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

 پستی، تلفن تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده در پایان مقاله قید شود.
تنظـیم و بـه    b zar 14بـا فونـت    word2013سـالی در محـیط   مقاالت ار .4

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

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

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

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

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

خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنـوان مقالـه (داخـل گیومـه      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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  چکیده
ه.ش است که قانونی تحت عنوان قانون وکالت به تصویب مجلس  1315در اواخر سال 

رسد، این قانون گرچه کانون وکال را به عنوان شخصیت حقـوقی  شوراي ملی وقت می
شناسد، لیکن این نهاد را از حیث نظامات همچنان تابع وزارت عدلیه نگه رسمیت میبه 
هاي مداوم وکالي عدلیه بر مطالبات به  ها و پافشاري دارد. باوجود خون دل خوردن می

شد تا سرانجام دکتر محمـد مصـدق براسـاس الیحـه     حق، پانزده سال باید سپري می
راي مدت شش ماه به شخص آقاي دکتر محمـد  اعطاي اختیارات ب«قانونی مربوط به 

موفق شود با نظر به اختیاراتی که مجلـس در خصـوص اصـالح    » مصدق نخست وزیر
قوانین دادگستري به ایشان تفویض کرده، طرح کانون وکال براي استقالل را با اهتمام 

از ، 1به تصویب رسـاند 1331اي در هفتم اسفند  ماده 3ـ2اي  هرچه تمام در قالب الیحه
آنجاکه تصویب این الیحه سنگ بناي به رسمیت شـناختن اسـتقالل وکیـل و کـانون     

اره هفتم اسفند بـه عنـوان روز   وآید، پس از آن سال هموکالي دادگستري به شمار می
استقالل کانون، در تقویم وکالت شناخته و گرامی داشته شده است. گرچه امر مبـارك  

یاد ر مصدق درهم تنیده شده که هفت اسفند را بیاستقالل کانون وکال چنان با نام دکت
 2»شیر پیر بسته به زنجیـر «توان داشت، لیکن غافل نشاید بود، که بر آن او بزرگ نمی
هاي حبس و حصر و متعاقب  مهر چنان رفت که به هنگام مرگ پس از سال روزگار بی

تـوان  چه میکودتاي ننگین، پیکر شریفش در آب جوي خانه غسل داده شد و سبب را 
اکنـون  «که خود اسـتوار، در حـین دفـاع در دادگـاه نظـامی اظهـار داشـت:        دید جز آن

خواهم از روي حقیقتی پرده برگیرم و آن این است، در طول تاریخ مشروطیت ایران،  می

                                                           
n الملل.کارشناس ارشد حقوق بین ،کارآموز وکالت 
 .1390، بهمن 19. احمدي، نعمت، دکتر مصدق بنیانگذار استقالل کانون وکال، مجله مهرنامه، شماره 1
 کند:گونه در ابیاتی یاد می مصدق این. زنده یاد مهدي اخوان ثالث از دکتر محمد 2

  اي شـیـر پـیـر بسـتـه بـه زنجیـر/ کز بـنـدت هیــچ عــار نـیــامــد  
  سـودت حـصـار و پـیـک نـجـاتی/ سـوي تـو و آن حـصار نـیـامــد  



 

 

2 

کشـند و روي  این اولین باري است که یک نخست وزیر قانونی را به حبس و بنـد مـی  
براي شخص من خوب روشن است چرا این طور شده... به من نشانند و  کرسی اتهام می

ام و آن این اسـت کـه   دانم یک گناه بیشتر نکردهگناهان زیادي نسبت دادند و من می
ام. در تمام و دست آنان را از منابع ملی کشور کوتاه کرده تسلیم تمایالت خارجی نشده

دف داشتم و آن این بـود  مدت زمامداري خود از لحاظ سیاست داخلی و خارجی یک ه
ات خود مسلط گردد و هیچ عاملی در سرنوشت مملکت جز اراده ملت رکه ملت بر مقد
  1».دخالت نکند

  
  هاي اساسیضرورت استقالل در مقام صیانت از حقوق و آزادي

شک کند، بیریزي میهاي مدرن را پیاساس دموکراسی ،حاکمیت قانون، به عنوان اصلی بنیادین
هاي سیاسی، التزام به حاکمیت قانون به حسـن نیـت   توجه به محوریت این اصل در چنین نظامبا 

صاحبان قدرت و سیاستمداران واگذار نشده، بلکه به منظور در امان نگاه داشـتن اسـاس جامعـه از    
بینی شـده  هاي قدرت و دور زدن اصول دموکراسی، وجود سیستم کنترل و توازن پیشسوءاستفاده
کنـد، نظـام حقـوقی ـ     ن سیستم کنترل و توازن که حاکمیت قانون را تضـمین مـی  یکن رکاست. ر

ي مصونیت از پاسخگویی، حمایت مایهطرف است که استقالل آن نه تنها دستقضایی مستقل و بی
حد و حصر از مقامات قضایی، وکالي مدافع و فرار از مسئولیت نیست، بلکه ضمانتی بر رعایـت  بی

هـاي قـدرت   خـواهی هاي مشروع افراد در چارچوب نظام دموکراتیک در مقابل زیادهحقوق و آزادي
هـا یعنـی    ترین آن هاي سیاسی، اصول بنیادین دموکراسی و مهمدر یک چنین نظام 2است. عمومی

هاي وکال، اصل تفکیک قوا به معناي حقیقی و استقالل قضایی در غیاب استقالل وکیل و اتحادیه
ي شود، چرا که در نظام سیاسی مبتنی بر اصول دموکراسی، کانون و اتحادیهمی شعار محض شمرده

هـاي  وکال پیش از هر چیز نهادي مدنی است، که استقالل آن، ضامن الزام مراجع قدرت، دسـتگاه 
ي وکالي دادگستري سیاسی و احزاب به تبعیت از حقوق شهروندان است؛ از آن جهت که، کار ویژه

شـود.  هاي اساسی افراد فرض مـی وکال صیانت از حاکمیت قانون و حقوق و آزاديو بالتبع کانون 
برمبناي اصول دموکراسی، وکالي دادگستري زمانی قادر خواهند بود در محاکم قضایی بدون ترس 

ي افراد و به ویژه حق دادرسی عادالنه دفاع شایسته به از تهدید، ارعاب و محرومیت، از حقوق حقه
که  یابد، مگر ایناستقالل ایشان به رسمیت شناخته شده باشد و این مهم تحقق نمی عمل آورند که

استقالل کانون وکال در کلیت آن و به عنوان شخصیتی حقوقی به رسمیت شـناخته شـده    ،ترپیش
  باشد.
دهنـد کـه در   بر این اساس است که وکالي دادگستري و کانون وکال نهادي حقوقی را شکل می  

هاي بنیادین و تضمین هاي عمومی به حقوق و آزاديبالمنازع و ممانعت از تعدي دستگاهتعدیل قدرت 
 ،کند. در نظام حقوقی کشورهاي دمـوکرات و آزاد بدیل بازي میطرفی محاکم نقشی بیاستقالل و بی

                                                           
  ترسی در:، قابل دس70. قربانی، امیر، دفاعیات دکتر مصدق در دادگاه نظامی (برگرفته از روزنامه کیهان)، ص1

http://www.shiphistory.blogfa.com/post/92 
2. The Independence of the Legal Profession Threats to the bastion of a free and democratic society, 

A report by the IBA’s Presidential Task Force on the Independence of the Legal Profession, 
SEPTEMBER 2016,p13. 
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شوند. نظـر بـه   ناپذیر محسوب میمقررات متضمن استقالل کانون و وکالي دادگستري اصولی خدشه
المللی هم قواعدي متضمن استقالل وکیل و کانون وکال وضع شده که در سطوح بین ،این امر اهمیت
اصـول  «تحت عنوان  1990ها در جریان هشتمین کنگره سازمان ملل در هاوانا در سال  ترین آن مهم

به تصویب رسید. در حقیقت جامعـه جهـانی بـا تصـویب ایـن سـند،       » اساسی در خصوص نقش وکال
ایه در زمینه استقالل وکیل و کانون وکال را به عنوان اصولی غیرقابل نقـض بـه رسـمیت    معیارهاي پ

  شناخته است.
به عنوان نهادي مدنی از منظر سازمان ملـل  ، و تضمین استقالل وکیل و کانون وکال تأمینضرورت   

گرو تحقق این  هاي بنیادین را درکه حمایت مؤثر از حقوق بشر و آزادي، متحد در این سند به حدي است
امر دانسته و دسترسی مناسب و کافی تمامی افراد به خـدمات و معاضـدات حقـوقی وکـالي مسـتقل را      

حمایت مـؤثر از حقـوق بشـر و    «ي این سندآمده است:در دیباچه چنانچهانگارد. ناپذیر میضرورتی تعطیل
اجتماعی و فرهنگی یـا مـدنی و    ،ي حقوق اقتصادياي که تمامی افراد از کلیهگونه هاي اساسی بهآزادي

مستلزم آن است که همگی افراد به خدمات حقوقی که توسط وکیل مسـتقل ارائـه   ، سیاسی متمتع شوند
المللی در استقالل وکیـل و  مبنایی بین ،فلذا از آنجا که اصول این سند 1».دسترسی داشته باشند، شودمی

ناگزیر باید مورد مداقه و استناد قرار ، استقالل و جوانب آندر تفهیم ضرورت ، شودکانون وکال شمرده می
  گیرد.

  
  المللی استقالل وکالي دادگسترياصول بین
، وکالي دادگسـتري قـادر باشـند در اسـتقالل     که اینبراي  هاي الزم در ایفاي نقش وکالت:ضمانت

هاي فراقانونی یابد تا از دخالتضروري است شرایطی تحقق ، ي خود را به انجام رسانندتکلیف و کار ویژه
هـاي فراقـانونی طیـف    آیـد. ایـن دخالـت   هاي قانونی وکیل وکانون وکال جلوگیري بـه عمـل   در فعالیت
، از جمله نقض امنیت و محرمانه ماندن ارتباط و مـذاکرات میـان وکیـل و موکـل    ، اي از اقداماتگسترده
شود. در ي قانونی خود را شامل میدر انجام وظیفهبازداشت و حمالت فیزیکی علیه وکیل ، ارعاب، تهدید

شـرایطی را فـراهم   ، ها موظفنددولت«مقرر داشته است: » اصول اساسی درباره نقش وکال«همین راستا 
آزار و اذیـت و  ، اي خـود را بـدون تـرس از تهدیـد    نمایند که وکالي دادگستري قادر باشند وظایف حرفه

انه بتوانند در جهت حمایت از حقوق موکل خود سفر نمایند و به دلیل رفتـار  آزاد، جا ایفا نمودهدخالت نابه
اي وکالت در معـرض تهدیـد و   منطبق با اصول اخالقی و حرفه، اي و انجام وظایف وکالتی خویشحرفه

هـا را متعهـد   این سند دولت 17ماده  . همچنین2»اداري یا انتظامی قرار نگیرند، هاي مالیاعمال مجازات
در مواقعی که امنیت و استقالل وکال بـه دلیـل حمایـت از حقـوق موکـل و در انجـام وظـایف        ، ازدسمی
تدابیر امنیتی مناسب براي حفاظت از ایشان تدارك دیده و نیز بـه  ، گیرداي در معرض خطر قرار می حرفه

ارعـاب و  ، آمیزهاي حقوق بشري در برابر رفتـار تهدیـد  وکال در پرونده، طور ویژه اطمینان حاصل نمایند

                                                           
1. United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations 

Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,Havana, Cuba, 27 August to 
7 September 1990. 

2. Ibid., Principle 16. 
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در مـورد جمهـوري   ، جویانه در امانند. در همین رابطه کمیتـه حقـوق بشـر سـازمان ملـل     اقدامات تالفی
ها براسـاس  هشدار داد که حاکمیت ي عضویت در کانون وکالي تصویب قانونِ نحوهآذربایجان در قضیه

الل کـانون وکـال را دسـتخوش    الملل و حقوق بشر مجاز به تصویب قوانینی نیستند که اسـتق  قوانین بین
قـوانین مصـوب   ، کندي مشابهی دیگر درخصوص لیبی هم تصریح میدر قضیه 1مصالحه و سازش سازد.

اي طرح و تنظیم شود که آزادي عمل وکال را در دفاع از حقوق و ایفاي گونه در مورد نقش وکالت نباید به
در نقش مستخدمین دولـت و اعضـاي وزارت   اي تحدید نموده و شأن وکالي دادگستري را وظایف حرفه

اقدامات تقنینی در این خصوص باید در تطابق کامل با ماده ، دهددادگستري تقلیل دهد. کمیته هشدار می
و حق دسترسی بـه وکیـل بـه     یطرفمیثاق حقوق مدنی و سیاسی یعنی اصول دادرسی عادالنه و بی 14

از دیگر اصول اساسی که متضمن ایفاي  2 صورت گیرد.انتخاب افراد و بر مبناي اصول اساسی نقش وکال
به رسمیت شناختن حق وکالي مدافع در دسترسی مؤثر ، نقش وکالت و استقالل وکالي دادگستري است

ها و اسناد و مدارك مرتبط است. الزم است ارتباطات و مکالمات وکیل و به اطالعات و محتویات پرونده
  3امنیت کامل و به شکل محرمانه روي دهد.در ، موکل و اطالعات مکتسب

اي را بـه  ي استقالل وکیل در انجام وظایف حرفـه سازمان ملل متحد اصل بنیادین دیگري در زمینه  
در حالی که ایـن صـالحیت   ، داندرسمیت شناختن صالحیت وکال در دفاع و حضور در محاکم قضایی می

اخذ شده باشد. امتناع از پذیرش وکیل صـالح  ، ینی شدهبمطابق قوانین مربوطه و فرآیندهاي متداول پیش
اصل بدیهی و اساسی دادرسی عادالنه و حق طبیعی دادخواهی را تضییع ، در امر دفاع و حضور در محکمه

کند. محاکم قضایی تنها در صورتی مجازند از پذیرش وکال در دادرسی ممانعت بـه عمـل آورنـد کـه     می
بینی شده در چارچوب کـانون وکـال از ایشـان سـلب     نهاد انتظامی پیشمطابق قوانین مصوب و در قالب 

در عکس این حالت یعنی محرومیت خودسرانه وکال از امر وکالت برخالف موازین  4، صالحیت شده باشد
  گیرد.استقالل وکیل و نهاد کانون به شدت در معرض تضعیف و تضییع قرار می، حقوقی و قانونی

ست که مواردي، ر استقالل وکال و در نتیجه متزلزل ساختن دادرسی عادالنههاي جدي بر اماز آسیب  
وکالي مدافع با اتهامات موکل خود مورد تعقیب قرار گرفته و به همان اتهامات محکوم شوند. گزارشـگر  

ي استقالل وکال و مقامات قضایی اظهار داشته است ایـن  ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در زمینه
ساز دستگیري و متهم ساختن وکالي مـدافع شـده و   هاي سیاسی حساس زمینهبه ویژه در پرونده قضیه

جز در مواردي که چنین اتهامی در ، گزارشگر ویژه اظهار نموده، کندهاي افراد را نقض میحقوق و آزادي
بایست منشـأ  نمی ،المللی اثبات شده باشدانتظامی مستقل و مطابق با موازین حقوقی داخلی و بین مراجع

  5اثر واقع شود.
                                                           

1. Concluding Observations of the Human Rights Committee on Azerbaijan, UN document 
CCPR/CO/73/AZE, para. 14. 

2. Concluding observations of the Human Rights Committee on the Libyan Arab Jamahiriya, 
CCPR/C/79/ Add.101, para. 14 

3. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, doc. cit., Principles 22&21. 
4. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, doc. cit., Principle 19. 
5. Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, UN 

documentE/CN.4/1998/39, para. 179. 
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، وکـالي  »اصول اساسی«المللی سازمان ملل متحد در قالب سند بین کار ویژه وکالي مدافع:
ي وکالي دادگستري را دفـاع از  خوانده وکار ویژه» عامالن اصلی اجراي عدالت«دادگستري را 

داند، بـر  المللی میو بینهاي اساسی به رسمیت شناخته شده در قوانین ملی حقوق بشر و آزادي
این مبنا ایشان را موظف داشته با وفاداري کامل به منافع موکل خود از طرق حقـوقی مشـروع،   
دفاع شایسته از حقوق ایشان در محاکم به عمل آورند. متعاقباً سازمان ملل امر دفاع شایسته از 

تحقـق معیارهـاي ذیـل    هاي اساسی مردم به دست وکالي دادگستري را در گرو حقوق و آزادي
  شناسد: می

حق بر آزادي بیان و اجتماع، از حقـوق بـه رسـمیت     آزادي بیان، اجتماع و تشکیل اتحادیه:
المللی است، لـیکن بـه رسـمیت    ي ابناي بشر در قوانین متعدد داخلی و بیني همهشناخته شده

ي اساسی و به عنـوان  هاشناختن آن در مورد وکالي دادگستري در مقام دفاع از حقوق و آزادي
اي برخوردار است؛ به طوري که مـاده  از اهمیت و ضرورت ویژه» عامالن اصلی اجراي عدالت«

وکال مانند دیگر افراد جامعه از آزادي بیان، عقیده، اجتماع و «اصول اساسی مقرر داشته است: 23
وضوعات مربوط به گردهمایی برخوردارند، ایشان باید از حق شرکت در مباحث عمومی پیرامون م
هاي محلی، ملـی و  قانون، اجراي عدالت و حمایت از حقوق بشر، تشکیل یا پیوستن به سازمان

که به دلیل  المللی متمتع بوده، بدون آنها مطابق قوانین داخلی و بین هاي آنالمللی و نشستبین
وشن است بـراي  اي روبه رو شوند. رهاي حرفهها با محدودیتعضویت یا شرکت در این تشکل

تمتع از این حقوق ضروري است، وکالي مدافع همواره در اجراي این حق، مطابق قوانین مصوب 
ل ضامن استقالل وکیل و کانون وکـال،  و اصول اخالق حرفه اي عمل کنند. بر صدر تمامی اصوِ

اي و رفـه کنـد، خـودگردانی ح  ها تکلیف میالمللی قرار دارد که بر دولتموازینی از این سند بین
هـاي وکـال قـادر    ي وکال را به رسمیت شناسند. بدین ترتیب که کـانون و اتحادیه صنفی کانون
اي خود را مستقالً تشکیل داده، به طور خودگردان این نهاد را هاي حرفهو نشست باشند، انجمن

ین رهگذر اي و صنفی خود دخیل باشند تا از امدیریت نموده و در تنظیم قواعد و مقررات حرفه
اي هاي الزم را جهت تربیت وکالي زبده و مستقل ارائه داده و منافع حرفه بتوانند تعلیم وآموزش

خود را که منفک از حقوق و منافع شهروندان نیست، نمایندگی کننـد. از ایـن رو ضـرورت دارد    
ف صنفی و نهادهاي اجرایی و مدیران کانون توسط اعضاي کانون انتخاب شده و قادر باشند وظای

هاي خارجی، اعمال فشار و نفوذ به انجام رسانند. در مجموع مقررات اي خود را بدون دخالتحرفه
ها برحذر داشـته و  اي کانونها را از دخالت در امور داخلی و حرفهسازمان ملل به صراحت دولت
یشـان اداره  اي وکال باید به دست وکالي عدلیه و بـا صـالحدید ا  توصیه نموده است امور حرفه

  1شود.
هاي اساسی و حاکمیت قـانون در پرتـو   از آنجا که نقش وکال در حمایت از حقوق بشر، آزادي  

یابد، گزارشگر ویـژه سـازمان ملـل ابـراز     استقالل وکیل و وکانون وکال امکان و مجال بالیدن می
                                                           

1. International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and 
Prosecutors, International Commission of Jurists P.O. Box 91 33, Rue des Bains CH-1211 Geneva 
8 Switzerland, p66. 
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حمایت از منـافع  نگرانی کرده است که مبادا با سیاسی ساختن کانون وکال و حزبی کردن آن، امر 
خوش مصالحه و سازش شود. از جمله اموري که استقالل عمـل وکـال و    اي و استقالل دستحرفه
هـا بـه نهادهـاي دولتـی،     نماید، وابسته ساختن قهري کانونهاي مشروع ایشان را نقض میآزادي

د مـدنی بـه   هاي نظارت و کنترل دولتی بر امور وکال و کانون و وادار ساختن ایـن نهـا  گشودن راه
هاي قانونی وکالست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ها و انجمنکسب مجوز دولتی براي فعالیت

ي دولت بالروس مبنی بر اعطاي صالحیت صدور مجوز و دهد، الیحهي بالروس هشدار میقضیه
صدور این پروانه براي وکال، به وزارت دادگستري و دخالت این ارگان دولتی در نحوه و کم و کیف 

به وجـود خواهـد آورد کـه ماحصـل آن، تبـدیل وکـالي       وضعیت اسفناکی در امر عدالت  ،مجوزات
دادگستري به اعضاي باشگاه دولت و فعالیت تحت نظارت وزارت دادگستري است. کمیتـه حقـوق   

دولت بالروس را ملزم داشت، با تجدیدنظر و اصـالح در قـوانین، اسـتقالل ایـن نهـاد را بـه        ،بشر
د اصول اساسی نقش وکال را مدنظر قرار دهد.   1رسمیت شناخته و به جِ

با وجود اهمیت غیرقابل انکاري که تأمین استقالل و پاسـداري از آن در ایفـاي    ضوابط انتظامی:
گونه تعبیر شود که منظور از استقالل، قرار دادن وکالي  ي نباید اینوظایف وکالت دارد، به هیچ رو

ست، به شکلی که در انجام وظـایف  ي امن مصونیت مطلق و عدم پاسخگوییدادگستري در حاشیه
ن اجراي عدالت و حاکمیـت قـانون،   یاي از هیچ قاعده و قانونی تبعیت ننمایند. قطعاً رکن رکحرفه

اي و اصــول اخالقــی منــدرج در قــوانین داخلــی و از قواعــد حرفــهاي خــود ملتــزم بــه مجموعــه
هـاي شـهروندان پرداختـه و    ها به دفاع شایسته از حقوق و آزادي ست تا در تبعیت از آن المللی بین

دارد، گونه که اصول اساسی نقش وکال مقرر می ضرورت استقالل را موجه سازد. در عین حال، همان
اي وکال باید با هماهنگی وکالي دادگسـتري و کلیـت آن   ار حرفهمجموعه قوانین در خصوص رفت

المللی از طریق مجاري قانونی مناسب آن وضع شده یعنی نهاد کانون و مطابق قوانین داخلی و بین
هـاي  اي وکال را در انجام وظیفه قانونی و دفاع از حقـوق و آزادي و در هر صورت نباید نقش حرفه

ي نوان سخن آخر ضرورت دارد، در مواردي که وکالي دادگستري به واسطهافراد تهدید نماید. به ع
گیرند، این شکایات در دادگاهی انتظامی، در چارچوب کانون انجام حرفه در معرض شکایت قرار می

بـه   2طرف، مطابق اصول دادرسی منصفانه بررسی شـود،  وکال توسط مقامات قضایی مستقل و بی
هاي انتظامی و انضباطی بر استقالل وکیـل و  م داشت روند رسیدگینحوي که همچنان بتوان اعال

  اي وارد نکرده است.کانون وکال خدشه
  

  3که ما گویاي خاموشیم و تو خاموش گویایی    نگویم کز پس آیینه طوطی وار دارندم 
  
  
  

                                                           
1. Ibid ,68. 
2. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, doc. cit., Principles 27,28,29. 
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  n دکتر محمدعلی دادخواه
 
 
 
  
  

آسایش و گویم و سالی سرشار از آرامش و نخست جاودانه جشن نوروز را فرخ باد می، بر پایه بنیان نیاکان
  آزادي را آرزو دارم.

هـاي بـر هـم     مهر و عشق است و پاکی و شادي که طـی سـده  ، اي که به نوروز بنگرید از هر گوشه  
  ها بازتاب زندگی است.  کند و همه این هر سال در دلتان خانه می، آمده بر

، ونوروز بیایـد ها چشم به در دوختن تا عم ها و شب یعنی همه روز، یک سال چشم به راه نوروز بودن  
گـوهر زنـدگی و   ، از دیربـاز ، کوبه را بکوبد و نور امید و شادي را بر چشم و دل ما بتاباند. به راستی نوروز

  ستون پایداري و انگیزه جهش و جنبش فرهنگ و تمدن ایران بوده است.
شـبنم  ، هدد نسیم گونه ما را نوازش می، شوند ها شکفته می شکوفه، کند جوانه سر از خاك بیرون می  

بـرد؛ ایـن    روح ما را از کلبـه غـم بـه سـرزمین شـادي مـی      ، شوید و نغمه مرغ چهره گل و گیاهان را می
  گري دارد بر درون ما تا آن نیز بهاري شود. انداز بیرون بازتاب افزون چشم

  نه سرد و نه گرم و همیشه بهار
کند؛ لبـاس   که در گوش ما زمزمه می اي است از رازي هاي نوروز نماد دلنشین و رمزگونه هر یک از نمود

گونه بر تـن سـیر در سـفره     درستی و دادگري است. این لباس عروس، راستی، سفید شکوفه یادآور پاکی
و   دل شـو  کنـد پـاك   نگر بهاري به ما گوشزد می شود که در هواي مهرآمیز و لطف سین نیز دیده می هفت
  زده رشک را از دل بیرون کش. هاي زنگ میخ
ون در تابش طالیه مهرورز خورشید، بذر دوستی بپاش تا گل مهر بروید و بتوانی میـوه عشـق بچینـی... تـا     اکن  

ات پرواز کنند و تو را به هفت آسمان بخوانند. هنگامی که از سیاهی بدبینی رسـتی و   کبوتران عاشق بر باالي باغچه
شویم. نیاکان مـا دو کـنش را از مـا     پو می سویی رههمراه جدایی به شاهراه  بوي ناخوشایند دشنام نپراکندي، از کوره

افشـانی یعنـی    اند کـه دسـت   افشانی و پایکوبی. در روشن ساختن این دو رسم و بزم نیز چنین گفته اند: دست خواسته
                                                           

n بان حقوق. 
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بار نیکی و شادي را در خانه هر کس خالی کنیم و راز پایکوبی آن است که زشتی و پلشتی و بدبینی را بـه زیـر    کوله
افشان، شوري در شهر و نـوري   کوب و دستها در آستانه بهار پاي سویی و پایان جدایی، همه ایناي نهیم. آغاز همپ

انگیزد تا دست در دست هم از تنگناي تنهایی به صحراي سرسبز مردمی گام گذاریم. اینجا شـهد شـراب    در دل می
- گرم کرده است. خنده زمین، جشن زمان، شـادي بـی  دلی همه را از چشمه دوستی همه را نوشانده و شعله گرم هم
گزار شادي نوروز است که افسردگی و فرسودگی را از درون و بـرون مـا    کران بر دل و جانمان نشانده است. این پیام

روبد تا جانشین آن خورشید زندگی و مشعل پویایی شود. اکنون سکوت سرد زمستانی جاي به غلغلـه سراسـري    می
  ، ماه نو و روز نو داده است. نوروز تاج تمدن و تاریخ ماست.  جشنواره سال نو

از همان روزي که جمشید بر دیـوان بـر آمـد و دشـمنان شـادي و مهـر را در سنگسـتان باورشـان           
مژده شادي و شور را ارمغان آن نبرد دانست و مردم این پیـروزي را جشـن گرفتنـد و بـه     ، میخکوب کرد

دانـیم و چشمداشـت    د گفتند. ما آمدن نوروز را یک کامیـابی بـزرگ مـی   یکدیگر خجسته باد و فرخنده با
  گوییم نوروزتان پیروز باد!  دلخوش و خندان به یکدیگر می، برآمدن آرزوها

گاهی براي نردبان کامیابی دانسـتیم. آمـوختیم    شادي را ستونی از زندگی و تکیه، در پی این پیروزي  
چونان درختی ـ که نماینده خـود سـبزه را بـه سـفره فرسـتاده ـ        سینه خود را از دوستی سرشار سازیم و 

یک ، داستان کودکانه یا هر چه به اندیشه شما بیاید، اسطوره، توقع باشیم. این افسانه مهربان و پربار و بی
جهان آگاهی و پیوند و دلبستگی را با خود به همراه دارد. به زندگی و هستی ما آب و رنـگ و طـراوت و   

شود تـا بـه خواسـتگاري گشـنیزخانم بـرود. چـاروق        شاند. عمونوروز از آغاز زمستان بر آن میاف عطر می
گیـرد تـا کـوه و دشـت و دره و      زبان خود را برمی دستی هفتبندد؛ چوب پوشد و بر شلوار خود گتر می می

در راه کلبـه   بیابان را پشت سر گذارد و به خانه دلخواه گام نهد. دلدار نیـز خانـه را رفـت و روب کـرده و    
بنفشه کاشته و شربت و شیرینی بر سفره نهاده است. دوشینه هیچ نخوابیده تا مبادا گـردي و غبـاري بـر    

خواهد عمونوروز همه جا را زیبا و پاکیزه ببیند. بهترین لباس خـود را پوشـیده اسـت.     کلبه باشد. دلش می
ش به چـارچوب در دوختـه شـده کـه     کت مخمل ارغوانی خود را به عطر یاس خوشبو کرده و همه نگاه

نهد. در همـین هنگـام عمونـوروز شـاد و      شود و چشمانش را بر هم می خواب بر جسم خسته او چیره می
رسد؛ اما گشنیز مهربان او در خواب زیبایی فرو رفته است. نازبالشی  آمیز از راه می خندان و پر امید و شوق

. حاال اوج مهر و عشق و فداکاري و فرخندگی است. دل نازك هاي نامزد عمو نوروز قرار دارد در زیر گونه
عمونوروز هم تاب نیاورد تا دلدار را از خواب بیدار سازد و آرامـش او را آشـفته کنـد. یـک گـل شـیرینی       

  چیند و دو دل که چه کند؟ بماند یا برود؟  نوشد و گلی از بوته بنفشه می اندکی از شربت می، دارد برمی
برترین گزینش همه هستی خود را به مردم آموخت تا در میان مراد خـود و آرزوي مـردم، بـه    عمونوروز   

اش همه درختـان را نـوازش کنـد تـا بیـدار شـوند،        دستیمردم بپردازد. آخر کار و بار او آن است که با چوب
و مهـرورزي یـار را   بشکفند و بر و بار بیاورند. او در میان بیداري یار و آگاهی همه سرزمین در چکاد گذشت 

  بیدار نساخت تا چکاوك بخواند، رود زمزمه کند، مهر بتابد و زندگی سرشار از شور و مستی و هستی شود. 
از سـوي وي و   نگـري دانیم نام عمو یک راز دوسویه با خود به همراه دارد. سرشار از مهر و نیک می  

شـویم کـه   نیکوکارانِ نیک اندیشی روبه رو مـی  در آمد و شد روزانه با، از سوي ما لبریز از ستایش و پناه
عمونـوروز همـه را   ، نگـریم خوانند. درست بدان سان که ما به عمو نوروز میهمگان او را به یک نام می

زن و ، ریزد. آخر او از خورشید آموخته است که خانـه فقیـر و دارا   دوست دارد و شادي را در خانه همه می
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پذیرد تـا بهـاري    جوید و می نگرش او یکی باشد. عمونوروز مراد مردم میزشت و زیبا در چشمان و ، مرد
    دهد: دیگر دوباره به خواستگاري گشنیز خانم برود. در این میان به ما پندي می

    رنج خود و راحت یاران طلب      سایه خورشید سواران طلب
کـه پـدر عمونـوروز، پـدربزرگ همـه ماسـت. ایـن کمنـد مهـر و پیونـد            اما یک راز دیگر ناگشوده مانده است و آن ایـن 

ـیبی بـر آن         یکپارچگی و همبستگی ماست که هر سال تار و پود آن استوارتر می شود تـا اگـر خـداي نـاکرده رخنـه و آس
ـاریخ و پـرواز و پـاالیش      گوییم نوروز جشن دادگري و جشن که می کنیم. این آمده، رفویش مردمی و بزم پیوند تمـدن و ت

اند. این زبـان رازآمیـز نـوروز     هاست که تاکنون کمتر به آن چشم دوخته و دل داده روشن و پرورش ماست، در همین سایه
 گوید زندگی هنگامی سرشار از شور و امید و شادي و نویـد اسـت کـه در میـان کامیـابی خـود و مـراد        است که به ما می

ـتی بتابـد، تـا دیگـري نیـز هنگـامی کـه دودل اسـت،             دیگران درنگ نکنیم، تا این مهر سراسـري در گردونـه گـرد هس
ـیزده    ـاد دوبـاره         خودخواه و خودشیفته نباشد و فروتنی برگزیند. این بـزن و بکـوب س ـتی و نم بـدر اسـت کـه در بـزم هس

  نیم، سایه گستریم و دلجو و بخششگر باشیم.  گوید مهر پراک ساختن جهان و دور تازه چرخش گیتی به ما باز می
دهد و از خود  رفتار عمونوروز از مدرسه خورشید سرچشمه گرفته است که خورشید هر روز گرمی می  

هاي مهربانی را بکاریم و  بار عمرمان دوستی همسایه را بار کنیم و دانه شود؛ پس ما هم در کوله کاسته می
سرایی همه ایران را در یک آهنگ هماهنـگ  ز دارند پر کنیم تا سرود هممان را از آنچه دیگران نیا کیسه

  به سوي یکدلی و مهر و راستی و پاکی فراخوانیم. 
گـذاریم   دهیم و در خوانچه عروس کاسه نبات می این سیب سالمتی است که بر خوان نوروزي قرار می  

انـداز آب برپـا    را پـر کنـیم. آینـه را در چشـم     ها ها بدانیم و با نبات شیرینی آن کمی که کاسه را نماد کاستی
گشا بودیم  شماري کنیم که آیا باد گره سازیم تا هر آدینه به آینه بنگریم و روزهاي هفته پشت سر را برگ می

سـین،   ساز؟ اگر این کارسازي و دلنوازي را بر سر سفره هفـت  و غنچه خندان یا طوفان ویرانگر و خار زحمت
ایم، پیمان بندیم، آنگاه چراغان شکوفه بـا پـاکی دل مـا روشـنی      د یک سفره نشستهکه همه سرزمین بر گر
تکانی دل کژي و  سوري آشتی کردیم و در خانه ایم که با آش چهارشنبه کند. از یاد نبرده سال نو را زمزمه می

یگـران باشـیم.   تلخی را دور ریختیم و همه نوروزي شدیم و لباس نو بر تن کردیم تا سرشار از نگاه نو بـه د 
خیزیم و اکنـون نمـاز نـوروز بـه      گونه درخت به پا می گونه که درختان، شوالي تازه پوشیدند، ما هم به  همان

  آوریم؛ یعنی نیایش همه باشندگان این خاك اهورایی نزد یزدان شادگر.  جاي می
اي، جشن را ازآن خـود   اندیشهخورد که هر کس با هر ریشه و  این ویژگی فقط در جشن نوروز به چشم می  
گیرد؛ زیرا در واژه بهار یـک کرشـمه دلربـا نهفتـه      اي براي زندگی پی می کند و تالش دوباره داند، شادي می می

هـا را بکارنـد و    یاب مـا از بهـار آموختنـد بهتـرین     نیاکان ژرف». آر به«است. بهار دعوتی است به فراهم ساختن 
آموختند اگر به نیکیِ اندك هر روز بنگري و دل دهی، نهال نیکـی، جنگـل پـاکی را    ها را بدروند. از ابر  شادترین
هاي فراوانی را که بـر هـم    کند؛ به سالمتی سیب که آسیب را از تن و جانمان دور داشته، باید همه سال برپا می

ی و چرایی و چیسـتی آن  ایم، اما کمتر از چون سین نشسته بر آمده و ما زانو به زانوي یکدیگر گرداگرد سفره هفت
پـردازد تـا دل    تر و تـازگی زمـین مـی     دل ـ در پی خرمی ما به  سال جوان ایم، عمونوروز ـ این کهن  نشان گرفته

سو اسـت.  وگویی که چهارسوي جهان با آن هم آدمیان از زمین تا برج آسمان در پرواز و شور و شوق باشد؛ گفت
  تان نوروز باد.  گوییم: هر روز بدین انگیزه به یکدیگر می
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  n رضا زرعی
  
  

  چکیده
خواهـد بـا   مـی » میـانجیگري «و فرآیند » عدالت ترمیمی«در ایامی که اصول و مبانی 

ارتکـاب جـرم، انـواع تـدبیرهاي دادرسـی       درگیر کردن عوامل مستقیم و غیرمسـتقیم 
پیشگیرانه را مطرح کند و از بزهدیده و بزهکار گرفته تا جامعـه و دوسـتان و آشـنایان    

ها و جبران خسارات طرفین، هر کدام را به تدریج و به انحاي مختلف در ترمیم گسست
اریک مادي و معنوي دخالت دهد، توسل خشک و خالی و شکلی قوه قضاییه به طناب ب

ه ریزي ها به انواع داوري، آن هم بدون برنامهاي پروندهشوراي حل اختالف و ارجاع فلّ
محتوایی دراز مدت، مسلماً تأثیر قابل توجهی در پیشگیري، قضـازدایی و جـرم زدایـی    

ها را نیز تقلیل نخواهد داد. لذا در ایـن  ساز نخواهد بود و حتی آمار ورودي پروندهچاره
ورزي پرداختـه و  د و چون مبانی فرهنگی و تاریخی میانجیگري و عـدالت نوشتار به چن

هایی از این مبانی را در بین مردم و آثار اندیشمندان خود در گذشته و ایم نمونهخواسته
  حال ارائه دهیم و به بحث و نظر بگذاریم.

  
  ورزي و مدیریت صحیح جامعهپایۀ عدالت، فصل اول: مردم شناسی

هاي رفع و رجوع اختالفات در ایام گذشته، آن هم از بطن ها و زمینهبررسی دقیق جلوه شناسی ومردم
مردم و سوابق میراث فکري و فرهنگی و آثار غنی اجتماعی آن و اکتفا نکـردن بـه قـوانین و ظـواهر     
م کردن ظاهري سازمان تشکیالتی از قبیل: داوري و شـوراهاي   لَ خشک تشریفات سازمان قضایی و ع

ق.آ.د.ك) از اهم واجبات اسـت؛   192و  84، 83، 82ختالف و این اواخر میانجیگري (مدنظر مواد حل ا
از طرف دیگر به لحاظ عدم توسعه متوازن در امور اقتصادي و توزیع مواهب اجتماعی، اشتغال و دیگر 

احتمـال   جویانه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، که امیدآفرین و مردمی باشد، نـه تنهـا  هاي آشتیزمینه
دهد، بلکه چه بسا مشکل دیگري بر مسائل و مشکالت قبلی نیز حصول نتیجه مطلوب را به دست نمی

  بیفزاید. 
آمیـز و  جویانه و مردمی را شاید بتوان در مفهوم و منطوق شـیوه مسـالمت  اي از مناسبات آشتینمونه  

اي از ایـام  که بـه خـاطره  ، مثنوي پیدا کرد. در این» حکایت فطیر آشتی«کریمانه حل اختالف در مثنوي 
                                                           

n وکیل دادگستري. 
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مـذهبی و فرهنگـی حـل و فصـل     ، به طـور غیرمسـتقیم مبـانی اجتمـاعی    ، نوجوانی نگارنده داللت دارد
لق و تـدبیر در بـر دارد   ـ  با توسل به هدیه نان و نمک در قالب فطیر ـاختالفات را   کـه  ، در کنار حسن خُ

  رود.میجویانه به شمار مصداق بارزي از فرهنگ اصیل آشتی
هاي محله با بهره یکی دیگر از بچه، تجسم فرمایید در همان حینی که کودکان مشغول بازي هستند  

هـاي  گاهی نیز خطاب به آنان بـا لحـن  بلکه گاه، شودها نمینه تنها همبازي بچه، هوشی متوسط به باال
در مثنوي مندرج است که که ، و قس علی هذا» شودحمال می، هر که درس نخواند«گوید:آمیز میعتاب

  آن را خواهیم آورد ... .، بعد از طرح سؤال و مقدماتی
گونه هنجارها دسترسـی بیشـتري داشـته باشـیم و در      توانیم به منابع اصلی اینکه چگونه می این  

آوردها و تجربیات علمی روز در تدوین سیاست کیفري نیز استفاده کنیم، سؤالی است که  کنارش از ره
کـه از قـرن    اجتماعی و تقنینی باید جواب دهند. مختصر این –جدي و دلسوز و آگاه سیاسی متصدیان

آوري اصول و منابع ادبی و دانـش عامیانـه در فرانسـه طـرح و تـداوم یافتـه و       شانزدهم موضوع جمع
اي از دانشمندان و نویسندگان در کنار ادبیات مکتوب و رسمی ملل، هم به عنوان سرگرمی و هم  عده
»  شناسیعلم مردم«اند تا به پیدایش آوري ادبیات عامیانه کردهه عنوان کار جدي بعدي شروع به جمعب

در کشورهاي انگلوساکسون منجـر  » شناسی فرهنگیانسان«و » شناسی اجتماعیانسان«در فرانسه و 
و تحقیـق  به صورت علمـی رواج یافـت   » فولکلور«که از اوایل قرن نوزدهم مطالعه  شده است؛ تا این

درباره معتقدات و ادبیات شفاهی و رفتار و اعمال توده مردم، به عنوان یـک واقعیـت اجتمـاعی مـورد     
توجه جدي واقع گردید و در دیگر کشورهاي رو به رشد جهان سوم نیز کـم و بـیش رواج پیـدا کـرد.     

مثل دیگر آثـار   االمینی از این حیث غنی است و، نوشته دکتر محمود روح1»گرد شهر با چراغ«کتاب 
بـرداري اسـت. لـذا نگـاهی گـذرا بـه ایـن کتـاب         گونه بهرهاین دانشمند علوم اجتماعی شایسته همه

  اندازیم. می
  

  »!گرد شهر با چراغ«الف) تار و پود حیات فرهنگی و اجتماعی در 
روابط آن با روابط اجتماعی مانند خویشاوندي و ، هاي اقتصادينویسنده محترم مطالعات مربوط به فعالیت

شـود را تحـت   نامیـده مـی  » ساخت اجتمـاعی «هاي سیاسی و آنچه که سازمان، قوانین، هاي سنتیگروه
، تحقیقات و شناخت فرهنگ مادي و تکنولـوژي ، آورده و از طرف دیگر» شناسی اجتماعیانسان«عنوان 
تلقـی  » ناسـی فرهنگـی  شانسـان «شناسـی را نیـز در شـمار    باورها و اسـطوره ، فولکلور، هنر، زبان، سنت
  اند.  فرموده

سنن و مقـررات کهـن   ، »جایگاه مقررات سنتی«ذیل عنوان:، االمینی در این کتابدکتر محمود روح  
رَد و مقتضـیات و   تاریخی و دینی ما را تار و پود حیات فرهنگی جامعـه حـال حاضـر مـا مـی     ، قومی شـم

بـراي ورود بـه مرحلـه انتقـالی و تغییـر مسـیر از       » گذرگاهی دشوار«تحوالت اجتماعی اخیر جامعه ما را 
ن«مقررات سنتی به  نهد و در این بین به برخـورد ایـن دو مرحلـه و گـاه بـه      نام می» سیستم قانون مدو

تضادهاي حاصل از این مواجهه و تلفیق مقررات سنتی و قوانین موضوعه اشاره و توجـه دارد کـه بسـیار    
جـاد همـاهنگی مناسـب ایـن دو مرحلـه و تلفیـق مـذکور از نظـر         ای کـه  اینمهم و اساسی است؛ نهایت 

                                                           
  .1387االمینی، محمود، گرد شهر با چراغ (در مبانی انسان شناسی)، انتشارات عطار، چاپ چهاردهم، . روح1
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قابل عمل و پیاده کردن اسـت کـه اگـر    ، و مجریان آگاه گذار قانوناالمینی هنري است که به دست  روح
باعث پیشرفت و رشد علمـی و اجتمـاعی   ، نه تنها عوارض منفی زیادي نخواهد داشت، درست رفتار شود

  نیز خواهد شد.
هـاي  با وجود منابع و مدارك فراوان قـدم ، شناسی حقوق ایرانمطالعات مردم که اینتذکر در ادامه با   

ـ تحقیق در میدان مطالعات مذکور را از سه جهت حایز اهمیت مـی ، دارداولیه را برمی د کـه بـه لحـاظ    دان
  آوریم:با اندکی تغییر و تلخیص) هر سه را می( اهمیت

که ضوابط عرفی و آداب و رسومی که به تدریج جاي خود را به شود مطالعه مقررات سنتی باعث می  .1
به دست فراموشی سپرده نشود. این ، شوددهد و گاه دانسته یا ندانسته تحقیر میقوانین موضوعه می

حفظ و نگهداري آن مسلماً ، مقررات هر چند هم که بنا بر مقتضیات اجتماعی کنونی قابل اجرا نباشد
اي راهنمـاي ارزنـده  ، ی گذشته و مطالعۀ سیر تحول فرهنگ و تمدن ایـران در تحلیل مسائل اجتماع

  است.
با سنن و رسوم کمک کند. به عالوه با ها  آن تواند به وضع قوانین و انطباقشناخت مقررات سنتی می  .2

اي نفوذ ناپـذیر بـین قـوانین    توان به این نکته پی برد که دیوارهشناخت ضوابط و مقررات سنتی می
  عه و مقررات سنتی نباید باشد یا فرض گردد.موضو

دهد که حتی در کشورهایی که ما قـوانین موضـوعۀ خـود را    شناسی حقوقی نشان میتاریخچۀ مردم  
شدن قانونی اند و گاه براي پذیرفتهپایه و ریشۀ قوانین موضوعه، مقررات سنتی، هستیمها  آن مدیون
  کنند.ان میریشۀ سنتی آن را به عنوان مقدمه بی، تازه

اي جاي خود را به قوانین عمومی برخی از ضوابط و مقررات محلی و منطقه، تسهیالت ارتباط جمعی  .3
کند و با مطالعۀ سنن میها  آن ما را مجبور به رعایت، دهد و ارتباط جوامع با یکدیگرالمللی میو بین

  کرد.توان گنجینۀ فرهنگی و قومی را حفظ قومی و مقررات سنتی می
هاي نظم و نثري در ایـن خصـوص و مـوارد مشـابه     ها و حکایتنامهلذا به نظر نگارنده، شایسته است فیلم  

هاي ایران اسالمی و باستانی ما است، نوشته شود و در کلیـه مطبوعـات و   دیگر، که همه متأثر از باورها و سنت
هاي جمعی و حتی فضاهاي مجازي پخش، تبلیغ و در کلیه مراکز آموزشی، اعـم از دانشـگاهی، قضـایی،    رسانه

  گونه مفاهیم در جامعه نهادینه و در اعمال و رفتارها نیز جلوه گر شود.  وکالتی و دینی نیز تدریس گردد تا این
  
  آشتی!» فطیرِ«خاطرة  )ب

  بــه وقــت نوجــوانی شــاد بــودیم    
  »خــداداد«امش هــا، نــیکــی از بچــه

  بــدون همرهــی ناگــه بــه فریــاد    
د هر که« ال باشـد!   نخوانَ درس، حمـ  

  اي فالنــی!«هــا گفـت: یکـی از بچـه  
ــا را    ــر پ ــی زی ــوري نبین ــودت ک   خ

  شـد  سرش سنگی زد و خون در هـوا 
  

  به بـازي چـون گـل شمشـاد بـودیم       
  سرش را طـاس کـرده وقـت خـرداد    
  مکــرر جمــع مــا را ایــن نــدا داد:    

  »والل باشــد!همیشــه گُنــگ و کــور 
ــدانی؟    ــحبت را ن ــم ص ــه رس   چگون

ــوانی بچــه  ــال خ ــرا حم ــاچ   »را؟ ه
ــاهویی از ــن هی ــد  ای ــا ش ــا بپ   غوغ

  

 ***   
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  شـد  رنـگ خـون  سراسر آسمان هـم 
  خسـته آمـد  » مشدي شعبان«قضا را 
ــراي ــم  ب ــود دای   بکوشــد رزق خ

  تـر گشـت  به سوي منـزلش نزدیـک  
  شــد قمــر در عقــرب و وقــت خطــر

  هیـاهو خشـم و   کوفـت بـا  به در مـی 
  اینها چه کار است؟»! مشدي غالم«که اي

  پــدر را  یکــی ســیلی محکــم زد  
ــر  ــدر در هــم شــد و در فک ــاره پ   چ

ــا ســازد خمیــري بــه مــادر گفــت   ت
  پســــرها هیــــزم آوردنــــد فــــوراً 

ــم  ــاده ه ــور آم ــد تن ــق ش ــگ فل   رن
  بکوش اي دوست! هر دم پخته گـردي 

  مــادر بســت چــو روز آمــد فطیــران
  فطیـران  سـوي همسـایه   شـد  روان
  نجابــت هدیــه بــه دســت و بــاپــدر 

  

  شـد  همگـام جنـون   و شـفق همـراه    
ــماور را ــد  س ــته آم ــتش بس ــه پش   ب

  فروشـد به مـردم چـايِ دارچـین مـی    
  سر خـونین پسـر تـا دیـد، برگشـت!     
ــد    ــپر ش ــارب رهس ــاه ض ــه منزلگ   ب
  به تن لرزان شـده یکسـر همـه مـو:    
  »چرا فرزند من خـونین و زار اسـت؟  

ــر را!    ــاي پس ــد ج ــاوانش نه ــه ت   ک
  تردیـــد، اســـتخارهبـــدون شـــک و 

ــري   ــبو فطیـ رد خوشـ ــار آو   از آن بـ
  ! ــوراً ــد فــ ــا کردنــ ــام کارهــ   تمــ
ق شـد     فطیران پختـه، جملـه در طَبـ  
  وگرنه خـامی و چـون دود و گـردي!   
ــادر  ــتی پیوســـت مـ ــور آشـ ــه نـ   بـ
ــران   ــردان و پی ــده خُ ــراه آم ــه هم   ب

ــی  ــته م ــه در آهس ــاب   صــالبت زد ب
  

 ***   
  آمـد شـرمگین شـد    صـاحبخانه  چـو 

  گفتگـــو کـــرد از آیـــین مـــروت  
  شـکوفان  هـا هوا روشـن تَـرَك، گـل   

  آغــوش کردنــد  پــدرها جــاي در 
ــت  ــدایا! عاقب ــک خ ــا نی ــردان ه   گ

ــت  ــر دو رحم ــه روح ه ــارانب ــا بب   ه
  

  خجالت برد و اشکش چون نگین شد  
ــرد!   ــود را آرزو ک ــو خ ــان عف   ز مهم

ــان ــودتزب ــا از م ــه ه ــان جمل   گوی
ــت  ــرابی از محب ــد  ش ــوش کردن   ن

  هــم نزدیــک گــردان بــه دل مــا را
ــاران   ــت روزگـ ــن حکایـ ــد ایـ   بمانَـ

 

  
 جویانۀ شاعران و عارفان فصل دوم: نقش میانجیگرانه و عدالت

اند که بـا توانـایی علمـی، بـا     اگر قبل از اسالم، دانشمندان و وزیرانی از قبیل بزرگمهر حکیم بوده
کردند، بعد میایثارگري تمام و تدبیر، پادشاهان را به رعایت انصاف و عدالت و مدارا با مردم دعوت 

- از اسالم نیز شاعران بزرگ ایرانی و بعضی از وزیران فداکار دربار پادشاهان، در حد مقدور، توانسته
جویی را در نزد حاکمان قدرقدرت و قوي شـوکت  اند این صفات پسندیدة حمایت از مردم و عدالت

مدافع از حقوق انسانی  مطرح و آنان را نصیحت و دعوت به مراعات آبرو، مال و جان مردم کنند و
 مردم باشند. 

هاي مسئول و شرافتمند عارف، به خصوص بعد از حمله مغول، در پناه دادن به مردم این انسان  
و حمایت از آنان نقش اساسی بر عهده داشتند. آنان، که هم با مردم و هم با حاکمان ارتباط داشتند، 

هـایی مناسـب،   یبـا و اثرگـذار، حاکمـان را در وقـت    با زبانی نرم و در قالب گفتارها و نوشتارهاي ز
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دادنـد  کردند و تذکر میها باخبر می نصیحت و آنان را از حال و وضع مردم و زندانیان و خانواده آن
  که: به این

  ودـه نبــــرخ فرشتــــدونِ فــــفریـــ
  به داد و دهـش یافـت ایـن نیکـویی    

  

  بــه عطــر و بــه عنبــر سرشــته نبــود   
  تـویی  فریـدون ، تو داد و دهش کـن 

 

  (فردوسی)
  

مـدار  هـاي عـارف و مـردم   الدین اردبیلی از جمله این انسانسعدي شیرازي و شیخ صفی، باباطاهر عریان
شوند که به قسمتی از اعمال و رفتار و گفتارهاي آنان در منابع معتبر تاریخی و آثار به جا مانده شمرده می

 گونـه  ایـن از این بزرگان اشاره شده و براي ما به یادگار مانده است. در این نوشتار به ذکر چنـد نمونـه از   
ورزانۀ ایـن بزرگـان   نه و عدالتپردازیم تا چگونگی انجام وظیفه میانجیگرااقوال و نصایح و عملکردها می

  نده و یادآوري گردد: ادر حد مقدور به صورت نشانه نمای
  

  الف) نصایح باباطاهر عریان به طغرل بیگ سلجوقی!
الدین ابوبکر نوشته شـده و بـه اهتمـام    هجري قمري توسط نجم 599که در سال » راحه الصدور«کتاب 

از جملـه  ...» السلطان ... طغرل بیـگ  «ذیل عنوان ، است دکتر محمد اقبال در لیدن هلند به چاپ رسیده
  آمده است:

شنیدم که چون سلطان طغرل بیگ به همدان آمد، از اولیاء سه پیر بودند: باباطاهر، باباجعفر و شـیخ  «
کی است بر در همدان، آن را  ضر«حمشا. کوه خوانند. بر آن جـا ایسـتاده بودنـد. نظـر ایشـان بـر       » خ

هایشان ه لشکر بداشت و پیاده شد و با وزیر ابونصر الکندري پیش ایشان آمد و دستسلطان آمد، کوکب
  ببوسید.

رك! با خلق خـدا چـه خـواهی    اي شیفتهباباطاهر پاره گونه بودي، او را (طغرل بیگ را) گفت: اي تُ
  کرد؟ 

   سلطان گفت: آنچه تو فرمایی!
  بالعدل و االحسان ...فرماید: ان اهللا یأمر بابا گفت: آن کن که خدا می

  سلطان بگریست و گفت: چنین کنم.
د و گفت: از من پذیرفتی؟   بابا دستش بِستَ

  سلطان گفت: آري.
بریقی بیـرون کـرد و در   ، در انگشـت داشـت  ، ها از آن وضو کرده بوداي) شکسته که سال کوزه( بابا سر ا

م چنین در دست تو کردم بر    عدل باش ...!انگشت سلطان کرد و گفت: مملکت عالَ
  

  مغولی!» آباقاخان«هاي پدرانه سعدي به  ب) نصیحت
هاي فتح شده در صدر اسالم دو شود مردمان کشورقبل از ورود به عنوان اصلی این بند، یادآور می
شدند و یا اگر مسلمان نشدند جزیه بپردازنـد. بعـد از   راه بیشتر در پیش نداشتند یا باید مسلمان می

چندي، به خصوص در ایام حاکمیت حاکمان اموي، تمایل اصلی بر جزیه گرفتن بوده تـا مسـلمان   
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المـال کاسـته   شدند تا از درآمد بیـت کردن قوم مغلوب! حتی گاهی مانع اسالم آوردن مردم نیز می
رویم تا ببینیم کـه سـعدي، شـاعر بلنـدآوازه در     می1نشود! اینک به سراغ شرح مالقات شیخ سعدي

کند و چگونه در نقش میانجی بین مردم گوید و چه میپادشاه مغولی چه می» آباقاخان«مواجهه با 
و حکومت مغوالن نقش خود را ایفا و آباقاخان را به رعایت حال مردم و گرایش به عدل و انصـاف  

  کند. توصیه و دعوت می
الـدین  خواجه عالء، کعبه مراجعت کرده و به تبریز رسیده بود. به اصرار دو برادر وزیر سعدي از زیارت  

» آباقاخان«شود با حاضر می، که با وي رابطه دوستانه خوبی داشتند، الدین صاحب دیوانو خواجه شمس
حظـۀ حـال   خواهد که او را پندي بدهد! سعدي بدواً به مالحاکم مغول مواجه شود. آباقاخان از سعدي می
فقـط یـادآور   ، کند و از اظهـارنظر بیشـتر امتنـاع ورزیـده    مسلمانان و اجراي عدالت در بین آنان اشاره می

ري!از دنیا به آخرت چیزي نمی«شود: می خَی قاب. اکنون م توان برد؛ مگر ثواب و ع «  
  ».این معنی به شعر تقریر فرماي«کند که:آباقاخان تقاضا می

البداهه براي توصیه وي بر عـدل و   ا غنیمت شمرده و بالفاصله این قطعه را فیشیخ سعدي هم فرصت ر
  فرماید:انصاف تقریر می

  داردشهی کـه پـاس رعیـت نگـاه مـی     
  وگرنه راعی خلق است؛ زهرمـارش بـاد  

  

  حالل باد خراجش که مزد چوپـانی اسـت    
  خورد او، جزیت مسلمانی اسـت که هرچه می

 

بیـت  ، يا اگر راعی«فرمود:و هر بار شیخ جواب می» ؟من راعیم یا نه«فرمود که:آباقا بگریست و چند بار 
ا بیت آخر تمام ...    .» اول تو را کفایت والّ

دانـد و بارهـا   دیدگاه سعدي نسبت به حاکمان مشخص است. او وجود سلطان را بسته به رعیت مـی   
در واقـع  ، پادشاهی بر رعیت سـتم روا دارد آید و اگر کند بدون رعیت سلطان به هیچ کاري نمیتکرار می

شایسته نفرین و واژگون شدن است؛ لذا در این دو بیت هم سعدي بـراي اعمـال پادشـاهان و حاکمـان     
  شود: مسلمان با مردم دو حالت قائل می

  حکومت در گرفتن انواع مالیات و انواع فشارها حال عموم مردم را رعایت کند. که این حالت اول؛
ها را مثل گوسفند بدوشـد و بـه عنـوان راعـی و      مردم را فقط به دلیل وصول وجه نقد بخواهد و آن م؛حالت دو

  ها نداشته باشد و مدیریت درست براي رفاه حال مردم اعمال نکند. نگهبان مردم، هیچ حمایتی از حقوق آن
) تحـت عنـوان   1343چـاپ شـده در سـال     هانتشارات اسـالمی ( در ادامه همین مقدمه کلیات سعدي  
بعد از گفتگـوي  ، است» مالقات شیخ سعدي با آباقا«که مربوط به ، در پایان تقریر دوم» تقریرات ثالثه«

یقینـاً  ، سعدي با آن پادشاه بزرگ نکته جالب توجهی یادآوري شده که اگر پادشـاه عـدالت نداشـته باشـد    
لکَت او صالح نپذیرد« آباقا را از این خـوش  «پذیرد پایان می گونه اینمقدمه در نهایت این تقریر دوم »! م

علما و مشایخ روزگار چنین نصایح بـا بقـالی و قصـابی    ، آمد و انصاف آن است که در این وقت که ماییم
  »! بینی. واهللا اعلمالجرم روزگار بدین نسق است که می، نتوانند گفت

هـاي  هـاي اساسـی و آمـوزش شـیوه    مناسـب و تربیـت  هـاي  بدون ایجاد زمینه، اي در همچو جامعه  
شود سخن از میانجیگري و آشتی و وحدت زد؟ حـق  هاي دسته جمعی و مدارا و مروت چگونه می فعالیت

                                                           
ـت، انتشـارات کتـاب فروشـی اسـالمیه،       . کلیات سعدي شیرازي، با تصحیح و مقدمه محمدحسین رکن1 فس زاده آدمیت، چـاپ اُ

  .50ص



  
 

 

17 

 ـهایی خاص در زادبـوم ایـن بزرگـان     تر پژوهشکدهتر و عینیآن است که براي پژوهش و ارزیابی دقیق
هـاي  تشکیل و به فعالیت جدي بپردازد و نتایج تـالش  –ایشیالبته به صورت واقعی و نه نمایشی یا فرم

هایی نو و بـه صـورت   هاي فرهنگی متنوع ارائه و در بطن جامعه با دیدگاهخود را در ضمن تولید فرآورده
  کاربردي ارائه دهند. 

  
  جویی در رفتار شیخ صفی اردبیلی فصل سوم: حسن خُلق و آشتی

هـایی از رفتـار و   رویم تـا نمونـه  می» ابن بزّاز«نوشتۀ » صفوه الصفا« بالفاصله به سراغ کتاب پرمحتواي
هاي آشتی و حل و فصل اختالفـات بـه طریـق سـنتی     الدین اردبیلی را که حاوي ریشهگفتار شیخ صفی

  با اندکی تغییرات ویرایشی و جایگزینی کلمات مرسوم روز) در دو بند ارائه دهیم.، (است
 

  مردم و ایجاد صلح و صفا در بین آنانالف) شفاعت شیخ صفی از 
کرد تا نشست و اصرار بر شفاعت میولی او در آفتاب می، پذیرفتندشفاعتش را نمی، گاهی حاکمان ظالم

هی از کار فروبستۀ خلق بگشاید؛ تا آنجا که با گذشت زمان رِ را پیدا کرد » بست«خانقاهش حکم ، مگر گ
که جابرین زمان » ظلمۀ اتراك«شیخ بگریزند و در برابر زور و فشار در جوار زاویۀ «تا مظلومان و متهمان 

 حمایت شود.ها  آن از، هاي چنگیز مغول بودندو نواده
لکـج    .1 امیر نامی از نوکران شیخ حسن جالیري در پی رستم نامی بود تا او را بگیرد و رستم از اهالی وِ

زنش به خدمت شیخ آمد و شفاعت شوهرش را  رستم را دستگیر کرد.، آن امیر مسیحی که اینبود. تا 
به ناچار شیخ بـه آنجـا   ، از شیخ صفی تقاضا کرد. امیر شیخ حسن جالیري در روستاي شرف آباد بود

ولی امیر جالیري از چادر خود بیرون نیامد. شیخ در آفتاب همچنان نشسته بود و منتظر توجـه  ، رفت
اجازه دهد تا مردم را علیه ، خواهدیخ صفی از او میصدرالدین فرزند ش که اینشیخ حسن جالیري. تا 

گیرنـد و مـرد   شیخ حسن جالیري را در اوجـان مـی   که اینکند. تا او بشوراند! شیخ صفی قبول نمی
که موقتاً با وساطت مردم براي سه روز آزاد شده ( شود و رستم نیزمسیحی و مأمورانش نیز فراري می

ر راحت شد و هیچ دیناري هم داده نشد. پس از ختم ماجرا شیخ صفی بود تا دو هزار دینار بدهد) دیگ
فرماید: کدام بهتر بود؟ جنگ شما و میانجیگري مـن! آب بـه   خطاب به فرزندش شیخ صدرالدین می

  1سراب باید بستن و کار چنین باید کردن...
شـد. جماعـت آالرق   میان دو روستاي آالرق و کرگان هر دو از والیات اردبیل قضیه خونی واقـع    .2

ارادت شیخ صفی را داشتند و واسطه شده بودند که شیخ آنان را به صلح برساند. رئیس کرگان هم 
که محمود نالمی بود به حضور شیخ رسید، شیخ صفی از او خواست کار صلح را تمام کن! محمود 

ا پیش محمود بعد از چندي شیخ صفی از وابستگان خود ر». هر چه تو فرمایی«قبول کرد و گفت:
فرستاد تا آن قضیه خون را اصالح آورد، ولی او پنهان شد و خود را نشان نداد. شیخ صفی از این 

ر و ناراحت شد تا این که پس از چندي زبان محمود از دهانش بیرون آمده بود تا بعد  دورویی مکد
رد 2از چندي م .  

                                                           
  .379و  378. صفوه الصفا، صص1
  .392. همان، ص 2
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  ب) حسن خُلق شیخ صفی نسبت به مخالفان و لجوجان 
العنان بود و به دیگر بزرگان توجـه و عنـایتی    ولی مطلق، کردالدین نامی در اردبیل زندگی میشمس  .1

در سر راه مأموریت محول شده توسط شیخ زاهد تا مراغه) شـیخ  ( نداشت. لذا شیخ صفی و اطرافیان
اطرافیـان  ولی ، الدین مالقات کندبه همراه اطرافیان در اردبیل اسکان نمود و اراده کرد که با شمس

صواب آن «شیخ صفی را از مالقات با وي پرهیز داده و گفته بودند:، الدینبه دلیل رفتار خاص شمس
هـا   آن شیخ در جـواب ». است که آن کس را نباید دیدن و سخن او شنیدن که مؤدي با گفتگو گردد

وسـتاي  شـیخ صـفی در مسـجد ر   » باقی منـازل چـون گشـایم؟   ، اگر به منزل او راه نگشایم«فرمود:
موالنـا  ، بعـد از سـاعتی  «رفـت. ، الـدین بـود  که محل استقرار و تعلیم موالنا شمس، اردبیل» پرنیق«

الدین درآمد و سالم نکرد و در محراب رفت و دو رکعت نماز گزارد و بنشست و روي بر پیچید شمس
آغاز کـرد و  سخن او [شیخ صفی] التفات نکرد. بعد از طول مجلس سؤاالت امتحانات  گونه و به هیچ

فرمود و او به هر جوابی که بشنیدي قدري بـه ادب بـاز پـس خزیـدي تـا      شیخ جواب به صواب می
چنانک از آن باال نشینی به نشیب تواضع رسید ... شیخ [صفی] فرمود:موالنا! خلوتی کن تـا سـخنی   

شیخ را به الدین خلوتی بساخت و بشنوي. موالنا شیخ شمس، چند که به خلوت توان گفتن و شنیدن
   1...»!خانه برد... و توبه کرد 

نکار ، گوید موالنا نصیرالدین اردبیلی که منصب قضا نیز داشتصدرالدین [پسر شیخ صفی] می  .2 ر ا از س
در یک مجمعی وابستگان شیخ با وي بحث و عربده و نـزاع   که اینگفت تا شیخ و مریدان سخن می

جري می«گویند:به شیخ می رسند وکنند. بعداً به خدمت شیخ میمی باید کـردن و  موالنا نصیر را ضَ
لق گرفته« دهد:ولی او جواب می، غلبه بر سر بردن تا ترك سخن خشن کند لق را به خُ ام و احـرار   خَ

لق به شست آرم! برخیزید تـا   لق بنده گردانیده و او مرد دانشمندي است. من او را به دست خُ را به خُ
لوزي مانع میبرویم پیش وي و برخاس فایده نداشت. تنها ، شدت و میان مبارك در بست. اَخی علی د
مردم بسیار برفتند. خبر به موالنا نصیر رسید که شـیخ آمـد! از خانـه سراسـیمه     ، روان شد و در عقب

خواست تا آن عداوت به صداقت مبدل شد. و از شیخ عذرها می» بیرون دوید و به حضور شیخ رسید
، خطاب به اخی علی دلوزي که مخالف رفتن به خانـۀ موالنـا نصـیر بـود    ، ز مراجعتشیخ صفی بعد ا

لق بنده توان کرد که گفت:«گفت: به «هان! این چنین بهتر بود یا آنچنان که شما گفتید. آزاد را به خُ
لق لق یستَبعد الخَ    2»حسن الخُ

توان و تاریخ کشورمان بسیار میالدین در رفتار و سکنات مردم و بارآوري فرهنگ در تأثیر شیخ صفی  
چیزي که متأسفانه غالباً با تغافل مواجه گشته و شایسـته جبـران و اهتمـام    ، نوشت و بحث و گفتگو کرد

شـهر باسـتانی اردبیـل بـا القـابی      ، جدي است؛ تـا آنجـا کـه حتـی در همـان زمـان خـود شـیخ صـفی         
ري«و » داراالمان«، »داراالرشاد«مانند: ها پناهگاه مردم شد و نفس متمادي و حتی قرنهاي سال» ام القُ

هاي فرهنگـی و اجتمـاعی در شـهر    اي جوشان با بهرهگرم و شور ایمانی و عرفانی آن بزرگ مثل چشمه
ها جاري و ساري شد کـه کـم و بـیش    اردبیل و محیط پیرامونی و حتی فراتر از مرزهاي مرسوم بر زبان

شاهده شود که غارت تزاري کتب و آثار دیگر فرهنگی و هنـري  توان کرد وقتی مولی چه می، ادامه دارد
                                                           

  .163و  162. همان، صص 1
  .952تا  951. همان، صص 2
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شناسی اروپا و روسیه و کشورهاي اقماري وابسته بـرآورده و زیـور و   بقعه متبرکه شیخ سر از مراکز شرق
هاي بزرگ کشـورهاي پیشـرفته گردیـده و محققـین خودمـان دسترسـی       زینت فرهنگی و تاریخی موزه
   اند ...؟اشتهمطلوب بر این آثار گرانبها ند

، قطارانشالدین اردبیلی و همآري! حرکت پویا و مثبت اجتماعی و صدق و صفاي معنوي شیخ صفی  
ها بود که باعث شور و حماسه و عرفان در میان مردمان تشنه به خصوص در قبال چپاول تاتارها و مغول

ی و عارفان پاکباخته روان ساخت اه این صوفیان صافقبه حقیقت شد و خیل عظیمی را به سوي قُبه و خان
ربایی جلوه داد و توانست خواص و مردم بسیاري را؛ اعم از صغیر و و بارگاه عرفانی شیخ صفی چون آهن

هاي اخالقی و معنوي و ها و بزرگواريبه سوي خود جلب کند و همه را از کرامت، کبیر و حتی پادشاهان
مصـادیق قابـل توجـه و    ، این اعمال و رفتارهاي کریمانهحتی مادي شیخ بهره مند کند و باعث شود که 

جویانه و بزرگوارانـه باشـد و الگوهـاي نـاب     برداري حقوقی و اجتماعی آشتیبهره گونه شایسته براي همه
، هـاي اصـیل ایجـاد مـودت    اجتماعی و اعتقادي را ترویج نماید. همان رفتارهایی که سرچشمه، فرهنگی

و آشتی در بین مردم است؛ تا آنجا که توجه وکیل مشهوري چون صادق  محبت و مهربانی و صلح و صفا
که در حین زیارت قبر شـیخ صـفی در   » مرد راه«سرمد را نیز به خود جلب کرده و باعث شده در قصیده 

عشـق  «و ندادهنـده  » وحدت و ایمـان ، سرمایه و مایۀ استقالل ملک«سروده و آن بزرگ را  1335سال 
  :تلقی نموده است» وطن

ــک   ــتقالل مل ــران و اس ــرمایۀ ای ــر و س   اي س
ــداختی   ــفا انـ ــل صـ ــان در دل اهـ ــور ایمـ   نـ
ــن     ــق وطـ ــۀ عشـ ــداختی از نالـ ــه انـ   ولولـ
  وحــدت ایــران زمــین را نقــش پــرچم ســاختی
  بــا نگــاهی تیــر حــق بــر تــرکش لشــگر زدي
ــفّۀ شـــیخ صـــفی در اردبیـــلِ بـــا صـــفا صـ  
  لیکن این کاخ صفا زایمان صـافی ایمـن اسـت   

  

  ار تو ز راهـی آمـده اسـت   اي که هر کس بر مز 
  نــور ایمــانی کــه از ســوزنده آهــی آمــده اســت
  نالۀعشقی که هـر آهـش سـپاهی آمـده اسـت     
  پرچمی کز وحدت ایمـان گـواهی آمـده اسـت    
  اي خوش آن ترکش کز آن تیر نگاهی آمـده اسـت  
ــت    ــده اس ــاهی آم ــل انتب ــی را دلی ــل معن   اه
  مرحبا کاخی کـه از ایمـان شـاهی آمـده اسـت     

  

  
  نتیجه
هاي متنـوع و غنـی جامعـه باسـتانی و     رسوم و عرف، بدون توجه به فرهنگ، اجراي قوانین شکلیآري! 

قابل توجه و تعمق است و قطعاً باعث ایجاد فاصله بین واقعیت جامعه و حقوق خواهد شد. ، دینی خودمان
اخـتالف و  هاي پیچ در پیچ و خشک شوراي حـل  وقتی که رفع اختالفات بین مردم را منحصر به بررسی

و بخواهیم به صورت مجرد و ابتدا به سـاکن از  » خواجه کی به در آید«ها کنیم و منتظر باشیم که دادگاه
قضایی امور مردم یا هر شیوه مرسوم دیگر از طریق مراجع قضایی و شبه» داوري«و » میانجیگري«ابزار 

هـاي  . زمان طوالنی این رسـیدگی به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید معلوم است که، را سر و سامان دهیم
، آوري که اخیراً تحمیل شده اسـت هاي قابل توجه و گاهی سرسامروح و غیربنیادي و هزینهخشک و بی

هاي مصـلحتی و قضـایی و   بلکه به بهانه مدیریت، هاي دینی ما سازگاري و تلفیق نیافتهنه تنها با آموزه
ا را به کنار نهاده که طبیعی است با دور شدن از این هاي عرفی و سنتی مردمی مروش، »مدرنیزاسیون«
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هاي برخاسته از بطن زندگی مردم و جایگزین کـردن  ها و سنتهاي حسنه و ناپدید شدن این عرفسنت
، نه تنها مشکالت را مرتفع نخواهد کـرد ، پاسخگویی به نیازهاي روزمّرة مردم، هاي فردي و رسمیروش

هاي جدید و افـزایش مشـکالت و مسـائل بـا عـدم اتخـاذ       از این شیوه هاي ناشیبلکه به لحاظ استرس
نتیجه مطلـوب را نخواهـد داد؛ مگـر    ، اجتماعی و معیشتی مردم، هاي قاطع حل مشکالت اقتصادي شیوه
، هـاي مرسـوم سـنتی   از این شیوه ،ضمن استفاده از پیشرفت علوم و تحوالت جزایی و تقنینی روز که این

ن بهرهبا آموزشعرفی و اخالقی نیز  1مند شویم.هایی دقیق و به صورت مشخص و مدو   
باید به خود بیاییم و بـا محـور قـرار    ، به جاي اتالف نیرو اگر واقعاً قصد انجام اقدامات جدي را داریم  

روانی و تشویق روابـط تجـاري    –ایجاد امنیت روحی، زاییاشتغال، هاي اصیل اقتصاديریزيدادن برنامه
ها و عرف مردم جامعه در ایام گذشـته  سنت، در داخل کشور و هم در مناسبات خارجی) از رسومهم ( آزاد

مشـکالت  ، االیـام در روابـط فـردي و اجتمـاعی    مناسباتی که مردم از قدیم، نیازي نکنیمنیز احساس بی
یمی ببینند مستقیماً تعل که اینآن هم بدون  ـ  فیمابین خود را در اشکال متنوع و مناسب جمعی و گروهی

هـاي اصـلی پیـدایش ایـن تـدبیرهاي      انـد. زمینـه  کـرده حل و فصل مـی  ـ  یا از نوشته یا کتابی بیاموزند
هـاي علمـی   منـدي از روش بـراي بهـره  ، خمیرمایۀ اولیه، هاي سمبلیک و ناخودآگاهجویانه در قالب آشتی

  . هاي علوم و حقوق جزا و نهادهاي مردمی را نیز فراهم خواهد کرد پیشرفت
  

  منابع
  قرآن مجید .1
الدین اسحاق اردبیلی)، با  شیخ صفی تالصفا (در ترجمه احوال و اقوال و کراما، صفوهزاردبیلی، ابن بزّا .2

  . 1376مقدمه و تصحیح غالمرضا طباطبایی، مجد، چاپ دوم، 
شناسـی، انتشـارات عطـار، چـاپ     در مبـانی انسـان  » گرد شهر با چـراغ «االمینی، محمود، دکتر روح .3

  . 1387چهاردهم، 
  .1347سرمد، صادق، دیوان، چاپ اول، چاپخانه بهمن،  .4
  شاهنامه فردوسی  .5
شناسـی حقـوقی در ایـران، انتشـارات و     عبدي، عباس (با همکاري سمیرا کلهر)، مبـاحثی در جامعـه   .6

  .1371آموزش انقالب اسالمی، چاپ اول، 
زاده آدمیت، چاپ اُفست، انتشارات کتاب فروشی حمدحسین رکنکلیات سعدي، با تصحیح و مقدمه م .7

  .1343اسالمیه، سال 
، مدرسـه حقـوق   »هـاي زمـان و قـوانین    میانجیگري و مصالحه در کشـاکش واقعیـت  «زرعی، رضا،  .8

  . 93، مرداد 90اصفهان، شماره 
قبـال، چـاپ   هجري قمري)، به اهتمام دکتـر محمـد ا   599(سال » راحه الصدور«الدین، ابوبکر، نجم .9

  لیدن. 
  

                                                           
، 93، مرداد 90، مدرسه حقوق اصفهان، شماره »هاي زمان و قوانینمیانجیگري و مصالحه در کشاکش واقعیت«زرعی، رضا، . 1

  .41و  40صص 
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  n غالمرضا طبیبی جبلی
  
  

  چکیده
یا به درازا کشیدن تعریف شده است.  معنی دراز کردن به »اطاله«در فرهنگ فارسی معین 

نوع عللی که باعث شود زمان رسیدگی پرونده از زمان معمول رسـیدگی  توان هر پس می
ي درکتاب ترمینولوژي حقـوق، دکتـر لنگـرودي اطالـه     خارج شود را اطاله دادرسی گفت.

 داند.ها در مراجع قضایی می دادرسی را به معناي طوالنی شدن جریان رسیدگی به پرونده
و در  وششم و سی و هفتم قانون اساسیهمچنین در اصول سی و دوم، سی و چهارم، سی 

اي در باب رعایت تشریفات دادرسی ذکر گردیده اسـت کـه   قوانین عادي نیز موارد عدیده
تواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیالت قضـایی اعـم از دادسـرا و    ها می عدم رعایت آن

ه قضایی وجـود  اطاله دادرسی یکی از معضالتی است که از دیرباز در دستگا دادگاه گردد.
داده داشته و همواره مدیران، قضات، کارکنان دادگستري و ارباب رجوع را سخت آزار مـی 

هاي کلی قضایی (کاستن است تا جایی که مقام معظم رهبري در اجراي بند ششم سیاست
مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب) به این موضوع اشاره 

تـرین   و همچنین رئیس قوه قضاییه به صراحت اطاله دادرسـی را یکـی از مهـم   اند داشته
دانـد کـه   مسائل دستگاه قضا دانسته و منشأ تضییع حقوق و عدم رضایتمندي کسانی مـی 

هاي مهمی است که ي دادرسی یکی از بحث. اطالهکنددستگاه قضایی به آنان خدمت می
که خدمات قضایی، خوب تلقی نـشود و  شودهم منشأ تضییع حـقوق است و هم سبب می

  شود.همچنین منـشأ اعـمال غـرض می
  .اطاله، دادرسی، دادگستري، سیاست قضایی، رضایتمندي، شبه قضایی کلید واژگان:

  
  مقدمه

هاي موجود در جامعه به طور کلی و ناآگـاهی مـراجعین   گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه و ناهنجاري
از نحوه و اقدامات قضایی و پیچیدگی وگسـتردگی اقـدامات و عملیـات قضـایی و     ، به تشکیالت قضایی

باعـث گردیـده کـه    ، دولتـی هاي اجرایی اعم ازدولتی و غیروابستگی برخی از اقدامات قضایی به دستگاه
وقت قضات و کارمندان دادسـرا یـا دادگـاه خـارج از حـد معمـول       ، جهت رسیدگی به یک پرونده قضایی

. درکتـاب  ود که این طوالنی شدن زمـان رسـیدگی بـه پرونـده را اطالـه دادرسـی گوینـد       مصروف آن ش
                                                           

n دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق عمومی. 
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داند که هـدف آن  اي از علم حقوق میرشته، دکتر لنگرودي دادرسی را به معناي اعم، ترمینولوژي حقوق
القضـاء   باشد که در فقه بـه آن علـم  ها میتعیین مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصمیمات دادگاه

مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضـایی بـه کـار    ، گویند و به معناي خاص
  ها در مراجع قضایی است.ي دادرسی به معناي طوالنی شدن جریان رسیدگی به پروندهرود و اطالهمی

اگـر قـوه   ، تیه آن نظـام اسـ  یقوه قضا ،هاي داوري درباره هر نظام سیاسیی از شاخصکهمچنین ی  
پس آن نظـام سیاسـی عادالنـه    ، ندکبه تسریع در فصل خصومت عمل ، نظام بر پایه عدالت که یقضایی

ه عمود خیمه هر نظام قضاییرد. بنابراین قوه که آن سیستم قضاییي در قوه نظر تجدیدباید ، است و اگر نه
بستگی دارد. بر همین مبنـا اهمیـت   سیاسی است و پایداري این عمود خیمه و برافراشتگی آن به عدالت 

ه سالمت هر جامعه و نظـامی در گـروي سـالمت دسـتگاه     کتوان بدین جهت دانست این دستگاه را می
ه اگر فعالیـت در آن بـه   کخصوصیت این دستگاه آن است «قضایی است. به فرموده مقام معظم رهبري 

امـا اگـر ایـن    ، ندکشور نیز سرایت میک هاياین جریان در سایر دستگاه، ل سالم و خوب انجام گیردکش
، نـد کهاي رشد فساد را در خود این دسـتگاه فـراهم مـی   ه زمینهک عالوه بر آن، ردکدستگاه خوب عمل ن

این موضوع از آن » هاي دیگر و در سطح جامعه فراگیر شود.شود این پدیده ناهنجار در دستگاهموجب می
اهش اعتمـاد بـه   ، کـ رضایتی عمـومی قوق عمومی باعث ناجهت حایز اهمیت است که به خاطر تضییع ح

اهش اقتـدار  ، کها در مراجع قضایی م پروندهکترا، شورکاهش عدالت و امنیت در سطح ، کدستگاه قضایی
یفـر و عمـل مجرمانـه موجـب کـاهش اثـر       کبه خاطر ایجـاد فاصـله بـین    ، از همه تر مهمه و قضاییقوه 

  شود.بازدارندگی مجازات می
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر گردیده اسـت. مـثأل   در   

توان دستگیرکرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که کس را نمیهیچ«دراصل سی و دوم قانون اساسی آمده است:
متهم ابـالغ و  موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بال فاصله کتباً به ، کند. درصورت بازداشتقانون معین می

تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و 
یا اصل » شود.در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصول طبق قانون مجازات می، مقدمات محاکمه

اند به منظور دادخـواهی  تودادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می«سی و چهارم قانون اساسی:
ها را در دسترس داشته باشند و دادگاه گونه اینهاي صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند به دادگاه
اصـل سـی و   » منع کرد.، توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داردکس را نمیهیچ

زات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بـه  حکم به مجا«دارد:ششم قانون اساسی نیز بیان می
کـس از نظـر قـانون    اصل برائت است و هیچ«کند:و اصل سی و هفتم که اشاره می» موجب قانون باشد.
  » جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. که اینمگر ، شودمجرم شناخته نمی

تشریفات دادرسی ذکر گردیده است که عدم اي در باب رعایت در قوانین عادي نیز موارد عدیده  
تواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیالت قضایی اعم از دادسرا و دادگاه گردد. به ها می رعایت آن

طور خالصه غرض از اطاله، مدت زمان نامتعارفی است که جهت یک پرونده قضایی، وقت قضـات  
ً این طـوالنی شـدن   ف آن میوکارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول مصرو گردد، که بعضاً

توان به عوامل ذیـل اشـاره   به طور کلی میباشد که ها معلول عواملی میروش رسیدگی به پرونده
  کرد: 
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  قانون اطاله دادرسی ناشی از .1
آسایش و برقراري نظم عمومی و اجراي عدالت است. بـه همـین دلیـل قـوانین      تأمینوضع قوانین براي 

عادالنه بـوده و ملـت را بـه سـوي تمـدنی      ، اي وضع شوند که در عین حفظ نظم وآرامشگونه بایستی به
قوانین و مقرراتـی کـه بـا    ، تر رهنمون سازد. تجربه نشان داده استتر و اقتصادي پویاتر و مستحکمعالی

دانشمند و متخصص در علم حقوق تنظـیم  ، و طی کلیه مراحل کارشناسی توسط افراد فاضل دقت کامل
اما قوانینی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، نداشته و ندارند مشکلی در اجرا نیز، اندشده
تعـداد  نه که متأسـفا ـ   شودنظران علم حقوق تهیه میدولتی و بدون جلب نظر کارشناسان و صاحبو غیر
اثر شده که این امر باعث ایجاد سر بعد از گذشت زمانی باطل و بیـ ،   در کشور ما بسیار زیاد استها  آن

  گیري و نهایتاً اطاله دادرسی خواهد شد.در تصمیم درگمی قضات
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بعضی از قوانین به خصوص قوانین آیـین دادرسـی مـدنی و      

کیفري در خصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به مواردي اشاره داشته است که قضات ناگزیر از 
و... قـانون آیـین دادرسـی مـدنی در      97، 96، 73، 64توان به مواد اجراي آن هستند. به عنوان نمونه می

بـه صـراحت    177مـاده  ، خصوص تعیین وقت رسیدگی اشاره نمود. حتی در قانون آیین دادرسی کیفـري 
  دادگاه را مکلف به تشکیل جلسه رسمی و اعالم به اصحاب دعوي نموده است. 

خواهی به طورکلی وظیفه خطیر تظلم، قانون اساسی 156استناد اصل  به در جمهوري اسالمی ایران  
مـه  اي طراحـی گـردد کـه ه   گونـه  مدیریت قضایی به ه نهاده شده است. پس بایستیقضاییبه عهده قوه 

  هاي قضایی برخوردار باشند.سرعت و دقت در رسیدگی، محاکم قضایی از سه اصل سهولت دسترسی
  
  قضاییهتشکیالتی قوه  اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون .2
یکی از عواملی که مدیران سازمان قضا بایستی بدان توجه نموده و نسـبت  کاهش زمان دادرسی:   .1ـ2

مدیران بایستی بداننـد چـه اهـدافی را    باشد. کاهش زمان دادرسی می، به اصالح آن اهتمام ورزند
هاي مگر با رهیافت، شوددنبال کنند تا بتوانند زمان دادرسی را کاهش دهند و این امر محقق نمی

طرف کردن عواملی که در افزایش زمان دادرسی نقش داشته و ریزي و برعلمی شناسایی و برنامه
مدیریت کاهش زمان دادرسی نه تنها شود. اي به نام اطاله دادرسی میپدیدهباعث به وجود آمدن 

توانـد بـه   بلکه مـی ، ترین مسئله روز مدیران قضایی قرارگیردترین و اولیتواند به عنوان اصلیمی
عنوان ابزاري براي اثبات کارایی مدیران این سازمان نیز باشد. کاهش زمان دادرسی باعث ایجـاد  

افزایش اعتماد به دستگاه قضایی و افـزایش عـدالت و امنیـت در سـطح     ، ارباب رجوعرضایتمندي 
شود. تشکیالت دادگستري به منظور مدیریت کاهش زمان دادرسی و جلوگیري از اطالـه  می شورک

، بایست نسبت به فراهم آوردن شرایط و ساز و کارهاي مطلوب ماننـد بودجـه مکفـی   دادرسی می
متخصص در امر قضا و ، آموزش دیده( افزاري) و کارکنان واقفاري و نرمافزسخت( امکانات الزم

  با آشنایی کامل به قوانین و قواعد حقوقی و...) اقدام نماید.
قضـایی و اداري در   کمبود نیروي انسانی کـاردان و کاربلـد  ، یکی از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی  .2ـ2

تـراکم   شود که در شعب رسیدگی با باعث می انسانیهاست. این کمبود نیروي  رسیدگی به پرونده
  اي در اطاله دادرسی دارد. خود نقش عمده، که این موضوع ها مواجه شده پرونده
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به علت فقدان یک روش و نظام واحد جهت چگونگی توزیع اوراق ابالغ  روش ابالغ اوراق قضایی:  .2ـ3
گردد که اوراق در زمان و این امر باعث میشود به شیوه سنتی انجام می هاابالغ، در سراسر کشور

اي صحیح و سریع در اختیار طرفین دعوي قـرار نگیـرد. هـر چنـد بخشـی از ایـن       گونه مقرر و به
امـا  ، شـود هاي قضایی و به صورت الکترونیکی انجام مـی ها از طریق سامانه مدیریت پرونده ابالغ

  گیرد که باعث اطاله دادرسی خواهد شد. هاي سنتی صورت می ها با روش هنوز عمده شیوه ابالغ
تنـوع دسـتورات و تصـمیمات    ، گیرندتنوع موضوعاتی که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می  .2ـ4

استعالمات قضایی از مراجع اداري و پاسـخگویی بـه   ، قضایی را به دنبال دارد. در بسیاري از موارد
بین طرفین دعوي دارد و بـه همـان میـزان کـه     مـوقع آنان نقش مؤثري در نتیجه دادن دادرسی 

، هاي دولتی با تأخیر واصـل گـردد  پاسخ استعالمات مراجع قضایی از سوي ادارات اجرایی یا ارگان
هـا و  ارگـان ، هـا رسیدگی محاکم قضایی با تأخیر و تطویل مواجه خواهد شد. مثالً استعالم از اداره

، شـهرداري ، زمـین شـهري  ، منـابع طبیعـی  ، امـالك ثبت اسـناد و  ، هایی نظیر ثبت احوالسازمان
شـود  ها باعث مـی امور اراضی و ... که این تأخیر در پاسخگویی توسط دستگاه، 12کمیسیون ماده 

  که قضات نتوانند در موعد مقرر نسبت به رسیدگی وصدور رأي اقدام نمایند.
  
 قضاییهسـازمانی قوه اطاله دادرسی ناشی ازعوامل برون .3
هـا و  رویه باعـث بـه وجـود آمـدن محلـه     رشد سریع حاشیه نشینی به سبب ساخت و سازهاي بی  .1ـ3

باشـند و  هاي زیادي شده است که متأسفانه اکثر این مناطق فاقد نام کوچه یا خیابـان مـی  شهرك
شـود. ایـن مسـئله باعـث عـدم شـناخت       گذاري میاکثراً به وسیله مردم همان محله یا منطقه نام

  گردد.ها میبع عدم ابالغ صحیح اخطاریه یا احضاریهتالغ نسبت به محیط مذکور و بالمأمورین اب
ساالري و گزینش افرادي به عـنوان مدیــر  شایسته، مداريهاي اجرایی به قانونتقید دستگاهعدم  .2ـ3

خالف بـر ، ٌالیه را نداشـته و ندارنـد  اجــرایی که سـابـقه فعـالیـت اجـرایـی در حیطه کاري مرجوع
اي جز مراجعـه بـه دیـوان عـدالت اداري     نهایتاً چاره، قانون است و فردي که حقوقش تضییع شده
سازمانی اسـت کـه در اطالـه دادرسـی نقـش دارد و      ندارد. این مورد نیز یکی دیگر از عوامل برون

  باشد. ازجمله دیوان عدالت اداري می، ها در محاکم قضاییتراکم پرونده موجب
هاي دولتی و نیروهاي انتظـامی کـه مسـبب    همچنین نباید از نقش بعضی ادارات و دستگاه  .3ـ3

هاي ارسالی بـه وسـیله   توان به پروندهشوند، غافل شد. به عنوان مثال میاطاله دادرسی می
ها اشاره نمود که این امر باعث تراکم صوري در محاکم قضایی شده است. به نحوي کالنتري

مور مربوطه در کالنتري توسط مقام مافوق باعـث خواهـد شـد عـالوه بـر      که عدم توجیه مأ
طرفین پرونده، احتمال حضور اطرافیان و بستگان سببی و نسبی طرفین پرونده در راهروهاي 

  دادگستري افزایش یابد.
توان به عدم همکاري در انجام ابالغ واقعی نقش عملکرد اصحاب دعوي: به عنوان نمونه می  .4ـ3

اصحاب دعوي، طرح ایرادات واهی، انکار و ادعاي جعل نسـبت بـه اسـناد ابـرازي،      از سوي
کردن دعاوي و عدم اسـتفاده از وکیـل   سازي و پیچیده اعالم آدرس اشتباه به دادگاه، صحنه

  اشاره نمود.
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 گیريپیشنهادات و نتیجه
در تحقق عدالت به شـمار  هاي یک نظام قضایی  ین آسیبتر مهمکه بیان شد اطاله دادرسی از  طور همان
پیوندد. آثـار سـوء ناشـی از ایـن امـر متضـمن        به وقوع می، آید که بنا به دالیل متعددي که بیان شد می
جامعه و نیز اعتبار دستگاه قضایی است. اهمیـت ایـن   ، مجرم، دیده اي بر حقوق زیان جانبه هاي همه زیان

  یی از این معضل واداشته است.هایی به منظور رها حل امر مسئوالن را به بررسی راه
ابالغـی از سـوي مقـام معظـم     ، هـاي قضـایی  ششم و نهم سیاست، هاي چهارمبا درنظر گرفتن بند  

هـاي ذیـل جهـت جلـوگیري از اطالـه      کار ، راهرهبري و اهداف کالن برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی
گردد. امید است که با عزم و اراده ملی در سیستم قضایی کشور و حمایت مسـئولین  دادرسی پیشنهاد می

ه این پیشنهادات به طور کامل اجرا شود و بتواند قسمتی از مشکالت سیستم قضایی که ناشی قضاییقوه 
 از اطاله دادرسی است را برطرف کند:

، ماننـد شـوراهاي حـل اخـتالف     با وجود شصت نهاد شبه قضایی در کشـور  ساماندهی نظام ارجاع:  .1
قانون آیـین دادرسـی    10مطابق ماده که ایننظر به  هاي اداري و صنفی رسیدگی به تخلفات وهیأت
رسـیدگی نخسـتین بـه    «ه مقرر داشـته  ک 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه
ه قانون مرجع کمگر در مواردي ، هاي عمومی و انقالب استحسب مورد در صالحیت دادگاه، دعاوي

م قـانون بـه مرجـع دیگـري اعـم از      کـ ه بـه ح کـ رسیدگی به امـوري  » رده باشدکدیگري را تعیین 
هـاي  میسیونکاز قبیل ( دیوان عدالت اداري و مراجع شبه قضایی، ویژه روحانیت، هاي نظامی دادگاه
از دایـره  ، ي داوري) واگذار شدهشوراهاي حل اختالف یا نهادها، ارکهاي حل اختالف  هیأت، مالیاتی

ور یـا  کموضـوعی در صـالحیت مراجـع مـذ     چنانچـه لـذا  ، هـا خـارج اسـت   شمول رسیدگی دادگـاه 
قانون نظام صـنفی   72ماده ، قانون شهرداري 100و 77میسیون موضوع مواد کهایی مانند  میسیونک

) 2( اوقـاف و امـور خیریـه   یالت و اختیـارات سازمان حج و کقانون تش 14) و ماده 1( 1382مصوب 
بایسـت بـه صـالحیت ذاتـی     مـی ، قضات محترم قبل از هرگونه اقدام و رسیدگی بـه موضـوع  ، باشد

ها امتناع و در ی از مـوارد فـوق از ارجـاع به شعب دادگاهکدادگستري توجه و در صورت مواجهه با ی
  .نمایند از رسیدگی امتناع، با صدور قرار عدم صالحیت، صـورت ارجاع به شعب

قـانون ثبـت    92با در نظر گرفتن مواد االجرا به واحد اجراي ثبت اسناد: ها و اسناد الزمارجاع پرونده  .2
م کمـی از محـا  کبدون احتیاج ح، لیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقولکمدلول «اسناد:
ثبت  كرسمی راجع به معامالت امال لیه اسنادک«این قانون: 93و ماده .» االجرا است ...  الزم، عدلیه

ور کـه  کقـانون مـذ   132و نیز برابـر مـاده  » االجرا است. م الزمکشده مستقالً و بدون مراجعه به محا
یه و آن هم توسط مـدیون تجـویز گردیـده    یپرداخت هزینه اجرایی پس از وصول طلب موضوع اجرا

هاي مالی در خصـوص مجـازات   میتوکقانون نحوه اجراي مح 4است و با در نظر گرفتن مفاد ماده 
نمایندکـه شـامل    ه به قصد فرار از دین اموالشان را بـه نحـوي بـه دیگـران منتقـل مـی      کاشخاصی 

 هـاي قضـایی   هـا و مجتمـع  ربط در دادگستري هاي ذيمعاونت، شود یه ثبتی هم مییاران اجراکبده
االجرا یا  اسناد رسمی الزم( اسنادقانون ثبت  93و  92 هاي مشمول موادارجاع) قبل از ارجاع پرونده(

ی) بـه نحـوي بـا اطــالع رسـانی شفــاف و بیـان        کو قراردادهاي بان کمانند چ، م آنکاسناد در ح
جلوگیري از معامله بـه قصـد   ، یهیهاي مراجعه به اداره اجراي ثبت مانند فوریت در صدور اجراویژگی
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سعی در متقـاعـد ، ت هزینه دادرسی و اجراعدم پرداخ، فرار از دین به لحاظ طوالنی نبودن رسیدگی
به واحدهاي موصوف ، ردن دادخـواه به مراجعه به واحدهاي اجراي ثبت نمایند تا در صورت تمایلک

ا به ت مراجعه و   نند. کلیف قانونی خود عمل کالّ
شـرط داوري در قراردادهـا    کـه  ایـن نظر بـه  فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهاي داوري غیر دولتی:   .3

، االجـرا اسـت   براي طرفین الزم، قانون مدنی 10مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
ادعـاي وي قانونـاً   ، راساً به دادگستري مراجعه نماید، ی از طرفین برخالف شرط موصوفکی چنانچه
اي که وجه داشته باشند که در دعاوينیست. لذا قضات دادگستري بایستی بر این نکته ت عماقابل است
براي موارد حـدوث اخـتالف) در آن گنجانـده    ( »شرط داوري«عقود و قرارداد است و ها  آن موضوع
  توسط شعب قابل رسیدگی نیست و موضوع بایستی به هیأت داوري ارجاع شود.، شده باشد

حل و فصل نهـایی  ، رسیدگیدولتی مانند سرعت در با توجه به محاسن تشکیل نهادهاي داوري غیر  
و ارزان بـودن رسـیدگی بـراي     هـا  ردن ورودي پروندهکم ، کپیشگیري از اختالفات بعدي، خصومت

ارشناسـان مجـرب در امـور    کها بتوانند با انتخاب رسد رؤساي دادگستريبه نظر می، اصحاب دعوي
انجام  جهت، ارکیفیت کمیت و کمختلف به عنوان داوران پیشنهادي در هر حوزه قضایی و به تناسب 

ه طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوي از انحـاء از انجـام داوري   کاي امور داوري در دعاوي
  وري نمایند.بهره، نماید امتناع می

ولی کارایی الزم را ندارنـد. نظـارت   ، هاي نظارتی در کشور ما زیاد است واحد نظارت صحیح و دقیق:  .4
قطعاً منجر به رفـع مشـکل    همراه با برخورد با متخلفین در سیستم قضایی مستمر و، درست، صحیح

  اطاله دادرسی خواهد شد.
هاي محاکم  الف) قوانینی که موجب افزایش آمار و پرونده اند: حذف قوانینی که موجب اطاله دادرسی  .5

قـوانین  حـذف   شود. ب)حذف قوانینی که موجب کندي یا توقف جریان دادرسی است. ج) قضایی می
داراي ابهام و اجمال که باعث تفاسیر نادرست و سـیل فـراوان سـؤاالت بـه سـوي مراجـع قضـایی        

   شود. می
در ثبت و بایگانی و ارسال مراسالت استفاده از تکنولوژي باعث تسریع دادرسی  استفاده از تکنولوژي:  .6

   . شود می
که به منافع جامعه و مردم وتحقق عدالت  افرادي، انتخاب افراد با صالحیت صالحیت نیروي انسانی:  .7

نقش اساسی در روند کار قضایی دارد. گزینش نـه  ، فکر کنند و به دنبال فساد و رشوه خواري نباشند
ولـی متأسـفانه در   ، بلکه بعد از آن هم باید به صورت نظارت وجود داشته باشـد ، تنها در مرحله ورود

   شود تا به شم قضایی او.  توجه می مرحله گزینش بیشتر به تدین و اعتقاد قاضی
 .باال بردن سطح آگاهی از طریق آموزش نیروي انسانی و آموزش همگانی  .8
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  n دکتر غالمرضا طیرانیان
  
  

هاي اخیر که فضایی بـود  مانند سالبه باز هم هفتم اسفند ماه سالروز وکالت دادگستري فرا رسید. 
سراسر اضطراب و غم از آینده وکالت، از آینده استقالل وکالت و نگـران از تصـویب لـوایحی کـه     

بـین  شد، با دستاورد ساماندهی وکالت به لوایحی که پیشنهاد آن تفرقـه افکنـد   نامیده می» جامع«
  وکالي دادگستري کشور:

ناگزیر باید با آنـان همکـاري نمـوده و نگـذاریم     ، شویمحریف بدخواهان وکالت نمی گفتندگروهی که می
، سامان کنند و به این منظور بایـد در جلسـات بررسـی لـوایح جـامع     وکالت دادگستري را از بیخ و بن بی

الاقل از سر تـرحم اجـازه   ، دینمایوکالت سلب میشرکت و التماس کنیم که اگر استقالل و صالبت را از 
التحصـیل حقـوق   خصوصاً براي جوانان فارغ، دهید سفره وکالت همچنان براي سد جوع وکال باقی بماند

شود و از قدر و منزلت وکالـت و مراجعـه بـه    بر عرضه خدمات وکالت افزوده میها  آن که با کثرت تعداد
علیه شأن و حرمت وکالت باوري ساختند تا وکیل دادگستري به موکل به  کاهد و با این اقدام بروکیل می

دیده مشتري نگاه کند و در بازار وکالت براي جذب مشتري به هر قیمت و حتی با هزاران تبلیـغ و رفتـار   
  ناصواب با همکاران خود به مسابقه برخیزد.

همکـاران خـود را از مشـارکت بـا     » توکال«و » استقالل«با اعتقاد به تفکیک ناپذیر بودن  گروهی دیگر
منـع  ، دن وکالت به دست خـود رب خبدخواهان و نسخ الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري و به مسل

باقی بماند یا اگر ، گفتند یا استقالل باید براي وکالت که هدف و نقش آن دادگستري استکردند ومی می
دهد وکالت و استقالل را بـا هـم منسـوخ و در یـک گـور      توانند و عقل و حق به بدخواهان اجازه میمی

مدفون کنند و این گروه یقین داشتند که حذف وکالت در دفاع از حقوق ملت براي همیشه ممکن نیسـت  
  دهد.و مطمئن بودند که ملت هوشیار است و الجرم به نسخ وکالت و استقالل آن تن نمی

موطنان خود که حامیان حقوق ملـت را بـا سـرمایه    وکالي دادگستري ایران نیز شرمنده بودند نزد ه
شمسی با  1331مادي و معنوي خویش تربیت کرده و گوهر استقالل و شجاعت دفاع از عدالت را از سال 

تصویب آن مرد بزرگ تاریخ معاصر به آنان به امانت سپرده بودند تـا وکیـل مصـون از بـیم تعقیـب و از      
آزادانه موکل خویش را انتخاب و آنچه را خـود بـراي   ، ن دادرسیدادن هستی خود بتواند طبق قوانیدست

                                                           
n وکیل دادگستري. 
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هیچ «... جع قانونی بدانند که ابگوید و بنویسد و همه مر، دهددفاع از حقوق موکل ضروري تشخیص می
 »توان از شغل وکالت معلق و ممنوع نمود؛ مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکالوکیلی را نمی

ستقالل کانون وکالي دادگستري) و کرامت و حرمت وکالت تا این حـد سـقوط بکنـد.    الیحه ا 17ماده (
آرم وکالـت برسـینه در مقابـل دیـده و لبخنـد      ، سخت شرمنده بودند که به هنگام ورود وکیل دادگستري

اي خطرآفـرین  با او مانند خرابکـاران رفتـار و همچـون بیگانـه    ، خانه امید موکل، ناظرین به خانه عدالت
اي آنچه را همراه دارد تجسس و اندام او را لمس و تلفن همراه او ضبط و بدون قرار قضایی توقیف محتو

را مختل سازد. شأن وکالت تا آن حـد  » دادخانه«امنیت  ،شود که نکند وکیل با پیغام از طریق تلفن سیار
لمس کند ، دارري معنیتنزل یافته است که جوانی به عنوان سرباز وظیفه و فاقد تجربه در تجسس با رفتا

اندامی را که لمس آن جایز نیست و افتخار کند به جایگاه خود در برابـر وکـالي دادگسـتري کـه حـافظ      
امنیت مرکز عدالت است و وکیل دادگستري تنها براي حفظ حقوق موکـل ایـن تحقیـر را بپـذیرد و سـر      

  افکنده وارد دادگستري گردد.
اوکه با شهامت در مقابل استبداد زمان خود ایسـتاد و  ، بیامرزد مرد بزرگ تاریخ که خدایشدآیا آن را

کننده استقالل وکالت دادگستري در هفتم اسفند شصـت و چهـار سـال    گذار دفاع از حقوق ملت و بنا پایه
کرد؟ روزگاري نه چندان دور پس از او شخصیت وکیل مدافعِ حق که اسـتقالل  هرگز تصور می، قبل بود

گرفتار ضعف شود که حتی جسارت و جـرأت   گونه ، اینو توسعه عدالت قضایی است او نشان ترقی کشور
دفاع از استقالل خود را از دست داده و به همکاري با بدخواهان وکالـت و حضـور در جلسـات مـذاکره و     

دعوت و پذیرفتن حضور آنان تنها بـا ایـن    که اینغافل از ، مصالحه درباره چگونگی مرگ وکالت تن دهد
هدف بود که آنان خود به عنوان بزرگان جامعه وکالت دادگستري مرگ وکالت و تـاریخ آن را امضـاء تـا    

سلب و به معترضین نشان دهدکه بزرگان شما شخصـاً ذیـل   ، حق اعتراض از وکالي دادگستري مخالف
تن نسخ الیحه استقالل کـانون وکـالي دادگسـتري بـه     با پذیرف، لوایح جامع مرگ وکالت را امضاء کرده

نمود کشور ایـران را در ردیـف   گذار استقالل وکالت که تصور میاند: غلط کرد آن پایهگفته» زمان حال«
گیـریم  استقالل را از وکالت باز پس می ،کنندگان لوایح جامعدهد و ما تصویبکشور راقیه جهان قرار می

  ساز سر به بستر بگذاریم و سر از بستر برداریم.وکیل مستقل و خطرتا آسوده خاطر از وجود 
 ،کـوش ولـی سـخت   گروه پایبند استقالل و اعتالي وکالت دادگستري اگرچه گروهی در اقلیت بودند

فشردند تا آنجا که یکی از ایـن گـروه بـدون    همچنان بر اعتقاد خود و منع نسخ الیحه استقالل پاي می
ت تمام توانست نامی از خود باقی بگذارد و دولت وقت بر اثر مکاتبات و مراجعـات  یک تنه با جدی، حامی

را مغایر با مصالح ملت و جامعه وکالت تشخیص و بررسی آن را از دستور » الیحه جامع وکالت«مکرر او 
و روي کار دولت خارج نمود و گروه اکثریت به جاي تحسین و حمایت با تندخویی و بدگویی او را به تک

رسد؛ بلکه ایـن اقـدام   هاي فردي به ثمر نمیاندیشی متهم و حتی به تمسخر گرفتند که هرگز تالشفرد
  افزون بدخواهان وکالت خواهد شد. سبب خشم

، کـردن هـاي کودکانـه توصـیف   آري پس از مدتی جدال لفظی و مطبوعاتی و یکدیگر را به لجبازي
ه و طرحی از سوي نمایندگان مجلس با قضاییط قوه از سوي دولت و الیحه دیگري توس» جامع«الیحه 

ارائـه و بررسـی آن بـه     ،تظاهر به ساماندهی وکالت دادگستري به قوه مقننـه جهـت بررسـی و تصـویب    
نویس مشترك این پیش» جامع«کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شوراي اسالمی ارجاع گردید که مورد 



 

 

30 

در پایان افتخار به نسخ الیحـه اسـتقالل کـانون وکـالي     نبود؛ جز سلب استقالل از وکالت دادگستري و 
شمسی که حتی این الیحه در حفظ استقالل کامل وکالت دادگستري نسبت به  1333دادگستري مصوب 

خواهـان دشـوار   تر و تحمل آن نیز براي بدشمسی به مراتب ضعیف 1231الیحه مصوب اسفند ماه سال 
تبدیل شد به مؤسسـه نـه   » مستقل«ايالي دادگستري از مؤسسهکانون وک ،بوده و در نتیجه لوایح جامع

ه در برابر قواي کشور ناستقاللی ، اي شد فقط داراي شخصیت حقوقی مستقلبلکه مؤسسه، خود مستقل
اي بـر کرامـت و شـجاعت    اسـتقاللی کـه ذره  ، که در برابر اعضاي خود یعنی در برابر وکالي دادگستري

پیشنهاد و هاي سه گانه هر یک به صورتی که تدوین نویساگر این پیش افزاید کهوکیل دادگستري نمی
از آن پس وکیل دادگستري در طول دادرسـی و دفـاع از   ، رسیدي میگذار قانونبه تصویب قوه ، شده بود

موکل همواره باید از سرنوشت و اعتبار پروانه وکالت خود در بیم و هراس باشد و تنها استقاللی که براي 
کانونی که بدون هیچ درآمدي تنها بود  استقالل مالی کانون، ماندهاي وکالي دادگستري باقی می کانون

استقاللی که به سـود  ، هاشد تا باري نباشد بردوش دولتباید با حق عضویت وکالي دادگستري اداره می
سینه و سـر بـه   مطیع و دست به ، قواي کشور طراحی شده بود. یعنی وکالت دادگستري تابع قواي کشور
  گیرد.زیر با هزینه خود بدون جیره و مواجبی که به نوکران دولت تعلق می

استقالل وکالت دادگستري که وصـف ذاتـی و جـوهري آن    ، يگذار قانوندر لوایح پیشنهادي به قوه 
از نماید به شدت لگدمال شده تا بیم ددان و بدخواهان است و مردمی بودن وکالت را در اذهان تداعی می

ـ وکالت دادگستري آرام و خرسند باشد که استقالل شخصیت حقوقی کانون وکال در برابر قواي کشور  ه ن
ذلک چنـدین  گذارد. معبخشد و نه مانعی پیش پاي آنان میقدرت و صالبتی به وکالت و دفاع از حق می

کـه در معـرض   سـالروزي  ، سال است با وجود این مصیبت عظمی به مناسبت برگزاري روز وکیل مـدافع 
آیند و تنـی چنـد شـناخته شـده از گـروه      فراموشی بود وکالي دادگستري در هفتم اسفند ماه گردهم می

نه سخنرانانی از گروه اقلیت کـه سخنانشـان   ، کنندتکراري سخنرانی می ،مداراکاران یا بدخواهان وکالت
ل وکالت به مراکز اسـتان دعـوت   هاي استقالتند و انتقادي است و ناگزیر براي بیان عقاید خود در جشن

داننـد و  شنیدن سخنان تلخ ایشان را به مصلحت خـود نمـی   زیرا در پایتخت، گویندشوند و سخن میمی
  دهند.آنان نیز خود به سخن گفتن و خودنمایی عالقمند نیستند و عمل را بر حرف ترجیح می

باید جشن گرفت و بـه ظـاهر   داند هفتم اسفند ماه را هاست جامعه وکالت دادگستري نمیسال
شادي کرد یا جلسه سوگ تشکیل دهند در عزاي مرگ وکالت، ولی در این هفتم اسـفند یعنـی در   

وکالي دادگستري خشنودند ازآنچه روي داده است، در عین تشـویش کـه آیـا جامعـه      1395سال 
د یـا  لت گام برداروکالت به واقع قادر است از این واقعه مبارك در مسیر اعتالي شأن و منزلت وکا

کنند که مبادا کارانِ بر مسند نشسته همچنان همکاران خود را به سکوت و انتظار دعوت میمحافظه
اي دیگر برخیزد و بـاز بـه نـام اصـالح     گونه اي بهخشم بدخواهان برضد وکالت دادگستري از نقطه

تا مانند گذشته نه چندان الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري، آن را به طور ضمنی نسخ کنند 
به ظاهر بماند و معناي آن برود. هفتم اسفند ماه امسال جشن است، جشنی که » استقالل«دور نام 

تمام خیرخواهان و پایبندان به مفهوم واقعی وکالت و عدالت، هر کس در هر موقعیت و هر سمتی 
هـاي  صـاص داده تـا سـکوت   که باشد، باید سخن اصلی خود را به اصالح واقعی قانون وکالـت اخت 

اسـتفاده  را کـه از آن سـوء   1333موجود در الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب سال 
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گردد، به سخن رسا در استحکام منزلـت و  شود و چه بسا به زیان وکالت واستقالل آن تعبیر میمی
  نقش اساسی آن در حفظ حقوق ملت و دادرسی عادالنه تبدیل شود.

نامـه الیحـه اسـتقالل کـانون وکـالي      خاطر دارند آن روز را کـه بـه نـام اصـالح آیـین     همگان به 
ها این الیحه نسخ عملی و به طور کامل از وکالت سلب استقالل شد و در آن ایام بر اثر گفته، دادگستري
آن  نامه خود دستور توقف اجرايکننده آیینوکال به ناگزیر شخص تصویب هاي همان تعداد اقلو نوشته
 نامه آن آیین و پیروز و برتر ،بار دیگر همچنان وکالي دادگستري حامی حق ،در این جدالکرد و را صادر 

  روي اجرا به خود ندید.
چه شد و چه خطایی کرد آن مدیر منصوب دولتی کانون وکالي دادگستري و کـدام طـرز تفکـر    

تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه طلب شناخته و ضمن سبب شد که کانون وکالي دادگستري انحصار
وکالت دادگستري و برنامه توسعه کشور، نهادي دولتی به موازات براي وکالت دادگستري که باید براي 
همیشه نهاد مردمی باقی بماند، تأسیس و با ایجاد دوگانگی در جامعه وکالت و در امـر واحـد وکالـت    

افکند که عقال به زحمت قادر به بیرون آوردن  هاي موجود افزودند و سنگی در چاهگرهی کور بر گره
وکالي دادگستري باید در یک صف به سوي  ،هاباشند. حال با این فرصت پیش آمده پس از تهدیدمی

هدفی براي حفظ استقالل وکالت و دفاع از حقوق ملت گام بردارند و آن گروه مداراکنندگان فراموش 
ز مغرور نشوند و همچنان نگران انحـراف اصـالح در خـالف    هاي خود و گروه اقلیت نی کنند وابستگی

جهت آن باقی بمانند که بدخواهان مانند گذشته دست از تالش در جهت تضعیف وکالت دادگستري بر 
  نخواهند داشت.

نخواهـد  ، وکالت دادگستري به مفهوم واقعی قادر به دفاع از ملت ایران که وظیفه اصلی وکالت است
و » اسـتقالل «بـه یقـین بـاور کنـد     ، دهـد ین حرفه مقدس را پیشه خود قـرار مـی  بود؛ مگر هرکس که ا

دو روي یک سکه و پیکره واحدي است و وکالت در دفاع از حق بدون استقالل وکالت نیسـت  » وکالت«
که مزدوري اقویا در اغنیاء است و ضعیفان و مستمندان ازآن محروم. وکالت در دفاع سرمایه ملت است و 

جوهره آن و جز با کوشش و مدیریت دعوي توسط او حق آشکار نخواهـد شـد و ضـعف مـالی     استقالل 
طلبان هرگـز بـرآورده   را بر ضعیف مستولی نماید و آرزوي این حق اصحاب دعاوي در دادرسی نباید قوي

وکیل دادگستري در دعاوي کیفـري کـه    .گردد؛ مگر همه باور کنند الزامی شدن وکالت را در دعاوينمی
گذاري پرونده باید همراه مـتهم از  از نخستین لحظه پایه، سازدجان و مال طرفین را می، نوشت شرفسر

حقوق انسانی و قانونی او حفاظت و در کلیه تحقیقات اولیه مداخله نماید و تمامی ملت ایران و کسانی که 
امري که نه تنها ، مند شوندهباید از علم و تجربه وکیل دادگستري بهر، در قلمرو کشور ایران اقامت دارند
آورند و به کند. اشخاص تا مستأصل و ناگزیر نشوند به دعوي روي نمیعقل بلکه شرع نیز آن را تأیید می

شوند. این از حقوق انسانی همگان است و باید بستر اعمال این حق را فراهم صحنه ادعا و دفاع وارد نمی
ه براي حفظ حقوق ایشـان در مـدارس عـالی حقـوق کـه بـا       اند کنمود. وکالي دادگستري فرزندان ملت

  اند.تربیت گشته، اندسرمایه ملی تأسیس و دایر نگاه داشته شده
ظاهر این بود که تعداد اقل وکال که مخالفت پاسخ الیحه استقالل کانون وکالي دادگسـتري را  

ع به مجلـس مقننـه ارائـه    هدف کاربردي خود قرار داده بودند، شکست خورده و به هر حال لوایح جام
شد، لوایحی که حاصل مذاکرات و مصالحه اکثریت جامعه وکالت بود و خشنود بودند اگرچـه اثـري از   
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استقالل وکالت باقی نمانده، ولی نان اندکی براي وکالي دادگستري در سفره است و از آن پس بـود  
نگران تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تالش خـود   ،که وکالي پایبند به آزادي در دفاع

گـذاري   هاي گوناگون از نماینـدگان مـؤثر در قـانون   ادامه دادند. نوشتند و در جلسات خود به مناسبت
دعوت و با آنان سخن گفتند تا همگی دانستند که وکیل دادگستري که استقالل را نه بـراي شـخص   

د. وکیل دادگستري اگر بازنشسته شود، هرگـز نیـازي بـه اسـتقالل     خواهخود که براي مردم ایران می
  ندارد.
نمایندگان ملـت در  ، و حامی حق مظلومین است» الوکیلنعم«شد که خداي متعال که خود  گونه این

کمیسیون قضایی و حقوق مجلس را هدایت فرمود و به یاري حقوقدانانی که به مجلس شوراي اسـالمی  
زیرا به خوبی قادر به درك مفهوم اسـتقالل و  ، را شناختند و درمان آن را نیز دانستند درد، راه یافته بودند

بـدیل و خـالف انتظـار    پیوند آن با وکالت و اثر مستقیم آن در دادرسی عادالنه بودند و بـا شـجاعت بـی   
پـیش   ه و حتی طرحی که ازقضاییبدخواهان وکالت و حامیان آنان لوایح جامع پیشنهادي قواي مجریه و 

ي خارج ساختند و تداعی شد یـاد  گذار قانونقابل بررسی و از دستور کار غیر، توسط مجلس تهیه شده بود
ه از دستور کار دولت دهم و اساس و پایه اصلی امر وکالت بر همـان  قضاییتالش براي خروج الیحه قوه 

در آن اصـالحاتی در جهـت   تـا  » الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري«اي گذارده شد به نام الیحه
ولی در برابر ، گذردسال از عمر آن می 64اي که اگر چه قریب حفظ و تداوم استقالل به عمل آید. الیحه

  دیگر قوانین کشور قانونی جوان است.
فرض اسـت  ، که سمتی دارند یا ندارندها  آن همه، آمد فرخنده بر وکالي دادگستريحال با این پیش

، با عزم راسخ در جهت تقویت و اعتالي هر چه بیشتر نقش وکالت در حمایـت از حـق  در گروهی واحد و 
کـاري در  تر بخشند و هرگونه سستی و محافظـه شجاعتی افزون، محبت خود را به کار گیرند تا به وکالت

ن نماید. اینک زماکند و عفو نمیدر این موقعیت مطلوب را تاریخ کشور فراموش نمی، سازاین امر زندگی
کردن هـدف  ها در عمیقگذاري خود را نشان دهند و فعالیتاقدام و حرکت است تا وکالي دادگستري اثر

  به کار گرفته شود.
خواهان در اصـالح  رحم بد بخش همچنان ازآفرین و مسرتآمد غرورآن گروه اقل با وجود این پیش

موضعی قوي دست  وکالت همچنان در زیرا مخالفین استقالل، الیحه استقالل کانون وکال سخت نگرانند
سپر نیات سوء خود خواهند کرد.  الوکاله را التحصیالن منتظراز عناد با وکالت برنخواهند داشت و انبوه فارغ

زایی به نام اصالح الیحه استقالل وکالت بـار  مراقب باید بود آنان تحت حمایت جوانان و با چهره اشتغال
دیگر اهداف خود را زیر پوشش الفاظ زیبا و فریبنده اعمال نکنند و تالش مؤثر جامعـه وکالـت را خنثـی    

ایجاد دو نهاد موازي در امر وکالت دادگستري شد. و ننمایند. همان روشی که سبب تأسیس مرکز مشاوره 
توان وصف جوهري وکالت را ازآن گرفت می» استقالل«جا کردن کلمه هجاب در گذشته نیز نشان دادند با

و از وکالت دادگستري سلب شخصیت  »دخالت«توان در تمام ارکان اساسی وکالت می» نظارت«و به نام 
  شخصیتی که سلب آن در نهایت به زیان حق دفاع ملت است.، نمود

در بیم لغو پروانـه اشـتغال    ،موقع دفاع از حقعقالي ملت پی بردند وکیل دادگستري اگر همواره در 
معنوي وکیل و حاصل عمري کوشش ، اي که سرمایه ماديپروانه، خود توسط قواي دولتی و قضایی باشد

نخواهد بود که حق و قانون بر  چنین وکیلی هرگز قادر به انجام وظیفه، در تحصیل علم و فن دفاع است
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به جز با وجود وکیل توانا و شجاع که قانون از استقالل او حمایت دوش او گذارده است. دادرسی عادالنه 
بـدخواهان  ، طرفی بر دعاوي حکومت نمایـد ممکن نیست؛ حتی اگر قاضی دادگستري در نهایت بی، کند

وکالت کمی بیندیشند روزي ممکن اسـت خـود بـه وجـود وکیـل در دفـاع از خـود و کسـان خـود کـه           
  دند و حتی یک وکیل شجاع در کشور نیابند.نیازمند گر اند شدهالنفع  مسلوب

بـه  ، وجود قاضی عادل که خود حامی حـق اسـت  با ایم که گونه بسیار شنیدهشعار ،از زبان بدخواهان
وجود وکیل دادگستري در دعاوي نیازي نیست و حتی شنیده شد در یک سخنرانی عمومی سعی در القاء 

کردن گویند الزامیمی، با اصل وجود وکیل در دعاوي مخالفنداین مهم به مردم استان ... گردید. آنان که 
در حـالی کـه از اینـان    ، وکالت در دعاوي و مراجعات به مقامات قضایی به طریق اولی خالف شرع است

فرمایند شخص یا خود باید مجتهد باشد یا همچون بیمـار  ایم براي اثبات وجود تقلید از مجتهد میشنیده
زیرا جان بیمار در خطر است و جهل ، باید به مجتهد مراجعه کند، کندود تبعیت میکه از دستور پزشک خ

به تکلیف با وجود مجتهد و مراجعه به او رافع مسئولیت نیست و این حکم عقل بدیهی است که انسان با 
د، کن میبرخورداري از این عقل بین سایر مخلوقات شرافت و برتري یافت و آنچه عقل بدیهی به آن حکم 

را در  اکـرم (ص) توان فرمایش رسـول پذیرد. این گفته کامالً مقبول و معقول، ولی نمیشرع نیز آن حکم را می
الوداع منکر شد که براي حقوق و مال مسلمانان شرعاً حرمت قائل شدند و فرمودند بر صاحب خون حجه
شـود؟ آیـا   آن جـاري نمـی  این حرمت. آیا این وجوب در لوازم عقلی و عرفی است عمل واجب شرعی  و

داند به اهـل  واجب نیست بر کسی که خود علم دفاع و چگونگی حفظ جان و مال خود را در دعاوي نمی
این علم یعنی وکالي دادگستري رجوع نماید؟ پس انتخاب وکیل مدافع در دعاوي براي صـیانت از حـق   

هـاي وکـالي   و دولت و کـانون  واجب عقلی و شرعی است، باشدکه سبب قوام زندگی فرد و اجتماع می
توان مالی کم سازي کنند تا اصحاب دعاويدادگستري حسب وظیفه خود براي این امر ضروري باید بستر

گونـه   نیز بتوانند با انتخاب وکیل براي حفظ شرف و جان و مال خود به این امر واجب عمل کنند و همان
بایـد در مقـررات وکالـت معاضـدتی و وکالـت      ، نالمال واجب است تغذیه مردم فقیر و مسـکی که بر بیت

تسخیري اصالحات اساسی به وجود آید. حال که مجلس شوراي اسـالمی فرصـت ایـن اصـالحات را در     
مراجعه ، دانندباید مردم را نیز آزاد گذارد به هر وکیلی که اعتماد دارند وشجاع می، اختیار مسئولین گذارده

، خالف آزادي اراده و مغـایر بـا شـرع اسـت    ، به رجوع به وکالي معیننمایند. یقیناً اجبار اصحاب دعوي 
برداشت کـه   گانگیاز این دو خصوصاً آنجا که انتخاب وکیل طبق قوانین جاري اجباري است. باید دست

کنـد کـه آیـا    موردي مشروع و موردي مشابه آن خالف شرع باشد. خصوصاً که این سؤال را مطـرح مـی  
  نماید؟فع موکل خویش است یا نگهبان مصالح مقامی که او را معرفی میحافظ منا، وکیل اجباري

هاي وکـالي دادگسـتري همگـی بایـد بـراي اصـالح الیحـه        و کانون مجموعه وکالي دادگستري
تـک مـواد ایـن الیحـه و     استقالل کانون وکالي دادگستري غیرت نشان دهند و بیکـار ننشـینند و تـک   

بخوانند و جهات اصالح آن را جسـتجو کننـد. ایـن الیحـه و مقـررات      نامه آن را در جلسات گروهی  آیین
وکالت دادگستري به اصالحات بنیادي نیاز دارد. آیا جامعه وکالت بعد از خروج لوایح جامع از دسـتور کـار   

اند یا همچنان منتظریم دیگران درباره وکالت دادگستري اقدام مؤثري در این جهات انجام داده، قوه مقننه
شود دیگران در این امر مهم متحد شده و گروهی فعال را تشـکیل  شنیده می که اینبگیرند؟ کما  تصمیم
 اند.داده
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هاي مختلـف اسـباب بحـث راجـع بـه      هاي وکالي دادگستري باید در جلسات خود در فرصتکانون
حث چک الیحه وکالت و تحکیم مبانی آن را فراهم کنند. بس است تشکیل جلسات به منظور بررسی مبا

خصـوص جلسـات کـارآموزي وکالـت اسـت و در      مکه  دادرسی مدنی و داوري و امثال آنو سفته یا آیین
  دانیم و اگر ندانیم با مراجعه به کتب اساتید خواهیم دانست.ایم و میمدارس حقوق خوانده

کـرده  خواهـان وکالـت همکـاري    مراقب باید بود کسانی که در گذشته با بد، ها برطرف نشدهنگرانی
اند تا اصالح الیحه استقالل کانون وکالي دادگسـتري  سوزي وارد میدان شدهبار دیگر با نقاب دل، بودند

را نیز به نام خود ثبت نمایند. اینان فقط نام و شهرت را که فالنی در جلسات مربوطه به وکالـت دعـوت   
الح مقررات وکالت دادگسـتري  خواهند؛ نه اعتالي شأن وکالت را. براي اصمی، شده و شرکت کرده است

ها به اصطالح وکالي کیف به دست که همواره به دادسراها و دادگاه، باید از وجود نظرات وکالي دردمند
کننـد و  ایستند و با رعایت ادب و تواضع بـه قاضـی مراجعـه مـی    مراجعه و پشت درها به انتظار نوبت می

نه کسـانی کـه تنهـا بـراي      استفاده نمود؛، اندس کردهزحمت و رنج و تحقیر وکالت را با تمام وجود احسا
سـازند و درد  زنند و از وکالت سکویی براي پرواز در مشاغل دیگر مـی مدال وکالت را به سینه می، افتخار

ا ب کنند ودانند و باور نمیواقعی وکالي دادگستري را نمی التحصیالن نام اصالح از تعداد کثیري از فارغ هالّ
برداري خواهد شد. ارکان اصلی وکالت نیروي آنان بار دیگر به زیان وکالت دادگستري بهره علم حقوق و

اي اصـالح شـود کـه کلیـه وکـالي      گونـه  به اصالح نیاز دارد ازجمله مقررات وکالت دادگستري بایـد بـه  
و  هاي وکال قائم بر خود آنان اسـت در اداره امـور وکالـت نقـش فعـال     دادگستري یک استان که کانون

امور اساسی و اداري کانون متبوع خود نظـارت   بر تر داشته باشند و بر گردش امور وکالت با هممحسوس
هاي انتظامی وکال باید از هر نوع وابستگی مبري و از اسـتقالل کامـل در اخـذ    نمایند. دادسراها و دادگاه

  تصمیم و صدور رأي برخوردار شوند.
را بازیابند و مصون ازتعرض باشند و وکالي ناصالح نیز طبـق  وکالي صالح باید جایگاه حقیقی خود 

تشخیص مراجع انتظامی وکالت از صحنه وکالت طرد شوند. تحقیر و اهانـت بـه جامعـه وکالـت بایـد از      
ها حذف گردد. بین عرضه خدمات وکالت و تقاضاي آن باید توازن معقول برقـرار شـود و کاریـابی    رسانه
ان با حفظ شأن و منزلت وکیل و موکـل وکـانون وکـالي دادگسـتري جـزء      اي براي وکالي جوعاقالنه

اصالح قوانین وکالت منظور شود. کسانی که از سایر مراجع پس از بازنشستگی به فعالیت در حرفه وکالت 
هاي ناروا باید مستمري بازنشستگی خود را به کانون وکال واگذار نمایند. تبعیض، دادگستري عالقه دارند

  شود و ... .بر طرف 
  

  ارکان استقالل وکالت
... « شمسـی:  1333طبق بخش پایانی ماده یک الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب سـال  

  شود.هاي ذیل تشکیل میکانون وکالي دادگستري از قسمت
  عمومیهیأت )الف
  مدیرههیأت )ب
  دادسراي انتظامی وکال )ج
  »دادگاه انتظامی وکال )د
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کانون وکالي دادگستري یعنی مجموعه و تمامی وکالي تابع کـانون هـر اسـتان کـه     عمومی هیأت
باید نقش فعال و مؤثرتري در تصـمیمات و  ، باشندپیکره اصلی آن و نیروي پدیدآورنده جامعه وکالت می

اداره کانون متبوع خود داشته باشند و حضور آنان منحصر نشود به تشکیل جلسه در هر دوره فقط بـراي  
سپس کانون خود را ترك نموده و در مواقع نیاز مـثالً بـراي تمدیـد    ، خاب اعضاي هیأت مدیره کانونانت

  گویی به دادسرا و دادگاه انتظامی وکال به کانون مراجعه نمایند.پروانه وکالت یا پاسخ
احسـاس کننـد کـه سـمت و      کلیه مقامات و مدیران و کارمندان کانون وکال باید به صـورت جـدي  

القـوم  رئـیس «نماینـد و بـه مصـداق    عمومی کسب میات خود را از وکالي دادگستري عضو هیأتاختیار
همواره در خدمت به وکالي دادگستري بکوشند و این هدف اصولی و منطقی حاصل نخواهـد  » خادمهم

  که: اینشد؛ مگر 
دهـد و حضـور در ایـن جلسـه تنهـا بـراي       جلسـه  تشکیل  ،عمومی هر سال در تاریخی معینهیأت ،اوالً

  انتخابات هیأت مدیره کانون نباشد. 
اشخاصـی را تعیـین نمـوده کـه بـا      ، مدیره کـانون عمومی به منظور نظارت بر انتخابات هیأتهیأت ،ثانیاً

برگزاري انتخابات حق رسیدگی به اعتراضات و در صورت تحقق شرایط خاص حـق ابطـال انتخابـات را    
  داشته باشد.

دادستان انتظامی کانون و رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وکال را از بین وکالیی مستقیماً انتخـاب   ،ثالثاً
زیرا به طور طبیعـی هـر   ، به وکالت کمتر از مدت قضاوت ایشان نباشدها  آن کنند که طول مدت اشتغال

  نماید.کننده مسئول احساس میخود را در مقابل انتخاب، شخص منتخب
موضـوع جلسـات سـاالنه    ، الح الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري عالوه بر نکات فوقدر اص
بینی شود و گزارش کمیسیون نظارت بر امور کـانون بررسـی و عقیـده    عمومی کانون نیز باید پیشهیأت

نظر نماید. در این صورت است کـه  عمومی نسبت به بودجه کانون اظهاربازرسان کانون مالحظه و هیأت
وکالي دادگستري عضو هر کانون آن را متعلق به خود دانسته و ثمرات مفید آن پـس از مـدت کوتـاهی    

تـرین سـمت را در حفـظ سـالمت و اسـتقالل      ین و اساسیتر مهمعمومی کانون آشکار خواهد شد. هیأت
بهره از ایـن   اندیشی و شهامت را به مدیران کانون اعطاء و مدیران کانون باوکالت دادگستري دارد و آزاد

ها در مقابله با تحقیرها و اهانت، توانایی به نحوه مطلوب از عهده محافظت از شأن وکالت بر خواهند آمد
به جامعه وکالت استوارتر ایستادگی خواهند نمود. در اصالح قوانین وکالت باید ترتیبـی مقـرر گـردد کـه     

  ویق و حتی مکلف به این حضور شوند.عمومی تشوکالي دادگستري به حضور در جلسات سالیانه هیأت
  

  نظارت بر انتخابات
مـدیره   حاکی است هیـأت  1334نامه الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب آذرماه ماده یک آیین

مدیره دارند، چهـار نفـر بـه عنـوان عضـو      دو ماه به انقضاي هر دوره از بین وکالیی که حق حضور در هیأت
نماید که به ریاسـت  مدیره انتخاب میالبدل به رأي مخفی خارج از هیأتعنوان عضو علیاصلی و دو نفر به 
  »نظارت انتخاب هیأت مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نماید.رئیس کانون، هیأت

نظارت بر انتخابات مدیران کانون و اثرگذاري آن ضروري است این نظر به نقش مهم اعضاي هیأت
عمومی وکالي هرکـانون انتخـاب شـده و اعضـاي اصـلی و      براي هر دوره مستقیماً با رأي هیأت هیأت
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حصـول اکثریـت و اقلیـت    هـا   آن البدل آن به تعداد فرد تعیین شوند تا در صورت اختالف عقیده بین علی
صاً به نحوي که ریاست کانون خصو، نظارت نیز توسط اعضاي آن تعیین گرددممکن باشد و رئیس هیأت

نظـارت مداخلـه   در انتخاب اعضاي هیـأت ، مدیره استهاي اعضاي هیأتزمانی که او خود نیز جزء نامزد
  بروز هرگونه شائبه طرفداري از رئیس کانون شود. نداشته باشد تا مانع

در اصـالح  ، شدن را دارنـد کردن و انتخابتشخیص شرایط وکالیی که به موجب قانون حق انتخاب
نظارت بر انتخابات گذارده شود و پس از معرفی آنان از طـرف  کانون وکال بر عهده هیأتالیحه استقالل 

، به این هیأت باید ظرف یک هفته نسبت بـه وکالیـی کـه حـق شـرکت در انتخابـات را ندارنـد       ، کانون
 نامه مقـرر خواهـد  هاي الزم توسط آیینچگونگی اجراي آن و مهلت، با حفظ این اصالح، نظر نماید اظهار

تصویب مجمع عمومی رؤساي به هاي مربوطه به قوانین وکالت باید نامهنامه و سایر آیینشد که این آیین
کانون وکالي سراسر کشور برسد و با این ترتیب از هرگونه مداخله مقامات خـارج از کـانون در انتخـاب    

  مدیریت آن جلوگیري خواهد شد.
  

  نظارت بر امور کانون
باشـد کـه کـانون اسـتان را     کلیه وکالیـی مـی  ، و پیکره کانون وکالي دادگسترياز آنجا که رکن اصلی 

، د و ایـن خـود  نـ لذا حق آنان است که به نحوه اداره کانون از تمامی جهات نظارت نمای، دهندتشکیل می
هاي آن باید براي نامهچهره واقعی استقالل وکالت است. لذا در اصالح مقررات وکالت دادگستري و آیین

عمومی به منظور نظارت مستمر در اداره ها هیأتی با تعداد فرد از وکالي هیأتدوره از مدیریت کانون هر
هـاي  دربـاره احـراز شـرایط نـامزد    ، کانون تعیین تا این هیأت عالوه بر نظارت بر کلیه امور جاري کانون

نظـر نمایـد و نیـز مرجـع     رمدیره بر شرایط اشخاص که قصد ورود به حرفه وکالت را دارند نیز اظهاهیأت
مـدیره کـانون   رسیدگی به شکایات وکال از کانون باشد و در صورتی که نظر این هیأت مورد تأیید هیأت

االتباع تلقی اختالف مزبور در شعبه اول دادگاه انتظامی وکال مطرح و رأي این دادگاه قطعی و الزم، نباشد
ایط نیز باید جزء صـالحیت ایـن هیـأت باشـد و در     مدیره در صورت وجود شرگردد و عزل اعضاي هیأت
هاي انتظامی وکال قرار گیرد رسیدگی نهایی بر عهده مجمع اعضاي دادگاه، صورت اعتراض عضو معزول

حـق شـرکت در انتخابـات    ، هـاي انتظـامی باشـد   و مدیري که عزل او مورد تأیید مجمع اعضاي دادگـاه 
  دوره که صالحیت وي مجدداً قابل بررسی است. مدیره را نداشته باشد؛ مگر پس از دو هیأت

  
  بازرسان کانون وکال

هیأت مدیره کانون وکالي مرکز از بین اعضـاي  «الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري 5طبق ماده 
مدیره مرکـب  ها هیأت نماید. در سایر حوزهخود دو بازرس با رأي مخفی براي مدت یک سال انتخاب می

  » بود. از یک بازرس خواهد
بازرس کانون شخصیتی است که از جانب وکالي دادگستريِ تابع هر کانون حق دارد تمام امور مالی 

مدیره کـانون و نحـوه   خصوصاً اموري که موضوع تصمیم هیأت، و غیرمالی کانون را زیر نظر داشته باشد
عضـوي از اعضـاي   توان انتظار داشت از این شخصیت که طبق قـانون خـود   چگونه می اجراي آن است.

مـورد  ، انـد مدیره را کـه او را انتخـاب کـرده   هیأت مدیره است؟ اعمال شخص خود و سایر اعضاي هیأت
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بازرسی قرار دهد و بتوان به نظر چنین بازرسانی اطمینان نمود؟ لذا باید بازرسان کانون از بـین وکالیـی   
شند. بازرس و بازرسان کانون بـه تعـداد   انتخاب شوند که خود در اداره کانون نقش و مسئولیتی نداشته با

بینـی  اي مسـتقل پـیش  نامهدر آیینها  آن عمومی کانون وکال انتخاب و وظایففرد نیز باید توسط هیأت
شود و بازرسان موظف باشند هر سال نتیجه وگزارش بازرسی خود خصوصاً در امـور مـالی کـانون را بـه     

نظـر بـین   ی و تصویب قـرار گیـرد و در صـورت اخـتالف    عمومی کانون اعالم تا مورد بررسمجمع هیأت
  رفع آن با دادگاه انتظامی وکال و رأي این دادگاه قطعی باشد.، اشخاص مورد بازرسی و بازرسان

  
  مدیره کانون وکالهیأت
زیرا ، ترین مقام کانون وکالي دادگستري استترین مرجع و رئیس آن عالیمدیره کانون وکال عالیهیأت

شود و رئیس این هیأت سمت ریاست هـر  مدیره اداره میوکالي دادگستري هر محل توسط هیأتکانون 
کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و کلیه امـور اداري و حقـوقی را انجـام    

ایی حـوزه  شأن با مقامات عالیـه قضـ  الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري) و هم 2ماده ( خواهد داد
لذا ضروري است اعضاي هیـأت مـدیره کـانون داراي شـرایط ویـژه علمـی و تجربـی و        ، باشندخود می
خصوصاً اعضاي ، اي طوالنی در حرفه وکالت باشند و سابقه اشتغال ایشان در امر قضاء کافی نیست سابقه
لت بوده و به فعالیتی غیـر از  مدیره باید از بین وکالیی تعیین شوند که عمده فعالیت آنان در امر وکاهیأت

  وکالت اشتغال نداشته باشند.
بـه  ، عالوه بر شرایط مزبور از آنجا که هر وکیل دادگستري که داراي پروانه اشتغال به وکالت اسـت 

باشد و تنها کفایت و لیاقت و اعتقـاد او بـه اسـتقالل وکالـت     معناي داشتن شرایط براي حرفه وکالت می
بنابراین کلیه وکالي دادگستري با چنین ، نون بر اساس مصالح این حرفه تأثیر بگذاردتواند در اداره کامی

وکالي دادگستري هـر کـانون    شرایطی صالحیت عضویت در هیأت مدیره کانون را خواهند داشت و این
دهند. یعنی هیچ مقـامی خـارج از هیـأت عمـومی     ترین را تشخیص میهستند که این صالحیت و صالح

گستري هر استان حق مداخله و تأیید یا رد صالحیت نامزدهاي انتخاب هیأت مدیره را نخواهد وکالي داد
عمومی وکال را از جهات مراجع رسمی با ارائه ادله کافی مدیر منتخب هیأت داشت. پس از انتخاب هرگاه

ـ    ، داننددیگر صالح به عضویت در مدیریت کانون نمی ل عـدم  بتوانند ظرف حداکثر مـدت یـک مـاه دالی
صالحیت او را به دادگاه انتظامی کانون اعالم و اعضاي کلیه شعب دادگاه انتظامی وکال در این باره رأي 

  قطعی خود را صادر نماید.
مصالح جامعه وکالت ، آنچه مسلم است بیش از هر امر دیگري در انتخاب اعضاي هیأت مدیره کانون

وکالي دادگستري کـه مـدیران کـانون را از بـین افـرادي       نظر و مقدم به امور دیگر باشد و الزامباید مد
مغایرت جـدي بـا   ، دانند و محرومیت از انتخاب نامزدهاي دیگرانتخاب کنند که مراجع قضایی صالح می

-مدیره آن دارد و مورد تأیید جامعه وکالـت نمـی  استقالل کانون وکالي دادگستري و آزادي عمل هیأت
  باشد.

بـا ثبـات در اداره کـانون    ، اعضاي هیأت مدیره کانون مدت اندکی است مدت دو سال دوره مدیریت
النهایـه هـر   ، سال تغییـر یابـد   منافات دارد و در اصالح مقررات وکالت این مدت باید به سه سال یا چهار

اعم از متـوالی یـا   ، وکیل دادگستري در طول وکالت خود فقط بتواند در دو دوره به مدیریت انتخاب شود
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حتی اگر از کانون محل اشتغال خود ، مدیریت کانون را به سایر وکالي دادگستري واگذار نماید متناوب و
هاي آنـان  ها و راهنماییرا به کانون دیگري منتقل نماید. از آنجا که وجود برخی مدیران با تجربه کانون

راي مشاوره در اداره امور توانند از مدیران سابق بهاي بعد میمدیران دوره، براي جامعه وکالت مفید است
مند شوند. در این صورت تنها انگیزه دستیابی به سمت مـدیریت کـانون وکـالي دادگسـتري     کانون بهره

خدمت به اعتالي جامعه وکالت خواهد بود و موجه نیست که اشخاص معین با تکرار سمت مـدیریت بـه   
  دار امور کانون گردند.مدت طوالنی عهده

حفظ استقالل کانون و تقویت شجاعت وکالي دادگسـتري در دفـاع از حقـوق     گذارترین نقش دراثر
کند. وجود ماده هاي انتظامی کانون ایفا میانتظامی کانون وکالي دادگاه نقشی است که دادستان، موکل

تـوان از شـغل   هیچ وکیلی را نمـی ...«... الیحه استقاللی کانون وکالي دادگستري که به موجب آن  17
بـه معنـاي   ، علق یا ممنوع نمود؛ مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی کانون وکالي خـود وکالت م

لذا اگر دادستان یا دادگاه انتظامی کانون ناگزیر بـه   هاي وکال است.استقالل کامل مراجع انتظامی کانون
وکیـل   ایـن مقـام قضـایی اسـت کـه      تصمیم، از دستورات و تصمیمات و آراي مقام قضایی باشد تبعیت

  نماید. دادگستري را معلق یا ممنوع از وکالت می
  

  امور دادگاه انتظامی وکال
ولی ، به طور کامل و جدي استخراج نمود 17توان از متن ماده اگرچه استقالل مراجع انتظامی وکال را می

اي گونـه  به، باشندکه در روح و جان خود موافق استقالل جامعه وکالت نمیها  آن از آنجا که ممکن است
ه قضـایی دیگر این معنی را تفسیر نمایند که در این صورت مراجع انتظامی کانون وکال در واقع عامل قوه 

، که دعوي کیفري و دعوي انتظامی داراي وحدت نیسـتند  در قبض استقالل وکالت خواهند شد و حال آن
طبق نظر خـود رأي بـه محکومیـت    لذا مراجع انتظامی کانون باید این صالحیت را داشته باشند که تنها 

  انتظامی وکیل صادر نمایند.
، هاي اخیر مشاهده شد که به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعیدر سال

تمدیـد  اجراي رأي عـدم ، رأي بر محرومیت وکیل شاغل از ادامه وکالت صادر گردید و از مدیریت کانون
برخی از مدیران کانون که سخت پایبند به وکالت و استقالل آن  خواست شد.ٌعلیه درپروانه وکالت محکوم

در مقابل درخواست مزبور از اجراي آن خودداري نمودند و مشکالتی را نیز تحمل کردند و در ایـن  ، بودند
مقاالتی نیز نوشته شد. در اصالح الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري باید این اصل که فقط ، مورد
بـار دیگـر   ، محرومیت از شغل وکالت است گاه انتظامی وکال صالح به صدور رأي محکومیت وکیل بهداد

یعنی در هر مورد دادگاه انتظامی کانون وکال قانوناً حق داشته باشـد پرونـده کیفـري وکیـل     ، تأکید شود
ٌعلیـه و در نتیجـه    در مورد تطبیق اتهام انتسابی به وکیل محکـوم ، محکوم را مطالبه و خود آن را مطالعه
  سازد.هاي زیر موضوع را روشن میمثال وقوع تخلف انتظامی رأي صادر نماید.

فرض کنید در امر کیفري وکیلی محکوم به قصاص نفس به اتهام قتل عمـدي شـده اسـت. بـدیهی      •
مرجـع انتظـامی بـه    ، است که وکیلی که مرتکب این جرم شده صالحیت ادامه شغل وکالت را نـدارد 

نماید بلکه با مطالبه پرونده کیفري و بررسی محتویات آن احراز می، کندرأي قضایی اکتفا نمیصدور 
لذا با وجود رأي قضایی و اعتبار ، عمدي استکه قتل ارتکابی توسط وکیل پرونده از مصادیق قتل غیر
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کرد که تعارضی  وکیل مزبور را از نظر تخلف انتظامی تبرئه خواهد، در اجراي آن دادگاه انتظامی وکال
  با رأي محکومیت در دعواي کیفري ندارد.

ولـی دادگـاه انتظـامی    ، دراین فرض وکیل دادگستري به ارتکاب بزه کالهبرداري محکوم شده اسـت  •
-عمل انتسابی وکیل یک اختالف حقوقی است یا اگـر وکیـل انتقـال   ، دهدکانون وکال تشخیص می

  غیر نبوده است. عالم به تعلق مال به، غیر استگیرنده مالِ
ولـی  ، هرچند در هر دو مورد رأي دادگاه انتظامی کانون مانع اجـراي حکـم قطعـی کیفـري نیسـت     

-به وکالي دادگستري قوت قلـب و اسـتقالل مـی   ، ماندٌعلیه محفوظ میشخصیت و شأن وکیل محکوم
لق یـا محـروم از   را مع وکیل الیحه استقالل حق دارد 17بخشد که فقط دادگاه انتظامی وکال طبق ماده 

، حرفه وکالت نماید. به این معنی که اگر تمامی ارکان کانون وکالي دادگستري به واقـع مسـتقل باشـند   
بهره خواهد بود وکیل دادگستري از استقالل وکالت بی، ولی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مستقل نباشد

واقعی خواهد داشت که دادستان انتظـامی و   و استقالل دادسرا و دادگاه انتظامی کانون در صورتی معناي
عمـومی جامعـه وکالـت انتخـاب شـوند و      هاي انتظامی هر کـانون توسـط هیـأت   کل دادگاهالاقل رئیس

تـوان از شـغل قضـاوت معلـق و     گونه که قضات دادگستري را منحصراً با رأي دادگاه انتظامی مـی  همان
مربوط به حرفه خود تنها تابع مراجع انتظامی کانون وکالي دادگستري نیز از حیث تخلفات ، محروم نمود

وکال باشند و در اصالح الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري باید موادي نسخ شود که مغایر با ایـن  
  امر باشد.

اینجانب اعتقاد ندارم که تمـامی مـوارد مربـوط بـه اصـالح الیحـه اسـتقالل کـانون وکـالي          
نامه آن منحصر به مواردي است که در این مقاله عرض شـد  و آیین 1333دادگستري مصوب سال 

یا انجام این اصالحات همراه مشکالتی نباشد، ولی اعتقاد دارم نه تنها وکالت باید از بیـرونِ خـود   
مستقل باشد، بلکه استقالل درونی وکالي دادگستري اعم از درون تشکیالتی و درون شخصـی از  

ها باید در این امر خطیر تالش کیل و کل جمعیت وکالي کانوناهمیت بسیار برخوردار است و هر و
نمایند و وکیل دادگستري داراي چنان شخصیت مستقلی شود که در مقام انجام وظیفـه و دفـاع از   

گونه کـه   حقوق ملت ایران در امر قضا و دادرسی جز از حق و عدالت و قانون فرمان نپذیرد. همان
ري است، مدیریت دعوي نیز در اختیار وکیل دادگستري باشد و حکومت بر دعاوي با قضات دادگست

قاضی و وکیل دادگستري متقابالً حرمت یکدیگر را حفظ کنند تا بتوانیم هفتم اسفند ماه را جشـن  
  بگیریم.
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  n صابر عبدالی
  
  

  چکیده
یکی از مسائلی که بشر در طول زندگی اجتماعی و حتـی فـردي خـود همـواره بـا آن در      
ارتباط است، مربوط به بحث تزاحم و همچنین انتخاب و تمیـز اهـم و مهـم بـوده اسـت.      

 تواند در زمینه حقوق موضوعه نیـز بـراي   باشد که می تزاحم از مسائل مهم اصول فقه می
تفسیر صحیح قوانین و رفع تزاحم بین قوانین کاربرد داشته باشد. در این مقاله سعی شـده  
است تا ضمن شناخت تزاحم در اصول فقه به بحث تزاحم حقوق و کـاربرد آن در حقـوق   

نمـاییم،   مدنی پرداخته شود. لذا در ابتدا تعریف تزاحم حقوق و صور مختلف آن را بیان می
  کنیم. در حقوق مدنی و مرجحات آن بحث می سپس از مصادیق تزاحم

  .تزاحم احکام، تزاحم حقوق، مرجحات، اهم و مهم کلید واژگان:
  

  مقدمه
تـرین   تـرین و مهـم   تزاحم از جمله مسائل مهم و پیچیده علم اصول و شاید بتوان گفت از قـدیمی 

اجتماعی کـه در آن زنـدگی   باشد، زیرا هر انسانی در زمان حیات خود و در  مباحث زندگی بشر می
توان محدود آدمی و گسـترش قلمـرو    کند، همواره با یک سري از مصالح و مفاسد همراه است. می

زندگی فردي و جمعی از یک سو و برخورد منافع و تصادم سود و زیان از سوي دیگر همیشه انسان 
فع و شناسـایی اهـم و مهـم    بنـدي منـا  گزینش و اولویـت  کند و او را وادار به را با تزاحم مواجه می

  نماید. می
گیرد نیز از  تزاحم بین حقوق افراد جامعه با یکدیگر که در حیطه حقوق خصوصی جاي می  

طلبد که پیرامون این مباحث تحقیقاتی  باشد و این را می مسائل مهم زندگی اجتماعی می
رفت یی را براي برونکارها صورت بگیرد تا ضمن شناخت انواع تزاحم در حقوق مدنی، بتوان راه

تواند کمک قابل  شناخت تزاحم حقوق می از تزاحم موجود در زندگی اجتماعی بشر پیدا کرد.
این مسئله به حفظ حقوق شهروندي  ي توجهی به تفسیر صحیح قوانین موضوعه بنماید و نتیجه

  انجامد. می
                                                           

n کارآموز وکالت. 
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  تاریخچه تزاحم احکام .1
تـرین مباحـث موجـود در     یکی از قدیمی، در دست ما استتزاحم شاید جداي از دانش اصولی که امروزه 

زندگی بشر بوده و هر انسانی در زندگی خود همواره با تزاحم میان مصالح و مفاسد موجود در اجتمـاع رو  
هر چند مباحثی که خاستگاه آن ، به رو بوده و هست. اصطالح تزاحم در علم اصول پیشینه طوالنی ندارد

  اند. تدا مطرح بودهاز اب، روند به شمار می
آن، این است که احکـام اسـالم زمینـی اسـت، یعنـی بـر         که ریشه» تزاحم«اسالم راهی باز کرده است به نام   

اي اسـت و   باشد. حدود و درجه این مصالح را یا خود اسالم بیان نموده که در چه درجه مصالح می  اساس یک سلسله
توانیم درجه آن را تشخیص دهیم، پیـامبر اکـرم    می  حکم دلیل عقل ما بهاي، یا اگر بیان نکرده،  دیگري در چه درجه

) یعنی آنجا کـه  129ه.ق:1414(ابن منظور، لسان العرب، » طرحت الصغري للکبري  اذا اجتمعت الحرمتان«اند: فرموده
ر بـا یکـدیگر در   نظر کرد. زمانی کـه دو امـ  تر صرف تر به خاطر بزرگ االحترام جمع شد، باید از کوچکدو امر واجب

کنند، یعنی امر دایر است میان دو حکمی که در اسالم وجـود دارد و مـا عمـالً بایـد      اصطکاك باشند، تزاحم پیدا می
صـحیح    یکی از آن دو را رها کنیم تا بتوانیم حکم دیگر را حفظ نماییم. این جا وظیفه مجتهد اسـت کـه تشـخیص   

  )329: 1389را رها کند. (مطهري، تر را بگیرد و مهم  داشته باشد تا حکم مهم
  اند از:  به ترتیب عبارت، اند بزرگانی که این باب را در علم اصول وارد کرده و به آن پرداخته

  
  الف) شیخ انصاري

عنوان  ) تزاحم را به1281متوفی ( دهد که نخستین بار شیخ انصاري تتبع در منابع اصولی امامی نشان می
تنافی دو حکمِ داراي مالك مطرح کـرده اسـت و در مقـدماتی کـه بـراي      اصطالحی اصولی و به معناي 

کنند که باب تزاحم دو واجب  تصریح می، اند ذکر نموده» امر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده«مبحث 
  )763انصاري:( یا تزاحم دو حق با باب تعارض تفاوت دارد.

) و محمدحسـن  25ــ 26، 1415 روزدري( شـیرازي حسـن مانند میرزا، برخی از شاگردان شیخ انصاري  
  اند.  نیز این اصطالح را به کار برده، )1403:27، آشتیانی( آشتیانی

  
  ب) آخوند خراسانی

در ، )1329متـوفی  ( خراسـانی به نام آخوند مـال محمـدکاظم  ، اما اولین بار یکی از شاگردان شیخ انصاري
ي بحث تزاحم را مطرح کفایه و 157ــ 155تـا:  بـی ( آخونـد خراسـانی  ( کرداالصول به طور گسترده و جد (

  سپس شارحان بعدي آن کتاب مباحث دیگري بر آن افزودند و درباره آن مستقالً بحث کردند.
  .در ابواب ترتّب و تعارض آمده است، مباحث مربوط به تزاحم در کفایۀ االصول  
ایـن اصـطالح را اصـولیان    برخی مباحث راجع به ، به نوشته یکی از شارحان این کتاب، با وجود این  

  )1400:38، فیروزآبادي( اند. مطرح نکرده
  

  پ) میرزاي نائینی
تري در مباحث اصـولی یافـت و میـرزا حسـین      بعد از آخوند خراسانی مبحث تزاحم جایگاه مناسب

) دیدگاه جدیدي درباره آن عرضه کرد. باید گفت آنچه که مـا هـم اکنـون در    1355نائینی (متوفی 
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هاي ایشان است و خود ایشان نیز در ابتداي بحث تزاحم  مورد تزاحم در دست داریم، نتیجه دیدگاه
  نویسند:  این چنین می

چرا که ، بد نیست که بحث مفصلی از تزاحم و احکام آن ارائه دهیم، اکنون که سخن به اینجا رسید«  
رود و حـق   فراوانی مترتب می عکه بر آن فرودر حالی که از مسائلی است ، اند بزرگان این امر را رها کرده

  )1376:317، نایینی( »آن این است که براي آن عنوان مستقلی در نظر گرفته شود.
ه.ق) و شـهید سـید محمـد بـاقر      1413متوفی ( بعد از میرزاي نائینی بزرگانی همچون محقق خویی  
  اند. صالح نمودهه.ق) نظریات استاد میرزاي نائینی را نقد و ا 1400متوفاي ( صدر

  
  تعریف تزاحم .2
  . معناي لغوي تزاحم 1ـ2

) تزاحم مصدر بـاب  465گرفته شده و به معناي به هم فشار آوردن آمده است. (جبران مسعود: » زحم«تزاحم از 
). با توجه بـه معنـاي   262است. (ابن منظور:  »تالطم امواج«یا  »گردآمدن گروهی بر چیزي«تفاعل و به معناي 

کم دو چیز نقـش دارد و در مـوارد   توان گفت در تزاحم دست که یکی از معانی باب تفاعل است، می» مشارکت«
  )5913رود. (دانشنامه بزرگ اسالمی، شماره مقاله: کار می ناسازگاري و درگیري دوسویه به

  
 . معناي اصطالحی تزاحم 2ـ2

کلف بر جمع بین آن دو در مقـام عمـل و   در اصطالح اصول فقه به تنافی دو حکم به سبب عدم قدرت م
  )61:هاشمی محمود( گویند. امتثال تزاحم می

معناي تزاحم در حقوق نزدیک به معناي آن در اصطالح علم اصول است. دانشمندان حقـوقی بـراي     
توانیم با توجه بـه کـاربرد ایـن قاعـده در عـالم       ولی ما می، اند این لغت در علم حقوق تعریفی ارائه نداده

تـوان   اعتبارات به تعریفی برسیم که نزدیک به تعریف آن در علم اصول فقه باشد. تزاحم در حقوق را می
به ، »تزاحم به معناي مزاحمت کردن دو یا چند حق با یکدیگر در مقام عمل است«تعریف کرد:  گونه این

ر نیسـت و اجـراي یکـی مـانع از اجـراي بقیـه        این معنا که اجرا و امتثال دو حق یا بیشتر با یکدیگر میس
 هاي مختلف باشد. گونه شود و این تزاحم ممکن است به می

متفـاوت  ، دهنـد  هـا رخ مـی   هاي فقهی و حقوقی که در وضع و اجراي احکام و حقـوق انسـان  تنافی  
به ، و آن تنافی دو دلیل است نسبت به یکدیگر، تعارض هستندها یا از نوع این تنافی، هستند. از یک نگاه

اي  گونـه  بـه ، ها از نوع تزاحم هستند. تزاحم در مرحله اجراي قانون استنحو تضاد و تناقض یا این تنافی
  ي نیست.گذار قانونپذیر نباشد و اشکالی متوجه که جمع دو دلیل در عمل امکان

  
  صور مختلف تزاحم حقوق .3

  وق ممکن است در چند صورت مختلف ظاهر شود:تزاحم حق
  الناس اهللا با حقالف) تزاحم حق

  الناسب) تزاحم بین حقوق
  اهللاج) تزاحم بین حقوق
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  الناس اهللا با حق. تزاحم حق1ـ3
کند به این معنـا کـه یـک     در این مورد در واقع یک حکم حقوقی با یک حکم غیرحقوقی تزاحم پیدا می

بـا یـک حکـم شـرعی حقـوقی در تـزاحم اسـت. بـراي رهـایی از ایـن تـزاحم            حکم شرعی غیرحقوقی 
یکـی حقـی کـه    ، رویکردهایی وجود دارد تا ما بتوانیم یکی از این دو حق را بـر دیگـري تـرجیح دهـیم    

شود و باید سنجید که کدام یک بر دیگري  اهللا نامیده میشود و دیگري حقی که حق الناس شمرده می حق
  مقدم است.

» اهللاتر از حق الناس بزرگ حق«زیرا ، اهللا مقدم استالناس بر حق فقیهان شهرت دارد که حق در میان  
» اهللاز خروج از عهده حق تر مهمالناس خروج از عهده حقوق«و » است» الناس تر از حق اهللا آسانحق«و 

معناي عدم اجراي  به» قاعده درأ«اهللا بر تخفیف از جانب خدا مبتنی است و به همین جهت است. حقوق
الناس که مبتنی بر رعایت احتیاط ولی در حقوق، جاري است» حدود الهی«محض بروز شبهه در  حدود به
  )758تا:  بی، حائرى( جریان ندارد.، است
اهللا مقدم است. مواردي نیز وجود الناس در همه موارد بر حق در نظر گرفت که حق گونه اینالبته نباید   

اهللا مقـدم  الناس را بـر حـق   اهللا را مقدم بداریم. شاید بهتر است بگوییم باید حقجانب حق دارد که ما باید
اهللا عقلی یا نقلی) فهمیده شود که مصلحت موجـود در حـق  ( مگر در مواردي که از دلیل معتبري، دانست
د و دالیل آن را بیان نمو» اهللالناس بر حق تقدیم حق«صورت یک قاعده  توان به است و این را می تر مهم

توان استثنایی قائل شد و این اسـتثنا جـایی    توان روایاتی دانست که بیان شد. براي این قاعده می نیز می
تـوان   الناس براي ما روشن و اثبات شود. تنها در این صورت است کـه مـی   اهللا بر حقاست که تقدیم حق

  الناس مقدم بداریم. اهللا را بر حقحق
  
  الناسقوق. تزاحم بین ح2ـ3

الناس که اغلب موارد تزاحم در حقوق مدنی از این نوع تـزاحم اسـت، گـاهی یکـی از ایـن      در تزاحم بین حقوق
  حقوق از دیگري داراي اهمیت بیشتري است، مثل حق مرتهن که در برابر سایر غرما داراي حق تقدم است.

مثل حق شرکا نسبت به یکدیگر یـا  ، اما گاهی این حقوق با یکدیگر در یک درجه اهمیت قرار دارند  
  زمان وکیل در دو دادگاه حقوقی و... .دعوت هم

  شود: الناس به سه شکل نمایان میتزاحم بین حقوق
  الف) تزاحم بین حق فرد و حق جامعه
  ب) تزاحم بین حق یک فرد با فرد دیگر

  تنهایی پ) تزاحم بین حق یک فرد به
  
  . تزاحم بین حق فرد و حق جامعه1ـ2ـ3

آید. یعنی مصلحت فرد با مصلحت جمع در تزاحم است.  گاهی بین حق فرد و حق جامعه تزاحم پیش می
فرد با مصلحت جمع  که پاي ترجیح مصلحت یکولی وقتی ، براي اسالم همۀ افراد باهم مساوي هستند

افـراد دیگـر؛   ها نفـر   عالوة هزارها یا میلیون همین فرد است؛ به، ه آن جمعکبدیهی است ، در میان است
  ها برابر شده است. یعنی مصلحت فرد در آنجا هزارها یا میلیون
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ردن کبا محدود ، حقوق عمومی تواند در صورت احتمال ورود ضرر به می، پس مقنن در وضع مقررات  
  ضرر را نفی نماید. ، انه به نفع حقوق عمومیکحقوق مال

ماند تـا گفتـه شـود چگونـه      مقابل حق جمع، حقی باقی نمیدر حقیقت در موارد تزاحم باید گفت: براي فرد در   
باشـد، ماننـد محـدود نمـودن آزادي ورود و خـروج از کشـور، یـا         حق از حقّ خـود عـدالت مـی    محروم نمودن ذي

گونه موارد عقالي هـر زمـان    ها و نیز ساختن منزل و نظایر آن؛ در این برداري از اماکن عمومی همچون خیابان بهره
کننـد کـه موجـب محـدود      اي را تدوین می کننده حقوق جمع و نظام حافظ آن، قوانین و مقررات محدود براي تأمین

  ) 434تا:  ، بی گردد. (منتظرى گردد و بر این اساس از ناحیۀ شرع نیز بسا قوانینی تشریع می شدن حق فرد می
  
  . تزاحم بین حق یک فرد با فرد دیگر2ـ2ـ3

ق یک فرد با فرد دیگر اسـت. یعنـی حقـوق افـراد جامعـه بـا یکـدیگر        الناس بین ح گاهی تزاحم در حق
  ود. ش موجب از بین رفتن حق دیگري می، اي در اصطکاك است که استیفاي حق یکی گونه به

جایی که بین ، همان قانون اشاره کرد 132ق.م و ماده  30توان به تزاحم بین ماده  عنوان مثال می به  
  رخ دهد.قاعده تسلیط و الضرر تزاحم 

  
  تنهایی . تزاحم بین حق یک فرد به3ـ2ـ3

گیرنـد کـه    اي قرار مـی  گونه دهد. یعنی حقوق یک شخص به گاهی بین حقوق خاصه یک فرد تزاحم رخ می
شدن حق دیگـر  شود و اگر بخواهیم یک حق را استیفا کنیم، باعث مسلوب ها ناممکن می زمان آنامتثال هم

که موجـب ضـرر زدن بـه     ها را دارد؛ به شرط آن اده از مواهب طبیعی و لذّتشود. مثالً هر کس حقّ استف می
  ) 434تا:  ، بی رفتن خود نشود. در غیر این صورت چنین حقی از بین خواهد رفت. (منتظرىخود، یا از بین

  
  اهللا. تزاحم بین حقوق3ـ3
اهللا با هـم ایجـاد تـزاحم یـا     اهللا همان حق خداوند بر مکلفان است. ممکن است گاهی دو یا چند حقحق

توان براي مثال در تزاحم بین نماز واجب و نماز مستحب و قضـا در صـورت ضـیق     مزاحمت کنند که می
در منزل است و نمـاز نافلـه در    ينماز واجب مقدم است. نماز جماعت در مسجد مقدم بر نماز فراد، وقت

کمتر است. همچنین غسل واجب بر مسـتحب   زیرا امکان وجود ریا در آن، باشد منزل مقدم بر مسجد می
ی( مقدم است.ها  آن در صورت تزاحم بین   )297: ق 1403، حلّ

  
  مصادیق تزاحم در حقوق مدنی .4

  اند از: خورد ازجمله این موارد عبارت از تزاحم حقوق به چشم می يدر حقوق مدنی موارد
  
  قانون مدنی 153. تزاحم در ماده 1ـ4

 مشترك مابین جماعتی باشد و در مقـدار نصـیب هریـک از   ،  هرگاه نهري«است:ق.م آمده  153در ماده 
 دلیلی بر زیـادتی نصـیب بعضـی از    که اینشود؛ مگر  میها  آن تساوي نصیب حکم به، اختالف شودها  آن
  »موجود باشد.ها  آن
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ن کمثالً مم( کند شود که حقوق افراد با یکدیگر اصطکاك پیدا می تزاحم در این ماده جایی ظاهر می  
ر آن که دیگران منکسهمی را ادعا نماید  کاختالف شود و هر ی كاست بین شرکا در سهام از نهر مشتر

بـاهم  هـا   آن باشند. مثالً هر یک از شرکا قسمت خاص یا مقدار خاصـی از آب نهـر را بخواهـد.) و همـه    
ف فـرض تسـاوي سـهام را    لذا براي حل اختال، مساوي بوده و هیچ مرجحی نیز براي حل اختالف نباشد

ه در ایـن صـورت دادرس   کـ موجود باشـد  ها  آن دلیلی بر زیادي نصیب بعضی از که ایننموده است؛ مگر 
ار او کـ ه مدت کوسیلۀ گواه یا ادلۀ دیگر ثابت نماید  ی از آنان بهکی که ، چناننماید طبق آن رأي صادر می

ه از کـ  ندن نهـر پرداختـه اسـت یـا آن    کبیشتر بوده یا بیش از دیگران هزینه براي  كندن نهر مشترکدر 
 رده است.کین مشاع دیگر خریداري کمال
  
  قانون مدنی 157. تزاحم در ماده 2ـ4

در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر ،  هرگاه دو زمین«دارد: ق.م بیان می 157ماده 
بایـد بـراي   ، کافی براي هر دو نباشد،  ر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آبدیگري محرز نباشد و ه
کافی براي هر دو باشد بـه نسـبت حصـه    ،  به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب،  تقدم و تأخر در بردن آب

  »کنند. تقسیم می
مده است. زمانی این ماده بیانگر تزاحمی است که بین صاحبان زمین در استفاده از آب نهر به وجود آ  

  آب به هرگاهولی ، آید هیچ نزاع و تزاحمی به وجود نمی، که آب کافی براي هر دو زمین وجود داشته باشد
تزاحمـی از نـوع   ، روي هم وجود داشته باشدبهاندازه کافی وجود نداشته باشد و در دو طرف نهر زمینی رو

ر کـدام از ایـن دو حـق دارنـد اول از آب نهـر      به این صورت که هـ ، شود الناس ایجاد میتزاحم در حقوق
، براي رفع تزاحم به وجود آمده از قاعده قرعه گذار قانونباشد.  استفاده کند و خواهان اعمال حق خود می

عنـوان آخـرین عـالج      به، حلی در قواعد حقوقی و عقلی و عرفی وجود نداشته باشددر زمانی که هیچ راه
 شود.  براي فصل خصومت متوسل می

  
  قانون مدنی 132و  30حم بین ماده . تزا3ـ4

مگر در ، گونه تصرف و انتفاع دارد هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه«دارد: ق.م بیان می 30ماده 
  »مواردي که قانون استثنا کرده باشد.

اند در ملک خود تصرفی کند که مسـتلزم تضـرر همسـایه    تو کسی نمی«ق.م آمده است:132در ماده   
  »قدر متعارف و براي رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد. شود؛ مگر تصرفی که به 

ولی ، دهد گونه تصرف در ملک خود را میدارنده قاعده تسلیط است و به مالک حق هردر بر 30ماده   
کنـد. ایـن دو    نفی مـی ، ه موجب ضرر دیگري باشدقاعده الضرر است و تصرفی را ک مربوط به 132ماده 

  ماده در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم دارند.
گونـه   تواند همـه  قانون مدنی، هر مالک می 30ي به طور خالصه مطابق قاعده مندرج در ماده  

تصرف در مال خود بکند، هر چند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد. این قاعده کـه در  
گذار براي حفظ نظم و رعایت عـدالت،   ما به اصل تسلیط معروف شده، مطلق نیست و قانون حقوق

- کند که هـیچ  آن را محدود ساخته است. عدالت اجتماعی و پیشگیري از نزاع بین مردم ایجاب می
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  ي دیگري نیـز در زمـره  کس نتواند به دیگران زیان برساند و همین امر سبب شده است که قاعده
مشـهور اسـت.   » اصـل الضـرر  «قی قرار گیرد کـه در حقـوق اسـالم و ایـران بـه نـام       اصول حقو
  )108(کاتوزیان:

بـدون ضـرر بـه    ، توان از یک ملک این دو قاعده در ابتداي امر با یکدیگر در تزاحم نیستند. چون می  
، گوینـد  نمیدیگران استفاده کرد. ولی در بعضی مواقع این دو قاعده باهم مشکل دارند که این را تعارض 

، باشند دارنده قاعده الضرر و تسلیط میگویند.شاید گفته شود که بین این دو ماده که در بر بلکه تزاحم می
تصـرفات و    ولی باید در جواب بگوییم که: این دو قاعده حتی در جایی کـه ، نه تزاحم، تعارض وجود دارد

گاه تعـارض  هیچ، د خسارت براي دیگري شودمنجر به بروز زیان و ایرا  اقدامات مالک یا هر صاحب حقی
، است؛ زیرا الزمه انتفاع و تصرف در ملک  موارد از نوع تزاحم گونه ایندر ها  آن رابطه  بلکه، کنند پیدا نمی

بـین  کـه،   این  زمان باهم ناممکن است. توضیحولی گاه اجراي این دو قاعده هم، اضرار به دیگران نیست
حـال  ، ي و وضع دو دلیل اسـت گذار قانونوجود دارد. تعارض در مرحله   وهريتفاوت ج، تعارض و تزاحم

تـزاحم حکمـین و   «، گوینـد  مـی   شود. به همـین دلیـل   اجراي دو حکم نمایان می  که تزاحم در مرحله آن
  ».دلیلین  تعارض

 گردیده است و  بینی قواعد خاصی همچون تخصیص و نسخ پیش، در مقام حل تعارض، عالوه بر این  
الـدلیالن  ( تساقط هر دو دلیل شد.  باید قائل به، تعارض را از این طریق حل کرد  نتوان چنانچه، در نهایت

، تـزاحم   کند و در مقام حل کدام از قواعد فوق راه پیدا نمیهیچ، اذا تعارضا تساقطا) در حالی که در تزاحم
ا هیچ وجهی» مهم«را بر » اهم«باید  وجـود    ترجیح و امکان تقدم یکی بـر دیگـري  براي   ترجیح داد و الّ
گذاشـت  » مکلـف «  تخییر شد و انتخاب حکم و مصداق را بر عهده مرجح) و باید قائل بهترجیح بال( ندارد

عمل نماید. فرض کنید دو نفر در حال غرق شدن در دریا باشـند و  ، بخواهد  تا او به هر کدام از احکام که
  نجات، نجات هر دو نفر نباشد. در این صورت  ق باشد و زمان کافی برايیکی از آن دو نفر پدر نجات غری
در حالی که اگر هر دو نفر بیگانه بودند و ، دارد پدر را بر دیگري مقدم می، غریق به دلیل وجود وجه مرجح
برگزیند و ، در این صورت نجات غریق مخیر است هر کدام را که بخواهد، زمانی براي نجات هر دو نباشد

  دهد.  نجات
مالـک)  ( حـق   زیرا همه تصرفات و اقدامات صاحب، است  ضرر و تسلیط از همین نوعرابطه قاعده ال  
گونه برخورد یا تزاحمی هم هیچ  نیست که منجر به ورود زیان به دیگري شود که در این صورت گونه این
همراه داشـته    رت به دیگري را بهزیانبار باشد و ایراد خسا  ولی برخی تصرفات ممکن است، آید نمی  پیش
تـزاحم)  ( ال ضرر و تسلیط در عمل و اجرا براي یکدیگر ایجـاد زحمـت    در اینجا است که دو قاعده، باشد
ایجـاد شـده را مطـابق مـوازین عقلـی و        حلی بود که اصطکاك و مزاحمـت دنبال راه  نمایند و باید به می

  حقوقی مرتفع ساخت.
  
  قانون مدنی 377. تزاحم در ماده 4ـ4

خودداري کنـد تـا    هر یک از بایع و مشتري حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن«ق.م آمده است: 377در ماده 
مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا  که اینطرف دیگر حاضر به تسلیم شود؛ مگر 

  »ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
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خواهند از حق حـبس خـود    شود که هر کدام از بایع و مشتري می یجاد میتزاحم در این ماده زمانی ا  
زیرا هر کدام از بایع و ، شود استفاده کنند. در این صورت استیفا و اعمال دو حق در یک زمان ناممکن می

 مشتري خواهان اعمال حق خودش است.
  
  قانون مدنی 4. تزاحم در ماده 5ـ4

کنند. این مـاده در   که این دو قاعده گاهی با یکدیگر تزاحم پیدا می باشد ق.م حاوي دو قاعده می 4ماده 
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ «گوید: بیان قلمرو قانون در زمان می

  »مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.،  در خود قانون که اینمگر 
حاوي دو قاعده مهـم اسـت کـه بـه طـور      ، و قانون مدنی فرانسه اقتباس شدهاین حکم که از ماده د  

  جداگانه باید مورد مطالعه قرار گیرد:
کند کـه پـس از وضـع     یعنی قانون فقط بر وقایعی حکومت میالف) قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد: 

ن قانون است و تغییر قوانین آن روي داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع هما
  نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.

اجمال بیان شده و از جمع آن با اصـول    در این عبارت اقتدار قانون به ب) اثر قانون نسبت به آتیه است: 
کند  اجرا شد بر تمام امور حکومت میآید که قانون جدید همین که قابل میحاکم بر تعارض قوانین بر

حکومت قانون بر تمـام امـور   ، دهد. نویسندگان حقوقی ي خویش را از دست میسابق سلطهو قانون 
  )228 :1385، کاتوزیان( کنند. تعبیر می» اثر فوري قانون«آینده را به 

اي در زمان قانون قدیم رخ دهد و آثار  شود که حادثه تزاحم و تفاوت این دو قاعده در جایی ظاهر می  
ن جدید نیز ادامه یابد یا بخشی از یک واقعه پیش از اجراي قانون جدید و بخشـی  آن بعد از تصویب قانو

قانون سابق حاکم » عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته«ي زیرا بر طبق قاعده، دیگر پس از آن روي دهد
 بـر کند که قاعـده جدیـد    ایجاب می» اثر فوري بودن قانون«ي ولی قاعده، وقایع و آثار است گونه اینبر 
  همان).( حکومت کندها  آن

دانشـمندان حقـوق   ، ي نوزدهم بیشتر مورد استناد بود و براي حفظ آزادي افراد قاعده نخست در سده  
ي اجتمـاعی   ي بیستم که اندیشه کردند تا از نتایج آن به طور کامل پیروي کنند. ولی در سده کوشش می

درنـگ جانشـین مقـررات سـابق      نون جدیـد بـی  بیشتر تکیه بر این است که قا، بودن حقوق رونق گرفت
  همان)( دهد. را از دست می دشود و قانون سابق قدرت اجرایی خو می
  
  قانون مدنی 871. تزاحم در ماده 6ـ4

دیون متـوفی تأدیـه     مادام که، هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند«ق.م: 871مطابق ماده 
  »توانند آن را بر هم زنند. می نبوده و دیان معامالت مزبوره نافذ ، نشده است

ان از یک طرف و حقوق وارثان از طرف دیگر تزاحم به  که مالحظه می طور همان   شود بین حقوق دی
یعنی درست از ، شوند زیرا ورثه از زمان فوت مورث نسبت به اموال مورث داراي حقوقی می، آید وجود می
شـود و از   رابطه ورثه با اموال آغاز می، رود ي داشتن حقوق از بین میاهلیت فرد برا، اي که با فوت لحظه

دانیم مالک نسبت به اموال  که می طور همانرا باید مالکان حقیقی و قهري اموال دانست. ها  آن این پس
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تصـرف در ایـن امـوال را دارد و از     گونـه  یعنی حق همه، دائمی و انحصاري است، اي مطلق داراي رابطه
 ن حقوق انتقال اموال به دیگري است.جمله ای

یعنـی  ، از طرف دیگر براي طلبکاران نیز یک سري حقوق نسبت به این اموال به وجود آمـده اسـت    
دینی که بر ذمه بدهکار بوده با وقوع فوت به اعیان اموال منتقل شده و شخص طلبکار یا دائن باید بتواند 

  حقوق خود را از اموال به دست آورد.
همچنان که دیدیم اجتماع حقوق ورثه و طلبکاران در اموال متوفی یا بهتر است بگوییم در شخصیت   

ما براي رفع این تزاحم موجود حقوق طلبکاران را مقدم  گذار قانونحقوقی ترکه تزاحمی را ایجاد نموده و 
این طریق از ضایع شدن  نافذ است تا ازلذا معامالت ورثه نسبت به ترکه غیر، بر حقوق ورثه دانسته است

  بتوانند حقوق خودشان را از این اموال استیفا کنند. ها  آن حقوق طلبکاران جلوگیري شود و
ه از قبیل فروش و کتصرفات ورثه در تر«قانون امور حسبی تأکید شده است:» 229«این امر در مادة   

  ».اداي دیوناران و یا کصلح و هبه و غیره نافذ نیست؛ مگر بعد از اجازه بستان
  
  قانون مدنی 919. تزاحم در ماده 7ـ4

یـا چنـد    اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خـواهر ابـوینی   «ق.م: 919مطابق ماده 
  »شود. می تقسیم  بالسویه ها  آن بین ترکه ، باشند  خواهر ابی

، بین وارثان متوفی پیش آمده اسـت  این ماده رافع تزاحمی است که، شود که مالحظه می طور همان  
شـد کـه دیگـران نیـز آن را مطالبـه       زیرا در صورت نبودن این ماده هر کدام از وارثان خواهان حقی مـی 

بـاهم مسـاوي   هـا   آن لذا از این جهت که همـه ، آمد یعنی در یک مال چندین حق به وجود می، کنند می
تساوي این وارثان داد تا از  عده تساوي رفته و حکم بهباید به سراغ قا، هستند و هیچ ترجیحی وجود ندارد

 اختالف و نزاع جلوگیري به عمل آید. گونه هر
  
  قانون آیین دادرسی مدنی 41. تزاحم در ماده 8ـ4

از موارد و  ،اي یل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادي و معنوي افراد در هر جامعهکحق داشتن و
منظور ایجاد زمینه احقاق حـق و در نتیجـه ایجـاد     یل بهکمصادیق حقوق شهروندي است و حق داشتن و

  آرامش و امنیت از طریق اجراي صحیح قوانین و مقررات است.
احقاق حقوق اصحاب دعوي و قرار ، یفريکهاي حقوقی و  م و در پروندهکیل در محاکفلسفه حضور و  

بـا طـرح   ، ه به مقررات قانونی آشنایی ندارنـد کزیرا افرادي ، مسیر صحیح قانونی است ها در دادن پرونده
شوند و پرونده در مجـراي صـحیح    ل ناصحیح آن موجب اتالف وقت دادگاه میکایت یا دعوي به شکش

ات کـ مک شایانی به حسـن جریـان امـور و روشـن شـدن ن     کیل که حضور وکند و اینجاست ک سیر نمی
 کند. نزد قاضی میمجهول پرونده 

وظیفه دارد از وي در محاکم دفاع کند و این وظیفه زمانی بـه  ، پذیرد سی را میکالت که وکشخصی   
در ماده  گذار قانونشود که وکیل در جلسات دادگاه حضور پیدا کند. به همین علت  نحو احسن محقق می

مه حضـور داشـته باشـند؛    کهنگام محااند در  وکال مکلف«دارد: قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می 41
دانـد. البتـه ایـن     یل در جلسه دادگاه را ضـروري مـی  کحضور و، .»داراي عذرموجهی باشند...  که اینمگر 
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کـه  ( همین قانون 95بر اساس ماده ، یلکیل است وگرنه صرف عدم حضور وکلیف وکضرورت از حیث ت
یل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ کاز اصحاب دعوا و یا و کعدم حضور هری«دارد: بیان می

ه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسـه تعیـین   کتصمیم نیست. در موردي 
که بـا دعـوت    همچنین درصورتی، شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد

رأي صادر ، اضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیحاز اصحاب دعوا ح کقبلی هیچ ی
 اصوالً مانع رسیدگی دادگاه نیست. »)دادخواست ابطال خواهد شد.، ندک

الناس از نـوع تـزاحم    خواهیم در این مورد از آن بحث کنیم، تزاحم موجود در حق تزاحمی که می  
که دو فرد یک وکیل را انتخاب کرده باشند و اتفاقاً  بین حقوق یک فرد با فرد دیگر است. در صورتی

جلسات رسیدگی این دو فرد در یک زمان باشد، در اینجا بین حقـوق ایـن دو شـخص تـزاحم ایجـاد      
شود، زیرا هر یک از این دو شخص حقی بر عهده وکیل دارند و آن حضور وکیل در جلسه رسیدگی  می

ی از جلسات شرکت کند، مسلماً حق شخص دیگر ضـایع  دادگاه است. در این صورت اگر وکیل در یک
شود. تزاحم در این مورد از جهت دیگري نیز قابل بررسی است و آن تزاحم بین تکالیف و وظـایف   می

گیرد، دو تکلیف بـراي وي   یک شخص است. یعنی زمانی که وکیل، وکالت دو شخص را بر عهده می
و پرونده در یـک زمـان باشـد، واضـح اسـت کـه ایـن        شود و هرگاه زمان رسیدگی به این د ایجاد می

باشد، غیرمقدور شود. این یک  شود انجام یکی از دو تکلیفی که بر عهده وکیل می زمانی باعث می هم
 نمونه واضح از باب تزاحم است.

  
  همین قانون 64قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  100. تزاحم بین تبصره ماده 9ـ4

با اشکال مواجه است. ، هاي دعوا مقیم خارج از کشور هستند در مواردي که طرف 100اجراي تبصره ماده 
در این حالت فاصله بین ابالغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهـد بـود.   ، 64موجب ماده   چرا که به

به ها  آن چون از یک سو این حق براي، باشد در واقع تزاحم در اینجا بین حقوق مکتسبه طرفین دعوا می
وجود آمده است که وقت رسیدگی حداکثر ظرف دو ماه تعیین شود و از طرفی افراد مقیم خارج این حـق  

باشند که از زمان ابالغ تا روز جلسه حداقل دو ماه فاصله زمانی باشد که در اینجا اجراي هر  را نیز دارا می
ن آیین دادرسـی نیـز در رفـع ایـن تـزاحم      کدام از این حقوق در تزاحم با دیگري قرار گرفته است و قانو

  ساکت مانده است.
ق.ا.د.م براي شخص ایجاد شـده را مقـدم    64در این مورد شاید بهتر باشد که حقی که مطابق ماده   

بـه خـاطر    100ایجاد شده و دوماً اجـراي تبصـره مـاده     100بداریم. زیرا این حق اوالً پیش از حق ماده 
لذا نباید اجراي این تبصره باعث شود ، ت که مربوط به طرفین دعوا نیستاشکاالتی در روند رسیدگی اس

 از بین برود. ، اند حقوقی که افراد از ابتدا به دست آورده
  
  قانون مدنی 120. تزاحم در ماده 10ـ4

ه به روي دیوار او سر تیر بگذارد یا کاگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد «دارد: ق.م مقرر می 120ماده 
به وجه ملزمی این حـق را   که اینند؛ مگر کتواند از اذن خود رجوع  می، هر وقت بخواهد، ندکروي آن بنا 

  » رده باشد.کاز خود سلب 
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نـد و خانـه   کدوم خانه خود را روي دیوار خانه همسایه بنا   دیوار طبقه، سی با اذن همسایهکحال اگر   
رجوع او مستلزم زیان و خرابی خانـه  ، در این صورت، ندکبسازد و بعد همسایه بخواهد از اذن خود رجوع 

جا بر خـودش و اجـراي ایـن دو     رجوع او زیان و تحمیلی است بیاین شخص است و از طرفی دیگر عدم
  باهم در تزاحمند.

  
  مرجحات باب تزاحم. 5

هـا را معرفـی   کار راههـایی وجـود دارد. در ایـن مبحـث ایـن       وجـود راه در حقوق مدنی براي رفع تزاحم م
  کنیم: می
  
  . قرعه1ـ5

بینی شده است. البتـه قرعـه را   رفت از تزاحم در قانون مدنی ما پیشهاي برون عنوان یکی از راه  قرعه به
ی بـراي رفـع تـزاحم    یعنی زمانی که دیگر هیچ راه، حل در این زمینه به کار بردعنوان آخرین راه  باید به

در دو طرف نهـر محـاذي هـم    ،  هرگاه دو زمین«دارد: بیان می 157وجود نداشته باشد. همچنان که ماده 
کافی ،  واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگري محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب

در ایـن مـاده نیـز    ، .»بت حصه قرعه زده... به نس،  باید براي تقدم و تأخر دربردن آب، براي هر دو نباشد
  الناس آورده شده است.گشاي تزاحم بین حقوقعنوان آخرین راه  قرعه به

  
  . مرجحات پرداخت دین2ـ5

در حقوق مدنی براي پرداخت دین یا دریافت مطالبات مواردي از ترجیح یـک طلـب بـر دیگـري یافـت      
  اند از: پرداخت دین معرفی کرد و این مرجحات عبارتعنوان مرجحات در  توان آن را به شود که می می
  
  . ترجیح طلب داراي وثیقه حکمی بر طلب داراي وثیقه قراردادي1ـ2ـ5

حکم قانون داراي وثیقه شده است، همواره بر طلب ناشی از عقد رهن یا قراردادي مقدم  طلبی که به
اشاره کرد کـه در آن تعـدادي از حقـوق    قانون دریایی ایران  29توان به ماده  است. براي مثال می

عنوان حقوق ممتاز تعیین شده است و در این ماده کشتی، کرایه حمل و نقل و ملحقات ایـن دو   به
حقوق ممتـاز منـدرج در   «همین قانون نیز آمده است: 30اند و در ماده  عنوان وثیقه معرفی شده  به

بر سایر حقوق ممتـاز منـدرج در قـوانین    حقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین  ماده قبل نسبت به
  »دیگر رجحان دارد.

  
  . ترجیح طلب داراي وثیقه حکمی بر طلب داراي حق تقدم صرف2ـ2ـ5

ترجیح دارد ، اي که صرفاً داراي یک حق تقدم است بر وثیقه، حکم قانون است اي که به در اینجا نیز وثیقه
حـق بیمـه در     گر نسبت بـه بیمه« دارد: نون بیمه بیان میقا 33و باید آن را مقدم بدانیم. براي مثال ماده 

  موجب سـند رسـمی   حتی اگر طلب سایرین به ، حق تقدم دارد، طلبکاري بر مال بیمه شده گونه مقابل هر
  »باشد.
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اموال مؤسسات بیمه همچنین «گري آمده است:قانون تأسیس بیمه مرکزي و بیمه 60در ماده   
شدگان و صاحبان حقوق گذاران، بیمهتضمین حقوق و مطالبات بیمه 46و  36ودایع مذکور در مواد 

شـدگان و صـاحبان   گذاران و بیمهآنان است و درصورت انحالل یا ورشکستگی مؤسسه بیمه، بیمه
هاي مختلف بیمه حق تقدم با  حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. درمیان رشته

  »بیمه عمر است.
  
  ترجیح طلب داراي وثیقه قراردادي بر طلب مقدم. 3ـ2ـ5

جاي شک نیست که ما باید طلب داراي وثیقه قراردادي را به خاطر ایجاد حقوق رهنی و حقی که طلبکار 
عنـوان    اندازه همان مالی است که به مقدم بدانیم و این حق تقدم فقط به ، کند بر مال مورد رهن پیدا می

  اندازي کرد.تواند به دیگر اموال مدیون دست اي از آن نمیوثیقه دریافت شده است و جد
،  براي استیفاي طلـب خـود از قیمـت رهـن    «قانون مدنی مقرر کرده است: 780در همین راستا ماده   

  .» مرتهن بر هر طلبکار دیگري رجحان خواهد داشت
نیـازي بـه تکـرار مطالـب     کاربرد این ماده را در باب تزاحم در مطالب گذشته بیان نمـودیم و دیگـر     

  گذشته نیست.
  
  . ترجیح طلب مقدم بر طلب عادي4ـ2ـ5

قانون اداره تصفیه  58پر واضح است که طلب مقدم را باید بر طلب عادي مقدم بداریم. در این مورد ماده 
ورشکسته از پرداخت دیون خود به هر یـک از   که اینبا توجه به  1318امور ورشکستگان مصوب تیر ماه 

  برخی را بر دیگران مقدم داشته است.، کاران ناتوان استطلب
  
  . اجراي قاعده یا اصل تساوي5ـ2ـ5

اصل تساوي را رعایت نماییم و هر ها  آن باید بین، زمانی که چند طلب عادي در راستاي هم قرار بگیرند
  باشند. به نسبت طلبشان داراي حقی بر اموال مدیون میها  آن کدام از

  
  قاعده سبق . اجراي6ـ2ـ5

هر کدام از این طلبکاران که قبل ، اگر حقوق چند طلبکار داراي وثیقه قراردادي با یکدیگر در تزاحم باشد
) در 518کاتوزیـان:  ( نسبت به دیگـران داراي حـق اولویـت اسـت.    ، از دیگران این حق را دارا شده است

، کشتی بیش از یک مورد در رهـن باشـد   چنانچه«دارد: قانون دریایی ایران بیان می 46همین راستا ماده 
بستانکاران مقدم بر بستانکاران مؤخر حـق رجحـان خواهنـد داشـت. در موقـع تنظـیم سـند بایـد کلیـه          

رهـن قبلـی و همچنـین     گونه خصوصیات معامالت قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هر
 چنانچـه کتباً به مـرتهنین اعـالم دارد.   ، ع داردتعهد و بدهی مربوط به کشتی مورد رهن را که از آن اطال

محکـوم بـه    190بـر طبـق مقـررات مـاده     ، قصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلـف ورزد  راهن به 
پرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بالفاصله حال و به درخواسـت مـرتهن از امـوال راهـن اسـتیفا      

  »شود. می
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  ک قانون بر قانون دیگر. مؤخر بودن تاریخ تصویب ی7ـ2ـ5
تزاحمـی  ، موجب قوانین خاص متعدد داراي حـق تقـدم هسـتند     زمانی که بین دو یا چند طلبکاري که به

  پیش بیاید باید به قانونی عمل کنیم که تاریخ تصویب آن نسبت به دیگري مؤخر است.
  قـانون   این  از اجراي  ناشی  سازمان  مطالبات«دارد: اجتماعی بیان می تأمینقانون  49براي مثال ماده   

  »باشد. ممتاز می  در عداد مطالبات
 تـأمین بایـد قـانون   ، اجتماعی در تزاحم قرار بگیـرد  تأمینحال اگر طلب زن بابت مهریه با مطالبات   

  مقدم کنیم.، اجتماعی را که قانون مؤخر است
  
  . اجراي قاعده اهم و مهم3ـ5

شود و همچنین جایی که  بیشتر در حقوق غیرمالی اجرا می، الناس حقاین قاعده در باب تزاحم موجود در 
تـوان بـه تـزاحم موجـود در بحـث حـریم        دهد. براي مثـال مـی   اهللا تزاحمی رخ میالناس و حق بین حق

  توان بـه مـوارد دیگـري کـه بـه      خصوصی یا تزاحم به وجود آمده بین حقوق زن و شوهر و همچنین می
هاي کیفري و حقوقی در جـایی کـه    مثل تقدم در بین دادگاه، بیشتري است موجب قوانین داراي اهمیت

گیرد یا در اجراي احکام حکومتی و عمومی  ها صورت می زمان وکیل براي حضور در این دادگاهدعوت هم
  اشاره کرد.، گیرد که در تزاحم با حقوق یک شخص قرار می

تقدیم ، دهد. به طور مثال و به ما دستور تقدیم میکند  کار اهم را معین می گذار قانونگاهی شارع یا   
  )117ـ114لطفی: ( تقدیم نفقه زوجه بر نفقه اقارب، نفقه خود بر نفقه زوجه

  
  . جمع متزاحمین4ـ5

بنابر عقیده برخی اساتید در بعضی مواقع میزان اهمیت و مصلحت امر حقـوقی کـامالً روشـن نیسـت یـا      
دو امر حقوقی از نظر اهمیت و مصلحت و مفسده در یک سطح قرار دارند. در ایـن مـوارد بایـد در     که این

  امکان بین دو امر حقوقی متزاحم جمع نمود:
، برنـد  اگر تاریخ فـوت اشخاصـی کـه از یکـدیگر ارث مـی     «قانون مدنی بیان داشته است: 873ماده   

که موت به  برند؛ مگر آن مزبور از یکدیگر ارث نمیاشخاص ، مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد
  )171لطفی: ( »برند. سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می

  
  . تقدم قاعده الضرر بر قاعده تسلیط5ـ5
م فقهی و مبناي آنکدانیم  می طون علـی   «جمله مشهور ، ه قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلّ اس مسـلّ النّ

 کـه  ایـن بدون ، تصرف به عمل آورد گونه خود هر کتواند در مل می کمال، است. بنابراین قاعده» اموالهم
  سی حق ایجاد مزاحمت براي او داشته باشد.ک

منظـور محـدودتر    زیرا قاعـده الضـرر بـه   ، ضرر امري طبیعی استاي با قاعده ال برخورد چنین قاعده  
  ند. ک لیط مقرر گردیده و قطعاً با آن تزاحم پیدا میردن اختیارات ناشی از همین قاعده تسک

این موارد به دو دسته بزرگ تقسیم ، ه براي سهولت فهمکنظرهاي مختلفی دارند ، فقها در این مقام  
  شوند: می
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ولی موجب عـدم انتفـاع دیگـري اسـت. در     ، خود موجب ضرر دیگري نیست کدر مل کالف) تصرف مال
  صحیح است. کتصرف مال، و بر اساس آن اینجا قاعده تسلیط مقدم است

  ):157یزدى: ( ه خود شامل سه فرض استکخود موجب ضرر دیگري است  کدر مل کب) تصرف مال
ه در این صورت قاعده تسلیط مقدم کشود  می کخود باعث ضرر مال کدر مل کعدم تصرف مال  .1

  است.
نظر وجـود دارد  این مورد اختالفه بین فقها در کشود  باعث عدم انتفاعش می کعدم تصرف مال  .2

  که باید کدام یک را مقدم بدانیم.
خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع براي خودش  کدر مل کنه عدم تصرف مال  .3

  ه قاعده الضرر مقدم است.کشود. در این صورت فقها متفقاً عقیده دارند  می
 کتواند با استناد به این قاعده در مل نمی که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نیست و مالکنیست  کش  

تصرفات باید مبتنی بر قواعـد و تحـت اصـول و ضـوابط      گونه اینه اعمال کبل، ندکخود هر نوع تصرفی ب
حق نداشته باشـد در تصـرفات خـود موجبـات      کباز مال، ه اگر قاعده الضرر هم نباشدکبه طوري ، باشد

 گونـه  ایـن خود باید عقالیی باشـد و در وراي   کدر مل کات مالاضرار به غیر را فراهم سازد؛ یعنی تصرف
گذارند و چنین  عقالً بر آن صحه نمی، ندکخود اقدام و تصرفی ب کدر مل کمال چنانچهتصرفات عقالیی 

  تصرفی اعتباري نخواهد داشت.
 هـم ضـرري متوجـه   هـا   ك آننفعی وجود ندارد و از تـر  که براي مالکرسد در تصرفاتی  به نظر می  
گونه غرض و منظور عقالیی و صـرفاً از روي هـوي و هـوس مبـادرت بـه      شود و او بدون هر نمی کمال

ـ  ، تصرفاتش جایز نیست، ه مستلزم اضرار به غیر باشدکاصوالً در صورتی ، ندک تصرف می در  کیعنـی مال
ف نیست؛ زیرا  و عقالیـی   تصرفات خارج از حدود سلطه عرفـی  گونه اینچنین حالتی مجاز به اعمال تصرّ

ماننـد  ، در اموال خـود  کتصرفات مال که اینگذارند. توضیح  اند و عقال هم بر آن صحه نمی در باب اموال
، تعدي و تجاوز بشود و اگر تعدي بشـود ها  آن ه نباید ازکمحدود به حدودي است ، سایر اعتبارات عقالیی

ولی شرعاً اجازه ، ونی خود را داردکه مسشرعاً جوازي وجود ندارد. مثالً هر چند شخص حق استفاده از خان
ر سر وصدا نصب کندارد  ند یا بلندگوي بسیار قوي بگذارد و باعث اضرار بـه همسـایه   که در آن دستگاه پ
  شود.
نـد و  ک دلخواه اقـدام تصـرف مـی     صرفاً از روي هوي و هوس و به که مالکموارد  گونه اینپس در   

م کاصوالً قاعده تسـلیط حـا  ، قصد ضرر داشته یا نداشته باشد که ایناعم از ، گردد موجب ضرر دیگري می
ـ  کـ نیم. اما در جـایی  کردن آن از قاعده الضرر استفاده کنیست تا براي محدود  در مـال   که تصـرف مال

خودش به خاطر غرض و منظور عقالیی و در حدود متعارف است و این امـر مسـتلزم ضـرر بـه دیگـري      
رسد  آید. به نظر می یا فوت بعضی از منافع الزم می کضرر بر مال، تصرف كه از ترکبه نحوي ، شود می

  ):157یزدى: ( ردکتوان به دو قسمت بزرگ تقسیم  همه این حاالت را می
هـر  ، در مال خودش ابتدائاً و مستقیماً مستلزم ضرر یا تصرف در مال دیگري است کگاه تصرف مال  .1

ـ ، دو عنوان دارد کیعنی تصرف مالچند به تسبیب یا مباشرت هم نباشد؛  هـم  ، خـودش  کهم در مل
خانه ، ند و بر اثر ضرباتکشخصی در خانه خودش چاهی حفر  که ایندیگري. مثل  کنوعی در مل به

ـ   کند. در اینجا تردید نیست کهمسایه آسیب ببیند یا سقوط  باعـث تسـري   ک، ه تصـرف در مـال مال
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ه ایـن  کـ تصرف به مال دیگري و توجه ضرر به همسایه گردیده و قاعده الضرر بر آن مقـدم اسـت   
  ن است ضمان هم پیدا شود.کگیرد. در اینجا مم تصرفات را می گونه اینجلو ، قاعده

ولی در عین حال ابتـدائاً تصـرف   ، موجب ضرر به دیگري است کهر چند تصرف مال، در قسم دیگر  .2
سـی  که کـ  شود. مانند آن دیگري و اضرار به دیگري محسوب نمی کتصرف در مل از مصادیق کمال

جلـوگیري از نـور خانـه همسـایه و در     ، ه هر چند الزمـه آن کدر زمین خود عمارت چند طبقه بسازد 
قاعده الضرر و تسلیط ، ولی عمل تصرف مستقیم نیست. در مثال قبل، نتیجه نقصان ارزش آن است

بر اساس قاعده تسلیط به حفاري در حیاط خود  کزیرا مال، و هم بر همسایهم است کحا کهم بر مال
یت بـر خانـه   کبیند و همسایه نیز به استناد حق مال پردازد و از این رهگذر خانه همسایه آسیب می می

شـود؛ امـا در    می کخواستار رفع تصرف مال، منظور حفظ خانه از آسیب خود و قاعده تسلیط و نیز به 
حقوق  به، دیگري نیست کمستقیماً تصرف در مل که تصرف مالکاز آنجا ، مان چند طبقهمثال ساخت

، و سلطه قانونی همسایه آسیبی وارد نشده و لذا به خـاطر تعـارض دو قاعـده ضـرر و تسـاقط آن دو     
  ماند. قاعده تسلط در مورد صاحب ساختمان به قوت خود باقی می

  
  . حکم متزاحمین در حالت عدم ترجیح6ـ5

حکمـش در  ، تزاحمشان بر طرف نشـود ، دو حکم متزاحم با توجه به تمام مرجحات و وجوه ترجیح هرگاه
  تخییر است.، صورت عدم ترجیح

، آیا این تخییـر عقلـی اسـت یـا شـرعی      که ایندر مورد ، که در فصل گذشته نیز بیان شد طور همان  
تـوان گفـت کـه تخییـر عقلـی       می، اند دهولی با توجه به دالیلی که مرحوم مظفر بیان نمو، اختالف است

  نسبت به تخییر شرعی ارجحیت دارد.
توان یکی از متعلقـات آن را بـر دیگـري     در قوانین موضوعه نیز مواردي از تزاحم وجود دارد که نمی  

توان  حل تخییر را براي حل تزاحم موجود برگزیده است. براي مثال میراه گذار قانونترجیح داد و در آنجا 
  تعیین مصداق وصیت توسط وراث یا تساوي غرما در گرفتن حق خود از مفلس اشاره کرد. به
  

  گیري نتیجه
توانیم بـه   می، با توجه به آنچه در این تحقیق بیان نمودیم و هم چنین سؤاالتی که در ابتدا مطرح کردیم

  نتایج زیر دست یابیم:
در اصطالح اصول فقه به تنافی دو حکم به سبب عدم قدرت مکلف بر جمع بین آن دو در مقام عمل  .1

گویند. معناي تزاحم در حقوق نزدیک به معناي آن در اصطالح علم اصول است و  و امتثال تزاحم می
به تعریف آن توانیم با توجه به کاربرد این قاعده در عالم اعتبارات به تعریفی برسیم که نزدیک  ما می

-تزاحم به معناي مزاحمت«تعریف کرد:  گونه اینتوان  در علم اصول فقه باشد. تزاحم در حقوق را می
  ».کردن دو یا چند حق با یکدیگر در مقام عمل است

کـه  » الناس اهللا با حقتزاحم حق«، تزاحم حقوق ممکن است در چند صورت مختلف ظاهر شود: اول .2
البتـه ایـن قاعـده داراي    ، بیان نمودیم» اهللالناس بر حق تقدیم حق«ان اي تحت عنوبراي آن قاعده

عقلی یا نقلـی) فهمیـده شـود کـه مصـلحت      ( یک استثنا است و آن جایی است که از دلیل معتبري
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که این نوع از تزاحم حقوق نیز بـه سـه   ، الناس تزاحم بین حقوق، است. دوم تر مهماهللا موجود در حق
و » تزاحم بین حق یک فرد با فرد دیگـر «، »تزاحم بین حق فرد و حق جامعه«شود: شکل نمایان می

  اهللا.تزاحم بین حقوق، سوم». تنهایی تزاحم بین حق یک فرد به«
در حقوق مدنی مواردي از تزاحم حقوق وجود دارد. تزاحم موجود در حقوق مدنی اغلب از نوع تزاحم  .3

 یگر است.الناس و آن هم بین حق یک فرد با یک فرد د حق
ولی براي رفع تـزاحم  ، توان براي رفع تزاحم یک قاعده کلی و عملی ایجاد کرد در حقوق مدنی نمی .4

توان بر اساس آن تزاحم را رفع و اختالفات ایجاد شده را حل و  هایی وجود دارد که میکار راهموجود 
قاعده عدل و ، »دینمرجحات پرداخت «، »قاعده قرعه«فصل نمود. موارد رفع تزاحم عبارت است از:

در ، »اجـراي قاعـده سـبق   «و » تقدیم قاعده الضرر بر قاعده تسـلیط «، »جمع متزاحمین«، »انصاف
بـه حکـم   ، هایی که بیان نمودیم وجود نداشته باشدکار راهحالت عدم ترجیح و زمانی که هیچ یک از 

 مخیریم.ها  آن عقل در انتخاب هر یک از
 »العظیمو ماتوفیقی اآل باهللا العلی «  

  
  منابع

  هاي فارسی الف) کتاب
 . 1386، نشر میزان، چاپ پانزدهم، حقوق مدنی اموال و مالکیت، ناصر، کاتوزیان .1
  .1371، انتشار، چاپ چهارم، 4جلد ، عقود معینــــــــــــــ ،  .2
 . 1385، شرکت سهامی انتشار، 50چاپ ، مقدمه علم حقوقــــــــــــــ ،  .3
 .1390، نشر خرسندي، چاپ اول، فقه حقوقی و جزاییقواعد ، اسداهللا، لطفی .4
 .1391، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ، 2جلد، مبانی استنباط حقوق اسالمیــــــــــــــ ،  .5
 .1389، تهران، نشر صدرا، 21ج ، مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهري، مرتضی، مطهري .6
  

 هاي عربیب) کتاب
، قـم ، مؤسسه آل البیت علیهم السـالم الحیـاء التـراث   ، کفایه االصول، کاظممحمد ، آخوند خراسانی  .1

 ق. 1409
 ق. 1403چاپ افست قم، 4جلد، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، محمدحسن، آشتیانی  .2
مجمـع  ، چـاپ هفـتم  ، 4و جلـد   2جلد، جلدي4، طبع مجمع الفکر)( فرائد األصول، مرتضی، انصاري  .3

  ق.1427، قم، الفکر االسالمی
 تا. بی،  السالمهمیت علیمؤسسه آل الب، چاپ اول، المناهل،  یید محمد مجاهد طباطبایس، حائرى  .4
 . 1400بیروت ، چاپ سوم، 2جلد، عنایۀ االصول فی شرح کفایۀ االصول، مرتضی، حسینی فیروزآبادي  .5
ی  .6 تابخانـه  کانتشـارات  ، قـم ، ۀیۀ علی مذهب اإلمامینضد القواعد الفقه،  ورىیمقداد بن عبد اللّه س، حلّ

 . ق 1403،  »ره«اهللا مرعشى نجفی  تیآ
نشـردفتر آیـت اهللا سـید محمـد     ، چاپ اول، 7عبدالصاحب حکیم ج، منتقی االصول، محمد، روحانی  .7

 .1414قم ، حسینی روحانی
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الحیـاء  مؤسسـه آل البیـت علـیهم السـالم     ، 3جلد، تقریرات آیۀ اللّه المجددالشیرازي، علی، روزدري  .8
 .  1415ـ 1409قم ، التراث

 ق. 1406،  ز نشر علوم اسالمىکمر، تهران، 12چاپ ، 1جلد،  قواعد فقه، د مصطفىیس، محقق داماد  .9
 تا.  بی، قم، چاپ اول، 2 جلد، سه جلدي، رساله استفتائات، ن علییحس  منتظرى  .10
، دارالکتـاب اللبنـانی  ، بـاقر صـدر   تقریرات درس سید محمد، تعارض االدله الشرعیه، هاشمی محمود  .11

 بیروت.
  

 هاي لغت ها و کتاب ج) فرهنگ
 ق. 1414، بیروت، دار صادر ـ عیر للطباعۀ و النشر و التوزکدار الف، 12ج ، لسان العرب، ابن منظور  .1
شـماره  ، 15ج ، مرکـز دائـرة المعـارف بـزرگ اسـالمی     ، دانشنامه بزرگ اسالمی، میر سلیم مصطفی  .2

 .5913مقاله:
  

 د) قوانین
 ه.ش) 1318مصوب ( قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی .1
 با اصالحات بعدي)ـ  ه.ش 1307مصوب ( قانون مدنی ایران .2
 با اصالحات و الحاقات بعدي) 25/11/1315مصوب ( قانون وکالت .3
 ه.ش) 1333مصوب ( الي دادگستريکانون وکحه استقالل یال .4
 ه.ش) 1319مصوب ( قانون امور حسبی  .5
 ه.ش) 1379مصوب ( هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه  .6
 ه.ش) 1316مصوب ( قانون بیمه .7
 ه.ش) 1350مصوب ( گريقانون تأسیس بیمه مرکزي و بیمه .8
 )1354مصوب ( اجتماعی تأمینقانون  .9

 ه.ش) 1311مصوب ( قانون تجارت  .10
 )1/8/1385و اصالحیه  31/3/1374مصوب ( ها اربري اراضی زراعی و باغکقانون حفظ   .11
 با اصالحات بعدي) 1343/ 6/ 29مصوب ( قانون دریایی ایران  .12
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  n دکتر عباس کریمی
  
  
و نیز واگذاري جنین (نتیجه لقاح دو گامت زن و مرد) پیش از قانون انتقال گامت (اسپرم یا تخمک)  .1

گرفت و تصویب قانون مذکور اقدام مثبتی براي مخفیانه مورد عمل قرار می 1382اهداي جنین سال 
  شود.ساماندهی امر اهداء قلمداد می

در این قانون اهداء یک گامت به تنهایی مورد پذیرش قرار نگرفت؛ زیرا نظر غالب فقیهان بر این امر  .2
استوار شده که لقاح بین گامت اجنبی با اجنبیه حرام است. پس حتی در زمانی که فقط مرد یـا فقـط   

پس از لقـاح و   خانوادهزن مشکل دارند، باز هم راه حل این است که گامت هر دو زن و مرد از خارج 
که مشکل از ناحیـه تخمـک باشـد و زنـی کـه تصـمیم دارد        گیري جنین تأمین شود، مگر اینشکل

تخمک اهداء کند، فاقد شوهر و موانع نکاح باشد و با جاري ساختن عقد نکاح دائم یا منقطع بین وي 
  گیرنده، اسپرم (گامت مردانه) از داخل خانواده تأمین گردد. و زوج اهداء

بینی شده بود که حق حضانت و والیت و نیز رابطـه تـوارث بـین کـودك     پیش 1382نون سال در قا .3
شود و چون فقهاي شوراي نگهبان این حکم را گیرنده برقرار میناشی از اهداء جنین با والدین اهداء

ی کننده (صاحبان تخمک و اسپرم) را داراي چنین حقـوق مغایر موازین شرعی دانستند و والدین اهداء
دانستند، این بخش از قانون توسط مجلس شوراي اسالمی پس از اعاده حذف گردید و چنین امر می

  مهمی مسکوت گذاشته شد.
هاي خانواده، دعاوي طرح شده از که نظر شوراي نگهبان در این قضیه روشن بود، دادگاه به دلیل این .4

را پذیرفتند و بـدین ترتیـب بـر خـالف      کنندگان جنین، دایر بر استرداد فرزند ناشی از آنسوي اهداء
رسیدند، به ویژه که مصلحت کودك، آرایی صادر شد که از حیث عملی و نظري مخدوش به نظر می

گذار نیست و مجلس نیز به نظر آن شورا به طـور کامـل تمکـین نکـرد و بـه       شوراي نگهبان قانون
قوقی و نیز منابع فقهـی نسـبت بـه    مسکوت گذاشتن امر بسنده نمود تا با توجه به اصول و قواعد ح

  ها اقدام شود.تعیین حکم قضیه در دادگاه
زمان با تدوین قـانون،  نظر عمومی داشتم. در اولین نظر که همدر این رابطه اینجانب سه مورد اظهار .5

سینا و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشـگاه تهـران در   در همایش تدارك شده توسط مؤسسه ابن
                                                           

n استاد و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 
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تعریفـی جدیـد بـا    » مال«نصاري (ره) این دانشکده برگزار شد، با مرور تعاریف موجود از تاالر شیخ ا
استفاده از تجربیات سابق از دیدگاه فقهی با اعمال قاعده عرفی به دست دادیـم (المـال هـو الشـیئ     

ویـژه  النافع المرغوب فیه) و بر این اساس، جنین و گامت را مال معرفی کردیم و با تبیین آثار آن، به 
بر قابلیت نقل و انتقال آن حتی در قالب عقود معوض از قبیل بیع، هبه و صلح معوض تأکید نمودیم. 

نـدگان کـه معمـوالً عـوض     کن معوض را تجویز نمـوده و اهـداء  گذار ظاهراً فقط هبه غیر گرچه قانون
دریافت اجرت بدون کاري سوق داده است، با این همه با قانون فعلی نیز کنند را به پنهاندریافت می

  رسد.اشکال به نظر می
در ادامه نظریه مالیت جنین و با توجه به ایراداتی که به این نظریه ما وارد شده بود، نظریه کـاملتري   .6

در مؤسسه رویان  1389در این رابطه در مقاله مشترك با خانم سحر کریمی در همایشی که در سال 
حل تعارض بین مالیت «نی توسط ایشان که تحت عنوان برگزار شد، عرضه کردیم و در قالب سخنرا

طرح شد، در آن مقاله سعی شد نشان داده شود که تصمیم راجع به » بالفعل و شخصیت بالقوه جنین
جنینی که قرار است به یک فرد انسان در آینده تغییر ماهیت دهد، نباید مغـایر شخصـیت آینـده وي    

از جمله شروط ناظر به استرداد، حضانت و والیـت کـه    باشد و هرگونه شرط مغایر با شخصیت وي،
جزء احکام (قوانین امري) هستند، نه حقوق (قوانین تکمیلی) باطل و بال اثر است. بر خـالف جنینـی   
که براي امور پژوهشی و غیر آن (منظوري غیر از توالد و تناسل) مورد انتقال قرار بگیرد که در ایـن  

  توان هر زمان استرداد یا معدوم ساختن آن را شرط نمود.د و میصورت شخصیت بالقوه وجود ندار
در همان همایش نظریه دیگري در مقاله مشترك اینجانب با خانم زهرا تابش مطرح شد و با تتبع در  .7

تفکیک قائل شدیم و حقوقی از قبیل حضانت » والدین«و » ابوین«قرآن کریم و روایات بین مفهوم 
ابوین و فرزندان جاري دانستیم و والـدین را بـا اسـتفاده از آیـات و روایـات      و والیت و توارث را بین 

کسی اسـت  » اب«در مقابل » ام«ها متولد شده است و  متعدد، کسانی دانستیم که فرزند در خانه آن
که والد و والـده روابـط ژنتیکـی بـا      که فرزند را به دنیا آورده (ان امهاتهم اال الالئی ولدنهم) در حالی

  ند دارند.فرز
(مادر صاحب رحم) با فرزند از حیث محرمیت، همانند مادر رضاعی است، زیرا ادله حرمت » ام«رابطه  .8

اند و این علت به طریق رضاعی، علت حکم را روییدن گوشت و پوست کودك از مادر رضاعی دانسته
گیرنـده  واده انتقـال اولی در رابطه با مادر صاحب رحم وجود دارد و انتشار حرمت با سایر اعضاي خـان 

  پذیرد.صورت می» یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب«طبق قاعده 
حق دانسـتن نسـب، توسـط کـودك ناشـی از اهـداء جنـین، اقتضـاء عـدم محرمـانگی مشخصـات             .9

دهندگان نسبت به کودك دارد و به عنوان مقدمه واجب باید این مشخصات ثبـت و نگهـداري    انتقال
محرمانه ماندن امر کامالً موجه است و حرمت ازدواج بین محارم منوط بـه  شود و نسبت به سایرین 

  شود.اي است و با جهل به آن، حرمت ازدواج مرتفع میدانستن چنین رابطه
با توجه به آنچه گذشت و به ویژه با عنایت به مطالب موضوع بندهاي چهار، شش و هفت فوق  .10

جنین!) ناشی از انتقـال و اهـداء جنـین محمـل      رسد، دعواي استرداد فرزند (در واقعبه نظرمی
ترین به حقیقت امر باشد. خداوند آگاهحقوقی نداشته، چنین دعوایی شایسته حکم به بطالن می

  است. 
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  n امید محمدي
  
  

  چکیده
ي خـود را  که مدیون در پرداخت دین خود امکان انتخاب دین پرداخـت شـده   این

قانون مدنی پذیرفته شده است، اما برخی از  282دارد، به عنوان یک اصل در ماده 
دانان با تفسیرهایی درصدد ایجاد محدودیت در عموم و اطـالق ایـن مـاده    حقوق

قـانون مـدنی را بـه عنـوان یکـی از عوامـل        277کـه مـاده    هستند، از جمله این
نمایند یا این امکان انتخـاب را داراي  کننده تفسیر اراده مدیون معرفی می مضیق

نمایند. عالوه بر دکترین، مقرراتی وجود دارد که محدودیت زمانی زمان تأدیه می
 نامه امکان انتخاب طلب را از مـدیون گرفتـه و آن را بـه بسـتانکار    در قالب آیین

 282اعطاء نموده است. در این مقاله درصدد اثبات بقاي عمومی و اطـالق مـاده   
قانون مدنی و حفظ جنبه امتنانی و ارفاقی آن بـوده و در ایـن راسـتا بـه تمـامی      

  گردد.استثنائات وارده ایرادات اساسی وارد می
  طلب، دین، انتخاب، امتنان و ارفاق. کلید واژگان:

  
قانون مدنی قاعده بر این اسـت   282بر اساس ماده ، هاي متعددي داشته باشداگر کسی از یک نفر طلب

دارد: نه طلبکار. این ماده بیان مـی ، باشدتأدیه از بابت کدام طلب اوست با مدیون می که اینکه تشخیص 
تأدیه از بابت کدام دین است با مـدیون   که اینتشخیص ، اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد«
  »باشد.می

تأدیـه  ، اگر سررسید دیون متحد باشد و مدیون معین نکند که بابت کدام دین داده است که ایننکته   
   1است. انفع به حال مدیونمنصرف به دینی است که اداء آن 

تأدیه بابت دینـی اسـت کـه مبلـغ     ، مساوي باشد، به اعتقاد برخی اگر وضع دیون متعدد از هر جهت  
له  قانون مدنی مبنی بر منع اجبار متعهد 277مستنبط از ظاهر ماده ( بابت آن دین استتأدیه شده مساوي 

هـاي   قانون مدنی در خصوص طلب 277ماده ، رسداما به نظر می 2به قبول قسمتی از موضوع تعهد خود)
                                                           

n .وکیل دادگستري 
  .231. محشاي قانون مدنی، ص 1
 .231. همان، ص 2
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عهـد  باشد و منصرف از این نوع تعهد است و به صورت کلی در پرداخت دیون و ایفاي این توجه نقد نمی
قانون مـدنی و جنبـه ارفـاقی و امتنـانی آن بـراي       282لذا اطالق ماده ، نیاز به رضایت داین وجود ندارد
الذکر است و همچنان انتخاب با مدیون است که بتواند پرداختی را که انفـع  مدیون مانع پذیرش نظر فوق

  انتخاب نماید.، باشدبه حالش می
 13871االجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایـی مصـوب سـال    رسمی الزمنامه اجراي اسناد آیین 175ماده   

در مـورد  «دارد: داند. این مـاده مقـرر مـی   تأدیه از بابت کدام طلب است را با طلبکار می که اینتشخیص 
ار کبا بستان، باشدیون چه مقدار بابت اصل طلب میمد یاز مبلغ پرداخت که اینص یتشخ، هاکمطالبات بان
دار تیدادگـاه صـالح  ، مرجـع رفـع اخـتالف   ، معترض باشد ارکص بستانیون نسبت به تشخیگر مداست. ا

نامه با قانون است که البته امکان ابطال آن در هیأت عمـومی  این مصداق بارز مغایرت آیین» خواهد بود.
صورت ارجاع باشد! لذا در یه قابل ابطال نمییدیوان عدالت اداري نیست؛ چرا که مصوبات رئیس قوه قضا

نامه خالف قانون اساسی به آیین 170تواند با اختیارات حاصل از اصل قاضی می، موضوع به دادگاه صالح
  قانون ترتیب اثر ندهد.

دانان اختیار مدیون در اختصاص دادن تأدیه بـه یکـی از دیـون، بایـد     به اعتقاد برخی از حقوق  
ي مـدیون حـاکم   اجمال برگزار شـود، دیگـر اراده   هنگام تأدیه اعمال شود و اگر در زمان تأدیه به

نیست و بر عکس ممکن است چنین تعبیر شود که چگونگی محاسبه را در اختیار داین گذارده است 
                                                           

داللت  11/6/1387االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب  نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم آیین 141ماده . 1
هرگاه بستانکار با وصول قسـمتی از  «مذکور بدین شرح است:  141ماده بر امکان پرداخت جزئی از دین توسط مدیون دارد. 
د، اداره ثبت با وصول حقوق اجرایی بر اساس میـزان وصـولی بسـتانکار    طلب خود تقاضاي فک رهن از برخی وثایق را بنمای

 ».نماید مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعالم می
االجرا و  نامه اجراي مفاد اسناد الزم آیین 131در ماده  11/6/1387نامه مورد ذکر مصوب  آیین 141محتواي ماده  

بینی شده بود. با توجه به اصل  نیز پیش 6/4/1355به شکایت از عملیات اجرایی مصوب به تاریخ طرز رسیدگی 
غیر قابل تجزیه بودن مورد رهن، قوه مجریه دوباره آن را به تصویب رسانده است. در تأکیـد بـر اجـراي آن از    

امـر غریبـی نبـوده و    ایـن نظـر در فقـه     نیز صادر شـده اسـت.   7/10/47 - 608شوراي عالی ثبت، رأي شماره 
، مصحح: مهدي مهریزي و محمد حسن القواعد الفقهیه(حسن بن آقا بزرگ موسوي بجنوردي،  طرفدارانی دارد.

  ).26، ص6هـ.ق، جلد1419درایتی، قم: نشر الهادي، 
مقـداري از رهـن را   اگر راهن مقداري از دین را ادا کند، حق نـدارد  «قانون مدنی نیز چنین داللتی دارد:  783همچنین ماده  

که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگري مقـرر   تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این مطالبه نماید و مرتهن می
دارد: این ماده سابقه فقهی دارد و شهید ثانی یکی از احتماالت سه گانـه در ایـن خصـوص را چنـین بیـان مـی       ».شده باشد

گردد، بلکه باید  ماند و هیچ مقدار از آن به اداي قسمتی از دین، آزاد نمی اش به گرو بودن باقی میهمهکه مال مرهون  این«
تمام دین، ادا گردد تا مال مرهون از گرو بودن آزاد شود. دلیل این احتمال این است که غالباً مقصود مرتهن از گرو، داشـتن  

یابد، مگر به ایـن صـورت کـه بگـوییم تمـامی مـال        مقصود تحقق نمی باشد. این وثیقه براي استیفاي تمامی طلب خود می
  » گیرد. مرهون وثیقه هر جزیی از اجزاي دین قرار می

ي عین مرهونه با پرداخت جزئی از بدهی، امکان پذیر است. قانون خـاص در ایـن رابطـه در    به تصریح قوانین خاص تجزیه 
  ي حقوق بانکی است: زمینه

قانون بودجه) و غیردولتـی تکلیـف    7-4هاي دولتی (وفق بند به بانک 30/2/91کل کشور مصوب  1391قانون بودجه سال  
هاي عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت پرداختی به بانک«نموده که 

مناسـب بـه میـزان بـاقی مانـده تسـهیالت حسـب        هاي مازاد یا تبـدیل وثیقـه   واحدهاي تولیدي، نسبت به آزادسازي وثیقه
  »درخواست اقدام نمایند.
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اما چنین برداشـتی از مـاده،    1و دادگاه باید اراده ضمنی و اعالم نشده او را هنگام تأدیه معین کند.
و امتنانی است و استبعاد عقلی دارد و خالف اصول تفسیر خالف روح حاکم بر ماده و جنبه ارفاقی 

  منطقی قانون است.
نظر نمایـد،  قانون مدنی در ابراء، که وقتی دائن از حق خود صرف 290و 289با عنایت به مواد   

از همان قانون، هرگاه دائن طلب  806که حسب ماده  شود و با توجه به اینموجب سقوط تعهد می
زوجه از مهریه خود به موجـب سـند عـادي     چنانچهخود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد، لذا 

گذشت نموده و اصالت سند استنادي نیز احراز شود، لذا با وصف مـذکور، بقـاء حقّـی بـراي زوجـه      
ورت یعنی بخشش مهریه اگر زوجه قسمتی از مهریه خود را ابراء یا هبـه  در این ص 2متصور نیست.

سکه  50قانون حمایت خانواده قرار خواهد گرفت و اگر مثالً  22دین نماید، این امر در شمول ماده 
 3توانـد از مقـررات مـاده    سکه دیگر مـی  60سکه را ابراء کرده باشد، زوجه فقط نسبت به  200از 

اصل تفسیر به نفـع متعهـد (عبـارت    استفاده نماید.  1393هاي مالی سال  میتقانون اجراي محکو
 282کند. اما تفسیر مذکور مغایر وحـدت مـالك مـاده    این برداشت را تأیید می اُخراي اصل برائت)
اگر کسی به یـک نفـر دیـون متعـدد داشـته باشـد،       «دارد: باشد. این ماده مقرر میقانون مدنی می
گیري بدین نحو است که  مالك »باشد.ه از بابت کدام دین است با مدیون میکه تأدی تشخیص این

قانون مدنی اراده باطنی مدیون هنگام تأدیه را معتبر شناخته که این نوع تفسیر به نفـع   282ماده 
ي زوجه نیز هنگام ابراء و بخشـش  طرف ضعیف قرارداد نیز است، لذا در حالت مذکور نیز باید اراده

  مهریه در انتخاب قسمت بخشیده شده، معتبر خواهد بود.قسمتی از 
  

                                                           
. براي دیدن نظر مخـالف  248، ص 1382کنونی، نشر میزان، چاپ هشتم، پاییز  ی. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق1

 .327و  326، ص 1ر.ك. دکتر سید حسن امامی، ج 
 حقوقی.اداره  14/8/82-5718/7نظریه مشورتی شماره . 2
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  n صبا مختاري
  
  

  چکیده
شود و ترین صنایع اقتصادي در جهان محسوب می صنعت داروسازي یکی از مهم

توانـد عـالوه بـر جلـب رضـایت      تبع آن، صادرات اقالم با کیفیت دارویی مـی به 
کنندگان خارجی، به ارتقاي جایگاه علمی کشور صـادرکننده منجـر شـود.     مصرف

صادرات دارو در ایران به طور کلی شامل صادرات داروهاي شـیمیایی، صـادرات   
اروهاي شیمیایی و مواد اولیه و صادرات گیاهان دارویی است. در زمینه صادرات د

گیـري کمتـر نسـبت بـه     گذار به وضع ضوابطی با سخت مواد اولیه، موضع قانون
انتخاب طرف خارجی است. این امر هر چند مشـوق افـزایش صـادرات محسـوب     

شود، اما توجه مقنن به وضع قوانین نظارت بر امکانات و شرایط طرف خارجی می
حصوالت عرضه شده در خارج بـا نـام   تواند به بهبود و حفظ کیفیت مقرارداد می

گذاري، یکی از ایران منتهی شود. در زمینه صادرات گیاهان دارویی فقدان سرمایه
هـا، مراتـع و   دالیل کمبود توجه قانونیِ مقتضی اسـت. انتخـاب سـازمان جنگـل    

آبخیزداري به عنوان مرجع صدور مجوز صـادرات، قصـوري اسـت کـه از سـوي      
رسد. چرا که قوانین فعلی رویکرد تناب ناپذیر به نظر میگذار اصالح آن اج قانون

اهمیت وصف گیاه بودن در مقابل اوصـاف دارویـی ایـن قبیـل اقـالم را نمایـان       
کند. لذا بهبود ضوابط نظارتی براي طرف خارجی قرارداد صـادرات و اصـالح    می

ن مرجع صدور مجوز صادرات در زمینه گیاهان دارویی، در مقاله حاضر بـه عنـوا  
  کار پیشنهاد شده است. راه

  صادرات، دارو، گیاهان دارویی، ضوابط. کلید واژگان:
  

  مقدمه
دارو نه به عنوان ابزار سالمت جامعه، بلکه به صورت عاملی براي مضاعف کردن ارزش افزوده اقتصـاد ملـی   

از کشـورها بـه   گذاران اقتصادي است. امروزه توجه جدي بسیاري در همه کشورها مورد توجه شدید سیاست
در سـال   1صنعت داروسازي باعث شده تا این صنعت به یکی از سودآورترین صنایع در جهان تبـدیل شـود.  

                                                           
n وکیل دادگستري، کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري. 
، پردیس کیش دانشـگاه  MBAنامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت  رادفر، عارفه، راههاي موفقیت توسعه صادرات دارو، پایان. 1

 .15، ص 1391تهران، 
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درصـد آن   41میلیارد دالر صادرات دارو در جهان صورت گرفتـه اسـت کـه     486معادل ، 2013
مربوط به درصد  7هاي اروپایی، درصد مربوط به شرکت 26/7هاي آمریکایی، مربوط به شرکت

هـا   هاي دارویی آندرصد باقیمانده مربوط به سایر کشورها و کمپانی 25/3هاي ژاپنی و شرکت
  1است.
کشور دنیا ثبـت شـده و در رقـابتی     35تاکنون اقالم متعددي از محصوالت دارویی ایران در بیش از   

شـود.  نیا عرضه مـی هاي معتبر دگیر همپاي محصوالت مرجع جهانی و تولیدات شرکتتنگاتنگ و نفس
کار خود را به نحـو مطلـوب انجـام    ، کنندگان داخلی داروموفقیت در این عرصه به این معناست که تولید

بخشی نهایی و جلـب  تواند عالوه بر اثرمی، لذا برطرف شدن برخی نواقص حقوقی در این زمینه 2اند.داده
افزایش اعتبار علمـی و صـنعتی کشـور منتهـی     به ، کنندگان خارجی از محصوالت ایرانیرضایت مصرف

شـود کـه صـنایع    بینـی مـی  پـیش ، شود. از آنجا که ایران به دنبال الحاق به سازمان تجارت جهانی است
رود صـنایع مـرتبط بـا صـادرات دارو در ایـران از      پس از پیوستن متأثر خواهنـد شـد. امیـد مـی    ، دارویی
  هاي پیش رو نهایت استفاده را ببرند. فرصت

صادرات مواد اولیه و صادرات ، صادرات دارو در ایران به طور کلی شامل: صادرات داروهاي شیمیایی  
بسـیار مشـابه   ، گیاهان دارویی است. از آنجا که ضوابط حاکم بر صادرات داروهاي شیمیایی و مواد اولیـه 

 .گیرندتحت یک عنوان مورد بررسی قرار میها  آن لذا هر دو، است
 

 صادرات داروهاي شیمیایی و مواد اولیه دارویی :گفتار اول
، فرآیند صادرات داروهاي شیمیایی و مواد اولیه به طور خالصـه بـه ایـن صـورت اسـت کـه متقاضـیان       

توسط  3کنند. پس از بررسی مداركواردات تقدیم می ـ  درخواست خود را به بخش صادرات اداره صادرات
مجوز فعالیـت صـادرات بـراي شـرکت مـذکور صـادر       ، ها و در صورت کامل بودن آن 4کمیسیون قانونی

براي سال بعدي قابل ، شود. این مجوز اعتبار یک ساله دارد و در صورت اثبات حسن عملکرد هر سال می
 5تمدید است.

به وضع قوانین مرتبط با صادرات داروهاي شـیمیایی و مـواد    گذار قانونتحلیل قوانین از منظر هدف   
رساند که صادرات دارو نباید باعث ایجاد کمبود در بازار داخل شود. بـه بیـان دیگـر نیـازِ     اولیه دارویی می

همواره به صادرات و درآمدهاي ناشی از آن ارجحیت دارد. به خصوص در مورد مواد اولیه دارویـی  ، داخل
                                                           

  قابل دسترسی در: 27/07/93داروسازي فارابی، مصاحبه روزنامه دنیاي اقتصاد با دکتر علیرضا تحسیري مدیر عامل شرکت . 1
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دهـد. در نتیجـه ایـن از وظـایف مؤسسـات      هاي فعالیت صنعت داروسازي را تشکیل مـی یهکه یکی از پا
ریزي خود را براي صادرات به نحوي انجام دهند کـه سـبب کمبـود در    کننده است تا برنامه دارویی تولید

  بازار داخل نگردد.
از خـارج  قرارداد صادرات، به طور معمول، در پی سفارشِ داروي شـیمیایی یـا مـواد اولیـه       

شود. حق صادرات یکی از اقسام حقوق مادي دارنده حقوق انحصاري مرتبط با داروي منعقد می
ثبت شده است. به طـور معمـول طـرف داخلـی ایـن قـرارداد، مؤسسـات دارویـی تولیـدي یـا           

هاي بازرگانی که مجوز فعالیت در زمینـه صـادرات دارو را از دارنـده حقـوق انحصـاري       شرکت
شود براي انعقاد قرارداد صادرات در زمینه  طور که مالحظه می همان 1باشند.اند، میدریافت کرده

کننده باشـد، بلکـه   داروهاي شیمیایی یا مواد اولیه دارویی الزم نیست طرف قرارداد حتماً تولید
گري نیز تلقی کرد هم امکان  ها را واسطه توان نقش آنهاي داراي مجوز صادرات که میشرکت

  دارند.فعالیت 
رسـاند کـه   این نتیجه را می، کننده داروبراي طرف صادر گذار قانونبه کاربردن لفظ شرکت از سوي   

یافتـه و  رسد فعالیت سازمانپذیر نیست. به نظر میصادرات اقالم دارویی در قالب اشخاص حقیقی امکان
از اهداف مقنن در ، کنندمی تر را ایجادهاي تجاري که امکان فعالیت بهتر و نظارت منظممنسجم شرکت

  سلب امکان فعالیت صادراتی از اشخاص حقیقی باشد.
 ـ  هر دو نوع شرکت داخلی طرف قرارداد نیازمند اخذ مجـوز از اداره صـادرات  ، که گذشت طور همان  

کننـدگان و  اي خـاص وجـود نـدارد. در نتیجـه تولیـد     اما در مورد طـرف خـارجی مقـرره   ، واردات هستند
از آزادي عمل کامل برخوردارند. تنها ، ان به دنبال تبلیغات و یافتن مشتريِ خارجی اقالم خودکنندگ صادر

اي است که براي هر محصول یا معرفی طرف قرارداد به اداره مذکور طی پرونده، وظیفه در این خصوص
آزادي  اصـل آزادي قـراردادي در خصـوص   ، به عبـارت دیگـر   2گردد.فرآورده دارویی تنظیم و تحویل می

  بدون محدودیت در اینجا نمود دارد. ، انتخاب طرفین قرارداد
رسـد  تواند مورد انتقاد واقع شود. هرچند در بادي امر به نظر مـی می گذار قانونگیري این عدم سخت  

اتباع کشورهاي دیگرند و نظارت در داخل آن کشورها بایـد بـه عمـل    ، کننده اقالم صادر شدهکه مصرف
تواند به افزایش اعتبار محصوالت یـک  می، نظارت بر شرایط طرف خارجی قرارداد، جنبه دیگرآید. اما از 

المللی منجر شود. به طور مثال مواد اولیه دارویی با کیفیت باال در ایران تولیـد و بـه   کشور در مجامع بین
شـود.  صـادر مـی  ، تبندي اساي در کشور دیگر که فاقد امکانات مناسب بستهکننده طور عمده به دریافت

شود که مواد موجب می، بندي یا به طریق مشابه شرایط توزیعی مطلوبعدم وجود شرایط استاندارد بسته
با کیفیت نامناسب و تحت نام و به عنوان محصول ایرانی ، کننده داخلیاولیه بدون تقصیري از سوي تولید

و وضـع قـوانین نظـارتی بـر      گـذار  قـانون در اختیار صنایع داروسازي آن کشور قرار گیرد. در نتیجه توجه 
بنـدي کیفیـت داروهـاي    به بهبود رتبه، تواند در طوالنی مدتامکانات و شرایط طرف خارجی قرارداد می

  ارویی ایران منجر شود.شیمیایی و مواد اولیه د
  

                                                           
  . 22/10/89/د مورخ 655/1365ها و ضوابط دارویی شماره نامهآیین 19فصل  2ماده . 1
  نامه پیشین.آیین 19فصل  8ماده . 2
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 صادرات گیاهان دارویی :گفتار دوم
امروزه مصرف داروهاي گیاهی در همه کشورها خصوصاً کشورهاي پیشرفته نظیر آمریکا، ژاپن، 

هاي درمانی حاصـل از  آلمان، سوئیس و کانادا رو به افزایش است و مواد اولیه گیاهی و فرآورده
گیاهان دارویی عالوه بر نقش خاصی  1گیرند.ی را در بر میها سهم مهمی از بازارهاي داروی آن

توانند تأثیر به سزایی در امر صادرات غیـر نفتـی داشـته باشـند.     که در اقتصاد داخلی دارند، می
هـاي گیـاهی و   امروزه با روي آوردن دنیا، به خصوص کشورهاي پیشرفته به استفاده از فرآورده

در داروسازي و چه در صنایع غذایی و آرایشـی و بهداشـتی،   افزون آن در جهان، چه مصرف روز
همچنین با توجه به تنوع آب و هوایی موجود در داخل کشور و امکان رویش اکثر گیاهان در آن، 
فرصتی طالیی نصیب ایران گشته است تا از آن به بهترین نحو ممکن استفاده نمایـد و حضـور   

نـوع   9000که هرساله بـیش از   زایش دهد. اما با اینخود را در بازارهاي جهانی بیش از پیش اف
شـود، کشـور ایـران    فراورده گیاهی در کشورهاي اروپایی و آمریکا فورموله و به بازار عرضه می

سال گذشته، بیشتر در زمینه تولید عرقیات گیاهی و طی دهه گذشته در تولیـد حـدود    50مانند 
هر 2بیشتر در بازار داخلی به فروش رسیده است. گذاري نموده کهنوع داروي گیاهی سرمایه 170

گیــري مقــنن در مصــوبات مــرتبط بــا صــادرات و اعطــاي تســهیالت تشــویقی بــه چنــد آســان
رسـد، امـا فقـدان    کنندگان، قدمی مثبت در توسعه صادرات گیاهان دارویـی بـه نظـر مـی     صادر
  شود.گذاري و توجه بیشتر در این زمینه به وضوح احساس می سرمایه

بنـدي گیاهـان در داخـل و صـادرات آن یـا      تواند شامل بسـته صادرات گیاهان دارویی، می  
اي باشـد. بـه هـر دو صـورت مجـوز صـادرات، توسـط سـازمان         صرفاً ارسال بـه صـورت فلـه   

انتخـاب ایـن مرجـع بـراي صـدور مجـوز        3شـود. ها، مراتع و آبخیزداري کشور صادر می جنگل
بـودن بـیش از وصـف دارویـی     گـذار بـه وصـف گیـاه     قانوندهد که در نظر صادرات نشان می

  اهمیت داده شده است.
گذار  ها، تنها توجه قانوناز سوي دیگر در زمینه قراردادهاي مرتبط با صادرات این قبیل فرآورده  

هـا مراتـع و آبخیـزداري    به ذکر لزوم دریافت مجوز براي طرف ایرانی متقاضی از سـازمان جنگـل  
لذا انتقاد مشابهی که در زمینه عدم وضع قوانین در مورد شرایط طرف خـارجی  معطوف شده است. 

قرارداد در قسمت صادرات داروهاي شیمیایی و مواد اولیه مطرح شد، در خصوص گیاهان دارویی نیز 
تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین اختصاص بخشی از اداره صادرات ـ واردات هماننـد دیگـر    می

گذار  اولیه، براي نظارت بر انعقاد قراردادهاي صادراتی گیاهان دارویی از سوي قانونداروها و مواد 
  ناپذیر است.اجتناب
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 نتیجه بحث و پیشنهادات
گذار در مقایسه با  شود که رویکرد قانوناز بررسی ضوابط حاکم بر صادرات دارو نتیجه گرفته می

گیـري بسـیار کمتـر    رو، موضعی با سختهاي نظارتی به خصوص در زمینه واردات دادیگر حوزه
است. از آنجا که نظارت بر کیفیت اقالم صادراتی و دقت عمل قوانین در زمینه صادرات به اعتبار 

گذار به وضـع قـوانین کامـل در     افزاید، لذا عدم توجه قانون المللی مییک کشور در مجامع بین
طرف خـارجی قـرارداد صـادرات در    زمینه نظارت بر کیفیت محصول دارویی صادراتی و شرایط 

خصوص داروهاي شیمیایی و مواد اولیه دارویی بارز اسـت. ایـن نقیصـه در خصـوص داروهـاي      
گیاهی وضوح بیشتري دارد. همچنین عدم ارتباط ارگان ناظر در زمینه داروهاي گیاهی، کوتاهی 

ن را به روشـنی  دیگري است که بررسی اصول حاکم بر قراردادهاي صادرات این قبیل داروها آ
  دهد.نشان می

حق صادرات یکی از شقوق حقوق مادي دارنـده حـق انحصـاري مـرتبط بـا      ، که گذشت گونه همان  
هاي مرتبط با صادرات و بـه خصـوص   توان نتیجه گرفت که اصالح مقررهلذا می، داروي ثبت شده است

بـه تشـویق مختـرعین    ، داروبهبود نتایج حاصل از محدودیت آزادي انتخـاب طـرفین قـرارداد صـادرات     
  داروهاي جدید از این جنبه نیز منجر خواهد شد.

  گردد:لذا در خصوص صادرات محصوالت دارویی پیشنهاد می
تر گردد. همچنین الزم است قوانین نظارتی از منظر شرایط و کیفیت محصول دارویی صادراتی کامل .1

قوانینی در خصوص لزوم دارا بودن شرایط و امکاناتی خاص از سوي طـرف خـارجی قـرارداد وضـع     
گردد تا این فقدان شرایط بر روي محصوالت ایران اثرات سوء نگذارد و در نهایت به کاهش کیفیت 

 محصول داخلی کشور منجر نگردد. 
واردات وضـع شـود و    ـ  هی نیـز بخشـی از اداره صـادرات   صادرات داروهاي گیـا  زمرجع صدور مجو .2

ها مراتع و آبخیزداري تنها وظیفه همکاري و دادن اطالعات آماري در خصوص انـواع  سازمان جنگل
گیاهان دارویی موجود را به بخش صادرات دارویی اداره مذکور بر عهده داشـته باشـد و نظـارت بـر     

کننده به جهت تخصصی بودن از حیطـه  امات مرجع صادربندي و دیگر اقدبسته، سازيشرایط خالص
 وظایف این سازمان خارج شود.
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  n رضا مقصودي
  
  

  چکیده
دو واژه اصل و ظاهر در محاورات عرفی فقیهان و حقوقدانان اسالمی مصادیق متعدد 

اند.گرچه کثرت به کارگیري و همراهی این دو اصطالح مهم و و معانی متفاوت یافته
کند ورزي حقوقی معناي واحدي را به ذهن متبادر میپژوهی و اندیشهپرکاربرد در فقه

ي رساند، ولی داراي دو مدلول متفاوت بوده و دو مقولهو گمان وحدت معنایی را می
ند. براي دانستن جایگاه تعارض کناند که در برخی موارد تعارض هم پیدا میجداگانه

اصل و ظاهر، ابتدا باید با استقرا و بررسی مواضع برخورد اصل و ظـاهر، بـه تبیـین    
جایگاه تعارض یا تحریر موضع نزاع پرداخت و روشن ساخت که در فرض تعـارض،  
عرف و رویه عملی فقها جانب کدام یک از اصل و ظاهر را تـرجیح داده اسـت؟ آیـا    

کلی از موضوع به دست آورد تا مخاطب را در به دست آوردن میزان و  توان قاعدهمی
هاي قضایی دلیل و رهنمون معیار درستی از تقدم یکی بر دیگري در موازین و رویه

  گردد؟
سپس، تبیین ثمره عملی این مباحث و نقش و بازتاب آن در ابواب و فصول مختلف فقهی 

ن حقـوقی و مـوازین قضـایی (نظـرات و     در نظم حقوقی کنونی شـامل دکتـری  از یک سو 
از طرف دیگر؛ جایگاه و اثر کـاربردي موضـوع   هاي قضایی و رویه و آراء محاکم) نشست

ت آن را ممتاز و برجسته ساخته و کلید حل یکی از مسائل پیچیده در  حاضر و نقش و اهمی
خاطـب و  حقوق اسالمی و حقوق موضوعه در جریان دادرسی و ادله اثبات دعوي را بـه م 

  دهد.پژوه میدانش
  اصل، ظاهر، تعارض، فقه، حقوق اسالمی. کلید واژگان:

  
  مقدمه

شود هاي فقه و حقوق اسالم به آن استناد میي مکتبهاي حل مسائل فقهی که در همهیکی از تکنیک
فقها در ابواب ها و مبانی علمی پذیرفته شده خود و ین قواعدي که اصولیین با توجه به مالكتر مهمو از 

مختلف فقهی و به مناسبت بحث از موضوع اصلی بدان پرداخته و در مقـام احتجـاج و اسـتدالل کـاربرد     
  است. »اصل و ظاهر«ي مهم دو مقوله، فراوان یافته است

                                                           
n .وکیل دادگستري 
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به عنوان دلیل فقاهتی مورد اتفاق و قبول فقیهـان  ، »اصل«، چند در مبانی استنباط فقه پژوهشیهر  
شک یا تعارض نصوص و عجز از دسترسـی بـه حکـم واقعـی     ، جهل، موضوع آن را فقدانقرار گرفته و 
در بیانات و تعابیر فقهـا و اصـولیین    »ظاهر«و  »اصل«اما از آنجا که هر یک از دو نهاد ، اندقلمداد کرده

هـر   گزینش معناي مراد از اصل و ظاهر و تعریف مفهـوم منتخـب از  ، اندمعانی و کاربردهاي متعدد یافته
یک در مقام برخورد و تعارض و تبیین وجوه برتري و تقدم و ترجیح یکی بر دیگـري از مباحـث مهـم و    

، تواند به ارکان اساسی قضاوت هنگام تعارض آسـیب رسـانده  اساسی بوده که اشتباه در تشخیص آن می
 صوص در اصـطالح فقیه و دادرس را در مقام نظر و عمل دچار تزلزل و تشویش آرا نماید. این مهم به خ

، زیرا مبانی استدالل در کالم فقها و در ابواب و مباحث مختلف فقهی، نمود و بروز بیشتري دارد »ظاهر«
بخشی و حجیت به ظـاهر فـراهم   متشتّت و حتی مضطرب بوده و اختالفات فاحشی را در اعتبار، متفاوت

حـداقل دو مکتـب   ، ر و تقدم آن بر اصلآورده و لذا تفاوت در انتخاب معیار و مناط تمسک و اخذ به ظاه
پژوهشـگر در نظـر و   ، متقابل را در فقه ایجاد کرده است. بدون شناخت و تمییز این مبـانی و دالیـل آن  

اي در تقدیم و تـرجیح  تواند قضاوت منصفانه و عادالنههنگام تعارض اصل و ظاهر نمی، دادرس در عمل
  بر دیگري داشته باشد. ییک

در ادبیات فقهی و اصولی در معانی متعددي به کار رفته و در بیان » ظاهر«و » اصل«اد از طرفی، دو نه  
اند. هرگاه این دو اصطالح در حالت منفرد به کار رونـد، ممکـن اسـت از آن    فقیهان کاربردهاي فراوان یافته

برابـر ظـاهر یـا    معناي متفاوتی اراده شود، اما هنگام برخورد و تعارض این دو مفهـوم و آنجـا کـه اصـل در     
ه   گیرد، میبالعکس قرار می هـاي  بایست با بررسی و احصاي موارد تعارض در فقه و حقـوق موضـوعه و رویـ

قضایی، معناي مراد از هر یک به دقت معلوم شده و به این پرسش پاسخ داد که در مقام تعارض این دو نهاد 
دادرسان هر یک جانب کـدام یـک را تـرجیح    در فروعات فقهی و نظم حقوقی کنونی، فقیهان، حقوقدانان و 

  سازند؟ داده، آراي خود را بر محور آن استوار ساخته و احکام و عقاید استداللی خود را بر آن مترتّب می
  

  بخش اول: عقود و ایقاعات
  . در بیع1
  . از جهت صحت یا فساد بیع1ـ1

زیـرا  ، قول مدعی صـحت مقـدم اسـت   ، هرگاه متبایعین در صحت یا فساد بیع با یکدیگر اختالف نمایند
م و مرجح است. حه به جانب اوست و اصل در این مقام مقد اصالۀالص  

حه اسـت. از ایـن جهـت     حکم به صحت قراردادهاي مشکوك، یکی از آثار اجراي اصل صحت  الصـ
مثـل صـحت عقـد    ( در صحت عقدي شک شود که آیا واجد چیزي است که احتمال مانعیـت دارد  هرگاه

مثل شک در صحت عقدي که فاقد علم بـه  ( رودمعلق) یا فاقد عنصري است که احتمال شرطیت آن می
 کنیم.حکم بر درستی عقد می، هایی با اجراي اصل صحت در چنین زمینه، عوضین است)

  
  . از جهت لزوم یا جواز بیع1ـ2

کسی که مدعی لـزوم اسـت بـه    قول ، آیا عقد جایز است یا الزم که ایندر فرض اختالف طرفین عقد در 
  شود.اقتضاي لزوم دارد؛ ترجیح داده می، اصل که ایناللزوم و لۀدلیل اصا
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استصحاب بقاي لزوم عقد و دلیل استناد به استصحاب براي اثبـات لـزوم و نفـوذ    ، مبناي این ترجیح 
با اظهار فسخ و  دانیم الزم است یا جایز شک کنیم که آیاپس از عقدي که نمی هرگاهعقد این است که 

موارد خیارات شرعی) اثر حاصل شـده بـه وسـیله عقـد رفـع      البته در غیر( پشیمانی یکی از دو طرف عقد
  شود.استصحاب می، بقاي اثر حقوقی حاصل از عقد مزبور، شود یا نه می

ن بـدا ، 219و  10قانون مدنی نیز اصل لزوم در عقدها را پذیرفته است و در مـواردي از جملـه مـاده     
  تصریح کرده است.

 
  . از جهت مقدار ثمن و مبیع1ـ3

مطابق ادعاي ذوالبینـه حکـم    باشد.ها داراي بینه  اگر در زیادتی یا نقصان ثمن اختالف نمایند و یکی از آنالف) 
هر دو بینه بر درستی ادعاي خود اقامه کردند، قول کسی که ادعـایش بـا اصـل عـدم      چنانچهشود. اما می

اي از ابتدا نداشتند یا در فـرض  ) اما اگر هیچ یک بینه3/83شود. (حلّىزیادتی ثمن سازگار است، شنیده می
کـاال تلـف    چنانچـه اقامه بینه از هر دو طرف و قبول آن، با اجراي تعارض و تساقط فرض کالعدم نمودیم؛ 

شـود. علـت آن   شده باشد، قول مشتري مقدم است و در صورت باقی بودن مبیع ادعاي بایع پذیرفتـه مـی  
  ) 165/ 1باشد. (سبزوارىاجراي اصل عدم زیادتی ثمن از مقدار مورد ادعاي مشتري می

بیشـتر  ، اندکرده الفقها در فرض اختالف متعاقدین در مقدار مبیع که آیا از آنچه توافقةب) عالمه در تذکر
زیرا مشتري تعهد به پرداخت ثمن معینی را قبـول  ، جانب قول بایع را ترجیح داده است، است یا کمتر

کند چنین ثمنی در مقابل دو مبیع یا بیشتر بوده است و بایع زیاده بر یک مبیـع  النهایه ادعا می، کرده
  )87/ 3حلّى( را منکر است. پس قول بایع مقدم است.

 شـود. قول مدعی کمتـر مقـدم مـی   ، وقوع بیع بر اکثراند که بنابر اصل عدمدیگر از فقها قائل شدهبرخی 
 ) 1/165سبزوارى(

  
  . اختالف در اجاره2

هرگاه بین متصرف و مالک اختالف حاصل شود که آیا ملک به صورت اجاره در دسـت قـابض بـوده یـا     
باشد.گاهی مردي تعارض اصل و ظاهر می موضوع از مصادیق، تحت عقد تبرعی دیگري همچون عاریه

-اجاره یـا تبرعـی  ( کند و در مورد نحوه تصرفچندین سال زندگی می ،پس از ازدواج در منزل پدري زن
شود. سپس بـا ایجـاد شـقاق و    بودن سکونت به عقدي مثل عاریه) بین مالک و قابض سکوت اختیار می

بهـا و   ي اجـاره پدر زوجه مطالبه، وع مورد نزاع شدهاختالف بین زوجین مبناي سکونت نیز تبدیل به موض
  شود. در فرض مسئله دو وجه قابل تصور است:بودن سکونت خود میزوج مدعی تبرعی

ي متصرف و عدم اجاره که مقتضی نفی ضمان است. در اینجا ممکن اسـت  اجراي اصل برائت ذمه  الف)
تعـارضِ حـادث شـده، از بـاب تعـارض و تسـاقط       گفته شود، بین دو اصل عدم اجاره و عدم عاریه، 

داریـم.  البرائه تمسک جسته و ضمان را ساقط کرده، قول منکر ضمان را مقدم مـی لۀاصلین، به اصا
  )1/128(حسینی روحانی

قاعده اتالف و قاعده احترام مال مسلم مبتنی بر ، قول مشهور که طبق ظاهر و با استناد به قاعده ید  ب)
  المثل است.ضمان و ثبوت اجرت



  
 

 

71 

  اختالف در وکالت. 3
  کنیم:بررسی می، اختالف وکیل و موکل را در دو حالت که بیشتر مورد ابتالست

  
  . از جهت اصل وکالت3ـ1

تصرف و مالک این عنوان را انکار نماید یا عامل کاالیی ، شخصی در ملک دیگري با ادعاي وکالت هرگاه
ولی مشتري وکالت را انکار و بگویـد  ، براي او خریده با وکالترا خریداري و دیگري ادعا کند آن کاال را 

زیرا وکالت امر ، مقتضاي اصل عدم آن است که قول منکر وکالت مقدم داشته شود، امبراي خودم خریده
  یابد.اصل عدم وکالت و اصل عدم اذن حاکمیت می، حادثی است که در هنگام شک در وقوع

اند، زیرا موکل حقی براي ادعاي وکالت دیگري از خـود  معنا دانستهوکیل را بیبرخی فقها به حسب ظاهر انکار   
که صورت مسئله را چنین فرض کنیم که وکالـت ضـمن عقـد خـارج الزم،      ندارد تا انکار عامل تحقق یابد، مگر آن

قضـاي زمـان معـین    درج و چنین شرط شود که مورد وکالت در زمان معین مثالً روز جمعه انجام گیرد.آنگاه بعد از ان
اختالف حاصل شود. موکل ادعا کند عمل را در ظرف زمان معین انجام داده تا عقد اصلی را منجـز و تمـام سـازد و    

  ) 103/ 5موکل منکر انجام عمل در زمان مقرر گردد تا عقد را متزلزل و خود را مسلط بر فسخ سازد. (بحرانى
  
  . از جهت تعدي و تفریط3ـ2

ادعاي تعدي یا تفریط و تصرف در موضوع وکالت و خارج شدن از حدود اذن و متعارف را داشـته  ممکن است موکل 
و ادعـاي تعـدي یـا    » منتال یتهم من ائ«باشد. در این صورت گفته شده از آنجا که وکیل امین است و بنا به قاعده 

  تقدیم ظاهر بر اصل است.شود. این هم یکی دیگر از موارد تفریط اتهام است، قول منکر (وکیل) مقدم می
  
  . اختالف در امانت4

طور که پیشتر اشاره شد، یکی از موارد تقدیم و ترجیح ظاهر بر اصل، در عقـود امـانی و قبـول قـول امنـا       همان
از آنجا که امین جز در صورت تعدي یـا تفـریط،   » تصدیق األمین فیما ائتمن علیه«است. بر اساس قاعده فقهی 

کـه تعـدي    ل مورد امانت نیست، وظیفه صاحب مال است که قول امین را بپذیرد؛ مگر آنضامن نقص یا تلف ما
یا تفریط را اثبات کند. قاعده تصدیق امین در فرض عدم معارض جاري شده و شنیدن و تصدیق قول امـین بـه   

ت   طور مطلق حاکم نبوده، منوط به عدم تعدي و تفریط است؛ لذا درست است که در این مقـام ظـاهر بـر    حجیـ
تري در معارضه بر این ظاهر حـاکم و حـاکی از   قول امین داللت داشته و بر اصل مقدم است، اما اگر ظهور قوي

  )97/ 1شود. (مصطفويتعدي یا تفریط باشد، قاعده موصوف از حجیت ساقط و حکم بر ضمان امین داده می
 اصل و ظـاهر را در عقـود امـانی   براي تبیین و تشریح بیشتر موضوع برخی مصادیق و موارد تعارض   

  کنیم:غیر از وکالت که به صورت مستقل بررسی شد) تحقیق می(
  
  . اختالف در عاریه4ـ1

مـا علـى   « امامیه یکی از عقود امانی است. عمل مستعیر احسان و مشمول قاعده: يعاریه به اتفاق فقها
مال یا تعدي و تفریط مستعیر را داشته لذا در صورتی که معیر ادعاي تلف ، شودمی »لین من سبیالمحسن
  شود.جانب قول مستعیر ترجیح داده می، طبق ظاهر حال در عقد امانی، باشد
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در اولـی  ، برخی از فقها دو مبناي متفاوت را در موضوع اختالف در تفریط و اخـتالف در رد برگزیـده    
  )449 خوانسارى/( اند.قول مستعیر و در دومی قول معیر را اعتبار بخشیده

  
  . اختالف در رهن4ـ2
  . از جهت قصد وفاي دین4ـ2ـ1

سپس با ایفاي یکی از دیون ، اگر شخصی دیون مختلفی داشته و براي هر دین رهینه خاصی سپرده باشد
کردن رهینه خاصی را نماید و اختالف حاصل شود که قصد راهـن فـک کـدام    قصد آزاد، بدون نام بردن
تر از طلبکار است. همچنین در حـالتی  زیرا او به نیت و قصد خود آگاه، استقول راهن مقدم ، رهینه بوده

که یکی از دیون بدون رهن و دیگري با رهینه باشد و راهن ادعا کند کـه قصـد اداي دیـن بـا رهینـه را      
 اسـت.  »ال یعلم اال من قبلـه «زیرا قصد دائن مالك و مورد از مصادیق ، شودادعایش پذیرفته می، داشته

  )95/ 8د ثانىیشه(
  
  . از جهت احتیاط و تفریط4ـ2ـ2

آنجا که راهن مدعی تفریط مرتهن در نگهداري از رهینه است و مرتهن ادعا دارد حزم و احتیـاط الزم را  
زیـرا مـرتهن   ، قول مرتهن مقدم اسـت ، اي بر اثبات ادعاي خود نداشته باشندجا آورده و هیچ یک بینه هب

حسینی ( شود.قولش مقدم داشته می، ورد تأیید شارع و نهی از اتهام به امینم ،امینی است که بنابر ظاهر
  ) 2/84روحانی

  
  . از جهت هالك رهن4ـ2ـ3

تلف از مال راهن است و دینی بـر  ، رهینه در دست مرتهن امانت است. پس اگر بدون تفریط هالك شود
خواه عامل ، شودقولش پذیرفته می، لذا اگر مرتهن ادعا کند که رهینه تلف شده است، ذمه مرتهن نیست

شدن در آب یا سوختن در آتش باشد یا عاملی باطنی مثل سرقت خفـی یـا   تلف امري ظاهري مانند غرق
  )1/289درى(کی غارت و یغما.

  
  . اختالف در ودیعه4ـ3

به ، باشدلذا مادامی که تعدي یا تفریط نکرده ، ودیعه از عقود امانی و مودع در مال مورد ودیعه امین است
شود؛ هر چند او مدعی و اصل عدم تلف و قولش مبنی بر تلف یا نقص در ودیعه قبول می، اقتضاي ظاهر

مستند به برخی روایات است که داللـت  ، عدم حدوث عیب علیه اوست. این تقدم و برتري ظاهر بر اصل
د ، توان شاهدهمچنین میشود. این روایات را قول مودع حتی بدون یمین پذیرفته می که ایندارند بر  مؤِّی

مالك ، بلکه به لحاظ اعتبار و امضاي شارع، نفسهو مثبِت نظر کسانی دانست که حجیت ظواهر را نه فی
، آنگاه که مال در دست مودع به واسطه تعدي و تفریط تلف یا معیـوب شـود  ، دانند. به عکسو معتبر می

  شود.ضامن بوده و جانب اصل ترجیح داده می
اختالف راجع به ماهیت عقد و به این شـکل  ، یییکی از موارد مبتالبه در رویه قضا، این خصوص در  

کند مال نزد او به عنوان ودیعه سپرده شده و مالک ادعـاي قـرض دارد. در ایـن    است که گیرنده ادعا می
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بایست می، فرض از شیخ در نهایۀ نقل شده که قول صاحب مال مقدم است و کسی که مال دستش است
ملزم به رد آن اسـت و  ، براي اثبات ودیعه بودن دلیل آورد. در صورت عجز از اثبات و مطالبه صاحب مال

  ) 2/472بحرانى( ضامن است.، مال در دست او تلف شود، اگر در این حالت
  
  . اختالف در وصایت4ـ4

نیست. پس اگر دیـن  ضامن ، وصی امین است و جز در صورت مخالفت با شرط وصیت یا تعدي و تفریط
به صبی و محجور) ( قول او در اداي دین و قضاي دیون صبی یا انفاق، موصی را از مال وي استیفا نماید

به قدر متعارف) و ایفاي شرط وصیت و نیز در تلف شدن مال بدون تفـریط و  ( و مقداري که انفاق نموده
 شـود. بدون نیـاز بـه بینـه پذیرفتـه مـی     ، ودهدر خیانت نکردن در بیع یا کارهایی که مأمور به انجام آن ب

  ) 629/ 1حلّى(
پذیرش قول امین در امور موصوف به دلیل ترجیح ظاهر معتبر و مورد تنفیذ شرع و تقدم آن بر اصل   

حاکمیت و برتري دارد. مثالً گفته شده اگر صـبی بـا وصـی در    ، اصل، است و لذا در غیر موارد منصوص
کند و ثمره آن در زیادتی انفاق یا لزوم سپردن مال وصی بـه صـبی بعـد از     مورد تاریخ فوت پدرش نزاع

  ) 629/ 1حّلى( شود.قول صبی مقدم داشته می، بلوغ باشد
  
  . اختالف در حواله5
  ٌعلیه و محیل. نزاع بین محال5ـ1

 چنانچـه آنگـاه  ، ٌعلیه هم مبلغ حواله شده را به محتال پرداخت نمودکه محیل حواله داد و محال بعد از آن
ولی محیل بگوید ، ٌعلیه به محیل رجوع کند و مبلغی را که به محتال پرداخته از محیل مطالبه نمایدمحال

اما ، به من بدهکار بودي حواله دادم که به محتال بپردازي که اینآن مبلغ را از تو طلب داشتم و به سبب 
تی و با این وجود حواله نمودي و حواله موصـوف  محتال انکار کرده و بگوید آن مبلغ را از من طلب نداش

حکـم مسـئله آن اسـت کـه     ، الذمه را درست بدانیم آنگاه اگر حواله بر بري، الذمه بوده است حواله بر بري
- ٌعلیه با قسم مقدم و پذیرفته میقول محال، محیل بینه بر اثبات درستی ادعاي خود نداشته باشد چنانچه

گیـرد. دلیـل آن از   از محیل مـی ، آنچه را که به محتال داده است، رجوع کردهشود و در نتیجه به محیل 
ٌعلیه از مدیون بودن به محیل بريء باشـد و از سـوي   یک سو اصل برائت است که اقتضا دارد ذمه محال

زیـرا بـه حسـب ظـاهر اگـر      ، ٌعلیه مدیون به محیل باشـد ي محالکند که ذمهدیگر ظاهر حال اقتضا می
زیرا غلبه ظاهر در بیشتر موارد ایـن اقتضـا را دارد.) در اینجـا اصـل     ( شد.حواله نمی، مدیون نبوداش  ذمه

برائت و ظاهر حال با یکدیگر تعارض کرده و فقها در چنین مواردي غالباً مقتضاي اصل را بر مدلول ظاهر 
مقتضـاي ظـاهر بـر     ،مگر در موارد نادري که به جهت وجود دلیل خـاص ، دهندمقدم داشته و ترجیح می
  )128/ 2؛ قاروبی5/146د ثانى/ یشه( »شود.مقتضاي دلیل مقدم می

  
  . نزاع بین محیل و محتال5ـ2

محیل بگوید ، آنگاه اختالف شود، ٌعلیه نیز حواله را قبول نمایدفردي دیگري را حواله دهد و محال هرگاه
ولی محتال ادعـا نمایـد حوالـه در معنـاي حقیقـی خـود       ، وکالت در وصول بوده، که مقصود از لفظ حواله
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ي محیل به محتال است و ظاهر لفظ حواله بر درستی ادعاي مقتضی برائت ذمه، اصل، محقق شده است
  ) 95/ 1حلّى( محتال و تحقق حواله داللت دارد.

  
  . اختالف در نکاح6
 . از جهت اصل نکاح6ـ1

در ماهیت نکاح اختالف نمایند، مثالً زوجه بگوید نکاح دائم بوده و  هرگاه در عقد نکاح مدت ذکر نشود و زوجین
شـود و  اند زوجیت در هیچ یک از دو وجه ثابت نمیزوج مدعی منقطع بودن باشد یا بالعکس، برخی از فقها گفته

د کـه  عقد باطل است، زیرا حقیقت دو نکاح متباین بوده و عقد ظهوري در هیچ یک ندارد. اما عده دیگري قائلنـ 
که در بعضی خصوصیات با هـم تفـاوت دارنـد و عـدم      نکاح دائم و موقت داراي طبیعت یکسانی هستند، جز این

ذکـر  ذکر مدت موجب بطالن عقد نبوده؛ بلکه عقد، منصرف به نکاح دائم است. چرا که اصل آن است که عـدم 
  )1/162هد. (سبزوارىبودن عقد گواهی دمدت مخصوص نکاح دائم است، هر چند ظاهر حال به موقت

  
  . از جهت آثار و توابع نکاح6ـ2
  . در سکوت دختر باکره6ـ2ـ1

آن وسیله حجـت بـوده و   ، اي که شارع آن را معتبر شناخته بیان کندشخص اراده خود را به وسیله هرگاه
، معتبرهرگاه سکوت ساکت به طور جزم یا اطمینان نفسانی ناشی از ظن ، قابل تمسک و استناد است. لذا

حتی اگر تصریح بر رضا موجود نباشـد؛ بـه شـرطی کـه     ، حجت و قابل اعتماد است، داللت بر رضا نماید
بـر ایـن   ، اما اگر ظاهر و شاهد حال داللت بر عدم رضا داشته باشد، رضایت نباشدآوري بر عدمقرینه ظن
  توان حکم اجازه بار نمود و آن را حجت دانست.سکوت نمی

آیا سکوت دختر باکره دلیـل بـر    که اینسکوت دختر باکره است. در ، ارز در این زمینهیکی از موارد ب  
رضا) را ( سکوت) اخص( توان از اعمکه سکوت اعم از رضاست و نمی اذن به ولی جهت تزویج است یا آن

  اختالف است.، استنباط نمود
و لکـن السـکوت فـی     الینسب الی ساکت قـول « قاعده:، یکی از قواعدي که بر سکوت حاکم است  

بیـانگر  ، شود) این قاعده که در اجتهاد احکام بدان استناد می9/164یرشت( باشد.می »بیان، جۀمعرض حا
کند که به اما در قسمت دوم اشاره می، آن است که از سکوت ساکت هیچ قول یا فعلی قابل استناد نیست

ی یبه داللت شاهد حال و با اماره قضا، است مقتضی بیان مطلبی، صورت استثنا و در برخی موارد که مقام
  نظر و بیان عقیده استفهام نمود.توان از سکوت اظهار می

در برخی نصوص شرعی تعابیري وجود دارد که فقها از بیان شارع داللت سـکوت را بـر اظهـار اراده      
 سکوت دختر باکره است.، اند. یکی از موارد بارز این نصوصاستنباط کرده

سـکوت  ، سکوت دختر باکره دلیل بر رضایش تلقی شده است. به ایـن سـکوت  ، تعابیر شرعیدر این   
ر از اراده گفته می فقهـا در   شود که شرایط و انواع آن به طور مبسوط در متون فقهی بیان شده است.معب

ن بار مـانع از  یا و شرم دختر باکره در نکاح براي اولیاند که حنه موجود عنوان کردهین مقام به عنوان قریا
د به خـاطر  یباشد و شات مییاست همراه سکوت که دال بر رضا يانهین خود قریگردد و اح مییان صریب
   دهد.وکالت می، غه عقدین علت است که باکره در خواندن صیهم
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اما با توجه به ظاهر حال ، کندبر عدم رضایت دختر براي ازدواج داللت می، هرچند اصل، در این مورد  
سکوت را به منزله نطق محسوب کرده ، شودعرف که از تعبیر به وجود حیا و آزرم در باکره فهمیده می و

شریعت از دختر بـاکره رفـع حـرج و عسـرت در بیـان و اظهـار       ، دارند. به تعبیر دیگرو بر اصل مقدم می
 اش نموده است. اراده
گفته  »سکوت مالبس«بدان ، اراده ساکت از ظاهر حال و قرائن و اوضاع و احوال فهمیده شود هرگاه  
، آید به دست میها  آن ) زیرا سکوت در پوششی از قرائن و اماراتی که اراده ساکت از1/357دراز( شود.می

ز اماره قانونی و پنهان شده است. این قرینه همان ظاهر حالی است که پیشتر به تفصیل بیان شد و اعم ا
  ی است.یقضا

  
  . در نفقه6ـ2ـ2

اختالف شده است ، در صورتی که زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه و زوج ادعاي پرداخت آن را داشته باشد
  که جانب کدام یک را بایستی ترجیح داد؟

 بایستی به ظاهر حال و اوضاع و احوال حاکم توجه کرد و مالحظـه نمـود کـه   ، در فرض حدوث اختالف
  غلبه ظاهر به جانب کدام طرف است:

معاشرت بر روابط زوجین حـاکم  آنگاه که کانون خانواده محل نزاع و کشمکش و اختالف بوده و سوء  ـ
، اصـل  که اینو با توجه به  یقانون مدن 1257و ماده  یمدن ین دادرسییقانون آ 198طبق ماده ، گردد

ی، مـدع ، ایفاي تعهد اسـت  یاثبات دعوي به عهده مدعپرداخت نفقه) است و بار ( به عهد يعدم وفا
  اثبات پرداخت نفقه زوجه با اوست.، جهیشوهر بوده و در نت

معاشرت و تفاهم و یکدلی و صمیمیت بین زوجـین  از سوي دیگر آنگاه که شاهد حال داللت بر حسن  ـ
برابر نفقه رسید و یا  زوج از همسر خود در، دهد که در چنین حالتیظاهر حال شهادت می، داشته است

، معاشرت استوار استتعامل و حسن، گیرد. در زندگی مشترك که بر مبناي وفاقسایرین را شاهد نمی
زن وظـایف  ، کننـد معاشـرت مـی  به خصوص هنگامی که زوجین زیر سقف مشترکی زندگی با حسـن 

دار اسـت و زوجـین   همعیشت و مخـارج زنـدگی را عهـد    تأمینداري را تکفل نموده و مرد وظیفه خانه
ي این قـرائن  لذا با توجه به مجموعه، مزد و منت در کنار یکدیگر به دنبال آرامش و سکون هستند بی

ظاهر بر اصل مقدم است و زوجه براي اثبـات عـدم   ، ی یا شاهد حال)یاعم از قانونی و قضا( و امارات
  پرداخت نفقه محتاج دلیل است.

  
  . در مهریه6ـ2ـ3
 جهت اصل مهریه و میزان آن. از 6ـ2ـ3ـ1

ه در کـ شود اند. از عبارت شرایع چهار صورت استفاده میصاحب شرایع براي این مسئله تقسیماتی شمرده
  شود و آن سه عبارتند از:سه صورت قول مرد مقدم می

 اختالف در اصل مهریه و قبل از مقاربت باشد.  .1
 اختالف در اصل مهریه و بعد از مقاربت باشد.  .2
  اختالف در مقدار و وصف مهریه باشد.  .3
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ه مهریه را پرداختـه اسـت و   کند که مرد ادعا کشود و آن جایی است صورت قول زن مقدم می کو در ی
 )277/ 1حّلى( ند.کار کزن ان
نـه کمتـر یـا    ( جانب اصل و ظاهر را تا حد مهرالمثل، شهید ثانی نیز در اختالف بعد از تمکین خاص  

بـه  ، اگـر مهریـه ذکـر نشـود    ، چرا که به اقتضاي اصـل در عقـد دائـم   ، نفع زوجه دانستهبیشتر از آن) به 
د یشـه ( شود.شود. از طرفی ظاهر آن است که مهریه به کمتر از مهرالمثل بسته نمیمهرالمثل منتقل می

  )8/291ثانى/
فـع زوجـه تعبیـر و    توان در مسئله ظاهر را در همه موارد بـه ن نمی که اینبرخی از فقها نیز قائلند به   

ممکن است ظـاهر حـال بـر    ، بلکه در هر مورد بسته به عرف جاري و اوضاع و احوال حاکم، تفسیر کرد.
آیا تزویج به مهر به صـورت سـري و در خفـا و سـپس      که اینترجیح قول زوج یا زوجه داللت کند. مثل 

گیرد تا عمل به دل صورت مینکاح بدون شهود عا، کردن آن مرسوم و شایع است؟ آیا در عرف بلدعلنی
کردن آن مصداق پیدا کند؟ لذا در هر مورد باید به قرائن مفید اطمینان یا ظن استحباب در اشتهار و علنی
  )287/ 6زىیتبر( غالب اعتماد و توجه نمود.

  
 . از جهت پرداخت مهریه6ـ2ـ3ـ2

  این اختالف به دو صورت ممکن است حادث شود: 
در صورتی که زوج مدعی پرداخت مهریه و زوجه ادعاي عـدم پرداخـت مهریـه را    اول: در اصل پرداخت. 

زیرا اصل عدم و استصحاب ، قول او در عدم پرداخت مرجح است، زوجه تمکین نکرده باشد ، چنانچهنماید
موضوع اختالفـی اسـت. برخـی از    ، اما اگر اختالف پس از تمکین خاص باشد، بقاي دین به جانب اوست

عادت جاریه در شهر بر پرداخـت کـل مهریـه     چنانچهعرف بلد را مالك دانسته و معتقدند  فقها عادت و
) لذا بنابر عقیده این دسته از محققـین عـرف   5/116طوسی/( قول زوج مقدم است.، پیش از آمیزش باشد

یم در قد چنانچهبه عنوان ظاهرِ حال مالك و مناط اعتبار بوده و عمل به آن مرجح است. ، در موضوعات
عادت و سیره بر قبض کل مهر قبل از آمیزش قرار داشته و مسئله را از باب ترجیح ظاهر بر اصل تحلیل 

  )449//9فاضل لنکرانی( اند.نموده
ـ  یه مرد وجوهک یدر پاسخ به این پرسش که درصورت. دوم: در جهت پرداخت  نیرا به زن بپردازد و بعد ب

بار اثبات ، ه به او هبه شده استکند که بوده و زن ادعا یمهر د بابتیاختالف حاصل شود و مرد بگوها  آن
اند. اما بنابر قول صائب و مشهور ست؟ فقها در تحقیقات خود نظرات مختلفی بیان داشتهکیل بر عهده یدل

زیرا زوج به نیت خود واقف و بصیرتر است و در وفاي دین نیت دافع لحاظ ، شودقول زوج مقدم داشته می
طبع پرداخت مال اقتضاي ضمان و اداي دیـن دارد و و مـدعی تبرعـی    ، قابض. عالوه بر آن نه، شودمی

  )283/ 7زىیتبر( محتاج دلیل است.، بودن آن
، »تبرع اسـت. ظاهر در عدم، بدهد يگریبه د یس مالکهر :«یقانون مدن 265همچنین مطابق ماده   
داده شده هبه بوده  يه به وک یه وجوهکند کد اثبات یبا، خالف ظاهر است يو يه ادعاکن زوجه یبنابرا

  ه نبوده است.یو بابت مهر
اما تقدیم قول زوج در صورتی است که قرینه و شاهد و ظاهر حال بر خالف آن گواهی ندهد؛ بلکـه    

لوازم آرایش و اموري است که عرفاً ، زیورآالت، طالجات، اموالی چون لباس، در مواردي که موضوع اعطا



  
 

 

77 

بودن ظاهر امر مفید تبرعی، کندمی تأمیننفقه یا جلب رضایت و تألیف قلبی زوجه براي او مرد به عنوان 
  و هدیه است و لذا ظاهر بر ترجیح قول زوجه داللت دارد.

در صورت ، هبه محسوب شود، آن است که اگر مال مقبوض، ثمره و فایده نزاع در تعیین جهت اعطا  
برخالف قول بـه صـداق کـه    ، آنچه بخشیده است) وجود دارد( براي زوج حق رجوع به مابذل، بقاي عین

، زوج) مالك و معتبر است( قابل رجوع نیست؛ هر چند ظاهر کالم مذکور از محقق آن است که نیت دافع
  زوجه).( نه قابض

اما اگر مالی با صیغه و لفظ هبه به قبض زوجه درآید و زوج ادعا کند خالف ظاهر لفظ را اراده کـرده    
و مراد و مقصود او از لفظ هبه صداق و مهر بوده و زوجه بگوید منظور همان ظاهر لفظ هبـه بـوده   است 
فاضـل  ( زیـرا قـول او موافـق ظـاهر صـیغه انشـایی اسـت.       ، تقدیم قول زوجه دور از ذهن نیسـت ، است

  )453/ 9لنکرانی
  

  بخش دوم: تعارض اصل و ظاهر در نظم حقوقی کنونی
در دکترین ، ن فقها در ترجیح جانب یکی از اصل و ظاهر بر دیگري وجود دارداختالف آرا و نظراتی که بی

ی در این باب مضطرب بوده یی نیز حکمفرماست. نظرات حقوقدانان و نیز عرف قضایحقوقی و رویه قضا
اما از اسـتقراء و  ، ى از اصل و ظاهر بر دیگري هنگام تعارض وجود نداردیکح یه قطعى در ترجیو هنوز رو

بـا   شود که طبع و مزاج نظام حقوقی حاضـر ی روشن مییدر باورهاي حقوقی و آرا و نظریات قضافحص 
  ترجیح و تقدم ظاهر سازگارتر و به این نتیجه گرایش بیشتري دارد.

ی به چند نمونه یبراي نمونه و بیان کاربرد اصول و قواعد پیش گفته در باورهاي حقوقی و رویه قضا  
 شود:ر دو بخش اشاره میاز این نظرات و آرا د

  
  اول: دکترین حقوقی

مبنا و مالك منتخب ایشان را در تـرجیح  ، اندنظراتی که حقوقدانان در تفسیر برخی مواد قانونی ارائه داده
عقایدي است ، ي این نظرات اختالفیسازد. از جملههر یک از دو نهاد اصل و ظاهر بر دیگري نمایان می

  قانون مدنی بیان شده است. 265که ذیل تفسیر ماده 
در تفسیر ماده یاد شده دو نظر متفاوت در بین حقوقدانان مطرح شده است؛ برخی از حقوقـدانان بـه     

همین اندازه که خواهـان دعـوي بتوانـد    ، استناد اصل عدم تبرع و اصل برائت بر این باورند براي استرداد
و خوانده باید مدیون بودن خواهان و استحقاق خود  کافی است، اثبات کند که مال را به خوانده داده است

  )22/ 1شهیدي( را نسبت به مال تسلیم شده اثبات کند.
ظـاهر ناشـی از اوضـاع و    ( ییپرداخت خواهان را مستند به اماره قضـا ، اما برخی دیگر از حقوقدانان  

و لذا خواهان استرداد را مکلف اند ظهور در دین دانسته و آن را بر اصل مقدم دانسته و ترجیح داده، احوال)
» ظاهر در عدم تبرع است«عبارت ، استحقاق خوانده را اثبات کند. بنابراین از این دیدگاهاند تا عدمشمرده

  )72/ 1کاتوزیان( شود.تفسیر می، ظاهر در وفاي به عهد است، ق.م 265در ماده 
بیشتر قابل دفاع و مطلوب طبـع دادرسـان   نظر دوم ، ییرسد با توجه به گرایش رویه قضابه نظر می  
  است.
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  دوم: موازین قضایی
  هاي قضاییالف) نشست

قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد  1335از آنجا که مطابق ماده «...   .1
کمیسیون ( »حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبناي اسناد یا امارات ثابت نشده باشد.

  )2/607ی دادگستري شهرضاینشست قضا
بـر اصـل   ، در این نظریه امارات از جمله شهادت و بینه که از مصادیق ظاهر معتبر شرعی هستند  ـ

  اند.مقدم شمرده شده
معاینه محل و جلب نظر کارشناس. تقاضاي ارجاع ، وسایل اثبات دعوي عبارتند از تحقیق محلی«...  .2

ها  آن صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی وسایلی است که خواهان به کمکامر به کارشناس یا 
اماره ، شودلکن اطالعاتی که در نتیجه این وسایل تحصیل می، خواهد ادعاهاي خود را ثابت کند می
هاي عمومی و انقالب در ین دادرسی دادگاهیقانون آ255شود. ماده ی بوده و دلیل محسوب مییقضا

د این نظر است... امور مدنی نی ز مؤی«.  
  )2/486ی دادگستري شهرکردیکمیسیون نشست قضا(  
ی از جمله قرار ارجاع امر به کارشناس و معاینه و تحقیق محلـی کـه   یامارات قضا، در نظریه باال  ـ

کند؛ معتبر به عنوان ظاهر حال که ظن غالب ایجاد می، کنددادرس براي کشف حقیقت صادر می
ه     ، که به تفصیل بیان شد طور هماناما  ،شناخته شده است بر اساس نظریـه مشـهور فقهـا امامیـ

مورد تأیید و تنفیذ شـارع نبـوده و   ، امارات که از ظواهر حال و ناشی از غلبه ظن هستند گونه این
  تاب مقاومت در مقام معارضه با اصل را ندارند.

  
  ب) آراء قضایی

  :1533/18در پرونده شماره 29/01/65مورخ  شورکوان ید 14شعبه  14/  684م شماره کح  .1
ه کـ دهـد  ح مییتوض، گرى اقامه دعوى کردهیت دیال به طرفیون ریلیشخصى به خواسته مبلغ دو م  

ـ مبلغ خواسته را بنا به درخواست خوانده به حساب او وار ـ ز نمـوده اسـت و قـرار بـر ا    ی ه کـ ن بـوده  ی
ه بـه وام  کـ از پرداخـت پـولى   ، نامه رسـمى ابالغ اظهاربا وجود ، نونکعندالمطالبه آن را برگرداند و ا

خوانده را به پرداخت پولى  64/  950شهر ضمن دادنامه شماره گرفته امتناع دارد. دادگاه عمومى قائم
ـ ز از ایل خواهان نکیخواهد. وم فرجام میکن حیکند. خوانده از اوم میکمح، ه گرفته بوده استک ن ی

م فرجـام  کاز ح، دگى قرار نگرفته استیه موضوع رسیر تأدیى و تأخم خسارت دادرسکه در حکجهت 
  خواهد.تبعى می

ـ چه وار، رسدخواه وارد به نظر می راد فرجامیا، با توجه به مندرجات«دهد:ن رأى مییچن عالی دیوان   ز ی
بـر  لى یباشد. دلخواه می ه ظهور در طلب فرجامکبل، خواه اعم از استقراض است وجه به حساب فرجام

ل یـ از بـه دل یـ ون بودن نیرا مدیز، دیه نمایار محسوب و عندالمطالبه تأدکاستقراض ارائه نشده تا بده
دگى یباشد. بنا به مراتب دادنامه نقض و پرونده جهت رسـ ذمه میاثباتى دارد و برخالف اصالت برائت

قض دادنامه موضوع شود. در مورد فرجام تبعى با نارجاع می یکگر دادگاه حقوقى یمجدد به شعبه د
 ».آن منتفى خواهد شد
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خـواه دانسـته اسـت و    به ظاهر حال استناد شده و واریز وجه را ظاهر در طلب فرجـام ، ن دادنامهیدر ا  
ار محسوب و عندالمطالبه کلى بر استقراض ارائه نشده تا بدهیدل« رنده وجه گفته شده است:یدرباره گ

  »باشد.ذمه میل اثباتى ندارد و بر خالف برائتیدلاز به یون بودن نیرا مدید؛ زیه نمایتأد
و  310، 312مسـتفاد از مـوارد   «شور آمده اسـت: ک عالی دیوان 4شعبه  716ـ46/4/16در رأى شماره   .2

تواند به موجـب  گرى دارد مییه نزد دکوجوهى را  کننده چکه صادرکن است یقانون تجارت ا 314
ننـده وجـه   کواگـذار ، ننـده آن کند و در هر صورت صادرکگرى واگذار یا به دیآن شخصاً مسترد دارد 

باشد و از ه از پرداخت آن مییٌعلاف محالکدر صورت استن، ه وجهیشود و مسئول تأدشناخته می کچ
، ننـده که صـادر کـ در وجه حامل مثبت انتقال وجـه آن اسـت    که چکشود مجموع مواد استفاده می

ـ باشـد. در ا مـی  کمن پرداخت وجـه چـ  ون دارنده آن بوده و ضایمد عنـوان اسـتحقاق   ، ن صـورت ی
  »برخالف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود. کبه استراد وجه آن از دارنده چ کننده چک صادر

کننده چک را مسئول پرداخـت وجـه آن دانسـته و صـدور     صادر، رأي مذکور نیز بر مبناي ظاهر حال  
  طلب دارنده سند شناخته است. چک را ظاهر در مدیونیت صادرکننده و

  
  گیري نتیجه

به بیان مصادیق و مواضع تعارض اصل و ظاهر در ابواب مختلف فقهی و در هر باب بـه  ، در این پژوهش
حـل و نظـرات فقیهـان و حقوقـدانان     موارد قابل فرض و تحقق براي تعارض این دو مفهـوم و ارائـه راه  

  بر دیگري پرداخته شد. اسالمی در ترجیح جانب یکی از اصل یا ظاهر
قاعده ، داراي شرایط معتبر)( اي از فقیهان نیز جز در موارد منصوص که ظاهر از باب شهادت بینهعده  

جانب اصل به معناي حکم استصحاب شده ، ید و خبر ثقه تعبداً و به حکم شارع حجت شناخته شده است
ح در مقام تعارض اصـل و  یآن است که مبناى ترجاند. دلیل دیگر این برتري را ترجیح داده و مقدم داشته

  ن مقام قوت ظن با اصل است.یه است و در ایظاهر ظنون اجتهاد
تر از امـارات  برخی دیگر جانب ظاهر را بر اصل ترجیح داده و براي ظاهر دایره شمولی فراتر و وسیع  
  اوضاع و احوال) قائل هستند.( ییغلبه ظن) و امارات قضا( قانونی

ی و بر تهافـت آرا و  یاختالف و تشتّت آراي فقهی بازتاب و اثر محسوسی در رویه و موازین قضااین   
به نحوي که منجر به صدور احکام و نظـرات متفـاوت در   ، ها و نظرات دادرسان داشته استاحکام دادگاه

  رسیدگی به موضوعات حقوقی شده است.
، اي در موضوع تعارض اصل و ظاهر داشته است انهی کارکرد و برخورد دوگیرسد رویه قضابه نظر می  

ی و بر تهافـت آرا و  یبه نحوي که اختالف نظر حقوقدانان و فقها بازتاب و اثر چشمگیري در موازین قضا
بلکه سرنوشت رسیدگی به مسئله تعارض اصل و ظاهر در مقام ، ها و نظرات دادرسان داشتهاحکام دادگاه

راب و سردرگمی آشکار نموده است. دادرسان در برخورد با اماراتی نظیر اضط، عمل را دچار نوعی تشویش
ر به تأیید و تنفیذ شارع نات که مستظهظاهر را در معناي ظن خاص و ، به تأسی از نظر مشهور فقها، اندبی

شـأن و  ، بما هـو ظـاهر   مضیق یعنی همان ظن معتبر شرعی حجت دانسته و بر مظنه مطلق فی نفسه و
اما سیري در آرا و نظرات صادره بیـانگر آن اسـت کـه مصـادیق بـارزي از      ، در تقدم قائل نیستنداي رتبه

مورد استناد ، اوضاع و احوال) یا فراتر از آن تأثیر ظن بر ضمیر انسان( ییغلبه ظن) یا قضا( امارات قانونی
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عتبـار و تأییـدي وارد   که در لسان شرع بر چنین ظنـونی ا  و شناسایی دادرسان قرار گرفته است و حال آن
بیشـتر بـه   ، ی دادرسان به خالف نظر مشـهور فقهـا  یتوان گفت طبع قضانشده است. به همین سبب می

  ترجیح جانب ظاهر بر اصل گرایش و غلبه دارد.
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  n عباس میرشکاريکتر د
  
  

کننـده آزمـون مفقـود    کنید برگه آزمون شخصی پیش از تصحیح و اعالم نمره، توسط برگزارتصور 
توان از حقوق مسئولیت مدنی براي پاسخگویی به این مسئله یاري گرفت؟ بدین معنـا   شود، آیا می

کردن برگه امتحان مسئول دانست؟ اگـر پاسـخ ایـن پرسـش     که برگزارکننده آزمون را به دلیل گم
بودن زیـان وارده  توان ارزیابی کرد؟ تردید اصلی در مسلم دیده را چگونه می ، زیان زیانمثبت باشد

توان میزان دقیق زیان را تعیین کرد، اما این سخن نباید سبب شود تا حق از  گاه نمیاست؛ چه هیچ
کردن برگه آزمون تقصیر است، پـس بـه آسـانی    دیده فراموش شود. به عالوه، گم دست رفته زیان

هاي آزمایشی که شخص پیش از آزمون  توان از این تقصیر گذشت. شاید بتوان بر اساس آزمون مین
حل نیز  شده مشخص کرد، اما این راهنهایی شرکت کرده، رتبه شخص را در آزمونی که برگه آن، گم

هـایی  هاي آزمایشی با جامعه آماري آزمـون ن  گاه جامعه آماري آزمون رو است؛ چه هیچ با ایراد روبه
دیـده در حقـوق    که نتیجه نهایی اختالف میان عامل زیان و زیـان  قابل مقایسه نیست؛ به ویژه آن

اي که  ها تأثیرگذار است. پس بهتر است از آزمون پیشین و نمره اشخاص ثالث و رتبه کسب شده آن
مون را به کننده آزحل این باشد که سازمان برگزار شخص به دست آورده بگذریم. شاید بهترین راه
شده شخص در این آزمون را جایگزین آزمون پیشـین  اجراي مجدد آزمون وادار کنیم و رتبه کسب

رو است که شـخص بایـد خـویش را مجـدداً بـراي       حل نیز، با این ایراد روبه که این راه کنیم. با آن
، تصـمیم  پوشی نیست، با ایـن حـال   شرکت در آزمون آماده کند؛ اتفاقی که دشواري آن قابل چشم

اي در  دیده گرفت. به هر روي، این موضوع، به صورت پرونده توان براي کمک به زیان بهتري نمی
 9209970900100009دیوان عدالت اداري مطرح شد. این شعبه نیـز، در دادنامـه شـماره     1شعبه 
  چنین تصمیم گرفت: 19/1/1392مورخ 
پاسـخنامه   91: در آزمـون دکتـراي سـال    شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اجماالً اعالم داشـته «

دروس تخصصی نامبرده مفقود شده اسـت و کوتـاهی سـازمان سـنجش در حفاظـت و نگهـداري       
پاسخنامه موجب ورود خسارت به نامبرده گردیده، لذا به شرح خواسته تقاضاي رسیدگی نموده کـه  

؛ تقاضاي اعم با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به این ال مجازات نسبت به عامل یا که اوالً
                                                           

n ستادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداريوکیل دادگستري، ا. 
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شود که رسیدگی  عاملین موضوع مفقودي پاسخنامه از مصادیق تخلفات اداري و انضباطی تلقی می
باشد و لذا در ایـن قسـمت از   به آن بدواً در صالحیت هیأت تخلفات اداري و انتظامی مربوطـه می

گردد.  رد آن صادر و اعالم میقابل استماع تشخیص و قرار شکایت، خواسته به کیفیت مطروحه غیر
؛ در خصوص تقاضاي تصدیق خسارت، نظر به این که تأیید و تصدیق خسارت منوط بـه احـراز    ثانیاً
باشد و در مانحن فیه دلیلی بر وقوع خسارت ورود خسارت ناشی از تخلف قانونی دستگاه اجرایی می

شدن پاسخنامه با توجـه بـه   مفقودباشد، ارائه نشده و صرف که ناشی از مفقود شدن پاسخنامه می
که قبولی در آزمون دکتري عالوه بر آزمون کتبی منوط به انجام مصـاحبه و قبـولی در آزمـون     این

که سازمان سنجش در  باشد. ضمن اینشفاهی و مصاحبه نیز بوده است، دلیلی بر وقوع خسارت نمی
جهت آزمـون مجـدد دعـوت     راستاي جلوگیري از تضییع حق شاکی حسب اظهارات وي، شاکی را

نموده که نامبرده از شرکت در آزمون مجدد خودداري نموده است. بنابراین در وضعیت کنونی دلیلی 
وارد تشخیص و حکم به رد شـکایت صـادر و اعـالم    بر وقوع خسارت محرز نیست، لذا خواسته غیر

  ».گردد. رأي صادره قطعی است می
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  اي محمدرضا محمدي جرقویه 
  
  
  
  

   فساد:
  یاهایمان براي دیگري.ؤتحقق ر  
   ساختن:
  بادي است.آباعث عمران و  جز در پرونده معموالًه امري که ب  

  ذکر عام و اراده خاص:
  .شریف مردم به تسهیالت اعطاء به دولت تصمیم  

  انعقاد و انحالل زوجیت:
   و مبادـان بدي که کس چون تـاول تو چن  
  و اخر تو چنان شدي که کس چون تو مباد.  

  نامزدي درانتخابات:
  »وردآ نمی خوشبختی تنهایی به پول« اثبات عملی این عقیده که  
  غرض:

  پوستی از خیرخواهی پوشیده است. همزاد واقعی پول، مقام، شهرت که  
  والدین:
  هاي ما بعد از همسرانمان. منتقدان درجه اول توانایی  

  سوء پیشینه:
 او جنـازه  روي از باید باشد، داشته را گذشته و درد کردن فراموش قصد دردمند اگر که همدردي  

  .بگذرد
   . پذیر نبودن بشر گواهی و سندي رسمی دال بر توبه  

  البداهه: فی
هاي کالن، به ندرت در صـنعت شـعر هـم دیـده شـده       گیري روشی علمی در مدیریت و تصمیم  

  است.
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  پاسخگویی:
  .شود می قدرت نامحدود و تصاعدي بخشی لذت باعث نآ کردن معدوم که حالتی  

  ذاتی:
  .نیاز انسان به تعریف و تمجید  
  مضروب:
  دمی که زد نه ولی خورد داشته است.آ  

  ایفاء ناروا:
  کارگیري مغز در زندگی. به  
  انحراف:
  .متفاوت بودن  

  :شخص حقوقی
  .ساز دست و مدرن روح  

  دموکراسی:
  ي اکثریت.أاجراي منویات اقلیت به بهانه ر  

  دیکتاتوري:
  .اکثریت فهم عدم بهانه به اقلیت منویات اجراي  

  یقین:
 بـا  و دادگـاه  حکـم  صدور از قبل قاضی، از بیش وعلم و اطالعی است که بدون مطالعه پرونده   

  .داریم جرایم مظنونین و متهمین به نسبت جرم گانه سه عناصر دقیق ذکر
  هاج و واج:

 خـانم اند  ، چون مانده یدآ ها بوجود می قایان موقع دیدن خشم و ناراحتی خانمآ ی که برايوضعیت  
  پی برده است. ایشان خطاي کدام به

  هیاهو:
  .حقوقی قاعده ایجاد در ثرؤم هاي روش از یکی  

   هتاك:
  شناسد. کسی که ما را بیش از خودمان می  

  هدف:
  شود. مورخین کشف می در مدیریت، قصدي است که بعد از انجام عمل و توسط دیگران و گاهاً  

  هرج و مرج:
  نوعی مدیریت هوشمند.  

  همبستگی:
  شایعه، تخریب.  

  ناسزا:
  .نیاید خوش ما مذاق به که کالمی  
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  ناطق:
  .دارد گفتن براي حرفی است، معتقد جد به مستمعین برخالف که دمیآ  
  هاي باال بودن تحمل بشر یکی از نشانه  
  تا کنون هیچ حیوانی جز انسان قادر به تحمل این موجود دیده نشده است.  
  موازي: 
اي در مدیریت که بسیار مرسوم است و خط بطالنی است بر نظر ریاضیدانان کـه معتقدنـد    شیوه  

  کنند. موازي به هم برخورد نمیهیچگاه دو خط 
   موعظه:
محض خروج از دهان و ترکیب با هوا، دچـار واکـنش   ه ثیرگذار و ارزشمند که بأسخنانی بسیار ت  

  ن از بین می رود.آشیمیایی شده و اثر 
   تحقیق:
  اعتماد به حدس اولیه  

  طبع اهل زمانه:
  نن واقعیمق  

  بدنام:
  ظنون تراکم با فردي  
  استیفاء:
  .بود رفته بین از زمین کره احتماالً بود، کرده خود ذهن از بشر اگر که امري  

  
  
  
  


