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

بـه ترتیـب حـروف    در پایان مقاله فهرست منابع استفاده شـده در مقالـه    .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.
گیومـه  خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنـوان مقالـه (داخـل     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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  1n شاپور اسماعیلیان
 

بـه جـایی رسـیده کـه برخـی       نویسـم. حـاال دیگـر کـار    کنم وکوتـاه مـی  می مقدمه آغازبی سخن را
به خود  دیگران، مستقیماًفکري  فروش آثار و واقع خرید در فروش مقاله یا رساله و کنندگان از ارتزاق

دالل  واسـطه و  قضا، بخواهـد بـی   مصدر کسی که در شوند! مانندمتوسل می صاحب اثر یا نویسنده و
 کوتـاه  نمایـد! نوشـتار   صـادر  او وفق مـراد  ي برأتا ر اجرت طلب کند، متهم شاکی یا خود از مستقیماً

 31شـماره  سـرقت ناشـیانه آن در  ازنگارنـده کـه گلـه     »مسئولیت کیفري مخففـه  بزهکاري زنان و«
طرف  از به حال بیش از صدها بار تا دادگستري اصفهان چاپ شدي خبرنامه کانون وکال )1387سال(

بـه عنـوان    نام نگارنده به دیگران فروخته شده تابی ،هاي اینترنتی فعال سایت دالالن مقاله فروش از
ام چه آمده  نامه رساله پایان سر گویم که برر نمیبه چاپ برسد! ودیگ یا ه وئتحقیقی به دانشگاه ارا کار

هرگز  چنانم و تحقیقی چنین و کار یا نگارش و ندارم که در نگارنده هرگز ادعا است! بدیهی است منِ
دانـم  هم دلیل خوب نوشتن نمـی  نشریات سراسري را جراید و مقاالت در ها و نگارش مداوم یادداشت

مشـاوره   ها در بررسی و ولی چون سال بیانجامد افت کیفی نوشتار وکه چه بسا این روند به روزمرگی 
ام،  به عهـده داشـته   گاهی ویراستاري مقاالت نشریات را هستم و کارهاي تحقیقی دانشجویان بوده و

ـ   پولی بـه دانشـگاه   هاي تقلبی و نامه ه پایانئارا اذعان کنم که اکنون فرآیند باید حتـی   و یهـاي داخل
 علـم و  بدل گشـته کـه شرمسـاري ایرانیـان اهـل ادب و      بارسفأاي رایج وت ان پدیدهالمللی به چن بین

ثري ؤمانع مـ  هیچ رادع و حال حاضر در خارجی موجب شده است و هاي داخلی یا عرصه در اندیشه را
مسـئوالن آموزشـی    غیرهدفمند هاي نادرست و سیاست زیرا، شدن این روال متداول نیست براي کند

 هاي اخیـر  سال درمقاطع تحصیالت تکمیلی در پولی (بی تحمل مشقت) گراییمدركعطش  و کشور
شتاب بخشیده است که تبعات منفی  ،استانداردهاي الزم نیازها و متناسب باغیر مخرب و به این فرآیند

 ترین حالت، کم سـواد خوشبینانه در یا بنیه علمی ضعیف و با داران بیکارگسترش خیل مدرك ناشی از
 شد.  خواهد آشکار بیشتر آینده نه چندان دور شاغل در

کشندگان عنوان دکتراي ترشحات قلمی یدك یا نوشتارها نمونه از به دو، اینک درکالمی مختصر
 ست که البد ازا نمونه مایه شرمساري نگاهی داریم که بدون تردید این آثارِ حرفه مجزا دو حقوق در

 نیز که داشتن عنوان دکتر يطور همان؛ رنگ استبی شرمساري نیز این، این شیفتگان مدرك باال منظر
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، این حال با. است درك علمی بیشتر نشانه فهم و نه الزاماً ی) دیگر نه ابهتی دارد ویاستثنا موارد جز(
، بین این طالبان مدرك زیرا که در، انصاف است از این وضعیت به همگان به دور هرچند تعمیم

به  به علل مختلف و، مقام مقایسه رسد درمی نظره اما ب، شودیافت می نیز دانش برترجویندگان علم و 
 . سوادهاستکم اکثریت با، مقاطع تحصیالت تکمیلی ویژه نبود استانداردهاي آموزشی در

تـوان   دانش حقوقی وکیل دادگستري و تشخیص میزان فضل و موارد تنها یکی از حرفه وکالت: در  )الف
حـال مالحظـه فرماییـد    . شـود ه میئی ارایلوایح اوست که به مرجع قضا نمونه مکتوبات و، نگارشی

به شعبه بازپرسی  ج) [البته دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی]( نمونه ذیل را که توسط جناب دکتر
دادسراي محتـرم   ... ریاست محترم بازپرسی شعبه«: تقدیم شده است ... انقالب دادسراي عمومی و

   ... انقالب شهرستان عمومی و
اسـت  فقیـر  کـه فـردي بیچـاره و    ... فرزند ... اتهامی آقاي ... علیکم عطف به پرونده کالسه سالم ،

براي  نامبرده درخواست تحقیق محلی را به وکالت از. ملک تهیه نماید شدن خود تواند براي آزاد نمی
 »وکیل دادگستري ... دکتر. احترام با. معرفی کنم حاضرم شهود قضیه را استدعا دارم و او اثبات فقر

حد دیـپلم   نگارنده درخواست، غیرحقوقی و در این نیست که سواد یدؤم، بادي امر آیا نوشتن چنین متنی در
یـد  ؤم اصـول دادرسـی کیفـري نادرسـت و     مبـانی و  منظر نگارش حقوقی، انشایی و اي که از است؟! نامه

زیـرا کـاربرد ریاسـت محتـرم     ، دارد مقطع دکتـرا  حقوقی درسوادي کسی است که ادعاي داشتن دانش  بی
قاضی متصدي اسـت،   یک نفر بازپرسی دادسرا تنها که در توجه به این بازپرسی به جاي بازپرس محترم، با

، ... عطـف بـه پرونـده    ثالثاً کـاربرد ؛ وجود وصف مذکور، غلط است واژه محترم با تکرار ثانیاً؛ صحیح نیست
ـ ، تهیه ملک به جاي تـدارك وثیقـه  ، عبارت براي آزادشدن، فقیر (!) و فردي بیچاره توصیف بـردن   کـار ه ب

غلـط   غلط انـدر  درهم و، انشایی، بسیارآشفته نظر دستور زبان فارسی و جملگی از، درخواست از استدعا بعد
 منظـر  هاي آموزش نگارش فارسی رهنمـون شـود. از   به کالس نگارنده چنین متن مفتضحی باید است! و

 217توجه به شـرایط مقـرر درمـاده     مین کیفري که باأت مورد قرار در کیفري نیز اصوالًدادرسیالفباي آیین
بلکه اساسـاً نوشـتن چنـین     بیچارگی متهم و و شود، نه تنها ادعاي فقرمی کیفري صادردادرسیقانون آیین

 در ثرؤمـ  و قابـل توجیـه  ، دانشجوي دوره دکتراسـت و کسوت وکالت  سوي کسی که در اي آن هم از نامه
 شود!! استواري زبان فارسی می و شیوا به خاطر جفایی که به نثر؛ است آورشرم انصافاً مقام نیست و

، درهـم بـودن کـالم    آشـفتگی و ، استواري کالم نا ضعف و، دقتیبردن به بیبراي پی مسند قضا: در )ب
 نقـد ( کتـاب ارزشـمند   ی که دریقضاي آرا کثیرهاي  کافی است به نمونه ... نگارشی و اغالط لغوي و

 یه ویانتشارات قوه قضا مطبوعات و چاپ مرکز، خسروي محمدرضا ی) جناب دکترینگارش آراي قضا
ـ یقضاي ین نگارش آرایآ( کتاب نیز بررسـی   و نقـد  راد مـورد صـالحی  محمـد  لیف جنـاب دکتـر  أی) ت

 ».است محاکم مشهودي آرا بسیاري از فارسی درچنین جفایی به ادب « زیرا، مراجعه کنید، قرارگرفته
 و صاحبان ایـن نـوع آرا   اقبال جهش ناگهانی گروهی از بخت و، است نظر مورد این مختصر آنچه در

. هم بدون آزمون علمی استآنان به مقطع دکتراي حقوق آن ورود و! دارندگان بضاعت علمی مکفی
 هاي مختلف حقـوق  گرایش در پذیرش دانشجوي دکترا را بر دانشگاه عدالت که آمادگی خود همانند(

که به داشتن فضل  نهایی دادیار ارشد را حال قرار .)براي نیم سال دوم سال جاري اعالم نموده است
 : بخوانید، مشهورند !)بضاعتان ازعلم حقوقالبد درجمع معین از بی( قضا دقت در و
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  : نهایی دادسرا قرار«
ی حال [در کردن گوشه سمت راستپاره( غیردولتی به اتالف اسناد دایر ... فرزند...  درخصوص اتهام آقاي

 [البد قولنامه رسمی بنگاهی هـم وجـود   رسمیکردن امضائات است] قولنامه غیرموضوع شکایت پارهکه 
لوایح دفاعیـه تقـدیمی    جلسه دادیاري و دفاعیات موجه متهم موصوف در و شدید توجه به انکار با ])!دارد

وجـه شـکات کـه     میلیون ریال در چهارصد و میلیارد به مبلغ چهار...  ه اصل چک شمارهئارا، به دادیاري
 وي بوده که نشـان از  اختیار بوده ازسوي متهم که در متصدي بنگاه امانت] نزد [در بابت تضمین قرارداد

وجه شکات پرونده  که در درحالی، شده است چک به مبلغ باال به متهم مسترد و [زمین] دارد فسخ معامله
، اتحادیه مشاورین امالك جوابیه استعالمات واصله از، گواهی گواهان تعرفه شده ازسوي متهم، بوده است

عناصرمادي بزه بـه جهـت عـدم تحقـق      عدم تحقق ارکان و، دفاعیات وکیل متهم حسب لوایح تقدیمی
کـردن  پـاره  کـه  ایـن  جرمی مقید است و، بزه موصوف که این محقق نشدن بزه یادشده و شرایط الزم در

 منع تعقیب متهم صـادر  قرار، وصف جزایی است فاقد نشود زیان غیر و عادي که موجب ضرر گوشه سند
 .»...  انقالب دادسراي عمومی و ... دادیار شعبه. گردداعالم می و

، تن نیامـده اسـت  مـ  در...  دکتر جناب دادیار قرار خالف مفادتوضیحات داخل کروشه که بر از جداي
پـاره کـردن    .1: بنابراین مخدوش است اشکاالت عدیده و موازین قضایی واجد نظر نگارش و از این قرار

امانـت   به اتهام خیانت در، طی پرونده جداگانه که بعداً( تبانی متصدي بنگاه امضائات ذیل نسخ قولنامه با
آقـاي   .2؟ نیسـت  غیـر  کرده) موجب اضرارمحکومیت قطعی پیدا ، به علت واگذاري چک امانی به شاکی

دلیـل فسـخ معاملـه مـال     ، ناحیه متهم بدون توجه به چگـونگی تحصـیل آن   از ه چک امانی رائارا دادیار
 قـرار  مورد لزوم صدور کیفري دردادرسیآیینانون ق 21یعنی نقض مقررات ماده، کندمنقول اعالم می غیر

قانون تعزیرات اسـت کـه جنـاب     682ارتکابی مصداق مادهجرم ، به فرض صحت ادعاي شاکی .3! اناطه
، کند که بزه موصـوف آن تصریح می قبل از، سواي این! دهدوصف جزایی تشخیص می فاقد آن را دادیار

 در خیانـت ( سـوءنیت  مصداق اتالف مال امانی با این درحالی است که این جرم مانند و جرمی است مقید
 و هـا  واژه تکرار و متن قرار آشفتگی فاحش نگارشی در. 4! حال آنی مطلق و در عینامانت) جرمی است 

به وضوح مایه بسی ، محقق نشدن بزه درو  عدم تحقق شرایط به جهت، عدم تحقق ارکان چون ها عبارت
است  خاتمه الزم به ذکر در! یابد نیل به درجه دکترا اعتال است این بضاعت علمی با سف است که امیدأت

فقـره   6تشـکیل حـداقل    بـا  کج) رود دیوارثریا می تا کج/ معمار نهد خشت اول گر( المثل به مثابه ضرب
ها به قرار نهایی دادسـرا اسـتناد    با عناوین مختلف که در هر یک از پرونده حقوقی پرونده دیگر کیفري و

العلـل  علـت  رسـد مـی  نظره ب که آن نتیجه. عیب نشده استبی راست و این دیوارکج هنوز کامالً، شد می
 ! است برخی وکال و قضاتضعف علمی ، اطاله دادرسی ها و افزایش پرونده
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  1n محمد خاکباز
  

  چکیده
 با عدالت و انصاف هستیم. اطاعـت در بسیاري از دعاوي دادگستري، شاهد تعارض قانون 

و از  اسـت  کشـور  قضـایی  نظام ماندگیعقب و فکري جمود قانون، سبب الفاظ از تعبدي
شود. درایـن شـرایط   ضابطه به عدالت باعث هرج و مرج حقوقی میسوي دیگر استناد بی

 ، قاضی یا وکیل دادگستري با کمک ابزار استدالل و قواعد و اصـول مقبـول  حقوقدانباید 
تطبیـق   و تفسـیر  در حقوقـدان حقوقی، قانون را بـه سـمت عـدالت تفسـیر نمایـد. یـک       

 آن، اصـول  فلسـفه  و روح به قانون، باید نص به التزام بر قانون، عالوه الفاظ با موضوعات
-مـی  جامعه در او تصمیم که نتایجی و مکان و زمان اجتماعی، مقتضیات حقوقی، اخالق
قانون، عادالنـه بـوده و در راسـتاي     اجراي بر عالوه که بگیرد تصمیمی و گذارد؛ بیندیشد

  .مبنا و هدف قوانین باشد
  

  مقدمه 
ق. ا قاضی دادگاه ابتدا باید بر طبـق قـوانین موضـوعه رأي     167ق. آ. د. م و اصل  3طبق ماده 

درجـه  صادر نماید و در صورت سکوت، ابهام یا اجمال قوانین، باید به منابع (بـراي قاضـی داراي   
اجتهاد قضایی) و فتاواي فقیهان (براي قاضی غیرمجتهد) و اصول حقوقی رجوع و حکم قضیه را 

) بدیهی است سیاست دفاعی وکیل نیز باید مطابق همین ماده 77: 1388زاده،  صادر نماید. (حسن
د توانو اصل تنظیم گردد. حال پرسش این است که آیا وکیل در موارد تعارض قانون و عدالت می

توانـد وقتـی در پرونـده مطروحـه، قـانون و نـداي       به اصول حقوقی استناد نماید؟!! آیا قاضی می
اند، قانون موضوعه را رها نمایـد و طبـق وجـدان خـویش رأي      وجدانش رویاروي یکدیگر ایستاده

- صادر نماید؟ آیا چنین تصمیمی مستوجب تخلف انتظامی یا بدگمانی به سالمت نفس قاضی نمی
گردد؟!! دیکتاتورهاي دنیا معموالً براي فرار از قانون، سرپوشـی از عـدالت و مصـلحت را توجیـه     

هایی است که به دفعات از همکاران وکیل یا برخی از قضـات   اند. این پاسخ تصمیمات خود نموده
ام. بنابراین راهکار چیست؟ در این پژوهش به اختصـار بـه تحلیـل آن خـواهیم      دادگستري شنیده

  داخت. پر
  

                                                           
n  دکتري حقوق خصوصیدادگستري و دانشجوي  وکیل.  
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  راهکار عملی درتعارض بین قانون و عدالت )الف
شود ولـی  بدیهی است که سرپیچی از قانون و اعمال سلیقه و خود رأیی به هرج و مرج و ظلم منتهی می

فطرَت اهللا الَتی فَطَـرَ  : «ایم را در بدو تولد دارا شدهآن  همه ما انسان هستیم و طبق فطرت پاك الهی که
یها لَ هـاي مطروحـه    در بسیاري از موارد به راحتی تعـارض بـین عـدالت و قـانون را در پرونـده      »الناس ع
حال در وضعیتی که قـانون  . کنیمکنیم و رها از قید زر و زور به سمت عدالت گرایش پیدا میمشاهده می

 هکـ  است حقوقدان فهیوظ طیشرا نیا در؟ تکلیف چیست، باید مالك دفاع وکیل و رأي قاضی واقع شود
 حصـار ، گرید يسو از و گردد حفظ جامعه در قانون احترام سو یک از تا بپردازد يحدود میترس و ارائه به

 بـه  استدالل ابزار و حقوق منطق تا است يضرور رو نیا از، نگردد عدالت تحقق يبرا يسد قانون الفاظ
 ارکـ بـه   در قـانون  هک یالفاظ دیبا مهم نیا تحقق يبرا. ندک ياری راه نیا در را او و دیآ حقوقدان کمک

 تـا  است الزم نیهمچن. شناخته شود دارد تیموضوع جنبه هک یالفاظ از، دارد تیقیطر جنبه و است رفته
 و روح بـه ، قانون متن به توجه بر عالوه، قانون با موضوع قیدرتطب لکیو ای یقاض از اعم، حقوقدان یک

نتـایجی کـه تصـمیم او در    و  مکـان  و زمان مقتضیات، 1انصاف و عدل قاعده، حقوقی اصول، قانون فلسفه
 از یحیصح ریتفس و ردیبگ مقصود عدالت با مطابق یحیصح میتصم بتواند تا دینما توجه گذاردجامعه می

مسلم است اگر قاضی دادگاه رأي خود را با استداللی محکم که اصـول مسـلم حقـوقی    . دهد ارائه قانون
. تواند رأي را مستند تخلف انتظامی سازددادسرا و دادگاه انتظامی نمیهیچ ، است همراه سازدآن  پشتوانه
رأیی که تفسیري متفـاوت از ظـاهر قـانون در    . هایی از این آرا در این مقاله ذکر خواهد شد نمونه چنانکه

 تواند هر چه از علم حقوق آموخته است در قالب ابزارهمچنین وکیل دادگستري می. نمایدپرونده ارائه می
استدالل درآورد و دفاع خود را با دالیل قانونی توجیه کند و چنین استداللی بر دلِ محکمه حق و عدالت 

مغیالن مواجه گـردد ولـی در    هاي خار اگر چه ممکن است در پیچ و خم عدالت با سختی؛ خواهد نشست
جـاء  : «پیروز خواهد شـد زیرا این وعده الهی است که حق همواره بر باطل ؛ نهایت به نتیجه خواهد رسید

هقَ الباطل هوقا نَّإ الحقّ و ز الباطل کانَ ز«    
     2صواب آمد که مفهوم خالفش در گمانم نا      شود فائق یقین دارم حقیقت بر رذیلت می

بـه عنـوان نمونـه مهلـت     . گونـه تفسـیر و تعبیـر نیسـت    در برخی از مـواد و متـون قـانونی جـاي هـیچ     
، پـردازي اسـت  روز است ولی در بسیاري از قوانین میدان وسیع نظریه 20حقوقیتجدیدنظرخواهی در امر 

ها در عمل دو رویه مختلف  ارائه شده است و دادگاهآن  م که دو گونه تفسیر مختلف از. ق 265مانند ماده 
 موارد امکان اتخاذ هر کدام از دو نظریه در جهت حرکـت بـه سـوي عـدالت     گونه ایندر . اند اتخاذ نموده

، بخشدیم شرافت قانون به آنچه«: دکترناصرکاتوزیان، استاد بزرگ حقوق ایران فرموده به رایز؛ وجود دارد
ـ ا در انتقاد مورد هی ـ ک افراط ییگراقانون از مراد اند هایشان در جاي دیگر فرمود ».است عدالت ياجرا  نی

                                                           
محل قاعده عدل و انصاف مواردي است که حس برقراري موازنه حقوق در انسان تحریک شود. حکم عقل و وجـدان    .1

القعـر را مـرز مشـترك     هاي سرحدي که خط دهد مثالً در رودخانهدرچنین صورتی قاعده عدل و انصاف را تشکیل می
 57ق.آ.د.م و  459اف نیسـت و از همـین قبیـل اسـت مـورد مـاده       دهد چیزي جز رعایت قاعده عدل و انصـ قرار می

  .  4076، ش 515، ص1388نامه اجراي اسناد رسمی: جعفري لنگرودي،  آیین
 مرحوم دکتر ابوالفضل شریعت پناهی  .2
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 ناپسـند  تنهـا  نه قانون به عمل رایز؛ ستین قانون به چرا و چونیب عمل و احترام ـ  است شده واقع مقاله
 قانون الفاظ ظواهر به تعبدي است، اطاعت انتقاد مورد آنچه. است وظیفه و ارزش یک نیست، بلکه

 تحقق دیگر اندیشه ازسوي و باشد پایبندآن  به و کند اطاعت ازقانون باید سو ازیک دادرس. است
 دایره در نباید او منظور این براي. نماید اقناع را خویش وجدان تا کند رعایت رسیدگی را در عدالت
 نیز اجتماعی مصالح به و بگیرد تفسیرکمک فنون و تجربه و ازعقل باید. شود قانون، محصور الفاظ
و تفسیر لفظی آن، راهگشاي  این تفکرکه اطاعت از ظواهر قانون) 5: 1385کاتوزیان، . (نماید اعتنا

برداشتی کامالً اشتباه است. این جمله که در پشت جلد بسـیاري از  دادگستري در تمام موارد است، 
بـراي سـودجویی،   » توانید وکیل خود باشیدبا آگاهی از قوانین می«شود: هاي قانون درج می کتاب

: انـد  فرمـوده  علمی و کامالً غلط است. دکترعلی آزمایش، استاد حقـوق جـزا در ایـن خصـوص     غیر
» اسـت.  جامعـه  روز نیـاز  بـا  قانونی حکم تطابق عدم مشکل گشايگره جدید حقوقی تفسیرهاي«
له مسکوت را با کمـک  أتواند حکم یک مس) همچنین وقتی قاضی می61: 1391آقا،  حاجی عرب(

استخراج کند ضرورتی به استناد به فتواي فقیهان نیست تا با فتوایی مخالف، » روح قانون«قیاس از 
روحِ «دعوا حاکم نماید. اختیار قاضی در استنباط حکم قانون از سرنوشتی متفاوت از روح قانون بر 

هـاي   ) هیچ یک از شیوه399: 1390گذاري به اندیشه قاضی است. (کاتوزیان، نوعی احترام» قانون
تواند کارآمد باشد. استادان تفسیر لفظی، علمی، تاریخی، اصولی و ... به طورمطلق درتمام موارد نمی

اند که درحقوق بـه نتیجـه و ارزش اسـتدالل بیشـتر از ظـاهرآن توجـه        ریافتهبه تجربه و تحقیق د
  )1ـ91: 1390شود. (کاتوزیان،  می
  
  هاي عینی از تفسیر قوانین به سمت عدالت نمونه )ب

 تواند عدالت را بر ظاهر قانون در قالبپردازیم که قاضی یا وکیل میمی يموارد از یبرخ رکذ به نجایا در
  : ترجیح دهد ابزار استدالل

  
  مدنی احکام اجراي قانون 131 در ماده» میزان« لفظ از تفسیر سوء . آثار1

 باشد نداشته داریخر، شودیم شروعآن  دهیمزا هک یمال هرگاه«: یمدن امکاح ياجرا قانون 131 ماده طبق
ـ مزا مورد مال ریاخ درصورت و دیبنما را شده فیتوق مال دهیمزا دیتجد يتقاضا...  تواندیم لهومکمح  دهی

 از مراد، دادورزان یبرخ نادرست ریتفس طبق »... رفت خواهد فروش به، ندک دایپ داریخر هک یزانیهر م به
 باعـث  و اسـت  ورکمـذ  ماده يظاهر يمعنا ریتفس نیا. باشدیم، شودیم شنهادیپ هک »یمتیق هر« زانیم

. اسـت  شـده  منـع  یخارج و یداخل حقوق در حق از استفادهسوء که آن حال. گرددیم حق از استفاده سوء
- سوء منع قاعده، طیتسل و الضرر قواعد جمع به توجه با زین اسالم درحقوق )25: 1366، ياحمد یبهرام(

 صادر خوانده علیه حکمی وقتی نمونه به عنوان) 37: 1380گردد. (شهیدي، می استنباط ازحق استفاده
 برگزار مزایده. نمایدمی معرفی توقیف براي ریال میلیون 110 معادل منقول اموالی لهمحکوم و شودمی
 10 به مذکور ماده استناد به لهمحکوم دوم، خود نوبت در. ندارد وجود خریداري اول نوبت در و شودمی

 درخواست طلب يافوکت عدم جهت به هیبق الیر ونیلیم 100 يبرا و ندکیم يداریخر را آن الیر ونیلیم
 زیـ ن یمدن امکاح ياجرا یقاض و دینمایم را م. م. ا. ن. ق 3 ماده ياجرا در هیعلومکمح بازداشت و جلب
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 از، اسـت  وارد لیـ تحل نیا بر یفراوان راداتیا. دینمایم صادر را بازداشت مکح ماده نیهم ظاهر استناد به
  : که این جمله

مبناي . است دهیگرد منع خارج و اسالم، رانیا حقوق در شد گفته آنچه استناد به، حق از استفادهسوء  .1
لَه بتواند بـه   پس اگرمحکوم 1، بسیاري از احکام فقهی ما بر اساس اخالق و انصاف استوار شده است

تمام این مبانی نادیده گرفته شده است، بِه را خریداري نماید هرقیمتی محکوم .  
 زانیـ م لفـظ  از مـت یق برداشـت  و اسـت  منقـول  همان از اندازه و مقدار ماده نیا در زانیم از منظور  .2

   )45 و 44: 1390، فرهنگ. (اشتباه است یبرداشت
ـ خر را مالی، ارشناسک از ترفاحش یلیخ یمتیق به لَه ومکمح اگر  .3 ـ نما يداری  غـبن  اریـ خ مقـررات ، دی

 تمـام  در غـبن  اریخ مقررات، طبق نظر برخی از استادان حقوقی که حال در، است شده گرفته دهیناد
 یمـدن  امکاح ياجرا در فروش و )416 ماده 3 ادداشت: ی1383، انیاتوزک( جریان داردی معاوض عقود

  . نیز یکی از این موارد است
: 1386، شمس. (است» عدالت ياجرا و يماهو حقوق نیتضم«ی، مدن یدادرس مقررات دیفوا از یکی  .4

ـ نما وارونـه  را حـق  مختلف يها بهانه به امکاح ياجرا و ندک انشاء يرأ دادرس اگر) 20  مقـررات ، دی
 تکـ حر ظلـم  گسـترش  سـمت  بـه ، عـدالت  ياجرا يجا به عمالً و گردندیم هودهیب یمدن یدادرس
 الفـاظ  ظواهر به یمدن امکاح ياجرا قانون ياجرا و ریتفس در دینبا دادورز و یقاض نیبنابرا. میا نموده
 فاصـله  عـدالت  ياجرا از ها فرسنگ هک میا مودهیپ را یراه صورت نیا ریغ در رایز؛ دینما توجه قانون

 در خـود  تصـمیم  نتـایج  بـه ، قانون به توجه بر عالوه تصمیم اتخاذ هنگام باید دادرس. داشت خواهد
  . بیندیشد اجتماع نیز

  
 اعالم دعاوي کلیه در رأي صدور براي م. ق 219 ماده ظاهر ناکارآمدي از اي نمونه .2

   قرارداد فسخ
) م. ق 219 ماده( قراردادها لزوم یا عقود ابقاء اصل به تمسک که شود می ذکر اي نمونه اینجادر 

 حقـوق  تضییع کند، بهمی تأیید را آن مدنی قانون ظاهر که قرارداد فسخ حکم بودن و استثنایی
 قانون ظاهر مخالف حکمی انصاف و عدل قاعده به عنایت با دادرس ولی گرددمی منتهی خواهان

 ریـال  میلیـارد  1 معاملـه  ثمن از. است شده منعقد 2/2/67 مورخ در است: قراردادي نموده مقرر
                                                           

ویجـب علـی القاضـی    « شیخ شهید، قاضی را موظف به رعایت انصاف در برخورد با طرفین دعوي دانسته است  مثالً  .1
التسویه بین الخصمین فی الکالم و معهما والسالم علیهما ورده اذا سلما و النظـر الیهمـا و غیرهـا مـن انـواع االکـرام       

ت لکالمها و االنصـاف لکـل منهمـا اذا وقـع منـه مـا       کاالذن فی الدخول و القیام و المجلس و طالقه الوجه و االنصا
)  یا در بحث متاجر به رعایت انصاف و اخـالق در برخوردکاسـب بـا افـراد     79و78ه. ق، 1432(شهید ثانی، » یقتضیه. 

مختلف در معامله سفارش شده است تا فروشنده به خاطر ثروتمند بودن یک خریدار او را بیشتر ازخریـدار فقیـر مـورد    
القول فی اآلداب: ... الثـانی:  «شود بر اساس تقوي و معیارهاي انسانی باشد م قرار ندهد و اگر تفاوتی گذاشته میاحترا

التسویه بین المعاملین فی االنصاف فال یفرّق بین المماکس و غیره و البین الشریف و الحقیـر. نعـم لـو فـاوت بیـنهم      
یا پروردگار حکیم شـرط تعـدد زوجـات را بـه رعایـت        218ق، ه. 1432شهید ثانی،  » بسبب فضیله و دین فال باس.

 3و آیـه   115، 1385، 1ها دانسته اسـت. (کاتوزیـان، حقـوق خـانواده، ج      عدالت درتمام توجهات ریز و درشت بین آن
ده«سوره نساء:  لوا فَواحا تَعد لّ م اَ فتُ ن خ او(«  
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 در کرج 21 رسمی اسناد دفتر در حضور به موکولآن  ریال میلیون پانصد و میلیارد 7 و پرداخت
 2/11/85 مورخه در جدید مهلت و نشده مقررحاضر در موعد خریدار. است شده 30/1/83 مورخه
 تعهـدات  ایفـاي  عـدم  در صـورت  قرارداد فسخ حق بر مبنی شفاهی شرط و است گردیده اعطاء

 پرداخـت  را ثمـن  همچنـان  عقـد، خریـدار   انعقاد از سالیانی گذشت با. است گردیده درج خریدار
ملـک،   قیمت ترقی و در زمان نموده توقیف با دستور موقت نظر ثبتی از را و ملک است ننموده

 منتهی حق از استفادهسوء به که اي رویه. است نموده طرح رسمی سند تنظیم به الزام درخواست
 حقـوقی  عمـومی  دادگـاه  12 شعبه. است نموده مطرح فسخ تقابل دعواي نیز فروشنده. گرددمی

 رأي صـدور  بـه  اقدام 16/6/1387/  652 ـ 651 شماره دادنامه در صحیح استداللی کرج، طبق
  : خوانیممی از رأي در بخشی. است نموده

  
  »دادگاه رأي«

   داریخر: تقابل خوانده و یاصل خواهان
   فروشنده: تقابل خواهان و یاصل خوانده

   انتقال یرسم سند میتنظ به عیبا الزام: یاصل خواسته
   قرارداد فسخ دییتأ و اعالم: تقابل خواسته

ـ  قـدر  هک نیطرف مستندات و تقابل و یاصل يها پرونده مطالعه با دادگاه... « نیمتَ ، طـرف  دو يادعاهـا  قَّ
ـ خر( یاصـل  يدعو خواهان تخلف اثبات  مـورخ  يعـاد  قـرارداد  مانـده یباق ثمـن  یالبـاق  پرداخـت  از) داری

ـ ر اردیلیم یک پرداخت شیپ احتساب با الیر ونیلیم پانصد و اردیلیم هفت مبلغ به 29/11/1382  و...  الی
 مـورخ  17 شـماره  ياصـدار  يوآرا یمـدن  قـانون  395 مـاده  متن برابر فروشنده يقرارداد برا فسخ اریاخت
 به توجه از نظر قطع و است شده رفتهیپذ...  شورک عالی دیوان 27/2/1373 مورخ 12 شماره و 3/9/1377

 پرداخت با هک يداریخر تعلل زین عقل و عرف هک یاجتماع خاص طیشرا و ییقضا عدالت و انصاف قواعد
 وصـف  بـا ، سـازد یمـ  خارج يو دی از، قرارداد به دیمق را فروشنده کمستمل معامله ثمن از کیاند قسمت

...  مزبـور  قرارداد فسخ دییتأ بر مکح...  داندینم حیصح منقولریغ اموال متیق روزانه و الوصفدیزا یترق
، 29/11/82 مـورخ  يعـاد  قـرارداد  بـه  نسـبت  قـرارداد  فسخ دییتأ به توجه با یاصل يدعوا در خصوص و

 شماره پرونده( »هوشمند، رجک یحقوق یعموم دادگاه 12 شعبه سیرئ... .  ندانسته درست و وارد را يدعو
 چـه بـا ایـن رأي اگر   )رجکـ  شهرسـتان  یحقـوق  یعمـوم  دادگاه12 شعبه ح 86/12/1034ـ  82/12/758

قرارداد بـا اسـتداللی    ولی شایسته بود حکم به اعالم فسخ، حرکتی در راستاي عدالت برداشته شده است
چون سبب قانونی در پرونده براي فسخ وجـود نـدارد و   ، گشتتر در قالب یکی از خیارات توجیه میدقیق

یـک از خیـارات   اگر فسخ معامله در زمـره هـیچ   که اینضابطه عدالت در قواعد حقوقی است یا  دخالت بی
ارات تـأخیر  حکم به الزام بایع به تنظیم سند رسمی به شرط پرداخت ثمن به همـراه خسـ  ، شدتوجیه نمی

شد و این رأي به جهـت رعایـت تعـادل در حقـوق     وفق شاخص رسمی بانک مرکزي صادر میآن  تأدیه
م تعارضـی  .د.آ.ق 2گاه خارج از حدود خواسته نبـوده و بـا مـاده    هیچ، قراردادي طرفین یک عقد معاوضی

   )246: 1393، بازکخا. (نخواهد داشت
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د حق سرقفلی و حفظ حقوق مستأجر قبل از . توجه به انصاف و نداي وجدان در ایجا3
  1339وضع قانون مصوب سال 

مـوجران) پـس از انقضـاي    ( معموالً مالکان، که حق سرقفلی براي مستأجر وضع شود 1339قبل از سال 
آن محل براي  مدت اجاره تمایل به الزام مستأجران به تخلیه ملک داشتند و از سوي دیگر مستأجر که در

منطـوق قـانون حکـم    . تجارت کسب نموده بود تمایل به حفظ و بقاي اجاره داشـت  خود شهرت و رونق
کـرد کـه   و رعایت حقوق مستأجر حکـم مـی   عدالتو  انصافکرد که مستأجر محل را تخلیه نماید و  می

موجر) نتواند این زحمات او را ( اش براي خود باقی بماند و دیگريمستأجر حق آب و گل و شهرت تجاري
اي جز عمل به قانون نداشتند و حکم تخلیـه   برخی قضات چاره. صاحب شود، خت حق سرقفلیبدون پردا
و  عـدالت و  رعایت انصـاف دادگاه شهرستان تهران با لحاظ  27برخی دیگر نظیر شعبه . نمودندصادر می

دانسـتند کـه ایـن تعهـد صـریح در مـتن       تخلیه ملک را صرفاً ناظر به موردي می، پاسخ به نداي وجدان
بـر همـین   . قرارداد اجاره درج شده باشد و در غیر این صورت مستأجر تعهدي براي تخلیـه ملـک نـدارد   

هاي صادره براي تخلیه  اجراییه، در مقام رسیدگی پژوهشی از حکم دادگاه بخش تهران، این شعبه، اساس
ـ      مقدمـه ، و همین آراء نمودملک را باطل اعالم می اظر بـر روابـط   اي بـراي تغییـر و تحـول در قـانون ن

. هاي بعد گردید که حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر به رسمیت قانونی شناخته شد استیجاري در سال
داللت عبارات اسـتعمال شـده در   ... «: خوانیم) براي مثال در یکی ازاین آراء می207: 1386، ، کاتوزیان(

ذکر نام عـین   که اینم) و با توجه به . ق 224ماده ( باید تعیین گرددآن  قراردادها با توجه به معانی عرفیه
که درب و پنجره را سالماً  اختصاص تعهد مستأجر بر اینمستأجره نیز هنگام انعقاد در اختیار طرفین بوده 

تحویل نماید، حاکی از این است که طرفین در تعیین شرط مذکور توجهی بـه تخلیـه عـین مسـتأجره و     
اند که ضمان تلف و یا نقص درب و شیشه مذکور را بر خالف ماده  ه خواستهاند، بلک انتزاع ید از آن نداشته

را کـه  آن  و به همین دلیل هم بالفاصله ضـمان اجـراي   ق. م در هر حال بر عهده مستأجر گذارند 493
خوانـده تعهـدي   بنا به مراتب مذکور چـون پـژوهش  اند ...  هتذکر داد، جبران خسارات وارده بر موجر است

کننده سند بتواند با صدور اجراییه نامبرده را ملزم خلیه عین مستأجره ننموده است تا دفتر تنظیمنسبت به ت
لذا اجراییه صادره بر خالف سند و قانون صادر شده و با فسخ حکم بدوي بـه اسـتناد   ، به تعهد خود نماید

دادگـاه   27ه رئـیس شـعب  . شـود) باطـل اعـالم مـی   ( شـود ابطال می 1322شهریورماه  27قانون مصوب 
مشاهده شد کـه اسـتدالل بـه کمـک     . )207ـ209: 1386، کاتوزیان( »کاتوزیان ناصر ـ  شهرستان تهران

  . را به سمت عدالت تفسیر نمود، آن قاضی آمد و با حفظ اعتبار به ظاهر قانون
  
  . شرط اسقاط کافه خیارات 4

م حق فسخ عقد را . ق 219 و 186 و 185 به استناد موادآن  اصوالً طرفین، شودوقتی عقد الزم منعقد می
حق فسخ عقـد  » خیارات«) و فقط در موارد 15: 1385، شهبازي( چون اصل بر لزوم قراردادهاست؛ ندارند

م ساقط شدن تمـام یـا بعضـی از    . ق 448توانند به استناد ماده حال طرفین عقد الزم اصوالً می. را دارند
کردن استیفاي یکی از حقوق مـدنی بـه   نوعی ساقط، اسقاط حقاین . خیارات را ضمن قرارداد شرط کنند

م نافذ است ولی دربرخی موارد اجراي . ق 959طور جزئی و خاص است که به استناد مفهوم مخالف ماده 
گیرد و نه تنها با عدالت و اخالق بلکه با منافع اقتصادي عمـوم  این حق رنگی از سوء استفاده به خود می
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» اسقاط کافه خیارات«مفهوم  که نه از فرمایید سواد را تصورپیرزنی بی. ی منافات داردجامعه و نظم عموم
یعنی به حکم و موضوع جهل دارد و خریداري با علم و سوء . اطالع دارد» هاي عادله بازار قیمت«و نه از 

کافه خیارات و حتی اسقاط «خرد و در قرارداد جمله اش را به زیر قیمت عادله می استفاده از جهل او خانه
 گونه ایندر . ظاهر قانون به سود خریدار ولی عدالت به نفع پیرزن است. درج شده است» خیارغبن فاحش

  : هاي زیر قانون را به سمت عدالت تفسیر کرد توان با استداللمی ،مسائل
  

  دلیل اول: عدم وجود قصد نسبت به شرط منعقده
قصـد وجـود   ، پس اگر. وجود داشته باشد »قصد انشاء«م باید . ق 190ماده  1در هر توافقی به استناد بند 

اي که شـرط   توان گفت فروشندهدر این رابطه حقوقی می. عقد باطل و فاقد اثرحقوقی است، نداشته باشد
شرط ، دانسته و اگرچه در ظاهررا نمیآن  معنا و مفهوم ، اساساًرا امضاء کرده است» اسقاط تمام خیارات«

ع  «در این موارد قاعده . را قصد نکرده استآن  در عالم واقع، امضاء کرده استرا  قـقَع و ما و م ی د لَ ص ما قُ
د قص م ی کردن خیار غبن و شرطی که انعقاد خود عقد بوده نه ساقط، چه قصد شدهآن  حاکم است یعنی» لَ

قود تابِعه ل«مورد قصد واقع نشده است و چون ؛ ساقط شده است صودالع یعنی قراردادها تابع قصدهاي » لقُ
. شـرط باطـل اسـت   ، منعقد نشـده اسـت   ابراز شده است و قصدي مبنی بر انعقاد شرط ساقط کردن خیار

م حـق فسـخ عقـد بـه     . ق 416شود که فروشنده طبق ماده نتیجه منطقی باطل بودن شرط هم این می
  . استناد خیارغبن و استرداد خانه را دارد

  
  منع سوء استفاده از حق دلیل دوم:

م حق داشته تا خیارات را ضمن عقد سـاقط کنـد ولـی اجـراي حقـوق نبایـد       . ق 448خریدار طبق ماده 
احکام و قواعـد موجـود در   . دستاویزي براي سوء استفاده و تحمیل شرایط ناعادالنه خود به دیگران شود

اجرا و تفسیر شوند که باعث ضرر رسانی بدون دلیل اي  گونه فقه اسالم اعم از عبادات یا معامالت نباید به
ایـن همـان معنـایی از    . ا و قاعده الضرر همین اسـت . ق 40معناي دقیق اصل . منطقی به دیگري شود

م) در نزاع معـروف بـین مـرد انصـاري و     ( حدیث الضرر است که پیغمبر اسالم لَّ و س هو آل لَیه ی اهللاُ ع لَّ ص
ا به تمام مسلمانان بعد از خود بفهماند اجراي حقوق خصوصـی اشـخاص نبایـد    سمره بن جندب فرمود ت

کرد ولی در اجراي حق مالکیت چون سمره بن جندب حق خود را اجرا می؛ باعث سوء استفاده از حق شود
اعتبار شناختن شرط یا هر وسیله ممکن دیگر جلـوي  اکنون باید با بی. خود مرتکب سوء استفاده شده بود

  . ء استفاده او را گرفتسو
  

  دلیل سوم: خیار تخلف از شرط ضمنی 
آید به صراحت در عقد نمی 3شرط ضمنی. شودتقسیم می2 و ضمنی 1شرط از یک دیدگاه به شرط صریح

                                                           
1. Express term  

2. Implied term 

شرط ضمنی بنایی که تعهدي پیشین بر عقد و مرتبط با آن است و بناي ذهنی  -1ر دو قسم است: خود شرط ضمنی ب  .3
شرط ضمنی عرفی که این شرط به قرینه عرف و عادت در عقد مفـروض اسـت.  مـواد     -2بر وجود این شروط است. 

ß 
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شرط مسـتَنبط)  . (شوداز عرف موجود در جامعه یا اوضاع و احوال حاکم بر عقد استنباط میآن  ولی وجود
حسن «شود این شرط ضمنی وجود دارد که هر دو طرف باید قراردادهایی که درجامعه منعقد میدر تمام 

طـرف  ، را در قراردادشان رعایت نمایند و در صورت تخلّف از آن» اي اخالق حرفه«و » صداقت«و» نیت
ایـن   م) در. ق 444مـاده  . (مقابل حق فسخ عقد را به استناد خیار تخلف از شرط ضـمنی خواهـد داشـت   

با نادرستی از اعتماد و انسان دوستی فروشنده سوء استفاده کرده است و شرط ضمنی ، مسئله هم خریدار
نقـض  ، خیار غبن فروشنده پذیرفته نشـود  پس حتی اگر. اي را زیر پا گذاشته است صداقت و اخالق حرفه

در دادنامـه  . دهـد منی میاین شرط ضمنی به فروشنده حق فسخ عقد را به استناد خیار تخلف از شرط ض
شعبه سوم دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان ایـالم کـه       1388 ـ 254در پرونده  27/3/1388 ـ 300389شماره 

یک دسـتگاه نـانوایی   ، نخستین به فسخ معامله مستنداً به خیار عیب صادر شده استدرتأیید حکم دادگاه 
دادگاه بدوي دعـواي  . ه خیارات آمده استمعیوب تحویل خریدار شده است و در قرارداد شرط اسقاط کافّ

دادگـاه  . کنـد خـواهی مـی  نظر تجدیدپذیرد و فروشنده از این رأي فسخ خریدار به استناد خیار عیب را می
  : خوانیمهایی از رأي دادگاه می در قسمت. نمایدرأي بدوي را تأیید می، نیز طبق استدالل زیر نظر تجدید

  
  »رأي دادگاه«
 سازي نقش جهان اصفهان با مـدیریت به وکالت از شرکت ماشین...  تجدیدنظرخواهی آقايدرخصوص «

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهلران که متضمن صدور حکم ...  نسبت به دادنامه شماره... 
داخـت  و الزام خوانده بـه پر  21/9/1385 ـ 2984به شماره ...  بر فسخ قرارداد منعقده بین شرکت و آقاي

که موضـوع بحـث    نظر به این، است...  عنوان اصل ثمن و خسارات دادرسی و ریال به 108200000مبلغ 
شود، به جهت القباله در قراردادهاي متحدالشکل و فرمی نوشته میاسقاط کافه خیارات که براساس رسم

و ونه اثـر قـانونی اسـت    گردد و فاقد هرگعدم تالقی اراده اشخاص در ایجاد آن، موجب اسقاط خیار نمی
شـده مربـوط بـه     فاقد عالمت استاندارد بوده و پروانه اخـذ ، دستگاه نانوایی خریداري شده که ایننظر به 

مـاه تحـت گـارانتی شـرکت      6دسـتگاه خریـداري شـده بـه مـدت       کـه  ایـن است و نظر بـه   1386سال
نصاب شـرکت بایسـتی از   ، استخواه بوده و در صورتی که محل و مکان نصب نامناسب بوده  نظر تجدید
تعهـدات  ، مکـان نامناسـب باشـد    که اینولو آن  نمود و با نصبدر محل نامناسب خودداري میآن  نصب

فـوق بـا رد دادخواسـت تجدیـدنظرخواهی     بـه شـرح   ...  دادگـاه ...  گارانتی بـه قـوت خـود بـاقی اسـت     
این رأي قطعـی  . نمایدمیخواسته را تأیید م دادنامه تجدیدنظر. د. آ. ق 358تجدیدنظرخواه به استناد ماده 

  »هوشنگ امامی، پور آریان جهانگیر: نظر استان ایالماعضا شعبه سوم دادگاه تجدید. «است
 کـه  آن مگـر ؛ هاسـت  آن البته باید توجه داشت اصل بر آگاهی طرفین از مفاد شروط قرارداد و اعتبـار 

  . خالفش با دالیل فوق اثبات گردد
ـ ا در شـتر یب ییهـا  نمونـه  رکذ و بود ترجیح عدالت بر منطوق قانون یلیتمث قیمصاد ورکمذ موارد  نی
  . است خارج مقاله شیگنجا از و طلبدیم را یمفصل رساله خود خصوص

                                                                                                                                   
» شـرط بنـایی  «بـه نـام    باشد. در فقه اهل سنت اصطالحیهایی از این شروط می ق.م نمونه 454و  225، 221، 220

هـا قاعـده    وجود دارد و قواعدي در مورد آن ساخته و پرداخته شـده کـه از جملـه آن   » شرط متعارف«وجود ندارد ولی 
 )  39-41: 1380باشد. (سیمایی صراف، می» المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً «
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، چـاپ اول ، حقـوق امـروز  ، قـم ، عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویـه قضـایی  ، محمد، خاکباز  .3

1393  .  
  . 1385، چاپ اول، دادآفرین، تهران، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، محمد حسین، شهبازي  .4
  . 1386، چاپ اول، نشر دراگ، تهران، 1جلد ، دوره بنیادین آیین دادرسی مدنی، عبداهللا، شمس  .5
، قـم ، الجزء الثانی و الثالـث ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، الدین ابن علی زین، شهیدثانی  .6

  . ق. ه1432، مجمع الفکراالسالمی
  . 1383، 9چاپ ، نشر میزان، تهران ،قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، ناصر، انیاتوزک  .7
  . 1386، چاپ سوم، نشر میزان، توجیه و نقد رویه قضایی، ناصر، کاتوزیان  .8
  . 1386، چاپ سوم، میزان، تهرانیی، عدالت قضا، ناصر، انیاتوزک  .9

  . 1390، چاپ چهارم، انتشار یسهام شرکت، تهران، دوم و سومجلد ، فلسفه حقوق، ناصر، انیاتوزک  .10
  . 1385، چاپ هفتم، انتشار یسهام شرکت، تهران، یکجلد ، حقوق خانواده، ناصر، انیاتوزک  .11
  

  ب) مقاالت 
، 34و  33 يهـا  شـماره ، ید بهشتیدانشگاه شه یقات حقوقیمجله تحق، تجاوز ازحقي، مهد، يدیشه  .1

1380  .  
، مجله پژوهش حقـوقی ، دعاوياستناد به منابع معتبر و فتاواي معتبر اسالمی در ، مهدي، حسن زاده  .2

  . 2شماره ، 1388بهار ، دانشکده حقوق دانشگاه قم
 يالکـ انون وکـ خبرنامـه مدرسـه حقـوق    ، ات و مسـائل آن یـ ذات: الـت کو، محمـود ، آقا یعرب حاج  .3

 . 74شماره ، 1391ور یشهر، اصفهان يدادگستر
ن و یفـرورد ، دادگسـتر  یحقـوق مجلـه  ، یام مدنکاح يقانون اجرا 131درماده یتأمل، محرم، فرهنگ  .4

 . 42شماره ، 1390بهشت یارد
، د دانشـگاه تهـران  یاز اسـات  یمجموعه مقاالت جمع، کومت قانون و جامعه مدنیح، ناصر، انیاتوزک  .5

  . 1385، چاپ اول، دانشگاه تهران نشر، تهران
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  1n محمدعلی دادخواهدکتر 
  
  
  
  
  

این باید  ـان پِژوهشگر به یاد دارند که پیش از این پیرامون ضرورت تصویب قانون جرم سیاسی  حقوقدان
خـورِ اعتنـا و    در همین مجله گفته شد که نگرش به جرم سیاسی از دو دیـدگاه در  ـ   ناپذیر جامعۀ ما گریز

را در شـمار  آن  سـامان ، از پایگاه قانون اساسی و آنچه این قانون برتـر ، نخست. اعتبار باید پیگیري شود
را به روشنی به مجلس شوراي اسالمی تکلیف نموده اسـت  آن  حقوق و امتیازات مردم پی ریخته و وضع

فرهنگی و اقتصادي که نیاز به همپرسگی ملی را در فرایند رخدادها ، انداز توسعۀ سیاسی از چشم، و دیگر
  . بخشد می و بایدها و نبایدهاي جامعه سامان

هـا   ها و مجلس گذشت و دولت 2قانون اساسی 168سوگمندانه نزدیک به چهل سال از تصویب اصل 
و مجلسی گامی براي تدوین و تصویبِ تفصیل اجراي ایـن اصـل   اما هیچ دولت ، پی آمدند و رفتند در پی

آن  شتابناك بـه ، قانون اساسی برنداشت تا این مجلس نهم باشد که در آخرین روزهاي عمر قانونی خود
  . بپردازد

گمان ناشی از نیاز جامعه در روند توسعه و تکامل و پیشرفت سرزمین و با توجه بی 168تدوین اصل 
شـمار   زیرا بـرگ ، کم نظامی در نظام سابق بوده تا ساز و کار جرم سیاسی شناسایی شودبه تجربیات محا

است که برخورد با جرم سیاسی از یک شیب بسـیار تنـد   آن  هاي گوناگون گویاي تاریخ مردمان سرزمین
زدنـد کـه سـزاي هـر کـس کـه بـا         فرمانروایان یونان در آتن بانگ می، براي نمونه. برخوردار بوده است

پیشـینۀ گریـز از   . پوشی و گذشـتی نیسـت   ومت آتن درآویزد مرگ است و در این مجازات هیچ چشمحک
جاي مانده است  هاي اختصاصی تجربۀ تلخی است که از پس از مشروطه به هاي عمومی به دادگاه دادگاه

تـرین   سـی هاي ارتش در رژیم پیشین رسیدگی بـه سیا  کند دادگاه و تا آنجا که تاریخ دادگستري بازگو می

                                                           
n  انب حقوق.  

گیـرد.   مـی  صورت دادگستري محاکم در منصفه هیأت حضور با و است علنی مطبوعاتی و سیاسی جرایم به رسیدگی«  .2
  .  »کند می معین اسالمی موازین اساس بر قانون را سیاسی جرم تعریف و منصفه هیأت شرایط و انتخاب نحوه
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وزیر قانونی کشور دکتر محمـد مصـدق در یـک     که نخست دانستند. چنان موضوعات را در صالحیت خود می
دادگاه نظامی که در یک پایگاه نظامی برپا شده بود و دادستان و دادرس آن ارتشی بودند محاکمه و محکوم 

یت دادگاه و شیوة دادرسی نشد و شد؛ بیدادگاهی که در آن هیچ توجهی به اعتراضات قانونی نسبت به صالح
هاي اختصاصی با آموختن از سرمشق غیرقـانونی   این خشت کج تا ثریا چونان رفت که پس از آن هم دادگاه

هاي نظامی ارتش به خود اجازه دادند که به اتهامات و جرایم سیاسی در پشت درهاي بسته رسـیدگی   دادگاه
این آب و خاك این بود که قانونی که پس از سالیان درازِ انتظـار،  کنند. در هر صورت، باور و انتظار دلسوزان 

ها و رخدادهاي پیشِ روي آن باشد و حجمی از  شود پاسخگوي نیاز جامعه و چالش االجرا می تصویب و الزم
ها را بکاهد، اما آنچه به تصویب رسیده است نه نشانی از مطابقت با اصول و مبانی حقوقی دارد و نه  دشواري

یادآور شـده اسـت    167اي روشن در اصل  گونه هاي موجود را هموار کند. قانون اساسی به تواند ناهمواري می
توجـه   ،که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسالمی صورت پذیرد اما مجلس به این راهنماي عمل

اسـت. لـذا ایـن تعبیـر      شایسته روا نداشته و مخالفت با حکومت را اساس پذیرش و رد جرم سیاسی دانسـته 
که معیار دولت و حکومت را سنجۀ کار قرار داده است، آشکارا عدول از متن و نص قـانون اساسـی    قانونگذار
گونه برخورد با قانون اساسی و تأویـل بـرخالف قـانون اساسـی ـ کـه منشـور مشـترك          گمان این است. بی

قـانون   ،نوشـته  هاي حقـوقِ  طورکلی در همۀ نظام فرمانروایان و فرمانپذیران است ـ پذیرفتنی نیست، زیرا به 
عادي تاب و امکان پرداختن به موضوعی برخالف نص یا هدف قانون اساسی را نـدارد و هـر نـوع گریـز و     

 قانونگـذار اعتبار و مردود است. بـه یـاد داشـته باشـیم      شستن از آنچه قانون اساسی اعالم داشته است بی دل
هـاي   معیار اسالم ـ یعنی قدر متیقن از فهم اساسی از سویی بارها بر این نکته پاي فشرده است که مالك و 

مختلف فقیهان ـ است و از سوي دیگر بر اجماع اکثریت و کلیت افـراد و آرا و نظـرات آنـان ـ نـه گروهـی        
در جمهوري اسـالمی امـور   «خاص حتی حکومت ـ چشم دوخته است. به اصل ششم قانون اساسی بنگرید:  

این است که آرا عمومی ضـابطه و سـنجۀ    قانونگذار. یعنی منظور »کشور باید به اتکاي آرا عمومی اداره شود
پذیرش و یا رد هر امري در جمهوري اسالمی است و حکومت، تـوان و قـدرت خـویش را از آرا و نظریـات     

بینید در این اصل به هیچ یک از عوامل عینی همانند نـژاد، مـذهب و یـا     آورد. چنانکه می مردم به دست می
ا یا عواملی همانند نوع اندیشه، پیشه و یا پیوندهاي حزبی و گروهـی توجـه نشـده اسـت و     ه زبان و یا ارزش

عنوان مالك و ضابطه براي ادارة سرزمین به شـمار   صرفاً آراي مردم ایران با هر ویژگی عینی یا شخصی به
کنـد و بـر   آمده است. پس این ارادة مردم است که سمت و سوي حکومت، دولت و فرمانروایان را تعیین می

در پـسِ  » عمومی«این مبنا حکومتگران باید در گزینش هر آري یا نه، ارادة مردم را در ترازو قرار دهند. واژة 
کننده است که همۀ آرا از ارزش مسـاوي برخوردارنـد و    نمایانگر این اصل بسیار ارزشمند و تعیین» آراء«واژة 

تشـکیل اجتماعـات و   «قـانون اساسـی بنگریـد:     27اصـل  اي برابر دارنـد. اکنـون بـه     در پیشگاه قانون رتبه
  ».  که مخل به موازین اسالم نباشد، آزاد است ها بدون حمل سالح به شرط آن راهپیمایی

زیـرا پرخـاش و اعتـراض اجتماعـات و     ، کامالً آشکار اسـت  27و  168وجود وحدت مالك در اصل 
هرگـز اخـالل در    قانونگـذار و به همین علـت   ها عموماً بر نحوة کارکرد و رفتار حکومت است راهپیمایی

کننـدگان تغییـر یـا     گمان هـدف راهپیمـایی   بی. تلقی نکرده استها  آن مبانی حکومت را شرط ممنوعیت
طـور طبیعـی حکومـت روي خوشـی بـا چنـین        هاي دولت است و بـه  فزونی یا کاستی در برخی از برنامه

کـار   واژة مبانی حکومـت بـه  ، به جاي واژة مبانی اسالمحال اگر . ها نخواهد داشت اجتماعات و راهپیمایی
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همین نگرش و برداشت در تعریف و تفسیر . اصوالً امکان راهپیمایی و اجتماع مردم فراهم نبود، رفته بود
موازین اسالمی مبنا قـرار گرفتـه    27در این اصل نیز همچون اصل . نیز مورد توجه قرار گیرد 168اصل 

وارة قانون عادي برداشتی کامالً بیگانه با روح قانون اساسی را پیشه کرده و روح و اندام قانونگذاراست اما 
لذا بر نمایندگان فعلی مجلس است که این تفسیر نادرست و تغییـر  . اساسی را مورد توجه قرار نداده است

م است کـه در ا ، جهت مبانی و موازین اسالمی به مبانی حکومت را اصالح کند ، صـول اسـتنباط  زیرا مسلّ
  . اجتهاد در مقابل نص باطل است و قانون عادي نیز نباید در تباین با قانون اساسی وضع شود

هاي  بوده است که دیگر دورهآن  شاید انگیزة این ترکیب و تغییر و تصویب قانون از نظر مجلس نهم
جـا بایـد    در این. به شمار آوردرا پایان یافته آن  دیگر بر جرم سیاسی چشم نگشایند و پروندة ،يقانونگذار

تمام و یا اصالح امر معیوب وظیفۀ هر مدیر مدبري است که به سامان و کمال  یادآور شد تکمیل کارِ نیمه
ي بـوده  قانونگـذار ترین وظایف مجلس  تعریف جرم سیاسی از اساسی که اینمگر نه . اندیشد وظایفش می

در دورة پیشین بدون رعایت بایدها و نبایدهاي قـانون  که مورد غفلت ادوار مختلف مجلس قرار گرفته و 
هاي ناسازوار با قـانون اساسـی بـر     تر از اصالح بنیان اي ضروري چه وظیفه؟ اساسی صورت پذیرفته است

از جملـه  . هاي ایـن قـانون معیـوب پرداخـت     ها و خلل باید به کاستی، رو از این؟ عهدة وکالي ملت است
یکی تأثیر قانون نسبت به محکومـان و متهمـان پیشـین    ، زمند اصالح استمواردي که در این قانون نیا

  : آمده است که 10در مادة  )1/2/92مصوب ( زیرا در فصل سوم قانون مجازات اسالمی، است
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از «

توان به موجـب قـانون    و مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را نمی وقوع جرم مقرر شده است
قانونی مبنی بر تخفیف یا ، پس از وقوع جرم چنانچهلیکن ، مؤخر به مجازات یا اقدام تأمینی محکوم کرد

عدم اجراي مجازات تأمینی یا تربیتی یا از جهاتی مساعد به حال مرتکب وضـع شـود نسـبت بـه جـرایم      
گاه بـه موجـب قـانون سـابق حکـم قطعـی        هر. قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر استآن  وضع سابق بر

  : شود االجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می الزم
حکـم قطعـی   ، اگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است و به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود )الف

در ایـن مـوارد و همچنـین در    . شـود  متوقف مـی آن  رايشود و اگر در جریان اجرا باشد اج اجرا نمی
  . مترتب نیستآن  گونه اثر کیفري بر موردي که حکم قبالً اجرا شده است هیچ

اگر مجازات به موجب قانون الحق تخفیف یابد قاضی اجراي احکام موظف است قبـل از شـروع بـه     )ب
. را طبـق قـانون جدیـد تقاضـا کنـد     آن  حکم قبلی اصـالح  کننده اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر

کننـدة   دادگـاه صـادر  . تخفیف مجازات را تقاضا نماید ،کنندة حکم تواند از دادگاه صادر محکوم نیز می
  . »دهد حکم به لحاظ قانون الحق مجازات قبلی را تخفیف می

  : آمده است 11در دنبالۀ این ماده در مادة 
  : شود ع قانون فوراً اجرا میقوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وض«

  قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت )الف
  قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوا تا پیش از اجراي حکم )ب
  قوانین مربوط به شیوة دادرسی  )پ
  . »قوانین مربوط به مرور زمان )ت
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 در دیـوان  همان 5 شعبۀ و 1474 شمارة حکم در کشور عالی دیوان 2 از منظر رویۀ قضایی نیز شعبۀ
 کیفري دادرسی آیین به مربوطه قوانین شدنِ ماسبق به عطف اصل 11/5/1325 مورخ 1364 شمارة حکم

 امـر  کـه  محاکمـه  اصـول  و رسیدگی به مربوط قوانین اصوالً که اند کرده عقیده اظهار چنین و پذیرفته را
بنابراین چون از طرفی صالحیت دادگاه انقالب . شودمی سبق ما به عطف است قبیلآن  از نیز صالحیت

عدم حضور هیـأت  ، شود و از طرف دیگر قانونی تلقی نمی، پرداخت جرایم می گونه اینکه پیش از این به 
، ناپـذیري وارد سـاخته اسـت    هاي مذکور به حقوق و امتیازات متهمان خسـارات جبـران   منصفه در دادگاه

م باید دادرسی رَ تجدیـد شـوند  ، قانون مجـازات اسـالمی جدیـد    11و  10اساس مواد هاي پیشین بر  الج .
سـازد و   تجربیات تاریخی نشان داده است که اصوالً وجود هیأت منصفه نحوة دادرسـی را دگرگـون مـی   

. کنندة بسیاري از حقوق متهمان و مجرمان باشد تواند تضمین خوشبختانه شیوة دادرسی در قانون اخیر می
هاي اختصاصی و یـا عمـومی    هاي پس از انقالب به اتهامات سیاسی در دادگاه سالدر تمام ی که در حال

بدون حضور هیأت منصفه پرداخته شده است و بر اساس روالی کـه قطعـاً بـرخالف روال منظـور قـانون      
انـد و بسـیاري نیـز     هاي مختلف را تحمل کـرده  بسیاري از افراد محکومیت، مجازات اسالمی جدید است

احکام مثـل محرومیـت از تـدریس در    آن  هاي تبعی کردنِ محکومیت یا محکومیت ل سپرياکنون در حا
شـاید اگـر ایـن تمهیـد     . هاي خـاص ماننـد وکالـت دادگسـتري هسـتند      ها یا محرومیت از پیشه دانشگاه

ی پرتو اندکی از آفتاب حقوق و امتیازات، خردمندانۀ قانون جدید با شرح صدر و درایت باال به کار بسته شود
که قانون اساسی براي مردم در نظر گرفته است بر متهمان و محکومان سیاسی بتابد و کمی از آبِ رفته 

  . اي براي احیاي عدالت فراهم شود به جوي بازگردد و زمینه
خـالی از  ، ام اندیشیدهآن  حصار به آموز که خود بارها در تنهایی بی اشاره به یک داستان تاریخی و پند

ذبـح شـرعی و پامـال    ، دهد چگونه حقیقـت در پـاي مصـلحت    اي از تاریخ که نشان می هتک؛ سود نیست
به دستور ، وسیلۀ فیروز اند که پس از قتل خلیفۀ دوم به هاي آغازین اسالم نوشته گزارشگران سال. شود می

د و از همۀ وي که مسلمان بو. هرمزان استاندار خوزستان را به اسیري به مدینه بردند، عبیداهللا فرزند عمر
به دستور فرزند خلیفۀ مقتول بنا بر تهمت شرکت در قتـل پـدرش بـدون هـیچ     ، حقوق اسالمی برخوردار

عثمان) رفت و ( ع) از این رخداد برآشفت و به نزد خلیفه( علی. درنگ کشته شد محاکمه و حق دفاعی بی
 در پایگاه دادگري و عمل به شریعت او را یادآور شد که قاتل اگرچه فرزند خلیفه باشد باید به کیفر برسد و

عثمان نخست این . قانون) از عثمان خواست که عبیداهللا ابن عمر را به دادرسی فراخواند و محاکمه کند(
سخن حق را پذیرفت اما سپس به این بهانه که قصاص فرزند خلیفۀ مقتول برخـی را خشـمگین خواهـد    

علی بارهـا در هنگـام   . و از قصاص قاتل درگذشت از اجراي عدالت تن زد» اندیشی مصلحت«با ، ساخت
سرانجام عبیداهللا در  که ایناشاره کرد تا ، خالفتش به عدول از قانون شریعت و ستمی که بر هرمزان رفت

  . 1جنگ صفین به دست سپاهیان علی کشته شد
وانین و اکنون باید مجلسیان را هوشیار ساخت که با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی که همۀ قـ 

که معیار تدوین و تفصیل قـانون عـادي را از    168مقررات را بر مبناي شریعت برقرار کرده است و اصل 
مقابله با حکومت جزو خطوط قرمز قانون اساسی بـراي تـدوین تعریـف    ، موازین اسالمی وام گرفته است

و در ، طبق این میزانبا موازین اسالمی است که آن  جرم سیاسی نیست و آنچه مالك است عدم مغایرت
                                                           

  .  1333آرام، تهران،  احمد حسین، ترجمۀ فرزندانش، طاها و علی  .1
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ع) مخالفان سیاسی تا زمانی ( تجربۀ نمونۀ مثالین حکومت علوي یعنی در زمان امارت امیرالمؤمنین علی
آزاد و از کلیـۀ حقـوق از جملـه آزادي    ، که دست به سالح نبرده و به محاربه با نظام حاکم نپرداخته بودند

در اصالح این قانون مغـایر قـانون   ، بر این مبنا. ودندالمال مسلمین برخوردار ب بیان و عمل و سهم از بیت
    : به قول مولوي، اساسی نباید تعلل کرد زیرا

 هر که نقص خویش را دیـد و شـناخت  
 

ـ  ـدر استکمال خـان    تـود دو اسـبه تاخ
    

یـاد  بیاییم قانون اساسی را پاس داریم و بایدها و نبایدهاي یک قانون سودمند و اثرگذار و روشـنگر را از  
روست ك پیونـد ژرفـی بـین     اگر در کشورهاي پیشرفته مفهوم جرم سیاسی افول کرده است از آن. نبریم

توانـد در مخالفـت بـا     راحتـی مـی   معترض منتقد و پیکرة دولت و حکومت پدیدار شده است و مخالف بـه 
فکرانش را نیـز بـا   اندیشی خود و هم حکومت استدالل کند و استنتاج و برداشت خود را بیان نماید و چاره

اي روشن  جمهور آمریکا انجامید نمونه رئیسآیا داستان واترگیت که به تغییر . افکار عمومی در میان نهد
  ؟ از آزادي گفتگو و جستجو نبود

کـار  تر سـازد و سـاز و   تواند پایگاه قانون اساسی را محکم با چنین نگرشی قانون جرم سیاسی می
ا پی ریزد. در یـک سـامانۀ درسـت فرمـانروایی و فرمانپـذیري بایـد       قدرت و تثبیت حاکمیت قانون ر

چارچوب قدرت چنان باشد که سرزنش و پرخاش و نافرمانی مدنی نسبت به دستورات فرمانروایـان در  
یک دادرسی عادالنه و منصفانه به طور علنی و با حضور هیأت منصفه بررسی گردد. دادگاه علنـی بـا   

اي باز براي قضاوت افکار عمومی جامعه است تا ثابت شود حکومت در حضور هیأت منصفه ایجاد فض
راستی منافع و مصالح جامعه و اصول عدالت و آزادي را اجرا کرده است و در پس نـام   قضاوت خود به

ملت و نمایندگی مصالح جمعی، حقیقت و عدالت را قربانی مصالح قدرت حاکمه ننموده اسـت. آزادي  
اي را فراهم دارد که مردم یعنی صاحبان واقعـی سـرزمین و    خشی است تا زمینهب مسیر اطمینان ،دفاع

منبع قدرت حکومت به روشنی انگیزة انتقاد و سرزنش و چگونگی آنچه رخ داده است و حکومت آن را 
برنتافته را به بررسی نشینند و از همین رهگذار است محاکمۀ علنی و با حضـور هیـأت منصـفۀ واقعـاً     

هاي سیاسی و اجتماعی مردم کمک شـایان تـوجهی کنـد. بـه      تواند به رشد آگاهی م، مینمایندة مرد
انـد، زیـرا در نقطـۀ مقابـل آن،      دانسته» بهداشت حقوقی«همین علل است که دادگاه علنی را نمودار 

ي کردن، اصوالً ناقض کرامت و حیثیت انسانی  بودن و پشت درهاي بسته به جرایم سیاسی رسیدگی سرّ
ان و حقوقـدان هاي علنی در معرض ارزیـابی و نقـادي    دادرسی عادالنه و منصفانه است. دادگاه و آفت

ند و همین کافی ا بانانی است که ناظر شیوة رسیدگی و چگونگی رعایت حق دفاع متهمان ویژه حقوق به
ت را است تا بنیان دادگري پاسداري شود و دادرسان از اصول عدالت عدول نکنند و مصلحتی جز عدال

نشناسند و در صدر مصالح ملک و ملت ننشانند. اصل علنی بودن محاکمات سیاسی سرچشمه در حق 
هاي حقوق عمومی است تا مردم در جریـان   نظارت همگانی مردم بر امور عمومی دارد و یکی از جلوه

ي بـازِ  ها قرار گیرند و از صحت و سالمت و درستی کارِ قضات مطلع شوند. درها چون و چند دادرسی
ها تضمین ارزشمندي براي رسیدگی دادگرانه و اطمینان عمومی از تحقق آن است و به همـین   دادگاه

هاي خود مطمـئن باشـد نبایـد در برگـزاري      از صحت و سالمت دادرسی چنانچهعلت دستگاه قضایی 
  علنی محاکم سیاسی تردید به خود راه دهد. 
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 13مناسبت نیست کـه بـه مـادة     بی، قانون اساسی است 168در عین حال از آنجا که سخن از اصل 
 دینی هاي اقلیت یا اسالمی هاي انجمن و صنفی و سیاسی هاي انجمن و ها جمعیت، احزاب فعالیت قانون«

ها از کمیسیون موضوع  مرجع رسیدگی به شکایات گروه«: طبق این ماده. اي شود نیز اشاره» شده شناخته
بایـد  . »صادره قطعی است باشد و رأي قانون اساسی می 168با رعایت اصل دادگستري  ) محاکم10( ماده

قانون اساسی رسیدگی شـده   168ها وفق مقررة مذکور با رعایت اصل  پرسید آیا تاکنون به شکایات گروه
    ؟ آیا نباید به تجدید رسیدگی به این اعتراضات نیز اندیشید، است و اگر چنان نشده است

ــد   ــزدي کلی ــت ای ــداز رحم  ي بای
 

 1اي بگشـاید  تا قفـل چنـین واقعـه     
    

توجه کنیم که نمایندگان مجلس نهم در تصویب قانون تعریف جرم سیاسی تنها از روح و صراحت نـص  
 راآن  قنیانـد و قـدر متـ    بلکه از کُنه ماهیت جرم سیاسی نیز روي برگردانـده ، اند عدول نکرده 168اصل 

نحقوقدانزیرا قاطبۀ . اند نادیده انگاشته مایه و پایـۀ جـرم سیاسـی را در درگیـري بـا       ان داخلی و خارجی ب
موضوعی که در قانون اخیرالتصویب در صـورت صـدق   ؛ اند ستون حکومت و برخورد با نظام حاکم دانسته

هـاي   به این تعریف کـه امـروز در دانشـکده   . نه جرم سیاسی که جرم امنیتی توصیف شده است، مصداق
  : م سیاسی رواج دارد بنگریدحقوق ایران از جر

سـرنگونی نظـام سیاسـی و    ، انگیـزه آن  شـود کـه در   اي اطالق می جرم سیاسی به عمل مجرمانه«
زدن بـه زمامـداري کشـور بـوده اسـت و یـا هـر عمـل          اجتماعی و اختالل در مدیریت سیاسی و صـدمه 

کشـور   رئـیس سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و آن  اي که نتیجۀ مجرمانه
  . »2باشد

جـرایم سیاسـی   : «الملل کپنهاك توجه کنیـد  اکنون به تعریف جرم سیاسی از نگاه انجمن حقوق بین
جرایمی هستند که متوجه تشکیالت و ادارة مملکت شـود یـا علیـه حقـوق حاصـله از تشـکیالت و ادارة       

  . »ه افراد انجام گیردمملکت نسبت ب
کـه بـه    هر کنشی که با کلیت حاکمیت در آویزد به شرط آن، از نظر جامعۀ علمی حقوق، بر این مبنا

رود نماینـدگان مجلـس    امیـد مـی  . باید جرم سیاسی به شمار آید، خشونت و تخریب و قتل متوسل نشود
ناکارآمـد و مغـایر قـانون    ، شـتابزده ، گاماي خردمندانه و هوشمندانه بر این قانون دیرهن جدید با اصالحیه

    . اساسی گامی بلند براي ساختنِ فرداي روشن سرزمینمان بردارند
ــواه  ــاطر دادخــ ــانی خــ  پریشــ

 

ــاه    ــت پادشـ ــدازد از مملکـ  3برانـ
    

  

                                                           
  .موالنا  .1
  .  127 ، ص10 شمارهحقوقی،  تحقیقات هاشمی، مجلۀ محمد سید  .2
  .سعدي  .3



  
 

 

19 

  
  
 

 

 

  
  

  nnنوشین فرهانی روحانی  n هاجر راعی دهقی
  
  معرفی مکتب اومانیسم. 1

بیش از هر چیز باید از ، مداري بپردازیم هاي انسان اگر بخواهیم در تاریخ اندیشه بشري به تعقیب و نشانه
: بـود او معتقـد  . هاي سوفسطائیان پروتاگوراس است ترین چهره یکی از معروف. سوفسطائیان شروع کنیم

مقیاس هستی آنچه است و چگونه است و مقیاس نیستی آنچـه نیسـت و   ؛ آدمی مقیاس همه چیز است«
  » .چگونه نیست

جنبش ادبی و هنري بزرگی که به نام رنسانس در قرن چهاردهم میالدي ابتدا در ایتالیا و سـپس در  
یسـندگان را بـراي مطالعـات    سایر کشورهاي اروپا پدید آمد در اندك زمانی توجه و عالقه محققـان و نو 

طرفانه و عاري از غرض و شرح و تفسیر درست متون دوران باستان و آثار کالسیک آمـاده سـاخت و    بی
  )503ص : 1366، شکورزاده. (خوانند را اومانیسم میآن  یک نوع گرایش فکري خاص به وجود آورد که

انتـه، پتـرارك و بوکـاچیو در کشـور ایتالیـا      این جنبش فکري در قرن چهاردهم با وضوح و صراحتی خاص توسـط د 
ـیش از هـر کـس دیگـر در بسـط         گرایی رنسانس ایتالیا می تجلی کرد. پترارك را پدر انسان ـاردهم ب دانند. او در سـده چه

ـیله           انسان ـارش آن اسـت کـه نـه بـه وس ـاز ک ـبش در آغ گرایی رنسانسی کوشید. باید گفت که ویژگی شاخص ایـن جن
گرایان و دولتمردان آغاز و دنبـال شـد. اومانیسـم دوره رنسـانس      لکه از سوي ادیبان، مورخان، اخالقاي، ب فیلسوفان حرفه

یک گرایش با نظام فلسفی نیست. بلکه یـک برنامـه فرهنگـی و آموزشـی اسـت کـه بـر اهمیـت محـدوده خاصـی از           
تـوان ادعـا نمـود اومانیسـم      براین مـی ) بنـا 120: ص 1392مطالعات که همان ادبیات باشد، تأکید دارد. (ربانی گلپایگانی، 

ـتی،     ها و شاکله یک مکتب فکري با ویژگی هاي دیگر مکاتب فلسفی نیست. صحبت از مواردي چـون لیبرالیسـم اومانیس
ـتر صـحبت از         هاي اومانیستی در حقوق بین اومانیسم حقوقی یا دیدگاه ـین مطلـب اسـت و بیش الملل نیز مؤیـدي بـر هم

  شود.   هاي این اندیشه در نظریات فیلسوفان دیده می انیسم است که رگهیک جنبش فکري با نام اوم
، پس از عصر نوزایی در اروپا فرانسیس بیکن ظهور پیدا کرد که وي معتقد بود هـدف و غایـت علـم   

یابد و از این جهت وي عقل بشري محوریت می، طبق دیدگاه دکارتآن  رفاه زندگی بشر است و پس از
مسیر عقل گرایی جدید که با دکـارت آغـاز شـده بـود در قـرن      . انسان محور است مانند فرانسیس بیکن

  . هجدهم به امانوئل کانت در آلمان منتهی شد

                                                           
n ،الملل عمومی دکتري حقوق بین يانشجود  کارآموز وکالت. 
nn ،دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  کارآموز وکالت. 
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انسان و ، بنابر دیدگاه او. رنه دکارت وارد مرحله نوین شد، تفکر اومانیستی با تالش پدر فلسفه جدید
. هاسـت  هاي یقینی به وجود اشـیا و صـفات آن   معرفتمحور همه حقایق و ، محتواي اندیشه و آگاهی او

آگاهی و درك شخصی محدود انسان و وجود شـخص  » اندیشم پس هستم من می«دکارت با بیان اصل 
  )122ص ، 1392، حسنی. (او را مالك وجود اشیاي دیگر و همه حقایق قرار داد

انسان مـداري کانـت در   . دید شدرهیافت انسان مدارانه دکارت با ظهور ایمانوئل کانت وارد مرحله ج
حد از بلوغ رسیده که آن  انسان در عصر روشنگري به، بنابر اعتقاد کانت. برجسته است، عرصه اخالقیات

هگـل  . هـا نباشـد   هـا و اسـطوره   سـنت ، بتواند سود و زیان خود را تشخیص دهد و منتظر فرمان از دیـن 
دار مساعی کانـت بـوده و درصـدد     ت است که میراثآلیس از زمره فیلسوفان ایده، فیلسوف برجسته آلمانی

  ) 36ص ، 1392، همدانی. (دانی انسان را در هر مقام مورد تأیید قرار دهد است که همه توانی و همه
دیـن  «گویـد:   کس است. او مـی رشخص دیگري که انسان مداري افراطی را به شدت عرضه کرد، کارل ما

گونه اوضاعی که انسـان را تحقیـر کنـد، بـه      به نظر او براندازي هر». سازد. میسازد بلکه انسان دین  انسان نمی
گویـد   کس و تنها بگذارد و مورد تنفر قرار بدهد، از واجبات است. مـارکس در جـاي دیگـر مـی     دارد، بیبردگی وا

  »سازد و هم طبیعت را براي خود. انسان با فعالیت تاریخی و اجتماعی خویش هم خود را می
گونه حقیقت و واقعیت عینی وجود ندارد که  در نظر او هیچ. مدار آلمان است نیز از فالسفه انساننیچه 

همه مفاهیم و ، در نظر نیچه. کند هر کس تفسیري از واقعیت ارائه می، بلکه در واقع، را کشف کنیمآن  ما
هـر دو عرصـه معرفـت و    نیچه در . ها از قدرت و اعمال قدرت است ادراکات انسان ناشی از تفسیر انسان

  . داند زند و انسان را آفریننده معرفت و اخالق می از قبول حقایق عینی سر باز می، اخالق
جـا کـه بـا ظهـور      از آن. دست زد، گرایی جرمی بنتام به ترویج آیین لذت، در انگلیس، از سوي دیگر

انسـان روشـنفکر بـه خـود     تضعیف شده بود و ، جایگاه دین از یک سو و عقل از سوي دیگر، گرایی شک
لـذا دلیلـی بـراي مهـار و هـدایت امیـال و       ، هاي مختلف زندگی فتوا داده بـود  فرمانی خویش در صحنه

بدیهی است در چنین بستري نهضت اصالت لذت . هاي نفسانی در چارچوبی خاص وجود نداشت خواهش
پـردازي   وارت میـل بـه نظریـه   جیمز میل و جان اسـت ، اندیشمندانی مثل بنتام. به آسانی رشد خواهد کرد

بدیهی است از نظر این اندیشمندان آنچه در کـانون نهضـت اصـالت لـذت     . گرایی پرداختند پیرامون لذت
  . زیرا انسان است که باید لذت ببرد نه موجود دیگر. مداري است انسان، خوابیده است

بشر خود را : «گوید سارتر می. مداري است مدعی انسان ،الوجودي ژان پل سارتر نیز از متفکران اصالت
بشر . سازد خویش را می، بلکه با انتخاب اخالق خود. بشر نخست موجود ساخته و پرداخته نیست، سازد می

   )37ص : همان( ».وجود ندارد، تکیه کردآن  که بتوان بر، گونه طبیعت بشري آزاد است و هیچ
اومانیسم و فردگرایی باید بازشـناخته شـوند. در اومانیسـم    اي که باید ذکر شود این است که دو مفهوم  نکته  

صحبت از فرد در مقابل جمـع اسـت    2به ما هو انسان است در حالی که در مکتب فردگرایی 1نقطه تمرکز انسان
مفهوم آن، برتر پنداشتن فـرد از جمـع و   «نه انسان. در فرهنگ علوم سیاسی فردگرایی چنین تعریف شده است: 

هـاي   مطابق این نظریه اگر حقوق، نیازها، منافع فـرد و آزادي » قایل شدن اهمیت براي فرد در برابر جمع است.
گـردد. فلسـفه    خود به خود منتهی به تأمین منـافع و مصـالح اجتمـاعی مـی     فردي در جامعه تأمین شود این امر
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داند و با دخالت دولـت در امـور اقتصـادي و اجتمـاعی      فردگرایی، مالکیت خصوصی را شرط ضروري آزادي می
مخالف است و دخالت دولت را تنها در صـورتی کـه بـه منظـور تـأمین آزادي عمـل فـرد انجـام گیـرد مجـاز           

تـوان فردگرایـی را متـرادف     ) بنابراین با تعریفی که ارائه شـد نمـی  204: ص 1385حمیدیه، بهزاد، » (شمارد. می
  هاي فردگرایی را به عنوان یکی از منابع اومانیسم تلقی نمود.  توان تفکرات و ایده اومانیسم دانست. البته می

توماس هابز در فلسفه و آدام  هنگامی که. رابطه علیت و معلولیت دارند، اومانیسم با مفهوم فردگرایی  
. تأثیر نهـاده بـود  ها  آن فضاي اومانیستی شدیداً بر، دادند شکل نظري به فردگرایی می، اسمیت در اقتصاد

از ایـن ایـده   ، شـمارد  و نه غایی) براي خدمت به آحاد افراد بشر می( فردگرایی که جامعه را موجودي آلی
غایت جهان است و مطلقاً هیچ موجودي ، ان موجود خودمختارگیرد که انسان به عنو اومانیستی نشأت می

لذت گرایی و مکتب ، اومانیسم با خود محوري. برتر از انسان وجود ندارد که بخواهد مخدوم او قرار گیرد
هرچنـد شـخص   . با این حال نظریات فردگرایانه الزامـاً خودمحـور نیسـتند   . اصالت فایده نیز مرتبط است

چـه در بعـد    ،توان نادیده گرفت که نظریات اومانیستی خود محور اما نمی، محور نیست خود فردگرا الزاماً
  )211ص : همان. (اند فردگرایی را تثبیت و تحکیم کرده، فلسفی و چه در بعد اخالقی

  
  تجلی اومانیسم بر مفهوم حقوق بشر. 2

پیدایش حقـوق بشـر مـدرن     هاي فراتجربی و یا اخالقی باشد، اما حقوق بشر ممکن است تحت تأثیر ارزش
ریشه در تجربه انسان دارد. ایجاد و پویایی قوانین حقوق بشري حقیقتاً ریشه در عنصر رنسانس دارد. عنصـر  

اي از اومانیسم پویا، با فرآینـد   انسانی در اومانیسم از اهمیت زیادي برخوردار است. حقوق بشر به عنوان جنبه
) خطوط اصـلی دیـدگاه حقـوق بشـري مبتنـی بـر       Nagan, 2012, p67گیري انسان مرتبط است. ( تصمیم

اومانیسم پویا در محیط جهانی است. مخصوصاً اومانیسم تأکید بر مسئولیت در مورد افراد و نهادهاي حقـوق  
) اساسـاً پیـدایش حقـوق بشـر در غـرب،      Ibid, p74بشري، به خصوص نهادهاي علمی و روشنگري دارد. (

ی، جهان و انسان است که در عصر پس از رنسانس است. در واقـع، اکثـر   محصول نوعی نگاه خاص به هست
انـد. (رخشـه و دیگـران،     ریزي شده هاي سیاسی قرون اخیر، به ویژه لیبرالیسم، بر مبناي اومانیسم پی اندیشه
) با این حال نباید اومانیسم را مترادف با حقوق بشر گرفت. در واقع یکی از مبانی حقوق بشـر  68: ص 1391

  اومانیسم است. مکاتب دیگري همچون لیبرالیسم، حقوق طبیعی و غیره از مبانی حقوق بشر هستند. 
الملـل را خـدمت بـه افـراد بشـر و نـه اجـزاء         کانت نیز با غایت دانستن انسان، هدف و غایت حقـوق بـین    

از ضـرورت احتـرام بـه     داند. احترام به دولت ناشی ها می ها و حکومت الملل یعنی دولت دهنده حقوق بین تشکیل
توان گفت که از دل فلسفه حقوق کانت، حقوق بشر زاییده شد و امروز در قالـب اعالمیـه    فرد است. بنابراین می

  )165: ص1390کند. (بارانی، محمد،  اي حقوق بشر خودنمایی می جهانی حقوق بشر و منشورهاي منطقه
یعنی حقوق بشر حقوقی است که هر ، دهد اصطالح حقوق بشر ماهیت و منبع این حقوق را نشان می

بر همین . که از جانب خداوند به وي عطا شده باشدآن  نه، برخوردار استآن  فرد به دلیل انسان بودن از
هاي افـراد را   اعالمیه جهانی حقوق بشر تنها عامل محدودیت حقوق و آزادي 29اساس است که در ماده 

زنـدگی هـر فـرد    ، بر مبناي خود مالکی که اینچه . داند تیک میمزاحمت با حقوق افراد در جامعه دموکرا
رخشه و . (جامعه یا دولت تعلق ندارد، هر طور بخواهد رفتار کند و به خداوندآن  تواند با دارایی اوست و می

  )70ص : 1391، دیگران
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ر، زنـدگی بشـر را   ها و دیگر افراد غیرمذهبی در تالش بودند تا با اجراي حقوق بشـ  ها، اومانیست براي قرن
» کشور من جهان است، دین من انجام عمل خوب است.«با اعالم:  1توماس پین  1791بهبود بخشند. در سال 

هـا   کتاب حقوق انسان را که اولین کتابی بود که مدعی حقوق بشر جهانی بود نوشت. در قرن نوزدهم اومانیست
ان و گسـترش اطالعـات در خصـوص پیشـگیري از     داري و کـار کودکـ   در مورد مسائلی همچون رهایی از برده

گذاران سازمان ملل متحد و دیگـر   ها در میان بنیان بارداري اقدامات مفیدي انجام دادند. در قرن بیستم اومانیست
به دفـاع   3و برنارد کریک 2هایی همچون کارل پوپر هاي مربوط به حقوق بشر حضور داشتند و اومانیست سازمان

المللـی در   اي که همه بتوانند در آن شرکت کننـد. اومانیسـم بـین    گونه جامعه باز پرداختند بهاز دموکراسی و یک 
  )British Humanist Association, 2007توانمندسازي مردم تحت ستم در سراسر جهان فعال بوده است. (

انـد عبارتنـد از:    که به موجب آن حمایت خود را از حقوق بشـر اعـالم کـرده    ها اصول اساسی اومانیست
ها، حمایت از آزادي عقیده و بیان، بردباري نسبت به تمام عقاید  ها و توجه به برابري آن احترام به همه انسان

ادپرسـتی،  هـا بـا نژ   رسـاند. در نتیجـه اومانیسـت    و آزادي در نحوه زیستن تا جایی که به دیگران آسیبی نمی
هـاي گسـترده در ثـروت و     تبعیض جنسی، شکنجه، زندان ناعادالنه، آزار و اذیت به دلیل عقایـد و نـابرابري  

هـاي   پیشرفت بشر است، مخـالف هسـتند. کنوانسـیون   و در راه رفاه کلی مانعی آموزش و پرورش، که همه 
  )Ibidهاست. ( قول با همه انسانها و قوانین تالشی براي تضمین رفتار مناسب و مع حقوق بشري، اعالمیه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالمیه جهانی حقوق بشر را تصـویب کـرد   ، 1948دسامبر  10در 
اومانیسم همواره از حقوق بشر . که به استانداردي جهانی براي دفاع و ترویج حقوق بشر تبدیل شده است

شـود و تمـام    نامیـده مـی  » از اعتقـاد بـه خـدا   هاي فارغ  ارزش«به عمل آورده است که با عنوان  حمایت
ایـن  . کنـد  هـا ملـزم مـی    ها و افراد را به رعایت و گسترش احترام به این حقـوق و آزادي  ها و گروه دولت

از ، هـا بـا شهروندانشـان    اعالمیه جهانی در خصوص چگونگی رفتار با یکدیگر و چگـونگی رفتـار دولـت   
  )Ibid. (فرهنگ و مذهب قابلیت اجرایی دارند، نظر از نژاد صرف کند که هاي اومانیستی حمایت می ه دیدگا

هاي نژادي،  نظر از وابستگی ها در پیوند با حیثیت و کرامت انسانی صرف در اعالمیه جهانی حقوق بشر، حق
هـاي مکتـب فکـري     شوند که خود به نوعی بیانگر دیـدگاه  ها مطرح می سرزمینی، مذهبی، جنسی و همانند آن

شـمولی حقـوق بشـر و تنـوع فرهنگـی قابـل        شود که آیا جهان است. با این حال این سؤال مطرح میاومانیسم 
هـاي متنـوع و حتـی گـاه متخـالف،       اند؟ با این توضیح که معتقدان به نسبیت فرهنگی معتقدند که فرهنگ جمع

تـر اسـت.   مشروعیت و حقانیت یکسانی دارند، هیچ فرهنگـی بـر فرهنـگ دیگـر نـه برتـري دارد و نـه موجـه        
شمولی حقوق بشر در واقع ترجیح و برتـري دادن یـک فرهنـگ ـ یعنـی نگـاه اومانیسـتی و لیبرالیسـتی          جهان

ها است. بـا ایـن حـال طرفـداران      ها و فرهنگ محصول نوگرایی پس از عصر روشنگري غرب ـ بر سایر دیدگاه 
گوینـد بلکـه از تعـداد     اورها سخن نمـی ها و ب شمولی تمام آداب و رسوم و عادات و ارزش از جهان ،شمولی جهان

گوینـد. بـه عبـارت     معدودي از هنجارهاي اجتماعی که همانا هنجارهاي بنیادین حقوق بشري است، سخن می
توان گفت این حقوق همان حقوقی است که انسان به لحـاظ متصـف بـه وصـف      دیگر با رویکرد اومانیستی می

  )181، ص 1390قاري سید فاطمی، انسان بودن از آن برخوردار است. (سید محمد 
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اي اشتراك ارزشـی   هاي گوناگون در عصر حاضر گونه شود که آیا فرهنگ سؤالبه عبارت دیگر اگر 
ی شـمول  جهـان در پاسخ طرفدارن ، کدام استها  آن دارند و اگر دارند فهرست مشترك هنجاري و ارزشی

توان اومانیسم را  بنابراین می. خواهند داد فهرست حقوق بنیادین انسانی را ارائه، هنجارهاي حقوق بشري
  . شمولی حقوق بشر دانست طرفدار دیدگاه جهان

ممنوعیت ، المللی تجلی پیدا کرده از آثار توجه به کرامت انسانی در اومانیسم که در حقوق کیفري بین
ق مـدنی و  المللـی حقـو   میثاق بـین ، سازمان ملل متحد 1948کنوانسیون  7عالوه بر ماده . شکنجه است

شکنجه را ، 1989کنوانسیون حقوق کودك  37ماده ، 1949هاي چهارگانه ژنو  کنوانسیون 3ماده ، سیاسی
. داننـد  شریک یا معـاون را قابـل مجـازات و محاکمـه مـی     ، اعم از مباشرآن  کنندگان در ممنوع و دخالت

  )115ص ، 1392، پناهی(
ظالمانـه و  ، هـاي غیـر انسـانی    مجـازات به دلیل حفظ حرمت و حیثیـت انسـانی اسـت کـه امـروزه      

اصل پنجم اعالمیـه  . کننده طرفداران خود را در میان عالقمندان عدالت کیفري از دست داده است تحقیر
المللی حقوق مدنی و سیاسی و مـاده دوم کنوانسـیون منـع     ماده هفتم کنوانسیون بین، جهانی حقوق بشر
ها  چنین اقداماتی را ممنوع شمرده و دولت 1984 کننده رغیر انسانی و تحقی، هاي خشن شکنجه و مجازات

  . ها را به مقابله با این اقدامات فراخوانده است و ملت
الملل که با اومانیسم ارتبـاط تنگـاتنگی دارد بحـث امنیـت انسـانی       یکی از مباحث مطرح در حقوق بین

ابل تهدیدات شایع است. به نحـوي  است. هدف امنیت انسانی محافظت از هسته حیاتی همه افراد بشر در مق
توان ارتباط میان این مبحـث   مدت آدمی سازگاري داشته باشد. با این تعریف می که با شکوفایی و کمال بلند

با اومانیسم را مشاهده نمود. امنیت انسانی کانون توجه خود را از دولت به اشخاص و افراد فـارغ از جنسـیت،   
معطـوف   کند. در واقع کانون توجه امنیت انسانی نژاد، دین، قومیت، شهروندي و سایر خصوصیات منتقل می

به توسعه انسانی و حقوق بشریست که غایت و هدف اومانیسم است. بنابراین توسعه انسانی مورد نظر امنیت 
حال نکته بارزي که وجود دارد این اسـت   داند. با این وري اقتصادي می انسانی، بشر را غایت و نه وسیله بهره

هـا در آزادي   خدر اسـت. در حـالی کـه اومانیسـت    که از جمله تهدیدات مدنظر امنیت انسانی اعتیاد به مواد م
  گذارند.  روند که انسان را در انتخاب و مصرف مواد مخدر آزاد می انسان تا جایی پیش می

المللی دادگستري اگر چه افراد حق دسترسی به این نهاد  در رابطه با حق دسترسی افراد به دیوان بین
. المللی مطرح گـردد  مختلف ممکن است در این محکمه بین به طرقها  آن اما حقوق و تکالیف، را ندارند

الملل به عنـوان منبـع    رویکرد انسانی دیوان را در عوامل گوناگونی از جمله روند انسانی شدن حقوق بین
. تـوان یافـت   المللی مـی  هاي زندگی بین ها و همچنین ضرورت کاهش اقتدار حاکمیت، مورد استناد دیوان

دیوان در نخسـتین  . رویکرد انسانی را در آراء خود مدنظر داشته است، منشور أسیستدیوان از همان آغاز 
رأي خود یعنی قضیه کانال کورفو به مالحظات اولیه انسانی به عنوان یک اصل کلی حقوقی توجه کرده 

بدون تردیـد ایـن رأي نیـز متـأثر از تصـویب      . کندو به این اصول در مقام حل ماهوي دعوي استناد می
الملل صادر ها و ظهور اولیه و کم رنگ افراد انسانی در عرصه حقوق بین شکاف در شکوه حاکمیت، ورمنش

  )1388، ی نظريیالهو. (شده است
، بر حـقوقی کـه در منشور سازمان ملل بیان شده، داران داران و چه غیردین ها چه دین اومانیست  همه

  حقـوقی   کننـد و از  هاي شخصی تأکید بیشتري می آزاديهاي سکوالر بر حقوق و  اومانیست. توافق دارند
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هاي افراطـی   بـرخی اومانیست. کنند پزشک) هم دفاع می  نظر  زیر  خودکشی( سقط جنین و اتانازي  مانند
. کننـد  دفاع مـی   نیز  استعمال مواد مخدر و خودکشی، جنس بازي روند که از هم تا آنجا پیش می، سکوالر

، که در حریم خصوصی خویش آزاد بـاشد و هـرگـونه خواست  است  حق شخصی فرد این: گویند میها  آن
هـاي   در دفـاع از حقـوق و آزادي  ، سـکوالر   هـاي  اومانیسـت   ) برخی از97ص ، 1382، توکلی. (عمل کند

ویـژه   هـا بـه   انـد کـه سـایر اومانیسـت     هـایی را طـرح کـرده    دیـدگاه ، شخصی افراد و لزوم حمایت از آن
توان اومانیسم را تنهـا منبـع    بنابراین امروزه نمی. اند مخالفت کردهآن  شدت با به، ي مسیحیها اومانیست

هـاي افراطـی    کننده حقوق بشر دانست و با در نظر گرفتن مباحـث فـوق در برخـی مـوارد دیـدگاه     تغذیه
  . اومانیسم در تضاد با حقوق بشر مدون در اسناد کنونی است

  
  حقوق بشردوستانهتجلی اومانیسم بر مفهوم . 3

زندگی بشر داراي ارزش بسیار زیادي است و قبل از حمایت از هر جنگی به دقت  ،گرایان در دیدگاه انسان
جنگ بسیار مخرب اسـت و  . شود ها می زیرا جنگ منجر به از بین رفتن حیات همین انسان، کنند فکر می

بـراي  ، عواقب وحشتناك جنگ. شود می زیست محیطهدر رفتن منابع و اهانت به ، منجر به خرابی زندگی
، هدف و کشتار عظیم جنگ جهانی اول و ژنوساید یهودیان در جنگ جهانی دوم مثال تخریب عمده و بی

  . این سؤال را براي بسیاري از مردم در خصوص وجود یک خداي قادر مطلق و خیرخواه ایجاد کرد
تعلق به یک قبیله ما ملزم به محافظت از برخی معتقدند که جنگ طبیعی است و به عنوان حیوانات م

دهدکه ما باید از هوش و توانایی  پاسخ می گونه ایناومانیسم به این دیدگاه . سرزمین و قبیله خود هستیم
استدالل خود براي غلبه بر برخی غرایز طبیعی خود استفاده کنیم و در مورد جنگ باید در ابتدا به دنبـال  

با این حال از دیدگاه این مکتب توسل بـه خشـونت در مـوارد دفـاع     . باشیم خشونت آمیز هاي غیر حل راه
  1. تواند قابل توجیه باشد حمایت از جان و حقوق دیگران) گاهی می( مشروع یا بشردوستانه

حـل مسـالمت آمیـز     یافتن یـا اجـراي راه  ، دهد گونه که تاریخچه سازمان ملل متحد نشان می همان
ها به شدت از فعالیت سازمان ملل متحد بـراي حـل و فصـل     حال اومانیستبا این ، همیشه آسان نیست

سازمان ملل متحد  تأسیسها در  اومانیست. دنآور ها حمایت به عمل می آمیز اختالفات میان دولت مسالمت
هـاي معـروف    برخی اومانیسـت . هاي سازمان ملل متحد بودند کمک کردند و اولین مدیران برخی آژانس

  3. هاي کشتار جمعی به مبارزه جدي پرداخت و خواستار صلح بود علیه سالح 2همچون راسل
ها اتفاق افتاده به دلیـل   هاي متعددي که در طول قرن اشاره دارند که جنگ ها به این نکته  اومانیست

هـا   اساسی براي کشـتن دیگـر انسـان    بی توجیهات ،این دالیل، ها هاي مذهبی بوده که به نظر آن تفاوت
همچنین منتقد برخی عقاید مذهبی هستند که نقش مهمی در تشـویق یـا حمایـت از جنـگ     ها  ن. آاست

  . کنند بازي می

                                                           
1. British Humanist Association, A humanist discussion of… war, Humanists, available in http: 

//www. humanismforschools. org. uk/pdfs/war. pdf 

2. Betrand Russell 

3. British Humanist Association, A humanist discussion of… war, Humanists, available in http: 

//www. humanismforschools. org. uk/pdfs/war. pdf 
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  جنگ عادالنه
و ، مسیحیان اولیه حاضر به انجام خدمت سـربازي نبودنـد  : «نویسد می گونه این 1پروفسور ریچارد نورمن 

. صلح طلب هستند» یکدیگر را نکشید«کر در خصوص دستور عیسی مبنی بر برخی مسیحیان مدرن با تف
کلیسا موقعیت خود را تغییر داد ، زمانی که مسیحیت تبدیل به دین رسمی امپراطوري رم شد، با این حال

معتقد بودنـد اصـول اخالقـی    ها  . آنتواند وجود داشته باشد و این دیدگاه را پذیرفت که جنگ مشروع می
بلکه آنچـه اشـتباه اسـت کشـتن انسـان      ، میشه اشتباه استهمیشه معتقد به این امر نیستند که کشتن ه

این به این معناست که کشتن سربازان کشور دشمن اگر مرتکب یک امر غیرعادالنه شـده  . گناه است بی
عدالتی واقع شود  مانند حمله به سرزمین دولت دیگر عادالنه است و جنگی که براي جبران این بی، باشند

اشاره بر این دارد که هرگز کشتن عمدي غیرنظامیان چون ، با این حال اصول .گویند را جنگ عادالنه می
  ».تواند صحیح باشد نمی، گناه هستند اهداف غیرنظامی و بی

  : ها دو مشکل بزرگ دارد این شیوه اخالقی تفکر در مورد جنگ از دیدگاه اومانیست
؟ هـاي مـدرن اشـتباه نیسـت     سالح آیا جنگیدن با، گناه همیشه اشتباه است هاي بی اگر کشتن انسان .1

گناه  هاست که منجر به کشته شدن غیرنظامیان بی گذاري در شهر بیشتر مخاصمات مدرن درگیر بمب
  . شود می

؟ گناه نیستند قائل شد گناه هستند و کسانی که بی توان این تمایز را میان کسانی که بی آیا می اساساً .2
 . مجبور به جنگیدن هستندها  ، آنرا ندارندبیشتر سربازان راهی به جز رفتن به جنگ 

. این عقیده وجود دارد که تفکیـک میـان اهـداف نظـامی و غیرنظـامی تـا حـدودي مشـکل اسـت         
کـه  ، شـیمیایی و بیولوژیـک  ، اي هاي مدرن کشتار جمعی مانند بمـب هسـته   ح سال، ها معتقدند اومانیست
آن  توجیـه  وها نفر مردم عادي شود  شاید میلیونممکن است منجر به نابودي هزاران و ها  آن استفاده از

هایی  کنند و سازمان هایی مبارزه می بسیاري از مردم براي از بین بردن چنین سالح. غیرقابل امکان است
 . اند ) را ایجاد کردهCNDاي ( ههمچون کمپین خلع سالح هست

باید قائل به عدم امکـان  ، شود گناه می هاي بی ها معتقدند اگر جنگ منجر به کشتن انسان اومانیست
مشکل است که یک قاعده مطلق در ها  آن براي. توجیه جنگ مشروع باشیم و همه باید صلح طلب باشیم

 تواند به راحتی قائل به این امر باشد کـه اگـر خداونـد بـه     یک انسان مؤمن می. این خصوص وضع کنند
نتیجه چه باشد  که ایننظر از  صرف، ر فرمان برنددستور دهد که یکدیگر را نکشید باید از این دستوها  آن

مجبور به قبول این امـر هسـتند کـه    ها  . آنتفاوت باشند توانند به نتیجه بی  ها نمی در حالی که اومانیست
هـا   بـراي بسـیاري اومانیسـت   . گاهی این امکان وجود دارد که نرفتن به جنگ نتیجه بدتري داشته باشـد 

اما ، ها انسان شد  این جنگ منجر به نابودي و مرگ میلیون. بل اشاره استجنگ جهانی دوم یک مورد قا
  . شد ممکن بود نتیجه بدتر باشد اگر نازیسم متوقف نمی

ها معتقدند که از  بیشتر اومانیست. حد و حصر است گذارد درد و رنج بی تمامی آنچه جنگ برجاي می
هـا   باید به توجیهات و دالیـل دولـت  ، ارزش استآنجایی که زندگی هر انسان امري منحصر به فرد و با 

گویند باید در هر مورد به صورت  ها می بیشتر اومانیست. براي تحمیل مرگ و نابودي در جنگ توجه شود

                                                           
1. Professor Richard Norman 
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در آراء و عقاید کانت 1. در موارد خاصی جنگ ممکن است شر کمتري داشته باشد، جداگانه تصمیم گرفت
آور و  جنـگ یـک ضـرورت تأسـف    «نویسـد   . کانـت مـی  رد شده است اساساًنیز جنگ مشروع یا عادالنه 

  » .انگیز است که در وضعیت اولیه جوامع بشري وجود داشته است غم
  

  منابع
  فارسی

، نامه کارشناسی ارشد پایان، المللی دادگستري رویکرد انسانی در آراي دیوان بین، حمید، الهویی نظري .1
  . 1388، دانشگاه تهران

ـ الملـل امانو  فلسفه حقوق بـین ( الملل آرا و عقاید امانوئل کانت در زمینه حقوق بین، محمد، بارانی .2 ل ئ
 . 1390، 5 شماره، 2دوره، سیپل یالملل نیمطالعات ب، کانت

  . 1382، 46شماره ، مجله بازتاب اندیشه، اومانیسم سکوالر و حقوق انسان، غالمحسین، توکلی .3
، اعالمیه حقوق بشر از منظر نقد مبانی اومانیسـتی آن شمولی  بررسی جهان، جالل و دیگران، رخشه .4

  . 2، 1391شماره ، سال سوم، معاصر سیاسی جستارهاي
  .  1392هاي اومانیستی بر حقوق کیفري، انتشارات خرسندي، تهران،  پناهی همدانی، حسن، تأثیر اندیشه .5
  . 1392، 39شماره ، فلسفی معرفت، نقد و بررسی اومانیسم جدید، سید علی، حسنی .6
 . 1385، شماره ششم، سال دوم، بازشناسی فردگرایی و پیامدهاي آن، بهزاد، حمیدیه .7
  . 1382، 47 شماره یزیپا، اسالمی کالم، اومانیسم و مدرنیته، علی، گلپایگانی ربانی .8
، بحثـی کوتـاه دربـاره پیـدایش اومانیسـم     ؟ اومانیسم چیست و اومانیست کیسـت ، زاده ابراهیم شکور .9

  . 1366پاییز ، 76شماره ، ادبی جستارهاي
 .  1390قاري سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، چاپ سوم، تهران، شهردانش،  .10
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1. British Humanist Association, A humanist discussion of… war, Humanists, available in http: 
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  1n زرعیرضا 
  
  
  
  
  

دانشمندان و مجاهدان بسیاري برخاسته است تا این خطّـۀ سرسـبز در   ، از معدن گرانبها و گوهرخیز تبریز
هاي فکـري و اجتمـاعی معاصـر سـهم      مندي از دگرگونیرشد و بالندگی فرزندان این آب و خاك و بهره

جلوه بارزي از این سهم گرانبها  بارآوري سرداران شجاع مشروطه و وکالي مشهور. سزایی داشته باشد هب
است و این نکته در تحقیقات دراز مدت مربوط به شناسایی وکالي مشهور دادگستري بر نگارنـده ثابـت   

حضرت مولوي نیـز در اداي  . شده تا در این نوشتار هم بر این نکته تأکید مؤکدي شود و اداي دینی گردد
    : حق مطلب این چنین گفته است

ــت  ــز اس ــهر تبری ــران  ش ــوي دلب  و ک
 

ــتران ...    ــا ز اشـ ــار بگشـ ــاربانا بـ  سـ
    

و دکتـر   2بعد از تأمالتی در زندگی وکالي مشهوري چون علی ابوالفتحی و مرحوم دکتر حسینقلی کاتبی
اینک نوبت به شرح زندگانی وکالي مشهوري چون دکتر موسی جوان و دکتـر محمدحسـن   ، حسن صدر

     3. زندگی دکتر لطفی نیز خواهیم پرداخت به شرح، رسد که اگر عمري باشد می لطفی
ــی  ــر مـ ــوي دلبـ ــاروانِ کـ ــدکـ  رسـ

 

 رســـدهــر زمـــانم ذوق دیگـــر مـــی   
  

  »محمدحسین شهریار«

                                                           
n وکیل دادگستري.  

 26-25هـاي   و شـماره  20 - 19هـاي   و شـماره » صور اسـرافیل « 35و  34و  33، 32هاي  ر. ك. به ترتیب به شماره  .2
  »نشریه کانون وکالي دادگستري آذربایجان شرقی«

به زندگانی دکتر محمدحسن لطفی تبریزي، متـرجم آثـار فلسـفی و    » صور اسرافیل«نامه سراسري  هفته 45در شماره   .3
مدرسـه  « 74مرحوم دکتر حسن صدر نیز در شماره نظري انداخته و به شرح زندگی  وکیل دادگستري مشهور اختصاراً 

ایم و اگر عمري باشد، در کنـار دیگـر وکـالي مشـهور ایـران و       صور اسرافیل پرداخته 39و  38هاي  و شماره» حقوق
  جهان (حداقل در سه جلد) به چاپ خواهد رسید.  
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. پدرش شیخ علی مجتهد تبریزي نـام داشـت  . ش در تبریز متولد شد. ه1275دکتر موسی جوان در سال 
خورشیدي در مدرسه حقوق تهران اخذ  1303لیسانس خود را در ، بعد از تحصیالت مقدماتی و دبیرستانی

 ـو بالفاصله با استخدام در دادگستري و عضویت دادگاه شهرستان تهران با مرحوم میرزا مهدي آشتیانی  
در مدرسه عالی سپهساالر و مسجد ، آشنا شد و با اغتنام فرصت ـدار بود   که ریاست همین دادگاه را عهده

ها برد تا بتواند دو جلد کتاب به نـام   مرحوم بهرهآن  ر منزل میرزا مهدي در رشته فلسفه ازمروي و بعداً د
  . را بنویسد» حکمت تطبیقی در حقیقت حس و عقل«

ش به فرانسه رفت و موفق به دریافت درجه دکتـرا در علـوم قضـایی از دانشـکده     . ه 1304در سال 
رت کشـور اسـتخدام و بعـد از گذشـت انـدك زمـانی       پس از مراجعت به تهران در وزا. حقوق پاریس شد

  . شهردار شهر مشهد شد
بـار  ؛ دکتر جوان در دو نوبت متفاوت از زندگانی خود حرفه وکالت دادگستري را در پیش گرفته است

بـار دوم نیـز بعـد از اسـتعفا از سـمت نماینـدگی       ، بعد از فراغت از سمت مهم شهردار مشهد بودآن  اول
  . خواهد آمدآن  اتفاق افتاد که شرح 1321ر سال مجلس شوراي ملی د

همزمان با اشتغال به وکالت این بار در تهران ابتدا به عضویت انجمن بلدیه انتخاب شـد و بـه مقـام    
نایب رئیسی انجمن ارتقاء یافت تا معروفیـت بیشـتري پیـدا کنـد و بتوانـد در دوره یـازدهم، دوازدهـم و        

، در دوره 1320ه به وکالـت مجلـس انتخـاب شـود. پـس از شـهریور       سیزدهم از شهر ري، غار و فشاپوی
که دولت ایران تحت اشغال متفقین به انعقاد پیمان سه جانبه سعدآباد تـن  ، سیزدهم مجلس شوراي ملی

رویه اسکناس ـ که بـه   داده بود، وکیل ما ناچار شد در مخالفت با این پیمان تحمیلی و عوارض انتشار بی
از نماینـدگی مجلـس اسـتعفا دهـد و بـا       27/7/1321ضرر ملت و به نفع متفقین اشغالگر بود ـ در تاریخ  

ترجیح مصالح جمعی کشوري بر منافع فردي و خانوادگی، توانست به سادگی از مزایاي مـادي و معنـوي   
اتفـاق افتـاد، بـه وکالـت      1350ال نمایندگی مجلس دست بردارد و بقیه عمر تا زمان فوت را کـه در سـ  

دادگستري و مشاوره حقوقی و ترجمه و خلق آثاري بدیع از قبیل مبانی حقـوق، تـاریخ ایـران باسـتان و     
  هاي دیگر گذراند.  کتاب

موسی جوان قبل از استعفاي مذکور به همراه جمعی از نمایندگان دیگر با تهیه و تقدیم طرحـی کـه   
وظیفـه خـود را در   ، و ثروت کارمندان دولت در بیست سال گذشـته بـود   مربوط به رسیدگی وضع دارایی

 کـه  ایـن کمـا  ؛ هر چند این طرح در مجلس به تصویب نهـایی نرسـید  ، مبارزه با فساد اداري ادا کرده بود
دریغ وي در دفاع از حیثیت عمومی جامعـه و اسـتقالل کشـور نیـز در قبـال اشـغال و دخالـت        تالش بی

مجبـور بـه اسـتعفا از     کـه  اینتا ؛ شور به نتیجه مطلوب و مورد نظر دکتر جوان نرسیدبیگانگان در امور ک
  . سمت نمایندگی شد

مهرماه  29مورخ  5030اي مورد اشاره ـ که در شماره   دکتر جوان در استعفانامه سه صفحه
اشاره ، روزنامه اطالعات درج شد ـ به قسمتی از موانع موجود در ایفاي وظایف نمایندگی 1321

بینی و هشدارهاي الزم را نیز کرده و رشد سریع تورم و گرانی بیش از حد ارزاق عمومی را پیش
بـه  » بلواي نان«با عنوان  1321که به فاصله دو ماه از استعفا، فاجعه آذرماه  داده بود؛ کما این

وقوع پیوست؛ هر چند دخالت دربار در این بلوا نیز شایان توجه و محل بررسـی تـاریخی بـوده    
  است. 
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و تسلط داشت و چهـار بـار بـه کشـورهاي      فرانسه و عربی آشنایی، انگلیسی، هاي روسی او به زبان
هـاي ایـن سـفرها و تحقیقـات را در مطالعـات و       اروپایی به خصوص فرانسه سفر کرده و قسمتی از بهره

  . که به اختصار به این آثار نیز ذیالً اشاره خواهد شد، تحقیقات خود به کار برده است
  
  و سبق عدالت ورزي دکتر جوان» مبانی حقوق«

بعد از اشاره به چگونگی ایجاد نظم در اجتماعات به ضـرورت اجـراي   ، جلد اول مبانی حقوقوکیل ما در 
اي مطلوب باید مطلب را از عدالت آغـاز   براي اخذ نتیجه: گویداصل اصیل عدالت تأکید فراوان دارد و می

اسـت و در  ترین اصـطالح حقـوقی   عدالت قدیمی: نویسداو در توضیح بیشتر این نظر خود چنین می. کرد
ظهـور پیـدا   آن  پدید آید فکر عدالت و قواعدآن  که فکر قانون و مفهومآن  تاریخ مدنیت انسانی پیش از

تا آنجا که حتی اوراقی که از مقبره مردگان در مصر به دست آمده همه جا از عدالت نام برده ؛ کرده است
  . اند دانستهآن  شده و سعادت انسان را وابسته به اطاعت از

کتـاب دینـی ایرانیـان    ( »اوسـتا «داوود به  پور ی جوان با نگاهی نو و متفاوت از کارهاي ابراهیمموس
ن«قدیم) نظر انداخته و به نقل از اوستا نام فرشته عدالت را  شَ دارد کـه بـه زعـم    اعالم و اظهـار مـی  » ر

ن) همه جا حاضر و نـاظر  ( این فرشته عدالت، ایرانیان قدیم پیرو دین زرتشتی شَ اعمـال و رفتـار مـردم    ر
افالطون و ارسطو نیـز  ، جوان معتقد است سقراط. سنجدنیک و بد پندار و گفتار و کردار آنان را می، است

  . اند بحث از عدالت را سرلوحه تحقیقات خودشان در بحث حکمت و فلسفه عملی قرار داده بوده
را در روابط اجتماعی آن  و انعکاسدکتر موسی جوان از زبان ارسطو عدالت را فضیلتی نفسانی اعالم 

تعویضی و توزیعی تقسیم نموده و یادآور شده اسـت کـه   ، را به عدالت قانونیآن  داند ومردم ضروري می
اکثر دانشمندان اروپا در تعریف عدالت از نظریه ارسطو تبعیت کرده و حقوق را بـه قواعـد عـدالت مبتنـی     

برخی دیگر تطابق ، اند عدالت را امري مبهم و غایت نامعلومی یافتهاگر بعضی از آنان : گویدمی. اند ساخته
اراده و توانایی انسان را با نظم جهانی عین عدالت دانسته و حتی گاهی عدالت را امري اخالقی و وابسته 

  . اند به ضمیر انسانی شمرده
ن قـدیم از عـدالت   تطور و ترقیات علم حقوق درمیان رومیـا : جوان در این کتاب از جمله آورده است

پایان یافته است و بنیاد مذهب اسالم نیز بر عدالت قرار گرفته قاضی و حاکم مکلف گردیده آن  آغاز و به
  . است حکم را از روي عدالت صادر نماید

  
  اصالحگران دادگستري از نگاه دکتر جوان

  : داندمقدور میاصالحات دادگستري را به دست سه طبقه » مبانی حقوق«دکتر جوان در جلد اول 
  : اندازیمکه به هر کدام نظري می، وکالي دادگستري و استادان دانشگاه، قضات

  
  الف) استادان دانشگاه

بیش از دیگر اقشار مـؤثر  ، پرداخت» مبانی حقوق«جلدي  5هاي  که به نوشتن کتاب، سال پیش 70او از 
کـه  ، و یا رشته منقـول و معقـول بـود   هاي حقوق  اش دانشجویان و استادان دانشکدهجامعه خطاب اصلی

دانش و علم خـود را  باید بلکه ؛ آنان نباید علم و دانش را فقط در نزد خود ذخیره و احتکار کنند: گویدمی
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بارقۀ حقیقت ، ها و اصطکاك افکار منتشر ساخته در معرض بحث و نقادي قرار دهند و در نتیجه این بحث
م در دانشگاهاین عزیزان در حین تعلیم و . بدرخشد ها و بحـث و   با مطالعه در احکام و عمل دادگاه، ها تعلّ

وقتی به مشاغل قضایی یا وکالـت و یـا    ـ  که به راهنمایی استادانشان مقدور خواهد بود ـ  ها نقادي در آن
را آن  توانند روش دادرسی و رویه قضایی و نیز مواد قانون مدنی و مبـانی می، مشاغل مؤثر دیگر بپردازند

با مبانی فقهی و قانونی دیگر تلفیق و با مقتضیات جدید و احتیاجات روز مردم متناسب سازند و تحلیل و 
اسـتادان و   اساسـاً  1. کند که وظیفه استادان حقوق در این خصوص مضاعف استاو تأکید می. پیاده کنند

هـا و   ه وسیله سخنرانیبه خصوص در مسائل اجتماعی و حقوقی وظیفه دارند ب، مدرسان در این دانشکده
ها راجع به تطبیق قوانین با احتیاجات و اتفاقات روز  ها و یا هنگام تدریس سر کالس نشر مقاالت در مجله

در زنـدگی  هـا   آن ها و از بد و خوب ایـن قـوانین و اثـرات    هاي اصالحی دولت و محاسن و نقایص برنامه
افکار دانشـجویان را بـراي تحـوالت اجتمـاعی و     عمومی مردم به بحث و تحقیق پردازند و از این طریق 

متأسفانه در انجام چنین وظیفه خطیـر تـاکنون کوتـاهی شـده     . ترقیات آینده کشور آماده و روشن سازند
اینان باید با قضات تشریک مساعی نمایند و رویه قضایی و عقایـد دانشـمندان در حقـوق جدیـد      2. است

  ... .  اي و تطبیقی مورد تحقیق قرار دهند ند و از نظر مقایسهاروپایی را از منابع عمده حقوقی بشمار
  

  ب) وکالي دادگستري 
هـا   وکیل چون بیشتر از قاضی و دادرس با واقعیت: گویددکتر جوان در اهمیت کار وکالي دادگستري می

قاضی همکاري تواند در روش دادرسی با بهتر می، یابد و با موکل خود تماس داردو اتفاقات سر و کار می
سـعی دارد  ، کندو اتفاقات سر و کار پیدا می ها همچنین چون از نزدیک با واقعیت. و تشریک مساعی کند

مقرون و منطبق نماید و در این راه غالباً طریقه تحلیلـی و   ،قواعد حقوقی و قوانین را با حوادث و اتفاقات
انـد کـه    انـد و چشـیده و دقیقـاً فهمیـده     چشم دیده آنان بسیاري از مظالم را به. بردآزمایشی را به کار می

  ! کنندها خودنمایی می پوشند و در احکام دادگاهچگونه مظالم گاهی لباس حق می
من این عده : فرمایدبینی فراوان در خصوص وکالي تالشگر و تأثیرگذار چنین میاو با تأکید و خوش

احساسات این عده بسـیار نیرومنـد اسـت و    . شناسممی، از وکال را از زمانی که به قضاوت اشتغال داشتم
وجود آنان براي دادگستري ما بسیار . ها سر و کار دارند ها و آزمایش اتفاقات و با تجربه، ها همه با واقعیت

  . گرانبها است
موسی جوان که بعد از چشیدن سردي و گرمی روزگـار و خـدمت در مشـاغل قضـاوت و نماینـدگی      

-در خصوص وکال چنین می، نمودگستري روي آورده بود و از این طریق ارتزاق میمجلس به وکالت داد
  : گوید

به درخواست این زیان ، وکیل هر کجا ظلم و تعدي ببیند و زیان و ضرر براي اشخاص مشاهده نماید
لـذا  ؛ ها باشـد  ها با واقعیت دیدگان ناچار به احقاق حق و مطالبۀ ترمیم زیان است تا واسطۀ ارتباط دادرس

مدافعات و اسـناد و اوراق را  ، باید تشریفات دادرسی را رعایت و دادخواست را در حدود قانون تنظیم نماید
  . از باطل دفاعی نکند و حقیقت را روشن سازد، در حدود قانون ابراز دارد

                                                           
  .  364تا  362، صص 1326جوان، موسی، مبانی حقوق، جلد اول، شرکت چاپ رنگین،   .1
  .  39، ص 1388دارمستتر، جیمز، مجموعه قوانین زرتشت، ترجمه دکتر موسی جوان، انتشارات دنیاي کتاب،   .2
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 بینـد و گر مـی هاي اخالقی بیشتر جلوه موسی جوان سنگینی وظیفۀ وکیل دادگستري را در مسئولیت
  : تأکید دارد

ـ وکیلی که با قاضی سازش کند و یا از راه خدعه و تقلب بخواهد حر بـر خـالف   ، ف را زبـون سـازد  ی
مانند جنگجوي ضعیفی است که پیش از آغاز دوئل و جنگ تن  یچنین وکیل. وظیفه خود رفتار کرده است

لـذا وکیـل   ؛ سـازد مـی  نمایـد و حریـف را از راه نـامردي مغلـوب    با قاضی و داور خود سازش می، به تن
دادگستري در مقام دادرسی نماینده و وکیل حق است اما حقی که بـه حالـت نـزاع و کشـمکش برآمـده      

   1.است
تواننـد از حقـوق   که مـی ، این است نظر دکتر موسی جوان در خصوص وکالي صاحب شئونات! آري

أسف بسیار بایـد بگـوییم کـه در    با این حال با ت؛ مردم در جامعه و مراجع دادگستري دفاع و حمایت کنند
مند و صاحب درد و اندیشه اطالعات و شناسایی بسیار ان عالقهحقوقدانحال حاضر وکال و قضات جوان و 

هـاي وکـال در هـر     شایسته اسـت کـه کـانون   . هاي بزرگ و تأثیرگذار دارند شخصیت گونه اینضعیفی از 
گذشـته در شناسـایی ایـن بزرگـان و پیگیـري راه      بیشتر از ، تواننداي که می فرصت ممکن و با هر شیوه

چه در قید حیات باشند و یا نباشند) اهتمـام ورزنـد و   ( ورزي اجتماعیهاي حقوق و اندیشه بزرگان عرصه
ها  فقط به ذکر یاد بعضی از این عزیزان و یا دعوت بعضی از آنان براي شرکت در مراسم افتتاحیه همایش

هـایی در شـرح زنـدگی ایـن      بلکه با انتشار سلسله مقاالت و کتـاب ، کنندهاي استقالل اکتفا ن و یا جشن
خواهی و دادگستري را هاي آزادي مندان و مشتاقان عرصهعالقه ،هاي بزرگوار و وکالي مشهور شخصیت

با این حال و با عرض پوزش از همـه عزیـزان   . کمک مؤثرتري کنند و انگیزه تالشگري را افزایش دهند
    : گویدن شعر مشهور غالباً مصداق بحث حاضر است که میباید گفت که ای

 بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم
 

 ایـم ...!  ایم و خانۀ هم را ندیـده  همسایه  
    

  
  ج) قضات دادگستري 

منظورش اصالح در رویه قضایی و روش قضاوت ، زنددکتر جوان وقتی از اصالح در دادگستري حرف می
چرا که معتقد بود ؛ تغییر در سازمان اداري و یا تدوین قوانین و یا ساختمان دادگستريو دادرسی است نه 
  . زمان) صورت گرفته و در نتیجه به تأکید دیگري نیاز نداردآن  در( این امور کم و بیش

رفـع نقیصـه در    ـ  که اشاره شد گونه همان ـانتظار وکیل ما از قضات در بحث اصالحات مد نظرش  
هر قاعـده و  : گفتو دادرسی با فعلیت دادن عدالت ورزي در روابط حقوق مردم است و میروش قضاوت 

جوان معتقد بود دو روش دادرسی موجـود  . مطابقت ننماید باید متروك شود يحکمی که با چنین منظور
و  دهددر روش اول قاضی و دادرس غالباً قواعد مدنی و حقوقی را در درجه اهمیت و توجه قرار می: است

ولی در روش دومی کـه معکـوس   . سازدمنطبق میها  آن اتفاقات و حوادث و اختالفات روزمره مردم را با
حوادث و خصوصیات دعوي و نیاز روزمره مردم در درجه اول مورد توجـه و تحقیـق   ، اتفاقات، اولی است

به زعم جوان اعمال . مایدمتناسب نها  آن گیرد و قاضی سعی دارد قواعد و دستورهاي قانونی را باقرار می
  . نمایدکند و زیان و ضرر را بهتر ترمیم و جبران میشیوه دوم از ظلم و تعدي بهتر جلوگیري می

                                                           
  .  362تا  358، صص 1326جوان، موسی، مبانی حقوق، جلد اول، شرکت چاپ رنگین،   .1
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که او را پیشتاز عدالت ورزي ، او در تعقیب این دیدگاه و تأثیر اساسی قضات در اصالحات دادگستري
  : نویسددر مبانی حقوق چنین می، کندسال پیش می 70در 

اند و نباید بعضی از اوضاع و احوال مسـلم   احکام و قواعد حقوقی به نظر از آهن و فوالد ساخته نشده
هاي زندگانی و مقتضیات مدنیت دور و  حوادث و اتفاقات از نظر قضات دور بماند و آنان خود را از واقعیت

ر درجه اول مورد توجه قرار گیرد و بلکه اتفاقات و حوادث براي ارزیابی و قضاوت بهتر باید د، غریبه بدانند
قضـات و  . تـوجهی شـود  که به کلیات احکـام و قواعـد بـی    آن بی، احقاق حق با اجراي عدالت تطبیق یابد

یعنی در آنجا هم به قواعد و احکام حقوقی و مدنی نظر ؛ اند دانشمندان فرانسوي حد وسط و میانه را گرفته
جزئیات در  شود ولی در انگلیسحادث شده مورد توجه واقع میدارند و هم تمام جزئیات و خصوصیات امر 

ها مثل کشور فرانسه شویم تا  در ایران نیز باید تالش کنیم تا حداقل در انواع دادرسی. نظر است تا احکام
   1. تر گرددهاي زندگی مردم آسان نیل به اجراي عدالت و تلفیق احکام و قواعد با اتفاقات روزمره و واقعیت

  
  نگاهی به آثار قلمی دکتر موسی جوان

هـاي خـود را در مسـائل علمـی و      تعـداد کتـاب  » تفسیر اوسـتا «مقدمه ترجمه  39دکتر جوان در صفحه 
گیري از نماینـدگی مجلـس   ها را پس از کناره کند که غالب این کتابجلد قید و اعالم می 16تاریخی در 

   2. شوراي ملی نوشته است
از زبان فرانسه بـا نویسـندگی   » تفسیر اوستا«و » مجموعه قوانین زرتشت«هاي  ترجمهاو در مقدمه 

) ضمن اشاره به جایگاه واالي تحقیقـات تـاریخی، حقـوقی و    James Darmesteter» (جیمز دارمستتر«
زبان شناسی و شناسایی فرهنگ باستانی ایران قبل از اسالم ـ به خصوص زرتشت و آیین و جزوات باقی  

هاي پنج گانه گاتاها و موارد متنوع و خوانـدنی دیگـر ـ     از اوستا و عقاید اولیه آیین مزدیسنا و گروه مانده
تـر  کند تا فهم مطالب آسانهاي مذکور اضافه می هاي مختلفی از متن کتاب حواشی مستوفایی بر قسمت

  شود. 
اش در محتـواي غنـی   ،صـفحه نوشـته   520در 1340یز در سال را ن» تاریخ اجتماعی ایران باستان«
ولی نگارنـده ایـن کتـاب را در    ، گشا بودهگیري درست مطالعات و شناسایی ایران باستان مؤثر و راهجهت

انتشارات دانشگاه تهران) در ( »سرگذشت قانون«مرحوم علی پاشا صالح در کتاب پرمحتواي . اختیار ندارد
   3. اشاره و استناد کرده است، چندین نوبت به کتاب مهم تاریخ اجتماعی ایران باستان

  : هاي دیگر دکتر جوان به شرح زیر است اسامی کتاب
  بطالن استصحاب در اصالح سازمان فقه اسالمیـ 
  در دو جلد، در حقیقت حس و عقل، حکمت تطبیقیـ 

                                                           
   .  358تا  352همان، صص   .1
ص)  600و جلـد سـوم (در    1327ص) در سال  403(در ، جلد دوم 1326ص) در سال  376جلد اول مبانی حقوق (در   .2

تفسیر « 45به بازار عرضه شد و بنا به نوشته خود مرحوم جوان در صفحه  1329نوشته شده و در سال  1328در سال 
ها کردند. ولی از جلدهاي چهـارم و پـنجم نگارنـده     ها از این کتاب تقدیر و تشویق روشنفکران و دانشکده دیده» اوستا

  .  و دسترسی ندارد اطالع
   .  600و  124، 116، 100، صص 1383صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون، از انتشارات دانشگاه تهران،   .3
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  هاي دینی در مصر قدیم  افسانهـ 
  رد کتاب تصوف و رد حکمت االشراقـ 
  
  آنو جایگاه واقعی » مبانی حقوق«

هـاي   مبانی حقوق پنج جلدي دکتر جوان به تحقیق در صدر تحقیقات بنیـادین فلسـفه حقـوق و اندیشـه    
ورزان حقوقی است و انگیـزه و  بنیادین اجتماعی در دوران معاصر قرار دارد و راهنماي خوبی براي اندیشه

بـه زبـان فارسـی را    هـاي اروپـایی    هاي تطبیقی و نیز ترجمه آثار دیگري از زبـان  شوق تحقیق و بررسی
  . هاي اصلی مطالعات حقوقی و اجتماعی در کشور به بار بنشیند دهد تا خمیرمایهافزایش می

چـاپ در  ( »یادي از پدر حقوق ایـران و سـرباز عـدالت   «کاتوزیان در  استاد به مناسبت سالگرد وفات
: ذیـل ، م) نگارنـده مجلـۀ کـانون دادگسـتري کرمانشـاه و ایـال      1393 ـ 45و  44و  43و  42هاي  شماره

یـادآور   سبق تقدم و تفضل مبانی حقوق دکتر جوان را» هاي آن عناوین و مباحث فلسفه حقوق و زمینه«
مرحـوم دکتـر   » فلسفه حقوق«نماید که مجموعه سه جلدي در اینجا نیز باز تأکید و تکرار می، شده است

بـه   صـراحتاً تأثیر پذیرفتـه و  ، و دوم هاي اول به خصوص جلد، ناصر کاتوزیان از این مجموعه پنج جلدي
تـا   )جلد اول فلسـفه حقـوق   629، 625، 611جلد دوم و صفحات  261صفحه ( اند این تأثیر اشاره فرموده

قسمت آخـر جلـد اول   ، با این حال در فهرست اعالم؛ جایگاه مخصوص این مجموعه تثبیت و تأیید گردد
ندگانی است که عقاید آنان در کتاب فلسفه حقوق آمـده  که راجع به نام دانشمندان و نویس( فلسفه حقوق

  . هاي بعدي است که به نظر نگارنده شایسته اصالح در چاپ، نام دکتر موسی جوان از قلم افتاده، است)
در خصوص تأثیرپذیري محتوایی مرحوم دکتر کاتوزیان و دیگر اندیشمندان بـزرگ حقـوق از دکتـر    

هر دو تبریزي و صاحب نظر و تأثیر در تاریخ حقوق معاصر ایـران   کهـ موسی جوان و دکتر موسی عمید  
امیـد  . ولی نیاز به فرصت و بضاعت علمی مضاعف اسـت ، توان نوشت و بحث کردتر میمفصل ـ  هستند

تر این خواسته انجام پذیرد و مصادیق بیشتري از این در فرصتی دیگر با بررسی و موشکافی عمیق که این
  . وزیان نمایانده شودتأثیرات مرحوم کات

  
  مبانی حقوق از دید صادق سرمد

بـا سـرودن قطعـه شـعري در      ـ  ایم که به زندگانی وي نیز جداگانه پرداختهـ صادق سرمد  ، وکیل مشهور
اي از  برگزیده. نامیده است» فکر جوان«را آن  اهمیت مبانی حقوق به خوبی بیان کرده و 1329هفتم آذر 

    : شودعزیزان میاین ابیات ذیالً تقدیم 
 دکتـر جــوان! درود بـه فکــر جـوان تــو   
 موسی شدي که با یـد بیضـاي معرفـت   
 تــألیف تــازه کــردي و از تــازه و کهــن

 القضا ز خـدمت تـو امتنـان گرفـت     علم
 کــردي عیــان مفاســد پنهــان اجتمــاع 
 هر کس به قدر دانش خود امتحان دهـد 
ــف   ــوال مختل ــراجم اق ــردم از ت ــی ب  پ

 »تـاریخی حقـوق  مکتب «خواندم کتاب 

 صدآفرین به منطـق شـیرین زبـان تـو      
حر بیـان تـو      معجز کند بـه فلسـفه، سـ 
 افــزوده شــد بــه جامعــۀ دوســتان تــو 
 کز خدمت قضا اسـت همـه امتنـان تـو    

 ان مبـاد دانـش و فضـل عیـان تـو     پنه
 ویــن خــود بزرگتــر ســند امتحــان تــو
ــو   ــان ت ــم ترجم ــدرت قل ــدر و ق ــر ق  ب
 نقطــه بــه نقطــه از قلــم نکتــه دان تــو
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ــیلتی   ــال و فض ــرد کم ــه م ــافتم ک  دری
 دریـــافتم کـــه تشـــنه روح عـــدالتی
 دریــافتم کــه در طلــب دادگســتري   
 نام و نشان دانش و تقوي است جاودان

 

 برهان این سـخن سـخن دلسـتان تـو    
ــو   ــدالت روان ت ــاد ز آب ع ــیراب ب  س
 تو پاسـبان حقـی و حـق، پاسـبان تـو     
ــاد دولــت نــام و نشــان تــو   1جاویــد ب

    
 

  منابع
، با همکاري دکتر عبدالحسین نوایی( زیر نظر دکتر سید کمال حاج سید جوادي، جلد دوم، آفریناناثر   .1

چاپ ، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، اهللا عباسی) حسین محدث زاده و حبیب: تکمیل و انجام
  .  1377، اول

چـاپ  ، انتشارات دنیـاي کتـاب  ، ترجمه دکتر موسی جوان، شتتمجموعه قوانین زر، جیمز، دارمستتر  .2
  . 1388، پنجم

  . 1388، چاپ چهارم، انتشارات دنیاي کتاب، ترجمه موسی جوان، تفسیر اوستا، جیمز، دارمستتر  .3
  . 1321مهرماه  29مورخ  5030شماره ، روزنامه اطالعات  .4
  . 1347، چاپ اول، انتشارات بهمن، دیوان صادق سرمد، صادق، سرمد  .5
  . 1380، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار، جلد اول، فلسفه حقوق، دکتر ناصر، کاتوزیان  .6
ویرایش ، انتشارات کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران، جلد اول، فهرست اسامی مشاهیر و مؤلفان  .7

  . فرشته مولوي با همکاري شهره دریایی و مرضیه هدایت): ویراستار( 1376، دوم
  . 1326، چاپ نگین، جلد اول، مبانی حقوق، موسی، جوان  .8
  . 1327، چاپ نگین، جلد دوم، مبانی حقوق، موسی، جوان  .9

  . دیوان شهریار، محمدحسین، بهجت تبریزي  .10
  . مثنوي معنوي، الدین جالل، مولوي  .11
  
  

                                                           
  .  106دیوان صادق سرمد، ص  .1
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  1n زاده علی شریف
  

  مقدمه
ترین ارکان نظارتی و حسابرسی قوه مقننه بر  دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از مهم

ست که قدمت تأسیس آن در نظام حقوقی کشورمان بیش از یک قرن بوده و اقوه مجریه 
جایگاه آن در رسیدگی به تخلفات دولت از  همین امر نشان از اهمیت بسیار باالي نقش و

هاي حقوقی در فضاي سیاسی کشور،  باشد. بعد از طرح موضوع فیش قوانین و مقررات می
یکی از نهادهایی که بیش از هر نهاد دیگر مورد انتقاد و چالش قرار گرفت همـین دیـوان   

سـیدگی بـه   محاسبات بود و همین امر ضرورت بررسی صالحیت دیـوان را در راسـتاي ر  
بـر ایـن اسـاس تـالش      .نمایـد  تخلفات و جرایم مدیران دولتی بیش از پیش پررنگ مـی 

. محـدوده  1شود در این مقاله صالحیت دیوان محاسبات از جهـات مختلـف از جملـه     می
. صالحیت دیوان در خصـوص نـوع   2صالحیت دیوان در مقایسه با صالحیت قوه قضاییه 

ـ وان از جهت . صالحیت دی3تخلفات و یا جرایم  هـاي مشـمول    هـا و ارگـان   وع سـازمان ن
. صالحیت دیوان از جهت خصوصیت مرتکبین تخلفات (کارمنـد دولتـی و   4نظارت دیوان 

  هاي حقوقی مورد بررسی قرارگیرد. غیردولتی) با تأکید بر موضوع فیش
  

  محدوده صالحیت دیوان در مقایسه با صالحیت قوه قضاییه: بنداول
قانون اساسی به  55 در اصلآن  عنوان رکن اصلی نظارتی قوه مقننه بوده وصالحیت دیوان محاسبات به

عنوان یکی از اصول بنیادین مشخص گردیده است و قوه قضـاییه هـیج دخـالتی در تشـکیل و انتخـاب      
قانون دیوان محاسـبات   42باشند و مطابق ماده  می منفک از هم ندارد و بر این اساس کامالًآن  اعضاي

 یمـال  امـور  یتواند در تمـام  یف خود میانجام وظا يشور براکوان محاسبات ید: «دارد می ه بیانکشور ک
 يتمـام مقامـات جمهـور    د ویاتبه برقرار نماکماً میموارد مستق ید و در تمامیق و تفحص نمایشور تحقک

از  يه به نحوک ییها ه اشخاص و سازمانیلکها و ادارات تابعه و  گانه و سازمان سه يران و قوایا یاسالم
ه از ک يدر موارد یباشند حت می میمستق ییلف به پاسخگوکند مینما می شور استفادهکل کانحاء از بودجه 

هاي نظارتی و قضایی پیدا  نی باالتر از همه ارگانأدیوان ش »شده باشند یمستثن یقانون محاسبات عموم
ي ها تحت نظارت دیوان در چارچوب صالحیت الذکر کرده و حتی خود قوه قضاییه نیز بر اساس ماده فوق

باشد فلذا دیوان یک نظـارت عالیـه بـر تمـامی قـوا از بعـد        می مشخص در قانون اساسی و قانون دیوان
                                                           

n وکیل دادگستري.  
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ی که در این بخش بایستی بدان پاسخ داد . سؤالحسابرسی و پاسخگویی در چارچوب بودجه کشوري دارد
که در صالحیت انحصاري رسیدگی دیوان و یا بـالعکس   این است که چه نوع جرایم و یا تخلفاتی هستند

در پاسخ بـه ایـن پرسـش شـایان ذکـر اسـت کـه دیـوان         ؟ در صالحیت انحصاري قوه قضاییه قرار دارد
شـور ضـمن انجـام    کوان محاسـبات  یهر گاه د«دارد  می قانون دیوان که مقرر 25 مادهمطابق  محاسبات

وان محاسبات یق دادستان دیلف است موضوع را از طرکد میبرخورد نما یم عمومیاز جرا یکیف به یوظا
وان محاسبات یمزبور در د یدگین امر مانع از ادامه رسیا. دیاعالم نما ییب به مراجع قضایتعق يشور براک
المال  هاي تابع قانون دیوان از جهت ضرر به بیت به تمامی تخلفات مدیران و سازمان ».شور نخواهد بودک

صالحیت رسیدگی دارد و در صورتی که این تخلفـات عنـوان مجرمانـه     هاي قانونی چارچوبو تخلف از 
از بعد تخلف صالحیت رسیدگی داشته و رسیدگی به جنبه مجرمانه در صالحیت  داشته باشد دیوان صرفاً

ـ از د يو صـدور رأ  یدگیرس« :دارد می همان قانون که مقرر 34و مطابق ماده . باشد می قوه قضاییه ن وای
بـر جبـران خسـارت در مـورد اشـخاص مـانع        یدنظر مبنیتجد ام مرجعکن احیشور و همچنکمحاسبات 

 ».در مراجـع صـالحه نخواهـد بـود     يفـر کیب یـ ا تعقی يادار يها ت آنان به مجازاتیومکو مح یدگیرس
دیـوان  فلذا محدوده صـالحیت  . منع و یا منافاتی با رسیدگی در قوه قضاییه ندارد چرسیدگی در دیوان هی

بـوده وحتـی    و نه عنوان مجرمانـه) ( تخلفاتی نسبت به قوه قضاییه یک نظارت عالیه بر تمامی قوا از بعد
  . خود قوه قضاییه نیز از این بعد در حوزه نظارت دیوان قرار دارد

  
 صالحیت دیوان از جهت نوع تخلفات و یا جرایم : بند دوم

به نوعی موارد تخلفات تحت صالحیت رسـیدگی دیـوان را   قانون دیوان محاسبات  23در ماده  قانونگذار
 قانونگذارعبارتی را  23باشند اما در صدر ماده  می ماده مشخصآن  احصا نموده که در بندهاي مذکور در

ذکر نموده است که نشان از این دارد که هدف مقنن تحدید صالحیت به موارد احصا شـده نیسـت بلکـه    
هـاي   هیـأت : دارد مـی  مقـنن بیـان   ،ریح بیان شده است چراکه در صدر مادهو تص تأکیداین موارد از باب 

کـه   ایـن نمایـد.   نیز رسیدگی و انشاء رأي می مستشاري عالوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر
جـاي ایـن    چهی؟ وردن عبارت عالوه بر موارد مذکور در این قانون کدام موارد هستآ از قانونگذارمنظور 

همان  قانونگذاررسد منظور  می قانون به صورت مشخص از تخلفات مورد نظر اسمی بیان نشده و به نظر
تحت عنوان اهداف و وظایف و  ،باشد که در ماده یک و دو قانون می حوزه صالحیت دیوان امور مربوط به

در حوزه تخلفات صـالحیت   بیان شد دیوان صرفاً گونه که قبالً و همان. اختیارات دیوان مطرح شده است
مـوارد مطـابق   آن  رسیدگی دارد و در صورت تطبیق عنوان مجرمانه بر اعمال و یا تخلفات رسیدگی شده

  . گردد می قانون جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال 25 و 34ماده 
  

 نظارت دیوانهاي مشمول  ها و ارگان وع سازماننصالحیت دیوان از جهت بند سوم: 
ترین موضوع در بخش صالحیت دیوان محاسبات کشـور تعیـین محـدوده صـالحیت      ین و چالشیتر مهم

مقنن هر چند تالش نموده است کـه در   .باشد می هاي تابع نظارت دیوان و ارگان ها دیوان از بعد سازمان
هاي تحت شمول نظارت را  دستگاهها و  سازمان ،2ویژه در تبصره ماده  هب مواد یک و دو)( مواد اولیه قانون

هاي تحت شمول قـانون باعـث ایجـاد     مبهم از سازمان عبارات موسع و تعاریف بعضاً مشخص نماید ولی
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ـ  اختالف نظرهاي جدي در عمل در تعریف تابعان نظارت دیوان ایجاد کرده است ویـژه در   هو همین امر ب
هـاي مـورد بازخواسـت     ه بسیاري از بانکي حقوقی بیش از پیش نمایان شد به طوري کها موضوع فیش

نظـام اسـتخدامی و    اساساًمطابق تعریف قانونی یک شرکت خصوصی محسوب شده و  ،دیوان محاسبات
و از طرف دیگـر   دانند نمی تابع مقررات دولتی نبوده و بر این اساس خود را تابع نظارت دیوانها  آن مالی

ها اموال عمومی محسوب شده و بر این اساس برخـی بـر    بانکآن  اموال، بر اساس تعریف اموال عمومی
آن  المـال بـودن امـوال    به دلیـل بیـت  ، ها ند که فارغ از ماهیت سازمانی و حقوقی این نوع بانکااین نظر

حـال در ایـن مقـام بـه      .دیوان حق ورود دارد هرچند که از بودجه مملکتی سهمی نداشته باشند ،ها بانک
  . مپردازی می تشریح این موضوع

مقنن در ماده یک قانون دیوان محاسبات اهداف، وظایف و اختیارات دیوان را به صراحت بیان 
محدوده صالحیت آن  دالیل تأسیس دیوان و ،با بیان دو رکن اصلی قانونگذاردر واقع  داشته است و

گردد که هدف بنیـادین دیـوان حفـظ و     با نگاهی به ماده یک مشخص می .را مشخص کرده است
از دو طریق مشخص  المال بوده که روش و چگونگی انجام آن هدف متعالی صرفاً پاسداري از بیت

فلذا دیوان محاسبات  .بایستی صورت پذیرد که در بند الف و ب آن به صراحت مشخص نموده است
د اقدام نماید و آن دو مسیر بر حسب نص صریح بندهاي الـف و  توان صرفا از دو مسیر مشخص می

گونـه تفسـیر موسـع جهـت توسـعه       باشد فلـذا هـر   ب منوط به یک نهاد مشخص به نام بودجه می
شود خالف اهداف مقرر در قانون بـراي   المال اطالق می صالحیت دیوان به هر آنچه که بدان بیت

تـوان   باشد. به طور بسیار مختصر مـی  ح قانون میدیوان محترم محاسبات بوده و خالف نص صری
المال بر محوریت بودجه کشور را دارد فلذا کنترل و  بیان داشت که دیوان صالحیت پاسداري از بیت

هایی اسـت کـه از بودجـه مملکـت      ها و دستگاه نظارت و حسابرسی دیوان محدود به کلیه سازمان
  شوند و الغیر.  برخوردار می
، دیـوان آن  همـان قـانون جهـت روشـن شـدن هـر چـه بیشـتر تابعـان          2بصره ماده در ت قانونگذار

و احصـاء نمـوده اسـت کـه      هاي تابع نظارت و صالحیت دیوان را در سه دسته مشخص معرفـی  هدستگا
  : عبارتند از

  کنند می از بودجه کل کشور استفاده ءکه به نحوي از انحا، ... ها سازمانها،  کلیه وزارتخانه الف)
هـا   آن قانون اساسی مالکیت عمومی بـر  45و 44دستگاه اجرایی) که برطبق اصول ( اجرایی هر واحد ب)

  مترتب بشود
  نام است مستلزم ذکرها  آن واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد ج)

هاي تابع نظارت دیوان را احصا نمـوده و غیـر از ایـن     بار دیگر دستگاه قانونگذارگردد که  مشاهده می
هـاي   نـد. حـال در تطبیـق ماهیـت بانـک     ا ها از شمول صالحیت دیوان خـارج  ها سایر سازمان دستگاه

هاي تابع نظارت و صالحیت آن بایسـتی بیـان    خصوصی با اهداف و اختیارات قانونی دیوان و دستگاه
ند و نک اي به هیج نحوي از بودجه کشوري دریافت نمی هاي خصوصی هیج بودجه بانکداشت که اوالً 

صـراحتاً   قانونگـذار د چراکـه  نبگیر د قرارنتوان اساساً در مسیر نظارت و صالحیت دیوان محاسبات نمی
مسیر نظارت و صالحیت دیوان را از طریق بودجه طراحی و بنا نهاده است ثانیاً بر اساس اساسـنامه و  

ایید باالترین مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداري و بانک مرکزي و غیره یک شرکت ت
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بـه دلیـل عـدم    2هاي مـذکور در تبصـره مـاده     خصوصی هستند و در تطبیق آن با هر یک از دستگاه
هـا   کننـد کـه چـون سـهامدار اصـلی بانـک       برخـی ایـراد مـی    .الف نیست دریافت بودجه مشمول بند

باشـد پـس امـوال     و چون اموال آن سازمان اموال عمومی می هستندهاي عمومی غیر دولتی  نسازما
در  قانونگذارشود که در پاسخ بایستی عنوان داشت که  ها اموال عمومی بوده و مشمول بند ب می بانک

اي ه این بند صرف اموال عمومی را مشمول نظارت ندانسته و به همین دلیل در ابتداي بند ب دستگاه
هاي اجرایی بوده نه صرف وصف عمومی مال، چراکه اگر  اجرایی را خطاب قرار داده و هدفش دستگاه

دانیم کـه   از طرف دیگر می .غیر این بود نیازي به تصریح عنوان دستگاه اجرایی در اول جمله نداشت
هـا را   ه و بانکهاي اجرایی را تعریف کرد دستگاه ،قانون مدیریت خدمات کشوري 5در ماده  قانونگذار

 2 حتی با وصف دولتی بودن آن مشمول تعریف دستگاه اجرایی ندانسته است و در همین تبصره مـاده 
از شـمول   را ها ست کامالً بانکاها مستلزم ذکر نام  نیز با جدا کردن واحدهایی که شمول قانون بر آن
د مشـمول بنـد ب تبصـره    نـ نتوا هاي خصوصی نمی بند ب تبصره مذکور خارج ساخته است فلذا بانک

قـانون   5در مـاده  قانونگذارچراکه  ندج نیز نیست هاي خصوصی مشمول بند د و نهایتاً بانکنمذکور باش
هـاي دولتـی را مشـمول تعریـف خـود دانسـته و آوردن بانـک         بانـک  مدیریت خدمات کشوري صرفاً

بر دولتی بودن،  نگذارقانوخصوصی تحت لواي قانون مدیریت خدمات کشوري با وجود تأکید و تصریح 
  باشد.  اجتهاد در مقابل نص بوده و مردود می

قانون اساسی که در واقع بنیان دیوان بر  55الذکر با نگاهی به اصل  در کنار تفسیر فنی مواد فوق
آن نهاده شده است و نیز با توجـه بـه تـاریخ تأسـیس دیـوان و اهـداف تشـکیل آن در طـول تـاریخ          

و اجراي بودجه بوده  ي صرفاً نظارت بر نحوه قانونگذارگردد که هدف  مشخص می ،ي ایرانقانونگذار
دیوان محاسـبات موظـف   « :مقرر شده بود که 1289اولین قانون دیوان محاسبات مصوب  49ماده  در

مفاد این ماده عیناً در » هاي دولتی از بودجه مصوب تجاوز نکند. است مراقب باشد که مخارج دستگاه
و  33نیز تکرار شده است. از طرف دیگـر مـواد    1312ومین قانون دیوان محاسبات در سال د 13ماده 

شـود   هیچ خرجی تأدیه نمی« :نیز مقرر کرده بود که 1289اولین قانون محاسبات عمومی مصوب  38
اولین قانون دیوان محاسبات نیز  43و ماده  »که قبالً به امضاي دیوان محاسبات رسیده باشد. مگر آن

کلیه احکام راجعه به معامالت و امتیازات و به طور کلی هر خرجی که بر خزانـه  « :داشت که قرر میم
و مـوارد اخـتالف نظـر دیـوان      »شود باید تماماً در دیوان محاسـبات تسـجیل شـود    دولت تحمیل می

ـ   همان قانون پیش 45و  44ها هم در مواد  محاسبات و وزارتخانه وان بینی شده بود. حدود وظـایف دی
این قـانون،   49ها و مؤسسات دولتی مطابق مفاد ماده  محاسبات درخصوص تسجیل مخارج وزارتخانه

شامل کنترل بودجه مصوب و جلوگیري از نقل و انتقاالت غیر قانونی در آن و تطبیق مخارج با قوانین 
فسـیر موسـع از   و مقررات و نظامات مقرره و همچنین اطمینان از وجود اعتبار الزم بوده اسـت فلـذا ت  

هایی که از بودجه  ها حتی به آن المال مندرج در ماده یک قانون و توسعه آن به همه سازمان حقوق بیت
باشد و از طرف  کنند کامالً مغایر با اهداف و مبانی تاریخی تأسیس این دیوان می مملکت استفاده نمی

قعیات اجرایی دیـوان نیـز سـازگار    در حوزه صالحیت دیوان با وا یدیگر قائل شدن چنین تفسیر موسع
ها  نبوده و دیوان اساساً در عمل نیز چنین توان موسع اجرایی جهت تحت پوشش قراردادن کلیه شرکت

  هاي خصوصی را ندارد.  حتی شرکت
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نظریـه توسـعه صـالحیت دیـوان بـه       از موضوعات قابل بحث که اغلـب مـورد اخـتالف طرفـداران    
محدود بودن صالحیت  ي عمومی غیر دولتی با طرفداران نظرها سازمانهاي خصوصی وابسته به  شرکت

در قانون فهرسـت  . باشد آن می ات وابسته و مصادیقمؤسسبحث تعریف ، دیوان در چارچوب بودجه بوده
ات مؤسسـ ي عمومی غیر دولتی احصا و ها ) سازمان1373مصوب ( نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی

مؤسسات وابسته به نهادهاي عمـومی  ، به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور .تعریف شده است وابسته
باشـند بـه صـورت مشـخص      می ات عمومی غیردولتیمؤسسغیردولتی که تابع مقررات و قوانین ناظر بر 

دو آن  تعریف شده و داراي دو شرط اساسی در اطالق تعریف مؤسسه وابسته بایـد وجـود داشـته باشـد و    
ه وابسته بایستی به صورت غیر شرکت و با اهداف غیر تجاري مؤسس که این ست ازشرط اساسی عبارت ا

شده باشد در غیر اینصورت یک شرکت خصوصی بـا ماهیـت تجـاري مشـمول قـانون تجـارت        تأسیس
هاي خصوصی که مطابق اساسـنامه بـه صـورت شـرکت و بـراي       بر این اساس بانک. گردد محسوب می

از شـمول قـوانین و   ، هـا  بانـک آن  وجود وصف عمومی بودن امـوال  اهداف تجاري تشکیل شده است با
هاي اجرایی از جمله قانون مـدیریت خـدمات    دستگاه هاي عمومی غیردولتی و مقررات مربوط به سازمان

  . باشد کشوري خارج می
  
کارمنـد  ( صالحیت دیوان از جهت خصوصـیت مـرتکبین تخلفـات   : چهارم بند

  دولتی و غیردولتی)
مشخص نمودن خصوصیت مرتکبین تخلفات مورد  ،هاي فراروي صالحیت دیوان ین چالشتر مهمکی از ی

 چه کسانی مشمول نظارت و صالحیت رسیدگی در دیوان که اینست ای که مطرح سؤالنظر قانون بوده و 
مقـنن در  ؟ ایا مرتکب بایستی کارمند دولتی باشد یا خصوصیت مرتکـب تخلـف شـرط نیسـت    ؟ باشند می

شد که هر کسی در هر  می مشخصی در این باره ندارد و شاید تصور ي اشاره چیوان محاسبات هیقانون د
گیرد ولـی   می کند مشمول صالحیت دیوان قرار می هاي مورد شمول نظارت دیوان فعالیت یک از سازمان

ق تطبیـ  قانونآن  هاي مشخص در تاچنین تصوري وقتی با مصادیق تخلفات ذکر شده در قانون و مجاز
هـاي تحـت نظـارت     سـازمان آن  تمامی افرادي کـه در  گردد که لزوماً می شود این نتیجه حاصل می داده

هر چنـد مقـنن تمـامی    . ي دیوان قرار گیرندها توانند مشمول صالحیت رسیدگی نمی دیوان فعالیت دارند
 ماده درتبصره یک صراحتاًها را  تاه شد احصا نکرده است ولی مجازئتخلفات را با تفسیري که در صدر ارا

نسبت به ضرر  يها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأ أتیه« :دارد می احصا نموده که مقرر 23
  : دینما می ومکل محیذ يادار يها به مجازات ن را حسب موردیمتخلف ،ان واردهیو ز

  یبا درج در پرونده استخدام یتبکخ یتوب )الف
  سالیکماه تا یکسوم از  یکثر کا حدایسر حقوق و مزاک )ب
  سالیکماه تا یکانفصال موقت از  )ج
  اخراج از محل خدمت )د

  یانفصال دائم از خدمات دولت ه)
هاي حقوقی با تخلفات مندرج در قانون به طور مثـال در بحـث    بر این اساس در تطبیق موضوع فیش

هـاي تـابع    تواند باشد اگر فردي با هریک از سـازمان  می 23ماده  ههاي حقوقی که مشمول بند  فیش
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 چنجا که در قـانون کـار هـی   آنظارت دیوان رابطه استخدامی موقت بر اساس قانون کار داشته باشد از 
سقفی براي تعیین حقوق و مزایا وجود ندارد تعیین حقوق براي آن فرد بر اساس قانون کار مجاز تلقی 

توان بر آن فرد  باشد و نمی از شمول تخلفات کارمندان دولتی خارج می و تخصصاً اًگردد. فلذا حکم می
هایی که در قانون دیوان محاسبات تعیین نمـوده اسـت    تخلفی متصور شد. و مقنن نیز با نوع مجازات

نماید که صرفا کسانی که بر اساس قانون استخدام کشـوري و مـأمورین بـه     این تفسیر را تقویت می
هاي عمومی غیر دولتی هستند مشـمول ایـن صـالحیت دیـوان      عمومی که استخدام سازمانخدمات 

  باشند.  می
و به عنوان نتیجه بحث صالحیت دیوان محاسبات کشور بایستی بیان داشت که در عین گسـتردگی  

یک نوع محدودیت در این نظارت وجود دارد که این نظارت ، حوزه صالحیت دیوان بر همه قواي سه گانه
هایی که خصوصی بوده  شرکت باشد و می الذکر در چارچوب و بر محوریت بودجه بر اساس توضیحات فوق

باشند و تفسیر موسع  مقررات نظارتی دیوان مشمول قوانین وتوانند  نمیسهمی از بودجه مملکتی ندارند  و
ست هر چند ادر تعارض  المال با تفسیر منطقی و غایی و تاریخی از فلسفه دیوان از هدف پاسداري از بیت

شود  می به شدت احساسها  آن نظارتی در ی در کشورمان این خألصهاي خصو که با وجود توسعه شرکت
ي در خصـوص ایـن پدیـده نـو ظهـور کـه خـود زاییـده اجـراي تـوام بـا نقـص             قانونگـذار و این نقص 

  . ست بایستی برطرف شودادر کشور  سازي خصوصی
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  1nمحمد شکري 
  

  مقدمه
گیرد، نظر در این نوشتار، اشتباه در اسناد تجاري (چک، سفته و برات) مورد بررسی قرار می

اسناد، اشتباه در آن مؤثر است لیکن به به ارادي بودن صدور، انتقال و سایر اعمال در این 
این تـأثیر   ،جهت مقررات و اصول خاص معامالت مربوط به اسناد تجاري در برخی موارد

اي متفاوت از حقوق مدنی است. در خصوص اسناد تجـاري نظـر بـه ارادي بـودن      گونه به
 .جـود دارد عملیات راجع به آن و قراردادي بودن اعمال آن، امکان اشتباه بـراي طـرفین و  

اشتباه در شـخص در معـامالت   «و » اشتباه در خود سند تجاري«مطالب تحت دو عنوان 
  گیرد.مورد بررسی قرار می» اسناد تجاري

  
  اشتباه در خود سند تجاري .1

» رضاي حاصل در نتیجه اشـتباه یـا اکـراه موجـب نفـوذ معاملـه نیسـت       «قانون مدنی  199مطابق ماده 
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بـه  «: همان قانون آمده است 200همچنین در ماده 

  ».خود موضوع معامله باشد
بـا  ، فرعی مسائلیعنی آنچه هدف اساسی از انعقاد قرارداد بوده است در برابر » خود موضوع معامله«

یقصد و ما قصد لم یقـع)   ما وقع لم( شودمغایرت ایجاد می، وقوع اشتباه بین قصد و آنچه واقع شده است
لذا با وجود اشتباه در خصوص آنچه به ظاهر واقع گردیده اسـت قصـد   ؛ سازنده اعمال حقوقی استقصد 

ي اعـم آمـده اسـت کـه در     اعدم نفوذ در مواد ذکر شده به معن«به گفته یکی از نویسندگان . وجود ندارد
  )164: 1380، شهیدي. (»گردد می خصوص اشتباه به بطالن بر

در زیـر بـه    .اسـت آن  موضوع معامله خـود سـند بـا منـدرجات    ، در معامالت مربوط به اسناد تجاري
  . کنیماشتباهاتی که ممکن است در این زمینه صورت پذیرد و اثرات هر کدام اشاره می

  
  . اشتباه نسبت به آثار حقوقی سند تجاري1ـ1

 منتقـل یـا بـه واسـطه    ها  آن اسناد تجاري که بینبسیاري از افراد جامعه از اثرات اعمال حقوقی معین یا 
-مبادله مـی ها  آن سفته یا برات بین، ممکن است اشخاصی که چک. اطالع ندارند، شوندمتعهد میها  آن

                                                           
n عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.  
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مثالً برات را به عنوان چک و با قصـد  ، را ندانندها  آن نمایند تفاوتمتعهد میآن  شود یا خود را نسبت به
  . ر یا قبول نمایندصادآن  ایجاد آثار حقوقی

در  کـه  ایـن توان گفت فرض آگاهی همگان از قانون است و به ویژه با توجه بـه  در این خصوص می
-خصوص اسناد تجاري اصل امنیت حاکم بوده و این اصل عدم خدشه به اعتبار و ارزش این اسناد را می

  . شودلذا ایراد مزبور پذیرفته نمی؛ طلبد
  

  ماهیت و نوع سند تجاري. اشتباه نسبت به 1ـ2
مـثالً  ، ممکن است اشخاص طرف معامالت تجاري در خصوص نـوع سـند تجـاري دچـار اشـتباه شـوند      

، صادرکننده قصد صدور سفته داشته است لیکن در اثر اشتباه مبادرت به امضا و تسلیم چک نموده اسـت 
  . تواند عدم درج عنوان سند باشدعلت این اشتباه می

گفت که اشتباه در خود موضوع معامله بوده است به ویژه آثار حقوقی چک با سفته  تواندر اینجا می
عمل  ،مطابق قواعد عمومی قراردادها، لذا آنچه واقع شده است با قصد یکی نیست، و برات متفاوت است

 ،حقوقی صورت گرفته بین طرفین بالواسطه باطل و ایراد مزبور در صورت اثبات اشتباه مؤثر خواهد بـود 
  . تواند به مسأله مزبور استناد نمایدالواسطه که داراي حسن نیت است نمیلیکن متعهد در برابر دارنده مع

  
  اشتباه در شخص در معامالت اسناد تجاري .2

اشـتباه در شـخص   «: قانون مدنی بدین نحو آمده است 201تأثیر اشتباه در شخص طرف معامله در ماده 
آورد مگر در مواردي که شخصیت طرف علـت عمـده عقـد بـوده      نمی طرف به صحت معامله خللی وارد

 ».باشد
اصل بر عدم تأثیر اشتباه در شخص طرف معامله است و استثناء بـر ایـن اصـل در    ، مطابق این ماده

م . ق 201خلل در مـاده  . شخص علت عمده و اساسی انعقاد قرار داد باشدآن  مواردي است که معامله با
) در واقع در ایـن مـوارد قصـد طـرف     183: 1387، جعفري لنگرودي. (ذنه عدم نفو به معنی بطالن است

  . شخص معامله نموده استآن  صرفاً معامله با شخص معین بوده است و به خاطر
، اشتباه در هویت، تواند به صورت اشتباه در هویت مادي و جسمیاشتباه در شخص طرف معامله می

که علت عمده  وصف اساسی باشد که در تمامی موارد مزبور به شرط آنوضع مدنی و همچنین اشتباه در 
  )444ـ446: 1385، کاتوزیان. (و اساسی معامله باشد موجب بطالن است

هاي شخص را در ردیف آنچه عرفـاً اساسـی    اشتباه در ویژگی، قانون مدنی آلمان 119بند دوم ماده 
: 1386، نوري. (اساسی بودن در عرف مقرر گردیده است، شود آورده و در واقع مبناي تأثیر اشتباهتلقی می

اشـتباه را معیـار بطـالن     گونه اینعلت اصلی عقد بودن ، قانون مدنی فرانسه 1110) قسمت دوم ماده 15
  )11ـ12: 1380، نوري. (معرفی نموده است

که بنـا   در خصوص اسناد تجاري گفته شد قواعد عمومی قراردادها اصوالً حاکم است جز در مواردي
مقررات خاص و یا با توجه به اصول حاکم بر این اسناد مانند اصل عـدم توجـه   ؛ به تصریح قانون تجارت

در زیـر بـه   . گـردد اعمال قواعد عمومی قراردادها محدود یا متفاوت می، ایرادات و اصل استقالل امضاها
  : زیمپرداتشریح تأثیر این اشتباه نسبت به مسئولین متعدد اسناد تجاري می
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  . اشتباه صادرکننده یا ظهرنویس در شخص دارنده سند تجاري 2ـ1
صدور یا ظهرنویسی اسناد تجاري (چک، سفته و برات) عموماً مسبوق به وجود یک دین یـا تعهـد   

تواند عمل حقوقی، واقعه حقوقی و الزامات خارج از قرارداد و یا قانون باشـد،  است که منشأ آن می
س (مدیون) با هدف پرداخت آن دین یا انجام تعهد، به جاي پرداخت وجه یا صادرکننده یا ظهرنوی

تواند چک، سفته یا براتی به نفع وي صادر یا ظهرنویسی نماید، لذا اصوالً انتقال  حتی انجام کار می
گیرنـده علـت عمـده آن     گیـرد و شخصـیت انتقـال   سند تجاري با لحاظ شخص دارنده صورت مـی 

  گردد. محسوب می
بلکه منحصـر بـه   ، اه مذکور برخالف مقررات عام حقوق مدنی موجب بطالن سند تجاري نیستاشتب

 چنانچـه سند به او منتقل گردیـده اسـت و    ،اي است که به اشتباه رابطه صادرکننده یا ظهرنویس و دارنده
به اشتباه سـند   دهندگانی کهانتقال( را منتقل نماید صادرکننده و ظهرنویس مزبورآن  دارنده مزبور متعاقباً

در واقع اثر این بطالن محدود به طرفین ، اند) در مقابل دارندگان با واسطه مسئولیت دارند را منتقل نموده
تواننـد بـه ایـراد ذکـر شـده      باشد نمیالواسطه که داراي حسن نیت میبالفصل بوده و در برابر دارنده مع

  . استناد نمایند
وجه سند را در اثـر مراجعـه دارنـده بـا حسـن نیـت       ، س موصوفصادرکننده یا ظهرنوی چنانچهالبته 

تواند مطابق مقررات عام مسئولیت مدنی و دارا شدن بـدون سـبب بـه شـخص     پرداخت نماید متعاقباً می
  . مراجعه نماید، به وي منتقل شده بود، مزبور یعنی شخصی که سند به اشتباه

  
  . اشتباه دارنده در شخص صادرکننده2ـ2

له سند تجاري اعم از چکدارنده  در نگاه اول شاید به نظر برسد که اشتباه وي ، سفته و برات است، متعهد
تعهدات برواتی عموماً مسبوق به وجود یک دین یا ی که ولی از آنجای، در شخص صادرکننده مؤثر نیست

خـالف سـایر    لـذا بـر  ، شـوند صادرکننده یا ظهرنـویس) منتقـل مـی   ( دهندهبه طلبکار انتقال، تعهد است
البته اصوالً تعهد ناشی از اسناد تجاري به خـاطر  ، شخص طرف معامله در این انتقال تأثیر دارد، معامالت

دارنـده نفـع خـود را در تملـک ایـن اسـناد        ،و امتیازات خاص این اسـناد آن  مسئولیت تضامنی متعهدین
رف معامله است و بطالن عمل لیکن علت بطالن در این اشتباه فقدان قصد نسبت به شخص ط، بیند می

  . حقوقی نیاز به درخواست وي ندارد
، اثر بطالن بین طرفین مستقیم انتقال سند زمانی حائز اهمیت است که مطابق توافق به عمل آمـده 

طلب سابق نیز وضـعیت اولیـه خـود را    ، با ابطال این انتقال، انتقال سند در عوض سقوط طلب قبلی باشد
بدیهی است اصل استقالل امضاها و عدم توجه ایـرادات  . گرددساقط نشده تلقی میحفظ کرده و در واقع 

  . قانون تجارت راجع به دارندگان و معامالت بعدي باید لحاظ گردد 249با توجه به ماده 
  
  . اشتباهات مختص برات2ـ3

شخص دارنده در قبول تعهد از سوي براتگیر علـت عمـده نبـوده و براتگیـر بـا لحـاظ        که اینبا توجه به 
اشتباه وي در شخص دارنده تأثیري ، نمایدشخص صادرکننده و روابطی که با او دارد مبادرت به قبول می

  . در تعهد وي ندارد
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، که پس از قبولگردد براتگیر به عنوان متعهد اصلی برات به عنوان یک طرف این سند محسوب می
براتگیر خود با اراده و اختیار نسبت به  که اینبا توجه به ، گیردمسئولیت پرداخت وجه برات را به عهده می

با امضا یا مهـر بـرات بـه عنـوان      تأثیري ندارد و اشتباه صادرکننده در وضعیت وي، نمایدقبول اقدام می
صرفاً براي صادرکننده ایجاد شـده اسـت و براتگیـر بـا     زیرا وقتی که این اشتباه ، گرددبراتگیر متعهد می
وي وجود ندارد و از  ِي دلیلی براي مؤثر بودن این اشتباه نسبت به اراده، نمایدرا میآن  آگاهی قصد قبولی

خود صادرکننده و ظهرنویسان مکلف به پرداخت وجه سند  ،طرفی با عدم قبول و پرداخت از سوي براتگیر
  . گردداین نوع اشتباه علت عمده و مؤثر قلمداد نمی، باشندبه دارنده می

هـر چنـد ممکـن اسـت شـخص براتگیـر در تبـدیل        ، دارنده در شخص براتگیر اشتباه نماید چنانچه
طـرف مقابـل   ی کـه  لیکن از آنجـای ، مؤثر بوده باشد، قراردادي طلب خود به طلب ناشی از اسناد تجاري

لی است و همچنین امکان مراجعـه وي بـه سـایر متعهـدین بـرات در      صادرکننده یا ظهرنویس قب، دارنده
  . شود و غیرمؤثر استاشتباه مزبور علت عمده عقد محسوب نمی، صورت امتناع براتگیر از پرداخت

این اشتباه ممکن است از طرف براتگیر ، اشتباه در شخص صادرکنندة سند است ،یکی دیگر از موارد
اصوالً براتگیر با توجه به شخص صادرکننده مانند مدیون بودن به . ده باشدصورت گیرد و یا از سوي دارن

لکـن ایـن   ، نمایـد مبادرت به قبـولی مـی  ، ها او و یا با هدف ایجاد تسهیل در کار تجارتی وي و روابط آن
دارنده با حسن نیت که از این موضوع آگاهی نـدارد بـه    چنانچهگردد و منجر به بطالن برات نمی، اشتباه

گیر پس از پرداخت مطابق قواعـد  تالنهایه برا، وي مکلف به پرداخت است، براتگیر موصوف مراجعه نماید
مراجعـه   ـیعنی صادرکننده یا ظهرنویس حسب مورد   ـ  به او دهنده تواند به انتقالعام مسئولیت مدنی می

تهاتر به صـورت قهـري صـورت    ، مدیون صادرکننده باشد در صورت وجود شرایط وي چنانچهالبته ، کند
  . گیردمی
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   n دکتر غالمرضا طیرانیان
  

سوختگان و نیز در سـخن بزرگـان   بلند است صداي اعتراض، فریاد سرزنش در محافل و مجالس ناله دل
آلود، درباره سقوط اخالق و ایمان در جامعه وکالت، خصوصاً بین غرض، حتی در گفته بدخواهان غرضبی

اسفا که وکالت پاکی و قداست خـود را از دسـت    جوانان این حرفه و نیز بین کارآموزان تازه وارد. فریاد وا
 داده است!

 قطع نظر از درستی و نادرستی این ادعا، قطع نظر از آلودگی عمومی در سطح جهان امـروزي و نیـز کشـور   
هـا  ایران که خود جزئی از جغرافیاي این جهان است، همگان انتظار دارند ایران با وصف اسالمی از این آلـودگی 

نیت، خود را در این آلـودگی وسـیع مقصـر احسـاس     نیت و با سوءپرسیم آیا معترضین با حسنمستثنی باشد، می
اره نـازل و آغـاز شـده؟ آیـا شـیطان رجـیم بـین        اخالقی گسترده ناگهان و یکبایمانی و بیکنند؟ آیا این بینمی

  اند و دیگران مبري؟وکالي دادگستري ایران فعال است و وکالي دادگستري دعوت او را پذیرفته
آیا این شیطان در نسل گذشته غایب بود و نسل امروز او را به سوي خود خوانده است؟ آیا انسان در 

ها مسئول فساد فرزندان خود نیستند؟ آیا معترضـین،  انهر عصر، ساخته نسل پیشین خود نیست؟ آیا انس
اگر سالمت و اخالق خود را حفظ کرده باشند، حق دارند به ایمان خویش افتخـار کننـد یـا ایـن افتخـار      

  متعلق به نسل گذشته ایشان است؟
همه پیروان حق معتقدند که انسان، چون انسان است به هدایت فطري خود رو به سـوي درسـتی و   

اي تیره یا سیاه که مانع رؤیت حق است، فطرت او را بپوشاند و راه مستقیم به سوي دارد؛ مگر پرده پاکی
اي این پرده را بـین  حق تعالی را نبیند. چه کس و چه کسانی با چه اهدافی و با بهره از کدام مکر و حیله

بـه خـوي شـیطانی تبـدیل     هاي کنونی خوي رحمانی خود را ها و فطرت الهی آنان آویخته و انساننسل
شود یا در خانه، جایگاه والدت خود، در مدرسه و در جامعه بـه فسـاد   اند؟ آیا انسان، فاسد متولد مینموده

  آورد؟گردد وناگهان به فساد روي میمبتال می
هرکس به قدر عمل خویش مسئول است و باید بار گناه خود را بر دوش ببرد و دست پخـت خـود را   

آزارد، انـدکی بیندیشـند و آمـاده    ها را مـی ایماناي آنان گوش و وا انی که فریاد: وا اخالقاس کسبخورد. پ
میهنان و همکاران اي باشند. کسانی که هم پذیرفتن سهم خود در فساد نسل جوان هر کشور از هر حرفه

  ت نمایند.کنند، نگاهی به قصور و تقصیر خود کنند و خویشتن را مالمنسل امروز خود را سرزنش می

                                                           
n وکیل دادگستري. 



 

 

46 

قادر اسـت   ،گیردانند که انسان آزاد و مختار آفریده شده و با وجود فساد همهولی همه خردمندان می
خود را از قلمرو ناپاکی بیرون آورد. البته اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است خروج ازاین قلمرو، قلمروئی 

  که به آن خو گرفته و باید در آن به زندگی ادامه دهد.
اخالقی را ایمانی و بیتوان بیوجود آنچه درعلت و توجیه فساد کنونی گفته شد نباید و نمی با

جایز شمرد و از شخص فاسد رفع مسئولیت نمود، ولی باید این سخن را پذیرفت و دربـاره آن بـه   
دقت اندیشه کرد که در هر کشوري از جغرافیاي عظیم جهان، شرقی باشد یا غربی، باال باشد یـا  

ایین، توسعه یافته باشد یا فقط شعار توسعه سردهد، اگر گناهی و فساد و انحرافی محقـق شـود،   پ
کنند به سهم خود گناهکار بوده و بزرگان آن کشور که فرهنگ و اقتصاد مردم خود را مدیریت می

ا و نگرنـد، نـه بـه شـعاره    باید سهم خود را از عقوبت این گناه بپذیرند. مردم به آثار و نتیجه مـی 
  ادعاها!

پسند و جذاب فریاد کردند که تمام جوانان کشور در شهرها و حتی در روستاها باید از شعارهاي ظاهر
تحصیالت عالیه که حق آنان است، برخوردارشوند. شعاري که همگان را خوش آمد. پدران فرش زیر پاي 

عشـق تحصـیل فرزنـدان خـویش     خانواده و مادران طالهاي ذخیره و جواهرات، یادگار جوانی خود را به 
دهندگان دادند تا در تمام سطح پهناور کشور اعـم از شـهرها،   آسان به شعار ،فروختند و به عنوان شهریه

ها مدارس عالی و دانشگاه تأسیس نمایند و همه عاشقان علم و تحصیل را جمع کردند، ها و بیغولهبیابان
  مراکزي علمی، ولی فاقد معلم و استاد کارآمد!

هاي بـانکی  تدبیري که بر حسب ظاهر هم به سود جوانان امروز بود و هم ثروتی کالن روانه حساب
خواهـد. کشـور و   هاي بانکی برنامه مـی آموزي محدودیت ندارد و به عقیده صاحبان حسابنمود. علممی

  نمایی آسان.همه نیاز به علم دارند. علم فی نفسه مقدس است و مقدس ،اتباع آن
مقدار شدن علم و تحصیل بین نگران از تورم تحصیلکردگان و سرگردانی آنان و بییشان واقعانددور

نگر باشید و به طمع جمع کردند که آیندهبه لحاظ تنزل سطح علمی کشور، درخواست و حتی التماس می
غرق خواهید  ساحل نیفکنید. خود نیز به زودي در این دریاثروت چشم بسته خود و جوانان را در دریاي بی

شد، به دست همین جوانان. نخست ارزیابی و محاسبه کنید آیا مشاغلی را بسته به این علوم بـراي تمـام   
جوانان دارید تا به تناسب آن فارغ التحصیل به بازار کار روانه سازید؟ این کار اسـت کـه بایـد در انتظـار     

بدانید و باور کنید نشستن جـوان در خانـه،   کرده در انتظار کار. صاحبان تحصیل باشد، نه جوانان تحصیل
آفرین است، فسادي که چـون آتـش خـود افروختـه، تمـام اندوختـه شـما را        فاقد حرفه و کار، خود فساد

  برد.سوزاند و کشور را به سوي طوفان می می
بیر این پند خیرخواهان را نپذیرفتند، اگرچه با اندکی عقل قابل پذیرفتن بود. نپذیرفتند چون ایـن تـد  

کاست. گروه گروه از تحصیل فارغ و روانه بازار سازان میاگرچه عاقالنه بود ولی از درآمد انباشته دانشگاه
فروشی و رانندگی آژانس و رفتگري نیافتند کـه  کار شدند و پشت درهاي بسته متوقف و محلی جز دست

برویـد. بسـیاري از    هـاي شـمال کشـور   کنیـد بـه شهرسـتان   نیازي به تحصیل نداشـت. اگـر بـاور نمـی    
هستند که علم و مدرك تحصیل خود را کناري نهاده و به اکل میته  تحصیلکردگانفروشان حتی از  ماهی

کند از افشـاي آن.  اند و در شهرهایی که دریا و ماهی ندارند رو به برخی فساد که حیا شرم میروي آورده
  !اندند و نه آخرت، ولی تحصیلکردهنه دنیا دار
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اهالن از  اهل افتد، به جاي انفجار واستخراج معادن، نا دهد هرگاه که علم در دست ناان میتاریخ نش
گیرند و عالمان و مخترعان را پشـیمان و شـرمنده   ها بهره میها و خانهعلم و فناوري براي تخریب شهر

علمی؟ علمـاي اقتصـاد    کنندگان از مبانیاستفادهکنند. واقعاً تقصیر با کیست؟ با عالم و مخترع یا سوءمی
را براي برقراري تـوازن و تنظـیم معـاش    » عرضه و تقاضا«پس از تحقیق بسیار در جوامع بشري قانون 

هاي سخت زندگی و معاش انسان ها را بگشایند ، ولی ناصالحان و مردم کشف و ارائه کردند تا گره
گیرند: نخست از این قانون به نفع خود در مسیر تحقیر و تخریب اصناف گوناگون بهره ناروا می اهالن  نا

ها به نام هزینه تحصیل دانشگاهی راهـی آسـان بـه سـوي خـزائن خـود       براي ربودن توان مالی خانواده
در جامعـه   ها که ما به خاطر ترقی کشور در اندیشه گسـترش علـم  گذارند بر خانوادهسازند و منت می می

نمایند، التحصیالن علوم حقوقی خود نیز مرکزي تأسیس میهستیم. سپس با افزودن تعداد، از جمله فارغ
به اصطالح به منظور گسترش کمی عرضه خدمات وکالت در دعاوي و حفظ حقوق عامه بایـد تقاضـاي   

اخالقـی و بـدبین   به بـد خدمات وکالت را نیز تقلیل داد از جمله از طریق متهم کردن وکالي دادگستري 
کردن افکار عمومی به این حرفه و با توفیق در این هدف شیطانی (افزایش عرضه و کاهش تقاضا) وکیل 

ي   آفرین است، گرسنه و بیدادگستري که عنصري بالقوه خطر خطر خواهد شد. ایمان و اخالق تنهـا سـد
ایمانی تمام شهر اخالقی و بیسته شد، بیها که چون این سد شککاريها و طمعخواهیاست در برابر خود

ایمانی توان انتظار داشت وکیل دادگستري جوان در آلودگی و بیو ساکنان آن را فرا خواهد گرفت. آیا می
متقی و خویشتندار بماند؟ خطاب بـه وکـالي   باز هم عمومی جامعه پس از شکستن این سد غرق شود و 

کردار باقی گفتار و پاكاندیشه، پاكکردید، پاكها زندگی میاین شهرمعمر و با تقوي، آیا اگر شما نیز در 
تر است کـه جوانـان را سـرزنش نکنـیم، بلکـه خـود را مالمـت کنـیم و در         مانده بودید؟ به حق نزدیک

  ها و رفع علل فساد باشیم.جستجوي آسیب
ـانون    وکـالي دادگسـتري شهرسـتانی از     فراوانند امثال این دو وکیل جوان، پروانه وکالت در دسـت، عضـوي از ک

ـالگی،   30الـی  25شهرهاي استانی پرجمعیت، ولی فاقد موکل و مستأصل و وامانده در امرار معاش، مجرد در سـنین   س
ـان خـود را در خانـه پـدري در آرزوي مراجعـه موکـل و در آرزوي           نه خانه دارند، نه همسـري، ماننـد دوران نوجـوانی ن

آلـود ایـن دو   سال تحصیل علم حقوق. بشـنوید سـخنان درد   16مندي از حاصل بیش از بهره استقالل در زندگی و بی
ـا      شناسید. با شنیدن سخن ایشان آیا به خود اجازه میجوان را که مانند آنها را شما نیز می ـا راسـرزنش کنیـد ی دهیـد آنه

  اند؟مختل نمودهتوازن معاش جوانان را » عرضه و تقاضا«قانون نقض کنید کسانی را که با نفرین می
  

  جوان اول: 
تلفن همراه من که به تازگی با قیمتی ارزان خریده بودم به صدا در آمد. مرا به نـام و بـه عنـوان وکیـل     
دادگستري خطاب و تقاضا نمود وکالت او را براي دفاع در دعواي مطالبه وجه که علیه وي اقامه شده بود، 

آگاه بود و قصد مساعدت به مرا داشت، شماره تلفن مـرا بـه او   بپذیرم. یکی از دوستان که از بیکاري من 
داده بود. غرق شادي شدم، ولی مراقب واکنش خود بودم که اشتیاق خود را از این مراجعه آشکار نکـنم و  

  مقدار نشوم.نزد او بی
رکـز  نشانی دفتر وکالت مرا جویا شد و تقاضا داشت هر چه زودتر او را نزد خـود بپـذیرم. او مقـیم م   

گفتم مـن محلـی بـه نـام دفتـر      هاي این استان. اگر به او میاستان بود و من وکیل شهري از شهرستان
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نماییـد وکیلـی کـه تـوان     وکالت ندارم تا اخالقاً در این اولین قبول وکالت دروغ نگفته باشم، تصدیق می
ه عدم فعالیت او پـی بـرده و   مالکیت یا الاقل اجاره محلی را براي دفتر وکالت خود نداشته باشد، موکل ب

کند که دفتر مجلل نشان از توانـایی  اعتماد خود را نسبت به وکیل ازدست داده، تبعاً به وکیلی مراجعه می
اوست. ناگزیر در این موقعیت و شرایط استیصال به دروغ متوسل شدم تا او متوجه ناتوانی من نگردد. آیـا  

غ براي حفظ موکل و دریافت اولین حق الوکالـه؟ خـدایا مـرا    اولین درو تام به مناسبمن شایسته سرزنش
  بیامرز.

در پاسخ به او گفتم اتفاقاً من فردا در دادگستري مرکز استان که محل زندگی شماست محاکمه دارم 
و ضرورت ندارد که شما زحمت سفر به شهر محل اقامت مرا تحمل کنید. پس از پایـان محاکمـه دقیقـاً    

مانم. پیشانی من غرق در عرق بل دادگاه استان شعبه ... منتظر مالقات با شما میصبح در مقا 11ساعت 
شرم بود از این ادعاي کذب. لعنت  بر این استیصال و این دو لقمه نان که براي آن ناگزیر به اظهار کذب 

ی دروغ ام و تاکنون بـه کسـ  اي پایبند به اخالق و صداقت رشد کردهشدم. سخت ناراحتم. من در خانواده
  نگفته بودم. از خداي خود طلب مغفرت کردم براي ارضاي خودنمایی و خودپرستی کاذبانه!

سـالگی و بـا داشـتن پروانـه وکالـت       30سفر به مرکز استان هزینه دارد. براي رفتن و بازگشتن در سن 
ر فرزندي کـه  کشیدم از پدر وجهی براي سفر به مرکزاستان تقاضا کنم. ناگزیر مثل هدادگستري خجالت می

مادر آخرین پناه او است، مبلغی از مادر خود وام گرفتم به امید توفیـق در قبـول وکالـت و بازپرداخـت آن از     
الوکاله دریافتی. صبح روز مقرر، پس از اداي فریضه و با تعجیل و صرف چند لقمه صـبحانه،  محل اولین حق

ساعت ده و نیم صبح در مقابل نیمکت شـعبه   شهري شدم و پس از گذشت ساعتی در راه،سوار اتوبوس بین
دادگاه استان ایستاده بودم و منتظر موکل آینده خود. او آمد و مرا دید و خود را معرفی کرد. به او خوش آمـد  

ماه گذشته است. او نخستین  15گفتم و هر دو بر روي نیمکت نشستیم. از دریافت پروانه وکالت من بیش از 
وکالت به من دارد، تحـت هـیچ شـرایطی نبایـد او را از دسـت بـدهم. اولـین         موکل است که قصد تفویض

  توان به سادگی گذشت.بخش است و از آن نمیالوکاله در این موقعیت نیازمندي لذت حق
میلیون تومان بدهکار است. دادخواست مطالبـه وجـه بـه او ابـالغ      950مذاکره آغاز شد. او قریب به 

وزي وقت محاکمه و اولین جلسه دادرسی است. او اعتراف به مدیونیت خود شده و هفته دیگر در چنین ر
کرد که مستند دعوي به امضاء او است. با تعجـب بـه او گفـتم در    به خواهان دعوي داشت و تصدیق می

توانید بـا پـذیرفتن دیـن،    پرداخت دین خود را ندارید، میبرابر این دعوي دفاعی جایز نیست. اگر توان باز
خود را ثابت کنید. البته اگر واقعاً معسر هستید و من باکمال میل حاضرم وکالت شـما را در دعـوي   اعسار 

ام تـا بـا   اعسار بپذیرم. چهره در هم کشید که من یک بازرگانم و معسر نیستم، ولی به شما مراجعه کرده
به رد دعوي خود شود  بهره از مهارت و علم و تجربه خود مرا یاري کنید تا در درجه اول خواهان محکوم

و من حاضرم در دادگاه دین خود و امضاء ذیل مستند دعوي را انکار نمایم، حتی اگر رد و بطالن دعـوي  
ام اگـر شـما بـه عنـوان      خواهان ممکن نباشد، الاقل دوسالی صدور حکم علیه من به تأخیر افتد. شنیده

کارشناسی براي اثبات اصالت سند مورد انکار وکیل خوانده اصالت سند دین را تکذیب نمایید، حتی هزینه 
  کننده سند یعنی خواهان دعوي است.با ارائه

ام و این معامله دوم است با همان من با اخذ مبلغ مورد خواسته از خواهان وارد معامله سودمندي شده
و حتی ایـن  وجه. او انتظار داشت پس از معامله اول طلب خود را وصول کند. ما دو دوست قدیمی بودیم 



  
 

 

49 

دانم این عمل خالف مردانگی است ولی این دو سـال  الحسنه به من داده بود. میوجه را به عنوان قرض
دهـم او را راضـی کـنم. دو سـال     تأخیر در صدور حکم سود قابل توجهی براي من دارد. به شما قول می

بپذیریـد یـا نـاگزیر مـن بـراي      دهد. یا وکالت مرا پرداخت دین نیمی از بدهی مرا پوشش میتأخیر در باز
اي کـه بـیش   الوکالـه توفیق در تقاضاي خود به وکیل تواناي دیگري مراجعه خواهم کـرد و شـما از حـق   

کشـم و  شوید. من از دوست خود براي انکار بدهی خـود خجالـت مـی   ازتعرفه خواهم پرداخت محروم می
  حاضر نیستم در دادگاه به چهره او نگاه کنم.

ها و اختبار بهترین نمره قبولی را در درس آیین دادرسی مدنی کسـب  تري در آزمونوکیل دادگس منِ
دانم تا خواهان ناگزیر بـراي اثبـات دعـوي خـود     ام. راه تکذیب دین و مستند دعوي را به خوبی میکرده

تقاضاي ارجاع رسیدگی به اصالت مستند دعوي به کارشناسی را بنماید. اگرموکـل نتوانـد بـا کارشـناس     
ازش نماید، کمترین فایده تکذیب چند ماه تأخیر در رسیدگی است. سپس اعتراض به نظر کارشـناس و  س

خـواهی از جانـب   ارجاع به هیأت کارشناسی و چند ماه دیگر تأخیر و پس از صدور رأي بدوي، تجدیدنظر
توان انکار دین میاي مبنی بر خواهان یا خوانده که موکل اینجانب است. براي احتیاط از موکل نیز نوشته

گرفت و هیچ مرجعی نیست که تکذیب مستند دعوي از جانب وکیل اصحاب دعوي را تخلف و وکیـل را  
  قابل تعقیب انتظامی بداند.

حال من به عنوان وکیل دادگستري، یک وکیل جوان در آرزوي یافتن موکل، باید در اولـین وکالـت   
ام؟ من به نام خداوند سوگند یاد ض امتحان الهی قرار گرفتهرو شوم. آیا در معربهخود با چنین دعوایی رو

ام که حامی حق باشم و تحت هیچ شرایطی دعوي و دفاع باطل نپذیرم و خود و شأن وکالت را کـه  کرده
توانـد بـر تـو    گوید کسی نمیالوکاله نفروشم. شیطان نفس میامانت است در دست من و مقدس به حق

  نماید. خرده بگیرد و تو را تعقیب
الوکالـه ایـن دعـوي    تو نه تنها به والدین خود، بلکه به دوستان خویش نیز مدیونی. با دریافـت حـق  

الوکاله را دریافت کن. اگر نپذیري، بازار توانی دین خود را بپردازي و آبروي خود را حفظ کنی. این حق می
یافتن موکل. خداوند بخشنده و مهربـان  وکالت کساد است و رقباي بسیاري در مسابقه با یکدیگرند براي 

است. با استغفار در درگاه او گناه خود را پاك خواهی کرد. چند سال دیگر باید بگذرد تـا موکـل دیگـري    
کند. قبول وکالـت  مراجعه کند. از سوي دیگر نفس لوامه مرا در پذیرفتن این دعوي به شدت سرزنش می

خود و حقانیت خواهان دارد، مداخله در اثم و عدوان است. وکیـل  باطلی که خوانده خود اقرار به مدیونیت 
  تنها نایب موکل نیست؛ وکیل حافظ حق است.

خدایا چه کنم بیکاري و بی نانی و تجرد را تحمل کنم و یا فقط همین بار دعوي را بپـذیرم، سـپس   
ادگستري که در فضـاي  توان ترمیم کرد؟ همکاران عزیز، وکالي داستغفار کنم؟ آیا سوگند شکسته را می

اند، هرگز درد مـن و وکـالي جـوان    سالمت این ایام تالش کرده و خود را آلوده به دعاوي باطل ننموده
کنند و باور ندارند تا در قبول وکالت در این دعوي راهی به روي من بگشـایند و جـز   امثال مرا حس نمی

گویند. خدایا این دعوي را بپذیرم میسرزنش وکالي جوان در عدم رعایت صداقت و شأن وکالت سخن ن
اي به آمیز را تحمل کنم یا خویشتنداري نموده و تقوي را ادامه دهم و باز براي سفر از نقطهو نگاه تحقیر

اند والدین من که در نقطه دیگر، ازشهري به شهر دیگر، از اندوخته مادر خود وام بگیرم؟ چه گناهی کرده
انی رسیده با هزاران خواسته حتی مشروع، ولی فاقد درآمـد؟ چـه حکیمانـه    این ایام فرزندشان به سن جو
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آیا هست کسـی   .»معاد لهمعاش له، المن ال« که» ص«فرموده است حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم 
  که مرا درك کند و راهی معقول و مشروع به من نشان دهد؟

  
  جوان دوم: 

درآمد خود، چند سالی است که موفق به اخذ پروانـه  کم ها تحصیل با هزینه پدرجوانی هستم پس از سال
ام؛ با کمترین درآمد. در اطاق مختصري براي سکونت بیرون از شهر با اجاره بهاي وکالت دادگستري شده

کنم. توان مالی براي ازدواج ندارم. قادر به تأمین هزینه زندگی خود نیستم. اگر والـدین  اندکی زندگی می
االجاره کفاف هزینه ده روز زندگی مختلف مهمان نکنند، در آمد من پس از پرداخت مال هايمرا به بهانه

  دهد.مرا در ماه نمی
اغلب روزهایی که قصد رفتن به دادگستري را دارم باید به نام ورزش، پیاده به ساختمان دادگسـتري  

ط این شهر بود، حـال بـه   آموز با نشاخورند که روزي دانشبروم. اغلب همشهریان به حال من تأسف می
هم کشیده و رنجور از جفاي روزگار. وقتی به خواستگاري براي رنگ و با صورت درجوانی تبدیل شده تیره

ازدواج با دختري که حاضر به ازدواج با من بود رفتیم، والدین دختر گفتند در آمد یک راننده آژانس بـیش  
  ري دارد.از شما وکالي دادگستري است، او خواستگاران دیگ

مدت اعتبار پروانه وکالت دادگسـتري وکـال پایـان یافتـه اسـت. در تـابلوي داخـل کـانون وکـالي          
عدم تمدید پروانه وکالت در مهلت مقرر، تخلف انتظامی محسـوب  « اند:دادگستري متبوع من اعالم کرده

رم است. براي تمدید وکالت با پروانه تمدید نشده در حکم وکالت دادگستري بدون پروانه و ج »گردد.می
پروانه وکالت به چند میلیون پول نیاز دارم: براي پرداخت مالیات، پرداخـت بـه صـندوق حمایـت و حـق      
عضویت و به دولت براي تمدید پروانه. پارسال من این مبالغ را از مادر خود وام گرفته بودم کـه تـاکنون   

  ام.موفق به تصفیه بدهی خود نشده
و دادستان و دادگاه انتظامی کانون قصد دارد من و امثال مرا به علت عدم تمدید  آیا واقعاً کانون وکال

دانند قادر که میشناسم که این مبلغ را به من وام بدهد؛ در حالیپروانه وکالت مجازات کند؟ کسی را نمی
م که مشـمول  گویم پارسال و امسال درآمدي نداشتباشم. هر چه به مأموردارایی میپرداخت آن نمیبه باز

گوید، شما  وکالي دادگستري فاقد فرهنگ مالیاتی بوده و درآمـد  آمیز می، با لبخندي توهینمالیات باشد
نمایـد؟  کنید. اگر وکیل دادگستري درآمدي ندارد چگونه یکسال زندگی خود را اداره میخود را مخفی می

  انیم.دالرأس شما را محکوم به پرداخت مالیات میما با تشخیص علی
کنم اي کاش یکی از مأمورین اداره دارایی فرزند جوانی با حرفه وکالت دادگستري داشت تـا  گاهی آرزو می

االمر پس از اعتراض و کشمکش فراوان و اداي سوگند، مالیات بـر درآمـد   کرد. آخردرد من و امثال مرا درك می
باشـم و مربـوط بـه سـالی     پرداخت آن نیز نمـی من با تخفیف توسط سرممیز به مبلغی قطعی گردید که قادر به 

است که هیچ درآمدي نداشتم. به بانک براي اخذ وام مراجعه کردم. بانک نیز به امثال من حاضر به پرداخـت وام  
نیست. حال ناگزیر به شما که دوست خانوادگی مـا هسـتید  مراجعـه و مشـکل خـود را بـا شـرمندگی مطـرح         

االّ ناگزیر بایـد  این مبلغ را به من وام دهید تا با تمدید پروانه به کار خود ادامه دهم ونمایم. امیدوارم استرحاماً  می
اي معرفی کـنم کـه از بیمـاران خـانگی در منـزل پرسـتاري       شغل وکالت دادگستري را رها و خود را به مؤسسه

  بگذارم!ها تحصیل و ورود به حرفه شریف وکالت، لگن زیر این بیماران نماید و پس از سال می
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هاي وکال، رها، سالی یکبار در این بحران بیکاري آیا وکالي دادگستري باید محروم از حمایت کانون
اي گزاف براي تمدید پروانه خود مراجعه به کانون خود کنند و به عنوان تخلف و اقـدام  با پرداخت هزینه

س گوناگون مورد سـرزنش قـرار   برخالف شأن وکالت توسط دادگاه انتظامی، تعقیب و مجازات و در مجال
گیرند؟ آیا نباید بزرگان وکالت راهی بیندیشند که وکالي جوان با حفـظ شـرف خـود، از سـختی معـاش      
مصون بمانند و یا اجازه دهند بدخواهان درآمد اندکی از وکال را در بوق و کرنا کنند که آري جمیع وکالي 

افزاینـد و حتـی   از طریق ناصواب بر ثـروت خـود مـی   باشند و درد جامعه میدادگستري از طبقه مرفه بی
نمایند. البته بدخواهان به کذب ادعاي خویش واقفند وکالي دادگستري داللی و عوامل ما را نیز فاسد می

پذیرند و با بدبینی از وکالي دادگستري با احتیاط دوري هاي ناروا را میولی عموم مردم کشور این تهمت
  کنند!می

رادمرد بزرگ تاریخ ایران با شهامت الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري را تصوب زمانی که آن 
گرا و مترقی قرار گرفت، جمعیت وکالي دادگستري ایران به تعـداد  نمود و کشور ایران در ردیف ملل حق

منـدي از خـدمات وکـال بـه سـوي وکیـل       هاي کم جمعیت امروز بود و متقاضیان بـا بهـره  وکالي شهر
رفتند. حال این وکیل دادگستري است که باید نزد موکل و موکالن به مزدوري برود و بـه  تري میدادگس

اي از وکالي دادگستري، اگر از عهـده رفـع بیکـاري    او تعظیم کند. آیا ریاست و مدیریت بر چنین جامعه
کاد الفقـرُ  «م را که فرمود:السالاند سخن موالي متقیان علیهوکال برنیایند، واقعاً افتخار دارد؟ مگر نخوانده

فرا کونَ کُ ن ی رود، اخالق انتظار دارید تا بتوان وکالي جوان را بـه اتهـام   آیا از کسی که رو به کفر می» اَ
  عدم رعایت سوگند وکالت سرزنش نمود؟

ه توان توجیها را نمیایمانیها و مفاسد اخالقی و بییک از آلودگیدیگر باید تصریح نمود که هیچ بار
داشـتن شـأن وکالـت و بسـتن     هاي وکال باید براي پاك نگهو جایز نمود. همه مسئولین وخصوصاً کانون

  العبور باشد!زبان بدخواهان راهی معقول بیابند، اگرچه این راه سخت و صعب
هاي وکال ارسال گردیده است اي سرگشاده را که با احساس درد وکالي جوان به کانونبخوانند نامه

  ون اقدامی مثبت دیده نشده است:و تاکن
  

   نامه سرگشاده
  یک پیشنهاد علمی

  هاي محترم وکالي دادگستري سراسر کشورکانون
گذاشتند عرضـه و تقاضـاي خـدمات وکالـت     قانون عرضه و تقاضا مبتنی بر طبیعت اقتصاد است. اگر می

این نبود که هست. عرضـه و  دادگستري مسیر طبیعی خود را طی کند، امروز منبع معیشت جامعه وکالت 
» کاريدست«تقاضا در مورد وکالت دادگستري نه به طور طبیعی، بلکه به جاي تنظیم، با نیت سوء در آن 

اي عالی حقوق تأسیس کردند و با قصد انباشتن عرضه وکالت، هر روز بر ي بیابان مدرسهو در هر گوشه
شد، شد. حال وظیفه چه کسی است در برابر این عدم یتعداد متقاضیان حرفه وکالت افزودند. آنچه نباید م

تعادل تحمیلی به جامعه وکالت، تدبیري بیندیشد و راهی عاقالنه بگشاید؟ وکالي دادگستري بـا اندیشـه   
اند ! چه کسی را باید سرزنش کـرد؟  تأمین معاش روزانه خود، ناگزیر به رقابت و تبلیغ ناصواب روي آورده

  نگرند!ساخته و با سرور به آن میاین صحنه خود بدخواهان شادمانند از
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هاي وکالي دادگستري تنها صدور پروانه و محاکمه انتظامی وکیل دادگستري نیسـت،  وظیفه کانون
بلکه باید بستر را براي جذب موکل و کسب درآمد مشروع براي وکالي جوان آمـاده سـازند. آنگـاه حـق     

من المعاش له «اخالقی حرفه وکالت سرزنش و مؤاخذه نمایند. دارند وکیل را به علت عدم رعایت مبانی 
. هر وکیل جوان که به علت ضعف مورد اهانت قرار گیرد، اهانت به او اهانت به تمـام جامعـه   »معاد لهال

یل نیست، به صتفاوت نباید بود. در این نامه سرگشاده جاي تفوکالت است. درباره زندگی وکالي جوان بی
  شود:د میاختصار پیشنها
هاي وکالي دادگستري، درون تشکیالت خود، با هر نام، نام مهم نیست، واحدي تأسـیس  کلیه کانون

نمایند با قصد معرفی وکالي جوان به مردم حوزه خود و با قصد معرفی مردم نیازمند به وکیل، بـه وکـالي   
نگوینـد ایـن عمـل در شـأن کـانون      جوان، براي برقراري رابطه وکالت بین آنان و حمایت از این رابطه. 

وکالي دادگستري نیست و وکیل خود باید با جلب اعتماد مردم در جستجوي موکل برآید و یا این امر جزء 
آوردن آنـان بـه   بینی نشده است. آیا تحمل تحقیر وکالي جـوان و روي وظایف کانون وکال در قانون پیش

انـد در  بینی کردهکالي دادگستري است؟ آیا قوانین پیشتبلیغ ناروا براي تحصیل درآمد، در شأن کانون و
  گونه امور ناروا باید ساکت بود؟ این

کانون وکالي دادگستري هراستان باید از طریق معمول آگاهی دهند کـه مـردم حـوزه کـانون بـراي      
هاي تواناییانتخاب وکیل به کانون مراجعه و از وکالي دادگستري نیز بخواهند در صورت تمایل شرحی از 

خود در امر وکالت را به کانون اعالم نمایند تا طرفین در برقراري وکالت احساس امنیت بیشتري نمایند . 
بضاعت جامعه هایی حتی متناسب با درآمد افراد کمالوکالهاند وکالت در دعاوي را با حقوکالي جوان آماده

ل را وسیله معرفی خود بـه مـردم محـل اشـتغال     بپذیرند و با جدیت در احقاق حق وانجام وظیفه، هرموک
  خویش قرار دهند که به تبلیغات ناصواب براي جذب موکل ناگزیر نشوند.

هاي وکالي دادگسـتري بـه   براي تحقق این هدف عالی به بحث مفصلی نیاز است که مدیریت کانون
گردد. سپس وکیلی کـه از  اندیشی آسان میآیند. انجام هر عمل سخت با هممیشایستگی از عهده آن بر

هـا و لـوایح اسـتداللی خـود     هـا، شـکوائیه  وکالتی پذیرفته باید موظف شود از دادخواسـت  ،طریق کانون
تصویري در اختیار کانون بگذارد تا میزان باشد براي تشخیص توانایی او در امر وکالت و اطمینان کـانون  

  مله:در معرفی موکل به او. مزایاي این روش بسیار است از ج
اعتماد مردم به وکالت کانون وکالي دادگستري هرحوزه و احساس امنیت در رابطه با وکیـل منتخـب    •

  شود.کانون که منجر به انتخاب از جانب موکل می
برقراري صمیمیت  بین وکـال و مـدیریت کـانون و احسـاس حمایـت متقابـل و در نتیجـه افـزایش          •

هاي اخیـر از  تر در انتخاب مدیران که در سالفعال عالقمندي وکال به مجامع عمومی وکالت و شرکت
  جذابیت آن کاسته شده است.

نظارت علمی کانون وکالي دادگستري بر وکالي حوزه خـود و تـالش وکـالي دادگسـتري در جهـت       •
افزایش سطح علمی و توانایی کاربردي خویش و آگاهی مردم حوزه کـانون از وجـود وکـالي توانـا و     

 رد حق و عدالت.صادق و صالح در پیشب

نظارت کانون وکال بر عادالنه و منصفانه بودن رابطه مالی وکیل و موکلی که از جانب  کانون بـه وکیـل    •
 معرفی شده و اعتماد طرفین به رابطه مالی مزبور.
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کانون طبعاً حق دارد به ازاء تالش در جهت معرفی موکل و تأمین مالی وکال و هزینه محل و دسـتمزد   •
سته به معرفی موکل و سایر مخارج جاري کانون با تفاوت در درآمد حاصل از تالش خـود  کارمندان واب

الوکالـه  درصـد از حـق   15و حداکثر   5الوکاله مقرر، درصدي متناسب حداقل در مورد هر وکالت و حق
مزبور را به کانون اختصاص و از این طریق سهم کانون در مورد پرداخت به صندوق حمایـت وکـال را   

 ین و تسهیل نماید و بسیاري از امتیازات دیگر... . تأم

کنم. اگر من نیـز  ند. من به خود افتخار نمیا وکالي جوان اغلب فاقد موکل، فاقد درآمد و فاقد معاش
در شرایط ایشان بودم معلوم نبود بهتر از آنان باشم! جامعه وکالت باید بیندیشد تا با معضلی مواجـه شـد،   

د و از  سران این جامعه بیش از سایر وکال انتظار است که معاش وکالي جوان را فراهم سازند. متوقف نمانَ
این خواسته برحق و جزئی از مطالبات جدي وکالي جوان و کلید وکالیی است که قادر به تحمل تنـزل  

عـدم  باشند و بر آن اصرار دارند. هرنوع قصور و تأخیر در انجام ایـن وظیفـه و   شأن وکالت در جامعه نمی
تحمل سختی و عوارض آن عنداهللا و عندالناس مذموم است. تحقیر و اهانت هـر وکیـل دادگسـتري بـه     

 تفاوت گذشت.اعتنا و بیتوان  از کنار آن بیمعناي تحقیر و اهانت به کل جامعه وکالت است و نمی
گـذاري  هکنیم ویژگی کسانی را که عمري را براي تحصیل انـواع علـوم سـرمای   در خاتمه بررسی می

نمایند. منظور کلیه کسانی اسـت کـه پـس از    اند و پس از فراغت از تحصیل در جامعه نقش ایفا میکرده
هاي گوناگون موفق به طی مراحل کارشناسی و خاتمه تحصیالت متوسطه در مقطع دبیرستان با گرایش

م افرادي را که عالوه کنیاند. در این بحث مستثنی میکارشناسی ارشد و دکتري در مدارج تخصصی شده
بر تحصیالت تخصصی، با عشق به آموختن و دانستن، عالوه بر مدارج دانشگاهی و اختصاصی علمی در 

انـد و تمـامی ایـن    امور اجتماعی از زوایاي مختلف وارد شده و یا به تعلیم و تعلم علوم الهـی روي آورده 
 کردگان از جمله:تحصیل

  نامند.می» مهندس«که نوعاً آنان را  یکی متخصص در انواع امور فنی است -
دیگري در علوم درمان بیماران و آزمایشات طبی به اوج رسیده که نام آنان در گذشته طبیب واکنـون   -

  ».پزشک«
ها را آموخته است، بـا  یکی در شکافتن زمین و دیگري در پرواز به آسمان علوم مربوط به این فناوري -

 هاي متفاوت.نام
روند و یا در مقابل دشمن براي دفاع جـان  هاي میهنی به جنگ میوطن و ارزش آنان که براي حفظ -

 ».نیروهاي نظامی ودفاعی«اند نهند و در مدارس عالی علم جنگ دفاع را آموختهبرکف می
ها و حل مسائل آن کس که در مسیر علوم دینی به درجه اجتهاد و فوق آن دست یافته، مرجع پرسش -

 »اسالم و آیات عظامحجج«ست موسوم به شرعی و ایمانی مردم ا
ها با یکدیگر در انواع مسائل زندگی باالخره آنان که در مدارس عالی حقوق علم شناخت روابط انسان -

ها بـر عهـده   را فراگرفته و پس از ورود به صحنه اجتماع یا تدریس، این علوم را در مدارس و دانشگاه
اند و برخـی نیـز بـه انجـام امـور حقـوقی       دادگستري قرار گرفتهگرفته یا در جایگاه قضاوت و وکالت 

 اند.هاي دولتی، عمومی و خصوصی روي آوردهها و شرکتسازمان
آموختگان، در مراحل قبل از تحصیالت عالیه یکسان و در معلومات متوسطه و میـان  تمامی این علم

ي خـویش و  تخصـص در آموختـه  حوزوي متوقف و مشابه یکدیگرند و پس از تحصیالت عالیه هریک م
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داراي میدان محدودي در عمل و تنها در قلمرو خـود نقـش انـدکی از دارنـدگان تحصـیالت تخصصـی       
خیزنـد و بـا دیگـران    مـی هاست، آنگاه که از بستر بـر نامحدود و شامل تمام ابعاد زندگی در روابط انسان

 از آن تا رفتن به سراي آخرت. روند. از قبل از والدت و پسکنند، سپس به بستر میزندگی می
شناس و نظامیـان در شـناخت روابـط و    شناس، هوا و فضاتر مهندس، پزشک، معدنبه عبارت واضح

نظر در اختالفات و منازعات و حـل مشـکالت و راهنمـایی در    ها و مداخله و اظهارحقوق و تکالیف انسان
تخصصی مربوطه به خـود ممکـن اسـت در     این امور در حد تحصیالت متوسطه متوقفند؛ اگرچه در علوم

 اعلی درجه باشند.
ماند مجتهدین، قضات و وکالي دادگستري که به اقتضاء تحصیالت تخصصی خـود بـراي   باقی می

ها، از صالحیت و قابلیت کامل برخوردارند و نیز مدرسـین علـوم   ورود و بررسی همگی امور زندگی انسان
نان سدي براي اندیشیدن قابل تصـور نیسـت و در نتیجـه ذهنـی     دینی و حقوق که در برابر هیچیک از آ

  شوند:ورزیده وخالق دارند. این گروه خود به دو دسته تقسیم می
اندیشند و نیازي به ورود و ها را فراگرفته و درباره احکام میگروهی تنها احکام مربوط به روابط انسان

حکام براي ایشان ثابت فرض و بـا ایـن فـرض    تشخیص موضوع احکام ندارند. به عبارت دیگر موضوع ا
  کنند (فعال در عالم ثبوت).مثالً راجع به احکام بیع بحث می

اي خـود  گرفتن احکام به اقتضاء وظیفه و مسـئولیت حرفـه  گروه دوم، آنان که عالوه بر اندیشه و فرا
باشـند،  ز مـی (قضاوت یا وکالت) عالوه بر شناخت احکـام، نـاگزیر بـه تشـخیص موضـوعات احکـام نیـ       

مابین آنان بیع است یا اجـاره و   موضوعاتی که محل اختالف بین اصحاب دعاوي است که مثالً توافق فی
  یا عقدي دیگر (فعال در عالم ثبوت وعالم اثبات) .

تر و از هـر  تر، خالقبدیهی است کسانی که ذهنی فعال در هر دو عالم (ثبوت و اثبات) دارند، ورزیده
باشـند و قلمـرو فعالیـت ذهنـی قضـات و وکـالي       ها مـی فصل مشکالت روابط انسان حیث آماده حل و

شناسد. این تفاوت که نقش قاضی حکومت در دعاوي و داراي اقتـدار بیرونـی کـه    دادگستري حدي نمی
قانون به او تفویض نموده است و همگان باید رأي قطعی او را بپذیرند، ولی وکیل دادگستري فاقد اقتدار 

ک) و ملـزم بـه راضـی     بوده و از او پذیرفته نیست که بگوید من چنین حکم می قانونی بِـذل مت کَ کنم (ح
کردن اصحاب دعوي نیستم، الجرم وکیل باید با بهره از اقتدار درونی خود بـراي اثبـات ادعـاي خـود و     

بـیم بـه    موکل خویش و حل و فصل دعاوي و مقابله با مشکالت و بدخواهان فعال باشد و هرگز یأس و
 تر دارند.خود راه ندهد، زیرا آنان که تکیه بر قدرت ندارند ذهنی فعال

اگر وکیل دادگستري پس از ممارست در عالم اثبات، داراي توانایی باالیی است که باید دارا باشد تـا  
وکالت  جزء وکالي مبرز و سران وکالت قرار گیرد، ولی از اقتدار  و قابلیت درونی خود براي حفظ استقالل

تـر از همـه مشـکل بیکـاري آنـان تـالش و       و رفع مشکالت، خصوصاً مشکل وکالي جوان و خوفنـاك 
به حـق جـاي شـرمندگی بـراي     کاري روي آورد، خطیر را تحمل نکند و به محافظه هاي این امر سختی

 سـت. جامعه وکالت و موجب یأس وکالي جوان و گرایش آنان به نقض مبانی و اصول اخالقی این حرفه ا
اندیشی توان حفظ شأن و شخصـیت وکـالي   وکالي دادگستري با هم هاي نویسنده یقین دارد که کانون

  جوان را دارند.
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  nnامید محمدي  n فرهاد فرخی
  

  چکیده
باشد کـه دعـاوي   از حقوقی که زارعین بر روي اراضی دارند حق زارعانه می یکی

ترین مشکل، اصل به رسمیت شناختن مربوط به آن با اشکاالتی همراه است. عمده
اي  باشد؛ چرا که عدهاین حق نسبت به زارعین بر روي اراضی اشخاص دیگر می

ي تقنینـی ایـن حـق از سـال     هاند. اما با وجود سابق آن را مغایر شرع قلمداد کرده
هاي بعد از انقالب،  يقانونگذارچه قبل از انقالب و چه بعد از  1373تا سال  1317

، این حق موجود در عرف را تنفیذ کرده و به رسـمیت شـناخته و بـدین    قانونگذار
ترتیب براي افراد حق مکتسب ایجاد گردیده که احترام به حقوق مکتسـبه افـراد   

اعد شرعی باشد از اصول مسلم حقوقی است. نمونه احترام بـه  حتی اگر خالف قو
توان در به رسمیت شناختن حق کسب و پیشـه و تجـارت   این حق مکتسب را می

داراي  76براي مستأجرینی که قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 
 این حق در ملکی که در آنجا فعالیت نمـوده و موجبـات مرغوبیـت آن را فـراهم    

نه  76که دریافت این مبالغ بعد از قراردادهاي سال  اند، مشاهده نمود، با این آورده
شرعی و نه قانونی است. عالوه بر این امر وجود سایر نهادهـاي مشـابه دیگـر از    

مـابین، نیـز    جمله حق سنوات در روابط کارگر و کارفرما عالوه بر اجرت مقرر فی
نمایـد.  دگی امروزي هستند را توجیـه مـی  پذیرفتن نهادهاي جدید که اقتضاي زن

النهایه فتاواي برخی فقها نیز مؤید صحت و شرعی بودن چنین حقی براي زارعین 
که چنین حقی در عرف معمول باشد تا بتوان در قالب شرط  است؛ مشروط به این

تـوان  که مـی  ضمنی، استحقاق این حق براي زارعین را توجیه کرد. عالوه بر این
تـوان بـا عنایـت بـه     رسد، میزارعانه را به قصد طرفین برگرداند. به نظر میحق 

نظریه راهگشاي اعتباریات عالمه طباطبایی در رساله ششم کتاب اصول فلسفه و 
که اعتبار هر امري به ید معتبر اسـت و تـا جـایی کـه      روش رئالیسم مبنی بر این

باشد، اعتبار این نهاد را از سوي منافات با فطرت آدمی نداشته باشد، قابل اجرا می
  نیز توجیه نمود. قانونگذار

  حق زارعانه، اجاره، زراعت، عرف محل، شرط ضمنی، اعتبار معتبر. واژگان کلیدي:
  
  

                                                           
n کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،وکیل دادگستري. 
nn  دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی، دادگستريوکیل. 
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  تعابیر و تعریف حق ریشه: بخش اول
  الف) تعابیر گوناگون از حق ریشه

  : از قبیلبا الفاظ متفاوت آمده  هاي مختلف این حق در قوانین و عرف محل
  و الحاقات بعدي) 1317نامه ثبت مصوب  آیین 31ماده . (گاوبندي، دسترنج رعیتی و حق اولویت •
الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك  5ماده  2تبصره ( کود، بذر، بهاي شخم، حق ریشه •

  الب)شوراي انق 17/11/58عمرانی و نظامی دولت مصوب ، هاي عمومی براي اجراي برنامه
  )1366قانون مالیات مستقیم مصوب  74ماده ( دستدارمی •
حق تبرزنی، حق نسق، حق زارعانه، چم، حق اولویت رعیتی، تبرتراش (در شمال ایران)، کارافه. حـق آب   •

  )6090. همچنین مبسوط در ترمینولوژي واژه 1463و  1333وسیط در ترمینولوژي حقوق. واژه و گل. (
آن  به کار برده شده و اخیراً در آراء مراجـع قضـایی نیـز بـه    آن  لفظی که برايآید بهترین  به نظر می

  . باشد چراکه غالباً این حق ناشی از فعالیت زراعی می؛ لفظ حق زارعانه است، اشاره شده است
  

  ب) تعریف حق ریشه
کـه  ، مالـک حق مالی براي زارع در ملک مزروعی «: بهترین تعریفی که از این حق شده بدین شرح است

ایجاد مرغوبیت و ، فعالیت، همراه با کار، مالک)( در ملک دیگري، به تبع تصرفات مستمر و طوالنی زارع
. شـود  یا ابقاي مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی مانند اجاره و یا مزارعه ایجاد مـی 

  1. »ی از عرف اقتباس گردداین حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمن، خواه
، قائم بودن این حق به زحمات کشاورز در آباد کـردن زمـین معـوض   ، ین عنصر در حق ریشهتر مهم

  2. باشد می
  

  هاي راجع به حق ریشه دیدگاه: بخش دوم
تواند،  بینی کرده که به نوعی می نامه قانون ثبت اسناد و امالك حقی را پیش آیین 31ي  در ماده قانونگذار

  ي قواعد و مقررات عقودي از قبیل اجاره، مزارعه و مساقات در قانون مدنی باشد. کننده تکمیل
عمـول و  م، دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندي و غیره کـه در امـالك  «: در این ماده آمده است

از حقوق راجعه به عین امالك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتـراض  ، شود بین رعایا خرید و فروش می
ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک هم تغییري در وضع حقوق مزبور در هـر جـا کـه معمـول     

شده که در مباحث بعـدي  عالوه بر این ماده ثبتی در سایر قوانین نیز به این حق اشاره . »دهد نمی، است
  . کنیم اشاره میآن  به

در شناسایی این حق در حقوق ایران اختالف نظر وجود دارد. اقلیت معتقدند کـه حـق زارعانـه    
شود، دیگر حقی ندارد و  مبناي شرعی نداشته و زارع به غیر آنچه سهم او از محصول کشاورزي می

مـه  نا آیین 31بعد از انقضاي مدت اجاره یا مزارعه باید ملک را تخلیه و به مالک تحویل دهد. ماده 
                                                           

  .  26، ص 1390انتشارات دادگستر، ، تهران، حق زارعانه در حقوق ایران، عموزاد مهدیرجی، قدرت  .1
جعفـري لنگـرودي، محمـدجعفر،    ؛ همچنـین  1333وسیط در ترمینولوژي حقـوق: واژه  جعفري لنگرودي، محمدجعفر،   .2

 .  6090مبسوط در ترمینولوژي واژه 
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شود و خالف مقـررات ثبـت اسـت، مخـدوش      ثبت نیز به این دلیل که فقط در قانون ثبت اجرا می
  1باشد.  می

 5مـاده   2ثبت و تبصـره   31نامه ماده  اوالً حق زارعانه به موجب آیین: در مقابل اکثریت معتقدند که
عمرانی و نظامی دولت ، میهاي عمو قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت براي اجراي برنامه

 ؛ ثانیـاً به رسمیت شـناخته شـده اسـت   ، به تصویب رسیده 1358که بعد از انقالب اسالمی ایران در سال 
به جـزء  ( ثر فقهاي معاصرکا . ثالثاًبینی کرده است را پیش، آن تبعالب قانونگذارعرف این حق را پذیرفته و 

متعارف بودن «، »شرط ضمن عقد«زارعانه براي زارع از طریق ) معتقدند که حق یگانیگلپا یاهللا صاف تیآ
شـرط ضـمنی   «و» شرط بنایی«همانند » آور بودن عرف محل الزام«و » امر و انعقاد قرارداد بر مبناي آن

  2. ممکن است »تلقی کردن عرف محل
در شرع این حق موافق عقل و عرف بوده و به صراحت . آید که نظر دوم مورد قبول باشد به نظر می

همچنین مؤید این نظر . 3بنابراین بایستی در سکوت شرع به عرف جامعه عمل کرد، بیان نشدهآن  خالف
تکلیف غیر شرعی بـودن ایـن حـق را    ، است که 2/3/70مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ

انون نسبت به اراضی مشـمول قـ  ، به موجب این ماده واحده وزارت کشاورزي موظف است. مشخص کرد
هـا   آن اصالحات ارضی که به تصرفات زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت براي

  . صادر شودها  آن اسناد مالکیت، اقدام نموده تا طبق قانون، صادر نشده است
  . گردد اند که در ادامه بررسی می را در چند مورد آوردهآن  موافقان این حق در حقوق ایران مبناي

  
  مبانی جواز و اثبات حق زارعانه: بخش سوم

  . قانون1
را بـا سـایر منـابع حقـوق نبایـد برابـر       آن  ین منبع حقوق است و قدرتتر مهمقانون ، در نظام حقوقی ما

 : باشد بینی شده بدین شرح می این حق پیشها  آن قوانینی که در. دانست
دسترنج رعیتی و حق اولویـت و گاوبنـدي و   «: و الحاقات بعدي 1317نامه ثبت مصوب  آیین 31ماده   ـ

شود از حقوق راجعه به عین امالك نبـوده و   و بین رعایا خرید و فروش می معمولغیره که در امالك 
قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک هـم تغییـري در وضـع    

 . »دهد نمیدر هر جا که معمول است، حقوق مزبور 
  1340قانون اصالحات ارضی سال   ـ
 20هـاي صـنعتی و معـدنی مصـوب      تأمین نیازمنـدي  قانون خرید اراضی کشاورزي برايماده واحده   ـ

هـاي   به منظور تأمین نیازمندي، اعم از دولتی یا خصوصی، صنعتی و معدنی واحدهاي«: 1348خرداد 

                                                           
امه کارشناسی ارشد دانشـگاه قـم، مهـر    ن عباس، بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه در فقه و حقوق ایران، پایان، همتی  .1

  . 54، ص1385
، پـاییز و زمسـتان   52، مجله تحقیقات حقـوقی، شـماره   »جایگاه حق زارعانه در نظام قضایی ایران«، سیفی، غالمعلی  .2

  .  185، ص 1389
جستجو نمود و طبق این قاعده حق مـذکور را بـه    »الزرع للزارع«فقهی   البته شاید بتوان مبناي حق ریشه را در قاعده  .3

 لحاظ شرعی موجه دانست و از مصادیق فقه پویا تلقی نمود. 
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امر به تشـخیص   توانند بر حسب ضرورت مییا صنایع  2هاي مربوط به معادن طبقه  طرح خود در اجراي
زارعان  حق ریشهاقتصاد و با موافقت وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی، امالك زراعتی و  وزارت

  ند. خریداري نمای و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نیاز براي اجراي طرح اجاره و یا
بـین   از طریـق توافـق  االجاره  ات و اعیان متعلقه و مالبهاي اراضی و حق ریشه و مستحدث .1تبصره 

بهاي مذکور بـر  ، در صورت عدم توافق. شود می مالکان یا زارعان و واحدهاي صنعتی یا معدنی تعیین
وزیـر اصـالحات ارضـی و تعـاون     ، توسط کمیسیونی مرکب از وزیـر اقتصـاد   اساس قیمت عادله روز

  ».دبا جلب نظر کارشناس تعیین خواهدشها  آن معاوناندادستان کل کشور و یا ، روستایی
دارد:  مـی در این رابطه تصـریح   10/12/1351مصوب  1352قانون برنامه و بودجه سال  50ماده  6همچنین بند   ـ

، عین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشـند ر، زاتعاون و امور روستاهاي محلکه طبق نظر اداره  در صورتی«
  »د.ش به آنان پرداخت خواهدکسر و ملک عادله  ذینفع به تشخیص آن اداره از ارزشعین رحقوق زا

  13/6/58ماده واحده الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون نوسازي وعمران شهري مصوب  5تبصره   ـ
  25/6/58قانون نحوه واگذاري و احیاي اراضی در حکومت جمهوري اسالمی ایران مصوب   ـ
، هاي عمـومی  الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه 5ماده  2تبصره   ـ

در صورتی که طبق نظر اداره کشـاورزي  : «شوراي انقالب 17/11/58عمرانی و نظامی دولت مصوب 
زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقـوق زارعـین ذینفـع بـه     ، و عمران روستایی محل

ور از محل کل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک تشخیص اداره مذک
، هرگونه حق اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه...  در ملک مورد معامله که . چنانپرداخت خواهد شد

وجود داشته ، زحماتی که زارع براي آماده کردن زمین متحمل شده استکود و سایر ، بذر، بهاي شخم
بهاي اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات  باشد
و از محل ارزش کل ملک بـه ایشـان و    از طریق توافق یا از سوي کارشناسان تعیین عرف محلو یا 

 .»گرددبقیه به مالک پرداخت می
  9و  7مواد  3/9/1358ها مصوب  شهرداريالیحه قانونی خرید اراضی و امالك مورد احتیاج دولت و   ـ
  28/1/63آب و اراضی موقوفه مصوب ، ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات 2تبصره   ـ
در مورد امالك با عنـوان دسـتارمی یـا عنـاوین     : «74ماده  1366مستقیم مصوب  هاي قانون مالیات  ـ

متصرف تمامی حقوق خـود نسـبت بـه     چنانچه، در تصرف شخصی است حسب عرف محلدیگر که 
انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالك برابر مقررات ، ملک را بر دیگري منتقل نماید

 ...» باشداین فصل می
به مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ   ـ 2/3/70ماده واحده مصو  
فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران   اجتماعی و، قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي 72تبصره   ـ

 .  20/9/1373مصوب 
احکام این حـق را   قانونگذارمقررات این قوانین از عرف اقتباس شده و  ، اینکهاي که قابل ذکر است نکته

مانند آنچـه  . اعتبار و ارزش قانونی داده استآن  به، به عرفآن  بلکه با ارجاع، بینی نکرده در قانون پیش
  1. به بعد قانون مدنی آمده است 220رد آثار عقد در مواد که در مو

                                                           
  . 501، ص 2، جلد 1381شرکت سهامی انتشار، ، تهران، فلسفه حقوق، چاپ دوم، کاتوزیان، ناصر  .1
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  . عرف2
ولی آنچه که مسلم است عرف در امور حقوقی نقش . عرف جزء منابع اصلی حقوق در حقوق ایران نیست

، بارهـا . بینـی کنـد   تواند تمام حوایج مـردم را پـیش   نمی، چون اوالً قانون هر قدر کامل باشد؛ مهمی دارد
بایـد در عمـل   آن  کنند که فوراً بعد از تصویب قانون با مشاهده نواقص در دقّت زیاد تهیه میقانونی را با 

قوانین گاهی صریحاً رجـوع بـه عـرف     . ثالثاًدر بسیاري از مسائل اصالً قانونی وجود ندارد . ثانیاًرفع گردد
  1. کنند می

اسی جمهوري اسالمی ایـران  قانون اس 167آیا با توجه به اصل اینکه، موضوعی که قابل طرح است 
فتـاوي  ، منـابع معتبـر فقهـی   ، منابع تکمیلیآن  که در 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  3و ماده 

معتبر و اصول حقوقی که مخالف شرع نباشد ذکر شده و عرف و عادات بر خالف قـانون آیـین دادرسـی    
و سایر منـابع بـه عـرف مراجعـه و      رقانونگذاتوان در صورت سکوت  آیا می، مدنی سابق حذف شده است

به همین دلیل ، اند که چون در قوانین به کرّات به عرف ارجاع داده شده اي بر این عقیده عده؟ استناد کرد
توان در صورت نقص قانون و نیافتن حکم موضوع از منابع فقهی بـه عـرف    باز میآن  با وجود عدم ذکر

عـرف و عـادت را از مـوارد    ، در مقام بیان بوده اسـت  قانونگذارآید که چون ولی به نظر می 2. استناد کرد
  . استناد براي جبران نقص و سکوت قانون خارج کرده است

 قانونگـذار الف) ارجاع خـاص  ؛ توان به عرف استناد جست ولی در موضوع مورد بحث به سه دلیل می
عـرف را در   .فقهی ج) منابع معتبر، واهد شداشاره خآن  ب) فتاوي فقهاء که در مباحث بعدي به، به عرف

در . در فقه امامیه استناد به عرف با شرایطی و در موارد محدود پذیرفته شده است. دانند مواقعی حجت می
، 3نمایـد  ي طرفین معامله داللت می حجیت عرف به مواردي نظیر تفسیر موضوع و بیان اراده، اصول فقه

مـورد عمـل قـرار    آن  یعنی در غالب مصـادیق ؛ عرف باید غالب باشد .1: ازعبارتند آن  که شرایط اعمال
  . حکمی نباشد، موضوعآن  در مورد، در شرع .3. زمان باشد نه سابق و نه الحقعرف باید هم .2. گیرد

قانون حکم موضوع را به عرف ، به طور صریح .1: گیرد عرف به سه صورت جزء منابع حقوق قرار می
قانون رجوع به عرف را بیان نکـرده   .2، 1317نامه قانون ثبت مصوب  آیین 31مانند ماده ، دهد ارجاع می

قیمت عادله که جز با رجـوع  ، مانند الفاظی چون مهلت عادله، یاري جسته استآن  ولی به طور ضمنی از
قواعد عرفی مستقل از قانون که در موارد سکوت قانون و منابع  .3، را تفسیر کردها  آن توان به عرف نمی

مانند حق سرقفلی که تا سال . کند دادرس براي رفع این امر به این قواعد رجوع می، فقهی و فتاوي فقهاء
در قانون و شرع مشخص نشده بود و قضات با توجه بـه عـرف جامعـه ایـن حـق را بـه رسـمیت         1339

  . شناختند می
این حق را با تصـویب بـه    قانونگذارچراکه ، باشد عرف به صورت اول می، مورد این بحث در موضوع
  . را به عرف ارجاع داده استآن  فقط احکام، رسمیت شناخته

                                                           
  .  52، ص 1375انتشارات طه، ، قزوین، حقوق مدنی، شایگان، علی  .1
  . 183، ص 1383شرکت سهامی انتشار، ، تهران، مقدمه علم حقوق، چاپ سی و هشتم، کاتوزیان، ناصر  .2
، محمد جواد رحمتی و احمد حسـینی : مصحح ،المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، انصاري، مرتضی بن محمد امین  .3

جواهرالکالم فی شـرح شـرایع االسـالم،    ، نجفی، محمد حسن؛ 151، ص 2. ق، جلدـه1411الذخائر، منشورات دار، قم
 .  321، ص8عباس قوچانی و علی آخوندي، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، جلد، مصحح
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ترین روابط حقوقی این گروه عظیم کـه   ترین عرف حقوقی، درباره اساسی هاي کهن، رایج از زمان
حصول بر اساس پنج عامل اساسی زراعت، یعنی زمـین،  داد، طرز تقسیم م اکثریت ملت را تشکیل می

هاي متمادي بر آن استوار  آب، کارگر، بذر و ابزار بود؛ که پایه و اساس اقتصاد در روستاها در طی قرن
پذیرد، بلکه در کنار آن روابـط   ها به همین مسئله اساسی خاتمه نمی بوده است. رابطه اجتماعی دهقان

السعی زارع اشاره توان به حق گردد که از جمله آن می ها مطرح می ندگی آندیگري در ز  حقوقی عدیده
  1کرد. 

  
  . رویه قضایی3

ایـن آراء از  . در مورد این حق چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مراجع قضایی آرایی صادر شده است
 : این قرارند

  : آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  ـ
 . 16/7/1373 ـ79ب) رأي شماره ، 3/8/1376مورخ  ـ 100الف) رأي شماره 

، 19/9/1370 ـ  568الف) رأي وحدت رویـه شـماره   : کشور عالی دیوانآراء وحدت رویه هیأت عمومی   ـ
 . 15/12/1374 ـ 603ب) رأي وحدت رویه شماره 

 ـ  12الـف) رأي اصـراري شـماره    : کشـور  عـالی  دیـوان آراء اصراري هیـأت عمـومی شـعب حقـوقی       ـ
د) ، 23/1/1379 ـ  1ج) رأي اصراري شـماره  ، 3/8/1374 ـ  29ب) رأي اصراري شماره ، 30/6/1378

 . 6/9/1369 ـ 24رأي اصراري شماره 
ب) ، کشـور  عالی دیوانشعبه ششم  16/4/1326 ـ  661الف) حکم شماره : کشور عالی دیوانآراء شعب   ـ

 . کشور عالی دیوانشعبه سوم  31/4/1320 ـ 849حکم شماره 
رأي اصـراري  ، کند حکم میآن  آنچه به صراحت در مورد حق زارعانه و مشروعیت، در میان این آراء

کشور  عالی دیوانرأي مذکور به جهت اختالف نظر بین شعبه چهاردهم . باشد می 23/1/1379 ـ  1شماره 
ع دانسـت و  حق زارعانه را ناشـی از مسـاعی زار   79 ـ  1رأي شماره . و دادگاه عمومی سیرجان صادر شد

شـمول حـق     شود و دایـره  در روابط کارگر و کارفرما حق زارعانه ایجاد نمی. را عرف قلمداد کردآن  منشأ
  : تنها در مورد زارع مصداق دارد، ریشه

آنچـه از  «: کشـور در جلسـه هیـأت عمـومی اظهـار داشـت       عالی دیوانشعبه پانزدهم  رئیس :مخالف •
قراردادي بین کارگر یا باغبان و صاحب ملـک وجـود   ، مسلم استشود و  محتویات پرونده استفاده می

ندارد و این شخص کارگرِمالک بوده و حاال به ادعاي خودش باغبان بوده و آنچه از نظر اسالم مسلم 
کـرده کـه    اظهارنظر 63که شوراي نگهبان در سال  طور همانو  مبناي فقهی ندارد، حق ریشه، است

و زارع غیر از دستمزد معینه داراي حق دیگر به نام حق ریشه از  داردحق کسب و پیشه مبناي فقهی ن
زیرا این شخص در این باغ کار کرده که یا از محصولش هـم سـهمی   ، باشد نظر فقهی و حقوقی نمی

مقداري هـم  ، یعنی عالوه بر مزد؛ گوییم که در اصطالح فقهی به این امر مساقات می، برده یا خیر می
یا اجرتـی کـه ماهیانـه    ، برد ولی شرعاً نسبت به درختان از مزدي که می. برد می از محصوالت باغ را

ایجـاد حـق   ، اگر قرارداد منعقد نشده باشد، برد نسبت به غرس اشجار و ریشه هم سهمی می، گیرد می
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چـون  ؛ مالکیت در اسـالم خیلـی اهمیـت دارد   . جا سهمی ببرد که این آقا از این، براي زارع معنا ندارد
 »... گرفته از ضمیر انسان و اعتبار است که در فطرت انسان است نشأت

کشور از موافقان رأي اصراري مـذکور در   عالی دیوانمستشار شعبه اول ، آقاي بهروز صفرزاده :موافق •
 7آن  از، کارنـد  وقتی یونجه مـی . خواسته خواهان حق ریشه و حق زراعی است«: جلسه اظهار داشت

بار محصول یونجه را طبق سهمی که مقرر و یک کاشتهکسی که یونجه را ، کنند میبرداري  سال بهره
حـق زراعـی را عـرف    حق ریشه دارد و حق ریشـه و  ، هاي بعدي حقی دارد براي نوبت، بوده برداشته

در نتیجه قانون هم این را پذیرفته که . و خواسته خواهان حق ریشه و حق زراعی است حاکم پذیرفته
هاي مختلف نامیده شده اسـت و از ایـن قبیـل اسـت حـق دسـترنج        نام مختلف به صور و در مناطق 

نامـه قـانون   آیین 31ماده . حق زراعی و حق ریشه، حق دستارمی، حق گاوبندي، حق اولویت، رعیتی
نیز این حقوق را محترم شـمرده   قانونگذارثبت اسناد و امالك بر مبناي عرف حاکم تنظیم گردیده و 

. هـا از طـرف زارع منتفـی اسـت     براین بحث ارائه دلیل مالکیت بـر اعیـانی و اشـجار و بـاغ    بنا. است
سـال شـخص وي بـر     25، سال پدر او و بعد از پدر 35استشهادیه مستند خواهان نیز حاکی است که 

به وسیله پدرش و وي احداث و ایجـاد  ، هر آنچه در باغ وجود دارداند و  روي این ملک زحمت کشیده
را کـه بـه    31/3/1345مـورخ   20413خوانده تصویر سند رسمی شـماره  . و حق ریشه دارد تشده اس
تقدیم دادگاه نمود و طی الیحـه  ، سید رضا رضوي پدر خواهان حق و حقوق خود را گرفتهآن  موجب

سهم قریه رحیم آباد ملکـی   96سهم از  24تقدیمی اشعار داشت پدر خواهان حق ریشه خود را که در 
تسـویه  ، دریافـت کـرد   1345هزار ریال در سـال   20000را به مبلغ ، و خانم فاطمه موحدياینجانب 

 »سال پدر منتفی است 35بنابراین مسئله ، حساب نمود
گویند در  بعضی می«: آقاي حسین مفید موحد یکی دیگر از موافقان رأي مذکور بیان فرمودند موافق: •

کنم اگر در عرف مسائلی مطرح شود و  عرض می، نداریمقانون و شرع مقدس چیزي به نام حق ریشه 
ترتیـب اثـر   آن  کافی است که بـه ، عمل شود همین قدر که خالف شرع و خالف قانون نباشدآن  به

-اگر مردمی در محل زندگی. مورد وضع شده باشدآن  داده شود و نیاز نیست قانون و حکم خاص در
را تعلیف کند و به اصطالح آن  دهند که ن را به کسی میمثالً گوسفندشا، شان قراردادي داشته باشند

درختی را را به نسبت خاص تقسیم نمایند یا آن  گوشت، کنند را ذبح میآن  پروار نماید تا هنگامی که
؛ براي باغبان باشد و از نظر شرع و قانون هم منعی نداردآن  وقتی به ثمر رسید سهمی از ثمره، بکارند

، عرف جاري است و هیچ اشکالی ندارد و حق ریشه هم که پذیرفته شده استچون کاري است که در 
آن  در این جهت قانون هم داریـم و  که اینمضافاً . نتیجه همین عملی است که در عرف متداول است

 . »نامه اجراي ثبت است آیین 31ماده 
قانون مدنی هم مجوز و در آن  براي حق ریشه یا حق کارکرد و امثال«: آقاي سادات باریکانی موافق: •

عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي «: گوید قانون مدنی می 220ماده. مستند قانونی موجود است
بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بـه موجـب عـرف    ؛ نماید ملزم می، تصریح شده استآن  که در

در این ماده طرفین قرارداد عـالوه   .»نماید ملزم می، شود وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می
، گردد به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می، بر التزام به مندرجات قرارداد

 . »ملتزم خواهند بود
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تراشـی  تبر، چم، حقوق زارعانه که تحت عناوینی نظیر دسترنج رعیتی و کارافه«: آقاي اشراقی موافق: •
در شرایط خاص براي زارعـی کـه بـر اثـر یکـی از عقـود       ، باالخره حق ریشهو حق اولویت رعیتی و 

به نحوي که زمـین از  ، ها در زمین مالک کار کند مدت، مزارعه به صورت نصفه کاره یا سه چهار یک
ایجـاد  ، یک حالت بایر و غیرقابل کشت به زمین آبادي در اثر زحمات چندین ساله زارع تبدیل گـردد 

آن  که بر مبناي عرف ایجاد شده و پایه، گیرد ر اثر گذشت زمان طوالنی صورت میآبادانی در زمین د
این هاي متمادي است و  ارزش رنج بردن در آبادانی زمین و غرس اشجار و داشتن حق ریشه در سال

صرف تصرف زارعانه بلکه با گذشتن ایـام چنـد سـاله    . باشد هاي متمادي زارع می حق قائم به زحمت
در . زمین مالک در اثر خدمات و تالش زارع از نظر آبادانی حالتی بهتر پیدا کرده باشـد ، شود باعث می

هـاي بعـدي آمـادگی     آثاري در زمین از نظر آبادانی که براي کشـت و زرع ، واقع زارع در موقع تخلیه
ه توجه داشته باشید امـروز . دهد براي مالک گذاشته و تحویل مالک می، شود خاص در زمین ایجاد می

در پایان مزایـایی   قانونگذارو  گیرد کارگر در مدت خدمت خود حقوق و مزایا می، به موجب قانون کار
 کـه  اینباید به زحمات شبانه روزي یک نفر زارع و ، هم براي او در نظر گرفته که پرداخت خواهد شد

آورد انصـاف حکـم    انداختن نیروي بازو و گاهی سرمایه مرغوبیتی در زمین به وجود مـی  بر اثر به کار 
بحث ملکیت و ، این حق در هنگام رفع تصرف منظور شود، اگر شرایط تحقق پیدا کرده باشد، کند می

روي  آن ولی از حاصل دسترنج زارعـی هـم کـه نتیجـه    ، براي مالک جدا و قابل قبولآن  مشروعیت
مسئله روابط کارگري بر اساس . نباید غافل شد و هر کدام جاي خود را دارد، ماند ملک مالک باقی می

ها در  بنابه آنچه عرض شد معتقدم رأي دادگاه. باشد خارج از موضوع فوق می ،قرارداد براي مدتی جدا
  1. »باشد د میاین پرونده با توضیحی که در گزارش آمده با انصاف مطابق است و مورد تأیی

  
  . قرارداد4

براي این حـق هسـتند. در    شرط ضمنیباشند، در ضمن خود داراي  عقودي که مبناي حق زارعانه می
واقع اگرچه حق زارعانه یک وضعیت عرفی است، اما در تجزیه و تحلیل نهایی به اراده طرفین منتسب 

ق حق زارعانه به عمل  ی اگر تصریحی هم به تعلّ نیامده باشد، به دلیل متعارف بودن چنـین  بوده و حتّ
نمایـد. بـا ایـن     ي ذکر در عقد بوده و مشروطٌ علیه را ملتزم مـی موضوعی در عرف و عادت، به منزله

دارد:  قـانون مـدنی اسـت کـه مقـرر مـی       225وصف حق زارعانه نمونه اعالء از امور مذکور در مـاده  
قد بدون تصریح هم منصرف بـه آن باشـد، بـه    متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که ع«

  ». منزله ذکر در عقد است
ي ایجـاد حـق    حال در ذیل مناسب است که به برخی از فتاوي فقیهان معاصـر در خصـوص نمونـه   

  : اشاره گرددآن  زارعانه و مشروعیت
نیز قـرار   قانونگذارآیا حق زارعانه یا حق رعیتی که اقتباسی است کامالً عرفی و مورد شناسایی   سؤال:

نوعاً بـه  ( مبالغی از مالک زمین، صاحبان چنین حقی در قبال واگذاري آن، گرفته و بر مبناي آن
شرعاً و قانوناً قابل ، گیرند قراردادي وجود داشته باشد یا نه می که اینهنگام انتقال ملک) اعم از 

 ؟ مطالبه است
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  جواب: 
  . عنوان شرطی در ضمن عقد نباشدمادامی که به ، خیر: اهللا بهجت آیت
مگر شرط در ضمن قـرارداد یـا اجـاره یـا     ، آنچه حق زارعانه نامیده شده شرعیت ندارد: اهللا سیستانی آیت

  . واجب خواهد بودآن  مزارعه با مالک بشود که وفا به
آن  ی و ماننـد پولی به عنـوان سـرقفل  ، در صورتی که زارع به هنگام قرارداد اجاره: اهللا مکارم شیرازي آیت

که در عرف محل، حق خاصی براي زارع قائل باشند و  مگر این؛ چیزي طلبکار نیست، پرداخت نکرده باشد
  قرارداد با توجه به عرف آن محل بسته شده باشد. 

متعـارف  ، در حین قرارداد شرط حق زارعانه باشد و یا اگر شرط نشـده  چنانچه: اهللا میرزا جواد تبریزي آیت
آن  در ایـن صـورت گـرفتن   ، اند براین تعاریف قرارداد بسته، چنین حقی براي او ثابت است و بناکه  است

  . حق مانعی ندارد
حق زارعانه یا اولویت ، (در عرف محل چنین حقی، هرگاه به هنگام واگذاري زمین: اهللا جعفر سبحانی آیت

رآمده و معتبـر خواهـد بـود و در    د شرط ضمنیدر این صورت این حق به صورت ، رعیتی) رایج بوده باشد
  . گیرد غیر این صورت چیزي تعلق نمی

الوفاء قـبالً مقـرر شـده    تحت شرط صحیح الزم که اینبه نظر حقیر حقی بدون : اهللا صافی گلپایگانی آیت
  . فی نفسه شرعاً ثابت نیست، باشد
ر استدر فرض سؤال حق اولویت براي زارع به انواع متعدد : اهللا ملکوتی آیت خـود مالـک ایـن     .1: متصو

خـود مالـک    .2، بدون ثمن اعطا کرده است که اینحق را به رعیت در ضمن عقد اجاره در مقابل ثمن یا 
حق اولویت براي  .3، حق اولویت مزبور را در ضمن عقد مستقل به رعیت مزبور یا غیر او اعطا کرده باشد

زرعه به جهت آبیاري و یا به جهت تسـهیل و آمـاده   به اعتبار اصالح م؛ حاصل بشود عرف محلرعیت در 
به جهـت شـناخت بـراي    ؛ حق اولویت براي رعیت در عرف محل حاصل شود .4، براي زراعتآن  کردن

مزرعه اشتغال داشته در فروش محصول مزرعه به واسطه مرغوبیتی کـه  آن  ایشان در طول مدتی که در
فعالً در موقعیتی واقع شـده  ، اشتغال داشتهآن  اي که رعیت مدت مدیدي در مزرعه .5، کسب کرده است

ها  آن ها مواردي است که حق اولویت در این. ممکن نیستآن  استفاده دیگر از، که غیر از ساختمان کردن
  1. ظاهراً در عرف تردید وجود ندارد و قابل مطالبه استآن  متصور و در ثبوت

  
  گیري نتیجه: بخش چهارم

حق ، ه در عرف محل معمول باشدک ین حق در صورتیاغلب فقهاء معاصر آمده ا يه در فتاوک طور همان
ن حق زارعانـه در  یبنابرا. واجب استآن  در بطن عقد محقق شده و وفاي به یزارعانه به طور شرط ضمن

  . افت استیقابل درست و یمواجه ن یبا مانع یو چه از لحاظ شرع یران چه از لحاظ قانونیحقوق ا
زمینـی را در اختیـار زارع و یـا    ، مطرح کرد که در صورتی که مالک گونه اینبه نظر ما مسئله را باید 

ها با غرس درختـان نمـوده اسـت کـه در ایـن       زمینآن  مستأجر قرارداده و ایشان هم مبادرت به آبادانی
ي صاحب حبه و یا اصله قابل توجیه شرعی حق زارعانه برا» الزرع للزارع«صورت با توجه به قاعده فقهی 

هایی از جمله باغ بوده و مسـتأجر و باغبـان بـر     اما در مواردي که زمینی خود آباد بوده و با کاربري. است
                                                           

  .  176، ص، پیشینعمو زاد مهدیرجی، قدرت  .1
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در ایـن حالـت نیـز بـه     ، شدهآن  را ابقا نموده و یا موجب مرغوبیتآن  روي این زمین کار کرده و آبادانی
  : عنوان حق زارعانه براي زارع و باغبان متصور گردیدتوان حقی را به دالیل ذیل می

 ؛ موجود هنگام واگذاري عرف محل و شرط ضمنی .1
 90هـا در سـال    قانون شهرداري 101در مقرراتی از جمله قانون اصالح ماده  حق مرغوبیتپذیرفتن  .2

 ؛ نمایدمیتجویز که دریافت بخشی از اراضی اشخاص را به علت مرغوبیت ناشی از افراز و تفکیک 
حـق  در قوانین و مقررات مشابه حاکم در اجاره خدمات مانند روابط کارگر و کارفرما اموري همچون  .3

راضـی نبـوده و ایـن عـدم     آن  براي اجیر طبق قانون باید پرداخت گردد حتی اگر کارفرما بهسنوات 
 ؛ رضایت خود را هم مکتوب نموده و به توافق با کارگر رسانده باشد

هـاي   يقانونگـذار مکتسب زارعین در امالك تحت تصرف قانونی خود که بـه طریـق    احترام به حق .4
 . هاي متمادي نسبت به این حق پدید آمده است سال

عالمه طباطبایی اعتبار هر امري به ید معتبر است تا جایی که مخالف بـا   نظریه اعتباریاتبر اساس  .5
هم مقنن صالحیت اعتبار چنین نهادي هم عرف و ، در خصوص حق زارعانه نیز؛ فطرت آدمی نباشد

توان دلیل استحقاق زارعین نسبت به حق زارعانه می که اینبنابراین عالوه بر . را در عالم اعتبار دارند
اعتبار مستقل قانونی این حق نیز در صورت عدم وجـود شـرط   ، را عرف محل و شرط ضمنی دانست

 . گرددپذیر می ضمنی توجیه
  

  منابع و ماخذ
  کتبالف) 

 . 1379، انتشارات گنج دانش، تهران، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، محمد جعفر، جعفري لنگرودي .1
 . 1388، انتشارات گنج دانش، تهران، وسیط در ترمینولوژي حقوق، محمد جعفر، جعفري لنگرودي .2
 . 1347، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، نقش عرف در حقوق ایران، محمد، سلجوقی .3
  . 1375، انتشارات طه، قزوین، حقوق مدنی، علی، شایگان .4
 . 1390، انتشارات دادگستر، تهران، حق زارعانه در حقوق ایران، قدرت، عموزاد مهدیرجی .5
 . 1381، 2جلد ، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دوم، فلسفه حقوق، ناصر، کاتوزیان .6
 . 1383، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ سی و هشتم، مقدمه علم حقوق، ناصر، کاتوزیان .7
  . 6جلد، 1379سال ، کشور عالی دیوانمذاکرات و آراي هیات  .8
  

  نامه ب) پایان
امـه کارشناسـی ارشـد    ن پایـان ، بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه در فقه و حقوق ایـران ، عباس، همتی

 . 1385مهر ، دانشگاه قم
  

 ج) مقاالت
پاییز و ، 52شماره ، مجله تحقیقات حقوقی، »نظام قضایی ایرانجایگاه حق زارعانه در «، غالمعلی، سیفی

 . 1389زمستان 
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  د) قوانین و مقررات
 23/1/1379 ـ 1رأي اصراري هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره   .1
 1340قانون اصالحات ارضی   .2
اسـالمی ایـران مصـوب    فرهنگی جمهوري  اجتماعی و، قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي  .3

20/9/1373 
  10/12/1351مصوب  1352قانون برنامه و بودجه سال   .4
 1366مستقیم مصوب  هاي قانون مالیات  .5
 25/6/58قانون نحوه واگذاري و احیاي اراضی در حکومت جمهوري اسالمی ایران مصوب   .6
 9و  7مواد  3/9/1358ها مصوب  شهرداريالیحه قانونی خرید اراضی و امالك مورد احتیاج دولت و   .7
عمرانی و نظامی ، هاي عمومی الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه  .8

 شوراي انقالب 17/11/58دولت مصوب 
 و الحاقات بعدي 1317نامه ثبت مصوب  آیین 31ماده  .9

 28/1/63راضی موقوفه مصوب آب و ا، ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات .10
 20هـاي صـنعتی و معـدنی مصـوب      تأمین نیازمندي قانون خرید اراضی کشاورزي برايماده واحده  .11

    1348خرداد 
 13/6/58ماده واحده الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون نوسازي عمران شهري مصوب  .12
 2/3/70ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ  .13
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  nnفام  حامد تراب n کوهیار گُردي 
  

  ها، مؤسسات کوهنوردي  ها، گروه کلیه باشگاه (در حاشیه لغو مجوز
  اسالمی ایران)فدراسیون کوهنوردي و صعودهاي ورزشی جمهوري  توسط

  
سـایت   عجیب و تنها بـا آگهـی چنـد خطـی در     می فدراسیون کوهنوردي در بیست شهریور امسال در اقدا

، هـا  گـروه ، هـا  شامل باشـگاه ( ها این جمعیت، هاي کوهنوردي ي تمام مجوز گروه یکباره  با لغو1فدراسیون
 تأسـیس و اختصاصـی متقاضـیان     مـی  ات کوهنوردي) را ملزم به اخذ مجوز بر اساس شرایط عمـو مؤسس

. نمایـد  مـی  وزارت ورزش و جوانان 5  هاي کوهنوردي و صعودهاي ورزشیِ مصوب کمیسیون ماده  باشگاه
بر چه . هاي مرتبط با کوهستان و البته مخالف با قانون پرسش برانگیز و در تضاد با روح ورزش تصمیمی 

در ( این اقدام خالف فلسـفه کوهنـوردي   چرا؟ ستچیآن  آثار؟ گیرد می  اساس فدراسیون چنین تصمیمی 
  ؟ معناي کلی) و قانون خواهد بود

هـاي کوهنـوردي و     و اختصاصـی متقاضـیان تأسـیس باشـگاه      می شرایط عمو« نخست باید دانست که  .1
چیست؟ و نام غریـب کمیسـیون    »وزارت ورزش و جوانان 5  صعودهاي ورزشی، مصوب کمیسیون ماده

نامـه اجرایـی قـانون اجـازه تأسـیس       آیـین « 5دقیقا به کدام ماده از کدام قانون اشاره دارد؟ ماده  5ماده 
هاي ورزشـی و مجـوز    پروانه باشگاه«گوید:  می  »باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

رئـیس هیـأت)، مـدیر کـل      حقوقی و امور مجلس ( از معاون احداث ورزشگاه پس از تأیید هیأتی مرکب
ریـزي سـازمان    دفتر ارزشیابی نظارت و بازرسی و مدیر کل دفتر برنامـه  مجلس، مدیر کل حقوقی و امور

هـا   ادارات کل تربیت بـدنی اسـتان    نفر منتخب سرپرست سازمان تربیت بدنی، توسط تربیت بدنی و دو
هـاي   سازمان تربیت بدنی اهم وظایف و مأموریت 4/6/1381سپس بخشنامه مورخه». خواهد شد صادر

یا کمیسیون اصـلی) را در سیاسـتگذاري و اتخـاذ تصـمیمات کـالن،        5این کمیسیون (کمیسیون ماده 
هـاي اسـتانی و    گیري در موارد خاص و حل اختالف میان کمیسیون ها، تصمیم نظارت بر عملکرد استان

و اختصاصـی    مـی  شـرایط عمـو   هـاي ایـن کمیسـیون همـان     يگیر داند. از عمده تصمیم می متقاضیان 
مصـوب   مـی  باشـد. در شـرایط عمـو    می هاي کوهنوردي و صعودهاي ورزشی  متقاضیان تأسیس باشگاه

                                                           
n وکیل دادگستري. 
nn کوهنورد و کارشناس حقوق. 

1. http: //msfi. ir/3004. html#sthash. zL0WiW3x. halHVTE7. dpbs 
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اي) تعریف شده، ماننـد: وجـود    ضوابط و مقررات گوناگونی براي تأسیس باشگاه (در هر رشته 1394سال
داخلی براي باشگاه با تاییـد اداره کـل ورزش و جوانـان،    شخص حقیقی به عنوان مؤسس، تعریف مدیر 

و ...  3یا منافع باشگاه، الزام به پوشش بیمه، داشتن کارت مربیگـري درجـه     دارا بودن مالکیت بر اعیانی
هـاي ورزشـی از انـواع و اقسـام      تأسیس باشـگاه کوهنـوردي و صـعود    ندر شرایط اختصاصی متقاضیا

تن، اسـتفاده از   12هاي کوهستانی تا حضور مربی متخصص به ازاي هر  تجهیزات فنی مرتبط با ورزش
  است.   می هاي سنگنوردي؛ الزا و البته جزییات ایجاد دیواره UIAAلوازم فنی داراي استاندارد 

هاي کوهستانی است. چرا  تعمیم و الزام اشخاص به رعایت چنین اصولی خالف ضوابط و تعریف ورزش  .2
ست که در سراسر دنیا، بیش از ورزش به عنـوان کنشـی اجتمـاعی     هایی د ورزشکه کوهنوردي از معدو

سـت کـه گـروه خـانواده، دوسـتان،       طبیعـی  شود. ساختار کوه (در معناي کلی) همان اقلـیم  می شناخته 
نماینـد. نقـش و اهمیـت ایـن      مـی  زمانی را در طول سال در آن سـپري   ،مدارس یهمکاران، نهاد و حت

هـا   شود. زیرا نخست بخش بزرگی از ایـران را رشـته کـوه    می ون ایران دوچندان موضوع در کشوري چ
هاي البرز و زاگرس اساساً نه تنها زادگاه و محل زندگی بخش بزرگـی   دهد، کوهپایه و دامنه می تشکیل 

رود. در کشـور ایـران    می ها به شما  و گروهی آن  می از جمعیت ایرانی است، بلکه منحصرا تفرجگاه عمو
شـوند نیـز شـاهد     مـی  یا سیستان و بلوچستان) شـناخته    یزد  در دسته بیابانی (مانند در مناطقی که یحت

باشیم. بنابراین ارتباط کوه و فرد ایرانی نه تنها به عنوان بخشی  می همین رویکرد اجتماعی به کوهستان 
هـایی کـه    است. دوم، مکـان از جغرافیاي زندگی و معیشت، بلکه پناهگاه و مقصد گردشگري و آسایش 

ها امکان و فرصت سپري کردن اوقات فراغت خود را دارد بسیار محدود است، این  شهروند ایرانی در آن
هاي دولتی و البته تـوان پـایین اقتصـادي اقشـار مـردم و       محدودیت نخست به کمبود امکانات و بودجه

ا و تفریحات (مانند دوچرخه سـواري  ه هاي شرعی و قانونی براي برخی دیگر از ورزش سپس محدودیت
گردد. بنابراین طبیعت همچنان عمده جایگاه تفریح و بدن و  می یا محدودیت اجراي موسیقی) بر  بانوان و

ها، مسیرهاي دشـوار   سازي جامعه است. از سوي دیگر ساختار طبیعی و جغرافیاي کوهستان (دیواره روان
محیطی و آب و هوایی و ...) ایجاد گروه و حرکت گروهی  العبور، وجود حیوانات وحشی، خطرات و صعب

هـاي   ي گذشته بسیاري از گـروه  هاي کوهستان نموده است. در این میان و طی چند دهه بایسته ءرا جز
درآمدنـد تـا هـم نظـم و هدفمنـدي        هاي رسـمی  دوستی، خانوادگی و اجتماعی کم کم به شکل گروه

هاي انسانی و طبیعی خویش را گسـترش دهنـد. بـا     ي فعالیت هبیشتري به اعضاي خود دهند و هم دامن
هاي کوهنوردي، به خوبی مشخص خواهد  هاي تاریخ شفاهی گروه به نقل از روایت ینگاهی گذرا و حت

هـاي کوچـک و بـزرگ کـار خـود را آغـاز        کرد که بزرگترین کوهنوردان ما روزي در کنار همین گـروه 
ي خود جاذب استعدادهاي درخشـانی شـده    و نسبتا ساده اختار صمیمی اند. در واقع گروه به دلیل س کرده

اي که الزام به ثبت و ایجاد باشگاه با آن  لهأکه اکنون بنیان فدراسیون کوهنوردي بر آن استوار است. مس
ي کوهنوردي، استعدادیابی، ایجاد بستر و فرصـت   هفت خان رستمی که آورده شد، اساساً مخالف فلسفه

  ي حضور انسان در کوهستان است.  یک کالم مخالف فلسفه  درو فراغت و 
توانـد   مـی  به ایجاد باشگاه نه تنها فرصت، فراغت و استعدادسوزي را به همراه دارد، بلکـه   ها الزام تمام گروه  .3

  ایران، اصـل   می باشد. نخست قانون اساسی جمهوري اسال می خالف دو سند مهم قانونی در جمهوري اسال
  امکانـات   ، همـه  دوم  اصـل  مـذکور در   اهداف  به  نیل  براي  است  موظف  ایران  می جمهور اسال  دولت«سوم: 
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 ، و سطوح  در تمام  همه  براي  رایگان  بدنی  و تربیت  و پرورش  آموزش 3...        کار برد:   امور زیر به  خود را براي
این اصل به فدراسیون محترم کوهنوردي خواهـد بـود    . خطاب نص صریح »عالی  آموزش  و تعمیم  تسهیل

گردان و افراد عادي کـه   که کار را براي دو دسته از شهروندان این کشور دشوار نموده، نخست براي طبیعت
یـا دشـواري کـار      ي توقـف و  ورزش کوهنوردي را تبدیل به فرآیندي زمانبر و گران نموده و البته به واسطه

یخ نوردان، سـنگ   نماید و سپس کوهنوردان (شامل غارنوردان،  می از ایشان دریغ  ها، فرصت ورزش را گروه
اي که گرانی ابزار و سختی معیشت را بر ایشان دوچندان کرده است تا آن جـا کـه شـاید     نوردان و ...) حرفه

  تر به دست آید!   هاي طبیعی از گشایش باشگاه آسان گشایش مسیري جدید بر روي دیواره
قانون مـدنی در حکـم    9را پذیرفته و بر اساس ماده آن  میه جهانی حقوق بشر که ایران نیزدوم اعال

آزادي جابـه جـایی [حرکـت از     هرانسانی سزاوار و محـق بـه داشـتن   «: 13ماده . 1باشد میداخلی  قانون 
هرانسانی : «24و ماده» اي] درون مرزهاي مملکت است نقطه اي دیگر] و اقامت در [هر اي به نقطه نقطه

اي همـراه بـا    هاي دوره زمان محدود و قابل قبولی براي کار و مرخصی، سزاوار استراحت و اوقات فراغت
حال شهروندي ایرانی را در نظر بگیرید که قصد عزیمت بـه کوهسـتان و اقامـت در کـوه     . »است حقوق

یکـی    نماید که وي با می در وضعیت کنونی عقل و احتیاط ایجاب . براي سپري نمودن اوقات فراغت دارد
هاي در دسترس خود همراه شود تا هم جانب ایمنی را نگاه داشته باشد و هـم از بـودن در جمـع     از گروه

شود که فعال گروه  می کند و با فرمایش فدراسیون عالی مقام مواجه  می او به دفتر گروه مراجعه . لذت ببرد
شاید  ـ که کاري خطرناك استـ در کوهستان  هاي دیگر ز راهاز سوي دیگر براي حضور ا! در کوه تعطیل

باید چند ماه و شـاید   لذا براي چنین تصمیمی . نمایندکه از او مجوز طلب  ه شودمواج اي با قواي انتظامی
اداره ، تایید فدراسیون، ابزارهاي گران قیمت، اعیانی مناسب، اسپانسر، بودجه، چند سال در انتظار اخذ وجه

شکیبا باشد تا بتواند آزادانه و کم خطر در کوه گـردش کنـد و بـه اوقـات فـراغتش      ...  جوانان وورزش و 
تا چه اندازه به ساختار فراغـت و آزادي در   و هایی به خوبی نشان خواهد داد تا در عمل مثال چنین. برسد

 ادبیـات و ، هنـگ فر، به ویژه در کشوري کـه بـه گـواه جغرافیـا    . جا به جایی در کشور لطمه خواهد خورد
  . کوهستان هویت مردمانش است؛ معیشت

  
در ایـن مـورد   . استآن  ي بسیاري از قوانین ما همانا جامعه و آثار تصمیمات دولت بر عنصر گمشده
ست اما  سازي بیشتر کوهنوردي اي نظم بخشی و حرفه ،فدراسیون ادعايست که  ا بینی نیز البته قابل پیش

ظ کامل رفتار و خواست مردم سـبب پیـدایش دسـتوري شـده کـه ایجـاد       شوربختانه عدم شناخت و لحا
از چالـه بـه چـاه     گـردد و اصـطالحاً   مـی  هم به خود فدراسیون بـاز  نماید که در آینده باز می مشکالتی را 

یابد بلکه دشـوارتر شـده و بـه     توسعه نمیکوهنوردي نه تنها  از سوي دیگر با چنین تصمیماتی. افکند می 
گردد و کوهنوردي را در عمل  برخوردار جامعه محدود می ي داراي امکانات مالی مناسب و از طبقه اي عده

بلکه با ایجاد شـکافی  ، شود میسازد و ازین طریق نه تنها به اجتماع کمکی ن لوکس می یکاالیتبدیل به 
هـا و   ناهنجـاري  سـاز بـروز   زمینه، مردمدیگر در طبقات جامعه و دور از دسترس نمودن این ورزش براي 

  . دیگري خواهد شدهاي اجتماعی  آسیب
  

                                                           
 .حکم قانون است مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در: 9ماده   .1
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  1n کورش مجدزاده خاندانی
  

 حضـور وکیـل در مراحـل   منـدي از  هاي قانونی، حق بهـره  گونه که در بسیاري از نظام بی شک همان
آیـد،  الینفک و از حقوق اساسی متهم بـه حسـاب مـی    ءجز 2تحقیقات مقدماتینیز  ي بازداشت واولیه

م ارتکابی فـرد مظنـون، در قـانون    یایران نیز جهت تضمین رسیدگی عادالنه به جرم یا جرا قانونگذار
ل را براي متهم به موجـب  ، امکان برخورداري از حضور وکی1392جدید آیین دادرسی کیفري مصوب 

به ظاهر قدمی رو به جلـو بـه    نوآوري قانون جدید گرچه این. است  این قانون فراهم آورده 48ي ماده
 رفت، متضـمن حقـوق مـتهم   طور که انتظار میي ذیل آن، نتوانسته آنبا وجود تبصرهاما ، آیدنظر می

  گردد. حین تحت نظر بودن 
گرچه حضور وکیل در مراحل تحت نظر بودن متهم تا پیش از قـانون آیـین دادرسـی کیفـري     

در  حق متهم براي برخورداري از حضور وکیل تقنیني سابقهجدید به رسمیت شناخته نشده بود، اما 
ي الحـاقی بـه   گردد که مطابق با تبصـره برمی 1335، به اصالحات سال مراحل تحقیقات مقدماتی

توانست یکی از وکالي دادگستري را همراه خود قانون آیین دادرسی کیفري، متهم می 112ي ماده
داشته باشد. بدین ترتیب حضور وکیل در مرحله بازپرسی پذیرفته شد. پس از انقالب اسالمی، قانون 
اساسی جمهوري اسالمی ایران، ذیل اصل سی و پنجم، حق طرفین دعوا براي انتخـاب وکیـل در   

افتاد، برگرفته از تفسیر مضیقی را به رسمیت شناخت. گرچه همواره آنچه در عمل اتفاق میها  دادگاه
هاست و امکان اعمال  با این استدالل که حق مزبور محدود به رسیدگی در دادگاه؛ از این اصل بود

نظر ضابطین قرار ، چه رسد به زمانی که فرد بازداشت و تحتآن در تحقیقات مقدماتی میسر نیست
  گیرد. می

با قدري ، 1378هاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه، پس از آن
وکیل مـتهم را  ، قانون آیین دادرسی کیفري 112ي ي مادهیید تبصرهأضمن ت، خود 128ي تغییر در ماده

در واقع به نحوي حـق دفـاع مـتهم را در مراحـل     ، منع و در تبصره ي ذیل آن، از مداخله در امر تحقیق

                                                           
n المللی دانشگاه منچستر انگلیسدانشجوي دکتراي حقوق دریایی بین.  

 مقـدماتی، مجموعـه   دهد: تحقیقاتمیگونه شرح  قانون آیین دادرسی کیفري جدید تحقیقات مقدماتی را این 90ماده   .2
 وقـوع  ادلـه  آوري آثـار و عالئـم و جمـع    حفظ قضایی، براي مقامات دیگر یا بازپرس سوي از که است قانونی اقدامات

  شود. می انجام متهم شدن مخفی یا فرار از جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیري
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در مـواردي کـه موضـوع جنبـه     «: داشـت به این صورت که مقرر مـی ؛ تحقیقات مقدماتی محدود ساخت
م ین در خصـوص جـرا  یموجب فساد گردد و همچنـ  یص قاضیر متهم به تشخیغ ا حضوریمحرمانه دارد 

بیهوده نیست اگـر بگـوییم   » .بود دادگاه خواهدق با اجازه یل در مرحله تحقکیحضور و، شورکت یه امنیعل
انتقادات وارده بـه ایـن   . توانست متضمن یک دادرسی عادالنه باشدجلوگیري از حضور وکیل طبیعتاً نمی

نتوانست نظر موافق شوراي نگهبان در خصـوص طـرح پیشـنهادي نماینـدگان مجلـس شـوراي       تبصره 
  . همان شکل سابق ابقا شددر نتیجه به ؛ را جلب کند 1380اسالمی در سال 

کند این اسـت کـه در اقـدامی    را از پیشینیان خود متمایز می قانون جدید آیین دادرسی کیفريآنچه 
نظر قرار گرفتن وي به رسمیت مندي از حضور وکیل از همان بدو تحتقابل تقدیر، حق متهم براي بهره

بـا شـروع   «آورده اسـت:   48ي مـاده در ) 1394(بـا اصـالحات    1392شناخته شده است. قانون مصـوب  
تواند تقاضاي حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه نظر قرار گرفتن، متهم می تحت

تواند در پایان مالقات با مـتهم   نظر مالقات نماید و وکیل میبودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت
طور که  همان» تبی خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.مالحظات ک، ساعت باشد که نباید بیش از یک

نظـر قـرار    اي که در مورد این ماده وجود دارد، اجازه حضور وکیـل از بـدو تحـت    بارزترین نکتهگفته شد، 
گیـرد. مبنـاي    اي است که مظنون در بازداشت ضابطین قرار مـی  که در واقع مرحله باشد گرفتن متهم می

قانون آیین دادرسی کیفري است که به ضابطان دادگستري ایـن   44ي ظنون، مادهنظر قرار دادن متحت
وي  1نگهداري متهم براي تکمیل تحقیقات ضروري باشد، در جرایم مشـهود،   چنانچهدهد تا اجازه را می

  نظر قرار دهند. ساعت تحت 24را به مدت حداکثر 
ي سال است که به موجب اصالحیه ي ذیل آنتبصرهاما اشکالی که به این ماده وارد است، 

م یو همچنـین جـرا   ییا خارج یم علیه امنیت داخلیدر جرا«دارد: مقرر میو  2تغییر یافته 1394
 یاین قانون است، در مرحله تحقیقات مقدمات 3023ها مشمول ماده  یافته که مجازات آنسازمان

                                                           
 واقـع  دادگسـتري  ضـابطان  منظر و مرئی در است: الف) این قانون شامل موارد زیر 45جرایم مشهود مطابق ماده   .1

 مشـاهده  وقوع از پس بالفاصله را جرم آثار یا و یابند حضور جرم وقوع محل در بالفاصله یادشده مأموران یا شود
 آن، شـخص  از پس بالفاصله یا جرم وقوع اند، حین بوده جرم وقوع ناظر که بیشتر یا نفر دو یا بزهدیده ب). کنند

 جـرم  ادله و اسباب یا واضح آثار و جرم، عالئم وقوع از پس پ) بالفاصله. کنند معرفی مرتکب عنوان به را معینی
 وقـوع  از پس بالفاصله متهم ت). گردد محرز متهم به یادشده ادله و اسباب تعلق یا و شود یافت متهم تصرف در

 محـل  یا منزل در جرم ث). شود دستگیر جرم وقوع از پس بالفاصله یا باشد فرار حال در یا داشته فرار جرم، قصد
جـرم،   وقـوع  از پـس  بالفاصله یا حال همان ساکن، در شخص و باشد وقوع حال در یا افتاده افراد، اتفاق سکناي

 معرفی را جرم، خود وقوع از پس بالفاصله متهم ج). کند درخواست خود سکناي محل یا منزل به را مأموران ورود
  . باشد داشته شهرت سوء نیز محلآن  در و باشد ولگرد متهم چ). دهد خبر راآن  وقوع و کند

 امنیـت  علیـه  جـرایم  یـا  و یافته سازمان جرایم از یکی ارتکاب علت به شخصی اگر«داشت: ي پیشین مقرر میتبصره  .2
 ایـن  302 مـاده ) پ( و) ب( ،)الف( بندهاي موضوع جرایم یا و روانگردان و مخدر کشور، سرقت، مواد خارجی یا داخلی
  ».ندارد را وکیل با مالقات امکان گرفتن قرار نظر تحت شروع از پس هفته یک تا گیرد قرار نظرتحت قانون

 حیـات  سـلب  مجـازات  موجب جرایم )الف: شود می رسیدگی یک کیفري دادگاه در زیر جرایم به«ق.ا.د.ك:  302 ماده  .3
 میـزان  بـا  جسـمانی  تمامیـت  علیه عمدي جنایات یا عضو قطع مجازات موجب جرایم )پ ابد حبس موجب جرایم )ب

 و سیاسـی  جـرایم  -بـاالتر، ث  و سـه  درجـه  تعزیـري  مجـازات  موجـب  جـرایم  )تآن  از بـیش  یـا  کامـل  دیه نصف
  .»مطبوعاتی
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که مورد تأیید رئیس قوه  يتردادگس یرسم يخود را از بین وکال ي، وکیل یا وکاليطرفین دعو
 1»گردد.یه اعالم مییمزبور توسط رئیس قوه قضا يوکال ینمایند. اسامییه باشد، انتخاب میقضا

در نگاه اول، ممکن است این تبصره، استثنایی بر حکم اصلی به نظر رسد، منتها به دلیل روشن 
داراي مصادیق متعددي گردد، فلذا تواند نبودن برخی تعاریف توسط قانون، شمول این تبصره می

آید. براي مثال، جرم سازمان ي عام در میاز حالت استثناء خارج شده و خود به شکل یک مقرره
یافته که از آن در این تبصره سخن به میان آمده، تعریف روشنی در قانون ندارد. عالوه بر این، 

 و تعزیـرات  بعـد قـانون   به 498 وادکه در م جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ضمن این
ي مصـادیق متعـددي از جـرایم    اند، دربرگیرنده شده احصاء 1375 مصوب بازدارنده هاي مجازات

  باشند. می
از حضـور وکیـل در    48توان به این تبصره وارد کرد این است که متن مـاده  ایراد دیگري که می

حالی است که تبصره، صرفاً ناظر به مرحلـه  نظر قرارگرفتن متهم صحبت کرده و این در مرحله تحت
از  2تحقیقات مقدماتی است. مشکل اینجاست که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در مواد دیگـري 

نظر بودن متهم است. حال بینی شده و داراي مقررات مجزایی نسبت به مرحله تحتهمین قانون پیش
این شکل در ذیل این ماده چه بوده، روشن نیسـت و  ي این تبصره به از تعبیه قانونگذارکه مقصود  آن

این بوده که  قانونگذاررسد. همچنین مشخص نیست آیا هدف حداقل در ظاهر، ناهماهنگ به نظر می
نظر بودن متهم نیز اعمال گردد یا خیر. اگـر پاسـخ ایـن سـؤال     مفاد این تبصره، در مورد مرحله تحت

نظر هم خواهد بود، لذا عمالً اختیاري که به ل مرحله تحتهاي این تبصره شام مثبت باشد، محدودیت
شود. نهایتاً مشکل اصلی نظر داده شده است، تا حد زیادي تحدید میوکال جهت حضور در مرحله تحت

پردازد که در پایان این نوشتار، این تبصره بخشی است که به محدودیت انتخاب وکیل توسط متهم می
  فت. مورد بررسی قرار خواهد گر

قواعد و مقررات مشابه در قانون ، افتدهاي مترقی قانونی اتفاق می براي درك بهتر آنچه در نظامحال 
ي کیفري قانون پلیس و ادله 58ي بر اساس ماده. دهیمطور مختصر مورد بررسی قرار میه انگلستان را ب

این ، درخواست کند چنانچه، فرد دستگیرشده و در بازداشت نیروي پلیس، 19843انگلستان و ولز مصوب 
. حق را دارد که به صورت خصوصی با یک وکیل یا مشاور حقوقی در هر زمانی که بخواهد مشورت کنـد 

سـاعت پـس از    36تواند تا فرد بازداشت شده می، دارد که تحت هر شرایطیاین ماده همچنین مقرر می
توانـد حضـور وکیـل را بـه     پلیس مـی ، موارديالبته در . بازداشتش تقاضاي مالقات با وکیل خود را نماید

تشخیص دهد که حضور وکیل ، بر مبناي دالیل منطقی و قابل توجیه، افسر پلیس چنانچه. خیر بیاندازدأت
م ارتکابی و یـا منجـر بـه    یممکن است منجر به مداخله یا اضرار به مدارك و شواهد مرتبط با جرم یا جرا

                                                           
  24/3/1394ي  اصالحیه  .1
 حـق  ایـن . باشـد  داشته خود همراه دادگستري وکیل نفر مقدماتی، یک تحقیقات مرحله در تواندمی متهم«: 190 ماده  .2

 برگـه  در حـق  ایـن  شـود  احضار متهم چنانچه. شود تفهیم و ابالغ متهم به بازپرس توسط تحقیق شروع از پیش باید
 بـراي  کـه  را آن، مطـالبی  دالیـل  و اتهـام  از اطـالع  کسب با تواندمی متهم وکیل. شود می ابالغ او به و قید احضاریه

  ».شود می نوشته صورتمجلس در وکیل اظهارات. کند بداند، اظهار الزم قانون اجراي یا متهم از دفاع و حقیقت کشف
3. The Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) 
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گمان برد که حضور وکیل ممکن است منجر به  چنانچههمچنین پلیس . درگیري یا صدمه فیزیکی گردد
داراي این اختیار است ، اند گردد هشدار) براي سایر مظنونان پرونده که هنوز بازداشت نشده( اعالم خطري

مورد دیگر از اختیارات پلیس براي به تعویق انداختن حضور وکیل . رو کند هخیر روبأکه حضور وکیل را با ت
معتقد باشد که فرد بازداشت شده از جرم ارتکـابی  ، است که بر مبناي دالیل قابل توجیه و منطقی زمانی

  . دست آورده استه خود سودي ب
فـرد بازداشـت شـده    ، خیري در حضور وکیل ایجـاد گـردد  أدر تمام موارد فوق یا در هر موردي که ت

ـ   همچنین پلیس باید. بایستی توسط پلیس از این اقدام مطلع شود خیر را بـراي  أدالیل خود براي ایجـاد ت
نظـر بـودن و   تحـت تنها استثناي حق حضور و مالقـات وکیـل در مراحـل    . فرد بازداشت شده شرح دهد

م مـرتبط بـا   یزمانی است که فرد بـه اتهـام جـرا   ، انگلستان قانونگذارتحقیقات مقدماتی از نظر همچنین 
درخواست حضور وکیل یا مشـاور حقـوقی از وي سـلب    در این صورت حق . تروریسم بازداشت شده باشد

  . شودمی
جهت دفاع در قانون انگلستان در مقررات مرتبط با حضور وکیل ، که اجماالً بررسی کردیم طور همان

حضور وکیل به ، تنها در موردي که از نظر عقالنی قابل توجیه باشد، نظر بودناز موکل خود هنگام تحت
ـ  أي تکه وظیفه، ین موارد به تشخیص افسر سرپرست پلیستنفیذ ا. افتدخیر میأت خیر از أیید درخواسـت ت

، خیرهـاي ایجـاد شـده   أنهایتاً متهم بـا وجـود تمـام ت   . پذیردصورت می، جانب افسر زیردست خود را دارد
هاي  ي تبصرههمه، پس از گذشت این مدت. ساعت از حضور وکیل خود محروم خواهد بود 36حداکثر تا 

فاقـد اثـر   ، نظر بودن مـتهم مرحله تحتبراي به تعویق انداختن حضور وکیل یا مشاور حقوقی در قانونی 
  . گردندمی

بتواند بـه وکیـل   ، فرد بازداشت شده در هر زمان و به هر میزانی که نیاز داشته باشد که اینعالوه ه ب
این در حـالی  . کندایفا میسزایی ه بدون شک در روند دادرسی عادالنه نقش ب، خود دسترسی داشته باشد

ساعت تعیین کرده  ست که قانون جدید آیین دادرسی کیفري ایران حداکثر مدت مالقات با وکیل را یکا
حق انتخاب وکیل از متهم سلب و یا براي ، همچنین در هیچ بخشی از قوانین مربوطه در انگلستان. است

. وکیل یا مشاور حقوقی براي مشورت برگزینـد  یک، متهم قادر است به اختیار خود. او محدود نشده است
قانون جدید آیین دادرسی کیفـري ایـن اختیـار را از مـتهم      48ي که تبصره ي بحث برانگیز ماده حال آن

-یید رئیس قوهأسلب کرده و انتخاب وکیل از سوي وي را محدود به وکالي رسمی دادگستري که مورد ت
  . نمایدمی، ي قضاییه باشد

قانون اساسی این بوده که متهم بتواند در تمام مراحـل   35وضع اصل  زا قانونگذاربدون تردید هدف 
تـرین  ییحضور وکیل از ابتـدا . اش از خود به نحوي شایسته دفاع کند م ارتکابییرسیدگی به جرم یا جرا

در وضـع   قانونگـذار . تواند بهترین اهرم براي نیل به این هـدف باشـد  می بازداشت فرد)( مراحل رسیدگی
وجـود   رسـد به نظـر مـی   اما، با اعطاي این حق به متهم سعی در اصالح قوانین پیشین داشته 48ي ماده

ي اعمـال  م از دایـره یبرخی جرا که اینچه . ي اصالحی عمالً مانعی بر سر راه این مهم خواهد بودتبصره
او در مواردي که براي او قابل اعمال این حق از سوي متهم حذف شده و نیز حق انتخاب وکیل از سوي 

واضح اسـت کـه وکـالي دادگسـتري پـیش از      . به تعدادي از وکال محدود گشته است، باقی مانده است
بـا وضـع    قانونگـذار  که اینحال . گیرندیید قرار میأیه مورد تیي قضااز سوي قوه، ي فعالیتدریافت اجازه
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یه اعـالم  یي قضـا لیستی که توسط ریاسـت محتـرم قـوه   این تبصره و محدود کردن وکالي انتخابی به 
  . مشخص نیست، کردهشود چه هدفی را دنبال می می

خود باعث ایجاد ، بندي ایشانتحدید وکال به تعدادي مشخص و دستههمچنین باید توجه داشت که 
ال از موقعیت ي احتمالی برخی وکتوان به سوءاستفادهي این مسائل میاز جمله. مشکالتی نیز خواهد شد

ي با توجه به حضور فعال و پرشمار وکـالي جـوان در عرصـه    نیز. جدید ایجاد شده براي خود اشاره کرد
دچار رکود انگیزه شده و عرصـه را  ، رو شوندهبهایی رو بنديزمانی که با چنین دسته، دفاع از حقوق مردم

یه در یي قضااي به ریاست محترم قوه نامهکانون وکالي دادگستري مرکز نیز طی . بینندبر خود تنگ می
کـرده   تأکیـد بر ضرورت حذف ایـن تبصـره   ، ضمن بیان ایرادات وارده به این تبصره، 1395فروردین ماه 

  . است
ي مـتهم بـه شـمار    حقوق اولیـه  ءي نگارنده، محدود کردن حق انتخاب وکیل که جزبه عقیده

تواند گام مثبتی در راستاي برقراري دادرسـی  نمی آید، به هیچ دلیلی قابل توجیه نیست و هرگز می
ي موفـق کشـورهاي مترقـی در زمینـه وضـع      لذا بهتر است با توجه به تجربهمنصفانه تلقی گردد. 

محترم ما پیش از تدوین مقررات، که بعضـاً بـه صـورت آزمـون و خطـا صـورت        قانونگذارقوانین، 
ضـمن رعایـت   وده، هاي موفق موجود نمـ  از نمونهبرداري  گیرد، تا حد قابل قبولی سعی در الگو می

ي مقرراتی نمایـد کـه ضـمن حفـظ     مناسبات عرفی و نیز مطابقت با موازین شرعی، سعی در ارائه
ي حقوق متهم و تضمین دادرسی عادالنه، اسباب رسیدن به این هدف از طریق اعطاي اختیار بهینه

  گردد. عمل بیشتر به وکال فراهم 
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  1n پور داود ملک
  

گونه که استحضار دارید، حقوق شـهروندي هدیـه الهـی و جـزء حقـوق ذاتـی و فطـري         همان
هاست. نظر به کرامـت و ارزش واالي انسـان در شـریعت مبـین اسـالم و بـه فرمـایش         انسان

گوهربارحضرت امام علی (ع)، خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم داشـته  
ا رعایت کند، این امر به اداي حقـوق خداونـد منجـر خواهـد     است، پس هر که حقوق بندگان ر

ایرانی، حقوق شـهروندي یـک امتیـاز اسـت کـه بـه اتبـاع کشـور در          قانونگذارشد. از دیدگاه 
مجموعـه آن  زیسـت و زیـر  شود، ولی حقوق شهروندي از دیدگاه محیطمحدوده مرزها داده می

زیسـت، مرزهـا را در    رز نمـود، زیـرا محـیط   توان محدود بـه مـ  ناپذیر را نمییعنی منابع تجدید
زیست و باالخص منـابع آبـی در کشـور    نوردد. در شرایط فعلی که متأسفانه در حوزه محیط می

هـاي اصـلی، بررسـی     رو هستیم، یکی از اولویـت ثروتمندمان با مسائل و مشکالت عدیده روبه
باشـد.  منابع آبی می زیست وحقوقی قضایی و چگونگی نقش اعمال حقوق شهروندي در محیط

هـاي بـاال بـه خصـوص در صـنعت اکوتوریسـم و        بدیهی است استان اصفهان با وجود ظرفیت
بخـش  بخش کشاورزي و با وجود زیست بومِ منحصر به فرد و وجود رودخانه مبـارك و حیـات  

 طلبـد بـا ورود کـانون   رو شده است. بنابراین مـی اي روبه هاي عمده رود، اکنون با چالشزاینده
وکالي دادگستري به عنوان نهاد حقوقی اجتماعی شـهر و اسـتفاده از دانـش وکـالي زبـده و      

هـا و   هـاي تـاریخی (چـاه    متخصص در این رژیم حقوقی، مباحث ترمینولـوژي حقـوقی حقابـه   
ً اکوسیسـتم پایـدار    زیست (بستر رودخانه و تاالباماکن تاریخی)، محیط ها)، کشاورزي و اساسا

نکاش جدي قـرار گیـرد و البتـه ایـن امـر در گـرو درك مفهـوم واقعـی         شهر اصفهان مورد ک
ً منجـر بـه آگـاه         و  یشهروندي و آشنایی با حقوق و تکالیفی در ایـن راسـتا اسـت کـه نهایتـا

گردد و با تشریک مساعی، مسائل ما بین دولـت و شـهروندان، بـه تفکیـک،     می یی جامعهپویا
شـهروند روشـن    وو حقـوق متقابـل دولـت     حقوق شهروند بر دولت، حقوق دولت بـر شـهروند  

زیسـت و  گردد. با این اوصاف لزوم تشکیل کمیته بررسی حقوق شهروندي با اولویت محیط می
رسد. از آن جـا کـه ایـن امـرِ مغتـنم و      رود بسیار ضروري به نظر می هاي رودخانه زاینده حقابه

وکـالي دادگسـتري ـ بـه      مورد اهتمام، با اهداف کانون وکالي دادگسـتري همخـوانی دارد و  
                                                           

n .وکیل دادگستري  
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عنوان پارلمان بخش حقوقی جامعه و پل ارتباطی بین شهروندان جامعه و محاکم قضـایی ـ از   
این قاعده مستثنی نیستند، به ظن یقین این نهاد باید با قاطعیت، ورود به مسائل عنوان شـده  

بـه   نماید و ضمن آموزش شهروندان در این خصـوص، نسـبت بـه ارائـه راهکارهـاي حقـوقی      
هـاي رودخانـه    محیطی و احیـاي حقابـه  مسئولین ذیصالح جهت برون رفت از مشکالت زیست

هـاي   رود اقدام نماید که نتیجه این اقدام، ورود شهروندان بـه ایـن مسـائل و اثرگـذاري    زاینده
ها را به دنبال دارد. اما اهمیت تشکیل این کمیته این است که پاسـخگویی   مثبت در این حوزه

افتـاد، تنهـا بـر عهـده      خالف آنچـه در گذشـته اتفـاق مـی    ها و تکالیف، بر مسئولیت در مقابل
شهروندان نیست، بلکه دولتمردان و مسئوالن نیز در این مرحله مسـئولیت خطیـري بـر دوش    

هـاي مشـترك    نماید، ضرورت همکـاري ناپذیر میدارند. از این دیدگاه آنچه که به نظر اجتناب
تـر  ر جهت دسـتیابی بـه حقـوق حقـه خـویش، لـزوم شـناخت دقیـق        بین شهروندان با دولت د

باشد؛ زیـرا  زیست سالم است، می شهروند، حقوق شهروندي و آنچه به عنوان حق داشتن محیط
زیست سالم از حقوق انسانیِ شهروند است کـه در فقـدان آن احقـاق حـق شـهروند بـه        محیط

، روانی و جسمی شـهروندان را بـه   سالمت روحی ،زیست آلوده پذیرد. محیطراحتی صورت نمی
کـه بـا    سـازد. کمـا ایـن   ترین حق شهروندي یعنی حق حیات را نابود میخطر انداخته واساسی

هـاي   هم اکوسیستم منطقه مورد تهدید واقع شده، هم بخـش  ،رودخشک شدن رودخانه زاینده
نابودي منـابع  زیست و  تولیدي و خدماتی بسیاري تعطیل شدند. با رشد فناوري، تخریب محیط

یابد که وظیفه سنگین دولتمردان در اجراي قوانین و شهروندان در احتـرام بـه   آبی افزایش می
ان و مجریـان دولتـی   قانونگـذار شناسان، طلبد. در همین راستا جامعهقانون را بیش از پیش می

فـظ  به همراه شهروندان باید به یاري حفظ شهر و حقوق شهروندي با اولویت بخشـیدن بـه ح  
اي  هـاي حرفـه   رود بشتابند؛ با توجه به تغییر نگـرش  زیست و حفظ پایدار رودخانه زایندهمحیط

از جهات مختلف به بررسی تحوالت ناشی از ظهور فناوري و تـوان شـهروند و دولـت صـنعتی     
شـدن بـه   زیست و رودخانه پرداخته و ابعـاد مختلـف آن را بـا اهمیـت قائـل      در تخریب محیط

در معرض شناخت شهروندان و دولتمردان قرار دهند، تا چالش پـیش روي آنـان    توسعه پایدار،
را نمایان ساخته و حقوق و تکالیف مسئوالن و شهروندان مشخص گردد. همچنـین بـه دلیـل    

توان آن را محدود به یک مرز دانست، به بررسـی قـوانین    زیست که نمی فرامرزي بودن محیط
المللـی شـهروندي همچـون    وانین و وظـایف جامعـه بـین   و مقررات داخلی همراه با حقـوق، قـ  

هـاي جهـانی پرداخـت و در آمـوزش شـهروندان از مجـامع        ها و پروتکل معاهدات، کنوانسیون
  هاي وکالي دادگستري با توجه به رسالت این نهاد بهره جست.   حقوقی به ویژه کانون

  . شوددر ادامه جهت تبیین موضوع به بررسی چند عنوان پرداخته می
  

  حقوق زیست محیطی و آب، منابع آبیزیست،  محیط
زیست کلیه شرایط براي برخورداري از یک زندگی با استمرار حیات، با آرامـش و سـالمتی    محیط

توانند به حقوق خویش دسـت  گیرد. شهروندان زمانی میهاي حال و آینده را در بر می براي نسل
هـا بـه وسـیله قـوانین و مقـررات       آبی پایـدار آن یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی و منابع 
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زیست و منابع آبی جزء حقوق اساسی و بنیادي شهروندي بـه حسـاب    حمایت گردد. حقوق محیط
تواند سالمت جسم، روح و حق حیات را تضمین نمایـد، لـذا   آید، زیرا محیط سالم است که میمی

صی نیز تلقی گردد، چرا که این حقـوق  تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی و تخصاین حقوق می
اي اسـت   گونه دهد؛ بلکه حق طبیعی اوست. حقوق زیست محیطی و آبی بهرا کسی به انسان نمی

تواند موضوع حق را مطالبه کند و هرگاه حقوق زیسـت  که هر یک از شهروندان ذیحق بوده و می
قوانین (حقوق موضوعه) شود، ضـمانت  محیطی و منابع طبیعی از دایره اخالق وارد دایره حقوق و 

  یابد. اجرا می
  

  و منابع آبی زیست محیطحقوق شهروندي در رهگذر 
باشد و حقی است که از سـوي  مندي از امکانات موجود در جامعه میحق شهروندي یک امتیاز براي بهره

باید به این نکته توجه . دشوالمللی به انسان داده میاي و یا بین منطقه، ملی، جامعه سیاسی اعم از شهري
حقوق . است »حقوق«گفتمان ، داشته باشیم که گفتمان غالب در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران

گـردد و از سـوي   ین موضوعاتی است که به وسیله حقوق تبیین مـی تر مهمشهروندي از یک سو یکی از 
به عنـوان یکـی از مسـائل نـوین مطـرح      ، گیردزیست که منابع آبی را نیز در بر میدیگر در قلمرو محیط

ایـن  . بنابراین حقوق عامه و موضوعی براي همه افراد جامعه از اهمیـت محـوري برخـوردار اسـت    . است
  : گرددحقوق شامل سه بخش می

از جمله این حقـوق آن اسـت کـه دولـت در تـدوین و اجـراي مقـررات         حقوق شهروند بر دولت: .1
بکوشد و این مقـررات را در پـی برنامـه بیـاورد و نـه در پـی حـوادث        محیطی و منابع آبی  زیست
محیطی و تغییرات اقلیمی. دولت موظف است با وجود امکاناتی که در اختیار دارد، از جملـه   زیست
محیطی به حفظ منابع آبی سازي زیستهاي عمومی و اختصاص بودجه به آموزش و فرهنگ رسانه

ا باید ابعاد مختلف مرزي، مکانی و زمانی را مورد توجه قرار داده ه شهروندان بپردازد. این آموزش
  العمر باشد. و آموزش مداوم و مادام

است که شهروندان باید بـه قـوانین و مقـررات    آن  حقوق دولت بر شهروند حقوق دولت به شهروند: .2
بهتـر  زیست و حفظ منـابع آبـی احتـرام بگذارنـد و درجهـت حفـظ هـر چـه         موجود در زمینه محیط

 . زیست با دولت مشارکت نمایند محیط
توان گفت که همانند حقوق دولت بر شـهروند  به طور خالصه می حقوق متقابل شهروندان: .3

است. در این راستا یکی از تأثیرگذارترین جوامعی که در حفظ زیست بوم و منـابع آبـی اثـر    
آمد کافی، کیفیت زنـدگی  نشینان است. دولت با فراهم نمودن درمستقیم دارد، جامعه روستا

بـرداري از  هـا، حـق بهـره    مناسب، منطبق با حداکثر امکانات مقدور، تحویل کامل حقابه آن
اراضی کشاورزي، حق به کارگیري، استفاده و اشتغال در صنایع دستی و خدمات گردشگري، 

زم سازي محیط روسـتا و تمهیـدات ال   وري، نوسازي، بازسازي و ایمنحق زارعانه، حق بهره
هاي آنان به نحو  ها و ظرفیت براي ایفاي نقش مسئوالنه روستانشینان و استفاده از توانمندي

زیست، توسعه پایدار و صیانت از منـابع آبـی کمـک    مطلوب در توسعه کشور به حفظ محیط
 کند. می
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  پیشنهادها
لحن و محتواي قوانین عمومی مهم و خصوصی ، موضوعه عمومی و خصوصی تغییر گفتمان قوانین  .1

در . سالم و حفظ منابع آبی پایدار برخوردار باشـد  زیست محیطگیري و برخورداري از نیز باید از جهت
قوانین تخصصی آب و برخی دیگر از قوانین خـاص  ، جزایی، این میان تغییر گفتمان در قوانین مدنی

  . ار استاز اولویت برخورد
هاي اجرایی ذیربط، به خصـوص سـازمان    هاي کاربردي از سوي نهادها و دستگاه تدوین طرح  .2

هاي تابع آن، وزارت جهاد کشاورزي، مرکز مطالعات  زیست، وزارت نیرو و شرکت حفاظت محیط
هاي مجلس شوراي اسالمی، معاونـت حقـوقی ریاسـت     و تحقیقات قوه قضاییه، مرکز پژوهش

  .. . جمهوري و .
  و منابع آبی زیست محیطها و لوایح حقوق شهروندي از دیدگاه  تدوین طرح )الف

تحلیل محتواي حقوق شهروندي مرتبط با زیسـت بـوم و حفـظ مسـتمر منـابع آبـی در قلمـرو        ) ب
  مجموعه قوانین و مقررات مدنی و جزایی ایران

محیطـی  طوف بـه حقـوق زیسـت   اي مع هاي توسعه راهکارها و سیاست، ها تحلیل محتواي برنامه) ج
مدنی و اشخاص در ایران دارند و شـناخت تنگناهـا و   ، هاي اجتماعی تشکل، شهروندي که دولت

  . هاي موجود چالش
اي دولت در حفظ پایداري اکوسیسـتم زیسـت بـوم و منـابع      هاي توسعه دهی سیاستجهت  .3

  آبی. 
کانون وکـالي دادگسـتري مبنـی بـر ایجـاد      بنابراین با عنایت به موارد عنوان شده و نظر به رسالت 

هـاي وکـال و    ایجاد اعتماد مردم نسبت به کـانون ، مابین جامعه و کانونتعامل و گفتمان سازنده فی
هـاي   و احیـاي حقابـه   زیست محیطشهروندي با اولویت  سیونتشکیل کمی ،ورود به مسائل اجتماعی

  . رسدضروري به نظر می رود زاینده
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  1n دکتر عباس میرشکاري
  

خواه عمدي خواه غیـر  ، دیه قتل زن مسلمان«، 1370مصوب قانون مجازات اسالمی  300ماده بر اساس 
نیـز   1392مصـوب  . ا. م. ق 550مـاده  و بـیش در   کم ، این حکم. »نصف دیه مرد مسلمان است، عمدي

ـ ه جنایلک در«، 551اما به موجب تبصره ماده » ه مرد استینصف د، ه قتل زنید«: تکرار شده است  یاتی
پرداخت  یبدن يها ن خسارتیه مرد از صندوق تأمیه تا سقف دیمعادل تفاوت د، ستیه مرد نیعل یه مجنک
معـادل  اگرچه دیه قتل زن همچنان نصف دیـه مـرد اسـت امـا     ، شده بر اساس ظاهر مواد یاد. »شود یم

تعهـد قاتـل همچنـان    ، بـدین ترتیـب  . از سوي صندوق پرداخت خواهد شـد  ه مردیه تا سقف دیتفاوت د
از سـوي مرجـع دیگـري بـه نـام صـندوق       ، نصف دیگـر . پرداخت نصف دیه مرد به بازماندگان زن است

و   گاه در گوشه، براي همین، براي صندوق دشوار است، ن تعهدروشن است که تحمل ای. شود پرداخت می
  . شود تفسیر دیگري از مواد یاد شده شنیده می، کنار

در توجیـه  . مانده دیه زنان تعهـدي نـدارد   شود که صندوق براي پرداخت باقی گفته می، در این تفسیر
 550در مـاده   قانونگذار: شود میگفته استناد  به چگونگی چینش احکام پیش، در درجه نخست، این تفسیر

ملحق  يه خنثاید«: پردازد بدین شکل به دیه اشخاص خنثی می 551در ماده . گوید سخن از دیه زنان می
ه مرد به عالوه نصـف  ینصف د، لکمش يه خنثایه زن و دید، ملحق به زن يه خنثایه مرد و دید، به مرد

قاعدتاً و بـر  . شود ت دیه توسط صندوق سخن گفته میاز پرداخ، در تبصره همین ماده نیز. »ه زن استید
تر و یا  هر تبصره در ادامه حکم هر ماده باید تفسیر شود نه به دنبال مواد قبل، مبناي اصول نگارش قانون

بـه  . زنـان) ( 550اشخاص خنثی) است نه ماده ( 551تنها ویژه ماده  551تبصره ماده ، براي همین. بعدتر
اگر . »... ستیه مرد نیعل یه مجنک یاتیه جنایلک در«: چنین آمده است 551تبصره ماده در ابتداي ، عالوه

در کلیـه جنایـاتی   «: نوشت در تبصره چنین می، اختصاص حکم تبصره به دیه زنان بود، قانونگذارمقصود 
شـد  فته مـی در ادامه همین روال در انتهاي تبصره نیز باید گ، افزون بر این. »... علیه زن است که مجنی :

ـ ه تا سقف دیمعادل تفاوت د«: گفته شود که ایننه » شود پرداخت می...  نصف باقی مانده از صندوق« ه ی
در . شود بر عهده صندوق گذاشته می، مسئولیت عمل دیگري، در تبصره، ها گذشته ي این از همه. »... مرد

 که ایندر تردید میان ، براي همین. فراتر رفتنباید از محدوده مورد یقین ، از مسئولیت نیز گونه اینتفسیر 
  . باید جانب اقل را گرفت، اکثر)( اقل) است یا ویژه زنان( قلمرو تبصره تنها مخصوص اشخاص خنثی

                                                           
n وکیل دادگستري و استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري.  
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اما منعی نـدارد کـه   ، القاعده تبصره را باید در ادامه ماده خودش دید درست است که علی، با این حال
درباره دیه زنان  550در ماده  قانونگذار، در واقع: ماده را مشخص کندتکلیف دو ، در یک تبصره قانونگذار

 یاتیه جنایلک«در خصوص ، در تبصره ماده اخیر نیز، درباره دیه اشخاص خنثی سخن گفته 551و در ماده 
. حکم وضع کـرده اسـت  ، زن و یا خنثی است، علیه یعنی مواردي که مجنی» ... ستیه مرد نیعل یه مجنک

بایـد در همـین   ، در تبصره را نیـز  قانونگذارچرایی ادبیات . شود تبصره شامل هر دو گروه می، براي همین
در مقـام تفسـیر بایـد بـه رونـد      ، جدا از این دلیل. گسترش قلمرو ماده به هر دو گروه) تفسیر کرد( راستا

قانون بیمه اجبـاري   قانون اصالح«ما پیش از این و در مقام تصویب  قانونگذار. ي نیز توجه کردقانونگذار
یـک گـام   ، 1387در سال » ولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالثئمس

براي ایجاد برابري در دیه زنان و مردان برداشت و به روشنی بر عدم تأثیر جنسیت در میزان دیه تصریح 
است در ایفـاء تعهـدات منـدرج در ایـن      گر موظف بیمه«، ماده چهارده این قانون 2تبصره بر اساس . کرد

پرداخـت   نامـه  دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه قانون خسارت وارده به زیان
دیه ، اقتضاء دارد تا در سایر موارد نیز، ادامه این روند، این حکم تنها ویژه تصادفات رانندگی بود 1. »نماید

بـه   2. مواد یاد شده را نیز باید در ادامه همین مسیر تفسیر کرد، براي همین. زنان با دیه مردان برابر شود
براي حمایت از اشخاص خنثی که مصادیق نـادر و غیرمحسوسـی در    قانونگذارکه بعید است که  ویژه آن

  . دهدبهره از این امتیاز قرار  قانون وضع کند اما بخش اعظمی از جامعه را نادیده بگیرد و بی، جامعه دارند
  

                                                           
ولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري ئاصالح قانون بیمه اجباري مسقانون  4ماده  2 با توجه به صراحت تبصره«  .1

هیـأت وزیـران، کلیـه     1/4/1387هــ مـورخ   38201/ت46139نامـه شـماره    زمینی در مقابل شخص ثالث و تصـویب 
شـده   نامـه یـاد    گر تجاري موظفند در ایفـاي تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه هاي بیمه شرکت

صورت یکسـان و  ه آمده ب  عمل دیدگان براساس حداکثر تعهدات به ر همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان(د
اداره کـل حقـوقی و تـدوین     31/1/1388مـورخ   436/7 شماره . (نظریه»برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند

قانون بیمه اجبـاري خسـارات    10) بر اساس ماده 19121شماره  1/8/89، به نقل از روزنامه رسمی یهیقوانین قوه قضا
گر مکلف است در ایفاء تعهدات  بیمه«نیز،  1395مصوب  شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وارد

نامـه پرداخـت    دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمـه  مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان
عنوان بیمه حـوادث   ی موظفند در انشاي حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به یاجع قضامر. کند

 ». درج کنند
 551تبصـره ذیـل مـاده    «اداره حقوقی قوه قضاییه چنین آمـده اسـت:    6/6/1392مورخ  1100/92/7در نظریه شماره   .2

علیه مـرد نیسـت، معـادل تفـاوت     در کلیه جنایاتی که مجنی: «که مقرر داشته 1/2/92قانون مجازات اسالمی مصوب 
مربوط بـه جنایـات مقـرر در ایـن قـانون      » شود. هاي بدنی پرداخت می دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت

ي قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتور 4ماده  2است و نه تنها ناسخ تبصره 
نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آن را بـه   16/4/87زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

قـانون بیمـه اجبـاري     4مـاده   2این قانون و تبصـره   551غیر از حوادث رانندگی نیز تسري داده است. بنابراین، ماده 
رات مربوط به حوادث ناشی از کـار و حـوادث راننـدگی    و مقر 16/4/87مسئولیت مدنی دارندگان وسابل نقلیه مصوب 

 ».  نامه خودرو هر یک در جاي خود قابل اعمال است بدون داشتن بیمه
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  1nاي  محمدرضا محمدي جرقویه
  
  
  

  چکیده و مقدمه
هـاي تثبیـت    توان رسید که دیدگاه از بررسی رفتار، کردار و گفتار سقراط به این نتیجه می

هـا   عیب و نقص، بلکه از طریق قـرن  جامعه اغلب نه از طریق فرایند استدالل بی شده در
اند و ممکن است دالیل خوبی براي شکل و وضعیت فعلی امور  شفتگی فکري ظاهر شدهآ

پیونـدد،   وقوع مـی ه دارد که درخصوص هر اتفاقی که در جامعه ب وجود نداشته باشد لذا جا
حاد جامعه را نشـخوار  آهاي  همرنگ اجتماع شده و حرفکه بدون تفکر و تعقل  قبل از این

  کنیم کمی هم به پیشینه و ضرورت و علت ایجاد و اضمحالل آن پدیده بیندیشیم.
همین اسـاس امـروزه    ازدواج دارد و بر 2/2هر  يخبرها حکایت از وقوع یک طالق به ازا

ـ   آهاي جامعه ما افزایش  یکی از دغدغه یقـی درصـدد   طره مار طالق است کـه هـرکس ب
تـوان گـردن آن انـداخت، را     یبررسی علت آن بوده و نزدیکترین مقصر که همه چیز را م

اي هـم در   داننـد!! البتـه عـده    دانند و رشد این پدیده را ناشی از ضعف دولت می دولت می
داننـد کـه    تشریح علل وقوع طالق رشد بیکاري، اعتیاد و ... را از عوامل وقوع طالق مـی 

هاي بسیاري هـم وجـود    دهد که خانواده ورت گرفته در این مورد نشان میهاي ص بررسی
  .اند فروپاشیده هم از هم باز ولی نداشته اعتیاد و بیکاري مشکل داشته و دارند که

یـا  آنچه که در این مقاله نویسنده درصدد اثبات آن هست، توجه به این مطلب مهم اسـت کـه   آ
سیب اجتمـاعی دانسـت   آیا این پدیده را باید یک آطالق پدیده بدي است؟ به عبارت بهتر  واقعاً

  ؟!دهد ینده میآتر در  یا برعکس پدیده میمون و مبارکی است که خبر از روزهاي بهتر و شیرین
  رامش!!!آدو جهان، رشد عقل بشر، صلح و  طالق، خوشبختی، سعادت هر واژگان کلیدي:

  
جنـگ و   ،جهان را دچار بحران نموده است ه جامعه و بعضاًکشور کالت کن مشیبزرگترحال حاضر از  در

 بـه  توجـه  عـدم ، جهـان  در مـاده  و نـر  جـنس زبـانم الل   ن دویب یاختالط جنس، ودکري، اریکبی، دشمن
...  وي معنـو  و ياقتصـاد  بحـران ، انسان رفاه به توجه عدم، يشهروند حقوق رشد عدم، انسان تیشخص

همچـون   یم مطلـوب یو جهان و جامعه را پـر از مفـاه  ، ن خواهد بردین معضالت را از بیطالق ا هک است
حقـوق   يریـ رشـد و فراگ ، ت انسانیرشد شخصی، تیجنس کیکتفي، رونق اقتصاد، اشتغالی، شتآصلح و 
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و  د چگونـه از طـالق  ید پرسیالبد خواه. خواهد نمود...  و يو معنو يرشد اقتصاد، رفاه انساني، شهروند
  ؟ افتی دست اي هفاضل نهیمد و جامعه نیچن به توان یمآن  جیترو

م از نظـر  ینـ یم و ببیازدواج و طالق داشـته باشـ   هاي به واژه یقبل از ورود به بحث الزم است نگاه
  ؟ دارد یفیچه تعر یحقوق

  : ورده استآن یف عقد ازدواج چنیدر تعر اي یهجرقو ينوشته محمد یطنز حقوق ينوژلوژیترم
ب آه نگذارنـد  کـ شـوند   یمتعهد م، از جنس مخالف نفر فعالً دوآن  موجبه ه بکاست  يازدواج عقد

 یصورت معاطاته ه جنگ بکن است یدر ا »جنگ«ن واژه با یتفاوت ا. ن برودییگر پایدیک يخوش از گلو
  . ن استکم قرارداد ممیازدواج با تنظ یاست ول یا بدون توافق قبلی

او در مقابـل واژه طـالق   . مغبون شـوند آن  دو طرف در ه هرکداند  ي میدر ادامه ازدواج را عقد يو
جبـران اشـتباهات    ياست بـرا  یاختراع ـ  مرد هر يارزوـ از ازدواج   ین لذت ناشیاول«: ورده استآن یچن

   ».داریصلح پا يت بسوکحر ـ بشر
همه جوانان ، نآ یدر نظر گرفتن تبعات منفد در جامعه بدون ینکفرض ، ف فوقیحال باتوجه به تعار

 ینار هم شروع به زندگک ز بدون تأمل ازدواج نمودند و با هم و دریشان نیم و ایق به ازدواج نمودیرا تشو
 هاي نهیه هزک يدیو فشار شد يت بد اقتصادیود و وضعکت ریمکن صورت زوج به لحاظ حایدر ا. ردندک

 ن امر عالوه بـر از یه اکا سه شغل خواهد بود یت در قالب دو یبه فعالمجبور ، سازد می وارد يو بر یزندگ
م ینکحال فرض . خواهد شد يو یت انسانیمانع رشد و شخص، گرانید يبرا یشغل يها ن بردن فرصتیب

ـ در ا، ندکدعوت  یین را به جدایج طالق پرداخته و زوجیبه ترو ه جامعه رسماًک  بـرخالف  اوالًصـورت   نی
حرام خدا را بـه حـالل    ورد و عمالًآ می دم درمر روزگار از دمار يدارکبان قالب در هک ربا همچون يموارد

 ق مردم به طالق عمـالً یجامعه تشو در، رسد نمی یین مورد هم به جایاد دلسوزان در ایل نموده و فریتبد
هرچه باشد  ین حالل نزد خداوند است ولین حالل منفورتریه اکحال بماند ، ق مردم به حالل استیتشو

  !!! پس دعوت به حالل است نه حرام. ه جنگ با خداستکچون ربا است  یبهتر از حرام
بـه ازاء   ا سه شغل نداشته و عمالًیت در دو یبه فعال يازین، دهد می فرد همسرش را طالق یوقت ثانیاً

  !!! جاد خواهد شدیا یهر طالق دو فرصت شغل
زاد و آنـد روزانـه وقـت    ک یت میار فعالکحقوق  یجهان ياستانداردهاه فقط مطابق کور کمرد مذ ثالثاً

با ، از رفاه يشتر در اجتماع عالوه بر برخورداریحضور ب ت خود پرداخته و بایفرصت دارد تا به رشد شخص
  !!! ابدیمورد مهارت  نیدر ا یشنا شده و حتآخود  يحقوق شهروند

ـ ن بـه روانشناسـان وفـق قـانون حما    یزوجـ  ياجبارق مردم به طالق باعث مراجعه یتشو رابعاً ت از ی
ه در کـ ان سازش سردفتران طالق خواهـد شـد   کعدم ام یال و پس از صدور گواهکن ویخانواده و همچن

الثبـت   و حق ینه دادرسیخصوص با پرداخت هزه ق نموده و بیشان ترزیپول به ا یلک ،ودکر ين وانفسایا
جشـن طـالق و   بـر آن  عـالوه  . ده در بودجه هم خواهنـد شـد  ش بینی شیمد پآل دریباعث رونق و تحص

  . خواهد شد ها تاالر و ها ار رستورانکمربوطه باعث رونق  هاي مراسم يبرگزار
باعـث   طـالق عمـالً  ، است یبزرگ جامعه ما اختالط جنس هاي از دغدغه یکی که اینمگر نه  خامساً

را در  کیـک ات تفیند و عملک یدر خانواده از هم جدا م یدر خانواده شده و زن و مرد را حت یجنس کیکتف
  . دینما می تر سانآنه و یان نهادکر امیدانشگاه و سا
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ه کدائم خبر از خشونت دارد  ها ده و اخبار رسانهیشکشوب آجهان را به  یامروزه جنگ و دشمن سادساً
در  یشـت آه وقوع طـالق باعـث صـلح و    کگردد  میبر ن خشونت به خانوادهیشه ایبه اعتقاد روانشناسان ر
رده و جهان را به بهشت صلح و کت یرون از خانواده سرایبه ب یشتآن صلح و یا، نآخانواده شده و پس از 

  !!! دینما می لیتبد یدوست
 يخوار اهیواسطه گذر از گ هه مغز بشر بک اند هدیجه رسین نتیو ذهن به ا یعلم روانشناس يعلما سابعاً

ـ یب ،قبل يها دوران يها به نسبت انسان يخوار دن به پختهیو رس يخوار و خام افتـه و  یش رشـد  یش از پ
ه رشد کشود  می تر از روز قبل روز عاقل تر شده و با توجه به انفجار اطالعات صورت گرفته بشر هر میحج

؟ ستیشد عقل نده مبارزه با رین پدینظر شما مبارزه با اه ن امر دارد حال بیده طالق نشان از صحت ایپد
  االبصار یا اولیفاعتبروا 
ش طـالق  یش از پید علت رشد بینما یبررس، دهین پدیطرفانه به ا بی فه دارد با نگاهیجامعه وظ ثامناً

فـراهم  ...  اخـالق و ، الت همچون اقتصـاد کر مشیمورد سا عوامل و بسترها را درآن  ست ویجامعه چ در
  . میاقتصاد و اخالق در جامعه باش یسازد تا شاهد رشد نجوم

   
  منابع و مأخذ

  وان یه فارسکشب
  GEM TVه کشب

  تلگرام
  كبو سیف

  یداخل یونیزیتلو هاي هکشب يها الیسر
  !!!! هان و اطالعاتکیبه جز  یداخل هاي روزنامه

  
  


