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  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  

  سرمقاله
را منـشاء  »  ما یـسطرون « ها و ها و پیدایش تمدن را وسیله بیداری اندیشه   » قلم« به نام آنکه  

بنـدد،   آنچه از نوک قلم بر سینه سپید کاغذ نقش مـی . ها قرار داد  هدای و تکامل همه جانبه انسان     
گـردد کـه محاسـبه        آالیش باشد، از چنان اعتباری برخوردار مـی         اگر برخواسته از نهادی پاک و بی      

قلـم بـه خـصوص در    ر همه کس محاسبه ارزش آن بر همه کس مقدور نیست رسالت  ارزش آن ب  
هـا انـسان      جامعه کنونی ما خطیر و حساس و مسئولیت قلم به دست نیز که با سرنوشـت میلیـون                 

های خود، نسبت بـه برخـی از          علم حقوق ویژگی  . باشد  آمیز و حائز اهمیت می      ارتباط دارد، مخاطره  
گی و وسعت بسیاری زیادی برخوردار است و قوه قضاییه از بـین قـوای               های علمی از گسترد     رشته
 عدالت، امنیت و سعادت جامعه نقشی موثر و برجسته و محوری به عهـده دارد و                 تأمینگانه در     سه

 امنیت و برقراری نظـم عمـومی، قابـل    تأمینو ابزارهای آن در به همین دلیل، نقش نظام حقوقی    
اهمیت و جایگاه حقوق در جامعه عموماً و دستگاه قضایی کـشور            . ستمقایسه با نهادهای دیگر نی    

خصوصاً بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا کسانی که به نحوی با حق و تکلیف اعـضای جامعـه سـر و                     
ن، تـسلط   رأیکار دارند در واقع، عمالً با نظم عمومی و امنیت حقوقی اجتماع درگیـر هـستند، بنـاب                 

ر مباحث و مبـانی حقـوقی، رابطـه مـستقیم بـا نظـم و عـدالت                  علمی حقوقدانان به ویژه قضات ب     
اجتماعی دارد و اگر موضوعات و مسائل اجتماعی وجود نداشته باشد، انتظار از دست رفـتن حقـوق    

تاکید شریعت مقدس اسالم بر     . عدالتی در جامعه دور از واقعیت نخواهد بود         فردی و اجتماعی و بی    
) ع(  همـین هـدف و تـذکر شـهید عـدالت علـی             تأمیناستای  اهمیت قضا و جایگاه قاضی نیز در ر       

  :اینکهخطاب به شریح قاضی مبنی بر 
؛ دلیل اهمیت جایگاه    »قد جلست مجلساً ال یجلسه الّا نبی او وصی نبّیٍ او شقی           ! یا شریح «

  . قضا و تقدیس مقام قاضی در حکومت اسالمی است
ای، مقام قضا جایگـاه و   هیچ شبهه یو ب. سرلوحه منشور جاودان اسالم، تزکیه و تعلیم است  

  . منصه ظهور این دو
همان گونه که تزکیه و تعلیم، فرمانی الهی و عصاره تالش و کوشش همه انبیـاء و اولیـاء                   

سازی است، قضاوت نیز جایگاهی خدایی، منصبی نبوی و عزتی علوی             در راستای مسئولیت انسان   
بهـای تزکیـه و        اولیاء با آراسـتگی بـه دو گـوهر گـران           ن، تکیه بر مسند واالی انبیاء و      رأیاستغ بناب 

  . یگاه خدایی استاینجاتعلیم، در حقیقت پاس داشتن 
گیـری و     آموزش رکن رکین هر تعالی و کمالی است و ضرورت آموختن و تعلـم در جهـت                

های تکاملی، اصلی انکارناپذیر است و این مهم، در رابطه با قـضاوت             رشد و بالندگی تمامی حرکت    
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نشاط بوستان سرسبز عدالت، یعنـی دو عنـصر         . یابد  تر می   تر و حیاتی     عدالت نقشی عمیق   رأی اج و
گمـان از سرچـشمه آمـوختن، سـیراب           بـی » دانش قضایی و تخلق به اخالق الهـی       « ناپذیر  تفکیک

 عـدالت اسـالمی کـه       های آرمـانی     رسیدن به قله   رأیو همین امر خطیر موجب شد که ب       . شود  می
ـ           نام قضا و قضاوت سرشته     مظهر آن را با     فراگیـری اصـولی و      رأیاند، در ایجـاد بـسترهای الزم ب

هـای از     جلوه» پیام آموزش « ای بنماییم که با نام      اند علمی اقدام به انتشار نشریه       تقویت اندوخته 
تعیین فرهنگ مکتوب را تحقق بحشیده باشیم و راه ناهموار آموزش را بر عزیزان قـضاوت پیـشه                  

  . سازیمسهل و هموار
کـه حاصـل کـار بخـشی از مجموعـه           » پیام آمـوزش  « اکنون اولین پیش شماره نشریه    

باشـد، پـیش      آموزش و تحقیقات و نتیجه تالش اعضای محترم هیات تحریریه نشریه می           معاونت  
  . روی شماست

  
  :اهداف نشریه

قــوه قــضاییه بــر حــسب اقتــضای وظیفــه و مــسئولیت خطیــر خــود، از وجــود قــضات و  
منـد    هـای علـوم قـضایی بهـره         ی علمی برجسته و کارشناسان مجرب در تمامی رشته        ها  شخصیت

های گرانقدر این فرهختگان امر قضا، عمومـاً در محـاکم صـرف               است؛ لیکن توان علمی و تجربه     
گردد و چه بسا کارهای مطالعاتی و پژوهشی انجام شده که در امر آموزش نیز بسیار مورد نیـاز                     می

نسجام و تجمیع به صورت متمرکز و مکتوب، شاید هرگز مورد اسـتفاده قـرار               به علت عدم ا   . است
ها و اطالعات گرانقیمت فراوانی نزد همکاران قضایی و اداری ما که عمـری را در    تجربه. گیرد  نمی

های علمی ارزشمند، به سایر همکـاران و          اند، وجود دارد؛ لیکن این تجربه       این دستگاه سپری کرده   
هـا و     رسد در مسیر انتقال این تجربه       به نظر می  . شود  دستگاه قضایی انتقال داده نمی    خانواده جدید   

تواند نقش کلیـدی      می» پیام آموزش « استفاده و سیراب شدن تشنگان حقیقت،        رأیاطالعات ب 
ای در  ترین نحو ایفا نماید و چنینی است که ضـرورت انتـشار چنـین نـشریه           آن حلقه را به شایسته    

شده اسـت، تـا بتوانـد وظیفـه           طبوعات حقوقی و قضایی کشور همیشه احساس می       جمع خانواده م  
قضاییه و دستیاری قضات و        کاربردی خود را در راهبرد اهداف آموزش قوه        -پرنمودن خالء آموزش  

های صرف نظـری      حقوقدانان این قوه که مجال آموختن و مطالعات کالسیک و پرداختن به بحث            
باشـد کـه    میهایی  های و انتفال دانش اشد و نیز هدف آن تبادل اندیشهرا ندارند، فرصتی فرخنده ب 
های کاربردی و عملی       بیشتر در مقوله     نظری و تئوریک باشد،    رأیهای آ   قبل از آنکه عرصه چالش    

های خود آنان را به عنوان موانع در          ها در رسیدگی    مباحث حقوقی، قضایی و فقهی که شعب دادگاه       
هـا و     خواهد بـود و لـذا بررسـی مـسائل و مـشکالت قـضایی و ارائـه نظرگـاه                    یابند،  برابر خود می  

باشد،   می» پیام آموزش « های حاصل از تالش و زحمت همکاران قضایی، از جمله اهداف            تجربه
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که صرفاً جنبه تحقیقی و تحلیلی از مسائل عنوان شده را داشته و با رسالت آموزش انتشار خواهـد                   
 و  - به ویـژه در حـضور علـوم حقـوق و فقیـه             -می و اطالعات قضایی   گردآوری نظریات عل  . یافت

  . پرداش و نشر آن جهت استفاده عموم همکاران، از دیگر اهداف ماست
 زاویـه نگـاه      های قضایی ارائه شده،     این نشریه در نظر دارد در کنکاش و تحلیل و پژوهش          

 بنگـرد و مـشکالت موجـود را      مخاطبین خود به مسائل   خود را وسعت بخشیده و مستقیماً از منظر         
رویت و راهکار حل آنها را ارائه نماید و سئواالت گوناگون علمی و قضایی را کـه در حـوزه کـاری              

با توجه به اینکه در حـوزه معاونـت آمـوزش و            . اد و در معرض نقد و بررسی بگذارد       شما مطرح نمی  
ده و تمهیداتی نیـز فـراهم       های گوناگون حقوقی تشکیل گردی      های علمی در رشته     تحقیقات، گروه 

رود که    از این رو، انتظار می    : آمده که از نظریات نخبگان قضایی و قضاتو برجسته نیز استفاده شود           
و بررسـی و    » پیـام آمـوزش   «  از طریـق    طرح مسائل و مشکالت از سوی مدیران و قضات محترم،         

طلـوبی را در بـر داشـته    های علمی معاونت آموزش و تحقیقـات، نتـایج م       اعالم نظر از سوی گروه    
بـرداری عمـوم      های مشورتی اعالم شده، مورد بهـره        باشد، که ای بسا سؤاالت مطرح شده و پاسخ        

  . همکاران قرار گیرد
ای به میـان      در اینجا ضرورت دارد که به برخی دیگر از اهداف نشریه، به طور اجمال اشاره              

  :آید
ی و تحقیقات قوه قـضائیه از طریـق       های معاونت آموزش     برنامه رأی تسهیل در جهت اج    -1
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را در این راه پر فراز و نشیب یـاری          دانم از تمامی کسانی که ما         در پایان برخورد فرض می    
نمودند و از هیچ تالش دریغ نکردند، به ویژه معاون محترم آموزش و تحقیقات قـوه قـضاییه کـه                    

مند ساختند و همچنین، هیـأت محتـرم تحریریـه،            ای خود بهره  ه  همواره ما را از ارشاد و راهنمایی      
هـای قـضایی تـشکر و قـدردانی           همکارانمان در واحد نشریه و اداره کل دفتر تحقیقات و پژوهش          

طوالنی در پیش اسـت     راهی  نمایم و متذکر شوم که تا رسیدن به آنچه که اکنون در اندیشه آنیم،               
خواهد پوشید، مگـر بـه بـذل عنایـات خداونـد متعـال و               و این مهم جامه تحقق بر اندام خویش ن        

و همچنین به مدد همـدلی و همکـاری همـه           ) فرجه  اهللا  عجل( عصر  توجیهات و الطاف حضرت ولی    
عزیزانی که رشد و واالیی علمی صاحب منصبان قضایی را زیبنـده جلـوه تعـالی دسـتگاه عـدالت                   

  . دانند می
  و من اهللا التوفیق و علیه التکالن

  
  یرسردب

*******************  
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  رایانهحقوق و 
  های قضایی دفتر تحقیقات و پژوهش

  
   همکاران گرامیبا سالم خدمت

سپاس و ستایش خداوند متعال را که این توفیق را عنایـت فرمـود تـا بتـوانیم بـه عنـوان                      
مجموعـه دفتـر تحقیقـات و       . در خدمت شما بزرگـواران باشـیم      عضوی کوچک از خانواده آموزش      

های قضایی افتخار دارد که از این پس از دریچه این نشریه با شما و در کنار شما به طرح                      شپژوه
، اینعبارتی است کـه مـا بـه آن          »وقت طالست «.  بپردازد رایانهمباحثی در زمینه علوم و مربوط به        

یه زندگی  بهاترین سرما   ن، از آنجایی که شما خوانندگان ارجمند، دقایقی از گران         رأیبناب. ایمان داریم 
نماید تا خود را هر چه بیشتر مکلف بـه   نمایید، ما را وادار می   خود را صرف مطالعه این صفحات می      

  . های علمی شما نماییم  بخشی از نیازمندیتأمین
کوشیم تا قلم خود را آنچنان به کـار گیـریم    ؛ به استناد این آیه مکرمه می     »سوگند به قلم  «

بر مبنای  » ای به من بیاموزد، مرا بنده خویش نموده         ر کس کلمه  ه«. تا الیق این فضل الهی باشد     
  . این حدیث شریف، همواره نیازمند رهنمودها و نظرات مخاطبان گرامی هستیم؛ پس با ما باشید

  
  :مقدمه

عنوان مطالبی است که در نشریه پیام آموزش مطرح گردیـده تـا از ایـن                » رایانهحقوق و   «
شـناخت فوایـد و     «و  » رایانـه چگـونگی بـه کـارگیری       «  زمینـه  طریق، خدمتی هر چند مختصر در     

ن پـیش از طـرح مـسئله، ذکـر          رأیبناب. ارائه گردد »  و حوزه حقوق   رایانهگیری از     های بهره   ضرورت
  :رسد به نظر مینکات ذیل ضروری 

  :در طرح ای موضوعات فرض بر این است که
 امکانات اتصال به اینترنـت       شخصی و  رایانه قضات محترم و نیز همکاران اداری به یک          -

ها را بیش از پیش لمس کرده و در           رایانهدسترسی دارند  یا با ذکر مطالب بعدی ضروت استفاده از            
  . آیند صدد تهیه آن بر می

ن در نظـر    رأی استفاده نمایند، بنـاب    رایانه نخستین بار از     رأیخی از عزیزان قصد دارند ب      بر -
  .  و اینترنت آغاز کنیم98دا در حوزه دورس مقدماتی، ویندوز  را از ابترایانهداریم تا آموزش 
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افزارهـای مربـوط در امـور          و نرم  رایانهبرداری از      با ذکر مصادیق عینی در چگونگی بهره       -
  . گردند های مختلف استفاده از آن آشنا می قضایی، مخاطبین محترم با جنبه

 برقرار نمـوده و بـا ذکـر نکـات و            حین مباحث آموزشی، با ما تماس      همکاران ارجمند در     -
نمایند تا با طـرح هـر سـر           مشکالت خود زمینه یک تعامل پایدار و سازنده را با مدرسان فراهم می            

  . فصل، مسائل و مشکالت موجود از تمام ابعاد پاسخ داده شود
های حقوقی اینترنتی به زبان       ، ضمن معرفی سایت   رایانه با توجه به اینکه درحین آموزش        -

های خارجی نیز معرفی گردند؛ برخی همکاران محترم بـا            های حقوقی به زبان     رسی، برخی سایت  فا
 نیازهـای  تأمینهای انگلیسی، فرانسه یا آلمانی توانای دارند تا از این منابع در جهت         سلط به زبان  ت

  . برداری نمایند حقوقی خود بهره
گردد، کار آموزان قضایی نیز       می همه قضات ارائه     رأی در عین حالی که مباحث مربوط، ب       -

  . توانند از مطالب مربوط به آموزش قضات از راه دور استفاده نمایند می
 آشنا هستند، بـا ایـن وجـود در          رایانه در برخی از همکاران از قبل با چگونگی استافده از            -

ی ایـن  در این زمینه مواجه شوند، خرسند خواهیم شد که پاسـخگو         صورتی که با هر گونه مشکلی       
  . عزیزان باشیم

  
   در حوزه حقوقرایانههای به کارگیری  فواید و ضرورت

کـه  » انقالب صنعتی «. سابقه بوده است    آوری در دهه گذشته در تاریخ بی        های فن   پیشرفت
کـه در دهـه اخیـر       » انقالب اطالعات « تاریکی محض نجات داده بود، اکنون در مواجه با         دنیا را از  

این انقالب اطالعات در همین مدت کوتاه تمام ابعاد زنـدگی مـا را              . بازد  روی داده است، رنگ می    
 108بـیش از    ) 1387مـرداد مـاه     ( 1999در اگوست   . خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر قرار داده است       

در . کردند  اینترنت استفاده می  در سایر نقاط دنیا هم      . کردند  میلیون آمریکایی از اینترنت استفاده می     
ای مشابه این رواج یافته است و ما روز به روز بیـشتر تحـت                 ط دنیا هم انیترنت با گسترده     سایر نقا 

  . گیریم تاثیر این پدیده قرار می
گرچه سـرعت   .  تحول چشمگیری یافته است     حقوق و علم قضا هم به تبع همین تغییرات،        

ما وقوع آن غیر قابـل       ا  های قضایی جهان کمتر از سایر ابعاد اجتماع است،          این تحوالت در سیستم   
  :گوید حقوق دانشگاه میشیگان در این مورد چنین مییکی از اساتید . اجتناب و حتمی است
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تـوانیم از آن      آوری را بگیریم و حتی نمی       توانیم با جنگیدن جلوی پیشرفت این فن        ما نمی «
ثیر نگرفتـه باشـد،   آوری تـا   فرار هیچ جایی را نخواهیم یافت که از این فن   رأی چرا که ب    فرار کنیم، 

  »  چیست؟رأیپس تعلل و اتالف وقت ب
طور که    پس همان . در واقع، حقوق زاییده تحوالت اجتماعی است و باید با آن همگام باشد            

دهـد   نحوه زندگی و ارتباط ما تییر کرده است، نحوه حل مشکالتی که در روابط بین مـا روی مـی               
  .است» رایانه« آوری باید تغییر کند محور استفاده از این فن

ـ     حل  در همه امور راه   های شخصی     رایانه  حـل مـسئله هـستند، بـه شـرط           رأیهای خوبی ب
  . را بشناسیم» مسئله« آنکه

های هوشـمند در حقـوق در         امروزه استفاده از سیستم   . حقوق هم همین طور است    در مورد   
  :شود ریزی می چند محور عمده برنامه

گیـری از     بـا بهـره   :  آموزش و ارائه مشاوره حقوقی     رأیهای هوشمند ب     استفاده از برنامه   -1
که این طرح در داخـل      ( افزاری در جهت آموزش از راه دور حوزه حقوق          و نرم افزاری    امکانات سخت 

توانید در داخل کـشور،       ، حتی شما می   )کشور، با تولیت قوه قضاییه در آنیده نزدیک اجرا خواهد شد          
هـای شـرکت    رج از کشور، از پیشت میز اتاقتـان در کـالس  با ثبت نام در یک دانشکده مجازی خا    
  . نمایید و مدارج علمی باالتر را طی کنید

ط بسیار پیچیـده    رأیهای هوشمند به عنوان عوامل و ابزاری که در ش            استفاده از سیستم   -2
ای کـه انـواع       های به گونـه     از طریق ایجاد پایگاه داده    : گیری و داوری کمک کند      علمی به تصمیم  

های بایگـانی الکترونیکـی یـا         بتوان از آنها به دست آورد و تشکیل سامانه         های اطالعاتی را    روندهپ
  . توانند تحوالت چشمگیری را امری پدید آورند های قضایی بدون کاغذ، که می سامانه

افزارهای هوشمند در مواری که نیروهای ماهر و کارشناس به هر             ها و نرم     کاربرد برنامه  -3
  :نباشند دسترس دلیل در

ایـن منطـق   . باشـد  مد نظر مـی » منطق داوری«یا » استدالل حقوقی« در این مورد، مسئله  
.  یک سری مبانی فلسفی و ریاضی است که باید در جریان طراحی برنامه مد نظر قرار گیرند               رأیدا

  . های هوشمند حقوقی جدید تمامی این مالحظات رعایت شده است خوشبختانه در سامانه
توانند در امـاکنی دور از        آوری اطالعات، قاضی، وکیل و هیات منصفه می         به کمک فن   -4

آورنـد از   ای مشترک استفاده کرده و مدارکی را که به دسـت مـی   هم، از اطالعات موجود در شبکه 
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طریق شبکه در اختیار یکدیگر قرار دهند و با تشکیل یک دادگاه مجازی مراحلی از دادرسی را بـه                   
  . ضوری انجام دهندصورت غیرح

تر انجام    تر و کارآمدتر و علمی      آوری اطالعات، دقیق     کشف و ثبت جرم با استفاده از فن        -5
تواند نقشه جنایی حوزه عملکرد خود را به همـان سـادگی کـه                آوری، پلیس می    با این فن  . شود  می

داشت، در دسـترس    سادگی که نقشه ترافیکی شهر را در اختیار         نقشه ترافیکی شهر را در به همان        
  . وقوع جرم را از قبل پیشگویی کند های خاص حق  داده داشته باشد و با استفاده از تجزیه و تحلیل

تری بدهد و بـا       آوری اطالعات، نظرات قاطع     تواند با استفاده از فن       پزشکی قانونی را می    -6
  . ارتباط دادن اطالعات به سطح باالتری از داوری برسد

هـا هـم راه یافتـه اسـت و در جهـت سـاماندهی،                 عات حتـی بـه زنـدان      آوری اطال    فن -7
  . رود بندی، آموزش، تربیت و پیشگیری از جرم بعد از آزادی به کار می طبقه

های بـه کـار        آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان با روش       رأیبا توجه به مطالب عنوان شده، ب      
ص محورهـای ذکـر شـده خـواهیم          حوزه حقوق، مفصالً به طـرح مبـاحثی در خـصو           رایانهگیری  
  . پرداخت

  
  آوری اطالعات در قوه قضاییه کشور فن

، لزوم همراهـی متقابـل      آوری اطالعات در جهان     های توسعه سریع فن     ها و ویژگی    ضرورت
اهمیت ایـن موضـوع آن   . نماید های مختلف کشور را با این جریان عظیم جهان بدیهی می           دستگاه

ای را تایید و به       رایانهرسانی    های اطالع   های کلی شبکه    الب، سیاست چنان بوده که رهبر معظمِ انق     
  :ی ابالغ شدرأیهای اج ترتیب ذیل به دستگاه

  
  ای رایانهرسانی  ای اطالع های کلی شبکه سیاست

و اعمـال تـدابیر و      ای    رایانـه رسـانی     و تقویـت نظـام ملـی اطـالع          ایجاد، سـازماندهی   -1
از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتمـاعی و جلـوگیری از           های الزم به منظور صیانت        نظارت
  . های اطالع رسانی ها و پیامدهای منفی شبکه جنبه

 سطوح و انواع مختلف خدمات و       تأمینرسانی ملی و       توسعه کمی و کیفی شبکه اطالع      -2
  . صالح ملیها و م  کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویترأیامکانات این شبکه ب
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رسانی جهانی صرفاً از طریـق نهادهـا و موسـسات             های اطالع    ایجاد دسترسی به شبکه    -3
  . مجاز

های دولتی و غیردولتـی       های جهانی و حمایت از بخش        حضور فعال و اثرگذار در شبکه      -4
در زمینه تولید و عرضه اطالعات و خدمات ضروری و مفید با تاکید بر تـرویج فرهنـگ و اندیـشه                     

  . سالمیا
رسـانی بـه      هـای اطـالع      ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه           -5

  . م سازمان یافته الکترونیکیرأیویژه در جهت مقابله کارآمد با ج
آوری اطالعات در     نگری در خصوص آثار تحوالت فن       آوری اطالعات و آینده      توسعه فن  -6

تحقیقات و تربیت نیـروی انـسانی متخـصص در ایـن            سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و         
  . زمینه

هـای    المللـی و ایجـاد اتحادیـه        ها و مقررات بـین       دستیابی به میثاق   رأی اقدام مناسب ب   -7
رسانی با سایر کشورها به ویـژه کـشورهای اسـالمی، بـه منظـور ایجـاد تـوازن در عرصـه                        اطالع
  .  فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانیالمللی و حفظ و صیانت از هویت و رسانی بین اطالع

 ارتبـاط مـستقیم بـا       7،  6،  5های فوق بـه خـصوص بنـدهای           تقریباً تمام بندهای سیاست   
  . موضوع بحث ما دارد

هـای    آوری اطالعات باید به منظور افزایش سرعت، دقت و کـاهش هزینـه در فعالیـت                 فن
در دستگاه قضایی به لحاظ تـراکم       . ار رود وری آنها ک    ها و در نتیجه باال بردن بهره        مختلف سازمان 

خـورد    هایی به چشم مـی      ها و خالء    چالش) طلبد  که صرف دقت زیادی را می     ( های و نوع کار     پرونده
بندی، پـردازش و بـازآوری اطالعـات     آوری در گردآوری، طبقه     های این فن    که با استفاده از قابلیت    

  . قابل جبران است
  

  طالعات قضاآوری ا های کاربرد فن زمینه
هـا، شـعبات قـضایی و       ها شامل اطالعات مربـوط بـه احکـام، زنـدان             ایجاد پایگاه داده   -1

هـای پژوهـشی جهـت         تحقیقات انجام شده و طرح      های در حال بررسی،     اطالعات پرسنلی، پرونده  
ط عفـو و    رأیدسترس آسان و سریع مراجع قضایی به این اطالعات در مـواردی چـون تطبیـق شـ                 
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ـ ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمـدت اج          ات، برنامه تخفیف مجاز  ی، تنظـیم و سـازماندهی      رأی
  ......... .نیروی انسانی، کنترل مراحل رسیدگی به پروندهای قضایی و کشف علل اطاله رسیدگی و

تلـف، کارشناسـان    بـین شـعبات مخ    (  تسهیل ارتباطـات داخـل بخـشی و بـین بخـشی            -2
المللـی و تـشخیص        اسناد و پزشکی قانونی و پلیس بـین        تخصصی، مراکز تخصصی نظیر سازمان    

هـای    و تسریع امر دادرسی و صدور گواهینامه      ) هویت، دادستانی و مراکز نظامی و وزارت اطالعات       
  . های نظارتی قضایی و استعالمات و ارتقای کیفی سیستم

فاده ای جهـت اسـت      رسانی و مشاوره قضایی به صورت چنـد رسـانه            ایجاد سامانه اطالع   -3
های دستگاه قـضایی، ارائـه رهنمـود      افزایش آگاهی عمومی از مسائل حقوقی و قابلیت   رأیمردم ب 

هـای حقـوقی و       نامه   کسانی که مشکالت قضایی دارند و استعالمات و آشنایی با مواد و آیین             رأیب
  . های قضایی الگوریتم
ـ        ایجاد سامانه  -4 م بـا تهیـه   رأی جـ و پیـشگیری از  کـشف جـرم   رأیهایی با کیفیت بـاال ب

دار به جای اثـر انگـشت، بازسـازی     های محلی جرم، استفاده از بارکدهای ژنتیکی افراد سابقه      نقشه
های وقوع جرم و تسهیل محاسبات و احتماالت و پیشگویی وقـوع جـرم، قابلیـت                  ای صحنه   رایانه

ن، تـصویر، نتیجـه     های حاصله از بقایای به جای مانده محل حادثه اعم از مت             ثبت و نگهداری داده   
  . آزمایشات و نیز مرتبط کردن شبکه پلیس با یک یا چند مرکز هماهنگ کننده اصلی

های قضایی و ارتباط بـین         کاربرد تکنولوژی اطالعات در بهبود و ارتقای سطح آموزش         -5
هـا در زمینـه       هـا و ویـدئو کنفـرانس        مراکز آموزشی در داخل و خارج کشور، و انجام تله کنفـرانس           

هـای   المللی مجازی در زمینه حقوق جهت کاهش هزینه، وقت و ارتباط دایمی با دادگاه           ئل بین مسا
ن در مجـامع    رأیالمللی جهت استیالی حقوق ملی و پر رنگ کردن نقش کارشناسان حقوقی ای              بین
  . المللی بین

  
  های موجود موانع چالش

 و بــه ویــژه در آوری اطالعــات امنیــت در فــنموضــوع :  امنیــت و حفاظــت اطالعــات-1
خوشـبختانه بـا    . دار اسـت    مهـم و اولویـت    کاربردهای قضایی و اطالعاتی امنیتی آن از موضوعات         

. افزاری امکان همه گونه مانوری در این زمینـه مقـدور اسـت      افزاری و نرم    تمهیدات مختلف سخت  
زان قابلیـت   بنـدی کـرد و میـ        توان از نظر سطح امنیت و محرمانه بـودن، طبقـه            ها را می    کلیه داده 
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مرکـز  . های اخطار نفـوذ را نـصف نمـود          دسترسی افراد و مراکز مرتبط را مشخص نمود و سیستم         
هـا داشـته باشـد و خطاهـای           ای از مراجعـات بـه پایگـاه داده          تواند همواره سابقه    کنترل کننده می  

  . احتمالی را پیگیری کند
  
یک حداقل امکانات و تجهیزات با      آوری نیاز به      استفاده از این فن   :  تجهیزات و امکانات   -2

البته هر سازمانی بـا توجـه بـه تـوان           . مشخصات فنی خاص دارد که باید از قبل فراهم شده باشد          
آوری اطالعات در آن سـازمان را مـشخص           تواند میزان گسترش و توسعه فن       مالی و فنی خود می    

 تجهیزات مورد نیـاز در  تأمین رسد در هر صورت به نظر می. کند و به همان میزان از آن بهره ببرد     
جـویی کـه در       گیرد زیاد نباشد و با توجه به صـرفه          هایی که در حال حاضر صورت می        مقابل هزینه 

ضمن اینکه واقعاً از امکانـات موجـود هـم    . شود، مقرون به صرفه باشد  مراحل مختلف دادرسی می   
های قضایی با مراکـز       کردن مجتمع یسد مرتبط     در اولین گام به نظر می     . شود  ای نمی   استفاده بهینه 

رسانی و مشاوره     ها و نظام اطالع     تخصصی و با دیوان عالی کشور و پیاده کردن سامانه پایگاه داده           
  . قضیی امری مسیر و مقدور باشد

  
آوری اطالعات     پیاده کردن الگوهای کاربردی فن     رأیشکی نیست که ب   :  نیروی انسانی  -3

آموزش دیده در زمینه تـشکیل و نگهـداری، رفـع عیـوب احتمـالی و               نیاز به نیروی انسانی زبده و       
های و نظارت بر عملکرد وجود دارد؛ اما این تنها بخش کوچکی از نیورهای انسانی              بندی داده   طبقه
بخش عمده نیروهای مـرتبط بـا ایـن         . آوری اطالعات است    اندرکار یک سامانه مبتنی بر فن       دست
آوری نیاز به تخصص باالیی نخواهنـد         های این فن    توجه به قابلیت  آوری، کاربران هستند که با        فن

البتـه یـک حرکـت      . های کوتاه مدت به سطح  مهارت مورد نیاز خواهند رسـید             داشت و با آموزش   
در بـین اقـشار     آوری اطالعات     مندی از فن     و بهره  رایانهج کردن کاربرد    رأیفرهنگی ملی در جهت     

 نفر ایرانی فقط یک نفر از       1100 اساس برخی گزارشات، از هر       بر. مختلف جامعه باید صورت گیرد    
کند که این رقم حتی نسبت به کشورهای آسیایی و منطقـه خاورمیانـه بـسیار                  اینترنت استفاده می  

 تداخل با روند معمول و جاری از جمله مشکالت وارد کردن یک              ها،  مقاومت دستگاه . تر است   پایین
آوری جدید را ابتـدا از         معموالً فن    جبران این مشکل،   رأیب. ط است آوری جدید در دستگاه مربو      فن

کنند که مراجعـات عمـومی کمتـری داشـته            تر و محدودتر آغاز می      تر، کارشناسی   مجموعه مستقل 
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باشند و اشکاالت احتمالی سامانه جدید موجب نارضـایتی و تـداخل شـدید در رونـد معمـول کـل                     
  . مجموعه نگردد

  ......ادامه دارد
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  نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران
  

  زاده احمد کریم
  )عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضاوت(

رساند که به دلیل اهمیت رعایت مـوازین    به اطالع کلیه همکاران محترم قضایی می      : اشاره
نظـارت  «  سلسله مقـاالتی تحـت عنـوان        ها،  ی صحیح قوانین در رسیدگی به پرونده      رأیقضایی و اج  

خواهد رسید، کـه صـرفاً بـه منظـور ارائـه      به طور مستمر به چاپ      » ی در نظام قضایی ایران    انتظام
باشد، تا شما عزیزان با اشراف کامل بـر           های الزم به در زمینه قوانین و مقرارت انتظامی می           آگاهی

هـای    خود اطمینان حاصل نمودهف و بـا اتخـاذ شـیوه       رأیآنها بتواند نسبت به صحت و سالمت آ       
  . تر در منسد قضاوت انجام وظیفه نمایید های قضایی، با خاطری آسوده و عالمانه در رسیدگیدقیق 

  
  ت اولمسق

 اولین بار در تاریخ عدلیه ایران به منظور نظارت بر عملکرد            رأیپس از انقالل مشروطیت ب    
 1290) تیرمـاه (  سـرطان  26 اصول تـشکیالت عدلیـه مـصوب         قانون) 108( قضات، به موجب ماده   

  .های انتظامی مقرر گردید سی، مجازاتشم
ـ    ): 180( ماده  حکـام و صـاحب منـصبات عدلیـه و در صـورت      رأیتنبیهات و سیاسات که ب

  :محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقر است، از قرار ذیل است
  توبیخ و شماتت کتبی بدون درج در ورقه خدمت : اوالً
  رج در ورقه خدمت توبیخ و شماست توبیخ کتبی با د: ثانیاً
  کسر گذاشتن از مقرری ماهیانه الی یک ثلث در مدت از یک الی شش ماه: رابعاً

  تر  تنزل از شغلی به شغلی پایین: خامساً
  سادساً انفصال موقتی 

  . انفصال از شغل و خدمت عدلیه: سابعاً
ورد شد مـ    های مذکور در مجلسی عالی اداری که در وزارت دادگستری تشکیل می             مجازات
  . گرفت حکم قرار می

های مقرر    قانون استخدام کشوری، مجازات   ) 38(  به موجب ماده   1301) آذرماه(  قوس 22در  
  :های زیر جایگزین گردید منسوخ و مجازات) به شرح فوق (1290در سال 

  :های اداری به قرار ذیل است  مجازات-)38( ماده
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 کـسر   -3کتبـی بـا درج در ورقـه،          تـوبیخ    -2 اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت،         -1
 انفـصال   -6 تنزل مقام یک درجه یا زیادتر،        -5 انفصال موقت از سه ماه تا یک سال،          -4مقرری،  

  .  انفصال دائم از خدمات قضایی-7مدخله،  دائم از وزارتخانه ذی
اصالحی قانون تکمیلی اسـتخدام قـضات مـصوب تیرمـاه           ) 4( این ماده نیز به موجب ماده     

های انتظامی مقرر تصویب گردید که این ماده نیز به موجـب مـاده یـک      سوخ و مجازات  ، من 1308
 1317های انتظامی مقرر در سـال         ، اصالح و مجازات   11/10/1317قانون استخدام قضات مصوب     

  :باشد گردد که به شرح ذیل می تاکنون اجرا می
  :یر است مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار ز-اصالحی) 4( ماده

 -3 توبیخ کتبی بـا درج در بـرگ خـدمت،            -2 اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت،         -1
 انفصال موقت از سه ماه تا یک سـال،          -4کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه،             

 انفصال دائـم از خـدمت       -7 انفصال دائم از خدمت قضایی،       -6 تنزل پایه یک درجه یا زیادتر،        -5
  .  انفصال دائم از خدمات دولتی-8دادگستری، وزارت 

 رسیدگی به تقـصیرات قـضات،   رأی، قانون محکمه انتظامی تصویب شد و ب       1304در سال   
اداره امور قضایی تشکیل گردید و پس از بررسـی شـکایت انتظـامی چنانچـه آن را قابـل تعقیـب                

نتظـامی را تـشکیل مـی داد    رساند و وزیر، محکمه ا    داد به اطالع وزیر دادگستری می       تشخیص می 
  . شد و ترکیب خاص حسب مورد تشکیل میکه به شکل 

، قانون استخدام قضاوت تصویب شـد و تـشکیل محکمـه            28/12/1306 در تاریخ    اینکهتا  
  . عالی انتظامی قضاوت مقرر گردید

 رسیدگی به تقـصیرات اداری قـضاوت و صـاحب          رأیب«: دارد  این قانون مقرر می   ) 21( ماده
محکمـه عـالی    (....)   تصویب ترفیـع آنهـا     رأی تصویب و همچنین ب    رأیپارکه و همچنین ب   منصاب  

رسیدگی به تخلفات انتظامی در این محکمه با      » .شود  انتظامی تشکیل می  مستقلی به اسم محکمه     
  . شد کیفر خواست دادستان کل کشور انجام می

ویت محکمـه انتظـامی را     ممکن است بـدواً عـض     «: داشت  این قانون نیز مقرر می    ) 23( ماده
قبول نکرد ولی پس از قبول، خروج از محکمه انتظامی فقط به واسطه رسیدن به سـن تقاعـد یـا                     

بـه عـالوه امتنـاع از قبـول عـضویت محکمـه       . استعفاء از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بـود     
ـ         رأیانتظامی وقتی جائز است که واجدین ش       محکمـه   تـشکیل    رأیط فوق بیش از عده باشند کـه ب

  . »انتظامی الزم است
، قانون راجع به محاکمه انتظامی تصویب گردید که ماده یک آن مقـرر       1370در بهمن ماه    

انـد در محکمـه       مستخدمین عدلیه که از شغل اداری بـه شـغل قـضایی منتقـل شـده                « :داشت  می
اری باشـند و  انتظامی محاکمه خواهند شد، هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شـغل اد           
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انتقال یافته در صورتی که تقصیر مربوط بـه  همچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری       
  » .زمان متصدی آنها به شغل قضایی باشد

، ماده واحده قانون صالحیت محکمه انتظامی تصویب گردیـد و علـت             1309در آبان سال    
های انتظامی اغلب اوقات این دادگـاه         وندهتصویب آن قلّت کار این دادگاه بود و به علت کمبود پر           

انتظامی عدلیه به محاکمات    در مواقعی که محکمه عالی      «: بیکار بودند؛ لذا ماده واحده مقرر داشت      
در این موقع محکمه مزبـوره بـه        . باشند، به دعاوی تمیز رسیدکی خواهد کرد        انتظامی مشغول نمی  

  ».انونی راجع به رسیدگی تمیزی رفتار خواهد کردمنزله شعبه دیوان تمیز بوده و مطابق مقرارت ق
هـا و بـاالخره تـشکیل     پس از تحوالت متعدد در نحوه رسـیدگی انتظـامی در طـول سـال      

قانون متمم سـازمان دادگـستری و اصـالح قـسمتی از الیحـه              ) 2(  انتظامی قضات، ماده   رأیدادس
دادگـاه  «:  مقرر داشـت   ،17/6/1335قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات مصوب         

عـالی انتظــامتی قــضات مکلــف اســت بــه درخواسـت دادســتان انتظــامی یــا بــه تقاضــای وزیــر   
به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقام که باشـند           )..... فعالً رئیس قوه قضاییه   ( دادگستری

  .  مقتضی صادره نمایدرأیرسیدگی نموده و 
 دادگاه عالی انتظامی قـضات در هیـات عـالی    رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای  : تبصره

شـودف عمومیـت صـالحیت دادگـاه عـالی        همان طور که مالحظـه مـی      » .آید  کشور به عملی می   
انتظامی قضاوت شامل رسیدگی ب تخلفات اعضای دادگاه مزبور نبوده و به موجب تبصره مذکور،               

 بـر   1369یگـر در سـا      اسـتثنای د  . این امر در صالحیت هیات عمومی دیوان عـالی کـشور اسـت            
نامه دادسرا و دادگاه ویـژه روحانیـت،      آیین) 17( به موجب ماده  . صالحیت عام این دادگاه اضافه شد     

انـد    تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکـب شـده                  
  . رار خواهد گرفتزیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی ق

گـذاری    های قانون   تعداد اعضای قضات انتظامی نیز دستخوش تغییرات مکرر در طول دوره          
، تعداد اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات تثبیـت گردیـد کـه هـم               1339شده و باالخره در سال      

  . باشد اکنون نیز به همین نحو می
یح قانونی مربوط به اصول تـشکیالت       الیحه قانون راجع به اصالح بعضی مواد لوا       ) 2( ماده

  :دارد  مقرر می21/2/1339دادگستری مصوب 
گـردد و    دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی تشکیل شده می  -2ماده  «

  ».البدل خواهد بود که به جای عضو غایب و معذور انجام وظیفه نماید  یک عضو علیرأیدا
، به کلیه تخلفات قضات در هر مقامی کـه باشـند            1356سا  دادگاه عالی انتظامی قضات تا      

نمود و     انتظامی قضاوت رسیدگی می    رأیابتدائاٌ یا با اعالم وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادس          
ای از قوانین دادگستری، اختیار رسیدگی ابتدایی         قانون اصالح پاره  ) 26( در این سال به موجب ماده     
  . یداز دادگاه انتظامی سلب گرد



 ١٨

فعالً رئیس قـوه    (  دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعالم وزیر دادگستری         -26ماده  «
 مقتـضی   رأیو یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قـضایی رسـیدگی و               ) قضاییه

  ».نماید صادر می
  ....... ادامه دارد

  
  :ها نوشت پی

 چهار صـفحه و کمـی    رأی و سفید رنگ دا    ای است مقوایی     ورقه یا فیش محرمانه ورقه     -1
ها که همزمان با وصول شروع به کار قاضی و صدور ابالغ ریالی در                تر از جلد مقوایی پرونده      بزرگ

شود و صفحه اول آن مشتمل بـر مشخـصات سـجلی و مـشاغل و                  اداره کل کار گزینی تنظم می     
حقوق، تقدیرها، تنبیهات   های بدون     های قاضی و ترفیعات وی و صفحه دوم شامل مرخصی           سمت

ها و وضعیت پایان خـدمت و صـفحه سـوم و چهـارم محـل                  های انتظامی، ماموریات    و محکومیت 
  . باشد انعکاس خدمتی قاضی می

  .صاحب منصبات پارکه عبارتند از قضاوت دادسرا-2



 ١٩

  رأینقش نگارش در انشای 
  

  محمدرضا خسروی 
  )  دیوان عالی کشوررأیدادیار دادس(

  
نویسی و پاکیزه پردازی از دایره توجـه          ش و درست  رأییم که نوشتن و نگارش و وی      اگر بگوی 

ن فارسـی دری فراتـر از       Ĥنکهارگ بگویم که توجه به کی     . ام  مردم رخت بر بسته است، گزافه نگفته      
گذار گرفته تا     بینم، از قانون    ام؛ چرا که امروز می      تعارف و تشریفات نرفته است، به خطا سخن نگفته        

ها و حتی فرهنگـستان زبـان و          ن عریض و طویل صدا و سیما و تا حوزه بزرگ نشر و رسانه             سازما
 هر کدام از ایـن ادعاهـا      رأیفارسی نیست و من ب      فارسی، هیچ یک را اعتنایی به سالمت زبان         ادب

 طرح این ادعاها و دفـاع از آن وجـود نـدارد،             رأیدالیل بسیاری در اختیار دارم؛ اما اکنون مجالی ب        
ها می توانم به بازگویی این نکته بپردازیم که بگذاریـد هـیچ کـس مواظـب و مراقـب سـخن و              تن

 نگاه به سامان از هـم پاشـیده زبـان فارسـی             رأینوشته و نگارشنباشد و بگذارید هیچ کس ما را ب         
اما الزم است در حوزه کار خودمان تا آنجا که توانایی داریم تالش کنیم، چرا که از قاضـی                   . نشنود

و در نوشتن قرار مرتکب خطای نگارشی شود و من حتی بر این              رأیرود که در انشای       تظار  نمی  ان
هـای قاضـی را در        تواند کل کوشش     و قار می   رأیباور که وجود حتی یک لغزش نگارشی در متن          

ام از یـک شـعبه دادگـاه          به عنوان مثال، حکمی را دیده     . رسیدن به فرجام دادرسی مخدوش نماید     
موضـوع  (  که در آن بری معافیت متهم از تحمیل بقیـه کیفـر            66و تهران با تاریخ آذر ماه       کیفری د 

به رباعی شاعر معروف، باباطاهر عریان استناد       ) ای از قوانین دادگستری      قانون اصالح پاره   25ماده  
از  و بگـذریم » الـخ .... ای ره در خرابـات   تو که نـابرده -ای علم سماوات تو که ناخوانده« :شده است 

توان حقانیت یک تصمیم قضایی را به شعر متکـی سـاخت یـا نـه؟ بحـث اصـلی در                        آیا می  اینکه
 ربـاعی   رباعی نیست چرا که در علم عروضی،      ایناست که آنچه را قاضی رباعی خوانده است، اصالً          

شعری چهار مصراعی است که مصراع چهارم آن با مصاریع اول و دوم و گـاه مـصراع سـوم هـم                      
 و اختصاصاً در بحر هزج اخراب مثمن آمده باشد؛ یعنـی، وزن ربـاعی در قالـب وزن ال                    قافیه باشد 

خـوب، اگـر قاضـی فـرق بـین          . حول و ال قوه اال باهللا جای گیرد، اگر نه آن را نتوان رباعی خواند              
نظـر و مـثالً       داند همان به که از نامگـذاری عروضـی شـعر صـرف              رباعی و دوبیتی و ترانه را نمی      

 بـه ایـن بیـت هـم اسـتناد کـرده             رأیهمچنین قاضـی در دنبالـه همـین         . ه قول شاعر  ب: بنویسد
 چون که خواهم در حضور دوست بـسپارم تـو           ،یک دو روزی صبر کن ای جان بر لب آمده         « :است

، که صد البته معلوم نیست چه ارتباطی بین این بیت و حکم معافعیـت از تحمـل کیفـر وجـود                      »را
بـرد، بـه       را بـه کلـی از میـان مـی          رأیست که متانت و وزانت و انسجام        اما این قدر معلوم ا    ! دارد

که از نگاه   !! و به استناد هزاران مصادیق دیگر     : خصوص که قاضی در دنباله بین اضافه کرده است        
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دانید کـه در زبـان فارسـی، معـدود در جمـع و             ش به کلی نادرست است و شما می       رأینگارش و وی  
توانیم به جای عبارت هـزاران درخـت، بنویـسیم هـزاران       و مثالً نمی   کند  مفرد  از عدد پیروی نمی     

پـس الزم   . توانیم به جای هزاران مصداق، بنویسیم هزاران مصادیق         درختان، به همین طریق نمی    
است که قاضی خود و بر سخن خویش به جدّ مراقبت و مواظبت کند تا چنین خطاهایی را بر قلـم                   

  . و بر زبان نراند
هـا مجـال حتـی بـسیار          ها و با وجود تراکم کار و ازدحام پرونده          ا تمام گرفتاری  اگر قاضی ب  

 سالست نوشته در نظر بگیرد، گمان من آن است که با وقتی             رأی سالمت عبارت و ب    رأیکمی را ب  
قاضی باید چنین پندارد و چنین نیز هست که در برابر ملت،            . اندک آبروی خود را حفظ کرده است      

 در اختیـار    رأیزند و چنـان نیـست کـه           داوران حال و آینده قلم می     یخ، که در برابر     که در برابر تار   
ای بنویسد که خواننـده و مخاطـب واصـیل و وکیـل و مرجـع بـاالتر و                     قاضی نیست باید به گونه    

  . ای بر او نگیرند تر خرده پایین
اسـت و از    به هر حال، باور عمومی مردم بر این است که قاضی را بر همه چیزی اشـرافی                  

  . ای، بگذارید این پندار مردم ریشه در حقیقتی داشته باشد همه دانشی بهره
های نگارش را مورد بررسـی خـواهیم داد،           هایی از شیوه    ای، بخش   از این پس در هر شماره     

قطعـاٌ  . ای را که در آن تردید یا تأملی دارید بـا مـا در میـان بگذاریـد                   توانید موارد ویژه    شما نیز می  
  . ها نیز خواهد بود از طریق همین قلم پاسخگوی آن پرسش» پیام آموزش« هنشری

  .......ادامه دارد
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  دادسرا و مصالح اجتماع
  

  علی مهاجری

  )مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدرس دانشگاه(

  :مقدمه

ب دادسرا مانند میهمانی است که حدوداً نود سال پیش به ایران دعوت شد و پس از تـصوی                 
 آن، مجبور به ترک از این مرز و بـوم شـد و بـا                رأیعمومی و انقالب و اج    ها    قانون تشکیل دادگاه  

های عمومی و انقـالب مجـدداً بـه ایـن خانـه دعـوت                 تصویب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه     
 های قضایی کشور در دستور کار قوه قضاییه است،          در حالی که احیای دادسرا در تمام حوزه       . گردید

باشد این مرجع به عنوان نهادی که رئیس محترم قوه در پی احیای آن بـوده و نقـش                     شایسته می 
این معرفـی ولـو در      . مهمی در روند تحقیقات قضایی ایفا خواهد کرد، به نحو اختصار معرفی گردد            

ـ   اند و یا در آن نهاد به عنوان قاضی خدمت نکرده             کسانی که دادسرا را ندیده     رأیحد ناقص، ب   د از  ان
جهاتی حائز اهمیت است، خصوصاً اگر مقرر شود در آن نهاد به عنوان دادستان، معـاون دادسـتان،                  

تعریـف، سـابقه تـاریخی، مـشروعیت، وظـاعف،          در این مقالـه     . باز پرس و یا دادیار خدمت نمایند      
  .  ترتیب و آیین رسیدگی در دادسرا به طور اجمال به بحث گذاشته خواهد شد مقامات،

  

  :رادادس

دادسرا مرجعی است که وظیفه حفظ حقوقی عمویم و تعقیـب جزایـی بزهکـاران و     : تعریف
النـاس وظـایف    م خـصوص یعنـی حـق   رأیدر جـ  . گیرد  اقامه دعوا کیفری علیه آنان را به عهده می        

  .شود دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب متهم و جلوگیری از فرار او با شکایت شاکی شروع می

  

  :سابقه تاریخی

ایجـاد شـده    » اداره مدعی عمومی  « دادسرا نهادی است که ابتدا در کشور فرانسه تحت نام         
، در کـشور مـذکور قبـل از قانونمنـد شـدن دادسـرا،               )1( در این خصوص گفتـه شـده اسـت        . است

نمودند تـا جـزای        حکم تعقیب می   رأی، متهمان به جرم را از ابتدا تا صدور و اج            نمایندگان حکومت 
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ن، مـسئولیت حکومـت در مـورد        رأیبنـاب .  را وصول و به حساب دولت واریز کنند        نقدی مورد حکم  
هـای مقـرر       وصـول جریمـه    رأیتأمین نظم و امنیت عمومی در جامعه و تمایل دستگاه حکومتی ب           

  . توانست فلسفه اقدام نمایندگان دولتی در تعقیب متهم باشد شده در حکم محکومیت مجرم، می

گذار ایران    دسرا در فرانسه و الگوپذیری بعضی از کشورها، قانون        پس از قانونی شدن نهاد دا     
اصول محاکمـات   ، در قانون    1290های آغاز به کار تشکیالت قضایی از جمله در سال             نیز در سال  

و این امر به منزلـه  ) 2( .بینی نمود العموم به عنوان رئیس دادسرا را پیش    جزایی، انجام وظیفه مدعی   
تـوان گفـت      یابی نهاد دادسرا ایران مـی       در مورد مبنای راه   . در ایران بود  سرا  پذیرش قطعی نهاد داد   

قطعاً جبران نیاز دستگاه قضایی آن زمان چنین اقتضا کرده است، هر چند این نظر نیز وجـود دارد                   
که نفوذ تاثیر فرهنگ غربی در اراده حاکمان مشروطه و حس تقلید آنان از فرانسه از عوامـل ورود                   

  ) 3( . ایران بوده استدادسرا به

 اسـالمی   رأیهای عمومی و انقـالب در مجلـس شـو           ، قانون تشکیل دادگاه   1373در سال   
هـای نظـامی، ویـژه     جـز در مـورد دادگـاه     (  آن، دادسرا از نظـام قـضایی ایـران         رأیتصویب و با اج   

رخت بربـست؛ امـا پـس از گذشـت مـدتی            ) روحانیت، دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات       
 اسـالمی،   رأیضرورت احیای مجدد آن مطرح و بدیهی است با تصویب قانون آن در مجلس شـو               

  . گذارند این نهاد رانده شده دوباه پا به عرصه دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران می

 پس از پیروزی شکوهمند انقـالب اسـالمی، اولـین دادسـتان انقـالل توسـط                 -مشروعیت
انتصاب دادسـتانی انقـالب     . ذار جمهوری اسالمی ایران منصوب شد     بینانگ) ره( حضرت امام خمینی  

توانـد بنـاگیر تلقـی        شـود، مـی     توسط مرجع و رهبری که از فقهای به نـام معاصـر محـسوب مـی               
ـ           . او باشد  رأیمشروعیت نظام دادسرا در       دادسـرا   رأیاز طرف دیگر با توجه به مباحثی که اخیـراً ب

ایده احیای مجدد دادسرا، مصالح عمـومی جامعـه اسـت؛       مطرح شده شاید بتوان گفت، سبب طرح        
اولیه، دادگاه عمومی نتوانسته آنها را رعایت کند و نه          مصالحی که در غیاب دادسرا، برخالف تصور        

تنها موفق به رعایت آن مصالح نشده بلکه مصالح مذکور در غیاب دادسرا روز به روز دچار چـالش                   
  .رت احیای دادسرا را به اذهان منتقل کرده استشود و همین امر، تفکر ضرو بیشتر می

اگـر   امـا معقتـد اسـت         دانـد،   نگارنده، اظهار نظر در این مورد را خارج از صالحیت خود می           
توان گفته یکی از محققین را تکـرار          رعایت مصالح جامعه، در احیای مجدد دادسرا دخیل باشد، می         

حتـی مـشروع   ) 4( . از مـشرب فقاهـت نیـست   کرد که، بنیاد بازپرسی بر اساس حاجت عمومی دور       
بودن حاجت عمومی را از نظر گذارند، آنجا که به نقل از مرحوم صاحب جواهر، گفته است که اگـر       

تـوان نتیجـه    اگر چنین باشد، می). 5( .عدم موجب عسر و حرج شود، اجابت آن حاجت شرعی است       
ء اذن   حرج و قاعـده اذن در شـی  گرفت که ضرورت رفع حواجع جامعه اسالمی، رعایت قاعده نفی   
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تواند توجیه کننده مشروعیت احیـای دادسـرا          در لوازم آن است و حتی تمسک به قاعده الضرر می          
ن دفع این ضـرر     رأیباشد؛ زیرا اگر بناست در فقدان دادسرا جامعه از هر جهت دچار تضرر شود، بناب              

اظهار نظـر در آن حـق          میدان، که حق   هر چند نگارنده در این    . باشد  ایجاد دادسراست، الزم می   که  
  . داند نظر نمی فقهای عظام است، خود را صاحب

 هر چند که در تعریف دادسرا به طور اجماع از نوع وظیفه دادسرا سخن بـه میـان                   -وظایف
 رأیهای عمومی و انقالب، که در مجلـس شـو         قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 3( آمد، اما ماده  

 نگهبان در این خصوص آن را مغایر  بـا مـوازین شـرعی و                رأیو فقهای شو  اسالمی تصویب شد    
دار کـشف     دادسرا که عهـده   «: اند، وظایف دادسرا را چنین اعالم داشته است         قانون اساسی ندانسته  

الهی و حفظ حقوق عمومی و حـدود اسـالمی،            جرم ، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق          
دگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی اسـت، بـه ریاسـت دادسـتان                حکم و همچنین رسی    رأیاج
    :قضایی ایران چنین خواهد بودن براساس متن مذکور وظایف رأیبناب» .........باشد می

الهـی و حفـظ حقـوق      اقامه دعوا از جنبه حق     -3تعقیب متهم به جرم،      -2 کشف جرم،    -1
  .  به امور حسیبه رسیدگی-5 حکم، رأی اج-4عمومی و حدود اسالمی، 

و امـور   ) حدود(  احکام رأیمحول کردن وظایف فوق به دادسرا که بعضی از آنها از جمله اج            
 صبغۀ شرعی است و بعضی نیز به اعتبار ضرورت رفع حاجت عمـومی              رأیحسبیه به طور خاص دا    

  .تواند دلیلی بر ضرورت احیای این نهاد باشد الزم است، می

ـ             الزم به ذکر است که وظایف         رأیپنج گانه مذکور تنها وظایفی است که در ایـن الیحـه ب
 این نهاد و در راس آن دادستان، در سایر قوانین نیـز وظـایفی در                رأیب. دادسرا شمارش شده است   

گنجد و به عنوان نمونه می تـوان          نظر گرفته شده است که شمارش آنها در حوصله این بحث نمی           
ام مدنی، اشاره کرد که به موجب آن اگر مزایده مال توقیـف              احک رأیقانون اج ) 136(  ماده 3به بند   

  . شده بدون حضور نماینده دادستان باشد آن مزایده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

ها عمومی و انقـالب، چنـین         قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 3(  در ادامه ماده   -مقامات
تان می باشد و به تعداد الزم معاون، دادیـار و بـاز پـرس و             به ریاست دادس  ...... دادسرا«: آمده است 

  ».....تشکیالت اداری خواهد داشت

گردد که دادسرا متشکل از مقامات قـضایی ذیـل اسـت              از متن فوق این نتیجه حاصل می      
  . اند نام گرفته» قاضی ایستاده« که
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  : دادستان-1

 و در موارید کـه حفـظ حقـوق          العموم و نماینده جامعه است      دادستان کسی است که مدعی    
می که حریم جامعه را     رأی برخورد با ج   رأیعامه و مصالح جامعه اقتضا کند به نمایندگی از جامعه، ب          

 تقیـب متهینـی اسـت کـه در مظـان         مصداق بارز این برخـورد،    . شود  روند، وارد عمل می     نشان می 
به طور کلی مسئولیت انجام     ارتکاب جرم بوده و دالیل کافی نیز در خصوص مورد موجود است؛ و              

تمام وظایفی که نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است کـه طبعـاً در راه انجـام ایـن وظـایف                       
در قانون اصول تشکیالت دادگستری، از دادستان با عنوان         . کنند  مقامات دیگری او را همراهی می     

  . العموم نام برده شده بود مدعی

  

  : معاون دادستان-2

 اختیـارات او،    رأیست که معین و کمک کار دادستان است و در غیاب دادستان، دا            مقامی ا 
  .نمایند با حضور دادستان در محدودۀ تفویض اختیارات، از ناحیه دادستان اعمال اراده می

  

  : دادیار دادسرا-3

االرجـاع در مـورد    شخصی اسـت کـه حـسب     گفتند،    دادیار که سابقاً او را وکیل عمومی می       
ه دادستان را در کشف جرم و تعقیب متهم به جرم و سایر وظایف دادسرا جز وظـایفی                  خاص وظیف 

دهـد و     این مقام هر اقدامی زیر نظر دادستان صـورت مـی          . دهد  که خاص بازپرس است، انجام می     
  . عمده تصمیمات قضایی او باید به تایید دادستان برسد

  

  : بازپرس دادسرا-4

ت جزایی با عنوان مستنطق نیـز از او نـام بـرده شـده               بازپرس که در قانون اصول محاکما     
بـاز پـرس   . م مهم، امر استنطاق و بازجویی از مـتهم را بـه عهـده دارد   رأیاست، کسی استکه در ج    

حـسب  ( همیشه به تعقیب از دادستان ملزم نیست و برخالف دادیار که تصمیمات او بدون دادستان              
تواند با دادستان اختالف کند؛ در ایـن مـورد            انونی می ارزش ندارد، بازپرس در موارد معینه ق      ) مورد

  .دادگاه داوری خواهد کرد که نظر کدامیک صحیح است
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  : ترتیب کار-دادسرا

، اقـدامات   ...ا  م عمـومی و حـق     رأیهای اجتماعی به معنای ج      م و بزهکاری  رأیدر ارتباط با ج   
دادگستری، اعالم اشـخاص    گزارش ضابطین   . شود  دادسرا به محض اطالع از وقوع جرم شروع می        

م رأیدر جـ  . باشند) ریاست دادسرا ( توانند یکی از وسایل کسب اطالع دادستان        یا مقامات رسمی می   
قـانون  ) 3(مـاده . الناس نیز تقاضای شاکی مجوز شروع به اقدامات قانونی توسـط دادسراسـت              حق

اقدامات ..... «: اشته است های عمومی و انقالب، در ادامه چنین مقرر د          اصالح قانون تشکیل دادگاه   
  ».......شود می که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میرأیدادسرا در ج

پس از اعالم یا گزارش ارتکاب جرم و یا شکایت شاکی خصوصی دادسـتان و در غیـاب او              
آوری دالیـل و      معاون وی حسب نوع جرم و درجه اهمیـت آن، تحقیـق در مـورد آن جـرم جمـع                   

ک و تعقیب متهم را از دادیار یا بازپرس تقاضا در قالب ارجاع امر به دادیار و بـازپرس صـورت             مدار
در صـورتی   . کنـد   است، اقدامات خود را شروع می     الیه طبق آیینی که آموخته        مقام مرجوع . گیرد  می

نونی که دالیل و مدارک، حاکی از توجه اتهام به متهم باشد، تعقیب متهم آغاز و با طی مراحل قـا                   
ایـن ادعانامـه کیفـر    . شود و رسیدن نتیجه تحقیقات به نظر دادستان، علیه متهم ادعانامه صادر می  

با طرح این ادعا در دادگاه، وظیفه دادسـرا در ایـن            . شود  خواست و اقامه دعوا علیه متهم نامیده می       
حکـم ر بـه عهـده        رأیپس از صدور حکم توسط دادگاه، وظیفه اج       ) 6( یابد  پرونده موقتاً خاتمه می   

  . گردد  حکم، نقش دادسرا در آن پرونده پایان یافته تلقی میرأیگیرد و با اج می

  

  : آیین رسیدگی-دادسرا

. نیـاز از  آیـین و برنامـه نیـستند             اجرا، بی  رأیترین امور ب    جزیی. انجام هر امری آیینی دارد    
ه ممکن نیست و اگر هـم ممکـن     نام  نیز بدون آیین  ....... م، تعقیب متهم و   رأیکشف جرم، تحقیق ج   

هـای عمـومی و    قبـل از تـشکیالت دادگـاه      . ای جز هرج و مرج قضایی در پـی نـدارد            باشد، نتیجه 
. ، انجام وظیفه می نمود    30/6/1290انقالب، دادسرا بر اساس قانون اصول محاکمات جزایی مورخ          

م رأیان قـانون بـه جـ      های عمومی و انقالب نیز چند سای بـر اسـاس همـ               دادگاه  با حذف دادسرا،  
، بـه  28/6/1378ها عمـومی و انقـالب در تـاریخ     نمودند تا اینکه آیین دادرسی دادگاه  رسیدگی می 

ربط در مجلس رسید و به مدت موقـت بـه صـورت آزمایـشی الزم االجـرا                    تصویب کمیسیون ذی  
ردیده تا زمـان  های عمومی و انقالب، مقرر گ قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه    ) 3( در ماده . گردید
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های عمومی و انقالب      تدوین و تصویب آیین خاص دادسرا، این نهاد براساس آیین دادرسی دادگاه           
 در شروع باید براساس آیینی عمل کند کـه           جالب آن است که دادسرا،    . در امور کیفری عمل نماید    

 مـدتی از  رأیا بآن آیین، خاص دادگاه است و آیین دادگاه است و آیین مذکور موجب راندن دادسر            
  . صحنه تشکیالت قضایی شده است

  

  :نتیجه

 قدمت طوالنی و برآمده از تجربیات گرانسنگ در رسیدگی بـه امـور جزایـی                رأیدادسرا دا 
مراجعـه بـه مقامـات      . تواند هم صبغۀ شرعی داشته باشد و هم جایگـاه قـانونی             این نهاد می  . است

باشد و با احیای آن، مرجع پذیرش         ت محاکم می   سهولت بیشتری از مراجعه به قضاو      رأیدادسرا دا 
قـانون اصـالح قـانون تـشکیل        ) 3(  مـاده  3کلیه شکایت کیفری جز در مـوارد مـذکور در تبـصره             

  ) 7. (های عمومی و انقالب است دادگاه

احیای دادسرا موجب تامل در قانونی است که حتی یک دهه نیز نتوانست امـور قـضایی را                  
  . سامان دهد

  :ها نوشت پی

، چـاپ شـشم، سـازمان       53دادرسی کیفری، جلد دوم، ص         آخوندی، دکتر محمود، آیین    -1
  . 1380انتشارات ارشاد اسالمی، 

  .1290قانون اصول محاکمات جزایی، مصوب ) 3(  ماده-2

  .  آخوندی، دکتر محمود، منبع قبل-3

شـماره   جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سـوم،             -4
  .1379، انتشارات گنج دانش، 1885، صفحه 6791

 و  550، ص   5، جلد   314، ص   4، جلد   )به نقل از جواهرالکالم   (1606 منبع قبل، صفحه     -5
  . 629، ص 6جلد 

 با تعیین وقت رسیدگی به پرونده در دادگـاه دادسـتان یـا نماینـده او در دادگـاه کیفـر                      -6
  .نمایند خواست دفاع می
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هـای عمـومی و انقـالب مـصوب           قانون تشکیل دادگاه  قانون اصالح   ) 3(  ماده 3 تبصره   -7
28/7/1381 .  

مـی اسـت    رأیم مشمول حد زنا و لواط است همچنین ج        رأیهای که موضوع آنها ج      پرونده«
ریـال  ) 000/1000( که مجازات قانونی آنها فقط سه ماه حبسو یـا جـزای نقـدی تـا یـک میلیـون                   

 بـه تـشخیص     آنکـه شـود، مگـر       های مربوط مطرح می     ر دادگاه م اطفال مستقیم د   رأیباشد و ج    می
  ».دادستان، تخلفات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد
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  های علوی از قضاوت

  زد و خورد در حال مستی 

، به آن حضرت خبر دادند که چهار نفر در حـال            )السالم  علیه( در زمان خالفت حضرت علی    
امـام دسـتور داد آنـان را بازداشـت نماینـد تـا بعـداً بـه                  . اند  مستی یکدیگر را با کارد مجروح کرده      

اولیایی کـه مقتـولین     . در طول زمان بازداشت، دو نفر از آنان جان سپردند         . وضعشان رسیدگی شود  
  .به نزد امام آمده و از امام در خواست کردند که آن دو نفر دیگر را به جرم قتل قصاص نمایند

 شـما معلـوم گردیـد کـه فرزنـدتان           رأیاز کجا ب  : لین فرمودند امام در پاسخ به اولیای مقتو     
اند؟ شاید که آنان در حال مستی خودشان یکدیگر را زخمی کـرده              توسط این دو نفر به قتل رسیده      

امام در مورد مساله ذکـر شـده چنـین          . دانیم، خودتان قضاوت فرمایید     گفتند نمی ! اند  و جان سپرده  
بدین ترتیب کـه ابتـداء دیـه    .  کشه شده، بر عهده چهار قبیله استدیه آن دو نفر: اند  قضاوت کرده 

  .گردد شود و باقیمانده مقدار دیه به اولیای مقتولین پرداخت می های آن دو پرداخت می زحخم
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  رایانهآموزش 

  دروس مقدماتی

  آوری اطالعات مفاهیم پایه فن

مورد یک کشور خـارجی دارد؛      اولین بار، شباهت زیادی به آموختن در         رأی ب رایانهفراگیری  
تجهیـزات  «و  » مگابایـت « هـایی نظیـر     خواهید با سرزمینی آشـنا شـوید کـه در آن، واژه             گویی می 

مکالمات روزمره افراد هستند و تنها محصولی که در آن رشد کرده و در نهایـت                بخشی از   » جانبی
 ایـن اسـت   رایانهسرزمین  ادامه حیات در رأینکته مهم ب  . است» داده« شود، چیزی به اسم     درو می 
  . االمکان فضای کمتری را اشغال کرده نمایید تر از همسایگان خود باشید و حتی که سریع

ایـن  . ، نیازمنـد آمـوختن در مـورد آن هـستید          رایانه زیستن در سرزمین     رأیدر عین حال ب   
ـ             . به اندازه این سرزمین عمومیت ندارد     سرزمین    أیرایـن مهـارت، ماننـد یـک راهنمـای خـوب ب
، بیـشتر مـورد     رایانههای آشنا خواهد کرد که در زبان سرزمین            به تدریج شما را با واژه       ها،  توریست

 را بـه شـما      رایانـه همچنین این مهارت تابلوهای راهنمای اصلی سـرزمین         . گیرند  استفاده قرار می  
در ). شنا شـوید  هایی هستند که باید با آنها آ        هارددیسک، حافظه و پردازشگر محل    ( نشان خواهد داد  

اند، آشنا کرده و از افتـادن          گسترده شده  رایانههایی که در سرزمین       عین حال در اینجا شما را با دام       
برنامه « از طریق نصب یک   » سیستم عامل « نظیر مغشوش کردن یک   (  در آنها بر حذر خواهد داشت     

  ). »کاربردی

  

   رایانهتاریخچه استفاده از : 1-1قسمت 

  :در این قسمت

 را به طـور خالصـه مـرور کـرده و نقـش              رایانه این قمست تاریخچه استفاده تجاری از        در
  .  در جهان امروز را به تصویر خواهیم کشیدرایانه

  :های جدید مهارت

  :رایانهدر انتهای این قسمت بای بدانیدکه 
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  . مدت نسبتاً کوتاهی است که توسعه یافته است*

  . شود ر میت تر و ارزان تر، مطمئن هر سال سریع*

  . گیرد به طور وسیعی در تجارت و آموزش مورد استفاده قرار می*

  ها زنجیره ماشین

گیری و ضبط کردن اشیا و نیـز گـزارش            بشر از دیر باز سرگرم اموری نظیر شمارش، اندازه        
توانـد داللـت بـر تعـداد          مـی » اشیا« واژه. دادن اطالعات در مورد اشیا به همنوعان خود بوده است         

 طی شده از آخـرین خسکـشالی   ندان یک گله، وزن یک کودک، ابعاد یک زمین، مدت زمان      گوسف
  .یا شدت یک زمین لرزه داشته باشد

های مختلفـی نظیـر نوارهـای         در عین حال، بشر در طول تاریخ همواره از ابزارها و تکنیک           
تـر، ضـبط      گیـری دقیـق     تر، اندازه    شمارش مطمئن  رأیسنج ب   گیری، گونیا، نقاله، ترازو و زمان       اندازه

  . تر یاری جسته است ماندگارتر و انتقال و اضح

تمـام  . باشد  های محاسبه و ضبط اطالعات می        آخرین عضو از زنجیره طوالنی ماشین      رایانه
 قادر به انجـام آنهاسـت، ناشـی از توانـایی آن در انجـام و نگهـداری نتـایج                   رایانهکارهای روزمره   

ممکـن اسـت    . ، تحت پوشش یک حقیقت برجسته قرار گرفته است        اما این اصل  . باشد  محاسبه می 
 در ایـن اسـت کـه    رایانـه دهد، ساده باشند؛ امـا وجـه برتـری      انجام میرایانهیکایک کارهایی که   

هـای    رایانـه م سـرعت    .تواند مقدار غیرقابل تصوری کار را با سرعت و اطمینان باال انجام دهـد               می
هـر چنـد ممکـن اسـت ایـن      . شـود  گیری مـی   در ثانیه اندازه  ها عملیات   امروزی در مقیاس میلیون   

ـ های مختلف، منجـر بـه ظهـور آ          عملیات ساده باشدند، اما ترکیب آنها به روش        ش عظیمـی از    رأی
  . گردد عملکردهای مفید می

که معادل است بـا کـل       ( این موضوع تقریباً تمام اتفاقی است که طی سه یا چهار دهه اخیر            
  . به وقوع پیوسته است) ریهای تجا رایانهتاریخ 

 رأی تجاری، فضایی به اندازه یک اتاق بزرگ را که الزاماً باید دا            رایانهم، یک   1960در دهه   
 ملـستزم حـضور یـک تـیم         رایانـه به کارگیری ایـن     . کرد  بود، اشغال می    سیستم تهویه مطبوع می   

 مزبور بـه طـور      رایانهحوال  با تمام این ا   . بود) برق( متخصص و مقدار بسیار زیادی انرژی الکتریکی      
  . شد مکرر خراب می
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تر هستند؛ چیزی که قبالً یک اتاق بـزرگ           تر و سریع    های امروزی نوعاً بسیار کوچک      رایانه
هـای    رایانـه در عین حال،    . شود  کرد، امروزه در یک جعبه کوچک جا می         را به طور کامل اشغال می     

کننـد و کـار    باشند، برق کمتری مصرف مـی  میامروزی قابلیت نگهداری اطالعات بیشتری را دارا        
  . تر است کردن با آنها بسیار ساده

های اخیر را تصور کنید، به ایـن واقعیـت             در سال  رایانه اینکه بتوانید سرعت پیشرفت      رأیب
 5م تولیـد گردیـد، حـدود    .1979 که در سال PC(  شخصیرایانهسرعت ساعت اولین  : توجه نمایید 

این واژه بـه عنـوان مقیاسـی جهـت سـنجش            . نباشید» ساعت« ران واژه  نگ -بود)MHz( مگاهرتز
 رایانـه توانید یـک       بروید، می  رایانهاما اگر امروز به بازار      ).  مورد استفاده قرار می گیرد     رایانهسرعت  

مالحظـه میکنیـد کـه      .  مگـاهرتز باشـد    1800 یا حتی    1600شخصی خریداری کندی که سرعت      
در عـین  . باشـد   شخصی می  رایانهبرابر اولین   360 ا   320، حدود   های شخصی امروزی    رایانهسرعت  

مـثالً ظرفـت نگهـداری      ( رایانـه هـای     ها پیـشرفت مـشابهی در سـایر مشخـصه           حال ی این سال   
  . نیز به وقوع پیوسته است) اطالعات

ها و دانستن جزییات همه       توجه کنید که شما نیازی به درک نحوه دستیابی به این پیشرفت           
گیر آن آگاه باشـد، در ایـن          های اصلی اندازه    اما الزم است از سرعت پیشرفت و روش       . یدموارد ندار 

ی را از فروشـنده     ؤاالتسـ دانید باید چـه        به بازار بروید، الاقل می     رایانه خرید یک    رأیصورت، اگر ب  
  . های او به سؤاالت خود نیز خواهید بود بپرسید و قادر بهدرک پاسخ

تر   تر شده و استفاده از آنها ساده        تر و مطمئن    تر، ارزان   تر، سریع   چکها سال به سال کو      رایانه
ی نـشان   رأیهایی که قبالً غیر قابل استفاده بودند، از خود کـا            ها در تمام زمینه     رایانهامروز  . شود  می

های آموزش و پرورش،      باشند، بلکه در زمینه     داده، نه تنها در تجارت و امور دولتی قابل استفاده می          
هـا،    توانیـد در خانـه      هـا را مـی      رایانـه . روند  ، پزشکی، ورزش، هنر و طراخی نیز به کار می           رمیسرگ

ای را در  رایانـه در عـین حـال، هـر چنـد در ظـاهر هـیچ       . هـا مـشاهده کنیـد      ها و رستوران    باشگاه
هـاف    هـای وارسـی سـوپرمارکت       هـا، سیـستم     داری خودکـار بانـک      های تحویل   ها، ماشین   اتومبیل
کنید، اما در عمل      های فیلمبرداری مشاهده نمی     های تلفن و دوربین     ی لباسشویی، سیستم  ها  ماشین
 را در حالی که در      رایانهجتی ممکن است همین االن یک       . باشد   نقش می  رأی در همه آنها دا    رایانه

  . ساعت مچی شما به کار رفته است، در نزدیگی خود داشته باشید

 ما به شمار    رأیها هستیم، اما آنها تهدیدی ب       رایانهه  کنید همه ما تحت محاصر      مالحظه می 
ـ            تنها در حکم ماشین    ها  رایانه. رود  نمی  بـرآورده کـردن     رأیها یا ابزارهایی هستند که بشر آنها را ب

ها توسط بشر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، روشـن شـده و                  رایانه. نیازهای خود طراحی کرده است    
  .  هم جزء آن هستیدبشری که خود شما. شوند خاموش می
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 طراحـی شـده     رایانهبه منظور از بین بردن هراس شما از به کار گیری            ) ECDL( استاندارد
 را در اختیار شما قرار      رایانهآوری     استفاده از فن   رأیاین استاندارد، دانش و مهارت مورد نیاز ب       . است
) PC( ترین کاربردهـای  استفادهترین و پر  در این سلسله مقاالت، مطالبی را در مورد معروف        . دهد  می

اما همه چیز را نخواهید آموخت؛ چرا که دانستن همه چیز، نه الزم اسـت و نـه                  . فرا خواهی گرفت  
دهـیم، آمـوزش دادن بـه شـما بـه انـدازه کـافی                 کاری که ما انجام می    . باشد  پذیر می   حتی امکان 

دهنـد،    اغلب زمان خود انجام میباشد، به نحوی که بتوانید اغلب کارهایی را که اغلب مردم در            می
  . ها را به دست آورید  رویارویی با نادانستهرأیانجام دهید و اعتماد به نفس کافی ب

  خودآزمایی

  رایانهتاریخچه : 1-1

  باشند؟ های شخصی می رایانهتر از اولین  های شخصی امروزی، تقریباً چقدر سریع رایانه -1

   ده برابر -2         پنج برابر                      -1

   هزار برابر -4 صد برابر                              -3

هایی   هر تعداد از گزینه   (  باشند؟ رایانه کدام یک از تجهیزات زیر ممکن است حاوی یک           -2
 موجود در آنها چـه      رایانهکنید صحیح هستند، مشخص کرده و سپس بیان کنید که             را که فکر می   

  ). نجام دهدکاری ممکن است ا

   اتومبیل-1

   دوربین ویدئویی -2

  داری خودکار بانک  ماشین تحویل-3

   دوچرخه-4

هـا بـه صـور دسـتی و بـا مـواد        رایانـه  میالدی، 60در دهه  :  آیا این جمله درست است     -3
هـای امـروزی      رایانـه تـر از      های آن دوره قابل اطمینـان       رایانهدر نتیجه،   . شدند  تر تولدی می    سخت
  .تر هستند تر و حساس های امروزی به صورت ماشینی تولید شده و کوچک رایانهرا که چ. بودند
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ها بسیار دشوار بوده و تعمیـر         رایانههای مدرن، تولید این       رایانهتر     به جهت ابعاد کوچک    -4
  . باشند ها بسیار گران می رایانهدر نتیجه، این نوع . آنها در واقع غیرممکن است

  

  :خالصه فصل

  :دانید که میاکنون 

 انجام محاسبات و نگهداری     رأی آخرین عضو از زنجیره طوالنی ابزارهایی است که ب         رایانه
تر شـده و      تر و مطمئن    این ابزارها همزمان با پیشرفت، سریع     . گیرند  نتایج آنها مورد استفاده قرار می     

در ایـن زمینـه،     های حاصل شـده       پیشرفت.  نگهداری اطالعات، بیشتر شده است     رأیقابلیت آنها ب  
های متعددی از حیات بشری از قبیل تجارت، حکومت، آمـوزش              را در حوزه   رایانهامکان استفاده از    

  . و پرورش و سرگرمی فراهم کرده است

  

   واقعاً چیست؟رایانه: 1-2قسمت 

  :در این قسمت

هـای سـاخته دسـت بـشر آنهـا             نسبت به سای ماشـین     رایانهدر این قسمت با وجود تمایز       
هایی که امـروزه مـورد اسـتفاده قـرار            رایانههمچنین مطالبی را در مورد انواع مختلف        . هید شد خوا
  . گیرند، خواهید آموخت می

  

  های جدید مهارت

  :در انتهای این قسمت باید بدانید که

   چیست؟رایانه* 

  افزار وجود دارد؟ افزار و نرم چه تفاوتی میان سخت* 

   کدامند؟رایانهانواع مختلف * 
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  های جدید اژهو

  افزار سخت*

  افزار نرم* 

  )PC(  شخصیرایانه*

  )Mainframe( رایانه*

  )Dumb terminal( پایانه گنگ*

  )Intelligent terminal( پایانه هوشمند*

  

  آشنایی با تعاریف

.  ساده اسـت   ارائه مناسب درباره تجهیزات از قبیل ماشین لباسشویی، اتومبیل و تلفن نسبتاً           
ای در آنها به کار رفته باشـد،          آوری پیشرفته    این تجهیزات پیچیده باشند و فن      هر چند ممکن است   

دهنـد، در مـورد آنهـا         توانیم با استفاده از عباراتی که عملکـرد آنهـا را توضـیح مـی                اما همه ما می   
ـ     رأیب. دهند، در مورد آنها صحبت کنیم       صحبت می  .  شـستن لبـاس    رأی مثال، ماشین لباسشویی ب

 انجام گفتگوی بین دو فردی که از        رأینتقال افراد از محلی به محل دیگر و تلفن ب          ا رأیاتومیبل ب 
  . باشد هم فاصله دارند قابل استفاده می

 همه چیـز قابـل اسـتفاده        رأی تقریباً ب  رایانهگونه که در قسمت قبل مالحظه کردید،          همان
تلـف در یـک ماشـین       های شستـشوی مخ      کنترل سیکل  رأی را ب  رایانهتوان     مثال، می  رأیب. است
  . شویی مورد استفاده قرار داد لباس

 رایانهکند که،      این حقیقت را نمایان می     رایانهدر حقیقت اولین قسمت از تعریف ما در مورد          
هـای متمـادی    توان طی سـاعت      واحد را می   رایانه مثال، یک    رأیب. است) 1( یک ماشین همه کاره   

شگر تصاویر ویدیویی، حسابدار،    رأیشگر صدا، وی  رأی، وی به عنوان ماشین تاپ، استودیوی نشر رومیز      
  . مورد استفاده قرار داد...... های الکترونیکی، مرورگر اینترنت و ارسال کننده پیام
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تـوان    در نتیجـه مـی    شود؛    دهید، المپ روشن می     هنگامی که کلید برق اتاقتان را فشار می       
ها نیز به همین ترتیب از فرامین شـما           ایانهر. گفت که المپ اتاق فرمان شما را اطاعت کرده است         

هـا در   رایانـه ها به منظور هدایت رفتار   برنامه. شود  نامیده می ) 2( این فرامین، برنامه  . کنند  تبعیت می 
 رایانـه ای نوشت که رفتار  توان برنامه به عنوان مثال، می. شوند مسیرهای ویژه مورد نظر نوشته می     

) 3( ریزی  های قابل برنامه    ها، ماشین   رایانهتوان نتیجه گرفت که       می. یدرا همانند یک واژه پرداز نما     
  . هستند

. های مختلف عمل کنـد  سازند که به صورت  واحد را قادر میرایانههای مختلف، یک   برنامه
 به همین مقدار بسنده کنیم، اما اضافه کردن دو          رایانهتوانیم بری تعریف      به هر ترتیب، هر چند می     

 نگهـداری    ها قادر به انجام محاسبه و در عـین حـال،            رایانه: نیز خالی از فایده نخواهد بود     ایده زیر   
  . باشند نتایج محاسبات می

  رایانه

ریزی است که توانایی انجام محاسبه و نگهـداری            یک وسیله همه کاره و قابل برنامه       رایانه
  . نتایج محاسبه را در اختیار دارد

در نظـر   » جعبـه سـیاه   «  این است که آن را به عنوان یـک         هرایانهای تجسم     یکی از روش  
کند و    های مختلف پردازش می     پذیرد، سپس آنها را به روش       ها را می    بگیریم که از یک سو ورودی     

  . دهد ها را در سوی دیگر ارائه می در نهایت، خروجی

حساب ماهانه، جستجوی یک رسـتوران خـوب          تواند یک مسئله ریاضی، صورت      ورودی می 
تواند پاسـخ مـسئله ریاضـی،         در این صورت، خروجی می    . در شهر تهرن و یا دمای یک کوره باشد        

های کنتـرل ورود      حساب، نام و آدرس رستوران و یا دستور بستن دریچه           های پرداخت صورت    چک
  . سوخت باشد

نامیـده  ) 4( افتـد، پـردازش   با توجه به توضیحات فوق، چیزی که داخل جعبه سیاه اتفاق می         
 دست یافتن به خروجی، روی ورودی انجام        رأیمنظور از پردازش، عملیاتی است که باید        . شود  یم

  . شود

شود،    می رایانهک وارد یک    ) دقت کنید، هر چیزی   ( هر چیزی . کند  اما جعبه سیاه، جادو نمی    
 شـده در یـک     شود؛ در عین حال، تمام اشکال خروجی، از قبیـل مـتن درج              ابتدا به اعداد تبدیل می    

مکالمات تلفنی، بایـد از اعـداد       صفحه، تصاویر نمایش یافته روی صفحه نمایش، موسیقی و حتی           
ه این موضوع اتفاقی که داخل جعبه سـیاه         با توجه ب  . ورودی به شکل نهایی مورد نظر تبدیل شوند       
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ای از قوانین     های مختلف و تحت مجموعه      ها و ترکیب    افتد این است که اعداد ورودی به روش         می
تنها جادویی که توسـط جعبـه سـیاه انجـام           . شوند  شود، با یکدیگر آمیخته می      ه برنامه نامیده می   ک

. دهـد   شود، این است که تمام محاسبات فوق را با سرعتی در حد یک میلیونیم ثانیه انجام مـی                   می
 ای مـشتمل بـر دو       رایانـه های    سیستم. شباهت به یک جادو نیست      البته قوه ابتکار و هوش بشر بی      

  :باشند نوع عنصر بسیار متفاوت می

  افزار افزار و نرم سخت

توان آنها را لمـس و احـساس کـرد،            افزار حاوی تمام اشیای فیزیکی است که می         سخت* 
  . ط بسیار نادر به آنها لگد زدرأیوزن آنها را محاسبه نمود و حتی در ش

هـای    ب دستورات یا برنامه   افزار داللت بر اجزای اطالعاتی لمس ناپذیری دارد که قال           نرم* 
  . کند دهند که چگونه عمل می افزار فرمان می عمل کرده و به سخت

  سخت افزار 

  . ای دارد رایانهافزار داللت بر اجزای فیزیکی یک سیستم  واژه سخت

  نرم افزار

شـوند، یـک      هایی است که باعث مـی       افزار واژه مورد استفاده جهت تشریح دستورالعمل        نرم
  . به صورت مشخص عمل نمایدای  رایانه

  ...........ادامه دارد

  

  :ها نوشت پی
1- General(Purpose Mechine)  
2- Progrms 

3- Programmable  

4- Orocessing 
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  باز جویی یا روش استنطاق

  مهدی نجابتی 

  )دوم بازنشسته و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی سرتیپ( 

ترین مراحل تحقیقات مراحل مربوط بـه جـرم اسـت؛             استرین و حس    بازجویی یکی از مهم   
توان عالوه ر کسب اطالعات جدید پیرامون موضوع مـورد تحقیـق، از               زیرا بازجو در خالل آن می     

نظیر اظهارات شـهود و شـاکی، نتـایج بررسـی صـحنه جـرم،  گـزارش                  « تطبیق اطالعات موجود  
های متهم به صحیح یا غلط بودن و          اسخو پ » آزمایشگاه تحقیقات جنایی و پزشکی قانونی و غیره       

به طور کلی ارزش و اعتبار اطالعات قبلی خود پـی بـرده و متقـابالً از میـزان صـداقت مـتهم یـا         
مظنون و صحت و سقم اظهارات وی و باالخره میزان دخالت او در ارتکاب جرم عبـارت اسـت از                    

نون به ارتکاب جـرم بـه منظـور         هنر و فن طرح یک رشته سؤاالت فنی و قانونی از متهم و یا مظ              
  :کند بازجویی چهار هدف را دنبال می. کسب اطالعات صحیح درباره جرم واقعه

 شناسایی مجرم،   -3گناهی،     رفع مظنونیت یا اثبات بی     -2 دستیابی به حقایق با ارزش،       -1
  . اعتراف متهم-4

بلکه منظور اصلی وی    بنابراین، بازجو در خالل بازجویی صرفاً به دنبال اخذ اعتراف نیست،            
کسب اطالعات صحیح درباره جرم واقعه است و چه بسا در نتیجه یک بازجویی درست و اصـولی                  

  .گناه شناخته شود متهمی بی

بدیهی است اگر هدف بازجویی صرفاً اخذ اعتراف باشد، احتمال دارد بازجو دچـار اشـتباه و                 
دسـته اول   : نماینـد دو دسـته هـستند        میگمراهی گردد؛ زیرا افرادی که به ارتکات جرمی اعتراف          

جرم شده و گناهکارند و به منظور رهایی از عذاب وجدان به دنبال              مرتکب   کسانی هستند که واقعاً   
دسته دوم کسانی هـستند     . گردند تا به جرم ارتکابی اعتراف نمایند        های روانی می    بعضی از محرک  

اغوا و یا دالیل دیگر از قبیل اختالالت روانـی و  که واقعاً مجرم نیستند ولی به خاطر تهدید، اکراه،   
  . نمایند غیره به اعترف به ارتکاب جرمی اعتراف می

تفهیم اتهام و رعایت قوانین و آیین دادرسی کیفری         های حقوقی و لزوم       صرف نظر از جنبه   
طرفـی و احتـراز از        تواند موضوع بحث مستقلی باشد و همچنین لزوم رعایت اصل بـی             که خود می  
های اساسی توسط بازجو و باالخره برخوردداری وی از           های عجوالنه و حدس و گمان       پیش داوری 

های همچون پـشتکار، سـرعت انتقـال، حافظـه قـوی، تمرکـز حـواس، قابلیـت انعطـاف،                      ویژگی
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تواند به یک بازجویی موفـق نمایـد،          خونسردی، صبر و حوصله و غیره در اینجا نکاتی چند که می           
  . گردد ذکر می

ای باشـد کـه    گردد و سؤاالت به گونه تاریخ و سرعت و نام بازجو در برگ بازجویی قید      -1
ها بتواند از مرور زمان و مکان وقوع جرم، مشخصات مرتکب، هدف و انگیزه وی از                  از خالل پاسخ  

ارتکاب جرم، چگونگی عمل مجرمانه و وسیله ارتکـاب جـرم و نتـایج حاصـله از آن، مشخـصات                    
  . اطالعات کافی کسب کرد...... مجنی علیه و

 قبل از انجام دادن بازجویی، متهم به زندان عمومی اعزام نشود؛ زیرا بـه تجربـه ثابـت                   -2
 امکـان ارتبـاط بـا خـارج زنـدان و مبادلـه پیغـام بـا         اینکـه شده در این قبیل موارد مـتهم ضـمن      

کـار و بـدآموزی آنهـا، در     و کهنهدار  همدستانش را پیدا خواهد نمود، در اثر تماس با زندانیان سابقه 
ای پاسخ خواهد داد که مسئولیت کیفری کمتری متوجه وی باشد و یـا   های بعدی به گونه     بازجویی

  . ذهن بازجو مسائل دیگری منحرف گردد

تـر و بـا فاصـله زمـانی هـر چـه              بازجویی از متهمین و مظنونین بایستی هر چه سـریع          -3
فراموشـی   احتمـال    اینکـه  زیرا در اثر گذشـت زمـان، عـالوه بـر             تر از وقوع جرم انجام شود؛       کوتاه

شـود، وی فرصـت زیـادتری بـرای فکـر کـردن و پیـدا         جزییات امر برای مرتکب جرم بیشتر مـی    
تـرین    های گمراه کننده پیدا خواهد نمود به تجربـه ثابـت شـده اسـت بیـشترین و صـادقانه                     جواب

 فرصـت تفکـر و      اینکـه بازداشت متهم و قبل از      دو  اعترافات در همان مراحل اولیه بازجویی و در ب        
رعایت این نکته بدان معنی نیست که بـازجویی بایـد           ( مشورت با دیگران را داشته باشد، بوده است       

  ). عجوالنه و بدون آماده شدن مقدمات کار انجام شود

 بازجویی باید به طور انفرادی و محرمانه و بدون حضور دیگـران و بـه خـصوص سـایر           -4
متهم با احساس اطمینان کامل و بـدون داشـتن واهمـه از             : همین و مظنونین انجام شود تا اوالً      مت

سـایر کـسانی کـه در       : شنود مطالب خود را بیان کند، ثالثـاً         های او را می      کس دیگری حرف   اینکه
مـوارد  ( مظان هستند پی نبرند که چه مطالبی بازگو شده و  چه مطالبی هنوز افشا نگردیـده اسـت                  

  ). دودی که نیاز به مواجهه چند نفر متهم یا مظنون با هم باشد از این اصل مستثناستمح

 در تحقیقات جنایی، مجهوالت هر مسئله را باید از روی معلومات آن بـه دسـت آورد و                  -5
تواند صرفاً زاییده تخیل و یا حدس و گمان باشد؛ لذا قبل از بازجویی از متهم                  معلومات مسئله نمی  

 باید از شاکی و شهود مورد اطمینان تحقیق به عمـل آیـد و سـایر مـستندات پرونـده از                     یا مظنون 
ها و نوارهای صـوتی و تـصویری مربـوط را دقیقـاً               قبیل گزارش معاینه محل و کارشناسی، عکس      

اساس معلومات و تکمیل بازجویی، طالعات کـاملی پیرامـون          ار داد  تا بر    مطالعه و مورد بررسی قر    
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 از نظر میزان تحصیالت، وضع خانوادگی، شغل و درآمد، عالیق، سـوابق کیفـری،               بیوگرافی متهم 
مشکالت، اعتیاد احتمالی به مواد مخدر، الکل و قمار و همچنین جرم واقعه و رابطه وی با مجنـی                   

این مسئله از نظـر روانـی و بـرای          . علیه به دست آورد تا براساس آن، بازجویی را سازماندهی کند          
 ایجاد نفوق معنی بازجو بر متهم حائز اهمیت است؛ زیرا وقتـی مـتهم دریابـد بـازجو                   روانی و برای  

اطالعات وسیع و کاملی پیرامون وی و جرم واقعه دارد، کمتر به خود اجـازه دورغ گفـتن و فریـب                     
  .دهد بازجو را می

 هنگام بازجویی هیچگونه مانه فیزیکی از قبیل میـز تحریـر و              در موارد حساس و مهم،     -6
یره بین بازجو و متهم وجود نداشته باشد، تا بازجو بتواند به طور مستقیم و با کنتـرل و زیـر نظـر                     غ

قرار دادن حرکات متهم و تمرکز کامل حواس، بازجویی را انجام دهد؛ به همین دلیل بهتـر اسـت                   
اتاق بازجویی به همین دلیل بهتر است در اطاق بازجویی بـه جـز دو عـدد صـندلی چیـز دیگـری                       

توان ترتیبی اتخاذ نمود تا همکاران بـازجو از اطـاق          در صورت امکان در این قبیل موارد می       . اشدنب
دیگر و با استفاده از میکروفـون و دوربـین مخفـی و امثـال آن، بـدون اطـالع مـتهم و بـه طـور                           

های وی را     های متهم و پاسخ     العمل  غیرمحسوس در جریان بازجویی قرار گرفته و حرکات و عکس         
  . برداری قرار دهند  تجزیه و تحلیل و بهرهمورد

در جرایم مهم اگر متهم در ابتدا و قبل از تکمیل بازجویی به ارتکاب جرم اعتراف کرد،                  -7
بازجویی به ارتکاب جرم اعتراف کرد، بازجویی برای روشن شدن جزییات امر و حـصول اطمینـان                 

همچنـین  .  شد، نتواند منکر ارتکاب جرم گـردد   از اعتراف پشیمان  کامل ادامه یابد تا بعداً اگر متهم        
اگر اقرار کننده متهم واقعی نباشد و برای گمراه کردن بازجو و ایجـاد اخـتالل در رونـد تحقیقـات                

  . روانی و غیره خود را به جای متهم اصلی معرفی کرده باشد، موضوع روشن گردد

ها عیناً و بدون دخـل و         سخ سؤاالت بازجویی کوتاه، مشخص و عاری از ابهام باشد و پا           -8
هـر حـال،    در  . بنویـسد هـا را      تصرف نوشته شود و اگر متهم با سواد باشد بهتر است خودش پاسخ            

االمکان سعی شود رشته کالم متهم و یا نوشته وی قطـع نـشود تـا او آزادانـه                     حین بازجویی حتی  
  . تمام مطالب خود را منعکس نماید

 شـب   9سـاعت   «: شد، به عنوان مثـال، چنانچـه سـؤال         در بازجویی، سؤاالت القایی نبا     -9
درسـت  » چند ضربه چـاقو بـه وی زده اسـت         ) ب( بودید، آقای ) الف( گذشته که شما در منزل آقای     

 شـب در منـزل      9کنـد کـه شـب گذشـته سـاعت             نیست، زیرا سوءال کننده به مخاطب القـا مـی         
: در صورتی که باید سؤال شـود      . چند ضربه به وی زده است     » ب« شاهد بوده که آقای   » الف« آقای

بـوده  ) الـف ( در منـزل آقـای    «: و اگر مخاطب جـواب داد     »  کجا بودید؟  9شماشب گذشته ساعت    «
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و اگـر مخاطـب   » غیر از شما دو نفر چه کسانی آنجا بودنـد؟ «:  در سؤال بعدی پرسیده شود  » است
  » چکار کرد؟) ب( ایآق«: شود در سؤال بعدی پرسیده می» آنجا بوده است) ب( آقای«: پاسخ داد

شما شب گذشته چه « چند مطلب را نباید در قالب یک سؤال گنجاند؛ به عنوان مثال،             -10
ؤال صحیح  این س » اید؟  ساعتی از منزل خارج شدید؟ به کجا رفتید؟ و با چه کسانی مالقات داشته             

  . نیست و بهتر است هر یک از موارد فوق به صورت مستقل مورد پرسش قرار گیرد

متهم را به اقرار تشویق کنـد و یـا بـرای جلـب اعتمـاد وی و اخـذ اقـرار                      بازجو نباید    -11
دار به خـوبی در       هایی که عملی نیست به او بدهد؛ زیرا متهمین و به خصوص اشخاص سابقه               وعده
باشد و عملی نیست و اگر هم         هایی خارج از اختیارات و مقدورات بازجو می         یابند که چنین وعده     می

  . گردد ها امیدوار گردد ولی بعداً عملی نشود، باعث سلب اعتماد وی می ه وعدهمتهم ب

گوید، فوری احساس خود را از         چنانچه در خالل بازجویی متوجه شدید متهم دروغ می         -12
های دروع وی به رخ نکشید؛ چون متهم هر چه بیشتر دروغ بگوید در مراحل بـدی بـازجوی                     گفته

  . هد کردتری پیدا خوا وضع متزلزل

کـه  ...  هنگام طرح سؤال در مورد اتهامات سنگینی نظیر قتـل و تجـازوز بـه عنـف و                  -13
االمکان از به کاربردن عین عناوین فوق که ممکن است باعـث تـرس    مجازات سنگینی دارد، حتی 

و وحشت متهم و نگانی وی از عواقب کار خودش گردد و منجر به سـکوت و یـا دروغگـویی وی                      
گردد و به جای عناوین مذکور از کلمات و عبارات مشابه و یا بـه صـورت کنایـه کـه                     شود، احتراز   

  .  رعب و وحشت کمتری را در دل شخص ایجاد کند، استفاده شود

باشد، با کسی کـه در مـورد محـرز            شیوه بازجویی از کسی که متهم بودن محزر می          -14
  . ارد، متفاوت استباشد، با کسی که در مورد متهم بودن او تردید وجود د می

تر و اطالعات بازجو راجع به جرم و متهم کمتر باشد، در              به طور کلی، هر چه دالیل ضعیف      
ابتدای بازجویی باید سعی شود سؤاالت به طور مستقیم و در رابطه با اصل موضـوع نباشـد، بلکـه                    

دد تـا از خـالل      ای و در عین حال مرتبط با موضوع، بازجویی آغـاز گـر              ابتدا با طرح سؤالت حاشیه    
  . های مخاطب و پس از کسب اطالعات بیشتر سؤاالت اصلی مطرح گردد پاسخ

مـتهم بـه صـحنه جـرم بـرده          ..... سـوزی عمـدی و       در جرایم مهم نظیر قتل و آتش       -15
در این  . که از نزدیک جزییات را تشریح نماید      ) چنانچه جرم به هم خورده باشد بازسازی گردد       ( شود

 شخص خود را به جای متهم اصلی جا زده باشد و یـا تناقـضی در اظهـاراتش                   قبیل موارد چنانچه  
  . باشد در عمل روشن خواهد شد
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 توسل به تهدید و ارعاب و فحاشی و اهانت و شکنجه در بازجویی برای اخذ اعتـراف،         -16
 دلیـل  یابد که بازجو به باشد و متهم از این گونه برخوردها در می     نشانه ضعف بازجو در کار خود می      

  . و مدرک قاطع و قابل استنادی در اختیار ندارد ک به وسایل فوق متوسل شده است

به عنوان مثـال،    (  کم اهمیت جلوه دادن جرم واقعه؛ اظهار همدردی و همدلی با متهم            -17
گرفت همـان کـاری را        به وی گفته شود هر کس دیگری هم جای شما و در آن موقعیت قرار می               

و انتقاد از شاکی و مجنی علیه موجب جلب اعتمـاد مـتهم و ترغیـب                ) م دادید کرد که شما انجا     می
  . گردد وی به همکاری با بازجو و گفتن حقایق می

گیـری از آن      متهمین، فرصت مناسی است تا بازجو بـا بهـره           وجود اختالف و تضاد بی     -18
  . بتواند اطالعات خوبی در مورد هر یک به دست آورد

 شرایط سنی، جنسی، موقعیت اجتماعی، میزان تحصیالت و اعتقادات      در بازجویی باید   -19
االمکـان توسـط بـازجوی زن واّال بـا            بازجویی از زنان حتی   . مذهبی شخص، مورد توجه قرار گیرد     

طرفی که مرتبط با پرونده نباشد، انجام شود تا بعداً ادعاهای دروغی علیه               حضور شخص ثالث و بی    
ای باشد که باعث ترس و آسیب روحـی و            گونه ازجویی از کودکان به   همچنین ب . ودبازجو مطرح نش  
  . روانی آنها نگردد

مظنون توسط بـازجو معمـوالً    برای مستند کردن اظهارات و اعترافات اولیه متهم و یا            -20
  :سه راه وجود دارد

 کـه ایـن     فرصت مناسبی آنها را مکتوب نمایـد؛       سپردن مطالب با حافظه و سپس در         -الف
ز جهت قطع نشدن رشته افکار بازجو و دقت کامل به گفتار طرف مقابل و عـدم اخـتالل و                    روش ا 

گسیختگی در افکار متهم و جلوگیری از پریشانی و آشفتگی روحی وی خوب است، ممکـن اسـت              
هـای مهمـی از مطالـب را فرامـوش کنـد و مکتـوب                 در اثر طوالنی شدن بازجویی، بازجو قسمت      

  . ننماید

اری؛ یعنی بازجو نکات مهم و قابـل توجـه اظهـارات مـتهم را یادداشـت                  یادداشت برد  -ب
کنـد و نکـات بـه ظـاهر جزیـی             نماید، در این روش، چون بازجو فقط نکات مهم را یادداشت مـی            

از طرفـی چـون     . شود، چه بسا در همین نکات جزیی مسائل با اهمیتی نهفتـه باشـد               یادداشت نمی 
گویـد، متمرکـز      لب نتواند حواس خود را روی آنچه متهم می        احتمال دارد بازجو حین یادداشت مطا     

در یادداشـت بـرداری،     . نماید امکان دارد متوجه بعضی نکات مهم و با ارزش اظهـارات وی نـشود              
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شود ممکـن   گردد اظهاراتش ثبت می متهمی که برای اعتراف دو دل و مررد است وقتی متوجه می      
   .است از بیان حقایق و اعتراف امتناع ورزد

قرار باشد شخص ثالث اظهارات متهم را یادداشت نماید به دلیل فوق و همچنین              حتی اگر   
  . به خاطر حضور شخص ثالث احتمال دارد متهم به راحتی و آزادانه مطالب را بیان ننماید

 ضبط صدا یا صدا و تصویر، که بهترین وسیله مستندسازی بازجویی است؛ زیرا عـالوه                -ج
تواند ادعا کند با تهدیـد و         گردد، متهم بعداً نمی     ات مطالب مطرح شده ضبط می      تمام جزیی  اینکهبر  

در مورد ضبط صدا و تصویر غیرمحـسوس باشـد تـا مـتهم              . اکراه از وی اعتراف گرفته شده است      
گـردد نگـران نـشود و از بیـان حقـایق               صدا و تـصویرش ضـبط مـی        اینکههنگام بیان مطالب از     

  . خودداری نکند

دا و تصویر ضبط شده از نظر فنی قابل اثبات و از نظر حقوقی قابـل اسـتفاده                   ص اینکهدوم  
  . باشد
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  بها آرامش، گوهری گران

  )قضاییه ریزی آموزشی حوزه معاونت آموزش و تحقیقات قوه واحد برنامه

  چکیده

  . شناسی تبیین شده است از دیدگاه روان» هیجان«و » آرامش« در این مقاله، مفهوم

برای آرامـش ذکـر شـده       » دائمی نبودن «و نیز   » فردی بودن «یا  » سبی بودن ن« دو ویژگی 
همچنین مفهوم هیجان و انواع مثبت و منفی آن و نیز رابطه هیجان با آرامش، به عنوان دو                  . است

  . ضرورت ظاهراً متناقض و مطلوب انسان بررسی شده است

ـ       هایی برای ایجاد آرامش     در ادامه، تکنیک   ه تعـداد زیـاد و نیـز تخلیـه          های کوتاه مدت و ب
  :ها عبارتند از بخری از این تکنیک. های مثبت و منفی ذکر شده است هیجان

 تنفس، تفکر ، نوشتن، کتـاب، دوسـت، ورزش،           یاد خدا، ازدواج، استفاده از طبیعت، سکوت،      
ای  ؛ بدیهی است، خاستگاه و مبانی علمی و اندیـشه         ........ هدف، سالمت جسمانی و     نظم، مشورت، 

این بحث در قضاوت و حقوق ندارد؛ اما تالفـی مفـاهیم ایـن مقالـه بـا اذهـان قـضات محتـرم و                         
تواند به تولید علـم بـومی و توسـعه حرفـۀ       می- که منابع شفاهی علم حقوق هستند  -ها  دان  حقوق

هایی طرح شده است تا از نظرات و تجارب           قضاوت بیانجامد، به همین جهت در پایان مقاله، سؤال        
اران محترم و نقد و شناسایی کارکردهای این مفاهیم در حوزه حقوق و علوم قـضایی داشـته                  همک

 قضاوتی در نحوه انتقال این مفاهیم به حوزۀ حقوق و علوم قـضایی داشـته                اینکهلذا بدون   . گردیم
باشیم و یا مدعی صحت مفاهیم مندرج در این مقاله از نظرگاه حقـوقی باشـیم؛ و تنهـا بـا هـدف                       

 منتظر  -های علمی و شناخته شده ایجاد خالقیت         به عنوان یکی از روش     -یک توفان مغزی  ایجاد  
بندی، و تلخیـصی از آن، در         های رسیده در پایان جمع      پاسخ. های شما عزیزان هستیم     وصول پاسخ 

  .های برگزیده به نحوه مقتضی تقدیر خواهد شد همین نشریه به چاپ خواهید رسید و از پاسخ

وان پدیده صنعتی شدن، همچنان روح و جسم انسان ایـن دوران را تحلیـل             اضطراب به عن  
انـسان  . آورد شـماری بـرایش بـه ارمغـان مـی      کشاند که خطرات بی ای می   می برد و او را به ورطه      

ای خنثـی     هـایش را بـه گونـه        نگرانی  گردد تا بتواند این اضطراب و دل        همواره به دنبال آرامش می    
شود؟ پاسخ به این پرسش این است که برای رسیدن بـه آرامـش                ه موفق می  اما آیا در این را    . کند

  . نیاز به ابزار و لوازم و شرایطی خاص است
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ای   یک جا بنشینیم و هیچ فکـر و دغدغـه  اینکهابتدا باید دید که منظور از آرامش چیست؟     
دهد؟ آرامش در واقـع     نداشته باشیم؟ یا به دنبال چیزهایی در بیرون از خود باشیم تا به ما آرامش ب               

کند و کـامالً      بال و احساس راحتی است که هر کس به شیوه خود آن را احساس می                حالتی از فراغ  
هـا    ، آن چه همه انسان    کند؛ اما در مجموع     جنبه شخصی دارد و از فردی به فردی دیگر تفاوت می          

رونـی نباشـد و دغدغـه        فرد، تحت فشار درورنی و بی       کنند، حالتی است که در آن،       آن را تجربه می   
هـای عـصبی در یـک         هـا و سـلول      خاطری نداشته باشد و به لحاظ فیزیولوژیکی، تمامی هورمون        

ها، موقتی است و ممکن است بیشتر از          شرایط طبیعی قرار داشته باشند که این احساسات و تجربه         
بـین رفتـه و     های گوناگون، این آرامـش موقـت از           چند روز طول نکشد و بر اثر شرایط و موقعیت         

کند تا شرایط و موقعیت را تغییر دهـد تـا    تنش و هیجان، مجدداً بر فرد چیره گردد و او را وادار می 
  .رسند به آرامش قبلی برسد که در این بین افرادی هستند که هرگز به آرامش نمی

این نکته، مهم است که بدانیم آرامش دایمی وجود ندارد و ما بایـد یـاد بگیـریم کـه خـود                    
ما قادر نخواهیم بود که آرامـش       . پذیر است اما نیاز به یادگیری دارد        یجاد کنیم، که این امر امکان     ا

کننـد    را یک باره و برای همیشه به دست آورده و آن را ذخیره کنیم؛ همانند کسانی که تصور مـی                   
روزانـه  های کسب شـده       مجموعه آرامش . اگر مثالً ثروتمند باشند، برای همیشه راحت خواهند بود        

  . تواند خستگی امروز را بر طرف و ما را برای فردا آماده سازد می

هیجـان  . موضوع دیگر هیجان است؛ ما برای انجام هر کاری نیاز به مقداری هیجان داریم             
هیجان مثبت حالتی است که نـسان را بـه          . در انسان به دو شکل هیجان مثبت و منفی وجود دارد          

انگیزاند، که این هیجان از طرق مختلف به           کنجکاوی او را بر می     دارد و حس    وجد و تحرک وا می    
آید اما هیجان منفی برعکس، روحیه را از شخص گرفته او را کـسل کـرده و رمـق او را                       دست می 

ای   هر هیجانی چـه مثبـت و  چـه منفـی بایـد بـه گونـه                 . برد  برای انجام کارهای دیگر از بین می      
جانات که همانند بمب ساعتی در درون شخص تجمـع یافتـه            چنانچه این هی  . مطلوب تخلیه گردد  

به هر علتی تخلیه نگردد، فرد احساس فشار و در نهایت احـساس تـنش خواهـد کـرد کـه در آن                       
صورت ممکن است آن را به شکل نامطلوب درونی و بیرونی سرکوب کنـد و یـا بـروز دهـد، کـه                       

  . امکان صدمه دیدن خود و دیگری را به دنبال خواهد داشت

رود و در دنیا روزانه مبالغ هنگفتی خـرج           انسان موجودی است که ذاتاً به دنبال هیجان می        
 از  Ĥنکه در انـس   شـاید ایـن حـالتی متنـاقض       . شود تا مردم خودشان را به هیجان مثبت برسانند          می

خواهی یک تنوع در زندگی انسان اسـت          طرفی به هیجان برسد؛ که در واقع باید گفت این هیجان          
ها در زمینه نداشتن آرامش، در واقع به نـوع            مشکل عمده انسان  . گویند  ه آن هیجان مثبت می    که ب 

  . های مرتبط است ارتباط آنها با پدیده
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های درونی و بیرونی ایجاد نشود و یـا از تعـادل خـارج گـردد،                  وقتی ارتباط انسان با پدیده    
هـا چهـار نـوع        معموالً انسان .  داد رسد و یا آرامش خود را از دست خواهد          شخص یا به آرامش نمی    

  :ارتباط دارند

  .  ارتباط با دیگر افراد-4 ارتباط با طبیعت، -3 ارتباط با خداوند، -2 ارتباط با خود، -1

تا کسی خودش را نشاسد در واقـع هـر کـاری را انجـام               . مقدمه هر کاری خودشاسی است    
 بشناسیم باید یک ارتباط دایمی با درون         خود را  اینکهبرای  . دهد از روی تجربه و خطا نخواهد بود       

خواهیم و توانایی ما بـرای انجـام امـور            خود برقرار کنیم و بدانیم که هستیم، چه هستیم و چه می           
  چقدر است؟

کننـد معمـوالً از آرامـش         های که ارتباط قوی و مستحکمی با خداوند برقـراری مـی             انسان
کـسانی کـه    . ن حاکی از یک آرامش درونی است      خوبی برخوردار هستند و روحیه، چهره و رفتارشا       

کنند ارتبـاطی دو سـویه و عـاری از هـر گونـه       در ارتباط با طبیعت و جهان پیرامون خود سعی می        
آلودگی برقرار کنند، در واقع از سالمت جسم و روحی خوبی برخوردار شده و در نهایت به آرامـش                   

کـسانی  .  استفاده از مواهب طبیعـی اسـت       نمونه بارز آن رعایت مسائل زیست محیطی و       . رسند  می
مـستقیم و   هـستند، در واقـع      » ای عمـل کـن      جهـانی فکـر کـن و منطقـه        « که پیرو علمی شـعار    

کنند و در محیطی پاکیزه       اندیشند، عمل می    غیرمستقیم به سالمت جسم و روح خود و دیگران می         
  . بخش مسلماً به آرامش خواهند رسید و فرح

زندگی بشر است و از نیازهای اساسـی انـسان بـه            فراد از ضروریات    ارتباط داشتن با سایر ا    
در تعریف انسان آمده که او موجودی اجتماعی، و انسانی که نسبت به این نیاز خـود                 . رود  شمار می 

تفاوت باشد و یا قادر نبادش با سایرین ارتباط برقرار کند، محکوم اسـت کـه تنهـایی و انـزوا را                   بی
یکـی از دالیلـی     . شـود   اط با مردم در واقع نوعی بیماری روانی محسوب می         تجربه کند و قطع ارتب    

شوند، مربوط بـه عـدم شـناخت           دچار مشکالت عدیده می     ها در گیر و دار زندگی،       که برخی انسان  
  . شناسد و در مورد خود کنکاش نکرده است  فرد خودش را نمیاینکهخود است؛ یعنی 

یکی مطالعه درونـی و دیگـری مطالعـه      : ه نیاز است  برای شناخت خود، دو نوع مطالعه عمد      
در مطالعه دورنی، ما به عناصر وجودی خودمان پی خودمان پی خواهیم برد و مـوارد                . بیرونی است 

هـا و یـا    در مطالعه بیرونـی، از طریـق مطالعـه کتـاب    . مثبت و منفی خود را شناسایی خواهیم کرد 
تـوانیم خـود را       ه و آنها را درونی خـواهیم کـرد و مـی           تجزیه افراد موفق، مواد مفید را دریافت کرد       

  .تقویت کرده و بری یک زندگی توأم با آرامش، آماده شویم
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دانند یا نـسبت      کسانی که از ارتباط پیدا کردن با درون خود ترس داشته یا نحوه آن را نمی               
ناخدا هستند کـه در       به آن گاهی ندارند و یا به هر دلیلی اعتقاد به آن ندارند، همانند یک کشی بی                

های پرتالطم، بدن هدف و نقشه به این سو و آن سو در حرکت است و در نهایت به جای امن                       آب
 چنین افرادی روی آرامش را نخواهند       اینکهخالصه  . نخواهد رسید و وضعیت خوبی نخواهد داشت      

  . دید

 آنهـا بـه آرامـش       توانیم بـه کمـک      پردازیم به ابزارهایی که می      با ذکر این مقدمه، حال می     
  :برسیم

تواند   این مهم می  . گیرد  ها آرام می    با ذکر خداوند دل   :  اال بذکر اهللا تطمئن القلوب     -1
  . دعاهای مختلف و خواندن قرآن صورت گیردخواندن نماز، از طریق 

یکی از آیات الهی آن است که       «: فرماید   می 21 قرآن کریم در سوره روم آیه        : ازدواج -2
  » .نس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش بیابید و با هم انس بگیریدبرای شما از ج

هـا را گـشود؛ چـون اگـر           ذکر این نکته ضروری است که برای انتخاب همسر بایـد چـشم            
در اصـل،   . انتخاب نادرستی صورت گیرد، خودش تبدیل بـه یـک عامـل ضـدآرامش خواهـد شـد                 

رساند و در نهایـت آرامـش را بـه            را به هیجان مثبت می    ازدواج، هیجان منفی اناسن را خنثی و او         
  . آورد ارمغان می

همواره فراموش نکنیم که خوشبختی و بـدبختی انـسان بـه سـه عامـل عمـده و اساسـی               
، حتماً باید ترتیب کسب کـردن هـر         اینکهاول  . تحصیل، کار و ازدواج است    : بستگی دارد که شامل   

دوم .  یکی از آنها محقق نـشد، بـه سـراغ دیگـری نـرویم              کدام به صورتی که بیان شد، باشد و تا        
اینکه، با توجه به شناخت از خود، موارد گفته شده را متناسب بـا شـرایط خـود، متناسـب انتخـاب                      

  . کنیم

وسیله دیگر برای رسیدن به آرامش، رفتن به دامنه طبیعت و نگاه دقیق بـه               :  طبیعت -3
 هـر کـدام از      Ĥنکهها و بیاب    ل، آب جاری، آسمان و ستاره     های طبیعی مثل کوه، دریا، جنگ       آثار پدیده 

آنها رمز و رازهایی در خود پنهان دارند، چنانچه خود را به آنها بسپاریم به آرامش عمیـق خـواهیم                    
  . رسید

دهد؛ هر از      سکوت و خلوت و تنهایی در یک برهه از زمان به ما آرامش می              :سکوت -4
همواهر یادمـان باشـد کـه مـدت ایـن      . وت به آرامش رسید   گاهی باید با خود خلوت کرد و در سک        
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تواند ما را برای ورود به جامعـه          خلوت و تنهایی نباید زیاد طوالنی باشد، بلکه برای مدت کوتاه می           
  . و ارتباط با مردم آماده کند

تواند    تنفس عمیق و حساب شد بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده، می              : تنفس -5
چنانچه این عمل در یک جای عاری از آلودگی هوا باشد،           . ز، ما را به آرامش برساند     عالوه بر تمرک  

  . تاثیر بهتری خواهد داشت

 تفکر در امور به صورت تفکر عمیق در موضوعات و یا تمرکـز فکـری داشـتن،                  : فکر -6
. رل کنیم توصیه این است که بر فکر خود مدیریت داشته و بتوانیم آن را کنت             . کند  انسان را آرام می   

  . نتیجه برای ما مشکل آفرین خواهد بود در فکر فرو رفتن دایمی و بی

 همواره سعی کنیم بنویسیم، نوشتن و مرور مطالب موجـب تقویـب حافظـه               : نوشتن -7
خواهند تمام مطالب را در حافظه خود نگه دارند، عالوه بـر خـسته کـردن                  کسانی که می  . گردد  می

هـای پیـری و       ا فرامش کنند شدیداً ناراحت شده و انواع برچسب        مغز خود، هرگاه مطلب کوچکی ر     
بـرای آرامـش داشـتن، مطالـب را         . دهند، که اینها ضدآرامش است      زوال عقل را به خود نسبت می      

خواهیـد  . کنید، نکات مهم را یادداشت کنید و هر چند وقت یکبـار آنهـا را مـرور کنیـد                  بندی    دسته
   .دیدکه دارای حافظه قوی خواهید شد

البتـه  . باشـند   این توصیه بخصوص برای کـسانی مفیـد اسـت کـه در حـال تحـصیل مـی                  
شناسانه مفیدی وجود دارد که مقدمه همه آنها، نوشتن در حـین مطالعـه و تجربـه                   های روان   شیوه
  . است

توانـد در لحظـات حـساسی مـا را بـه              غرض مـی     یک دوست صمیمی و بی     : دوست -8
برعکس، یک دوست مغـرض و      . جروی درونی و بیرونی دور سازد     آرامش برساند و ما را از مسیر ک       

  . تواند آرامش را بگیرد و ما را به مسیرهای غلط و انحرافی درونی و بیرونی سوق دهد متظاهر می

، یک واقعیـت انکارناپـذیر      »کتاب بهترین دوست است   «  این گفته حکیمانه که    : کتاب -9
دهـد و در   کند، به ما تمرکـز مـی   خلوت ما را پر میگشاید،  کتاب، دنیای جدیدی روی ما می     . است

  . تواند نقشی دوگانه داشته باشد توان به آرامش رسید، البته کتاب هم می نهایت با کتاب می

های منفی ذخیـره شـده در درون را تخلیـه             تواند انرژی    ورزش مناسب می   : ورزش -10
ـ              بایـد  . ت آرامـش را بـه ارمغـان آورد        کند و عالوه بر جایگزینی انرژی مثبـت، شـادمانی و در نهای
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های مختلـف و امکانـات و موجـود بـه ورزش              ای روزانه و هفتگی داشت و براساس توانایی         برنامه
  .پرداخت

های بزرگان دین و علـم و ادب و تجربـه              شنیدن و یا خواندن گفته     :گفتار بزرگان -11
  . تواند ما را به آرامش برساند می

هـا را     خـدا زیباسـت و زیبـایی      « :اند  از آنجا که گفته   :  دیدن چهره بشاش و زیبا     -12
ای زیبا، خوش ترکیب و خوش منظر و یا صورتی که لبخنـد بـر لـب                   ، تماشای چهره  »دوست دارد 

همـواره  . تواند انتقـال دهنـده گرمـی و آرامـش باشـد             جنسیت او چه باشد، می     آنکهدارد، جدای از    
تباط است و کسی که لبخنـد زدن بـرایش دشـوار            یدمان باش که چهره عبوس و گرفته مانع از ار         

ای زیبا نداریم، مـشکلی نیـست،         اگر چهره . است، قطعاً مشکل خاصی دارد که احتماالً روانی است        
  .توانیم آن را زیبا کنیم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم با لبخند می

همـان طـوری   . دذهن را باید از افکار بیهوده و اضافی خالی کر        : تکانی ذهن    خانه -13
ریـزیم و خانـه را    مـصرف را دور مـی   ، وسایل کهنه و بـی     کنیم  تکانی می   که در پایان هر سال خانه     
مـصرف، بایـد و    کنیم، بدانید افکار قدیمی و کهنه، عقایـد خـشک و بـی    برای سال جدید آماده می    

ر کنیم تا بتوانیم    نبایدهای دست و پاگیر، قوانین من درآوردی و خالصه، کینه و حسد را از خود دو               
  . دهد ذهن آشفته، را افزایش می. چیزهای جدیدی را در آن جای دهیم

 عنصر نظم در کارها و داشتن برنامه، عالوه بر تـسریع کارهـا و پیـشگیری از               : نظم -14
در هم و بـرهم بـودن   . دهد و ما برای هر کار مهمی نیاز به تمرکز داریم  اضطراب، به ما تمرکز می    

  . ر جهت زندگی کردن، اضطراب را در پیش دارد و آن ضد آرامش استو باری به ه

مـشورت کـردن   .  قبل از هر کاری، با متخصص آن کـار مـشورت کنـیم        : مشورت -15
مـشورت کـردن، از بـین رفـتن         . کنـد   بینی می   عالوه بر کوتاه کردن راه، نتایج احتمالی را نیز پیش         

  . گردد یز میشخصیت نیست، بلکه برعکس، موجب ارتقای شخصیت ن

هـدف یـک چیـز      . گیرنـد   هایشان را با هدف اشتباه مـی         بعضی افراد خواسته   : هدف -16
هـدف یـک امـر مهـم و         . مشخص و کلی است، در صورتی که خواسته، که موضوع جزیی اسـت            

ریزی کرد و از ابزار و وسایل خاصی استفاده           سرنوشت ساز است که برای رسیدن به آن باید برنامه         
  . نمود
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کـشاند و از   ربا به سمت خود مـی       فرد را همانند آهن    اینکهیکی  : دفی دو خاصیت دارد   هر ه 
افرادی که هدف دارند و دایـم بـه آن   . شود فرد از دورن به سمت هدف سوق داده می        طرف دیگر،   

کنـد،    هایی بلند مدت، کوتاه مدت و روزانـه در راه هـدف اقـدام مـی                 ریزی  کنند و با برنامه     فکر می 
شوند و در نهایـت آرامـش         قیت را کسب خواهند کرد؛ زیرا تمرکز دارند و سرگردان نمی          الجرم موف 

  . خواهند داشت

 سالمت جسمانی از طریق رعایت کردن بهداشـت بـه دسـت             : سالمت جسمانی  -17
  . آید می

اول، چه کار کنیم که بیمار نشویم؛ دوم، اگـر بیمـار شـدیم              : بهداشت شامل سه وجه است    
تـرین و کـم       تـرین، آسـان     مهم.  سوم، پس از درمان به فعالیت خود ادامه دهیم         سریع درمان کنیم؛  

اقـدامات  . اسـت » چکار کنیم تا بیمـار نـشویم      « ترین روش رعایت اولیه وجه بهداشت، یعنی        هزینه
عملی در راه بهداشت فردی و اجتماعی، سالمت جسمانی و در نهایت سالمت روانی را که نـشانه                  

  . ر پی خواهد داشتبارز آن آرامش است، د

 انسان موجودی است که نیازهای اساسی مـشخص دارد، امـا            :ها   کاهش خواسته  -18
هـای   ها و دلبستگی چنانچه ما به نیازهای اساسی توجه کنیم و خواسته    . هایش فراوان است    خواسته

 ها زیـاد شـد، قطعـاً در جـای           وقتی خواسته . ظاهری خود را کاهش دهیم، به آرامش خواهیم رسید        
هـا، اول     گویند، که نتیجه محرومیت از عادت       جلوی آنها گرفته خواهد شد که در آن محرومیت می         

. احساسات ضد آرامش استتفاوتی است که هر کدام از این         پرخاشگری، بعد افسردگی و سپس بی     
ما باید به نیازهای اساسی سـطح بـاالی خـود کـه     . پس خواسته کم مساوی است با آرامش بیشتر 

  . یبایی شناسی و خود شکوفایی است فکر کنیمهمانا ز

کـسانی کـه بـا    . تواند به انسان آرامش بدهد  یک موسیقی مالیم می  ):1(  موسیقی -19
دنیـا پـر   . روح و یا دارای روح منقلب هستند ای به آن ندارند، در واقع بی اند و عالقه    موسیقی بیگانه 

طبیعت و تصویر و موسیقی را با     .....) د، بلبل و  نظیر صدای آب، جویبار، با    ( است از موسیقی و تصویر    
اگر طبیعت خود خارج شویم، قطعاً دچار مـشکل         . هم دارد و انسان نیز یکی از عناصر طبیعت است         

پس از این دنیا شلوغ فرصتی را برای گوش سپردن به موسـیقی و بـه آرامـش رسـیدن                . شویم  می
  . اختصاص دهیم

دهیم اما در اغلب مـوارد        مثبت به زندگی ادامه می     ما با هیجانات     :تخلیه هیجانی  -20
ضروری است که هیجانات را به شکل منطقی و جامعه پسند           . هیجانات منفی را در خود نگه داریم      
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 به خود و دیگران آسیبی وارد آوریم، که این نشان از انسانی بودن رفتار ما                آنکهتخلیه کنیم، بدون    
  . دارد

  

  :برای مطالعه و تحقیق

شـرح  ) هـا   فردی بودی مجازات  ( ها  دی بودی آرامش را با الهام از اصل تفرید مجازات         فر. 1
  . دهید و مصادیق و مصادیق هر یک را با هم مقایسه کنید

  . ضایعات ناشی از فقدان آرامش در محیط کار قضایی را بر شمارید. 2

  . های مثبت و منفی در عرصه کار قضایی ذکر کنید فهرستی از هیجان. 3

های مثبت و منفی در محیط کار قضایی دارید؟ چه            هایی برای تخلیه هیجان      چه توصیه  -4
  مشکالتی در این زمینه وجود دارد؟

  .  تناقض آرامش خواهی با هیجان طلبی را با الهام از محیط کار خود تبیین کنید-5

   دارید؟های شغلی با ارباب رجوع هایی برای بهبود و اثر بخش کردن ارتباط  چه توصیه-6

  هایی برای کاهش استرس و افزایش آرامش در محیط کار قضایی دارید؟  چه تکنیک-7

   چه انتقاداتی به متن مقاله از نظر محتوایی دارید؟-8

 بـه صـورت خوانـا نوشـته و بـه آدرس نـشریه ارسـال                 A4های خود را در برگ        لطفاً پاسخ 
  . ها در همین نشریه درج خواهد شد بهترین پاسخ. فرمایید

  :نوشت پی

هـایی کـه نـه تنهـا          هـای مبتـذل و یـا موسـیقی          منظور از موسـیقی در اینجـا، آهنـگ        . 1
های کاذب و منفی و در نهایت باعث تشنج روحی و روان              بخش نیستند، بلکه ایجاد هیجان      آرامش
  .شود، نیست آن می
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  رویه بررسی و تحلیل رأی وحدت

  

  اللّهی  رضا فرج

  )ورعضو معاون دیوان عالی کش( 

کنیم، آنگاه با تجزیه و تحلیل رأی         ای از موضوع و سپس اصل رأی را ذکر می           ابتدا خالصه 
اموال موضوع بنـد    قانون مجازات اسالمی، و ضبط      ) 10( و تفاوت ضبط آالت و ادوات جرم موضوع       

های عمومی و انقالب به بررسی مبانی حقوقی و مصادیق این دو              قانون تشکیل دادگاه  ) 21(  ماده 3
  . پردازیم یم

 رئیس دادگستری چابهار طی شرح به دادستانی کـل کـشور اعـالم              -ث طرح بح  -الف
داشته که شعبه دوم دادگاه عمومی در محدوده کمتر از هفت مایـل دریـایی، دو کاپیتـان متخلـف                    

) 22( بنـدهای یکـم و چهـارم مـاده          اند، طبـق    کشتی صیادی را که بدون مجوز اقدام به صید کرده         
برداری از منابع آبزی جمهوری اسـالمی ایـران، عـالوه بـر جریمـه نقـدی،                   ت و بهره  قانون حفاظ 

  . مصادره محصوالت صیادی نیز محکوم کرده است

های عمومی و انقـالب، بـه         قانون تشکیل دادگاه  ) 21(  ماده 3آرای صادر شده به استناد بند       
دو رویـه متهافـت اتخـاذ       دیوان عالی کشور ارسال شده و شعب چهارم و نـوزدهم در ایـن مـورد،                 

، موضوع را در صالحیت دیوان      25/14شعبه چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره         . اند  کرده
  !عالی کشور دانسته و رءی را ابرام کرده است

 چنـین اسـتدالل     30/10/75 -19/278شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شـماره          
هـای عمـومی و انقـالل         قـانون تـشکیل دادگـاه     ) 21(  ماده 3 گذار در بند    غرض قانون « :کرده است 

موردی است که مصادره و ضبط موردی اسـت کـه مـصادره و ضـبط امـوال مـستقالً بـه لحـاظ                        
شود و شامل آالت و ادوات جرم یا مـواردی کـه امـوال بـه تبـع امـر                      نامشروع بودن آن انجام می    

ون ضـبط صـیدهای کـشتی بـه دعـوای           و چ . گردد  جزایی به حکم قانون بایستی ضبط شود، نمی       
تخلف از مقرارت قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران بـوده و بـه                   

و رسیدیگی به تجدید نظرخواهی معتـرض را در         » تبع محکومیت کیفری بوده، شامل مورد نیست      
 کـشور بـه تقاضـای    هیأت عمـومی دیـوان عـالی   . صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است 

  :دادستان کل کشور تشکیل شده و سپس از بحث و بررسی به اکثرییت آرا چنین رأی داده است
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  :8/7/1377-625رأی 

های عمومی و انقـالب نـاظر بـه احکـام مـصادره و                قانون تشکیل دادگاه  ) 21(  ماده 3بند  «
قـانون اساسـی    ) 49( صـل قانون مذکور، به موجب ا    ) 5(  ماده 6ضبط اموالی است که به موجب بند        

گردد، تسری ندارد و رسیدگی بـه         میهای انقالب اسالمی صادر       جمهوری اسالمی ایران، از دادگاه    
لذا اعتراض به مصادره شـناورها      . درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است         

ون حفاظـت و    و محصوالت صیادی و آالت و ادوات صید کـه ناشـیس از تخلـف از مقـررات قـان                   
 ماه مرقوم خارج و رءی شعبه نوزدهم کـه بـا ایـن              3 از شمول بند      برداری از منابع آبزی بوده،      بهره

  » .نظر مطابقت دارد، صحیح و مطابق موازین قانونی است

  :مصادره و انواع آن: ب

  مصادره از نظر لغوی، یعنی مال کسی را به زور ضبط کـردن، جریمـه،              : تعریف مصادره 
  )1( . بازگیری استتاوان و

مصادره عبارت است از استیالی دولت بر تمام یا قـسمتی از        « :در تعریف مصادره گفته شده    
از نظـر اصـطالحی، یعنـی مطالبـه و       ) 2( ».دارایی موجود در محکوم علیه به موجب حکـم دادگـاه          

 کلمـه   مـصادره ترجمـه   ) 3 ( .گرفتن مال به وسیله دولت از غیر طرق قانونی و یـا طـرق متعـارف               
"Confiscation"           فرانسه است که در حقوق جزای این کشور، به دو نـوع عـام و خـاص تقـسیم

  . شود می

یک نوع مجازات کیفری اجباری  "Confiscation Speciale ":  مصادره خاص-1
است که به آالت و ادوات به کار رفته در جرم یا اموال و اشیایی کـه موضـوع جـرم بـوده یـا بـه                           

در جرایم جنایی مورد    گیرد که معموالً      ختصاص یافت یا از جرم ناشی شده، تعلق می        ارتکاب جرم ا  
قانون مجازات عمومی فرانسه    ) 131-21( حکم این موضوع در ماده    . گیرد  استفاده در حکم قرار می    

 آالت   به موجب این ماده،   . ، بیان شده است     االجرا شد   م الزم  .1994م، که در ژوییه      .1992مصوب  
  )4. (شود ت جرم یا اشیا و لوازم مذکور به نفع دولت یا شخص ثالث ضبط میو ادوا

قانون مجازات عمـومی و متخـذ از    ) 9( قانون مجازات اسالمی، که بازنویسی ماده     ) 10( ماده
بازپرس یا دادسـتان در     «: دارد  قانون فرانسه است، نیز به همین موضوع اختصاص یافته و مقرر می           

عقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شـده را کـه                صورت صدور قرار منع ت    
دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حـین ارتکـاب اسـتعمال یـا بـرای اسـتعمال                        
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در مـورد ضـبط، دادگـاه       . اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یـا معـدوم شـود               
  ».....واهد کردتکلیف اموال و اشیاء را تعیین خ

دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعـم از               « :در فراز آخر ماده مقرر شده     
اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و امـوالی کـه              

سـتعمال اختـصاص    وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای ا               
  » .داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود

قانون مجازات اسالمی ایـران،     ) 10(قانون فرانسه، و ماده   ) 131-21( با مقایسه متن دو ماده    
انچـه  رسیم که در قانون فرانسه، ضابطه معدوم نمودن اشیا مشخص شده کـه چن       به این نتیجه می   

قـانون  ) 10( ولـی مـاده   . دهـد    دادگاه حکم به معدوم شن آنها می        باشند،) 6( بار  یا زیان ) 5( خطرناک
  . ای به دست نداده است مجازات اسالمی، ضابطه

قانون جزای فرانسه، ضبط اشیا و اموال به قانون محلول شده و اضـافه              ) 131-21( در ماده 
یامده یا کشف نشده باشند، قمیت آنها از مجـرم اخـذ            کرده است، چنانچه اشیای مذکور به دست ن       

  ) 7( . به هر حال، حقوق عینی قانونی اشخاص ثالث نسبت به اشیا محفوظ خواهد ماند. شود می

قانون اقدامات تامینی نیز اشیایی که باید معدوم یا ضبط شوند، مشخص شـده  ) 13( در ماده 
که وجود آالت و ادوات جرم یا حاصل شده  از           ای کهدر این ماده قید شده آن است           است و ضابطه  

  . جرم، مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد

 و  1350در قوانین مختلف مانند قانون تشدید مجازات قاچـاق اسـلحه و مهمـات مـصوب                 
 شـهریور  14برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران مـصوب   قانون حفاظت و بهره ) 22( ماده
سالح و مهمات قاچاق و محصوالت صیادی را در صورتی که شـناور صـیادی               ، مصادره   1374ماه  

خارجی باشد و بدون کسب پروانه اقدام به صید کنند و محصوالت صـیادی و پرورشـی و حاصـل                    
فروش آنها و آالت و ادوات صید و سایر ابزار را در صورت تکرار جرم از ابزار جرم از طـرف اتبـاع                        

الیحـه قـانونی مجـازات صـید غیرمجـاز از           . ل مصادره دانسته است   ایرانی به صورت اختیاری قاب    
از قـانون شـکار و صـید، تـور مـاهیگیری،            ) 14( ، و مـاده   1358دریای خزر و خلیج فارس مصوب       

وسایل شکار و صید، نـورافکفن دوریـن چـشمی، تـور، قـالب مـاهیگیری و آالت و ادوات صـید                      
  . دانسته استغیرمجاز را قابل مصادره 

یا معدوم نمودن آالات و ادوات جرم یا        کلی برای تشخیص قابلیت ضبط و استرداد        به طور   
 به ماده قانونی مربوط     موردناشی از جرم یا به کار رفته و اختصاص یافته در حین جرم، باید حسب                
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بدیهی است در موارد مشکوک جز اشیایی که مشمول عنوان کلـی مـذکور              . به هر جرم رجوع کرد    
نون اقـدامات تـأمینی اسـت، اصـل بـر مـشروعیت اشـیا و لـوازم بـوده و بایـد بـه              قا) 13( در ماده 

  . صاحبانشان مسترد گردد

مـصادره عـام نیـز یـک مجـازات      : "Confiscation generale" مصادره عام -2
تتمیمی یا تکمیلی است، ولی از نوع اختیاری، که به اموال محکوم علیه به علـت ارتکـاب جنایـت                 

 مجازات در طول دو قرن گذشته در فرانسه دستخوش تغییـر و تحـوالت قـرار                 این. گیرد  تعلق می 
مصادره عام گاهی کلیه امـوال محکـوم علیـه را           . الغاء و سپس برقرار گردیده است     گرفته و گاهی    

  . شود نامیده می»Confiscation partielle« شود که به آن مصادره کلی شامل می

شوند، یا قاقچیان     می) 213-1(  جرایم علیه بشریت   مصادره اموال در مور کسانی که مرتکب      
هـا اعمـال      به صورت کلی و جزیی و به صورت اختیاری توسط دادگاه          ) 222-49( عمده مواد مخدر  

  )8. (شود می

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به طور مـستقل مـصادره امـوال انباشـته               ) 49( اصل
را به عهده دولـت گذاشـته کـه         ..... تالس، و ارتشا و   شده از ربا، دایرکردن قمار، غضب، سرقت، اخ       

  . باید با رسیدگی دقیق قضایی انجام شود

و تبصره یـک قـانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر       ) 8(  ماده6و بند ) 5(  ماده6 و5، 4در بندهای   
 نیز، مصادره کلی امـوال قاچاقچیـان عمـده بـه اسـتثنای هزینـه متعـارف خـانواده                    1370مصوب  

گران اقتصادی کشور، مصادره کلیه امـوال         قانون اخالل ) 2( همچنین در ماده  . ه است بینی شد   پیش
گیری از قاچاق عمـده مـواد         این نوع مصادره یک مجازات مالی به منظور پیش        . مقرر گردیده است  

عمـده  هروئین و تریاک و قاچـاق       های فسادانگیز قاچاق      مخدر و به کار انداختن سرمایه در فعالیت       
با نظام، با علم به مؤثر بودن اقدام، در مقابله با نظام در حد افـساد                به قصد مقابله     نیاز   کاالی مورد 

  . االرض است فی

هـای کـالن دسـت        مصادره اموال بزهکاران به ویژه کسانی که از راه نامـشرع بـه ثـروت              
م علیه را   اند، مجازاتی مؤثر عادالنه است؛ لیکن آثار محکومیت، خانواده و کسانی دیگر محکو              یافته

تقـسیم  ) Faculigatoire( و اختیاری ) Obligatoire( مصادره به دو نوع اجباری    ) 9( .سازد  متأثر می 
از مـوارد اختیـاری   . شود که در قوانین مختلف، نیز این دو نوع مصادره به خوبی مـشهود اسـت         می

قـانون  ) 22( ده مـا  بودن مصادره که قانون، دادگاه را مخیر بـه ضـبط آالت و ادوات جـرم دانـسته،             
تواند آالت و ادوات      برداری از منابع آبزی است که در صورت تکرار جرم، دادگاه می             حفاظت و بهره  

اسـت کـه    » ضـبط « به جـای  » مصادره« نکته جالبی به کار بردن کلمه     . به کار رفته را مصادره کند     
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الی کـشور و  همین صراحت موجب اختالف و تهافت در آرای دو شعبه چهارم و نوزدهم دیـوان عـ           
  . رویه شده است سبب صدور رای موجب وحدت

قانون اساسـی و تجزیـه و تحلیـل         ) 19(  در این قمست به طور مختصر به بررسی اصل         -ج
قانون اساسی جمهوری اسـالمی مقـرر       ) 49( اصل. پردازیم  مصادره یا ضبط اموال مذکور در آن می       

  :دارد می

غضب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سـوء  های ناشی از ربا،      دولت موظف است که ثروت    «
هـای مـوات و       ها و معامالت دولتی، فروش زمین       ءاستفاده از مقاطعه کاری     استفاده از موقوفات، سو   

. مباحات اصلی، دایره کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند                 
ین حکـم بایـد بـا رسـیدگی و تحقیـق و ثبـوت               ا. المال بدهد   و در صورت معلوم نبودن او، به بیت       

  ».شرعی به وسیله دولت اجرا شود

این اصل به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی یا بنابر وظیفـه امـر بـه معـروف و                    
گذاری در عرصه مشروع تولیـد و بـستن           نهی از منکر و ایجاد امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه          

کن کردن عوامل فساد اخـالق و  ایجـاد    زدایی و ریشه یت و طاغوتهای فساد و اسراف و اشراف    راه
هـای کـاذب و       های ناشی از فعالیت     جو سالم در دوایر دولتی، دولت را موظف کرده است که ثروت           

نامشروع را که مانع رشد جامعه است، گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد گردانـد و در صـورت                    
  )10. (المان تحویل نماید ند و در صورت نبودن، آنها به بیتالمال گردا نبودنف آنها به بیت

های ناشی از ربا و سرقت و غضب و رشوه و مکاسب محرم، در آیات                 حرمت اکتساب ثروت  
  . تصریح شده است) 12( و روایات) 11( مبارکه قرآن

کبین با اینکه در قانون مجازات اسالمی و قوانین متفرقه از جمله قانون تشدید مجازات مرت           
 3مواد  ( ، ارتشا و اختالس   )666 یا   651مواد  ( ، سرقت )595ماده  ( ارتشاء، اختالس و کالهبرداری، ربا    

قـانون مجـازات    ) 707 تـا    705مواد  ( ، قمار )593 و   588مواد  (و  ) مذکورقانون تشدید مجازات     5و  
بین ارتـشاء،   قانون تشدید مجازات مـرتک  2ماده  (اسالمی، تحصیلی ماده که فاقد مشروعیت قانونی      

بینی شده و تکلیف اموال موضـوع رشـوه، ربـا، سـرقت، اخـتالس و           پیش) اختالس و کالهبرداری  
، جـرایم   )49( حق مشخص گردیده است؛ لـیکن موضـوع اصـل           غیره و ضبط یا استرداد آن به ذی       

هایی است که از طریق نامشروع به دست          مذکور به صورت موردی نیست، بلکه رسیدگی به ثروت        
، )49( هـای نامـشروع موضـوع اصـل         بدیهی است چانچه در جریان رسیدگی به ثـروت        . استآمده  

دادگاه به جرایمی مانند رشوه و اختالس و غیره برخورد نماید، به آن جنبـه نیـز رسـیدگی خواهـد                     
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. رسیدگی به جرایم مذکور حسب مورد در صالحیت مراجع عمومی یا بعضاً اختصاصی اسـت              . نمود
)13 (  

قانون اساسی به آن کیفیتی کـه بـه طـور خالصـه بیـان               ) 49( ال موضوع اصل  مصادره امو 
کنـد تـا بـه       گردید، مجازات خاصی است که نوعاً دادگاه به تبع امر کیفری حکم به آن صادر نمـی                

عنواان مجازات تتمیمی با تکمیل مطرح شود، هر چند از سـیاق قـانون اساسـی در نحـوه اجـرای                     
ضی از موارد، به خصوص آنجا که اصـل جـرایم مـورد بحـث در آن                 قانون اساسی در بع   ) 49( اصل

های ناشـی از      ثروت. اصل مطرح شود، عنوان مجازات تتمیمی و مصادره خاص را پیدا خواهد کرد            
ربای کسی، در دادگاه انقالب اسالمی مورد رسیدگی، ربا دهندگان به دادگـاه مراجعـه و بـا طـرح                    

دادگاه همه موارد را یـک بـه   . پرداختی، مدعی حقوق خود شود  دعوا و تعیین مبالغ دریافتی و بهره        
یک با شکایت شاکیان بررسی و حکم به استرداد وجوه دریافتی به ربا دهندگان صادر کند، در این                  

 595( شود و دادگـاه طبـق مـاده         فرض، اموال فرد رباخوار مصادره و به صاحبان حق برگردانده می          
کند؛ این مصادره از نوع خـاص و اجبـاری خواهـد بـود، و                  می حکم به مجازات متهم صادر    ) ا.م.ق

شود و متهم به عنـوان        های مالک یک کازینو که محل قمار بوده مصادره می           لیکن آنجا که ثروت   
کند، مصادره    قانون مجازات اسالمی محکومیت حاصل می     ) 708( دایر کردن محل قمار، طبق ماده     

  .عام خواهد بود

بینـی شـده در        هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصادره پـیش        625در رای شماره    : نتیجه
های   قانون تشکیل دادگاه  ) 5( ماده 6مشمول بند   شود،    را که مستقالً در دادگاه مطرح می      ) 49( اصل

عمومی و انقال دانسته و مصادره آالت و ادوات ناشی از جرم یا تحصیل شده از جرم یا اختـصاصی    
قانون مجازات اسالمی به تبع امر کیفری باید ضبط و یا           ) 10( طبق ماده یافته در این ارتکاب را که       

  . معدوم شود، در صالحیت مرجع تجدید نظر و تابع اصل جرم دانسته است

  

  :ها نوشت پی

  ..فرهنگ عمید. 1

  . 171 ص 2اردبیلی، محمدعلیف حقوق جزای عمومی، ج . 2



 ٥٨

 -7625،  523ی، اصـالح شـمار      جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقـوق      . 3
 -،145اللهی، رضا مسئولیت کیفری اشخاص حقـوقی در حقـوق فرانـسه، ص                فرج: رجوع کنید به  

  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

4. George levaseur, Albert-chavanne jeanmontril droit penal genal et 
procedure, edition 1994. Sirey. P.280 jean pradel. Drolt general cuyas 
1994,644a647  

5. Dangereux  

6. Nuisible 

، 145اللهی، رضا، مسئولیت کیفری اشـخاص حقـوقی فرانـسه، ص              فرج: رجوع کنید به  . 7
  نامه دوره کارشناسی ارشد پایان

8. Jean Pradel dro it general, neuveim edition, cuys. P. 644 

گـران در     در قانون مواد مخدر، اخالل    : ر، همان صفحه  اردبیلی، دکتر محمدعلی، همان اث    . 9
نظام اقتصادی با استثنا کردن هزینه تامین زندگی و متعارف برای خانواده محکوم و پرداخت نفقـه             

  . النفقهف این نقیصه جبران شده است افراد واجب

  )با اندکی تخلیص( 28و 27عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج اول، صص . 10

  . 29 و سوره نساء، آیه 280سوره بقره، آیه  -11

ة ، 421، ص 10، ج )کنـز العمـال  ( حـق  الیحل للمسلم أن یاخذ مال اخیه بغیـر          -12  حرم
  . 528، منبع پیشین، ص 145، ص 3مال المسلم کرمۀ دمه، مستدرک الوسائل، ج 

.  مراجعـه شـود  1363 مـرداد مـاه   17مـصوب  ) 49(  به قانون نحوه اصل اجرای اصـل   -13
قانون عمدتاً ناظر به اشخاص حقیقی و کارگزران ارشد کـشوری و لـشگری رژیـم                : توضویح اینکه 

قـانون  ) 49( های نامشروع بع از انقالب، به قانون نحوه اجـرای اصـل             در مورد ثروت  . گذشته است 
، و  1368 بهمـن    29فروشـی و قاچـاق مـصوب          های ناشی از احتکار و گران       اساسی در مورد ثروت   

) 94(و) 39( و رهبری معظم انقالب رجوع شود و نیز مواد        ) ره( ومتی حضرت امام خمینی   فرامین حک 
 ماده یک قانون دادرسـی      2قانون مجزات جرایم نیروهای مسلح، که رسیدگی به آنها طبق تبصره            

  . های نظامی است، مراجعه کنید نیروهای مسلح، در صالحیت دادگاه



 ٥٩

  

  :های علوی از قضاوت

  لیت استاضطرار رافع مسئو

فر نزد خلیفه دوم شهادت دادند ک فالن ن با مردی بیگانه در بیابان زنا کرده اسـت،                  چند ن 
خلیفـه دسـتور داد آن زن را بـه جـرم زنـای محـصنه                . در حالی که آن زن، شوهر نیز داشته است        

  .سنگسار نمایند

 متعال  بردند، به درگاه خدای     پس از صدور حکم، زمانی که مجرم را جهت اجرای حکم می           
  . گناه هستم دانی که من بی تو می! خدایا: عرضه داشت

  کنی؟ آیا شهود را تکذیب می: خلیفه از این سنخن زن ناراحت شد و گفت

زن را  : که از این قضیه با خبـر بـود و نـاظر مـاجرا بـود، فرمـود                 ) السالم  علیه( حضرت علی 
روزی من و مرد همـسایه، شـتران        : فتزن گ . برگردانید، شاید در ارتکاب این گناه ناچار بوده است        

بردیم، چون شتران من شیر نداشتند قدری آب با خود بردم لـی در بـین راه آبـم                     خود را به چرا می    
از مرد همسایه آب خواستم ولی او نپذیرفت و گفت، بـه شـریط       . تمام شد و تشنگی زیادی کشیدم     

وقتی تشنگی بر من غلبه کرد و       . فتممن نپذیر . دهم که قبول کنی با تو نزدیکی کنم         به تو آب می   
در این خطبـه    ) السالم  علیه( امیرالمومنین علی . نزدیک بود هالک شوم از روی ناچاری قبول کردم        

  :فرمود

  )173: بقره( اکبر، فمن اضطر غیرباغ و ال عاد فال اثم علیه اهللا

ر صورتی کـه    آن کسی که ناچار شود، د     « ای که امام تالوت فرمود، این است که         معنای آیه 
  » .ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست

امام بدین وسیله فهماند که این زن معـذور بـوده و گناهکـار نیـست، از ایـن رو زن را آزاد          
  . کردند
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  استفتائات حقوقی و قضایی
  )قم( مرکز تحقیقات قوه قضاییه

رسـد،     محتـرم مـی    اسـتفتائات بـه نظـر خواننـدگان       سلسله مطالبی که تحت عنوان      : اشاره
انـد و از مرکـز تحقیقـات فقهـی            ه شـده  همکاران قضایی با آنها مواجـ     سؤاالتی است که برخی از      

اند، مرکز تحقیقات فقهی وابسته به معاونت آموزش و تحقیقات قـوه              استعالم نموده ) قم( قضاییه  قوه
رقراری ارتـبط بـا مراجـع       قضاییه نیز با توجه به رسالت و امکاناتی که در اختیار دارد که از طریق ب               

لذا عین استفتائات بـه همـراه فتـاوای         . عظام تقلید، سؤاالت مزبور را از ایشان استفتاء نموده است         
الزم بـه ذکـر اسـت، چنانچـه         . مراجع هر چه بیشتر مخاطبان و همکاران عزیز چاپ خواهـد شـد            

 به طور مستقیم از مرکـز       توانند یا   های فقهی دارند می     همکاران و قضات محترم سواالتی در زمینه      
تحقیقات فقهی یا از طریق ارسال به نشریه پیـام آمـوزش اسـتعالم و نـسبت بـه دریافـت پاسـخ                       

  .دنمقتضی اقدام نمای
  :سئوال

با توجه به آینکه بر طبق مبانی فقهی، نفقه اقارب دین نیست و نفقه گذشـته اقـارب قابـل      
ه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست بدهـد   مطالبه نفق حق برای     مطالبه نیستف در صورتی که ذی     

و رسیدگی به دعوا و صدور حکم مدتی طول بکشد، اگر در ایـن مـدت حـاکم اجـازه اسـتدانه بـه                        
متقاضی نداده باشد، آیا در زمان صدور حکم، متقاضی مستحق نفقه حدفاصله بین دادخواسـت تـا                 

  د؟باش باشد یا به عنوان نفقه گذشته مستحق نمی صدور حکم می
همچنین در صورتی که از زمان صورد حکم به انفاق تا زمان اجرای آن مدتی طول بکشد،                 
آیا از زمان صدور باید محاسبه شود یا مالک زمان اجراست و نفقه حد فاصل زمان صدور حکم تـا             

شود؟ ضمناً همان گوه که مستحضر هستید، در گذشته بـه             اجرای حکم، نفقه گذشته محسوب می     
معموالً فاصله زمانی قابل توجهی بین زمان در خواست و رجـوع بـه حـاکم تـا صـدور              دلیل اینکه   

  . اند حکم وجود نداشته در کتب فقهی به این فرع متعرض نشده
  :پاسخ
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت

توانـد مکلـف را بـه دادن          غیر از زوجه، اقارب حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند و حاکم می            
اید و مدت صدور حکم هر چقدر طول بکشد نفقه حکم تکلیفی دارد نـه حکـم                 نفقۀ فعری ملزم نم   

وضعی مگر آنکه به وجه صحیحی به وسیله حاکم یا عدول مومنین استدانه بشود بر ذمۀ منفق که                  
  . العالم واجب است ادای این دین واهللا

  ):سیستانی( اهللا سیدعلی حسینی آیت
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تواند مطالبه کند ولی      فاصله زمانی را نمی   در فرض اول مستحق نیست و در فرض دوم آن           
تواند از یکی از عـدول مـومنین اجـازه بگیـرد و از                اگر از حاکم شرع اجازه استدانه نتواند بگیرد می        

  .جانب کسی که نفقه بر او واجب است قرض کند و این قرض را ملزم به پرداخت است
  ):گلپایگانی( اهللا صافی اهللا لطف آیت

 حد فاصل بین درخواست و تـا صـدور حکـم و             قاضی حق مطالبه نفقۀ   در فرض سئوال، مت   
  العالم همچنین حد فاصل بین صدور حکم و اجرای آن را ندارد و اهللا

  :اهللا محمد فاضل لنکرانی آیت
خیر، در مفروض سئوال که حاکم اجازه استدانه نداده است استحقاق نفقه حد فاصل مذکور               

  . را ندارد
  :شیرازیاهللا ناصر مکارم  آیت

حل مشکل این است که حاکم شرع یا کسی کـه از طـرف او مـأذون اسـت اجـازه        تنها راه 
  . استدانه بخواهد تا بعد از صدور حکم به مشکلی برخورد نکند

  ):اردبیلی( اهللا عبدالکریم موسوی آیت
  . باشد در فرض  سئوال، مالک از زمان اجرا به بعد می

  :همدانی اهللا حسین نوری آیت
  . ض مستحق نفقه نیستدر فر

جود در صور مذکوره حاکم شرع حکم به استدانه نکرده است چیزی بر ذمـۀ شخـصی کـه                   
گفت کـه بـرود اسـتدانه کنـد آن            بلی اگر حاکم شعر به منفق علیه می       . باید انفاق کند نیامده است    

  . کند موقع این بحث مورد پیدا می
  

  :سئوال
توانـد یکـی از    می) اح دائم و چه در نکاح منقطعچه نک( آیا مفود شدن و غیبت طوالنی زوج 

  مصادیق عسر و حرج زوجه تلقی شود؟
  :پاسخ
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت

تواند از مصادیق باشد در هر حال به حاکم شـرع مراجعـه               کند، در بعضی موارد می      فرق می 
  . کند

  :اهللا جواد تبریزی آیت
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افتـد و والیـت       تکلیف به حـرج مـی     عسر و حرج رافع تکلیف حرجیست از کسی که از آن            
کند و والیت حاکم بر طالق زوجه مفقود شرایطی دارد که در رساله               حاکم را بر طالق درست نمی     

  . العالم علمیه مذکور است و اهللا
  ):سیستانی( اهللا سیدعلی حسینی آیت

شود ولـی در      مفقود شدن زوج با شرایط خاصی موجب حق مطالبه طالق را حاکم شرع می             
  .  نکاح منتطق راهی نیستمود

  ):حسینی( ای اهللا سیدعلی خامنه آیت
  . واهللا العالم. موارد مختلف است

  ):گلپایگانی( اهللا صافی اهللا لطف آیت
صرف مفقود شدن و غیبت طوالنی زوج از مصادیق عسر و حرج نیست بلکه احکام خـاص   

  . خود را دارد واهللا العالم
  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت
شود و مگر اینکه کسی که نفق زوجـه           فسه مفقود شدن باعث عسر و حرج شدید نمی        فی ن 

دیگـری وجـود داشـته      را بدهد نباشد و زوجه منبع درآمد مستقل هم نداشته باشد یا شرایط خاص               
  . باشد

  :همدانی اهللا حسین نوری آیت
  . موارد مختلف است و تشخیص آن با حاکم شرع است

  :زیاهللا ناصر مکارم شیرا آیت
گاه ممکن است این مطلب سبب عسر و حرج شود و گاه نشود اگر سبب عسر و حرج شود                   

توانـد صـیغه طـالق را         و زوجه تقاضای طال کند حاکم شرع یا کسی که از طرف مأذون است می              
  . جاری کند

  )اردبیلی( اهللا عبدالکریم موسوی آیت
 و به حسب موارد فـرق       صرف مفقود شدن یا غیبت طوالنی زوج مالزم عسر و حرج نیست           

  . کند می
  :سئوال

در صورتی که افرادی خارج از کـشور ایـران مرتکـب جرایمـی شـده و طبـق قـوانین آن                      
کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرر برای جرم مورد نظر را گذرانـده سـپس بـه ایـران                      

  :اند، بفرمایید مراجعه کرده
ست اولیای دم آیا قابل تعقیب و مجازات        در جرایم مستوجب قصاص در صورت درخوا      ) الف

  هستند؟
  در جرایم حد حکم چیست؟) ب
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  در جرایم تعزیری و بازدارنده چگونه است؟) ج
  

  :پاسخ
  :اهللا محمدتقی بهجت آیت

  . شود اگر شرایط را دارا باشد قصاص و حد از آنها رفع نمی) الف و ب
  . بستگی به نظر قاضی جامع الشرایط دارد) ج

  ):گلپایگانی( اهللا صافی طفاهللا ل آیت
  . واهللا العالم. بلی، قابل تعقیب و مجازات هستند) الف
  . واهللا العالم. شود احکام شرعیه جاری می) ب
  . واهللا العالم. الشرایط است موکول به نظر حاکم شرع جامع) ج

  :اهللا محمدفاضل لنکرانی آیت
ور حکم با صاحبان حق مـصالحه    الناس اگر بعد از صد      در جرایم قصاص و سایر حقوق     ) الف

ای صـورت نگرفتـه    توانند پیگیری کنند اما اگـر مـصالحه        بر آن صورت گرفته باشد اولیای دم نمی       
باشد و    پیگیری می الهی نیز قابل      باشد قابل پیگیری می باشد کما اینکه حدود و سایر تعزیرات حق           

  . به صورت کلی حکم آنها هیچ اعتباری ندارد
  :نوری همدانی اهللا حسین آیت
  . باشد بلی، قابل تعقیب و مجازات می) الف
  . شود بلی، با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، حد جاری می) ب
  . از جواب قبل روشن شد) ج

  :اهللا ناصر مکارم شیرازی آیت
گیرد اگر شاکی تقاضای قصاص کند حکـم قـصاص            در مواردی که قصاص تعلق می     ) الف
ی آن خسارتی گرفته و راضی شده حکم قـصاص سـاقط اسـت و اگـر                 شود و اگر به جا      جاری می 

  . کند گرداند و تقاضای قصاص می راضی نشده وجه خسارت را باز می
شود زیرا آنها صالحیت اجرای حد را ندارنـد بـه عـالوه               در موارد حدود، حد ساقط نمی     ) ب

  . قایل به حد نیستند
ته به نظر حاکم است چنانچه در آنجا تعزیر         در جرایم تعزیری با توجه به اینکه تعزیر بس        ) ج

تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد ولو تعزیر او            شده باشد هر چند به صورت زندان، حاکم شرع می         
  . به صورت مالمت و سرزنش و اندرز بوده باشد

  ):اردبیلی( اهللا عبدالکریم موسوی آیت
 محاکم صالحه مراجعـه نمایـد و        تواند به   در جرایم مستوجب قصاص و حد می      ) الف، ب، ج  
  . قابل تعقیب هستند
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  :سئوال
که موضوع آن ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به منجی علیـه اسـت                در موارد قسامه     -1

اگر برائت مدعی ثابت شود و ضارب و جارح نیز مشخص نباشد آیا مانند مـورد قتـل دیـه منجـی                      
  . باشد ه تدارک آن به عهده کسی نمیالمال پرداخت شود؟ یا اینک علیه مصدوم باید از بیت

 در مورد اثبات اعسار محکوم علیه جانی از پرداخت دیه اعم از اینکه موضـوع آن قتـل                   -2
وجرح عمدی یا در حکم شبه عمد یا شبه عمدی باشد و محکوم علیه معسر نیـز حـضور دارد و در      

ز قادر بـه پرداخـت دیـه        باشد لکن به جهت اعسار مذکور حتی در مدت طوالنی نی            دسترس نیز می  
مانند اینکه محکوم علیه به دلیل کهولت سن قادر به کار کـردن نباشـد و تحـت          ( مورد حکم نباشد  

المـال    منجی علیه یا اولیای دم چه خواهد شد آیا بایـد از بیـت             ) پوشش نهادهای حمایتی نیز باشد    
 یـا اینکـه در ایـن فـرض          باشد  االقرب فاالقرب می    پرداخت نمود یا به عهده بستگان محکوم علیه       

  . باشد اصوالً کسی به جز محکوم علیه معسر ضامن نمی
 در ایراد ضرب و جرح چنانچه شاکی دارای دلیل و بینه نباشد آیا جهـت اثبـات ادعـای                   -3

که بر این اساس پـس از قـسم         ) قاعده یمین و منکر   ( خود مانند قتل می تواند به قسم استناد نماید        
  شود؟ برائت مدعی علیه صادر نماید یا در این صورت قسم جاری نمیمنکر، دادگاه رای بر 

  :پاسخ سئوال اول
المال مانند پرداخـت دیـه از         رسند که ضمان بیت     در رابطه با سؤال نخست به استحضار می       

سوی عاقله یک استثناء است و جز در مواردی کـه در قـانون بـا شـرع مقـدس وارد شـده اسـت                         
المال نمود و اداره حقوقی دادگستری نیز طی نظریه           یه جراحات از بیت   توان حکم به پرداخت د      نمی

المال در قانون احصاء شـده     موارد پرداخت دیه از بیت    :  اعالم نموده است   9/3/72 -1543/7شماره  
  . المال پرداخت کرد توان دیه را از بیت است و فقط در مودر منصوص می

 و جرح واقع شود و ضـاربین شـناخته          مورد ضرب نزد فقهای معاصر در خصوص فردی که        
  :نشوند دو نظریه مطرح است

المال نداریم، به عنوان نمونه به برخی         اکثر فقهای معاصر بر این دیه از بیت       : نظریه نخست 
  :شود از نظریات آنان اشاره می

در صوریت که مرد ضارب فرار کـد یـا ناشـناخته باشـد، تکلیـف دیـه جراحـات و                     : سوال
  شود؟ المال پرداخت می ه چگونه است؟ آیا از بیتصدمات مجنی علی

  :اهللا فاضل لنکرانی آیت
  . المال به نظر نرسیده است خیر، در فرض سوال دیلی بر وجوب پرداخت دیه از بیت

  :اهللا مکارم شیرازی آیت
  . المال یا خویشان جانی فراری نداریم در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت
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  :یگانیاهللا صافی گلپا آیت
  . واهللا عالم. المال نیست در مورد سوال، دیه جراحات و صدمات بر بیت

  :اهللا موسوی اردبیلی آیت
  . المال نداریم در مورد جراحات و صدماتی که منجر به مرگ نشده دلیلی بر پرداخت از بیت

  :اهللا نوری همدانی حضرت آیت
  . خیر، مگر اینکه حاکم شرع مصلحت بداند

 اساس این نظریه، در مورد ضـرب و جـرح نیـز امکـان پرداخـت دیـه از                     بر :نظریه دوم 
تـوان بـه فتـوای حـضرت           نادر هستند لکـن مـی       اگر چه قائلین به این قول،     . المال وجود دارد    بیت
توانـد    در صورت عدم امکان استیفاء از ضارب، حاکم می        « :فرماید  اهللا بهجت اشاره نمود که می       آیت

  ».یدالمال پرداخت نما از بیت
در پایان تذکر این نکته ضروری است کـه فقهـای علـم در خـصوص مـواردی کـه قاتـل                   
ناشناس است و یا مقتولی در ازدحام کشته شود و یا در صحرا یافت شود با توجه به شرایطی، دیـه               

المال می دانندف ولی در خصوص ضرب و جرح که ضـارب و جـارح آن ناشـناس                    را به عهده بیت   
مطلبی نیامده است اما در میـان معاصـرین، قـول بـه عـدم پرداخـت دیـه از                    باشد در کتب فقهی     

  . المال، طرفداران بیشتری دارد بیت
-312-260-255-236-58( با بررسی مواد قـانونی مربـوط ماننـد مـواد          : پاسخ سؤال دوم  

و نظریه شـواری    » ال یبطل دم امرء مسلم    « قانون مجازات اسالمی، و به حکم حدیث شریف       ) 332
 که اعالم نموده است، اگـر قاتـل در شـبه عمـد حتـی بـا مهلـت        28/7/62 قضایی به تاریخ   عالی

طوالنی قادر به پرداخت دیه نباشد کسان او به ترتیب االقرب فاالقرب باید به پردازند و اگـر آنهـا                    
ال الدیه ایضأ من م     هذه«  :در شبه عمد  ) ره( و بیان حضرت امام   . شود  المال پرداخت می    نباشد از بیت  

الجانی ال العاقله فلو لم یکن له مال استسعی او أمهل الی المسیره کما فی سائر الـدیون و لـو لـم                       
قـانون مجـازات    ) 260( و با استفاده از مـالک مـاده       ) المال احتمال   یقدر علیها ففی کونها علی بیت     

باشد و    ت می المال قابل پرداخ    اسالمی که پس از تبدیل قصاص به دیه و مرگ قاتل به دیه از بیت              
 نموده است، به نظر     بینی  المال پیش   که پرداخت دیه قتل عمد ر از بیت       ) 236( با توجه به معیار ماده    

رسد در موارد عمد و شبه عمد که پرداخت دیه متوجه جانی باشد و نامبرده معسر باشدو عاقلـه                     می
  . المال است یتوی قادر به پرداخت نباشد و عاقله نداشته باشد، پرداخت دیه به عهده ب

ــت     ــه از بی ــت دی ــر پرداخ ــی ب ــی مبتن ــت، در دادرس ــادآوری اس ــه ی ــد  الزم ب ــال بای الم
المـال نمـوده       اولیای دم تقاضای دیه از بیت      -حضور داشته باشد  ) رئیس حوزه قضاییه  ( العموم  مدعی
ای از حکم اعسار توسط اجرای احکام به معاونت اداری و مـالی دادگـستری ارسـال                    نسخه -باشند

  . ودش
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قانون مجـازات اسـالمی،   ) 254( و جرح براساس ماده در ایراد ضرب    :پاسخ سؤال سوم  
اگر از موارد لوث باشد، باید قسامه توسط مدعی صورت گیـرد و احکـام قـسامه از جملـه مطالبـه                      

شود؛ ولی اگر از      علیه برای اتیان سوگند در صورت امتناع از اجرای قسامه، اجرا می             مدعی از مدعی  
شـود و قاضـی بـا قـسم دادن             لوث نباشـد، طبـق قاعـده کلـی مـدعی و منکـر عمـل مـی                  موارد
  . نماید رای بر برائت وی صادر می) منکر( علیه مدعی
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  :های علوی از قضاوت
  تبانی در کالهبرداری

، دو نفر، امانتی را به زنی سپرده و به او توصیه کردند که تنها با حـضور       در زمان خلیفه دوم   
  .ن ودیعه را پس دهدهر دوی آناا

پس از مدتی یکی از آن دو به نزد زن رفته و با این بهانه که دوستش از دنیا رفته، استرداد                     
مـدتی  . پس از رفت و آمد زیاد و پافشاری بسیار، زن ودیعـه را بـه او سـپرد                 . ودیعه را خواستار شد   

زن مـاجرا را بـرای وی بـازگو         . گذشت؛ آنگاه نفر دوم به نزد زن رفته و ودیعه را از او مطالبه کـرد               
خلیفه حکم کـرد کـه      . نمود، لیکن آن مرد نپذیرفت و همین موجب طرح دعوی در نزد خلیفه شد             

  . زن ضامن ودیعه است
در جلسه دادگاه حضور داشت، زن وقتی چشمش بـه امـام افتـاد، از               ) السالم  علیه( امام علی 

خلفیــه نیــز پــذیرفت و از . ی نمایــددر ایــن مــورد داور) الــسالم علیــه( خلیفــه خواســت تــا علــی
  :آن حضرت نیز خطاب به آن مرد فرمود. که میان آن دو قضاوت نمایدخواست ) السالم علیه( علی

مگر تو و دوستت شرط نکرده بودید که تنها با حضور هر دو شما امانت را تحویـل بدهـد؟                    
  . حویل بگیراکنون امانت پیش من است، برو به دوستت را با خود بیاور و آن را ت

اند تا از زن کالهبرداری کنند و بـدین ترتیـب             دانست که آن دو تبانی کرده       آن حضرت می  
  . توطئه آن دو را آشکار نمود
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  نقد و بررسی قوانین

  »ا.م. ق197نقد و بررسی ماده « :در این شماره
  )قم( مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه

» .مـال دیگـری بـه طـور پنهـانی         ت از ربودن    سرقت عبارت اس  « :گوید  ا می .م. ق 197ماده  
  :نسبت به تعریف مال و لحاظ کردن آن در تعریف سرقت سؤاالتی مطرح است

  شود؟  آیا ربودن مال در این تعریف شامل ربودن منفعت نیز می-1
   آیا مال بودن اشیای مسروقه، شرط اصل سرقت است یا شرط سرقت حدی؟-2
ریف مربوط به اصل سرقت باشد؛ اگر شیء ربوده شـده        با توجه به این فرض که این تع        -3

  دارای ارزش فراوان معنوی برای صاحب آن باشد ولی مالیت عرفی نداشته باشد چه حکمی دارد؟
   ربودن اشیایی که مالیت عرفی دارند ولی مالیت شرعی ندارند چه حکمی دارد؟-4

باشـد و شـرعاً     یکی از شرایط سـرقت ایـن اسـت کـه مـال مـورد ربـایش، مـال محتـرم                      
و برحـسب حکـم اولـی       االنتفاع نباشـد، حـال اگـر کـسی چیـزی را دزدیـد کـه یـا شـرعاً                       ممنوع
االنتفـاع   و یا براساس احکام ثانویه یـا قـوانین موضـوعه   ) خوک و شراب: مانند( االنتفاع است   ممنوع

ای    مـاهواره  اسلحه غیرمجاز، آنتن  : مانند( بوده و خرید و فروش و نگهداری و حمل آن ممنوع باشد           
  چه حکمی دارد؟) و مواد مخدر

 و یا کامپیوترهای شخـصی      رایانههای     سرقت اطالعات سری کد شده و رمزدار ا شبکه         -5
  و کشف رمز آنها چه حکمی دارد؟

های تلفن همره توسط افرا آشنا به سیستم سوئیچ آن چـه               سرقت و فروش مجاز شماره     -6
  حکمی دارد؟
   شمول مال بر منفعت-الف
و در فقـه و حقـوق تعـاریف         ) 1(  قانون مدنی و سایر قوانین ایران مال تعریف شده است          در

  :متعددی از مال ارائه شده است
  ) 2( »المراد من المال فالظاهر وهو ان کل شیء یکون مطلوباً و مرغوباً عند الناس «-1
  )3( ».ما یبذل بازائه مال «-2
ه مادی باشد چون خانه و یـا معنـوی باشـد    مال چیزی است که قابل مبادله باشد خوا       «-3

  )4( ».چون طلب
  )5( ».هر چه قابل تقویم به پول باشد آن است مال است «-4
  )6( ».ارزد و تلف کنند ضامن آن است مال است آنچه که می «-5
  )7( ».آنچه که طبق آدمی بهĤن مایل و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد «-6
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که پرداخت پول یا کاالی با ارزش دیگری در مقابـل آن هـم از               مال، آن چزی است      «-7
  )8( ».نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود

 مال عبارت است از هر چیزی که میان هنگام فـروش بابـت آن وجـه یـا چیـزی کـه                       -8
متناسب با قیمت آن باشد به مالک و فروشنده بدهند، مشروط بر آنکه خرید و فروش و حمـل آن                    

  ) 9( . خالف قانون و موازین شرعی نباشدبر
گـردد و لـذا منفعـت         همه این تعاریفی که از مال به عمل آمده است، شامل منفعت نیز می             

مال است و به همین جهت حقوقدانان، منفعت را زیر مجموعه مال قـرار داده و مـال را بـه عـین                       
  )10( .اند تقسیم کرده...... منفعت و

گـردد و بـر ربایـسش         عریف سرقت آمده است شامل منفعت نیز می       که در ت  » مال« بنابراین
سرقت جرمی اسـت کـه متعلـق    » حقوق اسالم« شود، در حالی که در منفعت نیز سرقت اطالق می 
را مـورد اجـاره     مـال   و لذا اگر راهن یا موجر، عـین مرهونـه یـا             ) 11( آن فقط اعیان منقول هستند    

ا بعیـد   .م. ق 197اما مستنداً به تعریف مـذکور در مـاده          ) 12. (شود  بربایند بر آن سرقت اطالق نمی     
نیست عمل مزبور به جهت ربایش منافع سرقت محسوب گردد؛ مثالً اگر کسی اتـومبیلی را اجـاره      
کرد و در حزر قرار داد و دیگری آن را برباید، اگـر مالـک اتومبیـل شـکایت نکنـد، مـستاجر حـق                    

  . ه او به سرقت رفته استشکایت دارد به این جهت که منافع متعلق ب
ا ممنوع است؛ چـون مقـنن از روی         .م. ق 197ممکن است گفته شود چنین استفاده از ماده         

اگر ایـن گونـه    . تسامح مال را موضوع سرقت قرار داده استو منظور مققن همان عین خارجی است             
چون قانونگذار و حقوق مردم تسامح بردار       . باشد، مقنن باید نسبت به اصالح ماده مذکور اقدام کند         

  . قانون جزا باید صریح و شفاف باشدنیست و 
همچنین ممکن است گفته شود که منافع چون تدریجی الحـصول هـستند، اصـوالً قابـل                 

  . گردد و اصوالً سرقت منافع ممکن نیست پس این تعریف شامل سرقت منافع نمی. ربایش نیستند
 اسـت و     هر چند منفعت تدریجی الحصول     :اوالًاما این سخن هم محل تردید است، چون         

ربایش امری که معدوم است معنا ندارد ولی عرف، منـابع تـدریجی قطعـی الحـصول را در حکـم                     
  .  وجود ندارد داند و برای آن اعتبار قایل است و هیچ شکی در ضمان تقویت این منافع، معدوم نمی
 از نظـر عرفـی نیـز سـرقت منـافع اسـتبعادی نـدارد، همـان گونـه کـه در حقـوق                         :ثانیاً

بر ربودن منافع سرقت اطالق شـده اسـت، پـس سـرقت منـافع هـم                 ) 14( و فرانسه ) 13( انگلیسی
رسـد تحقیـق در مـساله و رفـع اشـکاالت       بنابراین به نظر مـی . ممکن است و هم واقع شده است   

  . ضروری باشد
   متعلق سرقت-ب

گونه که عرض شـد، هـیچ         در تعریف سرقت، مال موضوع سرقت قرار گرفته است و همان          
دانیم که مال از جهتـی اخـص           از مال در قوانین جمهوری اسالمی ایران نیامده است و می           تعریفی
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لک داشته باشد ولی مال نباشد هـر چنـد        ممکن است چیزی ملک باشد و قابلیت تم       . از ملک است  
سؤالی کـه مطـرح   . تواند از جهتی اعم باشد که ربطی به بحث ما ندارد؛ مثل اموال بدون مالک       می

ت، که اگر کسی چیزی را برباید که مال نباشد ولی دارای ارزش فراوانی برای صاحب                است این اس  
گردد یا خیر؟ مضافاً به اینکه، عرفاً مال بودن بسیاری از اشیای بـا                آن باشد آیا سرقت محسوب می     

داننـد و برخـی آن را مـال           برخی از حقوقدانان آن را مال مـی       . ارزش، محل بحث و اختالف است     
 هر چند بتوان در مقام عمل با تفسیر مظیق این موارد را سرقت ندانست و متهم را تبرئه                   .دانند  نمی
 و بـا تفـسیر مـضیق،        ، ولی این سؤال همچنان پا برجاست که حکم واقعیت مـسأله چیـست؟               کرد

حقوقی است و ممکـن اسـت معتقـد بـه تفـسیر             قانونی نیست بلکه روش استنباطی      تفسیر الزامی   
های مختلف در مـسأله   تفاسیر رایج حقوقی باشد که موجب پدید آمدن آرا و رویه      منطقی و یا سایر     

های کیفری و فقط حل و فـصل          وظیفه قاضی در پرونده   : گردد و پسندیده نیست و ثانیاً       واحدی می 
  مثالً ربایش عکس خانوادگی چه حکمی دارد؟قضایا نیست، بلکه حکم به واقع کردن است، 

توانـد موضـوع      و لـذا نمـی    ) 15( عکس خانوادگی مال نیست   : ویندگ  برخی از حقوقدانان می   
سرقت قرار گیرد و برخی دیگر از حقوقدانان معقتدند که عکس خانوادگی مال اسـت و در نتیجـه،                   

  ) 16. (شود ربایش آن سرقت محسوب می
ها، چک، اوراق بهادار، کاالبرگ، اسـناد   های مهم در این زمینه ربایش سهام شرکت      از مثال 

  شود؟  آیا بر ربایش این اشیا سرقت اطالق می. الیکت و غیره استم
این اسـناد مـال نیـستند بلکـه حـاکی از مـال              : گویند  ای از حقوقدانان می     در اینجا نیز عده   

در مقابـل، برخـی از حقوقـدانان ایـن          . شود  و لذا ربایش این اشیا سرقت محسوب نمی       ) 17( هستند
  )18. (گردد  ربایش این اشیا سرقت محسوب میدانند و در نتیجه اشیا را مال می

های مخـصوص نگـه داشـته شـود      در ربایش اعضای بدن انسان مخصوصاً وقتی که بانک    
  ) 19. (کلیه یا چشم که ارزش مالی فراوانی نیز دارد همین مباحث مطرح است: مانند

   است؟ لذا این سؤال قابل طرح است که آیا در فقه فقط مال موضوع سرقت قرار گرفته
  :توان به دو گروه تقسیم کرد نظرات فقها را در این زمینه می

اد و در تعریــف ســرقت    برخــی از فقهــا موضــوع ســرقت را مــال قــرار داده     -الــف
  )20( ».......السرقۀ أی اخذ مال الغیر« :اند فرموده

و «:گویـد   مال را موضوع سرقت قرار داده اسـت ولـی در ادامـه مـی              » کشف اللثام «با اینکه 
الضابط کـل مـا یملکـه المـسلم للعمومـات سـواء کـان اصـله االباحـه کالمـاء و التـراب و انـواع                           

  )21(»......المعادن
  ) 22( »ضابطه کل ما یملکه المسلم«:فرمای مرحوم محقق نیز می

هذا هو المـشهور بـین      «:گوید  در شرح کالم محقق می    » دود و التعزیرات  اسس الح « صاحب
  ) 23( ».....ف االعن المخالفین و یقتضیه االطالق فی االیۀ المبارکۀاصحابنا، بل لم یحک الخال
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شـیخ طوسـی در تعریـف سـرقت         . رخی از فقها موضوع سرقت را شـیء قـرار دادنـد           ب -ب
  )24( »اسرقه اخذ الشیء علی سبیل االستخفاء«:فرمایند می

 اسـت کـه   مال تعریف خاصی دارد و الزمه تعریف مذکور ایـن : گوید  یکی از حقوقدانان می   
شیء مسروق دارای ارزش مالی و قاب تقویم به پول باشد، در حالی که ممکن است سـارق شـیء                    
. مخصوص را برباید که ارزش مالی نداشته باشد وی از نظر صاحب مال دارای ارزش معنوی باشـد     

رسد که محدود کردن موضوع جرم سرقت به مال، خالف اصول اسـت و بایـد                  بنابراین به نظر می   
  )25. (ای آن از لفظ شیء استفاده شودبه ج

  موضوع سرقت در روایات 
از امـام   در صـحیحه محمـدبن مـسلم        . بیان شده اسـت   » شیء« در روایات موضوع سرقت   

قلت له  : فی ربع دینار، قال   : فی کم یقطع السارق؟ قال    ) ع( عبداهللا  قلت ال بی  « :آمده است ) ع( صادق
أرأیت من سـرق اسـم اسـارق؟ و         : قلت له : قال. ینار ما بلغ  فی ربع دنیار بلغ الد    : فی در همین؟ قال   

هو عنداهللا سارق؟ فقال کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه فهو یقع علیه اسم الـسارق،                    
  )26(» ......و هو عنداهللا سارق و لکن ل یقطع اال فی رفع دینار أو أکثر
شود تحقیـق جـامع در ایـن      پیشنهاد می بنابراین، با توجه به وجود ابهامایی در تعریف مال،          

  . مورد انجام شود تا به تبع آن، اقدام مناسب در اصالح قانون صورت پذیرد
 موضوع سـرقت     ربودن اشیای ممنوعه قانونی و شرعی در تعریف سرقت،         -ج

و قانون ممنوع   مال بود و ربودن اموال به طور مطلق، چه شرعاً و قانوناً محترم باشد و چه در شرع                   
در . گـردد   شود و با اجتماع شرایط، حد سرقت بر رباینده جاری مـی             ده باشد، سرقت محسوب می    ش

حالی که فقه یکی از شرایط سرقت حدی ایـن اسـت کـه مـال مـسروقه محتـرم باشـد و شـرعاً                         
الرابع أن یکون محترماً، فلو سرق خمراً أو خنزیـراً لـم            « :گوید  عالمه حلی می  . االنتفاع نباشد   ممنوع
  )27(» و ان کان من ذّمی مستتر و ان وجب الغرمیقطع 

گردد که ربودن اشیایی که در فقه        ا این سؤال مطرح می    .م. ق 197با توجه به اطالق ماهده      
یا قانون و یا هم در فقه و هم در قانون، خرید و فروش، حمل و نگهـداری و اسـتفاده آن حـرام و                         

های مبتـذل تجهیـزات    دی ها و سی ها، فیلم کسموادمخدر، آالت لهو و قمار، ع : ممنوع است مانند  
ای، اسلحه غیرمجاز و غیره چه حکمی دارد؟ آیا ربـودن ایـن اشـیا سـرقت بـر رباینـده آن             ماهواره

، ربـودن آن سـرقت حـدی محـصوب            شود، یا چون اشیا در حکم شراب و خنزیـر بـوده             جاری می 
ای متفاوتی از سوی مراجع عظام صـادر  شود؟ در استفتایی که در این زمینه به عمل آمده، فتاو      نمی

  . کنند که نیاز به تحقیق و اصالح قانون را آشکار می) 28( شده است
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هـای    هـای توسـط شـبکه        سرقت اطالعات و انتقال موجـودی حـساب        -د
  ای رایانه

های شخصی و کشف رمز آنهـا   رایانهای و یا  رایانههای   سرقت اطالعات سری از شبکه   -1
  کند یا خیر؟ یا سرقت مال بر آن صدق میچه حکمی دارد؟ آ

  های تلفن همراه چه حکمی دارد؟  سرقت و فروش شماره-2
ای بـه حـساب شخـصی         رایانـه های     آیا بر انتقال نامشروع وجوه بانکی از طریق شبکه         -3

شود آیا به محض انتقـال وجـوه بـه حـساب فـرد                شود؟ اگر سرقت محسوب می      سرقت اطالق می  
  شود و یا منوط به دریافت وجوه از بانک است؟ سرقت تام محسوب می

سرقت بـه هـر حـال حـرام اسـت و اگـر              «:گوید  یکی از فقها در مورد سرقت اطالعات می       
شـود، در صـورتی    اطالعات باشد که جنبه مالیت دارد و در عرف عقالی امروز خرید و فروش مـی              

  )29(» .یستمع باشد، اجرای حد سرقت در آن بعید نجکه شرایط حد سرقت در آن 
  :ها نوشت پی

  . 34، ص 1367 محمدجعفر لنگرودی، حقوق اموال، چاپ چهارم، گنج دانش، تهران، -1
، چـاپ دوم، مؤسـسه      2 السید المیرزا حسن الموسـی البجنـوردی، القواعـد الفقهیـه، ج              -2

  .20، ص .ق. ه1413مطبوعاتی اسماعیلیان، 
  . 21 همان، ص -3
  . 26یشین، ص  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پ-4
  .  همان-5
  . همان-6
  . همان-7
، چاپ  )جرایم علیه اموال و مالکیت    (  میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی     -8

  . 177، ص 1376دوم، نشر میزان، 
نور،   چاپ اول، انتشارات آموای   ) اشخاص، اموال و مالکیت   ( نیا، ناصر، حقوق مدنی      رسایی -9

  . 146، ص 1376
سیدحـسین امـامی، حقـوق      : ک.ر.، و 43رودی، محمـدجعفر، همـان، ص        جعفری لنگ  -10
  . 31، ص 1376فروشی اسالمیه، تهران،  ، چاپ هیجدهم، کتاب1مدنی، ج 

من دون خالف بـین االصـحاب، و ذلـک الختـصاص ادلـه القطـع بـسرقۀ العـین                     «-11
یعــه االداب، ، مط1الــسید ابوالقاســم الموســوی الخــوئی، مبــانی تکلمــۀ المنهــاج، ج » .الممکوکــه

  .290اءاالشرف، ص  النجف
، چـاپ شـشم،     2، تحریرالوسـیله، ج     )الخمینـی   االمام( اهللا  الخمینی، السید روح     الموسوی -12

  . 435ق، ص . ه1417موسسه النشرااللسامی، 
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  . 183،184ک، حسین میرمحمدصادقی، پیشین، صص . ر-13
  . 62 همان، ص -14
، ص 1376موال، چـاپ چهـارم، گـنج دانـش،           جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ا     -15

45 .  
  . 177 میرمجمد صادقی، حسین، پیشین، ص -16
 حقـوق    زاده،  محمدجعفر حبیـب  : ک.، ور 42لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص        جعفری -17

  .58، ص 1374، »سمت« ، چاپ دوم)جرایم علیه اموال( جزایی اختصاصی
یجیه آرای فقهی، مرکز تحقیقات فقهـی  گن: ک.ر. میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، و     -18

  . 25قوه قضاییه، کد سؤال 
  . 181 همان، ص -19
، منشورات مکتبه آیه    2اللثام، ج   ، کشف   )الفاضل الهندی ( االصفهانی   محمد بن الحسن   -20

  . 419ق، ص . ه1405اهللا مرعشی النجفی، قم، 
  . 421 همان، ص -21
، چـاپ سـوم، مؤسـسه       4االسـالم، ج      شـرایع ،  )المحقق الحّلی (  جعفربن الحسن الحلی   -22

  . 162، ص 1373مطبوعاتی اسماعیلیان، 
 322، ص .ق. ه1417 المیرزا جواد تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، چاپ اول، قـم،        -23

، چاپ چهارم، دارالکتب االسـالمیه، تهـران        41محمدحسن النجفی، جواهرکالم، ج     : ک.ر. و 333و  
  .497، ص 1374

، 1351، المکتبه المرتـضویه،     8، المبسوط، ج    )الشیخ الطوسی ( الحسن طوسی  محمدبن   -24
  . 22ص 

حمید دهقان، بررسی قانون سرقت، چاپ اول، مرکـز         : ک.ر. و 14زاده، پیشین،        حبیب -25
  . 63، ص 1379انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، قم، 

م،کتاب فروشـی   ، چـاپ شـش    18الـشیعه، ج      الحّـر العـاملی، وسـائل       الحـسن    محمد بن  -26
  . 482، ص 1367اسالمیه، 

، چـاپ اول، موسـسه النـشر االسـامی،          3 حسن بن یوسف الحلّی، قواعد االحکـام، ج          -27
، المهـذب بـه نقـل       )القاضی ابن البـراج   ( عبدالعزیز بن البراج الطرابلی   : ک.ر. و 557، ص   .ق.ه1419

 1410ل، موسسه فقه الشیعه، بیـروت،       ، چاپ او  23اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج         علی( :از
اضغر مرواریـد،     علی: (، غنیه النزوع، به نقل از     )ابن زهره ( علی الحلبی   ؛ السیدحمزه بن  )163ق، ص   .ه

  ). 205همان، ص 
اشیایی کـه شـرعاً مالیـت ندارنـد         «: فرماید  اهللا صافی گلپایگانی در این زمینه می         آیت -28

یگر که در نظر عرف منشرعه منفعـت معتدیـه آن حـرام باشـد،     هروئین و آالقمار و یا چیز د  : مانند
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سرقت و از بین برن آن اشکالی ندارد و در حکم ربـایش شـراب و از بـین بـردن آن اسـت؛ بلکـه             
گنجینـه آرای   « مرکز تحقیقـات فقهـی قـوه قـضاییه، قـم          » .ربودن و از بین بردن آن واجب است       

ربودن اینگونه اشیاء محکوم    «:فرماید  یرازی می اهللا مکارم ش    ؛ آیت 5752کد سوال   »  حقوقی -فقهی
همـان  » به احکام سرقت نیست ولی اقدام بر این کار باید خودسرانه نباشد و به اجازه حـاکم باشـد      

ّاشد ولی به هر حال       تابع مقررات قانونی حدود مسائل قاچاق می      «:فرمایند  اهللا صانعی می    منبع؛ آیت 
اهللا بهجـت     همان منبع؛ آیـت   » . حسب قانون دیگران است    دزدیدن اشیای مورد سوال تعزیر دارد و      

اگر آنها را برداشته که آالت حرام را بکشند و از بین ببرد و مواد آنها را از قبیل چـوب                     «:فرمایند  می
یا آهن را به صاحبانش برگرداند این کار مانعی ندارد و اگر بخواهد آنها را با مـوادش بـردارد، ایـن                      

ت موجب حد این است که مسروق شرعاً ملکیت داشته و بیع آن صحیح          سرقت است و احکام سرق    
بنـابراین آنچـه از اشـیای       . باشد یعنی منفعت محلله معتدّبها و مقصوده عند العقـالء داشـته باشـد             

شود   نامبرده چنین نیست یعنی تملیک و تملک آن وبیع آن مشروع نیست سرقتش موجب حد نمی               
  . همان منبع» .شود شود و سرقت تعزیری محسوب می یبلکه در صورت شک نیز حد جاری نم

  .  ناصر مکارم شیرازی، استقتائات جدید، چاپ اول-29
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  :از قضاوت علوی
 نزد خلیفـه دوم گـزارش دادنـد، خلیفـه ابتـدا او را تهدیـد کـرده و سـپس                      از زنی بدسابقه  

به . ر او عارض شد   زن از این مسئله به سختی ترسید و از شدت ترس درد زایمان ب             . احضارش کرد 
خلیفـه از شـنیدن خبـر زن و    . ای زنده به دنیا آورد و سپس بچه فوت نمـود  ای پناه برد و بچه      خانه

چیـزی بـر تـو      ! ای امیرالمـومنین  : بعضی از همنشینان او  گفتند     . فوت فرزندش بسیار ناراحت شد    
ــو خطــایی مرتکــب نــشده  ابالحــسن برویــد از : امــا خلیفــه قــانع نــشد و  گفــت . ای نیــست و ت

در این  ) السالم  علیه( حضرت علی . ماجرا را به آن حضرت گزارش نمودند      . بپرسید) السالم  علیه( علی
  :خصوص ابتدا به همنشینان خلیفه فرمودند

  »لئن کنتم اجتهدم ما اصبتم و لئن کنتم قلتم برأیکم لقد أخطأتم«
اید و اگر بدون تامـل        رسیدهاید، به حق ن     اگر اجتهاد کرده و این حکم را به او گفته         « ترجمه

  . اید اید، باز هم خطا کرده و به رای خود چنین گفته
علیـک دیـه    «: به خلیف توجه نموده و خطاب به او فرمـود         ) السالم  علیه( آنگاه حضرت علی  

  »الصبی
با توجه به این قاعده احسان، فعل زیـان بـرا از            . یعنی، تو باید دیه فرزند آن زن را بپردازی        

در جمـع بـین ایـن مطلـب و فرمـایش نقـل شـده از              . گردد  سن نیت موجب ظمان نمی    عامل با ح  
باید گفت، خلیفه در مقام قضا حق نداشـته مـتهم را تهدیـد کنـد و او را            ) السالم  علیه( حضرت علی 

  . بنابراین او مرتکل خالف شده و مقصر است و باید دیه فرزند فوت شده را بپردازد. بترساند
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   کاربردی در حقوق و علوم قضایی-ات علمیهای تحقیق مؤلفه

  نیا دکتر محمود براتی

  )های قوه قضاییه سرپرست دفتر تحقیقات و پژوهش(

  :چکیده

   مطالعه در زمینه مسائل کاربردی همین قـدر کـافی اسـت کـه اذعـان نمـاییم،                  در اهمیت 
ئل مبـتال بـه     را در برخورد بـا مـشکالت و مـسا         تواند نقش مؤثری       کاربردی می  -تحقیقاتی علمی 

  . در دادرسی تاثیر گذارد» دقت«و » سرعت« دستگاه قضایی ایفاء نموده و در تحقیق دو اصل

ای است که جهـت ارائـه بـه سـومین همـایش رؤسـای                 تر مقاله   نوشتار حاضر، متن فشرده   
های علمی    ها تهیه گردیده، و ضمن تشریح مرز بین پژوهش          ادارات کل آموزش و تحقیقات استان     

های علمی کاربردی، قصد دارد با تکیه در موارد عینی و ذکـر بعـضی از علـل و                     پژوهشمحض و   
های وصول به دو اصـل فـوق را    عوامل عدم تعادل بین عرضه خدمات قضایی و حجم دعاوی، راه        

  . های کاربردی نشان دهد طریق تحقیقاز 

  

  :مقدمه

 مـسئولیت دسـتگاه     احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت، از اهم وظـایف حکومـت و یگانـه              
اگر کارها و روابط و مناسبات در جامعه بر مدار عدل استوار گرددد همه امور سـامان                 . قضایی است 

خواهد یافت و آحاد مردم با آرامش و امنیت و نشاط زندگی کرده و راه رشـد و تعـالی بـرای آنـان                        
  . هموار خواهد شد

ونه تحقق خواهـد یافـت؟ بـه        جامعه طرح این پرسش است که این دو امر مهم چگ          اکنون  
ویژه در روزگار کنونی که بشر از همه سو با مخاطرات شدید روبروست و کشور ما نیز خواه نـاخواه                    

هـای    های نادرسـت نظـام اداری و برخـی نارسـایی            های جهانی و نیز پیامد سیاست       از تاثیر بحران  
  . مدیریتی برکنار نیست

های اجتماعی نیـست؟ آیـا        هاو بیماری   آسیبدالت متوقف بر شناخت صحیح      آیا برقراری ع  
ای رو بـه رشـد و تغییـر و            بدون شناخت دقیق مصادیق جرم که در زندگی امروزی به نحو فزاینده           
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تـوان بـه پیکاربـا آنهـا      های بروز ایـن جـرایم، مـی    یابی زمینه تنوع دارد و نز بدون شناخت و ریشه  
 مـؤثر دادرسـی دخالـت تـام و تمـام در             های درتـس و     برخاست؟ مطلب اساسی دیگر، تعیین شیوه     

پیشگیری و مبارزه با جرم و احقاق حق دارد و دادرسی نامنتناسب عالوه بر ناکامی در هدف، خـود                   
های بسیار خواهد شد کـه تـا چـه حـد در رفـع موانـع و             موجب بروز جرایم و مشکالت و دشواری      

هـای کـاربردی      حظات، پـژوهش  با این مال  . فراهم کردن شرایط مناسب دادرسی، موفق شده باشد       
  . برای یافتن راهکارهای نوین و کارآمد ضرورت تام دارد

آوریم، شاید پرسـیده شـود        ها و تحقیقات کاربردی به میان می        البته وقتی سخن از پژوهش    
های   که ایا تحقیقات غیر کاربردی هم وجود دارد؟ گاهی هم ممکن است تقسیماتی مانند پژوهش              

... های کاربردی و    های بنیادین و پژوهش     یا پژوهش ) کاربردی( ای علمی ه  علمی محض و پژوهش   
  . بنمایند

هـا و مراکـز       متأسفانه بادی به این واقعیت تلخ اذعان داشت که بیـشتر آنچـه در دانـشگاه               
شود، به گفته حافظ، در آن کار دیگر کردن           علمی و پژوهشی ما به نام تحقیق و پژوهش انجام می          

وجه آثـار آن در زنـدگی خـود           نهند، بی    ما به این قبیل کارها چندان وقعی نمی        است، و اینکه مردم   
 کتـابی در قفـسه       هـای رایـج در ایـران،        پـس اگـر ببینـیم حاصـل و نتیجـه پـژوهش            . بیننـد   نمی

  . ای جهت اجرا، جای شگفتی نیست هاست و نه راهکارها و برنامه کتابخانه

یادی از تحقیقاتی که در مراکز پژوهشی و یـا         توان اشاره داشت، حجم ز      به عنوان نمونه می   
هـای حقـوقی و یـا مقـاالت علمـی و در               نامه، کارهای تحقیقی در دانشکده      در قالب رساله و پایان    

 تخصصی صورت پذیرفته، بیشتر به عناوینی از قبیل موضوعات فلسفه حقـوقی،             -نشریات حقوقی 
ز دیدگاه قانون مدنی، تبیین عمومـاتی در        تشریح قواعد عمومی قراردادها، معامالت و عقود معین ا        

های تجاری و یا ورشکستگی در حقوق تجارت و ارائه کارهـایی در بیـان قواعـد                   خصوصی شرکت 
  . شوند شناخته می» علوم محض« عمومی در عرصه حقوق جزا، اختصاص داشته که به عنوان

 و هنـر و فـن       ای از علـم     از طرفی دیگر، بر کسی پوشیده نیست که چون قضاوت آمیختـه           
توان نقش به سزایی در ارتقـای ظرفیـت و             کاربردی می  - بنابراین انجام پروژخهای تحقیقی     است،

  . های آنان را فراهم آورد های تقویت مهارت توانمندی قضات داشته و زمینه

بر این اساس، زمان آن رسیده که پیوند عمیقی بین حوزه فرهنـگ و دانـش و جامعـه بـه                     
طوری که اساتید حوزه و دانـشگاه و دانـشجویان از یـک طـرف، و نیـز قـضات و                     وجود آورده، به    

هـا و بررسـی       کارشناسان مجرب حقوقی از طرف دیگر، بتوانند با شناخت معـضالت و ناهنجـاری             
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اهتمام ورزیده و در مرحله دوم به ارائـه         » ها  چالش« ها و عوامل آنها در مرحله اول به معرض          ریشه
  . بپردازند» ای عملیراهکاره«ها و  حل راه

هـای    زمینـه توان    بدیهی است با جلوگیری از گسیختگی میان جامعه و دستگاه قضایی، می           
قـضاییه تقویـت کـرده و از تعهـدات و الزامـات مـردم در تعـادالت                    اعتمادسازی عمومی را به قوه    

تحقیقـات  ها به بیان چنـد ویژگـی در    اکنون به منظور رسیدن به این هدف    . اجتماعی صیانت نمود  
  . پردازیم  کاربردی می-علمی

  : طرح پرسش یا مسئله-الف

هر پژوهشی کاربردی باید ناظر به یک مسئله مبتال به باشد، نه آنکـه بـه طـور انتزاعـی و            
اکنون از جمله مسائل مطروحـه در دسـتگاه قـضایی، بررسـی علـل رشـد                 . ذهنی طرح شده باشد   

نمونـه بـه بعـضی از علـل و          به عنوان   ست که ذیالً    فزاینده حجم دعاوی، اعم از کیفری و مدنی ا        
  . پردازیم مهار آنها میشیوه 

های دولتی علیـه یکـدیگر در دسـتگاه قـضایی،             دانیم طرح دعاوی دستگاه     می چنانچه   -1
هـای    بدیهی است که موشکافی در این دسـتگاه       . باشد  های مطروحه می    موجب افزایش آمار پرونده   
  . ها خواهد گردید   شعبات دادگاهاجرایی، منجر به تقلیل آمار

دم رعایت نظامات و مقررات دولتی مانند مـسائل مربـوط بـه محـیط زیـست، قطـع                    ع -2
اشجار، تجاوز به حریم منـابع ملـی، عـدم رعایـت مقـررات در امـور بهداشـتی، امـور مربـوط بـه                         

صالحیت رسـیدگی   ها، موازین و استانداردها در عرضه خدمات و کاالها و تاکید بر اعاده                شهرداری
به آنها از مراجع تعزیرات حکومتی به دستگاه قضایی، همچنین زیـر پـا گـذاردن قـوانین مالیـاتی،            

) های تلفنی   مزاحمت( سوءاستفاده از خدمات شهری مانند آب آشامیدنی، گاز شهری، برق، مخابرات          
  . شده استباشد، که در بعضی از آنها راهکارهایی ارائه  و غیره از جمله مسائل روز می

بدیهی است خارج نمودن بسیاری از عناوین جزایی از قلمرو حقوق جزا در مـسائل فـوق و                  
  . نیز سایر موارد مشابه، نقش مهمی در کیفر زدایی و قضازدایی خواهد داشت

 بسیاری از دعاوی، ناشی از آشنایی مردم با حقوق شهروندی و عدم توجه بـه مقـررات                  -3
 حقوقی و روابط اجتماعی، و در نتیجـه توسـل بـه دسـتگاه قـضایی در                  هنگام تنظیم قرار دادهای   
در » مشاور قـضایی « توان با رفع موانع در ایجاد صدای   در حالی که می   . اعمال الزامات قانونی است   

رادیو و تقویت تعادل بین نهادهای مدنی مانند کانون وکال، با این برنامه با تعبیه دفـاتر مـددکاری                   
  . ها پرداخت ها به دادگستری  انتظامی به جلوگیری از تزریق بسیاری از پروندهاجتماعی در نیروی
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و طرح دعـاوی ناشـی از نقـض تعهـدات موجـود در آن،               » قولنامه«  تکه کاغذی به نام    -4
در حالی کـه بـا      . گیرد  های ارجاعی به محاکم حقوقی و بعضاً کیفری را در بر می             بسیاری از پرونده  

های معـادالت   ن به کنترل قرار دادها و معامالت اموال غیرمنقول در آژانس         توا  تنظیم چارچوبی می  
های معامالت اتومبیل پرداخت تا ضمن حمایـت          ملکی و نیز اموال منقول مانند اتومبیل در آژانس        

  . از روابط سالم در معامالت اقتصادی و ایجاد سالمت روانی، روند جرایم جاری را کاهش داد

قضاییه خصوصاً در زمینه بودجه و مسائل مالی از جمله امـور قابـل                وه استقالل واقعی ق   -5
تواند منشا اثـرات مثبتـی در رفـع     باشد، که نیاز به کارشناسی و مطالعه ابعاد آن دارد و می           طرح می 

  . بعضی از معضالت موجود باشد

ز کارشناسی در قوانین شکلی و تشکیالت و ایجاد محاکم تخصصی در زمینه مسائل رو            -6
ای و اینترنتی از جمله موارد دیگـری اسـت کـه بـه                رایانهمانند مبارزه با مفاصد اقتصادی و جرایم        

  . های معنوی کمک خواهد نمود امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه

 النهایه اینکه، از آنجایی که یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، پیشگیری از وقـوع جـرم                  -7
های تحقیق بعضی از جـرایم        طرح مسئله کند و بپرسد که چرا زمینه       باشد، پژوهشگر جدی باید       می

  .  نخشکانیم های آن، را با اندیشیدن به ریشه

  : ابتنای بر اصول و مبانی حقوق-ب

بندی علوم محض و کاربردی، ممکن است موهم این معنا شـود ک               هرگاه سخن از تقسیم   
در حـالی کـه     . ن علمای حقوق کاری ندارد    محقق دیگر به اصول و قواعد حقوقی و یا آراء و دکتری           

پژوهی، مطالعـه     ترین عناصر دانش اندوزی و حقیقت       به عکس، باید اذعان نمود کهی یکی از مهم        
بنـابراین، بـر   . باشـد  در عصاره تحقیقات علمی دانشمندان و وارسی متون به جای مانده از آنان می        

دائاً اصـول و قواعـد مزبـور را از طریـق            اهل تحقیق در زمینه مسائل کاربردی نیز فرض است ابتـ          
  . های موجود شناسایی نمایند های علمی گذشتگان به خوبی آن را در پدیده مطالعه در اندوخته

به عبارت دیگر، اگر تسلط بر اصول کلی حقوقی نباشد، کار تحقیق دارای قالب و استاندارد                
واقع نشود، کارهای تحقیـق فاقـد       الزم نیست و اگر مصادیق کاربدری این اصول، موضوع تحقیق           

وصف کاربردی گردیده و مانند کارهای حوزه علوم محض، غیرقابل رجوع شده؛ لذا نقش آنـان در                 
  .  ایجاد تحوالت نوین کارساز نخواهد بود
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بنابراین، مراجعه به نظرات دانشمندان و علمای حقوق نـه تنهـا الزم اسـت، لبکـه موجـب         
ت آمده خواهد شد و در نتیجه باعث ارتقای سطح علمی بحث خواهد          ها و نتایج به دس      تقویت یافته 

  . گردید

کنند حمایـت    در هر بخشی که احساس می از طرف دیگر، باید محققین توجه داشته باشند،    
 نه تنها از استناد به       های آنان به کار گرفته شود،       تواند در احتجاجات و استدالل      از نظرت مذکور می   
  )1. ( بکله بدین وسیله بر ارزش علمی کار خود بیافزایندآنها دریغ ننمایند،

در واقع، پژوهش باید مبتنی بر اصول و مبانی پذیرفته شده و روشن باشد؛ یعین هر مسئله                 
به عنوان مثال، امروزه برخی درباره برابر دیه زن و مـرد            . را باید بتواند به اصل یا اصولی رجوع داد        

ای طرح شـود کـه اسـاس آن در شـرع              داشت که این مسئله به گونه     ، اما باید توجه       کنند  بحث می 
پس اگر به این مبـانی توجـه        . اسالم زیر سؤال نرود، ضمن اینکه نگاه حکومتی نیز فراموش نشود          

  . حل ارائه کنند از استحکام و قوت دلیل خالی خواهد بود نکنند، هر چه بگویند و بنویسند و راه

  :نوآوری و ابتکار -ج

های مهم در تحقیقات کربردی، شناخت مـسائلی اسـت کـه تـاکنون موضـوع                  گامیکی از   
است در تعیین موضوعات اگر رعایت این نکته نشود، کار تحقیـق            بدیهی  . تحقیق واقع نشده است   

  . ها بایگانی خواهد شد به مانند تحقیقات علوم محض، درکتابخانه

ت و نـوآوری کمـک نمایـد، اینکـه     توانـد بـه خالقیـ      در این ارتباط از جمله مسائلی که می       
در این خصوص باید گوشـزد      . ای تکراری از کارهای انجام گرفته نباشد        موضوعات تحقیق خالصه  

نمود که نمونه کارهای موجود نشان از تردیـد بعـضی از نویـسندگان و هـراس و نگرانـی آنـان از          
شـود    قـوق ارجـاع مـی     به طوری که هرگاه تحقیقی به دانـشجوی ح        . با مسائل جدید دارد   درگیری  

آیـد،    تصور او از نوآوری، این است که باید به ارائه یک تئوری نو بپردازد و چون از عهده او برنمـی                    
پس صرفاً با مراجعه به منابع اهـل فـن،          . کسوتان واگذار نماید    بنابراین باید کار را به اساتید و پیش       

بنـدی و    طرح بحـث بـه صـورت دسـته      اقدام به تخلص آثار آنان نموده و میزان مشارکت او صرفاً          
  . شود قالبی دیگر محدود می

این امر نشان از این است که اگر تعریف درستی از نـوآوری و ابتکـار داده شـود چـه بـسا                       
های شکوفایی اسـتعدادهای     شجاعت و شهامت عالقمندان به تحقیقات نو را تقویت نموده و زمینه           

 ارتباط دادن مـسائل      تواند این هدف را تأمین کند،       که می هایی    یکی از راه  . درخشان را فراهم نماید   
  . های علوم انسانی، اجتماعی، مدیریت و غیره است حقوقی با سایر رشته
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شناسـی اجتمـاعی      به جهت روشن شدن بهتر مطلب، اکنون چندین عنوان از موارد آسـیب            
حقـوق و علومـف بـین       تـوان از طریـق پینـود بـین            آوریم تا ببینیم چگونه می      کالن شهرها را می   

  . شناسی به عرضه تحقیقی نو پرداخت شناسی و جرم ای مانند جامعه رشته

رویه، عدم امنیت عمومی و ناتوانایی پلـیس در   به طور مثالف مشکل بیکاری و مهاجرت بی 
هـای    هـایی از زخـم      مهار بعضی جرایم، هدر رفتن ظرفیـت موجـود در افـراد بازنشـستهف نمونـه               

بـه عـالوه، بـسیاری از آثـار حاصـل از جرایمـی کـه در نتیجـه               .  امروزی است  اجتماعی در جامعه  
گردد، بـه صـورتنقض تعهـدات اجتمـاعی و قـرار              های مذکور بر دستگاه قضایی تحمیل می        پدیده

طبیعی است بـا توجـه      . شود  ها در مراجع دادگستری ظاهر می       دادهی حقوقی و یا افزایش شکواییه     
ادل بین حجم دعاوی و عرضه خدمات قضایی، تطویل دادرسی از           به تعداد قضات شاغل و عدم تع      

  .باشد آثار و عواقب سوء این عدم توازن می

حال فرض بفرمایید اگر بتوانیم پیوندی بین اجـزای عنـاوین مـذکور ایجـاد کنـیم چگونـه                  
  . توان یک کار تحقیقی نو ارائه داد، ولو اینکه در حد خلق یک تئوری هم نباشد می

برای شروع کار، پس از طرح مسائل مذکور به عنـوان یـک فرضـیه و جهـت                  بدیهی است   
 پلـیس محلـه و تاسـیس دفـاتر مـددکاری اجتمـاعی در               های نابهنجار فوق، ایجـاد      مقبله با پدیده  

  . تواند موضوع یک تحقیق کاربردی و نو باشد نیروهای انتظامی می

زام چند نفـر تحـت نظـارت یـک          سازی پرداخته و با اع      بدین منظور الزم است ابتدا به تیم      
، نیروی بسیج مستضعفان، سـازمنان بهزیـستی،   110کارشناس به مراجع انتظامی و از جمله پلیس     

سـپس بـا    . های سبز و ریحانه شهرداری و سایر نهادهای متولی، به کار میدانی دسـت بزننـد                 خانه
نـشین ضـن بـه        ههـای حاشـی     شناسایی افراد بازنشسته و داوطلب در محالت و بـه ویـژه شـهرک             

کارگیری و استفاده مثبت از توانمندی آنها با نظارت پلیس، از وقـوع بـسیاری از جـرایم در سـطح                     
  . ها جلوگیری نمود شهرک

دهـی    در مرحله بعدی ضمن بررسی ابعاد مسئله و مشکالت و موانع موجود هدایت سـامان              
ها بـه عهـده محقـق و یـا      حبهنامه و مصا ها و اطالعات به دست آمده حاصل از پرسش   نتیجه داده 

  . باشد محققین این پروژه می

ها و نیز واحدهای      تواند به صورت آزمایشی در یکی از شهرک         بدیهی است نتایج حاصله می    
گیری کلـی     نیروی انتظامی پیاده شود تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردیده و در فصل نتیجه               

  . از تحقیق گنجانده شود
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 اقدامات انجام شده پاسخ مثبت داشته باشد، به سطح شهر تعمیم و             در نهایت چنانچه نتایج   
صـالح اعـالم تـا مقـدمات الزم      گسترش یابد و در صورت وجود خال قانونی، مراتب به مراجع ذی        

  . جهت تهیه لوایح مربوط فراهم گردد

توانـد    فرمایید، در فرض موفقیت طرح، چگونگی یک کار تحقیقی و علمی می             مالحظه می 
گردیده و ضـمن پاسـخگویی بـه بخـشی از نیازهـای جامعـه، در چـرخش                  » کاربردی« جنبهواجد  

هـای مردمـی،      ظرفیـت   استفاده از  اها و در نتیجه ب      سیستم قضایی تمهیداتی را جهت تقلیل پرونده      
  . های اعتمادسازی عمومی را فراهم آورد زمینه

  :روش پژوهشی: د

ضوع باید از یک روش اندیشیده پیـروی        در هر پژوهشی جدی عالوه بر کشف یا اثبات مو         
در واقـع   .  شود و پژوهشگر بتواند به روشـی دلیـل یـا دالیـل انتخـاب آن روش را توضـیح دهـد                     

بـه نتـایج    » اسـتقرایی «  برخالف علوم طبیعی که محقق در آزمایشگاهی حبس گردیده و بـا روش            
فـردی و اجتمـاعی   یابد، در مسائل حقـوقی ضـمن اینکـه پژوهـشگر در زنـدگی                 خاصی دست می  

و نیـز   » اسـتقرار « و هـم از   » قیـاس « ها حضور دارد در استدالل و استنتاج خود، هم از روش            انسان
  . گیرد تمثیل و تشبیه بهره می

در همین ارتباط، تذکردو مطلب حائز اهمیت است؛ اول اینکه از میان هشت روش موجـود،            
ای و تجربـی، در حقـوق و علـوم     ینـه یعنی روش تحقیق تاریخی، تداومی و مقطعی، مـوردی و زم         

بـه  ( قضایی روش تحقیق توصیفی، همبستگی و هم خوانی، علمی و به خصوص علمی و کاربردی              
توجـه  » آنچه که باید باشد   « شود بکله به    ناشی نمی » از آنچه که هست   « لحاظ اینکه قواعد حقوقی   

  ) 2. (بیشترین جایگاه را دارند) دارد

یه و تحلیل منطقی کارساز بوده، لذا دایره تحقیق ممکن است           دوم اینکه نقش آمار در تجز     
گرچه . نیز سرایت نماید  ) نامه، مصاحبه، مشاهده    مانند پرسش ( از محل کتابخانه به تحقیقات میدانی     

باشـد، امـا ذکـر مثـال          ای نسبتاً جدید مـی      امروزه به کارگیری آمار در حقوق و علوم قضایی پدیده         
  . گونه تردید گرددای می تواند رافع هر ساده

های جایگزین حبس و یا به طـور کلـی اثـر زنـدان در      فرض کنید اگر بخواهیم به مجازات     
بازپروری افراد مجرم اندیشه کنیم، داشتن آماری صحیح و قابل اتکاء از تعداد افرادی کـه پـس از                   

موثری در بررسی   تواند کمک     اند، می   خروج از زندان مجدداً مرتکب جرم گردیده و یا اجتناب نموده          
  . های اصالح مجرمین و بازگرداندن آنان به دامن اجتماع داشته باشد سایر راه
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  :های جدید  اتکای برتکنیک-ه

 در امـر پـژوهش،      رایانـه های سنتی منسوخ گردیده و با ورود          امروزه شیوه تحقیق به روش    
  . تکنیک تحقیق از خصوصیات جدیدی برخوردار گردیده است

هـا و     یک محقق مجبور بود جهت دسترسی به یک منبع مباشرتاً به کتابخانـه            اگر تا دیروز    
توان بـدون   مراکز پژوهشی مراجعه نماید، امروزه با هدایت اینترنت نه تنها به منابع داخلی بلکه می   
هـا و مراکـز       صرف وقت و پرداخت هزینه و با حذف عامل زمان و مکان، به هر یـک از کتابخانـه                  

  . ای تهیه و مورد استفاده قرار دهد نیا مراجعه و از منابع و مأخذ مورد نظر نسخهعلمی در سرتاسر د

های تحقیق، هر پژوهـشگری       از امتیازات دیگر اینکه با ایجاد رابطه متعامل و تشکیل گروه          
با توجه به تخصصی و ریز شدن علوم قاد خواهـد شـد بدانـد چـه کـسانی بـه طـور همزمـان در                          

، اهـل تحقیـق و      رایانـه هـای     گیری از ظرفیت    لذا با بهره  . باشند  قیق می موضوعی واحد در حال تح    
ای از    از نظـرات علمـا و دانـشمندان در هـر حـوزه            گیری    اندیشه و قلم خواهند توانست ضمن بهره      

  . تر و متناسب با نیازهای روز نمایند علوم و با تقسیم کار، اقدام به ارائه تحقیقی جامع

سـای    افزارهـایی بـرای ذخیـره       هـا و نـرم      از جمله میکـروفیش   همچنین با وجود تسهیالتی     
تواند عالوه بر     منتفی شده و محقق می      برداری به صورت کارتی،     ، ضرورتی فیش  رایانهاطالعات در   

نگهداری منظم آنها ضمن عدم نیاز به تایپ مجدد مطالب، عنداللزوم مکتوب خود را به مقـاالت و             
  . و هرگونه پردازش و تغییر دلخواه را انجام دهدهای علمی خود منتقل نکموده  نوشته

 و نقـش آن در  رایانـه بیـشتری از امیتـازات اسـتفاده از    در هر صورت، پرداختن به جزییات     
؛ لـیکن در اینجـا   )3( طلبد آموزش و انتقال نتایج تحقیقات در فضای امروزی، فرصت دیگری را می       

آوری    و ایجـاد دانـشگاه مجـازی، فـن         رایانـه ز  تر ا   الزم است اشاره شود در صورت استفاده مطلوب       
توانـد امکـان ارتبـاط بـین محققـین و یـا اسـتاد و                  اطالعات در عرصه حقوق و علوم قضایی مـی        

  . پژوه را به صورت همزمان فراهم آورد دانش

  :نقدآراء و مطالب: و

وصف درست هر وضعیت و تجزیه و تحلیل و تفـسیر آرای اظهـار شـده براسـاس دیـدگاه              
ای و نیز رد کردن آن به اعتبار صـاحب آن و یـا    پذیرفتن مطلب یا نظریه  . پذیر است   ادی امکان انتق

شـود و گـاه       گاه در سخن یک شخص بزرگ غفلتی دیده می        . اشتهار مطلب، کاری بخردانه نیست    
  . شود ای دقیق یافت می اهمیت نکته در سخنانی به ظاهر بی
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دارنـد فـضیلتی       که همگان آن را اظهـار مـی        از سوی دیگر، به تکرار سخن گقتن از دردی        
نالد و شاید گمان کند که درد خود را           نیست و راهی به درمان ندارد، چنانچه بیمار از دردخواهی می          

هیچگاه . اما طبیب حاذق شناختی از درد او دارد که خود بیمار فاقد آن شناخت است              . شناخته است 
درمان نیازمند شناخت درست درد اسـت و        .  اشتباه شود  به تکرار از درد، سخن گفتن نباید با درمان        

دهـد    موجود نـشان مـی    تجربیات  . آید و نه با تقلید و تکرار        شناخت درست با دیدگاه نقاد فراهم می      
هـای    غالب کارهای تحقیقاتی در زمینه    های غیرکاربردی چنانچه      غالب کارهای تحقیقاتی در زمینه    

در حـالی کـه در تحقیقـات کـاربردی چنانچـه            . ی اسـت   بیتـشر دارای جنبـه توصـیف        غیرکاربردی
 بـدیهی اسـت صـرفاً توصـیف          پژوهشگر قصد بر رفع معضالت و مشکالت موجود داشـته باشـد،           

بلکه باید ابا روش نقادانه به تحلیل و بررسی علل و عوامـل             . تواند کارساز باشد    وضعیت جاری نمی  
  .های هنجار و ناهنجار پرداخته شود وجود پدیده

عبارت دیگر، محقق بایستی دل و جرأت آن را داشته باشد که  اوضاع و احوال فعلـی را                   به  
شناسی دقیق به معرفی ابعاد مسأله یا مسائل به صـورت   باید با آسیب در واقع او می . زیر سؤال ببرد  

آمیز پرداخته و آثار و عواقب عـدم برخـورد الزم را بـه رخ خواننـدگان و مخاطـب، از جملـه                         انتقال
  . ها مسئول بکشد ازمانس

  :ارائه راه حل و راهکارهای عملی: ز

اگـر پـژوهش    . گویی است   ادعا بودن و پرهیز از گزاف       ها تحقیقات کاربرد، کم     یکی از نشانه  
هـای منفـی    موانع و اشکاالت و جنبه: باید واقع بینانه باشد و ثانیاً: شود، اوالً   هایی تجویز می    حل  راه

هـا ایجـاد      از جملـه ایـن راه     . های رفع آنها نشان داده شـود        االمکان راه   آن نیز بررسی شود و حتی     
طرقی است که منجر به پدید آمدن ظرفیت مثبت جهت متعادل نمودن بـار تحمیلـی بـه دسـتگاه       

هـای موجـود    هایی جهت تجهیز قوه قضاییه به استفاده از قابلیت  همچنین ارائه طرح  . قضایی گردد 
  . کمک مؤثری نماید» دقت«و » سرعت« ق اصلتواند به تحق  میرایانهدر 

هـا بایـد    های دیگر تحقیق کاربردی اینکه پـس از پـرداختن بـه چـالش            بنابراین، از ویژگی  
به عبارت دیگر، یکی از وجوه ممیـزه مهـم در تعیـین مـرز بـین                 . ای قابل پیاده باشد     دارای نسخه 

در غیـر ایـن     . ه رفع معضالت بپردازد   تحقیق بینادی و علوم کاربردی، ارائه راهکارهایی است که ب         
  . تواند پیوندی بین کار خود و جامعه ایجاد نماید صورت، محقق نمی

در واقع، چنانچه کارهای تحقیقاتی حاوی نتایجی باشـد کـه بـا مـسائل روز و مـورد نیـاز                     
هـا و   از جملـه در نهاد      بـرداری بـاالتری،     سازگاری داشته باشند، دارای مخاطبین بیشتر و مورد بهره        

  . ها و لوایح قانونی هستند، قرار خواهند گرفت مراجعی که به نحوی درگیر تدوین طرح
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  :گیری نتیجه

توان به این نتیجه دست یافت که اگر بخواهیم در برخورد بـا               از توجه به مطالب مذکور می     
رائـه  نظام قضایی کشور حالتی انفعالی نداشته باشیم و با تعمیق بیـشتر بـه ا              مشکالت و معضالت    

 اجتماعی و بـا نقـشی مبتکرانـه جلـوتر از وقـایع             -ها بپردازیم و به دور از فشارهای سیاسی         حل  راه
  . ها در امر تحقیقات داشته باشیم حرکت کنیم، باید رویکری نو در تعیین اولویت

گر نسل جوان در عرصه حقوق و         های تحقیقاتی کاربردی، هدایت     به طور قطع تبیین مؤلفه    
خواد بود و موجب تشجیع آنان در خلق و انـشای کارهـای جدیـد در زمینـه مـسائل                    علوم قضایی   

  . مبتال به خواهد شد

ای را در     رود با تذاکرات کریمانه، نقش تعیین کننده        بنابراین، از اهل اندیشه و قلم انتظار می       
موجـود  ارتقای سطح علمی این اثر داشته و به عنوان حرکتی نو مشوق نواندیشان در رفع نـواقص         

  . در دستگاه قضایی گردند

  

  :ها نوشت پی

و » نامه کار تحقیقی    شیوه«  جهت مطالعه بیشتر در روش و ساختار کارهای تحقیقاتی به          -1
در حـوه   ) 1381سـال   ( ریـزی آموزشـی     که توسـط واحـد برنامـه      » های مطالعه و یادگیری     مهارت«

یـژه قـضات تهیـه گردیـده،        معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه جهت آموزش غیرحـضوری و          
  . مراجعه فرمایید

در حـوزه   ) 1381سال  ( ریزی آموزشی   که توسط واحد برنامه   » نامه کار تحقیقی    شیوه«  به -2
  . معاونت آموزشی و تحقیقاتی قوه قضاییه تهیه گردیدهف مراجعه نمایید

 فناوری  و نیز نشریات منتشره در ارتباط با نقش       » افق«  جهت مطالعه بیشتر به مجموعه     -3
های فناوری ریاسـت جمهـوری و نیـز دفتـر             اطالعات در دستگاه قضایی که توسط دفتر همکاری       

  . های قضایی تهیه گردیده مراجعه فرمایید تحقیقات و پژوهش
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  های تحقیقی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه نظریات و پاسخ

ا به طور مستقیم از فقـه       قوانین و مقررات در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ی         : اشاره
که نباید مخالفتی بـا مـوازین اسـالمی داشـته      اسالمی گرفته شده است یا بر اساس قانون اساسی،      

مرکـز  . ناپـذیر اسـت     بنابراین، آگاهی از موازین فقهی در دو زمینه مذکور، ضـرورتی اجتنـاب            . باشد
 انجام   نیاز دستگاه قضایی   های فقهی مورد    تحقیقات فقهی قوه قضاییه که به منظور انجام پژوهش        

تواند حلقه ربطی باشـد میـان حـوزه منتقـل کنـد و از دیگـر سـو بـا                       نماید، در واقع می     وظیفه می 
تر آنکـه حرکـت بـه         مهم. گیری از ذخایر فقه و حوزه، نیاز و مشکالت فقهی مناسب رائه دهد              بهره

تر آنکه حرکت بـه       مهم. دسوی اهداف ابهامات محاکم دادگستری نیز پاسخ فقهی مناسب ارائه ده          
باشـد؛ در بـسیاری مـوارد         اهللا هاشمی شـاهرودی مـی       آیت  سوی اهداف عالی قوه قضاییه، حضرت     

سلسله مطالبی که در پی آمـد، در        . های کاربردی و بنیادی     پذیر نیست مگر با انجام پژوهش       امکان
الزم بـه   . باشـد   ها مـی  پاسخ آن در امور کیفری و حقوقی به همراه         قضایی   -بردارنده سؤاالت فقهی  

ها به صورت کوتاه در ذیل سؤاالت آمده است، اما هر پاسـخ در                پاسختوضیح است گرچه برخی از      
هـای    هـای محققـین گـروه       بر دارنده یک نتیجه علمی از یک کار تحقیقی است کـه بـا پـژوهش               

د سـابقه  تخصصی تحقیقات جزایی و تحقیقات حقوقی پذیرفته است و در برخی موارد به لحاظ نبو            
لذا همکاران محترم در قوه قـضاییه       . های فقهی، از محضر فقهای استفتا شده است         بحث در کتاب  

 قـضایی، پاسـخ آن را در حـد تـوان و             -توانند با ارسال سؤاالت و ابهامات خود با مسائل فقهی           می
 ایـن مرکـز را      امید آنکه با نظرات و انتقادهای سازنده خود،       . بضاعت علمی ما، از ما دریافت نمایند      

  . در ارائه کارها و آثار مفیدتر یاری نمایید

  :سؤال

نظر به اینکه مورد حق مالقات طفل از طوف ابوین که در یک منزل سکونت ندارنـد تنهـا               
در صـورتی کـه بـه علـت         « :دارد  قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است که مقـرر مـی          ) 1174( ماده

 یک منزل سکونت نداشته باشند هر یـک از ابـوین کـه     طالق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در        
طفل خود را دارد، تعیین زمان و مکان مالقات و سایر جزییات مربوط بـه آن در صـورت اخـتالف                     

  ».بین ابوین با محکمه است

باشـد یـا      آیا جد پدری داخل در شمول عنوان و معنی والدین مذکور در ماده فوق مـی               : اوالً
  خیر؟
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پدری بـه    باشد، آیا جد     فوت پدر و اینکه در این فرض حضانت با مادر می           در صورت : «ثانیاً
باشـد، دارای     عنوان ولی قهری که اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه بـا وی مـی                  

باشـد یـا خیـر، در         مـی ) مولی علیه ( مالقات طفل   باشد، دارای حق    مالقات مولی علیه با وی می       حق
ستند آن چیست؟ به عبارت دیگر، آیا بین والیت جد پدری و حـق مالقـات                صورت مثبت بودن، م   

  ای وجود دارد یا خیر؟ مولی علیه مالزمه

تواند در مدت مالقاتی کـه        در فرض عقیده به حق مالقات جد پدری، آیا مشارالیه می          : ثالثاً
ت عدم توافـق و   ساعت در هفته، طفل را از مادر در صور  24از طرف دادگاه معین شده است، مثالً        

  .عدم رضایت مادر به جدایی طفل، لزوماً باید در محل سکونت مادر مالقات صورت پذیرد

  :پاسخ

  :توان ذکر کرد، از جمله برای تعمیم این حقّ به غیروالدین، وجوهی را می

 فقهای امامیّه، حق مالقات با کودک را برای هر یک از ابـوین کـه                - حرمت قطع رحم   -1
  . اند باشد، مستند بر حرمت قطع رحم کرده انت وی نمیکودک در تحت حض

و ال یمنع من االجتماع مع امه الن فی ذلک قطع الرحم و             «:فرماید  مرحوم شیخ طوسی می   
  )1(».ذلک الیجوز

هـا و     و حیث تسقط و الیتها عنه ینبغی ان ال یمنع الولد من زیـارت             «:فرماید  شهیدثانی می 
  ) 2(».الرحماالجتماع بها لما فی ذلک من قطع 

ال تضار والده بولـدها و  « و باالخره صاحب جواهر نیز عالوه بر تمسک ضمنی به آیه شریفه    
نعـم  « :فرمایـد    به حرمت قطع رحم نیز استناد کرده و مـی           برای اثبات این حق،   » ال مولود له یولده   

ته و االجتماع معـه     ها کما ال تمنع هی من زیار        ها و االجتماع مع     ینبغی ان ال یمنع الولد من زیارت      
  )3(».لما فی ذلک من قطع الرحم و المضاره بها

مؤلـف  . انـد   رحـم و حرمـت قطـع آن ذکـر کـرده             فقها عامه نیز مستند ایـن حـق را صـله          
  :نویسد می»الفقه االسالمی« کتاب

ار حق الرؤیه او    « صل الحـد االبـوین غیرالحاضـن مقـرر شـرعاً باتفـاق الفقهـاء                ةالزي ة ل
  )4(».الرحم
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اند؛ اگـر     شود، عموم ارحام از حیث حرمت قطع رحم، با والدین مشترک             مالحظه می  Ĥنکهچن
چه این مطلب در جای خود قابل تامل است که چگونه حرمت تکلیفی قطـع رحـم موجـب اثبـات              

شود؛ زیرا این احتمال وجود دارد که در عین حال برای قطـع رحـم حرمـت                   رحم می   حق برای ذی  
رحم، بتواند به استناد آن به حاکم شـرع مراجعـه کنـد،               ما حقّی که ذی   تکلیفی وجود داشته باشد؛ ا    

الیمنع من االجتماع، ینبغی ان ال یمنـع  « وجود نداشته باشد؛ از این روف ممکن است عبارتی نظیر         
در هر  . رحم حمل شود    در کالم فقها در این باب، بر تکلیف محض و نه اثبات حق برای ذی              » ....و

به هر شکل که درباره والـدین پاسـخ   . ن والدین و بقیه ارحام مشترک است      صورت، این اشکال میا   
رحـم مـستحب و    اشکال این وجخ، این است که صله    . داده شودف پاسخ ارحام دیگر نیز خواهد بود       

رحم تحقق یافتـه و       همین که به وسیله تلفن با کودک احوالپرسی کند، صله         . قطع رحم حرام است   
 قطع رحم تحقق نباید الزم نیست انسان به دیـدن آنـان             اینکهبرای  . قطع رحم منتفی گشته است    

. برود و یا با آنها هم مجلس بشود، همین که سالم و احوالپرسی به وسیله تلفن باشد، کافی اسـت                   
  :آمده است» الرحم  ةصل«  در کتاب

  » ).5...... (الرحم  ةصلقطع رحم که حرام است محقق می شود به ترک همه اقسام «

حرمـت قطـع    رحم و     رحم واجب است و ظاهر روایات وجوب صلۀ         راین صرف وجود صله   بناب
ای از آب بادش      الرحم کنید، اگر چه با سالم دادن یا جرعه            ةصل آن است؛ بنابراین، در روایات آمده،       

  :فرماید می» القواعد و الفوائد« و نیز شهید اول در

شود واجب است و مرجعـر ایـن    تفی میالرحم که به سبب آن، قطع رحم من        ةصلآن مقدار   «
  ) 6(».اندازه عرف است

  :فرماید اهللا فاضل لنکرانی می آیت

الرحم، رفتن بـه خانـه اقـوام الزم نیـست و کمتـرین متربـه آن سـالم کـردن و                          ةصل در  «
پرسی و دلجویی کردن از آن است اگر چه به منزل آنها نرود و در راه یا با تلفن ایـن کـار را                          احوال
  ) 7(».بکند

جواهر و شهید ثانی در تمسک به قطع رحم، مبنی بر آن زمان بوده کـه                  البته سخن صاحب  
 در عبارت صاحب جواهر نیـز   شده و نه در زمان ما و افزون بر این،  ارتباط فقط آن راه، تحصیل می     

ا تلفـی  بله، اگر اجازه برقراری ارتباط حتی ب      . بردن کودک به منزل دیگری، برای دیدار نیامده است        
  . شود داده نشود، مصداق قطع رحم بوده و منع از آن می
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او را  » والـد « شـود و اطـالق       ممکن است گفته شود در عرف به پدربزرگ والد گفته می           -2
  . گیرد؛ این سخن جای تامل بررسی و دقت دارد می

واجـب اسـت یـا نـه،        ) نـوه ( صاحب جواهر در این بحث که آیا نفقه جدّ و جـدّه بـر فرزنـد               
  ) 8(».جد و جده داخل در لفظ والد و والده نیستند« :فرماید می

بنابراین، اگر والد شامل جد بشود، والده هم شامل جده مادری کودک خواهد شد و برای او                 
کنم بتوان به این سخن ملتزم شد، یعنـی اگـر             چنین حقی باید قایل شوید، در حالی که گمان نمی         

و با پدر باشد، مادر مادر هم این حق را داشـته باشـد، چنانکـه                مادر کودک از دنیا رفت و حضانت ا       
معیار، صدق اب بر جد نیـست وگرنـه   « :فرماید در بحث حضانت جد می » شرح لمعه « شهید ثانی در  

الزمه آن این است که حضانت کودک تا دو سالگی به جـده برسـد و خـاطر صـدق والـده و امّ و                         
  ) 9( ».حضانت به جد برسد

. باشد کـه در روایـات آمـده اسـت           برای اثبات این حق، تمسّک به احقیّت می        راه دیگر    -3
، )12(»هی احق بابنهـا   «،  )11(»االم احق من العصبه   « ،)10( »االب احقّ به من االّم    «عبارایت نظیر، 

) 15( »المراه احق بالولـد   «،  )14(»فهی احق به  «،  )13(»الرجل احق بولده ام المراه؟ قال بل الرجل       «
دهد که در صورت واگذاری امر حضانت به هر یک از والدین،              ، نشان می  )16(»بولدهاهی احق   «و  

باشـد؛ از جملـه آن، حـق دیـدن کـودک اسـت؛ بنـابراین در                   دیگری همچنان صاحب آن حق می     
جاهایی که مزاحمتی با حق برتر ندارد، وجهی برای سقوط و یا ممانعت از حـق او وجـود نخواهـد                     

که دربـاره  با احتمال تعمینی .  اما این راه، اختصاص به والدین دارد   داشت و حق وی محفوظ است؛     
تری را    تعمیم وسیع  »ةالعصب االم احق به من     «شاید بتوان از عبارتی مثل،      . جدّ و جدّه وجود دارد    

او حق دارند؛ بدین معنا، اگر او       فهماد که دیگران در طول        البته این حق برتر فقط می     . استفاده کرد 
رسـید، نـه      رفت؛ در مرحله بعد، حق به دیگـری مـی           کرد یا از دنیا می      از خود اسقاط می   این حق را    

حـق  ( او حق داشته باشد؛ چون فرض این است که ماقول بـه اشـتراک والـدین در                 در عرض    اینکه
حق برتر در این روایات نظیر بودن در آیـه ارث اسـت کـه منظـور از                  . ایم  را کنار گذاشته  ) الحضانه

 در همین روایات گفته شده، اگـر مـادر از دنیـا             اینکهول است، نه در عرض؛ به قرینه        اولویت در ط  
ایـن  . رسید   حق به جد می     از دنیا رفته بود، حق به پدر و مادر نبود،         رفته بود، حق به پدر و اگر مادر         

  . توضیح در طول است) ع( بیان امام

وان حتی مورد نظر را بـرای   نتاینکه بر فرض -نهی حکومتی از عمل ناپسند قطع رحم       -4
تواند و بایـستی از       رحم اثبات کرد و قطع رحم فقط دارای حرمت تکلیفی باشد، حاکم شرع می               ذی
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باب نهی از منکر، مکلّفی را که موجب قطع رحم است، منع کند و وی را مجبور به رفـع موانـع از                       
  . صله رحم کند؛ در این راه موجیّبت قطع رحم، باید احزار شود

گفت، برای منتفی بودن قطع رحم، دیـدار و هـم           توان    در عین حال، در همین جا نیز می       و  
توانـد   الـرحم کـرد و یـا مـی          ةصل شودبا کـودک      مجلس شدن الزم نیست، بلکه به وسیله تلفن می        

  . کودک را در کوچه ببیند و با او  سالم و احوالپرسی را به منزل ببرد

 از مالقات و دیدن کـودک موجـب ضـرر و آسـیب               در مواردی که منع    -قاعده الضرر  -5
روحی و جسمی برای کودک و یا نزدیکان وی است، با تمسک به این قاعـده، امکـان دارد گفتـه                     
شود چنین حقی برای حضانت کننده جعل نشده که بتواند مانع از مالقات شود، مگر در تـزاحم بـا                    

روحـی و جـسم بـرای       حـسب مـوارد،     بر دیگری به    رکدام  باشد که تقدیم ه   ضرر و یا حق دیگری      
کودک و یا نزدیکان وی است، با تسمک به این قاعده، امکان دارد گفته شود چنـین حقـی بـرای                     
حضانت کننده جعل نشده که نتواند مانع از مالقات شود، مگر در تزاحم با ضرر و یا حـق دیگـری                     

خیص آن بـا مجتهـد      باشد که تقدیم هر کدام بر دیگری به حـسب مـوارد، گونـاگون بـوده و تـش                  
 اعطای حق حـضانت بـه یـک طـرف و              ممکن است اشکال شود که،     اینجادر  . الشرایط است   جامع

جایی که شـارع حکمـی را جعـل کـرده      منبع دیگری از حضانتش، حکم ضرری است و این قاعده،   
کند؛ برای مثال وجوب خمس، زکات و جهاد، احکـام ضـررب هـستند، معنـا نـدارد       است، نفی نمی 

در ما نحن فیه، گرفتن حق حضانت ا جد پدری و دادن آن به              . ه الضرر این احکام را نفی کند      قاعد
  . مادر حکمی است که همراه با ضرر بر جدّ جعل شده است

 جایی که شارع حکم ضرری جعل نموده است، ایـن قاعـده جـاری نیـست؛                 :چکیده سخن 
 همـین موضـوع ضـرری       ممکن است گفته شود که گاهی نفس حکمی ضرری است و حکم روی            

رفته است؛ مثل وجوب خمس و زکات، پس اصل حکـم و مقـدار ضـرری کـه بـه فهـم عرفـی و                
 به وسیله قاعده الضرر منتفی نیست، اما اگر همین احکام بخواهد ضـرر               عقالنی مورد حکم است،   

اش    برای مثال، اگر کسی بخواهد به جهاد بـرود، موجـب مـرگ خـانواده               -بسیاری را تحمیل کند   
 این ضرر به وسیله این قاعده، قابل دفع است و یا دسـت              -افتد  شود و یا عفّت آنها به خطر می         یم

  . کم مزاحم است با اصل حکم، که باید قواعد باب تزاحم جاری شود

 هم اگر ضرر از ناحیه دیگری باشد، الضـرر جـاری            اینجاپاسخ این سخن این است که در        
خواهید حق مادر یا پـدر کـه بـرای او         ت و شما با الضرر می     است؛ اما فرض، انتقال امر دیگری اس      

عالوه بر این در سپردن حضانت به       . جعل شده را محدود کنید و درباره این امر الضرر جای نیست           
یکی از والدین در ذات خود هیچگونه ضرری برای دیگران منظور نشده است و حتی الزمه وجـود                  
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فرض ضرر  به مالقات فرزند با خویشاوندان نزدیک امکان        حضانت برای یکی از والدین ایراد ضرر        
بنابراین، وضع حضانت ذاتاً اقتضای ضرر برای دیگران را ندارد تا گفته شود قاعده ضرر               . وجود دارد 

شود؛ از این رو، اگر حضانت برای یکی از والدین سبب ضرر به شخض شد                 در مورد آن جاری نمی    
  . شود د میبه موجب این قاعده، خضانت او محدو

 از آنجا که مانع شدن از مالقات کودک با نزدیکـان بـه       -نهی حکومتی از ایذای مؤمن     -6
شود و ایذای مومن هم حـرام    ویژه کسانی ماننند پدربزرگ و مادربزرگ موجب اذّیت و آزار آنها می           

ـ تواند، بلکه باید مانع اذیت شود و این اختیار از جهـت               است، بنابراین، حاکم شرع می     زوم نهـی از    ل
  . رحم ندارد، اما باید ایذای مؤمن احراز شود این راه نیز اختصاسی به ذی. باشد منکر، حکومتی می

 اذیت کردن مؤمنان، غصب کردن اموال آنهـا و فحـش دادن و تـوهین                -پاسخ این سخن  
ا بایـد   حق آنها نیست تا حرام و ایذا، صادق بادش؛ شم      نمودن به آنها حرام است؛ اما ندادن کودک،       

از ایـن رو، ایـذای   . ابتدا ثابت کنید که آنها حق و حقوق دارند تا سلب آن حـق ایـذاء تلقـی گـردد           
مؤمنان به این نیست که ما اموال یا کودک را به آنها ندهیم؛ به طور مثال، اگـر مؤمنـان را سـوار                       

ست بلکه شما بایـد     شوند؛ اما حرام نیست، پس مطلق ایذاء حرام نی           نقلیه نماییم، ناراحت می     وسیله
  . حق داشتن آنها را ثابت کنید

تواند موجـب اثبـات و         ممکن است گفته شود احقیّت حضانت، برای حضانت کننده نمی          -7
و یـا انتقـام بـرای مالقـات وی بـا دوسـتان و               مصلحتی، و به صرف اموری مانند هوی و هـوس           

 شک، اصل بـر عـدم چنـین حقـی           بر فرض . اثبات چنین حقی نیاز به دلیل دارد      . نزدیکان او باشد  
توانـد مـانع      از سوی دیگر، اص بر اباحۀ مالقات نزدیکان کودک است و حضانت کننده نمی             . است

 روشن است ایـن طریـق       Ĥنکهدارد، چن  این اباحه باشد؛ در صورت ممانت، حاکم شرع وی را باز می           
رر روحـی و جـسمی نیـز    باشد و متوقف بر احـراز ضـ   درباره نزدیکان اعم از نسبی و غیر نسبی می        

  . باشد نمی

 از ابـواب احکـام اوالد       81تـوان گفـت، احادیـث بـاب           برای تقریـب فنـی ایـن وجـه مـی          
ام که در بیان حق حضانت و احق بودن یکی از والدین بر دیگری و احقیت                » وسائل الشیعه « کتاب

ین روایات این است    از جد است، قاصر از اثبات حق منع از دیدار یا ابوین کودک است؛ چون مفاد ا                
 او حق دارد دیگـری را از دیـدن کـودک            اینکهکه تربیت و نگهداری کودک با چه کسی است، نه           

 ساعت کـودک را از  24 بگوییم دیگری حق دارد در ماه یک یا دو بار به مدت    اینکهمنع، کند؛ بله،    
توانـد بـه مـدت      مـی مادر جدا کند و نزد خود ببرد، این با حق حضانت مادر منافات دارد؛ پس فقط        

اندکی کودک را در کوچه مالقات کرده و با او احوال پرسی کند، و جد حـق نـدارد کـودک را بـه                        
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. رسـاند   اهللا موسوی اردبیلی نیز همین مطلب را می         فتوای آیت . منزل خود ببرد مگر با رضایت مادر      
 جده مـادری کـودک      رسد یا جدّ و     ایشان در پاسخ این سئوال که آیا حق خضانت به جدّ پدری می            

  :فرماید می

رسد ولـی حـق حـضانت معنـایش ایـن             با نبود پدر و مادر، حق خضانت به جد پدری می          «
نیست که از تماس جد و جده مادری و سایر اقرب با طفل جلوگیری شود مگر اینکه آنهـا از نظـر                      

  » )17( .مذهبی و اخالقی منحرف باشند

حق تماس و دیدار بـا کـودک اسـت نـه             دادن   خورد قرار   آنچه در کالم ایشان به چشم می      
  .  او را مثالً یک شبانه روز به منزل خود ببرنداینکه

  .  بین حق والیت جدّ پدری و حق مالقات کودک مالزمه است-8

. ای وجـود نـدارد      بین والیت جدّ پدری و حق مالقات مولّی علیه مالزمـه          : اشکال این وجه  
شـود     با پدر بزرگ و مادربزگ سبب ورود ضرر به آنها مـی            ، اگر منع از مالقات    اینکهچکیده سخن   

کند، به اندازه رفع این ضرر و ایذاء الزم است از مالقـات آنهـا بـا     یا اسباب ایذای آنها را فراهم می   
توانند با کودک در کوچه و راه مدرسه یا در خانه،             کودک منع نکنند و در غیر این موارد نیز آنها می          

توانند کودک را از مـادر چنـدین سـاعت            پرسی، مالقات کنند، و نمی      ن و احوال  به اندازه سالم کرد   
 -81بـاب  ( جدا کنند و به خانه خود ببرند؛ زیرا با توجه به نص صریح و صحیحه داود بن الحـصین               

، مادر احق است و با وجود روایت، معنا ندارد به اصـل عملـی تمـسک کنـیم و آنچـه              )احکام اوالد 
اهللا موسوی اردبیلی آنها       در تغییر آیت   بدین سبب، . ت وی دارد، مشروع نیست    مالقات با حق حضان   

  . تغییر تماس به کار رفته اتس

 در سند ازدواج زوجین، چهارده مورد به عنوان شرایط ضمن عقـد             اینکه با عنایت    :سئوال
گـاه صـالح   تواند به داد یا ضمن عقد خارج الزم قید گردیده و با تخلف زوج از این شرایط زوجه می      

لـذا  . مراجعه نموده و با اثبات تخلف زوج و اخذ گواهی الزم و اعمال وکالت خود را مطلقـه نمایـد                   
ای برخوردار است به عنوان مثال در بند ده سـند             مدلول این الفاظ درفرایند دادرسی از اهمیت ویژه       

دگـاه نـسبت بـه    هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تـشخیص دا     «:ازدواج قید گردیده است   
  ».همسران خود اجرای عدالت ننماید

  :سئوال این است که اگر توافقی در بین نباشد

است یا فقط منحصر به ازدواج دایم       ) موقت( آیا کلمه ازدواج اعم از ازدواج دایم و متعه        : اوالً
  باشد؟ می
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یـت باشـد    در صورت اعم بودن اگر عقد ازدواج موقت صرفاً به انگیـزه ایجـاد محروم              : ثانیاً
  مانند عقد نکاح صغیره برای محرم شدن با اقارب وی، وضعیت چگونه است؟

  :رساند در خصوص تفسیر مفاد سند ازدواج به عرض می: پاسخ 

بر اساس پذیرش تقدّم نظریه اراده باطنی، باید به دنبال قصد واقعی طـرفین بـود و ظهـور                  
 نیز بادی قصد    اینجاست، معتبر است و در      الفاظ از آن جهت که به طور معمول نشانۀ قصد واقعی ا           

) 224( الفاظ این اسناد به مانند تمام قراردادهای دیگر براساس ماده         . واقعی طرفین را به دست آورد     
شود نه معنایی است که در قانون یا اصطالح حقوقی مطرح             قانون، مدنی حمل بر معانی عرفیه می      

 زوجین همان مفهمـومی را کـه در عـرف متـداول و     است، از این رو هنگام به کارگیری این الفاظ        
  :براساس در معنای ازدواج چند نظر قابل طرح است. کنند رایج است درک کرده و قصد می

رسد که ازدواج، در ازدواج دایم ظهور دارد و به کسانی که به طـور                  در عرف به نظر می     -1
البته در  . ندگی جیدید تشکیل داده است    گویند ازدواج کرد و ز      اند نمی   موقت، به ازدواج منقطع کرده    

گذارنـد و     با ازدواج بلند مدت فرق مـی      ) مثالً کمتر از یک ماه    ( عرف میان ازدواج موقت کوتاه مدت     
در ازدواج  » ازدواج« کنند در نتیجه ظهور عرفـی       بر ازدواج موقت بلند مدت، کلمه ازدواج اطالق می        

  . باشد دایم و ازدواج موقت بلند مدت می

ظر دیگر بر این است که زوجین، همان معنـایی را کـه تنظـیم کننـدگان ایـن اسـناد                      ن -2
انـد،    کنند و نگارنـدگان چـون از کارشناسـان بـوده            اند، قصد می    هنگام نگارش آن مورد نظر داشته     

اند که شامل هر دو نوع بشود، و اگـر یکـی از آن دو، مـورد نظرشـن      ازدواج را به طور مطلق آورده   
قـانون  ) 646(  در مـاده   Ĥنکـه همچن. کردند  قید موقت یا دایم بودن، آن را مشخص می        بوده است با    

 در خصوص لزوم ثبت عقد ازدواج و قید دایم، ازدواج موقت از حکم ماده، خـارج                  مجازات اسالمی، 
  . شود بنابراین اطالق ازدواج شامل هر دو نوع ازدواج می. شده است

  : استفتاء

رر شده است که با اثبات تخلف زوج آنهـا زوجـه وکالـت در               درسندهای ازدواج شرایطی مق   
هر گاه زوج همسر دیگری اختیار کنـد        « :امروزه آن شرایط این است که     . کند  طالق خود را پیدا می    

  :مستدعی است بفرمایید» ....یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمایید

است یـا فقـط منحـصر بـه     ) موقت( ازدواج دایمو متعمه آیا کلمه ازدواج مذکور اعم از       -الف
  باشد؟ ازدواج دایم می
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 در صورت اعم بودن، اگر عقد ازدواج موقت صرفاً به انگیـزه محرومیـت باشـد، ماننـد                   -ب
  ) 18(عقد نکاح صغیره برای محرم شدن با اقارب وی، وضعیت چگونه است؟ 

  :اهللا العظمی بهجت آیت

  . رد کلمه مذکور، اطالق دا-الف

  ژ. اطالق، انصراف از این فرض دارد-ب
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  ی با پیشکسوتان قضاییتسنش

  :اشاره

، وارد دسـتگاه    1339جناب آقای حسین دادگر، معاون قضایی دیوان عالی کـشور، از سـال              
های فراوان حقوقی و علمی که حاصل یک عمر خـدمت             قضایی شده و اینک با تجارب و اندوخته       

تر از همیشه در خدمت نظام جمهـوری      های خطیر قضایی است، پرتالش      ولیت مسئ در مسند قضا و   
  . باشد اسالمی ایران و دستگاه قضایی می

هـایی از     هـای ایـشان نشـستیم تـا گوشـه           در یک گفتگو و مالقات حضوری، پای صحبت       
یی های خود را در خصوص استقالل دستگاه قضا     سوابق و خاطرات قضایی خود را تشریح و دیدگاه        

  . و قضات آن بیان فرمایند

خـدمتم در   . قبل از ورود به دستگاه قضایی، چند سال در آموزش و پرورش خـدمت کـردم               
بعد از آن، دادرس شهرستان همدان و سـپس معـاون           . دادگستری با کارآموزی در سنندج آغاز شد      

 دادسـرای   بعد به لحـاظ برخوردهـای رایـج در آن دوران، بـه بـازپرس              . اول دادستان همدان شدم   
، مجدداً بعد از یک سال و نیم با سمت رئـیس            )در حقیقت مرا تبعید کردند    ( کرمانشاه منصوب شدم  

پس از آن بـه لحـاظ برخوردهـای         . دادگاه شهرستان همدان به شهر خودم، همدان مراجعت کردم        
نشـسته  بدون اخذ تمایل که قانوناً باید از قاضی         ( ضد رژیم، به عنوان رئیس دادگستری قصرشیرین      

به آن شهرستان به نوعی تبعید شدم و پس از چند سال بـه سـمت دادیـار دادسـرا                    ) شد  گرفته می 
ایوان کیفر کارکنان دولت به تهران منتقل شدم، بعد هم به سمت بـازپرس همـان دادسـرا ارتقـاء                    

  . مقام یافتم

ید دکتـر  ترین اوضاع انقالب از طرف مرحـوم شـه        در بحرانی ) 1359در سال   ( بعد از انقالب  
بهشتی به دادستان عمومی تهران منصوب شدم و نزدیک به چهار سال در این پست انجام وظیفه                 

... ا  پس از آن به سمت مشاور شورای عالی قضایی و بعد هـم بـرای مـدتی در زمـان آیـت                     . نمودم
دار بـودم و بعـد از آن بـه سـمت مـشاور                یزدی، مسئولیت مشاوران ریاست قوه قـضاییه را عهـده         
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در حال حاضر نیز با سمت معاون قضایی دیوان عالی کـشور در حـال   . ستانی کل منصوب شدم  داد
  . باشم انجام وظیفه می

ام، تـضمین امنیـت قـضایی، اقتـصادی،           حسب تجاربی که در دستگاه قضایی کسب نموده       
  :باشد اجتماعی و سیاسی در دستگاه قضایی یک کشور، معلول چندین علت می

هـای     یکی از شاخصه   :یی و شخص قاضی در قوه قضاییه      استقالل دستگاه قضا  
. دستگاه قضایی مقتدر و مستقل است     مهم استقالل یک مملکت و الزمه دموکراسی در آن، وجود           

شود و در کنار آن قانونمندی کـه بخـش            در یک مملکت مستقل که با اصول دموکراسی اداره می         
در یک مملکت، مساعی الزم به کار       . گیرد  میشود، مدنظر قرار      اعظم آن به قوه قضاییه مربوط می      

شود تا حرمت قانون و دستگاه قضایی حفظ شود و اگر این امر در اصل تحقق نپذیرد باز                    گرفته می 
گردد الاقل ظاهر قضیه حفظ شود، چرا کـه قـوه قـضاییه، از نظـر مـردم در جایگـاه                       هم سعی می  

  . رفیعی قرار دارد

ه آن از اسـتقالل برخـوردار اسـت، اشـخاص بـه             در یک مملکت مستقل کـه قـوه قـضایی         
دهند که به جای قاض اظهار عقیده کـرده و رای دهنـد؛ بلکـه اشخاصـی کـه                خودشان اجازه نمی  

شود،   اعتراض دارند فقط از طریق قانونی در دادگاه باالتر یا تجدیدنظر به اعتراضشان رسیدگی می              
 اسـت یـا غلـط، نـه کـسانی کـه       دهـد رای درسـت   و فقط دادگاه باالتر است کـه تـشخیص مـی        

  . کنند ترین اطالعی از مسائل قضاییی نداشته و بدون اطالع در مورد آنها اظهار نظر می کوچک

گاهی هم با سیاسی نمودن موضوع و تحت فشار قـرار دادن قـوه قـضاییه قـصد دارد کـه                     
  . موضوع را از حالت قانونی خارج نمایند

ای که بتواند بدون دغدغۀ خاطر و بـه            به گونه   رفاه قاضی  -استقالل مالی قوه قضاییه   
. ها رسیدگی کند، یکی از موارد قابل توجه در دین مبین اسالم است              دور از افکار پریشان به پرونده     

ای برای قاضی فراهم گردد که او بتواند بدون تـشویق و دغدغـه و بـا امنیـت                     شرایط باید به گونه   
قاضی که از لحـاظ مـالی در تنگنـا باشـد و             . بپردازددعاوی مردم   خاطر به قضاوت و حل و فصل        

بیشتر اوقات او صرف اشتغال جهت تامین زندگی باشـد، فراغـت الزم را جهـت درمـان دردهـا و                     
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این امر در صالبت و میزان موفقیـت دسـتگاه قـضایی            . مشکالت قضایی مراجعین نخواهد داشت    
شـود، آن     توسط قوای دیگر تعیین مـی     زمانی که میزان حقوق قاضی      . حساس و  تعیین کننده دارد     

  . قوا از این اختیار هر وقت که بخواهند علیه تضعیف و مهار قوه قضاییه استفاده خواهند کرد

از طرفی، از آنجا که بودجه قوه قضایی با پیشنهاد قوه مجریه و تـصویب مجلـس شـورای                   
  . ردار نخواهد بود قوه قضاییه از استقالل مالی مورد نظر برخو شود، اسالمی تعیین می

 در  -تدارک ابزار و لوازم ضروری مورد نیاز قاضی جهت انجام امور محولـه            
های قضایی، مجهز به امکانات الزم از قبیل وسایل مـدرن بـرای امـور روزانـه و                    تمام دنیا دستگاه  

 لکـن . باشند های کشف جرم و لوازم ماشینیزم و غیره می    تشکیالت الزم از نظر ضابطین و دستگاه      
تـرین     قضایی ما هنوز فاقد امکانات اولیه و مورد نیاز قضات است و چه بـسا حتـی جزیـی                    دستگاه

  . گیرد وسایل نیز به موقع در اختیار قاضی قرار نمی

هایی که در اختیار دستگاه قضایی اسـت در شـان و مقـام قـضات                  در حال حاضر ساختمان   
یی هر کشور است، و در کشورهای دیگر هـم          ترین مقام قضا    عالیدیوان عالی کشور که     . باشد  نمی

های تنگ و تاریک با میز و لوازم اداری پوسیده اسـتقرار یافتـه                در جایگاه بزرگی قرار دارد، در اتاق      
های   هایی که از ساختمان و دستگاه       چنانچه مقامات قضایی و قضات دیگر کشورها با دیدگاه        . است

  .  یقیناً باعث سربلندی ما نخواهد شدقضایی خود دارند از این مکان دیدن نمایند،

انتخاب مدیران مقتدر و توانا بـرای واحـدهای مختلـف قـضایی و تربیـت                
 این امر آنقدر حائز اهمیت است       -قضایی که ظرفیت پذیرش مسئولیت را داشته باشند       

اگر انتصابات صحیح انجام نـشود و هـر   . که نود درصد موفقیت دستگاه قضایی به آن بستگی دارد        
  . س در جایگاه امکانات، دستگاه قضایی از  استحکام و قدرت الزم برخوردار نخواهد شدک

ها بـسیار دور بـه طـور ناسـخ و منـسوخ در اختیـار                  مسئله وجود قوانین پراکنده که از سال      
. انجامـد   قضات گذاشته شده است، سردر گمی عجیبی که به صدور احکام متناقض و متفاوت مـی               

  . اطاله دادرسی نخواهد داشتدر نهایت حاصلی جز 
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های طوالنی و دراز مدت که موجب تضییع          ها، اطاله دادرسی، رسیدگی     مسئله تراکم پرونده  
ای از قضات     شود، تشتّت قوانین، عدم توانایی قاضی و پایین بودن سطح دانش عده             وقت مردم می  

  . ها از مشکالت دستگاه قضایی ماست و طریقۀ ارجاع او پذیرش پرونده

هـای     و کنترل پرونـده     مهار  کی از راهکارهایی که باید به طور جدی روی آن اقدام، شود،           ی
  . ورودی است

هـای بـزرگ    گرچه شواری حل اختالف برای همین منظور در نظر گرفته شده کـه پرونـده       
های بهتری برای این مسئله وجود دارد،        جدا و زودتر مورد رسیدگی قرار گیرند، لکن به نظر من راه           

نانکه من شخصاً مسئله را در دادسرای عمومی تهران در زمان تصدی دادستانی به مرحلـه اجـرا                  چ
  . در آوردم

 یا در واحدهای قضایی اثر نـاقص درآن  ارشاد و امداد قضایی که در بعضی از قوانین اخیر و   
  . اشدب  می62 تا 58های  وجود دارد، برداشتی ناقص از همان عملکرد ارشاد و امداد قضایی سال

های وارده و دعـاوی مختلـف         هم این امکان وجود دارد که در مقابل پرونده        در حال حاضر    
آورند، تزیینی اتخاذ نمود که بـدون افـزایش تعـداد             آسا به طرف دستگاه قضایی هجم می        که سیل 

  . قضات و با صرف کمتر آنها را رسیدگی کرد

بدو تـشکیل، درسـت و صـحیح تنظـیم          ها در     شود برای آنکه پرونده     از این رو پیشنهاد می    
هـا و سـیاق       شـود را بـا واژه       هایی که وارد دستگاه قـضایی مـی          ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده     شوند،

و از مشاورانی که اخیراً در      . باشند  این حقوقدانان به منزله وکالی عمومی می      . حقوقی تنظیم نمایند  
  . این راه نحو شایسته استفاده کردتوان در  اند، می اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته

توانند از وکالی آزاد استفاده کنند و         کنند شخصاً می    اشخاصی که به دادگستری مراجعه می     
توانند به محض ورود دعوا، به این کارشناسان حقوقی که در قـسمتی               افرادی که وکیلی ندارند می    

باشند، شکایات اشخاص را      ایات می اند و آمده پذیرش شک      از محل ورودی هر مجتمع استقرار یافته      
الوکاله مشخص شود که چه میزان از محکـوم           تا آخرین مرحله تعقیب کنند و در حکم قطعی، حق         

  . علیه اخذ و به صندون واریز گردد که از همان صندون به این مشاوران حقوقی پرداخت شود
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شـوند در کنتـرل     هـایی کـه بـه دادگـستری وارد مـی            به عبارتی دیگر، بایـد تمـام پرونـده        
هـا پـیش      هایی دست و پاگیر و ناقص و غلط کـه از سـال              متخصصین حقوقی قرار گیرند تا پرونده     

شمار آن در دستگاه قضایی ترافیک و تـراکم ایجـاد کـرده               تعداد بی اند و     وارد دستگاه قضایی شده   
کـه در تـصدی      باین شویه دادرسی عمالً در دادسـرای بعـد از انقـال           . است، در ابتدا کنترل شوند    

های کوچـک در همـان روز مـورد بررسـی قـرار               اینجانب بوده آزمایش شده و بدین وسیله پرونده       
ختیـار افـراد    هـای کوچـک نیـز در ا         اگر قـرار باشـد کـه پرونـده        . گرفتهخ و خاتمه داده شده است     

جـاد   ای ها سرگردان، ناقص و به نتیجه نخواهد رسید و تـراکم             این پرونده  غیرمتخصص قرار گیرند،  
  . نماید شوند و اطاله دادرسی نیز نارضایتی مردم را ایجاد می کرده و باعث اطاله دادرسی می

باشـد و     با اصل اعادۀ دادسراها به شکل گذشته و با اصالحاتی که الزمۀ دنیای امروزی می              
بـه طـوری کـه وجـود دادسـرای دیـوان کیفـر              . با شریعت اسالم نیز مطابقت داشته باشد، موافقم       

تواند نقش حصاسی را در مقابله بـا        نان دولت با گزینش، انتخاب و آموزش قضات برجسته می         کارک
لکن با توجه به قوانین مصوب اگر چه قانون بعـد از            . مفاسد اجتماعی و تشکیالت اداری ایفا نماید      

شود که در عمل اشکاالتی به وجود آید که نتیجه مطلوب             بینی می   الرعایه است، پیش    تصویب الزم 
  . های بسیاری را در کارها دامن بزند را حاصل نکرده و پیچیدگی

در مورد استقالل قضایی، حتی قضاوت قبل از انقالب هم پایبـد بـه آن بودنـد و بـه ایـن                      
شایسته است که در همین جا یک خاطره در رابطه استقالل قضایی، از زمـان               . مسئله توجه داشتند  

او وزیـری وابـسته بـه       . انپور در دادگـستری تعریـف کـنم       پیش از انقالب و دوران وزارت دکتر کی       
از افتخاراتش ایـن    . رفت  زاد پهلوی و محمدرضا پهلوی بود و به شمار می           طاعوت بود و غالم خانه    

. باشـد   ها بود، فعالیت دارد و از اعضای مؤثر آن می           که مربوط به آمریکایی   » اصل چهار « بود که در  
 ظـاهراً ورامـین بـود،       آنکهشده و در یکی از شهرهای اطراف تهر       البته او به عنوان قاضی استخدام       

هـای مـالی، رئـیس دادگـاه وقـت او را       ولی در همانجا به علت سوءاستفاده     . خدمتش را شروع کرد   
 بـه عنـوان وزیـر       اینکـه هـا، خـدمت کـرد تـا           او در اصل چهار به مدیریت آمریکـایی       . بیرون کرد 

ه مأموریت داشت دستگاه قضایی را متالشی کند چـون  او از کسانی بود ک. دادگستری منصوب شد 
دستگاه قضایی در همان موقع هم از نیروهایی بود که شاه از آن وحشت داشت و بـا ایـن وصـف                      

  . کرد که وضعیت ظاهر را از لحاظ شئون قوه قضاییه رعایت کند سعی می
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اسـتعفاء را فـوری    یکی از مسائلی که سابقه نداشت این بود که دکتر کیانپور بازنشستگی و              
کرد، و به همین علت قضاتی که سالها منتظر بودند که بتوانند از بازنشستگی یـا اسـتعفاؤ     قبول می 

  . کرد شان موافقت می  مانعی در راه آنها باشد با تقاضای بازنشستگیاینکهاستفاده کنند، بدون 

کیفر اطالع داد کـه   من بازپرس دیوان کیفر کارکنان دولت بودم، دادستان دیوان     کهانی  زم
های حزب رستاخیز را جهت نـصب      آید و آرم    آقای وزیر امروز جهت مالقات قضات دیوان کیفر می        

قضات در اتاق دادستان دیوان کیفر اجتماع کردند و آقـای کیـانپور             . روی سینه به کلیه افراد دادند     
ای هـم در      وشـه یـک پ  . پوشی معروف بود، با همان تکبر خاصی که داشـت وارد شـد              که به شیک  

اند   های حزب رستاخیز را نصب کرده       دست داشت، آمد و نشست، بعد نگاه کرد که ببیند آیا آنها آرم            
کیانپور جلوی او تعظیم کرد و به ایـن طریـق           . و یا نه؟ دید که فقط یکی از آنها این را کرده است            

  . ن دادالعملی در مقابل کسانی که آرام را به سینه نصب نکرده بودند، نشا عکس

خواستم به آقایان قـضات تـذکر بـدهم و            من کاری نداشتم، فقط مطلبی بود که می       : گفت
را با قیـد  ) که وزیر دارایی بود(  یکی از آقایان بازپرس، جناب آقای دکتر هوشنگ انصاری    اینکهآن،  

  من خواستم سئوال کنم چرا این کار شده؟. جلب احضار کرده است

آقای وزیر شما با دیگران چه کار داریـد؟ مـن احـضار             : ، گفت بازپرسی که احضار کرده بود    
  .ام و من باید جوابگو باشم کرده

اید، به قید جلب که در صورت عـدم حـضور جلـب               خوب، شما ایشان را احضار کرده     : گفت
  اید آقای هوشنگ انصاری؟ اید و چرا نوشته شود، شما چرا ایشان را احضار کرده می

  .اید بنویسید جناب آقای هوشنگ انصاری وزیر محترم داراییب: چه بنویسم؟ گفت: گفت

شما چکاره هستید کـه از      : در آن موقع فردی که معاون داداسرای دیوان کیفری بود، گفت          
دارد دادسرا و دادگـاه انتظـامی اسـت، نـه           تنها مرجعی که حق سؤال      ! یک قاضی سوال می کنید؟    

   !جناب عالی
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که احضاریه داده چرا کلمـه جنـاب را         که ببینم این آقا     خواهم سؤال کنم      نه، من می  : گفت
  . فراموش کرده است

  . جواب شما این است که، همه در مقابل قانون برابرند: گفت

حضرت شاهنشاه است کـه بـه وزراء          از القاب اعطایی اعلی   ) جناب( نه خیر، این کلمه   : گفت
  . دهند، که این امر باید رعایت شود می

ام، ولی هر وقت خواستم او را جلب          اطالع بوده    این دستور و قانون بی     من از : بازپرس گفت 
کیانپور که دید چیزی عایـدش      . همه به خمده افتادند   . کنم  کنم حتماً جناب هم به نام او اضافه می        

  . نشده، برگشت و با سرافکندگی معذرت خواست و رفت

الل قـضایی مایـه     دهد که قـضات در حفـظ امنیـت قـضایی و اسـتق               این جریان نشان می   
گذاشتند و هدفشان هم حفظ قانون بود و قاضی با مسائل سیاسی زیاد کاری ندارد و نباید هـم                     می

داشته باشد، و این آقای کیانپور که در انقالب هم دستگیر شد و بعد محاکمه و اعـدام شـد، در آن                      
گاه قـضایی بـه آن      داد که از این پیشامد و مراجعه خود بـه دسـت             جلسه مطالبی گفت که نشان می     

  . شکل، پشیمان شده است

حتی رضاخان، با تمام جنایاتی که در مملکت کرده بـود و در تـاریخ ثبـت شـده اسـت، در                      
  . کرد صورت ظاهر، رعایت استقالل و شأن قاضی را می

گیریم که از مسائلی که در تمام دنیا شاید بیشتر از همه چیز برای حفظ آن توجه                   نتیجه می 
 استقالل قوه قضاییه است و مملکتی که جهت پیشرفت است کـه قـانون بـه تمـام                 شود، حفظ   می

معنا در آن جا اجرا شود و قوه قضاییه قادر باشد که وظیفـه خـودش را در اجـرای عـدالت، بـدون                        
  . دغدغه و بدون دخالت دیگران انجام دهد

دارد، بـه  البته در جمهوری اسالمی و در قانون اساسی این مطلـب بـه طـور کامـل وجـود              
ای است که کشورهای دیگر هر چقدر هم بخواهند مقام            خصوص در اسالم اهمیت قاضی به گونه      

  . قاضی و استدالل قاضی و امنیت قاضی را تعریف کنند، مثل اسالم تعریف نشده است
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  *مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییهنظریات 

  مقدمه

 یکی از ادارات کل تابعۀ معاونـت قـضایی قـوه قـضاییه              اداره کل حقوقی و تدوین قوانین،     
است و از دیر باز پاسخگوی سواالت و ابهاماتی است کـه            این داره دارای قدمتی قابل توجه       . است

. شـود   از طرف مقامات قضایی خطاب به آن دوره مطرح و در قالـب اسـتعالم، پاسـخ مطالبـه مـی                    
اداره را قـضات عـالی رتبـه کـشور تـشکیل            های بررسی سؤالت واصـله بـه آن           اعضای کمیسیون 

دهند و شایسته نیز همین است؛ چرا کـه پاسـخگویی بـه سـؤاالت حقـوقی همکـاران قـوانین               می
شکلی، مستلزم احاطه به سیستم قضایی کشور و اطالع کامـل از پیـشینه قـوانین فعلـی و سـابقه                   

ایی که نـشریه در پـی رفـع         از آنج . تاریخی آنهاست، و این وصف در قضات عالی رتبه بارزتر است          
باشـد، پاسـخ    معضالت علمی و کاربردی موجود در محاکم از طریق ارائه مطالب قابل استفاده مـی   

استعالمات جدید از اداره حقوقی قوه قـضاییه را یکـی از منـابع مفیـد و قابـل اسـتفاده در جهـت                        
هـای آن   عالمات و پاسـخ آید و تعدادی از اسـت  دسترسی به آرمان مذکور دانسته و آنچه در ذیل می   

اسـتعالمات و   ... در نظـر اسـت انـشاءا      . اداره در ارتباط با مسائل مبـتال بـه مراجـع قـضایی اسـت              
موجب امتنان خواهد بود اگر همکـاران       . های مربوط، به همکاران محترم قضایی تقدیم گردد         پاسخ

ت دیگر به نشریه پیـام  ای از استعالم خود و پاسخ اداره حقوقی را جهت استفاده قضا          قضایی نسخه 
  . های بعدی در دسترس آنها قرار گیرد آموزش ارسال تا از طریق شماره

  11/4/1381 -8834/7نظریه مشورتی شماره 

هـای عمـومی و انقـالب را در امـور       نظر به اینکه طبق قانون آیین دادرسی دادگاه   :سؤال
امه الزامی است آیا برای رسـیدگی بـه         کیفری، الزاماً برای صدور رأی غیابی، انتشار احضار در روزن         

ای که بـرای رسـیدگی    تخلفات، از جمله تخلفات بهداشتی که بعضاً مجازات کمتری دارند و هزینه          
انتشار آگهی احضار از طریـق روزنامـه،        گردد،    ای است که عادی دولت می       شود؛ پیش از جریمه     می

  .اقدام به صدور رای غیابی نمود

های عمـومی     قانون آیین دادرسی دادگاه   ) 308(و  ) 217(و  ) 115(  با عنایت به مواد    :پاسخ
، ماده واحده قانون راجع به رسیدگی غیـابی در امـور   26/8/1378و انقالب در امور کیفری مصوب   

تواد بدون احضار متهم و به        ، نسخ شده است و لذا دادگاه عمومی نمی        14/2/1339خالفی مصوب   
ه اتهام وی رسیدگی نموده غیاباً رأی مقتضی صـادر کنـد، بلکـه              استناد مدارک موجود در پرونده ب     

الناس و    قانون آیین دادرسی مزبور که اصدار رأی غیابی را در کلیه جرایم مربوط به حق              ) 217( ماده
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 شامل جرایم خالفی هم هست و هرگاه ابالغ احضاریه بـه واسـطه              اجازه داده، ........... نظم عمومی 
ت متهم ممکن نشود، و ابالغ احضاریه به طریق دیگری هم مقدور نـشود،              معلوم نبودن محل اقام   

  . قانون آیین دادرسی مارالذکر الزامی است) 115( رعایت ماده

  4/2/1381 -6203/7نظریه مشورتی شماره 

 حک نام و نام خانوادگی و سمت قاضی به صورت مهر جهت اسـتفاده قاضـی                 -1 :سوال
   مجاز است؟جلسات دادگاه و غیره برای صورت

تواند کلیه تقریرات خویش را با قلم قرمز انجـام دهـد، اگـر پاسـخ منفـی              آیا قاضی می   -2
  هایی مجاز است؟  است چه رنگ

در استعالم، توسط قاضی رسیدگی کننده فاقد اشـکال         مهر به نحو مذکور     استفاده از   : پاسخ
 باید امضا شود و قانون آیین       جلسات و هم چنین رأی صادره الزاماً        قانونی است، ولیکن ذیل صورت    

اگر چه اسـتفاده از رنـگ قرمـز    : ثانیاً. دادرسی اعم از کیفری و حقوقی نیز صراحت به این امر دارد 
برای نوشتتن صورت جلسات منع قانونی ندارد، ولی این امـر بـرخالف عـرف معمـول و متعـارف                    

و تشکیالت مملکت برای نوشتن      به همین جهت نه تنها در دادگستری بلکه در تمام ادارات              است،
شود و قاضی باید طبق عرف و رویـه جـاری عمـل               های دیگر استفاده می     صورت مجالس از رنگ   

  . کند

  27/6/1381 -5491/7نظریه مشورتی شماره 

ای از قـوانین      قانون اصالح پاره  ) 6( مقرر در ماده  » تا یک ربع از مجازات    «  منظور از  :سؤال
توان تخفیـف داد یـا        معنی است که فقط تا یک ربع از مجازات را می          دادگستری چیست؟ آیا بدین     

  توان تخفیف داد؟ اینکه سه چهارم مجازات را می

ای از    قـانون اصـالح پـاره     ) 6( مقـرر در مـاده    » ........تا یک ربع از مجازات    «  عبارتی :پاسخ
م از مجازات مندرج     دادگاه صرفاً تا یک چهار     اینکه، ظهور دارد در     1356قوانین دادگستری مصوب    

. احتماالت دیگر بـر خـالف ظـاهر اسـت        . دهد  در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می          
  . رویه محاکم نیز تاکنون استفاده از ظاهر عبارت بوده است

  10/7/1381 -6206/7نظریه مشورتی شماره 
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قـانون  ) 6( ر مـاده  مندرج در حکم، د   » و تا یک ربع از مجازات     « منظور از کلمه  :  اوالً :سؤال
تـوان مجـازات را       ای از قوانین دادگستری، این است که حـداکثر تـا یـک چهـارم مـی                  اصالح پاره 

در خصوص  ) 6( به عبارت دیگر، اعمال ماده    . توان تخفیف داد    تخفیف داد یا اینکه تا سه چهارم می       
. بس مـاه حـ    3 ماه حبس صحیح است یا محکومیت        9شخصی که یکسال حبس دارد، محکومیت       

 روز حبس محکوم شود طبـق مـاده فـوق چگونـه بایـستی مجـازات وی                  91اگر شخصی به    : ثالثاً
 هیـأت  9/9/78 مـورخ  642تخفیف داده شود؟ با عنایت به اینکه طبق رأی وحـدت رویـه شـماره            

  .  روز بایستی به جزای نقدی گردد91عمومی دیوان عالی کشور، حس کمتر از 

ای از    قانون اصـالح پـاره    ) 6( مقرر در ماده  » ....... مجازات تا یک ربع از   «  عبارت -1 :پاسخ
 دادگاه صرفاً تا یک چهارم از مجازات مندرج         اینکه ظهور دارد در     1356قوانین دادگستری مصوب    

احتماالت دیگر بـر خـالف ظـاهر اسـت،     . دهد  در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می          
  . ارت بوده استرویه نیز تاکنون استفاده از ظاهر عب

ای از قوانین دادگستری به قوت خـود بـاقی اسـت و قلمـرو                 قانون اصالح پاره  ) 6(  ماده -2
 هیأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور،          9/9/78-642اجرای خاصی دارد و رأی وحدت رویه شماره         

وانین ای از قـ     قانون اصالح پاره  ) 6( مقوله دیگری است و دادگاه در اثر اعمال تخفیف مقرر در ماده           
 روز 91، مکلف است مدت حبس را تقلیل دهد هر چند کـه بـه کمتـر از     1356دادگستری مصوب   

بدل شود و رأی وحدت رویه فوق ناظر به این مورد نیست و مربوط به تخفیفی اسـت کـه ابتـدائاً                      
  . دهد دادگاه می



 ١٠٧

  17/8/1381 -6201/7نظریه مشورتی شماره 

 دادگستری به جای برگ وکالتنامـه، اقـدام بـه           گردد بعضی از وکالی      مالحظه می  :سؤال
ای که در دفتر اسناد رسـمی تنظـیم           برگ وکالتنامه نمایند، یا به جای       برگ مذکور می  ارائه فتوکپی   

بفرمایید آیا پذیرفتن چنین اوراقی به جای برگ وکالتنامه مخصوص کـانون            . نمایند  شده است، می  
وکالت، کـه وکیـل را      ) 632( تنامه با توجه به ماده    وکال صحیح است یا خیر؟ همچنین فتوکپی وکال       

  مکلف به ارائه اصل وکالت نموده، وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

از قـانون وکالـت مـصوب       ) 23(  گر چه مستنداً بـه مـاده       -پاسخ قسمت اول استعالم   
یمه ، وکال بایستی عین نسخه اول وکالتنامه تنظیمی را به دفتر دادگاه تسلیم دارنـد تـا ضـم                  1315

نامه تنظـیم و تقـدیم کنـد و در            پرونده گردد، لیکن وکیل الزم نیس برای هر دعوا مستقالً وکالت          
نامـه بـرای احـراز سـمت          این قبیل موارد، پیوست کردن رونوشت، گراور یا فتوکپی مصدق وکالت          

  . وکالت وکیل کافی است

 از  در صورتی که سمت وکیل رسـمی دادگـستری نیـز           -پاسخ قسمت دوم استعالم   
نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی احراز شود، تقدیم آن بـه دادگـاه بالمـانع ات والّـا                      وکالت
  . نامه فرم مخصوص کانون وکال نیز بایستی به دادگاه تقدیم گردد وکالت

  27/11/1380 -772/7نظریه مشورتی شماره 

توانست بعـد     وم له می  قانون آیین دادرسی مدنی سابق، محک     ) 229(  با توجه به ماده    :سؤال
ای در قـانون آیـین        از صدور حکم قطعی نیز تقاضای تامین محکوم به را بنماید، لکن چنین مـاده              

  . های عمومی و انقالل وجود ندارد دادرسی مدنی دادگاه

، تکلیـف   )پـس از قطعیـت حکـم      ( چنانچه محکوم له تقاضای تامین محکوم بـه را بنمایـد          
  چیست؟

قــانون آیــین دادرســی مــدنی مــصوب ) 229( یگزین مــاده نظــر بــه اینکــه جــا:پاســخ
های عمـومی و انقـالب و در امـور مـدنی مـصوب                در قانون آیین دادرسی دادگاه    ) منسوخه( 1318

، تصویب نشده است؛ بعد از صدور حکم قطعی، برای پذیرش تقاضای محکوم لـه بـه              21/1/1379
 پس از ابالغ اجراییه و مضی مهلت مقرر     خواسته تامین محکوم به، مستند قانونی وجود ندارد، لکن        

قـانون اخیـر    ) 49( ، همان طـور کـه در مـاده        1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب      ) 34( در ماده 



 ١٠٨

تـوان معـادل محکـوم بـه را از امـوال و                به تقاضای محکوم لـه مـی        الذکر هم تصریح شده است،    
  . محکوم علیه توقیف کرد

  

 معـاون محتـرم رئـیس دادگـستری اسـتان قـم و       این نظرات توسط جناب آقای طیبـی      * 
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی آن شهرستان، در اختیار این نـشریه قـرار گرفتـه اسـت و                   

  . شود بدین وسیله از همکاری ایشان تقدیر و تشکر می

  



 ١٠٩

  :های علوی از قضاوت

  منع نکاح با محارم

بـین مـن و مـادرم       ! لحـاکمین ای احکم ا  : گفت  شنیدم پسری در مدینه می    : گوید  راوی می 
مادرم مرا به دنیا آورد و بزرگ کرد،        : موضوع چیست؟ پسر گفت   : خلیفه دوم به او گفت    . داوری کن 

  .خلیفه زن را احضار کرد. شناسد ولی اکنون مدعی است که مرا نمی

آنان مدعی شـدند کـه ایـن پـسر را           . زن به همراه چهار برادرش در نزد خلیفه حاضر شدند         
ند و این پسر قصد دارد با این ادعا، خواهرمان را که هنوز ازدواج نکرده، دربین عشیره ما                  شناس  نمی

  . رسوا نماید

خلیفـه دسـتور داد تـا پـسر را زنـدانی          ! آری: آیا شاهد داری؟ زن گفت    : خلیفه از زن پرسید   
  . کننند تا از شهود تحقیق نماید

پس، از  . با آنان روبرو شد   ) السالم  علیه( لبطا  بن ابی   برند، امام علی    وقتی پسر را به زندان می     
تـا  امام از خلیفه خواست     . او را برگردانید  : امام پس از آگاهی از ماجرا فرمودند      . امام طلب یاری کرد   

اگـر بـین    : اما رو کرد به زن و برادران او و فرمود         . خلیفه موافقت کرد  . خود بین آنان قضاوت نماید    
  : آنگاه امام چنین حکم کرد! آری: ی گفتندپذیرید؟ همگ شما قضاوت کنم، می

ریه را به عقد این پسر در آوردم        اینجاگیرم و حاضرین شاهد باشید که من          خدا را شاهد می   
ای : ها را بـه پـسر داد و فرمـود    دستور داد قنبر درهم. اش کردم و چهار صد درهم از ما خود مهریه       

ر ایـن حـال زن      .را به منزل ببرد و با او همبستر شو        ها را در دامن زن بریز و او           برخیز و پول  ! غالم
خواهی مرا با فرزندم تزویج نمایی؟        آیا می )! ص( ای پسر عم محمد   ) النار، النار ( آتش، آتش : فریاد زد 

او فرزنـد بـه دنیـا    برادرانم مرا به یک مرد هجین شوهر داده و مـن از       . به خدا این فرزند من است     
  .کرده که او را انکار نمایمام و اکنون مرا وادار  آورده

  



 ١١٠

  پیشنهادهای اصالحی در خصوص آیین دادرسی مدنی

  مقدمه

هایی از موارد سکوت، ابهـام بـا          های قضایی همکاران سراسر کشور، جلوه       با مطالعه نشست  
های مختلفی در رونـد   این موارد باعث شده است تا استنباط . گردد  اجمال قوانین قضایی، آشکار می    

منـد   های متعدد و متهافـت و بهـره       حل جلوگیری از ایجاد رویه      راه. ضایی ظهور نماید  رسیدگی به ق  
ها، در بر طرف کردن موارد سکوت، ابهـام، اجمـال و              کردن محاکم از یک شیوه واحد در رسیدگی       

تعارض قوانین، خصوصاً قوانینی است که همکاران قضایی هر روز با آنها سـر و کـار داشـته و بـه                      
هـای قـضایی      بدین منظور در دفتر تحقیقـات و پـژوهش        . شوند   کار آنها محسوب می    تعبیری ابراز 

های مختلفی تشکیل شـده تـا مـوارد سـکوت،             معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، کمیسیون      
هـای    های کارشناسی و با استفاده از نظرات همکاران در نشـست            اجماع و ابهام قانون را پس بحث      

 را تنظیم و جهت طی مراحـل قـانونی بـه معاونـت محتـرم آمـوزش و                   قضایی، الیحه پیشنهادیی  
آیـد، مـصوبات    آنچه در ذیل می . ربط ارسال نمایید    تحقیقات پیشنهاد تا از این طریق به مبادی ذی        

  . کمیسیون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با حکم غیابی است

  های قضایی دفتر تحقیقات و پژوهش

  

رسی مدنی در ارتباط با حکم غیابی در امور         پیشنهادات کمیسیون آیین داد   
  مدنی 

هـای عمـومی و انقـالب در امـور            یکی از موضوعاتی که بعد از تصویب قانون آیین دادگاه         
قـانون آیـین    . های مربوط به حکم غیـابی اسـت         مدنی، در محاکم تحول ایجاد نموده است، مقرره       

 مفاد  اینکه بودن حکم دانسته است ولو       دادرسی مدنی، ابالغ واقعی اخطاریه را از موجبات حضوری        
به عنوان مثال، اگـر     . اخطاریه مربوط به دعوت از مخاطب جهت شرکت در جلسات دادرسی نباشد           

 واقعی اعراض و خودداری خوانده از دفاع اسـت و مفـاد              ابالغ اخطاریه مربوط به نظریه کارشناس،     
 خواهـان پرونـده باشـد، و دفـاع کامـل از      او برای دفاع از دعـوای دعوت از   اخطاریه نیز باید مبین     

دعوای مطروحه نیز زمانی ممکن است که نسخه ثانی دادخواسـت و ضـمایم بـه دسـت مخاطـب       
رسیده باشد و از طرف دیگر، با مالحظه نسخه ثانی دادخواست و ضـمایم توسـط خوانـده و عـدم                     

 لذا کمیـسیون پـس از مباحـث         .توان اعراض را او از دفاع قبل از حکم را احراز کرد             ابزار دفاع، می  



 ١١١

عدیده و رجوع به سوابق قدیمی امر در قوانین مربوط، به این نتیجه رسید که تنها در فرضـی کـه                     
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دست خوانده رسیده و از دفاع برابر دعوا خودداری کرده اسـت،             

  . حکم صادره حضوری باشد

ه ممکـن اسـت بـا ابـالغ واقعـی نـسخه ثـانی               در ادامه جلسه، این بحث نیز مطرح شد ک        
دادخواست و ضمایم و حضوری تلقی کردن حکم، امکان تجدید نظرخواهی از رای صـادره وجـود                 
نداشته باشد؛ به عنوان مثال، خواسته خواهان بیش از سه میلیون ریـال نبـوده باشـد و کـسی کـه         

اعـضای جلـسه بـا    . وم گـردد دفاعی ننموده، شایسته نیست برای همیشه از ارائه حجت خود محـر          
بحث پیرامون موارد فوق به این نتیجه رسیدند که در این فرض شایسته است محکوم علیه بـرای                  
یک بار حق اعتراض داشته باشد و در نهایت، متن زیر به عنوان متن پیشنهادی جهت جـایگزینی                  

  . مدنی، به تصویب کمیسیون رسیدفعلی قانون آیین دادرسی ) 303( ماده

  :303ه ماد

 خوانده یا قائم مقـام یـا وکیـل یـا            اینکهحکم دادگاه حضوری است مگر      «
نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیـز          
دفاع ننموده باشد و یا احظاریه منضم به دادخواست و ضمایم ابالغ واقعی نـشده               

  . باشد

است و ضمایم، ابالغ واقعی شده و       چنانچه اخطاریه منضم به دادخو    : تبصره
حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهی نباشد، قابل واخواهی در دادگاه صادر کننـده             

  ».حکم خواهد بود

قانون سابق آیین دادرسی مدنی را حـذف و در          ) 171( قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ماده     
ز خوانندگان غیـابی و نـسبت       مقرر نمود، که حسب مورد حکم صادره نسبت به بعضی ا          ) 304( ماده

قانون آیین دادرسی مدنی سـابق ایـن بـود          ) 171( فلسفه حذف ماده  . به بعضی دیگر حضوری باشد    
امـا  . گرفـت  که آن ماده حق اعتراض را از محکومینی که با دعوت دادگاه حاضر نشده بودنـد، مـی    

 موضـوع واحـد دارای دو       قانون فعلی نیز این اشکال را ایجاد کرد، که پرونـده در یـک             ) 304( ماده
شود و این امر چـه بـسا          قسمت شده و هر قسمت در یک مرجع جدای از مرجع دیگر رسیدگی می             
  . شود موجب صدور آرای متضاد و متعارض در شعبات بدوی و تجدید نظر می



 ١١٢

اعضای کمیسیون پس از بحث و بررسی آثار و نتایج هر مقرره، در نهایت مـتن زیـر را بـه                     
فعلی قانون آیین دادرسـی مـدنی بـه تـصویب           ) 304( نهادی جهت جایگزینی ماده   عنوان متن پیش  

  . رساند

  : پیشنهادی304ماده 

در صورتی که خواندگان متعدد باشـند و فقـط بعـضی از آنهـا در جلـسه             «
دادگاه حاضر و یا دفاع کتبی نموده باشد، دادگاه نسبت به آنها رسـیدگی، لـیکن                

و خوانده یا خوانـدگان غایـب را مجـدداً احـضار            صدور حکم را به تاخیر انداخته       
در  احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه              . کند  می

در این صـورت اگـر خوانـده و         . و یا عدم دفاع کتبی، حکم دادگاه حضوری است        
 خواندگان غایب در جلسه بعد حاضر نشوند و دفـاع کتبـی نیـز ننمایـد، دادگـاه                 

دهد و حکم دادگـاه        تکمیل نموده و نسبت به تمام خواندگان حکم می         رسیدگی را 
به اعتراض محکوم علیه غایـب و حجـج او در دادگـاه             . حضوری محسوب است  

  ».تجدید نظر رسیدگی خواهد شد

) 306( در مورد تبصره یک مـاده     . فاقد ایراد به نظر رسید    ) 306( و ماده ) 305( متن فعلی ماده  
 بـا توجـه بـه اینکـه نحـوه نگـارش موجـب               2گردیـد، امـا در مـورد تبـصره          نیز پیشنهادی ارائه ن   

  . های مختلف شده است، پیشنهاد به شرح زیر ارائه گردید استنباط

تسلیم محکوم به، به محکوم له منوط به معرفی ضـامن معتبـر             : 2تبصره  «
مه مگر اینکه دادنا  . یا اخذ تامین متناسب با محکوم به، از طرف دادگاه خواهد بود           

یا اجراییه به محکوم علیه غایب، ابالغ واقعی شده و نـامبرده ظـرف بیـست روز                 
  » .واخواهی نکرده باشد

قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تامین برای اجرای حکم غیابی، قول آن دسـته از فقهـا    
  . دانند را برگزیده که اخذ تامین از حکم محکوم له برای اجرای حکم را علیه غائب الزم می

اما در این قانون مشخص نگردیده است تامین ماخوذه چه مدت زمانی باید در اختیار مرجع                
قضایی بماند؛ لذا به منظور تعیین تکلیف ماخوذه از محکومه له حکم غیـابی، اعـضای کمیـسیون                  

  . الحاق گردد) 306(  به ماده3پیشنهاد نمودند تبصره زیر به عنوان تبصر 
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  :امن بّری و تامین ماخوذع مسترد خواهد شد در موارد زیر ض-3تبصره «

 محکوم علیه غایب ظرف دو سـال از تـاریخ تـسلیم محکـوم بـه، بـه محکـوم بـه،                       -الف
در هر حال، برائت کفیل و استرداد تـامین، نـافی حـق             . واخواهی یا تجدیدنظر خواهی نکرده باشد     

  . غایب مبنی بر اعتراض به حکم نخواهد بود

تجدیدنظر خواهی غایب در مدت مذکور، حکم قطعـی محکـوم            در صورت اعتراض یا      -ب
  . له صادر شود

 در صورتی که متعاقب واخواهی یا تجدید نظرخواهی، حکم قطعی به نفع صادر شود و                -ج
 به حالت قبل از اجرا، نامبرده ظـرف بیـست روز از تـاریخ اعـاده عملیـات                   با اعاده عملیات اجرایی   

  » .دمذکور، مطالبه خسارت ننموده باش

 به شرح ذیل تـدوین      4به عنوان تبصره    ) 306(  ماده 3کمیسیون پیشنهاد نمود تبصره فعلی      
  . شود

 تقدیم دادخواست واخواهی، خارج از مهلت قانونی و داخل در مهلت تجدیـد              -4تبصره  «
نظر خواهی بدون عذرموجه و تجدیـدنظرخواهی در مهلـت واخـواهی، قابـل رسـیدگی در مرحلـه                   

  ».باشد  مقررات مربوط به آن مرحله میتجدیدنظر برابر

قانون آیین دادرسی مدنی اصالح گردیـد، شایـسته بـود مـتن             ) 303( با توجه به اینکه ماده    
باشـد، متناسـب    قانون مذکور که مربوط به صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر مـی         ) 364( ماده

فـاق، مـتن زیـر را بـه جـای           لـذا اعـضای کمیـسیون بـه ات        . تصحیح و اصالح گردد   ) 303( با ماده 
  . فعلی پیشنهاد نمودند) 364( ماده

  

  : پیشنهادی364ماده 

در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانـده باشـد و              «
ای هم نداده باشند، و       خوانده و یا وکیل حاضر نبوده و الیحه دفاعیه و یا اعتراضیه           

 ابالغ واقعی نشده باشد، رای       مایم،اخطاریه منضم به دادخواست تجدید نظر و ض       
دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی به محکوم علیـه یـا                
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باشـد، رای     وکیل او، قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیـد نظـر مـی              
  ».صادره قطعی است

 که در مـاده     آن است   فعلی قانون آیین دادرسی مدنی،      ) 364( تفاوت متن پیشنهادی با ماده    
همـین  ) 303( مذکور نوع ابالغ تاثیری در حضور یا غیابی بودن حکم صادره ندارد در حالی که ماده  

پیشنهاد نیز ابالغ واقعی تنهـا بـه دادخواسـت و ضـمایم             ) 303( قانون و با عنایت به اینکه در ماده       
ین، براسـاس مـاده   بنـابرا . پیشنهادی، بر ایـن اسـاس تنظـیم گردیـد    ) 364( منصرف شده، لذا ماده  

پیشنهادی ابالغ واقعی اخطاریه منضم به دادخواست و ضمایم نیز از موجبات حضوری بـودن رای                
  . دادگاه تجدید نظر خواهد بود
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   قضایی-قواعد فقهی

  »قاعده احسان«

تـوان از کتـاب       برای این قاعده می   . قاعده احسان، از قواعدی است که کاربرد فراوانی دارد        
، اجماع و عقل دالیلی اقامه کرد؛ در اینجا فقط به یک مستند قرآنی              )علیهم السالم ( هائم  خدا، سنت 
  91/توبه» ما علی المحسنین من سبیل« :شود، در قرآن آمده است اشاره می

اصوالً هـر کـس کـه       . معنای آیه مبارکه این است که، بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست           
اگـر کـسی    . های وارد شده به دیگران ضـامن اسـت          ال زیان دهد، در قب    عمل زیان باری انجام می    

عملی را با حسن نیت و با قصد دفع ضرر از دیگری یا جلب منفعت برای او انجام دهد و بـه طـور                        
  . شود در زیر به دو نمونه از کاربردهای قاعده احسان اشاره می. اتفاقی موجب زیان ضامن نیست

ل خصومت حکـم صـادر کنـد، ولـی بـه دلیـل              هرگاه قاضی برای فص   :  در مورد قضات   -1
اشتباه در تفسیر قانون یا در تطبیق حکم بر موضوع و مانند آن باعث ضـرر کـسی شـود، در ایـن                       

  . شود المال جبران می صورت قاضی ضامن نیست و خسارت آن شخص از بیت

آن بگویـد   ) پزشـک ( ای باشد و به دیگری      هرگاه در سر یا بدن کسی غده      :  در مورد اطبا   -2
را بردارد و آن شخص نیز اقدام به بریدن و خارج کرن غده نمایدف ولی به طور اتفاق بیمار بمیرد،                    

  . آن شخص ضامن نیست
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  های اخالقی دستورالعمل

  )موال محمدمحسن فیض کاشانی(  :از

  اما بعد،

که در جـواب سـؤال یکـی از بـرادران روحـانی             » زادالسالک« ای است موسوم به     این رساله 
  . ته شده، که از کیفیت سلوک راه حق پرسیده بودنوش

 سفر صوری را مبدئی و منتهایی و مسافتی و منـازلی            Ĥنکه، همچن أیدَکَ بِروحٍ منه  بدان،  
باشد، همچنین سفر معنوی را، که سـفر روح           ای و رفیقی و راهنمایی می       و مُسیّری و زادی و راحله     

  . است به جانب حق سبحانه و تعالی، هم هست

  . ای از شکم مادر بدأش، جهل و نقصان طبیعی است که با خودآوردهم

  78/ نحل) واللهأخرجکم مِن بُطونِ اُمهاتِکم ال تَمْلَمونَ شَیئاً(

و منتهایش، کمال حقیقی است که فوق همه کماالت است و آن، وصـول اسـت بـه حـق                    
  سبحانه و تعالی

  42/ نجم) و اَنَّ ربکَ المُنتَهی(

   6/انشقاق)النسَانُ اِنَّکَ کادح الِی ربِّکَ کَدحاً فمُالقیهِیا ایهاا(

کنـد    و مسافت راه، در این سفر، مراتب کماالت علمیه و عملیه است که روح، طی آنها می                
  . شیئاً فشیئاً، هرگاه به صراط مستقیم شرع، که مسلوک اولیا و اصفیاست، سائر باشد

  153/ انعام) هُ و ال تَتَّبِعُوا السُبلَ فَتَفَّرقَ عن سَبیلهِو انَّ هذا صِراطی مستَقیمًا فَاتّبِعو(

و این کماالت مترتب است بعضی بر بعضی، تا کمال متقدم طی نـشود بـه متـاخر منتقـل                    
  . نتوان شد، چنانچه در سفر صوری تا قطعه مسافت متقدمه طی نشود به متاخره نتوان رفت

دیده است کـه احـوال و مقامـات روح          صفحات حمیده و اخالق پسن    و منازل این سفر،     
شود به تدریج، منزل اول یقظـه اسـت           است، از هر یک به دیگری که فوق آن است که منتقل می            
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که آگاهی است و منزل آخر توحید است که مقصد اقص است از این سفر، و تفاصیل این منازل و                    
  . مذکور است» منازل السائرین« درجات آن در کتاب

فر، جد تمام و جهد بلیغ نمودن و همت گماشتن است در قطع این منازل، به              و مٌسَیّر این س   
مجاهده و ریاضت نفس، به حمـل اعبـا تکـالیف شـرعیه، از فـرائض و سـنن و آداب و مراقبـه و                         

 و هموم را واحد گردانیدن و منقطع شدن به حق، سـبحانه  ًة فلحظ ًةلحظه محاسبه نفس آناًفاناً و   
  و تعالی 

  8/مزّمل) یه تَبتیالَو تَبَتَلْ ال(

  69/ عنکبوت) و الذّین جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّم سُبُلَنا(

  .و زاد راه این سفر، تقواست

  197/ بقره) وَ تَزَودوا فانَّ خَیرالزادِ التقّوی(

و تقوا، عبارت است از قیام نمودن به آنچه شارع، امر به آن فرموده است و پرهیز کـردن از               
، از روی بصیرت، تا دل به نور شرع و صـیقل تکـالیف آن، مـستعد فیـضان                     ردهآنچه از آن نهی ک    

  معرفت شود از حق، عزوجل

  282/بقره) وَ اتَّقُوا اهللا و یُعلِّمُکم اهللا(

 و همچنانکه مسافر صوری، تا قوت بدن از زاد حاصل نکند قطع راه نتواند کرد، همچنـین                 
اً و باطناً قیام ننماید و روح را تقویت به آن نکنـد،             مسافر معنوی تا به تقوی و طهارت شرعیه ظاهر        

نه بر سـبیل    ( شود  شود و تقوا از آن حاصل می        علوم و معارف و اخالق حمیده که بر تقوا مترتّب می          
و مثل این، مثل کسی است که در شب تـار چراغـی در دسـت داشـته          . گردد  بر او فائض نمی   ) دور

ای از آن راه روشـن   دارد قطعـه  هر یک گام که بر مـی . رود میبیند و  باشد و به نور آن راهی را می    
آن دیدن به منزله معرفت است و آن رفتن بـه منزلـه عمـل و           . نشود، و تا روشن شدن نتواند رفت      

  . تقوا

  »من عَمِل بما علِمَ ورثَه اهللا علَم ما لم یعلَمْ«

عَمَلٍ، فَمَن عَرِفَ دَلَّتْهُ المعرفَـه علَـیٍ العَمَـلِ، و      یَقبَلُ اهللا عَمَالً الّا بمَعرِفَه و المعرفهً الّا بِ         ال«
  السالم کذا عن الصادق علیه» مَنٍ لم یَعملْ فَال مَعرفهَ لَهُ، اَال اِنَّ االیمانَ بَعُضهُ مِن بَعضٍ
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رسـد، همچنـین در سـفر          در سفر صوری کسی که راه نداند بـه مقـصد نمـی             Ĥنکهو همچن 
  . رسد ارد به مقصد نمیمعنوی کسی به بصیرت در عمل ند

  »  کَالسّرئرِ علی غَیرِ الطّریقِ، ال یَزیُدهُ کَثَرهُ السیْرِ الِّا بُعْداًٍةَبصَيرالعامِلُ علی غَیرِ «

و راحله این سفر، بدن است و قوای آن، و همچنانکه در سفر صوری اگر راحلـه، ضـعیف و                    
تا صحت بدن و قـوت قـوا نباشـد کـاری            معلول باشد راه را طی نتواند کرد، همچنین در این سفر            

نتوان ساخت، پس تحصیل معاش از این جهت ضروری است و آنچه از برای ضـروری اسـت، بـه                    
 که تحذیر از آن     قدر ضرورت باید، پس طلب فضول در معاش مانع است و سلوک، و دنیای مذموم              

وری از آن، داخـل  اند، عبارت از آن فضول است که بر صاحبش وبال است و امـا قـدر ضـر                 فرموده
  .امور آخرت است و تحصیلش عبادت

چرد راه     اگر کسی راحله را در سفر صوری در اثنای راه سر دهد تا خود سر می                Ĥنکهو همچن 
هـای   شود، همچنین در این سفر معنوی، اگر بدون و قوا را بگـذارد تـا هـر چـه مـشیت      او طی می  

نگرداند و لجام آن را در دست نداشته باشـد،          آنهاست به فعل آورند و به آداب و سنن شرعیه مفید            
  . شود راه حق طی  نمی

و رفیقان این راه، علماء و صلحاء و عباد سالکانند که یکدیگر را ممدّ و معاوننـد، چـه، هـر                     
پس اگر چند کـس بـا       . شود  کسی بر عیب خود زود مطلع نشود، اما بر عیب دیگری زود واقف می             

شود و از دزد و حرامـی          و آفات باخبر سازند، راه بر ایشان طی می         هم بسازند و یکدیگر را از عیوب      
  : گردند چه دین ایمن می

  » ِةالَجماع و یَدُاهللاِ علی ِةالَجماعالشَّیطانُ الی النفردِ اَقربُ منه اِلی «

گرداند و اگر تنها باشـد تـا واقـف شـود،      اگر یکی از راه بیرون رود، دیگری او را خبردار می   
  .هیهات است

  راهنمای این راه پیغمبر است

انـد و     اهللا علـیهم، کـه راه نمـوده         اهللا علیه و اله و سلم، و سایر ائمه معصومین صلوات            صلی
انـد و امـت را        اند و خود به این راه رفتـه         سنن و آداب وضع کرده و از مصالح و مفاسد راه خبر داده            

  . اند تأسّی و اقتضای خود فرموده

  31/احزاب) اهللا اُسوَهٌ حَسَنهٌ لَقَد کانَ فی رَسول(
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اند، چنانچه از روایـات معتبـره بـه     فرموده اند و امر به آن می کرده و محصل آنچه ایشان می   
شود، از اموری که سالک را البد است از آن، و اخالل آن               السالم مستفاد می    طریق اهل بیت علیهم   

  : و پنج چیز استبه هیچ وجه جایز نیست، بعد از تحصیل عقاید حقه، بیست 

اول، محافظت بر صلواتخ خمس، اعنی گزاردن آن در اول وقت به جماعت و سنن و آداب،                 
علتی و عذری از اول وقت تاخیر کند و یا به جماعت حاضر نشود یا سنتی از سـنن یـا                       پس اگر بی  

کـه در بیـدای     ادبی از آداب آن را فرو گذارد اال نادراً، از سلوک راه بیرون رفتـه و بـا سـایر عـوام                       
ای نیـست،   خبرند و ایشان را هرگز ترقـی  چرند و از راه و مقصد بی جهالت و ضاللت، سرگردان می   

  . مساوی است

 کـه   - اَلّا مَع العُذر المُسقط    -دوم، محافظت بر نماز جمعه و عیدین و آیات با اجتماع شرائط           
  . ی که قابل اصالح نباشدعلتیف دل او زنگ گیرد به حیثیت اگر سه جمعه متوالی نماز کند بی

انـد الّـا چهـار     سوم، محافظت بر نماز معهودۀ رواتب یومیه، که ترک آن را معصیت شـمرده      
  . عذری نیز جایز است رکعت از نافله عصر و دو رکعت نافله مغرب و وتیره که ترک آن بی

دروغ  چهارم، محافظت بر صوم ماه رمضان و تکمیل آن، چنانچه زبان را از لغو و غیبـت و                 
ضبط کند که   و دشنام و نحو آن و سایر اعضا را از ظلم و خیانت، و فطور را از حرام و شبهه بیشتر                      

  . کرد در سایر ایام می

پنجم، محافظت بر صوم سنت، که سه روز معهود اسـت از هـر مـاهی، کـه معـادل صـوم                    
  .عام تصدیق نمایدعدری ترک نکند و اگر ترک کند قضا کند، یا به مدی از ط دهراست چنانچه بی

ششم، محافظت بر زکات، بر وجهی که تاخیر و توانی جایز ندارد مگر عذری باشد مثل فقد                 
  . مستحق و یا انتظار افضل مستحقین و نحو آن

هفتم، محافظت بر انفاق حق معلوم از مال، اعنی مقرر سازد که هر روز یا هر هفته یـا هـر             
به قدر مناسب مال، چنانچـه اخـالل بـه آن نکنـد و اگـر                ماه چیزی با سائل یا محروم داده باشد،         
  . کسی را نیز به آن مطلع نسازد، بهتر است

، ففی الحدیث انهّ غیـر  25و 24/ معارج) وَ الّذینَ فی اَموالِهِم حَقِّ  معلومٌ لِلسائل و اَلَمحرومِ    (
  الزکاه
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عـذری تـاخیر      االسالم، چنانچه در سال وجوب به فعل آورد و بی           هشتم، محافظت بر حجه   
  . روا ندارد

اهللا علـیهم خـصوصاً امـام         نهم، زیـارت قبـور مقدسـه پیغمبـر و ائمـه معـصومین صـلوات               
  :السالم چه در حدیث آمده که علیه حسین

السالم فرض است بر هر مومن، هر که ترک کند، حقی از خـدا و                 زیارت امام حسین علیه   «
  ».رسول ترک کرده است

  :هو در حدیث دیگر وارد است ک

هر اماامی را عهدی است بر گردن اولیاء و شیعه خود و از جمله تمامی وفـای بـه عهـد،                      «
  ».زیارت قبور ایشان است

دهم، محافظت بر حقوق اخوان و قضای حوائج ایشان، چه تأکیدات بلیغه در آن شده بلکـه           
  . اند بر اکثر فرائض مقدم داشته

ه باشد وقتی که متنبه شده باشد مهمـا         یازدهم، تدارک نمودن هرچه از مذکورات، فوت شد       
  . امکن

دوازدهم، اخالق مذمومه، مثل کبر، بخل، حسد و نحو آن را از خود سلب کردن به ریاضت                 
  . و مضادت و اخالق پسندیده مثل حسن خلق و سخا و صبر و غیر آن بر خود بستن تا ملکه شود

اقع شود، زود به اسـتغفاره و       سیزدهم، ترک منهیّات جمله، و اگر بر سبیل ندرت معصیتی و          
  . توبه و انابت تدارک نماید تا محبوب حق باشد

  222/بقره) اِنَّ اهللا یُحب التَّوابینَ(

  )وَ اِنّ اهللا یُحب کلَّ مُفْتنٍ تَوّابٍ(

  :اند چهاردهم، ترک شبهات که موجبات وقوع در محرمات است، و گفته

شـود و هـر کـه سـنتی را تـرک کنـد، از                 هر که ادبی را ترک کند، از سنتی محروم مـی          «
  ».شود ای محروم می فرضیه

  :الحدیث خوض نکردن که موجب قسوت و خسران است و فی» ما ال یعنی« پانزدهم، در
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  » مَن طََلَبَ ما ال یَعنیِه فاتَه ما یَعنیِه«

  و اگر از روی غلفت صادر شود، بعد از تنبیه، تدارک نماید به استغفار و انابت، 

 الذین اتَّقوا اذا مَسهم طائفٌ من الشَّیطانِ تَذَکَّر وافاِذا هم مبصرونَ وَ اِخوانُهم یَمُـدُوّنَهم                اَنَّ(
  202 و 201/ اعراف) فی الغَیّ ثُم ال یُقصرونَ

گذرانند   و تا ترک مجالست بطّالین و مغابین و آنهایی که سخنانی پراکنده گونیند و روز می               
 نشود، چه هیچ چیز مثل این نیـست در ایجـاب قـسوت و غفلـت و                  خالص» ما ال یعنی  « نکند، از 

  . تضییع وقت

شانزدهم، کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن را شعار خود ساختن که دخل تمام در تنـویر                   
  . قلب دارد

هفدهم، هر روز قدری از قرآن تالوت کردن و اقلّش پنجاه آیه اسـت، بـه تـدبّر و تامـل و                      
  . ر نماز واقع شود بهتر استخضوع و اگر بعضی از آن د

هیجدهم، قدری از اذکار و دعـوات، ورد خـود سـاختن در اوقـات معینـه خـصوصاً بعـد از                      
نمازهای فریضه، و اگر تواند که اکثر اوقات زبان را مشغول ذکـر حـق دارد و اگـر چـه حـوارج در                        

فتـول اسـت   الـسالم م  کارهای دیگر مصروف باشد، زهی سعادت از حضرت امام محمد بـاقر علیـه      
اگـر چیـزی    » ال الـه اال اهللا    « کهزبان مبارک ایشان اکثر اوقـات تـر بـوده اسـت بـه کلمـه طیبـه                 

اند، الی غیر ذلک، چـه ایـن ممـد و معـاونی      رفته اند و اگر راه می گفته  اند و اگر سخن می      خورده  می
ی فتـوح بـسیار     است مرسالک را و اگر ذکر قلبی را نیز مقاون ذکر لسانی سازد، به اندک زمان               قوی  

بوده باشد تا غافل نشود که هـیچ          تواند سعی نماید که دم به دم متذکر حق می           دهد تا می    روی می 
رسد در سلوک، و این ممدی است قوی در ترک مخالفت حق، سبحانه و تعـالی،                  امری به این نمی   

  . به معاصی

  »اَکَیس الناسِ مَنْ جَمَعَ عِلَم النْاسِ الِی عِلِمِه«

عم از خود را فوزی عظیم شمرد و اگر عالمی باید که به علم خـود عمـل کنـد،                  و صحبت ا  
گوینـد عبـارت از چنـین         متابعت او را الزم شمرد و از حکم او بیرون نرود، و پیری که صوفیه مـی                

کسی است، و مراد از علم، علم آخرت است نه علم دنیا، و اگر چنین کسی نباید و اعلم از خود نیز                      
ب صحبت دارد و با مردم نیکو سیرت، که از ایشان کسب اخـالق حمیـده کنـد و هـر                     نیابد، با کتا  

  . سازد از دست ندهد وقت و متذکر حق و نشئه آخرت می صحبتی که او را خوش
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بیستم، با مردم به حسن خلق و مباسطت معاشرت کردن، تا بر کسی گران نباشد و افعـال                  
  . یس نداشتنایشان را محمل نیکو اندیشیدن و گمان بد بهک

  . بیست و یکم، صدق در اقوال و افعال را شعار خود ساختن

بیست و دوم، توکل بر حق، سبحانه و تعالی کردن در همه امور، و نظر بر اسباب نداشتن و                   
در تحصیل رزق اجمال کردن و بسیار به جدی گرفتن در آن، و فکرهای دور به جهت آن نکردن،                   

  . ن و ترک فضول نمودنتوان به کم قناعت کرد و تا می

بیست و سوم، بر جفای اهـل و معلقـان صـبر کـردن، و زود از جـا در نیامـدن و بـدخویی                       
  . رسد کند زودتر به مطلب می کشد و تلقی بال بیشتر می نکردن، که هر چند جفا بیشتر می

بیست و چهارم، امر به معروف و نهی از منکر به قدر وسع و طاقت کردن و دیگران را نیـز                     
بر خیر داشتن و غمخوار نمودن و با خود در سلوک، شریک ساختن اگر قوت نفسی داشـته باشـد،                    

  . واال اجتناب از صحبت ایشان نمودن و با مدارا و تقیه تا موجب وحشت نباشد

بیست و پنجم، اوقات خود را ضبط کردن در هر وقتی از شبانه روز، وردی قرار دادن که به                   
و ایـن عمـده     » چه هر وقت تابع موقوت له اسـت       «  اوقاتش ضایع نشود   شده باشد تا    آن مشول می  

علـیم بـه مـا رسـیده کـه خـود           اهللا  این است آن چـه از ائمـه معـصومین صـلوات           . است در سلوک  
ذکـر چهـار ضـرب      «اند، اما چله داشتن و حیـوانی نخـوردن و             اند و دیگران را می فرموده       کرده  می

  . ست از ایشان علیهم السالم وارد نشده از صوفیه منقول اآنکهو غیر » کردند

انـد در     دیـده   و ظاهراً بعضی از مشایخ، امثال اینها را به جهت نفـوس بعـضی مناسـب مـی                 
مَن اَخْلَـصَ لِلّـهِ اَربعـینَ    « اند و ماخذ چله شاید حدیث فرموده سهولت سلوک، بنابر آن امر به آن می     
  . باشد»  علی لَسانِهِصَباحاً ظَهَرتْ یَنابِیعُ الحِکمهِ مِنْ قَلبِه

و نحو آن، و شکی در این نیـست         ) ال تَجعَلوا بُطونَکُم مَقابِر الحَیوانات    ( و ماخذ ترک حیوانی،   
که گوشت کم خوردن و در خلوت نشستن و به فراغ بال و توجه تام مـشغول ذکـر بـودن، دخلـی                       

د، و از جمله امـوری کـه         مانع جمعه و جماعت نباش     آنکهتمام در تنویر قلب دارد، و لیکن به شرط          
 اعنی آزاد بودن از شوائب اعنی آزاد بودن از شوائت طبیعـت و               عمده است در سلوک، حریت است،     

تر از این سه امر نیست و بعـضی از            وساوس عادت و نوامیس عامه، چه سالک را هیچ سدی عظیم          
نگرد   زند چون نیکو می    اند و هر قبیحی که از هر کس سر می           حکما اینها را رؤسای شیاطین نامیده     

  .شود به یکی ا این سه منتهی می
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تلکَ الَّدار  (،    ما شوائب طبیعت، مثل شهوت و غضب و توابع آن از حب مال و جاه و غیر آن                 
  )االخره نجعلُها لِلَذّینَ ال یُریدونَ عُلوّاً فی االرضِ و ال فَساداً

 و اعمـال غیرصـالحه و بـه         و ما وساوس عادت، مانند تسویالت نفس امـاره و تزیینـات او            
  سبب خیاالت فاسده و اوهام کاذبه و لوازم آن از اخالق رذیله و ملکات ذمیمه، 

قُل هَل ننبئکم باال خَسَرینَ اعماالً الذّینَ ضَلَّ سَعُیهم فی الحیوۀ الدنیا و هـم یَحـسَبحون                 (
  )انهم یحسنون صنعاً

آسـا و اجابـت        تقلیـد جـاهالن عـالم      اما نوامیس عامه، مانند متابعت غوالن آدمـی پیکـر و          
  استغواؤ و استهوای شیاطین جن و انس و مغرور شدن به خدع و تلبیسات ایشان،

  )ربنا ارنا الذین اضالنا من الجن و االنس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من االسفلین(

ه زمـان مقـرر شـد   اما بعضی رسوم و اوضاع، در مانند لباس و معاشرت با ناس که در عرف          
جمهور در آن باید کرد به حسب ظاهر، تا در پوستین ایـن کـس نیفتـد، چـه امتیـاز                     باشد، متابعت   

شود  مگر آنکه متابعت ایشان در آن مخالفـت بـا امـر مهـم دینـی کـه                      باعث وحشت و غیبت می    
 و امثـال     ترکش ضرر به سلوک داشته باشد، که در آن هنگام متابعت الزم نیست مگر از باب تقیه،                

  . امور را به رای بصیر زمان منوط باید داشتاین 

کرده باشد از روی      و هر که این بیست و پنج چیز مذکور را برخود الزم گرداند و به جد، می                
روز به روز حالش در ترقی باشد، حسناتش        » اهللا ال لغرض دنیوی عاجل      ابتغاء لوجه « اخالص، اعنی 

 از اهل علم باشد، اعنی مسائل علمیه الهیـه از          متزاید و سیئاتش مغفور و درجاتش مرفوع، پس اگر        
احوال مبدا و معاد و معرفت نفس و امثال آنها بر گوشش خورده و دانستن آن را کمـا هـو، مقـصد                       
اقصی داند و کمال اهتمام به معرفت آن دارد و از اهل آن هست که بفهمد، روز بـه روز معـرفتش                  

عدادی کـه در عبـادت و صـحبت علمـا و سـخنان              گردد به الهام حق، به قدر کسب است         متزاید می 
شود، واال صفای باطنی و دعای مـستجابی و نحـو آن از کمـاالت در خـور                    او را حاصل می   ایشان  

شـود و محبـت و        یابد، و بر هر تقدیر او را قربی به حق سبحانه، حاصل مـی               سعی و توجه خود می    
  . نوری و محبت کامل و نور وافر ثمره معرفت است

شـود در ایـن نـشئه،      رسد که اکثر امور آخرت، او را مشاهده مـی            گاه به حدی می    و معرفت 
و محبـت هرگـاه کـه       . چنانکه از حارثه بن نعمان منقول است و حدیث او در کافی مـذکور اسـت               

اشتداد یافت و به حد عشق رسید و به ذکر حق مستهتر و شـیفته گـشت، تعبیـر از آن بـه لقـاء و                          
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کنند و ایـن اسـت غایـت و غـرض از ایجـاد خلـق،                  بقاء باهللا و نحو آن می     اهللا و     وصول و فناء فی   
  :چنانچه در حدیث قدسی وارد است

  »کنت کنزا مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف«

، قیـل ای لیعرفـون، و انمـا عبـرعین        )و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون       (  :و فی التنزل  
نفک عنها و انما عبر عن الالزم بـالملزوم لـئالً یتـوهم ان المقـصود ایـه                  المعرفه بالعباده النها ال ت    

معرفه کانت، بل المعرفه الخاصه التی ال تحصل اال من جهه العباده، چه معرفت را انواع متعـدده و                   
شود، چه اکثر عامه را نیز معرفتی از راه     طرق متکثره است و هر معرفتی موجب قرب و وصول نمی          

 و متکلمین را نیز معرفتی از راه دالئـل جدلیـه کـه مقـدمات آن از مـسلمات و                     تقلید حاصل است  
مقبوالت و مظنونات ترکیب یافته هست و فالسفه رانیز معرفتی از راه براهین عقلیه کـه مقـدمات                  

گـردد، پـس هـر        آن از بقینیات مرکب شده عست و هیچ یک از اینها موجب وصول و محبت نمی               
، او ثمره و شجره آفرینش است و مقصود از ایجاد عالم و               و حاصل شده  کس معرفت از راه عبادت ا     

  اند و از برای خدمت او،  دیگران همه به طفیل او موجود شده

  طفیل هستی عشقند آدمی و پری 

  ارادتی بنما تا سعادتی ببری 

  :اهللا علیه و اله و سلم که و لهذا در حدیث قدسی وارد است خطاباً للنبی صلی

  » .ما خلقت االفالکلو الک ل«

یابد باید که بکوشد تا از راه عبودیـت و            جوهری می پس هر که همتی عالی دارد و در خود          
  . خود را به این مرتبه نزدیک سازد...... عبادت و تقوا و طهارت

  گرچه وصالش نه به کوشش دهند

  آنقدر ای دل که توانی بکوش 

  اه مردی زهی شهادت، اگر به مقصد رسیدی زهی سعادت، و اگر در این ر

  اگر در راه او مردی شهیدی 

  العبیدی و گر بردی سبق زین
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  )و من یخرج من بیته مهاجراً الی اهللا و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی اهللا(

  گر جان دهم  در غرور این هوس

  به که دل در خانه و دکان دهم

. لعالمین و الصلوه علی محمد و آله اجمعین       و التوفیق من اهللا العزیزالحکیم و الحمدهللا رب ا        
  . تمت الرساله المساماۀ بزاد السالک
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  !خود را بیازماییم

  

انی بخش از نشریه که باهدف آموزش و ارتقای سطح اطالعاتی قضایی، حقـوقی و               : اشاره
» پیـام آمـوزش   « های مسلسل و مـستمر نـشریه         از بخش   یابد،  فقهی مخاطبین تدوین و انتشار می     

با این توضیح که در هر شماره سؤاالتی در خصوص موضـوعات حقـوقی و کیفـری مطـرح                   . است
گیرند تا با پاسخ دادن بـه         خواهد شد که صرفاً به منظور خودآزمایی در اختیار شما عزیزان قرار می            

این سؤاالت، اطالعات علمی و تخصصی خود را در بوته سـنجش و آزمـایش قـرار دارد و شـماره                  
  .  های داده شده را با نظریات خود مقایسه و مطالعه فرمایید پاسخبعدی نشریه، 

شـوید، و همچنـین بـا         توانید با طرح سؤاالتی که در محاکم با آن رو به رو می              شما نیز می  
هایی مستدل و کامل خود، از گردانندگان این بخش از نشریه خودتان باشید؛ قطعـاً بـا سـعه                     پاسخ

تبـدیل  » کالس آموزش غیرحضوری  « ترم، این بخش را به یک     صدر و همیاری شما همکاران مح     
  . خواهیم کرد

  .ترین پاسخ به نام خودتان در همین نشریه به چاپ خواهد رسید کامل

  : سؤال

شـوند و از دو فاصـله         در جریان ی جشن عروسی، دو نفر از میهمانان با یکدیگر درگیر می            
ن شـخص ثالـث مـورد اصـابت یکـی از          کنند کـه در ایـن میـا         به طرف همدیگر سنگ پرتاب می     

شود آنچه مـسلم اسـت ایـن اسـت کـه              و از ناحیه سر به شدت مصدوم می       گیرد    ها قرار می    سنگ
باشد، و مصدوم نیز نسبت      ضارب یکی از آن دو نفر بوده، و لیکن مشخص نیست که کدام یک می              

حیـه خـود را انکـار       به هر دو آنها شکایت نموده است و متشاکی عنهما موضوع اصابت سنگ از نا              
  کنند، حال چنانچه شما رئیس دادگاه رسیدگی به این پرونده باشید چگونه رای خواهید داد؟ می

  

  :سؤال

شود و      کند، و متهم به پرداخت دیه محکوم می         در اثر سانحه تصادف فوت می     ) الف( شخص
 همسر متوفـا، اقـدام بـه        ،)الف( در این اثنا خانم   . نماید  دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز می       
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. تقدم دادخواست در خصوص مهریه خود نموده است و تقاضای توقیف دیه را از بابت مهریـه دارد                 
با توجه به اینکه آیا دیـه جـزء مـا تـرک             . چنانچه شما رییس دادگاه رسیدگی به این پرونده باشید        

  دادید؟ رای میّاشد یا خیر و همچنین آیا قابل توقیف هست یا خیر، چگونه  متوفا می

  

  :سؤال

باشند، نامبرده داری چند برادر       شخص صغیری به قتل رسیده و اولیای دم او پدر و مادر می            
در اثنـای   . انـد   در ابتدا پدر و مادر مقتول طـرح شـکایت نمـوده           باشد،    و خواهر کبیر و صغیر نیز می      
چنانچه . عالم داشته است  نماید و مادر نامبرده نیز رضایت خویش را ا          رسیدگی پدر مقتول فوت می    

شما رییس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده باشید، بفرمایید، اوالً، آیا حق قصاص پدر بـه ارث                  
در : ثانیاً. شوند بایست رضایت بدهند      ورثه پدر محسوب می    Ĥنکهرسد و سایر فرزندان یا قیم ایش        می

تحقیق نماید که آیا غبطه صغار رعیت      صورتی که قیم صغار رضایت بدهد، آیا بر دادگاه الزم است            
  .شده است یا خیر؟ به هر حال فروعات مختلف را بیان نمایید
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  مصطالحات حقوقی و قضایی

  

 مخـصوصاً در حـوزه      -دریافت صحیح و مستند از مفاهیم و اصطالحات تخصـصی         :  اشاره
 بـه ایـن     های بازآموزی، برای همکاران محتـرم اسـت         یکی از ضرورت   -اصطالحات فقه و حقوق   

  . پردازیم ، در هر شماره به بررسی مفهوم چند اصطالح تخصصی می منظور

تالیف استاد ارجمند جناب دکتـر      » مبسوط در ترمینولوژی  « ماخذ این بخش، کتاب ارزشمند    
را حاصـل تجـارب پنجـاه    » مبـسوط « ایشان، کتاب پنج جلدی. محمدجعفر جعفری لنگرودی است 

حقـاً عمـق تحقیـق و اسـتواری و اسـتادانه بـودن              . انـد   وق دانسته ساله در کار قضاوت و تعلیم حق      
له در مقدمـه ایـن        آن گونه که معظم   . انگیز است   نظیر و تحسن    های ایشانف در نوع خود بی       بررسی

تـرین منـابع ایـن اثـر بـوده            کتاب عظیم جواهرالکالم یکی از مهـم      ......... « :اند  کتاب مرقوم داشته  
خواننـدگان مبـسوط    ......... بـرداری شـده اسـت       دو بار ایـن کتـاب، فـیش       ای که     به گونه ...... است
ای را که بخواهند در کتاب جواهر پیدا کنند و به آیـات و احادیـث هـر مـسأله                      توانند هر مسأله    می

گیرنـد و هرگـز از دور         و به این ترتیب جواهرالکالم طرف توجه بیشتر قـرار مـی           ......... رقوف یابند 
  .»...... خارج نخواهد شدها مطالعه حقوقدان

 عینـاً   شود و منابع هر اصطالح،      انجام می گزینش اصطالحات با نظر هیات تحریریه نشریه        
طرز ارجاع به کتـاب جـواهر، بـه ایـن           . شود  و به نقل از منبع مزبور، در پایان هر اصطالح ذکر می           

راست عدد اول، اشـاره     از سمت   ) 4/81/31مانند( گونه است که اگر عدد سه جزیی با دو ممیز باشد          
/ صـفحه /  اشاره به صفحه و عدد سوم مربوط به سطر اسـت؛ یعنـی جلـد    به جلد است و عدد دوم،     

، عدد اول، مربوط به جلد و عدد دوم، مربوط به صفحه            )5/92مانند  ( سطر و اگر عدد دو جزیی باشد      
 تالش و تعهـد بـزرگ و        امیدواریم این اقدام گامی باشد هر چند کوتاه در راه پاستداشت این           . است

  . وری از این گنجینه قویم نیز روزنی باشد ولو کوچک، به سوی بهره

  والسالم

  abonnement آبونمان

قرارادی است که به موجب آن، چیزی که موضوع آن است به طور مستمر و یـا                 ) اشتراک(
 یکجا یا به اقـساط      و( به صورت متناوب در مدتی معلوم و یا نامعلوم در برابر قیمتی که معلوم است              
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پرداته شود ماننـد آبونمـان      » ......از قرار « قیمت مذکور گاهی به طور    . مبادله شود ) شود  پرداخته می 
آبونمان از عقود مسامحه اسـت و       . روزنامه برای مدت یکسال و یا آبونمان گاز و برق و آب و تلفن             

  . نامند می» وجه اشتراک« عوض را. از عقود معاوضه است

شود مـثالً شـرکت بـرق، بـه طـور       از ضوابط عقود معاوضه در آبونمان رعایت نمی  بسیاری  
هـا نظـارت      دولت. کند  افزاید، طرف اگر رضایت ندهد برق او را قطع می           یکجانبه به قیمت برق می    

در : لزوم و جواز عقد آبونمان در همه مصادیق روزنامه از سوی طرفین الزم است             . کنند  عادالنه می 
تواند اعالن کند که از مصرف برق، منصرف           از سوی مصرف کننده جائز است، او می        آبونمان برق، 

است و یا تا یکسال مصرف نخواهد کرد؛ ولی چنین نیست که با موت و جنون و سفه احد طرفین،                    
قرار داد آبونمان منفسخ گردد چنانچه که قاعده عفود جائز چنین اسـت، متعامـل ایـن قـرار داد را                     

  . گویند)مشترک( آبونه

، حقوق امـوال، تـالیف نویـسنده،        140حقوق تعهدات، تالیف نویسنده، جلد اول، ص        : منابع
  . 120ص 

  آزادی

رهایی از بردگی، در رابطه با قدرت عمومی، وضعی را گویند که آدمی در آن وضـع بتوانـد                   
دانـد    مـی ای را کـه درسـت          اندیـشه   چنانچه خواهد اندیشه،  : قدرت خالقۀ خود را به عمل در آورد       

 میالدی بود شش هزار نفر تبعۀ آلمان شرقی         1989دیروز که یازدهم سپتامبر     . صورت عمل بخشد  
از راه مجارستان پس از ساعتها رانندگی شادان و خندان بـه آلمـانی غـری وارد شـدند و در برابـر                       

هـای    دی آزا -اول: اقـسام آزادی عبـارت اسـت از       ! مـا آزادیـم   : گفتند  دوربین تلویزیون ایستاده می   
المللـی، آزادی داخلـی و    از نظـر بـین  . های فـردی   آزادی-های عمومی؛ سوم  آزادی -سیاسی؛ دوم 

ترین سد راه آزادی نظـام فئودالیتـه بـود کـه نهـت بـوروژوازی در             بزرگ. خارجی مورد توجه است   
  . اروپای غربی و نیز در ایران عهد فتحعلی شاه قاجار آن را تدرجاً برانداخت

. 121-73کو، تاریخ پیشرفت علمی و فرهنگی بشر، جلـد چهـارم، بخـش اول               یونس: منابع
تــاریخ علــم . 8/69اصــول کــافی . 3/592جــواهرالکالم . 93/16 و 94/2فلــسفه فرهنــگ و هنــر 

1/466- 493 .  

  آزادی اراده

کننـد آزادی اراده را در        کسانی که خلـق آثـار مـی       . اراده، گزینش فعل یا ترک چیزی است      
انسانی که در فضا سیر مـی کنـد بـه قـدرت اداره مباهـات      . کنند  بهتر احساس می  همان خلق آثار  
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اما در علم حقوق آزادی اراده که به صورت اصلی از           . نماید و معنی رشد راده را خوب می فهمد          می
اصول حقوق درآمده است این است که هر گاه الزامی از الزامات قانونی، مـانع اعمـال اراده آدمـی                    

ه او در فعل و ترک نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر اسـت، خـواه در عقـود و                       نگردد، اراد 
  . قرار دادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها

 تـا   1260منطق حقوق، از ایـن نویـسنده،        . تاثیر راده در حقوق مدنی از این نویسنده       : منابع
  . 4/431/29، جواهر 1303

  آزادی تحت مراقبت 

اش یا به معتمدی      دادگاه او را به خانواده    : شود  ای از صغار بزهکار داده می       ین آزادی به پاره   ا
به . هایی از نتیجه کار خود به دادگاه بدهد         مراقب وی باید گزارش   . سپارد  ای می   و یا به بنگاه خیریه    

سی کـه آزاد    شـود و کـ      ای از کشورها چون انگلستان داده می        مجرمان کبیر هم این آزادی در پاره      
کند پیوسته در ارتباط باشد؛ دادگـاه هـم در فواصـل              ای که دادگاه معین می      شود باید با خانواده     می

  . پرسد مختلف به محل زندگی او تلفن کرده و وضع او را می

  ها آزادی قراردادی

توانند دسـت بـه تعـداد هرگونـه           به موجب آن، اشخاص می    . های فردی است    از نوع آزادی  
این آزادی، رویارویی اصل توقیفی بودن عقود است که جمعـی           ). م. ق 10ماده  ( ارداد بزنند عقد و قر  

سندی است استوار   » اوفوا بالعقود « اند  اکثر اهل اجتهاد جانب آزادی قرار دادها را گرفته        . طرفدار آنند 
  . سیرۀ مسلمین هم فعالً چنین است.  حامی آزادی قراردادهاستآنکهاز قر

  

  آفرینه

لغت اثر که فعالً معمول اسـت اعـم از تعریـف    . هر چه که به دانش یا هنر ابتکار شود        ) اثر(
  . باالست زیرا اثری که ناشی از علم و هنر نباشد کم نیست مانند آثار سارقان ادبی

  . 163/ حقوق اموال: منبع
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  آلت قتاله

ی نظـر بـه     هرگـاه آلتـ   . وسیله مادی که طبعاً کشنده باشد، مانند تفنگ و شمـشیر و کـارد             
موضوع فرود آوردن آن عادتاً باعث قتل گردد، در حکم آلت قتاله اسـت ماننـد کوبیـدن عـصا بـه                      

چنین است اگر آلتی با توجه به مزاج مجنـی          . موضع حساس سر آدمی که خطرناک و کشنده باشد        
 آلت باید سوای اعـضای بـدن فاعـل        . علیه، کشنده باشد مانند ریختن آب بر روی قلب بیمار قلبی          

محسوب است هر   در فقه، استعمال آلت قتاله عمد       . قتل باشد پس مشت بوکسور، آلت قتاله نیست       
این فرض قانونی اسـت کـه اثبـات         . چند که استعمال کننده قصد نتیجه عمل خود را نداشته باشد          

  . باشد خالف آن هم روا نمی

  32-29 -6/540/28ترمینولوژی حقوق، جواهرکالم : منابع

  

  آمر

  :از نظر حقوقی در معانی ذیل به کار رفته است. آنکه دستور دهد) جارت ت-مدنی(

  )  قانون تجارت357ماده ( العمل کار به دستور او کار کند کسی که حق:اول

در باب مسئولیت مدنی، کارفرماست و هر کس که به دستور او کـاری صـورت گیـرد                  : دوم
  . که زیانی به ثالث برساند

حقوق تعهدات از ایـن     . 283 االشیاء و النظائر      ابن نجیم، . 125-3/89 و   1/130وافی  : منابع
  .1/97نویسنده 

  

  آمرقانونی 

توانـد در حـدود صـالحیت خـود       صاحب مقام اداری که مـی     ) اصطالح حقوق جزا و اداری    (
  . امر آمر قانونی موضوع احکامی است. دستور به زیر دستان خود بدهد
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  آمره

نینی است الزامی به امر و یا نهی، که اراده افـراد جامعـه              در علم حقوقی، صفت قوا    ) عربی(
  توان شناخت، مانند قـوانین کیفـری،        بسیاری از این قوانین را می     . اثر است   در خالف جهت آن، بی    

ای از آنها مجهول  الحال است مانند قانون تلف است، اما آیا شرط خالف آن نافذ اسـت؟                  ولی عده 
ر موارد شک، برآمره نبودن است؛ آمره بودن دلیل قطعـی الزم            به نظرم اصل د   . محل خالف است  

  . دارد و گرنه آزادی اراده، اصل حاکم است

  

  آیات االحکام

و منبـع اصـلی و مقـدم    یعنی آیاتی از قرآن کریم که مشتمل بر قواعد شرع است در فقـه،       
ن آیات االحکام   بنیاد حقوق اسالمی همی   . فروع دین است و مورد استناد جمیع فقهای اسالم است         

. شـود   ها با آیات االحکام آغاز می       های مستقل گردآوردند و نام آن مدونه        بعد آنها را در مدونه    . است
آیات سیاسی که در قرآن کریم آمده اسـت غالبـاً در کتـب             . اند  این کتب در واقع تفاسیر اختصاصی     

، یعنی دول جبار اموی و      آیات االحکام مدون نشده است شاید آپولیتیسم موجب این امر شده است           
بهتـرین کتـاب آیـات االحکـام        . هـا را ارائـه کنـد        آمد کـه عـالمی آن بحـث         عباسی را خوش نمی   

  . جزایری است» قالئد الدرر« شیعه

تـاریخ  . 513-1/282، المـاوردی، ادب القاضـی،   35حقوق اسـالم، از ایـن نویـسنده       : منابع
  . 125معتزله، 

  

  آیه ابتالء

و ابتلـوا الیتـامی حتـی اذا        « :ابتالء به معنی اختیار اسـت     .  چهارم است  نام آیه ششم از سوره    
پس همـین آیـه سـندی اسـت بـر           . مقصود اختیار، تحصیل یقین و علم عادی است       » بلغوا النکاح 

  . حجیت امارات قضایی و نیز سندی است بر اعتبار تحقیقات در بازجویی و بازپرسی

  . 4/396/31جواهر : منبع

  آیه احسان 
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احـسان کننـده را     . گوینـد   مضمون آن را قاعده احسان هم می      .  سوره نهم است   91آیه  نام  
اگر به ظاهر آیه احسان عمـل شـود         : صاحب جواهر گوید  . گوید) 37/113سوره  . ضد ظالم ( محسن

  .مستلزم فقه جدید خواهد بود

  5-6/222/4جواهر : منبع

  

  اعتداء آیه 

سزای تجاوز،  . به جان و مال و عرض غیر است       اعتداء، تجاوز   .  سوره دوم است   194نام آیه   
این آیه اصل معادله متقابل را در روابـط افـراد داخلـه و دول توجیـه                 . تجاوز است و معادله متقابل    

از آنجا که عرف، ظرف نص است، صاحب جواهر رعایت عرف را در ممائلت الزم شـمرده                 . کند  می
ست که قابل تامل است و با نظر سـابق وی           لکن در باب قتل به موجب لواط، نظری آورده ا         . است

  . دهد وفق نمی

  595/20 و 6/99/20جواهر : منبع

  

  آیه تثبّت 

. سند مستقیم بر حجت امارۀ قضایی همـین اسـت         .  است 49نام آیه ششم سوره     ) آیه النباء (
.  دارد ای در مدلول این آیه      تشکیالت دادسرا و بازپرسی و نیز لزوم بازجویی در شهربانی پایه و مایه            
  . اما آیه داللت بر اینکه بودن دادسراها امری است اجتناب ناپذیر، ندارد

  

  آیه تراضی 

به نظرم اصـل حاکمیـت      .  سوره چهارم است که در فقه بسیار مورد استناد است          29نام آیه   
احادیث باب صـلح    . توان از این آیه استخراج کرد؛ تردید در این ندارم           قرار دادهای خصوصی را می    

از . اند ولی حاجت نبـود      را هر چند از فرنگ گرفته     . م.ق) 10( مضمون ماده . کند   این را تایید می    هم
یعنی اصل اعتبار هر عقد     : توان کمک گرفت برای فهمیدن آیه نخستین سوره پنجم          همین آیه می  

  .مگر آنکه خالفش ثابت گردد به نص صریح و معتبر از شرع
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  آیه شقایق

  .  است که مسئله داوری بین زوجه در آن مطرح است سوره چهارم35نام آیه 

  

  آیه طالق

  . سوره بقره است 232آیه 

  . 3/183 و 3/157تفسیر قرطبی : منبع

  

  آیه مداینه 

در این آیه از مقررات ذیل بحـث        . ترین آیات است     سوره دوم است که طوالنی     282نام آیه   
  :شده است

 -چهارم.  عقد رهن  -سوم. دار  د مؤجل یا مدت    عقو -دوم.  طراز انعقاد عقد نقد و نسیه      -اول
سـفیه  (  محجورین -ششم.  تنظیم اسناد و اعتبار سند عادی      -پنجم. دار  تهیه دلیل در معادالت مدت    

  )کاتب العدل. ک.ر(  شهادت مردان و زنان-هفتم). ابله= و ضعیف العقل

  . 211الطریق الحکمیه : منبع

  

  اباحه

در . انـد   مبـاح و حـالل متـرادف      . الن و اظهـار اسـت     در لغت به معنی روا بـودن، اذن، اعـ         
مالک . از نبودن منع قانونی یا مالکی، در صورت دادن کاری         : اصطحالت فقه و حقوق عبارت است     

  . دهد همسایه از ملک او گذر کند منع قانونی را برداشته است که اذن می

شوند، پس اباحـۀ اصـل        می) لیاباحۀ عق ( وارد بر آزادی اراده   ) ها  امرها و نهی  ( الزامات قانونی 
شود که اگر الزام صریح در مـوردی          نتیجه این می  . است و الزامات قانون استثناء بر این اصل است        
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نظـر  . اباحه، حاجت به تصریح شارع و قانونگذار نـدارد        . وجود نداشته باشد، آزادی اراده حاکم است      
  . احزاب سوره 36مناط آیه . اخباریون که بر خالف است اساس ندارد

  . 3/41سیوطی، اعجاز القرآن . 66-65های حقوقی در حقوق اسالم  مکتب: منابع

  اباحه اصلیه

اباحلـه  (= یا به حکـم عقـل  ) 168-2/29سورۀ ( اباحه در حکم اولیۀ اشیاء باشد به حکم شرع      
، در مقابل اباحه عرضی به کار رفته است، چنانچه پس از اعراض مالک، مال مورد اعـراض،                  )عقل
  . شود بالعرض اح میمب

  . 3/562/24جواهر : منبع

  اباحه انتفاع

اباحـۀ انتفـاع یعنـی روا کـردن و تجـویز            . وری  انتفاع یعنی بهره گرفتن، بهره بردن و بهره       
آنکه . منتفع را مباح له گویند    ) نسبت به عین یا منافع    ( برداری بدون اینکه تملیکی در بین باشد        بهره

مهمان مباح له است در رابطه با اغذیه و ورود بـه منـزل   . را مبیح نامنددهد او   برداری می   اذن بهره 
حق انتفاع، قائم به شخص مباح لـه  . های حق انتفاع است عمری و رقبی و سکنی از نمونه     . میزبان

  . تواند این حق را واگذار به دیگری کند و یا به ارث برسد است و نمی

  1/41ارث . 183-182حقوق اموال : منابع

  حه با ضمان ابا

: مثـال . مباح له باشد، اباحۀ با ضـمان اسـت        ) مسئولیت مدنی ( هر اباحه که مقرون با ضمان     
کند، به موجب قانون، مأذون است که آن ر بردارد و در اختیـار خـود                  کسی مال را در معابر پیدا می      

 163اده  م. بگیرد یعنی این تصرف، مباح است، ولی مسؤل و ضامن رسانیدن آن به مالک ان است               
  . م.ق

  288حقوق اموال :  منبع

  ضمان اباحه بی
مشتری در مغازه مالک، ظرف بلوری را به دسـت          : مثال. آور نیست   ای است که ضمان     اباحه

گوینـد    شـکند؛ ایـن را مـی        افتـد و مـی      گیرد که وارسی کند، اما ظرف از دست او لغزیده و مـی              می
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لک به مشتری در برداشـتن و وارسـی آن          اذن ما . مقبوضص بُسّوم؛ مشتری ضامن شکستن نیست     
 اشیایی بـه    اگر در ایام نامزدی، مرد    . آور نیست   ظرف، موجب اباحۀ تصرف است و این اباحه ضمان        

زن بدهد و او مصرف کرده و تلف نماید سپس نامزدی به هم بخورد، آن زن ضامن اتالف نیست،                   
  ). ضامن اباحۀ اتالف بی(=  زیرا اذن در اتالف داشت

   11حقوق خانواده . 290حقوق اموال : منابع
  اباحه تملک
هایی بر سر عروسـی ریزنـد و         ای که موجب تملک طرف گردد مانند اینکه سکه          یعنی اباحه 

پـذیر اسـت،      تملک منـافع هـم صـورت      . این تملک اعیان است   . به حضار اذن تملک آنها را بدهند      
  . ز منابع آن به مدت یک ماه بهره بگیردچنانچه کسی اتومبیل خود را در اختیار دوست بگذارد که ا

  242رهن و صلح . 167تاثیر اراده در حقوق مدنی : منابع
  اباحه خاص

هـر دو نمونـه را در زیـر         . اباحه به نفع یک نفر یا به نفع جمعی معدود و محصور را گوینـد              
  . ام عنوان اباحۀ تملک آورده

  262حقوق اموال : منبع
  

  اباحه در نفوس 
این اذن فقط در قرار دادهـای       .  جراحی یا نقص یا قطع عضو به دیگران دادن         یعنی اذن در  

شود و اگر داده شـود مـشروع اسـت؟ بـه              آیا در بازی بوکس چنین اذنی داده می       . بیمارستانی است 
  . نظرم مشروع نیست، زیرا اضرار به نفس است

  591رّد المختار، ششم، : منبع
  اباحه عام

چنانکه باغداری چند درخت توت را به نفع عـابرین اباحـه            . راباحه به سود گروهی نامحصو    
  . کند که هر کس از آن بگذرد بتواند بخورد

  262حقوق اموال : منبع
  اباحه قانونی 

 147مترداف اباحۀ شرعی است، مانند مـورد مـادۀ          . ای است که مبیح، قانونگذار باشد       اباحه
  . به کار رفته است) لکیاباحه ما( این واژه در برابر اباحۀ مالکانه. م.ق

  اباحه مالکانه
ای است که مبیح، مالک مال باشـد کـه اذن در تـصرف و یـا اتـالف آن مـال را بـه                           اباحه

  . های که بر سر عروس ریزند دیگری داده باشد، مانند اذن تملک سکه
  اباحه معوضّ
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. اع اسـت  اباحه مقروض به تعویض است، مانند مهایاۀ در عقد صلح که معاوضۀ دو حق انتق              
کنـد و در      صاحب اتومبیل، منافع دو ماه آن را تملیـک مـی          : اباحۀ تملیک و منافع هم متصور است      

در واقع شـده اسـت،   . نماید عوض، طرف هم یک نسخه خطی کتاب قابوسنامه را به او تملیک می            
و اباحۀ حق انتفاع به تملیـک منـافع         . یکی تملیک منافع اتومبیل و دیگری تملیک عین آن کتاب         

  . اعیاان هم متصور است
  242-185-136رهن و صلح . 28-4/42/22جواهر : منابع

  ابدائی 
به معنی اخبـار    . در لغت تازی، ابداء یعنی چیزی را برای نخستین بار پدید آوردن و آفریدن             

ابدائی وصف حکم دادگاه است که واقعیتی را اعالن و ابزار کند، مانند حکم بـه                . آمده است در فقه   
در برابر انشایی به کـار رفتـه   . ت مدعی در دعوای مالکیت، و حکم به نسبت در دعوای نسب           مالکی
  . است

  1/113اعالم الموقعین . 3/175دانشنامه حقوقی : منابع
  ابداع جرم

و به کیفر، آن را در قـانون  توانند عملی را جرم تشخیص دهند  تنها مراجع مسلم قانونی می   
، در غیـر ایـن   )اصل قانونی بودن جرایم( لع کنند تا از آن دست بداندبنویسند و مردمان را از آن مط   

انـد    صورت کسی حق ندارد از پیش خود عمل را جرم تشخیص دهد، این کار را ابداع جرم نامیـده                  
  . که در عصر حاضر طرفدار ندارد

جـصاص،  . 467مکاتـب شـیخ انـصاری       .  66-65تاریخ معتزله   . 379سلوک الموک   : منابع
حقـوق اسـالم    . 1/301اصـول سـرخی     . 4/327 الصغیر   الشرح. 21، قالئدالدرر   1/28حکام  آیات اال 

هـای حقـوقی در حقـوق         مکتب. 3/23نائینی، فوائد االصول    . 1/46آبادی، حقوق جنایی      علی. 106
  137اسالم 

  ابداع مجازات 
بینی شده است، هـیچ کـس حـق نـدارد بـرای               هایی که در قانون جزا پیش       به جز مجازات  

منـابع جـرم، منـابع ابـداع     ) هـا  اصل قانونی بودن مجـازات ( می از پیش خود، کیفری معین کنند   جر
  . مجازات نیز هست
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  فراخوان مقاله

  !همکاران محترم قضایی در سراسر کشور

پیـام  «شـماره نـشریه       خداوند منّان را شکرگزاریم که ما را یاری نمود تا بتوانیم اولین پیش            
از آنجا که این نشریه به شـما خـانواده قـضایی            . عزیزان تقدیم نماییم  را به محضر شمار     » آموزش

نیز تنها خدمتگزاران کوچکی هستیم که در ایـن راه رضـایت حـق تعـالی و     کشور  تلعق دارد و ما       
خرسندی شما را خواهانیم، مدیریت نشریه از کلیه کسانی کـه توانـایی و تجریـه کـافی در زمینـه                    

مطالب مفید و ارزنـده      و قضایی را دارند، به منظور ارائه مقاالت و           های حقوقی   تحقیقات و پژوهش  
لـذا  . طلبـد   که در جهت رشد و شکوفایی علمی و تحقیقاتی نشریه ثمـر بخـش باشـد، یـاری مـی                   

االمکان با خـط       حتی -توانند مقاالت خود را      آمادگی الزم را دارند، می     مخاطبانی که برای همکاری   
  : به آدرس-خوانا یا به صورت تایپ شده

تهران، خیابـان اویـن، دشـت بهـشت، معاونـت آمـوزش و تحقیقـات قـوه قـضاییه دفتـر                      
  . ارسال دارند» پیام آموزش« نشریه

  . قبالً از همکاری و همیاری شما عزیزان سپاسگزاریم
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  سایت جدید معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه وب

  تعالی بسمه

هـا، بـا حـضور حـضرت           و تحقیقات اسـتان    در سومین همایش رؤسای ادارات کل آموزش      
اهللا شاهرودی و مقامات ارشد قوه قضاییه، وب سایت جدید معاونت آمـوزش و تحقیقـات قـوه       آیت

  .قضاییه به نشانی راه اندازی شد

WWW.law-trining .org 

این وب سایت با هدف تعمیم و گسترش آموزش قضایی و قضات و کـارآموزان قـضایی و                  
شهروندی و تسهیل اطالع رسانی دقیق به مردم و برقراری ارتباط بین مجـامع              نیز آموزش حقوق    

  . های سراسر کشور تعبیه شده است علمی، مراکز پژوهشی و دانشگاه

بخـش اول   . به دو بخش فارسی و انگلیسی تقسیم گردیده اسـت         محتویات این وب سایت     
قـضات، دوره عـالی     های تخصصی شامل مطالب مربوط بـه آمـوزش غیرحـضوری              حاوی آموزش 

، گزیـده آراء    )بـه صـورت الکترونیکـی     ( شناسـی   آموزش غیرحضوری قضات، دوره عالی جزا و جرم       
  . باشد ها تدوین لوایح قضایی می قضات مصوبات کمیسیون

هــا بــه ویــژه  همچنــین در بخــش انتــشارات و بانــک اطالعــات کتــب، نــشریات، ترجمــه
بـه عـالوه    . باشـد   در حداقل زمان موجـود مـی      های قضایی سراسر کشور با امکان جستجو          نشست

  . نقش فناوری اطالعات، در فضا، ترسیم گردیده است

المللـی از جملـه       در بخش دوم، کاربران قادر خواهند بود با دستیابی به منابع داخلی و بـین              
هـای حقـوقی       بـه سـایت    UNDPسایت سازمان ملل متحد و محتویات سند همکاری معاونت با           

دست یافته و ضمن دسترسی به متن انگلیسی قوانین از قبیـل            های تطبیقی      نظام جهت مطالعه در  
قضاییه با سیستم و ساختار قضایی کـشور        های قوه   قانون اساسی و قانون مدنی ایران و سایر سایت        

  . ا شوندو با جرایم جنگی رژیم صهیونستی آشن


