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:چكيده
در) مدني( دادرس در انجام تكليف رسيدگي به دعوا مي بايد قاعده ماهوي حاكم بر قـضيه را

در. منابع موجود شناسايي نمايد  و ترتـب آن  انجام اين مهم در گرو شناسايي دقيق منابع حكـم

ا. نظام حقوقي حاكم است و 167صل حقوق موضوعه جمهوري اسالمي در ماده قانون اساسي
بـه رغـم. قانون آيين دادرسي مدني راجع به اين تكليف دادرس اعالم موضع نمـوده اسـت3

تبعيت كلي نظام حقوقي مزبور از نظام حقوقي نوشته، تغييرات رخداده بعد از انقالب اسـالمي 

 بـا نظـام نوشـته، اين ديدگاه در مقايسه. نگاه نظام حقوقي اسالمي به قاضي را بر گزيده است 

وجود عرصه فراخ تري در جوالن دادرس به منظور يافتن حكم قضيه براي وي فراهم نموده؛ با

و  و با وجود ابقاي اعتبـار سـاير منـابع، حفظ سيادت قانون به عنوان نخستين منبع حكم فتـاوا

 ايـن نظـر نگارندگان در پـي توجيـه. منابع معتبر اسالمي مورد تاكيد بيشتري قرار گرفته است 

و اعمال قواعد بيش از آن چيـزي اسـت كـه در نظـام هستند كه جايگاه دادرس در شناسايي

و . به تبعيت از نظام حقوقي نوشته وجود داشت حقوقي پيش از انقالب

:واژگان كليدي
و)فقه اماميه(نظام حقوقي اسالمي قاعده ماهوي، منابع حكم، .روح قانون فتاواي معتبر،، منابع

∗
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.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
ون داردخالت رسيدگي به دعواي مطرح نزد دادرس هم قواعد دادرسي مدني در حقد هم

ناگزير بر قاعده موجد حقي مبتنـي اسـت كـه دادرس) فرض ثبوترب(ي مطروحهامبناي دعو 

به عبارت ديگر همانگونه كـه بـار اثبـات امـر.در مقررات ماهوي شناسايي نمايد آن را بايد مي

 با متداعيين است اثبات حكم قضيه از طريق اتكا به ادله حكمي بر عهده دادگاه است موضوعي 

در.)34ص، الف 1386كريمي،( به منـابعهمراجع به فراخور نظام حقوقي حاكم حدود آزادي دادرس

ب ميرموجود براي احراز قاعده ماهوي حاكم ميان نظـام هـاي حقـوقياز.شود قضيه مشخص

روالنكامدر بزرگ براي نمونه   ايـن امـر بـه تفـاوت.مني اين اختيار متفاوت اسـترژ-ميو

و در ترتب منابع حقوق در تمـام بررسـيدر.گرددبر مي ها اين نظام حكم  هـايي كـه تـاكنون

نظ،دنيا صورت پذيرفته است خصوص شناسايي جايگاه نظام حقوقي ايران در ام تابع نظـام اين

از)به خصوص قواعد شـكلي(گرته برداري بسياري مقررات.ده استش حقوقي نوشته دانسته

درنآ حچه . ايران اسـت قوقياين كشورها حاكم بوده است مويد نگرش باال درمورد نوع نظام

م 1357سال تغيير حكومت در راو نظم حقوقي اي. نيز تحت تـاثير قـرار داد جود وضـع پـاره

به  در قواعد قض طور خاص ديدگاه حكومت ميرا اييمورد نظام نمايد كـه متفـاوت بـا روشن

م نمونـه هـاي2.د.آ انونقـ3 ادهمـوا.1ق167و12و4 اصـول.داشته اسـت جريان قبالًآنچه 

به منصب دادرسي در�.هستند شاخص اين قواعد هتنظـام حقـوقي اسـالمي ونظـام نوشـ نگاه

ال.يكسان نيست قرابت بيشتري دارد نقش قاضي در نظام حقوقي اسالمي با نظام حقوقي كامن

دريا.تا نظام حقوقي نوشته  درن اختالف  احراز قاعده مـاهوي حـاكم بـر حدود اختيار دادرس

به چشم مي وديدتح.آيدقضيه بيشتر  دادرس را هدايت شده،نظام نوشتهدر حتي قواعد منابع

ميو از.گرداندتابع نظم از پيش تعيين شده منـابع اصـليبانگاه حقوق اسالمي كنترل دادرس

از.)اجماع، عقل سنت، كتاب،(پذيردميصورت  به بررسي تكليـف اين نوشته منظر اين تفاوت

ميينظام حقوقدر دادرس در احراز قاعده ماهوي  .پردازد جمهوري اسالمي ايران

و بـه تبـع آن مقـررات دادرسـي.ق 167اصل به طور كلي در اين ارتباط موضع گيري نمـود ا

 در اينجـا صـرفاً.به طور جزئي تر به ايـن مـساله پرداخـت)3ماده(مدنيو)214ه ماد(كيفري

به دنبال پاسخ به اين پرسش هـا هـستيم تكليف دادرس در دعوي مدني را بررسي مي و نماييم

به قواعد مذكور  و لحاظ ديدگاه خاص حقوق اسالمي بـه قاضـي، گـستره تكليـفكه با توجه

باالخرهو آيا تغييرات صورت گرفته منابع حكم را تغيير داده؟؟دادرس در احراز قاعده چيست

 
ق.1 مي.از اين پس در اين نوشتار قانون اساسي به اختصار .شودا نوشته

ايا.2 قز اين پس در مي.د.ا.ن نوشتار قانون آيين دادرسي مدني به اختصار .شودم نوشته

 قانون آيين دادرسي كيفري مورد تاكيد قرار گرفته است 214امور كيفري نيز اين احكام در مادهدر.3
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در مراجعـه بـه ايـن) حسب مورد مجتهد يـا مـاذون(اين تغييرات چه اثري بر اختيارات قاضي

ن مقاله با بررسي دو كار ارزشمند صورت گرفتـه تحـت عنـوان اسـتنباط احكـاميا منابع دارد؟ 

و)1376،54،يان كاتوز( نظم حقوق كنونيدر نقش حقوق اسالميو)به بعد30؛2ج، 1379،كاتوزيان( مدني

مبيبا رو آنتكردي دني بر شد نظاموچه در خصوص تفاوت ن اصطالح شناسييو همچن گفته

به اين پرسش هاست حكم تكميليتا حدي تازه از منابع پي پاسخ دو.در به همـين منظـور در

به تبيين لـزوم احـراز قاعـده مـا و مبحث ابتدا و تـشريح هوي بـاتمييز قواعـد شـكلي مـاهوي

و   مچنين توجيه ايـن تكليـف از ديـدگاه تمـايز نظـام هـاي حقـوقيه ساختاري دعواي مدني

در.پردازيممي نظام حقوقي ايران،چگـونگي در قسمت بعدي وضعيت كنوني ترتب منابع حكم

و  ن ونحوه انجـام ايـن تكليـف بـا ماذو اعمال تكليف احراز قاعده ماهوي توسط قاضي مجتهد

به منابع تكميلي معرفي شده براي حكم در قواعد موضوعه را تحليل مي .نماييمتوجه

 توسط قاضي) قاعده ماهوي(لزوم احراز ادله حكمي: مبحث اول
و در به تبيين توجيه لزوم احراز قاعده ماهوي حاكم بر دعوا اين مبحث در دو بند جداگانه

.پردازيمتوسط قاضي مي

 تبيين لزوم احراز قاعده ماهوي توسط قاضي: بند اول
 قواعد توسط قاضي از طريق تمييز) قاعده ماهوي(تبيين لزوم احراز ادله حكمي: الف

 ماهويازشكلي
و تمييز به شناسايي دادرس در انجام تكليف خود مبني بر احراز قاعده ماهوي ناگزير

و شكلي است به عنوان منبع حكم در بحث ما منصرف از قواعدي است قانون.قواعد ماهوي

و متضمن هيچ  باشندگونه دستور آمرانه سلوكي نميكه مظروف حقوقي واقعي ندارند

كه متضمن نحوه اثبات، شنا.)1379،38دلوكيو،( و اجرايسبه عبارت روشن تر قواعد شكلي ايي

و شخصي دست اند  و تكاليف سازماني و وابستگان حقوق ماهوي هستند كاران مسائل قضايي

.موضوع بررسي اين نوشتار نيستند نماينددادگستري را در جريان رسيدگي قضايي تعيين مي

ميد ماهوي يا موج- قانون مادي،ماني يك قاعدهز شود كه در روابط حقوقي حق تلقي

ودشناسايي شده در ذات خو تبعبه حقوق اشخاص در چهارچوب روابط مذكور را تعيين

و. ايجاد نمايد براي طرف ديگر رابطه تكاليف حال آنكه قاعده شكلي اين وصف را ندارد

ن و حقيقي گربودهالزامات آن ذاتي 1. است حقوق ماهويو بلكه در

و جنبـه اعالنـي.1 و خـاص صـرف كـه نـاظر بـه ضوابط ديگر چون نبود الزام حقيقـي، تعيـين شـكلي يـك رابطـه فـردي

وي) ماهوي(انينقو ))38 1379دلوكيو،(ژگي هاي مقررات شكلي ارائه شده اند است بعنوان
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 دعواي مدني توسط قاضي در ساختار) قاعده ماهوي(تبيين لزوم احرازادله حكمي:ب
ساختار دعواي مدني را شرحومفهوم،نوشتهپيرامون مفاهيم مقدماتي اين بحث در ادامه

. دهيممي

 مفهوم دعوا:1

كه براي تثبيت حق صورت: شده استتعاريف متعددي براي دعوا ارائه  آن را عملي

به موجب آن اشخاص مي)1،62،ج1381متين دفتري،( گيردمي كه توانند از مقام يا اينكه حقي است

ه كنندبق خود در برابر ديگران با اجراي قانون را مطالحمايت از حقو)دادگاه(رسمي

ص1376كاتوزيان،( و در اين خصوص با تحليل مفاهيم مختلف دعوا آن را از ديدگاه ها)114ب،

در ارتباط با موضوع.)23ص،ب1386،كريمي، 489شماره،1383شمس،(اندقرار داده مختلف مورد بررسي

ب-دعواي كاملتحقيق  مي كه در واقع -شودا اجزاء تمام از همه تعاريف ارائه شده انتزاع

خومي به كه قاضي دعواي طرح شده با اين توضيح. ننده اين سطور معرفي شودابايد كه آنگاه

و مي ثبوت آن، را بر فرض دارا بودن شرايط شكلي نمايد كمال با قواعد موجد حق منطبق

و ايناز.1دشودعوا جلوه گر مي به مفهوم يك عمل( ساختاري دعواي مدنيبا يك نگاه منظر

كه به موجب قواعد)حقوقي و يا تاييد حقي  عبارت است از درخواست اجرا، تثبيت، اعالم

و اين حق معطل مانده، انكار حقوقي معتبر در نظام حقوقي حاكم براي خواهان شناسايي شده

و تثبيت وضع و يا تاييد حقو يا تضييع شده است و يا نظم حقوقي ايجاد نشده كه يت حقوقي

را مشروع خواهان با آن برقرار شود كه ادامه آن حقوق وي به وضعيت حقوقي يا پايان دادن

 كاديه؛(و ماهيت دعوا هميشه ناشي از يك وضعيت عدم قطعيت حقوقي استنمايدزايل مي

.)40؛1389به نقل از محسني

م-2  دني ساختار دعواي

مييهر دعواي مدني اجزائي دارد كه لزوما چهارچوب آن را تشك ن اجزا عبارتنديا.دهندل

ماي تا آنجا. جهات حكميوجهات موضوعي، موضوع دعوا،ن دعواي طرف:از كه به بحث ي

پ مييارتباط كه همان قواعد حقوقي حاكم بر دا  است را بررسيفضيهكند جهات حكمي

به طور كلي تمام مسائل حقوقي است كه بر رابطه حقوقي؛ميينمامي  منشا دعوا جهات حكمي

تكليا؛حاكم است ييم قضايف اساسي دادرس در مستند ساختن تصمين جزئي از دعواست كه

ميييرا تع .دينمان

.قانون آيين دادرسي مدني جلوه گر شده است84ماده7تصور دعواي كامل در بند.1
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د)م.د.آانونق51م4بند( در حقوق ما به ذكر جهات ادعا در ادخواست الزامات مربوط

قضيوا جهات موضوعي است منحصر و شناسايافتن حكم به طور كلي بهيه ي قاعده ماهوي

.ف منحصر دادگاه استيطور خاص از تكال

ا تكليذكر به اظهار نظر در مورد هر دعوا مستلزمين نكته ضروري است كه ف دادگاه

نيپذ كه لزوماً.ستيرش همه دعاوي در هر شكلي  قاضيبهرا اظهار نظر در واقع قواعدي

مييتحم  احكامي،ك سكهيچون دو روي)ا.ق.167 اصلوم.د.آانونق3 ادهم(دينمال

. مختلف دارند

ازين توضيا با مييح كه قواعد مذكور كه در هر حال راجعيننماك سو قاضي را مكلف د

ايردودياظهار نظر نما) ماهوي- شكلي(ك دعواي طرح شده مستند به قواعد حاكميبه

بايپذ بهيرش دعوا به طور كلي ممكن است دادخواست.ك قاعده شناخته شده باشديد مستند

پذصبه لحاظ نق ق53مواد(رفته نشودي رفع نشده به جهتي قانونييا)م.د.آانون به بعد دعوا

 انچهدر هر كدام از اين فروض)م.د.آ. انونق89و2،84مواد(ستگي استماع نداشته باشديشا

ميي دادگاه است، اعالم جهات قانوني رد دادخواستفيتكل سوي ديگر قواعداز. باشدا دعوا

شامذكور دادرس را مكلف مي پذيكند كه بر فرض بايستگي و استماع دعوا رش دادخواست

هي ماهدرورود  و درنت اختالف تمام دانش برير خود را كه حق خواهان افتن قاعده ماهوي

ك دعوا خواستاري نفعي كه خواهانمان در ارتباط با بحثيبنابرا.رديگآن استوار است به كار

ويشناسا ميي يين مشروع بودن در معناي عام خود شناسايا.د مشروع باشديبااجراي ان است

كه توج؛ن همان منبع حكم استيا. در نظام حقوقي است وي منبعي ه كننده حق خواهان

تكليشناسا و ميف خوانيي كننده تعهد . باشدده دعوا مطروحه

 توسط قاضي) قاعده ماهوي( توجيه لزوم احرازادله حكمي:بند دوم
باب نظام هاي حقوقي مطرح در دنيا از ديدگاه در اين قسمت ضمن بيان مختصري در

به نقش قاضي در احراز قاعده ماهوي، و سپس قواعد اصلي ناظر وضع كنوني حقوق ايران

ميبحث در نظام حقوقي حاكم .نماييم را معرفي

 از ديدگاه نظام هاي حقوقي) قاعده ماهوي(توجيه لزوم احراز ادله حكمي: الف
در). نظام5 عمدتاً(ي شده استيهاي حقوقي مختلقي شناسا نظام،در مطالعات تطبيقي

رو)غربي(حقوق جديد و كام-مي نظام حقوقي الژرمني اي از معروفترن .ن نظام ها هستندين

تريگاه حقوق تطبيقاز ديد ميتببه فراخور نظام حقوقي حاكم نظام. گيرد منابع حقوق شكل

ن ظام حقوقي نوشته، طراحي شده حقوقي ايران از زمان ورود به دنياي حقوق نوين بر پايه
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 مستقل،نظام تقينني در مباحث قضايي. قاعده حقوقي نيستددر اين نظام دادرس موج.است

ا و تابع در بررسي منابع حقوق. صل تفكيك قوا در اختيار قوه قانونگذاري استاز دادگستري

. تاريخي خاص ملت تابع آن رژيم را ناديده گرفت-توان عناصر فرهنگيهر رژيم حقوقي نمي

 تكميلياين امر پيچيدگي شناسايي منابع. هر نظام حقوق ملي ويژگيهاي خاص خود را دارد

در بررسي هاي تطبيقي صورت.)195ص1364رنه داويد،(ددهحقوق را در حقوق داخلي نشان مي

و ريشه تاريخي بسياري قواعد كه امروزه در نظام حقوقي ايران شكل  به مباني گرفته با توجه

. بر اين نظام مورد بررسي قرار گرفته استيقانون به خود گرفته است تاثير نظام حقوق اسالم

ر(ب اسالمي ايران نوشته شده است انقال وقوعغالب اين آثار در زمان پيش از ك رنه.براي نمونه

يكي از معروفترين آثار مطالعه تطبيقي.)30؛2ج1379، كاتوزيان 262ص،1364،داويد  بسياري،در

و نظام قوقحهاي حقوقي حاكم بر كشورهاي اسالمي غير از حقوق اسالم دانسته شده است

به عنوان يك اصل اعالم شده  و نفوذ آن در مذهبي اسالم شناخته شده است كه بيشترين تاثير

ميجزئيقواعد  و خانواده در باشد حاكم بر حقوق اشخاص به طور كلي حقوق داخلي ما و

در اين.) به بعد444،ه1364رنه داويد،(اين مطالعات تابع نظام حقوق اسالمي دانسته نشده است

ميخصوص عبارتي را از رنه داويد عيناً مي«:منمايي نقل به سنتي مباهات كهنكدر ايران ند

به فراموشي نسپرده است ، رنه داويد(»اسالمي كردن كشور به وسيله فاتحيني از نژاد ديگر آن را

.) به بعد1364،444

و حتي الگوهاي رسمي حاكم بر روابط حقوق-قرائت رسمي از وضع فرهنگي ي اجتماعي

م ميالن قضايي در زمان پهلوي اينووسو نگرش كه انديشه را القا  ملي ايراني در سنتكرد

ميوكس و حتي اصول حقوق مذهبي را زير سوال بردت هايي جديد .تواند هنوز ادامه يابد
ازو1357ها آنچه تا سال گونه نظريهجداي از ماهيت اين وقوع انقالب در ايران در مورد پيش

حق كاملتوان گفت حكومتنظام حقوقي حاكم مي رو نظام اما با وقوع.ي ژرمني استموقي

جدارا،انقالب  اسالم تعلق گرفت بر اجراي قواعد حقوقمهوري اسالمي ايرانه حكومت

و خاص پيغمبر).ا.ق4اصل( در اين نظام حقوقي منصب دادرسي جزئي از رياست عامه

كه قضات)30،ص1383محقق داماد،(و جانشينان بر حق اوست)ص( ازو اصل بر اين است اسالمي

 يكي از شرايط در نظريات فقها در خصوص شرايط قاضي عموماً.ين انتخاب شونددبين مجهت

راو اهميت آن تا جايي استباشدقضاوت اجتهاد مي كه برخي قضاوت براي غير مجتهد

تا، يزدي(اندحرام دانسته محقق()هر چند اختالف نظرهايي در اين خصوص وجود دارد()2،3ج، بي

به وضوح.)31ص،1383د،داما مدر آثار اين گرايش به جمهوري اسالمي ايرانوعهوض مقررات

وي؛خوردچشم مي و اختيارات .)ا.ق158و157اصول( از جمله مقام رياست قوه قضاييه

و پاره ممقام اجتهاد رئيس دستگاه قضايي )ا.ق162و161اصول(الن عالي قضاييووساي



 257)در حقوق موضوعه جمهوري اسالمي ايران(نقش دادرس در احراز قاعده ماهوي

مد ديگريدليل ه ماده واحد5و بند163در انتخاب ساير قضات نيز اصل. عاست بر اين

و صفات،1361 مصوب شرايط انتخاب قضات دادگستري  موازين فقهي را در تعيين شرايط

هاي مذكور الزامو كه شرايط است ذكر مقدمات فوق براي بيان اين نكته. داندايشان حاكم مي

كه چنين داد حكمخطرسي بايد وظيفه درفقه بر اين فرض استوار است  از منابع قضيهير احراز

به انجام رساند  اختياراتي مفصل تر از قاضي در نظام نوشته؛موجود البته با اختياراتي وسيع را

شدميكهايبه گونه به كام توان مدعي به نظام موسوم النظام قضاوتي فقهي . نزديكتر استن

هاي عمومي هاست كه اكثر محققين در مقدمهر بحث ما منابع حقوق در نظام فعلي هماند

و بيان خود بر علم حقوق بيان داشته به عنوان منبع اصلي و ترتيب آن يعني حكومت قانون اند

ا به عنوان به عنوان نظام حقوقي قمارساير منابع  اين منبع اصلي بيانگر پذيرش نظام نوشته

ل. به بعد119ص،1384كاتوزيان،(حاكم است باينا.) به بعد59ص،1387نگرودي،جعفري جاست كه قاضي

و اين تفاوت  و نظام فقهي مسائل مختلفي را پيش رو دارد و اختيارات نظام نوشته شرايط

و قاعده حقوقي در دو نظام مذكور در بسياري موارد به چشم  به قاضي  ديدگاه در نگاه

پي مسائلي استدجومكهخوردمي  يافتن راه حلي مناسب جهت جمع بينكه نگارندگان در

. تعارضات حاصل از اين دوگانگي هستد

 در حقوق موضوعه ايران) قاعده ماهوي(ادله حكمي توجيه لزوم احراز:ب
س تغير تاريبررسي و گم،ر قواعدييخي وضع بس حلقه ؛مطالعات امروزي استاز ارييشده

سبه گونه و بسرياي كه تبار شناسي قواعد ويو ناگزستار راه گشاي تحول آن ر فهم مطلب

ميينظر تع.دينماه احتمالي مطرح در نوشته را آسان تر نييدر حوزه بحث ما امروز دو قاعده

و اصل.د.آ.ق.3 ادهم(كننده دخالت دارد ش(خ قانونگذاريير تاريس)ا.ق167م نويبه )نيوه

.د.آ.ق3 ادهم حوزه تا پيش از انقالب صرفاًدر اين. در اين مملكت سابقه ديريني ندارد

مي. حكومت داشت1318مصوب هاي دادگستري مكلفند دادگاه«: داشتاين قاعده چنين مقرر

كه قوانينيبه دعاوي موافق قانون رسيدگي كرده، حكم داده يا فصل نما و در صورتي ند

صريوعه كشوري كاملوضم ويا اصيتناقض باشندمايح نبود ال قانوني در قضيه مطروحها

موجود نداشته باشد، دادگاه و مفاد قوانين ووضهاي دادگستري بايد موافق روح و عرف وعه

و فصل نمايعادت مسلم قض به وضوح تحت تاثير.»ينده را قطع اول قانون ماده اين قاعده

د وجودكه به اجمال در فرض عدم سوئيس است مدني  ر حكم صريح قانوني، قاضي را

قضيموقع و فصل و وضع قاعده براي حل و دهدميه قراريت قانونگذار به عرف  يا

ميي حقوقهايشهياند ص1376كاتوزيان،(دهد احاله كه در ارتباط با موضوعيتحقدر.)57ب، قاتي

ن هميصورت گرفته ديز با قضين به ز در زمانين167 هر چند اصل؛سته شده استيه نگريدگاه
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ايحق. بررسي ها وضع شده بودنيا كه با وضع اصليقت ي قانونگذار167ن است ك قاعده در

مي.نمودعالي موضع خود را اعالم كو«:دارداين اصل مقرر شش كند قاضي موظف است

بهحكم هر دعوا را در قوانين و اگر نيابد با استناد فتاوي يا معتبر اسالمي منابع مدونه بيابد

و نمي حكم قضيه معتبر به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال قوانين مدونه از را صادر نمايد تواند

و صدور حكم امتناع ورزد ق»رسيدگي ا1379م.د.آ. در دي قانونگذار ميدگاه خود را تحكين

و تقريبخش در167ر اصلد عبارات مذكور همان باًيد قضات«:م تكرار نمود.د.آ.ق3 ماده را

و يا فصلم دادگاهها موظفند به دعاوي رسيدگي كرده حكم مقتضي صادر وافق قوانين

يا.خصومت نمايند در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند

به  فتاوي يا منابع معتبر اسالمي اصال قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد

و،شرعي نباشداصول حقوقي كه مخالف موازين يا معتبر   حكم قضيه را صادر نمايند

و صدور نمي به دعوا به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي توانند

به مجازات آن محكوم خواهند  و و اال مستنكف از احقاق حق شناخته شده حكم امتناع ورزند

م.».شد اخز قاعده تكميبور در قسمت كه منابع تعليير مييي حكم را د از اصطالحاتينمان

و اصول مسلم حقوقي كه مغا د،نن شرع نباشير با موازيمنابع معتبر اسالمي، فتاواي معتبر

تغيا.ه استكرداستفاده نظر الفاييتغر صرفاًيين تغيو اصطالحات و نشانگر دييست دگاهير

مييحاكم و قضا پس از انقالب به حقوق و اصليجد3 ماده مفاد.باشدت در نگرش كه167د

ح تعيالبته از عين منابع تكمييث و منابع معتبر(نا دو اصطالح را در خود دارديلي فتاواي معتبر

انمي) اسالمي عقيتواند كه تفاسيده را القا نماين ا اراده واقعييي روح قانونير جهت شناسايد

و همچن ايقانونگذار آنچنان. شده استمنتفيديجدن قواعدين نقش قاعده وار عرف توسط

ت به منابع حقوق اسالمي كه در مباحث آينده خواهيم ديد، درون مايه اين منابع تكميلي با وجه

و در راستاي احراز قاعده ماهوي منابعي از نظر قانونگذار اسالمي افزوده شدهمي شناخته شود

ب به عنوان مباني به نفوذ حقوق اسالمي كه البته با توجه  قانونژه بوياري مقرراتيساست

تر- مدني تكم-ن منبع ماهوي در دعاوي مدني استيكه عمده بي ذكر منابع شتريلي نامبرده

تغيتاك دييد بر رويدگاه حاكمير تايت از به اسالمي است حكميكرد غربي .ك نوآوري در منابع

 توسط قاضي) قاعده ماهوي( گستره احرازادله حكمي- مبحث دوم
مب در  وضعيت كنوني ترتب منابع حكم در نظام حقوقي ابتداحث در دو بند جداگانهاين

و و ماذ ايران ميچگونگي اجراي اين تكليف در ارتبا با قاضي مجتهد و ون را بررسي نماييم

به معرفي منابع تكميلي حكم در قواعد موضوعه را سپس  نحوه اعمال تكليف مزبور با توجه

.دهيم مورد بررسي قرار مي



 259)در حقوق موضوعه جمهوري اسالمي ايران(نقش دادرس در احراز قاعده ماهوي

در قوانين توسط قاضي) قاعده ماهوي(ادله حكمي احراز:بند اول  مندرج
) منبع حكم-منبع حقوق(ترتب منابع حكم در حقوق موضوعه ايران: الف

اددربا به هم نزديي امر و گاهي منطبق تصورين دو مفهوم اما با دقت در اين. شوندميك

بردو مفهوم مي و جزئي كه منابع حقوق. قرار كردتوان بين آن دو يك رابطه كلي با اين توضيح

به طور كلي قواعد الزام آور از آن ناشي مي ما منبع حكم آن قاعدهاشود منابعي است كه

و  كه حق ماهوي مبناي دعوا بر آن استوار است به عنوان جهت قانوني كه ماهوي است

ميمشروعيت مي كهبه عبارت بهتر اگر منابع حقوق عبار. شوديابد توصيف تي كلي است

و كاود منبع حكم قاعده موج؛شودقواعد از آن استخراج مي در حقي است كه دادرس در كند

م ميرعتبمنابع مياما.كندو شناسايي شده استخراج توان منبع حقوق مفهومي كلي است كه

و ج نمود حال آن كه در اين نوشته منبع حكم صرفاً قواعد شكلي  با ماهوي را از آن استخرا

. قاعده ماهوي منطبق است

مساله مهم در اين بحث لزوم. قواعد مستند تصميم دادرس در قانون ذكر شده است اصوالً

كه نوعا از الزامات تصميم قضايي است، مي به قانون كه دادرسنهاما. باشداستناد به اين معنا

و از ساير منابع حقو قوانين در يافتن حكم قضيه صرفاً چه صرف نظر.ق غافل بماندرا بكاود

 هر دادرسي مكلف است از تمام منابع موجود؛)1387،56انصاري،(از طريقيت يا موضوعيت قوانين

ما. در توجيه عدالت شناسايي شده سود برد  در اينجا با توجه به قواعد اصلي موضوع بحث

و،ي معتبركه منابع فرعي را فتاوا)م.د.آ.ق3و مادها.ق167اصل(  منابع معتبر اسالمي

به ميان مي كه آيا قواعد مذكور اصول حقوقي مسلم ذكر نموده است اين پرسش  سايرافينآيد

؟منابع شناسايي شده حقوقي است

دادرس است نزد بيانگر ترتب در شناسايي منابع حكم هر قضيه مطرح قواعد مذكور صرفاً

باحصاء در يك برداشت سطحي و اصول حقوقي منابع حكم ه قانون، منابع معتبر اسالمي

كه مخالف شرع نباشد از قواعد فوق برداشت مي كه در در نوشته. شودمسلم هاي حقوقي

آرو گرفته از آن انجامبررسي منابع حقوق  م سابق صورت.د. كه در زمان حكومت قانون

ا به تقابل م.ا.ق167اصل(ن دو قاعده پرداخته شده استيگرفته است )م قديم.د.آ.3 ادهو

ص2جلد،1381كاتوزيان،( از.)394، در اين زمان هر چند اختالف مذكور وجود ندارد اما بحث مزبور

كه آيا  به عنوان منابع حكم توسط قواعد عقايد علماي حقوق،اين حيث و رويه قضايي  عرف

. بحث هنوز ادامه داردخيرحذف شده يا
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)ماذون-مجتهد( توسط قاضي) قاعده ماهوي(ي ادله حكم احراز:ب
بيداشاره شد كه ازيدگاه حقوق اسالمي نقشي ميش وعه برايوضك مجري صرف قواعد

هم.ل استيقاضي قا آين گرايدر راستاي مييش در قانون و در تبصره 3 ادهن دادرسي مدني

بدچهچنان«:چنين آمده است و قانون را خالف شرع اند، پرونده به شعبه قاضي مجتهد باشد

شديد بههن مقرريا»گري جهت رسيدگي ارجاع خواهد  در نگاه نخست شايد حكومت قانون

به دادرس اجازه) حكم(عنوان منبع اصلي حقوق  در نظام حقوق ما را متزلزل بنمايد چه

و در صورتي كه مي به نام شرع بسنجد كه آن را با يك معيار ديگر  شرعن را خالفآدهد

ر( از رسيدگي امتناع نمايد،ببيند ،اين تبصره به نظر.)128؛1ج1390ك خدابخشي.براي مالحظه رويكرد فقهي

و تفاوت ديدگاه ميتقابل و حقوق اسالمي را نشان و نفوذ هاي حقوق نوشته و نقش دهد

در بادي صرف نظر از اينكه متن فوق. كندديدگاه اسالمي را در تغييرات جديد قانون بيان مي

دروبه نوعي حكومت قانون را زير سوال برده، گفته شده را داردهايال اشكامر   تبعيض

مي نمايد مي،ميان دادرسان ايجاد به نظر . رسد به جهات ذيل مفيد

ح: نخست نوياز بيث اصول حاكم بر قانون مييسي آنچه در تبصره شود، احكام خاص ان

ا.ي استيو استثنا كه ظاهراًن تبصيمفاد  امكان عدم اجراي قانون توسط مجتهد را حق وي ره

بيا دانسته است مين را كه به حكم مي كند ذ3 ادهان وي كه تبصره ل آن آمده حكومت قانون

شديب شناسايبه ترتتكميلير منابعيسا و به ويژهي ني قانون كه مطابق قاعده منبع نخسته

. است

د: دوم و تفاوت نگاهيدر لزوم تصوهاي حاكميت دگاهيبا وجود و اجراي قواعد شرعي ب

و قاعده حقوقي عمقرره)كه شرح آن رفت(به قاضي اي مذكور در دين بينكه تفاوت انيدگاه را

تعمي به نوعي با خالف(ن اختالفايق مهميكي از مصاديف در خصوصين تكلييكند ولي

نت) شرع دانستن قانون و خود سري در دجهيامكان بي نظمي دگاه هاي شخصي منتسبياعمال

م. حاكم را تا حدي از بين برده استيبه حقوق اسالمي در نظم حقوق باجچه قاضي تهد

و پرونده از وي  و اعمال قاعده شرعي مورد نظر را ندارد ثبوت وضعيت فوق حق رسيدگي

به دادرس ديگري ارجاع مي و . شوداخذ

اختصاص اختيار عدم رسيدگي به دادرسان رغم ظاهر تبعيض آميز قاعده فوقبه: سوم

مي-مجتهد را-دهندكه در بين قضات ماهوي كنوني درصد ناچيزي را تشكيل  توهم تبعيض

. زدايدمي

به بنابراين به قواعد مأذون اين قاعده راجع به ساير دادرسان موسوم كه بخواهند با تمسك

بگيح قانوني را ناديشرعي قاعده صر رويده ارند، حكمي و آنان از .اندن امر منع شدهيشن دارد
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تع: چهارم دين امتييقاعده مذكور با  دگاه حقوق اسالمي براي دادرسانياز حكومت

غ-مجتهد ا-ندي اجتناب نماشخصاً) هر چند قانوني(ر شرعييكه از اعمال حكم جادي ضمن

و نفوينه تشويمز اقي براي ورود مجتهدان به عرصه قضاوت حدود ديذ كهين دگاه در نظامي

و است موضوعهمبتني بر حكومت قانون در واقع به طور ضمني حكومت قانون را را تعيين

ميييتا كه حكم قانون-تيم در نهايل كردي شرحي كه تحلبهن تبصرهيا.دينماد در مواردي

ف- روشن است به رغم ظاهر آن، در و رض ورود نظم ناشي از حكومت قانون را پذيرفته است

و و ماذون را در برابرقانون يكسان مكلف در ماهيت يك مناقشه واتخاذ تصميم قاضي مجتهد

.داندبه تبعيت مي

 تعارضياو اجمال،سكوتدر صورت) قاعده ماهوي(ادله حكمي احراز:بند دوم
 قوانين

كه اصل اواي معتبرم پس از قانون منابع وفت.آد.ق3ا وماده.ق167در مباحث پيشين ديديم

به تبع اين ترتب. انداسالمي واصول حقوقي را به عنوان منابع تكميلي حكم معرفي نموده

و قانوني، سپس ساير منابع را مورد بررسي در دو قسمت ابتدا منابع فرعي منصوص در قانون

.دهيمقرار مي

و فتاواي منابع: قوانين تعارضياو اجمال، سكوتمنابع اصلي حكم در صورت:الف
 اصول حقوقي-معتبر اسالمي

و نقش قاعده آن در اين قسمت سخن از تمييز مفاهيم فوق  منبع حكم قـضاييبه عنوانوار

كه هرچند قـسمت عمـده. است اي از مبـاني قواعـد حقـوقي حـاكم در روابـط بررسي كرديم

مي  و در ارتامادهد خصوصي را احكام شرعي تشكيل بـاط بـا نحـوه در شناسايي منابع حقوقي

به عنوان منبع نخستين  - در طول سـاير منـابع-استنباط حكم اصل پذيرفته شده حكومت قانون

هايي صورت گرفته درخصوص جايگاه حقوق اسالمي در منابع حقوق وضعي بررسي. باشد مي

 است
 در زمـان طـرح مطالـب امـا ازآنجـايي كـه.)54ص،ب1376،كاتوزيان، 367ص،1ج، 1381،كاتوزيان(

و3 ماده،مذكور قانون آئين دادرسي مدني جديد تصويب نشده به شـكل كنـوني تغييـر نيافتـه

و اصـل.دآ.ق3مـاده بين احكـام جمع ها حول محور تمام بحث،تبصره آن نيز الحاق نشده بود م

حـل وجـود هـايي در ارائـه راه در مباحث مطروحه ابهام وانگهي.ا صورت گرفته است.ق 167

ب.دارد  ذيـل بـه تحليـل مفهـوم فتـاواي بندهايدر.از خواني اين بحث ضروري است در نتيجه

و منابع معتبر اسالمي و در پايان ارتباط اين دو مفهـوم نقش قاعده،معتبر روح قـانون بـا وار آن

:پردازيم مي
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 فتاواي معتبر-1

و يـا نظـري هاي اصطالح فتوا در بررسي به معناي خاص به معناي حكم هر قضيه شناسي

مي  و به طور كلي صادر مي كه عالم شرع به فروع احكام شرع از نظر تاريخي نيز. شود كند گفته

مي  كه در يك نفر جمع و مفتي عناويني بود  مطالعـه بـراي(شـده اسـت هرچند در مواردي قاضي

م ر فاهيم قاضي وم وجوه افتراق  از اين در جداياما.)98؛40ج نجفي؛؛12؛1ج، گلپايگاني؛33؛1380،ك سنگلجي.فتي

و قضاوت اسالمي اصوالً قضات متكي بر مفتيان بوده از)227، 1386،وائل بن حـالق(اند تاريخ حقوق

كـه حتـي در فتـاوايي.اند احكام ماهوي حقوق اسالمي فتاوا بوده از نظر تاريخي منابع بسياري 

و   اين امـر در نگاه نخست.اندمكان واحد ودر موارد مشابه احكام مختلفي در خود داشته زمان

و گونه ي عملـي ايـن نمونـه. نمايـد گوني نامنظمي را در رجوع قاضي به فتوا فراهم مـي تشتت

به اين صـورت كـه در دعـوايي. تجربه شده است يكي از نويسندگان قضايي خدمتقضيه در

 مـدعي بـود،دانـست هـاي مـذهبي خـاص مـيي كه خود را از اعضاي سابق يكي از فرقه فرد

كه منـسوبين وي كـه هماننـد وي از وراث تلقـي و اين در حالي است سالهاست مسلمان شده

و اين درحالي است كه اين فرقه مطابق برخـي فتـاوا مي شدند هنوز بر مذهب خود باقي بودند

و در اثب كافر تلقي مي  خوانـدگان.ات ادعاي خود چند فتوا از مراجع را ارائه نمـوده بـود شدند

مي  عملـيي ايـن نمونـه. دادند كه نقطه مقابل فتـاواي مـستندخواهان بـود فتاواي ديگري ارائه

.تشتت در مراجعه به فتاواست

و شـكنندگي عـدالت گرفته هاي صورت در بحث به فتاوا موجب تزلزل نظم حقـوقي استناد

مي.)30،ص1379كاتوزيان سـال؛ 249،ش1381كاتوزيان،(استدانسته شده   همانگونـه كـه در رسـدبه نظر

به اقتضا بسياري موارد انديشه و غيركامل قواعد قانونيءهاي علماي حقوق و ذات ناتمام خـال

مي يا -نظـر وجـود دارد به طور طبيعي در آن نيز اخـتالف-نمايند حتي نقص قانون را جبران

مي فتاواي معت ا بر نيز كنيتواند اين نقش را به صـراحت منبـع.دنفا با اين امتياز كه فتاواي معتبر

مي تكميلي و. تصريحي كه در مـورد دكتـرين وجـود نـدارد؛دنباش حكم  بنـابراين تعـدد فتـاوا

مسأله تقابل آن با ساير منابع از جمله قانون؛ موجد مشكل نيست خود به خود نظرهاي مختلف

ا  كه در و با وجود ترتـب مـصرح در مـورد منـابع حكـم است  راه،ين زمينه حكم روشن است

 وانگهـي همانگونـه كـه مـورد تاييـدو باري احتمالي مستندات حكم دادرس بسته است بند بي

، عراقـي؛112؛1جلـد 1401رشتي؛(برخي بزرگان قرار گرفته حكم قاضي در هر حال بر فتوا مقدم است

كه تكليف دادرس در مراجعه بـه با اين توضيحات روشن است.)35؛27جلد؛1413سبزواري؛45؛1414

كه ذكر كـرديم، بـا تمـسك بـه اصـول.1فتاواي معتبر چه خواهد بود ي چنانكه در نمونه عملي

كهچ(اصالت ظهور، مسلمين وحدت چون  خواندگان دعـواي كفـر آداب ظـاهري اسـالم را را

.)9؛1413شيخ صدوق؛(در برخي آثار فقهي توجه به نظر اكثريت مورد تاكيد قرار گرفته است.1
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ور بــودن مــستوجب پــارهچــه كــاف(و حتــي اصــل برائــت) آورنــد جــاي مــي بــه اي كيفرهــا

1؛كـردكه بر مسلم بودن ايشان تأكيـد مـيه شد فتاوايي مستند رأي قرار داد) هاست محروميت

كه بيشتر رايج است در نمونه همچنين كه از جمله هايي و پيشه و حق كسب به سرقفلي  راجع

 سـال انعقاد پيش از لحاظبه(1376يا قانون) به لحاظ خروج جغرافيايي(1356ول قانونشمم

و،نباشد) 1376 به اصولي چون آزادي قـراردادي صـحت اعمـال حقـوقي  قـضايي رويـه... بنا

و پيشه در فرض مسأله تأكيد داردكنوني كه بر شناسايي حق كسب 2. فتاوايي را برگزيده است

مي در كه با وجود نتيجه اين بحث ت نفوذ قواعد توان گفت و پود حقوقي اسالمي كه در ار

مي) مدني(بسياري قواعد حقوقي   امـري،، اعتبار فتـاوا در نقـش تكميلـي قواعـد شوداحساس

اس اجتناب تناپذير

 منابع معتبر اسالمي-2

و عقل مي 3.باشـد منابع معتبر اسالمي در معناي خاص خود عبارت از كتاب، سنت، اجماع

پرسش اين اسـت. بر فقهي را نيز دربرگيرد تواند كتب معت در معناي عام منابع معتبر اسالمي مي

منابع اصلي فقه اماميـه اسـت يـا آثـارم موردنظر دارند.د.آ.ق3 مادهو.ا.ق 167كه آنچه اصل 

مي معتبر فقهي هم مورد نظر است؟  وبه نظر به بناي نظام تقنيني كه با توجه قضايي برفقه رسد

و  مع اماميه به عنوان قاعده قـانوني، استفاده ازعين عبارات فقها در آثار منـابع معتبـر اعـم از تبر

و آثار فقهي معتبر است  و پاسخ روشني،هرچند واژه معتبر. منابع اصلي  نيز در خود ابهام داشته

ميبه ما نمي به نظر نظر بودن مؤلف اثر، فراواني گروندگان رسد ضوابطي چون صاحب دهد اما

و اشتهار  ب آن اثرو يا ميزان پذيرش مي در و طالب شـيخ(ي اعتبـار باشـد تواند ضـابطه ين علما

 دادرس در فـرض تفحـص در آثـار فقهـي معتبـر، با اين توصيف از منابع معتبـر)1413،9صدوق،

كه همان نگاه نظام اسالمي به قاضي است را دارد كه با وجود غير آزادي ناشي از ديدگاه حاكم

به ساير فتـاوا مجتهد بودن اكثريت قاطبه قضات توهم حرمت تق كه براي مجتهد در مراجعه  ليد

ميمحدوديت ايجاد مي .رودنمايد از بين

به منابع اصلي جهـت هاي صورت در بررسي گرفته با وجود عدم نفي امكان مراجعه قضات

ن قابـل جمـع دانـسته نـشدهواستنباط حكم قضيه اين امر با نظم حقوقي ناشي از حاكميت قـان 

صب1376كاتوزيان،( است اين مربوط به فرضي است كه حكم قـضيه از طريـق قـانون يـا بـه.)64،

كه حكم قضيه يافـت نـشود، تكليـف. وضوح در ساير منابع مذكور دريافت شود  اما در فرضي

 
.شعبه سوم دادگاه عمومي اسالمشهر8809972885300248دادنامه شماره.1

.شعبه سوم دادگاه عمومي اسالمشهر8809972885300740دادنامه شماره.2

مي البته در فقه اماميه قياس هم اگر منصوص.3 .تواند منبع حكم باشد العله باشد
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به طور ضـمني كه صورت گرفته است، با ذكر مصاديقي چيست؟ در اين خصوص طي بررسي

كه ريشه خاص فقهي آن امكان يافتن حكم تكميلي آن هم از فتاواي معتب  و در تفسير احكامي ر

؛1376كاتوزيان،(پذيرفته شده استتمحرز اس درخـصوص انـد كـه نگارندگان بر اين عقيـده)64ب

كهمي نظر به امكان مراجعه دادرس به منابع اصلي  هاي علمـي الزم بر فرض رعايت شيوهرسد

و در راستاي ديـدگاهي روبرو نيست با مانع- طريقه صحيح استنباط حكم مبتني بر اصول فقه-

. حاكم بر نظم حقوقي كنوني است

:1 اصول حقوقي-3

و گوهر آمده ،(اصل در لغت به معناي ريشه، بيخ و در اصـطالح بـه معنـاي) 1388،127معـين

و عـادت بكـار رفتـه اسـت قاعده مستفاد از قانون شرع، و يا عرف .)1،421،ج 1381لنگـرودي،(عقل

و ارزشي اند اصولي كه كلي، دائمي،:اندنين معرفي شدهچ اصول حقوقي ،1384،محـسني( انتزاعي

و به شمار مي)2393ص، 1386،محسني غمامي ج(روندكه جزء مقدسات حقوق و) 2،1381،648كاتوزيان،

.)203،ص 1383جعفري تبار،(يابندهمراه با تغيير پارادايم هاي جوامع انساني تغيير مي

د از همچنين به عنـوانر برخي آثار، از«اصول كلي حقوقي قاعـده اي كلـي كـه گروهـي

مي  و منبع چندين قاعده جزئي است روابط حقوقي را در بر بـوالنژه، اصـول(تعبير شده است» گيرد

در تحليل مفهوم اصول حقـوقي آن را بـه.)617ص؛2،ج1381 به نقل از كاتوزيان،56ص،1كلي حقوقي، جلد 

و علمـاي از جانب علماي حقوق منتسب نموده شناسايي شدن  و حتي آن را ساخته انديـشه اند

رد شناسـايياكه قابل نقد است؛ چه هر چند در بسياري مو)617،ص1381كاتوزيان،(اندحقوق دانسته 

مي  به نظر مـيو معرفي اصول حقوقي توسط علماي حقوق صورت رسـد كـه اصـول پذيرد اما

شـمولكه حسب مورد مبناي آن را حكم عقلي، آرمانهايي جهان حقوقي به عنوان مفاهيم كلي 

ونا، عدالت، اخالق،چون برابري   سـكوت تواند در موارد ابهام، تعارض يـامي؛دهدمي... صاف

و حتـي و وي را در استخراج قاعده ماهوي ياري دهند قواعد موضوعه راهگشاي دادرس بوده

به  ح استناد به عنوان قاعده  خطـا توانـد نمـي) در مقام قاعده جزئـي(م بر موضوعكااين اصول

چه اوالً زيرا.باشد مقرر)م.د.آ.ق3 ادهم( در قاعده اصلي موضوع بحث اين نوشتار مطابق آن

ميقشده است اصول حقوقي منبع قاعدة ماهوي تل  چ. شوندي  در مباحث راجعنددوم آنكه هر

هاي حقوقي مـورد بررسـي قـرارل بحث انديشه به فلسفه حقوق بنا به توجيهاتي اين اصول ذي

؛ ولي ماهيت مستقل اين اصـول بـا وجـود انتزاعـي بـودن آن غيرقابـل انكـار اسـت،اند گرفته

 وقواعدالمذهب منطبق دانسته اند كه قابل برخي محققين اصول حقوقي را با عناوين فقهي چون قواعد فقهي،اصول المذهب.1

)135؛1،ج1390خدابخشي،(نقد است
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ن به  اينكـه در بـسياري مـوارداز قانونگذار با آگاهي پيش گفته در قاعده رسد ظر مي آنچنانكه

بـه عنـوان) مسلم(اصول حقوقي اند به موضوعيت اصول حقوقي در قواعد جزئي منعكس شده

و اقتـضاي)م.د.آ3مـاده(انشاء قاعده مورد بحث وانگهي نحوه. قاعدة ماهوي تكيه نموده است

كه ترتب منابع تفسير مي احرازصحيح از آن كه قاعده را بيان به خوبي نمايانگر اين است نمايد

كه از ديدگاه فلـسفه حقـوق نقش اصول حقوقي بدان  نگريـسته) منـابع حقـوق نگـاه بـه(سان

يست چه در نگاه فلسفي به منابع حقوق تلقي اصـول حقـوقي بـهن شود موردنظر قانونگذار مي

به محدوديت منابع صورت پذيرفته اسـت   بـا؛عنوان زيرمجموعه عقايد علماي حقوق با توجه

كه در كنار عرف و نظريه،اين توضيح  اصـول حقـوقي منبـع،هاي علماي حقـوق رويه قضايي

به اصول حقوقي به عنوان منبع حكم از يك مستقلي نيست  ولي با وجود صراحت ارجاع قانون

خا سو اصول مسلم حقوقي را نمي و نتيجـه تراوشـات مـه توان ذيل عنوان عقايد علماي حقوق

به دست(دانان دانست حقوق و با توجه و از ديگر سو جهت)م.د.آق3مادهكم از منظر بحث ما

ا مي صول حقوقي از چه منبعي الزام قاعده توجيه اينكه كند اصول مـسلم ذيـل وارش را تحميل

به نام قانون قرار مي . گيرند منبعي

 روح قانون-4

كه در ذات خود ابهـام دارد چنـين گفتـه شـده اسـت اصـول«:در مورد مفهوم روح قانون

و پراكنـده قـانون راهنماي قانونگذار در وضع قانون است خواه اصل راهنمـا از احكـام فرعـ  ي

و اين اصول مجموعه اي را تشكيل مـي ... استخراج شود يا دليل قطعي خارج بر آن داللت كند

كه در اصطالح روح قانون ناميده مي ، 1376كاتوزيـان،(» شوددهد در نظـام حقـوقي كنـوني.)56ب

ا.ق4 بر اصـل ذكر نشده است اما با تكيه)3 وماده167اصل(روح قانون در قواعد مورد بحث 

و قواعد شرع قرار داده اسـت مـي تـوان روح كه كليت نظام تقنيني را تابع نظام حقوق اسالمي

و نگاه حقوق اسالمي. قانون را شناخت  در وضعيت فعلي روح قانون همان منابع معتبر اسالمي

آن. به قضيه محل ابهام يا سكوت قانون است  و راهنمايي جهت شناسايي  در تجلي روح قانون

 روح 167در رابطه با مفهوم روح قانون گفته شده اسـت كـه اصـل. نهفته است.ا.ق4مفاد اصل

با وجـود درسـتي ايـن.)67ص،ب1376كاتوزيان،(قانون را از شمار مستندهاي حكم بيرون نمي كند

آ3سخن تغيير ديدگاه حقوق موضوعه با تصويب ماده  م در شكل جديد محـرز اسـت.د. قانون

استاد گرانقدر از روح قانون هرچند از حيث اصطالح شناسي علمي صـحيح اسـت امـاو تعبير

كه روح قانون مورد نظر ايشان در حقـوق موضـوعه فعلـي بـه رسـميت شـناخته   بايد بپذيريم

و هـدايت دادرس در مـسير تاويـل نمي و نظام اسالمي منبع روح قوانين در مقـام تفـسير شود

ميقواعد يا استخراج  .داندقواعد را حقوق اسالمي يا اصول آن
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در:ب و يا تعارض قوانين منابع فرعي حكم  صورت سكوت، اجمال
كه درقانون مورد تصريح قرار گرفته ) منابع منصوص(اند در بخش هاي پيشين منابع حكم

قا به ساير در اين بخشمورد بررسي قرار گرفت؛ .پردازيمميده ماهويع منابع احراز

 عرف-1

و به فراخور نظام حقوقي مورد بحث ديدگاه هاي متفاوتي طرح در نگاه مبنايي به عرف

ص1364رنه داويد،(بررسي شده است حكم.) به بعد121،  برابر،اما در بحث ما عرف به عنوان منبع

كه در در بررسي. نمايداست با قاعده الزام آور كه دادرس راي خود را بر آن استوار مي هايي

آ ا در قبال نقش.ق167سكوت اصلم قديم صورت پذيرفته است.د. زمان حكومت قانون

ا و،كه منبع الزام عرفاللتدسعرف به عنوان منبع حكم با اين  زندگي اجتماعي انسان است

،1381كاتوزيان،(اندنمايد را نافي منبع حكم بودن عرف ندانستهطبيعت انسان آن را اقتضا مي

به نقش عرف به عنو.)294شماره مبناي الزام آور نقش قانون بعنوانحكمن منبعا در بحث مربوط

د. بودن قاعده عرفي انكار ناپذير است م167 اصل،گر سخن اگر چه در وضع فعلييبه 3 ادهو

منبع فرعي از به اين قوانين ديگر متعدد اما ارجاع،اند عرف را منبع حكم ذكر ننمودهحاًيصر

ج(يك سو ماز م.ق356 ادهمله و اادهم وال شخصيه ايرانيان غيرح واحده قانون اجازه رعايت

و تكميل قواعد قانوني از سويو)31/4/1312 مصوبشيعه  نقش سنتي عرف در تفسير

مي)به طور كلي(به روشني مبناي الزامي بودن عرف را قانون،ديگر در. نمايد معرفي وانگهي

به عنوا و منبع اصلي قواعد بحث ما نقش قانون وحقوقين تكيه گاه انعطافي از چنان كليت

در برخوردار حكم است كه عرف هاي متعدد قراردادي شغلي وقضايي همگي نهايت بايك

مي)به فراخور نوع عرف( كلي به عنوان منبع حكم راكسب اين امر البته. كنندمشروعيت خود

مي.حقوق نيستنافي هويت مستقل عرف به عنوان يك منبع كلي  توان گفت كه عرف درنتيجه

معناي فلسفي به عنوان منبع استخراج قاعده ماهوي حاكم بر دعوا مفهومي متفاوت ازعرف در

در. جامعه شناسانه حقوق داردتحليلو  از اين رو عليرغم عدم نفي نقش مستقل عرف

به عنوان قاعده آنوشكل گيري قواعد قانوني درشناسايي عرف  تكيه،توجيه الزام آور بودن

) ما چنين استحقدكه درمقررات موجچنانكهآن( حتي ارجاع كلي،به ارجاع قانونآن

لماك تلقي استقالل زيراعرف مستقل ازقانون نقشي بسيار فرعي داردو نمايدضروري مي

به عنوان منبع حكم به معناي نفي تفكيك قوا،  حقوقي براي قاعدهوضع ايجاد اختيار عرف

و دردر قاضي .)98، شماره1364رنه داويد،(است تقنيني برابر قوه نهايت ايستادن
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)دكترين( عقايد علماي حقوق-2

، 1381،كاتوزيان(هاي حقوقي معادل دكترين استعمال شده استشهياصطالح اندرآثابرخي در

دا حقوقييها تعبير انديشهگاننظر نگارنداز.)355ش چه رارگر هم معناي عام خود دكترين

تربرمي در و گيرد ولي مفهومي وسيع زماني.عقايد علماي حقوق منطبق نيستبالزوماً داشته

و صحبت از آرا، در استيهايانديشه افكار هاي حقوقي خود گزارهكه مستقيم يا غير مستقيم

ا.دارد دردانچنانكه برخي دانشمندان الهي يا حتي خود بدون اينكه آثاربا ممكن است

و متخصص حقوق باشند آرمان هاي حقوقي را را بيان كنند تا ارزش هايي .يد قرار دهندكمورد

و از اين مفهوم راانديشه تعبير .)مقدمه1383ك مالوري.ر(توان دكترين دانستنمي هاي حقوقي

حقوقي دانشمندان هاي شود انديشهعقايد علماي حقوق همانگونه كه درظاهر كالم مالحظه مي

و ودرها كه عموماً اين نوع انديشهمابحثدر حقوق است ياوتفسير قواعد حاكم نقد  تاييد

ونشونفي آنها ارائه مي درد و حتي مي تفسير مورد نظر گويند تكميل قواعد مذكور سخن

در آنچنان. است وكه عل مورد اصولي چون عدم توجه ايرادات ماي موضوعيت اسناد تجاري

ويحقوق الزام  قانون251و249قش قاعده وارشان را از حكم موادي چونن بودن اين اصول

در.دننمايتجارت استخراج مي  با اين مقام استنباط قاعده ماهوي حاكم بر دعوا صرفاً دادرس

قووفلسفينه معنايوروبروست مفهوم اخير دكترين چه؛عد استاآنچه مبناي بسياري

و سازندگي بيشتر حقوقي هاينظريه  كنندهو تغذيهعلم را دارند اين عرصهدر نقش توليد

و حتي رويه قضايي در معناي خاص هستند در؛ذهن قانونگذار به عنوان منبع حكم  تا اينكه

.قضايي نقش قاعده را داشته باشنديك عمل

ييه قضايرو-3

ر و وش يكـساني كـه دادگاههـا در اصطالح رويه قضايي در معاني مجموعه آراي قـضايي

مي  به تكرار ماهيت عرف قضايي را يافته به كـار بـرده شـده اسـت مورد يكسان بكار و . گيرند

به عنوان منبع حقوق شناخته مي اين كـه رويـه قـضايي منبـع. شودرويه قضايي در معناي اخير

مي  و رسمي حقوق  حـاكم همچنـين درجـه اهميـت آن بـسته بـه نظـام حقـوقي باشد يا خيـر

به عنوان منبـع.) به بعد1364،99رنه داويد،(هاي مختلفي دارد پاسخ براي توجيه شناسايي رويه قضايي

و-حقوق توجيهاتي از قبيل اراده ضمني قانونگذار  به قضات كه در واقع اختيارات واگذار شده

 برخاسـته از اجبـار اعتقاد عمومي دانايـان حقـوق- استعدم پيش بيني همه روابط در قانون

و باالخره استقالل كامل اين منبع از سـاير منـابع ارائـه شـده اسـت  نهفته در تصميمات قضايي

ص2،ج 1381كاتوزيـان،( تـوان بطور خالصـه مـي. نقد اين مباني در حوصله اين نوشتار نيست.)546،

ال را ند  كه رويه قضايي در نظام حقوقي نوشته اعتبار رويه قضايي كامن ارد ولي حقيقـت گفت
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به مراتب كمتـر از رويـه قـضايي عينيـت و حتي ساير منابع تكميلي كه قواعد قانوني اين است

قواعد قانوني در ذات خود انتزاعي است واين كلي بودن با اعمال تفـسير وحتـي در پـاره. دارد

مي) عالي(اي موارد تكميل توسط دادگاهها  ر. شودجبران و شـد تدوين مجموعـه آراي قـضايي

به وجود تشكيالت رسمي دادگستري است  كم-تجربي آن منوط كه در تاريخ فقه شيعي امري

در-و از اين باب، كمتر در باب قضاوت شيعي رويه قـضايي مـدوني-سابقه است   امـري كـه

و شياع قابل انطباق است مي-بحث هاي علمي با شهرت در موضـوع ايـن نوشـته.شود يافت

به عنوان  به تعبيـر يكـي. منبع حكم غير از رويه قضايي در معناي پيش گفته است رويه قضايي

،)336شـماره،1381كاتوزيـان،(از دانشمندان آراء نوعي ديوان كشور در خود قاعـده حقـوقي را دارد

كه در حقوق فرانسه تحت عنوان هرچنـد در بـسياري.شودخوانده مي)(arret de principeهمان

م  نتهي به راي وحدت رويه در مسائل شكلي است اما اين امر نافي ايـن موارد اختالف نظرهاي

كه هرچند در ظـاهر. باشد كه آراء نوعي ديوان كشور موجد قاعده ماهوي باشد نكته نمي  امري

 بــا تفكيــك قــوا مغــاير اســت ولــي بــا اختيــار تــصريح شــده در قــانون ايــن ترديــد برطــرف 

و ماد.ق161اصل( شودمي آ270ها .1.)ك.د. قانون

 برآيند
و ويژگيهاي نظام حقوقي ايران اگرچه در شكل امروزين خود تابع نظام حقوق نوشته است

به صراحت نظام حقوق اسـالمي  فقـه(اين نظام را دارد اما در تحوالت پس از انقالب اسالمي،

ا. را برگزيـده اسـت) اماميه ماميـه از بـدو هرچنـد در بـسياري قواعـد مـاهوي اثـر نفـوذ فقـه

مي  و در قانونگذاري نوين مالحظه به اين بسنده نكـرد شود اما حكومت مذهبي پس از انقالب

و قاعده حقوقي ديدگاه خاص شريعت را برگزيد  و نگاه به قاضي دليل اين مـدعا.نظام قضايي

كه در پاره   قـانون167و12و4اصـول. اي قواعد اساسي صورت گرفته اسـت تغييراتي است

و ماده مي3اساسي و مـاده167اصل. باشند قانون آيين دادرسي مدني از نمونه بارز اين تحول

به عنـوان منبـع نخـستين،3  در مقام بيان ترتب قواعد ماهوي حاكم بر دعاوي با انتخاب قانون

همچنان شاخص اصلي نظام حقوق نوشته را حفـظ كـرده اسـت امـا در سـاير منـابع تكميلـي

مي. گرفته در بادي امر گمراه كننده است تغييرات صورت  توانـد اگرچه ظاهر قواعد تغيير يافته

و دادرسـان نظـام اسـالمي در اسـتنباط حكـم  كه قـانون طريقيـت محـض داشـته  اين معني را

مي توانند مستقيماً مي كند اما در تحليـل هـاييبه منابع معتبر اسالمي رجوع كنند را به ذهن القا

كه قانون موضوعه همچنان بـر سـاير منـابع حكـم اين نوشتار ارائه گرديد،كه در  مشخص شد

 
فروش سرقفلي مال مرهونه را نافذ ندانسته اسـت؛ كـه ايـن) 620شماره(20/8/1376براي نمونه ديوان كشور در راي مورخ.1

 تصميصم يك قاعده ماهوي است
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دادرس در احراز قاعده ماهوي با توجه به اصـول كلـي حـاكم بـر نظـام حقـوقي. سيادت دارد

و پـيش. كنوني همچنان تابع احكام صريح قانون است  اين امر به معنـاي انقيـاد كامـل دادرس

موضوعه نيست؛ هرچند نسبت بـه قواعـد سـابق، منـابعي چـون بيني همه فروض در مقررات 

و فتاواي معتبر  به اصول حقوقي مسلم، منابع معتبر اسالمي و و روح قانون را بيان ننموده عرف

حقيقت امر اين اسـت. اكتفا نموده است اما اين به معناي حذف منابع تكميلي ذكر نشده نيست 

و با وجود  بهكه در تحوالت پس از انقالب حفظ چارچوب هاي اصلي نظام نوشته، قانونگذار

و رويه قضايي به عنوان منابع تكميلي حكم، نظر بـه ايـن  رغم ابقاء عرف، عقايد علماي حقوق

به قواعد شرعي مربوط است در منـابع حقـوق اسـالمي  دارد كه مفهوم روح قانون تا آن جا كه

د علماي حقوق بـراي ايـشان متـصور در خصوص فتاواي معتبر نيز كاركرد عقاي. جستجو شود 

كه در چهار چوب اصل پيوستگي قواعد حاكم در نظـم حقـوقي موجـود،  است؛ با اين توضيح

و قواعـد حـاكم، و اختالف نظرهاي احتمالي در اين فتاوا در انطباق با سـاير اصـول سـنجيده

ن. شودبرطرف مي  به منـابع معتبـر اسـالمي يـز بـا رعايـت رجوع مستقيم دادرس در نظام فعلي

و خواسـته حقـوق موضـوعه فعلـي اسـت  بـه رغـم بقـاي. اصول استنباط احكام ايرادي ندارد

حاكميت نظام نوشته بر حقوق موضوعه ايران نگاه به قاضي تغيير يافته ودر واقع اختيارات وي 

به خصوص منابع شرعي افـزايش يافتـه اسـت  ايـن امـر در عـين حفـظ. در جستجو در منابع

كه ايستايي موجود در ذات قوانين موضوعه چارچوب هاي   كلي نظام نوشته، اين مزيت را دارد

بي تفاوتي قاضي در اين نظام تا حدي جبران مي با ايـن برداشـت، ضـمن وفـاداري بـه. شودو

اصول نظام نوشته با بهره گيري از امتياز آزادي نسبي دادرس در نظام حقـوق اسـالمي، پويـايي 

مي) در موارد لزوم( عادالنه از منابع معتبر دادرس در استخراج حكم .شودتامين
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و) 1381( متين دفتري، احمد.24 . انتشارات مجد، تهران،دومچاب،2و1جلد،بازرگاني آيين دادرسي مدني

چااداره جريان دادرسي مدني) 1389(محسني، حسن. 25 . شركت سهامي انتشار، تهران، اولپ،

ي كارشناسي نامه براي دريافت درجه، پاياناصول حاكم بر دادرسي عادالنه در دعاوي مدني) 1384( حسن، محسني،. 26

.نارشد حقوق خصوصي، دانشگاه تهرا

.، چاب سوم، تهران، مركز نشر علوم اسالمي قواعد فقهي بخش قضايي)1383(محقق داماد، سيد مصطفي. 27

مع) 1388(ن، محمد،يمع. 28 .، تهران، اشجع، چاپ چهارمنيفرهنگ فارسي
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ش1378سال» برداري از انفالبهره«.38، شماره 1376سال» رهن دين« مالكيت دولت نسبت«.43ماره،
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