دادگاه         

تب دادنامه   لذا اشکال قانونی در رسیدگی ماهوی وجود نداشته است و بنا به مرا             ،منقضی بوه است    
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قض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شـعبه هفـده دادگـاه              مورد درخواست تجدیدی نظر را ن     
  ».دارد  میارسال.. .حقوقی یک

) 30(جهـات مقـرر بـرای تخلیـه و مـاده            . چک بابت تضمین تخلیه بوده است     «
   ». مورد توجه واقع نگردبده است، 56مصوب سال . م.م.ر.ق

باشد که خواهان اعالم داشته کـه خونـده           می سته مطالبه وجه یک فقره چک      خوا ، در این پرونده    
 وجه چک را پرداخت نمایـد و از         ،ملزم بوده است اگر مورد اجاره را در انقضای مدت تخلیه ننماید             

 دادگاه به این استدالل که بـه هـر حـال خوانـده از               .تخلیه به موقع مورد اجاره امتناع ورزیده است       
  . رأی به وارد بودن دادخواهی صادر نموده است،کرده است قرارداد تخلف 

  : نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
 قـرارداد اجـاره     "10"بر دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر اشکال وارد اس؛ زیرا به داللـت بنـد                « 

 مستأجر چکی به مبلغ جهت تضمین تخلیه و مفاصا        (عادی تنظیم شده بین طرفین پیوست پرونده        
 نماید که در صورت عدم تخلیه به موقـع اقـدام بـه وصـول                می حساب دارایی و بیمه تسلیم موجر     

چک موضوع دعوا به عنوان تضمین  داده شده که از این جهت مقرر برای تخلیه و ماده                  ) نماید می
 ،«  مورد توجه راقـع نگردیـده و اذا بـا نقـض آ         56قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال        ) 30(

  ».گردد  میمحول.. .دگی به دادگاه حقوقی یکرسی
در حالی که معامله مستحق لغیر بوده و ید خواهان متلقی از مالک حقیقی نبوه و                « 

 محکوم نمودن خوانـده غیـر قابـل توجیـه           ، ناشی از فعل خواهان بوده       تخسارا
  ».است

ه به ایـن شـرح مبـادرت    و دادگا فسخ قولنامه و جبران ضرر و زیان است ، خواسته ،در این پرونده    
  : به صدور رأی نموده است

از ثمـن معاملـه     ...و اقاریر خوانده در پرونده مزبور مبنی بر دریافت        .. .با توجه به محتویات پرونده    « 
بوه و خوانده آن ) الف (از بابت تقیه و اینکه اتومبیل به نام         .. . دریافت دو فقره چک    ،به صورت نقد    

 قولنامه به خواهان فروخته و نظر به اینکه بانوی مـذکور حـق فـروش                را از همسر وی خریده و با      
 مـستندا   ،باشد و خواهان بر این امر جاهل بوده           می کل اتومبیل را نداشته و اتومبیل مستحق للغیر       

و محکومیـت خوانـده بـه       .. . به فسخ معامله موضوع قولنامه     ،قانون مدنی   ) 392 الی   390(به مواد   
ریال بابت خـسارات    .. .و پرداخت مبلغ  .. .استرداد الشه چکهای مورد معامله کال     تومان و   .. .استرداد

  .نماید  می»...در حق وی صادر) صافکاری  ونقاشی (وارده به خواهان از بابت تعهدات 
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  )70/529/13: (نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
  .) در قسمت فسخ قولنامه رأی تأیید شده است( 
خواسته کـه راجـع   نیر به قسمت دیگر دادنامه تجدید نظر ) خوانده (  نظر خواه اعتراضات تجدید « 

بابـت خـسارات وارده بـه خواهـان از حیـث خـسارات              .. .است به محکومیت خونده به پراخت مبلغ      
چه در شرایطی که مرد معامله مستحق للغیر بوه و یـد خواهـان              . رسد  می اتومبیل ماال وارد به نظر    

ورد تحـث متلقـی از مالـک حقیقـی آن نبـوده و حـسب اقـاریر خواهـان در         نسبت به اتومبیـل مـ   
اتومبیل مزبور هنگامی که آن را در تصرف داشته اپل سقوط نمـوده و دچـار                .. .صورتمجلس مورخ 

 ، بنـا بـه مراتـب        .حادثه شده؛ لهذا خسارت فوق عمدتا ناشی از حادثه فوق و فعل خواهـان اسـت               
پرداخت مبلغ اخیر در وجه خواهان مشتمل بر اشکال قـضایی           صدور حکم به محکومیت خوانده به       

قانون تعیـین مـوارد     ) 6( ماده   " ب   "است و دادنامه تجدید نظر خواسته از این حیث به استناد بند             
  ».گردد  می...نقض.. .تجدید نظر احکام

 دیگر مـوجبی  ،با توجه به تمایل زوجه که خواهان بازگشت به خانه شوهر است           « 
  ».ج مجدد نیستجهت ازدوا

زوجه اش بـه دادگـاه تقـدیم        .. .طی دادخواستی که به طرفیت خانم     .. . آقای :خالصه جریان پرونده  
 که حکم به الزام خوانده بـه بازگـشت بـه منـزل              29/6/71-105داشته و به استناد دادنامه شماره       

نونی اوست و    اظهار داشته که خوانده همسر شرعی و قا        ،خواهان و تمکین از وی صادر شده است         
. ورزد و خواستار صدور حکم به ازدواج مجـدد خـود شـده اسـت                می از ادامه زندگی مشترک امتناع    

شهود اقامه شده از ناحیه وی نیز به صحت ادعا و امکان مـالی او جهـت اداره دو همـسر گـواهی                       
ضـمن  کـرده و در    مـی خوانده نیز در محضر دادگاه اظهار داشـته شـوهرش وی را اذیـت           . داده اند 

 دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده        .خواسته های غیر منطقی و غیر معقول از وی داشته است          
  :است

یه خواسـته صـدور     ...فرزند.. .فرزند قاسم به طرفیت خانم    ...در خصوص دادخواست تقدیمی آقای    « 
دادگـاه   با توجه به اینکه تمکن مالی زوج به موجب اظهارات گواهان در جلسه               ،حکم ازدواج مجدد  

 چون تقاضای مدعی بـا مـوازین شـرعی کـامال انطبـاق دارد؛ بـه              ،محرز و ثابت است و از طرفی        
  رأی بـه ازدواج مجـدد خواهـان صـادر          ، دادگاه با قبـول صـحت ادعـای خواهـان            ،همین جهت   

  ».دارد می
 خواسـتار  خوانده از این رأی تجدید نظر خواسته و در لوایح مفصلی که به دادگاه تقدیم داشته مفادا 

 به خصوص این که در      .انصراف شوهرش از ازدواج مجدد و برگشع به زندگی قبلی خود شده است            
 اشـاره   ،که منفورترین کارها نـزد مـن طـالق اسـت            ) ص(فرمایش پیغمبر اسالم    پایان الیحه به    

  .نموده است
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  )72/120/9: (نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
بـه وی   .. .و پاسخ آقـای   .. . به خصوص لوایح تقدیمی از ناحیه خانم       آنچه که از محتویات پرونده    « 
 منتها اجاجـت و یکدنـدگی کـه در          ، ظرفین شدیدا نسبت به یکدیگر عالقه مند هستند        ،آید    می بر

اغلب افراد جوان وجود دارد و شاید گفتار غرض آلود اشخاص حسودی که مانع خوشـبختی زوج و                  
در لوایح تقدیمی   .. .این مطالب از اظهارات خانم    . دامن زده است   به این مسئله     ،زوجه جوان هستند  

کـه از محتـوای     .. .و نیز پاسـخ ظاقـای      که با تمام وجود خواستار برگشت به زندگی مشترک است         
 مشهود است و اینکـه هرگـاه ازدواج مجـدد سـر             ،ظان دلبستگی خود را به زوج اش ابرازمی دارد          

 بـا توجـه بـه اینکـه زوجـه          ،به عالوه   .  گسسته خواهد شد   بگیرد رشته زندگی مشترک طرفین نیز     
 مـوجبی جهـت عـسر و حـرج زوج           ،مصرا خواهان بازگشت به خانه شوهر و ادامه زندگی با اوست          

 رأی مورد تجدید نظر نقض و رسیدگی مجـدد          ، اذا با توجه به مراتب       ،نیست تا ازدواج مجدد نماید    
  ».گردد  میارجاع.. .به دادگاه

 غیر قاطع و غیر منجز و به نحو تردید و تشکیک اضهار شـده و مـؤثر در اثبـات                     ،دشهادت شهو « 
  ».عوا نمیباشد

 اصالح شناسنامه از لحاظ تاریخ تولد است و خواهان توضیح داده است کـه  ،در این پرونده خوسته  
چهار . ندگیر  می  برای او شناسنامه   46 فرزند دختری داشته اند که تا آذرماه         ، 1342والدینم در سال    

 ،کند و چـون بـرای مـن شناسـنامه نگرفتـه بودنـد               می  مشارالیها فوت  ،ماه بعد از متولد شدن من       
دادگاه پـس از اسـتماع شـهادت        . دهند  می متعلق به نامبرده را به من اختصاص      .. .شناسنامه شماره 

د دعـوا و     حکم بر الزام اداره خوانده به ابطال سند سجلی مـور           ،شهود و کسب نظر پزشکی قانونی       
  ...نماید  می جهت خواهان صادر15/5/45صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 

  )2/808/3(نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
.. . به شـرح مـتن دادخواسـت و منـدرجات صورتجلـسه مـورخ        : اوال ، زیرا   ،وارد است   .. .اعتراض« 

 متولد گردیده و بر اثبات این ادعا بـه          1345خواهان مدعی است دقیقا در تاریخ پانزدهم مرداد ماه          
ادعـای شـهادت    .. . لکن هیچ یک از سه نفر گواهـان کـه در جلـسه             ،شهادت شهود استناد نموده     

 تصدیق و تأییـد     15/5/1345 والدت خواهان را به نحوی که ادعا کرده یعنی در تاریخ             ،نموده اند   
 تردید و تشکیک اظهار شده و بـا ایـن            غیر قاطع و غیر منجز و به نحو        ،شهادت شهود   . نکرده اند 

  قانون  ) 1316 و 1315( بنابراین و با عنایت به مواد ،قسمت از ادعای خواهان مطابقت ندارد
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بـه منظـور    .. .ثانیا دادگاه به شرح تصمیم    .  شهادت این گواهان مؤثر در اثبات دعوانمی باشد        ،مدنی
نونی معرفی کرده در صورتی کـه در مـواردی           مشارالیها را به پزشک قا     ،تعیین میزان سن خواهان     

م و .د.آ.ق) 445 و 444(که محتاج جلب نظر خبره و کارشناس است دادگاه بایـستی مطـابق مـواد      
 اقدام نماید   ، که از قواعد آمره دادرسی است        ،الیحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی      ) 36(ماده  

  .و دادگاه به این تکلیف قانونی عمل نکرده است
که خواهان مدعی اسـت بـه خـواهر         .. .به نام .. . مندرجات قسمت توضیحات شناسنامه شماره     :لثاثا

 ، بر حسب تقاضای صاحب سـند      1369 مشعر است بر انکه در سال        ،متوفیه اش تعلق داشته است      
دارد کـه خواهـا در     مـی یافته است و این مطلب مدللتغییر » ب « به » الف « نام خانوادگی او از     

) 42( به اسـتناد مـاده       ،النهایه  . به خودش تعلق دارد   .. . قبول کرده که شناسنامه شماره     1369سال  
 تقاضا کرده نام خانوادگی او تغییر یابد و به ادعای فعلی خواهان مبنی بر تعلـق                 ،قانون ثبت احوال    

وکپی و  کما اینکـه فتـ    .  منافات دارد  1369شناسنامه به خواهر متوفیه اش با اقرار خواهان در سال           
باشـد و مـسلما بـه تقاضـای           مـی  دارد شناسنامه مزبور المثنی     می معلوم.. .مصدق شناسنامه شماره  

توانـسته    مـی  شخص خواهان المثنی صادر شده و دادگاه در صورتی که در این باب تردیـد داشـته                
ا از است سوابق مربوط به صدور المثنی و همچنین سوابق مربوط یه تغییر نام خانوادگی خواهـان ر             

  ...]نماید[مطالبه و مالحظه .. .اداره ثبت احوال
 دادنامه تجدید نظر خواسته خالف داللت اوراق پرونـده و مخـالف مـوازین قـانونی                 ،بنا به مراتب    

  »...شود  مینقض.. .)6( به استناد ماده ،مذکور در فوق صدور یافته 
  ». شده استنحله مربوط به زحماتی است که زوجه در ایام زناشویی متحمل« 

 دادخواستی به خواسته طالق تقدیم دادگـاه نمـوده و توضـیح             ، تجدید نظر خوانده     ،در این پرونده    
داده که بیست سال است با خوانده ازدواج کرده و از پنج سال قبل به این طـرف مـشارالیها بنـای                      

ه بـدین وسـیله     بدرفتاری را گذاشته و به انحای مختلف موجبات ناراحتی اعصاب را فراهم کرده ک             
  .نماید  میتقاضای رسیدگی را

 موضوع را به داوری ارجاع کـرده و داوران نظریـه کتبـی خـود را                 ،دادگاه جهت اصالح ذات البین      
سرانجام دادگاه ختم دادرسی را اعالم و به شرح دادنامه صادره پس از ذکر              . تقدیم دادگاه نموده اند   

دهد که به یکـی از دفـاتر رسـمی ثبـت طـالق                می جازه به زوج ا   ،از جریان پرونده امر     ای    خالصه
مراجعه و همسر خود را پس از پرداخت مبلغ مهریه فی القباله و مبلغ بیست هـزار تومـان از بابـت                   
نفقه ایام عده و مبلغ پانصد هزار تومان از بابت حق الزحمه ایام زندگی بـه زوجـه از قـرار ماهیانـه         

که متولـد   .. .قه به طالق رجعی نماید و حضانت فرزند به نام          مطل ،هفت هزار تومان به طور اقساط       
تاریخ تولدش  توجه  باکه  .. . بوده به عهده پدرش واگذار شده و در مورد فرزند دیگر به نام             30/6/58

  . به رأی دادگاه اعتراض شده است، اتنخاب نماید ،تواند هر کدام را که اراده کند  میشخصا
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  )72/594/22 (:دادگاهنظر شعبه دیوان در نقض رأی 
صادره ازحیث تعیین میزان نفقه و حضانت فرزندان که مورد تجدیـد نظـر خـواهی قـرار                   دادنامه« 

شود و دادنامـه      می  خالی از اشکال است و تجدید نظر خواهی مشارالیها از جهات مذکور رد             ،گرفته  
 چـون  ،ین شده توسط دادگاه گردد و اما در مورد اعتراض معترضه به مبلغ نحله تعی     می مرقوم ابرام 

 این مسئله ارتباطی با نفقه و غیرها نداشته و مربـوط بـه زحمـاتی اسـت کـه زوجـه در ایـام                         :اوال
  رسیدگی بـه ایـن موصـوع       :زناشویی متحمل شده که به نحو مجانی نیز انجام نگرفته است و ثانیا            

 اظهـارات طـرفین     گرفـت تـا اینکـه دادگـاه بـه           می بایست پس از اجرای صیغه طالق صورت       می
فلذا موردی برای   . رسیدگی و عنداالقتضا ارجاع به کارشناسی و سپس اتخاذ تصمیم شایسته نماید           

 ایـن موضـوع را دنبـال و         ،تواند پس از اجرای صیغه طالق         می طرح این مسئله نمی باشد و زوجه      
  »...شود می  حکم صادره در این زمینه نقض،بنابه مراتب . تقاضای رسیدگی به آن را نماید

ازمـصادیق مـاده    ،اقرار زوج به عدم اسـتطاعت مـالی جهـت پرداخـت نفقـه               « 
  ».قانون مدنی است) 1129(

 دادخواستی به دادگـاه     ، زوجه به طرفیت همسرش به خواسته تعیین تکلیف طالق           ،در این پرونده    
ای نقـدیو    بـه جـز    ،همسرم طبق دادنامه های ذکر شـده         « : زوجه توضیح داده   .تقدیم داشته است  

تـوانم بـا     مـی چطـور . مسکن برای من نـدارد    ] تهیه  [برد و قدرت پرداخت نفقه و         می زندان به سر  
  ».چنین مردی زندگی کنم و تقاضای طالق نموده ام

همسرم به شش سال زنـدان محکـوم شـده و دارای زن      « :  زوجه اظهار داشت   ،در جلسه دادرسی    
 خانـه   .باشـم   مـی  مرا نپرداختـه و فعـال در خانـه پـدرم          باشد و تابه حال مخارج        می دیگری با بچه  

  » . وقتی شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بیرون کرد و تقاضای طالق دارم،استیجاری داشتم 
احکامی که صادر شده تعزیری است و آنچه ابالغ شده در یک سال حبس               « :خوانده اظهار داشت  

ازآن را پرداخته ام و نسبت به بقیه محکوم شـده           و بیست و چهار فقره چک بوه که مقداری          . است
 مالی هم ندارم که خرجی او را بپـردازم و از         .ام و االن نمی توانم منزل مسکونی برایش اجاره کنم         

توانم مبلغ سه هزار تومان نفقه برایش پرداخت کنم ولی تا             می این تاریخ در صورت دستور مقامات     
  ».زندان هستم خانه نمی توانم بگیرم

) 1129( مورد را منطبق با مـواد        ، 667دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح متن دادنامه شماره            
 قانون مدنی ندانسته و دعوای خواهان را مردود اعالم میداردکه مورداعتراض زوجه قرار            ) 1130(و  
  .گیرد می
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  : نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه
درت مالی ندارد که بتواند مخارج زوجه و مسکن برای او تهیـه             با توجه به اقرار زوج به این که ق        « 
 1"مضافا بر این که در مورد پرونده بنـد          . باشد  می قانون مدنی ) 1129( مورد از مصادیق ماده      ،کند
به امضای زوجین رسیده تحقق پیدا کـرده و بـا اسـتعالم از مـدت                 از شرایط ضمن عقد که       " 9و  

 دادنامه تجدید نظـر خواسـته کـه         ،بنابراین  . کند  می یز تحقق پیدا   ن "6"محکومیت زوج احیانا بند     
  ».شود  می نقض و به شعبه هم عرض ارسال،مراعات جهات فوق نشده 

 پدر واقعـی بچـه   ،الزم بود از طریق استعالم از اداره ثبت احوال مشخص شود     « 
  »مورد نظر کیست؟

چهارساله اش که در حضانت خوانده بـود را  خواهان ازدادگاه تقاضای مالقات فرزند ،این پرونده   در
 تغییـر مکـان داده و هـیچ اطالعـی از محـل      )همـسر سـابق   (نوده و توضیح داده که چون خوانه        

نمایـد و فتـوکپی     مـی   لذا تقاضای رسیدگی و تعیین موعد مالقات با فرزند خود          ،سکونت وی ندارد  
 در ستون فرزندان صاحب سـند بـه         برگه هایی از شناسنامه خواهان پیوست دادخواست گردیده که        

متولـد  .. .شناسـنامه شـماره   ... -2 ، 25/2/53متولـد .. .]شـماره [به شـماره شناسـنامه      .. .-1 :ترتیب
  .  منعکس گردیده است5/7/67

این  « : اظهارات طرفین را استماع نموده که ازجمله خوانده اظهار داشته          ،دادگاه در جلسه دادرسی     
 :همچنین خواهان اظهار داشته کـه      » .ر ماهه بود من به زندگی آوردم      طفل سه ماهه بود و یا چها      

چون خوانده ازدواج کرده من حاضر نیستم این دختر بچه پیش وی باشد و ایـن کـه بچـه سـه                      « 
  » .روزه بود که همسر سابقم نمی دانم از کجا آورده

ته و با این استدالل کـه       سرانجام دادگاه ختم دادرسی را اعالم و به شرح دادنامه تجدید نظر خواس            
 .»جای او را هم نخواهم گفت و نمی خواهم بگویم که از کجا آورده ام                 « :خوانده شفاهاهم گفت  

دلیـل  » .این بچه را به نام همسر سابقم آورده اسـت         « علی هذا اقرار و اعتراف خواهان بر این که          
 دادخواسـت   ، علـی انفـسهم جـائز        فرزند او نمی باشد و اقرار العقـال       ] بچه[این  ] که[بر این است      

خواهان را فاقد وجهه قانونی تشخیص و چون دختری که نامحرم خواهان است حـق دیـدن او را                   
  .دارد  می دعوا را مردود اعالم،هم ندارد

خواهان در مهلت قانونی نسبت به آن دادنامه اعتراض کرده و حاصل اعتـراض وی آن اسـت کـه          
بچه را قبال از پرورشگاه یا جای دیگر گرفتـه ام فقـط             « موده که   اگر هم در جلسه دادگاه عنوان ن      

متعلق بـه   بوده که نمی خواستم ایشان پی به این مطلب ببرد که بچه             .. .محض خاطر روحیه خانم   
همسر قبلی ام است تا خدای نکرده در خصوص نگهداری بچه مشکلی به و جود نیایـد کـه حتـی             

 ، حقیقت امر را به ریاست محترم دادگاه گفتم و بنابراین            ،گاه  پی از بیرون رفتن خانم مذکور از داد       
طفل یاد شده با من نامحرم نمی باشد و فرزند حقیقی مـن اسـت کـه عهدنامـه همـسر سـابقم و                        

  » .رساند  می این امر ار به اثبات،مدارک سجلی 
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دیـد نظـر     ساله خود یـا تج     19تجدید نظر خوانده طی الیحه پاسخیه و ضمن بیان سوابق زندگی            
که در خدمت مقدس سربازی است و اشاره به برخی جریاناتی کـه             .. .خواه با داشتن فرزندی به نام     

  :دارد  میاتفاق افتاده و پیوست کردن عکس شالق خوردن نامبرده باالخره اشعار
من به علت اینکه فکرم را مشغول کـنم و همـدمی در منـزل داشـته                 .. .توضیح در مورد فرزندم   « 

 این دختر بچه را به فرزندی قبول کردم حتی با آوردن ایـن بچـه                ،م به خاطر رضای خدا    باشم و ه  
 به پزشکی   ،ریاست محترم اگر شما صالح دانستید ما را به آزما یش خون           . او هیچ اطالعی نداشت   

خواهـد اول از فرزنـد        مـی  اگر او فرزند  . قانونی بفرستید تا تمام این مطالب خدمت شما روشن شود         
  » . نه از فرزندی که تعلق به او ندارد،بپرسد که نه ماه است که از او خبری ندارد.. . نامخودم به

  .دادگاه به عقیده خود باقی و پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال داشته است
  )72/616/22: (نظر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه

اق شناسنامه خود در معنـی اسـتناد بـه           اینکه تجدید نظر خواه با پیوست کردن فتوکپی اور         :اوال« 
را و  ) الف  (در ادعای خود کرده و اقتضا داشته که دادگاه مشخصات سند سجلی             ) الف(سند سجلی   

اینکه در چه تاریخی به نام وی سند سجلی صادر گردیده و علت اینکه در شناسنامه خواهان ابتـدا                   
 از اداره ثبـت     ، اسـت    1353 که متولـد     )ب( است قید شده و سپس نام        1367که متولد   ) الف  (نام  

  .کیست) الف ( پدر ،احوال استعالم نماید تا از این طریق مشخص گردد که طبق اسناد رسمی 
 قبل از آوردن وی به منزل      ، اقتضا داشت که دادگاه تحقیق نماید که سند صادره به نام فرزند              :ثانیا

حال دالیل مدعای خوانده نیز مطالبه گردد تـا         خوانده بدوی تنظیم گردیده و یا بعد از آن و در هر             
چنانچه سند یا بینه معارضی در این میان باشد با رسیدگی و بررسی کامل صحت و سقم ادعاهای                  

  .طرفین دقیقا روشن شود
و گواهانی کـه مـؤثر در       ) ج( همچنین مقتضی بوده که تحقیق از همسر سابق خواهان به نام             :ثالثا

 و حال آنکه دادگاه به هیچ یک از این مراتب           ،باشند به عمل آید     می )الف  (تشخیص هویت واقعی    
 استناد به اقرار نامبرده مبنی بر نفـی ولـد مـذکور نبـوده کـه                 ،توجهی ننموده و در چنین شرایطی       

 رسیدگی مجدد و انجام هر گونه       ، فلذا با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته         .موقعیت قانونی نداشته  
  ».گردد  مییقت امر به دادگاه صادر کننده حک محولتحقیق جهت کشف حق

  تهییه و تنظیم از یداهللا بازیگر» علل نقض آراء در دیوان عالی کشور« برگرفته از کتاب : مأخذ
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  در محشر» صلی اهللا علیه و آله « گروه دهگانه امت پیامبر 
معاذبن جبل کـه در     . ری بودند در منزل ابو ایوب انصا    ) صلی اهللا علیه و آله      (جمعی از یاران پیامبر     

. را سؤال کرد) یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا ( از حضرت معنای آیه      ،کنار رسول خدا نشسته بود    
صـلی اهللا  ( آنگاه اشک از دیدگان پیـامبر  ،از مطلب بزرگی پرسش نمودی    ! معاذای    :حضرت فرمود 

 صفت گونـاگون وارد صـحرای محـشر        ده گروه از امت من در ده         :جاری شد و فرمود   ) علیه و آله    
  : شوند که از سایر مسلمانان جدا هستند می

 بعضی پاها و صورتشان پایین به سوی محـشر          ، برخی به صورت خوک      ،بعضی به صورت میمون     
جوند در حالی که عفونـت از دهانـشان           می  بعضی زبانشان را   ، برخی کور و الل      ،شوند    می کشیده

 بعـضی  ، برخی دست و پا بریـده    ،شوند  می کثافت دهان آنان ناراحت   سرازیر است و اهل محشر از       
  برخی بدبوتر از مردار گندیده و بعضی در پوشش آتشین وارد محـشر             ،بر شاخه های آتش آویخته      

   :شوند و آنها عبارتند از می
  . به صورت میمون، سخن چین -1
  . به صورت خوک، حرامخواران -2
  ). به طرف باال و سرها به طرف زمین پاها( واژگون ، ربا خواران -3
  . کور، ستمگران -4
  . کرو الل، خودپسندها -5
  ... در حال جویدن زبان خود، عالم بی عمل و قاضی ناحق -6
  . دست و پا بریده، آزار دهندگان همسایه -7
  . آویخته به شاخه های آتش، خبر گزاران ساطان ظالم -8
  . بدبوتر از مردار گندیده، حقوق الهی را پرداخت نمی کنند  شهوت پرستان و عیاشان و آنان که-9

  )1( . در روز قیامت محشور خواهند شد، در پوششی از آتش ، متکبران و مغروران -10
   :پی نوشت

  .89 ص ،7 ج : بحار االنوار-1
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  بازرسی آموزشی
س معاون آمـوزش و تحقیقـات دادگـستری اسـتان لرسـتان و مـدر              (جواد طهماسبی   

  )دانشگاه
   :اشاره

در بازرسی های آموزشی صورت گرفته توسط هیأت های بازرسی معاونت آمـوزش و              
 مواردی از ایرادات قضایی در آرای محاکم و یا عدم رعایت مقررات توسط              ،تحقیقات  

  مدیران محترم دفاتر مالحظه گردیده 
اره کـه سـومین     در ایـن شـم    . شود  می که در هر شماره به یکی از موارد فوق پرداخته         

 پیرامون ضابطه تشخیص جرایم تعزیری و بازدارنـده بحـث خـواهیم             ،باشد  می مبحث
 بـه بررسـی     ،کرد؛ از وظایف مدیران دفاتر نیز که موضوع بخش دوم این مقاله است              

  .شیوه اخذ هزینه دادرسی دعاوی خواهیم پرداخت که میزان خواسته مشخص نیست
   :بخش اول

  :بازدارنده ایرادضابطه جرایم تعزیری و 
قانون آیین دادرسی کیفری جاری گردیـده ؛        ) 173( مقررات ماده    ،در مورد اتهام سرقت غیر حدی       

 قـرار   ، بازدارنده تشخیص داده شده است و به لحاظ گذشت مواعد مندرج در این ماده                ،یعنی جرم   
  .موقوفی تعقیب به لحاظ مرور زمان صادر گردیده است
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   :مقدمه
 ، قصاص   ،حدود: شوند  می  جرایم به پنج دسته تقسیم     ،قانون مجازات اسالمی    ) 12(ه  بر اساس ماد  

 ضابطه تشخیص سه دسـته اول و نیـز تـشخیص آنهـا از مجازاتهـای                 . تعزیرات و بازدارنده   ،دیات
 ،باشـد   می تعزیری و بازدارنده مشخص است ؛ اما کدام یک از جرایم تعزیری و کدام یک بازدارنده               

 ضـابطه دقیقـی بـرای       ،ایـن قـانون بیـان شـده اسـت           ) 17 و   16(یفی که در مواد   تعر. مبهم است 
خـواهیم بـه بررسـی ایـن          مـی  در این مقالـه   . جداسازی آنها و تعیین حدود هر یک ارائه نمی دهد         

  . امید است بتوان معیاری برای تشخیص آنها تبیین نمود.مجازاتها بپردازیم
  : فایده بحث

   و بازدارنده را از هم جدا نماییم؟خواهیم جرایم تعزیری  میچرا
 ،ثمره عملی تبیین معیار تشخیص این دو دسته از جرایم چیست؟ قانون گذار به شرح مـواد فـوق                    

دو عنوان جداگانه برای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده انتخاب نموده اسـت و در خـالل بعـضی از                 
 کـه مقـرر  ) 25( ذکر شده اند؛ مثل مـاده  مواد دیگر این قانون گاهی این مجازاتها در کنار همدیگر   

  :دارد می
تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجـازات          می حاکم) تعزیری و بازدارنده    (در کلیه محکومیت های     « 

  »...را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید
  .نیز از این دسته هستند ) 48 و 42 و 22(مواد 

  :دارد  میکه مقرر) 46(زات تعزیری اشاره شده است ؛ مثل ماده در موارد دیگر صرفا به مجا
 باشـد مجـازات جرمـی داده      در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جـرم              « 
  .نماید  مینیز صرفا به مجازاتهای تعزیری اشاره) 726(ماده » شود که مجازات آن اشد است می

 رد اخیر به معنی اعـم شـامل جـرایم تعزیـری و بازدارنـده هـر دو                 صرف نظر از اینکه تعزیر در موا      
« و  » تعزیری  «  آنچه فایده عملی تفکیک جرایم       )1 (، یا صرفا شامل جرایم تعزیری است      ،گردد می

 است کـه فقـط      1378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب      ) 173( ماده   ،را ضروری نمود  » بازدارنده
داند و این مقررات شامل جرایم تعزیری         می  مقررات مرور زمان   را مشمول » بازدارنده  «مجازاتهای  
 تحثی پیرامون ماهیت فقهی و قـانونی آنهـا          ،برای تفکیک این دو مجازات از یکدیگر        . نمی گردد 

  .ضرورت دارد
  ماهیت جرایم تعزیری در شرع

ـ           ) 2( بازداشتن   تعزبر در لغت به معنای جلوگیری و       ب آمـده   و سرزنش کردن و نیـز بـه معنـی تأدی
  . است
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  :  تعزیر را این گونه به رشته تحریر کشیده است" الغنیه "ابن زهره در 
بدان که تعزیر به خاطر انجام دادن کار زشت و اخالل نمودن نسبت به واجبی است که از طرف                   « 

 اما شروط اقامـه حـد تکمیـل         ،یا اینکه حدی معین گردیده      . شارع حدی برایش تعیین نشده است     
 ، هـم آغوشـی      ،پوشـش    بنابراین نسبت به مقدمات زنا و لواط یعنی خوابیدن زیر یک             .نشده است 

البته طبق نظر ولی امر از ده ضربه گرفته تا نود و نه             .  تعزیر اجرا خواهد شد    ،بوسیدن و نظایر اینها     
  )3 ( ».ضربه تازیانه

ه و بایـد از میـزان        مجازاتهایی هستند که در شرع میزان مشخصی بای آنها تعیـین شـد             ،تعزیرات  
مجازات حد کمتر باشند و تعیین نوع و مقدار آن با توجه به شدت جرم و وضعیت مرتکب به نظـر                     

 ،مـشخص شـده اسـت     ) نوع جرم   (بر خالف حدود که موضوع هر حدی        . حاکم موکول شده است   
 درتعزیرات گرچه در مواردی نوع جرم مشخص گردیده مثل سرقت صبی یا سرقت در علن؛ اما به                

محقق حلـی   . تواند وی را تعزیر نماید      می  هر کس که مرتکب عمل حرامی شود حاکم        ،صور کلی   
  : نویسد  می"شرایع"در کتاب 

  » ...کل من فعل محرما او ترک واجبا فلال مام تعزیره« 
  .... بایست وی را تعزیر نماید  مییعنی ؛ هر کس کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند امام

 عقوبـت   ، نوع مجازات نیر تعیین شده است؛ مثال زنای محـصنه            ،د در مورد هر جرم خاص       درحدو
 نـوع مجـازات تعیـین    ،امـا در مـورد تعزیـرات       .  عقوبت قطع ید را خواهـد داشـت        ،رجم و سرقت    

 تعیین مقدار و اندازه مجازات تعزیری       ، در هر صورت     )4 (.نگردیده و به نظر حاکم واگذار شده است       
 بـا رعایـت تناسـب بـزه         )5 (اگذار شده است تا در جرایم غیر حـدی و محرمـات شـرعی             به حاکم و  

  . ارتکابی و وضعیت متهم میزان کیفر را مشخص نماید
  . موضوع بحث بعدی است،اینکه آیا مجازات بازدارنده نیز داخل مجازاتهای تعزیری است یا خیر 

  مجازاتهای بازدارنده در شرع
 دیـا ت و تعزیـرات؛ و تفکیکـی          ، قصاص   ، حدود "ش بینی شده است   درشرع چهار نوع مجازات پی    

 –بازداشـتن   (یکـی از معـانی تعزیـر همـان        . بین جرایم تعزیری و بازدارنده صورت نگرفتـه اسـت         
  .است) بازدارندگی 
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» التعزیر مصدر عزر و عو الـرد و المنـع            « : آمده است که   "الفقه علی المذاهب االربعه     "در کتاب   
  )6 (»..تدفعوا العدو عنه و تمنعوهای  )و تعزروه (لی منع قوله تعا

و ( نظیر کالم خداونـد      ،باشد  می و جلوگیر » بازداشتن  « یعنی ؛ تعزیر مصدر عزر است که به معنی          
  ...کنید  مییعنی دشمن را از وی دفع) تعزروه 

 بـرای حفـظ     نموده اند و آن شـامل الزامـات و تکـالیفی اسـت            اشاره  » احکام سلطاینه   « فقهاء به   
صیانت اجتماع و رعایت حقوق عامه و ایجاد نظم و استحکام روابط اجتماعی که از سوی حکونـت                 

همان طـوری  .  مجازات نیز پیش بینی شود، و ممکن است برای نقض این تکالیف       ،گردد  می وضع
  حکومت اسالمی نیـر بایـد دارای ایـن حـق           ،که سایر حکومتها از چنین اختیاری برخوردار هستند       

. باشد تا بتواند طبق مقتضیات زمان و برای رعایـت حقـوق مـستحدثه کـارایی الزم داشـته باشـد                    
 مثـل   ،بدیهی است بسیاری از مسائلی که امروزه ضرورت جرم انگاری آنها بر کسی پوشیده نیست              

  . سابقه شرعی ندارند،مقررا راهنمایی و رانندگی و جرایم مواد مخدر 
نهی صریح و حرمت هستند و بنا به ضرورت مصالح موجود در جامعه             اعمالی که شرعا فاقد سابقه      

امـا قانونگـذار    . باشـند   می  همان جرایم تعزیری   ، بر اساس نظر قاطبه فقها       ،باید جرم انگاری شوند   
 . قائـل بـه تفکیـک شـده        – به شرحی که گذشـت       –مابین این دسته از جرایم و تعزیرات شرعیه         

  ضابطه این تعلکیک چیست؟
 بررسی تعاریف جرایم تعزیری و بازدارنده در مقـررات قـانونی جمهـوری              ،یین این ضابطه    برای تب 

  .اسالمی ضرورت دارد
  جرایم تعزیری در قوانین کیفری 

  .مجازاتهای تعزیری را تعریف نموده است،قانونگذار در مقررات ذیل 
  :قانون مجازات اسالمی) 16( ماده -1

 نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حـاکم واگـذار                 تأدیب و یا عقوبتی است که      ،تعزیر« 
 از قبیل حبس و جزای نقدی و شالق که میـزان شـالق بایـستی از مقـدار حـد کمتـر                       ،شده است 

  » .باشد
   :1378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 2( تبصره ماده -2
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ی ارتکاب فعـل حـرام یـا        تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسالم برا           « 
 مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح منـدرج در قـانون             ،ترک واجب بدن تعیین نوع و مقدار مجازات         

  .در خصوص تعاریف فوق نکات ذیل قابل ذکر است» .باشد  میمجازات اسالمی
قانون مجازات اسالمی تقریبا همان تعریفی اسـت کـه در فقـه از              ) 16( تعریف مندرج در ماده      -1

  .تعزیر بیان شده است
 تعریف قانون آیین دادرسی کیفری از جرایم تعزیری با ضوابط قـانونی فعلـی قابلیـت تطبیـق                   -2

تـوان    مـی   قید شرعی را به تعزیرات اضافه نموده است و بر ایـن اسـاس              : اوال ،بیشتری دارد؛ زیرا    
 بـه   ،ی محول نمـوده     قائل به تعزیرات غیر شرعی یعنی همان مجازات را به قانون مجازات اسالم            

 قابل تطبیـق    ، که این با قوانین مصوب که حدود و ثغور تعزیرات را تعیین نموده اند              ،به نظر حاکم    
  .است
که این دلیل دیگری است برای تفکیک بین تعزیرات         .  به فعل حرام یا برک واجب اشاره نمود        :ثالثا

به صورت مصوب در آمده اند از       شرعی که سابقه حرمت شرعی دارند و در قانون مجازات اسالمی            
  .باشند بدون سابقه حرمت شرعی  میمجازات های بازدارنده که ناظر به تکالیف حکومتی

باشند که از     می همان تعزیرات شرعی  ) تعزیری  ( مجازات   ،توان گفت   می ،با عنایت به مراتب فوق      
ایـن اعمـال     ،نـشده اسـت    ولی جز برای برخی موارد از آنها مجازات معینی مقرر            ،نظر شرع حرام    

  .ممکن است در شرع مقدس به یکی از صور ذیل باشند
 مواردی که شرع مقدس برای جرایم نوع و گاهی حدود میزان تعزیر را مشخص کـرده اسـت؛                   -1

 مثل کسی که در روز ماه رمضان با زن خود آمیزش کند کـه بـه بیـست و پـنج تازیانـه محکـوم                        
  .خورند  میوشش یافت شوند هر کدام نود و نه تازیانهگردد یا زن و مردی که زیر یک پ می

 مثـل دو زن کـه زیـر یـک پوشـش           . شـود   می  تعزیر ، مواردی که به طور کلی قید شده است          -2
 ،زند  می نماید و نیز کسی که در انظار عمومی دست به دزدی            می خوابند و یا کودکی که سرقت      می

  .حدودی برای تعزیر تعیین نشده استشوند و   میبه صورت کلی گفته شده است که تعزیر
. شود  می  مواردی که بدون اشاره به نوع گناه به طور کلی قید شده است که مرتکب گناه تعزیر                 -3

  : فرمایند  میامام خمینی در تحریر الوسیله
 ، بر امام علیه الـسالم       ، یا نکی از محرمات را مرتکب شود       ،هرکسی یکی از واجبات را ترک کند      « 

از )  یـا فعـل حـرام        ،تـرک واجـب     (اوست که وی را به کیفر تعزیر برساند به شرط آنکـه             یا نائب   
  .گفتار مشابه این در کالم محقق حلی بوه که قبال بیان گردید» .گناهان کبیره باشد

قـانون  ) 2( مـاده    1 و در نظر گرفتن تعریف تعزیرات شـرعی در تبـصره             ،با عنایت به مراتب فوق      
 چنانچه برای عملـی در قـوانین کیفـری مـصوب مجـازات              ،توان گفت     می ،آیین دادرسی کیفری    

تعیین شده باشد و آن عمل مشمول یکی از سه شق فوق گردد؛ مجـازات آن تعزیـری اسـت و در            
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برای روشن شدن بهتر مفهـوم مجـازات بازدارنـده بـه            . باشد  می غیر این صورت مجازات بازدارنده    
  .مپردازی  میبررسی تعاریف این مجازات

  جرایم بازدارنده در قوانین کیفری 
 مجـازات   ، 1368اولین بار در ماده یک قـانون تـشکیل دادگاههـای کیفـری یـک و دو مـصوب                    

 بـدون اینکـه     ، به عنوان دسته پنجم ازمجازاتهای قانونی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت           بازدارنده
  .تعزیری مورد توجه قرار گیردتعریفی از این مجازات بیان شود و یا تفاوت آن با مجازات 

 دیات و تعزیرات را     ، قصاص   ، یعنی حدود    ، قانونگذار تقسیمات چهارگانه مجازات      ، 1370در سال   
 به پنج دسته افزایش داده و       ،که در مقررات قبلی وضع شده بود با اضافه نمودن مجازات بازدارنده             

  :مود مجازات بازدارنده را این گونه تعریف ن،) 17(در ماده 
 تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظـم و مراعـات                 ،مجازات بازدارنده   « 

 ،گـردد؛ از قبیـل حـبس      مـی مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین      
 لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یـا              ، تعطیل محل کسب     ،جزای نقدی   

گـردد کـه مجـازات        می  مالحظه ،چنانچه صرفا به نوع مجازات توجه شود      ».ط معین و مانند آن    نقا
 حبس و جزای نقدی که قسمت اعظمی از مجازاتهای پیش بینی شده در مقررات کیفری را شامل                

 در حالی کـه همـین       ،پیش بینی شده اند   » بازدارنده  « شوندظع در این ماده به عنوان مجازات         می
 بـرای تفکیـک ایـن دو        ،بنـابرلین   .  مجازات تعزیری محسوب گردیده اند     ،) 16(ر ماده   مجازاتها د 

. باید دنبال ضابطه دیگری غیر از ماهیت مجازات بـود         » بازدارنده« و  » تعزیری  « مجازات ؛ یعنی    
ضـابطه دیگـری   ) پیش بینی شـده در قـانون   (بدیهی است در این مورد بجز ماهیت جرم ارتکابی       

  .ستقابل تصور نی
 تعزیری هـستند یـا بازدارنـده بایـد          ،بر این اساس ظع برای تشخیص اینکه جرایم مقرر در قانون            

ماهیت جرم یعنی فعل یا ترک فعل ممنوعه قانونی را مورد توجه قرار داد؛ زیـرا توجـه صـرف بـه                      
ی دیوان عال  همانطوری که هیأت محترم   .  ما را به سرانجام مطلوبی رهنمون نخواهد شد        ،مجازات  

 که بـر اسـاس نـوع مجـازات در صـدد             5/11/1372 مورخ   590کشور در رأی وحدت رویه شماره       
مـتن رأی وحـدت رویـه ایـن         . توصیف مجازاتهای بازدارنده بر آمده مرتکب اشتباه فاحش گردیـد         

   :است
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 ، 1370قانون مجازات اسالمی مصوب هشتم مـرداد        ) 17(های بازدارنده مذکور در ماده      مجازات« 
شود کـه مرتکـب جـرم عمـدی          می ورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال        به ضر 

شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کـافی نباشـد کـه در ایـن                      
 مجازات در حکـم خـود قیـد         ،قانون مجازات اسالمی    ) 19(تواند بر طبق ماده       می  دادگاه ،صورت  

بنابراین رأی شعبه   . اکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد        نماید و تعیین حد   
این . شود  می  صحیح تشخیص داده   ،دوازدهم دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد          

 برای دادگاههـا و شـعب دیـوان    1328رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب        
  ».ارد مشابه الزم االتباع استعالی کشور در مو

برای روشن شدن اشتباهات رأی وحدت رویه توجه به آرایی کـه رأی بـر اسـاس آن صـادر شـده                      
 دادگاه بـدوی    ،در دو پرونده که موضوع آنها جرم منافی عفت تعزیری بوده            .  ضروری است  ،است  

 ا نیـز محکـوم  .م.ق) 19( مرتکبین را به اقامـت اجبـاری موضـوع مـاده         ،عالوه بر مجازات قانونی     
 یکی از آرای نقض شده و تعیین مجازات تتمیمی را در خصوص             ،نمایند در مرحله تجدیدر نظر       می

موضوع جهـت تعیـین وحـدت رویـه در          ،شود  می أی دیگر تأیید   خالف قانون دانسته و ر     ،این جرم   
قابـل  . شـود   مـی  گردد ؛ و منجر بـه صـدور رأی فـوق            می عمومی دیوان عالی کشور مطرح    هیأت  

ا نـشده   .م.ق) 17(به جرایم بازدارنده و یا هیچ استنادی به ماده          ای     در این آرا هیچ اشاره     ،ذکراست  
  .است

  :اما ایرادات وارد بر رأی
 هـیچ ارتبـاطی بـه بحـث         ،باشـند     مـی   آرایی که اساس رأی وحدت رویـه       ،گردد    می  مالحظه -1

  .زاتها تتمیمی استمجازات بازدارنده یا تعزیری ندارند بلکه موضوع مجا
 غافل از اینکـه ایـن نـوع         ،توجه داشته اند  ) بازدارنده( صادر کنندگان رأی صرفا به معنی لغوی         -2

  .مجازات در قانون تعریف خاصی ندارد
حـال  .  حبس و جزای نقدی به عنوان مجازات بازدارنده پذیرفته شده انـد            ،ا  .م.ق) 17( در ماده    -3

 باید قایـل  ،که مجازات بازدارنده را همان مجازات تتمیمی دانسته       اگر رأی وحدت رویه را بپذیریم       
توان مرتکب را به حبس و یا جـزای نقـدی بـه               می به این شویم که در مقام تتمیم مجازات اصلی        

 اینهـا   ؟حبس با چه حد؟ جزای نقـدی تـا چـه مبلغـی            ! عنوان تکمیل مجازات اصلی محکوم نمود     
  . محترم دیوان عالی کشور پرسیده شودسؤاالتی است که باید از هیأت عمومی

به ضـرورت حفـظ و مـصلحت اجتمـاع دربـاره            .. .مجازاتهای بازدارنده  (: در صدر رأی قید شده     -4
 تعزیری برای تنبیه مجرم کافی      شود که مرتکب جرم عمد شده و تعیین مجازات          می کسانی اعمال 

  .)نباشد
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بـه مجـازات بازدارنـد ه نـشده اسـت و            ای    اره با توجه به اینکه در آرای اصلی مورد اختالف اش          -5
 لذا اگر به جـای      ،ا اشاره داشته    .م.ق) 19( به ماده  ،دیوان عالی کشور نیز در متن رأی وحدت رویه          
 و  19(شد و ایـن ترکیـب نامتجـانس از مـواد              می کلمه بازدارنده از همان مجازات تتمیمی استفاده      

ا توجه به اینکـه آرای وحـدت رویـه بـرای دادگاههـا و               ب.  بسیار مطلوبتر بود   ،ارائه نمی گردید  ) 17
چنانچـه مجازاتهـای بازدارنـده را بـه          ،شعب دیوان عالی کشور الزم االتبـاع هـستند و از طرفـی              

قـانون آیـین دادرسـی      ) 173( جایی برای اعمـال مـاده        ،مضمون مندرج در این رأی تفسیر کنیم        
ان باقی نمـی مانـد؛ زیـرا طبـق ایـن رأی              یعنی تأسیس حقوقی مهم و ضروری مرور زم        ،کیفری  

 مجازاتی است که در مورد جرایم عمدی عالوه بر مجازاتی است            ، مجازات بازدارنده    ،وحدت رویه   
 ،که با این تفسیر مرور زمان صرفا در مورد مجازاتهای بازدارنده پذیرفته شده است و با این تفسیر                   

چنانچه نخواهد اعمال نماید نیازی به استفاده از         قاضی   ،فقط مجازاتهای تتمیمی نیز اختیاری است     
 تنها مجازاتهای تتمیمی که قبال مورد لحوق حکمی قرار گرفته اند و اجرا نـشده                ،مرور زمان ندارد  

  .گردند و الغیر  میاند مشمول مرور زمان اجرا
 بـه مفهـوم     حال این رأی وحدت رویه  را چگونه باید تحلیل کرد تا بتوان مجازاتهای بازدارنـده را                

مجازاتهای بازدارنده که مـشمول     . قانونی خود معرفی نمود تا برای دادرسان محترم مشخص گردد         
   کدامند؟،گردند  میمرور زمان

قانون آیـین  ) 173( سابق بر تاریخ تصویب ماده    ، زمان صدور رأی وحدت رویه       ،در ابتدا باید گفت     
 مجازاتهـای بازدارنـده و تعزیـری جهـت          دادرسی کیفری است و این رأی ناظر به تعیـین ضـابطه           

 در هر رأی وحدت رویـه دو دسـته          ،شمول یا عدم شمول مقررات مرور زمان نبوده از سوی دیگر            
  : الل یا اظهار نظر قضایی وجود دارداستد

 اظهارات چنینی است که توسط قضات صادر کننده رأی بدون اینکه ارتباط مـستقیمی               ،دسته اول   
 ، دسته دوم    .ه باشد جهت تقویت حکم اصلی رأی و توجیه آن بیان شده است            با موضوع دعوا داشت   

در حقـوق انگلـستان   . دهد  میاستداللی است که مبنای اصلی و یا به عبارتی حکم رأی را تشکیل            
و از شـق دوم بـه عنـوان     ) Obitar dictum ()7 (از شق اول به عنـوان ) کامن لو(در کیسهای 

)ratio decidndendi ( شود  میرتعبی.  
  آنچه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور الزم االتباع است استدالل اصلی رأی ؛ یعنی 
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 کـه بـرای توجیـه مـؤدی     ، نه استدالالت و اظهارات چنینـی  ،همان حکم رأی وحدت رویه است   
 ،دباشـن   مـی  رأیدرأی وحد رویه مورد بحث با توجه به آرایی که مبنای ایـی              . گردد  می اصلی بیان 

 عبارت اسـت از تجـویز صـدور         ،دهد و الزم االتباع است        می آنچه که حکم اصلی رآی را تشکیل      
 اینکـه از مجـازات هـای        ،در خصوص جرایم منافی عفـت       .ا.م.ق) 19(حکم تتمیمی موضوع ماده     

به عنوان متهم مجازات عمدی تعبیر نموده استدالل فرعـی و           . ا.م.ق) 17(بازدارنده مذکور در ماده     
. أی وحدت رویه است که جدای از حکم اصلی رأی بوده و الزم االتباع نمـی باشـد                  مستقیم ر  غیر

  .محرز است) 17( مغایرت این استدالل با تعریف مجازات بازدارنده در ماده ،نکته آخر انکه 
   :نتیجه گیری

مـی  حال که رأی وحدت رویه مورد نظر معیارصحیحی برای تفکیک جرایم تعزیری از بازدارنـده ن               
قائل شدن به این نظر که کلیه مجازاتهای کتاب پـنجم قـانون مجـازات اسـالمی     ،از طرفی  . باشد

و ضابطه بیان   .ا.م.ق) 17(و  ) 12( با تقسیم بندی جرایم به شرح مواد       )9 (.شوند  می بازدارنده محسوب 
ایرت شده در قانون برای جرایم تعزیری و بازدارنده و فلسفه تفکیـک ایـن جـرایم از همـدیگر مغـ        

دارد؛ زیرا قانونگذار با این تفکیک خواسته که مقررات حقوق عرفی را بهتر از گذشته و بـا انبـساط                    
 با در نظر گرفتن سوابق و ریشه های فقهی          ،ید بیشتری در مورد مجازاتهای بازدارنده اعمال نماید       

   :توان چنین نتیجه گرفت که  میموضوع و تعاریف پیش بینی شده در قانون
. ور از جرایم تعزیری همان تعزیرات شرعی است که در شرع مقدس پیش بینی شده است                منظ -1

بدین شکل که در مقررات شرعی یا صراحتا برای آنها تعزیر تعیین شده با ذکر نوع و گاهی مقـدار                    
شود یا عمل مورد نظـر جـزء          می  یا به طور کلی قید شده است که مرتکب این عمل تعزیر            ،تعزیر  

 مجـازات   ، است و قانونگذار در قالب قانون مصوب برای مرتکب این فعـل حـرام                محرمات شرعی 
 در شرع مقدس تعیین میزان کیفـر در جـرایم تعزیـری بـه نظـر حـاک                   -2 )10 (.تعیین نموده است  
اما در قوانین فعلی بخـشی از ایـن اختیـار حـاکم بـه قانونگـذار                 ) بما زاه الحاکم  (واگذار شده است    

ای جرایم تعزیری نیز حد و مرزی به صورت حداقل و حداکثر پیش بینـی شـده   واگذار گردیده و بر   
  .است

به عنوان عقوبـت یـا      ( اعمالی هستند که در شرع مقدس فاقد حکم خاصی          ) بازدارنده  ( جرایم   -3
ظ نظم و مراعات مـصلحت اجتمـاع بـه عنـوان            باشد و از ناحیه حکومت به منظور حف         می )حرمت  

ناقضین ایـن  . باشند  میی وضع شده و افراد ملزم و مکلف به رعایت آنها          مقدمات و نظامات حکومت   
  . نظامات مکلف به تحمل مجازات مقرر قانونی هستند
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 گرچه ممکن است به علت موضوعیت نداشتن یا هـر علـت             ، حرمت جرایم تعزیری ابدی است     -4
 رکـن  ، ت زمـان  دیگری در قالب قوانین کیفری به عنوان جرم پـیش بینـی نـشوند؛ امـا مقتـضیا        

 زمانی آنها را جرم و زمان دیگـری بـا جـرم    ، ممکن است قانونگذار   ،الینفک جرایم بازدارنده است   
  .زدایی آنها را مباح اعالم نماید

  :پیشنهادهای اصالحی
حال که برای تفکیک جرایم بازدارنده از تعزیرات شرعی بایـد بـه سـوابق شـرعی رجـوع نمـود و                      

حکومتی باشد آن را بازدارنده دانست ؛ این سؤال مطرح اسـت کـه آیـا                چنانچه موضوع از نظامات     
این تکلیف برای قضات مأذون و غیر مجتهد در امور شرعی تکلیف شـاقی نیـست؟ و بـا در نظـر                      

 تـشخیص  ، و از طرفی ؟ فرصت و توان این تفحص را دارند     ،گرفتن وضعیت فعلی محاکم قضایی      
  تخاذ تصمیم های ناهمگون را فراهم نمی آورد؟این موضوعات کار را دشوار و موجبات ا

 آنها را به دو دسته تقسیم نمایند؛ مـواردی کـه            ،بنابراین بهتر است اهل فن با بررسی کلیه جرایم          
 یعنی نظامـات    ،تحت عنوان تعزیرات شرعی سایر موارد        ای    ه در فصل جداگان   ،حرمت شرعی دارد  

 بازدارنده دسته بندی نمایند تا قضات به راحتـی          حکومتی را در فصل مستقل دیگری به نام جرایم        
 امیـد اینکـه در اصـالحات آتـی          ، حکم هر قضیه راتشخیص دهند     ،بتوانند با مراجه به این فصول       

  .قانون مجازات اسالمی این مراتب مدنظر قرار بگیرد
  وظایف مدیران دفاتر  :بخش دوم

  :ایراد
بایست در خـالل      می ان خواسته مشخص نبوده و    در پرونده هایی که خواسته آنها مالی است و میز         

 یا هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمـالی اخـذ شـده            ،رسیدگی با جلب نظر کارشناس تعیین گردد      
ریـال و نهایتـا بـا جلـب نظـر کارشـناس میـزان               .. .فعال مقوم به  : است یا خواهان قید نموده است     

  .خواسته تعیین گردد
  :  پاسخ

قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن          )3( از ماده    "14"تکلیف این اموردر بند     
  : دارد  می این بند مقرر،در موارد معین پیش بینی شده است



 ٧٥

غیـر مـالی و درخواسـت در موقـع تقـدیم دادخواسـت              در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی        « 
ه هزینـه  دادرسـی بعـد از         شـود و بقیـ      می  مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال        ،مشخص نباشد 

تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف اسـت قـسمت خواسـته را قبـل از                
  » .صدور حکم مشخص نماید

پیش بینی شده بـود و بـر ایـن          ) 686(این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز در ماده            
  ابتدای امر باید مبلغ دو هـزار ریـال بـه              هر کجا تعیین میزان خواسته مشخص نیست در        ،اساس  

عنوان هزینه دادرسی اخذ و بعدا دادگاه مکلف است میزان خواسته را تعیین و بر اساس آن هزینـه                   
 "ج"دادرسی را اخذ نماید مگر اینکه دعوا راجع به اموال منقول باشد که طبـق قـسمت آخـر بنـد        

دعاوی « :دارد  می  این بند مقرر   .وصول شود  ای  همان قانون باید هزینه دادرسی طبق قیمت منطقه       
 ارزش خواسته همان اسـت کـه        ،غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صالحیت              

 مطابق ارزش معامالتی    نماید؛ لکن ازنظر هزینه دادرسی باید       می خواهان در دادخواست خود تعیین    
  ».رسی پرداخت شود منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادامالک در هر

  :پی نوشت ها
 ؟شود یا خیـر     می در این مورد سؤاالتی بدین شرح مطرح است که آیا معاونت در جرم مشمول مجازات بازدارنده               -1

. مطـرح اسـت   ) 46(ؤال در مورد ماده     کند و نیز همین س      می تعزیری اشاره ا فقط به جرایم     .م.ق) 726(زیرا در ماده    
  .ن موضوعات نیستدر این مقاله مجال بررسی ای

  228 ص ،3 ج ، النهایه فی غریب الحدیث – ابن اثیر -2
  .205ص ) بخش جزایی ( قواعد فقه – نقل ازدکتر سید مصطفی محقق داماد -3
در این نوشـته مجـال پـرداختن بـه ایـن            . است بعضی از فقها معتقدند که مجازات تعزیری صرفا از نوع تازیانه             -4

  . مباحث تعزیرات مراجعه شود،یشتر به قواعد فقه دکتر سید مصطفی محقق داماد جهت مطالعه ب. نظرات نیست
 نگارنده معتقد است محرمات شرعی در وضعیت فعلی نظام قضایی کشور در صورتی قابل تعزیر هستند کـه در                    -5

ن دادرسـی  قـانون آیـی  ) 214(قانون اساسـی و مـاده   ) 167(و اصل . قالب قانون برای آنها عقوبت تعیین شده باشد       
کیفری را منصرف از موضوع داشته و نمی توان بر اساس آنها برای محرماتی که مورد نظر قانون گذار نبـوده انـد                       

  .تعزیر تعیین نمود
  .317ص ) 5( ج ، الفقه علی المذاهب االربعه – الجزیری -6
  .158 ص ، 1366 ، انتشارات امیر کبیر – بهمن کشاورز – انگلیسی به فارسی – فرهنگ حقوقی -7
  .197 ص – همان -8
 اداره حقوقی که کلیه مجازاتهـای کتـاب پـنجم قـانون             ، 10/6/78 – 6755 در این خصوص به نظریه شماره        -9

  .داند مراجعه شود  میمجازات اسالمی را مشمول مرور زمان
بما یـراه   (شده است و     نگارنده معتقد است با توجه به اینکه در تعزیرات شرعی تعیین نجازات به حاکم واگذار                 -10

تواند در قوانین مصوب حـدود تعزیـرات        می  قانونگذار ، این نکته مهم که      ،شود و از طرفی       می تعیین تعزیر ) الحاکم
لذا منعی جهت تدوین و اعمـال مقـررات مـرور زمـان در خـصوص                .  پذیرفته شده است   ،شرعی را مشخص نماید     
ال از سوی قانونگذار پذیرفته شده اسـت اعمـال ایـن مقـررات در               بدیهی است آنچه فع   . جرایم تعزیری وجود ندارد   

  .خصوص جرایم بازدارنده است
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  هفتصد درود خداوند
میخواهی تـو را بـه   !  یا علی :فرمود« به امیر المؤمنین  » صلی اهللا علیه و آله      « روزی پیغمبر خدا    
همیشه مژده دهنـده هـر      تو  !  پدر و مادرم به قربانت       ،بلی  : علی عرض کرد   » ؟چیزی مژذه بدهم  

 امر عجیـب چـه   :علی پرسید. فرمود جبرئیل نزد من آمد و از امر عجیبی مرا خبر دار           . چیزی بودی 
  بود؟

 ، بر مـن تـوأم بـا خانـدانم صـلوات بفرسـتد               ،جبرئیل خبر داد که هر کسی از دوستان من          :فرمود
 میفرستند و اگر گناهکار     شود و فرشتگاه هفتاد صلوات به او        می درهای آسمان به روی وی گشوده     

سپس » لبیک یا عبدی و سعدیک      « : کند  می ریزد و خداوند متعال به او خطاب        می است گناهانش 
 اما من بـر او هفتـصد        ،شما به او هفتاد صلوات فرستادید       ! مالئکان من   « :فرماید  می به فرشتگان 

  )1 (» .فرستم  میصلوات
  : پی نوشت

  .56 ص ،94ج :  بحاراالنوار-1
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                            آسیب شناسی قوانین
  )حق یا حکم بودن اختیار رجوع در طالق رجعی ( 

در طالق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجـوع            « :قانون مدنی ) 1148( ماده   :ماده قانونی 
  ».است

   ابهام :نوع اشکال
  :توضیح

قوع طالق رابطه زوجیت بین زن      بر خالف طالق بائن که برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با و             
توانـد در     مـی   در طالق رجعی برای شوهر حق رجوع وجود دارد و شوهر           ، )1 (شود  می و شوهر قطع  

. مدت عده طالق رجوع کرده و رابطه زوجیت خود را با زوجه بدون نیاز به نکاح مجدد از سر گیرد                   
است کـه بـه     ) ایقاع  (ی یک جانبه     رجوع یک عمل حقوق    ، در نظر قانونگذار قانون مدنی       ،بنابراین  

وسیله اراده شوهر به برگرداندن زوجیت سابق به شرط مقرون بودن به لفظ یا فعلی که داللت بـر                   
  شده است این است که .م.ق) 1148(که موجب ابهام ماده ای   نکته)2 (.شود  می واقع،رجوع بنماید 
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سقاط است و یا این که حق رجوع یک       یک حق قابل ا    ، حق فسخ در معامالت      آیا حق رجوع مانند   
حکم است به نحوی که اختیار رجوع از طالق تا پایان عده برای شوهر باقی خواهـد بـود و هـیچ                      

توانـد    مـی  آیا شـوهر ،را از بین ببرد؟ به عبارت دیگر        « قرارداد یا عمل حقوقی دیگری نمی تواند آ       
 از خـود اسـقاط      ،م و یا به صـورت صـلح         حق رجوع در عده رجعیه را ابتدائا و یا در ضمن عقد الز            

   ؟ باز هم برای شوهر حق رجوع است،نبوده و در فرض اسقاط 
تواند حق رجوع را ابتدائا اسـقاط         می  بنابراین شوهر  ، از آنجایی که رجوع از حقوق زوج است        –الف  

از کلمه  برخی از حقوق دانان تصریح دارند که        . و یا در ضمن عقد الزمی سقوط آن را شرط بنماید          
توان استنباط نمود که قانون مـدنی هـم قایـل بـه جـواز                 می .م.ق) 1148(مذکور در ماده    » حق«

  )3 (.اسقاط حق رجوع در طالق رجعی است
خواهـد از حقـوق       مـی  این است کـه   ) حق رجوع (دیگر این که اگربپذیریم هدف قانونگذار از ایجاد         

 در ایـن    ،لط بـر سرنوشـت خـانواده سـازد        خصوصی و حاکمیت اراده شوهر حمایت کند و او را مس          
تواند از حق خـود گذشـته و     می  حق اوست و او    ،صورت باید گفت اختیاری که به شوهر داده شده          

  .آن را ابتدا اسقاط نموده و یا در ضمن عقد الزمی اسقاط آن را شرط بنماید
 ،ننمـوده  )  رجوع حق(  بودن – و نه حکم –بعضی دیگر از حقوقدانان نیز هر چند تصریح به حق        

لکن از آنجایی که قایل به سکوت قانون مدنی در این مورد شده و معتقد بـه اصـل آزادی اراده و                      
توان فهمید که اسقاط حق رجوع را در طالق رجعـی             می ،هستند. م.ق) 754(و  ) 10(حکومت مواد   

  )4 (.ددانند و نه یک حکمل که قابل اسقاط نباش  میقبول دارند و حق رجوع را یک حق
حـق  « دیگر از حقوق دانان قایلند که هـدف اصـلی از ایجـاد              ای     در مقابل نظر مذکور عده     – ب  
پیشگیری از انحالل خانواده و تأمین منافع عمومی است و در واقع ایـن اختیـار پرتـوی از                   » رجوع

اشد قانون است که به دلیل موقعیت اجتماعی زوج به وجود آمده و تسلطی نیست که از آن کسی ب                  
  .و او بتواند به این و آن واگذار و یا به کلی از آن بگذرد
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 در آن   ، جزبه طور محـدود و اسـتثایی         ، که حاکمیت اراده     استای    ویژه) سازمان حقوقی   (خانواده  
بـه کـار رفتـه و از ایـن کـه درقالـب              . م.ق) 1148( که در ماده     9حق( از کلمه    ،بنابراین  . راه ندارد 
نمیتوان نتیجه گرفت کـه رجـوع ماننـد    . توان اختیار رجوع را از بین برد      می )خلع و مبارات    (طالق  

  )5 (.تواند آن را به زن صلح کند یا ساقط نماید  می در اختیار مرد است و،حق فسخ در معامالت 
 رجوع در طالق از قوانین آمره و یک حکم است کـه بـرای بـر قـراری نظـم اجتمـاعی                       ،بنابراین  

باز برای شوهر اختیار رجـوع از طـالق         ،ابل اسقاط نیست و در فرض اسقاط        تأسیس شده است و ق    
در معنی حقیقی خـود اسـتعمال نـشده         . م.ق) 1148(در ماده   ) حق  (پس کلمه   . تا پایان عده است   

  .است
 ممکن است دالیل ذیل نیـز قابـل طـرح    ،) حق رجوع   (عالوه بر دلیل مذکور در مورد حکم بودن         

  :باشد
تحقق رجوع در طالق را مشروط به قصد        ) 1149(ه شود قانون مدنی در ماده        ممکن است گفت   -1

زیـرا در اعمـال حـق       . اسـت ) حق رجـوع    ( دلیل بر حکم بودن      ،رجوع دانستع است و این اشتراط       
  کفایـت  ،شخصی احتیاجی به قصد نیست و صرف لفظ یا فعلی که داللـت بـر اعمـال حـق کنـد                    

  )6 (.کند می
ق را بـا    ا مقرون بودن رجوع در طـال      هاز فق ای    عده: یتوان گفت که اوال   در پاسخ به سخن مذکور م     

 قـصد   ،قصد رجوع الزم ندانسته و قائل هستند که در صورتی که شوهر در هنگام رجوع در طالق                  
 این سخن که در اعمال حق شخـصی نیـازی           :و ثانیا  )7 (.یابد  می  باز رجوع تحقق   ،رجوع هم ننماید  
   به صورت ،به قصد نیست

 با این که یک حق – مانند بیع – چرا که مثال در تعضی اعمال حقوقی        ،لی قابل قبول نمی باشد    ک
  )8 (.شخصی است ولی در آن قصد الزم است

طالق را بر دو قسم بائن و رجعی تقسیم نمـوده اسـت کـه بـا                 . م.ق) 1143( قانونگذار در ماده     -2
اگر موجب بائن شدن طـالق رجعـی        ) عحق رجو (رسد که اسقاط      می توجه به این تقسیم به نظری     

 در این صورت موجب تغییر ماهیت طالق به دست خد فرد خواهد بود که پذیرش این سخن                  ،شود
بایست دیگـر    می در این صورت،مشکل و بعید است و اگر ماهیت طالق بر رجعی بودن باقی باشد 

حـق  (جعی است و با اسـقاط       آثار طالق رجعی را داشته باشد و حال آنکه تمامی آثار دیگر طالق ر             
  .رود  میآثار دیگر نیز به دنباله اثر اصلی از بین) رجوع 
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رسد حق بودن رجوع با حاکمیت تقسیم طالق بـه رجعـی و بـائن چنـدان سـازگار                     می  به نظر  -3
توان به این نکته اشاره نمـود         می )حق رجوع   ( در مقاب دلیل دون و سوم برای حکم بودن           .نیست

 اسقاط حق رجوع در طالق رجعی موجب تغییر ماهیت طالق از رجعـی بـه                –ن  که اصل این سخ   
از حقوق دانان   ای     مورد قبول همه نبوه و بلکه درآن اختالف وجود دارد؛ چرا که عده             ،شود  می بائن

هر چند قایل به اسقاط حق رجوع در طالق رجعی هستند ولی معتقدند که این اسقاط موجب تغییر              
یگر رجعی همچنان باقی خواهد ماند؛ زیرا آثار د       ده و بقیه آثار دیگر طالق       ماهیت طالق رجعی نش   

  )9 (.آثار دیگر نیز از بین برود، با اسقاط این اثر در طالق رجعیفرع اثر قابلیت رجوع نیست تا
توان گفت که این ماده در مورد         می .م.ق) 1148(بنابراین با توجه به برداشت های متفاوت از ماده          

  .ابهام دارد)حق رجوع (م بودن حق یا حک
 دو نظر در بـین فقهـا وجـود          ،درفقه نیز در امکان اسقاط حق رجوع در طالق رجعی و یا عدم آن               

  :دارد
  )10( . حق رجوع بک حکم شرعی است و قابل اسقاط نیست–الف 
  )11 (.توان آن را اسقاط نمود  می رجوع حق است و-ب

 ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه      ، حق و قابل اسقاط باشد  حال در صورتی که اختیار رجوع در طالق       
 آیا اساسا ماهیت طالق رجعی بـه طـالق بـائن تبـدیل              ،درصورت اسقاط حق رجوع توسط شوهر       

خواهد گشت یا این که ماهیت طالق رجعی به طالق بائن تبدیل نمی گردد و سـاز آثـار و احکـام       
   به حال خود باقی است؟– غیر از رجوع –طالق رجعی 

 ابتدا باید به این سؤال پاسخ داده شود که رابطه حق رجوع با سایر آثار                ، پاسخ به سؤال مزبور      برای
  طالق رجعی چیست؟

  .درتبیین و توضیح سؤال اخیر باید آثار طالق رجعی را نام ببریم
   :آثار طالق رجعی عبارت است از

  )12( . حق رجوع شوهر درمدت عده به زوجه مطلقه رجعیه-1
  )13( .اری زوجه مطلقه از حق نفقه در مدت عده برخورد-2
  )14( . توارث زوجین از بکدیگر-3
  )15( . عدم جواز ازدواج زوج با خواهر زوجه مطلقه قبل از انقضای عده-4



 ٨١

  )16 (. زنای با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است-5
  . استیذان زوجه مطلقه اززوج در خروج از منزل-6

 یعنی حـق رجـوع      – اثر اول    ،ه آثار طالق رجعی سؤال این است که آیا در طالق رجعی             با توجه ب  
ـ             –شوهر در مدت عده به زوجه مطلقه رجعیه          ر  درعرض آثار دیگر است کـه در صـورت اسـقاط اث

 و یا این که اساسـا آثـار دیگـر طـالق رجعـی متفـرع و                  ، آثار دیگر باقی مانده و از بین نرود          ،اول
 آثار دیگر نیز خود بـه خـود        ، اول است به نحوی که با اسقاط و از بین رفتن اثر اول               برگرفته از اثر  

به دنباله آن از بین خواهد رفت و ماهیت طالق رجعی به طالق بائن تبدیل خواهد شد؟ به عبارت                   
 اسـقاط  ، در صورتی که شوهر حق رجوع خود را ابتدائا و یا در ضمن عقد الزم و یا به صلح      ،دیگر  
 –گـردد    مـی آیا طالق رجعی در حکم طالق بائن خواهد بود و آثار طالق بائن بـر آن جـاری               کند  

 و یا این کـه ماهیـت طـالق رجعـی تغییـر              -شود  می یعنی تمامی آثار طالق رجعی از آن برطرف       
 یعنی طالق رجعی فقـط اثـر اول         -نکرده و از هر جهت به حکم طالق بائن تبدیل نخواهد گردید           

   : در این خصوص دو نظر قابل طرح است- ؟دهد و نه بقیه آثار را ی مخود را از دست
نماید ولی طبیعت طالق رجعـی        می  اسقاط حق رجوع فقط از اعاده زوجیت سابق جلوگیری         –الف  

  )17(. را تغییر نداده و احکام و آثار دیگر آن را الغا نمی کند
قاق بائن به طالق رجعـی تعیـد    الحاق حکم طب، در صورت اسقاط حق رجوع و یا صلح بر آن         -ب

 شرط عدم رجوع نمایـد در ایـن         ، اما اگر نذر کند که رجوع ننماید و یا در ضمن عقد الزم               ،نیست  
  )18(. صورت اطالق طالق بائن بر طالق رجعی صحیح نیست

زیرا در طالق قضایی این بحث مطرح       . پاسخ به سؤال اخیر در احکام اطالق قضایی نیر مؤثر است          
 آیـا   ،چنانچه طالق به درخواست زوجه و از ناحیه حاکم علی رغم اراده شوهر واقع گـردد               است که   

  ؟ بائن است یا رجعی،ماهیت چنین طالقی 
 ، قایل به رجعی بودن طالق قضایی شده و از بین احکام طالقـث رجعـی   )19(بعضی از نویسندگان  

  )20 (.فقط حق رجوع را منتفی دانسته اند
  : پی نوشت ها

  ».در طالق بائن برای شوهر حق رجوع نیست« . م.ق) 1144(ه  ماد-1
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شود که داللت بر دجوع کند مشروط بر این           می رجوع در طالق به هر لفظ یا فعلی حاصل        « م  .ق) 1149( ماده   -2
  » .که مقرون به قصد رجوع باشد

 و  69 صـص    ، 1376 ،ان   تهـر  ، کتاب فروشی اسالمیه     ، چاپ یازدهم    ، 5 ج   ، حقوق مدنی    ، سید حسن امامی     -3
70.  
 صـص   ، 1376 ، تهـران    ، کتاب خانه گـنج دانـش        ، حقوق خانواده چاپ دوم      ،لنگرودی    محمد جعفر جعفری     -4

  .266 و 265
 و 443 صـص  ، 1375 ، تهـران  ، شرکت انتـشار  ، چاپ چهارم  ، 1 ج   ،) خانواده  ( حقوق مدنی    ، ناصر کاتوزیان    -5

 ، 1374 ، تهـران    ، نـشر علـوم اسـالمی        ، چاپ پـنجم     ، حقوق خانواده    ،اد  سید مصطفی محقق دام   : ک.ر. و ، 444
  .440 و 439صص 

  ».شود  می حاصل،فسخ به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن نماید « : م.ق) 449( ماده -6
ر  مؤسـسه النـش    ، چـاپ هـشتم      ، 2 ج   ، تحریر الوسیله    ،» االمام الخمینی   «  السید روح اهللا الموسوی الخمینی       -7

  .310 ص . ق. ه1420 ،االسالمی 
   :برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است« : م.ق) 190( ماده -7
  . قصد طرفین و رضای آنها-1
   . اهلیت طرفین-2
  . موضوع معین که مورد معامله باشد-3
  » . مشروعیت جهت معامله-4
 چاپ اول   ،مجموعه محشی قانون مدنی      ، محمد جعفر لنگرودی     ، 70 و   69 صص   ، پیشین   ، سید حسن امامی     -8
  .1209 ص ، 1379 ، تهران ، کتاب خانه گنج دانش ،
الظاهر ان حواز الرجوع فی الطالق الرجعی حکم شرعی غیر قابل لالسقاط و لـیس حقـا کالخیـار فـی البیـع                        ( -9

الـسید روح اهللا  )  ، و کـذالک اذا صـالح عنـه یعـوض او بغیـر عـوض       ،الخیاری فلو اسقطه لم یسقط و له الرجـوع       
 مجمـع  ،سـید محمدرضـا موسـوی گلپایگـانی     : ک. ؛ ور311 ص  ، پیشین   ،) االمام الخمینی   ( الخمینی  الموسوی  
 ؛ الـسید الوالقاسـم الموسـوی    255 ص   ، 1372 ، قـم    ، مؤسـسه دارالقـرآن الکـریم        ، چاپ چهارم    ، 2 ج   ،المسائل  
 1410 ، قـم    ، مدینه العلم آیه اهللا العظمی السید الخـوئی          ، چاپ بیست و هشتم      ، 2 ج   ، منهاج الصالحین    ،الخوئی  

 ، مؤییـه المنـار   ، چاپ چهـارم  ، 26 ج ، مهذب االحکام    ، ؛ السید عبد االعلی الموسوی السبزواری        306  ص    ،ق  .ه
  مکتب آیه اهللا   ، چاپ پنجم    ، 3 ج   ، منهاج الصالحین    ، ؛ السید علی الحسینی السیستانی       174 ق ص    . ه 1417 ،قم  

 چـاپ  ، 1ج ، بلغـه الفقیـه     ، السید محمـد آل بحـر العلـوم          ، 164 ص   ،ق. ق 1417 ، قم   ،العظمی السید السیستانی    
  .22-20 صص ، 1362 ، تهران ،) ع( مکتبه الصادق ،چهارم 

 فقه ذهب المحقق القمی و تبعه بعض من تأخر عنه الـی کونـه حقـا یجـوز      :جوز الرجوع فی المطلقه الرجعیه     (-10
.. .و انت خبیر بما فیـه     .. . نافذ :ای  (الصلح جائز بین المسلمین     :  مستدال بعمومات ادله الصلح التی منها      ،لینه  الصلح ع 

 – انهـا زوجـه   :و حیث أن المستفاد من االخبار و کلمات علمائنا األخیار.. .بل الظاهر انه من االحکم ال من الحقوق      
باالسـقاط و الینقـل    فـال  ، ال حقـا     ، الجرم اتجه کونه حکمـا       ،یه   و ان علقه الزوجیه باق     ، ال حکما تعبدیا     –حقیقه  
  22-20  صص ، پیشین،السید محمد آل بحر العلوم ) .بالنواقل

  » .نفقه مطلقه رجعیه در مدت عده حق رجوع است« : م. ق)1148( ماده -11
که طـالق در حـال نـشوز        نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این            « :م.ق) 1109( ماده   -12

  »...واقع شده باشد
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اگر شوهر زن خود را به طالق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقـضای عـده   « : م.ق) 943( ماده  -13
برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طالق بائن باشد از یکدیگر              می بمیرد دیگری از او ارث    

  ».ارث نمی برد
  ».جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد« : م.ق) 1048( ماده-14
  ».زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است« : م.ق) 1054( ماده -15
  1029 ص ، پیشین ، ؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی 70 و 69 صص ، پیشین ، سید حسن امامی -16
  » .در طالق بائن برای شوهر حق رجوع نیست « -17
   حقا قابال لالسقاط ففی لحوق حکماذا سقط الزوج حق رجوعه فی الطالق الرجعی بناه علی کونه « -18

اذا شرطت علیه أن ال یرجع       بخالف ما    ، و ان کان الیبعد ذلک لصدق کونه طالقا ال رجوع فیه             ،البائن به اشکان    .
 و أما لو صالح عن حق رجوعه ، و کذا اذا ندر أن الیرجع فی طالقه         ،یصدف علیه البائن    فی ضمن عقد الزم فانه ال     

 ، 2 ج   ، ملحقـات العـروه الـوثقی        ،السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی      » ...بکذا فحکمه حکم اسقاط حق الرجوع     
  .115 و 114 صص ، قم ،مکتبه الداوری 

جوع مرد تا رفع موجبات طالق با مانع مواجه و بی تـأثیر اسـت         طالق حاکم ذاتا رجعی است هر چند حق ر         « -19
 - در صورتی که یکی از آنها در زمان عده فوت نمایـد            –ولی سایر آثار طالق رجعی از قبیل حق توارث از یکدیگر            

ید هیچ  در حالی که طالق مزبور را بائن تلقی نمای        . ثابت خواهدبود .. .یا استحقاق زوجه نسبی به نفقه در ایام عده و         
 ، بررسی نظریه طالق حـاکم  ماهیـت حقـوقی آن             ،سید علی علوی قزوینی     » .یک از آثار فوق را نخواهیم داشت      

  .144 ص ، 1376 پاییز ، 11 ش ،نامه مفید 
 گروه بررسی قـوانین تحـت عنـون ماهیـه حقـوقی             64توانید به جزوه شماره       می  برای کسب اطالعات بیشتر    -20

  .طالق قضایی رجوع نمایید
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  بر بالین حارث همدانی) ع(امام علی 
 و مقام ارجمنـدی در نـزد        ، یکی از دوستان و ارادتمندان مخلص حضرت علی بود         ،حارث همدانی   

بـه عیـادت او رفـت و پـی از احوالپرسـی بـه او               «  حـضرت علـی      ،حارث مریض شد    . امام داشت 
 و در کنـار     ،ور از پل صـراط      دهم که در وقت مرگ و هنگام عب         می به تو بشارت  ! حارث  ای    :فرمود

 ؟مقاسـمه چیـست   :  حارث عرض کرد   .شناسی  می بینی و   می مرا» مقاسمه«  و موقع    ،حوض کوثر   
 روز قیامت من بـا آتـش جهـنم مـردم را تقـسیم             . گیرد  می  با آتش انجام   ،مقاسمه  : حضرت فرمود 

شمن من اسـت او     و لین د  ! آتش این دوست مین است او را رها کن        ای    :گویم  می  به آتش  ،کنم می
همن طور که دست تـو را گرفتـه         ! حارث  ای    :آنگاه حضرت دست حارث را گرفت و فرمود       ! را بگیر 

 در آن وقت من از حسد قریش و منافقین          ،دست مرا گرفته بود   » صلی اهللا علیه و آله      «  پیامبر   ،ام
 مـن ریـسمان     ،شـود   می هنگامی که روز قیامت بر پا     :  به من فرمود   ،به آن حضرت شکایت نمودم      

  .گیری و شیعیان دامن تو را میگیرند  میدامن مرا! علی ای   و تو،گیرم   میمحکم خدا را
  : سپس سه بار فرمود

 حـارث  .باشـی   مـی تو با آن کسی که دوسـتش داری خـواهی بـود و همـراه کـردارت            ! ای حارث   
 باکی ندارم که مـن  ،بعد از این : گفت  می کشانید و   می برخاست و از شدت خوشحالی عبای خود را       

» سـید حمیـری   «  همین حدیث را شاعر اهل بیت        . یا مرگ به سوی من آید      ،به سوی مرگ روم     
  : چنین به شعر در آورده است

  یا حارهمدانی من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبال
  یعرفنی طرفه واعرفه بنعته و اسمه و ماعمال

  الو انت عند الصراط تعرفنی فالتخف عثره و ال زل
  اسیقک من بارد علی ظماء تخاله فی الحالوه العسال
  اقول للنارحین توقف للعرض دعیه التقربی الرجال
  دعیه ال تقربیه ان له حبال بحبل الوصی متصال

چـشمان او   . مرا رخ به رخ خواهد دید؛ مؤمن باشد یا منافق          ،هرکس که بمیرد    ! ای حراث همدانی    
  .صفات و نام و عمل میشناسمنگرد و من او را با تمام   میبه من
بنـابراین از لغـزش و ارزش   . روی پل صراط مرا خواهی دیـد و خـواهی شـناخت    ! حارث  ای    ،و تو   
 که از شدت شیرینی پنداری که       ،نوشانم    می  من آب خنک در آن تشنگی سوزان آنجا به تو          .نترس

  .عسل است
او را رها کـن  : گویم  مین به آتش م،در این هنگام که تو را در مقام عرض و حساب متوقف سازند          

زیـرا دسـت او بـه       ! و به او نزدیک نـشو       ! او را رها کن و ابدا کنار او نیا        ! و به این مرد نزدیک نشو     
صـلی اهللا علیـه و      « ریسمان محکک است که از آن ریسمان به ریسمان والیت وصی رسول خدا              

   )1 (.پیوند دارد» یعنی علی » « آله 
  :  پی نوشت

  .179 ص ، 6ج :  االنوار بحار-1
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  اخالق قضایی                          

 متن بیانات حضرت آیت اهللا نوری همدانی در دیدار با کارآموزان قـضایی              :اشاره
  اداره کل آموزش روحانیون قوه قضائیه

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
ه و اشرف بقیته سیدنا و نبینا ابـی القاسـم    و الصلوه و السالم علی خیر خلق،الحمد هللا رب العالمین     

و علی بینه الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین سـیما بهیـه             ) ص(محمد
  .اهللا فی االرضین

حعلناک خلیفه فی االرض فاحکم بین الناس بالحق و ال تتبع الهوی فیضلک عـن سـبیل                 ! یا داود 
  )26 آیه ،سوره ص .. (.اهللا
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 علما و فضالی محترم و عرض تهنیت بـه مناسـبت            ،رض خیر مقدم به محضر سروران عزیز        با ع 
ایام پرفضیلت و پربرکت ماه مبارک رمضان و عرض تبریک به مناسبت داشتن همت بلنـد و نظـر                 

 ،نظـام قـضایی اسـالم و مملکـت          .  بسیار مهم اش   ،که این رشته    ای    بلند برای انتخاب یک رشبه    
حـضرت  .  شأن انبیا و شأن اوصیای الهی اسـت        ، این شأن    ، از این جهت     .ستنظام بسیار مهمی ا   

در ایـن  ) .الیجلسه مجلسا اال نبی او وصی نبـی اوشـقی  ! یا شریح (بر اثر نقل فرموده اند    ) ع(علی  
شایستگی نشستن در این جایگاه را هر کـسی نـدارد مگـر             . جایگاه هر کسی نمی تواند قرار بگیرد      

انتخاب این شغل در میان شغل های دیگـر دلیـل   . د یا وصی پیغمبر خدا باشداینکه پیغمبر خد باش 
بـر فـراز    .  این قوه از قوه های بسیار بزرگ فضیلت و علم است           .همت بلند و دلیل شایستگی است     

این قله قرار گرفتن و انتخاب این شغل دلیل آن است که شما الحمدهللا تعالی شایستگی و تقـوا و                    
فال تقنـع   / اذا غامرت فی امر مروم       (:به قول شاعر  . انتخاب این شغل داشته اید    تعهد الزم را برای     

 نامـه پنجـاه و      ،در عهدی که برای مالک اشتر مرقـوم داشـتند         ) ع(حضرت علی   .) بما دون النجوم  
جایگاه بلندی برای قضات ذکر کـرده انـد و تـذکرات مهمـی            . سوم از نامه های نهج البالغه است      

و هو  : (گوید  می خواهم اول این عهدنامه که سید رضی درباده اش          می .اده اند برای قضات محترم د   
بـرای کـارگزاران    ) ع(که حضرت علی    ای     طوالنی ترین نامه   ،) اطول عهد کتبه و اجمعه للمحاسن     

  . این است،حکومت خود نوشته 
جبایـه   (:ینکـه  دراول نامه اشـاره دارد بـه ا     .جامع ترین محاسن و قضایا برای اداره کشور این است         

 بـا ایـن     ، مالک اشـتر بـرای اداره کـشور        .)و استصالح اهلها و عماره بالدها     د عدوها   اخراجها و جه  
 خراج و مالیات را جمع آوری کند تا هزینه اداره مملکـت تـأمین               ، جیایه خراجها    :چهار برنامه یعنی  

 بـا آنهـا جهـد       ،ی دارنـد   در برابر دشمنانی که همیشه دربرابر اسالم صف آرای         ،شده و جهاد عدوها     
 ، مردم را صادق تربیـت کردنـد ؛ و عمـاره بالدهـا               ،کردند و به دفاع پرداختند ؛ و استصالح اهلها          

  . دستورات بسیار بزرگی است،این چهار دستور . مملکت را آباد کردند و آباد نگه داشتند
  مردم تربیـت   ،مند باشد    از لحاظ قدرت دفاعی نیرو     ،مملکتی که از لحاظ بودجه و هزینه غنی باشد        

این رنامه اداره کشور براثر نظر      .  همه افرا صالح خواهند بود و کشوری آباد خواهند داشت          ،شوند می
 توصیه به تقواسـت و حـضرت علـی بـن     ،سرلوحه برنامه  . است) ع( حضرت علی    ،پیشوای متقیان 

ر نفسه عند الـشهوات و یرعهـا   و امره ان یکث  (کند به رعایت تقوا  و اینکه          می ابیطالب مالک را امر   
اول باید کار را از خـود سـازی خـود آغـار             ) بالسوء  االمارحم اهللا       فان النفس اماره   ،عند الجمحات   

  .کند
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  ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش
  بـرای  ،) ثم اخترللحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک        (:رسند به قضات    می تا اینکه باالخره  

 کلمه فضیلت جامع همه     ، با فضیلت تر     ، با فضیلت ترین افراد را انتخاب کن         ،قضاوت میان مردم    
 از لحاظ علم و تقوا و آگاهی است و مزایایی که در یک انسان با فضیلت باید وجود                   .کماالت است 
   : شش تا جنبه مثبت،شش تا جنبه منفی دارد: کند  می بعد دوازده صفت ذکر،داشته باشد

  : کنم  میل جنبه های منفی عرضاو
از لحـاظ تتبـع     .  کسانی باشند که کارها آنها را درتنگنا قراد ندهـد          ،) ممن التضیق به االمور   : (اول

 م زیاد و پرونده های متـراک ت حدی باشند که مراجعارزیاد و قدرت علمی و آگاهی و وسعت نظر د         
  .او را در تنگنا و مضیقه قراد ندهد

 بـه نـوعی اینهـا    ، طـرفین دعـوا      ،کننـد     مـی   خصومی کـه مراجعـه     ،) الخصومو ال تمحکه     (:دوم
 التمحکه الخصم چه معنایی دارد؟ چهـار ال شـرح در            ، برای جلب تمایل قاضی      ،ترفندهایی دارند 

 دوم شرح  ابـن میـثم        ،یکی شرح ابن ابی الحدید است       . میان شروح نهج البالغه خیلی مهم است      
را » و ال تمحکه الخـصوم       « : در شرح خویی   .ارم شرح فی ضالل    سوم شرح خویی و چه     ،بحرانی  
 خصوم اصال فکر این را هم نکنند کـه  ، التمحکه الخصوم ،گیرد؛ یعنی سنگ محک      می از محک 

آنقـدر در   . بشود با رشوه یا با انواع مختلف حیله ها تـوجهش را جلـب کـرد                ،این را بشود محک زد    
 اصال طرفین دعوا جرأت و فکر محـک زدن او را نداشـته              سطح باالست از لحاظ تقوا و اجتهاد که       

  .باشند
 قاضی و قاضی القضات معمولی معصوم نیستند ممکن اسـت           ،بله  » و الیتمادی فی الزله      « :سوم

 لغزشـهای مکـرر و   ، لغزش  فراوان نباید داشـته باشـد  ،» ال یتمادی  «  اما   ،گاهی لغزش پیدا کنند   
  .»وال یتمادی فی الزله « : اهی استضعف آگ. متعدد دلیل ضعف نفس است

 آدمی که فطرتش مبتنی بر حق و عـدالت          ،» و ال یحصر من الفی ء الی الحق اذا عرفه            « :چهارم
فهمیـد  .  از بازگشت به حق هیچ وقت مضایقه و خودداری نیم کند           ، لگر فهمید اشتباه کرده      ،است  

  ).ء الی الحق اذا عرفه و ال یحصر من الفی. ( گردد  میکه اشتباه کرده فورا بر
 طمـع پیـدا   ، نفسش هرگز به مال و غیر مال و مثال اینهـا   ،)و ال تشرف نفسه علی طمع        ( :پنجم

  .هرگز ازخاطر او طمع به مال خطور نمی کند. نمی کند
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آنقدر دقـت دارد و  .  به فهم و درک کم اکتفا نمی کند    )و ال یکتفی بادنی فهم دون اقصاه         ( :ششم
 و ال یکتفـی بـادنی فهـم دون      . (کند تا به تمام ابعد جریان ها اطـالع پیـدا کنـد              می قآنقدر تحقی 

خواهد به اقصی مراتبی که تحقیق و بررسی در آن ممکـن            می فقط به ادنی اکتفا نمی کند؛     ) اقصاه
   :شش تا هم تقریبا جنبه مثبت هستند مانند اینکه. این شش تا جنبه منفی بود.  دست بیابد،است 
کند؛ زیرا مـوقعی کـه در مطـالبی ممکـن             می در موقع شبهه توقف   ) واوقفهم عند الشبهات    (  :اول

 و قاضی آنقدر اختیارات و قدرت دارد که بـا یـک   ،به وجود بیابدای   شبهه،است خیلی پیچیده باشد 
 مال و ناموس مردم را و حیثیات و خـصوصیات و همـه              ،ن   جا ،حرکت قلم و یا نوشتن یک کلمه        

  )اوقفهم عند الشبهات (. را متحول کندچیز مردم
ند تا آنجا که ممکن است دلیل و حجت بیشتر و بیـشتر      می  قاضی سعی  ،) و آخذهم بالحجج   (:دوم

  .به دست آورد
باالخره . شود  میبا رفت و آمد و مراجعت مردم کمتر خسته      ) و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم       ( :سوم

پـس کـسانیکه کـم    . ه دلیل و هیـاهوی فراوانـی وجـود دارد     رفت و آمد و اقام     ،چون دادگاه است    
  . اینها شایستگی احراز این منصب را ندارند،شوند   میحوصله هستند و زود خسته

قاضی باید ثابت ترین و شکیبا ترین افراد باشدبرای اینکه          » اصبر هم علی تکشف االمور     « :هارمچ
 پـرده هـای فراوانـی روی    ،آیـد    مـی  به وجوددر پرونده ابهامات زیادی . حقیقت امور را کشف کند    

پس الزم است قاضی با صبر و شکیبایی فراوانی حقایق را کـشف کنـد و                . شود  می واقعیت کشیده 
  .پرده را از روی واقعیات بردارد

 قاضی باید قـاطع  ،است در آنجا که حقیقت روشن و آشکار   ) و اصرمهم عند اتضاح الحکم    : ( پنجم
وقتی که حکم روشن باشد باید با قاطعیت و برنـدگی خاصـی حکـم               . رد باشد ترین و برنده ترین ف    

  .قضیه و تصمیم خود را اعالم کند و تردیدی به خود راه ندهد
قاضی باید کسی باشد که خوشامدگویی و مدح        ) ممن ال یزدهیه اطراء و ال یستمیله اغراء          ( :ششم

ال یزدهیه اطـراء خوشـامدگویی آن را بـه          . اردافراد و طرفین دعوا در روح او و تصمیم او تأثیر نگذ           
تکبر و دست و پا گم کردن وادار نمی کندو ال یستمیله اغراء وادار کردن به هـر نحـوی در دل او                       

در ) ع(اینها بیان موالی متقیان حـضرت علـی         . راه پیدا نمی کندو موجب جلب توجه او نمی شود         
 که باید دارای این صـفات باشـید و   ،دارید  می برمعرفی کسانی بود که مثل شما در این آستانه گام 

 چرا که این خدمت است     .اه این مسئولیت بزرگ را و خدمت بزرگ را قبول کردید          . انشاءاهللا هستید 
 قـرآن   ، نظامی قرار داده     ، خداوند آدم را آفریده و برای هر یک از موجودات            .برای پروردگار متعال  

 در  .نظام کلی خلقت سخن گفته شده     ات بسیاری در قرآن از       در آی  ،کریم از نظام کلی سخن گفته       
گـاهی از موجـودات خاصـی       . نظام کلی عالم هیچ موجودی از حوزه نظام در خلقت خـارج نیـست             

 تقدیر الهی یعنی اندازه گیری در موجودات پس نظم و نظام در موجـودات  .درباره نظام سخن گفته  
ان هم جز همین نظام است مسلما خلقت انـسان           پس انس  .وجود دارد و هیچ موجودی خارج نیست      
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  از اومانیـسم   ،امـروز   .  انسان موجـود ممتـازی اسـت       ،به عالوه   . هم با همین نظام هماهنگ است     
 یکـی   ، چون امروزه چند تـا دشـمن در برابـر انقـالب وجـود دارد؛ یکـی سکوالریـسم                     .گویند می

   .لیبرالیسم و یکی اومانیسم و غیره
کننـد کـه انـسان حتـی       می جایگاه و منزلت انسان را آنقدر بلند تصور ،یست ها   در میان اینها اومان   

 ،انسان شـریف اسـت    . منهای خدا از لحاظ اداره امور زندگی احتیاج به هیچ چیز و هیچ کس ندارد              
 تسلط انـسان و     ، آگاهی انسان  ، علم انسان    ،آنقدر شریف که احتیاجی به قانونی از جانب خدا ندارد         

.  وجـود نـدارد  ،دیگر احتیاجی به اینکه خداوند برای انـسان قـانون قـرار دهـد      .  چیزها از این قبیل  
در قرآن  . گویند  می  اما یه آن طور که اومانیست ها       .اسالم انسان را مقامش را خیلی باال برده است        

س لیل و نهار و شم  .. .الم ترو ان اهللا سخز لکم ما فی السموات و ما فی االرض و             : فرماید  می کریم
. اما طوری است که باید بدانید مسخر کیـست        . و قمر و همه موجودات مسخر حکمت شما هستند        

هر جزئی از اجزای بدن شما بافتی از وجود شما هستند و هر دستگاهی و               . خلقت خود شما چیست   
هر عضوی دلیل آن است که یک مقدری و خالقی شما را آفریده و همان خالق هم جایگاه شما را                    

  : گوید  میسعدی. همه مسخر شما هستند. ه استبلند کرد
   مه روشن و مهر گیتی فروز–شب از بهر آسایش تست و روز 

   همی گستراند بساط بهار-سپهر از برای تو فراش وار
   برق بیغ ، اگر رعد چوگان زند –اگر باد و برف است و باران و میغ 

  پرورند  می که تخم تو در خاک-همه کارداران فرمانبرند
   قنادیل سقف سرای تواند-خور و ماه و پروین برای تواند

   که محرم باغیار نتوان گذاشت–به دست خودت چشم و ابرو نگاشت 
 ولی اومانیسم هـم     ،درست است که انسان موجود ممتازی است        . گیرد  می این از همان قرآن الهام    

زء همین نظام است ولـی      اما در همین حال انسان ج     .  و مطابق منطق و عقل نیست      ،گوید  می غلط
انـسان هـم    .  همه موجودات مقهور قدرت پروردگارند     .یک امتیاز خاصی است   او مختار است و این      

 به شما   ، ولی آن قصد الهی و آن قدرت الهی اقتضا کرده که انسان را مختار بیافریند                 ،همین طور   
  . کنیداختیار داده تا با اختیار گام بردارید و راه کمال را با اختیار طی

  !صنم ای   خود دلیل اختیار است–این که گویی این کنم یا آن کنم 
در ) رحمـه اهللا علیـه      (مرحوم آخونـد    ای     یک اشاره  .کنیم  می موقعی که ما طلبه ها در اصول بحث       

   ،ی را مسبوقیت به اراده قرار دادهو مالک فعل اختیارکفایه در چند جا دارد که مالک مختار بودن 
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یـاری آن اسـت کـه مـسبوق بـه اراده باشـد؛ و اراده کـه امـر اختیـاری اسـت جـزء                          که فعـل اخت   
گوییم مالک اختیاری بـودن مـسبوقیت بـه اراده          می ما هم همان جا اشکال داریم و      . تسلسلهاست

  مالک اختیاری بودن همین استک . مالک اختیاری بودن مسبوقیت به اراده نیست. نیست
  !صنم ای   خود دلیل اختیار است–این که گویی این کنم یا آن کنم 

 یک همچنین قدرتی است کـه انـسان         ،مالک اختیار آن است که انشای فعل و انشای ترک فعل            
 ولی این را موجودات دیگر به این حـد ندارنـد و اال خـود                ،این دلیل مختار بودن انسان است     . دارد

 خداونـد انـسان را مختـار        . اسـت  اراده اگر در ایشان باشد خود همان اراده هم تحت اختیار انـسان            
در قرآن کریم در سی و یـک        .  و همین اختیار باعث شده که گاهی انسانها تمرد کنند          ،آفریده است 

قل اننی هدانی   . ( این صراط مستقیم همان دین است      .جا روش انسانها صراط مستقیم معرفی شده      
 .کنند  می  مستقیم را به دین تفسیر     که صراط ..) .ربی الی صراط مستقیم دینا قیما مله ابراهیم حنیفا        

که بنده پـنج سـال افتخـار شـاگردی درس تفـسیر             ) رحمه اهللا علینه    (یی  آیت اهللا العظمی طباطبا   
چـون  . افتد از خدمات ایـشان اسـم ببـرم          می دانم هر وقت یادم     می ایشان را داشته ام و واقعا الزم      

دتان را بنویسید و به نـام یـاد کنیـد و در              نام اساتی  ،شما سروران   . برکت علم در تعظیم استاد است     
چون برکت علم در تعظیم اسـتاد       .  یک یک اساتید خودتان را ید کنید       ،نماز شبهای خودنان به نام      

هر قدر ما در تکریم اساتیدمان بیشتر بکوشیم به همان اندازه علممان برکت بیـشتری پیـدا                 . است
دینا قایمـا علـی     . گوید قیما مخفف قایما است      می ، ایشان در اینجا در تفسیر دینا قیما      . خواهد کرد 

پس در قرآن تفسیری جز تفسیر صراط مستقیم به سـیره  .  این تفسیر صراط مستقیم است     ،الفطره  
  خداوند . ولی در اینجا صراط مستقیم به دین معرفی شده است. و روش انسان معرفی نشده است
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 ولی در جایی انـسانها مختارنـد از آن حـوزه دیـن            .این دین را آورده و این هم نظام زندگی ماست         
 افرادی باید در مملکت و در دنیا باشند کـه افـراد   ، این جاست که قضاوت الزم است       ،کنند  تجاوز  

عـدالت هـدف همـه      . انع شـوند   مـ  ،دیگری را که خیال تجاوز دارند و از عـدالت منحـرف شـدند               
ا بالبینات و انزلنـا معهـم الکتـاب و المیـزان لیقـوم              لقد ارسلنا رسلن  : (فرماید  می ؛ زیرا قرآن  انبیاست

  .این هدف همه انبیاست..) .الناس بالقسط و
 بعـد از    . قضاوت اسالم یک امر منطقی است و الزم اسـت          .احقاق حق و ابطال باطل کار شماست      

 ، هرکه تـرک واجبـات کـرده    ، با طلبه ها بحث ما در حوزه این بود،انقالب که یک مدتی گذشت    
 آن چه منتهـای آمـال و   ،ز نمی کرده ولی خداوند متعال توفیقی عنایت کرد تا بعد از قرن ها               تجاو

  . برآورده شد،آرزوهای متدینین و مسلمان ها بود
 ،یی که علت عقب ماندگی ایران بوده      یک دفعه اگر فرصت داشته باشید مطالعه کنید در این کارها          

 ، زندیه   ، افشاریه   ، صفویه   ، تیموریان   ، مغول   ،ان   سلجوقی ، همین غزنویان    ، همین سالطین بودند  
 غیـر از    ،اگر جنایت های اینها را جمع کنیـد کـه واقعـا غیـر از جنایـت کـاری                    . قاجاریه و پهلوی  

 غیر از دین زدایـی و       ،خوشگذرانی و عیاشی غیر از جمع ثروت و مال و غیر از غفلت از حال مردم                 
 آگـاه   ، شـجاع    ، مدبر   ، مدیری   ،فیقی داد تا یک مرد فقیهی       خداوند متعال تو  . عوام فریبی نداشتند  

 کـه یـک     ،ایـن خـدمت را انجـام داد       ) رضوان اهللا علیه    (به زمان و بت شکنی به نام امام خمینی          
 بـرای اسـالم بـه    ، بـرای دنیـا   ،واقعا آزادی و استقالل را برای این ملـه    . خدمت بسیار بزرگی بود   

االن مملکـت احتیـاج بـه اداره دارد و اداره ایـن             . دست شما افتـاد    تا این فرصت به      ،ارمغان آورند   
بنده در نظریات خودم عرض کردن مـا کمبـود داریـم در             . قضاییه است مملکت یک جنبه آن قوه      

 قاضی و قاضی القضات متعهد و با تقوا و آگاه هز چه بیشتر داشته باشیم باز هم کـم  ،حوزه قاضی  
 ما با کنترل از طریق مدرسه و طلبه هایمان چند تا وظیفه بر عهده               .م باید از آنها استفاده کنی     .است
قاضی باز هـم    . نیستای     گفتم اداره مملکت هم کار ساده      ،عالوه بر موضوع اداره مملکت      . ماست

 تجمـل  ، اما همه ما طلبه ها مخصوصا قضات بایـد از اول سـعی کننـد اشـرافی گـری          .نیاز داریم 
 وپیـامبر ) علیه السالم(از اول علمای بزرگ ما از ائمه    . وحه کارشان باشد   اصال نباید در سرل    ،گرایی  

  .سرمشق گرفته اند) ص(
 آن روز   ،اگر روزی به ما اعالم کردند که طلبه ها به تجمل گرایی وثروت اندوزی روی آورده انـد                   

لم ومن ازداد فی العلم رشدأ      «:فرمودند)ص( پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی     .دیگر خاتمه است  
 به موازات افـزایش     ، هرکسی که عملش افزوده شود     ،»یزددفی الدنیا زهدأ لم یزدد من اهللا اال بعدا        

من ازداد فیالعلم  رشدأ فلم یزدد فی الدنیا         .(علم اگر زهد پیدا نکند از خداوند متعال دور افتاده است          
 جلدچهلم بحار صـفحه      این حدیث در بحاراالنوار    –) ع(حضرت علی ) اال بعدأ لم یزدد من اهللا     ،زهدأ
مـن وارد   !ای اهـل کوفـه    ...)انیدخلت بالدکم باشمادی هـذاو    ! یااهل الکوفه   :( فرمودند -است، 325

 با همـین لبـاس مرکبـی        ،درحالی که لباسی برتن داشتم      ،ملکتشهر کوفه شدم برای اداره امور م      
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سوار بودم و باهمین مرکب زیر پایم مسافرتم را انجام دادم یا یک قاشقی و یـک لیـوانی و امثـال                      
 از این شهر بیرون رفتم و بیش از این مالک باشم            ، اگر روزی بعد از چند سال حکومت         .آن داشتم 

بـرای تمـام کـسانی      ) ع ( این برنامه حکونت حضرت علی     .و بیش از این همراه من باشد فأناخائن       
بیابراین باید ما سعی کنیم یک روشی پـیش بگیـریم بـرای             . دارند  می است که در حکومت گام بر     

 ،انشاء اهللا برای دوام این نظام       . دوام این نظام که خداوند متعال به این نظام دوام و قدرت ببخشد            
واقعـا  .  جهت بایـد سـعی کنـیم        از همه  ،مسئولیت ما خیلی سنگین شده      . کنند  می مردم به ما نگاه   

برای نگهداری به امر به معروف و نهی از منکر و از بین بردن اختالف و دوگانگی نیـاز اسـت کـه      
ایجاد کار و اشـتغال و رفـاه کنـیم          . واقعا امروز در مملکت این جناح بندی ها برای مردم ضرر دارد           

و حکومـت    مردم زیر چتر اسالم      .اریمدانیم دستور اسالم است و بایدمردم را راضی نگه د           می که ما 
 اول :بنده در آخر گفتار خودم چند تـا عـرض دارم   . اسالمی باید رفاه مادی و معنویشان تأمین شود       

 دوم اینکه هـر روز صـبح        ،) س( به همراه تسبیح صدیقه کبری       ،اینکه نمازها را اول وقت بخوانید     
.  شما علماء کـه ایـن طـور هـستید       .آغاز کنیم  و کارمان را با خواندن قرآن        ،مقداری قرآن بخوانید    

 سوم اینکه هیچ عـاملی بـرای خودسـازی بهتـر از نمـاز شـب                 ،حاال در مجلس جزء تذکرات است     
یـک نفـر    ، یـک نفـر قاضـی        ، یک نفر عـالم      .باید همه عادت کنید به سحرخیزی     . خواندن نیست 

از .  را نباید فراموش کنیم    آن سحرخیزی و تهجد   . مدرس و یک واعظ با بقیه باید فرق داشته باشد         
 چهـارم اینکـه همیـشه بـه یـاد           . الهـام بگیـریم    ، نشاط بگیریم    ،آن لحظه ها ما باید نیرو بگیریم        

 این افتخار ماسـت در  .بدانیم) عج(باشیم و خودمان را در کشور امام عصر ) عج(حضرت ولی عصر   
یا یک اعمالی انجام دقـیم    . خودمان بخوانیم  ،جلسات دعای ندبه اگر فرصت شد شرکت کنیم نشد        

و سـعی  ) علیـه الـسالم   (یا زیارت یا ختم قرآن داشته باشیم و ثوابش را هدیه کنیم به امام عـصر              
  .والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته. را بخوانید) س(کنید هر روز زیارت نامه حضرت معصومه 

  
  
  



 ٩٣

  حقوق و رایانه
  اداره کل آموزش های مردمی

  )قسمت سوم(
 " محور عمده مطالب این بخش در شماره هـای قبـل             ،خوانندگان محترم به یاد داشته باشند       اگر  

پر واضـح اسـت کـه در        .  بود "فواید بهره گیری از رایانه و روشهای استفاده از آن در حوزه حقوق              
. گیرنـد   می  جریان های موافق و مخالف با آن نیز همزمان شکل          ،عصر حاضر با ظهور هر فناوری       

 نظریه های موافق صورت غالب پیـدا        ،گر پدیده مزبور از طرف جامعه مفید تشخیص داده شود         اما ا 
حتی دولتها نیز به تبعیت از خواست     . گردد  می کرده و کم کم استفاده از آن جزئی از زندگی روزمره          

ای را فراهم آورده و در بسیاری از موارد بـر          زمینه های رشد و دگرگونی تکنولوژی مربوط         ،اجتماع  
 نیـز از ایـن قاعـده مـستثنا          " رایانـه هـا    ". یندانم  می استفاده از آن قوانین و مقررات خاصی وضع       

 دولتمردان به این    ،با ورود این فناوری به کشورهای مختلف و شناخت فواید استفاد از آن              . نیستند
جـام کارهـای    توان از رایانه برای سهولت و سرعت در ان          می نتیجه رسیدند که در بسیاری از موارد      

 دستگاههای تحت امر را مکلف کردند که خود را به این وسـیله تجهیـز                ،بنابراین  . دولتی بهره برد  
  .نمایند



 ٩٤

 در کشور ما نیز طی شد و در نهایت مـصوبانی صـادر گردبـد کـه                  ،روندی که به آن اشاره کردیم       
از مجموع مـصوبات    . بازگو کننده نقش رایانه در دستگاههای دولتی جمهوری اسالمی ایران است          

رسد که از این پس شاغلین در ادارات دولتی الزم است حتما با رایانه آشـنایی                  می این گونه به نظر   
 در نتیجـه    ،پذیرد    می  بیشتر از طریق ادارات دولتی صورت      ،داشته باشند و چون فعالیتهای حقوقی       

  .اصحاب حقوق هم از این قاعده مستثنا نیستند
 .پـردازیم   مـی  آنهـا  دراین شماره به بیان برخی از      ،خوانندگان با مصوبات مذکور   برای آشنایی بیشتر    

   .تاازاین طریق بیش ازپیش به ضرورت فاگیری رایانه پی برده شود
 بنا به پیشنهاد سازمان مـدیریت و        ، 15/4/1381شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ          
 بـه منظـور دسـتیابی بـه         ، برنامـه سـوم توسـعه        برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون       

 اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون       ،اطالعات دقیق و بهنگام در بخشهای مختلف اقتصادی         
 بهبود ارائه خدمات به مردم بـا حـداکثر نظـم و دقـت و افـزایش                  ، تسریع در اجرای امور    ،فعالیتها  

 همچنین کاهش هزینه هـا      ،یر حضوری   کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غ         
 ایجاد گردش سـریع و صـحیح اطالعـات بـین            ،افزایش کارایی و اثربخشی در بخشهای مختلف        ،

  : دستگاههای اجرایی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود
  اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی 

الیتهای اختصاصی دستگاههای اجرایی     به منظور استقرار سیسیتمهای مکانیزه در زمینه فع        -1ماده  
 حـداکثر تـا     ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسـیون نظـام اداری                ،

 گـستره   ، ده فرآیند اختصاصی دستگاههای اجرایی را از نظر حجم فعالیتها            ، 1381پایان مرداد ماه    
خـدمات بـه مـردم احـصا نمـوده و بـه              میـزان ارتبـاط و ارائـه         ، جامعه تحت پوشش     ،جغرافیایی  

 مهندسـی مجـدد     ، اخـالح    ،دستگاههای اجرایی ذی ربط اعالم خواهد نمود تا نسبت به بـازبینی             
فرآیندها و مکانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور                

  .تعیین خواهد شد اقدام نمایند
اختـصاصی دسـتگاههای     ده فرآینـد     ،ان اردیبهشت ماه هر سـال       در سالهای بعد نیز حداکثر تا پای      

  .اجرایی احصا و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذی ربط ابالغ خواهد شد
 نسبت به اسـتقرار شـبکه اطـالع         1381 دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال         -2ماده  

اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را       ) نترنتای(رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطالع رسانی          
  .در سربرگ نامه های خود درج نمایند



 ٩٥

 دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطالع رسانی به مردم نحوه ارائه خدمات اعـم               -3ماده  
 آدرس ساختمانهای مورد مراجعـه را در شـبکه اطـالع    ، فرمهای مورد مراجعه     ،ازمراحل انجام کار    

د قرار دهند و حتی االمکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطالع رسانی                 رسانی خو 
  .ارائه نمایند

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راه انـدازی جایگـاه اینترنـت                  -4ماده
)Poral (    به نام)  به منظور دستیابی آسان و سریع عمـوم مـردم بـه اطالعـات و خـدمات      ) مردم

  . اقدام نماید1382دستگاههای اجرایی تا پایان سال 
  اتوماسیون فعالیتهای عمومی 

 به منظور ایجادهماهنگی در مـستقرار سیـستمهای مکـانیزه در زمینـه فرآینـدهای امـور                  -5ماده  
 بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امـور مـالی و پـشتیبانی                    ،پرسنلی  

ها و استانداردها و زیژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذکوراعم از گزارشهای خروجـی             مکلفند فرمت 
 را تـدوین و پـس از تـصویب      ، نحـوه ارائـه و تبـادل اطالعـات           ، نحوه ارتباط با سایر  سیستمها        ،

به شورای عالی اطالع رسانی حداکثر بـا پایـان          کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته       
  . به دستگاههای اجرایی ابالغ نمایند، 1382ل نیمه اول سا

در حال اجرای خود با صوابط      ستمهای   اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سی       دستگاههای -1تبصره  
 اقدامات الزم را به عمل آورند و        ،مذکور در این ماده حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ ابالغ صوابط             

باشـند مکلفنـد      مـی  یوتری در زمینه های ابالغ شده     دستگاههای اجرایی که فاقد سیستمهای کامپ     
حداکثر ظرف یک سال نسبت به مکانیزه نمودن سییستمهای مذکور بر اساس ضوابط مورد انتظار               

  .اقدام نمایند



 ٩٦

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتـصادی و دارایـی مکلفنـد حـسب                   -6ماده  
 نرم افزارهای عمـومی یـا انتخـاب نـرم افـزار بهینـه از بـین                 مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی      

سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرم افزادهای مذکور را به عنوان نرم                
  .افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند

 اطالعـات مـورد درخواسـت       ، 1382 دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سـال          -7ماده  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایـی را نظیـر رونوشـت احکـام                    

 تخـصیص   ، اطالعـات مربـوط بـه بودجـه          ،قانون استخدام کشوری    ) 29(کارگزینی موضوع ماده    
ری اعـم از شـبکه       حسابداری را براساس مقررات مربوط از طریق رسانه هـای کـامپیوت            ،اعتبارات  

  . لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند،اطالعاتی 
 و مـصوبه شـماره      1376دراجرای قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کـد پـستی مـصوب سـال                

     مورخ 115/14
 در 1381 پایـان سـال    شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تـا      7/6/1378

 شماهر ملی و کدپستی افـراد       ، اطالعاتی مکانیزه مربوط به اطالعات نیروی انسانی          بانکهای کلیه
  .را درج نمایند

استفاده از سایر شماره ها به غیر از شماره ملی و کد پستی برای شناسایی افـراد و مکـان آنـان در                    
 مدارک و اسناد عمومی     ، معامالتی و صدور گواهینامه ها       ، مالیاتی   ،مورد فعالیتهای نظیر پرسینلی     

  . مجاز نمی باشند82از نیمه دوم سال 
 شـماره شناسـایی و آدرس منـدرج در          ،دستگاههای اجرایی مکلفند با پایان برنامـه سـوم توسـعه            

مدارک و گواهینامه های صادره قبلی را به شماره ملی و کدپستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه                  
  .نتقال دهنددرج نموده و به بانک اطالعاتی ا

  ساز و کارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه 
   در هر یک از دستگاههای ، مجری طرح توسعه و کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات -9ماده 



 ٩٧

 30/7/1379 ط مـورخ     ،29/13موضـوع مـصوبه شـماره       (اجرایی به اعضای شورای تحویل اداری       
 4363/11موضوع بخشنامه شماره    (ن تحویل اداری    و حسب مورد به کمیسو    ) شورای عالی اداری    

  .گردند  میاضافه)  سازمان امور اداری و استخدامی کشور30/6/77مورخ 
 دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجـاد بانکهـای اطالعـاتی و اسـتقرار                 -10ماده  

م است ترجیحـا    کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطالعاتی خود الز         شبکه در صورت    
 ،از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهـای کـامپیوتری                 

چنانچه فاقد واحد مسئول فناوری اطالعات باشند از طریـق تغییـر عنـوان پـستهای بـال تـصدی                    
پـست   سطح سازمانی ایـن واحـدها و تعـداد           .واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند       

سازمانی بر اساس حجم وطایف و فعالیتها بر اساس ضوابط تشکیالتی وزارتخانه ها و سـازمانهای                
  .دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد

 ، به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تـصویب نامـه                  -11ماده  
ها و سازمانهای مستقل مکلفند ظرف مدت یک مـاه از تـاریخ ایـن تـصویب                 هر یک از وزارتخانه     

مجری طرح توسعه و کاربری فناوری اطالعـات        (  نماینده تام االختیار و صاحب نظر خود را          ،نامه  
به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یـا سـازمان و مؤسـسات              ) و ارتباطات   

سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی       . ت و برنامه ریزی کشور معرفی کننـد       وابسته به سازمان مدیری   
 اجـرای   ،کشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضـمن اعمـال هماهنگیهـای الزم                

  .نماید  میدقیق این مصوبه پیگیری
 دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه خود را به منظـور تحقـق مـوارد ذکـر شـده در ایـن                     -12ماده  

 تنظیم و از طریق نماینده وزارت خانه یا سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کـشور                    ،تصویب نامه   
  .ارسال نمایند



 ٩٨

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شـده در دسـتگاههای                -13ماده  
به آن تعـداد    اجرایی در زمینه اجرای این مصوبه هر سه ماه یک بار مورد بررسی قرار دهد ونسبت                 

 موارد را به    ،باشد  می از دستگاههایی که تکالیف را به عمل نیاورده و یا عملیات آنها با تأخیر مواجه              
  .با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیردای  شورا ی عالی اداری کشور گزارش تا در جلسه

رای عـالی اطـالع     ذی ربـط شـو     کمیسیون اتوماسیون نظام اداری به عنوان کمیـسیون          -14ماده  
 هـدایت و همـاهنگی کـالن فعالیتهـای          ، بـه منظـور ایجـاد تحقـق دولـت الکترونیکـی              ،رسانی  

طرحها و پـروژه هـای مربـوط پـس ازتـصویب ان             . اتوماسیون نظام اداری را عهده دار خواهد بود       
 کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطالع رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی                

  .گردد  میکشور به دستگاههای اجرایی ابالغ
  آموزش کارکنان دولت در زمینه فناوری اطالعات

 کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس برنامه هایی که توسـط سـازمان مـدیریت و                 -15ماده  
 مـدیران   ،برنامه ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان            

 تـدوین و ظـرف شـش مـاه از تـاریخ             ،ر کارکنان در زمینه بهره گیری از فناوری اطالعـات           و سای 
 نسبت به برنامه ریزی و شرکت نیروی انـسانی خـود در دوره              ،گردد  می تصویب این مصوبه ارسال   

تسهیالت الزم را فـراهم     ) در قالب نظام آموزش کارکنان دولت       ( های آموزشی فناوری اطالعات     
حوی که کلیه متصدیان مربوط مهارتهای الزم را در بهره گیری از فنـاوری اطالعـات                به ن . آوردند

  .جهت ارائه اطالعات و خدمات به مردم کسب نمایند
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ساز و کارهـای تـشویقی را در مـورد                   –تبصره  

  و توانایی الزم را جهت استفاده از کارکنانی که دوره های آموزشی فناوری اطالعات را طی نموده 



 ٩٩

 به نحوی کـه ایـن گونـه کارکنـان از            . برقرار کند  ،نماید  می رایانه در زمینه های شغلی خود کسب      
  .برخوردار شوندامتیازات الزم 

  ایجاد امکانات و تسهیالت زیر بنایی
نامـه سـوم   قـانون بر ) 103( وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است در اجـرای مـاده   -16ماده  

 با اولویت الزم نسبت به تقویت شبکه مخابرانی کشور و ایجاد تسهیالت جهت واگـذاری                ،توسعه  
( خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شـبکه جهـانی اطـالع رسـانی           

و طراحــی و اســتقرار شــبکه در ای  متناســب بــا اقــدامات توســعه سیــستمهای  رایانــه) اینترنــت
  .  تمهیدات الزم را به عمل آورد،های دولتی دستگاه

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظـور اطـالع رسـانی در زمینـه                  -17ماده  
 نسبت به اختصاص فضا و تجهیـزات مناسـب در           ،نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی و مردم        

 اطالعات الزم را از طریـق      ،مصوب  دفاتر پستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه های            
  . شبکه اطالع رسانی به متقاضیان ارائه نماید

  فراهم نمودن زیر بنای حقوقی 
 به منظور ایجاد زیر بنای حقوقی الزم در زمینـه تـسهیل تبـادل اطالعـات بـه صـورت                     -18ماده  

رسانی مکانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطالع              
و ارائه خدمت به مردم و اصالح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات الزم در جهـت تـسریع                    

 کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و           ،در اتوماسیون فعالیتها    
برنامه ریزی کشور پس از کسب نظرات و پیشنهادت دستگاههای دولتی ظرف مـدت یـک سـال                  

ح و آیین نامه های الزم را تدوین و پس از تأیید کمیسیون حقوقی شورای عالی اطالع رسانی                  لوای
  . به مراجع ذیربط ارسال نمایند ،

   محل اعتبار اجرای مصوبه
 هزینه اجرای طرحها و پروژه هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظـام               -19ماده  

 عالوه بر اعتبارات پـیش بینـی شـده در           ،رسد    می )کشور  سازمان مدیریت و برنامه ریزی      ( اداری  
 در سال بعد از محل ردیفهایی کـه در بودجـه سـنواتی    ، 1381 در سال   ،بودجه سنواتی دستگاهها    

  .باشد  میگردد با تشخیص سازمان مدریرت و برنامه ریزی کشور قابل تأمین  میپیش بینی
  شمول مصوبه 

 مؤسـسات و    ، سازمان هـا     ، کلیه وزارتخانه ها     ، در این مصوبه      منظور از دستگاه اجرایی    -20ماده  
  شرکت های دولتی و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تسریع نام است 
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 شـرکت هـای بیمـه و      ، بانـک هـا      ، شهرداری تهران و سایر شـهرداریها        ،ازجمله نیروی انتظامی    
یر دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و از بودجه عمـومی           همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غ     

  . باشد  می،نماید  میدولت استفاده
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت ایجاد زمینه و بستر مناسـب بـرای تحقـق                  -21ماده  

 دو اسـتان داوطلـب و       ،دولت الکترونیک و اجرای اولویت تکالیف پیش بینی شده در این مـصوبه              
  .زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهدپیشرو در 

سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حسن اجـرای مـصوبه گـزارش پیـشرفت اجـرای                   
مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی ایراد آن در سـایر دسـتگاههای مـشول                   

  . ه یک بار و به شورای عالی اداری ارائه نماید سه مااین مصوبه هر
به امضای محمد سـتاری     )  ط .722/13 .شماره مصوبه ط   ( 22/4/1381 مصوبه مذکور در تاریخ      -

  . معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری رسیده و به کلیه دستگاهها ابالغ شد،فر 
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  )قم(نظریات و پاسخهای تحقیقی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
  »سیاست کیفری اسالم در برخورد با جرایم عفافی«

  )قسمت اول(
  :اشاره

قوانین و مقررات در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران یا به طـور مـستقیم از                
بر اساس قانون اساسی است، که نباید مخـالفتی     فقه اسالم گرفته شده است یا       
بنابراین، آگـاهی از مـوازین فقهـی در دو زمینـه            . با موازین اسالمی داشته باشد    

مرکز تحقیقات فقهی قوه قـضاییه کـه بـه        . مذکور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است    
 منظور انجام پژوهش های فقهـی مـورد نیـاز دسـتگاه قـضایی انجـام وظیفـه                 

تواند حلقه ربطی باشد میـان حـوزه غنـی فقهـی شـیعه و                 می  واقع در. نماید می
دستگاه قضایی، تا از یک سو نیازها و مشکالت فقهی قوه قـضایه را بـه محافـل                  

نیـاز و   . علمی حوزه منتقل کند و از دیگر سو، با بهره گیری از ذخایر فقه و حـوزه                
و ابهامـات   مشکالت فقهی دستگاه قضایی را مرتفع سازد و نسبت بـه سـواالت              

مهمتـر آنکـه، حرکـت بـه     . محاکم دادگستری نیز پاسخ فقهی مناسب ارایه دهد       
سوی اهداف عالی قوه قضاییه که عدالت گستری براساس شرع و موازین شـرع              

هاشـمی  ... مقدس، و از منویات ریاسـت محتـرم قـوه قـضاییه حـضرت آیـت ا                
 انجام پژوهـشهای    باشد؛ در بسیاری موارد امکانپذیر نیست مگر با         می شاهرودی

سلسله مطالبی که در پی خواهد آمـد، در بردارنـده سـواالت             . کاربردی و بنیادی  
الزم بـه   . باشـد   مـی  فقهی، قضایی در امور کیفری و حقوقی به همراه پاسخ آنها          

توضیح است گرچه برخی از پاسخها به صـورت کوتـاه در ذیـل سـواالت آمـده                  
 علمی از یک کار تحقیقی است کـه بـا    است، اما هر پاسخ در بردارنده یک نتیجه       

پژوهشهای محققین گروههای تخصصی تحقیقات جزایـی و تحقیقـات حقـوقی            
صورت پذیرفته است و در برخی موارد، به لحاظ عدم سابقه بحـث در کتابهـای                

لـذا همکـاران محتـرم در قـوه     . فقهی، از محضر فقهای عظام استفتا شده است  
 -ت و ابهامات خود در برخورد با مـسایل فقهـی          توانند با ارسال سواال     می قضاییه

امیـد  . قضایی، پاسخ آن را در حد توان و بضاعت علمی ما، از ما دریافـت نماینـد   
آنکه با نظرات و انتقادهای سازنده خود، این مرکز را در ارایه کارها و آثار مفیدتر                

  .یاری نمایند
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  :سوال
 زنای علن، توسط ضـابطین دسـتگیر   دختر و پسری که به اتهام عمل منافی عفت غیر از  -1

پـس از حـضور در دادگـاه، آیـا دادرس           ..) .مانند دست دادن با یکدیگر، تقبیل و      (شده اند   
تواند به نحوی از مـشارالیهما تحقیـق نمایـد کـه منجـر بـه کـشف یـا اقـرار                        می دادگاه

  نامبردگان به ارتکاب عمل زنا شود؟
رتکاب زنا، نهی آنان و یا ترغیب مـشارالیهما         بر فرض اقرار متهمان نزد قاضی دادگاه به ا         -2

 به اقرار عمل مذکور از طرف دادگاه چه وضع و صورتی دارد؟
در فرض اولین اقرار متهمان به زنا، تکرار تفهیم اتهـام از طـرف دادگـاه جهـت حـصول                  -3

، جـایز و ضـروری اسـت، یـا مراجعـه اختیـاری و اقـرار        )چهـار بـار  (نصاب ثبوت حـدزنا    
 ون تفهیم اتهام از طرف دادگاه شرط است؟مشارالیهما بد

نظر به اینکه بعضی از محاکم به محض اولین اقرار متهم به زنا و به منظور جلـوگیری از       -4
انکار بعدی وی که غالبا در زندان با آثار اقرار موجب حد و یا انکار نزد حاکم دادگاه، کـه                    

و اینکـه نامبردگـان تـا    شـوند    میموجب عدم ثبوت جرم و صدور حکم برائت است، آگاه   
قبل از رفتن به زندان به احکام و شقوق مسئله واقف نبوده و به همین جهت بـه تـصور                    
تخفیف مجازات و عفو و یا تکلیف به اقرار نمودن براساس تفهیم اتهام دادگـاه، متهمـان     

لذا بعضی از قـضات محتـرم، قبـل از          . نماید  می مذکور اقرار به اعمال ارتکابی موجب حد      
زام متهم به زندان و در اولین حضور متهم در دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی بعدی                اع

و خارج از نوبت و در وقت فوق العاده مبادرت به تشکیل جلسات دادرسی متعـدد و اخـذ                   
با این توصیف، تشکیل چهار جلـسه دادرسـی در          . نماید  می اقرار تا نصاب شرعی از متهم     

دقیقه یک جلسه جهت اخذ قـرار از مـتهم، چـه حکمـی              یک ساعت به فاصله هر پانزده       
 دارد؟

چنانچه متهم به آثار اقرار به زنا در نزد دادرس دادگاه و دفعات آن که موجب ثبـوت حـد             -5
آگاه نباشد و به دلیل تکلیف دادگاه و تفهیم اتهام از طرف دادگاه، خود را ملزم بـه                  . است

ـ             ا و اعتـراض محکـوم علیـه از همـین           اقرار دانسته باشد و پس از صدور حکم به حـد زن
باالخص اینکه تحقیقات و ترغیب دادگاه و ضابطین موجب         (جهات، حکم قضیه چیست؟     

 )کشف و اقرار متهم به زنا گردیده
دختر و پسری که به قصد ازدواج با یکدیگر رابطه نامشروع برقرار کرده و بعـدا مرتکـب                   -6

  ابطین و دادگاه موضوع ارتکاب زنا نیز زنا گردیده و با دستگیری نامبردگن و تحقیقات ض
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کشف گردیده است و قبل از صدور حکم،  مشارالیهما ازدواج نموده و سند رسمی نکـاح نامـه                  
حال با توجه به چهار بار اقرار نامبردگـان و صـدور حکـم حـد         . را نیز به دادگاه ارایه نموده اند      

چـه تکلیفـی دارد؟     ) یث نقـض یـا تاییـد      از ح (تازیانه، دادگاه تجدیدنظر در مواجه با این حکم         
باالخص اینکه مشارالیهما مدعی جاری شدن صیغه عقد به طور عادی و بدون اطالع والدین               (

 )شان قبل از دستگیری توسط فرد ناشناس شده اند
تواند از طریق اظهارات بی شائبه و مقرون به واقع متهمه زانیه کـه                می آیا دادرس دادگاه   -7

صات پنهانی اندام متهم زانی و وضعیت اندرونی منزل مـشارالیه را            به طور تفصیلی مشخ   
توصیف نموده است و ایضا جوابیه اداره پزشکی قانونی در مورد نتیجه آزمایشات به عمل               

) رابطـه ابـوینی را منتفـی ندانـسته        (آمده روی طفل متولد از زنا جهت اثبات رابطه بنوت           
نداسته، علم حاصل نماید و به استناد حصول        هرچند رابطه نسبی را نیز به صراحت محرز         

به استناد چهار بار اقرارش نـزد قاضـی         (از این علم، حکم به حد زنا در مورد زانی و زانیه             
 صادر نماید؟) دادگاه

در همین فرض، با توجه به اینکه عمل زنا بیش از یک بـار و بـه دفعـات در طـول سـال صـورت             
تواند زانی را   می دادگاه. ی را با اکراه و اجبار عنوان نموده است        پذیرفته، لکن زنیه اولین عمل ارتکاب     

  به پرداخت مهرالمثل بابت ارش البکاره محکوم نماید یا خیر؟
تواند راسا و یا به درخواسـت والـدین           می درمورد مسائل رابطه نامشروع غیر از زنا، دادگاه        -8

صورت پذیرفته یا خیر، بـه      متهمه، مشارالیها را جهت معاینه پرده بکارت که عمل دخول           
  پزشکی قانونی معرفی نماید؟

باشد و متهمه بالغـه اسـت،         می در پرونده هایی که موضوع ان ارتکاب عمل منافی عفت          -9
 شود یا خیر؟  میپدر وی شاکی محسوب

 آیا در موردی که متهمان به عمل زنا نزد دادگاه بدوی دو بار اقرار نموده باشند و حکـم                    -10
حد تازیانه صادر شود، در مرحله تجدیدنظر با توجه به اینکـه اقـرار در   محکومیت آنان به    

حد نصاب شرعی و قانونی نمی باشد، حکم باید نقض گـردد و حکـم تعزیـزی متهمـان                   
صادر شود؟ یا اینکه دادگاه تجدیدنظر جهت تکمیل نصاب اقرار به رفع نقـص از طریـق                 

 اتهـام در حـد نـصاب و در صـورت            نیابت یا دعوت طرفین به دادگاه تجدیدنظر و تفهیم        
 اقرار آنان و تکمیل اقرار در حد قانونی، حکم بدوی را تایید نماید؟
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  :پاسخ
  مقدمه

و . آگاهی از اصول کلی سیاست کیفری مکتب حیات بخش اسالم، از نکات مهم و ضروری اسـت                
 دادرسان محاکم   عالوه بر این که باید در تنظیم و تصویب قوانین، مورد دقت قرار بگیرد؛ قضات و               

 بایست آنها در مورد توجه قرار دهند و هر کس که در مسند قضاوت و دادرسی قرار                  می قضایی نیز 
گیرد، باید از روح حاکم بر برخوردهای کیفری با نابهنجاری های اجتماعی که در اسـالم و بـه                    می

ر اینجـا بـه برخـی از        کـه د  . ویژه فقه جزایی آن مورد تاکید قرار گرفته، آگاهی کامل داشته باشـد            
  :گیرد  مینکات کلی اشاره و به تفصیل پاسخ های سوال های طرح شده، مورد بررسی قرار

علی رغم اینکه تعقیب و مجازات مجرم یکی از ضروریات مسلم هر اجتماع است کـه در                  -1
ندارد؛ اما تنها راه مبـارزه بـا بزهکـاری در           ای    جای خود، نیاز به استدالل و توضیح اضافه       

 کـه در    -است جنایی اسالم، استفاده از حربه کیفر و مجازات نیست، بلکه در مـواردی             سی
 نهان کردن جرم و به عبارت دیگر، بزه پوشـی نیـز             -ادامه بحث به آنها اشاره خواهد شد      

  .مطمح نظر بوده و از راهکارهای مقابله با بزهکاری است
 مجرم و حفظ کرامـت انـسان        تاکید بر رعایت جنبه های اخالقی در تعقیب و کیفر دادن           -2

ها حتی مجرمین که در اسالم مورد تاکید قرار گرفته است نیز یکی از مویدات استفاده از                 
 .باشد  میعنصر عیب پوشی برای مقابله با ناهنجاری ها

خطر عادی شـدن جـرم و گنـاه و کـاهش زشـتی گناهـان و جـرایم در میـان مـردم از                          -3
 فرهنگـی، اخالقـی و نظـم اجتمـاعی را مـورد             خطرناکترین پدیده هایی است که امنیت     

لذا توصیه قرآن کریم و روایات بر آن است که منکـرات و فحـشا در       . دهد  می تهدید قرار 
میان مردم اشاعه پیدا نکند تا از قبح آن کاسته نشود و برای عموم جامعه ارتکـاب گنـاه                   

بـون ان تـشیع     ان الـذین یح   «: فرمایـد   مـی  خداوند در قـرآن کـریم     . امری عادی نگردد  
 .)الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و االخره و اهللا یعلم و انـتم التعلمـون            

)1( 
  :پاسخ سوال اول و دوم

در مورد حقوق اهللا مانند حدود، در صورتی که جرم با اقرار و از وی اختیار یا بینـه یـا علـم قاضـی              
شاندن جرم مطلوب بوده و سوءظن و بدگمانی و         قابل اجراست و در غیر این صورت، پو       . ثابت شود 

  .همچنین تجسس برای کشف عیوب و لغزش افراد، بر مسلمانان حرام است
باشد و اذاعه سر      می وظیفه آنها نهی از منکر    . همچنین در صورتی که تجسس حرام را انجام دادند        

همچنـین  .  شـهادت  نیز حـرام اسـت، مگـر در مقـام ادای          ) یعنی آشکار نمودن عیوب پنهان افراد     (
باشد   می افشای فحشا و اشاعه ان نیز حرام است و حرمت امور مذکوره مورد قبول اصحاب و فقها                

  :کنیم  میکه به برخی از اقوال و ادله آن اشاره
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یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظـن اثـم و      «: فرماید  می خداوند در قرآن کریم   
کسانی که ایمان آورید، بپرهیزید از ظن و گمـان، چـون سـوء ظـن و                 ای    یعنی )2(؛  »...ال تجسسوا 

گمان بد نسبت به افراد اثم و گناه است و نسبت به عیوب پنهان افـراد تجـسس نکنیـد و غیبـت                       
  .نکنید) ذکر عیوب مردم(

کنـد، روایـات هـم بـر       میو هم حرمت تجسس داللت) سوء ظن(این آیه، هم بر حرمت گمان بد    
  )3 (.الب داللت دارداین مط

شود و اطـالق حکـم        می الزم به توضیح است، حرمت اموری که ذکر شد، شامل قاضی و بازپرس            
  .شود  میدر محرمات الهی شامل همه مردم

خطاب به قوه قضاییه، به تمام این امور تـصریح نمـوده            ای    در فرمان هشت ماده   ) ره(حضرت امام   
  .ذکر کنیمآن را ) 7 و 6(اند که الزم است ماده 

  هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی، بـدون اذن صـاحب آنهـا                       -6(
وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبـت نمایـد، و یـا     

نوار ضـبط    اسالمی مرتکب شود، یا به تلفن یا         -نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی        
صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کنـد و یـا بـرای کـشف گنـاه و جـرم                         
هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نمایـد                   

و بعضی  تمام اینها جرم و گناه است       . یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند             
از آنها چون اشاعه فحشا از گناهان کبایر بسیار بزرگ است، و مـرتکبین هـر یـک از امـور فـوق،                       

  .باشند  میمجرم و مستحق تعزیز شرع هستند و بعضی از آنها موب حد شرعی
 آنچه ذکر شد و ممنوع اعالم شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئـه هـا و گروهـک                       -7

و نظام جمهوری اسالمی است که در خانه های امن و تیمـی بـرای برانـدازی       های مخالف اسالم    
نظام جمهوری اسالمی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و بـرای نقـشه              

باشند؛ که به آنـان در        می کنند و محارب خدا و رسول       می ها خرابکاری و افساد فی االرض اجتماع      
نین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاههای قـضایی و دانـشگاهها و              هر نقطه که باشند و همچ     

لکن تحت  . دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی بااحتیاط کامل باید عمل شود               
ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت بـه                 

  ...)آنها جایز نیست
، به حرمت تجسس و کشف گناه افراد و همچنین حرمت اذاعه اسرار             )6(در ماده   ) ره(مام  حضرت ا 

  .و آشکار نمودن اسرار و عیوب مخفی مردم و حرمت اشاعه فحشا تصریح نموده اند
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  :باشد  میپاسخ برخی از فقها به برخی از سواالت موید نظریه فوق
و ال یجـوز    «: فرماینـد   می ریح نموده و  حضرت آیت خامنه ای، به حرمت تجسس و افشای سر تص          

و آشـکار نمـودن امـور       ) تجـسس (کـشف   . »کشف و اظهر االمور الخاصه الشخصیه امام اآلخرین       
  .خصوصی مردم نزد دیگران، جایز نیست

  :سوال
کننـد کـه      مـی  اخیرا شایع است که با کنترل تلفن افراد به مدت طوالنی، سـعی و تـالش در ایـن                  

در غیـر مـصالح     (آیا قاضی حـق اعطـای چنـین حکـم کنترلـی             : کنند؛ اوال جرمی برای افراد پیدا     
  آن موارد، دلیل شرعی بر محکومیت فرد هست یا خیر؟: دارد یا خیر؟ ثانیا) حکومتی
  :پاسخ

نظر به اینکه هدف از حکومت حقه الهیه تثبیت موازین شرع و تنفیذ احکام اسـالم اسـت، الزم،                   «
بلی در بعضی از موارد، حفـظ نظـام یـا           . ین شرع عمل نشود   بلکه ضروری است که بر خالف مواز      

مصالح عامه مردم یا برقرار کردن واجب مهمی متوقف بر ارتکاب محرم و خالف شرع اسـت کـه                   
یاد که    می به درجه اهمیت آن امور نمی رسد و در چنین مواردی، مسئله تزاحم و اهم و مهم پیش                 

و در حد ضرورت اقـدام شـود و چنانچـه در مـوارد     الزم است رعایت مرجحات و اهم و مهم بشود  
نفس نوار دلیل نمی شود و قاضی باید طبق موازین باب قـضا و اقـرار و                 .ضروری نوار به دست آید    

  )4(» .شهود و علم خود عمل کند
  :سوال

  تحقیق از مسائل شخصی و خانوادگی و یا مفاسد اخالقی افراد چه حکمی دارد؟
  :پاسخ

  )5(» . انجام گرفته، جایز نیستدر صورتی که در خفا«
  :سوال

  تجسسی که در شرع حرام است یعنی چه؟
  :پاسخ

تجسس کردن از عیوب او جایز      ) یعنی عیوب او پنهان باشد    (کسی که مومنین ظاهرالصالح باشد      «
خواهد با او معامله کند یا او را وکیل خـود یـا وصـی                 می نیست مگر در بعضی از موارد، مثل اینکه       

  )6 (»فحص قبل از معامله و قبل از نصب و بعد از نصب جایز است. ای مقامی نصب کندخود یا بر
  :سوال

فـرض کنیـد مـامورین انتظـامی        . یکی از راه های ثبوت زنا، چهار بار اقرار نزد حاکم شـرع اسـت              
 آورنـد و قاضـی      مـی  شخصی را به اتهام این فعل حرام در یکی از جلـسات محاکمـه نـزد قاضـی                 

  .آری، قبول دارم: گوید  میبول داری که مرتکب زنا شده ای؟ متهم در پاسخپرسد آیا ق می
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آیا بهتر است قاضی اقرار دوم، سوم و چهارم را در همان جلسه محاکمه از متهم اخذ کند، یـا بایـد        
  ازن کار در جلسات متعددی انجام شود؟

  :پاسخ
، قاضی وظیفه ندارد از مـتهم       اقرارهای چهارگانه در یک مجلس خالی از اشکال نیست؛ به عالوه          «

یا نه؟ بلکه باید بگذارد که متهم اگر مایـل اسـت خـودش              ای    سوال کند که آیا تو این کار را کرده        
  )7(» اقرار کند یا از او سوال کند که شما را برای چه اتهامی اینجا آورده اند

و تفحـص، عمـل     نکته قابل ذکر آن است که اگر شهودی قبل از شهادت به زنا، از روی تجسس                 
یکـی  . شوند و لذا شهادت آنان مورد پذیرش نیـست   می زنا را مشاهده کرده باشند، از عدالت ساقط       

بازجویی و حرف کشیدن از کسی برای تفحص و شـنود           «: نویسد  می دیگر از فقها در این خصوص     
  .)8(»و کشف اسرار، حرام است، حتی قاضی و بازپرس هم حق حرف کشیدن از کسی را ندارد

اعتراف مزنی بهـا، علیـه      «: نویسد  می همچنین یکی از فقها در پاسخ به سوالی درباره اعتراف زانیه          
زانی فاقد اعتبار شرعی است و استنطاق متهم به ارتکاب جریمه زنا برای اثبات و احـراز جـرم زنـا                     

  )9 (»صورت شرع ندارد
 حق نـدارد طـوری از دو مـتهم          آید که دادگاه    می با توجه به مباحث ذکر شده، این نتیجه به دست         

  .تفحص و تجسس کند که منجر به کشف یا اقرار نامبردگان به عمل زنا شود
در . شـوند   مـی  حکم قـضیه متفـوت    ) یا ارتکاب جرایم مختلف   (البته در برخورد با مجرمین مختلف       

  :گیرد  میادله مباحث با دسته بندی جرایم، حکم هر کدام مورد بررسی قرار
دسته اول، جرایمی که متضرر از جرم افـراد بـوده و        : شود  می کلی به دودسته تقسیم   جرایم به طور    

؛ دسته دوم، جرایمی است که تعـرض بـه حقـوق            ...حق الناسی هستند، مثل قصاص و حد قذف و        
گاهی جرم مخفیانه انجـام شـده و        : در جرایم حق اللهی نیز دو فرض قابل تصور است         . الهی است 

 نشده و افراد از آن مطلع نیستند و گاهی نیز، جرم مورد نظـر بـین مـردم                   خبر آن در جامعه منتشر    
در ادامه مباحث فرضهای سه گانه را بـه         . شهرت پیدا کرده است و افراد جامعه از آن مطلع هستند          

  :دهیم  میتفکیک مورد بررسی قرار
  :فرض اول

ق بشود تا حق مـردم از  در صورتی که جرم مربوط به حق الناس باشد، باید دقت شود که احقاق ح              
  :فرماید  می)رحمه اهللا(مرحوم شیخ طوسی . بین نرود

  توبه کردن در چنین گناهانی به این صورت است که قلبا پشیمان گردد و تصمیم جدی بگیرد ... «
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به اینکه به سراغ آن گناه برنگردد و سوم اینکه خود را آماده کند کـه مجـازت الهـی بـروی اجـرا                        
  )10(. » یا حد قذفگردد، مثل قصاص

الزم به توضیح است، در صورتی که جرم مربوط به حق الناس باشد و غیر مالی باشد، مانند قـذف                    
) ره(و صـاحب جـواهر   ) ره(و قصاص، مشهور فقها در خصوص قصاص بنابر آنچه که شهید ثـانی         

حـق او را    باید مجرم نزد صاحب حق آمده و خود را آماده قصاص کند و اگر صـاحب                 «فرموده اند   
  )11(» نمی شناسد باید به او خبر دهد و توبه او همین امر است که خود را آماده قصاص کند

اگر مقذوف با خبر شده از      «: فرمایند  می  صاحب جواهر و شهید ثانی     ،اما در خصوص قذف و غیبت     
ذوف او  این قذف، باید نظیر حق قصاص نزد او رفته و آماده شود برای اجرای حد قذف یا اینکه مق                  

  :اما در صورتی که مقذوف باخبر نشده است دو وجه مطرح است. را عفو کند
پـس بایـد در ایـن       . از این باب که حق آدمی است و تنها از ناحیه صاحب آن قابل گذشـت اسـت                 

فرض دوم نیز پیش صاحب حق رفته و خود را آماده مجازات کند و یا از وی طلب عفـو نمایـد؛ و                       
 لع کردن مقذوف و غیبت شده باعث آزار و اذیت وی شده و موجـب کینـه                اما از این جهت که مط     

  )12 (».گردد، بهتر است مطرح نکند می
اما در صورتی که جرم حق الناسی بوده و از امور مالی باشد، مثل قتل غیرعمد و خطاء یـا سـرقت                      

  :دفرمای  مییا غصب اموال مردم، مرحوم صاحب جواهر) از جهت برگرداندن مال مسروقه(
و ان کان تعلق بها حق مالی کمنع الزکاه و الخمس و الغصب و نحوها مما یتعلق بـاموال النـاس            «

فیجب مع ذلک برائه الذمه منه بان یودی الزکاه و یرد اموال الناس ان بقیت و یغرم بـدلها ان لـم                      
  )13(» . تبق او یستحل من المستحق فیبروه و لوکان مصرا وی الغرامه له اذا قدر

  :دومفرض 
داند و ارتکـاب آن توسـط وی       می در صورتی که جرم از جمله جرایم حق اللهی است و تنها مجرم            

میان مردم شایع نشده است، در این صورت هم برخود او مستحب است که گناه خود را بپوشـاند و             
  :فرماید  میمرحوم شیخ طوسی. هم بر دیگران

فان کان مکتوبا ال یعلم بـه النـاس و لـم            ... الخمرو اما ان کان حقاهللا کحدالزنا والسرقه و شرب          «
یشتهر ذلک علیه، فالتوبه الندم علی ماکان، والعزم علی ان یعـود، والمـستحب لـه ان یـستر علـی                 

  )14 (.»نفسه
  : فرماید  میمرحوم شیخ مفید نیز
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» وابـا فان ستر نفسه و تاب فیما بین اهللا عزوجل ولم یبد صفحته لالمام کان افضل له و اعظـم ث          «
وارد ) علـیهم الـسالم   ( مستند این نظریه در فرض دوم، روایاتی است که در کـالم معـصومین                )15(

 که به قضیه    )16() صلی اهللا علیه و آله    (از جمله آنها روایتی است از پیامبر گرامی اسالم          . شده است 
ب مرات یعنی بالزنا    فاقر عنده ار  ) صلی اهللا علیه و اله    (ان ما عزا اتی النبی      «: معروف است » ماعز«

  ».لوستر ته بثوبک لکان خیر لک: لهزال) صل اهللا علیه و آله(فامر برجمه و قال 
ایـن  » هـزال «به ) صلی اهللا علیه و آله    (برخی از علمای اهل سنت نقل کرده اند، دلیل بیان پیامبر            

هـزال  . ودشـ   میکرده است و مرتکب زنا      می در خانه هزال زندگی   » ما عزبن مالک  «بوده است که    
  )17(.»انت النبی فاخبره بما صنعت لعله یستغفر لک«:گوید  میبه ایشان

  )18 (»و الروایه مشهوره«: فرمایند  میدانند و  می را مشهور"ماعز"برخی از فقهای شیعه این روایت 
 ابن حزم اندلسی نیز بعـد از مباحـث طـوالنی در خـصوص افـضل بـودن اقـرار مـتهم یـا اسـتتار                 

اقرار به جرم و گناه خویش، از مخفی کـردن آن افـضل اسـت، اگرچـه پوشـیده نگـه         «: فرماید می
  )19(» . داشتن آن نیز به اتفاق نظر مسلمین، مباح و امری جایز است

 ، پوشاندن گناه و جرم و عدم اقرار بـه آن نـزد حـاکم را افـضل                 "المبسوط"اما سرخسی در کتاب     
  )20(» .ی الستر علی نفسهفالمرتکب للفاحشه ایضا مندوب ال«: دانند می

  :در کتب روایی شیعه دو دسته روایات داریم
. کنـد دیگـران را بـه پوشـاندن عیـب دیگـران              می دسته اول روایات است که به طور کلی ترغیب        

  :کنند  مینقل) علیه السالم(مرحوک کلینی روایتی را از امام صادق 
و مـن  .. .:یقـول ) علیـه الـسالم  (بداهللا سمعت ابا ع: عن جمیل بین صالح عن ذریح المحاربی قال      «

  )21(» ستر علی مومن عوره یخافها ستراهللا علیه سبعین عوره من عورات الدنیا و االخره
، به این   »خطبه الوسیله «در یکی از خطبه های خود با عنوان         ) علیه السالم (همچنین امیرالمومنین   

  )22 (» تطمه فیکاسترعوره اخیک لما«: فرماید  میموضوع نیز اشاره کرده و
دسته دوم روایاتی است که اشخاص در نزد معصوم اقرار به جرمی کرده اند و ایشان آنها را ترغیب                

  :گردد  میبه دو مورد از این روایات اشاره. به عدم اقرار و توبه نموده اند
) صـلی اهللا و علیـه و آلـه        (اتی النبـی    ): علیه السالم (قال ابوعبداهللا   : عن ابی العباس قال    -1

لو استتر ثـم  «): صلی اهللا علیه و آله  (فقال رسول اهللا    : الی ان قال  .. .انی زنیت : رجل فقال 
  )23 (»تاب کان خیرا له
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تواند مویدی باشد بر اینکـه روایـت قبلـی مـورد              می این روایت که از طریق امامیه نقل شده،       
  .امری قابل قبول باشد» ماعز«اشاره در قضیه 

! یـا امیرالمـومنین   : فقـال ) علیه السالم (اتی رجل امیرالمومنین    «: عن اصبغ بن نباته قال     -2
ایعجز احـدکم اذا قـارف      : اجلس فقال : انی زنیت فطهرنی فاعرض عنه بوجهه ثم قال له        
! یـا امیـر المـومنین     : فقام الرجل فقال  . هدذه السیئه ان یستر علی نفسه کما ستراهللا علیه        

): علیه السالم (قال  . طلب الطهاره : قلت؟ قال و ما دعاک الی ما      : انی زنیت فطهرنی، فقال   
یـا  : فقـام الرجـل فقـال     . طهاره افضل من التوبه ثم اقبـل علـی اصـحابه یحـدثهم            ای    و

اقرا، فقرا،  : اتقرا شیئا من القرآن؟ قال نعم، قال      : انی زنیت فطهرنی، فقال له    ! امیرالمومنین
نعم، فـساله  :  زکاتک؟قال اتعرف ما یلزمک من حقوق اهللا فی صالتک و        : فاصاب فقال له  

: ال، قال : هل بک مرض یعروک او تجد وجعا فی راسک او بدنک؟ قال           : فقال له . فاصاب
  )24(.»اذهب حتی نسال عنک فی السر کما سالتک فی العلنیه، فان لم تعدالینا لم نطلبک

مـن زنـا    ! یـا علـی   : آمد و گفت  ) علیه السالم (مردی نزد امیرالمومنین    : کند  می اصبغ بن نباته نقل   
: روی خود را از وی برگردانـد و بـه او گفـت            ) علیه اسالم (امام علی   . کرده ام، پس مرا تطهیر کن     

آیا هر یک از شما مرتکب چنین گناهی شود، نمی تواند آن گنـاه را برخـورد                 : سپس فرمود . بنشین
: برخاست و گفـت   آن مرد دوباره    . بپوشاند، همان گونه که خداوند آن گناه را برای او پوشانده است           

تو را به اعتـراف و      ای    چه انگیزه : فرمود) علیه السالم (امام  . من زنا کرده ام، مرا تطهیر کن      ! یا علی 
کـدام پـاکی    : فرمـود ) علیه الـسالم  (اما  . طلب پاکی : اقرار به این گناه کشانده است؟ آن مرد گفت        

 به طرف اصحاب کرد و بـا آنـان      روی خود را  ) علیه السالم (بهتر و باالتر از توبه است؟ سپس امام         
من زنـا کـرده ام،   ! یا علی: آن مرد دوباره از جای خود برخاست و گفت        . شروع به سخن گفتن کرد    

توانی قـسمتی از قـرآن را بخـوانی؟ آن مـرد        می آیا: فرمود) علیه السالم (امام  . پس مرا تطهیر کن   
آیا حقـوقی را کـه از       : فرمود) یه السالم عل(امام  . آری؛ آیاتی از قرآن را خواند و صحیح خواند        : گفت

علیـه  (آری؛ امـام  : شناسـی؟ آن مـرد گفـت      می دانی و   می جهت نماز و زکات از خدا برعهده داری       
آیا : سپس به او فرمود   . درباره این مسائل از او سوال هایی کرد و آن مرد پاسخ صحیح داد             ) السالم

علیـه  (امام . نه: کنی؟ آن مرد گفت     می  درد بیماری بر تو عارض شده یا در سر و بدن خود احساس           
برو تا از تو در نهان سوال کنیم همچنان که در علن سوال کـردیم، پـس اگـر بـه                     : فرمود) السالم

  ».سوی ما بازنگردی ما تو را طلب نمی کنیم
 توان این نکته را استفاده کرد که به نوعی شخص مورد نظـر را ترغیـب                 می از پایان کالم حضرت   

  .که بازنگردد و بین خود و خدایش توبه کندکند  می
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  :گردد  میدر پایان بحث فرض اول، به استفائاتی که مرتبط با موضوع است اشاره
  :سوال

دهند، به صورت اتفاقی زنا را مشاهده نکننـد؛ مـثال بـه صـورت           می اگر شهودی که به زنا شهادت     
  )25 (؟...تکب حرام شده اندتفحص و جستجوگرانه و با کمین نشستن مشاهده کنند، آیا مر

  :حضرت آیت اهللا محمد تقی بهجت
شود و شـهادتش      می اگر با تفحص محرم باشد و آن هم ثابت شود، سبب سقوط شهود از عدالت              «

  ».مقبول نیست
  :حضرت آیت اهللا سیدعلی سیستانی

 رد قبـول تجسس حرام است ولی اگر این کار با عدالت آنها منافات نداشته باشد، شهادت آنها مـو  «
  ».شود می

  :حضرت آیت اهللا لطف اهللا صالی گلپایگانی
شاهد باید عادل باشد و تفحص و تجسس از کارها مخفی مردم حرام است و مبارزه بـا منکـرات                    «

خواهند مرتکب زنا شـوند       می دانند کسانی   می البته در مواردی که   .مجوز ارتکاب خالف شرع نیست    
  ».یندباید از وقوع خالف شرع جلوگیری نما

  :حضرت آیت اهللا ناصر مکارم شیرازی
شود مگر در مـواردی کـه علـم بـه حرمـت نداشـته                 می این کار جایز نیست و سبب فسق شهود       «

  ».باشد
  :یحضرت آیت اهللا حسین نوری همدان

  ».موارد مختلف است، در صورتی که با اذن حاکم شرع باشد موجب فسق شهود نمی شود«
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  :فرض سوم
از جمله جرایم حق اللهی باشد، ولی در میان مردم شهرت پیدا کـرده و شـایع                 در صورتی که جرم     

شود معتقدند، توبه آن ایـن اسـت          می شده است، برخی از فقها که در ادامه بحث کالم ایشان نقل           
که برکرده خویش پشیمان شود و تصمیم جدی بگیرد که به سوی آن گناه بـازنگردد و در مرحلـه                    

توبه و پنهان کردن از حاکم بهتر اسـت و          . ید، الزم نیست بیاید اقرار کند     بعد پیش حاکم شرعی بیا    
دلیل اینکه در این فرض باید در نزد حاکم         . اعتراف به جرم خود کند تا حد الهی بر وی جاری شود           

عدم (که در فرض مستور بودن      ای    اعتراف کند و حد الهی جاری گردد، به خاطر آن است که فایده            
فایده مستور بودن آن اسـت کـه بـدون    . بر آن مترتب است در اینجا وجود ندارد  ) اشتهار بین مردم  

بین خود و خدای خویش توبه کند و در این فرض مردم مطلـع              . ارتکاب گناه به اطالع مردم برسد     
  .باشد در اینجا وجود ندارد  میشده اند و لذا آن فایده که همان عدم اشاعه فحشا

  :نویسد  میمرحوم شیخ طوسی
و اما ان کان مشتهراً شایعاً فی الناس فالتوبه الندم علی ما کـان و العـزم علـی ان ال یعـود، و ان      «

جرمـی کـه مـردم در آن مطلـع      » والفصل بینهما . یاتی االمام و یعترف به عنده لیقیم علیه الحدود        
ال انه اذا لم یکن مـستهرا کـان فـی سـتره فایـده و هـوا                «هستند و جرمی که مردم مطلع نیستند        

یشتهر به وال یضاف الیه و لیس کذالک ههنا النه اذا کان مشتهرا ظاهرا فال فایده فی ترک اقامته                
  )26(» علیه

به نظر من حتی در این فرض نیـز هماننـد فـرض دوم              : فرماید  می البته ایشان در ادامه بحث خود     
خود را از آن وضـعیتی      بهتر است جرم و گناه خود را مستور بدارد و بین خود و خدایش توبه کند و                  

گیـرد عمومیـت      می که در آن قرار داشته جدا کند؛ زیرا حدیثی که در این موضوع مورد استناد قرار               
: فرمایـد   مـی  مرحـوم شـهید ثـانی     )27(. شود  می را شامل ) اشتهار و عدم اشتهار   (دارد و هردو فرض     

  )28(» .فان ظهر فقد فات الستر، فیاتی الحاکم لیقیم علیه الحد«
رسد در این فرض نیز، کالم شیخ طوسی قابل پذیرش باشد که در ایـن فـرض نیـز                     می ا به نظر  ام

  .اقرار نکردن افضل است
اگر ارتداد نزد حـاکم ثابـت نـشده         «: فرماید  می »شرح العروه الوثقی  «در  ) رحمه اهللا (مرحوم خویی   

قتل قرار دهد، چون حفظ    است، بر مرتد حرام است که به ارتداد خود اقرار کند و خود را در معرض                 
بلکه اقـرار او اظهـار معـصیت و اشـاعه گنـاه             . نفس از قتل واجب و القا آن در هالکت حرام است          

 است، و اقرار او رسوا کردن و مفتضح کردن خودش بوده که ایـن عمـل نیـز حـرام اسـت؛ بلکـه                       
  )29 (».ر کندتواند شهادت شهود را هم انکار کند و یا قبل از اقامه دعوا نزد حاکم فرا می

  :فرماید  مینیز» شرح عروه الوثقی«صاحب 
ال یجب علی المرتد الفطری بعد التوبه تعریض نفس للقتل بل یجوز له الممانعه منه و ان وجـب                   «

  )30(« قتله علی غیره
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  :فرماید  می)بل یجوزله(در ذیل عبارت ) ره(امام خمینی 
  )31 (»عدم الجواز حینئذمشکل، خصوصا اذا اراد الحاکم اجراءه فان الظاهر «
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  عاقبت قرآن خوان بی تقوا
کمیل بن زیـاد کـه از       . در یکی شبها، امیرالمومنین از مسجد کوفه به سوی منزل خود حرکت کرد            

صـدای  گذرشان از کنار خانه مردی افتاد که        . نمود  می امام را همراهی  . یاران خوب آن حضرت بود    
امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر االخـره و یرجـوا              (قرآن خواندنش بلند بود و این آیه را         

 بـا صـدای     )1()رحمه ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمـون انمـا یتـذکر اولوالبـاب                 
. ر او آفرین گفـت    کمیل از حال معنوی این مرد بسیار لذت برد و در دل ب            . خواند  می دلنشین و زیبا  

  .بدون آنکه سخنی بر زبان بگوید
صدای قـرآن خوانـدن او تـو را        ! کمیلای    :رو به او کرد و فرمود     . حضرت به حال کمیل متوجه شد     

و ) کنـد   مـی  چه بسا قرآنی خوانی هست که قـرآن بـر او لعنـت            (زیرا او اهل دوزخ است      . گول نزد 
نخـست اینکـه   . کمیل از این مسئله متحیر مانـد ! بزودی آنچه را که گفتم بر تو آشکار خواهم کرد     

به زودی از فکر و نیت او آگاه گشت، دیگر اینکه فرمود، این مرد با آن حال روحـانیش اهـل                    (امام  
  .) دوزخ است

مدتی گذشت، حادثه گروه خوارج پیش آمد و کارشان به آنجا رسـید کـه در مقابـل امیرالمـومنین                    
  .ر حالی که حافظ قرآن بودندایستادند و علی با آنان جنگید د

پس از پایان جنگ که سرهای آن طغیان گر کافر بر زمین ریخته بود، امیرالمومنین رو بـه کمیـل                    
چکید در دست داشت، نوک آن را به یکـی از             می کرد، در حالی که شمشیری که هنوز خون از آن         

خوانـد و از      می قرآناین همان شخصی است که در آن شب         ! کمیلای    :آن سرها گذاشت و فرمود    
  )2 (.آنگاه کمیل حضرت را بوسید و استغفار کرد. حال او در تعجب فرو رفتی

  :پی نوشت ها
آیا آن کسی که در ساعات شب به عبادت پروردگار مشغول اسـت و در حـال سـجده و                    ( -1

 بگـو آیـا کـسانی کـه       . ترسد و به رحمت پروردگار امیدوار است        می قیام، از عذاب آخرت   
  .9زمر، آیه ! با کسانی که نمی دانند یکسانند؟دانند  می

 .399، ص 33ج : بحاراالنوار -2
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 هیأت عمومی دیوان 27/6/75 مورخ 608بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره 

  عالی کشور
  )قاضی دادگاه خانواده تهران(محمود بقال شیروان 

 قوانین به موجب قانون اساسی      یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامه نظارت بر حسن اجرای            
و قوانین عادی بر عهده دیوان عالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویه قضایی بین شعب                 

: دارد  مـی  اصل یک صد و شصت و یکـم قـانون اساسـی اشـعار             . دیوان عالی و محاکم تالی است     
جـاد وحـدت رویـه      دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قـوانین در محـاکم و ای               «

  ».گردد  میشود، تشکیل  میقضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول
مـصوب  ) در امور کیفـری   (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب        ) 270(همچنین ماده   

هرگاه در شعب دیوان عالی کـشور و یـا هـر یـک از دادگاههـا                 «: دارد  می ، چنین مقرر  1378سال  
  ت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین، آرای مختلفی نسب
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توانند با ذکر دالیـل       می صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا دادگاهها نیز            
از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع                 

هیات عمومی دیوان عالی کشور یا معاون وی و بـا حـضور دادسـتان کـل کـشور یـا                     . ب کنند کس
معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهـارم روسـا و مستـشاران و                      

شود تا موضوع مرود اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ              می اعضای معاون کلیه شعب تشکیل    
آرای هیـات   . رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد مالک عمـل خواهـد بـود             . تصمیم نماید 

عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است، ولی در موارد مشابه، تبعیت از                  
  ».باشد  میآن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزم

آرای هیأت عمومی دیـوان عـالی کـشور          «: که دارد  می قانون مارالذکر اعالم  ) 271(در ادامه، ماده    
  ». شوند  میقابل تجدد نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر

تواند وظیفه خود را در بازرسی نسبت به اجرای درست قوانین و              می دیوان عالی کشور بدین وسیله    
تباط بـا تفـویض     ولی از نظر اصولی، قوانینی که در ار       . هماهنگ ساختن ارا محاکم بهتر انجام دهد      

سهگانه و تفکیک آنها مخالف      این اختیار وضع حکم نموده اند، به طور مسلم با اصل جدایی قوای            
است؛ زیرا به این وسیله دیوان عالی کشور به رغم اصل ممنوعیـت دادگـاه از صـدور حکـم کلـی                      

قوه مقننـه   مجاز شده است که در وظایف ویژه        )  قانون آیین دادرسی مدنی جدید التصویب      4ماده  (
   )1 (.دخالت کند و به وضع قواعد کلی، که از خصایص قانون است، مبادرت ورزد

 بدیهی است دیوان عالی کشور در این مقـام، در کـسوت مفـسر قـوانین موضـوعه عـادی ظـاهر                     
یکی از آرایـی کـه      . گردد و وضع یا نسخ قوانین، خارج از حیطه اختیارات هیأت مزبور قرار دارد              می

ور، یعنی ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از بروز تشتت آرای محاکم، اعـم از حقـوقی و                  به این منظ  
کیفری، از ناحیه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته و خـود منـشاء ظهـور اختالفـات و                    

قبـل از   . باشـد   مـی   هیأت مزبـور   27/6/75 مورخ   608رای شماره   . گردیده است ای    انتقادات عدیده 
  . نقد رأی فوق، الزم است آن را عینا نقل نماییمبررسی اجمالی و

  نظر به این که صدور چکهای بال محل و وعده دار و تضمینی و «: دارد  میرأی مزبور چنین اشعار
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 و اصالحی آن در سـال       1355قانون صدور چک مصوب سال      ) 13 و   10،  7،  3(غیره موضوع مواد    
باشد، از نوع جرایم مختلف نبوده، بلکـه جـرایم          ، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده           1372

مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی مخـصوصی و یـا پرداخـت وجـه چـک، تعقیـب                      
) 32 و   31(شود؛ لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به این کـه مـواد                 می مشتکی عنه موقوف  

قـانون  ) 47( مـاده    2 قـسمت    باشـد، بایـستی بـر طبـق         می قانون مجازات عمومی سابق منسوخه    
مجازات اسالم به عمل آید و در نتیجه، تعیین مجازاتهای جداگانه برای متهم به بـیش از حـداکثر                   
مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد، فاقد وجاهـت      

یـد نظـر اسـتان صـحیح و      دادگاه تجد6 و 3بنا به مراتب فوق، آرای صادره از شعب         . قانونی است 
  ».شود  میمنطبق با موازین قانونی تشخیص

 اختلالف بین محـاکم تجدیـدنظر       )2 (آن گونه که مفاد و سابقه رأی وحدت رویه فوق حکایت دارد،           
استان منحصر و محدود است به یکسان یا مختلف تلقی کردن جرم چک بالمحل موضـوع مـواد                  

قـانون  ) 3(  تضمینی، مـشروط و غیـره موضـوع مـاده          از یک طرف و چک وعده دار،      ) 10 و   7،  3(
 از طرف دیگر؛ که در خصوص موضوع مختلـف فیـه، هیـأت              72صدور چک اصالح مصوب سال      

) 10 و 7، 3(را با چک موضـوع مـواد   ) 13( عمومی دیوان اتخاذ تصمیم نموده و چک موضوع ماده     
ت اصدار چندین طغرا چـک از       قلمداد کرده و چنین نتیجه گیری کرده که در صور         ) یکسان(مشابه  

قانون مجازات اسالمی مصوب سال     ) 47( طرف شخص واحد، موضوع مشمول حکم فراز دوم ماده        
از این رو، دادگاه رسیدگی کننده مجاز نخواهد بـود بـیش از یـک کیفـر                .  قرار خواهد گرفت   1370

ه بسا این تـصمیم     تا اینجای قضیه اشکالی به نظر نمی رسد و چ         . برای چنین متهمی در نظر گیرد     
دیوان عالی به جهت تجانس چکهای موضوع مواد فوق و نیز قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم، با                  

لیکن هیـأت عمـومی دیـوان عـالی، بـه           . اصول و قواعد حقوقی سازگارتر بوده و قابل تقدیر است         
که قابل امعان   موضوع اختالف اکتفا نکرده و در خصوص دو مطلب دیگر نیز به اظهارنظر پرداخته               

  .باشند  مینظر و تأمل
تعیین مجازات به بیش از حداکثر معینه قانونی        ... «: در قسمتی از رأی مارالذکر آمده است که       : اوالً

بدون این که نـص صـریحی در ایـن          ) یعنی مرتکب جرایم متعدد و متجانس     (برای چنین متهمی    
  .»مورد وجود داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است

  :باشد  میفراز ز رأی به دالیلی چند قابل ایراد و انتقاداین 
قـانون مجـازات اسـالمی مغـایرت کامـل دارد کـه             ) 47( این مطلب با منطوق و نص مـاده          -الف

مقـنن در   . دهد تا در صورت وقوع تعدد جرم، مجازات را تـشدید نمایـد              می صراحتا به دادگاه اجازه   
ر مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط          د«: دارد  می ماده اخیرالذکر چنین اعالم   

  » ...تواند از علل مشدده کیفر باشد  میگردد و در این قسمت، تعدد جرم  مییک مجازات تعیین
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تشدید مجازات همان گونه که در کتب معتبر حقوق جزای عمومی مضبوط است، عبارت اسـت از                 
عینه قانونی این سیاسـت کیفـری تحـت تـأثیر تفکـر             تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات م       

  .انطباق کیفرها با شخصیت مجرم، به قوانین ایران سرات کرده است
در مانحن فیه نیـز مقـنن بـه    . باشد  میتعدد جرم در کنار تکرار، از کیفیات و علل عام مشدده کیفر   

 حـداکثر را اعطـا نمـوده        قاضی رسیدگی کننده اختیار تشدید مجازات، یعنی تعیین کیفر به بیش از           
دیوان عالی کشور به رغم خواست و اراده قانونگذار، چنین اختیاری را از محاکم سلب نموده                . است
قـانون مجـازات اسـالمی، اجتهـاد در         ) 47(این اقدام دیوان عالوه بر مغایرت با صریح ماده          . است

 قوه مقننه و خروج از حیطه       برابر نص و مخالف اصل تفکیک قوای سه گانه بوده و تجاوز به حریم             
تلقـی خواهـد   . د.آ.ق) 270(ا و ماده . اختیار تفویضی استثنایی در اصل یک صد و شصت و یکم ق   

  .شد
 مضافاً این که، الزمه طرح هر موضوعی در دیوان، مستلزم سـبق حـدوث اخـتالف و تهافـت               -ب

اختالف مستحدثه،  . در موضوع مبحوث عنه، چنین اختالفی مالحظه نمی گردد        . آرای محکم است  
و مـاده  ) 10 و 7، 3(همان گونه که قبال اشاره شد، منحصر است به چکهای بالمحل موضوع مواد   

  .قانون صدور چک و الغیر) 13(
رسـد، ایـن اسـت کـه بـه        مـی نکته دیگری که در ارتباط با موضوع فوق یادآوری آن مفید به نظر 

ب کیفر مرتکب جرایم متعدد اتخاذ شده اسـت         تناسب مکاتب حقوق جزا، نظام های متفاوتی در با        
  .کنیم  میکه اهم این روشها را جهت تبیین بیشتر موضوع نقل

  : نظریه جمع مجازاتها-اول
بنـابراین، بایـد    . به نظر بعضی از حقوقدانان، در تعدد واقعی، مجرم مرتکب جرایم متعدد شده است             

وع ایـن مجازاتهـا دربـاره او اجـرا          حد مسئولیت و مجـازات او در یکایـک جـرایم تعیـین و موضـ               
. مکتب جمع مجازاتها بر دو اصل مسئولیت اخالقی مجرمین و تاثیر عینی جرم مبتنـی اسـت                .شود

بدین معنی که در مورد اشخاصـی کـه         . این نظریه در گذشته مورد عمل و پذیرش قرار گرفته بود          
  افتاد   میشد و بسیار اتفاق ی مشدند، مجازات کلیه جرایم جمع و اجرا  میمرتکب تعدد واقعی جرم
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قانونگـذار ایـران در     . بـرد   می که مجرمی پس از ارتکاب چند جرم، تمام عمر خود را در زندان بسر             
قانون مجازات اسالم، در خصوص جـرایم ارتکـابی مختلـف، از ایـن نظـام                ) 47(فراز نخست ماده    
 بـه حـدود و حقـوق جـزای          بعید نیست که مقنن در این مورد از نصوص راجـع          . تبعیت کرده است  

اسالمی الهام گرفته باشد؛ زیرا در نظام حقوق جزای اسالمی، مطابق اصل عدم تـداخل عقوبـات،                 
 )3 (.شـود   مـی  هر جرمی مجازات خاص خود را داشته و در جرایم متعدد، مجازات های متعدد اجـرا               

ارد خـالف قاعـده بـه       در فقه امامیه مو   . لکن این قاعده مطلق نبوده و در همه جرایم چنین نیست          
  .نحو منصوص مشخص است

  : نظریه مجازات ارشد–دوم 
 اثباتی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، رویـه  -برخی از قوانین، تحت تاثیر مکاتب تحققی  

شود، تنها مجازات     می خاصی را اتخاذ کرده اند که مطابق آن، وقتی شخصی مرتکب جرایم متعدد            
این عده عقیده دارند، مهمترین هدف مجازات، اصالح حال مجـرم  . کنند ی ماشد را درباره وی اجرا    

قانونگذار کشور ما در ماده     . و دفاع اجتماعی است و این مسئله در مورد تعدد جرم هم صادق است             
  .قانون مجازات اسالمی، در مقام بیان احکام تعدد معنوی، از این سیستم تأسی نموده است) 46(

  ):تشدید مجازات(از جرم اشد  مجازات شدیدتر -سوم
 حد وسط دو سیستم دیگر بـوده        )4 (این سیستم که به نظام قضایی مجازاتها نیز شناخته شده است،          

که در صورت احراز ارتکاب چند جرم، دادرس مجـازاتی بـیش از حـداکثر مجـازات قـانونی بـرای                     
زات های جرایم ارتکابی است     نماید و این کیفر مظهر و نماینده تمام مجا          می اعمال ارتکابی تعیین  

قـانون مجـازات    ) 47(قانونگـذار اسـالمی در فـراز دوم مـاده           . و نقش یک کیفیـت مـشدد را دارد        
اسالمی، در خصوص جرایم ارتکابی غیر مختلف این نظام را به رسمیت شناخته و به قاضی اختیار                 

  .تشدید کیفر را اعطا نموده است
 عالی، در رأی وحدت رویه مبحوث عنه، به رغـم رویـه             شایان توجه است که هیأت عمومی دیوان      

متخذه قوه مقننه و با تشبث به اجتهاد رأی، راه حل جدیدی را برگزیده و برخالف فلـسفه تـشدید                    
در تعدد که حالت خطرناکی و اخافه ناپذیری این گونه مجرمین را ملحوظ نظر قرار داده، قاضی را                  

ایـن معنـا و رویـه، بـا         .ز تغلیظ مجازات ممنوع نموده است     تکلیف به تعیین مجازات واحد کرده و ا       
سیاست کیفری ممالک دیگر که مبتنی بر آموزههای جدید کیفرشناسی در این گونه مـوارد اسـت                 

  .نیز مغایرت کامل دارد
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رسد، اینکه برخالف تفاصیل فوق و اینکه         می که در این قسمت شایان ذکر به نظر       ای    آخرین نکته 
خارج از حدود صالحیتها و اختیارات خود مبادرت به اظهارنظر نموده، لکن از ایـن               دیوان، به ظاهر    

مارالذکر، نصابی جهت تشدید تعیین نکرده اسـت و ایـن معنـا             ) 47(حیث که مقنن ایرانی در ماده       
مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست، و به قاضی کیفری اختیـار بـی حـد و حـصر و                      

در نتیجه، با عقیده دیوان مبنی بـر        . ش بینی کیفر برای مجرمین داده شده است       بدون سقفی در پی   
  .باشیم  میممنوعیت محاکم با تعیین مجازات به بیش از حداکثر موافق

رسد، این است که رأی هیـأت عمـومی           می نکته دیگری که در رأی مزبور قابل انتقاد به نظر         : ثانیاً
ایـن مطلـب بـا      . ن مجازات  عمومی سابق اشاره کرده است       قانو) 32 و   31(به منسوخه بودن مواد     

توجه به شأن دیوان، این توهم را ایجاد نموده که مواردی که اشاره شده، به موجب این رأی نسخ                   
لکن ایـن نظریـه قابـل       . گردیده و تبعیت از این عقیده نیز برای کلیه دادگاهها الزم و واجب است             

  .رسد  میایراد و اشکال به نظر
 همان طور که پیش از این اشاره شد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی تـرین    -الف

مرجع قضای کشور، به منظور جلوگیری از بروز تشتت آرا و تشخیص صـحت و سـقم اسـتنباط و                    
 برداشت قضایی دادرسان از قوانین و مقررات موضوعه، به عنوان مفسر قضایی قوانین عادی ظاهر              

اقدام بـه چنـین     .  یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختیارات هیأت مزبور خارج است           گردد و وضع   می
عملی از سوی هر نهاد و مرجعی بمنزله نقض حـریم مقـدس قـانون اساسـی و اصـل تفکیـک و                       

ایـن اقـدام بـویژه از       . استقالل قوای سه گانه بوده و دخالت در وظیفه قوه مقننه تلقی خواهد شـد              
باشـد،    مـی ه مظهر قانونمندی و متولی نظارت بر حسن اجـرای قـوانین           سوی دیوان عالی کشور ک    

  .قبیح تر است
  قانون مجازات عمومی سابق، مستلزم وجود ) 32 و 31( قبول نسخ و بی اعتباری مادتین -ب
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احکـام و   . قانون موخری است که مدلول و مفاد آن با مدلول مواد فوق در تعـارض واقعـی باشـند                  
قانون مجازات اسالمی، تا جایی که بـا مـواد مربـوط در قـانون مجـازات                 ) 47 و   46(مقررات مواد   

لکن با مقایسه مواد مربوط در قانون مجازات        . عمومی سابق تعارض داشته باشد، ناسخ خواهند بود       
گردد   می لکن با مقایسه مواد مربوط، مالحظه     . عمومی سابق تعارض داشته باشد، ناسخ خواهند بود       

که در باب نحوه و تـشریفات ادغـام احکـام پـیش            ) 32( ماده   "ب" از جمله بند     قسمتهاای    در پاره 
بینی حکم نموده، در قوانین الحقه حکمی وجود ندارد و مقنن در مقام بیان، موضـوع را مـسکوت                   

سکوت قانونگذار شاید به این علت بوده که قانونگذار مجازات اسالمی قـصد داشـته               . گذارده است 
بـه  . ی بپردازد و تشریع در باب مسائل شکلی را به محل خود واگذارده است             صرفا به مقررات ماهو   

هر حال، با توجه به سکوت قانون و حسب قواعد، در چنین مـواردی قـوانین گذشـته همچنـان از                     
از طرفی، نسخ قانون، امـری اسـتثنایی و خـالف اصـل             . باشند  می قدرت و اعتبار اجرایی برخوردار    

بـه  . رفته شود که در تصمیم قانونگذار به عدول از قانون تردیـد نباشـد             است و در صورتی باید پذی     
و همـه   ) الجمع مهما امکن اولی من الطرح     (همین جهت، در میان علمای اصولی مشهور است که          

  )5(. برند  مین را به عنوان یک قاعده عقلی و بدیهی به کار
نتیجه یکی از آن دو تفسیر، منـسوخ        از طرفی، چنانچه در مورد یک قانون، دو تفسیر میسر باشد و             

شمردن یک قانون باشد ولی نتیجه تفسیر دیگر مالزمه با نسخ هیچ قانونی نداشته باشـد، تفـسیر                  
دوم مقدم است و تا میسور است باید از ارتکاب نسخ خودداری نموده، در صورت شک و تردیـد در                    

  )6(. دوجود نسخ اصل، عدم نسخ و اصل عدم حدوث حادث حاکم خواهد بو
 بـه مـاده مزبـور       77باشد که در سـال        می م ا .ق) 729(موید نظر اخیر، ماده واحده الحاقی به ماده         

از جملـه قـانون     (به موجب این الحاقیه، کلیه قـوانین مغـایر بـا ایـن قـوانین                . اضافه گردیده است  
است بدیهی  . ملغاست)  و اصالحات و الحاقات بعدی آن      1304مجازات عمومی سابق مصوب سال      

چنانچه قانونگذار قایل به نسخ تلویحی قانون مجازات عمومی سابق کال یا بعضا بود، هـیچ وقـت                  
و این اقدام مقنن حکایت از اعتبار قانون مزبـور          . به طور کلی مبادرت به نسخ صریح آن نمی نمود         

  . دارد77ولو به طور جزیی تا قبل از سال 
  رت و نحوه کالم هیأت عمومی دیوان، چنین  با دقت در رأی مزبور و مالحظه سیاق عبا-ج
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و همچنین ممنوعیت قاضـی  ) 32 و 31(گردد که نظریه فوق االشاره در باب نسخ مواد      می استفاده
از تشدید کیفر استطراداً مطرح شده و صرفاً جنبه ارشادی داشته و علی الظاهر تکلیفی به امتثال از                  

  .آن برای محاکم تالی ایجاد نمی نماید
  :نوشت هاپی 

دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوص ایران، چاپ هـشتم،                -1
  .93ص 

 15064رجوع کنید به؛ تفصیل رأی وحدت رویه فوق، منتشره در روزنامه رسمی، شـماره              -2
 .26/8/75مورخ 

 .47غالمحسین الهام، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، ص  -3
 .قوق جنایی، جلد دومدکتر عبدالحسین علی آبادی، ح -4
 .105دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص  -5
 .100دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، ص  -6
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  آموزش رایانه
  اداره کل آموزش های مردمی

  )قسمت چهارم(
  مراقبت از سخت افزارها

 پس از شروع بـه کـار، گـرایش بـه            این رایانه ها  . رایانه های مدرن، توانمند و قابل اعتماد هستند       
اما همواره به خاطر داشته باشید که رایانه ها تجهیزات حساسی هـستند و              . ادامه آن خواهند داشت   

  :در عین حال، به توصیه های زیر توجه کنید. از آزمودن تحمل آنها پرهیز کنید
رایانه شما بایـد    . سعی کنید هوای اتاقی که رایانه شما در آن قرار دارد، قابل تنفس باشد              

به هوای تازه دسترسی داشته باشد تا فن آن بتواند قـسمت هـای الکترونیکـی را خنـک                  
 .نگه دارد

) بـدتر از آن   (مسیر جریان هوا به پشت رایانه را با انباشتن کتابها یا مجـالت خـود و یـا                    
 .مسدود نکنیدای  پوشاندن رایانه با پوشش های پارچه
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رطوبت اضـافی ممکـن اسـت باعـث خرابـی مـدارهای             . یدرایانه خود را خشک نگه دار      
 .الکترونیکی آن شود

در حین کار کردن با رایانه، نخورید و ننوشید؛ چرا که ممکن است خرده هـای غـذا روی          
این موضوع باعـث گیـر      . (صفحه کلید ریخته و درون فاصله خالی بین کلیدها نفوذ کنند          

 یـک فنجـان شکـسته چـای ممکـن           همچنین). کردن کلیدهای صفحه کلید خواهد شد     
منجر به از دست رفتن     ) بدتر از همه  (است باعث وارد شدن خسارت به رایانه شما شده و           

 .ذخیره شده در رایانه شما شود) اطالعات(تمام فایل های 
 چرا که رایانه، گرد و غبـار را بـه خـود جـذب             . رایانه خود را دور از گرد و غبار نگه دارید          

چه های هوا را تمیز کنیـد و بـرای تمیـز کـردن صـفحه نمـایش، از                   گهگاه دری . کند می
 .باشد) آنتی استاتیک(استفاده کنید که ضدالکتریسته ساکن ای  پارچه

 .رایانه خود را از دمای باال دور نگه دارید 
قبل از خاموش کردن رایانه الزم است تمـام         . رایانه خود را به طرز صحیح خاموش کنید        

 .از کرده اید، ببندیدبرنامه های را که ب
آن را فشار ندهند و کابـل بـرق را          ) power(برای خاموش کردن رایانه، مستقیما دکمه        

 .از پریز خارج نکنید
چـرا کـه ممکـن اسـت میـدان          . دیسکت های خود را دور از صفحه نمایش نگـه داریـد            

ات مغناطیسی قوی تولید شده توسط صفحه نمایش، باعث حذف یا تغییر برخی از اطالع             
 .روی دیسکت ها شود

را جا به جا نکنید؛     ) case(هنگامی که رایانه روشن و مشغول به کار است، واحد سیستم             
 .زیرا احتمال خراب شدن هارددیسک وجود دارد

  :آید  میوقتی اشکالی پیش
بنابراین، بـه رایانـه خـود، بـه         . به احتمال زیاد، شما یک کاربر رایانه هستید، نه یک مهندس رایانه           

عنوان یک وسیله حساس احترام گذاشته و در صورتی که با عملکرد نـامطلوب آن مواجـه شـدید،                   
سعی نکنید که خودتان اشکال را برطرف کنید؛ چرا که خطر خرابی بیشتر رایانه و یـا بـدتر از آن،                     

بهترین کار این است که موضوع را با یک فـرد متخـصص کـه    . برق گرفتگی خود شما وجود دارد    
  . تعمیر سیستم شما را داشته باشد، در میان گذاشته و از او کمک بگیریدشایستگی
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  سخت افزار : 1-3خود آزمایی 
کدام یک از گزینه های زیر جزء قطعاتی هستند که وجـود آنهـا بـرای کـار                   - 1

  :کردن یک رایانه ضروری است
  پردازشگر -1
 اسکنر -2
 چکش -3
 واژه پرداز -4

  نه دارد؟ داللت بر کدام گزیC، حرف cpuدر واژه مخفف  - 2
   Centralواژه  -1
 Computerواژه  -2
 Complexواژه  -3
 Computingواژه  -4
 Commercialواژه  -5

  گیرد؟  میاسکنر به چه منظوری مورد استفاده قرار - 3
 گیرد؟  میمودم به چه منظوری مورد استفاده قرار - 4
 شود؟  میسرعت رایانه برحسب کدام واحد اندازه گیری - 5

  CPUواحد  -1
 MHZواحد  -2
 MBواحد  -3
 Kواحد  -4
 RAMد واح -5
 CUlsواحد  -6

   داللت بر کدام گزینه دارد؟ROM در واژه مخفف Rحرف  - 6
  Randomواژه  -1
 Readواژه  -2
 Regularواژه  -3
 Rightواژه  -4

  داللت بر کدام گزینه دارد؟RAM در واژه مخفف Rحرف  - 7
  Randomواژه  -1
 Readواژه  -2
 Regularواژه  -3
 Rightواژه  -4
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 :جمالت غلط را تصحیح کنید - 8
  .ود دارد بایت در هر بیت وج8دقیقا  -1
 .یک مگابایت دوبرابر یک بایت معمولی است -2
 . کیلو بایت مساوی است با یک گیگا بایت100 -3
 . بایت000/000/000/1یک گیگابایت تقریبا مساوی است با  -4
ممکن است بیش از یـک جملـه        (باشند    می کدام یک از جمالت زیر صحیح      - 9

  ؟)صحیح وجود داشته باشد
  .شوند  می حذفRAMود در با خاموش شدن رایانه، اطالعات موج -1
 .شوند  می حدفRAMبا خاموش شدن رایانه، اطالعات موجود در  -2
 .دارد) Memory( داللت بر حافظه RAM در واژه مخفف Mحرف  -3
 .دارد) Memory( داللت بر حافظه RAM در واژه مخفف Mحرف  -4
ها همگی برای حفظ و نگهداری برنامه های ) CD- ROM(هاردیسک ها، دیسکت ها و  -5

 .روند  میبه کارای  ایانهر
  .روند، نام ببرید  میکه برای کنترل اشاره گر به کارای  سه وسیله -10
 .دو نوع از مرسوم ترین انواع چاپگر را نام ببرید -11
 ؟ZIPظرفیت یک دیسکت با چگالی باال بیشتر است یا یک دیسک  -12

  :خالصه قسمت
  دانید  میاکنون

. از واحد سیستم، صـفحه نمـایش و صـفحه کلیـد    اساسی ترین اجزای یک رایانه شخصی عبارتند      
در عین حال، واقعیت این است که تمـام         . بدون وجود این اجزا سیستم غیرقابل استفاده خواهد بود        

)PC (  برای کنترل اشاره گـر هـستند      ای    ها شامل وسیله) .          ایـن وسـیله در اغلـب مـوارد، مـاوس 
  )باشد می

 RAM،  ) مغـز رایانـه    (CPU پردازشگر یـا     سخت افزارهایی نظیر  ) Case(داخل واحد سیستم    
، هارددیـسک   )نگهدارنـده دسـتورالعملهای راه انـدازی رایانـه         (ROM،  )حافظه کـاری سیـستم    (
معمـوالً درایـو   (و برخی منابع ذخیره سازی قابل جابه جایی       ) نگهدارنده مقادیر بزرگی از اطالعات    (

  .) قرار دارندCD-ROMدیسکت و درایو 
مودم برای اتصال رایانه بـه      . باشند، عبارتند از چاپگر و مودم       می قریباً ضروری سایر آیتم هایی که ت    

در صـورت اسـتفاده از مـودم، امکـان ارسـال و دریافـت               . گیـرد   می شبکه تلفن مورد استفاده قرار    
  .شود  میپیامهای الکترونیکی و دسترسی به اینترنت فراهم
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ی صفحات یک روزنامه و یا گزارش های یـک          برای اینکه بتوانید تصاویر، نقشیها یا عکسهای رو       
به یک اسـکنر یـا یـک دوربـین          . پروژه یا پیامهای الکترونیکی را به داخل رایانه خود منتقل کنید          

  .دیجیتال نیاز خواهید داشت
دانید که چگونه باید از رایانه خود مراقبت کنید تا بتوانیـد بـه مـدت طـوالنی                    می در نهایت، اکنون  

  .در اختیار شما قرار دهدسرویس مناسبی را 
  :نرم افزارها و داده ها در این قسمت: 4-1قسمت 

در این قسمت مطالب بیشتری را در مورد انواع مختلف نرم افزارها و نحوه تولید و عملکرد آنها فرا                   
همچنین خواهید آموخت که باارزشـترین قـسمت یـک سیـستم رایانـه ای، کـدام                 . خواهید گرفت 
  ).داده ها(قسمت است 

  :مهارتهای جدید
  :در انتهای این قسمت باید قادر باشید

 .نرم افزارهای سیستمی را از نرم افزارهای کاربردی تشخیص دهید •
 .فرآیند توسعه نرم افزار را تشریح کنید •
 .مجوز نرم افزاری را معرفی کرده و انواع مختلفی از مجوزها را تشریح کنید •
در مقابل دسترسـی غیرمجـاز، از بـین رفـتن یـا             نحوه محافظت از نرم افزارها و داده ها          •

 .را شرح دهیدای  خراب شدن و ویروسهای رایانه
 .اصول حق کپی داده ها را بیان کنید •
 دستورالعمل اروپـایی محافظـت از       EDPD ()1 (اصول محافظت از داده ها و مواد اصلی        •

 .را توضیح دهید) داده ها
  :واژه های جدید

  :در به تشریح واژه ها و عبارات زیر باشیددر انتهای این قسمت باید قا
 )Software System(نرم افزار سیستمی  •
 )Software Application(نرم افزار کاربردی  •
 Interface Graphical User (GUI(ربط گرافیکی کاربر یا  •
 )Freeware(نرم افزار رایگان  •
 )Shorware(نرم افزار اشتراکی  •
 )Analyst System(تحلیگر سیستم  •
 )Programmer(رنامه نویس ب •
 )Backup(نسخه پشتیبان  •
 )Virus(ویروس  •
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 )Copyright(حق کپی  •
 )Protection Data(محافظت از داده ها  •

  :نرم افزار
نرم افزار یک نام عام است که بـر بـه           . باشد  می نرم افزار بخش غیر قابل لمس به کارگیری رایانه        

اطالق شده که رفتار رایانـه را       ) باشند  می رالعمل ها از دستو ای    که خود مجموعه  (تمام برنامه هایی    
  .کنند  میتعیین

به طور کلی، هر نرم افزار به یکی از دو دسته نرم افزارهای سیـستمی و نـرم افزارهـای کـاربردی                
  .تعلق دارد
. باشـند   مـی  این نرم افزارها با جهـان پیرامـون رایانـه در ارتبـاط            : نرم افزارهای کاربردی   
 ).سرگرمی یا آموزش و پرورشدنیای تجارت، (

  )Software(نرم افزار 
 شـود کـه چگـونگی رفتـار رایانـه را تعیـین              می گفته) مجموعه دستورالعمل هایی  (به برنامه هایی    

  .کنند می
 )OS ()2 (کنـیم، سیـستم عامـل       مـی  نمونه اصلی نرم افزارهای سیستمی که مـا روی آن تمرکـز           

وظیفه راهبری یک رایانه شخـصی را برعهـده داشـته و    است که ای   سیستم عامل برنامه  . باشد می
تمام برنامه هـای دیگـر، بـرای        . مانند  می بدون وجود آن، رایانه های شخصی کامال بدون استفاده        

در عین حـال، سیـستم عامـل        . ارتباط با سخت افزار و کنترل آن، به سیستم عامل وابسته هستند           
کند که رخدادهای مزبور،      می  این اطمینان را ایجاد    زمانبندی رخدادهای مخالف را برعهده داشته و      

با توالی صحیح به وقوع بپیوندند، وظیفه دیگر سیستم عامل این است که دسترسی بـه داده هـا را               
  .کند  میمدیریت کرده و شما را در مورد امنیت و صحت آنها مطمئن
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ید، باید یک قطعـه نـرم   کن  میهنگامی که یک قطعه سخت افزاری جدید را به سیستم خود اضافه         
 را که خاص سخت افزار مزبور است، بارگذاری کرده و به این ترتیب،              )3 (افزاری موسوم به راه انداز    

مطمئن شوید که سیستم عامل شما سخت افزار مزبور را شناسایی کـرده و تحـت کنتـرل گرفتـه                    
 Disk Operating(رایانـه هـی شخـصی قـدیمی تـر از سیـستم عامـل موسـوم بـه          . است

System (DOS جستند، کاربران     می  سود)DOS (       مجبور بودند فرمانهای این سیستم عامـل
  . تایپ نمایندREN یا COPY ،DIRرا از قبیل 

  ) Operating System(سیستم عامل / نرم افزار سیستمی
شود که وظایفی نظیر تشیخص اطالعات وارد شده از طریق صفحه کلیـد،               می به نرم افزاری گفته   

، ارسال اطالعات خروجی به صفحه نمایش، ارتباط با چاپگرها و سـایر تجهیـزات جـانبی و                  ماوس
  .ردیابی فایل ها را برعهده دارد

  )GUI(رابط گرافیکی کاربر یا 
 بـه نمـایش   ) GUI(رایانه های امروزی سیستم عامل خود را از طریق یک ربط گرافیکـی کـاربر                

شامل منابع سخت افـزاری از قبیـل        (ام منابع رایانه را     ، تم )GUI(رابط گرافیکی کاربر    . گذارند می
دیسک ها و چاپگرها و منابع نرم افزاری از قبیل نرم افزارهای سیستمی، برنامه هـای کـاربردی و              

. دهنـد   مـی   نمـایش  )4(در قالب تصاویر یا نمادهای کوچکی موسوم به آیکون          ) فایل های داده ای   
ادن دکمه ماوس روی آیکونی کـه نمایـانگر موجودیـت           کافی است اشاره گر را از طریق حرکت د        

تا درخواسـت شـما بـه    ) کلیک کنید(مورد نظر شماست، منتقل کرده و سپس ماوس را فشار دهید    
این کار به مراتب ساده تر از به یاد آوردن نام یک فرمان و تایپ کردن                . سیستم عامل منتقل شود   

به عنوان نمونـه    . باشد  می )شد  می  انجام DOSبه صورتی که در سیستم عامل قدیمی        (دقیق آن   
، Windows  ،MacOSتـوان بـه رابـط هـای گرافیکـی             می های مرسوم، » GUI«هایی از   

sunOSاشاره کرد .  



 ١٣٠

  :نرم افزارهای کاربردی
کنـد، قـصد دارد علـف         می کسی که از یک ماشین چمن زنی، یا یک تلفن یا یک ماهواره استفاده             

د، یا با دوست خود صحبت کند یا وضعیت آب و هـوا را پـیش بینـی                  های هرز باغچه خود را بچین     
کنید، صـرفا ایـن نیـست کـه از رایانـه              می به همین ترتیب، هدف شما که از رایانه استفاده        . نماید

ایـن کـار   . استفاده کرده باشید؛ بلکه قصد دارید کار به خصوصی را به وسـیله رایانـه انجـام دهیـد       
که شما را قـادر بـه   ای   که شما از رایانه خود انتظار دارید و برنامهبخصوص در واقع کاربردی است   

توان دفتر کـاری    میبه سختی : برای مثال . (شود  می کنند، برنامه کاربردی نامیده     می انجام این کار  
 یـا مرورگرهـای مختلـف    Microsoft Excel یـا  Microsoft Wordرا پیدا کرد کـه از  
 در آن Microsoft Internet Explorer یـا  Netscap Navigatorاینترنت از قبیـل  

شـوند،    مـی  امروزه این برنامه ها از قبـل در بـسیاری از رایانـه هـایی کـه خریـده                  ). استفاده نشود 
  .بارگذاری شده اند

  ): Application(نرم افزارهای کاربردی 
بـرای مثـال،    . هندد  می شود که کارهای واقعی را برای کاربران خود انجام          می به برنامه هایی گفته   

  ...برنامه های واژه پردازی، صفحات گسترده، مدیریت پایگاه داده ها و
افـراد و   . در عین حال، برخی از برنامه های کاربردی برای کارهای تخصصی تـر تولیـد شـده انـد                  

بـرای مثـال،    . کننـد   می سازمانها، این برنامه ها را برای برطرف کردن نیازهای ویژه خود خریداری           
هندس معمار ممکن است از یک بسته نرم افزاری پیچیده نقشه کشی برای طراحی عمارت               یک م 

های مورد نظر خود استفاده کند؛ همچنین ممکن است یک شرکت تولید کننده زیردریـایی، بـرای         
شود، نسبت به خرید یک نـرم افـزار مـدیریت پـروژه               می پیگیری هزارها کاری که در آن را انجام       

  . اقدام نماید
...دامه داردا  

  :پی نوشت ها
، متـرجم، مهنـدس     )ICDL(گواهینامه بین المللی کاربردی رایانـه، سـطح یـک           : مأخذ 

 مرتضی متواضع
1- European Data Protectio Directive 
2- Operating System 
3- Driver 
4- icons 
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  نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
  :مقدمه

وضوعات علمی و آموزشی و امکان اسـتفاده از تجربـه           ارتباط مستمر قضات با م    
سایرین بخصوص همکارانی که سالیان طوالنی به این امر خطیر اشتغال دارنـد،             
موجب رشد و تعالی هر چه بیشتر توانایی های آنان شده و در انجام وظایفی کـه         

  .به عهده دارند سبب توفیق بیشتر خواهد بود
ازی توانایی های علمـی و علمـی همکـاران    نشریه پیام آموزش در جهت غنی س  

محترم قضایی در شماره های قبل اقدام به درج تعـدادی از نظریـات مـشورتی                
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نموده و آنچه پیش روی شماسـت،               

 همچون گذشته از همه عزیـزن درخواسـت       . تعداد دیگری از این نظریات است     
عات مبتال به قضایی استعالمی از مرجع مـذکور نمـوده           شود چنانچه در موضو    می

اند، تصویری از پرسش به عمل آمده و نظریه مشورتی صـادره را جهـت بهـره                  
  .برداری به آدرس نشریه ارسال نمایند
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در صورتی که در دعاوی مالی غیر منقول از نظر هزینـه دادرسـی مـالک قیمـت                  
 نسبت به هر یک از آنها مبلغـی     است، و مالک قابلیت تجدیدنظرخواهی    ای    منطقه

  .است که در دادخواست برای هر کدام به عنوان تقویم خواسته اعالم شده است
  5/2/1381 -407/7شماره و تاریخ نظریه 

ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی از حیث محاسبه هزینـه دادرسـی و قابـل                  -1: سوال
  تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه چیست؟

شـود؟ در صـورت مثبـت بـودن جـواب،             مـی   ادعای اعسار از هزینه دادرسی مالی محسوب        آیا -2
  مالک قابل تجدید نظر بودن آن چه مبلغی است؟

چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند، خلـع یـد، قلـع و قمـع بنـا و اجـرت المثـل را در یـک                          
ر موارد مردود اعالم شـود،      دادخواست مطرح کرده باشد و دعاوی مذکور در قسمتی ثابت و در دیگ            

قـانون آیـین دادرسـی      ) 62(مـاده   » 2«مالک قابل تجدید نظـر بـودن آن معیـار منـدرج در بنـد                
توان بهای خواسته را واحد تلقـی و یـا جهـت              می دادگاههای عمومی و انقالب است یا خیر؟ و آیا        

  قابل تجدیدنظر بودن باید بهای هر خواسته را به طور مجزا محاسبه نمود؟
ضابطه تشخیص دعاو مالی از غیـر مـالی، نتیجـه حاصـله از دعـوی اسـت چنانچـه                     -1: جواب

خواهان در صدد اثبات مالکیت خود بوده یا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و یا خوانـده ادعـای                  
شود ولی اگر روابط طرفین بر مبنای قراردادهای رهنی، امـانی،    میمالکیت نماید دعوی مالی تلقی  

شود در دعـاوی مـالی غیـر      میری و اذن در تصرف و امثال آن باشد دعوی غیر مالی تلقی     استیجا
است هر چند خواهان خواسته خود را به کمتـر  ای  مقول از نظر هزینه دادرسی مالک قیمت منطقه   

از آن تقویم کرده باشد ولی در مورد تجدیدنظرخواهی، مالک تقویم خواسته در دادخواست اسـت،                
 وانده به آن اعتراض کرده باشد که در این صورت نظریه کارشناس مـورد عمـل قـرار   مگر اینکه خ 

  .گیرد می
 ادعای اعسار از هزینه دادرسی مالی است و مالک قابلیت تجدیدنظر بودن یا نبودن آن مبلغی                 -2

  .است که خواهان نسبت به آن مبلغ مدعی اعسار است
 مـالک قابلیـت تجدیـدنظرخواهی نـسبت بـه            دعاوی مذکور مستقل و جدا از یکدیگر بـوده و          -3

هریک از آنها مبلغی است که در دادخواست برای هر کدام به عنوان تقویم خواسته اعـالم شـده و                    
  .مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است
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در صورت ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو دستگاه اتومبیـل عمـل مرتکـب یـا                
ات مـرتکبین ارتـشاء و اخـتالس و         قـانون تـشدید مجـاز     ) 2(مرتکبین با مـاده     

  .کالهبرداری، منطبق خواهد بود
  9/2/1381 -178/7شماره و تاریخ نظریه 

بر اثر بی احتیاطی موجب ورود خساراتی به وسیله نقلیـه جلـوتر از خـود                ای     چنانچه راننده  :سوال
قلیـه اش   شده باشد و سپس به منظور استفاده از بیمه بدنه ماشین خـود، یـا نقـل مکـان وسـیله ن                     

موجب اشتباه کارشناس شده و کارشناس، راننده ماشین جلوتر را مقصر اعالم کرده باشد، آیا عمل                
  راننده مذکور جرم است؟ و اگر جرم است مستند قانونی آن چیست؟

ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو دستگاه اتومبیل، برای دریافت من غیر حق خسارت از               -جواب
) به طریق نامـشروع   (به بیان دیگر، ارتکاب تقلب برای تحصیل مال         شرکت بیمه، صحنه سازی و      

قانون تشدید مجـازات مـرتکبین ارتـشاء و اخـتالس و            ) 2(عمل مرتکب یا مرتکبان، مشمول ماده     
 مجمع تشخیص مـصلحت     15/9/1367 مجلس شورای اسالمی و      18/6/1364کالهبردار مصوب   

  .نظام است
  .نظر گرفته نشده استدر مورد پرداخت ارش، مهلت مشخصی در 

  10/2/1381 -815/7شماره و تاریخ نظریه 
قانون مجازات اسالمی، برای پرداخت دیه، مهلت هایی از تـاریخ           ) 303 و   302(طبق مواد   : سوال

وقوع جرم پیش بینی شده است و تا زمان انقضای مهلت نمـی تـوان محکـوم علیـه را اجبـار بـه                        
 و  302(توان از مالک مـواد        می ت مشخص نشده است، آیا    اما در مورد ارش، مهل    .پرداخت آن نمود  

  قانون مذکور برای اعطای مهلت به محکوم علیه استفاده کرد؟) 303
قـانون مجـازات    ) 303 و   302(پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلتهـای مقـرره در مـواد              : جواب

  .ستاسالمی خارج و آن مهلتها، خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن مواد ا
هر گاه شاکی در خصوص بزه صدور چک بالمحل، بعد از صـدور حکـم بـدوی و                  
قبل از قطعیت حکم، اعالم گذشت نماید، اعالم رضایت شاکی توأم با درخواست             

شود و بـه اسـتناد مـاده          می تجدیدنظر محکوم علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال      
؛ مرجع صالح دادگاه    گردد  می قانون صدور چک بالمحل، قرار موقوفی صادر      ) 12(

تجدیدنظر است مگر حکم صادره غیابی باشد که دادگاه بدوی صالح به رسیدگی             
  .خواهد بود



 ١٣٤

  6/11/1377 -8358/7شماره و تاریخ نظریه 
در بزه چک بالمحل، در صورتی که شاکی بعد از صدور حکم و قبل از مهلت قطعیـت آن         : سوال

؟ و مرجع رسیدگی، دادگاه بدوی است یا تجدیـد          حکم، گذشت نماید؛ چه صورتی پیش خواهد آمد       
  نظر یا قاضی اجرای حکم؟

 در صورتی که شاکی در خصوص بزه صدور چک بالمحل بعـد از صـدور حکـم بـدوی و                    :جواب
قبل از قطعیت حکم و بقای مهلت تجدیدنظر، اعالم گذشت نماید، بایستی اعالم رضـایت شـاکی                 

ه دادگاه تجدیدنظر ارسال شـود کـه مرجـع اخیرالـذکر            توأم با درخواست تجدیدنظر محکوم علیه ب      
قانون صدور چک بالمحل و فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار          ) 12(ضمن انطباق مورد با ماده      

بنابراین، مرجع صالح در ماده مذکور در خصوص موضوع یـاد شـده،             . کند  می موقوفی تعقیب صادر  
قاضی اجرای احکام؛ مگر اینکه حکم صادره غیـاب و          نه دادگاه بدوی و نه      . دادگاه تجدیدنظر است  

کـه در  . قابل واخواهی بوده و مدت واخواهی باقی باشد، که در این صورت، با واخواهی باقی باشـد          
  .این صورت، با واخواهی محکوم علیه غائب، همان دادگاه بدوی صالح به رسیدگی خواهد بود

 کالهبـرداری در صـورتی کـه مـال          به استناد قانون مبارزه با ارتشاء و اختالس و        
  .گردد  میپرداخت رشوه از ناحیه راشی چک بانکی باشد به نفع دولت ضبط

  27/5/80 -آ/د/ز/80/60شماره و تاریخ نظریه 
 در صورتی که مال موضوع پرداخت رشوه از ناحیه راشی، چک بانکی باشد، آیا چک مزبور                 :سوال

باشد یـا خیـر؟ در        می فع دولت و راشی قابل مجازات     به عنوان مال حاصل از رشوه قابل ضبط به ن         
  صورت مثبت بودن، هنگامی که چک فاقد اعتبار باشد از نظر اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

به استناد قانون مبارزه با ارتـشاء و اخـتالس و کالهبـرداری، وجـوه موضـوع ارتـشاء بـه                     : جواب
 چک بانکی پرداخت شـده باشـد در ایـن           حال اگر به جای وجه نقد،     . گردد  می صندوق دولت ضبط  

شود و به موجب قانون تأسیس سازمان جمـع آوری و    می صورت نیز عین چک به نفع دولت ضبط       
شود باید به سازمان مذکور تحویل شود و به عهده            می فروش اموالی به نفع دولت ضبط و مصادره       

در ایـن   ای    ام وظیفـه  سازمان مذکور است که نسبت به وصول چـک اقـدام نمایـد و اجـرای احکـ                 
  .خصوص ندارد

 و  310(در صورتی که مستحق اللغیر جاهل به فـساد معاملـه باشـد طبـق مـواد                  
شـود از جملـه خـساراتی کـه مـشتری در              می غرامت وارده به او پرداخت    ) 391

معامله از قبیل مخارج داللی و باربری و تعمیرات و امثال آن متحمل گردیده، ولی               
  .ک نمی گرددشامل افزایش قیمت مل
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  5/2/1381 -179/7شماره و تاریخ نظریه 
 در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع بایـد عـالوه بـر رد ثمـن بـه                        :سوال

سـوال ایـن    . مشتری چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد              
رامتی است؟ آیا افزایش قیمت ملک و در نتیجه مابـه           است که، غرامت وارده به مشتری چه نوع غ        

  شود یا خیر؟  میالتفاوت آن جزء غرامت محسوب
قانون مدنی، در صورتی که مستحق للغیر جاهل بـه فـساد            ) 391 و   390(با توجه به مواد     : جواب

ت و  غرامت وارده به مشتری علـی االصـول خـسارا         . معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد        
شـود، نظیـر مخـارج داللـی و بـاربری و              مـی  مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل       

در خصوص نظریات مختلفی کـه در       . تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمی گردد          
شود عالوه بر آنکه موضوع متنازع فیه، عقـد بیـع             می مورد جبران ضررو زیان وارده به خریدار ابراز       

قـانون  ) 522 و   515(اصوال خسارات موضوع مواد     . و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است       است  
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، فقط در محدوده همان مواردی است که                
در این مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد غرامت موردنظر مـاده                    

  .قانونی مدنی نیست) 391(
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  لذت کار ثمر بخش
  )ر آموزش قوه قضائیهامستش(محمد درویش زاده 

برند و اما     می دانند و از حضور در محل کار و از کار کردن لذت             می گروهی کار را برای خود عبادت     
 گروهی دیگر محیط کار را برای خود جز بازداشتگاه نمی دانند و در نتیجه از حضور در آنجـا رنـج                    

  .برند می
از دید این گروه، حضور در محل کار به مثابه نشستن در مقابل ساعت اسـت و انتظـار گـذر                     ! آری

 لحظه های آن و از همین رو است که طاقت تحمل گذار آرام لحظه ها را از دست داده و بی تـاب          
ن شوند، گویی که کوهی پیش رو دارند تا پایان وقت اداری، بـرای غلبـه بـر ایـن مـشکل، روا                      می

  )1(: شناسان توصیه هایی ارائه کرده اند که برخی عبارتند از
پربار نمودن و اثربخش کردن فعالیت هـا از طریـق انجـام کارهـای مثبـت و توجـه بـه                       -1

  اثربخشی آنها؛
دامن زدن به احساس رضامندی از طریق پیدایش عزت نفس ناشی از انجام کار مفیـد و                  -2

 موثر؛
یکـی از روان  .. .ی از قرار گرفتن در موقعیت شغلی و       توجه به شأن و منزلت اجتماعی ناش       -3

 :گوید  میدر این زمینه» توماس کارالیل«شناسان به نام 
حتـی  ... آمرزیده کسی است که به کاری سرگرم است، بگذاریم کـه رحمـت بیـشتر نخواهـد       (

  )2(). کند  میپست ترین کارها روح را موزون و هماهنگ
کار و تالش در فرهنگ دینی ما دارد و باالخص اثربخـشی  به راستی با توجه به جایگاهی که   

توانیم از لذت کـار اثـربخش         می و تأثیری که در فعالیت های شغلی ما نهفته است؛ چه مقدار           
آیا میزان مطلوبیت و رضـامندی حاصـل از کـار           . بهره گیریم و انگیزه هایمان را صیقل دهیم       

تـوانیم    مـی ی آن قابـل مقایـسه اسـت؟ آیـا    اثربخش روزانه با مطلوبیت حاصل از مزایای ماد      
  محاسبه کنیم؟
  :پی نوشت ها

نـشر البـرز، سـال      ) کتاب روان شناسی از راه دور     50فرازهایی از   ( قراچه داغی، مهدی     -2 و   1
 .21، صفحه 76
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  های اخالقیدستور العمل
  عارف کامل، معلم نفسو مستعد، جمال السالکین آیت الحق مولی حسین قلی همدانی : از

)نامه اول(  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

و بعد، بر طالبان نجـات و       .الحمد اهللا رب العالمین و صلی اهللا علی خیر خلقه محمد و اله الطاهرین             
یک طایفه اصحاب یمـین و طایفـه        : باشند  می سعادت ابدی مخفی نماناد که اهل نجات دو طایفه        

ب یمین، که ترک معصیت باشد، نمـود از  دیگر مقربینند و اگر طالب سعادت، عمل به وظیفه اصحا     
  .مقربین، عالوه بر آنها وظیفه دیگر دارند که غرض بیان آنها نیست. آنها خواهد شد

اوالً؛ باید فهمید که اگر شخصی انسانی فهمید حقارت و پستی خـود را، و هـم بعـد از آن فهمیـد                       
دم برداشـتن و اقـدام بـه        عظمت و قدرت حضرت ملک الملوک را، البته خواهد فهمید که جرأت ق            

باشد؛   می معصیت نمودن در حضور چنین سلطان عظیم الشأن، در نهایت قبح و شناعت و بدبختی              
  چرا غافل است از قدرت قادری که اگر اراده نماید فنای همه موجودات را به محض اراده سلطان 
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  .عظیم الشأن، همگی بر باد فنا رفته، ملحق به معدومات خواهد شد
 بینی معصیت در نظرت سهل شده، به جهت اموری چند است که بعضی از آنها را ذکـر                   می هاین ک 
از این جهـت بـالمره از نفـع و ضـرر            . اوال؛ فکر خود را تماماً متوجه به دنیا دنی کرده ای          : کنیم می

نمی دانی چه بسیار بسیار منافع و سعادت ابدی از تـو فـوت شـده و چقـدر          . اخروی غافل شده ای   
ثانیاً؛ عجز و حاجت و فقر خودت را ملتفت نیستی که ذره            . ی بزرگ و بسیار به خود، زدهای      ضررها

ثالثاً؛ نمی دانی که در هر آنی از آنات، در          .ذره بدنت به حفظ کارکنان او، که مالئکه باشند، برپاست         
 ممکـن   شود که به بیان و بنـان،        می هر جزء از اجزای بدنت، نعم غیر متناهی از او مرحمت شده و            

  کنی؟  میبا این حال، چگونه نعمت او را در معصیت او صرف. نیست حصر با آنها
رابعا؛ چگونه غافلی از عقوبات سخت او، مگر نمی دانی که مابین مرگ و قیامت هزار غصه هست                  

  چرا از شداید قیامت غافلی؟. و آسان ترین آنها تلخی جان کندن است
چرا که نباشند؟ از    . باشند  می و، مقربین درخوف و اضطراب    امان از روزی که از دهدشت و وحشت ا        

روزی که زمینش و هوایش آتش و جهنم به اطراف خالیق محـیط و مالیـک غـالظ و شـداد در                      
نیکان در وحشت و اضطراب و بدان در شکنجه و عذاب، آفتاب در باالی سر و زمـین                  . بگیر و ببند  

 دهدشت صراط از یک طرف و حال، کار هنـوز           خطر حساب از یک طرف و     . گرم تر از کوره آهنگر    
  .به جهنم نرسیده، از آتش و سالسل و اغالل او بگویم یا از مار و عقرب هایش بیان نمایم

تمـام  . خالصه، اینها مختصرنویسی است و این فقراتی کـه گفتـه شـد، از هـزار یـک بیـان نـشد                     
 خدمت را انجـام دادی، آخراالمـر        اگر این . سفارشات این بینوا به تو، اهتمام در ترک معصیت است         

  .تو را به جاهای بلند خواهد رسانید
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در اجتناب از معصیت کوتاهی مکن و اگر خدای نکرده معصیت کردی، زود توبـه نمـا و    ! البته البته 
دو رکعت نماز به جای آور و بعد از نماز هفتاد مرتبه استغفار کن و سر به سجده بگذار و در سجده                      

معاصی کبیره در بعضی رسـاله عملیـه، ثبـت          . ر عفو بخواه و امیدوارم عفو بفرماید      از حضر پروردگا  
  .و زینهار پیرامون غیبت و دروغ و اذیت مگرد. شده، یاد بگیر و ترک نما

اقالً یک ساعت به صبح مانده بیدار شو و سجده به جای بیاور، و آنچـه در منهـاج النحـاه مرحـوم           
، مذکور است، کافی و شافی است از برای عمـل شـب و روز               مالمحسن فیض، رضوا اهللا جل علیه     

و سعی کن که عمل ذکرت به محض زیان نباشـد و بـا حـضور قلـب                  . تو، به همان نحو عمل نما     
  .باشد که عمل بی حضور، اصالح قلب نمی کند، اگرچه ثواب کمی دارد

عنی زیاده بـر حاجـت بنیـه        غذا را کم بخور، ی    . مخور مگر حالل  . از غذای حرام فرار کن    ! البته البته 
هر قدر بتـوانی روزه    . نه چندان بخور که ضعفت بیاورد و به سبب ضعف از عبادت مانع شود             . مخور

الحاصل، غذا به قدر حاجت بدن ممدوح، و زیاد و کم           . بگیر به شرطی که شب جای روز را پرنکنی        
  .هردو، مذموم است

 و غش مسلمانان، و لباس و فـرش و مکـان            و شروع کن به نماز با قلب پاک از حد و حسد و غل             
نجـس بـودنش بـه نجاسـت غیـر          ) پیـشانی (اگر چه مکان، غیر محل جبهه       . نمازت باید مباح شد   

  . متعدیه، نماز را باطل نمی کند، ولی نبودنش بهتر است
بعـد از   . و بایست به نماز، ایستادن بنده در حضور موالی جلیل، با گردن کج و قلب خاضع و خاشع                 

یه صبح، هفتاد مرتبه استغفار و صدمرتبه کلمه توحید و دعای صباح مشهور بخوان و تـسبیح                 فرض
  .سیده نساء را بعد از فرضیه ترک مکن

هر روز، هرقدر بتوانی، الاقل یک جزء قرآن با احترام و وضو و خضوع و خشوع بخـوان و در بـین                      
را بخوان و آیه الکرسی و یـک        و در وقت خواب، شهادت      . خواندن حرف مزن، بگو به قدر ضرورت      

را بخـوان و    » شـهداهللا «مرتبه فاتحه  و چهار مرتبه سوره توحید و پانزده مرتبه سوره قـدر و آیـه                  
و اگر بعضی از اوقات بتوانی سوره مبارکـه توحیـد را صـدمرتبه بخـوانی              . استغفار هم مناسب است   

   و دست بر گونه راست. و از یاد مرگ غافل مشو. بسیار خوب است
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  .گذاشته و به طرف راست، با یاد خدا بخواب، و از وصیت کردن غافل مشو
 را در هـر قـدر بخـوانی و در           )1(» ال اله اال انت سبحانک انی کنت مـن الظـالمین          «و ذکر مبارک    

  .هروقت، بسیار خوب است
در اوالً، در شب و شب جمعه در هر یک، صد مرتبه سوره مبارک قدر را بخوان و دعای کمیـل را                      

حال تو بـا هـر کـدام از آنهـا مناسـب باشـد،               . هر شب جمعه ترک مکن و مناجات خمسه عشر را         
السیما مناجات مساکین و تائبین و مفتقرین و مریدین و متوسیلن و معتصمین را بـسیار بخـوان و                   

  .دعای صحیفه کامله هر کدام را در مقام مناسب، بسیار خوب است
بخـوان و   ) سبحانه اهللا العظیم سـبحان اهللا و بحمـده        (فار و یک    و در وقت عصر، هفتاد مرتبه استغ      

استغفارات خاصه را هم بخوان و سجده طویل را فراموش مکن و قنوت طـول دادن بـسیار خـوب                    
  .و همه اینها با ترک معاصی خوب است.است

  و اسالم علی من اتبع الهدی
)نامه دوم(  

 بسم اهللا الرحمان الرحیم
ن و الصلوه و السالم علی محمد و آلـه الطـاهرین و لعنـه اهللا علـی اعـدائهم                الحمد اهللا رب العالمی   

  اجمعین
مخفی نماناد، بر براداران دینی که به جزالتزام به شرع شریف در تمام حرکات و سـکنات                  -1

و تکلمات و لحظات و غیرها، راهی به قرب حضرت ملک الملوک جل جاللـه نیـست، و                  
غیر این مقام خوب است کما دأب الجهال و الـصوفیه   اگر چه ذوق در -به خرافات ذوقیه  

  » خذلهم اهللا جل جالله«
حتی شخص، هرگاه متلزم بر نزدن شارب و نخوردن گوشـت           . راه رفتن الیوجب اال بعداً     -

آورده باشد، باید بفهمد که از      ) علیهم السالم (اگر ایمان به عصمت ائمه اطهار       . بوده باشد 
ذا در کیفیـت ذکـر بغیـر مـا ورد عـن الـسادات               حضرت احدیت دور خواهـد شـد و هکـ         

 .عمل نماید) علیهم اسالم(المعصومین 



 ١٤١

بناء علیهذا باید مقید بدارد شرع شریف را، و اهتمام نماید، هر چه در شرع شریف اهتمـام بـه                    
آن شده، و آنچه این ضعیف از عقل و نقل استفاده نموده ام، این است؛ که اهم اشیاء از بـرای        

تا این خدمت را انجام ندهی، نه ذکـرت         . د و سعی تمام در ترک معصیت است       طالب قرب، ج  
چرا که پیشکش و خدمت کردن کسی که بـا          . و نه فکرت به حال قلبت فایده نخواهد بخشید        

نمی دانم کـدام سـلطان اعظـم از ایـن           . سلطان در عصیان و انکار است، بی فایده خواهد بود         
  .اقبح از نقار با اوستسلطان عظیم الشأن است و کدام نقار 

فافهم مما ذکرت ان طلبک حجه الهیه مع کونک مرتکباً للمعـصیه، أمـر فاسـد جـداً و کیـف       
یخف علیک، کون المعصیه سبباً لنفره مانعه الجمع مع المحبه، و اذا تحقق عندک، آن تـرک                 

الجـد الـی    المعصیه أول الدین و آخره و ظاهره و باطنه، فبادر الی المجاهده و اشـتغل بتمـام                  
المراقبه، من أول قیامک من نومک فی الجمیع آنائک الی نومک، والـزم االدب فـی مقـدس                  

و اعلم انک بجمیع أجزاء وجودک ذره ذره، اسیر قدره وراع حرمه، شریف حـضوره، و                . حضرته
اعبده، کانک تراه، فان لم تکن تراه، فانه یراک و التفت دائماً الی عظمته و حقارتک، و رفعتـه                   

دنائتک، و عزته و ذلتک، و غناه و حاجتک، و التغفل شناعته غفلتک عنه جل جاللـه، مـع                   و  
التفاته الیک دائماً، و قم بین یدیه مقام العبد الذلیل الضعیف، و تبصبص تحت قدمیه بصبـصه                 
الکلب النحیف، أوالیکفک شرفاً و فخراً، انه اذن لک فی ذکر اسمه العظیم بلـسانک الکثیـف،                 

  . قاذورات المعاصیالذی نجسته
از آنچه بیان شد، باید دریابی که مطالبه حجت الهی با وجود ارتکاب گناه، جداً امری                : ترجمه(

 فاسد و بیهوه است، و به راستی چگونه ب تو پویده مانـده کـه گنـاه موجـب نفـرت و انزجـار         
ام دیـن،  حال که دانستی ترک گناه آغاز و انجـ . گردد، و نفرت با محبت جمع نشدنی است       می

ظاهر و باطن دین است، پس به مجاهده و تالش پی گیر مبادرت ورز، و بـا جـدیت تمـام، از                 
روی، مراقـب خـویش بـاش، و ادب را در             می که برمی خیزی تا زمانی که به خواب       ای    لحظه

و بدان که تو با تمام اجزاء و ذرات وجـود اسـیر قـدرت اویـی و                  . محضر مقدس او رعایت نما    
بینی، و اگـر تـو او     میچنان عبادتش کن که گویی او را   . گرامی او را رعایت نما    احترام حضور   

همیشه متوجه باش که او بزرگ است و تو کوچک، او واالسـت             . بیند  می را نمی بینی، او تو را     
  و از زشتی غفلت از او غافل . و تو پست، او عزیز است و تو ذلیل، او بی نیاز است و تو نیازمند
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در برابر او چون بنده خوار و ناتوان قرارگیر، و زیر پـای او              . همیشه به تو توجه دارد    مشو که او    
آیا تو را از این شرافت و افتخار بس نیست که به تـو اجـازه                . بسان سگی ناتوان چاپلوسی نما    

  )؟!داد تا نام با عظمتش را بر زبانی که آلوده به گناه است جاری سازی
حیم، زبان تو را مخزن کوه نور یعنی ذکر اسم شریف قرار            چون این کریم ر   ! عزیزای    پس -2

داده، بی حیایی است مخزن سلطان را آلـوده بـه نجاسـات و قـاذورات غیبـت و دروغ و                     
فحش و اذیت و غیرها من المعاصی نمودن، مخزن سلطان باید محلـش پرعطـر گـالب            

 نمی دانی کـه     و بی شک چون دقت در مراقبت نکرده،       . باشد، نه نجس مملو از قاذورات     
 از جوراح سبعه یعنی گوش و زبان و چشم و دست و پـا و بطـن و فـرج، چـه معـصیتها                        

کنی و چـه      می نمایی و چه فسادها در دین خودت بر پا          می کنی، و چه آتش ها روشن      می
زنی، اگر نکشته باشی بـسیار خـوب     میزخم های منکره به سیف و سنان زبانت به قلبت   

 در یـک ورق چـه  ! ین مفاسد را بیان نمایم، در کتاب نمی گنجداگر بخواهم شرح ا . است
چگونه منتظری که در    ای    تو که هنوز جوارحت را از معاصی پاک نکرده        ! توانیم بکنیم  می

پس الدار البـدار الـی التوبـه الـصادقه ثـم العجـل              ! شرح احوال قلب چیزی به تو بنویسم      
 به سـوی توبـه راسـتین، آن گـاه بـه           پس از بشتاب، بشتاب   [. العجل فی الجد و المراقبه    

  ].سرعت به تالش و مراقبت رو آر
خالصه، بعد از سعی در مراقبت، البته طالب قرب، بیداری و قیام سـحر را اقـال یـک دو                     -3

ساعت به طلوع فجر مانده، الی مطلع الشمس از دست ندهـد و نمـاز شـب را بـا آداب و                      
د به ذکر یا فکـر یـا مناجـات مـشغول          حضور قلب به جای بیاورد و اگر وقتش زیادتر باش         

در تمام حاالتش خالی از     . لیکن قدر معینی از شب باید مشغول ذکر با حضور بشود          . بشود
و بعد از فراغ، تـسبیح سـیده نـساء          . اگر ندارد تحصیل نماید به اسبابش     . حزن نبوده باشد  

اهللا وحده الشریک لـه     و دوازده مرتبه سوره توحید و ده مرتبه الاله اال           ) سالم اهللا علیها  (
و صد مرتبه ال اله اال اهللا و هفتاد مرتبه اسـتغفار بخوانـد، و قـدری از                  . له الملک الی آخر   

قرآن شریف تالوت نماید و دعای معروف صباح، اعنی یا من دلع لسان الصباح الی آخـر،     
د بـسیار   البته خوانده شود و دائماً با وضو باشد و اگر بعد از هر وضو دو رکعـت نمـاز بکنـ                    

ملتفت باشد که به هـیچ وجـه اذیـتش بـه غیـر نرسـد و در قـضای حـوائج                      . خوب است 
و در هـر مجلـس کـه مظنـه          . مسلمین السیما علماء و ال سیما أتقیائهم سعی بلیغ نماید         

بلکه مجالست با اهـل غفلـت بـه غیـر شـغل             .وقوع در معصیت است، البته اجتناب نماید      
خالی بوده باشد، کثـرت اشـتغال بـه مباحـات، و            ضرورت مضر است، اگر چه از معصیت        

 .میراند  میشوخی بسیار کردن و لغو گفتن و گوش به اراجیف دادن، قلب را
اگر چه حال هم بیاورد، چرا      . اگر بی مراقبت مشغول به ذکر و فکر بشود، بی فایده خواهد بود            

  .به نباید خوردگول حالی که ذکر بیاورد، بی مراق. که آن حال دوام پیدا نخواهد کرد
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زیاده طاقت ندارم، بسیار التماس دعا از همه شماها دارم، این حقیر کثیرالتقصیر و المعاصی را                
فراموش ننمایید، و در شب جمعه صـدمرتبه و در عـصر روز جمعـه صـدمرتبه سـوره قـدر را                      

  .بخوانید
 لـه و از جمله ابواب عظیمه ایمان، حب فی اهللا جـل جاللـه، و بغـض فـی اهللا جـل جال                      -4

باشد، و قد عقد له فی الوسائل و غیرها من کتب االخبار بابـاً مـستقالً، فـارجع الیهـا،                     می
  .لعلک تعرف عظمته و تأخذ لنفسک نصیباً منه

بل و کل محبه ال ترجع الی       (باشد،    می شکی نیست که محبوب اول، ذات کبریایی جل جالله        
بت او باز نگردد، ارزشی ندارد، پـس  بلکه هر محبتی که به مح[، )محبته فلیس بشیء ثم بعده   

پس اول محبـوب    .  باید هر کس این سلطان عظیم الشأن را بیشتر دوست داشته باشد            ]از آن 
باشـد، ثـم بعـده        می بعد از واجب الوجود، وجود مقدس ختمی مĤب صلی اهللا علیه و آله وسلم             

الئکه ثم االوصیا ثم العلماء     امیرالمومنین، ثم االئمه المعصومین علیهم السالم ثم االنبیاء و الم         
و در زمان خودش اتقیایی زمانش را السیما اگر عالم باشد ترجیح بدهـد در محبـت         . و االولیاء 

  .بر کسانی که بعد از اویند در درجه، و هکذا یتنزل
اگر متفکـر باشـید محبـت       . ولیکن سعی نماید صادق باشد در این محبت، مرتبه آسانی نیست          

لیکن گمان ندارم که به کنه و لوازمش برسی و حقیر هم بـیش از ایـن   . و االفال . صادق است 
) الحاصل ال طریق الی القـرب اال بـشرع شـریف فـی کـل کلـی و جزئـی                   . (در وسعم نیست  

خالصه آنکه راهی به سوی تقرب خداوند نیست مگر بـه پیـروی نمـودن از دیـن در تمـام                     «
  »اعمال بزرگ و کوچک

)نامه سوم(  
الرحیمبسم اهللا الرحمن   

غریق بحـر   ای    !مسموم مار مال  ای    و! محبوس چاه جاه  ای    !حمال اثقال ای    !ای همبازی اطفال  
و ) انمـا الـدنیا لعـب و لهـو    (... و نخوانـده ای؟  ای  مگر نـشنیده ! اسیر همومات آمالای    و! دنیا

فرموده آن حکیم غیب دان منزه از عیب و شین را که بـه فرزنـد  ارجمنـد خطـاب        ای    نشنیده
دنیـا دریـایی ژرف اسـت کـه         ! فرزنـدم [) ان الدنیا بحر عمیق، غرق فیه االکثرون      ! بنی: ردهک

قطعـاً مـا از     «کنم عن تحقیق و نحن منهم         می  و حقیر عرض   ]بیشتر مردم در آن غرق شدند     
را » حکمت ایـن حـدیث  «و اگر بخواهیم عمق دریایی حکمتش » آن غرق شدگان در دنیاییم 
ق فکرنما، ببین چقدر از جواهر حکمت در ایـن صـندوق کوچـک       بفهمی، در حقیقت لفظ عمی    

  برای متفکرین به عنوان هدیه درج فرموده، » کند  میدر این روایت که دنیا را به دریا تشبیه«
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همین قدر بدان، دریا نهنگ دارد، ماهی دارد، جانورهای عجیبه آن بسیار، و مهالک غریبه آن                
 را آب، و کوههـای سـهمناکش چـه بـسیار مردمـان را               بیشمار، جزایر هولناکش زهره شیران    

اراضـی  » اودیـه «نایاب نموده، اصل و میدان این دریا از ظلمات جهل ناشی شده اسـت، و در   
قلوب اهل غفلت جا دارد، امواج اموالش بسی کشتیهای عمر را به باد فنا داده، و جبال همـوم                   

اصی مهلکه آن، چه بسا اشخاص را به        و غمومش، بسا پشته ها از کشته ها نهاده، مارهای مع          
سم خود هالک کرده، نهنگهای اوصاف مذموه اش، چه کسان را فرو برده و آب محبت تلـخ                  

  .و شورش، چه مردمان را کور و چه چشم ها را بی نور نموده
  .هر که در این دنیا غرق شد سر از گریبان نار جحیم بیرون آورده، در عذاب الیم خواهد ماند

راهزنـانش  . و سباحت ایشان در این دریا به ساحت وسواس است         » نسناس«ین دریا   آدمهای ا 
اگر از عمق ایـن دریـا بپرسـی؟ عـرض           .جنود ابلیس و اسلحه جنگشان خدعه و تلبیس است        

خواهم کرد، که انتها ندارد و اگر باور نداری به غواصان این دریا یعنـی اهـل دنیـا از اولـین و                       
 مگی در آن غرق شده، احدی بـه قعـر آن نرسـیده؛ و اگـر بهتـر                 آخرین نظرنما، و ببین که ه     

خواهی بفهمی، به حال خراب خودت نگاه کن و ببین که هر قـدر کـه داشـته باشـی، بـاز                می
  .زیاده از آن را طالبی و حرصت در جایی توقف نمی کند

ی محبـت  این دنیا چگونه مردم را به خاک سیاه نشانده و قلوب ایشان را که برا      ! ای آقای من  
و معرفت، خلق شده طویله اسب و استر نموده، جوارحشان از قاذورات، گندیـده، و دلهایـشان                 

ذوق حالوت طاعت را نچشیده، نه در نهادشـان از توبـه            ای    آنی خضوع و خشوع ندیده، و ذره      
شـب و روز بـه سـیف و    . اثری، و نه در اوهام تفکر نحس ایشان از خداوند جل جالله خبـری         

کنند، قلوبشان خـالی از ذکـر و          می  عرض و مال و عصمت مسلمانان را پاره پاره         سنان لسان، 
دست عقل را بسته، و دست هوا را گشاده، چه زخم ها از آن              . فکر و مملو از حیله و مکر است       

  دست ها بر کبد دین رسیده و چه مصیبت ها در شرع شریف برپا شده، لباس خداییان را 
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نـصارا و   «پوشیده، اطعمه و اشـربه اسـلم را بـدل بـه زهـر و زقـوم                  کنده، و جامه فرنگیان را      
بـازار کفـر و     . وظایف شرع را متروک و آداب کفر را مسلوک داشـته انـد            . ، نموده اند  »دهریان

! و افـضیحتاه  . اسالمـشان مخـروب و بربـاد      » بـازار «شرک در بالدشان معمور و آباد، و سوق         
اسـیر شـده   «ور، و لشکر اسالم مقتول و مأسورند عسکر کفر و در بالد وجود ما منصور و مسر   

نه ما را در عاقبت کارمان فکرتی، و نه از سیاست های الهیه که بر امم ماضـیه رسـیده                    . »اند
زمینـی کـه    . عبرتی، قضیه هایله ابابیل را شوخی، و قصه فرعون و قابیل را مزاح پنداشته ایم              

  . گیچها، موجود استی کچ و» ما«قارون را با گنج بسیار فرو برده با 
. آن بادهایی که به آنها قوم هود را تأدیب نمود، حال هم آن قادر حلیم را، مطیع اند                 ! جان من 

اگر تو از اطاعت امر آن سلطان عظیم الشأن جرأت نموده سرپیچیده، خاک و آب، باد و کلوخ                  
مرانـی عظـیم او     از حک . بلی، گول صبر و حلـم او را خـورده انـد           . و سنگ، ذلیل و منقاد اویند     

غافل شده، لباس شرم و حیا را کنده، قدم جـرأت را پـیش گذاشـته در حـضور عـزو جلـش،                       
 ]سـماوات و ارضـین    [چگونه حکم محکـم او در       ! مرتکب معصیت او شده اند، مگر نمی بینی       

  شود؟  میآسمانها منشور،» یوم نشور«که ای  جاری است؟ مگر نخوانده
 را خـوفش    ]شـرق و غـرب    [ه و سوزی کـه قلـوب خـافقین          بلی، چه گویم از شر آن روز پر آ        

گداخته، چگونه گداخته نشود دلهایشان، از روزی که زمین آن، آتش سوزان و صراطش تیزتر               
 و مردمـانش    .]پراکنده[نجومش منتثر   . عقلها پران و اشکها ریزان است     . از شمشیر بران است   

اخیـار مـدهوش، و ابـرار بـی         . م اند چون جراد منتشر، هولش عظیم، و انبیاء در اضطراب و بی          
آفتاب باالی سر، و زمین چون کوره آهنگـر،         . شداید بسیار، و محنتش بی شمار است      . هوشند

جهـنم  . در سـوز و حـرق     [ اسـتخوان هـا    ]و عظام [ گوشت بدن    ]بدنها در عرق عرق، و لحوم     
امه هـا بـران بـر       دورشان را گرفته و راه فرار برایشان بسته، ظالم شرم سار، و عادل اشکبار، ن              
، و  ]رفـت و آمـد    [یمین و یسار، مردم در دهدشت و انتظار مالیـک غـالظ و شـداد در تـردد                   

 شکنجه خدایی علیه سرپیجان و گنهکاران سخت و         [عقوبت الهیه بر مرده و عصاه در تشدد،         
  .]شدید است
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 فریـاد   روزی کـه از سـختی،   [. است، و دیگری یوم التنـاد     » یوم الحساب «یکی از اسامی آن     
یـا اهـل الجنـه      «: کنـد   مـی   از طرفی منادی به خنده و بشارت نـدا         ].دردآلود مردم بلند است   

  و یکـی را خلعـت     )3(» ...یـا اهـل النـار اخـسئوا       «: کند کـه    می ، و از جایی دیگر ندا     )2(» ارکبوا
سرمست شراب طهور، و قومی جگرهایشان قطعه       ای    کشند، طایفه   می بخشند و دیگری را    می

  .]دو نوع خوراک شکنجه آور جهنمیان است [» ضرایع و زقوم«ز قطعه ا
اهـل قهـرش خاکیاننـد، و     . مانده ام حیران، نمی دانم از قهرش بیان کنم، یا از مهرش بگویم            

اهل مهرش افالکیانند، یعنی اشخاصی که خود را به افالک نوریه رسانده اند، اعتنـایی اصـالً                 
به فدای قلوبی کـه نـور   ای  . جانشان در عرض رحمان  به این افالک ندارند، جسمشان جان، و      

خود را از عالم گسسته و به عالم        . الهی جل جالله در آنها تابان و جاللت مرتبه شان بی پایان           
انوار پیوسته، منور به انوار معرفت، و مخلع به خلعت محبت، زهدشان پـشت پـا بـه دنیـا زده،                     

از خلـق عـالم رمیـده، و بـه مقـام قـرب آرمیـده،        توکلشان سر از گریبان توحید بیرون اورده،     
فکرشان نور، و ذکرشان نور و باطن و ظاهر و جسم و جان و خیال و عقل و جنان همه نور و                      

  .غرق دریای نور
امثال ماها باید در تدبیر تـرک معـصیت         ! من ناپاک کجا؟ و مدح وصف پاکان کجا       ! بس است 

دنیا نه آنچنان ما را فریب داده و کروکور کـرده           اگر اصل ایمان را محکم کرده باشیم،        . باشیم
دانـم کـه تکلیـف        مـی  همین قدر .ما اثری کنند  » قلوب قاسیه «که امثال این مواعظ در      . است

نـه مـریض مطیـع      . مریض، رجوع به طبیب است و اطاعت او، و تکلیف طبیب، معالجه حـال             
م او را، البد بـه طبیـب        ولی اگر مریض مطیع باشد، خداوند رحی      . است و نه طبیب حاذق است     

  .حاذق خواهد رسانید و اگر مطیع نباشد، سکوت کردن با او اولی است
 والسالم
 
 

  :پی نوشت ها
  .78سوره شریفه انبیاء، آیه  -1
 .سوار شدید! ای اهل بهشت -2
  .بروید گم شوید! ای اهل آتش -3
  



 ١٤٧

  مصطلحات حقوقی و قضایی
  اجاره خاص

 وی نیروی کـار خـود را در اختیـار کارفرمـا قـرار             . نامندموجر را اجیر    . نوعی از اجازه خدمات است    
در مدت اجاره حـق نـدارد از دیگـری تعهـد کـار              . کند  می دهد و تحت اداره و به فرمان او کار         می

در خـارج مـدت     .باشـد   می بپذیرد و برای او کار کند مگر آنکه در عمل، جمع بین دو تعهد، بالمانع              
و به نـسبت    . گردد  می ر فرس ماژر مانع کارش شود اجاره منحل       اگ. توانند کار دیگر بکنند     می اجاره

  .کاری که صورت داده است مستحق اجرت است کار این کارگران قابل انتقال به ثالث نیست
1/46دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع  



 ١٤٨

  اجاره خط
  .سند عادی اجاره، نوشته عادی که حاکی از عقد اجاره باشد، اصطالح عامیانه است

  جاره خالف قانونا
مانند اجاره دادن انبار برای ذخیره کردن اسلحه غیرمجاز یا انباشـتن مـواد قاچـاق یـا اجـاره دادن                     

  .دکان به مشروب فروش و مانند اینها
4/551/34جواهر : منبع  

  اجاره دار
 مستأجر زمین زراعی و یا باغستانها را گویند؛ مانند اجـاره داری زمـین کـه نـوعی از اجـاره بـرای                      

حق بهـره وری از زمـین و        ) loyer(که مستأجر با دادن اجاره بها       ) Fermage(کشاورزی است   
  .خواه اجاره بها نقدی باشد خواه جنسی. آورد  میتأسیسات واقع در آن را به دست

.، فرهنگ اصطالحات اجتماعی و اقتصادی1/48دائره المعارف حقوق تعهدات : منابع  
  اجاره دراز مدت

. که مدت آن، زاید بر متعارف باشد، ماننده اجاره حمامها که در قدیم درازمـدت بـود                هر عقد اجاره    
اجاره دراز مدت موقوفات در قدیم با تزلزل حکومت ها و نظام اجتماعی غالباً موجب تبدل وقف به                  

  .اجاره نود و نه ساله از اقسام اجاره دراز مدت است. شد  میملک
.136واب طباطائی سوال وج. 4/402رد المختار : منابع  

  اجاره درخت میوه
. مسامحات مخصوص این قسم اجاره تابع ظروف عرف و عادت است          . قسمی از اجاره اشجار است    

  .قول به بطالن این اجاره، مستند استوار ندارد
.4/549/3، جواهر 2/7، اغاثه اللهفان 118، جامع الشتات 145ممقانی، المسائل االربعون : منابع  

  اجاره دکان
جاره دادن دکانها برای کسب با رونق شهرنشینی پس از زوال نظام فئودالیته و نهضت بـورژوازی                 ا

. که موجب مهاجرت روستانشینان به شهرها گردید، اهمیت خاصی در روابط مالک و مـستأجر دارد             
که پیش آمده و مورد اختالف من و یکی از اهل نظر شده، این اسـت کـه حریـق، چنـد                   ای    مسئله

اجاره منحل شده است، زیر بـر       : گفت  می رد اجاره را به کلی سوخته، مالک و موجر دکانها         دکان مو 
استداللی است لفظی و لغوی و قشری؛ زیرا دکان روی زمینـی            ! عرصه اسم دکان صدق نمی کند     

محـو دکـان بـه حریـق، مـانع انتفـاع            . است و مورد اجاره،  دکان منهای زمین مقر آن نبوده است           
ه نمی شود، شاید بخواهد خیمه بزند و زیر آن خیمه در مدت اجاره به مسئله را در                  مستأجر از عرص  

  .کتابی ندیدم ولی مسائل قریب به آن در فقه هست
41-544/38 و 72/7 تا 71/39 و 614/5 و 4/613/35جواهر : منبع  



 ١٤٩

  اجاره رهینه
در .  به مـرتهن و ثالـث  تواند رهینه را اجاره بدهد  میراهن پس از عقد رهن و در اثنای مدت رهن،      

  .صورت اخیر، اجاره در خارج از مدت طلب مرتهن، فضولی است
100-26رهن و صلح . 1/47دائره المعارف حقوق تعهدات : منابع  

  اجاره زاید بر عمر
 پـس معلـوم   . کند که موجرعین مستأجر در اثنای مدت اجاره بمیـرد           می این در صورتی تحقق پیدا    

منـافع  : اشکالی که شده ایـن اسـت      . ا زاید بر عمرش اجاره داده است      گردد که عین مستأجره ر     می
اعیان تابع اعیان است و مالک عین، مالک منافع است و چون موجر از تاریخ وفاتش مـالکیتی بـر                    
عین مستأجره ندارد اجاره نسبت به مدت بعد از فوتش فضولی اسـت و نیـاز بـه اجـازه وارث دارد                      

م این سخن را نپذیرفته است و اجاره را همچنان الزم االتبـاع             .ق) 497(؛ اما ماده    )م. ق 965ماده  (
  )م.  ق231ظاهر ماده . (بر وارث دانسته است

4/529/15جواهر . 181 شماره 161وصیت ص : منابع  
  اجاره زمین

مقصود اجاره ثانی زمین استیجاری است به بیشتر از مقدار مالی مـال االجـاره اول؛ نـه آنچـه کـه                
  .کنند  میابنیه و تأسیسات اجارهبرای احداث 

22-532/1 و 4/531/38جواهر : منبع  
  اجاره زمین زراعی

برای این قسم اجاره در قوانین کنونی ایران مقررات خاصی نیست و حال آنکه الزم است؛ ایران از                  
در قوانین اتیوپی مقررات خاص برای این       . پنج هزار سال پیش تاکنون کشور کشاورزی بوده است        

  .در فقه هم نصوصی هست.  زمین ها و اجاره آنها هستگونه
1/48دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع  

  اجره شیالت
دهند   می رودخانه هایی را که در آنها صید ماهی میسر است، به اجاره           . از مصادیق اجاره انهار است    

  .تا مستأجر با سدبندی های موقت بتواند ماهی های پشت صد را صید کند
  ظئراجاره 

  این قسم اجاره از نوع اجاره اشخاص ). مرضعه(=ظئر زنی است که به غیر کودک خود شیر دهد 



 ١٥٠

. کند در برابر گرفتن اجرت معلـوم        می وی تعهد شیردادن طفلی را    . ظئر در فارسی دایه است    . است
جـاره  ا. رک. (اسـت ) اجـاره از قـرار    (این اجاره هم آغاز معلوم دارد و انجام مجهول، یعنی مصداق            

  ).خدمات
1/49دائره المعارف حقوق تعهدات : منابع  

173-3/172تفسیر قرطبی   
  اجاره عقار

  .اصطالحاً اجاره غیر منقول را گویند. عقار، باغ و بستان و زمین و نخل است
  اجاره غیر منقول

کند که استعمال و بهـروری از مـال غیـر منقـول              می عقدی است که موجر در برابر مستأجر، تعهد       
  .ینی را در مدت معین در برابر عوض معین، تأمین کندمع

  اجاره فرعی 
است که بین مستأجر اول یا ثالث بسته شـود، ایـن ثالـث را مـستأجر                 ای    عقد اجاره ) اجاره ثانی (= 

  .مستأجر اول، موجر دوم است. ثانی گویند
1/50دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع  

  )La location- vente(اجاره فروش 
به این شرح که صاحب غیر منقولی به نفع مستأجر عقد اجاره            . شود  می که مقدمه بیع  ای    قد اجاره ع

کند که پس از پرداخت چند قسط معـین اجـاره بهـا، عـین مـستأجره بـه              می فیمابین، چنین شرط  
عین مستأجره از تاریخ قبض، در ضمان مـستأجر         ). به صورت شرط نتیجه   (مالکیت مستأجر در آید     

ستأجر حق فسخ عقد اجاره را دارد و موجر باید آنچه از اجـرت المـسمی در اقـساط معـین                     م. است
. م. ق 2728-2412مـاده   . (گیـرد   مـی  گرفته پس بدهد، ولی اجرت المثل مدت انتفاع را از مستأجر          

  )اتیوپی
1/50دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع  

  اجاره کار در اندیشه 
وع این اجاره، کار فکـر و اندیـشه اسـت؛ تعهـد مـوجر، قـائم بـه                   موض. از اقسام اجاره اعمال است    

تواند از همکاری دیگران بهره گیرد به شرط آنکه صـراحت             می او به مسئولیت خود   . شخص اوست 
برای مثال، اجیر شدن برای تهیه آمار مخصوص        . عقد اجاره وی یا عرف و عادت با او مساعد باشد          

اما اگر تعهد کتابت یک دور کالم اهللا مجیـد را کنـد،             . دانیا تهیه طرح خط آهن بین مشهد و زاه        
مستأجر باید هزینـه اجـرای کـار را بـه           . نمی تواند نوشتن قسمتی را به عهده همکاران واگذار کند         

  .در صورت اقتضای عرف و عادت باید مبلغی از اجرت را پیش پرداخت کند. اجیر بدهد
1/51دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع  
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  ره موجل به موجلاجا
بنگـاه  : مثـال . شود  می عوضین در این اجاره، مدت دار است و در موعدی پس از عقد اجاره تسلیم              

حمل و نقل برای اسباب کشی خانه شما به جای دیگر که ده روز پس از عقد قرارداد اجاره صورت               
رار خواهـد داد و  در اختیارتـان قـ  ) به صورت کلی در ذمه    ( خواهد گرفت، کامیونی با ظرفیت معین       
  .صحیح است از اقسام اجاره حمل بارای  اجاره. دهید  میشما هم اجاره بها را همان ده روز بعد

  اجاره مبیع شرطی
که چون عقد رهن باشد، از این اجاره در رابطه با           . بدون فرق بین مملک بودن بیع شرط و عدم آن         

یع شـرطی، در عقـد اجـاره مخـدوش          کنند که حقوق خریدار شرطی و بـا         می خیار شرط باید بحث   
  .این بحث در فرض مملک نبودن بیع شرط، حکم اجاره رهینه را دارد. نگردد

164جامع الشتات : منبع  
  اجاره مجهول

در ) در رابطه با مجهول و معلوم بودن مورد اجـاره         ( اما مراتب تسمح    . اجاره از عقود مسامحه است    
ا علم اجمالی به مورد اجاره بس است مانند اجاره حمام           در برخی از آنه   : اصناف اجاره متفاوت است   

در حمـام مجهـول اسـت و مقـدار مـصرف آب هـم               ) مشتری گرمابـه  (= که مدت توقف مستأجر     
بردند و تـا سـاعاتی        می رفتند و نهار و میوه با خود        می در قدیم زنان صبح به گرمابه     . مجهول است 

  .کردند  میاز ظهر گذشته را در حمام عمومی اتالف وقت
1/53دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع  
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  اجاره محل جرم
یعنی اجاره بدهد مال منقول یا غیر منقولی را برای عملی در آن مال، که قانون آن را جرم شمرده                    
است؛ مثال کشتی اجاره بدهد برای حمل برده یا مسکرات یا حمل قاچاق مـواد مخـدر یـا اسـلحه                     

  4/6/23 جواهر :منبع   .غیرمجاز
  اجاره مرتع

منـافع  . توان داد، هر چند که علف مورد انتفاع، عین است           می مرتع را برای چریدن احشام به اجاره      
. اجاره چشمه و انهار و معادن و قنات هم چنین اسـت           . تواند معنوی و یا مادی باشد       می مورد اجاره 

 1/53دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع  .اجاره حمام مختلط است
  ره مرکباجا

کسی بـا زنـی کـه    : مثال. است که با عقدی دیگر مرکب شود با ایجاب و قبول واحد          ای    عقد اجاره 
کند در همان عقد نکاح، او را برای یافتن قالی معین طبق طرح، اجاره کند و مبلغ واحـد                     می ازدواج

ول واحد، هـم    به طوری که با ایجاب و قب      . بابت صداق و اجرت قالی، معین نماید      ای    قابل مالحظه 
  .عقود مرکب، نادر است) 102حقوق خانواده، (عقد نکاح صورت پذیرد و هم عقد اجاره 

  اجاره مستأجر به مستأجر
  .رک، اجاره به ثالث) اجاره ثانی، اجاره به ثالث(= 

  اجاره مسکوکات
 زینـت   و یا ) ضرابخانه(= از سکه های زر و سیم را برای گرفتن الگو در سراضرب             ای    در قدیم پاره  

  .کنند این اجاره درست است  میاکنون زیورآالت را اجاره. کردند  میدر عروسی ها اجاره
4/550/25جواهر : منبع  

  اجاره مشاع
بین دو نفر وارث مشاع است که مهایات        ای    مثال خانه . اجاره حصه مشاع از مال معین درست است       

  .دهد  می اجاره به ثالثبین آنها واقع شده است و یکی از آن دو برادر سهم خود را
4/529/39جواهر : منبع  

  اجاره مشاع
بین دو نفر وارث مشاع است که مهایات        ای    مثال خانه . اجاره حصه مشاع از مال معین درست است       

  .دهد  میبین آنها واقع شده است و یکی از آن دو برادر سهم خود را اجاره به ثالث
4/529/39جواهر : منبع  

  اجاره مطلق
است که اجیر تحت اداره مستأجر جرو و مدیریت او کـار نکنـد؛ اجیـر تعهـد صـورت                 ای    هعقد اجار 

غالباً مدت اجاره اوسـع از  . آن را اجاره مشترک هم گفته اند  . نماید  می دادن عملی را در برابر اجرت     
 1/54دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع .مدت عمل اجیر است

  اجاره معاطاتی
. مشتری سلمانی طرف اجاره معاطـاتی اسـت       . جاب و قبول آن، لفظی نباشد     عقد اجاره است که ای    

  .دهد، طرف اجاره معاطاتی است  میخرد و پول  میکسی که سوار اتوبوس شده و بلیت



 ١٥٣

  اجاره مورد شفعه
تواند مبیـع را      می مشتری مال متعلق حق شفعه، پیش از تصمیم دارنده حق شفعه به اخذ به شفعه،              

اگر اخذ به شفعه کند و اجاره را رد         . ، این عمل مانع حق صاحب شفعه نمی شود        به ثالث اجاره دهد   
اگر اجاره را تأیید کنـد قـائم        . گردد از تاریخ تملک شفیع      می اجاره منحل ) رد عقد فضولی  (= نماید  

  .گردد  میمقام موجر
1/59دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع  

  اجاره موقوفه
عین موقوفـه را اجـاره      ) و یا متولی و ناظر وقف     (ل از موقوف علیهم     است که بطن او   ای    عقد اجاره 

  :اگر در اثناء مدت اجاره، بطن اول مذکور منقرض شوند. دهند
  . در وقف عام، اجاره نسبت به بطون بعد نافذ نیست، آنان حق رد و اجازه اجازه وقف را دارند-اول
  . در وقف خاص هم همین حکم جاری است-ثانیاً
 -4/400، ردالمحتـار    243ملحقـات عـروه   . 241حقـوق امـوال     . 615/6 و   4/529/19واهر  ج: منابع

  98، مقامع الفضل 1/60دائره المعارف حقوق تعهدات، . 454 -407 -402
  اجاره نامچه

 درمـورد رسـمی   . رود  مـی  اصطالح عامیانه است، در مورداجازه نامه عـادی بـه کـار           ) اجاره نامه (= 
  .جاره نامه رسمی، اجاره خط، اجاره خط محضریاجاره نامه، ا: گویند می

  اجاره نامه
در . سند رسمی و یا عادی اجاره را گویند که حاوی مطلب عقد اجاره منقول و یا غیرمنقـول باشـد                   

  .رود به ویژه اعیان غیرمنقول  میاجاره اعیان به کار
  .319جامع الشتات . 595 -588 -3/586دانشنامه حقوقی : منابع

  اجاره نشین
  .گویند که شخص حقیقی باشد  میمستأجر منازل و خانه ها را
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  اجاره نود و نه ساله
عقد اجاره مستغالت به ویژه اراضی و دهات و گرمابه وقفی به مدت دراز کـه بـا عـدد نـود و نـه                         

  .کنند، رسمی بود قدیمی  میتعیین مدت
  136سوال و جواب طباطبائی : منبع

  اجاره ولی
توانـد    می آیا او . آن ولی محجور و یا وصی و یا قیم و یا متولی اوقاف باشد             است که موجر    ای    اجاره

تواند، زیـاده بـر مـدت         می آن را به بیش از مدت والیت خود، اجاره دهد؟ به صورت اجاره فضولی             
  .محتاج به اجازه است

  1/61دائره المعارف حقوق تعهدات : منبع
 ادامه دارد

  ) ولوژی حقوقمبسوط در ترمین(کتاب : برگرفته از 
  .تألیف استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
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  نشستی با پیشکسوتان قضایی
اداره « آقای سلیمانی از قضات با سابقه دستگاه قضایی است که در حال حاضر با سمت مدیر کل                  

  .کند  میدر آن اداره کل خدمت» تصفیه امور ورشکستگی 
شه هایی از تجربیات ارزشمندشان به بررسی دیدگاههای ایشان در خـصوص            با نگاهی گذرا به گو    

  .پردازیم  میاداره تصفیه امور ورشکستگی و برخی از مسایل جاری
  .لطفا خودتان را معرفی نمایید*

 ضمن تحـصیل در دانـشکده علـوم قـضاییی بـا      1361اینجانب  خدماتم را در قوه قضاییه از سال      
 حقوقی و دیوان    ، در شعب مختلف دادگاههای کیفری       1365تا سال   . مابالغ کارآموزی شروع کرد   

 بـا ابـالغ قـضایی دادرس دادگـاه          ، 1365در تیر مـاه     . عالی کشور و بعضا دادسرا کارآموزی کردم      
 سـپس   ، مدت دو سال مسئول دادگاه حقوقی بخش خوزستان بـودم            .دو به خوزستان رفتم   حقوقی  

 .کردم  می بازپرس در دادگاه حقوقی انجام وظیفهبه عنوان جانشین دادستان و جانشین
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 در این سمت بودم و پـس  70 با سمت بازپرس به اهواز منتقل شدم و تا اوایل سال        68ل سال   ایاو
 به تهران منتقل شدم و چند ماه در اداره حقوقی با      73 در سال    . رئیس محکمه حقوقی شدم    ،از آن   

  . به عنوان مأمور در قوه قضاییه بودم مدتی هم.عنوان مستشار انجام وظیفه کردم
 مـدیر کـل اداره      ، با ابالغ قضایی دادیاری دیوان عالی کشور و بـا حفـظ سـمت                73از اواخر سال    

  .کنم  میتصفیه امور ورشکستگی شدم و در حال حاضر نیز در این حسن انجام وظیفه
  رید؟ چه انتظاری از دستگاه قضایی دا،با توجه به سوابق و تجربیات خود *

 ،شا یسته است که برنامه ریزان دستگاه قضایی در زمینه تشکیالت اداری و تدوین لوایح قـضایی                  
 چه بسا تجربه ثابت کـرده کـه برنامـه ریـزی             . آشنا به امور قضایی انتخاب شوند      ،از افراد مجرب    

 ،دهـد   مـی   در همین اداره تصفیه که بخشی از دستگاه قضایی را تشکیل           ،عاری از دیدگاه قضایی     
چنانچـه افـراد مجـرب در امـور         . مسئولین را در جای وظایف خود با مشکالتی مواجه ساخته است          

 ،قضایی در این برنامه ریزیها مشارکت داشته و تجربیات خود را در اختیار این دسـتگاه قـرار دهـد                   
  .بسیاری از مشکالت کنونی را نخواهیم داشت

ناشی ازتصمیمات عجوالنه بـه جـز اطالـه         آرای  تبعات مثبت یک رأی صحیح در جامعه در مقابل          
دادرسی و انبوه نمودن پرونده ها عایدی برای دستگاه قضایی ندارد باید مورد توجـه قـرار گیـرد و                    

 قاضـی و کیفیـت      ، بلکه اصل    ،مسئولین توجه داشته باشند که فقط برای آمار و ارقام هزینه نشود           
ور احکام ناقص و مبهم و متعارض باعث به وجـود            اتخاذ تصمیم اشتباه و در نتیجه صد       .کار اوست 

چنانچه دسـتگاه قـضایی عـاری از     . شود  می آمدن انبوهی از کارهای تکراری برای دستگاه قضایی       
این تصمیمات اشتباه گردد با پرونده های تکراری کمتری مواجه خواهیم شد و تکرار پرونده هـای                

 حتی در این صورت به حد نصاب کـه بـرای            یعنی. ورودی به دادگستری نیز کاهش خواهند یافت      
شود هم نرسیده و به یک وضعیت مطبـوعی دسـت خـواهیم               می کارانه و بهره بری در نظر گرفته      

  .یافت
 نه تنهـا جنبـه بازدارنـدگی از وقـوع جـرم را              ، که بر اساس اصول قانونی صادر نشده باشد        یاحکام

 های تکراری  ب تکرار جرم و تشکیل پرونده     و موج نداشته بلکه اثرات منفی آن دامنگیر جامعه شده         
های معمول، اولویت باید به کسانی داده شود کـه            قضات نیز عالوه بر گزینش     در انتخاب    .گردد می

در مجمـوع، افـراد شایـسته       . باسواد، مسلمان و منظم بوده و ضوابط و شئون الزم را رعایت کننـد             
 کاغـذ در بهتـرین اسـتنباطات قـانونی،          یک قاضی با حرکت دادن قلم خـود روی        . استخدام شوند 

  .بهترین تصمیمات را اتخاذ نماید
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در موارد سکوت و اجمال قانون، قاضی وظیفه مقنن را نیز ایفا کرده و با درک درست از مجموعـه                    
در حقیقت، تمـام تـالش قاضـی،        . گشا باشد   گشاه و مشگل    تواند راه   قوانین، عرف و فتوای علما می     

 بار دستگاه قضایی باشد و همزمان با صدور حکم، به اجـرا و عواقـب آن                 کمک به مردم و کاهش    
  .نیز بیندیشد

  
حلـی    شود، چه نظری دارید و چـه راه         مطرح می » افت علمی «درباره موضوعی که تحت عنوان      * 

  کنید؟ پیشنهاد می
ی کـه  یکـی از بخـشهای  . به اعتقاد من، آموزش باید در همه ابعاد دستگاه قضایی وجود داشته باشد  

کارکنان آن از آموزش محروم مانده، همین اداره تصفیه امور ورشکستگی است کـه بـا توجـه بـه                    
های اقتصادی و تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است که البتـه              وضعیت رو به رشد خرده فعالیت     

شـاید علـت آن، بهـا نـدادن مـسئولین           . باشـند   اطالع می   محاکم و مراجع قضایی در این زمینه بی       
  . باشد ستگاه قضایی به این موضوع مید

و مطالعه سروکار داشته باشـد  طور مرتب و منظم با تحقیق         قاضی در ضمن کارهای روزمره باید به      
تـا بـا    . هـای حقـوقی باشـد       های تحقیقاتی شرکت کند و در جریان آخرین یافتـه           و حتماً در برنامه   

ها نیز باید با در نظـر          از طرفی، پرونده   .گذشت زمان و راکد ماندن اطالعات دچار افت علمی نشود         
ای تأمین باشند که ضمن رسـیدگی         گرفتن توان و ظرفیت قضات به آنها ارجاع شود و انها به گونه            

  .های زندگی شخصی خود را نداشته باشند و با فراغت بیشتر به مطالعه بپردازند ها دغدغه به پرونده
  
  شود؟ له دادرسی چگونه حل میها و اطا به نظر شما مشکل تراکم پرونده* 

ها و رفع اطاله دادرسی، قبل از جـذب نیـروی انـسانی و                اعتقاد من برای رفع مشکل تراکم پرونده      
برای مثال، یکی از    . های زیربنایی اتخاذ گردد     گذاری  امکانات مالی و اداری باید یک سری سیاست       

گـر،    هنگامی که یک نفر معامله    . تها شده، چک بالمحل اس      تراکم کار در دادگاه   عواملی که باعث    
تاجر یا شخص حقوقی مثل شرکت، چک بالمحل صادر کند و آن چـک پرداخـت نـشود، قبـل از           
اینکه موضوع جنبه کیفری به خود بگیرد، باید به عدم توانایی و عجز صادرکننده چک که تاجر یـا                   

نون تجـارت،  طبـق قـا  . که ایـن امـر یعنـی ورشکـستگی و توقـف       . شرکت تجاری است فکر کرد    
ولـی متأسـفانه ایـن      . العموم مسئول بود که به فوریت تقاضای توقف شخص را مطرح کنـد              مدعی

  .سازوکار و این سیاستگذاری در حال حاضر وجود ندارد
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کند و فعالیت او با تعریفـی کـه قـانون تجـارت از تـاجر                  شخصی که در عرصه تجارت فعالیت می      
مالً عاجز از پرداخت است بـا سـوء اسـتفاده از چـک، سـالها                علیرغم اینکه ع  . نموده مطابقت ندارد  

نتیجه کلی این که، نتیجـه ایـن        . مبادرت به کار تجاری پرداخته و نظارتی نیز بر کار او نشده است            
های متعدد و و جود زندانیان بسیار برای          های بالمحل، تشکیل پرونده     ها و صدور چک     سوء استفاده 

ر صورتی که اگر سازوکار مورد اشاره به طور فعال در نظـر گرفتـه               د. دستگاه قضایی و جامعه است    
گرفت، صادرکننده چک بالمحل به محـض عجـز       گذاری مورد توجه قرار می      شد و این سیاست     می

  .شد های دیگری فراهم نمی شد و فرصت و مجال صدور چک از پرداخت وجه چک متوقف می
هـا در قـانون       هـا و ضـعف      سـری نارسـایی   اجرای دقیق سیستم ورشکستگی، مشروط به رفع یک         

طور دقیق در قانون تجارت تعریـف نـشود تـا در آن     مثالً، تاجر و امور تجاری باید به     . تجارت است 
  .ای نباشد و استنباطات متفاوت نیز وجود نداشته باشد هیچ مناقشه

تفـاوت  هـای مختلـف و اظهارنظرهـای م         در تعریف توقف، ابهاماتی وجود دارد که موجب برداشت        
  .گردیده است

آیا عجز از پرداخت فقط در یک مورد و به صورت موردی منجر به ورشکستگی اسـت؟ یـا اینکـه                     
های تاجر را مقایـسه کـرد؟ بـا اسـتنباط از        برای احراز توقف ورشکستگی باید جمع دارایی و بدهی        

ستگی  قانون تجارت، به محض توقـف تـاجر از پرداخـت دیـن، ورشکـ               412تعریف توقف در ماده     
شود و نیازی به بررسی وضعیت کلی مالی تاجر نیست و این استنباط بـا لـزوم فوریـت                     حاصل می 

  .بررسی و مسئله ورشکستگی هماهنگی دارد
های ما دخیل است و با توجه به احیای مرور زمان و قـوانین   مسئله مرور زمان هم در تراکم پرونده 

توانـد در      و شرعی ما مغایرت نداشته باشـد، مـی         مربوط به آن در حدی که با ضوابط و مبانی دینی          
  .ها مؤثر باشد رفع اطاله دادرسی و تراکم پرونده

  کنید؟ با عنایت به تجربه طوالنی شما در سیستم قضایی، احیای دادسرا را چگونه ارزیابی می* 
. باشـم  اصوالً در مورد تغییر و حذف نهادها و تشکیالت قضایی، معتقد به حذف و تغییر فوری نمی                

  در غیر این . احیای دادسرا نیز معتقدم که باید آیین دادرسی خاص دادسرا تنظیم گرددو در زمینه 
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بعضی نهادهـا بـه لحـاظ       . وجود خو اهد آورد     صورت، آیین دادرسی تلفیقی مشکالت جدیدی را به       
ی نیـز قابـل     هـای عرفـ     های قانونی، در جنبه     ارتباط وسیع با امور اجتماعی و مردم، عالوه بر جنبه         

گـذرد    های عمومی و انقالب مـی       بر این اساس، بعد از سالها که از تشکیل دادگاه         . باشد  اهمیت می 
سـازوکاری را   . کنند  اکثریت مردم هنوز هم عنوان دادستان و بازپرس و دادیار را بر زبان جاری می              

ء و خالف شرع هـم       جایگاه اساسی پیدا کرده بود برخالف نظریه اکثریت علما          جامعه،که در عرف    
نبود، حذف شد و نهاد جدیدی جایگزین شد که هم مردم و هم دسـتگاه قـضایی را بـا مـشقات و                       

که به جای هرگونه تغییـر کلـی در نظـام قـضایی، بـا شناسـایی                   در حالی . ها مواجه ساخت    سختی
بـا شـرایط   هایی که ناشی از تغییر زمان و شرایط زمانی بود، امکان سازگار بودن      ها و کاستی    ضعف

  .شکنی هم نبود موجود بود و نیاز به عرف
توجه بر اهمیت به عرف جامعه الزم و ضروری اسـت و شایـسته اسـت کـه تـصمیمات و احکـام                       

این امر رضایت مردم و حمایت صـاحبنظران حقـوق را بـه     . صادره نیز با عنایت به آنها صادر گردد       
  . همراه خواهد داشت

  .ادرسی قدیم در صورتی که نواقص آن مرتفع گردد خوب استاحیای دادسرا با مبنای آیین د
  
  .اگر پیشنهاد خاصی دارید بیان فرمایید* 

اندرکاران تحقیـق و پـژوهش و سیاسـتگذار           پیشنهاد من به کل دستگاه قضایی، کل نهادها، دست        
در . خصوص مسئولین تدوین لوایح قضایی این اسـت کـه یـک بعـدی عمـل نکننـد                   امر قضا و به   

 لوایح قضایی همه جوانب را در نظر داشـته باشـند و از کارشناسـان و متخصـصین بررسـی          تدوین
  .لوایح، قبل از تصویب لوایح نظرخواهی شود

هـای عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری و مـدنی،                 در هنگام تصویب لوایح آیین دادرسی دادگاه      
لکـن هیچگونـه    .  اسـت  که در بعضی از مواد قانونی بـه توقـف ورشکـستگی اشـاره شـده                 درحالی

ها و معضالتی در      نظرخواهی از کارشناسان ما به عمل نیامد و همین امر باعث شد که ناهماهنگی             
اشراف و آگاهی قاضی به امـور ارجـاع شـده بـه وی،        . وجود آید   رابطه با این امور در مرحله اجرا به       

و این امر تأثیر    . ر است طرفی و عدم تعصب قاضی در جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی، مؤث              بی
  .بسزایی در کاهش تخلفات نیز خواهد داشت

  
لطفاً جهت آشنایی بیشتر با تشکیالت و وظایف این اداره کل توضیحات بیشتری در این رابطـه                 * 

  .بفرمایید
 1318تشکیالت و شرح وظایف اداره کل تـصفیه و امـور ورشکـستگی بـه موجـب قـانون سـال                      

تـشکیالت ایـن اداره در      .  ماده متعاقب آن تصویب شـد      60 بر   مشتملای    نامه  تصویب شد و آیین     
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این اداره کل شامل معاونت قضایی، معاونت اداری ـ  . تهران و بعضی از مراکز استانها ایجاد گردید
  .باشد می) اصفهان، مشهد، تبریز، کرمانشاه(مالی، کارگزینی، حسابداری، سرپرستی مراکز استانها 

دادگستری با حفظ سمت، به پیشنهاد مدیر کل اداره تصفیه و           قضات باسابقه   سرپرستان تصفیه، از    
  . شوند تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می

این تشکیالت اگر تقویت شده و مورد توجه قرار گیرد و نقش حـساس و مهـم آن شـناخته شـود                      
نیـت قـضایی    هـا در محـاکم و تـأمین ام          تواند سازوکار زیربنای مؤثری در کاهش حجم پرونده         می

خصوص شرکتهای سهامی عام      به(معامالت، داد و ستدها و تسهیل روند امور شرکتهای بازرگانی،           
خوار کـه بـا ظـاهری         در واقع، با حذف نهادهای مزاحم و رانت       . ایجاد نماید ) های اقتصادی   و بنگاه 

دارای صالحیت  اند، فعالیت تجاری و اقتصادی سالم را برای افراد و نهادهای              اقتصادی عرضه شده  
  . آماده نمود

بخش عظیمی از معامالت و داد و       . عملکرد اداره کل تصفیه در جلوگیری از تورم بسیار موثر است          
گیرد متکی بـه اعتبـار نیـست و صـرفاً بـا صـدور                 ستدهایی که در زمینه تجاری کشور صورت می       

رهای قـانونی و    چنانچه روند صـدور چـک بالمحـل بـا سـازوکا           . شوند  چکهای بالمحل انجام می   
پیشگیرانه متوقف نشود، بعضاً این معامالت و دادوستدهای غیراصولی و غیرمتعـارف نیـز متوقـف                

انجامـد و     شده و خود به خود این مسئله به کاهش تقاضا و ایجاد تعادل بین عرضـه و تقاضـا مـی                    
  .تورم نیز مهار خواهد شد

  
  شرح وظایف اداره کل تصفیه امور ورشکستگی* 

ای از حکم هم      دار و درج آگهی حکم در جراید، نسخه         ور حکم توقف از دادگاه صالحیت     پس از صد  
و مستـشاران ایـن   . شود از طرف دادگاه صادرکننده به اداره کل تصفیه امور ورشکستگی ارسال می      

تحقیق از شـخص ورشکـسته، مـدیران شـرکتهای       . دهند  اداره حکم مزبور را مورد بررسی قرار می       
 دفاتر شرکتها و تجار ورشکسته بـا تحقیـق از خدمـه و کـارگزاران ورشکـسته،                  ورشکسته، بررسی 

آگهی دعوت بستانکاران، تصدیق یا رد مطالبات طلبکاران مشکوک الوصول، تلقی کردن برخـی از        
توسـط  بندی بستانکاران به اضـافه انعقـاد قـرارداد ارفـاقی               طبقه  مطالبات ورشکسته، تهیه صورت   

شود و نهایتاً ورشکستگی پایان       ه در این اداره به صورت دقیق انجام می        قضات و کارشناسان تصفی   
  .گردد و ختم آن نیز در جراید نیز اعالم می
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  مشکل فعلی اداره تصفیه چیست؟* 
هم به  ) ب(و  ) الف(قبل از انقالب، اداره تصفیه از لحاظ مالی مستقل بود و درآمدهایی در صندوق               

از آنجا که ماهیت امور در این اداره وادارات         . بینی شده بود    اره پیش های این اد    منظور جبران هزینه  
به همین جهـت قانونگـذار    پذیر نیست، تابعه با بودجه عمومی و در چارچوب قانون محاسبات امکان 

بینـی    از بدو تأسیس و تصویب قانون، درآمد مستقل از بودجه عمومی دولت برای ایـن اداره پـیش                 
گـردد و     به درآمد عمومی واریز مـی     ) صندوق الف و ب   (ر که این درآمدها     ولی در حال حاض   . کردند
گردد، ایـن اداره در انجـام کامـل         های جاری این اداره از طریق بودجه دادگستری اعمال می           هزینه

نامـه مربـوط درخـصوص ورشکـستگان و           و آیـین   1318وظایف و تعهـداتی کـه در قـانون سـال            
، ناتوان است و این قسمت از قانون نیاز به اصالح و بازنگری             بینی شده   های بستانکاری پیش    هیأت

دارد تا این سـازمان بتوانـد وظـایف و تعهـدات خـود را نـسبت بـه ورشکـستگان و مـرتبطین بـا                          
  .ورشکستگان به نحو احسن انجام دهد

  
باشـد    اگر مطلبی هست که خالی از لطف نبوده و راهگشای همکـاران مـی               عنوان حسن ختام،    به* 
  :اییدبفرم

خـصوص در مـسند قـضاوت و در مقابـل             قاضی باید همواره منـشأ صـبر و اسـتقامت باشـد و بـه              
های نامناسـب پرهیـز       گیری  های خاص و جبهه     گیری  برخوردهای متفاوت طرفین پرونده در موضع     

  .ای را به یاد دارم در این میان خاطره. کرد
موضوع . تصادف رانندگی به من ارجاع شد     در دورانی که بازپرس بودم، پرونده قتل غیرعمد در اثر           

پـس از اسـتماع شـکایت و اظهـارات          . احتیاطی کارمند یکی از سازمانها در راننـدگی بـود           قتل، بی 
والدین فرزندی که در اثر تصادف فوت کرده بود و تشخیص کاردان فنـی و کارشـناس بـه مـتهم                 

ادل دیه بـرای مـتهم صـادر گردیـد و          بعد از شنیدن آخرین دفاع از متهم، قرار مع        . تفهیم اتهام شد  
والدین فرزند مزبور   . مقرر گردید متهم با ریختن وجه به حساب یا معرفی سند معادل آن، آزاد شود              

از نحوه قضاوت اینجانب ناراحت شده و شروع به اهانت کردند و اظهار داشتند کـه مـن حتمـاً بـا                      
گیری از هرگونه ذهنیت ناشایسته، موضـوع       در نهایت برای جلو   . متهم پرونده ارتباط و آشنایی دارم     

کـه البتـه تـصمیم      . را به دادستان گزارش دادم تا پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع شود             
. البته والدین مذکور متوجه اشتباه خود شدند و عذرخواهی کردنـد          . قاضی شعبه دیگر نیز همان بود     

گونـه برخوردهـا از خـودم     مقابـل ایـن  اما این موضوع برای من یـک درس بـود کـه هیچگـاه در                
  .طرفی کامل انجام وظیفه کنم العمل نشان ندهم و همواره با صبر و حوصله و آگاهی و بی عکس
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  عالم ربانی، عارف الهی، جمال السالکین: از

  آیت اهللا سیداحمد کربالیی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .مرده باد هرچه غیر اوستباد حضرت دوست، و  زنده

دستورالعمل آن است که از خود و خودرأیی دست برداری،          . فدای حقیقت شوم که از او خبر نداری       
جان من به لب آمد از گفتن این که راه نجات و خالص در استغراق ذکر الهی و تفکـر در معرفـت             

 اسـمه دواء و ذکـره       یـا م  . (نفس و خودشناسی است، و ذکر و فکر، خود راهنمای تـو خواهـد شـد               
   ]. ای نام او دوای دردها و یاد او شفابخش جانهاست[): شفاء

بینی و داروی      درد تو در درون خود توست نمی       [): دوائک فیک و التیصر، ودائک مننک و التشعر       (
عالی در همه     جناب. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز       . ]فهمی  تو هم نزد خود توست نمی     

  :دارید، مگر در همین یک کلمه، پس حاال که چنین استچیز اهتمام 
  تو و تسبیح و مصلی و ره زهد و ورع

  من و میخانه و ناقوس و ره دیر و کنشت
هرگز شنیده شده که زن بچه مرده را گریه تعلیم کنند؟ یا زن آبستن را زاییدن آموزند؟ بلی نائحـه                

بخواهند درآورند، محتاج بـه تعلـیم و آمـوختن           را که اجاره کنند یا بازی زاییدن         ]زن نوحه کننده  [
  .خواهد بود

شود که به ذکر و فکر نپرداختـه تـا آتـش              از این فرمایش سرکار، عالوه بر سایر مطالب، معلوم می         
ای واال مجاهده صادقه،      فراق مشتعل گردد و همچنین در مجاهده هم کوتاهی کرده و مغرور شده            

آورد و اینهـا از دنائـت مرتبـه           و سکنات و اخالق و ملکات می      علم وجدانی به قباح اعمال و افعال        
  .نفس است که حقیقتاً جهنم روحانی است

فهم . (اگر کسی خود را فعالً و حقیقتاً در جهنم دید، محتاج به آموختن تضرع و ابتهال نخواهد بود                 
بینـد و در آن   ی متقین مانند کسی هستند که آتـش را مـ      [: )1()و النار کمن راوها فهم فیها معذبون      

  .]معذب است
ای و آن ایـن       التفاتی، تعجبم که از کجا یک مطلب را خـوب فهمیـده             طرفه این که با این همه بی      

است که جهالت این حقیر را خوب فهمیده و بـه رشـوه نـاقص نمانـدن نوشـتجات، دل مـرا شـاد          
ـ              با وجود این، باز می    . ای  فرموده ه حقـایق اشـیائ     گویی کشف و شهودی بـرایم نـشده و علمـی ب
  !در این خیال بوده باشید. ام نیافته

  والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
  .184 ـ نهج البالغه، خطبه 1
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  استفتائات فقهی و قضایی
  )قم(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه 

  
  اختالف در میزان مال در جرایم علیه اموال) 1

  :سؤال
مثالً اصل سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در        ( ثابت شود    چنانچه در جرایم علیه اموال، اصل اتهام      

طـور مثـال    ، ولی در میزان مال برده شده بین شاکی و متهم اختالف باشـد، بـه            )امانت اثبات گردد  
شاکی مدعی برداشت یک میلیون تومان به وسیله متهم است و متهم مدعی برداشت پانصد هـزار                 

  )1(ع خصومت چگونه خواهد بود؟ تومان باشد؛ قول کدام یک مقدم است و رف
  : جواب

  :آیت اهللا محمدتقی بهجت
  .قول متهم که منکر زیادتی است مقدم است با یمین مگر مدعی اقامه بینه کند

  
  :آیت اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی

است واال قـول    در فرض سؤال، شخصی که مدعی زیاده است اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته               
  .واهللا العالم.  با قسم پذیرفته استمنکر زیاده
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  :آیت اهللا محمدفاضل لنکرانی
  .در فرض سؤال، قول متهم با قسم قبول است مگر اینکه شاکی بینه اقامه کند بر مبلغ بیشتر

  :آیت اهللا ناصر مکارم شیرازی
  .قول متهم مقدم است مگر اینکه دلیلی بر قول شاکی پیدا شود

  :وی اردبیلیآیت اهللا سیدعبدالکریم موس
نسبت به مازاد بر مقدار مورد قبول طرفین، قول متهم که منکر سرقت مازاد است بـا قـسم مقـدم                     

  .شود مگر آنکه مازاد با دلیل ثابت شود می
  :نوشت پی

  .183گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال 
**  

  رمیزان ارث مادر از دیه قتل فرزند توسط پد) 2
  :سؤال

مرتکب قتل فرزند خود شده اسـت و ورثـه مقتـول            ) احتیاطی در رانندگی    بی(پدری در اثر تصادف     
) پـدر طفـل   (توانـد از قاتـل        مادر مقتول چه میزان از دیه را مـی        . باشند  منحصر به پدر ومادر او می     

  ) 1(مطالبه کند؟ 
  : جواب

  :آیت اهللا سیدعلی سیستانی
  . را باید به مادر بدهداگر پدر مقصر بوده، تمام دیه

  :اهللا صافی گلپایگانی آیت اهللا لطف
  .واهللا العالم. گیرد در فرض سؤال، تمام دیه به مادر تعلق می

  :آیت اهللا محمدفاضل لنکرانی
  .در فرض سؤال مادر تمام دیه را استحقاق دارد

  :آیت اهللا ناصر مکارم شیرازی
شود دو قسمت آن را پـدر و          له دیه سه قسمت می    هرگاه وارث میت فقط پدر ومادر او باشند از جم         

برد ولی اگر میت دو برادر یا چهار خـواهر، یـا یـک بـرادر و دو خـواهر                      یک قسمت آن را مادر می     
مادر شش  ) یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد       (داشته باشد که همه آنها پدر و مادری باشند فقط           

  .رسد برد و بقیه به پدر می یک را می
  :هللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلیآیت ا

  .تواند از قاتل بگیرد مادر تمام دیه را می
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  :آیت اهللا حسین نوری همدانی
  .تواند تمام دیه را از قاتل مطالبه نماید در فرض مسئله، مادر می

  :نوشت پی
  .199گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال 

**  
  شرط ضمن عقد) 3

  :سؤال
ماننـد قـصد، رضـا و اهلیـت طـرفین، معـین بـودن        (آیا رعایت شرایط اساسی صحت معامله    . الف

  در انعقاد و اعتبار شرط الزم است؟...) موضوع مورد معامله، مشروعیت جهت معامله و 
هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صـفت باشـد و معلـوم شـود کـه آن صـفت                       . ب

بـه عبـارتی، ضـمانت اجـرای        . ط به نفع او شده است خیـار فـسخ دارد          موجود نیست،کسی که شر   
  :تخلف از شرط، حق فسخ برای مشروط له است، بفرمایید

اگر وصف مشروط، علت غایی و موضوع اصلی تراضی باشد، آیا فقدان آن سبب بطالن عقد است                 
  یا ایجاد حق فسخ؟

  ماهیت فقهی شرط ضمن عقد چیست؟. ج
   )1(باشد؟  الوفاء می ایز نیز الزمآیا شرط ضمن عقد ج. د

  : جواب
  :آیت اهللا محمدتقی بهجت

  .بلی. الف 
  .دومی است. ب
  .توسعه در مورد التزام متعاقدین است. ج
  . بلی مادام که عقد باقی است. د

  :آیت اهللا سیدعلی سیستانی
ست و  سؤال روشن نیست به هر حال اگر شرایط صحت معامله حاصل نباشد عقد صحیح نیـ               . الف  

  .شرط ضمن آن نیز نافذ نخواهد بود
  .کند حق فسخ را ایجاب می. ب
شود یا قبل از آن گفته مـی شـود وعقـد بـر آن                 شرطی است که در ضمن انشاء عقد، انشاء می        . ج

  .گردد مبتنی می
  .آری. د

  :آیت اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی
  . العالمبلی اعتبار امور مذکوره در شرط نیز الزم است، واهللا. الف
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اگر منظور از علت غایی این است که داعی بر رضایت به بیع، وجود صفت کذایی بـوده اسـت،    . ب
بلی، اگر شرط در ضمن عقد با مقتضای عقـد          . فقدان صفت موجب حق فسخ است نه بطالن عقد        

 شود و این ربطی به مورد سؤال نـدارد، واهللا           منافات داشته باشد فساد شرط موجب بطالن عقد می        
  .العالم

شرط ضمن عقد مفهوم واضحی دارد و آن این است که در متن عقد معامله چیزی شرط شـود                   . ج
مانند اینکه گفته شود من این چیز را به شما فروختم به قیمت مثالً مبلغ یک صد تومان به شـرط                     

  .آنکه فالن کار را برای من انجام دهی، واهللا العالم
  .ء نیست، واهللا العالمالوفا شرط ضمن عقد جایز، الزم. د

  :آیت اهللا ناصر مکارم شیرازی
بایـد  . شرط برای خود شرایطی دارد که قسمتی از شرایط معامله به اضافه امـور دیگـر اسـت                 . الف

  .آنچه را مورد شک و تردید شماست دقیقاً بنویسید تا جواب داده شود
نـه فقـط در     (عرف باشـد    تخلف شرط موجب خیار فسخ است و اگر شرط مقوم معامله در نظر              . ب

  .فقدان آن موجب بطالن معامله است) نظر شخص
  .ماهیت آن همان ماهیت شرط است که یک قرارداد تبعی است. ج
  .جایزالوفاست. د

  :آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
 ای شرطی شود،    الوفاست؛ لکن اگر ضمن معامله      گرچه به نظر اینجانب، شرط ابتدایی نیز الزم       . الف

  .صحت معامله در انعقاد و اعتبار شرط الزم است
چون صفت مذکور و علت غایی تراضی به عنوان مبیع یا ثمن، بر آن عقد واقع نشده، بلکه بـه             . ب

شود، بلکه موجب خیار است در آنجا         عنوان شرط اخذ شده، تخلف از آن موجب بطالن معامله نمی          
  .که معامله شخصی باشد

من عقد روشن است، چنانچه برای تفصیل آن ابهامی هست، بـه کتـب              مفهوم اجمالی شرط ض   . ج
  .اینجانب مراجعه نمایید) المضاربه فقه(فقهی از جمله 

  .الوفاست تا مادامی که عقد باقی است و فسخ نشده، الزم. د
  :آیت اهللا حسین نوری همدانی
، 2زار و یک مسئله، ج      های صحیح، به ه     برای اطالع از شرط   . باشند  در برخی از شرایط همانند می     

  .، مراجعه فرمایید459 سؤال  ،131ص 
  
  :ها نوشت پی

  .5887گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال 
**  

  هایی که هم باطلند و هم مبطل کدامند؟ هایی که باطل هستند و نیز شرط شرط) 4
  : جواب

که در ضمن عقد شـرط کنـد کـه ایـن              باشد، مانند این  شرط عملی که توانایی انجام آن نداشته        . 1
  .کنم به شرط آن که آن را تبدیل به دانه گندم نمایی زراعت گندم را از شما خریداری می

فروشـم بـه شـرط        شرط عملی که شرعاً جایز نباشد، مانند اینکه بگوید این انگور، را به شما می              . 2
  .آن که با آن شراب درست کنی
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ف کتاب و سنت باشد، مثل اینکه در ضمن معامله شرط کند که این چیز را بـه                  شرطی که مخال  . 3
  .فروشم به شرط آنکه از تو به ارث ببرم و حال این که وارث شرعی نباشد شما می

ایـن کتـاب را بـه شـما         : شرطی که با مقتضای عقد منافات داشـته باشـد ماننـد اینکـه بگویـد               . 4
  .فروشم به شرط آنکه مالک نشوی می

 شرطی که مستلزم امر محالی باد، مانند آنکه چیزی بفروشند و با خریدار شرط کند که آن را به                    .5
  .دو نفر در عرض هم بفروشی

آن که پیش از اجرای عقد، طرفین نسبت به موضوعی توافق کنند ولی در ضمن اجرای صـیغه                  . 6
  .عقد به آن اشاره نشود، و عقد مبتنی بر آن منعقد نشود

کنم به شـرط      هدف عقالیی نداشته باشد، مثل اینکه شرط کند با این زن ازدواج می            شرطی که   . 7
.  موجب بطالن عقد نیز خواهد شـد       5 و   2های شماره     از این شروط، شرط   . آنکه سواد نداشته باشد   

  ).459، سؤال 131، ص 2آیت اهللا حسین نوری همدانی، هزار و یک مسئله فقهی، ج (
**  

  بلوغ و رشد) 5
  : سؤال

  آیا بین دو صفت بلوغ و رشد، شرعاً مالزمه وجود دارد؟: لف ا
  تواند اماره رشد قرار گیرد؟ در صورت جدا بودن صفت بلوغ از وصف رشد، آیا سن بلوغ می: ب 
در صورت جدایی رشد از بلوغ و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آیا تنها در امـور مـالی محجـور                      : ج  

   غیرمالی باید شخص رشد خود را اثبات کند؟اثبات رشد الزم است یا در امور
در صورتی که رشد را در امور مالی الزم بندانید، آیا برای تصرف محجور در تمامی اموال خـود                   : د  

باشـد و بـرای       اثبات رشد الزم است یا لزوم آن درخصوص اموالی است که در اختیار دیگـران مـی                
  )1(ست؟تحویل مال به صاحبش، احراز و اثبات رشد الزم ا

  : جواب
  :آیت اهللا محمدتقی بهجت

بین دو صفت بلوغ و رشد مالزمه غالبیّه است که با ثبوت بلوغ اماره غالبیه برای ثبوت و رشد هـم                   
است مگر خالف رشد ثابت شد که سفاهت در امور مالی و غیرمالی نیاز به اثبات دارد ظاهراً و اگر                    

  .شود، واهللا العالم م اموالش محجور میسفاهت در امور مالی ثابت شد از تصرف در تما
  :آیت اهللا میرزا جواد تبریزی

  .بلوغ با رشد مالزمه ندارد: الف 
  .شود رشد به امتحان معلوم می: ب 
  .رشد در تصرف مالی معتبر است: ج 
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رشد در جواز تصرف کلیه اموال سفیه معتبر است چه در اختیارش باشد یا در اختیـار دیگـران و        : د  
کدام نباشد باید با اذن حاکم شرع باشد، واهللا            باید با اذن پدر یا جد پدری باشد و اگر هیچ           تصرف او 

  .العالم
  :آیت اهللا سیدعلی سیستانی

  .خیر: الف 
  .خیر: ب 
  .در تصرفات مالیّه باید رشید باشد: ج 
  .فرقی بین اموال نیست: د 

  :آیت اهللا سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
  .مالزمه نیست: الف 
  .بلوغ اماره رشد نیست: ب 
  .در صورتی که رشد شرط باشد در تمام اموال جاری است و فرقی ندارد: ج 
  
  :نوشت پی
  .5891 ـ گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، سؤال 1
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  تلخیص مقاالت
  

  :اشاره
و پـژوهش و تحقیـق را از        هـا، فرصـت مطالعـه         از آنجایی که کثرت مشغله کاری و تراکم پرونده        

همکاران محترم قضایی سلب نموده است و جداً از مراجعه بـه منـابع و مأخـذ حقـوقی و قـضایی                      
اند؛ و از سوی دیگر، مقاالت و مطالب علمی و تحقیقی کاربردی در سـطح کـشور در                  محروم مانده 

هـل تحقیـق،    ها، بـه قلـم ا       قالب کتاب، نشریات تخصصی و غیرتخصصی و نیز مجالت و روزنامه          
پوشی و غفلـت      آید، که چشم    فضال و دانشمندان عرصه گسترده دانش حقوق به رشته تحریر درمی          

  .ناپذیر علمی و معنوی فردا خواهد بود امروز از آنها موجب خسارات جبران
را بـه  » پیام آموزش«رو، بر آن شدیم تا از این پس، تا آنجا که مقدور باشد، بخشی از نشریه    از این 
لـذا از کلیـه عزیـزان اهـل قلـم،      . گونه مقاالت و مطالـب اختـصاص دهـیم     ای از این    خالصهدرج  

که مقاالت آنهـا در نـشریات چـاپ شـده و              محققین و اندیشمندان محترم تقاضا داریم در صورتی       
باشـد؛ آنهـا را تلخـیص نمـوده و بـه       مفید و ثمربخش برای استفاده قضات و همکاران قضایی می      

قـبالً از همکـاری شـما       . طبوعات معاونت آمـوزش قـوه قـضاییه ارسـال نماینـد           واحد نشریات و م   
  .گرامییان سپاسگزاریم
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  : خالصۀ مقاله
قـوه مقننـه مرجـع رسـیدگی        (بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولـت            

  ) 1) (سیاسی و قوه قضاییه مرجع رسیدگی قضایی
کصد و سـی و هـشتم، بـه اختیـار و صـالحیت مجلـس                قانون اساسی در اصول هشتاد و پنج و ی        

در اصـول یکـصد و هفتـادم و یکـصد و            . شورای اسالمی برای نقض مصوبات دولت تصریح دارد       
بینی شده است، تا زیر نظر قوه قضاییه، صـالح            هفتاد و سوم قانون اساسی، مرجع دیگری نیز پیش        

نگـذار درواقـع، دو را را بـرای نقـض          قانو. به رسیدگی به شکایات مردم علیه مصوبات دولت باشـد         
مصوبات دولت و کنترل قانونی بودن آن در نظر داشته است که اولی سیاسی و از طریق قوه مقننه            

دیـوان  (قـضاییه   گردد و دیگری، قضایی است که از طریق قوه اعمال می) مجلس شورای اسالمی (
 خارج از دستگاه اجرایـی، یعنـی        اعطای صالحیت به دو مرجع قوی     . پذیرد  انجام می ) عدالت اداری 

قوه مقننه و قوه قضاییه، برای نظارت و رسیدگی به مصوبات دولت و صالحیت آن دو برای نقض                  
چون و چرای تصمیمات برخالف قانون و مقررات دولتی، تضمین قابل توجهی است که سیستم           بی

  .بینی کرده است حقوقی ما در این خصوص پیش
 به اختیار، یکی از این دو راه را برای رسیدگی بـه اعتـراض خـود علیـه     تواند در نتیجه، هرکس می 

نفـع،    درواقع، هیچ مانعی وجود ندارد که شخص حقیقی یا هر شخص ذی           . مصوبات دولتی برگزیند  
همزمان هر دو مرجع را برای رسیدگی مخاطب شکایت خود قرار داده یا اینکه در صورت ناامیدی                 

 بدون اینکه یکی بـر دیگـری تفـوق داشـته و بـرای یکـی علیـه                   .از یکی به دیگری متوسل شود     
  .دیگری جایگاه تجدیدنظر یا فرجامی فرض شده باشد

 راجع به نحوه اجرای اصل هشتاد و پـنج و یکـصد و سـی و هـشتم                   1378 و   1368از قانون سال    
ه اجـرای   قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحـو 7نامه اجرایی موضوع تبصره    قانون اساسی و آیین   

شـود کـه شـیوه رسـیدگی          اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی اسـتفاده مـی               
  .ای است سیاسی برای نظارت و نقض مصوبات دولت دو مرحله

، رسـیدگی دیـوان عـدالت       1378مطابق قانون اصالح موادی از قانون دیوان عـدالت اداری سـال             
  :ای است اداری نیز اصوالً دو مرحله

دیوان عدالت اداری اقتـداری     . ود نقاط اشتراک، دو مرجع فوق اختالفاتی هم با یکدیگر دارند          با وج 
دیوان ابزاری قانونی در دسـت      . توان یافت   دارد که مشابه آن را در رسیدگی سیاسی قوه مقننه نمی          

یـف  تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیـین تکل               دارد که براساس آن می    
تواند در صورت احراز عـدم اجـرای تـصمیمات دیـوان توسـط                ضمن اینکه می  . قطعی صادر نماید  

واحدهای دولتی یا استنکاف از اجرای حکم دیوان، متخلف را به مجازات انفصال از خدمات دولتی                
 و  اول اینکه، اصول هشتاد   . سه نکته دیگر را نیز به مطالب فوق باید افزود         . و قانونی محکوم نماید   

اند که برای تعیین حدود اختیارات و نحـوه عملـی مجلـس     پنج و یکصد و سی و هشتم ذکر نکرده       
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کـه اصـل یکـصد و هفتـاد و سـوم تـصریح دارد حـدود                  در حالی نیاز به تدوین قانون عادی است،       
دوم اینکه، اصول هشتاد و پـنج  . کند اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری را قانون تعیین می          

تواننـد    توانند یـا نمـی      یکصد و سی و هشتم حکایت از این ندارند که مردم و یا مراجع دولتی می               و  
کـه اصـول یکـصد و هفتـادم و            شکایت، تظلم و اعتراض خود را به مجلس تقدیم کنند، در حـالی            

منظور خود را رسانده    » مردم«و  » هرکس«یکصد و هفتاد و سوم در این خصوص با کلماتی مانند            
م اینکه، اصل هشتاد و پنج به صراحت تشخیص مغـایرت مـصوبات دولـت بـا اصـول و                    سو. است

احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی را به عهده شـورای نگهبـان گذاشـته اسـت تـا بـه                       
لـذا مجلـس در ایـن مـوارد اجـازه ورود نـدارد، در               . ترتیب مذکور در اصل نود و ششم عمل شـود         

و یکصد وهفتاد و سوم مقید نبوده بلکه تـصریح دارنـد بـه اینکـه                که اصول یکصد و هفتادم        حالی
تواند مصوبات مخالف با قوانین و مقررات اسـالمی یـا خـارج از حـدود اختیـارات قـوه                      هرکس می 

  .مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند
  :پی نوشت

ـ      (فر   ـ دکتر سام سوادکوهی 1 ، ماهنامـه  )شگاهدادیار دادسـرای دیـوان عـالی کـشور و مـدرس دان
  .12 الی 6، صص 1380، سال پنجم، خرداد و تیر 26دادرسی، شماره 

  :خالصه مقاله
گرایـی قـضات و تـأثیر آن در     قانون اساسی( نظام دادرسی مالیاتی   1380تحلیلی بر اصالحیه سال     

  )1) (اصالح مقررات دادرسی اداری
، بـه حکـم مـاده       1380تقیم در سال    های مس   قبل از تصویب قانون اصالح موادی از قانون مالیات        

هـای حـل    ، رأی هیأت عمومی شـورای عـالی مالیـاتی و هیـأت    1366 قانون مالیاتهای سال    258
اخــتالف مالیــاتی و مــأمورین تــشخیص و وصــول و ابــالغ و خــدمات مالیــاتی در مــوارد مــشابه 

 بـه عبـارت دیگـر،    .االتباع و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نبوده اسـت       الزم
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در رأس مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مالیاتی قـرار گرفتـه                 
بود تا ایجاد وحدت رویه نموده و رأی آن در حکم قانون باشد و جز به حکم قانون یا نظـر هیـأت                       

  .عمومی مزبور قابل تغییر و فسخ نباشد
مقایسه با سایر نهادهای دادرسـی خـارج از قـوه قـضاییه از     مطالعه نظام دادرسی مالیاتی کشور در     

های مستقیم و اصالحیه آن، تمامی ارکـان الزم           زیرا قانون مالیات  . اهمیت بیشتری برخوردار است   
گیری یک نظام دادرسی کامل، اعم از مراجع بدوی رسیدگی و مراجع رسیدگی شـکلی                 برای شکل 

ات موضوعه و همچنین نهاد ایجادکننده وحـدت رویـه          برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرر       
بینی شده است و مهمتر این که کنترل دوره تشکیالتی از طریق دادسـتانی انتظـامی، هیـأت                 پیش

با عنایت  . مالیاتی و دادگاه اختصاصی اداری را نیز مورد عنایت خاص قرار داده است            عالی انتظامی   
) 55،  54،  173،  172،  140،  168،  34،  159،  158،  156،  57(به اصول قانون اساسی، خاصه اصول       



 ١٧٢

شود قطع نظر از ضرورت       ای که حاصل می     نتیجه) 139 و   138،  134،  127،  90(و همچنین اصول    
هـر نظـام    فعلی، وجود مراجع دادرسی مستقل مانند نظام دادرسی مالیاتی، ایـن اسـت کـه ایجـاد                  

ست، غیراصولی و بـرخالف نظـام دادرسـی         بینی شده ا    دادرسی غیر از آنچه در قانون اساسی پیش       
  .کالنی است که در میثاق ملی طراحی شده است

حال اگر قائل به سلسله مراتب قواعد و اصل لزوم تبعیت قاعده مادون از قاعده مافوق باشیم ـ که  
شود این است که بـا توجـه بـه اطـالق عبـارت       ای که مطرح می غیر از این پذیرفته نیست ـ نکته 

 در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسـی، قاضـی در مقـام تعـارض قـانون        »دونقوانین م «
ای جز تبعیت از قاعـده        عادی با قانون اساسی چه تکلیفی دارد؟ به قانون اساسی عمل کند یا چاره             

مادون ندارد؟ برخی معتقدند با وجود اصـل هفتـاد و دو قـانون اساسـی، تکلیفـی دارد؟ بـه قـانون              
ای جز تبعیت از قاعده مادون ندارد؟ برخی معتقدند با وجود اصل هفتاد و                ا چاره اساسی عمل کند ی   

این نظر اجماالً صـحیح اسـت؛ لـیکن بـرای     . ماند دو قانون اساسی، تکلیفی برای قضات باقی نمی 
گرا و مطیع قـانون بـرای    های حق  احقاق حقوق افراد وتکلیف سنگینی که به عهده قضات در نظام          

رو، گروهی دیگـر      از این . افراد گذاشته شده است، کافی و وافی به مقصود نیست         حفاظت از حقوق    
از محققین ما اعتقاد دارندکه نظارت و کنترل مـصوبات مجلـس توسـط محـاکم قـضایی و حتـی                     

ای از کـشورهای      ها، همانند آنچه در پاره      وسیله قضات دادگاه    االجرا گذاردن قوانین عادی به      موقوف
. ز جهتی که متضمن حفظ حقوق فردی است بسیار خوب و مستحسن اسـت             شرقی معمول است، ا   

تواننـد    رسد، چنانچه قضات مواجه با تعارض قوانین عادی با قانون اساسی، شوند می              لذا به نظر می   
  .برای اتخاذ تصمیم و اصدار رأی، اجرای قانون اساسی را مقدم بر قانون عادی بدارند

هـای     قـانون مالیـات    258ف و به رغم ممنوعیت ناشی از ماده         دیوان عدالت اداری در مقاطع مختل     
مستقیم سابق، از اختیار حاصل از اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی در جهت رسیدگی بـه                   
شکایات مردم از تصمیمات هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی استفاده نموده و مبادرت به صـدور                

این اعمال اختیار قانونی توسط قضات دیوان عـدالت         . ترأی مقتضی اعم از نقض و ابرام کرده اس        
 قـانون اخیرالتـصویب     119، ماده مزبور اصالح شود و ضمن ماده         1380اداری موجب شد در سال      

االتباع و جز به موجب نظر هیأت عمـومی یـا قـانون قابـل تغییـر                   در موارد مشابه الزم   ... «عبارت  
توان آرای هیأت عمـومی شـورای عـالی            تنها دیگر نمی   بنابراین، نه . حذف گردید » ...نخواهد بود   

ردیف آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری              مالیاتی را در حکم قانون و هم      
  .شناخت، بلکه آن را باید بدون تردید زیرمجموعه دیوان عدالت اداری وتحت نظارت آن دانست

  :نوشت پی
، ماهنامـه  )یار دادسـرای دیـوان عـالی کـشور و مـدرس دانـشگاه      داد(فر   ـ دکتر سام سوادکوهی 1

  .11 الی 3، ص 1381، سال ششم، مرداد و شهریور 33دادرسی، شماره 
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  :مقالهخالصۀ 
  ) 1(صالحیت رسیدگی مرجع قضایی به تبع خواهان، دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی؟

ای از مـوارد وقتـی اجـازه          عمومی، در پـاره   های    مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاه        
ورود دارند که ابتدا موضوع در مراجع شبه قـضایی اداری مطـرح گردیـده و پـس از طـی مراحـل                       

تولد و رشد مراجع شـبه قـضایی در         . قانونی، به صدور رأی قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد          
ولت و توسـعه و گـسترش امـور         های حقوقی مختلف، شاید به لحاظ حجم وسیع فعالیتهای د           نظام

در صورت قبول چنین واقعیتی، اهتمامی که بایـد         . ناپذیر بوده است    تصدی حکومتها، امری اجتناب   
نظـامی کـه بتوانـد      . نمود همانا تالش در جهت سامان بخشیدن به نظـام کـالن دادرسـی اسـت               

سیـستم  . مایـد هـا ایجـاد ن      ای منسجم و متقن در تشکیالت عریض و طویل اقسام دادرسـی             رابطه
هـای حقـوقی جهـان     حقوقی حاکم بر دادرسی اداری کشور ما، چهار وجه متمایز از سـایر سیـستم    

  :این وجوه اختالف عبارتند از. دارد
 ـ به صراحت اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، چـون دیـوان عـدالت اداری زیـر نظـر       1

تـوان    یه خارج اسـت و شـأن آن را نمـی          گردد، لذا از حریم قوه مجر       رئیس قوه قضاییه تأسیس می    
  .اداری حرف دانتس

توان آن را مستفاد قوانین عادی در رأس تمام        ـ دیوان عدالت اداری، مرجعی است قضایی که می        2
  .های شبه قضایی اداری قرار داد مراجع یا دادگاه

های  ای دادگاه ـ دیوان عدالت اداری، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات و تظلمات از آر 3
هــای دادگــستری صــالحیت رســیدگی بــه  شــبه قــضایی اداری نبــوده و در مــواردی نیــز دادگــاه

  .تجدیدنظرخوا هی از آرای مراجع مزبور را دارند
 و 26/1/74 ـ  630 ـ با ایجاد قاعده توسـط دیـوان عـالی کـشور در رأی وحـدت رویـه شـماره         4

، 10/7/1368 ـ  5/63/44 رأی شـماره  همچنین توسـط هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت ادرای در     
در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی خارج شده و            » مردم«خواهان دولتی از شمول عبارت      

تواننـد شـکایات و اعتـراض خـود را از آرای          تنها اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خـصوصی مـی         
و تقاضـای   . رح نمـود  ، در دیـوان عـدالت اداری طـ        )یا واحدهای دولتی  (مراجع اداری شبه قضایی     

. شـوند   ها متغیر می    حاصل چنین دوگانگی این است که به تبع خواهان، صالحیت         . رسیدگی نمایند 
شایسته است قانونگذار تکالیف را در      . رسد  این امر شیوه مناسبی در تشکیالت دادرسی به نظر نمی         

تیازی از حیـث تمرکـز   اگر رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ام     . حق واحدهای دولتی روشن نماید    
تشکیالتی و آشنایی آن با مسائل اداری کشور تلقی نماییم، در این صورت، مهم است که قـانون،                  

  .دولت را از آن منتفع نماید
  :نوشت پی
، نـشریه   )دادیـار دادسـرای دیـوان عـالی کـشور و مـدرس دانـشگاه              (فر    ـ دکتر سام سواد کوهی    1

  .15 الی 10، صص 1379اسفند ، سال چهارم، بهمن و 24دادرسی، شماره 
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  :خالصۀ مقاله
  ) 1(مرجع نهایی حل اختالف در صالحیت دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری؟ 

های حقوقی بزرگ جهانی را از حیث وجود یـا عـدم نظـام دادرسـی اداری در کنـار نظـام                        سیستم
 آلمـان    ایی مانند فرانسه و   در دسته اول، کشوره   : توان به دو دسته تقسیم نمود       دادرسی قضایی می  

که در  ) لو  کامن(بحث از سیستم    . گیرند و در دسته دوم، کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا           قرار می 
آن، نظام دادرسی اداری شکل نگرفته است، برای ما فایده چندانی ندارد؛ زیرا مراجع قضایی کشور                

یدگی در تمـامی دعـاوی   صـالح بـه رسـ   ) Supremacy of law(» تفوق حقـوق «براساس اصل 
البته اگر اصل یکصد و هفتاد و سـوم قـانون           . باشند و مأمورین دولت امتیازی بر دیگران ندارند         می

گردد، سیستم دادرسی ما نیـز حکـم کلـی            اساسی، در مقام تأسیس دیوان عدالت اداری وضع نمی        
رفـت و مواجـه بـا    گ شـکل مـی   ) لو  کامن(اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مشابه سیستم           

» اصـل تفکیـک قـوا     «کشورهای داخل دسـته اول، براسـاس        . شدیم  ها نمی   اختالف در صالحیت  
)separation des pouvoirs (    و ضرورت عدم مداخله مراجع قضایی عادی در امـور مربـوط بـه

در ایـن دسـته از      . دولت، دارای مراجع دادرسی اداری در کنار مراجع دادرسی قـضایی مـی باشـند              
حالت اول در کشور فرانسه قابل فرض است که برای حـل            : های حقوقی، دو حالت وجود دارد       منظا

ها، دادگاهی فوق دیوان عالی کشور و شورای دولتی تأسـیس نمـوده               مشکل اختالف در صالحیت   
  .است

فرانسه دارای اعضایی مرکب از متخبین هـر دو  ) Tribunal de contflit(» دادگاه حل اختالف«
بدین سان، اشراف بر امور دادرسی اداری و دادرسی عادی خواهـد داشـت و   . باشد ور می مرجع مذک 

در این کشور براسـاس     . شود  حالت دوم در کشور آلمان دیده می      . االتباع است   رأی آن قاطع و الزم    
  : »اصل وحدت قوه قضاییه«
)Lunite du pouvior judiciare،s (   هـر  یابـد؛ زیـرا   اختالف در صـالحیت مفهـوم نمـی 

مرجعی از نظام دادرسی قضایی یا نظام دادرسی اداری که ابتدا محل رجوع واقـع شـود، راجـع بـه                     
  .این تصمیم قاطع است. صالحیت خود اتخاذ تصمیم خواهد نمود

، در صـورت حـدوث   4/11/1360 قانون دیوان عـدالت اداری مـصوب     22در کشور ما مطابق ماده      
اری و محاکم دادگستری، حل آن به وسیله دیوان عـالی           اختالف در صالحیت بین دیوان عدالت اد      

 نـشان داد    29/8/1379اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ          . آید  کشور به عمل می   
تواند برخالف نظر شعبه دیوان عـالی کـشور           که در مواردی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می        

ن عدالت اداری با استفاده از اختیـار عـام قـانونی، بـه              دیوا  در واقع، . برای خود تعیین صالحیت کند    
مرجعیت داشتن جهت حل اختالف نهایی در صالحیت میان مراجع عادی قضایی و دیوان عـدالت                

یعنی کافی است دو شعبه از آن، آرای متنـاقض صـادر نماینـد تـا هیـأت                  . اداری دسته یافته است   
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 حتی مواردی که سابقاً در دیوان عـدالت  عمومی دیوان وارد رسیدگی شده و درخصوص صالحیت،     
  .عالی کشور حل اختالف شده است، تعیین تکلیف کند

گیرنـده در تعیـین مرجـع صـالح در            با پذیرش این امر، معضلی که مربوط به تشتت مراجع تصمیم          
  .بنابراین، مناسب است نظام متشت فعلی اصالح و بازنگری گردد. رسیدگی است، حل نخواهد شد

   :نوشت پی
، ماهنامـه   )دادیار دادسـرای دیـوان عـالی کـشور و مـدرس دانـشگاه             (فر    ـ دکتر سام سوادکوهی   1

  .12 الی 8، صص 1380، سال ششم، خرداد و تیر 32دادرسی، شماره 
  

  : خالصۀ مقاله
زمـان تـصویب یـا      (ها توسط دیوان عدالت اداری        ها و بخشنامه    نامه  ها، تصویب   نامه  آثار ابطال آیین  

  )1)(رأی؟زمان صدور 
دیوان عدالت اداری مطابق اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سـوم قـانون اساسـی، و بـه                     

های دولتی که مخالف با قوانین و مقـررات اسـالمی یـا               ها و آیین نامه     نامه  شکایت افراد از تصویب   
ه مقـررات را    گون  خارج از حدوداختیارات قوه مجریه باشد، رسیدگی کرده و در صورت احراز آن، این             

هـا از زمـان صـدور رأی دیـوان            نامـه   ها و تصویب    نامه  که اثار ابطال آیین     در صورتی . کند  ابطال می 
که در صورت عطف بـه ماسـبق شـدن            در حالی . گردد  مترتب گردد، منافع مراجع دولتی رعایت می      

ان در پاسخ به   در این رابطه شورای نگهب    . آثار رأی دیوان، اصوالً حقوق شکات محفوظ خواهد ماند        
قـضات  . ای مجمل داده است     نظریه. 18/2/1380 مورخه   1279/21/80قوه قضاییه در نامه شماره      

از . اند  ها نیز با اتکای به مقررات سابق بر نظریه تفسیری شورای نگهبان، آرای متشتتی داده                دادگاه
عـضل یـاد شـده      توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان و آرای متهافت محاکم، پاسخ قطعی بـه م              

توان استفاده نمود که مقررات دولتی        اما از اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولتها می        . توان داد   نمی
شـوند و در صـورتی کـه     مخالف قوانین در صورت ابطال، از زمان تصویب فاقـد اثـر شـناخته مـی           

  .استخسارتی از بخشنامه خالف قانون به کسی داده شده باشد، مسئولیت آن متوجه دولت 
  :گردد نظریه شورای نگهبان جهت مزیه استحضار همکاران عیناً نقل می

ها، اصل یکصد و هفتادم به خـودی خـود    ها و بخشنامه نامه  ها و تصویب    نامه  نسبت به ابطال آیین   «
اقتضای بیش از ابطال را ندارد؛ لکن چون ابطال موارد خالف شرع، مستند بـه تـشخیص فقهـای                   

باشد، فلذا ابطـال از زمـان         از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می       شورای نگهبان است و     
  ».تصویب آنها خواهد بود

  :نوشت پی
، ماهنامـه   )دادیار دادسـرای دیـوان عـالی کـشور و مـدرس دانـشگاه             (فر    ـ دکتر سام سوادکوهی   1

  .11 الی 8، صص 1381، سال ششم، بهمن و اسفند 36دادرسی، شماره 
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  :خالصۀ مقاله
 قانون اصالح موادی از قانون دیـوان عـدالت اداری           18ی بر طرح الحاق یک تبصره به ماده         تحلیل

)1(  
الحـاق  ، طـرح    19/1/1380بیست و نه تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در تـاریخ              

 قانون اصالح موادی از قـانون دیـوان عـدالت اداری را تقـدیم کمیـسیون                 18یک تبصره به ماده     
نظر از پذیرش یا رد آن، طرح حکایت از ارزیابی مکانیـسم              صرف. وقی مجلس نمودند  قضایی و حق  

نمایندگان به اشکاالت موجود در تشکیالت دیوان عدالت اداری         . دادرسی دیوان عدالت اداری دارد    
اندکـه در قـانون و        شـود تـصریح کـرده و اعـالم نمـوده            که منجر به بروز ایرادات و اشتباهات می       

وان عدالت اداری مکانیسم و روشی کـه امکـان تـدارک تـضررات مـادی یـا معنـوی                    نامه دی   آیین
اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشـی از آرای دیـوان عـدالت اداری کـه بـدواً صـادر شـده و پـس از                         

رو   از ایـن  .  الحاقی قطعیت یافتـه باشـد را بنمایـد، وجـود نـدارد             18تجدیدنظرخواهی موضوع ماده    
 رئیس دیوان عدالت اداری، این امر در هیأت عمومی دیـوان مطـرح            اند به تشخیص    پیشنهاد نموده 

  .گردد و رأی هیأت عمومی ضمن عطف به ماسبق شدن، قطعی باشد
نظر به اینکه طرح مذکور با وجود تأکید بر اشکاالت تـشکیالتی دیـوان، از اتقـان الزم برخـوردار                    

 پیـشنهاد    رسی دیوان عدالت اداری،   نبوده است؛ لذا با فرض وارد بودن برخی اشکاالت در نظام داد           
 قانون اصالح موادی از قـانون دیـوان عـدالت     18جایگزینی متنی برای الحاق یک تبصره به ماده         

در مواردی که بنا به تـشخیص رئـیس دیـوان عـدالت اداری، آرای قطعیـت         «: شود  اداری ارائه می  
ری، متضمن تعـدی از قـانون و    قانون دیوان عدالت ادا11ماده  » 3«و  » 1«یافته موضوع بندهای    

نظم عمومی، اشتباه یا اشکالی که به حقوق اساسی افراد لطمه وارد کند، باشد؛ موضـوع در هیـأت                   
حکم این تبصره   . االجرا خواهد بود    رأی هیأت عمومی قطعی و الزم     . شود  عمومی دیوان مطرح می   

  » .نسبت به احکام پیشین دیوان عدالت اداری نیز جاری است
  :تنوش پی
، ماهنامـه  )دادیار دادسـرای دیـوان عـالی کـشور و مـدرس دانـشگاه      (فر   ـ دکتر سام سوادکوهی 1

  .13 الی 10، صص 1380، سال پنجم، مهر و آبان، 28دادرسی، شماره 



 ١٧٧

  !خود را بیازماییم
  ) 1سؤال 
تحت عنـوان غـصب طـرح    ) ب(، دادخواستی علیه آقای 100مالک پالک ثبتی شماره  ) الف(آقای  
در رابطـه  ) ب(ام و آقـای   اجاره داده) ج(، ملک را به آقای 65دارد که در سال  ماید و اعالم می  ن  می

با طرح دعوای   ) ب(کاری با وی در ادامه اجاره یک ساله، محل مورداجاره را غصب نموده؛ و آقای                
به عنـوان   دارد که ملک مورد نظر        نامه رسمی اعالم می     متقابل مبنی بر الزام مالک به تنظیم اجاره       

نموده اسـت و بـا ارائـه          ، در اجاره وی بوده و همه ساله اجور خود را پرداخت می            61کارگاه از سال    
بـه محکمـه    ) ج(کند و بنا به درخواست خواهان اصـلی، آقـای             رسید مالی، ادعای خود را ثابت می      

 کردیم ولـیکن    قرارداد مشارکت امضا  ) ب(، با آقای    65دارد که در سال       احضار و وی نیز اعالم می     
پس از چند ماه نتوانستیم با یکدیگر همکاری کنیم و قبل از مشارکت، محل مورد نزاع در تـصرف                   

خبـرم و در مـورد محتـوای قـرارداد        بـی بوده و پس از جدا شدن از وضـعیت بعـدی آن             ) ب(آقای  
ری بـا وی    و امـور و ادا    ) ب(دهد که مقرر بود امور فنی با آقای           توضیح می ) ب(مشارکتش با آقای    

  .نیز در آن زمان در این خصوص مذاکره شد) الف(بوده باشد و با آقای ) ج(
  .اکنون شما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، رأی خود را مستدالً صادر نمایید
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  ) 2سؤال 
ـ ) الـف (آقـای   . مشغول به کار هـستند    ) ج(هر دو در مغازه طالفروشی آقای       ) ب(و  ) الف(آقایان   ا ب

ریـز را داخـل کیـسه         طرح نقشه سرقت، در یک فرصت مناسب دو عدد انگشتر و یک سری سینه             
از جـستجو در مغـازه   ) ج(دهـد و آقـای     مغازه انداخته و فقدان آن را به مشتریان نـسبت مـی           زباله  
 در. شـود   در اداره آگاهی دنبال می    ) ج(و مراتب با اعالم شکایت از ناحیه آقای         . گیرد  ای نمی   نتیجه

طبق عادت، کیسه زباله را به بیرون از مغازه به داخل سـطل زبالـه               ) ب(آخر شب همان روز، آقای      
ساعتی پس از تعطیلی مغازه با کمـال خونـسردی بـه سـراغ              ) الف(آقای  . دهد  شهرداری انتقال می  

ل عدم  پرونده در محکمه به دلی    . برد  سطل زباله رفته و کیسه زباله آن روز را برداشته و به خانه می             
را وسوسه کرده و مجـدداً بـا        ) الف(سه ماه بعد، طمع سرقت، آقای       . ماند  شناسایی سارق مفتوح می   

دلیـل توجـه      بـه . گیرد  موضوع مجدداً مورد رسیدگی قرار می     . نماید  همان نقشه اقدام به سرقت می     
طح هـای درون سـ      که مشغول جـداکردن کیـسه       همان شب در حالی   ) الف(اتهام به کارکنان، آقای     

با توجه به اینکه در هر دو بار سـرقت، کیـسه زبالـه توسـط                . شود  زباله شهرداری بوده دستگیر می    
بیـان  ) الـف (را همراه بـا کیفـر آقـای         ) ب(از مغازه خارج شده، مسئولیت احتمالی آقای        ) ب(آقای  
  .دارید

  
  ) 3سؤال 
جعل امـضای وی در ذیـل       به عنوان   ) ب(با ارائه تصویر سندی به محکمه، علیه آقای         ) الف(آقای  

محکمه به دلیل فقدان ادله اثبـاتی و عـدم ارائـه اصـل             . نماید  طرح دعوا می  ) ب(سند توسط آقای    
پـس از   ) الـف (آقـای   . نمایـد   صادر می ) ب(سند جهت استکتاب، حکم به منع پیگرد و برائت آقای           

) ب(آقـای   . کند  مطالبه می ) ب(قطعی شدن حکم، اجرای مفاد همان سند را طی دادخواستی علیه            
دارد که حسب ادعای خواهان، سند مورد         به عنوان خوانده دعوا، به استناد پرونده کیفری اظهار می         

بـه  ) الـف (باشد و خواسته وی متکی بر سند واهی بوده و در مقابـل، علیـه آقـای                    ادعا مجعول می  
های بـاال، در مقـام        دادهاینک با توجه به     . نماید  عنوان استفاده کننده از سند مجعول طرح دعوا می        

  .قاضی پرونده در خصوص دعاوی حقوقی و کیفری به صورت مجزا اتخاذ تصمیم نمایید
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  ) 4سؤال 
دارند که تعـداد قابـل        صاحبان واحد تولیدی عروسک با طرح شکایتی اعالم می        ) ب(و  ) الف(آقای  

ه و مأمورین تجـسس      به سرقت رفت   20/10/80های شب مورخ      توجهی از تولیدات آنها حدود نیمه     
شکات نسبت به معرفی مظنون اظهـار عجـز         . نمایند  از محل بازدید و سرقت را داخلی گزارش می        

در روز تولـد    ) الـف (حدود یک سال بعد، آقای      . شود  کنند و پرونده تا معرفی مظنون بایگانی می         می
را به خود جلـب     کودک یکی از بستگان، در میان کادوهای اهدایی به میزبان، عروسکی توجه وی              

بـا  . باشـد   آورد که عروسک اهدایی از اموال سرقت رفته خودش می           نماید و سپس به خاطر می       می
کنـد کـه یـک     را معرفی و وی در تحقیقات اقرار می) ج(دخالت نیروهای انتظامی، فروشنده، آقای      

میوه و پوشـیدن    در منزل آنها میهمان بوده و وی به بهانه خرید           ) ب(ماه قبل از روز سرقت، آقای       
کـه در کنـار کـت وی آویـزان بـوده برداشـته و               ) ب(کت، کلید کارگاه وی را از جیب کت آقـای           

همزمان با خرید میوه از روی آنها کلید دیگری ساخته و به خانه برگـشته و کلیـدها را مجـدداً بـه                       
  . نمودهاقدام به سرقت) هـ(و ) د(گذاشته و یک ماه بعد با کمک آقای ) ب(داخل جیب آقای 

کننده به این پرونده، رأی خـود را بـه طـور مـستدل بیـان و صـادر                     شما به عنوان قاضی رسیدگی    
  .فرمایید
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  مواعظ عرفانی از بزرگان دین
  مقام، صاحب مکاشفات و کرامات عارف کامل، فقیه عالی: از

  آیت اهللا سیدعلی آقا قاضی تبریزی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ها که از آن  تمام این خرابی ! و الصلوه و السالم علی رسوله و آله؛ حضرت آقا         بعد حمداهللا جل شأنه     

اش، غفلت از اوامـر الهـی         جمله است وسواس و عدم طمأنینه، از غفلت است؛ و غفلت کمتر مرتبه            
و سبب تمام غفلت، غفلت از مرگ اسـت و  . رسید است و مراتب دیگر دارد که به آنها انشاءاهللا نمی    

خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشـید، دائمـاً در                ر دنیا؛ پس اگر می    تخیل ماندن د  
فکر مرگ و استعداد لقاء اهللا تعالی باشید و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعادت دنیـا و آخـرت؛            

و بـه جهـت     ! اگـر عـاقلی   . کنـد   پس فکر و مالحظه نمایید چه چیز شما را از او مانع و مشغول می              
  :ن معنی چند چیز دیگر به سرکار بنویسد بلکه از آنها استعانتی بجوییتسهیل ای

بعد از تصحیح تقلید یا اجتهاد مواظبت تامه به فرایض خمسه و سایر فرایض در احـسن اوقـات؛ و                    
) صلوات اهللا علیهـا (روز خشوع و خضوع بیشتر گردد؛ و تسبیح صدیقه طاهره            سعی کردن که روزبه   
بعـد از نمـاز   ) یس(ندن آیه الکرسی ـ کذلک ـ و سجد شکر و خواندن سوره   بعد از هر نماز؛ و خوا

 مـسبحات در  ]هـای    سـوره [در شبها؛ و مواظبت بر نوافل لیلیه؛ و قرائت     ) واقعه (]سوره[صبح؛ و   
هر شب قبل از خواب و خواندن معوذات در شفع و وتر و استغفار هفتاد مرتبه در آن و ایضاً بعـد از                       

ال اله  : (ن ذکر را بعد از صلوات صبح و مغرب یا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید                صاله عصر؛ و ای   
اال اهللا وحده الشریک له، له الحمد و له الملک و هو علی کل شیء قدیر، أعوذ باهللا مـن همـزات                      

مدتی به این مـداومت نماییـد،       ) .الشیاطین و أعوذ بک ربّی أن یحضرون انّ اهللا هو السمیع العلیم           
  . حالی رخ دهد که طالب استقامت شوید، ان شاء اهللا تعالیبلکه



 ١٨١

  »خود را بیازماییم«پاسخ به سؤاالت 
  شماره قبل

  
  ) 1(سؤال 
بـدین  . نمـاد   با عنوان کالهبرداری اقدام به طرح شـکایت مـی         ) ب(علیه آقای   ) الف(آقای  

  ...شرح که 
  

ـ             : پاسخ ه صـرف تـشخیص     نظر به اینکه طرق رسیدگی به ادعای جعلیت سـند منحـصر ب
کارشناسی نیست، هرگاه دادگاه کیفری جز با اخذ نظر کارشناس و منوط شدن آن بـه ارائـه اصـل       

  تواند با اخطار به متهم با ذکر اینکه عدم ارائه اصل سند  سند نتواند اظهارنظر قضایی نماید، می



 ١٨٢

 ارائه اصـل  المقدور متهم را به قرینه بر پذیرش ادعای شاکی و مفید علم قضایی است حتی        
وادار نماید؛ زیرا اعالم ایراد به اعتبار امر مختومه داشتن دعوای حقوقی وقتی قابل اعتناست که در                 
مرحله رسیدگی حقوق هم ادعای جعل شده و به این توجه شده باشد وگرنـه بـا عنایـت بـه عـدم          

  . اعالم جعل در مرحله حقوقی برای مطرح شدن این دعوا در مرحله کیفری منعی نیست
  ) 2(سؤال 
که به شغل سمساری مشغول بوده      ) ب(یک دستگاه تلویزیون را در مغازه آقای        ) الف(آقای  

  ...سپارد و  برای فروش به امانت می
  : پاسخ

طور   ربودن مال دیگری به   : ( قانون مجازات اسالمی، سرعت عبارت است از       197طبق ماده   
ر غیاب صاحب سمـساری از مغـازه خـارج کـرده            تلویزیون متعلق به خود را د     ) الف(، آقای   )پنهانی

است، این عمل از مصادیق سرقت نیست و با فرض اینکه صاحب مغازه برای مدتی که تلویزیـون                  
باش و    کند، موضوع یک امر حقوقی بوده و فاقد جنبه جزایی می            اش بوده وجهی طلب می      در مغازه 

  .دشو به علت عدم احراز وقوع بزه، قرار منع پیگرد صادر می
  ) 3(سؤال 

  ... در یک دعوای کیفری، متهم پرونده جهت امحای آثار جرم، با استخام یک نفر وکیل 
در صورتی که متهم پرونده و وکیل او ضـمن دفـاع از اتهـام، جرمـی را بـه شـاکی                      : پاسخ

 698نسبت داده باشند و نتوانند جرم یا جرایم انتسابی را ثابت کنند، کیفری محسوب و طبق مـاده   
  .شوند نون مجازات اسالمی محکوم میقا

  )4(سؤال 
در یکی از بیمارستانها، بیماری را پس از انجام معالجـات بـه دلیـل عـدم تـسویه حـساب                     

  ...نمایند و  ترخیص نمی
  :پاسخ

در فرض سؤال، چنانچه پزشک معالج بیمار، دستور تـرخیص بیمـار را صـادر کـرده باشـد،                   
ینه بیمارستان مانند موردی است که کسی از دیگری         مرخص نکردن وی به علت عدم پرداخت هز       

نماید و طلبکار بدون طی تشریفات قانونی، شخـصاً           طلب دارد و بدهکار از پرداخت بدی امتناع می        
نظر از اینکه اصـوالً معالجـه بیمـاران     صرف. نماید تا طلب خود را وصول نماد        بدهکار را توقیف می   

سیله سالمت مردم به خطر بیفتد، در مانحن فیه نیز، موضـوع            نباید با مادیات گره بخورد و بدین و       
بر همین منوال است و مدیر بیمارستان که به علت عدم پرداخت بدهی بیمار، او را ترخیص نکرده                  

  . قانون مجازات است583مرتکب توقیف غیرقانونی شده و موضوع از مصادیق ماده 



 ١٨٣

  اولین وزیر عدلیه پس از مشروطه
  

   مشیر السلطنهمیرزا احمدخان
در دوران کـودکی و نوجـوانی تحـصیالت         ) مـشیر الـسلطنه   (میرزا احمد خان منشی باشی      

 قمـری کـه میـرزا صـادق قـائم مقـام نـوری             1270متعارف زمان را به خوبی فراگرفت و در سال          
  که در آن زمان لقبش مستوفی ) مدیرالدوله(پیشکار آذربایجان شد، میرزا محمودخان مازندرانی 
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را نیز بـا    ) میرزا احمد . (دار شد   م بود، به همراه قائم مقام به تبریز آمد و مشاغلی را عهده            نظا
 قمری که عزیزخان مکری، سردار کل، به پیشکاری بـه همـراه میـرزا               1275خود آورده و در سال      

 معزالدوله به آذربایجان فرستاده شد، میرزا محمودخان برادر را در دستگاه سردار کـل وارد خـدمت                
 قمـری پیـشکار     1287او شد و بعد هـم کـه عزیزخـان در سـال              ) رئیس دفتر (کرده، منشی باشی    

میرزااحمد بـاز هـم ماننـد سـابق         . مظفرالدین میرزا، ولیعهد نه ساله گردید، با او به آذربایجان رفت          
 قمری به تهران احـضار و       1284منشی باشی او بود تا اینکه عزیزخان مکری، سردار کل، در سال             

خـان    الدوله که پس از رضـاقلی       میرزا رضا صدیق  .  سمت وزارت جنگ و فرمانده قوا منصوب شد        به
میرزا محمودخان و میـرزا احمـد بـه واسـطه           . هدایت اله باشی، مظفرالدین میرزا شد، در تبریز بود        

همشهری بودن، با او ارتباط و خـصومت زیـاد داشـتند و بـه وسـیله صـدیق الدولـه میـرزا احمـد                         
باشی تا اینکه در اواسط       ی ولیعهد شد و سالها این سمت را داشت و معروف بود به منشی             باش  منشی
الدوله نوری بـه وزارت و پیـشکاری مظفرالـدین میـرزا       قمری به جای میرزا رضا صدق1297سال  

منصوب و به آذربایجان فرستاده شد؛ ولی پیشکاری او در آنجا زیاد طول نکـشیده بـود کـه فتنـه                     
خان مشیرالدوله سپهساالر اعظم      شاه، حاج میرزا حسین   .  در آذربایجان غربی روی داد     شیخ عبیداهللا 

. را که منصوب و به حکومت قزوین تعیین و فرستاده شده بود به جای او به آذربایجان روانه نمـود                   
هوش و ذکاوت و ارتباطات میرزا احمدخان خصوصاً ازدواج وی با دختر بیـوه میـرزا عبـاس خـان                    

، در دوران   1300وله موجب گردید که او مراحل ترقی را به سرعت طـی نمایـد و در سـال                   الد  قوام
 حاکم گـیالن شـد کـه        1301حکومت ناصرالدین شاه لقب مشیرالسلطنه به او داده شد و در سال             

 نیز از جانب کامران میرزا نایب السلطنه نیـز والـی            1313 و   1310بنابر اسناد تاریخی، وی در سال       
مشیرالـسلطنه از رجـال مـؤثر دوره سـلطنت ناصـرالدین شـاه و از درباریـان مقـرب                    . گیالن شـد  

خـان  ...  قمری در کابینه میرزا نـصرا      1324مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه بود، تا اینکه در سال           
  .مشیرالدوله که در حقیقت اولین دولت پس از مشروطه بود به عنوان اولین وزیر عدلیه انتخاب شد
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دانـست    ان مشیرالسلطنه علیرم اینکه مشیرالدوله را الیق رئیس الوزرایی نمـی          میرزا احمدخ 
  .به مدت هفت ماه وده روز درکابینه مشیرالدوله وزیر عدلیه بود

دردوران دوم وزیرالـوزرایی او  . وزیر شـد    مشیرالسلطنه دو بار نیز وزیر کشور و دو بار نخست         
 و در حقیقت از اصول عمـده قـانون اساسـی             اصل 105بود که متمم قانون اساسی که مشتمل بر         

طور که قول داده بود، ایـن قـانون را بـدون تغییـر         شاه هم همان    بود به تصویب رسید و محمدعلی     
مشیرالـسلطنه مـردی باسـواد و ادیـب     . گرچه این اقدام به آتش نارضایتی خاتمه نداد   . توجیح نمود 

 و تقوا و مراعات مبـانی مـذهبی معـروف           نوشت به زهد    خط نسخ و شکسته را بسیار نیکو می       . بود
چـون و چـرا قبـول         عقایـد و فتـاوای او را بـی        . نوری بـود  ... از مریدان سرسپرده شیخ فضل ا     . بود
مشروطه را به آن صورت که متجلی       . مخالفت وی با مشروطه برمبنای عقاید مذهبش بود       . کرد  می

  .کرد ی خود تلقی میدانست و مخالفت با آن را وظیفه شرع شده بود خالف شرع می
ای در خیابان مولوی نزدیک دروازه گمرک بنیان نهـاد و             در زمان حیاتش، مسجد و مدرسه     

قسمتی از دارایی خود را     . مسجد و مدرسه مزبور هنوز پابرجاست     . موقوفاتی برای آن اختصاص داد    
 دختـر بیـوه میـرزا       سالی با   در میان . به ازدواج جوانان مجرد قبیله نخاوله مقیم مدینه اختصاص داد         

همسر وی از شـوهر قبلـی خـود         . عباس خان قوام الدوله ازدواج کرد، ولی از او صاحب فرزند نشد           
مهدی تحت حضانت ناپـدری خـود   . خان معتمد السلطنه فرزندی به نام مهدی داشت     میرزا ابراهیم 

الـسلطنه، در      قـوام  الدوله و   از تحصیالت عالی زمان برخوردار شد و مانند برادران صلبی خود، وقوق           
  پس از فتح تهران توسط مجاهدین . ادبیات تبحر پیدا کرد و جزو خوشنویسان زمان بود
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خواه و خلع محمدعلی شاه از سـلطنت، تمـام رجـال و مقامـات دوره یـک سـاله                      مشروطه
مشیرالـسلطنه  . ها رفتند و در آنجا تحصن نمودنـد         استبداد صغیر برای حفظ جان خود به سفارتخانه       

سرانجام با پرداخت مبلغی در حدود شـصت هـزار          . یز به سفارت عثمانی رفت و مدتی در آنجا بود         ن
 قمری پس از التیماتوم روسیه به ایران و تعطیل شدن مجلس            1329در سال   . تومان، تأمین گرفت  

شورای ملی، میرزا احمدخان مشیرالسلطنه در خیابان شاپور مورد سوء قص قـرار گرفـت و سـخت                  
  . در این تیراندازی برادرزاده وی نیز به قتل رسید. دمجروح ش

مشیرالسلطنه مدتی در بستر بیماری بود تا جراحاتش التیام پیدا کـرد و بقیـه عمـر خـود را                    
  . ، هجری شمسی در تهران در گذشت1297ظاهراً به عبادت سپری ساخت تا اینکه در سال 

  
  

  : منابع
  .  تا انقالب اسالمی نخست وزیران ایران از انقالب مشروطه-1
   تألیف دکتر باقر عاقلی -2
  . ، تألیف محمدعلی بامداد1 رجال ایران، جلد -3
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  1381مروری بر تجربیات آموزشی دادگستری استان لرستان در سال 
  

  )معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان لرستان(جواد طهماسبی 
  

های سراسـر کـشور بـا         ت در دادگستری  با توجه به اینکه معاونین محترم آموزش و تحقیقا        
هـای    ها مختلف، و ارتقای سطح کیفی آموزش کارکنان، اعم از اداری و قضایی تـالش                اتخاذ شیوه 

تواند به عنوان ارتقای انتقال تجربیات برای دیگر همکـاران در             اند و این اقدامات می      فراوانی داشته 
ماره بخـشی از نـشریه ر بـه انعکـاس نتـایج             لذا از این ش   . اقصا نقاط کشور مفید و ثمربخش باشد      

هـای   ها و تخفیفات اموزشی و نیز تجربیات گوناگون معاونین آموزش و تحقیقات دادگستری         تالش
  . ایم سراسر کشور اختصاصی داده

هـای کـل    در همین جا الزم است از کلیه معاونین محترم آموزش و تحقیقـات دادگـستری     
ای از تجربیات آموزش دادگستری محل خـدمت خـود       یه چکیده کشور تقاضا نماییم تا نسبت به ته      

  . جهت درج در نشریه پیام آموزش اقدام و برای ما ارسال دارند
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های آموزشی    های غیرحضوری با توزیع بسته       نفر از قضات در آموزش     90 شرکت تعداد    -1
  . بین آنان
بـا حـضور    ) رسـی بررسی راهکارهای علمی جلـوگیری از اطالـه داد        ( برگزاری همایش    -2

  . ها قضات سراسر استان به منظور بررسی ایردات و نواقص موجود در پرونده
 سـاعت در    48رایانه و اینترنت به مـدت       ) دوره آموزش ضمن خدمت   ( برگزاری آموزش    -3

  . مرکز آموزش مدیریت دولتی استان برای قضات داوطلب سطح استان
بـرای قـضات و     ) رج از سـاعات اداری    دو روز در هفتـه و خـا       ( آموزش زبـان انگلیـسی       -4

  . کارکنان اداری
  .  برگزاری کالس آموزش خوشنوسی دو روز در هفته و خارج از ساعات اداری-5
 بـرای   28/7/1381های عمومی و انقالب مصوب         آموزش قانون اصالح تشکیل دادگاه     -6

  : اند در سه بخش  وارد دستگاه قضایی شده1373پرسنل قضایی که پس از سال 
هـای هفتگـی قـضات در سـطح کلیـه              بحث و بررسی قانون مورد نظـر در نشـست          -الف

  . های قضایی استان حوزه
ریزی جهت اعزام قضات محاکم تجدیدنظر استان به واحـدهای قـضایی تابعـه                 برنامه -ب

  . پاسخ به شبهات مورد نظر در قانون فوق. برای رفع ابهامات و ایردات
همایش یک روزه با حضور کلیه قضات جهت بررسی قـانون           ریزی برای تشکیل       برنامه -ج

  . فوق
 نفر از پرسنل جدیداالستخدام جهت طـی دوره آمـوزش تـوجیهی بـه               90 معرفی تعداد    -7

  . مرکز آموزش مدیریت دولتی استان
  .  ساعت120های استان به مدت   نفر از تقریرنویسان دادگستری45 آموزش تعداد -8
 سـاعت   120ره آموزش شغلی مأمورین ابالغ و اجـرا بـه مـدت              برگزار دوره آموزش دو    -9

  .  نفر از کارکنان مشمول توسط معاونت آموزش دادگستری استان22برای تعداد 
 نفر از مدیران دفـاتر و کارشـناس امـور قـضایی و مـسئولین امـور                  80 آموزش تعداد    -10

  . محجورین توسط معاونت آموزش دادگستری استان
هـای ضـابط و دیگـر         ها و سـایر یگـان       کلیه فرماندهان پاسگاه  (عام   آموزش ضابطین    -11

  .  ساعت با  اجرای آزمون و صدور گواهینامه پایان دوره15به مدت ) داران و افسران درجه
مقام دادگـستری و معـاون آمـوزش ایـن             برگزاری میزگرد با حضور رئیس کل و قائم        -12

  .  و شوراهای حل اختالف از طریق صدا و سیمادادگستری جهت آشنایی مردم با تشکیالت دادسرا
و در نشریه محلی بامداد لرسـتان       ) امنیت خانواده ( انتشار هشت شماره سلسله مقاالت       -13

  . به قلم معاون آموزش
 شروع به انتشار یک سلسله مقاالت پیرامون دادسراها و شـوراهای حـل اخـتالف در                 -14

  . نشریه مذکور به قلم انتشارالیه
مـسابقه حـدیث و برگـزاری زیـارت عاشـورا در ایـام            . کیل جلسات آموزش قـرآن     تش -15

  . مختلف
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 نفر از کارآموزان قضایی جهت سپری نمودن کـارآموزی عملـی بـه              67 معرفی تعداد    -16
  .ها شعب مختلف دادگاه

 تشکیل پرونده آموزشی برای کلیه کارکنان قضایی و اداری تشکیالت قـضات سـطح               -17
  .استان

ل جلسه پرسش و پاسخ پیرامـون احیـای دادسـراها و تـشکیل شـوراهای حـل             تشکی -18
اختالف با حضور قضات و کارکنان اداری و دانشجویان و اساتید دانـشگاه در محـل دانـشگاه آزاد                   

آباد با شرکت رئیس کل دادگستری اسـتان، قـائم مقـام رئـیس کـل و معـاون آمـوزش                       واحد خرم 
  .دادگستری استان

شی از محاکم عمومی و انقالب توسط هیأت بزارسـی مرکـب از رئـیس     ـ بازرسی آموز 19
کل دادگستری استان، معاونین و قضات محاکم تجدیدنظر استان و همچنین بازرسـی آموزشـی از                

  .های تجدیدنظر توسط هیأت اعزامی از دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری شعب دادگاه
های قضایی سطح استان بـا   تگی در حوزه جلسه نشست قضایی هف40 ـ تشکیل حدود  20

  .حضور کلیه قضات
  . ـ برگزاری دوره آموزش رایانه و اینترنت برای کارکنان اداری21
  . ـ برگزاری دوره آموزش خوشنویسی با خودکار برای کارکنان اداری22
ریزی  ریزی آموزش و تحقیقات جهت برنامه  جلسه کمیسیون برنامه15 ـ تشکیل حدود  23

  .ص مسائل آموزشیدرخصو
  : ـ تکثیر جزوات مورد نیاز در سه مرحله24

الف ـ جزوات تعلیق مجازات، آیین نگارش آرای قضایی، آیین رسـیدگی دادسـرا، عنـاوین     
  ). برگ15730(ها، عناوین مجرمانه، مجموعه نظرات مشورتی برای قضات  بخشنامه

  ). برگ68500(قریرنویسان های شغلی متصدیان ابالغ و اجرا و ت ب ـ جزوات درسی دوره
  ). برگ56000حدود (های شغلی مدیران دفاتر  ج ـ جزوات درسی دوره

شدگان وکالـت و مـشاوره حقـوقی موضـوع مـاده        نفر از پذیرفته16 ـ کارآموزی عملی  25
  . قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران187

ـ   ـ ساماندهی عریـضه  26 سان از طریـق ایجـاد جایگـاه مناسـبی بـا سـایبان در داخـل        نوی
نویـسان پـس از موفقیـت در آزمـون و سـپری               و انتخاب عریـضه   دادگستری مرکز استان لرستان     

های الزم و احراز صالحیت که با نظارت معاونـت آمـوزش دادگـستری در شـرایط                   نمودن آموزش 
  .نماید مناسب خدمات کتابت را ارائه می

 همایش مشترک مسئولین قضایی و انتظامی سراسر استان لرسـتان در هـر    ـ برگزاری 27
  .فصل جهت ایجاد هماهنگی و تعامل مشترک بین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری
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