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تفکیک اصطالحات مشابه خالقیت قضایی و ارشاد قضایی از تلقین دلیل و تحصیل دلیل در علم

آیین دادرسی مدنی
2
سحر لـله خانی ،1دکتر جواد خالقیان
 -1دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2استادیار دانشکده حقوق واحد تهران کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران

چکیده
به خاطر حجم قوانین و انبوه تراکم پرونده برای دادرس ،امکان استفاده از خالقیت قضایی قضات ،کمتر
فراهم میگردد .قاضی بدون خالقیت از بین انبوه ادله اعم از ضعیف و قوی که طرفین ارائه نمودهاند و یا خود
به آن رسیده است باید ادلهای را متکای رسیدگی قرار دهد که او را بیشتر به حقیقت رهنمون نموده است.
دادرس در تسخیر ادله مجرد نیست بلکه نیازمند یک چاشنی دیگری تحت عنوان مالحظه مصلحتها یا
همان استصالح و نیکوییها یا همان استحسان است که در بعضی از نحلههای فقهی مورد توجه قرار
میگیرد .همچنین ،در نظام دادرسی ایران ،ارشاد قضایی تدبیر شناختهشدهای محسوب نمیشود .در پژوهش
حاضر سعی بر این شده است که همچنان که ارشاد قاضی جهت اصالح ذات البین و صلح و سازش امری
ایدهال و پسندیده تلقی میشود ،ارشاد به حقوق دفاعی اصحاب دعوا ،توسط دادرس مطلوب توصیف شود و
با کمک از فقه ،جواز ارشاد قضایی در دادرسی مهر صحت زده شود .به دیگر سخن ،عملکرد قاضی در
جلسات دادرسی در مقام ارشاد و خالقیت ،برای جلوگیری از اطاله دادرسی ،دادرسی پویا و کشف حقیقت و
انطباق آن با واقعیت ،امری مهم و بسیار مطلوب تفسیر میشود .البته برای فهم بهتر واژهها و تفکیک از
یکدیگر ،دو اصطالح ارشاد و خالقیت قضایی ت وسط قضات از تحصیل دلیل و تلقین دلیل جدا میشوند و در
جهت مدیریت قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی گام برداشته میشود.
واژگان کلیدی :خالقیت قضایی ،استصالح و استحسان ،ارشاد قضایی ،تحصیل دلیل ،تلقین دلیل.
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مقدمه
پژوهش ،به دنبال کارایی و نقش خالقیت ،در قضاوت دادرسین حقوقی و جزایی میباشد .برای این مهم،
سعی میشود که با تعاریف اجمالی خالقیت و نقش آن در اجتماع انسانی ،به ارزش خالقیت پی برده شود.
سپس ذهن خوانندگان ،به نقش خالقیت در حقوق قضایی متمایل میگردد و نهایتا ،فواید اعمال خالقیت
قضایی توسط دادرس در محاکمات ذکر میشود .هم چنین ،ارشاد توسط قضات در ابتدای دادرسی و حین
دادرسی ،بطور شایسته توصیف میشود .ارشاد قضایی (توسط دادرس) در کنار قواعد راهبردی همچون اصل
حاکمیت اصحاب دعوای مدنی (= اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا = اصل تسلیط) ،تناظر،
مستند و مستدل بودن آرا و بیطرفی دادرس در امور کیفری و مدنی ،متعارض دانسته نمیشود و همچنان،
دایره اصول راهبردی ،محترم انگاشته میگردد .عملکرد قاضی در نهاد ارشاد بستگی به خالقیت ایشان در
نحوه به کارگیری ارشاد در ابتدا یا حین دادرسی دارد و هر چه خالقیت 1و نحوه به کارگیری ایشان از ابزار
ارشاد بهتر باشد دادرسی پویاتر و اطاله دعوا کمتر میشود و کیفیت آرای قضایی بیشتر و اعتماد مردم به
دادگستری بهتر خواهد شد 1.با تامل و کارایی دو واژه یاد شده در جهت مدیریت دعوا توسط قضات ،تحصیل
دلیل و تلقین دلیل از دو واژه یادشده تفکیک می شوند تا خواننده در مدیریت قضات در دادرسی آثار هریک
را بهتر درک کند.
مبحث اول :خالقیت قضایی و مفهوم آن در دادرسی
یکی از عرصههای بروز خالقیت بحث تفسیر است .قضات در مواجهه با موضوعات مختلف و متغیر ،از
مواد واحد برداشتههای متکثری دارند .البته در تمام این موارد رای قاضی مستند و مستدل تلقی شده و در
چهارچوب قانون است ؛ اما ارائه راهکارها و رای صادره متفاوت است .با دقت در موضوع مشخص میشود ،این
امر بیش از هر چیزی ارتباط با خالقیت قاضی دارد که برداشتهایی منطبق با موضوع ارائه میدهد.
 . 1پرسش می شود که چرا قاضی نتواند با خالقیت قضایی در هر دعوا ،بنا بر اوضاع و احوال ،راههایی برای استماع شهادت گزینش
نماید؟ چرا برای کشف حقیقت دادرس نتواند مطلعین را به تشخیص خود به دادگاه فراخواند؟ به عبارتی ،چرا نتوان در دعاوی
حقوقی برای اعمال خالقیت دادرس ،آزادی کشف حقیقت را در پناه ماده  199قانون آیین دادرسی مدنی پذیرا شد؟ به نظر میرسد،
دادرس میتواند با ابتکار خویش بنا بر اوضاع و احوال پرونده ،راه هایی را برای صحت ادله و نهایتا رسیدن به حقیقت قضایی ،گزینش
نماید و در کشف حقیقت و تحصیل قراین و امارات ،دفاعی را که مورد غفلت اصحاب دعوا قرار گرفته ،با خالقیت خویش بنا بر اوضاع
و احوال پرونده یادآوری کند .به نظر میرسد قضات میتوانند ،راه های استماع شهادت را گزینش کنند و برای جستجوی حقیقت،
بنا بر اوضاع و احوال پرونده ی مدنی ،گاه منفردا و گاه اجتماعا به سوال و جواب شهود دست زنند .همچنین دادرس میتواند ،احضار
شهود را ،در روزهای متفاوت و کرارا صورت جلسه ک ند تا حقیقت ،در فضای محیطی متفاوت به دور از تبانی ،برای وی حادث گردد.
همچنین ،به نظر میرسد ایشان می توانند ،با ترفندهایی بنا بر اوضاع احوال دعاوی ،اصحاب دعوا را احضار نمایند و گاه خالقانه در
دعاوی کیفری ،در احضاریه یا اخطاریه ،علت حضور را سکوت نمایند ت ا با سوال و جواب طرفین دعوا ،به حقیقت نایل گردند .چرا
نتوان با کارکردهای مفید دروغ سنج ،در ارزشگذاری شهادت و تحقیق محلی ،از کارشناسان روانشناس در دادگاه بهره جست؟
میتوان بر این اعتقاد بود که گاه دادرس میتواند خالقانه ،به لوایح خارج از جلسه اول ترتیب اثر دهد و برای وصول حقیقت ،تالش
نماید .به نظر می رسد ،ندای وجدان پاک دادرس ،با شک درحسن نیت طرفین دعوا ،میتواند خالقانه کشف حقیقت نماید و متعاقبا
از اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث جلوگیری کند .برای مثال در دعاوی صلح و سازش برای جلوگیری از تبانی افراد برای بردن
مال غیر ،دادرس می تواند خالقانه ،در جهت کشف حقیقت به هر توافق طرفین در هر زمینهای بسنده ننماید .به نظر میرسد،
«مصلحتها» و «نیکوییها» با ندای هر چه بیشتر نیازمندی دادرسی به کشف وقایع و حقیقتها ،ندای سودمندی خالقیت دادرس را
ندا میدهند و عقل دادرس بر این نیکویی و مصلحت مهر صحت میزند .برای مثال میتوان بر این اعتقاد بود که کارشناسی برای
بهبود شهادت قضایی موثر است.
 . 1در حقوق آمریکا و انگلیس اصل کارشناسی مقبول و توسعه یافته است .البته در عمل رویه قضایی دادگاههای آمریکایی ،نسبت به
مقبولیت کارشناس سختگیرانهتر از دادگاهای انگلیسی عمل میکنند .در مقابل نظام حقوقی کره که مبتنی بر حقوق نوشته میباشد،
فرهنگ مشارکت پذیری و همکاری در دعوا و دادرسی را میپذیرد .حقوقدانان در این نظام ،بیشتر طرفدار مصالحه و میانجیگری
هستند تا این که حتما بخواهند دعوا را از طری ق برد و باخت یا تقسیم افراد به سیاه و سفید حل و فصل کنند .وجه بارز نظام حقوق
کره ،همانطور که از مواد  103و  111قانون اساسی آن نیز بر می آید ،این است که قضات تنها کسانی هستند که شان یافتن حقیقت
و اداره جلسه دادگاه را دارند( .بزرگمهر ،امیرعباس ،روانشناسی شهادت قضایی ،چاپ اول ،انتشارات سهامی انتشار ،1390 ،ص 252
و )253
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همین طور ،خالقیت به طور غیر مستقیم و اجمالی در حقوق ماهوی و مرحله ثبوت ایفای نقش
مینماید .برای مثال ،تاثیر عقد به اعتبار خالقیت اراده طرفین میباشد و حاکمیّت اراده ایجاب مینماید که
امر دیگرى در تولید مقتضاء مؤثر قرار نگیرد( .امامى ،حقوق مدنى ،ج  ،3انتشارات اسالمیة ،بی تا ،ص )71
با این حساب ،اگر تاثیر عقد به اعتبار خالقیت طرفین میباشد ،آیا قاضی نمیتواند در صورت سکوت طرفین،
با اعمال خالقیت ،تاثیر عقد را کنکاش نماید؟ همچنین ،نقش خالقیت در نظام حقوق نوشته و کامن ال مورد
1
توجه بوده و قضات آن را به کار گرفتهاند.
به نظر میرسد ،امروزه قضات در مرحله اثبات میتوانند ،با دادرسی فعاالنه و به کارگیری تعاون میان
اصحاب دعوا و دادرس (پوراستاد ،مجید ،نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ،چاپ اول،
انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،1391 ،ص  )114از راهکردهای نوین ،برای
کشف حقیقت ،بهره جویند ؛ قضاوت هنر تبحر در کشف وقایع و حقیقت است .البته نیاز به کشف واقع در
امور کیفری بیش از مدنی است2؛ روشهای خالقیت1ممکن است ،محتاج روشهای جدید که درآن جنایات
اتفاق افتادهاند باشد ،اما ما باید مراقب باشیم که خالقیت نباید فراتر از اصول اساسی حقوق جزا باشد2.به نظر
میرسد ،حتی حق تجدیدنظرخواهی در پروندهها ،خود امکان مجدد برای امکان خالقیت قضایی محسوب
میشود.
میتوان بر این اعتقاد بود ،اعمال خالقیت دادرسین در کشف واقع برای اثبات دعاوی ،با هر طریق
تحقیقی ،در پویایی رویه قضایی بسیار موثر است .حتی میتوان بر این اعتقاد بود که ذهن خالق در انتخاب
طرق دفاعی توسط وکال ،در هموار نمودن کشف حقیقت و واقع برای قضات ،بسیار موثر است .گفته ده است
که زمانی قضات در مورد اعمال روشهای ثابتی فکر میکنند و زمانی که وکال در دفاع خود این روشها را به
حساب میآورند و میخواهند موثرتر باشند ،این واقعیات هر امکان خالقیت را در استراتژی دفاعی ،خاموش
نمیکند 3.در نهایت میتوان براین اعتقاد بود که قاضی ،نیازمند به خالقیت در جهت کشف حقیقت و
واقعیات ،میباشد و نباید با تصور این موضوع که آزادی «تحصیل دلیل» و متعاقبا استفاده از «خالقیت
قضایی» ،ممکن است ،وی را از بی طرفی خارج کند؛ به سرکوب آزادیهای وی همت گمارد.
گفتاراول :فواید خالقیت قضایی در دادرسی
آموزش به تبحر و استفاده از خالقیت در وصول به حقیقت قضایی (در مرحله اثبات) ،البته در پرتو ادله
ابرازی طرفین دعوای حقوقی ،راهکردهای نوینی را در جلوگیری از اطاله دادرسی و متعاقبا جلوگیری از
نقص تحقیقات برای قضات ،فراهم میکند .اگر دادرس از آزادی خود پسندیده استفاده کند ،نه تنها اصحاب
1 . Barbara Luppi Francesco Parisi , Judicial Creativity and Judicial Errors: An Organizational
Perspective , University of Minnesota Law School , Legal Studies Research Paper Series
Research Paper No. 09-09 ,Barbara Luppi Francesco Parisi, page 2
 .2کشف حقیقت هدف و منظور اساسی پروندههای کیفری است ( .تدین ،عباس ،تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ،چاپ اول،
انتشارات میزان ،1388 .ص .)66
 .1باید روش و رویه کار دادرس در جریان عمل مشخص می گردد که چگونه با مهارت و استادی و نهایت تبحرو در عین صالبت امور
مربوط به دعوا و پرونده ،امر را کشف مینماید و واقع قضایا را درک میکند بدون این که به رفتار و عمل وی جنبه طرفداری از یک
طرف دهد .همین جاست که دادرسی و قضا ،جنبه هنر پیدا میکند و همه قضات صاحب این مشخصه نیستند .به هر حال دادرسی و
قضا باید به سمت کشف حقیقت باشد و هدف اصلی اجرای عدالت است ( .مدنی ،سید جالل الدین ،آیین دادرسی مدنی ،ج  ،2چاپ
پایدار ،نشر پایدار ،1377 ،ص  15و  .)16در طریقه تفتیشی دادرس و اصحاب دعوا در معیت و با مشارکت هم تحقیق و ارایه دلیل
میکنند ( .شیخ نیا ،امیر حسین ،ادله اثبات دعوا ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات شرکت سهامی انتشار ،1375 ،ص )23
2. A Valid International Problem vs. A Valid International Law: Shifting modes of Responsibility
 in International Criminal Law Cassandra Steer ، University of Amsterdam ; Cornell UniversityLaw School ، March 4, 2011، page 1
3. How Judges Think: Strengthening Defence Approaches to Joint Criminal Enterprise and
Closing Arguments ، Alexander Zahar Griffith Law School, Australia , Paper presented at the
annual conference of the Defence Bar of the Court of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 12
December 2009 ، page 2
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دعوا نسبت به انشای رای دادرس ،انعطاف بیشتری نشان میدهند ،بلکه راه اطاله دادرسی مسدود میشود.
برای مثال ،اگر چه ممکن است محکوم علیه ،تمکین از اجرای رای ننماید ،ولی از درون متوجه میشود که
پشت هر دستگاه قضایی ،عملکردی فعال ،زیرکانه و خالق ایستاده است .همچنین ،خواهان یا خواندگان
دعوا ،به قدرت و امنیت قضایی هر چه بیشتر دستگاه قضایی پی میبرند و با اطاله دادرسی به تضییع حقوق
طرف و تاخیر اجرای حکم ،متوسل نمیشوند .از طرفی ،جامعه نسبت به انشای رایی مستدل که بر
ستونهای خالقیت دادرس برای کشف حقیقت بنیانگذاری شده است ،اعتماد وافر میکند.
به نظر میرسد ،اگر انشای رای دادرس و ای چه بسا فعالیت وی حین دادرسی ،زیرکانهتر ،فعالتر،
خالقانه در جهت کشف حقیقت باشد ،با هر تاخیر و هر سودجویی توسط خوانده دعوا یا بالعکس خواهان
دعوا ،گزینش روشها ی تحقیقی دادرس بنا بر اوضاع و احوال برای کشف حقیقت ،متفاوت میشود.
درنهایت ،با ابتکار و اعمال خالقیت ،به تحقیق بیشتری دست میزند و انشای رای در آینده توسط دادگاههای
عالی کمتر دستخوش تغییر ،اصالح و نقض میشود .متعاقبا اصحاب دعوا و ثالث کمتر از طرق فوق العاده و
حتی عادی استفاده خواهند نمود .نهایتا میتوان بر این اعتقاد بود که عملکرد خالقانه دادرس برای وصول به
حقیقت قضایی ،انشای رای وی را تحت تاثیر قرار میدهد و با انشای رایی محسوستر و عینیتر ،جامعه
مواجه میگردد.
شایان توجه است که فایده استفاده قضات از خالقیت در کشف حقیقت قضایی ،مسدود شدن اطاله
دادرسی و متعاقبا کثرت اعتماد افراد به دادگستری میباشد .به نظر میرسد ،نه تنها با کشف حقیقت توسط
دادرس در دعاوی جزایی ،مدنی و با تبحر و خالقیت دادرس برای وصول به حقیقت ،به اقناع وجدان و آزادی
دادرس احترام گذاشته میشود ،بلکه حضور قدرتمندانه و فعاالنه دادرس در سیستم قضا ،برای همگان به
اثبات میرسد .کشف حقیقت در انواع پروندهها ،صرفا با خط مشیهای تحقیقی گزینش شده قانونگذار ،به
غایت نمیرسد ،بلکه ذهن خالق دادرس است که خود ،بنا بر اوضاع و احوال ،طرق تحقیقی برای وصول به
حقیقت قضایی را ،گزینش میکند و خود را ظرف اصحاب دعوای مدنی قلمداد نمیکند.
گفتار دوم :توجیه خالقیت قضایی با استصالح و استحسان
استحسان ،1اصطالحى است در منابع اجتهاد2بعضی استحسان را عدول از قیاس به دلیل اقوى دانستهاند
و انگیزۀ عدول را « .1وجود نصّ .2راحتى و تسهیل  .3مصلحت  .4اجماع  .5ضرورت  .6عرف و عادت»
دانستهاند .. ..در برخى از تعاریف نفس مجتهد یا عقل مجتهد ،جوهرۀ اصلى تعریف را تشکیل مىدهد .طبق
برخى از تعاریف استحسان نوعى قیاس به حساب آمده است و شاید معروفترین معناى استحسان همان
حکمى است که نصّى بر آن یافت نمىشود ولى عقل مجتهد آن را مىپسندد .استحسان 3از بارزترین
 .1با تحوّل زندگى اجتماعى و آشنایى بیشتر مردم به کتابت ،رفته رفته اسناد کتبى رواج بیشترى یافت و عرف عمال براى آن اعتبار
قایل شد و لذا بعضى از فقیهان حنفى ،با استفاده از شیوه «استحسان» رأى به اعتبار اسناد کتبى صادر نمودند( .محقق داماد یزدى،
سید مصطفى ،قواعد فقه (محقق داماد) ،ج ،3چاپ دوازدهم ،مرکز نشر علوم اسالمى 1406 ،ه .ق  ،.ص )83
 .2جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج  ،8چاپ اول ،مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل
بیت علیهم السالم ،بی تا ،ص .106
 . 3مخالفان استحسان بر این اعتقادند که  :اگر منظور از حجیّت عقل ،عقل ظنّى نه قطعى بوده باشد آن نیاز به یک دلیل قطعى و
یقینى دارد ( .مکارم شیرازى ،ناصر ،محقق /مصحح :ابو القاسم علیاننژادى ،استفتاءات جدید (مکارم) ،ج  ،3چاپ دوم ،انتشارات
مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم  ،ص  - )191استحسان را معمولًا در برابر قیاس بعنوان موارد استثنائى قیاس در دو مورد
قیاس خفى و ضرورت بکار مى گیرند .استحسان نزد حنفیان کاربرد بیشترى نسبت به مالکیان دارد( .عمید زنجانى ،عباس على ،فقه
سیاسى (عمید) ،ج ،3چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات امیر کبیر ،1421 ،ص - ) 220استحسان به معناى تقدم اهمّ بر مهمّ ،پذیرفتنى
است( .جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج ،39-40چاپ اول ،مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر
مذهب اهل بیت علیهم السالم ،بی تا ،ص 100و  - )108اختالف میان ما و کسانى که قیاس و استحسان و  ...را به عنوان دلیلهاى
شرعى ،معتبر مىشناسند ،اختالف در اصل شایستگى این ادله به عنوان ادله شرعى است و نه در تعیین قلمرو کاربرد و عمل آنها.
البته نباید از هر آنچه که قیاس یا استحسان یا سدّ ذریعه نام نهاده مىشود ،نفى شایستگى کرد چه این کار نیز با حقیقت فاصله
دارد ،زیرا در بعضى از موارد ،بهرهورى این روشها ،به جاى خود ،درست است( .جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم
(فارسى) ،ج  ،8چاپ اول ،مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،بی تا ،ص )116

تفکیک اصطالحات مشابه خالقیت قضایی و ارشاد قضایی از503 / ...

گمان هایى است که در تعالیم اسالمى اکتفا و اعتماد کردن بر آن ممنوع شمرده شده است 1.در مقابل ،واژۀ
استصالح 2در لغت از ماده صلح بوده است و به معناى طلب اصالح است3.استصالح … 4بیشتر به معنى
طلب صالح و از یک جانب و قبول صالح از جانب دیگر بکار مىرود1.البته اگر عقل مصلحتى را به طور کامل
ادراک و به اعتبار آن از ناحیة شارع قطع پیدا کند ،عمل بر طبق آن جایز است ،امّا این مصلحت ،مصلحت
2
مرسله نیست.
حقوق اثبات ،برای محسوس بودن و عینیتر شدن آرای خود ،نیاز به فعالگرایی بیشتر دادرسین دارد.
انعطاف پذیری و کمک گیری از تمامی ابزارهای فقهی ،برای حضور محکمتر و پویاتر قضات در صحنه
دادرسی ،تفسیر نوین از اصطالحات را میطلبد .با این بر آیند به نظر میرسد« ،مصلحتها» و « نیکوییها »
 .1آیة  36از سوره یونس آمده« :إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»  .هیچ گاه ظن انسان را از حق بىنیاز نمىکند( .شاهرودى ،محمد
ابراهیم جناتى منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمى ،در یک جلد ،بی تا ،ص  318و )317
 .2برخى نیز ارسال و استصالح را مترادف هم دیگر دانستهاند( .جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج-40
 ،39چاپ اول ،مؤسسه دائرۀ المعا رف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،بی تا ،ص  - ) 98برخى از دانشیان گفتهاند
استصالح در اصطالح عالمان اصول عبارت است از جعل حکم براى واقعه و موضوعى که از جانب شرع در باره آن حکمى نرسیده و
مجتهد در چنین جایى مصالح و مفاسد آن را به گونه کامل مورد بررسى و کاوش قرار داده سپس حکم مقتضى و مناسب را براى آن
بیان مىکند( .شاهرودى ،محمد ابراهیم جناتى منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمى ،در یک جلد ،بی تا ،ص )352
 .3استصالح حکمى است که مبتنى بر مصلحت مى باشد و این در جایى است که بر اثر نبودن همانند در شرع ،قیاس در آن جریان
نداشته باشد و مطابق آن نصى نیز نباشد ( .مکارم شیرازى ،ناصر دائرۀ المعارف فقه مقارن ،در یک جلد ،انتشارات مدرسه امام على بن
ابى طالب علیه السالم ،چاپ اول 1427 ،ه ق ،ص )341
 .4فقهاء و اندیشمندان شیعه قاعده استصالح را به عنوان منبع و پایه شناخت وحى و احکام الهى نپذیرفتهاند ،زیرا آنان بر این
اعتقادند که تمام اصول احکام و قوانین کلى آن در زمینه هاى مختلف :عبادى ،اقتصادى ،اجتماعى ،حقوقى ،علمى ،سیاسى ،اخالقى،
کیفرى ،و  ..به ما رسیده است ،و لذا براى شناخت احکام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه نیازى به این منبع نداریم .آنان که
قاعده استصالح را به عنوان منبع و پایه شناخت احکام شریعت پذیرفتهاند براى به کارگیرى آن امور زیر را شرط نمودهاند :الف .بحث
و کنکاشى زیاد جهت بدست آوردن مصلحت حقیقى نه مصلحت خیالى و وهمى براى تشریع حکم ب .مصلحت باید به گونهاى باشد
که نفع آن عاید بیشتر مردم شود نه قلیلى از مردم و یا یک شخص.ج .عدم معارضه مصلحت ادراک شده با نص و اجماع (شاهرودى،
محمد ابراهیم جناتى  ،منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمى ،در یک جلد ،بی تا ص  352و ... .- ) 353ذکر مالکات ظنى و توسل
به استصالح و استحسان نوعى مغالطه ماهوى است … (جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج ،54چاپ
اول ،مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،بی تا ،ص  )95البته طرفداران استصالح مىتوانند بگویند
که عقول کاشف از مصالح نیز لطف خداوند به بندگان است و در شریعت ،مىتوان به آن اعتماد کرد( .کاشانى  ،بی تا  ،ص  - )9در
مقابل موافقان استصالح قایل به این هستند که ،مصلحتى که عقل کشف کرده باشد ،از نظر شرع اعتبار دارد و در نتیجه ،میان اعتبار
و الغاء مردد نیست ( .جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج ،39-40چاپ اول ،مؤسسه دائرۀ المعارف فقه
اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،بی تا ،ص ... - )105اهل سنّت به دلیل فاصله گرفتن از امامان معصوم (ع) و محروم
کردن خود از بهره مندى از این حضرات و مواجه شدن با فقر سند در اجتهاد و به دلیل درگیر بودن با مسائل حکومتى و اجرایى و
برخورد پى درپى با حوادث گوناگون و به خاطر ضعف حاکم بر اصول فقه اهل سنّت ،از جهت مراجعه به اصول عملیه که در اصول فقه
شیعه با ساختارى منطقى و حس اب شده ،حضور جدّى دارد و شک و حیرت را در بسیارى از موارد از بین مىبرد؛ ناچار شدند در
استنباط احکام به امورى مراجعه کنند که در نگاه عموم فقیهان شیعه ،از منابع و اسناد استنباط نیست ،بلکه از مقاصد کلى شریعت
یا از عِلَل و حکمتهاى خُرد احکام و یا استحسان و ذوق شخصى بوده که بر آن لباس دلیل پوشانده شده و سند استنباط قرار گرفته
است( .جمعى از مؤلفان ،جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج ،41چاپ اول ،انتشارات مؤسسه دائرۀ
المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم مالحظات :صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سید محمود هاشمى -سردبیر :عبد
الرضا ایزدپناه ،بی تا ،ص )135
 .1عمید زنجانى ،عباس على ،فقه سیاسى (عمید) ،ج ،2چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،ص .38
 . 2حجیّت استصالح میان مذاهب چهارگانة اهل سنّت مورد اختالف است ،امّا به اتّفاق و اجماع فقیهان امامیّه حجیّت ندارد استصالح
عبارت از استنباط حکم بر اساس مصالح مرسله .استصالح عبارت است از به دست آوردن حکم واقعهاى که نصّ و اجماعى (اجماع)
دربارۀ آن وجود ندارد بر اساس مصلحتى عام که از آن به مصلحت مرسله تعبیر مىشود .مصلحت مرسله ،مصلحتى است که دلیل و
شاهدى شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد .واژۀ استصالح به عنوان یکى از روشهاى استنباط در فقه اهل تسنن مطرح
است و فقهاى شیعه در علم اصول فقه به مناسبت بیان ادلّة احکام از آن سخن گفتهاند( .جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى،
سید محمود هاشمى ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ،ج  ،1چاپ اول ،مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر
مذهب اهل بیت علیهم السالم  1426 ،ه  .ق  ،.ص)427
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با ندای هرچه بیشتر نیازمندی دادرسی به کشف وقایع و حقیقتها ،ندای سودمندی خالقیت دادرس را
فریاد میزنند و عقل دادرس بر این نیکویی و مصلحت مهر صحت میزند .به دیگر سخن ،دادرس برای وصول
به انشای رایی محسوس و عینی ،با آزادی و خالقیت قضایی برای رسیدن به واقعیات و حقیقت تالش فعاالنه
مینماید .به نظر میرسد تفسیر و کارآیی دو اصطالح مذکور ،در حقوق اثبات غیرقابل انکار است ،چراکه
فعال گرایی دادرس را تضمین میکنند.
اگر در معنای استحسان در فقه متمرکز شویم ،متوجه خواهیم شد که اصطالح مذکور در تفسیر قوانین
ماهوی با مخالفت جدی فقهای امامیه روبه رو شده است .در پژوهش حاضر سعی میشود که استحسان
( نوعی قیاس خفی که متکی بر تشخیص مصلحت و ضرورت است و نهایتا با مصلحت عمومی وفق میدهد و
مصداق احسن است) با ندای رسیدن به «نیکوییها» ،مورد توجه دادرس در نظام اثباتی قرار بگیرد .بنابراین
خالقیت قضایی و عقلگرایی دادرس برای وصول به واقعیات ،همیشه در پرتوی راههای تحقیقی گزینش شده
در قوانین فراهم نمیشود .برای مثال ،قضات با خالقیت قضایی و کاربرد عقل ،میتوانند برای وصول به
حقیقت و برای رسیدن به انواع قراین مثبته در پرتوی ادلهی ابرازشده در دعاوی حقوقی ،تالش نمایند .وقتی
که از راههای مختلف در مرحله اثبات ،حقیقت و واقعیت برای دادرس آشکار شده است و الفاظ و عبارات
قانون شکلی یارای طریق وصول به حقیقت دادرس نیستند ،چرا طریق خالقانه دادرس را در وصول به
حقیقت ،مهر صحت نزنیم؟ چه نیکویی بهتر از رسیدن به واقعیات و حقیقت وجود دارد .به دیگر سخن،
دادرس می تواند هر طریق تحقیقی را برای وصول به حقیقت و واقعیات با ندای نیکوییها ،گزینش نماید .به
نظر میرسد ،کارکرد «استحسان» اگرچه در مرحله ثبوت و حقوق ماهوی قابل گسترش نیست ،ولی مانعی
در مرحلهی اثبات برای گسترش آن وجود نداشته باشد .به دیگر سخن ،دادرس میتواند در جهت پویایی
عقل و رسیدن به نیکویی و حقیقتگرایی با خالقیت خویش برای وصول به حقیقت و واقعیت در صحنهی
قضا ،در پرتوی ادله ابرازی طرفین دعوای حقوقی ،تالش کند .پایههای محکم تفسیر نوین خویش را در
قضاوت ،ابتدا آزادی قضایی در پرتوی ماده  199قانون آیین دادرسی مدنی و سپس وصول به نیکوییها در
حقوق اثبات ،معرفی می کنیم .در مقابل ،رعایت اصل تناظر ،اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ،اصل
توجیه رای ،بی طرفی دادرس و منع تلقین دلیل را محدودیت دادرس ،معرفی میشود.
می توان بر این اعتقاد بود که توسعه اعمال خالقیت قضایی دادرس در دعاوی حقوقی و جزایی برای
رسیدن به واقعیات و حقیقت ،مصلحتی سودمند 1تلقی میگردد و با این وجود ،انشای آرا محسوستر و
عینیتر خواهد گردید .برای مثال :گزینش خالقانه طرق تحقیقی توسط دادرس بنا بر اوضاع و احوال پرونده،
امری ایده آل و مطلوب تلقی میگردد و چرا دادرس نتواند با فقد دالیل ،برای اخذ اقرار صریح یا ضمنی به
سوال و جواب دست زند؟ چرا دادرس نتواند قبل از اعمال قراین مثبته در ماده  409قانون آیین دادرسی
مدنی ،دستور ابراز سند فرد را صادر نماید و متعاقبا به وی ابالغ کند؟ چرا دادرس نتواند خالقانه برای حفظ
ادله دعوا دستور تامین دالیل را صادر کند و اینگونه خود را برای رسیدن واقع و حقیقت آماده نماید؟ چرا
 .1ویلیام جیمز خود اعتراف مىکند که پراگماتیسم نامى است نو براى پارهاى از شیوههاى کهن اندیشه .به نظر جیمز (بنیانگذار این
مکتب) میزان تمییز حق از باطل ،ثمره عملى است که از اجراى حکمى به دست مىآید( .فروغى ،محمّد على ،سیر حکمت در اروپا،
ج  ،3چاپ دوم ،1317 ،ص  - )266به گفته مورتون وایت ،فلسفة ویلیام جیمز را مىتوان چنین تفسیر کرد که :اگر عقیدهاى ما را
براى زیستن بهتر یارى کند الزم است به آن معتقد شویم و حقیقتش پنداریم .پس بجاست که گفته شود حقیقت آن است که
سودمند باشد .به بیان دیگر جیمز تعریف متداول حقیقت را که مطابقت فکر با واقع است بدین گونه تغییر داده که این مطابقت باید
در عمل باشد و موفقیت در رسیدن به خواستههایمان را بهتر تأمین کند( .کاتوزیان ،ناصر ،فلسفة حقوق ،ج  ،1چاپ اوّل ،تهران
شرکت سهامى انتشار ،1377 ،ص  - )172نفوذ دیدگاه جیمز باعث شده است که در حقوق انگلیس و آمریکا ارزش قواعد حقوق و
میزان اعتبار آن را وابسته به اوضاع و احوال ویژه هر دعوا بدانند و کمتر به نظریههاى عمومى حقوق بپردازند یعنى در واقع هر پرونده
و قضیه حقوقى را بر اساس اوضاع و احوال خاص آن و آنچه که مصلحت اقتضا مىکند حل و فصل نمایند بر خالف شیوه رایج
حقوقى در فرانسه که بیشتر به طرح و ابداع نظریههاى عمومى حقوق تمایل دارند .باید توجّه داشت که مقصود ویلیام جیمز از
مصلحت ،توجّه به همه آثار دور و نزدیک یک عمل در حال و آینده است و همین نکته از خطر مصلحت بینى خصوصى در دعاوى و
قضایاى حقوقى مى کاهد و قضات را به عدالت نوعى و نه شخصى ترغیب مىکند( .فولکیه ،پل ،ترجمه دکتر یحیى مهدوى ،فلسفة
عمومى یا مابعد الطبیعه ،تهران ،مؤسّسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،1347 ،ص )173
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دادرس برای صحت تحقیق محلی ،از افرادی فراتر از افراد معرفی شده در تحقیق محلی ،به تحقیق و واکاوی
دست نزند؟ چرا برای جمع آوری چند قرینه در پرونده تالش ننماید و به عنوان اماره قضایی از آنها استفاده
نکند ؟ چرا دادرس نتواند بنا بر اوضاع و احوال پرونده ،خالقانه کشف شهود کند و برای رسیدن به واقعیات و
حقیقت تالش کند؟ چرا خالقانه برای صحت سخنان شهود ،از روانشناسان بهره نجوید؟
در نهایت ،به نظر میرسد ،با تفسیر نوین از قوانین شکلی و اصطالحات فقهی برای وصول به حقیقت
قضایی ،اعمال خالقیت دادرس برای وصول به واقعیات و حقیقت پروندهها ،جز نیکویی و مصلحت1چیز
دیگری را به ارمغان نمیآورد .به نظر میرسد ،محدودیت دادرس در قضاوت فقط رعایت اصولی همچون:
حفظ بی طرفی ،منع تلقین دلیل ،اصل حق دفاع و تناظر ،مستدل و مستند بودن آرا و ...میباشد.
مبحث دوم :ارشاد قضایی و مفهوم آن در دادرسی
ارشاد در لغت به معنای راه نمودن ،راه راست نمودن ،راه به حق نمودن ،به حق و درستی رهنمون
کردن ،راهنمایی و هدایت میباشد 2.برای روشن شدن نقش دادرس در ارشاد طرفین دعوا ،بهتر دانسته می-
1
شود که ارشاد قضایی را نظیر احکام ارشادی که از سوی شارع به انگیزه هدایت صادر شدهاند ،تفسیر شود.
میتوان بر این عقیده بود که امر و نهی دادرس بدون این که شخصی را مستقیما خطاب قرار دهد ،جنبه
ارشادی داشته است و در جهت مصلحت ذینفع صورت پذیرفته شده است .البته ارشاد دادرس (همچون حکم
ارشادی توسط شارع مقدس) ،جنبه مولوی ندارد و فرد ملزم به تبعیت از آن نیست .در همین جا است که
فاصله تلقین توسط دادرس با ارشاد توسط وی جدا میگردد ،چرا که دادرس بدون القای کلمهای و بدون این
که قصد اصحاب دعوا را خدشهدار نماید ،با کشف حقیقت در جهت اقناع وجدان خویش ،اصحاب دعوا را
ارشاد میکند .البته بعضی ،ارشاد به ابراز دلیل توسط دادرس را تحصیل دلیل نمیدانند و یادآوری تکلیف
معرفی میکنند2.البته ،بزرگان فقهی ،قایل به تفکیک بین تلقین دعوی و ارشاد هستند و به برشماری
3
تفاوتهای آن همت گماردهاند.
از جمله در مثالهای فقهی آمده است که اگر مدعی ،دعوای خود را به درستی تحریر نکرده باشد ،تلقین
4
وی به تحریر درست دعوا ،حرام نیست زیرا نوعی تحقیق در مورد دعوا تلقی میشود.
و حتی آن از واجبات دانسته شده است1و همچنین بعضی استفسار و تحقیق را بالشکال میدانند هر
چند که این امر به تلقیق صحت دعوا ،بیانجامد و حتی اگر یکی از طرفین جاهل باشد و تحریر دعوا را نداند
 .1مصلحت گرایان به قواعد حقوقی به دیدهی ابزار مینگرند؛ بدیل گرایی را مهمترین زمینه برای اعمال مصلحتها و به ویژه
مصلحتهای اقتصادی در تصمیمگیری قضایی میدانند و از آن به عنوان یک مطلوب یاد میکنند .برای مثال در تفسیر مادهی 772
قانون مدنی قبض را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم میکنند و با مصالح همگام میکنند( .انصاری ،باقر ،ابهام حقوقی و تاثیر آن
بر تصمیمگیری قضایی ،شماره  ،43مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی ،بهار و تابستان  ،1385ص )314
 .2معین ،محمد ،فرهنگ معین ،یک جلدی ،چاپ اول ،تهران ،نشر ندا و دیدگاه ،ص . 82
 .1حکم ارشادى در برابر حکم مولوى به حکمى اطالق مىشود که نه به انگیزۀ برانگیختن مکلّف بر فعل مأمورٌ به یا ترک منهىٌّ عنه،
بلکه به انگیزۀ صرف ارشاد و هدایت او به مصلحت موجود در مأمورٌ به یا مفسدۀ موجود در منهىٌّ عنه از سوى شارع مقدس صادر
مىگردد ،مانند اوامر و نواهى پزشک نسبت به بیمار( .جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى  ،سید محمود هاشمى ،فرهنگ فقه
مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ،ج  ، 1چاپ اول ،مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم 1426 ،
ه ق  ،ص )358
 .2مهاجری ،علی ،مبسوط در آیین دادرسی مدنی ،جلد دوم ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات فکرسازان ،1389 ،ص .272
 .3عاملى ،سید جواد بن محمد حسینى ،محقق /مصحح :محمد باقر خالصى ،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالّمة ( ط -الحدیثة)،
چاپ اول ،انتشارات دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  1419ه ق ،ص .33
 . 4شهید اول ،محمد بن مکى ،عاملى ،الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه ،ج  ،2چاپ دوم ،انتشارات دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1417 ،ه ق ،ص  - 84حلّى ،جمال الدین احمد بن محمد اسدى ،محقق /مصحح :مجتبى عراقى،
المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،ج  ،4چاپ اول ،انتشارات دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
 1407ه ق ،ص .484
 .1اردبیلى ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،ج  ،14محقق /مصحح :آقا مجتبى عراقى -علىپناه
اشتهاردى -آقا حسین یزدى اصفهانى ،چاپ اول ،انتشارات دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1403 ،
ص  155و .156
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و دادرس آگاه باشد ،تلقین نمیباشد 2.البته ،تعاون به نیکی هم عملکرد قاضی تفسیر میشود 3.اگر چه قاضى
نباید تلقین حجّت به احدالخصمین کند و این خالف عدالت است ولى بیان حکم شرع اشکالى ندارد و قاضى
4
مىتواند هر کدام را که از حکم الهى غافل است ،آگاه کند.
در نهایت ،بهنظر میرسد ،مرز تلقین و ارشاد به عملکرد دادرس مرتبط میباشد .تلقین دادرس باعث
سلب اختیار در انتخاب طرق دفاعی از سوی اصحاب دعوا میگردد و دادرسی ،یکطرفه ،هدایت میشود و در
نهایت دادرس را از بی طرفی خارج میکند .ولی ،ارشاد بدون سلب اختیار و قصد از سوی دادرس ،باعث
میشودکه طرق دفاعی به طرفین گوشزد شود ،ولی آزادی ایشان سلب نمیگردد.
گفتار اول :فواید ارشاد قضایی در دادرسی
از آن جایی که تلقین دلیل با فن القای حقوق طرفین دعوا توسط دادرس وابستگی تامیدارد و تحصیل
دلیل به عملکرد قاضی در جهت کشف حقیقت ،وابسته میباشد و کوشش دادرس در جهت ارشاد طرق
دفاعی طرفین دعوای حقوقی در جهت کشف حقیقت و اقناع خویش با عملکرد وی وابستگی تامی دارد،
بنابراین ،میتوان بر این اعتقاد بود که تنظیم صورت جلسات دقیق توسط دستیاران و منشیان در حین
محاکمات ،از طرفی باعث میشود که دادرس تمرکز دقیق بر فضای دادرسی داشته باشد و هم صورت-
جلسات ،ادلهای در مرجع عالی قلمداد میگردد که الفاظ قاضی تلقین تلقی میشود یا ارشاد در جهت کشف
حقیقت قضایی و عینی؟ آیا دادرس با گرایش به سمت تحصیل دلیل در کنار ادله ابراز شده طرفین دعوای
حقوقی و فراتر از موارد پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی اصول راهبردی رعایت شده است یا
یکطرفه به انشای رای مبادرت شده است؟ خالقیت قاضی 1در البه الی ادله طرفین دعوای حقوقی در جهت
کشف حقیقت ،اصول و قواعد مهمتری را همچون اصول و قواعد راهبردی را زیرپا نگذاشته است؟ در موارد
یادشده ،شهود در دادرسی و صورت جلسات دقیق در مرجع عالی کمک وافری خواهد نمود.
باری در قوانین شکلی در مورد جواز ارشاد توسط دادرس ،مقررهای به صراحت پیشبینی نشده است
ولی قانونگذار در ماده  189قانون جدید آیین دادرسی مدنی در مورد سازش بیان میکند «در صورتی که
دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد» .بعضی،
قلمروی ماده در مورد سازش را به ارشاد برای طرح دعوا توسط دادرس محدود کردهاند 1.به نظر میرسد
قانونگذار در هر دو مورد (منع تلقین دلیل و جواز ارشاد دادرس) به سبب بدیهی بودنِ آن ،از تصریح امتناع
نموده است.
حال که قایل به ارشاد دادرس میشویم ،پرسش میشود که آیا عملکرد دادرس استثنایی دارد؟ طبق
قاعده فقهی «ما من عام اال فقد خص» متوجه میشویم که قواعد راهبردی ،همچون حاکمیت اصحاب دعوای

 .2خدابخشی ،عبداهلل ،مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تاثیر آن در رویه قضایی  ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات شرکت
سهامی انتشار ،1390 ،ص .385
 .3نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن ،محقق /مصحح :عباس قوچانى -على آخوندى ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج ،40
چاپ هفتم ،انتشارات دار إحیاء التراث العربی 1404 ،ه  .ق  .ص .144
 .4مکارم شیرازى ،ناصر ،کتاب النکاح (مکارم) ،ج  ،2چاپ اول ،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم 1424 ،ه  .ق ،.
ص .72
 .1به نظر میرسد یکی از عرصه های بروز خالقیت بحث تفسیر است .قضات در مواجهه با موضوعات مختلف و متغیر ،از مواد واحد
برداشته های متکثری دارند .البته در تمام این موراد رای قاضی مستند و مستدل تلقی شده و در چهارچوب قانون است ،اما ارائه
راهکارها و رای صادره متفاوت است .با دقت در موضوع مشخص می شود ،این امر بیش از هر چیزی ارتباط با خالقیت قاضی دارد که
برداشتهایی منطبق با موضوع ارائه میدهد .به نظر برخی ،امروزه قضات در مرحله اثبات میتوانند ،با دادرسی فعاالنه و به کارگیری
تعاون میان اصحاب دعوا و دادرس (پوراستاد ،مجید ،نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ،چاپ اول ،انتشارات
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،1391 ،ص  )114از راهکردهای نوین ،برای کشف حقیقت ،بهره جویند ،قضاوت
هنر تبحر در کشف وقایع و حقیقت است.
 .1مهاجری ،علی ،مبسوط در آیین دادرسی مدنی ،جلد دوم ،چاپ دوم ،انتشارات فکرسازان ،1389 ،ص .255
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مدنی ،2تناظر3و مستند و مستدل بودن آرا4و بیطرفی قانونی و ظاهری دادرس (منع تلقین دلیل که یک
مصداق بیطرفی دادرس میباشد) ،دامنه ارشاد را توسط دادرس محدود میکند .به دیگر سخن ،ارشاد
قضایی تعارضی با قواعد یادشده ندارد 5و دادرس را از ارشاد به حقوق دفاعی متداعیین جهت رسیدن به واقع
منع نمیکند.
مرز حضور فعال دادرس از یک طرف با منع تلقین دلیل دادرس و از طرف دیگر گرایش به ارشاد
دادرس ،بیشتر محسوس میشود .همچنین ،امنیت اجتماعی و فضای اعتماد افراد به دادگستری ،با انشای
رایی مستدل ،مستند ،محسوس وعینی از سوی دادرسان جزایی و حقوقی ،فراهم شده است .برای مثال،
محکوم علیه با نظاره کردن عملکرد دادرس ،در اجرای احکام ،بهتر تمکین میشود و حتی با بیان عملکرد
دادرس در اجتماع از سوی طرفین دعوا ،نظرگاه افراد جامعه به نهاد دادگستری بهتر میشود و کمتر به
دادگستری خصوصی پناه آورده میشود .سرمایهگذاری اقتصادی به خاطر اعتماد به دادگستری در جامعه
فزونی مییابد و نظم اجتماعی در پرتوی اعتماد مردم بیشتر میشود .به دیگر سخن ،امنیت اجتماعی و
قضایی در فضای خارج از دادگستری فراهم میشود .همچنین مزایای دیگر ارشاد از ناحیه دادرس و در
نهایت فعال بودن ایشان در دادرسی ،پویایی رویه قضایی و امنیت اقتصادی میباشد .افراد مجبور نیستند با
پرداخت میلیونها ریال هزینه دادرسی به طرق فوق العاده و عادی رجوع نمایند و یا سیستم قضایی را به
پراکندگی و افزایش پرونده ها دچار نمایند و از کیفیت دادرسی بکاهند .به دیگر سخن ،مدیریت بهتر قضایی
و قضازدایی در پناه فعالیت دادرس محقق میشود.
همچنین گفته شده است که ارشاد قضایی باعث ارزیابی قضات خوب میشود و در مدیریت کالن قوه
قضاییه بسیار کارساز است و با ارشاد قضات در ابتدا یا حین دادرسی تحصیل دلیلی در پرتوی ماده 199
قانون آیین دادرسی مدنی نیاز نمیشود.
در قوانین دادرسی کشور آلمان نیز آخرین تغییرات ،حاکی از پذیرش ارشاد قضایی توسط دادرس در
راستای کمک به حفظ تمرکز در موضوعات مورد دادرسی و هدایت صحیح طرفین میباشد(Vol. ،Kunze
 .)27, No.1, March 2002دادگاههای تجدیدنظر کشور هلند ،اجرای ارشاد را همراه با سواالتی در
دادرسی پذیرفتهاند1.همچنین در کشور جرسی ،دادگاه راهنماییهای مفیدی را در جایی که یکی از اصحاب
دعوا یا دیگران به دنبال این هستند که نسبت به گزارش از رسیدگی به محاکمه و قضاوت ممانعت به عمل
آید ،ارائه شده است 2.زمانی که قضات در مورد اعمال روشهای ثابتی فکر میکنند و زمانی که وکال در دفاع
 .2بعضی این اصل راهبردی را ،تسلیط (شمس ،عبداهلل ،آیین دادرسی مدنی دورهی پیشرفته ،ج  ،2انتشارات دراک ،1387 ،ص
 ) 122و بعضی تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا (پورطهماسبی و محسنی ،1384 ،شماره پیاپی  )190و بعضی حاکمیت
اصحاب دعوای مدنی نامیدهاند( .پوراستاد ،مجید ،مقاله پیدایش و چالش منع تحصیل دلیل ،ش  ،4فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،
 ،1389ص)99
 .3شمس ،عبداهلل ،اصل تناظر ،مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی ،شماره  ،36-35ص  59و .61
 .4اصل  167قانون اساسی  -محسنی ،حسن و مجید غمامی ،اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به
ویژگیهای دادرسی مدنی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،1385 ،74ص .279
 .5برای مثال می توان بر این اعتقاد بود که اجرای ارشاد قضایی ،سه قاعده سرچشمه گرفته شده از اصل حاکمیت اصحاب دعوای
مدنی را ،در دادرسی حقوقی ،همچنان اجرایی و محترم میانگارد .1 .قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و بایان دعوا  .2قاعدهی
اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه  .3قاعدهی منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن (پوراستاد،
مجید ،مقاله اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ،دوره  ،38شماره  ،3فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران ،1387 ،صفحات )125 -97
1. Applying Holland- the Court of Appeal applies the Supreme Court's guidance on de facto
 directors:by Lawrence Graham on 17.06.2011 , http://www.ion.icaew.com/insolvencyblog/2235864
2. Jersey: Bloggers And Data Protection - New Law And Judicial Guidance In Jersey , Last
Updated: 12 September 2013 , Article by Fraser Robertson and Davida Blackmore - 65
http://www.mondaq.com/x/262400/offshore+financial+centres/Bloggers+and+Data+Protection+N
ew+Law+and+Judicial+Guidance+in+Jersey - 66
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خود این روشها را به حساب میآورند و میخواهند موثرتر باشند ،این واقعیات هر امکان خالقیت را در
1
استراتژی دفاعی ،خاموش نمیکنند.
گفتار دوم :تمیز ارشاد قاضی از تلقین دلیل و تحصیل دلیل
عملکرد قاضی در نحوه مدیریت قضایی و کشف حقیقت میتواند متفاوت باشد .به دیگر سخن ،نحوه
عملکرد وی در کشف حقیقت ممکن است منجر به ارشاد اصحاب دعوای مدنی ،تحصیل دلیل در هر کشف
حقیقت و یا تلقین دلیل بیانجامد.
حال همان طور که کلمات یاد شده در مباحث پیشین به طور مفصل توضیح داده شده است در بند
یادشده به طور اجمالی به تفکیک این سه نوع عملکرد قاضی پرداخته میشود .تحصیل دلیل قضات در
پرتوی ماده  199قانون آیین دادرسی مدنی به نظر میرسد اقدامی پسندیده باشد .به دیگر سخن ،قاضی در
جهت کشف حقیقت میتواند راسا یا به درخواست طرفین برای کشف حقیقت تالش کند .برای مثال دستور
کارشناسی یا تحقیق محلی و ...دهد .سوالی که در بند یاد شده به ذهن متبادر میشود این است که قضات
آیا میتوانند خارج از مواردی که صریحا قانون آیین دادرسی مدنی به آنها جواز کشف حقیقت داده است در
جهت کشف حقیقت بکوشند؟
به نظر میرسد ،اگر کلیت قانون آیین دادرسی مدنی آمره باشد ،تفسیر مضیق جایز است و این امر بال
وجه تلقی میشود ولیکن اگر فلسفه تصویب ماده  199قانون آیین دادرسی مدنی کشف حقیقت باشد،
بنابراین آزادی قضایی تا جایی که منجر به خروج از بی طرفی نشود به نظر میرسد ،پسندیده باشد .برای
مثال :احضار مطلعین (منظور غیر از شاهد و بینه شرعی است) توسط قضات ،علیرغم عدم استناد اصحاب
دعوا در جهت کشف حقیقت.
اما در مورد دو اصطالح مشابه در دادرسی الزم میشود که توضیحاتی داده شود .اول :ارشاد قضایی و
دوم :تلقین دلیل .ارشاد در پژوهش یادشده اقدامیاست که قاضی در جهت کشف واقعیت و انطباق بیشتر آن
با حقیقت تالش میکند .ارشاد توسط قضات نه تنها به تحصیل دلیل نمیانجامد بلکه به تلقین دلیل توسط
قاضی هم منجر نمیشود .همچنین شایان توجه است که با ارشاد قضایی نوبت به تحصیل دلیل توسط قاضی
برای کشف حقیقت به مراتب نمیرسد.
به دیگر سخن ،قاضی حقوق طرفین را به آنها راهنمایی میکند و راهنمایی قاضی جنبه مخیره دارد و
طرفین ملزم به اطاعت امر نمیباشند .برای مثال :قاضی میتواند بدون مخاطب قراردادن شخص معینی ،به
طرح دعوای طاری طرفین را رهنمون سازد در عین این که طرف مقابل اختیار دارد که این امر را انجام ندهد
ولیکن قاضی برای کشف حقیقت قضایی و انطباق آن با حقیقت عینی تالش وافری میکند.
در مقابل ،تلقین دلیل توسط قضات به دلیل این که باعث خروج قضات از بی طرفی میشود منع
میشود و با دو اصطالح پیشین بسیار متفاوت است .در تلقین دلیل توسط قضات که با القای دلیلی به
اصحاب دعوای مدنی همراه است سعی می شود که اختیار اصحاب دعوای مدنی در گزینش حقوق ایشان
زایل شود و دادرسی به انحراف متمایل شود .به نظر میرسد ،گفتار تلقینی و القایی قضات در تلقین دلیلی به
نفع طرفی علیه طرف دیگر دعوا ،باعث میشود که حقوق یک طرف زیر پا گذارده شود .برای مثال :گفتار
تلقینی قاضی باعث اقرار طرف به بر عهده دینی میشود یا انصراف خواهان به استرداد دعوا یا دادخواست که
باعث سلب اختیار طرف دعوا میشود .در بادی امر ممکن است پرسش شود که گفتار قضات چگونه در حین
دادرسی قابل کنترل است؟ به نظر میرسد ،عالوه بر تنظیم صورت جلسات دقیق در دادرسی توسط افرادی
غیر از قضات ،ضبط صدا و یا دوربینها ی مجهز در دادرسی و محاکمات این امر را به روشنی نشان خواهد
داد.
1. How Judges Think: Strengthening Defence Approaches to Joint Criminal Enterprise and
Closing Arguments ، Alexander Zahar Griffith Law School, Australia , Paper presented at the
annual conference of the Defence Bar of the Court of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 12
December 2009 ، page 2

تفکیک اصطالحات مشابه خالقیت قضایی و ارشاد قضایی از509 / ...

اگر طریق آزادی قضایی در پرتوی ماده  199قانون آیین دادرسی مدنی ،به بهانه احتمال خطای قضایی
ممنوع شود ،به نظر میرسد ،مبنای موجهی نداشته باشد .میتوان بر این اعتقاد بود که با دانستن مبنا و
فلسفه تحصیل دلیل و فلسفه منع تلقین دلیل (= سلب قصد و ارادهی طرفین دعوا و نتیجتا خروج از بی
طرفی) ،راه جواز و توسعه ماده  199ق .آ .د .م .با اقداماتی همچون ارشاد توسط قاضی فراهم میشود .در
نهایت ،به نظر می رسد که ترس از عدم اجرای رعایت اصول راهبردی توسط دادرس ،نباید ما را به این سمت
رهنمون سازد که فلسفه اصطالحات حقوقی در آمیخته شود.
به نظر میرسد که نشر انشای رای دادرس در فضای اجتماع ،با عکس العمل دوگروه مواجه است.1 .
اصحاب دعوای حقوقی  .2ثالث .اگر دادرس از آزادی خود پسندیده استفاده کند ،نظر اصحاب دعوا نسبت به
انشای رای دادرس ،با اقناع بیشتری مواجه میشود .حتی محکوم علیه با عملکرد پسندیده دادرس در پرتوی
ارشاد دادرس و کشف حقیقت بیشتر دادرس ،در پرتوی ادله استنادی طرفین و حاکمیت اصحاب دعوای
مدنی اگر چه ممکن است تمکین از اجرای رای نکند ،ولی از درون متوجه میشود که حامیهر دستگاه
قضایی ،عملکردی فعال ،زیرکانه و خالق میباشد .در مقابل ،خواهان یا خواندگان دعوا به قدرت قضایی هر
چه بیشتر دستگاه قضایی پی می برند و از اطاله دادرسی برای تضییع حقوق طرف و تاخیر اجرای حکم ،بهره
نمیگیرند .از طرفی ،جامعه نسبت به انشای رایی مستدل که بر دو ستون کشف حقیقت و ارشاد دادرس
بنیانگذاری شده است ،رویکرد بهتری نشان میدهند .اصحاب دعوا در جامعهای زندگی میکنند که با هم
تعامل دارند .اگر منظر آنها نسبت به انشای رای دادرس و فعالیت دادرس حین دادرسی ،زیرکانهتر ،فعالتر
و محسوس تر با نیازهای اجتماعی و پیشرفت جوامع نشان داده شود و با هر تاخیر و هر سود جویی خوانده
دعوا یا بالعکس خواهان دعوا گزینش روشها ی تحقیقی را بنا بر اوضاع و احوال برای کشف حقیقت خود به
دست بگیرد یا به نوعی ابتکار به خرج دهد و در پناه رعایت اصول راهبردی ،اصول اسناد و ادله اصحاب دعوا،
به تحقیق بیشتری دست زند ،مطمئنا انشای رای در آینده توسط دادگاههای عالی کمتر دستخوش تغییر،
اصالح و نقض میشود و در نهایت ،کمتر از طرق فوق العاده و عادی توسط اصحاب دعوا و ثالث استفاده
میشود و انشای رای ،عینیتر و محسوستر میشود و راه اطاله دادرسی به مراتب ،مسدود میشود.
با توجه به حکم ارشادی و این که ماهیت این حکم به انگیزۀ ارشاد و هدایت فرد به مصلحت موجود در
موضوع امر شده به آن یا تباهی موجود در موضوع نهی شده از سوى شارع مقدس میباشد ،بایستی گفته
شود که به نظر میرسد ،ارشاد از ناحیه دادرس برای طرفین دعوا نیز به منزله حکم ارشادی قلمداد میشود.
چرا که دادرس با ورود در ماهیت دعوا و تالش برای کشف حقیقت ،بدون این که موضوع یا حقی را به فرد
القا کند و باعث تزلزل در تصمیمگیری فرد شود ،ممکن است حقوق یا تکالیفی را به طرفین دعوا گوشزد
کند .چه بسا ،دادرس با رهبری خویش در دعوا بدون این که از بیطرفی خارج شده باشد ،اقناع خویش را
محترم میشمرد و در جهت آن تالش میکند .برای مثال :با وجود عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی ،با
مطالعه دقیق قرارداد و شروط ضمیمه شده به آن ،به شرط داوری استناد کند و با عدم استماع دعوا ،خواهان
دعوا را در متن رای به طرح دعوا خود به داوری رهنمون و ارشاد کند .چرا باید دادرس ،به انتظار خوانده در
احکام غیابی ،بنشیند و راه اطاله دادرسی را هموار کند؟ دادرس میتواند در نهایت بیطرفی با کنکاش
قضایی برای انشای رایی مستند ،مستدل و نهایتا محسوس و عینی ،تالش کند .آیا این عملکرد پسندیده و
مطلوب قلمداد نمیشود؟
میتوان بر این عقیده بود که امر و نهی دادرس جنبه ارشادی داشته است و در جهت مصلحت ذینفع
صورت گرفته میشود .البته ارشاد دادرس (همچون حکم ارشادی توسط شارع مقدس) ،جنبه مولوی ندارد و
فرد ملزم به تبعیت از آن نیست .در همین جا ،تلقین توسط دادرس با ارشاد توسط وی جدا میشود ،چرا که
دادرس بدون القای کلمهای و بدون این که قصد اصحاب دعوا را خدشهدار کند ،با کشف حقیقت در جهت
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اقناع وجدان خویش ،اصحاب دعوا را ارشاد میکند .البته دیده شده است که بعضی ،ارشاد به ابراز دلیل،
1
توسط دادرس را تحصیل دلیل نمیدانند و «یادآوری تکلیف» قلمداد میکنند.
در نهایت ،بهنظر میرسد ،مرز تلقین و ارشاد به عملکرد دادرس مرتبط میباشد .تلقین دادرس باعث
سلب اختیار در انتخاب طرق دفاعی از سوی اصحاب دعوا میشود و دادرسی یکطرفه ،هدایت میشود .ولی،
ارشاد بدون سلب اختیار و قصد از سوی دادرس ،باعث میشود که طرق دفاعی به طرفین گوشزد شود ،ولی،
آزادی ایشان سلب نمیشود .برای مثال :دادرس در صورت شک به جعلی بودن اسناد ،میتواند طرفین را در
صورت ادعای حقی ،به اظهار انکار ،تردید یا ادعای جعل راهنمایی کند و با دقت نظری بیشتر به انشا رای
مبادرت کند.
مبحث سوم :تحصیل دلیل و تلقین دلیل و تفکیک از خالقیت و ارشاد قضایی
با تمرکز در واژههای از پیش توضیح داده شده ،متوجه میشود که عملکرد قضات در نحوه مدیریت
دادرسی در محاکمات ممکن است به طرق مختلفی باشد .به دیگر سخن ،نحوه اداره دادرسی مدیر دعوا
جدای از اصحاب دعوای مدنی در کشف حقیقت و جلوگیری از اطاله دادرسی و صدور آرای متعارض بسیار
موثر است .بنابراین ،مانورها ی قضات بر حسب اوضاع و احوال دعاوی در محاکمات میتواند متفاوت باشد .در
پژوهش یادشده توضیح اجمالی از دو نحوه عملکرد قاضی که میتواند در چگونگی اداره دادرسی و محاکمات
موثر باشد ،سخن به میان آورده شده است .به نظر میرسد ،خالقیت قضات با تمرکز بر واقعیات برای کشف
حقیقت قضایی و ارشاد از سوی ایشان قبل از شروع رسیدگی و حین رسیدگی بدون خطاب قراردادن
اصحاب دعوای مدنی در نحوه اداره دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی و صدور آرای متعارض بسیار
کارساز است .البته ،دو عملکرد یادشده در مدیریت اقتصادی و ارزیابی قضات در قوه قضاییه میتواند
پسندیده و مورد استفاده قرار گیرد .در البه الی توضیحات یادشده زمزمه دو واژه مشابه حقوقی ذهن را
درگیر خود میکند .در پژوهش یادشده ضمن تفکیک دو واژه تحصیل دلیل توسط قضات و تلقین دلیل ،به
شمارش تفاوتهای آنها با دو واژه اخیر ارشاد قضایی و خالقیت قضایی همت گمارده میشود.
گفتار اول :تفکیک تحصیل دلیل از تلقین دلیل
هدف از تلقین دلیل ،سلب قصد و اختیار در قوه تصمیمگیری در انتخاب حقوق دفاعی اصحاب دعوای
مدنی میباشد .به دیگر سخن ،با تلقین دلیل از سوی دادرس ،اصحاب دعوای مدنی به روش دفاعی رجوع
میکنند که در انتخاب آن قوه تصمیمگیری ایشان دخالتی نداشته است.
تلقین دلیل منشعب از دو کلمه تلقین و دلیل میباشد .تلقین در لغت به معنای فهماندن ،یاد دادن
کالمی به کسی ،کسی را وادار به گفتن کالمیکردن1،در دهان نهاندن ،فرا زبان دادن2و زبانی مطلبی را به
کسی تعلیم دادن3میباشد .دلیل نیز در لغت به معنی راه ،طریق و آنچه برای ثابت کردن امری آورده می-
شود4،راهنما ،رهبر5،رهنمون ،حجت ،برهان و مرشد میباشد و دلیل در اصطالح عرفی چیزی که امری را
ثابت نماید6.در اینکه مفهوم و ماهیت تلقین دلیل چیست که دادرس از این عملکرد (تلقین دلیل) ممنوع
است؛ قانون جدید 7و قدیم8آیین دادرسی مدنی سکوت اختیار نموده است.

 .1مهاجری ،علی ،مبسوط در آیین دادرسی مدنی ،جلد دوم ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات فکرسازان ،1389 ،ص .272
 .1عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،چاپ اول ،انتشارات رشد ،1389 ،ص .362
 .2پوراستاد ،مجید ،نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای
حقوقی شهر دانش ،1391 ،ص .65
 .3عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،چاپ اول ،انتشارات رشد ،1389 ،ص .362
 .4معین ،محمد فرهنگ معین ،یک جلدی ،چاپ اول ،تهران ،نشر ندا و دیدگاه ،ص .480
 .5کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،ج  ،1چاپ ششم ،انتشارات میزان ،1388 ،ص .20
 .6مهاجری ،علی ،مبسوط در آیین دادرسی مدنی ،جلد دوم ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات فکرسازان ،1389 ،ص .260
 .7مصوب 1379
 .8مصوب 1318
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فقه ،صراحتا به «منع تلقین دلیل» مبادرت کرده است و تلقین دلیل را خالف عدالت میپندارد ،ولی به
جای موسع نمودن ماهیت و مفهوم تلقین دلیل ،به برشماری مصادیق آن توسط قاضی همت میگمارد .برای
مثال اشاره میکند« :همان طور که قاضى نباید تلقین حجّت به احد الخصمین کند و این خالف عدالت است
و ال یجوز اوّلًا :در باب تلقین خصمین دلیل خاصّى (آیه و روایت) جز مسئلة عدالت نداریم و گفته شده است
که قاضى باید به هر دو به چشم مساوى نگاه کند» 9.دکترین حقوقی همچون قانون آیین دادرسی مدنی و
فقه ،در مورد مفهوم و ماهیت منع تلقین دلیل توسط دادرس ،به ریشهیابی این ممنوعیت اقدام نکردهاند و
صرفا با بی تفاوتی بین تلقین دلیل با مفاهیم مشابه (همچون تحصیل دلیل) ،به منع هر دو مبادرت
میکنند1.حتی بعضی با استفاده از قیاس اولویت نظر دادهاند که چون تلقین دلیل از سوی دادرس ممنوع
است پس به طریق اولی تحصیل دلیل مجاز نمی باشد و تفاوتی بین دعاوی حقوقی و جزایی وجود ندارد.
(سنگلجی ،مرحوم شیخ محمد ،آیین دادرسی مدنی در اسالم ،چاپ اول ،قزوین ،نشر طه ،1369 ،ص )64
حتی بعضی در مقاالت خویش ،مبنای تلقین دلیل و تحصیل دلیل را یکی پنداشتهاند .نتیجه این دیدگاه
این خواهد شد که مالک ممنوعیت یکسان نگریسته میشود .ایشان گفتهاند :از تحصیل دلیل در فقه ،بیشتر
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با تعبیر «اصل منع تلقین دلیل» و در حقوق با تعبیر «اصل منع تحصیل دلیل» یاد میشود.
بعضی واقعیت ماده  199ق .ج .آ د .م .را این میدانند که مقتضای اقناع وجدانی دادرس که مالک صدور
رای توسط وی میباشد ،وجود امکان به عمل آوردن کلیه تحقیقات توسط وی است و با توجه به سنگینی
مسئولیت اخروی قاضی در قبال تصمیمگیریهای خود در دعاوی ،باید به وی امکان داد که هر اقدامی را
که برای رسیدن به اقناع وجدانی الزم میداند انجام دهد .در مذاکرات انجام شده در هنگام بررسی این ماده
نیز موافقان آن چنین استدالل کردهاند که قاعده منع تحصیل دلیل وجاهت شرعی نداشته و باعث میشود
که قاضی دین و دنیای خویش را فدای پایبندی به قاعدهای کند که حجیت شرعی ندارد و از نظامهای
حقوقی بیگانه اقتباس شده است 3.قاعده «منع تحصیل دلیل» در ماده  358ق .ق .آ .د .م .مصوب 1318
اینگونه تعریف شده است« :هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوای مدنی تحصیل دلیل نماید ،بلکه فقط به
دالیلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کردهاند رسیدگی میکند» .در تفسیر این ماده اظهار نظر شده است
که قاعده «منع تحصیل دلیل» نباید طوری تفسیر شود که مانع تحقیقات ،رسیدگی دادگاه و به عبارت دیگر
مانع کشف حقیقت شود1.به نظر میرسد که دکترین ،حتی با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب
 ،1318بین کشف حقیقت و قلمروی ماده  358ق .ق .آ د .م .تفاوت قایل بودهاند .ممنوعیت دادگاه از
تحصیل دلیل به معنای انفعال دادگاه میباشد .انفعال دادگاه بدان معنی است که هرگونه اقدام و ابتکاری از
دادگاه سلب میشود ،مگر آن که اقدام دادگاه جهت مستند رسیدگی قرار دادن یک دلیل ،حسب اراده و
درخواست اصحاب دعوا و یا به تجویز قانون باشد .اطالق «تحصیل دلیل» شمول بر کلیه دالیل دارد :اعم از
اینکه دلیل عادی باشد یا تحقیقی .ماده  57قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب  211316مقرر میداشت
که« :محکمه صلح خودش در صدد تحصیل دلیل بر نمیآید.3«..

 .9مکارم شیرازى ،ناصر ،محقق /مصحح :ابو القاسم علیاننژادى ،استفتاءات جدید (مکارم) ،ج  ،3چاپ دوم ،انتشارات مدرسه امام
على بن ابى طالب علیه السالم ،1427 ،ص .72
 .1شمس ،عبداهلل،آیین دادرسی مدنی دورهی پیشرفته ،ج  ،3انتشارات دراک ،ص ( )121کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،ج ،1
چاپ ششم ،انتشارات میزان ،1388 ،ص .20
 .2فرح زادی ،علی اکبر ،معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسالمی ،شماره  19و  ،20مجله دیدگاههای حقوقی ،فصلنامه
دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری ،1379 ،ص .65
 .3رزاقی ،کیانوش استانداردهای دادرسی در اسناد بینالمللی و نظام قضایی ایران ،نشریه حقوقی کانون.112 ،1389 ،
 .1متین دفتری ،احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،ج  ،2چاپ سوم ،انتشارات مجد ،1388 ،ص .348
 .2اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال  1316با نام «اصول محاکمات حقوقی» به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 .3پوراستاد ،مجید ،نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ،چاپ اول ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای
حقوقی شهر دانش ،1391 ،ص  60و .61
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در نهایت به نظر میرسد که تحصیل دلیل با ندای کشف حقیقت از البهالی واقعیات قضایی ،بسیار
مطلوب و عملکرد قاضی را فعاالنه و پویا نشان میدهد و رای منشعب شده از این عملکرد متعاقبا با کیفیت
بهتر و کمتر دستخوش تغییر خواهد شد ولیکن تلقین دلیل توسط قضات عملکردی است که وی را از بی
طرفی خارج میکند و باعث تخلف قضایی ایشان میشود و بسیار ناپسند تلقی میشود چرا که با سلب اختیار
و اراده از اصحاب دعوای مدنی نه تنها در جهت کشف حقیقت تالشی نشده است بلکه دادرسی یکطرفه
هدایت می شود و آرای قضایی را در آینده دستخوش تغییرات میکند و امنیت قضایی را دچار دگرگونی و
ریسک خواهد کرد.
گفتار دوم :تفکیک تحصیل دلیل از اعمال خالقیت قضایی و ارشاد قضایی
وفق مقررات ماده  8ق .ا .پ .ق .د .مصوب  1356 / 03 / 25به دادگاههاى حقوقى اجازه داده شده است
که هرگونه تحقیق یا اقدامى که براى کشف حقیقت الزم باشد انجام دهد .دایره عملکرد دادرس در اقدام
معاینه محل 1در ماده  236ق .ق .آ  .د .م  .اینگونه آمده است که« :دادگاه میتواند به نظر خود یا به
درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را بدهد .«..ضرورت همین موضوع و نقش مشاهده مکان
در دستیابی دادگاه به کشف حقیقت به ویژه در دعاوی اموال غیرمنقول آنچنان است که قانونگذار برخالف
رویه معمول که رسیدگی به دالیل را منوط به درخواست و اراده اصحاب دعوا کرده است ،قرار معاینه محل
نه تنها حسب درخواست یکی از طرفین بلکه به تشخیص خود دادگاه «راسا» نیز صادر میشود .در تحقیق از
شهود باید توجه کنیم که «احضار شهود» و همچنین استماع شهادت شهود ،متفاوت از «تحقیق از شهود»
میباشد .استماع شهادت اقدامی الزامیاست که منوط به درخواست و اراده طرفین یا یکی از آنها میباشد و
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دادگاه حق ندارد راسا بدون درخواست اصحاب دعوا مبادرت به احضار شهود کند (ماده  407ق .ق .آ .د .م).
بدیهی است در صورتی که دادگاه بدون درخواست یکی از طرفین مبادرت به احضار شهود جهت استماع
گواهی آنان کند ،همان طور که پیش از این اشاره شد ،مفهومش آن است که اراده اصحاب دعوا را نادیده
گرفته و اقدام به تحصیل دلیل شهادت نموده است و در نتیجه دادرس به اصل حاکمیت اصحاب دعوای
مدنی بی اعتنا بوده است نه آن که از بی طرفی خارج شده باشد .بر عکس پس از ادای گواهی و استماع
شهادت شهود ،تحقیق از شهود برای دادگاه اختیاری است (ماده  417ق .ق .آ .د .م ).و در صورت لزوم
مبادرت به آن میکند ...».دادرس نیز میتواند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی الزم بداند
از گواه نماید» (ماده  421ق .ق .آ د .م 1).مسجلین سند ،از گواهان محدودتر است و فقط به گواهانی اطالق
میگردد که ذیل سند را تسجیل نمودهاند (همان ،ص  .)80طبق بند  2ماده  393ق .ق .آ .د .م ».تحقیق از
گواه و مطلعین که از اطالعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد» مجاز دانسته شده
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است و بعضی تحقیق از مسجلین سند را فقط رسیدگی به دلیل میدانند نه تحصیل دلیل.
در مورد مالحظه پرونده مربوط به دادرسی ،گاهی اتفاق میافتد دعوای جاری با پرونده دیگری که
مطروحه یا حتی مختومه است ،دارای پیوند موثری باشد .در واقع اطالعات و محتویات پروندههای مطروحه
 .1معاینه محل مانند کارشناسی از ادله ای است که منحصرا در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان دارد و کتاب سوم قانون مدنی وارد
آن نشده است  ... .معاینه محل طریقهای است که ،موجبات علم قاضی را به وسیلهی تحصیل معرفت شخصی در امور مختلف فیه
فراهم میآورد .معاینه محل  ،عبارت است از حاضر شدن دادرس یا مامور دادگاه در محل وقوع اعیان و اراضی مورد اختالف و لذا این
طریقه اثبات دعوا در دعاوی مربوط به حقوق غیرمنقول از قبیل دعوای حقوق ارتفاقی و امثال آن فرض دارد( .متین دفتری ،احمد،
آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،ج  ،2چاپ سوم ،انتشارات مجد ،1388 ،ص  – ) 455بازدید مراجع قضایی یا اداری از محل وقوع
جرم یا مورد دعوا و اختالف یا موضوع حق (معاینه محل در اجرای مقررات ثبتی هم پیش میآید و اختصاص به دعاوی مدنی و
کیفری ندارد)( .جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،چاپ بیست و سوم ،انتشارات گنج دانش ،1390 ،ص )670
 .2عبادی ،شیرین ،اصل بی طرفی قاضی در رسیدگی به امور حقوقی  ،...مجله حقوقی وزارت دادگستری ،1353 ،ص .90
 .1پوراستاد ،مجید ،نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای
حقوقی شهر دانش ،1391 ،ص  78و .79
 .2عبادی ،شیرین ،اصل بی طرفی قاضی در رسیدگی به امور حقوقی  ،...مجله حقوقی وزارت دادگستری ،1353 ،ص .91
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یا حتی مختومه در کشف حقیقت پرونده جاری موثر است .با این وجود ،این طریق تحقیقی جهت کشف
حقیقت فقط منحصر به پرونده مدنی یا کیفری نمیباشد ،بلکه پرونده غیرقضایی نیز میتواند مورد مطالبه و
مطالعه قرار گیرد .این طریق تحقیقی فقط به یک قسمت از پرونده که مورد استناد یکی از طرفین قرار
گرفته محدود نمیشود و دادگاه مقید نیست فقط به آن قسمت ترتیب اثر بدهد ،بلکه میتواند در جمیع
جهات پرونده را مطالعه و خالصهای از آن را در صورت مجلس بنویسد و بر طبق آن چه از تمام پرونده (نه
فقط قسمت مورد استناد) فهمیده است ،رای دهد .با مالحظه از قبیل و امثال اینها در قسمت آخر ماده
 358ق .ق .آ .د .م .متوجه می شویم که مواردی که در ماده یاد شده قید شده است ،از باب تمثیل بوده و
حصری نمیباشد ،مانند :کارشناسی ( ماده  444ق .ق .آ د .م ).و رسیدگی به اعتبار و صحت سند وقتی که
سندی مورد انکار و تردید و یا ادعای جعل قرار گیرد دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی کند و به
این منظور باید مبادرت به تحقیقاتی در این زمینه کند.
در کنار تحصیل دلیل قاضی محاکمات برای کشف حقیقت قضایی دو واژه خالقیت و ارشاد وفق
توضیحات پژوهش قابل تفکیک میباشد .خالقیت قضایی به قضات با ندای مدیریت دادرسی در جهت امنیت
قضا و قضازدایی از مجموعه قوانین یاری میگیرد تا با روشهای پیشنهادی خود در جهت کشف حقیقت
کوشا باشد.
میتوان برای اعمال خالقیت در پویایی دادرسی توسط قضات ،مصادیق نوینی را مطرح نمود .برای مثال
میتوان بر این اعتقاد بود که کارشناسی برای بهبود شهادت قضایی موثر است1.همچنین با اینکه علم قاضی
در امور مدنی دلیلیت2دارد؛ به نظر میرسد ،دادرس میتواند با ابتکار خویش بنا بر اوضاع و احوال پرونده،
راههایی را برای صحت ادله و نهایتا رسیدن به حقیقت قضایی،گزینش نماید و در کشف حقیقت و تحصیل
قراین و امارات ،دفاعی را که مورد غفلت اصحاب دعوا قرار گرفته ،با خالقیت خویش بنا بر اوضاع و احوال
پرونده یادآوری کند1.به نظر میرسد قضات میتوانند ،راههای استماع شهادت را گزینش کنند و برای
جستجوی حقیقت ،بنا بر اوضاع و احوال پروندهی مدنی ،گاه منفردا و گاه اجتماعا به سوال و جواب2شهود
دست زنند .همچنین دادرس میتواند ،احضار شهود را ،در روزهای متفاوت و کرارا صورت جلسه کند تا
حقیقت ،در فضای محیطی متفاوت به دور از تبانی ،برای وی حادث گردد .همچنین ،ایشان میتوانند ،با
ترفندهایی بنا بر اوضاع احوال دعاوی ،اصحاب دعوا را احضار نمایند و گاه خالقانه در دعاوی کیفری ،در
احضاریه یا اخطاریه  ،علت حضور را سکوت نمایند تا با سوال و جواب طرفین دعوا ،به حقیقت نایل گردند.
 . 1در حقوق آمریکا و انگلیس اصل کارشناسی مقبول و توسعه یافته است .البته در عمل رویه قضایی دادگاههای آمریکایی ،نسبت به
مقبولیت کارشناس سختگیرانهتر از دادگاهای انگلیسی عمل میکنند .در مقابل نظام حقوقی کره که مبتنی بر حقوق نوشته میباشد،
فرهنگ مشارکت پذیری و همکاری در دعوا و دادرسی را میپذیرد .حقوقدانان در این نظام ،بیشتر طرفدار مصالحه و میانجیگری
هستند تا اینکه حتما بخواهند دعوا را از طریق برد و باخت یا تقسیم افراد به سیاه و سفید حل و فصل کنند .وجه بارز نظام حقوق
کره ،همانطور که از مواد  103و  111قانون اساسی آن نیز بر می آید ،این است که قضات تنها کسانی هستند که شان یافتن حقیقت
و اداره جلسه دادگاه را دارند( .بزرگمهر ،امیرعباس ،روانشناسی شهادت قضایی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سهامی انتشار،1390 ،
ص  252و )253
 .2در امور مدنی علم قاضی ،در مرحله بررسی دلیلت دلیل به کار می آید ولی پس از اثبات دلیلیت ،دیگر مجالی برای عدم تمسک به
دالیل باقی نمی ماند .ولی در امور کیفری علم قاضی خود مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق به شمار
میرود( .دیانی ،عبدالرسول ،ادله اثبات دعوا ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات میزان ،1389 ،ص )262
 . 1البته ،بعضی از صاحبنظران صرفا ارشاد برای ابراز دلیل را تحصیل دلیل نمیدانند( .مهاجری ،علی ،مبسوط در آیین دادرسی
مدنی ،جلد دوم ،چاپ دوم ،انتشارات فکرسازان ، 1389 ،ص  – )272حتی در دایرهی حکومت قاعدهی منع تحصیل دلیل در مادهی
 358قانون قد یم آیین دادرسی مدنی ،تحقیق غیر از تحصیل دلیل قلمداد میگردد( .متین دفتری ،احمد ،آیین دادرسی مدنی
وبازرگانی ،ج  ،2چاپ سوم ،انتشارات مجد ،1388 ،ص )350
 . 2استنطاق یا بازجویی کیفری تدبیری رایج و شناخته شده و موثر در کشف حقیقت و اجرای عدالت کیفری میباشد .با این وجود،
استجواب یا بازجویی مدنی از جایگاه مستحکم مشابهای برخوردار نبوده است .هر چند به تدریج به لحاظ تحوالت اجتماعی و
ناکارآمدی صرف استناد به دالیل عادی در کشف حقیقت به برخی تدابیر تحقیقی (نظیر معاینه محل ،تحقیق محلی و کارشناسی در
نظام دادرسی مدنی اقبال شد( .کریمی ،عباس و مجید پوراستاد ،مقاله استجواب در دعاوی مدنی ،مجله دانشکده حقوق و علوم
سیاسی ،شماره  ،1385 ،74ص )298

 / 514فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،دوره  ،11ویژهنامه پیشگیری از جرم و حقوق ،زمستان 1396

چرا نتوان با کارکردهای مفید دروغسنج ،در ارزشگذاری شهادت و تحقیق محلی ،از کارشناسان روانشناس
در دادگاه بهره جست؟ میتوان بر این اعتقاد بود که گاه دادرس میتواند خالقانه ،به لوایح خارج از جلسه
اول ترتیب اثر دهد و برای وصول حقیقت ،تالش نماید .به نظر میرسد ،ندای وجدان پاک دادرس ،با شک
درحسن نیت طرفین دعوا ،می تواند خالقانه کشف حقیقت نماید و متعاقبا از اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض
ثالث جلوگیری کند .برای مثال در دعاوی صلح و سازش برای جلوگیری از تبانی افراد برای بردن مال غیر،
دادرس میتواند خالقانه ،در جهت کشف حقیقت به هر توافق طرفین در هر زمینهای بسنده ننماید.
در مقابل ،دادرس حقوقی با ارشاد طرفین دعوای مدنی نه تنها به اقناع خویش در جهت کشف حقیقت
احترام میگذارد و با نقش فعاالنه ،در جهت جستجوی حقیقت به راهنمایی طرفین گرایش مییابد .طرفین
دعوای حقوقی مکلف نیستند که به گوشزدها و ارشادهای دادرس حقوقی در جهت رسیدن به حقیقت ،عمل
کنند .بنابراین ،به نظر میرسد با تفسیر یاد شده ،ارشاد توسط قضات برای دادرسی و مدیریت بهتر قضایی
میباشد و تضمین اخالق قضایی میباشد .برای مثال :ممکن است راه ادعای جعل را بدون خطاب قرار دادن
اصحاب دعوای مدنی ،نشان دهد و یا گاه به طرفین دعوای مدنی یادآوری کند که وقتی خط یا امضا منتسب
به پدر شما نیست می توانید اظهار تردید کنید و یا هزاران طرق دفاعی که در کشف حقیقت موثر است و از
طرفین دعوای حقوقی مغفول مانده است .به دیگر سخن ،قاضی بدون مخاطب قراردادن شخصی در دادرسی
راه طرق دفاعی را راهنمایی و ارشاد میکند.
در نهایت ،دادرس هیچ گاه به اصحاب دعوای حقوقی چیزی را تلقین و اجبار به استفاده نمیکند ،بلکه
صرفا تالش خود را برای رسیدن به حقیقت میکند .البته عدم استفاده از راههای دفاعی توسط اصحاب
دعوای مدنی « قاعده اقدام » تفسیر میشود .شایان توجه است که دایره ارشاد توسط دادرس هیچ گاه
نبایستی اصول راهبردی دادرسی همچون :بیطرفی دادرس ،اصل تناظر ،مستدل و مستند بودن آرا و منع
تلقین دلیل توسط دادرس را خدشه دار کند.
نتیجهگیری
 .1در پژوهش یادشده سعی براین مهم شده است که مدیریت دادرسی پویاتر و فعالتر شود و برای این
امر خطیر عملکردها ی قاضی را در جهت آزادی قضایی برای کشف حقیقت از یکدیگر تفکیک و آثار هر یک
شمارش میشود و متعاقبا فواید یا مضرات استفاده قضات از عملکردهای یادشده تفسیر میشود.
 .2یکی از عرصههای بروز خالقیت بحث تفسیر است .خالقیت به طور غیر مستقیم و اجمالی در حقوق
ماهوی و مرحله ثبوت ایفای نقش مینماید .آموزش به تبحر و استفاده از خالقیت در وصول به حقیقت
قضایی (در مرحله اثبات) ،البته در پرتو ادله ابرازی طرفین دعوای حقوقی ،راهکردهای نوینی را در جلوگیری
از اطاله دادرسی و متعاقبا جلوگیری از نقص تحقیقات برای قضات ،فراهم میکند .میتوان بر این اعتقاد بود
که توسعه اعمال خالقیت قضایی دادرس در دعاوی حقوقی و جزایی برای رسیدن به واقعیات و حقیقت،
مصلحتی سودمند تلقی میگردد و با این وجود ،انشای آرا محسوستر و عینیتر خواهد گردید.
 .3به نظر میرسد ،با تفسیر نوین از قوانین شکلی و اصطالحات فقهی برای وصول به حقیقت قضایی،
اعمال خالقیت دادرس برای وصول به واقعیات و حقیقت پروندهها ،جز نیکویی و مصلحت چیز دیگری را به
ارمغان نمیآورد.
 .4ارشاد در لغت به معنای راه نمودن ،راه راست نمودن ،راه به حق نمودن ،به حق و درستی رهنمون
کردن ،راهنمایی و هدایت میباشد .میتوان بر این عقیده بود که امر و نهی دادرس بدون این که شخصی را
مستقیما خطاب قرار دهد ،جنبه ارشادی داشته است و در جهت مصلحت ذینفع صورت پذیرفته شده است.
 .5مرز حضور فعال دادرس از یک طرف با منع تلقین دلیل دادرس و از طرف دیگر گرایش به ارشاد
دادرس ،بیشتر محسوس میشود .همچنین ،امنیت اجتماعی و فضای اعتماد افراد به دادگستری ،با انشای
رایی مستدل ،مستند ،محسوس وعینی از سوی دادرسان جزایی و حقوقی ،فراهم شده است.
 .6فعال بودن قضات در دادرسی ،پویایی رویه قضایی و امنیت اقتصادی میباشد .افراد مجبور نیستند با
پرداخت میلیونها ریال هزینه دادرسی به طرق فوق العاده و عادی رجوع نمایند و یا سیستم قضایی را به

تفکیک اصطالحات مشابه خالقیت قضایی و ارشاد قضایی از515 / ...

پراکندگی و افزایش پرونده ها دچار نمایند و از کیفیت دادرسی بکاهند .به دیگر سخن ،مدیریت بهتر قضایی
و قضازدایی در پناه فعالیت دادرس محقق میشود.
 .7در کنار تحصیل دلیل قاضی محاکمات برای کشف حقیقت قضایی دو واژه خالقیت و ارشاد وفق
توضیحات پژوهش قابل تفکیک میباشد .خالقیت قضایی به قضات با ندای مدیریت دادرسی در جهت امنیت
قضا و قضازدایی از مجموعه قوانین یاری میگیرد تا با روشهای پیشنهادی خود در جهت کشف حقیقت
کوشا باشد .در مقابل ،دادرس حقوقی با ارشاد طرفین دعوای مدنی نه تنها به اقناع خویش در جهت کشف
حقیقت احترام میگذارد و با نقش فعاالنه ،در جهت جستجوی حقیقت به راهنمایی طرفین گرایش مییابد.
طرفین دعوای حقوقی مکلف نیستند که به گوشزدها و ارشادهای دادرس حقوقی در جهت رسیدن به
حقیقت ،عمل کنند .بنابراین ،به نظر میرسد با تفسیر یاد شده ،ارشاد توسط قضات برای دادرسی و مدیریت
بهتر قضایی میباشد و تضمین اخالق قضایی میباشد.
منابع و ماخذ
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مصحح :آقا مجتبى عراقى -علىپناه اشتهاردى -آقا حسین یزدى اصفهانى ،چاپ اول ،قم ،انتشارات دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .2امامى ،سید حسن (بی تا) :حقوق مدنى ،ج  3تهران انتشارات اسالمیة.
 .3انصاری ،باقر (بهار و تابستان  :)1385ابهام حقوقی و تاثیر آن بر تصمیمگیری قضایی ،شماره ،43
مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی
 .4بزرگمهر ،امیرعباس ( :)1390روانشناسی شهادت قضایی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سهامی انتشار.
 .5پوراستاد ،مجید (پاییز  :)1387مقاله اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ،دوره  ،38شماره ،3
فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 .6پوراستاد ،مجید (زمستان  :)1389مقاله پیدایش و چالش منع تحصیل دلیل ،ش  ،4فصلنامه حقوق
دانشگاه تهران.
 .7پوراستاد ،مجید ( :)1391نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ،چاپ اول ،تهران،
انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
 .8تدین ،عباس ( :)1388تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات میزان.
 .9جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( :)1390ترمینولوژی حقوق ،چاپ بیست و سوم ،تهران ،انتشارات
گنج دانش.
 .10جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى ،سید محمودهاشمى 1426( ،ه ق) :فرهنگ فقه مطابق
مذهب اهل بیت علیهم السالم ،ج  ،1چاپ اول ،قم ،مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت
علیهم السالم.
 .11جمعى از مؤلفان (بی تا) :مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج ،39-40چاپ اول ،قم،
مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.
 .12جمعى از مؤلفان (بی تا) :مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج  ،8چاپ اول ،قم ،مؤسسه
دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.
 .13جمعى از مؤلفان (بی تا) :مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج ،41چاپ اول ،قم،
انتشارات مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم مالحظات :صاحب امتیاز و
مدیر مسئول :سید محمودهاشمى -سردبیر :عبد الرضا ایزدپناه.
 .14جمعى از مؤلفان (بی تا) :مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،ج ،54چاپ اول ،قم ،مؤسسه
دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.
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 .16خدابخشی ،عبداهلل ( :)1390مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تاثیر آن در رویه قضایی ،جلد اول،
چاپ اول ،تهران ،انتشارات شرکت سهامیانتشار.
 .17دیانی ،عبدالرسول ( :)1389ادله اثبات دعوا ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات میزان.
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نشریه حقوقی کانون.
 .19سنگلجی ،مرحوم شیخ محمد ( :)1369آیین دادرسی مدنی در اسالم ،چاپ اول ،قزوین ،نشر طه.
 .20شاهرودى ،محمد ابراهیم جناتى (بی تا ) :منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمى ،در یک جلد ،بی
جا.
 .21شمس ،عبداهلل ( :)1387آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته ،ج  ،2انتشارات دراک ،تهران.
 .22شمس ،عبداهلل ،اصل تناظر ،مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی ،شماره 36-35
 .23شمس ،عبداهلل ( :)1387آیین دادرسی مدنی دورهی پیشرفته ،ج  ،2تهران ،انتشارات دراک.
 .24شهید اول ،محمد بن مکى ،عاملى ( 1417ه ق) :الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه ،ج  ،2چاپ دوم،
قم ،انتشارات دفترانتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .25شیخ نیا ،امیر حسین ( :)1375ادله اثبات دعوا ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 .26طهماسبی فرد و محسنی (پاییز  :)1384مقاله اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا ،مجله
کانون وکالی دادگستری ،شماره پیاپی .190
 .27عاملى ،سید جواد بن محمد حسینى ( 1419ه ق  :محقق /مصحح :محمد باقر خالصى ،مفتاح
الکرامة فی شرح قواعد العالّمة (ط -الحدیثة) ،چاپ اول ،قم ،انتشارات دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .28عبادی ،شیرین (اردیبهشت ماه  :)1353اصل بی طرفی قاضی در رسیدگی به امور حقوقی ،...مجله
حقوقی وزارت دادگستری.
 .29عمید ،حسن ( :)1389فرهنگ فارسی عمید ،چاپ اول ،انتشارات رشد ،تهران.
 .30عمید زنجانى ،عباس على ( 1421ه ق) :فقه سیاسى (عمید) ،ج ،3چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات
امیر کبیر.
 .31فرح زادی ،علی اکبر (پاییز و زمستان  :)1379معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسالمی،
شماره  19و  ،20مجله دیدگاههای حقوقی ،فصلنامه دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری.
 .32فروغى ،محمّد على ( :)1317سیر حکمت در اروپا ،ج  ،3چاپ دوم ،تهران.
 .33فولکیه ،پل ( :)1347ترجمه دکتر یحیى مهدوى ،فلسفة عمومى یا مابعد الطبیعه ،تهران ،مؤسّسة
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .34کاتوزیان ،ناصر( :)1388اثبات و دلیل اثبات ،ج  ،1چاپ ششم  ،تهران ،انتشارات میزان.
 .35کاتوزیان ،ناصر ( :)1377فلسفة حقوق ،ج  ،1چاپ اوّل ،تهران شرکت سهامى انتشار.
 .36کاشانى ،فیض (بی تا) :محمد محسن ابن شاه مرتضى  -مترجم و شارح :تفرشى ،محمد ،سفینة
النجاۀ  -ترجمه (فیض) ،در یک جلد ،چاپ اول ،بی جا.
 .37کریمی ،عباس و مجید پوراستاد (زمستان  :)1385مقاله استجواب در دعاوی مدنی ،مجله دانشکده
حقوق و علوم سیاسی ،شماره .74
 .38متین دفتری ،احمد ( :)1388آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،ج  ،2چاپ سوم ،تهران ،انتشارات
مجد.
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 .39محسنی ،حسن و مجید غمامی (زمستان  :)1385اصول تضمینکننده عملکرد دموکراتیک در
دادرسی و اصول مربوط به ویژگیهای دادرسی مدنی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
شماره .74
 .40مدنی ،سید جالل الدین ،آیین دادرسی مدنی ،ج  ،1377 ،2تهران ،چاپ پایدار ،نشر پایدار.
 .41معین ،محمد ( :)1382فرهنگ معین ،یک جلدی ،چاپ اول ،تهران ،نشر ندا و دیدگاه.
 .42محقق داماد یزدى ،سید مصطفى ( 1406ه ق) :قواعد فقه (محقق داماد) ،ج ،3چاپ دوازدهم،
تهران ،مرکز نشر علوم اسالمى.
 .43مکارم شیرازى ،ناصر ( 1424ه .ق) :کتاب النکاح (مکارم) ،ج  ،2چاپ اول ،تهران ،انتشارات مدرسه
امام على بن ابى طالب علیه السالم.
 .44مکارم شیرازى ،ناصر ( 1427ه.ق) :محقق /مصحح :ابو القاسم علیاننژادى ،استفتاءات جدید
(مکارم) ،ج  ،3چاپ دوم ،بی جا ،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم.
 .45مکارم شیرازى ،ناصر ( 1427ه ق) :دائرۀ المعارف فقه مقارن ،در یک جلد ،انتشارات مدرسه امام
على بن ابى طالب علیه السالم ،چاپ اول ،قم.
 .46مهاجری ،علی ( :)1389مبسوط در آیین دادرسی مدنی ،جلد دوم ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات
فکرسازان.
 .47نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن 1404( ،ه ق) :محقق /مصحح :عباس قوچانى -على آخوندى،
جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج  ،40چاپ هفتم ،بیروت -لبنان ،انتشارات دار إحیاء التراث العربی.
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