صـادرکننـده مجـوز :دانشــگاه تــهران
صاحـب امتیــاز« :انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسالمی پـردیس فـارابی دانشـگاه تـهران»
زمینـه انتشـار :علمــی-سیاســی
مدیـر مسئـول :نیلوفر خبرگـی /سردبیر ،ویراستـار و طراح :عباسعـلی سیاسـرجهانتیغی
شمـاره هفتـم  /تاریخ انتشــار1399/08/22 :
قال علی علیه السالم :إذا أرادَ ّ
د َ
الل ُ بعَب ٍ
قين.
خيرا فَقَّهَ ُه في الد ِّ ِ
ين  ،و ألهَمَ ُه الي َ َ
امام على عليه السالم  :هرگاه خداوند خير بنده اى را بخواهد ،او را در دين فقيه گرداند و يقين در دلش افكند.

سر مقاله

مژگان زین الدینی میمند

پژوهش در زمینه ی فقه و حقوق ،امروزه به صورت جدی مورد توجه
مجامع علمی علوم انسانی قرار گرفته است و مضافاً ارتباط فقه و حقوق
با امور حکومتی و سیاسی غیرقابل اجتناب است و اکنون منود بسیار بارز
تری پیدا کرده است .این پیوستگی و ارتباط سواالت بسیاری در ذهن
دانشجویان این حوزه پدیدآورده که محرک قلم قدرمتند آنان شده است.
با توجه به حساسیت این مسائل و اثر گذاری مستقیم نتایج آنها در
جامعه ،تحقیق و پژوهش در این عرصه از اهمیت بسزایی برخوردار است
و چه بسیار موضوعاتی که نیازمند اهتامم ویژه از سوی پژوهشگران و
دانشجویان است.
لذا در ادامه سیر انتشار نرشیه استصحاب عالوه بر موضوعات گذشته در
صدد حرکت به سوی مباحث فقه سیاسی و فقه حکومتی هستیم.
به امید اینکه استمرار حرکت های علمی با نگاهی صحیح و منصفانه و
به دور از جانب داری برای یافنت حقایق در دریای وسیع فقه ادامه یابد
و این پژوهش ها فراهم کننده اسباب متسک به ریسامن الهی به همراه
بهرهگیری از معارف معصومین(ع) در جهت رسیدن به جامعه و متدن نوین
اسالمی باشد.
هفتمین شامره نرشیه استصحاب آخرین اثر در حوزه نرشیات دانشجویی
از سوی اعضای انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسالمی دوره 99-98
میباشد ،انشاءالله دانشجویان فقه و حقوق همواره در امور پژوهشی و
نرشیات پیش قدم باشند.
حدیث عاشقان پایان ندارد...

«فنستکفی بهذا واالسالم»
«فنستکفی

فهرست مطالب هفتمین شماره نشریه استصحاب:

-1ریاست جمهوری بانوان
عباسعلی سیارس جهانتیغی -صفحه 2

-2چهره ماندگار
علیرضا سلامنی -صفحه 3

-3رشاء و ارتشاء
مسعود قربانی کندرسی -صفحه 3

-4معرفی کتاب
سیده مهسا موسوی فرد -صفحه 4

-5بررسی آرا محاکم
ماهان سجود -صفحه 5

امکان سنجی ریاست جمهوری بانوان

عباسعلی سیاسر جهانتیغی

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگبان در یک نشست خربی باتوجه به نزدیکی انتخابات
انتخابات
چندی پیش دکرت عباسعلی
ریاست جمهوری  1400و تب و تاب گامنه زنی ها در مورد اسامی کاندیداها گفتند«:ممکن است در آینده
ریاست جمهوری بانوان را شاهد باشیم».

لــذا باتوجــه بــه ایــن بیــان ،نظــر مقــام معظــم رهــری در اینبــاره مشــخص میشــود ،ایشــان کلمه»رجــال» را
در قانــون اساســی بــه معنــای مــردان تفســیر کردهانــد.
امــا ایــن نظ ـرات پــرده از ابهــام ایــن کلمــه در روزگار امــروز برمنیدارنــد و ب ـرای یافــن پاســخ و مشــخص
شــدن حکــم ایــن موضــوع بایــد بــه رساغ فقــه امامیــه برویــم لــذا باتوجــه بــه دو ســوال زیــر بــه بررســی فقهــی
در ایــن زمینــه میپردازیــم:
* جایــگاه ریاســت جمهــوری در نظــام جمهــوری اســامی رصفـاً وکالــت از ســوی مــردم اســت و یــا جایگاهــی
والیــی بــر مــردم دارد؟
* آیا در رشیعت اسالم والیت زنان بر مردان نهی شده است؟

چهره های ماندگار

ســید محمــد فاطمــی قمــی فرزنــد میــرزا ســید محمــد حســین ،متولــد  1252هجــری شمســی در
شــهر مقــدس قــم اســت .دکــر فاطمــی یکــی از چهــره هــای مشــهور
معــارص ایــران در زمینــهی فقهــی و حقوقــی بــه شــار میرونــد.
ایشــان از قضــات عالیرتبــه دورانِ پــس از مرشوطیــت و پهلــوی اول
میباشــند .حجــت االســام فاطمــی قمــی در زمــره ی فقهــا و علــای

 -1جایگاه ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسالمی؛ وکالت یا والیت؟

ایــن نشســت خــری بازتــاب هــای فراوانــی داشــت کــه مهمرتیــن آن پیــرو جملــه مذکــور و امــکان رشعــی
و قانونــی ریاســت جمهــوری بانــوان بــود .در ایــن ســتون از نرشیــه اســتصحاب برآنیــم کــه ایــن موضــوع را
از منظــر اصــول قانــون اساســی ،مــروح مذاک ـرات تدویــن کننــدگان قانــون اساســی ،سیاســت هــای کلــی
انتخابات(ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهــری) و طــرح اصــاح قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری باتوجــه
بــه مبانــی فقــه اســامی بررســی کنیــم.
از آنجــا کــه رئیسجمهــور وظایــف ســنگینی را عهــدهدار اســت ،قانوناساســی ب ـرای کاندیداهــا رشایطــی را
در نظــر گرفتــه و مرجــع تشــخیص واجــد رشایـط بــودن یــا نبــودن آنهــا شــورای نگهبــان اســت .قانونگــذار در
اصــل یکصــد و پانــزده قانــون اساســی ایــن رشایــط را بیــان کــرده امــا پیــش رشط بررســی ایــن رشایــط را «رجــل
سیاســی و مذهبــی» بــودن دانســته اســت ،یعنــی شــورای نگهبــان بـرای احـراز رشایــط ابتــدا بایــد بــه بررســی
ایــن مــورد بپــردازد.
محــل بحــث مــا تفســیر کلمــه «رجــال» اســت کــه آیــا م ـراد قانــون گــذار از ایــن لفــظ مذکــر بــودن جنــس
رئیــس جمهــور بــوده و بــا وجــود ایــن لفــظ بانــوان را از تصــدی ایــن منصــب منــع منــوده و یــا رصفـاً بــه بیــان
جنــس انســان پرداختــه اســت؟
در ادوار مختلــف انتخابــات ریاســت جمهــوری بارهــا شــاهد کاندیــد شــدن بانوانــی همچــون اعظــم طالقانــی و
شــعله حــاج میرفتــاح بودیــم امــا هیــچ گاه ایــن افـراد توســط شــورای نگهبــان کــه خــود مفــر قانــون اساســی
میباشــد ،نبودهایــم .حــال ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه دلیــل رد صالحیــت ایــن اشــخاص رصف جنــس
مونــث بــودن آنــان اســت یــا خیــر؟ بــه بیــان دیگــر آیــا شــورای نگهیــان لفــظ «رجــال» را فقــط در معنــای
لفظــی آن یعنــی مــردان تفســیر کــرده اســت یــا خیــر؟
رهــر معظــم انقــاب در ســال  95در راســتای اجـرای بنــد یــک اصــل  ۱۱۰قانــون اساســی سیاســت هــای کلــی
«انتخابــات» را کــه پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تعییــن شــده اســت ،ابــاغ کردنــد و در
بنــد دهــم آن از شــورای نگهبــان خواســتند تــا معیارهــا ومالکهــای رجــل سیاســی و مذهبــی را تعریــف کننــد.
حســب االمــر پــس از بررس ـیها و رفــع نقایــص طــرح اصــاح قانــون مذکــور در کمســیون مربوطــه «طــرح
اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری» در  27مهرمــاه ســال جــاری در صحــن علنــی مجلــس
اعــام وصــول شــد .وکالی ملــت در ایــن طــرح معیــار هــای رجــل سیاســی و رجــل مذهبــی را معیــن کردهانــد
امــا بــاز هــم بــه اصــل موضــوع کــه آیــا لفــظ «رجــل» خصوصیتــی دارد یــا خیــر پرداختــه نشــده اســت.
بنابرایــن بــا بررســی هــای ف ـراوان در قوانیــن منیتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه م ـراد از ایــن لفــظ جنــس
انســان اســت و خصوصیــت مذکــر بــودن را نداشــته باشــد بلکــه باتوجــه بــه قواعــد اصولــی و مطابــق نظــر
مشــهور اصولیــون وضــع لفــظ خــاص ب ـرای موضــوع لــه عــام محــال و ناصــواب میباشــد امــا گاهــی بدلیــل
عواملــی همچــون کــرت اســتعامل ایــن وضــع کاربــرد پیــدا میکنــد؛ لــذا نتیجـاً در ایــن بخــش بــه قــدر متیقــن
اکتفــا و لفــظ رجــل را در معنــای رشطیــت مذکــر بــودن شــخص رئیــس جمهــور معنــا میکنیــم امــا در ادامــه
بــه رساغ مــروح مذاکـرات تدویــن کنننــدگان قانــون اساســی میرویــم تــا شــاید پــرده از ابهــام ایــن موضــوع
برداشــته شــود.
شــهید محمــد حســین بهشــتی کــه براســتی نقــش موثــری در تدویــن قانــون اساســی داشــت در حســینه
ارشــاد نطــق قابــل توجهــی در ایــن مــورد داشــته انــد کــه مختـراً بــه آن اشــاره میشــود«:در اینکــه خانمهــا
میتواننــد رئیسجمهــور باشــند یــا خیــر ،در میــان فقهــا چــه در میــان مراجــع و چــه در میــان فقیهــان
مجلــس خــرگان ،نظــر یکســاىن وجــود نداشــت .عــدهاى آن را منطبــق بــا موازیــن اســام میدانســتند و
عــدهاى منیدانســتند ...مــن بــه صــورىت تنظیــم شــد کــه انشــاءالله در آینــده اگــر ایــن بینــى کــه میتوانــد
گســردهتر شــود ،حامیــت دو ســوم مــردم را بــه دســت آورد ،آنوقــت راه ب ـراى ایــن منظــور همــوار شــود.
دقــت بفرماییــد خواه ـران! شــا میدانیــد کــه عم ـاً ب ـراى مــدت طــوالىن ،جامعــه مــا وقتــى میخواهــد رأى
بدهــد و انتخــاب بکنــد ،بــه آن مرحلـهاى کــه خواهــرى بـراى تصــدى اینگونــه ســمتها فرصــت و رأى کاىف را
بــه دســت بیــاورد ،منیرســد .ایــن مســئلهاى اســت کــه از نظــر زمــان بــا آن روبـهرو خواهیــم بــود .ایــن بــود
کــه اصــل بــه ایــن صــورت تنظیــم شــد .ابتــدا اصــل را طــورى تنظیــم کــرده بودنــد کــه رصیح ـاً میخواســت
بگویــد از نظــر اســامى بانــوان منیتواننــد رئیسجمهــور شــوند کــه ایــن رأى نیــاورد ،چــون آرای مخالــف
حتــى از فقهــاى حــارض در جلســه زیــاد بــود ،بنابرایــن بــه ایــن صــورت درآمــد کــه قانــون اســاىس بــه بنبســت
کشــیده نشــود ،وىل معلــوم باشــد کــه ایــن مســئله در رونــد زمــان بایــد همچنــان مــورد توجــه ق ـرار بگیــرد».
ســخنان شــهید بهشــتی بــه خوبــی بیــان کــرد کــه نویســندگان قانــون اساســی از ابتــدا بــه ابهــام ایــن کلمــه در
مــورد بانــوان توجــه داشــته انــد و ایــن ابهــام را راهــکاری ب ـرای انطبــاق قانــون اساســی بــا زمانــه و نظ ـرات
برخــی از فقهــا میدانســته انــد.
رهرب معظم انقالب نیز در همین باب در دیدار با اعضای هیئت دولت در سال  1384گریزی به این موضوع
داشتهاند که بیان آن خالی از لطف منیباشد «:این شعار (رفتار بر اساس ضوابط اسالمی) بسیار با ارزش است.
انشاءاللَّه به این شعار پایبند مبانید و این تالش را جدیتر ،بیآسیبتر و واقعیتر کنید؛ چون گامی بلند
خواهد بود در راه رسیدن به آن هدفها و هامنطور که عرض کردم ،رسیدن به آن هدفها مردان خودش را
میخواهد .البته «مردان» که میگوییم به معنای «رجال» در قانون اساسی نیست ،شامل خانمها هم میشود،
یعنی کسان و عنارص و کارگزارانِ خودش را میخواهد .به قول شاعر ،آن دو صد من استخوان را داشته باشند
تا بتوانند این صد من بار را بردارند».

در نخســتین اصــول قانــون اساســی رصاحتــا بــه موضــوع جمهوریــت و اســامیت نظــام جمهــوری اســامی
اشــاره شــده اســت و ظاهـراً باتوجــه بــه اصــل ششــم قانــون مذکــور انتخــاب رئیــس جمهــور بــا اتــکا بــه آراء
عمومــی میباشــد کــه باعنایــت بــه ایــن اصــل ،نظــام جمهــوری اســامی ریاســت جمهــوری را نوعــی وکالــت
تلقــی منــوده و رئیــس جمهــور را وکیــل مــردم میدانــد پــس بنابرایــن زنــان نیــز میتوانــد تصــدی ایــن منصــب
را بــر عهــده بگیرنــد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه دوره چهارســاله ریاســت جمهــوری منتخــب
ملــت پــس از تنفیــذ اعتبــار نامــه توســط مقــام رهــری رشوع میشــود در صورتــی کــه وکالــت نیــازی بــه
تنفیــذ و تاییــد نــدارد.
نتیجــه بحــث مــا بــا عنایــت بــه ایــن ســوال مشــخص میشــود؛ آیــا تنفیــذ اعتبارنامــه رئیــس جمهــور یــک امــر
ترشیفاتــی اســت و یــا یــک اختیــار بـرای مقــام رهــری میباشــد؟
ب ـرای پاســخ بــه ایــن ســوال بــه رساغ نظ ـرات بنیانگــذار انقــاب ،امــام خمینــی(ره) میرویــم ،زی ـرا از منابــع
هــم بــرای شــناخت مبانــی و ســاز و کارهــای نظــام حکومتــی و قانــون اساســی در کشــور مــا ،مواضــع و
دیدگاههــای امــام (ره) اســت.
بیانــات ایشــان دربــاره تنفیــذ حکــم رئیــس جمهــور توســط رهــری «:بــه حرفهــای آنانــی کــه برخــاف مســیر
اســام هســتند و خودشــان را روشــنفکر حســاب میکننــد و میخواهنــد والیــت فقیــه را قبــول نکنند(اعتنــا
نکنیــد) اگــر چنانچــه فقیــه در کار نباشــد ،والیــت فقیــه در کار نباشــد ،طاغــوت اســت .اگــر بــا امــر خدا نباشــد،
رئیسجمهــور بــا نصــب فقیــه نباشــد ،غیرمــروع اســت .وقتــی غیرمــروع شــد ،طاغــوت اســت .اطاعــت او
اطاعــات طاغــوت اســت ...طاغــوت وقتــی از بیــن م ـیرود کــه بــه امــر خــدای تبــارک و تعالــی یــک کســی
نصــب بشــود».
پــس بنابرایــن باتوجــه بــه لــزوم نیازمنــدی حکــم رئیــس جمهــور بــه تنفیــذ از ســوی مقــام رهــری بــه ایــن
نتیجــه میرســیم کــه جایــگاه ریاســت جمهــوری در جمهــوری اســامی ایــران جایــگاه والیــت میباشــد.
حــال باتوجــه بــه اینکــه جایــگاه ریاســت جمهــوری یــک جایــگاه والیــی میباشــد؛ آیــا والیــت زنــان بــر مــردان
از ســوی شــارع مقــدس نهــی شــده اســت؟
 -2موضع فقه اسالمی درباره والیت زنان بر مردان
بحــث والیــت زنــان بــر مــردان یکــی از مباحــث اختالفــی میــان فقهــای امامیــه میباشــد و نظریــه واحــدی
میــان فقهــا در ایــن مــورد موجــود نیســت امــا اغلــب فقهــای امامیــه والیــت زن بــر مــرد را جایــز منیداننــد
و دالیــل مختلفــی را ب ـرای آن ذکــر میکننــد کــه بــه اختصــار بــه نقــل یــک دلیــل از کتــاب و یــک دلیــل از
ســنت میپردازیــم.
آیــه  34ســوره نســاء« :ال ِّر َجـ ُ
ـم َعلَــی بَ ْعـ ٍ
ـض َو بِ َــا أَن َف ُقــواْ ِم ـ ْن
ـال َق َّوا ُمــونَ َعلَــی ال ِّن َســاء بِ َــا فَضَّ ـ َـل اللّــهُ بَ ْعضَ ُهـ ْ
ـم»
أَ ْم َوالِ ِهـ ْ
مــردان بــه خاطــر برتــری هــای کــه خداونــد ب ـرای بعضــی نســبت بــه بعضــی دیگــر ق ـرار داده اســت و بــه
خاطــر انفــاق هایــی کــه از اموالشــان در مــورد زنــان میکننــد ،رسپرســت زناننــد.
عالمــه طبابطایــی در املی ـزان مــیفرماینــد «:عمومیــت علتــی کــه حکــم «ال ِّر َجـ ُ
ـال َق َّوا ُمــونَ َعلَــی ال ِّن َســاء» در
آیــه بــر آن مرتتــب شــده ،داللــت دارد کــه ایــن حکــم مخصــوص شــوهر نســبت بــه همــرش نیســت؛ بلکــه این
حکــم از ســوی خداونــد بـرای گــروه مــردان بــر گــروه زنــان در همــه جهاتــی کــه بــه زندگــی هــر دو مربــوط
منیشــود قـرار داده شــده اســت .بنابرایــن در متــام امــور اجتامعــی و سیاســی کــه مربــوط بــه برتــری مــرد بــر
زن میشــود ،قــوام بــودن مــردان بــر زنــان الزم اســت کــه از جملــه ایــن امــور ،زمامــداری و قضــاوت میباشــد
و بــر ایــن اســاس هیــچ یــک از ایــن امــور بـرای زنــان نــه مــروع اســت و نــه نافــذ .بنابرایــن ،آیــه «ال ِّر َجـ ُ
ـال
َق َّوا ُمــونَ َعلَــی ال ِّن َســاء» دارای اطــاق همــه جانبــه اســت».
روایــت «لــن یفلــح قــوم ولّــوا امرهــم أمــرأه» و مــواردی همچــون نقصــان شــهادت زنــان کــه فقهــا بــه آنــان
اســتدالل کردهانــد.
البتــه در ایــن میــان بــی شــک فضــای جوامــع و جایــگاه زنــان در جامعــه آن روزگار بایــد لحــاظ شــود امــا بایــد
توجــه داشــت کــه اصــل ،عــدم والیــت انســانی بــر انســان دیگــر اســت مگــر ایــن کــه دلیلــی مبنــی بــر خــارج
شــدن طیفــی از ایــن اصــل وجــود داشــته باشــد .امــا در اینکــه گروهــی از مــردان بــا رشایــط خاصــی از تحــت
شــمول ایــن اصــل خــارج شــدهاند شــکی نیســت؛ ولــی در اینکــه آیــا زنانــی کــه دارای آن رشایــط باشــند نیــز
از تحــت ایــن اصــل خــارج شــدهاند یــا نــه ،شــک داریــم و تــا زمانــی کــه یقیــن بــه خــروج آنــان از تحــت ایــن
اصــل پیــدا نکنیــم ایــن اصــل همچنــان بــر زنــان حکومــت دارد .پــس بــا ایــن حســاب زن مجــاز بــه والیــت و
رهــری جامعــه مســلمین نخواهــد بــود ،مگــر ایــن کــه بــه منابعــی دسرتســی پیــدا کنیــم کــه آنــان را بــه طــور
یقیــن از تحــت ایــن اصــل خــارج کنــد کــه تفصیــل ایــن بحــث بیــش از ایــن در بحــث مــا منیگنجــد.

نتیجت ـاً بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق الذکــر و نظــر مشــهور فقهــا
دربــاره عــدم والیــت زنــان بــر مــردان امــکان تصــدی جایــگاه
ریاســت جمهــوری توســط بانــوان در جمهــوری اســامی ایــران
وجــود نــدارد.

علیرضا سلمانی

شــیعه هســتند و پیــش از کار قضایــی ،در حــوزه علمیــه قــم مشــغول
تدریــس بودنــد و در ســالیان خدمــت در دســتگاه قضــا نیــز بــه مــدت
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مسعود قربانی کندرسی

ســامت جامعــه همــواره در گــرو ســامت حاکــان و کارگـزارن آن خواهــد بــود و فســاد و تباهــی جامعــه نیــز
ناشــی از فســاد و بــی بنــد و بــاری رسدمــداران و حاکــان آن اجتــاع اســت؛ بــه راســتی کــه «النــاس علــی دیــن
ملوکهــم» یکــی از حقیقــت هــای جوامــع انســانی اســت .یکــی از مهمرتیــن بیــاری هــای تشــکیالتی در نظــام
هــای حکومتــی اکــر جوامــع در طــول متــام ادوار تاریــخ "رشــوه" بــوده اســت .حــکام ،قضــات و کارکنــان دولتــی
باتوجــه بــه جایگاهــی کــه دارنــد همــواره در معــرض آســیب پذیــری از ایــن موضــوع بودهانــد و بــی تردیــد در
صــورت گرفتــاری تشــکیالت بــه ایــن مفســده جامعــه هــم از ایــن آســیب بــی نصیــب نخواهــد بــود.
در تاریــخ نیــز حکومــت هــا بـرای حفــظ اعتــاد مــردم بــه نظــام اداری و دیگــر مســائل اهتــام ویــژه ایــی بــه
ایــن جــرم داشــتهاند بــه طــور مثــال هــرودت مــورخ بــزرگ یونانــی در کتــاب خــود آورده اســت کــه کمبوجیــه،
دومیــن پادشــاه هخامنشــی ،دســتور داد تــا سیســامنس ،یکــی از قضــات بــزرگ را بــه جــرم دریافــت رشــوه اعــدام
کننــد ،پوســت از تنــش جــدا کننــد ،و آن پوســت را بــر مســند قضــاوت پهــن کننــد و ســپس پــر وی را بــه جــای
او منصــوب کــرد و بــه او یــادآوری کــرد کــه بــر چــه جایــی نشســته اســت! از اردشــیر و داریــوش نیــز داســتانهای
مشــابه همیــن نقــل شــده اســت.

پرداختنــد .از نقــاط برجســته زندگــی ایشــان عضویــت در کمیســیون و
انشــاء کننــدگان قانــون مدنــی ای ـران در ســال  1307اســت.
ســید محمــد فاطمــی قمــی تحصیــات خــود را از هــان دوران کودکــی نــزد پــدر و علــای حــوزه علمیــه قــم
آغــاز کــرد و در علــوم نقلــی ،ادبیــات فارســی ،ادبیــات عــرب ،حکمــت ،منطــق و ریاضیــات تبحــر یافــت و در
فقــه و اصــول نیــز بــه درجــه اجتهــاد رســید.
در ســال  1288هجــری شمســی توســط حســن پیرنیــا وزیــر عدلیــه وقــت ،ب ـرای خدمــت قضایــی بــه عدلیــه
دعــوت شــد .از مســئولیت هــای وی در دســتگاه قضایــی میتــوان بــه ریاســت کل اســتیناف تهـران ،مستشــار
دیــوان عالــی متیــز ،ریاســت شــعب دیــوان 1و2و 4متیــز ،عضویــت در کمیســیون ترفیــع قضایــی اشــاره کــرد.
مرحــوم فاطمــی طــی اولیــن دوره حضــور در قانــون نویســی توفیــق مییابــد بــا مهــارت متــام قواعــد و مبانــی
فقهــی پیچیــده را بــه صــورت عبــارات ســاده فارســی باتوجــه بــه نیــاز جامعــه و نگرشــی بــه حقــوق ســایر
کشــور هــا تحــت عنــوان «قانــون مدنــی» در آو َرد و میتــوان گفــت کتــاب اول قانــون مدنــی متام ـاً انشــاء
ایشــان اســت .وی در تدویــن ایــن قانــون از همــکاری شــاری از فقهــا و حقوقدانــان ایرانــی کــه در اروپــا
تحصیــل کــرده بودنــد همچــون حــاج ســید محمــد تقــوی ،ســید محســن صــدر ،ســید مصطفــی عــدل و حــاج
محمدرضــا ایروانــی بــه رسپرســتی علــی اکــر داور بهــره بــرد.
مرحــوم فاطمــی در نوشــن نخســتین قوانیــن ثبــت اســناد و اصــول محاکامت(آییــن دادرســی) نیــز نقــش
اساســی داشــته اســت .بــه یقیــن شایســته اســت او را "پــدر قانــون نویســی ایــران" بنامیــم.
اســتعداد و توانایــی هــای دکــر فاطمــی چنــان چشــمگیر بــود کــه بــه مناســبت خدمــات و لیاقتــش یکبــار
احمــد شــاه قاجــار عصــای مرصــع را بــه ایشــان هدیــه داد و رضــا شــاه نیــز بــه پــاس تدویــن قانــون مدنــی
مجــدداً عصــای مرصــع را بــه دکــر فاطمــی اعطــاء کــرد.
دکــر فاطمــی در کتــاب خاطـرات خــود در نصیحــت بــه قضــات مــی گوینــد« :اگــر بـرای صدمیــن بــار بــه مــاده
ای از قانــون اســتناد میکنیــد ،بـرای صدمیــن بــار ،بــاز هــم آن را بخوانیــد ،بــه اطمینــان مــی گویــم کــه تفســیر
دیگــری شــکل خواهــد گرفت».
دکــر جعفــری لنگرودی،حقوقــدان برجســته در ذکــر شــان دکــر فاطمــی بیــان مــی دارد" :مجســمه ی مرحــوم
فاطمــی را بایــد ماننــد مجســمه فردوســی در تهـران برافراشــته شــود".
مرحــوم فاطمــی بــر اســاس ســنت "زکاه العلــم نــره" ســالیان متــادی ای را بــه تدریــس فقــه و اصــول و
حقــوق ثبــت و اســناد پرداخــت .وی عــاوه بــر دانشــکده ی معقــول و منقــول در مدرســه عالــی قضایــی و
مدرســه عالــی علــوم سیاســی نیــز بــه تدریــس پرداخــت.
28مــرداد ســال  1324هجــری شمســی پــس از  36ســال خدمــت بــدون مرخصــی
رسانجــام مرحــوم فاطمــی در 28م
در دســتگاه قضــا بــه دلیــل بیــاری دار فانــی را وداع گفــت و پیکــرش در قربســتان شــیخان قــم بــه خــاک
ســپرده شــد.
مرکــز آمــوزش پزشــکی و خدمــات درمانــی و بیامرســتان کــودکان فاطمــی قــم از موقوفــات و یــادگار ایشــان
در زادگاهــش میباشــد.

رشــوه فعلــی مجرمانــه اســت کــه هــم توســط رشع مقــدس و هــم توســط حقــوق موضوعــه جــرم انــگاری شــده
اســت و هــان طــور کــه بیــان شــد ایــن جــرم اثـرات مخربــی در عرصــه هــای مختلــف اجتامعــی و اقتصــادی
دارد؛ از ایــن رو مبــارزه بــا آن در حــوزه قضایــی و نیــز فرهنگــی و اجتامعــی رضورت دارد .رشــوه خــواری در
زمــره زشــت تریــن و ضــد اجتامعــی تریــن کارهاســت و مرتکــب آن در معــرض طــرد از رحمــت الهــی قـراردارد
در ایــن بخــش بــه بررســی جــرم رشــاء و ارتشــاء ،مبانــی جــرم انــگاری ،حکــم اســتیفای حــق از راه پرداخــت
رشــوه ،شــمولیت آن در غیــر قاضــی مــی پردازیــم.
رشــوه خــوارى عمــى زشــت و مــورد رسزنــش قــرآن کریــم اســت .بــر اســاس آیــات کریــم پرداخــت رشــوه بــه
حاکــان بــه منظــور دســتیاىب بــه امــوال دیگ ـران از اســباب تحصیــل مــال باطــل و ح ـرام اســت و مــورد نهــى
خداونــد قـرار گرفتــه اســت همچنیــن اهــل کتــاب نیــز از ســوى خداونــد بــه خاطــر آلودگــى بــه رشــوه نکوهــش
و مذ ّمــت شــدهاند.
مختـرا ً از میــان مبانــی جــرم انــگاری رشــوه ،بــه یمــن تــرک بــه یکــی از آیــات قــرآن کریــم کــه محکــم تریــن
و رصیــح تریــن نــص حرمــت رشــوه اســت اشــاره میشــود:
َولَ تَأْكُلُــوا أَ ْم َوالَ ُك ـ ْم بَيْ َن ُك ـ ْم بِالْبَ ِاطــلِ َوت ُ ْدلُــوا ِب َهــا إِ َل الْ ُحــكَّامِ لِتَأْكُلُــوا فَرِيقًــا ِمــ ْن أَ ْم ـ َوا ِل ال َّن ِ
ــاس ب ْ ِ
ِالثْــمِ َوأَنْتُ ـ ْم
تَ ْعلَ ُمــو َن (آیــه  188ســوره بقــره)
و مــال یکدیگــر را بــه ناحــق مخوریــد و آن را بــه نــزد قاضیــان نیفکنیــد کــه (بــه وســیله رشــوه و زور) پــارهای
از امــوال مــردم را بخوریــد بــا آنکــه (شــا بطــان دعــوی خــود را) میدانیــد.
فقهــا در دو بــاب قضــا و مکاســب محرمــه از رشــوه و حرمــت آن ســخن بــه میــان آورده انــد و دلیــل بــر
حرمــت آن را کامــل میداننــد و عــاوه بــر آیــات قــرآن و احادیــث برخــی از فقهــا بــه اجــاع و حکــم عقــل
نیــز اســتناد کردهانــد.
تعریــف رشــوه در کالم فقهــا عبــارت اســت از چيــزى کــه بــه قــاىض بــذل مىشــود تــا وى بــه نفــع بــذل کننــده
بــه باطــل حکــم کنــد يــا بــه نفــع او حکــم منايــد؛ اعــم از آنکــه حــق باشــد يــا ناحــق يــا شــيوه جــدل بــا طــرف
مقابــل را بــه او بيامــوزد تــا بــر وى چــره گــردد؛ خــواه مبــذول از ســنخ مــال باشــد يــا عمــل.
رشــوه در لغــت بــه معنــای رســیدن بــه خواســته بــا ســازش اســت و در اصطــاح بــه معنــی دادن مالــی اســت بــه
مأمــور رســمی یــا غیررســمی ،بــه منظــور انجــام کاری از کارهــای اداری یــا قضایــی ،ولــو اینکــه آن کار مربــوط
بــه شــغل گیرنــده نباشــد .خــواه مســتقیم آن مــال را دریافــت کنــد و یــا بــه واســطه شــخصی دیگــر آن را بگیــرد.
شــخص واســطه را در فقــه «رایــش» گوینــد و دهنــده مــال را «راشــی» و گیرنــده مــال را مرتشــی خواننــد .رشط
تحقــق رشــوه تبانــی و توافــق گیرنــده و دهنــده ب ـرای دادن و گرفــن رشــوه اســت .الزم بــه ذکــر اســت رصف
پیشــنهاد رشــوه ،منیتوانــد مشــمول مقــررات کیفــری رشــاء و ارتشــاء گــردد بلکــه بایــد عمــل فیزیکــی مبنــی بــر
دادن و گرفــن صــورت گرفتــه باشــد .چــه ایــن پیشــنهاد از ســوی راشــی باشــد ،چــه از ســوی مرتشــی.
از آنجــا کــه رشــوه خــواری ناشــی از وجــود نقــص و ضعــف در کارکــرد نهادهــای اجتامعــی اســت ،در مبحــث
جرایــم علیــه آســایش عمومــی مطــرح میشــود و بــه لحــاظ تقســیم بنــدی از مصادیــق جــرم عمومــی اســت کــه
تعقیــب آنهــا بــه شــکایت شــاکی خصوصــی نیــازی نــدارد.
پیرامــون مبحــث رشــوه در حقــوق موضوعــه بــا دو جــرم رشــاء و ارتشــاء مواجهیــم کــه در ایــن بخــش بــه
تفیکیــک بــه بررســی هــر یــک از آنــان بــا توجــه بــه عنــارص ســه گانــه میپردازیــم.

ادامه بررسی جرم رشاء و ارتشاء
 .1رشاء
.1
 1-1تعریف:

مسعود قربانی کندرسی

رشــاء در لغــت بــه معنــای پرداخــت مــال (اعــم از وجــه نقــد و ســند پرداخــت اســت) بــه منظورانجــام غیــر
قانونــی (اعــم ازاینکــه قانونـاً حــق فــرد باشــد و طریــق دســتیابی غیــر قانونــی باشــد یــا اینکــه اصــل عمــل غیــر
قانونــی باشــد) کاری اســت و انجــام دهنــده آن را نیــز راشــی مینامنــد .در مــورد جــرم رشــاء نیــز مطابــق اصــول
کلــی حقــوق جـزا و ماننــد ســایر جرایــم ســه عنــر وجــود دارد کــه در ذیــل بــه ترتیــب آنهــا را بیــان میداریــم.

 2-1عنرص مادی:

عنــر مــادی یــا " کالبــد جــرم" هــان تحقــق اراده مرتکــب در عــامل واقــع اســت کــه در جــرم رشــاء عبــارت
اســت از پرداخــت مــال یــا وجــه یــا ســند پرداخــت کــه راشــی یکــی از ایــن امــور را باملبــارشه و یــا توســط
شــخص دیگــری انجــام مــی دهــد .هامنطــور کــه بیــان شــد رصف پیشــنهاد رشــوه ،منیتوانــد مشــمول مقــررات
کیفــری گــردد.

 3-1عنرص معنوی:

عنــر معنــوی در جــرم رشــاء قصــد مجرمانــه راشــی در فعــل و نتیجــه اســت و از ســوی دیگــر بایــد اق ـران
زمانــی میــان عمــل مرتکــب و قصــد او وجــود داشــته باشــد یعنــی اگــر اقــدام بــه دادن مالــی بــه یــک کارمنــد
منایــد و بعــدا ً از آن کارمنــد تقاضــای انجــام کاری را بکنــد جــرم رشــاء محقــق منیشــود؛ البتــه در مــورد اخیــر
الذکــر نظ ـرات متفــاوت و دقیقــی ماننــد نظریــه شــیخ انصــاری وجــود دارد کــه مــع الوصــف مجــال ترشیــح
آن وجــود نــدارد.

 4-1عنرص قانونی:

مجازاتهــای مربــوط بــه رشــوه در مــواد  588تــا  594کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســامی و قانــون تشــدید
مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء ،اختــاس و کالهــرداری بیــان شــده اســت.
ابتــدا و بــه طــور رصیــح مجــازات هــای راشــی در مــاده  592تعزیـرات بیــان شــده اســت کــه بــه عبــارت انــد از:
الف)ضبــط مــال ناشــی از ارتشــاء ب)حبــس از شــش مــاه تــا ســه ســال و یــا تــا  74رضبــه شــاق
امــا در قانــون تشــدید فقــط بــه مجــازات مالــی و لغــو امتیــاز مکتســبه از طریــق رشــوه اشــاره شــده اســت کــه
در بــاره جمــع و یــا تخصیــص ایــن دو نــص قانونگــذاری نســبت بــه یکدیگــر نظــر هــای فراوانــی وجــود دارد
کــه بــه بیــان آنهــا منیپردازیــم و نتیجت ـاً بــا توجــه بــه قاعده«الجمــع مهــا امکــن اولــی مــن الطــرح» و عــدم
تعــارض نظــر بــه جمــع هــر دو مجــازات داریــم.
در صورتــی کــه راشــی بـرای پرداخــت رشــوه مضطــر بــوده و یــا پرداخــت آن را گـزارش دهــد از مجــازات حبــس
معــاف و مــال بــه وی مســرد خواهــد شــد و چنانچــه راشــی در ضمــن تعقیــب بــا اقـرار خــود موجبــات تســهیل
تعقیــب مرتشــی را فراهــم منایــد تــا نصــف مالــی کــه بــه عنــوان رشــوه پرداختــه اســت بــه وی بازگردانــده
میشــود.
نکتــه حائــز اهمیــت در اینجــا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه نظریــه مشــورتی شــورای نگهبــان اگــر مرتشــی بنــا بــه
علــل غیــر شــخصی از مجــازات معــاف شــود و برائــت حاصــل منایــد راشــی نیــز قابــل مجــازات نیســت ،ونکتــه
دیگــر اینکــه مطابــق مــواد ق.م.ا جــرم رشــاء قابــل تعلیــق میباشــد.
در مــورد مــال ناشــی از ارتشــاء بــا توجــه بــه نظـرات فقهــا و اصــل  49قانــون اساســی میتــوان گفــت مــال بایــد
بــه راشــی رد شــود نــه اینکــه توســط دولــت ضبــط گــردد کــه البتــه ضبــط ایــن مــال بــه عنــوان تعزیــر و مــوارد
دیگــر نیــاز بــه تفصیــل دارد کــه بــه دلیــل عــدم اطالــه ایــن ســتون ،خواننــدگان عزیــز را بــه مقــاالت منتــر شــده
در ایــن زمینــه ارجــاع میدهیــم.

.22ارتشاء
.ارتشاء

تعــرف ارتشــاء :بــه معنــای اخــذ وجــه ،مــال یــا ســند تســلیم وجــه یــا مــال از ســوی مأمــوران دولــت یــا کارکنــان
شــاغل در نهادهــای عمومــی و ســایر اف ـراد مذکــور در قانــون ب ـرای انجــام یــا عــدم انجــام وظایــف مرتبــط
بــا اداره یــا ســازمان محــل اشــتغال آنهــا میباشــد .بــه گیرنــده آن مرتشــی گفتــه میشــود و قانــون گــذار
بیشــرین توجــه و مجــازات را نســبت بــه وی روا داشــته اســت.

 1-1عنرص مادی:

عنــر مــادی جــرم ارتشــاء یــا رشــوه خــواری در صــدر مــاده  3قانــون تشــدید مجــازات مرتکبــان اختــاس،
ارتشــاء و کالهــرداری بیــان شــده اســت« :هــر یــک از مســتخدمین و ماموریــن دولتــی اعــم از قضایــی و اداری
یــا شــوراها یــا شــهرداریها یــا نهادهــای انقالبــی و بطــور کلــی قــوای س ـهگانه و همچنیــن نیروهــای مســلح یــا
رشکتهــای دولتــی یــا ســازمانهای دولتــی وابســته بــه دولــت و یــا ماموریــن بــه خدمــات عمومــی خــواه رســمی
یــا غیــر رســمی بـرای انجــام دادن یــا انجــام نــدادن امــری کــه مربــوط بــه ســازمانهای مزبــور میباشــد وجــه یــا
مــال یــا ســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مالــی را مســتقیام یــا غیــر مســتقیم قبــول منایــد در حکــم مرتشــی اســت
اعــم از ایــن کــه امــر مذکــور مربــوط بــه وظایــف آنهــا بــوده یــا انجــام آن برطبــق حقانیــت بــوده یــا نبــوده
باشــد و یــا آن کــه در انجــام یــا عــدم انجــام آن موثــر بــوده یــا نبــوده باشــد مجــازات میشــود.

 2-1عنرص معنوی:

در ارتشــاء کــه یــک جــرم عمــدی اســت احـراز ســوء نیــت بســیار رضورری اســت بدیــن نحــو کــه هــم ســوء نیــت
عام(عمــد در فعــل) و هــم ســوء نیــت خــاص( قصــد نتیجــه) میبایســت مشــخص شــود ،پــس بایــد علــم و عمــد
مرتشــی در دریافــت رشــوه و ســوء اســتفاده از موقعیتــش محــرز شــود.

 3-1عنرص قانونی:

مــواد قانونــی در مــورد جــرم ارتشــاء هامنــا مــواد 3و 4قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن اختــاس ،ارتشــاء و
کالهــرداری اســت.

بند اول-انواع مجازات :
انواع مجازاتهاي تعيني شده براي جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم ،عبارتند از:
حبس از شش ماه تا  15سال و در مواردي حبس ابد
.1
.1
شالق
.2
.2
انفصال دائم از مشاغل دولتي
.3
.3
ضبط مال موضوع ارتشاء ،به نفع دولت به عنوان تعزير يا مجازات
.4
.4
همچنــن در مــواردي كــه جــرم مشــمول مــادۀ  4قانــون تشــديد مجــازات باشــد ،يعنــي بــا تشــكيل يــا رهــري
شــبكۀ چنــد نفــري صــورت بگــرد ،در صــوريت كــه مصــداق إفســاد يف االرض باشــد مجــازات مرتكبــن إفســاد يف
االرض اعــال ميشــود و الّ عــاوه بــر جـزاي نقــدي و ضبــط امــوال كســب شــده از طريــق رشــوه ،حبــس از 15
ســال تــا ابــد خواهــد بــود و شــدت مجــازات در ايــن مــوارد بــه خاطــر ايــن اســت كــه ارتــكاب جــرم از طريــق
تشــكيل يــا رهــري شــبكه چنــد نفــري ممكــن اســت باعــث اخــال در نظــم اقتصــادي كشــور شــود .رشوع بــه
جــرم إرتشــاء از نظــر حقوقــي ،قابــل تصــور و عمــي اســت و مجــازات رشوع بــه جــرم ارتشــاء ،حســب مــورد
حداقــل مجــازات مقــرر در آن مــورد خواهــد بــود.
بند دوم-کیفیت مجازات :
در صورتیکــه قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ بیــش از بیســت ه ـزار ریــال نباشــد بــه انفصــال موقــت از شــش
مــاه تــا ســه ســال و چنانچــه مرتکــب درمرتبــه مدیــر کل یــا هــم طـراز مدیــر کل یــا باالتــر باشــد بــه انفصــال
دائــم از مشــاغل دولتــی محکــوم خواهــد شــد و بیــش از ایــن مبلــغ تــا دویســت هـزار ریــال از یکســال تــا ســه
ســال حبــس و جـزای نقــدی معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال
محکــوم خواهــد شــد.
در صورتــی کــه قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ بیــش از دویســت هـزار ریــال تــا یــک میلیــون ریــال باشــد مجــازات
مرتکــب دو تــا پنــج ســال حبــس بــه عــاوه جـزای نقــدی معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال دائــم
از خدمــات دولتــی و تــا  74رضبــه شــاق خواهــد بــود و چنانچــه مرتکــب در مرتبــه پاییــن تــر از مدیــر کل یــا
همطـراز آن باشــد بجــای انفصــال دائــم بــه انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد.
در صورتــی کــه قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ بیــش از یــک میلیــون ریــال باشــد مجــازات مرتکــب پنــج تــا ده
ســال حبــس بــه عــاوه جـزای نقــدی معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال دائــم از خدمــات دولتــی
و تــا  74رضبــه شــاق خواهــد بــود و چنانچــه مرتکــب در مرتبــه پاییــن تــر از مدیــر کل یــا همطـراز آن باشــد
بجــای انفصــال دائــم بــه انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد.
کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســامی بــه بیــان مجــازات رایــش پرداختــه و وی را بــه مجــازات راشــی محکــوم
منــوده اســت.
در پایان ذکر سه نکته خالی از لطف نیست:
هرچنــد رشــوه هــم از ناحيــة رايش و هــم از طــرف مرتــي امــري ممنــوع بـــوده و در آيــات و روايــات از آن نهــي
شــده اســت؛ امــا در جايــي كــه رشــوه دهنــده بـراي رســيدن بــه حــق خــودش بـــه رشـــوه دادن اقــدام ميكنــد و
ســبب تضييــع حقــوق ديگــري نشــود ،ايــن اقــدام جايــز اســت .البتــه مشـــروط بــر اينكــه رســيدن بــه حــق ،بــه
همــن راه منحــر باشــد و از راه بــدون محــذور و حـــال ديگـــري نتوانــد بــه حــق خــود برســد.
عــدم جــرم انــگاری در بخــش خصوصــی میتوانــد زمینــه ســاز فســاد در ایــن بخــش را فراهــم آورد کــه توجــه
بــه گســرش ایــن بخــش در ســال هــای اخیــر اهمیــت جــرم انــگاری رشــوه ب ـرای متصدیــان و مســئوالن ایــن
حــوزه را دو چنــدان میکنــد.
مــاده  594کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســامی بــه بیــان مجــازات رشوع بــه جــرم ارتشــاء پرداختــه اســت و
مجــازات آن را مطابــق حداقــل مجــازات مرتشــی دانســته اســت کــه امــکان برابــری ایــن دو مجــازات خالــی از
اشــکال منیباشــد.

کتاب/انسان سیاسی
نسان
معرفی

سیده مهسا موسوی فرد

مولف :ابوالحسن حسنی
نام کتاب:انسان سیاسی از منظر فقهی /
یکی از موضوعات مهم فقهی که پژوهش اجتهادی درباره آن ارزشمند است رابطه انسان و سیاست است .برای
مطالعه این موضوع تا کنون دو رویکرد فلسفی و جامعه شناختی در پیش گرفته شده است .رویکرد فلسفی به
مطالعه هویت شاسانه و ارزش شناسانه انسان سیاسی می پردازد و اصول کلی حیات سیاسی او را روشن میسازد.
رویکرد جامعه شتاختی نیز انسان سیاسی را در طبقات اجتامعی مطالعه می کند .اما انسان سیاسی از منظر فقه
سیاسی از جهت موضوع بودن در فقه بررسی میشود .رویکرد فقه در مطالعه انسان سیاسی رویکردی بدیع
است؛ هم برای عاملان سیاست که از منظر فقهی به این موضوع نگاه نکردهاند و هم برای فقیهان که مطالعات
موضوع شناسی با این رویکرد در میان آنان چندان مرسوم نبوده است.
مولف در این کتاب انسان سیاسی را از سه جهت مورد بررسی قرارداده است:
انسان سیاسی به عنوان موضوع خطابات رشعی
انسان سیاسی به عنوان مفرس خطابات رشعی
انسان سیاسی در مفاد خطابات رشعی
لذا این کتاب بر محور خطابات رشعی سامان یافته است و سه پرسش مهم حول این محور درباره انسان سیاسی
مطرح میشود:
در نزول رشیعت بر انسان سیاسی آیا قید «سیاسی» خصوصیتی داشته است؟
قید سیاسی برای کسی که شانیت او برای تفسیر منت وحی پذیرفته شده است(فقیه) چه جایگاهی دارد؟
در مفاد خطابات رشعی انسان سیاسی چگونه تعریف شده است؟
حجت االسالم ابوالحسنی در این کتاب با توجه به مراحل تفکر مرحوم مظفر(ره) به تفصل به این پرسش ها
پاسخ داده و به بیان مبانی سیاسی بودن انسان پرداخته که بررسی فقهی با روش غیر خطی در این موضوع کم
نظیر میباشد و در غایت این کتاب نشان داده می شود که برای انسان ،به جهت سیاسی بودن ،حقوق و تکالیف
متقابل با جامعۀ سیاسی تعریف شده و او مکلف به اتخاذ مواضع رشعی در قبال امور جامعه است.

تحلیل و نقد رای/اتهام مشارکت در قتل عمدی

موضوع :قتل عمد
پرونده910998744770470:
910998744770470
شامره پرونده:
مورخ31/3/1393:
31/3/1393
مورخ:
مرجع رسیدگی کننده بدوی :شعبه  2دادگاه کیفری یک شهر یاسوج
مرجع صدور رای :شعبه  41دیوان عالی کشور

ماهان سجود

مقدمه:
جرایــم علیــه متامیــت جســانی و در صــدر آن قتــل ،از جملــه جرایــم خشــونت آمیــز اســت کــه علیــه جســم و
جــان انســان یعنــی باالتریــن و بــا ارزش تریــن دارایــی او بــه وقــوع میپیونــدد .قصــاص بــه عنــوان مجــازات
اصلــی ایــن جــرم در نظــر گرفتــه شــده و مرجــع تجدیــد نظرخواهــی از ایــن جــرم دیــوان عالــی کشــور میباشــد
کــه بــا عنایــت بــه ایــن مــوارد اهمیــت آن قابــل درک اســت.
در پرونــده مــورد بحــث خانــم هــا “م.ل” و “ن.ل” اولیــاء دم مقتــول بــا وکالــت آقــای “س.الــف” شــکایتی را
علیــه متهمیــن آقایــان“ :ن.ت” بــا وکالــت آقــای “ب.ع” و “ح.ب” بــا وکالــت “س.ت” طــرح کردهانــد .اتهــام
نامــردگان رشکــت در قتــل عمــدی مرحــوم “ج.ل” بــه همـراه اتهامــات دیگــر ماننــد رسقــت و ...اســت کــه در
ایــن ســتون از نرشیــه اســتصحاب رصفــا بــه اتهــام قتــل آنــان پرداختــه میشــود.
خالصه جریان پرونده:
در ایــن پرونــده متهمیــن بــه منظــور رسقــت احشــام مقتــول از دیــوار ملــک وی بــاال رفتــه و وارد طویلــه
میشــوند .پــس از ورود بــه طویلــه متوجــه میشــوند مقتــول در آنجــا خوابیــده و در هــان لحظــه در اثــر
رس و صــدای ســگ نگهبــان ،مقتــول بیــدار شــده و متهمیــن بــه منظــور جلوگیــری از مزاحمــت مقتــول در امــر
رسقــت بــه ســمت وی رفتــه و اقــدام بــه بســن و دهــان و دســت و پــای او میکننــد بــه طــوری کــه آقــای
"ح.ب" مقتــول را گرفتــه و آقــای "ن.ت" اقــدام بــه بســن دســت و پــا بــا طنــاب میکنــد و دهــان مقتــول را
نیــز بــا زیرپیراهــن میبنــدد و ســپس او را در آغــل بــه صــورت دمــر قرارمیدهــد تــا مانــع از رس و صــدای وی
در جریــان رسقــت شــوند .در همیــن حیــن دخــر مقتــول بیــدار شــده و بــه طــرف طویلــه میآیــد کــه متهمیــن
میکننــد .دخــر مقتــول پــس از بــاز کــردن دســت و پــا و دهــان پــدرش رسیعـاً
بــا دســتپاچگی اقــدام بــه فـرار می
او را بــه بیامرســتان منتقــل میکنــد کــه متاســفانه قبــل از رســیدن بــه بیامرســتان فــوت میکنــد.
پــس از اقــدام بــه شــکایت توســط اولیــاء دم و مالحظــه شــواهد توســط ظابطیــن دادگســری قاضــی دســتور
معاینــه جســد ب ـرای کشــف علــت فــوت را بــه پزشــکی قانونــی میدهــد.

نظــر کمســیون پزشــکی قانونــی« :بــا عنایــت بــه مشــاهدات کالبــد گشــایی و بررســی نتایــج
آزمایشــات آســیب شناســی نامــرده دارای کانــون هایــی ازآنرتاکوزه(نقطــه ســیاهرنگ) در ســطح
ریــه بــوده اســت کــه بــر وجــود رســوب کربــن در هــوای تنفســی از جملــه ســیگار و هــوای آلــوده
داللــت دارد و بیــاری شــدید قلبــی و ریــوی کــه توجیــه کننــده فــوت وی ناشــی از ایــن بیــاری
باشــد ،احـراز نگردیــده اســت و علــت تامــه مــرگ وی اختــال در تنفــس طبیعــی متوفــی کــه ناشــی
از تجمــع ترشــحات در مســیر راه هــای هوایــی فوقانــی متعاقــب بســن دهــان ونیــز وضعیــت
نامناســب بــدن بــه دنبــال بســته شــدن دســت هــا و پاهــا بــه صــورت مســتقل و بــه میـزان صــد در
صــد در فــوت وی موثــر شــناخته شــده اســت و اختــاالت و بیــاری هــای دیگــر از جملــه کهولــت
ســن ،آســم و غیــره بــه عنــوان عامــل جداگانــه یــا مشــرک در وقــوع فــوت وی اح ـراز نگردیــده اســت».

ضمنـاً اظهــارات دخــر متوفــی مبنــی بــر ســیگاری بــودن و ابتــا پــدرش بــه بیــاری آســم در پرونــده
قید شــده اســت.
 1-1رای صادره دادگاه بدوی(شعبه  3دادگاه کیفری یک شهر یاسوج):
.1آراء صادره/ :
.1آ
دادگاه ،اتهــام آقــای "ن.ت" را منطبــق بــا بنــد(پ) مــاده  290قانــون مجــازات اســامی دانســته و
بــا اســتناد بــه ایــن مــاده و مــواد  171-172و  381قانــون مذکــور ،وی را بابــت مبــارشت در قتــل
عمــدی آقــای "ج.ل" بــه یکبــار قصــاص نفــس محکــوم میمنایــد.
در خصــوص اتهــام آقــای "ح.ب" مبنــی بــر رشکــت در قتــل عمــدی آقــای "ج.ل" بــا عنایــت بــه فقــد
ادلــه قانونــی و رشعــی بــه انتصــاب مــادی فعــل بــه نحــو رشکــت و عــدم حضــور و مداخلــه "ح.ب"
در اعــال منتــج بــه ســلب حیــات از مرحــوم و عــدم تحقــق ارکان رشکــت در قتــل مســتند بــه مــاده
 125قانــون مجــازات اســامی و بند(الــف) مــاده  177قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی
و انقــاب در امــور کیفــری حکــم بــه برائــت آقــای "ح.ب" صــادر میمنایــد.
 1-2تجدید نظرخواهی:
وکیــل اولیــاء دم بــه دلیــل عــدم توجــه دادگاه بــه همــکاری هــای آقــای "ح.ب" بــا متهــم ردیــف
اول یعنــی آقــای "ن.ت" از رای دادگاه بــدوی مبنــی بــر برائــت متهــم ردیــف دوم از بــزه مشــارکت
قتــل عمــدی و صــدور حکــم برائــت نســبت بــه او تجدیــد نظرخواهــی میکنــد و همیــن طــور
وکیــل متهــم ردیــف اول نســبت بــه حکــم محکومیــت بــه قصــاص نفــس موکلــش اعـراض میمنایــد.
پرونــده جهــت رســیدگی بــه اعـراض معرتضیــن بــه شــعبه چهــل و یکــم دیــوان عالــی کشــور ارجــاع
داده میشــود.

 1-3رای شعبه  41دیوان عالی کشور:

دیــوان بــا تجدیــد نظرخواهــی ،اولیــا دم را نســبت بــه برائــت متهــم ،آقــای "ح.ب" از رشکــت در قتــل عمــدی،
بــدون اینکــه دادگاه توجهــی بــه همــکاری وی بــا متهــم ردیــف اول بنامیــد و بــدون اینکــه او را مبــارش در قتــل
و یــا حداقــل ممســک در قضیــه بشناســد ،وارد میدانــد .از ایــن رو ،صــدور حکــم برائــت یکــی از دو رشیــک،
مغایــر بــا موازیــن قانونــی بــوده و رای تجدیــد نظرخواســته را در ایــن قســمت باتوجــه بــه بنــد  4و شــق (ب)
مــاده  265قانــون آییــن دادرســی نقــض و پرونــده جهــت رســیدگی مجــدد بــه شــعبه هــم عــرض ،شــعبه ســوم
دادگاه کیفــری یــک ،ارجــاع میگــردد ،امــا در خصــوص ســایر اتهامــات دادنامــه تاییــد و ابـرام میشــود.
 1-4رای شعبه هم عرض(شعبه  3دادگاه کیفری یک شهر یاشوج):
ایــن شــعبه پــس از تعییــن وقــت رســیدگی و تشــکیل جلســه و اخــذ اظهــارات متهمیــن باتوجــه بــه نظریــه
کمیســیون پزشــکی کــه علــت تامــه مــرگ را اختــال در تنفــس طبیعــی متوفــی ناشــی از تجمــع ترشــحات در
مســیر راه هــای هوایــی فوقانــی متعاقــب بســن دهــان و نیــز وضعیــت نامناســب بــدن بــه دنبــال بســته شــدن
دســت هــا و پاهــا بــه صــورت مســتقل ،بــه می ـزان صــد در صــد اعــام منــوده و طبــق نظریــه قضــات محــرم
شــعبه  41دیــوان عالــی کشــور ،عملیــات مجرمان ـهای کــه منتهــی بــه مــرگ آقــای "ج.ل" شــده را بــه هــر دو
متهــم منتســب کــرده و اتهــام متهمیــن در قتــل عمــدی آقــای "ج.ل" محــرز و مســلم دانســته اســت و بــا
عنایــت بــه مــواد  368و  374و  381قانــون مجــازات اســامی حکــم قصــاص نفــس آقایــان" :ن.ت" و "ح.ب"
بــه اتهــام مشــارکت در قتــل عمــدی آقــای "ج.ل" بــا پرداخــت فاضــل دیــه از ســوی اولیــا دم بــه متهمیــن بــه
میـزان یــک فقــره دیــه کامــل مــرد مســلامن باملناصفــه صــادر و اعــام کــرده اســت.

 1-5فرجام خواهی:

در نهایــت وکالی متهمیــن از رای شــعبه هــم عــرض فرجــام خواهــی کــرده و پرونــده بــه هــان شــعبه دیــوان
ارجــاع میگــردد .ایــن مرجــع ،فرجــام خواهــی متهمیــن را نســبت بــه محکومیــت انــان بــه قصــاص نفــس پــس
از پرداخــت فاضــل دیــه از ســوی اولیــا دم ،وارد ندانســته و ضمــن رد فرجــام خواهــی مســتند بــه بنــد (الــف)
مــاده  469آییــن دادرســی رای فرجــام خواســته را ابـرام میکنــد.

 .2نقد آرا:
.2

 2-1نقد شکلی رای شعبه  2دادگاه کیفری یک یاسوج:
ایــن مرجــع قضایــی اتهــام یکــی از متهمیــن را مبــارشت در قتــل عمــد و اتهــام دیگــری را رشکــت در نظــر گرفتــه
هــر چنــد کــه بــا اعتقــاد بــه فقــد ادلــه قانونــی و رشعــی ب ـرای انتســاب مــادی فعــل بــه نحــو رشکــت حکــم
بــه برائــت آقــای ح.ب صــادر میکنــد امــا اتخــاذ ایــن عنــوان دارای ایـراد اســت؛ زیـرا عنــوان مبــارشت در جــرم
بــا معاونــت و یــا زمانــی کــه ســببی هــم وجــود داشــته باشــد بــه کار مـیرود نــه هنگامــی کــه عنــوان مجرمانــه فقــط بــه
یکــی از متهمیــن منتســب شــده اســت و حکــم نســبت بــه او صــادر شــده لــذا جمــع ایــن دو دوعنــوان دارای اشــکال اســت.

 2-2بررسی فروض برائت ،معاونت و یا رشکت آقای "ح.ب" در پرونده مطروحه:
شــعبه  2دادگاه کیفــری یــک شــهر یاســوج در خصــوص اتهــام آقــای "ح.ب" حکــم بــه برائــت وی صــادر
میکنــد و ب ـرای توجیــه ایــن حکــم ایــن طــور اســتدالل میکنــد کــه ادلــه قانونــی و رشعــی ب ـرای انتســاب
مــادی فعــل بــه نحــو رشکــت وجــود نــدارد؛ زی ـرا او در اعــال منتــج بــه ســلب حیــات از مرحــوم حضــور
نداشــته و مداخلــه ایــی ننمــوده اســت.
ایــن رای صــادره دادگاه اشــتباه و قابــل نقــد میباشــد زی ـرا توجهــی بــه همــکاری آقــای "ح ب" بــا متهــم
ردیــف اول نداشــته و ایــن در حالــی اســت کــه مشــارکت جنایــی آقــای "ح ب" در رفتــار هــای منتــج بــه ســلب
حیــات حتمــی اســت؛ چـرا کــه بــا توجــه بــه اقاریــر متعــدد متهمیــن در مراحــل مختلــف دادرســی آقــای"ح ب"
مقتــول را نگــه داشــته و متهــم ردیــف اول بــا پیراهــن وی دهــان و بــا طنــاب دســت و پــای مقتــول را بســته
و بــه آغــل انداختــه اســت .بنابرایــن در مداخلــه و مشــارکت متهــم ردیــف دوم در قتــل هیچگونــه تردیــدی
نیســت و عمــل منتســب بــه هــر دو آنهاســت امــا پرســش اینجاســت کــه مشــارکت جنایــی وی بــه نحــو رشکــت
اســت یــا معاونــت؟
بــا نگاهــی بــه تعریــف معاونــت و مصادیــق آن ماننــد نگــه داشــن قربانــی ب ـرای کمــک بــه مجــرم و ایــن
موضــوع کــه آقــای ح.ب هیچگونــه دخالتــی در بســن دهــان ،دس ـتها و پاهــای مقتــول بــه عنــوان علــت
تامــه قتــل نداشــته اســت درمییابیــم کــه ظاهـراً منیتــوان وی را رشیــک در جــرم قتــل قلمــداد کــرد و عنــوان
معــاون بــر وی منطبــق اســت امــا بــا دقــت در محتویــات پرونــده ،تعریــف ارائــه شــده از مشــارکت در مــاده
 125قانــون مجــازات اســامی کــه بیــان میدارد...«:خــواه رفتــار هریــک بــه تنهایــی بـرای وقــوع جــرم کافــی
باشــد خــواه نباشــد و خــواه اثــر کار آنهــا مســاوی و یــا متفــاوت باشــد .در چنیــن حالتــی مجــازات هــر یــک از
آنهــا مجــازات فاعــل مســتقل آن جــرم خواهــد بــود» ،نظریــه پزشــکی قانونــی و اظهــارات متهمیــن مبنــی بــر
دفــاع مقتــول و تــاش وی بـرای رهایــی و جلوگیــری از رسقــت بــه حــدی بــوده کــه بــه تنهایــی منیتوانســتند
وی را ببندنــد و همــکاری هــر دو الزم بــوده؛ بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه عمــل بســن کــه علــت تامــه قتــل
بــوده توســط هــر دو مجــرم و بــه صــورت مشــارکت انجــام شــده و قتــل نتیجــه رفتــار هــر دوی آنهاســت و
قضــات محــرم دیــوان عالــی کشــور نیــز بــه همیــن دلیــل حکــم برائــت متهــم ردیــف دوم را نقــض میکننــد
و بــه درســتی اعتقــاد بــه مشــارکت هــر دو متهــم در قتــل داشــتهاند.
در پایان به ارائه نظریه ایی پیرو کلمه "آگاهی و توجه" مندرج در ماده  290قانون مجازات اسالمی میپردازیم.

در آراء صــادره توجهــی بــه ایــن دو واژه صــورت نگرفتــه اســت کــا اینکــه مقنــن از آوردن ایــن دو واژه در
کنــار یکدیگــر یــک معنــا را اراده نکــرده و کلمــه توجــه را بــه لحــاظ آگاهــی و توجــه داشــن در لحظــه ارتــکاب
اســتعامل منــوده .بدیــن ترتیــب رصف اثبــات آگاهــی کلــی مرتکــب نســبت بــه رفتــارش بـرای محکــوم منــودن
وی بــه قتــل عمــدی کافــی منیباشــد بلکــه ب ـرای عمــدی تلقــی شــدن قتــل بایــد توجــه داشــن وی بــه ایــن
نکتــه در لحظــه ارتــکاب جــرم اثبــات گــردد.
ایــن دو واژه یکــی از نــوآوری هــای قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392میباشــد .بنابرایــن هــرگاه مرتکــب
علــی رغــم آگاهــی ،در لحظــه ارتــکاب بــه دالیلــی مثــل عصبانیــت مفــرط توجهــی بــه ماهیــت نوعـاٌ کشــنده
بــودن عمــل ارتکابــی اش در آن لحظــه نداشــته باشــد ،محکــوم کــردن وی بــه جنایــت عمــدی مشــکل خواهــد بــود.

