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 گفتگوموضع قانون گذار در پیونِد مناسب با مساله مورد  

بیان کردیم )عدم انحصار شود، همسانی با آن چه گذاِر ج. ا. ایران استفاده میچه از موضع قانونآن

د. کیفری  از ق. ا.  89فحص و  جستجو به عنوان یک وظیفه در قاضی( است. به عنوان مثال ماده 

 :داردمقرر می 2981مصوب 

 یآوری ادلهبازپرس باید شخصا تحقیقات واقدامات الزم را به منظور جمع - 89ماده »

در غیر جرائِم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت تواند وقوع جرم به عمل آورد، ولی می

  901ماده 
 
ادله  آوری اطالعات ولعان، جمعاین قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مط

را که برای کشف جرم الزم بداند، پس از دادن و یا هر اقدام قانونی دیگری وقوع جرم 

تعلیمات الزم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنان 

 کند. ها را الزم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میچه تکمیل آن

تواند با این قانون نیز باز پرس می 901در بندهای الف، ب، پ و ت ماده  -تبصره 

 «. بطان دادگستری، تحقیقات الزم را انجام دهدهمکاری ضا

 شود. ن مورد گفتگو نیز میواضح است که اطالق مفاد قانون فوق، شامل تعی  

 

 بودن اصل ارتکاب جرم )پاسخ پرسش دوم(. جستجو از شناسایی مجرم در وقت مسلم2

در  -چه در قالب سوال و چه پرسش  -ب و شکلی که در این جا مطرح شده ما به این مساله با قال

گر را به برخی اظهارات در این است، جستجو چند تتبع بیشتر ممکن متون فقهی برنخوردیم، هر 

ای حکومتی است و بالطبع توان گفت: این که جستجو از این سنخ، مسالهپیوند، برساند. آن چه می

کند تا به مرز وجوب از منع حرکت   له نیز مختلف باشد،مساتواند به اقتضائات مختلف، حکم می

توان از اباحه، استحباب یا کراهت صحبت کرد و وجه آن )البته در مسائل حکومتی کمتر می برسد 

 جستجو در توان به لزوم اتخاذ سیاست افتراقی اشاره کرد و عرصه را بر ، چنان که میروشن است(

های مرتبط با حقوق مردم به انفتاح نگ و نسبت به جستجو در جرمهای مرتبط با حق الله تجرم

 بیشتری قائل شد. 

توانند داشته باشند؛ های مختلفی است که قضات مینکته قابل توجه در این ساحت وجود گفتمان

حتی با  -ها به این معنا که برخی قضات اصل را بر عبور از این جستجو قرار دهند و در این صحنه

در  ، اثری هم بر وقوع جرم مترتب نسازند،ی مجرم نروند و بالطبعبال شناسایبه دن -وقوع جرم وجود 

حالی که قاضی دیگری، وقوع جرم را دنبال کند تا از طریق معتبر به شناسایی مجرم برسد. با این 

البته مطابق شریعت از سوی کارشناسان فقه و غیر فقه،  واقعیت است که تصویب قوانینی شفاف و

گردید که صحنه مفروض، موضوع یک حکم به ویژه با توجه به آن چه بیان   نماید؛بس ضرور می

 ثابت شرعی نیست. 
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 ت بر ارتکاب جرم. جستجو از حال افراد با عدم وجود حج9

شود، های متفاوت و از جهات مختلف مطرح میهای مهم در دوران ما است که به انگیزهاز پرسش

شناختی، قضایی و سیاسی. این مساله، چنان که در برخی جهاتی از قبیل فقهی و حقوقی، جامعه

 های گوناگونی دارد؛ با این توضیح: فرض 1ایم،مجاالت مناسب اشاره کرده

حاکمیت بر مردم یا بر  ناحیه دیگری یا دیگران است. گاه از حریم  درشخصی ناحیه گاه از   تجسس

کارگزاران نظام و یا بر حکومت دیگر. از جهت غرض نیز، تجسس گاه به انگیزه فاسد، گاه لغو و گاه به 

پذیرد. چنان که گاه در مسائل و دعاوی حقوقی و حق التحصیل، صورت میغرض صحیح و الزم

 حدود عقوبات االهی.  الناس است و گاه در 

 .جی بتواند حاکم بر این اصل شوداصل را بر حرمت نهاد تا مخرِ توان به هر حال، می

 شود. توجه کنید: جستجو از حال کارگزاران نظام مییا وجوب ز مثال گاه از روایت ریان بن صلت استفاده جوا

ه  -آله  صلی الله علیه و -یقول: کان رسول الله  -علیه السالم  -سمعت الرضا » هم اذا وج 
 
جیشا فات

  2]فامهم[
 
  3«.س له خبرهجس  تیبعث معه من ثقاته من   امیرا

را بر فرض وجود اتهام و زمینه آن حمل کنیم، « فأمهم»تفاوت این دو نقل معلوم است و در صورتی که اطالق 

 خروجی هر دو نقل یکی خواهد بود. 

 در عهدنامه شریف به مالک اشتر نیز هست: 

« 
 
 الک فاستعملهم اختبم  ثم انظر فی امور ع

 
  ارا

 
 د اعمالهم و ابعث العیون من اهل الصدق و...ثم تفق

 تعاهدک فی السر  المورهم حدوة لهم...فان احد منهم ب  
 
 س  الوفاء علیهم فان

 
یده الی خیانة  ط

 4«.یت بذلک شاهدا... عیونک اکتف اجتمعت بها علیه عندک اخبار 

از اهتمام حضرت به تفتیش از  5اند،به عمال خویش نوشته -علیه السالم  -هایی هم که حضرت نامه

  عمال خبر میدهد. 

 کننده است، مصالح هام  تعیینبه هر حال آن چه در این مجاالت 
 
د موارد، مختلف ی است که به تعد

 شود. می
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