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  چکیده

مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطالع آنها از کم و 
المللی و قانون اساسی کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین 
توان مانع آن شد. در مورد پذیرش بوده، حقی است که جز در موارد استثنایی نمی

ی فقهی این اصل بررسی شده است.  تحلیلی، ادله- تحقیق حاضر به روش توصیفی
سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، 

اند. آیات گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز دانسته مهمترین دلیل این اصل است،
و روایات مربوط به مسائل اجتماعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان 

ها و سیره عقالء از دیگر ادله  نظارت عمومی، لزوم جلوگیری از تخلفات و سوء ظن
ی و عمومی در اجرای مؤیده هستند. اگرچه قانون، بین محاکم مدنی و کیفری، خصوص

توان  اصل فرق گذاشته، چنانچه عادالنه بودن دادرسی در علنی بودن محاکمه باشد، می
از باب مقدمه واجب و نیز ادله عقلی دیگر، لزوم آن را در تمامی محاکمات استنباط 

  نموده، دایره استثنائات را به حداقل رساند.
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 . مقدمه 1
علنی بودن دادرسی یکی از مهمترین تضمینات دادرسی عادالنه به ویژه در 

المللی مورد توجه بوده و  های سیاسی و کیفری است. این اصل در قوانین بین رسیدگی
میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند 14اعالمیه حقوق بشر و بند یک ماده  10در ماده

  ]61ص ،41[است.  حقوق بشر بدان تصریح شدهکنوانسیون اروپایی  6یک ماده 
) و بعد از 352، ص17(761در ایران نیز لزوم آن ابتدا در قانون اساسی مشروطه اصل

، 5[) پس از مذاکرات فراوان 1683و 1652آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی (اصل
  مورد پذیرش قرار گرفت. ]1621، ص3ج

به طور کلی و مطلق، مورد مناقشات  با این حال، پذیرش علنی بودن محاکمات،
ای که بعضاً به عنوان یکی از موانع نظری اجرای اصل مذکور  فراوان بوده است، به گونه

اجرای اصل  و همچنین موجب توسعه استثنائات در ]1398، 11[مورد اشاره قرار گرفته 
   شده که اعتراضاتی را نیز در پی داشته است.

  
  آوری ی تحقیق و جنبه نو پیشینه

در ارتباط با مبانی اصل علنی بودن محاکمات، نکات مختلفی ذکر شده است. از جمله 
تعارض حقوق متهمین در حفظ آبرو و حق بر حریم خصوصی با حق جامعه در اطالع از 
کم و کیف دادرسی، اصل استقالل قاضی، تفکیک بین دعاوی حقوقی وکیفری، ارجحیت 

امنیتی، مغایر با عفت و نظم عمومی و همچنین  غیر علنی بودن محاکمات در مسائل
بحث مصلحت، رعایت اهم و مهم و مانند آنها. آنچه در این تحقیق مد نظر است، بررسی 

  باشد.  اصل از حیث داللت ادله فقهی بر آن می
در متون فقهی گذشته، علنی بودن دادرسی صریحا به عنوان یک اصل مطرح نشده، 

                                                                                                                                                                        
که علنی بودن مخل نظم یا منافی عصمت باشد که در این  اد کلیه محاکمات علنی است مگر آنانعق  .1

 صورت لزوم اخفا را محکمه اعالن می نماید.
حاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بالمانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن م. 2

آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که 
 محاکمه علنی نباشد.

اکم دادگستری منصفه در محرسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت . 3
ن بر شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانو نحوه انتخاب، گیرد. صورت می

 کند. اساس موازین اسالمی معین می
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اکنده موافقت آنان قابل استنباط است. در آداب قضاوت آثار و مطالب پر گرچه از
و بعضی آن را هم  ]1646، ص4، ج46[الوصول بودن محل دادرسی بیان شده  لسه

این در حالی است که  ]261، ص55[اند. سیاق با مسئله علنی بودن قضا دانسته
قشه قرار ی بین انتخاب محل قابل دسترس عموم با علنی بودن دادرسی مورد منا مالزمه

دادرسی در مسجد به خاطر کمبود فضا در زمان معصومین بوده و «گرفته و گفته شده: 
ای نیز با تکیه بر فقدان مبانی  عده. ]1391، 27[» ربطی به علنی بودن دادرسی ندارد

فقهی برای اثبات چنین الزامی منکر وجوب آن شده و اصل یاد شده را فاقد وجه شرعی 
دانسته و  ]1620ص  ،3، ج5[ا غیرعلنی بودن را منوط به مصلحت و یا نهایتا علنی ی

ندارد و این گونه اصول در قانون اساسی ذکر  این اصل ریشه فقهی و قرآنی«معتقدند: 
و  ]1620، ص3، ج5[ »اند شود و معلوم نیست موافقان این ایجاب را از کجا آورده نمی

ن اصل است و از طرفی با همچنین هتک حرمت افراد، دلیل بر عدم مشروعیت ای
   ]1621ص ،3، ج5[اجتماع مردم در دادگاه، طرفین دعوا نمی توانند از خود دفاع کنند. 

در تدوین و بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مذاکراتی در زمینه 
لزوم علنی بودن محاکمات صورت گرفته و در برخی جلسات حوزوی اجماالً بدان 

است. با این حال تبیین تفصیلی مستندات این اصل از نظرها دور مانده  پرداخته شده
که در تحقیق حاضر با توجه به آثار اجتماعی رعایت این اصل و لزوم فراهم آوردن 

  گیرد.های اجرای آن، مورد بررسی قرار میزمینه
  

  پرسشها و روش تحقیق
له فقهی این اصل، در مقام تحلیلی و با هدف بررسی اد ـ تحقیق حاضر، با روش توصیفی

پاسخ به این پرسش است که: ادله فقهی سازگار با اصل علنی بودن دادرسی کدامند؟ داللت 
عدم ممنوعیت آن است؟ در  این ادله بر لزوم علنی بودن دادرسی است، یا صرف جواز و

   بود؟صورت داللت ادله بر لزوم علنی بودن، استثنائات اصل بر چه مبنایی استوار خواهد 
  

  فرضیه تحقیق:
پیامبر(ص) و با توجه به اخبار حاکی از تشکیل جلسات دادرسی در مساجد در زمان 

ی فقهی و حقوقی  توان اصل علنی بودن محاکمات را دارای پشتوانه میحضرت امیر(ع)، 
دانست و در صورتی که عادالنه بودن دادرسی متوقف بر علنی بودن محاکمه باشد، 

  است. اجرای آن الزامی
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  کلیات  -2
  مراد از علنی بودن دادرسی -2-1
منظور از «های عمومی و انقالب در امور کیفری:  آیین دادرسی دادگاه188ماده 1بر تبصرهبنا

 ]86ص ،42[». باشد... علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می
ی دادگاه حاضر و صحنه  نند در جلسهپس، علنی بودن محاکمه آن است که افراد جامعه بتوا

قضاوت را از نزدیک تماشا و اظهارات طرفین دعوا را بشنوند و از جریان دادرسی به طور 
  ]90، ص1، ج3[کامل آگاه و آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. 

  
  ها ع دادرسی و رعایت اصل علنی در آنانوا -2-2

ل کلی کیفری یا مدنی (حقوقی) است که دادرسی در حقوق امروزی ایران به دو شک
های حقوقی برگزار  محاکمات کیفری در دادگاه کیفری و محاکمات مدنی در دادگاه

که جریان رسیدگی  شود. لیکن نحوه دادرسی کیفری در فقه و حقوق به خاطر این می
  ی عمومی دارد نسبت به دادرسی مدنی متفاوت است.  بیشتر جنبه

  
  الف. دادرسی حقوقی
کلی مراحل دادرسی  طور یما در محاکم دادگستری مطرح و بهدعاوی حقوقی مستق

، انشاء و ابالغ رأی و 2و با جلسه دادرسی 1حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع،
رسد. تمام مراحل دادرسی حقوقی از فقه گرفته شده و ظاهر  اجرای حکم به پایان می

رح دعوی، خوانده باید حضور یابد و مکلف به نصوص داللت دارد بر این که پس از ط
زیرا اصل  ]222، ص1، ج18[پاسخ است و در صورت عدم حضور حکم صادر می شود؛ 

در امور مدنی بر حالت تخییری حضور در دادرسی است مگر در مواردی که قانون 
در فقه برای جلسه دادرسی از مجلس الحکم استفاده  ]257، ص8[ 3تصریح کرده باشد.

رعایت  ]292، ص1ج همان، [ه و منظور از آن هر جایی است که قاضی حضور دارد. شد
                                                                                                                                                                        

پس باشد و مدیر دفتر  دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میشروع رسیدگی در  ق.آ.د.م: 50و48 ماده  .1
 ارجاع می دهد.از ثبت دادخواست، آن را به یکی از شعب 

 توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا الیحه ارسال کنند. اصحاب دعوا می :93ماده. 2
در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان و خوانده یا هر دو را الزم بداند شخصا  :95 و94ماده. 3

سیدگی و مکلف به حضور خواهند بود و عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان مانع ر
 اتخاذ تصمیم نیست.
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اصل دفاع و تناظر مورد تأکید فقه است به نحوی که باید به طرف مقابل اعالم گردد تا 
  ]294، ص 1همان، ج[هر دفاعی دارد بیان نماید. 

  
                                  ب. دادرسی کیفری

به کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی (محاکمه)، صدور و اعالم مراحل دادرسی 
مراحل  ]122-23، ص58؛ 65- 63، ص1، ج3[شود.  رأی و اجرای حکم تقسیم می

متفاوت است. جرایم کیفری که بیشتر  -عمومی و خصوصی -دادرسی نسبت به جرایم
می منافات ندارند که در جنبه عمومی دارند از دو حال خارج نیستند: یا با عفت و نظم عمو

صورت مانعی از علنی بودن دادرسی نیست و فقهای معاصر هم تصریح کرده اند که  این
و یا با عفت و نظم عمومی  ]1627، ص3، ج5[دادرسی در دعاوی عمومی علنی است؛ 

منافات دارند که دادرسی، به دلیل حفظ حرمت متهم که هنوز جرم وی ثابت نشده و نیز 
م اشاعه فحشا، غیر علنی است. از طرفی با توجه به تأثیری که این گونه جرایم به خاطر عد

بر آبروی افراد و ارزش های جامعه دارد، در قوانین اسالم شرایط خاصی برای اثبات این 
که  ]1، ص23[شود  گونه اعمال در نظر گرفته شده که سبب غیر علنی شدن دادرسی می

 ]1675، ص3، ج5[نین فقهی بسیار بر آن تأکید کرده اند؛ فقهای معاصر نیز با توجه به قوا
و لیشهد عذابهما طائفه من «لیکن صدور، اعالم و اجرای حکم علنی است؛ به دلیل آیه: 

اصل را «) و اثبات مجرمیت که دیگر شخص متهم نیست. پس قوانین 2، نور: 1» (المؤمنین
که محاکمه علنی منافی عفت و نظم  در محاکمات، علنی بودن آن قرار داده اما در مواردی

  ]511، ص10[». عمومی باشد از این قاعده استثناء است
ولی در امور خصوصی اگر اصحاب دعوی با هم درخواست دادرسی غیر علنی نمایند، 

علنی برگزار کرد. البته اگر افراد دیگر ملت در این دعوی سهمی  توان دادرسی را غیر می
اما در صورت تقاضای یکی از طرفین دعوی، به دلیل  ]1624همان، ص[نداشته باشند. 

قاضی هم حق ندارد به میل  ]1677همان، ص[تزاحم دو حق تشخیص با دادگاه است. 
اگر قاضی بداند که این شخص متهم «خودش دادرسی را غیر علنی برگزار نماید. 

حضور  ای است که اگر مردم جمع شوند در موقعیتش طوری است و یا جرم به گونه
هَم«تواند از خود دفاع کند و دالیل کافی اقامه نماید  ها نمی آن عِ التُّ واضِ ن مَ وا مِ تّقُ را » و اِ

؛ و دیگر اینکه گفته شده »تواند دادرسی را غیر علنی برگزار کند کند، می مراعات می
، 5[». مصلحت امت و مصلحت قضات و عدالت، علنی بودن دادرسی را ایجاب می کند«
اگر مصالح نظم عمومی، اخالق عمومی یا هتک «از منطوق این عبارت  ]1624، ص3ج
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تواند محاکمه را غیر علنی اعالم کند و قاضی  حرمت اشخاص در میان باشد، قاضی می
ی اعالم می برای حفظ شئون خانواده چنین محاکمه کند و اتفاقا این استثنای  ای را سرّ

واضح است  ]1623- 1625همان، صص[». تخوبی است که در این اصل گذاشته شده اس
که قاضی برای غیرعلنی بودن دادرسی باید حد و مرزهایی را رعایت کند و نباید به میل 

  شخصی عمل کند؛ بلکه باید مصلحت طرفین دعوا و مصلحت جامعه را در نظر بگیرد. 
مدنی  بر اساس مالحظاتی که به برخی از آنها در باال اشاره شد، در دادرسی کیفری و

اصل این اصل برای محاکمات کیفری و جزایی است. یعنی در «تصریح شده که 
رود و اال دو نفر که سر  محاکمات جنحه و جنایت است که تماشاچی برای تماشا می

مطلبی با هم دعوا دارند (امور حقوقی و مدنی) این مسئله (علنی بودن دادرسی) دیگر 
ه همین دلیل در آیین دادرسی مدنی مصوب و شاید ب ]1624، ص3، ج5[» مطرح نیست

جلسات «آمده که:  1318آیین دادرسی مدنی مصوب  136اصل علنی که در ماده 1379
  حذف شده است. ] 259، ص8[» دادرسی علنی است مگر....

  
  های دادرسی کیفری و رعایت اصل علنیروش - 2-3

ه در این زمینه هستند. های مورد اشارسه روش اتهامی، تفتیشی و مختلط از جمله روش
در روش اتهامی مدعی در دادگاه حاضر و دعوای خود را مطرح و محکومیت متهم را 

و صدور رأی هم قطعی است. در این روش  ]317، ص42[درخواست و دادرسی علنی 
. در ]90، ص1، ج3[احکام بالفاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار می گیرد 

بدون شکایت مورد تعقیب و دادرسی در تمام مراحل غیر علنی روش تفتیشی، متهم 
 ]90، ص1، ج3[و محاکمه به صورت کتبی و صدور رأی هم قطعی است.  ]317، ص42[

روش مختلط متأثر از دو روش قبلی است که در مرحله کشف و تحقیق مقدماتی، 
وجه به اینکه از نظر اسالمی، با ت [همان] تفتیشی و در مرحله دادرسی، اتهامی است.

ی آن را لزوم علنی  گرفته و برخی فلسفهها در صدر اسالم در مساجد صورت میدادرسی
اند محاکمه، علنی و صدور رأی در صورت عدم اعتراض بودن بودن دادرسی دانسته

  شود. قطعی و حکم هم علنی اجرا می
  
  ی اشارات در لسان محققین به مبانی اصل علنی و تفاوت آن در دادرس - 3
  مدنی، کیفری و حسبی   

منظور از مبانی علنی بودن دادرسی در واقع پاسخ این سوال است که چرا باید دادرسی 
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علنی باشد؟ علنی بودن به عنوان یک اصل بنیادین فقهی و حقوقی، دارای دو مبنای 
دانند و عدم رعایت آن را موجب  بسیار مهم است که برخی علنی بودن را حق متهم می

کنند و برخی دیگر اصل علنی را  ها از چارچوب دادرسی عادالنه تلقی می رسیدگیخروج 
تواند  ها می  بدون تردید پذیرش هر کدام از این نظریه ]45، ص41[دانند.  حق جامعه می

آثار متفاوتی در چگونگی پذیرش مفهوم علنی بودن دادرسی در نظام تقنینی و قضایی 
وقتی به اتهام مظنون در برابر دیدگان افراد جامعه  ]29، ص6[یک جامعه داشته باشد. 

کند و آسوده  شود، وی در برابر مقام قضایی احساس تنهایی و ضعف نمی رسیدگی می
خاطر خواهد بود که قاضی از ترس قضاوت مردم در مورد عملکرد او از تضییع حقوق و 

وف به اجرای صحیح ورزد و تمام کوشش خود را معط های قانونی متهم امتناع می آزادی
های دادرسی و  کند و از طرفی برای احقاق حق جامعه حضور مردم در جلسه عدالت می

ها است و این امر موجب ارتقای جامعه  ارزیابی صحت و سقم جریان محاکمه از سوی آن
، 5[و جالب این که برخی از فقها ] 49، ص41[شود.  نسبت به نظام عدالت کیفری می

با توجه به چرایی علنی بودن دادرسی هر دو مبانی و به ویژه  ]24،1391؛ 1624، ص3ج
مبنای دوم (حق جامعه) را بیشتر حائز اهمیت قرار داده اند و وجوب (لزوم) اصل مذکور 
را از ادله به عنوان حکم فقهی تکلیفی اثبات نموده اند. این مبانی نسبت به نوع 

در  ]312و79، ص37[ت باشد. ممکن است متفاو -کیفری، مدنی و حسبی-دادرسی
، 3، ج5[دادرسی کیفری حق جامعه چون جنبه عمومی دارد بیشتر مورد توجه است، 

دعاوی ناشی از اختالفات حاصل از روابط اشخاص با «و در دادرسی مدنی  ]1623ص
یکدیگر دارند؛ مانند دعاوی خانوادگی و امور حسبی همان امور غیر ترافعی است، یعنی 

کنند؛ در حالی که ممکن است اختالفی بین  ها رسیدگی می اکم به آناموری که مح
بنابراین  ]16،ص33[». اشخاص وجود نداشته باشد؛ مانند نصب قیم برای محجورین

سخن در امور مدنی و حسبی بیشتر حق طرفین یا حق یک طرف دعوی مد نظر است. 
اظر، نصب امین بر مانند تعیین قم، نصب ن - رسیدگی به موضوعات حسبی«و از طرفی

مستلزم رعایت تشریفات آیین  - اموال غایب مفقود االثر و امور راجع به ترکه متوفی
عالوه بر آن حفظ نفوس، اعراض، اموال و  ]38، ص12[». دادرسی مدنی نخواهد بود

ها به امور حسبی نیست؛ ولی با  موارد دیگر از مسائلی هستند که تردیدی در تعلق آن
توان یکی از مهمترین فروع فقهی که از آن به عنوان امور حسبی  هی میتتبع در کتب فق

و اقامه حدود هم بنا بر نص صریح  ]21- 15، ص1، ج18[شود اقامه حدود است،  یاد می
  شود. علنی برگزار می
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  استثنائات اصل علنی -4
ه که قانون اساسی استثنائاتی را بر علنی بودن دادرسی وارد کرد 165قانونگذار در اصل 

کند برای حفظ عفت و نظم عمومی  تر طبق قاعده اهم و مهم ایجاب می مصلحت مهم
موارد استثناء شده غیر علنی برگزار شود، تا خانواده و جامعه از مفسده در امان باشند. 
البته قوه قضائیه بداند همان طور که مصلحت عقالیی غیرعلنی بودن دادرسی را ایجاب 

کننده  کند که اگر بدون دالیل قانع نی بودن دادرسی را ایجاب میین علکند، بیش از ا می
العمل منفی  و در مستثثنی داخل شود جامعه عکسمنه خارج  از مستثنی هر جرمی

سست  نشان خواهد داد و هویت دستگاه قضایی را که بر دادرسی عادالنه بنا شده است،
در بررسی نهایی قانون اساسی  عدالتی محکوم خواهد کرد. به همین منظور فقها و به بی

ی  دانند، بلکه الزمه اند و استثنائات را نه تنها مخل این اصل نمی به این موارد اشاره کرده
اند که اصل را بر  دانند و عالمانه و عامدانه هم به این مسئله اذعان داشته این اصل می

می را بدون دلیل زیرا اگر هر جر ] 1623، ص3، ج5[اند.  علنی بودن دادرسی گذاشته
علم اصول فقه آید که از نظر علمای  جزء استثنائات قرار دهیم تخصیص اکثر الزم می

قابل قبول است. با توجه به این قاعده دایره مصادیق استثنائات اصل مذکور قبیح و غیر
صل علنی بسیار محدود خواهد بود و نباید اجازه داده شود استثنائات با این حدود، ا

الشعاع قرار دهد که قطعا خالف حکم عقل است. بنابراین اهمیت  رسی را تحتبودن داد
اصل علنی در سیره نبوی، علوی و قضات بعد از آنان که فقهای معاصر هم بدان اشاره 

قانون  76اند بر اهل علم پوشیده نیست. این اصل و استثنائات آن حتی در اصل کرده
المللی حقوق بشر هم آمده  و در اسناد بینانین موضوعه کشور اساسی مشروطیت، در قو

کشور در داوري  84 کشور جهان معلوم شد که 89ي قوانین اساسی  طی تحقیقی در بارهو حتی 
مانده نیز بدیهی  عادالنه و علنی بودن دادرسی توافق نظر داشته و این مسئله در کشورهاي باقی

تثنائات اصل مذکور را الزم است اس و لذا بر قانونگذار امروز ]25، ص41[رسد،  به نظر می
ی آن را از حیث تعریف و مصادیق مشخص کند تا  نظر قرار دهد و محدودهمورد تجدید

این اصل که یکی از مهمترین اصول دادرسی عادالنه است دستاویزی برای متهمان 
  صاحب منصب و قدرت نگردد و جامعه هم عدالت قضایی را با چشمان خود ببیند.

  
  فقهی بر اصل علنی بودن دادرسیادله  - 5

مسلم است که توسط پیامبر و امیرالمؤمنین دادرسی واقع شده است. آیات قرآن به 
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ف به قضاوت و حکم بر اساس عدالت و حکم الهی  روشنی داللت دارند که پیامبران مکلّ
دهد که  ) تاریخ نشان می105و  58، نساء، 1؛ 36، احزاب، 1؛ 47، یونس، 1اند. ( بوده

پرداختند و حتی  رسول خدا پس از رسالت و نیز قبل از آن میان قریش به دادرسی می
م میان خود برگزیدند.  کَ پیامبر روش  ]7، ص27[یهودیان نیز پیامبر را به عنوان حَ

خواست  که بعدها به عنوان سنت رواج یافت و هر کس می«خاصی در دادرسی داشتند 
   ])194، ص17[». کرد بر حکم صادر میقضاوت کند بر پایه قرآن و سنت پیام

توان به سیره عملی پیامبر در برگزاری در ارتباط با علنی بودن محاکمات، می
(ع) ا نیز توسط خلفا و امیرالمؤمنینمحاکمات در مسجد و مأل عام استناد نمود که بعده

    شد که توضیح بیشتر آن در ذیل سنت خواهد آمد.در دوران حکومت خویش اجرا می
  
  عمومات قرآن - 1- 5

صرف نظر از آیه دو سوره نور که به صراحت داللت بر لزوم علنی بودن اجرای حکم دارد، 
توان سازگار با این اصل برشمرد. از جمله آیات مربوط به افشای آیاتی از قرآن را می

)، 188، بقره، 1)، جلوگیری ازفساد و رشوه (148، نساء، 1ستم و دادخواهی ستمدیده (
)، جلوگیری 65، نساء، 1)، جلب اعتماد عمومی (12، حجرات،1ها ( وگیری از سوء ظنجل

، آل 1)، نظارت عمومی (71و آل عمران، 41، بقره،1از آمیخته شدن حق و باطل (
)، 90و نحل، 159، اعراف، 1)، قضاوت به حق و قیام به عدالت (41و حج، 110عمران،

). عالمه 10، مجادله،1ز مخفی کاری ()، پرهیز ا26، ص، 1دوری از هوی و هوس (
خداوند در آیات مربوط به اجرای حدود و امر به معروف و امثال آن «طباطبایی معتقدند: 

همه مؤمنین را مخاطب قرار داده و اجرای حدود و همه مسائل اجتماعی بر عهده همه 
نی برخی این سخن عالمه را پشتوانه علنی لزوم عل ».مؤمنین است نه شخص خاصی

با توجه به سخن عالمه پرسش از وضعیت دادرسی و مسائل «اند: بودن دادرسی دانسته
عمومی دخالت در امور غیر نیست و هر یک از آحاد ملت این حق را دارد که از اجرای 

  ]1391، 27[». عدالت در محاکم اطمینان حاصل نماید
  
  سنت - 2- 5

ترین دلیل در اینجا همان  د که عمدهشو سنت به سه قسم قولی، فعلی و تقریری تقسیم می
  شود.  سنت فعلی است. عالوه بر آن، به روایاتی که بر این اصل داللت دارند، اشاره می
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  قول معصوم (عمومات روایات)  - 1- 2- 5
  روایت مسئولیت پذیری و رسیدگی به امور مسلمین - 1- 1- 2- 5

ن«پیامبر فرمود:  ولٌ عَ سئُ کُم مَ لُّ اعٍ وَ کُّ کُم رَ لُّ عیته؛ همه شما باید اهل مراعات و نسبت  کُ رَ
ن اَصبَحَ وَ «فرمود:   و همچنین ]38، ص72، ج45[». به یکدیگر احساس مسئولیت کنید مَ

لَیسَ مِنهُم؛ هر کس صبح کند و به خواسته هتُم بِاُمورِ المُسلِمینَ فَ های مسلمانان بی  لَم یَ
امور مسلمین تمامی « معرفت هللا یتطبق نظر آ ] همان[». تفاوت باشد، از ما نیست

شئون مسلمانان را شامل و هر مسلمانی باید همواره در صحنه حاضر باشد و خود را در 
با توجه به روایات و سخن فوق، حضور در  ]109، ص52[». اداره شئون امت سهیم بداند

شود، قاضی در  دادگاه و مشاهده دادرسی یک مسئولیت همگانی است که سبب می
  و در صدور حکم جانب عدالت را بگیرد.  دقتدادرسی 

  
  روایت نظارت عمومی و کاهش تخلفات -2- 1- 2- 5

نَّ «این اصل است. امام باقر فرمود:   نظارت عمومی یا امر به معروف و نهی از منکر از ادله اِ
رائضُ؛ ها تُقامُ الفَ هٌ عَظیمهٌ بِ ریضَ رِ فَ نکَ نِ المُ هیَ عَ عروفِ وَ النَّ مرَ بِالمَ امر به معروف و نهی  االَ

ها هم عملی  واسطه آن سایر واجب از منکر (نظارت عمومی) واجب بزرگی است که به
 که یک نظارت عمومی-توان این اصل را  از این روایت، می ]96، ص16، ج14[». شود می

استنباط نمود. چنانچه فقها مبنای این فریضه  - است و سبب کاهش تخلفات خواهد شد
برای حفظ جامعه از فساد و سقوط، نظارت عمومی «ی دانسته و معتقدند: را نظارت عموم

 ]83و  82، ص58[الزم است تا فرد و جامعه را از رفتن به سوی انحرافات حفظ نماید. 
به قول  ]112، ص55[داند.  (ره) نظارت عمومی را حق عموم ملت میمرحوم نائینی

ن از لوازم طبیعت انسانی است؛ مرحوم مشکینی: ظلم و ستم و تعدی به حقوق دیگرا
   ]9، ص49[ای عادالنه در بین باشد تا انتقام ستمدیده را بگیرد.  باید محکمه پس 

  
  روایت جلوگیری از حکم ظالمانه و طمع کارانه -3- 1- 2- 5

ی «بکر فرمود:  ابی امام علی به محمد بن آس بَینهُم فِ ............... وَ هُم جَناحَکَ اخفِض لَ وَ
کَ  هِ وَاللَّحظَ ن عَدلِ عَفاءُ مِ م وَالیَیأَسَ الضُّ هُ کَ لَ یفِ ی حَ عَ العُظماءُ فِ ی الیَطمَ تّ هِ حَ النَّظرَ

لَیهِم؛ با مردم فروتن باش و در نگاه و نیم نگاه و در خیره شدن هایت به تساوی رفتار  عَ
، 2(». ها در عدالت تو مأیوس نگردند کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوان
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) یکی از فقهای معاصر این سخن را دلیل علنی بودن دادرسی دانسته و 27نامه 
ص)، ازاین کالم حضرت امیر، علنی بودن «گوید:  می صِّ خَ عُمُّ وَ تُ هُ تَ لَّ لعِ به مقتضای قاعده (اَ

کند  دادرسی قابل اثبات و معلوم است درصورت علنی نبودن دادگاه چه کسی طمع می
را به نفع خود بگیرد و لذا برای جلوگیری از آن علنی بودن دادرسی  ای تا حکم ظالمانه

  ]1391، 27[». الزم و وجوب رعایت آن ازاین روایت قابل برداشت است
  
  ها روایت گسترش عدالت و جلوگیری از سوء ظن -4- 1- 2- 5

اصحِ«سفارش امیرالمؤمنین به مالک اشتر:  هُ بِکَ حَیفاً فَ تِ الرَّعِیَّ ن ظَنَّ عُذرِکَ وَ اِ هُم بِ ر لَ
اِصحارِکَ؛ ای مالک!هر گاه مردم بر تو بدگمان شدند عذر خویش  م بِ هُ ونَ نکَ ظُنُ ل عَ اعدِ وَ

) از این 53، نامه2». (را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار از بدگمانی نجاتشان ده
ها  ظنسوء و جلوگیری ازگسترش عدالت  توان به این نتیجه رسید که سخن به خوبی می

ها سازگار است. چنانچه گفته شد،وظیفه حاکم این است که برای  با علنی کردن دادرسی
از  ]1391، 27[ها را علنی قرار دهد.  دفع احتمال ظلم و بدگمانی از خود، دادرسی

آید که شارع این اصل را به عنوان یک روش  عمومات آیات و روایات فوق به دست می
رای کنترل قدرت و ت، نه تنها تخطئه نکرده است، بلکه ببرای دستیابی به عدال

دهد که  تاریخ این درس را به ما می«ها، لزوم آنرا تأیید کرده است.  ظنجلوگیری از سوء
همیشه مورد تردید، تکذیب و بدبینی جامعه بوده و آراء صادره از  محاکم غیرعلنی

دار بوده و از طرفی دادرسی چنین محاکمی از کمترین احترام و حمایت اجتماعی برخور
مورد توجه بوده و سبب  علنی به عنوان مهمترین تضمین اجرای عدالت کیفری

  ]14، ص48[». جلوگیری از استبداد قضایی است
  
  فعل معصوم (سیره عملی) و قرائن دال بر لزوم علنی بودن دادرسی -2- 2- 5

ی  بارز، در سیره های ها و عملکردها از شاخصه اصل شفافیت و بیان صریح سیاست
پیشوایان دین است. امیر المؤمنین(ع) در طول دوران خالفت با صراحت و صداقت با 

و درباره خطوط اصلی خالفتشان به مردم  ]142، ص2، ج59[مردم سخن گفتند، 
آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما «فرمودند: 

  )50و نامه16، خطبه2». (پنهان نکنم
اخبار «شک از مسائل حکومتی حضرت امیر(ع) نیز بوده: در ارتباط با قضاوت که بی
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نشستند و حتی دکه  بسیاری وارد شده که پیامبر و امیرالمؤمنین در مسجد به دادرسی می
   ]156، ص2، ج14؛ 42، ص10، ج40[». القضاء حضرت در مسجد کوفه معروف است

ق اصولیین است. به تصریح ایشان: فعل معصوم به حجیت فعل معصوم مورد اتفا
ی قول او و حتی اقوی از قول او است خصوصا زمانی که فعل استمرار هم داشته  منزله
، 26[فعل معصوم بدون شک حجت و مطلقا از ادله قطعیه است.  ]485، ص1، ج29[باشد. 
اطاعت از نبی «فرماید:  به دلیل قرآن که می سنت متواتره، افاده حجت است؛ ]53، ص2ج

، 24[، پس اطاعت از اقوال و افعال و تقریراتش هم واجب است. »و تبعیت از او واجب است
کند؟  لیکن عمده بحث در این است که آیا فعل معصوم داللت بر لزوم می ]455، ص1ج

حد داللتش قطعی است کند و تا این  فعل معصوم داللت بر اباحه می«بنابر مباحث اصولی 
در  ]324، ص51[». کند ولی اگر مقرون به قرائن باشد، به حسب قرینه داللت بر وجوب می

ارتباط با دادرسی معصوم در مسجد به عنوان سیره عملی سخن در این است که با چه 
فعل معصوم داللت بر مطلوبیت علنی بودن «کند؟ برخی قائلند:  قرائنی داللت بر لزوم می

توان در مقابل می ]1391، 27[». کند و هیچ داللتی بر لزوم این اصل ندارد سی میدادر
لقد کان لکم «گفت، آیاتی از قرآن صراحتا داللت بر حجیت فعل پیامبر دارد. از جمله آیه: 

) رسول خدا به عنوان بهترین الگوی عملی 21، احزاب، 1». (فی رسول هللا اسوه حسنه
مسجد جزء افعال آن بزرگوار و الگویی حسنه برای مسلمین است و دادرسی ایشان در 

است. از طرفی دادرسی آنان در مسجد استمرار داشته و مقرون به قرائن لفظیه و حالیه 
  است که با لزوم علنی بودن دادرسی سازگار است.

  

  منع دادرسی درمنزل توسط امام معصوم و درمسجد توسط حکام جور - 1- 2- 2- 5
المؤمنین قرار کندکه مورد انتقاد امیر رگزار میدادرسی را در خانه ب شریح قاضی زمانی

فرمایند: دهد دادرسی را از منزل به مسجد انتقال داده و می گیرد. حضرت دستور می می
ی « جلِسَ فِ ن یَ هنٌ بِالقاضی اَ هُ وَ نَّ هُ اَعدَلُ بَینَ النَّاسِ وَ اِ نِ سجِدِ فَاِ جلِس فِی المَ یح اِ رَ یا شُ
هِ قضاوت در مسجد بین  ؛ ای شریح (برای قضاوت) در مسجد بنشین به خاطر این کهبَیتِ

؛ 80، ص40، ج35[». تر و همچنین قضاوت در خانه نشانه ضعف قاضی است مردم عادالنه
منطوق این سخن با وجود فعل امر یک قرینه لفظیه است که صراحتا  ]225، ص52

ظاهرا «گوید:  از علمای اهل سنت میداللت بر لزوم علنی بودن دادرسی دارد. یکی 
قاضی برای دادرسی باید مسجد را محل دادرسی برگزیند. زیرا حضور مردم در آن بیشتر 

اش به دادرسی نشست، اشکالی ندارد؛ به شرط این که به مردم  است. اگر قاضی در خانه
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تشکیل  المؤمنین ازبا توجه به عبارت فوق و منع امیر ]320، ص3، ج32[». اعالم کند
توان گفت دادرسی در مسجد به عنوان فعل معصوم و با  جلسه دادرسی در منزل، می
ی اعالم است که داللت بر لزوم این اصل دارد. ولی دادرسی  حضور گسترده مردم به منزله
کند و لذا نیاز به اعالم دارد. و در تأیید این استدالل: اجرای  در منزل داللت بر اعالم نمی

رسانی داشت. ولی  ل این که در خارج از مسجد انجام می شد، نیاز به اطالعحکم به دلی
شد نیاز به اعالم نداشت. زیرا مسجد جایی است که  دادرسی چون در مسجد برگزار می

   گر علنی بودن دادرسی است. مردم همیشه در آن حضور دارند و این نشان
مسجد از سوی حکام جور ی دیگر بر لزوم علنی بودن دادرسی منع آن در  قرینه

کرد ممانعت معنا نداشت. طبق بیان حجتی کرمانی:  است، که اگر داللت بر لزوم نمی
ای بود که کرسی قضاوت را از مسجد برداشت. به  ظاهرا معتضد عباسی نخستین خلیفه

منع  ]395، ص13[این دلیل که قضاوت در مسجد با حرمت خانه خدا سازگار نیست. 
ی پیامبر و امیرالمؤمنین و سخن فقهای شیعی است. بیشتر  یرهخلیفه بر خالف س

دانند و معصومین در مسجد به  فقیهان شیعه دادرسی در مسجد را روا و نیکو می
گر علنی بودن محاکمه در بینش  پرداختند و برپایی آن در مسجد نشان دادرسی می

خدا نبود، بلکه پس علت مخالفت، حرمت خانه  ]239-236، ص25[حقوقی اسالم است. 
شد که با مفاسد آنان سازگار نبود و  دادرسی در مسجد موجب علنی بودن دادرسی می

های اشخاص  به همین دلیل دادرسی را از خانه خدا که محل نظارت عمومی بود، به خانه
  های ظالمانه آنان باشد.  یا خانه قاضی انتقال دادند تا پوششی بر حکم

  
  ها و آگاهی از جریان دادرسی ها، سوء ظن عدالتیجلوگیری از بی  - 2-2- 2- 5

ها است. مسجد  ها و سوء ظن عدالتی دادرسی معصوم در مسجد به خاطر جلوگیری از بی
در سیره پیامبر محل دادرسی بوده و برپایی دادرسی در آن یکی به خاطر حضور مردم و 

، 28[به دور است.  ها نسبت به جاهای دیگر ها و بدگمانی دیگر این که مسجد از تهمت
کردند تا مردم  لذا معصومین و قضات عمدا دادرسی را در مسجد بر پا می ]82، ص16ج

  ]197، ص1، ج43[در جریان دادرسی قرار بگیرند. 
  
  سیره قضات - 2-3- 2- 5

پافشاری قضات بعد از پیامبر و امیرالمؤمنین به تشکیل دادرسی در مسجد نشان 
اند و اال آن قدر  لزوم علنی بودن دادرسی را فهمیدهدهد که آنان از سیره عملی  می
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پافشاری معنا نداشت. به همین دلیل قضات به تبعیت از مکتب رسول اکرم دادرسی را 
بنا بر گفته  ]156، ص25[در مسجد برپا و این بر علنی بودن دادرسی داللت دارد. 

بن اکثم قاضی بیهقی، روزی مردی از مأمون عباسی شکایت کرد و مأمون به یحیی 
اجازه داد تا در دارالخالفه میان او و خواهانش به دادرسی بنشیند. قاضی به خلیفه گفت: 

کنم تا جلسه دادرسی قانونی باشد و آنگاه  من نخست جلسه را علنی و همگانی اعالم می
دستور داد تا درهای کاخ را گشودند و به همگان اجازه ورود دادند و سپس به دادرسی 

. به گفته ماوردی، قضات قرن دوم و سوم ]167و96، ص9[لیفه و شاکی پرداخت میان خ
ه هجری آن چنان مقید به شرع بودند، که دادرسی غیر علنی را مشروع ندانسته و ب

خالف این اصل رفتار کردن زیر هر عنوان و به هر رسمیت دادگاه قائل نبودند و بر
روش دادرسی به  ]196، ص1، ج43[ای شکستن شیوه دادرسی اسالمی است.  بهانه

و  ]94، ص3، ج20[شد،   صورت علنی در شرق و غرب جهان اسالم در مساجد بر پا می
در روزگار  ]242، ص2، ج53[ای غیر اسالمی است.  این که دادرسی علنی نباشد، شیوه

نشستند و بارها  و علی بن نعمان در مسجد جامع مصر به دادرسی می فاطمیان ابو طاهر
   ]120، ص3، ج20[ها پر از تماشاچی بود.  اهدادگ

  
  ادله عقلی -3- 5

در مورد عقل به منزله یکی از منابع کشف حکم، هرگاه عقل وجود مصلحتی را در انجام 
نماید. فقها گاه به استناد مالزمه بین حکم لزوم انجام آن حکم می عملی کشف نماید، به

که به عنوان یک  ]186،ص2، ج4[» عکل ما حکم به العقل حکم به الشر«عقل و شرع 
نمایند. از جمله در بحث نتیجه گیری می قاعده اصولی مطرح است، وجوب عملی را

  نیز قائلند.  مقدمه واجب که برخی عالوه بر وجوب عقلی به وجوب شرعی آن
  
  لزوم علنی بودن دادرسی به عنوان مقدمه واجب -3-1- 5

کند. مقدماتی که  مقدمه واجب را واجب میالمقدمه به مقدمه سرایت و  وجوب از ذی
دادرسی بر آن متوقف است در صورتی که آن مقدمات از مقدمات مقدوره باشد واجب 

مکارم شیرازی مشارکت مردم در امر حکومت را از باب مقدمه  ]26، ص30[است. 
جا که دادرسی  بر این اساس، از آن ]519ص ،1، ج54[واجب، واجب دانسته است. 

یک واجب شرعی است، چنانچه علنی بودن دادرسی که همان حضور مردم در  عادالنه
از باب مقدمه واجب،  محکمه قضایی است احیاءکننده این واجب الهی باشد، که هست،

  شود.  واجب می
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  حسن و قبح عقلی در علنی بودن دادرسی - 3-2- 5
ذاتا آن را اگر، به فرض، نصوص شرعی هم در مورد علنی بودن دادرسی نباشد، عقل 

ی بین حکم عقل و شرع که قبالً  و غیرعلنی را ناپسند می داند. با توجه به مالزمه نیکو
  کند.اشاره شد، شارع آن را تأیید می

  
  وجوب دفع ضرر احتمالی - 3-3- 5

طبق این قاعده، در صورت ضرر احتمالی واجب است آن را از خود دفع کنیم و 
گوید: وَ الیَخفی  المعارف می همراه دارد. صاحب بدایهاعتنایی به آن سرزنش عقالء را  بی

ثیرًا ما  نَّ العُقالءَ کَ : اِ حتملِ الیُقالُ ررِ المِ جوبُ دَفعِ الضَّ نَّ الدِلیلَ العَقلیَّ هوَ وُ لیکَ اَ عَ
هِم ورِ مُ قالءُ فِی اُ العُ ه ُ نَّ ما یَتحملُ : اِ نَّا نَقولُ ل لِاَ ختلفهٍ بَ ررَ لِدواعٍ مُ قیرُ  یَتحملونَ الضَّ هوَ الحَ

ررُ  ا الخَطیرُ وَ الکَثیرُ مّنهُ السیَّما ما فِیه ضَ هٍ لَ همَّ فائدهٍ مُ ررِ المُنجبرِ بّ ررِ أوِ الضَّ نَ الضَّ مِ
؛ مخفی نماند......عقال  لی عَدمِ دَفعهِ هِ عَ حقاقُ المَذمَّ لیهِ هوَ استِ ها وَ الشَّاهدُ عَ الکُ النَّفسِ وَ هَ

احتماال ضرر دارد، کوچک باشد یا به فایده مهمی منجر  در زندگی روزمره آن چه را که
شود، اهمیت داده مخصوصا ضرری که باعث از بین رفتن جان باشد و کسی که این 

بی  ]9، ص1، ج19[چنین ضررها را ببیند و جلوگیری نکند مستحق سرزنش است. 
بی اعتمادی  ها را به صورت غیر علنی، سبب اعتنایی به این قاعده و قرار دادن دادرسی

اندازد و لذا  شود و منافع عمومی جامعه را به خطر می یه مییعمومی نسبت به قوه قضا
طبق این قاعده و قاعده ال ضرر واجب است، دستگاه قضایی با تشکیل علنی دادگاه از 

   ]246، ص39[خود و دیگران دفع ضرر کند. 
  
  سیره عقالء - 3-4- 5

دهد هر چند در آن  العمل نشان می ی جامعه عکسانسان در برابر مصالح و مفاسد عموم
جا نفع و ضرر شخصی در کار نباشد. توافق عمومی در راستای مصالح جامعه را سیره 
عقالء گویند که در حکم دلیل عقلی بوده و از نظر شرع حجت است؛ چرا با توجه به 

نفسه معتبر  سیره و بنای عقال فی ]406، ص51[گیرد. ها صورت می مصالح نوعیه انسان
قضاء در اجتماع  ]114و  33، ص2، ج57[و شارع مقدس آن را امضاء کرده است.  است

بشری و بین مسلمانان یک سیره قطعیه است و بر لزوم قضاء (دادرسی عادالنه که از 
بنای عقالء در طول تاریخ  ]263، ص55[کند.  لوازم آن علنی بودن آن است) داللت می

  کردند.  ها را علنی برگزار می یبر این بوده که دادرس
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  قواعد فقهی و اصولی و اصل علنی دادرسی  - 4- 5
  قاعده ال ضرر - 1- 4- 5

های غیرعلنی  با توجه به این قاعده، آسیب رساندن به خود و دیگران ممنوع است. دادگاه
بدون دلیل موجه، بدون شک ضرری برای فرد یا جامعه است و افکار عمومی را نسبت به 

بردکه ضرری عظیم است. شمول این قاعده  قضا بدبین و نظام را زیر سوال می دستگاه
  برای علنی بودن دادرسی در دو صورت قابل تصور است: 

جایی که شهروند عادی در مقابل حکومت قرار بگیرد که معموالً در جرائم ـ 1
ومت کند. از آنجا که شخص عادی وزن و اعتباری در مقابل حکسیاسی نمود پیدا می

تواند افکار عمومی را همراه نماید تا متهم تنها نباشد. لذا ندارد، علنی بودن دادرسی می
ای صادر نکند.  علنی بودن کمکی برای متهم است تا حکومت نسبت به او حکم ظالمانه

  علنی بودن دادرسی در این صورت واجب است تا جلوی ضرر گرفته شود. ]1391، 27[
که وابسته به حکومت یا از  ارای امتیازاتی باشند یا اینکه شهروندان د جایی -2

گردانندگان بخشی از حکومت باشند. در این صورت علنی بودن به حمایت مدعی (عموم 
آید، نه متهم. مثل جرم اختالس. اگر متهم از نفوذ برخوردار باشد علنی بودن  مردم) می

کرد. در این جا  استفاده میبه ضرر او است. چون در صورت غیرعلنی بودن از نفوذش 
اند و لذا به وسیله این اهرم جلوی علنی بودن دادرسی به نفع عموم مردم است که مدعی

بنابراین قوه قضائیه نباید اجازه  ]همان[شود.  حکم جانبدارانه برای آن متهم گرفته می
وذش علیه دهد دادرسی غیر علنی برگزار شود تا متهم که دارای نفوذ است، بتواند از نف

باشد،  مدعی استفاده کند و به او ضرری برساند. اگر بنا است دادرسی علنی یا غیر علنی
دادگاه حق ندارد به میل خود عمل کند، بلکه وظیفه دادگاه این است که مصلحت 
جامعه را در نظر بگیرد که شهید بهشتی در بررسی نهایی قانون اساسی به این مطلب 

  ]1721ص ،3، ج7[کند.  اشاره می
  
  قاعده تسلیط و اصل عدم سلطه بر حقوق دیگران -2- 4- 5

، 25، ج36[صاحب جواهر این قاعده را به صورت: تسلط الناس علی حقوقهم و اموالهم 
تر است. زیرا  صریح ذکر کرده که به این صورت داللتش بر علنی بودن دادرسی ]228ص

م بر حقوق خود تسلط دارند و علنی بودن دادرسی یکی از حقوق عامه مردم است و مرد
توانند آن را اعمال کنند؛ به دلیل این که عالمه نائینی سخن از حقوق مشترکه نوعیه  می
شکی نیست که علنی بودن  ]112، ص56[اند.  زند که همه مردم در آن مشترک می

قاعده در آن دادرسی هم یکی از حقوق مشترکه نوعیه است که همه افراد طبق این 
  توانند اعمال کنند. رند و میسلطه دا
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  قاعده اولویت - 3- 4- 5
ها برای  در آیین دادرسی اسالم برای قضاوت آدابی ذکر شده که رعایت بعضی از آن

قاضی واجب است. مثل رعایت مساوات در سخن گفتن بین طرفین دعوا، در سالم و 
اکرام  و انواع ]366، ص1، ج31؛ 368، ص2، ج17؛ 52، ص49[جواب سالم، در نگاه 

ها واجب است. پس وقتی این موارد بر قاضی الزم است، علنی بودن  که همه این ]همان[
گوید: اگر نگاه قاضی که  دادرسی به طریق اولی الزم است که یکی از فقهای معاصر می

دارای اثراتی جزئی در امر قضاوت است، مورد عنایت شرع بوده و کنترل آن الزم باشد، 
   ]1391، 27[است.  به طریق اولی الزمعلنی بودن دادرسی 

  
  اصل اباحه -4- 4- 5

دانند؛ تا مادامی که شرع از آن منعی  اکثر فقها اصل اولی در اشیاء و افعال را اباحه می
بدن معنا که هر چیزی برای انسان مباح است، مگر این  ]485، ص1، ج7[نکرده باشد. 

اباحه آن است که شارع «ید صدر داشته باشد. به قول شه که دلیلی بر منع آن وجود
 ]54، ص1، ج38[». مکلف را در وسعت قرار دهد تا با اختیار کاری را انجام دهد یا ندهد
اصل اولی در تمام «در ارتباط با علنی بودن دادرسی به استناد اصل اباحه گفته شده 

د قطعا ها غیر علنی باش هاعلنی بودن آن است و اگر بنا است بعضی از دادرسی دادرسی
البته اصل اباحه، چنانچه از تعریف آن  ]1720، ص3، ج5[». نیاز به دلیل شرعی است

رساند، نه لزوم آن را. چنانچه توان استفاده نمود، فقط جواز علنی بودن دادرسی را میمی
  توان بر جواز علنی نبودن دادرسی نیز بدان تمسک کرد.می

  
  اصل احتیاط - 5- 4- 5

وج و اط واجب نیست، ولی احتیاط در امور مهم مثل دماء و فردر شبهات حکمیه احتی
ها مطلوب  داند و لذا احتیاط در آن را از امور مهمه می ها غیره خوب است و شارع هم این

طبق این قاعده الزم است جانب احتیاط را در علنی بودن  ]79، ص4، ج15[شارع است. 
و آبرو بستگی به علنی بودن دادرسی ها رعایت نمود و در مواردی که حفظ جان  دادرسی

  رسد. دارد، با قاعده احتیاط لزوم آن به اثبات می
  

  نتیجه
که بتوانند به راحتی  علنی بودن دادرسی به معنی امکان حضور مردم در دادگاه به طوری

از کم و کیف دادرسی مطلع گردند، امری است که مورد توجه عقال بوده و ریشه در 
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دین اسالم با تشکیل دادرسی در مسجد که ابتکاری جدید و منحصر به ادیان الهی دارد. 
فرد این مکتب الهی است، توانست علنی بودن دادرسی را به نمایش گذاشته تا مردم 
عدالت قضایی را بدون واسطه مشاهده کنند و ذهنیت منفی نسبت به دستگاه قضاء پیدا 

ای که غالبا  دانند و مالزمه را واجب مینکنند. با بررسی عموم آیاتی که دادرسی عادالنه 
بین اصل علنی و دادرسی عادالنه وجود دارد، اصل مذکور از باب مقدمه واجب، واجب 

شود و از طرفی پافشاری امیرالمؤمنین(ع) به منع دادرسی در منزل و به رسمیت  می
ب ی عملی نشان دهنده وجو نشناختن آن و احیای دادرسی در مسجد به عنوان سیره

اند ندارد. (لزوم) علنی بودن دادرسی است و ربطی به کمبود فضا، که برخی اشاره کرده
همچنین قضات بعد از پیامبر و نیز منع دادرسی در مسجد از سوی حکام جورکه مفاسد 

ها از دادرسی در مسجد، وجوب علنی بودن  دهد که آن کند نشان می ها را آشکار می آن
اال نیازی به پافشاری و ایستادگی در برابر منع حکام جور نیست اند و  دادرسی را فهمیده

ها هم  دهد که آن اند نشان می و دالیلی که فقهای سلف به ویژه فقهای معاصر ارائه نموده
ی فعلی،  اند. بنابراین با ادله مذکور و به ویژه با سیره لزوم علنی بودن دادرسی را فهمیده
ای در وجوب اصل علنی بودن  ت هیچ شک و شبههوجوب مقدمه واجب و قاعده اولوی

ماند که قانونگذار، قوه قضائیه و دادگاه وظیفه دارند، با رعایت موازین  دادرسی باقی نمی
شرعی و قانونی، برای احیای حقوق مردم و کاهش فساد در جامعه نسبت به اجرای این 

  اصل بسیار مهم و حیاتی همت گمارند. 
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