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

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

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

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

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

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

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

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

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

  در هر مقاله تعداد نویسندگان افزون بر دو نفر نباشد. .8
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n  :نویسندهBritta Sjöstedt n  ترجمه: نجمه باقريnn  
  
  
  
  

المللی روز قرارگرفته مجدداً در دستور کار مباحث بین 1موضوع دفاع مشروع در مقابل بازیگران غیردولتی
زور  ي توسل بهکنندهمورد قواعد تنظیمچندان حقوقی) در  هاي حقوقی متعددي (و بعضاً نهاست. استدالل
شده است تا معضالتی را که ممکن است در چارچوب این قواعد بروز یابد، نشان  الملل مطرحدر روابط بین

تواند از خود در مقابل بـازیگران  دهد. این نوشتار در صدد بررسی این موضوع است که آیا یک کشور می
دهـد، دفـاع نمایـد؟    که اقدام متناسبی براي مقابله انجام نمـی غیردولتی مخاصم در خاك کشوري ثالث 

عنوان توجیهی بر دفاع مشـروع در   تمایل بهطور ویژه در خصوص قابلیت اعمال دکترین ناتوانی یا عدم به
تر خواهم داشت. این دکترین مستلزم چنین معنایی است، که بازیگران چنین سناریوهایی، نگاهی تفصیلی

توانند به شکل مشروع موردحملـه واقـع شـوند؛    اند، میسرزمین دولتی ثالث مأمن گرفته غیردولتی که در
چنانچه آن دولت ثالث ناتوان از کنترل ایشان باشد یا تمایلی بر اعمال کنترل نسبت به آنان نداشته باشد. 

در خاك کشوري ترین معیارها را در این رابطه که چه زمان بازیگران غیردولتی این دکترین یکی از سست
 کند. فـارغ از توانند به شکل مشروع موردحمله واقع شوند، تنظیم میاساس حق دفاع مشروع می ثالث بر
برانگیز است. باوجود  ي وضعیت فعلی حقوق است، محل تأمل و پرسش دهنده این دکترین انعکاسکه  این

ارد که با توجه به وضعیت فعلـی  اي در توسل به آن وجود داعمال دکترین در حال حاضر، مشکالت ویژه
 سوریه به شرح آن خواهم پرداخت.

                                                           
1. Applying the Unable/Unwilling State Doctrin 

  ،2017الملل ماکس پالنک، سال منتشرشده در انستیتو حقوق بین
(MPIL RESEARCH PAPER SERIES | No. 2017-07.pp35-38) 

  :دردسترسی  قابل
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2941640. 
n Senior Lecturer in Public International Law, Faculty of Law, Lund University. 

nn الملل، کارآموز وکالت کارشناس ارشد حقوق بین. 
1. non-state actors (NSAs) 

١ 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2941640
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صورت مشروع عملیات نظامی کشورهاي خارجی  تواند بهتمایل، میآیا دکترین ناتوانی یا عدم
را در خـاك سـوریه    (IS)1آمریکا، بریتانیا، فرانسه و... علیـه داعـش    متحده خاص، یعنی ایاالت

  توجیه نماید؟
قبول بودنِ  عنوان معیاري در قابل کرد،که حتی چنانچه این دکترین را به من استدالل خواهم

زور علیه بازیگري غیردولتـی در کشـور ثالـث بپـذیریم، ایـن معیـار، معیـاري مـبهم و          توسل به
زور را در راستاي امنیـت جمعـی    خودسرانه خواهد بود که ساختار حقوقی چارچوبی که توسل به

زور بسیار روشن است،  ي توسل به الملل درزمینهنماید. حقوق بینمیسازد، تضعیف  مند میقاعده
کننـد، گـاهی   که به این قواعد استناد می شده توسط کشورها درزمانی هاي مطرحگرچه استدالل
منشـور ملـل متحـد عملیـات نظـامی میـان کشـورها را در         4بند  2آمیز است. ماده کامالً ابهام

شور در این ماده تنها قائل به دو استثنا شده اسـت، الـف) اگـر    روابطشان ممنوع نموده است. من
منشور ملل متحد)، ب) در صـورتی کـه    51عملیات نظامی در راستاي دفاع مشروع باشد، (ماده 

منشور ملـل   42شوراي امنیت سازمان ملل متحد مجوز چنین عملیاتی را صادر کرده باشد(ماده 
طور خالصه یادآور  اریخی پیرامون حق دفاع مشروع، بهمتحد). بدون قصد ورود به مباحث وسیع ت

رسد، حداقل از زمان تصویب منشور ملل متحد، دفاع مشروع در خصوص شوم که به نظر نمیمی
بازیگران غیردولتی با استناد به جریان اصلی مباحث علمی، مستثنی شده است.همچنین به نظر 

منشور ضروري باشد که حمله، منتسب به یک  51اللفظی از ماده  رسد باوجود تفسیري تحتنمی
تر در چارچوب منشـور درخـواهیم یافـت کـه چنـین خوانشـی در       دولت باشد، اما با نگاهی ژرف

و نیز بـا دیگـر قواعـد     42و ماده  4بند  2ویژه مواد  هماهنگی و تطابق با سایر قوانین منشور به
  المللی در کل نخواهد بود.بین

پیوسته اعالم کرده است، دفاع مشروع  (ICJ)المللی دادگستري بینمضاف بر اینکه، دیوان 
تواند در مقابل بازیگران غیردولتی اعمال شود؛ مگر در حالتی که به نمایندگی یا تحت کنترل نمی

دولتی دیگر اقدام نمایند. باوجوداین ممکن است، مفهوم حق دفاع مشروع در مقابـل بـازیگران   
به مرکز تجارت جهانی تغییریافتـه باشـد. در اکتبـر     2001ده سپتامبر غیردولتی بعد از حمله یاز

متحده با همراهی بریتانیا در جهت مقابله با حمله یازده سپتامبر، عملیاتی نظامی را  ایاالت 2001
براي حمله به اهداف القاعده در افغانسـتان آغـاز    OEF/(2(تحت عنوان عملیات آزادي بلندمدت

اي حق دفاع مشروع استناد نمودند.مسئله هی بر عملیات نظامی دو کشور بهعنوان توجی نمود و به
شود، این است که حملـه یـازده سـپتامبر نـه توسـط یـک دولـت، بلکـه         که در اینجا مطرح می

توان دولت افغانستان را مسئول عملیات یازده شده بود. گرچه نمی ي القاعده ترتیب داده واسطه به
اي از طرف جامعه جهانی مواجه با حمایت گسترده OEFعملیات نظامی  سپتامبر تلقی نمود، اما

، بسیاري  1/10/2001ـ5عنوان نمونه در جریان مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل در  شد. به
حق دفـاع مشـروع اعـالم     متحده با استناد به استثناي کوبا حمایت خود را از ایاالت از کشورها به

نظـر حقـوقی توضـیح    کردند تا حمایت از این عملیات را، از نقطه داشتند. متخصصان امر تالش
                                                           

1. Islamic State (IS) 
2. Operation Enduring Freedom (OEF) 
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ها، یکی بر مبناي این موقعیت قرار گرفت که افغانستان در اقـدام علیـه   دهند. در میان استدالل
القاعده دولتی ناتوان بوده یا تمایلی بر این امر نداشته، باوجوداینکه از حضور این گروه در خاك 

هـاي دیگـر انجـام داده اسـت.     ي مخرب علیه دولـت از آن چندین حملهخود مطلع بوده و پیش 
الدن خودداري نموده و هیچ تمایلی مبنی بر مقابله با القاعده نشان نداده افغانستان از استرداد بن

عنوان دولتی در نظر  تمایل باشیم، افغانستان باید به است. چنانچه معتقد به دکترین ناتوانی یا عدم
ه تمایلی بر مقابله با بازیگران غیردولتی نداشته که در این صورت عملیات نظامی گرفته شود ک

رسد ناتوانی در مقابله حال به نظر نمی پذیر خواهد بود. بااینعلیه آن بر اساس دفاع مشروع توجیه
خواهم قابلیت موردبحث قرارگرفته باشد. اکنون می OEFبا بازیگران غیردولتی در مورد عملیات 

ال این دکترین در مورد سوریه را مورد مالحظه قرار دهم. این حقیقیـت کـه دولـت سـوریه     اعم
متحده، بریتانیا و فرانسه در خاك کشـورش   رضایتی مبنی بر انجام عملیات نظامی توسط ایاالت

ً نمی تمایل دولت سوریه به مقابله با بازیگران غیردولتـی، ماننـد   تواند به معناي عدمندارد، قطعا
شود که دولتی تمایل چنین معنایی مستفاد نمیتلقی شود. از دکترین ناتوانی یا عدم  OEFد مور

مجبور به پذیرش کمک کشورهاي دیگر است؛ چراکه چنین استنتاجی حاکمیت ارضی یک کشور 
که سوریه تاکنون چندین عملیات را علیه داعش هدایت  را به خطر خواهد انداخت. مضاف بر این

توان دولت سوریه را دولتی ر جنگی داخلی مقابل این گروه است. درنتیجه اساساً نمیکرده و درگی
تـوان  خواهد به مقابله با داعش (بازیگر غیردولتی) بپردازد. اکنون آیا مـی در نظر گرفت که نمی

حسـاب آورد؟ مـن دو    دولت سوریه را بر اساس وضعیتی که در آن گرفتار است، دولتی ناتوان به
دهم. نخست، آلمان اي پشتیبانی کند، موردتوجه قرار میکه ممکن است از چنین نظریهموقعیتی 

هایی خطاب به شوراي امنیت، اظهار کردند که ممکن است حق دفـاع مشـروع   و بلژیک در نامه
بر این مبنا که دولت سوریه بر قلمرو تحـت اختیـار داعـش کنترلـی     (IS) خود را در برابر داعش

تواند بیانگر این نکته باشد که دولت سوریه قادر به مقابله د. چنین استداللی میندارد، اعمال کنن
تواند صحیح باشد، به این دلیل که ها نمیحال یک چنین تفسیري از نامه با داعش نیست. بااین

آلمان و بلژیک بر تفسیر لزومِ ضرورت، تمرکز کردند. اگر منظور استناد به معیار ناتوانی اسـت،  
خود به معنـاي نـاتوانی    خودي وجه معلوم نیست که فقدان کنترل مؤثر بر قلمرو، بتواند به هیچ به

آورد کـه  خصوص کنترل مؤثر، این معیار موقعیتی را به وجـود نمـی   یک دولت انگاشته شود. در
اسـاس آن، بـه دفـاع مشـروع در مقابـل بـازیگران        المللی دادگستري بتوان برازنظر دیوان بین

حال که کنگو  ي جمهوري دموکراتیک کنگو در برابر اوگاندا، بااینستناد کرد. در قضیهغیردولتی ا
عنوان امري  قادر نیست کنترل مؤثري بر تمامی نقاط قلمروي خود داشته باشد، دادگاه آن را به

کند، در نظر نگرفته است. با نگاهی به حوادث  که در مقابل به اوگاندا حق دفاع مشروع اعطا می
 (FARC)شویم، دولت کلمبیا حق حمله به شورشیان فارك از یازده سپتامبر هم متوجه میپس 

اي دور از دسـترس در  در قلمرو اکوادور را پیدا نکرد، باوجوداینکه شورشـیان فـارك در منطقـه   1
آمازون قرار داشتند که عمالً دولـت اکـوادور را از اعمـال کنتـرل مـؤثر بـر آن منطقـه نـاتوان         

  ساخت. می
                                                           

1. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
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ً دولت سوریه از روسیه که کشور قدرتمند نظامی محسوب میث شود، براي مبـارزه علیـه   انیا
توان دولت تنها نمی آورده، که خود نشانگر این است که نه داعش در سرزمین خود دعوت به عمل

تمایل بر مبارزه علیه داعش متهم ساخت، بلکه همچنین دولتی ناتوان از مبارزه  سوریه را به عدم
  یست.هم ن

تـوان  تواند درخواست کمک نظامی از دیگر کشورها داشته باشد. بنـابراین مـی  یک دولت همواره می
گفت تنها در مواردي که چنین درخواستی(کمک نظامی) نشده است، شاید بتوان گفت که کشوري ناتوان 

مبـارزه نـدارد.    توان گفت که آن دولت تمـایلی بـر  از اقدام است و اما بعد از درخواست کمک، دیگر نمی
تـوان بـر مبنـاي آن اسـتدالل     درهرصورت دکترین ناتوانی/ عدم تمایل به مقداري نامرتبط است که نمی

کـه   ایـن  کرد، دفاع مشروع مبنایی حقوقی براي توجیه حمله به داعش در سرزمین سـوریه اسـت، بـدون   
  رضایت سوریه را همراه داشته باشد. 

گرفته شود که قادر به مبارزه علیه داعش نیست، در این صورت هرحال اگر سوریه کشوري در نظر  به
توان چنین نتیجـه گرفـت   حساب آید. با این حساب، آیا می باید عراق هم کشوري ناتوان در این زمینه به

  که روسیه به نیابت از سوریه حق خواهد داشت در خاك عراق مداخله کند؟
تمایـل فاقـد   شود، دکترین ناتوانی یا عـدم ن مربوط مینهایت، حداقل تا آنجایی که به دولت ناتوا در

تواند قاعـده منـع توسـل    مبانی حقوقی و محتوایی روشن و منظم است. استناد کردن به این دکترین، می
  زور را تضعیف نماید و امنیت جمعی را به خطر اندازد. به
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  چکیده
نفـر کشـته    86ن آدر فرانسه که در طـی   2016ي تروریستی داعش در سالپس از حمله

ها علیه پوشش ي تحریمدامنه ،دولت فرانسه باهدف افزایش اقدامات ضد تروریستی ،شدند
عنـوان نمـاد اسـالم     و قانون ممنوعیت بـورکینی را بـه   زنان مسلمان را محدودتراسالمی 

گشت ارشاد سواحل را تعیین  ،رادیکالی و تروریستی وضع و جهت اجراي دستور ممنوعیت
   کرد.

هـاي داخلـی و   واکـنش  ،تروریستی در قالب ممنوعیت پوشش دولت فرانسـه  اقدامات ضد
در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و قانونی ایـن  خارجی زیادي را به همراه داشت که 

و اسـناد   ممنوعیت و تعارض آن با نظام الئیسیته و مغـایرت آن بـا مـوازین حقـوق بشـر     
  پردازیم.الملل می بین

استدالل ما این خواهد بود که این اقدامات، ناقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق فـردي و  
بناشده و با متون حقـوق   یي نوعی اسالم هراسشهروندي زنان مسلمان است که بر پایه

ذکراسـت کـه حمـالت تروریسـتی     البته قابل الملل مغایرت دارد.موازین حقوق بین و بشر
باعـث افـزایش گـارد     ،داعش در فرانسه و ادعاي آنان بر گسترش اسالم واقعـی و جهـاد  

بـر تمـامی    کـه  يا گونـه  بـه  ؛هاي اروپایی در مقابـل مسـلمانان شـده اسـت    دفاعی دولت
اند که نهاده »ضد تروریستی اتیعمل«اسالمی خود علیه مسلمانان زن نام  هاي ضد فعالیت

ي بـارز آن بعـد از   نمونـه  منجر به نقض حقوق شهروندي زنان این کشورها شـده اسـت.  
 و» گرایـان افراطـی  اسالم«بورکینی نماد آن بود که تروریستی داعش در فرانسه  ي حمله
حجاب  از هاي گروهی با دامن زدن به این محدودیت،رسانه و اعالم شد »تروریست« نماد
به اعتقاد ما اسالم  که  یحال در ؛اي براي گسترش اسالم رادیکالی نام بردندعنوان وسیله به

نه اسالم  ؛است شده فیهاي گروهی نوعی اسالم تحراز سوي داعش یا رسانه شده یمعرف
  رادیکالی.

ضـد   گرایـان افراطـی، حقـوق بشـر،    ممنوعیت حجاب، بورکینی، اسـالم   :کلیدي گانواژ
فرانسه، داعش، حقـوق   نظام نظام الئیسیته، اسالم رادیکالی، تروریست،

  .حقوق شهروندي در فرانسه زنان،
  

                                                           
n المللالملل دریایی ایران و مدرس حقوق بیننخستین پژوهشگر حقوق بین. 
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  مقدمه
بیکینی  بسیاري از کشورهاي اروپایی،که طراحی شد  40ي در غرب پوشیدن بیکینی در اواخر دهه

ي از آن زنـدان  شد که حتـی زنـان را بـه خـاطر اسـتفاده     ور خوانده میآرسوایی شرمعنوان یک  به
پرتغـال  و  اسپانیا ایتالیا، فرانسه، ،سواحل اروپا شامل برخی از سواحل اقیانوس اطلس در .کردند می

از نمایش زنان بـا   »هایز«بر اساس قوانین  وودیپوشیدن بیکینی ممنوع بود و حتی در سینماي هال
دهد که سواحل مجزا براي شناي زنان و مردان تاریخ نشان می .کردندپوشش بیکینی خوداري می

نی به یک لباس معمولی در یي شصت، پوشش بیکاختصاص داشت که بعد از تحوالت فرهنگی دهه
  تبدیل شد.  فرهنگ غرب
لیا طراحی شد کـه بـا   ااالصل در استرمیالدي لباس شناي اسالمی توسط بانوي لبنانی2003در سال 

از ترکیب بیکینی و برقعه (بورگا) به بـورکینی   وخصوص پوشش بدن مطابقت داشت  موازین اسالمی در
  نام گرفت. 

شهر کن شروع شد که یک روز از هفته را بـه شـناي    قانون ممنوعیت بورکینی از یک پارك آبی در
بورکینی : «این رابطه اعالم کرد چندي بعد شهردار کن در .زنان مسلمان با پوشش بورکینی اختصاص داد

سـپس ایـن    و ن را ممنـوع آلذا حق استفاده از  .»گرایانه استگرایی اسالمنماد افراط ،مثل یونیفورم است
  .ه شدقرارداد یبررس ی موردیموضوع در محاکم قضا

اسالم که مخالف با ي مذهبی و تبلیغی براي ی فرانسه بورکینی را یک نشانهیمحاکم قضا
ي عالم کردنـد. بعـد از حملـه   ا ی ممنوعیت رایحکم قضا موازین نظام الئیسیته است، دانسته و

عنوان نماد تروریست از سوي مقامات فرانسوي نـام گرفـت کـه     به بورکینی ،تروریستی مذکور
ـ  گشت ارشاد ویژه در سواحل تشکیل شد که در ضمن اجبارِ ،جهت اجراي حکم ممنوعیت ان زن

وزیر فرانسه در حمایـت از قـانون   نخست ي نقدي کنند.مسلمان به برهنه شدن، آنان را جریمه
اجتماعی  يها بورکینی ریشه در اهداف سیاسی دارد و ضد ارزش: «ممنوعیت بورکینی بیان کرد

شهر در فرانسـه پیـرو قـانون ممنوعیـت      30اکنون بیش از هم .»اي از بردگی زن استو نمونه
  هستند. بورکینی

پژوهش حاضر بر سه محور بررسی حقوقی و قانونی ممنوعیت بورکینی و پوشش اسـالمی در نظـام   
و جهت دفـاع از   بوده ن با حقوق بشرآتعارض آن با موازین قانونی این دولت و مغایرت  ،الئیسیته فرانسه

  .است شده میزنان مسلمان فرانسه تنظ
 مللی و حقوق بشرلاپوشش بورکینی با اسناد بین در ابتدا به بررسی مغایرت قانون ممنوعیت

عنوان رکنی اساسی در  به عقیده مذهب و المللی آزادي درموجب اسناد حقوقی بین به .پردازیممی
گونه محدودیت مذهبی توسط دولـت  ایجاد هر و توجه قرارگرفته است. تیزندگی بشر موردحما

امنیت  حقوق اساسی و ت اجراي نظم عمومی وجه المللی وبایستی بر اساس استانداردهاي بین
   باشد.

المللی که در ذیـل بـه   به اصول و قوانین بین مستنداً، دولت فرانسه با تدوین قانون ممنوعیت پوشش
بلکه به حقوق فردي و شهروندي زنان مسلمان تجاوز  ،را نقض تنها حقوق بشر نه ،یمزپردامیبررسی آن 
  نموده است.
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موجب مواد قانونی ذیل، نقض  به ،تروریستی فرانسه در تحریم پوشش اسالمی بورکینی اقدامات ضد
خصـوص اجـراي نظـم     مردان فرانسوي درنژادي است و با ادعاي دولت راستاي تبعیضِ در و حقوق بشر
  به: مستنداً امنیت با استانداردهاي جهانی مغایرت دارد. عمومی و

  
  1966سیاسی المللی حقوق مدنی و میثاق بین .1
این حق شامل آزادي در  هرکس حق آزادي فکر و وجدان دارد.« :داردبیان می میثاقاین  18ماده   .1ـ1

طور فـردي   مذهب یا اعتقادات به همچنین آزادي ابراز. است یا اعتقاد تابعیت از یک مذهب خاص
  »خفا. علنی یا در طور خواه به ؛یا اجتماعی

داشتن یا قبول یک مـذهب یـا اعتقـاداتش     اکراه واقع شود که به آزادي او درکس نباید مورد هیچ  .2ـ1
  لطمه وارد شود. 

موجب قانون  به مگر آنچه منحصراً ؛توان تابع محدودیت نمودمذهب یا معتقدات را نمی آزادي ابراز  .3ـ1
 يهـا  ياخـالق عمـومی یـا حقـوق و آزاد     ،امنیت و نظم سالمت و براي حمایت از شده ینیب شیپ

  اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
 شـوند کـه آزادي والـدین و   این میثاق متعهد می هاي طرفمیثاق: دولتاین  19 ماده 1 بند  .4ـ1

اخالق کودکان مطابق  مین آموزش مذهبی وأت حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در
عقایدش مورد مزاحمت  تتوان به مناسبکس را نمیهمچنین هیچ ،محترم شمارند ،معتقدات

  داد. قرار
هاي نژادي، مذهبی و زبـانی وجـود   در کشورهایی که اقلیت« دارد:بیان می نیز میثاقاین  27ماده   .5ـ1

با سـایر   توان از این حق محروم نمود که مجتمعاًهاي مزبور را نمیاشخاص متعلق به اقلیت ،دارد
شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبـق آن  مند افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود بهره

   »عمل کنند یا به زبان خود تکلم کنند.
المللـی رفـع هـر نـوع تبعـیض      کنوانسیون بین 5ماده  7مذهب در بند  و همچنین حق آزادي فکر  .1ـ6

  شده است.  نژادي علیه زنان مورد تأکید واقع
  
  منشور سازمان ملل متحد .2

هـاي  دولـت  سـازمان،  شـده و  افراد اشـاره  »و برابري ضیعدم تبع«بر اصل  در منشور سازمان ملل متحد
  . دارد یاي بازمسلیقه هاي غیرضروري وایجاد محدودیت عضوش را از

 ،هـاي عضـو  کلیـه دولـت   ،منشور سازمان ملل متحد نیز مقررشده است 55ج ماده  در بند الف و بند
زبان یـا   جنس، نژاد، ثیاز ح ضیاساسی براي همه و بدون تبع يها يو آزاد متعهد به رعایت حقوق بشر

  د بود. ندین خواه
  
  اعالمیه حقوق بشر اسالمی  .3

اصـل   ،مـوارد مختلـف   در مصادیق حقوق بشـر  ضمن بیان برخی از 1990در اعالمیه حقوق بشر اسالمی
که در بند  يا گونه به ،مسئولیت براي همه قرارداده شده است در تکلیف و ضیبرداشتن تکلیف و عدم تبع
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 تکلیـف و مسـئولیت برابـر    ي افراد در اصل شرافت انسـانی، همه: «داردمی این اعالمیه مقرر 1الف ماده 
 اجتماعی و اعتقادات دینی یا وابستگی سیاسی، جنس، زبان، ازلحاظ هرگونه تبعیض نژاد، رنگ، هستند و

  .»غیره... مصونیت دارند
 ،این اعالمیـه اسـت   شده در حقوق اعالم فرد انسانی از خصوصی هرتعارض در زندگی همچنین عدم

ایـن   22هاي اعتقـادي مـردم برابـر بنـد ج مـاده      ارزش حمله به مقدسات و ایجاد اختالل درکه  این کما
  اعالمیه ممنوع شده است. 

  
  عقیده  ي امحاي کلیه اشکال نابرابري و تبعیض بر اساس مذهب و اعالمیه .4

در این اعالمیـه ضـمن    .عقیده است المللی در آزادي دین وترین اسناد بینیکی از اساسیاعالمیه مذکور 
ـ مقـرر گرد  ،بیان اصول برابري و حیثیـت و شـرافت انسـانی    یکـی از عناصـر    ،کـه اعتقـادات دینـی    دهی

ي ایـن  همچنین در مقدمـه . و احترام قرار گیرد تیزندگی هر فرد است که باید موردحما ي دهنده لیتشک
هـا فـراهم   است که درك و بردباري مذهبی موجبات صلح جهانی و برابري را بین ملت شده انیاعالمیه ب

گردد. در این اعالمیـه مقررشـده اسـت کـه     می ينژاد ضیتبع آورد و باعث حذف رویه استعمارگري ومی
و  ساسـی حقـوق ا  بهداشت، نظم عمومی، حفظ امنیت، :محور پنجهاي دینی بایستی بر اساس محدودیت

  سایرین صورت گیرد. يآزاد
  
  عالمیه جهانی حقوق بشر ا .5

 وجدان و دین برخورداراست. ،هر انسانی از حق آزادي فکرکه دارد اعالمیه حقوق بشر اعالم می 18ماده 
اجراي مراسـم دینـی بـه نحـو فـردي یـا جمعـی         تعلیمات مذهبی و ایمان، عقیده، این حق شامل اظهار

  صورت خصوصی یا عمومی است.  به
از  مخصوصـاً  تمـایز  گونـه  هیچتواند بدون می یهرکس: «داردمی بیان اعالمیه حقوق بشر نیز 2ماده 
وضـع   ،همچنـین ملیـت  ، ي دیگـري عقیده هر یا ي سیاسیعقیده، مذهب زبان، جنس، رنگ، حیث نژاد،
هایی که در اعالمیه حاضر ذکرشـده  تمام حقوق و آزادي از، موقعیت دیگر والدت یا هر ،ثروت ،اجتماعی
 اداري، مـد کـه مبتنـی بـر وضـع سیاسـی،      آبه عمل نخواهد  یضیتبع چیعالوه ه به .مند گرددبهره ،است
ت تح مستقل یا خواه این کشور ؛یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد المللی کشوری یا بینیقضا
  »ومیت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدودشده باشد.مقی
  
  کنوانسیون حقوق کودك. 6

هاي عضو باید حقـوق منـدرج   دولت« مده است:آ 1989کنوانسیون حقوق کودك مصوب  2ماده  2در بند
 جـنس،  رنـگ،  تبعیض نسبت به نـژاد،  گونه هیچسیون حاضر را در چارچوب صالحیت خود بدون ندر کنوا
ها وضعیت مالکیت و دیگر اجتماعی، نژادي، ملی، أمنش ي دیگرعقیده عقیده سیاسی یا هر مذهب و زبان،

  »رعایت و تضمین نمایند.
 ،هاي عضو باید حقوق کودك در قبال آزاديدولت« دارد:این کنوانسیون نیز اعالم می14ماده  1 بند

  »وجدان و مذهب را محترم شمرده و تضمین نمایند.
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 یـا  زبـانی  ،مـذهبی  ،هاي قومیدر کشورهایی که اقلیت« دارد:اشعار می نیز ونیاین کنوانس 30ماده 
نبایـد از   ،ها با کودکی که بومی اسـت اقلیت گونه اینکودکان متعلق به  ،بومی وجود دارد أانفرادي با منش

ن یا استفاده از زبان خـود بـه همـراه    آمندي از مذهب یا اعمال هیش و بهرحق برخورداري از فرهنگ خو
  .»گروه محروم شود يسایر اعضا

مغایرت قانون ممنوعیت پوشش بورکینی را با موازین نظام داخلی فرانسه یعنی نظـام   ،در بخش دوم
کنیم که تصـویب و اجـراي قـانون ممنوعیـت بـورکینی یـا       قرار داده و استنباط می یالئیسیته موردبررس

مخالف با اصـول   با نص صریح قانون اساسی فرانسه مغایرت داشته و» ملبس بودن به پوشش اسالمی«
  یسیته و تجاوز به حقوق شهروندي و زنان است. ئنظام ال

مهـوري  فرانسـه داراي یـک ج  کـه   داردمقـرر مـی   1958ماده یک قانون اساسی جمهوري فرانسـه  
الئیسیته به معناي جدایی  اجتماعی است؛ لذا نظام سیاسی فرانسه،و  ساالرمردم الئیک، ،کیتفک رقابلیغ

مثـال، یکـی از وظـایف     عنـوان  کنـد. بـه  مـی  که قدرت دولت را از دین متمایز شده سیاست اعالم دین از
قـدرت و   ییتـر جـدا   واضـح طرفی دولت یا به بیـان  حکومت، ارائه خدمات و تسهیالت آموزشی است، بی

 ،اینجا بدین معناست که نمادهاي سیاست و نماینـدگان قـدرت عمـومی (آموزگـاران     در ،سیاست از دین
هـاي  ها و نهادهاي آموزشی) به هنگام ایفاي مأموریت دولتی از تـرویج اندیشـه  مدیران مدارس، دانشگاه

جاست که اجبار برخی از شـهروندان بـه   ر همینمذهبی و تبلیغ به نفع یکی از ادیان احتراز ورزند. دقیقاً د
ها به پرهیز از یک رفتار مذهبی(مانند انتخاب نـوع پوشـش یـا     انجام یک رفتار مذهبی خاص یا اجبار آن

گونه که اشاره شد، الئیسـیته بـه    رسد، چراکه همانپوشیدن بورکینی) باروح الئیسیته ناسازگار به نظر می
پردازي است و تالش براي وادار ساختن شهروندان بـه  از حوزه سیاست يورز انتیمعناي تفکیک حوزه د

  منطبق با مفهوم الئیسیته نیست. عنوان چیه انجام یک رفتار مذهبی بهانجام یا عدم
دیانت تعریف شد که دولت با اعالم  ي سیاست درمداخلهعدم ،ترین پیام حقوقی نظام الئیسیتهاصلی

در نظـام   دهـد. مـی  ي ادیان را در یک سـطح برابـر قـرار   وضعیت حقوقی همه ،طرفی در امور مذهبیبی
دینی بهـره  معیارهاي غیر اداري ازو  استخدامی ،خدماتی امور ه با شهروندان درهمواج دولت در ،الئیسیته

ثرترین پیامد ؤم تینها در .کندمی يحکومتی خوددار امور هرگونه تداخل معیارهاي دینی در گیرد و ازمی
آزادي  ،یـک ئپس رکن اساسی حکومـت ال . سطح اجتماع است مذهب در رشد و تقویت دین و ،این نظام
 اًرطرفـی مکـر  این برابـري و بـی   با متون حقوقی فرانسه بر برابر طرفی است.بی وبرابري حقوقی  ،دینی

  پردازیم.ذیل به بررسی و ذکر این متون می در .تأکید شده است
گونـه بیـان    ایـن را آزادي ادیـان   ،صورت عینی به 1946ي قانون اساسی فرانسه مصوب مقدمه  .1

تـوجهی یـا   عقایـد او مـورد کـم    و افکـار  هـا، توان بـه خـاطر ریشـه   کس را نمیهیچ: «دکن می
  .»رسانی قرار داد آسیب

مثبـت آزادي   يبا تأکید بر جنبه که به قانون جدایی کلیسا و دولت شهرت دارد، 1905قانون  1ماده   .2
جمهـوري همچنـین اعـالم آزادي    د. کنـ مین میأآزادي عقیده را ت ،جمهوري: «کندمذهبی بیان می

   »کند.هاي برخاسته در مقتضیات نظم عمومی تضمین میمذاهب را در چارچوب محدودیت
فرانسه  عنوان دین رسمی جمهوري دارد که هیچ دینی بهصراحتاً بیان می زیقانون فوق ن 2يدر ماده  .3

  شود. شود و به هیچ مذهبی حقوق یا کمک مالی پرداخت نمیبه رسمیت شناخته نمی
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عقیـده   کس نباید به خـاطر هیچ: «داردبیان می نیز 1789ي حقوق بشر و شهروند اعالمیه 10يماده  .4
  .»که بروز این عقاید مخل نظم عمومی نشود مشروط بر این؛ خود حتی عقاید مذهبی نگران باشد

ول داشـته و تأکیـد   ذویژه مبـ  یتوجه »طرفی کارکنانتعهد به بی« گذار دولت فرانسه به اصل قانون
ادامـه   اندیشه و مذهب مورد طرد واقع شـوند و در  نژاد، موران عمومی نباید به خاطر جنس،أکند که ممی

 در ،اشـد سیاسـی ب یـا   عالئمی کـه مبـین یـک تعلـق مـذهبی      استفاده از ضمن احترام به آزادي مذهب،
 از منظـور  .ممنوع اعالم نموده است را مراکز علمی همچنین در ،طرف قرارداد دولت سسات خصوصیِؤم

عنوان یـک   به نیز کیپا است که بورکینی و روسري، چادر نقاب، هرگونه صلیب، استفاده از ،عالئم مذهبی
الملـل ایـن دسـته از قـوانین     بـین حقوق  بنا به نظر حقوقدانان. باشدی از این عالئم میئعالمت دینی جز

 بـه حقـوق فـردي تجـاوز     و ته است که از مرزهاي اجراي نظم عمومی عبورییسئناقض صریح مفهوم ال
  نه جدایی دولت از امور دینی. ،نوعی جدایی شهروند از دیانت است ،درواقع و نماید می

قانون  31ماده ، دنززنان مسلمان رقم می نقض حقوق شهرونديِ مورد دوم که صحت ادعاي ما را در
خشـونت کـه   یا  تهدید گونهدارد که هرچه بیشتر آزادي مذهبی اعالم می تضمین هر جدایی است که در

در عمل ما شاهد گشت ارشاد  اماخارج از قانون است  ،فردي را مجبور به اعمال مذهب یا ترك آن نماید
ي پرداخـت جریمـه   نیـز  حجاب خـود و  داشتنسواحل در فرانسه هستیم که زنان مسلمان را مجبور به بر

  زنان مسلمان در فرانسه است.  کند و این تنها یک مورد از نقض حقوق شهرونديِنقدي می
بعد از  ،طور که اشاره شد کنند و همانعنوان نماد تروریست یاد می مردان فرانسوي از حجاب بهدولت

 ،د. درواقعگردیاعالم  ،قارن با اهداف داعش استبورکینی یک نماد اسالم رادیکالی که م ،ي داعشحمله
 اصل به استناد با توانمی چگونه نیستند، بنابراین سیاست نماد یا حکومت و  زنان در فرانسه نماینده قدرت

وشش یـا عـدم پوشـش    پ اینجا در(کرد؟  دینی عقیده یا رفتار یک ترك یا انجام به وادار را آنان الئیسیته
تـوان  تجـاوز نمـود؟ یـا چگونـه مـی      ي اجراي نظم عمومی به حقـوق مسـلم آنـان   بهانهبورکینی) یا به 

تـوان در مـواردي   البته نمی هاي تروریستی را رادیکال نامید و زنان را قربانی اهداف سیاسی کرد؟ فعالیت
 هـا بـا  اما آیا توجیه یا مشروع جلوه دادن این ضـرورت  ،الشکل شدمنکر ضرورت پوشش همسان یا متحد
ها بر زنان و دخترانـی کـه پوشـش    تراعمال این ضرو هم صرفاً آن ؟توسل به احکام حکومتی الزم است

 ماننـد اسـالمِ   ،و هیچ خطري براي جامعه ندارند؟ مواضع دولت فرانسه در مقابل اقـدامات داعـش   شتهدا
 2003دسامبر  13خ در تاری مثالً .باشدمبهم می مردان فرانسوي کامالًآشفته است و مواضع دولت ،داعش

  . داردقابل بحث اعالم میغیررا جمهور فرانسه نظر خود در مورد الئیسیته یسئر
  
  گیري نتیجه

گیري دولت فرانسه در خصوص پوشش بورکینی و اجبار شهروندان توان بیان کرد که موضعمی تینها در
هاي نقدي، اسـتفاده  اجتماعی، جریمهاجراهایی مانند سلب حقوق به پیروي از این قانون با تعیین ضمانت

بلکـه   ؛الملـل اسـت  تنها ناقض حقوق بشر و اسناد حقوق بـین  از پلیس ویژه در برهنه نمودن زنان و ... نه
   .باشدن نیز میآناقض حقوق داخلی فرانسه و نظام سیاسی 

انـد کـه   کـرده ي حجاب و پوشش را مخالف با تساوي و برابري اعالم لهئمس ،هادر بسیاري از پاسخ
 10همچنـین مـاده  اسـت.   فرانسـه  1859مخالف نص صریح اصل اول قـانون اساسـی جمهـوري پـنجم    
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عقیده مذهبی خود نگـران   کس نباید به خاطرکند هیچبیان می 1789ي حقوق بشر و شهروندي اعالمیه
 1946اساسـی   قـانون  يدیباچه . نیزاین عقاید مخل نظم عمومی و قانون نباشدکه  این مشروط بر ؛باشد

تـر بـه   صـورت عینـی   االجرا و ملحق به قانون اساسـی اسـت بـه   که امروزه یکی از متون الزماین کشور 
 و تـوان در امـور کـار   کـس را نمـی  شده است که هیچ ي آزادي عقاید در امور کاري و شغلی اشاره لهئمس

  توجهی قرار داد.ها و افکار و عقاید مورد کمریشه استخدام به خاطر
باشند؛ عنوان اولین ناقضان حقوق بشر موظف به رعایت اصول اولیه می ها همیشه بهدولت

ذکر اسـت کـه در    قابل حق آزادي مذهب بارها در منشور سازمان ملل مورد تأکید قرارگرفته و
 ديحـق دارد از آزا  یهرکس«است:  شده ي جهانی حقوق بشر نیز عنوان اعالمیه 17ماده  2بند 
ایـن حـق متضـمن آزادي تغییـر مـذهب یـا عقیـده و         .مند شـود مذهب بهره و ، وجدانيفکر

نیـز شـامل تعلیمـات مـذهبی و اجـراي       ،همچنین متضمن آزادي اظهار عقیده و ایمـان اسـت  
مللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده لامیثاق بین 18عالوه بر این ماده » شود.میمراسمات دینی 

قـرار   یاند که در مباحـث فـوق موردبررسـ   ق سخن گفتهحقوق بشر نیز از این ح ونیکنوانس 9
 شود که دولت فرانسه حق ممنوع کـردن بـورکینی را نـدارد و   این نتیجه گرفته می. بنابرگرفت
تنهـا مـورد    نماید. حقوق زنان در فرانسه نـه می به حقوق فردي و اجتماعی زنان تجاوز صراحتاً

 بتصـوی . ورده اسـت آبلکه محیط ناامنی را براي زنان در اجتمـاع فـراهم    ،تجاوز دولتش است
هاي ادیان در اعالمیه جهانی حقوق بشر با مفاد مربوط به آزادي هایی مستقیماًچنین ممنوعیت
هـاي اساسـی در اروپـا مصـوب سـال      حفاظت از حقوق بشـر و آزادي  ونیکنوانس سازمان ملل،

ه و حتـی برخـی اقـدامات ایـن دولـت در اجـراي قـانون        میالدي در تضاد بـود  1950و  1948
هـا از مـدارس و    کردن شهروندان مسلمان یا اخـراج کـردن آن   مهیممنوعیت پوشش مانند جر

نان مخالف بـا اصـول حقـوق    آها به ترك دین یا انزوا کردن  هاي کار و ممنوع کردن آنمحل
قـانون   .اسـت  ضدب متنـاق زادي فرهنـگ و ا آ و بـا باشد حق شادي و حق شهروندي می ،بشر

ممنوعیت پوشیدن بورکینی در سواحل و اجبار شهروندان مسلمان در عریان شدن در سواحل و 
حقـوق   ،بـه حقـوق شـهروندي    تجاوز ،ي روانیخود نوعی شکنجه ،نقدي حتی پرداخت جریمه

این دولت که از دیرباز مهد حقوق و قـانون   يها ارزش با استانداردهاي جهانی است و وفردي 
  باشد.میسازگار ن ،بوده است
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  nn دکتر ابوالفتح خالقی n نیا رضا دانش 
  
  

  چکیده
یکـی از   عنـوان  بـه سازي اصـل سـرعت   در راستاي نهادینه گذار قانونرغم اهتمام ویژه به

هـاي کلـی و   ی و خالف مشی و روش سیاسـت دادرس نییآاصول راهبردي و استراتژیک 
اي از مقررات، خواسته یا ناخواسته باعـث اطالـه   کالن ابالغی به قوه قضاییه، تصویب پاره

دادرسی و کندي جریان رسیدگی و احقاق حقوق عامـه گردیـده اسـت. نویسـنده ضـمن      
هاي فرعی تدوین الیحـه و قـدردانی از   هاي مجدانه کارگروهان و کمیتهشت تالشپاسدا

سازد که در بسـیاري از مـوارد، ایـن قسـم     می خاطرنشان، نظرات اندیشمندان و محققین
نظـر از  اتخـاذي ـ صـرف    زائـد اینجانب  زعم بهضروري و تشریفاتی و تکالیف ـ نسبتاً غیر 

اندرکاران فرآیند عدالت کیفـري، باعـث خلـط    و دستتحمیل زحمت و مشقت بر متولیان 
مورد براي اصحاب دعوي، تزلزل اسـتقالل  جا و بیها، ایجاد توقعات بیمباحث، صالحیت

شود که در این مبحـث  دیده می کننده و تقویت موقعیت بزهکار در قبال بزهمقام رسیدگی
  د.گردها اشاره می اي از آنخالصه و موردي به پاره صورت به

  دیده، حقوق کیفري، اطاله دادرسی، قانون مجازات. اصل سرعت، بزه  واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
اعتراض بودن برخی از این نوشتار در هفت گفتار به موضوعاتی چون تقدیم دادخواست ضرر و زیان، قابل

یا  زائدتعقیب، تشریفات پرونده و ترك کردن یگانیباتصمیمات، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده، قرار 
  پردازد.گري و تعلیق تعقیب و ارتباط آن با اصل سرعت میضروري، میانجیغیر
  

  گفتار اول: تقدیم دادخواست ضرر و زیان؛ اصل سرعت و اطاله دادرسی 
هاي سنتی و هاي اصل عدالت ترمیمی، در مقابل عدالت سزاگرانه یا بازپرورانه، حذف پاسخجمله مؤلفه از

: تقریـرات کالسـی) در ایـن    1390وردي، جاي آن است (اهللا هاي جامعوي بهکالسیک و جایگزینی پاسخ
منعطف و سختگیرانه آن خـارج شـده و   هاي رسمی خشک، غیرشود که رسیدگی از مدلفرایند سعی می

                                                           
n شناسی، دادستان عمومی و انقالب.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم 
nn دکتري حقوق کیفري، مدرس دانشگاه. 
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ه شـده و بـا شـنیدن    نشـاند  دیده بزهقرار گیرد، در کنار و مقابل  دیده بزهبزهکار در تقابل با که  این جاي به
کردن در خصوص نتیجه اقدامات صورت گرفته شود ، وادار به فکردیده بزهآالم، مصائب و شداید وارده بر 

  ها و ضایعات ایجادشده به چالش و تکاپو وادار گردد.و بر این اساس در جهت جبران کاستی
جـاي تقویـت    گـذار بـه   قـانون گذار ایرانی اسـت.   عکس مشی و روش اتخاذي قانوناین دقیقاً 
سـازي عـدالت کیفـري ـ      رسمیقضایی و مردمی موجود و قبول و پذیرش فرایند غیر نهادهاي شبه

ـ و آیین دادرسی ـ خصوصاً ـ و سوق دادن افراد به سمت پیگیري مطالبات قانونی خود در     1عموماً
ه طی طریق کیفري در راستاي رسمی، افراد را تشویق و بلکه وادار و مجبور بچارچوب تشریفات غیر

هاي دیگـر  این امر در کنار سایر جذابیت 2نماید.جبران ضرر و زیان ناشی از تضییع حقوق خود می
باب «شدن ها و مفتوحتنها باعث ازدیاد ورودي پرونده هاي کیفري نسبت به امور حقوقی، نهرسیدگی

حقوق طرفین پرونده نیـز  » ترازيهم اصل«کیفري گردیده، بلکه از منظر طرح دعاوي واهی و غیر
عنوان نمونه اگرچه در ابتـدا موضـوع دعـوت و     شود. بهدارانه محسوب می سویه و جانباقدامی یک
منظور اقامه دعوي توأمان (حقوقی و کیفـري) در نـوع    دیده به استرداد دعوي حقوقی به داللت بزه

ناسـی بـوده و اقـدامی در جهـت گسـترش      شدیده خود اقدامی بایسته و درخور تحسین از منظر بزه
بینی و تصویب سازوکارهایی جبران و احقـاق  مدار) از رهگذر پیشدادرسیهاي شکلی (آیینحمایت

آیـد، (رایجیـان   ویژه مقررات آیین دادرسی جنایی به شمار مـی  دیده در چارچوب قانون به حقوق بزه
هـاي فعلـی   تنباط اینجانب ـ با ساختار ذلک پذیرش چنین امري ـ به اس مع3) 1و136: 1390اصلی، 

که مقصود و  چنان خوانی و تجانس نداشته و امکان تحقق عینی و واقعی آن ـ آننظام قضایی ما هم
ـ منظور تصویب ایجاد نخواهد شد؛ چه اینکه، اوالً، رسیدگی حقوقی امـري   4کنندگان آن بوده است 

» سریع«و » بطئی«جمیع و ترکیب این دو بوده و ت» سریع«هاي کیفري امري و رسیدگی» بطئی«
اي تشریفات گوناگون امري دشوار و سخت است؛ زیرا رسیدگی به امور حقوقی مستلزم رعایت پاره

طرف مقابـل،   از قبیل تقدیم دادخواست، ابطال تمبر، ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به
معاینـه محلـی، جلـب نظـر کارشـناس و      االقتضـاء، انجـام تحقیقـات و    حصول تبادل لوایح و لدي

اصطالح دست و پاگیري قاضی کیفري و تنزل و کندي روند  ذلک بوده که در حد خود باعث به امثال
دیده،  جاي جبران صدمات و ضایعات بزه شود و بهشدن فرآیند رسیدگی می رسیدگی و مآالً طوالنی

  خواهد شد. دیده از رهگذر این مقررات نوعی باعث تضرر واقعی بزه به

                                                           
  ها، ...ها، حلقهخانوادگی، سیرکلهاي نشست  .1
قید ضرر و زیـان وارده   68طبق بند ب ماده  گذار قانونسابق بر این نیز مطرح گردید،  همچنان که مثال عنوان به  .2

هـاي  نسبت به مدعی را جزء الزامات شکلی شکواییه قلمداد نموده و حتی قوه قضاییه مکلف به تهیه و تکثیر فرم
  ین معنی شده است.الشکل متضمن امتحد

کـه بـه دلیـل احتمـال      انـد  کاربرده بهها حمایت گونه اینرا براي » هاي حقوقیحمایت«نویسنده محترم اصطالح   .3
مدار تغییـر و  در نوشتگان فارسی در اینجا از حمایت شکلی یا آیین دادرسی» حقوقی«تبادر معانی دیگر از کلمه 

  است. شده استفادهي آن جا به
انند حق داشتن وکیل، طرح دعواي ضرر و زیان و درخواست پژوهش از آن و معـاف شـدن از پرداخـت    حقوقی م  .4

در سطوح سیاست  طورمعمول بهها حمایت گونه اینهاي شکلی است که هایی از این حمایتهزینه دادرسی نمونه
  ) 1و  126: 1390کنند.(رایجان اصلی، جنایی یا رسمی یا دولتی مصداق پیدا می
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هـاي   عنـوان یکـی از شـاخص    به» قضازدایی«مسئله انگاري  ثانیاً از دیگر اشکاالت این بحث نادیده
از طریـق سـازوکارهاي   » جبـران «شـود در عـدالت ترمیمـی موضـوع     است. گفته می» عدالت ترمیمی«

نهـاد و  یا مردمهاي مردمی پذیرد، یعنی در این شیوه دخالت سازمانکالسیک صورت میرسمی و غیر غیر
هـاي  و سازشی بوده و با توسل به این امر پاسخ» گرانهمیانجی«) و با رویکرد NGOاو ها (جیتوسل به ان

گذار  اي است که قانونظاهراً این همان نکته شود.مدارانه تا حد زیادي به کنار گذاشته میکیفري و قانون
و التفات نکرده، بلکه خـالف سـنت و روش مرسـوم، در    تنها در تصویب این مقررات بدان اعتنا  ایرانی نه

ترتیب کـه تنهـا از     این  در قالب مقررات کیفري و رسمی بوده است، به» جبران«صدد سوق دادن فرایند 
عکس مسائل حقوقی و غیرمرتبط با مسائل کیفري را هم در بطن و متن زدایی فاصله نگرفته، بلکه برقضا

گرایـی و  رغـم شـعار   روست که الیحـه آیـین دادرسـی علـی     ده است. ازاینمقررات کیفري دیده و گنجان
معمـول   دیـده  بـزه تنها کمک شایان توجهی را نسـبت بـه     ، عمالً نهدیده بزهزدگی و قصد حمایت از  شعار

گـردن نهادهـاي    توجهی نسبت به موضوع، تکلیف ماالیطـاقی را بـر  انگاري و بیننموده، بلکه با با سهل
اگرچـه امـر مطلـوبی بـوده، لـیکن سـازوکار        دیـده  بزهکیفري گذارده است!! موضوع جبران ضرر و زیان 

گـري از طریـق   هاي خـانگی و فرآینـد میـانجی   ها، نشستمشخص آن در عدالت ترمیمی از طریق حلقه
رجوع به تقدیم دادخواست  نهاد است؛ نه داللت و ارشاد ارباب هاي مردممداخله نهادهاي مردمی و سازمان

  کننده به اصل جرم!! هم در همان شعبه رسیدگی حقوقی، آن
  

  اعتراض بودن برخی از تصمیماتگفتار دوم: سرعت و قابل
حفاظتی بزهدیـدگان از  ـ   هاي حمایتی عنوان یکی از اشکال و اهرم شناختن نهادهاي مدنی بهبه رسمیت

گذار و از نقاط عطف این قانون نسبت به قانون آیین دادرسی  نرویکردهاي جدید و بلکه بسیار مترقی قانو
  است. 1378کیفري 

تـرین  هاي حمایتی خاص و شـاید از برجسـته   حمایت اجتماعی از بزهدیدگان به عنوان یکی از گونه
هـا، سـازمان یـا    مدار باشد که بیش از هر چیز، از گذر انجمـن دیده بزهنمودهاي سیاست جنایی مشارکتی 

هـاي  طورمعمول، به ابتکار خـود بزهدیـدگان یـا برخـی از سـازمان      یابد که بهي مدنی مصداق مینهادها
اسـت از   ها عبارتها یا انجمن) وظیفه این سازمان30: 1381شود.(لپز و فیلیز وال،اندازي میغیردولتی راه

موارد ضروري و حتـی  رسانی مناسب نسبت به بزهدیدگان در سراسر فرایند جنایی، کمک مالی در اطالع
) بنـابراین  1و 127: 1390کمک عاطفی نسبت به بزهدیـدگان نیازمنـد حمایـت و ... . (رایجیـان اصـلی،     

شده در اساسنامه و حتی پذیرش امکان حضـور نماینـدگان ایـن     بینی اعالن جرم در چارچوب تعیین پیش
آیـد،  حساب می مطلوب این قانون بهمنظور اقامه دلیل از نکات برجسته و  ها در مراحل دادرسی بهسازمان

گـذار   دستی قانوننوعی گشاده ها، به لیکن اعطاي حق اعتراض نسبت به آراي قضایی در مورد این انجمن
نظـر از  ترتیـب کـه صـرف    ایـن  به شود.در تفویض اختیارات خارج از حد و ظرفیت به ایشان محسوب می

هـا   یی، فقد ضابطه و معیار ثابت بـراي شناسـایی آن  اختالل در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم مراجع قضا
(که در صورت تعدد مراجع مربوطه، اعم از رسمی دولتی یـا مردمـی) و ورود و دخالـت جریانـات حاشـیه      

هاي مختلف مردمی، (که در جاي خود تفصیالً بدان اشاره گردید.) این امر باعـث   ها، احزاب و دسته گروه
  خوانی ندارد.هاي کالن قوه قضاییه نیز هم گردد و با برنامهطوالنی شدن فرایند رسیدگی می
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ساله دوم قوه قضاییه ناظر بـر بنـدهاي پـنجم،    موجب بند نوزدهم از برنامه تفصیلی پنج چه اینکه؛ به
اهللا تعـالی)   هاي کلی نظام در بخش قضایی مصوب مقام معظم رهبري(حفظـه ششم و هفدهم از سیاست

هـاي اساسـی   عنوان یکی از اولویـت  منظور قطعیت احکام در زمان مناسب، به بهکاستن مراحل دادرسی «
  »گذاري محسوب شده است.این سیاست

  
  دسترسی به اوراق پروندهگفتار سوم: قرار عدم

نفسِ پذیرش حق مطالعه پرونده توسط شاکی، تهیه تصویر از اوراق و مسـتندات آن و حضـور و مداخلـه    
نوعی محدودکننده دامنـه اختیـارات مقامـات تحقیـق و      رچه امري ارفاقی و بهوي در جریان تحقیقات، اگ

مـداري  دیده بزهگردد، اما از این منظر که در جهت حمایت از گفتمان جویانه محسوب میتأسیسی مداخله
لیکن پـذیرش حـق اعتـراض شـاکی نسـبت بـه ایـن تصـمیم و         رسد، باشد، قابل توجیه به نظر میمی
» مـتن بـه حاشـیه   «و » بردن حاشیه به متن«منزله  روزه در محکمه!! به 3بودن آن در فرجه اعتراض  قابل

شـک  شده فوق و دادن اجازه کنترل مستندات پرونده توسط شاکی که بـی  نظر از ایراد مطرحصرف است.
 آوري ادله و تکمیل تحقیقـات منجـر  در نحوه و چگونگی روند تحصیل و جمع دیده بزهبه دخالت سالیق 

خواهد شد، دادگاه را نیز وارد و معطوف به مسائل متفرقه و غیرواجـب نمـوده و از پـرداختن بـه رسـالت      
خـالف اصـلِ غیـرِ     ـ  تـر بـدان اشـاره گردیـد    کـه پـیش   قانونی خود بازخواهد داشت. این امر همچنـان 

وضوع، اطاله ساختن مقامات تعقیب از اصل مسازي آیین دادرسی است و ثمره عملی آن، دوربوروکراتیک
آالیـش  در برخورداري از یک دادرسی منصفانه، بـدون تـأخیر، سـاده و بـی     دیده بزهدادرسی و محرومیت 

  است. 
  

  تعقیبکردن پرونده و تركگفتار چهارم: اصل سرعت و قرار بایگانی
 کـردن پرونـده و  قرار بایگانی«دسترسی به پرونده بدان ذکرشده است، خالف آنچه در بحث قرار عدم

ناپذیري جریان رسیدگی تنها باعث کندي و تحرك  الیحه، نه 80و  79موضوع ماده » تعقیبقرار ترك
صـورت   ضروري ولیکن مستعد سـازش و مصـالحه بـه   هاي غیر سازي پروندهگردد، بلکه با متوقف نمی

تیـار  الیحه، به شاکی ایـن اخ  79گردد. بر اساس ماده بخشی به دادرسی میغیرمستقیم، باعث سرعت
تعقیب نمایـد. همچنـین   گذشت، درخواست تركشده که قبل از صدور کیفرخواست در جرایم قابل داده

شده که چنانچه بزهی فاقد شـاکی   بینی پیش 8و  7این قانون در جرایم تعزیري درجه  80مطابق ماده 
د بـا اخـذ   توانخصوصی بوده یا شاکی آن گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه متهم، قاضی می

را صـادر و اعـالم    »قرار بایگانی نمودن پرونـده «التزام کتبی از متهم از تعقیب وي خودداري نموده و 
  نماید.

بار در طول عمر متهم به گذشت صرفاً یکاگرچه تجویز چنین اختیاري به شاکی در جرایم قابل
قلمداد  »بودن امر تعقیباصل الزامی«خالف جهت مسامحه دادستان در تعقیب جرایم خرد و کوچک، 

کردن پرونده چه در الوصف بایگانیجهت ایرادهاي متعددي بدان واردشده، لیکن مع گردیده و ازاین
هم در جـرایم تعزیـري    دسترسی به او، آنفرض موقت آن (که در مواقع معین نبودن متهم، یا عدم

از آن نامبرده شـده   104که در ماده  چنان که متعاقب صدور دستور توقف تحقیقات آن 8تا  4درجه 
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 2این الیحه بدان تصریح گردیده است) 80گونه که در ماده  و چه در فرض دائمی آن (همان 1است)
شناسی و نیازسـنجی  برآمده از سر ضرورت اقدامی بسیار سنجیده، شجاعانه، متهورانه و تصمیمی

  شود.محاکم و گامی بسیار بلند در راستاي کیفرزدایی و قضازدایی محسوب می
مستقیم [با حـذف  طور غیر ها] شده و به ها در [دادسراطور مستقیم مانع انباشت پرونده در این روش به

 تر و بهتر عدالت کیفـري [در دیگـر  بیشمهم از گردونه] موجبات سرعت و اجراي هر چه هاي غیر پرونده
  )152: 1377ها] خواهد شد.(خزایی،  پرونده

انگـاري مقـام تعقیـب در جـرایم خُـرد و      اگرچه این نکته را هم نباید فراموش کرد که تسـامح و نادیـده  
بـاال  هـا یـا]   بودن تعقیب به بهانه [سرعت در رسیدگی به دیگر پرونـده اهمیت و عدول آن از اصل قانونی کم

هاي اتخاذ تصمیم کیفري در پاسخ به پدیده مجرمانه و جدي نگـرفتن جـرایم سـاده و کوچـک     بودن هزینه
تواند باعث تجري مرتکب و کاهش نقش بازدارندگی فردي و اجتماعی (جنبه ارعابی مجازات) شده و این می

سیاسـت  «ندیشـه مبنـایی   که در ا خود در تکرار جرم و بازتولید آن نقش چشمگیري خواهد داشت، همچنان
او » جـرم و اجتمـاع  «) در کتـاب  Tanen baum)که توسط آقاي تانن بام (Zerotolerance» (تساهل صفر

شـود ... و چنانچـه   اهمیـت شـروع مـی   بزهکاري معموالً [با همین] رفتارهاي ساده و کم«شده است:  مطرح
- اغماض برخورد کنند، [این کار] سبب می جامعه، مردم و ضابطین با جرایم بسیارخفیف و انحرافات جزئی با

برخورد با جرایم  نظمی ناشی از عدمنظمی به وجود آید ... و از دل همین بیشود که در آن منطقه و محله بی
آید ... و برخـورد قـوي بـا    ساده و خفیف [بحث تجري مرتکب و سایرین] جرایم بزرگ و شدید به وجود می

) اگرچه در 132و 133: 1387کند.(موسوي مجاب، تر جلوگیري میرایم بزرگجرایم ساده از [وقوع و بروز] ج
کردن پرونده از ایجاد، تشکیل و استقرار برچسـب  با بایگانی 3»زنیبرچسب«اساس نظریه  نقطه مقابل آن بر

گـردد، احتـراز و جلـوگیري     مجرم بر روي افراد که باعث تغییر تصویر اجتماعی جامعه نسـبت بـه فـرد مـی    
  : تقریرات کالسی)1390(رحمانیان،  4شود.آمده و مانع ورود او بر پروسه کیفري می عمل به

  
  ضروري گفتار پنجم: اصل سرعت و تشریفات زائد یا غیر

شود که قانون مجازات اسالمی، قانون ماهوي و آیین دادرسی کیفري، قانونی شکلی است. گفته می
ترتیب که در قوانین ماهیتی، مقررات موضوعه، ارکان، عناصر، اجزا، شـرایط جـرم و مجـازات    بدین

                                                           
یا دسترسی به او مشـکل اسـت،    شده یمخفکه متهم معین نیست،  تواند به عذر آن، بازپرس نمی104طبق ماده   .1

هرگاه با انجام تحقیقات الزم، مرتکب جرم  8تا  4تعزیري درجه  میجراتحقیقات خود را متوقف کند، [لیکن] در 
 طـور  بـه معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونـده  

  شود... .موقت بایگانی و ... به شاکی ابالغ می
وجود نداشته یا گذشت کرده باشـد، در صـورت فقـدان    چنانچه شاکی  8و  7تعزیري درجه  میجرادر :«80ماده   .2

وضع اجتماعی و سوابق مـتهم   بامالحظهتواند پس از تفهیم اتهام سابقه محکومیت مؤثر کیفري، مقام قضایی می
و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت، با اخذ التزام کتبی از متهم ...، فقط براي 

  .»یب خودداري و قرار بایگانی پرونده را صادر کند... بار از تعقیک
زنـی  یـا انـگ    labelling theoryاین نظریه توسط فردي به نام هوارد بیکر استاد دانشگاه شیکاگو تحـت عنـوان     .3

stigmatigation .عنوان گردیده است  
کـرد و   روزآمـد ر نظریه تانن بام را مبناي اصلی این نظریه توسط آقاي تانن بام مطرح شد، لیکن آقاي هوارد بیک  .4

  زنی را ارائه داد. زنی یا انگتئوري برچسب
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نامه نامه و آییندادرسی، شیوه شود و در قوانین شکلی نظیر آیینعمل مجرمانه توصیف و تشریح می
د نظر قرار می بینی اجرایی، نحوه و چگونگی نیل به اهداف پیش حال گیردشده در قوانین ماهوي م .

تر باشد، یقینـاً حقـوق اصـحاب دعـوا بهتـر و      تر و جامعتر، صریحبه میزانی که آیین دادرسی دقیق
توجه در این مقوله آن است که پرداختن به این اصل گردد، لیکن نکته قابلتر تأمین میمطلوب

ظـایف،  حـال کـه و   گذار درعـین  شدن و دشواري فرایند رسیدگی گردد. قانوننباید باعث پیچیده
درسـتی، بـا    هاي دخیل در فرایند کیفـري را بـه   تکالیف و حقوق هر یک از افراد، اجزاء و ارگان
کند، باید دقت و توجه داشته باشد که این کار نباید حتمیت، قطعیت و شفافیت تعیین و ترسیم می
ه از ایـن  اصطالح، متن فداي حاشیه گردد. متأسفان  به کلیت این مقررات خللی وارد ساخته و به

اي در تدوین الیحه آیین دادرسی صورت پذیرفته که هر یک در نوع منظر غفلت یا تغافل عدیده
مثال در  عنوان که به  طوري هاي بسیاري را فراروي سرعت در رسیدگی ایجاد نموده، بهخود چالش

نظر قرار گرفـت، حـداکثر ظـرف یـک سـاعت،      چنانچه متهم تحت«الیحه آمده است:  49ماده 
نظر قرار گـرفتن وي، بـه هـر طریـق ممکـن بـه       مشخصات سجلی، شغلی، نشانی و علت تحت

تا این قسمت از مقرره قانونی، اقدامی نیکو و موافـق اصـول و   » شود.دادسراي محل اعالم می
قوانین حقوقی بوده و تذکر به دادستان به جهت بررسی موضوع و در صورت نیاز تأکید بر حضور 

رغم  شده ـ به بینی این الیحه پیش 47که در ماده  چنان گاه متهم نیز ـ آننظروي در محل یا تحت
هایی که براي دادستان داشته ـ نشانگر حساسیت مقنن به سرنوشـت   ایجاد مضایق و محدودیت

اما تکالیف مصرحه در قسـمت  شده و توجه به رعایت حقوق شهروندي آنان است، افراد بازداشت
نظـر در دفتـر   الزام دادستان بـه درج مشخصـات کامـل فـرد تحـت     «بیل: از ق 49انتهایی ماده 

هم با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون یعنـی بـر اسـاس دادرسـی      مخصوص و رایانه، آن
کـل دادگسـتري اسـتان     الکترونیکی و اعالن فهرست کامل آنان در پایـان هـر روز!! بـه رئـیس    

ـ    مربوط و تکلیف رئیس تنهـا انـدکی    ه همـان نحـو یادشـده، نـه    کل به ثبـت ایـن مشخصـات ب
در شـرایط فعلـی کـه تشـکیالت قضـایی بـا مسـائل و         گیرانه بوده، بلکـه منصفانه و سخت غیر

ً قادر به انجام وظایف و مأموریت هاي محوله قانونی مشکالت متعددي مواجه است و حتی بعضا
ً در شهرستانخود نیز نمی ً با حضور یک باشد، (فرضا شـود) از  دادستان اداره مـی هایی که صرفا

ً اعطاي حق ارتباط با اعضـاي خـانواده بـه    1آن، قانونی محجور و متروك خواهد ساخت یا فرضا
الیحـه قیـد گردیـده و     50اي که در مـاده   گونه نظر و دعوت از هر یک از این افراد بهفرد تحت

سخگو باشد، این خـود،  در قبال خانواده وي پا» نظر بودن فرددرباره تحت«که مقام تحقیق  این
تبعات منفی زیادي را به دنبال خواهد داشت، زیرا پاسخگویی درباره بازداشت فرد شـامل بیـان   
علت، جهت، نوع، اتهام، دالیل اتهام، ارائه دستور مقام قضایی و امثال آن است. حـال اگـر بنـا    

 49د مقـرر در مـاده   پاسخگویی به کلیه سؤاالت و ابهامات افراباشد که مقام قضایی مجبور به 
یعنی والدین،(پدر و مادر) همسر، فرزندان یا خواهر و بـرادر باشـد، دیگـر مجـالی بـراي ادامـه       

                                                           
شود و الزم به ذکر است که در حال نگارش این مطالب، شهرستان سلطانیه زنجان صرفاً با یک دادستان اداره می  .1

 فـه یوظ انجـام شهرستان محل خدمتی نگارنده، شهرستان ایجرود زنجان هم با حضور یک دادستان و یک دادیـار  
 کند.  می
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تـوان بـه   آثار منفی دیگري نیز مترتب است، ازجمله آن مـی بر این امر  1تحقیقات نخواهد یافت. 
تصـمیمات قضـایی،    ومرج، اغتشاش، درگیري، جوسازي، ایجاد اهرم فشار بر سراحتمال وقوع هرج 

وسـوي حواشـی و    مهم در پرونده، انحراف جریان رسیدگی به سمتدخالت مسائل و مالحظات غیر
اصل استقالل «مسائل فرعی مستحدثه اشاره کرد. از دیگر مشکالت اجرایی این امر، تعارض آن با 

)زیـرا  12و  11، 2: 1382،(آشـوري،  »و آزادي قاضی در اختیار و انتخاب نوع اقدام تحقیقـی اسـت  
گونـه  قاضی تحقیق نسبت بـه هـر  «اند، که شارحین و مفسرین آیین دادرسی اشاره نموده همچنان

نماید و در این خصـوص، اصـوالً نبایـد    اقدام تحقیقی که براي کشف حقیقت الزم باشد، اقدام می
براین ) بنـا 12و 2،11: 1382(آشـوري، 2»هاي اصـحاب دعـوا داشـته باشـد.    الزامی به رعایت دیدگاه

هـاي  گرفتن توالی فاسد شده، اما بدون در نظر ظاهر مترقی و حساب شود که اقدامی بهمالحظه می
تواند موقعیت مقام قضایی را به مخاطره افکنده و قاضی را درگیـر  احتمالی مترتبه تا چه میزان می

رمسائل غیر حاشیه نماید. ضروري و بعضاً پ  
 نظر است.جدید، تکلیف ضابطین به تفهیم حقوق شخص تحت از دیگر تشریفات موضوعه در الیحه

اند حقوق منـدرج در   نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مکلفگاه متهم تحتهر«دارد: مقرر می 52ماده 
صورت مکتوب نیز در اختیـار وي قـرار داده و    نظر را به متهم تفهیم و بهاین قانون، در مورد شخص تحت

  »پرونده کنند. رسید دریافت و ضمیمه
شناسـی و در جهـت حمایـت از حقـوق     آمده از سـر ضـرورت  شاید در بادي امر و نگاه اول، این ماده نیز بر

اصل تسـاوي  «گردیدن ، مخدوش»طرفیاصل بی«خوردن بزهکار به نظر آید، لیکن در این ماده عالوه بر برهم
سازي وي نسبت به کلیه دیده در امر آگاه قابل بزهدریغ مقنن از متهم در مهاي بینیز به جهت حمایت» هاسالح

گردد، زیرا این عمل باعث زوال ابتکار از دست ضـابطین قضـایی بـه    حقوق قانونی او به شرح مقرر این ماده می
برداري، تفهیم جهت کثرت و گستردگی و ماالیطاق بودن تکالیف مصرحه در این ماده (از قبیل شناسایی، لیست

صورت کتبی در قبال اخـذ رسـید) شـده و اصـل موضـوع اتهـامی و فلسـفه بازداشـت،          قوق بهیک این حبهیک
نماید کـه خروجـی آن چیـزي جـز     باره فداي حقوق ثانوي او می یک نظر قرار دادن متهم را بهدستگیري و تحت

داشـتن وکیـل،    چه اینکه، با تبیین و تفهیم مسائلی نظیر حق سکوت، حقدیده نخواهد بود.  ازپیش بزه تضرر بیش
دیـده   گستردگی حقوق بـزه نظر از عدمحق اطالع بستگان از بازداشتی خود، حق استفاده از پزشک و ...) ـ صرف 

گیري و انفعال در او شـده  روي و جبههتا این پایه! ـ باعث ایجاد حالت تجري در مرتکب، تشویق متهم به طفره 
کشـف  عدم کشف حقیقت منتهی خواهد شد.فري و نهایتاً عدمهمکاري وي با مقامات عدالت کیو این امر به عدم

  شود.دیده و مقامات تعقیب می ازپیش بزه حقیقت نیز موجب یأس، ناامیدي و تضرر بیش
                                                           

فرزند هم داشته باشد  9ـ8خواهر و برادر داشته و این فرد  9ـ8، خانواده فردي را در نظر بگیرید که مثال عنوان به  .1
نظر بخواهند بنا بـر تجـویز و تکلیـف مقـرر     دان، همسر و والدین فرد تحتفرزن اتفاق  بهو این خواهران و برادران 

گـاه  نظـر بخواهنـد در تحـت   تنـاوب  بهکه هر یک  قانونی از وضعیت عضو بازداشتی خانواده خود مطلع شده یا این
  حضور یابند!!!

گـر ماننـد بلژیـک و    و چه در قـوانین برخـی کشـورهاي دی    1290، چه در قانون آیین دادرسی کیفري همه نیباا  .2
و سایر اصحاب دعوا از سوي دیگر، در طول تحقیقات  سو کنظرهاي دادستان از یفرانسه در ارتباط با رعایت نقطه

تـوان  العموم نسبت به دادیاران و بازپرسان مـی ها به نظارت مدعی آن ازجملهمقدماتی، استثنائاتی وجود دارد که 
 )12و 11، 2: 1381اشاره کرد.(آاشوري، 



 

 

20 

گونه از متهم پرونده، این است که ضابطین و مقامات جانبه و حمایتپیامد دیگر این قسم قوانین یک
کاري در انجـام  کاري، احتیاط و بعضاً ترس از فرجامِ کار و محافظهاي خاص از محافظهقضایی را با گونه

  گردد.جنایی منتهی میـ  به نزول کیفیت تحقیقات پلیسی درمجموعتحقیقات مواجه ساخته و 
هـاي امـر تحقیـق غفلـت ورزیـده و فرامـوش کـرده کـه          ها و دشـواري  از ظرافت گذار قانونگویا! 

دیـده،  آموخته، کاردان، کارکشـته، متخصـص، آمـوزش   لیس دانشخدوم و زحمتکش انتظامی ما، پ پلیس
علمـی و آکادمیـک بـه     صـورت  بـه رفته و مرفه و برخوردارِ آمریکایی و اروپایی نیست!! تا بلد، دانشگاه کار

ها و اثبات فرضیات جنایی بپردازد و شاید هم با توسل به وعـظ و خطابـه و نصـایح    کشف جرم، رد تردید
ی بـا سـپردن   طورکل بههاي موجود پوشی از واقعیتادبیات فراتر از ظرفیت ملی ضمن چشمو با  مشفقانه

  پرورانده است!!، انتظار وقوع معجزه را در سر میدیده بزهسرنوشت پرونده به دست 
  

  گري و اصل سرعت گفتار ششم: میانجی
تشـریفات معمـول در فراینـد    اي است که فارغ از طرفهجانبه یا سهگري کیفري، فرایند سهمیانجی

دیده ـ متهم یا بزهکار با حضور شـخص ثـالثی بـه نـام       کیفري، بر اساس توافق قبلی شاکی ـ بزه 
ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکـاب جـرم آغـاز    اختالف وفصل حل منظور بهگر یا میانجی، میانجی

  شود.می
مند بـه مسـائل   غیردولتی عالقه گر که عضوي از جامعه مدنی است، (شخص یا یک سازمانمیانجی

را در  دیـده  بـزه کند کـه بزهکـار و   گري سعی میبزهدیدگان یا بزهکاران است) در قالب [فرایند] میانجی
ها را فراهم  هاي متقابل آنقرار دهد، زمینه دیدار و گفتگو، مذاکره و طرح مطالبات و خواسته باهمارتباط 

هـا   سان به آنها بازگو و شفاف نماید و بدین زبان دیگري براي آن ها را به ها و مشکالت آنکند، دیدگاه
کمک نماید تا مکنونات قلبی خود را بیان کرده و تسلی روحی پیدا کنند و از این رهگذر خسارات مـادي،  

، جامعـه و خـود او در   دیـده  بزهترمیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به  دیده بزهعاطفی و روانی 
  هاي طرفین در وقوع جرم نیز تعیین گردد. شخص و میزان مسئولیتآینده م

و بزهکار هستند که در طی جلسـات متعـدد، بـا     دیده بزهگري کیفري خود بنابراین در فرایند میانجی
الطرفین (در مورد اخـتالف  حل مرضیمستقیم، به یک راهدیدار و گفتگوي مستقیم یا در صورت لزوم غیر

  )15و  14: 1382یابند.(عباسی، میکیفري خود) دست 
ر است و علیاین فرایند، فرایندي پیچیده و زمان عنـوان  بـه گري که پذیرش میانجی رغم این ب 

ـ یزم در» رهیـافتی نـوین  «و » عـدالت کالسـیک  «گام بسیار بلند در راسـتاي تعـدیل تـدریجی     ۀ ن
هـاي   از عدالت سزادهی به عدالت ترمیمی، توأم با پذیرش پاسخ گذار قانونرویگردانی و چرخش 

هاي کلی نظـام در بخـش قضـایی و بنـدهاي پـنجم و ششـم        کیفري جامعوي و منطبق با سیاست
سـاله دوم  العمل ابالغی مقام معظم رهبري به قوه قضاییه و در زمره اهداف کالن برنامه پنجدستور

مردم در امور اجرایی قضایی بـوده و تصـمیمی در راسـتاي    توسعه قضایی مبتنی بر توانمندسازي 
 بـه )لیکن 18: 1384شود (هاشمی شاهرودي، کارایی و اثربخشی نظام قضایی کشور محسوب می

شناسـی عنـوان   دیـده  محققـین حـوزه بـزه    همچنان که باشد، خود خالی از اشکال و ایراد نمی نوبه 
ت، قطعیت و سرعتاند، اولین ایراد این تأسیس  نموده بخشـی در اجـراي   جدیدالظهور کاستن حتمی
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(نجفـی   1در گفتمانِ سـزادهی اسـت.   تیموردحمامجازات [از طریق نقض آشکار] اصول اساسی و 
  )36: 1383ابرندآبادي، 

تعزیري درجه شش، هفـت   میجرادر «بینی گردیده است: این الیحه پیش 82نمونه در ماده  عنوان به
 دیـده  بزهتواند به درخواست متهم و موافقت ها قابل تعلیق است، مقام قضایی می آن و هشت که مجازات

یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین مناسب، حداکثر دو ماه به متهم مهلت دهد تا بـراي تحصـیل گذشـت    
تواند براي حصول سازش بین شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام نماید. همچنین مقام قضایی می

گـري ارجـاع   اي براي میانجیاختالف یا شخص یا مؤسسهحلطرفین، موضوع را با توافق آنان به شوراي
هاي مذکور در این ماده در صورت اقتضا، فقط براي گري بیش از سه ماه نیست. مهلتدهد. مدت میانجی

  »بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.یک
شـود، تفـویض   ی از مفاد این ماده استفاده مـی خوب به چنان کههمتوان اذعان کرد، با این مقدمه می

در  هم آنگري، اختالف یا شخصی خاص یا مؤسسه معین براي میانجیحلاختیار ارسال پرونده به شوراي
ماه دیگر، اگرچه منوط به جلب و تأمین نظـر هـر    3ماهه!! و پذیرش امکان تمدید آن براي  3بازه زمانی 

ماهـه   2ساله! در کنار جواز استمهال کی و متهم) اعالم گردیده، لیکن این توقف نیمدو طرف پرونده (شا
، قرارگرفتـه  مورداشـاره  82در صـدر مـاده    که چنان آنماه دیگر)  2تمدیدپذیري آن براي  تیباقابل(2متهم

بسیار متعالی جلب و تحصیل رضایت شاکی و حصول سازش یا جبران خسارات و ضـرر و   باهدفاگرچه 
تواند موجب مشکالت و تالی فاسدهاي متعددي گردد. ، خود میریهرتقد بهزیان ناشی از جرم بوده، لیکن 

» فرصـت «قـرار گیـرد و در ایـن     مورداسـتفاده یک تاکتیک دفاعی  عنوان بهچه اینکه، تأخیر ممکن است 
ود تغییر مکان داده، فوت نموده، از اداي شهادت دلسرد شده یـا قـادر بـه یـادآوري کامـل واقعیـت       شه

) همچنین گذشت زمان و به اصالح صرف هزینه براي خرید زمـان و  39: 1391مراغه، (یوسفینشوند... .
ناشـی از  هـاي روانـی   تواند باعث از بین رفتن ادله وقوع جرم، کاهش تـنش ) میـ  :1378(بهمنی، 3وقت

و جامعـه محلـی شـده، بـا کاسـتن حساسـیت موضـوع در اذهـان عمـومی و           دیـده  بـزه ارتکاب جرم بر 
کـردن التهـاب ناشـی از فشـار افکـار عمـومی نسـبت بـه پدیـده مجرمانـه، آثـار آن را تـا حـد               فروکش
  ي تقلیل دهد. ا مالحظه قابل

نسـبت بـه   » اخذ تأمین مناسب«عبارت اگرچه ممکن است ایراد شود که مقنن با استفاده و استخدام 
آوري ادله تمهید ادله اثباتی نظر داشته و مراد وي این بوده که با انجام اقدامات مقدماتی، تحصیل و جمع

                                                           
دهـد، یعنـی از   طرفداران رویکرد سزادهندگی معتقدند که این رویکرد به عدالت کیفري جنبـه بازدارنـدگی مـی     .1

آمـوزي عمـومی داشـته و او را از ارتکـاب جـرم      ] عبـرت اصـطالح   بهنماید و [سو بزهکار بالقوه را مرعوب مییک
بزهکـاران بـه ارمغـان آورده، از طریـق رنـج و      سازد و از سوي دیگر نتایج مادي و روانی را که بـراي  منصرف می

  دیگر میل و رغبت به ارتکاب جرم نداشته باشد. که چندانکند، معنی میعذاب، خنثی و بی
دیده یا مدعی خصوصی، با اخذ تأمین مناسب، سه ماه بـه تشـخیص مقـام     دو ماه به تقاضاي متهم و موافقت بزه  .2

هـاي   هر یـک از مهلـت   بودن دیتمدرا یا شخص یا مؤسسه میانجی و قابل قضایی با توافق آنان براي ارجاع به شو
  بار. مذکور صرفاً براي یک

وقت مجتمع قضـایی شـهید مطهـري تهـران،      1010این تعبیر را نویسنده از آقاي بهمنی، ریاست محترم شعبه   .3
خـود را بسـیار مرهـون ایشـان     القضاء) ، استفاده نموده است. نویسنده در فراگیري دانش قضایی (آداب18ناحیه 
  داند!می
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شود، قاضـی را متوجـه چنـین    موجود و متعاقب تفهیم اتهام که مقدمه الزم براي اخذ تأمین محسوب می
ایـراد،   نیز سنجیده اسـت، لـیکن بـر فـرض صـحت و درسـتی       خطري ساخته و با این کار جوانب امر را

دو  عنوان بههاي روانی ناشی از وقوع جرم انتفاي فشار افکار عمومی و تقلیل تنش ازجملهاشکاالت دیگر 
حربه بسیار کارآمد و برنده تعیین کیفر و شدت و ضعف آن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؛ مضافاً 

بینـی بـه عاقبـت دادرسـی     ایی نشان داده است که زمانی که قاضی با عینک خـوش تجربه قضکه  این به
آوري دالیل، مدارك و شواهد، اهتمام باید در جمع که چنداننگرد، نسبت به حوادث و وقایع مستحدثه می

از عبـارت اخـذ تـأمین مناسـب نیـز صـرفاً       کـه   این بندد. عالوه بررا به کار نمی ازیموردنالزم و وسواس 
  1شریفاتی بودن آن، در فرآیند دادرسی قابل استنباط خواهد بود.ت

  
  تعقیب  گفتار هفتم: اصل سرعت و تعلیق
گري چنانچه موضوع منتهی به سازش، مصالحه و جبران ضرر با پایان یافتن مذاکرات اصالحی و میانجی

جریـان تعقیـب موقـوف    گذشت قابل میجراو زیان شاکی خصوصی و نهایتاً اعالم رضایت وي گردد، در 
گذشت بوده و متهم فاقـد سـابقه محکومیـت مـؤثر     غیرقابل میجرادر زمره  شده واقعشود. چنانچه بزه می

که با اخذ موافقت متهم، تعقیب  شده دادهکننده به پرونده این اجازه به مقام قضایی رسیدگی 2کیفري باشد،
توانـد مـتهم را بـه    صورت قاضی حسب مـورد مـی  سال دیگر معلق سازد. در این  2ماه تا  6وي را براي 

  (اجراي برخی از دستورهاي مشخصه و احصایی) مکلف سازد. 81هاي ماده رعایت شقوق و تبصره
داشـتن تعقیـب و از اسـتثنائات    تعقیب از اقتضائات اصل موقعیـت که تأسیس تعلیق نظر از اینصرف

دادستان بوده و دخالت دادن رأي و نظر متهم در اعمال بودن تعقیب، جزء اختیارات و شئون قاعده قانونی
تعقیـب فرانسـوي یعنـی    و در نظـام تعلیـق   مخالف بـوده » استقالل قاضی از اصحاب دعوا«چنین اختیاري با اصل 

و پـذیرش مقـنن ایرانـی نیامـده اسـت، زیـرا در تأسـیس         موردقبـول پیشینه تقنینی بحث نیز امري لحاظ نشده و بـه کیفیـت   
بودن پیگـرد، یـک ضـابطه معینـی     قیب فرانسوي بر اساس روش موقعیت داشتن تعقیب کیفري، براي تشخیص مناسبتع تعلیق

در حقیقت این دادستان است که مخیر است تا به تشخیص خود و با در نظر گرفتن عـواملی  وجود نداشته و 
یت مـتهم (بزهکـار) یـا    ارتکابی، سنگینی هزینه دادرسی، لزوم اصالح و ترب میجرااهمیت بودن چون کم

[با مدنظر قرار دادن] عوامل فردي و اجتمـاعی، از تعقیـب    تینها دردیده) و  گذشت شاکی خصوصی (بزه
  ) 91: 1381(رایجیان اصلی،  3.کیفري انصراف حاصل نماید

                                                           
اگرچه اقتضاي احتیاط در دماء، نفوس، مال، عرض و آبروي مسلمین، دقت، حساسیت و جدیت در مباشـرت بـه     .1

  این امور است.
عمدي، پس از اجـراي حکـم    میجرامحکومیت قطعی کیفري در : «1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25مطابق ماده   .2

مجـازات تبعـی محـروم     عنـوان  بـه مقرر در این مـاده محکـوم را از حقـوق اجتمـاعی      زمان مدت، در زمانمرور یا شمول 
  .»سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلی ب) ...  مجازاتکند:الف) هفت سال در محکومیت به  می

ـا عـدم آن، در خصـوص        که يمواردترین مهم بیترت نیبد  .3 ـلحت بـودن پیگـرد ی ـاع به مقام تعقیب در تشخیص مص  واحـوال  اوض
ـام      قانون مجاز و مختار می موجب بهشخصیتی بزهکار مربوط و  ـایی در ایـن      باشد، ایـن اسـت کـه بـه کمـک مق ـیس قض ـاي پل ه

ـین     نموده، پلیس قضایی نیز در چنین مواردي اطالعات الزم را در اختیار دادستان قیموردتحق  موجـب  بـه قـرار خواهـد داد. همچن
ـیون و کمـک     دادستان مجاز شده که در این زمینه بـه کمیتـه   –این کشور  1989اصالحی ق.آ.د.ك  41ماده  6بند  ـاي پروباس ه
ـناخت اقـدام     به آزاد ـیتی کـه بـراي ش ـاعدت بـه       شدگان یا مراکز تربیتی تحت نظارت یا حتی به هر شخص ـاي ویـژه جهـت مس ه

  )22ـ30: 1377به جامعه، داراي صالحیت تحقیقاتی شخصیتی است، مراجعه کند.(خزانی، نفع بازگشت ذي
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سابقه در حوزه ایرانی در یک اقدام بدیع و تازه و بلکه بدعتی نو و بی گذار قانوناین در حالی است که 
قلمـداد نمـوده   » تعلیق تعقیب«یکی از ارکان و شرایط صدور قرار  عنوان بهحقوق تطبیقی، اراده متهم را 

این تأسیس حقوقی باعث تأخیر و وقفه نسبتاً طوالنی در مسیر تحقیقات مقـدماتی  که  این است. مضافاً به
ب و عبرت[آفرینی] به کیفیتی مؤثر شـده  از طریق ارعا مجازاتو منجر به ورود لطمه به اصل سودمندي 

اعتماد ساخته و[در نوع خود] در افـزایش  و افکار عمومی را [تا حدي] نسبت به دستگاه عدالت کیفري بی
  )24ـ14: 1377(خزانی، 1باشد.تأثیر نمینیز بی میجرا

منافع جامعه در این است که بعد از ارتکاب جرم تا قرائن موجود است و تا موضوع شـهادت از  
خاطر گواهان زایل نشده و متهم موفق به تبانی با آنان و شرکاي احتمالی نگردیده است، نسبت به 
ع تحصیل دالیل و تکمیل تحقیقات سریعاً اقدام شود. تدارك ضرر و زیان ناشی از جرم و حفظ مناف

نمایـد کـه اگـر    مصلحت ایجاب می عالوه بهدیده نیز با این روش به سهولت تأمین خواهد شد.  بزه
دالیلی وجود داشته باشد به علل مختلف، محو یا مخدوش نگردد و هر چه زودتر نتیجه اتهام معلوم 

یر و در صورت صدور حکم به محکومیت متهم تداب افتهی کاهششود و اضطراب و نگرانی [طرفین] 
) البته ناگفته نمانـد کـه ایـن    19ـ20: 1376و اقدامات اصالحی و تربیتی زودتر آغاز گردد.(خزانی، 

هاي زیادي نسبت به سابقه تقنینـی خـود دارد کـه در نـوع خـود      ها و تفاوت مقرره قانونی نوآوري
قـوانین  اي از با تصویب قـانون اصـالح پـاره    1356مکرر در سال  40باشد. در ماده می توجه جالب

ي اسـتثنا  بـه جنحـه   میجـرا بـود کـه در    شـده  دادهتعقیب به دادستان این اختیـار  دادرسی در تعلیق
علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت)، اگر متهم  میجراهاي باب دوم قانون مجازات عمومی ( جنحه

و  باشـد  اقـع و بهو اقرار به جرم نماید و اقرار [او] مقرون فاقد سابقه محکومیت کیفري مؤثر بوده 
عی خصوصی نیز نداشته باشد، قاضی می توانست تعقیب کیفري او را معلق نماید. استفاده از این مد

نظر ) در الیحه جدید صرف2: 1365اختیار براي دادستان حداکثر تا اولین جلسه بوده است.(خزانی، 
ت زمانی اعمال این قاعده (حداکثر تا جلسه اول) عبارت و شرط اقـرار مرتکـب و    از حذف محدودی

تعقیب شده نیز ملغی گردیده است و این امر باعث سهولت در تحقق تعلیق واقع بهمقرون بودن آن 
ر کنند و این دهند که به جرم ارتکابی اقرانمیاست، زیرا متهمان ـ عمدتاً ـ به این مخاطره تن در   

طرف شده و استفاده از آن گردید. این موضوع در مقررات جدید براي می امر مانع اعمال چنین قاعده
  تر نموده است. تر و راحترا با توسعه شرایط، سهل

نباید فراموش کرد که سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفري نسبت به اصل قانونی بـودن   ریهرتقد به
الوصـف  اهمیـت، تـراکم زائـد   کـم  میجـرا تعقیب مرجح بوده و امروزه با توجه به افزایش آمار کیفري در 

ـ ناپـذیر مـی  و کمبود کادر قضایی، توسل به این قبیل اقدامات را اجتناب شده مطرحهاي  پرونده بـا  . دنمای
شود تـا بـه امـور    اعمال این روش، بارِ دادگستري تقلیل یافته و به قضات محاکم نیز این امکان داده می

ی نقضـ  رقابلیغجزایی مهم با تعمیق بیشتري که اقتضا دارد، رسیدگی کنند و تصمیمات منطقی و قانونی 
  ) 2: 1377(خزانی،  ها] اتخاذ نمایند. [در این پرونده را

                                                           
ارتکابی به نفع جامعه بوده، تعقیـب کیفـري بزهکـار و صـدور حکـم و اعمـال        میجرازیرا تسریع در رسیدگی به   .1

مجازات سریع نسبت به مجرم زمینه ارتکاب جرم در دیگران را از میان برده و سایرین نیز از بیم مجازات سـریع  
 )14ـ24: 1377زنند.(خزانی، دست به ارتکاب جرم نمی
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  گیري نتیجه
در قالـب   يضـرور ری، غریپاگ دست و فاتیزوائد و تشر ینیبشیدیده پ اشکال نقض آشکار حقوق بزه گرید از

در  شـتر یآنچه ب رینظ یموضوعاتعالوه بر است.  یدادرس ندآیدر فرتأسیسات و نهادهاي نوین حقوق کیفري 
بـه اوراق   ی(حق دسترسـ  ،حق اعتراض به اوراق پرونده لیاز قب یمسائل د،ینوشتگان مورداشاره واقع گرد نیا

منظـور جبـران    بـه  هیعلیمجن تیرضا لیتحص جلب و يمهلت دوماهه برا ياعطا ی) اعتراض به آن ویقضا
 ) و82(ماده  8و  7، 6موضوع درجات  يریم تعزیدر جرا يگریانجیم و نیالبوارده و اصالح ذات انیضرر و ز

 کنیلو در راستاي حقوق بنیادین او است، دیده  امر به نام بزه ياگرچه در باد ،گریچند نوبت د يآن برا دیتمد
 یدگیرسـ  و اطاله جریان شدن یبر طوالن گردد.میشدن آن  یو طوالن یدگیرس انیجر لیباعث تطو ،در کل
 انـات یالتهابات وغل نیالذهن شدن شهود واقعه، تسکدیتوان به بعیمترتب است که ازجمله آن م يادیآفات ز
 نیچنـ  رشیاشاره کرد. اگرچه نفـس پـذ   یجامعه محل دیده و از ارتکاب جرم بر فرد بزه یناش یروان و یروح

کـردن  یگانینهاد با ) وي(نظام فرانسو بیتعق قیتعل رینظ گریمناسب د مطلوب و يدر کنار نهادها اتیتأسیس
ـ تحقـق ا  یاساس طیشرا از ارکان و یکیعنوان  دیده را به بزه تیکه رضا عالوه بر این ،پرونده نهـاد مـورد    نی
برداشـته   یمیترم عدالتت ضاستوار در جهت تحقق اهداف نه بلند و یگام ثیح نیاز ا قرار داده و ییشناسا

 دیـده  بـزه  ـ در تقابـل بـا    ناخواسته اـ خواسته ی یارفاقات قانون ها و تیمعاف نیاستفاده از چن يبزهکار را برا و
بـه   یدگیدر امر رس عیباعث تسر ،محاکم يها از پرونده يا مالحظه ذلک با حذف حجم قابلمع ،دهدیقرار م

 تـوان یرا م داتیقسم تمه نیجرئت ا  است و به دهیی حاصله گردیفراغت قضا جادیا قیها از طر پرونده گرید
  کرد.  ادی یدادرس نییقانون آ زیبرانگنیتحس عنوان وجوه ممتاز و به
  

  منابع و مأخذ
 .1382،شینشر گرا ،تهران ،نینابیب مجازات ایزندان  يها نیگزیجا، ، محمديآشور .1
ـ تقر ي،اسـتان مرکـز   قـات یدانشگاه علوم و تحق یی،جنا یشناسدرس جامعه راتیتقري، ورداهللا .2  راتی

  .1390ی، کالس
  .1377دانش، خزایی، منوچهر، فرآیند کیفري با مجموعه مقاالت، تهران، گنج  .3
سسـه  ؤم ،تهـران  یی،و علـوم جنـا   یشناسـ دیـده  بزهتحوالت  ی،شناسدیده بزه ،، مهردادیاصلانیجیرا .4

 .1390،نشر دانش ی،حقوق يها مطالعات و پژوهش
شناسـی جنـایی، دانشـگاه علـوم و     شناسی جنایی، تقریـرات کالسـی درس جامعـه   رحمانیان، جامعه  .5

  .1390نیا،شناسی، نوشته رضا دانشارشد، رشته حقوق جزا و جرمتحقیقات مرکزي، مقطع کارشناسی 
  .1382گري کیفري، تهران، دانشور،هاي نوین عدالت ترمیمی در میانجی عباسی، مصطفی،افق  .6
 ي،و احمـد محمـد   ونـد یعلکـرد  نیالدترجمه روح ی،شناسدیده بزهو  دیده بزه ،نایوال، ز زیلیف ؛لپز، ژراز .7

 .1388، مجد یو فرهنگ یمجمع علم ،تهران
شناسی جنایی، تقریرات کالسی: نوشته محمدرضا بالنیان، قم، مرکز درید، جامعهمجاب، سیدموسوي .8

  .1387(کارشناسی ارشد)،  3مدیریت حوزه عملیه قم (مرکز تخصصی حقوق و قضاي اسالمی، سطح 
، پیـام آمـوزش، سـال    1دادرسی، دستورالعمل شمارههاشمی شاهرودي، سیدمحمود، طرح جامع اطاله .9

  .1384، 18سوم، بهمن و اسفند، شماره 
دیـدگان، تهـران،    رسانی به بـزه شناسی حمایتی، خدماتدیده یوسفی مراغه، مهدي، نگرشی نو به بزه .10

  .1391جاودانه جنگل، 
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  nn پذیر فاطمه پناهنده n اسمرود مهران سهرابی 
  
  

  چکیده
ي قاپی از مصادیق مهم جرایم تعزیري هستند که طبق نص صریح ماده کیف بري وجیب
پـس ق.م.ا.ت)،   ش) (از ایـن  (ه.2/3/1357تعزیـرات مصـوب   قانون مجازات اسالمی 657
براي مجازات حبس و شـلّاق تعیـین گردیـده اسـت. نگـاه اجمـالی بـه        گیري شده و  جرم

ي قانونی، نه در رویه قضایی دهد که نه از جنبهمجموعه قوانین مرتبط با سرقت نشان می
شناختی، در خصـوص ایـن دو جـرم، علـل، عوامـل و      تر از همه، نه از حیث جرمو مهم

نگرفته است، فلذا نگارندگان این  اي صورت هاي پیشگیري از آن، تحقیقات شایسته راه
قـاپی پرداختـه و   بري و کیفشناختی جرایم جیبوتحلیل جرم مقاله، به بررسی و تجزیه

دهد هاي این تحقیق نشان میاند. یافته هاي پیشگیري از این جرایم را نیز ارائه کرده راه
ي اري، در زمـره بـرد  قاپی، خالف اختالس و کالهبري و کیفمرتکبین جرایم جیب .1که: 

ها خیابانی است، نه آپارتمـانی و   سفید و جرم آنآبی هستند، نه مجرمین یقه مجرمین یقه
. شخصیت مرتکبین این جرایم، متمایز از شخصیت مرتکبین سایر جرایم علیـه  2فسفري، 

 . ضـعف 4ي این مرتکبین بیشتر مـالی و اقتصـادي اسـت،    . انگیزه3حقوق مالکانه است، 
استفاده بهینـه از   هاي مداربسته و عدمها و دوربین نیتی، پلیسی و کمبود دستگاهنظارت ام
هاي پیشگیري، نقش مهمی در افزایش این قبیل جرایم دارد. در پایان  تکنیک راهبردها و

رفت از این معضل قضایی و قانونی ارائه گردیده گیري شده و راهکارهایی براي بروننتیجه
  است.

  قاپی و پیشگیري.بري،کیفجرم، سرقت، جیب :کلیدي واژگان
  

  مقدمه
هاي اجتمـاعی بـوده و در جسـتجوي علـل و      انسان در طول تاریخ، همیشه در معرض انحرافات و آسیب

بودن انسان، هرگونه خلـل و   واسطه اجتماعی که بهعوامل این جرایم و پیشگیري از آن برآمده است، چرا
تأثیر قرار داده و سـالمت سـاختار اجتمـاعی را بـه      پیکره جامعه را تحتتواند اي می چالشی در هر زمینه

                                                           
n یک دادگستري و عضو رسمی کانون وکالي  کیل پایهشناسی ـ ودانشجوي دکتري حقوق کیفري و جرم

 دادگستري استان اردبیل.
nn آموخته مقطع کارشناسیدانش. 
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یکـی از آن مـوارد    1مخاطره اندازد. انحرافات و جرایم انواع مختلفی دارد که تجـاوز بـه حقـوق مالکانـه    
باشد. تجاوز به حقوق مالکانه از جرایمی است که دین مقدس اسالم برخورد بـا آن را در قـرآن مـورد     می

عنوان یک انحراف اجتماعی و  طورکلی، سرقت ازلحاظ شرعی، قانونی و عرفی به به 2ار داده است.تأکید قر
ـه داشـت   جرم محسوب می ا باید توج شود که هرچند عوامل متعددي در بروز این جرایم دخیل هستند، ام

ی در سـطح  اي در ارتکاب جرم سرقت دارد. سارقین ازلحاظ رشد اخالق که عوامل شخصیتی اهمیت ویژه
قـدر کـافی    طورکلی ثبات، قدرت تحلیل و تفکر درباره پیامدهاي رفتار خود را به بسیار پایینی هستند و به

  شوند.خاطر، مرتکب چنین جرایمی می ندارند به همین
البتـه بایـد    )80:1394پـدران،  .(شوندآبی محسوب می ي مجرمین یقهمرتکبین جرم سرقت، در زمره

ور که خداوند در یک آیه از قرآن به بریدن دست سارق دسـتور داده اسـت، درآیـات    طتوجه داشت همان
هاي عمـومی   الحسنه امر فرموده و با قرار دادن ثروتمتعدد به انفاق، پرداخت زکات، دادن صدقه و قرض

رت المال اعم از انفال و بسیاري از وجوهاتی نظیر خمس و زکات در اختیار رسول خود و بعد از حض و بیت
هاي مؤمنِ عـادلِ مردمـی، در جهـت اجـراي عـدالت و       ها در اختیار حکومت رسول (ص) با قرار دادن آن

تأمین امنیت و رفاه عمومی، ضمن به کیفر رساندن شخص مجرم، براي تقلیل بیکاري، فقر مالی، جهل، 
ش و پـرورش را از  هاي تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و آموز ضعف ایمان و تقوا و رفع محرومیت در زمینه

اهم اهداف خود قرار داده، یعنی اسالم به پیشگیري اولیه اهمیت زیادي داده اسـت. پـس علّـت انتخـاب     
ات حقوقی و کیفـري مـا در ایـن     جیب قاپی وجرایم کیف بري براي تحقیق حاضر این است که اوالً، ادبی

است و ثانیاً، بررسی میزان نقش این  نشده اي در این خصوص انجام قسمت فقیر است و تحقیقات شایسته
ت   پیشگیري از آن دو جرم در برهم زدن آسایش و امنیت شهروندان و اهمیت رفتارهاي ها در تأمین امنیـ

  باشد.هاي حاکم بر پژوهش حاضر محسوب می عمومی شهروندان، جزء ضرورت
  

  3قاپی کیف بري وجایگاه قانونی جیب .1
 657 يکرده، ماده صریحاً به این دو جرم اشاره 1375مجازات اسالمی (تعزیرات)اي که در قانون  تنها ماده

بـري و امثـال   زنی، جیبهرکس مرتکب ربودن مال دیگري از طریق کیف« موجب این ماده: باشد. بهمی
  »ضربه شالق محکوم خواهد شد. 74سال و آن شود، به حبس از یک تا پنج

رسی کیفیات  زنی کیف بري وبنابراین جرم جیب از جرایم عمدي هستند که احراز قصد مجرمانه با برّ
شود، محل وقوع جرم نوعاً معابر و اماکن عمومی از که مالحظه می  طوري ضروري است و به عمل متهم
رجمعیت شهري است. ها، پیاده ها، داخل اتوبوس قبیل خیابان روها و سایر مراکز پ  

                                                           
جز چند جرم معدود از قبیل جرم تخریب، در سایر  استعمال جرایم علیه اموال و مالکیت صحیح نیست، چراکه به  .1

اموال بهتر است بگـوییم، جـرایم علیـه حقـوق     جاي جرایم علیه  شود. پس بهجرایم به خود مال آسیبی وارد نمی
م، ص مالکانه میر ت، تهران، نشر میزان، چاپ سود صادقی، حسین، جرایم علیه اموال ومالکی22محم.  

فرماید:السـارقُ  ي مبـارزه بـا سـرقت مـی     ي مبارکه مائده درزمینـه  از سوره) 38( ي ي شریفهدر همین زمینه آیه  .2
عوا ای اقطَ السارقۀُ فَ ماوه ی اند، ببرید.) دست مرد وزن دزد را به کیفر گناهی که کرده( .»د  

ه اصطالح   .3 اصطالحات پلیسی هسـتند کـه عینـاٌ بـه نصـوص قـوانین       » زنیقاپی یا کیف کیف« و» بريجیب«البتّ
ن می علـی   ابرنـد آبـادي،  نجفـی ( تري هم اسـتفاده کنـد.  توانست کلمات مناسبکیفري هم راه پیدا کردند و مقنّ

  )88شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، صحسین، تقریرات درس جرم
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جیب کسی را بزند، آیـا سـرقت از    شود این است که: اگر فرديدر همین راستا، سؤالی که مطرح می
اند. با این توضیح  شده ظاهر و باطن قائل به تفکیک حرز صادق است؟ مشهور فقها در این مورد بین جیب
شـود.  شود و اگر از جیب زیرین باشد، دست قطع مـی که اگر سرقت از جیبِ روئین باشد، دست قطع نمی

رِق من جیب االنسان اوکمه الظاهرین و یقطع لو کانا « فته است:محقق (ره) در شرایع گ ن س م و الیقطع
اند. روایات وارده در این نـوع موضـوع، سـه دسـته      زهره نیز بدان دعوي اجماع کردهشیخ و ابن» باطنین.

قطع  طور مطلق نظر به عدم دانند. دسته دیگر بهاست: یک دسته، مطلقاً سرقت از جیب را موجب قطع می
 .کنـد  گروه اول را مرتفع می اند. روایت دسته اخیر، تعارض بین دو دارند و گروه سوم قائل به تفضیل شده

ی،( رق)1403تحقّق حلّ کتاب الس :  
  

 قاپیبري و کیفشناسی جیبمفهوم .2
ابرنـدآبادي   حسـین نجفـی   قاپی به تعبیر آقاي دکتـر علـی   کیف بري وجیب طور که قبالٌ گفته شد، همان

گذار در تصویب قانون مجـازات اسـالمی تعزیـرات عینـاً از      اصطالحات عامیانه و پلیسی هستند که قانون
 هایی ازنظـر شخصـیت   هذا مرتکبین این دو جرم تا حدودي شباهتهمین عناوین استفاده کرده است، مع

از غفلت متضرر یا قربـانی  نوعی با استفاده  قاپ هر دو به کیف بر ومثال، جیب عنوان عملکرد باهم دارند، به
تـر  ي مباحث به بررسی دقیقربایند. با توجه به این موضوع در ادامهمحتویات جیب یا کیف شخص را می

  ها خواهیم پرداخت. آن
 
  بريمفهوم اصطالحی جیب .2ـ1

بري عبارت است از ربودن و خارج کردن مال دیگري از دست، جیب یا محتـوي لبـاس دیگـري بـا     جیب
ـا اگـر     استفاده از غفلت او. الزم به ذکراست که منظور از لباس، لباسی است که اشخاص به تن دارنـد والّ
لباس در محلی آویزان باشد و کسی از جیب آن چیزي را بربایند، سرقت معمـولی اسـت و نیـز در متـون     

ال یا طرّار هم میفقهی به جیب حیلـه و   بـا اسـتفاده از   اي که جیب شخصی را گویند، یعنی ربایندهبر، نشّ
  زند.غفلت او می

هـایی ماننـد سـؤال     کنند، گـاهی از روش هایی که گروهی کار می ویژه آن ها و سایر دزدان به بر جیب
بـر بتوانـد حـواس    جیبکه  این کنند. برايکردن حواس قربانی استفاده می زدن براي پرت پرسیدن یا تنه

هـاي   و برخـی مهـارت   کردن چاالك، سرعت عمل، توانایی سردرگمهاي  قربانی را پرت کند، باید دست
بـاز شـیئی را کـه     بازي هم کاربرد دارد. وقتی شعبدهبري در شعبدههاي جیب دیگر را داشته باشد. مهارت

گـذارد، از  دارد یـا دوبـاره سـرجایش مـی    آنکه او متوجه شود برمـی متعلق به یکی از تماشاگران است، بی
سـال   30اي بـود بـه مـدت     بـاز حرفـه  کـه شـعبده   1کند. دیوید آوادوني استفاده میبرهاي جیب تکنیک

بـري بـه   اي براي آموزش جیب شود مدرسهکرد. گفته میعنوان تردستی ویژه خود اجرا می بري را به جیب
 هاي آند واقع است. وجود داشت که در نزدیکی بوگوتا، در کلمبیا و در کوه» سون بلز«نام 

برهـا در یـک    وکار خطرناکی باشد، ممکن است افرادي که از حضـور جیـب   تواند کسببري میجیب
اندازنـد.   بـر را بـه دام بـی   هاي دیگر، جیـب  اند، با گذاشتن کیف پول خالی در جیبشان یا ترفند منطقه آگاه

                                                           
1. Devid AVADOON 
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اش را بانیتواند محتویات کیف را حدس بزند و تنها از روي ظاهر افراد، قروجه نمی هیچ بر معموالً بهجیب
  کند.انتخاب می

برنـد. آنـان در   برهاي میلیاردي، شگردهاي مختلفی را براي کارشان بـه کـار مـی   اعضاي باند جیب
کنند یا با توافق راننـده، خـودرو را اجـاره    هاي مجرمانه خود، خودرویی را سرقت مینخستین گام از اقدام

 4تـا   3کنند. آنان معموالً در گروهـی  رکشی میبري و زورگیري شروع به مسافکنند و بعد براي جیبمی
دستانشان کند که راننده مسافرکش است و بقیه همشوند و بعد یکی از آنان وانمود مینفره وارد عمل می

کننـد.  عنـوان طعمـه انتخـاب مـی     مسافر هستند و در ادامه افراد مسن و معموالً افراد و زنـان پیـر را بـه   
بینند. چون معموالً سـارقان  شدن در صندلی عقب را در خود نمیاي جز سوار شده چاره هاي انتخاب طعمه

که سه نفر باشند، بـا قـرار     صورتی ماند یا درچهار نفر هستند و تنها یک جاي خالی براي طعمه باقی می
کننـد.  کنند که بازهم به همان شیوه چهار نفره عمل مـی آن را اشغال می دادن یک جعبه در صندلی جلو

دستش شکسته است، آن را طوري قـرار  که  این کردن قربانی یکی از افراد به بهانه این افراد پس از سوار
تر بنشیند و در آن هنگام فردي که درکنـار  دهد که به جیب طعمه یا قربانی تسلّط داشته باشد و درشمی

وق مـؤثر نباشـد، اجـرا    هـاي فـ   هاي دیگر که اگر شـگرد  کند. در شیوهنشیند، جیبش را خالی میوي می
کننـد تـا پـول و    زنند و با استفاده از اسپري و چاقو مسـافر را تهدیـد مـی   شود، دست به زورگیري می می

شده و منجر به صدور رأي  هاي زیادي در این خصوص، در محاکم مطرح اموالش را به آنان بدهد. پرونده
  گردیده است.

 
  قاپیمفهوم اصطالحی کیف .2ـ2

طور ناگهانی که معموالً توسط افراد چـاالك   قاپی عبارت است از ربودن کیف دیگري بهکیفزنی یا کیف
امنی را در جامعـه تـرویج داده و بـه سـبب     زنی ازجمله جرایمی است که احساس ناگیرد. کیفصورت می

تزلزل امنیت اجتماعی، موجب بحران روحی و دلسـردي عامـه مـردم نسـبت بـه امنیـت خـود و محـیط         
  شود.کنند، میمونی که در آن زندگی میپیرا

تـرین وسـیله   سـیکلت مهـم  شایع در شهرهاي بـزرگ کشـور اسـت. موتـور     زنی از جرایم بسیارکیف
مورداستفاده این قبیل مجرمان است. مرتکبان این بزه معموالً سه ویژگی مهم دارند که ازجملـه، اعتیـاد،   

ر تـوهم  سابقه و جسارت کاذب است. به گفته مسئوالنسوء زا، بخـش زیـادي از ایـن    انتظامی، مواد مخد
دار % این افراد پس از ارتکاب جرم، بـه دلیـل سـابقه   90توان گفت: حدود دهد. میها می جسارت را به آن

هاي نیـروي   بر اساس گزارش شوند.بودن در زمان کوتاهی دستگیر و بعد از گذاشتن وثیقه دوباره آزاد می
% از 80هاي خودشان باشـند، زیـرا بـیش از     ستان کشور، بیشتر باید مواظب کیفا 6انتظامی، شهروندان 

اند از: تهران، اصفهان، خراسان رضـوي، خوزسـتان،    شود که عبارتهاي کشور در آنجا انجام می زنیکیف
  قم و فارس.

هـاي   فرهنـگ کسب لذت، کسب برتري در بین اطرافیان، کسب شهرت صنفی به جهت وجود خـرده 
هاي مشروع یا نامشروع خـود، ازجملـه علـل     جوییپرور و بعضاً انتقام یج در برخی از مناطق مجرمغلط را

هاي این دسته از سارقین، زنـانی  هاي توأم با خشونت است. اکثر طعمهگرایش سارقین به ارتکاب سرقت
  د.انوآمد در حال تردد بوده رفت هاي خلوت و در ساعات کمها و محیطهستند که در کوچه
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ی نمیکه  این زنی به لحاظعمدتاً کیف کردن خودرو یا سرقت منازل به  خواهد و مانند نمرهتبحر خاص
مهارت خاصی نیاز ندارد و صرفاً با توجه به تأثیرات اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي سـارقین، بـا یـک       

ی وجود روهانجام است موجب فراوانی سرقت را گشته است، لیکن گسیکلت قابلدستگاه موتور هاي خاص
ال شدهصورت حرفه زنی را بهدارند که کیف ی اخیراً باندهایی فع صی دنبال نموده و حتّ انـد کـه   اي و تخص

هاي مهم کشور همچون شیراز، مشهد، اصفهان، رشت و  کار سفارشی پذیرفته و عالوه بر تهران در استان
  قاپان:شگردهاي کیف کنند. ازجملهقاپی مراجعه میتبریز براي انجام کیف

  زنی و شناسایی طعمه،زاغ .1
قاپیدن موبایل به هنگام مکالمه یا رهاسازي بر روي داشبورد خودرو و همچنین بستن به کمر مرسوم  .2

 است.
 دار و بالعکس. چک به صندوق سرقت از پیشخوان بانک هنگام تحویل پول و تراول .3
هـا یـا نمایشـگاهی     له بازار طال و جواهر، بنگاهشناسایی طعمه از مبدأ بانک و مراکز اقتصادي ازجم  .4

 ها و یا ایجاد تصادف و نزاع ساختگی. خودرو و امالك از طریق پنجر نمودن خودرو آن
در  خـورده و دوغ پاشـی کـه معمـوالً     مرغ و یا بیسکویت آب که معموالً با شکستن تخم کثافت مالی .5

دد تمیز نمودن کت، کاپشن و امثـال آن  که فرد موردنظر درص محض این زمستان صورت گرفته و به
چک قرار دارد آن را  نقد، طال و جواهر و تراول کاپشن وجه که در داخل کت و باشد بااطالع از این می

 مورد ربایش قرامی دهند.
جهت تماس فوري یکی دیگر از شگردهاي موبایل قاپان  آمیز موبایل، یا حالت اضطراب درخواست .6

از فرد حامل موبایل و اجابت از سوي او موبایل براي تمـاس گرفتـه و   محض استمرار  است که به
ترین محل براي فرار سارق وجود  کنند که معموالً همدست موتورسوار در نزدیک اقدام به فرار می

 دارد.
کنند و وجه نقد را بدون پوشش الزم در دست گرفته و  فعالیت می افرادي که عمدتاً در محدوده بازار .7

صـورت نمایـان    کنند و یا در زیر پیراهنشـان حمـل پـول بـه     دریک کیسه نایلونی حمل میکه  یا این
مثال پرسیدن آدرس یا خواستن پول خـرد بـراي    عنوان به گیرند. کنند مورد توجه سارقین قرار می می

 هاي سارقین است. این امر مورد بهانه و حیله
 

 قاپی بري و کیف شناسی جرایم جیب انگیزه .3
رسیدر  قـاپی را   بري و کیف مرتکبین جرایم جیب هاي هاي میدانی مشخّص شده است موارد زیر انگیزه برّ

  ...کند تقویت می
ویژه  گوشی تلفن همراه به شود. هاي نایلونی توسط کارمندان بانک حمل می وجوه نقدي که در کیسه .1

 اند. قفها وا قاپان به ارزش آن هایی که داراي قیمت باالیی هستند و کیف آن
شود و همچنین جوانـانی کـه از زنجیرهـاي طـال اسـتفاده       وضوح دیده می هایی که به خانم گردنبند .2

 کنند موردتوجه سارقین هست. می
هـا رادارنـد کـه معمـوالًدراین زمینـه       چک به بانـک  اشخاصی که قصد خریدوفروش تراول .3

پشـت کیشـه بـه هنگـام      کـه در  رسـند، یکـی ایـن    قصد خـود مـی   سارقین با این روش به
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کـه   قاپنـد و دیگـر ایـن    دار از دست مردم می نویسی یا ظهر نویسی و ارائه به صندوق پشت
حین شمارش مشـتري   دار به مشتري و در شده از صندوق هاي خریداري چک تحویل تراول

 گیرند. مورد هجوم قرار می
که قبالً افرادي که با  نحوکیف و ربایش آن از داخل خودروبر حضور راننده یا سرنشین به این  .4

طی مسیر دارند چنانچه بخواهند کیفی را حمل کنند به هنگام استفاده از  خودرو شخصی قصد
راننده رها کنند و معموالً سارقین  خودرو کیف خود را در صندلی پشت راننده و یا صندلی کمک

سـتن درِ پارکینـگ بـه    شود از قبیل ب اي راننده متوقف می طور لحظه هایی که حتی به در مکان
قرمزها و  اي مشابه، پشت چراغ هنگام خروج و یا باز کردن آن به هنگام ورود به خانه یا مکانه

ه روزنامه خیابان ها درِ خودرو را بازنموده و سریعاً کیف  فروش هاي پرترافیک و همچنین جلو دکّ
 ربایند. را می

ریـزي مناسـب و بـرآورد     برها معموالً با برنامـه  قاپان و جیب دهد که کیف ها نشان می بررسی پرونده
وضعیت مکان و زمان و اطمینان از عدم حضور مأموران در فرصـتی مناسـب مبـادرت بـه انجـام عمـل       

هاي ارتکاب باعث روي آوردن  الوصول بودن زمینه نمایند. پایین بودن هزینه جرم، سهل مجرمانه خود می
 جرایم شده است. گونه اینجوانان بیکار، ولگرد و شرور به ارتکاب 

سازي متنوع همواره در تضاد  چون پدیده سرقت در کلیه جوامع بشري با آداب، سنن، مذاهب فرهنگ
در جهت پیشگیري و مقابله با این معضل  و مذموم بوده و توقع مردم از ناجا، اتخاذ تمهیدات و تدابیر الزم

ن ایـن اسـت کـه     سارقان است. گزارش گونه ایناجتماعی و ایجاد محیط و فضایی ناامن براي  95ها مبی 
  درصد از آنان زن هستند. 5درصد سارقان مرد و 

  
  جنسیت مرتکبین .4

ت و امروزه کیف زنی و جیب شود و عدم رعایـت   آسایش تلقی می بري یکی از جرایم مخلّ امنی
اثـر   کیف زنی بیبري و  نکات ایمنی از سوي مردم نیز در فراهم کردن بستر جرم در میان جیب

ر به نخواهد بود. متأسفانه با ه به گرایش جوانان به مواد مخد ر شیمیایی مثل  توج ویژه مواد مخد
بـري را یکـی از جرایمـی قـرار داده اسـت کـه در جامعـه         شیشه، هروئین، کیـف زنـی و جیـب   

  یافته است. افزایش
کنند و غالباً  نفره فعالیت می 8تا  2 هاي قاپان معموالً در گروه شده کیف هاي انجام اساس بررسی بر

نده و تیز، مانند چـاقو، قمـه،    برند. ابزار آن شده استفاده می هاي تقویت از موتورسیکلت ها نیز اشیاي برّ
رو امثال آن برهـا) در   قاپان و جیب ها براي ارعاب و خوف مردم است. ازنظر این سارقان (کیف موکت ب

آمده از سرقت را به مصـرف مـواد    دست اکثراً وجوه نقد و اموال به سال هستند که 30 تا 18رده سنی 
ر و مجالس عیش و نوش هزینه می تا  18و  بعدازظهر 14صبح تا  9ها معموالً از ساعت  کنند. آن مخد

ها که مناطق  شب در مناطق شمالی و مرکزي شهر و در جلو مراکز اقتصادي، بازار، پاساژها، بانک 22
که به لحاظ جنسیت افراد  کنند؛ بري هستند، اقدام به سرقت می ام کیف زنی و جیبمستعدي براي انج

هـا بیشـتر در کـانون     دستی و گردنبند قاپی خانم مالباخته عموماً مرد هستند اما در بحث گوشی، کیف
ه قرار می گیرند. توج  
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  قاپی بري و کیف عوامل ارتکاب جرایم جیب . برّرسی5
گذشته بیان گردید هر یک از جرایم که امروزه در جامعه شـیوع بیشـتري دارد و   طور که در مباحث  همان

 نیاز به کالبدشکافی دقیق دارد تا نماید، امنیت اجتماعی را در عینیت اجتماع و ذهنیت آحاد مردم سلب می
  ردد.ها نیز شناسایی گ عوامل فردي و اجتماعی آن بازشناسی گردد و راهکارهاي مناسب مهار و کنترل آن

پروري یـا فـرار از    دهد، تن سرقت سوق می طرف جرایم مالی باألخص یکی از عواملی که افراد را به  .1
ترین راه را انتخاب کنند تا شاید بتوانـد زودتـر از مسـیرهاي     ترین و سریع کار وتواش است که آسان

  یا تأمین نیازهاي خود برسند. پول و ثروت و به دیگر مثل کار کردن،
  ل ذهنی: مانند هوش و استعداد کم یا زیادعوام  .2
  هاي سنی مختلف است. بندي انواع سرقت برحسب سارقان متعلق به گروه شک تقسیم سن: بی  .3
کننـد و زنـان    را سرقت می چون قدرت بدنی مردان بیشتر است مردان معموالً اجسام سنگین جنس:  .4

ی و جهت تحلیل بهتر و مؤثرتر، یماز طرفی در یک تقس ربایند وزن را می اجسام سبک و کم  بندي کلّ
  کنیم: بندي می عوامل ارتکاب این جرایم بر دودسته تقسیم

  دور)(ساز  الف) عوامل زمینه
  نزدیک)(ب) عوامل بروزدهنده 

  
  ساز سرقت عوامل زمینه )الف

  کنیم: بندي می هاي زیر تقسیم این عوامل را به دسته
  عوامل اقتصادي .1
 شناختی روان .2
 شناختی جامعه .3
 شناختی زیست .4
 فرهنگی .5

عامل مذبور شواهد فراوانی در تأیید ادعاي نگارندگان در افزایش نرخ جرم سرقت از  5هر یک از 
اند که  مثال حامیان رویکرد اقتصادي نشان داده عنوان به دهند: بري و کیف کاپی نشان می طریق جیب

شود. ثانیاً، با افزایش اشتغال از میزان  افزوده می هاي اقتصادي برشدت جرم سرقت اوالً با بروز بحران
شود. ثالثاً، میزان سرقت در میان طبقات کم برخوردار جامعه بیش از طبقـات دیگـر    سرقت کاسته می

 است.
اند که سرقت هماننـد هـر رفتـار و عمـل دیگـر آموختـه        شناختی نیز نشان داده متولیان رویکرد روان  ـ

اند که عواملی نظیر همانندسازي با الگوهاي  العات طولی مختلف نشان دادهشود، آنان با انجام مط می
از طریق مشاهده الگوهاي تلویزیـونی) و  (اي  ناهنجار، فشار هنجارهاي همساالن، یا دیگري مشاهده

امـا   هاي مختلف ازجمله سرقت دارند؛ روي سوي کج ضعیف سهم زیادي در سوق دادن افراد جامعه به
شناختی از عواملی نظیر نابرابري اقتصادي، آنومی، عدم توزیـع عادالنـه منـابع     جامعه متولیان رویکرد

ترین عوامـل   و منزلت ساختارهاي معیوب نظارتی و فقدان کنترل اجتماعی مهم کمیاب ثروت، قدرت
 دخیل در پدیده سرقت هستند.
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دهاي ارگانیکی و نظـایر آن  هاي بیولوژیکی، کارکر شناختی نیز بر نقش آمادگی متولیان رویکرد زیست  ـ
 ورزند. تأکید می

فرهنگی، کاهش باورهاي دینی و نظـایر   متولیان رویکرد فرهنگی نیز بر نقش برخی هنجارهاي خرده  ـ
تنهایی قادر به تبیین کامـل   رویکرد به 5یک از این  کنند. لیکن واقعیت آن است که هیچ آن تأکید می

دیـده همـواره بـیش از یـک عامـل نقـش و سـهم دارنـد.         پدیده سرقت نیست. چه در ارتکاب ایـن پ 
تواند منجر به گـرایش بـه    تنها زمانی می )عنوان یک متغیر اقتصادي به(مثال، نابرابري و فقر  عنوان به

مثالً احساس تبعیض) شود و ثانیاً، ترس از کنتـرل  (سرقت شود که اوالً تبدیل به یک انگیزش روانی 
  از میان برود. )ختیشنا عنوان یک عامل جامعه به(

 
  عوامل بروزدهنده سرقت )ب

رو بـه سـرقت) عوامـل     دست یازیـدن فـرد کـج   (اما دسته دوم عوامل مؤثر در ظهور و بروز پدیده سرقت 
  نزدیک هستند.

  اند از: ترین این عوامل عبارت مهم
  مکان: یعنی جایی که انجام سرقت در آن آسان و احتمال گیر افتادن ضعیف باشد. .1
 یعنی شرایطی که در آن احتمال شناخته شدن محدود باشد گمنامی: .2
 کند. فرصت: یعنی زمان و فرصتی که دستبرد زدن را تسهیل می .3
 یافت. سهولت: یعنی شرایطی که با فرصت کمتر بتوان به مال بهتر دست .4
قبح اندك: مالی که دستبرد زدن به آن سرزنش اجتماعی کمتري را در پی داشته باشـد احتمـال بـه     .5

 قت رفتنش بیشتر است.سر
 شان مختل شده است. گردان سطح هوشیاري برانگیختگی: افرادي که به سبب مصرف مواد روان .6

امکان  اي هستند که براي شخص مجرم در وقوع جرایم بسیاري از عوامل تأثیرگذار بوده یعنی وسیله
ارتکاب جـرم سـرقت نمایـد کـه     تواند فرد را مجبور به  کنند مثالً فقر مالی می ارتکاب جرم را تسهیل می

تحقیقات حاکی از آن هستند که  اند. این عوامل پرداخته بررسی در مورد و در ادامه به پژوهش نگارندگان
روي دوقلوهـاي   توانایی مالی نیست. ولی تحقیقاتی که بـر  دزدي و سرقت تنها به دلیل فقر مالی و عدم

که یکی از دوقلوها  ها مجرم بوده و زمانی پدر آن دهد که دوقلوهایی که همسان صورت گرفته، نشان می
ها  سالی گرایش به جرم داشته و حتی بزهکاري هم در آن یابند در بزرگ در خانواده سالم دیگر پرورش می

  شده است. دیده
ها وجود دارند که به لحاظ مالی و اقتصادي زیرخط فقر قرار دارند  در جامعه ما افراد و خیلی از خانواده

ما کنند به روش اصولی و مایحتاج زندگی خود را تـأمین نماینـد. در بـین     خود و یا فرزندانشان سعی می اّ
. با توجه به شرایط نابسامانی که در 1اي بسیار روشن و واضح دارد فقر رابطه جرایم اساسی، جرم سرقت با

ها، سرقت و دزدیـدن   ران کاستیها براي جب ترین راه آید، یکی از ساده اثر فقر در زندگی افراد به وجود می
چیزهایی است که در بهبود اوضاع اقتصادي فرد تأثیر داشته باشد. به تعبیر دیگـر نـوع جـرایم مـالی بـه      

                                                           
فراً«فرماید: در همین زمینه حدیث قدوسی هست که می  .1 قرُأَن یکونَ کُ نزدیک اسـت کـه فقـر بـه کفـر      ( ».کاد الفَ

 بینجامد).
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شرایط اقتصادي بستگی دارد. معموالً زنان به لحاظ اقتصادي وابسـته بـه مـردان هسـتند و بنـابراین در      
اي مثـل طـالق، تـرك همسـر و یـا      که در اثر حادثه  صورتی ویژه در معرض آسیب بیشتري قرار دارند به

قادر به مقابلـه بـا شـرایط سـخت زنـدگی       ... به منبع مالی دسترسی نداشته باشند، زندانی شدن همسر و
ها قرار گیرند. در این قسمت از مقالـه بـه    روي نخواهند بود و امکان دارد در معرض انواع انحرافات و کج

وکیـل قـاپی نقشـی دارنـد      بـري  عی و بیرونی کـه در شـیوع جـرایم جیـب    ترین علل اجتما برخی از مهم
  پردازیم: می
اگـر کسـی مرتکـب اشـتباهی شـود او را زیـاد       « فرمایند این زمینه می اما علی (ع) در گیري: سخت )الف

اسالم ضمن برشمردن تأثیر محبـت در تربیـت    ».شود سرزنش نکنید چون سرزنش باعث جرئت می
رمی  چراکه انسان موجودي نیسـت   شود، اي حاصل نمی گیري نتیجه شود که با سختفرزندان متذکّ

  گیري تربیت شود. سخت خشونت و که با
انـد   ترین افراد تبهکار گروهی تحقیات جرم شناسان به این نتیجه رسیده است که خطرناك مهري: بی )ب

در  مهري پدر اذعان داشت که تأثیر بیاند. البتّه باید  که از طفولیت، محبت را از پدر و مادر خود ندیده
تاکرده بزه گردد، ولی تـأثیر   آمریکا موجب شد که نسبت اطفال بزهکار، سه برابر اطفال متحده ایاالت
انـد بـیش از    مهري مادر، شدیدتر است، زیرا نسبت اطفال بزهکاري که از محبت مادر محروم بوده بی

  شده است. ن امر دقیقاً موردنظر اسالم وفقه شیعه واقعباشند که ای شش برابر کودکان نکرده بزه می
شـده یـا    هایی که میان پـدر و مـادر جـدایی واقـع     خانواده درصد نوجوانان بزهکار در 90تا  70 طالق: )ج

عنوان شدیدترین اختالل خـانوادگی   اند. درهرصورت شاید بتوان از طالق به یافته اختالف بوده پرورش
  انکار است. غیرقابل ن برزن و مرد و چه بر فرزنداننام برد که اثرات سوء آ

  
  بري و کیف زنی اي پیشگیري از جرایم جیب راهه .6

هاي مذکور و کاهش آن عواملی متعدد از قبیـل، تـأمین نیـروي انسـانی      جهت پیشگیري از وقوع سرقت
جـرم، کـاهش و   هـاي   جهت پوشش انتظامی با توه به گستردگی جمعیت، جغرافیاي جرم، افزایش هزینه

سازي عمومی و هشدارهاي پلیس تأثیرگذار هستند که شایسته است در  هاي مجرمانه با آگاه تقلیل فرصت
ی بـا محوریـت پلـیس       راستاي پیشگیري از جرایم با تشدید اقدامات گذشته، کلیـه پلـیس   هـاي تخصصـ

  اي را اتخاذ و اجرا نمایند. پیشگیري و متمرکز کردن توان ویژه
قانون نیـروي انتظـامی جمهـوري اسـالمی ایـران       4یکی از وظایف پلیس طبق ماده که  این نظر به
طلبد با موقعیت امکان ارتکـاب جـرم    و این مهم می (ه.ش)، پیشگیري وضعی از جرم است1369 مصوب

قاپی و  کیف ي ضداجتماعی ازجمله وضعیتی را ایجاد کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه
وجـود   ـ  مهـارت و ابـزار الزم   ـ  که جرم با سه عنصر، میـل و ا انگیـزه    آنجایی بري قرار گیرند و از جیب

هریک از این عناصر حذف شوند از وقوع جرم جلـوگیري   گیرد موقعیت و فرصت ارتکاب جرم صورت می
 صـت کـاهش موقعیـت و فر   رسد نقش پلیس در ضلع سوم مثلث یعنـی همـان   خواهد شد که به نظر می

ی صورت می عبارت ارتکاب جرم است، این پیشگیري نیز در سه سطح فردي، جمعی و به   پذیرد. دیگر ملّ
برها هستند با رعایت هشدارهاي  جیب قاپان و کیف در بعد فردي، افرادي که مستعد طعمه شدن براي

ها، صـنوف و   ادیهتوان به اقدامات اتح می از سارقین سلب نمایند. در سطح جمعی امکان سرقت را پلیسی
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 هاي تجاري اشاره کـرد کـه بـا قـرار دادن نیـروي انسـانی و همچنـین نصـب تجهیـزات          برخی مجتمع
ی و در توانند در کاهش جرم مؤثر واقع شوند می الکترونیکی ها، نهادها و  نیز باید به نقش وزارتخانه بعد ملّ

توانـد   اي نمی بنابراین هیچ جامعه اره کرد؛اش ادارات در تمامی ابعاد، اعم از اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی
بنابراین از  ادعا کند که بدون فقرزدایی و بدون ناکامی زدایی قادر خواهد بود که ریشه سرقت را قطع کند،

دستی با توجه به تأثیر مهمی که اوضاع نابسامان اقتصـادي در بـروز چنـین آسـیبی      فقر و تهی بین بردن
بیانگر این است که ». پیشگیري بهتر از درمان است« المثل معروف و ضرب کارهاست؛ترین  دارد، از مهم

هـاي   هاي مساعد بـراي ابـتالي افـراد بـه آسـیب      منظور حذف زمینه ترجیح دادن پیشگیري بر درمان به
با صـرف   اي سالم باید پیشگیري، و براي دست یافتن به جامعه اجتماعی از اهمیت فراوان برخوردار است.

هاي اجتماعی را تحت پوشش قـرارداد و مطلـب    توان افراد در معرض آسیب می زینه و امکانات کمتريه
بري به مطالـب زیـر    و جیب قاپی ي پیشگیري از جرایم مالی باألخص کیف دیگري که در خصوص نحوه

نیروهـاي  موقع و مـؤثر   حضور به هاي پیشگیري از جرایم، ترین روش کنیم که یکی از مهم هم باید اشاره
هـا در تجمعـات و تماشـاي     بـري  مثال اکثر جیب عنوان پلیسی است که حرف این حضور بازدارنده است به

آمیز که طرف کنترلی بر اموال و البسه خویش ندارد رخمی دهد و  هاي نمایش و پهلوانی و هیجان صحنه
مهم در  کند. دومین عامل ي میها و مراقبت از افراد از وقوع بیشتر جرایم جلوگیر حضور پلیس و پایش آن

دانند کـه   خوبی می اي به گذاري است مثالً اکثر مجرمین و تبهکاران حرفه پیشگیري از جرایم مالی، وقت
 تواند بسیاري از حضور دارد فلذا تغییر وقت گذاري پلیس می پلیس طی ساعتی از روز در یک محلّ خاص

س بـه  برهم بزند و اطّالع ها را هاي آن ریزي برنامه توانـد   خـوبی مـی   ات منابع و مخبرین و افسران تجسـ
مسئله مهم دیگر در پیشگیري از این جرایم کنترل مجرمین است  ساز پیشگیري از این جرایم شود. زمینه

صـی تشـکیل   که  این و براي کنترل مجرمین بستگی به با چه گروه سروکار داریم باید گروه پلیسی تخص
صی و براي مجرمین خورده پا از پایگاهواوب داد مثالً براي اراذل هاي مربوط انتظـامی و   اش از پلیس تخص

فاقی از نیروهاي کالنتري استفاده کرد. مسئله دیگر حضور گشت ی در برابر سارقین اتّ محسوس ( هاي محلّ
فیه و ها و شـوارع عامـل مهـم دیگـر در      لباس مبدل در تمام کوچه و نامحسوس) در لباس سپور مأمور خٌ

 و مورد دیگر نیز برخورد قـاطع و متناسـب   شود؛ شگیري وضعی و کاهش فرصت جرم این مرتکبین میپی
دار هست یعنی بایـد بـین سیاسـت تقنینـی و      قوه ي قضاییه با مرتکبین سرقت باألخص مجرمین سابقه

مـالی  نوایی کامل وجود داشته باشد و باعث سوءاسـتفاده مجـرمین    قضایی و اجرایی باید هماهنگی و هم
ی است کـه باعـث تقویـت حضـور      نشود بنابراین مسئله مهم دیگر بلوك بندي مناطق و ایجاد پلیس محلّ

حاضر پلیس و کمک از اهالی در جهت برخورد با این جرایم هست و نکته آخر اصالح مجازات مندرج در 
یین مجازات مخیر سال است که دادگاه هم در تع 10 حداکثر آن ماه و 3است که حداقل ان  652ي  ماده

  هست.
  

  ها گیري و پیشنهاد نتیجه
ذکر است که در عصر ما مسئله سرقت و افزایش آمار آن در سرتاسر کشـور یکـی از مسـائل و     شایان

بـه نظـر مـا     ي آن اسـت. و  کننـده  ظاهري قضایی بیان مشکالت اجتماعی است و مالحظات آماري و
تعقیب کیفري و مجازات سـارقین میسـر نخواهـد     از طریقبا این پدیده اجتماعی تنها  مبارزه و مقابله
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الزم است که در کنار اجراي صحیح و سریع قوانین و مقررات جزایی ناظر به اقسام سـرقت   بود. بلکه
به علل و عوامل گوناگون نامساعد اجتماعی و اقتصادي و نابرابري توزیـع عادالنـه درآمـدها و سـایر     

اسـاس مالحظـات    دهـد متعهدانـه و بـر    ارتکاب جرم سرقت سوق می طرف هایی که افراد را به انگیزه
ه و بررسـی قـرارداد و سـپس     این زمینه صورت گیرد آماري و تحقیقاتی که باید در ت مورد توج به دقّ

اي  جانبه سازد اقدامات الزم و همه مشکل اجتماعی را برمال می برپايِ نتایج و تحقیقات حاصله که علل
که فرد را محاصره کرده و او را  با عوامل نامساعد محیط اجتماعی و اقتصادي رزهبراي پیشگیري و مبا

دام افتادن برخی از این افراد به جـرم سـرقت    کشاند شاید بتوان از به طرف ارتکاب جرم سرقت می به
جلوگیري نمود و جامعه را از خطرات این جرم تا حدي حمایت کرد. لـذا پیشـنهادمی شـود در جامعـه     

هـاي   هاي شغلی و راهنمایی در خصـوص مراجعـه بـه مراکـز کاریـابی ازجملـه روش       مهارت آموزش
هـاي   باشند که در افراد بزهکار باید به کـار گرفتـه شـود و نیـز آمـوزش مهـارت       اي صحیح می مقابله

در افراد بزهکار  تواند کمکی براي کسب اصول تربیتی صحیح اجتماعی توسط مشاور و روانشناس می
هاي نظارتی توسط پلیس و مراجع انتظامی و آموزش متهم به همـه افـراد    یتاً تقویت روشباشد و نها

هاي مهم پیشگیري از ایـن   شدن در جرم سرقت از دیگر روش جامعه جهت جلوگیري از بزه دیده واقع
  شود. جرایم محسوب می
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  n هاله شاعري
  
  

لحظه فوت او به خویشاوندان نزدیکش امري بسیار قدیمی است کـه در جوامـع   اصل انتقال اموال شخص از 
اي ملهـم از فطـرت اسـت، آنچـه     شده است. اگرچـه اصـل ارث، پدیـده    مختلف و نزد اقوام گوناگون پذیرفته

  بیشترین تأثیر را در این انتقال مالکیت دارد، دین و مذهب شخص متوفی و بالتبع دستورات آن است.
تعاریف حقوقدانان، ارث از نهادهاي وابسته به احوال شخصیه است و احوال شخصیه عبارت اساس  بر

ها را موضوع آثار حقوقی قـرار داده اسـت، ماننـد: اهلیـت،      است از: مجموعه اوصاف انسان که قانون، آن
اعتقـادات  ورسـوم و   تابعیت و ... . احوال شخصیه هر انسانی مطابق دین و تابعیت و آیین فرهنگی و آداب

آید. این مقاله بر آن اسـت تـا ضـمن آشـنایی بـا مقـررات ارث اهـلِ تشـیعِ         قومی و مذهبی به وجود می
افغانستان، نقاط قوت آن را تحلیل نماید. این توضیح ضروري است که در این مقالـه هرگـاه صـحبت از    

  نستان است. در افغا 5/5/1388قانون شده است، منظور قانون احوال شخصیه اهل تشیع مصوب 
شـود: بخـش اول: اهلیـت و    قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان به سه بخش تقسیم مـی   

) و بخش سوم: احکام وصیت، 180تا ماده  67)، بخش دوم: خانواده (از ماده 66تا ماده  1شخصیت (ماده 
  ).236تا ماده  181ارث، وقف و هبه (از ماده 

ابتدا ارث و سپس ترکـه را   194بور مربوط به ارث است که با ماده فصل دوم از بخش سوم قانون مز  
  تعریف کرده است. این ماده داراي سه بند به شرح ذیل است:

  باشد.انتقال ترکه متوفی به اقارب او مطابق احکام این قانون می .1
یابـد،  انتقال است که بعد از مرگ طبیعی یا حکمی شخص انتقال میترکه: اموال و حقوق مالی قابل .2

  مانند حق خیار، حق شفعه و امثال آن و همچنین دیون و تعهدات او. 
االرث وارثان داراي شخصیت حقـوقی اسـت.   ترکه قبل از اداي دیون و تعهدات متوفی و اداي سهم .3

شود، این ماده داراي چند نقطه قوت اسـت. ابتـدا تعریـف ترکـه و سـپس      طور که مالحظه می همان
  صراحت. تقل ترکه بهاعالم شخصیت حقوقی مس

) نسب میان متوفی و اقـارب  1شده که  اسباب ارث به شرح سبب و نسب معرفی 195سپس در ماده 
گـذار از میـان اسـبابِ سـببیِ      ) سبب زوجیت میان متوفی و دیگري ذکرشده اسـت.در اینجـا قـانون   2او، 

                                                           
n علمی دانشگاه آزاد اسالمی عضو هیئت. 
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الم داشـته کـه در صـورت    جز زوجیت، سبب دیگري را بیان نکرده و در ادامـه ایـن مـاده اعـ     بري به ارث
  باشد.ها مستحق ارث می موجودیت چند سبب، وارث مطابق احکام این قانون از تمام آن

بیان گردیده که بدین ترتیب یـک مـاده    196بحث مربوط به دیون، واجبات و حقوق متوفی در ماده 
ند قسمت آن از باب هاي ترکه را خاطرنشان کرده است که چبند، تمام موضوعات مربوط به پاالیش 7با 

  شود. اهمیت ذکر می
کـه   تصرف ورثه در ترکه قبل از اداي دیون متوفی و حقوق مالی متعلق به ترکه جایز نیست؛ مگـر ایـن  

تواند استفاده طور متوسط از مازاد آن می مانده باشد. در این صورت به ها از ترکه بدون تصرف باقی اندازه آن به
، »شـود. دیون دائنین، مصرف حج، خمس و زکات از ترکـه متـوفی ادا مـی   «با بیان  2گذار در بند کند. قانون

دارد، چنانچـه مقـدار سـهم    را کامالً روشن ساخته و حتی اعالم میهاي آن تکلیف عناوین شرعی و پرداخت
  شود. حج، براي مصارف حج کفایت نکند، این سهم براي سایر واجبات مالی متوفی مصرف می

هـاي بیمـه بعـد از مـردن شـخص بـه اعتبـار او بـه         وق دولتی یا حقوقی که شـرکت این قانون حق
کند کـه انتقـال ترکـه    بازماندگانش پرداخت خواهد کرد را جزء ترکه محسوب کرده و همچنین اعالم می

انتقال آن باطل اسـت. هرگـاه متـوفی وارث    توافق بر عدم خالف آن یا عدمقهري است و رد یا توافق بر
کنـد و دائنـین متـوفی و اشـخاص     الضرورت براي او وصی قضایی تعیـین مـی  شد، محکمه عندنداشته با

  توانند از وصی یا ورثه یا وصی قضایی تقاضاي دین و سهم خودشان را داشته باشند.نفع ترکه می ذي
وارث،  ) حیـات 2طبیعی یا حکمی مورث،  ) مرگ1اند از:  شده، عبارت شرایط تحقق ارث با سه شرط بیان

توضـیح   197بري حمل و شـرایط آن در بنـدهاي ذیـل مـاده     ) موجودیت ترکه. موضوعات مربوط به ارث3
شده و نکته حائز اهمیت اینکه، چنانچه حملی حاجب تمام اقارب متوفی باشد، (به عبارتی تـک وارث در   داده

این تعیـین را انجـام   که متوفی وصی برایش معین نکرده باشد، محکمه براي او  یک طبقه باشد) در صورتی 
شده که اگر حمل تک وارث در یک طبقه نباشد و دیگران بخواهند سهمشان را قبل  دهد. همچنین اشارهمی

از تولد طفل دریافت کنند، چنانچه جنسیت و تعداد جنین مشخص باشد، مطابق همان وگرنه مطابق سهم دو 
را منشـأ اثـر دانسـته    پزشکی اولویـت داده و آن  شود و درواقع قانون به تشخیص اوالد ذکور جدا گذارده می

  شود.)است. (چنین تأسیسی در حقوق ایران ذکر نشده و فقط سهم دو پسر کنار گذاشته می
زمان وراث مقررات، شبیه فقه شیعه در ایران و قانون مدنی است. با این تفاوت کـه  در مورد فوت هم

ا و ساختمان بر فردي که موجب مرگ او شود، ذکرشده نشده است، فقط سقوط بن استفاده » هدم«از واژه 
  جاي آن معنایش ذکرشده که شایان توجه است. است. یعنی واژه هدم نیامده و به
تعیین تکلیف شده که پس از اداي دیـون و تعهـدات او    198وارث در ماده در مورد ترکه متوفاي بال

  رسد.مطابق نظر مرجع تقلید اهل تشیع به مصرف می
شده که عبارت است از محروم ساختن اقارب از تمـام یـا قسـمتی از     معرفی 199از آن، حجب در ماده   پس

طـور   بـه  200توان حجب را به دو نوع حرمانی و نقصانی تقسیم کرد. سـپس در مـاده   ارث که با این تعریف می
مؤخر از آن طبقه و طبقات اند و بدین شرح درجات مقدم در هر طبقه، درجه  شده مبسوط حاجبین حرمانی معرفی

اند. نوع بیان و چیدمان مطالـب در ایـن   کند، البته چند مورد از این حکم مستثنی شدهبعدي را از ارث محروم می
کند که وجود چه اشخاصی در جمع وراث زنـده باعـث محرومیـت سـایرین از     قسمت، خواننده قانون را آگاه می

وع استثناي وجود پسرعموي ابوینی به همراه عموي ابـی را هـم در   شود. در ضمن موضطورکلی می بري بهارث
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وارث را داشـته باشـد کـه در     2که متوفی فقـط همـین    مطرح ساخته است؛ مشروط بر این 5همین ماده در بند 
کند، ولی آنچه با قانون ایران تفاوت دارد، این اسـت کـه   صورت این انحصار پسرعمو، عمو را از ارث محروم می

عموي پدري و مادري متعدد باشند یـا زوج یـا زوجـه    عموي پدري و پسراگر پسر«شده است:  مه ماده بیاندر ادا
  »عموي مذکور مصالحه شود که این تأسیس در حقوق ایران وجود ندارد.متوفی زنده باشند، باید بین عمو و پسر

فاهیم طبقـات و درجـات در   وارثان نسبی و م 202حاجبین نقصانی، در ماده  201آن، در ماده  از  پس
نهایت اشخاصی کـه گـاه بـه     اند و در شده بر معرفی بر و قرابتآن مشخص گردیده و سپس وراث فرض

  شده است. تفصیل بیان برند، بهفرض و گاه به قرابت ارث می
هاي موجود در این طبقـه در صـورت انحصـار    شده و همه حالت االرث طبقه اول اعالمدر مبحث بعد، سهم

بند مشـخص   14، طی 207والد یا والدین و در صورت انحصار اوالد و در صورت اجتماع اوالد و والدین در ماده 
االرث کنـد و چگـونگی مقـدار سـهم    راحتی وضعیت خود را پیدا می ترتیب مخاطب قانون به گردیده است، بدین

  تر است.قانون ایران واضح دهد. بنابراین از این لحاظ از حیث وضوح نسبت بهحاضرین را تشخیص می
االرث سـهم «شده که بدون این عنوان عربی است. عنوان مبحـث   این فصل، حالت عول بیان از بعد

االرث بیشـتر از ترکـه   هـایی کـه سـهم   و طی چهار بند همه حالت 208است که در ماده » بیشتر از ترکه
 207االرث است، هم در مـاده  ه سهمآمدن ترکه نسبت ب است، بیان گردیده است. حالت تعصیب که زیاد

که قاعـده عمـومی    217بري طبقه اول را بیان کرده،آمده است و هم در ماده هاي مختلف ارث که حالت
ها زائد باشـد،  در مواردي که ترکه از مجموع فرض«شده آورده شده است. بدین شرح که:  ترکه زائد بیان

گردد؛ مگر زوجه مطلقاً و زوج در حال ان فرض رد میها به صاحب تناسب سهام فرض آن قسمت زیادي به
با ذکـر ایـن مـاده قاعـده تعصـیب را بیـان       » که حاجب داشته باشد.  صورتی وجود وارث نسبی و مادر در

نیـاز بـه محاسـبه باشـد،     کـه   این بدون 208اند، اما فروض مختلف پیدایش تعصیب در همان ماده داشته
اي) و از قانون ایران است، ولی در بـاب حـاجبین مـادر (حـاجبین اخـوه     تر ذکرشده و از این حیث مبسوط

بري مادر شرایطی که باید داشته باشند، در مقررات افغانستان ذکري به میان نیامده، ولی مقدار محاسبه رد
  شده است. گفته 208هاي مختلف با عدد کسري در ماده در حالت

بـزرگ،  بزرگ، مـادر اند از پدر شده که وراث آن عبارت هاالرث طبقه دوم توضیح دادسهم 209در ماده 
از  2ها درجه اول هستند و والدین، اجداد و اوالد خـواهر و بـرادر کـه درجـه      خواهر و برادر متوفی که این

  هستند. 2طبقه 
، در مواد همین فصل آمده و موضوع عول را در طبقه »برندها ارث نمیها، ابیوجود ابوینی با«قاعده 

کنیم که کسري ترکه به بیان مشاهده می 17بند  209م وراث باوجود زوج و زوجه بسیار واضح در ماده دو
  شود.بزرگ پدري جبران میمقنن از سهم خواهر و برادر ابوینی یا ابی یا پدر

شـده کـه بـا مقـررات      االرث خویشان طبقه سوم به تفکیک و وضوح مطرحسهم 210در ادامه، در ماده 
ذکر در این قسمت اینکه، از  ایران تفاوتی ندارد، فقط نحوه بیان آن وضوح بیشتري دارد. تنها نکته قابلقانون 
کجـا قاعـده قرابـت    یادشـده اسـت. بـه عبـارتی هـر     » قاعده قرابت«، با عنوان »ذکور دو برابر اناث«قاعده 
  ن کامل بیان گردیده است.تعریف و تفصیل آ 215شده، باید به این معنی نظر کرد؛ گرچه در ماده  گفته

شده و فقط از میـان اسـباب سـببی، ارث زوجیـت و در      بیان 211در فصل بعد وارثان سببی در ماده 
  شرایط خاصی امام ذکرشده است. 
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مانع ارث وجـود وصـفی   «اند:  شده اساساً موانع تعریف 212بري آمده است. ابتدا در ماده سپس موانع ارث
گردد، باوجوداینکه اسـباب ارث (نسـب یـا سـبب) در او     ن، او از ارث محروم میموجب آ در وارث است که به

موجود باشد. این تعریف خوب و جامعی است که داراي وضوح است. مقررات ایران این بخش را تحت عنوان 
  »حجب بیان داشته و مبحث موانع را جداگانه، بدون تعریف خاصی با ذکر مصادیق آورده است.

از آن   آثار آن در ارث ذکرشده که از حیث محتوا تفاوتی با حقوق ایـران نـدارد. پـس    در ادامه قتل و
تر از قانون مـدنی ایـران، مفـاد کفـر و     بري آمده که به لحاظ توضیحات، بسیار واضحمبحث کفر در ارث

زآن شدن قبل از تقسیم ارث و بعـدا ها ذکرشده است. مثالً وضعیت مسلمان بري آنارتداد و چگونگی ارث
 214ماده  6یا انواع لعان که در همین مبحث آمده است. تنها تفاوت این قسمت با حقوق ایران، بحث بند 

و با این » میان ولد حاصل از تلقیح مصنوعی و صاحبان نطفه توارث جاري است.«دارد: است که بیان می
  بري اعالم داشته است.بیان تأسیس جدید تلقیح مصنوعی را هم مستحق ارث

ترتیب   این  مقام باید اقرب به متوفی بوده و بهذکرشده که قائم 218ها در ماده مقامسپس توارث قائم
  واسطه به متوفی باشد. ترین نسل به نسل بینزدیک

در مورد دیه میت تعیین تکلیف شده که به هر علتی که باشد جزءترکه میت است و بعد  219در ماده 
برنـد. یعنـی بـرادران و    رسد. ولی اقـارب مـادري کـالً از آن ارث نمـی    ورثه میاز اداي دین و وصیت به 
عمد،  همین ماده ذکرشده که هرگاه مقتول به 2ها و اجداد مادري. در بند ها و داییخواهران مادري: خاله

ارد، شرط رضـاي قاتـل د   جز امام، وارثی نداشته باشد، نایب امام حق مطالبه قصاص یا گرفتن دیه را به به
  ولی اگر قاتل به دادن دیه راضی نشود، نایب امام صرفاً حق قصاص دارد.

هرگاه جنایتی بعد از فوت بر میت صورت گیـرد، دیـه آن جنایـت بـه     «شده است:  نیز اعالم 3در بند 
  »شود.رسد، بلکه به دین میت تعلق داشته وگرنه در امور خیریه به نام میت مصرف میورثه نمی
اموال اختصاصی به «شده که تحت عنوان  قسمت پایانی مقررات ارث، قاعده حبوه بیاننهایت در  در

گذاري شده است که در این مجال به جهـت تفـاوتی کـه بـا قـانون ایـران در برخـی        نام» ترپسر بزرگ
که آخـرین مـاده مبحـث ارث در قـانون احـوال شخصـیه        220آوریم. ماده ها دارد، عیناً آن را می قسمت
رسـد و  هاي میت، انگشتر، قرآن و شمشیر میت به پسر بزرگش میلباس«باشد، اشاره دارد:  تان میافغانس

عـین امـوال    دین میت به مقدار تمام ترکه باشد یـا میـت بـه   که  این ها حقی ندارند؛ مگر سایر ورثه در آن
ترکه بـه شـمول   مذکور وصیت کرده باشد. اگر میت به ثلث ترکه وصیت کرده باشد، ثلث مذکور از همه 

جاي شمشیر، یک یا دو تفنـگ بـود، بایـد     شود. اگر بهتر) بیرون میحبوه (اموال اختصاصی به پسر بزرگ
شـوند.  تر دو تن بودند، در حبوه مشـترك مـی  تر و سایر ورثه مصالحه شود. اگر پسر بزرگبین پسر بزرگ

  » باشد.ر متولد شدن وي مربوط میشدن نطفه او نبوده، بلکه به پیشتتري پسر به پیشتر منعقدبزرگ
بخش حبوه و تأسیس مربوط به آن با مقررات قانون مدنی ایران از حیث بیـان جزئیـات و همچنـین    

  اند، متفاوت است. بینی وجود دو پسر ارشد و همچنین تفسیر موسعی که براي تفنگ داشته پیش
تواند مورد اقتبـاس کشـورهاي اسـالمی    هاي قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان که مینوآوري

هـاي چـاپ   باشد، ولی نگارنده به لحاظ محدودیتدیگر هم قرارگیرد، مسلماً بیشتر از آن چیزي که بیان شد، می
و رعایت اختصار، مقاله را برمبناي نکات بارز قانون مزبور در خصوص آشنایی با مقررات ارث در آن کشور تنظیم 

  وجه جامعه علمی و حقوقی کشور قرارگرفته و از نقاط قوت آن اقتباس صورت پذیرد.  داشته که امید است موردت
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  n مینا شماعی
  
  

  چکیده
شـده کـه هرسـاله بسـیاري از      وجـب ال مگسترش نیاز و عالقه به یـادگیري حقـوق کـامن   

هاي کشورهایی که حقوق التحصیالن رشته حقوق از سراسر دنیا ازجمله ایران از دانشگاه فارغ
 ازجمله آمریکا تقاضاي پـذیرش تحصـیلی کـرده و بـا گـرفتن      ،ها حاکم است ال در آنکامن

یل و مراحـل  تحص ،گرفتن پذیرش و هم ،هم که  ییآنجا راهی آن کشورها شوند. از ،پذیرش
رونـدي   ،بعدي آن براي افرادي که قصد دارند تجربه کاري نیز در آن کشورها کسـب کننـد  

 ،گیري و ورود به ایـن مسـیر پیچیـده   ، بهترین کار قبل از تصمیماستپیچیده و گاهی دشوار 
ها و تمام امکانات و شرایطی است که ممکن است در این راه بـا  آگاهی از همه این پیچیدگی

این نوشتار باهدف آشنایی مقدماتی، در یـک نگـاه کلـی بـه معرفـی نظـام        اجه شوند.آن مو
کـه در   پردازد. به دلیل ایـن آموزش حقوق و شرایط ورود به حرفه وکالت و قضا در آمریکا می

شـده اسـت،    هاي وکال در آمریکا چندین بار اشارههاي مختلف به کانوناین نوشتار در بخش
ر چیز مختصري در رابطه با نهاد کانون وکال در ایـن کشـور سـخن    الزم است که پیش از ه

  د.گردنظام آموزش حقوقی و حرفه وکالت و قضاوت پرداخته  گفته شود و سپس به
  

  
  کانون وکال در آمریکا. 1

. کانون وکال استتفاوت م ،نقش و جایگاه کانون وکال در آمریکا از جهات زیادي با آنچه در ایران وجود دارد
 1878(فـدرال) در سـال    1شور آمریکا در هر دو سطح فدرال و ایالتی وجود دارد. کانون وکـالي آمریکـا  کدر 

محدود به هیچ  ،گونه که از نامش پیداست سیس شد. این کانون همانأخصوصی ت نهاد یکعنوان  میالدي به
صورت داوطلبانـه و اختیـاري اسـت و     نبوده و نیست. عضویت در این کانون به یی خاصیایالت یا حوزه قضا

صـورت   هـاي آمریکـا بـه    طـور رایگـان، از همـه ایالـت     وکال با پرداخت حق عضویت و دانشجویان حقوق به
  توان به موارد زیر اشاره کرد:. ازجمله وظایف این نهاد میآیند یداوطلبانه به عضویت آن درم

اي اعضا و کیفیت زندگی آنان را هایی که رشد حرفه فراهم نمودن امتیازات و برنامه خدمت به اعضا: .1
  ،باال ببرد

                                                           
n  دانشگاه نورث ایسترن آمریکا قحقوکارشناس ارشد. 

1. American Bar Association (ABA) 
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 ،ايترویج شایسـتگی، برخـورد اخالقـی و حرفـه     ،اي: افزایش کیفیت تحصیالت حقوقیبهبود حرفه .2
 1،خدمات عمومی صورت داوطلبانه و اي حقوقی بهترویج خدمات حرفه

(جنس، نژاد، مذهب و ...) و افزایش تنوع جنسیتی قومی و مذهبی (ترویج حضور برابر و  یضمنع تبع .3
 ،ییمساوي) در کانون و سیستم قضا

توسعه حکومت قانون: افزایش درك عموم از مفهوم حکومت قـانون و احتـرام بـه آن، نقـش حرفـه       .4
ن، تضمین دسترسی بـه  ول و جوابگو قراردادن دولت بر اساس قانوئحقوق در کشور و در جهان، مس

ی و کـار بـراي قـوانین عـدالتی     یداشتن استقالل مشاغل حقوقی و قضـا عدالت براي همه افراد، نگه
 ،اري فرآیند حقوقی عادالنهزازجمله حقوق بشر و برگ

 ،هاي حقوقعلمی براي دانشکده هايتنظیم استاندارد .5
  ي وکال.ها و مدل استانداردهاي اخالقی برانامهتصویب و اصالح نظام .6

اصالح شـد و   1983میالدي تنظیم شد و در سال  1969اي که در سال ولیت حرفهئمدل یا طرح مس
هـاي  هاست. این مـدل در همـه ایالـت   ازجمله این فعالیت ،تغییر نام داد »ايقوانین مدل رفتار حرفه«به 

ایالت کالیفرنیا نیز تعدادي از  وجود ینشود. بااو پیروي می شده یرفتهطور کامل پذ جز کالیفرنیا به آمریکا به
هـاي  اي در دانشـکده اي خود را از همین مدل گرفته است. مدل قوانین رفتـار حرفـه  قوانین اخالق حرفه

 شود. اي به دانشجویان آموزش داده میحقوق با عنوان درس مسئولیت حرفه
هاي حقوق را آغـاز  دانشکدهبراي  2میالدي، کانون وکالي آمریکا صدور مجوز رسمی 1923از سال 

معتبـر یـا   «اي استانداردهاي مقرر توسط این کانون را داشته باشد، عنـوان  کرد. بنابراین چنانچه دانشکده
فراهم کردن اطالعات الزم در مورد قوانین  ،به آن افزوده خواهد شد. آموزش مداوم حقوقی 3»مورد تأیید
  هاي این کانون است. موم کمک کند نیز از دیگر فعالیتهایی که به بهبود سیستم حقوقی براي عو طرح

توجه در این است کـه در برخـی   اما نکته مهم و قابل ،است یجادشدهدر هر ایالت نیز کانون وکالي ایالتی ا
ها برگزاري آزمون وکالت و اعطاي مجوز وکالت به عهده کانون وکـالي آن ایالـت نیسـت، بلکـه توسـط      ایالت

ها کانون وکـال   شود. در این ایالتنهاد دادگستري آن ایالت انجام می یگرد  عبارت دادگاهی و بهی و یسیستم قضا
کند و عضویت در آن داوطلبانه است. در ایـن صـورت عضـویت در ایـن     خصوصی فعالیت می نهاد یکعنوان  به

ه ارتبـاطی بـا اهـداف آن    حقوقی کـ  شود و دانشجویان حقوق و حتی افراد غیرها تنها به وکال محدود نمیکانون
جهـت پـذیرش و    در يکـار  یچتنهـا هـ   ها نه توانند به عضویت آن درآیند. بنابراین این کانونکانون دارند نیز می

دهنـد.  در رابطه با حرفه وکالت انجام نمی يگذار گونه قانون دهند، بلکه حتی هیچاعطاي مجوز وکالت انجام نمی
 ،ایاالت ماساچوست، نیویورك، پنسیلوانیا، کلرادو، کارولینـاي شـمالی و مریلنـد   هاي وکال در مثال کانون عنوان به

هـاي آموزشـی و   ها شرکت در کارگـاه ماهیتی خصوصی و داوطلبانه دارند. ازجمله مزیت عضویت در این کانون
یـن  اسـت. همچنـین، اعضـاي ا    یآموزشـ  ها و نیز استفاده از تسهیالت و منابع کمـک مندي از این آموزشبهره
هاي وکالي خصوصی و داوطلبانـه  توانند خدمات معاضدتی را در اختیار شهروندان قرار دهند. کانونها میکانون

  در شهرهاي بزرگ ازجمله شهر بوستون و سانفرانسیسکو وجود دارد.   یژهو حتی در سطح شهري به
                                                           

1. Pro bono and public services 
2. Accreditation 
3. ABA Approved/ ABA Accredited 
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ایـن   گیـرد. در دولت مـی  ها کانون وکال نهادي است که امتیاز انحصاري خود را ازاما در سایر ایالت
ها عضویت در کانون وکال اجباري است و برگزاري و اعطاي مجوز وکالت نیز به عهـده ایـن نهـاد    ایالت

ها از درجه یکسـانی برخـوردار نیسـت.    اعتبار وصف اجباري براي عضویت در این کانون وجود یناست. باا
عنوان نهادي  آن را به ،ي ایالتی در قانون اساسی خودمثال ایالت کالیفرنیا با قرار دادن کانون وکال عنوان به
امـا در ایالـت    ،(مگر در صورت تغییـر قـانون اساسـی ایـن ایالـت) درآورده اسـت       ییرتغ قابل یرمی و غئدا

در  توانـد  یعضویت اجباري توسط دادگاه عالی این ایالت مقرر گردیده است و این ویژگی مـ  ،ویسکانسین
  دگاه حذف شود.به اختیار این دا یهرزمان
  

  تحصیل در رشته حقوق. 2
آمریکا از جایگاه بسیار باالیی برخوردار است. تحصیل در این رشته و  متحده یاالترشته حقوق در ا

 طـور  دارد. بـه  ،متفاوتی با آنچه در کشور ایران است ورود به دانشکده حقوق مسیر پیچیده و کامالً
اي غیر از حقوق میسر گذراندن دوره کارشناسی در رشتهپس از  معمول امکان تحصیل در این رشته

ابتـدا فـرد وارد دانشـگاه شـده و در      ،بعد از گذراندن تحصیالت متوسطه یگرد عبارت خواهد شد. به
، اقتصـاد و...  یاسـی شناسی، علوم سروان فلسفه، ،مثال زبان و ادبیات عنوان موردعالقه به رشته یک

ازآن خود را براي حضور در دانشگاه و دانشکده حقوق  رده و پسمدرك کارشناسی خود را دریافت ک
کند. ناگفته نماند که آن دسته از افرادي که قصد دارنـد پـس از پایـان تحصـیل خـود در      آماده می

فعالیت نمایند، الزم است که حداقل  2و ثبت اختراع 1حقوق مالکیت فکريینۀ زم در ،دانشکده حقوق
که توسـط   3ند شیمی، فیزیک یا کامپیوتر را دارا باشند و در آزمونییک مدرك فنی یا مهندسی مان

نام براي فعالیـت در ایـن زمینـه برگـزار     ثبت منظور به 4سازمان ثبت اختراع و عالئم تجاري آمریکا
هاي فنـی  یکی از رشته درشود، شرکت نمایند. به همین دلیل این افراد دوره کارشناسی خود را  می
  گذرانند.می

 ،شـود التحصـیالن ایـن رشـته داده مـی    مدرك یا درجه تخصصی که در رشته حقوق به فـارغ  اولین
است. این مقطع اگرچه عنـوان دکتـرا را بـه همـراه      5»دي.جی«یا در اصطالح مدرك  »دکتراي حقوق«

ردیف و مشابه هم ،شوداما ازنظر سطح و محتواي مباحث حقوقی که به دانشجویان آموزش داده می ،دارد
تفاوت داشته  ،دوره کارشناسی حقوق در ایران است، هرچند ازنظر کیفیت یا شیوه آموزشی ممکن استبا 

و دکتـراي علـوم   6 انـد از کارشناسـی ارشـد حقـوق     باشد. مقاطع تحصیلی باالتر از دکتراي حقوق عبارت
کند. داشتن اولین افراد را واجد شرایط شرکت در آزمون وکالت می آنچه طورمعمول بهوجود  ینباا 7.ییقضا

  مدرك حقوق رایج در آمریکا یعنی همان مدرك جی.دي است.
                                                           

1. Intellectual Property Law  
2. Patent Law 
3. Registration Examination 
4. United States Patent and Trademark Office (USPTO) 
5. Juris Doctor (J.D.)/ Doctor of Law degree 
6. Latin Legum Magister (LL.M)/Master of Laws degree 
7. Doctor of Judicial Science (J.S.D.)/Doctor of the Science of Law 
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  ).J.D( دي.دکتراي حقوق یا جی )الف
آمریکا درخواست و گرفتن پذیرش از دانشکده حقوق روندي بسیار پیچیده دارد. این امکـان   متحده یاالتدر ا

 ،المللی) نیز بتوانند با گـرفتن پـذیرش  (دانشجویان بین دارند یکاییآمر یروجود دارد که داوطلبانی که ملیت غ
در آزمـون   ،سال قبل از حضور در دانشـکده حقـوق   یکبایست در دانشکده حقوق حضور یابند. داوطلبان می

شرکت کنند. شرکت در این آزمون و گرفتن پذیرش از دانشکده حقوق بسیار رقابتی  1پذیرش دانشکده حقوق
هـاي آمـادگی   که این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند، در کالس داوطلبان براي ایناست و بسیاري از 
هر داوطلب حداقل بـراي چهـار   2،هاي شوراي پذیرش دانشکده حقوقکنند. بر اساس گزارشآن شرکت می

گـزار  بار در سال برروزه است که چهاردهد. آزمون پذیرش دانشکده حقوق آزمونی نیمدانشگاه درخواست می
هاي خواندن، درك مطلب و استدالل تحلیلـی و منطقـی داوطلبـان سـنجیده     شود. در این آزمون مهارتمی
هاي اعطاي پذیرش به داوطلبان یکی از مؤلفه عنوان بههاي حقوق نمره این آزمون را تنها شود. دانشکدهمی

هاي نامهو پژوهشی متقاضی، توصیههاي تحصیلی، سوابق علمی، عملی در نظر گرفته و عالوه بر آن کارنامه
  گیرند. نامه متقاضی را نیز براي اعطاي پذیرش در نظر میاساتید و انگیزه

مـدرك   یـت نها دانشجویان سه سال را در این دانشکده سپري کـرده و در  ،پس از ورود به دانشکده حقوق
سال موظف به گرفتن واحدهاي خـاص  طورمعمول دانشجویان در هر  کنند. بهدکتراي حقوق خود را دریافت می

توانند ازهمان ابتدا با تعیین یک گرایش خـاص و بـا تمرکـز بـر آن     درسی یا حتی عملی هستند. دانشجویان می
گـرایش   ،برخـی از دانشـجویان   حال ینحوزه دانش و آگاهی و نیز تجربه عملی خود را در آن زمینه باال ببرند. باا

پـس از   یـت نها هاي مختلف حقوق گذرانـده تـا در  هاي درسی خود را در زمینهعام و جامع انتخاب کرده و واحد
  زمینه کاري خود را نیز تعیین کنند. ،هاي کاري موجوداتمام تحصیل و متناسب با موقعیت

هـاي  ی و کارآموزي در دفاتر وکالـت و نهـاد  یبه هر دو صورت کارآموزي قضا 3گذراندن دوره کارآموزي
چراکه دوران کارآموزي پس از  ،فاکتور بسیار مهمی است ،لتی در طول دوران تحصیلحقوقی دولتی و غیردو
در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل دانشجویان در  ،که در ایران رایج استچنان ،قبولی در آزمون وکالت

کـارآموزي خـود را،   ی یـا دفـاتر وکالـت دوره    یکنند تا بتوانند در مراجع قضااین دوره تمام تالش خود را می
هاي عملی الزم را ببینند. در راستاي ایـن هـدف، برخـی از    وقت، انجام دهند و آموزش صورت پاره هرچند به
ها حداقل یـک  ها دوره کارآموزي را اجباري کرده و دانشجویان این دانشگاهها و حتی برخی از ایالتدانشگاه

طی دوران تحصیل خواهند داشت. حتی این دوره در برخی  وقت دروقت یا تمامصورت پاره دوره کارآموزي به
دفاتر وکالتی و سایر  ،ییمراجع قضا ،شده است. در مقابل مرتبه در نظر گرفته ها براي دو یا سهاز این دانشگاه

هایی را براي دانشجویان متقاضی فـراهم   طورمعمول موقعیت نهادهاي حقوقی نیز همکاري خوبی داشته و به
ها چه در حالت اجباري و چه اختیاري به عهده خود دانشجوسـت  گونه موقعیت یافتن این وجود، ینبااکنند. می

اما ناگفتـه نمانـد    ،دهدهاي الزم را به دانشجویان ارائه میها و آموزشو البته دانشگاه در این زمینه راهنمایی
وزي امـري رقـابتی و بسـیار دشـوار     یافتن یک مکان مناسب براي انجام دوران کـارآم  ،که در بسیاري مواقع

هـاي درسـی مشخصـی را    ها براي دانشـجویانی کـه واحـد   است. در همین راستا دادگستري در برخی ایالت
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نیاز به حضور در دادگاه و دفـاع از مـوکلین    وکنند اند و دوران کارآموزي خود را در نهادي سپري میگذرانده
وکیـل  «عنـوان یـک    دانشجو به ،کنند که با دریافت آنی صادر میهاي موقتگواهینامه خود در دادگاه دارند،
  وظایف خود را انجام دهد.  یخوب بتواند به1»دانشجوي مورد تأیید

 .گنجاندن برخی از موضوعات مهم حقوقی در میـان واحـدهاي درسـی اسـت     ،توجه دیگرنکته قابل
در طول تحصیل در دانشکده حقـوق بـراي افـرادي کـه      شانهستند که گذراندن هایی آن برخی از دروس

مثال دانشجویان بـا گذرانـدن درس تحقیـق و     عنوان اجباري است. به ،قصد ورود به حرفه وکالت را دارند
هاي حقوقی آشـنا   از همان اوایل دانشجویی با نحوه نگارش حقوقی در انواع لوایح و نامه 2نگارش حقوقی

کننده، منطقی، محکم و بـه دور از ذکـر   توان یک متن حقوقی مجابچگونه میآموزند که  شوند و میمی
ر 3اينوشت. درس مسئولیت حرفه خالف واقعکالم  محتـوا، جـذاب و   نیز یکی دیگر از واحدهاي درسی پ
  یز در دانشکده حقوق است.برانگ چالشگاهی 

 اي وکال و قضات است رفتار حرفهدر این درس دانشجویان با قوانین و مقرراتی که ناظر به اخالق و 
طور بـا الزامـاتی    هاي اخالقی و رفتاري که براي یک وکیل یا حتی قاضی وجود دارد و همینممنوعیتـ 

  شوند. آشنا میـ  که یک وکیل در رابطه با موکل یا موکلین بالقوه خود باید رعایت کنند
 
  )LL.M( کارشناسی ارشد حقوقب) 
توانند در این دوره شرکت نمایند که حداقل اولین مدرك حقوق خود را دریافـت  طورمعمول افرادي می به

تواند مدرك جی دي یـا کارشناسـی حقـوق    می ،کرده باشند. این مدرك بر اساس آنچه در باال گفته شد
هـاي   استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد و افرادي کـه مـدرك کارشناسـی در رشـته     وجود ینباشد. باا
هاي بسیار شاخص و بزرگی در این زمینه داشـته  با این رشته را داشته باشند و نیز فعالیت و تجربه مرتبط
هـاي مختلـف بـه یکـی از     ممکن است بتوانند در این دوره شرکت نمایند. ایـن دوره در دانشـگاه   ،باشند
صورت فشرده  بهسال طورمعمول به مدت یک شود و بهمحور برگزار میمحور یا پژوهشهاي آموزش شیوه

   انجامد.یا دو سال به طول می
  گیرند:در سه گروه جاي می ،کنندافرادي که در این دوره شرکت می

افرادي که قصد دارند دانش خود را در گرایش خاصی از علم حقوق باالبرده و تخصـص بیشـتري در    •
کنـد تـا   این دوره فرصت خوبی را براي این افـراد فـراهم مـی    ،آن زمینه کسب نمایند. در این شرایط

هاسـت بگذراننـد و نیـز بـا سـپري       بتوانند دروسی را که مربوط به تخصص و عالقه شخصی خود آن
هاي تحقیقی به تجربه عملی و علمـی   کردن حداقل یک دوره کارآموزي بیشتر یا با شرکت در پروژه

  خود بیفزایند.
اسی حقوق خود را خارج از آمریکا و در دانشگاهی که زبـان تحصـیلی در آن   افرادي که مدرك کارشن •

اند و قصد ورود به حرفه وکالت و شرکت در آزمون وکالت در آمریکا را  دریافت نموده ،انگلیسی نیست
هـا مجـاز بـه شـرکت در      تنها در برخی از ایالـت  ـ  چنانچه در ادامه خواهد آمد ـ  دارند. البته این افراد

                                                           
1. Certified Student Attorney 
2. Legal Research and Writing 
3. Professional Responsibility 



 

 

46 

نیاز فقط براي این افراد تعیین گردیده است، عنوان پیش جز دروسی که به وکالت خواهند بود. به آزمون
) مشـترك  .J.D) و دانشجویان دکتراي حقوق (LL.Mارشد ( یسایر دروس بین دانشجویان کارشناس

طور این امکان هست که این دانشـجویان بتواننـد حـداقل در یـک دوره کـارآموزي نیـز        است. همین
ها شرکت در  طور که گفته شد بر اساس برنامه تحصیلی، در برخی دانشگاه کت کنند که البته همانشر

 این دوره اجباري و در برخی دیگر اختیاري است.
در ادامـه   باره ینافرادي که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا در آمریکا را دارند. توضیحات بیشتر درا •

 خواهد آمد.
شوند و حتـی چنانچـه   دي وارد حرفه وکالت می.پس از دریافت مدرك جی ،غالب افراد که  ییآنجا از

ها نیز درآیند،  دانشگاه علمی  یئتتوانند به عضویت هسایر شرایط الزم را داشته باشند با همان مدرك می
  در زمره افراد گروه دوم و سوم هستند.  ،کنندگان در دوره کارشناسی ارشد حقوقبیشتر شرکت

 
  ).S.J.D( ییدکتراي علوم قضا )ج

شـود.  شـناخته مـی   »ییدکتراي علوم قضا« هاي رایج دکتراي حقوق در آمریکا تحت عنوان یکی از دوره
طورمعمـول سـه سـال بـه طـول       کـه بـه   این دوره پژوهش محور بوده و دانشجویان باید در پایـان دوره 

شرایط تحصیل در این دوره داشتن مـدارك کارشناسـی   یکی از  نامه خود را ارائه نمایند.پایان ،انجامد می
هـاي آکادمیـک و    است. این دوره براي افرادي که قصد فعالیت زبان یسیارشد حقوق از یک دانشگاه انگل
 تـا  ،باشد. دوره دیگري که بـراي مقطـع دکتـري وجـود دارد    مناسب می تدریس در رشته حقوق را دارند،

دي است. این دوره .اچ.دوره پی یگرد عبارت تراي حقوق در ایران و بهحدودي به مانند همان دوره رایج دک
   شرایط متفاوت دارد. ،هاي مختلف در دانشگاه

 
   1آزمون وکالت. 3

هاي واجد شرایط بـودن بـراي شـرکت در آزمـون      آنچه واضح و آشکار است این است که یکی از مالك
دي اسـت کـه   .مدرك جی ،و در اغلب مواقعطورمعمول  داشتن مدرك حقوق است. این مدرك به ،وکالت

  شوند. هاي آمریکا موفق به دریافت آن می دانشجویان پس از سه سال تحصیل در یکی از دانشگاه
هایی که مـورد تأییـد کـانون     دانشکده .1 :طورمعمول سه نوع دانشکده حقوق در آمریکا وجود دارد به

هاي آموزش . دانشکده3 3،کانون وکالي ایالتی است هایی که مورد تأیید. دانشکده2 2،وکالي آمریکاست
هـاي وکـال تنهـا بـه     مثال ایالت نیویورك، کـانون  عنوان به ها یالتدر برخی از ا 4.نشده ییداز راه دور یا تأ

 یگـر د عبـارت  التحصـیل شـده باشـند. بـه    هاي گـروه اول فـارغ  دهند که از دانشگاهداوطلبانی پذیرش می
یـن  ا بـا  ها وجـود نـدارد.  در این ایالت ،هاي مورد تأیید کانون ایالتییعنی دانشگاههاي گروه دوم دانشگاه

التحصیل شـده باشـند، بـا داشـتن     هاي گروه دوم فارغهاي دیگر از دانشگاهداوطلبانی که در ایالت وجود 
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ممکـن   ،هـا هاي حقوقی در سایر ایالـت سال سابقه کار در یکی از حرفهازجمله داشتن پنج ،برخی شرایط
هاي گروه ها ممکن است دانشگاهدر سایر ایالت ،است بتوانند در آزمون نیویورك شرکت نمایند. در مقابل

تواننـد بـراي   مثال در ایالت کالیفرنیا داوطلبان مـی  عنوان دوم و حتی گاهی سوم هم مورد قبول باشند. به
ـ         ن تفـاوت کـه دانشـجویان    تحصیل در رشته حقوق در هـر سـه نـوع دانشـکده تحصـیل نماینـد. بـا ای

باید تست دانشجویان سال  ،چنانچه بخواهند در آزمون وکالت شرکت کنند هاي گروه دوم و سوم دانشکده
اول حقوق را با موفقیت بگذرانند. این ایالت حتی از محدوده این سه نوع دانشکده فراتـر رفتـه و امکـان    

هم فراهم کرده است. به این صورت که فرد  تحصیل در رشته حقوق در محیطی غیر از دانشکده حقوق را
تواند به مدت چهار سال تحصیالت حقوقی خود را زیر نظر یک قاضی یا یک وکیل و در دفتر کـار او  می

سال سابقه کاري انجام دهد. وکیل یا قاضی مذکور باید از وکال یا قضات فعال کالیفرنیا بوده و حداقل پنج
آزماید و گزارشی از آن را به کـانون وکـالي   می است هر ماه دانشجو رداشته باشد. وکیل یا قاضی سرپر

نماینـد نیـز بایـد تسـت     کند. دانشجویانی که به این صورت در رشته حقوق تحصیل میآمریکا ارسال می
  دانشجویان سال اول حقوق را با موفقیت بگذرانند. 

دي .مـدرك جـی   ،براي شرکت در آزمون وکالت یازمدرك موردن یطورکل به ،طور که گفته شد همان
اند نیز اما در برخی شرایط براي افرادي که مدرك حقوق خود را از کشورهاي خارجی دریافت کرده ،است

عنوان یک وکیل در این کشور فعالیـت   تا در آزمون وکالت شرکت کرده و بتوانند به وجود دارداین امکان 
ویورك، کالیفرنیا، آالباما، نیوهمشایر، ماساچوسـت و ویرجینیـا بـا تعیـین     هاي نیمثال ایالت عنوان به کنند.

شرایطی به وکالي خارجی و دارندگان مدرك حقوق از کشورهاي دیگـر نیـز امکـان شـرکت در آزمـون      
رونـدي دشـوار و    ،نام و شرکت در آزمون براي وکالي خـارجی پروسه ثبت وجود یندهند. بااوکالت را می
تري را براي ها ایالت نیویورك مسیر راحت. در بین ایالتاستاز وکالي محلی در آمریکا  تربسیار پیچیده

اکثر داوطلبان  دریافت گواهینامه وکالت براي وکالي خارجی فراهم کرده است و به همین دلیل است که
در آزمـون   هایی که وکالي خارجی بتوانند براي شـرکت یکی از راه کنند.خارجی این ایالت را انتخاب می

هـاي مـورد تأییـد کـانون     این است که در دوره کارشناسی ارشـد در دانشـگاه   ،وکالت واجد شرایط شوند
 ،تعداد مشخصی از دروسـی را کـه بـراي ایـن آزمـون الزامـی اسـت        وکالي آمریکا شرکت کرده و حتماً
اند که بتوانند فراهم کرده ها حتی این امکان را براي وکالي خارجیبگذرانند. عالوه بر این برخی از ایالت

با ارائه یک رونوشت و ترجمه گواهینامه وکالت، مـدرك کارشناسـی حقـوق، کارنامـه تحصـیلی و شـرح       
تقاضاي تأییـد مـدارك و    ،کننده آزمونهاي گذرانده در دانشکده حقوق به مرجع برگزارمختصري از واحد

ه این مجوز و تأییدیه منوط به گذراندن ئاهی ارابنمایند. گ نیز مجوز شرکت در این آزمون را از این مرجع
هـر   هاي مورد تأیید کانون وکـالي آمریکـا خواهـد شـد.    تعداد مشخصی واحد درسی در یکی از دانشگاه

مثال در ایالت کالیفرنیـا یـا    عنوان خود را دارد و داوطلبان چنانچه بخواهند به آزمون وکالت مختص ایالتی
  باید آزمون وکالت همان ایالت را بگذرانند. ،مشغول گردندماساچوست به حرفه وکالت 

را بـراي   2ايدر آمریکا وجود دارد که سیستم یکپارچـه  1نهادي با عنوان کنفرانس ملی آزمون وکالت
چون آریزونا، کلرادو، ارگان، آالباما و نیویورك این سیستم  ،هم هاکند. برخی از ایالتمی این آزمون تهیه
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تنهـا  ، کنند و برخی دیگر مانند کالیفرنیا، پنسیلوانیا و اوهایوصورت کامل پذیرفته و اجرا می یکپارچه را به
 2،تشـریحی  1،ايگزینـه هـاي چنـد  این سیستم یکپارچه شـامل آزمـون   کنند.هایی از آن را اجرا میبخش
 ،اندرا پذیرفته رچهیکپاهایی که سیستم است. ناگفته نماند که برخی از ایالت 4ايو مسئولیت حرفه 3عملی

ها طراحی کنند تا از ایـن طریـق دانـش داوطلبـان را از قـوانین      ممکن است آزمونی اضافه بر این آزمون
  موجود در آن ایالت موردسنجش قرار دهند. 

ولیت ئداوطلبان شرکت در آزمون وکالت، عالوه بـر قبـولی در آزمـون وکالـت، بایـد در آزمـون مسـ       
ی (ویسکانسین، مریلند، یچند حوزه قضا ياستثنا  آن را با موفقیت بگذرانند. به و اي نیز شرکت کرده حرفه
اي را که توسط کنفرانس ملی آزمـون  آزمون مسئولیت حرفه هاسی و پرتوریکو) همه ایالتدي ینگتنواش

 کنند.اند و آن را برگزار میپذیرفته ،است شده یوکالت طراح
اند. در ایـن  در امتحان وکالت، این آزمون را پشت سر گذاشتهداوطلبان قبل از شرکت  ،طورمعمول به

اي در رشـته حقـوق    مربـوط بـه رفتـار حرفـه     یجادشدهآزمون دانش و ادراك داوطلبان از استانداردهاي ا
  شود. سنجیده می

ر د معموالًشود. ها در سه روز برگزار میها در طی دو روز و در سایر ایالتآزمون وکالت در اکثر ایالت
شـود، داوطلبـان بـه    روز اول این آزمون که در شش ساعت و در دو نوبت و صبح و بعدازظهر برگزار مـی 

ها از اصول اساسی و مهم حقوقی در موضوعاتی چـون   اي پاسخ داده و دانش آنگزینهال چندؤدویست س
دعوي، امـوال و شـبه   حقوق قراردادها، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفري، آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات 

ی مشخصی اختصاص ندارد. یاالت به قوانین و مقررات ایالت یا حوزه قضاؤشود. این سها سنجیده می جرم
شود. در آزمون تشریحی دانش داوطلبان از قوانین طور عملی برگزار می روز دوم، آزمون تشریحی و همین

بـان در نگـارش لـوایح حقـوقی، ماننـد      و در آزمـون عملـی توانـایی داوطل    شدهو اصول حقوقی سنجیده 
  شود. نامه و غیره آزموده میدادخواست، الیحه دفاع، مصالحه

اند که در ارگانی که مسـئولیت   در هر ایالتی در مدتی مشخص موظف ،شدگان آزمون وکالتپذیرفته
ازآن با  ده و پسنام کر(حسب مورد در کانون وکال یا نهاد دادگستري) ثبت ،برگزاري آزمون وکالت را دارد

هـاي حقـوقی و   توانند با درخواست کار به دفاتر و شرکتسوگند یاد کنند. سپس می ،شرکت در مراسمی
   نمایند.عنوان وکیل آغاز می صورت انفرادي فعالیت خود را به ها یا به پذیرش از سوي آن

باید در آزمون وکالت همان حوزه شرکت کرده و پروانه وکالت  ،گفته شد که براي وکالت در هر ایالت
، مدرك وکالـت  5ها با شرایطی بر اساس درخواست انتقالبرخی ایالت وجود یناز همان ایالت را داشت. باا

هـاي  مثـال ایالـت   عنـوان  دهنـد. بـه  کنند و به متقاضـی پـذیرش مـی   هاي دیگر را هم قبول میدر ایالت
سـی، پـذیرش یـک    مینسوتا، اوهایو، تنسی، ویسکانسین، تگـزاس و واشـنگتن دي   ماساچوست، ایلینوي،

اند. البته موافقت با این درخواسـت منـوط   مجاز شمرده وکیل از هر ایالتی را بر اساس درخواست جابجایی
شـود. ازجملـه بـراي ایـن     به داشتن شرایطی است که این شرایط با توجه به قوانین هر ایالت تعیین مـی 

                                                           
1. Multistate Bar Examination (MBE) 
2. Multistate Essay Examination (MEE) 
3. Multistate Performance Test (MPT) 
4. Multistate Professional Responsibility Exam (MPRE/PR) 
5. Admission on Motion 
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حـداقل   ،ست از کانون وکالي ماساچوست، وکیل متقاضی باید در طی هفت سال قبل از درخواستدرخوا
هـاي مـورد   سال به حرفه وکالت مشغول بوده باشد و مدرك حقوق خود را از یکی از دانشگاهپنجبه مدت 

  شد.تأیید کانون وکالي آمریکا (فدرال) و یا مورد تأیید کانون ایالت ماساچوست دریافت کرده با
بـه وکـالي    یطیشـرا  یچهاي کالیفرنیا، فلوریدا، لوئیزیانا و کارولیناي جنوبی تحت هدر مقابل ایالت

هـا  در امتحان وکالت آن ایالت شرکت کنند. سایر ایالتکه  این مگر ؛هاي دیگر پذیرش نخواهند داد ایالت
یالـت نیویـورك در ایـن گـروه جـاي      مثـال ا  عنـوان  ها دارند. بهاین گزینه را تنها در مقابل برخی از ایالت

 .کننـد هـاي حقـوقی تنهـا قـوانین فـدرال حکومـت مـی       گیرد. ناگفته نماند کـه در بعضـی از پرونـده    می
 ،موضـوعی ملـی و فـدرال دارد   که  این زیست به دلیلهاي مهاجرت یا محیطتر پروندهمثال بیش عنوان به

هـاي  وکـال مجـاز بـه فعالیـت و حضـور در شـعبه      هاي فدرال بررسی شود. در این صورت باید در دادگاه
  هاي دیگر هستند.هاي فدرال اگرچه در ایالت دادگاه
  

 1تحصیالت اجباري در طول دوران وکالت. 4
اگرچه هیچ قانون ملی و سراسري در آمریکا براي تحصیالت اجباري در طول دوران وکالت وجود ندارد و 

هاي آمریکا این کند، بسیاري از ایالت يگذار براي وکال قانون ست کهااین از اختیارات هر ایالت و قلمرو 
هاي آموزشی مشخصی شرکت کرده ها و کارگاهاند که در دورهمورد را اجباري کرده و وکال را ملزم نموده
سازي کانون وکالي آمریکا (فدرال) باهدف یکسان وجود ین ا با تا بتوانند پروانه وکالت خود را حفظ کنند.

مقررات  یمها در تنظمقررات مربوط به تحصیالت اجباري مدلی از این قوانین را منتشر کرده است تا ایالت
توان از می ،اندهایی که این تحصیالت را اجباري کردهعنوان الگو پیروي کنند. ازجمله ایالت خود از آن به

 ا نام برد. هاي کالیفرنیا، نیویورك، تگزاس، کنتاکی، کنتیکت و آریزونایالت
بار که در هر ایالتی متفاوت است تعداد طورمعمول وکال باید هرچند سال یک به ،بر اساس این مقرره

مثـال وکـالي کالیفرنیـا بایـد هـر سـه سـال دوره         عنـوان  مشخصی از واحدهاي درسی را بگذراننـد. بـه  
زارشی از آن را به کانون ساعت) را در جهت ادامه تحصیالت حقوقی خود بگذرانند و گ 25کوتاهی(معادل 
  ه دهند. ئوکالي ایالتی ارا

  
  تخصصی بودن وکالت. 5

هـاي حقـوقی دریافـت    توانند گواهینامه تخصصی را در یکی از زمینـه به دو صورت می آمریکایی وکالي
 کنند: 

  هاي خصوصی نااز طریق سازم .1
 از طریق نهادهاي دولتی ایالتی یا کانون وکالي ایالتی .2

کالیفرنیا اولین ایالتی بود که گواهی مبنی بر تخصص حقوقی هر فرد در یکی از یازده گـرایش  ایالت 
حقوقی موجود در این ایالت را به وکال اعطا کرد. به این صورت که هر وکیلی که تمایل دارد این گواهی 

انجمـن   با شرکت در آزمون و بـا نشـان دادن تخصـص خـود در آن حـوزه، ایـن گـواهی را از        ،را بگیرد

                                                           
1. Continuing Legal Education (CLE), Mandatory or minimum continuing Legal Education (MCLE) 
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انـد از:   هاي تخصصی حقـوق در ایـن ایالـت عبـارت    کند. حوزهدریافت می 1تخصصی حقوق کانون وکال
حقوق  ،مالیات، قصور حقوقی ،ملیت و مهاجرت ،دریا و قانون دریایی ،ورشکستگی ،خانواده ،حقوق کیفري
ها، ف. عالوه بر این حوزهحقوق مزایاي کارگر، وقف و مستغالت، انحصار وراثت و استینا، توزیع و فرانشیز

هاي مشخصی را نیـز معتبـر   هاي تخصصی صادره از سازمانکانون وکالي این ایالت برخی از گواهینامه
 3و مـدنی  2هـاي بـدوي کیفـري   توان از گواهینامه تخصصـی دفـاع در دادگـاه   مثال می عنوان داند. بهمی

 یاد کرد.  4صادرشده از انجمن ملی تخصصی حقوق
هاي باید گفت که اگرچه اکثر موارد و مراحلی که در مسیر تحصیل در رشته حقوق و فعالیتدر پایان 

ها یا حتی در بعضی موارد در سرتاسر در بسیاري از ایالت ،حقوقی در آمریکا وجود دارد و در این گفتار آمد
هـاي دولتـی و   شـگاه هایی که در بعضی موارد در هر ایالت و حتی میان دانآمریکا مشابه است، اما تفاوت

آن را پیچیده کرده و تحقیق و بررسی بیشتر را قبـل از ورود بـه ایـن     ،خصوصی در این مسیر وجود دارد
  طلبد. مسیر و انتخاب درست می
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  n دکتر غالمرضا طیرانیان 
  
  

  :خطاب به کارآموزان وکالت دادگستري
آینده حق ملت ایـران   و وکالت دادگستري به مدافعان سال قضاوتاز پنجاه با بیش دهیدبه من اجازه می
کاشفان حق اصحاب دعاوي در دادرسی و چگونگی جلب  ،و نوع تعامل با قضات دادگستري در دادخواهی

برتر  را قانونی خودمندي قاضی از قدرت که به لحاظ بهره اي گونه بهعنایت مثبت ایشان به حرفه وکالت 
 صدر و دیگري در ذیل، است که یکی نباشد در تحقق قابلمقام  تعامل زمانی بین دو زیرا، دناحساس نکن

  ، سخنی چند بیان دارم؟تابع یکی متبوع و دیگري ناگزیر
که به آن دسترسی مقدور ـ  هاي شخصیها و بسیاري از ویژگینوشته ،هاگفته ،وقار و متانت در رفتار

توانند تعامل کننـد و در احقـاق حـق و اجـراي     می کهدهد وکیل را در کنار هم قرار می قاضی و ـ  نیست
ا رابطه آن ،همکاري و همدلی ،عدالت وکیل بـراي رهـایی خـود از     .انجامدمخاصمه می ها به مقابله و والّ
آبروي وکیـل   ،در تقابلقاضی  کند وجانبداري متهم می توجه به دعوي وقاضی را به عدم ،موکل مالمت

  نماید.را نزد موکل مخدوش می
ممکن است که  این عالوه بر افقت بیانجامد،ربحث در رفتار و وقار طرفین در گفتار که به معاونت و م

رب متهم کنند، مقاومت منتهی شود مخالفت و ،به کدورت نیاز به محیطـی آرام   و یکدیگر را به انتقاد مخّ
به طرز نگارش دادخواست و لوایح دفاعی که شخصیت درونی وکیل و  باره دراینگزیر نا زمانی دراز دارد. و

نمایـد، بسـنده   در دعوي آشکار مـی  را مدیریت او به حقانیت موکل و معلومات حقوقی و توانرا  ایمان او
  کنیم.می

به  مند عالقه ،حق باور کند و وکیلی که قاضی را عادل توانا و پیرو ،تجربهبا ،عالم قاضی که وکیل را
الزمه تعامل اسـت و   ،زیرا هدف واحد ،کنندمی حرمت یکدیگر را حفظ ،اندیشی بپذیردکشف حق و مثبت
در روابط حقوقی اصحاب دعوي، ولی براي توفیـق در   ؛بخشیدن به مصادیق حق استهدف واحد عینیت

رسـی نمـوده و بـه حقانیـت او     را بر سخنان و مستندات او موکلی است که قبالً این هدف، وکیل جانبدارِ
الوکاله که هر وکیلی الجرم بایـد  نه به لحاظ حق ،داند از موکل به دلیل حق اورا موظف می واقف و خود
  دفاع نماید. دریافت کند،

                                                           
n حقوقدان. 
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را به  باید او که آمده اواي نقدینگی نزد ببیند که با بسته ايموکل او را مشتريبه وکیل نباید در خدمت 
تا آن بسته را نزد او بگذارد و تفویض وکالت کنـد و   هدیگر وکال فریفت هاي خود در رقابت بامهارت و برتري

قاضی براي موفقیت خود در مسیر این هدف که حقانیت اصحاب دعوي است تا خاتمه دادرسی براي . و برود
دفـاع را   وجـدان خـود ادعـا و    بـدون به سـهولت و   طرف است ودعوي بی در برابر اصحاب ست.ااو مکتوم 

مالمـت و  را  یکـدیگر ، تقـاد علحـاظ تفـاوت در ا  ه در هیچ موقعیتی ب ،واحد پذیرد. وکیل و قاضی باهدف نمی
را  اندکه یکی قبالٌ بیمار را معاینه نموده و در مشورت با یکدیگر نظر خوددو طبیب بلکه مانند، کنندمتهم نمی

یص خـود تعصـب داشـته باشـند و دیگـري نیـز کـه        آنکه به تشخبی ؛کنندو بیان می به طبیب دیگر اعالم
هـدفی کـه    اي واحد دسـت یابنـد.  شنود تا به عقیدهمی دقت بهرا  سخنان او، مند به درمان بیمار است هعالق
  .را مخلوقات عاشقِ خالقِ کند و بیش از این رضوانِرا خشنود میو مراجعان ها و بیماران  آن

باشد که قاضی را ملول و خسته کند و ن اي گونه نباید به لوایحها و نحوه نگارش حقوقی در دادخواست
خـواه مختصـر   ؛ اي ظاهر شودممکن است در هر نوشته صاین نق را از ادامه مطالعه باز دارد. ناخودآگاه او

. کندمکتوبات خود درك میو را به سخنان  اشتیاق او مالمت او و ،وکیل با نگاه قاضی خواه مفصل.، باشد
قاضی را مشتاق خواندن نوشته تا پایان آن کند.  ،تدوین شوند که هر کلمهباید  چنان آنکلمات و جمالت 

تصویري از آن بـراي   ،لوایح دفاعی ایشان شناسیم که قاضی پس از مطالعهبرخی از وکالي همکار را می
اشـند و از وکـالي   پـس کـارآموزان عزیـز بایـد در ایـن راه کوشـا ب       دارد.خود نگه می کتابخانه شخصی

زمانی  محتوي و ماهیت و ،بحث بیاموزند. گاهی نوشته اساتید را در سرپرست خود و بزرگان جامعه وکالت
و به ذهن بسپارند و خود درباره آن  یا دیده انتقاد یا تحسین بخوانند دقت بهبررسی و نحوه نگارش  قصد به

باشـند. آنچـه    نوشـتن ی خـود در  یر به شناخت توانـا بنویسند و مقایسه کنند با نوشته آن خردمندان تا قاد
 بخوانیـد و  دقت بهشما  .نقص باشدآن نیست که کامل و بی ،نویسمنمونه در ادامه این سطور می عنوان به

  ارزیابی نمایید.
  

  اول دادخواست
از  نمـود. کنیم تا مفصل که نباید در تفصیل افراط از مختصر در حد یک یا دو صفحه دادخواست آغاز می

ولی گویا  ،یل با اختصاروکگرداند. مهارت آن است که هاي حاوي صفحات زیاد قاضی روي میدادخواست
  به لوایح و گفتار در دادگاه واگذارد. راهاي تفصیلی کند و بحث آغاز

ی ناقص و در عضب ،برخی کامل که مانند آن بسیار است، ساخت بنا مشارکت در عنوان بهادي را دقرار
 ـ مالک بناي فرسودهـ نماییم. طرف اول این قرارداد اري از موارد از تعهدات طرفین ساکت مطرح میبسی

باشـد.  می داددر حال احداث توسط طرف دوم قرار ییمحل آن بنا درو  شده ، تخریبکه در اجراي قرارداد
حـوادث آینـده    برابر در مقاومت بنا و به استحکام که سازنده ضوابط مربوطه مدعی است پریشان و مالک
هـاي سـاختمان رعایـت    ها و ستونعمق فندانسیون و در طول و عرض حتیرا زلزله و امثال آن  ازجمله

 ،زیـان جـانی یـا مـالی وارد آورد     و فروریزدسال بعد و حتی چند زودي بهپرسد اگر ساختمان می نموده ون
  ثار آن برهاند.است و چگونه باید خود را از این خطر و آ چه کسیمسئولیت با 

ي است که حتی مهندس ناظر ساختمان مراتب را صـریحاً  ککند اضافه می ه تخلف سازنده بنا در حد
ه در این امـر  داخلشهرداري م از جانب است. مسئولیت نمودهبه شهرداري متبوع نیز اعالم و از خود سلب
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گاه معامالت امالك امضا کردیم و چون قرارداد را در بن ی رجوع نمود.یناگزیر باید به مرجع قضا شود.نمی
مثل  ،بدون مطالعه دقیق امضاء کردم ،بود شده درج آنچه را در قرارداد نمونه چاپی ،اطالعات حقوقی ندارم
عبـارات چـاپی    رسـمی هسـتند و   هاي مربوط در حـد مرجـع  کنند بنگاهکه تعهد می بسیاري از اشخاص

متوجه شـدم   ،مدخوانقرارداد را  ،کنند. حال که پس از بروز اختالفات ءنزل است و ناگزیر باید امضام وحی
الطرفین معرفی مرضیور شخصاً خود را دا بنگاه براي ادامه رابطه به نفع خود در بندي از قرارداد تصديم

 و پس از صدور رأي توسط داور ؛ مگرمراجعه به دادگاه مقدور نیست ،ام با تعیین داورنموده که حال شنیده
ن شـده بـود.   آاین ساختمان آن نیست که سازنده بنا متعهد به احداث  درواقع،از این حیث نگران هستم. 

  ؟چه باید کرد
  کند تخلف سازنده بنا را؟چه کسی تأیید می  ل:ؤاس

و از ادامه نظارت خودداري کرده است. ضـمناً در   هبه شهرداري اعالم نمود مهندس ناظر تأیید و  جواب:
کـه   امضاءشـده قرارداد دیگري با عنوان قرارداد الحاقی نیز بین طرفین  ،تعقیب قرارداد مشارکت
 و تفصـیل  دقـت  بـه  ،باید در سـاخت آن اسـتفاده شـود    که بنا و مصالحی محاسبات و مختصات

حق  ،صورت نقض و تخلف در امور فوقعنی اینجانب در یمالک  است، بینی و تراضی شده پیش
سازنده تعهدات خود در مقابل اینجانب را به شخص دیگري  ،اطالع از قرارِ .فسخ قرارداد را دارم

محول نموده که مورد وثوق من نیست، ولی مدعی است که این شخص معمار اوست، ولی یقین 
در قرارداد الحاقی این  که  حالی در ،دهدسرمایه خود احداث بنا را ادامه می دارم شخص جدید با

 .لـی در دسـت نـدارم   یدال ،ولی براي اثبات این ،ممنوع شده است،موافقت مالک واگذاري بدون
از  ،و نظارت بر تعهـدات  در حال ساخت او براي ورود به ساختمانِ دستور اخیر به شخص کارگر

  ص به محل ساختمان.خطرناك بودن ورود اشخا عنوان به هم ، آنکندجلوگیري می اینجانب
زیر قبل  به امورو او را خواند و مجدداً با موکل گفتگو قراردادهاي اصلی و الحاقی را می دقت بهوکیل 

  نماید:از اقامه دعوي راهنمایی می
  ،ارسال اظهارنامه براي سازنده طرف قرارداد  .1
دلیل در مورد تخلفات سازنده کـه  ارجاع به کارشناسی و تأمین منظور به اختالفحلمراجعه به شوراي  .2

م مـی حماشود و وکیل به حقانیت مالک و انجام می خوبی بهوکیل  باراهنمایی د و گـرد یت از او مصم
ذلـک بـراي اقامـه    الوکاله منطبق با تعهدات وکیل را ندارد، معکه مالک توان پرداخت حقباوجودي 
دادخواست تنظیم  ،وکیل خواهان عنوان به، تنظیم لوایح بدون مراجعه به مقامات دادگستريو  دعوي

نگران  که  حالی درنماید، نام شخص مالک تحریر میه اي بو براي جلسه نخست دادرسی نیز الیحه
بتواند در مـواردي کـه نیـاز بـه معلومـات خـاص        )کننده به او (مالکمراجعه است در جلسه دادرسی

گـاه کـه وکیـل    حـق آن  باید به افراد ذي ،اي نیستولی چاره، ببرد پیش به را دفاع خود ،حقوقی است
انیت آن   در اجراي عدالت یاري نمود. ،شودها می معتقد به حقّ

  
  حال تمرین در نگارش

شود تا دادخواسـت مفصـلی کـه بایـد در حـد معقـول و مرسـوم        چند دادخواست که از مختصرآغاز می با
  دهیم:ادامه می ،دادخواست باشد
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  اه عمومی حقوقی شهرستان...ریاست محترم دادگ  .1

خالف تعهدات مذکور در قرارداد مشارکت در ساخت  خوانده دعوي به شرح مستندات تقدیمی احتراماً
مغایر با تعهدات او  شده ساختهاین حد که بنا تا اقدام به اجراي قرارداد نموده و  ،آن حاقیالو  مورخ...
منتخـب   کارشـناس  ورا اعـالم نمـودم    فسـخ قـرارداد  ، به نامبرده شده ابالغطی اظهارنامه  .باشدمی

رسیدگی و اعـالم فسـخ    تقاضاي ،اختالف نیز مراتب نقض و تخلفات را اعالم کرده استحلشوراي
تصرف از سازنده و محکومیت او به استرداد سند مالکیت اینجانـب کـه نـزد     و رفعقرارداد و ازاله بنا 

  خواهان. ءامضا خسارات دادرسی مورد استدعاست. اضافه  به ،سازنده براي امور اداري امانت است
  
 ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان...  .2

و آقاي... به شرح قرارداد مشارکت در ساخت در مـورخ... در پـالك ثبتـی .../... در     اینجانب... احتراماً
آغاز اجـراي   ملک و محلِ پس از اخذ پروانه ساخت از شهرداري ایم. مقابل یکدیگر تعهداتی پذیرفته

 مالحظـه شـد کـه طـرف قـرارداد     بنا،  طرفین و مختصات آن حاوي تعهدات الحاقی و قرارداد اصلی
ـ  شده ساختهکه ساختمان تا این حد که  نوعی به ،کندطبق تعهدات خود عمل نمی ،اینجانب علـت  ه ب
قـوي،    احتمـال   بـه و  هآینده بوداستحکام الزم در برابر حوادث فاقد ،رعایت محاسبات و تخلفاتعدم

و حتـی ممکـن   آینـده  خریداران  مقاومت براي اینجانب وعدم علته الاقل پس از چند سال کوتاه ب
در  شـده  بینـی  پیش اینجانب طبق حقِ است براي اشخاص خارج ساختمان نیز مخاطراتی ایجاد کند.

لـذا   ،ام امله را به نامبرده اعالم نمودهفسخ مع ،به خوانده شده ابالغ مورد تخلف سازنده طی اظهارنامه
و خوانـده را   فسخ قرارداد را اعالم، فوق مراتب بهضمن استدعاي رسیدگی  ،در اجراي قرارداد الحاقی

بناي ناقص احداثی را ازاله و از ملک اینجانب رفـع تصـرف نمـوده و     ،بفرمایید با هزینه خودمحکوم 
به اینجانـب مسـترد دارد. قـرارداد مشـارکت در سـاخت و       ،سند مالکیت مرا که نزد وي امانت است

 محکومیـت  دلیل پیوست دادخواسـت تقـدیم شـده اسـت.    مرحله تأمین الحاقی آن از نظر کارشناس
  .امضاء خواهان خوانده به خسارت دادرسی نیز مورد استدعاست.

  
  ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان...  .3

طبق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ... و الحاقی ، پالك ثبتی شماره .../... مالک  احتراماً اینجانب...
و محاسبات دقیق و  مشخصات طبق ایم که خوانده توافق نموده تنظیمی در دفتر مشاور امالك...، آن

ی یبنـا  ،مذکور در قرارداد الحاقی و مطابق پروانه ساخت صادره از شهرداري محل مشخصِ با مصالح
شد که شخص دیگـري مشـغول    الحظهدر ملک اینجانب احداث نماید. پس از مدتی م در پنج طبقه
با توجه به طبقات سـاختمان و   شود.یک از تعهدات طبق قرارداد انجام نمیباشد و هیچاحداث بنا می

موجب  ساختمان احداثی در مقابل حوادث آینده مقاومت ندارد و ،هااستحکام فندانسیون و ستونعدم
خواهد  حوادث و خطرات جانی و مالی براي ساکنان ساختمان و اشخاص عابر خارج از ساختمانبروز 

اخـتالف محـل   حـل دلیل از طریق کارشناس منتخب شورايشد. مراتب تخلف خوانده در مقام تأمین
ساختمان گزارشی در این مورد به شهرداري  بررسی و کالً تأیید گردیده است. قبالً نیز مهندس ناظر
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بنـد... قـرارداد   در  ازآنجاکـه  .پیوست دادخواست تقـدیم شـده اسـت    بهائه نموده که کل مستندات ار
جانبـه آن را  مالک حق فسـخ یـک   در انجام تعهدات سازنده، ضدر صورت نق شده، بینی پیشالحاقی 

آینده حوادث  باشد و بنا فاقد استحکام و مقاومت الزم در برابردارد و ادامه کار به صالح طرفین نمی
اشـخاص خـارج کـه از     ازجملـه سبب بروز مخاطرات و خسارات جانی براي ساکنان آن و سایرین و 

لذا با ابالغ اظهارنامه رسمی از طریق  ،خواهد بود جبران غیرقابلخواهد شد که  ،نمایندمحل عبور می
ـ ... مورخ دادگستري به شماره... ه سـاختمان و رفـع   اراده و تصمیم خود را در مورد فسخ قرارداد و ازال

یت اظهارنامه اکتفـا  ؤولی خوانده به ر ،قانون آیین دادرسی مدنی اعالم نمودم 171تصرف طبق ماده 
اینجانـب بررسـی و    یو ادامه عملیات ساختمانی را در این موقعیت متوقف ننموده است. خواسته اصل

خ معاملـه نیـز درخواسـت    آن آثار قـانونی فسـ   تبع بهاعالم تحقق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و 
 رسـم  بـه سند مالکیت ملـک خـود را    ،خوانده با تفویض کاري و اداري به شخص عالوه، به شود. می

نیازي به آن ندارد که همچنان در ید او باقی بماند،  ،فسخ قرارداد تبع بهگذاردم که او امانت در اختیار 
 ،مبنی بر اعالم تحقق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت ،لذا صدور حکم محکومیت خوانده در دعوي

اسـترداد  و عدوانی از ملک اینجانـب  تصرفو رفع )الحاقی آن و ازاله (تخریب کامل ساختمان احداثی
  .امضاء خواهان شود.و خسارات دادرسی تقاضا می سند مالکیت پالك شماره.../...

  
  ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان...  .4

  رساند:می عالی استحضاربا تقدیم دادخواست و مستندات پیوست آن به و احترام  عرض با
بنگـاه   واقـع در...  نوسازي ساختمان فرسوده ملک خود به پالك ثبتی شـماره.../...  منظور بهاینجانب 

تعیین  بامورخ...  طبق قرارداد مشارکت در ساخت شماره... ،خوانده دعوي، آقاي... اتفاق  به معامالت...
مـورخ...  ي رسـمی شـده...  رطرفین توافق نمودیم که خوانـده طبـق وکالـت امـور ادا     دقیق تعهدات 

 و آن را تخریـب  ،از اخذ مجوزات الزم از شهرداري محل ساختمان قـدیمی  پس،  دفترخانه شماره...
 پـنج ن در ماه در ملک اینجانب ده واحـد آپارتمـا   18ساخت نموده و ظرف مدت  اقدام به اخذ پروانه

، در صورت تخلف در انجـام تعهـدات خـود    ،اطمینان کامل طرفین مقرر شد منظور بهطبقه بنا کند و 
 ،سال از آغاز عملیات ساختمانی سپري شدیک طرف مقابل حق فسخ قرارداد مشارکت را داشته باشد.

دات خود که  حالی در قطر دیوارها و نماي  ،ها ستون، فندانسیون ،حیث محاسبات از خوانده از اکثر تعه
همچنان به عملیـات   ،مهندس ناظر ساختمان بدون رعایت تذکرات آقاي... ساختمانی تخلف نموده و

مهندس نـاظر   ،و ارسالی به شهرداري تنظیمی نجا که طبق شرح مورخ...آدهد تا ساختمانی ادامه می
تشخیص مهندس  ،طرفین که  حالی در ،رفع مسئولیت کرده استاز خود  گزارش نموده و تخلفات را

اسـتحکام و مقاومـت در    ازنظرساختمان مزبور  ازآنجاکه اند.را براي اعمال حق فسخ قرارداد پذیرفته
اینجانب اراده و قصد خود را از طریق دادگستري بـا اظهارنامـه   ، آفرین استمطلقاً خطر ،برابر حوادث

مشارکت در  قرارداد الحاقی بند... طبق رنتیجهدمبنی بر فسخ قرارداد به خوانده ابالغ نمودم و  یرسم
 و اظهارنامه شماره به کار ادامه دهد و خوانده حق ندارد منفسخ گردیده است مابینتوافق فی ،ساخت

در  ،و عالوه بر اعالم فسخ قرارداد گرددپیوست تقدیم میبه  ،که دلیل فسخ قرارداد است ... مورخ ...
پـس از ده روز از تـاریخ    ،تصـریح نمـودم   قانون آیین دادرسی مدنی 171طبق ماده  راظهارنامه مزبو
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و مکلف است سند مالکیت اینجانب را کـه   گردداو به تصرف عدوانی تبدیل می مأذون تصرف ،ابالغ
همچنان به عملیـات سـاختمانی    ،فوق مراتب بهاعتنا خوانده بی مسترد نماید. ،باشدنزد وي امانت می

لذا درخواسـت رسـیدگی و صـدور     ،خالف رضایت اینجانب و عدوانی است اقدام اودهد که ادامه می
خواسته اصلی دعوي  عنوان بهمورخ...  تحقق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت شماره... حکم مبنی بر

عدوانی خوانده و تخریب کامل ساختمان موجـود بـه هزینـه    و رفع تصرف آن ازاله ساختمان تبع به و
خسارت دادرسی نیز اسـتدعا  ه ند مالکیت امانی که نزد او است و محکومیت نامبرده بنامبرده و رد س

  .امضاء خواهانشود. می
میانـه بـه شـرح زیـر بـراي      تفصـیل  اختصـار و  تصمیم بر این شد که دادخواستی از حیـث  نهایت در
 که  صورتی در م شود.تنظی، تا پایان دعوي پذیرفته است مشاوره و حمایت از او را ،یلوککننده که  مراجعه

تنظیم ایـن دادخواسـت و در مـدیریت     سرپرست خود بپرسند مصلحتی که درمحترم از وکالي کارآموزان
مشـارکت در  اتفـاق،    بـه گردد: خواندگان در این دعوي دو نفر هسـتند کـه   معلوم می ،ر شدهودعوي منظ

  اند: احداث بنا را به عهده گرفته
  .خ.. شهرستان... محل اقامت استان...... بازنشسته فرزند.... شهرت.. علی... خواهان:

  خ... شهرستان... محل اقامت استان... آقاي یداله.... 2، حید...وآقاي . 1خواندگان: 
 الحـاقی آن و  و قـرارداد  مـورخ...  اعالم فسخ قرارداد مشـارکت در سـاخت شـماره...    خواسته و بهاي آن:

ریـال و بـه پرداخـت     بـه...  مقوم الزام خواندگان به آثار آن به شرح متن دادخواست تقدیمی و محکومیت
  ت دادرسی.اخسار
نظریـه  . 4، گـزارش مهنـدس نـاظر    .3 ،قـرارداد اصـلی و الحـاقی    .2، سند مالکیت .1ل و منضمات: یدال

فرم  .8 ،وانه ساختمانپر .7، برگ رسید امانی سند مالکیت .6، اظهارنامه .5 دادگستري، کارشناس رسمی
   .تصویر نماي ساختمان .9مورخ... و  دستور تهیه نقشه شماره...

  
  ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی...

قـرارداد   و مـورخ...  ساخت شـماره...  شرح قرارداد مشارکت در خواندگان به رساند:استحضار می احتراماً به
 مراحـل مختلـف   مصـالح در  مشخصـات فنـی و   و ءاجـرا نحوه  و درباره تعهدات سازنده که آن الحاقی به

متعهد به احـداث سـاختمان در ملـک اینجانـب بـه       ،الرعایه استو الزم امضاءشدهساختمان بین طرفین 
خالف مفـاد قـرارداد اقـدام     کار ياند، ولی از ابتدامطابق با پروانه ساخت شهرداري شده پالك ثبتی.../...

مهندس ناظر مراتـب   ،اندتوجه نکرده... مهندس ناظر ساختمان به نام آقاي به تذکرات ازآنجاکه اند.نموده
پـی  درهاي پـی حتی خواندگان به درخواستو ده کراز خود رفع مسئولیت  را به شهرداري گزارش نموده و

ی سـ . اندکار را مغایر با قرارداد ادامه داده نمایند واینجانب نیز اعتنا نمی اختمان خواندگان حتی مقررات ملّ
اند و در آینده ریزش یا تخریب ساختمان ایجاد خطر خواهد نمود. اینجانـب  را در احداث بنا رعایت ننموده

 مـاده...  .بـه اسـتناد بنـد..    فسخ قرارداد را اراده خود مبنی بر ...مورخ... به شماره شده ابالغطبق اظهارنامه 
استرداد سند مالکیت کـه نـزد ایشـان    و تصرف عدوانی از ملک خود رفع قرارداد الحاقی به ایشان اعالم و
رسیدگی و  معروضه از دادگاه محترم تقاضاي مراتب به بنا درخواست نمودم. ،براي امور اداري امانت است

 الحاقی آن و صدور حکم محکومیت خواندگان به آثـار و  قرارداد مشارکت در ساخت و فسخ اعالم تحقق
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دوانی از ملـک اینجانـب و   عتصرفاز ازاله ساختمان(تخریب کامل آن) و رفع است تعبارعات فسخ که بت
  .امضاء خواهان، با تقدیم احترام ت دادرسی دارم.ابا احتساب خسار رااسترداد عین سند مالکیت آن 

  
وکیل تصمیم گرفته است براي نخستین جلسه دادرسی مطالبی را که براي توضیح دعـوي ضـرورت   

نـه   ،ول بمانـد غفاي متفصیل، در شأن دعوي که نه نکته ین اختصار ونه بمیا ،اي جامعیحهضمن ال ،دارد
 هاي وکیـل بـه دادگـاه تقـدیم و    به تعلیمات و توصیه تنظیم نموده تا خواهان با توجه، موجب اطاله شود

اصـول اسـناد   که  کید نمودهأت است و شده درجاالت دادگاه در الیحه ؤمراقب گفتار خود باشد که پاسخ س
پرونده به یکی از شـعب   تکذیب نیست.ل و منضمات دادخواست اکثراً قابلیاگرچه دال ،ببرد را همراه خود

  است. شده ابالغدادرسی تعیین و به خواهان  وقت ،دادگاه ارجاع
  

  نگارش الیحه
ل باید توجه داشت که مخاطـب  ،در تنظیم لوایح دفاعی ،کارآموزان محترم  ،عالوه بر دفاع از حق موکّ

س و محتـرم اسـت   مسندي ،نظر از شخص قاضیمقامی که قطع ،ی استیقضامقام وکیـل بایـد   . مقد
حتـی اگـر بـا قاضـی دوسـت       را حفظ کنـد و  وقار و شخصیت خود، ضمن حفظ جایگاه قاضی دادگاه

شخصیت خود را نگه دارد و حال که وکیل خـود   در مقام دفاع از حق، حرمت دادگاه و ،صمیمی است
کند.  لزوماً این امور را باید در تنظیم الیحه مراعات ،تواند براي دفاع از دعواي خواهان حضور یابدنمی
هاي شخصی و معنوي وکیل شایسته را قلباً نحوه تنظیم دادخواست و لوایح است که قاضی ویژگیدر 
، نمایـد تنظیم می ايوکیل براي اصحاب دعوي الیحهاگر هد. پس اگرچه واکنشی نشان ند ،پذیردمی
بـه زبـان   را حتی اگر لـوایح   ،احساس نمایدجلسه  را حاضر در خود ،در نوشته خود و بیان مطالب باید

  اصحاب دعوي بنگارد.
باشد که  اي گونه بهمبادا نگارش الیحه  .ام استو احکخود عالم به قوانین  ،فرض این است که قاضی

اطالعات وکیل بـیش   سطح تحصیالت و حتی اگر ،آموزدوکیل به او علم حقوق می ،قاضی احساس کند
  نموده باشد.آموزي میقاضی در درس وکیل علمروزي  حتی از قاضی و

  
  اي براي نخستین جلسه دادرسیالیحه

نَّ العهد کانَ مسئوالً وافُواُ« ا د ه ع   )شریفه االسراءسوره  34آیه » (بالتَ
  .شوندمقابل تعهدات خود نزد خالق و مخلوق بازخواست می همگان در

  
  حقوقی شهرستان... دادگاه عمومی شعبه... ریاست محترم

اینجانـب  به موضوع دادخواست تقدیمی  ی آن دادگاه به شماره بایگانی...یخصوص پرونده قضا احتراماً در
مـورخ... تنظیمـی در    فسخ قرارداد مشارکت در سـاخت شـماره...  به خواسته بررسی و احراز تحقق  علی...

  طرفیت خواندگان:ه ب و قرارداد الحاقی آن، بنگاه مشاور امالك...
و الزام ایشان به عمل به آثار و تبعات قانونی فسخ که مختصر و جامع آن . آقاي یداله... 2.،آقاي وحید... 1

  رساند:میبه استحضار  ،در دادخواست به عرض رسیده است
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  مسئله داوري. 1
اي جز قبول آن نیست و نوعـاً  شد چارهچاپی است و تصور می صورت بهقرارداد اولیه و اصلی که  در بند...

شـود،؛  واقع نمـی  موردتوجهاطالعات حقوقی (آثار آن براي اشخاص فاقد ،در تحقق قصد و رضاي طرفین
داور عنـوان   بـه مشـاور امـالك   ، ...اسـتثناي   بـه صـورت بـروز اخـتالف بـین طـرفین       شرط شده بود: در

فصـل دعـاوي و   وی در حلیکه به مراجع قضا باوجوديالطرفین اعالم نظر خواهد نمود.) اینجانب  مرضی
 که  حالی در بودن و پذیرفتن این شرط،به تصور الزامی ،بلکه کامل دارم ،عادالنه اعتماد بیشتر يصدور آرا

از حیـث   کهـ را   قرارداد مشارکت ،این شرط توجه به آثاربی بردم،را نمی واقع بهحقوقدان مداخله افراد غیر
دانـم بـا   قرارداد را امضاء نمودم. البته مـی  ،آن شرط توجه به آثارواقعاً بی ـ  نداشتالزامی  تعهدات طرفین

  شود.عذري از اینجانب پذیرفته نمی، این امضاء
قی معلوم شد، اعتقاد و روش درباره این امر و معنـی و آثـار   نظران حقوبا مراجعه به صاحب ازآنجاکه

  ی نسبت به قرارداد اولیه:قخصوصاً در اثر قرارداد الحا ،قانونی آن متفاوت است
قرارداد الحـاقی   ی از قرارداد الحاقی که ساکت و تصریح مؤکد نشده،یهابرخی عقیده دارند در بخش

 ،سـکوت مهـا مـوارد   در ایـن بخـش   باشـد.  اضی بین طرفین مـی تر آخرین عنوان بهجانشین قرارداد اولیه 
بخش محذوف قرارداد  ولی بعضی دیگر معتقدند: قرارداد اولیه منسوخ است، درواقع، متعارض، محذوف و

خـود   ،توضیح قرارداد اصلی است. با مشـورت بـا حقوقـدانان    ،قرارداد الحاقی غرض از شده ونسخ ناولیه 
تقدیم ... مشاور امالك ...و مصلحت دیدند که اینجانب شرحی به آقاي هدانست ترنظریه را قوياین ایشان 

نمـایم   الطرفین درخواست رسیدگی و صدور رأيداور مرضی عنوان بهو با تشریح موارد اختالف از نامبرده 
ـ        نگرانی خود را از عدم خصوص بهو  علـت  ه استحکام بنـا و خطـرات جـانی و مـالی کـه ممکـن اسـت ب

توضیح بدهم و ایشان براي رهایی از مسئولیت خطر ، مشخصات ساختمان در آینده واقع شودرعایت  عدم
از قبـول   ،ی اسـت یمعلومات دقیق قضـا  ،ثانیاً نی،فاطالعات  ،و اهمیت موضوع که احراز آن مستلزم: اوالً

اینجانـب   بـراي  بها را قانون آیین دادرسی مدنی خودداري و این فرصت گران 463ماده  داوري کتباً طبق
از صالحیت علمی  ،رسیدگی به اختالف اینجانب و خواندگاندر  ایجاد کردند که طبق خواست باطنی خود

  مند گردم:ی بهرهیتجربی مرجع قضاو 
  پیوست ارائه گردیده است.به الطرفین مرضی پاسخ نامبرده، داور سابق و و نامه تقدیمی به داور اوالً: متنِ

تحـت   هـاي موجـه خـود،    نگرانـی  ین داشته باشند که با توجه به معروضات ویقثانیاً: ریاست دادگاه 
  شرایطی حاضر به تراضی با خواندگان براي داور یا داوران دیگر نیستم. هیچ

یا  رضایت قطعی اینجانب براي قبول داورخود گواه عدم به تقدیم دادخواست حاضر، اقدام ثالثاً: نفس
  داوران دیگر است.
اساس مقررات قانونی بـه   بر پذیرفته و اندیشی درخواست اینجانب راصدر و مثبتسعه بااستدعا دارد 
  رأي عادالنه صادر فرمایید. دعوي رسیدگی و

  
ت آن عنوان بهخواسته . 2   فسخ قرارداد و علّ
قرارداد الحاقی که آخرین اراده مربوط به چگونگی اجراي تعهدات طـرفین و موضـوع اصـلی قـرارداد      در
حـق و اختیـار    صراحت بهطرف اول قرارداد، مالک پالك ثبتی شماره... /...  عنوان بهاینجانب به باشد،  می
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احـداث بنـا در پـالك     چنانچه طرف دوم قرارداد، یعنی خواندگان دعوي به تعهد خود مبنی بـر  شده، داده
یـک از مـوارد    .آن:(نقض هرقرارداد الحاقی در صفحه... برابر بند.. قرارداد عمل نکردند،مفاد مذکور طبق 
مهنـدس نـاظري   . ) قرارداد را فسخ نمـایم ناظر بنا سدطبق نظر مهن، کیفیت مطلوب کارهاقرارداد و عدم

ملزم  و طرفین به قبول تصدیق ایشان الطرفین را دارندرضیمکه در این فرایند نقش مصدق ... بنام آقاي
با وجودي که خواندگان از ورود اینجانب به ملک خود براي مالحظه و بررسی مطابقت کیفیت ، باشندمی

و کمیت مطلوب کارها که فندانسیون و ابعاد مقومات نقش اساسی در استحکام بنا و جلوگیري از سـقوط  
فات خواند آقاي آخراالمرزلزله دارند، ازجملهساختمان در برابر حوادث  گان در اصـول  مهندس ناظر از تخلّ

بـه شـهرداري    و مراتب تخلف خواندگان را مسئولیت نموده و مواردستوه آمده و از خود رفعه تعهد خود ب
  از ادامه نظارت معاف نمودند. اعالم و خود را
ضرورت عدم و رعایت مفاد قرارداددر مورد تخلفات و عدم کفایت تصدیق آقاي مهندس ناظر باوجود

محـل درخواسـت نمـودم یکـی از      اخـتالف  حـل شـوراي محتـرم    اینجانـب از  ،کارشناسی ودلیل تأمین
تعهدات قراردادي توسـط خوانـدگان، تعیـین تـا از     جهت بررسی نقض کارشناسان رسمی را به این منظور

تأیید  ارشد شهرسازي) کامالً درکارشناس رسمی دادگستري (کارشناس نظریه آقاي... محل بازدید نمایند.
لذا تنهـا  ، پیوست دادخواست تقدیم شده استبه مستندات دعوي  که جزء دس ناظر استنظریه آقاي مهن

فسـخ قـرارداد را    نظر از جهات دیگري که در قرارداد به طرفین اختیارقطع ین تخلف از سوي خواندگان،ا
صـرف رسـیدگی بـه     بهاي دادگـاه تحقق فسخ قرارداد کافی است و ضرورت ندارد وقت گران، براي داده

 ازجملـه اینجانب قصد و اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد کـه  ، قانوناً الزم بود ازآنجاکه موارد دیگر شود.
به علت نقض عهد قراردادي طی ارسال اظهارنامه بـه   ایقاعات است و نیازي به قبول طرف مقابل ندارد،

 را لحت خـویش ادامـه کـار   حفـظ مصـ   داشتم الاقل آنان بـراي و انتظار خواندگان از طریق رسمی ابالغ 
ادامـه   ،صدور دستور موقت به تصمیم دادگاه توانید باکنند که نکردند. مشاور اینجانب فرمودند می متوقف

ودم، خصوصاً که بپرداخت آن نبه من قادر  کار را متوقف کنید که مستلزم سپردن خسارت احتمالی است و
  کس مسئول اقدام خویش است.و هر نماینداقدام میباشد که خود ادامه کار به زیان شخص خواندگان می

  
  رفع شبهه. 3
سـایر   ،به نکات حقوقی آگاهی دارند: جز خیار غبن خوبی بهطور که دادگاه محترم  عرض معذرت، همان با

خیارات منجر به فسخ قراردادها، اختصاص به عقود تملیکی دارند کـه مـورد معاملـه قبـل از عقـد وجـود       
اینجانـب و   ،طـرف قـرارداد   دو ولی در عقود عهدي که نسـبت بـه هـر    ،رؤیت استو قابل شتهخارجی دا
مشهود خارجی محقق شود و  صورت بهعهد امري نیست که  جنبه عهدي دارد، در زمان انعقاد، ،خواندگان
نیسـت تـا بتـوان آن را     اعمال قابلخیارات مخصوص عقود تملیکی درباره عقود عهدي موضوعاً  درنتیجه

جیب) لذا اگر طرفین خیاري را از خود ساقط نموده،قط نمودسا م ی توانـد  منحصـراً مـی   ،اند(منع اسقاط مالَ
داد براي اینجانب در صورت نقض و نقص در اجراي تعهـدات از  رخیار غبن باشد والغیر و اختیار فسخ قرا

 نآن بنا به توافق طرفی جانب خواندگان، به تصدیق شخص مهندس ناظر که براي احراز تخلفات و اثبات
نظر ه ب .نیازي به کارشناسی مجدد ندارد ،الخطاب بودهلصباشد و تصدیق ایشان فمحقق می ،کافی است

ذلک مشاور اینجانب گرچه اعتراضی از جانب آنان در مقابل تصدیق مهندس ناظر پذیرفته نخواهد شد، مع
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اختالف تسـلیم  حلدگستري منتخب شوراياگر خواندگان به تصدیق مهندس ناظر و کارشناس رسمی دا
کارشناسی بنماینـد   هیئتدرخواست ارجاع امر به  ،(که باید باشند) با پرداخت هزینه اعتراض خود ،نیستند
ذلک اختیار با خوانـدگان اسـت و دادگـاه خـود بـه      هاي نارواي آن به اینجانب تحمیل نشود. معتا هزینه

  ف کامل دارند.وقت شد وقوتصدیع  توضیحاتی که عرض و
  
  فسخ آثار. 4
در عقد بیـع  که  این حالت نخست اعاده شود.کالًه باید آثار آن نیز ازله و ب ،مابین فیتحقق فسخ قرارداد  با

بایع ضامن استرداد ثمن بیشتري است و مشتري نیز از بیع مقبوض باید رفـع تصـرف و    ،نیز پس از فسخ
ك قاعده مایضـمن نیـز   ت به مالالامعو در مورد فسخ م باره دراینعضی فقها برا به بایع تسلیم نماید.( آن

  ).اند استفاده نموده
خواسته اصـلی   متفرع بر زیر را امور ،قانونی در دادخواست تقدیمی الزامی و تبعات و آثار عنوان بهلذا 

   :ام لذا استدعا کرده، نمایم که نتیجه فسخ قرارداد استخود بیان می
 ،آور استبلکه زیان ،آن نفعی متصور نیستي بقا ،که به لحاظ خطر شده احداثازاله ساختمان ناقص  .1

یقینـاً   باشـند. لذا آنان (خواندگان)شرعاً و قانوناً موظف به تخریب کامل آن به هزینه شخص خود می
و مسـبب   دادگاه محترم درخواست حقیر را از جهت مالزمه عقلی و قانونی موجود بین سبب (فسـخ) 

  رعایت استحکام بنا در مخاطره قرار نگیرد.جان و مال اشخاص به علّت عدم تا پذیرند(ازاله) می
عمـل دیگـري بـه پیمانکـاران و      دادن ملک به سازنده براي بنا یا براي انجـام هـر  تصرف ازآنجاکه .2

ـ  ذتصرفات مأ ازجمله باشند،سازندگان و کارگران که امین مالک می ک و متصـرف  ون و بـه اذن مال
معقول نبـوده و جایگـاه قـانونی     این تصرف قايب ،اصلی و سابق ملک است و با تحقق فسخ قرارداد

قانون آیین دادرسی مدنی به ایشان مهلـت   171خواندگان برابر ماده ه طی اظهارنامه ابالغی ب رد،ندا
باشـد و  آنـان امانـت مـی   دادم که از ادامه تصرف در ملک اینجانب که پس از ابالغ اظهارنامه در ید 

درخواسـت   از دادگـاه محتـرم   کـه  شـود  میادامه تصرف مزبور عدوانی محسوب  ،نداودهخودداري نم
 تصرف  عات تحقق فسخ قرارداد خواندگان را به رفعبیکی لوازم و ت عنوان بهنمایم در این مورد نیز  می

مشمول تبصره ماده فوق  ،ه موردعدوانی محکوم فرمایند. الزم است با عرض معذرت اضافه نمایم ک 
توافقی در مورد تخلیه و استرداد ملک  نوع هیچباشد، زیرا از ابتدا در متن قرارداد اصلی و الحاقی نمی

  .بود نخواهدعدوانی تصرف مانع صدور حکم به رفع 171وجود نداشته و اجراي تبصره ماده 
را  اصل سند مالکیت خود ،م وکالتنامه رسمیتفویض اختیار در امور اداري (کاري)ضمن تنظی منظور به .3

پس از اخذ پروانه ساخت از شهرداري از آن پـس نیـازي    ،دعوي سپردم، اوالً به خواندگان ،به امانت
در اظهارنامه ابالغی نیز سند مزبـور را از آنـان    ،ًثانیا ،ست که سند امانتی نزد خواندگان باقی بماندین

اجـراي   ،ثالثـاً  اخذت حتی تؤدیه)ماالید علی( .اندامانت خودداري کردهمطالبه نمودم که تاکنون از رد 
باشـد کـه   مـی  1318ی سابق مصوب سال نقانون آیین دادرسی مد 729تابع ماده  ،حکم استرداد آن

  د:گردچون این قانون منسوخ است عین عبارت آن نقل می
تعهد عملی است کـه انجـام آن    در مواردي که موضوع: «1318قانون آیین دادرسی مدنی 729ماده 

د ممکن نیست، دادگاه می وسیله به جز هعمتتواند به درخواست شخص متعهدر حکم راجع به اصل  ،او لهد
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 ،حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند علیه، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومازآن پسدعوي یا 
  .»له بپردازدٌمبلغ مزبور را براي هر روز تأخیر به محکوم

تکرار  تأکید شده است. با ـ تبصره آن در ـ قانون اجراي احکام مدنی 47به این حکم صریحاً در ماده 
اگرچه قانون  متعلق به متون قانون اخیر است وو در قانون اجراي احکام مدنی، این ماده جزء  729شماره 

قانون اجراي احکام مدنی کسب  ياز بقاولی به اعتبار خود  نسخ شده، 1318مدنی مصوب  آیین دادرسی
ا و ؛باشدنماید و منسوخ نمیمی موضـوعی   بـه  ،اجراي احکـام مصـادیقی دارد   این امر مهم که در فرایندالّ

استدعا دارد به ، لذا به تبعیت از حکم اصلی، است بعید بسیار گذار قانونفاقد حکم که از  خواهد شدتبدیل 
که رأي صـادره   ءفرمایند اعطاکه دادگاه محترم متناسب تشخیص می صورت اقتضاء مهلتی خواندگان در

 ،انـد مـوده فردر صورت انقضاي مهلت مزبور و تأخیر آنان در اجراي حکم ناگزیر شوند مبلغی را که معین 
سـند نـزد    ،زیرا طبق اصل بقـاء  ،البته اگرچه ادعاي مفقودشدن سند امانی پذیرفته نیست پرداخت نمایند.

ثابـت   شـدن سـند را  گم ،مرتحبراي دادگاه م آوربه دالیل یقین که آن مگر؛ شودستصحاب میخواندگان ا
  اینجانب ناگزیر به اخذ المثناي آن خواهم بود. ،قرار گیرد موردپذیرشد و نکن
  

  خالصه و نتیجه
در بنگـاه مشـاور    ،خواندگان طبق قرارداد مشارکت در سـاخت و الحـاقی آن بـا اینجانـب     ،یعدبا عذر تص

سـاختمانی در ملـک اینجانـب بـا     کـرج،  طبق پروانه ساخت صـادره از شـهرداري    ،اندامالك تعهد نموده
یید و تصدیق نماید أمهندس ناظر ساختمان ت که  صورتی درمشخصات و محاسبات مقرر احداث نمایند و 

تصدیقی که براي فسخ  دارم، را داینجانب حق فسخ قراردا ،نشده انجامکه تعهدات سازندگان طبق قرارداد 
  کافی است. تنهایی به قرارداد
طریـق رسـمی و ابـالغ     الوظیفه ازاینجانب حسب ،اندخواندگان به تخلفات خود ادامه داده که آنجا از

لذا ضمن تقاضاي احراز فسخ قرارداد با ، ایشان ابالغ نمودمفسخ قرارداد را به  اظهارنامه قانونی قصد خود
  آن:  تبع بهمورد استدعاست  ،دادگاه محترمرأي 

   ،مقاومت در آینده خطرآفرین استعلت فقدانه ازاله ساختمان که ب  .1
عـدوانی  وصـف  خواندگان که پس از ابالغ اظهارنامه و انقضاي مهلـت مقـرر بـه     عدوانیتصرفرفع  .2

   تغییریافته،
باشـد،   آثـار فسـخ قـرارداد مـی     تبعـات و از نزد خواندگان که آن نیز  ،استرداد سند مالکیت امانی خود  .3

  امضاء خواهان.  ،تقدیم احترام با شود.درخواست می
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  n امید محمدي
  
  

  چکیده
گذار از نواهی در معامالت، تنها بیان یک حکم تکلیفـی، یعنـی    منظور قانون معلوم نیست

که عالوه بر آن، به بطالن معامله که یک حکم  حرمت و ممنوعیت انجام عمل بوده یا این
تر، آیا میـان نهـی در یـک معاملـه و     باشد هم نظر داشته است. به سخن دقیقوضعی می

هی از معامله اگر براي بیان شرطیت یا مانعیت چیزي فساد آن، مالزمه عقلی وجود دارد؟ ن
که نتیجه و اثر اصلی مورد معامله مورد نهی قرار بگیرد، موجب بطالن معاملـه   باشد یا این

گرفته باشد، نه به اثر آن، داللت بر مبغوضـیت   است، اما اگر نهی تنها به خود معامله تعلق
تشخیص داللت نهی بر هر یک از این اقسـام  عمل دارد، نه بطالن معامله. ایراد عمده در 

  گردد.است که گاهی خود منشأ اختالف می
  نهی، حکم تکلیفی، حکم وضعی، بطالن، مجازات. واژگان کلیدي:

  
  مقدمه

ها براي بیان موارد غیرمجاز و ممنوع است. بسیاري از موارد، عملی از اعمال  ترین شیوهنهی یکی از رایج
شـود بـه   گفتـه مـی   کـه  آن گیـرد، ماننـد  قرار می گذار قانوناي از معامالت، متعلق نهی شارع یا یا معامله

نواهی بـر فسـاد، یعنـی بطـالن      گونه ایندشمنان دین اسلحه نفروشید. در اصول، سؤال این است که آیا 
اطل نخواهـد  ب شده انجاممکلف از نهی شارع تخلف نموده، ولی عمل  هرچندمعامله داللت دارد؟ یا خیر، 

بود. در این مقال این موضوع تبیین خواهد شد. برخی معتقدند این بحـث در معـامالت اهمیـت چنـدانی     
) بررسی حقوقی موضوع داللت نهی بـر  68: 1384قرار نگرفته است.(محمدي،  موردتوجهرو  ینازاندارد و 

از انجام  گذار قانوناز موارد،  اهمیت و ارزش است که در بسیاري زیحا جهت  آن ازفساد در مورد معامالت 
اي نهی کرده یا کیفر یا مجازات خاصی را براي آن تعیین نموده، اما ضـمانت اجـراي مـدنی آن را     معامله

بیــان نکــرده و مشــخص ننمــوده اســت کــه اگــر کســی ایــن عمــل را مرتکــب شــد، آثــار حقــوقی آن 
، تنهـا بیـان یـک حکـم     گـذار  قـانون ظور دیگر معلوم نیست آیا من یانب به) 266: 1377چیست.(کاتوزیان، 

 عنوان بهعالوه بر آن، به بطالن معامله که  این تکلیفی است، یعنی حرمت و ممنوعیت انجام عمل بوده یا
  )164: 1393یک حکم وضعی هم نظر داشته است. (قافی؛ شریعتی، 

                                                           
n یک دادگستري وکیل پایه ،دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی. 
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در فقه  لهواژه معامبراي روشن شدن موضوع بحث و محل نزاع، بیان این مقدمه الزم است که 
سه کاربرد مختلف دارد: الف) اصطالح معامله در کاربرد گسترده خود، تمام مباحث فقهی غیرعبادي 

قربت نداشته  قصد بهگیرد. در این کاربرد هر موضوعی که داراي اثر شرعی است و نیاز  یبرمرا در 
ایقاعات شامل مسائلی چون حدود، شود. معامله در این معنا عالوه بر عقود و باشد، معامله نامیده می

شود. ب) واژه معامله در کاربرد دوم، تنها به امـوري کـه   قصاص، دیات، ارث، احیاي موات و ... می
گیرد. ج) محـدودترین   یبرمرو تنها عقود و ایقاعات را در  ینازاشود. نیازمند انشاء است، اطالق می

شود. با ناشی از اراده دو طرف است، اطالق می کاربرد واژه معامله آن است که تنها به عقودي که
توجه به این مقدمه باید گفت منظور از معامله داللت نهی بـر فسـاد، کـاربرد دوم، یعنـی عقـود و      

  ایقاعات است.
  از:  اند عبارتهاي بیان نهی در زبان فارسی ترین شیوهمهم

 صـورت  بـه شود، چون قوانین معمـوالً  یفعل نهی: از این شیوه معموالً در قوانین استفاده نم صورت به -
ي مرسـوم  ادار یرغهاي اداري و ها و فرمانشود، ولی در دستورالعملکلی و به صیغه غایب نوشته می

  است.
 تواند، جایز نیست، حق ندارد و ... .جمله خبري منفی و با استفاده از کلماتی مانند: نباید، نمی صورت به -
 ».حرام است«یا » ممنوع است«جمله مثبت با عبارت  صورت به -
یگـر تعیـین هـر نـوع     د عبـارت  بـه یله جعل مجازات که نشانگر جرم بودن و ممنوعیت آن است. وس به -

کننده بسیاري از نواهی قانونی یب قانون مجازات بیانترت ینبدمالزمه دارد.  گذار قانونمجازات با نهی 
 )141و  140: 1387است. (قافی؛ شریعتی، 

تلفی در موضوع وجود دارد: بنا به اعتقادي، نهی در معامالت بـه سـه صـورت اسـت:     هاي مخدیدگاه
کـه داللـت بـر فسـاد      داللت و ارشاد بر جزئیت، شرطیت یـا مانعیـت امـري در معاملـه دارد     نهیگاهی 
گیرد که این نوع نهی نیـز داللـت بـر حکـم     نماید؛ گاهی نتیجه و اثر اصلی معامله مورد نهی قرار می می

است که داراي ضمانت اجراي  دال بر مبغوضیت و منفوریت عمل معاملیوضعی بطالن دارد و گاهی نهی 
/  63: 1383حکم وضعی نـدارد.(محقق دامـاد،    عنوان بهتکلیفی، مانند مجازات است و داللتی بر بطالن 

غـرض از  انـد کـه اگـر    ) برخی نیز چنین نظر داده164ـ169: 1393/ قافی؛ شریعتی، 69: 1384محمدي، 
، معامله صحیح است، ولی خود عاقد مشمول کیفر و تحقق تخلف شده نهی جلوگیري از اقدام عاقد باشد

آن نهی مستلزم فسـاد معاملـه   ، اي که مورد نهی است، باشد غرض جلوگیري از ترتب اثر بر معاملهو اگر 
  است. 

اند، اشتباه اند یا مفسد ندانستهی مفسد معامالت دانستهکل بهی در معامالت را آنان که بدون تفصیل، نه
یی. عالمه عقیده دارد که نهی در معامالت مطلقاً دلیل فساد نیست و مجرد گرااند، با ارتکاب واضح کرده

فسـاد   گوید: اگر نهی در نصوص این قسم بیع، نهی تحریمی باشد، دلیل برمی 1در مورد بیع مالم یقبض
این قسم بیع نیست، اما برخی معتقدند که قدر متیقن نصوص نهـی از بیـع مـالم یقـبض، غـرض شـارع       

  )731: 1388کند.(لنگرودي، جلوگیري از ترتب اثر بر معامله است، پس نهی مذکور داللت بر فساد می
                                                           

کسی که نظر به تملک مالی به هر عنوان، استحقاق قبض آن را دارا شده است، مانند مشتري عـین معـین، اگـر      .1
  )171: 1388(وسیط،  اند. را بیع مالم یقبض خواندهآن مال را پیش از قبض کردن به ثالث بفروشد این 
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بندي ذیـل در نـواهی ـ کـه یـک روش عینـی در برابـر روش تجریـدي اسـت ـ           غیر از تقسیم
یی، همه آن گرا یدتجرکند و این هاي مجردي است که ذهن را از واقعیات و عینیات دور می نظریه
) یکـی از  1299و  1298: 1261ناسـودمند و تبـاه درآورده اسـت.(لنگرودي،     صـورت  بهها را  نظریه
هاي موجود این است که نهی در معامله ضمانت اجراي کیفري دارد، نه مدنی. پـس معاملـه    نظریه

که قرائنی غیر از نهی وجود داشته باشد که بطالن  ورد نهی از منظر مدنی صحیح است؛ مگر اینم
  معامله را ثابت کند.

ها بسیار است و نظریه تفصیلی ذیـل بـه نظـر اقـوي      نظر اختالف موردبحثالبته در خصوص موضوع 
بارتی مسبب و داللت نهی بر است، اما گاهی داللت نهی بر شرطیت یا مانعیت، داللت نهی بر آثار و به ع

  ) 80: 1384سبب یا به عبارتی مبغوضیت عمل، خود منشأ اختالف است.(زراعت، 
  

  . داللت نهی بر جزئیت، شرطیت یا مانعیت (نهی مستلزم فساد)1
گاهی نهی بیانگر لزوم رعایت شرطی از شروط صحت معامله یا خلل و مانعی از وقـوع آن بـه   

صورت که نهی مبین شرایط و موانع و اجـزاء عقـد و معاملـه اسـت،     نحو صحیح است. در این 
گونه نهی بر فساد مورد  شود داللت اینباشد. گفته میبدون تردید، نهی موجب بطالن عقد می

) به این نوع نهی که مـدلول آن منـع از نفـس فعـل     63: 1383اتفاق فقها است.(محقق داماد، 
مستلزمِ فساد گویند که هدف، عدم ترتب اثر بر معاملـه  است و نفیِ صحت از آن فعل را، نهیِ 

) این قسم از نهی، مرتبط با شرایط عمومی صحت بیـع  731: 1388مورد نهی است.(لنگرودي، 
  )240: 1386است.(الفارق، 

گویـد: نهـی از   ی مـی طورکل بهیزدي) که  ییطباطبا محمدکاظم یدسنظر صاحب حاشیه بر مکاسب (
) البته طرفداران 1296: 1361این بدیهی و رد شده است.(لنگرودي،  برخالفت، معامله مقتضی فساد نیس

عنه در بسیاري از موارد باشند، زیـرا در عـالم واقـع و    توانند منکر داللت نهی بر فساد منهیاین فکر نمی
خارج وجود دارد و وجود هر چیزي بهترین دلیل بر امکان آن است. پس منظور ایشان آن است که نهـی  

عنه ندارد، بلکه داللـت نهـی بـر فسـاد نیـاز بـه قرینـه و دلیـل خـارجی          یی داللتی بر فساد منهیتنها به
  )82: 1384دارد.(زراعت، 

  
  مثال

اي که داللت بر شرایط عمومی صحت دارد، مانند نهی از بیع با سـفیه و مجنـون و صـغیر کـه     نهی  .1
  بیانگر اعتبار شرایط عقل و بلوغ در متعاقدین است.

  ) 69: 1384فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی در بیان موانع نکاح.(محمدي،   .2
  )240: 1386نهی از بیع غرري داللت بر شرایط عمومی صحت دارد.(لنگرودي،   .3
ی مسلم نمی«قانون مدنی: 1192ماده   .4 علیه خـود وصـیِ غیرمسـلم    تواند براي امور مولیولّ

ي بیان شرطیت اسالم در وصایت بر مسلم یا ارشـاد بـه مانعیـت    این ماده برا» معین کند.
شود.(قافی؛ شریعتی، یجه بطالن وصایت کفر از آن فهمیده میدرنتکفر در این زمینه است. 

1393 :165(  
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نیز داللـت   1367قانون مبارزه با مواد مخدر سال  1نهی از بیع خمر که دال بر اباحه مبیع دارد. ماده   .5
اعمال زیر جرم است...، نگهداري، حمل خریـد، توزیـع، و   «دارد:ع دارد. این ماده مقرر میبر اباحه مبی

شود. البتـه مـاده   از این ماده بطالن معامالت مربوط به مواد مخدر فهمیده می» فروش مواد مخدر...
اسـت...،  یـدوفروش آن قانونـاً ممنـوع    خربیعی که «قانون مدنی نیز به این بطالن تصریح دارد: 348

یکی از عوضین مالیت ندارد، بدیهی است که ایـن  که  این اي که داللت نماید بهباطل است، لذا نهی
  )1296: 1361نهی از معامله، مقتضی فساد است.(لنگرودي، 

م و معامالت وي:  .6 مواد مربوط به شرایط قی  
  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:«قانون مدنی:  1231ماده 

  کسانی که خود تحت والیت یا قیمومت هستند.  .1
 شـده  محکومحکم قطعی  موجب بههاي ذیل  کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه  .2

ي، اختالس، هتک نـاموس یـا منافیـات عفـت، جنحـه      بردار کالهدرامانت،  یانتخباشند: سرقت، 
  نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر. 

ها تصـفیه نشـده    ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ورشکستگی آنکسانی که حکم   .3
  است.

  کسانی که معروف به فساد اخالق باشند.  .4
  »ي اول او دعوایی بر محجور داشته باشد. کسی که خود یا اقرباي طبقه  .5

علیـه را بفروشـد یـا رهـن      تواند اموال غیرمنقول مولی قیم نمی«قانون مدنی:  1241ماده 
ي  علیه شود؛ مگر با لحـاظ غبطـه   ي آن، خود، مدیون مولی یجهدرنتاي کند که  گذارد یا معامله

العموم، مالئت قیم  العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی علیه و تصویب مدعی مولی
علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کنـد؛ مگـر بـا تصـویب      تواند براي مولی نیز نمیباشد و  می

  »العموم. مدعی
علیه را به صلح خاتمه دهد؛ مگر  تواند دعوي مربوط به مولی قیم نمی«قانون مدنی:  1242ماده 

  »العموم. با تصویب مدعی
  

  مستلزم فساد) ي عقد و منشأ (نهینهی از نتیجه ـ اثر ترتب عدم. داللت نهی بر 2
در برخی موارد نتیجه و اثر اصلی مورد معامله مورد نهی قرارگرفته اسـت. در ایـن مـورد نهـی     

گـذار   ) در چنین مواردي هدف شـارع یـا قـانون   44: 1410مستلزم بطالن معامله است (خویی، 
نهـی از  «وجه در خارج محقـق نشـود. بـر ایـن اسـاس       هیچ این است که نتیجه و اثر معامله به

گـذار نتیجـه و اثـر     ، در حقیقت نشانگر این مطلب است که شـارع یـا قـانون   »نتیجه و اثر عقد
داند و این امر چیزي جز بطالن معاملـه نیسـت.   شناسد و صحیح نمیممنوع را به رسمیت نمی

بنابراین اگر نتیجه و اثر معامله مورد نهی قرار بگیرد، در حقیقت به معناي آن است کـه شـارع   
دانـد.  اثـر مـی  اي که آن نتیجه و اثر را داشته باشـد، باطـل و بـی    گونه معاملهگذار هر یا قانون

) بـا تخریـب نتیجـه عقـد چـه تـوقعی داریـم کـه عقـد صـحیح           168: 1393(قافی؛ شریعتی، 
  )1396: 1361باشد.(لنگرودي، 
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باشـد، آن نهـی   اي که مورد نهی است  چنانکه گفته شد، اگر غرض، جلوگیري از ترتب اثر بر معامله
  مستلزم فساد است.

دانـیم در   حال سؤال این است که اگر شک در غرض مقنن کنیم چه باید کرد؟ چنانکـه مـی  
حقوق باید و نبایدها، (اوامر و نواهی) داللت بر حکمی وضعی مانند شـرطیت و مانعیـت دارنـد.    

یا مانعیت امري است که  اي ناشی از نهیِ وارده به شرطیت بنابراین تردید نسبت به بطالن معامله
در این صورت اگر دلیلی راهگشا نشد، با تمسـک بـه برائـت از عنصـر زائـد، نظـر بـه نفـی آن         

  )322: 1393دهیم.(محمدي،  می
  
  مثال

قانون مدنی تملک اموال دولتی و مشترکات عمومی ممنوع است و  26و  25، 24موجب مواد  به  .1
گذار بوده، مالـک شـدن    توان فهمید آنچه مبغوض قانوناز آن نهی شده است. از این مواد می

وجـه تملـک ایـن امـوال را بـه رسـمیت        هیچ گذار به افراد در مورد این اموال است. پس قانون
شناسد و این به معناي آن است که هر نوع معامله که باعث تملک این اموال شود، باطل و  نمی

  بالاثر است.
رساند که نتیجه بیـع ربـوي پذیرفتـه نیسـت.(لنگرودي،     حرم الربوا) می دقت در آیه (احل اهللا البیع و  .2

1361 :1296(  
توجه  عالی کشور در این خصوص قابل دیوان 17شعبه دیوان 20/9/1379مورخ  505رأي شماره   .3

نهی در عبادت موجب فساد است، ولی در معامالت که در مقابل عبادت قرارگرفته، باید «است:
. نهی ارشادي گاهی نهی به ماهیت یک شیء یا لزوم شرطی در معامالت قائل به تفکیک شد

گیرد که قطعاً داللت بر فساد دارد و نهی دیگر عبارت اسـت از نهـی مولـوي کـه دو      تعلق می
اند این نهی مقتضی فساد که علماء نظر دادهذات سبب گیرد به حالت دارد؛ گاهی نهی تعلق می

معامله باطل است. و اما در ارتبـاط   ذات مسبب،تعلق گیرد به معامله نیست، ولی چنانچه نهی 
الیحه قـانونی   126و 111موجب مواد  با مسائل مطروحه در این پرونده ... در حقوق تجارت به

مدیره منع شده که افراد مذکور در دو ماده فوق حق ندارند  تجارت افرادي از عضویت در هیئت
قانون اساسی  141گذار در اصل  صوصی درآیند. قانونهاي خ مدیره شرکت به عضویت در هیئت

ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل، تصدي کارکنان دولت را نیز  4و تبصره 
صـراحت ممنـوع اعـالم کـرده و بـراي       هـاي خصوصـی بـه    مدیره شرکت به عضویت در هیئت

گـذار و نهـی تعلـق     قانوناستفاده قدرت حاکمیت، اصل عمل مورد مبغوضیت جلوگیري از سوء
 111مدیره در مواد  گیرد به ذات مسبب. این دسته نیز به سایر افراد ممنوع از انتخاب هیئتمی
اضافه و تحت عنوان سایر افرادي که از انتخاب سمت فوق ممنوع هسـتند، در حقـوق    126و 

ن انتخاب آقاي ... کارمند اند. بنابرای شده  ها نام برد که در مقررات جدید اضافه تجارت باید از آن
مدیره اعتباري نداشته و تصمیمات وي  عنوان عضو هیئت اداره ثبت ... از طرف مجمع عمومی به

اعتبار قانونی و مثل موارد مذکور در دو ماده قبل است.(قانون تجارت  مدیره هم فاقد در هیئت
  )173: 1381در نظم حقوق کنونی، 
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دیگـر،   عبـارتی  گرفته یا مسبب. به ارد که نهی مذکور به سبب تعلقاما در رأي فوق این تردید وجود د
نهی مذکور آیا بر اثر داللت دارد یا بر مبغوضیت خود عمل؟ منشأ اختالف در این است و لذا ممکن است 

  اي و اختالفی باشد! گیري آن سلیقهدر رأي فوق مقدمه صحیح باشد، اما نتیجه
  

  جزئیت، شرطیت یا مانعیت) . داللت نهی بر مبغوضیت عمل (نه3
نماید، بلکه صرفاً مبغوضیت عمل را در مواردي نهی داللت بر اعتبار شرطی یا وجود خلل و مانعی نمی

است، مانند نهـی از معاملـه هنگـام     گرفته تعلقبه خود معامله  گذار قانوننشانگر است و نهی شارع و 
) بعضی را عقیده 314: 1370برپایی نماز جمعه. داللت این نهی بر فساد مورد اتفاق فقها نیست.(مظفر، 

گونه موارد نیز دال بر فساد و بطـالن اسـت، ولـی گروهـی عقیـده دارنـد        بر این است که نهی در این
ولـی معاملـه   جرم شده و مستحق عقوبـت اسـت،    مرتکبگونه نواهی صرفاً رساننده آن است که  این
) غـش در  63: 1383ی وقوع یافته و نهی در این موارد داللتی بر فساد ندارد. (محقـق دامـاد،   درست به

ها معامله صحیح است و خیاري، مـثالً   عنه است و صور گوناگونی دارد که در برخی از آنمعامله منهی
از بد و خوب، حرام است، ولی معامله باطل نیست.(محمدي،  فروش شیر آمیخته با آب یا روغن مخلوط

باشد که معامله صـحیح  کننده می) غرض از این نوع نهی، جلوگیري از اقدام عاقد و معامله71: 1384
 عدم ترتبباشد، مانند اشتغال قاضی به تجارت که غرض از این نهی است، ولی عاقد مشمول کیفر می

سم نهی موجب بطالن بیـع  731: 1388نیست.(لنگرودي، اثر بر معامله تجاري قاضی  بنابراین این ق (
شود. این قسم نهی موجب فساد معامله نیست، زیرا ربـط  شود، فقط متخلف جریمه و مجازات مینمی

) به عبارتی عمل عاقد است که مبغوض شارع است 240: 1386به اجزاء و شروط بیع ندارد.(لنگرودي، 
و شارع نیست. ممنوع بودن معامله در این موارد  گذار قانون موردتنفرداد، مبغوض و و آثار و نتایج قرار

، آثار و نتایج شرعی و حقوقی خود شده واقعاي با بطالن آن ندارد و مانع از آن نیست که معامله  مالزمه
  را به دنبال داشته باشد.

گیرد، یعنی جلوي آزادي اراده را نمی ، نهی از معامالت،گذار قانونفقط در این مورد، از سه مورد نهی 
، معامله صحیح است و آزادي اراده محفوظ است، ولی تخلف از نهی، جنبه جزایـی  گذار قانوننهی  باوجود

) این تالشی است در جهـت صـیانت از اصـل    1265: 1361دارد و ضمانت اجراي مدنی ندارد.(لنگرودي، 
  )1297آزادي اراده.(همان: 

فساد، یکی از ثمرات تفکیک حکم تکلیفی از حکم وضعی است. توضیح اینکـه،   اقتضاي نهی برعدم
ي تکلیفی و الزامی داشته باشد و اشاره به تکلیف نماید، (نهی  که نهی چیزي جنبه  یهنگامبنا به اعتقادي 

باشد، زیرا فساد و بطالن حکم وضعی اسـت و نهـی مزبـور     مولوي) این نهی مقتضی فساد و بطالن نمی
دارد و داللتی بـر فسـاد    نمیدارد و اثر وضعی را بر میداللت بر حکم تکلیفی دارد و صرفاً اثر تکلیفی را بر

  )129: 1393(محمدي،  1اي وجود ندارد. میان حکم وضعی و حکم تکلیفی مالزمه چراکهنخواهد داشت؛ 
ه دنبال ندارد. اثر در معامالت، نهی مقتضی فساد نیست و لزوماً شرطیت امري را ب حال هر در
خود قرارداد را باطل کند، بلکه بایستی در ایـن مواقـع    يخود بهقانونی اعالم شدن قرارداد نباید  غیر

                                                           
ي کارشناسی ارشد، دانشـگاه قـم، نیمسـال اول، سـال      ي درسی قواعد فقه، دوره صالحی مازندرانی، محمد، جزوه  .1

  .89ـ88تحصیلی 
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بینـی نمـود. در وضـعیتی کـه مقـررات      راهی جهت توزیعِ ضررهاي ناشی از ناکامی قراردادي پیش
یا تاوانی را بـر یکـی از طـرفین     کند یا جریمه مؤخر، طرفی را از انعقاد یا اجراي قرارداد ممنوع می

کند، نباید چنین استنباط کرد که قرارداد ممنـوع شـده، باطـل اسـت. در چنـین        قرارداد تحمیل می
خود ضمانت اجراي بطالن را در پـی   يخود بههاي نظارتی حقوقی عمومی نباید  وضعیتی ممنوعیت

  )229: 1385داشته باشد. (باقري، 
  
  زندههاي قانونی: مثال  مثال
ت رغبات است. از مثال گفته عملی و موهون دریـغ  هاي ضعیف و غیر اند مثال ضعیف از موجبات قلّ
هاي اصولی که تقریباً میان  ي انسانی است. مشکل دیگرِ کتاب ها دون شأن اندیشه ایم که آن کرده
نشـده و  یک مسـائل آورده  در یک مالحظه قابلهاي فقهیِ  ها مشترك است، این است که مثال آن

همین امر دلیلی براي رجوع به مباحث متون فقه در کنـار   1یی است.مجرد گراي مهم از  این نمونه
که در این  اي که الزم به ذکر است این نکته کتب اصولی گردید و موجب گستردگی مبحث آثار شد.

ن جملـه  ها شده تا موجبات طـرد ایـن علـم کـه از آ     ها و ثمرات بحث اي به مثال بخش توجه ویژه
هاي  یی برخی مباحث آن است، از بین برده شود. در این بخش سعی کردیم از مثالعدم کاراذهنیت 

شود، مثال ضعیف آوردن، یعنـی از موضـعِ خـالف سـخن      گفته می چراکهزنده و ارزنده سود بریم، 
ي درست به  امثلهي ضعیف را کنار زد و  یب باید امثلهترت ینبدکند.  گفتن که استدالل را ضعیف می

هـا توجـه    مثـال  گونه اینهاي زنده موجب تحرك اذهان است. بنابراین باید به ارزش  مثال کار برد.
ي طالبانِ این علم و شاید کاهش اعتقاد آنان به مقام  داشت. ضعف تمثیل از موجبات رکود اندیشه

کنـد،   لی و خـارجی پیـدا نمـی   هایی که صورت عم رود. بنابراین باید از اندیشه این علم به شمار می
گردد.  ها موجب سستی اعتقاد طالب علم به اصالت مسائل حقوقی و فقهی می آن چراکهپرهیز کرد، 
ها از جمله مشقات و زحمات این تحقیق بود  هايِ زنده در این رابطه، تعمیم و تسري آن یافتن مثال
ها در این زمینه که  ایاندم تا ضعف تمثیلنم ي مباحث مزبور را می اي از آن نبود. باید ثمره که چاره

ي آن شده، از میان برداشته شود تا  موجب سستی اعتقاد دیگران بر این تحقیق و گام زدن در پهنه
ها و تفسیر از قوانین و مسائل به دست  که در استدالل در آینده این کار که کردیم دنبال شود، نه آن
کنـد و شـاگردان آن علـم را دچـار بیمـاري       ا بیمار مـی فراموشی سپرده شود. ضعف تمثیل، علوم ر

شـود، ذهـن را    ثمر که فراوان در علم اصول دیـده مـی  هاي پنداري و بی سازد. مثال العمر می مادام
آن علم حقوق از علومی است  تبع بهماند. علم فقه و  اي در علم می ضایعه صورت بهکند و  ناتوان می

ها ضعف تمثیل نشان داد. ضعف تمثیـل،   . بنابراین نباید در آندارد سروکارکه با عمل و مشکالت 
آورد تا آن اندازه که از تبدیل مثالی به مثال دیگـر کـه    یدرمبار درختی بی صورت بهذهن انسان را 

یز آورد تا اذهان ورزیدگی الزم را پیدا اختالف انگهاي زنده و  گردد. باید مثال زنده باشد، ناتوان می
ها توجه فراوانی شده است و  ي تطبیق آن فقه سنتی، به کاربردي بودن قواعد و نحوه در اصول کند.

هاي واقعی از تأثیر مبـانی اصـولی در اسـتنباط حکـم بسـیار دیـده        هاي اصولی مثال در متن کتاب
 صـورت  بههاي اصولی دور از فضاي واقعی فقه و  شود، ولی در اصول فقه شیعی قواعد و نظریه می

                                                           
 .103ي  ، واژه1387دانش،  جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، گنج  .1
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، تورمِ  شود و همین شبهه ها معموالً فرضی آورده می ، طرح و براي تفهیم مطلب، مثالبحثی مستقل
که نباید تطبیـق را   زند. ضمن این کاربردي بودنِ بسیاري از مباحث آن را دامن میاصول فقه و غیر

ي خود را با جهان  ي کلی است، رابطه ي علمی که یک قاعده کاري ساده جلوه داد. اگر یک مسئله
مفهوم مجرد است و طبعاً علمی نیست، هرچند که با  صورت بهمل و خارج بریده باشد، آن مسئله ع

ي علمی رفتار کنند، مثالً در کتاب بنویسند و با احترام از آن یـاد کننـد و در    یک قاعده سان بهآن 
ي  نتیجه علمی که نتوان ظاهر بهتاریخِ علم فضاي بحث را اشغال کرده باشد. همچنین است مسائلِ 

  ها ارائه داد و باید به حسن ظن پذیرفت.  براي آن قبول قابلعلمیِ 
قانون  161یکی از طرفین عقد: ماده  عنوان بهازدواج مجدد بدون در نظر گرفتن نواهی از سوي زوج   .1

شده، آیـا موجـب    یانبجمله خبریه منفی  صورت به؛ در این ماده که نهی 1353 2حمایت خانواده سال
یـت آن  عـدم رعا بطالن نکاح دوم است؟ در اینجا غرض از نهی، جلوگیري از اقدام عاقد اسـت کـه   

  ممکن است براي عاقد مجازات در پی داشته باشد، اما موجب فساد عقد نیست.
داللـت بـر نهـی اقـدام عاقـد دارد، نـه هـدف         1395قانون بیمه اجباري شخص ثالث سال  46ماده  .2

نقل بار یا مسافر از وعقد هرگونه قرارداد حمل«اي که مورد نهی است: یري از ترتب اثر بر معاملهجلوگ
هاي اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و مراکز آموزشـی و کلیـه    سوي دستگاه

ن وسایل باشد، با دارندگا قوانین و مقررات مربوطه مجاز می موجب بهاشخاص حقوقی در مواردي که 
اجراي تکلیف فوق، حسـب  نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم نقلیه موتوري زمینی فاقد بیمه

  » شود. مورد تخلف اداري یا انتظامی محسوب می
قانون حمایت خانواده سـال   56انعقاد عقد نکاح بدون رعایت ترتیبات و نواهی از سوي سردفتر: ماده   .3

ـ عـدم رعا جلوگیري از اقدام عاقد اسـت کـه    منظور بهاي است که اي از نهینیز نمونه 1391 آن  تی
هـر  «اثر بر عقد واقع نیست: عدم ترتبموجب فساد عقد نیست، اما براي عاقد مجازات دارد و هدف 

                                                           
 اختیار کند؛ مگر در موارد زیر: همسر دومتواند با داشتن زن،  مرد نمی  .1

  رضایت همسر اول .1
  قدرت همسر اول به ایفاي وظایف زناشویی عدم. 2
  تمکین زن از شوهرعدم. 3
  8ماده 6و  5العالج موضوع بندهاي  ابتالي زن به جنون یا امراض صعب. 4
  8ماده 8محکومیت زن وفق بند . 5
  8ماده  9ابتالي زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند  .6
  ترك زندگی خانوادگی از طرف زن .7
  عقیم بودن زن .8
  .8ماده  14غایب مفقوداالثر شدن زن برابر بند  .9

 یه:یاداره حقوقی قوه قضا 26/3/92مورخ  558/92/7نظریه شماره   .2
قـانون حمایـت از    16دواج مجـدد (منـدرج در مـاده    از آیا قانون موصوف در مواردي همچـون صـدور اذن   سؤال:

) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت خانواده، قانون سـال  53خانواده مصوب 
  نسخ شده است؟ 1353
موجب قوانین بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم  که به 1353موادي از قانون حمایت خانواده مصوب « پاسخ:

مغایرتی ندارد، ازجملـه اخـذ اجـازه ازدواج     1/12/91خالف شرع اعالم ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 
  »وت خود باقی است.به ق 1353قانون حمایت خانواده مصوب  16مجدد از دادگاه مندرج در ماده 
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نامه مذکور ) این قانون یا بدون اخذ اجازه31) و(23بدون اخذ گواهی موضوع مواد(سردفتر رسمی که 
ن مدنی یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخالف مقررات ماده ) قانو1060در ماده (

مکـان سـازش یـا    ا عدمبدون حکم دادگاه یا گواهی یا  ازدواج اقدام کند ) قانون مدنی به ثبت1041(
) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات 40گواهی موضوع ماده (

 ، به محرومیت درجه چهار موضـوع قـانون  نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند انحالل

  »شود.مجازات اسالمی از اشتغال به سردفتري محکوم می
چنانچـه  «دارد:مقرر مـی  91قانون حمایت خانواده سال  49طالق بدون اخذ حکم دادگاه: ماده   .4

طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تـا   مردي بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم،
ثبت نکاح موقت، الزامی است، از ثبت آن امتناع  یک ماه از ثبت آن خودداري یا در مواردي که

جزاي نقدي درجه پنج یا حبس تعزیري درجه هفت  به پرداخت ضمن الزام به ثبت واقعه،کند، 
امکان سـازش از ناحیـه دادگـاه، صـیغه     مردي که بدون دریافت گواهی عدم» شود.محکوم می

قانون حمایت خانواده سال  49رساند، مرتکب جرم مادهکند و به ثبت نیز نمیطالق را اجرا می
ت عدم صدور گواهی شده است، گرچه این عدم 1391 سازش یـا حکـم    عدم امکانثبت به علّ

هر یک از «داشت:قرر میم 53قانون حمایت خانواده سال  10ماده  دادگاه راجع به طالق باشد.
اي از شش سازش مبادرت به طالق نماید، به حبس جنحه عدم امکانطرفین عقد بدون گواهی 

ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است براي سردفتري که طالق را ثبت 
  »نماید.
ق بـدون اخـذ   یگر الزام به انجام طالق به اجازه دادگاه و نقض نهی انجام طـال د عبارت به

حکم دادگاه، فاقد ضمانت اجراي مدنی است و وقوع طالق توسط مرد بدون مراجعه به دادگاه 
قـانون حمایـت    56و  49) حکـم مـذکور در مـواد    56: 1384شود.(صـفایی،   باطل شناخته نمی

خانواده مبنی بر لزوم ثبت طالق در دفاتر رسمی، داللت بر حکم تکلیفی زوج در این رابطه دارد 
اي با حکم وضعیِ بطالن ندارد. لذا وقوع طالق بدون  دانیم، حکم تکلیفی مالزمهکه میو چنان

یگر نهی مـذکور  د عبارت بهثبت در صورت رعایت شرایط آن شرعاً و قانوناً صحیح خواهد بود. 
  کند. داللت بر فساد نمی

اي است که دادگاه به زوج براي تجویز طـالق در قالـب    اجازه درواقعاین گواهی که  این توضیح
یب بـه زوج یـا   ترت ینبدباشد و سازش و به زوجه در قالب الزام زوج به طالق می عدم امکانگواهی 

ي طالق به  شود تا بتوانند با حضور در دفترخانهاند، اجازه داده می زوجه یا زوجینی که خواستار طالق
پایان دهند. حال سؤال این است که براي رعایت این امر یعنـی اخـذ اجـازه در    ي زوجیت خود  رابطه

طالق عالوه بر ضمانت اجراي کیفري و انضباطی سردفتر، آیا ضمانت اجراي مدنی هم وجـود دارد؟  
در این رابطه میان حقوقـدانان اخـتالف   ؟ شرط صحت طالق است» ي دادگاه اجازه«آیا یگر د عبارت به

  ر پدید آمده است:شده و شکی مستق
سازش، اما با رعایـت قـانون مـدنی و     عدم امکاناي معتقدند که طالقی که بدون گواهی  الف) عده

ي دادگاه ضمانت اجراي مـدنی   باشد، صحیح و نافذ است و الزام به اجازه شده  واقعاحکام شرع 
  ) 266: 1383ندارد.(صفایی؛ امامی، 
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استفاده از حق طالق و حمایت از زنـان در برابـر   مردان از سوءاي دیگر با توجه به بازداشتن  ب) عده
مورد، تمایل به این دیدگاه دارنـد کـه   استفاده و هدف عالی حفظ خانواده از فروپاشیِ بیاین سوء

  )332و  331: 1383باشد.(کاتوزیان،  ي دادگاه شرط صحت طالق می تحصیل اجازه
سـازش و صـحت طـالق باشـد.      عدم امکانگواهی شرطیت اخذ به نظر، مقتضاي اصل برائت، عدم

گردد ضمانت اجراي مدنی این عمل حقوقی، سلب  بنابراین اصل برائت، در شرطیت مزبور، موجب می
یـی قـانون،   راگ روشـن یـین و  عدم تبیب ترت ینبدگردد و تنها ضمانت اجراي کیفريِ آن باقی بماند. 

ترین مراتب، یعنی صرف داشتن ضـمانت اجـراي   پایینگرایی، در حد ادنی و موجبِ قرارگرفتنِ شکل
سازش از ناحیه دادگاه، صیغه طـالق را   عدم امکانگردد. مردي که بدون دریافت گواهی  کیفري می
شـده   1391قانون حمایت خـانواده سـال    49رساند، مرتکب جرم ماده کند و به ثبت نیز نمیاجرا می

سازش یـا حکـم دادگـاه راجـع بـه       عدم امکانر گواهی صدوثبت به علّت عدماست، گرچه این عدم
 عـدم امکـان  بدون مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طالق یـا گـواهی    اجراشدههاي  طالق باشد. طالق

هایی مانند اثبات زوجیت، اثبات یا  شود و در رویه قضایی ایران دادخواستسازش، معتبر محسوب می
است. همچنین تعیین مجازات براي اقـدام   قرارگرفتهش یرموردپذتنفیذ طالق یا ثبت نکاح و طالق 

د معتبر بودن این وقایع  است.(شـکري؛   گـذار  قانون ازنظربه نکاح یا طالق بدون ثبت رسمی آن، موی
مالزمه حکم تکلیفی و حکم وضعی بطالن) نظریه مشورتی شماره ) (عدم397و  396: 1393اسدي، 

د نظر فوق است 17/7/1374 ـ 4063/7 که طالق در خارج از دادگاه و بدون رعایت   یصورت در:«مؤی
وقوع طالق را احراز مقررات مربوطه صورت گرفته باشد، دادگاه صالحیت رسیدگی را دارد و چنانچه 

حکم بر وقوع طالق خواهد داد و از تاریخ وقوع طالق که باید در حکم دادگاه تعیین و تصریح ، نماید
شود و اگر دادگـاه  ي طالق هم از همان تاریخ رعایت و منظور می وعدهشود، زوجین از هم جدا بوده 

، تنفیـذ طـالق  آن خواهـد داد و در صـورت    عـدم وقـوع  وقوع طالق را صحیحاً احراز نکند، حکم بر 
  » ي اسناد رسمی طالق مکلف به ثبت طالق خواهد بود.دفترخانه

دادستانی جهـت وصـول عـوارض، اقـدام بـه      ها با اخذ مجوز از  گردد شهرداريدر عمل مشاهده می  .5
نمایند، آیا این امر موجه و قـانونی  ارسال اخطارهایی جهت قطع انشعابات آب و برق و گاز مؤدي می

نفع جهت پرداخـت   فشار قراردادن ذي آیا قطع انشعابات برق و ... توسط شهرداري جهت تحت است؟
  باشد یا مورد نهی است؟!ها قانونی می جریمه
ها، هیچ مجوز قانونی براي قطع انشـعابات   ظري در خصوص وصول عوارض قانونی شهرداريطبق ن

قـانون   690وجود ندارد و در صورت اقدام، تحت عنـوان مجرمانـه ممانعـت از حـق، موضـوع مـاده       
پیگیري است. با عنایت به قوانین خاص موجود، در جواب بـه ایـن    قابل 1375مجازات اسالمی سال 

قـانون   8پاسخ مثبت داده شود، بدین نحو که شهرداري قادر است به استناد ماده سؤال ممکن است 
هاي تعاونی مسکن و  فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت منع

از  کـار واگذاري انشعابات به امـالك بـدون پایـان   ، مانع 1381سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سال 
هـا، مؤسسـات و    کلیـه سـازمان  «دارد: قطع از دادستان گردد. این ماده مقـرر مـی  طریق اخذ دستور 

انـد خطـوط و انشـعاب بـه      کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظـایر آن مکلـف   هاي تأمینشرکت
ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر سـاختمانی،  ساختمان
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یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسـئول صـدور پروانـه و     خالف گواهی عدم
. واگذاري خطوط و تأمین و واگذار نمایندذکر شماره و تاریخ مدارك مذکور در قراردادهاي واگذاري، 

طور غیرمجاز و خالف  خدمات به واحدهاي مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به گونه اینانشعاب 
 15عنه اسـت. مـاده   باشد و منهی هاي مصوب احداث شود، ممنوع میقررات اجرایی طرحضوابط و م

منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسـکونی بـراي امـر مسـکن بـه       قانوننامه اجرایی  آیین
نیـز در ایـن راسـتا مقـرر      1383حقیقی و حقوقی سـال  هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص شرکت
) قانون (آب، برق، گاز، تلفـن ثابـت و   8تأمین و واگذاري تأسیسات زیربنایی موضوع ماده (« دارد: می

کـار (در مـورد شـهرها،    خالف یا پایان هاي معتبر ساختمانی یا عدم نظایر آن) موکول به ارائه پروانه
تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا، دایر بر رعایت ها) یا  شهرهاي جدید و شهرك

گـذار مبنـی بـر     حال در صورت واگذاري انشعابات با نقض نهی قانون» کاربري مسکونی خواهد بود.
رعایت این نهی موجب بطالن  خالف، عدم انعقاد عقد، براي واگذاري انشعاب بدون ارائه گواهی عدم

تسـویه حسـاب مالـک    تا بتوان بعد از انعقاد قرارداد واگذاري انشـعاب و عـدم  قرارداد واگذاري نیست 
  ، ادعاي بطالن قرارداد مذکور را مطرح نمود.100هاي مقرر در کمیسیون ماده  نسبت به جریمه

از « دارد: مقرر مـی  1345قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب «ماده واحده   .6
ازدواج به تابعیـت ایـران    براثرین تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبالً ا

اند، ممنوع است. کارمنـدان متخلـف، صـالحیت ادامـه خـدمت در وزارت امـور خارجـه را نخواهنـد          درآمده
در این قانون با توجه به مصالحی، ازدواج برخـی افـراد را بـا     گذار قانونگردد، که مالحظه میچنان» داشت.

نهی قانونی به اصـل معاملـه برخـورد دارد و عمـل عاقـد       ازآنجاکهاتباع بیگانه ممنوع اعالم کرده است، اما 
ممنوع شده، نه اثر و نتیجه؛ لذا ازدواج مزبور در صورت وقوع، باطل نخواهد بود. در حقیقـت بـا عنایـت بـه     

کارمندان متخلف صالحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجـه را نخواهنـد   «گوید: ه واحده که میذیل ماد
گردد که عقد نکاح مزبور هرچند ممنوع است، اما باطل نیست، بلکه ازدواج فقط مـانع از  ، روشن می»داشت.

این کارمنـدان از وزارت   خدمت در وزارت امور خارجه است؛ زیرا اگر این ازدواج باطل بود، دلیلی براي اخراج
  )166: 1393امور خارجه وجود نداشت.(قافی؛ شریعتی، 

قانون صدور چک، صدور چک بالمحل را ممنوع اعالم کـرده اسـت. ایـن     7و  3در مواد  گذار قانون  .7
کـه  یجـه چنـان  درنتي و تضییع حقوق دیگران صورت گرفتـه و  بردار کالهجلوگیري از  منظور بهنهی 

 گـردد.  محـل نمـی  اعتباري و بطـالن چـک بـی   اند، این منع قانونی موجب بین گفتهبرخی حقوقدانا
  )224: 1373(اسکینی، 

از ممنـوع کـردن معاملـه، مفاسـد و آثـار       گذار قانونهاي فوق مشاهده گردید که هدف در مثال
اد قرارداد آید. بنابراین اصل انعقسویی است که از تحقق آن معامله و تکرار آن در جامعه به وجود می

بطالن ایـن اعمـال را در    گذار قانونین، باوجودا، ولی قرارگرفتهبوده و مورد نهی  گذار قانون موردنظر
بطالن این معامالت ممنوع، مصلحتی در پی ندارد،  تنها نهدر بسیاري موارد،  چراکهنظر نداشته است، 

  خواهد داشت. بدتري به دنبال مراتب بهبلکه گاه بطالن آن، مفاسد و پیامدهاي 
اي که مقتضی فساد نیست، نکاح دختر باکره رشیده بدون اذن پدر، به اعتقاد برخـی  اي از نهی نمونه  .8

  است.
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رسد؛ مانند قرارداد کـار   مى گذار قانونیح تصر بهشرطیت و شرطیت امرى در انعقاد قرارداد گاهى عدم  .9
، اهلیت قانونى کارگرِ ـ  85ماده  ـ  1319قانون امور حسبى مصوب  موجب بهصغیران و محجوران که 

محجور(البته مشروط است به اذن ولى یا قیم) در قـرارداد کـارِ او شـرطیت نـدارد، امـا اذن ولـى او       
به نحو مطلق بیان  9/10/69قانون کار، مورخ  79شرطیت دارد. اثر این تصریح در این است که ماده 

سال تمام) ممنوع است و هیچ حالت  15اردن افراد فاقد صالحیت قانونى (کمتر از کرده که به کار گم
صحت قرارداد، امرى جـداى از   ي ولى یا قیم قرار نداده است. اجازهاستثنایى را در مورد اجازه یا عدم

امور کیفرى است. (اصل استقالل حقوق کیفري و این قاعده که نهـی در معـامالت مقتضـی فسـاد     
گـردد،   موجب بطالن قـرارداد نمـى   1369قانون کار  79ي  یت مادهعدم رعاید است.) پس نیست، مؤ

تـا   91، جزاى نقدى یا حبس در صـورت تکـرار از   176مقرر در ماده  مجازاتبلکه کارفرما صرفاً به 
رساند و بـا رد   نهی در قانون کار شرطیت سن قانونى را نمىکه  این گردد. نتیجه روز محکوم مى 180
گردد و این خـود دلیـل بـر نفـوذ      یت مذکور نهى در امرى که شرطیت ندارد، مقتضى فساد نمىشرط

  1قرارداد کار با محجورین است.
 قصد بهدر خصوص نهی معامله  1393هاي مالی سال  قانون نحوه اجراي محکومیت 21ماده   .10

انتقال مـال بـه دیگـري بـه هـر نحـو       «دارد: تعیین مجازات مقرر می صورت بهفرار از دین 
مانده اموال براي پرداخت دیون که باقی  ينحو بهیزه فرار از اداي دین باانگوسیله مدیون  به

کافی نباشد، موجب حبس تعزیري یا جزاي نقدي درجه شش یا جزاي نقدي معـادل نصـف   
یز با علم به موضوع اقـدام  الیه ن که منتقلٌ  یصورت درشود و  یا هر دو مجازات می به محکوم

کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عـین آن مـال و در صـورت تلـف یـا      
به از محل آن  جریمه اخذ و محکوم عنوان بهیرنده گ انتقالانتقال، مثل یا قیمت آن از اموال  ٌ

  »استیفا خواهد شد.
  فرار از دین چیست؟ قصد هبنهی مذکور حکم وضعی معامله  باوجودحال سؤال این است که 

اسـت کـه هـر یـک      شده  ارائهصراحت قانون در اصالحات قوانین، سه نظر در این رابطه با توجه به عدم
 گـذار  قانوننماید که شایسته بود داراي دالیل مستحکمی بوده و انتخاب نظر اقوي را با اشکال مواجه می

باشـد، بـه   فرار از دینی که صوري نمی قصد بهمله نمود. در قانون مدنی حکم وضعی معاتعیین تکلیف می
  است!  برگزارشدهسکوت 

  
  الف) عقیده بطالن

توان به قانون اساسی، می 167، در صورت سکوت، اجمال و ابهام قوانین به استناد مجوز اصل حال هر در
  دارد:منابع فقهی معتبر یا فتاواي معتبر مراجع نمود. در این مورد نگاهی به فتاوي ضرورت 

                                                           
زاده، مرتضى، اشخاص و محجورین، چـاپ نهـم،    در تأیید نفوذ قرارداد کار مزبور، ر.ك.به: صفایى، حسین و قاسم  .1

  .  235، ص 1382تهران، سمت، 
دانـد،   گرا، باطل مـى گرایى و توجه به منطق غایت براى دیدن نظر مخالف که چنین قراردادى را با دلیل مصلحت

ازآنجاکـه هـدف   «؛ 193، ص 1384)، چـاپ پـنجم، تهـران: سـمت،     1اقـى، عـزت ا... ، حقـوق کـار(    ر.ك. به: عر
تـر از قـانون    گذار جلوگیرى از اجحاف در حق کودکان است قراردادى که موجب کار کردن در سنین پایین قانون

  .»طور منطقى باید باطل تلقى شود...  کار شود، به
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اگر بعد از گردیدن شخص مدیون و ثبوت تکلیف «نویسد:االسالم در این رابطه میمؤلف کتاب شعایر
ي عـن  رضاي مالک با تأخیر و حصول مطالبـه به اداء، فعالً یا شأناً (یعنی با تحقق مطالبه، با علم به عدم

را به دیگري بـه جهـت فـرار از     قریب) نقل کند به صلح بالعوض یعتدبه، یا هبه الزمه، تمام اموال خود
اعتبار است؟ یا تصرفات دین و محروم ساختن طلبکار و تضییع حق او، آیا چنین صلحی، فاسد، باطل و بی

اضـرار و   عنوان بهاست، نافذ و معتبر است، حرمت سبب بودن فعل او  خودمختاردر مال که  این او به علت
القاعده.  هی در معامله مطلقاً مقتضی بطالن نیست، حسبحرمان طلبکار، منافی نیست با صحت معامله؟ ن

یفیت معامله (مانند کالی به مالی) یا به اعتبار احد طـرفین  باکي شرعیه که برخورد اگرچه در نواهی اصلیه
عقد (مثل بیع صنم و آالت قمار و استیجار للتغنی) یا به اعتبار غایت معامله (مثل بیع العنب لیعمل خمرا و 

شود به بطالن معامله. آنچه احقر بعـد از تأمـل   ي خاصه حکم میشب لیعمل صنما) به سبب ادلهبیع الخ
بیـع العنـب لیعمـل    «ام، این است که چنین معامله ماننـد  یت طاهرین (ع) استفاده کردهب اهلتام در اخبار 

 کـه  آن در العقـول و تأمـل  ي روایـت تحـف  است و محکوم به فساد است، خصوصاً بعد از مالحظه» خمرا
شـود، البتـه محکـوم بـه     اي که از حیث فساد، در آن ملحوظ است و به جهت فساد واقع میچنین معامله

فـرار   قصد به) بعضی دکترین هم نظر به بطالن معامالت 572 ـ 574: 1381فساد خواهد بود.(لنگرودي، 
  از دین دارند.(همان)

  
 1فـرار از دیـن   قصـد  بـه الت ب) تردید در مانعیت و جریان اصل صحت و نفـوذ معـام  

  )379و  378: 1384دي، (شهی
 در«دارد:مقـرر مـی   1393هـاي مـالی سـال    قانون نحوه اجراي محکومیت 21قسمت اخیر ماده 

در این . الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است که منتقلٌ ی صورت
 عنوان بهیرنده گ انتقالعین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال  صورت،

به از محل آن استیفاء خواهد شد. جریمه اخذ و محکوم مفهوم مخالف این عبارت، این است که » ٌ
الیه آگاه به موضوع فرار از دین نباشد، عین آن مالِ انتقالاگر منتقل د، چون گردیافته، مسترد نمیٌ

، به نحو تلف حکمی قلمداد گردیده و باید شده تلفاست و بنابراین  شده شناختهاین انتقال معتبر 
شـود کـه در   دهنده اخذ شود. حتی از این ماده چنین برداشـت مـی  مثل یا قیمت از اموال انتقال

، بعـدازآن یرنـده و  گ انتقـال  اطالع بادهنده فرار از دین از سوي انتقال قصد بهصورت انتقال مال 
مـال در حکـم تلـف قلمـداد گردیـده و ایـن انتقـال         درواقـع انتقال مجدد مال به شخص ثالث، 

دهنـده هـر دو ضـامن مثـل یـا قیمـت آن       یرنده و انتقـال گ انتقالنخواهد بود و فقط  ابطال قابل
ن نحوه اجرا قانو 21فرار از دین از ماده  قصد بهباشند. پس تنها حالتی که در آن حکم معامله  می

بر ایـن امـر از    بااطالعفرار از دین  قصد بهگردد، حالتی است که انتقال مال بطالن استنباط می
باشد که البته این بطالن نیز قابل تفسیر یرنده و در صورت وجود عین نزد وي میگ انتقالسوي 

عالم اراده مبنی بر نفع (طلبکار) با ا است که ذي نافذ یرغبه بطالن نسبی به معنی عقد موقوف و 
ً موجـب بطـالن معاملـه فضـولی         وصول مطالبات خود رد این معامله را تقاضـا دارد کـه نتیجتـا

  گردد.  می
                                                           

 .379و  378، صص 1384نتشارات مجد، چاپ چهارم، شهیدي، مهدي، تشکیل قراردادها، ا  .1
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  نتیجه
نهی داللـت بـر فسـاد     جا یچهگفت که نهی، داللت بر فساد دارد یا در  جا همهتوان در در معامالت نمی

که نهی داللت بر شرطیت یا جزئیـت یـا مانعیـت    یل، اقوي است، بلکه در مواردي تفص بهکند و قول نمی
باشـد، نهـی مقتضـی فسـاد اسـت و      امري براي معامله دارد و غرض جلوگیري از ترتب اثر بر معامله می

یی که داللت بر مبغوضیت داشته؛ داراي ضمانت اجراي کیفري و مجازات است و هدف جلوگیري از درجا
در  گانـه  سـه بندي  یمتقساست و داللتی بر فساد ندارد. اگر  ترتب اثر نیست، بلکه جلوگیري از عمل عاقد

مورد نهی از معامالت نبود ممکن بود بسیاري صرف یک نهی را دلیل بطالن معامله بداننـد کـه جلـوي    
  گرفتند.آزادي اراده را می

تـر  تـر و منسـجم  نظریه تفصیل تبیین شده به نحو فوق، به نظر ما در میان نظرهاي گوناگون مـنقح 
ترین باشد و با اصول حقوقی سیستم حقوقی ایران سازگارتر است، اما این نظر فاقد ایراد نیست و عمده یم

ایراد تشخیص این است که کدام نهی براي ارشاد به شرایط و موانع است و کدام در این مورد وارد نیست 
  ي سببی، منشأ اختالف است.مسئله عنوان بههمین موارد  بسا چهو 
  

 منابع
، چاپ اول، تهران، جاودانه، آیین دادرسی امور و دعاوي خانوادگیسدي، لیال سادات؛ شکري، فریده، ا .1

1393.  
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  n رضا مقصودي
  
  
  
  
  
  

هاي طبقات ممتاز اجتماع و ازجمله جامعه وکالت، نقیصه تعامل مؤثر و خـأل پیونـد    چالش یکی از آفات و
شناسی این امر مجـال دیگـري   ین جامعه است. آسیبیخصوص اقشار متوسط و رو به پا با طبقات عام به

  طلبد. می
یکی از عـواملی کـه موجـب شـده تـالش دلسـوزان و        ،که : اول آنیستاما در دو مبنا تردیدي ن

مصلحان نهاد وکالت و فداکاري و رنج بسیاري از بزرگان حقوق در پیشبرد اهـداف کـانون و حفـظ و    
به نام  قوي و مؤثر اياثر جلوه کند، فقدان پشتوانهفروغ و کمناکام، مهجور یا کم ،دفاع از حریم وکالت

بینی رسید کـه در  است. هرگاه اجتماع به سطحی از آگاهی و روشن» جامعه مادر«یا » افکار عمومی«
هـاي  حامی حقوق و آزادي ،در نظر و عمل ،برابر تعرض به نهادهاي مستقل مدنی واکنش نشان داده

عمق و غناي  ،هاي مدنی نیز اثرخویش و مدافعین از حق شود، تالش و مجاهدت مصلحان و سازمان
  بیشتري خواهد یافت.

و بنیادي وکیل در زندگی فردي خود و نقش سازنده  طبقات جامعه در وجه غالب از تأثیرِ ،که آن دیگر
ایـن  انـد.   یـا غافـل   خبردر حفظ و قوام حقوق اجتماعی بیاش ل و صفات ذاتییوکالت با همه خصانهاد 

نبودن فرهنگ استفاده از وکیل و نگاه لوکس و تجملی بدان و نبـود معیـار و   توان از نهادینهآسیب را می
اي از خود وکال با قسمی نیز ازجمله عدهمحک درست در تشخیص سره از ناسره در این حرفه بازشناخت. 

باید پذیرفت اجتماع مـا از   مجاملهتعارف و . بیاند تفاوت یآگاهی از این مهم، نسبت به سرنوشت وکالت ب
بافتـه و   اي ممتاز و تافتگان جداکالت تصویر مثبت، روشن و خوشایندي در ذهن ندارد. وکال غالباً طبقهو

اي اندیشـند. طبقـه  خویش میطبقه اي شوند که بیشتر به منافع شخصی و حرفهدور از دسترس دیده می
شـریک  اجتمـاعی  ی هاي زندگمشکالت و دغدغه ،هاشادي ،هاها، احساسات، غمکه در دردها، حساسیت

  ...گویم؟! نیستند. چه می
                                                           

n وکیل دادگستري. 



 

 

78 

اي از دوسـتان  عمـل عـده  ِطلبی و سـوء اغراض و کژاندیشی دشمنان دانا و غفلت، منفعتدر اثر سوء
کلی اجتماع، تصویري مخدوش و تیره از وکیل نقـش   ئتینادان، باید پذیرفت در ذهن و روح شاکله و ه

عنوان کسی که با کلمات بـراي رسـیدن بـه منـافع و      ی از اجتماع، وکیل، بهیهابسته است. حتی در الیه
، تـدلیس ماشـطه   ي دنیـا جیفـه مطامع شخصی بازي کرده و شب را روز و روز را شب جلـوه داده، بـراي   

تصـویري تـار و مخـدوش از وکیـل و      نمـایی و نمـایش  سیاهنیز با  بدخواهانشده است.  کند، شناخته می
ل ارزنده و میراث ماندگار اسالف خود همچون اسـتقالل را در  یحتی دفاع وکال از خصااألسف ، معوکالت

کنند که اینان نظارت یا کنترل نهاد دیگر را منافی با منافع شخصـی و  نظر جامعه چنین تعلیل و تعبیر می
ر ارزنـده  عنصـ  در تفسیر خصـمانه خـود،   گونه ایندانند. گروهی خود و در تضاد با تکثر و تزاید ثروت می

  کشانند!ابتذال مییأس و و نقش ضروري آن را در دفاع از حقوق جامعه به » استقالل«
تـوان و  حل چیست و نسخه درمان کدام است؟ چگونـه مـی  حال در برخورد با این پدیده دردناك راه

ها و  گردنه وکالت جلب کرد تا در يوسو نظر و تلقی اجتماع و بالتبع حمایت افکار عمومی را به سمت ،باید
  هاي سهمناك و ویرانگر از نیرو و پشتوانه آن مدد جست؟عقبات خطرناك و طوفان

تواند بـراي رسـیدن بـه ایـن     ل و طرقی که جامعه وکالت مییست که وساا در این مقاله سعی بر آن
  هدف به کار بندد، احصاء و بررسی گردد.

  
  نقش نهاد معاضدت )الف
قدر و نقش آن در پیوند وکالت با بدنه اجتمـاع روشـن شـود،    ارزش و اهمیت این جوهر گران که آن براي
بدیل و ارزنده نگاهی عمیـق و تـازه افکنـیم. در ایـن     بازتعریف معاضدت، به این تأسیس بی لهیوس باید به

ـ  ی و کمک و دستگیري از بـی یرهگذر همچنین درخواهیم یافت که معاضدت قضا ان و بضـاعتان و ناتوان
پناهان با ذات وکالت عجین و قرین بوده و نیز در عمق فطرت و جان واضعین وکالت نهفته بوده است. بی

عنوان یک رسالت و  به قسمی که این ابداع ارزشمند چون گوهري تابناك مسبوق بر همه ارکان دیگر، به
  درخشد.هاست بر تارك کانون وکال میتکلیف انسانی سال

چون معاضدت پرداخته و در پرورش و بالندگی و  ییمتولیان امور کانون به نهادهاهر چه مسئولین و 
هـا و  بدیلش کوشیده و دلیري نمایند، کیان وکالت را در برخـورد بـا آسـیب   ی آن در ایفاي نقش بییپویا

  اند. تر و استوارتر ساختهخطرات و موانع، آبدیده
حرکت سازنده و حیات و تپش و زایش بازمانده، کارکرد ربها از هاست که این نهاد پسال متأسفانهاما 

اي در کنـار  عنوان شعبه نماید، از فلسفه وضع خود فاصله گرفته، بهفروغ و اثر میواقعی و تأثیرگذارش کم
بلکه برحسب اقتضائات زمان  ،ها نتیجه تأسیس و وضع قانونی نبوده (که بسیاري از آن سایر ارکان کانون
)، نگریسته شده و غالباً با آن در حد انجام یـک الـزام   اند شده لیتشک رهیمد ئتیصوبات هو مکان توسط م

  بار!!شود. امري بسیار غریب و تأسفقانونی بسیار مضیق و محدود برخورد می
اش در پذیريی، بالندگی و اثربخشی که در ماهیت و ذات معاضدت نهفته است و قابلیت انعطافیپویا

ی به همه طبقات اجتماع خاصه اقشار محروم و معسر یت وکالتی و بهبود عدالت قضابسط و توسعه خدما
راهروهاي دادگستري و کثـرت دعـاوي و    وخم چیاهللا در پو سرگردانی و حیرانی روزافزون خلق سو کیاز 

ی و بالطبع اشتباهات بسیار در شناخت مبنـا و  یگر براي ارشاد و معاضدت قضافقد سیستم جامع و هدایت
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ها و بالمآل از این رهگذر تضـییع حقـوق و   صواب یا نامطلوب دادخواستاسبب دعاوي و طرح و تنظیم ن
ی در سطحی چشمگیر همه و همه از سوي دیگـر، فرصـتی تـاریخی و    یهاي جدي به عدالت قضاآسیب
ت و بـا  ها قرار داده تا با درك صحیح و عمیـق ایـن موقعیـ   ی پیش روي متولیان اداره امور کانونیاستثنا
  در رسیدن به اهداف وکالت بکوشند. ،هاي انسانی و الهی معاضدتگیري از خمیرمایهبهره

بدیل در تأمین هدف مقالـه حاضـر،   پایان این تأسیس بیهاي بیاي از ظرفیتبراي ارائه نمونه
اساس  هاي مرکزي اشاره کرد که برتوان به تعامل مثبت و سازنده کانون اصفهان با اداره زندانمی

آن مستشاران شعبه معاضدت با حضور منظم در بندهاي مختلف زندان عالوه بر مشاوره حقـوقی و  
طبقـات مختلـف    عنداالقتضاء تعیین وکیل معاضدتی، رسالت دستگیري و احسان بـه نیازمنـدان و  

چشم امید و روي نیـازش بـه دادخـواهی گشـوده      زبان خواهش، اجتماع شامل هر که دست طلب،
  کنند. ی ایفا میخوب به، را است

نیت و وسیله ابراز قصـد و اراده جـدي   اثبات عملی حسنتوان همچنین به این وسیله معاضدت را می
ی یدر اجرا و تحقـق بهتـر عـدالت قضـا     ،نهاد وکالت در همکاري و تعامل مثبت و سازنده با نهاد قضاوت

  دانست.
اي از ماهیت و کارکرد این جـوهر  معلوم گردد، خالصه ،معناي بازتعریفی که اشاره رفتکه  این براي

  کنیم:بها را بازخوانی میگران
معاضدت، تأسیسی عینی و ملموس در اثبات این شعار است کـه بـراي تحقـق و حفـظ دموکراسـی،        ـ

  بندي شود.عدالت نباید جیره
بـراي کسـب    ،سـت ین جامعـه ا یمعاضدت نقطه پیوند و اتصال وکیل با طبقـات متوسـط و رو بـه پـا      ـ

ی آنان و شناخت رازها، نیازها و دردهاي پنهان یاي نایاب در فهم و درك فرهنگ و منش قضا تجربه
فرد  نیز فرصتی منحصربه شود.هاي زیرین اجتماع. امري که عادتاً در وکالت تعیینی نصیب نمی در الیه

ها احتراز کرده و قبـول   از آن است براي تجربه وکالت در موضوعاتی که وکیل در انتخاب آزادانه خود
  هاي متفاوت و متنوع است. کند. معاضدت از این منظر کسب تجارب مفید در خواستهوکالت نمی

طلبانـه و  منفعـت  کسرهیهاي وکیل را  ی است که فعالیت و دغدغهیهمه ادعاها السحرباطل ،معاضدت  ـ
  داند.سودجویانه می

اخـالق عملـی    يعملی براي فراگیري فـن وکالـت و ارتقـا   معاضدت نوعی کارگاه آموزشی و کالس   ـ
  .اند شیی و حتی عاجز از امور روزمره خویوکیل در برخورد با آنان که ناتوان از حل مسائل قضا

ی و مـوازین  یتواند با تشخیص عمیق و درست مبنا و سبب دعاوي و تسلط بر عرف قضامعاضدت می  ـ
ف یایجاد کند. این ابداع عالمانه که یکی از وظـا  ءم و صدور آراهاي تازه در استنباط احکا قانونی، رویه
ـ فـروغ شـده و دال  آور دعاوي، کمهاست در تقلید و تکرار مالل سال ،وکیل است  يل و مبـانی و آرا ی

  اي یکنواخت، از پویایی و اجتهاد و نوآوري بازمانده است. صادره در چرخه
  
  نقش صفات و خصوصیات اخالقی وکال )ب

ماندن وکالت از متن و بدنه اجتماع که روح این نهاد علل و عوامل اصلی و مؤثر در دوري و عقبیکی از 
  و تبدیل» تخصص«رشد و غلبه  را همواره آهسته و در انزوا خراشیده و در معرض آسیب قرار داده است،
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مـه آثـار و   با ه» تخصص«اساساً  و طبقه خاص اجتماعی در این قشر بوده است.» کاست«شدن به یک 
هاي مختلف براي رفاه و آرامش جامعه به  برکاتی که براي بشریت به ارمغان آورده و مواهبی که در رشته

هـاي   بعدي ساخته و از رشد و تکامل در جنبـه برده که انسان را تک از این آفت همواره رنج همراه داشته،
احوال اسالف و بزرگانمان غور و مطالعه  هر چه به گذشته برگردیم و در .دارد یمختلف حیات انسانی بازم

هاي مختلف انسانی، بزرگی روح و علو طبع،  درخواهیم یافت که سیر و سازندگی در جنبه یم،یبیشتري نما
 تـر بـوده اسـت.   پرخطـر زنـدگی، بیشـتر و پرفـروغ     يهـا  االطراف بودن و تبحر و مهارت درصـحنه جامع

ها شده که برحسـب مهـارتی کـه صـاحبش      شی به انسانگونه و گزینباعث نوعی نگاه تمایز» تخصص«
دهد. یک کفاش اول به کفش شـما نگـاه   گونه در همان جهت سوق و رشد می کسب کرده، او را سرطان

ی و حاالت سـالمت و مـرض   جبعد به سایر جهات و خصوصیات شما. یک پزشک ابتدا وضع مزا ،کندمی
  . آید و هکذا...شما در نظرش می

اي، نـوعی   بالطبع وکالت نیز از این بلیه مصون نیست. یک وکیل بعد از چندي وکالت حرفهحقوق و 
هاي آفرینش  ترین عرصهترین و پاكهاي حیات حتی به لطیف نگاه خشک حقوقی و وکالتی به سایر جنبه

. شـاید  پـذیر سـازد  بسا تطبیق و سازگاري وي را با محیط پیرامون تهدید نموده و آسـیب  که چه داکردهیپ
هـاي   ناپذیري که بعد از چندي در غالب دوستان به ادبیات عرفانی، شـعر و آمـوزه  استقبال و عطش پایان

  آید، به همین لحاظ و ناشی از همین خأل باشد.تصوف و سخنان حکیمانه بزرگان به وجود می
موجـب  » عناوین«و » ها واژه« یطورکل یافت که به میتر درخواهاي گسترده از سوي دیگر و در قاعده

اند. نظام هستی بر اساس یگانگی و وحدت استوار است. همه موجودات و کائنـات در سـیر    تمایز و تفاوت
نوعی تمایز و دوري  ،عنوان و صفت ،»واژه«اند. هر  سوئی درحرکتیگانگی و یک يسو تکاملی خویش به

رفته موجـب نـوعی   ها و طبقات رفته رشتهها و تمایزات در همه  از این یگانگی را به همراه دارد. این واژه
صفین به آن صفات میبرتري گردد. ایـن احسـاس برتـري در ذهـن و     انگاري و حس تفوق و امتیاز در متّ

روح، چنانچه با سازندگی و مجاهدت مدیریت نشود، خود موجب نوعی خودشـیفتگی و بـالطبع تمـایز در    
، رفتار فرد در تعامل بـا اجتمـاع دچـار    جهیگردد. درنترفتار و تجلی و ظهور تصویر بیرونی آن احساس می

مـرور و   آمیـزد. ایـن رفتـار بـه    شده و با کبر، منیت، نخوت، تفاخر و تبختر و حتی تفرعـون در مـی   بیآس
آفریننـد و  سازد، عادات ملکه میاند: افکار ما عادت می لذا گفته ،شودناخودآگاه به ملکه اخالقی تبدیل می

م میملکه در عادات مو م و   جب تجس گردد. یعنی شخصیت فرد مبتال به آن عادت به همان شـکل تجسـ
  یابد.بروز و ظهور خارجی می

براي همین، انذار و تنبیه به این مهم براي جامعه وکالت همواره ضروري و منشأ اثر است که یکی از آفـات  
ل و سجایاي اخالقـی و انسـانی و   یروح از فضالرزاند، تخلیه نفس و و بلیات که همواره ما را تهدید و بر خود می

اخالقـی در   میاخالقی است. زیرا خطر رسوخ و غلبه ذمـا  هصفات مذموم و رذیل شدن) نیگزی(حلول و جا تحلیه
  بارتر است.تر، بیشتر و فاجعهعهده دارند، نمایانه طبقات ممتاز به نسبت بزرگی رسالتی که ب

ل اخالقـی  یها و فضـا  ط حاضر که ارزشیها خاصه در شرا کانوناز دیگر منظر، در همه ادوار فعالیت 
ضـرورت تجهیـز بـه     فروغ و اثر شده و آرامش و امنیت خاطر از روح و ذهن اجتماع رخت بسته است، کم

ـ ل و ملکـات انسـانی و احتـرام بـه عقا    یپرورش فضا آداب و کدهاي اخالقی وکالت،  ،د و سـنن جامعـه  ی
  گیریم:در سه عنوان یادشده مطلب را پی میشود. لذا احساس می شیازپ شیب
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  کد اخالقی وکال .1
 و اي وکیل اي وکالت، مسئولیت حرفه آنچه تحت این عنوان یا عناوینی شبیه به آن چون: اخالق حرفه

ها  شود، تاکنون موضوع تألیف کتب، مقاالت، خطابهاي وکیل دادگستري مطرح می منشور اخالق حرفه
ترین از ذکر ریزترین نکات و ظریف باره نیقرارگرفته است. بزرگان این رشته دراو گفتارهاي متعددي 

برخی تحت عناوین: خصوصـیات رفتـاري و مشخصـات ظـاهري، حفـظ       اند. ق نیز فروگذار نکردهیدقا
بـازخوانی   آزادگـی وکیـل،   حرمت صنف، حفظ حرمت حق دفاع، حرمت همکاران، حفظ حرمت حرفه،

بـه بررسـی و    ف در مقابل کارآموزان و شـجاعت در وکالـت،  یوظا ممنوعیت تبلیغ، سوگندنامه وکالت،
تنقیح و تفسیر هر یک پرداخته و آثار و تبعات نقض هر مورد را با نگاه بـه تجربیـات عملـی تشـریح     

  )1( اند. نموده
ـ بندي به بحث و بررسی یک یا چند نکتـه از ظر برخی دیگر نیز بدون لحاظ این تقسیم ف اخـالق  ای

لحاظ تخصص و دانش در پرونده موردقبـول، رعایـت    اي وکیل مانند تضمین نکردن نتیجه دعوي، حرفه
اي در اختیـار   تالش جهت صلح و سازش پرداخته و نیز از دیـدگاه قضـاوت نکـات ارزنـده     حرمت همکار،

  )2( اند. همکاران قرار داده
را  اهمیت، یک موضوع را برگزیده و آناي خاص و بسته به احساس ضرورت و اي نیز از دریچه عده

یـا   حفظ اسرار؛ یا ادعاي داشتن نفوذ نـزد قضـات   ـاي  مانند: اخالق حرفه ،اندمورد شرح و بسط قرار داده
  نقش وکالي دادگستري در تشویق سازش و داوري یا علم و تقوي در دعوي.

محمود سرشـار در مجلـه    بندي در این زمینه را مرحومترین و بهترین تقسیماما شاید کامل
به انجام رسانده که گذشت زمان نیز، از » کد اخالقی وکال«تحت نام  1327کانون وکال در آبان 

هـر   و نسل و تواند مالك رفتار وکال در هر عصرتازگی و ارزش مطالب آن چیزي نکاسته و می
است که از طرف یکی به شرح مقدمه آن، طرحی پیشنهادي   زمان و زمینی قرار گیرد. این اثر که

مجمع شده و پس از   بود، تقدیم شده لیمکزیک در کنگره عمومی که در واشنگتن تشک ياز وکال
دستور مجمع عمومی کنگـره وکـال    ءو جز  شور و مداقه گزارش آن در کمیسیون مربوطه تنظیم

  قرار گرفت.
روابـط وکیـل بـا     شـغلی،  اي وکیل در ارتباط با شئون وکالـت و حیثیـات  ف حرفهیدر این مقاله وظا

در رابطۀ وکیل با موکلین خود و باألخره در روابط وکیـل بـا همکـاران خـود و      ها و مقامات دیگر،دادگاه
   )3نظر آنان؛ موردبحث و بسط قرارگرفته است.(د و افکار و اختالفیتعارض عقا

اشتغال به شغل ی اخالقی جهت یریزي و ایجاد استانداردهاپی ،هاوجه مشترك همه این تالش
نامه ینیها که با الیحه قانونی استقالل کانون وکال و آاین اوصاف و ویژگی منیع وکالت بوده است.

 است، بدان جهت واجد اهمیت و ضرورت شده نیآن ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی وکال تضم
را از هدم و هالك و فساد و  کرده، وکالت ءکه اعتماد جامعه را به نهاد وکالت تثبیت و احیا باشدمی

خویش حفظ و صیانت کرده  بیتباهی مصون و شأن این حرفه خطیر را در طول رسالت پرفرازونش
د و ب عمل، دانستن این قواعد و رسوم(اخالق نظري) و است. (اخـالق عملـی)،    کار بسـتن آن ه تقی

اي این شغل را حفظ خواهد حیثیت و شئون حرفه ،وکیل را در جایگاه حقیقی خویش نشانده و اعتبار
    کرد.



 

 

82 

  ل و ملکات انسانییپرورش فضا .2
وکالـت و بـه    هی است که در ارتبـاط بـا حرفـ   یهاآنچه در موضوع قبل بدان پرداخته شد، صفات و ارزش

ضروري و حیاتی است. اما وکیل نقش و جایگاه دیگري در اجتماع داشته که فـارغ   مناسبت اشتغال بدان،
عنـوان یـک انسـان     وي را در موقعیتی قـرار داده کـه بـه    وکالت، اتصاف وي به این صفت،از اشتغال به 

بـر   هدغدغـ  ،تا آنجا که براي امنیت مـردم  ،تفاوت نباشدها بیمسئول نسبت به سرنوشت اجتماع و انسان
مرگ خـود   ،آنان اسارت خویش و براي حیاتشان ،براي آزادي تشویش خود، ،براي آرامش ایشان خویش،

ز وکالت از دیگر مشاغل اصالح امور جامعه بکوشد. این نقش اصالح ا انتخاب کرده و درر گري، فصل ممی
حتی شغل شریف قضاوت نیز این نقش و اثر را به لحاظ برخی تمایزات بـا   باشد.ترازش میو صنوف هم

د بـه  بیشتر ناظر بر اخ ،آنچه در این سرفصل موردنظر است وکالت به تمام و کمال ندارد. الق عملی و تقی
اي باالتر از کد اخالقی وکالـت اسـت و نـوعی مجاهـدت،     صفات واالي انسانی و ارزشی است که مرحله

  طلبد.نفس را میطبع و کرامتمناعت
تجلی این قسم صفات واال و کریمه است که روحی بزرگ و شخصیتی ممتاز چـون مرحـوم محمـود      ـ

اقدام به تأسیس کالس اکابر براي خدمت  «... )؛4معرفت و دانش (آفریند تا با آن درجه از سرشار می
هاي دولتی را تبـدیل بـه   وطنان خود بنماید و از وزیر معارف وقت اجازه گرفته، یکی از دبستانبه هم

و جوانانی دانشمند   از این طریق به فرهنگ خدمت نماید و شاگردان مدید یکالس شبانه نموده و مدت
  .»دهد... به جامعه تحویل 

ی شهرستان سـمنان، بـراي خـدمت بـه جوانـان آن شهرسـتان       ی... نیز در مقام دادستانی حوزه قضا«
فاضل  همسر ،و در قسمت دختران ایشان شخصاً خود ،نمود و در قسمت پسران  کالس شبانه تأسیس

 ، دلیه سمنانبهترین یادگار دوران خدمت من در ع ندگفتکردند و خود میو دانشمند ایشان تدریس می
بـر تعلـیم و     عـالوه  داشتم.را چون فرزندان خود عزیز می همانا تعلیم و تربیت جوانانی است که آنان

نوجوانان فراهم ساخت که هنوز هم پس از   هاي جدید را هم براي این ل ورزشیموجبات وسا ،تدریس
ه وش نکرده و همیشه نسبت بقیمت و آثار ارزنده آن مرحوم را فرام سی سال مردم سمنان یادگار ذي

 1321افکار به مدت سیزده سال متوالی از سال   و نیز با تأسیس کانون هدایت اند... شناس بوده او حق
وزرا و کلیـه  ،  دادگسـتري  يوکـال  ،اسـاتید  ،شنبه بعدازظهر از طرف دانشمندان تمام ایام سه 1334تا 

کـالس عـالی و     داد که درواقـع یـک  می هاي جامعی ترتیب سخنرانی ،طبقات مردم و شئون مختلف
  )5( .» مورداستفاده براي تمام مردم بود...

همـت خـود     ی را وجهـه یاین مسئله معاضدت قضا ،مرحوم سرشار وقتی کانون وکال تشکیل شد«... 
چیز نیسـت.  باشد. جز همت و خدمت هیچ یونان ی کاري نیست که در آن آبیمعاضدت قضا قرار داد.

وجـود  ه وقت خودش را صرف ب تمام  این مرد نازنین چهار سال ،ابتداي تشکیل کانون وکالدر آنجا در 
کرد،  رفت اطباء را التماس میبضاعت و درمانده نمود. می بی مردمِ رسیدگی به کارِ اداره کردن، آوردن،

 ،ندکرد ی مراجعه مییکانون وکال براي کارهاي قضاه کرد اشخاصی که مریض بودند و ب خواهش می
چهل نفر از اطباء شـریف و بنـام مملکـت قبـول     ـ   یکمک شود و سها  ه آنی بیبراي معاضدت قضا

آمدنـد، دوا  اي که به کاخ دادگستري بـراي عـدالت مـی    کرده بودند سالی چندصد نفر از مردم بیچاره
مین و هاي خصوصی تأسرشار پیش اطباء خصوصی در بیمارستان  ها را هم مرحوم و معالجه آننمایند 
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طـور بـا عطوفـت و مهربـانی رفتـار       هیچ پدري با پسر خـودش ایـن    کرد که طوري با مردم رفتار می
  )6».(اي بود نمونه کند. حقیقتاً نمی

پایبندي به اخالق حسنه، شریعت و احکام اسالمی باعث شد شخصی مانند آقا شیخ رضا ملکی با آن   ـ
ی و فصاحت بیان عالی که در بسیاري از محاکمات جنجالی و تاریخی رجال و یحافظه نیرومند و شیوا

الوکاله را صرف امور خیریـه و  بیشتر درآمدهاي حاصل از حق اخیر ایران شرکت داشت، صدهمشاهیر 
   المنفعه نماید و از محبوبیت خاصی بین مردم برخوردار شود.عام

طه تربیت نمـود کـه    اکبر یشخصیتی مانند مرحوم عل اي و پاکی نفساعتقاد و عمل به اخالق حرفه  ـ
  »خواهد. وجدان، رأفت، صداقت و حق و ناحق نکردن می ؛وکالت«معتقد بود:

ها شخصیت ممتـاز از مفـاخر وکالـت از گانـدي و مصـدق      و به همین سیاق ورق بزنید سرگذشت ده  ـ
محمـد   علـی هاشـمیان،  و نیـز سـید   نامه دارداي که حکم رنجگرفته تا دکتر ابوالقاسم تفضلی در نامه

کـه   زاده و...احمـد شـریعت  سید نسب لنگرودي،ابراهیم شفیعی هاشم وکیل،سید اشتهاردي، ییروستا
معجون خدمت بـه   ،همه از چشمه زالل معرفت نوشیدند و فن وکالت را بااخالق قرین نموده و از آن

  اجتماع ساختند.
منـدي و کسـب   عـزت  فات و سجایاي اخالقی در جلب قلوب،اي دیگر و براي اثبات تأثیر صاز زاویه

االخـالق رسـول مکـرم اسـالم(ص)     مکارم ،م و اکملتََمحبوبیت بین مردم بهترین شاهد مثال، مصداق اَ
دلسوزي  ،احسان، مهربانی بردباري، گذشت، رفتاري،ی، خوشیخوتواضع و نرم باشد که با حسن خلق،می
رعایت حال مردم و دوري  جود و بخشش، خدمت کردن به مردم و برآورده کردن نیازهایشان، ۀلیوس و به

چنان قلوب سخت و قسی اعراب جاهلی را در بارش اخالق کریمانـه   آن از زخارف دنیا و دل نبستن بدان،
تـرین  هـا و ارزنـده  زار و عفـن جـاهلی، معطرتـرین گـل    اش نرم و مالیم کرد که از زمین شورهو رحمانی

در قـرآن نیـز    میکه این صفات موردتکر گوهرهاي انسانی و اخالقی پدیدار شد و رشد و نمو یافت. چنان
خـو و  خوي و مهربان هستی. اگر تنـد خوش نیچن نیها ا به سبب رحمت خداست که تو با آن«قرار گرفت:

  )7»(آمرزش بخواه... ها ببخشاي و برایشان شدند. پس بر آنرد تو پراکنده میبودي از گدل می سخت
اي از دریاي به مناسبت این موضوع و براي نشان دادن تأثیر اخالق فضیله در تألیف قلوب، به نمونه

  ها بسنده کنیم:اخالق کریمۀ رسول خوبی
یـک عـرب    ،جـا پیچیـده اسـت    در حدود سال دهم هجرت که برو و بیا زیاد است و شهرت پیغمبر در همـه   ـ

خواهد با پیغمبر حرف بزند، روي آن چیزهـایی کـه شـنیده رعـب     می که  یپیغمبر. وقتآید خدمت بیابانی می
شود: از دیدن من زبانش بـه لکنـت افتـاد؟!    افتد. پیغمبر ناراحت میگیرد، زبانش به لکنت میپیغمبر او را می

آسـان بگـو، از چـه     فشارد که بدنش بدن او را لمس بکند: برادر! هون علیک.گیرد و میاو را در بغل می فوراً
اي نیستم: لست بملک. من پسر آن زنی هستم که با دسـت  اي که تو خیال کرده ترسی؟ من از آن جبارهمی

    خواهد دل تنگت بگو.دوشید. من مثل برادر تو هستم، هر چه میشیر می ،خودش از پستان بز
ها و معـارف اخالقـی و کریمانـه    در پایان این بخش، از ادبیات عرفانی و تصوف ایران که تبلور ایده  
کنیم تـا  دهنده از بایزید بسطامی نقل میحکایتی تکان ءاالولیاهالهام گرفته و از زبان عطار در تذکر ،است
خصوص در نعت تواضع و افتادگی و مذمت کبر، خودپسندي و منیت که سرمنشأ بسـیاري از خطایـا و    به

  اهب هستی است، حسن ختامی بر این بخش باشد:هاي دیگر و موجب دوري از برکات و مولغزش
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گذشت، با جمـاعتی در تنگنـاي راهـی افتـاد و سـگی      نقل است که [بایزید بسطامی] یک روز می«  
مگر این خاطر به طریقِ انکـار بـر    بایزید بازگشت و راه بر سگ ایثار کرد تا سگ را باز نباید گشت. آمد.

م گ یتعال مردي گذشت که حق پایگاه و  همه نیالعارفین است بااردانیده است و بایزید سلطانآدمی را مکرّ
د؟ و اي جوانمرد! این سگ «شیخ گفت: » جماعتی مریدان راه را بر سگی ایثار کند و بازگردد! این چگونه ب

السبق[عهد ازل] از من چه تقصیر در وجود آمده است؟ و از تو چـه  در سبق«به زبان حال با بایزید گفت: 
 »العارفین در سر تو افگندنـد؟ شده است که پوستی از سگی در من پوشیدند و خلعت سلطان اصلتوفیر ح

رِ ما در آمد، راه بر او ایثار کردم. 8» (این اندیشه بر س(  
  
 رسانه )ج

  .ها و افکار افراد یا جامعهوانتقال اطالعات، ایده اي است براي نقلوسیله ،رسانه
 عنـوان  بـه اي رسـانه  ـ  هـاي بـزرگ خبـري   گـذاري و از بنگـاه  نـام دوران حاضر به عصر ارتباطـات  

صان علوم شده است.  برده ناماي هاي رسانهامپراطوري در این زمینه پژوهشگران علوم اجتماعی و متخص
شـناس  اند که یکی از بهترین تعـاریف، متعلـق بـه چـارلز کـولی (جامعـه      ارتباطات، تعاریفی را ذکر کرده

ارتبـاط،  «کند: ، ارتباط را چنین تعریف می»سازمان اجتماعی«لی در کتاب خود به نام امریکایی) است. کو
ل یآید و تمام مظاهر فکري و وسـا آن به وجود می یلهوس است که روابط انسانی بر اساس و به يسازوکار

 ،حرکات ،رفتارها ،کند. ارتباط، حاالت چهرهبر پایه آن توسعه پیدا می ها در مکان و زمان انتقال و حفظ آن
در راه غلبـه بـر    تلفن و تمام وسایلی را که اخیـراً  ،تلگراف ،آهنراه ،چاپ ،هانوشته ،کلمات ،طنین صداها

  )9»(.گیردمیاند، همه را، در بر شده  مکان و زمان ساخته
تـوان از  ها و تمایزاتی نسبت بـه گذشـته اسـت کـه مـی     ارتباطات در عصر امروز داراي ویژگی

 وابستگی ارتباطات جمعی به سایر عناصر زندگی اجتمـاعی و  بودننهادي، هاغیرشخصی بودن پیام
  نام برد.

انداز الزم جهت ارتبـاط بـا   و طرح و چشم سازوکارهاي جامعه وکالت نداشتن یکی از خألها و آسیب
تازه در عرصه ارتباطات و  هاي عصرها و ظرفیتتواند با استفاده از قابلیتبدنه اجتماع است. این نهاد می

یژه استفاده درسـت،کارآمد و مـؤثر از   و بههاي نوشتاري، شنیداري، دیداري و ابزاري و گیري از رسانهبهره
هاي زیر به ثمر رسانده و بـه  تکنولوژي فضاي مجازي، رسالت بزرگ و مسئولیت سترگ خود را در زمینه

  بار نشاند:
  ظامات و دفاع از حقوق مردم؛الف) نظارت برحسن اجراي قوانین و ن

ب) آموزش و انتقال درست معارف حقوقی، تعلیم شناخت و نقـش وکیـل در حفـظ و حمایـت از حقـوق      
  اجتماع، ایجاد و بسط فرهنگ استفاده از وکیل؛

ها و انتظارات و احساس مسـئولیت جمعـی   ها، خواستها، سلیقهساز؛ یعنی اوالً: نزدیکی نگرشج) همگن
داراي هدف، دغدغه، رنج، درد و سرنوشت واحدي هستند و ثانیاً: ایجاد، تثبیـت و بسـط   بین وکال که 

زدایی و رفع فضاي بدبینی، تنش، تقابل، تخاصم و تبدیل آن پیوند بین نهاد وکالت و قضاوت با بحران
 هاي مشترك و در یک کلمـه سویی و احترام متقابل و ایجاد فرهنگ، عالیق و خواستهبه تعامل و هم

  ».هویت جمعی«ایجاد حس 
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اي، معاضـدتی،  سازي، راهنمایی، رهبري و ارشاد افکار عمـومی از طریـق ارائـه خـدمات مشـاوره     د) آگاه
آموزش قواعد و موازین دادخواهی و نهایتاً ایجاد انگیزه و دغدغه جهت مشارکت جمعـی در اهـداف و   

  .موردنظرها و الگوهاي برنامه
هـاي  بایست از نقش رسـانه مؤثر و قدرتمند در تأمین اهداف برشمرده، میابزاري  عنوان بهدر پایان، 

هاي تلویزیونی نام برد. هاي سینمایی و سریالرسانی، فیلمهاي اطالعها، بنگاهفرانهادي چون خبرگزاري
ن ها دور و امکان استفاده قدرتمند از آهاي دیداري و شنیداري از دسترس کانونرسانه هرچنددر این بین 

اندازي یـک خبرگـزاري جـامع نوشـتاري بـا      در شرایط و با امکانات حاضر فراهم نباشد، اما تأسیس و راه
ها و استفاده از پتانسیل قوي و گسترده وکـالي سراسـر کشـور در تـأمین و تغذیـه      مشارکت همه کانون

شـمرده بـه نحـو    هاي متنـوع بر تواند کانون را در ایفاي رسالت و اجراي نقشهاي مختلف آن، میبخش
  مؤثري یاري رساند. 

  
  ها نوشت یمنابع و پ

   .سایت راه مقصود، اياخالق حرفه ،بهمن ،کشاورز  .1
  .سایت راه مقصود، اياخالق حرفه )،کرمانشاه وکالي س کانونئیر(کیومرث  ،سپهري  .2
  .سایت راه مقصود، 6شماره  ،کد اخالقی وکال، مجله کانون وکال ،دکتر محمود، سرشار  .3
کارانه وکالتی که در ذهن برخی از ما نقش بسته و از شأن و فارغ از وظیفه مضیق و محدود و کاسب  .4

، رعایت شأن و وجاهت وکالـت  است وجاهت تفسیري ارائه نمودیم که شخصیت تصنعی ایجاد کرده
هـا شـأن   تن را با ادا و اطوارهاي تصنعی و تظاهرات(ظواهر) فریبنده مشتبه گرفته، به قسـمی کـه نـه   

هـاي انسـانی   وکالت را مرعی نداشته، بلکه این رفتارها موجب دوري از مردم و فراموشی مسـئولیت 
  دور خود محبوس ساخته است.ه اي تنیده بشده و ما را در پیله

مجلـه   ،»حال مردي که حیات خود را وقف خدمت به جامعه نمـود  مختصري از شرح«مقاله با عنوان   .5
  .سایت راه مقصود، 89شماره  ،1343و اردیبهشت  فروردین، کانون وکال

، 1343خـرداد و تیـر    ،مجله کانون وکـال  ،بیانات شادروان خلعتبري در مجلس یادبود مرحوم سرشار  .6
  .سایت راه مقصود

اً غَ« محبت رمز نفوذ پیامبر (ص) در میان مردم:  .7 و کُنت فَظّ لَ و م ه نَ اللّه لنت لَ ۀٍ مم حا ر لْـبِ  فَبِم قَ لیظَ الْ
لَ لْ ع کَّ و مت فَتَ زَ رِ فَإِذَا ع م ی األَ ف م ه اوِر شَ و م ه رْ لَ ف م واستَغْ ه اعف عنْ ک فَ ل و نْ ح واْ م ضُّ نفَ ى اللّه إِنَّ اللّه الَ

لینَ ( کِّ و متَ حب الْ ـ آل عمران)159ی   
  االولیاء و دفتر روشنایی هتذکر  .8
 .38، ص 1371دوم، چاپ دانشگاه عالمه طباطبایی،  ،، تهرانیجمع ارتباطوسایل  ،ظممعتمدنژاد، کا  .9
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  nn منصور ثابت مقدم n فاطمه یحیایی
  
  

  چکیده
یازدهم، مذاکرات بین ایران و اتحادیه اروپـا نتیجـه داده و توافـق    باروي کار آمدن دولت 

اي حاصل شد که این امر روابط تجاري ـ اقتصادي ایران با کشورهاي عضو اتحادیه  هسته
اي و همسایگان خود را فراهم کرده است. در ایـن   منطقه اي، فرا و دیگر کشورهاي منطقه

بهبود روابط ایران بـا کشـورهاي اروپـایی را     هرگونه  میان، بسیاري از کشورهاي همسایه
هاي مختلف سـعی در ایجـاد تصـویري منفـی علیـه       مخالف منافع خود دانسته و به شیوه

تحلیـل رابطـه   در این راستا هدف اصـلی،  اند.  موضوعات مختلف جمهوري اسالمی داشته
 ن ایـران هـاي تجـاري و نگرانـی همسـایگا     بین ایران و اتحادیه اروپا خصوصـاً در زمینـه  

  باشد. می
تجـاري ـ    اروپـا، ژئوپولیتیـک، روابـط    جمهوري اسالمی ایران، اتحادیـه   کلیدي: واژگان

  اقتصادي، واکنش همسایگان.
  

  مقدمه
انـدرکاران سیاسـت خـارجی کشـورها را ناچـار      المللی، دست سرعت و دامنه تحوالت در عرصه نظام بین

تعقیب منافع ملی خود، ارزیابی مستمر و مداومی از جایگاه کشـور خـویش در نظـام     منظور بهسازد که  می
و راهبردها و راهکارهاي مناسبی را تدبیر و تدوین کنند. در این رابطـه، یکـی از    آورند عملالمللی به  بین

آفرینـی و اتخـاذ سیاسـت مشـترك از جانـب      تاکنون، افـزایش نقـش   1990یژه از دهه و بهتحوالت مهم 
باشد. این امر موجب شده است کـه   یمدر منطقه خاورمیانه  ازجملهالمللی و  بین درصحنهاتحادیه اروپایی 

ترین بـازیگران منطقـه خاورمیانـه از ایـن تحـوالت تـأثیر       یکی از مهم عنوان بهجمهوري اسالمی ایران 
، به دنبـال کسـب و توسـعه    المللی پذیرفته و بر آن تأثیر گذارد و البته همچون سایر بازیگران عرصه بین

منافع خود از رهگذر اثرگذاري بر ساختارهاي نظام در حال تکوین باشد. در این راستا جمهوري اسـالمی  
انـد،  ریزي و طراحی نمـوده ایران و اتحادیه اروپا حفظ و توسعه روابط با یکدیگر را بر اساس نیازها، برنامه

جانبه مواجه هستند. با توجه به اعتبار ها در عرصه روابط دولشها هنوز با برخی چارغم این فعالیت اما علی
                                                           

n المللدانشجوي کارشناسی ارشد حقوق بین. 
nn علمی دانشگاه آزاد اسالمی یئتهعضو  ،المللدکتري حقوق بین. 
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هاي تجاري خاص این موضوع به بررسی ایجاد رابطه نزدیک بین ایران و اتحادیه اروپا، خصوصاً در زمینه
  پردازیم.و نگرانی همسایگان ایران می

  
  روابط ایران و اتحادیه اروپا در دولت یازدهم  

تـوان در  با روي کار آمدن حسن روحانی تغییر کرد. دالیل این تغییر را نخست مـی  مناسبات ایران و اروپا
اند از: تأکید بر سیاست خارجی فعال، سـازنده و   مبانی جدید سیاست خارجی ایران جستجو کرد که عبارت

 گرایی در سیاست خارجی، تعامـل سـازنده و   گرا، سیاست خارجی در خدمت تأمین منافع ملی، اعتدال واقع
نگرند. در مثابه باالترین محصول یک روند تاریخی می گرایان به هویت و منافع دولت به زدایی. سازه تنش

رویم ها هویت، مقدم بر منافع است؛ اساساً ما به دنبال هویت خود، به دنبال منافع می این میان به نظر آن
تواند هویـت و  صورت فردي نمی ه بهگادهند و یک دولت هیچو هویت و منافع نیز در قالب جمع معنا می

  )12: 1394منافع خود را تعریف نموده و ارزیابی نماید.(جوادي ارجمند،
پس از ریاست جمهوري روحانی و ایجاد فضاي گفتمانی جدید در ایـران و طـرح مباحـث جدیـد در     

هـاي ارسـالی   ها نسبت به ایران شکل گرفت. پیامهاي جدیدي در ذهنیت اروپاییسیاست خارجی، انگاره
گرایان، هویت و  ها و تصورات شد. طبق نظریه سازهبعدي ایران نیز باعث تقویت هر چه بیشتر این انگاره

هـا نیـز در رونـد    هاست و هویـت دولـت   دهنده منافع آنها شکلها ثابت نیست. هویت دولتمنافع دولت
تدریج، هویـت   هاي جدید تعامالت، بهگیري گونهگیرد. شکلتعامالت میان بازیگران با یکدیگر شکل می

گرایان، هنجارهـا و   دهد. از دیدگاه سازهبازیگران و درنتیجه منافع و نوع رابطه میان بازیگران را تغییر می
کنند. بر ایـن  ها را نیز تنظیم می دهند، روابط میان آنهویت بازیگران را شکل میکه  این قواعد عالوه بر

توانسـت  شده که عالئمش نیز در ظرف کمتر از چند ماه خود را نشـان داد،  اساس هنجارهاي جدید ایجاد
  )445: 1392زاده،  به بعد باعث شود.(سیف 1392روابط جدیدي میان ایران و اتحادیه اروپا را از مرداد 

هاي تعامل میان خود، تلقی و نگاه دیگـر  توانند با تغییر در عملکرد و رویهها میواقع، چون دولت در
زیگران را نسبت به خود عوض کنند؛ لذا چارچوب رفتاري اروپا و ایران نسبت به یکـدیگر کـامالً تغییـر    با

دهـد کـه باورهـا و    الملـل هنگـامی رخ مـی   هاي بنیادین در سیاسـت بـین  که دگرگونی  آنجایی کرد و از
هاي سیاسی رویه بخش درهاي کنشگران داخلی تغییر کند و از این طریق، قواعد و هنجارهاي قوام هویت
ها و باعث تغییر در دیدگاه 1392ها تغییر ایجاد کند، باورهاي اتحادیه اروپا نسبت به ایران پس از سال  آن

  )26: 1384پور،  (وهاب تغییر رفتار آن اتحادیه نسبت به ایران شده و خواهد شد.
تفکر بـازیگران نسـبت بـه     امنی را در نحوهگرایان سرچشمه امنیت و نا طور که سازه نهایت همان در
دانند و معتقدند هرانـدازه ادراکـات و منطـق متقابـل     ها و موضوعات، خصوصاٌ منافع و تهدیدات می پدیده

اعتمـادي میـان آنـان     تر باشد، میزان بی تر و متناقض ها و موضوعات، نامتجانس بازیگران نسبت به پدیده
کنـد. اروپـا در   ران و اتحادیه اروپا نیز کامالً صدق مـی یابد، این مسئله در مناسبات ای افزایش بیشتري می

هـاي  به بعد به این باور رسید که با دولت ایران بر سر موضوعات مختلف اختالف دیدگاه 1384هاي  سال
 1392مرور بر روابط ایران و اتحادیه اروپا تأثیر گذاشت. اما همین تصور از سـال   شدید دارد و این باور به

سـوي درك مشـترك و متقابـل از منـافع و تهدیـدها       یج تغییر کرد. اتحادیه اروپا و ایران بـه تدر به بعد به
  حرکت کردند و همین مسئله باعث بهبود مناسبات طرفین شد.
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  اي نگرانی همسایگان ایران بعد از توافق هسته
رقابـت  زننـد.  هاي مـدرن حـرف اول را مـی   استراتژي چراکهمراودات اقتصادي همیشه یک جنگ است؛ 

تر، رکود اقتصادي حاکم بر جهان بیشتر  اقتصادي همیشه بوده و خواهد بود. هر چه شرایط اقتصاد سخت
هاي اقتصادي هم بیشتر خواهـد شـد. بنـابراین     شود و قطعاً کشمکشها بیشتر از تقاضا می شده و عرضه

  )16ـ17: 1393کشورها باید سهم خود از بازارهاي جهانی را حفظ کنند. (پوراحمدي، 
هستند، تالش بیشتري بـراي   مند بهرهکشورهایی که از منابع طبیعی کمتري نسبت به سایر کشورها 

هاي جاري خود را تـأمین کننـد. خاورمیانـه عـالوه بـر جنـگ        المللی دارند تا هزینه حضور در جوامع بین
هاي داخلی در اي، درگیري و جنگ هاي قومی قبیله اقتصادي درگیر جنگ نظامی و سیاسی است. بحران

دیل شـود. کشـورهایی ماننـد افغانسـتان،     برخی کشورها باعث شده تا منطقه به کانون آشوب و تنش تبـ 
ها را با  از این تنش شده لیتحمهاي  هاي داخلی هستند، باید هزینه ترکیه، عراق و پاکستان که درگیر تنش

شدن  تر پررنگکشورهاي همسایه تا چه میزان هزینه فایده براي که  این ازلحاظتجارت تأمین کنند، البته 
  )14: 1395توان مطمئن بود.(قاسمی،  ه باشند، چندان نمیاقتصاد خود در قبال ایران داشت

  
  نگرانی کشورهاي عرب منطقه از نزدیکی ایران و غرب

ها پیش نگرانـی برخـی از کشـورهاي عربـی را برانگیختـه       تصویري است که از مدت» ایران بدون تحریم«
ایران از موضع خود کوتاه آمـده و  سازي روابط با  ترسند که آمریکا به خاطر عادياست. کشورهاي عربی می

ترسـند   تر مقامات عربستان این است کـه مـی  روابط دیرینه خود با کشورهاي عربی را بفروشد. دغدغه بزرگ
هاست ها لطمه بزند. امارات متحده عربی نیز که مدت مبادا نزدیکی ایران و آمریکا به تأثیرگذاري و امنیت آن

توانـد تـوان راهبـردي     اي می رس مشاجره دارد، معتقد است که توافق هستهفا با ایران بر سر سه جزیره خلیج
  )27: 1390.(سجادپور، ایران را در دیگر کشورهاي خاورمیانه از قبیل سوریه، عراق و لبنان افزایش دهد

مصـر،   کننـد.  بخشی از سیاست خارجی ایران تصور می عنوان بهاي را  ها در حقیقت، مسئله هسته آن
انـد  اي در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده طر و امارات متحده عربی از به راه افتادن مسابقه هستهعربستان، ق
عنوان راهکاري براي کاهش نگرانی  اي آمریکا از این کشورها به هایی در مورد چتر حمایت هستهو بحث

اي بـه ایـران    هسـته کشورهاي عربی به میان آمده است. ازنظر این کشورهاي عربی، یک توافق نهـایی  
ـر تحـریم    اي خود را حفظ کرده و درعـین  هاي تولید سالح هسته اجازه خواهد داد قابلیت هـاي   حـال از شّ

  )7: 1394(متقی،  اقتصادي رهایی یابد.
اي  اي نهایی آمریکا و ایران، عربستان سعودي را براي برقراري موازنه بـا ایـران در موضـوع هسـته     توافق هسته
اي ایـران   وکار بازرسی قاطعانه از تأسیسـات هسـته  این رژیم همچنین بر اهمیت وجود ساز .اهد آوردبه حرکت در خو

هـاي   دولت آمریکا ممکن اسـت بـراي رفـع نگرانـی    هاي این کشور تأکید کرده است.  و نیز مکانیزم بازگشت تحریم
هـا   تـرین آن بدهد کـه ازجملـه مهـم    هاي امنیتی اي با ایران، به این کشورها تضمین کشورهاي عربی از توافق هسته

  )12: 1393(شیرغالمی، اي آمریکا در قبال این کشورها خواهد بود. تضمین چتر حمایت هسته
زنـد و ثبـات در    اي با ایران امنیت منطقه را به هـم مـی   کشورهاي عربی منطقه، توافق هسته نظر از

هاي ایران،  دارند که در صورت رفع تحریم نگرانی واقعیها  آن کند.کشورهاي همسایه ایران را تهدید می
  این کشور بتواند از نمایندگانش در منطقه حمایت مالی کند.
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  نگرانی روسیه از ایجاد رابطه نزدیک ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا
اي بـه   عالقـه روسیه هـیچ اي تبدیل شود.  روسیه نگران است که مبادا ایران به یک کشور قدرتمند هسته

  )3: 1394زاده،  . (نقیباي در همسایگی خود ندارد هاي هسته ایران مسلح به سالحیک 
هاي دفاع دارد. پیشنهادهاي فروش سیستم روسیه نهایت تالشش را کرد تا ایران و آمریکا را جدا نگه

از سوي اي ایران کردن در راه تهدید بمباران تأسیسات هستهمانع ایجاد منظور بههوایی پیشرفته به ایران 
اي روسیه با پیشنهاد ساخت رآکتورهاي جدید، اشتهاي ایران را بود. کارشناسان هسته شده یطراحآمریکا 

 منظور بهي به ایران ا اندازه تاهاي روسیه کردند. بانکاي غیرنظامی تحریک می براي داشتن قدرت هسته
اي دست یابـد،   خواست ایران به سالح هستهنمی کردند، البته روسیههاي مالی کمک میدور زدن تحریم

کشاندن آمریکا به مذاکره پیرامون مسائل  منظور بهبلکه از اهرم وجود یک بازیگر آزاردهنده در خاورمیانه 
شد، با ایران حل می متحده االتیاکرد. بنابراین اگر مشکل برداري میحیاتی براي منافع امنیتی خود، بهره

کـه بـه نظـر مسـکو      گشـت  یبازمسائلی مانند دفاع موشکی در اروپاي مرکزي به م سرعت بهاین کشور 
  )62ـ63: 1391واعظی، (رود.ترین گام آمریکا براي محاصره روسیه به شمار می مهم

هم تدریجی باشد، مبارزة دشوار روسیه را براي حفظ اهـرم   هراندازهفرآیند احیايِ بخش انرژي ایران 
درصـد   37درصد گاز طبیعی و  29کند. روسیه در حال حاضر با تأمین  انرژي در رابطه با اروپا پیچیده می

گاز طبیعی آماده براي  مترمکعبکنندگان اصلی انرژي به این قاره است. پنجاه میلیارد نفت اروپا، از عرضه
گاز طبیعی روسیه،  ونقل حملیکا در طول پنج سال آینده نیز، به دلیل هزینۀ اندك عملیات و صدور از آمر

هـاي اقتصـادي   ، اگر مالحظات سیاسی بر هزینـه وجود نیبااپایین آن نخواهد بود.  متیباققادر به رقابت 
با افزایش عرضۀ گاز طبیعی در بازار، گزینۀ پرداخت بیشتر براي تأمین امنیـت   متحده االتیااولویت یابد، 

دهد. این مسائل تأثیر اندکی بر کاهش کنترل روسیه بر عرضـۀ انـرژي   انرژي را پیشِ روي اروپا قرار می
 هـا تن  نـه کند. در بلندمـدت  قیمت در اروپا محروم می کردن یاسیسخواهد داشت، اما مسکو را از توانایی 
، بلکه نفوذ این کشور در عرضۀ انرژي به اروپـا نیـز در   شود یمرنگ اهرم قیمت انرژي روسیه در اروپا کم

 )59ـ60: 1393(سنایی، یابد. تر کاهش میاي طوالنیدوره
 دهد.این وضعیت، تصویري کوچک، اما روشنگر از افول موقعیت روسیه در خاورمیانه به دست می

  
   تغییر در شرکاي تجاري ایراننگرانی همسایگان از 

اولـی کشـورهاي همسـایه مبتنـی بـر همکـاري،        یقطر بهسیاست خارجی ایران در قبال سایر کشورها و 
برد است. ـ  هاي دستیابی به منافع مشترك، سود متقابل و در یک کلمه سیاست بردافزایی و یافتن راه هم

گوهـاي چندجانبـه، بسـیار    واستفاده از مکانیزم گفـت در همین چارچوب، مشارکت با کشورهاي منطقه و 
هاي بالقوه و بالفعل اقتصادي، منابع خدادادي و عظیم طبیعـی،  ظرفیت باشد.مفید، ضروري و کارگشا می

هـاي موجـود بـراي توسـعه روابـط و      انرژي و همچنین موقعیت جغرافیـایی، بخـش دیگـري از فرصـت    
  )19: 1395هالیدي، ( است. ها بین ایران و کشورهاي همسایه همکاري

مندي از اي و بهرهاي و فرامنطقه گذاري منطقهیت اثرباقابلکشوري  عنوان بهجمهوري اسالمی ایران 
(کریدور ارتباطی شرق به غرب و آسیاي مرکزي با اقیانوس هند، ذخـایر   فرد منحصربهموقعیت ژئوپلتیک 

ري و تاریخ غنی و ...) بعد از روي کار آمدن دولت فسیلی فراوان و ...) و سرمایه فکري غنی (هژمونی فک
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یه همسـا  یـر غکشورهاي اروپایی، همچنین بعضی کشورهاي آسیایی  موردتوجهاي  یازدهم و توافق هسته
ستد با ایران تمایل واست. پس از برجام این کشورها به ایجاد روابط تجاري اقتصادي و داد قرارگرفتهنیز 

  )18: 1393(پوراحمدي،  اند. زیادي نشان داده
  

  کارنامه تجارت خارجی ایران پس از اجراي برجام
درصـد    943یکـره جنـوب  ها از پاي اقتصاد ایران گشوده شد، حجم صادرات به  زنجیر تحریم نکهیا از بعد

ها به کشورهاي تراز اول تغییر کرد. جزئیات  افزایش یافت. شرکاي تجاري از انحصار چین، هند و همسایه
درصدي به لحاظ وزنـی و   8/37دهد که صادرات با جهش  ها، نشان می ایران در دوران لغو تحریم تجارت

هاي اقتصادي منجر به رونق صادرات غیرنفتی  درصدي به لحاظ ارزشی همراه بوده است. لغو تحریم9/7
 سـت. شده است و واردات مبنی بر هجوم کاالهاي خارجی به داخل کشور با ثبـات نسـبی همـراه بـوده ا    

 )3: 1395(گزارش جمهور، 
  

  ایران در کانون توجه کشورهاي اروپایی
ـ و بـه درصد روابط تجاري ایران بـا کشـورهاي آسـیایی،     90ها بیش از  پیش از لغو تحریم کشـورهاي   ژهی
بود، اما به دنبال تحوالت اخیر در حوزه سیاسی  زیناچ اریبسها  ارهو سهم سایر ق گرفت همسایه صورت می

سهم کشورهایی همچون چین،  که  يطور بهشد،  مشاهده  باره نیدراالمللی، تغییراتی  هاي بین و لغو تحریم
و در مقابل کشورهایی همچـون آلمـان و    افتهی کاهشامارات، هند و کشورهاي عربی از تجارت با ایران 

و سـهم کشـورهاي اروپـایی نیـز از کاالهـاي       اند شده لیتبدی به شرکاي نخست تجاري ایران جنوبکره 
 55/65دهد که حجـم واردات از آلمـان بـا افـزایش      ایرانی افزایش یافت. جزئیات تجارت ایران نشان می

واردات  کـه   يطور به، تغییر رویه در تجارت ایران و چین است، تأمل قابلمواجه بوده است. از دیگر نکات 
درصد  73مواجه بوده، اما در مقابل صادرات ایران به این کشور با  83/12کاال از این کشور در این مدت با 

درصد افزایش، امـا در   94/7ی با کره جنوبرشد همراه بوده است. گفتنی است که حجم صادرات ایران به 
  )4ـ5: 1395(گزارش جمهور، ه است.درصدي همراه بود 58مقابل، واردات از هند با کاهش بیش از 

  
  گیري نتیجه

جانبه آمریکا در منطقه ناراضی بوده و تالش بـراي احیـاي   اتحادیه اروپا پس از یازده سپتامبر از نفوذ یک
جایگاه خود در منطقه دارد. موقعیت سیاسی، جغرافیایی و جمعیتی ایران و منابع عظیم نفـت و گـاز ایـن    

تـرین قـدرت نظـامی     باشد. عالوه بر اینکه، ایران قوي اتحادیه اروپا به ایران میتوجه کشور از نکات قابل
شود، لـذا تقویـت    منطقه و پرنفوذترین کشور در تحوالت فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان محسوب می

میانـه  تواند بخش اعظمی از نیازهاي اروپا را براي برقراري نظم و امنیت در منطقه خاور رابطه با ایران می
عنـوان وزنـه تعـادل در برابـر      تواند از اتحادیه اروپا بـه فارس فراهم سازد. از سوي دیگر ایران می و خلیج

تواند در تعدیل رویکرد افراطی واشـینگتن نسـبت بـه ایـران      فشارهاي آمریکا استفاده کند و اروپا نیز می
گیـري از نفـوذ اروپـا در مجـامع و      رههـاي اقتصـادي اتحادیـه، بهـ     تأثیرگذار باشد. استفاده از توانمنـدي 

هاي خارجی و تکنولوژي اروپا از دالیل تمایل ایـران در توسـعه و    المللی و جذب سرمایه هاي بین سازمان
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باشد. در این میـان بسـیاري از کشـورهاي عربـی و      ارتقاي روابطش با اتحادیه اروپا در دولت یازدهم می
ي اروپا با ایران نیستند و حتی در  گسترش سطح روابط اتحادیهسازي و  هاي ایران مایل به عادي همسایه

دهند. از طرف دیگر تفکرات کشورهاي روسیه، چین و ...  هاي آشکار و پنهانی انجام می این زمینه فعالیت
کنند هرگونه بهبود روابط ایران با کشورهاي اروپایی، موقعیت  ذکر هستند. این کشورها تصور مینیز قابل
اندازد، لذا به اشـکال مختلـف    المللی را به خطر می اي و بین ها در تعامالت منطقه ها و نقش آناین کشور

اند. در حـال حاضـر و بـه     سعی در ایجاد تصویري منفی علیه موضوعات مختلف جمهوري اسالمی داشته
یورك کـه  ي کار آمدن دولت یازدهم و تهاجم دیپلماتیک آن در سیاست خارجی و در سفر به نیورو دنبال

هـا نگـران بـه     دیدارها و گفتگوهاي متعددي که با کشورهاي اروپایی و آمریکا صورت گرفت، این دولت
  دهند. هاي خود ادامه می خطر افتادن موقعیت خود هستند و به کارشکنی

کشورهاي عربی منطقه نگران قدرتمند شدن ایران در خاورمیانه هستند. از طرفی دیگر روسیه تالش 
به کشوري مستولی بر انرژي در منطقه تبدیل شود. روسیه به خـاطر منـافع خـود شـدیداً نگـران      کند می

مندي ایـران از منـابع غنـی انـرژي و نیـاز روزافـزون       روابط رو به بهبود ایران با اتحادیه اروپا است. بهره
قدامی بزند تـا مـانع   اتحادیه اروپا به رهایی از وابستگی به گاز روسیه، باعث شده این کشور دست به هر ا

تواند میلیاردها دالر سود نصیب ایـران نمایـد و    روند پروژه انتقال گاز ایران به اروپا گردد. فرایندي که می
تـوان  ها با کمترین هزینه تقویت نماید. درمجموع میعمق نفوذ استراتژیک ایران را در دورترین سرزمین

شده است، اتحادیه اروپا در ادامه روابط خود  صی تثبیتها در هویت خاگفت که چون منافع خاص اروپایی
کند. اتحادیه اروپا تأکید دارد که هویـت  جاي منافع تأکید می با ایران بر تقدم بخشیدن به مقوله هویت به
حال اتحادیـه   المللی مطابقت نماید، اما درعینشده در سطح بین ایران باید با معیارها و هنجارهاي پذیرفته

گفتگوها با ایران جهت تغییر یا ایجاد تعدیل در مواضع ایران نسبت به موضوعات مختلف حمایت  از ادامه
کند. نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري و تغییـر فضـاي گفتمـانی در ایـران و طـرح و      می

ـ     پیگیري موضوعاتی همچون تنش ران و زدایی، اعتدال، تعامل سازنده بـا جهـان و بازسـازي مناسـبات ای
هاي جدیدي شد بـا اسـتقبال کشـورهاي    کشورهاي خارجی در سیاست خارجی، چون باعث ایجاد انگاره

هاي مختلف نظیر توسعه روابط اقتصادي و انرژي و تأثیر انگیزه رو گردید. اتحادیه اروپا تحتاروپایی روبه
روند صلح خاورمیانه با استفاده  گذاري در ایران، افزایش نفوذ در منطقه، اثرگذاري برافزایش حجم سرمایه

هـاي کشـتارجمعی و   از نفوذ و جایگاه ایران، مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی، جلوگیري از اشـاعه سـالح  
گرایـی آمریکـا در خاورمیانـه و ایفـاي نقـش یـک قـدرت        جانبـه جاي یک گرایی به ایجاد نظام چندجانبه

کند تا روابط سیاسی خود را اي ایران؛ تالش می در پرونده هستهویژه  المللی اثرگذار در کنار آمریکا به بین
 با تهران گسترش دهد.

گیـري از نفـوذ اقتصـادي اتحادیـه اروپـا در اقتصـاد و تجـارت        در مقابل، ایران نیز در راستاي بهـره 
المللـی، جـذب   هـاي بـین  فصـل بحـران  والمللـی آن در حـل  الملل، استفاده از قدرت سیاسـی و بـین   بین
هاي جدید و دانش نـوین  هاي خارجی اروپا با توجه به نیازهاي کشور، استفاده از تکنولوژيگذاري مایهسر

اقتصادي آن در مقابـل آمریکـا و   ـ   گیري از قدرت سیاسیاعضاي اتحادیه اروپا در مسائل گوناگون، بهره
توانـد روابـط   اي، مـی سـته پرونده هۀ ویژه درزمین ساختن فشارهاي سیاسی و اقتصادي واشینگتن بهاثرکم

خودش را با اروپا گسترش دهد. بر این اساس و با توجه به نگاه اغلب کشورهاي اروپایی به دولت فعلـی  
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گرایی در ایران، اتحادیه اروپا و ایران به برداشت جدیدي مبتنی بر همکاري ایران، نیز آغاز گفتمان اعتدال
تواند ظرفیت بسیار زیادي را براي یک گفتگو و تعامـل   هم میاند. دولت یازد یافته متقابل با یکدیگر دست

حـال کشـورهاي غربـی و     یندرعـ سازنده با کشورهاي اروپایی و همچنین همسایگان خود عرضـه کنـد.   
رسـند. در ایـن میـان     و گفتگو با ایران به نظر می نظر تبادلی مشتاق به هرزماناي امروزه بیشتر از  منطقه

اند و آن  در ژنو استقبال کرده 5+1ي میان ایران و گروه ا توافق هستهاز حصول کشورهاي همسایه ایران 
الخصـوص در زمینـه    و تالش به برقراري ارتباط علی  را کمک به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه دانسته

گـذاري در کشـورمان اعـالم    ستد داشته، همچنین تمایل خـود را بـراي سـرمایه   وتجاري، اقتصادي و داد
گرایانه را دنبال نموده و بـا  اند. بدیهی است در این راستا، دستگاه دیپلماسی ایران باید سیاستی واقع کرده

زنی خود را با همسایگان خود افزایش دهد و هاي تأثیرگذار، توان چانه زمان روابط خود با قدرتتقویت هم
  نگذارد منافع ملی ایران به خطر افتد.

  
  پیشنهادات  

یک بازیگر درجه اول و تأثیرگذار سیاسی  عنوان بهي اروپا در صدد شناسایی خود  که اتحادیه  ییازآنجا  .1
هاي دیگر خصوصاً آمریکا است و بـه دنبـال    اي، در کنار قدرت و اقتصادي در سطح جهانی و منطقه

شد، با نفوذ منطقه در راستاي تقویت جایگاه خود می گسترش روابط و یارگیري در بین کشورهاي ذي
دار، ضمن کسب منافع، خود با اتحادیه  و از طریق دیپلماسی و گفتگوهاي هدف باظرافتتوان  لذا می

  به مذاکره پرداخت و از این طریق به ایجاد توازنی در رابطه با آمریکا دست یافت. 
سازي روابط سیاسی باشـد،   هایی براي عادي که دیپلماسی رسمی داراي محدودیت ی صورت در  .2

ي مـدنی اقـدام شـود. متخصصـین،      تـر اسـت از طریـق دیپلماسـی عمـومی و جامعـه       شایسته
دارنـد.    کارشناسان، اساتید دانشگاه و محققین جایگاه تأثیرگذار خود را در دیپلماسـی عمـومی  

هاي ایران و کشورهاي اروپایی از ظرفیت بسیار مناسبی  انشگاهمراکز تحقیقاتی و پژوهشی و د
توانند فـارغ از   شناسی روابط دو طرف برخوردار هستند و می براي پرداختن به واکاوي و آسیب

ي اروپا از طریق  ها و مالحظات حاکم بر روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران و اتحادیه محدودیت
ي  هـاي بسـیار گسـترده    مـابین، زمینـه   یفـ خصصی روابط ها و سمینارهاي ت برگزاري همایش

هاي موجود بر سر راه روابط و ... سازوکارهاي  همکاري و منافع مشترك ایران و اروپا و چالش
ی قرار دهند و راهکارهاي عملی خود را موردبررسعملی موجود براي رسیدن به روابط عادي را 

مسئوالن دیپلماسـی رسـمی کشـور قـرار      ورداستفادهمتوانند  ارائه کنند. این راهکارها قطعاً می
  گیرند. 

استفاده از ارتباط گسترده سیاسی و تجاري با کشورهاي همسایه ایـران بـراي افـزایش ثبـات       .3
شناسی، واکاوي و  جمهوري اسالمی در منطقه حائز اهمیت است. اگر دولت ایران بتواند با آسیب

خصی در قبال همسـایگان خـود بـر اسـاس دیـدگاه      ي روابط، استراتژي مش جانبه مطالعه همه
انداز فضـاي همکـاري بـا     ها و حل مشکالت تدوین نماید، چشم بینانه و تشخیص ظرفیت واقع

مـابین فـراهم   برداري بیشـتر از روابـط فـی    شود و امکان بهره تر می کشورهاي همسایه روشن
  گردد. می
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  يا محمدرضا محمدي جرقویه
  
  

  چکیده
ها مانند حشراتی که بـه   متوجه خواهیم شد ما انسان ،اگر کمی به پیرامون خود دقت کنیم

اقسـام  اند راه فراري نداشته و عمالً زندگی اجتماعی ما را انواع و  داخل تار عنکبوت افتاده
 هاي تاریخی فرا گرفته و ما را تارهاي شبیه به تار عنکبوت و با قدمتی بسیار فراتر از دوره

نماید که شاید بتوان آن را حقوق یا نظام حقـوقی   مقید به رفتار، اندیشه و گفتار خاصی می
نامید که هدف این مقاله بررسی چیستی و ماهیت این تار و پود تنیـده شـده بـه افکـار و     

ال و رفتار ماست. بدیهی است این تار و پـود، حتـی موقـع نگـارش ایـن مقالـه هـم        اعم
کند لذا اگر بعد از خواندن این مقاله احساس کردید  ی براي نویسنده ایجاد مییها مزاحمت

هاي بدي زده است به بزرگی تار و پودهاي نـامرئی اطـراف خـود او را     که نویسنده حرف
  .ببخشید و بزرگوارانه در گذرید

 ،داروي بی حسی ، یه وقت زشت نباشه؟، بپوشم؟ چی حاال ،شد؟ چیطور  :کلیدي واژگان
  ترامادول

  
  مقدمه

آید ولی مجبور هستیم که به سر کار  شویم، خوابمان می ها به اجبار از خواب بیدار می بسیاري از ماها صبح
یم کـه  یگـو  و بیراه می کلی بد هم به رئیسمان و در غیاب او به کفیل اداره ،برویم، لذا در دل هم به خود

شـویم. حتـی بسـیاري از ماهـا از جملـه       مزاحم خوابمان شده است و بعد براي رفتن به سرکار آماده مـی 
تواند با خیال  قدر ثروت دارد که اگر بخواهد بقیه عمر خود را بدون کار کردن سپري کند، می نآنویسنده 

که دو روز بیشتر بعد از  ن نداشته باشد (البته به شرط اینراحت بخورد و استراحت کند و نیازي به کار کرد
  این تصمیم زنده نباشد) ولی باز هم مجبور است به سر کار برود. به راستی علت آن چیست؟
گیرد و با نشـان   تصور کنید یک روز در حال رفتن به جایی هستید، در راه شخصی جلوي شما را می

 بـدون  شـما  و بدهیـد  او به دارید بخور درده ب وسیله یا و پول هرچه که خواهد می شما از چاقو تیغهدادن 
  ید.ینما ه و همه دارایی همراه خود را به وي میداد بروز را خود سخاوتمندي تأملی اندك

و احتماالً بعد از آن تاریخ همه جا از نبود امنیت و وجود شرارت و ناامنی و ... دم خواهیـد زد، انـدکی   
تـر، فـیش    زمان یا کمی قبل نماید و احتماالً هم ه و حقوق ماهیانه خود را دریافت میبعد به سر برج رسید

 حقوقو چیستی اهیت م
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درصد از حقوق ماهیانه شما به خاطر پرداخـت   10بینید حدود  حقوقی خود را هم از امور مالی گرفته و می
وز پیش دو تر از پول و مالی است که چند ر مالیات کسر شده است این مبلغ به احتمال زیاد به مراتب کم

ایـد ولـی ایـن     بار آن زورگیر را دیده طول عمر خود یک اید و احتماالً در دستی به آقا یا خانم زورگیر داده
کـه ماهیـت هـر دو عمـل،      افتد، ولی شما بـا ایـن   اتفاق یعنی پرداخت مالیات هر ماه براي شما اتفاق می

از مورد دوم یعنی پرداخت مالیات احساس شوید و حتی چه بسا  پرداخت پول است به یک اندازه متأثر نمی
  شود که یک شهروند هستید. کنید و باورتان می غرور می

اگر قصد دارید به وسط سخنان بنده بپرید و بگویید این مورد دوم یعنی پرداخت مالیات بدون اجبار و 
یـا ابزارهـاي   هـاي مالیـاتی در همـه جـاي دن     نمایم که سازمان اکراه هست، شما را متوجه این مطلب می
اي کـه بـه عنـوان     گونـه  کنند بگیرند به آنچه را ممیزي می توانند کارآمدي دارند که به راحتی و با زور می

دانم اگر شما بتوانید از دست دزد فرار کنید به همان میزان هم بتوانید از دست مأمور مالیاتی  مثال بعید می
الخـروج کننـد.    دلیل عدم پرداخت پول زور به ایشان ممنـوع  توانند شما را به فرار کنید. و یقیناً دزدها نمی

کنند کـه   اگرچه مردم وانمود می«فرماید:  جا که می نوایی کنیم آن پس کمی با مرحوم مغفور آلبرکامو هم
  »آورند. گذارند، اما در برابر هیچ چیز غیر از زور سر فرو نمی به حق احترام می

آید این است که هدف نویسنده از این همه آسمان و  پیش می حال سؤالی که براي هر خواننده فکور
  ریسمان به هم بافتن و مقایسه دزد و مأموران مالیاتی چیست؟
افتـد ولـی    اي است که در جامعه اتفاق مـی  در پاسخ باید گفت: این یک نمونه از هزاران عمل مشابه

تواند با اینکه میزان پرداختـی بـاالتري    کند و دیگري حتی می یکی ما را نگران ساخته و ایجاد ناامنی می
  شته باشد، باعث افتخار شود.اد

کننـد و عاشـقانه همـدیگر را     مثال دیگر: دختر و پسري را در نظر بگیرید که با هم زندگی می
برند، که اصطالحاً آن  ها بدون قید و بندهاي اجتماعی با هم در یک خانه به سر می آن دوست دارند.

 دل به خون هم یکبار خود مشترك زندگی مدت طول در ایشان بسا چه نامند، می» سفید ازدواج«را 
ي را در نظر بگیرید که طی انجام تشریفات قانونی به عقد شوهر و زن مقابل در اند، نکرده همدیگر

دهند که آب خوش از گلوي همدیگر پایین  اي به یکدیگر اجازه نمی مده و لحظهآ ازدواج یکدیگر در
، یکسان از نظر مردم و اطرافیان ولی این دو زندگی مشترك ،کنند م خون به دل هم میئبرود و دا

اي است که چه بسا منجر بـه تحمـل ضـربه     گونه هاي ازدواج سفید به شود. محدودیت ما دیده نمی
 عملـی  مصداق اینکه باآمیز دوم  هاي زوجین شود ولی همزیستی غیر مسالمت شالق بر روي گرده

 به. باشد می قانون و جامعه حمایت مورد کامالً هست، انفرادي یک در» زوجین یرقانونیغ بازداشت«
  است؟ چنین چرا راستی

، خاطر خواندن یا نخواندن یک جمله تحت عنوان صیغه عقده چه روحی بر جامعه حکمفرماست که ب
  سازد؟ سرنوشت افراد را متغیر می

کند و شما به لحاظ رودربایستی  را تخلیه نمی شما رغم انقضا مدت، خانه مثال دیگر: مستأجرتان علی
ل مستأجر نگونبخت را بـه داخـل   یمقام اجرا وسا شوید و خودتان در که با دادگاه دارید، مزاحم ایشان نمی

شود ولی اگر همین کار را به دست قانون و دادگاه بسپارید، شما  ریزید، و رفتار شما مجرمانه می کوچه می
  مستحق هیچ سرزنشی نیستید.دم متمدنی هستید و آ
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خواهم به این نتیجه برسم کـه مجموعـه عملیـاتی کـه باعـث       توان زد ولی می هاي زیادي می مثال
  زمان غیر قانونی جلوه دهد، چیزي نیست جز همان حقوق. شود رفتارهاي مشابه را قانونی و یا هم می

کنند، حاکم  اع زندگی میو حقوق مجموعه قواعدي است که براي اشخاص به این جهت که در اجتم
  است.

است که براي اینکه بایدها و نبایدها به عبارت دیگر فرمان  به عبارت دیگر حقوق نظامی از هنجارها
کند تا فرمـانبران   خود را بهتر به اجرا در بیاورد از ابزارهاي مختلفی همچون دین، اخالق و ... استفاده می

، به انجام فـرامین  کامالً مطابق اخالق و یا حتی عبادت استایشان  با طیب خاطر و با این حس که رفتار
دمی است که هر چند آحقوق همت گمارند ولی با همه این تفاصیل دستورات وي مانند دستورات همسر 

شود ولی نتیجه عدم اجـراي   شروع می »عزیزم«و  »عسلم«، »عشقم«ابتداي امر با عباراتی همچون  در
. بر همین اساس باشد که مسلمان نشنود کافر نبیند ر ما از مهربانی همسرمان میآن با چیزي فراتر از تصو

  ، فرمان است.فرماید: حقوق توصیه نیست است که مرحوم هابز در لویاتان می
  

  حقوق تبیین
صدد تشریح آن البته قبل از مرگ و نه روي میز تشریح هستیم حقوق هسـت  آنچه که ما در این مقاله در

طور که آمده همچون تار و پودي مـا را   باشد که همان ولی منظور از حقوق در این مقاله نظام حقوقی می
  در بر گرفته است.

مؤثر  )داند: الف ات نظام حقوقی میمرحوم ریموندرکس در تشریح نظام حقوقی سه ویژگی را از ملزوم
  منابع آن )ج ،نهادینگی )ب ،بودن

ت که شبیه به انسـان اسـت و عـالوه بـر     ستوان حقوق را یک موجود زنده دان و بر همین اساس می
  نیازهاي جسمی نیازهاي معنوي فراوان دارد.

ولی به مرور زمـان   ها بوجود آمده است روابط بین انسان این موجود نازنین براي حل مشکل بشر در
خود به مشکلی براي بشریت تبدیل شده است. و براي انسان از قبل از تولد تا بعـد از مـرگ وي تعیـین    

  ها دارد. نماید که نشان از تأثیر گسترده در زندگی انسان تکلیف می
دانیم، دانند، ب هاي آماده کشت می ها را شبیه به کسانی که ذهن را لوح سفید یا مزرعه اگر ذهن انسان

این مزرعه بارها و بارها کشت شده و چه بسا دیگر قدرت باروري و تولید را از دست داده باشد و آنچه که 
اي عمیق یافتـه   ها، ریشه باشد و هنجارهاي این نظام در آن نهادینه شده است دستورات نظام حقوقی می

 نـه  و است هدف خود است حقوقی نظام اراده ابزار که قانون که است آورده وجود به را تصور این واست 
  .انسان براي قانون نه است قانون براي انسان دیگر عبارت به و وسیله

 از باشـند  نداشته را نظام نآ هنجارهاي تحمل تاب که  کسانی تا است دادهو این نهادینگی مجوزي 
خیر، سعی کرده است حتی  تواند از مردم اطاعت بخواهد ولی اعتقاد که فقط می ه خود بردارد و با اینرا سر

  اعتقاد را نیز موضوع امر و نهی خود قرار دهد.
اگر این موجود زنده را شبیه به انسان بدانیم، شبیه بـه همـه رفتارهـاي بشـري کـه پـر از آزمـون و        

نچه موضـوع را بـه یـک    آداشته و ولی  یها نیز چنین افت و خیزهای دستورات و اوامر این نظام ،خطاست
 و ها ملت همه براي واحد قانون دنبال سیسرون مانند اي عده که است واقعیت این سازد می دیلتبتراژدي 
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 عـدم  نگـاه  بـا  را شده متولد تازه طفل که شد می باعث نگاه همین و بودند، ناپذیر تغییر و جاودان نحو به
که دیگر قادر بـه   شرایط و اوضاع و لزوم حاکمیت همیشگی قانون و هنجارهاي مذکور مانند طفلی تغییر

راه رفتن است قنداق نموده و به مرور زمان او را از خاصیت تحرك و راه رفتن انداخته و به یـک موجـود   
  الخلقه تبدیل سازند. ناقص

توانـد بـه    الخلقـه تنهـا مـی    شود ولی نـاقص  بدیهی است هر موجود ناقصی در طول تاریخ کامل می
  ها ببرد. انهیوالیی تبدیل شود که امان از زندگی انس

. نقل است که روزي مردي در صف طوالنی اخـذ شـیر در   براي تبیین بحث فوق ناچار باید مثالی زد
که با احتیاط و مهارت فراوان دستش را در جیب شخص دیگري که در جلوي  بري بود، موقعی حال جیب

. فـرد  د، بیهوده معطل نشویدیآ او قرار داشت کرده بود، ناگهان فروشنده بلند ندا در داد که امروز شیر نمی
، چرا صف را به هـم  آید که نیاید ، با ناراحتی فریاد زد: شیر نمیسارق که دید صف در حال فروپاشی است

  زنید؟ می
و یا نقل است که تعدادي راهب بودایی در معبدي حین مراقبه متوجه شدند که وجود یـک گربـه در   

 هـر  و شـد  گربه نگهداري مأمور ایشان از احدي لذاریزد،  حین مدیتیشن تمرکز ذهن ایشان را به هم می
 دیگـري  فـرد  و مرد معبد پیر که زمان مروره ب. شد می نگهداري راهبی توسط گربه این مراقبه موقع روز
اي تهیه کرده و حتماً موقع مراقبـه   درصدد بر آمدند گربه راهبان مرد، اول گربه که هم مدتی از بعد و آمد

  ن ایشان شد به عنوان یک رکن ضروري.شتیید و گربه وارد فرهنگ مدآن را نگه دارن
بند  ، همچنان به آن قاعده پاياي رغم از بین رفتن ضرورت حفظ قاعده هاي حقوقی نیز گاه علی نظام

  ند.هد بوده و تخطی از آن را اجازه نمی
اي افـزایش   نـان عـده  ثر بوده اسـت همچ ؤعنوان مثال اگر در جوامع ابتدایی روش ساده مجازات م به

حـل   که همیشه راه ، غافل از ایندانند ترین راه ممکن و همیشگی براي حل مشکالت می مجازات را ساده
  تواند ساده و بسیط باشد. مشکالت عمیق و عمده نمی

 قـرن  تـا یر خاصی از زمان حاکمیت یاساي چنگیزخان مغول اي فرق عمده و یا تحول و تغی و یا عده
 کـه  اسـت  کـرده  گیر مطلب این روي ایشان سوزن است هنوز که هنوز و ندانسته یکم و تبیس و بیستم
 انتخابـات  ایـام  در کـه  اسـت  دلیـل  همـین  به و شود می حل خوب قانون تدوین طریق از مشکالت همه
 ییها قول شوند، پارلمان وارد خواهند میکه  ر بعضی کشورها بعضی کسانید پارلمانی انتخابات در ویژه هب

 حل مثل تر کم اهمیت درجه با یا و ماه و زمین هاي کره بین سفالتآ جاده ایجاد شبیه چیزي که هندد می
  .باشد می محال حال هر در ولی مسکن و بیکاري مشکل

ها در بعضی جوامع شاید در این نکته نهفته  ثباتی قانون و حجم وسیع و غیر مؤثر آن و راز تراکم و بی
  باشد.

گرایی به خاطر دیدن این مصائب و مشـکالت گفتـه    ز نامی از مکتب واقعسخن آخر اینکه آقاي هلم
  است که زندگی حقوقی زندگی منطقی نیست بلکه زندگی تجربی است.

براي حقوقدان باید تفاوت  .و مخلص کالم اینکه حقوقدان کار اصلی خود را نباید اجراي قانون بداند
بـراي اجـراي عـدالت اسـت یـا تحقـق و        خانه؟، می سازند براي مسجد است یا کند که دیواري را که می

  نهادینه کردن ظلم؟
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تواند باشد بلکه سـوق دادن قـوانین بـه     کار اصلی حقوقدان بر اساس مطالب فوق اجراي قانون نمی
  سوي عدالت است.

فلذا در پایان این مقاله، هر حقوقدانی که به کنه نظر نویسنده پی بـرده اسـت بـراي تمـرین بیشـتر      
آیا مطابق عـدالت   به اولین قانونی که مجبور است بخواند یا استناد کند، تأملی نموده و ببیند موظف است
که این قانون در دل مردم  آیا روش بهتري براي این ؟سازد یا ظلم را ؟ آیا عدالت را مستقر میاست یا خیر
  دارد یا خیر؟ وجود جاي گیرد،

خواندن این مقالـه، بـه جـاي اینکـه رفتـار قضـات یـا         به عبارت دیگر هر حقوقدانی از این به بعد با
ـ   کارمندان یا وکال را مورد قضاوت قرار دهد، قوانین را در معرض نقد و بررسی قرار می ه دهد و همیشـه ب

  :سپارد که خاطر می
  خاطر بسپاره پرواز را ب

  پرنده رفتنی است ...
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