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  »مدرسه حقوق«نامه  شیوه
 اي چاپ شده باشد. مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه .1
 هیأت تحریریه در چاپ و اصالح و تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است. .2
سمت یا عنوان علمـی، نشـانی دقیـق     خانوادگی، میزان تحصیالت، نام، نام .3

 پستی، تلفن تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده در پایان مقاله قید شود.
تنظـیم و بـه    b zar 14بـا فونـت    word2013مقاالت ارسـالی در محـیط    .4

 ارسال شود.» مدرسه حقوق«نشانی الکترونیکی 
شـد.  صـفحه با  10و حـداکثر   5مطلوب است که تعداد صـفحات حـداقل    .5

کلمـه)   100صـفحه بایـد داراي چکیـده (حـداکثر      7هاي بیشتر از  مقاله
 باشد.

خـانوادگی   ارجاع به منابع در متن مقاالت به این صورت نوشته شود: (نـام  .6
 نویسنده، تاریخ انتشار، شماره صفحه).  

در پایان مقاله فهرست منابع استفاده شـده در مقالـه بـه ترتیـب حـروف       .7
  نوادگی نویسنده به این شکل ذکر شود:خا الفبایی نام

خانوادگی نویسنده، نام نویسـنده، نـام کتـاب، نـام متـرجم (در       نام کتاب:
صورتی که کتاب ترجمه باشد)، شماره جلـد، ناشـر، نوبـت چـاپ،     

  تاریخ انتشار.
خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنـوان مقالـه (داخـل گیومـه      نام مقاله:

،  (اگر ترجمه باشد)، نام مجله، سال انتشارنوشته شود)، نام مترجم 
 شماره مجله.

  در هر مقاله تعداد نویسندگان افزون بر دو نفر نباشد. .8



  
 

1 

  
  
 

 

 

  
  

  1n امیر ابراهیمی
 

هاي خاصـی در نظـر گرفتـه شـده و طـرح و پیگیـري دعـاوي         براي طرح و دفاع از دعاوي در مراجع قضایی محدودیت
ـین    31و 2قـانون اساسـی و مـواد     35باشد. مستند به اصـل   مذکور نیازمند داشتن سمت محرز شده قانونی می قـانون آی

ـیل یـا وکیـل      ، 1392قانون آیین دادرسـی مصـوب    68و 12و مواد  1379دادرسی مدنی مصوب  در مراجـع قضـایی اص
ـتثنایی    و مسـتند   2اسـت  بـر ایـن اصـل    دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینـده حقـوقی اس

 کارکنـان  از قضـایی  حمایت حقوقی در طرح شکایت و دفاع از شخص حقیقی، ماده واحده قانونقانونی استفاده از نماینده 
هـا،   وزارتخانـه  نمایـد: تمـام  باشـد کـه مقـرر مـی     آن می 1388و اصالحیه  1376مسلح مصوب  نیروهاي پرسنل و دولت
 بـر  قـانون  شـمول  کـه  هـایی  دستگاه و غیردولتی عمومی نهادهاي و دولتی، مؤسسات هاي سازمان و ها، مؤسسات شرکت
 زمـان  در خـود  کارکنـان  درخواست به بنا انتظامی) مکلفند و مسلح (نظامی نیروهاي است، همچنین نام ذکر مستلزمها  آن

ـا  نحـوي  بـه  یـا  شود می ناشی آنان وظیفه انجام از دعواهایی که در فوت از پس آنان اول درجه وراث یا و حیات  وظـایف  ب
 .  ارائه کنند حقوقی خدمات آنان شاغل، به حقوقی کارشناسان از استفاده با است مرتبط ایشان

 .  شد نخواهد باشند شاکی آنان از دولتی هاي دستگاه که کارکنانی شامل قانون این مقررات .1تبصره 
 مـوارد  در و قضـایی  حقـوق  رشته در کارشناسی مدرك حداقل داراي باید قانون این موضوع حقوقی کارشناسان .2تبصره 
 تکـالیف  و وظـایف  بـه  راجـع  مقـررات  از بخشـی  رعایـت  بـه  الزام با و وکالت پروانه ارائه و دریافت الزام به بدون شده یاد

ـاده  در مـذکور  اشـخاص  درخواسـت  شود، بـا  می مشخص این قانون اجرایی نامه آیین در که دادگستري وکالي  واحـده  م
 .  کنند شرکت وکیل عنوان به دادرسی مراحل تمامی در مورد حسب

ـا  دادگستري وزارت توسط قانون این اجرایی نامه آیین .3تبصره  ـاري  ب ـتیبانی  و دفـاع  وزارت همک ـلح  نیروهـاي  پش  و مس
 .  »رسد می وزیران هیات تصویب به و تهیه ماه سه مدت ظرف استخدامی کشور و اداري امور سازمان

  باشد:  یاد شده چند نکته حائز اهمیت میحالیه با توجه به مراتب فوق و ماده واحده قانونی 
 مکلفنـد  انتظـامی)  و مسلح (نظامی نیروهاي دولتی و همچنین هاي سازمان و ها، مؤسسات ها، شرکت وزارتخانه تمام  .1

 وظیفـه  انجـام  از دعواهایی که در فوت از پس آنان اول درجه وراث یا و حیات زمان در خود کارکنان درخواست به بنا
 خـدمات  آنـان  شاغل، به حقوقی کارشناسان از استفاده با است مرتبط ایشان وظایف با نحوي به یا شود می ناشی آنان

هـاي دولتـی در خصـوص     گونه پیش شرطی، اختیار دولت و سازمان گذار بدون هیچ در اینجا قانون. ارائه کنند حقوقی
  استفاده از نماینده حقوقی در دعاوي مرتبط با وظیفه کارکنان سازمان تابعه را ارائه نموده است.  

                                                           
n کارآموز وکالت، مدرس دانشگاه.  
، جلـد اول،  1394دکتر شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، چاپ سی و پنجم، انتشارات دراك، تهران، سال   .2
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ه داشـت تـا بـا اجرایـی     اختیار قانونی استفاده از معاضدت قضایی کارکنان دولت توسط نماینده حقوقی، همچنان ادام
آن قانون، مـاده واحـده معاضـدت قضـایی      88، مستند به ماده 1388شدن قانون مدیریت خدمات کشوري در سال 

نسخ شد و استفاده دولت از معاضدت قضـایی نماینـده حقـوقی بـراي کارکنـان دولـت محـدود شـد و راي شـماره          
ـاد شـده مقـرر    هیأت عمومی دیوان عدالت ادار 19/03/1393مورخه  450ـ449 ي مؤید این ادعا است. ماده قانونی ی
هاي قـانونی در برابـر شـاکیان مـورد حمایـت       هاي اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت کارمندان دستگاه«نماید: می

ـتفاده از     هاي اجرایی مکلفند به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظایف آن باشند و دستگاه قضایی می هـا بـا اس
  ».  حمایت قضایی نمایند، شناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندانکار

تواند وارد دعوا شـود کـه علیـه کارمنـد دولـت بـه        لذا مستند به ماده قانون یاد شده، نماینده حقوقی صرفاً زمانی می
ـ   طرح شکایت شده و نمایندگان موصوف در مقام دفاع از آن شکایت باشد و نمی ،سبب شغل ه نماینـدگی از  تواننـد ب

کارمند دولت طرح شکایت نموده و یا به وراث کارمند دولت معاضـدت قضـایی ارائـه نماینـد. الزم بـه ذکـر اسـت        
پرسنل وزارت اطالعات به عنوان بخشـی از کارکنـان دولتـی، از شـمول قـانون       ،قانون یاد شده 117مستند به ماده 

  شود.   ر اساس ماده واحده حمایت قضایی انجام میفوق مستثنی شده و حمایت قضایی از کارکنان مذکور ب
انتظامی) باید توجه داشـت کـه مسـتند بـه مـاده       و مسلح (نظامی اما در خصوص حمایت قضایی از پرسنل نیروهاي

ـلح بـه نظـر مقـام معظـم رهبـري        117 قانون مدیریت خدمات کشوري، تسري قانون مذکور به پرسنل نیرهاي مس
ـیزدهم قـانون      موکول شده است. با بررسی هاي به عمل آمده ظاهراً بنا به دستور معظم له اجراي فصـول دهـم و س

مشمول نیروهاي مسلح نیز گردیده است ولی این دستور از طریق روزنامه رسـمی اطـالع رسـانی نشـده و      ،یاد شده
نـد. بـا ایـن    ا نیروهاي مسلح نیز به صراحت از شمول قانون مذکور در سیستم مدیریت خـود خبـري منتشـر ننمـوده    

  اي از ابهام قرار دارد، زیرا:   رسد استمرار قانون معاضدت قضایی نسبت به نیروهاي مسلح در هاله وصف به نظر می
الف) اگر شمول فصل دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوري بر نیروهاي مسلح مبتنـی بـر واقعیـت باشـد،     

ـلح الزم توان تسري یک قانون را تبعیض نمود و بخشی از  نمی االجـرا بـدانیم و بخشـی     آن را بر نیروهاي مس
المثل یک بام و دو هوا را خواهد داشـت و فلسـفه وضـع قـانون      دیگر را منتفی کنیم. این مصداق کامل ضرب

ـنل          مذکور را مورد سؤال قرار می دهد. پس در اینصورت بایـد شـمول مـاده واحـده حمایـت قضـایی بـر پرس
قانون مدیریت خـدمات کشـوري، ماننـد سـایر کارکنـان       88ه و مستند به ماده نیروهاي مسلح را منتفی دانست

  دولت به پرسنل نیروهاي مسلح حمایت قضایی ارائه نمود.  
ـلح نمـی    گـردد و یـا فقـط     ب) اگر فرض را بر این بنا نهیم که قانون مدیریت خدمات کشوري شامل نیروهـاي مس

ـاد شـده در فصـل      88قانون یاد شده مشمول نیروهاي مسلح است، چون ماده  13و 10فصول  آن  11قـانون ی
ـنل    گردد پس ماده واحـده حمایـت قضـایی هم    قانون قرار دارد و شامل نیروهاي مسلح نمی چنـان شـامل پرس

  باشد.   نیروهاي مسلح می
قـانون مقـررات    3ج) در خصوص نیروهاي بسیجی حالت خاصی متصور اسـت، در صـورتی کـه مسـتند بـه مـاده       

از پرسنل سپاه محسوب گردنـد مشـمول مـاده واحـده      1370استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب 
ـلح از آن  حمایت قضایی بوده و به شرح فوق قضـایی بـه عمـل    هـا حمایـت    الذکر به عنوان پرسنل نیروهاي مس

 4آید. همچنین اگر نیروهاي بسیج در مقام ضابط دادگستري در جرایم مشهود، اقدام نمایـد مسـتند بـه مـاده      می
از نیروهاي فوق توسط نماینده حقوقی معاضـدت قضـایی بـه     1371قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب سال 

 آید.   عمل می
 بنـا  اسـت، مکلفنـد   نـام  ذکر مستلزمها  آن بر قانون شمول که هایی هدستگا و غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات  .2

 وظیفـه  انجـام  از دعواهـایی کـه   در فـوت  از پس آنان اول درجه وراث یا و حیات زمان در خود کارکنان درخواست به
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 خـدمات  آنـان  شاغل، به حقوقی کارشناسان از استفاده با است مرتبط ایشان وظایف با نحوي به یا شود می ناشی آنان
گذار استفاده از نماینده حقوقی براي حمایت قضـایی از کارکنـان را، بـراي نهادهـاي      در اینجا قانون. ارائه کنند حقوقی

 حقوقی مذکور مقید به شرایطی نموده است:  
 به تعریف ایـن نـوع   1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد. ماده الف) 

ـا    واحد سازمانی مشخصی اسـت کـه داراي اسـتقالل حقـوقی    «نماید:  از نهاد حقوقی پرداخته و مقرر می اسـت و ب
ـاالنه آن از محـل    50شود و بیش از پنجاه درصـد (  تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا می %) بودجـه س

ـا در مقابـل    ». دارد ومی و خدماتی است که جنبه عم دار وظایف  عهده منابع غیردولتی تأمین گردد و این نـوع نهاده
ـاد   قانون ارتقاء سالمت نظام اداري ونهادهاي عمومی خصوصی قرار گرفته است که بند ب ماده یک  ـا فس  مقابله ب

ـات خصوصـی حرفـه   کنـد:   پردازد و مقـرر مـی   به تعریف نهاد حقوقی اخیر می 1390مصوب  دار  اي عهـده  مؤسس
ـاکمیتی را بـر       باشند که مطابق میمأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی  ـایف ح قوانین و مقـررات، بخشـی از وظ

  .  رسمی دادگستري، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی نظیر کانون کارشناسان ؛عهده دارند
هـاي   اداره حقـوقی قـوه قضـاییه، فقـط سـازمان      19/8/1392ـ   1613/92/7شمارهمستند به نظریه مشورتی 

دولتی احصاء شده در قانون اختیار استفاده از نماینده حقـوقی بـراي حمایـت قضـایی از کارمنـدان       عمومی غیر
همچنین مستند به متن ماده واحده حمایـت قضـایی، مؤسسـات    ها را دارند.  خود جهت اقامه دعوا و دفاع از آن
ـتفاده از       ر غالب نهاد عمومی ایفاي وظیفه مـی خصوصی غیر دولتی هر چند د ـار قـانونی در اس نماینـد امـا اختی

  پردازند.   نماینده حقوقی را نداشته و صرفاً از طریق وکیل دادگستري به معاضدت از کارکنان خود می
ـتفاده ن  هایی می دستگاه و غیردولتی عمومی نهادهاي و ب) مؤسسات ماینـد کـه   توانند از معاضدت نماینده حقوقی اس

 زیـر  مشـروحه  سـازمانی  اي، واحدهاي گذار طی ماده واحده ها را به صراحت برشمرده باشد و قانون قانون نام آن
ـبات   قـانون  5ها، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع تبصـره مـاده    مؤسسات وابسته به آن و محاس

 ها را به شرح زیر احصاء نمود:   امی آنبه تصویب رساند که اس 1373را در سال  1366عمومی کشور مصوب 
ـیش از        ها و شرکت هرداري. ش1 درصـد سـهام و سـرمایه آنـان متعلـق بـه        50هـاي تابعـه آنـان مـادام کـه ب

ـاد   .5کمیتـه امـداد امـام.    .4 ؛هالل احمر .3 ؛بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی .2؛ ها باشد شهرداري بنی
ـاد   .8 ؛کمیته ملـی المپیـک ایـران   .7 ؛بنیاد مسکن انقالب اسالمی .6؛ شهید انقالب اسالمی  .9د؛ خـردا  15بنی
   ؛سازمان تأمین اجتماعی .10 ؛سازمان تبلیغات اسالمی

صورتی غیر از شـرکت و بـراي    به که است مشخصی سازمانی واحد قانون این نظر از وابسته مؤسسه .1تبصره  
شـود   توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره مـی  مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی

 دولتی باشد.   و به نحوي مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر
 اذن بـا  هسـتند  فقیـه  والیـت  مقام نظر تحت که عمومی نهادهاي و مؤسسات مورد در قانون اجراي .2تبصره  

  .  بود خواهد له معظم
هایی به اصالح قانون مذکور پرداخته و تعـدادي دیگـر از نهادهـاي حقـوقی را مشـمول       در ادامه نیز ماده واحده
  اند از جمله:   ماده واحده فوق قرار داده

ـاد اسـتقالل و       مؤسسـه .12 ؛هاي ورزشی آماتوري جمهوري اسـالمی ایـران   فدراسیون .11 ـاد نصـر، جه ـاي جه ه
ـات اسـالمی    . 13 ؛جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی ـاهنگی تبلیغ اهللا  کتابخانـه حضـرت آیـت    .14 ؛شـوراي هم

ـاري    .17 ؛هاي خاص بنیاد امور بیماري .16 ؛جهاد دانشگاهی .15 ؛مرعشی نجفی ـاد امـور بیم ـاص   بنی ـاي خ  .18 ؛ه
ـایر      .19 ؛ایـران  آموزي جمهوري اسـالمی  سازمان دانش ـاعی روسـتاییان و عش صـندوق   .20 ؛صـندوق بیمـه اجتم
  .  هاي بدنی تأمین خسارت
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گونه که مشاهده شد رویه قانونی نیز بیانگر این مطلب است که نهادهاي عمومی غیر دولتـی نیـز    بنابراین همان
از معاضدت قضایی نماینده حقوقی براي پرسنل خود بهره منـد شـوند، و   باید داراي اختیار قانونی باشند تا بتوانند 

ـتري آمـل، شـهریور     اداره حقـوقی قـوه قضـاییه و     5/6/1391ـ   1088/7نظریه شماره  نشسـت قضـایی دادگس
  باشد.  ، مؤید این ادعا می1380

نهادهـاي حقـوقی مـذکور اعـم از     آید که به نحو قانونی و مستدل با معاضدت قضایی صرفا از کارکنانی به عمل می  .3
دولتی و عمومی رابطه استخدامی داشته باشند و در خصوص ورثه درجه اول کارکنان غیر دولتی نیـز بایـد قرابـت از    

رسـد در خصـوص    طریق گواهی انحصار وراثت و یا سایر ادله قانونی این امر به اثبات رسـیده باشـد و بـه نظـر مـی     
اي مـد نظـر اسـت.     گویی کرده و مشخص نشده که وراث درجه اول از چه طبقه بهامگذار ا وراث درجه اول نیز قانون

خواه، حمایت قضایی از طریق نماینده حقوقی را از سـازمان متبـوع خـود درخواسـت     از طرفی باید شخص معاضدت
یـارات الزم را  قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مرتبط بـا امـر وکالـت، اخت    35نموده و مطابق ماده 

خواه بوده و یـا ناشـی از شـغل او باشـد،     به نماینده حقوقی اعطاء نماید. موضوع دعوا نیز باید مرتبط با شغل معاضدت
ـا اربـاب    به عنوان مثال موقعی که کارمند دولت در رابطه با انجام وظیفه قانونی خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته ی

ـارج از حیطـه      ارمند معاضدت خواه را تخریب نموده باشد. معرجوع ناراضی جهت انتقام، خودرو ک الوصـف دعـاوي خ
شغلی مانند عدم سازش با همسر که به طرح دعواي طالق منجر شده شامل حمایـت قضـایی از کارمنـدان شـاغل     

ن ها نباشـد، بـه عنـوا    هاي دولتی شاکی آن آید که سازمان نیست. همچنین معاضدت قضایی از کارکنانی به عمل می
ـیچ         ـتالس و غیـره اعـالم جـرم شـد، تحـت ه مثال اگر از سوي سازمان دولتی علیه کارمندي به اتهام ارتشاء یا اخ

  آید.  عنوانی از کارمند یاد شده حمایت قضایی با استفاده از نماینده حقوقی به عمل نمی
  پردازیم.  آن میهایی هستند که در ادامه به  نمایندگان حقوقی نیز داراي اختیارات و محدودیت  .4

ـته       ـاد حقـوقی داش ـتخدامی بـا آن نه الف) نماینده حقوقی باید از کارکنان شاغل در سازمان مربوطه بوده و رابطه اس
که کارکنان شاغل در سـازمان متبـوع خـود داراي ردیـف شـغلی مشـخص و معینـی         و با توجه به این 1باشد

ـتخدامی   کنند بنا هستند و بر آن اساس حقوق و مزایا دریافت می براین فردي که از لحاظ قوانین و مقـررات اس
ـتري        گردد نمی بر آن مصداق کارمند شاغل اطالق نمی تواند بـه عنـوان نماینـده حقـوقی وارد دعـاوي دادگس

ـنل روز مـزد یـا       ـارگر یـا پرس گردد، به عنوان مثال پرسنل وظیفه در نیروهاي مسلح، یا افرادي که به عنوان ک
ـتري      التدریسی در سازمانی مشغول به خدمت می قاساتیدي که به صورت ح باشـند. از طرفـی وکـالي دادگس

ـتن شـغل     نیز نمی توانند به عنوان نماینده حقوقی وارد دعاوي شوند زیرا یکی از شرایط اخذ پروانه وکالـت نداش
نـد کـه   نمای باشد که در صورت ورود به دعوا به عنوان نماینده حقوقی، به صورت رسمی اعالم مـی  رسمی می

  گردد.  ها تخلف انتظامی محسوب می شاغل رسمی هستند و عمل آن
 57تواند اوراق مربوط به دعوا را برابر با اصل نمـوده و از ایـن حـق وکـال مسـتند بـه مـاده         ب) نماینده حقوقی نمی

  .  2قانون آیین دادرسی کیفري بهره مند شوند
قانون آیین دادرسی کیفـري بایـد اوراق    75و مستند به ماده  3اوراق قضایی به نماینده حقوقی ابالغ نشدهج) 

مقـام وي ابـالغ شـده و ابـالغ قـانونی فـوق مـالك قـرار          قضایی به رئیس دفتر سازمان مربوطه یا قائم
  .  4گیرد می

                                                           
 . 306منبع پیشین، ص  .1
 . 54دکتر شمس، عبداهللا، منبع پیشین، جلد دوم، ص   .2
 . 141منبع پیشین، ص   .3
 . 93منبع پیشین، ص  .4
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کـه نماینـده حقـوقی بـه هـر       نامه اجرایی ماده واحده حمایت قضایی به محض این آیین 14د) مستند به بند ب ماده 
سمت نمایندگی وي نیز خاتمه یافته و حـق ورود بـه دعـوا     ،یق با سازمان مربوطه قطع رابطه استخدامی نمودطر

  یا ادامه آن را ندارد.  
نامـه   ) نماینده حقوقی باید داراي کارشناسی رشته حقوق بوده و بـراي ورود بـه دعـوا از سـازمان مربوطـه معرفـی      ه

  رسمی ارائه نماید.  
ـنل خـود نیـز داراي اختیـارات و وظـایفی بـه        هاي مشمول سازمان  .5 استفاده از نماینده حقوقی جهت معاضدت از پرس

    :باشندشرح زیر می
ـئول ارزیـابی     آیین 6الف) مستند به ماده  نامه اجرایی ماده واحده حمایت قضایی، باالترین مقام اجرایـی سـازمان، مس

باشـد و در صـورتی کـه سـازمان      حقـوقی مـی  معاضدت خواهی قانونی درخواست شده و شـرایط نماینـدگان   
هـاي   تواند این وظیفه را به رؤسـا و یـا مـدیران مجموعـه     باشد می هاي دیگري می مجموعه مربوطه داراي زیر

نامـه از شخصـی، غیـر از بـاالترین     الوصف نمایندگان حقوقی در صورتی که با معرفـی  فوق تفویض نماید. مع
کننده سمت را ارائـه نماینـد و ایـن رابطـه بایـد       وند باید دلیل سمت اعطاءش مقام اجرایی سازمان وارد دعوا می

  .  1اثبات گردد
ـناد و اوراقـی کـه در دعـواي        اند نمـی  هایی که به معرفی نماینده حقوقی اقدام نموده ب) سازمان تواننـد رونوشـت اس

  .  2ماندمطروحه به آن سازمان منتسب است برابر با اصل نموده و به مراجع قضایی ارائه ن
هـاي دولتـی    تواند در دعوایی که کارمند معاضدت خواه طرف شکایت آن سازمان یـا سـایر سـازمان    ج) سازمان نمی

  قرار گرفته، از وي حمایت قضایی به عمل آورده و براي دفاع از او نماینده حقوقی معرفی نماید.  
ـتري و یـا کـاهش       رسد فلسفه استفاده از نماینده حقوقی، در موارديد) چون به نظر می کمبود تعـداد وکیـل دادگس

الوکاله به وکالي دادگستري بوده، لذا در مـواردي کـه تخصـص و     جویی در پرداخت حق ها از طریق صرفه هزینه
تجربه وکال مد نظر است و نیز جایی کـه قـانون صـراحتاً مقـرر نمـوده کـه وکیـل تسـخیري وارد دعـوا شـود           

کـه در   ینده حقوقی جهت حمایت قضایی از پرسنل معرفـی نماینـد، همچنـان   توانند نماهاي یاد شده نمی سازمان
عالی کشور، عدم پـذیرش نماینـده حقـوقی جهـت معاضـدت قضـایی از        هاي کیفري یک تهران و دیوان دادگاه

  باشد.  هاي یاد شده رویه می کارمندان سازمان
ـاد   متأسفانه قانون ـین  گذار در جهت تخلف از اجراي مفاد ماده واحده ی نامـه اجرایـی آن بـراي نماینـدگان     شـده و آی

ـا در جـایی کـه      حقوقی یا مسؤلین اجرایی سازمان هاي مشمول آن ضمانت کیفري یا حقوقی تعیین ننموده اسـت. ام
ـار بـوده و یـا نماینـده          مدیرسازمانی، جهت معرفی نماینده حقوقی در طرح دعوا و دفـاع از آن، فاقـد سـمت یـا اختی

کننـده ایـن سـمت اعـم از بـاالترین      انونی احصاء شده باشد، ارتکاب چنین اعمالی از مقام اعطاحقوقی فاقد شرایط ق
ـتفاده از اختیـارات قـانونی بـوده و بـه        مقام اجرایی و سلسله مراتب مادون وي تا نمایندگان حقوقی مذکور، سـوء اس

قـانون وکالـت مصـوب     55ده و مـا  1375قانون مجازات اسـالمی مصـوب    571عالوه رفتار ایشان مستند به ماده 
  باشد.   جرم و قابل پیگیري می 1315

در پایان الزم به ذکر است مبحث فوق صرفاً به بررسی اختیـارات قـانونی نماینـده حقـوقی در معاضـدت قضـایی از       
قانون آیین دادرسی مدنی به ایـن مهـم پرداختـه و     32طرف شخص حقیقی پرداخته و در خصوص شخص حقوقی ماده 

  و شرایطی را مقرر نموده است و در مجالی دیگر به بررسی آن خواهیم پرداخت.   اختیارات

                                                           
  . 306بع پیشین، جلد اول، ص دکتر شمس، عبداهللا، من  .1
 . 55دکتر شمس، عبداهللا، منبع پیشین، جلد دوم، ص   .2
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  nnعلی بهبهانی ، n منوچهر توسلی نائینیدکتر  
  

  مقدمه
ـیار مهـم درتثبیـت سـرمایه       امالك از جمله سازمانسازمان ثبت اسناد و  ـاي قـدیمی، و بس ـاي   ه ه

ـتره قـوانین و       اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی (دولتی و بیـت  ـال) اسـت کـه گس الم
ـامالً        ـازمانی ک ـاکم اسـت و از ایـن حیـث، س مقررات جاري درآن برکلیه نفوس و سرزمین ایران ح

ه است. نظم در روابط حقوق افراد در اشکال کامالً متفاوت و بدیل را تشکیل داد منحصر به فرد و بی
ـتري داده   متنوع، کارکردهاي این سازمان در اموال منقول و غیرمنقول و انوع مالکیت ها را ظهور بیش

ـانی    ترین و کاربردي است. از جمله مهم ـاي   ترین این موضوعات پیدایش تـراکم روز افـزون در اعی ه
از شهرهاي صنعتی و بزرگ تا شهرهاي کوچکتر به نام آپارتمان اسـت کـه   احداثی و پدیده فراگیري 

ـاوت    نوع مالکیت برآن با مالکیت در خانه ـاي ویالیـی تف ـاعه در مالکیـت      ه ـایی اساسـی دارد. اش ه
رغـم   االختیار نبودن در اعمال حقوق مالکانه نسبت به مایملک خـویش، علـی   فضاهاي مشاعی و تام

ـاوت   مالکیت بر شش دانگ یک دست ـارزترین تف گاه آپارتمان و امکان انتقال قطعی، رهن، وثیقه ... ب
ـاکم بـر نـوع       نوع مالکیت امالك آپارتمانی با ویالیی است. به تعبیر دیگر پیچیـدگی در مقـررات ح

ـانی     مالکیت در آپارتمان ـاختار فیزیکـی اعی ـاي متـراکم روي عرصـه    ها و اساساً پیـدایش س ـاي   ه ه
چـه در ایـن    وجـود آورده اسـت. آن   ه، موضوعات مستحدثه زیادي بمشخص با حدود اربعه مشخص

ـان     ه مقال ب دنبال تشریح و تبیین آن هستیم قوانین و مقررات متنوع و حاکم بـر احـداث یـک آپارتم
ـان   ها و مشکالت عدیده است که موجبات ناهنجاري ـا فـراهم کـرده     اي را فرا روي احـداث آپارتم ه

ـاي متـولی در    ها و دستگاه موضوع مراحل ساخت و ساز آپارتمان است. براي تشریح و تفهیم بیشتر ه
  دهیم:صورت مختصر در نمودار ذیل نمایش میه این امر را ابتدا ب

  
 ها مراحل ساخت و ساز و مستندسازي آپارتمان

  اول: تهیه نقشه معماري (بازدید): نظام مهندسی
  دوم: صدور پروانه ساختمان(بازدید): شهرداري

  اجراي ساختمان: مالک با نظارت نظام مهندسیسوم: 
  چهارم: صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان: نظام مهندسی

  کار (بازدید): شهرداريپنجم: صدور پایان
  ششم: صدور شناسنامه فنی: نظام مهندسی

                                                           
n ت علمی دانشگاه اصفهانأوکیل دادگستري و عضو هی. 
nn  خصوصیحقوق مدیر کل اداره ثبت اسناد و امالك استان اصفهان و دانشجوي کارشناسی ارشد. 
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  سازي در بانک کاداستر (بازدید): ثبت اسناد هفتم: عرصه
  نظام مهندسیهشتم: ترسیم نقشه تفکیکی (بازدید): 

  نهم: صدور صورت مجلس تفکیکی: ثبت اسناد
  نامه: دفتر اسنادرسمی دهم: تنظیم تقسیم

  یازدهم: صدور سند تفکیکی: ثبت اسناد
  

شود به طور مختصر با یک نگاه اجمالی حداقل یازده مرحله در اعمـال مقـررات بـراي احـداث      گونه که مالحظه می همان
ـناد، نظـام مهندسـی و شـهرداري وجـود دارد کـه هرکـدام از ایـن           یک آپارتمان توسط حداقل سـه مجم  وعـه ثبـت اس

باشند؛ قوانین خاصی که اگـر بـا روح صـحیح قـوانین     ها می ها داراي قوانین خاص خود در حوزه مشترك آپارتمان سازمان
کـه واقعیـت موجـود خـالف      وجود آیـد، حـال آن   هها ب ها و اجراي آن القاعده نباید تعارضی در آن مربوطه تفسیر شوند علی

هـاي جـدي دیگـري اسـت      کند و نتیجه بارز آن کاغذ بازي، اتالف وقت، بازدیدهاي موازي و چـالش  این امر را ثابت می
  که در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.  

  کر خواهیم داشت:  الذ به هر تقدیر قبل از ورود به بحث اصلی ابتدا تعریف مختصري از برخی عناوین فوق
اي که مهندس معمار آن را طراحـی کـرده و بنـا بـه نـوع آن، شـامل اطالعـاتی چـون طـرح بنـا،            نقشهنقشه معماري: 
  شود.   هاي فنی، جزئیات و ... به شرح ذیل می مشخصات و داده

ا بـه طـور دقیـق    هاي سـاختمان ر  ي نهایی و قطعی کردن طرح ساختمان، نقشه پس از تکمیل گزینههاي فاز یک:  نقشه
ـاري سـاختمان از جملـه نحـوه      ها که ویژگی کنند. به این نقشه ترسیم می100/1یا  50/1با مقیاس  ـتقرار   هـاي معم ي اس

ـاري      حاً نقشـه الدهـد کـه اصـط    کیفیت، روابط فضاها، مشخصات نماهاي سـاختمان را نشـان مـی    ـاز یـک معم هـاي ف
ـتفاده کـرد.     هـا و اخـذ نظـر آن    کننـده  تمان به کارفرما و استفادهتوان براي معرفی ساخ ها می گویند. از این نقشه می هـا اس

هـا را بـرآورد کـرد.     امکانات مربوط به اجراي سازه و تاسیسات ساختمان را ارزیابی نمود و هزینـه و زمـان اجـراي پـروژه    
ـتفاده    ارزیـابی و تصـمیم   ،هاي فاز یک چون مبنـاي قضـاوت   نقشه سـرمایه گـذاران   کننـدگان و   گیـري کارفرمایـان و اس
  د.  کن ، اهمیت پیدا میي درست طرح دقت در کیفیت ترسیمات و ارائه ،هستند
هاي فاز یک ساختمان فاقد دقت و اطالعات الزم براي اجراي سـاختمان اسـت. بـراي     نقشههاي فاز دو ساختمان:  نقشه

ـات درهـا و      مصالح کـف ها، جنس دیوارها،  ها، مسیر لوله ها، ابعاد ستون مثال، در آن نوع فندانسیون ـنس و جزئی ـازي، ج س
ـتفاده از              ها، محل استقرار المپ پنجره ـین دلیـل، بـراي اجـراي هـر سـاختمان بـا اس هـا و ... مشـخص نیسـتند. بـه هم
هاي فاز دو ساختمان شـامل مشخصـات مصـالح     کنند. نقشه هاي اجرایی (فاز دو) آن را تهیه می هاي فاز یک، نقشه نقشه

  هاي مختلف ساختمان است.   متو جزئیات اجرایی قس
هـا (یـا سـایر مراجـع صـدور       اي است که شـهرداري  پروانه ساختمان یا شناسنامه فنی ساختمان دفترچهپروانه ساختمان: 

گونـه سـاختمان بایـد مجـوز      دهند. براي احداث هـر  پروانه مانند همیاري شهرداري) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می
  ح دریافت گردد.  صال الزم از مرجع ذي

مساحت زیر بنا، تعـداد طبقـات، نـوع اسـکلت سـاختمان، مشخصـات       شناسنامه فنی ساختمان شامل اطالعاتی از قبیل: 
ـاریخ صـدور پروانـه      ـین نـاظر، ت ـین مـی    و متقاضی صدور پروانه، شماره پالك ثبتی ملک، نام مهندس باشـد.   کروکـی زم

شود که در صـورت لـزوم قابـل تمدیـد اسـت. در       همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته می
از ادامـه   مـذکور صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر، موظف به گزارش تخلـف بـه مرجـع صـدور پروانـه بـوده تـا مرجـع         

ها الزامی است. اخـذ سـند مالکیـت جهـت هـر واحـد        ساختمان در ساختمانعملیات جلوگیري کند. رعایت مقررات ملی 
  باشد.   مسکونی منوط به ارائه پایان کار توسط ناظر و صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه می
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 پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتی که ساختمان مورد تأیید شهرداري باشد و مـوارد خالفـی یـا بـدهی    پایان کار: 
ـار بـه شـما مـی      دهـد. ایـن مـدرك پایـان      نداشته باشد، شهرداري و یا سازمان متولی امر، مدرکی تحت عنوان پایـان ک

ـاربرد        کند. پایان کار یکی از مهم عملیات ساختمانی را تأیید می ترین مـدارکی اسـت کـه یـک سـاختمان دارد و در آن ک
  شود.   ملک مشخص می

ـیم قطعـه زمینـی بـه قطعـات      صورت مجلس تفکیکی:  تفکیک در لغت به معنی جدا کردن است. در اصطالح ثبتی، تقس
). تفکیک عملی است اداري که بـا تقاضـاي مالـک یـا مـالکین، توسـط اداره       173، ص 1363است. (جعفري لنگرودي، 

یجـه ملـک بـه چنـد     ثبت اسناد و امالك محل وقوع ملک، نسبت به امالك مشاع و غیر مشـاع انجـام پذیرفتـه و در نت   
ـار از شـهرداري توسـط        قطعه با مشخصات معین، تبدیل می گردد. معموالً عمل تفکیک امالك (اعیان) بـا اخـذ پایـان ک

ـناد و        مالکین و پیوست تصویر مصدق آن به تقاضاي دفاتر اسناد رسمی مبنی بـر تفکیـک و تحویـل بـه ادارات ثبـت اس
ک عرصه به این شرح است که ابتدا متقاضی تفکیـک بـا مراجعـه بـه     شود. روش تفکی امالك محل وقوع ملک آغاز می

هـا نقشـه مزبـور را     قـانون شـهرداري   101شهرداري منطقه، تقاضاي نقشه تفکیکی نموده و شهرداري نیز با رعایت ماده 
ـنا      به متقاضی تسلیم و نسخه دیگر آن را به اداره ثبت محل ارسال مـی  د رسـمی  دارد. آن گـاه متقاضـی بـه دفترخانـه اس

ـیچ      گونـه مبنـاي قـانونی و منطـق      مراجعه و تقاضاي استعالم از اداره ثبت براي تفکیک پالك ثبتـی خـود (کـه البتـه ه
نماید. با دریافت استعالم و تحویل آن به اداره ثبـت توسـط متقاضـی. بـه انضـمام       حقوقی براي آن قابل تصور نیست) می

دهد تا مالکیـت متقاضـی گـواهی شـود.      متصدي دفتر امالك ارجاع میتقاضاي کتبی وي، رئیس ثبت بدواً موضوع را به 
با گواهی مسئول دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت ملک، رئیس واحـد ثبتـی بـه نماینـده ثبـت و نقشـه بـردار ثبتـی         

ـین نقشـه شـهر    ماموریت می داري و سـند  دهد تا از محل، بازدید به عمل آورند. نقشه بردار ثبتی، در صورتی که مغایرتی ب
ـادر            مالکیت مشاهده ننماید، ضمن ترسیم نقشه ثبتـی، گـواهی عـدم تجـاوز ملـک بـه مجـاورین، شـوارع و معـابر را ص

نماید. النهایه، نماینده ثبت، مبادرت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی عرصه نمـوده، پـس از امضـاي صـورت جلسـه       می
ثبت یا معاون وي، ضمن دستور اخذ هزینه تفکیکـی مبـادرت بـه     توسط نماینده ثبت، نقشه بردار و حاضرین، رئیس اداره

  )  78، ص 1390دارند. (فدوي،  ربط ارسال می اي از آن را به دفترخانه ذي امضاي صورت جلسه تفکیکی نموده و نسخه
یـان،  کـه در تفکیـک اع   کند. بـه جـز ایـن    تفکیک عرصه و اعیان (مجموعه آپارتمانی) از نظام مشابه و واحدي تبعیت می

ـیچ    گونـه   گواهی پایان کار صادره از جانب شهرداري الزامی است. در هر دو حالت، پس از طی مراحل موصـوف، بـدون ه
ـازي اعیـان (در مجموعـه آپارتمـانی) در ورقـه      هـا) و جـدا   بندي عرصه (در زمین تغییري در مالکیت اشخاص، قطعه اي  س

ـته رسـمی اسـت      گردد که عنوان صورت مجلس تفکیکی را دارد. تنظیم می پس، بنابراین، صورت مجلس تفکیکـی، نوش
که بنا به تقاضاي مالک یا مالکین و استعالم از اداره ثبت اسناد و امـالك محـل وقـوع ملـک، مطـابق مقـررات، توسـط        

ـین        شود، با قید این صالح تنظیم می مامورین ذي ـیان (مالـک) صـرفاً مب که بدون تغییري در مالکیت متقاضـی یـا متقاض
  ).  173، ص 1382وده اجزاي جدا شده، خواهد بود. (جعفري لنگرودي، محد

هـاي مـرتبط    بینی کرد که اگر قرارباشـد سـازمان   توان پیش با توجه به توضیحات ابتدایی فوق با نگاهی کامالً اجمالی می
یی سـاده علـل   افتـد. در نمـا   اي عمـل کننـد چـه اتفـاقی مـی      صورت جزیره هبا موضوع احداث وتفکیک اعیانی هرکدام ب

  بندي مختصر معطوف به سه علت ذیل است:   هاي این حوزه در یک دسته ها و آسیب چالش
 قوانین و مقررات متعدد و متنوع.   .1
 تفسیرهاي مختلف ازقوانین ومقررات مشترك.   .2
 هاي متفاوت دراجراي فرآیندها.   اتخاذ روش .3

ـین      الذکر بدیه هاي فوق علل فوق آنقدر در رفتار سازمانی دستگاه ـتر نـدارد. هم ـیل بیش ی وآشکار است که نیازي بـه تفص
  شود:   هاي احداثی می عامل موجب خلق حداقل سه نوع ایراد اصلی در ساختمان
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  تداخل
  . تداخل کلی1

درتداخل کلی تمام احداث بنا کامالً خارج ازحدود سند مالکیـت مربوطـه و داخـل در محـدوده یـک سـند و یـک ملـک         
  گیرد.   دیگر صورت می

  
  . تداخل جزیی2

درتداخل جزیی اصطالحاً بنا حالت لغزندگی پیدا کرده، نه کامالً، بلکه به قسـمتی از ملـک مجـاور تجـاوز کـرده؛ در ایـن       
  دلیل اشتباه صورت گرفته، بنا درحدود کامل سند خود، احداث نشده است.   هفرض سند معارضی صادر نشده بلکه ب

  آید؟ وجود می هچرا این نوع مغایرت ب
  
ـاخت)     گذار متولی تثبیت حدود اسناد مالکیت را ادارات ثبت می قانون .1 ـاخت (پروانـه س داند و متولی صدور مجوز س

هاي الزم و اخذ مختصات فنـی از ثبـت و صـرفاً بـا اخـذ       حال وقتی شهرداري بدون رعایت استاندارد: را شهرداري
ـار     الذکر متصور مـی  هاي فوق رتبه راحتی امکان مغای ،تعهد از مالک اقدام به صدور پروانه کند گـردد. بهتـرین راهک

جهت پیشگیري از وقوع این اتفاق صدور پروانه براساس سند مالکیـت حـدنگار اسـت، چـرا کـه اطالعـات مکـانی        
اي در نقشه بانک جامع امالك کاداستر سـازمان ثبـت بـا     با مختصات ماهواره UTMملک موصوف براساس نقشه 
 سازي و ثبت شده است.   جانمایی، عرصه 500/1س کمترین میزان خطا با مقیا

ها عمـدتاً در مسـاحت و فضـاهاي اختصاصـی و      گونه مغایرت اینهاي احداثی با پایان کار:  مغایرت اعیان ساختمان .2
مشاعی است که علل آن، یا عدم توجه به ضوابط شهرداري در صدور پایان کار است یا تغییراتی کـه بعـد از صـدور    

 د شده است.  پایان کار ایجا
ـار     گونه مغایرت : اینمغایرت پایان کار با صورت مجلس تفکیکی .3 ها عمدتاً در مساحت منـدرج در پایـان ک

  که عمدتاً برمی گردد به:  باشد  میها  و تعداد پارکینگ
  دقتی کارشناسان شهرداري در صدور پایان کار یا کارشناسان ثبت در صورت مجالس تفکیکی.   الف) بی

ـ  ب) ضوابط  ـ    همتفاوت حاکم بر محاسبه مساحت یک ملک با منضمات آن در شهرداري با ثبـت ب دلیـل   هعنـوان نمونـه ب
ها در ضوابط شهرداري است بدینگونـه کـه پـول عـوارض کمتـري بـراي        هاي تشویقی احداث بالکن اتخاذ سیاست

ـین    کارها قیـد مـی  ها کمتر از وضع موجود در پایان  گردد. مساحت بالکن ها در شهرداري اخذ می بالکن گـردد. همچن
هـاي   هاي تأیید شده در پایان کار در برخی مواقع با وضع موجود انطبـاق نـدارد و پارکینـگ    در برخی مواقع پارکینگ

  مزبور نوعاً بیشتر به شکل مزاحم هستند.  
ـین   ها مورد توجه قرار نمـی  هاي مورد نظر درشهرداري، ستون چرا که در محاسبه پارکینگ موضـوع موجـب    گیرنـد و هم

  شود.   ها و مسائل بعدي می ایجاد مزاحمت در چرخش در پارکینگ
  هایی در وضع موجود وجود دارد که عبارتند از:   ها و آسیب با توجه به مختصر توضیحات فوق چالش

  
 انجام بازدیدهاي موازي .1

هـاي مجزایـی را    اي خـود بازدیـد  دهنـد هرکـدام بـر    اي انجـام مـی   هاي مربوطه اقداماتی جزیره که سازمان باتوجه به این
هـاي متعـدد بـراي مـالکین را      توسط کارشناسان خود انجام داده که موجبات اتالف منابع اداري و وقـت مـردم و هزینـه   

ـته باشـد. اگـر بـه           ها نمی آورد. از طرف دیگر خروجی این بازدید فراهم می توانـد خروجـی کـامالً واحـد و منسـجمی داش
ـاري توسـط نظـام      دسازي آپارتمانمراحل ساخت و ساز و مستن ها نگاه کنیم در مراحل شش گانه: اول: کمیته نقشـه معم
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ـار      ـارم: صـدور پایـان ک مهندسی، دوم: صدور پروانه توسط شهرداري، سوم: اجراي ساختمان با نظارت نظام مهندسی، چه
ـیم نق    توسط شهرداري، پنجم: عرصه ـناد، ششـم: ترس شـه تفکیکـی توسـط نظـام     سازي در بانک کاداستر توسط ثبت اس

ـاز هـم شـاهد وجـود پـاره        گیرد، علـی  مهندسی. حداقل در شش نوبت از این ساختمان بازدید صورت می اي  رغـم ایـن ب
ـتگاه    باشیم. لذا حذف بازدیدمسائل و مشکالت می الـذکر   هـاي فـوق   هاي موازي به معناي حذف ضـوابط و مقـررات دس

ـاد ا   نیست بلکه به معناي یکسـان  ـازي و ایج ـاز یـک آپارتمـان در موضـوع         س رتبـاطی منطقـی در مراحـل سـاخت و س
 باشد.   مشترکی به نام بازدید می

 
 انجام مکاتبات متعدد و غیرضروري .2

افتـد، جهـت    اي اتفـاق مـی   هاي فـوق اقـداماتی جزیـره    وقتی هنگام بازدید و انجام مراحل کارشناسی مختلف در دستگاه
المصـالحه قـرار دادن متقاضـی صـورت      ایجاد همخوانی و ارتباط منطقی بدیهی اسـت کـه مکاتبـات متعـددي بـا وجـه      

 پذیرد تا اختالفات عدیده در موضوع مشترك به حداقل برسد.   می
  
 مراجعات مکرر ارباب رجوع به ادارات ثبت و شهرداري و نظام مهندسی .3

ـنامه فنـی ملکـی و نقشـه       پروانه ساختی که بدون عرصه سازي در بانک کاداستر صادر شود، پایان کاري که بـدون شناس
ایـد بـا رفـت و    گذارد که رفـع ابهامـات ب   اي به جا می شود و ... ابهامات یا اشکاالت عدیده چون ساخت تفکیکی صادر می

ـتگاه از اقـدامات     هاي سه گانه و تبادل ایرادات و دفاع مورد متقاضی بین سازمان آمدهاي بی هاي متعصبانه به هر سـه دس
ـته و          خود و درآخر کوتاه آمدن یکی از این سه مجموعـه، جهـت اعمـال اصـالحات و تکمیـل مسـتندات متقاضـی خس

  پذیرد.   وامانده صورت می
  
  داث بنا در موقعیت دقیق عرصه ملک در بانک کاداستر  عدم اطمینان از اح .4

ـند متقاضـی         عدم پایبندي شهرداري براي صدور پروانـه براسـاس عرصـه    ـتر در مـواردي کـه س ـازي در بانـک کاداس س
ـاز بـه اصـالح دارد، امکـان احـداث        دفترچه اي است یا مواردي که سند متقاضی از حیث حدود یا مساحت به هردلیـل نی

  آورد.   وجود می هاخل کلی یا ایجاد حالت لغزندگی و تداخل جزیی را بجابجایی و تد
  
  بروز اختالفات ملکی و طرح دعاوي متعدد در محاکم قضایی و نظارتی   .5

هـاي مـرتبط، حـداقل نتیجـه آن ظهـور       اي عمل کردن دستگاه اي و سلیقه بدیهی است که عدم رعایت مقررات و جزیره
صـالح متعـدد اعـم از فـروش یـک آپارتمـان بـا         . دعاوي متعـددي در مراجـع ذي  اختالفات و طرح دعاوي متعدد است

مساحت کمتر، فاقد پارکینگ یا تزاحم در پارکینگ، انباري، تداخل جزیی یا کلی و فـروش آپارتمـان بـه دو یـا چنـد نفـر،       
 باشد.   یهاي الزم ایمنی و معماري و ... م کار گرفته شده، عدم رعایت استاندارد هاختالف در مصالح ب

  
  گري و امکان برقراري روابط نامتعارف هاي واسطه گسترش زمینه .6

ـ    ها در هر سیستمی زمانی اتفاق مـی  گرها و دالل ظهور واسطه ـتم شـفاف، اختالفـات و      ه افتـد کـه ب جـاي نظـم و سیس
مـراجعین، دالالن و   کـار  هاي مرتبط حاکم باشد؛ به میـزان مشـکالت عدیـده در    هاي مختلف و موازي بین دستگاه رویه
ـازنده       کنند و این قاعدهگرها امکان جوالن و عرضه اندام پیدا میواسطه اي کامالً طبیعی است و تـا زمـانی کـه تعامـل س

ها و خدمات غیرحضوري و حذف بازدیدهاي مـوازي و وحـدت رویـه     انگاري و اصالح روش و کلی نگري به جاي جزیره
 مرتبط حاکم نشود نباید منتظر اتفاقات خوبی بود.   هاي با رعایت مقررات در بین دستگاه
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  اتالف منابع .7
هاي اداري و در نهایت خـدمات ارائـه شـده بـه متقاضـی از یـک طـرف و         هزینه تمام شده هر نیروي انسانی در سیستم

رفـت  شرایط خاص وضعیت اقتصادي کشور و تورم سنگین به دوش مردم اقتضاء دارد با حـذف کارهـاي مـوازي از هـدر    
ـاري از قبیـل   داراي هاي مضاعف خدمات ارائه شده به مردم کاسته شود؛ بروکراسی  هاي ملی و هزینه سرمایه افـزایش  آث
  .  دارددنبال به و ... را  ، اتالف وقت مردمترافیک، آلودگی هوا ،هاي تولید هزینه

هاي ملـی موجـب کـاهش سـرمایه ملـی جهـت حـل مشـکالت          از منظر دیگر اتالف منابع به غیر از هدر رفت سرمایه
 اصلی کشور و تولید و ... هم خواهد بود.  

  
هـا   وري، تأخیر در اجراي درخواست ارباب رجوع و افزایش هزینـه  عدم ارتقاء بهره .8

  و نارضایتی ارباب رجوع
ـلی عـدم ارتقـاء      صرف بازه زمانی طوالنی و  هزینه تمام شده سنگین جهت ارائه خدمت به متقاضیان ازجملـه عوامـل اص

وري هستند. سیستمی که نتواند خدمات سریع، آسان و مطمئن به متقاضیان خود ارائه کند همیشـه مواجـه اسـت بـا      بهره
ـیان اسـت    پاسخ و بال اقدام که همین انباشته شدن تقاضاها موجبـات تـال   سیل عظیم تقاضاهاي بی ـاعف متقاض ش مض

گردنـد. امـا اگـر امـور     هاي نامتعارف می که اگر نتوانند از طرق معمول به حق یا هدف خود برسند به ناچار متوسل به شیوه
  ماند.  هاي نامتعارف باقی نمی ارجاعی به هنگام و با کیفیت ارائه شود، دیگر دلیلی براي استفاده از شیوه

  
  گیري نتیجه

وري  با یک بررسی اجمالی مشخص گردید اگر وضع موجود بخواهد به همین سبک پیش برود نبایـد منتظـر ارتقـاء بهـره    
هـاي مطروحـه، تشـکیل یـک      و تکریم ارباب رجوع بود. لذا از جمله راهکارهاي کاربردي و مشخص براي کاهش آسیب

ـترك و کـاهش اختالفـات       هاي مرتبط براي پیشخوان مشترك یا پنجره واحد، متشکل از سازمان رسـیدن بـه درك مش
 هاي متقاضیان است.   سطحی و برداشتی و گرفتاري

اي کـه   گونـه  نحو هم پوشـانی و مکمـل بـودن همـدیگر بـه     ه مراد از تشکیل پیشخوان مشترك، رعایت مقررات، ب 
عارضی در خـدمات ارائـه شـده    گونه ت سلسله مکاتبات و اظهارنظرها با رعایت توالی و تقدم و تأخر باشد به نحوي که هیچ

ـلی خـود را انجـام           هب ـتگاهی وظـایف اص وجود نیاید و هر کدام بتواند پایه مرحله بعدي باشـد. در ایـن پیشـخوان هـر دس
وجود نخواهد آمـد. در ایـن مـدل، متقاضـی بـا کمتـرین مراجعـه حضـوري بـه           هدهد و تعارضی هم در ارائه خدمت ب می

است خـود را بـه همـراه ارسـال مسـتندات از طریـق اینترنـت بـه پیشـخوان ارسـال و           تواند درخوهاي مرتبط می دستگاه
ـتگاه    هاي مرتبط هر کدام وظایف خویش را انجام دهند و عمده ارتباط فی دستگاه هـاي مربوطـه از    مـابین متقاضـی و دس

بـه عـدم   طریق فضاي مجازي صورت خواهد گرفت مگر در مراحلی کـه حضـور فیزیکـی وي ضـروري باشـد. نتیجتـاً       
وري و هـم کـاهش    هـاي مـردم و هـم در ارتقـاء بهـره      مراجعات مکرر متقاضیان به واحدهاي ثبتی هم در کاهش هزینه

ـ     هزینه سـزایی دارد. بایـد توجـه     ههاي عمومی از جمله سوخت، آلودگی، ترافیک و در نهایت ارتقاء زنـدگی مـردم نقـش ب
ـبات جزیـره  فکـري و درك متقابـل بـه دور ا    توان با هم داشت که می ـنفی در اصـالح امـور اداري و ارائـه      ز تعص اي و ص

  هاي بلندي برداشت.   خدمات صادقانه به مردم گام
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  nnn امیرحسینی امین، nnحسین سبحانی، nاهللا خسروشاهی دکتر قدرت

 
  فصل سوم: اخالل در نظام اقتصادي

  )2تا،  اخالل از واژه خلل به معناي سوراخ، منفذ و شکاف است (راغب اصفهانی، بی
تعریف مشخص و روشنی از نظـام اقتصـادي و    1369گران در نظام اقتصادي  متأسفانه در قانون مجازت اخالل 

گذار در قانون مجازات اخاللگـران نظـام اقتصـادي تنهـا بـه ذکـر مصـادیق آن         اخالل صورت نگرفته است. قانون
  د.  گرد پرداخته است. این نقیصه باید با بیان تعریف دقیق، جامع و مانع از جرم اخالل در نظام اقتصادي تبیین

گـذار از اخـالل در    نظام اقتصادي کشور متغیر از صدها مؤلفه اقتصادي داخلی و خارجی است، منظور قانون 
االشعار است و این اخـالل   هاي فوق نظام پولی و بانکی و اخالل در نظام اقتصادي اخالل در کدام یک از بخش

  مده بودن آن احراز شود؟شود تا مالك ع گیري و محاسبه می هایی اندازه بر اساس چه شاخصه
دهنده این جرم در سه محور عنصر قـانونی، عنصـر مـادي و عنصـر      در ذیل به تبیین عناصر تشکیل 

  شود:  روانی پرداخته می
 

  مبحث نخست: رکن قانونی
گذار در راستاي تعریف جـرم و عنصـر قـانونی جـرم اخـالل در نظـام اقتصـادي کشـور در تـاریخ           قانون

گـذاري   با الحاق دو تبصره دیگر به قانون 14/10/1384در دو ماده و پنچ تبصره و در تاریخ  19/9/1369
  انگاري اقدام نموده است.  جرم و جرم

 بـه  مرتکـب  و شـود  مـی  محسـوب  جـرم  ذیـل  هايبنـد  در مـذکور  اعمـال  از یـک  هر ارتکاب .1 ماده«
  : شود می محکوم قانون این در مقرر هاي مجازات

 یا اسکناس جعل یا قلب سکه ضرب یا ارز عمده قاچاق طریق از کشور ارزي یا پولی نظام در اخالل الف)
  . آن امثال و خارجی و داخلی از اعمها  آن عمده نمودن توزیع یا کردن وارد

 عمومی هاي نیازمندي سایر یا ارزاق کالن گرانفروشی طریق از عمومی مایحتاج توزیع امر در اخالل ب)
 تولیـدات  سـایر  و کشاورزي تولیدات فراوان خرید پیش مزبور و هاي نیازمندي یا ارزاق عمده احتکار و

  . ها آن عرضه در کمبود یا انحصار ایجاد منظور بهها  آن امثال و عامه نیاز مورد
                                                           

n  شناسی. جرمدانشیار دانشگاه اصفهان؛ دکتراي حقوق جزا و 
nn شناسی کارشناسی ارشد حقوق جزاو جرم. 
nnn کارشناسی ارشد. 
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 مـواد  و فنـی  تجهیزات مجاز غیر فروش از عمده استفاده سوء طریق از کشور تولیدي نظام در اخالل ج)
 اخـذ  یـا  تولید امر در عمده ارتشاء و رشاء یا و آن مورد در مربوط تعهدات از تخلف یا آزاد بازار در اولیه

  . ها آن وامثال شود کشور تولیدي هاي سیاست در اختالل موجب که مواردي در تولیدي مجوزهاي
 آن کـردن  خـارج  بـه  اگرچـه  ملـی  هـاي  ثروت یا فرهنگی میراث کردن خارج قصد به اقدامیگونه  هر د)

 مـال  اسـت  شـده  گرفتـه  نظر در کشور از کردن خارج براي که اموالی کلیه و محسوب قاچاق نینجامد
  . گردد می ضبط دولت سود به و تلقی قاچاق موضوع

 نظـایر  و مضـاربه  عنـوان  تحت حقوقی یا حقیقی اشخاص سپرده قبول صورت به کالن وجوه وصول ه)
  . شود اقتصادي نظام در اخالل یا مردم اموال میل و حیف موجب که آن

 سـپردن  در تقلب قبیل از صورت هر به کشور صادراتی نظام در اخالل جهت تشکیالتی و باندي اقدام و)
  . و ... صادراتی کاالهاي گذاري درقیمت تقلب و آن تأدیه یا ارزي پیمان

 از یـک  هـر  در مـذکور  مـوارد  بـودن  فراوان یا و کالن یا عمده تشخیص براي صالح ذي قاضی تبصره.
 آثـار  و اسـتفاده  سوء مورد مبالغ و وارده خسارات میزان  قراردادن نظر ملحوظ بر عالوه الذکر فوق بندهاي
  . نماید جلب نیز را ربط ذي مرجع مورد، نظر حسب تواند می آن بر مترتب دیگر فساد
 اسالمی جمهوري نظام به زدن ضربه قصد به چنانچه 1 ماده بندهاي در مذکور اعمال از یک هر .2 ماده
 فساد حد در چنانچه مزبور نظام با مقابله در اقدام بودن مؤثر به علم با یا و آن با مقابله قصد به یا و ایران
 شود می محکوم سال بیست تا سال پنج از حبس به صورت این غیر در و اعدام به مرتکب باشد االرض فی
 دسـت  به قانون خالف طریق از که اموالی کلیه ضبط به مالی جزاي عنوان به دادگاه صورت دو هر در و

 ضـربه  74 تا 20 به را حبس، مرتکب و مالی جریمه بر عالوه تواند می دادگاه. داد خواهد حکم باشد آمده
  . نماید محکوم عمومی انظار در شالق
 مـورد  حسـب  1 ماده ششگانه بندهاي در مذکور موارد از یک هر موضوع اخالل که مواردي در .1 تبصره
 طریـق  از کـه  امـوالی  کلیه ضبط و حبس سال پنج تا سال دو به مرتکب نباشد فراوان یا و کالن یا عمده
  گردد ... .  می محکوم نقدي جزاي عنوان به باشد آمده دست به قانونی تخلف
 نظـام  در اخاللگـران  مجـازات  قـانون ) 1( مـاده  به تبصره یک و) ز( بند عنوان به بند . یک1 واحده. ماده

  : شود می الحاق 19/9/1369 مصوب کشور اقتصادي
 از ناشی درآمد کسب منظور به گروه یا بنگاه، مؤسسه، شرکت در عضوگیري و نمایندگی تأسیس، قبول ز)

 توسـعه  و نمـوده  جـذب  را دیگـري  منفعت، افراد کسب جهت جدید اعضاء که نحوي به اعضا افزایش
  . یابد تداوم انسانی شبکه یا زنجیره

  . شود می رسیدگی قبلی قوانین برابر است شده تشکیل قانون این تصویب از قبل که هایی پرونده تبصره.
 موضـوع  اخالل که مواردي در .1 تبصره: گردد می اصالح ذیل شرح به فوق قانون) 2( ماده) 1( . تبصره2
 مـورد  حسب نباشد، مرتکب فراوان یا کالن یا عمده) 1( ماده هفتگانه بندهاي در مذکور موارد از یک هر

 مذکور طرق از که اموالی برابر دو معادل نقدي جزاي و سال سه تا ماه شش از حبس به مال رد بر عالوه
  ».شود می محکوم آورده دست به

ها فقط مختص قوه قضاییه نیست بلکه قوه مقننه و مجریـه نیـز    اصل قانونی بودن جرایم و مجازات  
نمایـد کـه    گذار تفهیم می ها هستند، این اصل به قانون شامل خطاب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
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(مشـکینی،  . جرایم را به تفصیل و روشنی بیان کرده و از کلی گویی وبیان عبـارات مـبهم پرهیـز نمایـد    
آید که متن قانونی، صریح، روشن، قابل انطبـاق بـا    انگاري الزم می این در مسأله جرم) بنابر 219، 1428

شـود مـوارد قابـل     انگـاري مـی   مصادیق مشخص باشد یا اگر بر اساس تحوالت آینده و مصـلحت جـرم  
  )27تا،  بینی در قانون گنجانده شود. (آزمایش، بی پیش
در پایان بندهاي مذکور نیز خود نوعی عدم رعایت اصل قـانونی بـودن   » ها امثال آنو «ذکر عبارت   

هاست. در واقع در این مواد قانونی اصل برائت، اصل اباحه و قبح عقاب بالبیان مغفـول   جرایم و مجازات
 مقام تفسیر دست به خلق قانون جدیدي مانده است و این امکان به قاضی محکمه داده شده است که در

ها قانون وضع نکرده است و این مغـایر بـا اصـلی     گذار براي آن بزند و عملی را جرم بداند که عمالً قانون
  که قاضی صرفاً مجري قانون است و نقشی در تقنین ندارد. است 
گذار موارد و مصادیق جامع و مانع بر اساس اصول حقوقی در جمهـوري اسـالمی    بنابراین باید قانون  

گونه تفسیر به قیـاس و تفسـیر شخصـی قـانون اخاللگـران در نظـام        طوري که امکان هرتنقیح کند به 
  اقتصادي کشور سلب شود. 

  
  مبحث دوم: رکن مادي

  عنصر مادي جرم اخالل در نظام اقتصادي بر مبناي قانون فوق عبارت است از: 
  

  بند اول: رفتار
دهنده جرم اخالل در نظام اقتصادي است خود شـامل مـوارد ذیـل     گذار تشکیل رفتاري که از جانب قانون

  است: 
 داخلی از اعمها  آن عمده نمودن توزیع یا کردن وارد یا اسکناس جعل یا قلب سکه ضرب یا ارز قاچاق .1

 آن.  امثال و خارجی و
 خریـد  پـیش  و مزبور هاي نیازمندي یا ارزاق احتکا و عمومی هاي نیازمندي سایر یا ارزاق گرانفروشی .2

 یـا  انحصـار  ایجـاد  منظور بهها  آن امثال و عامه نیاز مورد تولیدات سایر و کشاورزي تولیدات فراوان
 . ها آن عرضه در کمبود

آن  کـردن  خـارج  بـه  اگرچـه  ملی هاي ثروت یا فرهنگی میراث کردن خارج قصد به اقدامیگونه  هر .3
 نینجامد. 

 سپردن در تقلب قبیل از صورت هر به کشور صادراتی نظام در اخالل جهت تشکیالتی و باندي اقدام .4
 صادراتی  کاالهاي گذاري درقیمت تقلب و آن تأدیه یا ارزي پیمان

 و ...   
  
  دوم: اوضاع، احوال و شرایط بند

تـوان اخالگـر اقتصـادي دانسـت بلکـه آن رفتـار        شخصی که رفتارهاي فوق را انجام داده است را نمـی 
  بایست شرط ذیل را نیز داشته باشند:  می

  گستردگی و عمده بودن از شروط اخالل در نظام اقتصادي است. 
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وشنی نـدارد و  تعریف دقیق و ر رفته استدر ماده به کار  که» فراوان«، »کالن«، »عمده« يها واژه  
نمود. بـا ایـن حـال،     کرد و مالکی را براي آن تبیین می گذار تعریف روشنی از آن ارائه می الزم بود قانون

مالك ذیل را بـه   3از یکی  1369قانون مجازات اخالل گران مصوب1ماده  1توان با توجه به تبصره  یم
 عنوان مالك گسترده بودن در نظر گرفت: 

 تعدد رفتار .1
 رفتارتکرار  .2
 یجه حاصلهتگستردگی ن .3
  

  سوم: نتیجه بند
گذار مقصود خود را از اخالل در نظام اقتصادي تبیین نکرده است و  گونه که بیان شد، قانون همان

حتی گروه متخصص خاصی را نیز در قانون براي تشخیص اخالل درنظام اقتصادي بیان ننموده 
  است. 

دهنده اخالل را درتبصره  بیان نماید، تشخیص که مالك اخالل را از طرف دیگر، بدون این  
قاضی دادگاه مذکور دانسته است. البتـه  1369قانون اخالل درنظام اقتصادي مصوب  1ماده  1

طبـق رویـه    صالح بـر  صالح را جلب کند. که این مرجع ذي تواند نظر مرجع ذي قاضی نیز می
نهاد وزارت اقتصاد و دارایی  قضایی همان کمیسیون تشخیص اخالل در نظام اقتصادي واقع در

  است. 
  

  مبحث سوم: رکن معنوي
  شود که عبارت است از:  این عنصر شامل دو رکن خاص می

  
  بند اول: سوءنیت عام

شخص مرتکـب   کند بر علم مستقیم و غیر مستقیم و به تبع قصد در جرم اخالل سوءنیت عام، داللت می
دهنده عنصر مادي جرم اخالل در نظام اقتصادي اسـت. بنـابر ایـن الزم     بر ارتکاب رفتارهایی که تشکیل

لگر اقتصادي به رفتارهایی که عنصر مادي جرم اخالل در نظـام   آید که مقام قضایی علم و قصد اخال می
خالل درنظام اقتصادي کشور محکـوم  دهند، احراز کند تا بتواند ایشان را به جرم ا اقتصادي را تشکیل می

  کند. 
  

  بند دوم: سوءنیت خاص
اقتصادي بر ایجاد کردن اخالل در نظام اقتصادي از طریق انجام رفتارهایی کـه   کننده قصد اخاللگر بیان

باشد. بدین صورت که مجرم اقتصادي با قصد اخـالل در   دهد، می عنصر مادي جرم اخالل را تشکیل می
با علم به وقوع اخالل در نظام اقتصادي به انجام رفتارهایی که سبب اخـالل در نظـام   نظام اقتصادي یا 
مخل اقتصـادي، همـان سـوءنیت     پردازد. این علم یا قصد به نتیجه حاصل از رفتار شود، می اقتصادي می

  خاص جرم اخالل در نظام اقتصادي است. 
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  فصل چهارم: تحلیل و بررسی
آید که جـرم قاچـاق، بـر     االرض بر قاچاقچی کاال، درابتدا الزم می د فیسنجی اطالق جرم افسادر امکان

 عناصر اساسی جرم افساد، تطبیق گردد. 
شود که مرتکب قاچاق کاال، وقتی  االرض و جرم قاچاق کاال، برداشت می با تحلیل عناصر جرم افساد فی

  ی انطباق یابد. تواند مفسد محسوب شود که هر سه عنصر جرم افساد بر رفتار قاچاقچ می
  
  عنصر قانونی .1

-گـذار بـه جـرم    سنجی انطباق حکم افساد بر قاچاقچی کاال در مواد قانونی مختلف، قانوندر امکان
  انگاري پرداخته است؛ که این مواد قانونی مشتمل بر موارد ذیل هست: 

  ؛ 1392قانون قاچاق کاال و ارز مصوب  22و  20، 18، 2، 1ماده  1.1
 ؛ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  286ماده  1.2
 . 1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب  2و 1مواد  1.3

 
 عنصر مادي .2

  این عنصر که مشتمل بر رفتار، اوضاع و احوال و شرایط و نتیجه است، از قرار ذیل است: 
  رفتار 2.1

اي که عنصر مادي  ز عناوین مجرمانهیکی ا 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  286بر طبق ماده 
  دهد، جرم اخالل در نظام اقتصادي کشور است.   االرض را تشکیل می جرم افساد فی

دهنـده عنصـر مـادي    ها را به عنوان رفتار تشکیل گذار آن که رفتارهایی که قانون حال با توجه به این
گیرد، لذا بررسی  از جرایم را در برمیاالرض بیان کرده است، کلی بوده و دامنه زیادي  جرم افساد فی

این امر ضروري است که جرم قاچاق کاال در ذیل کـدام یـک از رفتارهـاي مـذکور در جـرم افسـاد       
  گیرد.  االرض قرار می فی

براي انطباق حکم افساد بر جرم قاچاق کاال، باید جرم مزبور مشمول عناوین احصـاء شـده در مـاده    
  ق. م. ا. قرار گیرد.  286
توان ذیل عنوان مجرمانه اخالل در نظام اقتصادي کشور محسوب  همین اساس، جرم قاچاق را می بر

  داشت مشروط بدان که عناصر جرم قاچاق بر عناصر اخالل در نظام اقتصادي کشور منطبق گردد. 
قـانون مجـازات    1تواند یکی از مصادیق بنـد ج مـاده    باید اذعان داشت که رفتار قاچاقچی کاال، می

به حساب آید؛ زیـرا در ایـن بنـد مقررشـده اسـت:       1369اخاللگران درنظام اقتصادي کشور مصوب 
اخالل در نظام تولیدي کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مـواد  «

ولید یا اخذ اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر ت
  ». ها امثال آن  هاي تولیدي کشور شود و مجوزهاي تولیدي در مواردي که موجب اختالل در سیاست

که نقطـه ثقـل    البته به طور صریح قاچاق کاال از مصادیق این بند ذکر نشده است؛ اما با توجه به این
طور که صریح بند ج نیز  ماده، حصول اخالل در نظام تولیدي کشور است و سایر مصادیق نیز ـ همان

توان با وحدت  میبه تمثیلی بودن طرق ذکرشده اشاره دارد ـ از باب تمثیلی بیان شده است، بنابراین  
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مالك از این بند قاچاق کاال را از مصادیق طرق اخالل در نظام تولیدي کشور به حساب آورد؛ البتـه  
که به اخالل در نظام تولیدي بینجامد. در غیر این صورت مرتکب قاچاق کاال را بایـد   مشروط به این

  نست. مجازات کرد و مجرم دا 1392در ذیل قانون قاچاق کاال و ارز مصوب 
  

  اوضاع، احوال، شرایط   2.2
 1368اوضاع، احوال وشرایط الزمی که از قانون مجازات اخاللگران نظام اقتصادي مصـوب   1. 2. 2

  شود:  استنباط می
طـور کـه بیـان شـد، مـالك       اخالل در نظام تولیدي باید به صورت عمده و کالن باشد. البته همـان 

 1توان از تبصره  دن تبیین نشده است؛ اما با این وجود میبو» کالن«و » عمده«گذار از شروط  قانون
دو مالك ذیل براي عمده و  1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب  1ماده 

  کالن بودن جرم اخالل در نظام اقتصادي را استنباط نمود: 
  تعدد و تکرار رفتار مجرمانه 1.2.1.1

در توضیح این مالك باید اذعان داشته شودکه مصداق گسـتردگی و کـالن بـودن دامنـه قاچـاق از      
شود؛ بدین صورت که از مجموع تعدد و تکرار قاچـاق کـاالیی    طریق تعدد رفتار قاچاقچی حاصل می

که توسط مرتکب جرم قاچاق کاال انجام شده است، نتیجه جرم اخالل در نظام اقتصادي ـ که اخالل 
افتد. بنابراین مالك صدق عنوان اخاللگـر اقتصـادي بـر قاچـاقچی      نظام توزیع است ـ اتفاق می  در

 1بنـد ش مـاده   «اي بر اسـاس مفهـوم    رسد؛ چرا که قاچاقچی غیرحرفه اي بعید به نظر می غیرحرفه
 شود.  ، کمتر از سه بار مرتکب تکرار و تعدد جرم قاچاق می»1392قانون قاچاق کاال و ارز مصوب 

 گستردگی نتیجه رفتار مجرمانه 1.2.1.2
بار جرم قاچاق را مرتکب شده باشد؛ اما این بار  در این نوع مالك چه بسا شخص قاچاقچی کاال یک
تواند مصداق مالك عمده بـودن قـرار    شده میجرم به دلیل گستردگی در حجم یا نوع کاالي قاچاق

 گیرد. 
یافتـه جـرم   ر مورد قاچاقچیانی که به طور سـازمان البته باید اذعان داشته شود که غالباً این مالك د

یافته بتواند مالك کند. زیرا بعید است که قاچاق غیرسازمان شوند، صدق می قاچاق کاال را مرتکب می
گستردگی در نتیجه رفتار را دارا شود و در نتیجه، این نوع قاچاق ـ که به صورت غیرسازمانی اتفـاق   

  تولیدي کشور ایجاد کند.  افتد ـ اخالل عمده در نظام می
  : اوضاع، احوال و شرایط 1.2.2

  شود:  استنباط می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  268شرایط الزم که از ماده 
فوق بر رفتار قاچاقچی کاال صـادق باشـد، بـاز بـراي مفسـد دانسـتن       در ماده شرایط مذکور  چنانچه

االرض برشـمرده شـد را    اي که براي جرم افساد فی بایست شرایط و نتیجه شخص قاچاقچی کاال می
  نیز بتوان بر رفتار قاچاقچی کاال صادق دانست. 

ه بـودن نیـز الزمـه    االرض گستردگی، شدت و عمد ق. م. ا. براي جرم افساد فی 286بر مبناي ماده 
رفتار مرتکب است. البته این مالك در میزان گستردگی با شرط گستردگی مذکور در جرم اخالل در 

قـانون اخاللگـران در نظـام اقتصـادي      2توانـد از مـاده    نظام اقتصادي متفاوت است. این تفاوت می
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تفاوت قائل شده است. در  االرض و اخاللگر نظام اقتصادي استنباط شود. زیرا این ماده بین مفسد فی
بایسـت او را اخاللگـر اقتصـادي     شود، دیگر نمـی  االرض محسوب میمواردي که شخص مفسد فی

  االرض است.  محسوب کرد. زیرا بر اساس ماده مذکور اخالگر اقتصادي غیر از مفسد فی
وانـد از  ت االرض مـی  این تفاوت مالك گستردگی در دو جرم اخالل در نظام اقتصـادي و افسـاد فـی   

طور که در شرح  االرض بیان شده است نیز استنباط شود؛ زیرا همان اي که براي جرم افساد فی نتیجه
االرض محسـوب   تواند افساد فی ق. م. ا. گذشت، اخالل در نظام اقتصادي کشور زمانی می 286ماده 

وصـی در  شود که اخالل شدیدي درنظم عمومی کشور و یا خسارت عمده به امـوال عمـومی و خص  
  نظام اقتصادي حاصل گردد. 

االرض بر قاچـاقچی کـاال، بایـد اذعـان      سنجی عنوان مفسد فیدر مورد مالك گستردگی در امکان
االرض فـی شود که به نتایج مذکور الزم براي جرم افسـاد   داشت که آن قاچاقی گسترده محسوب می

گسـترده  «و » عمـده «د؛ بنـابراین  بینجامد. چرا که گستردگی و عمده بودن یک معناي تشکیکی دار
االرض است ـ باید با توجـه بـه نتیجـه جـرم افسـاد        ـ که از شرایط الزم براي جرم افساد فی» بودن
  االرض، تفسیر و معنی شود.  فی
  
  . نتیجه 3. 2

بایست قاچاق کاال سبب اخالل درنظام اقتصـادي کشـور شـود و ایـن اخـالل در نظـام        بنابراین می
نظمی در نظم عمومی یا ایجاد خسارت عمده به امـوال   اي باشد که به بی گونه یز بهاقتصادي کشور ن

شود، در نتیجـه   که چون نظم اقتصادي کشور دگرگون می عمومی یا خصوصی بینجامد؛ بدین صورت
شود. البته چه بسا ممکن است که در نظم  این دگرگونی، در نظم عمومی کشور نیز اخالل حاصل می

اي به اموال عمـومی و خصوصـی    خسارت عمده چنانچهالل شدیدي وارد نیاید؛ اما عمومی کشور اخ
االرض  توان قاچاقچی آن نـوع کـاال را مفسـد فـی     در نتیجه قاچاق گسترده کاال حاصل شود، باز می

گذاران این نوع  دانست. براي مثال اگر با قاچاق گسترده کاال به داخل کشور، تولیدکنندگان و سرمایه
شده در سطح کشور متضرر شوند و به اموال آنان خسارت عمده وارد آید، مفسد دانستن اچاقکاالي ق

  رسد.  ق. م. ا. بعید به نظر نمی 286چنین قاچاقچی یا قاچاقچیانی بر اساس ماده 
  
  عنصر معنوي. 3

کند؛ بلکه باید قصد یا  االرض دانستن قاچاقچی کاال کفایت نمی تنها مالك عینی بودن در مفسد فی
االرض ـ که اخالل شدید در نظم عمومی و ایجاد   ي افساد فی علم قاچاقچی کاال به حصول نتیجه

 خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی است ـ از طریق ارتکاب قاچاق کاال نیـز احـراز گـردد.    
قاچاقچی، جرم قاچاق کاال را مرتکب شد، اما قصـد یـا علـم بـه اخـالل درنظـام        چنانچهبنابراین 

اقتصادي یا وقوع اخالل گسترده در نظم عمومی و یا خسارت عمده به اموال را نداشته باشد، مقام 
اي بایست در مورد وي بر مبنـ  االرض معرفی نماید؛ بلکه می تواند مرتکب را مفسد فی قضایی نمی
حکـم صـادر    1369ق. م یا قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي مصـوب   286تبصره ماده 

  نماید. 
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در نهایت باید افزود که، در مورد مالك عینی بودن که عبارت اسـت از: گسـتردگی دامنـه اخـالل و       
م باید اذعان حصول خسارت عمده به اموال و اخالل شدید در نظم عمومی بدون توجه به عنصر روانی جر

  داشت: 
اخالل در نظام اقتصادي یک مسأله چندجانبه است و اخالل در نظام اقتصادي از عوامل بسیاري ـ از    

آید کـه بـراي کشـف     گیرد؛ بنابراین الزم می ت میأجمله عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ... ـ نش 
اقتصادي، به متخصصین این حوزه رجوع شود. رابطه علیت، از رفتار قاچاقچی کاال و وقوع اخالل در نظام 

قانون مجازات اخاللگران درنظام اقتصادي به این پیشنهاد مذکور  1ماده  1در این مورد هرچند که تبصره 
اشاره داشته است، لکن مقام قضایی را مختار در رجوع به متخصص دانسته است؛ بنابراین الزم بـود کـه   

االرض حاصـل از قاچـاق    یت و وقوع مالك عینی در جرم افساد فـی گذار براي تشخیص رابطه سبب قانون
  کاال تنها رجوع به متخصص را معتبر بداند. 

بایست در بحث عنصر روانی و سوءنیت خاص و عام که همان مـالك   گذار می و ازطرف دیگر قانون  
 ذهنی در ارتکاب جرم هستند، تشخیص مقام قضایی را معتبر بداند. 

  
  نتیجه

بایست سه جـرم: قاچـاق کـاال، اخـالل درنظـام       سنجی جرم افساد بر قاچاقچی کاال میامکان در تطبیق
االرض، مورد بررسی قرار بگیرد و رفتار قاچاقچی بر مبناي این سه جرم تبیین شود،  اقتصادي و افساد فی

  گیرد.  تا مشخص گردد که رفتار قاچاقچی کاال مصداق کدام یک از جرایم مذکور قرار می
ترین مالك تفریق این سه جرم، در گستردگی و عمده بودن رفتار قاچـاقچی   رسد که مهم ه نظر میب  

  شود.  قانون اخالل در نظام اقتصادي استنباط می 2ق. م. و تبصره ماده  286است؛ که از دو ماده 
وه بایسـت بـه گـر    طور کـه بیـان شـد ـ مـی      براي تعیین گسترده بودن یا نبودن قاچاق کاال ـ همان   

متخصص ارجاع داده شود و گروه متخصص نیز بر مبناي دو مالك گستردگی در نتیجـه تعـدد و تکـرار    
جرم قاچاق یا گستردگی حاصل از نتیجه قاچاق کاال بدون تعدد و تکرار، وصف گستردگی را براي قاچاق 

  کاال احراز کند. 
  نیست. بنابراین قاچاق کاال از حیث داشتن مالك مذکور از دو حالت خارج 

گروه متخصص وصف گسترده و کالن بودن را بر قاچاق کـاال احـراز نکنـد، در ایـن      چنانچه حالت اول:
  حالت نیز باید دو مورد ذیل را تفکیک کرد: 

مقام قضایی با بررسی رفتار قاچاقچی، رفتار وي را مصداق قاچاق کاال قرار داد و عناصر جرم  چنانچه .1
ی کاال محرز دانست، در این حالت قاچاقچی کاال مرتکب قاچاق کـاال  قاچاق کاال را بر رفتار قاچاقچ

  شود.  شناخته می
 مقام قضایی عناصر جرم قاچاق کاال را بر رفتار قاچاقچی کاال محرز ندانست:  چنانچه .2

  بایست براي ایشان حکم برائت صادر نمود.  در این صورت می
بر رفتار قاچاقچی کاال محرز دانستند، در ایـن  گروه متخصص وصف گسترده بودن را  چنانچه حالت دوم:

است ـ را معلول گسـترده بـودن قاچـاق      حالت گروه متخصص، نتیجه حاصله ـ که از اخالل حاصل شده 
  دانند؛ که البته این صورت، خود از دو حالت خارج نیست:  کاال می



 

 

20 

  این اخالل در نظام اقتصادي یکی از دو نتایج ذیل را به دنبال دارد:  .1
 اخالل شدید در نظم عمومی کشور؛ الف) 
  خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی. ب) 

بایست مقام قضایی قصد یا علم قاچاقچی کاال را بر یکی از نتایج فوق محرز بداند؛ از طرف دیگر می  
 االرض محسوب کند.  ق. م. ا. قاچاقچی کاال را مفسد فی 286تواند بر مبناي ماده  در این صورت می

 اخالل در نظام اقتصادي هیچ یک از دو نتیجه مذکور را به دنبال ندارد.  .2
بایست احراز کند که قاچاقچی کاال قصد یا علـم بـه وقـوع اخـالل در      در این حالت مقام قضایی می  

نظام اقتصادي را داشته است؛ که در صورت احراز آن، ایشان را مصداق قانون مجازات اخاللگران در 
 داند.  می نظام اقتصادي
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  1n ملیحه دادخواه 
 

است و ملتزم به برابري، و یا ناعادالنه است همگام با عدالت   نظام داخلی  که رویه عملی فارغ از این
بـدون    هـاي اساسـی   و مروج نابرابري، ابناي بشر برابرند در کرامت و برخورداري از حقوق و آزادي

هرگونه تمایز از جمله از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسـی یـا هرگونـه عقیـده     
قانون است، و اصـل منـع تبعـیض     برابرحقوق و در  برابري در معناي ایجابی، تساوي در 1.دیگري

حمایت از برابري در بعد سلبی آن است. به عبارت دیگر، عدم تبعـیض عبـارت اسـت از پرهیـز از     
نماید، امـا در مقـام   نابرابري ناعادالنه. هرچند حق برابري و اصل عدم تبعیض در تئوري سهل می

 تفسیر و اجرا سهل و ممتنع است. 
 به  داخلی قانون نص تبعیضشود که منشأ ظاهر می  ویژه زمانیه اعمال عدم تبعیض ب پیچیده بودن 

و یا ریشه در عرف داشته باشـد. نهادینـه شـدن فرهنـگ نـابرابري در میـان       ، باشد گذار قانون مثابه اراده
ار که رفتـار و کـرد   صاحبان یک فرهنگ مصداق بارز مانع عرفی بر سر راه اجراي برابري است. هنگامی

آمیز به عادت مبدل شده باشد و افراد جامعه را به اندیشه و اعتراض واندارد که تمایز خالف منزلت تبعیض
 بر چه مبنا؟ و تبعیض خالف عدالت چرا؟

فرهنگ نابرابر ممکن است نژادي را بر نژادي دیگر برتر بداند، قومی را بر اقوام دیگر ترجیح دهد و یا  
است   مندي از حقوق بدون رعایت عدالت برابر نشمرد. این گفتار نگاهی زنان را با مردان در منزلت و بهره

ایران. و هدف آن طرح چرایی   ساسیالمللی حقوق بشر و قانون ا اجمالی به اصل برابري از منظر اسناد بین
 تبعیض بر مبناي جنسیت بدون مبناي قانونی در رویه عملی است. 

 
 بشر حقوق المللی بین نظام در برابري اصل . جایگاه1

المللی حقوق بشر برشمرده  اسناد بین  هر دو مفهوم برابري و عدم تبعیض از اصول بنیادین و ارکان اصلی
به  3دارند. منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و ماده   انی بشر در حیثیت انسانیشوند و ریشه در یکسمی

بـر   حقوق بشر در دومین ماده خود صـراحتاً   عدم تبعیض اشاره کرده است. پس از منشور، اعالمیه جهانی
، المیـه اع 7شمارد. ماده  ترین مصادیق و مبانی تبعیض را بر می ورزد و مهم  کید میأمنع هرگونه تبعیض ت

                                                           
n دوره دکتري حقوق بشر دانشجو، وکیل دادگستري.   

1. Universal Declaration of Human Rights, Art. 2 . 
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 دارند حق و هستند مساوي قانون برابر در همه«: دارد می اعالم برابري حق توضیح و توصیف در ادامه در
 . »انون برخوردار شوندق حمایت از بالسویه و تبعیض بدون
 تبعـیض  تـوان  نمی را تمایزي هر. نیست مبرا استثنا از که است  عامیهرچند برابري نیز قاعده   
 و مـدنی  حقـوق  المللـی  بـین  میثاق اجراي بر نظارت نهاد عنوان به بشر حقوق کمیته. دانست ناروا

اوي در برابـر قـانون بـدون    مسـ  حمایت« عبارت تفسیر در کمیته. کند میتأیید  را نظر این سیاسی
نمایـد کـه ایـن عبـارت هـر تفـاوت در رفتـار را        کیـد مـی  أمیثاق ت 26ذیل ماده  »هرگونه تبعیض

و هدفمنـد شـامل     به نظر کمیته تمایز بـر مبنـاي معیارهـاي منطقـی     1.کندنمی  آمیز تلقی تبعیض
تبعیض را شود. بر همین مبنا کمیته در نظریه عمومی خود  میثاق نمی 26ممنوعیت مذکور در ماده 

نـژاد،  «داند که مبتنی بـر عللـی چـون    می »متضمن هرگونه تمایز، استثنا، محدودیت یا ترجیحی«
ین، دیدگاه سیاسی یا غیر سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، وضعیت مالی، تولد یا رنگ، جنس، زبان، د
  2. »هر وضعیت دیگر باشد

رسد. هرچند شرط  نظر میه برقراري عدالت صحیح ب براي و  خصوص در رویه عملیه این استدالل ب  
خود ممکن است محل نزاع باشد. چرا که معیارهاي منطقی متضمن  »تمایز بر مبناي معیارهاي منطقی«

ي دیگر و بنا به شرایط حاکم اجتماعی و سیاسی فرق اي به جامعه تواند از جامعهمفهومی پویا است و می
توان همیشه انتظـار اجـراي برابـري     هاي حقوقی نیز نمی ترین نظام کند. اما حقیقت این است که از دقیق

 انتظار اداري و قضایی محاکم و گذار قانون از توان می اما. داشت را عدالتتبعیض و بر پایه  بدون هرگونه
بنـا    انسـانی  کرامت با همسو و فردي هاي آزادي به خرد، انصاف، اعتقاد يپایه بر را خود بینش که داشت

 کنند و نزدیکترین تصمیم را به روح عدالت اتخاذ نمایند. 
است که نظام حقوق بشر عالوه بر منشور و اعالمیه در اسناد دیگري نیز بـه   گمان به همین علت بی  

تـرین ایـن    فشـرد. از مهـم   ها پاي می آمیز توسط دولتاهمیت برابري در مقابل قانون و منع رفتار تبعیض
   :مواد توان به اسناد می

 المللی حقوق مدنی و سیاسی  میثاق بین 27و 26، 25، 20، 14مواد ـ 
 3  المللی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی میثاق بین 7و  3مواد ـ 
 المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادي  کنوانسیون بین 3، 2، 1 موادـ 
 4کنوانسیون حقوق کودك  30و 29، 2مواد ـ 
  کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان2و  1واد مـ 

                                                           
1. The Right to Equality and Non-Discrimination in the Administration of Justice in “Human Rights 

in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and 
Lawyers“, Pp. 651-2, and Communication No. 172/1984, S. W. M. Broeks v. the Netherlands 
(Views adopted on 9 April 1987), in UN doc. GAOR, A/42/40, p. 150, para. 13; emphasis added . 

2. Human Rights Committee, General Comment 18, Non-discrimination (Thirty-seventh session, 
1989), Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human 
Rights Treaty Bodies, U. N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 at 26 (1994) . 

3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 . 
4. Convention on the Rights of the Child, 1989 . 



 

 

26 

  1تبعیض بر پایه دین و عقیدهبري و ااعالمیه رفع تمامی اشکال نابر 2و  1مواد ـ 
  اشاره نمود.  2، مذهبی و زبانی، قومی، هاي ملی اعالمیه حقوق افراد متعلق به اقلیت 1ماده ـ 
 
  اساسی قانون نظام در برابري اصل . جایگاه2

ي تساوي افراد در کرامت انسانی استوار است. اصل برابري در قـانون  شالوده اصل برابري بر پایه
از این قاعده مستثنی نیست. سابقه تدوین اصل برابري در نظام قانون اساسی ایران به  اساسی نیز

متساوي «افراد ملت را در مقابل قانون ، متمم 8گردد. اصل متمم قانون اساسی مشروطیت باز می
 قانون اساسی ناظر به وظایف دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران     3اصل  9. بند 3داندمی »الحقوق

را  »هـاي مـادي و معنـوي     ات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام زمینهرفع تبعیض«
فصل حقوق ملت را ، گذار نکه قانونآتر شمرد. مهمالتزام عملی دولت در تضمین اهداف نظام برمی

مـردم  «دارد: اعالم مـی  19کند. اصل غاز میآبا اصل تساوي مردم ایران در برخورداري از حقوق 
هـا   از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند ایـن  ایران

یـابیم کـه   با ماده مشابه در اسناد حقوق بشر در می 19با مقایسه اصل  »سبب امتیاز نخواهد بود.
نـه  و دام »مردم ایران«را ذکر نکرده است. اما با عنایت به اطالق عبارت  »جنس«واژه  19اصل 

بـدیهی اسـت کـه    ، در انتهـاي اصـل   »هـا  مانند این«شمول آن به همه افراد انسان و ذکر کلمه 
بدون تبعیض از حیث جنس برابري را شامل تمـامی  19گذار در مقام بیان بوده است و اصل  قانون

ي افـراد  تأمین حقـوق همـه جانبـه   «قانون اساسی  3اصل  14خصوص بند ه داند. بافراد ملت می
همـه  «با یکسان برشـمردن   20کند و اصل  را ازجمله تکالیف دولت احصا می »ز زن و مرداعم ا«

الشـمولی اصـل    کیـدي اسـت برعـام   أدر حمایت از قانون تأییدي است بر این ادعا و ت »افراد ملت
 برابري. 

توان در حقوق اسالم و تفکرات اسالمی به عنوان منبع منزلت انسانی برابر زن و مرد را می  
برخـی از   نابرابري آشـکار حقـوق زن و مـرد در   ، گذاري در ایران یافت. با این همه اصلی قانون

تضـمین حقـوق زن را در چـارچوب مـوازین      21ناپذیر است. مقـنن در اصـل    احکام اسالم انکار
اجراي اصل برابري را  ثیر احکام اسالمی برأنه خارج از آن. ت داند واسالمی از وظایف دولت می

ریشه درشرع را هم نباید پذیرفت. دیـن اسـالم   وان نادیده انگاشت. اما احکام فراقانونی بیتنمی
پژوهش پژوهش است و پذیرش. ورنه پذیرش بی متضمن تئوري انسان کامل و متوقع پرسش و

 آید. ازغیر اشرف مخلوقات هم بر می
یـن برابـري اجتمـاعی و    هاي دینی است بـه ا  هاي دینی که سر مشق حکومت گفتنی است در آموزه  

سیاسی کامالً توجه شده است و در روزگار ما باید براي پاسـداري از حیثیـت و کرامـت انسـانی بـه ایـن       
                                                           

1. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion 
or Belief, 1981 . 

2. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 
Minorities, 1992 . 

 8- j dabin  
 . 229ـ220صص ، 1391هاي اساسی،  هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادي  .3
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مردم هماننـد  ». «الناس کلهم سواء کاسنان المشط«ها ارزش فراگیر داد. در حدیثی از پیامبر است:  آموزه
  ». هاي شانه برابرند دانه

در «در اصل ششم آمده است:  چنانچهخورد. جاي قانون اساسی به چشم میپرتو این برابري در جاي  
جمهـور،   جمهوري اسالمی ایران امور کشور به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس

پرسی در مواردي که اصول ها، یا از راه همه نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، اعضاء شوراها و نظایر این
  ». گردددیگر این قانون معین می

ها در فصـل پـنجم قـانون اساسـی نیـز برجسـته        این نگاه به اراده مردم و حق حاکمیت و اقتدار آن  
کنیم و در اصل پنجاه برخورد می» حق حاکمیت ملت و قواي ناشی از آن«شود تا جایی که به عنوان  می

  خوانیم: و ششم که نخستین اصل این فصل است می
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بـر سرنوشـت اجتمـاعی      

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی
آید، اعمـال  منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را در اصولی که بعد می

  »کند.می
چوب قانون اساسی ایران حـق حاکمیـت ملـت بـه طـور روشـن        دهد که در چاراصول نشان می این  

پذیرفته شده است. پذیرش اصل و گستره حاکمیت ملت، بیانگر فرهنگ حقوق بشر است که تفکر امـروز  
  جهان و اندیشه پاسداري از حقوق انسان فارغ از نژاد، باور و جنس بر آن پاي فشرده است. 

ن دابن: حقوق عبارتند از حقوق طبیعی یا ساختگی که به وسیله قـانون بـه نفـع هـر فـرد      پرفسور ژا  
انسانی، اعم از تبعه داخلی یا بیگانه، خارج از عنوان شهروند بـودن وي مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه یـا       

  تأسیس و موضوع مستقیم آن نفع خصوصی و ویژه فرد است ... . 
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  1n محمدجواد رهسپار 
  

تقدیم به آقاي شاپوراسماعیلیان به پـاس ایفـاي   
  حقوقدانشایسته رسالت اجتماعی یک 

  
  ریاست محترم کانون وکالي دادگستري استان قم 

  
  با سالم و تحیات؛ 

فرآینـد رسـیدگی بـه    «ي شاخه سبز با عنوان  درج تیتر (عنوان) یک خبر در صفحه نخست روزنامه
اهللا مکارم شیرازي در دیدار  که از فرمایشات آیت» ها در دستگاه قضایی باید کاهش پیدا کند پرونده

ایـن  با ریاست محترم قوه قضاییه است، براي اینجانب آن قدر جذاب بود که متن کامـل آن را در  
روزنامه بخوانم. مستحضرید که اطاله دادرسی یکی از عوامـل نارضـایتی و شـکایت اربـاب رجـوع      

چـه در ایـن    ي مشترك وکال و دسـتگاه قضـایی اسـت. امـا آن     دادگستري است که حل آن دغدغه
خصوص اهمیت دارد، یافتن راه حلی است که سرعت و دقت را در خود جمع کنـد و هـیچ یـک را    

اهللا مکارم شیرازي  آیت«کنم:  ند. با این مقدمه ابتدا متن کامل خبر را عیناً نقل میفداي دیگري نک
هـا در   از مراجع تقلید با اشاره به اطاله دادرسی در دستگاه قضایی گفت: فرآیند رسیدگی به پرونده

انی، اهللا صادق آملی الریج هاي قضایی باید کاهش پیدا کند. وي عصر شنبه در دیدار با آیت دستگاه
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: به صورت مکرر شنیدیم برخی افراد به خـاطر طـوالنی شـدن    

نظر کردند که این مسأله باید اصالح شود. وي ادامه  ها در دستگاه قضایی از حق خود صرف پرونده
عادالنـه  کنند، نیز غیر  ها مطالبه می داد: حقوقی که برخی از وکالي دادگستري در برخی از پرونده

اهللا مکارم شیرازي خـاطر   است و باید نسبت به این مسأله هم نظارت کافی وجود داشته باشد. آیت
ها دخالـت دارنـد و یـا بـراي      دهند که وکال نیز در تأخیر پرونده نشان کرد: گاهی مردم گزارش می

مین دلیل مـردم  کنند. به همیلیون ریال حقوق طلب می پانصدها مبلغ یک میلیارد یا  برخی پرونده
نظر نمایند. این مرجع تقلید بیان داشت: نباید مردم به دلیل تأخیر در  ناچار هستند از حق خود صرف

هاي خود و یا مبالغ باالیی که باید به وکیل بپردازند از حقوق خود محروم شوند  رسیدگی به پرونده
                                                           

n دادرس دادگاه عمومی.  
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اخه سبز، سـال دوازدهـم، شـماره    (روزنامه ش...» و تا جایی که امکان دارد باید تشریفات کم شود 
فرمایید که اصل خبر در خصوص اطاله دادرسی ). مالحظه می3، صفحه1395اردیبهشت  19، 2592

دهند که وکال  مردم گزارش می«که  است، اما به دو مسأله در این باب اشاره شده است؛ نخست آن
ها مبلغ یک میلیارد یـا   رخی پروندهبراي ب«که وکال  و دوم آن» ها دخالت دارند نیز در تأخیر پرونده

به همـین دلیـل مـردم ناچـار هسـتند از حـق خـود        «و » کنند پانصد میلیون ریال حقوق طلب می
باید دید مبناي گزارشات مردمی به مراجع معظم تقلید چیست؟ این مـردم چـه   ». نظر نمایند صرف

شود؟ اگر  ی و اطاله دادرسی میها موجب تأخیر در رسیدگ کسانی هستند؟ آیا دخالت وکال در پرونده
ي  نامـه  چنین است چرا در زمان تصدي یکی از همین مراجع معظم تقلید در دستگاه قضایی، آیـین 

اجباري شدن وکالت در دادگستري تصویب و مدتی اجرا شد؟ چرا کارمندان دستگاه قضایی از حضور 
رمندان و قضات دادگستري بیان شود که کا وکیل در پرونده رضایت بیشتري دارند؟ مکرر شنیده می

ترین کارهاي آنان توجیه ارباب رجوع ناآگاه از علم حقوق است که با  کنند که یکی از فرسایشی می
اطالعی از حقوق خود و طرح دعاوي اشتباه موجب اتـالف وقـت دادگسـتري و بـه هـدر رفـتن       بی

وجود دارد که آیا به راستی  شوند. همچنین جاي طرح این سؤال هاي مادي و انسانی آن می سرمایه
هـا چنـین    ها دخالت دارند؟ اگـر در برخـی رسـانه    ي دادرسی و تأخیر در پروندهفقط وکال در اطاله

شود، چرا از نقش برخـی قضـات در ایـن     تصویري از وکیل دادگستري مکرر به نمایش گذاشته می
ز دالیل اطاله دادرسـی،  کند که یکی ا شود. هر منتقد منصف و آگاهی تأیید می خصوص غفلت می

تنزل سطح دانش قضایی برخی قضات است که غیر قابل انکار و پوشش است. به عالوه در شرایط 
فعلی که بنا به آمار غیر رسمی تا پانزده میلیون پرونده مفتوح به رسیدگی در دستگاه قضایی وجود 

و مادي دستگاه قضایی، طبیعی ي دادرسی با توجه به محدودیت شدید منابع انسانی  دارد، آیا اطاله
که به نقل از همین روزنامه ریاست محترم قوه قضاییه جذب چهار هزار قاضی در پنج  نیست؟ چنان

انـد و در   هاي این قوه براي رفع مشکل اطاله دادرسـی بیـان کـرده    سال گذشته را بخشی از تالش
ي اسـالمی بـه صـورت    ي نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شـورا  حالی که به گفته

ها در ماه صد و بیست پرونده است و این آمار حداقل  متوسط سهم هر قاضی در رسیدگی به پرونده
، 41نامـه صـور اسـرافیل، شـماره      هـاي جهـانی اسـت، (بـه نقـل از هفتـه       دو برابر و نیم استاندارد

که به گفته مقامات ) آیا اطاله دادرسی تا حدودي طبیعی نیست؟آیا در حالی 2، صفحه 28/01/1395
مسئول در مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاییه جرایمی همچون توهین و تهدید جزء جرایمی 
هستند که بیشترین فراوانی را داشته و از جمله ده جرمی است که دستگاه قضایی هر سال بیشترین 

جربه اندك قضـایی  کند، اطاله دادرسی غیر طبیعی است؟ ت وقت را براي رسیدگی به آن صرف می
گوید تهدید و توهین که جرایمی قابل گذشت هستند، در بسیاري موارد به معناي واقعی  اینجانب می

خود رخ نداده و صرفاً یک دستاویز و بهانه براي کسانی است که یا قصد آزار و اذیت مشتکی عنه را 
کـه   دات خود هسـتند. خالصـه آن  اي براي فرار از اداي دین و ایفاي تعه دارند و یا به دنبال وسیله

اي سست شود، نخسـت اثـر آن را بایـد در تـراکم بـیش از حـد        هاي اخالقی در جامعه وقتی بنیان
اهللا مکـارم   دلیل نیست که خـود آیـت   هاي قضایی در دادگستري آن جامعه مالحظه کرد. بی پرونده

ی نیاز به کار فرهنگی وجـود  البته در جاهای«فرمایند که:  شیرازي در ادامه سخنان خود تصریح می
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اي به دادگسـتري شـکایت نکننـد. در گذشـته بسـیاري از       دارد که آنان به خاطر کوچکترین مسأله
(همـان منبـع).   » مشکالت به صورت کدخدامنشی یا از طریق بزرگان فامیل قابل حل و فصل بود.

کالن، که مانع از رجـوع   هاي الوکاله همچنین باید دید که مبناي گزارشات متعدد راجع به اخذ حق
مردم به دادگستري و انصراف آنان از حق خود شده است، چیست؟ آیا تمـامی وکـالي دادگسـتري    

کنند؟ آیا در بین سایر اصناف همچون پزشکان و مهندسان نیز کسانی  هایی اخذ می الوکاله چنین حق
شود که بخشی از  بیان نمینیستند که به هر دلیل دستمزدي بیش از تعرفه اخذ کنند؟ چرا هیچگاه 
رویه تعداد زیادي وکیل در  همین وکال و کارآموزان وکالت بنا به دالیل متعدد ـ از جمله پذیرش بی

هاي گذشته و بدون رعایت ضوابط دقیق گزینش علمی و نبود فرهنگ وکالت و مشاوره حقوقی  سال
ـ با مشکالت مالی و معیشتی  و مراجعه به وکیل دادگستري تا قبل از حصول اختالف و طرح دعوي

بسیار روبه رو هستند تا جایی که حتی سخن از بیمه بیکاري براي وکال مطرح شده و این در حالی 
دردند! به عالوه آیا هرسال صـدها پرونـده در    شود که وکال مرفهانی بی است که همواره تصور می

هاي ارشاد و  و روزانه در واحددادگستري به صورت معاضدتی و تسخیري، توسط وکال انجام نشده 
معاضدت قضایی دادگستري همین وکال با دانش و تخصص و تجربه خود از باب زکات علم به ارائه 

که قصد و حق دخالت در امور داخلی کـانون وکـالي    پردازند؟ بدون آن مشاوره رایگان حقوقی نمی
ع رسـانی شـده تـا صـرفاً     دادگستري را داشته باشم، معتقدم که الزم است در این خصـوص اطـال  

هاي آشفته  ي برخی افراد به مراجع معظم تقلید، مبناي قضاوت قرار نگیرد وخوابگزارشات مغرضانه
اي براي کانون وکالي دادگستري به واقعیت تبدیل نشود. بـر کـانون وکـال عمومـاً و کـانون       عده

، واجـب     وکالي دادگستري استان قم ـ به دلیل همجواري با بیوت مراجع معظم   تقلیـد ـ خصوصـاً
دانند کـه بـا    سازي کرده واطالع رسانی کنند، چه همگان نیک می است که در این خصوص شفاف

ي جامع شروع به کار مجلس جدید یکی از لوایح مهم و سرنوشت ساز در دستور کار مجلس، الیحه
، همان مسائلی است که از زبان برخی از مردم و مراجع  وکالت است که یکی از مبانی آن نیز اتفاقاً

شود. سربلندي و اعتالي نام کانون وکالي دادگستري، ایـن دیـده بـان عـدالت و      تقلید شنیده می
  آزادي، آرزوي دیرینه من است. 

  
  رونوشت

  ادگستري استان قم جهت استحضاردادستان محترم انتظامی کانون وکالي د  .1
 (اسکودا) جهت استحضار هاي وکالي دادگستري ایران ریاست محترم اتحادیه سراسري کانون  .2
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  nn محمدرضا قنبریان، n مسیح ساوج

  
و » اسـتعفاي وکیـل  «، »وکالـت معـارض  «هایی تحت عنـوان   هاي پیشین مدرسه حقوق، مقاله در شماره

تقدیم همکاران محترم گردید که امید است مورد استفاده واقع شده باشـد. نظـر بـه    » عدم حضور وکیل«
گاهی داشته تا بایست از قوانین و مقررات وکالت آ اي خود می که وکیل در راستاي انجام وظایف حرفه این

هـاي   اي اجتناب نماید و استقبال همکاران گرامـی از مقالـه   ضمن رعایت قوانین وکالتی، از تخلفات حرفه
پیشین در این مقوله سعی شد یکی دیگر از تخلفات انتظامی وکالت مورد بحث و بررسی قرار گیرد، باشد 

  سان باشید. سازي مطالب یاري ر که با ارائه نظر و نقد آن ما را در بهینه
هاي وکال و  الوکاله و دستمزد و نحوه ستاندن آن از دغدغه همواره مبحث چگونگی تعیین میزان حق  

المشـاوره و هزینـه سـفر وکـالي      الوکاله، حق نامه تعرفه حق آیین 4کارآموزان وکالت بوده و هست. ماده 
 1385اسالمی ایران مصـوب  قانون برنامه سوم توسعه جمهوري  187دادگستري و وکالي موضوع ماده 

الـذکر   نامـه فـوق   آیین 4الوکاله را در پایان هر یک از مراحل دادرسی ممکن و مجاز دانسته. ماده  اخذ حق
و بر این اساس » گردد. الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می حق«... دارد:  بیان می
که قرارداد خصوصی مالی طبـق   نامه مذکور است، مگر آن آیینالوکاله قبل از انجام وکالت خالف  اخذ حق
میان وکیل و موکـل در   الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري 19قانون وکالت و ماده  32 ماده

این رابطه تنظیم شده و در خصوص میزان و نحوه پرداخت توافقی حاصـل شـده باشـد. هرچنـد در ایـن      
نامه را قابل تسري به زمـان   ف وجود دارد که طریقیت ارائه شده در آیینخصوص نیز برخی نظریات مخال

اند. همچنین با توجه به این موضوع که موکل هم اغلـب   دانسته 32پرداخت در قراردادهاي موضوع ماده 
الوکالـه   الوکاله در پایان کار داشته و بعد از اخذ رأي هم، اکثراً موکل در پرداخت حق سعی در پرداخت حق

نماید، لذا ممکن است برخی وکالي دادگستري چاره را در اخذ تضـمینی از محـل    وافقی، خلف وعده میت
الوکاله، از این محل جبـران زحمـات وکیـل     مدعی به موکل بدانند تا در صورت عدم پرداخت تمامی حق

ه قسـمتی  دهند الوکاله شخصا پیشنهاد شود. همچنین گاهی اوقات موکل به دلیل عدم قدرت پرداخت حق
باشد. حال باید دیـد چنـین توافقـات و قراردادهـایی از      از مال مورد ادعاي خود در قبال زحمات وکیل می

مصادیق شرکت در مدعی به است یا خیر؟ و چگونه قراردادي بین وکیل و موکل تنظیم گردد که وکیل از 

                                                           
n شناسی دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم. 
nn وکیل پایه یک دادگستري. 
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ع که مشارکت وکیل در مدعی به اجتناب نماید؟ لذا با توجه به این موضو ارتکاب تخلف شرکت در مدعی
هـاي   تواند مبتالبه وکیل یا کارآموز وکالت باشد، توضـیح آن و راه  به تخلف انتظامی محسوب شده و می

الوکاله که همواره مورد پرسش  جلوگیري از بروز این تخلف انتظامی و در عین حال نحوه اخذ صحیح حق
ت تبیین موضوع ابتدا به طـرح مسـأله شـرکت در    یابد. در جه همکاران محترم بوده، اهمیت دوچندان می

  پردازیم.  مدعی به می
  

  شرکت در مدعی به چیست؟
منظور از شرکت وکیل در مدعی به، هرگونه توافق میان وکیل و موکـل جهـت اخـذ تمـامی یـا قسـمتی از       

موضوع ناظر  الوکاله یا دستمزد کارآموز از مال مورد ادعاي موضوع دعوي است که البته بدیهی است این حق
المثل تصور موضوع  باشد. (فی اي شده که در آن مالی (حال به هر نحو) مورد ادعاي طرفین دعوي به دعاوي

 قـانون  نظامنامـه  80 مـاده  به در دعوي توهین و افترا سالبه به انتفاء موضوع است.) مطابق شرکت در مدعی
 مجـازات  بـه  متخلـف  و اسـت  منـوع م دادگسـتري  وکـالي  براي به مدعی در شرکت 1316 مصوب وکالت
 76بـر اسـاس نـص مـاده      4شود که منظور از مجازات انتظامی درجه  می محکوم باال به 4 درجه از انتظامی
باشـد و اگـر نظـر دادگـاه      تنزل درجه مـی  1334نامه الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب  آیین

نظامنامه قانون  80باشد، ماده  4جازات باالتر از درجه کننده به این تخلف، م انتظامی کانون وکالي رسیدگی
بـه  «این اختیار را به دادگاه انتظامی کانون وکال داده، زیـرا در آن مـاده عنـوان شـده:      1316وکالت مصوب 

توانـد وکیـل یـا کـارآموز      کننـده مـی   باید گفت مرجع رسیدگی» شود. مجازات درجه چهار به باال محکوم می
) از حرفـه وکالـت محکـوم    6) یا محرومیت دائم (درجه 5اه تا سه سال محرومیت (درجه متخلف را به سه م

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري  آیین 76از ماده  6و  5هاي  نماید. (شایان ذکر است بند
ثـر  اال هیات عمومی دیـوان عـدالت اداري ملغـی    27/2/1383مورخ  66به موجب رأي شماره  1334مصوب 

قانون وکالت استناد خواهد شـد کـه ممنوعیـت موقـت از حرفـه وکالـت        51شده و در موارد مشابه، به ماده 
نامه الیحه قانونی استقالل کانون  آیین 76ماده  5الذکر به جاي سه ماه تا سه سال موضوع بند  درقانون اخیر

ور شـود تخلـف انتظـامی تعیـین     باشد.) شـاید تصـ   از سه ماه تا دو سال می 1334وکالي دادگستري مصوب
 بـه مـدعی  غیرترافعی شـرکت در  غیرترافعی و درامور امور نه است ترافعی امور به به ناظرالوکاله از مدعی حق

 از درصـدي  بر موکل و وکیل توافق بنابراین با این نظر مثالً. به در امور ترافعی داردمعنایی متفاوت از مدعی
اشـکال   از را عاري ترکه، که از مصادیق امور حسبی و غیر ترافعی است تقسیم خواسته االرث، درارزش سهم

بـه ایـن اسـت کـه     البته باید توجه داشت که دلیل مهم تخلف محسوب شدن شرکت وکیل در مدعی. بدانیم
شود، همانند طرف اصلی دعـوي قلمـداد و بـه بیـان      چون وکیل در عمل نسبت به مال مورد ادعا سهیم می

اي وکالت با توسل به انحاء وسایل جهت پیروزي در پرونـده و   ور ممکن است از مرز اخالق حرفهانگیزه مذک
اخذ مدعی به عبور نماید و به همین دلیل عدم احتساب تخلف شرکت وکیل در مدعی به در امور غیر ترافعی 

نمایـد و در ظـاهر    ینیز خالی از اشکال نیست زیرا در اصل، وکیل در اینجا به نوعی خود را اصیل احساس مـ 
 1316نامه قانون وکالت مصـوب   نظام 80کند. مضافا ًاینکه ماده  براي دیگري و در باطن براي خود دفاع می

الوکاله از مدعی به  در تخلف محسوب شدن شرکت در مدعی به، نسبت به کلیه دعاوي که امکان تعیین حق
  شود.  رافعی هم میرا دارا است، تسري و صراحت داشته که شامل دعاوي غیر ت
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الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگسـتري و   19البته ممکن است تصور شود با تصویب ماده   
بـه بوسـیله    الوکالـه از مـدعی   الوکاله و هزینه سفر وکالي دادگستري، اخذ حق نامه تعرفه حقآیین 1ماده 

 وکالـت  قانون نظامنامه 80اسخ ماده قرارداد خصوصی ما بین وکیل و موکل صحیح بوده و مواد مذکور ن
در رد 18/10/1376است. بر همین اساس کمسیون استفتائات کانون وکال در نظریه مورخ  1316 مصوب

  نسخ ماده مذکور بیان داشته: 
الوکالـه و هزینـه    نامه تعرفه حـق  آیین 1الیحه قانونی استقالل و همچنین ماده  19هرچند در ماده «  

شـود لکـن در ایـن     الوکاله در درجه نخست با توافق طرفین معین می دادگستري، میزان حقسفر وکالي 
نظامنامـه قـانون    80تواند ناسخ ماده  الوکاله ذکري به عمل نیامده و نمی مقررات از چگونگی دریافت حق

که براي تحقق نسخ ضمنی، وحدت جهت حکم و بیان قـانون   باشد. چه، این 19/3/1316وکالت مصوب 
به » به شرکت در مدعی«مذکور یعنی  80ناسخ و منسوخ ضروري است اما با لحاظ و دقت در عنوان ماده 

بـه،   رسد که این عبارت شامل موضوع استعالم آقاي الف نباشد. زیرا مفهـوم شـرکت در مـدعی    نظر می
کـه مفـاد   به قرار گرفتن آن است، در حالی  شریک شدن وکیل با موکل در موضوع دعوي پیش از محکوم

الوکاله آقاي الف، استحقاق وکیل نسبت به شش درصد زمین مورد اختالف پس از صدور حکم  قرارداد حق
به. در عین حال احـوط ایـن    به است نه شرکت در مدعی باشد و این، شرکت در محکوم به سود موکل می
بـه را    درصد از محکـوم  6 گونه موارد در قرارداد مقرر گردد که وکیل استحقاق قیمت مثال است که در این

   1»خواهد داشت.
حق انتفاع در مدعی به را ، ال که آیا وکیلؤنیز به این س وکال کمیسیون امور حقوقی کانونهمچنین   

به یـا انتقـال    یبه، مشارکت در مدعمنظور از حق انتفاع در مدعی چنانچه«دارد یا خیر؟ چنین پاسخ داده: 
 الوکاله است با عنایت به موارد زیر:  ت حقگرفتن تمام یا قسمتی از آن باب

  1315مصوب   وکالت قانون 39 ماده الف)
  1334مصوب  وکال  کانون استقالل قانونی  الیحه  نامه ینیآ 81ماده1 بندو  ب)
   1316نامه قانون وکالت مصوب  آیین 80ماده و  ج)

  . 2گردداین امر ممنوع بوده و تخلف انتظامی محسوب می
بـه   همچنین دادگاه انتظامی کانون وکالي دادگستري اصفهان، نسبت به انجام تخلف شـرکت در مـدعی  

  اعالم نموده:  20/7/88ـ159طی دادنامه 
در خصوص شکایت شاکی آقاي الف علیه آقاي ب وکیل دادگسـتري مبنـی بـر شـرکت در       
الوکاله با توجه به تحقیقات به عمل  نامه تعرفه حق به و تنظیم قرارداد وکالت بر خالف آیین مدعی

آمده و تشکیل چندین جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و بررسی لـوایح تقـدیمی و بـا    
 80و  78ست صادره، تخلف نامبرده محرز و مسلم است و با عنایـت بـه مـواد    توجه به کیفرخوا

و رعایت یک درجه تخفیف به لحاظ استرداد وجـوه   19/3/1316نامه قانون وکالت مصوب  نظام
اضافی و زمین مورد بحث و نداشتن سابقه محکومیت، نامبرده را به سه ماه ممنوعیت از وکالت 

  نماید.  محکوم می
                                                           

  . 364، ص 1388به نقل از دکتر قهرمانی و یوسفی محله، مجموعه کامل مقررات وکالت،   .1
  . 454، ص 1388همان منبع   .2
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بـه تنهـا در قـوانین داخلـی خـاص وکالـت نیسـت و در         ا تأسیس حقوقی شرکت در مدعیبرخورد ب  
الوکاله خود را بر مبناي مشارکت  حقاي وکالي عضو اتحادیه اروپا قید شده که وکیل نباید  نامه حرفه آیین

مدعی  مشارکت در« نامه، شرکت در مدعی به را بدین نحو توضیح داده: . این آییندر مدعی به تعیین کند
که به طور نهایی موضوع وکالت، به نفع موکل انجـام شـده    به توافقی است بین وکیل و موکل، قبل از این

تواند وجه نقد یـا بخشـی از    شود که بخشی از نتیجه دعوي را که میباشد. با این توافق، موکل متعهد می
  ».یک مال یا ارزش آن باشد، به وکیل پرداخت نماید

باشد  دهنده اهمیت این موضوع در قوانین وکالت چه داخلی و چه خارجی می موارد فوق همگی نشان  
اي شرکت در مدعی بـه از   که براي حفظ شان وکیل و جلوگیري از تخطی احتمالی وکیل از اخالق حرفه

  ناحیه وکیل محدود و ممنوع شده است. 
  

  مصانعه 
مدعی به تصور شود، یکی از اقسام مصانعه است،  یکی دیگر از مواردي که ممکن است شرکت در

که معناي لغوي آن رشوه دادن است، ولی منظور از مصانعه در قانون وکالت انجام وکالت در ظاهر 
به اسم وکیل و در باطن به نام موکل تعبیر شده، همچنین انجام امري حقوقی در ظـاهر بـه اسـم    

گردد.  حالت فوق بوده مشمول عنوان مصانعه می دیگري و در باطن به اسم وکیل نیز که بر عکس
المثل وکیلی که به جاي اخذ وکالت در طرح دعوي چک پرداخت نشده از موکل، اقدام به انتقال  فی

نماید ولی در  گواهی عدم پرداخت چک به نام خود نموده و از این طریق به نام خود طرح دعوي می
ده، مرتکب تخلف شده و عمل وي مصانعه تلقـی  واقع طرح دعوي او جهت احقاق حقوق موکل بو

گردد. حال اگر شخص وکیل با انتقال موضوع دعوي به خود مشارکت در مبلـغ چـک نمـوده و     می
الزحمه خود را بخشی از مبلغ چک مورد ادعا قرار دهد، عمل وي نه تنهـا مصـانعه بـوده بلکـه      حق

  شود.  شرکت در مدعی به هم محسوب می
وکیل حق ندارد دعاوي را به طور مصانعه یا در ظاهر به «  1315قانون وکالت  39مطابق ماده   

اسم دیگري و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوي در محکمه پذیرفته نخواهد شد 
 81مـاده   1و قسمت اول بند » به باال محکوم خواهد شد. 4و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 

موجـب تخلـف انتظـامی     1334یحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب نامه ال آیین
متخلف در موارد ذیل «باشد.  (ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت از سه ماه تا سه سال) می 5درجه 

. در صورتی که دعوي را به طور مصانعه یـا  1محکوم خواهد شد:  5هاي انتظامی درجه  به مجازات
 80این موضوع در قسمت دوم ماده ...» م دیگري و در باطن براي خود انتقال بگیرد در ظاهر به نا

 ممنوع عدلیه وکالي براي به مدعی در شرکت«نیز بیان شده:  1316نظامنامه قانون وکالت مصوب 

 شود در صورتی که ثابت و شد خواهد محکوم باال به 4 درجه از انتظامی مجازات به متخلف و است

 و است دیگري نام با به مدعی در شرکتکه  آن قبیل یافته، از انجام حیله و ساختگی طور به عمل این
در مـورد   ».بـود  خواهـد  بـاال  بـه  5 درجه از متخلف باشد، مجازات می وکیل خود به مربوط باطن در
الوکاله  به را به عنوان حق توان وکیلی را مثال زد که قسمتی از مدعی ت آخر ماده بر فرض میمقس

  به نام فرزند و همسر خود انتقال گیرد. 



  
 

 

35 

به شرکت در محکوم  
به باید بیان داشت که شـرکت   به و شرکت در محکوم در ابتداي امر جهت تمییز مفاهیم شرکت در مدعی

الوکاله از مال مورد ادعاي موکل است، در حالی کـه   بیان شد ناظر به اخذ حقگونه که  در مدعی به همان
الوکاله از مالی اسـت کـه مـورد رأي دادگـاه قـرار       بیانگر اخذ تمام یا قسمتی از حق ،به شرکت در محکوم

گرفته و استحقاق موکل نسبت به آن به موجب حکم به صورت قطعی ثابت شده، حتی اگر راي دادگاه در 
اي نظـر بـر    به تفاوتی ندارد، اما در مورد احکام قطعی عـده  خصوص قطعی نباشد با شرکت در مدعیاین 

بـه   الوکاله نسبت به قسمتی از محکوم فقدان مشکل در تنظیم قراردادي جهت اخذ تمام یا قسمتی از حق
باشد این نظـر خـالی از    به قابلیت تعیین در آینده را نیز دارا می داشته و با توجه به این موضوع که محکوم
به را به عنوان حق تواند بخشی از ارزش محکوم قوت نیست و بر این اساس وکیل می الوکالـه خـود قـرار     ٌ

ترین دلیل در تخلـف محسـوب شـدن شـرکت وکیـل در       گونه که پیشتر بیان شد مهم هذا همان دهد. مع
الوکالـه خـود کـه     به دست آوردن حق اي توسط وکیل با انگیزه به، جلوگیري از تضییع اخالق حرفهمدعی

رسد شاید از ایـن جهـت تفـاوتی در اخـذ      باشد به هر طریق ممکن است و به نظر می به میهمان مدعی
به متصور نباشد، زیرا وکیلی که حق به و محکوم الوکاله از مدعی حق الوکاله خود را در گـرو حکـم دادگـاه     ٌ
به مورد رأي دادگاه بیشتر باشد میـزان   هرچقدر ارزش محکومکه  بیند و همچنین با در نظر گرفتن این می ٌ
یابد ممکن است وکیل سعی در اخذ رأي به نفع موکل تحت هرشرایطی  الوکاله وکیل هم افزایش می حق

به در رأي حق الوکاله خود را وصول و حتی با افزایش محکوم نماید تا از این طریق حق الوکاله خود را نیـز   ٌ
به با شرکت در مدعیز این جهت شرکت در محکومافزایش بدهد. ا به تفاوتی ندارد. بنابراین احـوط ایـن    ٌ

الوکالـه نسـبت بـه قسـمتی از      است که وکالي محترم از تنظیم قرارداد و اخذ تمـام یـا قسـمتی از حـق    
خشـی از  الوکاله نسبت بـه ب  اخذ حق  نامه به نیز خودداري نمایند. هرچند که در متون قانون و آیین محکوم

  شود.  به تخلف محسوب نمی ارزش محکوم
بحث پایانی مد نظر قرار دادن این موضوع است که باتوجه به شرایط فعلی بـازار وکالـت و احتمـال      

الوکالـه چـه راه حلـی بـراي تضـمین بهتـر        عدم تمکن مالی موکل جهت پرداخت تمام یا قسمتی از حق
بایست بیـان داشـت کـه وکـال و      وجود دارد؟ در جواب می الوکاله از موکل بعد از صدور رأي پرداخت حق

به و تعیـین ارزش   توانند با در نظر گرفتن درصدي از ارزش مال مدعی به یا محکوم کارآموزان محترم می ٌ
الوکاله و یا دستمزد نسبت به تنظیم قرارداد ریالی و درج آن مبلغ در قرارداد ایـن   مقطوع آن به عنوان حق

کمسیون استفتائات بیان شـد) و بـا    18/10/1376طور که در نظریه مورخ  موده (همانمشکل را برطرف ن
این راه حل از تشکیل پرونده انتظامی در دادسراي کانون علیه خود جلوگیري کنند. به عنوان مثـال اگـر   

تواند برفرض با قراردادن درصدي از قیمت روز زمـین مـورد    موکل مدعی مالکیت زمینی است، وکیل می
الیحه  19قانون وکالت و ماده  32الوکاله، اقدام به بستن قرارداد با موکل مطابق ماده  دعا، به عنوان حقا

قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري نماید. البته باید بیان نمود که این عمل به صورت تضمین رأي 
ته. تضـمین نتیجـه از طـرف    به نفع موکل انجام نشود، زیرا وکیل دادگستري حق تضمین نتیجه را نداشـ 

 3الوکاله را در مقابل نتیجه قرار بدهد ممکن است مطابق بند  که اخذ حق وکیل به هر نحوي از قبیل این
، تحصیل وکالت با توسـل بـه   1334نامه الیحه قانونی استقالل وکالي دادگستري مصوب  آیین 80ماده 

  نزل درجه) را در پی خواهد داشت. (ت 4وسایل فریبنده تلقی شده که مجازات انتظامی درجه 



 

 

36 

  
  
 

 

 

  
  

  1n زاده علی شریف
  

  مقدمه
 هاي حقوقی مدیران در فضاهاي مجازي و مطبوعاتی کشور و تزریـق  با باال گرفتن تب تند افشاي فیش

هاي متعددي در حاشیه این موضوع در اذهان شکل گرفت که  این هیجان به بدنه جامعه سؤاالت وچالش
ها تعارض حفظ حریم خصوصی و اسرار شخصی افراد در قبال دسترسی آزاد  ترین این چالش یکی از مهم

عنوان یکی  به هاي حقوقی باشد و همین امر بررسی ابعاد و آثار حقوقی افشاي فیش عموم به اطالعات می
نماید و بر این اساس در این مقـام   از مصادیق حریم خصوصی و اسرار شخصی بیش از پیش ضروري می

هاي باال که در جاي خود بایـد بررسـی    گردد فارغ از بعد متعارف بودن یا نامتعارف بودن حقوق تالش می
اي، قانون مجازات اسـالمی، قـانون    شود، به بررسی فنی ـ حقوقی موضوع با تأکید به قانون جرایم رایانه 

  هاي مقامات و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بپردازیم. رسیدگی به دارایی
هرچند در کشور ما قانون خاصی در خصوص حمایت از حریم خصوصی وتعریف آن و آثار تعرض به   

تصـویب الیحـه حمایـت از    هایی در زمان دولت اصالحات جهـت   آن به تصویب نرسیده است، اما تالش
حریم خصوصی انجام شد که بعد از روي کار آمدن دولت جدید این الیحه از مجلس استرداد گردید و بعد 
از این تاریخ دیگر آن الیحه به فراموشی سپرده شد و جاي خالی آن قانون بیش از هـر زمـان دیگـر بـا     

شـود. بـا وجـود چنـین      گر احساس میپیشرفت تکنولوژي و توسعه فضاهاي مجازي بیش از هر زمان دی
نقصی در بحث حمایت قانونی از حریم خصوصی، این امر به معناي عدم اهمیت حریم خصوصـی بـراي   

گذار جامعه ما نیست؛ چراکه حفظ حرمت جان و مال و حیثیت افراد در اصول قانون اساسی در اصل  قانون
ن اصول حقوق ملت تلقی شده اسـت و در قـوانین   تری عنوان یکی از بنیادي مورد تأکید واقع شده و به 22

عنوان یکی از مصادیق حریم خصوصی و حق افراد به خلوت خود به کـرات   عادي نیز حفظ اسرار افراد به
انگاري شده است که از جمله ایـن   در قوانین مختلف بر آن تأکید شده است و نقض آن و افشاي آن جرم

  مود:توان به موارد ذیل اشاره ن قوانین می
  )11/3/1329هاي واگیردار( هاي آمیزشی و بیماري قانون طرز جلوگیري از بیماري 13ماده   .1
  )15/11/15قانون وکالت ( 30ماده   .2
  )25/12/33الیحه قانون استقالل کانون وکالي دادگستري ( 81ماده   .3

                                                           
n شناسی. کارشناس ارشد حقوق کیفري و جرم  
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  )23/11/17قانون راجع به کارشناسان رسمی ( 12ماده   .4
  )27/12/45یس بورس اوراق بهادار (قانون تأس 28ماده   .5
  )16/3/16قانون دفاتر رسمی ( 51ماده   .6
  )10/11/53قانون مرکز آمار ایران ( 7ماده   .7
  )3/12/66هاي مستقیم ( قانون مالیات 232ماده   .8
  )1364قانون مطبوعات ( 29ماده   .9

  )31/1/20آهن ( هاي راه قانون مربوط به کیفر بزه 20ماده   .10
قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمنـدان دولـت اعـم از کشـوري و لشـکري ....       8ه ماد  .11

)19/12/37(  
  )12/5/74نامه مترجمان رسمی ( آیین 27ماده   .12
  اي قانون جرایم رایانه 17و  16و  1ماده   .13
  هاي مسئولین قانون رسیدگی به اموال ودارایی 5ماده   .14
  مجازات اسالمیقانون  648ماده   .15
  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  .16

الذکر نشان از اهمیت بسیار باالي حفـظ حرمـت    گذار در قوانین مختلف فوق تأکید مکرر قانون 
باشـد.   حریم خصوصی افراد و حفظ اسرار شخصی افراد در نزد مقامات و کارمندان و مسئولین مـی 

هـاي حقـوقی توسـط     سی فنی ـ حقوقی موضوع افشاي فـیش  حال با اشراف به این اهمیت به برر
پردازیم و الزم است  کارمندان بانکی یا هر فرد دیگر فارغ از متعارف بودن یا نامتعارف بودن آن می

که در آن تخلفی صـورت گرفتـه یـا نـه، مجـوز       بر این نکته تأکید گردد که این حقوق فارغ از این
اده نشده است؛ مگر بعد از رسیدگی به جرایم و تخلفات افراد و اي آن به افراد در هیچ قانونی دشفا

صالح و با رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفري در خصـوص افشـاي    قطعی شدن در مراجع ذي
تواند مجاز تلقی شود و احترام به قانون در هر شرایطی بایستی توسـط   ها این اقدام می آراي دادگاه

  رین اصول جامعه حفظ گردد.ت افراد به عنوان یکی از مهم
مـدنظر   یهاي حقـوق  ترین قوانینی که مد نظر نویسنده جهت بررسی حقوقی آثار افشاي فیش از مهم 
هـاي   اي و قانون مجازات اسالمی و نیز قانون رسیدگی بـه امـوال و دارایـی    باشد، قانون جرایم رایانه می

اشد. جهت دسترسی راحت و آسان مخاطبان در ب مسئولین و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات می
  شود: عیناً اشاره می ،استناد به مواد اصلی مورد استناد

  قانون مجازات اسالمی 648الف) ماده 
  اي قانون جرایم رایانه 1ب) ماده 
  اي قانون جرایم رایانه 18ج) ماده 
  اي قانون جرایم رایانه 16و  11و  1د) ماده 
  به اموال و دارایی مسئولینقانون رسیدگی  5و) ماده 
  قانون انتشار دسترسی آزاد به اطالعات 1ه) ماده 

  الذکر و قانون فوق 22و  21ي) ماده 
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هرچند ضرورت داشت که به تعریف مفهوم حریم خصوصی و سیاست جنایی کشـورمان در ایـن خصـوص     
بایسـتی مـورد نقـد وبررسـی قـرار گیـرد. در       بپردازیم، اما این امر از حوصله این مقاله خارج بوده و در جاي خود 

تحلیل فنی موضوع در ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مفهوم اطالعات، اطالعات شخصـی  
گذار حساب بانکی و رمـز   و اطالعات عمومی به صراحت تعریف شده است و در بند ب همان ماده صراحتاً قانون

گـذار   مصادیق اطالعات شخصی مورد تأکید قرار داده است و ایـن تصـریح قـانون    ترین عبور آن را یکی از مهم
ترین مصادیق اطالعات شخصی اسـت و   بر اهمیت حساب بانکی و فیش حقوقی به عنوان یکی از مهمشاهدي 

گذارد. حال اگر این  هاي حقوقی باقی نمی اي را در خصوص شخصی بودن فیش همین امر هیچ شک و یا شبهه
هاي کشور باشد، مطـابق مـاده یـک آن     حساب بانکی به صورت الکترونیکی نزد بانک ش حقوقی و یا صورتفی

قانون به عنوان داده اطالعاتی شخصی محسوب وي شود. فلذا بر حسب تعریف قانونی صورت حساب بـانکی و  
نوان حـریم شخصـی   جز اطالعات شخصی بوده و نزد بانک و کارمندان آن به ع ،هاي حقوق واریزي افرادفیش

گذار در قـانون رسـیدگی بـه دارایـی مقامـات و مسـئولین و کـارگزاران         گردد.حتی قانون فرد، محرمانه تلقی می
هاي مسئولین  جمهوري اسالمی ایران با وجود اینکه هدف این قانون دسترسی و مشخص کردن اموال و دارایی

آن قانون هرگونه افشاي بدون اجازه قـانون را حتـی بـه     5باشد با این وجود در ماده  ها می از جمله مدیران بانک
صورت سهوي نیز جرم دانسته است و مرتکبین افشاي آن را حتی در فرض عدم عمـد در افشـا قابـل مجـازات     
دانسته است و این امر نشان از اهمیت حفـظ حـریم خصوصـی و اطالعـات شخصـی افـراد مـی باشـد. پـس          

  هاي حقوقی آنان نیز از این اصل مستثنی نیستند. هاي بانکی مدیران و فیش حساب صورت
هاي مرتکبین جرم در بحث بررسی فنی چگونگی وقوع جـرم افشـاي اطالعـات     در بحث خصوصیات و ویژگی

مشاغل و افـرادي کـه مطـابق قـوانین      ،شخصی افراد بایستی عنوان داشت، مطابق اصول تفسیر قوانین کیفري
باشند، در صـورت   ر شد)، مکلف به حفظ اسرار مراجعین و افراد جامعه میخاص (که آن قوانین در صدر مقاله ذک

و در صورتی که مشمول هیچ یـک از قـوانین خـاص    افشاي آنان مطابق همان قوانین خاص مرتکب جرم شده 
اي بـوده   قانون جرایم رایانـه  18الذکر نباشد، افشاي اطالعات شخصی افراد در فضاي مجازي مشمول ماده  فوق
که عالوه بر افشاي اطالعات شخصی اکاذیب و یـا جرمـی را    یباشد و در صورت بر آن اساس قابل تعقیب می و

قـانون مجـازات و    607به فرد انتساب دهند و یا در آن فضا به فردي توهین نمایند، این اعمال نیز مطابق مـواد  
بر اساس قواعد تعدد مادي جرم مـورد   باشد و همه این موارد قانون مجازات اسالمی جرم و قابل تعقیب می 697

قـانون جـرایم    2گیرد و از سویی دیگر صرف دسترسی غیر مجـاز نیـز مطـابق مـاده      تعقیب و رسیدگی قرار می
هاي حقوقی توسط کارمندان بـانکی مطـابق    باشد؛ فلذا انتشار فیش اي جرم مستقل بوده و قابل تعقیب می رایانه

هـا  کنند به بهانه غیر متعارف بودن این پرداختباشد. هر چند برخی تالش می قانون جرم بوده و قابل تعقیب می
توانـد مـانع   اي نمـی افشاي آن را قانونی جلوه دهند، ولی در پاسخ به این موارد بایستی تأکید کرد، هـیچ انگیـزه  

کـرده اسـت،    اجراي قانون و یا موجه ساختن جرم شود و اگر قانون افشاي اطالعات شخصی افراد را جرم تلقی
ها غیر متعارف باشد و این امر دقیقاً به مثابه افشـاي محتـواي    فلذا باید بدان احترام گذاشت. هرچند این پرداخت

باشد، که تا زمانی که حکم قطعی نشده است هیچ کس حق افشاي  هاي دادرسی می پرونده و دادرسی در فرایند
بودن فرد، حق افشا نداشته و در صورت افشا، مرتکـب جـرم   کنندگان آن حتی بر فرض مجرم  آن را ندارد و افشا

اند و بایستی در کنار مبارزه با فساد که ریشه آن در عدم رعایت قانون است باید به این نکتـه توجـه داشـت     شده
  تواند مثال یک فساد دیگر باشد. که نباید به بهانه مبارزه با آن فساد قانون را نقض کنیم که این خود می
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  1n دکتر غالمرضا طیرانیان
  

و برخی بیهوده بدبین و خشمگین از کاربرد ابـزاري  » بشر«اند در برابر لفظ برخی بیهوده شیفته و دلباخته
  :انگیزد و بگوییدیک را بر نمیحساسیت هیچ آن. پس مرا انسان بخوانیدکه

  من انسانم، 
  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود بر من دمید. او مرا انسان آفرید. بی

  
مقدار بود. خاك چو انسان شد، شریف شد. من بذري بودم پنهان در وجود پـدر،  من خاك بودم. خاك بی

در جاي گرفتم به بذر پنهان وجود مادر خـویش پیوسـتم و شایسـته    آماده براي انسان شدن و چون در ما
  شدم براي دریافت روح از خالق و انسان شدن. 

یک؟ پدر و مادر را خالصانه تعظیم و تکریم من متعلق به پدرم یا متعلق به مادر، یا به هردو یا به هیچ  
توانسـتند  انسان شدن من. آیا می بوسم که چون ظرف، نقش داشتند درکنم و دست و پاي آنان را میمی

اي دیگر بزایند یا خود، متولد از دو انسان، بتوانم انسان نباشم؟ انسان، درانسان شـدن خـویش    گونه مرا به
توانستم به اراده خود دیو شوم یـا فرشـته.   چه میزان نقش دارد؟ من ناخواسته و نادانسته انسان شدم. نمی

پیوسته انسان بمانم. حرمت انسان بودن بر من واجب است. انسان بودن دانم حال که انسانم باید ولی می
ي حق. برمن تکلیـف اسـت کـه انسـان باشـم و      تنها حق انسان نیست، تکلیفی است براي من در چهره

توان ساقط کرد. من باید آزاد بمانم، حق ندارم برده دیگري شوم، نـه  حرمت خود نگه دارم. تکلیف را نمی
دهـم و بـه ذلـت تـن     به علت ضعف در برابر ثروتمندان وقدرتمندان. من جـان خـود مـی   به علت فقر یا 

  دهم، زیرا؛  نمی
  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی

  
ابر ثروت کنی و در براي انسانی که در دایره فقر، کرامت و روح دمیده در کالبد خالی خود را فراموش می

تـازي تـو نیـز فرامـوش     آوري. اي انسان دیگري که بر مرکب ثروت و قدرت مـی به خواري سرفرود می
ها، همه با یکدیگر مسـاویند، فقیـر باشـند یـا ثروتمنـد.       اي که انسان اي که انسانی و فراموش کرده کرده

و او هـر لحظـه اراده    اي که ثروت و قدرت متعلق به خالق است و جزء ذات انسان نیسـت  فراموش کرده
                                                           

n وکیل دادگستري.  
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ستاند. فقیران و ضعیفان را برده خود مکن. این تو هستی که سهم آنان کند ثروت و قدرت را از تو باز می
دهی تا در تنگناي فقر و ناتوانی فراموش کننـد انسـان   ها می را در تولید ثروت، به قدر زنده ماندن به آن

  ر فرود آورند. شرم کن در برابر آفریدگار. بودن خود را و همچنان به بردگی در برابر تو س
اي ضعیف و زبون، اي انسان دیگري که تو نیز هماننـد ثروتمنـدان و قدرتمنـدان در انسـان بـودن،        

تر نیستی، چه شد که در برابر ضعیفان به حمایت از ثـروت و قـدرت، کرامـت خـود را     ها پست هرگز ازآن
داشتی، هرگز ثروتمند و قدرتمند، یز انسان بودن خود را پاس میاي؟ اگر تو ن اي و به ذلت تن داده فروخته

کرد. تاریخ را بخوانید، پنداشت وتو را مأمور سرکوب ستمدیدگان نمیخود را در انسان بودن از تو برتر نمی
 ها ستم کردند و از مسند به زیر آمدند و خوار شـدند. اي  بسیار بودند توانمندانی که به یاري شما بر انسان

اي، فراموش نکن که قدرت تو از ضعف دیگران است، نـه از   که امروز بر تخت قدرت و شوکت نشسته آن
اي بـر   خواري تو از مال دیگران است. چرا از ثـروت و قـدرت زیـن سـاخته    ذات تو. ثروت تو حاصل مفت

  فروشی؟ضعیفان وفقیران و سواره فخر می
کنی نهی و سرکوب میو نام، به فرمان قدرت سر میاي که براي نان  اي انسان ضعیف وخود فروخته  
دانـی اگـر   اي تو نیز از طایفه ضعیفان بودي. آیا مـی  تر از آنانی و فراموش کردهها را، تو خود پست انسان

اندازد، اي به دور  روزي همان قوي بر تو خشم گیرد و از بام منصب و مسند تو را به زیرآورد و چون زباله
را از خود برانند؟ شایسته است به خود و انسان بودن خود بازگردي و نادم از پذیرفتن ذلت، ضعیفان نیز تو 

  به ضعیفان بپیوندي و بازگویی که: 
  من انسانم، 

  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی
  

 کنـی و قانون تو را. تو نیز انسانی و از قـانون خـود پیـروي مـی     پذیرم فرمان ومن انسانم و تابع قانون خویش، نمی
هاي روان و تسـخیر دریاهـا،    هاي انبوه و آب پذیري فرمان و قانون مرا. بر سر تصاحب زمین حاصلخیز و جنگلنمی

مانـد،  مـی ریزیم. زمین و جنگل و آب و دریا بر جـاي  ایم و خون یکدیگر را می تو با من و من با تو به ستیز برخاسته
مانـد. بیـا   هاي پیشین، نامی از انسان بودن ما نمی من و تو نابود خواهیم شد، اگر دست از ستیز بر نداریم، چون نسل

ها، عاقالنی صالح را برگزینیم تا قانونی بنویسند که نه قانون تو باشد نه قانون من. هم قانون تـو باشـد    از بین انسان
ها سایه افکنـد و در    ذیریم قانون عاقل منتخب خود را و نظم و امن بر زندگی انسانهم قانون من. تا از جان و دل بپ
یک بر دیگري برتر نباشیم، هم فقیر و هم تـوانگر، هـم ضـعیف و هـم     ایم، هیچ برابر این قانون که خود اختیار کرده

ان، مأمور اجراي قـانون کنـیم   توانمند، همه مساوي و در آرامش. عاقلی دیگر را با خواست و رأي خود، ازمیان صالح
و عقالیی دیگر، عالم و حق مدار، براي شناخت وتمییز حق از باطل، و قدرت و اقتدار خود را براي اجراي عـدالت در  

هاسـت مسـتقل و منفـک در وظیفـه خـود باشـد و قـدرت         منازعات به آنان بسپاریم تا هر عاقلی که برگزیده انسان
ها. نظـم و امـن و ضـرورت آن     رنوشت خویش، عطیه خالق است بر جمیع انسانمتمرکز نشود. حکومت انسان بر س

ها، حکومت گروهی را ناگزیر بـر خـود پذیرفتنـد،     ها، نه به اکراه، که با اراده خود و براي خدمت به نسل بود که انسان
ن بودن و براي اتبـاع خـود   ولی هرگز بردگی را در برابر حاکمان نپذیرفتند و حکام نیز نباید فراموش کنند که در انسا

  کنیم که تو انسانی و من نیز انسانم.  برتري ندارند. من و تو نیز فراموش نمی
  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی
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خـالق  الحاجات یافتند، برخـی فرامـوش نکردنـد کـه ایـن مقـام متعلـق بـه         حاکمان چون خود را قاضی
هاست و حرمت برگزیدگان خود را پاس داشتند. آنان که پندارند متقاضی حاجـت، انسـان نیسـت و     انسان

اعتراض به رکوع رود و به سجده سر بر خاك عبودیـت نهـد، چـون انسـان بـر      باید در برابر حاکمان، بی
حکومت برگزیده خود اعتراض نمود، او را به شدت سرکوب کردند که تقدیر ما را به حکومت برگزیـده و  

  جبر، شما را به تسلیم در برابرحکام فرمان داده، خواه بپذیرید، خواه نپذیرید. 
گـذاري   ها بودند که به اراده خود گروهـی رابـه وظیفـه قـانون     ه انسانحاکمان نباید فراموش کنند ک  

وگروهی را به وظیفه اجراي قانون و گروهی را به وظیفـه قضـاوت در محاکمـات گماشـتند، ولـی حـق       
ها را براي خود نگاه داشتند، حقی که ذاتـی انسـان و ثابـت و     رفتاري ها و کج اعتراض در برابر کج فکري

  توان و نباید از او سلب کرد. نمی دائمی است و هرگز
مردمی که از ستم حاکمان جور به ستوه آمده و طاقت از دست دادنـد، یکـدیگر را در مقابـل حکـام       

هـا بـر    خودکامه، که دعوت انسان را به خیر نشنیدند و اگر شنیدند، نپذیرفتند، به قیام برانگیختند تا انسان
هایی دیگر که نظم و امن، حاصل وجود حکومت را ارج نهادند  نسانبنیاد نهند و ا، حکام غالب و نظامی نو

تـر اسـت،   و به تجربه تاریخ دریافته بودند که هزینه قیام و انقالب از هزینه تحمـل حکـام جـور سـنگین    
ناراضیان را به مدارا با حکام ترغیب و سعی کردند با نفوذ در قواي حکومت از ستم جباران بکاهند و بستر 

ها را به مقابله منفی و مخفی  قوط آرام آنان فراهم آورند. در این میان نیز جمعی بودندکه انسانرا براي س
برانه و  در مقابله با حاکمان و قوانین بد دعوت کردند تا بتوانند دستاویز ستم بیشتر را از حکام بگیرند و مد

اي بستن دهـان حـاکم بـود نـه بـا      آرام به اصالح قوانین ناهنجار روي آورند. این اطاعت در حداقل و بر
گویند مـن انسـانم و   ها فروان است وهریک به نوعی می رغبت. مثال هر سه گروه در تاریخ حیات انسان

  برم که: هرگزاز یاد نمی
  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی

  
گر، که او را در تمییز بد وخـوب، حـق و باطـل    یرویی نهفته، هدایتها، ن در سرشت انسان پاك از آلودگی

ها به یاري این نیروي پاك است  کند، بدیهی و رهبري بدون نیاز به محاسبه و استدالل. انسانرهبري می
انجامد و به کنند قانونی خوب و قانونی دیگر بد است. قانون خوب در عمل به عدل و حق میکه حس می
آید و از شـرافت او  عدالتی و ستم بر انسان، گران میافزاید. بیبخشد و به کرامت او میمی انسان آرامش

هاسـت. حـق طلبـی     مندي از آرامش و امنیت برخاسته از عدالت و حق، ذاتی همـه انسـان  کاهد. بهرهمی
د، با بخشد. اگر شجاعت را سرکوب نکننها شجاعت و شخصیت می وعدالتخواهی در فضاي امن به انسان

  آمیزد. سرشت انسان در می
گر او الجرم به جویی آلوده سازد، نیروي هدایتخواهی و برتريانسان اگر درون پاك خود را به زیاده  

و اصـالت آن را  » جمـع «آورد و بر پایـه قـدرت خـود، اسـتدالل و     محاسبه سود و زیان خویش روي می
خـوار را  منافع و تمایل خـود نیـز دانشـمندانی جیـره     سازد و در توجیهمی» فرد«دستاویز تجاوز به حقوق 

انـد، ببخشـند تـا بـه نفـع       گمارد تا در عالم رؤیا به جمیع موجودیتی مغایر با افرادي که جمع را ساخته می
پردازي خود، حـاکم قدرتمنـد را   مقدار و زبون و در نظریهجو فرد را در برابر پدیده جمع، بیحاکمان سلطه

اندیشه اعتراض و بیی کنند، برآمده از جمع و ممتاز از دیگران که همگان ناگزیر بیهمان موجودي معرف
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باید انسان و حقوق انسانی خود را فراموش و در پیشگاه او سر به زیر افکنند و سخنی جز سخن او نشنوند 
 و فاقدکرامت از صحنه بیرون روند و انسان ممتاز که خود فردي بیش نیست، مقـدس بـر کرسـی جمـع    

  نشیند و بر آنان حاکم و غالب گردد. 
اصـالت و نـاروا عزیـز و    گروهی طماع، به ذلت، سر به فرمان او نهند، از قدرت او عاریت گرفته، بـی   

هاي معترض بتازند و به یاد نیاورند خود نیز انسانند، نـه حیـوانی    مقتدر شوند و به فرمان او بر جمع انسان
شود او نیز انسان است. او بود که با تعهد به خدمت، قدرت را گون میگونه دگر کس که ایندرنده خو! آن

پروا نیت شوم خویش آشکار و قدرت و حاکمیـت  از دیگران ربود و چون طعم شیرین قدرت را چشید، بی
ها را متعلق به خود اعالم کرد و چشم و گوش برحقـایق بسـت و چـون خـدمت را بـاري       بر حیات انسان

اعتنا به تعهد خویش بار خدمت بر زمین نهاد و سبک بار بر بـال قـدرت بـه اوج    یسنگین احساس کرد، ب
چه دارم، از خود دارم و این منم که مقدسم، ذیل را  کنان فریاد برآورد: من آنپرواز و با نگاه تحقیر، قهقهه

-خود نمـی چه رسد که بر اوج چنگ اندازد و نشسته بر بال، قدرت را به زیر آورد. من حاکمم، جز سخن 
پذیرم. زیبایی و صالبت تنها در اندیشه من است. حق و قانون همان است که من بگویم. همه بایـد مـرا   
تحسین کنند و سخن مرا بر در و دیوار بنویسند. قوت و اعتبار سخن، از من است مـن جـز خـود، انسـان     

  بینم. دیگري نمی
  فقط من انسانم و تنها، 

  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیمرا انسان آفرید. بی او از روح خود در من دمید. او
  

یابد که کنم. کسی عزت و کرامت میبشر آن است که من بگویم بشر است. حقوق بشر را من تعریف می
به من خدمت کند و در برابر من سر تسلیم فرود آورد. مجرم آن است که در مقابل من به عصیان برخیزد 

کنم، اوست که خود شکند، من به او ستم نمیود، حرمت و قداست خود را میمجرم، بشر نیست. مجرم، خ
بخشم کند. او خود را شایسته مجازات کرده است. به اطاعت از من بازگردد، او را میبه خویشتن ستم می

ـ  تا به حیات خود ادامه دهد. تنها من انسانم و من انسان برترم و از مادر برتر زاده شده -یام. من قدرت ب
هـا در   گیرد. همه باید در خدمت او باشند و او در خدمت انسانانتها اوج می انتها را از خود دارم. قدرت بی

  آید. نمی
از من و هیچ دولتی قدرتمند، شمالی باشد یا جنوبی، شرقی باشد یا غربی نخواهید و نباید بخواهید از   

ن بپذیرد. این انتظاراتی است که در تـاریخ جهـان   اوج به زیر آمده و در معارضه خود، حقوقی رابراي انسا
هاي قدرتمند که براي انسان حقوق و کرامتی را به رسـمیت   شود. باور نکنید از دولتبرآورده نشده و نمی

پذیرند، اندیش که جز از عقل پاك، فرمان نمیبشناسند. در معارضه با قدرت با اتباع خود، دانشمندانی آزاد
شود. » جمع«پذیرند حق فرد، که همچنان انسان است، فداي بخشند و نمیانسان می »فرد«اصالت را به 

شناسـند کـه اگـر فـرد و     اینان جمع را به جمع بودن و فرد را نیز به فرد بودن، واجد اصالت و کرامت می
هرگز گیرند و جمع، هریک پاي از حد انسانی خود بیرون نگذارند، یکی در اوج و دیگري در ذیل قرار نمی

گونـه تعامـل بـین فـرد و جمـع بـه        کنند و اینها تجاوز نمی خیزند و به حقوق انسانبه خصومت بر نمی
سهولت ممکن است ولی حاکمانی که به لذت قدرت خو کرده، در اندیشه تعامل، تنها اطاعـت از خـود را   

ادي برآیـد، مسـتقل از   کنند. فرد نیز به ضرورت در مقابله با جمع باید در اندیشه تأسـیس نهـ  جستجو می
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ها، حمایت از فرد را خود بر عهده گیرند و حکام را دعوت به خیـر نماینـد.    ها و ملت قواي حاکم، تا انسان
کند، ولی باید همچنان بر اصالت خـود  انسان نیاز خود را به زندگی با جمع و حکومت جمعی احساس می

  انسانی من است، پاي فشارد که من خود، به اصالت انسانم و اعتراض حق 
 حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی

  
همتا، فاقد هرگونه نیاز است. او براي ادامه حیات انسان، زمین و آسمان و دریا انسان، نیازمند و عظمت بی

مند دریا مستولی و از مواهب آسمانی بهرهرا مسخر او ساخت تا بر زمین هموار و استوار، مستقر و بر امواج 
خـو، گرداگـرد باورهـاي عمیـق و     سو و همهاي هم گردد. و چون زندگی را در آرامش آغاز کردند، انسان

تزلزل خود به ملت تبدیل شدند و آنان که یک باور داشتند با احساس خویشاوندي، خانه، روستا، شهر و  بی
هاي خود، مرزهایی ترسیم تا راه را بر بیگانگان که باوري دیگر داشـتند   کشور را بنا نهادند و براي ساخته

سد کنند. حفظ خانه و وطن نیز جلوه دیگري است از انسان بودن انسان. ایستادن در برابر دشمن وطن و 
ها حق ندارنـد باورهـاي خـود را بـه      ها و دولت دشمن باورها، حق بدیهی انسان، که تکلیف اوست. انسان

  جبر بر دیگران تحمیل کنند، حتی اگر باوري، برتر از باوري دیگر باشد.  خدعه یا
ها در لواي باورهایی یکسان و متعالی، از زمین و آسمان و دریا وطنی  با آرزوي روزي که همه انسان  

ناپذیر درآید و حاکمی بر کل جهان اسـتقرار یابـد در اندیشـه    واحد بنا کنند و انسان نیز به واحدي تجزیه
ها نفع خود را در نفع دیگران جستجو کنند  ها. در آن روز انسان محافظت از کرامت انسان و تمامی انسان

ها باید خود کسـانی را تربیـت کننـد،     و ثروت و قدرت متعلق به همگان باشد. تا وصول به این روز، ملت
سطه از مردم کسب اعتبـار  واتمایل به تصاحب قدرت، براي صیانت انسان در برابر قدرت، مستقل و بیبی

ا ناگزیر به  ها، قدرت حاکم را به تعامل و مرافقت دعوت، و کنند و براي حفاظت از حرمت و حقوق انسان الّ
رساند، ولی کرامـت انسـان حفـظ    ها آسیب می تقابل و مخالفت، قیام نمایند. البته این قیام به همه انسان

  نم، شود و انسان با شهامت خواهد گفت من انسامی
  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی

  
هاست بر سرنوشت  ها و حکومت انسان ها، آزادي ملت امروز اندیشه در جهان تغییر یافته است. شعار دولت

قام، بـر دیگـران   شوند که هیچ انسانی در هر مرتبه و مها تعریف می اران ملتزها خدمتگ خویش. حکومت
فریـب، راه  ها و قوانین اساسی با الفاظ و اصـولی دل  ها در میثاق خود با ملت برتر و ممتاز نیست. حکومت
هـا در تعیـین سـران کشـورها مهیـا       ها گشوده و بستر را براي مداخله ملـت  نظارت دائم ملت را بر دولت

خود، از انسان بودن و حقوق انسـانی خـویش    که انسان با انتخاب دولت حاکم بر امور اند، بدون این کرده
 دست بردارد. 

هاي آزاد از درون مـردم و مصـون از    اند که با تشکیل جمعیت داشتهها این حق را براي خود نگه ملت  
مداخله حاکمیت، از انسان بودن خود صیانت کنند. گروهی براي نظارت بر مجموعه اعمال دولت و جمعی 

گذاري و حرمت انسان  اعمال هریک از قواي کشور یا بخشی از آن. نظارت بر قانونبراي نظارت دقیق بر 
هاي پیشنهادي را قبـل از تصـویب در    کند لوایح و طرحبه عنوان ملت و اتباع حکومت، دولت را ملزم می

نظران، هرکس و هر نهادي در مهلتی متناسب، عقیده خود را که ممکـن اسـت   ها منتشر یا صاحب رسانه
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اي  یر با نظر دولت باشد، در اختیار حکومت بگذارد و بدون مراعات این حق ملت، هیچ طرح و الیحـه مغا
  به تصویب نرسد و هرگز دولت و ملت در سازنده بودن انتقادات و پیشنهادات یکدیگر را سرزنش نکنند. 

. ملت باید همواره در نظارت بر مجریان قانون، هرگز نباید تدابیر و سیاست آنان از ملت مخفی بماند  
که  نجیب خوانده شود و ملت را نباید زمانی محترم و نجیب شمرد که محکوم به اطاعت است. مگر نه آن

تـوان و چـه کسـی حـق دارد     ها و تدابیر است، چگونه مـی  حیات و سعادت مردم کشور ثمره این سیاست
و ممنوع سازد؟ از صاحبان اندیشه و  نظر و آگاهی از سرنوشت خود محرومها و یک ملت را از اظهار انسان

گـذاري   نظر باید خواست که دولت را در جهت مصالح کشور هدایت کنند. نمایندگان ملت در قـوه قـانون  
نگام لوایح و چون این تأخیر تکرار شد، درباره عدم کفایت و لیاقت ه نپذیرند عذر تأخیر دولت را در ارائه به
هاست. این حق متعلـق بـه همگـان اسـت و      د از حقوق انسانی ملتچنین دولتی اخذ رأي کنند و این خو

  متعلق به من است که، 
  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی

  
مندي از سازمان قضایی پاك و قضات عادل و عالم و با اقتدار و متقی، یعنی آخرین پناه ستمدیدگان بهره
توانـد ضـعف   دیده از جور توانمندان و ثروتمندان، حق الهی و بدیهی انسان است. قاضی باید و میانو زی

بخش را جبران و قوانین کهنه را با مقتضـیات روز منطبـق سـازد. آنجـا کـه انسـان از سـتم        قوانین زیان
شتابد و زخم جسم نالد، این قاضی مستقل و شجاع است که به یاري او میزورمندان و دولتیان برخود می

  کن شود. کند. قضات و قاضی آنگاه مقدس است که حق پایدار بماند و ستم ریشهو جان او را درمان می
با قاضی سخن گفتن، نیازمند علم به قوانین و نیازمند مدیریتی توانا بر دادخواهی و نیازمند فن دفـاع    

وکیل حامی حق و نیرومند و بـا احاطـه بـر    است. قاضی در موضع اقتدار، حاکم بر دعاوي است. انتخاب 
اقتداري خود نهراسد، برترین حق همه اقامه دعاوي و دفاع عالمانه و شجاعانه، با احساس امنیت که از بی

کند و قاضی مقتـدر را در  شناسد و دعوي را مدیریت میهاست. وکیل است که سخن قاضی را می انسان
یل بر دعاوي و حکومت قاضی در تصمیمات، به اسـتقرار حـق و   برد. تلفیقی از مدیریت وکمسیر حق می

  انجامد. اجراي عدالت می
هـا بـه    دادرسی باید رایگان باشد، اخذ هزینه دادرسی ناقض و مانع دادخواهی و حق دسترسی انسان  

ن مراجع قضایی است. سازمان قضایی تنها باید از درآمد و منابع مالی عمومی اداره شـود و چـون در پایـا   
شود، خسارت وارده بر سازمان قضایی وصول گردد، از دادرسی ازآن کس که در دعاوي به حق تسلیم نمی

  کثرت دعاوي واهی کاسته خواهد شد. 
کند و حق از دست رفته خـود را در پنـاه اقتـدار    انسان، از ستمی که بر او رفته، نزد قاضی شکوه می  

ه اتهام تجاوز به حق در معرض مجازات است که اگر گنهکار کند و انسانی دیگر بمقام قضایی مطالبه می
باشد، باید آزادي از او سلب و آماده پرداخت جزاي نقدي شود، ولی مجازات آنگاه مطلوب و پسندیده است 

ها را نشکند و نظم و امن را اعاده کند. در تعیین مجازات عادالنه،  که بر میزان عدل باشد و حرمت انسان
گناهان است کـه  جرم نیز به حامی و دفاع از خود به یاري وکیل نیازمند است. این حق بیمتهم و حتی م

بیهوده مجازات نشوند، گرچه افکار عمومی را بر ضد آن ساخته باشند و نیز حق انسان خطاکار است کـه  
کند. میدیدگان به بیش از گناه خود عقوبت نگردد. وکیل است که این عدالت را مدیریت به خواست زیان
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حرمتی به صاحبان دعاوي و نقض حقوق هاست، بی حرمتی و سلب آزادي از او که حامی حقوق انسانبی
ها از اجراي عدالت قضایی اسـت.   هاست. نقض استقالل و شجاعت از وکیل خود سبب یأس انسان انسان

را در خـوف عـدم   کند و وکیـل  وابستگی وکالت به دولت، شخصیت و امنیت را از جامعه وکالت سلب می
  تواند بگوید من انسانم، دهد و وکیل نمیشهامت قرار می

  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی
  

ها حق دارند بر نحوه محاکمات در سراسر کشور نظارت کنند. قضاوت، عبادت و وظیفه الهی و  همه انسان
از نظارت بر مردم بر دعاوي و دادرسی باکی ندارد و با روي گشـاده ایـن نظـارت را    مقدس است. قاضی 

کند. حق نظارت عموم بر امر قضا جز پذیرد و هنگام محاکمه از ورود اشخاص به دادگاه ممانعت نمیمی
 شود. قاضی نباید حاجب و دربان داشته باشد. با محاکمات علنی اسـت کـه  با محاکمات علنی استیفا نمی

هـا، یعنـی    حق، حمایت از خود و گناهکار، شرم و حیا و ندامت و قاضی نیز، خود را زیـر نگـاه انسـان    ذي
کنند و قاضی خشنود است که دادرسی علنـی بـر شـأن او و ابهـت     صاحبان حقیقی امر قضا احساس می

عدالت حرکت  ها استوار و در صراط افزاید. با محاکمات علنی است که صیانت از حق انسانمحاکمات می
  کند. می

کننـد کـه حفـظ حقـوق      ها باور مـی  با اجراي عدالت در محاکمات، حتی درباره مجرمین، همه انسان  
کند که خود نیز باید ها را نیز صاحب این باور می انسانی تنها وظیفه حکومت و قواي کشور نیست و انسان

حیات انسانی تجاوز نمودند، به ستمدیده حرمت و حقوق یکدیگر را نقض نکنند و بپذیرند چون به حق و 
دهند که او با تظلم نزد قاضی، مجازات متعدي را به همان میزان، حق انسـانی خـود بدانـد و بـر     حق می

یک ستم نشود. در فضاي عدالت است که قاضی است که تعدي و میزان آن را به دقت بسنجد تا به هیچ
-فهمد. مجازات او نباید سنگینبودن و کرامت انسان را میمتعدي نیز که خود انسان است، مفهوم انسان 

دیده بـه اراده خـود، آزادانـه او را    که ستم تر ازمیزان تعدي او باشد و نه کمتراز آن، مگر اینتر و سهمگین
  عفو کند. 

دیده نیـز بایـد جبـران کنـد،     هاست. متعدي پس از عفو ستم ستم بر هر انسان، ستم بر تمامی انسان  
ها روا داشته تا خوف از تکرار تعدي، زائل و آرامش و نظم و امن بار دیگر بـر   را که بر جمع انسانستمی 

عموم حاکم گردد و چون متعدي با ستم خود، جان انسان و روحِ مقدسِ دمیده بر او را گرفـت، صـاحبان   
د و این نیز از حقـوق  خون انسان ستمدیده، حق دارند متعدي را ببخشند و یا به مثل آن، او را عقوبت کنن

  گفت، اندیشید و میانسان است. ستمدیده نیز انسان بود و شایسته حرمت و می
  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی

  
 اندیشـد. انسان بر حسب ساختار اعطایی، همواره به حفظ حیات و به حرمت روح دمیده بر خود مـی 

انـد.   شماري سلب حریت و حرمت کردههاي بی جباران جهان آگاه از این خواست غریزي، از انسان
هاست. انسان بـراي ادامـه    تاریخ جهان و اقوام گذشته گویاي این حقیقت تلخ و نقطه ضعف انسان

 حیات خود به نان و سقف نیازمند است، نان براي خوردن و سقف براي خفتن. نان و سقف نمادي از
  هاست.  انواع نیاز انسان
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گذرنـد و تـن بـه ذلـت     هاي شجاع و عدالتخواه که از حیات خویش می در شمار بسیار اندکند، انسان  
گذرند شکنند و از نان و سقف و جان میدهند و در رویارویی با خطر، هرگز حرمت انسانی خود را نمینمی

گذارند. این اندك مردمان غیرتمنـد، خـود   باقی می از خود نام مقدس ایستند وو در برابر ستم جباران می
هـا در   کنند، ولی بیشـتر انسـان  درس فداکاري آموخته و جوامع انسانی را به سوي حق و صبر هدایت می

هاي اندك نباید بسنده کرد، باید در  دهند. به انسانحرمتی تن میبرابر نیاز به نان و سقف، به ضعف و بی
ها بود تا بر انسان بودن و روح انسانی خود پاي فشارند و اسـتمرار   جمع انساناندیشه آموزش شجاعت به 

  ها.  بخشند و این حاصل نشود جز با یاري یکدیگر و همه انسان
شیر را بنگرید که یک تنه با صداي خوف برخاسته از احساس قدرت درون به خیـل شـکاران بـا کثـرت     

گریزند که هراسند و میت جمع خویش، از هیمنه شیر میها با غفلت از قدر آورد و آنجمعیت، هجوم می
برند، این شیر است که از هیبت جمع خواهد گریخت و حامیان شـیر و  اگر نگریزند و به سوي شیر حمله 

گذارند. در طول تاریخ و امروز جهان، شـیران بسـیاري از طائفـه شـیران     خواران او نیز پا به فرار میجیره
ها  آموز حمله و دفاع، درس هاي پند ها نیز از این صحنه خویش رانده شدند. انسان وحشی از قلمرو سلطنت

هاست تا انسان همواره به یـاد آورد کـه مـن     آموختند که جمع و جمعیت و اتحاد، سازنده شجاعت انسان
  انسانم، 

  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی
  

توانستند زمام امور مردمان را به شایستگی الهی و ذاتی، به دسـت  هایی صالح و متقی که می بودند انسان
خود گیرند ولی چون شیفتگان قدرت و منصب با شایستگی اندك و با رأي جمع مـردم زمـان خـود، بـر     

زیـده  مسند حکومت نشستند، صالحان حرمت رأي مردم نگهداشتند و دسـت همکـاري بـه حاکمـان برگ    
ها از گزینش ناصواب خود نادم شـدند و   دادند، تا هنگامی که ظلم آغاز و بر تمامی امور چیره شد و انسان

به صالحان و شایستگان متقی روي آوردند و حکومت و خدمت، تکلیف شد بر این صالحان. قدرت بـراي  
از ضعیفان. اگر صالحان را به ها و حمایت  اینان تنها وسیله بود براي مدیریت حیات مادي و معنوي انسان

انزوا رانند و طاغیان بر قدرت مستولی شوند، نشان از آن است که هر ملتی الیق حکومتی است که به آن 
تن داده است. حق انتخاب از حقوق انسانی است و صالحان که شیفته خدمتند، تا زمانی باید بار حکومـت  

  بر دوش برندکه مردم بخواهند. 
رو شوند، با آنان که صاحبان حقیقی قدرتند بهها رو مقام، آنگاه که با مخالفت انسانعاشقان قدرت و 

شوند و از این ستیز ناصواب وعـدم تسـلیم بـه    کنند یا خود سرکوب میخیزند، سرکوب میبه ستیز بر می
را  ماند. آنان که صالحند و به شـوق خـدمت، قـدرت   ها بر ملک و ملت بر جاي می خواست مردمان، زیان

نهند ها، بار سنگین خدمت را فرو می اند به محض احساس مخالفت انسان همچون آتشی در دست گرفته
ها، مسند مدیریت کشور را به برگزیدگان ملت، یعنی  و آسوده خاطر و عاقالنه و بدون ریختن خون انسان

خود را با همان مردم و دهند و آسوده و خرسند، زندگی سبکبار مردمی که حق انتخاب دارند، باز پس می
تـرك مسـند، دیگـران را     شوند و نه قبـل از دهند، نه کشته میدرمیان مردم بدون بیم و هراس ادامه می

هـا و   نشینند و همواره حرمت انسانهاي متعالی با خواست مردم بر کرسی قدرت می کشند. این انسان می
کنند. به آنان دشنام مخالفان به عدالت رفتار می دارند، با دوستان مروت و باحق انتخاب آنان را پاس می



  
 

 

47 

پذیرنـد  کنند و میکفایتی یاران خود را بر دشمنان بار نمیدهند تا خود دشنام نشنوند و هرگز گناه بینمی
  گناه خود را. 

مانند و ناگزیر به اند و پس از ترك قدرت نیز محبوب می صالحان متقی در رأس قدرت محبوب بوده
شوند و چون ها تبدیل می گذارند و به قهرمان ملتشوند و در تاریخ نام نیک از خود بر جاي میفرار نمی

-دار فانی را وداع کنند، ملت آنان و تمامی مردم آزاد اندیش از آنان تقدیر و بر پهنه مزار آنـان گـل مـی   
این حاکمان همواره بـاور   ها. نامان و تبعیت از خواست و حقوق انسانفشانند، گلی نشان از احترام به نیک

  کنند که دیگران انسانند و من نیز انسانم، دارند و تکرار می
  حرمتی به اوست. حرمتی به من بیاو از روح خود در من دمید. او مرا انسان آفرید. بی

  
عدالت و ظلم در طی تاریخ از آن روز نخست که انسان پا به عرصه وجـود گـذارد، همـواره در سـتیز بـا      

کس که محروم و زیر خط عدالت است، در این مبارزه خواهان اسـتقرار حـق اسـت و    اند. آن گر بودهیکدی
چون بر سکوي شعار، عدالتخواهی بر قدرت و ثروت غالب شد، پس از غلبـه، چـون عـدالت را بـه زیـان      

ها را  پیوندد و چون انسانکند، آرمان گذشته خود را فراموش و به صف ستمکاران میخویش احساس می
گوید، ولی از بیند، او نیز به ریا در کالم به زیبایی از عدالت و حق سخن میهمچنان در انتظار عدالت می

  جوید. عدالتی که به زیان اوست بیزاري می
  

  خواهی و خودپرستی خود؟چه کند انسان با خوي زیاده
شـود بـه دشـمنان    قدرت چیره میروزي که نیاز به عدالت داشت، عاشق عدالت بود و امروز که بر مسند 

گانگی تنها عشق به انسان و روح دمیده بر اوسـت کـه بشـریت را از    پیوندد! راه گریز از این دوعدالت می
بخشد. انسان باید عاشق انسان باشد و این عشـق را از نـوزادي در   این تناقض درگفتار و عمل رهایی می

گشاید و نگاه عاشقانه مادر را با تمام اجـزاء وجـود   چشم میدامن مهر مادران بیاموزد. نوزاد آن لحظه که 
ها را دوسـت خواهـد    نشاند، او تا ابد همه انسانکند و مادر صداي عشق را درقلب نوزاد میخود لمس می

  داشت. 
مادر، انسان است، انسانی که عشق در نهاد او النه دارد و طفل نیز انسـانی اسـت پـرورش یافتـه در     

ها، در تمـامی   ها مقدس است و حافظ حقوق انسان ق. این عشق و دوست داشتن انسانبطن مادري عاش
ها را از مادر آموخته،  احوال؛ در ضعف و در قدرت، در فقر و در ثروت. انسانی که دوستی و عشق به انسان

ران را ها نیست و دیگـ  شود، حتی درمقام استیال بر قدرت، قادر به نقض حقوق انسانمبتال به تناقض نمی
  کند، چون عاشق انسان است و مادر به او آموخته که عاشق انسان باشد. فداي خود نمی

گران اند از عشق، نگاه و لبخند مادر و در مدرسه عشق مردود. سلطه ستمگران تاریخ، همگی محروم بوده
انسانند، باید عشـق را  ها اگر به واقع خواهان حرمت  اند. ملت و جباران تاریخ، فرزندان مادران ستمگر بوده

  از کودکی به مادران آینده بیاموزند و آموزگار عشق، مادرانند. 
  مادران ضامن اجراي حقوق بشرند. 

  یابد، که خالق مادران، داشت. از مهر و عشق مادر است که انسان در می باید حرمت مادران را نگه
  حرمتی به اوست. حرمتی به مادران بیآفرید. بیها  از روح خود بر مادران دمید. او مادران را حامی انسان
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  1n محمدرضا عظیمی دکتر 
  

ـ که حقوق افراد ت اي در جامعه« و نگردیـده  مین ض
قـانون اساسـی   برقرار نشـده باشـد،    تفکیک قوا
   ». وجود ندارد

 حقوق بشر و شهروند  ۀعالمیا 16 ةماد

 فرانسه 1789اوت  26
  

 اول: درآمدي بر نظریۀ تفکیک قوا
ویـژه افالطـون و ارسـطو     به آثار حکماي یونـان بـه   ،دورترین پیشینۀ بحث دربارة قواي مختلف حکومت

ان و علماي علوم سیاسی است و حقوقدانگردد، اما اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه مورد قبول  می بر
هاي دموکراتیک تثبیت شده است، دستاورد قرون هفـدهم و هجـدهم مـیالدي و     در غرب و بیشتر نظام

. نظام تفکیک قـوا  3، فیلسوف فرانسوي قرن هجدهم است2دومنتسکیو شارلهاي  ویژه ناشی از اندیشه به
ترین تدبیري است که اندیشمندان حقوق و سیاست براي جلوگیري از تمرکز قدرت سیاسی در  خردمندانه

  اند.  دست یک فرد یا گروهی از فرمانروایان و پرهیز از استبداد و خودکامگی اندیشیده
پـذیر اسـت    رو وجود دارد و زمانی تحقق هاي میانه ی تنها در حکومتآزادي سیاس«به نظر منتسکیو:  

 انـد کـه هـر انسـان صـاحب قـدرتی        هاي همیشگی نشان داده استفاده نشود. اما تجربه که از قدرت سوء
 د؛ حتی  استفاده کند. پس آنقدر به پیش می گرایش دارد تا از قدرت خود سوءتازد تا به حد و مرزي برخور

اسـتفاده کـرد، بایـد     کـه نتـوان از قـدرت سـوء      بـراي آن «رو:  از ایـن ». 4ز نیازمند حدود اسـت فضیلت نی
کنـد و   قدرت، فاسـد مـی  «زیرا ». 5هاي حاکم طوري تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند دستگاه

دف، از نظر منتسکیو راهبردهاي الزم بـراي دسـتیبابی بـه ایـن هـ     ». 6کند قدرت مطلق، مطلقاً فاسد می
                                                           

n درس دانشگاهوکیل دادگستري و م.  
2. Charles de Montesquieu (1689 - 1755) 

  را تکامل بخشیده است.  الهام گرفته و آن جان الكهاي  منتسکیو در پردازش نظریۀ خود از اندیشه  .3
  ، ترجمۀ علی اکبر مهتدي، انتشارات امیر کبیر، کتاب یازدهم، فصل ششم. القوانین روحمنتسکیو، شارل دو،   .4
  همان.   .5

6. Lord Acton 
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. ایجـاد سـازمان مناسـب هـر قـوه بـراي انجـام وظـایف         2. تفکیک و تمایز قوا از یکدیگر؛ 1عبارتند از: 
  . آرایش مستقل قوا از هم در برابر هم براي جلوگیري از تجاوز در حدود یکدیگر. 3تخصصی؛ 

شوند و  یاز یکدیگر تفکیک م» قانون«در نظریۀ تفکیک قوا، وظایف و شئون مختلف حاکمیت بر اساس 
بر این مبنا، وضع قانون بر عهدة قوة مقننه، اجراي قانون بر عهدة قوة مجریه و قضاوت بر اساس قـانون  

  شود.  بر عهدة قوة قضاییه نهاده می
  

  دوم: تفکیک قوا در نظام جمهوري اسالمی ایران
اساسی جمهوري اسالمی نظام تفکیک قوا در بسیاري از کشورها از جمله ایران پذیرفته شده است. قانون 

خـاص   شـیوة  بـا  و نسـبی  طور به«اما،  است پذیرفته را قوا تفکیک نظام 57 اصل در ا). ا. ج. ا. ایران (ق
  . 1»خود

 از کـه  اسـت  اسـالمی  شـوراي  مجلـس  طریق از مقننه قوة اعمال« 58 اصل قانون اساسی طبق در
 ا. ق 6 فصـل  ضمن در آن هاي صالحیت و تأسیس، ارکان چگونگی و »شود می تشکیل مردم نمایندگان

 . است شده بینی پیش) 99 تا 62 اصول(
 از شـده  گـذارده  رهبري عهدة بر مستقیماً که اموري در جز مجریه قوة اعمال«ق. ا:  60 اصل طبق
 9 ، فصل)110 اصل از قسمتی(مجریه  قوة در رهبري وظایف جزه ب که »است وزرا و جمهور رئیس طریق
 قـوه  ایـن  هـاي  صـالحیت  و مجریـه  قـوة  مسـئولین  رسمیت چگونگی بیان به) 151 تا 113 اصول(ق. ا 

 . است یافته اختصاص
 طبق باید که است دادگستري هاي دادگاه وسیلۀ به قضاییه قوة اعمال: «ا. ق 61 اصل طبق همچنین

 تا 156 اصول( یازدهم فصل در نیز آن اجزاي و قضاییه قوة اصلی وظایف». شود تشکیل اسالمی موازین
 . اند شده بیان) 174

 کالسـیک  نظـام  در« شدة تفکیک قوا دارد. زیـرا  اما اسلوب خاص ق. ا تفاوت بزرگی با نظام شناخته
 که است آن براي قوا تفکیک اصوالً و ندارد وجود باشد گانه سه قواي مافوق که کاملی قوا، قدرت تفکیک
 کنند تا نتوان از آن سوء استفاده کرد؛ اما تعدیل را یکدیگر قدرت ،قوا و باشد نداشته وجود مافوقی قدرت
...» گردنـد   می اعمال امت ... امامت و امر مطلقۀ والیت نظر زیر« قوا پنجاه و هفتم، این اصل موجب به

 گانـه، اصـل تفکیـک قـواي     نظارت والیت مطلقۀ امر و امامت امـت بـر قـواي سـه     وجود به هر حال، با
 معاصر هاي دموکراسی سایر در موجود قواي تفکیک بر کامل انطباق قابل ایران اصوالًجمهوري اسالمی 

  . 2»رسد نظر نمی به
  

  سوم: جایگاه مجلس شوراي اسالمی
 و متمـایز  کـامالً  رکـن  دو از حـال، مرکـب   عـین  در البتـه  و اسـت  مجلسی تک نظامی ا. ا. ج مقننۀ قوة
 طبـق ). ق. ا 91اصـل  ( قانون اساسی نگهبان شوراي و) ق. ا 62اصل ( اسالمی شوراي مجلس: بسته هم

                                                           
، نشر دادگستر، چاپ پنجم، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران (جلد دوم: حاکمیت و نهادهاي سیاسی)هاشمی، سید محمد،   .1

  .6، ص 1380
  . 8ـ7همان، ص   .2
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 مـورد  در نـدارد، مگـر   قـانونی  اعتبار نگهبان شوراي وجود بدون اسالمی شوراي مجلس: «ق. ا 93 اصل
  ». نگهبان شوراي اعضاي حقوقدان نفر شش و انتخاب نمایندگان اعتبارنامۀ تصویب

تفکیک قوا و طبق اصول قانون اساسـی  اسالمی بر اساس نظریۀ  شوراي مجلس اختیارات و وظایف
 در ا. ق در مقـرر  حـدود  در مسـائل  عمـوم  در عـادي  قـوانین  تصـویب . نظارت و گذاري قانون: از عبارتند
است. بر این مبنا، جز در چارچوب استثنایی اصل  مجلس 2تفویضِ غیرقابل اصوالً و 1انحصاري صالحیت

هاي داخلی مجلس یا دولت در موارد ضروري و  گذاري به کمیسیون ق. ا (امکان تفویض اختیار قانون 85
  گذاري ندارد.  با شرایط خاص) هیچ نهاد دیگري حق و صالحیت قانون

  
  چهارم: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام

 مصـوبۀ  کـه  مـواردي  در مصلحت تشخیص براي نظام مصلحت تشخیص مجمع: «ا. ق 112 اصل طبق
 بـا  مجلـس  و بدانـد  اساسـی  قـانون  یـا  و شرع موازین خالف نگهبان را شوراي اسالمی شوراي مجلس
 آنـان  بـه  رهبري که اموري در مشاوره و نکند تأمین را نگهبان شوراي نظام، نظر مصلحت گرفتنِ نظر در

  ». شود ... می تشکیل رهبري دستور به 3است شده ذکر قانون در این که وظایفی سایر و دهد می ارجاع
تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختالف بین مجلس شوراي اسالمی  مجمع القاعده مصوبۀ علی

نگهبان. زیرا فرض بر این  شوراي نظر یا تأیید مجلس باشد مصوبۀتأیید  بر مبنی و شوراي نگهبان یا باید
دهنـدة مصـالح و منـافع کـالن کشـور اسـت و شـوراي         ر حاکمیت ملی و تشخیصاست که مجلس تبلو

ق. ا هـم نقـش مجمـع را در حـل      112نگهبان، حافظ قانون اساسی و موازین شرع اسالم. عبارت اصل 
گرفتنِ مصلحت  نظر با در«وسیلۀ مجلس  نکردنِ نظر شوراي نگهبان به علت تأمین اختالف این دو رکن به

نظـام بـر عهـدة مجلـس     » تشخیص مصلحت«ت. یعنی از نظر قانون اساسی در واقع، دانسته اس» نظام
شوراست و شأن مجمع در تشخیص مصلحت نظام، فقط داوري میان مجلس و شوراي نگهبان و پذیرش 

ق. ا پـذیرفتنی   112نهایی نظر یکی از این ارکان در مواقع بـروز اخـتالف اسـت. لـذا بـر اسـاس اصـل        
اعالم کند، زیـرا   اختالف حل مقام را در مستقلی تواند وراي محل نزاع طرفین، نظرنماید که مجمع ب نمی

اي اسـت کـه اساسـاً در قـانون      دادنِ قواعـد بـازي   چنین عملی به منزلۀ ورود داور به میدان بازي و تغییر
گذاري، مجلس واضع قانون اسـت و   اساسی براي دو بازیکن مشخص، تدوین شده است؛ در میدان قانون

» عینِ«وراي نگهبان ناظر استصوابی آن. مبناي تأسیس مجمع، چیزي جز اصرار مجلس به لزوم تأیید ش

                                                           
  . »وضع کند  تواند قانون  می  اساسی  در حدود مقرر در قانون  مسائل  در عموم  اسالمی  شوراي  مجلس«: ق. ا 71  اصل  .1
توانـد اختیـار    نمـی   . مجلـس  نیسـت   دیگـري   بـه   واگـذاري   و قابـل   اسـت   شـخص   به  قائم  نمایندگی  سمت«ق. ا:  85اصل   .2

  اصل  را با رعایت  از قوانین  تواند اختیار وضع بعضی می  ارد ضروريدر مو  ولی، کند واگذار  یا هیأتی  شخص  را به  گذاري قانون
نمایـد    مـی   تعیـین   مجلـس   کـه   در مدتی  قوانین  این،  صورت  کند، در این  خود تفویض  داخلی  هاي کمیسیون  به  هفتاد و دوم

 توانـد   مـی   اسـالمی   شـوراي   مجلـس   همچنین خواهد بود.  ها با مجلس آن  نهایی  تصویب شود و  اجرا می  آزمایشی  صورت  به
  بـه   هفتـاد و دوم   اصـل   را بـا رعایـت    دولـت   بـه   یـا وابسـته    دولتی  ها، مؤسسات ها، شرکت سازمانۀ اساسنام  دائمی  تصویب
  ...».  بدهد  دولت  ها را به آن  تصویبة ذیربط واگذار کند و یا اجاز  هاي کمیسیون

و طبـق    ایران  اسالمی  جمهوري  نظام  کلی يها سیاست  تعیین ق. ا در 110اصل  1نظام طبق بند مجمع تشخیص مصلحت   .3
ت مستشـاري عـالی رهبـري در    أهیـ «بازو و »  نیست  حل  قابل  عادي  از طرق  که  نظام  معضالت  حل«همان اصل در  8بند 

  شود.  محسوب می»نظام جمهوري اسالمی ایران
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وسیلۀ شوراي نگهبان  سنجی به و عدم پذیرش این مصلحت» گرفتنِ مصلحت نظام نظر با در«مصوبۀ خود 
بـه اسـتحالۀ   گونه مداخلۀ بازیگرانۀ مجمع و دخل و تصرف در عینیت مصوبۀ مجلـس،   نبوده است. لذا هر

که این دادخواسـت اسـت کـه محـدودة صـالحیت دادگـاه را        انجامد. همچنان داور به بازیکن می موجه  نا
تواند در موضع قضاوت از حدود خواستۀ خواهان فراتر رود، در اختالف نظر  کند و قاضی نمی مشخص می

را به تشخیص خود منقلـب  تواند و نباید ماهیت دعوي  مجلس و شوراي نگهبان نیز، مجمع (قاضی) نمی
کند و بدون خواست خواهان (مجلسی که بر نظر خود اصرار ورزیده است) و برخالف نظـر او (صـالحیت   
انحصاري وضع قانون) به تغییر و تصرف در خواسته (مصوبۀ مجلـس) بپـردازد و از آن بکاهـد یـا بـر آن      

مورد درخواست خواهان نبوده است. در واقع  اي دگرگون سازد که هرگز گونه را به بیفزاید و به هر حال، آن
احکام «ق. ا پاسدار رسمی  91تواند نظر استصوابی شوراي نگهبان را (که طبق اصل  اگر مجلس قانوناً می
اندیشی خود پاي بفشارد، منطقاً با این اندیشه داد  است) تأمین نکند و بر مصحلت» اسالم و قانون اساسی

رد که تأییدیۀ مصوبۀ خویش را کـه متضـمن تـأمین مصـلحت نظـام اسـت       ب خود را به داوري مجمع می
که عنانِ صالحیت ذاتی تقنین را با ارجاع مصوبه به مجمع، بـه نهـادي واگذاردکـه قـانون      بستاند، نه آن

ریده است! پس آن اساسی رداي قانون در » براي تشخیص مصـلحت «چه مجمع  گذاري را بر قامت آن نب
رف تأیید یا رد مصوبۀ مورد اصرارِ مجلس  و شوراي نگهبان میموارد اختالف مجلس  کند نباید فراتر از ص

باشد؛ اگر مصوبۀ مجلس مورد تأیید مجمع قرار گرفت به این معنی است که مجمع، مصلحت نظام را در 
اعتبار مصوبۀ مجلس دیده است و اگر در مقابل، مصوبۀ مجلس مورد تأیید مجمع قـرار نگرفـت بـه ایـن     

نی است که مجمع، مصلحت نظام را در تأیید تشخیص شوراي نگهبان دیده است. با چنـین نگرشـی،   مع
ن محفوظ می» رأس کلیۀ امور«هم جایگاه رفیع مجلس به عنوان  هاي میان مجلـس و   بست ماند و هم ب

  گردد.  شود و مصلحت نظام تأمین می شوراي نگهبان با تدبیر مجمع گشوده می
 مـادة  نامـۀ داخلـی مجمـع و رویـۀ عملـی آن همخـوان نیسـت. طبـق         ا نظام آیـین این تفسیر اما، ب

 مـوارد  در): «1آن اصـالحات  و 4/12/66 مصـوب ( نظـام  مصـلحت  تشـخیص  مجمـع  داخلی نامۀ آیین28
 اخـتالف  مـورد  مـواد  یـا  ماده اصالح به منجر که اسالمی شوراي و مجلس نگهبان شوراي میان تعارض
 ایـن  باشـد، مجمـع   دیگـر  مـواد  یـا  مـاده  در اصـالحاتی  انجام مستلزم شده  یاد اصالح چنانچهشود،  می

  . »کرد خواهد اعمال ضرورت حد در را اصالحات
بنا بر تفسیري که گذشت، موارد تعارض میان مجلس و شوراي نگهبان اساساً مستلزم انجام اصـالح  

طور جزمی و قطعی نظـر خـود را    در ماده یا مواد مورد اختالف نیست، زیرا هر کدام از نهادهاي مذکور به
ن لزوم پاسداري اند؛ مجلس، مصلحت را در تأیید عین مصوبۀ خود دیده است و شوراي نگهبا اعالم کرده

از احکام اسالم و قانون اساسی را در رد عینِ مصوبۀ مجلس (در موضوع یا موضـوعات مـورد اخـتالف).    
منزلۀ جلوس مجمع در جایگاه مجلس یـا شـوراي    گونه اصالح و تغییر عبارتی یا مفهومی، به بنابراین، هر

مختص و شایستۀ خودشـان اسـت و    نگهبان است؛ در حالی که جایگاه هر کدام از نهادهاي مذکور، فقط
یافته و تخصصی قانون اساسی نهفته است. به این ترتیب، وقتـی کـه    مبناي این تمایز در سامانِ سازمان

                                                           
ماده تنظیم  10در وسیلۀ این نهاد  به 1366ماه سال  بار در چهارم اسفند داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین ۀنام آیین  .1

نامـۀ   گرفت. آخرین اصالحات این آیـین  قرار بازبینی و اصالحمورد  1376ماه  سوم آبانو  1368ماه  در دوم آبان و سپس شد
  صورت گرفت و به تأیید مقام رهبري رسید.  مجمع 1392 بهمن 14دي و  30مرداد، 26جلسات  اي در ماده 35
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انجام اصالحات در ماده یا مواد مصوبۀ محل اختالف مجلس و شوراي نگهبان، بر اساس منطـق قـانون   
صـورت آشـکارتر، گسـترش     نیز ناپذیرفتنی و بـه اساسی مردود است، به طریق اولی الحاق و تتمیم مواد 

نامۀ داخلی مجمع راهی متفاوت را برگزیـده   حدود اختیارات مجمع خواهد بود. اما در این موضع نیز، آیین
در هنگام «نامۀ مذکور:  آیین 29ق. ا است. طبق مادة  112است که فراتر از حدود اختیارات آن طبق اصل 

دادن بـه موضـوع    يأر ،خیص مصلحت و در مواردي که اعضاي مجمـع رسیدگی به مسائل مربوط به تش
اختالف را مشروط به اصالح بخشی دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخـش مواجـه بـا مخالفـت      مورد

رسـاند و در صـورت    شوراي نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظـم رهبـري مـی   
شود در  روشنی دیده می که به چنان. »ی بخش مورد نظر اقدام خواهد کردله، نسبت به بررس موافقت معظم

ق. ا صرفاً محدود بـه حـلِ مـوارد محـلِ اخـتالف       112حالی که قلمرو مضیقِ صالحیت مجمع در اصل 
نامه این صالحیت را به موارد افزون بر آن گسـترش داده و   آیین 29مجلس و شوراي نگهبان است، مادة 

دخل و تصرفی در مصوبۀ مجلس را به مجمع اعطا کرده است. نتیجۀ منطقی چنین روالی گونه  اختیار هر
ق. ا  71شدنِ مجلسی است که باید حاکمیت ملی را نمایندگی کند و طبـق اصـل     االراده  مسخ و مسلوب

  تنها نهاد قانونیِ صالح به وضع قانون است. 
  

مقامــات، مســئوالن و قــانون رســیدگی بــه دارایــی «پــنجم: مطالعــۀ مــوردي 
  »کارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران

کـه   »طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسـالمی ایـران  «سرنوشت 
هاي طوالنی بین مجلس و شوراي نگهبان، در نهایت بـا ارجـاع بـه مجمـع بـراي حـل        پس از کشاکش

اي مناسـب بـراي    ویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، نمونهبه تص 1394ماه  اختالف، در نهم آبان
این دو نهاد در نظـام  » واقعی«تحلیل رویۀ معمول مجمع در مواجهه با مصوبات مجلس و نمودار جایگاه 

  گذاري کشور است.  قانون
(مصـوب  » طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسـالمی ایـران  «

و  1ق. ا 142مجلس شوراي اسالمی) کوششی براي گسترش شمول مصادیق مقرر در اصل  17/2/1391
وضع ضمانت اجرا به منظور نظارت مؤثر بر دارایی مقامات عالیِ برخوردار از قدرت عمومی بـود. پیشـینۀ   

دولـت اعـم از   قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمنـدان  «چنین تقنینی در پیش از انقالب به 
به  19/12/1337گردد که در تاریخ  بر می» ها ها و مؤسسات وابسته به آن کشوري و لشکري و شهرداري

گاه حتی پس از انقـالب و تـا حـال     ماندن، هیچ    رغم بال اجرا تصویب مجلس شوراي ملی رسیده بود و به
  حاضر نیز نسخ نشده است. 

کوشید با ارائۀ  1370بار در سال  مجلس براي اولینو تدوین قانون اساسی،  57پس از انقالب 
دامنـۀ  » گرایـی  و جلوگیري از تجمـل  يضرور هاي غیر طرح نحوة اعمال نظارت بر کاهش هزینه«

این طرح، عالوه بر مقامات مصـرّح   5را بر مقامات بیشتري توسعه دهد. در مادة  ق. ا 142شمول اصل 
در اصل مذکور، مقاماتی چون نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شـوراي نگهبـان، رئـیس قـوة     

                                                           
،  و بعـد از خـدمت    قبـل   آنـان   و همسر و فرزندان  جمهور، وزیران رئیس  جمهور، معاونان رهبر، رئیس  دارایی«: ق. ا 142  اصل  .1

  . »باشد  نیافته  ، افزایش حق  بر خالف  شود که  می  رسیدگی  قضاییه  ةقو  توسط رئیس
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هاي  عالی کشور، دیوان عدالت اداري، دیوان محاسبات، سازمان قضاییه، دادستان کل کشور، رؤساي دیوان
قواي مجریه و قضاییه، فرماندهان نیروهاي مسلح، استانداران، و ... نیز موظف شده بودند  هابسته ببزرگ و

که فهرست دارایی خود قبل و بعد از پذیرش مسئولیت را به رئیس قوة قضاییه ارائـه کننـد تـا از طریـق     
دریافتی آنان مسـترد  عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت افزایش غیرقانونی آن، وجوه  دیوان

شوراي نگهبـان بـا ایـن اظهـارنظر منفـی       15/08/1370مورخ  2093شود. این مادة طرح در نامۀ شمارة 
ي و تبصره 5مادة «مواجه شد که:  دادنِ رسیدگی بـه دارایـی از مقامـات مـذکور در      هاي آن از لحاظ تسرّ

  ...». قانون اساسی است  142به مقامات مذکور در ماده، خالف حصرِ مستفاد از اصل  142اصل 
طرح «طرحی را با عنوان  1384سال بعد در تیرماه  14 ،پس از طرح مزبور، نمایندگان مجلس هفتم

تهیه کردند که ابتدا در صحن علنی مجلس رد شد، اما با ایجـاد  » صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي
رح گردید که پس از تصویب فوریت و تغییـر  فوریتی مط برخی تغییرات جزئی، دوباره در قالب طرحی یک

طـرح رسـیدگی بـه دارایـی مقامـات، مسـئوالن و کـارگزاران نظـام         «عنوان آن در کمیسیون قضایی به 
بـه تصـویب نماینـدگان     1386ماه، کلیات آن در خـرداد   10، در نهایت پس از »جمهوري اسالمی ایران

گرفت، اما دورة مجلس هفتم براي رسیدگی بـه ایـن   رسید. این طرح نیز مورد ایراد شوراي نگهبان قرار 
) کمیسیون قضـایی  03/12/1389پایان رسید. با تشکیل مجلس هشتم، گزارش (مصوبۀ مورخ  ایرادات به 

و حقوقی مجلس دربارة طرح پس از اصالح و ادغام و الحـاق برخـی مـواد و حـذف دو مـاده، در تـاریخ       
 08/12/1389و پس از تصویب آن در جلسۀ علنی مورخ  به هیأت رئیسۀ مجلس تقدیم شد 07/12/1389

که شوراي نگهبان در جلسۀ مـورخ   براي شوراي نگهبان ارسال گردید. پس از آن 11/12/1389در تاریخ 
اي ایراد گرفت، کمیسیون قضایی و حقوقی  ماده 14این طرح  13و  4، 3، 2، 1خود به مواد  25/12/1389

وسـیلۀ   بر نظر خود اصـرار کـرد و بـا تصـویب ایـن موضـع بـه        21/01/1390مجلس طبق مصوبۀ مورخ 
بـراي حـل    31/01/1390، موضوع (مصـوبۀ مجلـس) در تـاریخ    28/01/1390نمایندگان در جلسۀ مورخ 

درتـاریخ  سـال،   4اختالف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. که سـرانجام، مجمـع پـس از    
رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کـارگزاران نظـام   « ، قانون»اصالحات کلی«اعمال با  9/8/1394

  به تصویب رساند.  تبصره 3بند و  29ماده و  6در را  »جمهوري اسالمی ایران
نظر نمایندگان مجلس چه کرد؟ اشاره شد که طرح مصـوب مجلـس    اما مجمع در واقع، با مصوبۀ مد

آن ایـراد   13و  4، 3، 2، 1نهایتاً تنها بـه مـواد    تبصره بود و شوراي نگهبان 1بند و  22ماده و  14داراي 
مادة دیگر مغایرتی با احکام اسالمی  9ماده، در مورد  5جز این ه کرده بود. یعنی از نظر شوراي نگهبان ب

و قانون اساسی دیده نشده بود. ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام با دخل و تصرف مادي و مـاهوي در  
است! مجمع در همین فرایند  تبصره 3بند و  29ماده و  6رساند که داراي  »تصویب«مصوبه، قانونی را به 

مانـده   که رأساً مبادرت به اصالح مواد و حذف و الحاق عبارات در مواد باقی ، گذشته از آن»گذاري قانون«
کرده است، موادي از مصوبۀ مجلس را که حاوي ضمانت اجراي مؤثر است حذف نموده و اساساً ترتیباتی 

تعیین کرده است که در صورت تخلف و عدم رعایت، هیچ ضمانت اجرایـی را متوجـه مکلفـان قـانون      را
کند! یعنی در حالی که هدف نمایندگان از وضع چنین قانونی، رسیدگی به دارایی کـارگزاران نظـام و    نمی

مواد کلیدي که تمهید ساز و کارهاي نظارت مؤثر بر سالمت مالی مقامات عمومی بوده است، دقیقاً همان 
کنندة اصل شفافیت وسالمت نظـام اداري و   ق. ا و تأمین 142توانست ضامن اجراي اصل  تا حدودي می
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(که اساساً مورد ایراد شوراي نگهبان  124، 113، 102، 91که مواد  اند. همچنان سیاسی کشور باشد، حذف شده
اند.  و مورد اصرار مجلس بود)، کالً حذف شدهمصوبۀ مجلس (که مورد ایراد شوراي نگهبان  135نبود) و مادة 
چه مجمع به عنوان مصلحت نظام تشخیص داده است این بوده که برخالف نظر شوراي نگهبـان و   یعنی آن

و لـزوم اعـالم    142قانون را که داللت بر توسـعۀ مقامـات مشـمول اصـل      3و  2موافق نظر مجلس، مواد 
را کـه   13قانون دارد با اصالحاتی تأیید کرده اسـت و مـادة   هاي موضوع  فهرست دارایی براي تصدي سمت

کـه حتـی    12 و 11، 10، 9 مورد اصرار مجلس بوده است، به انضمام مـواد » گرفتنِ مصلحت نظام نظر با در«
  مورد ایراد شوراي نگهبان هم نبوده است (ولی حاوي ضمانت اجراي مؤثر بوده) کالً حذف نموده است. 

زند که آیا چنین قانونی محصول تشـخیص و   ن پرسش جاندار در ذهن جوانه میبا چنین وضعیتی ای
ارادة نمایندگان ملت است یا نتیجۀ صوابدید خاص و فراقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ آیـا ایـن   

گذار اصالت و موضوعیت دارد، یا مجمع تشـخیص مصـلحت    عنوان رکن صالح قانون مجلس است که به
ق. ا که اعمال قوة مقننه را از طریـق مجلـس شـوراي     58؟ در چنین وضعیتی، مفهوم دقیق اصل 6نظام

؟ »مجلس در رأس همـۀ امـور واقـع اسـت    «شده است   که گفته اسالمی دانسته است، چیست و آیا چنان
هـاي   گذار، نظارت بر عملکرد مقامـات دسـتگاه   که اگر مقصود قانون  بگذریم از پاسخ به این پرسش فربه

ق. ا بوده است، چـرا   142دولتی و عمومی و مقابله با فساد و جستجوي راهکاري مؤثر براي اجراي اصل 
یـک از   وسیلۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام نشـانی از هـیچ   شده به داده در نهایت، در مصلحت تشخیص

  ضمانت اجراهاي مصوب مجلس، باقی نمانده است؟! 

                                                           
بار یـا در پایـان دوره (اگـر از چهـار      این قانون مکلفند هر چهار سال یک 4و  3مقامات و مسئوالن مذکور در مواد : «9مادة   .1

خـود را بـا توضـیحات الزم بـه      4سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل موضوع مادة 
  ».  ربط تحویل و رسید دریافت کنند مراجع ذي

 9شـده در مـادة    این قانون در طول مدت دورة مسئولیت یا مهلت تعیـین  4، و 3، 2دارایی مشموالن مواد چنانچه: «10مادة   .2
) قانون اساسی با 49برخالف قانون افزایش یافته باشد، با رأي دادگاه صالح بر اساس قانون نحوة اجراي اصل چهل و نهم (

  ». شود آنان رفتار می
اشخاص موضوع این قانون در مواعد مقرر، صورت دارایی مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم  نانچهچ: «11مادة   .3

  ». نماید ننمایند، قوة قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان رأساً اقدام می
این قانون دارایـی خـود را بـه     9و  8به قصد فرار از تکالیف مقرر در مواد  4، و 3، 2افراد مذکور در مواد  چنانچه: «12مادة   .4

نحو صوري به دیگري منتقل نمایند، عمل آنان جرم تلقی شده و عالوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تـا دو سـال   
  ». گردد گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد به مجازات مباشر محکوم می شوند. در صورتی که انتقال محکوم می

ها مکلفند با درخواست رئیس قوة قضاییه یا شخص منصـوب از طـرف ایشـان، اطالعـات      کلیۀ مسئوالن دستگاه: «13مادة   .5
مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسـلیم نماینـد. سـایر اشـخاص مطلـع بـا       

باشـند.   ود راجع به وضعیت دارایی مشموالن ایـن قـانون مـی   اطالعات خ هدرخواست مقامات مذکور ملزم به همکاري و ارائ
اطالعات خالف واقع توسط اشـخاص موضـوع ایـن قـانون، موجـب       هها و نیز ارائ تخلف از این ماده براي مسئوالن دستگاه

  ». گردد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال می
جمهور امضـا شـده اسـت عبـارات      زبور که از سوي رئیس مجلس جهت ابالغ به رئیسم جالب است که در پایان متن قانون  .6

 یـک  روز علنـی  جلسـه  در تبصره یک و بند دو و بیست و ماده چهارده بر مشتمل قانون فـوق «اند:  طرزي معنادار جلوه کرده به
 از 9/8/1394 درتـاریخ  و تصـویب  اسـالمی  شـوراي  مجلس نود و سیصد و هزار یک فروردین ماه فروردین 28 مورخ شنبه
 نظـام  مصـلحت  بـا  موافق تبصره سه و بند نه و بیست و ماده شش در کلی اصالحات بانظام،  مصلحت تشخیص مجمع سوي

  . »شد داده تشخیص
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  1n رضا فتحی سقزچی حمید 
  

  چکیده
 ترین اصل در حقوق اساسی جمهوري اسالمیامروزه نظریه والیت فقیه به عنوان بنیادي

 گذشـته گسـترش  هـاي   ها و دهه شود. این نظریه توانسته است، در قرنایران شناخته می
به فزونی نهد. در این نوشتار به تبیین جایگاه ایـن نظریـه و    یافته و مباحث فرعی آن، رو
  پردازیم.سیر تحول تاریخی آن می

  
  انگیزه

وارد اصفهان شد؛ و در جمع قضات، دانشجویان و قضات  1379مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در سال 
پرداخت. سپس در دفتر وکالت آقاي مصطفی انوري زاده، رئیس هایی  دادگستري به ارائه سخنرانی

اش مالقات وقت کانون وکالي دادگستري اصفهان حضور یافت؛ و با جمعی از دوستان و شاگردان
  کرد. 
که ایشان اطالع یافت؛ اینجانب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق تـدریس   در آن جلسه، پس از این  
االیام، نظریه  راق شهري است که مال احمد نراقی براي اولین بار در کتاب عوائدن«کنم؛ اظهار داشت:  می

  ». والیت فقیه را مطرح و تبیین کرد
شـنیده بـودم. در    ها نیـز هاي گذشته، از سایر اساتید دانشگاه این سخن ایشان را در طول سال

هاي فقهی مورد اشاره قـرار  هاي گذشته و کتابرا در قرن» والیت فقیه«این مقاله برآنم واژه 
  دهم. 

  
  معانی واژه والیت

واژه والیت در علوم مختلف از جمله عرفان، کالم و فقه بسیار به کار برده شده است. راغب اصفهانی در 
  گوید: می» معجم مفردات الفاظ قرآن«کتاب 

  والء و توالی به معناي قرار گرفتن دو چیز و بیشتر در کنار یکدیگر است. 
   2ز آبادي واژه والیت را به معناي امارت و سلطنت تفسیر کرده است. فیرو

                                                           
n ت علمی دانشگاه آزاد اسالمیأعضو هی ،انشجوي دکتري حقوق عمومیپژوهشگر، د.  
 . 404، ص 4آبادي، محمد بن یعقوب، الناموس المحیط، ج  فیروز  .2
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والیت (به فتح  ابن منظور از ابن سکیت نقل کرده است که والیت (به کسر واو) به معناي سلطنت و  
  1واو) به معناي نصرت است. 

یکی دیگر از معانی واژه والیت، عبارت از صاحب اختیار بودن است؛ یعنی امارت، سلطنت و اولویـت    
  داشتن در تصرف است. 

باشـد؛ همـین معنـی و    ها و مقاالت مربوط به مبحث والیت فقیه مورد نظـر مـی  چه که در کتاب آن  
سوره احزاب (النبـی   6از جمله آیه برداشت است. در قرآن و احادیث نیز به همین معنی به کار رفته است. 

توان گفـت کـه   سوره مائده (انما ولیکم اهللا و رسوله) در مجموع می 55اولی بالمومنین من انفسهم) و آیه
  . تصدي. 3. سر پرستی 2. دوستی 1واژه والیت داراي سه معنی مختلف است 

  
  کاربرد واژه والیت در مباحث حقوق عمومی فقه

  بندي خاص به دو شعبه تقسیم کرد:  توان در یک تقسیممیاحکام فقه اسالمی را 
  حقوق خصوصی  .1
  حقوق عمومی  .2

آن دسته از احکام فقهی که پیرامون وظایف مقلد و مکلف و روابط افراد جامعه با یکدیگر آمده است؛   
  نامیم. احکام مرتبط با حقوق خصوصی می

باشد؛ احکام فقهی با حکومت و قواي عمومی میو آن دسته از احکام فقهی که پیرامون وظایف فرد   
  کنیم. مرتبط با حقوق عمومی تلقی می

تـوان بـه دو بخـش    کلیه مباحث فقهی که پیرامون روابط حکومت و افراد جامعه آمده اسـت را مـی    
  تقسیم کرد: 

  وظایفی که فرد نسبت به حکومت دارد.   .1
  وظایفی که حکومت نسبت به فرد دارد.   .2

  هاي فقهی آمده است. یت فقیه در هر دو بخش کتاببحث وال
العظمـی   گوید: استاد ما حضرت آیـت اهللا حسین مظاهري رئیس حوزه علمیه اصفهان میحضرت آیت  

ترین احکامی که به روابط خصوصی و وظایف شـخص در  بروجردي معتقد بود که در اسالم حتی کوچک
ممکن است در امر بسیار مهمی چـون حکومـت و    جامعه، مربوط است؛ مشخص شده است. حال، چگونه

  2هاي حاکم، احادیثی وارد نشده باشد. ویژگی
  گوید: ایشان در بخش دیگري از کتاب خود می

فرمود چون در جوامع اولیه شیعه روایت بسیاري بـوده کـه همـه ایـن     استاد بزرگوار ما می  
یابیم که آنان لذا از اتفاق و اجماع فقهی در یک فتوي در می ،روایات به دست ما نرسیده است

اند که در مسیر زمان به ما نرسیده  روایت کامل و صحیحی از نظر سند و داللت در دست داشته
  3است. 

                                                           
 . 672، ص 2و1فیومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، ج  .1
 اهللا حسین مظاهري.  هایی پیرامون والیت فقیه، تألیف: آیت نکته  .2
 همان.   .3
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معتقد است که روایات مربوط  »ره«اهللا بروجردي  اهللا مظاهري در اصفهان، آیت بنابراین اظهارات آیت  
  هاي روایی حذف و سانسور شده است.  مت از سوي حکام جور در کتاببه والیت و حکو

  
  قرن چهارم

هاي فقهی مورد اشاره قرار گرفته اسـت. شـیخ   با شروع غیبت امام زمان (ع) بحث والیت در برخی کتاب
هاي دیگري نیـز  کلینی در کتاب اصول کافی روایاتی را پیرامون والیت آورده است. در قرن چهارم کتاب

اند از جمله: شیخ صدوق مؤلـف کتـاب (مـن ال یحضـره الفقیـه)      مباحث مربوط به والیت را مطرح کرده
  ه. ق. 329ه. ق و ابن بابویه قمی متوفی  380متوفی 

  اند از: فقهاي معروف و مشهور این قرن عبارت
  . شیخ صدوق4. حسن بن علی بن ابی عقیل 3. ابن جنید اسکافی 2. شیخ کلینی 1

ه. ق) روایات زیادي را در کتاب اصول کافی نقل کـرده اسـت. کـه در    329ی متوفی سال (شیخ کلین
ها روایت مقبوله عمـر بـن حنظلـه     گردد. از جمله آن ها استناد می مورد امامت و والیت امام و فقیه به آن

  باشد. می
ـ    ه. ق) از فقهاي عصر غیبت صغري می381ی (متوفاي فاسکا دجنیابن ن باشـد و بـا علـی ب

محمد السمیري، آخرین نائب امام زمان (ع) معاصربوده است. وي مؤلف کتاب (تهذیب الشیعه) در 
  جلد است.  21

  از اسکافی نقل کرده است که:  21مؤلف کتاب جواهر کالم در جلد 
اسکافی و تعدادي از فقها، اقامه حدود در حال غیبت امام زمان (ع) و حکم نمودن بـین مـردم را در   

دانند. همچنین قضاوت و لـزوم  براي فقهاي عارف به احکام شریعت جایز می ،ن بودن از ضررصورت ایم
  اجراي حکم و اجراي حدود از لوازم شئون والیت فقیه دانسته شده است. 

بنابرین بحث مربوط به والیت فقیه در قرن چهارم ه. ق به قضاوت و لـزوم اجـراي حکـم و اجـراي     
  حدود، منحصر بوده است. 

  
 سیر تحول تاریخی نظریه والیت فقیه

شیخ صدوق مؤلف کتاب (من ال یحضره الفقیه) است که یکی از کتب اربعه و مورد اعتماد شیعه است. در 
  این کتاب فقهی از واژة فقیه استفاده گردیده است. 

  اند. شیخ صدوق و شیخ کلینی روایت مقبولۀ عمر بن حنظله را دلیل بر والیت فقیه تلقی کرده
مقام سلطان و حاکم منصوب از  برخی از فقیهان با استناد به روایت مذکور معتقدند که فقیه اهل بیت، قائم

آیند. و به عالوه از جمله(فاذا حکم بحکمنا فلـم تقبـل منـه فانمـا     جانب امامان معصوم(ع) به حساب می
روایات و کتب فقهی، حکایـت   گردد؛ و واژه (حاکم) در عرفاستخف بحکم اهللا)، والیت فقیه استنباط می
ه خصوص قضاوت بین دو طرف و تعیین وظیفه شرعی بباشد، از کسی دارد که داراي حکم و سلطنت می

  1گونه اعمال زور.  بدون هیچ
  

                                                           
  . 157، ص2والیت فقیه از دیدگاه فقهاي اسالم، احمد آذري قمی، ج  .1



 

 

58 

  گوید: شیخ صدوق می
تواند حـدود را  یعنی حاکم است که می ؛راوي به نقل از امام معصوم (ع) اقامه الحدود الی من الیه الحکم

از سوي او تعیین شده است، بر اساس مباحثی کـه   یااجرا کند و حاکم در اصل کسی است که امام است 
هاي فقهی در قرن چهارم مطرح شده است، حدود و موضوعات بحث مربوط به والیت فقیـه در   در کتاب

  چارچوب موارد زیر است: 
  تعدد قضات در عرض هم  .1
  دیگر بعد از صدور حکم توسط قاضی اولمراجعه به قاضی   .2
  لزوم تسلیم به قاضی تعیین شده توسط منکر  .3

این مسائل مربوط به قضاوتی است که موضوع، مورد اختالف باشد نه حکمی کلی، زیـرا در صـورت   
السالم باشد و هـر دو   دوم، حاکمی مقدم است که صالحیت حکومت، فتوا و حکمش مورد تأیید امام علیه

  یک مالك نیست. ملزم به رجوع به او هستند و اختیار انتخاب هیچ ،دعی و منکریعنی م
سؤال اساسی این است که آیا معنی و مفهوم والیت فقیه در شئون سیاسی و کشـورداري نیـز مـورد    

  نظر فقیهان قرن چهارم بوده است؟ 
امه نظر کسانی را که براي براي ظهور قول امام (ع): (فانی قد جعلته علیکم حاکما) در اراده والیت ع

  ها داللت بر والیت عامه است. اند؛ زیرا نصب خاصفرستادهاطراف و اکناف می
هـا   انـد کـه از آن  طور که نواب اربعه نیابت عامه داشته و امام زمان (عج) بر شیعه امـر فرمـوده   همان

ا امر به معروف و نهی از یت اطاعت کنید، در زمان غیبت کبري فقها نیابت عامه دارند، نه فقط حق قضاو
  منکر و یا اجراي حدود. 

  
  قرن پنجم هجري

. حمزه بن عبدالعزیز دیلمی 3 الهدي . سید مرتضی علم2. شیخ مفید 1فقهاي معروف این قرن عبارتند از: 
  . قاضی عبدالعزیز حلبی(ابن البراج). 6. شیخ طوسی 5. شیخ ابوالصالح حلبی 4

  گوید: شیخ مفید می
باشـد.  از اهل حق که منصوب از طرف ظالم باشد بر قومی چیره شود در ظاهر حال از طرف او امیر می(هرکس 

االمر(عج) و با اجازه او منصوب شده است. بنابراین در صورت امکان باید حد را بـر   اما در حقیقت از جانب صاحب
   1ز بزرگترین جهادهاست. فجار و اهل ضالل و اهل گناه از غیر شیعه نیز اجرا نماید، این خود ا

  توان فهمید: از اظهارات شیخ مفید می
کسی که از طرف ظالم منصوب شده است، حتی اگر فقیه هم نباشد وظیفـه دارد حـدود را بـر مخـالف و     

ریت و انفاذ احکام را داشته باشد.  موافق جاري نماید، البته باید احکام را بداند و قدرت مدیریت و مدب  
ا حدودي که ولی فقیه در آنشیخ مفید بح   ها داراي والیـت   ث والیت مطلقه را مطرح کرده است؛ ام

  داند: هاي زیر منحصر میباشد را در بخشمطلقه می
قاء، خسوف و کسوف، نماز عید فطـر و اضـحی، قضـاوت از    سنمازهاي پنجگانه، نماز جمعه، نماز است  

  خاصمین در صورت نبودن بینات. روي قسم و بینات، اقامه حدود، صلح الزامی بین مت
                                                           

 . 812ص  ،کتاب مقنعه  .1
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هاي فقهی خود به نظام والیـت فقیـه اشـاره کـرده     گفته شده است اولین فقیهی که در آثار و کتاب
هاي فوق است، است، شیخ مفید است. بهترین دلیل براي اعتقاد سید مرتضی به والیت فقیه قبول منصب

وقت به او تفویض گردد، مسلماً اگر او بـه نیابـت   بایست از طرف خلیفۀ زیرا این مقامات به طور قطع می
پـذیرفت و در ایـن   السالم در امور مذکور اعتقاد نداشت، این مقامات را نمـی  فقها از جانب امام زمان علیه

  کرد. امور دخالت نمی
  

  قرن ششم هجري
  فقهاي معروف این دوره عبارتند از: 

ی3ي الدین راوند . قطب2. ابن حمزه عمادالدین طوسی 1   . محمد بن ادریس حلّ
  گوید: اهللا آذري قمی می آیت

ی و پیروانشان بسیار سخن از امام و حاکم در سراسر فقه داشته اند، مثالً در مورد شیخ طوسی و محقق حلّ
توانـد  اند آیا جز فقیه شـیعه، فـرد دیگـري مـی    لقطه و لقیط و چیزهاي دیگري که به حاکم محول نموده

   1این احکام جنبه فرضی و خیالی دارند؟مرادشان باشد؟ آیا 
   2»امر به معروف باید به وسیله شخص عالم به معروف و منکر انجام پذیرد.«گوید: الدین راوندي میقطب

ی می   گوید: محمد بن ادریس حلّ
قضاوت و حکم نمودن میان مردم، تنها براي کسانی جایز است که از جانـب سـلطان حـق، داراي اجـازه     

   3لطان حق، این امر را به فقهاي شیعه واگذار نموده است. باشند. س
توان فهمید که اقامۀ نماز جمعـه و اجـراي حـدود الهـی و نهـی از منکـر       از دقت در فقهاي این قرن می

  الید در حکومت اسالمی است. مخصوص حاکم مبسوط
  

  قرن هفتم هجري
  فقهاي معروف این دوره عبارتند از: 

  . محقق حلی معروف به محقق اول. 2. خواجه نصیرالدین طوسی 1
توان استفاده کرد که او معتقـد بـوده، دیـن و    هاي خواجه نصیرالدین میبرخی معتقدند از برخی از نوشته

کشورداري با ایجاد حکومت دینی و والیت فقیه قابل تفکیک نیست. از جملـه مطـالبی کـه او در کتـاب     
  . 4و گفته است: الدین و المک تواماً ال یتم احدهما اال باالخر اخالق ناصري نوشته

  گوید: محقق اول در کتاب شرایع می
گوید: در زمان غیبت امام (ع) حکم فقهایی کـه  . در جاي دیگر نیز می5و قیل یجوز ال فقهاء العارفین الحدود
  . 6فاجعله، قاضیاً جعلته قاضیاً فتحا کموا الیهفرماید: باشد. امام صادق (ع) میجامع شرایط فتوا باشند، نافذ می

                                                           
  . 218، ص 2والیت فقیه از دیدگاه فقهاي اسالم، ج   .1
 . 358، ص1کتاب فقه القرآن، ج   .2
 25، ص. 2کتاب سرائر، ج  .3
 . 1346اخالق ناصري، چاپ تهران، انتشارات جاویدان، سال   .4
 ، باب امر به معروف و نهی از منکر.  96شرایع االسالم، ص   .5
 . 314سرایع السالم، ص   .6
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برداشت برخی از فقیهان این است که منظور امام صادق(ع) در روایت مذکور از به کار بردن واژه حـاکم،  
  . بوده است یعنی والیت و حکومت

  
  قرن هشتم هجري

  . شهید اول3. فخرالمحققین 2. عالمۀ حلی 1
ـیعه          قمري بوده  726علّامۀ حلّی متوفی  ـئون مختلـف والیـت و امامـت را در زمـان غیبـت، حـق فقهـاي ش است. او ش

قد جرت العاده بین الفقهاء ان یذکر و االمامه فـی هـذا الموضـع لیعـرف     «گوید: الفقها میدانسته است. وي در کتاب تذکره
    1». االمام الذي یحب اتّباعه و یصیر االنسان باغیا بالخروج علیه و لیست من علم الفقه بل هی من علم الکالم

ننـد تـا   یعنی عادت فقها بر این جاري است که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغی) ذکر ک
-معلوم شود که اطاعت چه کسی واجب و خروج بر چه کسی حرام است. و قتال با چه کسی واجـب مـی  

باشد. ولی این مسأله از قبیل مسائل علم فقه نیست، بلکه از مسـائل علـم کـالم اسـت. برخـی فقیهـان       
ی:    معتقدند: از دیدگاه عالمه حلّ

  لشرایط جایز و بلکه الزم است. احکومت اسالمی در زمان غیبت براي فقهاي جامع  .1
  شرط عصمت براي فقیه ضرورت ندارد.   .2
منظور از والیت، والیت مطلقه است. زیرا در صورت عدم استقرار نظام الهی، هرج و مـرج و فسـاد و     .3

  2آید. ظلم و تعطیل واجبات الزم می
حدود، به ارتکاب محرمات گوید: دلیل ما این است که تعطیل الشیعه میعالمه حلی در کتاب مختلف
   3باشد. گردد و ترك این امر مطلوب شارع نمیو انتشار مفاسد اجتماعی منجر می
ی می   گوید: فخرالمحققین فرزند عالمه حلّ

توانند باشند. شهید اول معتقد است که در زمان غیبت، فقها میمراد از منصوب عام، فقهاي شیعه می
حدود الهی را در صورت ایمن بودن از ضرر، اقامه نموده و در صورتی که صالحیت افتا را دارا باشند، بین 

  مردم قضاوت کنند. 
  

  قرن نهم هجري
  . احمر بن فهد حلی اسدي2. فاضل مقداد 1فقهاي معروف این قرن عبارتند از: 

بی فقهی است وجود و لزوم سلطان عادل یـا  فاضل مقداد از شاگردان شهید اول است. در کتابش که کتا
  4نایب او را مطرح نموده است. 

  همچنین او معتقد است: 
  5و یحب الناس مساعدتهم.  او کذا قیل یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبه اذا امنو

گوید: در زمان غیبت امام (ع) حکم فقیه او براي فقها به منظور اقامه حدود نوعی والیت قائل است. و می
                                                           

 . 452، ص1تذکره الفقها، ج  .1
 . 245آذري قمی، همان، ص  .2
 ، باب امر به معروف و نهی از منکر.  339متخلف الشیعه، ص  .3
 . 168کنز العرفان، ص   .4
 . 596، ص 1التنقیه الرائع، ج   .5
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   1بر همه کس نافذ است هر چند متخاصمین به این حکم راضی نباشند. 
ی اسدي (متوفاي سال    گوید: ق) می 841احمد بن فهد حلّ

(در زمان غیبت، اجتماع مردم جهت اقامه نماز مستحب بوده و اقامه نماز با فرض اجتماع، واجب و مجزي 
   2باشد. یاز نماز ظهر م
  »الن الفقیه المأمون، منصوب ال عن المام حال الغیبه.«افزاید: او در ادامه می

  
  قرن دهم هجري

  فقهیان معروف این قرن عبارتند از: 
  . شهید ثانی3. محقق ثانی 2. مقدس اردبیلی 1

الظاهر انه ال خالف فی جواز الفتوي و الحکم له، بل فـی وجوبهمـا   «گوید: مرحوم مقدس اردبیلی می
  3». علیه

یعنی فتوا و حکم براي فقیه جایز و بلکه واجب است و خالفی در آن نیست. مؤید این مطلب، روایت 
مقبولۀ عمربن حنظله و ابی خدیجه است. از آنجایی که این روایت مورد قبول علما واقع شده است، عـدم  

  صحت سند آن مانعی ندارد. 
گوید: مخالفین اقامۀ نماز جمعـه در زمـان غیبـت بـر ایـن       محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد می

باشد. و نیابت فقیه در اقامه حـدود و قضـا بـا     اعتقادند که اقامۀ نماز مشروط به وجود امام و نایب وي می
  4نیابت وي در اقامه جمعه ارتباطی ندارد. 

  گوید: ثانی می مرحوم شهید
قضاوت و حکم فقیه عادل امامی جامع الشرایط، اگر چه متخاصمین راضی نباشند، نافـذ اسـت.   
عی قول امام صادق (ع) است که فرموده است: دعاوي خود را به نزد اهـل جـور    دلیل بر این مد

  5نبرید. 
  

  قرن یازدهم هجري
  فقیهان معروف این دوره عبارتند از: 

کاشانی . فیض5. محقق سبزواري 4. مجلسی اول 3. شیخ بهایی 2محمد بن علی عاملی الدین  . شمس1
  . محقق خوانساري6

کردن طالق براي مرد عنـین و همچنـین ازدواج صـغیر را جـزء اختیـارات فقیـه       مرحوم عاملی، جاري
ه السـالم الزم اسـت فقیـ    برشمرده است. شیخ بهایی معتقد است، در زمـان غیبـت امـام زمـان علیـه     

  الشرایط حکم کند.  جامع

                                                           
 . 239، ص 4التنفیح الرائع، ج  .1
 . 414، ص 1المهذب البارع، ج   .2
 . 358، ص4مجمع الفائده، ج  .3
 . 374، ص 2المقاصد، ج جامع  .4
 . 352، ص 2مسالک االفهام، ج   .5
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قین می گوید: اقامه نمـاز جمعـه از اختیـارات مجتهـد     عالمه محمد تقی مجلسی در کتاب روضه المتّ
السـالم وظـایفی بـر     الشرایط است. محقق سبزواري معتقد است که در زمان غیبت امام زمان علیـه  جامع

   1عهده فقیه عادل نهفته است. 
  

  قرن دوازدهم قمري
محمد باقر مجلسی از فقیهان برجسته این دوره معتقد بود، همسر مـرد مفقـود بایـد توسـط فقیـه      عالمه 

مرحوم ». ویجوز ال فقهاء حال الغیبه اقامه الحدود«گوید: طالق داده شود. مرحوم آقا جمال خوانساري می
ی اسـت کـه   گوید: والیت حاکم در ازدواج مختص بـه بـالغ  فاضل هندي از فقیهان معروف این دوره می

  عقلش به جنون فاسد گشته است. 
غ عاقل گشت، سپس سفه وگوید: اگر سفیه در حین بلشیخ یوسف بحرانی از فقیهان این قرن نیز می

  وي تجدید پیدا کرد، والیت در این مورد از آن حاکم است. 
  

  قرن سیزدهم
ر شفتی است کـه در اصـفهان،   فقیهان قرن سیزدهم بسیار فراوان اند. یکی از آنان مرحوم سید محمد باق

نفر را اعدام کـرد. او معتقـد بـود کـه والیـت فقیـه متعلـق بـه فقیـه           120کرد و حدود حدود را اجرا می
  باشد. الید می مبسوط

هایی هاي فتحعلی شاه قاجار و از دست رفتن بخش کفایتیمرحوم مال احمد نراقی پس از مشاهده بی
  قیه را ارائه داد. از سرزمین کشورمان، نظریه والیت ف

برخی از عالمان مانند عالمه نائینی نیز کتابی پیرامون والیت فقیه نوشت که مورد اعتراض برخی از 
  علماي دیگر واقع گردید. 

  
  قرن چهاردهم

اهللا منتظري، نظریه والیت فقیه را از ابعاد مختلف مورد بحـث و   قبل از شروع قرن چهاردهم مرحوم آیت
هـایی را پیرامـون   در شهر نجف اشرف سخنرانی 1349حضرت امام خمینی(ره) در سال بررسی قرار داد. 

  والیت فقیه مطرح کرد. 
ترین اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران  امروز تئوري والیت فقیه به عنوان یکی از بنیادي

د کتاب و مقاالت در تبیین حدود اختیارات والیت فقیهمحسوب می بـه رشـته تحریـر     گردد و صدها مجلّ
  درآمده است. 

  
  گیري نتیجه

هایی نظیر هاي فقهی از قرن سوم تاکنون، در هرجایی که واژهبرخی از فقها معتقدند در سراسر کتاب  .1
السـالم و یـا فقیـه     (حاکم) و (سلطان عادل) به کار برده شده است، منظـور، یـا امـام معصـوم علیـه     

  الشرایط است.  جامع
                                                           

 . 63ـ88ص ص، 2احمد آذري قمی، والیت فقیه از دیدگاه فقهاي اسالم، ج   .1
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هاي فقهی، هر جا واژه والیت فقیه آمـده اسـت، منظـور از آن،     فقها معتقدند در کتاببرخی دیگر از   .2
تصدي به جامعه است مانند: وصیت، وجوب نفقات، امربه معـروف و نهـی از   تصدي فقیه در امور بال

منکر، قضاوت، خمس، متاجر، حدود، تعزیرات، دیات، جهاد و دفاع، وقف، جزیه، بیع، تصرف در اموال 
  ها ...  اقامه نماز جمعه، احتکار، حجر، غصب، وقف، و مانند این یتیم،

برخی از فقیهان مانند مال احمد نراقی معتقدند، چون پیامبر اسالم(ص) متصدي انجام امور جامعه از   .3
جنبه سیاسی و اجتماعی و ... بوده است، بنابراین همه اختیارات پیامبر اسـالم(ص) بـراي فقیـه نیـز     

  وجود دارد. 
توان مباحث مربوط به والیت فقیه را از قرن سوم تاکنون به سـه دوره تقسـیم   از دیدگاه تاریخی می  .4

  کرد: 
الف) از قرن سوم تا پایان قرن دوازدهم که منظور از والیت عمدتاً به معنـی تصـدي فقیـه در امـور     

  باشد. بالتصدي می
  ط مال احمد نراقی ارائه و تدوین شد. ب) قرن سیزدهم که نظریه والیت فقیه براي اولین بار توس

اهللا احمد آذري قمی مفهوم والیت فقیه را در داراي ابعاد (مطلقـه) دانسـته    ج) قرن چهاردهم که آیت
  است. 

ترین دلیل طرفداران والیت فقیه، روایتی است که بـه عنـوان مقبولـۀ عمـربن حنظلـه معـروف        مهم  .5
  گردیده است. 

ي. و بـه رغـم آن  تئوري والیت فقیه، هم   .6 ي است و هم داراي مخالفین جد کـه   داراي طرفداران جد
گیرد. و هر  یگذرد هنوز از سوي برخی فقیهان مورد مخالفت قرار منزدیک به دو قرن از ارائه آن می

چند تاکنون صدها کتاب و مقاله پیرامون نظریه والیت فقیه به رشته تحریر در آمده اسـت و حـدود   
ا هنوز در اصل نظریه والیـت فقیـه اختالفـات    اختیارات آن  مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است، ام

ي به چشم می خورد. جد  
  

  منابع
  اهللا حسین مظاهري، فقه الوالیه و الحکومه االسالمیه.  آیت  .1
  اهللا حسین مظاهري، والیت فقیه و حکومت دینی.  آیت  .2
  عالمه محمد حسین طباطبایی، معنویت تشیع.   .3
  دکتر یعقوب علی برجی، والیت فقیه در اندیشه فقیهان.   .4
  اهللا احمد آذري قمی، والیت فقیه از دیدگاه فقهاي اسالم.  آیت  .5
  دکتر ابوالقاسم گرجی، مقاالت حقوقی.   .6
  امام خمینی (ره)، والیت فقیه.   .7
  ، قواعد فقه. دکتر سید مصطفی محقق داماد  .8
  عباسعلی عمید زنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی.   .9

ر المنضود.  آیت  .10 اهللا کریمی جهرمی، الد  
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  nnامید محمدي ، nفرهاد فرخی 

  
  

  باب رهن قانون مدنی با مقررات ثبتی تکمیل: موارددومفصل 
  ي رهن بدون رضاي مرتهن قانون مدنی: عدم تجزیه 783ماده :بخش اول

اگر راهن مقداري از دین را ادا کند، حق ندارد مقداري از رهـن را مطالبـه   «متن ماده بدین عبارت است: 
که بین راهن و مـرتهن ترتیـب    تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این نماید و مرتهن می

  ». دیگري مقرر شده باشد
  کند:  ت مختلف در این مورد را به سه دسته تقسیم مینظرا 1این ماده سابقه فقهی دارد و شهید ثانی

الف) با خارج شدن بعض دین، همانند صورت خروج رهن از تمام دین، مال مرهون همه اش از گرو بودن 
گـردد. دلیـل ایـن احتمـال آن اسـت کـه مجمـوع مـال مرهـون در مقابـل مجمـوع دیـن              آزاد می
باشـد و وقتـی    گیرد و مادامی که تمامی دین موجود است، رهن باقی مـی  المجموع قرار می حیث من

گردد زیرا بدیهی است که عنـوان مجمـوع    ز دین پرداخت شد مجموع مال مرهون آزاد میقسمتی ا
  2رود به سبب از بین رفتن بعضی اجزاء آن.  دین از بین می

ماند و هیچ مقدار از آن بـه اداي قسـمتی از دیـن،     اش به گرو بودن باقی میکه مال مرهون همه ب) این
دا گردد تا مال مرهون از گرو بودن آزاد شود. دلیل ایـن احتمـال   گردد بلکه باید تمام دین، ا آزاد نمی

باشد. ایـن   این است که غالباً مقصود مرتهن از گرو، داشتن وثیقه براي استیفاي تمامی طلب خود می
یابد مگر به این صورت که بگوییم تمامی مال مرهون وثیقه هر جزیـی از اجـزاي    مقصود تحقق نمی

  گیرد.  دین قرار می
که به پرداخت قسمتی از دین به همان نسبت از مال مرهون آزاد گردد، دلیل این احتمال آن است  اینج) 

گـاه   گیـرد. بنـابراین هـر    که هر جزیی از اجزاء مال مرهون در مقابل هر جزیی از اجزاء وثیقه قرار می
                                                           

n کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستري. 
nn کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستري. 

ـ. ق1410(قم: کتابفروشی داوري،  ي ي الدمشقیه فی شرح اللمعه  البهیه  الروضهالدین بن علی عاملی،  زین  .1  .  77، ص 4لد )، جه
هاي عقلی چقدر سخیف و به لحاظ عملی مشکل ساز است. این اسـت کـه ورود فلسـفه     فرمایید که برخی دقتمالحظه می  .2

قوق که عالم اعتبارات است خطرات فراوان خواهد داشت. هر علمی اقتضـاي خـود را دارد. نظریـه    حمابعد الطبیعه به فلسفه 
 اعتبارات عالمه طباطبایی راهگشاست. 
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در فقه مشهور نظر  چه شود. آن قسمتی از دین را راهن بپردازد، به همان نسبت از مال مرهون آزاد می
  فقهاست نظر دوم است که قانون مدنی نیز مطابق آن تنظیم شده است. 

االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایـی   نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم ا آیین 41ماده 
رح مذکور بدین شـ  141قانون مدنی است. ماده  783به نوعی در راستاي حکم ماده  11/6/1387مصوب 
گاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضاي فک رهن از برخی وثـایق را بنمایـد اداره    هر«است: 

ثبت با وصول حقوق اجرایی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مـذکور  
  ». نماید به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعالم می

االجـراء   نامه اجراي مفاد اسناد الزم آیین 131در ماده  11/6/1387ذکر مصوب  نامه مورد آیین 141محتواي ماده 
بینی شده بود، در هر با توجـه بـه    نیز پیش 6/4/1355و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب به تاریخ 

اکیـد بـر اجـراء آن از    اصل غیر قابل تجزیه بودن مورد رهن، قوه مجرییه دوباره آن را به تصویب رسانده اسـت. در ت 
نامـه هـر چنـد موافـق      آیین 141محتواي ماده  1نیز صادر شده است.  7/10/47ـ608شوراي عالی ثبت رأي شماره 

باشـد، چراکـه    نمی  باشد، ولی به نظر در جامعه امروزي به مصلحت نبوده و عادالنه و نظر مشهور فقهاء می 783ماده 
یابند دلیلی براي حفظ کل مال بـراي قسـمتی    ول از لحاظ قیمت افزایش میهر روزه اموال چه منقول و چه غیر منق

  2طور که گفته شد این نظر در فقه امر غریبی نبوده و طرفدارانی دارد.  باشد، و همان از دین نمی
که اصل بر این است که کل مال مرهونه در برابر اجزاء دین قرار گرفته است و بـا پرداخـت    نتیجه این
  گردد مگر اینکه: ین بخشی از رهن آزاد نمیقسمتی از د

: باید بر فک بعض رهینه بـا اداي  که طبق قاعده  در قرارداد خصوصی اشخاص ذکر گردد. توضیح این اوالً
  گوید: قانون دریایی می 47که ماده  مقداري از بدهی تصریح شده باشد چنان

رهن هم تصریح شـده باشـد کـه در     درصورتی که موضوع رهینه، شامل بیش از یک کشتی، و در سند«
مقابل پرداخت قسمت معینی از دین، کشتی مرهونه مشخص مربوط به آن دیـن بـه طـور جداگانـه آزاد     

  »خواهد شد مبلغ مربوط به هر کشتی باید در سند آن کشتی قید شود.
قانون خاص در ي عین مرهونه با پرداخت جزئی از بدهی، ذکر گردد. به تصریح قوانین خاص تجزیه :ثانیاً

  ي حقوق بانکی است: این رابطه در زمینه
قانون بودجـه)   7ـ4هاي دولتی (وفق بند  به بانک 30/2/91کل کشور مصوب  1391قانون بودجه سال ـ 

هاي عامل موظفند (در صورت درخواسـت متقاضـی) متناسـب بـا     بانک«ده که نموو غیردولتی تکلیف 
هاي مـازاد و   پرداختی به واحدهاي تولیدي، نسبت به آزادسازي وثیقهبازپرداخت هر بخش از تسهیالت 

  »یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیالت حسب درخواست اقدام نمایند.
منـدرج در   1/2/1394پذیر و ارتقاي نظـام مـالی کشـور مصـوب      قانون رفع موانع تولید رقابت 19ماده 

  :  30/2/1394ـ777روزنامه رسمی 
کاال و خدمات و تسـهیل در وصـول مطالبـات     حمایت از واحدهاي تولیديبه منظور کمک به تأمین نقدینگی براي 

  شود:  ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباري داراي مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می سررسید گذشته بانک
                                                           

  . 91، ص پیشینمحمد جعفر جعفري لنگرودي،   .1
نشـر الهـادي،   مهدي مهریزي و محمد حسن درایتی (قـم:  : ، مصححالقواعد الفقهیهبن آقا بزرگ موسوي بجنوردي، احسن   .2
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ها و مؤسسات اعتباري دولتی  بانک الف) بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریق کلیه
و خصوصی عامل، در صورت درخواست متقاضی، متناسب بـا بازپرداخـت هـر بخـش از تسـهیالت      

هاي مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان سازي وثیقه پرداختی به واحدهاي تولیدي، نسبت به آزاد
  جهت تضمین با بانک است. باقیمانده تسهیالت اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده 

االجرا  نامه اجراي اسناد رسمی الزم گردد این قانون ناسخ قانون مدنی یا مغایر آیینکه مالحظه می چنان
نیست بلکه همچنان اصل بقاي عین مرهونه را حتی با پرداخت جزئی از دین، حفظ نموده اسـت و فقـط در   

نامه اجـراي   راي بانک نسبت به رضایت مندرج در آیینجهت رفاه حال مشتریان و حفظ حقوق آنان تکیلفی ب
اي جز اعطاي رضایت بـه تجزیـه عـین    ها دیگر چاره که بانک االجرا قرر داده، مبنی بر این اسناد رسمی الزم

  که خود به خود این امر به عنوان حقی براي راهن محقق گردد.  مرهونه ندارند نه این
  

 قانون مدنی: تلف و اتالف عین مرهونه  791مادهبخش دوم: 
اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگري تلـف شـود بایـد    «ق. م:  791مطابق ماده 

  ». کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود تلف
ه شـکایت از عملیـات   االجرا و طرز رسیدگی ب نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم در این مورد در آیین

نامـه اجـراي مفـاد اسـناد رسـمی       قانون آیـین بینی شده در  پیش 117و115اجرایی نیز مقرراتی طی مواد 
  باشد:  که بدین عبارت می1387 االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی الزم
انکار از مورد وثیقه عـدول  گاه مقداري از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجراییه تلف شده باشد و بست هر«  

نکند، سند وثیقه به نسبت قیمت جزیی که طبق ارزیابی باقی مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت بـه  
  . 1»مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد

  . 2»اي خواهد بود گاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه هر«  
  هاي ذیل قابل ارائه است: قانون ثبت، دیدگاه 117و  115قانون مدنی و مواد  791 در تقابل ماده

  
  االجرا نامه اجراي اسناد رسمی الزم الف) دیدگاه تعارض قانون مدنی و آیین

کننده موظف است در عوض مال تلف شده مال جدیدي را به رهـن گـذارد ولـی     طبق مقررات مدنی تلف
شود و طلبکار بایسـتی   اي می اي تبدیل به سند ذمه طبق ظاهر مقررات ثبتی با تلف مورد رهن سند وثیقه

طـور کـه    همـان طبق آن براي دریافت طلب خود اقدام کند. بنابراین بین این دو تعارض وجود دارد، ولی 
  نامه در مقابل قانون قدرت اجرایی ندارد و بایستی به قانون عمل شود.  بیان شد آیین

  
  نامه اجراي اسناد رسمی (خروج موضوعی) ب) دیدگاه تباین قانون مدنی با آیین

ت از طرف راهن و یا ان با توجه به قاعده جمع دو ماده معتقدند که مقررات مدنی ناظر به مورد اتالف اسحقوقداناي از  عده
گاه شخصی موجب تلف عین مرهونه شود بایستی بدل آن را جبران کند در مقابل مقررات ثبتـی   شخص ثالث، بنابراین هر

  ناظر به موردي است که مورد رهن تلف شود، یعنی بدون رابطه علیتی از طرف راهن یا شخص ثالث باشد. 
                                                           

  . 1387االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم قانون آیین 115ماده   .1
  ، منبع پیشین.117ماده   .2
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ایـن نظـر پذیرفتـه    » جمع مهما امکن اولی من الطـرح ال«قانون و قاعده  791با توجه به ظاهر ماده 
  1کنیم.  نامه مزبور مراجعه می است، بنابر این در اتالف به قانون مدنی و در تلف به آیین

گذار در قانون مـدنی   کننده سکوت قانون توان گفت که مقررات ثبتی در این مورد تکمیل در واقع می  
بوده است، و حکم تلف مورد رهن در مورد تلف حکمی را روشن کرده و به صراحت بـه آن اشـاره کـرده    

  قانون مدنی نیز این امر قابل برداشت بوده است.  791است، هرچند از مفهوم مخالف ماده 
  

  قانون مدنی: اعراض از رهن 787ماده  :بخش سوم
رهن از جمله عقودي است که اثر آن از حیث لزوم یا جواز نسبت به متعاقدین، تفاوت دارد؛ با این توضیح 

تواند عقد  که، مدیون مادام که دین خود را تأدیه نکرده یا به نحوي از انحاء برائت ذمه حاصل ننموده نمی
د رهن را مسترد دارد و از این لحاظ عقد رهن نسبت به او الزم است، ولی مرتهن کـه  را بر هم زند و مور

نظر نمـوده و   تواند از حق رجحان خود در عین مرهونه صرف نسبت به مال مورد رهن حق عینی دارد، می
ه از یا به اصطالح حقوقی از این حق اعراض کند. با اعراض از رهن، استیفاء طلب خود را مانند اسناد ذمـ 

  اموال مدیون بخواهد و عقد رهن نسبت به او جایز است. 
بـه   1320اصالحی قانون ثبت اسـناد و امـالك در سـال     34که ماده  در مقررات ثبتی نیز قبل از این  

توانست  تصویب برسد، مرتهن در مورد اسناد و معامالت رهنی با توجه به جایز بودن رهن نسبت به او می
از حق رهن اعراض نموده و براي وصول طلب خود اجراییه ثبتی بر اسـاس   2مدنیقانون  787طبق ماده 

قانون مـدنی در خواسـت فـروش عـین مرهونـه را بـراي        781اسناد ذمه صادر کند؛ یا با استفاده از ماده 
را نکند، بـراي جبـران کسـري آن، از     استیفاء طلب خود نموده و اگر حاصل فروش تکافوي تمام طلب او

  ال مدیون استفاده نماید. سایر امو
شد؛ زیرا معموالً در معامالت رهنـی عـین مـال     این اقدامات از هر جهت به صرفه و صالح مرتهن تمام می  

شـد و راهـن    مرهونه پس از وقوع عقد رهن و قبض آن از طـرف مـرتهن مجـدداً بـه تصـرف راهـن داده مـی       
خواسـت از عـین مرهونـه    نمود و مرتهن میرا تأدیه نمیتوانست از آن استفاده نماید؛ و اگر راهن بدهی خود  می

کرد؛ ولی مرتهن با اعراض از حق استفاده کند، چه بسا که ارزش و بهاي مال تکافوي تمام بدهی مدیون را نمی
توانست از کلیه اموال مدیون تا میزان طلب خود توقیـف نمـوده    رهن و صدور اجراییه طبق اسناد ذمه نه تنها می

ررات اجراي ثبت به فروش برساند؛ بلکه، حق توقیف شخص مـدیون را هـم در مـوارد خاصـی پیـدا      و طبق مق
  با این ترتیب امکانات بیشتري براي وصول طلب او فراهم است.   3نماید می

امکان اعراض از رهن را از مرتهن سـلب   1320اصالحی قانون ثبت اسناد وامالك مصوب  34ماده   
نی را هم در عداد معامالت با حق استرداد شناخته و ترتیب خاصی را بـراي  نمود و معامالت شرطی و ره

  استیفاي طلب مرتهن مقرر داشت. 
قانون مدنی چنـین   787در رابطه تعارض این ماده با ماده  8/12/42شوراي عالی ثبت به شرح رأي 

ر مراجعه نماید. اداره دا تواند به دادگاه صالحیت اظهار کرده است که مرتهن براي اعراض از حق رهن می
                                                           

مـرداد و  (، 63، دوره دوم، شـماره  و دفتر یـاران  مجله کانون سردفتران، »اي اي به سند ذمه تبدیل سند وثیقه«ایزانلو، محسن   .1
 . 27): 1385شهریور 

 ». ... تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند مرتهن می ...«  .2
 . 10/8/1377هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 2ماده   .3
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بـه ادارات ثبـت    17/12/42، بـه تـاریخ   32298کل ثبت هم رونوشت این نظریه را طی بخشنامه شماره 
که حق اعـراض از رهـن را طبـق مقـررات      ابالغ نمود که بستانکاران اسناد رهن و وثیقه براي اثبات این

توانند به دادگاه مراجعه نمایند.  لطمه بزند، میتواند به آن  قانون ثبت نمی 34قانون مدنی دارا بوده و ماده 
  (افزودن شرط اضافه به حق اعراض مرتهن)

معامالت شرطی  1320اصالحی قانون ثبت مصوب  34در مقابل رویه قضایی با این عنوان که ماده 
قرار  قانون مزبور 33و معامالت استقراضی مذکور در ماده » معامالت با حق استرداد«و رهنی را در ردیف 

داده و ترتیب خاصی را براي استیفاء طلب داین مقرر داشته که عبارت از فـروش مـال از طریـق مزایـده     
است و اگر خریداري نباشد عین مال به قیمتی که در سند معین گردیده است و اجور مربوطه و زمان دیر 

مدنی تصویب گردیده و حاکم بر شود و قانون ثبت در این مورد موخر از قانون  کرد به بستانکار واگذار می
انـد. (تخصـیص    قانون مدنی را جایز ندانسـته  787باشد، اعراض از رهن و استناد به ماده  قانون مدنی می

  قانون ثبت قدیم) 34قانون مدنی با ماده  787ماده 
در توجیه این نظریه چنین استدالل شده که در مورد معامالت با حق استرداد و استقراضی و شـرطی  

اصالحی قانون ثبت الزامی بوده و طـرفین بـه تبعیـت از مقـررات      34و  33رهنی رعایت مقررات ماده  و
قانون ثبت و با اطالع از نتیجه کار که اگر دین تأدیه نشود، عین مال فروخته شده و یا به همـان قیمـت   

توانـد   تنظـیم شـده، نمـی   اند و سندي که با این توافق  گردد به تنظیم سند معامله مبادرت کرده واگذار می
صرفاً به میل مرتهن تحت عنوان اعراض از رهن کان لم یکن تلقی شود و امـري کـه بـا توافـق انجـام      

اصالحی قانون ثبت به  34که در ماده » تواند می«اثر گردد. راجع به کلمه  گرفته بدون توافق نبایستی بی
شـود و بسـتانکار منحصـراً     استفاده حصر مـی  نظر شده که از کلمه مزبور آن تصریح گردیده، چنین اظهار

تواند فروش مال مورد رهن یا مورد معامله با حق استرداد را براي استیفاي حق خـود بخواهـد و اگـر     می
عالی کشور تأیید شـده اسـت، بـراي نمونـه      خریداري نباشد، عین آن را قبول نماید. چنین آرایی در دیوان

  باشد.  عالی کشور می عبه پنجم دیوانصادره از ش 329/25/5/51حکم شماره 
اصـالحی قـانون    34به موجب مـاده   1351ولی این رویه ناعادالنه پس از سی و یک سال در سال 

توانـد از   در مورد معامالت رهنی بسـتانکار مـی  «که به این شرح است:  آن 6ثبت اصالح شد و در تبصره 
». ملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بودرهن اعراض نماید، در صورت اعراض مورد رهن آزاد و ع

  نیز دوباره به این امر اشاره شده است.  86در سال  34چنین در اصالح ماده  هم
باشد. ولی این ماده و سایر مقررات مدنی در  قانون مدنی احیا شده و قابل اجرا می 787بنابراین ماده 

نامه اجراي مفـاد اسـناد رسـمی     آیین 113و  112اند، به همین دلیل در مواد مورد نحوه اعمال آن ساکت
در تکمیل مقررات اعراض  11/6/1387االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب  الزم

مـرتهن  «باشـند:   از رهن به عنوان یک حق عینی تبعی، قواعدي مقرر شده که متن مواد بدین شرح مـی 
گاه اعراض قبل از صدور اجراییه  ام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند. هرتواند ماد می

باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در مالحظات ثبت سند مراتب 
اگـر پـس از   قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض، اجراییه صادر خواهد شد. 

صدور اجراییه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا به اجـراء اعـالم و رئـیس اجـراء پـس از احـراز       
  اي عمل بنماید.  صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابالغ کرده و برابر مقررات ذمه
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  )112(ماده ». شود با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می تبصره.
کننده سند  گاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد، اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم هر«

آید دفتر اسـناد   اعالم کند. در این مورد و نیز در موردي که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می
خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به رسمی اطالعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال 

گردد و مطالبه وجـه و صـدور    مجرد اعراض، مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می
اجراییه براي وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و 

فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نیز وقتی که راهن متعدد بوده و 
نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتـی پذیرفتـه   

ها اعراض گردیده از سایر بدهکاران سـاقط شـده    شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آن می
اه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن، بازداشت مـازاد بـه   گ باشد و هر

  )113(ماده ». گردد بازداشت اصل تبدیل می
  طور که در مواد ذکر شده است اعراض در دو مرحله قابل اعمال است:  همان

  شود.  قدام میالف) قبل از صدور اجراییه براي مورد رهن که از طریق دفتر اسناد رسمی ا
  شود.  ب) بعد صدور اجراییه که از طریق رئیس اجراي ثبت پیگیري می

 
  گیري نتیجه

، بـه  »قبض عین مرهونه به عنوان شرط صـحت تحقـق عقـد رهـن    «قانون مدنی در خصوص  772ماده  .1
بـه   و با لزوم ثبـت قراردادهـاي راجـع    48و  47و  22و  34و  33موجب موادي از قانون ثبت از جمله مواد 

اموال غیرمنقول نسخ جزئی شده است؛ چرا که هدف غایی قبض در رهن بـا ثبـت وثیقـه بـودن ملـک در      
ي قبض انبارهـاي عمـومی نیـز ایـن نسـخ      گردد. همچنین در رهن کشتی و وثیقهدفتر امالك محقق می

دن قـبض  گردد. اما در رهن اموال منقول همچنان نظر بر بقاي قانون مدنی در شرط صحت بومشاهده می
اصـل بـر   گردد. باید گفت باشد، چرا که حالت وثوق و اطمینان در مورد اموال منقول با قبض محقق میمی

و در موارد استثنایی اشاره شده منسوخ به نسخ جزئـی گردیـده    قانون مدنی بوده 772بقاي عمومات ماده 
 خواهد بود.  بدین ترتیب در رهن اموال غیر منقول ثبت نشده نیز قبض شرط صحت است. 

بـا  » اعطاي وکالت به مرتهن در جهت استیفاي طلـب از عـین مرهونـه   «قانون مدنی با موضوع  777ماده  .2
قانون ثبت نسخ جزئی گردیده و مرتهن باید جهـت اسـتیفاي طلـب خـود بـه مقامـات        34عنایت به ماده 

ي مـاده  به قـانون آمـره  متعاملین نسبت ي حیلهعمومی رجوع نماید. علت این نظر هم مسدود نمودن باب 
باشـد. بـدیهی اسـت در سـایر معـامالت رهنـی       ي مرتهنین میقانون ثبت و جلوگیري از سوء استفاده 34

پـذیر نیسـت.    باشد و اقدام از طریق ادارات ثبـت اسـناد امکـان   منعقده با اسناد عادي چنین شرطی جایز می
شد. به نظ ما حتی راجع به معـامالت بـا اسـناد    تواند موید بانیز می 1364ي شوراي نگهبان در سال نظریه

قانون ثبت نیز اگر راهن بعد از انعقاد قرارداد و هنگام وصول طلب آمـادگی خـود را    34رسمی موضوع ماده 
براي فروش عین مرهونه اعالم نموده و در رابطه با فروش مال مرهونه به مرتهن وکالـت بدهـد جـواز آن    

نمایـد نخواهـد   با رضایت مرتهن مبادرت به فروش جهت اداي دین خود میتفاوتی با حالتی که راهن خود 
اصل بر صحت و جـواز شـرط وکالـت مـرتهن در     ها بالوجه است. به بیان دیگر  داشت و تفکیک میان آن
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که خالف آن محرز گردد. تشخیص این اصل و اسـتثناء بسـیار راهگشاسـت کـه      مگر آن اسناد رهنی است
ماده واحـده قـانون    7ـ7 بنداند. موارد استثناء وارده به عنوان قدر متیقن بر اساس دهبرخی توجهی به آن نکر

 779و مـاده   777، و صـدر مـاده   اسالمی شوراي مجلس 1391/ 30/2مصوب کل کشور 1391بودجه سال
حـده قبـل از    قانون ثبت، شرط وکالت مرتهن در ضمن عقد رهن یـا وکالـت علـی    34قانون مدنی و ماده 

باشد. اما موارد ذیل از این قدر متیقن و امر استثنایی خـارج بـوده یـا حـداقل در     موعد اجل دین میرسیدن 
مبنی بـر صـحت    777ورود آن به عنوان امري استثنایی تردید است که باید ملحق به اطالق و عموم ماده 

  گردد:  شرط وکالت نمود که نتایج آن هم بدین قرار می
 همچنان پابرجاست.  معامالت رهنی با اسناد عاديدر قانون مدنی  777الف) ماده 

براي فـروش عـین   حده،  به موجب شرط ضمن عقد یا قرارداد علی مرتهنب) در معامالت رهنی که 
اما راهن هنگام رسیدن اجل بـراي پرداخـت دیـن خـود نسـبت بـه        مرهونه وکالت نداشته باشد

گونه  ریق دین خود را ادا نماید. پس هماننماید تا از این طفروش مال مرهونه اعالم رضایت می
تواند در این مرحله بـراي اداي دیـن   که خود، صالحیت فروش مال را با رضایت مرتهن دارد می

وقتی درخواست کتبی مشتري مبنـی بـر فـروش وثیقـه     خود به مرتهن وکالت در فروش بدهد. 
 ه بانک اعطاء نمود. را ب» وکالت در فروش«، چرا نتوان جواز قانونی دارد توسط بانک

الجمـع   قابلیت جمع تملک مال مرهونه با اموال دیگر راهن یا مانعـه «قانون مدنی راجع به  781ماده  .3
قانون  34هایی در تاریخ حقوق ایران مواجه گردیده است. به موجب ماده با فراز و نشیب» هابودن آن

الجمع بوده اما به علت مغـایرت بـا    همانع» تملک مال مرهونه با اموال دیگر راهن« 1351ثبت سال 
نامـه   و بـه تبـع آن آیـین    1386قانون ثبت در سـال   34شرع اعالم شدن آن، منجر به اصالح ماده 

ها داده شد. دیـدگاهی   گردید و نظر بر امکان جمع آن 1387االجرا در سال  اجراي اسناد رسمی الزم
محاکم حقوقی در وصول مطالبات و اصل تسریع که به نظر ما با عنایت به قسیم بودن ادارات ثبت با 

 گردید. احیاء در آن و هدف غایی آن نهاد مغایرت دارد. در هر حال قانون مدنی در این زمینه 
 783اصل بقا کل مال مرهونه در وثیقه و عدم تجزیه عین مرهونه با پرداخت جزئی از بـدهیِ راهـن، در مـاده     .4

هـا   ي نسـخ آن االجرا تصریح گردیده و شـائبه  نامه اجراي اسناد رسمی الزم آیینقانون  141قانون مدنی و ماده 
گردد که قانون بودجه درصدد اعطـاي حقـی بـه    چنین برطرف می 91هاي بانکی با قانون بودجه سال در رهن

در  اش نیست و فقط اختیار بانک به عنـوان مـرتهن را  ي فک رهن با پرداخت جزئی از بدهیراهن براي مطالبه
 ها الزامی نموده است.   نامه از او سلب کرده و رعایت ماده مذکور را براي بانک آیین 141ماده 

نامه اجراي اسناد رسـمی   آیین 117و  115قانون مدنی راجع به اتالف عین مرهونه و مواد  791ماده  .5
تـوان  دارند. البته مـی باشد و این دو ماده با یکدیگر تقابلی ناالجرا راجع به تلف عین مرهونه می الزم
ي اتالف هـم جریـان داد. بـه عبـارت دیگـر در      االجرا را در زمینه نامه اجراي اسناد رسمی الزم آیین

منـد گـردد و هـم    اي بهـره تواند هم از ویژگی اسناد ذمـه شرایط اتالف مبیع، مرتهن یا بستانکار می
 تواند راهن را ملتزم به دادن بدل رهن نماید!  می

ي ضـمنی راهـن و مـرتهن و بـا عنیـات بـه       با تفسـیر اراده  1320قانون ثبت اصالحیه  34اده به موجب م .6
سکوت قانون ثبت، اعتقاد بر نسخ حق اعراض مرتهن از عین مرهونه بود. البته این نوع تفسیر بازگشت بـه  

، داشـت. امـا   الجمع بودن تملک عین مرهونه و اموال دیگر راهنقدیم مبنی بر مانعه 34شرایط اجراي ماده 
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هاي مربوطه، حق اعراض براي مرتهن بـه رسـمیت   نامه به بعد با اصالح مقررات ثبتی و آیین 1351از سال 
شد. البته این اعراض در شـرایط  اي تبدیل میاي مدیون به سند ذمهشناخته شد و با این اعراض، سند وثیقه

آمد چرا که بـا عنایـت بـه    قول به نظر میقانون ثبت موجه و مع 34بر ماده  1351حاکمیت اصالحات سال 
مانعیت جمع تملک عین مرهونه با تملک سایر اموال او، این اعراض به نفع مـرتهن بـوده و ایـن امکـان را     

اي خـود، بـه مطالبـات مـازاد احتمـالی الوصـول از سـند        نمود که با تمسک به سند ذمهبراي او فراهم می
و اعتبـار   1386قانون ثبت از سال  34ما با توجه به تغییرات احکام ماده اي برسد و حق او احیاء گردد. ا وثیقه

اي جز از دست دادن قابلیت جمع تملک مال مرهونه با سایر اموال راهن، دیگر این اعراض تبیین شده ثمره
  رسد. امکان وصول بخشی از مطالبات نخواهد داشت. عملی که معقول به نظر نمی

  
  منابع

، مصحح محمد تقی و علـی اصـغر مرواریـد    اللمعه الدمشقیه فی فقه االمامیهمحمد بن مکی عاملی،  .1
  . ق) ه 1410الدار اسالمیه،  ـ (بیروت: دارالتراث

 . 1 لد. ق)، جـه1333(بیروت: مؤسسه اعلمی بیروت،  البیان مجمعفضل بن حسن طبرسی،  .2
کالنتر (قم: کتابفروشـی  : ، مصححللمعه الدمشقیهالروضه البهیه فی شرح االدین بن علی عاملی،  زین .3

 . 5و  4)، جلدهـ. ق1410داوري، 
چاپ سـوم (تهـران:   ، محمد تقی کشفی: ، مصححالمبسوط فی فقه االمامیهمحمد بن حسن طوسی،  .4

 . 2لد. ق)، جـه1387ي المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه،  المکتبه
 1)، ج 1384چاپ چهارم (تهران: انتشارات مجد، ، تشکیل قراردادها و تعهداتمهدي شهیدي،  .5
 .  4 لد)، ج1389، چاپ ششم (تهران: شرکت سهامی انتشار، اي عقود معین اذنی و وثیقهناصرکاتوزیان،  .6
 . )1384، چاپ چهارم (تهران: انتشارات گنج دانش، رهن و صلحمحمد جعفرجعفري لنگرودي،  .7
 . 1380، گنج دانش، چاپ اول، مدنیمجموعه محشی از قانون ، ــــــــــــــــــ  .8
 . 1372. انتشارات ابن سینا 2، جلد حقوقی دانشنامه، ــــــــــــــــــ  .9

 ).  1387سال (، 2، شماره 38، دوره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، »دین رهن«عباس کریمی،  .10
 . )1389(تهران: نشر میزان،  شرح آراي شوراي عالی ثبتحسن میرحسینی،  .11
، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، »معامالت با حق استرداد در گذر زمان«روشن قنبري،  اله عطاء .12

 ). 1387اردیبهشت (، 80دوره دوم، شماره 
مهـدي مهریـزي و محمـد حسـن     : ، مصـحح القواعد الفقهیهحسن بن آقا بزرگ موسوي بجنوردي،  .13

 . 6لد)، جهـ. ق1419درایتی (قم: نشر الهادي، 
، دوره و دفتـر یـاران   مجله کانون سـردفتران ، »اي اي به سند ذمه تبدیل سند وثیقه«ایزانلو، محسن  .14

 ). 1385مرداد و شهریور (، 63دوم، شماره 
 . 2)، ج 1384، چاپ هجدهم (تهران: انتشارات اسالمیه، حقوق مدنیحسن امامی،  .15
  .1380تهران: انتشارات گنج دانش، ، حقوق مدنیبروجردي عبده، محمد،  .16
 . 1385، تهران: انتشارات طه، چاپ دوم، مدنی حقوقعدل، مصطفی،  .17
  1386، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، مبانی استنباط حقوق اسالمیمحمدي، ابوالحسن،  .18
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  1n اله محمدي روح 
  

  مقدمه
مدرسه حقوق، همکار فرهیخته جناب محمد مهدي ظهیریان، وزین نشریه  102در شماره 

بـه   )1392(کالبدگشایی مواد قانونی سـه گانـه در ق م ا مصـوب    اي را تحت عنوان  مقاله
 تعدد در جرایم تعزیـري  .1 در سه باب تحت عناویناند و ایراداتی را  رشته تحریر در آورده

تبدیل مجازات رجم به اعدام یا  .3ق م ا) و  39(ماده  معافیت از کیفر .2ق م ا) 134(ماده 
سـتدالل و اسـتنتاج   ف در قسمت اومقاله موص امااند  ق م ا) مطرح نموده 225شالق(ماده 

  .ده خواهد شدابه تفکیک شرح د و رسد که ذیالً به نظر میاساسی واجد اشکال 

  
  تعدد در جرایم تعزیري )الف
  دارد:  که اشعار می 1392مصوب ق م ا  134اله، با تشریح ماده قاین قسمت نگارنده محترم م در
ب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه براي هریـک از آن جـرایم،   جدر جرایم مو«

ی بیش از سه جرم باشـد مجـازات هریـک را    کند و هرگاه جرایم ارتکاب حداکثر مجازات مقرر را حکم می
نمایـد در هریـک از    که از حداکثر به اضافه یک آن تجاوز نکند، تعیین مـی  بیش از حداکثر مشروط به این

   ...» موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست
بـا توجـه   بوده که  این دهریکی از ایرادات وا. ایراد دارد دو اند که این ماده گیري نموده گونه نتیجه این  

از  ترافزونبه ماده مذکور، در بسیاري از اوقات، مجرمی که حداکثر سه فقره جرم مرتکب شده مجازاتش 
  است!!! که بیش از سه جرم مرتکب شده  خواهد بود کسی
، نظام حاکم بر تعدد مادي جرم به 1392که در ق. م. ا مصوب  ضمن اشاره به این نکته در پاسخ  

هـا بـه کـار     گذار مساعی خویش را در راستاي سودمند نمودن مجازات و قانون 1ول شدهطور کلی متح
در بیان و تشریح تعدد واقعی،  گذار گردد قانون باید گفت با مداقه در ماده مذکور مالحظه میبرده است 
 بنـدي نمـوده و نهایتـاً    سه جرم و بیشتر از سه جرم تقسیم تا ارتکابی را به دو بخش یعنی مابتدا جرای

براي هر دوبخش صرفاً مجازات اشد را قابل اجرا دانسته و با این وصف قطعاً مجازات کسی که بـیش  
 .از سه جرم مرتکب شده بیشتر از مجازات کسی خواهد بود که حداکثر سه جرم مرتکب گردیده اسـت 

                                                           
n شناسی وکیل دادگستري، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم.  
 . 227، ص 1393سلیمی، دکترصادق، چکیده حقوق جزاي عمومی، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ چهارم،   .1
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سه جرم (که مجازات آن درجه هفت یا هشت نباشـد) گـردد کـه    به عنوان مثال هرگاه کسی مرتکب 
گـردد. و   حداکثر مجازات اشد آن دو سال حبس است، مجازات دو سال حبس در مورد وي صـادر مـی  

هرگاه شخصی مرتکب بیش از سه جرم که مجازات جرم اشد آن همان دوسال حبس است گردد، بـه  
گذار به  گردد و این امر گویاي اشراف قانون م میمجازات بین بیش از دوسال تا سه سال حبس محکو

در مواردي کـه  مذکور نیز ماده  دیگرقسمت گذار در  باشد. قانون تفاوت دو دسته مجرمین موصوف می
ها فاقد حداقل و حداکثر باشد باز هم بین حالت حداکثر سه جرم با حالـت بـیش از سـه جـرم      مجازات

ا مستحق مجازات بیشتر دانسته اسـت و ایـراد وارده از ایـن    تفکیک قائل گردیده و بیش از سه جرم ر
  رسد.  جهت وجیه به نظر نمی

گـردد بخشـی از   ایراد دیگري که به این ماده وارد گردیده این است که تعیین مجازات اشـد موجـب مـی   
ق  134ه مادد 4گذار در تبصره  قانوناوالً تر بدون مجازات باقی بماند که در پاسخ باید گفت جرایم خفیف

ها را در مـورد آن   ي جمع مجازات جرایم خفیف درجه هفت و هشت را از این قاعده مستثنی و قاعده 1م ا
وقتی دانش مـا دربـاره    ثانیاًگذار به این مسأله دارد و  جاري نموده است که این امر حکایت از توجه قانون

برخـواهیم آمـد در نتیجـه، واکـنش     علت وقوع جرم افزایش یابد درصدد مهار و پیشـگیري از تکـرار آن   
و ایـن اندیشـه    2هاي شخصی سـازمان خواهنـد یافـت    جویی اجتماعی به صورتی عقالنی و فارغ از انتقام

دانـد و بیشـتر بـه     منطبق با نظریه دفاع اجتماعی است که اصوالً هدف از مجازات را مکافات عمل نمـی 
ق م ا سـعی در   134گذار در ماده  که قانون ینسواي ا 3دهد.  هاي اصالحی مجازات اقبال نشان می هدف

داشـته اسـت و البتـه در یـک نظـام       4هاي سه گانه تعیین مجازات در تعدد جـرم  ي تئوري پیروي از همه
معقول سیاست جنایی، حربه مجازات تنها به منظور آزار بزهکار و تشفی خاطر زیاندیده و انتقام جویی بـه  

نده آن نیز مد نظر است و قـدرت عمـومی در تحقـق اهـداف سیاسـت      کن رود بلکه اثر پیشگیري کار نمی
گردد باید توجه کافی به روحیات اجتمـاعی و تـأثیرات    جنایی در جایی که به تدابیر سرکوبنده متوسل می

  . 5هاي مختلف به کار گیرد مجازات داشته باشد و این سالح را در جهت
  

  ب) معافیت ازکیفر
  ا که اشعار داشته: . م. ق 39ماده در قسمت دوم مقاله به 

دادگـاه پـس از احـراز     چنانچـه در جرایم تعزیري درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف «
شود در صورت فقـدان سـابقه    مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجراي مجازات نیز مرتکب، اصالح می

توانـد حکـم بـه     کیفري موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبـات جبـران آن مـی   
  »معافیت از کیفر صادر کند

  
                                                           

هـا   شود این مجـازات  هاي هفت و هشت اجرا نمی ق م ا: مقررات تعدد جرم درمورد جرایم تعزیري درجه 134ماده  4تبصره   .1
 گردد.  هاي تعزیري درجه یک تا شش جمع می باهم و نیز با مجازات

 . 23و  22، صص 1393، نشر میزان، چاپ چهارم، 3اردبیلی، دکترمحمد علی، حقوق جزاي عمومی، ج   .2
 . 189همان، ص   .3
 . تعیین افزون بر حداکثر مجازات اشد. 3. تعیین مجازات اشد 2ها  . جمع مجازات1هاي  تئوري  .4
 . 51و 50چاپ چهارم، صص اردبیلی، دکترمحمدعلی، حقوق جزاي عمومی، جلد اول، نشرمیزان،   .5
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موضوع عفو را قبل از قطعیت حکـم مطـرح   توان  که نمیبدین صورت اند  ایرادي اساسی وارد ساخته  
ل و دفـاع بهتـر از اتهـام    ینمود چرا که ممکن است متهم بتواند در مرحله تجدیدنظر با دست یابی به دال

که موضوع معافیت از کیفر مندرج در مـاده را خـالف قـانون اساسـی و      !!!. ضمن اینانتسابی برائت جوید
  اند.  قلمداد نمودهگذار  هاي قبلی قانون رویه
ضمن اشاره به این نکته که معافیت از کیفر قبالً نیز در برخی از مقـررات قـانونی از جملـه    در پاسخ   
قـانون مجـازات اخاللگـران در امنیـت پـرواز       5و ماده  13751قانون مجازات اسالمی مصوب  507ماده 
نها بر خالف رویه قبلی نبوده، بلکه به نظـر  و این امر و تدوین این ماده نه ت 3بینی شده بود پیش 2هواپیما

  تعارضی نیز با قانون اساسی ندارد باید گفت: 
درجـه   .1انـد از   شرایطی را براي صدور حکم معافیت از کیفر احصا نموده که عبارتق. م. ا  39ماده اوالً 

ر با لحاظ فقدان سابقه کیفري موث .3 اصالح مجرم از طریق معافیت از کیفر .2م هفت یا هشت بودن جر
گذشت شاکی و جبران ضرر و زیـان و یـا برقـراري ترتیبـات      .4 1392ق م ا  40و تبصره ماده  25ماده 

جنبـه  خفیـف بـودن جـرم موضـوع معافیـت و      گذار به  که مداقه در این شرایط از توجه قانون، جبران آن
گـذار بـه    توجـه قـانون  و بودن آن حکایـت دارد  با رعایت اصل فردي اصالحی و فایده اجتماعی مجازات 
بـا تلقـی   و  با توجه به فقد سابقه در راستاي اعمال سیاست حبس زدایـی  شخصیت بزهکار و اصالح وي
ه قابـل تحسـین   دیـد شناسی برچسب زنی و حمایت از حقوق از دست رفته بزه مفهوم مخالف نظریه جرم

توانـد   ي آن نهاده شده قاضی مین مجازات نیز بر پایهکه در آیین دادرسی اسالم که قانو است ضمن این
پوشی نماید و این اختیار در باب صدور حکم مجازات تعزیري بیش از در مواردي از مجازات بزهکار چشم

  گردد. کننده است معافیت قضایی نامیده می و این موضوع که یکی ازموارد معاف 4ها است دیگر مجازات
یده جنایی، تعارض میان فرد و جامعه نهفته است و مبـارزه بـا ایـن پدیـده     از سوي دیگر در بطن پد  

هاي متجاوز، آشتی داده شـود   کند که میان مقتضیات دفاع جامعه مورد تجاوز و حقوق و آزادي ایجاب می
 گذار در تصویب این ماده و در برخورد با پدیده جنایی، هم به مفهوم تا این تعارض از میان برخیزد و قانون

  . 5مجرد قانونی نظر داشته و هم واقعیت انسانی و اجتماعی آن را مورد لحاظ قرار داده است
از سوي دیگر اگرچه اصل بر این است که زندان محلی براي سازندگی مجرم باشد اما متأسـفانه بـا     

بی شود مجرمین قدیمی حامل تجربیـات و روحیـات نامناسـ    همه دقت و مراقبتی که در زندان اعمال می
تواند به یک زندانی تازه وارد منتقـل شـده و او را آلـوده     اي از این افکار شیطانی می هستند که بعضاً پاره

سازد لذا پرورش و بازسازي خطاکاران جامعه، خارج از محیط زندان و دور از تماس با مجرمان بـالفطره و  

                                                           
: هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام 1375مصوب  1ق. م.  507ماده   .1

کنند و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب قصد جنایت و اسامی اشخاصـی را کـه در فتنـه و فسـاد دخیـل       می
اطالع دهد و یا پس از شروع به تعقیب بـا مـأمورین دولتـی همکـاري مـوثري بـه عمـل آورد از        هستند به مأمورین دولتی 

 مجازات معاف ... خواهد شد. 
قانون مجازات اخاللگران در امنیت پرواز هواپیما: هریک از مرتکبین جرایم مذکور دراین قانون قبـل از اتمـام عمـل     5ماده   .2

 کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود ... .  خود نادم گردد و از ادامه آن خودداري
 . 181، ص 1393، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ هفتم، 1392مصدق، دکتر محمد، شرح قانون مجازات اسالمی مصوب   .3
 . 9ـ13محمدي گیالنی، محمد، حقوق کیفري در اسالم، تهران، المهدي، صص   .4
 . 44و  43اردبیلی، دکترمحمدعلی، حقوق جزاي عمومی، نشرمیزان، جلد اول، صص   .5
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چنـین  االمکان از تدابیر ایـن باید حتی و دستگاه قضایی 1تواند کمک فراوانی به جامعه نماید کهنه کار می
گونه افـراد بـه اجتمـاع     الخصوص در خصوص اولین جرم اشخاص استفاده و راه را براي بازگشت این علی

  فراهم نماید. 
 ق م ا 39که یکی از موضوعات مـاده   8آراء دادگاه در جرایم درجه ، 2ك. د. آ 427مطابق بند الف ماده  ثانیاً

است قطعی و غیر قابل اعتراض است بنابراین متهم حتی با وصف محکومیت نیز، حق اعتراض به دلیـل  
حقـی را از وي سـلب   ، بـه هـیچ وجـه    ندارد و صدور حکم معافیت از کیفرمجازات را درجه هشت بودن 

ظرخواهی در جرایم درجه هفت نیز حتی با صدور حکم معافیت از کیفر، حق تجدیدن و از طرفینماید  نمی
تواند با  محکوم همچنان به قوت خود باقی است و محکوم حتی با وصف صدور حکم معافیت از کیفر می

و ایـراد وارده از ایـن جهـت نیـز فاقـد       جویـد  ل دفاعی از اتهام وارده برائتیتجدیدنظرخواهی و ارائه دال
یت شاکی و جبران ضـرر و  با اخذ رضاجهت استفاده از معافیت، متهم که  وجاهت حقوقی است سواي این

  . زیان وارده به نحوي مجرمیت خویش را پذیرفته است
  

  ج) شبهه در حذف مجازات رجم
  دارد:  ق م ا که بیان می 225بخشی از ایرادات دیگر نیز به ماده 

حد زنا براي زانی محصن و زانیه محصنه رجم است در صورت عدم امکـان اجـراي رجـم بـا پیشـنهاد      «
جرم با بینه ثابت شده باشـد موجـب    چنانچهکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه  دادگاه صادر

اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصـورت موجـب صـد ضـربه شـالق بـراي هریـک        
  .»اشدب می

تواند بـه هـر    چنان باز است که می وارد گردیده با این عنوان که در این ماده دست قاضی آنایراد 
کـه جـایگزینی    را مستمسک قرار دهد تا حکم رجم اجرا نگردد و دیگر اینعلتی استناد جسته و آن

اند که  اره نمودهاعدام به جاي رجم به دلیل تفاوت اساسی ماهیت جرایم را قابل توجیه ندانسته و اش
کشتن قطعی و حتمی زانی و زانیه نیست زیرا ممکن است شخص محکـوم   در مجازات رجم، هدف

در حین اجراي رجم موفق به فرار شود و از طرف دیگر با توجه به شـرایط شـاق شـهادت و عـدم     
اعـدام  قانونی و ادله اثبات دعوي در جرم زنا، این امر موجب تعطیلی عملی مجـازات   ارکانتحقق 

  . گرددمذکور در ماده می
  در پاسخ باید گفت: 

وارد است اما مد نظر قرار تا حدي هرچند که ایراد باز بودن دست قاضی در عدم اجراي مجازات رجم  اوالً
، سـدي  هاي احتمالی از سوء برداشت نگذار جهت دوري جست که قانون حائز اهمیت است دادن این نکته

هـم  تواند  یس قوه قضاییه است که میئایجاد نموده و آن موافقت ر اي برخوردهاي سلیقهقانونی در برابر 
  به کار آید. و هم ایجاد رویه واحد  عنوان فیلتر نظارتی به

                                                           
 . 06/06/1392دقیقی، یداهللا، چگونگی تبدیل کیفر حبس به معافیت از کیفر، روزنامه اعتماد مورخ   .1
شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر  هاي کیفري جز در موارد زیر که قطعی محسوب می ق. آ. د. ك: آراء دادگاه 427ماده   .2

  عالی کشور قابل فرجام است:  استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان
 الف) جرایم تعزیري درجه هشت باشد ... .   
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که جرم با و رهایی از مجازات داردمحکوم به رجم در صورتی امکان فرار که  توجه به اینبا  ثانیاً
صرفاً در خصوص این دسته از محکـومین بـه رجـم، هـدف قطعـی       اقرار وي ثابت شده باشد و

گذار، مرگ آنان نیست و از این جهت امکان فرار و رهایی از مجـازات بـراي ایـن دسـته      قانون
با تلقی ، محکومجهت فرار  ر پیشه نمودنبه جاي صبگذار  قانونبنابراین بینی گردیده است.  پیش

چـرا کـه فـرار    الق را براي وي تعیـین نمـوده اسـت    صحیح از این امر، مجازات یکصد ضربه ش
مرتکب ندارد بلکه ممکن است موجب تجري  و فایده اجتماعی محکوم، نه تنها هیچ بار اصالحی

  گردد. 
اما در خصوص محکومی که جرمش با بینه ثابت شده باشد اتفاقـاً هـدف قطعـی و حتمـی       
در مـاده   و از این جهـت حکوم بوده ، مرگ م13751قانون مجازات  103گذارمطابق ماده  قانون
هم درصـورت عـدم اجـراي مجـازات      جدید، مجازات مرگ حتمی وي را آن ق م ا قانون 225

مذکور و تعمیم به عمل دوم ماده  وقسمت اول  خلط رجم، به اعدام تبدیل نموده است بنابراین
المللی بینهاي  ، نگاهمحترم خود داراي ایراد است هرچند که مطابق نظر نگارندهآمده در مقاله، 

تـأثیر نبـوده    در خصوص حقوق بشر در ایران و فشارهاي اجتماعی نیز در تصویب این ماده بی
  است. 

  
  مراجع

   1392قانون مجازات اسالمی مصوب   .1
  1375قانون مجازات اسالمی مصوب   .2
  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   .3
  . 1393عمومی، نشر میزان، چاپ چهارم، اردبیلی، دکترمحمد علی، حقوق جزاي   .4
  06/06/1392دقیقی، یداهللا، چگونگی تبدیل کیفر حبس به معافیت از کیفر، روزنامه اعتماد  .5
  سلیمی، دکترصادق، چکیده حقوق جزاي عمومی، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ چهارم.   .6
   محمدي گیالنی، محمد، حقوق کیفري در اسالم، تهران، المهدي.  .7
، انتشـارات جنگـل جاودانـه، چـاپ     1392مصدق، دکتر محمد، شرح قانون مجازات اسالمی مصوب   .8

  . 1393هفتم، 

                                                           
: هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فـرار  1375مصوب  قانون مجازات اسالمی 103ماده   .1

شود اما اگر به اقرار خود او ثابـت شـده باشـد     کند درصورتی که زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده می
 شود ... .برگردانده نمی
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  1n دکتر سیدمحسن مصطفوي 
  

تاریخ مسعودي مشهور به تاریخ بیهقی ریخته خامه خواجه ابوالفضل محمد بن حسین کسانی که با کتاب 
هاي این کتـاب را کـه    هجري قمري) انسی دارند، یقیناً برخی از قسمت 470ـ وفات   385بیهقی (متولد 

تازه خوانند و در هر تکرار از آن تمتعی آموز تاریخی است به تکرار می اوج هنر نویسندگی فارسی و عبرت
ذکر بر دار کـردن  «ها  ي این قسمتدارند. از جملهگیرند و خاطر خویش را باري دیگر محظوظ میبر می

ذکر حکایت افشـین و  «، حکایت هارون الرشید و یحیی خان برمکی، »قصه عبداهللا زبیر«، »حسنک وزیر
  باشد. می 2و سرانجام ماجراي قاضی بست» خالص یافتن بودلف از وي

از دیـدار  «ها ماجراي قاضی بست این ویژگی را دارد کـه بیهقـی تمـام ایـن مـاجرا را       این حکایتدر میان   
کند. او که در میان تاریخ نویسان به عنوان یکی از راستگوترین مورخین شناخته شـده اسـت،   بازگو می» خویش

ابش آن را بیـان کـرده   از بابت تعهد راستینی است که در نوشتن تاریخ خود بر ذمه گرفته و در جـاي جـاي کتـ   
و اخبار گذشته را دو قسم گویند که آن را سه دیگر نشناسند: یا از کسی بباید شنید و یـا از کتـابی ببایـد    «است: 

خواند و شرط آن است که گوینده باید که ثقه باشد و راستگو و نیز خود گواهی دهد که آن خبر درست اسـت ...  
ي مـن اسـت یـا از سـماع     چه نویسم یـا از معاینـه   ام تا آن قدر بکرده ام اینام التز و من که این تاریخ پیش گرفته

ي اوست. در واقـع بـه   . اما ماجراي بست را بیهقی نه در کتابی خوانده بلکه تماماً از معاینه3»درست از مردي ثقه
  لسان قضایی شهادتی است از این مورخ که در صفحه تاریخ براي ما باز مانده است.  

که در واقع حماسه از جان گذشتن است در راه ایمان » ي عبداهللا بن زبیرقصه«اد من پس از به اعتق  
اعتنایی به اموال دنیا و اتکاء به تقوي بوده و از این لحاظ یکی  ي بیو عقیده، ماجراي قاضی بست حماسه

  هاي این تاریخ پربار است.  ترین قسمتاز آموزنده
ي آن تصـمیم  سلطان مسعود غزنوي پس از بهبودي از یک بیماري، به شـکرانه ماجرا از این قرار است که   
اي بدهد. لذا موقعی که ابوالفضل بیهقی به مناسـبت کـار و وظیفـه دبیـري بـه       صدقه» از مال حالل«گیرد می

قـل  رسد تا پیغام بونصر مشکان صاحب دیوان رسائل را به سلطان برساند و دستور او را به بونصـر منت حضور می
                                                           

n رئیس اسبق اداره حقوقی دادگستري.  
ین سیستان و غزنین و هرات و امروز در خاك افغانستان است (فرهنگ فارسی دکتر معین) براي اطـالع بیشـتر   شهریست ب  .2

 268ـ9تألیف لسترنج ترجمه محود عرفان چاپ چهارم صفحات » هاي شرقی جغرافیاي تاریخی سرزمین«توان به کتاب  می
  مراجعه کرد. 

  . 904ـ5تاریخ بیهقی، تصحیح مرحوم علی اکبر فیاض چاپ مشهد، صص   .3
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چون نامه به او گسیل کرده شود تو باز آي تا پیغامی است سوي بونصر در بابی تـا  «گوید: کند، سلطان به او می
دهـد خـادم   رود. امیر دسـتور مـی   گردد و نزد امیر میابوالفضل بیهقی پس از انجام دادن کارها باز می» داده آید
بستان، در هر کیسه هزار مثقال زر پاره اسـت. بونصـر را   « کند:ها را بیاورد و به ابوالفضل بیهقی خطاب می کیسه

بگو که زرها را پدر ما رضی اهللا عنه از غزو هندوستان آورده است و بتان زرین شکسته و بگداخته و پاره کرده و 
 شبهت باشـد. از اي که خواهیم کرد حالل و بی هاست و در هر سفري ما را از این بیارند تا صدقه ترین مالحالل

شنوم که قاضی بست ابوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگ دستند. و از کس چیـزي  این فرماییم و می
هـایی    نستانند و اندك مایه ضعیفی دارند، یک کیسه زر به پدر باید داد و یک کیسه به پسر، تا خویش را ضیافت

  یافتیم، لختی گزارده باشیم.  حالل خرند و فراخته بتوانند زیست و ما حق این نعمت تندرستی که باز
من کیسه را بستدم و نزدیک بونصر آوردم و حال باز گفتم. دعا کـرد و گفـت: خداونـد ایـن     «بیهقی گوید: 

انـد و بـه خانـه بازگشـت و      ام که بوالحسن و پسرش وقت باشد کـه بـه ده درم مانـده    سخن نیکو کرد و شنوده
و قاضی بوالحسن و پسرش را بخواند و بیامدنـد. بونصـر پیغـام     ها با وي بردند. و پس از نماز کس فرستاد کیسه

سلطان به قاضی رسانید، بسیار دعا کرد و گفت این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دارم، که مرا به کار نیسـت و  
چـه دارم و   قیامت سخت نزدیک است حساب این نتوانم داد. و نگویم مرا سخت دربایست نیست، اما چون به آن

است قانعم وزر و بال این به چه کار آید؟ بونصر گفت اي سبحان اهللا زري که سلطان محمود بـه غـزو از   اندك 
روا دارد ستدي، آن قاضی همـی   ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و امیرالمؤمنین می بتخانه

اوند والیت است و خواجه با امیـر محمـود   نستاند؟ گفت زندگی خداوند دراز باد، حال خلیفه دیگر است که او خد
السـالم   ام و بر من پوشیده است که آن غزوها بر طریـق سـنت مصـطفی علیـه     ها بوده است و من نبوده به غزو

هست یا نه، من این نپذیرم و در عهده نشوم. گفت اگر تو نپذیري به شاگردان خویش و به محققان و درویشـان  
که در بست زر بدیشان توان داد. و مرا چه افتاده است کـه زر کسـی دیگـر    ده، گفت من هیچ مستحق نشناسم 

  »برد و شمار آن به قیامت مرا باید داد؟ به هیچ حالی این عهده قبول نکنم.
گردد، لذا متوجـه قاضـی جـوان    که ابوالحسن قاضی مال سلطان را بپذیرد ناامید می چون بونصر مشکان از این  
تو از آن خویش بستان. گفت زندگانی خواجه عمید دراز باد. علی ایحال من نیـز فرزنـد    شود: بونصر پسر را گفتمی

ام. اگـر وي را یـک روز دیـده بـودي و احـوال و عـادات وي        این پدرم که این سخن را گفت و علم از وي آموختـه 
مـن هـم از آن    ام. و هـا دیـده   که سال بدانسته، واجب کردي که در مدت عمر پیروي وي کردمی، پس چه جاي آن

چه دارم از اندك مایه حطام دنیـا حـالل اسـت و     ترسد و من آنحساب و توقف و پرسش قیامت بترسم که وي می
کفایت، به هیچ وجه زیادت حاجتمند نیسـت. بونصـر گفـت وهللا بزرگـا کـه شـما دو تنیـد و بگریسـت و ایشـان را          

و دیگر روز رقعتی نبشت به امیـر و حـال بـاز نمـود و زر بـاز      کرد بازگردانید و باقی روز اندیشه مند بود و این یاد می
چه در این ماجرا جلوه آشکار وگیراي خود را پس از گذشت بـیش از هـزار سـال     آن 1...»فرستاد. امیر به تعجب بماند 

ها و قـوت استداللشـان بـراي علـت      دهد عظمت تعهد این دو قاضی است به وظایف خویش و تقوي آننشان می
، »مثـالی از بالغـت زبـان فارسـی اسـت     «ل مال اهدایی سلطان که قوت بالغت ابوالفضل بیهقـی را کـه   عدم قبو
سازد که این ماجرا را به کرات بخواند و از بیان آموزنـده و جـامع   ي آن میدهد و انسان را شیفتهالشعاع قرار می تحت

روتی دارم و لذا نیازمنـد صـله سـلطان نیسـتم،     گوید خود ثو مانع ابوالحسن قاضی پند گیرد و عبرت آموزد. وي نمی
چه دارم و اندك است قـانعم وزر و بـال ایـن     نگویم مرا سخت دربایست نیست، اما چون بدان«کند بلکه تصریح می

                                                           
  . 670ـ672تاریخ بیهقی، همان، صص   .1
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کند و در عین حـال بـا جـرأت و شـهامت     و بدینگونه به اتکاء تقواي خویش صله سلطانی را رد می» به چه کار آید؟
فهماند که در این مـال  کند میتقوي است، به سلطانی که مدعی است مال حالل را عرضه می که باز آن هم صفت

را به قیامت باید داد و بدینگونه به تصریح ادعاي سلطان محمود را که منظور از حملـه  است و شمار آن» وزر و بال«
ام و  من نبـوده «کند أت و شجاعت اضافه میدهد و با جرکرد، مورد انکار قرار میبه هند را غزو در راه خدا قلمداد می

و در مقابـل سـلطان مسـتبدي چـون مسـعود      ». بر من پوشیده است که آن غزو بر سنت مصطفی (ع) هست یا نه
و » این صلت فخر اسـت، پـذیرفتم  «گوید: دارد که می کند و جانب ادب را نگه می غزنوي تنها در این حد احتیاط می

و باز دارم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیـک  «نماید: اي کند، اضافه می جاملهکه م لکن بالفاصله بدون آن
دهد که عمر کوتاه آدمی بـزودي بـه سـر خواهـد رسـید و هنگـام       گونه هشدار میبدین». است شمار این نتوانم داد

شـود و مـدعی   عرضه میاي موضوع یک تصریح، مال سلطانی را که به او  حساب و کتاب فرا خواهد آمد و به کنایه
شمارد و موجب بازخواست در روز جزا، تا بدان حد که حاضر نیسـت دسـت خـود را بـا آن     حالل بودنست، حرام می

مرا چه افتاده اسـت کـه زر   «گوید:  خواهد مال را بگیرد و به مستحقان بدهد می بیاالید. چون وقتی بونصر از وي می
  ».  داد دیگري برد و شمار آن به قیامت مرا باید

ها به شمشیر بیـاورد   اهللا زري که سلطان محمود به غزو از بتخانه اي سبحان«گوید: استدالل بونصر که می  
کنـد  وي را قانع نمی» و بتان شکسته و پاره کرده که آن را امیرالمؤمنین روا دارد ستدن، آن قاضی همی نستاند؟

خواهـد بگویـد    و شاید می» حال خلیفه دیگر است«دهد: اوالً  میو او با قوت و جرئت تمام پاسخ هر دو نکته را 
که بونصر مال را غنیمت حاصل از جهـاد در راه خـدا    اگر او مال حرام خورد، به من ربطی ندارد. ثانیاً در پاسخ این

است کـه آن  ام و بر من پوشیده  خواجه با امیر به غزوها بوده است و من نبوده«گوید. کند، مؤدبانه میقلمداد می
پذیرد و نه گواهی بونصـر   یعنی نه شهادت خلیفه را بر حلیت مال می»! غزوها بر سنت مصطفی (ع) هست یا نه

کند و ها را جهاد در راه خدا توصیف می ها شرکت داشته و آن مخاطب خود را که با سلطان محمود در این جنگ
سو نکشاند، بلکه حرص مال اندوزي او بود که د بدانخواهد بگوید سلطان را غیرت دین و جهاشاید به کنایه می

  کرد.  به آن دیار لشکر کشید و به جهاد در راه خدا تظاهر می
قیامت سخت «دهد که: هنگامی که قاضی بوالنی استدالل خود را در رد صله سلطان بر این قرار می  

ن نیز فرزند این پدرم کـه ایـن   م«گوید: و پسرش به فتواي پدر می» نزدیک است، حساب این نتوانم داد
ام ... و من هم از آن حساب و توقف و پرسش قیامت بترسم کـه وي   سخن را گفت و علم از وي آموخته

نه تنها زر سلطانی براي وي هوسناك نیست، بلکه ترس از قیامت و حساب و کتاب آن جهان » ترسدمی
ي این جهانی دارد انگیزي که صبغهسوسه هوسوي را از هر نوع انحراف از وظیفه در حد کمال آن و یا و

-نماید. و البته تردید نیست که او ذاتاً بزرگ مرد و آزاده است، زیرا به هیچ وجه نمیمصون و محفوظ می
کوشد تا براي قبول زر مستمسکی دست و پا کند و خویش را در پذیرفتن آن ناگزیر و معذور جلوه دهـد.  

  بوالنی است:  این گفته حافظ، زبان حال قاضی
  حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم      حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز

شرح این واقعه را بدین دلیل تماماً از کتاب تاریخ بیهقی نقل کردم که اوالً تنها نثر شیوا و بلیغ ابوالفضل 
توانست شرح این قضیه را ترسیم کند و بیم آن داشتم که بیـان قاصـر مـن از عظمـت واقعـه      بیهقی می

بکاهد و ثانیاً این ماجرا بیان شهادتی است که این مورخ خود شاهد آن بوده و از این لحاظ اولی آن بـود  
  شد. که عین بیان شاهد نقل خوانده شود تا تحریفی در آن رخ ندهد و شرط امانت به جاي آمده با
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  1n رضا مقصودي
  

  چکیده
ایم که در مقوله دفاع وکیل از موکل خویش تشکیک  بارها شاهد اظهارات و شبهات افرادي بوده

دو مفهوم حق دفاع با دفاع از ناحق سعی بـر آن دارنـد تـا ایـن     کرده و دانسته و ندانسته با خلط 
گوهر ارزنده(حق دفاع) را از دایره عدالت قضایی خارج و بدینوسیله بـه اصـول اساسـی دادرسـی     

ها و خاصه برخورداري مـتهم از حـق دفـاع خدشـه وارد و نقـش وکیـل در        چون تساوي سالح
ا وادي انکار کشانده و بالمآل فلسفه و ضـرورت  کلی به محاق نسیان یه دادرسی را کم رنگ یا ب

  جوهر وکالت و عناصر ذاتی آن چون استقالل را در نظر مخاطب به شبهه و تردید افکنند!
این قصه اگر با علم و عمد و کشیدن نقش مار انجام شود، راه گریزي از آن جز با آگـاهی  

د ناشـی از غفلـت از   ولی اگر خـو ، بخشی و افزایش سطح بینش و دانش مخاطبان نیست
  دهد. مبانی و اسباب و فلسفه وکالت باشد، پاسخ آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می

  
  باب اول: انواع حق

  در ادبیات حقوقی، عرفانی و اجتماعی ما، واژة حق در چهار معناي متفاوت به کار رفته است: 
  . (حق متحرك) به معناي مطابقت ادعا با مستندات پرونده  .1
  اصابت با واقع امر.   .2
  مطابقت با لوح محفوظ.   .3
  حق دفاع.   .4
  
  )به معناي مطابقت ادعا با مستندات پرونده (حق متحرك .1

شود که داراي مدارك و مستندات مثبته دعوي باشـد.  حق به کسی اطالق می ین دادرسی ذيیآ از دیدگاه
سبب دعوي، کیفیت طرح و اقامـۀ دعـوي،   از این نظر، احقاق حق از یک طرف به معناي شناخت مبنا و 

مطابقت اسناد و مدارك با خواسته و از طرف دیگر شناسایی حق توسط قانون، مطابقت دعوي بـا مبـانی   
 باشد. هرگونه اقامۀ دعوي بدون ارائه ادلّه حقوقی، احراز صحت واصالت اسناد و رعایت اصول دادرسی می

ل مرتبط و مـؤثر  یفاع نامتناسب با دعوي و فقد مدارك و دالقانونی وشرعی و مستندات مثبِته وهر نوع د
  در دعوي در این مقام موجب رد دعوي و یا محکومیت است. 

                                                           
n وکیل دادگستري.  
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  اصابت با واقع امر .2
حق است، همواره برنده دعوي باشد. بلکه بسیار اتفـاق   چنین نیست که در جریان دادرسی کسی که در واقع ذي

ی در طرح صحیح دعوي، نداشتن مـدارك و مسـتندات الزم، دفـاع    یتواناافتد که صاحب حقی به دلیل عدم  می
  شود. ج زیانباري نیز بر وي تحمیل میینامتناسب و فقد ادله اثباتی، مواجه با محکومیت شده و آثار و نتا

؛ ناظر بر همین نکته مهم و اساسی در »کند نه احقاق حق قاضی فصل خصومت می«اند:  اینکه گفته  
تواند بر خالف مندرجات و مستندات پرونده، رسیدگی کرده و  نمی قضاوت در مقام دادرس دادرسی است.

طریقی خارج از مستندات پرونـده، بـه حقانیـت اطـراف دعـوي علـم و        انشاء رأي نماید. حتی اگر وي به
یـان  علم خود عمل کرده و جر تواند به بود، نمی مدارك و دالیل پرونده آگاهی یافت و این علم بر خالف

  نماید.  از مسیر رسیدگی قانونی خارج دادرسی را
  شویم: ي اساسی واقف میاز همین جا به دو نکته

برند همین که الف) یکی از دالیل دلخوري و ذهنیت منفی نسبت به دادگستري، آنست که غالبأ گمان می
وقتی به دلیل ناتوانی خود را واجد حقی یافتند، این حق قابل احیا و مطالبه در نظام دادرسی است و 

و  هشوند، به دستگاه قضا بدبین شد در اقامه دعوي و اثبات و احقاق حق خویش در دعوي بازنده می
حتی به قاضی که طبق قانون رسیدگی کرده، اتهام جانبداري از ناحق زده و از وي تصویري منفـی  

  سازند. که منطبق با واقع نیست، می
شود. وکیل در مقام قبول وکالت بـه  ادگستري در دعوي نیز آشکار میاهمیت نقش و جایگاه وکیل د) ب

رسیدگی قرار داده، ادعاي موکل را با موازین  پرونده را مورد مانند قاضی از دریچۀ علم وکالت خویش
ل و بینه اثباتی وي وتناسب آن با دعوي را بررسی کرده، جهـت و  یواصول حقوقی سنجیده، وزن دال

کنـد. نقـش    مـی  متناسب اقدام داده و نسبت به طرح صحیح دعوي یا دفاع سبب دعوي را تشخیص
فاقد مدارك براي اثبات است نیز حساس و کلیدي است.  اًوکیل در احقاق حق واقعی موکلی که اتقاق

ص حقوقی و علموي می وکالتی خویش قبل از ورود بـه دعـوي، نسـبت بـه      تواند با استفاده از تخص
ه متناسب اقدام کرده وحق به معناي نخست را با حق به معناي دوم در هم آمیزد آوري و ارائه ادلّجمع
  دار برساند. به اصطالح حق را به حق و

  
   مطابقت با نفس األمر و لوح محفوظ .3

تناسبی که سرنوشت بشر با اعمـال وي   ق هستی ویدرك عارفانه از حقا، داراي جنبۀ عرفانی این برداشت از حق
  آفریند.  سازد و ملکه تجسم میسازد، عادت ملکه می اند: اعمال ما عادت می باشد. لذا گفته میدارد، 

یعنی بازتاب اعمال انسان به وي برمی گردد. لذا برخی عرفـا بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن و احادیـث        
رسـد، حاصـل اعمـال وي و    مصیبت، تلخی، صعوبت یا امر ناگواري که به انسان می، معتقدند هر مشکل

  انعکاسی از رفتارش در گذشته است. 
یـرٍ (سـوره: شـورى     ون کث و ع فُ یعو یکمأَید تبا کس م صیبۀٍ فَبِ ن م کم م اب ا أَص ؛ اگـر شـما را   30آیـه:  ، م(

    کند. کنید و خدا بسیاري از گناهان را عفو میمصیبتی رسد، به خاطر کارهایی است که می
  دا ـها را ص داـد نـوي ما آیـس       ان کوه است فعل ما ندا این جه

  (موالنا)
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چه از نگاه تنـگ دنیـوي    از این دیدگاه، حوادث جهان هستی و نظام کائنات عین عدل و انصاف است. آن
ما که از اسرار آفرینش غافلیم، ظلم و ناروایی است، دراین پندار که مبتنی بر کشـف و شـهود و شـناخت    

باشد. کسی که حقی را پایمال کرده و مباشـر یـا سـبب ظلمـی     امور است، عین حق و صواب میق یحقا
ریـن  شود. ایـن فهـم عرفـانی از    گردد، در همین دنیا با ظلم و تضییع حق خود توسط دیگري مواجه می

ر از زیباترین روح پرستنده است. قلم بدی مرتبۀ خود ن جـا  شناسی و حاصل مجاهدت دائمی با نفس و متأثّ
    که دست ما خاکیان از آن مقامات عالی کوتاه است. ... رسید و سر بشکست

  هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند        ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
  
  حق دفاع .4

مفهوم دیگري وجود دارد که مطلوب و منظور سخن حاضر اسـت و در   »حق«در مقابل معانی یادشده از 
  شود. تعبیر می »حق دفاع«ادبیات حقوقی و فلسفه دادخواهی از آن به 

  
  حق دفاعمفهوم تبیین و تشریح : باب دوم

اي را که معتقد اسـت   جایگاه و نقش این مفهوم از حق، بطالن و اشکال نظریه، تعیین دقیق حدود و ثغور
  سازد. بایست تنها مدافع از حق باشد و وکالت از ظالم حرام است، به روشنی ثابت و مستند می وکیل می

  ی و نقضی داده شده است: به نظریه و شبهه فوق دو پاسخ حلّ
بین معانی سه گانه شمرده شده از حق، با حـق دفـاع    دیدگاه، مبتنی بر آنست که در این یپاسخ حلّالف) 

  خلط و اشتباه صورت گرفته است.  قاًو مصدا مفهوماً
ات حقـوقی و  به این بیان که در بررسی دقیق انواع حق با نوعی از حق مواجه می شویم که در نظری

در تشـریح و تبیـین مبـانی     عصـر حاضـر  ابن خلدون و منتسکیو گرفته تـا  زمان فلسفی مختلف از 
فلسفۀ وضع قانون و طـرح جامعـۀ    وحاکمیت، تفکیک قوا، ف حاکمانیحکومت، تحلیل رفتار و وظا

  مدنی به آن پرداخته شده است. 
-هر انسان بما هو انسان و از آن جهت که عضو اجتماع و ملزم به رعایت قواعد و قوانین جامعه می

  باشد، صاحب حقوقی نیز هست. 
جنایـات  ترین  شخصی که نظم اجتماع را مختل و به حقوق سایرین تجاوز کرده حتی اگر مرتکب شنیع

ترین جرایم و مشمول اشد مجازات تلقی شـود، داراي حقـوقی از    شده و عمل وي از مصادیق خطرناك
کننـدگان قـوانین اجتمـاعی و     گذار براي نحوة رسیدگی به جرایم نقض باشد و قانون جمله حق دفاع می

موجـب   متجاوزین به حریم دیگران، تشریفات و آیین رسیدگی خاصی وضع کرده کـه نقـض آن خـود   
  باشد. آور میمسئولیت و ضمان

حضور وکیل در جریان دعوا و دخالت وي در فرآیند رسیدگی، تضمین کنندة این حق قهـري، شـناخته   
- آور بوده و ضامن سیر درست جریان دادرسی، بقاي امنیت حقوقی وحافظ نظم قضایی می شده و الزام

مقتضـی و    صـالح از طـرق   رفت مراجـع ذي در آنجا که حق فردي اشخاص مورد تجاوز قرار گ«باشد. 
- بیشتر تجلی مـی ، آیند و این امر باالخص در مورد ارتکاب بزهمربوطه در مقام اعاده و جبران آن برمی

کند که با انجام تعقیـب کیفـري   زیرا در اینجا حق فرد و حق جامعه با یکدیگر اصطکاك پیدا می، نماید
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وضاع و احوال خاص روحی و اجتماعی و میزان مسـئولیت او  ط و ایمجرم و تعیین کیفر متناسب با شرا
که با امکان دسترسی متهم به خدمات و تجارب و تخصص وکیل  گیرد و هم اینجامعه حق خود را می

  هیچ متهمـی ، طور کلی و به حکم قانونه مین دلیل است که به ماند. و به حقوق او محفوظ می  مدافع
نصیب باشد. به عبـارت اخـري     اي وکیل دادگستري بی خدمات حرفه  در هیچ دادگاهی نباید از کمک و

هیچ متهمی نباید بال دفاع بماند و لذا موضوع وکیل تسخیري در امور کیفـري و همچنـین معاضـدت    
کـافی    قضایی در امور حقوقی براي افرادي که حقشان مورد تضییع قرار گرفته و داراي بضـاعت مـالی  

دفاع به قدري طبیعی و محتـرم اسـت کـه سـرلوحه تمـام        حق. ی شده استبین نیستند در قانون پیش 
  )»1قرار گرفته است. (  قوانین اساسی کشورهاي جهان

دفاع مشروع وکیل را تنها منحصر و معطوف بـه دفـاع از حـق بـدانیم بـا ایـن        چنانچه پاسخ نقضی:ب) 
اشکال نقضی مواجهیم که وکالت تسخیري چگونه قابـل توجیـه اسـت؟با ایـن وصـف کـه وکالـت        

   الزامی بوده و وکیل صاحب اراده در قبول و یا رد دفاع نیست! تسخیري امري قانوناً
ممکـن اسـت مـتهم    «اند کـه   سیس قانونی را چنین توجیه کرده و ضروري دانستهأهر چند برخی این ت

جهت در معرض اتهام قرار گرفته باشد، لذا وکیل تسخیري از این رو خوانـده   گناه و مظلوم بوده و بی بی
گنـاهی  شود که شاید بتواند با استفاده از تخصص خود راهی را براي اثبات رخ دادن اشـتباه و یـا بـی    می
    »شود.هم پیدا کند و بدین معنا نیست که وکیل تسخیري براي ناحق کردن حق، برگزیده میمت

. با توجیه و پاسخ مذکور، غرض و مطلوب ما از بیان حق دفاع »آفتاب آمد دلیل آفتاب«گوییم: اما می
گناهی بی به این نحو که امکان اتهام ناروا و اشتباه به متهم و یا مظلومیت و، شودثابت و حاصل می

موکل، همان مالك و مناط کلی در مشروعیت حق دفاع است و به همه موارد دادرسی قابل تسـري  
  بوده و منحصر به باب وکالت تسخیري نیست!

شناخته شده است   لذا، دفاع از دیدگاه قانونی و حقوقی یک نوع حق مسلم و طبیعی براي افراد جامعه  
حقوقی است مانند حق آزادي، حق مدنی،   ه هرفردي در جامعه دارايو این امر از اینجا سرچشمه گرفته ک

از این حقوق مغایر و خالف حقوق فردي؛ حقوق فطـري    حق سیاسی، بدین معنی که سلب کردن هریک
  )2و حقوق اجتماعی است. (

  
  وردادست

همـین   وکال را به دلیل دفاع  جا و با این تحلیل، بطالن نظر و سستی عقیدة آنان کهاز همین از حقـوق متّ
زیرا وکیل نه از عمل متهم، که از حقـوق  ، شودکنند، آشکار میمتهم و محکوم می، به جانبداري از ناحق
  کند. شدة وي دفاع می مشروع و تضمین

  
  نوشت پی

مجلـه کـانون   ، اله تحلیل حق دفاع از لحاظ فردي و اجتماعی، سید محمد رضا جاللـی نـائینی  قم. 2و  1
 . 137و  136شماره ، 1355پاییز و زمستان ، وکالي مرکز
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  مقدمه
 محمدرضـا  آقـاي  را سـتون  ایـن  سالندین چ که دانند می حقوق مدرسه عزیز خوانندگان
 آن و از افتـاده  تکـرار  وادي در رسـد، اخیـراً   می به نظر که زد می قلم اي جرقویه محمدي
 تفسیر و شرح کار همان به ایشان که است بهتر و نیست، برخوردار قبلی تازگی و مالحت
 نویسـی  طنز اینکه به عنایت با نوشتن حقوقی طنز سال 12 از بعد و بپردازد معنوي مثنوي

 اجـازه  بـا  اسـاس  همین بر کند، بازنشسته را خود است، آور زیان و سخت مشاغل جمله از
 تصـمیم  بنده رنجید، نخواهند بنده قلم تلخی از طنز درك لحاظ به حتماً که ایشان تلفنی
 سرپرستشان وکیل با وکالت کارآموزان بین گفتگوي که »اندرونی« طنز با بعد من گرفتم

 بـه  را تـازگی  و طراوت و بگذارم وجود عرصه به پا است حقوقدانان سایر و وکال بین یا و
 دادند، ستون این به را ترها جوان ورود اجازه که ایشان از تشکر ضمن بازگردانم، ستون این
 را افتخـار دیـدارش   تـاکنون  نزدیـک  از هرچنـد  که کنم می تقدیم ایشان به را شماره این

 نهاد هیچ از خیري یا و تقدیر نویسی طنز سال 12 در چه اگر مدان می دورادور ولی ام نداشته
  .شنید زیادي هاي شماتت ولی ندید شخصی یا و

  
  »اول اپیزود«

 جـدي  جـدي : گفـت  و کرد دوم کارآموز به رو بود، سررفته اش حوصله بیکاري از که حالی در اول کارآموز
  نداري؟ اي  تازه خبر هیچ

 این هم کارآموزانش و شده شکرآب بهمانی وکیل و فالنی وکیل بین ام شنیده فقط نه: گفت دوم کارآموز
  .افزایند می اختالف این آتش بر روز هر و شده ببر خبر و بیار خبر وسط
  چیست؟ ایشان اختالف علت دانی نمی: پرسید اول کارآموز
 بهتـرین  محبوبیـت،  و تجربـه  و سـواد  نظر از گفته فالنی وکیل که ام شنیده چرا،: داد جواب دوم کارآموز
 مدیریت و مهارت سواد، تجربه، از او شده مدعی او، هاي  گفته رد با بهمانی وکیل که حالی در است وکیل
  .است برخوردار بیشتري

                                                           
n Daranamvar@yahoo.com 
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  بهترند؟ کدام شما نظره ب حال: پرسید اول کارآموز
  .دارد بیشتري شایستگی و صالحیت بهمانی وکیل من نظره ب: داد جواب دوم کارآموز
 از بـده  اجـازه  حـال  ایـن  بـا  ،است تر الیق فالنی وکیل که من نظره ب ولی: گفت اعتراض با اول کارآموز
  .بپرسیم خودمان سرپرست وکیل
  .پرسیدند را سؤال و شدند سرپرست وکیل اتاق وارد کارآموز دو

 خودم از تعریف کدام، هیچ است؟ اي احمقانه سؤال چه این شان؟ کدام: داد جواب تعجب با سرپرست وکیل
  .هستند مدعی که موردي هر در شود نمی خودم کوچک انگشت ایشان یک هیچ ولی نباشد

  
  »دوم اپیزود«

 بـه  تـو : گفـت  دوم کـارآموز  به ، داشت می بر تفنگدار سه کتاب روي از را سرش که حالی در اول کارآموز
  داري؟ اعتقاد زندگی در اعداد تأثیر

  چطور؟! خیر؟: داد جواب دوم کارآموز
 سـه  و بودم تفنگدار سه کتاب خواندن حال در ماه این در من ولی نکنی باور شاید: داد پاسخ اول کارآموز
  .دانم نمی ارتباط بی تفنگدار سه رمان اسم با را پرونده سه این من. خورد من تور به ماه این در هم پرونده
 تـا  باشم داشته حقوقی غیر مطالعه بیشتر تو مثل باید هم من!! جالب چه: گفت خوشحالی با دوم آموزرکا

  .شود عوض زندگی به نگرشم
 کتاب اگر و شوي مطالعه اهل تو تا کنم می کمکت هم من کنم، می خواهش: گفت زده ذوق اول موزآکار

  .کنم  می فراهم تو براي بخواهی
  کنی؟ می تهیه من براي بخواهم کتاب یک اگر: گفت دوم کارآموز
  کتابی؟ چه. حتماً: گفت اول کارآموز
  !!! شب یک و هزار هاي قصه: گفت دوم کارآموز

  
  »سوم اپیزود«

 خـودش  و کرد پرت میز روي خشم با را کیفش و شد دفتر وارد بود عصبانی که حالی در سرپرست وکیل
  .شده اوضاعی عجب: گفت و کرد ولو چرخدار صندلی روي را

  هستید؟ ناراحت که شده چیزي قربان :گفت و آمد جلو ادب با داشت، دلجویی و دردي هم قصد که اول کارآموز
 تومـان  هـزار  200 مـرا  پلیس گرفتم، سبقت ممتد خط درمحل نبود، حواسم امروز: گفت سرپرست وکیل
  .کرد جریمه
  نشناخت؟ را شما پلیس مگر! قربان: گفت تملق با دوم کارآموز
 بـا  مرا حتی و خوانده مرا حقوقی هاي مصاحبه بارها گفت و شناخت اتفاقاً چرا: داد جواب سرپرست وکیل
  .زد صدا خانوادگی نام و نام

  کرد؟ جریمه را شما چرا پس: گفت دلخوري با اول کارآموز
 ام، کرده جریمه تومان هزار 200 را مشهوري آدم بفهمد همسرم وقتی گفت پلیس: گفت سرپرست وکیل
  .کرد خواهد تعجب شدته ب
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  »چهارم اپیزود«
 پزشـکان  جالـب،  چـه : گفـت  بلند و خوشحالی با که بود مجله خواندن حال در همیشه مثل اول کارآموز
 کـار  بهتـر  دیگـر  چشـم  نـایی بی شـود،  کور مثالً و بیفتد کار از چشم مثل بدن از عضوي اگر دارند اعتقاد
  .شود می بیشتر دیگر گوش شنوایی شود، کر گوش یک اگر یا کند می

  .باشد داشته مصداق جا همه در رسد می نظره ب و نیست چیزي که این: گفت تفاوتی بی با دوم کارآموز
  !!مثالً؟: پرسید اول کارآموز
 یـک  در هـم  مقابـل  در وکیل دو اگر مثالً. دارد صحت امر این هم وکالت امر در: داد جواب دوم کارآموز
  !!شود می برنده تر، قوي و حتماً دیگر وکیل. بخورد شکست وکیل یک و باشند اي پرونده

  
  »پنجم اپیزود«

 موفـق  وکـالي  هـاي  مشخصـه  از خـود  کـارآموزان  براي بود، روز چند نامعلوم دالیل به سرپرست وکیل
 سـوم  روز داد، مـی  سـخن  داد موفق وکالي نوع این خصیصه دو یکی مورد در روز هر و کرد می صحبت
 مـورد  در هـم  کمـی  اسـتاد،  جنـاب : گفت کند، شیرینی خود و انداخته اي مزه خواست می که اول کارآموز

  .کنید می تعریف موفق وکالي از همیشه شما چون!! دهید توضیح ناموفق وکالي خصوصیات
 و روحیـات  و شخصـی  زنـدگی  در تجسس قصد من عزیزم :داد پاسخ تواضع و متانت با سرپرست وکیل
  .دانم می قبیح را کار این و!! ندارمرا  شما رفتاري و اخالقی هاي ویژگی

   
  »ششم اپیزود«

 و زکـات  فوایـد  مـورد  در و شد دفتر وارد خیریه یک نماینده مشتري، بدون و بار کسالت روز یک عصر در
 گشـایش  زنـدگی  امـور  در و شده عمر طول موجب تواند می دو این پرداخت که داد شرح او: گفت صدقه
 اول کارآموز خیریه، نماینده رفتن از بعد. بود خواهد اخروي سعادت کسب مایه آن بر عالوه و نماید ایجاد
  داشت؟ خوبی فواید چه فهمیدي: گفت و کرد دوم کارآموز به رو

 آوري جمع زکات و صدقه شده اگر کنم می سعی امروز از و شدم متوجه بله، داد: پاسخ دوم کارآموز
 !!کنم

 
  
  


