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1قُولُوا قَولًا سدیدا...   

 سرمقاله: مشتاقی و مھجوری در آرای قضایی

 در رأی قضایی  استناد و استداللنگاھی به عنصر 
 سید حسین صفایی2
 محمد درویش زاده3

 مقدمه
 ایرانیان اشتیاق شد آغاز غیرمستند حکمی صدور از ایران در خواهی مشروطه هاي جرقه اولین

 شد منعکس مشروطه اساسی قانون متمم در ابتدا قضایی آراي بودن مستند به آنان احتیاج و
به تصویب رسید و در ادامه در متون قوانین  57اساسی جمهوري اسالمی در سال  قانون در سپس

و هنوز هم با گذشت  .مختلف و اسناد باالدستی و پایین دستی قوانین بازتاب وسیعی پیدا کرد
 هاي جدي نظام قضایی صدور رأي موجه مستند و مستدل یکی از چالشسال  120قریب به 

موجه و مستدل  ،مستندبه رأي این مشتاقی و مهجوري در وصول  ریختانگاهی به رو  از این است.
 .کند اهمیت و ضرورت پیدا می

 ین در مشروطه خواهی ایرانیان:آغازهاي  جرقه -اول

چاره در آن  ،حاکم تهران »عالءالدولهمیرزا احمد « افزایش یافت وقتی قیمت قند و شکر
یکی از  ،دانست که تاجران و کاسبان مربوط را فراخواند و به خاطر این اقدام آنها را توبیخ کند

ت داد و در پاسخ حاکم مقتدر تهران ئبه خود جر قندي هاشم معمران و پیشکسوتان به نام آقا سید

                                                 
 .9کریم، سوره نساء، آیه  . قرآن1
  Email: hsafaii@ut.ac.ir ایران، تهران، دانشگاه تهرانبازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، استاد . 2
  Email: darvishzadeh@lawpedia.ir ، تهران، ایران. قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران3
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د را به قیمت سابق تقصیر را به عهده بازاریان و فروشندگان قند و شکر ندانست و حاضر نشد قن
مجلس به فلک ببندند ال فیحاکم ناراحت شد و دستور داد به خاطر حاضرجوابی پیرمرد را  .بفروشد
و چوب بزنند تا دیگران حساب کار خودشان را داشته باشند و از قیمت قند و شکر ا شمار بر و بی

 1.هم کاسته شود
هاي مختلف اجتماعی و طرح این  الیهشد براي تشکیل اعتراضات در اي  این حادثه جرقه 
شود؟  و با چه استداللی صادر می؟ اساس و مستندي ال منطقی که احکامی از این دست بر چهؤس

اساساً « تري را پدید آورد و آن اینکه ور کرد و خواست اساسی آتشی را شعله ،این جرقه اجتماعی
بعد گسترش یافت و مشروطه شدن  این خواسته نیز در مراحلِ »!خواهیم خانه می عدالت

هاي مورد نیاز براي  عنوان زیرساخت را به کتابچه قانون و... گذاري، حکومت، ایجاد پارلمان، قانون
تحوالت بعدي در  ،این زنجیره هایی شبیه قصه قند و شکر مطرح شد و جلوگیري از تکرار قصه

یم که صدور حکم غیرمستند و غیر گیر تاریخ کشورمان را به دنبال آورد، بنابراین نتیجه می
هاي اجتماعی مشروطه خواهی ایرانیان بودو اشتیاق به وصول آراي مستند  مستدل از اولین جرقه

د! اما آیا این اشتیاق به وصال خود رسیده وربرآسرآتشی افروخت که مشروطه از آن و مستدل 
 مهجور مانده است؟  تا حدود زیادي سال هنوز 120است ؟ یا باگذشت قریب به 

مستمر  يندهایامستدل در فرو آرمان رأي مستند پیگیري  -دوم
 يگذار قانون

 :شد کهتصریح مشروطه  یِمتمم قانون اساس 78در اصل  بار نیاول 
که بر  یهفصول قانون يمدلل و موجه و محتو دیاحکام صادره از محاکم با«

  ».قرائت شود اًو علن هطبق آن حکم صادر شده است بود

                                                 
و نیز . 24صفحه  ،چاپ تهران ،نشر نارمک، 1جلد  ،روزشمار تاریخ انقالب ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی ،باقر ،عاقلی. 1

و مرکز اسناد مجلس  ملی مرکز پژوهش کتابخانه، دکترحسن زندیه ،نویسنده قانون مدنی ،خاطرات سیدمحمد فاطمی قمی
 .37، صفحه 89شوراي اسالمی، چاپ اول، سال 
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 :شد که حیتصر 58سال  یقانون اساس 166سپس در اصل 
باشد که بر  یمستدل و مستند به مواد قانون و اصول دیها با احکام دادگاه«

 ».اساس آن حکم صادر شده است
شد که نسبت به  فیتکل هییبه قوه قضا ییقضا یکل يها استسی 14 در بند زین 88در سال  

در  پیش از آن نیز اقدام کند و »ییآرا و احکام قضا بیتقر يبراساز و کار مناسب  جادیا«
قرار  يگذار قانون يریگیو پتأکید  مورد قضایی متعدد مستند و مستدل بودن رأي یمواد قانون

مواد  1379مصوب  یمدن یدادرس نییقانون آ ازدهمیگرفت و از جمله در مبحث اول از فصل 
 نییقانون آ 296ماده  4و از جمله در بند  افتیرأي اختصاص  يصدور و انشا به 299تا  295
اصول و ، مستندات، لیدالت، جها« شد که در رأي صادره الزم است ینبی پیش یمدن یدادرس

 1در بند  یحت .در رأي منعکس شود ،»که رأي بر اساس آنها صادر شده است یمواد قانون
ه شناخت یتخلف ،»مستدلریغ ایمستند ریصدور رأي غ«ضات قانون نظارت بر رفتار ق 15ماده 
در  يساز و کاردر تعقیب این سیاست،  گذار قانون .است 7تا  4که مستلزم مجازات درجه شده 
مراکز  نظران و صاحب توسط لیو تحل یمحاکم امکان نقد و بررس يتا آرا کرد هیتعب نیقوان

برنامه پنجم توسعه  انونق 211از ماده  (د)بند  4 شقاز جمله در  .را داشته باشد یپژوهش
 :شد که حیکشور تصر یو فرهنگ یاجتماعي، اقتصاد

که  دیاتخاذ نما یبیمکلف است تا سال دوم برنامه ترت قضاییهقوه «
محاکم به  ياشخاص آراي صادره از سو یخصوص مِیضمن حفظ حر

قرار  »نظران و نقد صاحب لیدر معرض تحل نیصورت برخط و آنال
 .ردیگ
شد که  ینیب شپی کاري و ساز 1392ي فریک یدادرس نییقانون آ 653 ادهدر م زین تیو در نها

  :ماده آمده است (ت) آناز جمله در بند 
 یقاض صیکه به تشخ یمحاکم در صورت يآراي صادره از سو«

صورت  نباشد به یمل تیامن ایو  یاحکام خالف عفت عموم ياجرا
 میصاحب نظران و متخصصان با حفظ حر دو نق لیتحل يبرخط برا
 .ردیقرار گ »اشخاص یخصوص
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در اسناد پایین  صدور رأي مستند و مستدل انجام شد نیتضم يساز و کارها برا نیابینی  پیش
دستی قانون نیز ساز و کارهاي متعددي براي تحقق این هدف تعبیه شد که دستورالعمل و برنامه 

تیدر سند امنبه تصویب رسیده از آن جمله است همچنین  85جشنواره آراي قضایی که در سال 
، است دهیسر بیقانون برنامه ششم توسعه کشور به تصو 120ماده  )ب(بند  يکه در اجرا قضایی

 :سند آمده است که نیا 5از ماده  (ب)شده از جمله در بند  ینیب شیموضوع پ نیا
نظران و  و نقد صاحب لیها با هدف تحل دادگاه یقطع يآرا«

اشخاص در  یخصوص میمتخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حر
  .»ردیگ یمنتشر و در دسترس عموم قرار م ییقوه قضا يتارنما

 يها بخش، شد منتشر 1399ماه  يدر د تیکه در نهاقضایی،  تحولِبرنامه راستا در  نیدر هم
  .شد ینیب شیپ ییقضا يو صدور آرا یدگیرس ندیدر فرا تیشفاف جادیدر رابطه با ا يمتعدد
از  است عبارت هییقوه قضا تیمأمور نیشده است که اول ینیب شیپ برنامه نای در گریعبارت د به

مطابق  .»و رفع خصومات يحل و فصل دعاو، اتیشکا، اتیتعدتظلمات، به  یدگیرس«
متقن بودن  ریغ« عبارت است از تیمأمور نیمقابل ا درچالش  نیاول برنامه، نیا ینیب شیپ

برنامه  نیدر ا يمتعدد يراهبردها چالش نیمقابله با ا يبرا ».ییقضا ماتیاز آرا و تصم یبرخ
 جادیا«چالش عبارت است از  نیمواجهه با ا يراهبرد برا نیشده است که چهارم ینیب شیپ

 ».ییقضا يو صدور آرا یدگیرس ندیدر فرا تیشفاف
در تاریخ و  دیرس بیبه تصو 1399آراي قضایی در دي ماه  اتقان دستورالعمل ها نیعالوه بر ا

 . منتشر شد 1399بهمن 

 کارکرد عامل و عالمت در رأي مستند و مستدل -سوم
مردم و سازمان قضاوتی ایران به مستند و مستدل بودن آراي قضایی ناشی از آن اوج عطش 

عنصر اصلی در رأي قضایی  است که در یک کلمه استدالل و استناد و موجه بودن رأي قضایی
از سوي دیگر عالمت و اثر  و سازمانی است واي  سو عامل و علت توسعه حرفه از یک است زیرا
رت دیگر رأي مستند، مستدل وموجه عامل تقید به قانون است و عالمت به عبا .باشد آن نیز می
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آن نیز هم، عامل جلوگیري از استبداد قضایی است و عالمت آن نیز هم، عامل دانش آفرینی 
هاي تفسیري متون حقوقی است و  روش اي است و عالمت آن نیز هم. عامل توجه به حرفه

عالمت آن نیز هم. عامل تاثیر دکترین حقوقی و رویه قضایی در منابع حقوق ایران است و 
کارآمدي قوانین است و عالمت آن نیز هم. عامل تضمین کیفیت عامل عالمت آن نیز هم. 

ست و عالمت آن عملکرد قضایی است و عالمت آن نیز هم. عامل اعتبار علمی دستگاه قضایی ا
نیز هم. عامل رضایت عمومی از عملکرد نظام قضایی است و عالمت آن نیز هم. عامل نظام یابی 

 ...و ساخت یافتگی در تدوین و تنقیح قوانین است و عالمت آن نیز هم. و

 راه طی شده و مسیر باقی مانده -چهارم
 قوه قضاییه غالب سازمانیبراي وصول به نظامی که در آن رأي مستند و مستدل به فرهنگ  

در اسناد  این ضرورتانعکاس  .مبدل شده و رفتاري عمومی تلقی شود راه زیادي طی شده است
باالدستی قانون. تعبیه در نصوص قانونی متعدد، تبدیل به اسناد و احکام سازمانی، همراه با 

ند و فرهیخته، ، تالش قضات دانشم1س هرم رهبري نظامأکیدات مدیران عالی دستگاه تا رأت
قضایی برتر،  يهاي آرا تدوین منابع و کتب مرتبط با این موضوع، برگزاري جشنواره

هاي راجع به تحقق اتقان در آراي قضایی و امثال آن همگی عناوینی هستند از راه  سازماندهی
این  .مستدل بودن و موجه بودن آراي قضایی ،طی شده براي وصول به هدف بلند مستند بودن

ها به خوبی باید شناخت و آن را  ها را باید ارج گذاشت و مسیر باز شده را در پرتو این تالش تالش
ادامه داد اما حدیث مشتاقی و مهجوري در وصول جامعه ایران به وضعیت عادي شده و تکرارپذیر 

یی ایران در صدور آراي مستدل و مستند همچنان باقی است. بنابراین آحاد جامعه حقوقی و قضا
وظایفی مشترك دارند امید آن که با مشارکت اساتید و بزرگان  در این مسیر تعهدات مسئولیت و

نقد، تحلیل، تجلیل و توجیه آراي قضایی از حقوق و قضاوت ایران طی این مسیر تسهیل گردد و 
 اهللا تعالی بعون زاویه مستدل و مستند بودن در دستور کار آنان قرار گیرد.

  
                                                 

 اند. تأکید کرده» ضرورت اتقان آراي قضایی«. مقام رهبري نیز در حکم انتصاب برخی از رؤساي قوه قضاییه صریحاً به 1
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Editorial: Eagerness and Abandonment in Judicial Decisions 
A look at the Element of Reliance on Law and Argument in 

Judicial Decisions 
Seyyed Hossein Safaei1 

Mohammad Darvishzadeh2 
 
Editorial 
In Iran, the first sparks of constitutionalism began with a judgement not 
supported by law. 
Iranians' eagerness and their need for the judicial decisions supported by law 
was first reflected in the Amendment to the Constitution. 
Then it was approved in the Constitution of the Islamic Republic in 1957 
and was widely reflected in the texts of various laws and high-level and 
low-level legal documents. 
And still, almost 120 years later, one of the serious challenges faced by the 
judicial system is the rendition of justifiable, well-founded and well-argued 
decisions. 
Therefore, a look at the history of this eagerness and abandonment in 
achieving a well-founded, justifiable and well-argued decision is important 
and necessary.  
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