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 دادسرا نهادی شرعی مبتنی بر سیره عقالء
1امین جلیلی

 

 

                                                           چکیده
ه وارد سازمان قضایی ایران شد. در این میان، عدم وجوود نهواد   دادسرا نهادی فرانسوی است که پس از انقالب مشروط

مستمسکی برای غیر شرعی خواندن ایون نهواد قورار داد. علوت بیوان مودعا، ابت وای        توان دادسرا در صدر اسالم را نمی

مشروعیت نهاد دادسرا در چرخه قضایی ایران بر احکام امضائی استوار بر سویره عقالسوت. اقودام مشوابه عقوالا اقووام       

ع ووان م بو      عقو  بوه  اشود.  ب، مُثبت عقالیی بودن این نهاد موی وران تاریخد بهره بردن از دادسرا در در مختلف انسانی

داند که آن را نصرتی برای نظام دادرسی اسالمی جهت برپوایی   نمی مقدس ت ها این نهاد را معارض با شرع  ش اخت، نه

نهواد دادسورا یوه نهواد شورعی      آشوکار سوازد کوه     در این میان، نگارنده بر آن است تا اوالً آورد. حساب می  عدالت به

دوم اثبات نماید که شرعی بودن نهاد دادسورا مبت وی بور احکوام امضوائی متکوی بور سویره          باشد و در وهلهاسالمی می

 نام حسبه در صدر اسالم.ه عقالست و نه وجود نهادی ب

 

 سیره عقالا، نهاد حسبه. دادسرا، اص  وحدت قاضی، احکام امضایی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه

فرانسه، اسباب ورود نهواد  کبیر انقالب  و سران انقالب مشروطه از متفکرین و متفکران ثر رهبرانتأ

ل بعود از  سوا  66 شمسی به چرخه قضوایی ایوران فوراهم نموود.     1921فرانسوی دادسرا را در سال 

پیوست. با پیروزی انقالب  در خاک ایران به وقوع 1531انقالب مشروطه، انقالب اسالمی در سال 

دادسرا به کار خود در چرخه تشکیالت قضایی جمهوری اسالمی ایران ادامه ، هر چ د نهاد اسالمی

ی بر حذف نهاد دادسرا بوه علوت غیور    های مب زمزمه ،اسالمی داد، اما از همان بدو حدوث انقالب

-، بوه وووم موی   به جهت حاکمیت اص  وحدت قاضی در نظام دادرسی اسوالمی  شرعی بودن آن

 هوای عموومی و انقوالب در تواریخ     تصویب قوانون تشوکی  دادوواه    انتقاد وارده نتیجتاً سببرسید. 

 وقوت،  اختیار انحالل دادسراها را ظرف پ ج سال به رئیس قوه قضواییه  ،. این قانونشد 13/۴/1515

ی دادسراها  ساله هشتادظرف کمتر از یه سال به عمر   ولی ایشان ،آیت اهلل محمد یزدی اعطا نمود

ی استدالل مخالفوان حوذف   مب ا برو  آمده  شیپدر ایران خاتمه داد. باری، به دلی  مشکالت عدیده 

باشود، رئویس جدیود    نهاد دادسرا بدین توضیح که نهاد دادسرا همان نهاد حسبه در صدر اسالم می

که حوذف دادسورا را موجود اشوکاالتی بورای       سید محمود هاشمی شاهرودی اهلل  تیآ ،قوه قضاییه

ی عموومی و انقوالب را از   هوا  دادواه، الیحه اصالح قانون دانست یممجموعه تحت مسئولیت خود 

به تصویب مجلوس   9۲/1/15۲1 خیدر تاردولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید  ئتیهطریق 

 رسید و موجب احیاا دادسرا در سیستم قضائی ایران شد. 

 

 نایران و جهاسیر نهاد دادسرا در بستر تاریخ  -1

 بواز ، به قرن چهاردهم میالدی در فرانسه (919 :159۴)متین دفتری،  تاریخی لحاظ ازسابقه دادسرا 

نمای ده جامعه نبوده و از حقوق و م اف  افراد جامعوه در برابور    ت ها  نه. در آن زمان، دادسرا وردد یم

اذعان داشت که دادسورا و مقاموات آن همان ود     توان یم حق  بهاست که  کرده ینمظلم و جور دفاع 

مقاموات مسوئول    واقو   دراعمال فشار بر مردم بوده اسوت.   اهرم فشاری در دست حاکمیت جهت

نمای ده پادشاه و حاکمیت بوده و نه نمای ده موردم و جامعوه. در آن دوران، شواه نمای ودوانی      صرفاً

و  اسوت  بود که بیشتر ج به مالی داشوته  مجازاتاز م اف  شاه و اجرای  دفاع ها آنداشت که وظیفه 
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افوزایش یافوت و    جیتدر  به. قدرت این نمای دوان شد یمخزانه پادشاه محسوب  پر شدن ساز سبب

چ ود   هور  ،حوال  هور   بهبپردازند.  ها دادواهرسمی به طرح شکایات در  صورت  به توانست د یم ها آن

ی حمایت و صیانت از حاکمیت و پادشاه بووده و نوه جامعوه و     هیپااجتماع این نمای دوان بیشتر بر 

شک   ،ی دادسرا در این دورانریو شک ی اولیه  هستهاذعان داشت که  توان یمی نوع  به اما افراد آن،

اموا  ؛ بوه کوار خوود اداموه داد     11۲2ورفت. دادسرا در این مفهوم تا انقالب کبیور فرانسوه در سوال    

 زبور  و ریو زی ماهیت و ذات انقالب که واسطه  بهبسیاری از قوانین و مقررات را  چ د هرانقالبیون 

حفو  نمودنود.   دادسورا را بوه توارار بورده و آن را      ،دادند اما از پادشواهان قبلوی   رییتغ شدن است،

نمودنود.   سلب ختیار شروع به تعقیب را از آناین نمای دوی حاکمیت را حف  نموده اما ا ،انقالبیون

زمان متولیان امر در فرانسه دریافت د کوه کواهش اختیوارات دادسورا بوه نفو         وذشت بابعداً  هرچ د

 .اند دهیکوشو تا به امروز در جهت تکام  آن  برآمدهبازسازی آن  درصددجامعه نبوده و 

 متوأثر بوود.   1شمسوی 1921مشروطه در سال انقالب ورود این نهاد فرانسوی به ایران پس از وقوع  

بوه   هوا  آنبودن متفکرین و سران انقالب مشروطه از فضای فکری انقالب کبیر فرانسه سبب شد تا 

پادشاهان قاجوار افتواده و بوه تودوین قووانین مودون روی        ی ملوکانههای فکر ک ار وذاشتن توشیح

ی انقالب کبیور فرانسوه   ها شهیاندآوردند. حال پس از تصمیم تدوین قوانین مدون، به جهت ترویج 

روسو، م تسکیو و ولتر، بر  جمله ازی متفکرین فرانسوی ها شهیاندتوسط روش فکران ایرانی و نفوذ 

 مورد اقتباس واق  وردید.   ،ن فرانسه جهت تدویناندیشم دان انقالب مشروطه، قوانی

اولین قانون جام  پس از انقالب مشروطه مقتبس از قوانین فرانسه، اصول محاکمات جزایی اسوت  

ون آیوین  ترجموه و تلخویق قوان    واقو   در ؛ کهمورد تصویب قرار ورفت مسیش 1921که در سال 

، در قووانون اصووول تشووکیالت آن از  پووس .(991 :151۴)عووالمی،  دادرسووی کیفووری فرانسووه اسووت

 ،ست، مرجو  تعقیوب  ا جراالاکه ه وز هم موادی از آن الزم 9مسیش 15۳1دادوستری مصوب سال 

ی وردیود. در   و یب شیپو  العمووم  یمودع تحت ع وان  ،ی و مقام تعقیبالعموم یمدعتحت ع وان اداره 

پهلووی دسوتور تبودی      رضاشواه ، 1511 مواه   بهشوت یاردی سیر تکامو  دادسورا در ایوران، در     ادامه
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ی هوا  ونیسو یکمیکوی از   ،ایون دسوتور   حسوب  بور ی به فارسوی را صوادر نموود.    رفارسیغی ها واژه

ورفوت. بیشوتر واژووان     بر عهوده فره گستان فارسی وظیفه تغییر اصطالحات حقوقی را  وانه هشت

بور هموین    .(931 :15۲۲هژبریوان،  )زری وی؛   اصالح شود  159۳ تا 1511حقوقی و قضایی از سال 

، جوای خوود را بوه    العمووم  یمودع ی و العمووم  یمودع اساس ع اوین اصول محاکمات جزایی، اداره 

ع اوین آیین دادرسی کیفری، دادسرا و دادستان دادند. نهاد دادسرا در تمامی ادوار بعد از مشوروطه  

کیفوری   یهوا  دادوواه بخشی از تشکیالت قضایی مملکت با همان قوانون اولیوه در معیوت     ع وان  به

 وجود داشت و صحبتی از انحالل دادسرا به میان نیامد.

کار خوود   ی پیش از آن بهها سال مان د  بهبا پیروزی انقالب اسالمی همچ ان دادسرا  1531در سال 

شرعی دانسوتن ایون   همچون غیر تا ای که انتقاداتی جدی داد یمی تشکیالت قضائی ادامه  چرخهدر 

ایون حوذف،    جوه ینت در دادسرا از سوازمان قضوایی ایوران وشوت.    نهاد حذف  سبب جیتدر  به نهاد،

سای دادوستری و شهرستان استان و رئیس حوزه قضوایی مربوطوه تفووی     اختیارات دادسرا به رؤ

ی عمومی و انقالب در امور کیفری مصووب  ها دادواهقانون آیین دادرسی  5ی که ماده ا وونه  بهشد. 

ی و حفو  حقووق عموومی و حودود     اللهو  حقتعقیب متهم و مجرم از ج به : »داشت یمبیان  151۲

و از ج بوه خصوصوی بوا تقاضوای      هستاسالمی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی 

در این ماده رئیس حوزه قضوایی بور م صوب دادسوتان نشسوته و       .«شود یمشاکی خصوصی شروع 

دعوی تا تعقیب متهم یا مجرم است. نکته جالب در حوذف   دارای تمامی اختیارات دادستان از اقامه

ی دادسراها حذف دادسراهای عمومی و انقالب، وجود بادادسرا از نظام قضایی ایران این است که 

مچ وان بوه فعالیوت خوود اداموه      و هاند نظامی و ویژه روحانیت با ایراد شرعی خاصی روبرو نشده 

  .(۴۳ :152۴)خالقی، دادند 

-ی وریبوان ا دهیعدی قضایی ایران نگذشته بود که مشکالت  چرخهاندک زمانی از حذف دادسرا از 

ی استدالل مخالفان حوذف  مب ا برو  آمده  شیپویر نظام قضایی ایران شد. به دلی  مشکالت عدیده 

کوه حوذف دادسورا را     سید محمود هاشمی شاهرودی اهلل تیآ نهاد دادسرا، رئیس جدید قوه قضاییه

ی هوا  دادوواه ، الیحه اصوالح قوانون   دانست یمموجد اشکاالتی برای مجموعه تحت مسئولیت خود 

 خیدر توار دولوت بوه مجلوس تقودیم نموود و قوانون جدیود         ئوت یهعمومی و انقالب را از طریق 

 یمقدموه  ا در سیستم قضائی ایران شد.به تصویب مجلس رسید و موجب احیاا دادسر 9۲/1/15۲1
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  بوه ی عوام  ها دادواهدر باب ناکارآمدی  شده  ارائهی از غالب نظرهای ا دهیچکی نوع  بهاین اصالحیه 

 مذکور در این مقدمه چ ین است:  یدال ی قضائی بود. چرخهحذف نهاد دادسرا از  واسطه

یی ناآشو ا ی دادسورا و بوالتب    جوا   بوه نیروی انتظامی در عم   ربط یذ مأمورانجانشین وردیدن  -1

و اطالوه   هوا  پرونوده ناقق تشکی  شودن   جمله ازی یبه امور حقوقی و جزایی و بروز پیامدها ها آن

 دادرسی.

عدم توجه به میزان تجربه و دانش قضائی قاضی در دعاوی مهم و پیچیده و نیز جدید و نادیده  -9

و  خصوق ملحووظ نگردیودن امور ت    جوه ینت درانگاشتن دعاوی ناشی از تحوالت ص عتی و فراملی 

 در واوذاری صالحیت عام به قاضی دادواه عمومی. کار  میتقس

 ب تبوال  یکسوان و در یوه مجمو ،    طوور   بوه صحیح نبودن رسیدوی به جرائم مهم و غیورممکن   -5

 ی برای عدم اجرای مطلوب عدالت و صادر نگردیدن احکام دقیق.ساز  هیزم

 ضومن  برخی از احکوام حقووقی و کیفوری،    دنظریتجددیوان عالی کشور به مرج   شدن   یتبد -۴

 .ها دادواهعدم نظارت دیوان بر بسیاری از  جهینت درنداشتن قدرت و اختیار الزم قانونی و 

و اشخاص متعدد و بروز دشواری برای مختومه شدن  ها مقامی برای دنظرخواهیتجدوجود حق  -3

و اطالوه دادرسوی و    هوا  دادوواه دادوستری و  کار افزایش حجم جمله ازو آثار ناشی از آن  ها پرونده

 ایجاد ناراحتی برای اصحاب دعوا.

دلیو  ورود آنوان بورای حفو       بوه  ،طرفانوه  یبدادواه یا دادوستری از رسیدوی  سیرئبازداشتن  -6

 در دادواه و پس از صدور حکم تا اجرای آن. ها آنحقوق عامه و تعقیب جرائم عمومی و پیگیری 

 .(39 :15۲1جاللیان، ) دن مردم، قضات و حقوقدانان با آنبو مأنوس سابقه دادسرا و -1

هودف از تشوکی     ۴/19/1529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  99ماده  موجب  بهنیز  اک ون  هم

حقووق   حفو   کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقوات،  م ظور  به»است:  شده  انیبدادسرا چ ین 

ی احکوام کیفوری، انجوام اموور حسوبی و سوایر       اجورا  در این مورد،ی دعوای الزم  اقامهعمومی و 

ی عمومی و دادسرا ی آن حوزه،ها دادواهوظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت 

 .«شود یمی نظامی تشکی  دادسرا ی نظامی استان،ها دادواهدر معیت  نیهمچ انقالب و 
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 نهاد دادسرا  بودنغیر شرعی مدعیان  -2

ترین دلی  مدعیان غیر شرعی دانستن نهاد دادسرا، اص  وحدت قاضی مستتر در نظام رسیدوی مهم

عوام از ابتودا توا     تیصوالح  بوا که قاضی واحد  است اص  وحدت قاضی به این مع ا. استاسالمی 

ویرد.  بوه   انتهای پرونده کیفری را رسیدوی و حتی اجرای احکام با نظارت خود قاضی صورت می

از تعقیب، تحقیق  دیگر سخن، اص  مذکور، بدان امر اشاره دارد که تمامی مراح  یه دادرسی اعم

یوان  ه معودم تفکیو   یه نام قاضی وجود داشوته اسوت. نتیجوه   شخق واحدی ب و رسیدوی در ید

امور تعقیوب و تحقیوق باشو د      دار عهوده مقاماتی است کوه بایود    مراح  مختلف یه دادرسی، نبود

بور مب وای   غیر شرعی دانستن نهواد دادسورا    مدعیان  الواق  یف  .(3 :1562سالم، ؛ 1 :151۳)کیهان، 

)شوشوتری؛   هسوت د  یاسالمقضایی نظام  یفقدان نهاد دادسرا در چرخه مدعی اص  وحدت قاضی

  .مذاکرات مجلس( :1511حسی ی، 

آیوات و روایوات    معتقدند در باب وجود اص  وحدت قاضی در چرخه قضایی نظام اسالمی برخی

را خداوند داللت صریح دارد که این مقام  ها مربوط به جاللیت م صب قضاا بسیار است که اکثر آن

وده و دیگران با فرموان و اذن خصوصوی یوا    متعال به پیغمبران و انبیاا و معصومین آنان موهبت فرم

توان در حقیقت مدعا آن است که تا می .(95 :151۲)ویالنی،   د تصدی نمای دتوان می عمومی آنان،

 اری نمود.دباید از تسری ع وان قضا بر افراد به جهت عظمت م صب خود

 

 نهاد دادسرا  شرعی بودنمدعیان  -3

-ی وریبوان ا دهیعدی قضایی ایران نگذشته بود که مشکالت  چرخهاندک زمانی از حذف دادسرا از 

در مورد مدعای مدعیان شرعی بودن نهاد دادسورا بایود بیوان نموود کوه      ویر نظام قضایی ایران شد. 

ترین است اد ایشان جهت اثبات مدعایشان، توسو  بوه وجوود نهواد حسوبه در سوازمان قضوایی        مهم

 .پردازد یمحال با توجه به اهمیت امر، نگارنده در ذی  به بررسی ماهیت نهاد حسبه  اسالمی است.

حسبه اسم است از مصدر احتساب مان د عده که اسم اعتداد است. احتساب به مع ی انجوام کواری   

 شمارد یمبری را ا ستهیشاخداوند هر کار  چراکهبرای خداوند و پادام آن را نزد او انداختن است، 

دهد و حسبه اسم آن است و به مع ی پادام است. پس حسبه انجام چیزی اسوت کوه    دام میو پا
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تووان شخصوی    آید. حال با توجه به تعاریف فووق، محتسوب را موی    در پیشگاه خداوند به شمار می

و  معوروف   به امردانست که به امید پادام از جانب خداوند سعی در پیاده نمودن اوامر او همچون 

، به جهوت  است بوده بس دانا و رند نهی از م کر داشته است. باید اعتراف نمود که محتسب فردی

را بوه چ ود برابور قیموت      که اعمال نیکو ،است مشتاق یی معامله نموده که خریداریخدا باآنکه او 

 .است شه اوست که از تمامی نیات انسانی آواه بوده و عالمی علیمخریده و بی

یکوی از کاتبوان قورآن در     کوه  ریخی هر چ د پس از فتح مکه سعید بن عواص بون امیوه   از لحاظ تا

اموا عمور بون    ؛ ص( در بازار آن شهر به بازرسی وموارده شود  ) امبریپروزوار عثمان بود، به دستور 

سازمان حسبه به مع ای باریوه واژه دانسوت. هور چ ود ایون نوام        وذار هیپاخطاب را باید نخستین 

 حسبه برای نخستین بار در روزوار مهدی خلیفه عباسی انجام ورفت. -والی ذاری و

روایوی  تا آنجا که پیداست اصطالح محتسب توا پویش از روزووار فرموان    جامانده ی بر ها نوشتهدر 

 بوه السووق جوای خوود را    عباسی به کار نرفته بود و در همین دوره بود کوه اصوطالح عامو     مأمون

هوای  ب یادهوا و سوازمان   کوردن  یاسوالم ی در نام در چهوارچوب  محتسب داد. این دوروون اصطالح 

ورفت. در ادامه باید بوه ایون    صورتدر کشاکش دوران معتزلیان  ژهیو  بهاسالمی به دست عباسیان، 

ی آوورانومووس   واژهالسوق را ترجمه عربی ی عام  واژه ،نکته اشاره نمود که برخی از خاورش اسان

(Agoranomos )همان ودی  اسوت یا بوازرس بوازار    انیبازاراند که به زبان پارسی به مع ای دانسته .

 پذیرم این ومان را که محتسب نهادی مقتبس از یونان بوده ،میان وظایف آوورانوموس و محتسب

 میابیو  یدرمبا نگاهی به سروذشت سازمان حسبه در تاریخ دادرسی اسالمی  ک د. تقویت می است را

های بزرگ و مهم بوه دسوت اسوتاندار وموارده     فه یا وزیر او و یا در استانکه محتسب از سوی خلی

 با تشریفات بوده است. همراه محتسب، مان د دیگر بل دپایگان دولتی، وماردن شده است. می

پیوسوته متصودیان آن از بوین     رو  نیو احسبه، پیش از هر چیز، یه ویژوی دی وی دارد از   آنجاکه از

توان به مسولمان   شدند. از جمله شرایط احراز مقام محتسب می بروزیده می دارانروحانیون و عمامه

بودن، توانایی انجام امور محوله، عدالت، صاحب رأی بودن، استواری و کوشایی در دین  بالغ بودن،

و برخورداری از دانش و آواهی به کارهای ناشایست آشکار اشاره نمود. صالحیت سوازمان حسوبه   

نموود.   تقسویم انتظوامی   -و قضایی اقتصادی -اخالقی، اجتماعی -دسته کلی دی یتوان در سه  را می

نیست، بلکوه بوه وارونوه     ها  هیزمی به مع ی جدایی میان این ب د بخشالبته باید اشاره داشت که این 
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 ورفتوه   انجاماست و ت ها برای ترسیم بهتر قلمرو و کار سازمان حسبه  وستهیپ  هم  بهآن، مان د زنجیر 

تووان بوه نظوارت محتسوب بوه چگوونگی رفتوار         اخالقی محتسب می -ست. در باب وظایف دی یا

بوه   کموه  ی و پاکیزوی مساجد، بسویج موردم جهوت برپوایی نمواز جمعوه،      بازساز کارک ان مسجد،

و حمایت از بردوان اشاره نمود. از جمله وظوایف   و نیازم دان، نظارت بر کار آموزواران دستان یته

توان به سازماندهی و یکپارچگی جامعه، پیوند مردم با جامعوه،   ادی محتسب هم میاقتص -اجتماعی

ی بوازار،  ها نرخ، بازرسی از ها ابانیخ، جلوویری از ت گ کردن کوچه و ها ابانیخنظارت بر پاکیزوی 

و سورانجام سوازماندهی بوه     ک  دوان در کاالهاآمیزتقلب جلوویری از احتکار، مقابله با فریبکاران و 

 اص اف و برپایی سازمان بازار اشاره داشت.

انتظامی محتسب باید اذعان داشت که سازمان حسوبه اورچوه دارای    -اما در باب صالحیت قضایی

اجرایی بوده، ولی به همان اندازه از سرشتی قضایی نیز برخوردار است. این سوخن   -سرشتی اداری

ی نشانگر جایگاه محتسوب در  خوب  به، «است سازمان حسبه برادر دادرسی»از ابن عبدون اشبیلی که 

 ی قضایی آن دوران بوده است. چرخه

وظیفه محتسب بود که  و باشد در عموم مصداق م کر )ناشایست( می جرم در بی ش حقوق اسالمی،

به مبارزه با جرم برخیزد و در صورت نیاز به طرح دعوای کیفری بپردازد. در واق  مب وای رسویدوی   

اما برای آنکه محتسب بتواند اقدام به پیگیوری م کور نمایود چهوار     ؛  کر بوده استمحتسب، انجام م

م کور   دارد یمو  بواز را از آن  ام ده وده شرط الزم بوده است. اوالً باید کواری کوه محتسوب انجوام     

-)ناشایست( باشد. واهی درجه ناشایستی آن کار به عرف رایج یا اخالق حاکم بور جامعوه بواز موی    

و به ه گوام رسویدوی محتسوب     ثانیاً کار ناشایست باید حال باشد یع ی در زمان اک ونوشته است. 

مشومول   رود یماست یا بیم انجام آن در آی ده  شده  انجامو عملی باشد. کار زشتی که پیشتر  موجود

ت ها کار محتسب انودرز دادن اسوت و بوس و اوور بور فورض، در        ،وردد. در این مورد نمی محتسب

، بلکه بایسوتی قاضوی   دیآ ینم درزاوار کیفری باشد این در صالحیت رسیدوی محتسب شرایطی، س

از جسوتجو و کشوف باشود. در     ازین یبناشایست بایستی آشکار و  کار در آن باره حکم دهد. ثالثاً آن

به جهت آنکه محتسب  ؛واق  رسیدوی به آن امر نباید ملزم به انجام تحقیقی از سوی محتسب باشد

چهارمین شرط ایون اسوت کوه     سرانجام و صالحیت امر تحقیق در جرائم را ندارد ،اضیبرخالف ق

برای ش اخت و تشخیق ای که آن کار ناشایست است نیازی به اجتهاد نداشته باشویم و برابور نوق    
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ای نیاز به اجتهواد  لهاست. اور مسأ شده  ش اختهقرآن یا س ت و حدیث به روشی ناشایست و زشت 

آید. البته سازمان حسوبه بوه    ا کرد از چهارچوب صالحیت رسیدوی محتسب بیرون میو است باط پید

ی یوا  فروشو  کوم و  فروم و دیخر، نیرنگ در هاکاالو  در کسب تقلب کارهای کوچه قضایی مان د

ت دیوون  خیر بدهکارانی است که توانایی پرداخو آن دعاوی و اختالفات وابسته به تأی و فروش وران

   .(۴63 :15۲9)ساکت،  بستانکار دارندخود را به 

پیگیوری جورائم مشوهود و رسویدوی قضوایی بوه       توان صالحیت محتسب را در یه نگاه کلی می 

نبوده و طرفین دعووا بور روی آن    تحقیقی وونهجرائمی که بیشتر ج به مالی داشته و لزومی به هیچ

محتسب از یه سو در مقام محتسب و  ،مورد پیگیری جرائم مشهود در .دانست انداتفاق نظر داشته

 وردد. از سوی دیگر وواه یا شاهد جرائم نزد قاضی تلقی می

 

 شرعی بودن یا نبودن نهاد دادسرا باب در  نظریه مختار -4

قضایی نظام دادرسی اسوالمی معتقود    ییا عدم وجود نهاد دادسرا در چرخه نگارنده در باب وجود

تواند مدعای آن دسته از افرادی که حضور این مقام را  نمی« محتسب»نام ه است که حضور مقامی ب

اند، را اثبات نماید. علت ایون بیوان آن اسوت کوه اوالً      آویزی برای اثبات نهاد دادسرا قرار داده دست

کوه محتسوب ت هوا در     حالی دادستان توان طرح تمامی دعاوی عمومی را در محاکم قضایی دارد، در

ع ووان رئویس     صالحیت طرح دعوای عمومی را داشته است. ثانیاً دادسوتان بوه   ،موارد م کر آشکار

کوه محتسوب اغلوب     حوالی  ، دراسوت  دادسرا از استقالل نسبت به قاضی و محاکم برخوردار بووده 

شده و مسوتقیماً زیور نظور مقوام قاضوی بوه انجوام تکوالیف محولوه           توسط خود قضات انتخاب می

که محتسب به جهت رعایت اص   حالی ن دارای شأن تحقیقی بوده، درپرداخته است. ثالثاً دادستا می

 وحدت قاضی، فاقد هروونه شأن تحقیقی بوده است.  

دادسورا در  تبو  آن،    توان قائ  به دادستان و به صرف حضور مقامی مان د حسبه نمی  در حقیقت، به

هوم بوا رعایوت      آن ،به جهت آنکه مقام حسبه ت هوا در جورائم مشوهود    نظام رسیدوی اسالمی شد؛

وونه صالحیتی در امور تحقیوق بوه     تمامی شرایط مقرر، صالحیت طرح دعوا را داشته و ایشان هیچ

جرائم مشهود با نیت خیور  واق  مأمور حسبه در  لحاظ رعایت اص  وحدت قاضی نداشته است. در

نموده اسوت. توضویح آنکوه     دام به شهادت تبرعی یا حسبی میمحکمه حضور یافته و اق نزد قاضی
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اللهی  حاکم در جرائم حقن است که افرادی پیش از درخواست ی یا حسبی به مع ای آشهادت تبرع

الهوی، حواکم شورع را از جورائم      اد با نیوت پوادام  واق  این افر مبادرت به ادای شهادت نمای د. در

وونوه سوودی    نموده و به جهت آنکه در این امر محتسب هیچ آواه وسیله شهادت خود  اللهی به حق

 نف  بودن روبرو نیست.   ، شهادتش با ایراد ذیاست نداشته

. باشود  ینمی بودن این نهاد رشرعیغاز سوی دیگر عدم وجود نهاد دادسرا در صدر اسالم به مع ای 

قضایی نظام دادرسی در صدر اسالم را مستمسوکی  ی توان فقدان نهاد دادسرا در چرخه واق  نمی در

ی خوانودن  رشورع یغجهت جلوویری از ورود این نهاد در تشکیالت آیین دادرسی اسالمی بر مب ای 

این نهاد قرار داد. مدعای شرعی دانستن نهاد دادسرا در تشکیالت دادرسی نظام اسوالمی مبت وی بور    

ها با قوور در وظوایف و عملکورد     ب  ش اخت پدیدهع وان م   سیره عقالا است. توضیح آنکه عق  به

داند که آن را یاور و نصرتی برای نظام  ت ها این نهاد را معارض و مخالف با شرع نمی  نهاد دادسرا نه

آورد. به دیگر سخن، مب ای تشکی  نهاد دادسورا   حساب می  دادرسی اسالمی جهت برپایی عدالت به

 ضایی مبت ی بر سیره عقالا دانست.احکام امدادرسی اسالمی را باید  یدر چرخه

حال که نگارنده مب ای شرعی دانستن نهاد دادسرا را احکام امضایی مبت ی بور سویره عقوالا دانسوته     

 داند مختصراً توضیحاتی را جهت وضوح موض  خود در این باب ارائه نماید. است بر خود الزم می

ع وان نهادهای اصلی جامعه آن روز،   که به یج بودندپیش از ظهور اسالم، قوانی ی در عرف جامعه را

وظیفه ت ظیم روابط و م اسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بر عهده داشت د. این قوانین در بوین  

ها مذمت ایشان را به دنبال  و نادیده انگاشتن آن است عقالی جامعه از مقبولیت الزم برخوردار بوده

در برخوی مووارد قوانون     ها سه وونه عم  کرده است؛ ه با آندر مواجه داشت. با آمدن اسالم، شارع

کلی ابطال نموده، که ابطال جواز ربا در معامالت از آن جمله اسوت. در برخوی دیگور،      موجود را به

کارویری قانون قط  دسوت   کرده و سپس به کار ورفته است. که اصالح و به قانون موجود را اصالح

قورار داده اسوت.   « امضواا »ید کرده و اصوطالحاً موورد   ت. برخی دیگر را نیز تأیموارد اس دزد از این

 .(11۳ :152۴)فیاضی،  نام د می« احکام امضایی»سوم را  اصولیان قسم دوم و

ست از شیوه عملی و یوا ارتکوازات درونوی    ا در باب مفهوم سیره عقالا نیز باید دانست که عبارت

های مکانی، زمانی و ورایشات دی ی و مذهبی در برخوورد بوا یوه     همه عقالی عالم فارغ از تفاوت

واقعه که آن روم را مفید و نیه تشوخیق بده ود. در خصووص م شوأ حجیوت سویره عقوالا دو        
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مب ای طریقیوت دارد. م ظوور از    دیدواه کلی وجود دارد. دیدواه اول اشاره به حجیت سیره عقالا بر

جیت آن م وط به ایون اسوت   طریقیت این است که سیره عقالا به خوی خود حجیت ندارد، بلکه ح

ی و مسم  معصوم تحقق یابد و معصوم نیز آن را امضوا ب مایود یوا حوداق  در مقابو  آن      که در مرأ

لکه رضایت شوارع اسوت   باشد ب جهت که سیره است حجت نمی  آن نتیجه سیره از سکوت ک د. در

ک د و مادام که این رضایت احراز نشده است حجت نخواهد بود. بر این اسواس   که آن را حجت می

نهایوت   ب ای عقال ت ها ج به کاشفیت و طریقیت دارد و آنچه مب ای حجیت دارد وفتار یا کردار و در

 باشد.  سکوت معصوم می

ای موضوعیت دارد. م ظور از موضووعیت آن اسوت   دیدواه دوم اشاره به حجیت سیره عقالا بر مب 

های عقال نیازی به امضای صریح نداریم و بر همین مب ا هور جوا سویره     که برای اثبات حجیت سیره

 ای شک  بگیرد، چه در عصر معصوم و چه در غیر آن، دارای حجت است که بر اساس چ دعقالئیه

اس دیدواه رئیس  بوودن شوارع، عودم احوراز ردع     یم. نخست، بر استوانیم آن را توجیه نمای مب ا می

قبوول عقوال واقو      نشانگر رضایت شارع است و چون شارع خود رئیس عقالست، اور چیزی مورد

باشد که در عصور معصووم سوابقه نداشوته دارای حجیوت و      « نو پیدایی»چ د سیره عقالیی  شود هر

 و قبحو اساس دلی  عق ، درک حسن اعتبار است. دوم، بر اساس دلی  عق ، باید دانست که محور 

توان وفت تبعیت از ب ای عقال حسن است و اور بر مب ای آن مووال بور عبود     است. بر این اساس می

عق ، تحلی  بر اساس فطرت داند. یکی از طرق حکم  خود حکم جاری نماید، عق  آن را حسن می

ی کوه بور اسواس فطورت اجتمواعی      ها بورای اموور   بر اساس دیدواه عالمه طباطبایی انسان باشد. می

شمرند. چون این مصلحتی درک نمای د، اعتبار حسن نموده و اور در آن مفسده بیاب د آن را قبیح می

 نمای د و باش د از آن تبعیت می هایی که دارای فطرت سلیم می حکم از احکامی است که همه انسان

رئیس عقالست بوا آن مخوالف   که ک د و شارع نیز  ها آن را درک می دیگر عق  همه انسان  عبارت  به

نیست، لذا میان حکم شرع و عق  مالزمه وجود دارد و از سوی دیگر چون این حکم عق  محودود  

ای شود و هرواه سویره عقالیوی   های نوپدید را نیز شام  می به زمان و مکان خاصی نیست، لذا سیره

 د از این حیث برخوردار است. شک  بگیر

توان برای حسن بودن از تبعیت ب ای عقال بیان کورد ایون    بر اساس انگیزه عقال، وجه دیگری که می

دان د و اختالل در نظام قبیح  مرر و اختالل در نظام می و  است که عقال عدم تبعیت را موجب هرر
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اندیشی در نظام حکومتی   لزوم مصلحت و ناپس د است. در این میان ابتکار حضرت امام خمی ی در

توانود زمی وه    موی اسالمی و ای که احکام حکومتی فراتر از چهارچوب و قلمرو احکام فرعیوه اسوت   

که دارای مصلحت بوده را فراهم نماید. ب ابراین اوور سویره جدیودی    « نو پیدایی»های  پذیرم سیره

 هوای مشوورتی انتخواب    حاکم شرع یا وروهدارای چ ان مصلحتی بود که بر سایر مصالح فائق آید و 

نتیجه بوه کوار بوردن آن در مسویر      شده توسط ولی امر آن را تشخیق بده د عم  به آن سیره و در 

 .(52 :1529)جاویدی، است باط احکام بالمان  خواهد بود 

در واق  تفاوت اصلی دو نظریه معطوف به این امر است کوه دسوته اول از فقهوا بورای ب وای عقوال       

از  کم  دستو یا  است صریح آن را تأیید کرده طور  بهنصی از شارع  که آننیست د مگر  قائ اعتباری 

نظریوه اخیور، شوارع مقودس      بور اسواس  عدم مخالفت شرع با آن سیره اطمی ان حاصو  ک ویم. اموا    

با ب اهای عقالیی موافق است و نیازی به جستجو و کشف عدم مخالفت او نداریم. ایون   القاعده یعل

شارع وذاشت. زیرا نظر شارع ب ا بر  دییبر تأبدان مع ی است که در مواجهه با سیره عقال، باید ب ا را 

 طب  اولی با نظر عقال یکی است، مگر ای که به طریقی عدم رضایت وی بر ما معلوم و مسولم شوود  

 .(122 :152۳، )جهانخواه

ی عقالنوی  هوا  سو ت ی از ماحصول  ،نگارنده معتقد است که دین اسالم ،حال با توجه به مطالب فوق

. به دیگر سخن، احکام شرعی باشد یماسالم و همچ ین احکام بدی  شارع مقدس  ماقب  پس د مورد

ی مبت وی  بور بیانوات    سیتأسدین اسالم حاص  جم  احکام امضایی و تأسیسی است. حجیت احکام 

. احکام امضایی بودان جهوت   باشد یمشارع و حجیت احکام امضایی متکی بر رضایت شارع مقدس 

و شارع مقودس، خوود    باش د یمید و رضایت شارع مقدس قرار دارند که مبت ی بر قوه عق  مورد تأی

 .العقالست رئیس

کوه   سازد یمبدین نتیجه ره مون ما را  ،اسالم توسط شارع مقدس ماقب ی ها س تتأم  در پذیرم 

نوع احکام پرده و هر دو  ی و امضایی وجود نداردسیتأساز حیث معیار ارزشی تفاوتی مابین احکام 

ظهور اسالم بوا   زتفکر یا عملی که پیش ا. در واق  هر دارد یمشارع مقدس بر ی از خواست و اراده

عو  آن  دیگر شوارع مقودس نیوازی بوه ج    مبادی نظام اسالمی همسو و همراه بوده، مبرهن است که 

ی عقالنی پیش از ظهور اسالم توسط شوارع  ها س ت دیأیت ید آن ب ماید.نداشته باشد و کفایت به تأی

. بوه دیگور سوخن،    دینما یمی سیتأسمقدس، احکام امضایی را از حیث اعتبار شرعی برابر با  احکام 
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و چه احکام امضایی، نتیجه ما را ره موون  ی بدانیم سیتأسچه حرام بودن شراب را حاص  از احکام 

 .سازد یمبه مم وعیت شرب خمر نزد خداوند مقدس، 

ی و دیگری احکوام امضوایی مبت وی بور     سیتأسشارع مقدس یکی احکام ی حال که مالک فهم اراده

 ای بر قوه عق  و ابتنتوان قائ  بر آن شد که نهاد دادسرا به علت امروزه چرا  باشد یمرضایت شارع 

کوه   وونه همانید شارع مقدس است. در واق  آن یه نهاد شرعی است که مورد تأی حمایت عرف از

ی اموروزی  هوا  عورف ی پیش از اسالم مبت ی بر عق  مورد رضایت شارع قرار ورفت ود چورا   ها س ت

 ید شارع مقدس قرار ویرند.مورد تأی ،قوه عق   ا برابت نتوان د با

قضوایی اغلوب    یوفت که حضوور نهواد دادسورا در چرخوه     باید در باب عقالنی بودن نهاد دادسرا

ی این نهاد بر سیره عقال دارد. به دیگر سخن،  اابتحکایت از  وضوح  بهایران خود  جمله ازکشورها 

تفواوت در   رغوم  یعلو نوام دادسورا   ه آنچه که امروزه اغلب کشورهای جهان را بر داشوتن نهوادی بو   

کوه   اسوت  یعقلو ، هموین سویره   دیو نما یمو ی دی ی، فره گی، اجتماعی و اقتصادی ترغیب ها شهیاند

 است. نمودهب دوانش مرحمت  یخداوند رحیم به همه

اما در باب چگونگی فهم نظر شارع مقدس، نظر نگارنده موافق بوا آن دسوته از فقیهوانی اسوت کوه      

( 999 :1539مغ یه، ؛ 19: 151۴فهانی، )اص دان د یمایشان « عدم احراز مخالفت»رضایت شارع را در 

و نه آن دسته از فقیهانی که معتقدند برای آنکه بتوان رضایت شوارع را نسوبت بوه احکوام امضوایی      

ثموره    .(12۲ :ق1۴1۲حکویم،   ؛952)حوایری یوزدی:    اسوت « احراز عدم مخالفوت »نیاز به  دریافت

شوارع بوا احکوام امضوایی در آن     « عدم نیاز به اثبات مخالفت»یا « عدم احراز مخالفت»پذیرم نظر 

است که مخالفان رضایت شارع، باید مدعای خویش را اثبات نمای د. به دیگور سوخن، طبوق نظریوه     

وه عقو   ی احکام امضایی بور قو  ابتدانیازی به اثبات مدعا نیست و علت این امر در « عدم احراز رد»

شوارع   یفوت احکوام امضوایی بوا خواسوت و اراده     و به همین سبب افرادی که مدعی مخال باشد یم

 مقدس هست د باید مدعای خود را به اثبات رسان د.
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 رینتیجه گی

شه ابت ای تشکیالت چرخه قضایی جمهوری اسالمی ایران بر نظوام اسوالمی، اقتضوای فقودان     بی

اتکوای نهواد دادسورا بور عقالنیوت عقوالا، موان  از         طلبود. میتعارض با قواعد دادرسی اسالمی را 

نگارنده در باب اثبوات مودعای خوویش معتقود      معارضت این نهاد با قواعد دادرسی اسالمی است.

وواه قواعودی بوه حکوم عقو  موورد       وویای آن است که هور  ،تاریخ دین مبین اسالم م  درتأ است

شوارع  پذیرم اکثر عقالا اقوام جامعه بود، چ انچه مصلحتی در بین نبود، مورد پوذیرم و امضواا   

ی عقالنوی توسوط شوارع مقودس،     هوا  سو ت  دیأیت ورفت.قرار میالعقالست، مقدس که خود رئیس

شوود  لذا چ ین مستفاد می. دینما یمی سیتأساحکام امضایی را از حیث اعتبار شرعی برابر با  احکام 

 نهاد دادسرا به جهت ابت ای بر سیره عقالا، معارضتی با قوانین و قواعد دادرسی اسالمی نداشته  که

تلقوی نموود.   غیر شرعی دانستن آن  ی برایآویزتوان فقدان آن در صدر اسالم را دستو نمی است

به دیگر تعبیر، نهاد دادسرا بدان جهت یه نهاد شرعی است که امور عقالیی توسط شوارع مقودس   

سیسوی  أپس از پوذیرم، هوم ردیوف بوا احکوام ت     مورد پذیرم قرارورفته و از حیث اعتبار شرعی 

 شوند.قلمداد می
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The prosecutor's office is a religious institution based on the manners of the wise 

 

Abstract 

The prosecutor's office is a French institution that entered the Iranian judiciary after the 

Constitutional Revolution. In the meantime, the absence of the judiciary system in the 

early days of Islam can not be used as a pretext to call this institution illegal. The reason 

for the claim is that the legitimacy of the judiciary in the Iranian judicial cycle is based 

on signature rulings based on the morals of the wise. A similar action of the wise men 

of different human races in using the court in the course of history is a positive proof of 

the rationality of this institution. The intellect, as a source of knowledge,not only does 

not consider this institution to be in conflict with the holy Shari'a, which considers it a 

victory for the Islamic judicial system to establish justice but also considers it as a 
victory for Islamic judiciary system to establish justice. In the meantime, the author 

intends to prove first,  the institution of the judiciary is an Islamic religious institution, 
and second, to prove that the legitimacy of the judiciary is based on the rules of 

reasoning and not the existence of an institution called Hasba in the beginning of Islam. 

 

Keywords: Court, Hasaba institution, Principle of unity of judge  Signature rulings, 

Sira of the wise.                                                           

 

 
 

 


