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چکیده
بهنظر میرسد ،در نظام دادرسی ایران" ،ارشاد قضایی" تدبیر شناختهشدد ای محسدب
نمیگردد .در این تحقیق در کنار روشن نمبدن و تفکیک ماهیت و فلسفه «مند تلقدین
دلیل» دادرس از «تحصیل دلیل» تبسط وی ،در پرتب احترام به اصبل راهبردی دادرسدی
مدنی و جزایی ،تحصیل دلیل تبسط دادرس را مبس تفسیر میشبد و طبق قاعد  ،نیکب
شمرد میگردد .به دیگر سخن ،معتقدان به نسخ «من تحصیل دلیل» ،افراطدی انگاشدته
نمیشبند .با عنایت به لزوم کشف حقیقت و تأمین برابری سالحها و نیز ظهبر عبدار
مقنن در قبانین دادرسی مدنی و کیفری ،تحصیل دلیل نه به عنبان یک اختیار ،بلکده بده
عنبان یک تکلیف قانبنی و البته متمایز از تلقین دلیل خبدنمایی میکندد .هم ندین ،در

1

کنار پیبند قلمروِ ماد  199قانبن جدید آیین دادرسی مددنی و مداد  207قدانبن آیدین
تحصیل دلیل تبسط دادرس از من وی از تلقین دلیل جلبگیری میکند ،همت گمدارد
میشبد ،ارشاد به حقبق دفاعی اصحا

دعبا ،تبسدط دادرس فدرا پسدندید تبصدیف

گردد و با کمک از فقه ،جباز ارشاد قضایی بر دادرسی مهر صحت زد شدبد .در آخدر،
ارشاد قضایی در دادرسی ،به منزله احکام ارشادی تبصیف میشبد.
واژگان کلیدی :من تلقین دلیل ،تحصیل دلیدل ،برابدری سدالحهدا ،ارشداد قضدایی،
احکام ارشادی.

 .1وکیل دادگستری و استادیار دانشکد حقبق دانشگا آزاد کرج.
 .2وکیل دادگستری و مدرس دانشگا .
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دادرسی کیفری با امار قضدایی و در فضدای فکدری کده از آمیخدتن فلسدفه و ماهیدت

مقدمه
در این پژوهش سعی شد است" ،ارشاد قضایی" به طبر شایسته تبصیف گردد .بدرای
باورپذیری این اصطالح در فضای دادرسی مدنی و کیفری ،الزم است به طدبر اجمدالی
فلسفه دو اصطالح «من تلقین دلیل تبسط دادرس» و «تحصدیل دلیدل تبسدط دادرس»
بیان شبد .البته کبشش شد است که با روشنتر کردن ماهیت و فلسفه من تلقین دلیدل
تبسط دادرس ،فلسفه تحصیل دلیل تبسط وی در قضاو  ،محسبس و عینیتر گردد.
نهایتاً با تفکیک فلسفه و ماهیت من تلقدین دلیدل تبسدط دادرس از تحصدیل دلیدل
ت بسط وی در قانبن جدید آیین دادرسی مدنی و کیفری ،ارشاد قضایی را فرا پسدندید
تبصیف میکند و دایر پسندید قلمروی ماد  199قانبن جدید آیین دادرسی مددنی و
ماد  207قانبن آیین دادرسی کیفری را با دایر امار قضایی پیبند داد میدهد .در ایدن
پژوهش برای تبجیه ارشاد قضایی و جلبگیری از خَلطِ آن با تلقین دلیل تبسط دادرس،
مرز تلقین تبسط دادرس از ارشاد وی جدا شدد اسدت .البتده ارشداد قضدایی تبسدط
دادرس) با قباعد راهبردی همچبن اصل حاکمیت اصحا
طرفین بر جها

و مبضبعا

دعبای مدنی = اصل تسلط

دعبا = اصل تسلیط) ،تناظر ،مستند و مستدل ببدن آرا و

بیطرفی دادرس در امبر کیفری و مدنی ،متعارض دانسته نمیشبد و هدمچندان ،دایدر
اصبل راهبردی ،محترم انگاشته میشبد .قابل یادآوری است که ارشاد تبسط قضا
پژوهش حاضر با واحد ارشاد در دادگستری متفاو

در

است؛ چرا که عمال واحد یاد شد

در جهت ارائه کمک به افراد ،را اندازی شد است؛ ولدی ارشداد قضدایی در پدژوهش
حاضر ،واکنشی است که قاضی در جهت پبیایی دادرسی انجام میدهد.

گفتار نخست :کلیات
بند اول  :مفهوم تحصیل دلیل

از بدو پیدایش اولین قانبن مدون آیین دادرسی مددنی  1290خبرشدیدی) اصدطالحی
رایج شد است که نه در فرهنگ غربی مشاهد شد  ،نه در فرهنگ حقبقی عر  .ایدن
اصطالح عبار

است از "تحصیل دلیل" که در قالب « قاعد من تحصیل دلیل» مشهبر

شد است .البته در فقه با مفهبم مشابهی برخبرد میکنیم که شدباهت غلدط انددازی بدا

«تحصیل دلیل » دارد مثل تلقین دلیل و ارشاد دلیل .ماد  199قانبن آیین دادرسی مدنی
مصب

 ،1379جانشین ماد  358قانبن سابق آیین دادرسی مدنی مصب

 1318شدد

است .در ماد 199قانبن حاضر ،ممنبعیت دادگا از تحصیل دلیل برای اصدحا

دعدبا

تصریح نشد است 1.حال به نظر مدیرسدد ،مداد  199حاضدر و واکدنش قاضدی بدرای
حضبری فعال در دادرسی از تلقین دلیل از سبی وی قابل تفکیک اسدت .هدم چندین
تشابه کلما

و عدم تعریف مشخص از اصطالحا

یاد شد در قانبن حاضر به معنای

این نیست که هر سه کلمه یادشد مترادف میباشند .البته بعضی تحصیل دلیل را چندین
تعریف کرد اند که « دلیل تراشی هر دلیل که ارائه آن از وظایف مدعی باشد ،اگر او آن را
به دادگا اظهار نکند و قاضی ارتجاال به نف مدعی ،دلیلی را که از وظدایف مددعی اسدت
مستند به رسیدگی به نف مدعی قرار دهد ،عمل قاضی را در ایدن وضد  ،تحصدیل دلیدل
گبیند» جعفری لنگرودی ،ج  :1378 ،2ص .)1153
بند دوم :مفهوم تلقین دلیل

در اصطالح حقبق اسالمی ،تلقین دلیل عبار

از این است که قاضدی بده هدر وجهدی

دعبا گذارد؛ خبا در نحب طرح ادعا باشدد ،خدبا در اطدراف

خباسته و خبا در اطراف دلیل طرفین دعدبا )همدان :1378 ،ش  .(5176البتده در فقده
اسالمی به آن تلقین حجت گفتهاند و در سبگند نیز مبضبع تلقین حجت مطدرح شدد
است )همان :1381 ،ص  65و  2.(66البته برخی از حقبقدانان گفتهاند« :اگر تلقین دلیدل
 .1ادار حقبقی قب قضاییه نیز طی نظریه مشبرتی شمار  1382 / 10/9 – 8194/7با لحاظ اطالق مداد  199بدر
این اعتقاد است که کلیه اقداما که برای کشف حقیقت و واق به نظر دادگا مبثر باشد ،مثل تحقیق محلدی،
معاینه محل یا جلب نظر کارشناس هر چند که اصحا دعبا به آن استناد نکرد باشند ،دادگا میتباندد راسدا
آنها را اجرا کند.
 .2رای شمار  264/21صادر از شعبه  21دیبان عدالی کشدبر  « :هدر چندد خباهدان ضدمن دادخباسدت و در
جلسه دادرسیب اثبا دعبا خبد را منبط به سبگند خباند نکرد است ،لیکن شرعا دادرس حق دارد امکدان
درخباست اتیان سبگند را به اصحا دعبا متذکر شبد...بنابراین اقتضا داشته که دادگا با تفهیم و تدذکر حدق
درخباست اتیان سبگند به مدعی فرصت الزم را در این خصبص ایجاد نماید .»...بازگیر :1379 ،ص .)320
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سخن در دهان اصحا
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قاضی در زمینه ارشاد یکی از اصحا

دعبا به دلیل یا دفاع باشد این عمل وی را تلقین

حجت = تلقین دلیل نامند»)همان :1387 ،ش  5178و  .(5179هم چندین ،برخدی فقهدا
قاضی را از تلقین شهاد

که یک نبع دلیل محسب

میگدردد مند نمدبد اندد ) شدیخ

مفید . 1417 ،ق :ص .(729

گفتاردوم :قاعده منع تلقین دلیل
بند نخست :مفهوم و فلسفه منع تلقین دلیل دادرس

در قانبن آیین دادرسی مدنی مصب

 )1379و قدانبن آیدین دادرسدی قددیم مصدب

 )1318و قانبن آیین دادرسی کیفری مصب
تبسط دادرس ،سکب

 )1392در مفهبم و ماهیدت تلقدین دلیدل

اختیار شد اسدت .در واه شناسدی ،تلقدینِ دلیدل مرکدب از دو

کلمهی تلقین و دلیل میباشد .تلقین در لغدت بده معندای در دهدان نهانددن ،یداد دادن،
فرازبان دادن ،فهماندن ،مطلبی را زبانی گفتن معین :1382 ،ص  .)331بهنظر میرسد با
این تعاریف ،عمل تلقین دارای دو طرف میباشد .1 :تلقینکنند فاعل عمل تلقدین) .2
تلقین شبند کسی که تحت تاثیر تلقین قرار مدیگیدرد) و تلقدین بدر خدالف واقعیدت
وانمبد میگردد  1.با تبجه به تعاریف و مفاهیم فبق ،بده نظدر مدیرسدد ،تلقدین ،متضداد
حقیقت و واقعیت میباشد؛ در واق فرد با تلقین طرف مقابل ،به نبعی وی را به چیزی
2

تحریک میکند که تلقینشبند آن را اختیار ننمبد است.

 .1بعضی بین واقعیت و حقیقت تفاو قایلند؛ برای اثبا واقعیدت ،میتدبان برهانهدایی از جملده کتدب تداریخ
آورد .اما ،در مبرد حقیقت نمیتبان این کار را کرد .این به این معنی نیست که حقیقت چدبن همیشده اثبدا
پذیر نیست دارای درصد صحت کمی است زیرا امکان صحت آن همیشه وجبد دارد؛ اگر در ریشده واهگدان
حقیقت و واقعیت دقیق شبیم ،تفاو هایی را مشاهد میکنیم .ریشه کلمه حقیقت" ،حق" به معنای راستی و
درستی است و ریشه کلمه واقعیت" ،وَقَ َ" به معنای رویدادن و یا اتفداق افتدادن اسدت .حقیقدت ،اشدار بده
ماهیددت راسددت و درسددت دارد و واقعیددت اشددار بدده امددبر عینددی و یددا امددبری کدده اتفدداق میافتنددد-6 .
(http://fa.wikipedia.org/wiki/19/12/1391
 .2در زبان انگلیسی بدا کلمداتی نظیدر  Suggestion, Dictation, hypnosis, Indoctrinationاسدتعمال
میگردد .با کمی تامل در کلمه « »dictationو « »hypnosisمتبجه مدیشدبیم کده دیکتده کدردن کلمده یدا

حال مفهبم دلیل چیست؟ دلیل درلغت ،بده معندی راهنمدا ،رهبدر )،کاتبزیدان ،ج ،1
 :1388ش ،6ص  (20رهنمبن ،حجت ،برهان و مرشدد و در اصدطالح عرفدی ،چیدزی
است که امری را ثابت نماید ) مهجری :1389 ،ج  ،2ش  ،837ص  .( 260با بهر گیری
از مفاهیم عالمت ،را نمایند  ،نشان و عالمت ،میتدبان دلیدل را « نمایدانکنندد » یدا «
نمایانند » نیز معنی نمبد .در اصطالح ،دلیل در دو مفهبم به کار گرفته شدد اسدت :در
مفهبم اخص و اعم .در مفهبم اخص به هر وسیلهای که در قانبن پیشبینی شد است و
در مرج قضاوتی مبجب اقناع دادرس میگردد ...و در مفهبم اعم ،عملِ فراهم نمدبدن
وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع مینماید و در هر دو مفهبم ،با لحاظ این تفکر
است که نمایاندن و تشخیص واقعیت امر ادعا شد  ،مبرد نظر است شمس :1387 ،ج
 ،3ش ،143ص  81و  .)82دلیل در فرهنگ ادبی ،به معنای رهبر ،راهنمدا ،بلدد ،مرشدد،
را  ،طریق جهت و سبب میباشد .معین  :1382ص  .)480در نهایت طبدق مداد 194
قانبن آیین دادرسی مدنی مصب
برای اثبا

« :1379دلیل عبار

از امری است که اصحا

دعدبا

5

یا دفاع از دعبا به آن استناد مینمایند».

وظایف حاکم ،بالفاصله پس از تکلیف ایجابی ،رعایت برابری و مساوا

به طرفین دعبا،

از یددک تکلیددف سددلبی یعنددی عدددم جددباز تلقددین بددرای حدداکم صددحبت شددد اسددت
مبضبعی به فرد و هیپنبتیزم وی ،جایگا سلب اراد را در فرد بازی مینماید .تلقین در روانشناسی ،گدا بده
معنای تدداعی و یدا هرگبنده نفدبو و تدأثیری کده فدرد بدر همنبعدانش مدیگدذارد ،متدرادف گشدته اسدت.
 )ir/tag19/12/1391 - 11 )http://psychostudent.persianblog.قانبن جزا طرح سباال تلقیندی را
من کرد است و روان شناسان جنایی ،غرض خبد را تاثیر هرگبنه عاملی که طبعا حقیقدت را مخددوش مدی
سازد ،میدانند .بدین جهت است که ،هر هیپنبتیزور قابل میتباند روح شخص القاشد را به سبیی راهنمدایی
نماید و حتی وی را وادار سازد تا هر چه را که او می خباهد بر زبان آورد .افراد کبته فکدر بده شدد تلقدین
پذیرند و مردد وحیران میگردند ؛ در واق قاضی اندیشه ای مغایر با حقیقت و واقعیت به وی تلقین می کندد
که خبد متهم سازی نام دارد) )کی نیا :1389 ،ج  1و  ،2ص  99و  – 100ص  .)145حس اعتمداد افدراد بده
مقام تلقینکنند  ،در درجهی تاثیر تلقین به فرد مبثر میباشد) .کریمی :1387 ،ش  ،8ص .)149
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با تفحص و بررسی در کتا های فقهی ،این مبضبع آشدکار مدیگدردد کده در تبیدین

پبراستاد :1391،ص  .)65در فقه پبیا صرفاً به من تلقین دلیل اشار شد 1و تلقدین دلیدل،
خالف عدالت پنداشته شد است؛ 2ولی به جدای مبسد نمدبدن ماهیدت و مفهدبم تلقدین
دلیل ،به برشماری مصادیق آن تبسط قاضی همت شد است .دکترین حقبقی ،هدم چدبن
قانبن آیین دادرسی مدنی و فقه ،در مبرد مفهبم و ماهیت من تلقین دلیل تبسدط دادرس،
به ریشهیابی این ممنبعیت اقدام ننمبد اند و صرفاً با بیتفاوتی و یکی دانستن فلسفه مند
 .1جایز نیست قاضى به یکى از دو طرف دعبا چیزى تلقین کندد کده مبجدب اسدتظهار و چیرگدى وى برطدرف
دیگر گردد) .جمعى از پژوهشگران ،ج  1426 ،1ه ق ،ص  )433و هم چنین ایشان نباید ،به یکى از دو طرف
دعبا چیزى تلقین کند که مبجب چیرگى او بر طرف دیگر گردد .همان ،ص  )433و یا اگدر شداهد هنگدام
شهاد با مکث و تأمّل سخن بگبید؛ بر قاضى واجب است به او فرصت دهد تا شهادتش را به پایدان بدرد و
براى قاضى جایز نیست در سخن گفتن به او کمک کند و یا اجاز دهد کسى به وى تلقین نماید )همان ،ج،2
ص .)615
 .2قاضی نباید تلقین و تعلیم احد خصمین نماید که مضدر خصدم دیگدر باشدد )اصدفهانى 1400 ،هدد .ق :ص
 .)195رسبل خدا نهى کرد از اینکه قاضى با نگا زیاد و حضبر وهنش ،یکى از دو طرف را یارى کندد و
حضر نهى کرد از تلقین کردن به شاهدان و به اشار به آنها فهماندن ) بروجردى 1429 ،هدد ق ،ج ،30ص
 . (12براى قاضى جایز نیست که به یکى از دو طرف مخاصمه چیزى را تلقدین نمایدد کده بده وسدیلب آن بدر
خصمش کمک بگیرد ،مثل اینکه او به طبر احتمال ادعا نماید پس قاضى به او تلقین کند که به طبر جزم ادعا
کند تا دعبایش مسمبع باشد .یا اینکه او ادعا کند که امانت یا دین را ادا نمبد است ،پس قاضى بده او تلقدین
کند که آن را انکار نماید) .خمیندی . 1425 ،ق:ج ،4ص (91و أندت خبیدر بأنّده نصدب لرفد المنازعدب بدین
المترافعین بحکمه الحقّ ،و هب ال ینافی تلقین أحدهما الحجّب على اآلخر و هدایتده للیهدا ثدمّ یرفد نزاعهمدا و
یفصل بینهما بالحقّ .و اإلجماع لب سلّم فال حجّب فیه بعد احتمدال )  . 1422ق :ص  ( 110مىبایدد قاضدى از
هیچ یک از خصبم و گباهان و وکال جانبدارى نکند تا بتباند به درستى قضداو نمایدد و حکدم وى مدبرد
پذیرش خصبم قرار گیرد .جباز حکم قاضى براساس علم خبد ،غیر از تلقین است .البتده معلدبم اسدت اگدر
قاضى براى روشن شدن بحث و شرح حادثهاى که رخ داد پرسش کند ،از با تلقین نیست ،گرچه مبجدب
هشیارى و آگاهى و تبان استدالل شبد ،چنان که صاحب جباهر بدان اشدار دارد )جمعدی از مبلفدان،بی تدا،
ج ،41ص  ،(98قاضى نباید به یکى از دو طرف دعبا چیزى تلقین کند که مبجب چیرگى او بر طدرف دیگدر
گردد ،لیکن مىتباند استفسار و تحقیق نماید؛ هر چند به چیرگى او منجر گردد )جمعی از پژوهشدگران ،ج،1
ص.)444

تلقین دلیل با مفاهیم مشابه همچبن تحصیل دلیل) ،به من هر دو مبادر

شد است و بده

رغم تصبیب ماد  199قانبن آیین دادرسی مدنی ،تنها به تعددیل در مند تحصدیل دلیدل
همت گمارد شد است شمس :1389،ص  ،121ش  ،7 -210کاتبزیدان :1388،ص ،42
ش  21به بعد) .حتی بعضی از بزرگان ،با استفاد از قیاس اولبیت نظر داد اند کده چدبن
تلقین دلیل از سبی دادرس ممنبع است :پس به طریق اولی تحصیل دلیل مجاز نمیباشدد
و تفاوتی بین دعاوی حقبقی و جزایی وجبد ندارد سنگلجی :1369،ص .)64
اگر در مصادیق مبحث «من تلقین دلیل تبسط دادرس» در فقه زیرنبیس شدمار  4و
 )5نگاهی هرف شبد؛ متبجه خباهیم شد که تلقین دلیل تبسط دادرس نهی شدد اسدت؛
ولی ،در این که چرا نهی شد و فلسفه نهی چیست ،بده طدبر وسدی اظهدارنظری نشدد
است .حال با تبجه به مفاهیم و ماهیت تلقین برشماری مصادیق من تلقدین دلیدل دادرس
در فقه ،جای طرح این سؤال است که فلسفه «من تلقین دلیل تبسط دادرس» چیست؟
با تبجه به مفهبم تلقین در لغت و مصادیق آن در فقه پبیا ،متبجه خباهیم شدد کده

7

القا و تعلیم دلیل تبسط قاضی ،وی را از بیطرفی خارج میکند .بده عبدارتی ،مقتضدای
عادالنه به منزله حقی بشری سدخن مدیرود و از جملده مبلفدههای دادرسدی عادالنده،
رعایت اصبل بیطرفی در فرایند دادرسی است .تامین امنیدت قضدایی مسدتلزم وجدبد
دادرسی بیطرفانهای است ...که) در فرایند عملی دادرسی نیز نقض احتمالی بیطرفدی
از سبی دادرس رسیدگیکنند یا اشخاص دخیل در پروند  ،ایجاد دغدغه خداطر بدرای
طرفهای دعبا نکند .این بیطرفی بدین معنا نیست که دادرس خبد نتباند برای کشف
حقیقت در مقام دستیابی دلیل برآید؛ زیرا ،کشف حقیقت ...بر همه چیز اولبیدت دارد
و دادرس باید از حق و عدالت حمایت کند .البته بیطرفی در تفسیر و اجرای قدانبن و
بیطرفی در صدور حکم نسبت به بیطرفی ظاهری دادرس در دادرسدی اهمیدت بدیش
تری دارد )تاجی :1385 ،ش  56و  .( 57قرآن مجید ،در رهنمبدهاى عدالت محدبرى و
داوُاددِنّاا د َعلَ انكا َ د
حقطلبى را پىگیرى شد است و آیاتى در این بدار وجدبد دارد« :يا د
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رسیدگی عادالنه ،بیطرفی قضا

نسبت به طرفین دادرسی میباشد .امروز  ،از دادرسی

دُدالدتَتَّبنع ا
َخ ننيفَةًدفن ا
دول َهاى  »1هر کس متصدى امر قضدا
يدوْل َ ار ن
ضدفَ حا دك امدبَيانَ دولكا نسدبن ال َح ا ن
ق َ
ن
و داورى میان دو تن مىشبد باید در اشدار و نظدر کدردن بده هدر دو طدرف متخاصدم
یکسان باشد یعنى داور براى هیچ یک خصبصیتى در نشست و برخاسدت و تعارفدا ،
فبق دیگرى قائل نباشد )شیخ صددوق 1409 ،ه ق :ج  ،4ش  ،3242ص  .(12مرحدبم
کلینی در کتا

خبیش میفرمایند« :در هنگام قضاو  ،اگر حدق هدم بده جاندب اقدبام

خاصی باشد ،داور نباید از خدا بخباهد که حق در کفده او باشدد و خصدم او محکدبم
گردد و تا این انداز هم نباید تفاو

قایل شبد » 2.النهایه بده نظدر میرسدد کده تلقدین

دلیل تبسط دادرس ،از مصادیق « خروج از بیطرفی دادرس » قلمداد میگردد .آمیختن
اصطالح «من تلقین دلیل دادرس » بدا مفداهیم مشدابه تحصدیل دلیدل دادرس ،ارشداد
دادرس) ما را به این سب میکشاند که مرز تلقین با مفاهیم مشابه چیست؟
 .1سبرۀ ص ،آیب .26
 .2هم چنین ،ماد  3قانبن تعیین تکلیف بر رفتار قضدا در آمریکدا بده ادار منصدفانه ،بدیطرفانده و پدی گیدری
قضا اختصاص داد شد است .در این ماد اشار میگردد که:
 .1قاضی باید وفادار ،حافظ شایستگی حرفهای در قانبن باشد و میبایست مناف حزبی ،هیاهبی عمدبمی ،و یدا
ترس از انتقاد نداشته باشد  .2قاضی باید مسایل ادعا شد مسایل را شنید و درمبرد مسائل ادعا شد تصدمیم
بگیرد مگر اینکه رد صالحیت شد باشد .قاضی باید نظم و اد را در تمدام روندد قضدایی حفدظ کندد.3 .
قاضی باید شکیبا ،با وقار ،محترم و با اد نسبت به طرفین دعبا ،داوران ،شداهدان ،وکدال ،اشدخاص ثالدث و
دیگران که با آنها سرو کار دارد ،باشد و قاضی در مقدام رسدمی بایدد رفتدار مشدابهی از افدراد تحدت کنتدرل
خبیش ،از جمله وکال به حد مطابق با نقش خبد در فرایند دادرسی داشته باشد  .4قاضی باید سخنان کسدی
را که مناف قانبنی در دادرسی دارد و کیل وی را مطابق قانبن بشنبد ...قاضی نباید شروع ،اجاز  ،و یا در نظدر
گرفتن روابط یک جانبه سابق و یا در نظر گرفتن ارتباطا دیگر در مبرد یک مبضبع مبجدبد و یدا قریدب-
البقبع را که در انتظار است و در خارج از حضبر طرفین و یا وکالی آنها ساخته شد است ،تبجه نماید .اگر
قاضی ،دریافتی غیر مجاز را از یک طرف ارتباط احراز نمبد ،بی درنگ باید با اطدالع طدرفین فرصدتی بدرای
پاسخ به طرفین دعبا ،در صبر درخباست بدهد = رعایت اصل تناظر).
http://www.uscourts.gov/RulesAndPolicies/CodesOfConduct/CodeConductUnite
 dStatesJudges.aspx- 25د
 http://www.nycourts.gov/rules/chiefadmin/100.shtm-33د

بهنظر میرسد ،با القای کالم یا دلیلی به طرف دعبا اعم از این که بده سدبد یدا ضدرر
تلقین شدبند باشدد) ،ابتددائا ،آزادی طدرفین در دفداع ،برابدری سدالحهدا در دادرسدی و
برخبرداری طرفین از امکانا

و شرایط مسداوی بدرای اثبدا

 ،(14آزادی استفاد از اقداما

دفاعی در دادرسی و نهایتاً تسلط داشتن افراد بر جهدا

مبضبعا

ادعدا )خدالقی :1387 ،ص
و

دعبا سلب و نتیجتاً دادرس از بیطرفی خارج شد است .در واق با تلقین بده

یک طرف دعبا تبسط قضا  ،حاکمیت طرف دیگر بر دعدبا و نهایتداً دلیدل سدلب شدد
است .به دیگر سخن ،اقداما

فعاالنه دادرس در جهت کشدف حقیقدت ،نبایدد وی را در

معرض جانبداری و تلقین به طرف دعبا قرار دهد .میتبان بر این اعتقاد ببد کده بدا در
صحیح فلسفه ممنبعیت تلقین دلیل ،نه تنها دادرس در جلبگیری از آمیختن این اصدطالح
با اصطالحا

مشابه هم بن تحصیل دلیل و ارشاد دادرس) کمدک میگدردد ،بلکده هدر

عملکردی که وی را به این نتیجه سلب قصد و اختیار از طرفین دعبا و نهایتداً خدروج از
بی طرفی دادرس) ،سبق دهد ،من میشبد .البته در مقابدل ،هدر اقددام دادرس را کده بده
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حقیقت ،کشف واق  ،جلبگیری از اطاله دادرسی وتسری دادرسی کمک نمایدد ،سدتایش
بند دوم :گستره منع تلقین دلیل در فقه و حقوق شکلی

با کنکاش در البهالی قبانین شکلی راج به آیین دادرسی متبجه خباهیم شد ،قاعد ای
که به طبر مستقیم من تلقین دلیل دادرس را جاری نماید ،وجبد نددارد ،ولدی در کندار
احکام ادله اثبا

دعبا ،در مباردی تلقین دلیل وسیله دادرس من شد اسدت .از جملده

ماد  195قانبن آیین دادرسی کیفری مصب

1392که طرح سؤاال

تلقیندی را ممندبع

کرد است .هم نین ماد  239قانبن جدید آیین دادرسی مدنی اعالم مینماید « :دادگا
نمی تباند گبا را بده ادای گدباهی ترغیدب یدا از آن مند یدا او را در کیفیدت گدباهی
راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید ،بلکه فقط مبرد گباهی را طدرح نمدبد و او را
در بیان مطالب آزاد میگذارد» .تنها ماد ای که را گشای ما شدد اسدت؛ قلمدروی مداد
مذکبر میباشد .ترغیب در لغت خباهان کردن ،گرایند کردن ،راغب کردن ،بده رغبدت
آوردن و گرایندگی میباشد )معین :1382،پیشین ،ص  (305و مند در لغدت بده معندی

توجیه ارشاد قضایی در محاکمه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه

میشبد .حال ،به گستر من تلقین دلیل در فقه و حقبق شکلی نگاهی اجمالی میشبد.

بازداشتن ،جلبگیری کردن ،ممانعت ،و من تعقیب میباشد ) همان ،ص  .(1231با دقت
در معنی لغا  ،به نظر میرسد ،ترغیب یدا مند دادرس در مداد مدذکبر ،بدا ماهیدت و
فلسفه تلقین دلیل دادرس هماهنگی داشته است .به دیگر سدخن ،راهنمدایی دادرس در
کیفیت گباهی و کمک به طرف دعبا باعث مدیشدبد کده دادرس در ایدن مقدام ،آزادی
طرف را در ادای شهاد  ،سلب مینماید و نهایتاً خبد را از بیطرفدی خدارج مدیکندد.
نتیجتاً ،میتبان بر این اعتقاد ببد که در این ماد به صراحت به « من تلقین دلیل دادرس
در شهاد
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شهبد » ،اشار شد است و در این مبضبع تردیدی به نظر نمیرسد.

در فقه با اصطالح « تعتعه شاهد » ،دادرس از تعتعه ممنبع اسدت 2.در معندی تعتعده
كالم :تَرر َّد َد فیر ِه
گفته شد است :ت َ ْعتَعَهُ :أ ْقلَقَهُ ْ
أو أك َْر َههُ فى ْ
االم ِر َحتَّى قَلِقَ  .ت َ ْعت َ َع فى ا ْل ِ
أو ِع ٍى .ت َ ْعتَعَهُ ،یعنى او را بده قَلَدق و اضدطرا
ِم ْن َح َ
ص ٍر ْ

اندداخت؛ او را بده کراهدت

وادارکرد ،مکرهاً به أمرى وادار نمبد  3.البته تحقیق مجدد از شهبد و مباجهده آندان وفدق
 .1البته بعضی قلمروی این ماد را به مبارد من تحصیل دلیل تبسدط دادرس سدرایت داد اندد )  ،1389 ،26ص
.)83
 .2قال الشهید الثانی رحمه اهلل فی بیان تعتعة الشاهد« :هب أن یُداخله فی التلفّظ بالشهادۀ ،بأن یدخل فی أثندا نطقده
بها کالماً یجعله وریعب للى أن ینطق به ،و یعدلعمّا کان یرید هدایب له للى شی ینف  ،أو لیقاعاً له فیما یضدرّ ،أو
یتعقّبه عند فراقه بکالم لیجعله تتمّب شهادته ،و یستدرجه للیه بحیث تصدیر بده الشدهادۀ مقیّددۀ أو مسدمبعب أو
مردودۀ سبا کان الشاهد یأتی بما داخله به و تعقّبه لبال أم ال) ».اردبیلی 1423 ،ه ق:ج  ،1ص  -) 414حکدم
تلتلةدولق ضايدولاا أد ُدتيبيبايدفايدولااه اإد ُدِيق فايدغايمدول اييمدغاندوخالايورددالدخا د عاأ دفياي-د( ند
يتلتعدولا أدُد ىد نديأوخنيدفي)د ثك ءد(ولتنفاظدب لاه اإ)دبك مديجلنايدرريلاةدِلاند نديكباقدبايعدُديلاأ دغ ا ا د
ديضيد( ُديلقابي)دبك مدليجلنايدتت ا اةدشاه اتيعدُدليراتأرعيد
ك نديييأ د أويةًدليدِلندشيءٍديكفعد ُدِيق غ ًدليدفي
ا
ِلييدبحيثدتصييدبيدولاه اإدمرا ىغةد ُدماياُاإ )ع لا دو دژوُ ااايونعد1417د دقددج5عدصد)89د-دد
ت َ التَلَيدعد يد ُالليدفيدولقنقدُدوالضبيوبعدُد كي يدفيدوْلمي دف نديكي دِّر ّ ًدفيد ميدم دُديىالليدفايدولقناقد
ُدوالضبيوبديق دليددت َ الت َ َليد د)تهيوّا عد1418د دقعدج2عدصد-)202دالديجاى دلنحا كمدونديتعترع الاراهدد
ُد ىدونديأوخنيدفيدولتنفظدب لاه اإدوُديلقبايدبايديكاندغكايدحتانديكتهاندما دغكاأ دُدوندتاياادُدلاىدتىالاندفايد
ولاه اإدلمديجيدليدتيبيبيدِلندوخالأومدغنندوخال مةدُدالدتي يأ دفيدوال مته دُدكااودالديجاى دويقا دغايمدول اييمد
درلكدفيدحقىقدّللادتل لندف ندرسى دّللااددال ددل ا دغايدغكاأدوغتيوفايد
غندوخاليوردْلّيدظنمدب يي يدُديجى
ا
ب ليّ ءدللنكدل رته دُد ىدتلييضدب يث ردوالستت ر) .قمشه ای ،بی تا ،ج ،1ص .)243
 .3لنسان کسى را که از روى کراهت بده أمدرى وادار کندد و او دچدار قلدق و اضدطرا شدبد گفتده مدی شدبد:

ماد 207ق .آ .د . .تعتعه محسب
شکلی ،صرفاً در أخذ اظهارا

نمیگردد .ولی ،آیا تلقین دلیدل دادرس در حقدبق

متهم یا شهاد

شهبد من شد است؟ آیا میتدبان مند

تلقین دلیل دادرس را مبس تفسیر نمبد؟
به نظر میرسد ،قاضی با « لقلقه کردن »1کلمه و دلیدل ،بدا القدا در تصدمیمگیدری فدرد
تلقین شبند  ،آزادی وی به مخاطر انداخته شد است و با اراد یک جانبه خبد ،دادرسی
را به سرانجام میرساند .با دانستن فلسفه و علت من تلقین دلیل دادرس ،متبجه خدباهیم
شد که دایر من تلقین دلیل را میتبان با وحد

مال  ،مبس تفسدیر نمدبد و در مدبارد

مشابه ،دادرس را از اعمال این عملکرد ممنبع ساخت .برای مثدال :قاضدی نمدیتباندد را
طرح دعبای صحیح را به مدعی یاد دهد ،مثال بگبید :اگر دعبی به شکل ظنی و احتمالی
طرح شبد ،مسمبع نیست و طرح دعبای جزمی را بده اصدحا

دعدبا) یداد دهدد2و یدا
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تَعْتَعَهُ.تَعْتَعَ فى الْكَالمِ أىْ تَرَدَّدَ مِنْ أمْرٍ .یعنى از ناحیب ضیق صدر و تنگى سینه ،یا مشکالتى که بدراى او پیددا
شد نتبانست بگبید و سخن خبدش را بیان کند .بنابراین ،معنى اینطبر مىشبد :ضعیف بدون أنْ تَعْتَد َ ،یعندى
بدون هیچ خستگى و ضیق صدرى برود حقّش را بگیرد؛ وقتى هم مىخباهد بگیرد ،با کالم گبیا و روشدن و
فصیح ،نه اینکه در مقابل حاکم بایستد و وقتى مىخباهد شکایت کند و حقّش را بگیرد ؛ در أثر جدبّ ندامالیم
در کالم او تزلزل پیدا شبد و نتباند خب مطلبش را أدا کند) .همان ،ص  214و .)213
 .1لقلقه در لغت به معنای هر بانگ و آوازی که تبام بدا حرکدت و اضدطرا باشدد) .عمیدد :1389 ،ص  )890و
حْريكُ .يُقال:لَ ْقلَقَهُ :إِذا ح ََّركَرهُ ،فتَلَ ْقلَرق) .واسطی ،ج  ،13ص )430 :و هم نین در روشن تر شددن
اللَّ ْقلَقة :الت َّ ِ

مفهبم کلمه «لقلقه» گفته شد است که ،لقلقة اللسان في التلفظ مع عدم االعترداد بالنیرة متردركا كيرا يخرا
الیوم من العوام إذ يسئلون عن كیفیة التعبیر في التلفظ عرن النیرة للصرال و ي راد بعردم الرتلفظ و االكتفرا
بي رد النیرة .محقق داماد 1401 ،ه ق ،ص  .)268هم چنین است که در عقبدکلمه لقلقده ایدن گبنده ،آمدد
است :و يبقى الكالم ،في صحة مثل هراا العقرد أو اقيقرار شررعا ،و إن لرد يقصرد مرا لره تعرین واقعري -ولرو
بهاا النحو من التعین -فلیس فیه إال م رد لقلقة اللسان )اصفهانی ،ج 1418 ،2ه ق :ص .) 32
 .2أي يحرررم علررى القانرري أن يلقررن أحررد الخصرريین ،و أن ينبهرره علررى وكرره صررحیم مررن الح ررا  ،بر ن يعليرره
دعوى صحیحة إذا لد ي ت بها ،مثل أن يدعي بطريق االحتيال فیعليه أن يدعي بال زم حترى تكرون دعرواه
مسيوعة ) اردبیلی 1403 ،ه ق :ج ،12ص .)54
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بدون اینکه در کالم لکنتى داشته باشد که آن لکنت ناشى از حَصَر بفتح صاد بده معندى ضدیق صددر) باشدد،

عنبان اتهامی خاصی را بده شداکی القدا کندد .هم ندین صداحبنظدران فقهدی در ضدمن
ممنبعیت دادرس از تلقین دلیل اشار مینمایند که « تلقین کردن قاضی به مدعی دعدبا،
در این که به طبر جزمی ادعا نماید تا دعبایش شنید شبد ،ممنبع است .هم ندین اسدت
که مدعی ،ادعای ادای دین و امانت نماید و دادرس مدعیعلیه را در انکار آن تلقین نماید
و هم چنین جایز نیست که دادرس کیفیت احتجاج و غلبه را ارشاد نماید ،البته در زمدانی
که نداند حق با وی میباشد؛ و اال جایز است.»1

گفتار سوم :فلسفه تحصیل دلیل و توكیه ارشاد قضايی
بند نخست :فلسفه تحصیل دلیل در قانون شکلی

الزمه بیطرفی دادرس تبسط دکترین قاعد من تحصیل دلیل دانسته شدد )مددنی:1376 ،
ص  (14و مبنا و استدالل خبیش برای تفسیر ماد  358قانبن آیین دادرسی مدنی مصدب
 ،1318حکبمت اصحا

دعبای مدنی در ارائه ادله معرفی و نهایتاً مداد  199تعددیل ایدن

قاعد پنداشته شد است کاتبزیان ،برگرفته از ش  21به بعد–  ،9جلد  :1387 ،3برگرفتده
از ش  201به بعد)؛ ولی استفاد از تجربیا و دانش دادرس ،در ارزیدابی ادلده ارائده شدد
طرفین ،نفی نشد است همان ،برگرفته از ش  28به بعد) ولی اگر مبنای قاعد من تحصیل
دلیل ،خروج از بیطرفی دادرس باشدد ،ایدن اصدل نبایدد اسدتثناپذیر باشدد .چدرا در دور
حکبمت قانبن قدیم آیین دادرسی مددنی ،در دعداوی خدانباد 2و دعداوی حقدبقی3جدباز
 .1الديجى دلنق ضيد ندينقند حأدولخص يندشيئ ديرتظهيدبيدغناندخصا يدكايندياأغيدبكحاىدوالحت ا دفينقكايد ند
يأغيدعيم دحتندتر عداغىو د ُديأغيد اوءدوْلم ّةد ُدولاأيندفينقكايدوخّكا رعدُدكااودالديجاى د نديلنا ايدكيفياةد
والحتج جدُدطييقدول نبةعد اودِرودلمديلنمد ندولحقدمليدُدِالدع ) .خمینی ،بی تا ،ج ،2ص .)409
 .2ماد  3قانبن حمایت خانباد مصب  « :1353دادگا میتباند هر نبع تحقیدق و اقددامی را کده بدرای روشدن
شدن مبضبع دعبی و احقاق حق الزم بداندد از قبیدل تحقیدق از گباهدان و معلمدین اسدتمداد از مدددکاران
اجتماعی و غیر به هر طریق که مقتضی باشد انجامدهد» .
 .3ماد  8قانبن اصالح پار ای از قبانین دادگستری مصب  « : 56در رسیدگی به کلیه دعداوی حقدبقی ارزش و
مبعد اقامه دالیل برای اصحا دعبی همان است که در قانبن آیین دادرسی مدنی پیش بینی شد ولی دادگا
می تباند هر گبنه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واق به عمل آورد .در مباردی که بر دادگا معلدبم باشدد

تحصیل دلیل ،داد شد ببد؟ با این تفاصیل در مبرد مبنای ماد  199بیشتر دچدار تردیدد
میشبیم؟ حتی کسانی که فلسفه من تحصیل دلیل را خروج از بیطرفی میدانند ،معتقدندد
که به هر حال دادرس باید وجدان 1خبد را معیار تمیز حق قرار دهد؛ اگر چده آزادی مداد
 199را بی قید و بند نمیدانند ) همان ،ش .2(23در مقابل ،واقعیدت مداد  199ق .ج .آ د .م.
این دانسته شد است که مقتضدای اقنداع وجددانی3دادرس ،امکدان بده عمدل آوردن کلیده
تحقیقا

تبسط وی است و با تبجه به سنگینی مسئبلیت اُخروی قاضی در قبال تصدمیم-

گیریهای خبد در دعاوی ،باید به وی امکان داد شبد که هر اقدامی را که برای رسیدن به
اقناع وجدانی الزم میداند ،انجام دهد .در مذاکرا

انجام شد  ،هنگام بررسی این ماد نیدز

مبافقان آن چنین استدالل کرد اند که قاعد "من تحصیل دلیل" وجاهت شرعی نداشدته و
باعث میشبد که قاضی دین و دنیای خبیش را فدای پدایبنددی بده قاعدد ای نمایدد کده
استناد یا تقاضای یکی از طرفین مبثر در اثبا ادعا نیست دادگا می تباند با اسدتدالل از ترتیدب اثدر دادن آن
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خبدداری کند» .
 .1در سیستم دور اقناع وجدان قاضی ،برخالف روش دالیل قانبنی ،اصالت را بده تشدخیص قاضدی در کشف
علم ویقین به هر نبع اقدامی متبسل گردد و به علت آزادی قضایی از اعمال جبر و فشار بده منظدبر تکمیدل
دالیل بی نیاز میگردد ،1389 ،39) .ص  -)24بده عبدارتی در نظدام مدذکبر ادلده طریقیدت دارندد و قضدا
رسیدگی کنند  ،شایستگی و صالحیت دارند که ادله ارائه شد را در عمق وجدان خبیش مبرد سنجش قدرار
دهند تدین ،1388 ،ص  316و .)317
 .2اندیشههای حقبقی دانایان و رویه قضایی تمایل به جم دو قاعدد دارد تدا معیداری بدرای تعیدین مدرز آزادی
دادرس به دست آورد) .کاتبزیان :1388 ،جلد  ،1ش  )24ولی به نظر میرسد قاعد مندد بدبدن مداد  199و
آزادی وی در کشف حقیقت ،مان مستدل و مستند ببدن رای و معافیت دادرس از تبجیه نظر خبیش نیست.
به دیگر سخن ،ما بر این اعتقادیم که ،نسخ قاعد من تحصیل دلیل افراط تلقی نمیگردد ؛ بلکه نگرشی نو در
دادرسی تلقی میگردد و شایسته احترام است.
 .3هم چنین اصل  21 – 2اصبل و قباعد آیین دادرسی مدنی فراملی به صراحت اعالم مدیدارد :امدبر مبضدبعی
وقتی اثبا میگردند که دادگا به طور متعارف از صحت و درستی آنها اقناع شفود) .پدبر اسدتاد :1387 ،
ص .)57
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حقیقت میدهند .در سیستم اقناع وجدانی ،قاضی در تعیین ارزش دالیل آزاد است و میتباند برای رسیدن به

حجیت شرعی ندارد و از نظامهای حقبقی بیگانه اقتباس شد است) .رزاقی ،خرداد ،1389
ش  ،105ص  .(112اگرچه ما هم ،معتقد به آزادی بی قید و بند نشد ایم؛ تفسدیر مضدیق از
ماد  199قانبن آیین دادرسی مدنی مصب  ،1379پاگذاردن بر روی اقناع دادرس و فلسفه
وض ماد  199قانبن جدید آیین دادرسی مدنی دانسته شد است.
به نظر میرسد ،مبنای تحصیل دلیل در قانبن جدید آیدین دادرسدی مددنی و قدانبن
آیین دادرسی کیفری ،نیاز به کشف پدید حقیقت مقدس در دعاوی حقدبقی و جزایدی
است 1.به دیگر سخن ،فلسفه جباز تحصیل دلیل تبسط قانبنگذار ،احتدرام بدیشتدر بده
اقناع دادرس و دستیابی وی به امارا

قضایی میباشد 2.البته دادرسان باید ،مبنای اسدتناد

خبد را در هر روشی که طبق اوضاع و احبال دست یافتهاند ،معین نمایند 3.میتدبان بدر
 .1اهمیت کشف حقیقت تا به آن جاست که دادگا های اتریش قصور وکیف را در کشف

حقیقفت از طریدق

مبکل مبجب مسئبلیت وی میدانند ) .پبراستاد :ص  – ) 90قانبن آیین دادرسی مددنی فرانسده در مداد 10
اعالن مینماید که «دادرس میتباند راسا انجام هر گبنه ترتیب تحقیقی قابل پذیرش را دسدتبر دهدد» و هدم
چنین ماد  11این قانبن به لزوم همکاری طرفین با دادرس اشار مینماید .این مداد اشدار مینمایدد کده «در
ترتیبا تحقیقی طرفین ملزم به همکاری هستند و اال دادرس میتباند به عباقب امتناع یدا عددول از ایدن امدر
تبجه نماید ) » ...محسنی:1391 ،ص  - (81اگر مبنای تحصیل دلیل را صرفا کشف حقیقت بدانیم؛ میتدبان
بر این باور ببد که برای جلبگیری از تبانی افراد در صدور گزارش اصالحی قضا میتبانند برای حمایت از
حقبق ثالث دست به تحصیل دلیل بزنند .به دیگر سخن ،باید قایل به جباز تحصیل دلیل برای کشف حقیقت
ماهیت سازش تبسط دادرس مدنی ببد و را اعتراض ثالث و ابطال گزارش اصالحی را گرفدت )هلل خدانی،
 :1391ش  ،73ص  77و .(78
 .2ظن متاخم به علم نیز همانند یقین است و اگر بر مبنای سختگیری فقها به ظن ،اعتبداری نددهیم ایدن سدخت
گیری اگر از حد معمبل بگذرد ،نظام اثباتی را دچار اختالل مینماید .عصدر تجربده و اسدتقرا ،حددسهدا و
ابطالها و پیشرفتهای علمی بیگمان در نظم اثباتی مبثر افتاد است :کارشناسی بر مبندای همدین نشدانههدا و
قرینهها و اعتماد بر احتمال معقبل نهاد شد است و شگفتی امار های قضایی از واکنشهای طبیعی اندیشده-
های علمی و تجربی است ) .کاتبزیان :1383 ،شمار  ،64ص 128و (129
 .3بعضی در روند نظدار دیدبان در بندد  5مداد ی  371تردیدد مدینمایندد و آن را امدری مخدتلط حکمدی و
مبضبعی) میدانند و در زیرنبیس سخنان خبد با تردید بیشتر گبیند :ای چه بسا بند  5مداد ی  371تخلدف

این اعتقاد ببد که خلط فلسفه تلقین دلیل با تحصیل دلیل دادرس ،باعث مند تحصدیل
دلیل در سال  1318شد است و برای جبران خال در دادرسی در طبل  35سال از سال
 1318تا  ،)1353جباز آن ابتدائا در ماد  3قانبن حمایت خانباد سال  1353و سدپس
در سال  1356در ماد  8قانبن اصالح پار ای از قبانین دادگستری مصب

 56داد شد.

آن چه باید مصرانه به من آن اقدام گردد ،تلقین دلیل دادرس است نه تحصیل دلیل وی.
اگر کماکان مفهبم و فلسفه من تلقین با تحصیل برای ما روشن نشد است ،همچنان در
پی این اختالف هستیم که آیا باید به تعدیل تحصیل دلیل نظر دهیم یا نسدخ آن؟ خلدط
تلقین دلیل با تحصیل دلیل این عارضه را در پی خباهدد داشدت کده مداد  199قدانبن
جدید آیین دادرسی مدنی ،مضیق و در پرتب جباز در نصبص قانبن ،تفسیر میگدردد و
چیزی جز انفعال دادرس را در دعاوی حقبقی در پی نخباهدد داشدت .در واقد نبایدد
بخاطر ترس از نداشتن ضمانت اجرا در صبر
 199ق.آ.د.م ،به سرکب

زیاد روی دادرسدان در اجدرای مداد

کامل آزادی قضایی جهش داد شبد .به نظر مدیرسدد ،آزادی
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قضایی جز با رعایت اصبل راهبردی محقق نمیشبد.
کرد اند .برای مثال ،معتقدند ،دادگا در اجرای ماد  199ق.ج ،تحقیقدا

و اقدداماتی را

برای کشف حقیقت میتباند انجام دهد که در حکبمت "قاعدد مند تحصدیل دلیدل"
انجام دادن آنها مستلزم درخباست اصحا

دعبا ببد شدمس :1387 ،ج ،3ش )210و

از ماد ی  199دادرس باشد و در نهایت عدم نظار دیبان بر امر مبضدبعی را محددود بده چگدبنگی اقنداع
قاضی تفسیر مینمایند )غمامی ،زمستان  :1389ش  ،4ص -(274به نظر میرسد کده ایدن اخدتالف نظدر از
چگبنگی تفسیر از ماد ی  199نشا میگیرد .و باید بند  5ماد ی  371در کنار سایر مدباد مداد ی  199ق.
ج .آ .د .م) بر نظار دادرس دیبان عالی ،حکبمت کند - .در هر حال رویده قضدایی امدروز از ایدن دیددگا
سنتی فاصله گرفته است و دیگر نمیتبان بین وظایف دادرس و اصحا دعبا تمایزی خشک قایل گشدت و
به مبازا حق اصحا دعبا در اظهار امبر مبضبعی و ابراز دالیل مرببطه خبد ،قاضی میتباند به اقدداما
و تحقیقا الزم برای اظهار امبر مبضبعی متبسل شبد .برآیندی که آن را اص تعاون تبصدیف مدینمایندد
)پبراستادی ،دور  ،38شمار ی  ،3پاییز :1387ص .(113
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بعضی ،قلمرو تحصیل دلیل دادرس را به مبارد مصدرح تبسدط قانبنگدذار محددود

حتی بعضی قلمروی کشف حقیقت را در مبارد سکب

قانبن هم دبن تحقیدق محلدی

پذیرا نمیگردند و صرفاً در مبارد منصبص به دادگا اختیار کشف حقیقدت داد شدد
است هلل خانی ،ج  ،2ص  .)104ولی در پاسخ باید گفدت کده اگدر مداد  199قدانبن
جدید آیین دادرسی مدنی در قلمروی مبارد مصرح قانبنی محصبر شد باشد ،تصبیب
آن از سبی قانبن گذار چه سبدی در بر خباهد داشت؟ به دیگر سخن ،بدا ایدن تفکدر،
فلسفه تصبیب ماد  199قانبن جدید دادرسی مدنی لغب و بیهبد قلمداد میگردد و بده
آن نیازی احساس نمیشبد .پس ما در تعریف این نهاد باید به فلسفه تصبیب آن تمرکز
داشته باشیم تا در تعریف و دایر آن دچار مشکل نشبیم.
برای در
ادله اثبا

بهتر عملکرد مقدس دادرس در کشف حقیقت ،به نظر میرسد ،باید بین

دعبا که محصبر و معین میباشند و را های وصبل بده ادلده و اقنداع دادرس

تمایز قایل شد .میتبان بر این اعتقاد ببد که را های رسیدن به کشف واقد و حقیقدت
برای دادرس محصبر نیست و وکر اختیارا
مختلف قبانین دادرسی مدنی و کیفری ،از با

دادگا در اجرای کشف حقیقت ،در مدباد
تمثیل و غلبه میباشد .به نظر میرسد با

دانستن مبنا و فلسفه تحصیل دلیل ،جباز تبسعه ماد  199بده راحتدی داد مدیشدبد و
تحصیل دلیل تبسط دادرس ،قاعد ای پسندید قلمداد میگدردد.بدرای مثدال ،در مدبرد
قراردادها چرا دادرس قبل از جریان اصبل عملیده هم دبن اصدل صدحت ،در قدرارداد
فحص و جست و جب ننماید؟ چرا نتباند ،به صالحدید خبیش با استجبا

از طدرفین

دعبای حقبقی ،تحقیق از شهبد ،مسجلین اسناد و مطلعدین ،در آخدر بده جریدان اصدل
صحت ملزم باشد؟ اگر مبنای تحصیل دلیل را صرفاً کشف حقیقت بدانیم ،میتدبان بدر
این باور ببد که برای جلبگیری از تبانی افدراد در صددور گدزارش اصدالحی ،قضدا
میتبانند برای حمایت از حقبق ثالث دست به تحصیل دلیل بزنند .به دیگر سخن ،باید
به جباز تحصیل دلیل برای کشف حقیقت ماهیت سازش تبسط دادرس مدنی ببد و را
اعتراض ثالث و ابطال گزارش اصالحی گرفته شبد .همان ،ص  77و .)78
بند دوم :فوايد توكیه ارشاد قضايی توسط دادرس و مرزبندی آن با تلقین دلیل دادرس

"ارشاد" در لغت به معنای را نمبدن ،را راست نمبدن ،را به حق نمدبدن ،بده حدق و

درستی رهنمبن کردن ،راهنمایی و هدایت میباشد )معین :1382 ،ص  .(82برای روشن
شدن نقش دادرس در ارشاد طرفین دعبا ،بهتر دانسته میشدبد ارشداد قضدایی را نظیدر
احکام ارشادی که از سبی شارع به انگیز هدایت صادر شد اند ،تفسیر شدبد 1.حدال در
مقام پاسخ به این سؤالیم که ماهیت ارشاد تبسط دادرس چیست؟
با تبجه به حکم ارشادی و این که ماهیت این حکم به انگیزۀ ارشاد و هدایت فدرد بده
مصلحت مبجبد در مبضبع امر شد به آن یا تبداهی مبجدبد در مبضدبع نهدی شدد از
سبى شارع مقدس میباشد؛ بایدگفت به نظر میرسد ،ارشاد از ناحیه دادرس برای طرفین
دعبا نیز به منزله حکم ارشادی قلمداد میگردد .چرا که دادرس با ورود در ماهیت دعبا و
تالش برای کشف حقیقت ،بدون این که مبضبع یا حقی را به فدرد القدا نمایدد و باعدث
تزلزل در تصمیمگیری فرد گردد ،ممکن است حقبق یا تکالیفی را به طرفین دعبا گبشزد
نماید .چه بسا ،دادرس با رهبری خبیش در دعبا بدون این که از بیطرفدی خدارج شدد
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باشد ،اقناع خبیش را محترم میشمرد و در جهت آن تالش میکند .بدرای مثدال بده نظدر
میرسد ،دادرس در صبر

ادعای حقی ،به انکار ،تردید یا ادعای جعل راهنمایی کند و این گبنه ،را اطالهی

دادرسی و جلبگیری از صدور آرای معارض 2گرفته شبد و تسری و نظم دادرسدی بیشدتر
تضمین گردد .یا با وجبد عدم حضبر خباند در جلسه دادرسی ،با مطالعه دقیق قرارداد و
شروط ضمیمه شد به آن ،به شرط داوری استناد نماید و با عدم اسدتماع دعدبا ،خباهدان
دعبا به طرح دعبای خبد به داوری رهنمبن و ارشاد شبد .چدرا بایدد دادرس ،بده انتظدار

 .1حکم به لحاظ صدور آن به جهت مبلبیّت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم مبلبى و حکدم ارشدادى تقسدیم
شد است .جمعی از پژوهشدگران 1426 ،ه ق :ج ،3ص  )350حکدم ارشدادى در برابدر حکدم مبلدبى بده
حکمى اطالق مىشبد که نه به انگیزۀ برانگیختن مکلّف بر فعل مأمبرٌ به یا تر منهىٌّ عنده ،بلکده بده انگیدزۀ
ندغكايداز سدبى شدارع
صرف ارشاد و هدایت او به مصلحت مبجبد در مأمبرٌ به یدا مفراأ دمىعاىاداردمكها ن
مقدس صادر مىگردد ،مانند اوامر و نباهى پزشک نسبت به بیمار) .همان ،ج  ،1ص )358
 .2اگر چه طرف دعبا میتباند از این راهنمایی ،بهر ببرد یا استفاد نکند قاعد ی اقدام).
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صبر

شک به جعلدی بدبدن سدند عدادی ،مدیتباندد طدرفین را در

خباند در احکام غیابی ،بنشیند و را اطاله دادرسی را همبار نمایدد؟ دادرس میتباندد در
نهایت بیطرفی با کنکاش قضایی برای انشای رائی مستند ،مسدتدل و نهایتداً محسدبس و
عینی ،تالش کند .آیا این عملکرد فراپسندید قلمداد نمیگردد؟
میتبان بر این عقید ببد که امر و نهی دادرس جنبده ارشدادی داشدته و در جهدت
مصلحت وینف صبر

میگیرد .البته ارشاد دادرس هم دبن حکدم ارشدادی تبسدط

شارع مقدس) ،جنبه مبلبی ندارد و فرد به تبعیت از آن ملزم نیست .در همین جا است
که فاصله تلقین تبسط دادرس با ارشاد تبسط وی جدا میگردد؛ چرا که دادرس بددون
القای کلمهای و بدون این که قصد اصحا
در جهت اقناع وجدان خبیش ،اصحا

دعبا را خدشهدار نماید ،با کشف حقیقدت

دعبا را ارشاد میکند .البته تبسط بعضی ،ارشاد

به ابراز دلیل ،تبسط دادرس تحصیل دلیل دانشدته نشدد و یدادآوری تکلیدف گماشدته
میشبد) .مهاجری :1389 ،ص ( 272

بهنظر مدیرسدد ارشداد تبسدط قضدا  ،بدرخالف تلقدین دلیدل ،عملدی مقددس و
فراپسندید تبصیف میشبد .در تقبیت نظر خبیش اشار شد است که بزرگان فقهدی،
قائل به تفکیک بین تلقین دعبی و ارشاد هستند و به برشماری تفداو هدای آن همدت
گمارد اند )عاملی 1419 ،ه ق :ص  33و (34؛ از جمله در مثالهای فقهی آمد است که
اگر مدعی ،دعبای خبد را به درستی تحریر نکرد باشد ،تلقین وی بده تحریدر درسدت
دعبا ،حرام نیست زیرا نبعی تحقیق در مبرد دعبا تلقی میشدبد )شدهید اول 1417 ،ه
ق :ص ) (84همان 1414 ،ه ق :ج  ،4ص ) (407حلی 1407 ،ه ق :جلدد ،4ص (484

و حتی آن از واجبا

دانسته شد است )اردبیلی 1403 ،ه ق :ج  ،14ص  155و (156

و هم چنین بعضی استفسار و تحقیق را بالشکال میدانند هر چند که این امر بده تلقیدق
صحت دعبا ،بینجامد و حتی اگر یکی از طرفین جاهل باشد و تحریر دعدبا را نداندد و
دادرس آگا باشد ،تلقین نمیباشد).خدابخشی :1390،ج  ،1ص  (385البتده ،تعداون بده
نیکی هم عملکرد قاضی تفسیر میشبد )نجفی 1404 ،ه ق :ج  ،40ص  .(144همچنین،
در فقه بیان احکام شرع براى طرفین دعبا ،داخل در مسألب تلقین و حرام دانسدته نشدد
است)مکارم : 1427 ،ج ،3ص (149قاضى نباید به احدالخصمین تلقدین حجّدت کندد و

این خالف عدالت است ولى بیان حکم شرع اشکالى ندارد و قاضى مىتباند هدر کددام
را که از حکم الهى غافل است ،آگدا کندد)همدان:1424 ،ج ،2ص  .(72نهایتداً ،بدهنظدر
میرسد ،مرز تلقین و ارشاد به عملکرد دادرس مرتبط مدیباشدد .تلقدین دادرس باعدث
سلب اختیار در انتخا

طرق دفاعی از سبی اصحا

دعبا میگدردد و دادرسدی یدک-

طرفه ،هدایت میشبد؛ ولی ،ارشاد بدون سلب اختیار و قصد از سدبی دادرس ،باعدث
میگردد که طرق دفاعی به طرفین گبشزد شبد؛ ولی ،آزادی ایشان سلب نمیشبد .برای
مثال ،دادرس در صبر

شک به جعلی ببدن اسدناد ،مدیتباندد طدرفین را در صدبر

ادعای حقی ،به اظهار انکار ،تردید یا ادعای جعل راهنمایی کند و با دقت نظری بیشدتر
به انشای رای مبادر

نماید.

البته هنبز جای طرح این سؤال برای خبانندگان باقی است که تبسعه آزادی قضایی در
جهت جلبگیری از اطاله دادرسی ،صدور آرای متعارض و تقریب به اقناع دادرس ،چگبنده
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در روند دادرسی قابل کنترل است؟ به دیگر سخن ،چگبنه عملکرد قضا در رویه قضایی
و گرایش آنان به سمت تحصیل دلیل ،ارشاد قضایی و یا تلقین دلیل قابل تشخیص است و
تبسط دادرس وابستگی تامی دارد و تحصیل دلیدل بده عملکدرد قاضدی در جهدت کشدف
حقیقت ،وابسته میباشد و کبشش دادرس در جهت ارشاد طدرق دفداعی طدرفین دعدبای
حقبقی در جهت کشف حقیقت و اقنداع خدبیش بدا عملکدرد وی وابسدتگی تدامی دارد؛
بنابراین ،میتبان بر این اعتقاد ببد که تنظدیم صدبر جلسدا دقیدق تبسدط دسدتیاران و
منشیان در حین محاکما  ،از طرفی باعث میشدبد کده دادرس تمرکدز دقیدق بدر فضدای
دادرسی داشته باشد و هم صبر جلسا  ،ادلهای در مرج عالی قلمداد میگردد که الفاظ
قاضی ببی تلقین میدهد؛ یا ارشاد یا تحصیل در جهت کشف حقیقت قضایی؟ آیا دادرس
با گرایش به سمت تحصیل دلیل در کنار ادله ابراز شد طرفین دعدبای حقدبقی و فراتدر از
مبارد پیشبینی شد در قانبن آیین دادرسی مدنی اصبل راهبردی رعایت شد یا یک طرفه
به انشای رای مبادر

شد است؟ خالقیت قاضی در البه الی ادله طرفین دعبای حقدبقی
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چگبنه میتباند قابل کنترل باشد؟ از آن جا که تلقین دلیل با فن القای حقبق طرفین دعدبا

در جهت کشف حقیقت ،اصبل و قباعد مهمتری را هم بن اصدبل و قباعدد راهبدردی را
زیرپا نگذاشته است؟ به نظر میرسد با فراهم شدن هر چه بیشتر علندی بدبدن دادگدا هدا و
حضبر همراهان طرفین دعبای حقبقی و جزایی در دادرسی با رعایت نظم جلسا  ،میتبان
عملکرد قاضی را در مرج عالی به چالش کشید؛ چرا که الفاظ قاضی و سدعی وی در تلقدین
دلیل یا تحصیل دلیل یا ارشاد به دقت نظر قضا در دادرسدی بسدتگی تدامی دارد .بده دیگدر
سخن ،شهبد در دادرسی و صبر جلسا دقیق در مرج عالی کمک وافری خباهد نمدبد.
البته ،پیشنهاد میگردد که با فراهم شدن فایل صبتی یا تصبیری در نظام دادرسیهای جزایدی
و مدنی و ضمیمه شدن آن به پروند  ،در کنترل الفاظ و عملکرد قاضی در کشف حقیقدت در
مراج عالی ،گر کار واضحتر به دست مرج عالی سپرد شدبد و مراجد مدذکبر از طریدق
فایلهای گفتهشد  ،عملکرد قاضی را به چالش خباهند کشید و دادرسیها پبیداتر و دقیدقتدر
خباهند شد .طبق ماد  400قانبن آیدین دادرسدی کیفدری مصدب  ،1392ضدبط صدبتی یدا
1

تصبیری ،صرفاً در محاکما دادگا کیفری یک ،مجاز دانسته شد است.

باری در قبانین شکلی در مبرد جباز ارشاد تبسط دادرس ،مقدرر ای بده صدراحت
پیشبینی نشد است؛ ولی قانبنگذار در ماد  189قانبن جدید آیین دادرسدی مددنی در
مبرد سازش بیان مینماید" :در صبرتی که دادگا احراز نماید طرفین حاضر به سازش
نیستند آنان را برای طرح دعبا ارشاد خباهد کرد ".بعضی ،قلمرو ماد در مبرد سدازش
را به ارشاد برای طرح دعبا تبسدط دادرس محددود نمدبد اندد .مهداجری :1389،ص
 .)255به نظر میرسد قانبنگدذار در هدر دو مدبرد مند تلقدین دلیدل و جدباز ارشداد
دادرس)به سبب بدیهی ببدنِ آن ،از تصریح امتناع نمبد است .حال که جدباز تحصدیل
دلیل را طبق قاعد پنداشتیم و به ارشاد دادرس قائل شدیم ،سؤال ایدن اسدت کده آیدا
عملکرد دادرس استثنایی دارد؟ طبق قاعد ی فقهی « ما من عام اال فقد خدص » متبجده
 .1ماد  400قانبن آیین دادرسی کیفری مصب  1392اعالم مینماید « :محاکمدا دادگدا کیفدری یدک ،ضدبط
صبتی و در صبر تشخیص دادگا  ،ضبط تصبیری می شبد .انتشار آن ها ممندبع و اسدتفاد از آن هدا نیدز
منبط به اجاز دادگا است».

میشبیم که قباعد راهبردی ،هم بن حاکمیت اصحا

دعبای مدنی 1،تنداظر شدمس،

شمار  ،35 – 36ص  59و )61و مستند و مستدل ببدن آرا اصل  167قدانبن اساسدی،
غمامی ،همان،ص )279و بیطرفی قانبنی و ظاهری دادرس من تلقین دلیدل کده یدک
مصداق بیطرفی دادرس میباشد) ،دامنه ارشاد را تبسط دادرس محددود مدیکندد .بده
دیگر سخن ،ارشاد قضایی با قباعد مدذکبر تعارضدی نددارد2و دادرس را از ارشداد3بده
حقبق دفاعی متداعیین جهت رسیدن به واق من نمیکند .به نظر میرسد ،در خصبص
ارشاد قضائی نیز تکلیف به اعالم حقبق متهمان ،از جمله حق وکیل ،سکب  ،اعتدراض
و ...از این دست میباشد که پیشبینی تکلیف به تصدریح آن تبسدط مقدنن بده ارتقدای
سطح دادرسی کمک شایانی خباهد نمبد .لیکن به هر حال ،تفهیم مبارد مذکبر کده در
قانبن فعلی به سکب

برگزار شد اسدت و وکدر قابلیدت اعتدراض بده آرا در محداکم

حقبقی و کیفری و مرج آن ،میتباند نمبنههای بارز قانبنی از این مفهبم دانسته شبد.

مرز حضبر فعال دادرس از یک طرف با من تلقین دلیدل دادرس و از طدرف دیگدر
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گرایش به ارشاد دادرس ،بیشتر محسبس میشبد .هم نین ،امنیت اجتماعی و فضدای
اعتماد افراد به دادگستری ،با انشای رایی مسدتدل ،مسدتند ،محسدبس وعیندی از سدبی
عملکرد دادرس ،بهتر در اجرای احکام ،تمکین میشبد و حتی با بیان عملکدرد دادرس
در اجتماع از سبی طرفین دعبا ،دیدگا افراد جامعه به نهاد دادگستری بهتر میگدردد و
 .1بعضی ایدن اصدل راهبدردی را ،تسدلیط شدمس ،ج  : ،2ص  )122و بعضدی تسدلط طدرفین بدر جهدا و
مبضبعا دعبا پبرطهماسبی :1384 ،شمار پیاپی  )190و بعضی حاکمیت اصحا دعدبای مددنی نامیدد
اند .پبراستاد :1389 ،ص) 99
 .2برای مثال میتبان بر این اعتقاد ببد که اجرای ارشاد قضایی  ،سه قاعد سرچشمه گرفته شد از اصدل حاکمیدت
اصحا دعبای مدنی را ،در دادرسی حقبقی ،هم نان اجرایی و محترم می انگارد .1 .قاعدد ی ابتکدار عمدل
اصحا دعبا در شروع و بایان دعبا  .2قاعد ی اختصاص امبر مبضبعی به اصحا دعبا و امبر حکمدی بده
دادگا  .3قاعد ی من تعدی و تفریط از خباسته و تغییر آن پبراستاد ،همان ،صفحا )125-97
 .3اگر چه بعضی تلقین را به ارشاد دادرس تشبیه نمبد اند جعفری لنگدرودی :1381،ج  ،1ص  )1414ولدی بده
نظر میرسد ارشاد در غیر احکام شرعی و قانبنی تبسط دادرس = تلقین خباهد ببد.

توجیه ارشاد قضایی در محاکمه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه

دادرسان جزایی و حقبقی ،فراهم شد است .برای مثال ،محکبمعلیده بدا نظدار کدردن

کمتر به دادگستری خصبصی پنا آورد میشبد .بده دیگدر سدخن ،امنیدت اجتمداعی و
قضایی در فضای خارج از دادگستری فراهم میگردد .هم نین مزایای دیگدر ارشداد از
ناحیه دادرس و نهایتاً فعال ببدن ایشدان در دادرسدی ،پبیدایی رویده قضدایی و امنیدت
اقتصادی میباشد .افراد مجببر نیستند با پرداخت میلیبنها ریال هزینه دادرسی به طرق
فبقالعاد و عادی رجبع نمایند و یا سیستم قضایی را به پراکندگی و افزایش پروند ها
دچار نمایند و از کیفیت دادرسی بکاهندد .بده دیگدر سدخن ،مددیریت بهتدر قضدایی و
قضازدایی در پنا فعالیت دادرس محقق میشبد.
در قبانین دادرسی کشبر آلمان نیز آخرین تغییرا  ،حاکی از پذیرش ارشاد قضدایی
تبسط دادرس در جهت کمک به حفظ تمرکز در مبضبعا

مبرد دادرسدی و هددایت

صحیح طدرفین مدیباشدد  .) Vol. 27, No.1, March 2002،Kunze ،63دادگدا هدای
1

تجدیدنظر کشبر هلند ،اجرای ارشاد را همرا با سؤاالتی در دادرسی پذیرفتهاند.

هم نین در کشبر جرسی ،دادگا  ،راهنماییهای مفیددی را در جدایی کده یکدی از
اصحا
و قضاو

دعبا یا دیگران به دنبال این هستند که نسبت به گزارش از رسیدگی به محاکمه
2

ممانعت به عمل آید ،ارائه کرد است.

نتی هگیری
 .1ما براین اعتقادیم که با تلقین دلیل و فن القای کالم یا دلیل به طدرف دعدبا از سدبی
دادرس اعم از این که به سبد یا ضرر تلقین شبند باشد)آزادی طرفین دعبا در دفداع،
برابری سالحها در دادرسی ،آزادی استفاد از اقداما

دفاعی در دادرسی و نهایتاً تسلط

1. Applying Holland- the Court of Appeal applies the Supreme Court's guidance
on de facto directors : by Lawrence Graham on 17.06.2011 ,
http://www.ion.icaew.com/insolvencyblog/22358د - 64
2. Jersey: Bloggers And Data Protection - New Law And Judicial Guidance In
Jersey ,د Last Updated: 12 September 2013 , Article by Fraser Robertson and
Davida Blackmore - 65
http://www.mondaq.com/x/262400/offshore+financial+centres/Bloggers+and+Da
 ta+Protection+New+Law+and+Judicial+Guidance+in+Jersey - 66د

داشتن افراد بر جها

و مبضدبعا

دعدبا ،سدلب شدد اسدت و در نتیجده دادرس از

بیطرفی خارج میشبد؛ النهایه میتبان گفت که تلقدین دلیدل ،از مصدادیق "خدروج از
بیطرفی دادرس" قلمداد میگردد.

 .2با کنکاش در قانبن آیین دادرسی مدنی ،آیین دادرسی کیفری و فقه متبجه میشبیم،
قاعد ای که به طبر مستقیم "من تلقین دلیل دادرس" را جداری نمایدد ،وجدبد نددارد؛
ولی در کنار احکام ادله اثبا

دعبا ،مداد  195قدانبن آیدین دادرسدی کیفدری مصدب

 1393/12/4و ماد  239قانبن آیین دادرسی مدنی مصب

1379تنها مبادی هستند کده

به طبر ضمنی به آن اشار میشبد .در فقه به استناد من "تعتعه شاهد" دادرس از تعتعه
ممنبع است .تعتعه به معنی قَلَق و اضطرا

انداختن یا به کراهت وادار کردن میباشدد.

بهنظر میرسد ،قصد تلقین شبند با "لقلقده کدردن" کلمده و دلیدل بدا القدا در قدب ی
تصمیمگیری فرد تبسط تلقین کنند  ،زایل میشبد و با اراد یکجانبه خبد دادرسی بده
سرانجام رسانید میشبد.
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 .3اگر مفهبم و فلسفه من تلقین با تحصیل برای ما روشن نگردد؛ هم چنان در پی ایدن
دلیل با تحصیل دلیل این عارضه را در پی خباهدد داشدت کده مداد  199مضدیق و در
پرتبی جباز در نصبص قانبن تفسیر میگردد و چیزی جز انفعال دادرس را در دعاوی
حقبقی در پی نخباهد داشت .کسانی که قلمدروی تحصدیل دلیدل دادرس را در مدبارد
مصّرح تبسط قانبنگذار محدود کرد اند ،ظاهراً به خطا رفتهاند .میتبان بر ایدن اعتقداد
ببد که را های رسیدن به کشف واق و حقیقت برای دادرس محصبر نیسدت و دادرس
با کشف حقیقت در پرتب هر قرینه قانبنی ،قرینه غیرمصرح قدانبنی و اوضداع و احدبال
امار قضایی)میتباند ،مستدل انشای رای نماید .چرا نباید قضا

با خالقیدت قضدایی

بنابر اوضاع و احبال هر پروند  ،را جست و جبی حقیقت را بپیمایند؟ بهنظر میرسد،
نباید قائلین به نسخ قاعد من تحصیل دلیل را به دید افراطی نگریست؛ چرا که فلسدفه
تحصیل دلیل دادرس خروج از بیطرفی دادرس نیست.
 .4با مقتضای ماد  199قانبن جدید آیین دادرسی مددنی و مدباد  123و  204ق.آ.د. .

توجیه ارشاد قضایی در محاکمه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه

اختالف هستیم که آیا باید به تعدیل من تحصیل دلیل نظر دهیم یا نسخ؟ خلدط تلقدین

مصب

 ،1392آزادی قضایی دادرس فراهم شد است و تحصیل دلیل با التدزام دادرس

به کشف حقیقت در امبر کیفری و حقدبقی بده عندبان یدک تکلیدف پسدندید مطدرح
میشبد.
 .5با نگاهی هبشدمندانه بده فلسدفه و ماهیدت "مند تلقدین دلیدل" و "تحصدیل دلیدل
دادرس" ،ارشاد قضایی ،نظیر احکام ارشادی که از سدبی شدارع بده انگیدز ی هددایت
صادر شد اند ،فراپسندید میباشد؛ چرا که دادرس با ورود در ماهیدت دعدبا و تدالش
برای کشف حقیقت ،بدون این که مبضبع یا حقی را به فرد القا نماید و باعدث تزلدزل
در تصمیمگیری وی گردد ،ممکن است حقبق یا تکالیفی را بده طدرفین دعدبا گبشدزد
نماید .میتبان بر این عقید بدبد کده امدر و نهدی دادرس جنبده ارشدادی و در جهدت
مصلحت وینف ادا میگردد .البته ارشاد دادرس هم چبن حکم ارشادی تبسط شدارع
مقدس) ،جنبهی مبلبی ندارد و فرد به تبعیت از آن ملزم نیست.
 .6بهطبر اختصاصی در امبر کیفری ،وجب

تحصیل دلیل ،بهرغم عدم درخباسدت یدا

حتی با مخالفت طرفین جهت وصبل به حقیقت ،واقعیتدی انکارناپدذیر اسدت .پیشدنهاد
میشبد مقنن کیفری با تعیین شرایط و اوضداع و احدبال خاصدی کده اقددام دادرس در
جهت تحصیل دلیل را ضروری میداند ،برآیند صحیح دعاوی کیفری را افدزایش دهدد.
در خصبص ارشاد قضایی نیز تکلیف به اعالم حقدبق متهمدان ،از جملده حدق داشدتنِ
وکیل ،سکب

و اعتراض از این دست میباشد که پدیشبیندی تکلیدف بده تصدریح آن

تبسط مقنن به ارتقای سطح دادرسی کمک شایانی خباهد نمدبد .لدیکن بده هدر حدال،
تفهیم مبارد مذکبر که در قانبن فعلی به سدکب

برگدزار شدد اسدت و وکدر قابلیدت

اعتراض به آرا در محاکم حقبقی و کیفری و مرج آن میتباند نمبنههای بارز قانبنی
از این مفهبم دانسته شبد.

منابع
 .1جعفری لنگدرودی ،محمدد جعفدر  .)1387مبسدبط در ترمینبلدبهی حقدبق ،ج ،2
تهران ،انتشارا

گنج دانش.

 .2جعفری لنگرودی ،محمد جعفر  .)1381دایر المعارف علبم اسالمی ،قضایی ،ج ،1
چاپ سبم ،تهران ،انتشارا

گنج دانش.

 .3شیخ مفید ،المقنعه  .)1417چاپ چهارم ،قم ،مبسسه النشر االسالمی.
 .4معین ،محمد  .)1382فرهنگ معین ،یدک جلددی ،چداپ اول ،تهدران ،نشدر نددا و
دیدگا .1382 ،
 .5بدازگیر ،یددداهلل  .)1379قددانبن مددنی در آییندده آرا دیددبان عدالی کشددبر عقددبد و
تعهدا ) ،چاپ اول،تهران،انتشارا

فردوسی.
6. http://fa.wikipedia.org/
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 .7کاتبزیان ،ناصر  .)1388اثبا و دلیل اثبا  ،ج  ،1چاپ پنجم ،تهران ،انتشارا میزان.
 .8مهاجری ،علی  .)1389مبسبط در آیین دادرسدی مددنی ،ج  ،،2چداپ دوم ،تهدران،
 .9شمس ،عبداهلل  .)1387دور ی پیشرفته آیین دادرسی مددنی ،ج  ،3چداپ یدازدهم،
تهران ،انتشارا

درا .

 .10پبراستاد ،مجید  .)1391نقش دادرس مدنی در تحصدیل دلیدل و کشدف حقیقدت،
چاپ دوم ،تهران ،انتشارا

مبسسه مطالعا

و پژوهشهای حقبقی شهر دانش.

11 http://psychostudent.persianblog.ir/

 .12کی نیا ،مهددی  .)1389روان شناسدی قضدایی ،ج  2و ج  ،1چداپ سدبم ،تهدران،
انتشارا

مجد.

 .13کریمی ،یبسف  « .)1387بررسی آزمایشی اثر تلقین بر ادرا ببیایی » ،فصلنامهی
علبم اجتماعی دانشگا

عالمه طباطبایی ،شمار ی.8

 .14جمعى از پژوهشگران 1426هد.ق) .زیر نظدر شداهرودى ،سدید محمدبد هاشدمى،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیدت ،ج  ،1ج،2ج،3ج،4ج 5بدی جدا  ،مؤسسده دائدرإد
المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت.
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انتشارا

فکرسازان.

 .15اصفهانى ،مجلسى اول ،محمد تقى 1400ق) .یک دور فقه کامل فارسى ،در یدک
جلد ،،بی جا ،مؤسسه و انتشارا

فراهانى.

 .16بروجردى ،آقا حسین طباطبایى  .)1429مناب فقه سیعه ،مترجمان :حسینیان قمدى،
مهدى -صببرى ،محمدحسین ،ج  ،30تهران ،انتشارا

فرهنگ سبز.

 .17خمینى ،سید روح اللّه مبسبى 1425ق) .تحریر البسیلب ،ترجمه :علی اسالمی ،ج
، 4چاپ  ،21قم ،دفتر انتشارا

اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حبز علمیه قم.

 .18سنگلجی ،مرحبم شیخ محمد  .)1369آیین دادرسی در اسالم ،نشر طه ،قزوین.
 .19ناجی ،مرتضی پاییز و زمسدتان  « .)1385بی رفیی

د ر د ی ری یف » ،نشدریه

حقبقی دادگستری ،شمار  56و .57
 .20قمّى صدوق ،محمّد بن على بن باببیده 1409ق) .متدرجم :غفدارى ،علدى اکبدر و
محمد جباد و صدر بالغى ،من ال یحضر الفقیه ،ج  ،4چاپ اول،تهران.
 .21قمی ،محمد مبمن 1422ق) مبانی تحریر والبسیله ،قضدا و شدهادا  ،چداپ اول،
تهران ،انتشارا

مبسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 .22جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بیت فارسى) ،ج ،41مالحظا  :صاحب امتیداز
و مدیر مسئبل :سید محمبد هاشمى د سردبیر :عبد الرضا ایزدپنا  ،قم ،انتشارا

مؤسسه

دائرإ المعارف فقه اسالمى در مذهب اهل بیت.
 .23خالقی ،علی  .)1388آیین دادرسدی کیفدری ،چداپ دوازدهدم ،تهدران ،اتتشدارا
مبسسه مطالعا

و پژوهشهای حقبقی شهر دانش.
24. http://www.uscourts.gov/

 .25دیانی ،عبدالرسبل  .)1389ادله اثبا

دعبا ،تهران ،انتشارا

میزان.

 .26اردبیلی ،سید عبدالکریم مبسبی 1423ق).فقه االقضا ،ج ،1چاپ دوم ،قم.
 .27جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى ،سید محمبد هاشمى 1426ق) .فرهندگ
فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،5چاپ اول ،قم ،مؤسسه دائرإ المعارف فقده اسدالمى
بر مذهب اهل بیت.
 .28تهرانى ،سید محمد حسین حسینى 1418ق) والیت فقیه در حکبمت اسدالم ،ج،2
بیرو  ،انتشارا

دارالحجه االبیضا.

 .29قمشهاى ،محمد على اسماعیلپبر ،البراهین الباضحا

 -دراسدا

فدی القضدا  ،ج

،1چاپ اول ،قم.
 .30عمید ،حسن  .)1389فرهنگ فارسی عمید  ،چاپ اول ،تهران ،انتشارا

رشد.

 .31واسطى ،زبیدى ،حنفى ،محب الدین ،سید محمد مرتضدى حسدینى 1414ق) تداج
العروس من جباهر القامبس ،ج  ،13چداپ اول ،بیدرو

ـ لبندان ،انتشدارا

دار الفکدر

للطباغة و النشر و التبزی .
 .32مدنی ،جالل الدین  .)1376ادله اثبا دعبا ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارا گنج دانش.
 .33محقق داماد ،محمد  .)1401کتا
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 .34اصفهانى ،محمد حسین کمپانى  .)1418حاشیب کتا

المکاسب األصدفهانی ،ط -

الحديثة) ،ج ،2قم ،أنبار الهدى.
 .35اردبیلى ،احمد بن محمدد 1403ق) .مجمد الفائددإ و البرهدان فدی شدرح لرشداد
األوهان ،ج  ،14چاپ اول ،محقق /مصحح :آقا مجتبى عراقى د علىپنا اشتهاردى د آقدا
حسین یزدى اصفهانى ،قم ،انتشارا

دفتر انتشارا

اسالمى وابسته به جامعده مدرسدین
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حبز علمیه قم.
 .36خمینى ،سید روح اللّه مبسبى ،تحریدر الدبساينة ،ج  ،2قم،مؤسسده مطببعدا

دار
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 .38بهرامی ،بهرام  .)1389بایستههای ادله اثبا  ،چداپ دوم ،تهران،مبسسده فرهنگدی
نگا بینه.
 .39تدین ،عباس  .)1388تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ،انتشارا میزان ،تهران.
 .40پبراستاد ،مجید  .)1387اصبل و قباعد آیدین دادرسدی مددنی فراملدی چداپ اول
تهران ،انتشارا

شهر دانش.

 .41اسماعیلی هریسی ،ابراهیم  .)1385وکالی جبان بدانند ،انتشارا دادگستر ،تهران.
 .42محسنی ،حسن  .)1391آیین دادرسی مدنی فرانسه ،چاپ دوم ،تهدران ،انتشدارا
شرکت سهامی انتشار.
 .43لدله خانی ،سدحر « .)1391سدازش و چالشهدای آن در آیدین دادرسدی مددنی»،

توجیه ارشاد قضایی در محاکمه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه

العلم ،چاپ اول.

خبرنامه مدرسه حقبق ،ش .73
 .44کاتبزیان ،امیر ناصر تابستان  « .)1383ماهیت و اثر امار حقبقی » ،مجله حقدبق
دانشکد حقبق و علبم سیاسی دانشگا تهران ،شمار .64
 .45کاتبزیان ،ناصر  .)1388اثبا و دلیل اثبا  ،ج  ،2چاپ ششم ،تهران ،انتشارا میزان.
 .46غمامی ،مجید و مجتبی اشراقی آرانی « .)1389فباید عملی و نظدری تفکیدک امدر
حکمی از امر مبضبعی در دادرسی مدنی».48 ،فصلنامهی حقبق ،مجلدهی دانشدکد ی
حقبق و علبم سیاسی ،دور  ،40ش .4
 .47پبراستاد ،مجید  « .)1387اصل حاکمیت اصحا

دعبای مدنی » ،نشریه فصدلنامه

حقبق دانشکد حقبق و علبم سیاسی دانشگا تهران ،دور .38
 .48جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى ،سید محمدبد هاشدمى  .)1426فرهندگ
فقه مطابق مذهب اهل بیت ،ج ،3چاپ اول ،قم ،مؤسسه دائرإ المعارف فقده اسدالمى
بر مذهب اهل بیت.
 .49عاملی ،جباد بن محمد حسینی  .)1419مفتاح الکرامه فی شرح قباعد العالمده ،جلدد
 ،10چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارا

اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حبز علمیه قم.

 .50شهید اول ،محمد بن مکى عاملى  .)1417الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه ،جلد دوم،
چاپ دوم ،قم ،انتشارا دفترانتشارا اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حبز علمیه.
 .51شهید اول ،عاملى ،محمد بن مکى  .)1414غایه المراد فی شرح نکدت االرشداد،ج
 ،4چاپ اول ،محقق /مصحح :رضا مختارى ،همرا حاشیه ارشاد شهید ثدانى بده چداپ
رسید است ،قم ،انتشارا

دفتر تبلیغا

اسالمى حبز علمیه قم.

 .52حلّى ،جمال الدین ،احمد بن محمدد اسددى  .)1407المهدذ
المختصر الناف  ،جلد  ،4محقق /مصحح :مجتبى عراقى ،قم ،انتشدارا

البدارع فدی شدرح
دفتدر انتشدارا

اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حبز علمیه قم.
 .53اردبیلی ،احمد بن محمد  .)1403مجم الفاید و البرهان فی شرح ارشداد الدذهان ،ج
 ،14چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارا اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حبز علمیه قم.
 .54خدابخشی ،عبداهلل  .)1390مبانی فقهی آیین دادرسدی مددنی و تداثیر آن در رویده
قضایی ،جلد اول ،تهران ،انتشارا

شرکت سهامی انتشار.

 .55نجفى ،صاحب الجباهر ،محمد حسن ق .)1404جباهر الکدالم فدی شدرح شدرائ
اإلسالم ،ج ،40چاپ هفتم ،محقق /مصحح :عباس قبچانى -علدى آخبنددى ،بیدرو -
لبنان ،انتشارا

دار لحیا التراث العربی.

 .56مکارم شیرازى ،ناصر 1407ق) .محقق /مصحح :ابدب القاسدم علیداننژادى ،اسدتفتا ا
جدید مکارم) ،ج  ،3چاپ دوم ،قم ،انتشارا مدرسه امام على بن ابى طالب.
 .57مکارم شیرازى ،ناصر 1426ق) .کتا

النکاح مکارم) ،ج  ،2انتشارا

مدرسه امام

على بن ابى طالب.
 .58شمس ،عبداهلل« ،اصل تناظر» ،مجلده تحقیقدا

حقدبقی ،فصدلنامه دانشدگا شدهید

بهشتی ،شمار .35– 36
 .59غمامی ،مجید و حسن محسنی زمستان  « .)1385اصدبل تضدمین کنندد عملکدرد
دمبکراتیک در دادرسی و اصبل مرببط به ویژگیهای دادرسی مدنی » ،مجله دانشدکد
29

حقبق و علبم سیاسی دانشگا تهران.
 .60شمس ،عبداهلل  .)1387آیین دادرسی مدنی دور پیشدرفته ،ج  ،2انتشدارا

درا ،

چاپ بیستم ،تهران.
مبضبعا

دعبا» ،مجله کانبن وکالی مرکز ،شمار پیاپی .190
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و

