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سر مقاله               سر مقاله                           مژگان زین الدینی میمندمژگان 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 

بهره گیری 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 

می باشد، ان شاءالله دانشجویان فقه و حقوق همواره در امور پژوهشی و 

نرشیات پیش قدم باشند.
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امکان سنجی ریاست جمهوری بانوان                                عباسعلی سیاسر جهانتیغیعباسعلی سیاسر جهانتیغی
چندیچندی پیش دکرت عبا پیش دکرت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگبان در یک نشست خربی باتوجه به نزدیکی انسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگبان در یک نشست خربی باتوجه به نزدیکی انتخابات تخابات 

ریاست جمهوری ریاست جمهوری 14001400 و تب و تاب گامنه زنی ها در مورد اسامی کاندیداها گفتند:»ممکن است در آینده  و تب و تاب گامنه زنی ها در مورد اسامی کاندیداها گفتند:»ممکن است در آینده 

ریاست جمهوری بانوان را شاهد باشیم«.ریاست جمهوری بانوان را شاهد باشیم«.

ــکان رشعــی  ــور و ام ــه مذک ــرو جمل ــن آن پی ــه مهمرتی ــی داشــت ک ــاب هــای فراوان ــن نشســت خــربی بازت ای

و قانونــی ریاســت جمهــوری بانــوان بــود. در ایــن ســتون از نرشیــه اســتصحاب برآنیــم کــه ایــن موضــوع را 

ــی  ــون اساســی، سیاســت هــای کل ــدگان قان ــن کنن ــرات تدوی ــون اساســی، مــرشوح مذاک از منظــر اصــول قان

انتخابات)اباغــی از ســوی مقــام معظــم رهــربی( و طــرح اصــاح قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری باتوجــه 

بــه مبانــی فقــه اســامی بررســی کنیــم.

ــرای کاندیداهــا رشایطــی را  ــده دار اســت، قانون اساســی ب ــف ســنگینی را عه ــور وظای ــه رئیس جمه از آنجــا ک

در نظــر گرفتــه و مرجــع تشــخیص واجــد رشایــط  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 بــرای احــراز رشایــط ابتــدا بایــد بــه بررســی 

ایــن مــورد بپــردازد.

محــل بحــث مــا تفســیر کلمــه »رجــال« اســت کــه آیــا مــراد 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 رصفــاً بــه بیــان 

جنــس انســان پرداختــه اســت؟

در ادوار مختلــف انتخابــات ریاســت جمهــوری بارهــا شــاهد کاندیــد شــدن بانوانــی همچــون اعظــم طالقانــی و 

شــعله حــاج میر فتــاح بودیــم امــا هیــچ گاه ایــن افــراد توســط شــورای نگهبــان کــه خــود مفــر قانــون اساســی 

ــس  ــن اشــخاص رصف جن ــت ای ــل رد صاحی ــه دلی ــن ســوال مطــرح می شــود ک ــم. حــال ای می باشــد، نبوده ای

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؟

رهــرب معظــم انقــاب در ســال 95 در راســتای اجــرای بنــد یــک اصــل ۱۱۰ قانــون 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 وماک هــای رجــل سیاســی و مذهبــی را تعریــف کننــد. 

ــون مذکــور در کمســیون مربوطــه »طــرح  حســب االمــر پــس از بررســی ها و رفــع نقایــص طــرح اصــاح قان

اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری« در 27 مهرمــاه ســال جــاری در صحــن علنــی مجلــس 

اعــام وصــول شــد. وکای ملــت در ایــن طــرح معیــار هــای رجــل سیاســی و رجــل مذهبــی را معیــن کرده انــد 

امــا بــاز هــم بــه اصــل موضــوع کــه آیــا لفــظ »رجــل« خصوصیتــی دارد یــا خیــر پرداختــه نشــده اســت.

ــا بررســی هــای فــراوان در قوانیــن منی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مــراد از ایــن لفــظ جنــس  بنابرایــن ب

انســان اســت و خصوصیــت مذکــر بــودن را نداشــته باشــد بلکــه باتوجــه بــه قواعــد اصولــی و مطابــق نظــر 

مشــهور اصولیــون وضــع لفــظ خــاص بــرای موضــوع لــه عــام محــال و ناصــواب می باشــد امــا گاهــی بدلیــل 

عواملــی همچــون کــرت اســتعامل ایــن وضــع کاربــرد پیــدا می کنــد؛ لــذا نتیجــاً در ایــن بخــش بــه قــدر متیقــن 

اکتفــا و لفــظ رجــل را در معنــای رشطیــت مذکــر بــودن شــخص رئیــس جمهــور معنــا می کنیــم امــا در ادامــه 

بــه رساغ مــرشوح مذاکــرات تدویــن کنننــدگان قانــون اساســی می رویــم تــا شــاید پــرده از ابهــام ایــن موضــوع 

برداشــته شــود.

ــینه  ــت  در حس ــی داش ــون اساس ــن قان ــری در تدوی ــش موث ــتی نق ــه براس ــتی ک ــین بهش ــد حس ــهید محم ش

ارشــاد نطــق قابــل توجهــی در ایــن مــورد داشــته انــد کــه مختــراً بــه آن اشــاره می شــود:»در اینکــه خانم هــا 

ــان  ــان فقیه ــه در می ــع و چ ــان مراج ــه در می ــا چ ــان فقه ــر، در می ــا خی ــند ی ــور باش ــد رئیس جمه می توانن

ــتند و  ــام می دانس ــن اس ــا موازی ــق ب ــده اى آن را منطب ــت. ع ــود نداش ــاىن وج ــر یکس ــربگان، نظ ــس خ مجل

عــده اى منی دانســتند... مــن بــه صــورىت تنظیــم شــد کــه ان شــاءالله در آینــده اگــر ایــن بینــى کــه می توانــد 

ــن منظــور همــوار شــود.  ــراى ای ــه دســت آورد، آن وقــت راه ب گســرتده تر شــود، حامیــت دو ســوم مــردم را ب

دقــت بفرماییــد خواهــران! شــام می دانیــد کــه عمــاً بــراى مــدت طــوالىن، جامعــه مــا وقتــى می خواهــد رأى 

بدهــد و انتخــاب بکنــد، بــه آن مرحلــه اى کــه خواهــرى بــراى تصــدى اینگونــه ســمت ها فرصــت و رأى کاىف را 

بــه دســت بیــاورد، منی رســد. ایــن مســئله اى اســت کــه از نظــر زمــان بــا آن روبــه رو خواهیــم بــود. ایــن بــود 

کــه اصــل بــه ایــن صــورت تنظیــم شــد. ابتــدا اصــل را طــورى تنظیــم کــرده بودنــد کــه رصیحــاً می خواســت 

ــف  ــون آرای مخال ــاورد، چ ــن رأى نی ــه ای ــوند ک ــور ش ــد رئیس جمه ــوان منی توانن ــامى بان ــر اس ــد از نظ بگوی

حتــى از فقهــاى حــارض در جلســه زیــاد بــود، بنابرایــن بــه ایــن صــورت درآمــد کــه قانــون اســاىس بــه بن بســت 

کشــیده نشــود، وىل معلــوم باشــد کــه ایــن مســئله در رونــد زمــان بایــد همچنــان مــورد توجــه قــرار 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 بــرای انطبــاق قانــون اساســی بــا زمانــه و نظــرات 

ــد. ــا می دانســته ان برخــی از فقه

رهرب معظم انقاب نیز در همین باب در دیدار با اعضای هیئت دولت در سال 1384 گریزی به این موضوع 

داشته اند که بیان آن خالی از لطف منی باشد:» این شعار )رفتار بر اساس ضوابط اسامی( بسیار با ارزش است. 

ان شاءاللَّه به این شعار پایبند مبانید و این تاش را جدی تر، بی آسیب تر و واقعی تر کنید؛ چون گامی بلند 

خواهد بود در راه رسیدن به آن هدف ها و هامنطور که عرض کردم، رسیدن به آن هدف ها مردان خودش را 

می خواهد. البته »مردان« که می گوییم به معنای »رجال« در قانون اساسی نیست، شامل خانم ها هم می شود، 

یعنی کسان و عنارص و کارگزاراِن خودش را می خواهد. به قول شاعر، آن دو صد من استخوان را داشته باشند 

تا بتوانند این صد من بار را بردارند«.

لــذا باتوجــه بــه ایــن بیــان، نظــر مقــام معظــم رهــربی در این بــاره مشــخص می شــود، ایشــان کلمه«رجــال« را 

در قانــون اساســی بــه معنــای مــردان تفســیر کرده انــد.

ــن پاســخ و مشــخص  ــرای یاف ــد و ب ــروز برمنی دارن ــه در روزگار ام ــن کلم ــام ای ــرده از ابه ــن نظــرات پ ــا ای ام

شــدن حکــم ایــن موضــوع بایــد بــه رساغ فقــه امامیــه برویــم لــذا باتوجــه بــه دو ســوال زیــر بــه بررســی فقهــی 

ــم: ــه می پردازی ــن زمین در ای

* جایــگاه ریاســت جمهــوری در نظــام جمهــوری اســامی رصفــاً وکالــت از ســوی مــردم اســت و یــا جایگاهــی 

والیــی بــر مــردم دارد؟

* آیا در رشیعت اسام والیت زنان بر مردان نهی شده است؟

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

ــوری اســامی  ــت و اســامیت نظــام جمه ــه موضــوع جمهوری ــا ب ــون اساســی رصاحت در نخســتین اصــول قان

اشــاره شــده اســت و ظاهــراً باتوجــه بــه اصــل ششــم قانــون مذکــور انتخــاب رئیــس جمهــور بــا اتــکا بــه آراء 

عمومــی می باشــد کــه باعنایــت بــه ایــن اصــل، نظــام جمهــوری اســامی ریاســت جمهــوری را نوعــی وکالــت 

تلقــی منــوده و رئیــس جمهــور را وکیــل مــردم می دانــد پــس بنابرایــن زنــان نیــز می توانــد تصــدی ایــن منصــب 

را بــر عهــده بگیرنــد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه دوره چهارســاله ریاســت جمهــوری منتخــب 

ــه  ــازی ب ــت نی ــه وکال ــی ک ــام رهــربی رشوع می شــود در صورت ــه توســط مق ــار نام ــذ اعتب ــس از تنفی ــت پ مل

تنفیــذ و تاییــد نــدارد.

نتیجــه بحــث مــا بــا عنایــت بــه ایــن ســوال مشــخص می شــود؛ آیــا تنفیــذ اعتبارنامــه رئیــس جمهــور یــک امــر 

ترشیفاتــی اســت و یــا یــک اختیــار بــرای مقــام رهــربی می باشــد؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بــه رساغ نظــرات بنیانگــذار انقــاب، امــام خمینــی)ره( می رویــم، زیــرا از منابــع 

ــع و  ــا، مواض ــور م ــی در کش ــون اساس ــی و قان ــام حکومت ــای نظ ــاز و کاره ــی و س ــناخت مبان ــرای ش ــم ب ه

ــت. ــام )ره( اس دیدگاه هــای ام

بیانــات ایشــان دربــاره تنفیــذ حکــم رئیــس جمهــور توســط رهــربی:» بــه حرف هــای آنانــی کــه برخــاف مســیر 

ــا  اســام هســتند و خودشــان را روشــنفکر حســاب می کننــد و می خواهنــد والیــت فقیــه را قبــول نکنند)اعتن

نکنیــد( اگــر چنانچــه فقیــه در کار نباشــد، والیــت فقیــه در کار نباشــد، طاغــوت اســت. اگــر بــا امــر خدا نباشــد، 

رئیس جمهــور بــا نصــب فقیــه نباشــد، غیرمــرشوع اســت. وقتــی غیرمــرشوع شــد، طاغــوت اســت. اطاعــت او 

ــه امــر خــدای تبــارک و تعالــی یــک کســی  اطاعــات طاغــوت اســت... طاغــوت وقتــی از بیــن مــی رود کــه ب

نصــب بشــود«.

پــس بنابرایــن باتوجــه بــه لــزوم نیازمنــدی حکــم رئیــس جمهــور بــه تنفیــذ از ســوی مقــام رهــربی بــه ایــن 

ــد. ــت می باش ــگاه والی ــران جای ــامی ای ــوری اس ــوری در جمه ــت جمه ــگاه ریاس ــه جای ــیم ک ــه می رس نتیج

حــال باتوجــه بــه اینکــه جایــگاه ریاســت جمهــوری یــک جایــگاه والیــی می باشــد؛ آیــا والیــت زنــان بــر مــردان 

از ســوی شــارع مقــدس نهــی شــده اســت؟

2- موضع فقه اسامی درباره والیت زنان بر مردان

ــان فقهــای امامیــه می باشــد و نظریــه واحــدی  ــر مــردان یکــی از مباحــث اختافــی می ــان ب بحــث والیــت زن

میــان فقهــا در ایــن مــورد موجــود نیســت امــا اغلــب فقهــای امامیــه والیــت زن بــر مــرد را جایــز منی داننــد 

و دالیــل مختلفــی را بــرای آن ذکــر می کننــد کــه بــه اختصــار بــه نقــل یــک دلیــل از کتــاب و یــک دلیــل از 

ــم. ــنت می پردازی س

ــا أَنَفُقــواْ ِمــْن  ــی بَْعــٍض َو مِبَ ــْم َعلَ ــُه بَْعَضُه ــَل اللّ ــا َفضَّ ــی النَِّســاء مِبَ اُمــوَن َعلَ آیــه 34 ســوره نســاء: »الرَِّجــاُل َقوَّ

ــْم« أَْمَوالِِه

ــه  ــه بعضــی دیگــر قــرار داده اســت و ب ــرای بعضــی نســبت ب ــد ب ــه خاطــر برتــری هــای کــه خداون مــردان ب

ــد. ــد، رسپرســت زنانن ــان می  کنن ــورد زن ــه از اموالشــان در م ــی ک ــاق های ــر انف خاط

ــی النَِّســاء« در  اُمــوَن َعلَ عامــه طبابطایــی در املیــزان مــی  فرماینــد:» عمومیــت علتــی کــه حکــم »الرَِّجــاُل َقوَّ

آیــه بــر آن مرتتــب شــده، داللــت دارد کــه ایــن حکــم مخصــوص شــوهر نســبت بــه همــرش نیســت؛ بلکــه این 

حکــم از ســوی خداونــد بــرای گــروه مــردان بــر گــروه زنــان در همــه جهاتــی کــه بــه زندگــی هــر دو مربــوط 

منی  شــود قــرار داده شــده اســت. بنابرایــن در متــام امــور اجتامعــی و سیاســی کــه مربــوط بــه برتــری مــرد بــر 

زن می شــود، قــوام بــودن مــردان بــر زنــان الزم اســت کــه از جملــه ایــن امــور، زمامــداری و قضــاوت می باشــد 

و بــر ایــن اســاس هیــچ یــک از ایــن امــور بــرای زنــان نــه مــرشوع اســت و نــه نافــذ. بنابرایــن، آیــه »الرَِّجــاُل 

اُمــوَن َعلَــی النَِّســاء« دارای اطــاق همــه جانبــه اســت«. َقوَّ

ــوا امرهــم أمــرأه« و مــواردی همچــون نقصــان شــهادت زنــان کــه فقهــا بــه آنــان  روایــت »لــن یفلــح قــوم ولّ

ــد. ــتدالل کرده ان اس

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 شــده اند شــکی نیســت؛ ولــی در اینکــه آیــا زنانــی کــه دارای آن رشایــط باشــند نیــز 

از تحــت ایــن اصــل خــارج شــده  اند 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 

رهــربی 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 منی گنجــد.

نتیجتــاً بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق الذکــر و نظــر مشــهور فقهــا 

ــگاه  ــدی جای ــکان تص ــردان ام ــر م ــان ب ــت زن ــدم والی ــاره ع درب

ــران  ــامی ای ــوری اس ــوان در جمه ــط بان ــوری توس ــت جمه ریاس

ــدارد. وجــود ن

چهره های ماندگار                                                                      علیرضا سلمانیعلیرضا سلمانی
ســید محمــد فاطمــی قمــیســید محمــد فاطمــی قمــی فرزنــد میــرزا ســید محمــد حســین، متولــد  فرزنــد میــرزا ســید محمــد حســین، متولــد 12521252 هجــری شمســی در               هجــری شمســی در              

شــهر مقــدس قــم اســت. دکــرت فاطمــی یکــی از چهــره هــای مشــهور شــهر مقــدس قــم اســت. دکــرت فاطمــی یکــی از چهــره هــای مشــهور 

ــد.          ــامر می رون ــه ش ــی ب ــی و حقوق ــه ی فقه ــران در زمین ــارص ای ــد.         مع ــامر می رون ــه ش ــی ب ــی و حقوق ــه ی فقه ــران در زمین ــارص ای مع

ایشــان از قضــات عالی رتبــه دوراِن پــس از مرشوطیــت و پهلــوی اول ایشــان از قضــات عالی رتبــه دوراِن پــس از مرشوطیــت و پهلــوی اول 

می باشــند. حجــت االســام فاطمــی قمــی در زمــره ی فقهــا و علــامی می باشــند. حجــت االســام فاطمــی قمــی در زمــره ی فقهــا و علــامی 

شــیعه هســتند و پیــش از کار قضایــی، در حــوزه علمیــه قــم مشــغول شــیعه هســتند و پیــش از کار قضایــی، در حــوزه علمیــه قــم مشــغول 

تدریــس بودنــد و در ســالیان خدمــت در دســتگاه قضــا نیــز بــه مــدت تدریــس بودنــد و در ســالیان خدمــت در دســتگاه قضــا نیــز بــه مــدت 

1010 ســال در دانشــکده ی معقــول و منقول)الهیــات( بــه تدریــس  ســال در دانشــکده ی معقــول و منقول)الهیــات( بــه تدریــس 

پرداختنــد. از نقــاط برجســته زندگــی ایشــان عضویــت در کمیســیون و پرداختنــد. از نقــاط برجســته زندگــی ایشــان عضویــت در کمیســیون و 

انشــاء کننــدگان قانــون مدنــی ایــران در ســال انشــاء کننــدگان قانــون مدنــی ایــران در ســال 13071307 اســت. اســت.

ســید محمــد فاطمــی قمــی تحصیــات خــود را از هــامن دوران کودکــی نــزد پــدر و علــامی حــوزه علمیــه قــم ســید محمــد فاطمــی قمــی تحصیــات خــود را از هــامن دوران کودکــی نــزد پــدر و علــامی حــوزه علمیــه قــم 

آغــاز کــرد و در علــوم نقلــی، ادبیــات فارســی، ادبیــات عــرب، حکمــت، منطــق و ریاضیــات تبحــر یافــت و در 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.فقــه و اصــول نیــز بــه درجــه اجتهــاد رســید.

در ســال در ســال 12881288 هجــری شمســی توســط حســن پیرنیــا وزیــر عدلیــه وقــت، بــرای خدمــت قضایــی بــه عدلیــه  هجــری شمســی توســط حســن پیرنیــا وزیــر عدلیــه وقــت، بــرای خدمــت قضایــی بــه عدلیــه 

دعــوت شــد. از مســئولیت هــای وی در دســتگاه قضایــی می تــوان بــه ریاســت کل اســتیناف تهــران، مستشــار دعــوت شــد. از مســئولیت هــای وی در دســتگاه قضایــی می تــوان بــه ریاســت کل اســتیناف تهــران، مستشــار 

دیــوان عالــی متیــز، ریاســت شــعب دیــوان دیــوان عالــی متیــز، ریاســت شــعب دیــوان 11وو22وو44 متیــز، عضویــت در  کمیســیون ترفیــع قضایــی اشــاره کــرد. متیــز، عضویــت در  کمیســیون ترفیــع قضایــی اشــاره کــرد.

مرحــوم فاطمــی طــی اولیــن دوره حضــور در  قانــون نویســی توفیــق می یابــد بــا مهــارت متــام قواعــد و مبانــی مرحــوم فاطمــی طــی اولیــن دوره حضــور در  قانــون نویســی توفیــق می یابــد بــا مهــارت متــام قواعــد و مبانــی 

ــه حقــوق ســایر  ــاز جامعــه و نگرشــی ب ــه نی ــارات ســاده فارســی باتوجــه ب ــه صــورت عب ــه حقــوق ســایر فقهــی پیچیــده را ب ــاز جامعــه و نگرشــی ب ــه نی ــارات ســاده فارســی باتوجــه ب ــه صــورت عب فقهــی پیچیــده را ب

ــاً انشــاء  ــی متام ــون مدن ــاب اول قان ــوان گفــت کت ــی« در آوَرد و می ت ــون مدن ــوان »قان ــاً انشــاء کشــور هــا تحــت عن ــی متام ــون مدن ــاب اول قان ــوان گفــت کت ــی« در آوَرد و می ت ــون مدن ــوان »قان کشــور هــا تحــت عن

ــا  ــه در اروپ ــی ک ــان ایران ــا و حقوقدان ــون از همــکاری شــامری از فقه ــن قان ــن ای ــا ایشــان اســت. وی در تدوی ــه در اروپ ــی ک ــان ایران ــا و حقوقدان ــون از همــکاری شــامری از فقه ــن قان ــن ای ایشــان اســت. وی در تدوی

تحصیــل کــرده بودنــد همچــون حــاج ســید محمــد تقــوی، ســید محســن صــدر، ســید مصطفــی عــدل و حــاج تحصیــل کــرده بودنــد همچــون حــاج ســید محمــد تقــوی، ســید محســن صــدر، ســید مصطفــی عــدل و حــاج 

محمدرضــا ایروانــی بــه رسپرســتی علــی اکــرب داور بهــره بــرد.محمدرضــا ایروانــی بــه رسپرســتی علــی اکــرب داور بهــره بــرد.

ــش  ــز نق ــی( نی ــن دادرس ــول محاکامت)آیی ــناد و اص ــت اس ــن ثب ــتین قوانی ــن نخس ــی در نوش ــوم فاطم ــش مرح ــز نق ــی( نی ــن دادرس ــول محاکامت)آیی ــناد و اص ــت اس ــن ثب ــتین قوانی ــن نخس ــی در نوش ــوم فاطم مرح

ــم.  ــران" بنامی ــی ای ــون نویس ــدر قان ــت او را "پ ــته اس ــن شایس ــه یقی ــت. ب ــته اس ــی داش ــم. اساس ــران" بنامی ــی ای ــون نویس ــدر قان ــت او را "پ ــته اس ــن شایس ــه یقی ــت. ب ــته اس ــی داش اساس

ــار  ــه مناســبت خدمــات و لیاقتــش یکب ــود کــه ب ــان چشــمگیر ب ــی هــای دکــرت فاطمــی چن ــار اســتعداد و توانای ــه مناســبت خدمــات و لیاقتــش یکب ــود کــه ب ــان چشــمگیر ب ــی هــای دکــرت فاطمــی چن اســتعداد و توانای

احمــد شــاه قاجــار عصــای مرصــع را بــه ایشــان هدیــه داد و رضــا شــاه نیــز بــه پــاس تدویــن قانــون مدنــی احمــد شــاه قاجــار عصــای مرصــع را بــه ایشــان هدیــه داد و رضــا شــاه نیــز بــه پــاس تدویــن قانــون مدنــی 

مجــدداً عصــای مرصــع را بــه دکــرت فاطمــی اعطــاء کــرد.مجــدداً عصــای مرصــع را بــه دکــرت فاطمــی اعطــاء کــرد.

دکــرت فاطمــی در کتــاب خاطــرات خــود در نصیحــت بــه قضــات مــی گوینــد: »اگــر بــرای صدمیــن بــار بــه مــاده دکــرت فاطمــی در کتــاب خاطــرات خــود در نصیحــت بــه قضــات مــی گوینــد: »اگــر بــرای صدمیــن بــار بــه مــاده 

ای از قانــون اســتناد می کنیــد، بــرای صدمیــن بــار، بــاز هــم آن را بخوانیــد، بــه اطمینــان مــی گویــم کــه تفســیر ای از قانــون اســتناد می کنیــد، بــرای صدمیــن بــار، بــاز هــم آن را بخوانیــد، بــه اطمینــان مــی گویــم کــه تفســیر 

دیگــری شــکل خواهــد گرفت«.دیگــری شــکل خواهــد گرفت«.

دکــرت جعفــری لنگرودی،حقوقــدان برجســته در ذکــر شــان دکــرت فاطمــی بیــان مــی دارد: "مجســمه ی مرحــوم دکــرت جعفــری لنگرودی،حقوقــدان برجســته در ذکــر شــان دکــرت فاطمــی بیــان مــی دارد: "مجســمه ی مرحــوم 

فاطمــی را بایــد ماننــد مجســمه فردوســی در تهــران برافراشــته شــود".فاطمــی را بایــد ماننــد مجســمه فردوســی در تهــران برافراشــته شــود".

ــه و اصــول و  ــس فق ــه تدری ــامدی ای را ب ــرشه" ســالیان مت ــم ن ــر اســاس ســنت "زکاه العل ــه و اصــول و مرحــوم فاطمــی ب ــس فق ــه تدری ــامدی ای را ب ــرشه" ســالیان مت ــم ن ــر اســاس ســنت "زکاه العل مرحــوم فاطمــی ب

ــر دانشــکده ی معقــول و منقــول در مدرســه عالــی قضایــی و  ــر دانشــکده ی معقــول و منقــول در مدرســه عالــی قضایــی و حقــوق ثبــت و اســناد پرداخــت. وی عــاوه ب حقــوق ثبــت و اســناد پرداخــت. وی عــاوه ب

ــه تدریــس پرداخــت. ــز ب ــوم سیاســی نی ــی عل ــه تدریــس پرداخــت.مدرســه عال ــز ب ــوم سیاســی نی ــی عل مدرســه عال

رسانجــام مرحــوم فاطمــی در رسانجــام مرحــوم فاطمــی در 2828مــرداد ســال مــرداد ســال 13241324 هجــری شمســی پــس از  هجــری شمســی پــس از 3636 ســال خدمــت بــدون مرخصــی  ســال خدمــت بــدون مرخصــی 

ــه خــاک  ــم ب ــت و پیکــرش در قربســتان شــیخان ق ــی را وداع گف ــامری دار فان ــل بی ــه دلی ــه خــاک در دســتگاه قضــا ب ــم ب ــت و پیکــرش در قربســتان شــیخان ق ــی را وداع گف ــامری دار فان ــل بی ــه دلی در دســتگاه قضــا ب

ســپرده شــد.ســپرده شــد.

مرکــز آمــوزش پزشــکی و خدمــات درمانــی و بیامرســتان کــودکان فاطمــی قــم از موقوفــات و یــادگار ایشــان مرکــز آمــوزش پزشــکی و خدمــات درمانــی و بیامرســتان کــودکان فاطمــی قــم از موقوفــات و یــادگار ایشــان 

ــد. ــش می باش ــد.در زادگاه ــش می باش در زادگاه

بررسی فقهی و حقوقی جرم  رشاء و ارتشاء                            مسعودمسعود  قربانیقربانی  کندرسیکندرسی
ســالمت جامعــه همــواره در گــرو ســالمت حاکــامن و کارگــزارن آن خواهــد بــود و فســاد و تباهــی جامعــه نیــز ســالمت جامعــه همــواره در گــرو ســالمت حاکــامن و کارگــزارن آن خواهــد بــود و فســاد و تباهــی جامعــه نیــز 

ناشــی از فســاد و بــی بنــد و بــاری رسدمــداران و حاکــامن آن اجتــامع اســت؛ بــه راســتی کــه »النــاس علــی دیــن ناشــی از فســاد و بــی بنــد و بــاری رسدمــداران و حاکــامن آن اجتــامع اســت؛ بــه راســتی کــه »النــاس علــی دیــن 

ملوکهــم« یکــی از حقیقــت هــای جوامــع انســانی اســت. یکــی از مهمرتیــن بیــامری هــای تشــکیالتی در نظــام ملوکهــم« یکــی از حقیقــت هــای جوامــع انســانی اســت. یکــی از مهمرتیــن بیــامری هــای تشــکیالتی در نظــام 

هــای حکومتــی اکــر جوامــع در طــول متــام ادوار تاریــخ "رشــوه" بــوده اســت. حــکام، قضــات و کارکنــان دولتــی 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 بوده انــد و بــی تردیــد در باتوجــه بــه جایگاهــی کــه دارنــد همــواره در معــرض آســیب پذیــری از ایــن موضــوع بوده انــد و بــی تردیــد در 

صــورت گرفتــاری تشــکیالت بــه ایــن مفســده جامعــه هــم از ایــن آســیب بــی نصیــب نخواهــد بــود.صــورت گرفتــاری تشــکیالت بــه ایــن مفســده جامعــه هــم از ایــن آســیب بــی نصیــب نخواهــد بــود.

در تاریــخ نیــز حکومــت هــا بــرای حفــظ اعتــامد مــردم بــه نظــام اداری و دیگــر مســائل اهتــامم ویــژه ایــی بــه در تاریــخ نیــز حکومــت هــا بــرای حفــظ اعتــامد مــردم بــه نظــام اداری و دیگــر مســائل اهتــامم ویــژه ایــی بــه 

ایــن جــرم داشــته اند بــه طــور مثــال هــرودت مــورخ بــزرگ یونانــی در کتــاب خــود آورده اســت کــه کمبوجیــه، ایــن جــرم داشــته اند 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 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 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 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.مشــابه همیــن نقــل شــده اســت.

رشــوه فعلــی مجرمانــه اســت کــه هــم توســط رشع مقــدس و هــم توســط حقــوق موضوعــه جــرم انــگاری شــده رشــوه فعلــی مجرمانــه اســت کــه هــم توســط رشع مقــدس و هــم توســط حقــوق موضوعــه جــرم انــگاری شــده 

اســت و هــامن طــور کــه بیــان شــد ایــن جــرم اثــرات مخربــی در عرصــه هــای مختلــف اجتامعــی و اقتصــادی اســت و هــامن طــور کــه بیــان شــد ایــن جــرم اثــرات مخربــی در عرصــه هــای مختلــف اجتامعــی و اقتصــادی 

ــا آن در حــوزه قضایــی و نیــز فرهنگــی و اجتامعــی رضورت دارد. رشــوه خــواری در  ــارزه ب ــا آن در حــوزه قضایــی و نیــز فرهنگــی و اجتامعــی رضورت دارد. رشــوه خــواری در دارد؛ از ایــن رو مب ــارزه ب دارد؛ از ایــن رو مب

زمــره زشــت تریــن و ضــد اجتامعــی تریــن کارهاســت و مرتکــب آن در معــرض طــرد از رحمــت الهــی قــراردارد زمــره زشــت تریــن و ضــد اجتامعــی تریــن کارهاســت و مرتکــب آن در معــرض طــرد از رحمــت الهــی قــراردارد 

ــگاری، حکــم اســتیفای حــق از راه پرداخــت  ــه بررســی جــرم رشــاء و ارتشــاء، مبانــی جــرم ان ــن بخــش ب ــگاری، حکــم اســتیفای حــق از راه پرداخــت در ای ــه بررســی جــرم رشــاء و ارتشــاء، مبانــی جــرم ان ــن بخــش ب در ای

رشــوه، شــمولیت آن در غیــر قاضــی مــی پردازیــم.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 رشــوه خــوارى عمــى زشــت و مــورد رسزنــش قــرآن کریــم اســت. بــر اســاس آیــات کریــم  پرداخــت رشــوه بــه 

حاکــامن بــه منظــور دســتیاىب بــه امــوال دیگــران از اســباب تحصیــل مــال باطــل و حــرام اســت و مــورد نهــى حاکــامن بــه منظــور دســتیاىب بــه امــوال دیگــران از اســباب تحصیــل مــال باطــل و حــرام اســت و مــورد نهــى 

خداونــد قــرار گرفتــه اســت همچنیــن اهــل کتــاب نیــز از ســوى خداونــد بــه خاطــر آلودگــى بــه رشــوه نکوهــش خداونــد قــرار گرفتــه اســت همچنیــن اهــل کتــاب نیــز از ســوى خداونــد بــه خاطــر آلودگــى بــه رشــوه نکوهــش 

ــده اند. ــت ش ــده اند.و مذّم ــت ش و مذّم

مختــراً از میــان مبانــی جــرم انــگاری رشــوه، بــه یمــن تــرک بــه یکــی از آیــات قــرآن کریــم کــه محکــم تریــن مختــراً 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 می شــود:و رصیــح تریــن نــص حرمــت رشــوه اســت اشــاره می شــود:

ــْم  ــِم َوأَنْتُ ْ ــاِس ِباْلِث ــَواِل النَّ ــْن أَْم ــا ِم ــوا فَِريًق ــكَّاِم لِتَأْكُلُ ــا إَِل الُْح ــوا ِبَه ــِل َوتُْدلُ ــْم ِبالْبَاِط ــْم بَيَْنُك ــوا أَْمَوالَُك ــْم َواَل تَأْكُلُ ــِم َوأَنْتُ ْ ــاِس ِباْلِث ــَواِل النَّ ــْن أَْم ــا ِم ــوا فَِريًق ــكَّاِم لِتَأْكُلُ ــا إَِل الُْح ــوا ِبَه ــِل َوتُْدلُ ــْم ِبالْبَاِط ــْم بَيَْنُك ــوا أَْمَوالَُك َواَل تَأْكُلُ

ــره( ــوره بق ــره( س ــوره بق ــه 188188 س ــوَن )آی ــه تَْعلَُم ــوَن )آی تَْعلَُم

و مــال یکدیگــر را بــه ناحــق مخوریــد و آن را بــه نــزد قاضیــان نیفکنیــد کــه )بــه وســیله رشــوه و زور( پــاره ای و مــال یکدیگــر را بــه ناحــق مخوریــد و آن را بــه نــزد قاضیــان نیفکنیــد کــه )بــه وســیله رشــوه و زور( پــاره ای 

از امــوال مــردم را بخوریــد بــا آنکــه )شــام بطــالن دعــوی خــود را( می دانیــد.از امــوال مــردم را بخوریــد بــا آنکــه )شــام بطــالن دعــوی خــود را( می دانیــد.

ــر  ــل ب ــد و دلی ــان آورده ان ــه می ــخن ب ــت آن س ــوه و حرم ــه از رش ــب محرم ــا و مکاس ــاب قض ــا در دو ب ــر فقه ــل ب ــد و دلی ــان آورده ان ــه می ــخن ب ــت آن س ــوه و حرم ــه از رش ــب محرم ــا و مکاس ــاب قض ــا در دو ب فقه

ــه اجــامع و حکــم عقــل  ــات قــرآن و احادیــث برخــی از فقهــا ب ــر آی ــه اجــامع و حکــم عقــل حرمــت آن را کامــل می داننــد و عــالوه ب ــات قــرآن و احادیــث برخــی از فقهــا ب ــر آی حرمــت آن را کامــل می داننــد و عــالوه ب

ــد. ــتناد کرده ان ــز اس ــد.نی ــتناد کرده ان ــز اس نی

تعریــف رشــوه در کالم فقهــا عبــارت اســت از چيــزى کــه بــه قــاىض بــذل مى شــود تــا وى بــه نفــع بــذل کننــده تعریــف رشــوه در کالم فقهــا عبــارت اســت از چيــزى کــه بــه قــاىض بــذل مى شــود 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 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.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 اصطــالح بــه معنــی دادن مالــی اســت بــه رشــوه در لغــت بــه معنــای رســیدن بــه خواســته بــا ســازش اســت و در اصطــالح بــه معنــی دادن مالــی اســت بــه 

مأمــور رســمی یــا غیررســمی، بــه منظــور انجــام کاری از کارهــای اداری یــا قضایــی، ولــو اینکــه آن کار مربــوط 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. 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 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 بــرای دادن و گرفــنت رشــوه اســت. الزم بــه ذکــر اســت رصف تحقــق رشــوه تبانــی و توافــق گیرنــده و دهنــده بــرای دادن و گرفــنت رشــوه اســت. الزم بــه ذکــر اســت رصف 

پیشــنهاد رشــوه، منی توانــد مشــمول مقــررات کیفــری رشــاء و ارتشــاء گــردد بلکــه بایــد عمــل فیزیکــی مبنــی بــر پیشــنهاد رشــوه، منی توانــد مشــمول مقــررات کیفــری رشــاء و ارتشــاء گــردد بلکــه بایــد عمــل فیزیکــی مبنــی بــر 

دادن و گرفــنت صــورت گرفتــه باشــد. چــه ایــن پیشــنهاد از ســوی راشــی باشــد، چــه از ســوی مرتشــی.دادن و گرفــنت 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 از آنجــا کــه رشــوه خــواری ناشــی از وجــود نقــص و ضعــف در کارکــرد نهادهــای اجتامعــی اســت، در مبحــث 

جرایــم علیــه آســایش عمومــی مطــرح می شــود و بــه لحــاظ تقســیم بنــدی از مصادیــق جــرم عمومــی اســت کــه جرایــم علیــه آســایش عمومــی مطــرح می شــود و بــه لحــاظ تقســیم بنــدی از مصادیــق جــرم عمومــی اســت کــه 

تعقیــب آنهــا بــه شــکایت شــاکی خصوصــی نیــازی نــدارد.تعقیــب آنهــا بــه شــکایت شــاکی خصوصــی نیــازی نــدارد.

ــه  ــن بخــش ب ــه در ای ــم ک ــاء و ارتشــاء مواجهی ــا دو جــرم رش ــه ب ــوق موضوع ــون مبحــث رشــوه در حق ــه پیرام ــن بخــش ب ــه در ای ــم ک ــاء و ارتشــاء مواجهی ــا دو جــرم رش ــه ب ــوق موضوع ــون مبحــث رشــوه در حق پیرام

ــم. ــه می پردازی ــه گان ــارص س ــه عن ــه ب ــا توج ــان ب ــک از آن ــر ی ــه بررســی ه ــک ب ــم.تفیکی ــه می پردازی ــه گان ــارص س ــه عن ــه ب ــا توج ــان ب ــک از آن ــر ی ــه بررســی ه ــک ب تفیکی



ادامه بررسی جرم  رشاء و ارتشاء                                          مسعودمسعود  قربانیقربانی  کندرسیکندرسی
11. رشاء. رشاء

1-11-1 تعریف: تعریف:
 رشــاء در لغــت بــه معنــای پرداخــت مــال )اعــم از وجــه نقــد و ســند پرداخــت اســت( بــه منظورانجــام غیــر  رشــاء در لغــت بــه معنــای پرداخــت مــال )اعــم از وجــه نقــد و ســند پرداخــت اســت( بــه منظورانجــام غیــر 

قانونــی )اعــم ازاینکــه قانونــاً حــق فــرد باشــد و طریــق دســتیابی غیــر قانونــی باشــد یــا اینکــه اصــل عمــل غیــر قانونــی )اعــم ازاینکــه قانونــاً 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 می نامنــد. در مــورد جــرم رشــاء نیــز مطابــق اصــول قانونــی باشــد( کاری اســت و انجــام دهنــده آن را نیــز راشــی می نامنــد. در مــورد جــرم رشــاء نیــز مطابــق اصــول 

کلــی حقــوق جــزا و ماننــد ســایر جرایــم ســه عنــر وجــود دارد کــه در ذیــل بــه ترتیــب آنهــا را بیــان می داریــم.کلــی حقــوق جــزا و ماننــد ســایر جرایــم ســه عنــر وجــود دارد کــه در ذیــل بــه ترتیــب آنهــا را بیــان می داریــم.

1-12-2 عنر مادی: عنر مادی:
عنــر مــادی یــا " کالبــد جــرم" هــامن تحقــق اراده مرتکــب در عــامل واقــع اســت کــه در جــرم رشــاء عبــارت عنــر مــادی یــا " کالبــد جــرم" هــامن تحقــق اراده مرتکــب در عــامل واقــع اســت کــه در جــرم رشــاء عبــارت 

ــا توســط  ــارشه و ی ــور را باملب ــن ام ــه راشــی یکــی از ای ــا ســند پرداخــت ک ــا وجــه ی ــال ی ــا توســط اســت از پرداخــت م ــارشه و ی ــور را باملب ــن ام ــه راشــی یکــی از ای ــا ســند پرداخــت ک ــا وجــه ی ــال ی اســت از پرداخــت م

شــخص دیگــری انجــام مــی دهــد. هامنطــور کــه بیــان شــد رصف پیشــنهاد رشــوه، منی توانــد مشــمول مقــررات شــخص دیگــری انجــام مــی دهــد. هامنطــور کــه بیــان شــد رصف پیشــنهاد رشــوه، منی توانــد مشــمول مقــررات 

کیفــری گــردد.کیفــری گــردد.

1-13-3 عنر معنوی: عنر معنوی:
ــد اقــرتان  ــه راشــی در فعــل و نتیجــه اســت و از ســوی دیگــر بای ــد اقــرتان عنــر معنــوی در جــرم رشــاء قصــد مجرمان ــه راشــی در فعــل و نتیجــه اســت و از ســوی دیگــر بای عنــر معنــوی در جــرم رشــاء قصــد مجرمان

زمانــی میــان عمــل مرتکــب و قصــد او وجــود داشــته باشــد یعنــی اگــر اقــدام بــه دادن مالــی بــه یــک کارمنــد زمانــی میــان عمــل مرتکــب و قصــد او وجــود داشــته باشــد یعنــی اگــر اقــدام بــه دادن مالــی بــه یــک کارمنــد 

منایــد و بعــداً از آن کارمنــد تقاضــای انجــام کاری را بکنــد جــرم رشــاء محقــق منی شــود؛ البتــه در مــورد اخیــر منایــد و بعــداً از آن کارمنــد تقاضــای انجــام کاری را بکنــد جــرم رشــاء محقــق منی شــود؛ البتــه در مــورد اخیــر 

الذکــر نظــرات متفــاوت و دقیقــی ماننــد  نظریــه شــیخ انصــاری وجــود دارد کــه مــع الوصــف مجــال ترشیــح الذکــر نظــرات متفــاوت و دقیقــی ماننــد  نظریــه شــیخ انصــاری وجــود دارد کــه مــع الوصــف مجــال ترشیــح 

آن وجــود نــدارد.آن وجــود نــدارد.

1-14-4 عنر قانونی: عنر قانونی:
ــاب پنجــم قانــون مجــازات اســالمی و قانــون تشــدید  ــاب پنجــم قانــون مجــازات اســالمی و قانــون تشــدید  کت ــا 594594 کت ــا  ت ــه رشــوه در مــواد 588588 ت ــه رشــوه در مــواد مجازاتهــای مربــوط ب مجازاتهــای مربــوط ب

ــان شــده اســت. ــان شــده اســت.مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء، اختــالس و کالهــرداری بی مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء، اختــالس و کالهــرداری بی

ابتــدا و بــه طــور رصیــح مجــازات هــای راشــی در مــاده ابتــدا و بــه طــور رصیــح مجــازات هــای راشــی در مــاده 592592 تعزیــرات بیــان شــده اســت کــه بــه عبــارت انــد از:  تعزیــرات 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 الف(ضبــط مــال ناشــی از ارتشــاء ب(حبــس از شــش مــاه تــا ســه ســال و یــا تــا 7474 رضبــه شــالق رضبــه شــالق

امــا در قانــون تشــدید فقــط بــه مجــازات مالــی و لغــو امتیــاز مکتســبه از طریــق رشــوه اشــاره شــده اســت کــه 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 در  بــاره جمــع و یــا تخصیــص  ایــن دو نــص قانونگــذاری نســبت بــه یکدیگــر نظــر هــای فراوانــی وجــود دارد 

کــه بــه بیــان آنهــا منی پردازیــم و نتیجتــاً بــا توجــه بــه قاعده»الجمــع مهــام امکــن اولــی مــن الطــرح« و عــدم کــه بــه بیــان آنهــا منی پردازیــم و نتیجتــاً بــا توجــه بــه قاعده»الجمــع مهــام امکــن اولــی مــن الطــرح« و عــدم 

تعــارض نظــر بــه جمــع هــر دو مجــازات داریــم.تعــارض نظــر بــه جمــع هــر دو مجــازات داریــم.

در صورتــی کــه راشــی بــرای پرداخــت رشــوه مضطــر بــوده و یــا پرداخــت آن را گــزارش دهــد از مجــازات حبــس در صورتــی کــه راشــی بــرای پرداخــت رشــوه مضطــر بــوده و یــا پرداخــت آن را گــزارش دهــد از مجــازات حبــس 

معــاف و مــال بــه وی مســرتد خواهــد شــد و چنانچــه راشــی در ضمــن تعقیــب بــا اقــرار خــود موجبــات تســهیل معــاف و مــال بــه وی مســرتد خواهــد شــد و چنانچــه راشــی در ضمــن تعقیــب بــا اقــرار خــود موجبــات تســهیل 

ــده  ــه وی بازگردان ــه اســت ب ــوان رشــوه پرداخت ــه عن ــه ب ــی ک ــا نصــف مال ــد ت ــب مرتشــی را فراهــم منای ــده تعقی ــه وی بازگردان ــه اســت ب ــوان رشــوه پرداخت ــه عن ــه ب ــی ک ــا نصــف مال ــد ت ــب مرتشــی را فراهــم منای تعقی

می شــود.می شــود.

نکتــه حائــز اهمیــت در اینجــا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه نظریــه مشــورتی شــورای نگهبــان اگــر مرتشــی بنــا بــه 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 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 می باشــد.دیگــر اینکــه مطابــق مــواد  ق.م.ا جــرم رشــاء قابــل تعلیــق می باشــد.

در مــورد مــال ناشــی از ارتشــاء بــا توجــه بــه نظــرات فقهــا و اصــل در مــورد مــال ناشــی از ارتشــاء بــا توجــه بــه نظــرات فقهــا و اصــل 4949 قانــون اساســی می تــوان گفــت مــال بایــد  قانــون اساســی می تــوان گفــت مــال بایــد 

بــه راشــی رد شــود نــه اینکــه توســط دولــت ضبــط گــردد کــه البتــه ضبــط ایــن مــال بــه عنــوان تعزیــر و مــوارد 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 منتــرش شــده دیگــر نیــاز بــه تفصیــل دارد کــه بــه دلیــل عــدم اطالــه ایــن ســتون، خواننــدگان عزیــز را بــه مقــاالت منتــرش شــده 

در ایــن زمینــه ارجــاع می دهیــم.در ایــن زمینــه ارجــاع می دهیــم.

22.ارتشاء.ارتشاء
تعــرف ارتشــاء: بــه معنــای اخــذ وجــه، مــال یــا ســند تســلیم وجــه یــا مــال از ســوی مأمــوران دولــت یــا کارکنــان تعــرف ارتشــاء: بــه معنــای اخــذ وجــه، مــال یــا ســند تســلیم وجــه یــا مــال از ســوی مأمــوران دولــت یــا کارکنــان 

ــط  ــف مرتب ــا عــدم انجــام وظای ــرای انجــام ی ــون ب ــور در قان ــراد مذک ــط شــاغل در نهادهــای عمومــی و ســایر اف ــف مرتب ــا عــدم انجــام وظای ــرای انجــام ی ــون ب ــور در قان ــراد مذک شــاغل در نهادهــای عمومــی و ســایر اف

ــذار  ــون گ ــود و قان ــه می ش ــی گفت ــده آن مرتش ــه گیرن ــد. ب ــا می باش ــتغال آن ه ــل اش ــازمان مح ــا س ــا اداره ی ــذار ب ــون گ ــود و قان ــه می ش ــی گفت ــده آن مرتش ــه گیرن ــد. ب ــا می باش ــتغال آن ه ــل اش ــازمان مح ــا س ــا اداره ی ب

بیشــرتین توجــه و مجــازات را نســبت بــه وی روا داشــته اســت.بیشــرتین توجــه و مجــازات را نســبت بــه وی روا داشــته اســت.

1-11-1 عنر مادی: عنر مادی:
ــالس،  ــان اخت ــازات مرتکب ــون تشــدید مج ــالس،  قان ــان اخت ــازات مرتکب ــون تشــدید مج ــاده 33 قان ــا رشــوه خــواری در صــدر م ــادی جــرم ارتشــاء ی ــر م ــاده عن ــا رشــوه خــواری در صــدر م ــادی جــرم ارتشــاء ی ــر م عن

ارتشــاء و کالهــرداری بیــان شــده اســت: »هــر یــک از مســتخدمین و ماموریــن دولتــی اعــم از قضایــی و اداری 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 ســه گانه و همچنیــن نیروهــای مســلح یــا یــا شــوراها یــا شــهرداریها یــا نهادهــای انقالبــی و بطــور کلــی قــوای ســه گانه و همچنیــن نیروهــای مســلح یــا 

رشکتهــای دولتــی یــا ســازمانهای دولتــی وابســته بــه دولــت و یــا ماموریــن بــه خدمــات عمومــی خــواه رســمی رشکتهــای دولتــی یــا ســازمانهای دولتــی وابســته بــه دولــت و یــا ماموریــن بــه خدمــات عمومــی خــواه رســمی 

یــا غیــر رســمی بــرای انجــام دادن یــا انجــام نــدادن امــری کــه مربــوط بــه ســازمانهای مزبــور می باشــد وجــه یــا یــا غیــر رســمی بــرای انجــام دادن یــا انجــام نــدادن امــری کــه مربــوط بــه ســازمانهای مزبــور می باشــد وجــه یــا 

مــال یــا ســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مالــی را مســتقیام یــا غیــر مســتقیم قبــول منایــد در حکــم مرتشــی اســت 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 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 می شــود.باشــد و یــا آن کــه در انجــام یــا عــدم انجــام آن موثــر بــوده یــا نبــوده باشــد مجــازات می شــود.

1-12-2 عنر معنوی: عنر معنوی:
در ارتشــاء کــه یــک جــرم عمــدی اســت احــراز ســوء نیــت بســیار رضورری اســت بدیــن نحــو کــه هــم ســوء نیــت در ارتشــاء کــه یــک جــرم عمــدی اســت احــراز ســوء نیــت بســیار رضورری اســت بدیــن نحــو کــه هــم ســوء نیــت 

عام)عمــد در فعــل( و هــم ســوء نیــت خــاص) قصــد نتیجــه( می بایســت مشــخص شــود، پــس بایــد علــم و عمــد عام)عمــد در فعــل( و هــم ســوء نیــت خــاص) قصــد نتیجــه( می بایســت مشــخص شــود، پــس بایــد علــم و عمــد 

مرتشــی در دریافــت رشــوه و ســوء اســتفاده از موقعیتــش محــرز شــود.مرتشــی در دریافــت رشــوه و ســوء اســتفاده از موقعیتــش محــرز شــود.

1-13-3 عنر قانونی: عنر قانونی:
ــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن اختــالس، ارتشــاء و  ــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن اختــالس، ارتشــاء و  قان ــا مــواد 33وو44 قان ــا مــواد مــواد قانونــی در مــورد جــرم ارتشــاء هامن مــواد قانونــی در مــورد جــرم ارتشــاء هامن

کالهــرداری اســت.کالهــرداری اســت.

بند اول-انواع مجازات :بند اول-انواع مجازات :

انواع مجازات هاي تعيني شده براي جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:انواع مجازات هاي تعيني شده براي جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

حبس از شش ماه تا 1515 سال و در مواردي حبس ابد سال و در مواردي حبس ابد حبس از شش ماه تا .   .11

شالق شالق.   .22

انفصال دائم از مشاغل دولتي انفصال دائم از مشاغل دولتي.   .33

44.  ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزير يا مجازات.  ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزير يا مجازات

هم چنــني در مــواردي كــه جــرم مشــمول مــادۀ هم چنــني در مــواردي كــه جــرم مشــمول مــادۀ 44 قانــون تشــديد مجــازات باشــد، يعنــي بــا تشــكيل يــا رهــري  قانــون تشــديد مجــازات باشــد، يعنــي بــا تشــكيل يــا رهــري 

شــبكۀ چنــد نفــري صــورت بگــرد، در صــوريت كــه مصــداق إفســاد يف االرض باشــد مجــازات مرتكبــني إفســاد يف شــبكۀ چنــد نفــري صــورت بگــرد، در صــوريت كــه مصــداق إفســاد يف االرض باشــد مجــازات مرتكبــني إفســاد يف 

االرض اعــامل مي شــود و ااّل عــالوه بــر جــزاي نقــدي و ضبــط امــوال كســب شــده از طريــق رشــوه، حبــس از االرض اعــامل مي شــود و ااّل عــالوه بــر جــزاي نقــدي و ضبــط امــوال كســب شــده از طريــق رشــوه، حبــس از 1515  

ســال تــا ابــد خواهــد بــود و شــدت مجــازات در ايــن مــوارد بــه خاطــر ايــن اســت كــه ارتــكاب جــرم از طريــق 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 اخــالل در نظــم اقتصــادي كشــور شــود. رشوع بــه تشــكيل يــا رهــري شــبكه چنــد نفــري ممكــن اســت باعــث اخــالل 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 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.حداقــل مجــازات مقــرر در آن مــورد خواهــد بــود.

بند دوم-کیفیت مجازات :بند دوم-کیفیت مجازات :

ــه انفصــال موقــت از شــش  ــال نباشــد ب ــا وجــه ماخــوذ بیــش از بیســت هــزار ری ــه انفصــال موقــت از شــش در صورتیکــه قیمــت مــال ی ــال نباشــد ب ــا وجــه ماخــوذ بیــش از بیســت هــزار ری در صورتیکــه قیمــت مــال ی

مــاه تــا ســه ســال و چنانچــه مرتکــب درمرتبــه مدیــر کل یــا هــم طــراز مدیــر کل یــا باالتــر باشــد بــه انفصــال مــاه تــا ســه ســال و چنانچــه مرتکــب درمرتبــه مدیــر کل یــا هــم طــراز مدیــر کل یــا باالتــر باشــد بــه انفصــال 

دائــم از مشــاغل دولتــی محکــوم خواهــد شــد و بیــش از ایــن مبلــغ تــا دویســت هــزار ریــال از یکســال تــا ســه دائــم از مشــاغل دولتــی محکــوم خواهــد شــد و بیــش از ایــن مبلــغ تــا دویســت هــزار ریــال از یکســال تــا ســه 

ســال حبــس و جــزای نقــدی معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال ســال حبــس و جــزای نقــدی معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال 

محکــوم خواهــد شــد.محکــوم خواهــد شــد.

در صورتــی کــه قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ بیــش از دویســت هــزار ریــال تــا یــک میلیــون ریــال باشــد مجــازات در صورتــی کــه قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ بیــش از دویســت هــزار ریــال تــا یــک میلیــون ریــال باشــد مجــازات 

مرتکــب دو تــا پنــج ســال حبــس بــه عــالوه جــزای نقــدی معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال دائــم مرتکــب دو تــا پنــج ســال حبــس بــه عــالوه جــزای نقــدی معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال دائــم 

از خدمــات دولتــی و تــا از خدمــات دولتــی و تــا 7474 رضبــه شــالق خواهــد بــود و چنانچــه مرتکــب در مرتبــه پاییــن تــر از مدیــر کل یــا  رضبــه شــالق خواهــد بــود و چنانچــه مرتکــب در مرتبــه پاییــن تــر از مدیــر کل یــا 

همطــراز آن باشــد بجــای انفصــال دائــم بــه انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد.همطــراز 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 در صورتــی کــه قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ بیــش از یــک میلیــون ریــال باشــد مجــازات مرتکــب پنــج تــا ده 

ســال حبــس بــه عــالوه جــزای نقــدی معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال دائــم از خدمــات دولتــی ســال حبــس بــه عــالوه جــزای نقــدی معــادل قیمــت مــال یــا وجــه ماخــوذ و انفصــال دائــم از خدمــات دولتــی 

و تــا و تــا 7474 رضبــه شــالق خواهــد بــود و چنانچــه مرتکــب در مرتبــه پاییــن تــر از مدیــر کل یــا همطــراز آن باشــد  رضبــه شــالق خواهــد بــود و چنانچــه مرتکــب در مرتبــه پاییــن تــر از مدیــر کل یــا همطــراز آن باشــد 

بجــای انفصــال دائــم بــه انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد.بجــای انفصــال دائــم بــه انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد.

کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســالمی بــه بیــان مجــازات رایــش پرداختــه و وی را بــه مجــازات راشــی محکــوم کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســالمی بــه بیــان مجــازات رایــش پرداختــه و وی را بــه مجــازات راشــی محکــوم 

منــوده اســت.منــوده اســت.

در پایان ذکر سه نکته خالی از لطف نیست: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 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 بــراي رســيدن بــه حــق خــودش بـــه رشـــوه دادن اقــدام ميكنــد و شــده اســت؛ امــا در جايــي كــه رشــوه دهنــده بــراي 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 ســبب تضييــع حقــوق ديگــري نشــود، ايــن اقــدام جايــز اســت. البتــه مشـــروط بــر اينكــه رســيدن بــه حــق، بــه 

همــني راه منحــر باشــد و از راه بــدون محــذور و حـــالل ديگـــري نتوانــد بــه حــق خــود برســد.همــني راه منحــر باشــد و از راه بــدون محــذور و حـــالل ديگـــري نتوانــد بــه حــق خــود برســد.

عــدم جــرم انــگاری در بخــش خصوصــی می توانــد زمینــه ســاز فســاد در ایــن بخــش را فراهــم آورد کــه توجــه عــدم جــرم انــگاری در بخــش خصوصــی می توانــد زمینــه ســاز فســاد در ایــن بخــش را فراهــم آورد کــه توجــه 

ــان و مســئوالن ایــن  ــرای متصدی ــگاری رشــوه ب ــر اهمیــت جــرم ان ــه گســرتش ایــن بخــش در ســال هــای اخی ــان و مســئوالن ایــن ب ــرای متصدی ــگاری رشــوه ب ــر اهمیــت جــرم ان ــه گســرتش ایــن بخــش در ســال هــای اخی ب

ــد. ــدان می کن ــوزه را دو چن ــد.ح ــدان می کن ــوزه را دو چن ح

مــاده مــاده 594594 کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســالمی بــه بیــان مجــازات رشوع بــه جــرم ارتشــاء پرداختــه اســت و  کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســالمی 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 مجــازات آن را مطابــق حداقــل مجــازات مرتشــی دانســته اســت کــه امــکان برابــری ایــن دو مجــازات خالــی از 

ــد. ــکال منی باش ــد.اش ــکال منی باش اش

معرفی کتاب/انسان سیاسینسان سیاسی                                      سیده مهسا موسوی فردسیده مهسا موسوی فرد
نام کتاب:انسان سیاسی از منظر فقهی      /            مولف: ابوالحسن حسنینام کتاب:انسان سیاسی از منظر فقهی      /            مولف: ابوالحسن حسنی

یکی از موضوعات مهم فقهی که پژوهش اجتهادی درباره آن ارزشمند است رابطه انسان و سیاست است. برای 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 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 می سازد.مطالعه هویت شاسانه و ارزش شناسانه انسان سیاسی می پردازد و اصول کلی حیات سیاسی او را روشن می سازد.

رویکرد جامعه شتاختی نیز انسان سیاسی را در طبقات اجتامعی مطالعه می کند. اما انسان سیاسی از منظر فقه 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 می شود. رویکرد فقه در مطالعه انسان سیاسی رویکردی بدیع سیاسی از جهت موضوع بودن در فقه بررسی می شود. رویکرد فقه در مطالعه انسان سیاسی رویکردی بدیع 

است؛ هم برای عاملان سیاست که از منظر فقهی به این موضوع نگاه نکرده اند و هم برای فقیهان که مطالعات است؛ هم برای عاملان سیاست که از منظر فقهی به این موضوع نگاه نکرده اند و هم برای فقیهان که مطالعات 

موضوع شناسی با این رویکرد در میان آنان چندان مرسوم نبوده است.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:مولف در این کتاب انسان سیاسی را از سه جهت مورد بررسی قرارداده است:

انسان سیاسی به عنوان موضوع خطابات رشعیانسان سیاسی به عنوان موضوع خطابات رشعی

انسان سیاسی به عنوان مفر خطابات رشعیانسان سیاسی به عنوان مفر خطابات رشعی

انسان سیاسی در مفاد خطابات رشعیانسان 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 لذا این کتاب بر محور خطابات رشعی سامان یافته است و سه پرسش مهم حول این محور درباره انسان سیاسی 

مطرح می شود:مطرح می شود:

در نزول رشیعت بر انسان سیاسی آیا قید »سیاسی« خصوصیتی داشته است؟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؟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؟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 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 پاسخ داده و به بیان مبانی سیاسی بودن انسان پرداخته که بررسی فقهی با روش غیر خطی در این موضوع کم 

نظیر می باشد و در غایت این کتاب نشان داده می شود که برای انسان، به جهت سیاسی بودن، حقوق و تکالیف نظیر می باشد 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.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                       ماهان سجودماهان سجود
موضوع: قتل عمدموضوع: قتل عمد

شامره پرونده:شامره پرونده:910998744770470910998744770470

مورخ:مورخ:31/3/139331/3/1393

مرجع رسیدگی کننده بدوی: شعبه مرجع رسیدگی کننده بدوی: شعبه 22 دادگاه کیفری یک شهر یاسوج دادگاه کیفری یک شهر یاسوج

مرجع صدور رای: شعبه مرجع صدور رای: شعبه 4141 دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور
 مقدمه: مقدمه:

جرایــم علیــه متامیــت جســامنی و در صــدر آن قتــل، از جملــه جرایــم خشــونت آمیــز اســت کــه علیــه جســم و جرایــم علیــه متامیــت جســامنی 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 می پیونــدد. قصــاص بــه عنــوان مجــازات جــان انســان یعنــی باالتریــن و بــا ارزش تریــن دارایــی او بــه وقــوع می پیونــدد. قصــاص بــه عنــوان مجــازات 

اصلــی ایــن جــرم در نظــر گرفتــه شــده و مرجــع تجدیــد نظرخواهــی از ایــن جــرم دیــوان عالــی کشــور می باشــد اصلــی ایــن جــرم در نظــر گرفتــه شــده و مرجــع تجدیــد نظرخواهــی از ایــن جــرم دیــوان عالــی کشــور می باشــد 

کــه بــا عنایــت بــه ایــن مــوارد اهمیــت آن قابــل درک اســت.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 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 کرده انــد. اتهــام علیــه متهمیــن آقایــان: “ن.ت” بــا وکالــت آقــای “ب.ع” و “ح.ب” بــا وکالــت “س.ت” طــرح کرده انــد. اتهــام 

نامــربدگان رشکــت در قتــل عمــدی مرحــوم “ج.ل” بــه همــراه اتهامــات دیگــر ماننــد رسقــت و... اســت کــه در نامــربدگان رشکــت در قتــل عمــدی مرحــوم “ج.ل” بــه همــراه اتهامــات دیگــر ماننــد رسقــت و... اســت کــه در 

ایــن ســتون از نرشیــه اســتصحاب رصفــا بــه اتهــام قتــل آنــان پرداختــه می شــود.ایــن ســتون از نرشیــه اســتصحاب رصفــا بــه اتهــام قتــل آنــان پرداختــه می شــود.

خاصه جریان پرونده:خاصه جریان پرونده:

ــه  ــه و وارد طویل ــاال رفت ــک وی ب ــوار مل ــول از دی ــت احشــام مقت ــه منظــور رسق ــن ب ــده متهمی ــن پرون ــه در ای ــه و وارد طویل ــاال رفت ــک وی ب ــوار مل ــول از دی ــت احشــام مقت ــه منظــور رسق ــن ب ــده متهمی ــن پرون در ای

ــر  ــه متوجــه می شــوند مقتــول در آنجــا خوابیــده و در هــامن لحظــه در اث ــه طویل ــر می شــوند. پــس از ورود ب ــه متوجــه می شــوند مقتــول در آنجــا خوابیــده و در هــامن لحظــه در اث ــه طویل می شــوند. پــس از ورود ب

رس و صــدای ســگ نگهبــان، مقتــول بیــدار شــده و متهمیــن بــه منظــور جلوگیــری از مزاحمــت مقتــول در امــر رس و صــدای ســگ نگهبــان، مقتــول بیــدار شــده و متهمیــن بــه منظــور جلوگیــری از مزاحمــت مقتــول در امــر 

ــه طــوری کــه آقــای  ــد ب ــای او می کنن ــه بســن و دهــان و دســت و پ ــه و اقــدام ب ــه ســمت وی رفت ــه طــوری کــه آقــای رسقــت ب ــد ب ــای او می کنن ــه بســن و دهــان و دســت و پ ــه و اقــدام ب ــه ســمت وی رفت رسقــت ب

"ح.ب" مقتــول را گرفتــه و آقــای "ن.ت" اقــدام بــه بســن دســت و پــا بــا طنــاب می کنــد و دهــان مقتــول را "ح.ب" مقتــول را گرفتــه و آقــای "ن.ت" اقــدام بــه بســن دســت و پــا بــا طنــاب می کنــد و دهــان مقتــول را 

نیــز بــا زیرپیراهــن می بنــدد و ســپس او را در آغــل بــه صــورت دمــر قرارمی دهــد تــا مانــع از رس و صــدای وی نیــز بــا زیرپیراهــن می بنــدد و ســپس او را در آغــل بــه صــورت دمــر قرارمی دهــد تــا مانــع از رس و صــدای وی 

در جریــان رسقــت شــوند. در همیــن حیــن دخــرت مقتــول بیــدار شــده و بــه طــرف طویلــه می آیــد کــه متهمیــن در جریــان رسقــت شــوند. در همیــن حیــن دخــرت مقتــول بیــدار شــده و بــه طــرف طویلــه می آیــد کــه متهمیــن 

بــا دســتپاچگی اقــدام بــه فــرار میبــا دســتپاچگی اقــدام بــه فــرار می   کننــد. دخــرت مقتــول پــس از بــاز کــردن دســت و پــا و دهــان پــدرش رسیعــاً  کننــد. دخــرت مقتــول پــس از بــاز کــردن دســت و پــا و دهــان پــدرش رسیعــاً 

او را بــه بیامرســتان منتقــل می کنــد کــه متاســفانه قبــل از رســیدن بــه بیامرســتان فــوت می کنــد.او را بــه بیامرســتان منتقــل می کنــد کــه متاســفانه قبــل از رســیدن بــه بیامرســتان فــوت می کنــد.

پــس از اقــدام بــه شــکایت توســط اولیــاء دم و ماحظــه شــواهد توســط ظابطیــن دادگســرتی قاضــی دســتور پــس از اقــدام بــه شــکایت توســط اولیــاء دم و ماحظــه شــواهد توســط ظابطیــن دادگســرتی قاضــی دســتور 

معاینــه جســد بــرای کشــف علــت فــوت را بــه پزشــکی قانونــی می دهــد.معاینــه جســد بــرای کشــف علــت فــوت را بــه پزشــکی قانونــی می دهــد.

ــج  ــی نتای ــایی و بررس ــد گش ــاهدات کالب ــه مش ــت ب ــا عنای ــی: »ب ــکی قانون ــیون پزش ــر کمس ــج نظ ــی نتای ــایی و بررس ــد گش ــاهدات کالب ــه مش ــت ب ــا عنای ــی: »ب ــکی قانون ــیون پزش ــر کمس نظ

ــی ازآنرتاکوزه)نقطــه ســیاهرنگ( در ســطح  ــون های ــربده دارای کان ــی ازآنرتاکوزه)نقطــه ســیاهرنگ( در ســطح آزمایشــات آســیب شناســی نام ــون های ــربده دارای کان آزمایشــات آســیب شناســی نام

ریــه بــوده اســت کــه بــر وجــود رســوب کربــن در هــوای تنفســی از جملــه ســیگار و هــوای آلــوده ریــه بــوده اســت کــه بــر وجــود رســوب کربــن در هــوای تنفســی از جملــه ســیگار و هــوای آلــوده 

داللــت دارد و بیــامری شــدید قلبــی و ریــوی کــه توجیــه کننــده فــوت وی ناشــی از ایــن بیــامری داللــت دارد و بیــامری شــدید قلبــی و ریــوی کــه توجیــه کننــده فــوت وی ناشــی از ایــن بیــامری 

باشــد، احــراز نگردیــده اســت و علــت تامــه مــرگ وی اختــال در تنفــس طبیعــی متوفــی کــه ناشــی باشــد، احــراز نگردیــده اســت و علــت تامــه مــرگ وی اختــال در تنفــس طبیعــی متوفــی کــه ناشــی 

ــت  ــز وضعی ــان ونی ــن ده ــب بس ــی متعاق ــی فوقان ــای هوای ــیر راه ه ــحات در مس ــع ترش ــت از تجم ــز وضعی ــان ونی ــن ده ــب بس ــی متعاق ــی فوقان ــای هوای ــیر راه ه ــحات در مس ــع ترش از تجم

نامناســب بــدن بــه دنبــال بســته شــدن دســت هــا و پاهــا بــه صــورت مســتقل و بــه میــزان صــد در نامناســب بــدن بــه دنبــال بســته شــدن دســت هــا و پاهــا بــه صــورت مســتقل و بــه میــزان صــد در 

صــد در فــوت وی موثــر شــناخته شــده اســت و اختــاالت و بیــامری هــای دیگــر از جملــه کهولــت صــد در فــوت وی موثــر شــناخته شــده اســت و اختــاالت و بیــامری هــای دیگــر از جملــه کهولــت 

ســن، آســم و غیــره بــه عنــوان عامــل جداگانــه یــا مشــرتک در وقــوع فــوت وی احــراز نگردیــده اســت«.ســن، آســم و غیــره بــه عنــوان عامــل جداگانــه یــا مشــرتک در وقــوع فــوت وی احــراز نگردیــده اســت«.

ضمنــاً اظهــارات دخــرت متوفــی مبنــی بــر ســیگاری بــودن و ابتــا پــدرش بــه بیــامری آســم در پرونــده ضمنــاً اظهــارات دخــرت متوفــی مبنــی بــر ســیگاری بــودن و ابتــا پــدرش بــه بیــامری آســم در پرونــده 

قید شــده اســت.قید شــده اســت.

11.آراء صادره:      /           .آراء صادره:      /           1-11-1 رای صادره دادگاه بدوی)شعبه  رای صادره دادگاه بدوی)شعبه 33 دادگاه کیفری یک شهر یاسوج(: دادگاه کیفری یک شهر یاسوج(:

دادگاه، اتهــام آقــای "ن.ت" را منطبــق بــا بنــد)پ( مــاده دادگاه، اتهــام آقــای "ن.ت" را منطبــق بــا بنــد)پ( مــاده 290290 قانــون مجــازات اســامی دانســته و  قانــون مجــازات اســامی دانســته و 

بــا اســتناد بــه ایــن مــاده و مــواد بــا اســتناد بــه ایــن مــاده و مــواد 172-172171-171 و  و 381381 قانــون مذکــور، وی را بابــت مبــارشت در قتــل  قانــون مذکــور، وی را بابــت مبــارشت در قتــل 

ــار قصــاص نفــس محکــوم می منایــد. ــه یکب ــار قصــاص نفــس محکــوم می منایــد.عمــدی آقــای "ج.ل" ب ــه یکب عمــدی آقــای "ج.ل" ب

در خصــوص اتهــام آقــای "ح.ب" مبنــی بــر رشکــت در قتــل عمــدی آقــای "ج.ل" بــا عنایــت بــه فقــد 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" ادلــه قانونــی و رشعــی بــه انتصــاب مــادی فعــل بــه نحــو رشکــت و عــدم حضــور و مداخلــه "ح.ب" 

در اعــامل منتــج بــه ســلب حیــات از مرحــوم و عــدم تحقــق ارکان رشکــت در قتــل مســتند بــه مــاده در اعــامل منتــج بــه ســلب حیــات از مرحــوم و عــدم تحقــق ارکان رشکــت در قتــل مســتند بــه مــاده 

125125 قانــون مجــازات اســامی و بند)الــف( مــاده  قانــون مجــازات اســامی و بند)الــف( مــاده 177177 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی  قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 

و انقــاب در امــور کیفــری حکــم بــه برائــت آقــای "ح.ب" صــادر می منایــد.و انقــاب در امــور کیفــری حکــم بــه برائــت آقــای "ح.ب" صــادر می منایــد.

2-21-1 تجدید نظرخواهی: تجدید نظرخواهی:

وکیــل اولیــاء دم بــه دلیــل عــدم توجــه دادگاه بــه همــکاری هــای آقــای "ح.ب" بــا متهــم ردیــف 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 اول یعنــی آقــای "ن.ت" از رای دادگاه بــدوی مبنــی بــر برائــت متهــم ردیــف دوم از بــزه مشــارکت 

ــن طــور  ــد و همی ــد نظرخواهــی می کن ــه او تجدی ــت نســبت ب ــل عمــدی و  صــدور حکــم برائ ــن طــور قت ــد و همی ــد نظرخواهــی می کن ــه او تجدی ــت نســبت ب ــل عمــدی و  صــدور حکــم برائ قت

وکیــل متهــم ردیــف اول نســبت بــه حکــم محکومیــت بــه قصــاص نفــس موکلــش اعــرتاض می منایــد. وکیــل متهــم ردیــف اول نســبت بــه حکــم محکومیــت بــه قصــاص نفــس موکلــش اعــرتاض می منایــد. 

پرونــده جهــت رســیدگی بــه اعــرتاض معرتضیــن بــه شــعبه چهــل و یکــم دیــوان عالــی کشــور ارجــاع پرونــده جهــت رســیدگی بــه اعــرتاض معرتضیــن بــه شــعبه چهــل و یکــم دیــوان عالــی کشــور ارجــاع 

داده می شــود.داده می شــود.

3-31-1 رای شعبه  رای شعبه 4141 دیوان عالی کشور: دیوان عالی کشور:
دیــوان بــا تجدیــد نظرخواهــی، اولیــا دم را نســبت بــه برائــت متهــم، آقــای "ح.ب" از رشکــت در قتــل عمــدی، 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 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 می دانــد. از ایــن رو، صــدور حکــم برائــت یکــی از دو رشیــک، و یــا حداقــل ممســک در قضیــه بشناســد، وارد می دانــد. 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 مغایــر بــا موازیــن قانونــی بــوده و رای تجدیــد نظرخواســته را در ایــن قســمت باتوجــه بــه بنــد 44 و شــق )ب(  و شــق )ب( 

مــاده مــاده 265265 قانــون آییــن دادرســی نقــض و پرونــده جهــت رســیدگی مجــدد بــه شــعبه هــم عــرض، شــعبه ســوم  قانــون آییــن دادرســی نقــض و پرونــده جهــت رســیدگی مجــدد بــه شــعبه هــم عــرض، شــعبه ســوم 

دادگاه کیفــری یــک، ارجــاع می گــردد، امــا در خصــوص ســایر اتهامــات دادنامــه تاییــد و ابــرام می شــود.دادگاه کیفــری یــک، ارجــاع می گــردد، امــا در خصــوص ســایر اتهامــات دادنامــه تاییــد و ابــرام می شــود.

4-41-1 رای شعبه هم عرض)شعبه  رای شعبه هم عرض)شعبه 33 دادگاه کیفری یک شهر یاشوج(: دادگاه کیفری یک شهر یاشوج(:

ایــن شــعبه پــس از تعییــن وقــت رســیدگی و تشــکیل جلســه و اخــذ اظهــارات متهمیــن باتوجــه بــه نظریــه 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 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 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 میــزان صــد در صــد اعــام منــوده و طبــق نظریــه قضــات محــرتم دســت هــا و پاهــا بــه صــورت مســتقل، بــه میــزان صــد در صــد اعــام منــوده و طبــق نظریــه قضــات محــرتم 

شــعبه شــعبه 4141 دیــوان عالــی کشــور، عملیــات مجرمانــه ای کــه منتهــی بــه مــرگ آقــای "ج.ل" شــده را بــه هــر دو  دیــوان عالــی کشــور، عملیــات مجرمانــه ای کــه منتهــی بــه مــرگ آقــای "ج.ل" شــده را بــه هــر دو 

ــا  ــای "ج.ل" محــرز و مســلم دانســته اســت و ب ــل عمــدی  آق ــن در قت ــام متهمی ــا متهــم منتســب کــرده و اته ــای "ج.ل" محــرز و مســلم دانســته اســت و ب ــل عمــدی  آق ــن در قت ــام متهمی متهــم منتســب کــرده و اته

عنایــت بــه مــواد عنایــت بــه مــواد 368368 و  و 374374 و  و 381381 قانــون مجــازات اســامی حکــم قصــاص نفــس آقایــان: "ن.ت" و "ح.ب"  قانــون 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 بــه اتهــام مشــارکت در قتــل عمــدی آقــای "ج.ل" بــا پرداخــت فاضــل دیــه از ســوی اولیــا دم بــه متهمیــن بــه 

میــزان یــک فقــره دیــه کامــل مــرد مســلامن باملناصفــه صــادر و اعــام کــرده اســت. میــزان یــک فقــره دیــه کامــل مــرد مســلامن باملناصفــه صــادر و اعــام کــرده اســت. 

5-51-1 فرجام خواهی: فرجام خواهی:
در نهایــت وکای متهمیــن از رای شــعبه هــم عــرض فرجــام خواهــی کــرده و پرونــده بــه هــامن شــعبه دیــوان در نهایــت وکای متهمیــن از رای شــعبه هــم عــرض فرجــام خواهــی کــرده و پرونــده بــه هــامن شــعبه دیــوان 

ارجــاع می گــردد. ایــن مرجــع، فرجــام خواهــی متهمیــن را نســبت بــه محکومیــت انــان بــه قصــاص نفــس پــس ارجــاع می گــردد. 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( از پرداخــت فاضــل دیــه از ســوی اولیــا دم، وارد ندانســته و ضمــن رد فرجــام خواهــی مســتند بــه بنــد )الــف( 

مــاده مــاده 469469 آییــن دادرســی رای فرجــام خواســته را ابــرام می کنــد. آییــن دادرســی رای فرجــام خواســته را ابــرام می کنــد.

22. نقد آرا:. نقد آرا:
1-12-2 نقد شکلی رای شعبه  نقد شکلی رای شعبه 22 دادگاه کیفری یک یاسوج: دادگاه کیفری یک یاسوج:

ایــن مرجــع قضایــی اتهــام یکــی از متهمیــن را مبــارشت در قتــل عمــد و اتهــام دیگــری را رشکــت در نظــر گرفتــه 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 بــرای انتســاب مــادی فعــل بــه نحــو رشکــت حکــم هــر چنــد کــه بــا اعتقــاد بــه فقــد ادلــه قانونــی و رشعــی بــرای انتســاب مــادی فعــل بــه نحــو رشکــت حکــم 

بــه برائــت آقــای ح.ب صــادر می کنــد امــا اتخــاذ ایــن عنــوان دارای ایــراد اســت؛ زیــرا عنــوان مبــارشت بــه برائــت آقــای ح.ب صــادر می کنــد امــا اتخــاذ ایــن عنــوان دارای ایــراد اســت؛ زیــرا عنــوان مبــارشت در جــرم در جــرم 
بــا معاونــت و یــا زمانــی کــه ســببی هــم وجــود داشــته باشــد بــه کار مــی رود نــه هنگامــی کــه عنــوان مجرمانــه فقــط بــه بــا معاونــت و یــا زمانــی کــه ســببی هــم وجــود داشــته باشــد بــه کار مــی رود 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 اســتیکــی از متهمیــن منتســب شــده اســت و حکــم نســبت بــه او صــادر شــده لــذا جمــع ایــن دو دوعنــوان دارای اشــکال اســت..

2-22-2 بررسی فروض برائت، معاونت و یا رشکت آقای "ح.ب" در پرونده مطروحه: بررسی فروض برائت، معاونت و یا رشکت آقای "ح.ب" در پرونده مطروحه:

ــادر  ــت وی ص ــه برائ ــم ب ــای "ح.ب" حک ــام آق ــوص اته ــوج در خص ــهر یاس ــک ش ــری ی ــادر  دادگاه کیف ــت وی ص ــه برائ ــم ب ــای "ح.ب" حک ــام آق ــوص اته ــوج در خص ــهر یاس ــک ش ــری ی ــعبه 22 دادگاه کیف ــعبه ش ش

ــرای انتســاب  ــی و رشعــی ب ــه قانون ــه ادل ــد ک ــن طــور اســتدالل می کن ــن حکــم ای ــه ای ــرای توجی ــد و ب ــرای انتســاب می کن ــی و رشعــی ب ــه قانون ــه ادل ــد ک ــن طــور اســتدالل می کن ــن حکــم ای ــه ای ــرای توجی ــد و ب می کن

ــات از مرحــوم حضــور  ــه ســلب حی ــج ب ــرا او در اعــامل منت ــدارد؛ زی ــت وجــود ن ــه نحــو رشک ــل ب ــادی فع ــات از مرحــوم حضــور م ــه ســلب حی ــج ب ــرا او در اعــامل منت ــدارد؛ زی ــت وجــود ن ــه نحــو رشک ــل ب ــادی فع م

ــوده اســت. ــی ننم ــه ای ــوده اســت.نداشــته و مداخل ــی ننم ــه ای نداشــته و مداخل

ــم  ــا مته ــای "ح ب" ب ــکاری آق ــه هم ــی ب ــرا توجه ــد می باشــد زی ــل نق ــتباه و قاب ــن رای صــادره دادگاه اش ــم ای ــا مته ــای "ح ب" ب ــکاری آق ــه هم ــی ب ــرا توجه ــد می باشــد زی ــل نق ــتباه و قاب ــن رای صــادره دادگاه اش ای

ردیــف اول نداشــته و ایــن در حالــی اســت کــه مشــارکت جنایــی آقــای "ح ب" در رفتــار هــای منتــج بــه ســلب ردیــف اول نداشــته و ایــن در حالــی اســت کــه مشــارکت جنایــی آقــای "ح ب" در رفتــار هــای منتــج بــه ســلب 

حیــات حتمــی اســت؛ چــرا کــه بــا توجــه بــه اقاریــر متعــدد متهمیــن در مراحــل مختلــف دادرســی آقــای"ح ب" حیــات حتمــی اســت؛ چــرا 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 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 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 نیســت و عمــل منتســب بــه هــر دو آنهاســت امــا پرســش اینجاســت کــه مشــارکت جنایــی وی بــه نحــو رشکــت 

اســت یــا معاونــت؟اســت یــا معاونــت؟

ــن  ــه مجــرم و ای ــرای کمــک ب ــی ب ــد نگــه داشــن قربان ــق آن مانن ــه تعریــف معاونــت و مصادی ــا نگاهــی ب ــن ب ــه مجــرم و ای ــرای کمــک ب ــی ب ــد نگــه داشــن قربان ــق آن مانن ــه تعریــف معاونــت و مصادی ــا نگاهــی ب ب

ــت  ــوان عل ــه عن ــول ب ــی در بســن دهــان، دســت ها و پاهــای مقت ــه دخالت ــای ح.ب هیچگون ــوان علــت موضــوع کــه آق ــه عن ــول ب ــی در بســن دهــان، دســت ها و پاهــای مقت ــه دخالت ــای ح.ب هیچگون موضــوع کــه آق

تامــه قتــل نداشــته اســت درمی یابیــم کــه ظاهــراً منی تــوان وی را رشیــک در جــرم قتــل قلمــداد کــرد و عنــوان تامــه قتــل نداشــته اســت درمی یابیــم کــه ظاهــراً منی تــوان 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 معــاون بــر وی منطبــق اســت امــا بــا دقــت در محتویــات پرونــده، تعریــف ارائــه شــده از مشــارکت در مــاده 

125125 قانــون مجــازات اســامی کــه بیــان می دارد:»...خــواه رفتــار هریــک بــه تنهایــی بــرای وقــوع جــرم کافــی  قانــون مجــازات اســامی کــه بیــان می دارد:»...خــواه رفتــار هریــک بــه تنهایــی بــرای وقــوع جــرم کافــی 

باشــد خــواه نباشــد و خــواه اثــر کار آنهــا مســاوی و یــا متفــاوت باشــد. در چنیــن حالتــی مجــازات هــر یــک از 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 آنهــا مجــازات فاعــل مســتقل آن جــرم خواهــد بــود«، نظریــه پزشــکی قانونــی و اظهــارات متهمیــن مبنــی بــر 

دفــاع مقتــول و تــاش وی بــرای رهایــی و جلوگیــری از رسقــت بــه حــدی بــوده کــه بــه تنهایــی منی توانســتند دفــاع مقتــول و تــاش وی بــرای رهایــی و جلوگیــری از رسقــت بــه حــدی بــوده کــه بــه تنهایــی منی توانســتند 

وی را ببندنــد و همــکاری هــر دو الزم بــوده؛ بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه عمــل بســن کــه علــت تامــه قتــل وی را ببندنــد و همــکاری هــر دو الزم بــوده؛ بــه ایــن نتیجــه می رســیم 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 بــوده توســط هــر دو مجــرم و بــه صــورت مشــارکت انجــام شــده و قتــل نتیجــه رفتــار هــر دوی آنهاســت و 

قضــات محــرتم دیــوان عالــی کشــور نیــز بــه همیــن دلیــل حکــم برائــت متهــم ردیــف دوم را نقــض می کننــد قضــات محــرتم دیــوان عالــی کشــور نیــز بــه همیــن دلیــل حکــم برائــت متهــم ردیــف دوم را نقــض می کننــد 

و بــه درســتی اعتقــاد بــه مشــارکت هــر دو متهــم در قتــل داشــته اند.و بــه درســتی اعتقــاد بــه مشــارکت هــر دو متهــم در قتــل داشــته اند.

در پایان به ارائه نظریه ایی پیرو کلمه "آگاهی و توجه" مندرج در ماده در پایان به ارائه نظریه ایی پیرو کلمه "آگاهی و توجه" مندرج در ماده 290290 قانون مجازات اسامی می پردازیم. قانون مجازات اسامی می پردازیم.

ــه اســت کــام اینکــه مقنــن از آوردن ایــن دو واژه در  ــه ایــن دو واژه صــورت نگرفت ــه اســت کــام اینکــه مقنــن از آوردن ایــن دو واژه در در آراء صــادره توجهــی ب ــه ایــن دو واژه صــورت نگرفت در آراء صــادره توجهــی ب

کنــار یکدیگــر یــک معنــا را اراده نکــرده و کلمــه توجــه را بــه لحــاظ آگاهــی و توجــه داشــن در لحظــه ارتــکاب 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 بــرای محکــوم منــودن اســتعامل منــوده. بدیــن ترتیــب رصف اثبــات آگاهــی کلــی مرتکــب نســبت بــه رفتــارش بــرای محکــوم منــودن 

وی بــه قتــل عمــدی کافــی منی باشــد بلکــه بــرای عمــدی تلقــی شــدن قتــل بایــد توجــه داشــن وی بــه ایــن وی بــه قتــل عمــدی کافــی منی باشــد بلکــه بــرای عمــدی تلقــی شــدن قتــل بایــد توجــه داشــن وی بــه ایــن 

نکتــه در لحظــه ارتــکاب جــرم اثبــات گــردد.نکتــه در لحظــه ارتــکاب جــرم اثبــات گــردد.

ایــن دو واژه یکــی از نــوآوری هــای قانــون مجــازات اســامی مصــوب ایــن دو واژه یکــی از نــوآوری هــای قانــون مجــازات اســامی مصــوب 13921392 می باشــد. بنابرایــن هــرگاه مرتکــب  می باشــد. بنابرایــن هــرگاه مرتکــب 

علــی رغــم آگاهــی، در لحظــه ارتــکاب بــه دالیلــی مثــل عصبانیــت مفــرط توجهــی بــه ماهیــت نوعــاٌ کشــنده علــی رغــم آگاهــی، در لحظــه ارتــکاب بــه دالیلــی مثــل عصبانیــت مفــرط توجهــی بــه ماهیــت نوعــاٌ کشــنده 
بــودن عمــل ارتکابــی اش در آن لحظــه نداشــته باشــد، محکــوم کــردن وی بــه جنایــت عمــدی مشــکل خواهــد بــود.بــودن عمــل ارتکابــی اش در آن لحظــه نداشــته باشــد، محکــوم کــردن وی بــه جنایــت عمــدی مشــکل خواهــد بــود.


