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  »مدرسه حقوق«نامه  شیوه
 اي چاپ شده باشد. مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه .1
 است.هیأت تحریریه در چاپ و اصالح و تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد  .2
خانوادگی، میزان تحصیالت، سمت یا عنوان علمـی، نشـانی دقیـق     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 
صـفحه باشـد.    10و حـداکثر   5که تعداد صـفحات حـداقل   مطلوب است  .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).  

شـده در مقالـه بـه ترتیـب حـروف       در پایان مقاله فهرست منابع استفاده .7
  خانوادگی نویسنده به این شکل ذکر شود: 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.
عنـوان مقالـه (داخـل گیومـه     خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،  نام مقاله:

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

  در هر مقاله تعداد نویسندگان افزون بر دو نفر نباشد. .8
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  nnمحمد امینی  n منوچهر توسلی نائینیدکتر  
  

  مقدمه
عظیم و  باغیي هاي گوناگون و مختلف علوم انسانی، رشته حقوق به مثابهدر میان رشته

مند براي ورود به آن جرگه دارد. از  هکثیر و عالق یماند که مخاطبان و طرفدارانسرسبز می
خصوص ه ب، توان براي این امر برشمرد: یکی ماهیت جذاب این رشته استدالیلی که می

درك قوانین و مقررات عالقه دارند و دیگـر وجـود    و منطق، براي افرادي که به استدالل
هـا و   دهروزمره مـردم و خـانوا   هایی مناسب و درخور براي اشتغال در این علم و نیاززمینه
بلـد و  هـاي تجـاري بـه محصـالن کـار      سسات خصوصی و شرکتؤهاي دولتی و م ارگان

چـه کـه ایـن علـم را تهدیـد جـدي        باشد. ولی در این راسـتا آن باتجربه در این زمینه می
هاي آموزشی و پژوهشی ها و معضالتی در حوزه تفکر حقوقی، شیوهنماید، وجود آسیب می

هایی مناسـب  ها و پیش زمینهنامتوازن کمی و کیفی بدون فراهم کردن زیرساخت و رشد
هاي مناسب بـراي  باشد. در این نوشتار قصد داریم به شیوهباالخص در کشور خودمان می

  آموزش علم حقوق و بیان راهکارهاي سودمند در این زمینه بپردازیم.
  

  ها و راهکارها  بیان آسیبب
هر چند شاید هـر  . شوندهاي علوم و معارف اسالمی وارد جرگه حقوق میاز محصالن رشتهامروزه بسیاري   .1

ورنـد و از  آ يگرایـی رو ولی این امر موجب شده افراد به مـدرك ، هاي متفاوتی داشته باشندکدامشان انگیزه
بهتر است کـه  این مشکل  حل مناسب در مسائل حقوقی نداشته باشند. براي این رو قوه استدالل و استنتاج

ی از بازار کار این رشته بسـنجد و متناسـب بـا میـل     یهاعالقه دانشجویان حقوق را در زمینه ،نظام آموزشی
چرا در کشور مـا  ، از میان انواع شغل و تخصص در علم حقوق به طور مثالبندي نماید. ها، افراد را دسته آن

پردازند؟ چرا در ایران تنها یـک دانشـگاه   میو تخصص  سسات محدودي صرفاً به یک زيؤها و م دانشگاه
ها که افراد زیادي مشتاق بـه ورود درآن  پردازد؟ چرا این دانشگاه وجود دارد که به تربیت قضات برجسته می

 کنـیم؟ مـثالً  نمحور خودش را تأسیس سسه آموزشؤم، باشد؟ چرا براي هر رشته حقوقمحدود می، هستند
هـا   ي وکالت و ... ایجاد کنیم تا هر دانشجو متناسب با گرایش خـود وارد آن هادانشگاه علوم ثبت، دانشکده

  شود تا هم در مسیر عالقه خود پا گذاشته باشد و هم نسبت به آینده شغلی خود آگاهی داشته باشد. 

                                                           
n ت علمی دانشگاهأهیعضو  وکیل دادگستري و. 
nn دانشجوي حقوق مقطع کارشناسی. 
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این است که رشته حقوق در گذشته داراي دو وصـف بسـیار   ، باشدمسأله دیگري نیز که امروزه ملموس می
کثیـر از   یب) کارآفرینی. ولی امروزه به دلیل حجم، سازي : الف) تجارياست جنبه شغلی خود بودهمهم در 
ها و مراکـز  هاي دانشگاهی حقوق در پاركکه رشته دالیلی از جمله این هالتحصیالن رشته حقوق، بنا بفارغ

اي ندارد، این افراد  شناخته شدهرشد و فناوري، بازارهاي آموزش و نیز در بازارهاي ایده و ... جایگاه مطرح و 
  1. اندهاي دولتی و اداري بیشتر به فکر خدمات و اشتغال

هـاي حسـنه در    هـاي پسـندیده و سـنت    آسیب و مشکل دیگر این است کـه نظـام آموزشـی مـا از روش      .2
شـود   هاي علوم اسالمی دیـده مـی   آموزي دور شده است. یک روش مناسب که هم اکنون نیز در حوزه علم

باشـد. ایـن امـر     میان دانشجویان و طلّـاب مـی  » قیل و قال«رنگ گردیده، مبحث مباحثه ولی این هم کم
، فـرا گرفتـه اسـت    چه را کند که هم دانشجو پس از مطالعه یک مبحث در برابر دوستان خود آنکمک می

ي خـود بـه عنـوان    ها اي که خوانده است به همکالسی نظر و راهکار خود را در زمینه چنینبیان کند و هم
و هـم از  » ي عرفـی شـود  و شاید همین نظرات موجب تحول در یک عقیـده و رویـه  «یک توصیه بگوید 
توان به عنوان یـک راهکـار دیگـر    در ذهنش تثبیت گردد. پس می، خوانده است چه آن ،طریق این بازگویی

حقوقی میان دانشـجویان و   هاي حقوق چند واحد مباحثه و گفتگوي مسائل چنین پیشنهاد کرد که دانشکده
امروزه وجود داشـته  » پروژه«اساتید به واحدهاي درسی بیفزایند. هر چند شاید نظیر این راهکار به نام درس 

شود و شاید نظرات استاد بر شاگرد تحمیل گردد و باشد ولی این واحد درسی محدود به دانشجو و استاد می
  دانشجو از نظر سایر افراد دور بماند. 

در آموزش حقوق باید به تقویت و ترفیـع هـر چـه بیشـتر نیـروي اندیشـه       «دکتر شهیدي: مرحوم قول  به
دانشجویان پرداخت و آنان را به تمرین و ورزش با مسـائل حقـوقی گونـاگون فراخوانـد و میـدان آزادي و      

  2...»پرسش و پاسخ و بیان عقیده را در کالس درس براي ایشان فراهم ساخت 
گـردد.  دانیم از لحاظ آموزش، دروس دانشگاهی بـه دروس نظـري و عملـی تقسـیم مـی     که میطور  همان  .3

گو و کنفرانس از سوي اسـاتید  تهایی که به صورت بحث و گف دروس نظري عبارت است از مجموعه دانش
هایی است که به صورت کـار   گردد. دروس عملی هم یک سري از توانایی و مهارتبه دانشجویان ارائه می

  شود.  لی و میدانی به دانشجویان منتقل میعم
و کارآموزي قضایی تقسیم نمود کـه   2و  1توان به پروژه و کار تحقیقی دروس عملی را در رشته حقوق می
ي خـود  باشند و سومی اختیاري است و دانشجویان متناسب با عالقـه اولی و دومی از دروس اختصاصی می

  3کنند. آن را سپري می
وس عملی در رشته حقوق حکایت از آن دارد که بیش از حد به مباحث نظري و تئـوري توجـه   تعداد کم در

  اند.   ها و امکانات در زمینه دروس عملی مواجه هاي کشور با کمبود زیرساخت شود و دانشگاهمی
رو نشدن دانشـجو بـا مسـائل عملـی، ارتبـاط نداشـتن بـا مسـائل و         ه اکتفا نمودن به آموزش نظري و روب

باشد. در حالی هاي نظام آموزش حقوق در کشور ما میهاي حقوقی هنگام تحصیل و ... یکی از آفت پرونده
                                                           

  . 1394دانان،  شناسی آموزش و اشتغال در رشته حقوق، سازمان بسیج حقوق ابوالفضل، آسیب، درویشوند  .1
، 2انتشارات مجد، چاپ پنجم و حقـوق مـدنی، ج   ، 1تر رجوع شود به کتب تشکیل قراردادها وتعهدات، ج براي آگاهی بیش  .2

  . 35، ص 1385، چاپ چهارم، انتشارات مجد
هاي حقوق در ایـران  هاي حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشتهشناسی رشته آسیب«مقاله ، منوچهر، توسلی نائینی  .3

  . 1389، پاییز و زمستان 2هاي علوم انسانی، سال دهم، ش نامه انتقادي متون و برنامهوهشژ، پ»و فرانسه
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که قدرت استنباط و توانایی تطبیق قضایاي جزئی بر اصول کلی که اساس علـم   چه مبرهن است این که آن
در این راستا بحـث  رو شود. ه لی روبمگردد که شخص با موضوعات مختلف عوقتی شکوفا می استحقوق 

  تواند نقش مهمی ایفا کند.  قضایی می يو بررسی آرا
هاي حقوق با دستگاه قضا در بسیاري از موضـوعات، بـین   از جهتی به دلیل عدم رابطه قوي میان دانشکده

دهـد،  هـا رخ مـی  دادگـاه  يچه در عمل در آرا شود و آنها مطرح میهاي حقوقی و دانشگاهچه در نظریه آن
مهم و شایسته  ،وجود دارد. بنابراین آگاهی از رویه قضایی و نقد آن در روند آگاهی بیشتر دانشجویان تفاوت
  1باشد. می

توان به این مهم اشاره نمود کـه اکثـر   هاي حقوق میدانشکده ها و موارد دیگر قابل اشکال و انتقاداز آسیب  .4
هایی که به رفع و حل و فصـل امـور   مراکز و مجتمع ، در مورددانشجویان مشغول به تحصیل در این رشته

بـه   سسات حقـوقی صـرفاً  ؤکه م آشنایی کافی ندارند و به دلیل این، پردازندترافعی و حقوقی افراد جامعه می
اي دانشجو را هنگام تحصیل به خوانـدن و فراگیـري   گونه کنند و بهمواد درسی این رشته اقدام می آموزش

ها، آگـاهی و مهـارت   ی و چگونگی کار در آنییند، محصالن این رشته از مجامع قضانماقوانین محدود می
هـا و  توان سه راهکار و پیشنهاد کـه شـاید در دانشـکده   مناسب و مطلوبی ندارند. براي بهبود این آسیب می

  دیده نشده است ارائه داد:   وقهاي حقآموزشگاه
هـاي علـم حقـوق در    ج) آزمایشـگاه ، و مشـاوره  هـاي حقـوق  ب) کلینیـک ، هـاي حقـوق  الف) ایجاد موزه

  2.هاي حقوقها و دانشکدهآموزشگاه
اسـناد قـدیمی و ... و همچنـین    ، ثبتـی ، هاي حقوقی و گذاشـتن اسـناد و مـدارك قضـایی    با تأسیس موزه

ایـن   ها و دفاتر مشاوره و ... دانشجویان با نظاره بهسازي دفاتر دادگستري و ایجاد دادگاهفضاسازي و مشابه
این امر موجـب ترقـی جامعـه در     که خواهند داشتآموزي و پیشرفت در علم موارد ترغیب بیشتري به علم
  شود.  سیستم حقوقی ـ قضایی می

هـاي  خـواهیم دیـد کـه کلینیـک    ، هاي پزشکی و دندانپزشکی و علوم دارویی سري بـزنیم  اگر به دانشکده
که بـه   ایشی در آنجا وجود دارد و دانشجویان پس از اینهاي آزمهاي دندانسازي و داروخانهپزشکی و مطب
ي شوند و قبـل از ورود بـه بازارکـار در رشـته    وارد این مراکز می، رسیدنددر آن دوره  تحصیل مراحل پایانی

آورند که موجب بهبود کـار  اي در این راستا به دست میو تجربه شدهخودشان با روند اجرایی ـ درمانی آشنا  
همـین رونـد آموزشـی بـراي     ، بـراي علـم حقـوق    ید. با تأسیس چنین مراکز مشابهگردینده میها در آ آن

تـوان از سـوي اسـاتید و    هـا مـی   با تأسیس این کلینیـک  نیزآید. دست میه محصالن علم حقوق نیز ب
  دانشجویان به مردم خدماتی ارائه داد.

هـا در مراحـل بـدوي و    دادگـاه تـوان جلسـات   هاي علـم حقـوق مـی   همچنین با تأسیس آزمایشگاه
هـاي  دانشجویان با روند رسیدگی پرونده در مجتمـع  تاسازي کرد خواهی را شبیه تجدیدنظر و فرجام
  دست آورند. ه قضایی آشنایی ب

باشند که بتواند بنیه ادبی و مهارت تسـلط بـه   هاي دیگر مورد بحث، کمبود دروس و واحدهایی می از آسیب  .5
  قوقی دانشجویان را تقویت و گسترش دهد.  واژگان و ادبیات ح

                                                           
  ». و پژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهاي مقابله با آن هاي آموزشآسیب«، و کاظمی، محمود سید حسینصفایی،   .1
  . 1391، پاییز 19راهبرد و فرهنگ، ش ، »شناسی رشته حقوق در ایران آسیب«، وحدتی شبیري، سید حسن  .2
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این آسیب حتی در مواردي منجر شده که محصالن حقوق در خواندن کتب حقـوقی و قـوانین بـا مشـکل     
معانی بعضی از مفاهیم و معانی لغات مندرج در این منابع را متوجه نشوند. از این  گاهگاه و بیمواجه شوند و 

خص ادبیات حقوقی) آشـنایی کامـل را داشـته    االزبان و ادبیات فارسی (ببایست با رو دانشجویان حقوق می
باشند و با تسلط بر صنایع ادبی بتوانند در سخنوري و اقناع طرف مقابل موفق باشند. آنان باید به مقتضـاي  

رسیدگی بـه دعـوا اسـت، بـا      در حالدهند و یا دادگاهی را که شان کسانی را که مورد خطاب قرار میحرفه
  ان فصیح و بلیغ به تشخیص مسیر حق و صحیح راهنمایی کنند.  زب

باشد ولی مشـکلی کـه وجـود    این مهم در گرو گذراندن درس ادبیات فارسی به شکل جامع در دانشگاه می
دارد این است که دانشجویان جز یک درس فارسی عمومی در دوره مقطع کارشناسی دیگر واحدي در ایـن  

هـاي حقـوق، از درس    شود. هر چنـد در بعضـی از گـروه   ثري گذرانده نمیؤطور م راستا ندارند و این هم به
شـود ولـی بـا وجـود تـأثیر ایـن درس نیـز،        اختیاري آیین نگارش حقوقی براي رفع این نقیصه استفاده می

  شود.  همچنان نبود و فقدان راهکاري مناسب براي از بین بردن این آسیب احساس می
هـاي   ها و مراکز آموزش عالی و سرفصـل  ب آموزش حقوق در بسیاري از دانشگاهبا توجه به کیفیت نامطلو

آموختگـان ایـن   هاي این رشته با نیازهاي مشاغل حقوقی، دانـش  مصوب این رشته و عدم تطابق سرفصل
سسات آموزشـی در  ؤها و متوانند عملکرد مطلوبی پس از گذراندن واحدهاي درسی در دانشگاهنمییا رشته 
که بایستی مـدتی بـه صـورت     علم حقوق در جامعه داشته باشند، یا این ههاي مربوط ب رایی فعالیتزمینه اج

هاي اولیه و مـورد نیـاز بـراي انجـام      ي کاري خود به مهارتآزمون و خطا و در حقیقت کارآموزي در حیطه
  وظایف محوله دست یابند.  

ود در آموزش علم حقوق و نبـودن معیارهـاي   هاي موج چه تا به حال در این مختصر به بیان آسیب طبق آن
  ها را به چند بخش تقسیم نمود:   توان این آسیبمی، ایم مناسب در تدریس دروس این رشته پرداخته

  »مطالعه فقه و کاربرد آن در حقوق ایران«ضعف مطالعات تطبیقی به خصوص   ـ
  اي فقدان مطالعه میان رشته  ـ
  دانشسازي این ضعف کارآفرینی و تجاري  ـ
  هاي آتی در این زمینه عدم ارتباط کافی میان دروس این رشته و شغل  ـ
  1مشخص نکردن سلسله مراتب اهداف حقوق و ...   ـ

ها حداکثر ناظر به مباحث صرف  اي است که محتواي آن گونه هاي دانشگاهی حقوق به در حال حاضر رشته  .6
برد. بنابراین نیاز این رشته، از فقر اساسی رنج میاي و مورد هاي پیش زمینه حقوقی است و نسبت به دانش

اي مـن   هاي میـان رشـته   هاي حقوق در زمینه طور که امروزه شاهد به وجود آمدن تعدادي از گرایش همان
باشـیم، الزم  و ... می» حقوق نفت و گاز«، »حقوق ارتباطات«، »حقوق پزشکی«، »حقوق اقتصادي«جمله 

قانونی و فقدان اطالعات کافی  تري صورت بگیرد تا با خألهاي گسترده الیتاست در این زمینه تالش و فع
  هاي مختلف مواجه نشویم.   در زمینه

اي، تنهـا در مقـاطع    هاي نوعـاً میـان رشـته    گرایش است کهاین که وجود دارد دیگري در این زمینه اشکال
بـه عنـوان مثـال اگـر     . باشدمیشود و در مقطع لیسانس این فقدان محسوس باالي تحصیلی مشاهده می

                                                           
هـاي  ی، نظـام اجرایـی، متـون و سرفصـل    هـاي دسـتگاه  شناسی آموزش حقوق در ایران، رشته آسیب، درویش زاده، محمد  .1

  . آموزشی
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هـاي اقتصـادي را    بایستی حـداقل اشد، به رشته حقوق اقتصادي در مقطع ارشد و دکتري ب مند هفردي عالق
واحـد   2رو نشود ولی مثالً در مقطع لیسـانس تنهـا   ه آموخته باشد تا در ادامه تحصیالت خود با مشکلی روب

ه آن هم در اوایل تحصیل این رشـته اسـت و در انتهـا    شود کآموزش داده می »مبانی علم اقتصاد«درسی 
  اند.   از یاد برده، اند چه را آموخته التحصیالن آنفارغ
 پردازند و تمـام تـالش  ي حقوق، اساتید این علم به آن میترین اقدامی که در آموزش و تدریس رشته مهم
در جامعه ایران بـه محصـالن و آشـنا    آموزش قوانین و مقررات موجود ، باشددر آموختن این مهم میها  آن

هاي مدنی، جزایی، خانواده، اداري، تجـارت و ...   ها با چگونگی تفسیر و استنباط و استنتاج از گزاره کردن آن
هـاي تقنینـی    در این راستا هم اساتید و هم دانشجویان به ناکارآمدي بعضـی از مـواد قـانونی و خـأل    است. 
بر همـین  دهند. ارائه میها  رات مفیدي براي جبران این مشکالت و فقدانبعضاً نظو  نندکاشاره می موجود

  :  دهدي حقوق جوالن میاساس دو مشکل اساسی در نظام آموزشی رشته
هاي موجود در جامعه که بر اساس این معضالت، قوانین و مقـررات   الف) بررسی نکردن مشکالت و آسیب

  ، مناسبی تدوین گردد
  گذاري ي قانونمحصالن و دانشجویان رشته حقوق از چگونگی شیوهب) اطالع نداشتن 

  
  گیري نتیجه
  کنیم:  وار و خالصه بیان میهاي پیشنهادي را به صورت تیتر ها و راهکار آسیب، در پایان

  
  ها آسیبالف) 

در  هاي حقوقی موفق ري مناسب از تجارب سودمند سیستموکمبود منابع حقوقی اسالمی اصیل و عدم بهره  ـ
  ،  سطح جهان

تحصـیل و کمبـود    يهـاي حقـوق از ابتـدا    و حرفـه  هـا  سنجش عالقه دانشجویان حقوق بـه گـرایش  عدم   ـ
  ،  پردازندبه رشته تخصصی می سساتی که صرفاًؤها و م دانشکده

هایی در دوره کارشناسی که منجر به انتقال نظریات و مهارت در فـن بیـان دانشـجویان شـود و      کمبود واحد  ـ
  ،  که شیوه نگارش محصالن این رشته را مطلوب گرداند دروسی

  ،  ییهاي قضا کارگیري دانشجویان حقوق حین تحصیل در مسائل حقوقی مطرح در واحد عدم به  ـ
  ،  ها هاي حقوقی در سطح دانشکدهها و موزه آزمایشگاه فقدان  ـ
  ،  هاي نوین تشویق و ترغیب دانشجویان توسط اساتیدعدم استفاده از شیوه  ـ
  .  اينبود راهکارهایی براي انجام مطالعات جانبی و میان رشته  ـ
  

    هاراهکارها و پیشنهاد
انـد، بـا    هاي مختلف به نتیجه مطلـوب رسـیده   هاي حقوقی که در زمینه سیستمتجارب استفاده از نظریات و   ـ

  ،  ها و مقررات اسالمی رعایت گزاره
  ، ها شود دلخواه و مناسب که منتهی به موفقیت آنسنجی و راهنمایی دانشجویان در مسیر عالقه  ـ
  ،  هاي نگارش متون حقوقیافزایش دروس مباحثه و واحدهاي مربوط به فن سخنوري و شیوه  ـ
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هـاي حقـوقی و   اختصاص دادن بخش قابل توجهی از وقت دانشـجویان در حـین تحصـیل بـه کـارآموزي       ـ
  ،  ییقضا

  ،  هاي حقوقسسات و دانشکدهؤها در سطح مري و دادگاههاي شبیه به دادگست سیس و ایجاد مکانأت  ـ
مانند واگذاري مقـاالت اسـاتید بـه دانشـجویان     ، هاکردن دانشجویان در تحقیقات و پژوهشترغیب و همراه  ـ

  ، هابراي ارائه نظرات و ویرایش آن
  .  تخصصیاي و فراها و نظریاتی براي انجام مطالعات میان رشتهارائه روش  ـ

تـوان در  هاي آموزشی این علـم در کشـورمان، مـی   سسات و دانشکدهؤشناسی رشته حقوق در مسیببراي آ
با توجه به مطالعات تطبیقـی  ...  هاي درسی وبرنامه، این رشته آموزش، منابع هايتمامی مسائل من جمله شیوه

افزایش سطح کیفـی در  راهکارهایی براي بهبود و ، باشنددر کشورهایی که صاحب سبک مناسب و پسندیده می
  هاي حقوقی یافت.  تمام زمینه

توان با به روز کردن منابع و کتب درسی، افـزایش کارهـاي   ها میهمچنین براي رفع این مشکالت و آسیب
ها و امثـالهم، توسـعه   یه و دادگستريیجمله قوه قضا ازهاي مرتبط با حقوق عملی حین تحصیل و ارتباط با نهاد

  وقی کار آمد و ... کمکی شایسته به جامعه حقوقی کشور نماییم.  نشریات و مجالت حق
علم و دانش حقوق در ایران بایستی بـا تحـوالت   که  توان نتیجه گرفتچه در این مختصر بیان شد می از آن

چه که مورد نیاز عرف و جامعه است همگام سـازد   صورت گرفته از زمان انقالب اسالمی تا به حال، خود را با آن
  تواند از شریعت و فقه امامیه که توانایی انطباق با شرایط مختلف زمانی را دارد بهره بگیرد.  ر این راستا میو د

امید است با مختصر پیشنهادات ارائه شده اصالح اساسی در آموزش علم حقوق و آشنایی دانشجویان با امور 
، و راهکارهایی مناسب و مطلوب در نظـر دارد  هاتقیننی ـ اجرایی کشور صورت پذیرد و در این راه هر کس شیوه 

 تقدیم جامعه حقوقی کشور نماید تا راهنما و کمکی به دوستداران و آیندگان این علم باشد. 
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  .  1393، پاییز و زمستان 2، شماره 5دوره ، مقابله با آن، مطالعات حقوق تطبیقی
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  nnطلوع ابطحی  n احمدرضا توکلیدکتر 
  

  چکیده
کننده صـداقت و درسـتکاري در   ضرورت رعایت حسن نیت در قراردادها به نوعی تضمین

توان در حقوق روم باستان مشاهده کرد و قراردادهاست. هر چند ریشه ورود این نهاد را می
راهیـابی ایـن عنصـر در اسـناد     از نفوذ آن به حقوق داخلی قدمتی بس طوالنی دارد، امـا  

  گذرد.المللی دیرزمانی نمی بین
باشـد کـه در جهـت ایجـاد اهـدافی ماننـد       حسن نیت به عنوان اصلی مهم در قرارداد می

هاي قرارداد، منصفانه کردن قرارداد، تفسیر و تکمیل قرارداد بـه  کردن آزادي طرفمحدود
باشد. در این میان برخـی کشـورها کـه داراي    صورت صریح یا ضمنی در قرارداد مؤثر می

اند و برخـی از  به حسن نیت به عنوان یک امر ضروري روي آورده باشندحقوق نوشته می
کشورها که داراي حقوق عرفی هستند (به استثناي آمریکا) به استناد اصل حاکمیـت اراده  

انـد.  اند یا رعایت آن را در اجراي قرارداد تنها در موارد استثنایی پذیرفتهاز آن روي برتافته
نین مختلف مبناي برخی احکام است، اما پذیرفتن آن بـه  در حقوق ایران نیز گرچه در قوا

  عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.
  .رفتار منصفانه، قراردادحقوق، حسن نیت،  واژگان کلیدي:

  
  مقدمه
اصلی ذاتاً اخالقی و وجدانی است که همگام با تحوالت در گسترش روابط تجـاري و اقتصـادي    ،حسن نیت
المللی در جهت حل قسمتی از مسائل حقوقی به ویژه نزدیک ساختن مقـررات و  بینهاي داخلی و در صحنه

ضوابط خشک حقوقی به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه حقـوق نهـاده اسـت. بـه طـوري کـه امـروزه        
دانند که مقرراتی جامع و کارآمد با ضمانت اجراهاي مناسب و در ها براساس اصل مزبور وظیفه خود می دولت

توان گفت حسن نیت در عرصـه حقـوق    بردارنده اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تدوین نمایند. بنابراین می
رود و مبناي بسیاري از قراردادها و تعهـدات حقـوقی   المللی اصلی بنیادین و اساسی به شمار می داخلی و بین

عموماً در  وخود اختصاص داده است اي که محتواي بسیاري از کتب و مقاالت حقوقی را به  گونه باشد. بهمی
که در عالم حقوق  باشند که آیا حسن نیت یک مفهوم صرف اخالقی است یا اینپی پاسخ به این پرسش می

                                                           
n استادیار دانشگاه. 
nn الملل آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین دانش. 
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توان چنین مفهومی را در عرصه حقـوق موضـوعه امـري    تواند نقشی را ایفا نماید؟ به عبارت دیگر آیا میمی
صر در اسناد و قراردادها چگونه اسـت؟ در ایـن نوشـتار سـعی و     واجب و الزم دانست یا خیر؟ و نقش این عن

و » جایگاه حسن نیت در کشورهاي حقوق نوشته و حقوق عرفـی «، »مبنا«، »مفهوم«اهتمام براین است که 
  نقش آن در قراردادها مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. 

  
  . مفهوم حسن نیت1ـ1

هوم هر موضوع بایستی ابتدا به معناي لغوي آن توجه نمود. به منظور شناسایی و تشحیذ ذهن از معنا و مف
اي است در مقابل سوء نیت که در لغـت قصـد و نیـت نیکـو معنـی      واژه» نیتحسن«در فرهنگ فارسی 

نیک «اي است مرکب به معناي روشن و ساده ) حسن نیت واژه7867: 1373دهد (دهخدا، علی اکبر،  می
(علیـزاده، مهـدي،   » رفتار از روي عدل و انصاف یا راسـتی و صـداقت  «، »بودن در نیت یا نیکی در نیت

) حسن نیت مفهومی است سهل و ممتنع که در عین وضـوح و بـداهت، تشـخیص مفهـوم و     98: 1384
قلمرو آن به لحاظ ساختاري و مبنایی با ابهامات زیادي مواجه است. این مفهوم در ادبیات حقوقی به ویژه 

اي دیرین برخوردار نبوده و نهادي نوپا است که باید ورود آن را المللی از پیشینهیندر قراردادهاي تجاري ب
  )242: 1389در عرصه علم حقوق و تعهدات قراردادي با دید مثبت نگریست. (حبیبی، محمود، 

گردد، منظور وفاداري به عهد، گفتـار و همکـاري در   در واقع وقتی حسن نیت در قراردادها مطرح می
به بیان دیگر متعاملین بعد از انعقـاد قـرارداد و در مرحلـه اجـراي      .باشدعهدات ناشی از عقود میاجراي ت

بایست با حسن نیت رفتار کرده و از سوء نیت در عمل به مفاد قرارداد اجتناب نماینـد.  تعهدات قرارداد می
  )3: 1389(اصغري آقمشهدي، فخرالدین، 

و درستکاري است. این قاعده اخالقی که امروزه تبدیل به حسن نیت گویاي مفاهیم صداقت، امانت 
حسـن نیـت   «هاي اتصال و ارتباط بین حقوق و اخالق است. یک قاعده حقوقی شده است، یکی از نقطه
و در نتیجه مفهومی شخصی دارد؛ بنـابراین در اثبـات حسـن    » به معناي صداقت و انصاف در عالم ذهن

عهده کسی است که مدعی است طرف دیگر این تکلیف را نقـض کـرده   نیت و عدم آن، بار اثبات ادعا بر
  )79: 1389است. (شعاریان، ابراهیم، 

اي ذهنی، کیفی و مبهم بـوده،  حسن نیت مقوله ،همچنین به عقیده بسیاري از صاحب نظران حقوق
قدام بـه  دانان حسن نیت را وضع فکري کسی که ا برخی از حقوق .لذا تعریف آن امري بسیار دشوار است

کند و تصور دارد که عمل او برطبق قـانون اسـت در حـالی کـه     عمل حقوقی یا مادي از روي اشتباه می
  )14: 1372اند. (جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  کند، تعبیر کردهاشتباه می

دانان دو دیدگاه وجود دارد: برخـی از   دربارة مفهوم اصطالحی حسن نیت و رفتار منصفانه بین حقوق
دانان مانند سامرز، بهترین شیوه تعریف حسن نیت را تعریف غیرمستقیم آن از راه تعریف سوء نیـت   قحقو

کـه چیسـت؛ بلکـه براسـاس      اند که حسن نیت باید تعریف شود، البته نه براساس ایندانسته و بیان کرده
یـان مصـادیق سـوء    که حسن نیت چه نیست، به بیانی دیگر حسن نیت باید به طور غیرمستقیم و با ب این

  )100: 1384نیت تعریف شود. (علیزاده، مهدي، 
اند. یکی از مؤلفین حقوقی ایران در معنـی حسـن   برخی نیز تعاریف ایجابی براي این واژه ارائه کرده

نویسد وضع فکري کسی که اقدام به عمل حقوقی یا مادي، (که منشأ اثر حقوقی اسـت) از روي  نیت می
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که موافق قـانون نیسـت. (جعفـري     ر دارد که عمل او بر وفق قانون است و حال اینکند و تصواشتباه می
  )14: 1372لنگرودي، محمدجعفر، 

حسـن نیـت   «توان نتیجـه گرفـت کـه    بندي همۀ تفسیرهاي کشورها از حسن نیت میبا جمع
منصـفانه  که طرف مقابل به نحوي درست و  عبارت است از انتظار هر یک از طرفین قرارداد به این

» اي کـه عمـل او در عرصـۀ تجـارت مقبـول باشـد.      گونـه  تعهدات قراردادي خود را انجام دهد، به
  )64: 1388(ابراهیمی، یحیی، 

  
  نیت در قراردادها. مبانی و ادله حسن2ـ1

نماید، تدوین المللی اقتضا میاي آمره در قراردادهاي تجاري بیننیت به عنوان اصل بنیادین و قاعدهحسن
تنظیم قرارداد و شروط آن با هدف نفع رسانی به طرف مقابل و تحصیل سود متقابل صـورت پـذیرد و    و

پذیر اسـت کـه متعاقـدین از اسـتعمال الفـاظ و عبـارات مـبهم و دو پهلـو         این امر تنها در صورتی امکان
نقیض قصد وي عمل کننده تفسیر گردد تا خودداري ورزند؛ لذا شروط و عبارات مبهم باید به زیان تنظیم

  )316: 1389شود و سوء نیت او در تنظیم قرارداد خنثی گردد. (حبیبی، دکتر محمود، 
ها ازجمله مبانی  هاي قرارداد یا ایجاد این حالت در آنحفظ روحیه صداقت و عدم فریبکاري در طرف  

موجب شده است.  هاي حقوقی مختلف را به این اصلگذاري نظام نیت است که رویکرد قانوناصل حسن
مبنایی براي تدوین اصل مزبور در سندهاي حقـوقی   ،از این رو صداقت و پرهیز از فریبکاري در قراردادها

قانون مدنی فرانسه تأکید دارد که قراردادهاي منعقد  1134المللی شده است. براي مثال ماده داخلی و بین
و مواد مشابه دیگر، ضمن آنکه بر رعایت حسن نیت  نیت اجرا کرد. مادة مزبورشدة قانونی را باید با حسن

هـاي قـرارداد نبایـد از صـداقت و عـدم      در قراردادها تصریح دارد، براین قضیه نیز داللت دارد که طـرف 
نیت در قراردادها تنـافی و تضـاد   دادن چنین اموري با رعایت حسنفریبکاري دوري گزیند؛ چرا که انجام

در قراردادها به عنـوان  » حسن نیت و رفتار منصفانه«)ضرورت رعایت 109: 1384دارد. (علیزاده، مهدي، 
اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراري تعادل و 

ر هاي قرارداد، توجه به دگرگونی عصر حاضر در ایجاد، انعقاد و تفسیر قراردادها، تغییتوازن در رفتار طرف
اي در حقـوق  کنندگان در قبال قرارداد استاندارد، جایگاه ویـژه شرایط قراردادي و حمایت از حقوق مصرف
اي که در حقوق داخلی کشـورهاي  گونه المللی یافته است. بهقراردادها و همچنین معامالت قراردادي بین

تالش شده تا به طور صـریح یـا    پردازي قرار گرفته است والمللی مطرح و مورد نظریهمتعدد و اسناد بین
  )95ها تأثیرگذار باشد. (همان، صضمنی در تنظیم شروط قراردادها و تصمیمات دادگاه

در واقع عنصر حسن نیت در طول زمان زنده مانده است، گرچه گاه معناي آن دچار ابهام شده است.   
تـوان  هـا را مـی  یعی از دیـدگاه درباره معنا و وسعت مفهوم حسن نیت اتفاق نظر وجود نداشته و طیف وس

هاي حقوقی وجود دارند که اصل حسن نیت، حقوق قراردادها و حتی مشاهده کرد. در یک سو، طیف نظام
هاي حقوقی آنان را دگرگون کرده و صبغه خاصی به آن بخشیده است، مانند سیستم حقوقی دیگر بخش

مطابقت رفتار طرفین با اصل حسـن نیـت را    شوند که لزومهایی مشاهده میآلمان و در سوي دیگر نظام
آورند شناسند، گرچه در بسیاري از موارد توسط قواعدي دیگر همان نتایجی را به دست میبه رسمیت نمی
هاي دیگر در میان این دو وضعیت قـرار  کنند. نظامنیت تحصیل میها از طریق اصل حسنکه دیگر نظام
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شناسند امـا بـه انـدازه    منصفانه را به عنوان مقرره عام به رسمیت میها اصل حسن نیت معامله  دارند آن
  )142: 1384بخشند. (جعفرزاده، میرقاسم و دیگران، نظام حقوقی آلمان به آن نفوذ و اعتبار نمی

در این جا الزم است تا جایگاه حسن نیت را در کشورهاي داراي حقوق نوشته و عرفـی بـه صـورت      
  ر دهیم: اجمالی مورد بررسی قرا

  
  )Civil law. کشورهاي گروه حقوق نوشته (3ـ1

امروزه حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخالقی در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافتـه اسـت   
الرعایه، در مراحل انعقـاد، اجـرا و تفسـیر     هاي حقوقی به عنوان قاعده الزم اي که در برخی از نظام گونه به

گیرنـد.   ود قریب به اتفاق کشورهاي داراي حقـوق نوشـته در ایـن گـروه جـاي مـی      ش قرارداد شناخته می
  )29: ص1389(اصغري آقمشهدي و دیگران، 

بارزترین نظام حقوقی از کشورهاي گروه حقوق نوشته که جایگاه واالیی براي حسن نیت قائل است 
  باشد.  کشور آلمان می

  
  الف) آلمان

تأسیس مستقلی است که منشأ بسیاري از نهادهـاي حقـوقی محسـوب    نیت در نظام حقوقی آلمان، حسن
قـانون   157اند. مـاده  نویسندگان قانون مدنی آلمان هم توجه خاصی به این اصل مبذول نموده .گرددمی

 242مـاده  ...» گیرنـد  قراردادها در پرتو حسن نیت مورد تفسیر قـرار مـی  «دارد: مدنی این کشور بیان می
در مقام بیان رعایت حسن نیت در مرحله اجراي قرارداد است. بـه موجـب ایـن مقـرره     قانون مذکور هم 

) در 267: 1389(حبیبـی، محمـود،   » متعهد (بدهکار) باید قرارداد را براساس اصل حسن نیت اجرا نماید«
ده کردن روابط قراردادي فراهم شده است. براساس این ماامکان اخالقی 242واقع در آلمان با وضع ماده 

نیت اجرا کرده و در ضمن، عرف و عادت بازرگانی را نیز لحاظ نماید. هرکس ملزم است قرارداد را با حسن
که ایـن   تر از همه این این ماده فردگرایی افراطی در حقوق قراردادهاي آلمان را محدود کرده است. جالب

نمایـد.  ا تعـدیل و تمدیـد مـی   ماده به مثابه یک اصل ناظر و حاکم عمل کرده و لذا مقـررات موضـوعه ر  
قـانون مـدنی آلمـان: چنانچـه      932) مطابق بنـد یـک مـاده    144: 1384(جعفرزاده، میرقاسم و دیگران، 

نماید که کـاال  فروشنده مالک مال موضوع معامله نباشد، خریدار در صورتی مالکیت آن کاال را کسب می
ر انتقال مالکیت مبیع به خریـدار وجـود داشـته    قراردادي مبنی ب ،به وي تحویل شده و بین او و فروشنده

مـاده   2نیت خریدار است. همچنین مطابق بند باشد. البته انتقال مالکیت در این فرض نیز منوط به حسن
قانون مدنی آلمان، اگر مالی که از مالک یا متصرف مأذون، سرقت شـده یـا بـدون رضـاي وي، از      935

نیت خریداري شود، مالکیت به عمومی توسط خریداري با حسنتصرف ایشان خارج شده است، در حراجی 
) از سـوي دیگـر درحقـوق    33و  32: 1390شود. (صادقی مقدم، محمدحسن و دیگران، خریدار منتقل می

گیـرد.  در معامالت تجاري و غیرتجاري موضوع تفاسـیر متفـاوتی قـرار مـی    » نیتحسن«آلمان اصطالح 
دانسته است که مبیع بـه فروشـنده تعلـق    در صورتی که خریدار می«آلمان: ق. م  932ماده  2مطابق بند 

نیـت محسـوب   ندارد و یا به دلیل جهل وي به این امر تقصیر سنگین خود وي بوده اسـت، فاقـد حسـن   
نیت بوده و مالک ادعایی بایستی سوء نیـت  عبارت این ماده نشانگر آن است که اصل برحسن» گردد. می
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قانون مدنی آلمان تنها ناظر به  932ماده  2نماید. با این حال بایستی توجه داشت که بند خریدار را ثابت 
توان مطـابق ایـن مـاده    نیت در رابطه با مالکیت فروشنده نسبت به مبیع است. در نتیجه نمیبحث حسن

فـروض  حسن نیت را در فرضی که اختیار و نمایندگی فروشنده براي فروش مال غیر مورد تردید است، م
  )37: 1390دانست. (صادقی مقدم، محمدحسن، 

از نهادهاي قانونی است که غالبـاً در چـارچوب    ،به طورکلی در حقوق آلمان منع سوء استفاده از حق  
مذکور نیز در جهت محدود کردن اجراي حقوق  242گیرد. ماده اصل کلی حسن نیت مورد بحث قرار می

اجراي غیر قابـل  «دانان آلمانی به طور وسیع تعبیر  این زمینه حقوققراردادي به کار گرفته شده است. در 
اند و نیز به طور کلی به سوء اسـتفاده از حـق اشـاره    را مورد استفاده قرار داده» قبول و غیرمجاز یک حق

زمینه سوء اسـتفاده از حـق    درکه داراي حکم خاص قانونی  رغم این اند و سیستم حقوقی آلمان علیکرده
تر ي فراگیري مبتنی براین فکر ایجاد ننماید و در عوض به اصل وسیعدهد که نظریهاشد، ترجیح میبمی

  )90: 1386حسن نیت رجوع نماید. (عباسی، اسماعیل، 
  

  ب) فرانسه 
باشد. در حقوق فرانسه اصل حسن نیت تا اواخـر قـرن    از دیگر کشورهاي داراي قانون نوشته، فرانسه می

ایـن اصـل در نتیجـه گسـترش روابـط بازرگـانی در قـرن        به پانزدهم میالدي جایگاهی نداشت. گرایش 
نیـت  ق. م این کشـور بـدون آنکـه بـه تعریـف حسـن        1134ماده  3شانزدهم میالدي به وجود آمد. بند 

) در 6: 1390داند. (باریکلو، علی رضا و دیگران، بپردازد، طرفین قرارداد را مکلف به اجراي حسن نیت می
نیت را به رسمیت شناخته و رعایـت آن را در تشـکیل و اجـراي    حسن ،مذکور 1134واقع به موجب ماده 
باشـد. در ایـن کشـور    نمیشمارد؛ ولیکن هرگز به وسعت و شمول قانون مدنی آلمان قرارداد ضروري می

دهند، قائل نیستند. البتـه  اهمیتی که محاکم آلمان به اصل مزبور در تفسیر و تعیین تعهدات متعاملین می
نیت در تعیین تعهدات متعاقدین را در دو دهه اخیر محاکم این کشور به نحوي آشکار اصطالح اصل حسن

  )145: 1384یگران، اند. (میرقاسم جعفرزاده و دبه کار گرفتهدر آراء 
نیت را در کنار سایر عوامل از منابع ق. م، این کشور صراحت انصاف و حسن 1135در ماده   
قراردادها نه فقط نسبت به موضوعی «ق. م.  1135شناسد. براساس ماده هاي قراردادي می التزام

 یاکنند، بلکه نسبت به همه نتایجی هم که انصاف که در قانون تصریح شده است، ایجاد الزام می
(سلطان احمدي، دکتر جـالل،  ». آور استدهد، الزامعرف یا قانونی برحسب طبیعت به تعهد می

) به هرحال در حقوق ایـن کشـور نیـز هماننـد سـایر کشـورهاي رومـی ـ ژرمنـی و          91: 1389
ذاکره و خاتمه دادن به آن آزادند و کشورهاي کامن ال اصل اولیه این است که طرفین در انجام م

این امر در واقع ناشی از اصل بنیادین حاکمیت اراده و آزادي قراردادي طرفین است اما با توسعه 
 ،تعهد کلی صداقت و وفاداري در جریان مذاکرات و به عبارت دیگر تعهد به مذاکره با حسن نیت

کـه   عالی فرانسه بـا اعـالم ایـن    دیوان هایی در مقابل این اصل کلی ایجاد شده است.محدودیت
شـود، امکـان   هرگونه مسئولیت ناشی از نقض مذاکرات از سوء استفاده از حق مذاکره ناشی می

کـه حـق آزادي طـرف در     اي را به منظور اطمینان از ایناقامه دعوا برمبناي نقض چنین وظیفه
ن در صورتی که قطـع مـذاکرات   مذاکره به طور ناروا مخدوش نشده، محدود کرده است. بنابرای
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نیت صورت گرفته یا حداقل رفتاري برمبناي نوعی تقلب و تزویر انجام شده باشـد،   توأم با سوء
تواند نوعی تقصیر محسوب و منجر به مسئولیت براین مبنا گردد. در هر سوء استفاده از حق می
الی از تعهـدات اخالقـی   مرحله مذاکرات مقدماتی و تشـکیل قـرارداد خـ    ،حال در حقوق فرانسه

  )72: 1388نیت نیست. (ابراهیمی، یحیی، حقوقی حسن
  
  )Common law. کشورهاي گروه حقوق عرفی (4ـ1

توان در مورد رعایت حسن نیت در مراحل پیش قـرارداد و حتـی مراحـل    ال نمیدر کشورهاي گروه کامن
این گروه از کشورها، اصل اولیـه ایـن    اجرا و تفسیر قرارداد، یک قاعده کلی و مشخص استنباط نمود. در

است که احکام قرارداد و شرایط آن توسط خود شروط قرارداد و نیز انتظارات اولیه طرفین تفسیر و تکمیل 
بینـی آثـار آن توجـه خاصـی شـده و اصـل       شود. لذا در این نظام به ثبات حتمیت قرارداد و قابلیت پـیش 

دي و تراضی طرفین بر مفاهیمی چون عدالت معاوضی و انصـاف  حاکمیت اراده و به تبع آن آزادي قراردا
  )143: 1384شود. (جعفرزاده، ترجیح داده می

نیـت در دو کشـور انگلسـتان و    چه گفته شد، در این قسمت به طور فشرده به بررسی حسـن  بنابر آن  
  پردازیم: آمریکا می

  
  الف) انگلیس

نوشته به عنوان اصل کلی حسن نیت پذیرفته شده، وجود چه در حقوق  در حقوق انگلیس چیزي معادل آن
االجرا دانسته شده است. به عنوان مثال در قانون حمل کاال از نیت تنها در موارد خاصی الزمندارد و حسن

شـود کـه وي آن را   طریق دریا یک شخص تنها در صورتی دارنده قانونی یک بارنامه دریایی شناخته می
نیت در معناي شخصی آن مد نظر قـرار گرفتـه   آورده باشد. در این قانون حسنبه دست » با حسن نیت«

  )31: 1390است. (امینی، منصور و دیگران، 
دانان این مرز و بوم، حسـن نیـت    نیت، اوالً در اذهان حقوقرغم فقدان اصل کلی حسن در واقع علی  

درست است که در میان اصول حـاکم   مفهومی است نیک که باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد، ثانیاً
توان رفتار طرفین قراردادي نیت وجود ندارد و به تبع آن نمیاي تحت عنوان حسن  برحقوق قرارداد، قاعده

شود کـه اگـر   را در هر مرحله از یک قرارداد توسط آن اصل سنجید؛ لکن موارد جزئی و موردي یافت می
ي آن، رعایت حسن نیت و رفتـار منصـفانه در قـرارداد اسـت.     هانگوییم مبناي عمده، یکی از زیر ساخت

  )5: 1389(اصغري آقمشهدي، 
نیت را به عنوان مطالعه تاریخی حقوق انگلیس مبین این است که رویه قضایی این کشور، نهاد حسن  

دانـان انگلیسـی معتقدنـد نهادهـاي مشـابه       یک تأسیس مستقل به رسمیت نشناخته است. غالب حقـوق 
نیت به عنـوان یـک تأسـیس    ، به قدري درحقوق انگلیس فراوان است که دیگر نیازي به حسننیت حسن

مبهم و دشوار وجود ندارد. در رویه قضایی انگلیس به عنوان منبع اصلی حقوق این کشور آرایی به چشـم  
 بینـی رویـه قضـایی   نیت در قراردادهاست. البته با وجود عـدم خـوش  خورد که مبین نفی صریح حسنمی

انگلیس به حسن نیت، مطالعه دقیق نظام حقوقی این کشور مبین ایـن اسـت کـه بسـیاري از نهادهـا و      
  )27: 1389تأسیسات حقوقی ریشه در اصل حسن نیت دارند. (حبیبی، دکتر محمود، 
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  ب) آمریکا
 در طیف کشورهاي حقوق عرفی، حقوق آمریکا نقطه مقابل حقوق انگلیس است و لذا دیگر کشـورهاي حقـوق  

کـه پروفسـور فـرانس ورث     نیت دارند، باید متأثر از حقوق آمریکا دانست. چنانعرفی را که میانه خوشی با حسن
قـراول سـنتی   اعتبار دکترین حسن نیت در کشورهاي حقوق عرفی ملهـم از انگلسـتان کـه پـیش    «گفته است: 

نیت، نخسـت  و کرد. کمترین حسنباشد؛ بلکه باید آن را در حقوق آمریکا جستجمفاهیم حقوق عرفی است، نمی
در چند ایالت محدود مانند نیویورك و کالیفرنیا مطرح شد و سپس در قانون متحدالشکل آمریکا مقبولیـت یافـت   

  )157: 1384(جعفرزاده، میرقاسم و دیگران، » و از آن پس رسمیت ملی و همگانی پیدا کرد.
نیت در اجراي قراردادهـا را بـه   رعایت حسن ال است که یک تعهد کلیآمریکا تنها کشور حوزه کامن  

تصویب و هنوز هـم بـه عنـوان     1951صورت صریح پذیرفته است. قانون یکنواخت بازرگانی که در سال 
ماده بـه حسـن نیـت اشـاره      50باشد، در بیش از یک قانون واحد در تمام ایالت متحده مورد پذیرش می

دانـد. ایـن   برتمام مواد این قانون حاکم مـی  ناصل بنیادیآن را به عنوان یک  1ـ203نموده است و ماده 
نیـت در اجـرا و اعمـال آن را    هر قرارداد یا الزام مندرج در این قانون یک تعهد حسن«دارد: ماده مقرر می

  )26: 1390(امینی، منصور، » نماید(برطرفین) تحمیل می
منصفانه را در رابطه با اجـراي قراردادهـا بـه طـور     آمریکا به نحوي نسبتاً پیشرفته نظریه حسن نیت و رفتار   

هاي حقوق نوشته و به طور خاص حقوق آلمان ایـن  صریح پذیرفته است. در این کشور تحت تأثیر دکترین نظام
هاي تحلیلی حقوقی دیگـر ماننـد شـرح    تأسیس حقوقی در قانون یکنواخت بازرگانی و به دنبال آن در مجموعه

ردادها به طور صریح شناخته شده و از حقوق این کشور به دکترین و رویه قضایی سـایر  جدید حقوق راجع به قرا
  )89: 1388ال مانند کانادا و استرالیا نفوذ کرده است. (ابراهیمی، یحیی، کشورهاي کامن

نیت در مرحله مذاکرات پیش ال از جمله انگلیس اعمال حسنحقوق آمریکا مانند اکثرکشورهاي کامن  
را از اساس نپذیرفته است. عالوه بر مرحله مذاکرات و انعقاد قرارداد در مورد حکومت این اصل در قرارداد 

شود؛ لکن با توجه به تالش تفسیر و اجراي قراردادها و بـا  مرحله تفسیر قرارداد هم این سکوت دیده می
نیت تفسیر شـده  با حسن نیت خواهد بود که قراردادتوجه به این حقیقت که اجراي قرارداد زمانی با حسن

گیـرد؛  نیت تفسیرنشده باشد، اجراي آن به درستی صورت نمیباشد و تا مفاد قرارداد به درستی و با حسن
نیـت در زمینـه تفسـیر قراردادهـا نیـز      توان نتیجه گرفت در حقوق این کشور رعایت اصـل حسـن  لذا می
  )27: 1390باشد. (امینی، منصور، الرعایه می الزم

  
  گیري نتیجه

بوده و از طرف دیگر عـدم   ناپذیراز یک طرف نقض قوانین و قراردادهاي منعقده توسط اشخاص اجتناب
کارایی و نقص قواعد کالسیک حقوق قراردادها در برخورد با مسائل جدید و مستحدثه، ضرورت توسل به 

اخالقـی و گسـتره   کند. اصل حسـن نیـت بـا جـوهر     اصول کلی حقوقی از جمله حسن نیت را توجیه می
هاى ورود اخالق، استانداردهاى اخالقی و انصاف را بـه  دهد که زمینهاش به قاضی این امکان را می کلی

 حقوق به طورکلی و حقوق قراردادها به طور خاص فراهم سازد. 
رسد این است که حسن نیت تنهـا یـک عنصـر اخالقـی بـه شـمار       اما امري که ضروري به نظر می  
تر از حوزه اخالق دانست؛ چرا که امروزه حسن نیت به همـۀ اجـزا و   که قلمرو آن را باید وسیعرود؛ بل نمی
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  هاي حقوقی وارد گشته و روابط قراردادي را نیز دستخوش تحوالت جدي ساخته است. بخش
تجـاري  ها و اصول قراردادهاي اروپایی و  توان حتی در تفسیر مقررات کنوانسیونتأثیرگذاري این نهاد را می  
نیت به اندرونی حقوق داخلی کشورها، اهتمام چشمگیر دکترین المللی دید. همچنین راهیابی روزافزون حسنبین

المللی بازرگـانی،  المللی به این نهاد جدید حقوقی و باالخره تشکیل عرف بینحقوق قراردادها و رویه قضایی بین
  به مفهومی عینی بدل خواهد کرد.  نیت کاسته و آن را آرام از ابهام مفهومی حسنآرام

نیـت یـا سرفصـل خاصـی کـه بـه ایـن        هاي حقوقی اصطالح خاص حسنلذا اگرچه در برخی نظام  
اصطالح به طور اختصاصی پرداخته باشد، متداول نیست، اما با توجـه بـه متـرادف یـا متضـادهاي آن در      

انـد. در  هاي مشابه دیگـري توجـه کـرده   نیت با عنوانها به حسنشویم که این نظامقراردادها متوجه می
نیت و آثارش بیـان نمـودیم، ایجـاد سرفصـلی     چه در خصوص مفهوم اصل حسن حالی که با توجه به آن

 ،المللیقراردادهاي بین ،هاي مختلف حقوقی و پیرو آنش در نظاما نتایجو مجزا و خطیر براي آن و قواعد 
  ود. کامالً ضروري است و قطعاً مثمرثمر خواهد ب
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  1n محمدعلی دادخواهدکتر 
  
  
  
  
 هـاي  جشـن  بزرگداشـت  پی در که فرخنده را نشست سخن شایسته است، نخست این آغازگران شیوة بر

 همـه  بـه  و گـویم خجسته فال  و باد نماید، فرخ می رخ ما بر سال این زمان اندکی در به مهرگان و غدیر
  کنم.  پیشکش یزاديمر دست آفرین شادي هاي یینآ و ها بزم این کنشگران

 و یمهربـان  قـرار  بـی  و شـادي  تشـنۀ  مـا  روزگار که کنند می زمزمه ما گوش در روز هر رخدادنگاران
 از و خندیـدن  و نشسـتن، گفـتن   یکـدیگر  بـا  که هستند همسو باور این نیز بر کاوان است. جامعه دوستی
 اقتصـادي  توسـعۀ  و بهسـازي  و بهـروزي  در ژرف ارزشی کردن وجو جست بزم و آیین و تمدن و فرهنگ
  اند. خواهی حق و دادگري نماد دو هر مهرگان جشن و عید غدیر یادبن این دارد. بر جامعه
 ضـحاك  بـا  آبتین فریدون همیاري با برخاست تا اصفهان از آهنگر است که کاوة آمده ما يها افسانه در
 روز درسـرانجام   و یزددرآو ـ دانست نمی دیگري کار سوختن و چپاول وتاراج  جز فردوسیبه گفته  که تازي ـ 
 یـاد بن گفتنـد کـه   و گرفتنـد  را جشـن  پیـروزي  آن ایرانیـان  و شد پیروز ماردوش ضحاك بر مهر ماه از مهر

گشت. پس مهرگان یک آیین، فرهنگ و جشن شد که رهاورد آن فراخوانی همگـان بـه    برپا آن بر مهرگان
  دادگري است که فریدون فرخ آن را پی نهاد، گویندگان ما بر این فرمان دادگري دل دوختند: 

  

  اي امیر مهربان این مهرگان فرخنـده بـاد  
  

    

  فر فرمان فریدون ورز، با فرهنگ و هنگ
  

شوند، ایـن پیـام مهـر و مسـاوات را بـه نشـاط و       شب و روز به یک اندازه میو هر سال در هنگامی که 
 اند: پایکوبی به سر آورده

  
  مهرگـان  فرخ جشن و مهر ماه و مهر روز

  

    
  مهربــانچهــر  مــاه نگــار يابفــزاي  مهــر

  

ویژگی مهرگان، فرهنگ مهرورزي است. استوار ستونی که روح ایرانی پیوسته آن را پاس داشته و در 
  ها را به خرسندي گذرانده است. هاي دشوار روزگار ما، به یاري آن تلخیگذرگاه

                                                           
n بان حقوق.  
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 را قـدرت  کـه  فرمانروایـانی  سـتم  اي از تاریخ برابربرهه در که است اي دادگرانه پیام یادآور نیز غدیر
را پـی   سیاسـی  اي اندیشـه  و فرهنگـی  یـورش  بودند، خیزش کرد و یک کرده پایمال را دادگري و قبضه

عنوان  به غدیر ما روزگار برپا سازد. در را ستیز اي ستم جامعه پدیدارساختن براي نو راهی ریخت تا پیمودن
 آمیزند.  درهم عقل و احساس و شوق و شور آن در تا شود می برپا ایران در مذهبی و ملی جشنی

  
ــده بــاده   غــدیر خــم ز ولــی ســاقیا ب

  

    
  امیـر  یـاد  بـه  ولـی  مطربا بزن چنگ

  

 زاست. نزدیکـی ایـن   در این روز فرخ شورهاي جشن غدیر سفارش شده است، شادي و نشاط و  چه در گزارشآن
 و مهـر  پیرامـون  تـا  خواند می باشد، ما را بار فرهنگ و ساز اندیشه تواند که می فرهنگی ـ اجتماعی  سرور و بزم دو

 تر بنگریم.   فگوییم و از این دریچه عشق و مهر که ویژگی آدمی است، ژر سخن دوستی
. اسـت  دوسـتی  منزلگاه و یمهربان پایگاه و معدن عشق انسان زیرا است؛ انسان پیرامون پس سخن  
 انـد؛  برشـمرده  را نـام  دو آدم فرزنـدان  بـراي  کاوان واژه اید؟ اندیشیده نوع خویش نام سرچشمه به تاکنون
آهی سرد و دمی  اند؛ گفته دمی و آهی یدهتن درهم را انسان عارفان از برخی. انسان دیگر دو و بشر نخست
رود،  مـی  و نشـیند  مـی  کـوهی  بـر  که اي پرنده است؛ چونان يپا سست چه »دم« و »آه« این که گرم. وه
 است.  پرنده همان برخاستن و نشستن گیتی کوه بر نیز ما زندگی

 افسـار  و لگـام  اسـت، امـا  نیکـی   و خیـر  نیمـی  و بدي و شر آدمی از نیمی که اند برآمده پژوهش این بر برخی  
 .  دواند سوي بدان کشاند، گه سوي ینا از گه تواند می که است و گردش آن در دستان آدمی گرداندن، ماندن، جهش

  
ــر ــه گ ــر ب ــادت ش ــر ع   باشــد بش

  

    
  باشــــد بتــــر هــــم دیــــو و دد از

  

 در سـتمگري  و دادگري فرمانروایی نفرت. کلید و عشق یا است کین و مهر از اي آمیخته انسان این پس
زمـین،   دیگران، بـا  با دوستی شود، سرود چیره خرد و احساس بر مهر و یخوبنیمۀ  هرگاه. اندیشه اوست
 و پـایش  بـه  اگـر  و شـود  مـی  نیرومنـد  زنـد و  می جوانه ما درون در سرزمین و جنگل و مه و آسمان، ابر
 . بزیند آسوده آدمیان سارش یهسا در تا شود می تنومندي بالد و درخت یم اش بپردازیم پرستاري

  

ــ ــه یآدم ــونی زاده، طرف ــت معج   اس
  ایـن  از کـم  شـود  ایـن  سوي رود گر

  

    

ــته از ــته فرشــ ــوان وز سرشــ   حیــ
ــر ــوي رود گ ــود آن س ــه ش   آن از ب

  

 سـر اندك  اندك بشر گویند یمکه  نیست حقیقت و واقعیت از دور بهدانش  و خرد اهل برخی برداشت این
نسبه هر بالین   . شد انسان و گرفت نهاد، اُ

  
ــر ــو گ ــون يا زاده آدم ت ــین او چ   نش

  

    
ــه ــات را جملـ ــود در ذریـ ــین خـ   ببـ

  

 است:  بوده ما احوال و حال همین بر یقاًدقشبستري،  محمود راز، شیخ گلشن صاحب نگاه هم شاید
  

ــا ــن مهی ــام ک ــاي و مق ــوب ج   محب
  

    
ــو چــو ــرون ت ــدر او شــوي بی ــد ان   آی

  

ـ هاي زندگی تا زیبایی کنیم رفتار چگونه ما روي پیش یدوراه وآمدوشد  این در اکنون بازگشـت را از   یب
  دست ندهیم. 
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 گزارش و رخداد
دارد؛  متفـاوت  جایگـاه  دو کنـد  مـی  تـرك  را پهنـه هسـتی   که زمانی تا گذارد میبرجهان  ی که پايهنگام از انسان
 گـزارش  و اسـت  شده نامیده یادگار و اثر نام به دین پیشوایان هاي نوشته در رخداد. گزارش رخداد و دو دیگر نخست
 شود.  خبر پراکنده می منزلگاه در گیرد یااثر شکل می سرزمین در یا ماآمدورفت  تنیدگی و پیوند. خبر است
 اوج و کنـد  یمـ  پـرواز  او جـان  معنـی  و درون در گـذاري دارد. گـاه  تأثیر نیروي زندگی لحظۀ آغاز در آدمی

 ها دشواري و کند می تالش جهانی روزگار یناپیکرة  در دهد. ساعتی می قرار ها کهکشان وراي در را او و گیرد یم
 ياخگـر جوید،  می ره پرشماري هاي انسان درون سخن آن با نهد. گاه می سنگی یا گوید می سخن دارد؛ برمی را
 جـوي  بـه  ويکوتاه،  ها رهنمون سازد. سخن خوبی و ها نیکی يسو به را دیگران تا سازد می پا به آتشی و زند می

 در را پایـانی  بی اقیانوسرودها  این پیوند با و ریزد می پی را پرخروش رودي دیگران فراخوان با که ماند کوچکی
 :  دل سپارید گفتۀ سعدي این شود. به می جاودانه معنا وپرمغز  سخن این سازد و می برپا صفحه هستی

  

ــو   غمــی بــی دیگــران محنــت کــز ت
  

    

  آدمـــی نهنـــد نامـــت کـــه نشـــاید
  

 کـه  روزي آن یادآور وي از پس سده هفت و بود اثر یک این فقط کرد می زندگی سعدي که زمانی از اگر
سـعدي،   آثـار سـخن   پیـدایی  از سـال  هفتصد از پس گذاشت، امروز یادگار به خود از اثري چنین سعدي
 . ساخت پدیدار وي که هستیم خبري گزارشگران همچنان
 یادگـار  بـه  خود از جاودانی يها نشانه رفتن تا زمان بودن اندك در که ماست رويِ پیشِ زندگی این
 . ورزیم اهتمام سودمند آفرینشی به قلمی یا قدمی یا دمی به و بگذاریم
شود،  می دگرگون نیستی گزارش به ما هستی رخداد چگونه و کی دانیم نمی که ییمسو هم باور این در
 چنـین  در نگري یندهآ و یشیاند چارهندهیم.  دست از را رو پیشمجال  که خواند می را ما آگاهی همین اما

 . نیست فردا ضمانت توان را کس یچه که نیفکنیم فردا به امروز کار کند می ایجاب روز و روزگاري
 وي ی کـه از هنگـام خوانـد،   فـرا  ينگـر  یـک ن یادآوریم که ما را به به را ایرانی زرتشت، پیامبر سخن

  بدانیم.  خود خوب فرزند همانند را دیگران: گوید می چیست؟ نگري نیک پرسند می
 پس باشد؛ نیکی زایشگر تواند می ما روزگار و روز ازآن  هراست.  مهرورزي پویش در سنجۀ ارزشمندي چه
 و پسـماند  از یـا پـر کـرد    دوسـتی  و عشـق  و مهرزر  از توان می را خانۀ دلصندوق این باشیم؟ بدي ریز یپ چرا

 مـا  آیینۀ رفتار کردیم، دیگران توز ینهک را آن اگر مهربانی است؟ جز کششی گویاي دل انباشت، اما کین خاشاك
 نـاروا  و ناسـزا  و یـز وگر جنـگ از  تلخـی دوزخ  پیرامون مـا  که رفتار خواهند کرد. آوخ گونه همانشوند و با ما  یم
 سـازیم. بـراي   دگرگـون  آسمانی آبیِ به را مهري بی و رشک تلخ رنگ توانیم کنیم. ما می درنگ شود. اندکی می
 بـه  را هـا  يبـدگفتار  و هـا  يبـدرفتار همۀ  که بندیم پیمان خود بااکنون  هم است؛ دیر فردا گزینش و چینش این

 .  بروید شاخۀ آن بر میوة خرسندي و شود طربناك و یابد یسرزندگ زندگی باغ دهیم تا پاسخ مهربانی
  

ــدي ــهل بــدي را ب   جــزا باشــد س
  

    
ــر ــردي اگ ــی احســن م ــن ال ــا م   اس

  

 ی که پشـت هنگامنکنیم.  ویران را پندار رسد، این ما به او نیکی از که است امید این بر ی که کودکیهنگام
 همـان  پـس  شـویم؛  مـی  پیـاده  مـا هـم   کـه  گذرد نمی دیري باشیم داشته یاد به ایم نشسته خود خودروي فرمان
 اي شـیوه  دهـیم. چنـین   بـروز  خود از رانندگی جایگاه در داریم روي یادهپ هنگام رانندگان رفتار از که داشت چشم
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 سـوي  از پاسخ داشت چشم بدون را و مهربانی نیکی باشدکه تالشمان آن امروز کند. از یم پیشۀ ما را خیرخواهی
» خیـر بـراي خیـر   «کند. اگر ایـن شـیوة    روید و شهر را گلستان می ارزانی داریم؛ زیرا بذر نیکی خود می دیگران

نمایاند تـا   داد ـ پس از این کشت و کار بهشت برین را بر ما می  ی را نشان میدوزخکه  فراگیر شود آیینۀ دیروز ـ  
بنـدیم کـه    مان می یدرون يآوانی است که با هریک از ما بتوانیم میوة تالش بهگري خویش را بگیریم؛ این پیما

ی، کردار ما از سر پارسایی خوب، گفتار ما از سر شور سرکنش ما از سر مهر، پردازش ما از سر شوق، گزارش ما از 
یگان داور ما در این کنش و واکنش روزانه خواهد بود. این کوشش و پویش بـدان   ،و پاکدستی باشد. یزدان یکتا

ي هـا  دلتا با محبت و مهرورزي رفتـار دیگـران را دگرگـون سـازیم؛ خشـونت را بـروبیم و        خواست و آرزوست
کاري ماسـت. دادگرانـه بنگـریم و مهربـانی را داروي      یشخویکدیگر را تسخیر کنیم. یاري به دیگران نخستین 

براي این کار سـترگ،  مهر خود بدانیم. از فردا خانه، کوچه، شهر و سرزمین را مهرورز سازیم و  یبدرمانگر جامعۀ 
دانیم هریک از ما چون درختی در جنگلِ زندگی هسـتیم. بـراي کامیـابی خـودم،      یمی خوب بهاز خود آغاز کنیم. 

سـازم کـه از لبخنـد دور نشـوم، بـا مهـر        کنم و بر پیمان خود افزون می شهرم و سرزمینم خیرخواهی پیشه می
سیم کنم و در مسیر آن با توجه به زمان و زندگی کـه در  یم، درشتی نکنم، زندگی هدفمند براي خود ترگو سخن

در دوران بازنشستگی) فرزانگـی   ام شدهی عاقله انسانام یا  یدهرسام (نوجوانم، جوانم به پختگی  یستادهاکدام پایگاه 
  را از دست ننهم. همین امروز بهترین هنگام است تا با خواندن بیاموزیم و براي بهترشدن زندگی بکوشیم.  

ام از  یـزه انگخوانیم هیچ پاسخ درستی نداریم، اما از ایـن پـس    در برابر این پرسش که چرا کتاب نمی
خوانش آن است تا بیشتر بدانم، بیشتر خیرمند و نیکوکار باشم و این دانایی و توانایی را بـراي سـربلندي   

خواهد بود. (هر که گندم بکارد  ، بازتاب آن براي خودمودمنه یلهکل یرم. به گفتۀ نویسندهگ کار بهسرزمینم 
  کاه را نیز به دست خواهد آورد که علف ستوران است)

طـور   سـپارند، بـه   اند کسانی که بـه خوانـدن کتـاب دل مـی     پژوهشگران دانشگاه ییل امریکا دریافته
 جـنس،  از دور  بـه  آورنـد  خواندن روي می تر و شادتري دارند. کسانی که به کتاب یطوالنی زندگمیانگین 

خواننـد زنـدگی    یانگین دو سال بیشتر از کسانی کـه کتـاب نمـی   م طور بهسالمت، پیشه و وضعیت مالی، 
گیـري بـر افـزایش عمـر دارد. از ایـن پـس در        کنند؛ حتی خواندن اندك روزانۀ روزنامه تـأثیر چشـم   می
ی سالمت بهگشایم.  ي آن را میها بست بندارم و  برمی گامي زندگی با هوشیاري بیشتري ها کوچه پس کوچه

ي همکـار اي اندیشـمند در   مهره عنوان بهاندیشم و مسئولیتم را  ي میجد طور بهخودم و سالمتی دیگران 
دادن عادتم شـود. همـۀ مـا در     گیرم تا انجام برم. در کارهاي سخت و نیک، سبقت می عمومی از یاد نمی

ي که هر کس بتواند دشواري ا گونه بهي قرار دهیم ا رهپنجها را پشت  زندگی مشکالتی داریم. اگر دشواري
هـاي زنـدگی دیگـران کنایـه      آن آگاه شود، برخی به نـاهمواري  فرود و فراززندگی دیگري را ببیند و به 

آید؟ در پاسخ این گروه باید گفت: هـر کـس بـه     شمار می دشواري به ،يانداز دستزنند که مگر چنین  می
  یاد داشته باشیم که:  نشیب دارد و به  و پهناي زندگی خود فراز 

  ». شبنمی در خانۀ مور توفان است«
ها را با مهرورزي از پیش پاي خودمان برداریم. سالم و  يدشواراما راز سخنم در این است که بیشتر 

شود که نیـاز   پرسی کنیم. دست یکدیگر را به نیکی و مهر بفشاریم. گام نخست از چهرة ما آغاز می احوال
یی، قاب تبسم و سـرزمین لبخنـد پیشـکش یکـدیگر     رو خوشنیز ندارد؛ پس نسیم  سازوکاربه سرمایه و 

  کنیم. 
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م: «فرماید می ع)( یعل حضرت نْ کَ ضیعٍ مو هع ـنُ  رفَ سح  ه قـ لْ  کـه  مقـداري  بـی  فـرد  بسـیار  : چـه »خُ
  . است بخشیده برتري را اش او ییرو خوش

 شما». مهر از ها جان برکت و است سپهر از ها آسمانبرکت «دارد:  یسخن یباز انصاري عبداهللا خواجه
پرطـراوت،   است که زمـین گونه  ینبد و بینید می روان دلنواز آسمان بر کران یب سپهر از را روشنایی و نور

 و آب و خـاك  آن از خواستنی. اکنون و یننش دل هستی بوستان و گیتی باغ و شود می زایشگر و رویشگر
 جایگـاه  و جوشـش  پایگـاه  وجنـبش   مایۀ ببینیم تا بگشاییم آدمیان يسو به را دل پنجره و بگذریم نماد
  است.  مهرورزي از ها جان برکت که بیابیم دوباره باوري خواجه سخن است. به پنجره کدامین در نیکی

 را زمـین  و است نشسته خشتی بر خشتی که اید کرده نگاه کشیدهآسمان  به سر و بلند دیوارهاي به تاکنون
 تـا  ساخته همسو را پراکنده هاي خشت این پیوند کدام اید پرسیده خود از ساییده؟ هیچ سر آسمان به و درنوردیده

هـوا   همانند که است يهرم  به سر راز همان یرند؟ اینبرگ در را یکدیگر مهرورزانه و نهند یکدیگر آغوش در سر
 بریم. پیونـد  می یاد از را آن ارزش بینیم، اما می را آن روز هر است ضروري بسیار ما زندگی براي که آب بسان و

به آن دو مهر و دل داده اسـت و از ایـن    است؛ شده همدل خشت دو با که است گلی سوي از ها خشت تک تک
انـد، پیونـد آب و    گران آن را گل نامیدهبرگشت پدید آمده. خمیر مایه آدمی که گزارش یبآن دو را پیوندي  مالط

 :  گفته را ما حافظ که دارید یاد به گمان یبخاك است، ویژگی این گل مهر و همبستگی است. 
  

  زدنـد  میخانه در مالئک که دیدم دوش
  

    
  زدنـد  پیمانـه  بـه  و بسرشتند آدم گل

  

ایـم،   اما میخانه کجاست؟ میخانه جهانی است که ما براي سالمت و خرسند زیستن بدان گام نهـاده 
  چون پیر شدي حافظ از میکده بیرون شو: گویدزیستگاه ماست، باز هم به رند شیراز دل دهیم که می

 پس اگر این ویژگی خمیر مایه مهربانی از ما دور شود نام انسان بر ما نابجاست. 
 آدمـی  جنگل و نشاند بذر کنار را بذر تواند می که است ورزمهر گل همان ما از هریک هستی مایۀ بن

یکـدیگر  سـار   سـایه  در تا ایم پرسایه درختی ما از هریک نبریم یاد دارد. از خرم و سرسبز گیتی پهنه در را
 ایـن  و نینـدازیم  آهنـگ  در شکست پس است؛ بذر، بزم این شکوفایی براي ما همسویی بیاساییم. آهنگ

 از تـر  فـزون  را خـود  و بشناسیم را خود هاي کاستی و ها سازیم. توانایی نواتر خوش را گیتی سراسري ترانۀ
 هـر  مناسب هنگام باید چیدمانی چنین باشیم. در نداشته نیاوریم. چشمداشتی ناروا شمار به هستیم چه آن

 بگریزیم.  خویش کارهاي ریختنبرهم  و  درهم از و بدانیم را کاري
یدار را در دل و جان خود پـاس  پا یشههمکه یک باید  شود می پی ریخته انگیزه بدان ها این همۀ اما
 زنـدگی  فرمـان  یک به بایدکردیم،  تکیه ارزشمند باور این بر اگر نکنیم؛ دیگران را پایمال حقوق داریم و
 بـه  نیـاز  زنـدگی  گذر از سکوي ساختن براي و »نگذریم یراحت  به اشتباهاتمان پلاز « که سپاریم گردن
 داریم.  ورزخرد و استوار بازخیزي و بازاندیشی یک

 راها  آن روز هر و نهیم می خود بار کوله در را نباید و باید یابیم، چند دست ورجاوند جایگاه این به کهآن براي
 بـر  زخمـی  زنـدگی  ید و بازدیدد و روزانهشد  و آمد در جالدان چونان زبان دشنۀ با آنکه کنیم. نخست می زمزمه
 نام گذاریم.   هنر را ستمکاري و جالدي این است، که مغزي تهی چه و نیاوریم فرود دیگري

 کـس  هـر  و آمدند گرد او بر بسیاري نهاد گام کنعان داستان دلنشینی از لقمان حکیم است، هنگامی که به
 و مسـکین  یـک  یچهـ  خشکسـالی، امـا   و آبی بی دلهرة داشتند، گروهی نان و آب دغدغۀ داشت. برخی پرسشی
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 نیسـت؟  شـاد  مـا  هـاي  دل چـرا  از لقمان پرسید داشتند. خردمندي جایگاه آگاهی این بر خود و نبودند تهیدست
 داروي دیدم. به راها  آن هاي سختی و ها تلخی پرداختم؛ مردم مداواي به را درازي هاي سال«: گفت پاسخ لقمان
 کـه  دانسـتم  اندوختـه  و آموختـه  همه ینا پی در«گفت:  . لقمانبازگو را آن گفتند همگی »ام. رسیده گري معجزه
 برخاسـت  نبود. لقمـان  سودمند ام، اما جسته دست بدان من گفت افسرده مادري »دردهاست. همۀ درمان محبت

 دسـت  خواهیـد  می چه آن به است. اگر همین درمان و دارو اما باشد؛ چنین شاید«گفت:  و ایستاد جمع میان در و
ی هنگام »است. دردهاي آدمیان همۀ درمانگر ینسودمندتر دارو این گمان بی که سازید تر فزون را اید، دارو نیافته
 از بینـد  را می ما محبت کهکس  آن و شویم می سرشارعشق  از دهد. ما می رخ زیبایی پدیدة ورزیم می مهر که ما
 یکـدیگر، زنجیرهـا   به مهرورزي پویش کند. با می مهرآمیز را رفتارمان و ها را نرم دلشد  و آمد لبریز. این سپاس

  : گوید می مولوي که برداریم. این چهره از ها شکن و چین و پا از را ها دست، قفل از را
  

ــت از ــا محب ــل خاره ــی گ   شــود م
  شـــود مـــی نـــوري نـــار محبـــت از
  

    

  شــود مــی مــل هــا ســرکه محبــت از
ـ    شــود مــی گلخــن روضــه محبــت یب

  

 مهـري  بی یورش بزنگاه در و است داده دست از را خود زندگی سرّ زندگی درخت ما سرزمین در که روزگاري به
 و عشـق  پیونـد  نهـاد  پژمردگـی  در و همـدلی  و همدردي شوق فروپاشی هنگام در و یکدیگر به مردم دلیبد و

 و اسـت  گناه بدترین نومیدي نبریم یاد از و نهیم هم دست در دست شود، باید می فزون ما کاري خویش دوستی
 پیـامگر  هیچ نبود چنین آید. اگر می دست به ها دشواري زدودن با امید پر فرداي و آیندة روشن باشیم داشته یاد به
 روشـنی  چکـاد  بـه  دستیابی تا تاریکی با مبارزه نمونۀ روشن پیامبرانگذاشت.  نمی پا گیتی پهنۀ در گزاري پیام و

 شـوربختانه  و است کاسته را ما همه توان همزبانی بی اندوه مهري و بی درد ما روي پیشفرود  و فراز هستند. در
 داروي مهـرورزي  پـویش  گفـت  بلنـد  بانـگ  بـه  بایـد  همـه  این دوزند. با می آسیب، دیده این به کمترراهبران 
 :  بنگرید مولوي سخن این دارد، به همراه به را ما بهین روز و حال و مابهبود  که است درمانگري
  

  نخســت از روز پــاكکــس  همــه گــر
ــون   دلبســتگی طاعتــت در بــود چ

  

    
ــا ــی را انبی ــدي ک ــت ش ــت بعث   درس
ــا ــه آیــی صــالح ب   آهســتگی صــد ب

  

 پیوسته و آهسته واندك  اندك باشیم دوستی و محبت و خیر ةدلداد اگر که سازد می آگاه را ما بلخ شوریدة
  است.  مهرورزي پویش ما همگی بسیج شویم و می نزدیک سداد و پیرایش آن به
  گوید:  می که دوزد می چشم پرسگی هم این در ارزشمندي بسیار نکتۀ به نامی عارف اما

  

  اسـت  دانـش  نتیجـۀ  خود محبت این
  

    

  نشسـت  تختـی  چنـین  بـر  گزافه کی
  

 یـار  دشـمن  و نزدیـک  دهیم، دوست می مهرورزانه پاسخی چشمداشت بدون و دل ژرفاي ازی که هنگام
 روز ایـن  پرداخـت  و مهربـان. سـاخت   را سرزمین و کنیم آبادان را خود خانه دهش و بخشش شود. با می

 اگـر  کـه گونـه   آنسـازد.   مـی  آگـاه مردمان  یگرد حال چگونگی از بسیار را ما که آمده فراز چونان جهان
 دل از کـه  اینجاست شویم. پرسشم می آگاه نیز ما یاندك زمان شود، به پدیدار جهان يسو آن در رخدادي
 کهکشان به خویش اتاق از رایانه جادوي دارد، آگاهید؟ با همدمی بی کار، غم نان، غم غم اي که همسایه
 خبرید! بی دیوار یواربهد همسایه دل درد از اما؛ گشایید می دیده ها سرزمین دیگر به و روید می
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  چشـم  دو چون یار و من که نگر بیگانگی

  

    
  ایـم  ندیـده  را هـم  خانه و ایم همسایه

  

  فردوسی فرزانه:  به گفته
  

  مهــر گونــه ینبــدتــو از مــا گسســته 
  

    

ــپهر؟  ــار سـ ــین کردگـ ــندد چنـ   پسـ
  

شـود.   نمـی وپرداختـه   سـاخته  نفـر  یـک  با جشنکده هستیم بدانید زندگی جشنگاه ساختن پی در اگر
آش،  و پختنـد  مـی  آش محلـه  در روز هر ایم برده یاد از که است بریدن یکدیگر ما، از خویشی بازخورد بی

 رفت پیش آنجا تا تمدن و ها، فرهنگ ها، بزم یینآ از بریدن داشت. دلشد وآمد و آشتی و آشنایی در ریشه
 ربود.  ما از را امروز شادابی و شور و دیروز دلتنگی فردا به عشق که

 دوبـاره  نهادیم. اگر زمان شتابناك گذر در را خود خورجین که است آن رهاورد امروز شرنگ و تلخی
 تـا  گشـاید  مـی  روزن مـا  بر اي تازه ارزیابی و شود می زنده ما در خفته هاي آگاهی بگشاییم را دیروز دفتر
 بروبیم.  را کینه و بگسترانیم کنیم، مهرروب و رفت را مان امروزي جایگاه
گر تالشگر کوي  رفته تا روز و هر همکالس تا خودرو نشسته کنار در مسافر از تا است آن دیباچه این
شود و خوشحال و خرسند گردد این دگرگونی تلخی به شادي، به ارادة  دگرگون ما مهربان نگاه با و برزن

  تازه بخشیم.  جانیز را رنگ نو و چ همهما بستگی دارد تا 
  

  هان ترك حسد کن با شـهان هان و 
  کاو اگر زهـري خـورد شـهدي شـود    

  

    
ــان   ــدر جه ــوي ان ــه ابلیســی ش   ور ن
  تو اگـر شـهدي خـوري زهـري بـود     

  

 یـاوري  بـه  را مـا  کس هر و خیزیم یبرنم یکدیگر یاري به شتابان دیگر که رفته کجا ما یارمندي راستی
 گذاریم.  یوام دیگران بر یاري درخواست دستاویز، اینگونه  هزار به خواند
 سـرزمین، فریـادگر   سراسـر  اکنـون  و ایم برده یاد از را مشتاق جانی پاکیزه آن که است شده چه را ما
 از را توانمنـدان، تهیدسـتان   که رفت پیش آنجا تا خودخواهی شیوه این ماست؟ روزانۀ مهري بی آگین غم
مهر، عشق، یاري،  به که هستیم تهیدستی همان ما از هریک که کنم بازگو شما گوش در اند، اما برده یاد

 نیازمندیم.  همدلی و دلتنگی
 بخـش، چونـان   زنـدگی  پرتـو  ایـن  هستیم، براي خویش آسایش و آرامش خواهشگر اگر نرود یادمان
 بـازخورد  و برخورد این و بیاموزند ما از آنان تا کنیم همه پیشکش به را خود سایۀ باید وبار پربرگ درختی
سـایگی؛ سـایۀ    شود. اگر چنین شود همگی در سایۀ هم زندگی خواهیم کرد. همسایگی یعنی هـم  فراگیر

 مهر بر یکدگر انداختن. 
 هرچـه  کـه  گرددمی آینه بسان مردمان رفتار باشد چشمی پاك و دستی پاك و پاکی ما اندیشۀ در اگر
 دهند.  می نشان را همان کنیم

 ییجا بهبردن  خود الك در سر که آنجا دارد. تا همراه به دیگران از گریز و افسردگی اندوه، بدبختی و
 باشد. فرهنگمنـدان  بایدچه  آن از ماست ناهشیاري بازتاب و این بیند نمی را دیگري کس هیچ که رسد می
 دیگـران  غـم  و نهـیم  کنـار  خودخـواهی  این پس» اوست. در که برون تراود همان کوزه از«اند:  گفته ما

 . است مهرورزي گام در پویش نخستین این که خوریم
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  آموخـــت ببایـــد دیـــده مردمـــک از
  

    

  را خـود  ندیـدن  و راکـس   همه دیدن
  

 هـا  آسـیب  ریشـه  بـه  کجاست؟ از ما هاي سرگشتگی و ها پریشانی و بنگریم. کشاکش خود به بیایید
 است کدام ها آسیب ازهرکدام  انگیزة دریابیم یروشن به تا کنیم بررسی راکالبدمان  بنگرید. با چشم درون

 است.  رخداد کدام دستاورد خوابمان  و  خور و خیابان و خانه امروز آشوب و
 در نگرشـمان  و اندیشـه  و خودمـان  از نماینـدگی  به نهیم می سر بر که را کنیم، کالهی را قاضیخود  کاله اگر
 نیست.   زند، غمگساري می خیمه ما دل بر ی که غمهنگام بینیم گردانیم، می ترازو خویش را دل و بنهیم چشم برابر

 یـاد  از را دوستی و دیگران، لطف مهر ما که رساند می آسمان به را مردم فریاد و فغان فتنه، هنگامی
 در کـس  هـر  کـه  زمـانی  کرده باشـیم. تـا   فراموش را داشت چشم بدون محض، خوبی خیر و برده باشیم

اسـت.   کاسـه  همـین  کاسه آش و همین گیرد، آش می نادیدهرا  دیگران زیان و است خویش سود اندیشۀ
 راه سر زیان که شویم. روزي می آگاه سرزندگی ستون و زندگی راز این به دیر ما از یکهر کهآنبار  اندوه
ر  بارمـان  بینیم. کوله نمی مهرورزي از اثري داریم، خبر و یاوري و یاري داشت چشم و شود می سبز ما از پـ 

 شوند.  می تر بدبین یکدیگر به روز هر ما بددلی ناهمسوي کاروان و است مردگی دل و افسردگی
 شده چه را برپا شود. ما مهربانی و خیرخواهی و دوستی بر آدمی الفت و انس و دم و آه که نبود مگر

 و دهـد  مـی  دیگـري  هشـدار  داریم. حکیم تـوس  همراه خود با بدزبانی و بدبینی و بداندیشی همه ینا که
 : سازیم دستاویز دیگران ناکامی و خود کامیابی براي دین از که مباد هرگزگوید  می

  
ــان ــی از کســان زی ــود پ ــویش س   خ

  

    
  پــــیش آرنــــد دیــــن و بجوینــــد

  

ـان کـن را پیشـگیري       توان می که است زندگی هاي پایه زیباترین از پوزشگري ـاك، سـیلی بنی با بیلی انباشته از خ
ـا  شود. خودخـواهی  می کارگر ما کامیابی در کارآمد يلشگر چونان مهرآمیز یسخنکرد.  ـا  برخـورد  شـیوة بیدادگرانـه   م  ب
ایـن واژه   و کنـیم  خـودداري مـی   »درگذریـد  من از و خواهم می ببخشید، پوزش«واژة  گفتن از است. همین که دیگران

ـان آب  کارساز و سودمند را چون یک هدیه ارزشمند به دیگران پیشکش نمی ـانی نمـی  کنیم و بر خشم آن پاشـیم،  مهرب
 نشینیم.   ي کینه توز به تهاتر میکنیم و دل مهر ورز را به سینهجنگل را بیابان می

به گفته  آغاز در که اي چشمه و آن شودفراگیر می و فزون ناخرسندياندك  اندك یروداريگ چنین در
 آید.  یبرنم پیلی به آمد، اکنون یبرم بیلی با سعدي

 آن آغـازین  ریشـۀ  کـه  باشـیم  مهـري  بی و کین و برخورد این توانیم بارانداز می روز هر ما از هریک
 و زمـان  جـام  در را افسـوس  و رنـج  هـا  سال سازد ومی ناپاکدل را ما که است ینیخودبرترب و خودخواهی

 گفته است:  نیکی به است. حافظ تلخ اوقاتمان گوییم می که دهد می قرار ما نوشانوش پیمانۀ
  

  آرد بـار  بـه  دل کام که بنشان دوستی درخت
  

    

  آرد شـمار  بـی  رنج که برکن دشمنی نهال
  

 ـ دل   کنـیم  اشـتباه  یگـذران  خـوش  با را آن نباید هرگز که ـ  خوش هاي زمان این به کهن کاوان فرهنگ
تـوزي شسـته شـده و    اند، زمان خوش یعنی هنگامی که درون ما از رشک بـدخواهی و کینـه   بوده دوخته

آیـد و  اي هر کس دوست به شمار میآن را به زیر فرمان خود در آورده، در چنین پی و پایهمهربانی همه 
 انگیز.  هر گفتگو دل
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  رفـت  سر به دوست با که بود آن خوش اوقات

  

    
  بـود  خبـري  بـی  و حاصـلی  بـی  همه باقی

  

 بـه مـا   کـردن  رفتـار  دوسـتانه  و شدن داشتن، دوست دوستی، دوست افسونگر پیام به پویش و نگرش
 را آن مانـدگار  میوة شیرین تا خود و فرزندانمان بنشانیم دوستی درخت زندگی کشتگاه در دهد می هشدار
 بختیـاري  برزگـر  آن و کنـیم  سپري يشاد و خرسندي را با روزگار مزة شیرین آن را بچشیم و و بچینیم
 چیند.  می شادکامی میوة و کارد می مهربانی بذر و است نزدیک و دور یاریگر که باشیم

 چـه  پیکـار  وجنـگ   کنید ارزیابی و باشید خود بازپرس و بنشینید خویش حصار یب تنهایی در بار یک
 دیـده  را مـردم  يخوردهـا  و زد سـال  چهل از فزون که گواهی دارد. از ما زندگی در ناخوشایندي بازتاب

سـازش   جنـگ  هـر  پایان گویند می که است این نه کنید. مگر گوش آویزة را آن و بشنوید است، اندرزي
 سـخن  بـه  دهیم. بیاییـد  می دست از را بازگشت بی و ارزشمند زمان و جان، مال برخورد این در اما است؟
  دهیم:  فیض کاشانی گوش آسمانی

  
  باشیم هم ، غمخوارهم ، یارهم مونس تا بیا

  شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم
  هم فدايهم،  هم، براي هم، شفاي دواي
  گردیم هم هم، دنیاي هم، دین هم، شادي غم
  رفتار در و کردار در و گفتار در گردیم یکی

  

    
  باشیم هم بیمار ةفرسود غم جان انیس

  شود چون روز دست و پاي هم در کار هم باشیم
  باشیم مـه دارـدل هم جانان هم جان مـه دل

  یمـباش هم ناچار و ارهــچ را یکدگر بالي
  باشیم هم کرده، خدمتکار یک پا و دست و زبان

  

 است:  خوانده پایگاه بدین را ما مولوي هم این از پیش شاید
  

ــا ــا بیــ ــدر تــ ــدیگر قــ ــدانیم یکــ   بــ
ــان ــان کریم ــداي ج ــت ف ــد دوس   کردن
ــا غــــرض   را دوســــتی دارد تیــــره هــ

ــد چــو ــرگ از بع ــرد آشــتی خــواهی م   ک
  دادن بوســه بخــواهی گــورم بــر چــو

  

    
ــه ــا کـ ــه تـ ــدیگر ز ناگـ ــانیم یکـ   نمـ

ــگی ــذار سـ ــا بگـ ــم مـ ــانیم هـ   مردمـ
ــرض ــا غــ ــرا هــ ــرانیم دل از را چــ   نــ
ــه ــر همـ ــت از عمـ ــانیم در غمـ   امتحـ
ــم ــه را رخـ ــاکنون ده بوسـ ــانیم کـ   همـ

  

 گزارشـگر  ما ةچهر و نکنیم درنگ اي لحظه مهرورزي پویش در که بندیم می پیمان خویش با اکنون
 باشد.  آدمیان دیگر به عشقمان

  
ــب ــر را لـ ــده هنـ ــاموز خنـ ــه بیـ   وگرنـ

  

    
  نیسـت  هنري پریشان یک جمع گریاندن

  

 به بدخواهی و کینه و رشک کس یچه از که دارد درونی باوري با ناگسستنی پیوند ،بیرونی بازتاب این
 باشیم.  روشن و صاف همه با آینه چونان و نگیریم دل

  

ــا دل در نبســت صــورت ــه م   کســی کین
  

    

  کنــد مــی فرامــوش دیــد چــه هــر آیینــه
  

اي از ایران باستان را بکاویم. داوري افالطون دربـارة زمـان    جا دارد به برشی از تاریخ بنگریم و برهه
چـه   پادشاهی کورش چنین بود که فرمانروایان، رعایاي خود را در آزادي سهیم کـرده بودنـد تـا همـۀ آن    
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داشـت و در میـان    تر مـی  امینهاد، گر ي بهتر میرأداد و  را که اندرز بهتر می کس آنخواهند بگویند و  می
  1کردند. آنان محبت بود و به هم حس خویشاوندي می

 هسـتی  کرده است گوشزد به ما که بخشم می پایان هرات پیر اندیشۀ از برگرفته گفتاري با را سخنم
 : برافرازیم آن در ستون ده که است برتر پستی از هنگامی ما

 بنشینیم.  یراست  به خداوند با نخست،
 کنیم.  رفتار دادگرانه مردمان با دوم
 برآییم.  ستیز به خویش درون خواهی زیاده با سوم،
 دانیم.  ارجمند و عزیز را بزرگان چهارم،
 کنیم.  سر دلسوزي و مهربانی به کودکان با پنجم،
 ییم. گو سخن پرهیز و پاکی با دوستان با ششم،
 نبریم.  یاد از را آدمیت و جوانمردي دشمنان با هفتم،
 باشیم.  خاکسار و فروتندانشمندان  با هشتم،
 شویم.  رویاروي دهش و بخشش به تهیدستان با نهم،
 درنیاویزیم.  نادانان با دهم،

 بـه  را روزگـار  و بـود  خواهیم خرسند و شاد جهان آن و جهان این داشتیم پاس ویژگی را ده این اگر
  است.  نوروز روزمان هر نگرمان نیک گفتۀ نیاکان به کرد. آنگاه خواهیم سر خرمی

 محبـت  با که شویم آن بر امروز از و بنگریم خود دلگیري و دلخوري ودردها ها،  رنج به بیایید اکنون
 انـد  گفتـه  دین پیشوایان اگر که باشید همسو من با باور این کنیم. بردگرگون  را دیگران رفتار مهربانی و

  کنید؟ می فراموش را مهربانی و برید می یاد از راراز  این شما چرا اند احسان بندة مردم
در  آدمیـان  از پرشـماري  خیـل  که است گرفته شتاب چنان زندگی چرخۀ ما دنیاي در گفت باید ناباورانه

 کار اسبِ رکابِ در را خود سالمتی شوند. اینان می برابر »کار براي زیستن و زیستن براي کار« يها دنده خچر
 یزمـان  دیگـر  کـه  شـود  می چنان روزي و شب چنین فرجام. خواهند می زندگیدرآمد  براي را کار و نهند می
 : گوییم می بسیارافسوس  با بازپسین دم هنگام در و ماند نمی باقی کامرانی و مهر انسانی معرفت کسب براي

  
ــر ــران عم ــهما گ ــن در ی ــرف ای ــد ص   ش

  

    
  شــتا پوشــم چــه و ســیف خــورم چــه تــا

  

 کـه  بنگـریم  فرهنـگ  آن انـداز  چشـم  و ایـران  باسـتانی  تمـدن  ریزان پی به دیگر بار  دارد جا اکنون
 کـار  روز بـه  از نیمـی  فقـط  تا آید فراهم چنان باید سرزمین این مردم خواب و خور گویند می فرمانروایان
 درد و غـم  از ناشـناس  آشنایان گونه ینامردمان،  تا گذرانند شادکامی و بهروزي به را دیگر نیم و پردازند
 . نباشند یکدیگر

 بذر و دوزیم یکدیگر چشم در چشم مهربانی درخت در کاشتن که است بازخیزي هنگام همان اکنون
 بچینیم.  شادکامی میوة و بکاریم دوستی

 و باشـیم  یکـدیگر  ستایشـگر  خورشید دیدار نخستین با همراه فردا از تا بندیم می پیمان خود با امروز
 نفروشیم.  نامرادي و کین و بخریم لبخند و يشاد توانیم می که زمانی تا نبریم یاد از را فروتنی

                                                           
  کتاب سوم قوانین افالطون، ترجمه دکتر محمود سنایی.   .1
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  1n دکتر علی رادان جبلی
  

تواند دادرس دادگاه در آن است که وکیل میترین تفاوت میان یک وکیل دادگستري با شاید مهم
کنندگان خود نه بگوید، اما دادرس از این حق برخوردار نیست. انتخاب و گزینش میان به مراجعه

هاي آنان که براي دادخواهی به دادرس مراجعه کنند، نه تنها ممکن نیست، که دروازه مسئولیت
تواند یار موکل ب، حق وکیل دادگستري است؛ میگشاید. انتخاکیفري و انتظامی را بر روي او می

تواند از همان ابتدا به آن که بـر او وارد شـده و حمـایتش را طلبیـده نـه       خود باشد تا آخر و می
  بگوید. 

شود. او به حکم قانون مکلـف بـه دفـاع از متهمـی     این اختیار در وکالت تسخیري از وکیل سلب می
است که امر دفاع از او را قانون بر عهده وکیل گذارده است. اینجا دیگر جاي چـون و چـرا نیسـت. اگـر     
وکیل سر باز زند و امتناع کند، متخلف محسوب شده و تعقیب دادستان کانون وکـال انتظـار او را خواهـد    

  کشید. 
سابی حق است و اختیار وکیل، اما آن که به ارتکاب بدترین جرایم متهم شـده  دفاع در برابر اتهام انت

دانان به خصوص آنان که در شاخه جوان حقوق  نیز حق دیگري دارد. حداقل دویست سال است که حقوق
اند، برخورداري از یک محاکمه عادالنه را منـوط بـه امکـان اسـتفاده     اند و اندیشیدهاند و گفتهبشر نوشته

اند. در صـحت  شود، دانستهدانی خبره و آشنا به فنون دادرسی که وکیل خوانده می م از خدمات حقوقمته
اند. البته آن کس که گمانِ مخالف، آنان راه صواب را یافته و بر آن پاي فشردهاین گزاره حرفی نیست. بی

دارد براي رفع این خطـر   اتهامی بس بزرگ بر او بسته شده و مجازاتی هولناك در پی او روان است، حق
تـر از حمایـت یـک وکیـل     مند شود و چه ابزاري در ایـن میـان مـؤثر   مهیب از بهترین وسایل دفاع بهره

  دادگستري. 
اش از یک دادرسی دقیق که مبتنی بر عناصر ایجاد تعادل میان اتهام و دفـاع  با متهم و حق استفاده

ر نشسته که حـال و روز او چنـدان مشـخص    است، همدالنه همراهیم. اما در این سوي میز، وک یلی مسخَ
  آید: نیست. به دالیلی که می

شناسد و هرگز قبل که موکل تسخیري حاصل انتخاب وکیل نیست. وکیل، موکل خود را نمیآن   اول
که نظرت را بپرسـند،  آنکه تو را به کاري بخوانند بی از انتخاب شدن با او سخن نگفته است. این

                                                           
n عضو هیأت علمی دانشگاهوکیل دادگستري ،.  
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کاهـد. بـوده و هسـتند وکالیـی کـه هـر دعـوایی را        ات براي دفاع میروحی و روانیاز آمادگی 
هایی دارند که چون جمع شود، حاضر به قبول دفاع گردند. پذیرند و براي عقد وکالت شاخص نمی
آن که خود بخواهد و میلی ابراز کند، در نحوه مواجهه او بـا دفـاع   رو نفس اختیار وکیل بیاز این

  مؤثر است. 
که اتهام وارده بر موکل تسخیري گران است. او به اتهامی گرفتار شده که یا به بند دائمی  آن   دوم

شود و یا آویخته به بنـدي دیگـر. دفـاع در مقابـل چنـین اتهـامی کـاري اسـت صـعب و          می
دقتی و اهمالی از سوي وکیـل،  خواهد و تجربه فراوان. با اندك بیمستصعب؛ دانش بسیار می

هاي وکیـل  تاوانی سخت خواهد داد؛ غرامتی که جبران نخواهد شد. این خود بر نگرانیموکل 
کند؛ به راستی که چـون بـه دریـا درآیـی     گیر میافزاید، ذهن او را درگیر و روح او را زمینمی

  پا خارج نشوي. خشک
د، اولیـاي دم و  دار کـرده باشـ  که اگر موکل تسخیري جانی را تباه ساخته و یا عفتی را لکه آن   سوم

قربانی و بستگان او چون خصم در وکیل تسخیري نگریسته و دفاع از متهم را با حمایت از او 
انگارند. وکیل تسخیري باشی، اتهام هم تجاوز به عنـف، کـار سـخت اسـت؛ خیلـی      یکی می

جاست که خودت هم باشواهد و دالیل اقامه شده، ظن قوي به وقوع جـرم  سخت. مصیبت آن
کار یافته باشی، بدا به حال وکیـل! دربسـت اخـالص خـود را بـه اعالمیـه       موکل نابهاز سوي 

نشانیم. اما چـه  داریم و قانون آیین دادرسی کیفري را بر دیده میجهانی حقوق بشر تقدیم می
کنی وقتی تنور محاکمه داغ شده و لهیب آن روح و روانت را گداخته کرده است. چه حالی می

گوید که موکل تسخیري تو ریزان و ناالن شرح جنایتی را باز می بانی، اشکداري زمانی که قر
آورد که نوجوانی به سن و سـال یـا قـد و    بر او روا داشته است؟ بدبختی وقتی به تو روي می

کنـد،  ات را رهـا نمـی  پنداري یقهذاتقامت قربانی در خانه داشته باشی؛ آن وقت است که هم
ر می بینـی  افتد، ناگهان مـی دود در جانت میدود، آتش بیبه صورتت میگیرد، خون درونت گُ

که کسی ببیند، سرشک از رخ پـاك کنـی. بـدتر از    آنکه چشمت مرطوب شده و مجبوري بی
که پدر قربانی تو را در شمایل مدافع متجاوز دیده، برسرت فریـاد کشـد و مـادر او بـا     همه آن

د که بالیی که بر سر عزیز او آمده، بر سر کسـانت  بغض و نفرت، نفرینت کند و از خدا بخواه
خوانـدیم،  حقـوق کـه مـی   «دانم نادر ابراهیمی بود یا نویسنده دیگر که نوشته بود: بیاید. نمی

برنـد  هاي هالیودي در آخرین لحظه که موکل را مـی خواستیم وکیل شویم. همه مثل فیلم می
که آي!! دست نگه دارید، ایـن مـدرك   براي اعدام، مثل منجی و قهرمان بدویم وسط صحنه 

ها نیسـت.  حیف که زندگی ما مثل فیلم» گناهی، و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود.بی
  افسوس که وکال هم قهرمان نیستند. 

یابی. تا به حال چند بار براي کنی، راهی براي دفاع نمیکه گاهی هرچه پرونده را زیر و رو میآن   چهارم
ام. موکـل  اند، مسخراً بـه دادگـاه رفتـه   که به اتهام قاچاق مواد مخدر گرفتار شده دفاع از کسانی

اند، صورتجلسـه شـده و او نیـز اقـرار کـرده      تسخیري را با مقدار زیادي مواد مخدر دستگیر کرده
ها باید یـادي از  است. وکیل چه بگوید؟ چه بکند؟ به کدام قانون کهنه یا نو بیاویزد؟ بعضی وقت

یکوت محسن مخملباف کرد؛ در آن صحنه کـه وکیـل تسـخیري مـرد جـوان مـتهم بـه        فیلم با
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خرابکاري و اقدام علیه خاندان جلیل سلطنت، با صدایی رسا دادرسان ارتش را مخاطب ساخت و 
  خواستار رحم بر جوانی موکلش شد. همین!

گر دیـو فقـر را   که بسیاري از جرایم محصول فقر است؛ نداري در جیب، ضعف در فکر. اآن   پنجم
هایی کـه  گاه بسیاري از نکبتبکشیم و سر اژدهاي نداري و فالکت را به خاك اندازیم، آن
رود. غالب آنان که به جرم قاچاق به عنوان بزه اطرافمان را گرفته، دود شده، به آسمان می

برگـردن  اند. بیشتر آنان که دراثر هیجانات جوانی خـونی  اند، بیچارهمواد مخدر به بند شده
اند، محصول تعلیم و تربیت ناقص و حتی غلط هستند. به فرموده نبی هر انسـانی بـر   آورده

توان نتیجه گرفت که محـیط اجتمـاعی از او صـاحب    شود، پس میفطرت سالم آفریده می
نفس شریره ساخته است. حال، وکیل تسخیري چه کند با این همه تناقض، چه سازد با این 

بین دو امر است؛ امرِ جبر و اختیار. از یک سو موکـل تسـخیري بایـد بـه     تحیر. امر او امر 
سزاي تبهکاري خود برسد و از سوي دیگر قابل ترحم است. چرا ترحم؟ صاحب نظري نیکو 

ها گشت، که یافت هاي متوسط؛ نباید دنبال قهرمان و ابر انسانگفته که دنیا پر است از آدم
ط در شرایط بهتري رشد یابد، تحصیل کند، آگاه شـود،  شود. حال اگر این انسان متوسنمی

هاي اجتماع بازگردد، چه بسا چاقوي او به جاي آن که پهلویی چشم و دل او بر روي واقعیت
اي را براي درمان و التیام دردي بـاز   را از کین و جهل بشکافد، در کسوت یک طبیب سینه

هـا گذشـت و همـه را مربـوط بـه       توان از شخصیت فردي انسانکند. درست است که نمی
اند، امـا   شرایط اجتماعی کرد، بزرگان دین هم بر همین مبنا انسان را مختارِ مجبور خوانده

شدن فضـایل در پـاي دیـوارِ بلنـد خودسـاخته شـرایط       گذارد، قربانیچه جاي حاشا نمی آن
ین است و تحمیلی جامعه است. حال شما بگویید، وکیل تسخیري با موکلی که از او خشمگ

نگرد، با چشم سوزاند، چه بکند؛ یک چشم او با نفرت برموکل میدر همه حال دل بر او می
  برد! پناه بر خدا. دیگرش بر حال او رحم می
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بخش، اسـباب حضـور وکـالي    اي فرحبار دیگر وظیفه دارم از انجمن وکالي البرز که همچنان با روحیه
دادگستري خردمند را براي مبادله نظرات حقوقی بین همکاران و نیز موجبات ادامه بحث راجع به کـاربرد  

  اند، تشکر و قدردانی نمایم. را فراهم آوردهاصول عملیه و چگونگی استنباط احکام قانونی از این اصول 
دوستان گرامی به یاد دارند عرایض تقدیمی در دو جلسه گذشته را، با این نتیجـه کـه بنـاي اصـول       

مسلمان در هر نقطه ها، اعم از مسلمان و غیرعملیه بر عقل بدیهی است؛ عقلی مشترك بین تمامی انسان
کنند. شرع اسالم و علماي دینی نیز بـه پیـروي از عقـل بـدیهی      میاز جهان که در حال یا آینده زندگی 

قابـل اجتنـاب   انسان، اجراي اصول عملی: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر را جـایز، بلکـه الزم و غیـر   
دهد عقل و شـرع پیوسـته   اند که نشان میاند و اخبار و احادیثی در استناد به این اصول نقل نمودهشمرده

و همراهی یکدیگرند و اگر باشند گروه فانی که عقل و شرع را در مغایرت یکـدیگر احسـاس   در موافقت 
اند و الزم است بار دیگـر دربـاره   کنند، یا معناي واقعی عقل را درك نکرده، یا دین خالص را نشناختهمی

  عقل و شرع بررسی و اندیشه بیشتري بنمایند. 
است در مقام رسـیدگی بـه نـزاع اصـحاب دعـاوي و      قاضی به عنوان نماینده وجدان جامعه موظف 

المقدور رأیی صادر نماید که با واقع منطبق و حقیقت مـورد اخـتالف   ارزیابی ادله و مستندات دعوي حتی
شود و قاضی بـا همـه   نیل به واقع مبتنی بر یقین میسر نمی ،اي مواردطرفین را کشف نماید، ولی در پاره
  شود. شبهه باقی مانده، دچار حیرت میتالش، همچنان در حالت ظن یا 

و در نهایت با یأس از یقین و ظـن  » ظن«و پس از آن » یقین«وظیفه قاضی عادل و عالم، ابتدا رسیدن به 
شود. قاضی در صورت یقین با امنیت خاطر، طبق علمی که از دالیـل تحصـیل   وارد می» شبهه«به قلمرو تردید 

در حالت ظن، به قواعد حقوقی ناشی از امارات قانونی و قضایی ماننـد قاعـده   کند و نموده، رأي خود را صادر می
اي که ذکر شده، دعـواي بـین طـرفین را    ید و قاعده فراش استناد و در مقام حبس در تردید، طبق اصول عملیه

ز حل و فصل و رفع خصومت نموده تا امنیت برقرار گردد و رأي مستند بـه یقـین، حکـم واقعـی و رأي ناشـی ا     
  نامند.  می» حکم ظاهري«امارات قانونی و قضایی نزدیک به یقین و آراء صادره طبق اصول عملیه را 

در جلسات گذشته راجع به اصل برائت بحث کردیم: برائت در حکم و برائت در موضـوع دعـوي. بـه    
دیگـر  این معنی که اگر تردید راجع به نفس تکلیف باشد، اصل برائـت نـافی تکلیـف اسـت. بـه عبـارت       

                                                           
n وکیل دادگستري.  
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گذارد و خوانده دعوي حقـوقی  چه قاضی در وجود و عدم تکلیف شک دارد، بنا را بر عدم تکلیف می چنان
نماید. اصل دیگر از اصـول عملیـه، اصـل استصـحاب و     را بري از ذمه و متهم در امر کیفري را تبرئه می

زندگی و در امر قضا باید بـه  فروع آن بود. درباره کاربرد این اصل توضیح دادیم که در تمامی امور جاري 
  یقین سابق و ادامه و بقاي آن اعتماد نمود تا زمانی که یقین دیگري، یقین سابق را زایل نماید. 

به واقع انسان در تمام لحظات زندگی و در همگی احوال دانسته یا ندانسته به اصل استصحاب عمل 
رود که قبالً لبـاس او یقینـاً در آن   لی میگاه که در جستجوي البسه خویش است به سوي محکند: آنمی

رود. داشته، رو به همان محفظه میاي نگه میمحل بوده یا براي همراه بردن وسایل خود که در محفظه
کرده است و دیگـر  مادر انتظار دارد فرزند خود را در همان گهواره بیابد که قبالً طفل در آن استراحت می

مدیونیت خوانده در تاریخ امضاي سند دین، بقـاء دیـن را در زمـان تقـدیم      امور روزمره. قاضی با علم به
اي ها در زندگی لحظه نماید. یعنی انساندادخواست، سپس بقاي آن را در زمان صدور رأي، استصحاب می

  باشند. فارغ از عمل به استصحاب نمی
و » اصل احتیـاط «ل دیگر: در این جلسه که پایان بحث مربوط به اصول عملیه است، راجع به دو اص

گویند و به عنوان مقدمه الزم است نماییم. به اصل احتیاط، اصل اشتغال نیز می گفتگو می» اصل تخییر«
  بحث کنیم: » شبهه محصوره«و » علم اجمالی«الح علم اصول: طدرباره دو اص

علـم کامـل از    ،آنکند، اگر نسبت بـه  وقتی انسان به معلومات خود نسبت به امر یا شیئی رجوع می
» علـم تفصـیلی  «تردید بشناسد، این علـم را  حیث اوصاف و مقدار داشته و مصادیق خارجی آن را نیز بال

از افـراد آن  » الـف «نامند یا با وجود علم به آن امر یا شیء، در مصادیق خارجی آن شک دارد که آیـا  می
باشد. این علم در مصـداق مـردد را   معلوم می؛ در حالی که مسلماً یکی از آن دو از افراد آن »ب«است یا 

دانیم که شرب خمر، جرم و مشمول حد شرعی است. تردیدي در ایـن  گویند. مثالً میمی» علم اجمالی«
باره نیست و یقین داریم به جرم بودن شرب خمر، اما تردید داریم که از بین دو ظرف مقابل ما کدام خمر 

کند براي مصون ماندن از حد شرعی احتیاط کرده و مورد حکم میاست و کدام خمر نیست. عقل در این 
ایـم، حـال   یک از آن دو را ننوشیم یا یقین داریم مقداري مواد غذایی از همسایگان خود قرض کـرده هیچ

باشیم. به حکـم احتیـاط و بـراي    یک از دو همسایه خود مدیون میفراموش کرده و تردید داریم به کدام
دهیم، اگر چه ناگزیر باید دو برابر دین اشتغال ذمه مورد قرض را به هر دو همسایه می یقین به فراغت از
  خود را ادا نماییم. 

البته در بحث راجع به برخی عقود که بناي عقد مسامحه است نیز سـخن از علـم اجمـالی مطـرح و     
ت به اوصاف مورد منظور این است که در عقود مزبور براي تحقق و صحت عقد، علم اجمالی طرفین نسب

  معامله کافی است ولی اصطالح علم اجمالی به این معنی از بحث کاربرد اصول عملی خارج است. 
شود که قاضی با وجـود یقـین بـه    ؛ این شبهه در صورتی محقق می»شبهه محصوره«و اما راجع به 

-جمـالی تعلـق مـی   یک از اطراف و مصداق خارجی علم احکم قانون، مردد است که حکم مزبور به کدام
شمار باشـند، ولـی   گیرد. شبهه در صورتی محصوره است که تعداد افراد مورد تردید عرفاً اندك و انگشت

اگر تعداد مشکوك بسیار به نحوي که احتمال تعلق حکم به هریک از افراد بر حسب عرف بسـیار نـاچیز   
ورت ایـن شـبهه را   شـوند، در ایـن صـ   باشد کـه اشـخاص بـا اعمـال اصـل احتیـاط دچـار مشـکل مـی         

  نامند و نباید به آن اعتنا نمود. می» غیرمحصوره«
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هاي شرعی و سنتی کـه کـاربرد حقـوقی نـدارد، اشـاره      ها به مثالفقها اغلب در توضیح انواع شبهه
که شخص مکلف در ظهر روز جمعه شک دارد که اقامه نماز جمعه بر او واجب است یا  کنند، مانند این می

شود، هریک از دو طرف شک (نمـاز  این مثال از علم که عرفاً با عدد صد نشان داده می نماز ظهر که در
تواند با اقامه هر دو نماز ذمه خود را در برابـر  گیرد و میجمعه و نماز ظهر) پنجاه درصد احتمال تعلق می

ها قصـاب وجـود   گویند: اگر در شهر بزرگی مثل تهران که صدخداوند فارغ نماید، ولی در مثال دیگر می
کننـد، در ایـن صـورت    دارند که احتماالً یک یا دو قصاب مقررات شرعی را در ذبح حیوانات رعایت نمـی 

تواننـد از  محصوره است و نیازي به اعمال اصل احتیاط نیست. مشتریان مـی  شبهه از مصادیق شبهه غیر
ته واقعیت نیز همین است که محـل  اعتنا به این شبهه گوشت خریداري کنند. البهر قصابی که مایلند بی

باشد که وابسته بـه اعتقـادات شخصـی    کاربرد اصول احتیاط و تخییر مربوط به امور عبادي و اموري می
است که شخص مؤمن عالقه دارد، همواره ذمه او از تکیلف و اشتغال فارغ باشد، ولی قاضی در مقام حل 

و برابر دین خود محکوم کند تا ذمه او به طور قطع و فصل دعاوي و صدور رأي حق ندارد مدیون را به د
  بیش از یک دین ندارد. که بري گردد؛ در حالی 

نامه رسمی خود اقرار نموده که به یکی از دو بـرادري کـه در کارگـاه تولیـدي او     شخصی در وصیت
ر ترتیب کند از محل ماترك او به همشغول خدمت هستند، مبلغی مدیون است و به ورثه خود توصیه می

ممکن رضایت آن دو برادر را جلب و ذمه او را از دین بري نمایند؛ حتی اگر بالضروره ناگزیر شوند، به هر 
  یک از آنان معادل مبلغ دین پرداخت نمایند. 

شـوند. یکـی از دو بـرادر مسـتنداً بـه      ورثه با همه سعی خود موفق به جلب موافقت دو برادر نمی
ورثه متوفی اقامه دعوي و از دادگاه صدور حکم بر محکومیت خواندگان نامه رسمی به طرفیت وصیت

نماید. برادر دیگر به محض اطـالع از اقامـه دعـوي    را به پرداخت تمام مبلغ مزبور به شخص خود می
شـود.  قبل از نخستین جلسه دادرسی به عنوان شخص ثالث، با تقدیم دادخواست وارد دعواي فوق می

(خواندگان دعوي) به مدیونیت مورث خود به صورت مردد به یکی از دو بـرادر   در جلسه دادرسی ورثه
دهند که ما به عنوان ورثه متوفی و صـاحبان مـاترك آن   اقرار و با ارائه دو برگ اظهارنامه توضیح می

مرحوم از ابتدا آمادگی خود را به پرداخت دین رسماً و از طریق دادگستري بـه هـر دو بـرادر اعـالم و     
ا کردیم، دو برادر اختالف بین خود را حل نموده تا دین متوفی را به ایشـان بپـردازیم و در مـتن    تقاض

اظهارنامه اضافه کردیم، چون آمادگی پرداخت دین مورث خـود را داریـم، از اقامـه هـر نـوع دعـوي       
لـذا از دادگـاه   تأدیه با اینجانبان نخواهد بـود،  خودداري و االّ مسئولیت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر

نامه را به حساب سپرده دادگاه واریز نماییم تا پس از تقاضا داریم اجازه فرمایند مبلغ مذکور در وصیت
  صدور رأي نیاز به صدور اجراییه نباشد. 

ها نشده و در نتیجـه   دادگاه با وجود تالش براي ایجاد سازش بین دو برادر موفق به رفع اختالف آن
نماید. در حالی که قاضی دچار حیرت است، ولی به هرحال بایـد دعـوي را بـا    د میوقت دادرسی را تجدی

توانسـت معـادل   صدور رأي حل و فصل نماید. اگرچه شخص موصی در صورت حیات اختیار داشت و می
دو برابر دین خود براي فراغت مسلم از اشتغال ذمه به برادران مزبور پرداخت نماید ولـی قاضـی از نظـر    

تواند و نباید بر خالف اموري که در این دعوي به شرح زیر مـورد یقـین اسـت، رأي    ضایی نمیعقلی و ق
  صادر نماید: 
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باشد و الزام ورثه او بـه پرداخـت   نامه مدیون نمییقین است که متوفی بیش از مبلغ مذکور در وصیت •
 مشروع و قانونی نیست.  ،معادل دو برابر مبلغ دین

ض بین خواسته دو برادر و با فقد دلیل ترجیح ادعـاي یکـی بـر دیگـري،     یقین است که به لحاظ تعار •
توان به علت عدم مصـالحه بـرادران،   دعوي ایشان بر اساس قاعده تعارض، قابل تساقط نبوده و نمی

ها به طور مردد، معلوم و مسلم  دعوي هر دو را ساقط نمود، زیرا طبق وصیت متوفی، طلبکار بودن آن
 در مقابل علم اجمالی) است. (شبهه محصوره

یقین است که به هر حال یکی از دو برادر طلبکار است و دیگري از متوفی طلبی نـدارد ولـی معلـوم     •
 یک. (علم اجمالی)نیست به کدام

تواند از حیرت بیرون آمده باتوجه به مراتب یقینی فوق قاضی بر اساس چه قاعده حقوقی و فقهی می
اهللا تمسـک بـه قرعـه را مشـروع     الناس و حقفقها در حد اجماع در حقو دعوي را فیصله دهد؟ اکثریت 

که مشکل را نتوان از طریق دیگري حل نمود (القرعه لکل امر مشکل) و مستندات  دانند؛ به شرط این می
از تر گونه موارد عادالنه دانان نیز عقیده دارند هیچ اقدامی در این اند و حقوققرآنی و روایی نیز ارائه نموده

باشد و رأیی که بر اساس قرعه صادر گردد از مصـادیق  تمسک به قرعه نیست، اگرچه کاشف از واقع نمی
قانون مدنی در مـورد آب، اختصـاص آن بـه دو     157احکام ظاهري است؛ زیرا قاعده قرعه موضوع ماده 

  زمین ذکر شده ندارد و از باب تمثیل بیان شده است: 
دو زمین در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم یکی بـر   هرگاه: «157ماده قانون مدنی 

دیگري محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی براي هر دو نباشـد، بایـد بـراي    
یعنی طبق مثالی که در دعوي مـورد بحـث   .» حق تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد ... 

چه هیچ وسیله و دلیل ترجیح نباشد یا طبـق قواعـد    در قانون مدنی آمده است، چنان بیان شد و مثالی که
حقوقی و عقلی و عرفی دیگر نتوان تعلق حق مورد دعوي را به یکی از طرفین احراز نمود، آخرین تـدبیر  
معقول و مشروع براي حل و فصل دعوي و برقراري امنیت در روابط حقوقی اشخاص، تمسک بـه قرعـه   

قانون مدنی نشده، بلکه مالك واحد در تمامی قضـایاي حقـوقی    157نهر و آب سبب وضع ماده  است و
  وجود مشکلی است که به هیچ طریق قابل حل و فصل نباشد. 

قاضی مسئول رسیدگی که جلسه دادرسی را به منظور قرعه تجدید نموده بود، براي آخرین بـار سـعی در ایجـاد    
هـایی کـه   شوند و با وجود یقـین ون آن دو برادر به هیچ وجه حاضر به مصالحه نمیکند و چسازش بین دو برادر می

بیند، با انجام قرعه در جلسه مزبور و اعالم خـتم دادرسـی   ذکر شد مجوزي براي تنصیف مبلغ دین بین دو برادر نمی
مطالبـه هزینـه دادرسـی و    نماید و دعوي دیگري و دهد که قرعه به نام او اصابت میرأي خود را به نفع برادري می

  یابد.  نظر نیز قطعیت مینماید و رأي صادره در دادگاه تجدیدخسارت تأخیر تأدیه را نیز مردود اعالم می
ها با یک ضربه آلت برنده مجروح و به علت سختی همان جراحـت   در نزاع بین سه جوان یکی از آن

که علت قتل تنها ایراد همان یک ضربه بوده و کند رسد و گواهی پزشکی قانونی نیز ثابت میبه قتل می
اند. لذا قاضی علم دارد که مقتول به وسیله دو جوان دیگر نیز هر دو داراي آلت برنده مشابه یکدیگر بوده

یـک از  اند به قتل رسیده، ولی مردد است که قاتل کدامیکی از دو جوان دیگر که در نزاع مشارکت داشته
جمالی و شبهه محصوره) به این معنی که قضات دادگاه کیفري یـک بـا وجـود    آن دو جوان است. (علم ا

  مانند. تالش براي کشف حقیقت و توجه مدلل اتهام به یکی از دو متهم همچنان در شک باقی می
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النـاس  که قصاص نفس از حقوق در این فرض آیا اصل احتیاط قابل اعمال است؟ خصوصاً نظر به این
اهللا بر مداقه کامل است. به عبارت دیگر آیا قاعده الناس برخالف حقوقی به حقوقباشد و بناي رسیدگمی

با وجود وسعت موارد شـمول،   1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  120کیفري (درء) موضوع ماده 
  بر قتل عمدي و قصاص نفس نیز حاکم است؟

شـرایط آن یـا هریـک از شـرایط     هرگاه وقوع جرم یـا برخـی از   «قانون مجازات اسالمی:  120ماده 
مسئولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط 

  » شود.مذکور ثابت نمی
طبق مفهوم این ماده و عمومیت آن، در قتل نیز در صورتی که به علت شبهه نتوان به طور قطع یکی 

گـردد و اکثـر فقهـا کلمـه     ل قتل شناخت، قصاص از هر دو متهم ساقط میاز دو متهم مورد بحث را فاع
جمع کامل محسوب و شامل تمامی  »الحدود تدرء بالشبهات«را با توجه به وجود (ال) در قاعده » حدود«

دانند و معتقدند با اعمال این قاعده کیفري متهمان موصوف بـه  هاي شرعی از جمله قصاص میمجازات
انـد. تنصـیف   شوند؛ هر چند علم حاصل است که هر دو جوان مرتکب قتل نشدهوم میپرداخت دیه محک

توان به مراعات انصاف معتقـد شـد. یعنـی    دیه که وصف غرامت نیز دارد مغایر با علم قاضی است و نمی
  نیست. » عدل و انصاف«موضوع محل اعمال قاعده 

عه نیز از مصادیق اعمال اصل احتیاط که در مقام قضاوت بین اصحاب دعوي تمسک به قرخالصه آن
توانند در صورت وجـود شـبهه محصـوره    است و تنها اشخاص در مقام رفع مسئولیت از خود به اختیار می

براي اطمینان قلبی به فراغت از اشتغال ذمه، معادل تمام دین خود را به کسانی بپردازند که اطراف شبهه 
  قرار دارند. 

درباره موارد شبهه محصوره ناشـی از علـم اجمـالی احکـام خاصـی       1352سال  قانون مجازات اسالمی مصوب
در مورد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو نفر یا چند نفـر  «دارد: این قانون مقرر می 477دارد. ماده 

شـود و در  مـی معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق موارد قسـامه در ایـن بـاب عمـل     
تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگـر همگـی سـوگند یـاد کننـد، در      صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می

  شود.  شود و در غیر قتل دیه به نسبت مساوي از متهمان دریافت میالمال پرداخت میخصوص قتل دیه از بیت
علیه مخیرند بـراي دریافـت دیـه     ورد اولیاي دم یا مجنیهرگاه منشأ علم اجمالی اقرار متهمان باشد، حسب م .تبصره

  »عمدي و قتل و غیر قتل نیست.به هریک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدي و غیر
در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکـی از دو  «قانون مزبور حاکی از آن است که:  482ماده 

چه جنایت عمدي باشد، قصاص ساقط و حکم بـه پرداخـت    امکان تعیین مرتکب، چنان یا چند نفر و عدم
  »شود.دیه می

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجـب دیـه کنـد، سـپس شـخص      «دارد: آن قانون مقرر می 483ماده 
دیگري اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کـذب یکـی از دو اقـرار نباشـد،     

  »مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.مدعی 
اگر شخصـی بـه   «قانون مجازات اسالمی در مورد شبهه غیر محصوره حاکی از آن است:  487ماده 

؛ زیـرا  »گـردد المال پرداخت مـی قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت
  حق اولیاي دم باید پرداخت گردد. خون انسان محترم است و در هر حال 
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اي هرگاه عده«از فصل هفدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) داللت دارد:  615ماده 
کنندگان در نزاع بر حسـب مـورد بـه مجـازات زیـر محکـوم       با یکدیگر منازعه نمایند، هر یک از شرکت

مجازاتی . ...» 3. و 2بس از یک سال تا سه سال . در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به ح1شود:  می
که با سقوط قصاص نفس در مثال مطروحه سه جوان باید درباره دو جوان اعمال گردد. البته این مجازات 

  ) 615ماده  2مانع اجراي قصاص در موردي که قاتل شناخته شود، نخواهد بود. (تبصره 
  

  »اصل تخییر«تعریف 
مواردي بود که توضیح داده شد، یعنی موردي که وجود تکلیـف ثابـت و مـورد    محل کاربرد اصل احتیاط 

باشد. به نحوي که باید همه مـوارد را انجـام   یقین است، فقط شخص مکلف مردد بین دو یا چند نفر می
گردد کـه  ، این اصل در جایگاهی اعمال می»اصل تخییر«دهد یا تمامی موارد را ترك نماید. اما در مورد 

اي تکلیف دارد که باید وظیفه خود را منحصراً نسبت بـه یکـی از دو یـا چنـد نفـر      گونه کلف، بهشخص م
  باشد. اطراف تردید انجام دهد در حالی که قادر به انجام تکلیف در مورد سایرین نمی

 هاي جاري و دوران امر بین وجوب و حرمت (بین محذورین)نیز اغلب به مثال» اصل تخییر«فقها در مورد 
السالم را برخود واجب کـرده باشـد و   اشاره دارند، از جمله اگر کسی با صیغه نذر پذیرایی از زوار اهل بیت علیهم

به یاد نیاورد که اطعام زوار را به مدت سه روز نذرکرده یا اسکان آنان را در سه روز، در ایـن صـورت اگـر اطعـام     
اسکان کند، توان اطعام ندارد. الجرم طبـق اصـل تخییـر بایـد     کند، توان مالی براي اسکان ندارد و اگر اقدام به 

یکی از این دو مورد را به اختیار خود انتخاب کند؛ اگر دلیل معقولی براي ترجیح یکی بر دیگري نداشته باشد، اما 
  هاي عملی و کاربردي در امر قضا و وکالت دارند.  دان، اعم از قاضی و وکیل دادگستري نیاز به مثال حقوق

وکالي دادگستري در صورت دعوت توسط مراجع قضایی موظفند براي دفاع از موکل خود، در جلسه 
نامـه الیحـه   آیـین  78دادرسی حضور یابند و تخلف از این وظیفه موجب محکومیت انتظامی است. مـاده  

رد متخلف از هریـک از مـوا  «دارد:  بیان می 1334قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب سال 
چه به دو یا چند محکمـه دعـوت شـود و     . چنان1ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد: 

جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنایی را مقـدم بـدارد و در سـایر    
  .»اي که وقت آن زودتر ابالغ شده حاضر گردد ... محاکم در محکمه

در صـورتی کـه وکیـل    «کنـد:  نیز بیـان مـی   1379ن آیین دادرسی مدنی مصوب سال قانو 42ماده 
ها ممکن نباشد، الزم است در دادگاهی که حضور  همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن

او برابر قانون آیین دادرسی کیفري یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضـر شـود و بـه دادگـاه دیگـر الیحـه       
  »ستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگري را معرفی کند.بفر

از وکالیی که حق وکالت در توکیل دارنـد،  «دارد: مقرر می 1315قانون وکالت مصوب سال 29ماده 
شود. هرگـاه وکیلـی در یـک سـاعت در دو محکمـه      هیچ عذري براي عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی

دو محکمه که نسبت به دعوي مطروحه در آنجا وکالت در توکیـل دارد،  دعوت شده باشد، باید به یکی از 
  »وکیل بفرستد و در دیگري حاضر شود.

اصول استنباط احکام، هرگاه دو دلیـل و یـا دو تکلیـف بـا یکـدیگر در      » تعادل و تراجیح«طبق باب 
عمل نمود، باید براي  ها را با هم جمع و به هر دو تکلیف تعارض باشند و از نظر عرف و در عمل نتوان آن
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ترجیح یکی بر دیگري دلیل معقولی جستجو کرد و در این باب راجح بین دو حکم که تعارضی ندارند ولی 
شود و اگر دو حکمِ مزاحم، از در مصداق واحدي محقق شوند به عنوان دو حکم در حال تزاحم بررسی می

نباشد، به مکلف اختیار داده شده که خود  هر جهت یکسان باشند و دلیلی براي انجام یکی و ترك دیگري
  درباره انجام یکی از آن دو تصمیم گرفته و اقدام نماید. (مصداقی از اصل تخییر)

بنابراین اگر وکیل دادگستري توسط دو یا چند دادگـاه بـراي شـرکت در دادرسـی دعـوت شـود، در       
ر هر دو دادگاه عرفاً ممکن نباشـد،  ها و حضور د صورتی این دو دعوت در تزاحم با یکدیگرند که جمع آن

خواه وقت حضور (روز و ساعت تشکیل جلسه) عیناً مانند یکدیگر باشند یا با توجه به فاصله مکانی محل 
دو دادگاه حضور در هر دو مقدور نباشد، لذا وکیـل بایـد طبـق ترجیحـات مـذکور در قـوانین، حضـور در        

ولی اگر دلیلی براي ترجیح یکی بر دیگري قابل تصور  دادگاهی را انتخاب کند که مقدم بر دیگري است
وکیل به تشخیص خود حق دارد یکی از دو دادگاه را براي حضور انتخاب کند » اصل تخییر«نباشد، طبق 

و براي دادگاه دیگر الیحه ارسال نماید. بنابراین ترك حضور در دادگـاهی کـه الیحـه فرسـتاده، تخلـف      
این امر از مصادیق کاربرد  .از او نزد مراجع انتظامی وکال شکایت نمایدشود حتی اگر موکل محسوب نمی

  اصل تخییر در مورد تکیلف وکالي دادگستري است. 
پدري که فرزند جوان خود را در حادثه تصادف اتومبیل در جـاده از دسـت داده، عـالوه بـر شـکایت      

س نیز شکایت نموده که نامبرده از طـرف  کیفري علیه راننده خاطی، از کارمند اورژانس اعزامی با آمبوالن
هاي پزشکی بیمارستان شهر مجاور در محل وقوع حادثه، مأمور انتقال سریع مصدومین براي واحد فوریت
در حادثـه مـذکور عـالوه بـر     «ها به بیمارستان بوده و در شرح شکایت خود توضیح داده است:  نجات آن

مخاطره بوده، با وجود شدت جراحات وارده بر او که بیشتر  فرزند او که به شدت مجروح شده و جان او در
از جراحات مصدوم دیگر بوده، از آنجا که حمل دو مجروح در یک آمبوالنس ممکن نبوده، مأمور اورژانس 

تر از مصدوم دیگر بوده ترجیح دهـد و ابتـدا او را بـه بیمارسـتان     وظیفه داشته انتقال فرزند او را که جوان
که انتقال مصدوم دیگر را که پیرمرد بوده ترجیح داده، محکومیت نامبرده را به  ذا نظر به اینمنتقل کند، ل

) ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصـدومین و رفـع مخـاطرات    1مجازات مذکور در بند (
  »نماید.جانی تقاضا می

  : 6/2/1354طرات جانی مصوب ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخا
هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقـدام فـوري خـود یـا       .1«

دار، از وقوع خطـر یـا تشـدید    کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم فوري به مراجع یا مقامات صالحیت
خود او یا دیگران شود و بـا وجـود   که با این اقدام خطري متوجه  نتیجه آن جلوگیري کند، بدون این

استمداد و یا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداري نماید، بـه حـبس   
اي از سه ماه تا دو سال و یا جزاي نقدي از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکـوم خواهـد   جنحه
 شد. 

دیده و اقدام به درمان که از پذیرفتن شخص آسیب مسئولین مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی
شوند. نحوه تأمین هزینه هاي اولیه امتناع نمایند، به حداکثر مجازات ذکر شده، محکوم می او یا کمک

اي است کـه بـه تصـویت هیـأت      نامهدرمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوطه به موجب آیین
  وزیران خواهد رسید. 
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دیده یا اشخاصی کـه در معـرض   کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیبهرگاه   .2
اي  ها خودداري کنند، به حبس جنحه خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام الزم و کمک به آن

 از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. 
مراکز درمان فوري (اورژانس) و وسایل انتقال ها به تناسب احتیاج،  ها و راه دولت مکلف است در شهر  .3

 مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوري دارند، ایجاد و فراهم نماید. 
دیده را به مراجـع  مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی شوند که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب  .4

 »رسانند.انتظامی یا مراکز درمانی می
جلسه با حضور شـاکی و مـتهم و رئـیس     ،ست براي متهم، طبق دعوت دادگاهخواپس از صدور کیفر

هاي پزشکی در محل تشکیل و شاکی ضمن تکرار مفاد شکایت، تعقیـب کیفـري مـتهم را     مرکز فوریت
  نماید: درخواست کرده، وکیل متهم به شرح زیر از موکل خود دفاع می

گوناگون از جمله تصادف اتومبیل در معـرض خطـر جـانی    موکل مسئول انتقال بیمارانی است که در اثر سوانح 
گیرند. پس از اطالع بخش اورژانس بیمارستان شهر ...، موکل همراه با آمبوالنس اعزامی به محل تصـادف،  قرار می

شود تا در بیمارستان مذکور تحت مراقبت و معالجه قرار گیرنـد. موکـل   مأمور انتقال فرزند شاکی و مصدوم دیگر می
طـور کـه شـاکی نیـز      رسد. همانتر از آمبوالنس دیگر که آن نیز مأمور انتقال مصدوم بوده به محل حادثه میسریع

توان به بیمارستان منتقل نمود. موکل کـه همـراه بـا    خود اذعان داشت، با هر آمبوالنس بیش از یک مصدوم را نمی
با دو مصدوم که هر دو آسیب شدید دیـده بودنـد،    آمبوالنس اعزامی مأمور حمل بیمار بوده با رسیدن به محل حادثه

گردد. به نظر موکل، فرزند جوان شاکی جان خود را از دست داده بود و از قرار اطـالع آمبـوالنس دوم نیـز    مواجه می
سـاله   60کند که مصدوم دیگر یعنی پیرمـرد  ایستد. موکل احساس میبه علت تصادم با موانع موجود در جاده باز می

وت نکرده، درحال ناله کردن بوده، لذا در این شرایط که انتقال هر دو مصدوم به بیمارستان امکـان نداشـته، از   هنوز ف
  دهد که مصدوم اخیر را به بیمارستان شهر منتقل نماید.  نظر انسانی ترجیح می

 حال فرض کنید که ادعاي شاکی صحیح باشد و فرزند او نیـز در آن لحظـه زنـده بـوده اسـت. هرگـاه      
کرد و این انتظار که موکـل  نمود، قطعاً مصدوم دیگر فوت میموکل، فرزند شاکی را به بیمارستان منتقل می

ساله و به مرگ نزدیک، لذا موکل موظف بـوده   65فرزند شاکی را چون جوان بوده و مصدوم دوم، پیرمردي 
ها، اعم از جوان و سالمند،  د همه انسانموجه است، زیرا در این قبیل موارفرزند او را ترجیح دهد، انتظاري غیر

باشند و هیچ انسانی بر انسان دیگر برتري و ترجیح ندارد. پس موکل عقالً و منطقاً در انجام هر دو انسان می
توانسته به انتخاب خود هر یـک از مصـدومین حادثـه را بـه بیمارسـتان      وظیفه محوله، طبق اصل تخییر می

شود تا مشمول مجازات مـاده واحـده قـانون مجـازات     یچ وجه جرم محسوب نمیانتقال دهد و اقدام او به ه
  خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی باشد. صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست. 

پس از استماع اظهارات وکیلِ متهم، به دستور دادگاه رئیس بخش اورژانس بیمارستان اظهار داشت: 
اظهارات وکیل متهم، مدیریت بخش همواره در تعلیمـات خـود بـه کارمنـدان بخـش تأکیـد       ضمن تأیید 

المقدور مصدومین حوادث را سریعاً به بیمارستان انتقال دهند و مصدومی را تـرجیح دهنـد   نماید، حتی می
م که بر اساس اطالع از حادثه بالفاصله دو آمبوالنس بـه محـل اعـزا    که فوریت بیشتري دارد. ضمن این

شد، ولی متأسفانه آمبوالنس دوم به علت تصادم با موانع جاده قادر به حرکت نبوده است. زمانی که راننده 
از طریق تلفن موبایل تصادم آمبوالنس خود را به بخش اطالع داد، بالفاصله آمبوالنس سوم اعـزام شـد   
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انی که در محل حضور که به محض رسیدن به محل حادثه معلوم شد فرزند شاکی فوت کرده و حتی کس
داشته و ناظرتصادف بودند، او را به حاشیه جاده منتقل و روي او را با پارچه سفید پوشانده بودنـد. از نظـر   

  بیمارستان تشخیص مأمورین اعزامی به محل حوادث حجت است. 
مسئولین بیمارستان از جمله شخص اینجانب از فوت فرزند جوان شـاکی متأسـفیم و غـم ایشـان را     

نماییم، ولی ادعاي ایشان که فرزند نامبرده در زمان حادثه زنده بوده، مدلل نیست. به عـالوه  حساس میا
پس از انتقال جوان با آمبوالنس سوم به بیمارستان، پزشک بخش اورژانس صریحاً گـواهی کـرده اسـت    

هیچ انسـانی بـر    نامبرده در لحظه تصادف به علت شدت حادثه در دم فوت کرده است و از نظر انسانیت،
تواند دلیل ترجیح باشـد، خصوصـاً کـه کارمنـد     انسان دیگر مقدم نیست و تفاوت سن و جوان بودن نمی

  شناخته است. یک از دو مصدوم را نمیاورژانس در غوغاي تصادف هیچ
دادگاه پس از استماع اظهارات اشخاص حاضر در جلسه، ختم دادرسی را اعالم و به شرح زیر پس از 

  نماید: ح راجع به چگونگی وقوع حادثه رأي خود را صادر میتوضی
که متهم طبق قانون مجازات خودداري از کمـک بـه مصـدومین و رفـع مخـاطرات جـانی        نظر به این«... 

بینند و متهم قادر بـه انتقـال   گونه حوادث که دو یا چند نفر به شدت صدمه می وظیفه خود را انجام داده و در این
که در آن شـرایط تردیـد جـایز نبـوده و مـتهم طبـق        از مصدومین به بیمارستان بوده و نظر به اینفقط یک نفر 

تشخیص خود که در صالحیت او است، طبق اصل عقالنیِ تخییر اقدام نموده و به هـیچ وجـه در عـدم انتقـال     
برائـت مـتهم صـادر و    فرزند شاکی سوء نیتی نداشته است، لذا از هر نوع مسئولیت بري بوده و دادگـاه رأي بـر   

  »  خواهی نماید. نظرنماید و شاکی حق دارد در مهلت مقرر قانونی از رأي صادره تجدیداعالم می
  گیریم که: از مجموع عرایض تقدیمی در این جلسه و جلسات گذشته نتیجه می

ربـاره  اوالً، قاضی دادگستري باید از اعتدالی قابل تحسین برخـوردار باشـد تـا بتـوان اخـذ تصـمیم د      
القلب و نـه  باور و نه رقیقباور باشد، نه سختسرنوشت اصحاب دعاوي را به او سپرد، یعنی قاضی نه زود

  القلب، بدون سابقه ذهنی مثبت یا منفی نسبت به اقشاري از جامعه؛غلیظ
ثانیاً، عالوه بر استنباط قوي، از عقل و منطق قضایی نیز برخوردار باشد تا در تطبیق موضوع دعاوي 

  با قوانین، مهارت الزم را کسب نماید؛ 
ثالثاً، قاضی با این اوصاف به عنوان نماینده وجدان عمومی جامعه مستنداً به دالیل اثبات دعـوي در  

ا معمول داشته و به زودي از تحصیل دالیل حقانیـت طـرفین   کشف حقیقت و نیل به یقین تالش الزم ر
مأیوس نشود و در صورت مسدود بودن راه رسیدن به یقین در دعاوي کیفـري، رأي بـر برائـت متهمـان     
صادر و در دعاوي حقوقی بعد از یقین به ظن ناشی از اوضاع و احوال قضـیه (امـارات قـانونی و امـارات     

صادر نماید و در مقام حبس در شبهه و تردید بـه اصـول عملیـه برائـت و      قضایی) اعتماد و رأي عادالنه
استصحاب و احتیاط و تخییر عمل کند تا از خود رفع مسئولیت وجدانی و قانونی نموده و بـا صـدور رأي،   

هـا،   هر چند رأي ناشی از اصول عملیه که حکم ظاهري است، دعاوي را فیصله داده و با رفـع خصـومت  
  امعه برقرار سازد. امنیت را در ج

شود، در صورت کشف دالیل و رفع شبهات بدیهی است آرایی که با استناد به اصول عملیه صادر می
آراي حقوقی و کیفري قابل اعاده دادرسـی اسـت؛ زیـرا سـازمان      مغایر با نتیجه اعمال این اصول، اعم از

 و شک ترجیح دهد. قضایی کشور همواره باید رسیدن به یقین را در هر مرحله، بر ظن 
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  1n حسین فرامرزي
  

  چکیده
این نامه یا تحلیل انتقادي و تذکراتی است که به دستگاه قضـایی ارسـال شـده در مـورد     

هـایی در   اختالف و شیوه استخدامی در آن، کثـرت خـانم   نحوه رسیدگی در شوراهاي حل
این مرکز و مخصوصاً عدم وجود قاضی به صورت دائم در هر یک از شعب و عدم استفاده 

سفیدان، کارمندان دیگر ادارات در حالی کـه   از دانش آموختگان رشته حقوق به جاي ریش
  علوم آکادمیایی این رشته را ندارند.

  .ه بدون قاضی، شوراي حل اختالف، زنانمحکم واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
روش در هیچ جاي دنیا اتفاق نیفتاده باشد و یا باورش بـراي دیگـر بـالد قابـل تصـور نباشـد،       این شاید 

  دادگاهی بدون قاضی!
هاي قدیم در عصر جدید آیا قابل دسترسی و صحیح است؟  برگشت به عقب به همه رفتارها و سنت

اجتماعی و خانوادگی را به همان صورت گذشتگان مان انجام دهیم. در قرن علم که هر توان امور  آیا می
علم در حال پیشرفت است. در قرن انتخاب در عصري کـه مشـکل و بحـران اصـلی دنیـا       ،روز یا ساعت

  هاي گذشتگان چقدر دوام دارد؟ بحران اخالقیات است، استفاده از روش
صمیمات مان استفاده کنیم. باید مستند و مستدل حـرف زد و  باید از علم و عالمان هر کاري در ت

هاي طالق یا ارث و دعواهاي خانوادگی افراد  اقدام کرد. آیا با توجه به همین آمار دادگستري در پرونده
کنند؟ چه برسد به یک ریـش سـفید و بزرگتـر     براي حل مشکالت خود به بزرگترهاي خود رجوع می

تـوان خواسـت کـه بـا گذشـت و       ها می اد اقتصادي و سطح پایین زندگیغریبه، آیا با وجود مشکل ح
مـردم را از رسـیدن صـحیح و سـریع بـه       ،اي از مـردم عـادي غیـر حقـوقی     مصالحه توسط یک عده

  شان محروم کرد؟ حقوق
ي کدخدا منشی یا ریـش سـفیدي، مـا را بـه یـاد آن کسـی        تفکر ایجاد شوراي حل اختالف با ایده

اندازد که گفت براي اداره کشور باید یک لوئی جرگه (افغانی) داشته باشیم. پس حتماً به جاي شوراي  می
د بـراي مـدیریت   شهر و روستا باید کدخداها را به سر کار بیاوریم. گاهی انسان در خیاالت و تفکرات خو

                                                           
n حقوق ارشد کارشناسی دانشجوي.  
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العـاده، ولـی    رسد که به نظر خود او مفیـد اسـت و خـارق    هایی می جامعه یا زندگی فردي خود به راه حل
   .معناست مدیریت بر جامعه مدنی امروزه بدون استفاده از تحقیق و علم بی

  »براي انجام یک کار باید بیشترین زمان را صرف تحقیق کنیم.«فرمایند:  امام صادق (ع) می
هایی در  بندي هایی شده و شاخه امروزه علوم حقوقی، مانند علوم پزشکی و دیگر علوم داراي تخصص

ها و هر فعل یا ترك فعلی که  شناسی جرم و ... در وقوع جرم شناسی و جامعه آن صورت گرفته، مانند جرم
شـود بـا    طـور مـی  شوند. حـال چ  اي و علمی وارد می منجر به طرح دعوایی در محاکم شود، به طور ریشه

   .استفاده از افراد غیر متخصص به مشکالت حقوقی مردم با عدالت رسیدگی شود
شاید ظهور این نوع محاکم با وجود آن پرسنل غیرمرتبط به خاطر تسلط یک نوع علم و عالمان یک 
رشته خاص چه بر نگارش و چه بر اداره دسـتگاه محتـرم قضـایی کشـور اسـت و نـه نگـاهی علمـی و         

یایی بر اساس عدالت، علم، حق طلبی در ماهیت تشکیل این شـورا بـه دور از ایـراد اسـت، ولـی از      آکادم
   .لحاظ شکلی بسیار ایرادهاي بنیادي بر آن وارد است

  »ي تفکر و شخصیت و دانش اوست. کالم و کارهاي هر کسی نشانه«امام علی (ع): 
» ستم بر دیگران است ،مقابل افراد ظالمفروتنی و گذشت از حق در «فرماید:  و در حدیث دیگري می

تـوانی از خداونـد آن را در    اگر حق ات را بتوانی بگیري ولی اقدامی نکنی، نمـی «فرمایند:  و همچنین می
  »روزي مطالبه کنی.

  
  نگاهی به قانون اساسی

  تحقـق   مسـئول  و  اجتمـاعی  و  فـردي   حقـوق   پشـتیبان   کـه   اي است مسـتقل  : قوه قضاییه قوه156ماده 
  کنیم:) دار وظایف زیر است (به چند مورد اشاره می است و عهده عدالت  به  بخشیدن

 و  خصـومات  رفـع  و  دعاوي  فصل و  ، حل ، شکایات ، تعدیات تظلمات مورد در  حکم صدور و  رسیدگی  .1
  .کند می  معین  قانون  ، که حسبیه امور از  قسمت  آن در  الزم  اقدام و  تصمیم اخذ

  . مشروعهاي  آزادي و  عدل  گسترش و  عامه  حقوق  احیاي  .2
  .قوانین  اجراي  حسن بر  نظارت  .3

آن قابل تأمل و بحث است، استقالل را باید معنا کرد. شـاید   2استقالل و عدالت در این اصل و بند 
  .باشدبه معناي عدم تأثیرپذیري یا نفوذ دیگر قوا و نیروهاي دیگر نهادها در دستگاه قضایی 

ي دیگري به دستگاه قضایی و عضوي از این قوه شدن بـا   آیا ورود یک کارمند آن اداره یا قوه
توانند و اجـازه دارنـد در امـور     روح و حقیقت استقالل در تضاد نیست؟ آیا کارمندان دادگستري می

ت یـا  مشـارک  ،گیري مثالً آموزش و پرورش یا شهرداري یـا کمیتـه امـداد    اداري و کاري و تصمیم
ي دیگر عدالت است. آیا گسترش عدل توسط دستگاه قضایی که در قـانون   همکاري کنند؟ و نکته

اساسی بیان شده است با این اقدام دستگاه قضایی که پرسنلی را در شورا استخدام یا استفاده کرده، 
از افراد  ،يشوند و در بعد دیگر عدالت علمی یا شایسته ساالر شغل دیگري دارند و حال دو شغله می

دانش آموخته حقوق و بیکار استفاده نشده، بلکه از نیرویی غیرمتخصص استفاده گردیده، باید ایـن  
ذکر  156اصل  3دو عامل استقالل و عدالت محقق شود تا بتوان به حسن اجراي قوانین که در بند 

  شده، دست پیدا کرد.
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هـا و ادارات تحـت تـأثیر قـدرت      گر سازمانباید به خاطر استقالل قوه قضاییه پرسنل و کارمندان دی
که خود یکی از کارمنـدان ایـن قـوه و     بازدارنده دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات اداري باشند، نه این

آشنا با ساز و کار داخلی آن و در ارتباط دائمی و مستقیم با قضات و مسئولین قضایی هر شـهر و اسـتانی   
  .باشند

هـا   ها و تعیین صالحیت آن تظلمات و شکایات دادگستري، تشکیل دادگاه: مرجع اصلی 159در اصل 
  .منوط به حکم قانون است

اي به نوع و شرایط شکلی براي صحت  هیچ اشاره 159متأسفانه قانون در چند اصل مربوطه و اصل 
اي از نظـر قـانون بـراي رسـیدگی صـالحیت دارد؟ افـراد        کند. چه نوع شـعبه  یک محکمه رسیدگی نمی

چه کسانی باید باشند، جاي این اصل در قانون اساسی براي اصول قوه قضاییه خالی  ، ي آن دهنده شکیلت
  .است

است که حداقل یک قاضی به طور  مکانی جزایی و حقوقی امور در) محکمه( رسیدگی اصل ...: شعبه
باید از دانش آموختگان مداوم و در تمام مراحل رسیدگی باید حضور داشته و دیگر پرسنل آن محکمه نیز 

 .رشته حقوق در هر مقطعی باشند
  

  شرحی از دوران حضورم در شوراي حل اختالف
  و نکات فرستاده شده به دستگاه محترم قضایی)(
در مدت کم حضورم در شوراي حل اختالف این نوع رسیدگی براي بنده کمی قابل تأمل بـود.   .1

خاطر نوع ترکیب اعضـاي شـورا و وجـود کارهـاي شخصـی زیـاد و یـا امـور         به طور مثال به 
داري دائماً در رفت و آمد به منزل بودند و بیشتر اوقات غایب. یعنی تمام مراحل دادرسی را  خانه

ها). معموالً  دادند (سؤال و جواب چه خواهان و خوانده مرد یا زن بودند، آن چهار عضو انجام می
تر بود.  گشت تا سؤال کند؛ چون کمی راحت شد، به دنبال مردي می به میوقتی مردي وارد شع

ها هم براي او بهتر بود تا بازجویی و رسیدگی و بگو مگوهاي معمول  پرونده به ها در رسیدگی
دادگاه با مخاطب و مسئول مردي انجام بپذیرد. این مسأله ریشه در مذهب و عرف مـا دارد و  

تر ارتبـاط برقـرار    ارباب رجوع با یک کارمند خانم راحت يها خانمطور که  عقالنی است. همان
کنند، اگر بنده به عنوان یک دانشجوي کارآموز داخل اتاق نبودم، آن مرد تنها در اتـاق بـا    می

چهار زن بود: این نوع دادرسی بر اساس چه مذهبی یا بر اساس کدام حقوق شهروندي و آیین 
 دادرسی است؟

اي پرسنل یک محکمه (شوراي حل اختالف) قرار  خواهان دعوا در مقابل عده خوانده یااگر آیا 
تواند به صالحیت رسیدگی (دادگاه) اعتراض کند  ها زن باشند، آن فرد نمی ي آن بگیرد که همه
ام باید با حضور قاضی و یا یک  ها پاسخ گو باشم و رسیدگی پرونده خواهم به خانم که بنده نمی

ي معقول، براي ارباب رجوع زن (توازن  ها استفاده کرد، ولی به اندازه اید از آنمرد باشد. البته ب
 .در استخدام)

اي از بازنشستگان و یا کارمندانی که نیم بیشتري از عمر خود را در شغل کامالً  به خدمت گرفتن عده .2
قضـایی بـوده و    ها در نقطه مقابل کار در سیستم اند (شاید شرایط یا نوع کار آن متفاوت سپري کرده
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اند ...) و اصالً با روح و علم کـار   کرده پذیرفتند یا سفارش افراد را می دائم باید سفارش دیگران را می
ها شکل گرفته و تغییر در آن سخت و مشکل  اند و خمیر مایه اصلی شخصیت آن در شورا آشنا نبوده

را بـه عنـوان مرکـزي بـراي صـلح و      است، این اتفاق یا اشتباه بر اساس تفکر و نیت ابتدایی به شـو 
سازش و ریش سفیدي کردن صورت گرفته، اما حاال کامالً کار شورا به مثابـه دادگـاه اسـت و از آن    

دهند، حتی در شورا حکم را هـم   رسالت آغازین خود فاصله گرفته، تمام مراحل رسیدگی را انجام می
. کنـد  مـی  صرفاً امضـا نموده و یک بررسی اجمالی در یک روز حضور، اضی، قنویسند و  کارمندان می
ها را خود انجام داده و  توانیم بگوییم قاضی مسلط به علم حقوق و با تجربه رسیدگی پرونده پس نمی

حتی حضور فیزیکی در جلسات داشته جالب و تأمل و تأسف برانگیز است با آن همـه تأکیـد در امـر    
ولـی کـار خیلـی     ،ب ما و سفارشات دقیق ائمه (ع) و منابع موجود در این امـر مهـم  قضاوت در مکت

هاي دادرسی در دنیا بیگانه است. انگار  متفاوتی در اداره سیستم قضایی انجام پذیرفته و با تمام روش
 هـا را مطالعـه   ها مو به مو آن هاي غربی بوده و آن آن همه مطالب و سفارشات امامان ما براي غریبه

 کنند! کرده و اجرا می
دیـدم کـه   «فرمایـد:   امام علی (ع)، بعد از پرسش قاضی که جویاي علت برکناري خود شده بود، می

  »صداي تو از صداي اصحاب دعوا بلندتر بود.
  سؤال این جاست علت عدم استفاده از دانش آموختگان حقوق چیست؟

هـا مشـغول و    ري سالیان سال فکر و ذهـن آن اند و در حرفه دیگ آیا افرادي که این علم را نیاموخته
کار  گونه آشنایی با علم آکادمیایی قضایی ندارند، از جوانان دانش آموخته حقوق که بی متمرکز بوده و هیچ

و یا در شغلی متفاوت از سر اجبار مشغول هستند، بهتـر اسـت؟ (یادمـان باشـد در قـانون اساسـی عـدل        
) در پاسخ شاید دستگاه قضایی بگوید ما حقوق ناچیزي به اعضـاي  استقالل جزو وظایف قوه قضاییه بود.

آموختگان جوان بیکار  دهیم. باید بگوییم آیا سیستم قضایی فراخوانی به این دانش شوراي حل اختالف می
کارگیري  اند. به اند و براي خدمت نیامده ها نپذیرفته خود با همین میزان حقوق و شرایط کرده است که آن

هـا در جامعـه و در    ا هر میزان حقوقی حداقل آرامش روانی و اجتمـاعی و دادن شخصـیت بـه آن   ها ب آن
هاست و بعد هم اعتباري براي نظام از این باب که نیروي تحصیل کرده بیکـار کمتـري    خانواده براي آن

 .داریم
شـان در  خواهند اوقات فراغـت   چرا شوراي حل اختالف پاتوق افرادي شده که به گفته خودشان می

شان سر رفته، چرا  هایی که در خانه حوصله دوران بازنشستگی یا کارمندي در زمان عصر پر شود و یا خانم
هر خانم یا آقایی که ارتباط کمی با مسئولین دادگستري و قضایی دارد و با سفارشی براي پر کردن اوقات 

باشد؟  حاصلش و بازخوردش چه میشود؟ و این نوع پرسنل و این نوع استخدام  فراغتش وارد شورا می
  اهمیتی است؟ آیا دادرسی امور مردم کار بی

ترین امور جامعه مدنی علوي یک کشور بدون هزینه  چرا باید یکی از مهماینکه و نکته دیگر 
و دقت الزم اداره شود؟ در شورا دیده شده است در اتاق رئیس شورا ترافیکـی اسـت از اعضـاي    
شوراي حل اختالف. یک قاضی و یا یک انسان چقدر ظرفیت و قدرت جسمی و ذهنی و روحی و 

اي  ندارند؟ چرا قاضی مستقلی ندارند؟) آنان کارمندان هر شعبهعلمی دارد؟ (چرا خود این علم را 
قاضـی اسـت،   کنند به نزد رئیس شورا که  هایی که دارند، رسیدگی می باشند که براي پرونده می
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آیند تا مطالبات و سؤاالت خود را از ایشان بپرسند. راستی چرا براي هر پرونده باید بـه نـزد    می
  یک قاضی رفت؟

  
  شنهاداتیگیري و پ نتیجه

با توجه به هدف یک نظام اسالمی و نظر به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و رسالت حقـوق کـه   
عالمانـه بـدانیم    و باشد، و اگر باالترین حقوق شهروندي را یک آیین دادرسـی برابـر، عادالنـه    عدالت می

ریزي شـده یـک خانـه     دستگاه قضایی سخت کوش و محترم باید در یک برنامه اصالحی مدون و برنامه
تواند با یک فراخوان از دانش آموختگـان علـم    تکانی در شوراي حل اختالف انجام بدهد. قوه قضاییه می

اند و در حـال حاضـر بیکارنـد     ههاي متعلق به قوه قضاییه تحصیل کرد اي در دانشگاه حقوق که حتی عده
ها برگزار کند. و با تقدیر و احترام همه اعضاي شورا  و حتی آزمونی هم جهت جذب آن دعوت به کار کند

باشند و در شوراي حـل اخـتالف هـم     که بازنشسته هستند یا دو شغله در اداره جات دیگري استخدام می
ش نیروي مرد و زن هم تعادل را رعایت کنـد و در  مشغول بوده را از مجموعه خود حذف کند، و در پذیر

دانند پس از کسب تجربه قضاتی در سطح  آینده نزدیک از دل همین جوانان که دانش رشته حقوق را می
اختیارات شورا (قاضی محدود) پرورش بدهند که دائماً در شورا حضور دارد و با همان پولی که به قضـات  

دادند به قضات پرورش یافته از دل شورا پرداخـت بشـود و    شورا میجهت امضا احکام و حضور موقت در 
هاي ایران و مسئولیت بسیار حساس در چند جا به اجبار  دیگر یک قاضی با آن همه حجم کاري در دادگاه

کار نکند و از چند منبع کسب درآمد نداشته باشد و این موجب نشود قاضی با عجله و بدون دقت و تسلط 
که جالب است شاید قاضی پرونده اصالً هیچکـدام از   ،دعوا و شخصیت خود اصحاب دعواکامل به مورد 

هـا سـؤال و    ها را نشنیده است و بـا آن  هاي آن اصحاب دعوا نه خواهان، نه خوانده را ندیده است و حرف
ء کند و بعد هـم امضـا   جوابی نکرده و فقط رأي نوشته شده را از لحاظ شکلی وماهوي نگاهی اجمالی می

  .حکم
  

  منابع
  .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران .1
  البالغه نهج .2
  .مجموعه احادیث امام صادق (ع) .3
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  1n صبا مختاري
  

  چکیده
ترین قوانین هر موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمقوانین مربوط به تنظیم روابط 

هـاي  هـاي مهـم اجـارة محـل     شوند. همچنین بحث سرقفلی، از بحث کشور محسوب می
بـا تصـویب جدیـدترین     1376گذار جمهوري اسالمی ایران در سـال   . قانوناستتجاري 

آورد، کـه شایسـتۀ    قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه بـه وجـود  
چه محل بحث و بررسی است، وضـعیت سـرقفلی در صـورت     آنکنکاش و بررسی است. 
باشد که قوانین موجود در این خصوص ساکت هستند و در رویه تلف قهري مورد اجاره می

قضایی نیز در این زمینه تشتت آراء وجود دارد و قضات در بقاي سرقفلی یا سقوط آن پس 
اجاره اختالف دارند، بنابراین نظري که بتوان در پاسخ به ایـن مسـاله    از تلف قهري مورد

رسد بقاي آن در صورت تلف قهري، قابـل دفـاع   راهگشا باشد وجود ندارد؛ اما به نظر می
  باشد.

  .سرقفلی، تلف قهري، اجاره، موجر، مستأجر واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
که جایگاه بسیار مهمی  مباحث مربوط به اجاره استترین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهم

در مباحث حقوقی و اقتصادي داشته، تغییر و تحـول ایـن نهـاد حقـوقی و تقنـین در ایـن بـاب همیشـه         
که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصـه اقتصـادي    ،انگیز بوده است بر زا و بحث حساسیت
در . سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت: شویمروبرو می هادندر قوانین مدون، ما با دو . باشد اجتماع می

اند. امـا   جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک و با معانی مختلف مطرح شده
االجاره از  مالسرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از 

تجـارت  پیشـه و  در حالی که حـق کسـب و   ؛ گیرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار کندمستأجر می
حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان براي مستأجر محل کسـب و پیشـه و تجـارت بـه وجـود      

دست آورد، حقی بـراي او  ه ار بکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتري و اعتب نتیجه بعد از این آید. در می
هـم   بـا  گویند. پس ایـن دو در ماهیـت کـامالً   آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت میبه وجود می

  . متفاوت هستند
                                                           

n کارآموز وکالت، دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.  
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موجر و مستأجر را به تصـویب   روابط ، آخرین قانون مربوط به1376مجلس شوراي اسالمی در سال 
قفلی بود که دستخوش تحوالت عظیمی گردید. رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر

جـایز اسـت امـا    ، مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردي که در قانون مزبور آمـده به موجب این قانون، 
اي کـه از  تیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجـاره قفلی ممنوع است. در نمطالبه هر وجهی غیر از سر

امـا حـق   ، ها جایز اسـت  به بعد در خصوص اماکن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آن 1376سال 
  )1371. (ر. ك: کشاورز، گیردکسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق نمی

لـیکن ایـن بررسـی میسـر      ی است؛اثر تلف قهري مورد اجاره بر سرقفلمقالۀ حاضر، درصدد بررسی 
رابطه با اثر تلف مورد اجاره بر عقد اجـاره و بررسـی مفهـوم و مبنـاي     نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در 

  سرقفلی؛ لذا پس از ارائه مباحث مقدماتی، به بررسی موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت. 
  

  مباحث مقدماتی. 1
  تجارتپیشه و و تعریف سرقفلی و حق کسب . 1ـ1

براي آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، بایـد برداشـتی هماهنـگ از    
این واژه وجود داشته باشد اما بین استادان حقوق ایران در این زمینه اختالف عقیده وجود دارد. بعضـی از  

ـ . (داننـد  استادان، این حق را فقط متعلـق بـه مسـتأجر مـی     و  68: 1376سـتوده،   ؛522: 1371ان، کاتوزی
دانند و حقی را که مشـتري دارد، بـه عنـوان     برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می). 81: 1374،  احمدي

نظـر مـاهوي    رسد اخـتالف  به نظر می). 15: 1374کشاورز، . (نهند نام می» حق کسب و پیشه و تجارت«
عقیـده باشـند.    قریب به اتفاق نسبت به ایـن موضـوع هـم   دانان وجود نداشته باشد و  چندانی بین حقوق

ی از استادان به رخحقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبناي مختلف دارد. ولی ب
اند. بعضـی دیگـر بـه تبعیـت از عـرف       پیروي از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده

اي نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حـق،   اند. عده نوع حق اطالق کردهجامعه ایران، آن را بر هر دو 
دکتر لنگرودي پولی را که مستأجر اول به مالک ). 15: 1374کشاورز، . (اند بر هر کدام نامی مستقل نهاده

ي جعفـر دهد، سرقفلی نامیده است. ( دهد و یا مستأجر ثانی به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره می می
  ). 356: 1367لنگرودي، 

  
  تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه. 2ـ1

، »حق کسـب و پیشـه و تجـارت   «و » سرقفلی«دو واژة دانان عمدتاً به ذکر چند تفاوت بین  حقوق
الحصـول اسـت و   حق کسب و پیشـه تـدریجی  اند. در تفاوت میان این دو واژه گفته شـده   پرداخته

الحصول است و به محض پرداخت مبلـغ یـا   ولی حق سرقفلی قطعی ؛بستگی به عمل مستأجر دارد
ولـی   ؛مقدار حق سرقفلی مشخص اسـت . همچنین، آیدوجود میه مال از جانب مستأجر به موجر ب

لی و فجهت مطالعه تفصیلی در خصوص تفاوت سرق(میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست. 
در پایان ذکر این نکته ضروري است که هر چند در ). 111: 1381حق کسب و پیشه ر. ك: بهرامی، 

مورد ماهیت حقوقی سرقفلی اتفاق نظر وجود ندارد، لکن در حلیت و مشروعیت آن تردیدي نیست. 
  )17: 1392بهرامی، (
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  آثار تلف قهري مورد اجاره بر سرقفلی. 2
اگـر پـیش از اجـراي ایـن     باشـد.  یکی از تکالیف موجر در عقد اجاره تسلیم عین مستأجره به مستأجر می

تکلیف یا بعد از آن عین مستأجره به واسطه حوادث قهري تلف شود، قانون مدنی در ایـن بـاره احکـامی    
را (به عنوان حکـم عـام) بـا     496توان مقرره ماده دارد. در خصوص تلف عین مستأجره قبل از تسلیم می

ق. م نیز که در ظاهر (نه در اثر عملی) آثار  496و  483ق. م قابل اعمال دانست. مواد  387الهام از ماده 
  متفاوتی دارند، به مرحله بعد از تسلیم و در اثناي مدت اجاره اشاره دارند. 

در  )336: 1362، عمیـد . (اسـت  و تبـاه شـدن   شـدن نیسـت  و شـدن  تلف در لغت به معناي هالك 
دخالت مستقیم (اتالف) یا غیرمستقیم (تسـبیب) مالـک یـا شـخص      بااصطالح حقوقی از بین رفتن مال 

اجاره عقدي معوض است و به موجب آن منفعت مـال  ). 177: 1367جعفري لنگرودي، دیگر آمده است. (
نیازمند تسلیم عین مستأجره است. اما در این میان  ،مندي از منفعتشود. بهرهبها تملیک میدر برابر اجاره

مندي گردد؛ چنین موردي بینی باعث اختالل در این بهرهجموعه حوادث غیر قابل پیشامکان دارد یک م
قانون  496گذار در ماده  ممکن است قبل از تسلیم عین مستأجره و یا در خالل مدت اجاره رخ دهد. قانون

و  483مدنی ضمانت اجراي بطالن (از تاریخ تلف) را براي تلف عین مستأجره قبـل از تسـلیم و در مـواد   
  مستأجره بعد از تسلیم را مقرر داشته است. ق. م ضمانت اجراي بطالن یا انفساخ براي تلف عین  496

سال گذار  قانون. پردازیم میآثار تلف مورد اجاره بر سرقفلی گفته، به بررسی  اکنون، بنابر مطالب پیش
) بعد از ذکـر حـق مالـک در دریافـت مبلغـی بـه عنـوان        10تا  6مواد ( در مواد مربوط به سرقفلی 1376

شمرده است. در همۀ موارد مذکور کـه حقـی بـه    بروان براي مستأجر سرقفلی، مواردي را نیز با همین عن
که به عنوان عقد، موجر امتیازاتی به مستأجر داده است، که  مشتري داده شده، موضوع عبارت است از این

تواند در ازاي گذشتن از این حق خـود، مبلغـی دریافـت     این امتیازات ارزش مالی دارند. و لذا، مستأجر می
تلف قهري مورد اجاره چه موضوعی که در این قانون ذکر نشده، این است که ) 60: 1374اورز، کشدارد. (

اثري بر حق سرقفلی خواهد داشت. جهت پاسخ به این پرسش الزم است ابتـدا مـوارد پرداخـت و مـوارد     
  سقوط حق سرقفلی مختصراً بررسی شود و با تکیه بر این مباحث به سؤال فوق پاسخ داده شود. 

  
  موارد پرداخت سرقفلی. 1ـ2

، موارد پرداخت حق سرقفلی مشخص شده است که عبارتنـد  1376در قانون روابط موجر و مستأجر سال 
. انتقـال حـق سـرقفلی بـه مسـتأجر      2قانون)،  6. اگر مستأجر به مالک سرقفلی پرداخته باشد (ماده 1از: 

بها توسط مسـتأجر  یه و عدم افزایش اجاره. اسقاط شروط ضمن عقد عدم تخل3قانون)،  6ماده  2(تبصره 
  قانون).  8. اسقاط شرط ضمن عقد عدم واگذاري عین مستأجره به غیر مستأجر (ماده 4قانون)،  7(ماده 

  
  . موارد عدم پرداخت سرقفلی2ـ2

، در سه مورد مستأجر حـق مطالبـه سـرقفلی نخواهـد     76قانون روابط موجر و مستأجر  9با توجه به ماده 
. در 3. اگر مستأجر بـه مالـک سـرقفلی نپرداختـه باشـد،      2)، 6. پس از خاتمه مدت اجاره (ماده 1داشت؛ 

 مطالعات دفتر: / ر. ك80صورتی که مستأجر حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد. (نظر مشورتی سال 
  )336: 1379کشور،  عالی دیوان تحقیقات و
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  . آثار تلف قهري مورد اجاره بر سرقفلی در رویه قضایی3ـ2
موضوع ما نحن فیه در رویه قضایی چندان مبتالبه نبوده و تا جایی کـه نگارنـده اطـالع دارد، مهمتـرین     

عـالی   دیـوان  34/76ح ردیـف  3/3/9189رونده اصـراري کالسـه   پاي که در این زمینه وجود دارد، پرونده
باشد. در این مبحث جهت تبیین بهتر موضوع، به بررسی مختصر این پرونده خواهیم پرداخـت.  کشور می

قبل از تحلیل رأي، ذکر این نکته ضروري است که اگرچه این رأي در خصـوص دعـاوي حـق کسـب و     
وجود دارد، اما در رأي یاد شده خواهان از هر هایی پیشه صادر شده و به تعبیر مشهور میان این دو تفاوت

کننده از اصـطالح  هاي رسیدگیدادگاهاز دو اصطالح در دادخواست تقدیمی استفاده کرده است و هر یک 
رغم تفـاوت ایـن دو، بـا     رسد علیاند!!! به نظر میخود استفاده کرده ءسرقفلی و حق کسب و پیشه در آرا

هاي صادرکننده آرا نیز تفکیکـی میـان   این دو حق یکسان است و دادگاه که مبناي شناسایی توجه به این
هم در موارد سرقفلی و هم در موارد حـق کسـب و پیشـه قابـل      صادرهاند، نتیجه رأي این دو قائل نشده

چه از این آرا مورد نظر ماست، نتیجه رأي و استدالالت مذکور در آن است که در  استناد باشد. بنابراین، آن
  مه، در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهیم داد. ادا
  

  : خالصه جریان پرونده
سـازمان   طرفیـت بنیـاد جانبـازان اسـتان گـیالن و     ه احمد ك دادخواستی بآقاي سید 20/2/72در تاریخ 

خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت حـق کسـب و پیشـه    ه تبلیغات استان گیالن (حوزه هنري)ب
دادگاه حقـوقی یـک رشـت تسـلیم و     ه فلسطین (مولن روژسابق) با احتساب هزینه دادرسی ببوفه سینما 

 حـق سـرقفلی   اجاره اینجانـب بـوده و   جداگانه در موجب اسناده بوفه آن ب فلسطین و توضیح داده سینما
 2اسـناد رسـمی شـماره     دفتـر  17/4/1357 140572طبق سند صلح شـماره   بوفه سینما) پیشه کسب و(

بهاي سینما به مالکین پرداخت شـده   بهاي آن نیز، جدا از اجاره رشت از مستأجرین قبلی خریداري و اجاره
پس از پیروزي انقالب اسالمی سینما مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفـت و بنیـاد   است. 

را در تـاریخ  خت که بر اثـر دادخـواهی، مجـددا آن   من خارج سا مذکور بوفه سینما را نیز من غیرحق از ید
طبـق صورتجلسـه   . به من تحویل داد و تا زمان وقوع حریق در سینما تحت اختیار مـن بـود   18/10/68

مـاهی کـه بوفـه     26بنیاد ضمن تصدیق تعلق حق کسب و پیشه بـه مـن اجـور   ، 370/616/1/65شماره 
رتجلسه مذکور قید شده که پس از بازسازي سینما، ازتصرف من خارج شده بود، پرداخت ننموده و در صو

ا را به مجتمع ورزشـی تبـدیل   مبنیاد مستضعفان تصمیم گرفته، سین اخیراً. را به من تحویل دهد بوفه آن
 ،با تبدیل سینما به سـالن ورزشـی  . تواند وجود داشته باشدچون محل کسب (بوفه) به تبع سینما می، کند

اینجانب حق کسب و پیشه خود را با جلـب نظـر کارشـناس وفـق مقـررات       تعطیل است و بوفه موضوعاً
  م. دار شرح خواسته راه کنم و تقاضاي صدورحکم بمطالبه می

درشعبه دوم دادگاه حقوقی یک و پس از تشکیل دادگاه عمومی در رشـت در شـعبه دوم    پرونده بدواً
با : «نماید می شرح زیر رأي صادره بگی است و پس از رسید هترفگدادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار 

حق سرقفلی خواهان محرز است و در صورتجلسه  17170527/4/57نامه رسمی شماره توجه به مصالحه
و خسارت ایام عدم استفاده خواهان اسقاط گردیده و حق سـرقفلی   فقط حق مطالبه اجور 6/1/65مورخه 

و نمـوده   ي صادره اعتراض و درخواسـت تجدیـدنظر  بنیاد مستضعفان نسبت به رأ...».  ساقط نشده است
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دعوي خواهان تحت عنوان مطالبه حق کسب یا پیشـه توجیـه   دارد بیان میعالی کشور  شعبه سوم دیوان
خواسته که خالف داللت  دادنامه تجدیدنظر قانونی و قراردادي ندارد و به کیفیت مطروحه مسموع نیست و

نقض و رسیدگی مجـدد بـه شـعبه دیگـر     ، موازین قانونی صادر شدهاوراق و مدارك مضبوط در پرونده و 
در شـعبه پـنجم دادگـاه     75/1089پرونده پس از وصول با کالسه . گرددمیدادگاه عمومی رشت محول 

کفایـت  ، دادگاه پس از اسـتماع توضـیحات و مـدافعات طـرفین    . عمومی رشت درجریان رسیدگی قرارگرفت
«... نمـود:   رأي صـادر  شرح زیره به، خالصبه طوراقدامات معمول  ي ورسیدگی را اعالم و ضمن شرح دعو

باب بوفه مستقر در سینما فلسطین سابق محـرز اسـت و    یک بر منافع (حق کسب و پیشه) خواهانمالکیت 
...».  نمایدحدوث حریق و تخریب سینما و تبدیل آن به مجموعه ورزشی، مالکیت منافع را زایل و منتفی نمی

رأي و بیـان گردیـد   ارجـاع شـد   شـعبه پـنجم   عالی کشـور ارسـال و بـه     دیوانه هت رسیدگی بپرونده ج
عالی کشور مورد  خواسته اصراري محسوب است و بایستی در جلسه عمومی شعبه حقوقی دیوان تجدیدنظر

  . رسیدگی قرار گیرد
تشـکیل  عالی کشـور   روز سه شنبه جلسه اصراري حقوقی هیأت عمومی دیوان 23/2/1377تاریخ در 

 291382/8/76اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شـماره  : «اکثریت بدین شرح رأي دادند وشد 
 6/1/65منـدرجات صورتجلسـه مـورخ     زیـرا ، رسـد نظرنمیه دادگاه عمومی رشت وارد و موجه ب 5شعبه 
بین اصحاب دعوي و سایر اوراق پرونده مالکیت تجدیدنظرخوانده را نسبت به منـافع بوفـه   مایمی فیتنظ

دارد و چـون از بـین رفـتن    سینما که در اثر حریق و تبدیل آن به مجتمع ورزشی از بین رفته، مدلل مـی 
ب و پیشـه  مسقط حق کس، سینما و تبدیل آن به مجموعه ورزشی که ناشی از عمل تجدیدنظرخواه است

 ل دعوي و موازین قانونی تشخیص و مستنداًیلذا رأي دادگاه منطبق با دال ؛تجدیدنظرخوانده نخواهد بود
  ». شودام میاکثریت آراء ابره ب هاي عمومی و انقالب قانون تشکیل دادگاه 23ماده »ح« به بند
  

  . استدالل موافقین و مخالفین بقاي سرقفلی در صورت تلف قهري مورد اجاره4ـ2
در این خصوص با توجه به رأي مذکور (اگرچه رأي راجع به تلف قهري نیست، ولی مبانی مـذکور در آن  

توان دو استدالل مقابل هـم در پـذیرش و یـا رد بقـاي     کند) میتر شدن امر کمک میتا حدي به روشن
  سرقفلی پس از تلف قهري مورد اجاره بیان نمود. 

  
  موافقین بقاي سرقفلی )الف

؛ زیـرا  حق سرقفلی سـاقط نشـده اسـت   موافقین بقاي سرقفلی در صورت تلف قهري مورد اجاره معتقدند 
قانون روابط مـؤجر و مسـتأجر مصـوب سـال      ونچ لیو، ) محرز استسرقفلیبر منافع ( شخصمالکیت 

 بینی قانون مذکورپیش وآن طریقه استیفاء منافع مورد اجاره را بیان نموده است  19خصوصاً ماده  1356
عـین   فـرض مطروحـه  در ی کـه  در حـال . ناظر به مواردي است که عین مستأجره وجود داشـته باشـد   نیز

الـذکر   قانون فـوق  19ه است و لذا مورد خارج از شمول ماده کالً از بین رفتحوادث قهري مستأجره بر اثر 
 مبلغـی بـه پرداخـت    موجرولیت مدنی حکم بر محکومیت ئقانون مس 2و  1مستنداً به مواد  لیو ؛باشد می

در قالب و در چنین حالتی مطالبه سرقفلی به صورت مطالبه خسارت باشد. البته مانع میسرقفلی بالبابت 
  . گیردمیی صورت ولیت مدنئقانون مس
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  مخالفین بقاي سرقفلی )ب
توان اظهار داشت در صورت تلف قهري مورد اجاره، سرقفلی نیز زایل در مقابل استدالالت فوق می

بـا  در صورت تلف قهري مورد اجاره مطالبه سرقفلی شود گردد. در تقویت این نظر استدالل می می
و مستأجر مطابقـت نـدارد، زیـرا مطالبـه سـرقفلی      جر ویک از موارد مصرّحه در قانون روابط م هیچ

منحصر به موارد مندرج در آن قانون از قبیل تخلیه، احداث بنا و احتیاج شخصـی و غیـر آن شـده    
ولیت ئقانون مس 2و  1اقدام دادگاه به صدور حکم محکومیت خوانده به استناد مواد . همچنین، است

تجارت به موجب مقررات قانون روابط مالک و  وه حق کسب و پیش؛ زیرا ه قانونی نداردهمدنی وج
فرض لکن ، ن نمودهیمستأجر برقرار شده و حدود استحقاق مستأجر را هم در مطالبه چنین حقی تبی

 که . مضافاً اینجـر و مستأجر مطابقت نداردویک از موارد مذکور در مواد قانون روابط مبا هیچ مذکور
مواد قانون مسئولیت مدنی راجع به جبران خسارت است و حق کسب یا پیشه یا تجارت بـا دعـوي   

  . خسارت به هیچ وجه ارتباط ندارد
قانون روابط مـوجر و   16و ماده  15به غیر از موارد مندرج در ماده توان گفت همچنین می
ت و در همین قانون بینی نشده اساي براي مستأجر پیش حق کسب و پیشه 56مستأجر مصوب 

قانون ساکت  ،نسبت به حق کسب و پیشه ،در مورد نابودي کامل و انهدام محل کسب و پیشه
در موارد سکوت قانون، باید قانون  که ،بینی در این خصوص ننموده استگونه پیش هیچ و بوده

بیـان  نی قـانون مـد   496القوانین امور مدنی و حقوقی است حاکم دانست. مـاده   مدنی را که ام
. حـق  »شـود  عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطـل مـی  «دارد: می

، است و وقتی که عـین مسـتأجره کـالً نـابود شـد و از بـین رفـت        مورد اجارهقائم به  سرقفلی
در اثـر  مـورد اجـاره   اگـر  . بنـابراین،  و از بین خواهد رفت شودمی هم به تبع آن زایل سرقفلی
قابـل  صـورت  هـیچ  در به طـوري کـه   ، مثل زلزله، سیل و امثال آن از بین رفت قهري حوادث

رود و دیگـر   در این صورت حق مستأجر هم از بین مـی ، دواستفاده نباشد و اصالً تجدید بنا نش
موجب ، حتی اگر تبدیل به بناي دیگري شود، اما اگر تجدید بنا شد ؛گیرد حقی به او تعلق نمی

گونه حقی به او تعلق  قبالً براي این شخص ثابت شده بود از بین برود و هیچشود حقی که  نمی
  . نگیرد

با توجه با استدالالت فوق، نگارنده استدالل طرفداران بقاي سرقفلی در فرض تلف قهري مورد اجاره 
رخ هاي حقـوقی تهـران مـو    توان به نظر قضات دادگاهداند. در تقویت این نظر میرا مقرون به صواب می

استناد نمود. سؤال مطروحه بدین نحو بود که اگر مورد اجاره محل کسـب بـر اثـر حریـق یـا       5/8/1367
اصابت موشک از میان برود و مالک حاضر به تجدید بنا نباشد و مستأجر براي حفظ حقوق خود راجع بـه  

کنـد، تکلیـف   ادامه ید استیجاري و نسبت به سرقفلی به ساختن آن با ترکیـب و وضـعیت جدیـد اقـدام     
  چیست؟ در پاسخ به این سؤال سه نظر ارائه گردید: 

شـود،  اکثریت حاضرین بر این نظر بودند که با توجه به مقررات قانون مدنی، اجاره فسخ یا باطل می .1
قفلـی کـه طـی سـالیان     اما دو گونه حق در این فرض براي مستأجر قابل تصور است؛ یکی حق سر

باشد و از بین رفتن عـین  حق ادامه تصرفات استیجاري در آینده می شود و دیگريمتمادي ایجاد می
 مستأجره بر اثر حریق یا هر حادثه دیگر نیز مسقط این حقوق مستأجر نیست. 
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ق. م تلف شدن عین مسـتأجره سـبب فسـخ و     496و  483برخی اعالم نمودند به موجب مواد  .2
توانـد بـه مـوجر و    سـرقفلی خـود مـی   شود، البته مستأجر براي دریافـت  بطالن عقد اجاره می

عنداللزوم به دادگاه مراجعه نماید، زیرا هر چند که این مورد از موارد مصرحه در قانون نیست، 
باشد و موجبی براي محروم کردن مستأجر از دریافت لکن از موارد سقوط حق سرقفلی نیز نمی

 باشد. حق سرقفلی نمی
حریق، سبب انتفاي رابطه استیجاري ندانسته، اما تلف کل آن گروه سوم تلف جزء عین مستأجره را با  .3

 )58: 1368نوبخت، دانند. (را موجب انتفاي رابطه استیجاري می
طور که  توان گفت که نظر اول از دقت بیشتري برخوردار است، زیرا همانبا مالحظه نظرات فوق می

توان گفت حتی رع بر بقاء آن است. لذا میدر استدالل نظر اول مذکور است، فسخ یا بطالن عقد اجاره، ف
باشد. (باید توجه داشت کـه چـون   در صورت حریق نیز چون عرصه باقی است، رابطه استیجاري باقی می

مطرح شده است، سرقفلی به کار رفته در این نظـرات مفهـومی    1376نظرات فوق قبل از تصویب قانون 
توان استدالالت مذکور را در خصوص سرقفلی قیح مالك میدارد، اما با تن 1376متفاوت با مفهوم قانون 

بـر   26/3/92مـورخ   141نیز به کار برد) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی  1376در قانون 
بقاي حق سرقفلی نظر داده است؛ اگرچه این نظریه اندك تفاوتی با نظر قضات دادگاه حقوقی دو تهـران  

  دارد. 
قانون مدنی، عقود نه فقط متعـاملین را   220به موجب مادة در پایان ذکر این نکته ضروري است که 

بلکه متعاملین به کلیۀ نتـایجی هـم کـه بـه     ، نماید به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می
در قـرارداد  نـد. بـه هـر حـال، اگـر      ا شود ملزم موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می

 بر بقا یا عدم بقاي سر قفلی در صورت تلف قهري مورد اجـاره توافـق  صراحتاً ، مابین موجر و مستأجر فی
 . شده باشد، موجر به رعایت و اجراي شرط مزبور الزام خواهد شد

  
  گیري نتیجه

است در  غلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعیا
اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکـر ایـن    میان قوانین تجاري خود جاي داده

بـا وضـع   ، گذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بـازار ایـران   قانون. اندمقررات دانسته
سرقفلی حقی است مالی و قابل . دقانون روابط مالک و مستأجر به آن وجهه قانونی بخشی تی به نامامقرر

گـذار شـناخته شـده و     هاي کسب و تجارت از طرف قانونمعامله که براي مالک یا متصرف قانونی محل
  . میزان آن بستگی به عوامل مادي و معنوي متعدد دارد

قهـري مـورد   تلف چه در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت، وضعیت سرقفلی در صورت  آن
بینـی کـرده   مقرراتی در باب سرقفلی پـیش  1376بود. اگرچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اجاره 

است، اما در خصوص وضعیت سرقفلی در صورت تلف قهري مورد اجاره ساکت است. در رویه قضایی در 
 این زمینه تشتت آراء وجود دارد و قضات در بقاي سرقفلی یا سقوط آن پس از تلف قهـري مـورد اجـاره   

اند و نظري که بتوان در پاسخ بـه ایـن   دانان نیز نسبت به این مسأله غافل بوده اختالف نظر دارند. حقوق
  مسأله راهگشا باشد وجود ندارد. 
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در یک نظریه مشورتی بر بقاي حق سرقفلی نظر  1392سرانجام اداره حقوقی قوه قضاییه در سال 
ه در این زمینه وجود دارد، نظر اداره حقـوقی مبنـی بـر    رغم تمام اختالفاتی ک داد. به نظر نگارنده علی

هـاي حقـوقی دو تهـران    گونه که قضات دادگـاه  بقاي حق سرقفلی مقرون به صواب است، زیرا همان
شود، اما دو گونه حق در این اند، با توجه به مقررات قانون مدنی، اجاره فسخ یا باطل میاستدالل کرده

شـود و  ست؛ یکی حق سر قفلی که طی سالیان متمـادي ایجـاد مـی   فرض براي مستأجر قابل تصور ا
باشد. از بین رفتن عین مستأجره بر اثر حریق یا هر دیگري حق ادامه تصرفات استیجاري در آینده می

کند حادثه دیگر نیز مسقط این حقوق مستأجر نیست؛ زیرا اوالً حریق تنها اعیان مورد اجاره را تلف می
باشد، باقی است و ثانیـاً قـانون روابـط    مورد اجاره که جزئی از عین مستأجره میو در هر حال عرصه 

که حق ادامه تصرفات را براي مستأجر محل کسب ولو بعد از انقضـاي   1356موجر و مستأجر مصوب 
مدت شناخته، مشعر بر این نیست که از بین رفتن مورد اجاره سببی براي زوال رابطه استیجاري باشد. 

شـود.  قد دلیل و در مقام تردید، بقاي رابطه فوق و حق ادامه تصرفات مستأجر استصـحاب مـی  لذا با ف
بنابراین باید با انجام کارشناسی براي تعیین سرقفلی با توجه به مساحت و موقعیت سـابق نسـبت بـه    
احقاق حق مستأجر اقدام نمود. این نظر که با حفظ حقوق مستأجر نیز سـازگار اسـت، مـورد پـذیرش     

  باشد. گارنده مین
  

  منابع
  . 1374تهران، ، ، نعمت، بررسی قانون روابط موجر و مستأجر، انتشارات اطلس احمدي .1
 . 1381، ، تهرانبهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردي، انتشارات نگاه بینه .2
  . 1392، تهران، بهرامی، زهرا، سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت)، انتشارات نگاه بینه .3
  . 1367تهران، جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، گنج دانش،  .4
عـالی   عالی کشور، مجموعه مـذاکرات و آراء هیـات عمـومی دیـوان     مطالعات و تحقیقات دیوان دفتر .5

 . 1379کشور، جلد اول، تهران، 
  . 1377، تهران، دانشگاه تهران انتشاراتجلد چهارم، نامه،  اکبر، لغت دهخدا، علی .6
  . 1376، تهران، توده، حسن، حقوق تجارت، جلد اول، نشر دادگسترس .7
 . 1362تهران، ، عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ایران گرافیک .8
 . 1371تهران، کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد اول، شرکت سهامی انتشار،  .9

انتشارات جهـاد   کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم، .10
  . 1374، تهران، دانشگاهی

  . 1371تهران، کشاورز، بهمن، سرقفلی، نشر کیهان،  .11
  . 1379، تهران، امیرکبیر معین، انتشارات فارسی معین، محمد، فرهنگ .12
، جلـد چهـارم،   1367هاي حقوقی دو تهران در سـال  نوبخت، یوسف، مجموعه نظرات قضات دادگاه .13

 . 1368تهران، سسه کیهان، ؤم
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  nnمریم نصر اصفهانی  n خوان اصفهانی منصور مدح 
  

حرفه وکالت، شغلی سازمان یافته و قانونمند است که براي دستیابی به آن شرایط متعددي نیاز است. این 
وارد شـدن بـه ایـن    در فرانسه باشد. مشخصات فردي و آموزشی قابل بررسی می شرایط در هر دو حیطه

 1971دسامبر 31قانون  11شغل با تجمیع شرایطی که متعاقباً خواهد آمد، قابل دستیابی است. (طبق ماده 
  )2004دسامبر  21، همچنین دستورالعمل اجرایی 2004فوریه  11و اصالحیه آن مورخ 

  
  تابعیت. 1
. البتـه ایـن شـرط در عمـل قاطعیـت      استداوطلب حرفه وکالت  ، فرانسوي بودنشرایط قانونی جمله از

دارا بودن ملیت یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا ملیت کشور دیگري که تحت همان شرایط بـه  نداشته و 
درصـدد اعمـال آن در   دهد کـه متقاضـی خـودش    اي را میفرانسویان توانایی اعمال همان فعالیت حرفه

 .باشدفرانسه است؛ نیز مورد پذیرش می
تابعیت نیز که توسط اداره پناهندگی فرانسه به رسـمیت شـناخته   همچنین پناهندگان یا اشخاص بی

  .توانند جهت اخذ پروانه وکالت اقدام کنندشوند، می
  
  . مدرك و توانایی2
در جهت اجراي دستورالعمل پارلمان اروپا و ) در حقوق 1داشتن مدرك دست کم فوق لیسانس (مستر   ـ

یا مدرك معادل آن طبق تأییدیه مشترك وزارت دادگستري یا وزارت علـوم   2005سپتامبر  7شوراي 
 هستند. 2کنندگان داراي مدرك مستر ها). البته شایان ذکر است که اغلب شرکت (دانشگاه

وانه وکالت که پس از قبـولی در آزمـون   معادل پر 1»گواهی صالحیت براي حرفه وکالت دادگستري«  ـ
  شود.هاي آموزشی اخذ می وکالت و سپري کردن دوره

برخی اشخاص به دلیل مشاغل قبلی از آموزش عملی و تئوري معـاف هسـتند، از جملـه سـردفتران،     
 99و  98، 97قضات سـابق، اسـاتید دانشـگاه و کارمنـدان دادگسـتري، کـه بـه نحـو محصـور در مـواد           

  اند.ذکر گردیده 1991نوامبر  27 دستورالعمل
                                                           

n و کارشناس ارشد حقوق خصوصی وکیل دادگستري. 
nn وکیل دادگستري و کارشناس ارشد حقوق خصوصی. 

1. Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) 
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 30سال براي مردان و کمتر از  6/32سال است که  3/29الزم به ذکر است در ابتداي ورود به این حرفه، سن متوسط 
 سال براي زنان افزایش داشته است. 4/1سال براي مردان و 7/2باشد. در طی ده سال اخیر، این سن سال براي زنان می

  
 . از نظر اخالقی 3

داوطلب باید در جهت اثبات این امر که مرتکب اعمال منجر به محکومیـت کیفـري بـراي جـرایم علیـه      
 طبیعـی اسـت  گواهی عدم سوء پیشینه به کانون ارائه نمایـد.  ، اخالق و درستی و پاکدامنی نگردیده است

سایرین را دارد، نباید خود قبالً حق کسی را ضـایع یـا قواعـد     که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق کسی
همچنین داوطلب اقداماتی با همان ماهیت قبلی که منجر به اجتماعی را به طور جدي نقض کرده باشد. 

   .مجازات انتظامی و اداري مثل اخراج، ابطال مجوز و تأییدیه فعالیت باشد، مرتکب نشده باشد
هاي مقـرر  ستی داراي محکومیت به ورشکستگی شخصی یا دیگر مجازاتعالوه بر این داوطلب نبای

هـا بـوده یـا در    مربوط به انحالل قضایی شـرکت  1985ژانویه  25مورخ  85ـ98قانون شماره  5در ماده 
در خصوص مقـررات حقـوقی انحـالل     1967ژوییه  13مورخ  67ـ563قانون شماره  2راستاي اعمال بند

  .خصوصی یا تجاري نیز محکوم شده باشدسرمایه، به ورشکستگی 
اي وکالي دادگستري به عهده کانون وکال است. هرکانون بدین منظور مراکز آموزش و تربیت حرفه

دایر کرده است تا این آموزش را براي  1»اي وکالي دادگستريمرکز آموزش حرفه«آموزشی تحت عنوان 
ین مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید. ا

  .گرددها توسط آن کانون تنظیم می و برنامه آموزشی آن
به طور کلی طرق ورود به حرفه وکالت و اخذ پروانه براي انجام آن در حقـوق فرانسـه بـه دو روش    

  :پذیردمعمول صورت می
 

  روش دانشگاهی. 1
ساله لیسانس و  4دانشگاهی در دانشکده حقوق است. بعد از گذراندن دوره در روش سنتی نیاز به تحصیالت 

مرکـز  )، داوطلبان مجاز بـه شـرکت در آزمـون ورودي مدرسـه وکـال (     1کسب مدرك فوق لیسانس (مستر 
هـاي  وابسـته بـه دانشـکده    2) هستند که توسط مؤسسه مطالعات حقوقیاي وکالي دادگستريحرفه آموزش

برخی داوطلبان قبل از امتحان کردن شانس قبولی در این آزمون، در یک دوره تقریبـاً   شود.حقوق برگزار می
  کنند. یک ساله به صورت اختیاري در دوره آمادگی آزمون مستقر در مؤسسات مطالعات قضایی شرکت می

اگر کسی در آزمون ورودي پذیرفته شود، به مدرسه وکال ملحق خواهد شد. دوره آموزشی بـه مـدت   
شود. اولین مرحله، تئوري است؛ که مشتمل ماهه تقسیم می 6ماه خواهد بود که به سه مرحله  18ل حداق

شود که به خصـوص بـر دسـتاوردهاي    ها و دروسی است که در مدرسه برگزار می ها، کنفرانس بر کالس
گفته » فرديپروژه آموزشی «کند. در مرحله دوم که به آن شناسی آن تأکید می اساسی این حرفه و وظیفه

اي اي خود را تعیین کرده و به سمت زندگی حرفـه هاي شخصی و حرفه شود، شاگردان وکالت انتخابمی
ماهه آخر، بعد از به پایان رسـاندن   6شوند که نقش وکیل را در آن ایفا خواهند کرد. در طی رهنمون می

  طی خواهند کرد.  هاکارآموزي را نزد آن ي ملحق شده و دوره 3هاي آموزشی به کابینه وکالدوره
                                                           

1. l'école des Avocats 
2. Institut d'Etudes Judiciaires (IEJ) 
3. Cabinet d'Avocats 
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شـود، پذیرفتـه شـوند.    بایست در آزمون پایانی که توسط مدرسه وکال طراحی مـی در نهایت کارآموزان می
گـواهی  «گذراننـد، از کـانون وکـال    اي وکال را می شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفه

آمیـز آزمـون،   پس از سپري کردن موفقیـت  . در واقعنمایندمی را دریافت» ريقابلیت براي حرفه وکالت دادگست
شود. شاگرد وکالت نزد دادگاه استیناف سوگند یاد نموده و در کانونی گواهی صالحیت در شغل وکالت اعطاء می

  داشت.  به انتخاب خودش ثبت نام خواهد کرد. از این لحظه به بعد او حق دارا بودن عنوان وکیل را خواهد 
  

  اي . روش حرفه2
اگر کسی داراي چندین سال سابقه کار در زمینه حقوقی باشد، دستیابی به حرفه وکالت براي ایشان تحـت شـرایطی   

، صاحبان مشاغلی همچـون کارشناسـان   1991نوامبر  27دستورالعمل  98و  97وجود خواهد داشت. در راستاي ماده 
بگیران کابینه وکال یا برخی مشاغل حقوقی دیگر که بتوانند اثبـات نماینـد بنـا    ها، حقوق ها یا سازمان حقوقی شرکت

هـاي تئـوري و عملـی     سال تجربه کار دارند، استثنائاً از اخذ گواهی صالحیت وکالت و گذراندن دوره 5یا  8به مورد 
ر تمـامی معیارهـاي   که داراي مدرك فوق لیسانس حقوق باشند. این اشخاص اگـ  معاف هستند؛ البته مشروط به این

اي موفقیت کسب کنند کـه  تجربه را دارا باشند، با وجود این معافیت باید در آزمون درستی و صداقت و انضباط حرفه
ساعته توسط مدارس وکال هستند. به عالوه ثبـت   20پس از توفیق در این آزمون، موظف به گذراندن دوره آموزشی

قرار نخواهد گرفت؛ مگر بعد از بررسـی درخواسـت ایشـان بـه وسـیله       نام ایشان در تشکیالت کانون مورد پذیرش
  ها را ارزیابی خواهد کرد.  هیأت مدیره کانون که واقعیت و اعتبار درخواست

هـاي قضـایی همچـون قضـاوت از داشـتن شـرط       قابل توجه است استادان دانشگاه و برخی حرفـه 
  ند. ا راز گواهی صالحیت وکالت معافهاي آموزشی تئوري و عملی و احتحصیلی و گذراندن دوره

  
 المللی . در زمینه بین3

کسانی که تابعیت کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را دارند و داراي گواهی صالحیت وکالت در کشور اصـلی خـود   
تواننـد بـه عنـوان    هستند، از سپري کردن دوره آموزشی عملی و اخذ گواهی صالحیت وکالت معاف بوده و مـی 

ها تأیید شود.) بعد از سه سال فعالیـت مسـتمر و مـؤثر در     فرانسه ثبت نام کنند. (البته اگر این عنوان آنوکیل در 
هاي تئوري، وکیلی که داراي تابعیت اتحادیه اروپا بـوده و در فرانسـه   فرانسه و حقوق این کشور و گذراندن دوره

. اگر وکیل تجربه کار کمتـري در زمینـه حقـوق    اي وکالت را به دست آوردتواند عنوان حرفهنیز مقیم است، می
فرانسه داشته باشد، هیأت مدیره کانون باید ساختار مؤثر و قانونی فعالیت اعمال شده و اسـتعداد متقاضـی بـراي    

  دنبال کردن این شغل را تأیید کند و داوطلب نیز باید دارا بودن شرایط الزم قانونی را به اثبات برساند.  
راي تابعیتی غیر از کشورهاي عضو اتحادیه اروپـا هسـتند؛ بایـد عـالوه بـر شـرایط       متقاضیانی که دا

ها بـا حقـوق    دهنده میزان آشنایی آنالذکر در یک آزمون شفاهی و کتبی نیز شرکت نمایند که نشان فوق
ها شخصی را از شرکت در این آزمون به دلیـل  فرانسوي است. البته ممکن است اتحادیه سراسري کانون

  بق علمی و دانشگاهی مثل تألیف مقاالت یا کتب علمی معاف نماید. سوا
  

  ثبت نام در تشکیالت کانون. 4
برخالف حقوق ایران در حقوق فرانسه، تنها داشتن گواهی صالحیت وکالت یا پروانه وکالـت یـا تکمیـل    

که متقاضی نزد  ایناي، مجوز اعمال شغل وکالت نخواهد بود؛ مگر نمودن شرایط مربوط به فعالیت حرفه
  هاي وکالي فرانسه ثبت نام نماید. تشکیالت یکی از کانون
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 1971قانون  11تواند در حرفه وکالت فعالیتی انجام دهد، اگر که شرایط مقرر در مواد هیچ کس نمی
 را حائز نباشد.  1991به بعد دستورالعمل  51و مواد 

  به شرح زیر است:  نام در تشکیالت کانونمدارك مورد نیاز براي ثبت
 نام خطاب به رئیس کانون درخواست ثبت -
  اصل و کپی برابر اصل گواهی صالحیت وکالت: امضا و مهر شده -
  شود و کپی برابر اصل امضا و مهر شدهاصل مدرك تحصیلی که این اصل به متقاضی برگردانده می -
  اصل و فتوکپی مدارك شناسایی و مدارك مربوط به تابعیت -
  یورو.  15چکی به مبلغ  -

بایسـت نامـه خـروج از کـانون قبلـی نیـز       اند، میهاي دیگر ثبت نام کردهبراي وکالیی که در کانون
  ضمیمه مدارك شده باشد. 

  نامه که در آن اداي سوگند وکیل قید گردیده باشد. فتوکپی قسم
کـانون وکـالي مربوطـه     در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطـه و ریاسـت  داوطلبان 

کنم که حرفه خـود را براسـاس   من به عنوان وکیل دادگستري سوگند یاد می: «کنندسوگند یاد میچنین 
  .»متانت، وجدان، استقالل، درستکاري و انسانیت انجام دهم

  شود، از جمله این موارد: پس از انجام اقدامات فوق، برخی تعهدات بر وکیل دادگستري تحمیل می
اي از قـرارداد کـار خـود و    دارنده پروانه در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهالزم است   ـ

نامه یـا  . همچنین وکیل ملزم است فتوکپی اجارهه دهدئیید اراأمشخصات کارفرما را به کانون جهت ت
  سند مالکیت دفتر خویش را نیز به کانون مربوطه عرضه دارد. 

ارسال دارد. ایـن   1اي به مرکز تشریفات مشاغلبایست اعالمیهروز از شروع به کار می 8وکیل بعد از   ـ
مرکز این اطالعات را به صندوق تأمین اجتماعی مشاغل خویش فرما و اداره مالیات و مؤسسـه ملـی   

  دارد. آمار و مطالعات اقتصادي اعالم می
اي  چنین وکیل ملزم به پرداخت بیمه حرفههاي وکال. همپرداخت سهم سالیانه به صندوق ملی کانون  ـ

  و بازنشستگی است. 
در برخی موارد به وکال بـراي انجـام تعهـدات     2هاي ملی و اداري شایان ذکر است انجمن ملی کمک

  کند. مالیشان کمک می
  

  منابع
1. Etre avocat en France: Accès à la profession d’avocat.  

   : /http: //cnb. avocat. frموجود در سایت
2.VOUS SOUHAITEZ DEVENIR AVOCAT.  

    :thonon. com/-rreauhttp: //www. baموجود در سایت 
  -www. irbar. com/law-articles :وکیل دادگستري در فرانسه موجود در سایت .3
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  1n الشریف دکتر محمد مهدي
  

  چکیده
قانون مدنی ایران از فقه امامیه و قانون مدنی فرانسه تردیدي نیسـت. امـا   پذیري در تأثیر

شباهت فراوان متن بسیاري از مواد قانون مدنی ایران در مباحث مربوط به اموال و قواعد 
عمومی عقود و تعهدات با معادل فرانسوي خود، این باور را در اغلب اصحاب حقوق پدیـد  

که نظام فقهی باشـد،  دات قانون مدنی ایران بیش از آنآورده که نظام حاکم بر بخش تعه
تـرین   نظام فرانسوي است. این نوشتار با بررسی تصرفات صورت گرفته در یکـی از مهـم  

ها پنهان مانده است ـ کوشـیده    مواد وارداتی ـ که البته اغلب جدي گرفته نشده و از چشم 
اوت بنیادین داشته و این تصـرفات  است اثبات نماید متن ایرانی با معادل فرانسوي خود تف

  دلیلی جز حکومت نظام فقهی بر اندیشه نویسندگان قانون مدنی نداشته است.
  ارادي طلب.  واگذاريتعهد، طلب، دین،  واژگان کلیدي:

  
  مقدمه

از ابتداي تصویب قانون مدنی همواره بر این نکته تأکید رفته است که نویسنده یا نویسندگان قانون مدنی 
اند از نظام فقهی فاصله نگرفته و سازگاري قانون مدنی با فقه امامیه را تأمین نمایند. ایـن   ایران، کوشیده

ادعا البته اغلب با این حاشیه همراه بوده که قانون مدنی ایران در برخی موارد و به طـور خـاص در مـواد    
یا اقتباسی از قانون مدنی فرانسـه   ها ترجمه که بسیاري از آن» قواعد عمومی عقود و تعهدات«مربوط به 

چه  است، از قانون مدنی فرانسه نیز تأثیر پذیرفته است. با وجود توافق اجمالی تمامی اصحاب حقوق بر آن
گفته شد، در تشخیص مصادیق تأثیر قانون مدنی فرانسه و میزان آن توافق چندانی در بـین نویسـندگان   

د موادي که نویسنده قانون مدنی ایران، ماده قانون مدنی فرانسه وجود ندارد. این اختالف به ویژه در مور
تر است. در واقع نقطه تمرکز این اختالف را باید در اهمیت یا عدم را با اندك تصرفی اقتباس نموده جدي

چنان اساسی اسـت کـه   اهمیت تصرفات صورت گرفته در مواد اقتباسی جستجو کرد. آیا این تصرفات آن
تـرین   خه ایرانی در مقابل معادل فرانسوي خود، اصالت و هویت مستقل قائـل شـد؟ مهـم   بتوان براي نس

اثري که بر پاسخ به این پرسش مترتب است، در امکان یا عدم امکان استفاده از حقـوق مبـدأ در تفسـیر    
رت چه این مکتوب در پی اثبات آن است، این است که اوالً تصرفات و تغییرات صو مواد وارداتی است. آن

                                                           
n  عضو هیأت علمی دانشگاهـ وکیل دادگستري.  
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چنان بنیادین و ها پنهان مانده یا جدي گرفته نشده است، گاه آن گرفته در مواد وارداتی که اغلب از چشم
کند؛ ثانیاً منشأ این  اساسی است که بین حقوق مدنی ایران و حقوق مدنی فرانسه، تمایز اساسی ایجاد می

کلیدي و اساسی همچون مال و تصرفات، تفاوت اساسی نظام فقهی و سیستم فرانسوي در برخی مفاهیم 
مالکیت و عقد و تعهد و دین و امثال آن و پایبندي نویسندگان قانون مدنی به نظام فقهی و تعـاریف آن  

حکومت نگاه و تلقی فقهی از این مفاهیم اساسی بر ذهن نویسنده قانون مدنی  ،بوده است. به دیگر سخن
ناسازگار بوده، دست به تصرف و دسـتکاري در مـواد   باعث گردیده، هرکجا متن فرانسوي با این مفاهیم 

اقتباسی بزند. در ادامه به چند نمونه از تصرفات اساسی قانون مدنی ایران در یکی از مـواد وارداتـی و در   
  کنیم:  قانون مدنی ایران با توجه به مجال موجود اشاره می 29عین حال کلیدي قانون مدنی یعنی ماده 

  
  ق. م 29ماده  تصرفات صورت گرفته در

توانند داشته باشـند، از   می» اموال«که اشخاص نسبت به » روابط حقوقی«دانیم تعیین  گونه که می همان
مفاهیم اساسی و زیرساخت تمامی مباحث مربوط به اموال و قراردادهـا و حتـی ضـمان قهـري در تمـام      

مسـتلزم تبیـین ماهیـت روابـط      سـو هاي حقوقی است. تعیین روابط اعتباري ممکن با اموال، از یکنظام
در هر نظـام حقـوقی   » مال«حقوقی همچون مالکیت و حق انتفاع و از دیگر سو در گرو شناسایی مفهوم 

به بیان طرح کلی روابط اشخاص با اموال پرداخته است. بـه موجـب    29است. قانون مدنی ایران در ماده 
  ق. م ایران:  29ماده 

. مالکیت (اعم از عین یـا  1هاي ذیل را دارا باشند:  اشخاص ممکن است نسبت به اموال عالقه«
  ».  . حق ارتفاق نسبت به ملک غیر3. حق انتفاع 2منفعت) 

قـانون   543قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. ماده  543ي  این ماده با برخی تغییرات اندك از ماده 
  دارد:  شخاص نسبت به اموال چنین مقرر میمدنی فرانسه در بیان حقوق ا

توانند نسبت به اموال، حق مالکیت یا صرفاً حق انتفاع و یا تنها حق ارتفاق داشـته   اشخاص می«
  ».  1باشند

شباهت دو ماده چندان است که در نگاه نخست تردیدي در پیروي نویسـنده قـانون مـدنی ایـران از     
ق. م ایـران نسـبت بـه معـادل      29گونه که اشـاره شـد مـاده     گذارد. اما همان الگوي فرانسوي باقی نمی

ي و اساسی تغییرات ماهو 29چه تغییرات صورت گرفته در ماده  هایی نیز دارد. چنان فرانسوي خود تفاوت
توان ادعا نمود که قانون مدنی ایران در تبیین روابط حقوقی اشخاص با اموال از مـدل قـانون    نباشد، می

مدنی فرانسه استفاده نموده است و البته نتیجه این ادعا این است که قانون مدنی ما در تبیـین دو عنصـر   
ن بین اشخاص و اموال نیز از حقوق ترین رابطه حقوقی ممک به عنوان کامل» مالکیت«و » مال«کلیدي 

  فرانسه تبعیت نموده است. 
ق. م فرانسه افزون بر اهمیتی که از حیث تبیین عالیق اشخاص نسبت به امـوال دارد، از آن   543ماده 

جهت که بر اندیشه تقسیم حقوق مـالی بـه حقـوق عینـی و دینـی اسـتوار گشـته، اهمیتـی دوچنـدان دارد.          
هـاي   نظـام   تقسیم حق به عینی و دینی ستون فقرات حقوق مـدنی فرانسـه و تمـام    دانیم گونه که می همان

                                                           
1. Article 543- On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de 

jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.  
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بر بنیاد این تقسیم، حقوقی که اشخاص نسـبت بـه امـوال     1دهد. حقوقی منشعب از حقوق رم را تشکیل می
توانند انجام یا ترك کار  دارند، حقوق عینی و حقوقی که اشخاص نسبت به دیگري داشته و به موجب آن می

بندي حق مالی به پذیرش تقسیم 2شود. دادن مالی را از وي درخواست نمایند، حق دینی یا تعهد نامیده می یا
گـذارد. یکـی از نتـایج مهـم پـذیرش ایـن        عینی و دینی آثار بسیار مهمی در کل سیستم حقوقی برجاي می

در زمره حقوق عینی و منحصر نمودن حق مالکیت به سلطه شخص بـر  » حق مالکیت«گرفتن تقسیم، جاي
توان از مالکیت  مال معین و موجود در خارج است. به دیگر سخن با حق عینی قلمداد شدن مالکیت، تنها می

عنـا  ممفـاهیمی بـی  » مالکیت عمـل «و نیز » مالکیت مال کلی و بر ذمه« بالتبعاعیان خارجی سخن گفت و 
خواهند بود. تمام مباحثی که در باب عهدي قلمداد شدن بیع کلی یا اجـاره اشـخاص در حقـوق مـا مطـرح      

  گردیده بر چنین مبنایی استوار است. از برخی دیگر از آثار این تقسیم به زودي سخن خواهیم گفت. 
نی و دینـی بـر   بندي کالسیک حق عیآید که تقسیم از تأمل در تعریف حق عینی به خوبی به دست می

این اندیشه مبتنی است که مال چیزي است که جنبه عینی و خارجی دارد. شواهد روشنی بر این مدعا وجـود  
به نحو مطلق سخن » اموال«قانون مدنی فرانسه از روابط اشخاص با  543که هر چند ماده  دارد: نخست این

ل خارجی ننموده است، شارحین قانون مـدنی  گفته و آن را مقید به قسم خاصی از اموال و به طور خاص اموا
اند و در تعریف حق عینی آن را به حقی کـه شـخص    دانسته» حقوق عینی«فرانسه این ماده را در مقام بیان 

به بیان دیگر در تلقی سنتی فرانسوي، مال  3اند. دارد، تعریف کرده» مال مادي«یا » مال موجود در خارج«بر 
آن یکی از حقوق عینی را برقرار نمود. دو پاره بودن تقسیم حق بـه عینـی و    چیزي است که بتوان نسبت به

دینی نیز گواه دیگري بر این امر است. چه اگر مراد از حقوق اشخاص بر اموال که از آن با نام حقـوق عینـی   
موال فاقـد  شود، تنها قسمی از اموال یعنی اموال معین موجود در خارج باشد، تکلیف سایر اموال یعنی ا یاد می

پایگاه عینی و خارجی در حقوق فرانسه روشن نبود، زیرا نه قسم اول یعنی حقوق عینی چنین اموالی را در بر 
گیرد و نه قسم دوم یعنی حقوق دینی که به حسب تعریف ناظر به حقوق شخص نسبت به شخص دیگر  می

سنتی تقسیم حق مالی بـه عینـی و    است. این طرز تلقی و نگاه مضیق به مال بود که باعث گردید که قالب
دانان فرانسوي بـراي پوشـش دادن بـه     دینی براي تحلیل اموال نوپدید فکري ناکارآمد به نظر رسد و حقوق

  4اموال فکري، افزودن قسم سومی بر این تقسیم را الزم بدانند.
شخاص با امـوال را  ، الگوي فرانسوي روابط ا29اما آیا به راستی نویسنده قانون مدنی ایران در ماده 

توان  ق. م فرانسه را می 543ق. م ایران با ماده  29مورد پیروي قرار داده است؟ آیا مشابهت فراوان ماده 
به معناي پذیرش تقسیم حق به عینی و دینی در حقوق ایران به حساب آورد؟ آیا تصرفاتی کـه نویسـنده   

ه لحاظ مبنـایی از معـادل فرانسـوي خـود دور     نموده، در حدي نیست که آن را ب 29قانون مدنی در ماده 
ها کامالً اساسی است. روشن است که عدم پـذیرش تقسـیم حـق بـه      ساخته باشد؟ پاسخ به این پرسش

تواند  گذار ایرانی تا چه حد می عینی و دینی و عدم تحلیل مالکیت در قالب یک حق عینی، از سوي قانون
  شد. در اختالف بنیادین دو نظام حقوقی مؤثر با

                                                           
  .7، ص1، جالحق فی الفقه االسالمیمصادرسنهوري، عبدالرزاق،   .1

2. Jacques Ghestin ،Traité de Droit Civil, Introduction Générale, n. 223 
3. Jacques Ghestin ،Les droits réel sont ceux qui portent sur des biens matériels, des choses 

4. Jacques Ghestin, Traité de Droit Civil, Introduction Générale, n. 225.  
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از منظر اکثر نویسندگان حقوق مدنی ایران، این ماده همچون معادل فرانسوي خود در مقام بیان حقـوق عینـی   
اصلی و دلیل بر پذیرش تقسیم حق به عینی و دینی از سوي قانون مدنی ایران بـه حسـاب آمـده اسـت. نخسـتین      

مقام بیان حقوق عینی دانسـته منصورالسـلطنه   ق. م. ف در  543ق. م را همچون ماده  29دان ایرانی که ماده  حقوق
عدل است. وي نخست حق نسبت به اشیاء را به حق عینی و حق دینی یا ذمی تقسـیم نمـوده و حـق عینـی را بـه      

 29و سپس چند صفحه بعـد در شـرح مـاده     1کند که شخص نسبت به عین معین و مشخص دارد حقی تعریف می
توانـد نسـبت بـه امـوال داشـته       اي است که یک نفـر مـی  حقوق عینی مهمه 29حقوق مذکور در ماده «نویسد:  می

ایـن تفسـیر از    2.»تواند نسبت به یک چیـز داشـته باشـد    ترین حق عینی است که یک نفر می باشد ... مالکیت کامل
السلطنه دنبال شده اسـت. مرحـوم بروجـردي عبـده هماننـد مرحـوم       پس از منصوراز سوي اغلب شارحان  29ماده 

عدل، پس از تقسیم حق مالی به عینی و دینی و تعریف حق عینی به حقی که شخص به عـین مشـخص خـارجی    
 ».  3ترین اقسام آن حق مالکیت است براي حق عینی اقسامی است که محکم«نویسد:  تواند داشته باشد، می می

دانان پـس از خـود بـه حسـاب      گذارترین شارحان قانون مدنی در حقوقثیرأامامی نیز که از ت مرحوم
اشـخاص  «نویسـد:   ق. م دنبـال کـرده و در ایـن زمینـه مـی      29آید، همین رویکرد را در تفسیر ماده  می
نامند.  می ها را حقوق عینی داراي حقوقی باشند که آننسبت به اموالی که در خارج موجود است، توانند  می

که پیداست مرحوم امامی نیـز همچـون    چنان». 4نماید سه قسم از آن را بیان می 29قانون مدنی در ماده 
دانسته است و البته التزام » اموال موجود در خارج«را ناظر به عالیق اشخاص با  29اسالف خویش، ماده 

توانـد   عینی است، جز این نیـز نمـی   همچون معادل فرانسوي خود در مقام بیان حقوق 29که ماده  به این
 مرحوم استاد دکتر کاتوزیـان و  باشد. همین نگاه را در آثار نسل بعدي اساتید حقوق مدنی ایران همچون

توان به روشنی و فراوانی مالحظـه نمـود. مرحـوم اسـتاد دکترکاتوزیـان همچـون       می استاد دکتر صفایی
موضـوع حـق   «و  5یان اقسام حقوق عینی اصلی اسـت در مقام ب 29کند که ماده اسالف خود تصریح می

 29استاد دکتر صفایی نیز عالوه بر بیان این مطلب که در مـاده  ». 6عینی همیشه مال معین خارجی است
  7است.» شیء معین مادي«کنند که موضوع حقوق عینی، حقوق عینی اصلی بیان شده است، تصریح می

ناً منشأ تصرفاتی است که از سوي نویسنده قانون مدنی ایـران در مـاده   اي که در اینجا مغفول مانده و احیا نکته
که گفتیم در تلقی سنتی حقـوق فرانسـه کـه     وارداتی اعمال گردیده، وضعیت اموال غیر موجود در خارج است. چنان

اول یـا  موجود در خارج تصور نداشته، تقسیم حق مالی به عینی و دینی تقسیمی جامع و کامل است و قسـم  مال غیر
گذار در مواضـع مکـرّر    دهد. اما در حقوق ما که قانون همان حقوق عینی، روابط حقوقی با تمامی اموال را پوشش می

از جامعیـت برخـوردار    29را نیز از زمره اموال شمرده اسـت، مـاده   » عمل«و  8سخن گفته» مال بر ذمه«صراحتاً از 
                                                           

  .29حقوق مدنی، ص  .1
   .43همان، ص  .2
  .18حقوق مدنی، ص  .3
   .40، ص1جحقوق مدنی،   .4
  .97حقوق مدنی، اموال و مالکیت، ص  .5
  .26حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، ص  .6
  .189و 188، صص13حقوق مدنی، اشخاص و اموال، چاپ   .7
عقـد ضـمان عبـارت    «ق. م:  684ماده ...». / براي هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود «ق. م:  775ماده   .8

  ....»را که بر ذمه دیگري است به عهده بگیرد  مالیکه شخصی  است از این
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در مقام بیان عالیـق اشـخاص نسـبت بـه      29گذار در ماده  انونسو فرض بر این است که قنخواهد بود. زیرا از یک
قـرار  » مـال «نیـز مشـمول عنـوان    » مال بـر ذمـه  «و » عمل«بوده و از دیگر سو فرض بر این است که » اموال«
بر خالف معادل فرانسوي خود در مقام بیان حقوق عینـی نبـوده و روابـط     29گیرند. حال یا باید بپذیریم که ماده  می

در خصـوص روابـط    29با اموال اعم از خارجی و غیر خارجی را مد نظر داشته و یا باید بپـذیریم کـه مـاده     اشخاص
موجود در خـارج و  گونه مال غیر موجود در خارج سخن نگفته و ناقص است. البته انکار هرحقوقی ممکن با اموال غیر

اسـت کـه بـا توجـه بـه       29دفاع از جامعیـت مـاده   انحصار اموال به اموال عینی و خارجی نیز راهکاري دیگر براي 
 صراحت قانون مدنی مبنی بر وجود مال بر ذمه و مسلم بودن مالیت عمل، در بطالن آن تردید نیست.  

ق. م و مقصود نویسـنده قـانون مـدنی     29به هر روي اکنون نوبت به تأمل در تصرفات صورت گرفته در ماده 
آیـد، دو تصـرف در    مـی بر 543و  29گونه که از مالحظه و مقایسه ماده  همان از اعمال چنین تغییراتی رسیده است.

از عبـارت  » حـق «متن ایرانی صورت گرفته که یکی سلبی و دیگري ایجابی اسـت. تغییـر نخسـت حـذف کلمـه      
ي مالکیـت اسـت. بـراي     پـس از کلمـه  » اعم از عین یا منفعـت «است و تغییر دوم افزودن عبارت » حق مالکیت«

دار اسـت؛ زیـرا در فقـه در خصـوص یـک      کامالً معنی» مالکیت«به » حق مالکیت«ن با فقه عدول از تعبیر آشنایا
ي اعتباري قابل تصور است: سلطه تـام و سـلطه نـاقص کـه بـه ترتیـب از        مال دو گونه اضافه یا عالقه و یا سلطه

بنیادي در فقه است و بـر اسـاس آن   شود. تقسیم حق و ملک از تقسیمات  یاد می» حقّ«و » ملک«ها با عنوان  آن
گردند، اما بـه هـر حـال قسـیم      ي اعتباري بر مال محسوب می هر چند حق و مالکیت هر دو نوعی عالقه یا سلطه

، در ادبیات فقهـی تعبیـري نامـأنوس بـوده و     »حق مالکیت«و با یکدیگر متفاوتند. بدین لحاظ تعبیر  1یکدیگر بوده
ورد استفاده قرار گیرد. قانون مدنی نیز نه در اینجـا و نـه در هـیچ کجـاي دیگـر از      تواند م جز به صورت تسامح نمی

تعبیر حق مالکیت استفاده نکرده است. هر چند حـق و ملـک (مالکیـت) هـر دو نـوعی سـلطه بـر مـال محسـوب          
اوت وجـود  ها از حیث سعه و ضـیقِ سـلطه تفـ    شوند و از حیث تعلق به مال با یکدیگر اشتراك دارند، اما بین آن می

ي صاحب حـق بـر مـال موضـوع حـق،      اي تام است، اما سلطه ي مالک بر مال موضوع مالکیت، سلطهدارد. سلطه
ي تـام بـوده و   ي مستأجر بر منافع عین مستأجره، سلطهاي محدود و مقید به تصرف خاص است. مثالً سلطه سلطه

ي صاحب حق انتفاع بر مال موضوع حـق انتفـاع،   لطهشود، اما س از همین رو در مورد آن تعبیر به مالکیت منافع می
  است. این تفاوت را از زبان یکی از فقیهان متأخر بشنوید:  » حق«به دلیل محدودیت سلطه، از سنخ 

ء تحـت   یکون بدخول الشـی  فالملکإنّ الفرق بین الحقّ و الملک بعموم االستیالء و السلطان و خصوصه. «
  ».  2یکون بدخوله تحت السلطان ببعض جهاته و حیثیاته الحقّالسلطان بتمام شئونه و کافّۀ حیثیاته و 

میرزاي نائینی نیز در عین تصریح به تمایز ملک و حق، تفاوت بین آن دو را بر اساس تام بودن یا ضعیف  
  ید: گو بودن رابطه و سلطه تحلیل نموده و چنین می

بـأن تکـون قابلـۀً    » تامۀً«فالجامع بین الملک و الحقّ هو اإلضافۀ ... و هذه اإلضافۀ لو کانت ... «
إما لقصـور نفـس اإلضـافۀ کحـقّ المـرتهن      » ضعیفۀ«و لو کانت   »ملکاً«ألنحاء التقلّبات فتُسمى 

  »3الخیار ... فتُسمى حقّاً بالنّسبۀ إلى العین المرهونۀ و إما لقصور فی متعلّقه کحقّ التحجیر و حقّ

                                                           
ان ندارد همچـو حـق، مجلـه    تبار، حسن، مقاله شرح حق پایبراي دیدن معانی متعدد حق و حقِ قسیم مالکیت رك: جعفري  .1

   .1385، سال 72حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش
  .73، ص1ایروانی، میرزا علی، حاشیه مکاسب، ج  .2
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که دانسته شود که شخص مالک مالی است یا نه، به میـزان   به طور خالصه از منظر فقهی براي این
شود. مالک کسی است که به لحاظ حقوقی اختیار و سلطه تـام در مـورد    سلطه او نسبت به مال توجه می
همیت دارد، تام و مطلق بـودن سـلطه شـخص    چه براي اعتبار مالکیت ا یک مال دارد. در نگاه فقهی آن

  است و نوع مال و خارجی یا ذمی بودن آن تأثیري در این موضوع ندارد. 
ن با معادل فرانسوي خود بیگانه ساخته،  29و اما تصرف دومی که در ماده    صورت گرفته و آن را از ب

اشاره شد، درحقوق فرانسه مالکیت به که  به عنوان متعلَّق مالکیت است. چنان» عین و منفعت«تصریح به 
تواند به مال معین و موجود در خارج تعلق گیرد. اما آیا در حقوق ما نیز مال  عنوان یک حق عینی تنها می

منحصر به مال موجود در خارج است و مالکیت نیز حقی است عینی که به مـال موجـود در خـارج تعلـق     
که  ست به بررسی این موضوع در فقه نگاهی بیندازیم. چنانگیرد؟ پیش از پاسخ به این پرسش بهتر ا می

پیشتر اشاره شد، اوالً در فقه، مال منحصر به اموال خارجی نبوده و مال بر ذمه و عمـل نیـز از مصـادیق    
شود و نوع مال در این میانـه خصوصـیتی    مسلم مال است و ثانیاً مالکیت به سلطه تام بر مال اطالق می

گردد، متعلق مالکیت نیـز ممکـن اسـت عـین یـا       در فقه که مال شامل عین و منفعت میندارد. بنابراین 
در فقه مرادف با عین معین نبـوده و شـامل عـین معـین و     » عین«منفعت باشد. البته فراموش نکنیم که 

اهللا خـویی   عبارت زیر از فقیه بزرگ معاصر مرحوم آیـت . 1گردد عین کلی در معین و عین کلی در ذمه می
د فی الخارج کان جسماً مشتمال على األبعاد  العینالمراد من «قدر کافی گویا و صریح است:  به ما إذا وجِ

، و للکلـی  هشـمولها لألعیـان الشخصـی    ه... و لیس المراد من العین ما یتعلق البیع بشخصه، بداهـ  هالثالث
غیـره، فـان هـذه األمـور      هبت فی ذمـ ... و للکلی الثا هالمشاع ... و للکلی فی المعین ... و للکلی فی الذم

  ». العینیصدق علیها عنوان 
باشد. بنابراین از  همچنین مراد از منفعت نیز اعم از منفعت اشیاء و منفعت اشخاص یا همان عمل می  

منظر فقه مالکیت شخص نسبت به عین معین یا در حکم معین یا عین کلی فی الذمه یا منفعت اشیاء یـا  
رو نیست. عبارت زیر از مرحوم صاحب عـروه در ایـن زمینـه شایسـته     بههیچ مانعی رومنفعت اشخاص با 
 هو کـذا المنفعـ   هالعقالء یعتبرون هذا الکلّی الذمی شـیئا موجـودا یتعلّـق بـه الملکیـ     «تأمل و دقت است: 

  »2هالمتجدد هو الثّمر هالمعدوم
ي اهمیت دارد این است کـه سـلطه  تنها چیزي که براي صدق مالکیت در مورد تک تک این اموال   

ي اعتباري شخص با این ها گسترده و مطلق باشد، در غیر این صورت عالقه و رابطه شخص نسبت به آن
شود. البته باید توجه داشت که مراد از سلطه تام این است که شخص به  تحلیل می» حق«اموال در قالب 

ال مطرح است را واجد باشد. مثالً مالک منافع یـک  لحاظ حقوقی توانایی تمامی اموري که در مورد آن م
تواند منافع را لمس کند، اما این امر نافی مالکیت وي بر منافع نیست. زیرا او نسبت به  خانه، هر چند نمی

انجام تمام اموري که در خصوص چنین مالی قابل تصور است، داراي سلطه و اختیار است. مالکیت مـال  
  نین تحلیلی استوار است. بر ذمه یا طلب نیز بر چ

چه گفته شد ظاهراً جایی براي تردید در مقصود نویسنده قـانون مـدنی ایـران از افـزودن      بر بنیاد آن
ماند. نویسنده قانون مـدنی ایـران کـه بـر      باقی نمی 29در بند اول ماده » اعم از عین یا منفعت«عبارت 

                                                           
 . 16، ص2 ، جهموسوي خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاه  .1
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جاي قانون مدنی از خارجی ندانسته و ثانیاً در جايخالف فرانسویان، اوالً مال را منحصر در عین معین و 
توانـد   مالکیت عین به نحو مطلق اعم از معین و کلی و نیز مالکیت منافع اشیاء و انسان سخن گفته، نمی

مالکیت را در قالب یک حق عینی محصور کرده و متعلق مالکیت را منحصر به مال مشخص و موجود در 
به تبع فقه، بیع را به تملیک عین به عوض معلوم تعریف نمـوده و   338اده خارج نماید. قانون مدنی در م

به مجرد وقوع بیع مشتري مالک مبیع و بایع «دارد:  نیز به عنوان نخستین اثر بیع اعالم می 362در ماده 
روشن است که معناي مالکیت در مورد مبیع و ثمن به معناي واحد است و بر فرض ». شود مالک ثمن می

بیع در اغلب موارد عین معین باشد ـ که چنین نیست ـ مسلّماً ثمن در اکثر قریب بـه اتفـاق مـوارد،      که م
را » ثمن مبیع«ق. م بر اساس همین غلبه،  20گذار در ماده  مال بر ذمه و کلی است و از همین رو قانون

ع بیع مالک ثمن کـه  ق. م بایع به محض وقو 362ي پس بنابر بند اول ماده1در زمره دیون شمرده است.
ق. م عقد اجـاره عقـدي    467و  466گردد. به موجب ماده  االصول یک مال کلی و بر ذمه است، میعلی

گردد و مورد اجاره ممکن اسـت انسـان یـا     منافع مورد اجاره می» مالک«است که به موجب آن مستأجر 
ي منافع است و ثانیاً به موجـب  ، از مقولهحیوان یا اشیاء باشد. بنا به تصریح این دو ماده، اوالً عمل انسان

قانون مدنی از مالکیت زن نسبت بـه مهـر، بـه     1082گردد. ماده  عقد اجاره مستأجر مالک این منافع می
مجرد وقوع نکاح سخن گفته است و روشن است که در اغلب موارد، مهر از مقوله اموال کلی و بـر ذمـه   

یز جز با تحلیل پیش گفته قابل توجیه نیست. در این ماده از ق. م ن 806همچون سکه و پول است. ماده 
که هبه عبارت از تملیک مجانی مـال بـه    ي دین به مدیون سخن به میان آمده است. با توجه به اینهبه

طلب در زمـره امـوال و   ، شود که از منظر قانون مدنی ایران دیگري است، نه تنها از این ماده استفاده می
ي دیـن، خـود واهـب    شود که قبل از هبـه  دیگري است، بلکه به طور ضمنی استفاده میقابل تملیک به 

  ي مدیون بوده، زیرا تملیک یک مال به دیگري فرع بر مالکیت ناقل است. مالک مال کلی مستقر بر ذمه
ه و توسع» اعم از عین یا منفعت«توان تردید نمود که قانون مدنی با افزودن عبارت  بدین ترتیب نمی

بودن عقـد بیـع و   اي از احکام مسلّم در باب عقود معین یعنی تملیکی در متعلق مالکیت، نه تنها براي پاره
سازي کرده، بلکه با شکستن انحصارِ مالکیـت در عـین خـارجی و    ي اشیاء زمینه ي اشخاص و اجاره اجاره
د ملموس و معـین در خـارج   ي آن به اموال بر ذمه و منافع و عمل انسان که به حسب فرض، وجو توسعه

ندارند، از محصور کردن مالکیت در قالب یک حق عینی، به دلیل منافات با سیستم خود سر باز زده است. 
بنابراین بین حقوق ما و حقوق فرانسه از حیث متعلق مالکیت و نیز مفهوم مالکیت تفاوت اساسـی وجـود   

  دارد. 
ی و اندراج مالکیت در زمره حقوق عینـی، انحصـار بیـع    از دیگر آثار التزام به تقسیم حق عینی و دین

ي فضولی یا بیع مال غیر به بیع عین معین متعلق به دیگري است؛ زیرا طبـق دیـدگاه فرانسـوي، رابطـه    
گذار تمامی اقسـام امـوال    مالکیت تنها با عین معین و خارجی قابل تصور است. اما در حقوق ما که قانون

تر خواهـد   ي فضولی بسیار گستردهرا قابل تعلق مالکیت دانسته، قلمرو معامله اعم از اقسام عین و منفعت
توان از بیع  بود. در حقوق ما به دلیل امکان مملوك بودن مال کلی، نسبت به اموال کلی و بر ذمه نیز می

خودرو پیش خرید کند، مطابق مبناي قانون مدنی، فضولی سخن گفت. مثالً اگر کسی ماشینی را از ایران
مالک یک عین کلی شده که بر ذمه شرکت ایران خودرو ثابت است. حال اگر پدر یا همسـر خریـدار، در   
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خرید شده به دیگري نمایند، این معامله، معامله بـه مـال   همین مرحله اقدام به فروش این خودروي پیش
ه تنفیذ مالک دارد. مرحوم استاد دکتر کاتوزیان بـرخالف مبنـاي مـورد    غیر و معامله فضولی بوده و نیاز ب

پذیرش خود در باب عینی دانستن حق مالکیت و انحصار موضوع مالکیت به اعیان مـادي و خـارجی، در   
  اند:  این زمینه چنین نوشته

ـ کلی متعلق به غیر رابیع در صورتی فضولی است که فروشنده بخواهد عین معین یا « الی ، در ح
  ».  1که از آنِ دیگري است، براي مالک یا خود بفروشد

گونه که پیداست استاد در این عبارت بر امکان تعلق مال کلی به دیگري و فضولی بـودن بیـع    همان
ي فضـولی در  توان از معامله کنیم بنابر تحلیلی که گفته شد، می اند. به اجمال عرض می آن تصریح نموده

گفت. کسی که براي مقطع معینی اجیر دیگري شده و به تعبیر قانون مـدنی،   ي اشخاص نیز سخناجاره
منافع خود را به مستأجر تملیک کرده، اگر براي همان ایام و براي همان منفعت بـا دیگـري عقـد اجـاره     

  ببندد، مصداق معامله به مال غیر بوده و محتاج تنفیذ مستأجر اولیه است. 
حق عینی و دینی در حقوق ما امکـان انتقـال طلـب از طریـق بیـع      از دیگر آثار عدم پذیرش تقسیم 

توانـد مـال خـود را بـه      چیزي جز مالکیت یک مال کلی نیست و مالک مـی » طلب«است. در حقوق ما، 
ي ي رابطهدیگري منتقل سازد، اما در حقوق فرانسه که طلب یا حق دینی متقوم به دو شخص و از مقوله

پذیر نیسـت.  بطه شخص با مال، اصوالً انتقال طلب از طریق بیع امکانبین شخص با شخص است، نه را
  تأیید این مدعا را از زبان استاد دکتر کاتوزیان بشنوید: 

تواند دو دستگاه اتومبیلی را که از دیگري طلبکار است، به خود او یا دیگران بفروشد. در  شخص می«
ون مدنی ـ که مقرر داشته مبیع ممکن است کلـی فـی    قان 350باره انتقال طلب به دیگران، با وجود ماده 
  ». 2رسد ... الذمه باشد ـ، هیچ اشکالی به ذهن نمی

از دیگر آثار تقسیم حق به عینی و دینی که در حقوق ما مورد پذیرش قرار نگرفته و دلیل دیگري بر 
حقوق ما و نیاز به  عدم پذیرش اصل این تقسیم در حقوق ماست، عدم نیازمندي ابراء به قبول مدیون در

قبول در حقوق فرانسه است. در حقوق ما ابراء چیزي جز تصرف مالک در مال خود نیست و به بیان دیگر 
برد و حاجتی به موافقت کسی ندارد، اما در حقوق فرانسه  در ابراء، مالک مال کلی، مال خود را از میان می

له تحلیل میي بین دو شخص یعنی مکه حق دینی را در قالب رابطه کنند، طبیعی است که  تعهد و متعهد
  . 3از بین بردن این رابطه، نیازمند توافق طرفین رابطه است

قانون مدنی نموده نیز از شواهد دیگر عدم التزام  140ي گذار ایرانی در بند دوم ماده تصرفی که قانون
دانیم بر خالف حقوق  که می ت. چناني قانون مدنی ایران به آثار تقسیم حق به عینی و دینی اسنویسنده

بندي مذکور، اثر مستقیم عقد، ایجاد حق دینی یا تعهد اسـت و  ایران، در حقوق فرانسه و بر مبناي تقسیم
عقد بدون وساطت تعهد، از خلق حقوق عینی ناتوان است. بر همین اساس قانون مدنی فرانسه وقتـی در  

کند. اما  اعالم می» در اثر تعهدات«ید، یکی از اسباب را گو از اسباب تحصیل مالکیت سخن می 711ماده
رو داشـته، ضـمن افـزودن    ق. م فرانسه را پیش 711، ماده 140قانون مدنی ایران هر چند در تنظیم ماده
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به «، از تعبیر »در اثر تعهدات«حق شفعه و حیازت مباحات و احیاء موات بر اسباب تملک، به جاي عبارت 
به عنوان سـبب ایجـاد مالکیـت، راه    » عقد«استفاده کرده و با تصریح به سببیت » اتوسیله عقود و تعهد

و با این ترفنـد، سـازگاري    ساختهشمارند، جدا خود را از فرانسویان که عقد را سبب مستقیم مالکیت نمی
را با تعریف عقود تملیکی همچون بیع و هبه و اجاره در حقوق خود که همگی مبتنی بر انشـاء   140ماده 

  اند، تأمین کرده است. مستقیم مالکیت
و حمل آن بر حقوق  29تذکر این نکته خالی از فایده نیست که التزام به مبناي فرانسوي در تحلیل ماده 

شـود،   مـی » عمل انسان«و » اموال کلی یا ذمی«، نه فقط مانع از استفاده از تعبیر مالکیت براي عینی اصلی
پـذیر نخواهـد بـود.    نیـز امکـان  » منفعـت اشـیاء  «بلکه با چنین مبنایی، استفاده از مفهوم مالکیـت در مـورد   

شوند، اما در  محسوب می دانیم در حقوق ما منافع اشیاء هر چند مسلماً مال مجزاي از عین گونه که می همان
ي اغلب موارد جنبه مادي و ملموس ندارند. مثالً منافع خانه یا ماشین یا اسب از مقوله اَعراض بـوده و جنبـه  

عینی و ملموس ندارند. اگر مالکیت را همچون فرانسویان یک حق عینی و ناظر به مال مشـخص و موجـود   
یم از مالکیت سـخن گـوییم؛ زیـرا بـه حسـب فـرض سـلطه و        توان در خارج بدانیم، در مورد منافع اعیان نمی

ي حقوقی مالک منفعت نه با عین که با منافع آن برقرار شده است و منافع نیز جنبه مـادي و ملمـوس    رابطه
ملمـوس و از سـنخ قابلیـت،    ندارند. اساساً در حقوق فرانسه منفعت به معناي یک مال فاقد جنبه عینی و غیر

ست و از همین رو در حقوق فرانسه عقد اجاره اشیاء عقدي عهدي و غیر تملیکـی اسـت.   مفهومی ناشناخته ا
زیرا در تلقی فرانسوي در اجاره با یک مال بیشتر روبه رو نیستیم که آن هم ملک موجر است، ولی در حقوق 

تأجره و دیگـري  ها عین مس ما به تبع فقه، در زمان اجاره با دو مال و دو مالک روبه رو هستیم که یکی از آن
که یا باید به مبناي حق عینـی   آید. کوتاه سخن این منافع آن است که با عقد اجاره به ملکیت مستأجر در می

بودن مالکیت پایبند بمانیم و مالکیت را به اموال عینی و موجود در خارج منحصر سازیم یا اگر مالکیـت را از  
عینی را نیز بپـذیریم. بـه هـر روي، آیـا قـانون مـدنی       ال غیردانیم، باید مالکیت سایر امو این قالب خارج می

توانست در عین حفظ این مواد، متعلَّق مالکیت را به عین معین محصور سازد؟ آیا ایـن تغییـرات جـز بـه      می
منظور حفظ سازگاري سیستم و تطبیق بخش قواعد عمومی قانون مدنی با مبحث عقـود معـین کـه بخـش     

  مدنی است، صورت گرفته است؟ ثابت و غیر تقلیدي قانون
و » مالکیت عین«ي گانه نماید، این است که تقسیم سهنکته دیگري که در اینجا تذکر آن بایسته می

دار و شناخته شده است. البته در اغلب متون فقهی در فقه کامالً سابقه» حق انتفاع«و » مالکیت منفعت«
استفاده شده است که مرادف با حق انتفاع اسـت و  » اعملک انتف«از تعبیر » حق انتفاع«به جاي اصطالح 

به همین دلیل تقریباً در تمامی متون فقهی در بیان اثر عقد وقف از اصطالح مالکیت انتفاع استفاده شده 
است. دو عبارت زیر که یکی مربوط به قرون گذشته فقـه و دیگـري مربـوط بـه دوران معاصـر اسـت و       

  کند: تأیید مدعاي ما کفایت میاي از بسیار است، براي  نمونه
، و قد یکون لالنتفاع، ... و األوالن ظـاهران،  ه(للعین)، و قد یکون للمنفع هاقسام الملک: قد یکون للرقب«

  )348: ص1(شهید اول، القواعد و الفوائد، ج» هو أما ملک االنتفاع فکالوقف على الجهات العام
: یعبر عن األولى ـ اصطالحا ـ بملـک    هو الضعف و األضعف مراتب ثالث همن حیث الشد هفللملکی«

ـ    » بملک االنتفـاع.  هو عن الثالث هبملک المنفع هالعین، و عن الثانی  ه(سـید محمـد بحرالعلـوم، بلغ
  ). 304: ص1الفقیه، ج
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ر رغم تقسیم و تمیز دقیق بین حـق و ملـک د   شود که متأسفانه علیدر پایان این بخش یادآوري می  
گفتـه  فقه، وجود اصطالحات دیگري براي حق و ملک در ادبیات فقهی که اعم یا اخص از معـانی پـیش  

هستند، موجب گردیده برخی از اصحاب حقوق و حتی فقه آشنایانی همچون مرحوم دکتر امامی، در فهم 
خـارجی را جـدي   مراد قانون مدنی با اشکال روبه رو شده و تعابیر قانون مدنی براي مالکیت غیر اعیـان  

  نگرفته و حمل بر اصطالح اعم مالکیت نمایند. به گفته مرحوم امامی: 
تصـور شـده و قـانون آن را معتبـر      چیـز مـادى  اي است که بین شخص و  مالکیت عبارت از رابطه«

دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتوانـد از او جلـوگیرى کنـد. در     شناخته و به مالک حق می
شود ملکیت منفعت، ملکیت  که گفته می تري نیز استعمال شده، چنان اسالم ملکیت در معنى وسیع حقوق
  ». 2، ملکیت حق انتفاع و امثال آن1الذمه، ملکیت حق خیارمافی

گونه که پیشتر گفته شد، تقسیم حق و ملک از تقسیمات اساسی در فقه است و فقها با دقت تمـام   همان
ي بر مال یا کامل است یا ناقص، هـر  که به لحاظ ثبوتی، سلطه گذارند. با توجه به این میبین این دو، تفاوت 

نوع رابطه و سلطه با مال را که در نظر بگیریم یا داخل در قلمرو حـق اسـت یـا داخـل در مصـادیق ملـک.       
یـل محـدودیت   اي که در عقود احباس و وقف بین منتفع و مال موضوع عقد وجود دارد، بـه دل  بنابراین رابطه

نفع، از مصادیق حق خواهد بود، چه از آن با اصطالح حق انتفـاع یـاد شـود و چـه بـا اصـطالح        ي ذيسلطه
اند که هم بـراي ملـک و هـم بـراي      از آن تعبیر شود. البته خود فقها تصریح نموده» ملک انتفاع«مسامحی 

بندي هستند و گـاه بـه    در این تقسیم ها حق، اصطالحات دیگري نیز وجود دارد که اعم یا اخص از معانی آن
تـر عـالوه بـر     برند. بـه بیـان روشـن    روند و ناآشنایان با اصطالحات را به بیراهه می جاي یکدیگر به کار می

ي تام و نـاقص  اصطالح حق و ملک که قسیم یکدیگر بوده و بر یکدیگر قابل حمل نبوده و به معناي سلطه
گر اعم از این اصطالح اسـت کـه شـامل ملـک بـه معنـاي خـاص        بر مال هستند، حق داراي اصطالحی دی

گردد و ملک نیز اصطالح اعمی دارد که مرادف با مطلق سلطه و استیالء بر شیء اسـت و در ایـن معنـا،     می
  اطالق آن بر حق به معناي خاص نیز جایز است. براي اثبات این مطلب به دو عبارت زیر توجه کنید:  

عله، فالحکم و العین و المنفعفإنّ الحق یطلق على الع« هنوان عام یشمل کلّ ما وضعه الشّارع و ج 
مقابل لـذلک  » الحق بالمعنى األخص«داخل تحت هذا العنوان ... نعم » الحقّ بالمعنى األخص«و 

ـ  هإضـاف لذي الحقّ و أقواهـا   هحاصل هضعیف هعن إضاف هکله، فإنه عبار و أوسـطها   العـین  همالکی
  »3على المال هضعیف هالحق سلطنو بتعبیر آخر  هالمنفع همالکی هإضاف
الحق له معنیان: األول: ما هو األعم من الملک و الحکم، و الحق، ... و لعلّه مساوق لکل أمر ثابت «

، و الثانی ما هو فی مقابل اعتبار الملک، و هو مفهومـه الخـاص  فی الشرع أو فی اعتبارات العقالء 
  ». 4... . الخیار و القصاص و القذف و هاالستعماالت، کحق الوالی فی کما أنّه یعطف على الملک

                                                           
از » حـق «ها به جاي کلمه  است که در آن» ملک انتفاع«و » ملک فسخ عقد«است آنچه در تعابیر فقهی آمده،  الزم به ذکر  .1

کـه همزمـان از اصـطالح    » مالکیـت حـق انتفـاع   «و » مالکیت حق خیـار «به معناي اعم آن استفاده شده و تعابیر » ملک«
  .نداشته و معناي محصلی ندارد مالکیت و حق در آن استفاده شده در کلمات و تعبیرات فقهی سابقه

 . 42، ص 1 امامی، سید حسن، حقوق مدنى، ج  .2
  .1الطالب، ج همیرزاي نائینی، منی  .3
   .22و کتاب التامبن، ص هفقه الشرکموسوي اردبیلی، سید عبدالکریم،   .4
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ي مرحوم امامی نباید اصطالح مالکیت در شود که بر خالف گفته چه گفته شد، روشن می بر بنیاد آن
را با تعبیر مالکیت در مورد حق خیار (ملک فسخ عقد) و حق » مالکیت مال بر ذمه«و » مالکیت منفعت«

انتفاع) به یک معنا و همگی را محمول بر معناي عام مالکیت دانست. جاي تردید نیست که  انتفاع (ملک
شود، مراد از مالکیت، مالکیت به معناي خاص و مقابل حق یعنی  وقتی از مالکیت منفعت سخن گفته می

مالکیت  ي تام بر مال است. ولی وقتی براي حق انتفاع یا حق فسخ دربعضی از متون فقهی از تعبیرسلطه
ي تام بر مال باشـد، بلکـه   تواند معناي خاص آن یعنی سلطه شود، مسلماً مراد از مالکیت نمی استفاده می

معناي عام آن که مرادف با مطلق سلطه است، مورد نظر بوده است. عبارت مرحوم سبزواري در این زمینه 
  کامالً گویا و روشنگر است: 

ء ...، بل هو  على الشی هالمطلق هعلیه و هو االستیالء و السلطلیس الخیار ملکاً بالمعنى المصطلح «
و  هو االسـتیالء و الفـرق بینـه و بـین الملـک بالشـد       هحق خاص و هو أیضا من مراتب السـلطن 

الضعف ... و تعبیر بعض الفقهاء بملک فسخ العقد و إبقائه ال یدل على انه ملک، إذ المراد بقولـه:  
الملـک  و ال ریـب فـی کونهمـا أعـم مـن       هسـتیالء و السـلطن  هو مطلـق اال » ملک فسخ العقد«

  .»1االصطالحی الذي هو فی مقابل الحق
مالکیت مالِ بر ذمه یا مالکیت مال کلی نیز به معیاري که پیشتر گفته شد، مالکیت به معناي خاص کلمه  

گونه اموال،  این ي تام برکه از اختصاصات حقوق ماست، سلطه» مال بر ذمه«است؛ زیرا با فرض پذیرش 
مالکیـت  «توان سـرّ تعبیـر    چه گفته شد، می مصداقی از مالکیت به معناي خاص کلمه است. بر اساس آن

ضع در کلمات برخی از فقها را نیز دریافت. مراد کسانی که در روابط بین زوجین از این تعبیـر شـبهه  » ب-
از زوجـه نبـوده و   » حق استمتاع«چیزي جز  2ند،ا که خود نیز تصریح نموده اند، چنان برانگیز استفاده نموده

  به هیچ روي ناظر به مالکیت به معناي خاص کلمه نیست. 
که بر خالف تلقی رایج، از منظر نویسندگان قانون مدنی ایران، مالکیت در قالب  کوتاه سخن این

مـا  گنجد و مالکیت عین معین تنها یکی از اقسـام مالکیـت در حقـوق    یک حق عینی صرف نمی
است و متعلق و موضوع مالکیت در حقوق ما عالوه بر عین معین ممکن است عین کلی، منفعـت  
اشیاء و حتی عمل اشخاص باشد و با این تحلیل هیچ نیازي به تأویل قانون مدنی در باب تعریف 

ها از مالکیت مطلق عین (اعم از عین خارجی  ) که در آن467و 466) و اجاره (مواد338بیع (ماده
عین کلی) یا منفعت اشیاء و اشخاص سخن به میان آمده، نیسـت. پـذیرش ایـن مبنـا آثـار      و 

طلب و ارجاع آن بـه مالکیـت مـال کلـیِ     شگرفی در تحلیل قانون مدنی و از جمله تحلیل حقیقت
اي ثابت بر ذمه بدهکار و امکان فروش و هبه طلب و امثال آن وجود دارد کـه نگارنـده در مقالـه   

  ها خواهد پرداخت. بعونه و کرمه. تفصیلی بدان
  
 

                                                           
 . 78، ص: 17 سید عبداالعلی سبزواري، مهذب األحکام، ج  .1
 میرزا علی ایروانی، همان  .2



  
 

 

65 

  
  
 

 

 

  
  

  1n عباس میرشکاريدکتر 
  

  مقدمه
  :گونه تعریف کرده است ق. م. عقد کفالت را این 734ماده  

موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضـار شـخص   کفالت، عقدي است که به «
لـه   متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول کند.  ثالثی را تعهد می

  ».گویند می
کنـد کـه شـخص ثـالثی      بدین ترتیب، به موجب این عقد، یکی از دو سوي قرارداد (کفیل) تعهد می

ترین امتیاز این تعریف، بیان تعهد اصـلی   مهمله) احضار کند.  ولعنه) را در برابر طرف دیگر (مکف (مکفول
توان طرفین قرارداد را  کفیل یعنی تعهد به احضار شخص ثالث است. همچنین، با توجه به این تعریف، می

که ماده یاد شده نیز از  عنه جزو دو سوي قرارداد نخواهد بود؛ چنان له. مکفول نیز شناخت: کفیل و مکفول
ها و کارکردهـاي ایـن    شود ویژگی رو تالش می عنوان شخص ثالث یاد کرده است. در نوشتار پیشآن با 

  .قرارداد معرفی شود
  

  ها بند نخست: ویژگی
نیـز  » تبعـی «و » رایگـان «، »اي مسـامحه «توان آن را  کفالت، قراردادي الزم است که در عین حال، می

  .ها خواهیم پرداخت که در این بند به آنهاي قرارداد کفالت هستند  ها ویژگی دانست. این
  

  الف) عقد
قانون مدنی  734افزون بر ماده توان جزو طرفین قرارداد کفالت دانست؛ در واقع،  عنه را نمی مکفول

همـین قـانون نیـز آمـده اسـت:       735کند، در ماده  عنه با عنوان شخص ثالث یاد می که از مکفول
عنه را نبایـد جـزو طـرفین     براي همین، مکفول». شود له واقع می کفالت به رضاي کفیل ومکفول«

له در انعقاد قرارداد کفالت وجود دارد:  ي نقش مکفول قرارداد به شمار آورد اما ابهام و اختالف درباره
رضـایت او   اخذزي به شود یا آنکه در انعقاد این قرارداد نیا آیا او نیز جزو طرفین قرارداد شمرده می

  نیست؟ 
                                                           

n  استادیار دانشگاهـ وکیل دادگستري.  
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دانند؛ به باور اینان، کفالت با اراده کفیل واقع شده و نیازي به  شمار اندکی از فقها، کفالت را ایقاع می
ها سخن از کفالت رفته، چه  عمده دلیل در توجیه این باور، روایاتی است که در آن 1له نیست. اراده مکفول

شود، بلکه تنها سخن از اراده کفیل و آمادگی او براي  له دیده نمی کفولاي از قبول م در این روایات، نشانه
همچنین، گفته شده است که کفالت، التزام کفیل است، التزامی که زیانی از  2پذیرش کفالت دیگري است.

 3شود. پس دلیلی بر لزوم قبول او نیست. رسد، بلکه بر عکس، به او حقی رسانیده می له نمی آن به مکفول
   4کنند. نان، ماهیت کفالت را به نذر نیز همانند میای

لـه بدسـت    مقـامی از مکفـول   عنـه را بـه قـائم    در برابر، گفته شده است که کفیل حق احضار مکفول
مقامِ صاحب حق شدن نیز نیاز به رضایت وي هسـت، بـراي همـین، الزم اسـت کـه       آورد، براي قائم می

اما از آنجا که تلقی کفیل به عنـوان دارنـده    5به آن رضایت دهد. له نیز جزو طرفین قرارداد بوده و مکفول
  .تواند قابل توجه باشد حق با مبانی قانون مدنی ما سازگار نیست، چنین دلیلی در نظام حقوقی ما نمی

له نرسیده بلکه  گیري، گفتنی است که این درست که از کفالت زیانی به مکفول به هر روي، در مقام نتیجه
کند، اما با توجه به اصل عدم والیت، حتی دارا نمـودن   او تضمینی براي حق خویش دریافت میبالعکس، 

توان عقد کفالت را  له راضی نباشد نمی شخص نیز بدون جلب رضایتش شدنی نیست. بنابراین، تا مکفول
   6محقق دانست.

                                                           
  .94، ص. 5اهللا بن قدامه، المغنی، ج.  ، عبد»وألنه عقد ال یفتقر إلى القبول.«  .1
الـرکن هـو   االیجاب من الکفیل والقبول من الطالب وهذا عند أبی حنیفه ومحمد وهو قول أبى یوسف اآلخر وفی قولـه األول  «  .2

علیه الصاله والسـالم أتـى بجنـازه     لما روى أن النبیوهو أحد قولی الشافعی رحمه اهللا  االیجاب فحسب القبول فلیس برکن
رجل من األنصار فقال هل على صاحبکم دین فقیل نعم درهمان أو دیناران فامتنع من الصاله علیها فقال سیدنا على أو أبو قتـاده  

   .2، ص. 6أبوبکر الکاشانی، بدائع الصنائع، ج. ، »الطالب.ولم ینقل قبول اهللا فصلى علیها  اهللا عنهما هما على یا رسول رضی
 ألنـه  وهـذا  کـاالقرار  وحـده  بـالملتزم  یـتم  وااللتزام غیره على إلزام بمقابلته یکون أن غیر من الکفیل من التزام الکفاله ان«  .3

، سرخسـی،  »الطالـب.  حـق  بالکفالـه  یـزداد  ال ألنه الطالب إلى ضرره الیتعدىو ذمته على والیه وله ذمته فی منه تصرف
 ولـیس  فیهـا  رضاه یعتبر فلم، عوض غیر من له حق التزام ألنها رضاه؛ یعتبر ال: أحمد وقال«؛ 164ص. ، 19ج. ، المبسوط
له ألنها وثیقه له ال قـبض فیهـا فصـحت     ؛ وال یعتبر رضى المکفول396ص. ، 14ج. ، الفقهاء تذکره، ، عالمه حلی».بصحیح

، 5کالشهاده وألنها التزام حق له من غیر عوض فلم یعتبر رضاه فیها کالنذر عبد اهللا بن قدامه، المغنی، ج. من غیر رضاه فیها 
   .100ص. 

والدلیل علیـه أن المـریض إذا قـال عنـد      فأشبه النذروالن الکفاله ضم لغه و ... معنى الضم وااللتزام یتم بایجاب الکفیل «  .4
من الدین لغرمائی وهم غیب فضمنوا ذلک فهـو جـائز ویلـزمهم وأي فـرق بـین المـریض       موته لو رثته اضمنوا عنی ما علی 

والصحیح ولهما أن الکفاله لیست بالتزام محض بل فیها معنى التملیک لمـا نـذکر والتملیـک ال یـتم اال باالیجـاب والقبـول       
  .2، ص. 6، أبوبکر الکاشانی، بدائع الصنائع، ج. »کالبیع.

  .22ري لنگرودي، کفالت، ص. دکتر محمدجعفر جعف  .5
وکما یعتبر رضی المـرتهن فـی االرتهـان     فال یجوز الزامه شیئا بغیر رضاهله ألنه صاحب الحق  کذا یعتبر رضی المکفول«  .6

 قـاال  اهللا رحمهمـا  ومحمـد  حنیفه وأبو«؛ 98، ص. 2، عالمه حلی، تذکره الفقهاء، ج. »له یعتبر رضاه فی الکفاله. کذا المکفول
 کالهبـه  علیـه  المتبـرع  یقبلـه  لـم  مـا  بالتبرع الیتم التبرع سبب وانشاء له بااللتزام الطالب على تبرع وهو تبرع لهالکفا

 اآلخر قبول مقام قائما ایجابه جعل یمکن وال القبول بدون باالیجاب الیتم والعقد العقد بانشاء الحق التزام الن وهذا والصدقه
أن االنسان ال یصح أن یلزمه الحق «؛ 164ص. ، 19 ج، ، سرخسی، المبسوط»العقد. شطر ایجابه فبقی علیه له والیه ال ألنه

   .597ص. ، 8ج. ، المسائل ریاض، ، سید علی طباطبایی»إال برضاه.
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کـه در مـاده    هستند. چنـان له  بر این اساس، کفالت عقد خواهد بود، دو سوي آن نیز، کفیل و مکفول
  .»شود له واقع می مکفول کفالت به رضاي کفیل و«ق. م. آمده است:  735

  
  ب) الزم
یک از دو سوي قرارداد کفالت بـه تنهـایی اختیـار فسـخ قائـل       هاي فقهی، براي هیچ اي از نوشته در پاره
لـه را محتـاج دلیـل     فیل و مکفولاستناد کرده و امکان فسخ از سوي ک» اللزوم اصاله«اینان به  1اند، نشده
کند پس چـرا وي   له ایجاد نمی دانند. اما حقیقت این است که قرارداد کفالت هیچ تکلیفی براي مکفول می

نتواند به دلخواه از قید این قرارداد و حقوق حاصله از آن رهـا شـود؟ بنـابراین، قـرارداد کفالـت از سـوي       
ارداد از جانب کفیل روشن است، وي متعهد شده اسـت، پـس   له باید جایز شمرده شود. وضعیت قر مکفول

حق ندارد هرگاه که بخواهد از التزام خویش رهایی یابد. براي همین، قـرارداد از سـوي وي الزم خواهـد    
  .بود

ق. م. امکـان   746قانون مدنی اما حکم روشنی در این باره ندارد، تنها در بند چهارم ماده 
رسد بتوان با تسامح امکان ابراء را  بینی شده است. به نظر می یشله پ ابراي کفیل توسط مکفول

بینـی نظیـر آن بـراي     له در نظر گرفت. این حکم و عدم پیش به معناي حق فسخ براي مکفول
 187مـاده  کفیل به معناي لزوم عقد از سوي وي خواهد بود. بدین ترتیب، عقد کفالت مشمول 

ـ   الزم باشـد و ، عقد ممکن است به یک طرف«ق. م. خواهد بود، براساس این ماده،  ه نسـبت ب
  ».زیجا، ف دیگرطر

توان در این قرارداد به نفع کفیل خیار فسخ را شرط کرد؟ پاسخ برخی از فقهـا بـه    با این حال، آیا می
ها ماهیت کفالت را ایقاع و مبتنـی بـر    استدالل اینان متفاوت است: برخی از آن 2این پرسش منفی است.

 3داننـد.  ط خیار از سوي کفیل براي خویش را درسـت نمـی  ادانند؛ براي همین، اشتر کفیل میاراده صرف 
برخی دیگر نیز، شرط خیار را برخالف مقتضاي ذات عقد کفالت و لزوم پایندي کفیـل بـه عهـد خـویش     

                                                           
ط الخیار للکفیـل، أو المکفـول  «  .1 لـه. أمـا کونـه الزمـا،      عقد الکفاله الزم، فال یجوز فسخه إال باإلقاله، أو باشترا

إال فی العقود اإلذنیه، أو خرج عن تحت أصاله اللزوم بوجـود الـدلیل    أصاله اللزوم فی کل عقدفألنه مقتضى 
الغرض من الکفاله هو االستیثاق مـن عـدم ضـیاع مالـه والـتمکن عـن       على الجواز. هذا، مضافا إلـى أن  

کفـول، وإمـا أداء   ، وبالکفاله یحصل کال األمرین، ألن الکفیل یجب علیه إما إحضار الغـریم الم تحصیل الغریم
، سید محمدحسن موسوي بجنوردي، القواعـد الفقهیـه،   »الکفاله. هذا الغرض ال یحصل إال بلزوم عقدوالمال، 

له فسـخ العقـد،    فال یجوز للکفیل وال للمکفولالکفاله من العقود الالزمه على المتعاقدین، «؛ 156، ص. 6ج. 
؛ محمدحسـن  95، ص. 6ین زیـن الـدین، کلمـه التقـوى، ج.     ، محمد أم»ویجوز لهما أن یتراضیا فیتقایال منها.

؛ شـهید ثـانی، شـرح    142، ص. 2؛ لطف اهللا صـافی، هدایـه العبـاد، ج.    185، ص. 26نجفی، جواهر الکالم، ج. 
 .149، ص. 4اللمعه، ج. 

؛ 566، ص. 2عالمه حلی، تحریر األحکام، ج. ، .»الخیار الیدخل الکفاله، ویفسد لو شرط، وفی فساد الکفاله حینئذ نظر«  .2
إذا شرط فی الکفاله الخیـار  وقال الشـافعی  «؛ 94، ص 5، عبد اهللا بن قدامه، المغنی، ج »والیدخل الضمان والکفاله خیار.«

مغنـی   ؛ محمد بن أحمد الشربینی،98، ص. 2الفقهاء، ج.  ، عالمه حلی، تذکره»ألنه عقد الیجوز فیه شرط الخیار. بطل العقد
  .203، ص. 2المحتاج، ج. 

  .94، ص. 5، عبد اهللا بن قدامه، المغنی، ج. »ألنه عقد ال یفتقر إلى القبول فلم یدخله خیار کالنذر.«  .3
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ع ایم، چـه ماهیـت کفالـت، ایقـا     براي داوري در این اختالف، از بررسی استدالل نخست آسوده 1دانند. می
گیرد، پس توافق این دو براي درج خیـار بـراي    له انجام می نیست، توافقی است که میان کفیل و مکفول

ي قراردادها قابل گسترش اسـت،   یکی از ایشان ناروا نیست. استدالل دوم نیز اگر پذیرفتنی باشد، به همه
  .پذیرد اي را می در حالی که کمتر کسی چنین نتیجه

توان در این قرارداد، به سود یکی از  و پذیرفت که می2رسد باید همراه با نظر مشهور شد میبنابراین، به نظر 
 در«ق. م. نیز بهره گرفت. براساس این مـاده،   399توان از ماده  طرفین، اختیار فسخ را شرط کرد. در این باره می

فسـخ   شخص خـارجی اختیـار   دو هر معین براي بایع یا مشتري یا مدت که در بیع ممکن است شرط شود عقد
  ق. م. خیار شرط در هر معاملـه  456ي بیع است اما با توجه به ماده  این ماده اگرچه در ظاهر ویژه». معامله باشد
 معامالت الزمه ممکـن اسـت موجـود    جمیع در تمام انواع خیار«تواند نوشته شود. بر اساس این ماده،  الزمی می
البته بدیهی است که مـدت اعمـال ایـن    ». ثمن که مخصوص بیع است رتاخی مجلس وحیوان و خیار باشد مگر

 و هم شرط خیار براي شرط مدت معین نشده باشد اگر«ق. م.  401که براساس ماده  خیار باید معین باشد. چنان
  3اند. هاي فقهی نیز به لزوم تعیین مدت خیار اشاره کرده در نوشته». بیع باطل است هم
  

  اي ج) مسامحه
دهند  چه از دست می عقود مغابنه دو طرف قصد سودجویی و دادوستد دارند و در پی آنند تا در برابر آندر 

گونـه نیسـتند: هـدف دو سـوي      اما قراردادهاي مسـامحه، ایـن   4عوضی متعادل یا گرانبهاتر بدست آورند
                                                           

فإن شرط الخیار فیهما فقال القاضی عندي ان الکفاله تبطل وهو مذهب الشافعی ألنه شرط ما ینافی مقتضاها ففسدت کما «  .1
ي ما على المکفول به وذلک ألن مقتضى الضمان والکفاله لزوم ما ضمنه أو کفل به والخیار ینـافی ذلـک   لو شرط ان ال یؤد

« ؛ 94، ص 5، عبد اهللا بن قدامه، المغنی، ج »ویحتمل أن یبطل الشرط وتصح الکفاله کما قلنا فی الشروط الفاسده فی البیع.
للکفیل لمنافاته مقصودها وال حاجه إلیه، ألن الملتزم فیهمـا علـى    وال یجوز شرط الخیار فی الضمان للضامن وال فی الکفاله

». یقین من الغرر. أما شرطه للمستحق فیصح ألن الخیره فی االبراء والطلب إلیه أبـدا، وشـرطه لألجنبـی کشـرطه للضـامن     
  .203، ص. 2محمد بن أحمد الشربینی، مغنی المحتاج، ج. 

لخیار فیها مده معینه صح لقوله (ع) المؤمنـون عنـد شـروطهم وقولـه تعـالى أوفـوا       یصح دخول الخیار فیه فان شرط صح ا«  .2
، عالمه حلی، »کما ال ینافی غیره من العقود. لیس منافیا لمقتضاهوبالعقود أمر بالوفاء بالعقد وانما وقع العقد على هذا الشرط 

، لطـف اهللا صـافی، هدایـه    »له مده معینـه.  المکفولویجوز جعل الخیار فیه لکل من الکفیل و«؛ 98، ص. 2الفقهاء، ج.  تذکره
قد مضى لنـا أن شـرط   «؛ 376، ص 3؛ در تایید همین دیدگاه، ر. ك. به: الخالف، الشیخ الطوسی، ج. 142، ص. 2العباد، ج. 

والشـرط.   الخیار یصح فی الکفاله والضمان وقال أبو حنیفه والشافعی: الیصح. فإن شرط، اختلفا، فقال الشافعی: یبطـل العقـد  
» ، فوجـب أن یصـح.  ال مانع مـن ذلـک فـی الشـرع    وقال أبو حنیفه: یبطل الشرط، ویصح العقد. دلیلنا: ما قدمناه من أنه 

له، فمن أنه شرط جـائز   وأما جواز اشتراط الخیار لکل واحد من الکفیل والمکفول«؛ 376، ص. 3الخالف، الشیخ الطوسی، ج. 
، سـید محمدحسـن موسـوي بجنـوردي، القواعـد      »عموم المؤمنون عند شروطهم. ، فیشملهلیس له مانع عقلی وال شرعی

  .156، ص. 6الفقهیه، ج. 
یدخل فیها خیار الشرط لألصل والعموم عقد أو شرطا فإن شرط الخیار فی مده معینه صح وإن کـان فـی مـده غیـر معینـه      «  .3

یصح ألحدهما أن یشترط لنفسه خیار الفسـخ فیهـا إلـى    و«؛ 276، ابراهیم کلباسی، منهاج الهدایه، ص. »بطل العقد والشرط.
مده معینه، فإذا اشترط ذلک صح له الفسخ فی الوقت المحدد، ویجوز أن یشترطا الخیار لکل منهما إلى مـده معینـه کـذلک    

 95، ص. 6، محمد أمین زین الدین، کلمه التقوى، ج. »ویمکن أن تکون المده المشترطه لهما متساویه فی المقدار ومتفاوته.
 .128، ص. 1دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج.   .4
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از همدیگر یا یاري و هاي مادي است، قصد اینان، گذشت  گونه از قراردادها، چیزي فراتر از سودجویی این
نوع دوستی است. کفالت را باید در دسته عقود مسامحه قرار داد: هدف کفیل از انعقاد این قرارداد، به طور 

   1گنجد. عنه است. چنین هدفی در قالب تنگ عقود مغابنه نمی معمول، رهایی دادن مکفول
جمله آنکه نیازي به علـم تفصـیلی    تلقی عقد کفالت به عنوان عقد مسامحه آثاري نیز در پی دارد. از

عنه نیست. در همین راستا، در ماده  له بر مکفول حق مکفول  کفیل به اصل حق، نوع آن و سرانجام اندازه
در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شـرط نیسـت بلکـه    «خوانیم:  ق. م. می 736

اي  همچنین، با توجه به مسامحه». منکر آن باشد له کافی است اگرچه مکفول  دعوي حق از طرف مکفول
  2بودن این قرارداد است که تسامح در تعیین اجل پذیرفته شد.

  
  د) رایگان

ق. م. از معوض بودن عقد کفالـت سـخن    734به گمان برخی، کفالت، عقد معوض نیست؛ چرا که ماده 
بدین معنـا کـه در برابـر     4انسته شده استدر برخی از تعابیر فقهی نیز این قرارداد رایگان د 3نگفته است.

یابد. در حقوق موضـوعه نیـز همـین بـاور دیـده       له تعهدي نمی عنه، مکفول تعهد کفیل به احضار مکفول
ق. م. از معوض بودن قرارداد مورد بحث سـخنی   734شود. با این حال، بر این باورند که اگر در ماده  می

گذار معوض بودن  رسد از نظر قانون ه است، بنابراین، به نظر مینگفته، از مجانی بودنش نیز صحبتی نکرد
یک، مقتضاي عقد یاد شده نیستند، پس منعی ندارد که دو سوي قرارداد توافق کرده  یا مجانی بودن، هیچ

  5و عوضی براي تعهد کفیل قرار دهند.
لـه بـه رهـا     لاما حقیقت این است که عقد کفالت نیز عقدي معوض است: عوض آن نیز تعهد مکفو

   .باشد. این عوض اگرچه به سود کفیل نیست اما به نفع شخص ثالث است عنه می کردن مکفول
  
  ) تبعیه

کنـد. عقـد کفالـت نیـز      قرارداد تبعی، قراردادي است که انعقاد و ادامه آن، از وجود یک نهاد حقوقی دیگر پیروي می
، براي همین، باید آن را قراردادي تبعی دانست. بـا ایـن   شود منعقد می» عنه له بر مکفول حق مکفول«براي تضمین 

گذار اجازه داده است که تنهـا بـه صـرف     تر تفسیر خواهد شد؛ زیرا قانون حال، در مرحله انعقاد عقد، این تبعیت، آسان
                                                           

 .22، مجمع الفقه اإلسالمی، قرارات وتوصیات مجمع الفقه اإلسالمی، ص. »إن الکفاله هی عقد تبرع یقصد به اإلرفاق واإلحسان.«  .1
 .4، ص. 6أبو بکر الکاشانی، بدائع الصنائع، ج.   .2
 .66جعفري لنگرودي، قرارداد کفالت، ص. دکتر محمدجعفر   .3
 یقبلـه  لـم  ما بالتبرع الیتم التبرع سبب وانشاء له بااللتزام الطالب على تبرع وهو تبرع الکفاله قاال اهللا رحمهما ومحمد حنیفه وأبو«  .4

 قائمـا  ایجابـه  جعل یمکن وال القبول بدون باالیجاب الیتم والعقد العقد بانشاء الحق التزام الن وهذا والصدقه کالهبه علیه المتبرع
أن یکون الکفیـل مـن   «؛ 164ص. ، 19ج. ، ، سرخسی، المبسوط»العقد. شطر ایجابه فبقی علیه له والیه ال ألنه اآلخر قبول مقام

 .237، ص. 3، السمرقندي، تحفه الفقهاء، ج. »أهل التبرع، الن الکفاله تبرع بالتزام المال. فال یصح فی الصبی.
قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الکفاله، ألنه فی حاله أداء الکفیل مبلغ الضمان یشبه القرض الذي جر نفعا علـى   وقد«  .5

المقروض، وذلک ممنوع شرعا. قرر ما یلی: أوال: إن خطاب الضمان ال یجوز أخذ األجـر علیـه لقـاء عملیـه الضـمان، والتـی       
، مجمع الفقه اإلسالمی، قـرارات وتوصـیات مجمـع الفقـه     »أکان بغطاء أم بدونه. یراعی فیها عاده مبلغ الضمان ومدته، سواء

 .22اإلسالمی، ص. 
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امـا پـس از انعقـاد، مفهـوم تبعیـت را بایـد        1ق. م.) 736له نیز بتوان این قرارداد را منعقد نمود (مـاده   ادعاي مکفول
له اثبات شود، در بقاي قرارداد باید تردید کرد. در ایـن   گیرانه تفسیر کرد. براي همین، اگر عدم حقانیت مکفول سخت

قانون قدیم آیین دادرسـی کیفـري    144شود با این حال، در ماده  باره، اگرچه حکم روشنی در قانون مدنی دیده نمی
پرونده بـه هـر کیفیـت مختومـه      چه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا چنان«م: خوانی می

در ». مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثـر نمایـد   االثر خواهد بود. قاضی ملغی  شود قرارهاي تأمین صادره
قرارهاي منـع و موقـوفی و تعلیـق تعقیـب، تعلیـق اجـراي       صدور با ... «... ق. ج. آ. د. ك. نیز آمده است:  251ماده 

  ».شود ی لغو مییمجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضا
همچنین، تبعی بودن عقد کفالت در مرحله تخلف کفیل از تعهد خویش نیز اثرگذار است؛ چرا که اگر 

ماده . (»برآید، شود عهده مکفول ثابت می بر عهده حقی که از ایدب«عنه را حاضر کند  کفیل نتواند مکفول
ق. م.) بنابراین، الزام کفیل به جبران زیان ناشی از عدم انجام تعهد، زمانی شـدنی اسـت کـه حـق      740

  .عنه اثبات شود له بر مکفول مکفول
  

  و) اهمیت شخصیت طرف
یـاري بـا توجـه بـه      این فـداکاري و هـم  عنه در پی رهایی دادن او است،  کفیل با تعهد به احضار مکفول

گیرد، بنابراین، کفالت از آن دسته از عقود است که شخصیت طرف علـت   عنه انجام می شخصیت مکفول
هـا را   عمده انعقاد آن است. به عالوه، اشخاص با توجه به شناختی که از دیگران دارند، تعهد به حضور آن

عنه اشتباه کـرده باشـد، در صـحت     یا شخصیت مکفول پذیرند. بر همین اساس، اگر کفیل در شخص می
  2قرارداد باید تردید کرد.

  
  ز) قصدي

ي قابـل اثبـات محقـق     گونـه  اصل بر این است که قراردادها، به صرف وجود اراده و البته ابراز آن به هـر 
براي انعقـاد   شان را گونه است: همین که دو سوي قرارداد کفالت، اراده شوند؛ قرارداد کفالت نیز همین می

  اي براي ابراز اراده باشد. آنکه نیاز به تشریفات ویژه شود بی این قرارداد، ابراز کنند، عقد محقق می
  

  بند دوم: کارکردها
 ق. ج. آ. د. ك. 217کـه در مـاده    چنـان  3فایده کفالت در امور کیفري در جلوگیري از زندانی شدن متهم اسـت. 

متهم و حضور به موقع وي، جلوگیري از فـرار یـا مخفـی شـدن او و     به منظور دسترسی به «خوانیم:  می
دیده براي جبران ضرر و زیان وي، بـازپرس پـس از تفهـیم اتهـام و تحقیـق الزم، در       تضمین حقوق بزه

                                                           
بل تعم أي شخص یستحق احضاره فی مجلـس الشـرع وإن لـم یثبـت علیـه الحـق بعـد، فیکـون التعهـد باحضـاره مـن الکفالـه             «  .1

وعلى کل حال فالمتیقن من مورد الکفاله التعهـد باحضـار الـنفس    «؛ 95، ص. 6، محمد أمین زین الدین، کلمه التقوى، ج. »المصطلحه.
 .185، ص. 26، محمدحسن نجفی، جواهر الکالم، ج. .»له علیها کفولولو دعوى المالمستحق علیها بذلک بسبب حق 

بـوده   مواردي که شخصیت طرف علـت عمـده عقـد    مگر در آورد نمی شخص طرف به صحت معامله خللی وارد اشتباه در«  .2
 .ق. م 201، ماده »باشد

 .34، ص 2لی، ج. ، السرائر، ابن ادریس ح»فإن الغرض فی ذلک استخالص الحق لصاحبه دون الحبس.«  .3
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: ... ح) اخـذ کفیـل بـا تعیـین     کنـد:   صورت وجود دالیل کافی، یکی از قرارهاي تأمین زیر را صـادر مـی  
  ....»الکفاله  وجه
 1وجو کرد. ترین کارکرد کفالت در امور مدنی را باید در اطمینان خاطر طلبکار از حضور بدهکار جست مهم

رسد فواید زیر از  شود؟ به نظر می اي نصیب طلبکار از حضور بدهکار می اما پرسش این است که چه بهره
  :آید حضور بدهکار به دست می

تشـخیص راي دادگـاه از حیـث حضـوري یـا غیـابی       دانیم، یکـی از معیارهـاي    گونه که می همان  یک:
عنه از غیابی  محسوب شدن، عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه است. بدین ترتیب، حضور مکفول

  2کند. شدن راي دادگاه جلوگیري می
ق. آ. د. م.  286مـاده  کـه در   عنه از جهت اجـراي سـوگند نیـز اهمیـت دارد، چنـان      حضور مکفول  دو:

حاضـر   صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند قرار اتیان سوگند، در از صدوربعد «خوانیم:  می
صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را  در  دهد و همان جلسه سوگند می باشد، دادگاه در

بعـد از حضـور    کند بدون عذر موجه حاضر نشـود یـا   کند. اگر کسی که باید سوگند یاد دعوت می
کند و بـا اتیـان    دعوا رد می نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرفسوگند امتناع  از

برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه  گردد. در می گرنه دعوا ساقط سوگند، حکم صادر خواهد شد و
  .»عدم حضور باید قید گردد

کار را دیـد.  توان اهمیت حضور شخص بده در تعهداتی که وابسته به شخصیت متعهد است نیز می  سه:
براي نمونه، در دعاوي تمکین، حضانت و یا هر تعهدي که مباشرت بدهکار در اجراي آن اهمیـت  

  .دارد
 

                                                           
الغرض من الکفاله هو االستیثاق من عدم ضیاع ماله والتمکن عن تحصیل الغـریم، وبالکفالـه یحصـل کـال األمـرین، ألن      «  .1

، سـید  »الکفیل یجب علیه إما إحضار الغریم المکفول، وإمـا أداء المـال، وهـذا الغـرض ال یحصـل إال بلـزوم عقـد الکفالـه.        
لـه   أن المقصـود مـن عقـد الکفالـه هـو وثـوق المکفـول       «؛ 156، ص. 6قواعد الفقهیه، ج. محمدحسن موسوي بجنوردي، ال

والمقصود مـن الکفالـه   «؛ 150، ص. 6، سید محمدحسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهیه، ج. »واطمینانه بعدم ذهاب حقه.
، 20ج. ، ، السرخسـی، المبسـوط  »الحق.ب للتوثق الکفاله«؛ 164، ص. 19، سرخسی، المبسوط، ج. »بالنفس التوثق واالحتیاط.

 .20ص. 
یـک از جلسـات دادگـاه     نماینده قـانونی وي در هـیچ   مقام یا که خوانده یا وکیل یا قائم کم دادگاه حضوري است مگر اینح«  .2

 .ق. آ. د. م 303، ماده »ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد. کتبی نیز دفاع طور  به  حاضر نشده و
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  1nسارا نصر اصفهانی 
  

  چکیده
تواند در رونق اقتصـادي و   دارایی پرارزشی است که می ،اقتصادي و تجاري سرقفلی از جهت

جهت اهمیت دارد کـه افـراد بـراي     روابط تجاري نقش مهمی ایفا کند. از جهت حقوقی ازآن
باره مورد  کنند و سرقفلی کمتر دراین کسب اعتبار اقتصادي و تجاري غالباً از اعیان استفاده می

توان رهن گذاشت؟ در  حال سؤال اصلی این است که آیا سرقفلی را میگیرد.  استفاده قرار می
سرقفلی عرفاً عین محسوب شـده و تمـام    زیرا ي کنونی بیع سرقفلی امري رایج است جامعه

رت عبـا  پذیر است. بـه  توان انجام داد در مورد سرقفلی نیز امکان اقداماتی که راجع به عین می
ي فعلـی، بـراي سـرقفلی     مکان دادوستد سرقفلی در جامعهي عرفی و ا با توجه به رویهدیگر 

دهند. نتیجتاً بـا   مورد معامله قرار می ،صورت عرفی عینیت قائل شده و آن را همچون عین به
که موضوع عقد رهن به حقوق مالی قابل توسـعه   توجه به تجلی سرقفلی در عین معین و این

  .پذیر باشد انامکنیز رسد رهن گذاردن سرقفلی  است؛ به نظر می
  

موجـب آن   رهن در لغت به معناي ثبات و دوام است و در اصطالح حقوقی عبارت است از عقدي کـه بـه  
رهن عقـدي  «شده است:  قانون مدنی رهن چنین تعریف 771ي  گیرد. در ماده ي دین قرار می مالی وثیقه
دهنده را راهـن و طـرف دیگـر را     رهندهد.  موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به دائن می است که به
یعنی پـیش از رهـن    ،قانون مدنی، عقد رهن عقدي تبعی است 775ي  مستفاد از ماده »گویند. مرتهن می

باید دینی موجود باشد تا براي تضمین آن مالی به وثیقه داده شود؛ اعم از دین حال و مؤجل. رهن یکـی  
قـانون مـدنی، عـالوه بـر      190ي  مالت مذکور در مادهاز عقود معین است و باید حائز شرایط صحت معا

شرایط دیگري که منحصراً مربوط به عقد مذکور است؛ باشد. عقد رهن از طـرف راهـن الزم اسـت لـذا     
تواند آن را هر زمان فسـخ کنـد. رهـن     تواند عقد را فسخ نماید ولی از طرف مرتهن جایز است و می نمی

شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است. مرتهن و راهن در مـورد   میموجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه ن
تواند در مقابل چند دین مورد رهن  کنند. مال مرهونه می که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می این

  توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.  قرار بگیرد و همچنین چند راهن می
حـق از یـک   . دهد می قرار شخص اختیار در قانون که ارادي سلطه یا قدرت: از است عبارت حق نیز

 مـالی  حـق «غیرمالی و از جهت دیگر به حـق عینـی و دینـی.     حق و مالی شود به حقجهت تقسیم می
                                                           

n کارآموز وکالت ـ کارشناس ارشد حقوق خصوصی.  
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 حـق «و » دهـد  مـی هـا   آن بـه  اشخاص مادي نیازهاي تأمین منظور به کشور هر حقوق که است امتیازي
 حـق  و عینی حق »است انسان اخالقی و عاطفی هاي نیازمندي رفع آن هدف که است امتیازي غیرمالی
 و مسـتقیم  اي گونـه  به را آن تواند می و دارد چیزي به نسبت شخص که است اي سلطه عینی حق«: دینی
 مالکیـت  حـق  آن نـوع  ترین کامل که است خارجی عین یک به نسبت حق نوع این.» کند اجرا واسطه بی
 اسـت  حقـی  دینی حق«حق.  موضوع دوم و حق صاحب شخص اول: است اصلی رکن دو داراي و است
 رکن سه از و بخواهد او از را کاري انجام تواند می آن موجب به و کند می پیدا دیگري به نسبت شخص که

  .»دارد نام تعهد یا دین که حق بدهکار، اصل یا طلبکار، مدیون یا داین: است شده تشکیل
گذار، براي بیان حقـوق مالـک و مسـتأجر برگزیـده      است که قانونآمده اصطالحی سرقفلی و اما در تعریف 

تـاریخ ورود سـرقفلی بـه     1317االجـاره مسـتغالت مصـوب     ي قانون تعدیل مـال  نامه است. تاریخ تصویب آیین
باشد؛ در حقوق ایران، بـه حقـی کـه تـاجر یـا صـنعتگر در        اکنون منسوخ می گذاري است که هم ي قانون عرصه
شود. عالوه بر  کند، سرقفلی گفته می یجه جلب مشتري و شهرت و فعالیت خود براي محل کار خود، ایجاد مینت

کـه اصـوالً    شود؛ قبل از این آن، حقی که صاحب محلی که داراي موقعیت خوبی است، براي ملک خود قایل می
به قانون روابط موجر و مستأجر سـال   شود. با توجه آن محل به اجاره داده شود. به این حق نیز سرقفلی گفته می

گیرد تا محـل را بـه او    ، سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاري در آغاز عالوه بر اجور از مستأجر می1376
اجاره دهد. همچنین سرقفلی ناظر به امالك تجاري است در نتیجه موجر ملک تجاري به هنگام انعقـاد قـرارداد   

کند. حق سرقفلی مـالی اسـت کـه     االجاره از مستأجر دریافت می جداي از مالاجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی 
دهد و میزان و مقدار آن مشخص است و همچنـین قابـل اعـراض،     مستأجر در بدو انعقاد عقد اجاره به موجر می

  اسقاط و توقیف است. در واقع این حق نوعی مالکیت غیرمادي است، یا حقی است بر مشتریان دائـم و سـرمایه  
تجارتخانه. عنصر اصلی این حق، حفظ مشتریان تاجر و امتیازي است که در اثر کار و کوشـش بـه دسـت آورده    

. اختیارات مالکانه: ازآنجایی که مالک بـر مـال   1توان مبتنی بر سه نظر دانست:  مبناي حق سرقفلی را میاست. 
ان سرقفلی دریافت کنـد هـر چنـد آن مبلـغ     بها مبلغ دیگري تحت عنو تواند عالوه بر اجاره خود مسلط است، می

شد. مبناي چنـین حقـی علـت مشخصـی نـدارد لـیکن بعضـی فقهـا و          االجاره محسوب می بایست جز مال می
 آن بـر  حقـی  مالک و است مستأجر سرقفلی، ویژه حق«اند ازجمله دکتر کاتوزیان:  دانان نظریاتی ارائه داده حقوق
 ازپـیش  بیش را مالکیت شود، حق می منعقد مستأجر و موجر روابط قانون بقط بر که اي اجاره منتهی، چون. ندارد
 از سـرقفلی  عنـوان  بـه  اجـاره، مبلغـی   انعقـاد  از پـیش  نیز سازد، مالکان می محدود طرفین تراضی حد از فراتر و

و همچنـین   »دارد. کامـل  رواج عمـل  در ندارد، ولی انطباق سرقفلی مفهوم با پول این گرفتن. گیرند می مستأجر
 یـا  ببـرد  بـاال  را اجـاره  توانسـته  نمـی  مالـک  و کرد می ترقی کسب محل ياالجاره مال چون«اهللا لنکرانی:  آیت

 مبلـغ  شـدن  اضافه بدون متمادي هاي سال مغازه و کسب محل یک گاهی و کند بیرون محل آن از را مستأجر
 شـده  بنـدي  زمـان  مبلغ بر عالوه مبلغی چنین گرفتن به اقدام است، مالک ماندهمی باقی مستأجر دست در اجاره
تواند به جهـت موقعیـت خـوب     استیجاري: مالک می ملک خوب موقعیت قبال در وجهی . دریافت2 .»نماید می

بها دریافت کند. پس هر مکانی کـه شـرایط بهتـري داشـته باشـد سـرقفلی        محل تجاري مبلغی عالوه بر اجاره
مستأجر: هنگامی که موجر مبلغـی تحـت عنـوان     به امتیازي دادن قبال در سرقفلی . دریافت3بیشتري نیز دارد. 

که مـدت اجـاره بـه اتمـام رسـید       دهد زمانی کند، در حقیقت این حق را به او می سرقفلی از مستأجر دریافت می
ند. در نتیجه بـا  ک که حق تخلیه را از خود سلب می بهاي متعارفی به تصرفاتش ادامه دهد و یا این مستأجر با اجاره
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 فـراهم  مسـتأجر  بـراي  امکـان  ایـن  شود که ارزش مالی دارد. پس همیشه این کار حقی براي مستأجر ایجاد می
 قبـال  در و دهـد  تحویـل  مـوجر  به و نماید تخلیه را محل بخواهد اگر یا دهد ادامه محل ي اجاره به که شود می

 در مبلغـی  و نماید منتقل دیگري مستأجر به بخواهد اگر و نماید دریافت مبلغی مالک خود، از حق این از گذشتن
  بگیرد.   او از حق این مقابل

  
  یسرقفل یحقوق یلتحل

  بها سرقفلی بخشی از اجاره .1
ها این است که مبلغ  هاي حقوقی متفاوتی ارائه شده است. یکی از این تحلیل در خصوص سرقفلی تحلیل

شـود.   بهاست. در حقیقت اجاره به دو بخش تقسیم می پرداخت شده تحت عنوان سرقفلی، بخشی از اجاره
دیگـر آن  شود که تحت عنوان سرقفلی است و بخش  یک بخش آن یکجا و در ابتداي اجاره پرداخت می

بهاست کـه در  از اجاره یبخش یسرقفلشود. بر اساس این تحلیل  دفعتاً و در طول مدت اجاره پرداخت می
ـ  یو مستأجر حق گیرد یمنافع در مدت قرارداد اجاره قرار م یتمـقابل مالک  ینمنـافع عـ   یـت از مالک یشب

در صـورت عـدم توافـق بـا      یزدت نم یان. مستأجر در پاآورد ینم  دست  مستأجره در مدت زمان قرارداد به
  یـرا را داشـته باشـد، ز   یزيبدون آنکه حق مطالبه چید، نما خلیهملک را ت یداجاره، با یدمالک و عدم تجد

  قرار گرفته است.  ینمالک ع یتاز اجاره بوده و در مالک یپرداخته، بخش یتحت عنوان سرقفل  چه آن
  
  پرداخت سرقفلی جهت ترغیب مالک .2

پـردازد تـا مـوجر بـا او      داند که مستأجر به مالک مـی  گونه است که سرقفلی را مبلغی می تحلیل دوم این
دیگر زمانی که قـرارداد اجـاره منعقـد     عبارت قرارداد اجاره را منعقد کرده و او را بر سایرین ترجیح دهد. به

جر در مقابـل اقـدام مالـک    موجـب آن مسـتأ   شود که به شود، توافق دیگري هم بین طرفین ایجاد می می
  کند.  (انعقاد عقد اجاره) مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخت می

  
  پرداخت سرقفلی به عنوان قرض .3

کنند که مبلغی تحت عنوان قرض از سوي  در ضمن انعقاد عقد اجاره موجر و مستأجر با یکدیگر شرط می
ي آن مبلـغ را   باشد، مستأجر حق مطالبـه  پابرجامستأجر به موجر پرداخت گردد و تا زمانی که عقد اجاره 

  یزمان  مدت اجاره، تا یانکه در پا نماید یعقد اجاره بر خودش شرط مـ  ضمن  عالوه بر آن موجر درندارد. 
  .  یدنما  قبول یزکند و مستأجر ن یدتمد  متعارف  يبها اجاره یاهمان مبلغ   که مستأجر بخواهد، اجاره را به

  
  مفهوم عرفی سرقفلی .4

را بـه مسـتأجر    یدر مقابل حق یزو مالک ن کند یاست که مستأجر به مالک پرداخت م یمبلغ مزبور عوض
؛ یعنی عالوه بر قرارداد اجاره توافق دیگري مابین مـوجر و  دشو یم یدهنام  یسرقفل  که حق کند یواگذار م

به مستأجر واگذار  موردنظرمستأجر وجود دارد که طی آن سرقفلی به عنوان معوض در برابر پرداخت مبلغ 
  شود.  می
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  ماهیت منفعت بودن سرقفلی
طور کلی باطـل   هداده شده و رهن منفعت ب  قرار  ي عین معین در مقابل منفعت قانون مدنی واژه 774در ماده 

شـود ماننـد    اي است که به تدریج از عین مال ایجـاد مـی   ثمره هاعالم شده است. در تعریف منفعت گفته شد
شود و ایجـاد   که منفعت به تدریج از عین اموال حاصل می اي از فقها معتقدند به علت این عده درخت؛ ي میوه

توان تمام آن را به طلبکار تسلیم کرد و امکـان بـه    هر قسمت آن با اتالف قسمت قبل آن مالزمه دارد، نمی
عنـوان منفعـت بـر آن اطـالق     شود که  قبض دادن آن نیز وجود ندارد. لیکن سرقفلی از عین مال ایجاد نمی

کـه ارزش اقتصـادي داشـته و عـواملی همچـون کیفیـت بنـا و مرغوبیـت آن،          ،شود، بلکه حقی است مالی
  اي خاص، نام تجارتی و ... در میزان آن مؤثر است.  مشهوریت محل به تجارت یا حرفه

  
  ماهیت حق بودن سرقفلی

شـود.   باشـد و همچنـین خریـدوفروش نیـز مـى      دیگران مىانتقال به  و  سرقفلى مبناى حقوقى دارد و قابل نقل
باشـد. سـرقفلی از امـوال     سرقفلی از حقوق مالی است و مانند دیگر حقوق مالی قابل توارث، معامله و رهن مـی 

 35تصرف نیست و به همین جهت قواعد مختص اموال مادي مانند امـاره تصـرف (مـاده     غیرمادي است و قابل
اتکاي آن به ابتکـار   اگردد. تغییر و عدم پایداري از خصوصیات بارز سرقفلی است زیر یقانون مدنی) شامل آن نم

یابد. حـق سـرقفلی    شوند و حق تقلیل می برداري نگردد، مشتریان پراکنده می متصرف است و هرگاه خوب بهره
ي  که سرقفلی در زمـره  توان گفت از اموال غیرمنقول تبعی است. بنابراین می ،مثل حق انتفاع از اموال غیرمنقوله

  باشد.  لمس نیست و قابل به قبض دادن نیز نمی چرا که وجود مادي ندارد، قابل ،حقوق مالی است و نه عین
  

  نظریه عینیت داشتن سرقفلی
حق عینی حقی است که کسى نسبت به عین خارجى دارد؛ مانند حق مالکیت که به اعتبـار آن مالـک حـق    

دارد. حق عینى تبعى حقى است که شخص نسبت به عین خـارجى بـراى    هرگونه تصرف در مال خویش را
باشـد،   تأمین اجراى حق دینى خود دارد و در قانون مدنى ایران منحصر به رهن و معامله با حق استرداد مـی 

گذارد کـه هرگـاه راهـن در     مال معینى را نزد او به وثیقه می ،زیرا راهن در مقابل استقراض مبلغى از مرتهن
مقرر دین خود را نپرداخت مرتهن بتواند از قیمت فروش مال مزبور طلب خود را استیفاء نمایـد. امـوال    موعد

غیرمادي اموالی هستند که وجود مادي در خارج ندارند، ولی جامعه وجود آن را اعتبار کرده و قانون هم آن را 
غیر از حق مالکیت که در عـرف   ،شناخته است. دایره شمول این اموال وسیع است و شامل تمام حقوق عینی

مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق دینی، حق کسب و پیشه  ،شود یکی تلقی می ،با موضوع خود یعنی ملک
توان از ایـن نظـر   در راستاي تأیید نظریه عینیت داشتن سرقفلی میگردد.  و سرقفلی و نیز حقوق معنوي می

بیع ادعاي اجماع شده در حالی کـه در بعضـى از مـوارد بیـع     در خصوص عین معین بودن ماستفاده نمود که 
کنند در حالی  یابد و در روایات و کلمات فقها از آن معامله به بیع یاد کرده و آثار بیع را بر آن بار مى تحقق مى

 دبـ عبیـع خـدمت    ،که مبیع در آن معامله عین نیست، بلکه منفعت و یا حقى از حقوق است نظیر آنکه در روایات
وارد شده است؛ یعنی عبدى که موالى او، او را براى بعد از وفات خود آزاد کرده باشـد. در عـرف و در زمـان    
حاضر نیز بیع سرقفلى و بیع امتیاز آب، برق و تلفن، امرى رایج است، در صورتی که در این مـوارد فروشـنده   

ي بیعى مطرح در عرف به عنوان معامله دهد و نه عین؛ بنابراین مواردى است که حق را مورد معامله قرار می
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بیـع  در که مورد دادوستد عین نیست، بلکـه   توان احکام بیع را بر آن مترتب ندانست، در عین این است و نمى
  »گیرد. سرقفلى و امتیاز آب و برق و تلفن، حق است که مورد معامله و دادوستد قرار مى

قفلی حـق مـالی عینیـت یافتـه اسـت کـه       چنین نظر داد کـه سـر   توان این شده می با توجه به مسائل گفته
  اعمال است.   گونه که بیع آن با اشکالی مواجه نیست، پس به رهن گذاردن آن نیز ایرادي نداشته و قابل همان

  
  نحوه قبض سرقفلی

آید قبض عبارت است از استیالء مشتري بر مبیع. منظور از  قانون مدنی برمی 367ي  که از ماده طور همان
باشـد لـیکن بایـد آن را بـر      قبض با توجه به این ماده همان معناي عرفی آن؛ یعنی در دست گرفتن مـی 

  اشد. دست گرفتن و هم شامل دیگر موارد از جمله دادن کلید ب معنایی حمل نمود که هم شامل به
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل «شده  قانون مدنی گفته 774ي  در ماده

بعضی معتقدند قبض در منفعت به استیفاي منفعت است و الزم است که عین مال تسلیم شود. در  ».است
ه تدریج حاصل که استیفاي منفعت شود قبض نسبت به آن محقق شده است زیرا منفعت ب هرچقدرنتیجه 
  توان تمام آن را تسلیم نمود.  گاه نمی شود و هیچ می

توان در رهن عین حق طلبکار را از عین مورد رهـن اسـتیفا نمـود و     طور که می اي دیگر عقیده دارند همان عده
ـ یعنی منافع به دیگران  ؛توان انجام داد تنها عین مال، این عمل را در مورد منافع نیز می نه واگـذار شـود و   ا مـرتهن  ی

در  ،ي طلب باقی بماند. قبض منفعت با تسلیم عین به مرتهن نیز امکان دارد چراکه مقصود از قـبض  بهاي آن وثیقه
شـده اسـت    پذیرد. در خصوص رهن دین نیز گفتـه  اختیار گرفتن صالحیت انتفاع است که با تسلیم عین صورت می

باشد؛ دین امـري کلـی اسـت کـه وجـود       پذیر نمی آن امکان که ازآنجایی که دین قابل قبض دادن نیست، لذا رهن
دانان از جمله دکتر کاتوزیان بطـالن رهـن دیـن را     اي از حقوق خارجی ندارد تا قابل قبض باشد. لیکن در مقابل عده

ي فعلی نیاز شدید به رهن اعیان کلـی و دیـون دارد و هـدف از قـبض اسـتیالي       اند. ایشان معتقدند جامعه نپذیرفته
پـذیرد و نیـازي بـه     رفی بر مورد رهن است و این امر با تسلیم سند طلب و توقیف آن نزد بدهکار نیز صورت مـی ع

سرقفلی یک حق مـالی اسـت   «اند:  دانان عنوان کرده قبض مصداق کلی ندارد. در مورد سرقفلی نیز بعضی از حقوق
رداد اجاره در دست مستأجر که مفهومی مـادي دارد،  هر چند مفهومی اعتباري دارد ولی قابلیت ترهین را دارد زیرا قرا

با دارا بودن حق انتقال به غیر، همان سرقفلی است. مستأجر با استناد به قرارداد اجاره و دارا بودن حق انتقال به غیـر،  
چـه   نرسـد چنـا   تواند سرقفلی را فروخته و یا مبلغ سرقفلی را از موجر یا مستأجر بعدي دریافت کند. به نظـر مـی   می

تواند ذیل قرارداد اجاره ذکر کند که سرقفلی متعلق بـه   مستأجر از بانک یا شخص ثالثی وام یا قرض دریافت کند می
  »این مغازه و یا قرارداد اجاره، در رهن مرتهن است و قرارداد اجاره به قبض مرتهن داده شد.

  
  شرایط ترهین سرقفلی

  قابلیت قبض .1
شده از جانب طـرفین   یینتعمورد رهن باید به قبض مرتهن یا ثالث قانون مدنی  772ي  با عنایت به ماده

صورت مادي انجام پذیرد؛ قبض حـق   داده شود. در مورد سرقفلی گفته شد الزم نیست که قبض حتماً به
تواند با سندي که بیانگر وجود آن حق و مالکیت شخص راهن بر آن حق است انجام گیرد. در نتیجـه   می

  پذیر است.  سرقفلی نیز امکانقبض حق 



  
 

 

77 

  قابلیت انتقال و فروش .2
داند. موضوع رهـن بایـد مالیـت داشـته و      را قابل رهن می وانتقال نقلقانون مدنی مال قابل  773ي  ماده

قابل انتقال و فروش باشد تا در صورت لزوم از محل فروش آن، طلب مرتهن وصول شود. سرقفلی داراي 
  است.  فروش قابلشود و  یی مورد معامله واقع میتنها بهباشد و خود  می 773ي  شرایط مقرر در ماده

  
  عین معین بودن .3

مال مرهـون  «عنوان شده است: قانون مدنی  774ي  در خصوص عین معین بودن مورد رهن که در ماده
توان گفت سرقفلی حق عینیت یافته اسـت و   می ».باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است

  بلیت ترهین را دارد. قا
  

  آثار رهن سرقفلی نسبت به راهن
  بقاي حق مالکیت راهن .1

. مرتهن کاهد از اختیارات مالک نسبت به تصرفات مى کند و تنها عقد رهن حق مالکیت راهن را زایل نمی
کند؛ بنابراین منافع مورد رهن هم متعلق به راهن است نـه مـرتهن.    هیچ مالکیتی بر مورد رهن پیدا نمی

پس از عقد رهن، همچنان مالک عین مرهونه و به تبع آن، مالک منافع آن خواهـد بـود و مـرتهن    راهن 
و فقط حـق   کند مال را پیدا نمىمالک عین یا منافع نخواهد شد و در نتیجه حق استعمال یا انتفاع از این 

ثمـره رهـن و زیـادتی کـه     «قانون مدنی نیز آمده است:  876ي  نگهداري و استیفاي طلب دارد. در ماده
منفصل که  متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه  ممکن است در آن حاصل شود در صورتی

بنـابر   »تیب دیگـري مقـرر شـده باشـد.    که ضمن عقد بین طرفین تر راهن است مگر اینه باشد متعلق ب
مالکیت راهن از بین نرفته و تنها تصـرفاتش محـدود    ،هنگام رهن گذاردن حق سرقفلی ذکرشدهمطالب 
  شود و اگر منافعی هم براي آن متصور باشد آن منافع متعلق به راهن است و نه مرتهن.  می
  
  محدودیت تصرف در عین مرهون .2

در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن  تواند ینم نراه«ن شده است: قانون مدنی بیا 793ي  در ماده
که منافی حق مـرتهن   در صورتیتصرفات راهن چه مادي باشد و چه حقوقی » باشد مگر به اذن مرتهن

گیرد تا در  ي طلب مرتهن قرار می ي عقد رهن، مورد رهن وثیقه است چراکه به وسیله قانونباشد خالف 
صورت وصول نشدن طلبش از محل فروش آن طلب خود را استیفا کنـد؛ بنـابراین مـورد رهـن بایـد در      

د در رهن تغییراتی بدهـ  تواند یم نراه«شده:  گفته 794ي  شرایط نقصان یا تلف قرار نگیرد. البته در ماده
بنـابراین   »... یا تصرفات دیگري که براي رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمـل آورد 

چه در حق سرقفلی تصرفاتی صورت پذیرد که منافی حق مرتهن نبوده و براي مورد رهن نافع باشد،  چنان
یافته و قبض مادي اشکالی ندارد. گفته شد حق سرقفلی حق مالی غیرمنقول است. حقی است که عینیت 

کنـد، همچـون    در مورد آن ضرورت ندارد و صرف عملی که حاکی از به قبض دادن آن باشد کفایت مـی 
ي سرقفلی، بیع سرقفلی یـا   تسلیم کردن سندي که بیانگر وجود این حق است. لذا اقداماتی از قبیل اجاره

ـ که  در صورتیتوان منافی حقوق مرتهن دانست.  صلح آن را می اى  مـرتهن معاملـه  ي  هدون اجـاز راهن ب
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ـ    غیـر  ه بنماید که منافات با حق او داشته باشد مانند آنکه راهن عین مرهونه را بدون قید حـق مـرتهن ب
مرتهن است، زیـرا   ي هاجازه انتقال دهد، از قبیل فروش، صلح و یا مجدداً رهن گذارد، صحت آن منوط ب

، ولى چون مورد آن، متعلق حق غیـر اسـت و در انتقـال   باشد  مالک می ي همعامالت مزبور اگرچه از ناحی
  . در حکم فضولى و غیر نافذ است، رعایت حق او نشده

  
  آثار رهن سرقفلی نسبت به مرتهن

  منع مرتهن از تصرف در مورد رهن .1
مرتهن حق تصرف در مورد رهن را ندارد چراکه مالکیت عین و منافع مورد رهن همچنان براي راهن است و 

ي تصرف در مورد رهن را به مرتهن داده باشـد. بنـابراین در    که راهن اجازه گیرد مگر آن به مرتهن تعلق نمی
  در صورت شرط خالف. تواند آن را به رهن مجدد یا اجاره بگذارد مگر  مورد سرقفلی مرتهن نمی

  
  استیفا طلب از مورد رهن .2

تواند از محل فروش مـال   که راهن در موعد مقرر بدهی خود را به مرتهن نپردازد، مرتهن می در صورتی
هرگاه مرتهن براي فروش عین «دارد:  قانون مدنی مقرر می 779ي  مرهون طلب خود را وصول کند. ماده
مرتهن به حاکم رجـوع   ،هم براي فروش آن و اداء دین حاضر نگرددمرهونه وکالت نداشته باشد و راهن 

بنابراین مرتهن براي رسیدن به طلـبش سـه راه    ».تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند نماید یم
بـراي   درهرصـورت که وکالت براي انجام این امر داشته باشد کـه   در صورتی. فروش مورد رهن 1دارد: 

 47و  46هاي عمومی رجوع کند؛ خصوصاً در مورد اموال غیرمنقول که مطـابق مـواد    مقامفروش باید به 
. رجـوع بـه راهـن    2قانون ثبت، تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و مرتهن باید به اجراي ثبت رجوع کند. 

 براي فروش مورد رهن. مرتهن قبل از رجوع به حاکم باید به راهن مراجعه کرده و درخواست فروش مورد
. رجوع به حاکم: در صورت امتناع راهن از فروش مورد رهن، مـرتهن بـه حـاکم رجـوع     3رهن را بنماید. 

اگر مورد رهن مستند به سند رسـمی باشـد، مـرتهن بـراي صـدور      . کرده تا راهن را اجبار به فروش کند
و اگر سند رهن عـادي باشـد، مـرتهن ناچـار بـه       کند ي سند رجوع می کننده یمتنظي  اجراییه به دفترخانه

  ي دعوا و خواستن الزام راهن به اداي دین از راه فروش مال مرهون است.  اقامه
  

  نتیجه
توان چنین نظر داد که سرقفلی حق مالی عینیت یافته  شده در طول تحقیق می با عنایت به مطالب مطرح
ي سرقفلی  گونه معامالت و امکان توقیف و مزایده اینبا توجه به که  است شایعاست. بیع سرقفلی امري 

تـوان انجـام داد در    توان گفت سرقفلی عرفاً عین محسوب شده و تمام اقداماتی که راجع به عین مـی  می
که نص قانونی در خصوص امکـان رهـن حقـوق     این دیگر با عبارت پذیر است. به مورد سرقفلی نیز امکان

بـا  شده؛ لـیکن   مدنی صراحتاً از عدم امکان ترهین دین و منفعت سخن گفتهمالی وجود ندارد و در قانون 
عینیـت قائـل شـده و آن را     ،صورت عرفی به آني فعلی براي  امکان دادوستد سرقفلی در جامعهتوجه به 

توان گفت: امکان قبض عرفی آن  دهند. در خصوص قبض سرقفلی می همچون عین مورد معامله قرار می
داننـد؛   که در عرف نیز قبض را چیزي جز توانایی قابض بـر تصـرف مـورد قـبض نمـی      کافی است. چنان
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بنابراین قابض با دستیابی به بروز خارجی اموال غیرمادي یا هر چیزي که حق وي را اثبـات کنـد بـراي    
قـانون مـدنی را    772ي  تـوان مـاده   تواند تصرف موردنظر خود را انجام دهد. لذا می مثال تنظیم سند؛ می

گونه تفسیر کرد که منظور از قبض در این ماده هم قبض مادي و هم قبض عرفـی اسـت تـا بتـوان      ینا
  د. شمول آن را به اموال غیرمادي از جمله حقوق مالی نیز تسري دا

  
  منابع

  ، قزوین، نشر حدیث امروزحقوق مدنی)، 1380بروجردي عبده، محمد، ( .1
 و مـوجر  روابـط  قانون در تجارت و پیشه و کسب حق و سرقفلی بر نقدي«، )1380بیگدلی، سعید، ( .2

  14 و 13 ارتباطات، شماره و دین ي ، مجله»1376 سال مستأجر
 عــمومی  هــیات  آراء و مــذاکرات  مجموعـه ، )1379کشور، ( عالی دیوان تحقیقات و مطالعات دفتر .3

  ، تهران1 ج ، کشور عالی دیوان
  3 پژوهان، شماره ، دانش»تبعی غیرمنقول حق با سرقفلی حق رابطه تحلیل«، )1382دنیر، موسی، ( .4
تهـران، جنگـل،   ، ایـران  حقـوق  در سـرقفلی  و تجارت و پیشه و کسب حق، )1388زینالی، مهدي، ( .5

  جاودانه
  150 وکال، شماره ، کانون»ایران حقوق در سرقفلی«، )1369زیناب، غالمعلی، ( سیفی .6
   الکـریم  دارالقرآن:  قم ،)سال 1414(، المسائل توضیحاهللا،  گلپایگانی، لطف صافی .7
  تهران، جنگل، جاودانه، عقود در آن اثر و قبض، )1389صفار، محمدجواد، ( .8
 انتشارات قم ـ دفتر علمیه حوزه مدرسین ، قم، جامعه4جلد ، حقوق مدنی)، 1375اهللا، ( طاهري، حبیب .9

  اسالمی
 اآلثـار  الحیاء المرتضویه المکتبه: ، تهران2 جلد، تذکره الفقهاء، )تا یوسف، (بی بن حلی، حسن عالمه .10

  الجعفریه
  مهر چاپ: المسائل، قم ، جامع)1377لنکرانی، محمدرضا، ( فاضل .11
 دانش ، مجله»مدنی قانون و امامیه فقه دیدگاه از حق هاي ویژگی و آثار«، )1391فروغی، علیرضا، ( .12

  1ي اول، شماره  مدنی، دوره حقوق
  دانش گنج ي ، تهران، کتابخانه2 جلد، معین عقود از هایی درس، )1388کاتوزیان، ناصر، ( .13
 تهـران، شـرکت  ، تملیکی معوض ـ عقود  مدنی ـ معامالت  حقوق ي ضمیمه، )1373کاتوزیان، ناصـر، (  .14

  انتشار سهامی
، »1376/ 26/5 مصـوب  مسـتأجر  و مـوجر  روابط قانون بر تحلیلی نقدي«، )1378کاتوزیان، ناصر، ( .15

  18 ي دادرسی، شماره ي مجله
  بیت آل مؤسسه: ، قم5 ج، القواعد شرح فی المقاصد جامع، )1408حسین، ( بن علی کرکی، ابوالحسن .16
  بیت آل مؤسسه: قم ،الیقین و الحق ائمه فقه فی المتقین مناهج، )1404مامقانی، عبداهللا، ( .17
  تهران، نشر پایدار، حقوق مدنی)، 1383الدین، ( مدنی، جالل .18
  ي گنج دانش تهران، کتابخانه، حقوق مدنی)، 1378نوین، پرویز، ( .19
 



 

 

80 

  
  
 

 

 

  
  

  1n صادق هژیر
  

کانون محترم وکالي دادگستري اصفهان: »مدرسه حقوق«سردبیرمحترم نشریه
اي  مقاله 35 تا 31مدرسه حقوق صفحات  104نشریه شماره  با سالم واحترام، در

بـه   اعتقاد شده که حکایت از منتشر چاپ و» به یمدع شرکت در«تحت عنوان 
دارد. بدینوسیله مقالـه   1316نامه قانون وکالت مصوب  آیین 80عدم نسخ ماده 

 1316نامـه قـانون وکالـت مصـوب      آیین 80ذیل که بررسی منسوخ بودن ماده 
   .گردد باشد تقدیم می می

  
اصـالحات بعـدي آن تحـت     و 19/3/1316قـانون وکالـت مصـوب     »نامه نظام« نامه آیین فصل ششم از

نامـه   آیـین  80تا 71ماده  ماده از 10و مشتمل بر» هزینه مسافرت الوکاله و نامه مربوط به حق نظام«عنوان
به براي وکالي عدلیه ممنـوع اسـت و    یمدع شرکت در« نامه چنین است این آیین 80است. ماده  مذکور

به باال محکوم خواهد شد و در صورتی که ثابت شود این عمل به  4درجه  متخلف به مجازات انتظامی از
باطن مربـوط   در به به نام دیگري است و یمدع قبیل آنکه شرکت در حیله انجام یافته از ساختگی و طور

رغـم   کـه علـی   نظـر بـه ایـن   » به باال خواهد بود 5درجه  باشد مجازات وکیل متخلف از یوکیل م به خود
آن  80خصوصـاً مـاده    نامه مـذکور  منسوخ بودن این فصل از آیین تصویب مقررات الحق که صراحت در

نـد.  نمای به آن اقدام به تعقیب انتظامی وکیل می الوصف دیده شده برخی مراجع انتظامی با استناد دارد، مع
نامـه   آیـین  80آن است که با استناد به مقررات مؤخرالتصویب، جهـات نسـخ مـاده     بر نظر این نوشتار در
  نشان داده شود: 19/3/1316قانون وکالت مصوب » نامه نظام«
میزان « :دارد می مقرر 5/12/1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب  19ماده   .1

 اي است که به پیشنهاد کـانون و  الوکاله در صورتی که بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه حق
 به عبارت دیگـر، قـرارداد   بدین ترتیب، قانون، توافق، و...» تصویب وزیردادگستري تعیین خواهدشد 

موکل  رابطه وکیل و در و نامه تعرفه، معتبر الوکاله، مقدم برآیین موکل را درخصوص حق بین وکیل و
ایـن   بـودن توافـق طـرفین در    معتبـر  االجرا دانسته است. لذا باوصف صراحت قانون الحـق بـر   الزم

  .نامه قانون سابق، قابل توجیه نیست هم آیین نامه، آن دانستن آیین خصوص، معتبر
                                                           

n وکیل دادگستري.  



  
 

 

81 

 به وکالت که با مواد وسایر قوانین ومقررات راجع«... که  الیحه استقالل صراحت دارد به این 24ماده   .2
ایـن مـاده مبـین آن     در» مقررات«اطالق لفظ  عموم و»شود نسخ می این قانون مغایرت داشته باشد

که با مندرجات صـدرماده   19/3/1316قانون وکالت مصوب » نامه نظام« نامه آیین 80است که ماده 
  .قانون مرقوم مغایرت دارد، منسوخ است 19

هـاي   نامه رعایت مقررات این قانون، آیین کانون وکال با«ستقالل، مقررداشتهالیحه قانونی ا 22ماده   .3
ها و ... تنظـیم   قبیل ... طرزرسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن مربوط به امور کانون از

مجازات  نتیجه آنکه تخلف و» شود نماید و پس ازتصویب وزیردادگستري به موقع اجرا گذاشته می می
تصـویب   این قانون تهیه و 22که براساس ماده  1316مصوب » نامه نظام«نامه آیین 80ماده  در مقرر

  .قابلیت اجرا نخواهدداشت نشده، منسوخ است و
الیحه قانونی استقالل، نسـخ   مرقوم از نامه به موجب مواد نظام 80اجراي ماده و نه تنها اعتبار  .4

لزوم اجراي آن تجویزنشده است، بلکه با  و تبارتاریخ تصویب الیحه استقالل اع پس از شده و
موضوع قسمت » شرکت درمدعی به«اساساً  1334آذرماه  نامه الیحه استقالل در تصویب آیین

همـان   مرقوم به عنوان تخلف انتظامی شناخته نشده. در حالی که بخـش دوم از  80اول ماده 
اسـتقالل تخلـف مسـتوجب مجـازات      نامه الیحـه  آیین 81ماده  1بند  ماده با اندك تغییري در

  دانسته شده است. 5انتظامی درجه 
 76نامه الیحه استقالل به چنین تخلفی مـرتبط بـوده، تبصـره ذیـل مـاده       مطلب دیگري که درآیین  .5

هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت      27/2/1383ـ66نامه الیحه مذکور بوده که با صدوررأي شماره آیین
انتقال مال وسندي که ازاشـخاص  «این تبصره به معنی آن است، که اداري ابطال شده است. ابطال 

 80قابـل پـذیرش اسـت در حـالی کـه مـاده        و معتبـر ...» هـا و سـایرمراجع    گرفته شده در دادگـاه 
قابل تعقیـب انتظـامی دانسـته     کننده را متخلف و وکیل تنظیم مذکورتنظیم چنین سندي را ممنوع و
کننده آن متخلف  تنظیم که سندي که تنظیم آن ممنوع و بود هداست، این تناقض قابل پذیرش نخوا

  شناخته شود! محاکم معتبر قابل تعقیب دانسته شده، در و
به تصویب رسیده که  12/4/1341الوکاله وهزینه سفروکالي دادگستري در نامه تعرفه حق آیین  .6

الیحـه قـانونی    19ده الوکاله بین وکیل وموکل طبق ما قرارداد حق«آن تصریح شده  1درماده 
االجرا بوده وبـه تصـریح    تاریخ اول شهریورماه همان سال الزم نامه از این آیین...» معتبراست 

تصـریح مقـنن بـه    » نامه سابق ازتاریخ فوق ملغـی اسـت   آیین تعرفه و« نامه این آیین 17ماده 
اي جزمـواد   نامه و آییننامه است؟ آیا تعرفه  کدام آیین کدام تعرفه و» نامه سابق آیین تعرفه و«

تعرفه مصوب  17وجودداشته که به استناد ماده  1316مصوب » نامه نظام«نامه آیین 80الی  71
  ملغی شده باشد؟ 1341

الیحـه   19الوکالـه را طبـق مـاده     قـرارداد حـق  1378الوکاله مصوب  نامه تعرفه حق آیین 2ایضاً ماده   .7
نامه قبلی را ملغی اعـالم نمـوده و    ، آیین17ه موجب ماده دانسته و ب قانونی بین وکیل و موکل معتبر

  .دو مطلب فوق تصریح شده است هر نیز 27/4/85نامه مصوب  در آیین
شود که قـانون سـابق ملغـی اسـت،      مطلق تصریح می قانونی به طورعام و بدیهی است که وقتی در

 نامه) و که نام مصوبه (آیین ماند. این نمییا بقاء قانون سابق باقی  نسخ و در تفسیر گونه شبهه و جاي هیچ
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الوکالـه   نامه کلی بـه موضـوع تعرفـه حـق     باشد ویا فصل ویا موادي ازیک آیین») نامه نظام«نامه  یا (آیین
نامه مربوط  آیین 1341نامه مصوب  دهد. درآیین نمی تغییر اختصاص یافته باشد، ماهیت تعرفه بودن آن را

درذیــل فصــل ششــم  80الــی  71طــورکلی ملغــی شــده کــه شــامل مــواد الوکالــه بــه  بــه تعرفــه حــق
الوکاله وهزینـه   نامه مربوط به حق ، با عنوان نظام19/3/1316قانون وکالت مصوب » نامه نظام«نامه ازآیین

االجـرا   آن را کماکـان الزم  بخشـی از  1341نامـه تعرفـه    مسافرت است، ونمی توان بعد ازتصـویب آیـین  
بـاالخص بـه موجـب     بـه موجـب الیحـه قـانونی اسـتقالل و      1316نامـه   ل ازآییندانست. زیرا این فص

قابلیـت اجـرا    اند، منسـوخ اسـت و   الوکاله که درسنوات مختلف مؤخرتصویب شده هاي تعرفه حق نامه آیین
هاي قـوانین دلیـل منسـوخ نبـودن آن      نامه مرقوم، در برخی از مجموعه آیین 80الی  71ندارد، چاپ مواد

شود و در برخی دیگر ضمن خودداري از  هاي قوانین اساساً چاپ نمی که دربرخی مجموعه این نیست، کما
  اند که مواد مذکور منسوخ است. چاپ آن مواد، تصریح کرده

منسـوخ اسـت و در   1316مصـوب  » نامـه  نظـام «نامـه  آیـین  80الـی   71بدین ترتیب، چـون مـواد  
به، به عنوان تخلف شـناخته نشـده اسـت، ممنـوع      یاالجرا، شرکت در مدع هاي معتبر و الزم نامه آیین

الوکالـه قـرارداده،    وتعقیب انتظامی وکیلی که بخشی ازمدعی به را حق» شرکت درمدعی به«دانستن 
  بیان است.  عقاب بال
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  1n اي محمدرضا محمدي جرقویه
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 »1 «  
چاپ شده بـود  » ها را باید بست چتر«در چند شماره قبلی مدرسه حقوق، مطلبی تحت عنوان   س:

هاي خـوبی   دمآدانان و وکال  خواست بگوید همه حقوق صورت تلویحی، مقاله می که در آن به
  .هستند

  لذت بردم، شما با نظر ایشان موافق نیستید؟بله، آن مقاله را خواندم و   مشاور:
راستش را بخواهید، خواستم بگویم شما به خودتان نگاه نکنید که آدم درست و قابـل اعتمـادي     س:

  .طوري نیستند هستید، معموالً بقیه این
  .شناسید مگر شما بنده را می  مشاور:

گویم شما آدم درست  اساس هم میام بر همین  بله، من یکی دوبار خدمتتان براي مشاوره رسیده  س:
  .و قابل اعتمادي هستید

  چه اساسی؟ بر  مشاور:
یادتان هست که یک ماه قبل براي مشاوره آمدم خدمت شما، بعد که دفتر شما را تـرك کـردم،     س:

کیف و تلفن همراه خودم را در دفتر شما جا گذاشتم، بعد که آمدم شما کیف و تلفـن مـرا پـس    
  .دادید

   .که چیز مهمی نیست این کمترین وظیفه اخالقی من بود. اینبله،   مشاور:
                                                           

n Misaghmohamady@yahoo.com 
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طور نفرمایید جناب وکیل، آن روز من قبل از شما پیش سه نفر وکیـل دیگـر رفتـه بـودم و      این  س:
وقتی دیدم کیف و موبایلم نیست، به دفاتر ایشان رفتم و کیف و موبایل را مطالبه کردم، هر سه 

نیست، فقط شما بودید با درستی و بدون حاشا، کیـف و موبایـل    نفر حاشا کردند و گفتند این جا
  .مرا پس دادید

  
 »2 «  

  .سالم، بنده با منشی وکیل ... سرکارخانم صفري کار دارم  س:
  .بله گوشی خدمتتان باشد  مشاور:

  نه ببخشید شما آقاي ... وکیل هستید؟  س:
  بله! چطور؟  مشاور:

اید  دیروز آمدم دفتر تشریف نداشتید منشی شما گفت شما رفتهدر واقع من با خودتان کار داشتم   س:
گردید، ایشان گفت شب که شما آمدید دفتر از  سفر اروپا و وقتی از ایشان پرسیدم شما کی برمی

  شما خواهد پرسید و به من خواهد گفت که االن خودتان هستید، گفتم از خودتان بپرسم!!!
  ... بوق ... بوق

  
 »3 «  

ـ ز شـود و دائـم تلفـن مـی     ري هست مدتی مزاحم من میسالم، پس  س: د و آدرس خانـه مـرا   ن
خواهد با من باشد!!!، خواستم از شما مشاوره بگیرم که چه پاسخی  گوید می خواهد و می می

  .به او بدهم
  خوب چه اشکالی دارد، لطفاً به او جواب صحیح بدهید؟  مشاور:

  مثالً چه جوابی؟  س:
  ازدواج نزدیک خانه شماست؟خانه  کدام دفتر  مشاور:

  .15869دفتر ازدواج   س:
  .گذرد می 15869من بودن از دفترخانه ازدواج شماره  خوب به او بگویید راه با  مشاور:

  
 »4 «  

من موکل شما در پرونده ... هستم که راننده قلدري، من و برادرانم و چند نفر از دوستانم را یک   سالم:
  .تنه زده بود

  .بله شما آقاي احمدي هستید. من در خدمتمآهان،   مشاور:
بله خودم هستم، خوشبختانه دیروز حکم جلب متهم را گرفتم و بـراي دسـتگیري او بـه محـل       س:

  .ایشان رفتیم
  شانسی در این خصوص داشتید؟  مشاور:

  بله، خدا را شکر او را ندیدیم!!  س:
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 »5 «  
که شما وکیل معاضدتی بنده هسـتید.   950786من جعفري هستم موکل شما در پرونده کالسه   س:

  اید؟ خواستم بپرسم چه کرده
اي براي شما نوشتم و روي پرونده گذاشتم کـه   صفحه 8اي  بله، آقاي جعفري، من دیروز الیحه  مشاوره:

  .یقین دارم با این الیحه شما تبرئه خواهید شد
  .شما نبوده و نیستممتشکرم، جناب وکیل من به هیچ وجه الیق این موهبت و بزرگواري   س:

  .ي خوبی بنویسم اند که براي شما الیحه دانم ولی چه کنم که توصیه کرده بله خودم می  مشاور:
  

 »6 «  
گشـایی از  شـبیه بـه کـامپیوتر هسـتند و بـا رمز     هـا   سالم، من در تحقیقاتم متوجه شدم انسـان   س: 

  .ها را شناخت توان انسان هاي کامپیوتر می رفتار
  آید؟ ست، حال چه کمکی از دست بنده بر میجالب ا  مشاور: 

کـه مـوکلین بـه وکـالي خـود مطـالبی        ام، از ایـن  من در اغلب موارد که با مردم صحبت کرده  س: 
  .کنند، دلخورند گویند و سپس فراموش می می

  .کنند فراموش می دهند و هایی که می ام قول ام و زیاد دیده بله بنده هم متوجه این امر شده  مشاور: 
را  »save«توانیم کلمـه   حال خواستم بپرسم اگر وکال را هم شبیه به کامپیوتر بدانیم چگونه می  س: 

در وجود ایشان شویم تا قولی  »save«عبارت دیگر با کدام عمل باعث ه ایشان احیاء کنیم؟ ب در
   دهند، فراموششان نشود؟ که می

  الوکاله!!!! با پرداخت حق  مشاور: 
  

 »7 «  
  حال شما چطور است؟سالم،   س:

  .چه فرمایشی دارید، بنده در خدمت شما هستم سالم، ممنونم و چنان  مشاور:
  بنده را شناختید؟  س:

  .هاي ده قلو هستید قاي ... تاجر و سازنده معروف ساختمانآبله شما   مشاور:
وکیـل و  ، خواستم بگویم شما مرد بسیار بزرگ و شریفی هستید در حالی که آقـاي ... کـه   دقیقاً  س:

  .همکار شماست، آدم بسیار بدجنسی است
  چطور؟  مشاور:

  .صورت رایگان بپذیرند ولی نپذیرفت هچند روز پیش از ایشان خواستم که وکالت بنده را ب  س:
  تر هستم!!! جالب است که بدانید بنده به مراتب از ایشان بدجنس  مشاور:

   بوق. بوق. بوق
  
  
  




