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حقوق علمي است كه از پاره اي اصول و نظريه ها تشكيل شده و حقوق علمي است كه از پاره اي اصول و نظريه ها تشكيل شده و حقوق علمي است كه از پاره اي اصول و نظريه ها تشكيل شده و حقوق علمي است كه از پاره اي اصول و نظريه ها تشكيل شده و                 

بهترين راه يادگيري هر يك از اين اصول بررسي تـاريخي در بـاره چگـونگي    بهترين راه يادگيري هر يك از اين اصول بررسي تـاريخي در بـاره چگـونگي    بهترين راه يادگيري هر يك از اين اصول بررسي تـاريخي در بـاره چگـونگي    بهترين راه يادگيري هر يك از اين اصول بررسي تـاريخي در بـاره چگـونگي    
        »»»»....پيدايي و رشد آن استپيدايي و رشد آن استپيدايي و رشد آن استپيدايي و رشد آن است

        ))))1871((((امريكائي امريكائي امريكائي امريكائي ) ) ) ) Langdell(  (  (  (  النگدل النگدل النگدل النگدل 
        
        
        
        

        مباحث در باره حقوقمباحث در باره حقوقمباحث در باره حقوقمباحث در باره حقوق
        دكتور سيد هاشم صاعددكتور سيد هاشم صاعددكتور سيد هاشم صاعددكتور سيد هاشم صاعد: : : : مؤلف مؤلف مؤلف مؤلف 

 به كوشش وليد صاعد  به كوشش وليد صاعد  به كوشش وليد صاعد  به كوشش وليد صاعد  
ميالديميالديميالديميالدي2009:  :  :  :  چا پ چا پ چا پ چا پ     سالسالسالسال     

        1992سال سال سال سال : : : : تهيه و ترتيب تهيه و ترتيب تهيه و ترتيب تهيه و ترتيب 
        وليد صاعدوليد صاعدوليد صاعدوليد صاعد: : : : ناشر ناشر ناشر ناشر 

        ليموژ فرانسهليموژ فرانسهليموژ فرانسهليموژ فرانسه: : : : محل چاپ محل چاپ محل چاپ محل چاپ 
        2009: : : : سال چاپ سال چاپ سال چاپ سال چاپ 

        جلدجلدجلدجلد    500: : : : تيراژ تيراژ تيراژ تيراژ 
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يك جزوه ي درسي بـوده  يك جزوه ي درسي بـوده  يك جزوه ي درسي بـوده  يك جزوه ي درسي بـوده  ) ) ) ) مباحث در باره حقوق مباحث در باره حقوق مباحث در باره حقوق مباحث در باره حقوق ( ( ( ( نوشته اي حاضر نوشته اي حاضر نوشته اي حاضر نوشته اي حاضر 

جهــت جهــت جهــت جهــت     1992كـه توســط قبلــه گـاه معــززم دكتورســيد هاشـم صــاعد در ســال    كـه توســط قبلــه گـاه معــززم دكتورســيد هاشـم صــاعد در ســال    كـه توســط قبلــه گـاه معــززم دكتورســيد هاشـم صــاعد در ســال    كـه توســط قبلــه گـاه معــززم دكتورســيد هاشـم صــاعد در ســال    
ــا  « « « « در در در در تــدريس تــدريس تــدريس تــدريس  ــراي افغانه ــا  اكــادمي ب ــراي افغانه ــا  اكــادمي ب ــراي افغانه ــا  اكــادمي ب ــراي افغانه ــراي  ««««كــه از طــرف كــه از طــرف كــه از طــرف كــه از طــرف »»»»اكــادمي ب ــه بازســازي ب ــراي  كميت ــه بازســازي ب ــراي  كميت ــه بازســازي ب ــراي  كميت ــه بازســازي ب كميت
در كشور آلمان داير گرديده بود ، تهيه و ترتيب گرديـده و بـراي   در كشور آلمان داير گرديده بود ، تهيه و ترتيب گرديـده و بـراي   در كشور آلمان داير گرديده بود ، تهيه و ترتيب گرديـده و بـراي   در كشور آلمان داير گرديده بود ، تهيه و ترتيب گرديـده و بـراي   » » » » افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان 

        ....يك تعداد افغانان عالقه مند تدريس گرديد يك تعداد افغانان عالقه مند تدريس گرديد يك تعداد افغانان عالقه مند تدريس گرديد يك تعداد افغانان عالقه مند تدريس گرديد 
تهيه اين رساله حقوقي در وقت كم صورت گرفته چنانچه مؤلف خود تهيه اين رساله حقوقي در وقت كم صورت گرفته چنانچه مؤلف خود تهيه اين رساله حقوقي در وقت كم صورت گرفته چنانچه مؤلف خود تهيه اين رساله حقوقي در وقت كم صورت گرفته چنانچه مؤلف خود     

عجيل و سرعت انجام شده زيرا مدرس يك و عجيل و سرعت انجام شده زيرا مدرس يك و عجيل و سرعت انجام شده زيرا مدرس يك و عجيل و سرعت انجام شده زيرا مدرس يك و كار اين درس به تكار اين درس به تكار اين درس به تكار اين درس به ت««««: : : : مي فرمايندمي فرمايندمي فرمايندمي فرمايند
در آوارگـي جـز   در آوارگـي جـز   در آوارگـي جـز   در آوارگـي جـز   . . . . نيم ماه قبل از موجوديت اكادمي براي افغانهـا اطـالع يافـت   نيم ماه قبل از موجوديت اكادمي براي افغانهـا اطـالع يافـت   نيم ماه قبل از موجوديت اكادمي براي افغانهـا اطـالع يافـت   نيم ماه قبل از موجوديت اكادمي براي افغانهـا اطـالع يافـت   

سياست عام بخاطر آزادي وطن مشغله اي نداشته و نه با حقوق و تدريس از سياست عام بخاطر آزادي وطن مشغله اي نداشته و نه با حقوق و تدريس از سياست عام بخاطر آزادي وطن مشغله اي نداشته و نه با حقوق و تدريس از سياست عام بخاطر آزادي وطن مشغله اي نداشته و نه با حقوق و تدريس از 
با اينهم از چند كتابي كه يافته است و با با اينهم از چند كتابي كه يافته است و با با اينهم از چند كتابي كه يافته است و با با اينهم از چند كتابي كه يافته است و با . . . . بيست سال به اينسو طرفه بسته استبيست سال به اينسو طرفه بسته استبيست سال به اينسو طرفه بسته استبيست سال به اينسو طرفه بسته است

        »»»»....اندوخته است به اين درس عاجل پرداخته است اندوخته است به اين درس عاجل پرداخته است اندوخته است به اين درس عاجل پرداخته است اندوخته است به اين درس عاجل پرداخته است تجربه اي كه تجربه اي كه تجربه اي كه تجربه اي كه 
همين كمبود وقت ناشي از كار و فعاليت سياسي مجـال ايـن را ميسـر    همين كمبود وقت ناشي از كار و فعاليت سياسي مجـال ايـن را ميسـر    همين كمبود وقت ناشي از كار و فعاليت سياسي مجـال ايـن را ميسـر    همين كمبود وقت ناشي از كار و فعاليت سياسي مجـال ايـن را ميسـر    
نساخت تا آنها نوشته هاي شانرا به اتمام مي رسانيدند، روي ايـن اصـل آنهـا    نساخت تا آنها نوشته هاي شانرا به اتمام مي رسانيدند، روي ايـن اصـل آنهـا    نساخت تا آنها نوشته هاي شانرا به اتمام مي رسانيدند، روي ايـن اصـل آنهـا    نساخت تا آنها نوشته هاي شانرا به اتمام مي رسانيدند، روي ايـن اصـل آنهـا    
نوشتن و دنباله تحقبقات شانرا به فردا موكول نموده بودند و آرزو داشـتند تـا   نوشتن و دنباله تحقبقات شانرا به فردا موكول نموده بودند و آرزو داشـتند تـا   نوشتن و دنباله تحقبقات شانرا به فردا موكول نموده بودند و آرزو داشـتند تـا   نوشتن و دنباله تحقبقات شانرا به فردا موكول نموده بودند و آرزو داشـتند تـا   

ولـي  ولـي  ولـي  ولـي  . . . . و دستيابي وقـت مسـاعد بـه ايـن امـر اقـدام فرماينـد       و دستيابي وقـت مسـاعد بـه ايـن امـر اقـدام فرماينـد       و دستيابي وقـت مسـاعد بـه ايـن امـر اقـدام فرماينـد       و دستيابي وقـت مسـاعد بـه ايـن امـر اقـدام فرماينـد           در صورت فراعتدر صورت فراعتدر صورت فراعتدر صورت فراعت
        ....متأسفانه در اثر مريضي مزمني كه به سراغ ايشان آمد اين آرزو برآورده نشدمتأسفانه در اثر مريضي مزمني كه به سراغ ايشان آمد اين آرزو برآورده نشدمتأسفانه در اثر مريضي مزمني كه به سراغ ايشان آمد اين آرزو برآورده نشدمتأسفانه در اثر مريضي مزمني كه به سراغ ايشان آمد اين آرزو برآورده نشد

يقين است كه اگر قبالً وقت دست ميداد و آنها نوشته هـاي شـانرا بـه    يقين است كه اگر قبالً وقت دست ميداد و آنها نوشته هـاي شـانرا بـه    يقين است كه اگر قبالً وقت دست ميداد و آنها نوشته هـاي شـانرا بـه    يقين است كه اگر قبالً وقت دست ميداد و آنها نوشته هـاي شـانرا بـه        
اتمام مي رسانيدند و خود اقدام به چاپ آنها مي كردند كـار زيبـا تـر وعـالي     اتمام مي رسانيدند و خود اقدام به چاپ آنها مي كردند كـار زيبـا تـر وعـالي     اتمام مي رسانيدند و خود اقدام به چاپ آنها مي كردند كـار زيبـا تـر وعـالي     اتمام مي رسانيدند و خود اقدام به چاپ آنها مي كردند كـار زيبـا تـر وعـالي     

        . . . . ي را براي هم ميهنان و خوانندگان گرامي عرضه ميداشتندي را براي هم ميهنان و خوانندگان گرامي عرضه ميداشتندي را براي هم ميهنان و خوانندگان گرامي عرضه ميداشتندي را براي هم ميهنان و خوانندگان گرامي عرضه ميداشتندترترترتر
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با اين هم آرزو دارم تا با تهيه و چاپ ايـن رسـاله كوچـك و ارزنـده     با اين هم آرزو دارم تا با تهيه و چاپ ايـن رسـاله كوچـك و ارزنـده     با اين هم آرزو دارم تا با تهيه و چاپ ايـن رسـاله كوچـك و ارزنـده     با اين هم آرزو دارم تا با تهيه و چاپ ايـن رسـاله كوچـك و ارزنـده         
درنگـي بـر   درنگـي بـر   درنگـي بـر   درنگـي بـر   « « « « و مجموعـه اي گفتـار هـاي شـان     و مجموعـه اي گفتـار هـاي شـان     و مجموعـه اي گفتـار هـاي شـان     و مجموعـه اي گفتـار هـاي شـان     » » » » اشـعار اشـعار اشـعار اشـعار ««««حقوقي، گـرد آوري  حقوقي، گـرد آوري  حقوقي، گـرد آوري  حقوقي، گـرد آوري  

، هموطنـان عزيـز   ، هموطنـان عزيـز   ، هموطنـان عزيـز   ، هموطنـان عزيـز   »»»»برخي دريافتها و رويداد هــاي افغانسـتان در قـرن بيسـتم     برخي دريافتها و رويداد هــاي افغانسـتان در قـرن بيسـتم     برخي دريافتها و رويداد هــاي افغانسـتان در قـرن بيسـتم     برخي دريافتها و رويداد هــاي افغانسـتان در قـرن بيسـتم     
رامي را در مطالعه و استفاده اين آثار ارزشمند با خـود شـريك   رامي را در مطالعه و استفاده اين آثار ارزشمند با خـود شـريك   رامي را در مطالعه و استفاده اين آثار ارزشمند با خـود شـريك   رامي را در مطالعه و استفاده اين آثار ارزشمند با خـود شـريك   وخوانندگان گوخوانندگان گوخوانندگان گوخوانندگان گ

نموده به آروز و خواست قلبـي پـدر را، كـه آمـوزش و رهنمـائي نسـل جـوان        نموده به آروز و خواست قلبـي پـدر را، كـه آمـوزش و رهنمـائي نسـل جـوان        نموده به آروز و خواست قلبـي پـدر را، كـه آمـوزش و رهنمـائي نسـل جـوان        نموده به آروز و خواست قلبـي پـدر را، كـه آمـوزش و رهنمـائي نسـل جـوان        
        ....كشور به سوي آزادگي و علم و كمال  مي باشد ، به جا آورده باشم كشور به سوي آزادگي و علم و كمال  مي باشد ، به جا آورده باشم كشور به سوي آزادگي و علم و كمال  مي باشد ، به جا آورده باشم كشور به سوي آزادگي و علم و كمال  مي باشد ، به جا آورده باشم 

معترف ام كه از درياي بيكرا ن حقوق قطره اي هم نگرفته ام ، بناً از معترف ام كه از درياي بيكرا ن حقوق قطره اي هم نگرفته ام ، بناً از معترف ام كه از درياي بيكرا ن حقوق قطره اي هم نگرفته ام ، بناً از معترف ام كه از درياي بيكرا ن حقوق قطره اي هم نگرفته ام ، بناً از     
ت كه در چاپ ايـن جـزوه رخ داده پـوزش طلبيـده و يـاد آور مـي       ت كه در چاپ ايـن جـزوه رخ داده پـوزش طلبيـده و يـاد آور مـي       ت كه در چاپ ايـن جـزوه رخ داده پـوزش طلبيـده و يـاد آور مـي       ت كه در چاپ ايـن جـزوه رخ داده پـوزش طلبيـده و يـاد آور مـي       كم و كاسكم و كاسكم و كاسكم و كاس

        ....گردم كه فقط آرزوي خدمت داشتم و بسگردم كه فقط آرزوي خدمت داشتم و بسگردم كه فقط آرزوي خدمت داشتم و بسگردم كه فقط آرزوي خدمت داشتم و بس
        ))))    2009    نوامبرنوامبرنوامبرنوامبرپاريس پاريس پاريس پاريس ( ( ( ( سيد وليد صاعد سيد وليد صاعد سيد وليد صاعد سيد وليد صاعد                                                             
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        صفحاتصفحاتصفحاتصفحات        عناوينعناوينعناوينعناوين
        7        چند سخنچند سخنچند سخنچند سخن
        11            نظامهاي حقوقينظامهاي حقوقينظامهاي حقوقينظامهاي حقوقي: : : : بخش اول بخش اول بخش اول بخش اول 
                نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمنينظام حقوقيُ رومي ـ ژرمنينظام حقوقيُ رومي ـ ژرمنينظام حقوقيُ رومي ـ ژرمنيـ ـ ـ ـ     1
                 ))))كامن ال كامن ال كامن ال كامن ال ( ( ( ( ـ نظام حقوقي ـ نظام حقوقي ـ نظام حقوقي ـ نظام حقوقي     2
                ـ نظام حقوقي اسالمـ نظام حقوقي اسالمـ نظام حقوقي اسالمـ نظام حقوقي اسالم    3
                25        منابع حقوق منابع حقوق منابع حقوق منابع حقوق : : : : بخش دوم بخش دوم بخش دوم بخش دوم 
                ـ قانون به طور كليـ قانون به طور كليـ قانون به طور كليـ قانون به طور كلي    1
                            ـ تعامالت يك جامعهـ تعامالت يك جامعهـ تعامالت يك جامعهـ تعامالت يك جامعه    2
                ـ رويه قضاييـ رويه قضاييـ رويه قضاييـ رويه قضايي    3
        ـ عقايد و نظرات علماي حقوقـ عقايد و نظرات علماي حقوقـ عقايد و نظرات علماي حقوقـ عقايد و نظرات علماي حقوق    4
        31        قواعد حقوقيقواعد حقوقيقواعد حقوقيقواعد حقوقي: : : : بخش سوم بخش سوم بخش سوم بخش سوم 
                        ـ آيا قانون و حقوق يكي است و ياـ آيا قانون و حقوق يكي است و ياـ آيا قانون و حقوق يكي است و ياـ آيا قانون و حقوق يكي است و يا    1
                ـ مرور زمان چيستـ مرور زمان چيستـ مرور زمان چيستـ مرور زمان چيست    2
                ـ اهليتـ اهليتـ اهليتـ اهليت    3

        39            حقوق خصوصي و حقوق عامهحقوق خصوصي و حقوق عامهحقوق خصوصي و حقوق عامهحقوق خصوصي و حقوق عامه: : : : بخش چهارم بخش چهارم بخش چهارم بخش چهارم 
        ـ حقوق خصوصيـ حقوق خصوصيـ حقوق خصوصيـ حقوق خصوصي    1
        ـ حقوق عامه ـ حقوق عامه ـ حقوق عامه ـ حقوق عامه     2
        ـ شخصيت حكمي حقوقيـ شخصيت حكمي حقوقيـ شخصيت حكمي حقوقيـ شخصيت حكمي حقوقي    3

        44        قراردادها قراردادها قراردادها قراردادها : : : : بخش پنجم بخش پنجم بخش پنجم بخش پنجم 
                ـ قراداد حقوق عامهـ قراداد حقوق عامهـ قراداد حقوق عامهـ قراداد حقوق عامه    1
                ـ فسخ چيست و چگونه تطبيق ميشود ؟ـ فسخ چيست و چگونه تطبيق ميشود ؟ـ فسخ چيست و چگونه تطبيق ميشود ؟ـ فسخ چيست و چگونه تطبيق ميشود ؟    2

        49        حقوق تجارتحقوق تجارتحقوق تجارتحقوق تجارت: : : : بخش ششم بخش ششم بخش ششم بخش ششم 
                ـ حقوق شركتهاـ حقوق شركتهاـ حقوق شركتهاـ حقوق شركتها    1

                ت تضامنيت تضامنيت تضامنيت تضامنيمشاركمشاركمشاركمشارك: : : : الف الف الف الف 
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                شركت محدود المسؤليتشركت محدود المسؤليتشركت محدود المسؤليتشركت محدود المسؤليت: : : : ب ب ب ب 
                شركت سهاميشركت سهاميشركت سهاميشركت سهامي: : : : ج ج ج ج 

        57            حقوق جزاءحقوق جزاءحقوق جزاءحقوق جزاء: : : : بخش هفتم بخش هفتم بخش هفتم بخش هفتم 
                ـ مقدمه و بحثي در باره جرمـ مقدمه و بحثي در باره جرمـ مقدمه و بحثي در باره جرمـ مقدمه و بحثي در باره جرم    1
                ـ تحول جرمـ تحول جرمـ تحول جرمـ تحول جرم    2
                ـ تغيير مجازاتـ تغيير مجازاتـ تغيير مجازاتـ تغيير مجازات    3
                ـ انواع مجازاتـ انواع مجازاتـ انواع مجازاتـ انواع مجازات    4
        ـ چه وقت تعقيب جزايي تحت مرور زمان واقع مي شود ؟ـ چه وقت تعقيب جزايي تحت مرور زمان واقع مي شود ؟ـ چه وقت تعقيب جزايي تحت مرور زمان واقع مي شود ؟ـ چه وقت تعقيب جزايي تحت مرور زمان واقع مي شود ؟    5
                ـ دفاع مشروعـ دفاع مشروعـ دفاع مشروعـ دفاع مشروع    6

        71            سيستم حقوقي افغانستانسيستم حقوقي افغانستانسيستم حقوقي افغانستانسيستم حقوقي افغانستانبيان مختصر در باره بيان مختصر در باره بيان مختصر در باره بيان مختصر در باره : : : : بخش هشتم بخش هشتم بخش هشتم بخش هشتم 
                ـ سيستم حقوقي افغانستان چگونه پي ريزي شده؟ـ سيستم حقوقي افغانستان چگونه پي ريزي شده؟ـ سيستم حقوقي افغانستان چگونه پي ريزي شده؟ـ سيستم حقوقي افغانستان چگونه پي ريزي شده؟    1
                ـ حقوق تعاملي يا عرفي افغانستانـ حقوق تعاملي يا عرفي افغانستانـ حقوق تعاملي يا عرفي افغانستانـ حقوق تعاملي يا عرفي افغانستان    2
                82        منفرداتمنفرداتمنفرداتمنفردات

                87        مأخذ مهم حقوقيمأخذ مهم حقوقيمأخذ مهم حقوقيمأخذ مهم حقوقي
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انسان از كهن ترين روزگار در بين گروه هاي مختلف به سر ميبرد تـا  انسان از كهن ترين روزگار در بين گروه هاي مختلف به سر ميبرد تـا  انسان از كهن ترين روزگار در بين گروه هاي مختلف به سر ميبرد تـا  انسان از كهن ترين روزگار در بين گروه هاي مختلف به سر ميبرد تـا  
انسان در پرتـو تجـارب حاصـله، در ابعـاد مـادي و      انسان در پرتـو تجـارب حاصـله، در ابعـاد مـادي و      انسان در پرتـو تجـارب حاصـله، در ابعـاد مـادي و      انسان در پرتـو تجـارب حاصـله، در ابعـاد مـادي و      آنكه نيروي آفريننده عقل آنكه نيروي آفريننده عقل آنكه نيروي آفريننده عقل آنكه نيروي آفريننده عقل 

        ....معنوي، زندگي را انكشاف داده استمعنوي، زندگي را انكشاف داده استمعنوي، زندگي را انكشاف داده استمعنوي، زندگي را انكشاف داده است
انسان اگر عقل و تفكر و نطق و پويايي نداشـت، محـال بـود كـه پـا از      انسان اگر عقل و تفكر و نطق و پويايي نداشـت، محـال بـود كـه پـا از      انسان اگر عقل و تفكر و نطق و پويايي نداشـت، محـال بـود كـه پـا از      انسان اگر عقل و تفكر و نطق و پويايي نداشـت، محـال بـود كـه پـا از      

اكنونكه در مرز تحول قـرار  اكنونكه در مرز تحول قـرار  اكنونكه در مرز تحول قـرار  اكنونكه در مرز تحول قـرار  . . . . محدوده حيات عادي ساير مخلوقات فرأ تر نهدمحدوده حيات عادي ساير مخلوقات فرأ تر نهدمحدوده حيات عادي ساير مخلوقات فرأ تر نهدمحدوده حيات عادي ساير مخلوقات فرأ تر نهد
قـوانين و  قـوانين و  قـوانين و  قـوانين و  دارد بار گران تكامـل خـودش و هـم مـاحولش در رابطـه ي كشـف       دارد بار گران تكامـل خـودش و هـم مـاحولش در رابطـه ي كشـف       دارد بار گران تكامـل خـودش و هـم مـاحولش در رابطـه ي كشـف       دارد بار گران تكامـل خـودش و هـم مـاحولش در رابطـه ي كشـف       

انتظامات طبيعـت و جامعـه بـدوش وي افتـاده تـا خـود را بـه قلـه ي تعـالي و          انتظامات طبيعـت و جامعـه بـدوش وي افتـاده تـا خـود را بـه قلـه ي تعـالي و          انتظامات طبيعـت و جامعـه بـدوش وي افتـاده تـا خـود را بـه قلـه ي تعـالي و          انتظامات طبيعـت و جامعـه بـدوش وي افتـاده تـا خـود را بـه قلـه ي تعـالي و          
تسـلط نسـبي انسـان بـر گونـه هـا و گوشـه هـاي         تسـلط نسـبي انسـان بـر گونـه هـا و گوشـه هـاي         تسـلط نسـبي انسـان بـر گونـه هـا و گوشـه هـاي         تسـلط نسـبي انسـان بـر گونـه هـا و گوشـه هـاي         . . . . فضايل انساني نايـل گردانـد  فضايل انساني نايـل گردانـد  فضايل انساني نايـل گردانـد  فضايل انساني نايـل گردانـد  

طبيعت كاري بود مشكل و اجباري و طاقت فرسا كـه تـا رسـيدن بـه مراحـل      طبيعت كاري بود مشكل و اجباري و طاقت فرسا كـه تـا رسـيدن بـه مراحـل      طبيعت كاري بود مشكل و اجباري و طاقت فرسا كـه تـا رسـيدن بـه مراحـل      طبيعت كاري بود مشكل و اجباري و طاقت فرسا كـه تـا رسـيدن بـه مراحـل      
        ....تتتتامروزي ضايعات فراوان و مشقات عديده را با خود حمل كرده اسامروزي ضايعات فراوان و مشقات عديده را با خود حمل كرده اسامروزي ضايعات فراوان و مشقات عديده را با خود حمل كرده اسامروزي ضايعات فراوان و مشقات عديده را با خود حمل كرده اس

انسان بـر طبـق خصـلت اجتمـاعي و اوصـاف همگرائـي خـود در هـيچ         انسان بـر طبـق خصـلت اجتمـاعي و اوصـاف همگرائـي خـود در هـيچ         انسان بـر طبـق خصـلت اجتمـاعي و اوصـاف همگرائـي خـود در هـيچ         انسان بـر طبـق خصـلت اجتمـاعي و اوصـاف همگرائـي خـود در هـيچ         
مراحلي از تاريخ بصورت منفرد نه زيسته و نه موضع رشد يابنده و آگاهانه ي مراحلي از تاريخ بصورت منفرد نه زيسته و نه موضع رشد يابنده و آگاهانه ي مراحلي از تاريخ بصورت منفرد نه زيسته و نه موضع رشد يابنده و آگاهانه ي مراحلي از تاريخ بصورت منفرد نه زيسته و نه موضع رشد يابنده و آگاهانه ي 
بشر فرآورده ي دماغ يك انسان و يا چند انسان و يا يك جامعه ي مشخص بشر فرآورده ي دماغ يك انسان و يا چند انسان و يا يك جامعه ي مشخص بشر فرآورده ي دماغ يك انسان و يا چند انسان و يا يك جامعه ي مشخص بشر فرآورده ي دماغ يك انسان و يا چند انسان و يا يك جامعه ي مشخص 

        ....بوده استبوده استبوده استبوده است
ت ت ت ت زندگي در چهارچوب اجتماع هميش مستلزم نظمي بوده كه از عادازندگي در چهارچوب اجتماع هميش مستلزم نظمي بوده كه از عادازندگي در چهارچوب اجتماع هميش مستلزم نظمي بوده كه از عادازندگي در چهارچوب اجتماع هميش مستلزم نظمي بوده كه از عادا

و سنن غير مكتوبه آغازيده و با اخالقيات و مـذاهب و اديـان و حكمرانـان و    و سنن غير مكتوبه آغازيده و با اخالقيات و مـذاهب و اديـان و حكمرانـان و    و سنن غير مكتوبه آغازيده و با اخالقيات و مـذاهب و اديـان و حكمرانـان و    و سنن غير مكتوبه آغازيده و با اخالقيات و مـذاهب و اديـان و حكمرانـان و    
        ....دولتها رابطه اي تنگاتنگ يافته استدولتها رابطه اي تنگاتنگ يافته استدولتها رابطه اي تنگاتنگ يافته استدولتها رابطه اي تنگاتنگ يافته است

مصطلحات عدالت و انصاف و مروت و دادخواهي و نيكي و بدي، وفا مصطلحات عدالت و انصاف و مروت و دادخواهي و نيكي و بدي، وفا مصطلحات عدالت و انصاف و مروت و دادخواهي و نيكي و بدي، وفا مصطلحات عدالت و انصاف و مروت و دادخواهي و نيكي و بدي، وفا 
و حسن نيت هميش در مقابل نزاع وجنگ و ظـــلم و تنــاقض و تضـاد قــرار     و حسن نيت هميش در مقابل نزاع وجنگ و ظـــلم و تنــاقض و تضـاد قــرار     و حسن نيت هميش در مقابل نزاع وجنگ و ظـــلم و تنــاقض و تضـاد قــرار     و حسن نيت هميش در مقابل نزاع وجنگ و ظـــلم و تنــاقض و تضـاد قــرار     

اخالق بـا پنـد و انـدرز در آميختـه ، گهـي بـا       اخالق بـا پنـد و انـدرز در آميختـه ، گهـي بـا       اخالق بـا پنـد و انـدرز در آميختـه ، گهـي بـا       اخالق بـا پنـد و انـدرز در آميختـه ، گهـي بـا       گرفته است كـه وقـتي از دريچه گرفته است كـه وقـتي از دريچه گرفته است كـه وقـتي از دريچه گرفته است كـه وقـتي از دريچه 
جاذبه ي فلسفه عجين يافته و زماني با اديان و امرونهي الهي دمساز گشته تا جاذبه ي فلسفه عجين يافته و زماني با اديان و امرونهي الهي دمساز گشته تا جاذبه ي فلسفه عجين يافته و زماني با اديان و امرونهي الهي دمساز گشته تا جاذبه ي فلسفه عجين يافته و زماني با اديان و امرونهي الهي دمساز گشته تا 

        . . . . سر انجام بحيث قواعد در چهارچوب حقوق و وجايب آذين يافته استسر انجام بحيث قواعد در چهارچوب حقوق و وجايب آذين يافته استسر انجام بحيث قواعد در چهارچوب حقوق و وجايب آذين يافته استسر انجام بحيث قواعد در چهارچوب حقوق و وجايب آذين يافته است
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امروز حقوق يك علم مغلق و پيچيده است، وليك ضروري و اجتناب امروز حقوق يك علم مغلق و پيچيده است، وليك ضروري و اجتناب امروز حقوق يك علم مغلق و پيچيده است، وليك ضروري و اجتناب امروز حقوق يك علم مغلق و پيچيده است، وليك ضروري و اجتناب 
ل نظامهاي مختلف عرضه شد كه گفتني هايش ل نظامهاي مختلف عرضه شد كه گفتني هايش ل نظامهاي مختلف عرضه شد كه گفتني هايش ل نظامهاي مختلف عرضه شد كه گفتني هايش ناپذير كه سر انجامش به اشكاناپذير كه سر انجامش به اشكاناپذير كه سر انجامش به اشكاناپذير كه سر انجامش به اشكا

پس مشت نمونه ي خروار بايد گفت پس مشت نمونه ي خروار بايد گفت پس مشت نمونه ي خروار بايد گفت پس مشت نمونه ي خروار بايد گفت . . . . در بايگان تاريخ هفتاد من مثنوي ميشوددر بايگان تاريخ هفتاد من مثنوي ميشوددر بايگان تاريخ هفتاد من مثنوي ميشوددر بايگان تاريخ هفتاد من مثنوي ميشود
كه در اينجا سخن گفتن ازتمام قواعد و رشته هاي حقوقي كاريست دشوار و كه در اينجا سخن گفتن ازتمام قواعد و رشته هاي حقوقي كاريست دشوار و كه در اينجا سخن گفتن ازتمام قواعد و رشته هاي حقوقي كاريست دشوار و كه در اينجا سخن گفتن ازتمام قواعد و رشته هاي حقوقي كاريست دشوار و 
نا ممكن و اين دال براين است كه اوالً قدمت تاريخي حقوق و تكامل نسـبي  نا ممكن و اين دال براين است كه اوالً قدمت تاريخي حقوق و تكامل نسـبي  نا ممكن و اين دال براين است كه اوالً قدمت تاريخي حقوق و تكامل نسـبي  نا ممكن و اين دال براين است كه اوالً قدمت تاريخي حقوق و تكامل نسـبي  

وم اجتماعي در همه كشور ها و مدنيت ها هم آهنـگ و  وم اجتماعي در همه كشور ها و مدنيت ها هم آهنـگ و  وم اجتماعي در همه كشور ها و مدنيت ها هم آهنـگ و  وم اجتماعي در همه كشور ها و مدنيت ها هم آهنـگ و  آن در جنب ساير علآن در جنب ساير علآن در جنب ساير علآن در جنب ساير عل
يكسان نبوده و دوم آنكه پهنا و ژرفناي آن توأم با انبوهي از شعبات تخصصي يكسان نبوده و دوم آنكه پهنا و ژرفناي آن توأم با انبوهي از شعبات تخصصي يكسان نبوده و دوم آنكه پهنا و ژرفناي آن توأم با انبوهي از شعبات تخصصي يكسان نبوده و دوم آنكه پهنا و ژرفناي آن توأم با انبوهي از شعبات تخصصي 
و اندازه و ميزان قوانين آنقدر مبرهن است كه به كمتر عالمي مجال ميدهد كه و اندازه و ميزان قوانين آنقدر مبرهن است كه به كمتر عالمي مجال ميدهد كه و اندازه و ميزان قوانين آنقدر مبرهن است كه به كمتر عالمي مجال ميدهد كه و اندازه و ميزان قوانين آنقدر مبرهن است كه به كمتر عالمي مجال ميدهد كه 

        ....خويشتن را در همه رشته ها حجت و صاحبنظر بداندخويشتن را در همه رشته ها حجت و صاحبنظر بداندخويشتن را در همه رشته ها حجت و صاحبنظر بداندخويشتن را در همه رشته ها حجت و صاحبنظر بداند
م داعيه ي حقوق مشترك در سر داشت و يا م داعيه ي حقوق مشترك در سر داشت و يا م داعيه ي حقوق مشترك در سر داشت و يا م داعيه ي حقوق مشترك در سر داشت و يا اگر روزي حقوقُ روم قدياگر روزي حقوقُ روم قدياگر روزي حقوقُ روم قدياگر روزي حقوقُ روم قدي

    ةةةةاگر نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني به حيث حقوق تكامل يافتهُ روم قديم زمينـ  اگر نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني به حيث حقوق تكامل يافتهُ روم قديم زمينـ  اگر نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني به حيث حقوق تكامل يافتهُ روم قديم زمينـ  اگر نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني به حيث حقوق تكامل يافتهُ روم قديم زمينـ  
هر چه بيشتر تحقيق و مطالعات و دكترين حقوق را بر مبناي عقل و استدالل هر چه بيشتر تحقيق و مطالعات و دكترين حقوق را بر مبناي عقل و استدالل هر چه بيشتر تحقيق و مطالعات و دكترين حقوق را بر مبناي عقل و استدالل هر چه بيشتر تحقيق و مطالعات و دكترين حقوق را بر مبناي عقل و استدالل 

متبلـور  متبلـور  متبلـور  متبلـور  ))))code((((گسترش داد، و شيوه قانونگذاري را تا سـطح تـدوين كـد هـا     گسترش داد، و شيوه قانونگذاري را تا سـطح تـدوين كـد هـا     گسترش داد، و شيوه قانونگذاري را تا سـطح تـدوين كـد هـا     گسترش داد، و شيوه قانونگذاري را تا سـطح تـدوين كـد هـا     
سـت كـه خـود را در جايگـاهي حقـوق عمـومي و مشـترك        سـت كـه خـود را در جايگـاهي حقـوق عمـومي و مشـترك        سـت كـه خـود را در جايگـاهي حقـوق عمـومي و مشـترك        سـت كـه خـود را در جايگـاهي حقـوق عمـومي و مشـترك        نمود، باز هم نتواننمود، باز هم نتواننمود، باز هم نتواننمود، باز هم نتوان
        ....جهاني قرار دهدجهاني قرار دهدجهاني قرار دهدجهاني قرار دهد

به آن مقدرتي نرسيد تا به آن مقدرتي نرسيد تا به آن مقدرتي نرسيد تا به آن مقدرتي نرسيد تا » » » » كامن ال كامن ال كامن ال كامن ال « « « « به همين روال حقوق انگليس بنام به همين روال حقوق انگليس بنام به همين روال حقوق انگليس بنام به همين روال حقوق انگليس بنام 
        . . . . غير از محدوده خودش و چند كشور ديگر پا به عرصه اي جهان بگذاردغير از محدوده خودش و چند كشور ديگر پا به عرصه اي جهان بگذاردغير از محدوده خودش و چند كشور ديگر پا به عرصه اي جهان بگذاردغير از محدوده خودش و چند كشور ديگر پا به عرصه اي جهان بگذارد
پـس  پـس  پـس  پـس  . . . . هكذا حقوق اسالم از حدود كشور هاي اسالمي تجاوز نه نمـود هكذا حقوق اسالم از حدود كشور هاي اسالمي تجاوز نه نمـود هكذا حقوق اسالم از حدود كشور هاي اسالمي تجاوز نه نمـود هكذا حقوق اسالم از حدود كشور هاي اسالمي تجاوز نه نمـود 

داعيه بر اينست تا از طريق كشف قواعد حقوقي خواه مبتني بر داعيه بر اينست تا از طريق كشف قواعد حقوقي خواه مبتني بر داعيه بر اينست تا از طريق كشف قواعد حقوقي خواه مبتني بر داعيه بر اينست تا از طريق كشف قواعد حقوقي خواه مبتني بر هر كشوري را هر كشوري را هر كشوري را هر كشوري را 
اصولُ رومي ـ ژرمني وخواه بر مبناي اصول كامن ال باشد، بيشـترينه مسـاعي    اصولُ رومي ـ ژرمني وخواه بر مبناي اصول كامن ال باشد، بيشـترينه مسـاعي    اصولُ رومي ـ ژرمني وخواه بر مبناي اصول كامن ال باشد، بيشـترينه مسـاعي    اصولُ رومي ـ ژرمني وخواه بر مبناي اصول كامن ال باشد، بيشـترينه مسـاعي    

امـا اين دال بر اين نيست كه امـا اين دال بر اين نيست كه امـا اين دال بر اين نيست كه امـا اين دال بر اين نيست كه . . . . خود را درمورد غناي حقوق ملي به خرج دهدخود را درمورد غناي حقوق ملي به خرج دهدخود را درمورد غناي حقوق ملي به خرج دهدخود را درمورد غناي حقوق ملي به خرج دهد
عد و قوانين عد و قوانين عد و قوانين عد و قوانين كشور ها باالي يكديگر تأثير متقابل نه نماينـد و يـا خود را از قواكشور ها باالي يكديگر تأثير متقابل نه نماينـد و يـا خود را از قواكشور ها باالي يكديگر تأثير متقابل نه نماينـد و يـا خود را از قواكشور ها باالي يكديگر تأثير متقابل نه نماينـد و يـا خود را از قوا

ديگر كشور ها بي نياز احساس كنند، به ويژه در مسير تكامل امـروزي و در  ديگر كشور ها بي نياز احساس كنند، به ويژه در مسير تكامل امـروزي و در  ديگر كشور ها بي نياز احساس كنند، به ويژه در مسير تكامل امـروزي و در  ديگر كشور ها بي نياز احساس كنند، به ويژه در مسير تكامل امـروزي و در  
چهارچوب خانواده بين المللي كه انواع داد و ستد و معاهـدات و ماننـد اينهـا    چهارچوب خانواده بين المللي كه انواع داد و ستد و معاهـدات و ماننـد اينهـا    چهارچوب خانواده بين المللي كه انواع داد و ستد و معاهـدات و ماننـد اينهـا    چهارچوب خانواده بين المللي كه انواع داد و ستد و معاهـدات و ماننـد اينهـا    
اگــر از يك طرف تعارض قوانين و اصل صالحيت محاكم را مطرح ميكند از اگــر از يك طرف تعارض قوانين و اصل صالحيت محاكم را مطرح ميكند از اگــر از يك طرف تعارض قوانين و اصل صالحيت محاكم را مطرح ميكند از اگــر از يك طرف تعارض قوانين و اصل صالحيت محاكم را مطرح ميكند از 

مؤسسات بين المـللي را فراهم مؤسسات بين المـللي را فراهم مؤسسات بين المـللي را فراهم مؤسسات بين المـللي را فراهم ديگر طرف زمينه ي توسيع قواعد بين المللي و ديگر طرف زمينه ي توسيع قواعد بين المللي و ديگر طرف زمينه ي توسيع قواعد بين المللي و ديگر طرف زمينه ي توسيع قواعد بين المللي و 
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نموده است كه مي توان مفاهيم و ارزش هاي آنرا در متون حقوق عمومي بين نموده است كه مي توان مفاهيم و ارزش هاي آنرا در متون حقوق عمومي بين نموده است كه مي توان مفاهيم و ارزش هاي آنرا در متون حقوق عمومي بين نموده است كه مي توان مفاهيم و ارزش هاي آنرا در متون حقوق عمومي بين 
الدول و حقوق خصوصي بي المللي و ديگر حقوق بين المللي مورد مطالعه و الدول و حقوق خصوصي بي المللي و ديگر حقوق بين المللي مورد مطالعه و الدول و حقوق خصوصي بي المللي و ديگر حقوق بين المللي مورد مطالعه و الدول و حقوق خصوصي بي المللي و ديگر حقوق بين المللي مورد مطالعه و 

        ....بررسي قرار دادبررسي قرار دادبررسي قرار دادبررسي قرار داد
حقوق مانند هـر مضـموني ديگـر از خـود نشـيب و فـراز و هـم تـاريخ         حقوق مانند هـر مضـموني ديگـر از خـود نشـيب و فـراز و هـم تـاريخ         حقوق مانند هـر مضـموني ديگـر از خـود نشـيب و فـراز و هـم تـاريخ         حقوق مانند هـر مضـموني ديگـر از خـود نشـيب و فـراز و هـم تـاريخ         

فتار نمي توان همه را سخن كرد، زيرا نه ممكن است فتار نمي توان همه را سخن كرد، زيرا نه ممكن است فتار نمي توان همه را سخن كرد، زيرا نه ممكن است فتار نمي توان همه را سخن كرد، زيرا نه ممكن است طوالني دارد كه در اين گطوالني دارد كه در اين گطوالني دارد كه در اين گطوالني دارد كه در اين گ
به سخن كوتاه، حقوق ثمره جهد و حاصل فعل و انفعـاالت بشـر   به سخن كوتاه، حقوق ثمره جهد و حاصل فعل و انفعـاالت بشـر   به سخن كوتاه، حقوق ثمره جهد و حاصل فعل و انفعـاالت بشـر   به سخن كوتاه، حقوق ثمره جهد و حاصل فعل و انفعـاالت بشـر   . . . . و نه مقدورو نه مقدورو نه مقدورو نه مقدور

        . . . . است كه هر گروهي و هر جامعه اي در خرمن نظم آن افزوده استاست كه هر گروهي و هر جامعه اي در خرمن نظم آن افزوده استاست كه هر گروهي و هر جامعه اي در خرمن نظم آن افزوده استاست كه هر گروهي و هر جامعه اي در خرمن نظم آن افزوده است
سير تكامل حقوق آنوقتي رو به سرعت گذاشت كه گروههاي گوناگون سير تكامل حقوق آنوقتي رو به سرعت گذاشت كه گروههاي گوناگون سير تكامل حقوق آنوقتي رو به سرعت گذاشت كه گروههاي گوناگون سير تكامل حقوق آنوقتي رو به سرعت گذاشت كه گروههاي گوناگون 

تشكيل اجتماعات بزرگتر پرداختند كه ايـن  تشكيل اجتماعات بزرگتر پرداختند كه ايـن  تشكيل اجتماعات بزرگتر پرداختند كه ايـن  تشكيل اجتماعات بزرگتر پرداختند كه ايـن  از طريق همسوئي و معاضدت به از طريق همسوئي و معاضدت به از طريق همسوئي و معاضدت به از طريق همسوئي و معاضدت به 
        ....تكامل بذات خود قانونمندي هاي داشت كه در دل اجتماع نهفته بودتكامل بذات خود قانونمندي هاي داشت كه در دل اجتماع نهفته بودتكامل بذات خود قانونمندي هاي داشت كه در دل اجتماع نهفته بودتكامل بذات خود قانونمندي هاي داشت كه در دل اجتماع نهفته بود

حقوق مجموعه اي قواعد اجتماعي است كه بـا تـاريخ رابطـه نزديـك     حقوق مجموعه اي قواعد اجتماعي است كه بـا تـاريخ رابطـه نزديـك     حقوق مجموعه اي قواعد اجتماعي است كه بـا تـاريخ رابطـه نزديـك     حقوق مجموعه اي قواعد اجتماعي است كه بـا تـاريخ رابطـه نزديـك     
داشته و در تحت شرايط گوناگون مادي و معنوي جوامع بشر به اشكال نظامها داشته و در تحت شرايط گوناگون مادي و معنوي جوامع بشر به اشكال نظامها داشته و در تحت شرايط گوناگون مادي و معنوي جوامع بشر به اشكال نظامها داشته و در تحت شرايط گوناگون مادي و معنوي جوامع بشر به اشكال نظامها 

        ....استاستاستاستو خانواده هاي مختلف تبلور يافته و خانواده هاي مختلف تبلور يافته و خانواده هاي مختلف تبلور يافته و خانواده هاي مختلف تبلور يافته 
علي هذا، مدنيت هاي بزرگ شرقي و غربي و اديان و مذاهب و علماء علي هذا، مدنيت هاي بزرگ شرقي و غربي و اديان و مذاهب و علماء علي هذا، مدنيت هاي بزرگ شرقي و غربي و اديان و مذاهب و علماء علي هذا، مدنيت هاي بزرگ شرقي و غربي و اديان و مذاهب و علماء 
و دانشمندان و بشر دوستان جهان هر كدام در گونه ها و بخش هاي حقوق و و دانشمندان و بشر دوستان جهان هر كدام در گونه ها و بخش هاي حقوق و و دانشمندان و بشر دوستان جهان هر كدام در گونه ها و بخش هاي حقوق و و دانشمندان و بشر دوستان جهان هر كدام در گونه ها و بخش هاي حقوق و 

        ....نظم و نسق جوامع از خود اثر گذاشته اندنظم و نسق جوامع از خود اثر گذاشته اندنظم و نسق جوامع از خود اثر گذاشته اندنظم و نسق جوامع از خود اثر گذاشته اند
كلمه ي زيبا و مقدس عدالت بخصوص از زمان سـقراط و افالطـون و   كلمه ي زيبا و مقدس عدالت بخصوص از زمان سـقراط و افالطـون و   كلمه ي زيبا و مقدس عدالت بخصوص از زمان سـقراط و افالطـون و   كلمه ي زيبا و مقدس عدالت بخصوص از زمان سـقراط و افالطـون و   

اما عدالتي كه اما عدالتي كه اما عدالتي كه اما عدالتي كه . . . . مردم را بخود مجذوب مي كندمردم را بخود مجذوب مي كندمردم را بخود مجذوب مي كندمردم را بخود مجذوب مي كندارسطو بر سر زبانها مي افتد و ارسطو بر سر زبانها مي افتد و ارسطو بر سر زبانها مي افتد و ارسطو بر سر زبانها مي افتد و 
اول شناخت انسان اول شناخت انسان اول شناخت انسان اول شناخت انسان . . . . آنها بنياد مي گذارند فاقد دو عنصر اساسي و عمده است آنها بنياد مي گذارند فاقد دو عنصر اساسي و عمده است آنها بنياد مي گذارند فاقد دو عنصر اساسي و عمده است آنها بنياد مي گذارند فاقد دو عنصر اساسي و عمده است 

به مفهوم كلي و بدون تبعيض و دوم تساوي انسان در بين جامعه و در مقابـل  به مفهوم كلي و بدون تبعيض و دوم تساوي انسان در بين جامعه و در مقابـل  به مفهوم كلي و بدون تبعيض و دوم تساوي انسان در بين جامعه و در مقابـل  به مفهوم كلي و بدون تبعيض و دوم تساوي انسان در بين جامعه و در مقابـل  
        ....قانونقانونقانونقانون

ــه ســايقه اي دســتآورد هــاي علمــي و     ــه ســايقه اي دســتآورد هــاي علمــي و    بآنكــه امــروز دولتهــاي جهــان ب ــه ســايقه اي دســتآورد هــاي علمــي و    بآنكــه امــروز دولتهــاي جهــان ب ــه ســايقه اي دســتآورد هــاي علمــي و    بآنكــه امــروز دولتهــاي جهــان ب بآنكــه امــروز دولتهــاي جهــان ب
بر نيازمنديهاي متقابلي كه به همــديگر دارند، گامهاي كوچكي بر نيازمنديهاي متقابلي كه به همــديگر دارند، گامهاي كوچكي بر نيازمنديهاي متقابلي كه به همــديگر دارند، گامهاي كوچكي بر نيازمنديهاي متقابلي كه به همــديگر دارند، گامهاي كوچكي تكنالوژي و بنا تكنالوژي و بنا تكنالوژي و بنا تكنالوژي و بنا 

بسوي يك خانواده ي بــين المللي نهاده اند وليك نتايج نـاهمگون از تكامـل   بسوي يك خانواده ي بــين المللي نهاده اند وليك نتايج نـاهمگون از تكامـل   بسوي يك خانواده ي بــين المللي نهاده اند وليك نتايج نـاهمگون از تكامـل   بسوي يك خانواده ي بــين المللي نهاده اند وليك نتايج نـاهمگون از تكامـل   
ــل اســتعمار      ــده و در مقاب ــا بدســت آم ــاگون كشــور ه ــل اســتعمار     عمــومي در شــرايط گون ــده و در مقاب ــا بدســت آم ــاگون كشــور ه ــل اســتعمار     عمــومي در شــرايط گون ــده و در مقاب ــا بدســت آم ــاگون كشــور ه ــل اســتعمار     عمــومي در شــرايط گون ــده و در مقاب ــا بدســت آم ــاگون كشــور ه عمــومي در شــرايط گون
رنگارنگ و تبعيض و تجاوز به حقوق ديگران هنوز هم شـاهد بـي عـدالتي و    رنگارنگ و تبعيض و تجاوز به حقوق ديگران هنوز هم شـاهد بـي عـدالتي و    رنگارنگ و تبعيض و تجاوز به حقوق ديگران هنوز هم شـاهد بـي عـدالتي و    رنگارنگ و تبعيض و تجاوز به حقوق ديگران هنوز هم شـاهد بـي عـدالتي و    

        ....هاي عظيم مادي ومعنوي هستيمهاي عظيم مادي ومعنوي هستيمهاي عظيم مادي ومعنوي هستيمهاي عظيم مادي ومعنوي هستيم    كمبودكمبودكمبودكمبود
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پس بنابر دو دليل عمده تا هنوز نمي توان به تشكيل يك خانواده بين پس بنابر دو دليل عمده تا هنوز نمي توان به تشكيل يك خانواده بين پس بنابر دو دليل عمده تا هنوز نمي توان به تشكيل يك خانواده بين پس بنابر دو دليل عمده تا هنوز نمي توان به تشكيل يك خانواده بين 
اول آنكه نتائج ناهمگون مـادي و معنـوي از   اول آنكه نتائج ناهمگون مـادي و معنـوي از   اول آنكه نتائج ناهمگون مـادي و معنـوي از   اول آنكه نتائج ناهمگون مـادي و معنـوي از   . . . . المللي خوش بين و اميدوار بودالمللي خوش بين و اميدوار بودالمللي خوش بين و اميدوار بودالمللي خوش بين و اميدوار بود

تكامل عمومي جهان، بنابر شرايط گوناگون كشور ها مختلف بوده و دوم آنكه تكامل عمومي جهان، بنابر شرايط گوناگون كشور ها مختلف بوده و دوم آنكه تكامل عمومي جهان، بنابر شرايط گوناگون كشور ها مختلف بوده و دوم آنكه تكامل عمومي جهان، بنابر شرايط گوناگون كشور ها مختلف بوده و دوم آنكه 
ن المللي جايگزين واقعي استعمار و تجـاوز و  ن المللي جايگزين واقعي استعمار و تجـاوز و  ن المللي جايگزين واقعي استعمار و تجـاوز و  ن المللي جايگزين واقعي استعمار و تجـاوز و  تا هنوز حقوق بشر و عدالت بيتا هنوز حقوق بشر و عدالت بيتا هنوز حقوق بشر و عدالت بيتا هنوز حقوق بشر و عدالت بي

        ....تبعيض وغيره نه شده استتبعيض وغيره نه شده استتبعيض وغيره نه شده استتبعيض وغيره نه شده است
        1992دكتور سيد هاشم صاعد  فرانسه سال دكتور سيد هاشم صاعد  فرانسه سال دكتور سيد هاشم صاعد  فرانسه سال دكتور سيد هاشم صاعد  فرانسه سال 
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���  %$�م ه�ي  �
  

  

        ـ نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني ـ نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني ـ نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني ـ نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني     1
        يا حقوق مشتركيا حقوق مشتركيا حقوق مشتركيا حقوق مشترك) ) ) ) common law((((ـ نظام حقوقي كامن الـ نظام حقوقي كامن الـ نظام حقوقي كامن الـ نظام حقوقي كامن ال    2
        ـ نظام حقوقي اسالم ـ نظام حقوقي اسالم ـ نظام حقوقي اسالم ـ نظام حقوقي اسالم     3

قبل از رفتن به پاي اين سه نظام حقوقي، مي پردازيم به بحث فشـرده  قبل از رفتن به پاي اين سه نظام حقوقي، مي پردازيم به بحث فشـرده  قبل از رفتن به پاي اين سه نظام حقوقي، مي پردازيم به بحث فشـرده  قبل از رفتن به پاي اين سه نظام حقوقي، مي پردازيم به بحث فشـرده  
حقوق طبيعي وهم سيستم حقوقي اضالع متحده امريكا كه براي آن نمي توان حقوق طبيعي وهم سيستم حقوقي اضالع متحده امريكا كه براي آن نمي توان حقوق طبيعي وهم سيستم حقوقي اضالع متحده امريكا كه براي آن نمي توان حقوق طبيعي وهم سيستم حقوقي اضالع متحده امريكا كه براي آن نمي توان 

در اول حقــوق طبيعــي كــه گــاهي زيــر در اول حقــوق طبيعــي كــه گــاهي زيــر در اول حقــوق طبيعــي كــه گــاهي زيــر در اول حقــوق طبيعــي كــه گــاهي زيــر . . . . يــك نظــام حقــوقي مســتقل قايــل شــديــك نظــام حقــوقي مســتقل قايــل شــديــك نظــام حقــوقي مســتقل قايــل شــديــك نظــام حقــوقي مســتقل قايــل شــد
خاكستر بوده و گاهي مانند يك عنصر ضروري و حيـاتي در سـاحت حقـوق    خاكستر بوده و گاهي مانند يك عنصر ضروري و حيـاتي در سـاحت حقـوق    خاكستر بوده و گاهي مانند يك عنصر ضروري و حيـاتي در سـاحت حقـوق    خاكستر بوده و گاهي مانند يك عنصر ضروري و حيـاتي در سـاحت حقـوق    

يب داشته و در ساحت حقوق بشر زبان زد خـاص و عـام گرديـده،    يب داشته و در ساحت حقوق بشر زبان زد خـاص و عـام گرديـده،    يب داشته و در ساحت حقوق بشر زبان زد خـاص و عـام گرديـده،    يب داشته و در ساحت حقوق بشر زبان زد خـاص و عـام گرديـده،    فراز و نشفراز و نشفراز و نشفراز و نش
        . . . . نياز مطلوب است كه از آن سخن به ميان آوريمنياز مطلوب است كه از آن سخن به ميان آوريمنياز مطلوب است كه از آن سخن به ميان آوريمنياز مطلوب است كه از آن سخن به ميان آوريم

        
 ��ق ()'&� :  

حقوق طبيعي در عهد باستان، يعني قبل از قرن پنجم داراي منشاء الهي حقوق طبيعي در عهد باستان، يعني قبل از قرن پنجم داراي منشاء الهي حقوق طبيعي در عهد باستان، يعني قبل از قرن پنجم داراي منشاء الهي حقوق طبيعي در عهد باستان، يعني قبل از قرن پنجم داراي منشاء الهي 
بود و بر طبق آن چنان مي پنداشتند كه خداوند از طريـق مشـيت الهـي خـود     بود و بر طبق آن چنان مي پنداشتند كه خداوند از طريـق مشـيت الهـي خـود     بود و بر طبق آن چنان مي پنداشتند كه خداوند از طريـق مشـيت الهـي خـود     بود و بر طبق آن چنان مي پنداشتند كه خداوند از طريـق مشـيت الهـي خـود     

بدين لحاظ بدين لحاظ بدين لحاظ بدين لحاظ . . . . شمه ي از حقوق طبيعي را در ذات و فطرت انسان دمانيده استشمه ي از حقوق طبيعي را در ذات و فطرت انسان دمانيده استشمه ي از حقوق طبيعي را در ذات و فطرت انسان دمانيده استشمه ي از حقوق طبيعي را در ذات و فطرت انسان دمانيده است
بود كـه بـين اخـالق و مـذهب و دولـت و حكمـران كـه هـر كـدام را عطيـه ي           بود كـه بـين اخـالق و مـذهب و دولـت و حكمـران كـه هـر كـدام را عطيـه ي           بود كـه بـين اخـالق و مـذهب و دولـت و حكمـران كـه هـر كـدام را عطيـه ي           بود كـه بـين اخـالق و مـذهب و دولـت و حكمـران كـه هـر كـدام را عطيـه ي           

        ....خداوندي ميدانستند، تفاوتي قايل نمي شدندخداوندي ميدانستند، تفاوتي قايل نمي شدندخداوندي ميدانستند، تفاوتي قايل نمي شدندخداوندي ميدانستند، تفاوتي قايل نمي شدند
در دوره اي قرون وسطي با وجوديكه يك سلسله تحـوالت رخ داد و  در دوره اي قرون وسطي با وجوديكه يك سلسله تحـوالت رخ داد و  در دوره اي قرون وسطي با وجوديكه يك سلسله تحـوالت رخ داد و  در دوره اي قرون وسطي با وجوديكه يك سلسله تحـوالت رخ داد و  

يعني از قرن پنجم تا آخر يعني از قرن پنجم تا آخر يعني از قرن پنجم تا آخر يعني از قرن پنجم تا آخر . ( . ( . ( . ( ليك حقوق طبيعي هنوز بر منشاء الهي استوار بودليك حقوق طبيعي هنوز بر منشاء الهي استوار بودليك حقوق طبيعي هنوز بر منشاء الهي استوار بودليك حقوق طبيعي هنوز بر منشاء الهي استوار بود
        ).).).).قرن چهاردهم قرن چهاردهم قرن چهاردهم قرن چهاردهم 
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در عصر جديد يعني از قرن پانزدهم به بعد حقوق طبيعي مورد توجـه  در عصر جديد يعني از قرن پانزدهم به بعد حقوق طبيعي مورد توجـه  در عصر جديد يعني از قرن پانزدهم به بعد حقوق طبيعي مورد توجـه  در عصر جديد يعني از قرن پانزدهم به بعد حقوق طبيعي مورد توجـه  
فت و در قرون هفدهم و هجدهم و نـزدهم يـك تعـداد علمـاء و     فت و در قرون هفدهم و هجدهم و نـزدهم يـك تعـداد علمـاء و     فت و در قرون هفدهم و هجدهم و نـزدهم يـك تعـداد علمـاء و     فت و در قرون هفدهم و هجدهم و نـزدهم يـك تعـداد علمـاء و     جدي قرار گرجدي قرار گرجدي قرار گرجدي قرار گر

ـــدي   ــيوس هالنــــ ــد گروســـ ــفه ماننـــ ـــدي  فالســـ ــيوس هالنــــ ــد گروســـ ــفه ماننـــ ـــدي  فالســـ ــيوس هالنــــ ــد گروســـ ــفه ماننـــ ـــدي  فالســـ ــيوس هالنــــ ــد گروســـ ــفه ماننـــ ــاني ) ) ) )     1645((((فالســـ ــوفن درف آلمـــ ــاني پـــ ــوفن درف آلمـــ ــاني پـــ ــوفن درف آلمـــ ــاني پـــ ــوفن درف آلمـــ پـــ
))))pufendorf(((( دكارت فرانسوي حقوق طبيعي را محصول عقل بشر و ناشي ، دكارت فرانسوي حقوق طبيعي را محصول عقل بشر و ناشي ، دكارت فرانسوي حقوق طبيعي را محصول عقل بشر و ناشي ، دكارت فرانسوي حقوق طبيعي را محصول عقل بشر و ناشي ،

همچنــان جــان الك، منتســكيو، ژان ژاك روســو، و همچنــان جــان الك، منتســكيو، ژان ژاك روســو، و همچنــان جــان الك، منتســكيو، ژان ژاك روســو، و همچنــان جــان الك، منتســكيو، ژان ژاك روســو، و . . . . از طبيعــت امــور دانســتنداز طبيعــت امــور دانســتنداز طبيعــت امــور دانســتنداز طبيعــت امــور دانســتند
طبيعي و روابط اجتماعي انسان و تنظـيم جوامـع   طبيعي و روابط اجتماعي انسان و تنظـيم جوامـع   طبيعي و روابط اجتماعي انسان و تنظـيم جوامـع   طبيعي و روابط اجتماعي انسان و تنظـيم جوامـع       بعضي ديگر در زمينه حقوقبعضي ديگر در زمينه حقوقبعضي ديگر در زمينه حقوقبعضي ديگر در زمينه حقوق

نظريات شانرا ارايه كردند كه رفتن به پاي آن ما را از موضوع و اختصار كالم نظريات شانرا ارايه كردند كه رفتن به پاي آن ما را از موضوع و اختصار كالم نظريات شانرا ارايه كردند كه رفتن به پاي آن ما را از موضوع و اختصار كالم نظريات شانرا ارايه كردند كه رفتن به پاي آن ما را از موضوع و اختصار كالم 
        ....بدر مي كشدبدر مي كشدبدر مي كشدبدر مي كشد

به سخن كوتاه تر، حقوق طبيعي مجموعه اي قواعديست كه از اراده و به سخن كوتاه تر، حقوق طبيعي مجموعه اي قواعديست كه از اراده و به سخن كوتاه تر، حقوق طبيعي مجموعه اي قواعديست كه از اراده و به سخن كوتاه تر، حقوق طبيعي مجموعه اي قواعديست كه از اراده و 
        ....فطرت بشر منشأ گرفته و در هيچ زمان و مكاني تغيير نخواهد خوردفطرت بشر منشأ گرفته و در هيچ زمان و مكاني تغيير نخواهد خوردفطرت بشر منشأ گرفته و در هيچ زمان و مكاني تغيير نخواهد خوردفطرت بشر منشأ گرفته و در هيچ زمان و مكاني تغيير نخواهد خورد

ــرن  ــرن در ق ــرن در ق ــرن در ق ــاوگني      در ق ــاريخي س ــب ت ــرف مكت ــي از ط ــوق طبيع ــزدهم، حق ــاوگني      ن ــاريخي س ــب ت ــرف مكت ــي از ط ــوق طبيع ــزدهم، حق ــاوگني      ن ــاريخي س ــب ت ــرف مكت ــي از ط ــوق طبيع ــزدهم، حق ــاوگني      ن ــاريخي س ــب ت ــرف مكت ــي از ط ــوق طبيع ــزدهم، حق ن
))))savigny ( ( ( (       ،مورد انتقاد شديد قرار گرفـت و بـر طبـق انتقـادات ايـن مكتـب،       مورد انتقاد شديد قرار گرفـت و بـر طبـق انتقـادات ايـن مكتـب،       مورد انتقاد شديد قرار گرفـت و بـر طبـق انتقـادات ايـن مكتـب،       مورد انتقاد شديد قرار گرفـت و بـر طبـق انتقـادات ايـن مكتـب

حقوق طبيعي از بنياد ناقص بوده و مي گفتند كه فطرت و عقل انسـان بـه آن   حقوق طبيعي از بنياد ناقص بوده و مي گفتند كه فطرت و عقل انسـان بـه آن   حقوق طبيعي از بنياد ناقص بوده و مي گفتند كه فطرت و عقل انسـان بـه آن   حقوق طبيعي از بنياد ناقص بوده و مي گفتند كه فطرت و عقل انسـان بـه آن   
        ....مدارجي نيست كه از خود قواعد عالي و تغيير ناپذير و جاودانه عرضه بداردمدارجي نيست كه از خود قواعد عالي و تغيير ناپذير و جاودانه عرضه بداردمدارجي نيست كه از خود قواعد عالي و تغيير ناپذير و جاودانه عرضه بداردمدارجي نيست كه از خود قواعد عالي و تغيير ناپذير و جاودانه عرضه بدارد

ي معتقد بر اين است كه حقوق مظهر تعامالت و فرهنگ و ي معتقد بر اين است كه حقوق مظهر تعامالت و فرهنگ و ي معتقد بر اين است كه حقوق مظهر تعامالت و فرهنگ و ي معتقد بر اين است كه حقوق مظهر تعامالت و فرهنگ و مكتب تاريخمكتب تاريخمكتب تاريخمكتب تاريخ
سنن يك جامعه و يا يك ملت بوده كه در مسير تحـول و رشـد دايـم، حالـت     سنن يك جامعه و يا يك ملت بوده كه در مسير تحـول و رشـد دايـم، حالـت     سنن يك جامعه و يا يك ملت بوده كه در مسير تحـول و رشـد دايـم، حالـت     سنن يك جامعه و يا يك ملت بوده كه در مسير تحـول و رشـد دايـم، حالـت     

        ....نوساني و متغيير بخود اختيار ميكندنوساني و متغيير بخود اختيار ميكندنوساني و متغيير بخود اختيار ميكندنوساني و متغيير بخود اختيار ميكند
بر حقوق طبيعـي را نـوعي   بر حقوق طبيعـي را نـوعي   بر حقوق طبيعـي را نـوعي   بر حقوق طبيعـي را نـوعي       19انتقاد هاي قرن انتقاد هاي قرن انتقاد هاي قرن انتقاد هاي قرن     20اما دانشمندان قرن اما دانشمندان قرن اما دانشمندان قرن اما دانشمندان قرن 

تقـادات آنهـا، بـه    تقـادات آنهـا، بـه    تقـادات آنهـا، بـه    تقـادات آنهـا، بـه    برجسته ساختن قدرت دولـت توجيـه نمودنـد و بـر عكـس ان     برجسته ساختن قدرت دولـت توجيـه نمودنـد و بـر عكـس ان     برجسته ساختن قدرت دولـت توجيـه نمودنـد و بـر عكـس ان     برجسته ساختن قدرت دولـت توجيـه نمودنـد و بـر عكـس ان     
        ....حقوق طبيعي ارجحيت بيشتر قايل شدندحقوق طبيعي ارجحيت بيشتر قايل شدندحقوق طبيعي ارجحيت بيشتر قايل شدندحقوق طبيعي ارجحيت بيشتر قايل شدند

به بعد طرز فكر قديمي ناشي از اراده ي به بعد طرز فكر قديمي ناشي از اراده ي به بعد طرز فكر قديمي ناشي از اراده ي به بعد طرز فكر قديمي ناشي از اراده ي     17اما حقوق طبيعي از قرن اما حقوق طبيعي از قرن اما حقوق طبيعي از قرن اما حقوق طبيعي از قرن 
همـه قواعـد را بـه انسـان بـه      همـه قواعـد را بـه انسـان بـه      همـه قواعـد را بـه انسـان بـه      همـه قواعـد را بـه انسـان بـه      ««««الهي و طبيعيت را كنار گذاشت و بـه جـاي آن   الهي و طبيعيت را كنار گذاشت و بـه جـاي آن   الهي و طبيعيت را كنار گذاشت و بـه جـاي آن   الهي و طبيعيت را كنار گذاشت و بـه جـاي آن   

عنوان تنها واقعيت موجود متعلق دانست و حقوق ديگر پديده ي فطري نبـود  عنوان تنها واقعيت موجود متعلق دانست و حقوق ديگر پديده ي فطري نبـود  عنوان تنها واقعيت موجود متعلق دانست و حقوق ديگر پديده ي فطري نبـود  عنوان تنها واقعيت موجود متعلق دانست و حقوق ديگر پديده ي فطري نبـود  
        »»»»....عقل انسان شمرده مي شدعقل انسان شمرده مي شدعقل انسان شمرده مي شدعقل انسان شمرده مي شد    بلكه مايه يبلكه مايه يبلكه مايه يبلكه مايه ي

در حقوق روم، ساحت حقوق عامه مطرح نبود و همـه چيـز از ديگـاه    در حقوق روم، ساحت حقوق عامه مطرح نبود و همـه چيـز از ديگـاه    در حقوق روم، ساحت حقوق عامه مطرح نبود و همـه چيـز از ديگـاه    در حقوق روم، ساحت حقوق عامه مطرح نبود و همـه چيـز از ديگـاه    
اما وقتي كه حقوق طبيعي در باره ماهيت اما وقتي كه حقوق طبيعي در باره ماهيت اما وقتي كه حقوق طبيعي در باره ماهيت اما وقتي كه حقوق طبيعي در باره ماهيت . . . . حقوق خصوصي ارزيابي ميگرديدحقوق خصوصي ارزيابي ميگرديدحقوق خصوصي ارزيابي ميگرديدحقوق خصوصي ارزيابي ميگرديد
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حقوق توسعه يافت از آن به بعد هر دو بخش حقوق يعني حقوق خصوصي و حقوق توسعه يافت از آن به بعد هر دو بخش حقوق يعني حقوق خصوصي و حقوق توسعه يافت از آن به بعد هر دو بخش حقوق يعني حقوق خصوصي و حقوق توسعه يافت از آن به بعد هر دو بخش حقوق يعني حقوق خصوصي و 
د جلب نمود و موجب د جلب نمود و موجب د جلب نمود و موجب د جلب نمود و موجب حقوق عامه نيز توجه علماي حقوق و دولتها را به خوحقوق عامه نيز توجه علماي حقوق و دولتها را به خوحقوق عامه نيز توجه علماي حقوق و دولتها را به خوحقوق عامه نيز توجه علماي حقوق و دولتها را به خو

        ....گسترش قانونگذاري شدگسترش قانونگذاري شدگسترش قانونگذاري شدگسترش قانونگذاري شد
با آنكه حقوق طبيعي در اين ساحه الهام بخش مسايل بود وليك خود با آنكه حقوق طبيعي در اين ساحه الهام بخش مسايل بود وليك خود با آنكه حقوق طبيعي در اين ساحه الهام بخش مسايل بود وليك خود با آنكه حقوق طبيعي در اين ساحه الهام بخش مسايل بود وليك خود 
در رابطه حقوق خصوصي به جز از جزئيـات و بهتـر سـاختن آن عمـل عمـده      در رابطه حقوق خصوصي به جز از جزئيـات و بهتـر سـاختن آن عمـل عمـده      در رابطه حقوق خصوصي به جز از جزئيـات و بهتـر سـاختن آن عمـل عمـده      در رابطه حقوق خصوصي به جز از جزئيـات و بهتـر سـاختن آن عمـل عمـده      

سهم حقوق طبيعي را ميتوان بيشتر در ساحه حقوق عامه مالحظه سهم حقوق طبيعي را ميتوان بيشتر در ساحه حقوق عامه مالحظه سهم حقوق طبيعي را ميتوان بيشتر در ساحه حقوق عامه مالحظه سهم حقوق طبيعي را ميتوان بيشتر در ساحه حقوق عامه مالحظه . . . . انجام ندادانجام ندادانجام ندادانجام نداد
        ....ق اساسي و حقوق جزاء و غيرهق اساسي و حقوق جزاء و غيرهق اساسي و حقوق جزاء و غيرهق اساسي و حقوق جزاء و غيرهحقوق اداره، حقوحقوق اداره، حقوحقوق اداره، حقوحقوق اداره، حقو: : : : كرد، مانند كرد، مانند كرد، مانند كرد، مانند 

بالخره در قرن بيستم حقوق طبيعي را به حق حيات، حق آزادي، حق بالخره در قرن بيستم حقوق طبيعي را به حق حيات، حق آزادي، حق بالخره در قرن بيستم حقوق طبيعي را به حق حيات، حق آزادي، حق بالخره در قرن بيستم حقوق طبيعي را به حق حيات، حق آزادي، حق 
شرافت، حق مالكيت، احترام به شخصيت انسان، وفا به عهد و جبران خساره شرافت، حق مالكيت، احترام به شخصيت انسان، وفا به عهد و جبران خساره شرافت، حق مالكيت، احترام به شخصيت انسان، وفا به عهد و جبران خساره شرافت، حق مالكيت، احترام به شخصيت انسان، وفا به عهد و جبران خساره 

        ....خالصه نمودندخالصه نمودندخالصه نمودندخالصه نمودند
        

� ا34ع �01/. ا��-,� ��  :%$�م  �
    براي امريكا نمـي تـوان يـك نظـام حقـوقي مسـتقل قايـل شـد، يعنـي         براي امريكا نمـي تـوان يـك نظـام حقـوقي مسـتقل قايـل شـد، يعنـي         براي امريكا نمـي تـوان يـك نظـام حقـوقي مسـتقل قايـل شـد، يعنـي         براي امريكا نمـي تـوان يـك نظـام حقـوقي مسـتقل قايـل شـد، يعنـي                 

بنحويكه نمي توان آنرا بحيث شجره اي جداگانه در پهلوي نظام حقوقيُ رومي بنحويكه نمي توان آنرا بحيث شجره اي جداگانه در پهلوي نظام حقوقيُ رومي بنحويكه نمي توان آنرا بحيث شجره اي جداگانه در پهلوي نظام حقوقيُ رومي بنحويكه نمي توان آنرا بحيث شجره اي جداگانه در پهلوي نظام حقوقيُ رومي 
        ....ـ ژرمني و كامن ال و حقوق اسالم قبول نمودـ ژرمني و كامن ال و حقوق اسالم قبول نمودـ ژرمني و كامن ال و حقوق اسالم قبول نمودـ ژرمني و كامن ال و حقوق اسالم قبول نمود

قبل از تجاوز انگليس به امريكا، سيستم حقوقي در آنجا داراي منشـأ  قبل از تجاوز انگليس به امريكا، سيستم حقوقي در آنجا داراي منشـأ  قبل از تجاوز انگليس به امريكا، سيستم حقوقي در آنجا داراي منشـأ  قبل از تجاوز انگليس به امريكا، سيستم حقوقي در آنجا داراي منشـأ  
حـل و فصـل مـي    حـل و فصـل مـي    حـل و فصـل مـي    حـل و فصـل مـي    » » » » تـورات و انجيـل   تـورات و انجيـل   تـورات و انجيـل   تـورات و انجيـل   « « « « الهي بود و همه مسايل بـا اسـتفاده از   الهي بود و همه مسايل بـا اسـتفاده از   الهي بود و همه مسايل بـا اسـتفاده از   الهي بود و همه مسايل بـا اسـتفاده از   

        ....گرديدگرديدگرديدگرديد
يس سعي نمودند تا مردم امريكا را به سوي نظـام كـامن ال   يس سعي نمودند تا مردم امريكا را به سوي نظـام كـامن ال   يس سعي نمودند تا مردم امريكا را به سوي نظـام كـامن ال   يس سعي نمودند تا مردم امريكا را به سوي نظـام كـامن ال   عوامل انگلعوامل انگلعوامل انگلعوامل انگل

سوق دهند وليك از آنجائيكه امريكا سنت ديرينه كامن ال را نداشت و نـه از  سوق دهند وليك از آنجائيكه امريكا سنت ديرينه كامن ال را نداشت و نـه از  سوق دهند وليك از آنجائيكه امريكا سنت ديرينه كامن ال را نداشت و نـه از  سوق دهند وليك از آنجائيكه امريكا سنت ديرينه كامن ال را نداشت و نـه از  
وجود حقوقدانهاي با تجربه بر خوردار بود، تطبيـق و پـذيرش كـامن ال بـراي     وجود حقوقدانهاي با تجربه بر خوردار بود، تطبيـق و پـذيرش كـامن ال بـراي     وجود حقوقدانهاي با تجربه بر خوردار بود، تطبيـق و پـذيرش كـامن ال بـراي     وجود حقوقدانهاي با تجربه بر خوردار بود، تطبيـق و پـذيرش كـامن ال بـراي     

اما مرور زمان مشكل اما مرور زمان مشكل اما مرور زمان مشكل اما مرور زمان مشكل . . . . مردم امريكا عاري از تناقضات و مشكالت عديده نبودمردم امريكا عاري از تناقضات و مشكالت عديده نبودمردم امريكا عاري از تناقضات و مشكالت عديده نبودمردم امريكا عاري از تناقضات و مشكالت عديده نبود
        ....را ساده ساخت و زمينه ي پذيرش كامن ال فراهم گرديدرا ساده ساخت و زمينه ي پذيرش كامن ال فراهم گرديدرا ساده ساخت و زمينه ي پذيرش كامن ال فراهم گرديدرا ساده ساخت و زمينه ي پذيرش كامن ال فراهم گرديد

بـه ويـژه بعـد از اعالمــــيه حقـوق و      بـه ويـژه بعـد از اعالمــــيه حقـوق و      بـه ويـژه بعـد از اعالمــــيه حقـوق و      بـه ويـژه بعـد از اعالمــــيه حقـوق و      ) ) ) )     1776( ( ( ( بعد از حصول استقالل بعد از حصول استقالل بعد از حصول استقالل بعد از حصول استقالل 
روحيـه جمهـوري خـواهي و تمايـل بـه      روحيـه جمهـوري خـواهي و تمايـل بـه      روحيـه جمهـوري خـواهي و تمايـل بـه      روحيـه جمهـوري خـواهي و تمايـل بـه          1787سـپتامبر  سـپتامبر  سـپتامبر  سـپتامبر      17قانون اساسي در قانون اساسي در قانون اساسي در قانون اساسي در 

حقوق طبيعي و قانونگذاري تقويه گرديد و مبارزه بـين طرفـداران كـامن ال و    حقوق طبيعي و قانونگذاري تقويه گرديد و مبارزه بـين طرفـداران كـامن ال و    حقوق طبيعي و قانونگذاري تقويه گرديد و مبارزه بـين طرفـداران كـامن ال و    حقوق طبيعي و قانونگذاري تقويه گرديد و مبارزه بـين طرفـداران كـامن ال و    
در تاريخ نظام حقوقي آنكشور براه در تاريخ نظام حقوقي آنكشور براه در تاريخ نظام حقوقي آنكشور براه در تاريخ نظام حقوقي آنكشور براه ) ) ) ) تدوين كد ها تدوين كد ها تدوين كد ها تدوين كد ها ( ( ( ( ن مدون ن مدون ن مدون ن مدون هواخواهان قوانيهواخواهان قوانيهواخواهان قوانيهواخواهان قواني
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سر انجام تأثير زبان انگليسي كـامن ال را بـه پيـروزي رسـاند و امريكـا      سر انجام تأثير زبان انگليسي كـامن ال را بـه پيـروزي رسـاند و امريكـا      سر انجام تأثير زبان انگليسي كـامن ال را بـه پيـروزي رسـاند و امريكـا      سر انجام تأثير زبان انگليسي كـامن ال را بـه پيـروزي رسـاند و امريكـا      . . . . افتادافتادافتادافتاد
        ....مانند كشور انگليس در زمره نظام كامن ال قرار گرفتمانند كشور انگليس در زمره نظام كامن ال قرار گرفتمانند كشور انگليس در زمره نظام كامن ال قرار گرفتمانند كشور انگليس در زمره نظام كامن ال قرار گرفت

با آنكه انگليس و امريكا كشور هاي تابع كامن ال گفته مي شوند ولي با آنكه انگليس و امريكا كشور هاي تابع كامن ال گفته مي شوند ولي با آنكه انگليس و امريكا كشور هاي تابع كامن ال گفته مي شوند ولي با آنكه انگليس و امريكا كشور هاي تابع كامن ال گفته مي شوند ولي 
        ....الي هر دو كشور تفاوتهاي بسيار وجود داردالي هر دو كشور تفاوتهاي بسيار وجود داردالي هر دو كشور تفاوتهاي بسيار وجود داردالي هر دو كشور تفاوتهاي بسيار وجود دارددر واقع بين كامن در واقع بين كامن در واقع بين كامن در واقع بين كامن 

اول آنكه اضالع متحده امريكا يك كشور فدرالي بوده و انگلستان غير اول آنكه اضالع متحده امريكا يك كشور فدرالي بوده و انگلستان غير اول آنكه اضالع متحده امريكا يك كشور فدرالي بوده و انگلستان غير اول آنكه اضالع متحده امريكا يك كشور فدرالي بوده و انگلستان غير 
        ....فدرالي استفدرالي استفدرالي استفدرالي است

دوم اينكه تفاوتهاي جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و غيره بين دوم اينكه تفاوتهاي جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و غيره بين دوم اينكه تفاوتهاي جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و غيره بين دوم اينكه تفاوتهاي جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و غيره بين 
        ....هر دو كشور زمينه يگانگي كامن ال را از بين برده استهر دو كشور زمينه يگانگي كامن ال را از بين برده استهر دو كشور زمينه يگانگي كامن ال را از بين برده استهر دو كشور زمينه يگانگي كامن ال را از بين برده است

        
  : در ��رد ا316ف اول 

ــالحيت                      1 ــت داراي ص ــر ايال ــوالَ ه ــا اص ــده امريك ــاالت متح ــالحيت      ـ در اي ــت داراي ص ــر ايال ــوالَ ه ــا اص ــده امريك ــاالت متح ــالحيت      ـ در اي ــت داراي ص ــر ايال ــوالَ ه ــا اص ــده امريك ــاالت متح ــالحيت      ـ در اي ــت داراي ص ــر ايال ــوالَ ه ــا اص ــده امريك ــاالت متح ـ در اي
قانونگذاري بوده و تدوين قوانين از جانب مقام هاي فدرال بايد متكي بر نص قانونگذاري بوده و تدوين قوانين از جانب مقام هاي فدرال بايد متكي بر نص قانونگذاري بوده و تدوين قوانين از جانب مقام هاي فدرال بايد متكي بر نص قانونگذاري بوده و تدوين قوانين از جانب مقام هاي فدرال بايد متكي بر نص 

اياالت نبايد بـرخالف حقـوق فـدرال قـانون وضـع      اياالت نبايد بـرخالف حقـوق فـدرال قـانون وضـع      اياالت نبايد بـرخالف حقـوق فـدرال قـانون وضـع      اياالت نبايد بـرخالف حقـوق فـدرال قـانون وضـع      . . . . صريح قانون اساسي باشدصريح قانون اساسي باشدصريح قانون اساسي باشدصريح قانون اساسي باشد
        ....كنندكنندكنندكنند

        ....ـ در اياالت متحده امريكا كنگره نيز قانون وضع ميكندـ در اياالت متحده امريكا كنگره نيز قانون وضع ميكندـ در اياالت متحده امريكا كنگره نيز قانون وضع ميكندـ در اياالت متحده امريكا كنگره نيز قانون وضع ميكند    2
        ....وق به شيوه كامن ال توسط اياالت تطبيق ميشودوق به شيوه كامن ال توسط اياالت تطبيق ميشودوق به شيوه كامن ال توسط اياالت تطبيق ميشودوق به شيوه كامن ال توسط اياالت تطبيق ميشودـ حقـ حقـ حقـ حق    3
        

  :در ا-�=ت �01/. ا��-,� �; دو %�ع �0�آ9 �� �'��ر-9 
        ـ محاكم اياالت ـ محاكم اياالت ـ محاكم اياالت ـ محاكم اياالت     1
        ـ محاكم فدرالـ محاكم فدرالـ محاكم فدرالـ محاكم فدرال    2

محاكم فدرال صرف به قضايائي رسيدگي مي نمايند كه كنگره در باره محاكم فدرال صرف به قضايائي رسيدگي مي نمايند كه كنگره در باره محاكم فدرال صرف به قضايائي رسيدگي مي نمايند كه كنگره در باره محاكم فدرال صرف به قضايائي رسيدگي مي نمايند كه كنگره در باره 
        ....آن ها صالحيت قانونگذاري نداشته باشدآن ها صالحيت قانونگذاري نداشته باشدآن ها صالحيت قانونگذاري نداشته باشدآن ها صالحيت قانونگذاري نداشته باشد

امكـان وجـود دارد كـه مـدعي خواهـان      امكـان وجـود دارد كـه مـدعي خواهـان      امكـان وجـود دارد كـه مـدعي خواهـان      امكـان وجـود دارد كـه مـدعي خواهـان      در اياالت متحده امريكـا ايـن   در اياالت متحده امريكـا ايـن   در اياالت متحده امريكـا ايـن   در اياالت متحده امريكـا ايـن   
تطبيق قانون يك ايالــت ديگر شود به شرط آنكه قانون را بـا همـه تفصـيل و    تطبيق قانون يك ايالــت ديگر شود به شرط آنكه قانون را بـا همـه تفصـيل و    تطبيق قانون يك ايالــت ديگر شود به شرط آنكه قانون را بـا همـه تفصـيل و    تطبيق قانون يك ايالــت ديگر شود به شرط آنكه قانون را بـا همـه تفصـيل و    

شرح قانون از طرف مـدعي بخـاطر آنسـت كـه     شرح قانون از طرف مـدعي بخـاطر آنسـت كـه     شرح قانون از طرف مـدعي بخـاطر آنسـت كـه     شرح قانون از طرف مـدعي بخـاطر آنسـت كـه     . . . . چگونگي آن به قاضي بگويدچگونگي آن به قاضي بگويدچگونگي آن به قاضي بگويدچگونگي آن به قاضي بگويد
قاضي هر ايالت دلچسپي به قوانين خود دارد و غالباَ از قوانين و فيصله هـاي  قاضي هر ايالت دلچسپي به قوانين خود دارد و غالباَ از قوانين و فيصله هـاي  قاضي هر ايالت دلچسپي به قوانين خود دارد و غالباَ از قوانين و فيصله هـاي  قاضي هر ايالت دلچسپي به قوانين خود دارد و غالباَ از قوانين و فيصله هـاي  

        ....در دست ندارددر دست ندارددر دست ندارددر دست نداردمحاكم ساير اياالت اطالعي محاكم ساير اياالت اطالعي محاكم ساير اياالت اطالعي محاكم ساير اياالت اطالعي 
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امروز در امريكا قوانين زياد تـدوين شـده كـه ناشـي از موقعيـت خـود       امروز در امريكا قوانين زياد تـدوين شـده كـه ناشـي از موقعيـت خـود       امروز در امريكا قوانين زياد تـدوين شـده كـه ناشـي از موقعيـت خـود       امروز در امريكا قوانين زياد تـدوين شـده كـه ناشـي از موقعيـت خـود       
قــانون مهــاجرت، قــانون مجــازات بــراي كارفرمايانيكــه قــانون مهــاجرت، قــانون مجــازات بــراي كارفرمايانيكــه قــانون مهــاجرت، قــانون مجــازات بــراي كارفرمايانيكــه قــانون مهــاجرت، قــانون مجــازات بــراي كارفرمايانيكــه : : : : امريكــا اســت مــــثالَ امريكــا اســت مــــثالَ امريكــا اســت مــــثالَ امريكــا اســت مــــثالَ 

در امريكا با وضـع قـانون جديـد    در امريكا با وضـع قـانون جديـد    در امريكا با وضـع قـانون جديـد    در امريكا با وضـع قـانون جديـد    . . . . مهاجرين غير قانوني را استخدام مي نمايندمهاجرين غير قانوني را استخدام مي نمايندمهاجرين غير قانوني را استخدام مي نمايندمهاجرين غير قانوني را استخدام مي نمايند
ده هزار دالـر و شـش   ده هزار دالـر و شـش   ده هزار دالـر و شـش   ده هزار دالـر و شـش       تاتاتاتا    به تصويب رسيد مجازاتها رابه تصويب رسيد مجازاتها رابه تصويب رسيد مجازاتها رابه تصويب رسيد مجازاتها را    1986مهاجرت كه در مهاجرت كه در مهاجرت كه در مهاجرت كه در 

        ....ماه زندان براي كارفرما تعيين كرده استماه زندان براي كارفرما تعيين كرده استماه زندان براي كارفرما تعيين كرده استماه زندان براي كارفرما تعيين كرده است
ــا يــك  » » » » گــرين كــارتي گــرين كــارتي گــرين كــارتي گــرين كــارتي ««««همچنــان قــانون ازدواج هــاي همچنــان قــانون ازدواج هــاي همچنــان قــانون ازدواج هــاي همچنــان قــانون ازدواج هــاي  ــا يــك  كــه خــارجي ب ــا يــك  كــه خــارجي ب ــا يــك  كــه خــارجي ب كــه خــارجي ب

امريكائي ازدواج مي كندو اجازه اقامت مؤقت مـي يابـد و بعـد از گذشـت دو     امريكائي ازدواج مي كندو اجازه اقامت مؤقت مـي يابـد و بعـد از گذشـت دو     امريكائي ازدواج مي كندو اجازه اقامت مؤقت مـي يابـد و بعـد از گذشـت دو     امريكائي ازدواج مي كندو اجازه اقامت مؤقت مـي يابـد و بعـد از گذشـت دو     
        . . . . سال به اقامت دائمي دست مي يابد و غيرهسال به اقامت دائمي دست مي يابد و غيرهسال به اقامت دائمي دست مي يابد و غيرهسال به اقامت دائمي دست مي يابد و غيره

ُرومي ـ ژرمني و كامن ال در ُرومي ـ ژرمني و كامن ال در ُرومي ـ ژرمني و كامن ال در ُرومي ـ ژرمني و كامن ال در     نتيجتاَ بايد گفت با آنكه بين نظام حقوقينتيجتاَ بايد گفت با آنكه بين نظام حقوقينتيجتاَ بايد گفت با آنكه بين نظام حقوقينتيجتاَ بايد گفت با آنكه بين نظام حقوقي
مورد كشف قواعد حقوقي تفاوت زياد وجود دارد اما بسا مفاهيمي هستند كه مورد كشف قواعد حقوقي تفاوت زياد وجود دارد اما بسا مفاهيمي هستند كه مورد كشف قواعد حقوقي تفاوت زياد وجود دارد اما بسا مفاهيمي هستند كه مورد كشف قواعد حقوقي تفاوت زياد وجود دارد اما بسا مفاهيمي هستند كه 
آنها را با هم نزديك ساخته است مانند اخـالق مسـيح، نظـرات فلسـفي رايـج،      آنها را با هم نزديك ساخته است مانند اخـالق مسـيح، نظـرات فلسـفي رايـج،      آنها را با هم نزديك ساخته است مانند اخـالق مسـيح، نظـرات فلسـفي رايـج،      آنها را با هم نزديك ساخته است مانند اخـالق مسـيح، نظـرات فلسـفي رايـج،      

        ....عصر رنسانس، فردگرائي، ليبراليسم و مانند اينهاعصر رنسانس، فردگرائي، ليبراليسم و مانند اينهاعصر رنسانس، فردگرائي، ليبراليسم و مانند اينهاعصر رنسانس، فردگرائي، ليبراليسم و مانند اينها
        
1 ��ُ رو�� ـ ژر�<��  : ـ %$�م  �

سيزدهم ميالدي، حقوق روم بـه حيـث حقـوق عمـومي و     سيزدهم ميالدي، حقوق روم بـه حيـث حقـوق عمـومي و     سيزدهم ميالدي، حقوق روم بـه حيـث حقـوق عمـومي و     سيزدهم ميالدي، حقوق روم بـه حيـث حقـوق عمـومي و     پيش از قرن پيش از قرن پيش از قرن پيش از قرن 
حقـوقُ روم كـه كليسـا بـر طبـق آن زنـدگي       حقـوقُ روم كـه كليسـا بـر طبـق آن زنـدگي       حقـوقُ روم كـه كليسـا بـر طبـق آن زنـدگي       حقـوقُ روم كـه كليسـا بـر طبـق آن زنـدگي       « « « « ....مشترك جهاني تصور ميگرديدمشترك جهاني تصور ميگرديدمشترك جهاني تصور ميگرديدمشترك جهاني تصور ميگرديد

كرده بود، مدتي دراز در معرض انتقاد قـرار داشـت، يعنـي حقـوقُ روم زاييـده      كرده بود، مدتي دراز در معرض انتقاد قـرار داشـت، يعنـي حقـوقُ روم زاييـده      كرده بود، مدتي دراز در معرض انتقاد قـرار داشـت، يعنـي حقـوقُ روم زاييـده      كرده بود، مدتي دراز در معرض انتقاد قـرار داشـت، يعنـي حقـوقُ روم زاييـده      
جهان كفر بود و چهره ي از يك تمدن كه مسيح را نمي شناخت و وابسته به جهان كفر بود و چهره ي از يك تمدن كه مسيح را نمي شناخت و وابسته به جهان كفر بود و چهره ي از يك تمدن كه مسيح را نمي شناخت و وابسته به جهان كفر بود و چهره ي از يك تمدن كه مسيح را نمي شناخت و وابسته به 

        »»»»....فلسفه انجيل و بنيانگذاران كليسا و مسيحيت بودفلسفه انجيل و بنيانگذاران كليسا و مسيحيت بودفلسفه انجيل و بنيانگذاران كليسا و مسيحيت بودفلسفه انجيل و بنيانگذاران كليسا و مسيحيت بودفلسفه اي غير از فلسفه اي غير از فلسفه اي غير از فلسفه اي غير از 
در هر حالُ روم در خالل جنگها و تركتازي ها و حمالت اقوام ديگر در هر حالُ روم در خالل جنگها و تركتازي ها و حمالت اقوام ديگر در هر حالُ روم در خالل جنگها و تركتازي ها و حمالت اقوام ديگر در هر حالُ روم در خالل جنگها و تركتازي ها و حمالت اقوام ديگر 
رو به افول گذاشت ولي زمينه اي براي تدوين قواعـد ميسـر نگرديـد و همـان     رو به افول گذاشت ولي زمينه اي براي تدوين قواعـد ميسـر نگرديـد و همـان     رو به افول گذاشت ولي زمينه اي براي تدوين قواعـد ميسـر نگرديـد و همـان     رو به افول گذاشت ولي زمينه اي براي تدوين قواعـد ميسـر نگرديـد و همـان     

        ....عرفها و تعامالت هر محل عنصر حل قضايا شمرده مي شدعرفها و تعامالت هر محل عنصر حل قضايا شمرده مي شدعرفها و تعامالت هر محل عنصر حل قضايا شمرده مي شدعرفها و تعامالت هر محل عنصر حل قضايا شمرده مي شد
وز نمـي كـرد، زيـرا جنبـه الهـي      وز نمـي كـرد، زيـرا جنبـه الهـي      وز نمـي كـرد، زيـرا جنبـه الهـي      وز نمـي كـرد، زيـرا جنبـه الهـي      در اين وقت از دعاوي هم قواعدي بـر در اين وقت از دعاوي هم قواعدي بـر در اين وقت از دعاوي هم قواعدي بـر در اين وقت از دعاوي هم قواعدي بـر 

در مسايل جزائي اگر زني در مسايل جزائي اگر زني در مسايل جزائي اگر زني در مسايل جزائي اگر زني . . . . دعوي را به سوگند سوق ميدادنددعوي را به سوگند سوق ميدادنددعوي را به سوگند سوق ميدادنددعوي را به سوگند سوق ميدادند    داشت و اصحابداشت و اصحابداشت و اصحابداشت و اصحاب
به شوهرش خيانت ميكـرد، دستان وي را در بين آب جوش قرار ميدادنـد تـا   به شوهرش خيانت ميكـرد، دستان وي را در بين آب جوش قرار ميدادنـد تـا   به شوهرش خيانت ميكـرد، دستان وي را در بين آب جوش قرار ميدادنـد تـا   به شوهرش خيانت ميكـرد، دستان وي را در بين آب جوش قرار ميدادنـد تـا   

در بـين قبايـل ژرمـن اگـر قتلـي رخ      در بـين قبايـل ژرمـن اگـر قتلـي رخ      در بـين قبايـل ژرمـن اگـر قتلـي رخ      در بـين قبايـل ژرمـن اگـر قتلـي رخ      . . . . تقصير و يا عدم تقصير وي بر مال گرددتقصير و يا عدم تقصير وي بر مال گرددتقصير و يا عدم تقصير وي بر مال گرددتقصير و يا عدم تقصير وي بر مال گردد
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نجبـا بيشـتر، افـراد عـادي     نجبـا بيشـتر، افـراد عـادي     نجبـا بيشـتر، افـراد عـادي     نجبـا بيشـتر، افـراد عـادي     . . . . دي مـي سـاختند  دي مـي سـاختند  دي مـي سـاختند  دي مـي سـاختند  ميداد قاتل را مجبور به جريمه نقميداد قاتل را مجبور به جريمه نقميداد قاتل را مجبور به جريمه نقميداد قاتل را مجبور به جريمه نق
        ....كمتر و بردگان كمترين جريمه را مي پرداختندكمتر و بردگان كمترين جريمه را مي پرداختندكمتر و بردگان كمترين جريمه را مي پرداختندكمتر و بردگان كمترين جريمه را مي پرداختند

از طرف ديگر مقوالت مسيح از قبيل برادري و احسان نمي توانست به از طرف ديگر مقوالت مسيح از قبيل برادري و احسان نمي توانست به از طرف ديگر مقوالت مسيح از قبيل برادري و احسان نمي توانست به از طرف ديگر مقوالت مسيح از قبيل برادري و احسان نمي توانست به 
نظم اجتماعي شود و بـار اول ژوسـتنين امپراتـور    نظم اجتماعي شود و بـار اول ژوسـتنين امپراتـور    نظم اجتماعي شود و بـار اول ژوسـتنين امپراتـور    نظم اجتماعي شود و بـار اول ژوسـتنين امپراتـور        ةةةةعدالت و مايعدالت و مايعدالت و مايعدالت و ماي    تنهائي مصدرتنهائي مصدرتنهائي مصدرتنهائي مصدر

        . . . . ُروم مجموعه اي قواعد خود را تدوين نمودُروم مجموعه اي قواعد خود را تدوين نمودُروم مجموعه اي قواعد خود را تدوين نمودُروم مجموعه اي قواعد خود را تدوين نمود
ــ ــم و    روي همــروي همــروي همــروي هم ــاي دوازده ــه در خــالل قرنه ــود ك ــم و    ين اوضــاع ناهنجــار ب ــاي دوازده ــه در خــالل قرنه ــود ك ــم و    ين اوضــاع ناهنجــار ب ــاي دوازده ــه در خــالل قرنه ــود ك ــم و    ين اوضــاع ناهنجــار ب ــاي دوازده ــه در خــالل قرنه ــود ك ين اوضــاع ناهنجــار ب

سيزدهم ميالدي فكر تجديد حيات و باز سازي در همه ي امور آغاز گرديـد  سيزدهم ميالدي فكر تجديد حيات و باز سازي در همه ي امور آغاز گرديـد  سيزدهم ميالدي فكر تجديد حيات و باز سازي در همه ي امور آغاز گرديـد  سيزدهم ميالدي فكر تجديد حيات و باز سازي در همه ي امور آغاز گرديـد  
        ....كه در اينجا بحث ما بيشتر بروي احياي حقوقُ روم به شكل بهتر آن استكه در اينجا بحث ما بيشتر بروي احياي حقوقُ روم به شكل بهتر آن استكه در اينجا بحث ما بيشتر بروي احياي حقوقُ روم به شكل بهتر آن استكه در اينجا بحث ما بيشتر بروي احياي حقوقُ روم به شكل بهتر آن است

نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني بمثابه عامل تجديد حيات حقوقي نه مولود نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني بمثابه عامل تجديد حيات حقوقي نه مولود نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني بمثابه عامل تجديد حيات حقوقي نه مولود نظام حقوقيُ رومي ـ ژرمني بمثابه عامل تجديد حيات حقوقي نه مولود 
بود و نه تكيه بر مذهب و اخالق داشـت، بلكـه سـعي مـي     بود و نه تكيه بر مذهب و اخالق داشـت، بلكـه سـعي مـي     بود و نه تكيه بر مذهب و اخالق داشـت، بلكـه سـعي مـي     بود و نه تكيه بر مذهب و اخالق داشـت، بلكـه سـعي مـي         يك قدرت سياسييك قدرت سياسييك قدرت سياسييك قدرت سياسي

در نظام در نظام در نظام در نظام . . . . نمود تا نظام حقوقي را از نظام اخالقي و اصول مذاهب تفريق نمايدنمود تا نظام حقوقي را از نظام اخالقي و اصول مذاهب تفريق نمايدنمود تا نظام حقوقي را از نظام اخالقي و اصول مذاهب تفريق نمايدنمود تا نظام حقوقي را از نظام اخالقي و اصول مذاهب تفريق نمايد
حقوقيُ رومي ـ ژرمنـي بيشـترين خـدمت را يونيورسـتي هـا و علمـاي حقـوق         حقوقيُ رومي ـ ژرمنـي بيشـترين خـدمت را يونيورسـتي هـا و علمـاي حقـوق         حقوقيُ رومي ـ ژرمنـي بيشـترين خـدمت را يونيورسـتي هـا و علمـاي حقـوق         حقوقيُ رومي ـ ژرمنـي بيشـترين خـدمت را يونيورسـتي هـا و علمـاي حقـوق         

ــد ــدانجــام دادن ــدانجــام دادن ــدانجــام دادن ــه     . . . . انجــام دادن ــاي محــاكم وابســته نســاختند و ن ــه فيصــله ه ــا خــود را ب ــه     آنه ــاي محــاكم وابســته نســاختند و ن ــه فيصــله ه ــا خــود را ب ــه     آنه ــاي محــاكم وابســته نســاختند و ن ــه فيصــله ه ــا خــود را ب ــه     آنه ــاي محــاكم وابســته نســاختند و ن ــه فيصــله ه ــا خــود را ب آنه
ها را البراتوار حقوق ميدانستند، بلكه سعي آنها بر اين بـود تـا از   ها را البراتوار حقوق ميدانستند، بلكه سعي آنها بر اين بـود تـا از   ها را البراتوار حقوق ميدانستند، بلكه سعي آنها بر اين بـود تـا از   ها را البراتوار حقوق ميدانستند، بلكه سعي آنها بر اين بـود تـا از   يونيورستي يونيورستي يونيورستي يونيورستي 

روش درسي، آن گونه قواعد حقوقي را بوجود آورند كه مبين عدالت و حسن روش درسي، آن گونه قواعد حقوقي را بوجود آورند كه مبين عدالت و حسن روش درسي، آن گونه قواعد حقوقي را بوجود آورند كه مبين عدالت و حسن روش درسي، آن گونه قواعد حقوقي را بوجود آورند كه مبين عدالت و حسن 
چـه ازنگـاه دكتـرين    چـه ازنگـاه دكتـرين    چـه ازنگـاه دكتـرين    چـه ازنگـاه دكتـرين    . . . . اخالق و تأمين كننده روابـط حقـوقي و اجتمـاعي باشـد    اخالق و تأمين كننده روابـط حقـوقي و اجتمـاعي باشـد    اخالق و تأمين كننده روابـط حقـوقي و اجتمـاعي باشـد    اخالق و تأمين كننده روابـط حقـوقي و اجتمـاعي باشـد    

. . . . دالنهدالنهدالنهدالنهيونيورستي ها حقوق عرفي و محلي را ديگر نه كافي ميدانستند و نه عايونيورستي ها حقوق عرفي و محلي را ديگر نه كافي ميدانستند و نه عايونيورستي ها حقوق عرفي و محلي را ديگر نه كافي ميدانستند و نه عايونيورستي ها حقوق عرفي و محلي را ديگر نه كافي ميدانستند و نه عا
در آغاز تجديد حيـات حقـوقُ روم قـديم، محتـواي تـدريس را حقـوقُ روم و       در آغاز تجديد حيـات حقـوقُ روم قـديم، محتـواي تـدريس را حقـوقُ روم و       در آغاز تجديد حيـات حقـوقُ روم قـديم، محتـواي تـدريس را حقـوقُ روم و       در آغاز تجديد حيـات حقـوقُ روم قـديم، محتـواي تـدريس را حقـوقُ روم و       

اين نوع تدريس به تنهائي نمي توانست پاسخگوي اين نوع تدريس به تنهائي نمي توانست پاسخگوي اين نوع تدريس به تنهائي نمي توانست پاسخگوي اين نوع تدريس به تنهائي نمي توانست پاسخگوي . . . . حقوق كليسا تشكيل ميدادحقوق كليسا تشكيل ميدادحقوق كليسا تشكيل ميدادحقوق كليسا تشكيل ميداد
همه روابط بشود به ويژه وقتي از قرن سيزدهـم به بعـد روح تحوالت اجتماعي همه روابط بشود به ويژه وقتي از قرن سيزدهـم به بعـد روح تحوالت اجتماعي همه روابط بشود به ويژه وقتي از قرن سيزدهـم به بعـد روح تحوالت اجتماعي همه روابط بشود به ويژه وقتي از قرن سيزدهـم به بعـد روح تحوالت اجتماعي 

ر قرن هفدهم زمينـه  ر قرن هفدهم زمينـه  ر قرن هفدهم زمينـه  ر قرن هفدهم زمينـه  اين تحوالت داين تحوالت داين تحوالت داين تحوالت د. . . . اكثريت كشور هاي اروپائي را فرا گرفتاكثريت كشور هاي اروپائي را فرا گرفتاكثريت كشور هاي اروپائي را فرا گرفتاكثريت كشور هاي اروپائي را فرا گرفت
ايجاد حقوق ملي را فراهم نمود، چنانچه سويدن و فرانسه كشور هـاي بودنـد   ايجاد حقوق ملي را فراهم نمود، چنانچه سويدن و فرانسه كشور هـاي بودنـد   ايجاد حقوق ملي را فراهم نمود، چنانچه سويدن و فرانسه كشور هـاي بودنـد   ايجاد حقوق ملي را فراهم نمود، چنانچه سويدن و فرانسه كشور هـاي بودنـد   
كه در پهـلوي حقـوقُ روم و حقـوق كليسا، يك يك كـرسي تـدريس حقــوق   كه در پهـلوي حقـوقُ روم و حقـوق كليسا، يك يك كـرسي تـدريس حقــوق   كه در پهـلوي حقـوقُ روم و حقـوق كليسا، يك يك كـرسي تـدريس حقــوق   كه در پهـلوي حقـوقُ روم و حقـوق كليسا، يك يك كـرسي تـدريس حقــوق   

در آلمـان و يـك تعـداد كشـور هـاي      در آلمـان و يـك تعـداد كشـور هـاي      در آلمـان و يـك تعـداد كشـور هـاي      در آلمـان و يـك تعـداد كشـور هـاي      . . . . ملـي را در دانشگاه ها تأسيس نمودنـد ملـي را در دانشگاه ها تأسيس نمودنـد ملـي را در دانشگاه ها تأسيس نمودنـد ملـي را در دانشگاه ها تأسيس نمودنـد 
كـه حقـوقُ روم و كليسـا    كـه حقـوقُ روم و كليسـا    كـه حقـوقُ روم و كليسـا    كـه حقـوقُ روم و كليسـا    ديگر اين جنبش در قرن هجده آغـاز گرديـد، بنحوي  ديگر اين جنبش در قرن هجده آغـاز گرديـد، بنحوي  ديگر اين جنبش در قرن هجده آغـاز گرديـد، بنحوي  ديگر اين جنبش در قرن هجده آغـاز گرديـد، بنحوي  
        ....اساس بود و حقوق ملي روبناي آن بشمار ميرفتاساس بود و حقوق ملي روبناي آن بشمار ميرفتاساس بود و حقوق ملي روبناي آن بشمار ميرفتاساس بود و حقوق ملي روبناي آن بشمار ميرفت
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اما بعد تر در ساحه حقوقُ روم در دانشگاه ها تحولي به ميان آمد كه اما بعد تر در ساحه حقوقُ روم در دانشگاه ها تحولي به ميان آمد كه اما بعد تر در ساحه حقوقُ روم در دانشگاه ها تحولي به ميان آمد كه اما بعد تر در ساحه حقوقُ روم در دانشگاه ها تحولي به ميان آمد كه 
يعني مكتب شارلمين اول كه ميخواست يعني مكتب شارلمين اول كه ميخواست يعني مكتب شارلمين اول كه ميخواست يعني مكتب شارلمين اول كه ميخواست . . . . با خود دو نوع مكتب را بوجود آوردبا خود دو نوع مكتب را بوجود آوردبا خود دو نوع مكتب را بوجود آوردبا خود دو نوع مكتب را بوجود آورد
بتكـاري از  بتكـاري از  بتكـاري از  بتكـاري از  به غير از اين كـدام ابـداع و ا  به غير از اين كـدام ابـداع و ا  به غير از اين كـدام ابـداع و ا  به غير از اين كـدام ابـداع و ا  . . . . به قوانينُ رومي شرح و تفصيل دهدبه قوانينُ رومي شرح و تفصيل دهدبه قوانينُ رومي شرح و تفصيل دهدبه قوانينُ رومي شرح و تفصيل دهد

اما مكتب شارلمين دوم در قرن چهـاردهم همـه چيـز را    اما مكتب شارلمين دوم در قرن چهـاردهم همـه چيـز را    اما مكتب شارلمين دوم در قرن چهـاردهم همـه چيـز را    اما مكتب شارلمين دوم در قرن چهـاردهم همـه چيـز را    . . . . خود بجاي نگذاشتخود بجاي نگذاشتخود بجاي نگذاشتخود بجاي نگذاشت
تغيير داد و مربوطين اين مكتب متوجه حقوق روم نبودند، بلكه ميخواستند تا تغيير داد و مربوطين اين مكتب متوجه حقوق روم نبودند، بلكه ميخواستند تا تغيير داد و مربوطين اين مكتب متوجه حقوق روم نبودند، بلكه ميخواستند تا تغيير داد و مربوطين اين مكتب متوجه حقوق روم نبودند، بلكه ميخواستند تا 
        ....خواسته هاي زمان را در قالب قواعد منطقي و عقاليي توجيه و تشريح نمايندخواسته هاي زمان را در قالب قواعد منطقي و عقاليي توجيه و تشريح نمايندخواسته هاي زمان را در قالب قواعد منطقي و عقاليي توجيه و تشريح نمايندخواسته هاي زمان را در قالب قواعد منطقي و عقاليي توجيه و تشريح نمايند

د را در دانشگاه ها بناء د را در دانشگاه ها بناء د را در دانشگاه ها بناء د را در دانشگاه ها بناء بنابرين حقوقُ رومي ـ ژرمني پايگاه اساسي خوبنابرين حقوقُ رومي ـ ژرمني پايگاه اساسي خوبنابرين حقوقُ رومي ـ ژرمني پايگاه اساسي خوبنابرين حقوقُ رومي ـ ژرمني پايگاه اساسي خو
نهاد و سعي نمود تا از طريق كشف قواعد حقوقي متكي بر عقـل و اسـتدالل،   نهاد و سعي نمود تا از طريق كشف قواعد حقوقي متكي بر عقـل و اسـتدالل،   نهاد و سعي نمود تا از طريق كشف قواعد حقوقي متكي بر عقـل و اسـتدالل،   نهاد و سعي نمود تا از طريق كشف قواعد حقوقي متكي بر عقـل و اسـتدالل،   

        ....بر بي نظمي فرجام دهد و براي هر مسئله اي راه حل عادالنه جستجو كندبر بي نظمي فرجام دهد و براي هر مسئله اي راه حل عادالنه جستجو كندبر بي نظمي فرجام دهد و براي هر مسئله اي راه حل عادالنه جستجو كندبر بي نظمي فرجام دهد و براي هر مسئله اي راه حل عادالنه جستجو كند
به يك كالم حقوق رومي ـ ژرمني بنيانگذار كشف قواعد و مشوق راه به يك كالم حقوق رومي ـ ژرمني بنيانگذار كشف قواعد و مشوق راه به يك كالم حقوق رومي ـ ژرمني بنيانگذار كشف قواعد و مشوق راه به يك كالم حقوق رومي ـ ژرمني بنيانگذار كشف قواعد و مشوق راه 

ي بري استحكام يافت و بعد از ي بري استحكام يافت و بعد از ي بري استحكام يافت و بعد از ي بري استحكام يافت و بعد از حل ها از طريق قانونگذاري است كه در اروپاحل ها از طريق قانونگذاري است كه در اروپاحل ها از طريق قانونگذاري است كه در اروپاحل ها از طريق قانونگذاري است كه در اروپا
طريق استعمار و يا از طريق ارضاي خاطر در بعضي كشور هاي ديگري جهان طريق استعمار و يا از طريق ارضاي خاطر در بعضي كشور هاي ديگري جهان طريق استعمار و يا از طريق ارضاي خاطر در بعضي كشور هاي ديگري جهان طريق استعمار و يا از طريق ارضاي خاطر در بعضي كشور هاي ديگري جهان 

مـثالً در جاپـان و در   مـثالً در جاپـان و در   مـثالً در جاپـان و در   مـثالً در جاپـان و در   . . . . به اندازه و درجات مختلف مورد پـذيرش قـرار گرفـت   به اندازه و درجات مختلف مورد پـذيرش قـرار گرفـت   به اندازه و درجات مختلف مورد پـذيرش قـرار گرفـت   به اندازه و درجات مختلف مورد پـذيرش قـرار گرفـت   
تايوان در كره جنوبي در مصر، در عراق، در سوريه، در ايران، در افغانسـتان،  تايوان در كره جنوبي در مصر، در عراق، در سوريه، در ايران، در افغانسـتان،  تايوان در كره جنوبي در مصر، در عراق، در سوريه، در ايران، در افغانسـتان،  تايوان در كره جنوبي در مصر، در عراق، در سوريه، در ايران، در افغانسـتان،  

        ....نوبي و در بعضي كشور هاي آفريقائينوبي و در بعضي كشور هاي آفريقائينوبي و در بعضي كشور هاي آفريقائينوبي و در بعضي كشور هاي آفريقائيدر اندونيزيا، در امريكاي جدر اندونيزيا، در امريكاي جدر اندونيزيا، در امريكاي جدر اندونيزيا، در امريكاي ج
حقوقُ رومي ـ ژرمني از آغازين مرحله خود با حقـوق طبيعـي عجـين     حقوقُ رومي ـ ژرمني از آغازين مرحله خود با حقـوق طبيعـي عجـين     حقوقُ رومي ـ ژرمني از آغازين مرحله خود با حقـوق طبيعـي عجـين     حقوقُ رومي ـ ژرمني از آغازين مرحله خود با حقـوق طبيعـي عجـين     
بود و بنابر تأثير فلسفه ي افالطون و ارستو و رواقيون و ديگران، منشاء الهي بود و بنابر تأثير فلسفه ي افالطون و ارستو و رواقيون و ديگران، منشاء الهي بود و بنابر تأثير فلسفه ي افالطون و ارستو و رواقيون و ديگران، منشاء الهي بود و بنابر تأثير فلسفه ي افالطون و ارستو و رواقيون و ديگران، منشاء الهي 

        ....داشت تا آنجائيكه قواعد حقوقي آن به حيث پديده مستقل ناشناخته بودداشت تا آنجائيكه قواعد حقوقي آن به حيث پديده مستقل ناشناخته بودداشت تا آنجائيكه قواعد حقوقي آن به حيث پديده مستقل ناشناخته بودداشت تا آنجائيكه قواعد حقوقي آن به حيث پديده مستقل ناشناخته بود
حقـوقي رومي ـ ژرمني اين است كه بعـد حقـوقي رومي ـ ژرمني اين است كه بعـد حقـوقي رومي ـ ژرمني اين است كه بعـد حقـوقي رومي ـ ژرمني اين است كه بعـد     نتيجه بحث ما در مـورد نظامنتيجه بحث ما در مـورد نظامنتيجه بحث ما در مـورد نظامنتيجه بحث ما در مـورد نظام

از بــوجود آمـدن حقوق ملي سعي به عمل آمد تا حقوق تطبيقي جدا از ساحه از بــوجود آمـدن حقوق ملي سعي به عمل آمد تا حقوق تطبيقي جدا از ساحه از بــوجود آمـدن حقوق ملي سعي به عمل آمد تا حقوق تطبيقي جدا از ساحه از بــوجود آمـدن حقوق ملي سعي به عمل آمد تا حقوق تطبيقي جدا از ساحه 
جامعه شناسي و تاريخ تطبيقي حقوق در سـاحه ي تعريـف و ماهيـت حقـوق     جامعه شناسي و تاريخ تطبيقي حقوق در سـاحه ي تعريـف و ماهيـت حقـوق     جامعه شناسي و تاريخ تطبيقي حقوق در سـاحه ي تعريـف و ماهيـت حقـوق     جامعه شناسي و تاريخ تطبيقي حقوق در سـاحه ي تعريـف و ماهيـت حقـوق     

رو بـه توسـعه   رو بـه توسـعه   رو بـه توسـعه   رو بـه توسـعه       20پس حقوق تطبيقي از قـرن  پس حقوق تطبيقي از قـرن  پس حقوق تطبيقي از قـرن  پس حقوق تطبيقي از قـرن  . . . . تطبيقي گسترش و توسعه يابدتطبيقي گسترش و توسعه يابدتطبيقي گسترش و توسعه يابدتطبيقي گسترش و توسعه يابد
كنگـره آن در  كنگـره آن در  كنگـره آن در  كنگـره آن در      1900در سـال  در سـال  در سـال  در سـال  . . . . تلقـي گرديـد  تلقـي گرديـد  تلقـي گرديـد  تلقـي گرديـد      نهاد و بحيث پديده اي ضرورينهاد و بحيث پديده اي ضرورينهاد و بحيث پديده اي ضرورينهاد و بحيث پديده اي ضروري

        ....پاريس داير گرديدپاريس داير گرديدپاريس داير گرديدپاريس داير گرديد
به اعتبار حقوق تطبيعي سعي در اين است يك كشور تنها در محدوده به اعتبار حقوق تطبيعي سعي در اين است يك كشور تنها در محدوده به اعتبار حقوق تطبيعي سعي در اين است يك كشور تنها در محدوده به اعتبار حقوق تطبيعي سعي در اين است يك كشور تنها در محدوده 

پس راه مناسب براي اصالح قوانين و قواعد و پس راه مناسب براي اصالح قوانين و قواعد و پس راه مناسب براي اصالح قوانين و قواعد و پس راه مناسب براي اصالح قوانين و قواعد و . . . . حقوق ملي خود محصور نماندحقوق ملي خود محصور نماندحقوق ملي خود محصور نماندحقوق ملي خود محصور نماند
اصــول را در آن مــي جوينــد كــه ســاير مفــاهيم و قــوانين كشــور هــا را، خــواه  اصــول را در آن مــي جوينــد كــه ســاير مفــاهيم و قــوانين كشــور هــا را، خــواه  اصــول را در آن مــي جوينــد كــه ســاير مفــاهيم و قــوانين كشــور هــا را، خــواه  اصــول را در آن مــي جوينــد كــه ســاير مفــاهيم و قــوانين كشــور هــا را، خــواه  
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باشند يا نباشند، مطالعه نمايند و تقارب و فواصل را در يابند و به باشند يا نباشند، مطالعه نمايند و تقارب و فواصل را در يابند و به باشند يا نباشند، مطالعه نمايند و تقارب و فواصل را در يابند و به باشند يا نباشند، مطالعه نمايند و تقارب و فواصل را در يابند و به دموكراتيك دموكراتيك دموكراتيك دموكراتيك 
        ....خالء ها و كمبود هاي خود خاتمه دهندخالء ها و كمبود هاي خود خاتمه دهندخالء ها و كمبود هاي خود خاتمه دهندخالء ها و كمبود هاي خود خاتمه دهند

        
�ق ��1Eك ) common law(ـ %ــ$�م  2� :  

. . . . انگلستان و جزاير ماحول آن از جمله اروپاي بري به شمار نمي روندانگلستان و جزاير ماحول آن از جمله اروپاي بري به شمار نمي روندانگلستان و جزاير ماحول آن از جمله اروپاي بري به شمار نمي روندانگلستان و جزاير ماحول آن از جمله اروپاي بري به شمار نمي روند
م حقـوقي  م حقـوقي  م حقـوقي  م حقـوقي  سنت پرستي و پـاي بنـدي بـه گذشـته را بايـد در مبـداء تشـكل نظـا        سنت پرستي و پـاي بنـدي بـه گذشـته را بايـد در مبـداء تشـكل نظـا        سنت پرستي و پـاي بنـدي بـه گذشـته را بايـد در مبـداء تشـكل نظـا        سنت پرستي و پـاي بنـدي بـه گذشـته را بايـد در مبـداء تشـكل نظـا        

        ....انگليس قرار دادانگليس قرار دادانگليس قرار دادانگليس قرار داد
از اينجاست كه انگلستان تا امروز قانون اساسي مكتوبه ندارد و تمـام  از اينجاست كه انگلستان تا امروز قانون اساسي مكتوبه ندارد و تمـام  از اينجاست كه انگلستان تا امروز قانون اساسي مكتوبه ندارد و تمـام  از اينجاست كه انگلستان تا امروز قانون اساسي مكتوبه ندارد و تمـام  
روابـط اعـم از مناسـبات مـدني و آزادي هـاي فـردي و دموكراسـي و سيسـتم         روابـط اعـم از مناسـبات مـدني و آزادي هـاي فـردي و دموكراسـي و سيسـتم         روابـط اعـم از مناسـبات مـدني و آزادي هـاي فـردي و دموكراسـي و سيسـتم         روابـط اعـم از مناسـبات مـدني و آزادي هـاي فـردي و دموكراسـي و سيسـتم         
پارلمانتاريزم آميخته با ريشه هاي سنتي و تعاملي بوده و مانند اروپـاي بـري   پارلمانتاريزم آميخته با ريشه هاي سنتي و تعاملي بوده و مانند اروپـاي بـري   پارلمانتاريزم آميخته با ريشه هاي سنتي و تعاملي بوده و مانند اروپـاي بـري   پارلمانتاريزم آميخته با ريشه هاي سنتي و تعاملي بوده و مانند اروپـاي بـري   

لبته اين دال بر اين نيست كه در انگلستان لبته اين دال بر اين نيست كه در انگلستان لبته اين دال بر اين نيست كه در انگلستان لبته اين دال بر اين نيست كه در انگلستان اااا. . . . ملهم از قوانين و كد ها نمي باشدملهم از قوانين و كد ها نمي باشدملهم از قوانين و كد ها نمي باشدملهم از قوانين و كد ها نمي باشد
قانون وجود ندارد، ولي سخن براين است كه قانون به ذات خود تنظيم دهنده قانون وجود ندارد، ولي سخن براين است كه قانون به ذات خود تنظيم دهنده قانون وجود ندارد، ولي سخن براين است كه قانون به ذات خود تنظيم دهنده قانون وجود ندارد، ولي سخن براين است كه قانون به ذات خود تنظيم دهنده 
روابط اجتماعي و مناسبات فردي نبوده بلكه بيشتر در خدمت و تكميل رويه روابط اجتماعي و مناسبات فردي نبوده بلكه بيشتر در خدمت و تكميل رويه روابط اجتماعي و مناسبات فردي نبوده بلكه بيشتر در خدمت و تكميل رويه روابط اجتماعي و مناسبات فردي نبوده بلكه بيشتر در خدمت و تكميل رويه 

بدين لحاظ قاضي نه به قانون دلچسپي دارد و بدين لحاظ قاضي نه به قانون دلچسپي دارد و بدين لحاظ قاضي نه به قانون دلچسپي دارد و بدين لحاظ قاضي نه به قانون دلچسپي دارد و . . . . قضايي محاكم قرار گرفته استقضايي محاكم قرار گرفته استقضايي محاكم قرار گرفته استقضايي محاكم قرار گرفته است
        . . . . ه راه حل عادالنه ميدانده راه حل عادالنه ميدانده راه حل عادالنه ميدانده راه حل عادالنه ميداندنه آنرا يگاننه آنرا يگاننه آنرا يگاننه آنرا يگان

پس قانون پديده اي است كه بعد از رويه قضايي مي تواند در هنگـام  پس قانون پديده اي است كه بعد از رويه قضايي مي تواند در هنگـام  پس قانون پديده اي است كه بعد از رويه قضايي مي تواند در هنگـام  پس قانون پديده اي است كه بعد از رويه قضايي مي تواند در هنگـام  
        ....ضرورت بحيث وسيله ي درجه دوم مورد استفاده قرار گيردضرورت بحيث وسيله ي درجه دوم مورد استفاده قرار گيردضرورت بحيث وسيله ي درجه دوم مورد استفاده قرار گيردضرورت بحيث وسيله ي درجه دوم مورد استفاده قرار گيرد

در انگلستان مانند اروپاي بري قواعد حقوقي از پيش ساخته براي هر در انگلستان مانند اروپاي بري قواعد حقوقي از پيش ساخته براي هر در انگلستان مانند اروپاي بري قواعد حقوقي از پيش ساخته براي هر در انگلستان مانند اروپاي بري قواعد حقوقي از پيش ساخته براي هر 
مـدت طـوالني   مـدت طـوالني   مـدت طـوالني   مـدت طـوالني   به سخن ديگر قواعد عام و براي يـك  به سخن ديگر قواعد عام و براي يـك  به سخن ديگر قواعد عام و براي يـك  به سخن ديگر قواعد عام و براي يـك  . . . . مسئله اي وجود نداردمسئله اي وجود نداردمسئله اي وجود نداردمسئله اي وجود ندارد

يعني مجرد بــودن قواعد مطـرح نبـوده، بلكـه قواعـد از قضـاياي      يعني مجرد بــودن قواعد مطـرح نبـوده، بلكـه قواعـد از قضـاياي      يعني مجرد بــودن قواعد مطـرح نبـوده، بلكـه قواعـد از قضـاياي      يعني مجرد بــودن قواعد مطـرح نبـوده، بلكـه قواعـد از قضـاياي      . . . . وجود نداردوجود نداردوجود نداردوجود ندارد
بدين رو در انگلسـتان نمـي تـوان از تفسـير قـوانين      بدين رو در انگلسـتان نمـي تـوان از تفسـير قـوانين      بدين رو در انگلسـتان نمـي تـوان از تفسـير قـوانين      بدين رو در انگلسـتان نمـي تـوان از تفسـير قـوانين      . . . . مشخص استخراج ميشودمشخص استخراج ميشودمشخص استخراج ميشودمشخص استخراج ميشود

        ....بحث كرد چرا كه در آنجا تفكيك جاي تفسير را اشغال كرده استبحث كرد چرا كه در آنجا تفكيك جاي تفسير را اشغال كرده استبحث كرد چرا كه در آنجا تفكيك جاي تفسير را اشغال كرده استبحث كرد چرا كه در آنجا تفكيك جاي تفسير را اشغال كرده است
ن حركت ن حركت ن حركت ن حركت نا گفته نبايد گذاشت كه بعد از جنگ جهاني اول در انگلستانا گفته نبايد گذاشت كه بعد از جنگ جهاني اول در انگلستانا گفته نبايد گذاشت كه بعد از جنگ جهاني اول در انگلستانا گفته نبايد گذاشت كه بعد از جنگ جهاني اول در انگلستا

نســبي بــه ســوي قانونگــذاري آغــاز گرديــد و ســاحات تعلــيم و تربيــت، امــور  نســبي بــه ســوي قانونگــذاري آغــاز گرديــد و ســاحات تعلــيم و تربيــت، امــور  نســبي بــه ســوي قانونگــذاري آغــاز گرديــد و ســاحات تعلــيم و تربيــت، امــور  نســبي بــه ســوي قانونگــذاري آغــاز گرديــد و ســاحات تعلــيم و تربيــت، امــور  
اقتصادي، صحت عامه، حمل و نقل، شـهر سـازي و تأمينـات اجتمـاعي را در     اقتصادي، صحت عامه، حمل و نقل، شـهر سـازي و تأمينـات اجتمـاعي را در     اقتصادي، صحت عامه، حمل و نقل، شـهر سـازي و تأمينـات اجتمـاعي را در     اقتصادي، صحت عامه، حمل و نقل، شـهر سـازي و تأمينـات اجتمـاعي را در     

        ....خود احتواء نمودخود احتواء نمودخود احتواء نمودخود احتواء نمود
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جان سخن در اين است كه اجراي قانون ولو مطمح نظـر اسـت امـا بـا     جان سخن در اين است كه اجراي قانون ولو مطمح نظـر اسـت امـا بـا     جان سخن در اين است كه اجراي قانون ولو مطمح نظـر اسـت امـا بـا     جان سخن در اين است كه اجراي قانون ولو مطمح نظـر اسـت امـا بـا     
        ....روحيه قوي سنتي قضات محاكم هم آهنگي نداردروحيه قوي سنتي قضات محاكم هم آهنگي نداردروحيه قوي سنتي قضات محاكم هم آهنگي نداردروحيه قوي سنتي قضات محاكم هم آهنگي ندارد

حيه سنت جويانه است كه قوانين در انگلستان مانند اروپـاي  حيه سنت جويانه است كه قوانين در انگلستان مانند اروپـاي  حيه سنت جويانه است كه قوانين در انگلستان مانند اروپـاي  حيه سنت جويانه است كه قوانين در انگلستان مانند اروپـاي  همين روهمين روهمين روهمين رو
رسـمي اعـالم ميگـردد، بلكـه     رسـمي اعـالم ميگـردد، بلكـه     رسـمي اعـالم ميگـردد، بلكـه     رسـمي اعـالم ميگـردد، بلكـه         ةةةةبري داراي تشريفات نبوده و نه از طرف جريدبري داراي تشريفات نبوده و نه از طرف جريدبري داراي تشريفات نبوده و نه از طرف جريدبري داراي تشريفات نبوده و نه از طرف جريد

تمام قوانين به شمول اسناد رسمي و فيصله هاي پارلمان توسط ارگان سلطنتي تمام قوانين به شمول اسناد رسمي و فيصله هاي پارلمان توسط ارگان سلطنتي تمام قوانين به شمول اسناد رسمي و فيصله هاي پارلمان توسط ارگان سلطنتي تمام قوانين به شمول اسناد رسمي و فيصله هاي پارلمان توسط ارگان سلطنتي 
        ....به نشر ميرسدبه نشر ميرسدبه نشر ميرسدبه نشر ميرسد

داراي اهميـت  داراي اهميـت  داراي اهميـت  داراي اهميـت  در انگلستان بعد از رويه قضايي و قانون، عرف وتعامل در انگلستان بعد از رويه قضايي و قانون، عرف وتعامل در انگلستان بعد از رويه قضايي و قانون، عرف وتعامل در انگلستان بعد از رويه قضايي و قانون، عرف وتعامل 
درجه سوم پنداشته ميشود، مشروط بـر اينكـه عـرف سـابقه طـوالني و سـنتي       درجه سوم پنداشته ميشود، مشروط بـر اينكـه عـرف سـابقه طـوالني و سـنتي       درجه سوم پنداشته ميشود، مشروط بـر اينكـه عـرف سـابقه طـوالني و سـنتي       درجه سوم پنداشته ميشود، مشروط بـر اينكـه عـرف سـابقه طـوالني و سـنتي       

        ....داشته باشدداشته باشدداشته باشدداشته باشد
انگلستان با آنكه به سنن ارجحيت مي بخشد و كامن ال بـروي تعامـل   انگلستان با آنكه به سنن ارجحيت مي بخشد و كامن ال بـروي تعامـل   انگلستان با آنكه به سنن ارجحيت مي بخشد و كامن ال بـروي تعامـل   انگلستان با آنكه به سنن ارجحيت مي بخشد و كامن ال بـروي تعامـل   
بناء يافته و جنبه عقاليي را توسعه داده است، باز هم نمي توان حقوق انگليس بناء يافته و جنبه عقاليي را توسعه داده است، باز هم نمي توان حقوق انگليس بناء يافته و جنبه عقاليي را توسعه داده است، باز هم نمي توان حقوق انگليس بناء يافته و جنبه عقاليي را توسعه داده است، باز هم نمي توان حقوق انگليس 

        ....داد نمودداد نمودداد نمودداد نمودرا در مجموع حقوق تعاملي و يا عرفي قلمرا در مجموع حقوق تعاملي و يا عرفي قلمرا در مجموع حقوق تعاملي و يا عرفي قلمرا در مجموع حقوق تعاملي و يا عرفي قلم
حقوق انگليس مظهر رويه قضايي آن كشور بوده كه به تقسيم حقـوق  حقوق انگليس مظهر رويه قضايي آن كشور بوده كه به تقسيم حقـوق  حقوق انگليس مظهر رويه قضايي آن كشور بوده كه به تقسيم حقـوق  حقوق انگليس مظهر رويه قضايي آن كشور بوده كه به تقسيم حقـوق  

        ....زير عنوان حقوق عامه و حقوق خصوصي نپرداخته استزير عنوان حقوق عامه و حقوق خصوصي نپرداخته استزير عنوان حقوق عامه و حقوق خصوصي نپرداخته استزير عنوان حقوق عامه و حقوق خصوصي نپرداخته است
بـــه هـــين روال تشـــكيالت قضـــايي در نظـــام كـــامن ال غيـــر از آن       بـــه هـــين روال تشـــكيالت قضـــايي در نظـــام كـــامن ال غيـــر از آن       بـــه هـــين روال تشـــكيالت قضـــايي در نظـــام كـــامن ال غيـــر از آن       بـــه هـــين روال تشـــكيالت قضـــايي در نظـــام كـــامن ال غيـــر از آن       

        ....تشكيالتيست كه در اروپاي بري وجود داردتشكيالتيست كه در اروپاي بري وجود داردتشكيالتيست كه در اروپاي بري وجود داردتشكيالتيست كه در اروپاي بري وجود دارد
وقتي وقتي وقتي وقتي . . . . كردندكردندكردندكردنددر سابق تنها محاكم سلطنتي به امور دعاوي رسيدگي مي در سابق تنها محاكم سلطنتي به امور دعاوي رسيدگي مي در سابق تنها محاكم سلطنتي به امور دعاوي رسيدگي مي در سابق تنها محاكم سلطنتي به امور دعاوي رسيدگي مي 

روابط انسانها پيچيده تر شد و تنازع و دعاوي بيشتر گرديد، محاكم سلطنتي به روابط انسانها پيچيده تر شد و تنازع و دعاوي بيشتر گرديد، محاكم سلطنتي به روابط انسانها پيچيده تر شد و تنازع و دعاوي بيشتر گرديد، محاكم سلطنتي به روابط انسانها پيچيده تر شد و تنازع و دعاوي بيشتر گرديد، محاكم سلطنتي به 
تنـهائي به همــه امــور رسيدگي نمي توانستند، كمـا اينكـه جمعـي از اصـحاب     تنـهائي به همــه امــور رسيدگي نمي توانستند، كمـا اينكـه جمعـي از اصـحاب     تنـهائي به همــه امــور رسيدگي نمي توانستند، كمـا اينكـه جمعـي از اصـحاب     تنـهائي به همــه امــور رسيدگي نمي توانستند، كمـا اينكـه جمعـي از اصـحاب     

از فيصله هاي محاكم شاهي اظهار رضائيت و از فيصله هاي محاكم شاهي اظهار رضائيت و از فيصله هاي محاكم شاهي اظهار رضائيت و از فيصله هاي محاكم شاهي اظهار رضائيت و ) ) ) ) مدعي و مدعي عليه مدعي و مدعي عليه مدعي و مدعي عليه مدعي و مدعي عليه ( ( ( ( دعوي دعوي دعوي دعوي 
        ....لب دادخواهي مي شدندلب دادخواهي مي شدندلب دادخواهي مي شدندلب دادخواهي مي شدندقناعت نمي كردند و مستقيم از خود شاه طاقناعت نمي كردند و مستقيم از خود شاه طاقناعت نمي كردند و مستقيم از خود شاه طاقناعت نمي كردند و مستقيم از خود شاه طا

از ديگر طرف مقام سلطنت به هر دعوي رسيدگي نمي توانست و اين از ديگر طرف مقام سلطنت به هر دعوي رسيدگي نمي توانست و اين از ديگر طرف مقام سلطنت به هر دعوي رسيدگي نمي توانست و اين از ديگر طرف مقام سلطنت به هر دعوي رسيدگي نمي توانست و اين 
معضله موجب آن گرديد تا شاه در كنار خود مقامي را بنـام مهـردار سـلطنتي    معضله موجب آن گرديد تا شاه در كنار خود مقامي را بنـام مهـردار سـلطنتي    معضله موجب آن گرديد تا شاه در كنار خود مقامي را بنـام مهـردار سـلطنتي    معضله موجب آن گرديد تا شاه در كنار خود مقامي را بنـام مهـردار سـلطنتي    

تعيين نمايد كه قبل از فيصله  شاه مقدمات دعوي را سروصورت تعيين نمايد كه قبل از فيصله  شاه مقدمات دعوي را سروصورت تعيين نمايد كه قبل از فيصله  شاه مقدمات دعوي را سروصورت تعيين نمايد كه قبل از فيصله  شاه مقدمات دعوي را سروصورت ) ) ) ) وزير عدليهوزير عدليهوزير عدليهوزير عدليه((((
اين موضوع توسعه اين موضوع توسعه اين موضوع توسعه اين موضوع توسعه . . . . احاله نمايداحاله نمايداحاله نمايداحاله نمايدداده و در هنگام ضرورت آنرا به مقام سلطنت داده و در هنگام ضرورت آنرا به مقام سلطنت داده و در هنگام ضرورت آنرا به مقام سلطنت داده و در هنگام ضرورت آنرا به مقام سلطنت 

بيشتر يافت و وزير عدليه يا مهـردار سـلطنتي خـود بـه حيـث محـاكم انصـاف        بيشتر يافت و وزير عدليه يا مهـردار سـلطنتي خـود بـه حيـث محـاكم انصـاف        بيشتر يافت و وزير عدليه يا مهـردار سـلطنتي خـود بـه حيـث محـاكم انصـاف        بيشتر يافت و وزير عدليه يا مهـردار سـلطنتي خـود بـه حيـث محـاكم انصـاف        
        ....تكامل نمود و در پهلوي محاكم سلطنتي به داوري ميپرداختتكامل نمود و در پهلوي محاكم سلطنتي به داوري ميپرداختتكامل نمود و در پهلوي محاكم سلطنتي به داوري ميپرداختتكامل نمود و در پهلوي محاكم سلطنتي به داوري ميپرداخت



 20 

 

در انگلستان محكمه عالي به سه شعبه يعني بنامهاي شعبه ملكه، شعبه در انگلستان محكمه عالي به سه شعبه يعني بنامهاي شعبه ملكه، شعبه در انگلستان محكمه عالي به سه شعبه يعني بنامهاي شعبه ملكه، شعبه در انگلستان محكمه عالي به سه شعبه يعني بنامهاي شعبه ملكه، شعبه 
م در حدود صالحيت خود م در حدود صالحيت خود م در حدود صالحيت خود م در حدود صالحيت خود مهرداري و شعبه امور خانواده تقسيم شده و هر كدامهرداري و شعبه امور خانواده تقسيم شده و هر كدامهرداري و شعبه امور خانواده تقسيم شده و هر كدامهرداري و شعبه امور خانواده تقسيم شده و هر كدا

به دعاوي رسيدگي مي نمايند كه بر عالوه شعب گفته شده، محاكم ابتدائي حد به دعاوي رسيدگي مي نمايند كه بر عالوه شعب گفته شده، محاكم ابتدائي حد به دعاوي رسيدگي مي نمايند كه بر عالوه شعب گفته شده، محاكم ابتدائي حد به دعاوي رسيدگي مي نمايند كه بر عالوه شعب گفته شده، محاكم ابتدائي حد 
        ....اكثر دعاوي را حل و فصل مي نماينداكثر دعاوي را حل و فصل مي نماينداكثر دعاوي را حل و فصل مي نماينداكثر دعاوي را حل و فصل مي نمايند

جـرايم  جـرايم  جـرايم  جـرايم  . . . . محكمه عالي عدالت صرف به يك تعـداد دعـاوي مـي پـردازد    محكمه عالي عدالت صرف به يك تعـداد دعـاوي مـي پـردازد    محكمه عالي عدالت صرف به يك تعـداد دعـاوي مـي پـردازد    محكمه عالي عدالت صرف به يك تعـداد دعـاوي مـي پـردازد    
خــيلي وسـيع   خــيلي وسـيع   خــيلي وسـيع   خــيلي وسـيع   ) ) ) ) magistrat((((معني ماجسـترا  معني ماجسـترا  معني ماجسـترا  معني ماجسـترا      »»»»ماجيسترا هاماجيسترا هاماجيسترا هاماجيسترا ها««««كوچك توسط كوچك توسط كوچك توسط كوچك توسط 
ن قضـائي، اداري و كشـوري و هــم مــامورين مشـاغل امـور       ن قضـائي، اداري و كشـوري و هــم مــامورين مشـاغل امـور       ن قضـائي، اداري و كشـوري و هــم مــامورين مشـاغل امـور       ن قضـائي، اداري و كشـوري و هــم مــامورين مشـاغل امـور       بوده و تمام آمريبوده و تمام آمريبوده و تمام آمريبوده و تمام آمري

كـه  كـه  كـه  كـه  »»»»....مربوط به قضاوت و امـور اداري و پليسي و تأميني را در بـر مــي گيـرد   مربوط به قضاوت و امـور اداري و پليسي و تأميني را در بـر مــي گيـرد   مربوط به قضاوت و امـور اداري و پليسي و تأميني را در بـر مــي گيـرد   مربوط به قضاوت و امـور اداري و پليسي و تأميني را در بـر مــي گيـرد   
مسلك شان حقوق نبوده، مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد، در صـورتيكه جـرم        مسلك شان حقوق نبوده، مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد، در صـورتيكه جـرم        مسلك شان حقوق نبوده، مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد، در صـورتيكه جـرم        مسلك شان حقوق نبوده، مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد، در صـورتيكه جـرم        

        ....بزرگ باشد آنرا به محكمه سلطنتي احاله مي كنندبزرگ باشد آنرا به محكمه سلطنتي احاله مي كنندبزرگ باشد آنرا به محكمه سلطنتي احاله مي كنندبزرگ باشد آنرا به محكمه سلطنتي احاله مي كنند
بخش سـه گانـه از بـين وكـالي     بخش سـه گانـه از بـين وكـالي     بخش سـه گانـه از بـين وكـالي     بخش سـه گانـه از بـين وكـالي     در انگلستان علي اكثر قاضي هاي هـر در انگلستان علي اكثر قاضي هاي هـر در انگلستان علي اكثر قاضي هاي هـر در انگلستان علي اكثر قاضي هاي هـر 

        ....مدافع انتخاب ميشوندمدافع انتخاب ميشوندمدافع انتخاب ميشوندمدافع انتخاب ميشوند
سر انجام بايد گفت كه حقوق كامن ال نه تنها در مورد مراجـع كشـف   سر انجام بايد گفت كه حقوق كامن ال نه تنها در مورد مراجـع كشـف   سر انجام بايد گفت كه حقوق كامن ال نه تنها در مورد مراجـع كشـف   سر انجام بايد گفت كه حقوق كامن ال نه تنها در مورد مراجـع كشـف   
قواعد با حقوق رومي ـ ژرمني تفـاوت دارد، بلكـه در مسـايل عمـده ديگـر از       قواعد با حقوق رومي ـ ژرمني تفـاوت دارد، بلكـه در مسـايل عمـده ديگـر از       قواعد با حقوق رومي ـ ژرمني تفـاوت دارد، بلكـه در مسـايل عمـده ديگـر از       قواعد با حقوق رومي ـ ژرمني تفـاوت دارد، بلكـه در مسـايل عمـده ديگـر از       
قبيل ساخت حقوق، تقسيمات حقوق، بعضي مصطلحات حقوق و كسب دانش قبيل ساخت حقوق، تقسيمات حقوق، بعضي مصطلحات حقوق و كسب دانش قبيل ساخت حقوق، تقسيمات حقوق، بعضي مصطلحات حقوق و كسب دانش قبيل ساخت حقوق، تقسيمات حقوق، بعضي مصطلحات حقوق و كسب دانش 

        ....نشان ميدهدنشان ميدهدنشان ميدهدنشان ميدهدحقوق با اروپاي بري تمايز حقوق با اروپاي بري تمايز حقوق با اروپاي بري تمايز حقوق با اروپاي بري تمايز 
        
�ـ� ا�3 م  3�  : ـ %$�م  ـ�

هر نظام حقوقي را ميتوان از روي اهميت حقوقي و ساخت حقـوقي و  هر نظام حقوقي را ميتوان از روي اهميت حقوقي و ساخت حقـوقي و  هر نظام حقوقي را ميتوان از روي اهميت حقوقي و ساخت حقـوقي و  هر نظام حقوقي را ميتوان از روي اهميت حقوقي و ساخت حقـوقي و  
در باره اي منابع حقوق بحث در باره اي منابع حقوق بحث در باره اي منابع حقوق بحث در باره اي منابع حقوق بحث . . . . شيوه ي قاعده گزاري و منابع آن تشخيص دادشيوه ي قاعده گزاري و منابع آن تشخيص دادشيوه ي قاعده گزاري و منابع آن تشخيص دادشيوه ي قاعده گزاري و منابع آن تشخيص داد

جداگانه داريم كه در جايش آنرا مطرح خـواهيم كـرد امـا از آنجائيكـه منـابع      جداگانه داريم كه در جايش آنرا مطرح خـواهيم كـرد امـا از آنجائيكـه منـابع      جداگانه داريم كه در جايش آنرا مطرح خـواهيم كـرد امـا از آنجائيكـه منـابع      جداگانه داريم كه در جايش آنرا مطرح خـواهيم كـرد امـا از آنجائيكـه منـابع      
ساير نظامهاست بايد آنرا در همين جا مورد بررسي ساير نظامهاست بايد آنرا در همين جا مورد بررسي ساير نظامهاست بايد آنرا در همين جا مورد بررسي ساير نظامهاست بايد آنرا در همين جا مورد بررسي     حقوق اسالم غير از منابعحقوق اسالم غير از منابعحقوق اسالم غير از منابعحقوق اسالم غير از منابع

        ....مختصر قرار دهيممختصر قرار دهيممختصر قرار دهيممختصر قرار دهيم
 

�ق ا�3م �  F��>� :  
        ::::حقوق اسالم چهار منبع زيرين را مي شناسد حقوق اسالم چهار منبع زيرين را مي شناسد حقوق اسالم چهار منبع زيرين را مي شناسد حقوق اسالم چهار منبع زيرين را مي شناسد 

        ))))ادله اربعه ادله اربعه ادله اربعه ادله اربعه ( ( ( ( قرآ ن ـ سنت ـ اجماع ـ قياس قرآ ن ـ سنت ـ اجماع ـ قياس قرآ ن ـ سنت ـ اجماع ـ قياس قرآ ن ـ سنت ـ اجماع ـ قياس 
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        ....ـ قرآن اصل و مبداء است كه نصوص آن غير قابل تغيير مي باشدـ قرآن اصل و مبداء است كه نصوص آن غير قابل تغيير مي باشدـ قرآن اصل و مبداء است كه نصوص آن غير قابل تغيير مي باشدـ قرآن اصل و مبداء است كه نصوص آن غير قابل تغيير مي باشد
) ) ) ) صصصص((((رفتـار و كـردار پيـامبر اسـالم     رفتـار و كـردار پيـامبر اسـالم     رفتـار و كـردار پيـامبر اسـالم     رفتـار و كـردار پيـامبر اسـالم     ـ سـنت چيزيسـت كـه از اعمـال و     ـ سـنت چيزيسـت كـه از اعمـال و     ـ سـنت چيزيسـت كـه از اعمـال و     ـ سـنت چيزيسـت كـه از اعمـال و     

        ....نشأت نموده و مجموعه آن بنام احاديث نبوي ياد ميشودنشأت نموده و مجموعه آن بنام احاديث نبوي ياد ميشودنشأت نموده و مجموعه آن بنام احاديث نبوي ياد ميشودنشأت نموده و مجموعه آن بنام احاديث نبوي ياد ميشود
راويان ميگويند كه يك لك و چند هزار حديث وجود دارد كه از اين راويان ميگويند كه يك لك و چند هزار حديث وجود دارد كه از اين راويان ميگويند كه يك لك و چند هزار حديث وجود دارد كه از اين راويان ميگويند كه يك لك و چند هزار حديث وجود دارد كه از اين 
هم بيشتر است، اما عقيده راسخ بر اين است كه در پهلوي احاديث ثقه و معتبر هم بيشتر است، اما عقيده راسخ بر اين است كه در پهلوي احاديث ثقه و معتبر هم بيشتر است، اما عقيده راسخ بر اين است كه در پهلوي احاديث ثقه و معتبر هم بيشتر است، اما عقيده راسخ بر اين است كه در پهلوي احاديث ثقه و معتبر 

كيك آن كار ساده و بسيط كيك آن كار ساده و بسيط كيك آن كار ساده و بسيط كيك آن كار ساده و بسيط يك تعداد احاديث موضوعي نيز و جود دارد كه تفيك تعداد احاديث موضوعي نيز و جود دارد كه تفيك تعداد احاديث موضوعي نيز و جود دارد كه تفيك تعداد احاديث موضوعي نيز و جود دارد كه تف
        ....نيستنيستنيستنيست

در قرن نهم دو تن از علماي متبحر اسالمي بنـام هـاي امـام بخـاري و     در قرن نهم دو تن از علماي متبحر اسالمي بنـام هـاي امـام بخـاري و     در قرن نهم دو تن از علماي متبحر اسالمي بنـام هـاي امـام بخـاري و     در قرن نهم دو تن از علماي متبحر اسالمي بنـام هـاي امـام بخـاري و     
امام مسلم سعي نمودند تا حديث ثقه را از موضوعي تفكيك نماينـد، بنـابرين   امام مسلم سعي نمودند تا حديث ثقه را از موضوعي تفكيك نماينـد، بنـابرين   امام مسلم سعي نمودند تا حديث ثقه را از موضوعي تفكيك نماينـد، بنـابرين   امام مسلم سعي نمودند تا حديث ثقه را از موضوعي تفكيك نماينـد، بنـابرين   
كتابهــاي حــديث آنهــا بنــام هــاي صــحيح بخــاري و صــحيح مســلم در جوامــع  كتابهــاي حــديث آنهــا بنــام هــاي صــحيح بخــاري و صــحيح مســلم در جوامــع  كتابهــاي حــديث آنهــا بنــام هــاي صــحيح بخــاري و صــحيح مســلم در جوامــع  كتابهــاي حــديث آنهــا بنــام هــاي صــحيح بخــاري و صــحيح مســلم در جوامــع  

        ....رديدرديدرديدرديداسالمي از اعتبار و شهرت زياد برخوردار گاسالمي از اعتبار و شهرت زياد برخوردار گاسالمي از اعتبار و شهرت زياد برخوردار گاسالمي از اعتبار و شهرت زياد برخوردار گ
در ساحات عبادات و حقـوق اسـالم، سـنت داراي اهميـت درجـه دوم      در ساحات عبادات و حقـوق اسـالم، سـنت داراي اهميـت درجـه دوم      در ساحات عبادات و حقـوق اسـالم، سـنت داراي اهميـت درجـه دوم      در ساحات عبادات و حقـوق اسـالم، سـنت داراي اهميـت درجـه دوم      

        . . . . بوده و بعد از آيات قرآن جنبه ي قدسي داردبوده و بعد از آيات قرآن جنبه ي قدسي داردبوده و بعد از آيات قرآن جنبه ي قدسي داردبوده و بعد از آيات قرآن جنبه ي قدسي دارد
ـ اجماع، جمع شدن و مشوره كردن و تصميم گـرفتن بـه اتفـاق آرايـي     ـ اجماع، جمع شدن و مشوره كردن و تصميم گـرفتن بـه اتفـاق آرايـي     ـ اجماع، جمع شدن و مشوره كردن و تصميم گـرفتن بـه اتفـاق آرايـي     ـ اجماع، جمع شدن و مشوره كردن و تصميم گـرفتن بـه اتفـاق آرايـي     

        ....علماي دين اسالم را گويندعلماي دين اسالم را گويندعلماي دين اسالم را گويندعلماي دين اسالم را گويند
وقتي مشكلي يا معضله اي صريحاَ از طريق قرآن و سنت حل نشود و وقتي مشكلي يا معضله اي صريحاَ از طريق قرآن و سنت حل نشود و وقتي مشكلي يا معضله اي صريحاَ از طريق قرآن و سنت حل نشود و وقتي مشكلي يا معضله اي صريحاَ از طريق قرآن و سنت حل نشود و 

به تفكر دور و دراز اندازد و جهت حقوقي را مورد سوال قـرار دهـد،   به تفكر دور و دراز اندازد و جهت حقوقي را مورد سوال قـرار دهـد،   به تفكر دور و دراز اندازد و جهت حقوقي را مورد سوال قـرار دهـد،   به تفكر دور و دراز اندازد و جهت حقوقي را مورد سوال قـرار دهـد،   عالم را عالم را عالم را عالم را 
ل ل ل ل ـِِــِـِاهل حاهل حاهل حاهل ح« « « « را از طريق اجماع يعني توسط را از طريق اجماع يعني توسط را از طريق اجماع يعني توسط را از طريق اجماع يعني توسط علماء مكلف اند تا قدرت حقوقي علماء مكلف اند تا قدرت حقوقي علماء مكلف اند تا قدرت حقوقي علماء مكلف اند تا قدرت حقوقي 

        ....جستجو نمايندجستجو نمايندجستجو نمايندجستجو نمايند» » » » و عقد و عقد و عقد و عقد 
ل و عقد به آنهائي گفته مي شود كه در علوم اسالمي حجت و ل و عقد به آنهائي گفته مي شود كه در علوم اسالمي حجت و ل و عقد به آنهائي گفته مي شود كه در علوم اسالمي حجت و ل و عقد به آنهائي گفته مي شود كه در علوم اسالمي حجت و ـِِــِـِاهل حاهل حاهل حاهل ح

آنهائيكه آنهائيكه آنهائيكه آنهائيكه . . . . مورد قبول باشدمورد قبول باشدمورد قبول باشدمورد قبول باشدمتبحر باشند و تقوي و نيكوئي و خير خواهي آنان متبحر باشند و تقوي و نيكوئي و خير خواهي آنان متبحر باشند و تقوي و نيكوئي و خير خواهي آنان متبحر باشند و تقوي و نيكوئي و خير خواهي آنان 
اقوال و رفتار و كردار پيامبر اسالم را در زمان حيات وي شنيدند و ديدنـد و  اقوال و رفتار و كردار پيامبر اسالم را در زمان حيات وي شنيدند و ديدنـد و  اقوال و رفتار و كردار پيامبر اسالم را در زمان حيات وي شنيدند و ديدنـد و  اقوال و رفتار و كردار پيامبر اسالم را در زمان حيات وي شنيدند و ديدنـد و  
آنرا به ديگران گفتند و بعـد آنهائيكـه احاديـث پيـامبر را بعـد از رحلـت او بـه        آنرا به ديگران گفتند و بعـد آنهائيكـه احاديـث پيـامبر را بعـد از رحلـت او بـه        آنرا به ديگران گفتند و بعـد آنهائيكـه احاديـث پيـامبر را بعـد از رحلـت او بـه        آنرا به ديگران گفتند و بعـد آنهائيكـه احاديـث پيـامبر را بعـد از رحلـت او بـه        
ديگران روايـت كردنـد و سـر انجـام آن راويانيكـه بـه راويـان ديگـر گفتنـد از          ديگران روايـت كردنـد و سـر انجـام آن راويانيكـه بـه راويـان ديگـر گفتنـد از          ديگران روايـت كردنـد و سـر انجـام آن راويانيكـه بـه راويـان ديگـر گفتنـد از          ديگران روايـت كردنـد و سـر انجـام آن راويانيكـه بـه راويـان ديگـر گفتنـد از          

ختالفـات و تفاوتهـاي بـه ميـان آمـد كـه سـر انجـام         ختالفـات و تفاوتهـاي بـه ميـان آمـد كـه سـر انجـام         ختالفـات و تفاوتهـاي بـه ميـان آمـد كـه سـر انجـام         ختالفـات و تفاوتهـاي بـه ميـان آمـد كـه سـر انجـام         مجموع آن همه روايات، امجموع آن همه روايات، امجموع آن همه روايات، امجموع آن همه روايات، ا
        . . . . پيروان متعدد از خود به جا گذاشتندپيروان متعدد از خود به جا گذاشتندپيروان متعدد از خود به جا گذاشتندپيروان متعدد از خود به جا گذاشتند
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» » » » حـديث حـديث حـديث حـديث ) ) ) ) يـك ميليـون  يـك ميليـون  يـك ميليـون  يـك ميليـون  ((((هـزار هـزار   هـزار هـزار   هـزار هـزار   هـزار هـزار   « « « « ابن معين سرخسي ميگويـد كـه   ابن معين سرخسي ميگويـد كـه   ابن معين سرخسي ميگويـد كـه   ابن معين سرخسي ميگويـد كـه   
درهر حال همين روايات شفاهي در آغاز از سينه به سينه انتقال درهر حال همين روايات شفاهي در آغاز از سينه به سينه انتقال درهر حال همين روايات شفاهي در آغاز از سينه به سينه انتقال درهر حال همين روايات شفاهي در آغاز از سينه به سينه انتقال . . . . نوشته استنوشته استنوشته استنوشته است

تار تحريف و تبديل تار تحريف و تبديل تار تحريف و تبديل تار تحريف و تبديل مي يافت كه در طول زمان به اثر بيان راويان متعدد در گفمي يافت كه در طول زمان به اثر بيان راويان متعدد در گفمي يافت كه در طول زمان به اثر بيان راويان متعدد در گفمي يافت كه در طول زمان به اثر بيان راويان متعدد در گف
        ....وغموض و ابهام بوجود آمدوغموض و ابهام بوجود آمدوغموض و ابهام بوجود آمدوغموض و ابهام بوجود آمد

و در نهايت امام بخاري كسي بود كه با زحمت فراوان شهكار حديث و در نهايت امام بخاري كسي بود كه با زحمت فراوان شهكار حديث و در نهايت امام بخاري كسي بود كه با زحمت فراوان شهكار حديث و در نهايت امام بخاري كسي بود كه با زحمت فراوان شهكار حديث 
بنابرين صـحيح بخـاري در   بنابرين صـحيح بخـاري در   بنابرين صـحيح بخـاري در   بنابرين صـحيح بخـاري در   . . . . را بوجود آورد و ثقه را از موضوعي تجريد نمودرا بوجود آورد و ثقه را از موضوعي تجريد نمودرا بوجود آورد و ثقه را از موضوعي تجريد نمودرا بوجود آورد و ثقه را از موضوعي تجريد نمود
        ....جهان اسالم اصح كتب احاديث به شمار ميرودجهان اسالم اصح كتب احاديث به شمار ميرودجهان اسالم اصح كتب احاديث به شمار ميرودجهان اسالم اصح كتب احاديث به شمار ميرود

مي پرداخت اما مي پرداخت اما مي پرداخت اما مي پرداخت اما در آغاز نشر اسالم فقط قرآن و حديث به حل مسايل در آغاز نشر اسالم فقط قرآن و حديث به حل مسايل در آغاز نشر اسالم فقط قرآن و حديث به حل مسايل در آغاز نشر اسالم فقط قرآن و حديث به حل مسايل 
توسعه اسالم با ازديـاد مسـايل ومشـاكل در جوامـع اسـالمي، مسـايل فقهـي و        توسعه اسالم با ازديـاد مسـايل ومشـاكل در جوامـع اسـالمي، مسـايل فقهـي و        توسعه اسالم با ازديـاد مسـايل ومشـاكل در جوامـع اسـالمي، مسـايل فقهـي و        توسعه اسالم با ازديـاد مسـايل ومشـاكل در جوامـع اسـالمي، مسـايل فقهـي و        

        ....اجتهادي را توسعه بخشيداجتهادي را توسعه بخشيداجتهادي را توسعه بخشيداجتهادي را توسعه بخشيد
فقه عبارت از حقوق اسالم، يعني علم داشتن به احكام شرعي بوده كه فقه عبارت از حقوق اسالم، يعني علم داشتن به احكام شرعي بوده كه فقه عبارت از حقوق اسالم، يعني علم داشتن به احكام شرعي بوده كه فقه عبارت از حقوق اسالم، يعني علم داشتن به احكام شرعي بوده كه 

فقه در لغت فقه در لغت فقه در لغت فقه در لغت « « « « همچنـانهمچنـانهمچنـانهمچنـان. . . . در عمل بايستي راه حل بيابد و اختالف را مـرفوع كنددر عمل بايستي راه حل بيابد و اختالف را مـرفوع كنددر عمل بايستي راه حل بيابد و اختالف را مـرفوع كنددر عمل بايستي راه حل بيابد و اختالف را مـرفوع كند
سخن متكلم و نزد مسلمانان عبارت از علم با احكام سخن متكلم و نزد مسلمانان عبارت از علم با احكام سخن متكلم و نزد مسلمانان عبارت از علم با احكام سخن متكلم و نزد مسلمانان عبارت از علم با احكام به معني دريافتن غرض به معني دريافتن غرض به معني دريافتن غرض به معني دريافتن غرض 

شرعيه عملي است، كه از داليل تفصيلي با استدالل بدسـت آيـد، و اصـابت و    شرعيه عملي است، كه از داليل تفصيلي با استدالل بدسـت آيـد، و اصـابت و    شرعيه عملي است، كه از داليل تفصيلي با استدالل بدسـت آيـد، و اصـابت و    شرعيه عملي است، كه از داليل تفصيلي با استدالل بدسـت آيـد، و اصـابت و    
وقوف است به معني خفي كه حكم بدان تعلق ميگيـرد و بـه رأي و اجتهـاد و    وقوف است به معني خفي كه حكم بدان تعلق ميگيـرد و بـه رأي و اجتهـاد و    وقوف است به معني خفي كه حكم بدان تعلق ميگيـرد و بـه رأي و اجتهـاد و    وقوف است به معني خفي كه حكم بدان تعلق ميگيـرد و بـه رأي و اجتهـاد و    

        » » » » ....نظر و تأمل حاصل ميشودنظر و تأمل حاصل ميشودنظر و تأمل حاصل ميشودنظر و تأمل حاصل ميشود
اسـالمي،  اسـالمي،  اسـالمي،  اسـالمي،      روايات متعدد و آثار محدثان و تكيه آنها بـر منـابع شـرعيت   روايات متعدد و آثار محدثان و تكيه آنها بـر منـابع شـرعيت   روايات متعدد و آثار محدثان و تكيه آنها بـر منـابع شـرعيت   روايات متعدد و آثار محدثان و تكيه آنها بـر منـابع شـرعيت   

مذاهب متعددي را بوجود آورد كه از جمله در جهان اسالم چهار مكتب و يا مذاهب متعددي را بوجود آورد كه از جمله در جهان اسالم چهار مكتب و يا مذاهب متعددي را بوجود آورد كه از جمله در جهان اسالم چهار مكتب و يا مذاهب متعددي را بوجود آورد كه از جمله در جهان اسالم چهار مكتب و يا 
        ....مذهب اهل سنت و يك مذهب اهل تشيع مورد بحث همگان استمذهب اهل سنت و يك مذهب اهل تشيع مورد بحث همگان استمذهب اهل سنت و يك مذهب اهل تشيع مورد بحث همگان استمذهب اهل سنت و يك مذهب اهل تشيع مورد بحث همگان است

        
� I)�رH</ از >� 
  :�K�ر �Jه

        ....مذهب حنفي، مذهب مالكي، مذهب شافعي و مذهب حنبليمذهب حنفي، مذهب مالكي، مذهب شافعي و مذهب حنبليمذهب حنفي، مذهب مالكي، مذهب شافعي و مذهب حنبليمذهب حنفي، مذهب مالكي، مذهب شافعي و مذهب حنبلي
قياس بنـا  قياس بنـا  قياس بنـا  قياس بنـا  آن طور كه گفتيم حقوق اسالم بر كتاب و سنت و اجماع و آن طور كه گفتيم حقوق اسالم بر كتاب و سنت و اجماع و آن طور كه گفتيم حقوق اسالم بر كتاب و سنت و اجماع و آن طور كه گفتيم حقوق اسالم بر كتاب و سنت و اجماع و 

        ....يافته است كه بنام ادله اربعه ياد ميشوديافته است كه بنام ادله اربعه ياد ميشوديافته است كه بنام ادله اربعه ياد ميشوديافته است كه بنام ادله اربعه ياد ميشود
;L'> �بعد از قرآن و سنت بر مبناي رأي و قيـاس  بعد از قرآن و سنت بر مبناي رأي و قيـاس  بعد از قرآن و سنت بر مبناي رأي و قيـاس  بعد از قرآن و سنت بر مبناي رأي و قيـاس          :�Jه
 ا��م ا�

        ....استوار استاستوار استاستوار استاستوار است
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M��� ا��م 
بعد از قرآن بر روي حديث استوار اسـت و اهـل   بعد از قرآن بر روي حديث استوار اسـت و اهـل   بعد از قرآن بر روي حديث استوار اسـت و اهـل   بعد از قرآن بر روي حديث استوار اسـت و اهـل       : �Jه
        ....حديث گفته مي شودحديث گفته مي شودحديث گفته مي شودحديث گفته مي شود

�&��N 
    رأي را نه پذيرفته و قياس را مرجع كلي نمي داند ورأي را نه پذيرفته و قياس را مرجع كلي نمي داند ورأي را نه پذيرفته و قياس را مرجع كلي نمي داند ورأي را نه پذيرفته و قياس را مرجع كلي نمي داند و    : �Jه
خود را بر اصول تقليد بناء كـرده اسـت و تقليـد را صـرفاَ تـابع قـرآن و سـنت        خود را بر اصول تقليد بناء كـرده اسـت و تقليـد را صـرفاَ تـابع قـرآن و سـنت        خود را بر اصول تقليد بناء كـرده اسـت و تقليـد را صـرفاَ تـابع قـرآن و سـنت        خود را بر اصول تقليد بناء كـرده اسـت و تقليـد را صـرفاَ تـابع قـرآن و سـنت        

        ....ميداندميداندميداندميداند
O(>  ا��م 
بر اساس اجمـاع و استحسـان بنـاء يافتـه و تقليـد      بر اساس اجمـاع و استحسـان بنـاء يافتـه و تقليـد      بر اساس اجمـاع و استحسـان بنـاء يافتـه و تقليـد      بر اساس اجمـاع و استحسـان بنـاء يافتـه و تقليـد          :�Jه

        ....صالح را رد نمي كندصالح را رد نمي كندصالح را رد نمي كندصالح را رد نمي كند
پيروان مذهب حنفي بيشتر در افغانستان، پاكستان، تركيه، هند، بنگال، پيروان مذهب حنفي بيشتر در افغانستان، پاكستان، تركيه، هند، بنگال، پيروان مذهب حنفي بيشتر در افغانستان، پاكستان، تركيه، هند، بنگال، پيروان مذهب حنفي بيشتر در افغانستان، پاكستان، تركيه، هند، بنگال، 

        ....به سر مي برندبه سر مي برندبه سر مي برندبه سر مي برنداردن سوريه و در مناطق آسيائي روسيه اردن سوريه و در مناطق آسيائي روسيه اردن سوريه و در مناطق آسيائي روسيه اردن سوريه و در مناطق آسيائي روسيه 
پيروان مكتب مالكي در افريقاي شمالي، افريقاي غربي و به خصوص پيروان مكتب مالكي در افريقاي شمالي، افريقاي غربي و به خصوص پيروان مكتب مالكي در افريقاي شمالي، افريقاي غربي و به خصوص پيروان مكتب مالكي در افريقاي شمالي، افريقاي غربي و به خصوص 

        ....در مصر به سر مي برنددر مصر به سر مي برنددر مصر به سر مي برنددر مصر به سر مي برند
پيروان مكتـب شـافعي در بـين كـرد هـا، در ماليزيـا، انـدونيزيا، سـاحل         پيروان مكتـب شـافعي در بـين كـرد هـا، در ماليزيـا، انـدونيزيا، سـاحل         پيروان مكتـب شـافعي در بـين كـرد هـا، در ماليزيـا، انـدونيزيا، سـاحل         پيروان مكتـب شـافعي در بـين كـرد هـا، در ماليزيـا، انـدونيزيا، سـاحل         

        ....شرقي افريقا و همچنان در پاكستان اقامت دارندشرقي افريقا و همچنان در پاكستان اقامت دارندشرقي افريقا و همچنان در پاكستان اقامت دارندشرقي افريقا و همچنان در پاكستان اقامت دارند
        ....پيروان مكتب حنبلي در عربستان وجود دارندپيروان مكتب حنبلي در عربستان وجود دارندپيروان مكتب حنبلي در عربستان وجود دارندپيروان مكتب حنبلي در عربستان وجود دارند

هب جعفري اماميه مي باشـد كـه پيـروان آن بيشـر در     هب جعفري اماميه مي باشـد كـه پيـروان آن بيشـر در     هب جعفري اماميه مي باشـد كـه پيـروان آن بيشـر در     هب جعفري اماميه مي باشـد كـه پيـروان آن بيشـر در     مذهب شيعه، مذمذهب شيعه، مذمذهب شيعه، مذمذهب شيعه، مذ
        ....ايران، عراق و همچنان در افغانستان و لبنان به سر مي برندايران، عراق و همچنان در افغانستان و لبنان به سر مي برندايران، عراق و همچنان در افغانستان و لبنان به سر مي برندايران، عراق و همچنان در افغانستان و لبنان به سر مي برند

پيامبر اسالم قبل از رحلت كسي را بجايش خليفه مسلمين تعيين نكرد، پيامبر اسالم قبل از رحلت كسي را بجايش خليفه مسلمين تعيين نكرد، پيامبر اسالم قبل از رحلت كسي را بجايش خليفه مسلمين تعيين نكرد، پيامبر اسالم قبل از رحلت كسي را بجايش خليفه مسلمين تعيين نكرد، 
جمعــي مـي   جمعــي مـي   جمعــي مـي   جمعــي مـي   . . . . بنابرين بعد از رحلت پيامـبر فكر خالفت به دو نوع تقسـيم شـد  بنابرين بعد از رحلت پيامـبر فكر خالفت به دو نوع تقسـيم شـد  بنابرين بعد از رحلت پيامـبر فكر خالفت به دو نوع تقسـيم شـد  بنابرين بعد از رحلت پيامـبر فكر خالفت به دو نوع تقسـيم شـد  

جمـعي ديگر به اين نظر جمـعي ديگر به اين نظر جمـعي ديگر به اين نظر جمـعي ديگر به اين نظر ). ). ). ). شكل انتخابي شكل انتخابي شكل انتخابي شكل انتخابي ((((امت است امت است امت است امت است گفتند تعيين خليفه وظيفه گفتند تعيين خليفه وظيفه گفتند تعيين خليفه وظيفه گفتند تعيين خليفه وظيفه 
و خليفه و خليفه و خليفه و خليفه ) ) ) ) شكل انتصابي شكل انتصابي شكل انتصابي شكل انتصابي ( ( ( ( بودند كه خالفت بعد از پيامـبر حـق آل رسول است بودند كه خالفت بعد از پيامـبر حـق آل رسول است بودند كه خالفت بعد از پيامـبر حـق آل رسول است بودند كه خالفت بعد از پيامـبر حـق آل رسول است 

و امام بايستي از بين خاندان نبوت، بدون انتخاب از جانب امت، انتصاب گردد و امام بايستي از بين خاندان نبوت، بدون انتخاب از جانب امت، انتصاب گردد و امام بايستي از بين خاندان نبوت، بدون انتخاب از جانب امت، انتصاب گردد و امام بايستي از بين خاندان نبوت، بدون انتخاب از جانب امت، انتصاب گردد 
        ....و حضرت علي را بعد از پيامبر اسالم مستحق خالفت ميدانستندو حضرت علي را بعد از پيامبر اسالم مستحق خالفت ميدانستندو حضرت علي را بعد از پيامبر اسالم مستحق خالفت ميدانستندو حضرت علي را بعد از پيامبر اسالم مستحق خالفت ميدانستند

ل انتخابي در نتيجه بنام سني و طرفدارن اصول انتصابي ل انتخابي در نتيجه بنام سني و طرفدارن اصول انتصابي ل انتخابي در نتيجه بنام سني و طرفدارن اصول انتصابي ل انتخابي در نتيجه بنام سني و طرفدارن اصول انتصابي طرفداران اصوطرفداران اصوطرفداران اصوطرفداران اصو
        ....و وراثت بنام شيعه مسمي شدندو وراثت بنام شيعه مسمي شدندو وراثت بنام شيعه مسمي شدندو وراثت بنام شيعه مسمي شدند

اهل شيعه اولين امام، حضرت علي را ميداند و پس از آن بالترتيب از اهل شيعه اولين امام، حضرت علي را ميداند و پس از آن بالترتيب از اهل شيعه اولين امام، حضرت علي را ميداند و پس از آن بالترتيب از اهل شيعه اولين امام، حضرت علي را ميداند و پس از آن بالترتيب از 
بدين لحاظ فرقه بزرگ شيعه را بدين لحاظ فرقه بزرگ شيعه را بدين لحاظ فرقه بزرگ شيعه را بدين لحاظ فرقه بزرگ شيعه را . . . . بين خانواده علي به دوازده امام عقيده دارندبين خانواده علي به دوازده امام عقيده دارندبين خانواده علي به دوازده امام عقيده دارندبين خانواده علي به دوازده امام عقيده دارند
    ام غائب را امام دوازدهم ميدانندام غائب را امام دوازدهم ميدانندام غائب را امام دوازدهم ميدانندام غائب را امام دوازدهم ميداننداماميه اثناعشريه گويند كه مهدي غائب يا اماماميه اثناعشريه گويند كه مهدي غائب يا اماماميه اثناعشريه گويند كه مهدي غائب يا اماماميه اثناعشريه گويند كه مهدي غائب يا ام
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در مذهب شيعه باب اجتهاد مفتوح است و مذهب اماميه قياس و رأي را نمي در مذهب شيعه باب اجتهاد مفتوح است و مذهب اماميه قياس و رأي را نمي در مذهب شيعه باب اجتهاد مفتوح است و مذهب اماميه قياس و رأي را نمي در مذهب شيعه باب اجتهاد مفتوح است و مذهب اماميه قياس و رأي را نمي 
        ....به نظر اين مذهب بايد پيروان از طريق اجتهاد و تقليد بياموزندبه نظر اين مذهب بايد پيروان از طريق اجتهاد و تقليد بياموزندبه نظر اين مذهب بايد پيروان از طريق اجتهاد و تقليد بياموزندبه نظر اين مذهب بايد پيروان از طريق اجتهاد و تقليد بياموزند. . . . پذيردپذيردپذيردپذيرد

فقه اسالمي چند موضوع عمده را احتواء ميكند از قبيل بخش عبادات، فقه اسالمي چند موضوع عمده را احتواء ميكند از قبيل بخش عبادات، فقه اسالمي چند موضوع عمده را احتواء ميكند از قبيل بخش عبادات، فقه اسالمي چند موضوع عمده را احتواء ميكند از قبيل بخش عبادات، 
        ....معامالت و بخش مجازاتمعامالت و بخش مجازاتمعامالت و بخش مجازاتمعامالت و بخش مجازاتبخش مناكحات، بخش ميراث، بخش بخش مناكحات، بخش ميراث، بخش بخش مناكحات، بخش ميراث، بخش بخش مناكحات، بخش ميراث، بخش 

عرف به حيث منبع حقوق اصوالَ در فقه اسالمي قبول نشده مگر اينكه عرف به حيث منبع حقوق اصوالَ در فقه اسالمي قبول نشده مگر اينكه عرف به حيث منبع حقوق اصوالَ در فقه اسالمي قبول نشده مگر اينكه عرف به حيث منبع حقوق اصوالَ در فقه اسالمي قبول نشده مگر اينكه 
اما در عمـل ديـده شـده اسـت كـه پيشـوايان       اما در عمـل ديـده شـده اسـت كـه پيشـوايان       اما در عمـل ديـده شـده اسـت كـه پيشـوايان       اما در عمـل ديـده شـده اسـت كـه پيشـوايان       . . . . عرف جزئي از اجزاي فقه باشدعرف جزئي از اجزاي فقه باشدعرف جزئي از اجزاي فقه باشدعرف جزئي از اجزاي فقه باشد

حقوق اسالم در مورد عرف وسيع كه متضاد با نصوص نباشد سكوت اختيـار  حقوق اسالم در مورد عرف وسيع كه متضاد با نصوص نباشد سكوت اختيـار  حقوق اسالم در مورد عرف وسيع كه متضاد با نصوص نباشد سكوت اختيـار  حقوق اسالم در مورد عرف وسيع كه متضاد با نصوص نباشد سكوت اختيـار  
        ....كرده اندكرده اندكرده اندكرده اند

        ::::ه پنج دسته تقسيم ميكند ه پنج دسته تقسيم ميكند ه پنج دسته تقسيم ميكند ه پنج دسته تقسيم ميكند پس حقوق اسالم تمام اعمال انسان را بپس حقوق اسالم تمام اعمال انسان را بپس حقوق اسالم تمام اعمال انسان را بپس حقوق اسالم تمام اعمال انسان را ب
        ....واجبات ـ مستحبات ـ مباحات ـ مكروهات ـ و محرماتواجبات ـ مستحبات ـ مباحات ـ مكروهات ـ و محرماتواجبات ـ مستحبات ـ مباحات ـ مكروهات ـ و محرماتواجبات ـ مستحبات ـ مباحات ـ مكروهات ـ و محرمات

عرف و تعامل مي تواند تنها در مستحب و يا مباح حكم صادر كند اما عرف و تعامل مي تواند تنها در مستحب و يا مباح حكم صادر كند اما عرف و تعامل مي تواند تنها در مستحب و يا مباح حكم صادر كند اما عرف و تعامل مي تواند تنها در مستحب و يا مباح حكم صادر كند اما 
در مورد مكروهات هم نمي توانـد  در مورد مكروهات هم نمي توانـد  در مورد مكروهات هم نمي توانـد  در مورد مكروهات هم نمي توانـد  . . . . در واجبات و محرمات دخالت نمي توانددر واجبات و محرمات دخالت نمي توانددر واجبات و محرمات دخالت نمي توانددر واجبات و محرمات دخالت نمي تواند

ود را دارد و ود را دارد و ود را دارد و ود را دارد و تصميم بگيرد و امرونهي دهد در حقوق اسالم قرارداد ها جاي ختصميم بگيرد و امرونهي دهد در حقوق اسالم قرارداد ها جاي ختصميم بگيرد و امرونهي دهد در حقوق اسالم قرارداد ها جاي ختصميم بگيرد و امرونهي دهد در حقوق اسالم قرارداد ها جاي خ
        ....بايد عادالنه عقد گرددبايد عادالنه عقد گرددبايد عادالنه عقد گرددبايد عادالنه عقد گردد

اول اول اول اول : : : : در ســاحه ي حقــوق جــزاء ، مجــازات بــه دو دســته تقســيم شــده در ســاحه ي حقــوق جــزاء ، مجــازات بــه دو دســته تقســيم شــده در ســاحه ي حقــوق جــزاء ، مجــازات بــه دو دســته تقســيم شــده در ســاحه ي حقــوق جــزاء ، مجــازات بــه دو دســته تقســيم شــده 
        ....حدود، دوم تعزيرحدود، دوم تعزيرحدود، دوم تعزيرحدود، دوم تعزير

حدود با نص تصريح شده اما تعزيـر كـه در لغـت سـر زنـش كـردن يـا        حدود با نص تصريح شده اما تعزيـر كـه در لغـت سـر زنـش كـردن يـا        حدود با نص تصريح شده اما تعزيـر كـه در لغـت سـر زنـش كـردن يـا        حدود با نص تصريح شده اما تعزيـر كـه در لغـت سـر زنـش كـردن يـا        
        ....مالمت كردن معني ميدهد از جمله صالحيت قاضي شرع استمالمت كردن معني ميدهد از جمله صالحيت قاضي شرع استمالمت كردن معني ميدهد از جمله صالحيت قاضي شرع استمالمت كردن معني ميدهد از جمله صالحيت قاضي شرع است

يـك مـذهب تأسـيس    يـك مـذهب تأسـيس    يـك مـذهب تأسـيس    يـك مـذهب تأسـيس    محاكم قضائي هر كشور مطابق پيـروان اكثريـت   محاكم قضائي هر كشور مطابق پيـروان اكثريـت   محاكم قضائي هر كشور مطابق پيـروان اكثريـت   محاكم قضائي هر كشور مطابق پيـروان اكثريـت   
شده ولي در مصر با وجود آنكه مذهب مـالكي در اكثريـت اسـت، محـاكم بـر      شده ولي در مصر با وجود آنكه مذهب مـالكي در اكثريـت اسـت، محـاكم بـر      شده ولي در مصر با وجود آنكه مذهب مـالكي در اكثريـت اسـت، محـاكم بـر      شده ولي در مصر با وجود آنكه مذهب مـالكي در اكثريـت اسـت، محـاكم بـر      
طبق اصول مذهب حنفي بناء يافته و فيصله هاي خود را نيز بر طبق احكام آن طبق اصول مذهب حنفي بناء يافته و فيصله هاي خود را نيز بر طبق احكام آن طبق اصول مذهب حنفي بناء يافته و فيصله هاي خود را نيز بر طبق احكام آن طبق اصول مذهب حنفي بناء يافته و فيصله هاي خود را نيز بر طبق احكام آن 

        ....صادر مي نمايندصادر مي نمايندصادر مي نمايندصادر مي نمايند
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�ق�  F��>�  
        

                        
�ق آ/ام ه� ا%/ �  F��>�:  

علماي حقـوق بـر آن توافـق    علماي حقـوق بـر آن توافـق    علماي حقـوق بـر آن توافـق    علماي حقـوق بـر آن توافـق    منابع حقوق بحثي است كه همه نظامها و منابع حقوق بحثي است كه همه نظامها و منابع حقوق بحثي است كه همه نظامها و منابع حقوق بحثي است كه همه نظامها و 
        ....نظر واحد نداشته و نه مراتب و تقدم و تأخر آن را به يك سان قبول كرده اندنظر واحد نداشته و نه مراتب و تقدم و تأخر آن را به يك سان قبول كرده اندنظر واحد نداشته و نه مراتب و تقدم و تأخر آن را به يك سان قبول كرده اندنظر واحد نداشته و نه مراتب و تقدم و تأخر آن را به يك سان قبول كرده اند

با اينهم به استثناي نظام حقوقي اسالمي، در بين ساير نظامهاي ياد شده با اينهم به استثناي نظام حقوقي اسالمي، در بين ساير نظامهاي ياد شده با اينهم به استثناي نظام حقوقي اسالمي، در بين ساير نظامهاي ياد شده با اينهم به استثناي نظام حقوقي اسالمي، در بين ساير نظامهاي ياد شده 
نزديكي و مشابهت هاي وجود دارد كه كار علماي حقـوق را آسـان نمـوده و    نزديكي و مشابهت هاي وجود دارد كه كار علماي حقـوق را آسـان نمـوده و    نزديكي و مشابهت هاي وجود دارد كه كار علماي حقـوق را آسـان نمـوده و    نزديكي و مشابهت هاي وجود دارد كه كار علماي حقـوق را آسـان نمـوده و    

        ....موار ساخته استموار ساخته استموار ساخته استموار ساخته استزمينه را براي مطالعه و تحقيق هزمينه را براي مطالعه و تحقيق هزمينه را براي مطالعه و تحقيق هزمينه را براي مطالعه و تحقيق ه
پس اين منابع كدام ها اند و وجوه و اختالف و تشابه را به چه نحوي پس اين منابع كدام ها اند و وجوه و اختالف و تشابه را به چه نحوي پس اين منابع كدام ها اند و وجوه و اختالف و تشابه را به چه نحوي پس اين منابع كدام ها اند و وجوه و اختالف و تشابه را به چه نحوي 

        تبارز ميدهند ؟تبارز ميدهند ؟تبارز ميدهند ؟تبارز ميدهند ؟
ـ قانون بطور كلـي بـه شـمول مقـررات اداري كـه بوسـيله حكومـت و        ـ قانون بطور كلـي بـه شـمول مقـررات اداري كـه بوسـيله حكومـت و        ـ قانون بطور كلـي بـه شـمول مقـررات اداري كـه بوسـيله حكومـت و        ـ قانون بطور كلـي بـه شـمول مقـررات اداري كـه بوسـيله حكومـت و            

        ....وزراء و شعبات اداري بوجود ميايدوزراء و شعبات اداري بوجود ميايدوزراء و شعبات اداري بوجود ميايدوزراء و شعبات اداري بوجود ميايد
        ....ـ تعامالت يك جامعهـ تعامالت يك جامعهـ تعامالت يك جامعهـ تعامالت يك جامعه    
        ....ـ رويه قضائيـ رويه قضائيـ رويه قضائيـ رويه قضائي    
        ....ـ عقايد و نظرات علماي حقوقـ عقايد و نظرات علماي حقوقـ عقايد و نظرات علماي حقوقـ عقايد و نظرات علماي حقوق    
        
ــار فــوق العــاده      ـ قــاـ قــاـ قــاـ قــا                1 ــار فــوق العــاده      نون در نظــام حقــوقي رومــي ـ ژرمنــي از اعتب ــار فــوق العــاده      نون در نظــام حقــوقي رومــي ـ ژرمنــي از اعتب ــار فــوق العــاده      نون در نظــام حقــوقي رومــي ـ ژرمنــي از اعتب نون در نظــام حقــوقي رومــي ـ ژرمنــي از اعتب

        ....برخوردار بوده و يكي از منابع عمده و اساسي حقوق به شمار ميرودبرخوردار بوده و يكي از منابع عمده و اساسي حقوق به شمار ميرودبرخوردار بوده و يكي از منابع عمده و اساسي حقوق به شمار ميرودبرخوردار بوده و يكي از منابع عمده و اساسي حقوق به شمار ميرود
وقتي سخن از قانون ميگويم، منظور ما قانون مكتوبه بوده كه در رأس وقتي سخن از قانون ميگويم، منظور ما قانون مكتوبه بوده كه در رأس وقتي سخن از قانون ميگويم، منظور ما قانون مكتوبه بوده كه در رأس وقتي سخن از قانون ميگويم، منظور ما قانون مكتوبه بوده كه در رأس 

        ....همه قوانين، قانون اساسي مدون قرار مي گيردهمه قوانين، قانون اساسي مدون قرار مي گيردهمه قوانين، قانون اساسي مدون قرار مي گيردهمه قوانين، قانون اساسي مدون قرار مي گيرد
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بين كشور هاي شامل نظام بين كشور هاي شامل نظام بين كشور هاي شامل نظام بين كشور هاي شامل نظام     قانون مكتوبه و ارجحيت قانون اساسي درقانون مكتوبه و ارجحيت قانون اساسي درقانون مكتوبه و ارجحيت قانون اساسي درقانون مكتوبه و ارجحيت قانون اساسي در
حقوقيُ رومي ـ ژرمني به مشـكل روبـرو نبـوده و همـه قـانون را منبـع حقـوق         حقوقيُ رومي ـ ژرمني به مشـكل روبـرو نبـوده و همـه قـانون را منبـع حقـوق         حقوقيُ رومي ـ ژرمني به مشـكل روبـرو نبـوده و همـه قـانون را منبـع حقـوق         حقوقيُ رومي ـ ژرمني به مشـكل روبـرو نبـوده و همـه قـانون را منبـع حقـوق         

        ....دانسته و با تفسير آن بر غناي حقوق خود مي افزاينددانسته و با تفسير آن بر غناي حقوق خود مي افزاينددانسته و با تفسير آن بر غناي حقوق خود مي افزاينددانسته و با تفسير آن بر غناي حقوق خود مي افزايند
اما مسئله قـانون در كشـور هـاي كـامن ال بكلـي مفهـوم ديگـر دارد و        اما مسئله قـانون در كشـور هـاي كـامن ال بكلـي مفهـوم ديگـر دارد و        اما مسئله قـانون در كشـور هـاي كـامن ال بكلـي مفهـوم ديگـر دارد و        اما مسئله قـانون در كشـور هـاي كـامن ال بكلـي مفهـوم ديگـر دارد و        

نكه در مهد نكه در مهد نكه در مهد نكه در مهد و ديگر ايو ديگر ايو ديگر ايو ديگر اي. . . . قضايي منبع عمده حقوق به شمار ميرودقضايي منبع عمده حقوق به شمار ميرودقضايي منبع عمده حقوق به شمار ميرودقضايي منبع عمده حقوق به شمار ميرود    ةةةةبجاي آن رويبجاي آن رويبجاي آن رويبجاي آن روي
رويـه قضـايي   رويـه قضـايي   رويـه قضـايي   رويـه قضـايي   . . . . كامن ال، يعني در انگلستان، قانون اساسي مكتوبه وجود نداردكامن ال، يعني در انگلستان، قانون اساسي مكتوبه وجود نداردكامن ال، يعني در انگلستان، قانون اساسي مكتوبه وجود نداردكامن ال، يعني در انگلستان، قانون اساسي مكتوبه وجود ندارد

يعني آراء و فيصله هاي محاكم از قرنها رويهم انباشته شده، با آينكه هر كدام يعني آراء و فيصله هاي محاكم از قرنها رويهم انباشته شده، با آينكه هر كدام يعني آراء و فيصله هاي محاكم از قرنها رويهم انباشته شده، با آينكه هر كدام يعني آراء و فيصله هاي محاكم از قرنها رويهم انباشته شده، با آينكه هر كدام 
و يا جمعي از آنها در مورد خاص و شرايط ويژه بوجود آمـده اسـت، ولـي از    و يا جمعي از آنها در مورد خاص و شرايط ويژه بوجود آمـده اسـت، ولـي از    و يا جمعي از آنها در مورد خاص و شرايط ويژه بوجود آمـده اسـت، ولـي از    و يا جمعي از آنها در مورد خاص و شرايط ويژه بوجود آمـده اسـت، ولـي از    

آنچه در انگلستان منحصر به آنچه در انگلستان منحصر به آنچه در انگلستان منحصر به آنچه در انگلستان منحصر به . . . . ددددلحاظ كليت خود منبع حقوق بحساب نمي رونلحاظ كليت خود منبع حقوق بحساب نمي رونلحاظ كليت خود منبع حقوق بحساب نمي رونلحاظ كليت خود منبع حقوق بحساب نمي رون
آن كشور بوده و در اروپاي بري وجود نداشته، همانا موجوديت محاكم عالي آن كشور بوده و در اروپاي بري وجود نداشته، همانا موجوديت محاكم عالي آن كشور بوده و در اروپاي بري وجود نداشته، همانا موجوديت محاكم عالي آن كشور بوده و در اروپاي بري وجود نداشته، همانا موجوديت محاكم عالي 
است كه عدالت عالي و يا نهائي را تأمين ميكنـد، گـر چـه در پهلـوي محـاكم      است كه عدالت عالي و يا نهائي را تأمين ميكنـد، گـر چـه در پهلـوي محـاكم      است كه عدالت عالي و يا نهائي را تأمين ميكنـد، گـر چـه در پهلـوي محـاكم      است كه عدالت عالي و يا نهائي را تأمين ميكنـد، گـر چـه در پهلـوي محـاكم      
عالي يك تعداد قابل مالحظه يي از محاكم پائينتر يا محاكم ابتدائي نيز وجود عالي يك تعداد قابل مالحظه يي از محاكم پائينتر يا محاكم ابتدائي نيز وجود عالي يك تعداد قابل مالحظه يي از محاكم پائينتر يا محاكم ابتدائي نيز وجود عالي يك تعداد قابل مالحظه يي از محاكم پائينتر يا محاكم ابتدائي نيز وجود 

        ....دارنددارنددارنددارند
انب خود فيصله هاي قضائي صـادر نمـوده، علـي    انب خود فيصله هاي قضائي صـادر نمـوده، علـي    انب خود فيصله هاي قضائي صـادر نمـوده، علـي    انب خود فيصله هاي قضائي صـادر نمـوده، علـي    محاكم كوچك از جمحاكم كوچك از جمحاكم كوچك از جمحاكم كوچك از ج

رغم آن جزء قوه قضائيه به شمار نرفته و فيصله هاي شان در محدوده دعاوي رغم آن جزء قوه قضائيه به شمار نرفته و فيصله هاي شان در محدوده دعاوي رغم آن جزء قوه قضائيه به شمار نرفته و فيصله هاي شان در محدوده دعاوي رغم آن جزء قوه قضائيه به شمار نرفته و فيصله هاي شان در محدوده دعاوي 
        ....باقي مانده استباقي مانده استباقي مانده استباقي مانده است

اما محاكم عالي از يك طرف به حل و فصل دعاوي مي پردازند و از اما محاكم عالي از يك طرف به حل و فصل دعاوي مي پردازند و از اما محاكم عالي از يك طرف به حل و فصل دعاوي مي پردازند و از اما محاكم عالي از يك طرف به حل و فصل دعاوي مي پردازند و از 
طرف ديگر مجموع فيصله هاي آنها مأخذ و منبع قضـايي بـوده كـه بـر غنـاي      طرف ديگر مجموع فيصله هاي آنها مأخذ و منبع قضـايي بـوده كـه بـر غنـاي      طرف ديگر مجموع فيصله هاي آنها مأخذ و منبع قضـايي بـوده كـه بـر غنـاي      طرف ديگر مجموع فيصله هاي آنها مأخذ و منبع قضـايي بـوده كـه بـر غنـاي      

پس در كامن ال اراده مقنن مطرح نبوده بلكه سـوابق  پس در كامن ال اراده مقنن مطرح نبوده بلكه سـوابق  پس در كامن ال اراده مقنن مطرح نبوده بلكه سـوابق  پس در كامن ال اراده مقنن مطرح نبوده بلكه سـوابق  ....حقوقي مي افزايدحقوقي مي افزايدحقوقي مي افزايدحقوقي مي افزايدقواعد قواعد قواعد قواعد 
قضايي و راه حل هاي پيشينه و رويه هاي اختيار شده است كه مبناي حقوق قضايي و راه حل هاي پيشينه و رويه هاي اختيار شده است كه مبناي حقوق قضايي و راه حل هاي پيشينه و رويه هاي اختيار شده است كه مبناي حقوق قضايي و راه حل هاي پيشينه و رويه هاي اختيار شده است كه مبناي حقوق 

        ....را مي سازد و با كشور هاي اروپاي بري تفاوت اساسي نشان ميدهدرا مي سازد و با كشور هاي اروپاي بري تفاوت اساسي نشان ميدهدرا مي سازد و با كشور هاي اروپاي بري تفاوت اساسي نشان ميدهدرا مي سازد و با كشور هاي اروپاي بري تفاوت اساسي نشان ميدهد
آنطور كـه ديـديم در نظـام حقـوقي رومـي ـ ژرمنـي قـانون منبـع معتبـر           آنطور كـه ديـديم در نظـام حقـوقي رومـي ـ ژرمنـي قـانون منبـع معتبـر           آنطور كـه ديـديم در نظـام حقـوقي رومـي ـ ژرمنـي قـانون منبـع معتبـر           آنطور كـه ديـديم در نظـام حقـوقي رومـي ـ ژرمنـي قـانون منبـع معتبـر           

ار ميرود ولي اين منبع به تنهائي نه كافيست و نه وسعت حقوق را ار ميرود ولي اين منبع به تنهائي نه كافيست و نه وسعت حقوق را ار ميرود ولي اين منبع به تنهائي نه كافيست و نه وسعت حقوق را ار ميرود ولي اين منبع به تنهائي نه كافيست و نه وسعت حقوق را حقوق بشمحقوق بشمحقوق بشمحقوق بشم
در خود فرا مي گيرد و اين دال براين است كه حقوق به شكل مكتوبه و غيـر  در خود فرا مي گيرد و اين دال براين است كه حقوق به شكل مكتوبه و غيـر  در خود فرا مي گيرد و اين دال براين است كه حقوق به شكل مكتوبه و غيـر  در خود فرا مي گيرد و اين دال براين است كه حقوق به شكل مكتوبه و غيـر  
مكتوبه تبارز نموده و گاهي اين نظر را بوجود آورده است كه گويـا حقـوق و   مكتوبه تبارز نموده و گاهي اين نظر را بوجود آورده است كه گويـا حقـوق و   مكتوبه تبارز نموده و گاهي اين نظر را بوجود آورده است كه گويـا حقـوق و   مكتوبه تبارز نموده و گاهي اين نظر را بوجود آورده است كه گويـا حقـوق و   
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در حاليكـه حقـوق حاصـل كشــف    در حاليكـه حقـوق حاصـل كشــف    در حاليكـه حقـوق حاصـل كشــف    در حاليكـه حقـوق حاصـل كشــف    . . . . قـانون يكـي بـوده و بـا هـم متــرادف اسـت      قـانون يكـي بـوده و بـا هـم متــرادف اسـت      قـانون يكـي بـوده و بـا هـم متــرادف اسـت      قـانون يكـي بـوده و بـا هـم متــرادف اسـت      
        ....وقدانها و قانون عنصر شناخت آن گفته ميشودوقدانها و قانون عنصر شناخت آن گفته ميشودوقدانها و قانون عنصر شناخت آن گفته ميشودوقدانها و قانون عنصر شناخت آن گفته ميشودحقحقحقحق

بخصوص در فــرانسه روحيــه بخصوص در فــرانسه روحيــه بخصوص در فــرانسه روحيــه بخصوص در فــرانسه روحيــه     19در نظـام رومي ـ ژرمني بعد از قــرن در نظـام رومي ـ ژرمني بعد از قــرن در نظـام رومي ـ ژرمني بعد از قــرن در نظـام رومي ـ ژرمني بعد از قــرن 
در در در در ) ) ) ) code((((كـد  كـد  كـد  كـد  . . . . قانونگذاري تقويت گرديد و باعث بوجود آمدن كد هـا شـد  قانونگذاري تقويت گرديد و باعث بوجود آمدن كد هـا شـد  قانونگذاري تقويت گرديد و باعث بوجود آمدن كد هـا شـد  قانونگذاري تقويت گرديد و باعث بوجود آمدن كد هـا شـد  

قديم مجموعه اي قوانين مختلف بود اما امروز زير عنوان كد آنچيـزي را مـي   قديم مجموعه اي قوانين مختلف بود اما امروز زير عنوان كد آنچيـزي را مـي   قديم مجموعه اي قوانين مختلف بود اما امروز زير عنوان كد آنچيـزي را مـي   قديم مجموعه اي قوانين مختلف بود اما امروز زير عنوان كد آنچيـزي را مـي   
        ....يك رشته ي معين در آن مدون شده باشديك رشته ي معين در آن مدون شده باشديك رشته ي معين در آن مدون شده باشديك رشته ي معين در آن مدون شده باشدشناسيم كه قوانين شناسيم كه قوانين شناسيم كه قوانين شناسيم كه قوانين 

كشور هاي طرفدار قانون وضعي بيشتر سعي نموده اند تا براي تدوين كشور هاي طرفدار قانون وضعي بيشتر سعي نموده اند تا براي تدوين كشور هاي طرفدار قانون وضعي بيشتر سعي نموده اند تا براي تدوين كشور هاي طرفدار قانون وضعي بيشتر سعي نموده اند تا براي تدوين 
بـدين لحـاظ قـانون    بـدين لحـاظ قـانون    بـدين لحـاظ قـانون    بـدين لحـاظ قـانون    . . . . قوانين تشريفات و اهميت فوقاني و تحتـاني قايـل شـوند   قوانين تشريفات و اهميت فوقاني و تحتـاني قايـل شـوند   قوانين تشريفات و اهميت فوقاني و تحتـاني قايـل شـوند   قوانين تشريفات و اهميت فوقاني و تحتـاني قايـل شـوند   

اساسي و يا قانون بنيادي بحيث وثيقه اي ملي داراي جوانب سياسي ـ اداري و اساسي و يا قانون بنيادي بحيث وثيقه اي ملي داراي جوانب سياسي ـ اداري و اساسي و يا قانون بنيادي بحيث وثيقه اي ملي داراي جوانب سياسي ـ اداري و اساسي و يا قانون بنيادي بحيث وثيقه اي ملي داراي جوانب سياسي ـ اداري و 
ن وصف، تدوين و تصحيح و تنقـيح و تعـديل آن بـا    ن وصف، تدوين و تصحيح و تنقـيح و تعـديل آن بـا    ن وصف، تدوين و تصحيح و تنقـيح و تعـديل آن بـا    ن وصف، تدوين و تصحيح و تنقـيح و تعـديل آن بـا    حقوقي بوده كه بنابر هميحقوقي بوده كه بنابر هميحقوقي بوده كه بنابر هميحقوقي بوده كه بنابر همي

اما از نظر حقوقي، قانون اساسي اما از نظر حقوقي، قانون اساسي اما از نظر حقوقي، قانون اساسي اما از نظر حقوقي، قانون اساسي . . . . يك سلسله مراتب تشريفاتي صورت ميگيرديك سلسله مراتب تشريفاتي صورت ميگيرديك سلسله مراتب تشريفاتي صورت ميگيرديك سلسله مراتب تشريفاتي صورت ميگيرد
        ....مانند هر قانون عادي بشمار ميرودمانند هر قانون عادي بشمار ميرودمانند هر قانون عادي بشمار ميرودمانند هر قانون عادي بشمار ميرود

قوانين در مجموع اعم از قانون اساسـي و قـانون عـادي در بـين اتبـاع      قوانين در مجموع اعم از قانون اساسـي و قـانون عـادي در بـين اتبـاع      قوانين در مجموع اعم از قانون اساسـي و قـانون عـادي در بـين اتبـاع      قوانين در مجموع اعم از قانون اساسـي و قـانون عـادي در بـين اتبـاع      
اساسي جمهوريت اساسي جمهوريت اساسي جمهوريت اساسي جمهوريت     چنانچه قانونچنانچه قانونچنانچه قانونچنانچه قانون. . . . يك كشور الزم الرعايه و قابل احترام استيك كشور الزم الرعايه و قابل احترام استيك كشور الزم الرعايه و قابل احترام استيك كشور الزم الرعايه و قابل احترام است

        ::::فدرال آلمان در ماده بيستم و بند سوم وچهارم ميگويد فدرال آلمان در ماده بيستم و بند سوم وچهارم ميگويد فدرال آلمان در ماده بيستم و بند سوم وچهارم ميگويد فدرال آلمان در ماده بيستم و بند سوم وچهارم ميگويد 
قـوه قانونگذاري مكلف اسـت بـه قـوانين احتـرام گـذارد، اگـر كسـي        قـوه قانونگذاري مكلف اسـت بـه قـوانين احتـرام گـذارد، اگـر كسـي        قـوه قانونگذاري مكلف اسـت بـه قـوانين احتـرام گـذارد، اگـر كسـي        قـوه قانونگذاري مكلف اسـت بـه قـوانين احتـرام گـذارد، اگـر كسـي        « « « « 

بخواهد اين نظم را بر هم زند، هر آلمـاني حق دارد در برابر او مقاومت كنـد،  بخواهد اين نظم را بر هم زند، هر آلمـاني حق دارد در برابر او مقاومت كنـد،  بخواهد اين نظم را بر هم زند، هر آلمـاني حق دارد در برابر او مقاومت كنـد،  بخواهد اين نظم را بر هم زند، هر آلمـاني حق دارد در برابر او مقاومت كنـد،  
        »»»»....هر گـاه امكان استفاده از وسيلـه ديگري وجود نداشته باشدهر گـاه امكان استفاده از وسيلـه ديگري وجود نداشته باشدهر گـاه امكان استفاده از وسيلـه ديگري وجود نداشته باشدهر گـاه امكان استفاده از وسيلـه ديگري وجود نداشته باشد

وانين عادي را نمي توان مغاير نصوص قانون اساسي تدوين نمود بـه  وانين عادي را نمي توان مغاير نصوص قانون اساسي تدوين نمود بـه  وانين عادي را نمي توان مغاير نصوص قانون اساسي تدوين نمود بـه  وانين عادي را نمي توان مغاير نصوص قانون اساسي تدوين نمود بـه  قققق
از اينجاست كه از اينجاست كه از اينجاست كه از اينجاست كه . . . . ديگر سخن هر قانون بايد با روحيه قانون اساسي برابر باشدديگر سخن هر قانون بايد با روحيه قانون اساسي برابر باشدديگر سخن هر قانون بايد با روحيه قانون اساسي برابر باشدديگر سخن هر قانون بايد با روحيه قانون اساسي برابر باشد

فكر كنترول و نظارت قوانين هـر كشـوري مراجـع خـاص را بوجـودآورده تـا       فكر كنترول و نظارت قوانين هـر كشـوري مراجـع خـاص را بوجـودآورده تـا       فكر كنترول و نظارت قوانين هـر كشـوري مراجـع خـاص را بوجـودآورده تـا       فكر كنترول و نظارت قوانين هـر كشـوري مراجـع خـاص را بوجـودآورده تـا       
في في في في . . . . مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي را مورد نظارت خويش قرار دهندمطابقت قوانين عادي با قانون اساسي را مورد نظارت خويش قرار دهندمطابقت قوانين عادي با قانون اساسي را مورد نظارت خويش قرار دهندمطابقت قوانين عادي با قانون اساسي را مورد نظارت خويش قرار دهند

. . . . المثل در اضالع متحده امريكا نظارت قضايي وظيفه كنترول را انجام مي دهدالمثل در اضالع متحده امريكا نظارت قضايي وظيفه كنترول را انجام مي دهدالمثل در اضالع متحده امريكا نظارت قضايي وظيفه كنترول را انجام مي دهدالمثل در اضالع متحده امريكا نظارت قضايي وظيفه كنترول را انجام مي دهد
در جاپان و امريكاي التين هر قاضي از اجراي قوانيني كه بـا قـانون اساسـي    در جاپان و امريكاي التين هر قاضي از اجراي قوانيني كه بـا قـانون اساسـي    در جاپان و امريكاي التين هر قاضي از اجراي قوانيني كه بـا قـانون اساسـي    در جاپان و امريكاي التين هر قاضي از اجراي قوانيني كه بـا قـانون اساسـي    
تناقض داشته باشد خود داري نموده و آنرا بعد از تصـويب بـه محكمـه عـالي     تناقض داشته باشد خود داري نموده و آنرا بعد از تصـويب بـه محكمـه عـالي     تناقض داشته باشد خود داري نموده و آنرا بعد از تصـويب بـه محكمـه عـالي     تناقض داشته باشد خود داري نموده و آنرا بعد از تصـويب بـه محكمـه عـالي     

        ....ارجاع مي نمايدارجاع مي نمايدارجاع مي نمايدارجاع مي نمايد
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ه را محكمـه ي قـانون اساسـي    ه را محكمـه ي قـانون اساسـي    ه را محكمـه ي قـانون اساسـي    ه را محكمـه ي قـانون اساسـي    در اكثر كشور هاي اروپـائي ايـن وظيفـ   در اكثر كشور هاي اروپـائي ايـن وظيفـ   در اكثر كشور هاي اروپـائي ايـن وظيفـ   در اكثر كشور هاي اروپـائي ايـن وظيفـ   
قضات ساير محـاكم چنـين مشـاكلي را از جانـب خـود حـل نـه        قضات ساير محـاكم چنـين مشـاكلي را از جانـب خـود حـل نـه        قضات ساير محـاكم چنـين مشـاكلي را از جانـب خـود حـل نـه        قضات ساير محـاكم چنـين مشـاكلي را از جانـب خـود حـل نـه        . . . . انجام ميدهدانجام ميدهدانجام ميدهدانجام ميدهد

        ....نموده و آنرا به محكمه ي قانون اساسي احاله مي نمايندنموده و آنرا به محكمه ي قانون اساسي احاله مي نمايندنموده و آنرا به محكمه ي قانون اساسي احاله مي نمايندنموده و آنرا به محكمه ي قانون اساسي احاله مي نمايند
در سويدن، ناروي و دنمارك هر محكمه صالحيت عدم اجراي قانوني در سويدن، ناروي و دنمارك هر محكمه صالحيت عدم اجراي قانوني در سويدن، ناروي و دنمارك هر محكمه صالحيت عدم اجراي قانوني در سويدن، ناروي و دنمارك هر محكمه صالحيت عدم اجراي قانوني 

محكمـه قـانون   محكمـه قـانون   محكمـه قـانون   محكمـه قـانون   در فرانسـه و هالينـد   در فرانسـه و هالينـد   در فرانسـه و هالينـد   در فرانسـه و هالينـد   . . . . را دارند كه با قانون اساسي مغاير باشـد را دارند كه با قانون اساسي مغاير باشـد را دارند كه با قانون اساسي مغاير باشـد را دارند كه با قانون اساسي مغاير باشـد 
، وظيفه نظارت به ، وظيفه نظارت به ، وظيفه نظارت به ، وظيفه نظارت به 1958اساسي وجود ندارد، بخصوص در فرانسه بعد از سال اساسي وجود ندارد، بخصوص در فرانسه بعد از سال اساسي وجود ندارد، بخصوص در فرانسه بعد از سال اساسي وجود ندارد، بخصوص در فرانسه بعد از سال 

        ....شوراي قانون اساسي سپرده شده استشوراي قانون اساسي سپرده شده استشوراي قانون اساسي سپرده شده استشوراي قانون اساسي سپرده شده است
همچنان تناقضات ميان قواي مقننه، قضائيه و اجرائيـه توسـط محكمـه    همچنان تناقضات ميان قواي مقننه، قضائيه و اجرائيـه توسـط محكمـه    همچنان تناقضات ميان قواي مقننه، قضائيه و اجرائيـه توسـط محكمـه    همچنان تناقضات ميان قواي مقننه، قضائيه و اجرائيـه توسـط محكمـه    

        ....عالي و محكمه قانون اساسي و شوراي قانون اساسي حل و فصل ميشودعالي و محكمه قانون اساسي و شوراي قانون اساسي حل و فصل ميشودعالي و محكمه قانون اساسي و شوراي قانون اساسي حل و فصل ميشودعالي و محكمه قانون اساسي و شوراي قانون اساسي حل و فصل ميشود
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حقوق عرفي و يا تعامالت يك جامعه بخاطري داراي اهميت است كه حقوق عرفي و يا تعامالت يك جامعه بخاطري داراي اهميت است كه حقوق عرفي و يا تعامالت يك جامعه بخاطري داراي اهميت است كه حقوق عرفي و يا تعامالت يك جامعه بخاطري داراي اهميت است كه 
. . . . در مسير تاريخ بمثابه اي حقوق غير مكتوبه روابط انسانها را تنظيم مي نموددر مسير تاريخ بمثابه اي حقوق غير مكتوبه روابط انسانها را تنظيم مي نموددر مسير تاريخ بمثابه اي حقوق غير مكتوبه روابط انسانها را تنظيم مي نموددر مسير تاريخ بمثابه اي حقوق غير مكتوبه روابط انسانها را تنظيم مي نمود

امروز در وراي قانونگذاري آن اهميـت برازنـده اي را كـه عـرف و تعامـل در      امروز در وراي قانونگذاري آن اهميـت برازنـده اي را كـه عـرف و تعامـل در      امروز در وراي قانونگذاري آن اهميـت برازنـده اي را كـه عـرف و تعامـل در      امروز در وراي قانونگذاري آن اهميـت برازنـده اي را كـه عـرف و تعامـل در      
اي اروپاي اي اروپاي اي اروپاي اي اروپاي قديم داشت از دست داده وليك با اينهم هيچ كشوري حتي كشور هقديم داشت از دست داده وليك با اينهم هيچ كشوري حتي كشور هقديم داشت از دست داده وليك با اينهم هيچ كشوري حتي كشور هقديم داشت از دست داده وليك با اينهم هيچ كشوري حتي كشور ه

بري و غير بري نمي توانند خـود را از وجـود عـرف و تعامـل بكلـي بـي نيـاز        بري و غير بري نمي توانند خـود را از وجـود عـرف و تعامـل بكلـي بـي نيـاز        بري و غير بري نمي توانند خـود را از وجـود عـرف و تعامـل بكلـي بـي نيـاز        بري و غير بري نمي توانند خـود را از وجـود عـرف و تعامـل بكلـي بـي نيـاز        
        ....احساس نماينداحساس نماينداحساس نماينداحساس نمايند

تأثير جامعه شناسي در سـاحه حقـوق، پايبنـدي بـه عـرف و تعامـل را       تأثير جامعه شناسي در سـاحه حقـوق، پايبنـدي بـه عـرف و تعامـل را       تأثير جامعه شناسي در سـاحه حقـوق، پايبنـدي بـه عـرف و تعامـل را       تأثير جامعه شناسي در سـاحه حقـوق، پايبنـدي بـه عـرف و تعامـل را       
ناگريز ميداند اما ساير روشها به نقش عرف بسنده نكرده و در صورتيكه عرف ناگريز ميداند اما ساير روشها به نقش عرف بسنده نكرده و در صورتيكه عرف ناگريز ميداند اما ساير روشها به نقش عرف بسنده نكرده و در صورتيكه عرف ناگريز ميداند اما ساير روشها به نقش عرف بسنده نكرده و در صورتيكه عرف 

        ....با قانون تطابق كند، به آن ارج مي گذارندبا قانون تطابق كند، به آن ارج مي گذارندبا قانون تطابق كند، به آن ارج مي گذارندبا قانون تطابق كند، به آن ارج مي گذارند
آنچه مطمح نظر بوده، سرعت پديده هاي اقتصادي ـ اجتماعي است كه آنچه مطمح نظر بوده، سرعت پديده هاي اقتصادي ـ اجتماعي است كه آنچه مطمح نظر بوده، سرعت پديده هاي اقتصادي ـ اجتماعي است كه آنچه مطمح نظر بوده، سرعت پديده هاي اقتصادي ـ اجتماعي است كه 
در مسير تكامل عمومي نقش عرف و تعامل را تضعيف نموده و بجاي آن نقش در مسير تكامل عمومي نقش عرف و تعامل را تضعيف نموده و بجاي آن نقش در مسير تكامل عمومي نقش عرف و تعامل را تضعيف نموده و بجاي آن نقش در مسير تكامل عمومي نقش عرف و تعامل را تضعيف نموده و بجاي آن نقش 

        ....قانون را برازنده ساخته استقانون را برازنده ساخته استقانون را برازنده ساخته استقانون را برازنده ساخته است
سيستم حقوقي فرانسه نقش عــرف و تعامـل را بخـاطري آنكـه بحيـث     سيستم حقوقي فرانسه نقش عــرف و تعامـل را بخـاطري آنكـه بحيـث     سيستم حقوقي فرانسه نقش عــرف و تعامـل را بخـاطري آنكـه بحيـث     سيستم حقوقي فرانسه نقش عــرف و تعامـل را بخـاطري آنكـه بحيـث     

ته است و ميگويد كه بعد از ته است و ميگويد كه بعد از ته است و ميگويد كه بعد از ته است و ميگويد كه بعد از گذشته مؤثر بوده آنرا پذيرفگذشته مؤثر بوده آنرا پذيرفگذشته مؤثر بوده آنرا پذيرفگذشته مؤثر بوده آنرا پذيرف    ةةةةمنبع حقوق در ازمنمنبع حقوق در ازمنمنبع حقوق در ازمنمنبع حقوق در ازمن
حاكميت قانون، عرف ديگر در محيط اجتماعي آن قدرت و صالحيت گذشته حاكميت قانون، عرف ديگر در محيط اجتماعي آن قدرت و صالحيت گذشته حاكميت قانون، عرف ديگر در محيط اجتماعي آن قدرت و صالحيت گذشته حاكميت قانون، عرف ديگر در محيط اجتماعي آن قدرت و صالحيت گذشته 

در فرانسه امروزي فقط به آن عرف و تعاملي اتكاء مينمايند كه قانون در فرانسه امروزي فقط به آن عرف و تعاملي اتكاء مينمايند كه قانون در فرانسه امروزي فقط به آن عرف و تعاملي اتكاء مينمايند كه قانون در فرانسه امروزي فقط به آن عرف و تعاملي اتكاء مينمايند كه قانون . . . . را نداردرا نداردرا نداردرا ندارد
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به آن اشاره ضمني و يا اشاره صريح كرده باشد اما در آلمان در تحـت تـأثير   به آن اشاره ضمني و يا اشاره صريح كرده باشد اما در آلمان در تحـت تـأثير   به آن اشاره ضمني و يا اشاره صريح كرده باشد اما در آلمان در تحـت تـأثير   به آن اشاره ضمني و يا اشاره صريح كرده باشد اما در آلمان در تحـت تـأثير   
ومي قبول شده تا هنـوز عـرف و تعامـل بحيـث     ومي قبول شده تا هنـوز عـرف و تعامـل بحيـث     ومي قبول شده تا هنـوز عـرف و تعامـل بحيـث     ومي قبول شده تا هنـوز عـرف و تعامـل بحيـث     اينكه حقوق مولود وجدان عماينكه حقوق مولود وجدان عماينكه حقوق مولود وجدان عماينكه حقوق مولود وجدان عم

        ....منبع و مساوي با قانون شمرده شده استمنبع و مساوي با قانون شمرده شده استمنبع و مساوي با قانون شمرده شده استمنبع و مساوي با قانون شمرده شده است
در انگلستان چنين تصوري وجود ندارد، يعني در نظام حقوقي انگليس در انگلستان چنين تصوري وجود ندارد، يعني در نظام حقوقي انگليس در انگلستان چنين تصوري وجود ندارد، يعني در نظام حقوقي انگليس در انگلستان چنين تصوري وجود ندارد، يعني در نظام حقوقي انگليس 
بعد از رويه قضايي و قانون، عرف به درجه سوم بحيث منبع حقوق بـه شـمار   بعد از رويه قضايي و قانون، عرف به درجه سوم بحيث منبع حقوق بـه شـمار   بعد از رويه قضايي و قانون، عرف به درجه سوم بحيث منبع حقوق بـه شـمار   بعد از رويه قضايي و قانون، عرف به درجه سوم بحيث منبع حقوق بـه شـمار   

بـدين ترتيـب   بـدين ترتيـب   بـدين ترتيـب   بـدين ترتيـب       ....ميرود به شرط آنكه عرف و تعامل سابقه طوالني داشـته باشـد  ميرود به شرط آنكه عرف و تعامل سابقه طوالني داشـته باشـد  ميرود به شرط آنكه عرف و تعامل سابقه طوالني داشـته باشـد  ميرود به شرط آنكه عرف و تعامل سابقه طوالني داشـته باشـد  
        ....ديگر عرف هر محل بحيث منبع حقوق مورد قبول نخواهد بودديگر عرف هر محل بحيث منبع حقوق مورد قبول نخواهد بودديگر عرف هر محل بحيث منبع حقوق مورد قبول نخواهد بودديگر عرف هر محل بحيث منبع حقوق مورد قبول نخواهد بود

حقوق اسالم عرف و تعامل را بحيث منبع حقـوق نمـي دانـد امـا در عمـل      حقوق اسالم عرف و تعامل را بحيث منبع حقـوق نمـي دانـد امـا در عمـل      حقوق اسالم عرف و تعامل را بحيث منبع حقـوق نمـي دانـد امـا در عمـل      حقوق اسالم عرف و تعامل را بحيث منبع حقـوق نمـي دانـد امـا در عمـل      
فقهاي اسالم آنرا در حدود مكروهات و مباحـات قبـول كـرده انـد، يعنـي عـرف و       فقهاي اسالم آنرا در حدود مكروهات و مباحـات قبـول كـرده انـد، يعنـي عـرف و       فقهاي اسالم آنرا در حدود مكروهات و مباحـات قبـول كـرده انـد، يعنـي عـرف و       فقهاي اسالم آنرا در حدود مكروهات و مباحـات قبـول كـرده انـد، يعنـي عـرف و       

اقناع را اقناع را اقناع را اقناع را تعامل كه در يك مدت زمان طوالني و در بين يك جماعت وسيع قبول و تعامل كه در يك مدت زمان طوالني و در بين يك جماعت وسيع قبول و تعامل كه در يك مدت زمان طوالني و در بين يك جماعت وسيع قبول و تعامل كه در يك مدت زمان طوالني و در بين يك جماعت وسيع قبول و 
بعد از خلفاء و صحابه ي كرام ديگر پيشوايان دين اسالم به ويژه بعد از خلفاء و صحابه ي كرام ديگر پيشوايان دين اسالم به ويژه بعد از خلفاء و صحابه ي كرام ديگر پيشوايان دين اسالم به ويژه بعد از خلفاء و صحابه ي كرام ديگر پيشوايان دين اسالم به ويژه . . . . فراهم كرده باشدفراهم كرده باشدفراهم كرده باشدفراهم كرده باشد

        ....فقهاي اسالم در مقابل عرف و تعامل از نرمش و تسامح كار گرفته اندفقهاي اسالم در مقابل عرف و تعامل از نرمش و تسامح كار گرفته اندفقهاي اسالم در مقابل عرف و تعامل از نرمش و تسامح كار گرفته اندفقهاي اسالم در مقابل عرف و تعامل از نرمش و تسامح كار گرفته اند
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بحث رويه قضائي از ديدگاه كشور ها و از نظر علماي حقوق سر دراز بحث رويه قضائي از ديدگاه كشور ها و از نظر علماي حقوق سر دراز بحث رويه قضائي از ديدگاه كشور ها و از نظر علماي حقوق سر دراز بحث رويه قضائي از ديدگاه كشور ها و از نظر علماي حقوق سر دراز 
و مناقشـات آن در محـدوده ايـن جـزوه و در     و مناقشـات آن در محـدوده ايـن جـزوه و در     و مناقشـات آن در محـدوده ايـن جـزوه و در     و مناقشـات آن در محـدوده ايـن جـزوه و در     دارد كه رفتن بـه پـاي جزئيـات    دارد كه رفتن بـه پـاي جزئيـات    دارد كه رفتن بـه پـاي جزئيـات    دارد كه رفتن بـه پـاي جزئيـات    

پـس بـه كليـات بسـنده مـي كنـيم       پـس بـه كليـات بسـنده مـي كنـيم       پـس بـه كليـات بسـنده مـي كنـيم       پـس بـه كليـات بسـنده مـي كنـيم       . . . . چهارچوب مبادي حقوق مقدور نمي نمايدچهارچوب مبادي حقوق مقدور نمي نمايدچهارچوب مبادي حقوق مقدور نمي نمايدچهارچوب مبادي حقوق مقدور نمي نمايد
مبني بر اينكه محور گفـت و شـنود همانـا قاعـده حقـوقي اسـت كـه در جـاي         مبني بر اينكه محور گفـت و شـنود همانـا قاعـده حقـوقي اسـت كـه در جـاي         مبني بر اينكه محور گفـت و شـنود همانـا قاعـده حقـوقي اسـت كـه در جـاي         مبني بر اينكه محور گفـت و شـنود همانـا قاعـده حقـوقي اسـت كـه در جـاي         

        ....مناسب روي آن صحبت خواهيم كردمناسب روي آن صحبت خواهيم كردمناسب روي آن صحبت خواهيم كردمناسب روي آن صحبت خواهيم كرد
آنچه در اينجا مطرح است همانا كشف و ايجاد قاعده حقوقي است كه آنچه در اينجا مطرح است همانا كشف و ايجاد قاعده حقوقي است كه آنچه در اينجا مطرح است همانا كشف و ايجاد قاعده حقوقي است كه آنچه در اينجا مطرح است همانا كشف و ايجاد قاعده حقوقي است كه 

ف علماء قانونگذار و قضات به آن پرداخته ميشود كه ما را بـه دو نـوع   ف علماء قانونگذار و قضات به آن پرداخته ميشود كه ما را بـه دو نـوع   ف علماء قانونگذار و قضات به آن پرداخته ميشود كه ما را بـه دو نـوع   ف علماء قانونگذار و قضات به آن پرداخته ميشود كه ما را بـه دو نـوع   از طراز طراز طراز طر
سيستم و طرز ديد بين كشور هاي اروپاي بري و انگلستان و ديگر طرفداران سيستم و طرز ديد بين كشور هاي اروپاي بري و انگلستان و ديگر طرفداران سيستم و طرز ديد بين كشور هاي اروپاي بري و انگلستان و ديگر طرفداران سيستم و طرز ديد بين كشور هاي اروپاي بري و انگلستان و ديگر طرفداران 

        ....كامن ال آشنا مي سازدكامن ال آشنا مي سازدكامن ال آشنا مي سازدكامن ال آشنا مي سازد
از نظر علماي اروپاي بري رويه قضائي بحيث قاعده حقوقي نمي تواند از نظر علماي اروپاي بري رويه قضائي بحيث قاعده حقوقي نمي تواند از نظر علماي اروپاي بري رويه قضائي بحيث قاعده حقوقي نمي تواند از نظر علماي اروپاي بري رويه قضائي بحيث قاعده حقوقي نمي تواند 

رويه قضائي براي قضاياي عملي رويه قضائي براي قضاياي عملي رويه قضائي براي قضاياي عملي رويه قضائي براي قضاياي عملي هم كافي و هم مؤثر باشد، چه به عقيده آنان هم كافي و هم مؤثر باشد، چه به عقيده آنان هم كافي و هم مؤثر باشد، چه به عقيده آنان هم كافي و هم مؤثر باشد، چه به عقيده آنان 
        ....مختلف اتخاذ شده و قاضي اكثراَ خود را تابع يك رويه ندانسته استمختلف اتخاذ شده و قاضي اكثراَ خود را تابع يك رويه ندانسته استمختلف اتخاذ شده و قاضي اكثراَ خود را تابع يك رويه ندانسته استمختلف اتخاذ شده و قاضي اكثراَ خود را تابع يك رويه ندانسته است
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چيز ديگري كه علماي حقوق را به خود جلب مـي كنـد همانـا فقـدان     چيز ديگري كه علماي حقوق را به خود جلب مـي كنـد همانـا فقـدان     چيز ديگري كه علماي حقوق را به خود جلب مـي كنـد همانـا فقـدان     چيز ديگري كه علماي حقوق را به خود جلب مـي كنـد همانـا فقـدان     
وجهه تصميم است كه آراي قضائي را به خوب و بد، كـافي و ناكـافي تقسـيم    وجهه تصميم است كه آراي قضائي را به خوب و بد، كـافي و ناكـافي تقسـيم    وجهه تصميم است كه آراي قضائي را به خوب و بد، كـافي و ناكـافي تقسـيم    وجهه تصميم است كه آراي قضائي را به خوب و بد، كـافي و ناكـافي تقسـيم    

حقوق بوده و هر كشوري در حقوق بوده و هر كشوري در حقوق بوده و هر كشوري در حقوق بوده و هر كشوري در     در هر حال رويه قضائي يكي از منابعدر هر حال رويه قضائي يكي از منابعدر هر حال رويه قضائي يكي از منابعدر هر حال رويه قضائي يكي از منابع. . . . مي نمايدمي نمايدمي نمايدمي نمايد
در فرانسه ديوان در فرانسه ديوان در فرانسه ديوان در فرانسه ديوان . . . . محدوده ي سيستم قضائي خود به آن مبادرت ورزيده استمحدوده ي سيستم قضائي خود به آن مبادرت ورزيده استمحدوده ي سيستم قضائي خود به آن مبادرت ورزيده استمحدوده ي سيستم قضائي خود به آن مبادرت ورزيده است

تميز به نشر آراي قضائي مي پردازد و در آلمان ديوان عالي محكمه اداري به تميز به نشر آراي قضائي مي پردازد و در آلمان ديوان عالي محكمه اداري به تميز به نشر آراي قضائي مي پردازد و در آلمان ديوان عالي محكمه اداري به تميز به نشر آراي قضائي مي پردازد و در آلمان ديوان عالي محكمه اداري به 
اما در هر حال قاضي حق ندارد خود را اما در هر حال قاضي حق ندارد خود را اما در هر حال قاضي حق ندارد خود را اما در هر حال قاضي حق ندارد خود را . . . . نشر آراي قضائي مبادرت مي ورزدنشر آراي قضائي مبادرت مي ورزدنشر آراي قضائي مبادرت مي ورزدنشر آراي قضائي مبادرت مي ورزد

رويـه   رويـه   رويـه   رويـه   . . . . ز جانب خود قاعده حقوقي وضع كنـد ز جانب خود قاعده حقوقي وضع كنـد ز جانب خود قاعده حقوقي وضع كنـد ز جانب خود قاعده حقوقي وضع كنـد به جاي قانونگذار قرار دهد و ابه جاي قانونگذار قرار دهد و ابه جاي قانونگذار قرار دهد و ابه جاي قانونگذار قرار دهد و ا
قضائي در كشور هاي اروپاي بري براي تفسير قـانون و يـا پـر كـردن خـالي      قضائي در كشور هاي اروپاي بري براي تفسير قـانون و يـا پـر كـردن خـالي      قضائي در كشور هاي اروپاي بري براي تفسير قـانون و يـا پـر كـردن خـالي      قضائي در كشور هاي اروپاي بري براي تفسير قـانون و يـا پـر كـردن خـالي      

        ....قانون است كه در هيچ حالتي قاعده ي جديد به شمار نمي رودقانون است كه در هيچ حالتي قاعده ي جديد به شمار نمي رودقانون است كه در هيچ حالتي قاعده ي جديد به شمار نمي رودقانون است كه در هيچ حالتي قاعده ي جديد به شمار نمي رود
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عقايد علماي حقوق در اروپاي بري از ساليان متمادي به اينسو سازنده عقايد علماي حقوق در اروپاي بري از ساليان متمادي به اينسو سازنده عقايد علماي حقوق در اروپاي بري از ساليان متمادي به اينسو سازنده عقايد علماي حقوق در اروپاي بري از ساليان متمادي به اينسو سازنده             

بعـد از وسـعت قانونگـذاري    بعـد از وسـعت قانونگـذاري    بعـد از وسـعت قانونگـذاري    بعـد از وسـعت قانونگـذاري    . . . . وده و منبع اصلي حقوق را تشكيل داده استوده و منبع اصلي حقوق را تشكيل داده استوده و منبع اصلي حقوق را تشكيل داده استوده و منبع اصلي حقوق را تشكيل داده استقواعد بقواعد بقواعد بقواعد ب
اين طرز فكر بميان آمد كه عقايد علماي حقوق در ساحه عمل نبايد بحيث منبـع  اين طرز فكر بميان آمد كه عقايد علماي حقوق در ساحه عمل نبايد بحيث منبـع  اين طرز فكر بميان آمد كه عقايد علماي حقوق در ساحه عمل نبايد بحيث منبـع  اين طرز فكر بميان آمد كه عقايد علماي حقوق در ساحه عمل نبايد بحيث منبـع  
حقوق تلقي گردد چرا كه پذيرش آگاهانه آن در واقع قـدرت دولـت را در تعيـين    حقوق تلقي گردد چرا كه پذيرش آگاهانه آن در واقع قـدرت دولـت را در تعيـين    حقوق تلقي گردد چرا كه پذيرش آگاهانه آن در واقع قـدرت دولـت را در تعيـين    حقوق تلقي گردد چرا كه پذيرش آگاهانه آن در واقع قـدرت دولـت را در تعيـين    

وهش علماي حقـوق  وهش علماي حقـوق  وهش علماي حقـوق  وهش علماي حقـوق  اما در عمل تا هنوز نظرات و پژاما در عمل تا هنوز نظرات و پژاما در عمل تا هنوز نظرات و پژاما در عمل تا هنوز نظرات و پژ. . . . قواعد حقوقي تبيين ميكندقواعد حقوقي تبيين ميكندقواعد حقوقي تبيين ميكندقواعد حقوقي تبيين ميكند
        ....به مثابه ي مواد و مآخذ در خدمت قانونگذاري قرار داردبه مثابه ي مواد و مآخذ در خدمت قانونگذاري قرار داردبه مثابه ي مواد و مآخذ در خدمت قانونگذاري قرار داردبه مثابه ي مواد و مآخذ در خدمت قانونگذاري قرار دارد

بنابرين نظرات علماي حقـوق در كشـور هـاي حقـوقُ رومـي ـ ژرمنـي        بنابرين نظرات علماي حقـوق در كشـور هـاي حقـوقُ رومـي ـ ژرمنـي        بنابرين نظرات علماي حقـوق در كشـور هـاي حقـوقُ رومـي ـ ژرمنـي        بنابرين نظرات علماي حقـوق در كشـور هـاي حقـوقُ رومـي ـ ژرمنـي        
بحيث منبع حقوق بوده و اگر اختالفي وجود داشته باشد در سطح است و نـه  بحيث منبع حقوق بوده و اگر اختالفي وجود داشته باشد در سطح است و نـه  بحيث منبع حقوق بوده و اگر اختالفي وجود داشته باشد در سطح است و نـه  بحيث منبع حقوق بوده و اگر اختالفي وجود داشته باشد در سطح است و نـه  

        ....در عمق، در ميزان است و نه در اصولدر عمق، در ميزان است و نه در اصولدر عمق، در ميزان است و نه در اصولدر عمق، در ميزان است و نه در اصول
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در هر جامعه برخورد و مناسبات افراد خواه مدرك و آگاهانه باشد در هر جامعه برخورد و مناسبات افراد خواه مدرك و آگاهانه باشد در هر جامعه برخورد و مناسبات افراد خواه مدرك و آگاهانه باشد در هر جامعه برخورد و مناسبات افراد خواه مدرك و آگاهانه باشد             

اما صرف نظر اما صرف نظر اما صرف نظر اما صرف نظر . . . . يا نباشد در حيطه قواعد عرفي، اخالقي و مذهبي قرار ميگيرديا نباشد در حيطه قواعد عرفي، اخالقي و مذهبي قرار ميگيرديا نباشد در حيطه قواعد عرفي، اخالقي و مذهبي قرار ميگيرديا نباشد در حيطه قواعد عرفي، اخالقي و مذهبي قرار ميگيرد
از آن ما به قواعد حقوقي ئي بر ميخوريم كه بنابر خصلت و اوصاف خـود از  از آن ما به قواعد حقوقي ئي بر ميخوريم كه بنابر خصلت و اوصاف خـود از  از آن ما به قواعد حقوقي ئي بر ميخوريم كه بنابر خصلت و اوصاف خـود از  از آن ما به قواعد حقوقي ئي بر ميخوريم كه بنابر خصلت و اوصاف خـود از  

        ....قواعد اخالقي و مذهبي متمايز ميگرددقواعد اخالقي و مذهبي متمايز ميگرددقواعد اخالقي و مذهبي متمايز ميگرددقواعد اخالقي و مذهبي متمايز ميگردد
بخاطر سنتي بـودن آن مـدار اعتبـار اسـت امـا بـه       بخاطر سنتي بـودن آن مـدار اعتبـار اسـت امـا بـه       بخاطر سنتي بـودن آن مـدار اعتبـار اسـت امـا بـه       بخاطر سنتي بـودن آن مـدار اعتبـار اسـت امـا بـه       عرف در يك جامعه عرف در يك جامعه عرف در يك جامعه عرف در يك جامعه 

مفهوم امروزي كار آيي قاعده حقوقي را ندارد، چرا كه اوالَ طوري با جزئيات مفهوم امروزي كار آيي قاعده حقوقي را ندارد، چرا كه اوالَ طوري با جزئيات مفهوم امروزي كار آيي قاعده حقوقي را ندارد، چرا كه اوالَ طوري با جزئيات مفهوم امروزي كار آيي قاعده حقوقي را ندارد، چرا كه اوالَ طوري با جزئيات 
در آميخته كه از وصف كلي و مستدل دور شده است كه نمي توان آنرا بحيث در آميخته كه از وصف كلي و مستدل دور شده است كه نمي توان آنرا بحيث در آميخته كه از وصف كلي و مستدل دور شده است كه نمي توان آنرا بحيث در آميخته كه از وصف كلي و مستدل دور شده است كه نمي توان آنرا بحيث 

دوم اينكه عرف و تعامل از قدرت اجرائي دوم اينكه عرف و تعامل از قدرت اجرائي دوم اينكه عرف و تعامل از قدرت اجرائي دوم اينكه عرف و تعامل از قدرت اجرائي . . . . يك قاعده اي كلي و مستدل شمرديك قاعده اي كلي و مستدل شمرديك قاعده اي كلي و مستدل شمرديك قاعده اي كلي و مستدل شمرد
        ....يستيستيستيستبر خودار نبر خودار نبر خودار نبر خودار ن

قوانين مدني اكثـر كشـور هـا بـه ويـژه در سـاحه قـرارداد، آن عـرف و         قوانين مدني اكثـر كشـور هـا بـه ويـژه در سـاحه قـرارداد، آن عـرف و         قوانين مدني اكثـر كشـور هـا بـه ويـژه در سـاحه قـرارداد، آن عـرف و         قوانين مدني اكثـر كشـور هـا بـه ويـژه در سـاحه قـرارداد، آن عـرف و         
و بر عالوه بعضاَ و بر عالوه بعضاَ و بر عالوه بعضاَ و بر عالوه بعضاَ . . . . تعاملي را الزامي ميداند كه قانون آنرا پيش بيني كرده باشدتعاملي را الزامي ميداند كه قانون آنرا پيش بيني كرده باشدتعاملي را الزامي ميداند كه قانون آنرا پيش بيني كرده باشدتعاملي را الزامي ميداند كه قانون آنرا پيش بيني كرده باشد

: : : : فـي المثـل   فـي المثـل   فـي المثـل   فـي المثـل   . . . . بدون صراحت قانون بنابر اعتبار دوامدار و سنتي عملـي ميشـود  بدون صراحت قانون بنابر اعتبار دوامدار و سنتي عملـي ميشـود  بدون صراحت قانون بنابر اعتبار دوامدار و سنتي عملـي ميشـود  بدون صراحت قانون بنابر اعتبار دوامدار و سنتي عملـي ميشـود  
ه تنها عاقدين را به انجام ه تنها عاقدين را به انجام ه تنها عاقدين را به انجام ه تنها عاقدين را به انجام قرارداد ها نقرارداد ها نقرارداد ها نقرارداد ها ن« « « « ::::قانون مدني فرانسه ميگويد قانون مدني فرانسه ميگويد قانون مدني فرانسه ميگويد قانون مدني فرانسه ميگويد     220ماده ماده ماده ماده 

چيزي كه در آن تصريح شـده اسـت ملـزم مـي نمايـد، بلكـه عاقـدين بـه كليـه          چيزي كه در آن تصريح شـده اسـت ملـزم مـي نمايـد، بلكـه عاقـدين بـه كليـه          چيزي كه در آن تصريح شـده اسـت ملـزم مـي نمايـد، بلكـه عاقـدين بـه كليـه          چيزي كه در آن تصريح شـده اسـت ملـزم مـي نمايـد، بلكـه عاقـدين بـه كليـه          
نتايجي هم،كـه  بموجـب عـرف و عـادات يـا بموجـب قـانون، از عقـد حاصـل          نتايجي هم،كـه  بموجـب عـرف و عـادات يـا بموجـب قـانون، از عقـد حاصـل          نتايجي هم،كـه  بموجـب عـرف و عـادات يـا بموجـب قـانون، از عقـد حاصـل          نتايجي هم،كـه  بموجـب عـرف و عـادات يـا بموجـب قـانون، از عقـد حاصـل          

        »»»»....ميشود، ملزم مي باشندميشود، ملزم مي باشندميشود، ملزم مي باشندميشود، ملزم مي باشند
به ساير قواعد عرفي كه تحت ضمانت اجرائي قرار ندارنـد نمـي تـوان    به ساير قواعد عرفي كه تحت ضمانت اجرائي قرار ندارنـد نمـي تـوان    به ساير قواعد عرفي كه تحت ضمانت اجرائي قرار ندارنـد نمـي تـوان    به ساير قواعد عرفي كه تحت ضمانت اجرائي قرار ندارنـد نمـي تـوان    

        ....دددداوصاف قاعده حقوقي قايل شاوصاف قاعده حقوقي قايل شاوصاف قاعده حقوقي قايل شاوصاف قاعده حقوقي قايل ش
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قواعد حقوقي از قواعد اخالقي بخاطري متمايز ميگردد كه اخـالق از  قواعد حقوقي از قواعد اخالقي بخاطري متمايز ميگردد كه اخـالق از  قواعد حقوقي از قواعد اخالقي بخاطري متمايز ميگردد كه اخـالق از  قواعد حقوقي از قواعد اخالقي بخاطري متمايز ميگردد كه اخـالق از  
يك طرف پند و اندرز ميدهد و از طرف ديگر بـراي پـاكيزگي روح و تصـفيه    يك طرف پند و اندرز ميدهد و از طرف ديگر بـراي پـاكيزگي روح و تصـفيه    يك طرف پند و اندرز ميدهد و از طرف ديگر بـراي پـاكيزگي روح و تصـفيه    يك طرف پند و اندرز ميدهد و از طرف ديگر بـراي پـاكيزگي روح و تصـفيه    

. . . . اما در هر حال اخـالق كيفـر مـدني و جزائـي نـدارد     اما در هر حال اخـالق كيفـر مـدني و جزائـي نـدارد     اما در هر حال اخـالق كيفـر مـدني و جزائـي نـدارد     اما در هر حال اخـالق كيفـر مـدني و جزائـي نـدارد     . . . . باطن انسان بكار ميرودباطن انسان بكار ميرودباطن انسان بكار ميرودباطن انسان بكار ميرود
اخـالق  اخـالق  اخـالق  اخـالق      آنچه از مسايل اخالقي كه داراي كيفر مدني و جزائي باشد از سـاحه آنچه از مسايل اخالقي كه داراي كيفر مدني و جزائي باشد از سـاحه آنچه از مسايل اخالقي كه داراي كيفر مدني و جزائي باشد از سـاحه آنچه از مسايل اخالقي كه داراي كيفر مدني و جزائي باشد از سـاحه 

        ....در بساط حقوق راه مي يابددر بساط حقوق راه مي يابددر بساط حقوق راه مي يابددر بساط حقوق راه مي يابد
پس قواعد حقوقي نـه پنـد و انـدرز بـوده و نـه دعـوي رشـد و تكامـل         پس قواعد حقوقي نـه پنـد و انـدرز بـوده و نـه دعـوي رشـد و تكامـل         پس قواعد حقوقي نـه پنـد و انـدرز بـوده و نـه دعـوي رشـد و تكامـل         پس قواعد حقوقي نـه پنـد و انـدرز بـوده و نـه دعـوي رشـد و تكامـل         
جامعه را نموده است، بلكه از نظر كشور هاي طرفدار قانون حد فاصل ميـان  جامعه را نموده است، بلكه از نظر كشور هاي طرفدار قانون حد فاصل ميـان  جامعه را نموده است، بلكه از نظر كشور هاي طرفدار قانون حد فاصل ميـان  جامعه را نموده است، بلكه از نظر كشور هاي طرفدار قانون حد فاصل ميـان  

        ....قضائي و اصول به شمار ميرودقضائي و اصول به شمار ميرودقضائي و اصول به شمار ميرودقضائي و اصول به شمار ميرود    ةةةةرويرويرويروي
. . . . نظام كامن ال قاعده ي حقوقي را از رويه قضايي اسـتخراج مـي كنـد   نظام كامن ال قاعده ي حقوقي را از رويه قضايي اسـتخراج مـي كنـد   نظام كامن ال قاعده ي حقوقي را از رويه قضايي اسـتخراج مـي كنـد   نظام كامن ال قاعده ي حقوقي را از رويه قضايي اسـتخراج مـي كنـد   

وه مورد نظرعلماي حقوق اروپاي بري نبـوده، زيـرا بـه عقيـده اي آنهـا      وه مورد نظرعلماي حقوق اروپاي بري نبـوده، زيـرا بـه عقيـده اي آنهـا      وه مورد نظرعلماي حقوق اروپاي بري نبـوده، زيـرا بـه عقيـده اي آنهـا      وه مورد نظرعلماي حقوق اروپاي بري نبـوده، زيـرا بـه عقيـده اي آنهـا      اين شياين شياين شياين شي
. . . . فيصله هاي موردي و مشخص نه كليت داشته و نه از اطمينان برخوردار استفيصله هاي موردي و مشخص نه كليت داشته و نه از اطمينان برخوردار استفيصله هاي موردي و مشخص نه كليت داشته و نه از اطمينان برخوردار استفيصله هاي موردي و مشخص نه كليت داشته و نه از اطمينان برخوردار است

به عقيده اي آنها يك به عقيده اي آنها يك به عقيده اي آنها يك به عقيده اي آنها يك . . . . بدين لحاظ رويه قضايي را قاعده حقوقي ثانوي ميدانندبدين لحاظ رويه قضايي را قاعده حقوقي ثانوي ميدانندبدين لحاظ رويه قضايي را قاعده حقوقي ثانوي ميدانندبدين لحاظ رويه قضايي را قاعده حقوقي ثانوي ميدانند
        ::::شد شد شد شد قاعده ي حقوقي خوب آنست كه داراي اوصاف و خصوصيات زيرين باقاعده ي حقوقي خوب آنست كه داراي اوصاف و خصوصيات زيرين باقاعده ي حقوقي خوب آنست كه داراي اوصاف و خصوصيات زيرين باقاعده ي حقوقي خوب آنست كه داراي اوصاف و خصوصيات زيرين با

ـ كلي باشد، البته نه بـه آن انـدازه ئيكـه زمينـه تفسـير و توجيـه را       ـ كلي باشد، البته نه بـه آن انـدازه ئيكـه زمينـه تفسـير و توجيـه را       ـ كلي باشد، البته نه بـه آن انـدازه ئيكـه زمينـه تفسـير و توجيـه را       ـ كلي باشد، البته نه بـه آن انـدازه ئيكـه زمينـه تفسـير و توجيـه را               اولاولاولاول
        ....فراهم كندفراهم كندفراهم كندفراهم كند
ـ نبايد آنقدر به جزئيات پردازد كه شكل قواعد عرفي را بگيرد و ـ نبايد آنقدر به جزئيات پردازد كه شكل قواعد عرفي را بگيرد و ـ نبايد آنقدر به جزئيات پردازد كه شكل قواعد عرفي را بگيرد و ـ نبايد آنقدر به جزئيات پردازد كه شكل قواعد عرفي را بگيرد و         دومدومدومدوم

        ....درك قاعده واضح و روشن را از ميان ببرددرك قاعده واضح و روشن را از ميان ببرددرك قاعده واضح و روشن را از ميان ببرددرك قاعده واضح و روشن را از ميان ببرد
ـ قاعده حقوقي داراي آن كليتي باشـد كـه فوقيـت آن از تيـوري و     ـ قاعده حقوقي داراي آن كليتي باشـد كـه فوقيـت آن از تيـوري و     ـ قاعده حقوقي داراي آن كليتي باشـد كـه فوقيـت آن از تيـوري و     ـ قاعده حقوقي داراي آن كليتي باشـد كـه فوقيـت آن از تيـوري و             سومسومسومسوم

بنابرين قاعده ي حقوقي به بنابرين قاعده ي حقوقي به بنابرين قاعده ي حقوقي به بنابرين قاعده ي حقوقي به . . . . به درستي تشخيص گرددبه درستي تشخيص گرددبه درستي تشخيص گرددبه درستي تشخيص گردد) ) ) ) فيصله هاي قضاييفيصله هاي قضاييفيصله هاي قضاييفيصله هاي قضايي((((عمل عمل عمل عمل 
        ....اثر تحقيق و پژوهش طالبان حقوق و جستجوگري قانونگذاران بوجود مي آيداثر تحقيق و پژوهش طالبان حقوق و جستجوگري قانونگذاران بوجود مي آيداثر تحقيق و پژوهش طالبان حقوق و جستجوگري قانونگذاران بوجود مي آيداثر تحقيق و پژوهش طالبان حقوق و جستجوگري قانونگذاران بوجود مي آيد

امـا بايـد   امـا بايـد   امـا بايـد   امـا بايـد   . . . . ـ قاعده ي حقوقي بايد داراي ضـمانت اجرائـي باشـد   ـ قاعده ي حقوقي بايد داراي ضـمانت اجرائـي باشـد   ـ قاعده ي حقوقي بايد داراي ضـمانت اجرائـي باشـد   ـ قاعده ي حقوقي بايد داراي ضـمانت اجرائـي باشـد           چهارمچهارمچهارمچهارم
ت كه با وصف آن حقوق عمومي بين الدول از ضـمانت اجرائـي برخـوردار    ت كه با وصف آن حقوق عمومي بين الدول از ضـمانت اجرائـي برخـوردار    ت كه با وصف آن حقوق عمومي بين الدول از ضـمانت اجرائـي برخـوردار    ت كه با وصف آن حقوق عمومي بين الدول از ضـمانت اجرائـي برخـوردار    گفگفگفگف

پس عمده ترين وصف قاعده ي حقـوقي در پهلـوي ضـمانت اجرائـي،     پس عمده ترين وصف قاعده ي حقـوقي در پهلـوي ضـمانت اجرائـي،     پس عمده ترين وصف قاعده ي حقـوقي در پهلـوي ضـمانت اجرائـي،     پس عمده ترين وصف قاعده ي حقـوقي در پهلـوي ضـمانت اجرائـي،     . . . . نيستنيستنيستنيست
ايجاد حق و تكليف است كه چنين چيزي در قواعد اخالقي وجود ندارد، يعني ايجاد حق و تكليف است كه چنين چيزي در قواعد اخالقي وجود ندارد، يعني ايجاد حق و تكليف است كه چنين چيزي در قواعد اخالقي وجود ندارد، يعني ايجاد حق و تكليف است كه چنين چيزي در قواعد اخالقي وجود ندارد، يعني 
    قواعد اخالقي بيشتر متكي بر وجائب بوده و حق را در توازي آن قرار نـداده قواعد اخالقي بيشتر متكي بر وجائب بوده و حق را در توازي آن قرار نـداده قواعد اخالقي بيشتر متكي بر وجائب بوده و حق را در توازي آن قرار نـداده قواعد اخالقي بيشتر متكي بر وجائب بوده و حق را در توازي آن قرار نـداده 

        ....استاستاستاست
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البته تنها بخش حقوق خصوصي است كه حق و وجيبه را در مقابل هم البته تنها بخش حقوق خصوصي است كه حق و وجيبه را در مقابل هم البته تنها بخش حقوق خصوصي است كه حق و وجيبه را در مقابل هم البته تنها بخش حقوق خصوصي است كه حق و وجيبه را در مقابل هم 
نشانده، در حاليكه حقوق عامه به چنين امري نه پرداخته و وجيبه را در تقابل نشانده، در حاليكه حقوق عامه به چنين امري نه پرداخته و وجيبه را در تقابل نشانده، در حاليكه حقوق عامه به چنين امري نه پرداخته و وجيبه را در تقابل نشانده، در حاليكه حقوق عامه به چنين امري نه پرداخته و وجيبه را در تقابل 

        ....حق قرار داده استحق قرار داده استحق قرار داده استحق قرار داده است
بالخره حقوق به اراده دولت بوجود نمي آيد و ليك قـدرت الـزام آور   بالخره حقوق به اراده دولت بوجود نمي آيد و ليك قـدرت الـزام آور   بالخره حقوق به اراده دولت بوجود نمي آيد و ليك قـدرت الـزام آور   بالخره حقوق به اراده دولت بوجود نمي آيد و ليك قـدرت الـزام آور   

        ....خود را از دولت و مقامات مي گيردخود را از دولت و مقامات مي گيردخود را از دولت و مقامات مي گيردخود را از دولت و مقامات مي گيرد
پايان سخن بايد گفت با اينكـه ايجـاد قاعـده ي حقـوقي در كشـور      پايان سخن بايد گفت با اينكـه ايجـاد قاعـده ي حقـوقي در كشـور      پايان سخن بايد گفت با اينكـه ايجـاد قاعـده ي حقـوقي در كشـور      پايان سخن بايد گفت با اينكـه ايجـاد قاعـده ي حقـوقي در كشـور      در در در در 

هاي طرفدار نظام اروپاي بري و طرفداران نظام كـامن ال در يـك سـطح نظـر     هاي طرفدار نظام اروپاي بري و طرفداران نظام كـامن ال در يـك سـطح نظـر     هاي طرفدار نظام اروپاي بري و طرفداران نظام كـامن ال در يـك سـطح نظـر     هاي طرفدار نظام اروپاي بري و طرفداران نظام كـامن ال در يـك سـطح نظـر     
قرار ندارد، هر دو نظام در كشف قاعده حقوقي از تحقيق و آثار علماي حقوق قرار ندارد، هر دو نظام در كشف قاعده حقوقي از تحقيق و آثار علماي حقوق قرار ندارد، هر دو نظام در كشف قاعده حقوقي از تحقيق و آثار علماي حقوق قرار ندارد، هر دو نظام در كشف قاعده حقوقي از تحقيق و آثار علماي حقوق 
و دست آورد هاي مقنن و رويه قضايي بر طبق اصول نظامهاي خويش استفاده و دست آورد هاي مقنن و رويه قضايي بر طبق اصول نظامهاي خويش استفاده و دست آورد هاي مقنن و رويه قضايي بر طبق اصول نظامهاي خويش استفاده و دست آورد هاي مقنن و رويه قضايي بر طبق اصول نظامهاي خويش استفاده 
مي كنند، منتها با اين تفاوتي كه در كشور هاي داراي نظـام حقـوقيُ رومـي ـ     مي كنند، منتها با اين تفاوتي كه در كشور هاي داراي نظـام حقـوقيُ رومـي ـ     مي كنند، منتها با اين تفاوتي كه در كشور هاي داراي نظـام حقـوقيُ رومـي ـ     مي كنند، منتها با اين تفاوتي كه در كشور هاي داراي نظـام حقـوقيُ رومـي ـ     
ژرمني هيچگاهي رويه قضايي بحيث مبداء مرجح و مستحسن قواعد حقـوقي  ژرمني هيچگاهي رويه قضايي بحيث مبداء مرجح و مستحسن قواعد حقـوقي  ژرمني هيچگاهي رويه قضايي بحيث مبداء مرجح و مستحسن قواعد حقـوقي  ژرمني هيچگاهي رويه قضايي بحيث مبداء مرجح و مستحسن قواعد حقـوقي  

        ....نبوده استنبوده استنبوده استنبوده است
نقش اساسي دكترين و رويه قضايي در ايجـاد قاعـده و   نقش اساسي دكترين و رويه قضايي در ايجـاد قاعـده و   نقش اساسي دكترين و رويه قضايي در ايجـاد قاعـده و   نقش اساسي دكترين و رويه قضايي در ايجـاد قاعـده و   « « « « در هر حال در هر حال در هر حال در هر حال 

آن انكـار  آن انكـار  آن انكـار  آن انكـار      يك امر قبول شده است و هيچ كسي نمي تواند ازيك امر قبول شده است و هيچ كسي نمي تواند ازيك امر قبول شده است و هيچ كسي نمي تواند ازيك امر قبول شده است و هيچ كسي نمي تواند از» » » » تحول حقوقي تحول حقوقي تحول حقوقي تحول حقوقي 
        ....كندكندكندكند

سر انجام اگر فكر و تالش بسوي قانونگذاري و رسيدگي به قضـايا و  سر انجام اگر فكر و تالش بسوي قانونگذاري و رسيدگي به قضـايا و  سر انجام اگر فكر و تالش بسوي قانونگذاري و رسيدگي به قضـايا و  سر انجام اگر فكر و تالش بسوي قانونگذاري و رسيدگي به قضـايا و  
روابط انساني آسان و ساده و مشهود گرديده از ديگر طرف با تقويت روحيـه  روابط انساني آسان و ساده و مشهود گرديده از ديگر طرف با تقويت روحيـه  روابط انساني آسان و ساده و مشهود گرديده از ديگر طرف با تقويت روحيـه  روابط انساني آسان و ساده و مشهود گرديده از ديگر طرف با تقويت روحيـه  
حقوق ملي گرايش بسوي حقوقُ روم بحيـث حقـوق جهـاني خدشـه دار شـده      حقوق ملي گرايش بسوي حقوقُ روم بحيـث حقـوق جهـاني خدشـه دار شـده      حقوق ملي گرايش بسوي حقوقُ روم بحيـث حقـوق جهـاني خدشـه دار شـده      حقوق ملي گرايش بسوي حقوقُ روم بحيـث حقـوق جهـاني خدشـه دار شـده      

ري نيز اختالف ري نيز اختالف ري نيز اختالف ري نيز اختالف و بنا بر همين وجوه قانونگذاريست كه در بين اروپاي بو بنا بر همين وجوه قانونگذاريست كه در بين اروپاي بو بنا بر همين وجوه قانونگذاريست كه در بين اروپاي بو بنا بر همين وجوه قانونگذاريست كه در بين اروپاي ب. . . . استاستاستاست
        ....و تفاوتهائي حقوقي از ناحيه قانونگذاري و سازمان قضائي وجود داردو تفاوتهائي حقوقي از ناحيه قانونگذاري و سازمان قضائي وجود داردو تفاوتهائي حقوقي از ناحيه قانونگذاري و سازمان قضائي وجود داردو تفاوتهائي حقوقي از ناحيه قانونگذاري و سازمان قضائي وجود دارد

با ايـن هـم در مجمـوع بـين كشـور هـاي التـين ماننـد فرانسـه، ايتاليـا،           با ايـن هـم در مجمـوع بـين كشـور هـاي التـين ماننـد فرانسـه، ايتاليـا،           با ايـن هـم در مجمـوع بـين كشـور هـاي التـين ماننـد فرانسـه، ايتاليـا،           با ايـن هـم در مجمـوع بـين كشـور هـاي التـين ماننـد فرانسـه، ايتاليـا،           
پرتگال و هسپانيه بسا وجوه مشترك ديده مي شود اما حقـوق ژرمنـي، يعنـي    پرتگال و هسپانيه بسا وجوه مشترك ديده مي شود اما حقـوق ژرمنـي، يعنـي    پرتگال و هسپانيه بسا وجوه مشترك ديده مي شود اما حقـوق ژرمنـي، يعنـي    پرتگال و هسپانيه بسا وجوه مشترك ديده مي شود اما حقـوق ژرمنـي، يعنـي    

ه تنظـيم بهتـر   ه تنظـيم بهتـر   ه تنظـيم بهتـر   ه تنظـيم بهتـر   حقوق آلمان، كه در ساحه حقوق مـدني، اصـول روم قـديم را بـ    حقوق آلمان، كه در ساحه حقوق مـدني، اصـول روم قـديم را بـ    حقوق آلمان، كه در ساحه حقوق مـدني، اصـول روم قـديم را بـ    حقوق آلمان، كه در ساحه حقوق مـدني، اصـول روم قـديم را بـ    
رسانده، در بسيار موارد نسبت به حقـوق فرانسـه و ديگـر كشـور هـاي التـين       رسانده، در بسيار موارد نسبت به حقـوق فرانسـه و ديگـر كشـور هـاي التـين       رسانده، در بسيار موارد نسبت به حقـوق فرانسـه و ديگـر كشـور هـاي التـين       رسانده، در بسيار موارد نسبت به حقـوق فرانسـه و ديگـر كشـور هـاي التـين       

        ....تفاوت داردتفاوت داردتفاوت داردتفاوت دارد
        
        ـ آيا حقوق و قانون يكي است و يا معاني و مفهوم جداگانه دارد ؟ـ آيا حقوق و قانون يكي است و يا معاني و مفهوم جداگانه دارد ؟ـ آيا حقوق و قانون يكي است و يا معاني و مفهوم جداگانه دارد ؟ـ آيا حقوق و قانون يكي است و يا معاني و مفهوم جداگانه دارد ؟1    
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حقوق يك مفهوم كلي و عام بوده كه در ساحات مختلف حيات بشر حقوق يك مفهوم كلي و عام بوده كه در ساحات مختلف حيات بشر حقوق يك مفهوم كلي و عام بوده كه در ساحات مختلف حيات بشر حقوق يك مفهوم كلي و عام بوده كه در ساحات مختلف حيات بشر         
امـا قـــانون   امـا قـــانون   امـا قـــانون   امـا قـــانون   . . . . و جــو نمــود  و جــو نمــود  و جــو نمــود  و جــو نمــود  تجلي نموده و بايستي آنرا از درون اجتماع جست تجلي نموده و بايستي آنرا از درون اجتماع جست تجلي نموده و بايستي آنرا از درون اجتماع جست تجلي نموده و بايستي آنرا از درون اجتماع جست 

وسيله شناخت حقــوق است كه از طـريق كشف قواعد حقوقي در كشور هاي وسيله شناخت حقــوق است كه از طـريق كشف قواعد حقوقي در كشور هاي وسيله شناخت حقــوق است كه از طـريق كشف قواعد حقوقي در كشور هاي وسيله شناخت حقــوق است كه از طـريق كشف قواعد حقوقي در كشور هاي 
مع هذا قانون يـك  مع هذا قانون يـك  مع هذا قانون يـك  مع هذا قانون يـك  . . . . تابع حقوق رومي ـ ژرمني زير عنوان قانون تنفيذ ميگردد تابع حقوق رومي ـ ژرمني زير عنوان قانون تنفيذ ميگردد تابع حقوق رومي ـ ژرمني زير عنوان قانون تنفيذ ميگردد تابع حقوق رومي ـ ژرمني زير عنوان قانون تنفيذ ميگردد 

بخش ناچيز از حقيقت بوده كه همه راه حل ها را به كمال نرسانده است، بـه  بخش ناچيز از حقيقت بوده كه همه راه حل ها را به كمال نرسانده است، بـه  بخش ناچيز از حقيقت بوده كه همه راه حل ها را به كمال نرسانده است، بـه  بخش ناچيز از حقيقت بوده كه همه راه حل ها را به كمال نرسانده است، بـه  
        ::::ح مي شود ح مي شود ح مي شود ح مي شود ديگر كالم قانون به دو مفهوم مطرديگر كالم قانون به دو مفهوم مطرديگر كالم قانون به دو مفهوم مطرديگر كالم قانون به دو مفهوم مطر

ـ از نگاه مادي يا محتوي به نحوي است كه هر دستور حقوقي يا ـ از نگاه مادي يا محتوي به نحوي است كه هر دستور حقوقي يا ـ از نگاه مادي يا محتوي به نحوي است كه هر دستور حقوقي يا ـ از نگاه مادي يا محتوي به نحوي است كه هر دستور حقوقي يا         اولاولاولاول
هر نظم قــابل اعتبار كه براي يك تعداد متنابه افراد وضع گردد قانون گفته مي هر نظم قــابل اعتبار كه براي يك تعداد متنابه افراد وضع گردد قانون گفته مي هر نظم قــابل اعتبار كه براي يك تعداد متنابه افراد وضع گردد قانون گفته مي هر نظم قــابل اعتبار كه براي يك تعداد متنابه افراد وضع گردد قانون گفته مي 

به سخن ديگر قانون مادي همان قانوني را گويند كه مربوط بـه ماهيـت   به سخن ديگر قانون مادي همان قانوني را گويند كه مربوط بـه ماهيـت   به سخن ديگر قانون مادي همان قانوني را گويند كه مربوط بـه ماهيـت   به سخن ديگر قانون مادي همان قانوني را گويند كه مربوط بـه ماهيـت   . . . . شودشودشودشود
        ....نون مدنينون مدنينون مدنينون مدنيحق و طرز تحصيل و اعمال حق گفته شود مانند قاحق و طرز تحصيل و اعمال حق گفته شود مانند قاحق و طرز تحصيل و اعمال حق گفته شود مانند قاحق و طرز تحصيل و اعمال حق گفته شود مانند قا

ـ از نظر شكلي آن مراحل را گويند كه از طرف مراجع قضـائي و  ـ از نظر شكلي آن مراحل را گويند كه از طرف مراجع قضـائي و  ـ از نظر شكلي آن مراحل را گويند كه از طرف مراجع قضـائي و  ـ از نظر شكلي آن مراحل را گويند كه از طرف مراجع قضـائي و          دومدومدومدوم
مقامات به منصه اجرا قرار مي گيرد، يعني قانون شكلي، قانونيست مربوط به مقامات به منصه اجرا قرار مي گيرد، يعني قانون شكلي، قانونيست مربوط به مقامات به منصه اجرا قرار مي گيرد، يعني قانون شكلي، قانونيست مربوط به مقامات به منصه اجرا قرار مي گيرد، يعني قانون شكلي، قانونيست مربوط به 

        . . . . شكل و طريقه احراز و اثبات حق، مانند اصول محاكماتشكل و طريقه احراز و اثبات حق، مانند اصول محاكماتشكل و طريقه احراز و اثبات حق، مانند اصول محاكماتشكل و طريقه احراز و اثبات حق، مانند اصول محاكمات
بنابرين هيچ قانوني بدون رعايت محتوي و شكل نمي توانـد بـه معنـي    بنابرين هيچ قانوني بدون رعايت محتوي و شكل نمي توانـد بـه معنـي    بنابرين هيچ قانوني بدون رعايت محتوي و شكل نمي توانـد بـه معنـي    بنابرين هيچ قانوني بدون رعايت محتوي و شكل نمي توانـد بـه معنـي    

مثالَ پالن بودجه را نمي توان قانون گفت و اين دال براين مثالَ پالن بودجه را نمي توان قانون گفت و اين دال براين مثالَ پالن بودجه را نمي توان قانون گفت و اين دال براين مثالَ پالن بودجه را نمي توان قانون گفت و اين دال براين . . . . پنداشته شودپنداشته شودپنداشته شودپنداشته شودقانون قانون قانون قانون 
است كه نخست در آن محتواي قانون وجود ندارد، يعني براي افراد حقـوق و  است كه نخست در آن محتواي قانون وجود ندارد، يعني براي افراد حقـوق و  است كه نخست در آن محتواي قانون وجود ندارد، يعني براي افراد حقـوق و  است كه نخست در آن محتواي قانون وجود ندارد، يعني براي افراد حقـوق و  

        ....وجائب ايجاد نه كرده، بلكه در محدوده دواير دولت باقي مانده استوجائب ايجاد نه كرده، بلكه در محدوده دواير دولت باقي مانده استوجائب ايجاد نه كرده، بلكه در محدوده دواير دولت باقي مانده استوجائب ايجاد نه كرده، بلكه در محدوده دواير دولت باقي مانده است
ظر ظر ظر ظر از ناز ناز ناز ن( ( ( ( همچنان از نظر محتوي مي توان حقوق تعاملي را قانون گفت همچنان از نظر محتوي مي توان حقوق تعاملي را قانون گفت همچنان از نظر محتوي مي توان حقوق تعاملي را قانون گفت همچنان از نظر محتوي مي توان حقوق تعاملي را قانون گفت 

اما مقررات اداري از نظر مادي يا محتوي، قانون گفته نمي شود اما مقررات اداري از نظر مادي يا محتوي، قانون گفته نمي شود اما مقررات اداري از نظر مادي يا محتوي، قانون گفته نمي شود اما مقررات اداري از نظر مادي يا محتوي، قانون گفته نمي شود ) ) ) ) حقوق آلمان حقوق آلمان حقوق آلمان حقوق آلمان 
و اين دال برين است كه مقررات اداري براي نظم عمومي نبوده، بلكـه روابـط   و اين دال برين است كه مقررات اداري براي نظم عمومي نبوده، بلكـه روابـط   و اين دال برين است كه مقررات اداري براي نظم عمومي نبوده، بلكـه روابـط   و اين دال برين است كه مقررات اداري براي نظم عمومي نبوده، بلكـه روابـط   

        ....شعبات اداري را تنظييم مي كندشعبات اداري را تنظييم مي كندشعبات اداري را تنظييم مي كندشعبات اداري را تنظييم مي كند
ما در پهلوي قوانين عام و دائمي به قوانين مؤقتي نيـز بـر مـي خـوريم     ما در پهلوي قوانين عام و دائمي به قوانين مؤقتي نيـز بـر مـي خـوريم     ما در پهلوي قوانين عام و دائمي به قوانين مؤقتي نيـز بـر مـي خـوريم     ما در پهلوي قوانين عام و دائمي به قوانين مؤقتي نيـز بـر مـي خـوريم     

مي، قانون عفو عمومي، قـانون محـدوديت تجـارت و    مي، قانون عفو عمومي، قـانون محـدوديت تجـارت و    مي، قانون عفو عمومي، قـانون محـدوديت تجـارت و    مي، قانون عفو عمومي، قـانون محـدوديت تجـارت و    مانند قانون حكومت نظامانند قانون حكومت نظامانند قانون حكومت نظامانند قانون حكومت نظا
        ....غيرهغيرهغيرهغيره

بحث بيشتر قوانين را در تحت عنوان منابع حقوق نموديم و در اينجا از بحث بيشتر قوانين را در تحت عنوان منابع حقوق نموديم و در اينجا از بحث بيشتر قوانين را در تحت عنوان منابع حقوق نموديم و در اينجا از بحث بيشتر قوانين را در تحت عنوان منابع حقوق نموديم و در اينجا از 
        ....تكرار آن خود داري مي كنيمتكرار آن خود داري مي كنيمتكرار آن خود داري مي كنيمتكرار آن خود داري مي كنيم
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  ـ ��ور ز��ن �V'K ؟  2

مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قـانون پـس از   مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قـانون پـس از   مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قـانون پـس از   مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قـانون پـس از   
        ....مرور زمان تاريخ صدور آنستمرور زمان تاريخ صدور آنستمرور زمان تاريخ صدور آنستمرور زمان تاريخ صدور آنستمبداء مبداء مبداء مبداء . . . . انقضاي آن حكم صادر نمي شودانقضاي آن حكم صادر نمي شودانقضاي آن حكم صادر نمي شودانقضاي آن حكم صادر نمي شود

حقوق و وجايب محور حقوق به ويژه كليد اساسي حقوق خصوصي به حقوق و وجايب محور حقوق به ويژه كليد اساسي حقوق خصوصي به حقوق و وجايب محور حقوق به ويژه كليد اساسي حقوق خصوصي به حقوق و وجايب محور حقوق به ويژه كليد اساسي حقوق خصوصي به 
شمار ميرود و وقتي در بين دو فرد و يا چند ين فرد مطرح مي شـود كـه هـر    شمار ميرود و وقتي در بين دو فرد و يا چند ين فرد مطرح مي شـود كـه هـر    شمار ميرود و وقتي در بين دو فرد و يا چند ين فرد مطرح مي شـود كـه هـر    شمار ميرود و وقتي در بين دو فرد و يا چند ين فرد مطرح مي شـود كـه هـر    
يك از طرفين قضيه مكلفيت شانرا مطابق قرارداد هـا و يـا بـر طبـق اصـول و      يك از طرفين قضيه مكلفيت شانرا مطابق قرارداد هـا و يـا بـر طبـق اصـول و      يك از طرفين قضيه مكلفيت شانرا مطابق قرارداد هـا و يـا بـر طبـق اصـول و      يك از طرفين قضيه مكلفيت شانرا مطابق قرارداد هـا و يـا بـر طبـق اصـول و      

ي با همـه جوانـب تبعـي آن در    ي با همـه جوانـب تبعـي آن در    ي با همـه جوانـب تبعـي آن در    ي با همـه جوانـب تبعـي آن در    قوانين مدني و يا قوانين عمومي و يا اختصاصقوانين مدني و يا قوانين عمومي و يا اختصاصقوانين مدني و يا قوانين عمومي و يا اختصاصقوانين مدني و يا قوانين عمومي و يا اختصاص
مثالَ مؤجر و مستأجر، متعهـد ومتعهـد لـه ، راهـن و     مثالَ مؤجر و مستأجر، متعهـد ومتعهـد لـه ، راهـن و     مثالَ مؤجر و مستأجر، متعهـد ومتعهـد لـه ، راهـن و     مثالَ مؤجر و مستأجر، متعهـد ومتعهـد لـه ، راهـن و     . . . . قبال يكديگر انجام دهندقبال يكديگر انجام دهندقبال يكديگر انجام دهندقبال يكديگر انجام دهند

        ....مرتهن، بايع و مشتري و غيره و غيرهمرتهن، بايع و مشتري و غيره و غيرهمرتهن، بايع و مشتري و غيره و غيرهمرتهن، بايع و مشتري و غيره و غيره
حقوق و اداي وجيبه در يك موضوع اختيـار شـده جاويـداني نبـوده و     حقوق و اداي وجيبه در يك موضوع اختيـار شـده جاويـداني نبـوده و     حقوق و اداي وجيبه در يك موضوع اختيـار شـده جاويـداني نبـوده و     حقوق و اداي وجيبه در يك موضوع اختيـار شـده جاويـداني نبـوده و     

ف ف ف ف ختم مكلفيت در بهترين صورت آن انجام وظايختم مكلفيت در بهترين صورت آن انجام وظايختم مكلفيت در بهترين صورت آن انجام وظايختم مكلفيت در بهترين صورت آن انجام وظاي....بعد از مدتي به اختتام ميرسدبعد از مدتي به اختتام ميرسدبعد از مدتي به اختتام ميرسدبعد از مدتي به اختتام ميرسد
ثانياَ مكلفيت ها در ساحه قرارداد ثانياَ مكلفيت ها در ساحه قرارداد ثانياَ مكلفيت ها در ساحه قرارداد ثانياَ مكلفيت ها در ساحه قرارداد . . . . متقابل است كه با حسن نيت به پايان برسدمتقابل است كه با حسن نيت به پايان برسدمتقابل است كه با حسن نيت به پايان برسدمتقابل است كه با حسن نيت به پايان برسد

يا در ختم مقاوالت و يا قبل بر آن بر اساس انفساخ يكي از طـرفين قـرارداد   يا در ختم مقاوالت و يا قبل بر آن بر اساس انفساخ يكي از طـرفين قـرارداد   يا در ختم مقاوالت و يا قبل بر آن بر اساس انفساخ يكي از طـرفين قـرارداد   يا در ختم مقاوالت و يا قبل بر آن بر اساس انفساخ يكي از طـرفين قـرارداد   
        ....به پايان ميرسدبه پايان ميرسدبه پايان ميرسدبه پايان ميرسد

. . . . ثالثاَ يك قضيه حقوقي بعد از دعوي و فيصله محاكم به انجام ميرسدثالثاَ يك قضيه حقوقي بعد از دعوي و فيصله محاكم به انجام ميرسدثالثاَ يك قضيه حقوقي بعد از دعوي و فيصله محاكم به انجام ميرسدثالثاَ يك قضيه حقوقي بعد از دعوي و فيصله محاكم به انجام ميرسد
ق ومكلفيت ها بعد از سپري شـدن يـك   ق ومكلفيت ها بعد از سپري شـدن يـك   ق ومكلفيت ها بعد از سپري شـدن يـك   ق ومكلفيت ها بعد از سپري شـدن يـك   غير از چند اصل گفته شده باال، حقوغير از چند اصل گفته شده باال، حقوغير از چند اصل گفته شده باال، حقوغير از چند اصل گفته شده باال، حقو

        ....مدت معين به فرجام ميرسدمدت معين به فرجام ميرسدمدت معين به فرجام ميرسدمدت معين به فرجام ميرسد
پس مرور زمان يك مدت تعيين شده اي قانونيست كه ادعا در تحـت  پس مرور زمان يك مدت تعيين شده اي قانونيست كه ادعا در تحـت  پس مرور زمان يك مدت تعيين شده اي قانونيست كه ادعا در تحـت  پس مرور زمان يك مدت تعيين شده اي قانونيست كه ادعا در تحـت  

        ....شرايط خاص آن از اعتبار ساقط ميگرددشرايط خاص آن از اعتبار ساقط ميگرددشرايط خاص آن از اعتبار ساقط ميگرددشرايط خاص آن از اعتبار ساقط ميگردد
طرفين معامله اصوالَ ميتوانند مدت مرور زمان را كوتاه تر في ما بـين  طرفين معامله اصوالَ ميتوانند مدت مرور زمان را كوتاه تر في ما بـين  طرفين معامله اصوالَ ميتوانند مدت مرور زمان را كوتاه تر في ما بـين  طرفين معامله اصوالَ ميتوانند مدت مرور زمان را كوتاه تر في ما بـين  

د مدت قانوني را به اختيار خود د مدت قانوني را به اختيار خود د مدت قانوني را به اختيار خود د مدت قانوني را به اختيار خود خود تعيين بدارند، اما به هيچ وجه حق ندارنخود تعيين بدارند، اما به هيچ وجه حق ندارنخود تعيين بدارند، اما به هيچ وجه حق ندارنخود تعيين بدارند، اما به هيچ وجه حق ندارن
        ....مطول گردانندمطول گردانندمطول گردانندمطول گردانند

مدتهاي از پيش تعيين شده كه غالباَ در كتاب قانون مدني هـر كشـور   مدتهاي از پيش تعيين شده كه غالباَ در كتاب قانون مدني هـر كشـور   مدتهاي از پيش تعيين شده كه غالباَ در كتاب قانون مدني هـر كشـور   مدتهاي از پيش تعيين شده كه غالباَ در كتاب قانون مدني هـر كشـور   
با چگونگي و شرايط تذكار رفته است بحث ما را تشكيل نمي دهد اما آنچـه  با چگونگي و شرايط تذكار رفته است بحث ما را تشكيل نمي دهد اما آنچـه  با چگونگي و شرايط تذكار رفته است بحث ما را تشكيل نمي دهد اما آنچـه  با چگونگي و شرايط تذكار رفته است بحث ما را تشكيل نمي دهد اما آنچـه  
. . . . بايد بدانيم آنست كه زياد ترين مدت مرور زمان از سي سال تجاوز نمي كندبايد بدانيم آنست كه زياد ترين مدت مرور زمان از سي سال تجاوز نمي كندبايد بدانيم آنست كه زياد ترين مدت مرور زمان از سي سال تجاوز نمي كندبايد بدانيم آنست كه زياد ترين مدت مرور زمان از سي سال تجاوز نمي كند

داكـتر و مريض، وكيل دعوي و موكل، بايع و داكـتر و مريض، وكيل دعوي و موكل، بايع و داكـتر و مريض، وكيل دعوي و موكل، بايع و داكـتر و مريض، وكيل دعوي و موكل، بايع و : : : : وجائب مانند وجائب مانند وجائب مانند وجائب مانند     در بقيــه حقوق ودر بقيــه حقوق ودر بقيــه حقوق ودر بقيــه حقوق و
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مشتري راهن و مرتهن، مؤجر و مستأجر، تاجران، پيشـه وران، كـارگر و كـار    مشتري راهن و مرتهن، مؤجر و مستأجر، تاجران، پيشـه وران، كـارگر و كـار    مشتري راهن و مرتهن، مؤجر و مستأجر، تاجران، پيشـه وران، كـارگر و كـار    مشتري راهن و مرتهن، مؤجر و مستأجر، تاجران، پيشـه وران، كـارگر و كـار    
فرما و مستخدمين و در امور مهندسـي و غيـره وغيـره بـين دو تـا چهـار سـال        فرما و مستخدمين و در امور مهندسـي و غيـره وغيـره بـين دو تـا چهـار سـال        فرما و مستخدمين و در امور مهندسـي و غيـره وغيـره بـين دو تـا چهـار سـال        فرما و مستخدمين و در امور مهندسـي و غيـره وغيـره بـين دو تـا چهـار سـال        

        . . . . تعيين شده استتعيين شده استتعيين شده استتعيين شده است
بحـث  بحـث  بحـث  بحـث  در در در در . . . . از نظر پرنسـيب در روابـط اداري مـرور زمـان وجـود نـدارد      از نظر پرنسـيب در روابـط اداري مـرور زمـان وجـود نـدارد      از نظر پرنسـيب در روابـط اداري مـرور زمـان وجـود نـدارد      از نظر پرنسـيب در روابـط اداري مـرور زمـان وجـود نـدارد      

حقوق جزاء بعضي از مجازات ها در تحت شرايط و پيش بينـي هـاي قـانوني    حقوق جزاء بعضي از مجازات ها در تحت شرايط و پيش بينـي هـاي قـانوني    حقوق جزاء بعضي از مجازات ها در تحت شرايط و پيش بينـي هـاي قـانوني    حقوق جزاء بعضي از مجازات ها در تحت شرايط و پيش بينـي هـاي قـانوني    
مورد بررسي قرار مورد بررسي قرار مورد بررسي قرار مورد بررسي قرار     تحت مرور زمان قرار مي گيرند كه آنرا در بحث حقوق جزاءتحت مرور زمان قرار مي گيرند كه آنرا در بحث حقوق جزاءتحت مرور زمان قرار مي گيرند كه آنرا در بحث حقوق جزاءتحت مرور زمان قرار مي گيرند كه آنرا در بحث حقوق جزاء

همچنان خدمات اجتماعي مطابق پيش بيني قوانين مرور زمان را همچنان خدمات اجتماعي مطابق پيش بيني قوانين مرور زمان را همچنان خدمات اجتماعي مطابق پيش بيني قوانين مرور زمان را همچنان خدمات اجتماعي مطابق پيش بيني قوانين مرور زمان را . . . . خواهيم دادخواهيم دادخواهيم دادخواهيم داد
        ....مي پذيردمي پذيردمي پذيردمي پذيرد
        
3 �'Pـ اهـ :  

نياز به انواع اهليت دارد كه در تحت نياز به انواع اهليت دارد كه در تحت نياز به انواع اهليت دارد كه در تحت نياز به انواع اهليت دارد كه در تحت     هر موجود زنده در حلقه اجتماعهر موجود زنده در حلقه اجتماعهر موجود زنده در حلقه اجتماعهر موجود زنده در حلقه اجتماع
در حيات روزمره هر انسان بـراي تـأمين زنـدگي    در حيات روزمره هر انسان بـراي تـأمين زنـدگي    در حيات روزمره هر انسان بـراي تـأمين زنـدگي    در حيات روزمره هر انسان بـراي تـأمين زنـدگي    . . . . شرايط خاص بوجود ميايدشرايط خاص بوجود ميايدشرايط خاص بوجود ميايدشرايط خاص بوجود ميايد

شخصي و تكامل حيات اجتماعي با همنوعان خود و حتي با مقامـات و نهـاد   شخصي و تكامل حيات اجتماعي با همنوعان خود و حتي با مقامـات و نهـاد   شخصي و تكامل حيات اجتماعي با همنوعان خود و حتي با مقامـات و نهـاد   شخصي و تكامل حيات اجتماعي با همنوعان خود و حتي با مقامـات و نهـاد   
        ....هاي متنوع در برخورد و معامله قرار مي گيردهاي متنوع در برخورد و معامله قرار مي گيردهاي متنوع در برخورد و معامله قرار مي گيردهاي متنوع در برخورد و معامله قرار مي گيرد

گونه احوال گونه احوال گونه احوال گونه احوال     در اين جا سوال مطرح مي شود كه آيا انسان در تحت هردر اين جا سوال مطرح مي شود كه آيا انسان در تحت هردر اين جا سوال مطرح مي شود كه آيا انسان در تحت هردر اين جا سوال مطرح مي شود كه آيا انسان در تحت هر
شخصي به ايجاد روابـط حقـوقي مـي پـردازد و يـا آغـاز و انجـام آن مسـتلزم         شخصي به ايجاد روابـط حقـوقي مـي پـردازد و يـا آغـاز و انجـام آن مسـتلزم         شخصي به ايجاد روابـط حقـوقي مـي پـردازد و يـا آغـاز و انجـام آن مسـتلزم         شخصي به ايجاد روابـط حقـوقي مـي پـردازد و يـا آغـاز و انجـام آن مسـتلزم         

        ....شرايط استشرايط استشرايط استشرايط است
        

X�ا : ����  �'Pاهليت حقوقي عبارت از كسب حقوق و ايفاي اهليت حقوقي عبارت از كسب حقوق و ايفاي اهليت حقوقي عبارت از كسب حقوق و ايفاي اهليت حقوقي عبارت از كسب حقوق و ايفاي     :اه
در قدم در قدم در قدم در قدم . . . . وجائب است كه هم فرد و هم جمع بالقوه ي آن به معامله مي پردازدوجائب است كه هم فرد و هم جمع بالقوه ي آن به معامله مي پردازدوجائب است كه هم فرد و هم جمع بالقوه ي آن به معامله مي پردازدوجائب است كه هم فرد و هم جمع بالقوه ي آن به معامله مي پردازد

با خـروج از رحـم مـادر و    با خـروج از رحـم مـادر و    با خـروج از رحـم مـادر و    با خـروج از رحـم مـادر و    اول شخصيت طبيعي يا حقيقي بوده كه شرايط آن اول شخصيت طبيعي يا حقيقي بوده كه شرايط آن اول شخصيت طبيعي يا حقيقي بوده كه شرايط آن اول شخصيت طبيعي يا حقيقي بوده كه شرايط آن 
بعـد از شخصـيت طبيعـي بـه شخصـيت هـاي       بعـد از شخصـيت طبيعـي بـه شخصـيت هـاي       بعـد از شخصـيت طبيعـي بـه شخصـيت هـاي       بعـد از شخصـيت طبيعـي بـه شخصـيت هـاي       . . . . تكميل زايمان برآورده مي شودتكميل زايمان برآورده مي شودتكميل زايمان برآورده مي شودتكميل زايمان برآورده مي شود

اهليـت  اهليـت  اهليـت  اهليـت  . . . . حقوقي بر مي خوريم كـه آنهـا نيـز داراي اهليـت حقـوقي مـي باشـند       حقوقي بر مي خوريم كـه آنهـا نيـز داراي اهليـت حقـوقي مـي باشـند       حقوقي بر مي خوريم كـه آنهـا نيـز داراي اهليـت حقـوقي مـي باشـند       حقوقي بر مي خوريم كـه آنهـا نيـز داراي اهليـت حقـوقي مـي باشـند       
حقوقي هر شخصيت حقوقي بعد از تسجيل و اعالن و شروع كار آغاز و بعد حقوقي هر شخصيت حقوقي بعد از تسجيل و اعالن و شروع كار آغاز و بعد حقوقي هر شخصيت حقوقي بعد از تسجيل و اعالن و شروع كار آغاز و بعد حقوقي هر شخصيت حقوقي بعد از تسجيل و اعالن و شروع كار آغاز و بعد 

بـراي شخصـيت حقـوقي    بـراي شخصـيت حقـوقي    بـراي شخصـيت حقـوقي    بـراي شخصـيت حقـوقي        حـاالت ديگـري نيـز   حـاالت ديگـري نيـز   حـاالت ديگـري نيـز   حـاالت ديگـري نيـز   . . . . از انجام كار به پايان مي رسداز انجام كار به پايان مي رسداز انجام كار به پايان مي رسداز انجام كار به پايان مي رسد
وجود دارد كه بوجود آمدن و اختتام آن حتمي است كه آنرا در جاي خودش وجود دارد كه بوجود آمدن و اختتام آن حتمي است كه آنرا در جاي خودش وجود دارد كه بوجود آمدن و اختتام آن حتمي است كه آنرا در جاي خودش وجود دارد كه بوجود آمدن و اختتام آن حتمي است كه آنرا در جاي خودش 

        ....بحث خواهيم كـردبحث خواهيم كـردبحث خواهيم كـردبحث خواهيم كـرد
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مـي توانـد   مـي توانـد   مـي توانـد   مـي توانـد   ) ) ) ) ولـو كـودك   ولـو كـودك   ولـو كـودك   ولـو كـودك   ( ( ( ( معني ظريف اهليت حقوقي اينست كه فـرد  معني ظريف اهليت حقوقي اينست كه فـرد  معني ظريف اهليت حقوقي اينست كه فـرد  معني ظريف اهليت حقوقي اينست كه فـرد  
از اينجاسـت كـه اهليـت حقـوقي مسـتقل از      از اينجاسـت كـه اهليـت حقـوقي مسـتقل از      از اينجاسـت كـه اهليـت حقـوقي مسـتقل از      از اينجاسـت كـه اهليـت حقـوقي مسـتقل از      . . . . مالك دارائي و حامل ادعا باشدمالك دارائي و حامل ادعا باشدمالك دارائي و حامل ادعا باشدمالك دارائي و حامل ادعا باشد

        پس اهليت معامله چيست؟پس اهليت معامله چيست؟پس اهليت معامله چيست؟پس اهليت معامله چيست؟. . . . مي شودمي شودمي شودمي شوداهليت معامله و اهليت جزائي شناخته اهليت معامله و اهليت جزائي شناخته اهليت معامله و اهليت جزائي شناخته اهليت معامله و اهليت جزائي شناخته 
آن امكانـاتي را گوينـد كـه انسـان بـه مسـئوليت       آن امكانـاتي را گوينـد كـه انسـان بـه مسـئوليت       آن امكانـاتي را گوينـد كـه انسـان بـه مسـئوليت       آن امكانـاتي را گوينـد كـه انسـان بـه مسـئوليت           :اهZP��&� �'P;  : ب    

خويش ضمن انجام معامله اي بـه اكتسـاب حقـوق و بـه ايفـاي وجائـب قـادر        خويش ضمن انجام معامله اي بـه اكتسـاب حقـوق و بـه ايفـاي وجائـب قـادر        خويش ضمن انجام معامله اي بـه اكتسـاب حقـوق و بـه ايفـاي وجائـب قـادر        خويش ضمن انجام معامله اي بـه اكتسـاب حقـوق و بـه ايفـاي وجائـب قـادر        
        ....شناخته شودشناخته شودشناخته شودشناخته شود

: : : : يعني آيا هر انسان مي تواند بدون مانع و رادع به انجام كار هاي ماننديعني آيا هر انسان مي تواند بدون مانع و رادع به انجام كار هاي ماننديعني آيا هر انسان مي تواند بدون مانع و رادع به انجام كار هاي ماننديعني آيا هر انسان مي تواند بدون مانع و رادع به انجام كار هاي مانند
ت، نكاح، قبول يك مذهب و غيره بپردازد و يا ت، نكاح، قبول يك مذهب و غيره بپردازد و يا ت، نكاح، قبول يك مذهب و غيره بپردازد و يا ت، نكاح، قبول يك مذهب و غيره بپردازد و يا خريد و فروش، ضمانت وكاللخريد و فروش، ضمانت وكاللخريد و فروش، ضمانت وكاللخريد و فروش، ضمانت وكالل

در درجـه اول كـودك ولـو داراي اهليـت حقـوقي      در درجـه اول كـودك ولـو داراي اهليـت حقـوقي      در درجـه اول كـودك ولـو داراي اهليـت حقـوقي      در درجـه اول كـودك ولـو داراي اهليـت حقـوقي      . . . . موانعي اصولي وجـود دارد موانعي اصولي وجـود دارد موانعي اصولي وجـود دارد موانعي اصولي وجـود دارد 
پس بجاي طفـل  پس بجاي طفـل  پس بجاي طفـل  پس بجاي طفـل  . . . . است نمي تواند مستقيماَ به معامله ي حقوقي مبادرت ورزداست نمي تواند مستقيماَ به معامله ي حقوقي مبادرت ورزداست نمي تواند مستقيماَ به معامله ي حقوقي مبادرت ورزداست نمي تواند مستقيماَ به معامله ي حقوقي مبادرت ورزد

        ....نماينده ي او حق معامله را خواهد داشتنماينده ي او حق معامله را خواهد داشتنماينده ي او حق معامله را خواهد داشتنماينده ي او حق معامله را خواهد داشت
محجـور و  محجـور و  محجـور و  محجـور و  به درجه دوم صحت و كمال عقل مطرح اسـت يعنـي افـراد    به درجه دوم صحت و كمال عقل مطرح اسـت يعنـي افـراد    به درجه دوم صحت و كمال عقل مطرح اسـت يعنـي افـراد    به درجه دوم صحت و كمال عقل مطرح اسـت يعنـي افـراد    

زنها بعد از تساوي حقوق زنها بعد از تساوي حقوق زنها بعد از تساوي حقوق زنها بعد از تساوي حقوق . . . . ناقص العقل بدون وصي و قيم حق معامله را ندارندناقص العقل بدون وصي و قيم حق معامله را ندارندناقص العقل بدون وصي و قيم حق معامله را ندارندناقص العقل بدون وصي و قيم حق معامله را ندارند
از اختيار و صالحيت تام برخوردار شده و مانند شوهران حق انجام معامالت از اختيار و صالحيت تام برخوردار شده و مانند شوهران حق انجام معامالت از اختيار و صالحيت تام برخوردار شده و مانند شوهران حق انجام معامالت از اختيار و صالحيت تام برخوردار شده و مانند شوهران حق انجام معامالت 

به همين روال شخصيت هاي حكمي حقوقي اعـم از حقـوق   به همين روال شخصيت هاي حكمي حقوقي اعـم از حقـوق   به همين روال شخصيت هاي حكمي حقوقي اعـم از حقـوق   به همين روال شخصيت هاي حكمي حقوقي اعـم از حقـوق   . . . . حقوقي را دارندحقوقي را دارندحقوقي را دارندحقوقي را دارند
        ....ددددعامه و حقوق خصوصي داراي اهليت حقوقي شناخته ميشونعامه و حقوق خصوصي داراي اهليت حقوقي شناخته ميشونعامه و حقوق خصوصي داراي اهليت حقوقي شناخته ميشونعامه و حقوق خصوصي داراي اهليت حقوقي شناخته ميشون

        
در ساحه حقوق خصوصي جبـران خسـاره و در   در ساحه حقوق خصوصي جبـران خسـاره و در   در ساحه حقوق خصوصي جبـران خسـاره و در   در ساحه حقوق خصوصي جبـران خسـاره و در       :اهP'� آ'�Lي : ج 

        ....مجازات مطرح بحث قرار مي گيردمجازات مطرح بحث قرار مي گيردمجازات مطرح بحث قرار مي گيردمجازات مطرح بحث قرار مي گيرد) ) ) ) بخش حقوق جزاء بخش حقوق جزاء بخش حقوق جزاء بخش حقوق جزاء ((((قلمرو حقوق عامه قلمرو حقوق عامه قلمرو حقوق عامه قلمرو حقوق عامه 
سوال اينست كه آيا قاضي مي تواند بـر هـر فـردي كـه تقصـير وي بـه       سوال اينست كه آيا قاضي مي تواند بـر هـر فـردي كـه تقصـير وي بـه       سوال اينست كه آيا قاضي مي تواند بـر هـر فـردي كـه تقصـير وي بـه       سوال اينست كه آيا قاضي مي تواند بـر هـر فـردي كـه تقصـير وي بـه       
اثبات برسد جبران خساره مدني و يا كيفر جزائي را تطبيق كند ؟ به عبـارت  اثبات برسد جبران خساره مدني و يا كيفر جزائي را تطبيق كند ؟ به عبـارت  اثبات برسد جبران خساره مدني و يا كيفر جزائي را تطبيق كند ؟ به عبـارت  اثبات برسد جبران خساره مدني و يا كيفر جزائي را تطبيق كند ؟ به عبـارت  

ميتوان بر هر فردي مسئوليت مدني و يا مسئوليت جزائـي را جـاري   ميتوان بر هر فردي مسئوليت مدني و يا مسئوليت جزائـي را جـاري   ميتوان بر هر فردي مسئوليت مدني و يا مسئوليت جزائـي را جـاري   ميتوان بر هر فردي مسئوليت مدني و يا مسئوليت جزائـي را جـاري   ديگر آيا ديگر آيا ديگر آيا ديگر آيا 
        ساخت؟ساخت؟ساخت؟ساخت؟

در اين موضـوع مشـخص بـه درجـه اول سـن و بـه درجـه دوم صـحت         در اين موضـوع مشـخص بـه درجـه اول سـن و بـه درجـه دوم صـحت         در اين موضـوع مشـخص بـه درجـه اول سـن و بـه درجـه دوم صـحت         در اين موضـوع مشـخص بـه درجـه اول سـن و بـه درجـه دوم صـحت         
در جبران خساره مدني روحيه حقوق در جبران خساره مدني روحيه حقوق در جبران خساره مدني روحيه حقوق در جبران خساره مدني روحيه حقوق . . . . سالمت عقـلي مطمح نظر قرار مي گيردسالمت عقـلي مطمح نظر قرار مي گيردسالمت عقـلي مطمح نظر قرار مي گيردسالمت عقـلي مطمح نظر قرار مي گيرد

كسـي كـه سـن هفـت سـالگي را تكميـل نكـرده باشــد از        كسـي كـه سـن هفـت سـالگي را تكميـل نكـرده باشــد از        كسـي كـه سـن هفـت سـالگي را تكميـل نكـرده باشــد از        كسـي كـه سـن هفـت سـالگي را تكميـل نكـرده باشــد از        : : : : آلمـان چنـين اسـت    آلمـان چنـين اسـت    آلمـان چنـين اسـت    آلمـان چنـين اسـت    
        ....اره ي ناشي از عمل غير مجاز معاف پنداشته مي شوداره ي ناشي از عمل غير مجاز معاف پنداشته مي شوداره ي ناشي از عمل غير مجاز معاف پنداشته مي شوداره ي ناشي از عمل غير مجاز معاف پنداشته مي شودپرداخت جبران خسپرداخت جبران خسپرداخت جبران خسپرداخت جبران خس
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همچنان انسان كه به اثر نوشيدن الكل و يا استعمال مواد مخدر اليعقل همچنان انسان كه به اثر نوشيدن الكل و يا استعمال مواد مخدر اليعقل همچنان انسان كه به اثر نوشيدن الكل و يا استعمال مواد مخدر اليعقل همچنان انسان كه به اثر نوشيدن الكل و يا استعمال مواد مخدر اليعقل 
باشد و يا آنهائيكه به امراض عقلي گرفتار اند و مانند اينها از مسـئوليت مبـرا   باشد و يا آنهائيكه به امراض عقلي گرفتار اند و مانند اينها از مسـئوليت مبـرا   باشد و يا آنهائيكه به امراض عقلي گرفتار اند و مانند اينها از مسـئوليت مبـرا   باشد و يا آنهائيكه به امراض عقلي گرفتار اند و مانند اينها از مسـئوليت مبـرا   

        ....پنداشته ميشوندپنداشته ميشوندپنداشته ميشوندپنداشته ميشوند
هجده سال هجده سال هجده سال هجده سال همچنان كسانيكه سن هفت سالگي را تكميل نموده ولي به همچنان كسانيكه سن هفت سالگي را تكميل نموده ولي به همچنان كسانيكه سن هفت سالگي را تكميل نموده ولي به همچنان كسانيكه سن هفت سالگي را تكميل نموده ولي به 

نه رسيده و يا آنهائيكه كرو گنگ هستند در يك عمل غير مجاز وقتي مستقيماَ نه رسيده و يا آنهائيكه كرو گنگ هستند در يك عمل غير مجاز وقتي مستقيماَ نه رسيده و يا آنهائيكه كرو گنگ هستند در يك عمل غير مجاز وقتي مستقيماَ نه رسيده و يا آنهائيكه كرو گنگ هستند در يك عمل غير مجاز وقتي مستقيماَ 
مسئول گفته نمي شوند كه قدرت شناسائي مسئوليت عمل خـود را نـه داشـته    مسئول گفته نمي شوند كه قدرت شناسائي مسئوليت عمل خـود را نـه داشـته    مسئول گفته نمي شوند كه قدرت شناسائي مسئوليت عمل خـود را نـه داشـته    مسئول گفته نمي شوند كه قدرت شناسائي مسئوليت عمل خـود را نـه داشـته    

        ....باشندباشندباشندباشند
مسايل جزائي را كه روي آن بحث مفصل خواهيم داشت مي گذاريم به مسايل جزائي را كه روي آن بحث مفصل خواهيم داشت مي گذاريم به مسايل جزائي را كه روي آن بحث مفصل خواهيم داشت مي گذاريم به مسايل جزائي را كه روي آن بحث مفصل خواهيم داشت مي گذاريم به 

سي در هنگام ارتكاب جـرم  سي در هنگام ارتكاب جـرم  سي در هنگام ارتكاب جـرم  سي در هنگام ارتكاب جـرم  آينده و در اينجا به اين اكتفاء مي كنيم كه اگر كآينده و در اينجا به اين اكتفاء مي كنيم كه اگر كآينده و در اينجا به اين اكتفاء مي كنيم كه اگر كآينده و در اينجا به اين اكتفاء مي كنيم كه اگر ك
نـو جـوان كسـي را گوينـد كـه      نـو جـوان كسـي را گوينـد كـه      نـو جـوان كسـي را گوينـد كـه      نـو جـوان كسـي را گوينـد كـه      . . . . هنوز چهارده ساله نيست صغير گفته مي شودهنوز چهارده ساله نيست صغير گفته مي شودهنوز چهارده ساله نيست صغير گفته مي شودهنوز چهارده ساله نيست صغير گفته مي شود

نو جوان نو جوان نو جوان نو جوان . . . . چهارده سال را تكميل نموده و لي هنوز به سن هجده نرسيده استچهارده سال را تكميل نموده و لي هنوز به سن هجده نرسيده استچهارده سال را تكميل نموده و لي هنوز به سن هجده نرسيده استچهارده سال را تكميل نموده و لي هنوز به سن هجده نرسيده است
وقتي مسئول عمل جزائي خود گفته مـي شـود كـه از لحـاظ اخالقـي و عقلـي       وقتي مسئول عمل جزائي خود گفته مـي شـود كـه از لحـاظ اخالقـي و عقلـي       وقتي مسئول عمل جزائي خود گفته مـي شـود كـه از لحـاظ اخالقـي و عقلـي       وقتي مسئول عمل جزائي خود گفته مـي شـود كـه از لحـاظ اخالقـي و عقلـي       

        ....پخته و رسيده شناخته شودپخته و رسيده شناخته شودپخته و رسيده شناخته شودپخته و رسيده شناخته شود
بيق مجازات از هجده آغاز مي شود ولي با اينهم تا بيق مجازات از هجده آغاز مي شود ولي با اينهم تا بيق مجازات از هجده آغاز مي شود ولي با اينهم تا بيق مجازات از هجده آغاز مي شود ولي با اينهم تا به صورت عموم تطبه صورت عموم تطبه صورت عموم تطبه صورت عموم تط

تكميل نشدن سن بيست و يك بعضي تسـامح و مخففـاتي وجـود دارد كـه در     تكميل نشدن سن بيست و يك بعضي تسـامح و مخففـاتي وجـود دارد كـه در     تكميل نشدن سن بيست و يك بعضي تسـامح و مخففـاتي وجـود دارد كـه در     تكميل نشدن سن بيست و يك بعضي تسـامح و مخففـاتي وجـود دارد كـه در     
        ....بحث جزاي عمومي آنرا مورد بحث قرار خواهيم دادبحث جزاي عمومي آنرا مورد بحث قرار خواهيم دادبحث جزاي عمومي آنرا مورد بحث قرار خواهيم دادبحث جزاي عمومي آنرا مورد بحث قرار خواهيم داد
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دقيق و حد دقيق و حد دقيق و حد دقيق و حد تفكيك حقوق عامه از حقوق خصوصي، و يا كشيدن مرز تفكيك حقوق عامه از حقوق خصوصي، و يا كشيدن مرز تفكيك حقوق عامه از حقوق خصوصي، و يا كشيدن مرز تفكيك حقوق عامه از حقوق خصوصي، و يا كشيدن مرز 
بـه  بـه  بـه  بـه  . . . . فاصل در ميان هر دو مسئله، كار مشكل و حتي نا ممكن به نظـر ميرسـد  فاصل در ميان هر دو مسئله، كار مشكل و حتي نا ممكن به نظـر ميرسـد  فاصل در ميان هر دو مسئله، كار مشكل و حتي نا ممكن به نظـر ميرسـد  فاصل در ميان هر دو مسئله، كار مشكل و حتي نا ممكن به نظـر ميرسـد  

ويژه وقتي مي بينيم كه حقوق خصوصي داراي تاريخ طوالني بـوده و مقابلتـاَ   ويژه وقتي مي بينيم كه حقوق خصوصي داراي تاريخ طوالني بـوده و مقابلتـاَ   ويژه وقتي مي بينيم كه حقوق خصوصي داراي تاريخ طوالني بـوده و مقابلتـاَ   ويژه وقتي مي بينيم كه حقوق خصوصي داراي تاريخ طوالني بـوده و مقابلتـاَ   
به به به به     19حقوق عامه موضوع نو پا و جديديست كه به معني واقعي كلمه از قرن حقوق عامه موضوع نو پا و جديديست كه به معني واقعي كلمه از قرن حقوق عامه موضوع نو پا و جديديست كه به معني واقعي كلمه از قرن حقوق عامه موضوع نو پا و جديديست كه به معني واقعي كلمه از قرن 

وراء الطبيعي آن جـدا  وراء الطبيعي آن جـدا  وراء الطبيعي آن جـدا  وراء الطبيعي آن جـدا  بعد به خصوص وقتي كه حقوق طبيعي از ريشه هاي مابعد به خصوص وقتي كه حقوق طبيعي از ريشه هاي مابعد به خصوص وقتي كه حقوق طبيعي از ريشه هاي مابعد به خصوص وقتي كه حقوق طبيعي از ريشه هاي ما
ميگردد، بحيث يك حقوق زنده با روش عقالني در مي آيد و زمينـه را بـراي   ميگردد، بحيث يك حقوق زنده با روش عقالني در مي آيد و زمينـه را بـراي   ميگردد، بحيث يك حقوق زنده با روش عقالني در مي آيد و زمينـه را بـراي   ميگردد، بحيث يك حقوق زنده با روش عقالني در مي آيد و زمينـه را بـراي   
حقوق اداري و حقوق اساسـي و سـاير رشـته هـاي حقـوق عامـه بـه اسـتثناي         حقوق اداري و حقوق اساسـي و سـاير رشـته هـاي حقـوق عامـه بـه اسـتثناي         حقوق اداري و حقوق اساسـي و سـاير رشـته هـاي حقـوق عامـه بـه اسـتثناي         حقوق اداري و حقوق اساسـي و سـاير رشـته هـاي حقـوق عامـه بـه اسـتثناي         

        ....كه در حقوق روم قديم نيز مطرح بود، فراهم مينمايدكه در حقوق روم قديم نيز مطرح بود، فراهم مينمايدكه در حقوق روم قديم نيز مطرح بود، فراهم مينمايدكه در حقوق روم قديم نيز مطرح بود، فراهم مينمايد    حقوق جزاءحقوق جزاءحقوق جزاءحقوق جزاء
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ابط ذات البيني افراد را تنظيم مي ابط ذات البيني افراد را تنظيم مي ابط ذات البيني افراد را تنظيم مي ابط ذات البيني افراد را تنظيم مي مجموعه اي مقرراتي را گويند كه رومجموعه اي مقرراتي را گويند كه رومجموعه اي مقرراتي را گويند كه رومجموعه اي مقرراتي را گويند كه رو
حقوق خصوصي به اين مضمون اشتغال دارد كـه وجيبـه چگونـه و چـه     حقوق خصوصي به اين مضمون اشتغال دارد كـه وجيبـه چگونـه و چـه     حقوق خصوصي به اين مضمون اشتغال دارد كـه وجيبـه چگونـه و چـه     حقوق خصوصي به اين مضمون اشتغال دارد كـه وجيبـه چگونـه و چـه     . . . . نمايدنمايدنمايدنمايد

وقت بوجود مي آيد و آيا يك جانبه است يا دو جانبه ؟ آيـا ناشـي از قـانون    وقت بوجود مي آيد و آيا يك جانبه است يا دو جانبه ؟ آيـا ناشـي از قـانون    وقت بوجود مي آيد و آيا يك جانبه است يا دو جانبه ؟ آيـا ناشـي از قـانون    وقت بوجود مي آيد و آيا يك جانبه است يا دو جانبه ؟ آيـا ناشـي از قـانون    
        ....است يا از قرار داد ؟ و در تحت كدام شرايط به سقوط روبرو مي شوداست يا از قرار داد ؟ و در تحت كدام شرايط به سقوط روبرو مي شوداست يا از قرار داد ؟ و در تحت كدام شرايط به سقوط روبرو مي شوداست يا از قرار داد ؟ و در تحت كدام شرايط به سقوط روبرو مي شود

كشور هاي اروپاي بـري تقريبـاَ   كشور هاي اروپاي بـري تقريبـاَ   كشور هاي اروپاي بـري تقريبـاَ   كشور هاي اروپاي بـري تقريبـاَ   رشته هاي حقوق خصوصي امروز در رشته هاي حقوق خصوصي امروز در رشته هاي حقوق خصوصي امروز در رشته هاي حقوق خصوصي امروز در 
يكسان مورد قبول بوده و اگر اخـتالف و تبـايني وجـود داشـته باشـد تنهـا در       يكسان مورد قبول بوده و اگر اخـتالف و تبـايني وجـود داشـته باشـد تنهـا در       يكسان مورد قبول بوده و اگر اخـتالف و تبـايني وجـود داشـته باشـد تنهـا در       يكسان مورد قبول بوده و اگر اخـتالف و تبـايني وجـود داشـته باشـد تنهـا در       
ساحه قوانين حاكم بر ساحه حقوق خصوصي خواهد بود نه در اصل شناسائي ساحه قوانين حاكم بر ساحه حقوق خصوصي خواهد بود نه در اصل شناسائي ساحه قوانين حاكم بر ساحه حقوق خصوصي خواهد بود نه در اصل شناسائي ساحه قوانين حاكم بر ساحه حقوق خصوصي خواهد بود نه در اصل شناسائي 

        ....حقوق خصوصي و نه در مدار اصولحقوق خصوصي و نه در مدار اصولحقوق خصوصي و نه در مدار اصولحقوق خصوصي و نه در مدار اصول
وجيبــه وحســن نيــت دو اصــالتي اســت كــه در ســاحه حقــوق بــه ويــژه وجيبــه وحســن نيــت دو اصــالتي اســت كــه در ســاحه حقــوق بــه ويــژه وجيبــه وحســن نيــت دو اصــالتي اســت كــه در ســاحه حقــوق بــه ويــژه وجيبــه وحســن نيــت دو اصــالتي اســت كــه در ســاحه حقــوق بــه ويــژه 

        ....وصي از ارجحيت خاص برخوردار استوصي از ارجحيت خاص برخوردار استوصي از ارجحيت خاص برخوردار استوصي از ارجحيت خاص برخوردار استدرساحه حقوق خصدرساحه حقوق خصدرساحه حقوق خصدرساحه حقوق خص
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        رشته هاي حقوق خصوصي كدام ها اند ؟رشته هاي حقوق خصوصي كدام ها اند ؟رشته هاي حقوق خصوصي كدام ها اند ؟رشته هاي حقوق خصوصي كدام ها اند ؟
مهم ترين رشته حقوق خصوصي را حقـوق مدني تشكيل ميدهـد زيـرا   مهم ترين رشته حقوق خصوصي را حقـوق مدني تشكيل ميدهـد زيـرا   مهم ترين رشته حقوق خصوصي را حقـوق مدني تشكيل ميدهـد زيـرا   مهم ترين رشته حقوق خصوصي را حقـوق مدني تشكيل ميدهـد زيـرا   
همين حقوق مدنيست كه بخش عمده و وسيع معــامالت و روابط افـراد را در  همين حقوق مدنيست كه بخش عمده و وسيع معــامالت و روابط افـراد را در  همين حقوق مدنيست كه بخش عمده و وسيع معــامالت و روابط افـراد را در  همين حقوق مدنيست كه بخش عمده و وسيع معــامالت و روابط افـراد را در  

حقوق مدني مجموع قواعد و رسوم و حقوق مدني مجموع قواعد و رسوم و حقوق مدني مجموع قواعد و رسوم و حقوق مدني مجموع قواعد و رسوم و     بـه ديــگر سخنبـه ديــگر سخنبـه ديــگر سخنبـه ديــگر سخن. . . . خود احتواء مي نمايدخود احتواء مي نمايدخود احتواء مي نمايدخود احتواء مي نمايد
ظامات مخصوص به روابط مالي و شخصي افراد يك كشـور اسـت كـه خـود     ظامات مخصوص به روابط مالي و شخصي افراد يك كشـور اسـت كـه خـود     ظامات مخصوص به روابط مالي و شخصي افراد يك كشـور اسـت كـه خـود     ظامات مخصوص به روابط مالي و شخصي افراد يك كشـور اسـت كـه خـود     نننن

ايشان آنرا بوجود آورده اند و به دو حصه بنام حقوق مكتوبه و حقوق تعاملي، ايشان آنرا بوجود آورده اند و به دو حصه بنام حقوق مكتوبه و حقوق تعاملي، ايشان آنرا بوجود آورده اند و به دو حصه بنام حقوق مكتوبه و حقوق تعاملي، ايشان آنرا بوجود آورده اند و به دو حصه بنام حقوق مكتوبه و حقوق تعاملي، 
        ....يعني غير مكتوبه، تقسيم مي شوديعني غير مكتوبه، تقسيم مي شوديعني غير مكتوبه، تقسيم مي شوديعني غير مكتوبه، تقسيم مي شود

در اكثر كشور هاي بـري و حتـي در قـاره هـاي ديگـر حقـوق مـدني از        در اكثر كشور هاي بـري و حتـي در قـاره هـاي ديگـر حقـوق مـدني از        در اكثر كشور هاي بـري و حتـي در قـاره هـاي ديگـر حقـوق مـدني از        در اكثر كشور هاي بـري و حتـي در قـاره هـاي ديگـر حقـوق مـدني از        
نگاه حجم و فصل بندي تفـاوت  نگاه حجم و فصل بندي تفـاوت  نگاه حجم و فصل بندي تفـاوت  نگاه حجم و فصل بندي تفـاوت  لحاظ تقسيم بندي، عموميات و مختصات و از لحاظ تقسيم بندي، عموميات و مختصات و از لحاظ تقسيم بندي، عموميات و مختصات و از لحاظ تقسيم بندي، عموميات و مختصات و از 

بـه چنـد بخـش    بـه چنـد بخـش    بـه چنـد بخـش    بـه چنـد بخـش        BGBدر اروپاي بري، آلمان غرب حقوق مدني را بنـام در اروپاي بري، آلمان غرب حقوق مدني را بنـام در اروپاي بري، آلمان غرب حقوق مدني را بنـام در اروپاي بري، آلمان غرب حقوق مدني را بنـام . . . . دارددارددارددارد
بناَ در مجموع قانون بناَ در مجموع قانون بناَ در مجموع قانون بناَ در مجموع قانون . . . . تقسيم نموده كه سر آغاز آنرا عموميات تشكيل داده استتقسيم نموده كه سر آغاز آنرا عموميات تشكيل داده استتقسيم نموده كه سر آغاز آنرا عموميات تشكيل داده استتقسيم نموده كه سر آغاز آنرا عموميات تشكيل داده است

مدني از نام و نسب، خويشاوندي و قرابت خانواده، حقوق زن و شـوهر و حـق   مدني از نام و نسب، خويشاوندي و قرابت خانواده، حقوق زن و شـوهر و حـق   مدني از نام و نسب، خويشاوندي و قرابت خانواده، حقوق زن و شـوهر و حـق   مدني از نام و نسب، خويشاوندي و قرابت خانواده، حقوق زن و شـوهر و حـق   
        ....ميراث، و از انواع اهليت بحث مي كندميراث، و از انواع اهليت بحث مي كندميراث، و از انواع اهليت بحث مي كندميراث، و از انواع اهليت بحث مي كند    نفقه حق طالق، حق وصيت، حقوقنفقه حق طالق، حق وصيت، حقوقنفقه حق طالق، حق وصيت، حقوقنفقه حق طالق، حق وصيت، حقوق

بر بر بر بر . . . . همچنان حقوق مدني از حقوق و وجائب در مجموع سخن مي راندهمچنان حقوق مدني از حقوق و وجائب در مجموع سخن مي راندهمچنان حقوق مدني از حقوق و وجائب در مجموع سخن مي راندهمچنان حقوق مدني از حقوق و وجائب در مجموع سخن مي راند
عالوه اين، زير عنوان حقوق خصوصي، حقوق تجارت شركتها، حقوق عيني و عالوه اين، زير عنوان حقوق خصوصي، حقوق تجارت شركتها، حقوق عيني و عالوه اين، زير عنوان حقوق خصوصي، حقوق تجارت شركتها، حقوق عيني و عالوه اين، زير عنوان حقوق خصوصي، حقوق تجارت شركتها، حقوق عيني و 

        ....بخشي از حقوق كار بررسي مي شودبخشي از حقوق كار بررسي مي شودبخشي از حقوق كار بررسي مي شودبخشي از حقوق كار بررسي مي شود
در آلمان حقوق خصوصي به دو بخش عمده تقسيم شده و هر بخش از در آلمان حقوق خصوصي به دو بخش عمده تقسيم شده و هر بخش از در آلمان حقوق خصوصي به دو بخش عمده تقسيم شده و هر بخش از در آلمان حقوق خصوصي به دو بخش عمده تقسيم شده و هر بخش از 

        ....هاي جداگانه داردهاي جداگانه داردهاي جداگانه داردهاي جداگانه داردخود رشته خود رشته خود رشته خود رشته 
بخش اول قانون مـدني اسـت كـه از حقـوق و وجائـب، حقـوق عينـي،        بخش اول قانون مـدني اسـت كـه از حقـوق و وجائـب، حقـوق عينـي،        بخش اول قانون مـدني اسـت كـه از حقـوق و وجائـب، حقـوق عينـي،        بخش اول قانون مـدني اسـت كـه از حقـوق و وجائـب، حقـوق عينـي،        

        ....حقوق فاميل و حقوق ميراث بحث مي كندحقوق فاميل و حقوق ميراث بحث مي كندحقوق فاميل و حقوق ميراث بحث مي كندحقوق فاميل و حقوق ميراث بحث مي كند
بخش دوم حقوق تجارت و حقوق اقتصاديست كه از حقوق شـركتها،  بخش دوم حقوق تجارت و حقوق اقتصاديست كه از حقوق شـركتها،  بخش دوم حقوق تجارت و حقوق اقتصاديست كه از حقوق شـركتها،  بخش دوم حقوق تجارت و حقوق اقتصاديست كه از حقوق شـركتها،  
حقوق اسناد بهادار، حقوق بانك و حقوق بورس، حقوق حمايت حرفـه هـا و   حقوق اسناد بهادار، حقوق بانك و حقوق بورس، حقوق حمايت حرفـه هـا و   حقوق اسناد بهادار، حقوق بانك و حقوق بورس، حقوق حمايت حرفـه هـا و   حقوق اسناد بهادار، حقوق بانك و حقوق بورس، حقوق حمايت حرفـه هـا و   

        ....حقوق آثار معنوي بحث مي كندحقوق آثار معنوي بحث مي كندحقوق آثار معنوي بحث مي كندحقوق آثار معنوي بحث مي كند
وق تجارت از لحاظ تاريخي نخست با حقوق مدني يكجا بود ولي وق تجارت از لحاظ تاريخي نخست با حقوق مدني يكجا بود ولي وق تجارت از لحاظ تاريخي نخست با حقوق مدني يكجا بود ولي وق تجارت از لحاظ تاريخي نخست با حقوق مدني يكجا بود ولي حقحقحقحق

بعداَ براي آن كُـد جدا گانه تدوين نمودند و امروز بحيث يك بخش مستقل در بعداَ براي آن كُـد جدا گانه تدوين نمودند و امروز بحيث يك بخش مستقل در بعداَ براي آن كُـد جدا گانه تدوين نمودند و امروز بحيث يك بخش مستقل در بعداَ براي آن كُـد جدا گانه تدوين نمودند و امروز بحيث يك بخش مستقل در 
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با اين هم روحيه ادغام تا هنـوز در  با اين هم روحيه ادغام تا هنـوز در  با اين هم روحيه ادغام تا هنـوز در  با اين هم روحيه ادغام تا هنـوز در  . . . . ساحه حقوق خصوصي تدريس مي شودساحه حقوق خصوصي تدريس مي شودساحه حقوق خصوصي تدريس مي شودساحه حقوق خصوصي تدريس مي شود
        ....بعضي كشور ها وجود دارد و در سويس بيشتر برازندگي يافته استبعضي كشور ها وجود دارد و در سويس بيشتر برازندگي يافته استبعضي كشور ها وجود دارد و در سويس بيشتر برازندگي يافته استبعضي كشور ها وجود دارد و در سويس بيشتر برازندگي يافته است

        
  :I��ــ; ـ  ��ق 2

حقوق عامه مجموع مقرراتي را گويند كه به وسيله آن مناسبات افراد حقوق عامه مجموع مقرراتي را گويند كه به وسيله آن مناسبات افراد حقوق عامه مجموع مقرراتي را گويند كه به وسيله آن مناسبات افراد حقوق عامه مجموع مقرراتي را گويند كه به وسيله آن مناسبات افراد 
        ....با مقامات حاكم تنظيم ميشودبا مقامات حاكم تنظيم ميشودبا مقامات حاكم تنظيم ميشودبا مقامات حاكم تنظيم ميشود

قبالَ گفتيم كه حقوق عامه بخصوص از قرن نزدهم به بعـد پـا بـه پـاي     قبالَ گفتيم كه حقوق عامه بخصوص از قرن نزدهم به بعـد پـا بـه پـاي     قبالَ گفتيم كه حقوق عامه بخصوص از قرن نزدهم به بعـد پـا بـه پـاي     قبالَ گفتيم كه حقوق عامه بخصوص از قرن نزدهم به بعـد پـا بـه پـاي     
حقوق طبيعي در پرتو عقايد و نظريات علماي آلمان و فرانسه در حال توسعه حقوق طبيعي در پرتو عقايد و نظريات علماي آلمان و فرانسه در حال توسعه حقوق طبيعي در پرتو عقايد و نظريات علماي آلمان و فرانسه در حال توسعه حقوق طبيعي در پرتو عقايد و نظريات علماي آلمان و فرانسه در حال توسعه 

        ....و شگوفائي قرار گرفتو شگوفائي قرار گرفتو شگوفائي قرار گرفتو شگوفائي قرار گرفت
تان راه حقوق عامه به خصوص ژان ژاك روسو و منتسكيو تان راه حقوق عامه به خصوص ژان ژاك روسو و منتسكيو تان راه حقوق عامه به خصوص ژان ژاك روسو و منتسكيو تان راه حقوق عامه به خصوص ژان ژاك روسو و منتسكيو پيش كسوپيش كسوپيش كسوپيش كسو

قرار داد اجتماعي روسو و كتـاب  قرار داد اجتماعي روسو و كتـاب  قرار داد اجتماعي روسو و كتـاب  قرار داد اجتماعي روسو و كتـاب  . . . . در زمينه خدمات ارزنده اي انجام داده انددر زمينه خدمات ارزنده اي انجام داده انددر زمينه خدمات ارزنده اي انجام داده انددر زمينه خدمات ارزنده اي انجام داده اند
        ....روح القوانين منتسكيو از آثار قابل قدريست كه هنوز خوانندگان زياد داردروح القوانين منتسكيو از آثار قابل قدريست كه هنوز خوانندگان زياد داردروح القوانين منتسكيو از آثار قابل قدريست كه هنوز خوانندگان زياد داردروح القوانين منتسكيو از آثار قابل قدريست كه هنوز خوانندگان زياد دارد

در كشور هاي اروپاي بري حقوق عامه و رشته هاي اختصاصي آن به در كشور هاي اروپاي بري حقوق عامه و رشته هاي اختصاصي آن به در كشور هاي اروپاي بري حقوق عامه و رشته هاي اختصاصي آن به در كشور هاي اروپاي بري حقوق عامه و رشته هاي اختصاصي آن به 
        ....هاي واحد تدريس ميشودهاي واحد تدريس ميشودهاي واحد تدريس ميشودهاي واحد تدريس ميشود    صورت كرسيصورت كرسيصورت كرسيصورت كرسي

رشته هاي حقوق عامه عبارتند از حقوق اساسي، حقوق اداره، حقوق رشته هاي حقوق عامه عبارتند از حقوق اساسي، حقوق اداره، حقوق رشته هاي حقوق عامه عبارتند از حقوق اساسي، حقوق اداره، حقوق رشته هاي حقوق عامه عبارتند از حقوق اساسي، حقوق اداره، حقوق 
جزاء ، حقوق عمومي بين الدول، حقوق كليسا، اصول محاكمات، حقوق مالي جزاء ، حقوق عمومي بين الدول، حقوق كليسا، اصول محاكمات، حقوق مالي جزاء ، حقوق عمومي بين الدول، حقوق كليسا، اصول محاكمات، حقوق مالي جزاء ، حقوق عمومي بين الدول، حقوق كليسا، اصول محاكمات، حقوق مالي 

        ....و بودجه و حقوق اجتماعيو بودجه و حقوق اجتماعيو بودجه و حقوق اجتماعيو بودجه و حقوق اجتماعي
البته بايد گفت كه كه حقوق خصوصي بين الدول از جمله موضوعات البته بايد گفت كه كه حقوق خصوصي بين الدول از جمله موضوعات البته بايد گفت كه كه حقوق خصوصي بين الدول از جمله موضوعات البته بايد گفت كه كه حقوق خصوصي بين الدول از جمله موضوعات 

قوق كار تابع هر دو ساحه بوده و در تحت قوق كار تابع هر دو ساحه بوده و در تحت قوق كار تابع هر دو ساحه بوده و در تحت قوق كار تابع هر دو ساحه بوده و در تحت حححح. . . . حقوق خصوصي به شمار ميرودحقوق خصوصي به شمار ميرودحقوق خصوصي به شمار ميرودحقوق خصوصي به شمار ميرود
        ....تأثير يك ساحت مشخص قرار نگرفته استتأثير يك ساحت مشخص قرار نگرفته استتأثير يك ساحت مشخص قرار نگرفته استتأثير يك ساحت مشخص قرار نگرفته است

كشور هاي اروپاي بري همه مؤيد حقوق عامـه بـوده و اگـر بـين آنهـا      كشور هاي اروپاي بري همه مؤيد حقوق عامـه بـوده و اگـر بـين آنهـا      كشور هاي اروپاي بري همه مؤيد حقوق عامـه بـوده و اگـر بـين آنهـا      كشور هاي اروپاي بري همه مؤيد حقوق عامـه بـوده و اگـر بـين آنهـا      
خرده اختالفي وجود داشته باشد، قسمي كه قـبالَ هـم يـا آور شـديم، تنهـا در      خرده اختالفي وجود داشته باشد، قسمي كه قـبالَ هـم يـا آور شـديم، تنهـا در      خرده اختالفي وجود داشته باشد، قسمي كه قـبالَ هـم يـا آور شـديم، تنهـا در      خرده اختالفي وجود داشته باشد، قسمي كه قـبالَ هـم يـا آور شـديم، تنهـا در      

        ....ميزان است نه در اصولميزان است نه در اصولميزان است نه در اصولميزان است نه در اصول
بدانيم كه فرق بين شخصيت حكمي بدانيم كه فرق بين شخصيت حكمي بدانيم كه فرق بين شخصيت حكمي بدانيم كه فرق بين شخصيت حكمي حال بعد از فشرده گفته شده بايد حال بعد از فشرده گفته شده بايد حال بعد از فشرده گفته شده بايد حال بعد از فشرده گفته شده بايد 

حقوق خصوصي و شخصيت حكمي حقوق عامه چيست و چگونه از هم ديگر حقوق خصوصي و شخصيت حكمي حقوق عامه چيست و چگونه از هم ديگر حقوق خصوصي و شخصيت حكمي حقوق عامه چيست و چگونه از هم ديگر حقوق خصوصي و شخصيت حكمي حقوق عامه چيست و چگونه از هم ديگر 
        تفكيك مي شوند ؟تفكيك مي شوند ؟تفكيك مي شوند ؟تفكيك مي شوند ؟
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3 ����  �S,  �']�N ـ:  
شخصيت حكمي حقوقي آن اتحاد اشخاص يا مقاصد انتفاعي را گويند شخصيت حكمي حقوقي آن اتحاد اشخاص يا مقاصد انتفاعي را گويند شخصيت حكمي حقوقي آن اتحاد اشخاص يا مقاصد انتفاعي را گويند شخصيت حكمي حقوقي آن اتحاد اشخاص يا مقاصد انتفاعي را گويند 

هر شخصيت حكمي حقوقي هر شخصيت حكمي حقوقي هر شخصيت حكمي حقوقي هر شخصيت حكمي حقوقي . . . . كه استقالليت شان توسط قانون تثبيت شده باشدكه استقالليت شان توسط قانون تثبيت شده باشدكه استقالليت شان توسط قانون تثبيت شده باشدكه استقالليت شان توسط قانون تثبيت شده باشد
        ....حامل حقوق و وجايب باشدحامل حقوق و وجايب باشدحامل حقوق و وجايب باشدحامل حقوق و وجايب باشد    مي تواندمي تواندمي تواندمي تواند

وقتي يك شخصيت حكمي حقوقي تشكيل مـي شـود و پـا بـه عرصـه      وقتي يك شخصيت حكمي حقوقي تشكيل مـي شـود و پـا بـه عرصـه      وقتي يك شخصيت حكمي حقوقي تشكيل مـي شـود و پـا بـه عرصـه      وقتي يك شخصيت حكمي حقوقي تشكيل مـي شـود و پـا بـه عرصـه      
عمل مي گذارد، ديگر اعضاء و مربوطين آن يك يك مورد بحث حقوقي قرار عمل مي گذارد، ديگر اعضاء و مربوطين آن يك يك مورد بحث حقوقي قرار عمل مي گذارد، ديگر اعضاء و مربوطين آن يك يك مورد بحث حقوقي قرار عمل مي گذارد، ديگر اعضاء و مربوطين آن يك يك مورد بحث حقوقي قرار 
نمي گيرد، و اعضاء مي توانند به تناسب سهم و موقعيت شـان در چهـارچوب   نمي گيرد، و اعضاء مي توانند به تناسب سهم و موقعيت شـان در چهـارچوب   نمي گيرد، و اعضاء مي توانند به تناسب سهم و موقعيت شـان در چهـارچوب   نمي گيرد، و اعضاء مي توانند به تناسب سهم و موقعيت شـان در چهـارچوب   

        ....ندندندندشخصيت حكمي در تشويق و رهبري آن صاحب نقش جداگانه باششخصيت حكمي در تشويق و رهبري آن صاحب نقش جداگانه باششخصيت حكمي در تشويق و رهبري آن صاحب نقش جداگانه باششخصيت حكمي در تشويق و رهبري آن صاحب نقش جداگانه باش
شخصيت حكمي حقوقي داراي اهليت معامله بوده كه آنرا از طريق ار شخصيت حكمي حقوقي داراي اهليت معامله بوده كه آنرا از طريق ار شخصيت حكمي حقوقي داراي اهليت معامله بوده كه آنرا از طريق ار شخصيت حكمي حقوقي داراي اهليت معامله بوده كه آنرا از طريق ار 
گان خويش انجام مي دهد همچنـان شخصـيت حكمـي حقـوقي داراي اهليـت      گان خويش انجام مي دهد همچنـان شخصـيت حكمـي حقـوقي داراي اهليـت      گان خويش انجام مي دهد همچنـان شخصـيت حكمـي حقـوقي داراي اهليـت      گان خويش انجام مي دهد همچنـان شخصـيت حكمـي حقـوقي داراي اهليـت      

        ....جزائي است كه در عمل غير مجاز بايد آنرا متحمل شودجزائي است كه در عمل غير مجاز بايد آنرا متحمل شودجزائي است كه در عمل غير مجاز بايد آنرا متحمل شودجزائي است كه در عمل غير مجاز بايد آنرا متحمل شود
شخصيت حكمي حقوقي خصوصي براي تشكيل و شناسـائي خـود بـه    شخصيت حكمي حقوقي خصوصي براي تشكيل و شناسـائي خـود بـه    شخصيت حكمي حقوقي خصوصي براي تشكيل و شناسـائي خـود بـه    شخصيت حكمي حقوقي خصوصي براي تشكيل و شناسـائي خـود بـه    

        ::::مـراتب زيرين ضرورت دارد مـراتب زيرين ضرورت دارد مـراتب زيرين ضرورت دارد مـراتب زيرين ضرورت دارد 
        ....د داراي نام و مشخصات باشدد داراي نام و مشخصات باشدد داراي نام و مشخصات باشدد داراي نام و مشخصات باشدـ بايـ بايـ بايـ باي    1
        ....ـ بايد شرايط قانوني را فراهم نمايدـ بايد شرايط قانوني را فراهم نمايدـ بايد شرايط قانوني را فراهم نمايدـ بايد شرايط قانوني را فراهم نمايد    2
        ....ـ بايد مركزيت آن واضح و روشن باشدـ بايد مركزيت آن واضح و روشن باشدـ بايد مركزيت آن واضح و روشن باشدـ بايد مركزيت آن واضح و روشن باشد    3
        ....ـ موجوديت خود را در دواير مربوط تسجيل نمايدـ موجوديت خود را در دواير مربوط تسجيل نمايدـ موجوديت خود را در دواير مربوط تسجيل نمايدـ موجوديت خود را در دواير مربوط تسجيل نمايد    4

شخصيت حكمي حقوق خصوصي مـي توانـد در محـدوده معـين خـود      شخصيت حكمي حقوق خصوصي مـي توانـد در محـدوده معـين خـود      شخصيت حكمي حقوق خصوصي مـي توانـد در محـدوده معـين خـود      شخصيت حكمي حقوق خصوصي مـي توانـد در محـدوده معـين خـود      
ريته زيـاد  ريته زيـاد  ريته زيـاد  ريته زيـاد  فعاليت نمايد اما مانند شخصيت حكمي حقوق عامه از قدرت و اتوفعاليت نمايد اما مانند شخصيت حكمي حقوق عامه از قدرت و اتوفعاليت نمايد اما مانند شخصيت حكمي حقوق عامه از قدرت و اتوفعاليت نمايد اما مانند شخصيت حكمي حقوق عامه از قدرت و اتو

        ....برخوردار نيستبرخوردار نيستبرخوردار نيستبرخوردار نيست
در عمل غير مجاز و عـدول از حـدود معـين تحـت تعقيـب و بـازپرس       در عمل غير مجاز و عـدول از حـدود معـين تحـت تعقيـب و بـازپرس       در عمل غير مجاز و عـدول از حـدود معـين تحـت تعقيـب و بـازپرس       در عمل غير مجاز و عـدول از حـدود معـين تحـت تعقيـب و بـازپرس       
قانوني مؤسسات دولتي و يا مقاماتي كه داراي شخصيت حكمي حقوق عامـه  قانوني مؤسسات دولتي و يا مقاماتي كه داراي شخصيت حكمي حقوق عامـه  قانوني مؤسسات دولتي و يا مقاماتي كه داراي شخصيت حكمي حقوق عامـه  قانوني مؤسسات دولتي و يا مقاماتي كه داراي شخصيت حكمي حقوق عامـه  

        ....ميباشند، قرار مي گيردميباشند، قرار مي گيردميباشند، قرار مي گيردميباشند، قرار مي گيرد
مؤسسات حقوق عامه در مجموع بر طبق قوانين به ويژه قانون اساسي مؤسسات حقوق عامه در مجموع بر طبق قوانين به ويژه قانون اساسي مؤسسات حقوق عامه در مجموع بر طبق قوانين به ويژه قانون اساسي مؤسسات حقوق عامه در مجموع بر طبق قوانين به ويژه قانون اساسي 

        ....قرار مي گيرندقرار مي گيرندقرار مي گيرندقرار مي گيرند    بوجود مي آيند و تحت نظارت دولتبوجود مي آيند و تحت نظارت دولتبوجود مي آيند و تحت نظارت دولتبوجود مي آيند و تحت نظارت دولت
هر مجتمعي كه در بين افراد و مطابق احكـام قـانون و در طـي مراتـب     هر مجتمعي كه در بين افراد و مطابق احكـام قـانون و در طـي مراتـب     هر مجتمعي كه در بين افراد و مطابق احكـام قـانون و در طـي مراتـب     هر مجتمعي كه در بين افراد و مطابق احكـام قـانون و در طـي مراتـب     
شناخت تشكيل گردد به حيث شخصيت حكمي حقوق خصوصي شناخته مي شناخت تشكيل گردد به حيث شخصيت حكمي حقوق خصوصي شناخته مي شناخت تشكيل گردد به حيث شخصيت حكمي حقوق خصوصي شناخته مي شناخت تشكيل گردد به حيث شخصيت حكمي حقوق خصوصي شناخته مي 
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ــاي خصوصــي، شــركتهاي محــدود      ــاي ســهامي، بانكه ــد شــركت ه ــاي خصوصــي، شــركتهاي محــدود     شــود، مانن ــاي ســهامي، بانكه ــد شــركت ه ــاي خصوصــي، شــركتهاي محــدود     شــود، مانن ــاي ســهامي، بانكه ــد شــركت ه ــاي خصوصــي، شــركتهاي محــدود     شــود، مانن ــاي ســهامي، بانكه ــد شــركت ه شــود، مانن
        ....المسؤليت و انجمن هاي خيريه و غيرهالمسؤليت و انجمن هاي خيريه و غيرهالمسؤليت و انجمن هاي خيريه و غيرهالمسؤليت و انجمن هاي خيريه و غيره

طريق مقامات حاكم بـه اجـازه   طريق مقامات حاكم بـه اجـازه   طريق مقامات حاكم بـه اجـازه   طريق مقامات حاكم بـه اجـازه   اما آن جماعات منظم و متشكل كه از اما آن جماعات منظم و متشكل كه از اما آن جماعات منظم و متشكل كه از اما آن جماعات منظم و متشكل كه از 
قانون اساسي و قوانين عادي بوجود مـي آينـد و حـق خـود اداري را بوسـيله      قانون اساسي و قوانين عادي بوجود مـي آينـد و حـق خـود اداري را بوسـيله      قانون اساسي و قوانين عادي بوجود مـي آينـد و حـق خـود اداري را بوسـيله      قانون اساسي و قوانين عادي بوجود مـي آينـد و حـق خـود اداري را بوسـيله      
منشور و يا اساسنامه و نظامنامه كسب مي نمايند، از جمله شخصيت حكمـي  منشور و يا اساسنامه و نظامنامه كسب مي نمايند، از جمله شخصيت حكمـي  منشور و يا اساسنامه و نظامنامه كسب مي نمايند، از جمله شخصيت حكمـي  منشور و يا اساسنامه و نظامنامه كسب مي نمايند، از جمله شخصيت حكمـي  

        ....حقوق عامه به شمار ميروندحقوق عامه به شمار ميروندحقوق عامه به شمار ميروندحقوق عامه به شمار ميروند
پرداختن به همه رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق عامـه كاريسـت   پرداختن به همه رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق عامـه كاريسـت   پرداختن به همه رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق عامـه كاريسـت   پرداختن به همه رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق عامـه كاريسـت   

ساحه حقوق خصوصي صرف به تعهداتي مي پردازيم كـه  ساحه حقوق خصوصي صرف به تعهداتي مي پردازيم كـه  ساحه حقوق خصوصي صرف به تعهداتي مي پردازيم كـه  ساحه حقوق خصوصي صرف به تعهداتي مي پردازيم كـه  دشوار، بنابر اين از دشوار، بنابر اين از دشوار، بنابر اين از دشوار، بنابر اين از 
از طريق عقد قرار داد هاي خصوصي بوجود مي آيد و بعد يك مـرور بسـيار   از طريق عقد قرار داد هاي خصوصي بوجود مي آيد و بعد يك مـرور بسـيار   از طريق عقد قرار داد هاي خصوصي بوجود مي آيد و بعد يك مـرور بسـيار   از طريق عقد قرار داد هاي خصوصي بوجود مي آيد و بعد يك مـرور بسـيار   
كوتاه و فشرده به حقوق تجـارت و شـركتها كـه در سـاحه حقـوق خصوصـي       كوتاه و فشرده به حقوق تجـارت و شـركتها كـه در سـاحه حقـوق خصوصـي       كوتاه و فشرده به حقوق تجـارت و شـركتها كـه در سـاحه حقـوق خصوصـي       كوتاه و فشرده به حقوق تجـارت و شـركتها كـه در سـاحه حقـوق خصوصـي       

در فرجـام ايـن رسـاله از بـين حقـوق عامـه       در فرجـام ايـن رسـاله از بـين حقـوق عامـه       در فرجـام ايـن رسـاله از بـين حقـوق عامـه       در فرجـام ايـن رسـاله از بـين حقـوق عامـه       . . . . قدمت طوالني دارند، مي اندازيمقدمت طوالني دارند، مي اندازيمقدمت طوالني دارند، مي اندازيمقدمت طوالني دارند، مي اندازيم
خواهيم گفت و با بيان چند سطري از سيستم حقوقي خواهيم گفت و با بيان چند سطري از سيستم حقوقي خواهيم گفت و با بيان چند سطري از سيستم حقوقي خواهيم گفت و با بيان چند سطري از سيستم حقوقي فشرده ي حقوق جزاء را فشرده ي حقوق جزاء را فشرده ي حقوق جزاء را فشرده ي حقوق جزاء را 

        ....افغانستان خاتمه خواهيم دادافغانستان خاتمه خواهيم دادافغانستان خاتمه خواهيم دادافغانستان خاتمه خواهيم داد
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روابط تعهدي و يا روابط وجيبه اي قاعدتاَ بوسيله قـرارداد بميـان مـي    روابط تعهدي و يا روابط وجيبه اي قاعدتاَ بوسيله قـرارداد بميـان مـي    روابط تعهدي و يا روابط وجيبه اي قاعدتاَ بوسيله قـرارداد بميـان مـي    روابط تعهدي و يا روابط وجيبه اي قاعدتاَ بوسيله قـرارداد بميـان مـي    
آيد قرارداد توافق و بيان اراده بين دو يا چنـد نفـر اسـت كـه قانونـاَ الـزام آور       آيد قرارداد توافق و بيان اراده بين دو يا چنـد نفـر اسـت كـه قانونـاَ الـزام آور       آيد قرارداد توافق و بيان اراده بين دو يا چنـد نفـر اسـت كـه قانونـاَ الـزام آور       آيد قرارداد توافق و بيان اراده بين دو يا چنـد نفـر اسـت كـه قانونـاَ الـزام آور       

هر قراداد نخست با ايجاب يك طرف و قبول جانب ديگر بدون هر قراداد نخست با ايجاب يك طرف و قبول جانب ديگر بدون هر قراداد نخست با ايجاب يك طرف و قبول جانب ديگر بدون هر قراداد نخست با ايجاب يك طرف و قبول جانب ديگر بدون بنابرين بنابرين بنابرين بنابرين . . . . باشدباشدباشدباشد
        ....جبر و اكراه آغاز مي يابدجبر و اكراه آغاز مي يابدجبر و اكراه آغاز مي يابدجبر و اكراه آغاز مي يابد

قراردادها جزئي از حيات روزمره بوده و در مـوارد زيـاد از جملـه در    قراردادها جزئي از حيات روزمره بوده و در مـوارد زيـاد از جملـه در    قراردادها جزئي از حيات روزمره بوده و در مـوارد زيـاد از جملـه در    قراردادها جزئي از حيات روزمره بوده و در مـوارد زيـاد از جملـه در    
        ....ساحه خريد و فروش، اجاره قرضه، معاوضه، استخدام و غيره برگزار مي شودساحه خريد و فروش، اجاره قرضه، معاوضه، استخدام و غيره برگزار مي شودساحه خريد و فروش، اجاره قرضه، معاوضه، استخدام و غيره برگزار مي شودساحه خريد و فروش، اجاره قرضه، معاوضه، استخدام و غيره برگزار مي شود

مي شود، اما هستند مي شود، اما هستند مي شود، اما هستند مي شود، اما هستند     گفتيم كه قرارداد ها اصوالَ با ايجاب و قبول آغازگفتيم كه قرارداد ها اصوالَ با ايجاب و قبول آغازگفتيم كه قرارداد ها اصوالَ با ايجاب و قبول آغازگفتيم كه قرارداد ها اصوالَ با ايجاب و قبول آغاز
موارديكه در آن سكوت جانب مقابل نيز موجب اعتبار يك قرارداد مي شود، موارديكه در آن سكوت جانب مقابل نيز موجب اعتبار يك قرارداد مي شود، موارديكه در آن سكوت جانب مقابل نيز موجب اعتبار يك قرارداد مي شود، موارديكه در آن سكوت جانب مقابل نيز موجب اعتبار يك قرارداد مي شود، 
مثالَ تاجري به عمده فروشي يك مقدار مال ارسال مي كند ولي عمده فروش مثالَ تاجري به عمده فروشي يك مقدار مال ارسال مي كند ولي عمده فروش مثالَ تاجري به عمده فروشي يك مقدار مال ارسال مي كند ولي عمده فروش مثالَ تاجري به عمده فروشي يك مقدار مال ارسال مي كند ولي عمده فروش 
از قبول و عدم قبول خود اباء مي ورزد بنحويكه بدون معذرت اموال تاجر را از قبول و عدم قبول خود اباء مي ورزد بنحويكه بدون معذرت اموال تاجر را از قبول و عدم قبول خود اباء مي ورزد بنحويكه بدون معذرت اموال تاجر را از قبول و عدم قبول خود اباء مي ورزد بنحويكه بدون معذرت اموال تاجر را 

در ايـن  در ايـن  در ايـن  در ايـن  . . . . به فروش آن مـي پـردازد  به فروش آن مـي پـردازد  به فروش آن مـي پـردازد  به فروش آن مـي پـردازد      براي يك مدت نزد خود نگه مي دارد و يابراي يك مدت نزد خود نگه مي دارد و يابراي يك مدت نزد خود نگه مي دارد و يابراي يك مدت نزد خود نگه مي دارد و يا
        ....احوال قرارداد نافذ بوده و حق رد كل و يا جزء اموال ساقط مي گردداحوال قرارداد نافذ بوده و حق رد كل و يا جزء اموال ساقط مي گردداحوال قرارداد نافذ بوده و حق رد كل و يا جزء اموال ساقط مي گردداحوال قرارداد نافذ بوده و حق رد كل و يا جزء اموال ساقط مي گردد

عموماَ براي چنين قراداد ها توسط قانون مدني و يـا بنـابر عـرف يـك     عموماَ براي چنين قراداد ها توسط قانون مدني و يـا بنـابر عـرف يـك     عموماَ براي چنين قراداد ها توسط قانون مدني و يـا بنـابر عـرف يـك     عموماَ براي چنين قراداد ها توسط قانون مدني و يـا بنـابر عـرف يـك     
        ....مدت تعيين شده است كه با انقضاي آن قراداد نافذ گفته مي شودمدت تعيين شده است كه با انقضاي آن قراداد نافذ گفته مي شودمدت تعيين شده است كه با انقضاي آن قراداد نافذ گفته مي شودمدت تعيين شده است كه با انقضاي آن قراداد نافذ گفته مي شود

ردد در غيـر آن مـورد   ردد در غيـر آن مـورد   ردد در غيـر آن مـورد   ردد در غيـر آن مـورد   هر قرارداد بايستي مطابق روح قـوانين منعقـد گـ   هر قرارداد بايستي مطابق روح قـوانين منعقـد گـ   هر قرارداد بايستي مطابق روح قـوانين منعقـد گـ   هر قرارداد بايستي مطابق روح قـوانين منعقـد گـ   
: : : : بطور مثال ماده دهم قانون مدني فرانسه ميگويد بطور مثال ماده دهم قانون مدني فرانسه ميگويد بطور مثال ماده دهم قانون مدني فرانسه ميگويد بطور مثال ماده دهم قانون مدني فرانسه ميگويد . . . . مناقشه و ابطال خواهد بودمناقشه و ابطال خواهد بودمناقشه و ابطال خواهد بودمناقشه و ابطال خواهد بود

قـرارداد هـاي خصوصـي نسـبت بـه كسـاني كـه آن را منعقـد نمـوده انـد، در           قـرارداد هـاي خصوصـي نسـبت بـه كسـاني كـه آن را منعقـد نمـوده انـد، در           قـرارداد هـاي خصوصـي نسـبت بـه كسـاني كـه آن را منعقـد نمـوده انـد، در           قـرارداد هـاي خصوصـي نسـبت بـه كسـاني كـه آن را منعقـد نمـوده انـد، در           « « « « 
        »»»»....الف صريح قانون نباشد، نافذ استالف صريح قانون نباشد، نافذ استالف صريح قانون نباشد، نافذ استالف صريح قانون نباشد، نافذ استصورتي كه مخصورتي كه مخصورتي كه مخصورتي كه مخ
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دومين پرنسيپ همانا مقوله وفـا و حسـن نيـت اسـت كـه بايـد طـرفين        دومين پرنسيپ همانا مقوله وفـا و حسـن نيـت اسـت كـه بايـد طـرفين        دومين پرنسيپ همانا مقوله وفـا و حسـن نيـت اسـت كـه بايـد طـرفين        دومين پرنسيپ همانا مقوله وفـا و حسـن نيـت اسـت كـه بايـد طـرفين        
وقتـي حسـن نيـت    وقتـي حسـن نيـت    وقتـي حسـن نيـت    وقتـي حسـن نيـت    . . . . رارداد در هنگام ايجاب وقبول و عقـد آنـرا مرعـي دارنـد    رارداد در هنگام ايجاب وقبول و عقـد آنـرا مرعـي دارنـد    رارداد در هنگام ايجاب وقبول و عقـد آنـرا مرعـي دارنـد    رارداد در هنگام ايجاب وقبول و عقـد آنـرا مرعـي دارنـد    قققق

مطرح نباشد باز هم قرارداد بنابر غبن و يا فريب و يا تبديل موضوع قرارداد، مطرح نباشد باز هم قرارداد بنابر غبن و يا فريب و يا تبديل موضوع قرارداد، مطرح نباشد باز هم قرارداد بنابر غبن و يا فريب و يا تبديل موضوع قرارداد، مطرح نباشد باز هم قرارداد بنابر غبن و يا فريب و يا تبديل موضوع قرارداد، 
        ....مورد مناقشه قرار مي گيردمورد مناقشه قرار مي گيردمورد مناقشه قرار مي گيردمورد مناقشه قرار مي گيرد

قرارداد هـا اكثـراَ در عمـل بـه صـورت تحريـري منعقـد ميگردنـد و در         قرارداد هـا اكثـراَ در عمـل بـه صـورت تحريـري منعقـد ميگردنـد و در         قرارداد هـا اكثـراَ در عمـل بـه صـورت تحريـري منعقـد ميگردنـد و در         قرارداد هـا اكثـراَ در عمـل بـه صـورت تحريـري منعقـد ميگردنـد و در         
امـا غالبـاَ قـرارداد    امـا غالبـاَ قـرارداد    امـا غالبـاَ قـرارداد    امـا غالبـاَ قـرارداد    . . . . ز برگـزار ميشـود  ز برگـزار ميشـود  ز برگـزار ميشـود  ز برگـزار ميشـود  بعضي موارد قرارداد به صورت شفاهي نيبعضي موارد قرارداد به صورت شفاهي نيبعضي موارد قرارداد به صورت شفاهي نيبعضي موارد قرارداد به صورت شفاهي ني

هاي شفاهي اشكاالتي در بر داشته و شايد موضوعي به شكل ديگـر بخاطــر   هاي شفاهي اشكاالتي در بر داشته و شايد موضوعي به شكل ديگـر بخاطــر   هاي شفاهي اشكاالتي در بر داشته و شايد موضوعي به شكل ديگـر بخاطــر   هاي شفاهي اشكاالتي در بر داشته و شايد موضوعي به شكل ديگـر بخاطــر   
. . . . آيد و يا تصوري ايجاد نمـايد كه اثبات آن براي طرفــين سـاده نخواهـد بـود    آيد و يا تصوري ايجاد نمـايد كه اثبات آن براي طرفــين سـاده نخواهـد بـود    آيد و يا تصوري ايجاد نمـايد كه اثبات آن براي طرفــين سـاده نخواهـد بـود    آيد و يا تصوري ايجاد نمـايد كه اثبات آن براي طرفــين سـاده نخواهـد بـود    

هستند قرارداد هائيكه نه تحريري بوده و نه شفاهي، بلكه با ايجاب يك طرف هستند قرارداد هائيكه نه تحريري بوده و نه شفاهي، بلكه با ايجاب يك طرف هستند قرارداد هائيكه نه تحريري بوده و نه شفاهي، بلكه با ايجاب يك طرف هستند قرارداد هائيكه نه تحريري بوده و نه شفاهي، بلكه با ايجاب يك طرف 
نعقد گرديده و بمجرد انجام عمل خاتمه مي يابـد، ماننـد   نعقد گرديده و بمجرد انجام عمل خاتمه مي يابـد، ماننـد   نعقد گرديده و بمجرد انجام عمل خاتمه مي يابـد، ماننـد   نعقد گرديده و بمجرد انجام عمل خاتمه مي يابـد، ماننـد   يعني با قبول مجرد ميعني با قبول مجرد ميعني با قبول مجرد ميعني با قبول مجرد م

        ....خريداري از ماشين هاي اتوماتيكخريداري از ماشين هاي اتوماتيكخريداري از ماشين هاي اتوماتيكخريداري از ماشين هاي اتوماتيك
اما يك تعداد قراردادها بصورت حتمي تحريري منعقد مي شوند، مانند اما يك تعداد قراردادها بصورت حتمي تحريري منعقد مي شوند، مانند اما يك تعداد قراردادها بصورت حتمي تحريري منعقد مي شوند، مانند اما يك تعداد قراردادها بصورت حتمي تحريري منعقد مي شوند، مانند 

        ....قراردادهاي اموال غير منقولقراردادهاي اموال غير منقولقراردادهاي اموال غير منقولقراردادهاي اموال غير منقول
هرگونه قرارداد راجع به مال غير هرگونه قرارداد راجع به مال غير هرگونه قرارداد راجع به مال غير هرگونه قرارداد راجع به مال غير « « « « مطابق حقوق اضالح متحده امريكا مطابق حقوق اضالح متحده امريكا مطابق حقوق اضالح متحده امريكا مطابق حقوق اضالح متحده امريكا 

روش، اجــاره بــيش از يكســال، وقراردادهــاي رهنــي روش، اجــاره بــيش از يكســال، وقراردادهــاي رهنــي روش، اجــاره بــيش از يكســال، وقراردادهــاي رهنــي روش، اجــاره بــيش از يكســال، وقراردادهــاي رهنــي منقــول از قبيــل خريــد، فــمنقــول از قبيــل خريــد، فــمنقــول از قبيــل خريــد، فــمنقــول از قبيــل خريــد، فــ
قراردادهائيكه ارزش آن ها بيشتر از پانصد دالر باشد قراردادهائيكه ارزش آن ها بيشتر از پانصد دالر باشد قراردادهائيكه ارزش آن ها بيشتر از پانصد دالر باشد قراردادهائيكه ارزش آن ها بيشتر از پانصد دالر باشد » » » » ....بايستي تحريري باشندبايستي تحريري باشندبايستي تحريري باشندبايستي تحريري باشند

و يا قراردادهاي خريد و فروش اسهام و اوراق قرضه به شمول قراداد ضمانت و يا قراردادهاي خريد و فروش اسهام و اوراق قرضه به شمول قراداد ضمانت و يا قراردادهاي خريد و فروش اسهام و اوراق قرضه به شمول قراداد ضمانت و يا قراردادهاي خريد و فروش اسهام و اوراق قرضه به شمول قراداد ضمانت 
و قرارداد حق الوكاله كه بـين وكيـل و مؤكـل منعقـد مـي شـود، مسـتلزم عقـد         و قرارداد حق الوكاله كه بـين وكيـل و مؤكـل منعقـد مـي شـود، مسـتلزم عقـد         و قرارداد حق الوكاله كه بـين وكيـل و مؤكـل منعقـد مـي شـود، مسـتلزم عقـد         و قرارداد حق الوكاله كه بـين وكيـل و مؤكـل منعقـد مـي شـود، مسـتلزم عقـد         

        ....باشندباشندباشندباشند    مكتوبه ميمكتوبه ميمكتوبه ميمكتوبه مي
از نظــر حقــوق آلمــان قاعــدتاَ بيــان اراده مســتلزم شــكل خــاص يعنــي   از نظــر حقــوق آلمــان قاعــدتاَ بيــان اراده مســتلزم شــكل خــاص يعنــي   از نظــر حقــوق آلمــان قاعــدتاَ بيــان اراده مســتلزم شــكل خــاص يعنــي   از نظــر حقــوق آلمــان قاعــدتاَ بيــان اراده مســتلزم شــكل خــاص يعنــي   

اما اين قاعـده اسـتثناء دارد و اصـوالَ قـوانين مـدني      اما اين قاعـده اسـتثناء دارد و اصـوالَ قـوانين مـدني      اما اين قاعـده اسـتثناء دارد و اصـوالَ قـوانين مـدني      اما اين قاعـده اسـتثناء دارد و اصـوالَ قـوانين مـدني      . . . . تحريري يا شفاهي نيستتحريري يا شفاهي نيستتحريري يا شفاهي نيستتحريري يا شفاهي نيست
مـثالَ وصـيت بايـد مراتـب خـود را از      مـثالَ وصـيت بايـد مراتـب خـود را از      مـثالَ وصـيت بايـد مراتـب خـود را از      مـثالَ وصـيت بايـد مراتـب خـود را از      . . . . مراعات شكل را پيش بيني كرده استمراعات شكل را پيش بيني كرده استمراعات شكل را پيش بيني كرده استمراعات شكل را پيش بيني كرده است

در در در در . . . . ي نمايـد ي نمايـد ي نمايـد ي نمايـد آغـاز تا فـرجام در دواير مـربوط به شكل تحــريري و امضـاء طـ   آغـاز تا فـرجام در دواير مـربوط به شكل تحــريري و امضـاء طـ   آغـاز تا فـرجام در دواير مـربوط به شكل تحــريري و امضـاء طـ   آغـاز تا فـرجام در دواير مـربوط به شكل تحــريري و امضـاء طـ   
وصيت نامه نام مخفف يا تنها نام ذاتي كافي نبوده بلكه بايست همه نام  هاي وصيت نامه نام مخفف يا تنها نام ذاتي كافي نبوده بلكه بايست همه نام  هاي وصيت نامه نام مخفف يا تنها نام ذاتي كافي نبوده بلكه بايست همه نام  هاي وصيت نامه نام مخفف يا تنها نام ذاتي كافي نبوده بلكه بايست همه نام  هاي 

همچنـان در قراردادهـاي نماينـدگي    همچنـان در قراردادهـاي نماينـدگي    همچنـان در قراردادهـاي نماينـدگي    همچنـان در قراردادهـاي نماينـدگي    . . . . ذاتي و فاميل با دقـت تمـام تحريـر شـود    ذاتي و فاميل با دقـت تمـام تحريـر شـود    ذاتي و فاميل با دقـت تمـام تحريـر شـود    ذاتي و فاميل با دقـت تمـام تحريـر شـود    
در قراردادهاي اجاره و يـا كرايـه شـكل تحريـري     در قراردادهاي اجاره و يـا كرايـه شـكل تحريـري     در قراردادهاي اجاره و يـا كرايـه شـكل تحريـري     در قراردادهاي اجاره و يـا كرايـه شـكل تحريـري     . . . . شكل تحريري شرط استشكل تحريري شرط استشكل تحريري شرط استشكل تحريري شرط است
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كل تحريـري اسـت،   كل تحريـري اسـت،   كل تحريـري اسـت،   كل تحريـري اسـت،   حتمي بشـمار ميـرود، هكـذا قـرارداد ضـمانت مسـتلزم شـ       حتمي بشـمار ميـرود، هكـذا قـرارداد ضـمانت مسـتلزم شـ       حتمي بشـمار ميـرود، هكـذا قـرارداد ضـمانت مسـتلزم شـ       حتمي بشـمار ميـرود، هكـذا قـرارداد ضـمانت مسـتلزم شـ       
        ....همچنان در بسا مسايل ديگرهمچنان در بسا مسايل ديگرهمچنان در بسا مسايل ديگرهمچنان در بسا مسايل ديگر

        
1 ;��I ق�  :ـ ��ارداد �

عبارت از آن عقوديست كه رابطه ي حقوقي را در ساحت حقوق عامه عبارت از آن عقوديست كه رابطه ي حقوقي را در ساحت حقوق عامه عبارت از آن عقوديست كه رابطه ي حقوقي را در ساحت حقوق عامه عبارت از آن عقوديست كه رابطه ي حقوقي را در ساحت حقوق عامه 
قراردادهاي حقوق عامه بنام قراردادهاي حقوق عامه بنام قراردادهاي حقوق عامه بنام قراردادهاي حقوق عامه بنام . . . . فراهم مي كند يا تغيير ميدهد و يا از بين مي بردفراهم مي كند يا تغيير ميدهد و يا از بين مي بردفراهم مي كند يا تغيير ميدهد و يا از بين مي بردفراهم مي كند يا تغيير ميدهد و يا از بين مي برد

هيچگـاهي  هيچگـاهي  هيچگـاهي  هيچگـاهي  امـا بايـد در نظـر داشـت كـه عقـد اداري       امـا بايـد در نظـر داشـت كـه عقـد اداري       امـا بايـد در نظـر داشـت كـه عقـد اداري       امـا بايـد در نظـر داشـت كـه عقـد اداري       . . . . عقد اداري ياد مي شوندعقد اداري ياد مي شوندعقد اداري ياد مي شوندعقد اداري ياد مي شوند
مقاوالت بين المللي و يا قرادادهاي دولتي وحكومتي را در خود احتواء نمـي  مقاوالت بين المللي و يا قرادادهاي دولتي وحكومتي را در خود احتواء نمـي  مقاوالت بين المللي و يا قرادادهاي دولتي وحكومتي را در خود احتواء نمـي  مقاوالت بين المللي و يا قرادادهاي دولتي وحكومتي را در خود احتواء نمـي  

        ....نمايدنمايدنمايدنمايد
اصوالَ تمام قرادادهاي حقوق عامه مانند ساحه حقوق خصوصي تـابع  اصوالَ تمام قرادادهاي حقوق عامه مانند ساحه حقوق خصوصي تـابع  اصوالَ تمام قرادادهاي حقوق عامه مانند ساحه حقوق خصوصي تـابع  اصوالَ تمام قرادادهاي حقوق عامه مانند ساحه حقوق خصوصي تـابع  
آن است كه از ظوابط قانون مدني برخوردار باشد، يعني آنچه قانون مدني در آن است كه از ظوابط قانون مدني برخوردار باشد، يعني آنچه قانون مدني در آن است كه از ظوابط قانون مدني برخوردار باشد، يعني آنچه قانون مدني در آن است كه از ظوابط قانون مدني برخوردار باشد، يعني آنچه قانون مدني در 

قـرارداد مـد نظـر قـرارداده     قـرارداد مـد نظـر قـرارداده     قـرارداد مـد نظـر قـرارداده     قـرارداد مـد نظـر قـرارداده         مورد چگونگي قرارداد تبيين كرده بايد در هنگـام مورد چگونگي قرارداد تبيين كرده بايد در هنگـام مورد چگونگي قرارداد تبيين كرده بايد در هنگـام مورد چگونگي قرارداد تبيين كرده بايد در هنگـام 
        ....شودشودشودشود

قراردادهاي حقوق عامه عموماَ بين مؤسسـات حقـوق عامـه و يـا بـين      قراردادهاي حقوق عامه عموماَ بين مؤسسـات حقـوق عامـه و يـا بـين      قراردادهاي حقوق عامه عموماَ بين مؤسسـات حقـوق عامـه و يـا بـين      قراردادهاي حقوق عامه عموماَ بين مؤسسـات حقـوق عامـه و يـا بـين      
        ....مؤسسات و افراد برگزار ميشودمؤسسات و افراد برگزار ميشودمؤسسات و افراد برگزار ميشودمؤسسات و افراد برگزار ميشود

قراردادهاي حقوق عامه در مجموع تحريري بوده و اگر در آن ظوابط قراردادهاي حقوق عامه در مجموع تحريري بوده و اگر در آن ظوابط قراردادهاي حقوق عامه در مجموع تحريري بوده و اگر در آن ظوابط قراردادهاي حقوق عامه در مجموع تحريري بوده و اگر در آن ظوابط 
قانوني مراعات نشود و از قاعده ي حسن نيت عدول نمايد منجر به ابطال مي قانوني مراعات نشود و از قاعده ي حسن نيت عدول نمايد منجر به ابطال مي قانوني مراعات نشود و از قاعده ي حسن نيت عدول نمايد منجر به ابطال مي قانوني مراعات نشود و از قاعده ي حسن نيت عدول نمايد منجر به ابطال مي 

ت كه از ناحيه قراردادهائي حقوق عامه به ميان آيـد در محـاكم   ت كه از ناحيه قراردادهائي حقوق عامه به ميان آيـد در محـاكم   ت كه از ناحيه قراردادهائي حقوق عامه به ميان آيـد در محـاكم   ت كه از ناحيه قراردادهائي حقوق عامه به ميان آيـد در محـاكم   مناقشامناقشامناقشامناقشا. . . . شودشودشودشود
        ....اداري مورد بررسي و فيصله قضائي قرار مي گيرداداري مورد بررسي و فيصله قضائي قرار مي گيرداداري مورد بررسي و فيصله قضائي قرار مي گيرداداري مورد بررسي و فيصله قضائي قرار مي گيرد

        
�د ؟E'� `'(H ر�K و �V'K aV� ـ  

فسخ آن عمليه اي است كه مبتني بر بعضي شـرايط و پـيش آمـد هـا،     فسخ آن عمليه اي است كه مبتني بر بعضي شـرايط و پـيش آمـد هـا،     فسخ آن عمليه اي است كه مبتني بر بعضي شـرايط و پـيش آمـد هـا،     فسخ آن عمليه اي است كه مبتني بر بعضي شـرايط و پـيش آمـد هـا،         
        ....قرارداد را از اعتبار ساقط مي كند و يا آنرا مورد مناقشه قرار مي دهدقرارداد را از اعتبار ساقط مي كند و يا آنرا مورد مناقشه قرار مي دهدقرارداد را از اعتبار ساقط مي كند و يا آنرا مورد مناقشه قرار مي دهدقرارداد را از اعتبار ساقط مي كند و يا آنرا مورد مناقشه قرار مي دهد

فسخ در عمل آنرا گويند كه يكـي از عاقـدين بنـابر داليـل متنـي و يـا       فسخ در عمل آنرا گويند كه يكـي از عاقـدين بنـابر داليـل متنـي و يـا       فسخ در عمل آنرا گويند كه يكـي از عاقـدين بنـابر داليـل متنـي و يـا       فسخ در عمل آنرا گويند كه يكـي از عاقـدين بنـابر داليـل متنـي و يـا       
حالت دوم آنست كه به اراده حالت دوم آنست كه به اراده حالت دوم آنست كه به اراده حالت دوم آنست كه به اراده . . . . شكلي براي جانب مقابل فسخ را پيشنهاد ميكندشكلي براي جانب مقابل فسخ را پيشنهاد ميكندشكلي براي جانب مقابل فسخ را پيشنهاد ميكندشكلي براي جانب مقابل فسخ را پيشنهاد ميكند

        ....هر دو جانب منفسخ شودهر دو جانب منفسخ شودهر دو جانب منفسخ شودهر دو جانب منفسخ شود
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در قراردادهاي دراز مدت غالباَ فسخ يكي از عوامل خـتم قـرارداد بـه    در قراردادهاي دراز مدت غالباَ فسخ يكي از عوامل خـتم قـرارداد بـه    در قراردادهاي دراز مدت غالباَ فسخ يكي از عوامل خـتم قـرارداد بـه    در قراردادهاي دراز مدت غالباَ فسخ يكي از عوامل خـتم قـرارداد بـه    
        ....شمار ميرود مثالَ در قرارداد اجاره، كرايه، شركت، قرارداد كار و خدمتشمار ميرود مثالَ در قرارداد اجاره، كرايه، شركت، قرارداد كار و خدمتشمار ميرود مثالَ در قرارداد اجاره، كرايه، شركت، قرارداد كار و خدمتشمار ميرود مثالَ در قرارداد اجاره، كرايه، شركت، قرارداد كار و خدمت

فسخ در مجموع به دوحصه تقسيم شـده و زيـر عنـوان فسـخ عـادي و      فسخ در مجموع به دوحصه تقسيم شـده و زيـر عنـوان فسـخ عـادي و      فسخ در مجموع به دوحصه تقسيم شـده و زيـر عنـوان فسـخ عـادي و      فسخ در مجموع به دوحصه تقسيم شـده و زيـر عنـوان فسـخ عـادي و      
        ....فسخ فوق العاده مورد بررسي قرار گرفته استفسخ فوق العاده مورد بررسي قرار گرفته استفسخ فوق العاده مورد بررسي قرار گرفته استفسخ فوق العاده مورد بررسي قرار گرفته است

    �I aV� فسخ عادي بوسيله قوانين يا بنابر ذكر فرضيه ها و يـا  فسخ عادي بوسيله قوانين يا بنابر ذكر فرضيه ها و يـا  فسخ عادي بوسيله قوانين يا بنابر ذكر فرضيه ها و يـا  فسخ عادي بوسيله قوانين يا بنابر ذكر فرضيه ها و يـا      :دي
در فسخ عادي جريحه در فسخ عادي جريحه در فسخ عادي جريحه در فسخ عادي جريحه . . . . در محدوده مدت معين مندرجه قرارداد، انجام ميشوددر محدوده مدت معين مندرجه قرارداد، انجام ميشوددر محدوده مدت معين مندرجه قرارداد، انجام ميشوددر محدوده مدت معين مندرجه قرارداد، انجام ميشود

        ....مطرح نيستمطرح نيستمطرح نيستمطرح نيست» » » » حسن نيت حسن نيت حسن نيت حسن نيت « « « « دار شدن پرنسيپ دار شدن پرنسيپ دار شدن پرنسيپ دار شدن پرنسيپ 
�ق ا�&�د. � aV�:     آنست كه بدون مدت معين، قرارداد از جانب يكي آنست كه بدون مدت معين، قرارداد از جانب يكي آنست كه بدون مدت معين، قرارداد از جانب يكي آنست كه بدون مدت معين، قرارداد از جانب يكي

        ....از متعاقدين در حالت انفساخ قرار گيرداز متعاقدين در حالت انفساخ قرار گيرداز متعاقدين در حالت انفساخ قرار گيرداز متعاقدين در حالت انفساخ قرار گيرد
شرايط فسخ فوق العاده در قراردادها مختلـف بـوده امـا آنچـه در همـه      شرايط فسخ فوق العاده در قراردادها مختلـف بـوده امـا آنچـه در همـه      شرايط فسخ فوق العاده در قراردادها مختلـف بـوده امـا آنچـه در همـه      شرايط فسخ فوق العاده در قراردادها مختلـف بـوده امـا آنچـه در همـه      
مشترك پنداشته شده همانا موجوديت عامل عمده است كه عاقد را بـه فسـخ   مشترك پنداشته شده همانا موجوديت عامل عمده است كه عاقد را بـه فسـخ   مشترك پنداشته شده همانا موجوديت عامل عمده است كه عاقد را بـه فسـخ   مشترك پنداشته شده همانا موجوديت عامل عمده است كه عاقد را بـه فسـخ   

در چنين موارد، مـبطل از حمايت قـانون برخـوردار   در چنين موارد، مـبطل از حمايت قـانون برخـوردار   در چنين موارد، مـبطل از حمايت قـانون برخـوردار   در چنين موارد، مـبطل از حمايت قـانون برخـوردار   . . . . قرارداد مجبور مي سازدقرارداد مجبور مي سازدقرارداد مجبور مي سازدقرارداد مجبور مي سازد
        ....استاستاستاست

اده اده اده اده فسخ عادي در واقع فسخ دو جانبه بوده در حاليكه فسـخ فـوق العـ   فسخ عادي در واقع فسخ دو جانبه بوده در حاليكه فسـخ فـوق العـ   فسخ عادي در واقع فسخ دو جانبه بوده در حاليكه فسـخ فـوق العـ   فسخ عادي در واقع فسخ دو جانبه بوده در حاليكه فسـخ فـوق العـ   
بنابرين اكثر قراردادهـا بصـورت دوجانبـه فسـخ ميشـود و      بنابرين اكثر قراردادهـا بصـورت دوجانبـه فسـخ ميشـود و      بنابرين اكثر قراردادهـا بصـورت دوجانبـه فسـخ ميشـود و      بنابرين اكثر قراردادهـا بصـورت دوجانبـه فسـخ ميشـود و      ....عمل يكجانبه استعمل يكجانبه استعمل يكجانبه استعمل يكجانبه است

        ....كمتر مقاوالتيست كه در آن فسخ بصورت يك جانبه انجام يابدكمتر مقاوالتيست كه در آن فسخ بصورت يك جانبه انجام يابدكمتر مقاوالتيست كه در آن فسخ بصورت يك جانبه انجام يابدكمتر مقاوالتيست كه در آن فسخ بصورت يك جانبه انجام يابد
مقوله ي مشهور اين است كه بايد در هر قراردادي طرفين بر اقالـه ي  مقوله ي مشهور اين است كه بايد در هر قراردادي طرفين بر اقالـه ي  مقوله ي مشهور اين است كه بايد در هر قراردادي طرفين بر اقالـه ي  مقوله ي مشهور اين است كه بايد در هر قراردادي طرفين بر اقالـه ي  

        ....كنندكنندكنندكنند    1111آن تراضيآن تراضيآن تراضيآن تراضي
بعضي موارد بعضي موارد بعضي موارد بعضي موارد مطابق نظام حقوقي اياالت متحده، صغار هم مي توانند در مطابق نظام حقوقي اياالت متحده، صغار هم مي توانند در مطابق نظام حقوقي اياالت متحده، صغار هم مي توانند در مطابق نظام حقوقي اياالت متحده، صغار هم مي توانند در 

مثالَ اگر مثالَ اگر مثالَ اگر مثالَ اگر . . . . به عقد قرارداد بپردازند اما فسخ براي افرادُ خردسن زمينه بيشتر داردبه عقد قرارداد بپردازند اما فسخ براي افرادُ خردسن زمينه بيشتر داردبه عقد قرارداد بپردازند اما فسخ براي افرادُ خردسن زمينه بيشتر داردبه عقد قرارداد بپردازند اما فسخ براي افرادُ خردسن زمينه بيشتر دارد
يك جوان هفده ساله يك پايه راديو را به اقساط خريداري كنـد و قسط را به يك جوان هفده ساله يك پايه راديو را به اقساط خريداري كنـد و قسط را به يك جوان هفده ساله يك پايه راديو را به اقساط خريداري كنـد و قسط را به يك جوان هفده ساله يك پايه راديو را به اقساط خريداري كنـد و قسط را به 
مـوعد معـين نپـردازد، قبـل از رسيدن به سن هجده مي تواند راديو را مسترد و مـوعد معـين نپـردازد، قبـل از رسيدن به سن هجده مي تواند راديو را مسترد و مـوعد معـين نپـردازد، قبـل از رسيدن به سن هجده مي تواند راديو را مسترد و مـوعد معـين نپـردازد، قبـل از رسيدن به سن هجده مي تواند راديو را مسترد و 

ا صغير قرارداد هاي مربوط به ضروريات زندگي ا صغير قرارداد هاي مربوط به ضروريات زندگي ا صغير قرارداد هاي مربوط به ضروريات زندگي ا صغير قرارداد هاي مربوط به ضروريات زندگي امامامام. . . . پول خود را واپس ستاندپول خود را واپس ستاندپول خود را واپس ستاندپول خود را واپس ستاند
        ....روزمره مانند غذا، لباس، و مشابه اينها را نمي تواند فسخ كندروزمره مانند غذا، لباس، و مشابه اينها را نمي تواند فسخ كندروزمره مانند غذا، لباس، و مشابه اينها را نمي تواند فسخ كندروزمره مانند غذا، لباس، و مشابه اينها را نمي تواند فسخ كند

                                 
        از هم راضي شدن از هم راضي شدن از هم راضي شدن از هم راضي شدن : : : : فسخ كردن و برهم زدن     تراضي فسخ كردن و برهم زدن     تراضي فسخ كردن و برهم زدن     تراضي فسخ كردن و برهم زدن     تراضي : : : : اقاله اقاله اقاله اقاله  1
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در هر حال پرنسيپ اين است كه تنها اشخاصـي بـه عقـد قـرارداد مـي      در هر حال پرنسيپ اين است كه تنها اشخاصـي بـه عقـد قـرارداد مـي      در هر حال پرنسيپ اين است كه تنها اشخاصـي بـه عقـد قـرارداد مـي      در هر حال پرنسيپ اين است كه تنها اشخاصـي بـه عقـد قـرارداد مـي      
            ....پردازند كه واجد قواي عاقله باشندپردازند كه واجد قواي عاقله باشندپردازند كه واجد قواي عاقله باشندپردازند كه واجد قواي عاقله باشند

) ) ) ) ي ي ي ي پوشاندن عيب كاال، عوامفريبپوشاندن عيب كاال، عوامفريبپوشاندن عيب كاال، عوامفريبپوشاندن عيب كاال، عوامفريب( ( ( ( قراردادهائيكه با تقلب و يا تدليس قراردادهائيكه با تقلب و يا تدليس قراردادهائيكه با تقلب و يا تدليس قراردادهائيكه با تقلب و يا تدليس 
        ....منعقد شده و يا تحت تأثير و نفوذ ناروا بوجود آمده باشد، قابل فسخ اندمنعقد شده و يا تحت تأثير و نفوذ ناروا بوجود آمده باشد، قابل فسخ اندمنعقد شده و يا تحت تأثير و نفوذ ناروا بوجود آمده باشد، قابل فسخ اندمنعقد شده و يا تحت تأثير و نفوذ ناروا بوجود آمده باشد، قابل فسخ اند

هكذا قرارداد هكذا قرارداد هكذا قرارداد هكذا قرارداد . . . . همچنان جبر و زور و اكراه باعث ابطال قرارداد مي شودهمچنان جبر و زور و اكراه باعث ابطال قرارداد مي شودهمچنان جبر و زور و اكراه باعث ابطال قرارداد مي شودهمچنان جبر و زور و اكراه باعث ابطال قرارداد مي شود
قمار، فحشاء، خريد و فروش مواد مخدر و قمار، فحشاء، خريد و فروش مواد مخدر و قمار، فحشاء، خريد و فروش مواد مخدر و قمار، فحشاء، خريد و فروش مواد مخدر و : : : : در باره ي اعمال غير مجاز ماننددر باره ي اعمال غير مجاز ماننددر باره ي اعمال غير مجاز ماننددر باره ي اعمال غير مجاز مانند

        ....غيره الزم االجرا نيستندغيره الزم االجرا نيستندغيره الزم االجرا نيستندغيره الزم االجرا نيستند
واي قراردادها علي العموم محاكم عادي واي قراردادها علي العموم محاكم عادي واي قراردادها علي العموم محاكم عادي واي قراردادها علي العموم محاكم عادي براي رسيدگي مناقشات و دعبراي رسيدگي مناقشات و دعبراي رسيدگي مناقشات و دعبراي رسيدگي مناقشات و دع

ــود   ــي ش ــناخته م ــود  ذيصــالح ش ــي ش ــناخته م ــود  ذيصــالح ش ــي ش ــناخته م ــود  ذيصــالح ش ــي ش ــناخته م ــاكم    . . . . ذيصــالح ش ــار، مح ــوق ك ــوط حق ــاي مرب ــاكم    در قرارداده ــار، مح ــوق ك ــوط حق ــاي مرب ــاكم    در قرارداده ــار، مح ــوق ك ــوط حق ــاي مرب ــاكم    در قرارداده ــار، مح ــوق ك ــوط حق ــاي مرب در قرارداده
        ....اختصاصي كار فيصله صادر ميكنند و در امور تجارتي محكمه تجارتياختصاصي كار فيصله صادر ميكنند و در امور تجارتي محكمه تجارتياختصاصي كار فيصله صادر ميكنند و در امور تجارتي محكمه تجارتياختصاصي كار فيصله صادر ميكنند و در امور تجارتي محكمه تجارتي
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مـدني و  مـدني و  مـدني و  مـدني و  حقوق تجارت، حقوق اختصاصي تاجر را گويند كه از قانون حقوق تجارت، حقوق اختصاصي تاجر را گويند كه از قانون حقوق تجارت، حقوق اختصاصي تاجر را گويند كه از قانون حقوق تجارت، حقوق اختصاصي تاجر را گويند كه از قانون 

        ....قانون تجارت تأثير مي پذيردقانون تجارت تأثير مي پذيردقانون تجارت تأثير مي پذيردقانون تجارت تأثير مي پذيرد
حقوق تجارت به معناي وسيع كلمه چهارچوبيست كه در خود حقوق حقوق تجارت به معناي وسيع كلمه چهارچوبيست كه در خود حقوق حقوق تجارت به معناي وسيع كلمه چهارچوبيست كه در خود حقوق حقوق تجارت به معناي وسيع كلمه چهارچوبيست كه در خود حقوق 
شركتها، اسناد بها دار، بانكها، حقوق بورس را احتواء نموده و از حقوق حرفه شركتها، اسناد بها دار، بانكها، حقوق بورس را احتواء نموده و از حقوق حرفه شركتها، اسناد بها دار، بانكها، حقوق بورس را احتواء نموده و از حقوق حرفه شركتها، اسناد بها دار، بانكها، حقوق بورس را احتواء نموده و از حقوق حرفه 

اما به معناي محدود، حقوق تجارت از شركتها بحث نمـوده و  اما به معناي محدود، حقوق تجارت از شركتها بحث نمـوده و  اما به معناي محدود، حقوق تجارت از شركتها بحث نمـوده و  اما به معناي محدود، حقوق تجارت از شركتها بحث نمـوده و  . . . . حمايت ميكندحمايت ميكندحمايت ميكندحمايت ميكند
        ....افتاده استافتاده استافتاده استافتاده است    بقيه به عهده ي حقوق اقتصاديبقيه به عهده ي حقوق اقتصاديبقيه به عهده ي حقوق اقتصاديبقيه به عهده ي حقوق اقتصادي

منابع حقـوق تجـارت را قـانون مـدني، قـانون تجـارت، قـوانين فرعـي،         منابع حقـوق تجـارت را قـانون مـدني، قـانون تجـارت، قـوانين فرعـي،         منابع حقـوق تجـارت را قـانون مـدني، قـانون تجـارت، قـوانين فرعـي،         منابع حقـوق تجـارت را قـانون مـدني، قـانون تجـارت، قـوانين فرعـي،         
        ....تعامل تجارتي و قرارداد هاي بين المللي تشكيل ميدهدتعامل تجارتي و قرارداد هاي بين المللي تشكيل ميدهدتعامل تجارتي و قرارداد هاي بين المللي تشكيل ميدهدتعامل تجارتي و قرارداد هاي بين المللي تشكيل ميدهد

هر تاجر به مفهومي كه قـوانين يـك كشـور آنـرا تعريـف نمـوده اسـت،        هر تاجر به مفهومي كه قـوانين يـك كشـور آنـرا تعريـف نمـوده اسـت،        هر تاجر به مفهومي كه قـوانين يـك كشـور آنـرا تعريـف نمـوده اسـت،        هر تاجر به مفهومي كه قـوانين يـك كشـور آنـرا تعريـف نمـوده اسـت،        
مكلف به راجستر و اعالن است كه بدينوسيله از تاجر كوچك و عادي تفريق مكلف به راجستر و اعالن است كه بدينوسيله از تاجر كوچك و عادي تفريق مكلف به راجستر و اعالن است كه بدينوسيله از تاجر كوچك و عادي تفريق مكلف به راجستر و اعالن است كه بدينوسيله از تاجر كوچك و عادي تفريق 

        ....ميگرددميگرددميگرددميگردد
ارت انفرادي يك فعاليت ساده اقتصادي است كه هم مالك گفته مي ارت انفرادي يك فعاليت ساده اقتصادي است كه هم مالك گفته مي ارت انفرادي يك فعاليت ساده اقتصادي است كه هم مالك گفته مي ارت انفرادي يك فعاليت ساده اقتصادي است كه هم مالك گفته مي تجتجتجتج

بـه سـخن ديگـر شخصـاً مسـئول      بـه سـخن ديگـر شخصـاً مسـئول      بـه سـخن ديگـر شخصـاً مسـئول      بـه سـخن ديگـر شخصـاً مسـئول      . . . . امور را بدست خود ميگيردامور را بدست خود ميگيردامور را بدست خود ميگيردامور را بدست خود ميگيرد    ةةةةشود و هم ادارشود و هم ادارشود و هم ادارشود و هم ادار
بعد از فوت تاجر، ديـون و تعهـدات وي از امـوال تـاجر     بعد از فوت تاجر، ديـون و تعهـدات وي از امـوال تـاجر     بعد از فوت تاجر، ديـون و تعهـدات وي از امـوال تـاجر     بعد از فوت تاجر، ديـون و تعهـدات وي از امـوال تـاجر     . . . . امور خويش ميباشدامور خويش ميباشدامور خويش ميباشدامور خويش ميباشد
        ....تاديه و انجام ميشودتاديه و انجام ميشودتاديه و انجام ميشودتاديه و انجام ميشود

ه امـور تجـارتي   ه امـور تجـارتي   ه امـور تجـارتي   ه امـور تجـارتي   همچنان تاجر انفرادي در هر زمانيكه خواسته باشد بـ همچنان تاجر انفرادي در هر زمانيكه خواسته باشد بـ همچنان تاجر انفرادي در هر زمانيكه خواسته باشد بـ همچنان تاجر انفرادي در هر زمانيكه خواسته باشد بـ 
دعوي تجارتي متكي به قضايائي مدني بوده و حل و فصل دعوي تجارتي متكي به قضايائي مدني بوده و حل و فصل دعوي تجارتي متكي به قضايائي مدني بوده و حل و فصل دعوي تجارتي متكي به قضايائي مدني بوده و حل و فصل . . . . خود خاتمه ميدهدخود خاتمه ميدهدخود خاتمه ميدهدخود خاتمه ميدهد

        ....آن در محاكم تجارتي انجام ميشودآن در محاكم تجارتي انجام ميشودآن در محاكم تجارتي انجام ميشودآن در محاكم تجارتي انجام ميشود



 50 

 

عمده ترين فصل حقوق تجارت را حقوق شركتها تشكيل ميدهد كه در عمده ترين فصل حقوق تجارت را حقوق شركتها تشكيل ميدهد كه در عمده ترين فصل حقوق تجارت را حقوق شركتها تشكيل ميدهد كه در عمده ترين فصل حقوق تجارت را حقوق شركتها تشكيل ميدهد كه در 
        ....اينجا به فشرده كليات آن مي پردازيماينجا به فشرده كليات آن مي پردازيماينجا به فشرده كليات آن مي پردازيماينجا به فشرده كليات آن مي پردازيم

            
اسـت كـه از   اسـت كـه از   اسـت كـه از   اسـت كـه از   مشاركت عبارت از مجتمـع افـراد   مشاركت عبارت از مجتمـع افـراد   مشاركت عبارت از مجتمـع افـراد   مشاركت عبارت از مجتمـع افـراد       :ـ  ��ق �Nآ1ـــ�� 1

طريق معامله حقوقي براي يك مقصد مشترك و معين به منظور انتفاع بوجود طريق معامله حقوقي براي يك مقصد مشترك و معين به منظور انتفاع بوجود طريق معامله حقوقي براي يك مقصد مشترك و معين به منظور انتفاع بوجود طريق معامله حقوقي براي يك مقصد مشترك و معين به منظور انتفاع بوجود 
بدين لحاظ حقوق مشاركت به صورت عمومي در تحت تأثير قواعد بدين لحاظ حقوق مشاركت به صورت عمومي در تحت تأثير قواعد بدين لحاظ حقوق مشاركت به صورت عمومي در تحت تأثير قواعد بدين لحاظ حقوق مشاركت به صورت عمومي در تحت تأثير قواعد . . . . مي آيدمي آيدمي آيدمي آيد

        ....حقوق مدني قرار مي گيردحقوق مدني قرار مي گيردحقوق مدني قرار مي گيردحقوق مدني قرار مي گيرد
در اين جا به تشريح شركتهاي مي پردازيم كـه هـم در جهـان شـهرت     در اين جا به تشريح شركتهاي مي پردازيم كـه هـم در جهـان شـهرت     در اين جا به تشريح شركتهاي مي پردازيم كـه هـم در جهـان شـهرت     در اين جا به تشريح شركتهاي مي پردازيم كـه هـم در جهـان شـهرت     

        ....داشته و هم در افغانستان رايج استداشته و هم در افغانستان رايج استداشته و هم در افغانستان رايج استداشته و هم در افغانستان رايج است
� ا�>��RH رآ��E� ـ X:  

اصوالً شركت تضامني مشـاركت افـراد را گوينـد و اعتبـار شـركت بـه       اصوالً شركت تضامني مشـاركت افـراد را گوينـد و اعتبـار شـركت بـه       اصوالً شركت تضامني مشـاركت افـراد را گوينـد و اعتبـار شـركت بـه       اصوالً شركت تضامني مشـاركت افـراد را گوينـد و اعتبـار شـركت بـه       
        ....رويت اعتبار افراد آن استوار ميگرددرويت اعتبار افراد آن استوار ميگرددرويت اعتبار افراد آن استوار ميگرددرويت اعتبار افراد آن استوار ميگردد

شركت تضامني بر اساس قرارداد بين دو نفر و يا چنـدين نفـر بوجـود    شركت تضامني بر اساس قرارداد بين دو نفر و يا چنـدين نفـر بوجـود    شركت تضامني بر اساس قرارداد بين دو نفر و يا چنـدين نفـر بوجـود    شركت تضامني بر اساس قرارداد بين دو نفر و يا چنـدين نفـر بوجـود    
        ....مي آيد و در تحت تأثير قواعد حقوق مدني قرار مي گيردمي آيد و در تحت تأثير قواعد حقوق مدني قرار مي گيردمي آيد و در تحت تأثير قواعد حقوق مدني قرار مي گيردمي آيد و در تحت تأثير قواعد حقوق مدني قرار مي گيرد

. . . . توانـد شـفاهي يـا تحريـري باشـد     توانـد شـفاهي يـا تحريـري باشـد     توانـد شـفاهي يـا تحريـري باشـد     توانـد شـفاهي يـا تحريـري باشـد     قرارداد شركت تضـامني اصـوالً مـي    قرارداد شركت تضـامني اصـوالً مـي    قرارداد شركت تضـامني اصـوالً مـي    قرارداد شركت تضـامني اصـوالً مـي    
خصوصيت شركت تضامني در اين نهفته است كـه شـركاء در مجمـوع و فـرداً     خصوصيت شركت تضامني در اين نهفته است كـه شـركاء در مجمـوع و فـرداً     خصوصيت شركت تضامني در اين نهفته است كـه شـركاء در مجمـوع و فـرداً     خصوصيت شركت تضامني در اين نهفته است كـه شـركاء در مجمـوع و فـرداً     
صاحب اختيار و صالحيت بوده و هر كـدام بخشـي از امـور شـركت را انجـام      صاحب اختيار و صالحيت بوده و هر كـدام بخشـي از امـور شـركت را انجـام      صاحب اختيار و صالحيت بوده و هر كـدام بخشـي از امـور شـركت را انجـام      صاحب اختيار و صالحيت بوده و هر كـدام بخشـي از امـور شـركت را انجـام      

        ....ميدهندميدهندميدهندميدهند
براي آنكه در انجام امور بين شركاء اختالف و تناقضي رخ ندهد آنهـا  براي آنكه در انجام امور بين شركاء اختالف و تناقضي رخ ندهد آنهـا  براي آنكه در انجام امور بين شركاء اختالف و تناقضي رخ ندهد آنهـا  براي آنكه در انجام امور بين شركاء اختالف و تناقضي رخ ندهد آنهـا  

يعني بجاي اينكـه هـر   يعني بجاي اينكـه هـر   يعني بجاي اينكـه هـر   يعني بجاي اينكـه هـر   . . . . قرارداد تصريح نمايندقرارداد تصريح نمايندقرارداد تصريح نمايندقرارداد تصريح نمايندمي توانند وظايف شانرا در متن مي توانند وظايف شانرا در متن مي توانند وظايف شانرا در متن مي توانند وظايف شانرا در متن 
شريك از طرف خود تعهدات قانوني ايجاد نمايـد بنـابر تصـريح وظـايف، مـي      شريك از طرف خود تعهدات قانوني ايجاد نمايـد بنـابر تصـريح وظـايف، مـي      شريك از طرف خود تعهدات قانوني ايجاد نمايـد بنـابر تصـريح وظـايف، مـي      شريك از طرف خود تعهدات قانوني ايجاد نمايـد بنـابر تصـريح وظـايف، مـي      
توانند هر كدام يكي از وظايفي مانند توليد، نظـارت، خريـد و فـروش و امـور     توانند هر كدام يكي از وظايفي مانند توليد، نظـارت، خريـد و فـروش و امـور     توانند هر كدام يكي از وظايفي مانند توليد، نظـارت، خريـد و فـروش و امـور     توانند هر كدام يكي از وظايفي مانند توليد، نظـارت، خريـد و فـروش و امـور     

        ....اداري را به عهده گيرنداداري را به عهده گيرنداداري را به عهده گيرنداداري را به عهده گيرند
    سهمي را كه شركاء از قبيل پول نقد و يا جنس به شركت مي گذارنـد سهمي را كه شركاء از قبيل پول نقد و يا جنس به شركت مي گذارنـد سهمي را كه شركاء از قبيل پول نقد و يا جنس به شركت مي گذارنـد سهمي را كه شركاء از قبيل پول نقد و يا جنس به شركت مي گذارنـد 
جزو شركت بوده و به هـر نـوعي كـه شـركت خواسـته باشـد آنـرا بـه مصـرف          جزو شركت بوده و به هـر نـوعي كـه شـركت خواسـته باشـد آنـرا بـه مصـرف          جزو شركت بوده و به هـر نـوعي كـه شـركت خواسـته باشـد آنـرا بـه مصـرف          جزو شركت بوده و به هـر نـوعي كـه شـركت خواسـته باشـد آنـرا بـه مصـرف          

        ....ميرساندميرساندميرساندميرساند
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در شركت تضامني مسئوليت شركاء محدود نبوده، بلكه در هنگام ايفاي در شركت تضامني مسئوليت شركاء محدود نبوده، بلكه در هنگام ايفاي در شركت تضامني مسئوليت شركاء محدود نبوده، بلكه در هنگام ايفاي در شركت تضامني مسئوليت شركاء محدود نبوده، بلكه در هنگام ايفاي 
ديون بر عالوه آنچه جزو اموال شركت محسوب مي شود هر شريكي مسئول ديون بر عالوه آنچه جزو اموال شركت محسوب مي شود هر شريكي مسئول ديون بر عالوه آنچه جزو اموال شركت محسوب مي شود هر شريكي مسئول ديون بر عالوه آنچه جزو اموال شركت محسوب مي شود هر شريكي مسئول 

ل ل ل ل به سخن ديگر هر شريك در مقابـ به سخن ديگر هر شريك در مقابـ به سخن ديگر هر شريك در مقابـ به سخن ديگر هر شريك در مقابـ . . . . تمام ديون و تعهدات شركت خواهد بودتمام ديون و تعهدات شركت خواهد بودتمام ديون و تعهدات شركت خواهد بودتمام ديون و تعهدات شركت خواهد بود
مسـئول  مسـئول  مسـئول  مسـئول  » » » » شخصاً و متضامناً شخصاً و متضامناً شخصاً و متضامناً شخصاً و متضامناً « « « « انجام عمل يك شريك ديگر و يا ساير شركاء انجام عمل يك شريك ديگر و يا ساير شركاء انجام عمل يك شريك ديگر و يا ساير شركاء انجام عمل يك شريك ديگر و يا ساير شركاء 

در شركت تضـامني قيـد نـام يكـي از شـركاء      در شركت تضـامني قيـد نـام يكـي از شـركاء      در شركت تضـامني قيـد نـام يكـي از شـركاء      در شركت تضـامني قيـد نـام يكـي از شـركاء      . . . . استيفاي ديون شناخته مي شوداستيفاي ديون شناخته مي شوداستيفاي ديون شناخته مي شوداستيفاي ديون شناخته مي شود
فالني فالني فالني فالني ««««باشند شركت تضامني باشند شركت تضامني باشند شركت تضامني باشند شركت تضامني         بدنبال نام شركت ضروريست، اگر شركاء برادربدنبال نام شركت ضروريست، اگر شركاء برادربدنبال نام شركت ضروريست، اگر شركاء برادربدنبال نام شركت ضروريست، اگر شركاء برادر

        ....ياد مي شودياد مي شودياد مي شودياد مي شود» » » » و برادرانو برادرانو برادرانو برادران
افراد ديگـر را قبـول نمايـد بـه     افراد ديگـر را قبـول نمايـد بـه     افراد ديگـر را قبـول نمايـد بـه     افراد ديگـر را قبـول نمايـد بـه         شركت مي تواند به توافق آراي شركاء،شركت مي تواند به توافق آراي شركاء،شركت مي تواند به توافق آراي شركاء،شركت مي تواند به توافق آراي شركاء،

        ....شرط آنكه موضوع قبول شريك جديد از قبل در قرارداد مذكور باشدشرط آنكه موضوع قبول شريك جديد از قبل در قرارداد مذكور باشدشرط آنكه موضوع قبول شريك جديد از قبل در قرارداد مذكور باشدشرط آنكه موضوع قبول شريك جديد از قبل در قرارداد مذكور باشد
شركت بعد از فوت يا فسخ و يا افالس شريك و يا با رسيدن به هدف شركت بعد از فوت يا فسخ و يا افالس شريك و يا با رسيدن به هدف شركت بعد از فوت يا فسخ و يا افالس شريك و يا با رسيدن به هدف شركت بعد از فوت يا فسخ و يا افالس شريك و يا با رسيدن به هدف 
و يا نه رسيدن به هدف به پايان ميرسد مگر اينكه در مـوارد فـوت و فسـخ و    و يا نه رسيدن به هدف به پايان ميرسد مگر اينكه در مـوارد فـوت و فسـخ و    و يا نه رسيدن به هدف به پايان ميرسد مگر اينكه در مـوارد فـوت و فسـخ و    و يا نه رسيدن به هدف به پايان ميرسد مگر اينكه در مـوارد فـوت و فسـخ و    

ه شـركت ادامـه مـي يابـد و     ه شـركت ادامـه مـي يابـد و     ه شـركت ادامـه مـي يابـد و     ه شـركت ادامـه مـي يابـد و     افالس يك شريك در قرارداد ذكر رفتـه باشـد كـ   افالس يك شريك در قرارداد ذكر رفتـه باشـد كـ   افالس يك شريك در قرارداد ذكر رفتـه باشـد كـ   افالس يك شريك در قرارداد ذكر رفتـه باشـد كـ   
        ....مسئوليت را شركاي باقيمانده متقبل مي شوندمسئوليت را شركاي باقيمانده متقبل مي شوندمسئوليت را شركاي باقيمانده متقبل مي شوندمسئوليت را شركاي باقيمانده متقبل مي شوند

اگر شركت خاتمه مي يابد در آنصورت تحت تصفيه قرار مي گيـرد و  اگر شركت خاتمه مي يابد در آنصورت تحت تصفيه قرار مي گيـرد و  اگر شركت خاتمه مي يابد در آنصورت تحت تصفيه قرار مي گيـرد و  اگر شركت خاتمه مي يابد در آنصورت تحت تصفيه قرار مي گيـرد و  
        ....تا وقتي اعالن كار هئيت تصفيه، شركت از اعتبار رسمي ساقط نمي شودتا وقتي اعالن كار هئيت تصفيه، شركت از اعتبار رسمي ساقط نمي شودتا وقتي اعالن كار هئيت تصفيه، شركت از اعتبار رسمي ساقط نمي شودتا وقتي اعالن كار هئيت تصفيه، شركت از اعتبار رسمي ساقط نمي شود

        
 �'��bVS�آ� �0/ود ا�N ب ـ :  

و بدين لحاظ است و بدين لحاظ است و بدين لحاظ است و بدين لحاظ است     شركت محدود المسئوليت يك شركت سرمايه بودهشركت محدود المسئوليت يك شركت سرمايه بودهشركت محدود المسئوليت يك شركت سرمايه بودهشركت محدود المسئوليت يك شركت سرمايه بوده
        ....كه در اجراي مقصد حرفه اي خود آزاد پنداشته مي شودكه در اجراي مقصد حرفه اي خود آزاد پنداشته مي شودكه در اجراي مقصد حرفه اي خود آزاد پنداشته مي شودكه در اجراي مقصد حرفه اي خود آزاد پنداشته مي شود

شركت محدود المسئوليت توسط يك فرد و يا افـراد متعـدد تأسـيس    شركت محدود المسئوليت توسط يك فرد و يا افـراد متعـدد تأسـيس    شركت محدود المسئوليت توسط يك فرد و يا افـراد متعـدد تأسـيس    شركت محدود المسئوليت توسط يك فرد و يا افـراد متعـدد تأسـيس        
در شركت محدود المسئوليت همه افراد مسئوليت عام را بر نمي دارند در شركت محدود المسئوليت همه افراد مسئوليت عام را بر نمي دارند در شركت محدود المسئوليت همه افراد مسئوليت عام را بر نمي دارند در شركت محدود المسئوليت همه افراد مسئوليت عام را بر نمي دارند . . . . ميشودميشودميشودميشود

و بنابر همين مفهوم است كه شركت بحيث شخصيت حكمي حقوق خصوصي و بنابر همين مفهوم است كه شركت بحيث شخصيت حكمي حقوق خصوصي و بنابر همين مفهوم است كه شركت بحيث شخصيت حكمي حقوق خصوصي و بنابر همين مفهوم است كه شركت بحيث شخصيت حكمي حقوق خصوصي 
شـركت محـدود المسـئوليت بـر اسـاس يـك       شـركت محـدود المسـئوليت بـر اسـاس يـك       شـركت محـدود المسـئوليت بـر اسـاس يـك       شـركت محـدود المسـئوليت بـر اسـاس يـك       . . . . يت را بـه عهـده مـي گيـرد    يت را بـه عهـده مـي گيـرد    يت را بـه عهـده مـي گيـرد    يت را بـه عهـده مـي گيـرد    مسئولمسئولمسئولمسئول

قرارداد تحريري بنام اساسنامه شركت، اهداف و مشخصات و هئيـت اداري و  قرارداد تحريري بنام اساسنامه شركت، اهداف و مشخصات و هئيـت اداري و  قرارداد تحريري بنام اساسنامه شركت، اهداف و مشخصات و هئيـت اداري و  قرارداد تحريري بنام اساسنامه شركت، اهداف و مشخصات و هئيـت اداري و  
حالت محدود و نامحدود خود را تبيين نموده و مكلف به راجستر تجـارتي و  حالت محدود و نامحدود خود را تبيين نموده و مكلف به راجستر تجـارتي و  حالت محدود و نامحدود خود را تبيين نموده و مكلف به راجستر تجـارتي و  حالت محدود و نامحدود خود را تبيين نموده و مكلف به راجستر تجـارتي و  

همچنان اعالن شركت محدود حتمي همچنان اعالن شركت محدود حتمي همچنان اعالن شركت محدود حتمي همچنان اعالن شركت محدود حتمي . . . . اخذ تصديق نوتاريات شناخته شده استاخذ تصديق نوتاريات شناخته شده استاخذ تصديق نوتاريات شناخته شده استاخذ تصديق نوتاريات شناخته شده است
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نوتار به آنهائي گفته ميشود كه از طرف اداره عدلي تعيين شده نوتار به آنهائي گفته ميشود كه از طرف اداره عدلي تعيين شده نوتار به آنهائي گفته ميشود كه از طرف اداره عدلي تعيين شده نوتار به آنهائي گفته ميشود كه از طرف اداره عدلي تعيين شده . . . . ي است ي است ي است ي است و الزمو الزمو الزمو الزم
        . . . . و وظيفه دارند تا اسناد و مدارك را مورد دقت و كنترول قرار دهندو وظيفه دارند تا اسناد و مدارك را مورد دقت و كنترول قرار دهندو وظيفه دارند تا اسناد و مدارك را مورد دقت و كنترول قرار دهندو وظيفه دارند تا اسناد و مدارك را مورد دقت و كنترول قرار دهند

شركت محدود المسئوليت با يك سرمايه ابتدائي يا اساسي كه از طرف شركت محدود المسئوليت با يك سرمايه ابتدائي يا اساسي كه از طرف شركت محدود المسئوليت با يك سرمايه ابتدائي يا اساسي كه از طرف شركت محدود المسئوليت با يك سرمايه ابتدائي يا اساسي كه از طرف 
بقيـه سـرمايه بـه هـر مقـداري كـه       بقيـه سـرمايه بـه هـر مقـداري كـه       بقيـه سـرمايه بـه هـر مقـداري كـه       بقيـه سـرمايه بـه هـر مقـداري كـه       . . . . مؤسسين پرداخته مي شود، بوجود مي آيدمؤسسين پرداخته مي شود، بوجود مي آيدمؤسسين پرداخته مي شود، بوجود مي آيدمؤسسين پرداخته مي شود، بوجود مي آيد

خواسته باشند توسط پذيرش شركاي جديد كه آنرا شركاي موجود به تصويب خواسته باشند توسط پذيرش شركاي جديد كه آنرا شركاي موجود به تصويب خواسته باشند توسط پذيرش شركاي جديد كه آنرا شركاي موجود به تصويب خواسته باشند توسط پذيرش شركاي جديد كه آنرا شركاي موجود به تصويب 
        ....مي رسانند، جمع آوري خواهد شدمي رسانند، جمع آوري خواهد شدمي رسانند، جمع آوري خواهد شدمي رسانند، جمع آوري خواهد شد

در شركت محدود المسئوليت طوري كه از نامش پيداست، هر شريك در شركت محدود المسئوليت طوري كه از نامش پيداست، هر شريك در شركت محدود المسئوليت طوري كه از نامش پيداست، هر شريك در شركت محدود المسئوليت طوري كه از نامش پيداست، هر شريك 
به اندازه ي مبلغ پرداخته اي خود بدون آنكه به دارائي شخصي او تجاوز كند، به اندازه ي مبلغ پرداخته اي خود بدون آنكه به دارائي شخصي او تجاوز كند، به اندازه ي مبلغ پرداخته اي خود بدون آنكه به دارائي شخصي او تجاوز كند، به اندازه ي مبلغ پرداخته اي خود بدون آنكه به دارائي شخصي او تجاوز كند، 

        ....مسئوليت داردمسئوليت داردمسئوليت داردمسئوليت دارد
مگـر بـا   مگـر بـا   مگـر بـا   مگـر بـا   يت سهم قابـل نقـل و انتقـال نيسـت     يت سهم قابـل نقـل و انتقـال نيسـت     يت سهم قابـل نقـل و انتقـال نيسـت     يت سهم قابـل نقـل و انتقـال نيسـت     در شركت محدود المسئولدر شركت محدود المسئولدر شركت محدود المسئولدر شركت محدود المسئول

البته شركاي محـدود هيچگـاهي حـق رياسـت و     البته شركاي محـدود هيچگـاهي حـق رياسـت و     البته شركاي محـدود هيچگـاهي حـق رياسـت و     البته شركاي محـدود هيچگـاهي حـق رياسـت و     رضائيت سه بر چهار شركاء رضائيت سه بر چهار شركاء رضائيت سه بر چهار شركاء رضائيت سه بر چهار شركاء 
اين نوع شركاء اين نوع شركاء اين نوع شركاء اين نوع شركاء . . . . اداره ي شركت و ايجاد تعهدات حقوقي و معامالت را ندارنداداره ي شركت و ايجاد تعهدات حقوقي و معامالت را ندارنداداره ي شركت و ايجاد تعهدات حقوقي و معامالت را ندارنداداره ي شركت و ايجاد تعهدات حقوقي و معامالت را ندارند
        ....عموماً آنهائي هستند كه سرمايه اصلي شركت را مي پردازندعموماً آنهائي هستند كه سرمايه اصلي شركت را مي پردازندعموماً آنهائي هستند كه سرمايه اصلي شركت را مي پردازندعموماً آنهائي هستند كه سرمايه اصلي شركت را مي پردازند

تن بنام شريك غير محدود تن بنام شريك غير محدود تن بنام شريك غير محدود تن بنام شريك غير محدود در شركت محدود المسئوليت حد اقل يك در شركت محدود المسئوليت حد اقل يك در شركت محدود المسئوليت حد اقل يك در شركت محدود المسئوليت حد اقل يك 
        ....تعيين و تثبيت مي شود و شركت بنام وي مسمي مي گرددتعيين و تثبيت مي شود و شركت بنام وي مسمي مي گرددتعيين و تثبيت مي شود و شركت بنام وي مسمي مي گرددتعيين و تثبيت مي شود و شركت بنام وي مسمي مي گردد

شريك غير محدود حق رياست، حق اداره و حق ايجاد تعهدات را به شريك غير محدود حق رياست، حق اداره و حق ايجاد تعهدات را به شريك غير محدود حق رياست، حق اداره و حق ايجاد تعهدات را به شريك غير محدود حق رياست، حق اداره و حق ايجاد تعهدات را به 
در هر در هر در هر در هر . . . . مگر اينكه مجمع شركاء رويه ي ديگري اختيار كرده باشندمگر اينكه مجمع شركاء رويه ي ديگري اختيار كرده باشندمگر اينكه مجمع شركاء رويه ي ديگري اختيار كرده باشندمگر اينكه مجمع شركاء رويه ي ديگري اختيار كرده باشند. . . . عهده داردعهده داردعهده داردعهده دارد

اره و تعهدات اره و تعهدات اره و تعهدات اره و تعهدات حال همه شركاء در مقابل شركت محدود المسؤليت و در قبال ادحال همه شركاء در مقابل شركت محدود المسؤليت و در قبال ادحال همه شركاء در مقابل شركت محدود المسؤليت و در قبال ادحال همه شركاء در مقابل شركت محدود المسؤليت و در قبال اد
        ....آن مكلف به انجام حسن نيت مي باشندآن مكلف به انجام حسن نيت مي باشندآن مكلف به انجام حسن نيت مي باشندآن مكلف به انجام حسن نيت مي باشند

شركت محدود المسؤليت داراي يك رئيس، هيأت مديره، مجمع شركاء شركت محدود المسؤليت داراي يك رئيس، هيأت مديره، مجمع شركاء شركت محدود المسؤليت داراي يك رئيس، هيأت مديره، مجمع شركاء شركت محدود المسؤليت داراي يك رئيس، هيأت مديره، مجمع شركاء 
بوده و در صورتيكه تعداد كارمندان آن در بخش عمله و فعله بـه قـدر كـافي    بوده و در صورتيكه تعداد كارمندان آن در بخش عمله و فعله بـه قـدر كـافي    بوده و در صورتيكه تعداد كارمندان آن در بخش عمله و فعله بـه قـدر كـافي    بوده و در صورتيكه تعداد كارمندان آن در بخش عمله و فعله بـه قـدر كـافي    

مي تواند يك هئيت مي تواند يك هئيت مي تواند يك هئيت مي تواند يك هئيت ) ) ) ) تعداد نظر به قوانين كشور ها متفاوت خواهد بود تعداد نظر به قوانين كشور ها متفاوت خواهد بود تعداد نظر به قوانين كشور ها متفاوت خواهد بود تعداد نظر به قوانين كشور ها متفاوت خواهد بود ( ( ( ( باشد باشد باشد باشد 
        ....اب نمايداب نمايداب نمايداب نمايدنظار هم انتخنظار هم انتخنظار هم انتخنظار هم انتخ

اداره ي شركت مكلف است به شركاي خود معلومات مورد نظر آنها را اداره ي شركت مكلف است به شركاي خود معلومات مورد نظر آنها را اداره ي شركت مكلف است به شركاي خود معلومات مورد نظر آنها را اداره ي شركت مكلف است به شركاي خود معلومات مورد نظر آنها را 
شركت محدود المسؤليت مكلف به توزيع مفاد است و در سال يك شركت محدود المسؤليت مكلف به توزيع مفاد است و در سال يك شركت محدود المسؤليت مكلف به توزيع مفاد است و در سال يك شركت محدود المسؤليت مكلف به توزيع مفاد است و در سال يك . . . . ارايه دهدارايه دهدارايه دهدارايه دهد
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مرتبه و يا در حالت ضروري دو مرتبه يا بيشـتر از آن مجمـع شـركاء را دايـر     مرتبه و يا در حالت ضروري دو مرتبه يا بيشـتر از آن مجمـع شـركاء را دايـر     مرتبه و يا در حالت ضروري دو مرتبه يا بيشـتر از آن مجمـع شـركاء را دايـر     مرتبه و يا در حالت ضروري دو مرتبه يا بيشـتر از آن مجمـع شـركاء را دايـر     
        ....بازگو مي كندبازگو مي كندبازگو مي كندبازگو مي كندنموده و راپور بيالنس و نحوه ي مفاد و ضرر را به آنها نموده و راپور بيالنس و نحوه ي مفاد و ضرر را به آنها نموده و راپور بيالنس و نحوه ي مفاد و ضرر را به آنها نموده و راپور بيالنس و نحوه ي مفاد و ضرر را به آنها 

شركت محدود المسؤليت يا توسط احكام قانون يا توسـط پـيش بينـي    شركت محدود المسؤليت يا توسط احكام قانون يا توسـط پـيش بينـي    شركت محدود المسؤليت يا توسط احكام قانون يا توسـط پـيش بينـي    شركت محدود المسؤليت يا توسط احكام قانون يا توسـط پـيش بينـي    
مقاوله شركت از بين ميرود بر عالوه ايـن حـاالت، شـايد عوامـل ديگـري نيـز       مقاوله شركت از بين ميرود بر عالوه ايـن حـاالت، شـايد عوامـل ديگـري نيـز       مقاوله شركت از بين ميرود بر عالوه ايـن حـاالت، شـايد عوامـل ديگـري نيـز       مقاوله شركت از بين ميرود بر عالوه ايـن حـاالت، شـايد عوامـل ديگـري نيـز       

        ....منجر به اختتام شركت شودمنجر به اختتام شركت شودمنجر به اختتام شركت شودمنجر به اختتام شركت شود
در شركت محدود المسؤليت اگر افالس مطرح شود و يا هدف به پايان در شركت محدود المسؤليت اگر افالس مطرح شود و يا هدف به پايان در شركت محدود المسؤليت اگر افالس مطرح شود و يا هدف به پايان در شركت محدود المسؤليت اگر افالس مطرح شود و يا هدف به پايان 

ير مجاز دست يازد، تحت تصفيه قرار ير مجاز دست يازد، تحت تصفيه قرار ير مجاز دست يازد، تحت تصفيه قرار ير مجاز دست يازد، تحت تصفيه قرار رسد و يا شركت مغاير قانون به عمل غرسد و يا شركت مغاير قانون به عمل غرسد و يا شركت مغاير قانون به عمل غرسد و يا شركت مغاير قانون به عمل غ
مي گيرد و تا زمانيكه صورت تصفيه ابالغ نگردد، شركت كماكان اعتبار خود مي گيرد و تا زمانيكه صورت تصفيه ابالغ نگردد، شركت كماكان اعتبار خود مي گيرد و تا زمانيكه صورت تصفيه ابالغ نگردد، شركت كماكان اعتبار خود مي گيرد و تا زمانيكه صورت تصفيه ابالغ نگردد، شركت كماكان اعتبار خود 

        ....را حفظ مي نمايدرا حفظ مي نمايدرا حفظ مي نمايدرا حفظ مي نمايد
        

   :  Tج ـ �Nآ� ����
شركت سهامي يك شركت تجارتي است كه داراي شخصـيت حكمـي   شركت سهامي يك شركت تجارتي است كه داراي شخصـيت حكمـي   شركت سهامي يك شركت تجارتي است كه داراي شخصـيت حكمـي   شركت سهامي يك شركت تجارتي است كه داراي شخصـيت حكمـي   

يعني بنابر همين شخصيت حكمي آنست كه شركت يعني بنابر همين شخصيت حكمي آنست كه شركت يعني بنابر همين شخصيت حكمي آنست كه شركت يعني بنابر همين شخصيت حكمي آنست كه شركت . . . . حقوق خصوصي مي باشدحقوق خصوصي مي باشدحقوق خصوصي مي باشدحقوق خصوصي مي باشد
دارائي آن در مقابل دائنين قرار گرفته و مستقل از وجود اعضاي خود دارائي آن در مقابل دائنين قرار گرفته و مستقل از وجود اعضاي خود دارائي آن در مقابل دائنين قرار گرفته و مستقل از وجود اعضاي خود دارائي آن در مقابل دائنين قرار گرفته و مستقل از وجود اعضاي خود با همه با همه با همه با همه 

        ....فعاليت مي كندفعاليت مي كندفعاليت مي كندفعاليت مي كند
فروش اسهام اينگونه شركت ها توسط قوانين حمايت مي شود به ويژه فروش اسهام اينگونه شركت ها توسط قوانين حمايت مي شود به ويژه فروش اسهام اينگونه شركت ها توسط قوانين حمايت مي شود به ويژه فروش اسهام اينگونه شركت ها توسط قوانين حمايت مي شود به ويژه 

        ....كشور هاي كه داراي اصولنامه سهام مي باشندكشور هاي كه داراي اصولنامه سهام مي باشندكشور هاي كه داراي اصولنامه سهام مي باشندكشور هاي كه داراي اصولنامه سهام مي باشند
اما شركت براي اما شركت براي اما شركت براي اما شركت براي . . . . همين فروش سهام در واقع شركت را بوجود مي آوردهمين فروش سهام در واقع شركت را بوجود مي آوردهمين فروش سهام در واقع شركت را بوجود مي آوردهمين فروش سهام در واقع شركت را بوجود مي آورد

به اساسنامه، به راجستري تجارتي و به يك مقدار سرمايه به اساسنامه، به راجستري تجارتي و به يك مقدار سرمايه به اساسنامه، به راجستري تجارتي و به يك مقدار سرمايه به اساسنامه، به راجستري تجارتي و به يك مقدار سرمايه فعاليت عملي خود فعاليت عملي خود فعاليت عملي خود فعاليت عملي خود 
ابتدائي يا اساسي كه اصوالً مقدار آن بيشتر از شركت هاي محدود المسؤليت ابتدائي يا اساسي كه اصوالً مقدار آن بيشتر از شركت هاي محدود المسؤليت ابتدائي يا اساسي كه اصوالً مقدار آن بيشتر از شركت هاي محدود المسؤليت ابتدائي يا اساسي كه اصوالً مقدار آن بيشتر از شركت هاي محدود المسؤليت 

        ....ميباشد، ضرورت داردميباشد، ضرورت داردميباشد، ضرورت داردميباشد، ضرورت دارد
مؤسسين شركت سهامي اصوالً مكلف اند كه سرمايه ابتدائي را تكميل مؤسسين شركت سهامي اصوالً مكلف اند كه سرمايه ابتدائي را تكميل مؤسسين شركت سهامي اصوالً مكلف اند كه سرمايه ابتدائي را تكميل مؤسسين شركت سهامي اصوالً مكلف اند كه سرمايه ابتدائي را تكميل 

را نخواهـد  را نخواهـد  را نخواهـد  را نخواهـد      نمايند، در غير آن شركت سهامي مراحل تسجيل و تصديق نوتـار نمايند، در غير آن شركت سهامي مراحل تسجيل و تصديق نوتـار نمايند، در غير آن شركت سهامي مراحل تسجيل و تصديق نوتـار نمايند، در غير آن شركت سهامي مراحل تسجيل و تصديق نوتـار 
        ....پيمودپيمودپيمودپيمود

باز هم براي فعاليت عملي و قانوني شركت سهامي بايستي اوالً مجمع باز هم براي فعاليت عملي و قانوني شركت سهامي بايستي اوالً مجمع باز هم براي فعاليت عملي و قانوني شركت سهامي بايستي اوالً مجمع باز هم براي فعاليت عملي و قانوني شركت سهامي بايستي اوالً مجمع 
بعـداً هئيـت نظـار هئيـت     بعـداً هئيـت نظـار هئيـت     بعـداً هئيـت نظـار هئيـت     بعـداً هئيـت نظـار هئيـت     . . . . شركاء را داير و از بين آن هئيت نظار انتخاب گرددشركاء را داير و از بين آن هئيت نظار انتخاب گرددشركاء را داير و از بين آن هئيت نظار انتخاب گرددشركاء را داير و از بين آن هئيت نظار انتخاب گردد

        ....مديره يا هئيت رئيسه را تعيين مي نمايدمديره يا هئيت رئيسه را تعيين مي نمايدمديره يا هئيت رئيسه را تعيين مي نمايدمديره يا هئيت رئيسه را تعيين مي نمايد
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مراحل تأسيس و فعاليت شركت سهامي توسط اعضاء و توسط محكمه مراحل تأسيس و فعاليت شركت سهامي توسط اعضاء و توسط محكمه مراحل تأسيس و فعاليت شركت سهامي توسط اعضاء و توسط محكمه مراحل تأسيس و فعاليت شركت سهامي توسط اعضاء و توسط محكمه 
        ....و بعد از اعالن رسمي به فعاليت آغاز مي كندو بعد از اعالن رسمي به فعاليت آغاز مي كندو بعد از اعالن رسمي به فعاليت آغاز مي كندو بعد از اعالن رسمي به فعاليت آغاز مي كندكنترول شده كنترول شده كنترول شده كنترول شده 

        ::::هر شركت سهامي داراي سه ارگان زيرين است هر شركت سهامي داراي سه ارگان زيرين است هر شركت سهامي داراي سه ارگان زيرين است هر شركت سهامي داراي سه ارگان زيرين است 
اعضاي مجمع عمومي را كساني تشكيل مي دهند اعضاي مجمع عمومي را كساني تشكيل مي دهند اعضاي مجمع عمومي را كساني تشكيل مي دهند اعضاي مجمع عمومي را كساني تشكيل مي دهند     ::::ـ مجمع عمومي ـ مجمع عمومي ـ مجمع عمومي ـ مجمع عمومي         1

        ....كه با خريداري سهام حيثيت سهامدار را كسب مي نمايندكه با خريداري سهام حيثيت سهامدار را كسب مي نمايندكه با خريداري سهام حيثيت سهامدار را كسب مي نمايندكه با خريداري سهام حيثيت سهامدار را كسب مي نمايند
مجمع عمومي به صورت عادي در سال يك مرتبه دايـر شـده در بـاره    مجمع عمومي به صورت عادي در سال يك مرتبه دايـر شـده در بـاره    مجمع عمومي به صورت عادي در سال يك مرتبه دايـر شـده در بـاره    مجمع عمومي به صورت عادي در سال يك مرتبه دايـر شـده در بـاره    

عمومي و چگـونگي نفـع و ضـرر و فعاليـت عمـومي شـركت و هئيـت        عمومي و چگـونگي نفـع و ضـرر و فعاليـت عمـومي شـركت و هئيـت        عمومي و چگـونگي نفـع و ضـرر و فعاليـت عمـومي شـركت و هئيـت        عمومي و چگـونگي نفـع و ضـرر و فعاليـت عمـومي شـركت و هئيـت        بيالنس بيالنس بيالنس بيالنس 
همچنـان مجمـع عمـومي بـه انتخـاب      همچنـان مجمـع عمـومي بـه انتخـاب      همچنـان مجمـع عمـومي بـه انتخـاب      همچنـان مجمـع عمـومي بـه انتخـاب      . . . . مديره بحث و تصميم اتخـاذ مـي نماينـد   مديره بحث و تصميم اتخـاذ مـي نماينـد   مديره بحث و تصميم اتخـاذ مـي نماينـد   مديره بحث و تصميم اتخـاذ مـي نماينـد   

        ....رئيس، معاون، اعضاي هئيت مديره و هئيت نظار مي پردازندرئيس، معاون، اعضاي هئيت مديره و هئيت نظار مي پردازندرئيس، معاون، اعضاي هئيت مديره و هئيت نظار مي پردازندرئيس، معاون، اعضاي هئيت مديره و هئيت نظار مي پردازند
ـ هئيـت مــديره پاليســي عمــومي شـركت را طــرح و آنــرا بــه مجمــع   ـ هئيـت مــديره پاليســي عمــومي شـركت را طــرح و آنــرا بــه مجمــع   ـ هئيـت مــديره پاليســي عمــومي شـركت را طــرح و آنــرا بــه مجمــع   ـ هئيـت مــديره پاليســي عمــومي شـركت را طــرح و آنــرا بــه مجمــع               2

        ....عمومي پيشنهاد ميكندعمومي پيشنهاد ميكندعمومي پيشنهاد ميكندعمومي پيشنهاد ميكند
معاون و منشي مجالس و خزانه دار عمومي بيشترين سعي معاون و منشي مجالس و خزانه دار عمومي بيشترين سعي معاون و منشي مجالس و خزانه دار عمومي بيشترين سعي معاون و منشي مجالس و خزانه دار عمومي بيشترين سعي ـ رئيس و ـ رئيس و ـ رئيس و ـ رئيس و     3

سهامداران و سهامداران و سهامداران و سهامداران و . . . . شانرا در امور اداري و فعاليت عمومي شركت به خرج مي دهندشانرا در امور اداري و فعاليت عمومي شركت به خرج مي دهندشانرا در امور اداري و فعاليت عمومي شركت به خرج مي دهندشانرا در امور اداري و فعاليت عمومي شركت به خرج مي دهند
        ....اعضاي هئيت مديره را انتخاب مي نماينداعضاي هئيت مديره را انتخاب مي نماينداعضاي هئيت مديره را انتخاب مي نماينداعضاي هئيت مديره را انتخاب مي نمايند

رئيس و معاون و منشي مجـالس و خزانـه دار شـركت عمومـاً افـرادي      رئيس و معاون و منشي مجـالس و خزانـه دار شـركت عمومـاً افـرادي      رئيس و معاون و منشي مجـالس و خزانـه دار شـركت عمومـاً افـرادي      رئيس و معاون و منشي مجـالس و خزانـه دار شـركت عمومـاً افـرادي      
        ....هستند كه از طرف شركت استخدام ميشوندهستند كه از طرف شركت استخدام ميشوندهستند كه از طرف شركت استخدام ميشوندهستند كه از طرف شركت استخدام ميشوند

شــركتهاي كوچــك هئيــت مــديره و هئيــت عامــل از بــين خــود  شــركتهاي كوچــك هئيــت مــديره و هئيــت عامــل از بــين خــود  شــركتهاي كوچــك هئيــت مــديره و هئيــت عامــل از بــين خــود  شــركتهاي كوچــك هئيــت مــديره و هئيــت عامــل از بــين خــود  امــا در امــا در امــا در امــا در 
        ....سهامداران انتخاب مي شودسهامداران انتخاب مي شودسهامداران انتخاب مي شودسهامداران انتخاب مي شود

داراي يك حق داراي يك حق داراي يك حق داراي يك حق ) ) ) ) در مجمع عموميدر مجمع عموميدر مجمع عموميدر مجمع عمومي((((در شركتهاي سهامي، هر سهام دار در شركتهاي سهامي، هر سهام دار در شركتهاي سهامي، هر سهام دار در شركتهاي سهامي، هر سهام دار 
اما در بعضـي كشـور هـا ماننـد اضـالع متحـده امريكـا آن فرديكـه         اما در بعضـي كشـور هـا ماننـد اضـالع متحـده امريكـا آن فرديكـه         اما در بعضـي كشـور هـا ماننـد اضـالع متحـده امريكـا آن فرديكـه         اما در بعضـي كشـور هـا ماننـد اضـالع متحـده امريكـا آن فرديكـه         . . . . رأي استرأي استرأي استرأي است

        ....شصت فيصد سهام را دارد، حق تصميم گيري نيز به او محول ميشودشصت فيصد سهام را دارد، حق تصميم گيري نيز به او محول ميشودشصت فيصد سهام را دارد، حق تصميم گيري نيز به او محول ميشودشصت فيصد سهام را دارد، حق تصميم گيري نيز به او محول ميشود
شركتهــاي سهامي تصميمات مجمـع عمومي بر اساس رأي اكثريت شركتهــاي سهامي تصميمات مجمـع عمومي بر اساس رأي اكثريت شركتهــاي سهامي تصميمات مجمـع عمومي بر اساس رأي اكثريت شركتهــاي سهامي تصميمات مجمـع عمومي بر اساس رأي اكثريت در در در در 

در شركتهاي سـهامي كوچـك ميتـوان از قبـل تعيـين نمـود كـه        در شركتهاي سـهامي كوچـك ميتـوان از قبـل تعيـين نمـود كـه        در شركتهاي سـهامي كوچـك ميتـوان از قبـل تعيـين نمـود كـه        در شركتهاي سـهامي كوچـك ميتـوان از قبـل تعيـين نمـود كـه        . . . . قابل اجراستقابل اجراستقابل اجراستقابل اجراست
بعضــي مســايل عمــده بــه اتفــاق آراء بــه تصــويب رســد و يــا در صــورت بــروز بعضــي مســايل عمــده بــه اتفــاق آراء بــه تصــويب رســد و يــا در صــورت بــروز بعضــي مســايل عمــده بــه اتفــاق آراء بــه تصــويب رســد و يــا در صــورت بــروز بعضــي مســايل عمــده بــه اتفــاق آراء بــه تصــويب رســد و يــا در صــورت بــروز 

        ....اختالف ميان سهامداران موضوع به حكميت ارجاع شوداختالف ميان سهامداران موضوع به حكميت ارجاع شوداختالف ميان سهامداران موضوع به حكميت ارجاع شوداختالف ميان سهامداران موضوع به حكميت ارجاع شود
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ــتقالل   ــهامي داراي اسـ ــركت سـ ــون شـ ــتقالل  چـ ــهامي داراي اسـ ــركت سـ ــون شـ ــتقالل  چـ ــهامي داراي اسـ ــركت سـ ــون شـ ــتقالل  چـ ــهامي داراي اسـ ــركت سـ ــون شـ ــت  چـ ــي اسـ ــيت حكمـ ــت  و شخصـ ــي اسـ ــيت حكمـ ــت  و شخصـ ــي اسـ ــيت حكمـ ــت  و شخصـ ــي اسـ ــيت حكمـ و شخصـ
سهامداران در هنگام افالس و بحران و دعاوي در معرض خطر قرار ندارند و سهامداران در هنگام افالس و بحران و دعاوي در معرض خطر قرار ندارند و سهامداران در هنگام افالس و بحران و دعاوي در معرض خطر قرار ندارند و سهامداران در هنگام افالس و بحران و دعاوي در معرض خطر قرار ندارند و 
چيزيكه از دست مي دهند فقط همان مبلغي است كه در ازاي خريداري سهام چيزيكه از دست مي دهند فقط همان مبلغي است كه در ازاي خريداري سهام چيزيكه از دست مي دهند فقط همان مبلغي است كه در ازاي خريداري سهام چيزيكه از دست مي دهند فقط همان مبلغي است كه در ازاي خريداري سهام 

        ....پرداخته اندپرداخته اندپرداخته اندپرداخته اند
از نظر حقوقي وقتي دارندگان سهام دست به خدعه و تقلب زنند و يا از نظر حقوقي وقتي دارندگان سهام دست به خدعه و تقلب زنند و يا از نظر حقوقي وقتي دارندگان سهام دست به خدعه و تقلب زنند و يا از نظر حقوقي وقتي دارندگان سهام دست به خدعه و تقلب زنند و يا 

از مراعات اصول اداري سر باز زننـد، در  از مراعات اصول اداري سر باز زننـد، در  از مراعات اصول اداري سر باز زننـد، در  از مراعات اصول اداري سر باز زننـد، در  سرمايه شركت را تاديه نه نمايند و سرمايه شركت را تاديه نه نمايند و سرمايه شركت را تاديه نه نمايند و سرمايه شركت را تاديه نه نمايند و 
چنين موارد و يا موارد مشابه آن، شركت حيثيـت شخصـيت حكمـي خـود را     چنين موارد و يا موارد مشابه آن، شركت حيثيـت شخصـيت حكمـي خـود را     چنين موارد و يا موارد مشابه آن، شركت حيثيـت شخصـيت حكمـي خـود را     چنين موارد و يا موارد مشابه آن، شركت حيثيـت شخصـيت حكمـي خـود را     
قرار فيصله محكمه از دست داده و دارائي شخصي شركاء نيـز بـه حيـث منبـع     قرار فيصله محكمه از دست داده و دارائي شخصي شركاء نيـز بـه حيـث منبـع     قرار فيصله محكمه از دست داده و دارائي شخصي شركاء نيـز بـه حيـث منبـع     قرار فيصله محكمه از دست داده و دارائي شخصي شركاء نيـز بـه حيـث منبـع     

        ....پرداخت ديون شركت تثبيت و تحت مراقبت و باز پرسي واقع مي شودپرداخت ديون شركت تثبيت و تحت مراقبت و باز پرسي واقع مي شودپرداخت ديون شركت تثبيت و تحت مراقبت و باز پرسي واقع مي شودپرداخت ديون شركت تثبيت و تحت مراقبت و باز پرسي واقع مي شود
مـي حقـوق خصوصي مستقل مـي حقـوق خصوصي مستقل مـي حقـوق خصوصي مستقل مـي حقـوق خصوصي مستقل شركت سهـامي بنـابر داشتن شخصيت حكشركت سهـامي بنـابر داشتن شخصيت حكشركت سهـامي بنـابر داشتن شخصيت حكشركت سهـامي بنـابر داشتن شخصيت حك

از شخصيت طبيعـي سهمداران خود بوده و ميتواند به حقوق و وجائب بپردازد از شخصيت طبيعـي سهمداران خود بوده و ميتواند به حقوق و وجائب بپردازد از شخصيت طبيعـي سهمداران خود بوده و ميتواند به حقوق و وجائب بپردازد از شخصيت طبيعـي سهمداران خود بوده و ميتواند به حقوق و وجائب بپردازد 
و دعوي را در مقابل مديونين و معامله داران بد قول خـود بـراه انـدازد و هـم     و دعوي را در مقابل مديونين و معامله داران بد قول خـود بـراه انـدازد و هـم     و دعوي را در مقابل مديونين و معامله داران بد قول خـود بـراه انـدازد و هـم     و دعوي را در مقابل مديونين و معامله داران بد قول خـود بـراه انـدازد و هـم     

        ....دائنين ميتوانند در مقابل شخصيت حقوقي شركت دعوي داير نماينددائنين ميتوانند در مقابل شخصيت حقوقي شركت دعوي داير نماينددائنين ميتوانند در مقابل شخصيت حقوقي شركت دعوي داير نماينددائنين ميتوانند در مقابل شخصيت حقوقي شركت دعوي داير نمايند
عمـومي سـهامداران بـه    عمـومي سـهامداران بـه    عمـومي سـهامداران بـه    عمـومي سـهامداران بـه        شركت سهامي دائمـي بـوده مگـر اينكـه مجمـع     شركت سهامي دائمـي بـوده مگـر اينكـه مجمـع     شركت سهامي دائمـي بـوده مگـر اينكـه مجمـع     شركت سهامي دائمـي بـوده مگـر اينكـه مجمـع     

فوت يك يا چنـد سـهامدار باعـث انحـالل شـركت نمـي       فوت يك يا چنـد سـهامدار باعـث انحـالل شـركت نمـي       فوت يك يا چنـد سـهامدار باعـث انحـالل شـركت نمـي       فوت يك يا چنـد سـهامدار باعـث انحـالل شـركت نمـي       . . . . انحالل آن نظر دهندانحالل آن نظر دهندانحالل آن نظر دهندانحالل آن نظر دهند
        ....شودشودشودشود

شركت سهامي مي تواند فعاليت وسيع اقتصـادي داشـته باشـد، ميتوانـد     شركت سهامي مي تواند فعاليت وسيع اقتصـادي داشـته باشـد، ميتوانـد     شركت سهامي مي تواند فعاليت وسيع اقتصـادي داشـته باشـد، ميتوانـد     شركت سهامي مي تواند فعاليت وسيع اقتصـادي داشـته باشـد، ميتوانـد     
خريداري كند، توليد كند به فروش رساند و همچنان مي توانـد بـه خريـداري    خريداري كند، توليد كند به فروش رساند و همچنان مي توانـد بـه خريـداري    خريداري كند، توليد كند به فروش رساند و همچنان مي توانـد بـه خريـداري    خريداري كند، توليد كند به فروش رساند و همچنان مي توانـد بـه خريـداري    

        ....دازددازددازددازداموال غير منقول به منظور اجاره و كرايه بپراموال غير منقول به منظور اجاره و كرايه بپراموال غير منقول به منظور اجاره و كرايه بپراموال غير منقول به منظور اجاره و كرايه بپر
شركتهاي ديگري هم وجـود دارنـد ماننـد شـركتهاي نسـبي، شـركتهاي       شركتهاي ديگري هم وجـود دارنـد ماننـد شـركتهاي نسـبي، شـركتهاي       شركتهاي ديگري هم وجـود دارنـد ماننـد شـركتهاي نسـبي، شـركتهاي       شركتهاي ديگري هم وجـود دارنـد ماننـد شـركتهاي نسـبي، شـركتهاي       

شركت نسبي شركت تجارتي است كه در زير نام شركت نسبي شركت تجارتي است كه در زير نام شركت نسبي شركت تجارتي است كه در زير نام شركت نسبي شركت تجارتي است كه در زير نام . . . . مختلط غير سهامي، و غـيرهمختلط غير سهامي، و غـيرهمختلط غير سهامي، و غـيرهمختلط غير سهامي، و غـيره
دو يا چنـد نفر تشكيل مي شود و مسؤليت هر شريك متناسب به مقدار سهمي دو يا چنـد نفر تشكيل مي شود و مسؤليت هر شريك متناسب به مقدار سهمي دو يا چنـد نفر تشكيل مي شود و مسؤليت هر شريك متناسب به مقدار سهمي دو يا چنـد نفر تشكيل مي شود و مسؤليت هر شريك متناسب به مقدار سهمي 

مليون مليون مليون مليون مثالً در يك شركت نسبي نفر اول يك مثالً در يك شركت نسبي نفر اول يك مثالً در يك شركت نسبي نفر اول يك مثالً در يك شركت نسبي نفر اول يك . . . . است كه در شركت تاديه نمودهاست كه در شركت تاديه نمودهاست كه در شركت تاديه نمودهاست كه در شركت تاديه نموده
وقتـي شـركت   وقتـي شـركت   وقتـي شـركت   وقتـي شـركت   . . . . نفر سوم سـه صـد هـزار   نفر سوم سـه صـد هـزار   نفر سوم سـه صـد هـزار   نفر سوم سـه صـد هـزار   . . . . افغاني مي پردازد، نفر دوم نيم مليونافغاني مي پردازد، نفر دوم نيم مليونافغاني مي پردازد، نفر دوم نيم مليونافغاني مي پردازد، نفر دوم نيم مليون

مقروض گرديد نفر اول پنجاه فيصد نفر دوم سي فيصد و نفر سوم بيست فيصد مقروض گرديد نفر اول پنجاه فيصد نفر دوم سي فيصد و نفر سوم بيست فيصد مقروض گرديد نفر اول پنجاه فيصد نفر دوم سي فيصد و نفر سوم بيست فيصد مقروض گرديد نفر اول پنجاه فيصد نفر دوم سي فيصد و نفر سوم بيست فيصد 
        ....قرض و ديون را مي پردازدقرض و ديون را مي پردازدقرض و ديون را مي پردازدقرض و ديون را مي پردازد
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شركت مختلط غير سهامي شـركتي تجـارتي را گوينـد كـه تحـت اسـم       شركت مختلط غير سهامي شـركتي تجـارتي را گوينـد كـه تحـت اسـم       شركت مختلط غير سهامي شـركتي تجـارتي را گوينـد كـه تحـت اسـم       شركت مختلط غير سهامي شـركتي تجـارتي را گوينـد كـه تحـت اسـم       
من و يـا چنـد نفـر شـريك     من و يـا چنـد نفـر شـريك     من و يـا چنـد نفـر شـريك     من و يـا چنـد نفـر شـريك     مخصوص بين يك نفـر و يـا چنـد نفـر شـريك ضـا      مخصوص بين يك نفـر و يـا چنـد نفـر شـريك ضـا      مخصوص بين يك نفـر و يـا چنـد نفـر شـريك ضـا      مخصوص بين يك نفـر و يـا چنـد نفـر شـريك ضـا      

        ....محدود المسؤل تشكيل مي شودمحدود المسؤل تشكيل مي شودمحدود المسؤل تشكيل مي شودمحدود المسؤل تشكيل مي شود
        
        
        
        

            



57  
 

  
91Lه ���  

  
  

�ق deاء�   
  

        
حقوق جزاء مجموعه ي قواعدي را گويند كه محتوي و وسعت قدرت حقوق جزاء مجموعه ي قواعدي را گويند كه محتوي و وسعت قدرت حقوق جزاء مجموعه ي قواعدي را گويند كه محتوي و وسعت قدرت حقوق جزاء مجموعه ي قواعدي را گويند كه محتوي و وسعت قدرت 

حقوق جزاء مربوط حقوق حقوق جزاء مربوط حقوق حقوق جزاء مربوط حقوق حقوق جزاء مربوط حقوق . . . . مجازات از جانب دولت را در خود احتوا مي كندمجازات از جانب دولت را در خود احتوا مي كندمجازات از جانب دولت را در خود احتوا مي كندمجازات از جانب دولت را در خود احتوا مي كند
را تنظيم مي را تنظيم مي را تنظيم مي را تنظيم مي     عامه است كه روابط حقوقي بين دولت و ارگانهاي دولتي و افرادعامه است كه روابط حقوقي بين دولت و ارگانهاي دولتي و افرادعامه است كه روابط حقوقي بين دولت و ارگانهاي دولتي و افرادعامه است كه روابط حقوقي بين دولت و ارگانهاي دولتي و افراد

        ....كندكندكندكند
حقوق جزاء ترجمان ضروري است كه حقوق جزاء ترجمان ضروري است كه حقوق جزاء ترجمان ضروري است كه حقوق جزاء ترجمان ضروري است كه « « « « : : : : ميگويد ميگويد ميگويد ميگويد ) ) ) ) Saleilles((((سالي سالي سالي سالي 

اين تعريف قبول نه شد و مورد انتقاد ديگر اين تعريف قبول نه شد و مورد انتقاد ديگر اين تعريف قبول نه شد و مورد انتقاد ديگر اين تعريف قبول نه شد و مورد انتقاد ديگر » » » » ....براي دفاع اجتماعي بكار ميرودبراي دفاع اجتماعي بكار ميرودبراي دفاع اجتماعي بكار ميرودبراي دفاع اجتماعي بكار ميرود
        ....علماء قرار گرفتعلماء قرار گرفتعلماء قرار گرفتعلماء قرار گرفت

حقوق جزاء رشته اي از حقوق است كه حقوق جزاء رشته اي از حقوق است كه حقوق جزاء رشته اي از حقوق است كه حقوق جزاء رشته اي از حقوق است كه « « « « ::::ميگويد ميگويد ميگويد ميگويد ) ) ) ) Bouzat((((بوزات بوزات بوزات بوزات 
بكار مي برد تا بتواند از بروز اعمال بكار مي برد تا بتواند از بروز اعمال بكار مي برد تا بتواند از بروز اعمال بكار مي برد تا بتواند از بروز اعمال     همه كوشش خود را در راه ايجاد ارعابهمه كوشش خود را در راه ايجاد ارعابهمه كوشش خود را در راه ايجاد ارعابهمه كوشش خود را در راه ايجاد ارعاب

يا ترك اعمالي كه بوجود آورنده اختالل و مخل نظم عمومي است، ممانعت به يا ترك اعمالي كه بوجود آورنده اختالل و مخل نظم عمومي است، ممانعت به يا ترك اعمالي كه بوجود آورنده اختالل و مخل نظم عمومي است، ممانعت به يا ترك اعمالي كه بوجود آورنده اختالل و مخل نظم عمومي است، ممانعت به 
عمل آورد و در صـورت لـزوم بـه وسـائلي مختلفـي كـه در اختيـار دارد، ايـن         عمل آورد و در صـورت لـزوم بـه وسـائلي مختلفـي كـه در اختيـار دارد، ايـن         عمل آورد و در صـورت لـزوم بـه وسـائلي مختلفـي كـه در اختيـار دارد، ايـن         عمل آورد و در صـورت لـزوم بـه وسـائلي مختلفـي كـه در اختيـار دارد، ايـن         

        » » » » ....اعمال را مورد مجازات قرار ميدهداعمال را مورد مجازات قرار ميدهداعمال را مورد مجازات قرار ميدهداعمال را مورد مجازات قرار ميدهد
        
� در ��ر. �eم 1f0� /�; و�ـ �:  
عــدالت و بــي عــدالتي، تــرحم و قســاوت مقــوالتي هســتند كــه تــاريخ عــدالت و بــي عــدالتي، تــرحم و قســاوت مقــوالتي هســتند كــه تــاريخ عــدالت و بــي عــدالتي، تــرحم و قســاوت مقــوالتي هســتند كــه تــاريخ عــدالت و بــي عــدالتي، تــرحم و قســاوت مقــوالتي هســتند كــه تــاريخ     

بشريت را در خود احتواء نموده و هر چه از تاريخ معاصر دورتـر رويـم و بـه    بشريت را در خود احتواء نموده و هر چه از تاريخ معاصر دورتـر رويـم و بـه    بشريت را در خود احتواء نموده و هر چه از تاريخ معاصر دورتـر رويـم و بـه    بشريت را در خود احتواء نموده و هر چه از تاريخ معاصر دورتـر رويـم و بـه    
ازمنه هاي گذشته و باستان نظر اندازيم و شرايط ناهنجار قرون وسطي را در ازمنه هاي گذشته و باستان نظر اندازيم و شرايط ناهنجار قرون وسطي را در ازمنه هاي گذشته و باستان نظر اندازيم و شرايط ناهنجار قرون وسطي را در ازمنه هاي گذشته و باستان نظر اندازيم و شرايط ناهنجار قرون وسطي را در 

ب ب ب ب مد نظر قرار دهيم به اين مضمون نزديك تر مي شويم كـه مجـازات در قالـ   مد نظر قرار دهيم به اين مضمون نزديك تر مي شويم كـه مجـازات در قالـ   مد نظر قرار دهيم به اين مضمون نزديك تر مي شويم كـه مجـازات در قالـ   مد نظر قرار دهيم به اين مضمون نزديك تر مي شويم كـه مجـازات در قالـ   
عدالت و هاله اي ترحم جاي نداشته، بلكه تابع انگيزه اي انتقام جويانه بـوده  عدالت و هاله اي ترحم جاي نداشته، بلكه تابع انگيزه اي انتقام جويانه بـوده  عدالت و هاله اي ترحم جاي نداشته، بلكه تابع انگيزه اي انتقام جويانه بـوده  عدالت و هاله اي ترحم جاي نداشته، بلكه تابع انگيزه اي انتقام جويانه بـوده  
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است كه حتي در اكثر موارد بجاي مجرم مجهول و نامعلوم و يا مجرم فراري، است كه حتي در اكثر موارد بجاي مجرم مجهول و نامعلوم و يا مجرم فراري، است كه حتي در اكثر موارد بجاي مجرم مجهول و نامعلوم و يا مجرم فراري، است كه حتي در اكثر موارد بجاي مجرم مجهول و نامعلوم و يا مجرم فراري، 
        ....خانواده ها و اقوام و قبايل آنها تحت مجازات انتقام جويانه قرار مي گرفتندخانواده ها و اقوام و قبايل آنها تحت مجازات انتقام جويانه قرار مي گرفتندخانواده ها و اقوام و قبايل آنها تحت مجازات انتقام جويانه قرار مي گرفتندخانواده ها و اقوام و قبايل آنها تحت مجازات انتقام جويانه قرار مي گرفتند

ن، دست براي دسـت،  ن، دست براي دسـت،  ن، دست براي دسـت،  ن، دست براي دسـت،  انتقام و قصاص وعمل بمثل مانند جان براي جاانتقام و قصاص وعمل بمثل مانند جان براي جاانتقام و قصاص وعمل بمثل مانند جان براي جاانتقام و قصاص وعمل بمثل مانند جان براي جا
دندان براي دندان و جرح براي جرح و مانند اينها تاريخ طوالني دارد ولي اين دندان براي دندان و جرح براي جرح و مانند اينها تاريخ طوالني دارد ولي اين دندان براي دندان و جرح براي جرح و مانند اينها تاريخ طوالني دارد ولي اين دندان براي دندان و جرح براي جرح و مانند اينها تاريخ طوالني دارد ولي اين 
دال برين نيست كه در بعضي جماعات امروزي به همچون مجازات ها بر نمي دال برين نيست كه در بعضي جماعات امروزي به همچون مجازات ها بر نمي دال برين نيست كه در بعضي جماعات امروزي به همچون مجازات ها بر نمي دال برين نيست كه در بعضي جماعات امروزي به همچون مجازات ها بر نمي 

        ....خوريمخوريمخوريمخوريم
با اينكه دنيا به سـرعت بسـوي ترقـي و آفـرينش هـاي شـگفت انگيـز        با اينكه دنيا به سـرعت بسـوي ترقـي و آفـرينش هـاي شـگفت انگيـز        با اينكه دنيا به سـرعت بسـوي ترقـي و آفـرينش هـاي شـگفت انگيـز        با اينكه دنيا به سـرعت بسـوي ترقـي و آفـرينش هـاي شـگفت انگيـز            

ت انسان و حتـي حيـوان تـا هنـوز     ت انسان و حتـي حيـوان تـا هنـوز     ت انسان و حتـي حيـوان تـا هنـوز     ت انسان و حتـي حيـوان تـا هنـوز     ميرود ولي متأسفانه در مورد جرم و مجازاميرود ولي متأسفانه در مورد جرم و مجازاميرود ولي متأسفانه در مورد جرم و مجازاميرود ولي متأسفانه در مورد جرم و مجازا
        ....آثار و روش باستاني و قرون وسطائي به چشم ميخوردآثار و روش باستاني و قرون وسطائي به چشم ميخوردآثار و روش باستاني و قرون وسطائي به چشم ميخوردآثار و روش باستاني و قرون وسطائي به چشم ميخورد

در طي قرون و اعصار علماء و دانشمندان وبشر دوستان پا به عرصه ي در طي قرون و اعصار علماء و دانشمندان وبشر دوستان پا به عرصه ي در طي قرون و اعصار علماء و دانشمندان وبشر دوستان پا به عرصه ي در طي قرون و اعصار علماء و دانشمندان وبشر دوستان پا به عرصه ي 
كار و زار نهادند و به اين انديشه افتادند تا در امور مجازات راه هاي عادالنه كار و زار نهادند و به اين انديشه افتادند تا در امور مجازات راه هاي عادالنه كار و زار نهادند و به اين انديشه افتادند تا در امور مجازات راه هاي عادالنه كار و زار نهادند و به اين انديشه افتادند تا در امور مجازات راه هاي عادالنه 

دهشتناك فريـاد بـر آورنـد    دهشتناك فريـاد بـر آورنـد    دهشتناك فريـاد بـر آورنـد    دهشتناك فريـاد بـر آورنـد    در قدم اول در مقابل صحنه هاي در قدم اول در مقابل صحنه هاي در قدم اول در مقابل صحنه هاي در قدم اول در مقابل صحنه هاي . . . . جستجو نمايندجستجو نمايندجستجو نمايندجستجو نمايند
        ::::كهكهكهكه

        »»»»نكشيد بلكه درمان كنيد نكشيد بلكه درمان كنيد نكشيد بلكه درمان كنيد نكشيد بلكه درمان كنيد « « « « 
        »»»»شكنجه ندهيد بلكه بياموزيد شكنجه ندهيد بلكه بياموزيد شكنجه ندهيد بلكه بياموزيد شكنجه ندهيد بلكه بياموزيد « « « « 
        »»»»منهدم نسازيد بلكه سازندگي ايجاد كنيد منهدم نسازيد بلكه سازندگي ايجاد كنيد منهدم نسازيد بلكه سازندگي ايجاد كنيد منهدم نسازيد بلكه سازندگي ايجاد كنيد « « « « 

وقتـي محـيط پـر از آلـودگي و     وقتـي محـيط پـر از آلـودگي و     وقتـي محـيط پـر از آلـودگي و     وقتـي محـيط پـر از آلـودگي و     . . . . انسان تابع محيط اجتماعي خود اسـت انسان تابع محيط اجتماعي خود اسـت انسان تابع محيط اجتماعي خود اسـت انسان تابع محيط اجتماعي خود اسـت 
نارسائي مادي و معنوي باشد،البد زمينه ارتكاب جرم فراهم شده و جمعي را نارسائي مادي و معنوي باشد،البد زمينه ارتكاب جرم فراهم شده و جمعي را نارسائي مادي و معنوي باشد،البد زمينه ارتكاب جرم فراهم شده و جمعي را نارسائي مادي و معنوي باشد،البد زمينه ارتكاب جرم فراهم شده و جمعي را 

از اينجاست كه براي جـرم نمـي تـوان يـك تعريـف مـورد       از اينجاست كه براي جـرم نمـي تـوان يـك تعريـف مـورد       از اينجاست كه براي جـرم نمـي تـوان يـك تعريـف مـورد       از اينجاست كه براي جـرم نمـي تـوان يـك تعريـف مـورد       . . . . سوق ميدهدسوق ميدهدسوق ميدهدسوق ميدهدبه آن به آن به آن به آن 
قبول همگاني ارايه داد ، و اينكـه جـرم را نمـي تـوان بـه جـرأت تعريـف كـرد         قبول همگاني ارايه داد ، و اينكـه جـرم را نمـي تـوان بـه جـرأت تعريـف كـرد         قبول همگاني ارايه داد ، و اينكـه جـرم را نمـي تـوان بـه جـرأت تعريـف كـرد         قبول همگاني ارايه داد ، و اينكـه جـرم را نمـي تـوان بـه جـرأت تعريـف كـرد         
بخاطر آنست كه هـر مسـلكي جـرم را از ديگـاه خـودش مـورد بررسـي قـرار         بخاطر آنست كه هـر مسـلكي جـرم را از ديگـاه خـودش مـورد بررسـي قـرار         بخاطر آنست كه هـر مسـلكي جـرم را از ديگـاه خـودش مـورد بررسـي قـرار         بخاطر آنست كه هـر مسـلكي جـرم را از ديگـاه خـودش مـورد بررسـي قـرار         

        ....ميدهدميدهدميدهدميدهد
 ) ) ) )Tarde(((( » » » »جرم را تجاوز به حق و وظيفه ميداندجرم را تجاوز به حق و وظيفه ميداندجرم را تجاوز به حق و وظيفه ميداندجرم را تجاوز به حق و وظيفه ميداند....««««        
 ) ) ) )Maxwell     ( ( ( ( تجاوز به حق و وظيفه وقتـي  تجاوز به حق و وظيفه وقتـي  تجاوز به حق و وظيفه وقتـي  تجاوز به حق و وظيفه وقتـي  « « « « : : : : مي گويد مي گويد مي گويد مي گويد فرانسوي فرانسوي فرانسوي فرانسوي

        »»»». . . . جرم گفته مي شود كه قانون از آن حمايت كرده باشدجرم گفته مي شود كه قانون از آن حمايت كرده باشدجرم گفته مي شود كه قانون از آن حمايت كرده باشدجرم گفته مي شود كه قانون از آن حمايت كرده باشد
        ....ميداندميداندميداندميداند» » » » عمل تند و سنگين عليه حقوق عمل تند و سنگين عليه حقوق عمل تند و سنگين عليه حقوق عمل تند و سنگين عليه حقوق « « « « ويكتور هوگو جرم را ويكتور هوگو جرم را ويكتور هوگو جرم را ويكتور هوگو جرم را 
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 ) ) ) )Hamon     ( ( ( ( » » » » ميداندميداندميداندميداند» » » » جرم را عملي عليه آزادي فردي جرم را عملي عليه آزادي فردي جرم را عملي عليه آزادي فردي جرم را عملي عليه آزادي فردي....        
 ) ) ) )Seelig     ( ( ( ( ميداندميداندميداندميداند» » » » جرم را عملي بر خالف قانون جرم را عملي بر خالف قانون جرم را عملي بر خالف قانون جرم را عملي بر خالف قانون « « « « اطريشي اطريشي اطريشي اطريشي....        
 ) ) ) )littre     ( ( ( ( ميداندميداندميداندميداند» » » » جرم را عمل خالف قانون و اخالق جرم را عمل خالف قانون و اخالق جرم را عمل خالف قانون و اخالق جرم را عمل خالف قانون و اخالق « « « « فرانسوي فرانسوي فرانسوي فرانسوي....        
 ) ) ) )Kinberg     ( ( ( ( ميداندميداندميداندميداند» » » » جرم را عملي ضد اجتماعي جرم را عملي ضد اجتماعي جرم را عملي ضد اجتماعي جرم را عملي ضد اجتماعي « « « « سويدني سويدني سويدني سويدني....        
 ) ) ) )Durkheim     ( ( ( ( » » » »  جرم را عملي ميداند كه عكس العمل جامعـه در  جرم را عملي ميداند كه عكس العمل جامعـه در  جرم را عملي ميداند كه عكس العمل جامعـه در  جرم را عملي ميداند كه عكس العمل جامعـه در

        »»»»....آن باره به شكل قانون تبارز ميكندآن باره به شكل قانون تبارز ميكندآن باره به شكل قانون تبارز ميكندآن باره به شكل قانون تبارز ميكند
جرم در هر زمان و مكان وجود داشته و دارد اما جرم در هر زمان و مكان وجود داشته و دارد اما جرم در هر زمان و مكان وجود داشته و دارد اما جرم در هر زمان و مكان وجود داشته و دارد اما ))))    dupreél((((به قول به قول به قول به قول 

        ....عمل نظر به زمان و مكان تغيير مي خوردعمل نظر به زمان و مكان تغيير مي خوردعمل نظر به زمان و مكان تغيير مي خوردعمل نظر به زمان و مكان تغيير مي خورد
سر انجام جمعي از علماء مي گويند كه جرم دو نوع است يكـي جـرم   سر انجام جمعي از علماء مي گويند كه جرم دو نوع است يكـي جـرم   سر انجام جمعي از علماء مي گويند كه جرم دو نوع است يكـي جـرم   سر انجام جمعي از علماء مي گويند كه جرم دو نوع است يكـي جـرم   

دوم جرم تغيير پذير كه مانند هـر نهـاد   دوم جرم تغيير پذير كه مانند هـر نهـاد   دوم جرم تغيير پذير كه مانند هـر نهـاد   دوم جرم تغيير پذير كه مانند هـر نهـاد   . . . . تغيير ناپذير مانند دزدي و قتل انسانتغيير ناپذير مانند دزدي و قتل انسانتغيير ناپذير مانند دزدي و قتل انسانتغيير ناپذير مانند دزدي و قتل انسان
        ....ديگر حيات اجتماعي تغيير ميخوردديگر حيات اجتماعي تغيير ميخوردديگر حيات اجتماعي تغيير ميخوردديگر حيات اجتماعي تغيير ميخورد

        ::::م را چنين تعريف مي نمايند م را چنين تعريف مي نمايند م را چنين تعريف مي نمايند م را چنين تعريف مي نمايند بالخره جربالخره جربالخره جربالخره جر
جرم عمل يا خود داري از عملي است كه طبقه روشنفكر جامعه آنرا جرم عمل يا خود داري از عملي است كه طبقه روشنفكر جامعه آنرا جرم عمل يا خود داري از عملي است كه طبقه روشنفكر جامعه آنرا جرم عمل يا خود داري از عملي است كه طبقه روشنفكر جامعه آنرا « « « « 

عامل آشـفتگي در نظـم و هـم آهنگـي اجتمـاعي محسـوب كننـد و بـر خـالف          عامل آشـفتگي در نظـم و هـم آهنگـي اجتمـاعي محسـوب كننـد و بـر خـالف          عامل آشـفتگي در نظـم و هـم آهنگـي اجتمـاعي محسـوب كننـد و بـر خـالف          عامل آشـفتگي در نظـم و هـم آهنگـي اجتمـاعي محسـوب كننـد و بـر خـالف          
        »»»»....موازين اخالقي بدانند و آسيبي به احساسات و وجدان به شمار آورندموازين اخالقي بدانند و آسيبي به احساسات و وجدان به شمار آورندموازين اخالقي بدانند و آسيبي به احساسات و وجدان به شمار آورندموازين اخالقي بدانند و آسيبي به احساسات و وجدان به شمار آورند

        
0�ل �eم  2H عريف نمايند چنانكه عريف نمايند چنانكه عريف نمايند چنانكه عريف نمايند چنانكه جامعه را بايد جامعه شناسان تجامعه را بايد جامعه شناسان تجامعه را بايد جامعه شناسان تجامعه را بايد جامعه شناسان ت    :ـ

ولي تعريف جامعه نيز از ديدگاه دانشمندان متفاوت بـوده و  ولي تعريف جامعه نيز از ديدگاه دانشمندان متفاوت بـوده و  ولي تعريف جامعه نيز از ديدگاه دانشمندان متفاوت بـوده و  ولي تعريف جامعه نيز از ديدگاه دانشمندان متفاوت بـوده و  . . . . تعريف نموده اندتعريف نموده اندتعريف نموده اندتعريف نموده اند
به آنهائيكه مسايل مادي و اقتصادي را كليد همه نهاد هاي ديگر مي دانند از به آنهائيكه مسايل مادي و اقتصادي را كليد همه نهاد هاي ديگر مي دانند از به آنهائيكه مسايل مادي و اقتصادي را كليد همه نهاد هاي ديگر مي دانند از به آنهائيكه مسايل مادي و اقتصادي را كليد همه نهاد هاي ديگر مي دانند از 
خود توصيف و تعريف جداگانه اي در مـورد جامعـه و تحـول آن از ابتـداء تـا      خود توصيف و تعريف جداگانه اي در مـورد جامعـه و تحـول آن از ابتـداء تـا      خود توصيف و تعريف جداگانه اي در مـورد جامعـه و تحـول آن از ابتـداء تـا      خود توصيف و تعريف جداگانه اي در مـورد جامعـه و تحـول آن از ابتـداء تـا      

ما در ما در ما در ما در . . . . اريف ديگر در تناقض قرار گرفته استاريف ديگر در تناقض قرار گرفته استاريف ديگر در تناقض قرار گرفته استاريف ديگر در تناقض قرار گرفته استامروز عرضه داشته اند كه با تعامروز عرضه داشته اند كه با تعامروز عرضه داشته اند كه با تعامروز عرضه داشته اند كه با تع
اينجا به جامعه شناسي نمي پردازيم، ذكر اين موضوع صرف بـراي ايـن اسـت    اينجا به جامعه شناسي نمي پردازيم، ذكر اين موضوع صرف بـراي ايـن اسـت    اينجا به جامعه شناسي نمي پردازيم، ذكر اين موضوع صرف بـراي ايـن اسـت    اينجا به جامعه شناسي نمي پردازيم، ذكر اين موضوع صرف بـراي ايـن اسـت    
كه جرم نظر به جوامع و كتله هاي بشري در ضمن تحول شـعور جمعـي و يـا    كه جرم نظر به جوامع و كتله هاي بشري در ضمن تحول شـعور جمعـي و يـا    كه جرم نظر به جوامع و كتله هاي بشري در ضمن تحول شـعور جمعـي و يـا    كه جرم نظر به جوامع و كتله هاي بشري در ضمن تحول شـعور جمعـي و يـا    

        ....وجدان جمعي در حال تغيير و تحول مي باشدوجدان جمعي در حال تغيير و تحول مي باشدوجدان جمعي در حال تغيير و تحول مي باشدوجدان جمعي در حال تغيير و تحول مي باشد
ا ناگزيريم به ا ناگزيريم به ا ناگزيريم به ا ناگزيريم به ما به بحث جوامع و چگونگي تشكل جامعه نمي رويم امما به بحث جوامع و چگونگي تشكل جامعه نمي رويم امما به بحث جوامع و چگونگي تشكل جامعه نمي رويم امما به بحث جوامع و چگونگي تشكل جامعه نمي رويم ام

        ....طور اشاره به آن بپردازيمطور اشاره به آن بپردازيمطور اشاره به آن بپردازيمطور اشاره به آن بپردازيم
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Steinmetz     تشخيص جوامع اوليه از ساير جوامع، نـه  تشخيص جوامع اوليه از ساير جوامع، نـه  تشخيص جوامع اوليه از ساير جوامع، نـه  تشخيص جوامع اوليه از ساير جوامع، نـه  « « « « : : : : مي گويد مي گويد مي گويد مي گويد
به علت زيادي افـراد آن است، نه به علت آنكه چون واحد بزرگي را تشكيل به علت زيادي افـراد آن است، نه به علت آنكه چون واحد بزرگي را تشكيل به علت زيادي افـراد آن است، نه به علت آنكه چون واحد بزرگي را تشكيل به علت زيادي افـراد آن است، نه به علت آنكه چون واحد بزرگي را تشكيل 
مي دهند و در عين حال بطــور جداگانه از هم و بي تفاوت يا بصورت دشمن مي دهند و در عين حال بطــور جداگانه از هم و بي تفاوت يا بصورت دشمن مي دهند و در عين حال بطــور جداگانه از هم و بي تفاوت يا بصورت دشمن مي دهند و در عين حال بطــور جداگانه از هم و بي تفاوت يا بصورت دشمن 

كه برعكس اين جوامع بدين صورت شناخته مـي  كه برعكس اين جوامع بدين صورت شناخته مـي  كه برعكس اين جوامع بدين صورت شناخته مـي  كه برعكس اين جوامع بدين صورت شناخته مـي  و رقيب زندگي مي كنند، بلو رقيب زندگي مي كنند، بلو رقيب زندگي مي كنند، بلو رقيب زندگي مي كنند، بل
شوند كه تعدادي محدود از افراد دور از يكديگر گرد مي آيند و واحـد هـاي   شوند كه تعدادي محدود از افراد دور از يكديگر گرد مي آيند و واحـد هـاي   شوند كه تعدادي محدود از افراد دور از يكديگر گرد مي آيند و واحـد هـاي   شوند كه تعدادي محدود از افراد دور از يكديگر گرد مي آيند و واحـد هـاي   
كوچك را بوجود مي آورند كه در آن واحد ها بين خـود هـم بسـتگي بسـيار     كوچك را بوجود مي آورند كه در آن واحد ها بين خـود هـم بسـتگي بسـيار     كوچك را بوجود مي آورند كه در آن واحد ها بين خـود هـم بسـتگي بسـيار     كوچك را بوجود مي آورند كه در آن واحد ها بين خـود هـم بسـتگي بسـيار     

        »»»»....نزديكي را ايجاد مي نمايندنزديكي را ايجاد مي نمايندنزديكي را ايجاد مي نمايندنزديكي را ايجاد مي نمايند
طرفـدار  طرفـدار  طرفـدار  طرفـدار  مردم اين جوامـع بسـيار زود بـاور، خرافـاتي، افسـانه پسـند و       مردم اين جوامـع بسـيار زود بـاور، خرافـاتي، افسـانه پسـند و       مردم اين جوامـع بسـيار زود بـاور، خرافـاتي، افسـانه پسـند و       مردم اين جوامـع بسـيار زود بـاور، خرافـاتي، افسـانه پسـند و       

در جوامع بسـته، يعنـي در   در جوامع بسـته، يعنـي در   در جوامع بسـته، يعنـي در   در جوامع بسـته، يعنـي در   « « « « : : : : داستانهاي خيالي بودند كارل ريموند مي گويد داستانهاي خيالي بودند كارل ريموند مي گويد داستانهاي خيالي بودند كارل ريموند مي گويد داستانهاي خيالي بودند كارل ريموند مي گويد 
جوامع ابتدائي و قبيله ئي، مردم نوعاً از دريچه ي سحر و جادو بـه امـور مـي    جوامع ابتدائي و قبيله ئي، مردم نوعاً از دريچه ي سحر و جادو بـه امـور مـي    جوامع ابتدائي و قبيله ئي، مردم نوعاً از دريچه ي سحر و جادو بـه امـور مـي    جوامع ابتدائي و قبيله ئي، مردم نوعاً از دريچه ي سحر و جادو بـه امـور مـي    
نگرند و مي پندارند كه در حلقه اي طلسـم شـده اي از محرمـات و قـوانين و     نگرند و مي پندارند كه در حلقه اي طلسـم شـده اي از محرمـات و قـوانين و     نگرند و مي پندارند كه در حلقه اي طلسـم شـده اي از محرمـات و قـوانين و     نگرند و مي پندارند كه در حلقه اي طلسـم شـده اي از محرمـات و قـوانين و     

و غروب خورشـيد و آمـد و   و غروب خورشـيد و آمـد و   و غروب خورشـيد و آمـد و   و غروب خورشـيد و آمـد و   آداب و رسوم زندگي ميكنند و اينها مانند طلوع آداب و رسوم زندگي ميكنند و اينها مانند طلوع آداب و رسوم زندگي ميكنند و اينها مانند طلوع آداب و رسوم زندگي ميكنند و اينها مانند طلوع 
        »»»»....رفت فصول و ديگر نظامات طبيعي گريز ناپذير هستندرفت فصول و ديگر نظامات طبيعي گريز ناپذير هستندرفت فصول و ديگر نظامات طبيعي گريز ناپذير هستندرفت فصول و ديگر نظامات طبيعي گريز ناپذير هستند

فرهنگ جـوامع اولـيه، فرهنگ وحشي و پر خاشگـرانه بود و همــه را  فرهنگ جـوامع اولـيه، فرهنگ وحشي و پر خاشگـرانه بود و همــه را  فرهنگ جـوامع اولـيه، فرهنگ وحشي و پر خاشگـرانه بود و همــه را  فرهنگ جـوامع اولـيه، فرهنگ وحشي و پر خاشگـرانه بود و همــه را  
بنابرين جرم به سويه قبـول شـده   بنابرين جرم به سويه قبـول شـده   بنابرين جرم به سويه قبـول شـده   بنابرين جرم به سويه قبـول شـده   . . . . خشونت سوق ميدادخشونت سوق ميدادخشونت سوق ميدادخشونت سوق ميداد    بسوي ستيزه جـوئي وبسوي ستيزه جـوئي وبسوي ستيزه جـوئي وبسوي ستيزه جـوئي و

مقابل قبيله مقابل قبيله مقابل قبيله مقابل قبيله     چه در داخل خانواده بود وچه دربين قبيله و يا از طرف يك قبيلهچه در داخل خانواده بود وچه دربين قبيله و يا از طرف يك قبيلهچه در داخل خانواده بود وچه دربين قبيله و يا از طرف يك قبيلهچه در داخل خانواده بود وچه دربين قبيله و يا از طرف يك قبيله
ي ديگر در هر حال با بي رحمي و بدون در نظر داشت عوامل جرم و بـدون  ي ديگر در هر حال با بي رحمي و بدون در نظر داشت عوامل جرم و بـدون  ي ديگر در هر حال با بي رحمي و بدون در نظر داشت عوامل جرم و بـدون  ي ديگر در هر حال با بي رحمي و بدون در نظر داشت عوامل جرم و بـدون  

        ....به كيفر مي رسيدبه كيفر مي رسيدبه كيفر مي رسيدبه كيفر مي رسيد) ) ) ) قصد و يا سهو قصد و يا سهو قصد و يا سهو قصد و يا سهو ((((تفكيك تقصير تفكيك تقصير تفكيك تقصير تفكيك تقصير 
در جوامع امروزي تحول سريع و تكامل ماشين احساسات و عواطـف  در جوامع امروزي تحول سريع و تكامل ماشين احساسات و عواطـف  در جوامع امروزي تحول سريع و تكامل ماشين احساسات و عواطـف  در جوامع امروزي تحول سريع و تكامل ماشين احساسات و عواطـف  
را تحت سيطره ي خـود قـرار داده و ماديـات جـائي عمـده در جوامـع گرفتـه        را تحت سيطره ي خـود قـرار داده و ماديـات جـائي عمـده در جوامـع گرفتـه        را تحت سيطره ي خـود قـرار داده و ماديـات جـائي عمـده در جوامـع گرفتـه        را تحت سيطره ي خـود قـرار داده و ماديـات جـائي عمـده در جوامـع گرفتـه        

ري و آراء و عقائد جديد و آموزش و پرورش نيز تـوأم بـا   ري و آراء و عقائد جديد و آموزش و پرورش نيز تـوأم بـا   ري و آراء و عقائد جديد و آموزش و پرورش نيز تـوأم بـا   ري و آراء و عقائد جديد و آموزش و پرورش نيز تـوأم بـا   است، اما سطح فكاست، اما سطح فكاست، اما سطح فكاست، اما سطح فك
تحوالت شگفت انگيز اقتصادي ميرود كه فرهنگ جوامع را پا به پاي قـدرت  تحوالت شگفت انگيز اقتصادي ميرود كه فرهنگ جوامع را پا به پاي قـدرت  تحوالت شگفت انگيز اقتصادي ميرود كه فرهنگ جوامع را پا به پاي قـدرت  تحوالت شگفت انگيز اقتصادي ميرود كه فرهنگ جوامع را پا به پاي قـدرت  

بيجا نيست اگر بگوئيم كه فرهنگهاي بيجا نيست اگر بگوئيم كه فرهنگهاي بيجا نيست اگر بگوئيم كه فرهنگهاي بيجا نيست اگر بگوئيم كه فرهنگهاي ....اقتصادي به شكل فرهنگ واحد درآورداقتصادي به شكل فرهنگ واحد درآورداقتصادي به شكل فرهنگ واحد درآورداقتصادي به شكل فرهنگ واحد درآورد
قديم هند، مصر، ماورأالنهر و چين با همه عظمتي كه داشتند از محدوده خود قديم هند، مصر، ماورأالنهر و چين با همه عظمتي كه داشتند از محدوده خود قديم هند، مصر، ماورأالنهر و چين با همه عظمتي كه داشتند از محدوده خود قديم هند، مصر، ماورأالنهر و چين با همه عظمتي كه داشتند از محدوده خود 

اروپـاي  اروپـاي  اروپـاي  اروپـاي  ((((ماحول شان كمتر تجاوز نمودند امـا بـرعكس فرهنـگ غـرب     ماحول شان كمتر تجاوز نمودند امـا بـرعكس فرهنـگ غـرب     ماحول شان كمتر تجاوز نمودند امـا بـرعكس فرهنـگ غـرب     ماحول شان كمتر تجاوز نمودند امـا بـرعكس فرهنـگ غـرب     شان وشان وشان وشان و
بنابر قدرت ماشين و اختراعات و تسلط اقتصادي و پيشـرفت علـوم در   بنابر قدرت ماشين و اختراعات و تسلط اقتصادي و پيشـرفت علـوم در   بنابر قدرت ماشين و اختراعات و تسلط اقتصادي و پيشـرفت علـوم در   بنابر قدرت ماشين و اختراعات و تسلط اقتصادي و پيشـرفت علـوم در   ) ) ) ) بريبريبريبري
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ساحات مختلف به ويژه در ساحه سيانس و تكتالوژي تقريباً در همه ي قاره ساحات مختلف به ويژه در ساحه سيانس و تكتالوژي تقريباً در همه ي قاره ساحات مختلف به ويژه در ساحه سيانس و تكتالوژي تقريباً در همه ي قاره ساحات مختلف به ويژه در ساحه سيانس و تكتالوژي تقريباً در همه ي قاره 
هاي جهان سرايت نموده ومعضله عمده در امر اصطكاك با فرهنگ هاي ملي هاي جهان سرايت نموده ومعضله عمده در امر اصطكاك با فرهنگ هاي ملي هاي جهان سرايت نموده ومعضله عمده در امر اصطكاك با فرهنگ هاي ملي هاي جهان سرايت نموده ومعضله عمده در امر اصطكاك با فرهنگ هاي ملي 

        ....مي را بوجود آورده استمي را بوجود آورده استمي را بوجود آورده استمي را بوجود آورده استو بوو بوو بوو بو
بنابر همين سير تحول و تكامل اجتماعي است كه مي توان جرم را در بنابر همين سير تحول و تكامل اجتماعي است كه مي توان جرم را در بنابر همين سير تحول و تكامل اجتماعي است كه مي توان جرم را در بنابر همين سير تحول و تكامل اجتماعي است كه مي توان جرم را در 

        ::::سه مرحله اي زندگي بشر مورد بررسي قرارداد سه مرحله اي زندگي بشر مورد بررسي قرارداد سه مرحله اي زندگي بشر مورد بررسي قرارداد سه مرحله اي زندگي بشر مورد بررسي قرارداد 
جرم در جوامع اوليه معني وسيع داشـت يعنـي عمـل آشـوبگرانه     جرم در جوامع اوليه معني وسيع داشـت يعنـي عمـل آشـوبگرانه     جرم در جوامع اوليه معني وسيع داشـت يعنـي عمـل آشـوبگرانه     جرم در جوامع اوليه معني وسيع داشـت يعنـي عمـل آشـوبگرانه     : : : : الف الف الف الف 

        ....عليه نظم اجتماعي را جرم مي دانستندعليه نظم اجتماعي را جرم مي دانستندعليه نظم اجتماعي را جرم مي دانستندعليه نظم اجتماعي را جرم مي دانستند
» » » » زنا با محارم زنا با محارم زنا با محارم زنا با محارم « « « « بود مانندبود مانندبود مانندبود مانند    ))))Tabou( ( ( ( شديد ترين جرم عليه محرمات شديد ترين جرم عليه محرمات شديد ترين جرم عليه محرمات شديد ترين جرم عليه محرمات 

رفتار ضد رفتار ضد رفتار ضد رفتار ضد . . . . كه اينگونه جرم ها با شديد ترين نوع مجازات روبرو مي گرديدندكه اينگونه جرم ها با شديد ترين نوع مجازات روبرو مي گرديدندكه اينگونه جرم ها با شديد ترين نوع مجازات روبرو مي گرديدندكه اينگونه جرم ها با شديد ترين نوع مجازات روبرو مي گرديدند
        . . . . مقدسات مذهبي نيز مورد مجازات قرار مي گرفتمقدسات مذهبي نيز مورد مجازات قرار مي گرفتمقدسات مذهبي نيز مورد مجازات قرار مي گرفتمقدسات مذهبي نيز مورد مجازات قرار مي گرفت

اول در داخل اول در داخل اول در داخل اول در داخل . . . . سر انجام در جوامع اوليه جرم به دو نوع تبارز مي كردسر انجام در جوامع اوليه جرم به دو نوع تبارز مي كردسر انجام در جوامع اوليه جرم به دو نوع تبارز مي كردسر انجام در جوامع اوليه جرم به دو نوع تبارز مي كرد
روه عليـه يـك   روه عليـه يـك   روه عليـه يـك   روه عليـه يـك   يك خانواده و گروه وقبيله و دوم آنكه ارتكـاب جــرم يـك گـ    يك خانواده و گروه وقبيله و دوم آنكه ارتكـاب جــرم يـك گـ    يك خانواده و گروه وقبيله و دوم آنكه ارتكـاب جــرم يـك گـ    يك خانواده و گروه وقبيله و دوم آنكه ارتكـاب جــرم يـك گـ    

انتـقام و قصاص و شكنجه هاي انتـقام و قصاص و شكنجه هاي انتـقام و قصاص و شكنجه هاي انتـقام و قصاص و شكنجه هاي . . . . گروه ديگر و يا يك قـبيله عليـه قبيله ديـگرگروه ديگر و يا يك قـبيله عليـه قبيله ديـگرگروه ديگر و يا يك قـبيله عليـه قبيله ديـگرگروه ديگر و يا يك قـبيله عليـه قبيله ديـگر
        . . . . گوناگون جنبه ي فردي داشت و بخاطر ارضاي فرد وخانواده بودگوناگون جنبه ي فردي داشت و بخاطر ارضاي فرد وخانواده بودگوناگون جنبه ي فردي داشت و بخاطر ارضاي فرد وخانواده بودگوناگون جنبه ي فردي داشت و بخاطر ارضاي فرد وخانواده بود

اما در جوامع پيشرفته بنابر تحوالتيكه رخ داده است ديگر تسلي خاطر اما در جوامع پيشرفته بنابر تحوالتيكه رخ داده است ديگر تسلي خاطر اما در جوامع پيشرفته بنابر تحوالتيكه رخ داده است ديگر تسلي خاطر اما در جوامع پيشرفته بنابر تحوالتيكه رخ داده است ديگر تسلي خاطر 
عـالوه وجـدان   عـالوه وجـدان   عـالوه وجـدان   عـالوه وجـدان   فرد مطرح نيست، بلكه در ارتكاب جـرم و رسـيدگي بـدان بـر     فرد مطرح نيست، بلكه در ارتكاب جـرم و رسـيدگي بـدان بـر     فرد مطرح نيست، بلكه در ارتكاب جـرم و رسـيدگي بـدان بـر     فرد مطرح نيست، بلكه در ارتكاب جـرم و رسـيدگي بـدان بـر     

عمومي، علت جرم، سن مجرم، صحت و عدم صحت مندي مجـرم و موقعيـت   عمومي، علت جرم، سن مجرم، صحت و عدم صحت مندي مجـرم و موقعيـت   عمومي، علت جرم، سن مجرم، صحت و عدم صحت مندي مجـرم و موقعيـت   عمومي، علت جرم، سن مجرم، صحت و عدم صحت مندي مجـرم و موقعيـت   
اجتماعي مجرم به شمول قصد و عمد و سهو و خطا و دفاع مشروح و حالت اجتماعي مجرم به شمول قصد و عمد و سهو و خطا و دفاع مشروح و حالت اجتماعي مجرم به شمول قصد و عمد و سهو و خطا و دفاع مشروح و حالت اجتماعي مجرم به شمول قصد و عمد و سهو و خطا و دفاع مشروح و حالت 

برعالوه در كشـور هـاي   برعالوه در كشـور هـاي   برعالوه در كشـور هـاي   برعالوه در كشـور هـاي   . . . . اجبار و اكراه و غيره و غيره در نظر گرفته مي شوداجبار و اكراه و غيره و غيره در نظر گرفته مي شوداجبار و اكراه و غيره و غيره در نظر گرفته مي شوداجبار و اكراه و غيره و غيره در نظر گرفته مي شود
اب كيفر نمي اب كيفر نمي اب كيفر نمي اب كيفر نمي پيشرفته ي جهان بي حرمتي عليه مذاهب با قتل و شكنجه و عذپيشرفته ي جهان بي حرمتي عليه مذاهب با قتل و شكنجه و عذپيشرفته ي جهان بي حرمتي عليه مذاهب با قتل و شكنجه و عذپيشرفته ي جهان بي حرمتي عليه مذاهب با قتل و شكنجه و عذ

        ....شودشودشودشود
با اينهم در جهان ما كشور هاي زيادي وجود دارند كه بيشترين قسمت با اينهم در جهان ما كشور هاي زيادي وجود دارند كه بيشترين قسمت با اينهم در جهان ما كشور هاي زيادي وجود دارند كه بيشترين قسمت با اينهم در جهان ما كشور هاي زيادي وجود دارند كه بيشترين قسمت 

در چنـين جوامـع   در چنـين جوامـع   در چنـين جوامـع   در چنـين جوامـع   . . . . تشكيل ميدهـد تشكيل ميدهـد تشكيل ميدهـد تشكيل ميدهـد     Tabouفرهنگ آنها را فرهنگ مذهبي و فرهنگ آنها را فرهنگ مذهبي و فرهنگ آنها را فرهنگ مذهبي و فرهنگ آنها را فرهنگ مذهبي و 
حركت متضاد بـا مـذاهب، وجـدان عمـومي را جريحـه دار نمـوده و باعـث بـر         حركت متضاد بـا مـذاهب، وجـدان عمـومي را جريحـه دار نمـوده و باعـث بـر         حركت متضاد بـا مـذاهب، وجـدان عمـومي را جريحـه دار نمـوده و باعـث بـر         حركت متضاد بـا مـذاهب، وجـدان عمـومي را جريحـه دار نمـوده و باعـث بـر         

به معني مذاهب به معني مذاهب به معني مذاهب به معني مذاهب بدين لحاظ تا هنوز كيفر بدين لحاظ تا هنوز كيفر بدين لحاظ تا هنوز كيفر بدين لحاظ تا هنوز كيفر . . . . افروختگي گروه هاي مذهبي ميشودافروختگي گروه هاي مذهبي ميشودافروختگي گروه هاي مذهبي ميشودافروختگي گروه هاي مذهبي ميشود
        ....جاي خود را در كشور هاي غير اروپائي به درجات مختلف حفظ كرده استجاي خود را در كشور هاي غير اروپائي به درجات مختلف حفظ كرده استجاي خود را در كشور هاي غير اروپائي به درجات مختلف حفظ كرده استجاي خود را در كشور هاي غير اروپائي به درجات مختلف حفظ كرده است
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در جوامع مذهبي بين زيان و گناه تفكيك وجود ندارد، به ديگر سخن در جوامع مذهبي بين زيان و گناه تفكيك وجود ندارد، به ديگر سخن در جوامع مذهبي بين زيان و گناه تفكيك وجود ندارد، به ديگر سخن در جوامع مذهبي بين زيان و گناه تفكيك وجود ندارد، به ديگر سخن 
ديگر هر عملي كه از نظر مذهب گناه پنداشـته شـود زيـان آور اسـت و بـدين      ديگر هر عملي كه از نظر مذهب گناه پنداشـته شـود زيـان آور اسـت و بـدين      ديگر هر عملي كه از نظر مذهب گناه پنداشـته شـود زيـان آور اسـت و بـدين      ديگر هر عملي كه از نظر مذهب گناه پنداشـته شـود زيـان آور اسـت و بـدين      

        ....لحاظ قابل مجازات استلحاظ قابل مجازات استلحاظ قابل مجازات استلحاظ قابل مجازات است
ينكـه تحـوالت ريشـه اي در سـاحه     ينكـه تحـوالت ريشـه اي در سـاحه     ينكـه تحـوالت ريشـه اي در سـاحه     ينكـه تحـوالت ريشـه اي در سـاحه     در جوامع امروزي و پيشـرفته بـا ا  در جوامع امروزي و پيشـرفته بـا ا  در جوامع امروزي و پيشـرفته بـا ا  در جوامع امروزي و پيشـرفته بـا ا  

جرم و مجازات بوجـود آمـده، مقابلتـاً ايجـاد مالكيـت فـردي در كشـور هـاي         جرم و مجازات بوجـود آمـده، مقابلتـاً ايجـاد مالكيـت فـردي در كشـور هـاي         جرم و مجازات بوجـود آمـده، مقابلتـاً ايجـاد مالكيـت فـردي در كشـور هـاي         جرم و مجازات بوجـود آمـده، مقابلتـاً ايجـاد مالكيـت فـردي در كشـور هـاي         
سرمايه داري و عدم توجه به احساسات و اقتصاد و آزادي فرد در كشور هاي سرمايه داري و عدم توجه به احساسات و اقتصاد و آزادي فرد در كشور هاي سرمايه داري و عدم توجه به احساسات و اقتصاد و آزادي فرد در كشور هاي سرمايه داري و عدم توجه به احساسات و اقتصاد و آزادي فرد در كشور هاي 
ديكتاتوري فردي، نظامي و تك حزبي باعـث آن شـده اسـت كـه در ارتكـاب      ديكتاتوري فردي، نظامي و تك حزبي باعـث آن شـده اسـت كـه در ارتكـاب      ديكتاتوري فردي، نظامي و تك حزبي باعـث آن شـده اسـت كـه در ارتكـاب      ديكتاتوري فردي، نظامي و تك حزبي باعـث آن شـده اسـت كـه در ارتكـاب      

انند اختالسها، تشكيل باند ها، دزدي انند اختالسها، تشكيل باند ها، دزدي انند اختالسها، تشكيل باند ها، دزدي انند اختالسها، تشكيل باند ها، دزدي مممم. . . . جرم نيز مهارت و ابتكار به عمل آيدجرم نيز مهارت و ابتكار به عمل آيدجرم نيز مهارت و ابتكار به عمل آيدجرم نيز مهارت و ابتكار به عمل آيد
        ....بانكها با افزار ماشيني، آدمكشي ها، جرائم حيله گرانه، فحشاي پنهاني و غيرهبانكها با افزار ماشيني، آدمكشي ها، جرائم حيله گرانه، فحشاي پنهاني و غيرهبانكها با افزار ماشيني، آدمكشي ها، جرائم حيله گرانه، فحشاي پنهاني و غيرهبانكها با افزار ماشيني، آدمكشي ها، جرائم حيله گرانه، فحشاي پنهاني و غيره

        ::::امروز جرم را به سه دسته ي زيرين تقسيم مي نمايند امروز جرم را به سه دسته ي زيرين تقسيم مي نمايند امروز جرم را به سه دسته ي زيرين تقسيم مي نمايند امروز جرم را به سه دسته ي زيرين تقسيم مي نمايند 
        »»»»....حيله گري، حقه بازي و كاله برداريحيله گري، حقه بازي و كاله برداريحيله گري، حقه بازي و كاله برداريحيله گري، حقه بازي و كاله برداري« « « « ـ ـ ـ ـ     1
        »»»»....جرائم غير عمديجرائم غير عمديجرائم غير عمديجرائم غير عمدي« « « « ـ ـ ـ ـ     2
        »»»»جرائم شديد و سنگين جرائم شديد و سنگين جرائم شديد و سنگين جرائم شديد و سنگين « « « « ـ ـ ـ ـ     3
        
3   H زات   ـ�Z^� �Z''g:     » » » »      حقـوق جـزاي كالسـيك، مجـازات را فقـط      حقـوق جـزاي كالسـيك، مجـازات را فقـط      حقـوق جـزاي كالسـيك، مجـازات را فقـط      حقـوق جـزاي كالسـيك، مجـازات را فقـط

        »»»»....تحميل مفيد و سود بخش رنج و درد ميداندتحميل مفيد و سود بخش رنج و درد ميداندتحميل مفيد و سود بخش رنج و درد ميداندتحميل مفيد و سود بخش رنج و درد ميداند
در آغاز بايد گفت كه مجازات حاصل جرم است و در سابق چنين در آغاز بايد گفت كه مجازات حاصل جرم است و در سابق چنين در آغاز بايد گفت كه مجازات حاصل جرم است و در سابق چنين در آغاز بايد گفت كه مجازات حاصل جرم است و در سابق چنين « « « « 

فكر مي شد كه با نابود كردن مجرم و سلب آزادي و دار و ندار آن مي توان فكر مي شد كه با نابود كردن مجرم و سلب آزادي و دار و ندار آن مي توان فكر مي شد كه با نابود كردن مجرم و سلب آزادي و دار و ندار آن مي توان فكر مي شد كه با نابود كردن مجرم و سلب آزادي و دار و ندار آن مي توان 
        »»»»....ت جرم تصور روشن نداشتندت جرم تصور روشن نداشتندت جرم تصور روشن نداشتندت جرم تصور روشن نداشتندآنها در مورد شناخت و علآنها در مورد شناخت و علآنها در مورد شناخت و علآنها در مورد شناخت و عل. . . . جرم را از ميان بردجرم را از ميان بردجرم را از ميان بردجرم را از ميان برد

به ديگر سخن آنها جرم را عمده مي شمردند نه مجرم را و نه به احوال به ديگر سخن آنها جرم را عمده مي شمردند نه مجرم را و نه به احوال به ديگر سخن آنها جرم را عمده مي شمردند نه مجرم را و نه به احوال به ديگر سخن آنها جرم را عمده مي شمردند نه مجرم را و نه به احوال 
        ....شخصي و اجتماعي اش وقعي مي گذاردندشخصي و اجتماعي اش وقعي مي گذاردندشخصي و اجتماعي اش وقعي مي گذاردندشخصي و اجتماعي اش وقعي مي گذاردند

        ::::پس نتيجه اين است كه مجازات نيز به چند مرحله تقسيم ميگرديد پس نتيجه اين است كه مجازات نيز به چند مرحله تقسيم ميگرديد پس نتيجه اين است كه مجازات نيز به چند مرحله تقسيم ميگرديد پس نتيجه اين است كه مجازات نيز به چند مرحله تقسيم ميگرديد 
الف ـ در جوامع اوليه، مجازات يك نوع عكس العمل دفـاعي و انتقـام    الف ـ در جوامع اوليه، مجازات يك نوع عكس العمل دفـاعي و انتقـام    الف ـ در جوامع اوليه، مجازات يك نوع عكس العمل دفـاعي و انتقـام    الف ـ در جوامع اوليه، مجازات يك نوع عكس العمل دفـاعي و انتقـام    

اجتماعي بود كه بدون مالحظه سهو و خطا و حاالت شخصي مجرم و اجتماعي بود كه بدون مالحظه سهو و خطا و حاالت شخصي مجرم و اجتماعي بود كه بدون مالحظه سهو و خطا و حاالت شخصي مجرم و اجتماعي بود كه بدون مالحظه سهو و خطا و حاالت شخصي مجرم و فردي و فردي و فردي و فردي و 
        ....علت جرم بصورت فوري عملي مي گرديدعلت جرم بصورت فوري عملي مي گرديدعلت جرم بصورت فوري عملي مي گرديدعلت جرم بصورت فوري عملي مي گرديد

        ....ب ـ در مرحله مذهبي، مجازات جنبه ي انتقام الهي داشتب ـ در مرحله مذهبي، مجازات جنبه ي انتقام الهي داشتب ـ در مرحله مذهبي، مجازات جنبه ي انتقام الهي داشتب ـ در مرحله مذهبي، مجازات جنبه ي انتقام الهي داشت
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        ....ج ـ در مرحله اخالقي، مجازات قرون وسطائي مطرح مي شودج ـ در مرحله اخالقي، مجازات قرون وسطائي مطرح مي شودج ـ در مرحله اخالقي، مجازات قرون وسطائي مطرح مي شودج ـ در مرحله اخالقي، مجازات قرون وسطائي مطرح مي شود
د ـ در مرحله قضائي، حقوق جزاء متكي بر مكتب كالسيك شكل مي  د ـ در مرحله قضائي، حقوق جزاء متكي بر مكتب كالسيك شكل مي  د ـ در مرحله قضائي، حقوق جزاء متكي بر مكتب كالسيك شكل مي  د ـ در مرحله قضائي، حقوق جزاء متكي بر مكتب كالسيك شكل مي  

        ....ددددگيرگيرگيرگير
        
  : ـ ا%�اع �^�زات  4
در مرحله اوليه مثالً قبـل از  در مرحله اوليه مثالً قبـل از  در مرحله اوليه مثالً قبـل از  در مرحله اوليه مثالً قبـل از  : : : : » » » »     كشتار دسته جمعي يا انتقام جمعي كشتار دسته جمعي يا انتقام جمعي كشتار دسته جمعي يا انتقام جمعي كشتار دسته جمعي يا انتقام جمعي « « « « 

انتقام در نزد انتقام در نزد انتقام در نزد انتقام در نزد « « « « . . . . اسالم ميان اعراب دو نوع انتقام وجودداشت، شخصي وجمعياسالم ميان اعراب دو نوع انتقام وجودداشت، شخصي وجمعياسالم ميان اعراب دو نوع انتقام وجودداشت، شخصي وجمعياسالم ميان اعراب دو نوع انتقام وجودداشت، شخصي وجمعي
        »»»»....آنها افتخار و شرف به شمار ميرفتآنها افتخار و شرف به شمار ميرفتآنها افتخار و شرف به شمار ميرفتآنها افتخار و شرف به شمار ميرفت

يـا پسـر مـرا    يـا پسـر مـرا    يـا پسـر مـرا    يـا پسـر مـرا    « « « « : : : : در صورت كشته شدن پسر كسـي اعـراب مـي گفتنـد     در صورت كشته شدن پسر كسـي اعـراب مـي گفتنـد     در صورت كشته شدن پسر كسـي اعـراب مـي گفتنـد     در صورت كشته شدن پسر كسـي اعـراب مـي گفتنـد     
مسلم اسـت  مسلم اسـت  مسلم اسـت  مسلم اسـت  » » » » ....زنده كنيد يا منزلم را از تمام ستارگان آسمان پر نمائيدزنده كنيد يا منزلم را از تمام ستارگان آسمان پر نمائيدزنده كنيد يا منزلم را از تمام ستارگان آسمان پر نمائيدزنده كنيد يا منزلم را از تمام ستارگان آسمان پر نمائيدمجدداً مجدداً مجدداً مجدداً 

        ....كه هر دو كار ناممكن بود، پس معني همانا انتقام بود وبسكه هر دو كار ناممكن بود، پس معني همانا انتقام بود وبسكه هر دو كار ناممكن بود، پس معني همانا انتقام بود وبسكه هر دو كار ناممكن بود، پس معني همانا انتقام بود وبس
) ) ) ) يعضـي قبايـل عـرب و يونـان    يعضـي قبايـل عـرب و يونـان    يعضـي قبايـل عـرب و يونـان    يعضـي قبايـل عـرب و يونـان    ((((پرداخت غرامت ـ در بعضـي جوامـع    پرداخت غرامت ـ در بعضـي جوامـع    پرداخت غرامت ـ در بعضـي جوامـع    پرداخت غرامت ـ در بعضـي جوامـع    « « « « 

        »»»»....بجاي انتقام و خونريزي، خونبها رايج گرديدبجاي انتقام و خونريزي، خونبها رايج گرديدبجاي انتقام و خونريزي، خونبها رايج گرديدبجاي انتقام و خونريزي، خونبها رايج گرديد
زدواج ميكرد و فرزنـد خـانواده   زدواج ميكرد و فرزنـد خـانواده   زدواج ميكرد و فرزنـد خـانواده   زدواج ميكرد و فرزنـد خـانواده   قاتل با بيوه مقتول اقاتل با بيوه مقتول اقاتل با بيوه مقتول اقاتل با بيوه مقتول ا: : : : » » » » تبديل طايفهتبديل طايفهتبديل طايفهتبديل طايفه« « « « 

مقتول را در بين طايفه آن قبول مي كردند و براي هميش از خانواده و طايفه مقتول را در بين طايفه آن قبول مي كردند و براي هميش از خانواده و طايفه مقتول را در بين طايفه آن قبول مي كردند و براي هميش از خانواده و طايفه مقتول را در بين طايفه آن قبول مي كردند و براي هميش از خانواده و طايفه 
        ....خود مي بريدخود مي بريدخود مي بريدخود مي بريد

اهانت كننده و اهانت شده در حضور چند شـاهد  اهانت كننده و اهانت شده در حضور چند شـاهد  اهانت كننده و اهانت شده در حضور چند شـاهد  اهانت كننده و اهانت شده در حضور چند شـاهد  : : : : » » » » جنگ تن به تنجنگ تن به تنجنگ تن به تنجنگ تن به تن««««
        ....يا قاضي به جنگ تن به تن مي پرداختنديا قاضي به جنگ تن به تن مي پرداختنديا قاضي به جنگ تن به تن مي پرداختنديا قاضي به جنگ تن به تن مي پرداختند

براي براي براي براي     قصاص به حيث يك پديده اي شخصي و نهايت شديد و سنگينقصاص به حيث يك پديده اي شخصي و نهايت شديد و سنگينقصاص به حيث يك پديده اي شخصي و نهايت شديد و سنگينقصاص به حيث يك پديده اي شخصي و نهايت شديد و سنگين««««
        »»»»....در مقابل يك چشم، چند چشم كور ميشددر مقابل يك چشم، چند چشم كور ميشددر مقابل يك چشم، چند چشم كور ميشددر مقابل يك چشم، چند چشم كور ميشد. . . . تعادل مجازات اجرا مي شدتعادل مجازات اجرا مي شدتعادل مجازات اجرا مي شدتعادل مجازات اجرا مي شد

در مقابل ظلم، ظلم روا مي داشتند وهكذا اگر حيواني باعث خسارت در مقابل ظلم، ظلم روا مي داشتند وهكذا اگر حيواني باعث خسارت در مقابل ظلم، ظلم روا مي داشتند وهكذا اگر حيواني باعث خسارت در مقابل ظلم، ظلم روا مي داشتند وهكذا اگر حيواني باعث خسارت 
اين پديده در فرانسـه تـا قـرن پـانزدهم     اين پديده در فرانسـه تـا قـرن پـانزدهم     اين پديده در فرانسـه تـا قـرن پـانزدهم     اين پديده در فرانسـه تـا قـرن پـانزدهم     . . . . مي شد مورد قصاص قرار مي گرفتمي شد مورد قصاص قرار مي گرفتمي شد مورد قصاص قرار مي گرفتمي شد مورد قصاص قرار مي گرفت

        ....رايج بودرايج بودرايج بودرايج بود
هـا بـه   هـا بـه   هـا بـه   هـا بـه       نيزدر جاي خود در بين رومي ها ويونـاني نيزدر جاي خود در بين رومي ها ويونـاني نيزدر جاي خود در بين رومي ها ويونـاني نيزدر جاي خود در بين رومي ها ويونـاني : : : : » » » » بردگي و آزاربردگي و آزاربردگي و آزاربردگي و آزار« « « « 

يعنـي مجـرم را بـا انـواع مختلـف شـكنجه       يعنـي مجـرم را بـا انـواع مختلـف شـكنجه       يعنـي مجـرم را بـا انـواع مختلـف شـكنجه       يعنـي مجـرم را بـا انـواع مختلـف شـكنجه       . . . . شكل بيرحمانه تطبيـق مـي گرديـد   شكل بيرحمانه تطبيـق مـي گرديـد   شكل بيرحمانه تطبيـق مـي گرديـد   شكل بيرحمانه تطبيـق مـي گرديـد   
        ....تعذيب نموده وسر انجام آنرا برده مي ساختندتعذيب نموده وسر انجام آنرا برده مي ساختندتعذيب نموده وسر انجام آنرا برده مي ساختندتعذيب نموده وسر انجام آنرا برده مي ساختند
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وضع زندانها وضع زندانها وضع زندانها وضع زندانها . . . . فروش مديون توسط دائن در روم و آتن رواج داشتفروش مديون توسط دائن در روم و آتن رواج داشتفروش مديون توسط دائن در روم و آتن رواج داشتفروش مديون توسط دائن در روم و آتن رواج داشت« « « « 
زنـدان، سـردابهاي وحشـتناك و تنـگ و     زنـدان، سـردابهاي وحشـتناك و تنـگ و     زنـدان، سـردابهاي وحشـتناك و تنـگ و     زنـدان، سـردابهاي وحشـتناك و تنـگ و     . . . . بذات خـود شـكنجه بـه بـار ميـآورد     بذات خـود شـكنجه بـه بـار ميـآورد     بذات خـود شـكنجه بـه بـار ميـآورد     بذات خـود شـكنجه بـه بـار ميـآورد     

مجرم بعد از مدتي تحمل مجرم بعد از مدتي تحمل مجرم بعد از مدتي تحمل مجرم بعد از مدتي تحمل . . . . ا بود و نور و هوا نداشتا بود و نور و هوا نداشتا بود و نور و هوا نداشتا بود و نور و هوا نداشتتاريك و غار ها ودخمه هتاريك و غار ها ودخمه هتاريك و غار ها ودخمه هتاريك و غار ها ودخمه ه
در آنجا مي مرد و يا بعد از رهائي در مقابل روشـني وهـوا چشـم خـود را از     در آنجا مي مرد و يا بعد از رهائي در مقابل روشـني وهـوا چشـم خـود را از     در آنجا مي مرد و يا بعد از رهائي در مقابل روشـني وهـوا چشـم خـود را از     در آنجا مي مرد و يا بعد از رهائي در مقابل روشـني وهـوا چشـم خـود را از     

در جوامع اوليه و قرون وسطي زندان اصوالً ناشناخته بود فقط در جوامع اوليه و قرون وسطي زندان اصوالً ناشناخته بود فقط در جوامع اوليه و قرون وسطي زندان اصوالً ناشناخته بود فقط در جوامع اوليه و قرون وسطي زندان اصوالً ناشناخته بود فقط . . . . دست مي داددست مي داددست مي داددست مي داد
        »»»»    ....زندان در حالت تخفيف مجازات مطرح بود و بسزندان در حالت تخفيف مجازات مطرح بود و بسزندان در حالت تخفيف مجازات مطرح بود و بسزندان در حالت تخفيف مجازات مطرح بود و بس

اوليه وهم در روم قديم وجود داشـت  اوليه وهم در روم قديم وجود داشـت  اوليه وهم در روم قديم وجود داشـت  اوليه وهم در روم قديم وجود داشـت      تبعيد هم در جوامعتبعيد هم در جوامعتبعيد هم در جوامعتبعيد هم در جوامع: : : : » » » » تبعيد تبعيد تبعيد تبعيد « « « « 
درانگلستان قانوني به تصويب رسيد كه چاقوكشان، درانگلستان قانوني به تصويب رسيد كه چاقوكشان، درانگلستان قانوني به تصويب رسيد كه چاقوكشان، درانگلستان قانوني به تصويب رسيد كه چاقوكشان،     1597بار اول در سال بار اول در سال بار اول در سال بار اول در سال ««««

        »»»»....ولگرد ها و گدا ها را به تعبيد سوق مي دادندولگرد ها و گدا ها را به تعبيد سوق مي دادندولگرد ها و گدا ها را به تعبيد سوق مي دادندولگرد ها و گدا ها را به تعبيد سوق مي دادند
        ....تحقير كردن و تعجيز كردن و مسخره كردن مجرم نيز رايج بودتحقير كردن و تعجيز كردن و مسخره كردن مجرم نيز رايج بودتحقير كردن و تعجيز كردن و مسخره كردن مجرم نيز رايج بودتحقير كردن و تعجيز كردن و مسخره كردن مجرم نيز رايج بود

ر دوسـتان  ر دوسـتان  ر دوسـتان  ر دوسـتان  اما از قرن نزده تا امروز علماء و دانشمندان و فالسفه و بشـ اما از قرن نزده تا امروز علماء و دانشمندان و فالسفه و بشـ اما از قرن نزده تا امروز علماء و دانشمندان و فالسفه و بشـ اما از قرن نزده تا امروز علماء و دانشمندان و فالسفه و بشـ 
عليه خشونت و شدت مجـازات قيـام كردنـد و كوشـيدند تـا سـبعيت و انتقـام        عليه خشونت و شدت مجـازات قيـام كردنـد و كوشـيدند تـا سـبعيت و انتقـام        عليه خشونت و شدت مجـازات قيـام كردنـد و كوشـيدند تـا سـبعيت و انتقـام        عليه خشونت و شدت مجـازات قيـام كردنـد و كوشـيدند تـا سـبعيت و انتقـام        

        ....جوئي جنبه انساني و عادالنه بخود بگيردجوئي جنبه انساني و عادالنه بخود بگيردجوئي جنبه انساني و عادالنه بخود بگيردجوئي جنبه انساني و عادالنه بخود بگيرد
عليه وحشت عليه وحشت عليه وحشت عليه وحشت     1375ـ ـ ـ ـ 1313در بين سالهاي در بين سالهاي در بين سالهاي در بين سالهاي » » » » ژان كابوسژان كابوسژان كابوسژان كابوس««««در ايتاليا در ايتاليا در ايتاليا در ايتاليا     

        ....و دهشت و خشونت اقدام نمودو دهشت و خشونت اقدام نمودو دهشت و خشونت اقدام نمودو دهشت و خشونت اقدام نمود
يـك فيلسـوف بنـام ژان    يـك فيلسـوف بنـام ژان    يـك فيلسـوف بنـام ژان    يـك فيلسـوف بنـام ژان        1540ـ ـ ـ ـ         1492بعداً در هسپانيا بـين سـالهاي   بعداً در هسپانيا بـين سـالهاي   بعداً در هسپانيا بـين سـالهاي   بعداً در هسپانيا بـين سـالهاي   

كه بعد ها در آلمان مبارزه كه بعد ها در آلمان مبارزه كه بعد ها در آلمان مبارزه كه بعد ها در آلمان مبارزه . . . . لوئي عليه يك چنين طرز تفكر به مبارزه پرداختلوئي عليه يك چنين طرز تفكر به مبارزه پرداختلوئي عليه يك چنين طرز تفكر به مبارزه پرداختلوئي عليه يك چنين طرز تفكر به مبارزه پرداخت
حاصل اين اقدامات آن حاصل اين اقدامات آن حاصل اين اقدامات آن حاصل اين اقدامات آن . . . . بزرگ و پيگير عليه خشونت وانتقام جوئي براه افتادبزرگ و پيگير عليه خشونت وانتقام جوئي براه افتادبزرگ و پيگير عليه خشونت وانتقام جوئي براه افتادبزرگ و پيگير عليه خشونت وانتقام جوئي براه افتاد

        ....بود كه بايستي بين طبعيت جرم و مجازات تناسب كامل ايجاد شودبود كه بايستي بين طبعيت جرم و مجازات تناسب كامل ايجاد شودبود كه بايستي بين طبعيت جرم و مجازات تناسب كامل ايجاد شودبود كه بايستي بين طبعيت جرم و مجازات تناسب كامل ايجاد شود
ــرگ مجــرم را موجــب اصــالحات      ــدام و م ــرن هجــده اع ــرگ مجــرم را موجــب اصــالحات     دانشــمندان ق ــدام و م ــرن هجــده اع ــرگ مجــرم را موجــب اصــالحات     دانشــمندان ق ــدام و م ــرن هجــده اع ــرگ مجــرم را موجــب اصــالحات     دانشــمندان ق ــدام و م ــرن هجــده اع دانشــمندان ق

عي نمي دانستند و مي گفتند كه اعدام و مـرگ، جنايـت را از بـين نمـي     عي نمي دانستند و مي گفتند كه اعدام و مـرگ، جنايـت را از بـين نمـي     عي نمي دانستند و مي گفتند كه اعدام و مـرگ، جنايـت را از بـين نمـي     عي نمي دانستند و مي گفتند كه اعدام و مـرگ، جنايـت را از بـين نمـي     اجتمااجتمااجتمااجتما
        ....برد، بلكه بر آن مي افزايدبرد، بلكه بر آن مي افزايدبرد، بلكه بر آن مي افزايدبرد، بلكه بر آن مي افزايد

در اواخــر قــرن هجــدهم دانشــمنداني ماننــد ويكتــور هوگــو، منتســكيو، در اواخــر قــرن هجــدهم دانشــمنداني ماننــد ويكتــور هوگــو، منتســكيو، در اواخــر قــرن هجــدهم دانشــمنداني ماننــد ويكتــور هوگــو، منتســكيو، در اواخــر قــرن هجــدهم دانشــمنداني ماننــد ويكتــور هوگــو، منتســكيو، 
ديدرو، دلباخ، روسو و ولتر در بـاره اي انسـاني كـردن مجـازات جهـد بسـيار       ديدرو، دلباخ، روسو و ولتر در بـاره اي انسـاني كـردن مجـازات جهـد بسـيار       ديدرو، دلباخ، روسو و ولتر در بـاره اي انسـاني كـردن مجـازات جهـد بسـيار       ديدرو، دلباخ، روسو و ولتر در بـاره اي انسـاني كـردن مجـازات جهـد بسـيار       

مجرم اصالً يك فرد مجرم اصالً يك فرد مجرم اصالً يك فرد مجرم اصالً يك فرد « « « « ود آمد كه ود آمد كه ود آمد كه ود آمد كه از اين به بعد بين علماء اين نظر بوجاز اين به بعد بين علماء اين نظر بوجاز اين به بعد بين علماء اين نظر بوجاز اين به بعد بين علماء اين نظر بوج. . . . نمودندنمودندنمودندنمودند
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بـه  بـه  بـه  بـه  » » » » ....بيمار است يا يك نادان، بايد او را شفاء داد و آموحت و نبايد خفه كردبيمار است يا يك نادان، بايد او را شفاء داد و آموحت و نبايد خفه كردبيمار است يا يك نادان، بايد او را شفاء داد و آموحت و نبايد خفه كردبيمار است يا يك نادان، بايد او را شفاء داد و آموحت و نبايد خفه كرد
        »»»»....شكنجه يك بدعت ظالمانه استشكنجه يك بدعت ظالمانه استشكنجه يك بدعت ظالمانه استشكنجه يك بدعت ظالمانه است« « « « نظر آنها نظر آنها نظر آنها نظر آنها 

حقوق در سير تاريخي خود در مـورد دگرگـوني مجـازات بـه چنـدين      حقوق در سير تاريخي خود در مـورد دگرگـوني مجـازات بـه چنـدين      حقوق در سير تاريخي خود در مـورد دگرگـوني مجـازات بـه چنـدين      حقوق در سير تاريخي خود در مـورد دگرگـوني مجـازات بـه چنـدين      
        ::::نظريه برخورد مانند نظريه برخورد مانند نظريه برخورد مانند نظريه برخورد مانند 

ميگوينـد اگـر سـاختار    ميگوينـد اگـر سـاختار    ميگوينـد اگـر سـاختار    ميگوينـد اگـر سـاختار    : : : : ـ ساختمان اجتماعي و رابطه اش با مجـازات  ـ ساختمان اجتماعي و رابطه اش با مجـازات  ـ ساختمان اجتماعي و رابطه اش با مجـازات  ـ ساختمان اجتماعي و رابطه اش با مجـازات  
جامعه بنحـوي بيرحمـي و خشـونت باشـد، مجـازات هـم بـا آن تناسـب و هـم          جامعه بنحـوي بيرحمـي و خشـونت باشـد، مجـازات هـم بـا آن تناسـب و هـم          جامعه بنحـوي بيرحمـي و خشـونت باشـد، مجـازات هـم بـا آن تناسـب و هـم          جامعه بنحـوي بيرحمـي و خشـونت باشـد، مجـازات هـم بـا آن تناسـب و هـم          

و اگر ساختار ماليم باشد و مردم بـه صـلح و دوسـتي و عاطفـه     و اگر ساختار ماليم باشد و مردم بـه صـلح و دوسـتي و عاطفـه     و اگر ساختار ماليم باشد و مردم بـه صـلح و دوسـتي و عاطفـه     و اگر ساختار ماليم باشد و مردم بـه صـلح و دوسـتي و عاطفـه     . . . . آهنگي داردآهنگي داردآهنگي داردآهنگي دارد
        ....كشانده شوند، مجازات نيز از خشونت و شدت دور مي ماندكشانده شوند، مجازات نيز از خشونت و شدت دور مي ماندكشانده شوند، مجازات نيز از خشونت و شدت دور مي ماندكشانده شوند، مجازات نيز از خشونت و شدت دور مي ماند

را را را را تا دو قرن قبل رايج بود كـه شـكم مجـرم    تا دو قرن قبل رايج بود كـه شـكم مجـرم    تا دو قرن قبل رايج بود كـه شـكم مجـرم    تا دو قرن قبل رايج بود كـه شـكم مجـرم    « « « « : : : : ـ هم آهنگي فرهنگي ـ هم آهنگي فرهنگي ـ هم آهنگي فرهنگي ـ هم آهنگي فرهنگي 
پاره ميكردند، چــهارشقه مي كردند، به زنجير مي آويختند، به چرخ مي بستند، پاره ميكردند، چــهارشقه مي كردند، به زنجير مي آويختند، به چرخ مي بستند، پاره ميكردند، چــهارشقه مي كردند، به زنجير مي آويختند، به چرخ مي بستند، پاره ميكردند، چــهارشقه مي كردند، به زنجير مي آويختند، به چرخ مي بستند، 
در آب مي انداختند، با آهـن مـي گداختنـد، دسـت و پـا را مـي بريدنـد و مـي         در آب مي انداختند، با آهـن مـي گداختنـد، دسـت و پـا را مـي بريدنـد و مـي         در آب مي انداختند، با آهـن مـي گداختنـد، دسـت و پـا را مـي بريدنـد و مـي         در آب مي انداختند، با آهـن مـي گداختنـد، دسـت و پـا را مـي بريدنـد و مـي         

يعني اين عكس العمل ها با هر نهاد ديگري هم آهنگـي فرهنگـي   يعني اين عكس العمل ها با هر نهاد ديگري هم آهنگـي فرهنگـي   يعني اين عكس العمل ها با هر نهاد ديگري هم آهنگـي فرهنگـي   يعني اين عكس العمل ها با هر نهاد ديگري هم آهنگـي فرهنگـي   » » » » ....سوزاندندسوزاندندسوزاندندسوزاندند
        ....داشتداشتداشتداشت

ارگاه ها بميان آمد ارگاه ها بميان آمد ارگاه ها بميان آمد ارگاه ها بميان آمد وقتي بازار ها رونق گرفت، كوقتي بازار ها رونق گرفت، كوقتي بازار ها رونق گرفت، كوقتي بازار ها رونق گرفت، ك    :ـ �Nا-h ا�1[�دي 
و كار و فعاليت در ساحات مختلف نياز به كارگر و عمله پيدا كرد، مجـازات  و كار و فعاليت در ساحات مختلف نياز به كارگر و عمله پيدا كرد، مجـازات  و كار و فعاليت در ساحات مختلف نياز به كارگر و عمله پيدا كرد، مجـازات  و كار و فعاليت در ساحات مختلف نياز به كارگر و عمله پيدا كرد، مجـازات  

همچنان نظراتي ديگري وجود دارد كه كه از شرح آن در همچنان نظراتي ديگري وجود دارد كه كه از شرح آن در همچنان نظراتي ديگري وجود دارد كه كه از شرح آن در همچنان نظراتي ديگري وجود دارد كه كه از شرح آن در . . . . اندكي تخفيف يافتاندكي تخفيف يافتاندكي تخفيف يافتاندكي تخفيف يافت
        ....اينجا خودداري ميكنيماينجا خودداري ميكنيماينجا خودداري ميكنيماينجا خودداري ميكنيم

مكاتب وانديشه هاي مختلف اندرباب جرم و شكنجه بوجود آمـد كـه   مكاتب وانديشه هاي مختلف اندرباب جرم و شكنجه بوجود آمـد كـه   مكاتب وانديشه هاي مختلف اندرباب جرم و شكنجه بوجود آمـد كـه   مكاتب وانديشه هاي مختلف اندرباب جرم و شكنجه بوجود آمـد كـه   
        ....يك تعداد آنها مي پردازميك تعداد آنها مي پردازميك تعداد آنها مي پردازميك تعداد آنها مي پردازم    در اينجا به بررسي مختصردر اينجا به بررسي مختصردر اينجا به بررسي مختصردر اينجا به بررسي مختصر

ــا   ــ ســزار بكاري ــا  ـ ــ ســزار بكاري ــا  ـ ــ ســزار بكاري ــا  ـ ــ ســزار بكاري ــه  ) ) ) )     1794ـ ـ ـ ـ                 1737( ( ( ( ـ ــود كــه علي ــه  دانشــمند جــواني ب ــود كــه علي ــه  دانشــمند جــواني ب ــود كــه علي ــه  دانشــمند جــواني ب ــود كــه علي دانشــمند جــواني ب
اين دانشمند بنيـان گـزار مكتـب كالسـيك     اين دانشمند بنيـان گـزار مكتـب كالسـيك     اين دانشمند بنيـان گـزار مكتـب كالسـيك     اين دانشمند بنيـان گـزار مكتـب كالسـيك     . . . . مجازات شديد و سنگين قيام كردمجازات شديد و سنگين قيام كردمجازات شديد و سنگين قيام كردمجازات شديد و سنگين قيام كرد

در امـور جزائـي انقـالب    در امـور جزائـي انقـالب    در امـور جزائـي انقـالب    در امـور جزائـي انقـالب    » » » » جـرائم ومجازاتهـا  جـرائم ومجازاتهـا  جـرائم ومجازاتهـا  جـرائم ومجازاتهـا  « « « « گفته مي شود و كتاب او بنـام  گفته مي شود و كتاب او بنـام  گفته مي شود و كتاب او بنـام  گفته مي شود و كتاب او بنـام  
« « « « : : : : او مي گفت كه او مي گفت كه او مي گفت كه او مي گفت كه . . . . جرا قرار دادجرا قرار دادجرا قرار دادجرا قرار دادبوجود آورد و انقالب فرانسه آنرا به مرحله ابوجود آورد و انقالب فرانسه آنرا به مرحله ابوجود آورد و انقالب فرانسه آنرا به مرحله ابوجود آورد و انقالب فرانسه آنرا به مرحله ا

مجازاتها بايد از صورت استبدادي خارج شود و شكل قانوني بخود بگيـرد و  مجازاتها بايد از صورت استبدادي خارج شود و شكل قانوني بخود بگيـرد و  مجازاتها بايد از صورت استبدادي خارج شود و شكل قانوني بخود بگيـرد و  مجازاتها بايد از صورت استبدادي خارج شود و شكل قانوني بخود بگيـرد و  
همچنان او طرفدار سوگنددادن مجــرم نبود، همچنان او طرفدار سوگنددادن مجــرم نبود، همچنان او طرفدار سوگنددادن مجــرم نبود، همچنان او طرفدار سوگنددادن مجــرم نبود، . . . . آنچه قانون مجاز بداند اجرا گرددآنچه قانون مجاز بداند اجرا گرددآنچه قانون مجاز بداند اجرا گرددآنچه قانون مجاز بداند اجرا گردد

او ميگفت قوانين نبايد تحت احساسات گروه خاص تدوين گردد، بلكه قوانين او ميگفت قوانين نبايد تحت احساسات گروه خاص تدوين گردد، بلكه قوانين او ميگفت قوانين نبايد تحت احساسات گروه خاص تدوين گردد، بلكه قوانين او ميگفت قوانين نبايد تحت احساسات گروه خاص تدوين گردد، بلكه قوانين 
ست كه بتواند آرامش اجتماع و افراد را تضمين كند و ست كه بتواند آرامش اجتماع و افراد را تضمين كند و ست كه بتواند آرامش اجتماع و افراد را تضمين كند و ست كه بتواند آرامش اجتماع و افراد را تضمين كند و مجازاتي وقتي صحيح امجازاتي وقتي صحيح امجازاتي وقتي صحيح امجازاتي وقتي صحيح ا
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جلو هرگونه تجاوز را بگيرد و در صورتي نادرست مي باشد كه از حد الزمي جلو هرگونه تجاوز را بگيرد و در صورتي نادرست مي باشد كه از حد الزمي جلو هرگونه تجاوز را بگيرد و در صورتي نادرست مي باشد كه از حد الزمي جلو هرگونه تجاوز را بگيرد و در صورتي نادرست مي باشد كه از حد الزمي 
        »»»»....كه براي حفظ سالمت اجتماع ضروري است، تجاوز نمايدكه براي حفظ سالمت اجتماع ضروري است، تجاوز نمايدكه براي حفظ سالمت اجتماع ضروري است، تجاوز نمايدكه براي حفظ سالمت اجتماع ضروري است، تجاوز نمايد

ــين جــرم و مجــازات تناســب وجــود داشــته      ــد ب ــه باي ــود ك ــد ب ــين جــرم و مجــازات تناســب وجــود داشــته     او معتق ــد ب ــه باي ــود ك ــد ب ــين جــرم و مجــازات تناســب وجــود داشــته     او معتق ــد ب ــه باي ــود ك ــد ب ــين جــرم و مجــازات تناســب وجــود داشــته     او معتق ــد ب ــه باي ــود ك ــد ب او معتق
جرم را مورد انتقـاد قـرار داد و آنـرا    جرم را مورد انتقـاد قـرار داد و آنـرا    جرم را مورد انتقـاد قـرار داد و آنـرا    جرم را مورد انتقـاد قـرار داد و آنـرا    همچنان شكنجه هاي قبل از اثبات همچنان شكنجه هاي قبل از اثبات همچنان شكنجه هاي قبل از اثبات همچنان شكنجه هاي قبل از اثبات ....باشدباشدباشدباشد

        ....غير عادالنه دانستغير عادالنه دانستغير عادالنه دانستغير عادالنه دانست
        

ــام  ــ بنت ــام ـ ــ بنت ــام ـ ــ بنت ــام ـ ــ بنت ــه    ) ) ) )     Bentham((((ـ ــر پاي ــه    فيلســوف انگليســي نظــرات خــود را ب ــر پاي ــه    فيلســوف انگليســي نظــرات خــود را ب ــر پاي ــه    فيلســوف انگليســي نظــرات خــود را ب ــر پاي فيلســوف انگليســي نظــرات خــود را ب
سودپرستي بناء كرد، يعني هر شخص مي خواهد با بهره و سود ارضاي خاطر سودپرستي بناء كرد، يعني هر شخص مي خواهد با بهره و سود ارضاي خاطر سودپرستي بناء كرد، يعني هر شخص مي خواهد با بهره و سود ارضاي خاطر سودپرستي بناء كرد، يعني هر شخص مي خواهد با بهره و سود ارضاي خاطر 

به گفته ي وي انسان بين ارضاي خاطر و مجازات قرار دارد و مي تواند به گفته ي وي انسان بين ارضاي خاطر و مجازات قرار دارد و مي تواند به گفته ي وي انسان بين ارضاي خاطر و مجازات قرار دارد و مي تواند به گفته ي وي انسان بين ارضاي خاطر و مجازات قرار دارد و مي تواند . . . . كندكندكندكند
فردي كـه از اوليـه تـرين حـوائج زنـدگي      فردي كـه از اوليـه تـرين حـوائج زنـدگي      فردي كـه از اوليـه تـرين حـوائج زنـدگي      فردي كـه از اوليـه تـرين حـوائج زنـدگي      « « « « : : : : او مي گويد او مي گويد او مي گويد او مي گويد . . . . كندكندكندكند    يكي را اختياريكي را اختياريكي را اختياريكي را اختيار

محروم باشد بدون شك بوسيله عوامل غير قابل مقاومت به طرف جرم رانـده  محروم باشد بدون شك بوسيله عوامل غير قابل مقاومت به طرف جرم رانـده  محروم باشد بدون شك بوسيله عوامل غير قابل مقاومت به طرف جرم رانـده  محروم باشد بدون شك بوسيله عوامل غير قابل مقاومت به طرف جرم رانـده  
        »»»»....مي شود، پس بايد جلو فقر و بيكاري گرفته شودمي شود، پس بايد جلو فقر و بيكاري گرفته شودمي شود، پس بايد جلو فقر و بيكاري گرفته شودمي شود، پس بايد جلو فقر و بيكاري گرفته شود

        

 iزادي PZZ� 
ZZ1,� ZZــه بعــد، در حاليكــه ســنت      1791از ســال از ســال از ســال از ســال     :ـ ــه بعــد، در حاليكــه ســنت  ب ــه بعــد، در حاليكــه ســنت  ب ــه بعــد، در حاليكــه ســنت  ب ب

نت بودنـد، بـه مسـئله زنـدان بـه      نت بودنـد، بـه مسـئله زنـدان بـه      نت بودنـد، بـه مسـئله زنـدان بـه      نت بودنـد، بـه مسـئله زنـدان بـه      گرايان هنوز طرفدار شكنجه و عذاب و خشوگرايان هنوز طرفدار شكنجه و عذاب و خشوگرايان هنوز طرفدار شكنجه و عذاب و خشوگرايان هنوز طرفدار شكنجه و عذاب و خشو
مكتب سلب آزادي بـر مبنـاي سـه اصـل     مكتب سلب آزادي بـر مبنـاي سـه اصـل     مكتب سلب آزادي بـر مبنـاي سـه اصـل     مكتب سلب آزادي بـر مبنـاي سـه اصـل     . . . . صورت منطقي و گسترده توجه شدصورت منطقي و گسترده توجه شدصورت منطقي و گسترده توجه شدصورت منطقي و گسترده توجه شد

        ).).).).مخصوصاً آموزش مذهبيمخصوصاً آموزش مذهبيمخصوصاً آموزش مذهبيمخصوصاً آموزش مذهبي( ( ( ( قرار دارد ، منزوي كردن، كار كردن، و آموزش قرار دارد ، منزوي كردن، كار كردن، و آموزش قرار دارد ، منزوي كردن، كار كردن، و آموزش قرار دارد ، منزوي كردن، كار كردن، و آموزش 
        ::::و از اين سه اصل، سه نتيجه گرفتند و از اين سه اصل، سه نتيجه گرفتند و از اين سه اصل، سه نتيجه گرفتند و از اين سه اصل، سه نتيجه گرفتند 

مجازات زندان باعث پيشگيري فردي و جمعي از ارتكاب جرم مجازات زندان باعث پيشگيري فردي و جمعي از ارتكاب جرم مجازات زندان باعث پيشگيري فردي و جمعي از ارتكاب جرم مجازات زندان باعث پيشگيري فردي و جمعي از ارتكاب جرم « « « « ـ ـ ـ ـ         1
        »»»»....استاستاستاست

        »»»»....مجازات زندان باعث سازندگي و اصالح مجرم استمجازات زندان باعث سازندگي و اصالح مجرم استمجازات زندان باعث سازندگي و اصالح مجرم استمجازات زندان باعث سازندگي و اصالح مجرم است« « « « ـ ـ ـ ـ 2
مجازات زندان بايد با جرم ارتكابي مجرم متناسب باشد تـا ثمـر   مجازات زندان بايد با جرم ارتكابي مجرم متناسب باشد تـا ثمـر   مجازات زندان بايد با جرم ارتكابي مجرم متناسب باشد تـا ثمـر   مجازات زندان بايد با جرم ارتكابي مجرم متناسب باشد تـا ثمـر   « « « « ـ ـ ـ ـ 3

        » » » » ....بخش و سودمند باشدبخش و سودمند باشدبخش و سودمند باشدبخش و سودمند باشد
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به اساس اين مكتب ديگر ديوانه ها و افراد مختل به اساس اين مكتب ديگر ديوانه ها و افراد مختل به اساس اين مكتب ديگر ديوانه ها و افراد مختل به اساس اين مكتب ديگر ديوانه ها و افراد مختل     : ى�,1
 روا%,�و
المشاعر را از غل وزنجيـر رهـا كردنـد و بـه محالجـه و شـفا دادن آنهـا همـت         المشاعر را از غل وزنجيـر رهـا كردنـد و بـه محالجـه و شـفا دادن آنهـا همـت         المشاعر را از غل وزنجيـر رهـا كردنـد و بـه محالجـه و شـفا دادن آنهـا همـت         المشاعر را از غل وزنجيـر رهـا كردنـد و بـه محالجـه و شـفا دادن آنهـا همـت         

        ....كماشتندكماشتندكماشتندكماشتند
        

جمعي طرفدار زندان جمعي نبودند، بلكه مي جمعي طرفدار زندان جمعي نبودند، بلكه مي جمعي طرفدار زندان جمعي نبودند، بلكه مي جمعي طرفدار زندان جمعي نبودند، بلكه مي : : : : ـ مخالفان زندان جمعي ـ مخالفان زندان جمعي ـ مخالفان زندان جمعي ـ مخالفان زندان جمعي 
گفتند كه زندان جمعي به ذات خود اضرار اجتماعي ببار مـي آورد و بـه نظـر    گفتند كه زندان جمعي به ذات خود اضرار اجتماعي ببار مـي آورد و بـه نظـر    گفتند كه زندان جمعي به ذات خود اضرار اجتماعي ببار مـي آورد و بـه نظـر    گفتند كه زندان جمعي به ذات خود اضرار اجتماعي ببار مـي آورد و بـه نظـر    

        ....زندان انفرادي و تغيير مكان زندانيان مفيد و ثمر بخش استزندان انفرادي و تغيير مكان زندانيان مفيد و ثمر بخش استزندان انفرادي و تغيير مكان زندانيان مفيد و ثمر بخش استزندان انفرادي و تغيير مكان زندانيان مفيد و ثمر بخش استآنها آنها آنها آنها 
طرفداران اين مكتب از اصالح اخالق و طرفداران اين مكتب از اصالح اخالق و طرفداران اين مكتب از اصالح اخالق و طرفداران اين مكتب از اصالح اخالق و : : : : ـ طرفداران مكتب اصالحي ـ طرفداران مكتب اصالحي ـ طرفداران مكتب اصالحي ـ طرفداران مكتب اصالحي 

        ....اصالح قضائي دفاع مي نمودنداصالح قضائي دفاع مي نمودنداصالح قضائي دفاع مي نمودنداصالح قضائي دفاع مي نمودند
به عوض مجازات سنگين، طرفدار طرد مجرم به عوض مجازات سنگين، طرفدار طرد مجرم به عوض مجازات سنگين، طرفدار طرد مجرم به عوض مجازات سنگين، طرفدار طرد مجرم : : : : ـ طرفداران مكتب طرد ـ طرفداران مكتب طرد ـ طرفداران مكتب طرد ـ طرفداران مكتب طرد 

        ....از محيط بودنداز محيط بودنداز محيط بودنداز محيط بودند
اين مكتب مراتب زيرين را اين مكتب مراتب زيرين را اين مكتب مراتب زيرين را اين مكتب مراتب زيرين را     ::::ـ مكتب دفاع اجتماعي نو در امور جنائي ـ مكتب دفاع اجتماعي نو در امور جنائي ـ مكتب دفاع اجتماعي نو در امور جنائي ـ مكتب دفاع اجتماعي نو در امور جنائي 

        ::::بميان آورد بميان آورد بميان آورد بميان آورد 
        ....ـ انساني شدن مجازاتـ انساني شدن مجازاتـ انساني شدن مجازاتـ انساني شدن مجازات    1
        ....ـ دگرگوني در امور زندانهاـ دگرگوني در امور زندانهاـ دگرگوني در امور زندانهاـ دگرگوني در امور زندانها    2
        ....ـ طبقه بندي شدن مجرمانـ طبقه بندي شدن مجرمانـ طبقه بندي شدن مجرمانـ طبقه بندي شدن مجرمان    3
        ....ـ توجه باصالح و بازسازي مجرمانـ توجه باصالح و بازسازي مجرمانـ توجه باصالح و بازسازي مجرمانـ توجه باصالح و بازسازي مجرمان    4
        ....ـ اجراي مجازات بر حسب شخصيت و درجه انحرافات مجرمـ اجراي مجازات بر حسب شخصيت و درجه انحرافات مجرمـ اجراي مجازات بر حسب شخصيت و درجه انحرافات مجرمـ اجراي مجازات بر حسب شخصيت و درجه انحرافات مجرم    5
تا مرحله تا مرحله تا مرحله تا مرحله ـ اعمال مجازات تدريجي مختلف از مرحله زندان انفرادي ـ اعمال مجازات تدريجي مختلف از مرحله زندان انفرادي ـ اعمال مجازات تدريجي مختلف از مرحله زندان انفرادي ـ اعمال مجازات تدريجي مختلف از مرحله زندان انفرادي     6

        ....نيمه آزادينيمه آزادينيمه آزادينيمه آزادي
        ....ـ تشكيل شدن سازمان كمكهاي اجتماعي و صحي و روانيـ تشكيل شدن سازمان كمكهاي اجتماعي و صحي و روانيـ تشكيل شدن سازمان كمكهاي اجتماعي و صحي و روانيـ تشكيل شدن سازمان كمكهاي اجتماعي و صحي و رواني    7
        ....ـ عموميت يافتن آزادي مشروطهـ عموميت يافتن آزادي مشروطهـ عموميت يافتن آزادي مشروطهـ عموميت يافتن آزادي مشروطه    8
        ....ـ تشكيل شدن سازماني براي قاضي ناظر اجراي مجازاتـ تشكيل شدن سازماني براي قاضي ناظر اجراي مجازاتـ تشكيل شدن سازماني براي قاضي ناظر اجراي مجازاتـ تشكيل شدن سازماني براي قاضي ناظر اجراي مجازات    9

برخي اصول ياد شده در اولين كنگره سازمان ملل متحد كـه در سـال   برخي اصول ياد شده در اولين كنگره سازمان ملل متحد كـه در سـال   برخي اصول ياد شده در اولين كنگره سازمان ملل متحد كـه در سـال   برخي اصول ياد شده در اولين كنگره سازمان ملل متحد كـه در سـال   
ل شد، مورد قبول اعضاء ل شد، مورد قبول اعضاء ل شد، مورد قبول اعضاء ل شد، مورد قبول اعضاء براي پيشگيري از جرم و معالجه مجرم تشكيبراي پيشگيري از جرم و معالجه مجرم تشكيبراي پيشگيري از جرم و معالجه مجرم تشكيبراي پيشگيري از جرم و معالجه مجرم تشكي    1955

در پايان بايد گفت كه حقوق جزاي امروزي به جاي اينكه مجرم در پايان بايد گفت كه حقوق جزاي امروزي به جاي اينكه مجرم در پايان بايد گفت كه حقوق جزاي امروزي به جاي اينكه مجرم در پايان بايد گفت كه حقوق جزاي امروزي به جاي اينكه مجرم . . . . قرار گرفتقرار گرفتقرار گرفتقرار گرفت
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. . . . را مورد بررسي قرار دهد اصل عمليه جرم را مورد دقت بيشتر قرار مي دهدرا مورد بررسي قرار دهد اصل عمليه جرم را مورد دقت بيشتر قرار مي دهدرا مورد بررسي قرار دهد اصل عمليه جرم را مورد دقت بيشتر قرار مي دهدرا مورد بررسي قرار دهد اصل عمليه جرم را مورد دقت بيشتر قرار مي دهد
        ::::عمل جرمي از دو چيز نشأت مي كند عمل جرمي از دو چيز نشأت مي كند عمل جرمي از دو چيز نشأت مي كند عمل جرمي از دو چيز نشأت مي كند 

دوم دوم دوم دوم . . . . اول انجام دادن يك عملي كـه تـرك آن مجـازات ببـار مـي آورد     اول انجام دادن يك عملي كـه تـرك آن مجـازات ببـار مـي آورد     اول انجام دادن يك عملي كـه تـرك آن مجـازات ببـار مـي آورد     اول انجام دادن يك عملي كـه تـرك آن مجـازات ببـار مـي آورد     
        ....يك عمل كه عدم ترك آن باعث مجازات مي شوديك عمل كه عدم ترك آن باعث مجازات مي شوديك عمل كه عدم ترك آن باعث مجازات مي شوديك عمل كه عدم ترك آن باعث مجازات مي شود    ترك كردنترك كردنترك كردنترك كردن
        
�د ؟ 5N �� F�� �0H ��ور ز��ن واQاde 
'�&H ��  ـ K; و

در آلمان مطابق قانون جزاء ، مرور زمان در مورد جرميات مختلف به در آلمان مطابق قانون جزاء ، مرور زمان در مورد جرميات مختلف به در آلمان مطابق قانون جزاء ، مرور زمان در مورد جرميات مختلف به در آلمان مطابق قانون جزاء ، مرور زمان در مورد جرميات مختلف به 
        ....ترتيب زيرين عملي مي شودترتيب زيرين عملي مي شودترتيب زيرين عملي مي شودترتيب زيرين عملي مي شود

ـ در مورد قتل وقتل عام كه علي اكثر به حبس عمـري يـا حـبس ابـد     ـ در مورد قتل وقتل عام كه علي اكثر به حبس عمـري يـا حـبس ابـد     ـ در مورد قتل وقتل عام كه علي اكثر به حبس عمـري يـا حـبس ابـد     ـ در مورد قتل وقتل عام كه علي اكثر به حبس عمـري يـا حـبس ابـد     
        . . . . از سي سال تحت مرور زمان قرار مي گيرداز سي سال تحت مرور زمان قرار مي گيرداز سي سال تحت مرور زمان قرار مي گيرداز سي سال تحت مرور زمان قرار مي گيرد    محكوم مي شود، بعدمحكوم مي شود، بعدمحكوم مي شود، بعدمحكوم مي شود، بعد

ـ در باره جرم ناشي از مبلغ گزاف كه اصوالً به بيش از ده سال حبس ـ در باره جرم ناشي از مبلغ گزاف كه اصوالً به بيش از ده سال حبس ـ در باره جرم ناشي از مبلغ گزاف كه اصوالً به بيش از ده سال حبس ـ در باره جرم ناشي از مبلغ گزاف كه اصوالً به بيش از ده سال حبس 
        ....محكوم ميشود، بعد از بيست سال تحت مرور زمان مي آيدمحكوم ميشود، بعد از بيست سال تحت مرور زمان مي آيدمحكوم ميشود، بعد از بيست سال تحت مرور زمان مي آيدمحكوم ميشود، بعد از بيست سال تحت مرور زمان مي آيد

        ....ـ در بعضي جرائم مرور زمان تا سه سال استـ در بعضي جرائم مرور زمان تا سه سال استـ در بعضي جرائم مرور زمان تا سه سال استـ در بعضي جرائم مرور زمان تا سه سال است
ـ در جرائم طباعتي و ترافيكي يعنـي در بـر هـم زدن نظـم آنهـا، مـرور       ـ در جرائم طباعتي و ترافيكي يعنـي در بـر هـم زدن نظـم آنهـا، مـرور       ـ در جرائم طباعتي و ترافيكي يعنـي در بـر هـم زدن نظـم آنهـا، مـرور       ـ در جرائم طباعتي و ترافيكي يعنـي در بـر هـم زدن نظـم آنهـا، مـرور       

        ....زمان تا سه ماه تعيين شده استزمان تا سه ماه تعيين شده استزمان تا سه ماه تعيين شده استزمان تا سه ماه تعيين شده است
البته بايد گفت كه شروع جرم زماني است كه مجرم آن عمل را تكرار البته بايد گفت كه شروع جرم زماني است كه مجرم آن عمل را تكرار البته بايد گفت كه شروع جرم زماني است كه مجرم آن عمل را تكرار البته بايد گفت كه شروع جرم زماني است كه مجرم آن عمل را تكرار 

        ....كرده باشد البته بدون مالحظه به نتيجه ي آنكرده باشد البته بدون مالحظه به نتيجه ي آنكرده باشد البته بدون مالحظه به نتيجه ي آنكرده باشد البته بدون مالحظه به نتيجه ي آن
        
  :ـ د��ع ��Eوع  6

دفاع از خـود يـا دفـاع مشـروع از اهميـت زيـاد برخـوردار بـوده و در         دفاع از خـود يـا دفـاع مشـروع از اهميـت زيـاد برخـوردار بـوده و در         دفاع از خـود يـا دفـاع مشـروع از اهميـت زيـاد برخـوردار بـوده و در         دفاع از خـود يـا دفـاع مشـروع از اهميـت زيـاد برخـوردار بـوده و در         
        دفاع مشروع چيست ؟دفاع مشروع چيست ؟دفاع مشروع چيست ؟دفاع مشروع چيست ؟پس پس پس پس . . . . قضاياي جرمي اكثراً مطرح بحث واقع مي شودقضاياي جرمي اكثراً مطرح بحث واقع مي شودقضاياي جرمي اكثراً مطرح بحث واقع مي شودقضاياي جرمي اكثراً مطرح بحث واقع مي شود

دفاع مشروع آن عمليه اي جرمي است كه مغاير بـا قـانون گفتـه نمـي     دفاع مشروع آن عمليه اي جرمي است كه مغاير بـا قـانون گفتـه نمـي     دفاع مشروع آن عمليه اي جرمي است كه مغاير بـا قـانون گفتـه نمـي     دفاع مشروع آن عمليه اي جرمي است كه مغاير بـا قـانون گفتـه نمـي     
به سخن ديگر دفاع مشروع آنست كه انسان در مقابل يك عمـل مغـاير   به سخن ديگر دفاع مشروع آنست كه انسان در مقابل يك عمـل مغـاير   به سخن ديگر دفاع مشروع آنست كه انسان در مقابل يك عمـل مغـاير   به سخن ديگر دفاع مشروع آنست كه انسان در مقابل يك عمـل مغـاير   . . . . شودشودشودشود

قانوني شخص ثالث از خـود و يـا بـه طرفـداري از شـخص ديگـري بـه دفـاع         قانوني شخص ثالث از خـود و يـا بـه طرفـداري از شـخص ديگـري بـه دفـاع         قانوني شخص ثالث از خـود و يـا بـه طرفـداري از شـخص ديگـري بـه دفـاع         قانوني شخص ثالث از خـود و يـا بـه طرفـداري از شـخص ديگـري بـه دفـاع         
        ....برخيزدبرخيزدبرخيزدبرخيزد

يد حايز شـرايط  يد حايز شـرايط  يد حايز شـرايط  يد حايز شـرايط  اما دفاع مشروع به اين سادگي مورد قبول نيست و بااما دفاع مشروع به اين سادگي مورد قبول نيست و بااما دفاع مشروع به اين سادگي مورد قبول نيست و بااما دفاع مشروع به اين سادگي مورد قبول نيست و با
        ::::زيرين باشد زيرين باشد زيرين باشد زيرين باشد 
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حتمي و البديست كه حمله و تجـاوز بـه طـور صـريح و عينـي وجـود       حتمي و البديست كه حمله و تجـاوز بـه طـور صـريح و عينـي وجـود       حتمي و البديست كه حمله و تجـاوز بـه طـور صـريح و عينـي وجـود       حتمي و البديست كه حمله و تجـاوز بـه طـور صـريح و عينـي وجـود       
اما حتمي نيست كه تجاوز و حمله عليه جان انسان باشـد، بلكـه   اما حتمي نيست كه تجاوز و حمله عليه جان انسان باشـد، بلكـه   اما حتمي نيست كه تجاوز و حمله عليه جان انسان باشـد، بلكـه   اما حتمي نيست كه تجاوز و حمله عليه جان انسان باشـد، بلكـه   . . . . داشته باشدداشته باشدداشته باشدداشته باشد

و هم مي تواند موضوع دفاع از و هم مي تواند موضوع دفاع از و هم مي تواند موضوع دفاع از و هم مي تواند موضوع دفاع از . . . . مي تواند در مورد ساير حقوق انسان رخ دهدمي تواند در مورد ساير حقوق انسان رخ دهدمي تواند در مورد ساير حقوق انسان رخ دهدمي تواند در مورد ساير حقوق انسان رخ دهد
        ....ار قرار دارد، به وقوع پيونددار قرار دارد، به وقوع پيونددار قرار دارد، به وقوع پيونددار قرار دارد، به وقوع پيوندديك شخص ديگري كه در حالت احتياج و اضطريك شخص ديگري كه در حالت احتياج و اضطريك شخص ديگري كه در حالت احتياج و اضطريك شخص ديگري كه در حالت احتياج و اضطر

بعـد از خـتم   بعـد از خـتم   بعـد از خـتم   بعـد از خـتم   . . . . دفاع مشروع بايستي در حال و در حالـت جـاري باشـد   دفاع مشروع بايستي در حال و در حالـت جـاري باشـد   دفاع مشروع بايستي در حال و در حالـت جـاري باشـد   دفاع مشروع بايستي در حال و در حالـت جـاري باشـد   
انتقام جوئي به هيچ وجه انتقام جوئي به هيچ وجه انتقام جوئي به هيچ وجه انتقام جوئي به هيچ وجه . . . . تجاوز و حمله، دفاع مشروع مطرح شده نمي تواندتجاوز و حمله، دفاع مشروع مطرح شده نمي تواندتجاوز و حمله، دفاع مشروع مطرح شده نمي تواندتجاوز و حمله، دفاع مشروع مطرح شده نمي تواند

        ....دفاع مشروع گفته نمي شوددفاع مشروع گفته نمي شوددفاع مشروع گفته نمي شوددفاع مشروع گفته نمي شود
همچنان حتمي است كه تجاوز و حمله ي غير، مخالف و مغــاير قانون همچنان حتمي است كه تجاوز و حمله ي غير، مخالف و مغــاير قانون همچنان حتمي است كه تجاوز و حمله ي غير، مخالف و مغــاير قانون همچنان حتمي است كه تجاوز و حمله ي غير، مخالف و مغــاير قانون 

اوت است كه متجاوز از روي ناداني و يا اشتباه دست به حمله اوت است كه متجاوز از روي ناداني و يا اشتباه دست به حمله اوت است كه متجاوز از روي ناداني و يا اشتباه دست به حمله اوت است كه متجاوز از روي ناداني و يا اشتباه دست به حمله باشد، اما بي تفباشد، اما بي تفباشد، اما بي تفباشد، اما بي تف
اما در هر حال دفاع مشـروع بايـد   اما در هر حال دفاع مشـروع بايـد   اما در هر حال دفاع مشـروع بايـد   اما در هر حال دفاع مشـروع بايـد   . . . . مي زند و يا شخص مست و اليعقل استمي زند و يا شخص مست و اليعقل استمي زند و يا شخص مست و اليعقل استمي زند و يا شخص مست و اليعقل است

        ....حتمي و ضروري و بدون راه حل ديگر باشدحتمي و ضروري و بدون راه حل ديگر باشدحتمي و ضروري و بدون راه حل ديگر باشدحتمي و ضروري و بدون راه حل ديگر باشد
اگر اگر اگر اگر . . . . ثقلت و نحوه تجاوز و حمله اساس و ميزان كار را تشكيل ميدهدثقلت و نحوه تجاوز و حمله اساس و ميزان كار را تشكيل ميدهدثقلت و نحوه تجاوز و حمله اساس و ميزان كار را تشكيل ميدهدثقلت و نحوه تجاوز و حمله اساس و ميزان كار را تشكيل ميدهد

بخاطر ترس و واهمه و آشفته فكري بخاطر ترس و واهمه و آشفته فكري بخاطر ترس و واهمه و آشفته فكري بخاطر ترس و واهمه و آشفته فكري مدافع بنام دفاع مشروع بخواهد كسي را مدافع بنام دفاع مشروع بخواهد كسي را مدافع بنام دفاع مشروع بخواهد كسي را مدافع بنام دفاع مشروع بخواهد كسي را 
        ....خود از اندازه ي آن بيشتر متضرر گرداند، مسئول پنداشته ميشودخود از اندازه ي آن بيشتر متضرر گرداند، مسئول پنداشته ميشودخود از اندازه ي آن بيشتر متضرر گرداند، مسئول پنداشته ميشودخود از اندازه ي آن بيشتر متضرر گرداند، مسئول پنداشته ميشود

در اينجا بطور مثال دوسيه يك قتل مشروع را كه در محكمـه امريكـا   در اينجا بطور مثال دوسيه يك قتل مشروع را كه در محكمـه امريكـا   در اينجا بطور مثال دوسيه يك قتل مشروع را كه در محكمـه امريكـا   در اينجا بطور مثال دوسيه يك قتل مشروع را كه در محكمـه امريكـا   
اين در واقع يك قضيه ايست كه انواع جرم اين در واقع يك قضيه ايست كه انواع جرم اين در واقع يك قضيه ايست كه انواع جرم اين در واقع يك قضيه ايست كه انواع جرم . . . . حل و فصل شده توضيح ميدهيمحل و فصل شده توضيح ميدهيمحل و فصل شده توضيح ميدهيمحل و فصل شده توضيح ميدهيم
        ....و تعداد افراد را در بر مي گيردو تعداد افراد را در بر مي گيردو تعداد افراد را در بر مي گيردو تعداد افراد را در بر مي گيرد

ساله اي كه به اتهام شروع به قتل پدرش محاكمه مي شد، ساله اي كه به اتهام شروع به قتل پدرش محاكمه مي شد، ساله اي كه به اتهام شروع به قتل پدرش محاكمه مي شد، ساله اي كه به اتهام شروع به قتل پدرش محاكمه مي شد،     19جوان جوان جوان جوان « « « « 
هيأت منصفه چنين تشخيص داد كه جوان در مقابل پدر هيأت منصفه چنين تشخيص داد كه جوان در مقابل پدر هيأت منصفه چنين تشخيص داد كه جوان در مقابل پدر هيأت منصفه چنين تشخيص داد كه جوان در مقابل پدر . . . . بي گناه اعالم گرديدبي گناه اعالم گرديدبي گناه اعالم گرديدبي گناه اعالم گرديد

        ....خشن و متجاوز خود به دفاع مشروع دست يازيده بودخشن و متجاوز خود به دفاع مشروع دست يازيده بودخشن و متجاوز خود به دفاع مشروع دست يازيده بودخشن و متجاوز خود به دفاع مشروع دست يازيده بود
تا پيش از اين محاكمه تاريخي، معموالً كليه جواناني كه به اتهام قتل تا پيش از اين محاكمه تاريخي، معموالً كليه جواناني كه به اتهام قتل تا پيش از اين محاكمه تاريخي، معموالً كليه جواناني كه به اتهام قتل تا پيش از اين محاكمه تاريخي، معموالً كليه جواناني كه به اتهام قتل 

. . . . خود محاكمه شـده انـد محكـوم شـناخته شـده بودنـد      خود محاكمه شـده انـد محكـوم شـناخته شـده بودنـد      خود محاكمه شـده انـد محكـوم شـناخته شـده بودنـد      خود محاكمه شـده انـد محكـوم شـناخته شـده بودنـد      يا شروع به قتل والدين يا شروع به قتل والدين يا شروع به قتل والدين يا شروع به قتل والدين 
اصوالً در نظام هاي حقوقي دنيا پدركشي در عداد سنگين ترين جرائم و براي اصوالً در نظام هاي حقوقي دنيا پدركشي در عداد سنگين ترين جرائم و براي اصوالً در نظام هاي حقوقي دنيا پدركشي در عداد سنگين ترين جرائم و براي اصوالً در نظام هاي حقوقي دنيا پدركشي در عداد سنگين ترين جرائم و براي 

        ....مرتكبين آن مجازاتهاي شديدي پيش بيني شده استمرتكبين آن مجازاتهاي شديدي پيش بيني شده استمرتكبين آن مجازاتهاي شديدي پيش بيني شده استمرتكبين آن مجازاتهاي شديدي پيش بيني شده است
قضيه از اين قرار بود كه جوان نوزده ساله و بـرادر بيسـت و دو سـاله    قضيه از اين قرار بود كه جوان نوزده ساله و بـرادر بيسـت و دو سـاله    قضيه از اين قرار بود كه جوان نوزده ساله و بـرادر بيسـت و دو سـاله    قضيه از اين قرار بود كه جوان نوزده ساله و بـرادر بيسـت و دو سـاله    

آن آن آن آن . . . . پدر شان را به قتل برسـاند پدر شان را به قتل برسـاند پدر شان را به قتل برسـاند پدر شان را به قتل برسـاند     اش شخص سومي را استخدام كرده بودند كهاش شخص سومي را استخدام كرده بودند كهاش شخص سومي را استخدام كرده بودند كهاش شخص سومي را استخدام كرده بودند كه
پدر به شفاخانه پدر به شفاخانه پدر به شفاخانه پدر به شفاخانه . . . . شخص پدر آنها را در رستورانش با ضرب چاقو زخمي نمودشخص پدر آنها را در رستورانش با ضرب چاقو زخمي نمودشخص پدر آنها را در رستورانش با ضرب چاقو زخمي نمودشخص پدر آنها را در رستورانش با ضرب چاقو زخمي نمود
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دوست دختر ضارب لباس پرستاري به تن كرد و به عنوان مـداوا،  دوست دختر ضارب لباس پرستاري به تن كرد و به عنوان مـداوا،  دوست دختر ضارب لباس پرستاري به تن كرد و به عنوان مـداوا،  دوست دختر ضارب لباس پرستاري به تن كرد و به عنوان مـداوا،  . . . . منتقل شدمنتقل شدمنتقل شدمنتقل شد
در اثر در اثر در اثر در اثر . . . . آمپول زهر را به مضروب تزريق نمود ولي باز هم او نمرد و زنده ماند آمپول زهر را به مضروب تزريق نمود ولي باز هم او نمرد و زنده ماند آمپول زهر را به مضروب تزريق نمود ولي باز هم او نمرد و زنده ماند آمپول زهر را به مضروب تزريق نمود ولي باز هم او نمرد و زنده ماند 

        ....ه ساله اش به اتهام شروع قتل پدر دستگير گرديده ساله اش به اتهام شروع قتل پدر دستگير گرديده ساله اش به اتهام شروع قتل پدر دستگير گرديده ساله اش به اتهام شروع قتل پدر دستگير گرديدشكايت او ، فرزند نوزدشكايت او ، فرزند نوزدشكايت او ، فرزند نوزدشكايت او ، فرزند نوزد
ضارب يعني آن مرد استخدام شـده بـه عنـوان شـروع قتـل و ضـرب و       ضارب يعني آن مرد استخدام شـده بـه عنـوان شـروع قتـل و ضـرب و       ضارب يعني آن مرد استخدام شـده بـه عنـوان شـروع قتـل و ضـرب و       ضارب يعني آن مرد استخدام شـده بـه عنـوان شـروع قتـل و ضـرب و       
جرح به شش سال زنـدان محكـوم گرديـد و دوسـت دختـراو بـه عنـوان ادامـه         جرح به شش سال زنـدان محكـوم گرديـد و دوسـت دختـراو بـه عنـوان ادامـه         جرح به شش سال زنـدان محكـوم گرديـد و دوسـت دختـراو بـه عنـوان ادامـه         جرح به شش سال زنـدان محكـوم گرديـد و دوسـت دختـراو بـه عنـوان ادامـه         

در اين ميان محرك اصلي يعني در اين ميان محرك اصلي يعني در اين ميان محرك اصلي يعني در اين ميان محرك اصلي يعني . . . . دهنده قتل به پنج سال زندان محكوم گرديددهنده قتل به پنج سال زندان محكوم گرديددهنده قتل به پنج سال زندان محكوم گرديددهنده قتل به پنج سال زندان محكوم گرديد
حاصل كرد، زيـرا پـدرش بـه كـرات او را لـت      حاصل كرد، زيـرا پـدرش بـه كـرات او را لـت      حاصل كرد، زيـرا پـدرش بـه كـرات او را لـت      حاصل كرد، زيـرا پـدرش بـه كـرات او را لـت      پسر نوزده ساله مضروب تبرئه پسر نوزده ساله مضروب تبرئه پسر نوزده ساله مضروب تبرئه پسر نوزده ساله مضروب تبرئه 

سالگي بنا بر اجبـار  سالگي بنا بر اجبـار  سالگي بنا بر اجبـار  سالگي بنا بر اجبـار      14در در در در . . . . وكوب نموده و توهين و تهديد به قتل نموده بودوكوب نموده و توهين و تهديد به قتل نموده بودوكوب نموده و توهين و تهديد به قتل نموده بودوكوب نموده و توهين و تهديد به قتل نموده بود
يك بار هم يك بار هم يك بار هم يك بار هم . . . . پدر مدرسه را ترك گفته و در رستوران او بيگاري مي كرده استپدر مدرسه را ترك گفته و در رستوران او بيگاري مي كرده استپدر مدرسه را ترك گفته و در رستوران او بيگاري مي كرده استپدر مدرسه را ترك گفته و در رستوران او بيگاري مي كرده است

و در مقابل چشمان همسايگان طناب پيچ كرده و و در مقابل چشمان همسايگان طناب پيچ كرده و و در مقابل چشمان همسايگان طناب پيچ كرده و و در مقابل چشمان همسايگان طناب پيچ كرده و     فرار كرده و پدر او را يافتهفرار كرده و پدر او را يافتهفرار كرده و پدر او را يافتهفرار كرده و پدر او را يافته
اگر جوان نوزده ساله تبرئه نمي شد ممكـن بـه   اگر جوان نوزده ساله تبرئه نمي شد ممكـن بـه   اگر جوان نوزده ساله تبرئه نمي شد ممكـن بـه   اگر جوان نوزده ساله تبرئه نمي شد ممكـن بـه   » » » » ....ب نموده بودب نموده بودب نموده بودب نموده بودبه شدت مضروبه شدت مضروبه شدت مضروبه شدت مضرو

        ....سيزده سال حبس محكوم مي گرديدسيزده سال حبس محكوم مي گرديدسيزده سال حبس محكوم مي گرديدسيزده سال حبس محكوم مي گرديد
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افغانستان داراي تاريخ چند هزار ساله است كه در مسير آن فـراز هـا   افغانستان داراي تاريخ چند هزار ساله است كه در مسير آن فـراز هـا   افغانستان داراي تاريخ چند هزار ساله است كه در مسير آن فـراز هـا   افغانستان داراي تاريخ چند هزار ساله است كه در مسير آن فـراز هـا   

موقعيت بري افغانسـتان در چهـار راهـي آسـياي ميانـه      موقعيت بري افغانسـتان در چهـار راهـي آسـياي ميانـه      موقعيت بري افغانسـتان در چهـار راهـي آسـياي ميانـه      موقعيت بري افغانسـتان در چهـار راهـي آسـياي ميانـه      . . . . داشته و هم نشيب هاداشته و هم نشيب هاداشته و هم نشيب هاداشته و هم نشيب ها
موجب آن گرديده است كه پيوسته تحت هجوم كشور كشايان و استعمارگران موجب آن گرديده است كه پيوسته تحت هجوم كشور كشايان و استعمارگران موجب آن گرديده است كه پيوسته تحت هجوم كشور كشايان و استعمارگران موجب آن گرديده است كه پيوسته تحت هجوم كشور كشايان و استعمارگران 

جنگهاي داخلي و فئودالي عامل ديگري بـود كـه مبـادي و    جنگهاي داخلي و فئودالي عامل ديگري بـود كـه مبـادي و    جنگهاي داخلي و فئودالي عامل ديگري بـود كـه مبـادي و    جنگهاي داخلي و فئودالي عامل ديگري بـود كـه مبـادي و    . . . . جهان قرار بگيردجهان قرار بگيردجهان قرار بگيردجهان قرار بگيرد
زير بناي تحول اقتصادي و اجتماعي به صفر تقرب كند و همه آباديها ويرانـه  زير بناي تحول اقتصادي و اجتماعي به صفر تقرب كند و همه آباديها ويرانـه  زير بناي تحول اقتصادي و اجتماعي به صفر تقرب كند و همه آباديها ويرانـه  زير بناي تحول اقتصادي و اجتماعي به صفر تقرب كند و همه آباديها ويرانـه  

        ....گردد و همه اداء و اصولها زير پا گذاشته شودگردد و همه اداء و اصولها زير پا گذاشته شودگردد و همه اداء و اصولها زير پا گذاشته شودگردد و همه اداء و اصولها زير پا گذاشته شود
دم افغانستان به ارث مانده همانا جامعه قبيله اي و طايفه دم افغانستان به ارث مانده همانا جامعه قبيله اي و طايفه دم افغانستان به ارث مانده همانا جامعه قبيله اي و طايفه دم افغانستان به ارث مانده همانا جامعه قبيله اي و طايفه آنچه براي مرآنچه براي مرآنچه براي مرآنچه براي مر    

اي وقومي بوده كه فقدان شاهراه هاي عمومي و كمبود وسايل نقليه، مردم را اي وقومي بوده كه فقدان شاهراه هاي عمومي و كمبود وسايل نقليه، مردم را اي وقومي بوده كه فقدان شاهراه هاي عمومي و كمبود وسايل نقليه، مردم را اي وقومي بوده كه فقدان شاهراه هاي عمومي و كمبود وسايل نقليه، مردم را 
در حدود اماكن خود شان قرار داده و با اين اساس زندگي براي مدت ها در در حدود اماكن خود شان قرار داده و با اين اساس زندگي براي مدت ها در در حدود اماكن خود شان قرار داده و با اين اساس زندگي براي مدت ها در در حدود اماكن خود شان قرار داده و با اين اساس زندگي براي مدت ها در 

        ....محدوده ي اقتصاد طبيعي و بسته ادامه يافتمحدوده ي اقتصاد طبيعي و بسته ادامه يافتمحدوده ي اقتصاد طبيعي و بسته ادامه يافتمحدوده ي اقتصاد طبيعي و بسته ادامه يافت
قـرن هجـدهم توسـط صـفوي هـا و      قـرن هجـدهم توسـط صـفوي هـا و      قـرن هجـدهم توسـط صـفوي هـا و      قـرن هجـدهم توسـط صـفوي هـا و          ةةةةتا نيمـ تا نيمـ تا نيمـ تا نيمـ     افغانستان از قرن شانزدهمافغانستان از قرن شانزدهمافغانستان از قرن شانزدهمافغانستان از قرن شانزدهم

در در در در . . . . دولتهاي ماوراءالنهر و بابري هاي هند بسوي تجزيه سياسـي كشـانده شـد   دولتهاي ماوراءالنهر و بابري هاي هند بسوي تجزيه سياسـي كشـانده شـد   دولتهاي ماوراءالنهر و بابري هاي هند بسوي تجزيه سياسـي كشـانده شـد   دولتهاي ماوراءالنهر و بابري هاي هند بسوي تجزيه سياسـي كشـانده شـد   
اين مرحله دشوار حد اكثر هسـتي مـادي و افتخـارات فرهنگـي كشـور مـا تـا        اين مرحله دشوار حد اكثر هسـتي مـادي و افتخـارات فرهنگـي كشـور مـا تـا        اين مرحله دشوار حد اكثر هسـتي مـادي و افتخـارات فرهنگـي كشـور مـا تـا        اين مرحله دشوار حد اكثر هسـتي مـادي و افتخـارات فرهنگـي كشـور مـا تـا        

        ....سرحد سقوط قرار گرفتسرحد سقوط قرار گرفتسرحد سقوط قرار گرفتسرحد سقوط قرار گرفت
اوضــاع كشــاورزي و تجــارتي و پيشــه وري ســير نزولــي خــود را مــي اوضــاع كشــاورزي و تجــارتي و پيشــه وري ســير نزولــي خــود را مــي اوضــاع كشــاورزي و تجــارتي و پيشــه وري ســير نزولــي خــود را مــي اوضــاع كشــاورزي و تجــارتي و پيشــه وري ســير نزولــي خــود را مــي 

. . . . وارض و باج و خراج بر دوش روستائيان سنگيني مي كردوارض و باج و خراج بر دوش روستائيان سنگيني مي كردوارض و باج و خراج بر دوش روستائيان سنگيني مي كردوارض و باج و خراج بر دوش روستائيان سنگيني مي كردپيمود، ماليات و عپيمود، ماليات و عپيمود، ماليات و عپيمود، ماليات و ع
دولتهــاي اشــغالگر بــه ســر مــي بــرد و دولتهــاي اشــغالگر بــه ســر مــي بــرد و دولتهــاي اشــغالگر بــه ســر مــي بــرد و دولتهــاي اشــغالگر بــه ســر مــي بــرد و     ةةةةهــر منطقــه در تحــت مقــررات جداگانــهــر منطقــه در تحــت مقــررات جداگانــهــر منطقــه در تحــت مقــررات جداگانــهــر منطقــه در تحــت مقــررات جداگانــ

زمينداران بزرگ افغانستان نيز به پيروي از اميال حكام دست نشانده مردم را زمينداران بزرگ افغانستان نيز به پيروي از اميال حكام دست نشانده مردم را زمينداران بزرگ افغانستان نيز به پيروي از اميال حكام دست نشانده مردم را زمينداران بزرگ افغانستان نيز به پيروي از اميال حكام دست نشانده مردم را 
        ....تحت فشار قرار ميدادندتحت فشار قرار ميدادندتحت فشار قرار ميدادندتحت فشار قرار ميدادند
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قيــادت قيــادت قيــادت قيــادت     ايــن اوضــاع تــا وقتــي ادامــه يافــت كــه مــردم افغانســتان تحــت ايــن اوضــاع تــا وقتــي ادامــه يافــت كــه مــردم افغانســتان تحــت ايــن اوضــاع تــا وقتــي ادامــه يافــت كــه مــردم افغانســتان تحــت ايــن اوضــاع تــا وقتــي ادامــه يافــت كــه مــردم افغانســتان تحــت 
هنـوز  هنـوز  هنـوز  هنـوز  . . . . ميرويس خان هوتكي قنـدهار را از زيـر سـيطره صـفويان آزاد نمودنـد     ميرويس خان هوتكي قنـدهار را از زيـر سـيطره صـفويان آزاد نمودنـد     ميرويس خان هوتكي قنـدهار را از زيـر سـيطره صـفويان آزاد نمودنـد     ميرويس خان هوتكي قنـدهار را از زيـر سـيطره صـفويان آزاد نمودنـد     

گوشه اي از مشكالت كشور حل نشده بود كه ميرويس چشم از جهان پوشيد گوشه اي از مشكالت كشور حل نشده بود كه ميرويس چشم از جهان پوشيد گوشه اي از مشكالت كشور حل نشده بود كه ميرويس چشم از جهان پوشيد گوشه اي از مشكالت كشور حل نشده بود كه ميرويس چشم از جهان پوشيد 
        ....و كشور بدون سرپرست باقيماندو كشور بدون سرپرست باقيماندو كشور بدون سرپرست باقيماندو كشور بدون سرپرست باقيماند

در قندهار تأسيس در قندهار تأسيس در قندهار تأسيس در قندهار تأسيس » » » » حكومت آزاد ملي حكومت آزاد ملي حكومت آزاد ملي حكومت آزاد ملي « « « « هوتكي ها با اينكه هوتكي ها با اينكه هوتكي ها با اينكه هوتكي ها با اينكه     ةةةةدر دوردر دوردر دوردر دور
ان مطمـئن نبـود و نـه دولـت هـوتكي      ان مطمـئن نبـود و نـه دولـت هـوتكي      ان مطمـئن نبـود و نـه دولـت هـوتكي      ان مطمـئن نبـود و نـه دولـت هـوتكي      گرديد وليك وضع اقتصادي كشور چنـد گرديد وليك وضع اقتصادي كشور چنـد گرديد وليك وضع اقتصادي كشور چنـد گرديد وليك وضع اقتصادي كشور چنـد 

        . . . . فرصت بيشتر براي بهتر ساختن اوضاع اقتصادي پيدا كردفرصت بيشتر براي بهتر ساختن اوضاع اقتصادي پيدا كردفرصت بيشتر براي بهتر ساختن اوضاع اقتصادي پيدا كردفرصت بيشتر براي بهتر ساختن اوضاع اقتصادي پيدا كرد
) ) ) )     1773ـ ـ ـ ـ             1747( ( ( ( از نظـر حقـوق سياســي، عصـر احمـد شــاه درانـي      از نظـر حقـوق سياســي، عصـر احمـد شــاه درانـي      از نظـر حقـوق سياســي، عصـر احمـد شــاه درانـي      از نظـر حقـوق سياســي، عصـر احمـد شــاه درانـي      

براي نخستين بار براي نخستين بار براي نخستين بار براي نخستين بار ) ) ) ) 1863((((داراي اهميت فراوان است ولي امير شير علي خان داراي اهميت فراوان است ولي امير شير علي خان داراي اهميت فراوان است ولي امير شير علي خان داراي اهميت فراوان است ولي امير شير علي خان 
ه بود، بكاست ه بود، بكاست ه بود، بكاست ه بود، بكاست از سنگيني ماليات و عوارض دولتي كه دوش دهقانان را خميداز سنگيني ماليات و عوارض دولتي كه دوش دهقانان را خميداز سنگيني ماليات و عوارض دولتي كه دوش دهقانان را خميداز سنگيني ماليات و عوارض دولتي كه دوش دهقانان را خميد

اين عمل اميـر شـير علـي خـان را در     اين عمل اميـر شـير علـي خـان را در     اين عمل اميـر شـير علـي خـان را در     اين عمل اميـر شـير علـي خـان را در     . . . . و بيگار بدون معاش را ممنوع قرار دادو بيگار بدون معاش را ممنوع قرار دادو بيگار بدون معاش را ممنوع قرار دادو بيگار بدون معاش را ممنوع قرار داد
        ....ساحه مسايل حقوقي نمي توان از نظر دور داشتساحه مسايل حقوقي نمي توان از نظر دور داشتساحه مسايل حقوقي نمي توان از نظر دور داشتساحه مسايل حقوقي نمي توان از نظر دور داشت

همچنان امير شير عليخان اصالحاتي در ساحه اداري و نظامي بوجود همچنان امير شير عليخان اصالحاتي در ساحه اداري و نظامي بوجود همچنان امير شير عليخان اصالحاتي در ساحه اداري و نظامي بوجود همچنان امير شير عليخان اصالحاتي در ساحه اداري و نظامي بوجود 
آورد كه از نظر حقوق اداره به ويژه بخش تشكيالت و تقسيم وظايف اداري، آورد كه از نظر حقوق اداره به ويژه بخش تشكيالت و تقسيم وظايف اداري، آورد كه از نظر حقوق اداره به ويژه بخش تشكيالت و تقسيم وظايف اداري، آورد كه از نظر حقوق اداره به ويژه بخش تشكيالت و تقسيم وظايف اداري، 

        ....بتدائي بود، در تاريخ حقوق اداري افغانستان قابل يادآوريستبتدائي بود، در تاريخ حقوق اداري افغانستان قابل يادآوريستبتدائي بود، در تاريخ حقوق اداري افغانستان قابل يادآوريستبتدائي بود، در تاريخ حقوق اداري افغانستان قابل يادآوريستولو اولو اولو اولو ا
تاريخچه ي حقوق وضعي يعني حكومت قانون از زمان اميـر امـان اهللا   تاريخچه ي حقوق وضعي يعني حكومت قانون از زمان اميـر امـان اهللا   تاريخچه ي حقوق وضعي يعني حكومت قانون از زمان اميـر امـان اهللا   تاريخچه ي حقوق وضعي يعني حكومت قانون از زمان اميـر امـان اهللا   

        ....آغاز مي گرددآغاز مي گرددآغاز مي گرددآغاز مي گردد))))1929ـ ـ ـ ـ     1919((((خان خان خان خان 
از نظر حقوق اساسي، تحصيل استقالل و تشكيل دولت مستقل و آزاد از نظر حقوق اساسي، تحصيل استقالل و تشكيل دولت مستقل و آزاد از نظر حقوق اساسي، تحصيل استقالل و تشكيل دولت مستقل و آزاد از نظر حقوق اساسي، تحصيل استقالل و تشكيل دولت مستقل و آزاد 

از از از از . . . . به شمار ميرفتندبه شمار ميرفتندبه شمار ميرفتندبه شمار ميرفتند    و تطبيق حقوق طبيعي و آزاديهاي اساسي پديده هاي نوو تطبيق حقوق طبيعي و آزاديهاي اساسي پديده هاي نوو تطبيق حقوق طبيعي و آزاديهاي اساسي پديده هاي نوو تطبيق حقوق طبيعي و آزاديهاي اساسي پديده هاي نو
نظر حقوق بين الدول، براي بار اول كشور هاي آزاد جهان افغانستان را بحيث نظر حقوق بين الدول، براي بار اول كشور هاي آزاد جهان افغانستان را بحيث نظر حقوق بين الدول، براي بار اول كشور هاي آزاد جهان افغانستان را بحيث نظر حقوق بين الدول، براي بار اول كشور هاي آزاد جهان افغانستان را بحيث 

        ....يك كشور واحد و مستقل برسميت شناختنديك كشور واحد و مستقل برسميت شناختنديك كشور واحد و مستقل برسميت شناختنديك كشور واحد و مستقل برسميت شناختند
جرگه هاي افغانستان كه شباهت با اسامبله هاي ملـي جهـان امـروزي    جرگه هاي افغانستان كه شباهت با اسامبله هاي ملـي جهـان امـروزي    جرگه هاي افغانستان كه شباهت با اسامبله هاي ملـي جهـان امـروزي    جرگه هاي افغانستان كه شباهت با اسامبله هاي ملـي جهـان امـروزي    
دارد، در جامعه افغانستان در بين تمام اقوام، بخصـوص در بـين پشـتون هـاي     دارد، در جامعه افغانستان در بين تمام اقوام، بخصـوص در بـين پشـتون هـاي     دارد، در جامعه افغانستان در بين تمام اقوام، بخصـوص در بـين پشـتون هـاي     دارد، در جامعه افغانستان در بين تمام اقوام، بخصـوص در بـين پشـتون هـاي     

    1709اولين جرگه رسمي در سـال  اولين جرگه رسمي در سـال  اولين جرگه رسمي در سـال  اولين جرگه رسمي در سـال  . . . . غانستان ارجحيت خاص داشته و داردغانستان ارجحيت خاص داشته و داردغانستان ارجحيت خاص داشته و داردغانستان ارجحيت خاص داشته و داردافافافاف
داير گرديد كه از آن به بعد داير گرديد كه از آن به بعد داير گرديد كه از آن به بعد داير گرديد كه از آن به بعد ) ) ) ) ميلي شمال شرق قندهار ميلي شمال شرق قندهار ميلي شمال شرق قندهار ميلي شمال شرق قندهار         30((((در موضع مانجه در موضع مانجه در موضع مانجه در موضع مانجه 

در زمان امير حبيب اهللا خان و هم سـه مرتبـه در عصـر اميـر امـان اهللا خـان و       در زمان امير حبيب اهللا خان و هم سـه مرتبـه در عصـر اميـر امـان اهللا خـان و       در زمان امير حبيب اهللا خان و هم سـه مرتبـه در عصـر اميـر امـان اهللا خـان و       در زمان امير حبيب اهللا خان و هم سـه مرتبـه در عصـر اميـر امـان اهللا خـان و       
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حمد داود حمد داود حمد داود حمد داود مممم» » » » جمهوريتجمهوريتجمهوريتجمهوريت« « « « همچنان در طول پنجاه ونه سال اخير تا زمان ختم همچنان در طول پنجاه ونه سال اخير تا زمان ختم همچنان در طول پنجاه ونه سال اخير تا زمان ختم همچنان در طول پنجاه ونه سال اخير تا زمان ختم 
        ....خان بوقوع پيوسته استخان بوقوع پيوسته استخان بوقوع پيوسته استخان بوقوع پيوسته است

شـكل و محتـواي سـنتي و    شـكل و محتـواي سـنتي و    شـكل و محتـواي سـنتي و    شـكل و محتـواي سـنتي و    » » » » جرگهجرگهجرگهجرگه««««تا قبل از زمان امير امان اهللا خان تا قبل از زمان امير امان اهللا خان تا قبل از زمان امير امان اهللا خان تا قبل از زمان امير امان اهللا خان 
تعاملي داشت و از جانب قانون و يا فرماني به حيث يك نهاد قانوني توضيح تعاملي داشت و از جانب قانون و يا فرماني به حيث يك نهاد قانوني توضيح تعاملي داشت و از جانب قانون و يا فرماني به حيث يك نهاد قانوني توضيح تعاملي داشت و از جانب قانون و يا فرماني به حيث يك نهاد قانوني توضيح 

        ....و تنفيذ نيافته بودو تنفيذ نيافته بودو تنفيذ نيافته بودو تنفيذ نيافته بود
اعتبـار  اعتبـار  اعتبـار  اعتبـار  » » » » لويه جرگـه لويه جرگـه لويه جرگـه لويه جرگـه ««««بنام بنام بنام بنام     1924جرگه تعاملي براي بار اول در سال جرگه تعاملي براي بار اول در سال جرگه تعاملي براي بار اول در سال جرگه تعاملي براي بار اول در سال 

ديگر سخن امير امان اهللا خان اهميت جرگـه و مشـوره را در   ديگر سخن امير امان اهللا خان اهميت جرگـه و مشـوره را در   ديگر سخن امير امان اهللا خان اهميت جرگـه و مشـوره را در   ديگر سخن امير امان اهللا خان اهميت جرگـه و مشـوره را در       بهبهبهبه. . . . قانوني يافتقانوني يافتقانوني يافتقانوني يافت
بـديهي  بـديهي  بـديهي  بـديهي  « « « « : : : : امور كشور و دولت بخاطر مصالح علياي مردم چنين اعـالم نمـود   امور كشور و دولت بخاطر مصالح علياي مردم چنين اعـالم نمـود   امور كشور و دولت بخاطر مصالح علياي مردم چنين اعـالم نمـود   امور كشور و دولت بخاطر مصالح علياي مردم چنين اعـالم نمـود   

است كه حيات و زندگي معنـوي و فـراهم نمـودن وسـايل سـعادت و ترقـي و       است كه حيات و زندگي معنـوي و فـراهم نمـودن وسـايل سـعادت و ترقـي و       است كه حيات و زندگي معنـوي و فـراهم نمـودن وسـايل سـعادت و ترقـي و       است كه حيات و زندگي معنـوي و فـراهم نمـودن وسـايل سـعادت و ترقـي و       
بايد بايد بايد بايد . . . . استراحت يك قوم، يك ملت، اولين وظيفه و تكليف واجبي دولت استاستراحت يك قوم، يك ملت، اولين وظيفه و تكليف واجبي دولت استاستراحت يك قوم، يك ملت، اولين وظيفه و تكليف واجبي دولت استاستراحت يك قوم، يك ملت، اولين وظيفه و تكليف واجبي دولت است

اين بار گران گرديده وظيفـه ي خـود را انجـام دهـد و از ديگـر      اين بار گران گرديده وظيفـه ي خـود را انجـام دهـد و از ديگـر      اين بار گران گرديده وظيفـه ي خـود را انجـام دهـد و از ديگـر      اين بار گران گرديده وظيفـه ي خـود را انجـام دهـد و از ديگـر          دولت متحملدولت متحملدولت متحملدولت متحمل
ــا حكومــت معاضــدت و مســاعدت نمــوده در    ــا حكومــت معاضــدت و مســاعدت نمــوده در   طــرف حتمــي اســت كــه ملــت ب ــا حكومــت معاضــدت و مســاعدت نمــوده در   طــرف حتمــي اســت كــه ملــت ب ــا حكومــت معاضــدت و مســاعدت نمــوده در   طــرف حتمــي اســت كــه ملــت ب طــرف حتمــي اســت كــه ملــت ب
پيشرفت مقاصد و ترقيات دولت خود قوالً و فعالً مسامحه و كوتاهي نكند تا پيشرفت مقاصد و ترقيات دولت خود قوالً و فعالً مسامحه و كوتاهي نكند تا پيشرفت مقاصد و ترقيات دولت خود قوالً و فعالً مسامحه و كوتاهي نكند تا پيشرفت مقاصد و ترقيات دولت خود قوالً و فعالً مسامحه و كوتاهي نكند تا 

        ....متفقاً به آرزو و مرام خود نايل و كامياب شوندمتفقاً به آرزو و مرام خود نايل و كامياب شوندمتفقاً به آرزو و مرام خود نايل و كامياب شوندمتفقاً به آرزو و مرام خود نايل و كامياب شوند
وشاورهم في االمر فاذا غرمت فتوكل وشاورهم في االمر فاذا غرمت فتوكل وشاورهم في االمر فاذا غرمت فتوكل وشاورهم في االمر فاذا غرمت فتوكل     ((((    ةةةةلذا باتباع و اقتضاي امر موكدلذا باتباع و اقتضاي امر موكدلذا باتباع و اقتضاي امر موكدلذا باتباع و اقتضاي امر موكد

هميشه چنين آرزو دارم كه در تمام جريانات مهمه ي امور مملكت و هميشه چنين آرزو دارم كه در تمام جريانات مهمه ي امور مملكت و هميشه چنين آرزو دارم كه در تمام جريانات مهمه ي امور مملكت و هميشه چنين آرزو دارم كه در تمام جريانات مهمه ي امور مملكت و ) ) ) ) علي اهللاعلي اهللاعلي اهللاعلي اهللا
سعادت و آسايش ملت آراي قومي نيز تا حد امكـان فكـراً و قـوالً معاضـد و     سعادت و آسايش ملت آراي قومي نيز تا حد امكـان فكـراً و قـوالً معاضـد و     سعادت و آسايش ملت آراي قومي نيز تا حد امكـان فكـراً و قـوالً معاضـد و     سعادت و آسايش ملت آراي قومي نيز تا حد امكـان فكـراً و قـوالً معاضـد و     

        ....…مساعد باشند مساعد باشند مساعد باشند مساعد باشند 
عالوتــاً از چنديســت كــه درايــن مــورد مقصــد ديگــري را بخــاطر مــي   عالوتــاً از چنديســت كــه درايــن مــورد مقصــد ديگــري را بخــاطر مــي   عالوتــاً از چنديســت كــه درايــن مــورد مقصــد ديگــري را بخــاطر مــي   عالوتــاً از چنديســت كــه درايــن مــورد مقصــد ديگــري را بخــاطر مــي   

كه بايد الاقل در سال يكدفعه كه بايد الاقل در سال يكدفعه كه بايد الاقل در سال يكدفعه كه بايد الاقل در سال يكدفعه » » » » مجلس لويه جرگه مجلس لويه جرگه مجلس لويه جرگه مجلس لويه جرگه ««««يك يك يك يك     پرورانم كه تشكيلپرورانم كه تشكيلپرورانم كه تشكيلپرورانم كه تشكيل
علي العموم وكالء و نمايندگان قـومي و علمـاي ملـت در آن مجلـس اجتمـاع      علي العموم وكالء و نمايندگان قـومي و علمـاي ملـت در آن مجلـس اجتمـاع      علي العموم وكالء و نمايندگان قـومي و علمـاي ملـت در آن مجلـس اجتمـاع      علي العموم وكالء و نمايندگان قـومي و علمـاي ملـت در آن مجلـس اجتمـاع      
نموده همه مسايل مهمه و افكاريكه در تعالي و ترقي مملكت خويش مد نظر نموده همه مسايل مهمه و افكاريكه در تعالي و ترقي مملكت خويش مد نظر نموده همه مسايل مهمه و افكاريكه در تعالي و ترقي مملكت خويش مد نظر نموده همه مسايل مهمه و افكاريكه در تعالي و ترقي مملكت خويش مد نظر 
داشته باشيم مواجهته بالمشـاوره تصـويب آراء تصـفيه دهـيم و بعـد استصـواب       داشته باشيم مواجهته بالمشـاوره تصـويب آراء تصـفيه دهـيم و بعـد استصـواب       داشته باشيم مواجهته بالمشـاوره تصـويب آراء تصـفيه دهـيم و بعـد استصـواب       داشته باشيم مواجهته بالمشـاوره تصـويب آراء تصـفيه دهـيم و بعـد استصـواب       

        »»»»....…ر در معرض اجرا گذاريم ر در معرض اجرا گذاريم ر در معرض اجرا گذاريم ر در معرض اجرا گذاريم مجلس مذكومجلس مذكومجلس مذكومجلس مذكو
روي همين انديشه بود كه اولين قانون اساسي افغانستان در لويه جرگه روي همين انديشه بود كه اولين قانون اساسي افغانستان در لويه جرگه روي همين انديشه بود كه اولين قانون اساسي افغانستان در لويه جرگه روي همين انديشه بود كه اولين قانون اساسي افغانستان در لويه جرگه 
جــالل آبــاد مــورد شــور و مــذاكره و تصــويب قــرار گرفــت و در جرگــه ســال   جــالل آبــاد مــورد شــور و مــذاكره و تصــويب قــرار گرفــت و در جرگــه ســال   جــالل آبــاد مــورد شــور و مــذاكره و تصــويب قــرار گرفــت و در جرگــه ســال   جــالل آبــاد مــورد شــور و مــذاكره و تصــويب قــرار گرفــت و در جرگــه ســال   

        ....به توشيح رسيدبه توشيح رسيدبه توشيح رسيدبه توشيح رسيد) ) ) ) م م م م     1924((((شمسي شمسي شمسي شمسي 1303
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ماهــه ي  ماهــه ي  ماهــه ي  ماهــه ي      9بعد از دوره ي امير امـان اهللا خان و سپري شدن حكومت بعد از دوره ي امير امـان اهللا خان و سپري شدن حكومت بعد از دوره ي امير امـان اهللا خان و سپري شدن حكومت بعد از دوره ي امير امـان اهللا خان و سپري شدن حكومت 
هللا، در زمان محمد نادر خان قانون اساسي تجديد نظر شد و از آن هللا، در زمان محمد نادر خان قانون اساسي تجديد نظر شد و از آن هللا، در زمان محمد نادر خان قانون اساسي تجديد نظر شد و از آن هللا، در زمان محمد نادر خان قانون اساسي تجديد نظر شد و از آن امير حبيب اامير حبيب اامير حبيب اامير حبيب ا

ــاحه ي      ــدد آن دوره، س ــات متع ــاه و حكوم ــاهر ش ــد ظ ــد در دوره محم ــه بع ــاحه ي     ب ــدد آن دوره، س ــات متع ــاه و حكوم ــاهر ش ــد ظ ــد در دوره محم ــه بع ــاحه ي     ب ــدد آن دوره، س ــات متع ــاه و حكوم ــاهر ش ــد ظ ــد در دوره محم ــه بع ــاحه ي     ب ــدد آن دوره، س ــات متع ــاه و حكوم ــاهر ش ــد ظ ــد در دوره محم ــه بع ب
، قـانون  ، قـانون  ، قـانون  ، قـانون  ))))    1973ــــ        1963((((قانونگذاري وسعت پيدا كرد به ويژه قانون اساسـي  قانونگذاري وسعت پيدا كرد به ويژه قانون اساسـي  قانونگذاري وسعت پيدا كرد به ويژه قانون اساسـي  قانونگذاري وسعت پيدا كرد به ويژه قانون اساسـي  

، ، ، ، مدني، قانون جزا، قانون تجارت، قانون كار، اصولنامه ترافيك، قانون مالياتمدني، قانون جزا، قانون تجارت، قانون كار، اصولنامه ترافيك، قانون مالياتمدني، قانون جزا، قانون تجارت، قانون كار، اصولنامه ترافيك، قانون مالياتمدني، قانون جزا، قانون تجارت، قانون كار، اصولنامه ترافيك، قانون ماليات
        . . . . قانون سرمايه گذاري و ده ها قانون ديگرقانون سرمايه گذاري و ده ها قانون ديگرقانون سرمايه گذاري و ده ها قانون ديگرقانون سرمايه گذاري و ده ها قانون ديگر

در ساحه ي قانونگذاري شرط عمده اين بود كه قوانين وضعي نبايد با در ساحه ي قانونگذاري شرط عمده اين بود كه قوانين وضعي نبايد با در ساحه ي قانونگذاري شرط عمده اين بود كه قوانين وضعي نبايد با در ساحه ي قانونگذاري شرط عمده اين بود كه قوانين وضعي نبايد با 
به عبارت ديگر مقنن به عبارت ديگر مقنن به عبارت ديگر مقنن به عبارت ديگر مقنن . . . . نصوص و احكام اسالمي در تضاد و تناقض واقع شودنصوص و احكام اسالمي در تضاد و تناقض واقع شودنصوص و احكام اسالمي در تضاد و تناقض واقع شودنصوص و احكام اسالمي در تضاد و تناقض واقع شود

مكلف بود و است كه در هنگام تدوين قوانين روحيه قواعد اسالمي را جريحه مكلف بود و است كه در هنگام تدوين قوانين روحيه قواعد اسالمي را جريحه مكلف بود و است كه در هنگام تدوين قوانين روحيه قواعد اسالمي را جريحه مكلف بود و است كه در هنگام تدوين قوانين روحيه قواعد اسالمي را جريحه 
        ....قوانيني بپردازد كه در احكام صراحت نداردقوانيني بپردازد كه در احكام صراحت نداردقوانيني بپردازد كه در احكام صراحت نداردقوانيني بپردازد كه در احكام صراحت ندارددار نه كند و به آن دار نه كند و به آن دار نه كند و به آن دار نه كند و به آن 

تا جائيكه معلوم است قـوانين مدونـه ي افغانسـتان بـه پيـروي از نظـام       تا جائيكه معلوم است قـوانين مدونـه ي افغانسـتان بـه پيـروي از نظـام       تا جائيكه معلوم است قـوانين مدونـه ي افغانسـتان بـه پيـروي از نظـام       تا جائيكه معلوم است قـوانين مدونـه ي افغانسـتان بـه پيـروي از نظـام       
حقوق رومي ـ ژرمني، يعني به پيروي از اروپاي بري به ويژه از آلمان، فرانسه، حقوق رومي ـ ژرمني، يعني به پيروي از اروپاي بري به ويژه از آلمان، فرانسه، حقوق رومي ـ ژرمني، يعني به پيروي از اروپاي بري به ويژه از آلمان، فرانسه، حقوق رومي ـ ژرمني، يعني به پيروي از اروپاي بري به ويژه از آلمان، فرانسه، 
بلژيك و اطريش بوده و هيچگونه توافق و همسوئي با نظـام حقـوق كـامن ال    بلژيك و اطريش بوده و هيچگونه توافق و همسوئي با نظـام حقـوق كـامن ال    بلژيك و اطريش بوده و هيچگونه توافق و همسوئي با نظـام حقـوق كـامن ال    بلژيك و اطريش بوده و هيچگونه توافق و همسوئي با نظـام حقـوق كـامن ال    

        ....نداشته استنداشته استنداشته استنداشته است
و و و و ) ) ) ) فقه حنفيفقه حنفيفقه حنفيفقه حنفي((((از سيستم قانونگذاري در افغانستان، حقوق اسالم از سيستم قانونگذاري در افغانستان، حقوق اسالم از سيستم قانونگذاري در افغانستان، حقوق اسالم از سيستم قانونگذاري در افغانستان، حقوق اسالم     پيشپيشپيشپيش

        . . . . حقوق تعاملي يا عرفي تمام روابط فردي و اجتماعي را تنظيم ميكردحقوق تعاملي يا عرفي تمام روابط فردي و اجتماعي را تنظيم ميكردحقوق تعاملي يا عرفي تمام روابط فردي و اجتماعي را تنظيم ميكردحقوق تعاملي يا عرفي تمام روابط فردي و اجتماعي را تنظيم ميكرد
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پيش از سلطه دين اسالم روابط مردم توسط اخالقيات عنعنوي و سنتي پيش از سلطه دين اسالم روابط مردم توسط اخالقيات عنعنوي و سنتي پيش از سلطه دين اسالم روابط مردم توسط اخالقيات عنعنوي و سنتي پيش از سلطه دين اسالم روابط مردم توسط اخالقيات عنعنوي و سنتي 
مذاهب متعـدد بـودائي، هنـدوئي، شـيوائي، و غيـره و      مذاهب متعـدد بـودائي، هنـدوئي، شـيوائي، و غيـره و      مذاهب متعـدد بـودائي، هنـدوئي، شـيوائي، و غيـره و      مذاهب متعـدد بـودائي، هنـدوئي، شـيوائي، و غيـره و          ديانات وديانات وديانات وديانات و    ةةةةو هم به وسيلو هم به وسيلو هم به وسيلو هم به وسيل

گروه ها و دسته هاي متفرق و تابع مذاهب جداگانه، هر گروه ها و دسته هاي متفرق و تابع مذاهب جداگانه، هر گروه ها و دسته هاي متفرق و تابع مذاهب جداگانه، هر گروه ها و دسته هاي متفرق و تابع مذاهب جداگانه، هر ....غيره تنظيم مي گرديدغيره تنظيم مي گرديدغيره تنظيم مي گرديدغيره تنظيم مي گرديد
. . . . كدام در محدوده ي خودش تحت تأثير عرف و ديانات آنزمان قـرار داشـتند  كدام در محدوده ي خودش تحت تأثير عرف و ديانات آنزمان قـرار داشـتند  كدام در محدوده ي خودش تحت تأثير عرف و ديانات آنزمان قـرار داشـتند  كدام در محدوده ي خودش تحت تأثير عرف و ديانات آنزمان قـرار داشـتند  

بعــد از آنكــه ديــن اســالم در قــرن هفــتم از طريــق دروازه هــا ي هــرات وارد   بعــد از آنكــه ديــن اســالم در قــرن هفــتم از طريــق دروازه هــا ي هــرات وارد   بعــد از آنكــه ديــن اســالم در قــرن هفــتم از طريــق دروازه هــا ي هــرات وارد   بعــد از آنكــه ديــن اســالم در قــرن هفــتم از طريــق دروازه هــا ي هــرات وارد   
ــواي     افغانســتان گافغانســتان گافغانســتان گافغانســتان گ ــر ل ــود و در زي ــرون نم ــده بي ــت پراگن ــردم را از حال ــد م ــواي     ردي ــر ل ــود و در زي ــرون نم ــده بي ــت پراگن ــردم را از حال ــد م ــواي     ردي ــر ل ــود و در زي ــرون نم ــده بي ــت پراگن ــردم را از حال ــد م ــواي     ردي ــر ل ــود و در زي ــرون نم ــده بي ــت پراگن ــردم را از حال ــد م ردي

عبادات اسالمي در رگ و خون مردم جاي گرفت، عبادات اسالمي در رگ و خون مردم جاي گرفت، عبادات اسالمي در رگ و خون مردم جاي گرفت، عبادات اسالمي در رگ و خون مردم جاي گرفت، . . . . وحدانيت اسالمي قرار دادوحدانيت اسالمي قرار دادوحدانيت اسالمي قرار دادوحدانيت اسالمي قرار داد
اما احكامي از فقه اسالمي بنابر موجوديت حقوق تعـاملي و عرفـي و رسـم و    اما احكامي از فقه اسالمي بنابر موجوديت حقوق تعـاملي و عرفـي و رسـم و    اما احكامي از فقه اسالمي بنابر موجوديت حقوق تعـاملي و عرفـي و رسـم و    اما احكامي از فقه اسالمي بنابر موجوديت حقوق تعـاملي و عرفـي و رسـم و    

        ::::رواج مذهبي، فرهنگي و ملي قسماً محل تطبيق نيافت مانند رواج مذهبي، فرهنگي و ملي قسماً محل تطبيق نيافت مانند رواج مذهبي، فرهنگي و ملي قسماً محل تطبيق نيافت مانند رواج مذهبي، فرهنگي و ملي قسماً محل تطبيق نيافت مانند 
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روشن كردن شـمع در مقـابر و زيارتگـاه هـا،     روشن كردن شـمع در مقـابر و زيارتگـاه هـا،     روشن كردن شـمع در مقـابر و زيارتگـاه هـا،     روشن كردن شـمع در مقـابر و زيارتگـاه هـا،         :�Z/-9  ـ از %$� �Jاه
بوسيدن توغ و قفل، بند بستن در توغها، دود كردن اسفند در جنازه، انواع نذر بوسيدن توغ و قفل، بند بستن در توغها، دود كردن اسفند در جنازه، انواع نذر بوسيدن توغ و قفل، بند بستن در توغها، دود كردن اسفند در جنازه، انواع نذر بوسيدن توغ و قفل، بند بستن در توغها، دود كردن اسفند در جنازه، انواع نذر 

پاي، چشم مهره، قيچي گرداندن، خـود داري از قـرض   پاي، چشم مهره، قيچي گرداندن، خـود داري از قـرض   پاي، چشم مهره، قيچي گرداندن، خـود داري از قـرض   پاي، چشم مهره، قيچي گرداندن، خـود داري از قـرض       ةةةةها، موي نذري، حلقها، موي نذري، حلقها، موي نذري، حلقها، موي نذري، حلق
        ....دادن به روز هاي چهارشنبه، جاروب نكردن در روز هاي چهارشنبهدادن به روز هاي چهارشنبه، جاروب نكردن در روز هاي چهارشنبهدادن به روز هاي چهارشنبه، جاروب نكردن در روز هاي چهارشنبهدادن به روز هاي چهارشنبه، جاروب نكردن در روز هاي چهارشنبه

كلچه نوروزي، شربت نوروزي، غذاي خوب در كلچه نوروزي، شربت نوروزي، غذاي خوب در كلچه نوروزي، شربت نوروزي، غذاي خوب در كلچه نوروزي، شربت نوروزي، غذاي خوب در : : : : ي ي ي ي ـ از نظرفرهنگ ملـ از نظرفرهنگ ملـ از نظرفرهنگ ملـ از نظرفرهنگ مل
شب اول سال نو، هفت ميوه، سبزه لگد كردن، اتن و موسيقي ملي، شب شش، شب اول سال نو، هفت ميوه، سبزه لگد كردن، اتن و موسيقي ملي، شب شش، شب اول سال نو، هفت ميوه، سبزه لگد كردن، اتن و موسيقي ملي، شب شش، شب اول سال نو، هفت ميوه، سبزه لگد كردن، اتن و موسيقي ملي، شب شش، 

        ....روز چهل، مراسم عروسي و مرده داري و ورزش هاي مليروز چهل، مراسم عروسي و مرده داري و ورزش هاي مليروز چهل، مراسم عروسي و مرده داري و ورزش هاي مليروز چهل، مراسم عروسي و مرده داري و ورزش هاي ملي
تفـاًل در كليـات حـافظ شـيرازي، پيـري و      تفـاًل در كليـات حـافظ شـيرازي، پيـري و      تفـاًل در كليـات حـافظ شـيرازي، پيـري و      تفـاًل در كليـات حـافظ شـيرازي، پيـري و      : : : : ـ از نظر فرهنگ صـوفيانه  ـ از نظر فرهنگ صـوفيانه  ـ از نظر فرهنگ صـوفيانه  ـ از نظر فرهنگ صـوفيانه  

        ....ران و غيرهران و غيرهران و غيرهران و غيرهو پيو پيو پيو پي‘ ‘ ‘ ‘ ، عقيده به فقرا، عقيده به فقرا، عقيده به فقرا، عقيده به فقرا))))مريد و مرادمريد و مرادمريد و مرادمريد و مراد((((مريدي مريدي مريدي مريدي 
انواع اجاره، ندادن ميراث به دختـران، عفـو قاتـل    انواع اجاره، ندادن ميراث به دختـران، عفـو قاتـل    انواع اجاره، ندادن ميراث به دختـران، عفـو قاتـل    انواع اجاره، ندادن ميراث به دختـران، عفـو قاتـل    : : : : ـ در ساحه حقوقي ـ در ساحه حقوقي ـ در ساحه حقوقي ـ در ساحه حقوقي 

بدون در نطر داشت جانب حق اهللا، نگه داشتن بيوه جوان بخـاطر عروسـي بـا    بدون در نطر داشت جانب حق اهللا، نگه داشتن بيوه جوان بخـاطر عروسـي بـا    بدون در نطر داشت جانب حق اهللا، نگه داشتن بيوه جوان بخـاطر عروسـي بـا    بدون در نطر داشت جانب حق اهللا، نگه داشتن بيوه جوان بخـاطر عروسـي بـا    
        ....پسران صغير تا هنگام جوان شدن آنها و غيره و غيرهپسران صغير تا هنگام جوان شدن آنها و غيره و غيرهپسران صغير تا هنگام جوان شدن آنها و غيره و غيرهپسران صغير تا هنگام جوان شدن آنها و غيره و غيره

گر چه بسياري از رسم و رواجها در شهر ها به ويژه در كابل بـه حـد   گر چه بسياري از رسم و رواجها در شهر ها به ويژه در كابل بـه حـد   گر چه بسياري از رسم و رواجها در شهر ها به ويژه در كابل بـه حـد   گر چه بسياري از رسم و رواجها در شهر ها به ويژه در كابل بـه حـد   
سيده ولي برخي از آنها تا امروز در اكثر مناطق افغانستان به اعتبار خود سيده ولي برخي از آنها تا امروز در اكثر مناطق افغانستان به اعتبار خود سيده ولي برخي از آنها تا امروز در اكثر مناطق افغانستان به اعتبار خود سيده ولي برخي از آنها تا امروز در اكثر مناطق افغانستان به اعتبار خود اقل راقل راقل راقل ر

اما رواج وتعامل دال براين نيست كه دين و فقـه اسـالي در   اما رواج وتعامل دال براين نيست كه دين و فقـه اسـالي در   اما رواج وتعامل دال براين نيست كه دين و فقـه اسـالي در   اما رواج وتعامل دال براين نيست كه دين و فقـه اسـالي در   . . . . باقي مانده استباقي مانده استباقي مانده استباقي مانده است
واقعيـت  واقعيـت  واقعيـت  واقعيـت  . . . . جامعه مسـلمان افغانسـتان تاسـطح روابـط زن و شـوهر تـأثير نـدارد       جامعه مسـلمان افغانسـتان تاسـطح روابـط زن و شـوهر تـأثير نـدارد       جامعه مسـلمان افغانسـتان تاسـطح روابـط زن و شـوهر تـأثير نـدارد       جامعه مسـلمان افغانسـتان تاسـطح روابـط زن و شـوهر تـأثير نـدارد       

يــر يــر يــر يــر اينســت كــه عمــده تــرين بخــش فرهنــگ يــك هــزار و چهــار صــد ســال اخ اينســت كــه عمــده تــرين بخــش فرهنــگ يــك هــزار و چهــار صــد ســال اخ اينســت كــه عمــده تــرين بخــش فرهنــگ يــك هــزار و چهــار صــد ســال اخ اينســت كــه عمــده تــرين بخــش فرهنــگ يــك هــزار و چهــار صــد ســال اخ 
        ....افغانستان را فرهنگ اسالمي و مكارم اخالقي آن تشكيل مي دهدافغانستان را فرهنگ اسالمي و مكارم اخالقي آن تشكيل مي دهدافغانستان را فرهنگ اسالمي و مكارم اخالقي آن تشكيل مي دهدافغانستان را فرهنگ اسالمي و مكارم اخالقي آن تشكيل مي دهد

بنابراين اسالم بحيث دين واحد و بمثابه بخش عمده فرهنگ افغانستان بنابراين اسالم بحيث دين واحد و بمثابه بخش عمده فرهنگ افغانستان بنابراين اسالم بحيث دين واحد و بمثابه بخش عمده فرهنگ افغانستان بنابراين اسالم بحيث دين واحد و بمثابه بخش عمده فرهنگ افغانستان 
        ....عنصر اساسي و عمده را در سيستم حقوقي افغانستان تشكيل مي دهدعنصر اساسي و عمده را در سيستم حقوقي افغانستان تشكيل مي دهدعنصر اساسي و عمده را در سيستم حقوقي افغانستان تشكيل مي دهدعنصر اساسي و عمده را در سيستم حقوقي افغانستان تشكيل مي دهد

در پهلوي دين اسالم، حقـوق تعـاملي يـا عرفـي دومـين پايـه و مبنـاي        در پهلوي دين اسالم، حقـوق تعـاملي يـا عرفـي دومـين پايـه و مبنـاي        در پهلوي دين اسالم، حقـوق تعـاملي يـا عرفـي دومـين پايـه و مبنـاي        در پهلوي دين اسالم، حقـوق تعـاملي يـا عرفـي دومـين پايـه و مبنـاي        
در سيستم حقوقي افغانستان از خـود تـأثير نسـبي بجـا مانـده      در سيستم حقوقي افغانستان از خـود تـأثير نسـبي بجـا مانـده      در سيستم حقوقي افغانستان از خـود تـأثير نسـبي بجـا مانـده      در سيستم حقوقي افغانستان از خـود تـأثير نسـبي بجـا مانـده      حقوق است كه حقوق است كه حقوق است كه حقوق است كه 

در بــاره حقــوق اســالم در صــفحات گذشــته صــحبت شــد و اينــك مــي  در بــاره حقــوق اســالم در صــفحات گذشــته صــحبت شــد و اينــك مــي  در بــاره حقــوق اســالم در صــفحات گذشــته صــحبت شــد و اينــك مــي  در بــاره حقــوق اســالم در صــفحات گذشــته صــحبت شــد و اينــك مــي  . . . . اســتاســتاســتاســت
        ....پردازيم به حقوق تعاملي يا عرفي افغانستانپردازيم به حقوق تعاملي يا عرفي افغانستانپردازيم به حقوق تعاملي يا عرفي افغانستانپردازيم به حقوق تعاملي يا عرفي افغانستان
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در بحث منابع حقوق ديديم كه عرف و تعامل يكي از پايه ها و منابع در بحث منابع حقوق ديديم كه عرف و تعامل يكي از پايه ها و منابع در بحث منابع حقوق ديديم كه عرف و تعامل يكي از پايه ها و منابع در بحث منابع حقوق ديديم كه عرف و تعامل يكي از پايه ها و منابع 

ق بشمار ميرود عرف وتعامل از محل تامحل فرق نمـوده و بجـاي ايجـاد    ق بشمار ميرود عرف وتعامل از محل تامحل فرق نمـوده و بجـاي ايجـاد    ق بشمار ميرود عرف وتعامل از محل تامحل فرق نمـوده و بجـاي ايجـاد    ق بشمار ميرود عرف وتعامل از محل تامحل فرق نمـوده و بجـاي ايجـاد    حقوحقوحقوحقو
كليات بيشتر به جزئيات پرداخته و حدود و ثغـور آن بـه آن انـدازه اي نبـوده     كليات بيشتر به جزئيات پرداخته و حدود و ثغـور آن بـه آن انـدازه اي نبـوده     كليات بيشتر به جزئيات پرداخته و حدود و ثغـور آن بـه آن انـدازه اي نبـوده     كليات بيشتر به جزئيات پرداخته و حدود و ثغـور آن بـه آن انـدازه اي نبـوده     
        ....است كه به تنهائي پاسخگوي تمام نيازمنديها و ايجاد روابط تازه و نو گردداست كه به تنهائي پاسخگوي تمام نيازمنديها و ايجاد روابط تازه و نو گردداست كه به تنهائي پاسخگوي تمام نيازمنديها و ايجاد روابط تازه و نو گردداست كه به تنهائي پاسخگوي تمام نيازمنديها و ايجاد روابط تازه و نو گردد

تغيير عرف در محالت نه تنها از نظر محتـواي بلكـه از نظـر كلمـات و     تغيير عرف در محالت نه تنها از نظر محتـواي بلكـه از نظـر كلمـات و     تغيير عرف در محالت نه تنها از نظر محتـواي بلكـه از نظـر كلمـات و     تغيير عرف در محالت نه تنها از نظر محتـواي بلكـه از نظـر كلمـات و     
مصطلحات متباين بوده كـه شـايد يـراي يـك قـوم و محـل ديگـر ناشـناخته و         مصطلحات متباين بوده كـه شـايد يـراي يـك قـوم و محـل ديگـر ناشـناخته و         مصطلحات متباين بوده كـه شـايد يـراي يـك قـوم و محـل ديگـر ناشـناخته و         مصطلحات متباين بوده كـه شـايد يـراي يـك قـوم و محـل ديگـر ناشـناخته و         

دختران جـوان يـا دوشـيزه دو    دختران جـوان يـا دوشـيزه دو    دختران جـوان يـا دوشـيزه دو    دختران جـوان يـا دوشـيزه دو    بطور ممثال در زبان پشتو براي بطور ممثال در زبان پشتو براي بطور ممثال در زبان پشتو براي بطور ممثال در زبان پشتو براي . . . . نوس باشدنوس باشدنوس باشدنوس باشد‘‘‘‘ناماناماناماناما
ه و ه و ه و ه و پيغلــه يعنــي دوشــيزپيغلــه يعنــي دوشــيزپيغلــه يعنــي دوشــيزپيغلــه يعنــي دوشــيز. . . . »»»»گتلكــهگتلكــهگتلكــهگتلكــه««««و دوم كلمــة و دوم كلمــة و دوم كلمــة و دوم كلمــة » » » » پيغلــهپيغلــهپيغلــهپيغلــه««««اول اول اول اول . . . . كلمــه وجــود داردكلمــه وجــود داردكلمــه وجــود داردكلمــه وجــود دارد

همچنان كلمـة  همچنان كلمـة  همچنان كلمـة  همچنان كلمـة  . . . . گتلكه بمعني انگشت نما بوده كه همان دختر جوان را مي گويدگتلكه بمعني انگشت نما بوده كه همان دختر جوان را مي گويدگتلكه بمعني انگشت نما بوده كه همان دختر جوان را مي گويدگتلكه بمعني انگشت نما بوده كه همان دختر جوان را مي گويد
كه به معني عاريت بوده، در عمل بنام قرض، ديـن و وام ترجمـه شـده و    كه به معني عاريت بوده، در عمل بنام قرض، ديـن و وام ترجمـه شـده و    كه به معني عاريت بوده، در عمل بنام قرض، ديـن و وام ترجمـه شـده و    كه به معني عاريت بوده، در عمل بنام قرض، ديـن و وام ترجمـه شـده و    » » » » پورپورپورپور««««

» » » » ديتديتديتديت««««در مسايل جزائي به معني تاوان تعبير شده است كه حتي معني قريب به در مسايل جزائي به معني تاوان تعبير شده است كه حتي معني قريب به در مسايل جزائي به معني تاوان تعبير شده است كه حتي معني قريب به در مسايل جزائي به معني تاوان تعبير شده است كه حتي معني قريب به 
اما مصطلحاً آن زخم هائي را اما مصطلحاً آن زخم هائي را اما مصطلحاً آن زخم هائي را اما مصطلحاً آن زخم هائي را به معناي سفيد بوده به معناي سفيد بوده به معناي سفيد بوده به معناي سفيد بوده » » » » سپين سپين سپين سپين « « « « همچنان همچنان همچنان همچنان ....را ميرساندرا ميرساندرا ميرساندرا ميرساند

.. .. .. .. گويند كه قابل رويت باشد مثالً در چشـم، درگـوش، دربينـي، درلـب و دسـتها     گويند كه قابل رويت باشد مثالً در چشـم، درگـوش، دربينـي، درلـب و دسـتها     گويند كه قابل رويت باشد مثالً در چشـم، درگـوش، دربينـي، درلـب و دسـتها     گويند كه قابل رويت باشد مثالً در چشـم، درگـوش، دربينـي، درلـب و دسـتها     
كلمة تور به معني سياه كلمة تور به معني سياه كلمة تور به معني سياه كلمة تور به معني سياه . . . . همچنين كلمة سپين در مورد افراد پاكدامن بكار ميرودهمچنين كلمة سپين در مورد افراد پاكدامن بكار ميرودهمچنين كلمة سپين در مورد افراد پاكدامن بكار ميرودهمچنين كلمة سپين در مورد افراد پاكدامن بكار ميرود

بوده و در اصطالح زخمي را ميگويند كه مستور باشد و هم به اشخاصي اطالق بوده و در اصطالح زخمي را ميگويند كه مستور باشد و هم به اشخاصي اطالق بوده و در اصطالح زخمي را ميگويند كه مستور باشد و هم به اشخاصي اطالق بوده و در اصطالح زخمي را ميگويند كه مستور باشد و هم به اشخاصي اطالق 
        ....شده باشندشده باشندشده باشندشده باشند    مي گردد كه مرتكب جرممي گردد كه مرتكب جرممي گردد كه مرتكب جرممي گردد كه مرتكب جرم

كرشنده معني خط را ميدهد و دراصطالح جزائي اكـراه و جبـر را مـي    كرشنده معني خط را ميدهد و دراصطالح جزائي اكـراه و جبـر را مـي    كرشنده معني خط را ميدهد و دراصطالح جزائي اكـراه و جبـر را مـي    كرشنده معني خط را ميدهد و دراصطالح جزائي اكـراه و جبـر را مـي    
عرف عرف عرف عرف     ةةةةاز اين قبيل كلمات فراوان است كه بحث آنها صرف براي مقدماز اين قبيل كلمات فراوان است كه بحث آنها صرف براي مقدماز اين قبيل كلمات فراوان است كه بحث آنها صرف براي مقدماز اين قبيل كلمات فراوان است كه بحث آنها صرف براي مقدم. . . . گويندگويندگويندگويند

        ....و تعامل بوده و نه از براي زبان شناسيو تعامل بوده و نه از براي زبان شناسيو تعامل بوده و نه از براي زبان شناسيو تعامل بوده و نه از براي زبان شناسي
اگر تحقيقات علمي صورت بگيرد تمام اقوام و طايفه هاي افغانستان از اگر تحقيقات علمي صورت بگيرد تمام اقوام و طايفه هاي افغانستان از اگر تحقيقات علمي صورت بگيرد تمام اقوام و طايفه هاي افغانستان از اگر تحقيقات علمي صورت بگيرد تمام اقوام و طايفه هاي افغانستان از 

تي دارند كه بيشترينه منازعات و روابط حقوقي شان بدان تي دارند كه بيشترينه منازعات و روابط حقوقي شان بدان تي دارند كه بيشترينه منازعات و روابط حقوقي شان بدان تي دارند كه بيشترينه منازعات و روابط حقوقي شان بدان خود عرف و تعامالخود عرف و تعامالخود عرف و تعامالخود عرف و تعامال
        ....وسيله حل و فصل مي گرددوسيله حل و فصل مي گرددوسيله حل و فصل مي گرددوسيله حل و فصل مي گردد

از ميان ساير تعامالت مي توان به عرف و تعامل پشتونهاي افغانسـتان  از ميان ساير تعامالت مي توان به عرف و تعامل پشتونهاي افغانسـتان  از ميان ساير تعامالت مي توان به عرف و تعامل پشتونهاي افغانسـتان  از ميان ساير تعامالت مي توان به عرف و تعامل پشتونهاي افغانسـتان  
بيشتر پرداخــت، زيرا از قرنها به اينسو جريان داشته و امروز كه قبايـل بنـابر   بيشتر پرداخــت، زيرا از قرنها به اينسو جريان داشته و امروز كه قبايـل بنـابر   بيشتر پرداخــت، زيرا از قرنها به اينسو جريان داشته و امروز كه قبايـل بنـابر   بيشتر پرداخــت، زيرا از قرنها به اينسو جريان داشته و امروز كه قبايـل بنـابر   

ه حرفه هاي متعدد در بين ه حرفه هاي متعدد در بين ه حرفه هاي متعدد در بين ه حرفه هاي متعدد در بين تحوالت نسبي اقتصادي و روابط زمينداري و توسعتحوالت نسبي اقتصادي و روابط زمينداري و توسعتحوالت نسبي اقتصادي و روابط زمينداري و توسعتحوالت نسبي اقتصادي و روابط زمينداري و توسع
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پشتونها بخود درز ها و شگافها برداشته و به شكل شبه قبيله در آمده، باز هم پشتونها بخود درز ها و شگافها برداشته و به شكل شبه قبيله در آمده، باز هم پشتونها بخود درز ها و شگافها برداشته و به شكل شبه قبيله در آمده، باز هم پشتونها بخود درز ها و شگافها برداشته و به شكل شبه قبيله در آمده، باز هم 
        ....تعامالت پشتونهابه اعتبار نسبي خود بجا مانده استتعامالت پشتونهابه اعتبار نسبي خود بجا مانده استتعامالت پشتونهابه اعتبار نسبي خود بجا مانده استتعامالت پشتونهابه اعتبار نسبي خود بجا مانده است

جاي شك نيست كه خصلت عام نظام قبيله اي پشتونان مانند هر قبيله جاي شك نيست كه خصلت عام نظام قبيله اي پشتونان مانند هر قبيله جاي شك نيست كه خصلت عام نظام قبيله اي پشتونان مانند هر قبيله جاي شك نيست كه خصلت عام نظام قبيله اي پشتونان مانند هر قبيله 
عنعنوي و مـذهبي بـه   عنعنوي و مـذهبي بـه   عنعنوي و مـذهبي بـه   عنعنوي و مـذهبي بـه   ديگري بوده منتها با اين تفاوتي كه جنبه هاي محيطي، ديگري بوده منتها با اين تفاوتي كه جنبه هاي محيطي، ديگري بوده منتها با اين تفاوتي كه جنبه هاي محيطي، ديگري بوده منتها با اين تفاوتي كه جنبه هاي محيطي، 

آن رنگ و ويژگيهاي داده است كه نمي توان آنرا با همه قبايل ديگر يكسـان  آن رنگ و ويژگيهاي داده است كه نمي توان آنرا با همه قبايل ديگر يكسـان  آن رنگ و ويژگيهاي داده است كه نمي توان آنرا با همه قبايل ديگر يكسـان  آن رنگ و ويژگيهاي داده است كه نمي توان آنرا با همه قبايل ديگر يكسـان  
ويژگيهــاي نظــام قبيلــه اي پشــتونهاي افغانســتان را در همــه ابعــاد       ويژگيهــاي نظــام قبيلــه اي پشــتونهاي افغانســتان را در همــه ابعــاد       ويژگيهــاي نظــام قبيلــه اي پشــتونهاي افغانســتان را در همــه ابعــاد       ويژگيهــاي نظــام قبيلــه اي پشــتونهاي افغانســتان را در همــه ابعــاد       . . . . دانســتدانســتدانســتدانســت

تبيين مي كنـد، چيزيكـه از خيـال شـاعران و از     تبيين مي كنـد، چيزيكـه از خيـال شـاعران و از     تبيين مي كنـد، چيزيكـه از خيـال شـاعران و از     تبيين مي كنـد، چيزيكـه از خيـال شـاعران و از     ) ) ) ) حقوق تعامليحقوق تعامليحقوق تعامليحقوق تعاملي((((»»»»پشتونوالي پشتونوالي پشتونوالي پشتونوالي ««««
ديها و از همواريها و از درون مذاهب ديها و از همواريها و از درون مذاهب ديها و از همواريها و از درون مذاهب ديها و از همواريها و از درون مذاهب خامه ي نويسندگان نتراويده، بلكه از بلنخامه ي نويسندگان نتراويده، بلكه از بلنخامه ي نويسندگان نتراويده، بلكه از بلنخامه ي نويسندگان نتراويده، بلكه از بلن

گونه گون و روابط انسانها به قوام رسيده و سر انجام بنام مجموعه اي قواعـد  گونه گون و روابط انسانها به قوام رسيده و سر انجام بنام مجموعه اي قواعـد  گونه گون و روابط انسانها به قوام رسيده و سر انجام بنام مجموعه اي قواعـد  گونه گون و روابط انسانها به قوام رسيده و سر انجام بنام مجموعه اي قواعـد  
        ....شفاهي و بمثابه تنظيم كننده روابط فردي و جمعي توصيف شده استشفاهي و بمثابه تنظيم كننده روابط فردي و جمعي توصيف شده استشفاهي و بمثابه تنظيم كننده روابط فردي و جمعي توصيف شده استشفاهي و بمثابه تنظيم كننده روابط فردي و جمعي توصيف شده است

را مي توان تصوير كلـي ارزشـهايي ناميـد    را مي توان تصوير كلـي ارزشـهايي ناميـد    را مي توان تصوير كلـي ارزشـهايي ناميـد    را مي توان تصوير كلـي ارزشـهايي ناميـد    » » » » پشتونواليپشتونواليپشتونواليپشتونوالي««««به ديگر سخن به ديگر سخن به ديگر سخن به ديگر سخن 
در دسـتگاه واژگـاني افغـان و    در دسـتگاه واژگـاني افغـان و    در دسـتگاه واژگـاني افغـان و    در دسـتگاه واژگـاني افغـان و    » » » » نفسـتون نفسـتون نفسـتون نفسـتون اااا««««توسـط  توسـط  توسـط  توسـط      1815كه بار اول در سـال  كه بار اول در سـال  كه بار اول در سـال  كه بار اول در سـال  
        ....بكار رفته استبكار رفته استبكار رفته استبكار رفته است» » » » حقوق پشتونهاحقوق پشتونهاحقوق پشتونهاحقوق پشتونها««««انگليس زير عنوان انگليس زير عنوان انگليس زير عنوان انگليس زير عنوان 

نـه تنهـا مجموعـه اي حقـوق تعـاملي      نـه تنهـا مجموعـه اي حقـوق تعـاملي      نـه تنهـا مجموعـه اي حقـوق تعـاملي      نـه تنهـا مجموعـه اي حقـوق تعـاملي      » » » » پشتونواليپشتونواليپشتونواليپشتونوالي««««اما به نظر اينجانب اما به نظر اينجانب اما به نظر اينجانب اما به نظر اينجانب 
بوده، بلكه قالبي است كه همه نهاد هاي مادي و معنوي را در خود گنجانيده و بوده، بلكه قالبي است كه همه نهاد هاي مادي و معنوي را در خود گنجانيده و بوده، بلكه قالبي است كه همه نهاد هاي مادي و معنوي را در خود گنجانيده و بوده، بلكه قالبي است كه همه نهاد هاي مادي و معنوي را در خود گنجانيده و 

        ....اده استاده استاده استاده استباز آنرا به اشكال عرف و سنن ويژه اي بيرون دباز آنرا به اشكال عرف و سنن ويژه اي بيرون دباز آنرا به اشكال عرف و سنن ويژه اي بيرون دباز آنرا به اشكال عرف و سنن ويژه اي بيرون د
قواعد پشـتونوالي بـدون آنكـه در نوشـتار آمـده باشـد، از سـينه هـا بـر          قواعد پشـتونوالي بـدون آنكـه در نوشـتار آمـده باشـد، از سـينه هـا بـر          قواعد پشـتونوالي بـدون آنكـه در نوشـتار آمـده باشـد، از سـينه هـا بـر          قواعد پشـتونوالي بـدون آنكـه در نوشـتار آمـده باشـد، از سـينه هـا بـر          
خاسته و به دلها نشسته است كه بنابر همين تكرار مكـرر بـوده كـه در فهـم و     خاسته و به دلها نشسته است كه بنابر همين تكرار مكـرر بـوده كـه در فهـم و     خاسته و به دلها نشسته است كه بنابر همين تكرار مكـرر بـوده كـه در فهـم و     خاسته و به دلها نشسته است كه بنابر همين تكرار مكـرر بـوده كـه در فهـم و     

        ....درك قضايا از خود نقطه ي ابهام بجا نمانده استدرك قضايا از خود نقطه ي ابهام بجا نمانده استدرك قضايا از خود نقطه ي ابهام بجا نمانده استدرك قضايا از خود نقطه ي ابهام بجا نمانده است
        كدام ها اند ؟كدام ها اند ؟كدام ها اند ؟كدام ها اند ؟» » » » پشتونواليپشتونواليپشتونواليپشتونوالي««««پس مصطلحات و مقوله هاي عمده در پس مصطلحات و مقوله هاي عمده در پس مصطلحات و مقوله هاي عمده در پس مصطلحات و مقوله هاي عمده در 

» » » » سـپين سـپين سـپين سـپين ««««ــ ــ ــ ــ » » » » كرشـنده كرشـنده كرشـنده كرشـنده ««««ــ  ــ  ــ  ــ  » » » » تيـژه تيـژه تيـژه تيـژه ««««ــ  ــ  ــ  ــ  » » » » ننگيـالي ننگيـالي ننگيـالي ننگيـالي ««««ــ  ــ  ــ  ــ  » » » » گگگگننـ ننـ ننـ ننـ ««««ـ ـ ـ ـ » » » » غيرتمندغيرتمندغيرتمندغيرتمند««««
ــ  ــ  ــ  ــ  »»»»ميلمسـتيا ميلمسـتيا ميلمسـتيا ميلمسـتيا ««««ــ ــ ــ ــ »»»»بدرگـه بدرگـه بدرگـه بدرگـه ««««ــــ»»»»روغهروغهروغهروغه««««ــــ»»»»ننواتننواتننواتننوات««««ــــ»»»»بدلبدلبدلبدل««««ــــ»»»»توربورتوربورتوربورتوربور««««ــــ»»»»تورياليتورياليتورياليتوريالي««««ــــ»»»»تورتورتورتور««««
        ........»»»»جرگهجرگهجرگهجرگه««««ــــ»»»»مركهمركهمركهمركه««««ــــ»»»»حجرهحجرهحجرهحجره««««ــــ»»»»ولورولورولورولور««««

در بين قبيله بي قوم در بين قبيله بي قوم در بين قبيله بي قوم در بين قبيله بي قوم « « « « : : : : همچنان پشتونوالي بر اين وجيزه استوار است همچنان پشتونوالي بر اين وجيزه استوار است همچنان پشتونوالي بر اين وجيزه استوار است همچنان پشتونوالي بر اين وجيزه استوار است 
        »»»»....و در بين قوم بي برادر ودر بين برادران بي پسر نباشيو در بين قوم بي برادر ودر بين برادران بي پسر نباشيو در بين قوم بي برادر ودر بين برادران بي پسر نباشيو در بين قوم بي برادر ودر بين برادران بي پسر نباشي
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وجيزه گفته شده بنابر خصوصيت جامعه قـومي و طايفـه اي و نـزاع و    وجيزه گفته شده بنابر خصوصيت جامعه قـومي و طايفـه اي و نـزاع و    وجيزه گفته شده بنابر خصوصيت جامعه قـومي و طايفـه اي و نـزاع و    وجيزه گفته شده بنابر خصوصيت جامعه قـومي و طايفـه اي و نـزاع و    
جنگ و جدل وكمبود حاكميت قانون تا هنوز در بين تمام اقوام و طايفه هاي جنگ و جدل وكمبود حاكميت قانون تا هنوز در بين تمام اقوام و طايفه هاي جنگ و جدل وكمبود حاكميت قانون تا هنوز در بين تمام اقوام و طايفه هاي جنگ و جدل وكمبود حاكميت قانون تا هنوز در بين تمام اقوام و طايفه هاي 

        ....افغانستان مروج استافغانستان مروج استافغانستان مروج استافغانستان مروج است
) ) ) ) خاطراتخاطراتخاطراتخاطرات((((فرهنگ قبيله، فرهنگي است محافظه كارانه و مملو از يادمانهايفرهنگ قبيله، فرهنگي است محافظه كارانه و مملو از يادمانهايفرهنگ قبيله، فرهنگي است محافظه كارانه و مملو از يادمانهايفرهنگ قبيله، فرهنگي است محافظه كارانه و مملو از يادمانهاي

خيـاالت زيبـاي شـاعرانه، يـا     خيـاالت زيبـاي شـاعرانه، يـا     خيـاالت زيبـاي شـاعرانه، يـا     خيـاالت زيبـاي شـاعرانه، يـا         رزمي، حماسي و عشقي و استوار بـر اسـطوره هـا و   رزمي، حماسي و عشقي و استوار بـر اسـطوره هـا و   رزمي، حماسي و عشقي و استوار بـر اسـطوره هـا و   رزمي، حماسي و عشقي و استوار بـر اسـطوره هـا و   
پس پشـتونوالي گـر چـه در    پس پشـتونوالي گـر چـه در    پس پشـتونوالي گـر چـه در    پس پشـتونوالي گـر چـه در    . . . . فرهنگي است محصور ودور از برخورد و اصطكاكفرهنگي است محصور ودور از برخورد و اصطكاكفرهنگي است محصور ودور از برخورد و اصطكاكفرهنگي است محصور ودور از برخورد و اصطكاك

، ، ، ، »»»»مناكحـات مناكحـات مناكحـات مناكحـات ««««، ، ، ، »»»»ميراث ميراث ميراث ميراث « « « « ، ، ، ، »»»»مجازات مجازات مجازات مجازات « « « « بين پشتونها عام است اما در بخش هاي بين پشتونها عام است اما در بخش هاي بين پشتونها عام است اما در بخش هاي بين پشتونها عام است اما در بخش هاي 
        ....و جرگه ها از عشيره تا عشيره فرق مي كندو جرگه ها از عشيره تا عشيره فرق مي كندو جرگه ها از عشيره تا عشيره فرق مي كندو جرگه ها از عشيره تا عشيره فرق مي كند

در ساحه مجازات، متهم بدون در نظـر داشـت حـاالت عمـد و خطـا و      در ساحه مجازات، متهم بدون در نظـر داشـت حـاالت عمـد و خطـا و      در ساحه مجازات، متهم بدون در نظـر داشـت حـاالت عمـد و خطـا و      در ساحه مجازات، متهم بدون در نظـر داشـت حـاالت عمـد و خطـا و      
مگـر آنكـه   مگـر آنكـه   مگـر آنكـه   مگـر آنكـه   . . . . اعده مرور زمان و تفكيك حـاالت شخصـيه بـه كيفـر مـي رسـد      اعده مرور زمان و تفكيك حـاالت شخصـيه بـه كيفـر مـي رسـد      اعده مرور زمان و تفكيك حـاالت شخصـيه بـه كيفـر مـي رسـد      اعده مرور زمان و تفكيك حـاالت شخصـيه بـه كيفـر مـي رسـد      قققق

شخصاً معذرت بخواهد و شرايط عنعنوي و هزينه ي مهماني بزرگ و هدايا را شخصاً معذرت بخواهد و شرايط عنعنوي و هزينه ي مهماني بزرگ و هدايا را شخصاً معذرت بخواهد و شرايط عنعنوي و هزينه ي مهماني بزرگ و هدايا را شخصاً معذرت بخواهد و شرايط عنعنوي و هزينه ي مهماني بزرگ و هدايا را 
        ....متقبل شودمتقبل شودمتقبل شودمتقبل شود

در ساحه قضايي، قضاوت مربوط به رؤسا و پيشوايان و ريش سفيدان در ساحه قضايي، قضاوت مربوط به رؤسا و پيشوايان و ريش سفيدان در ساحه قضايي، قضاوت مربوط به رؤسا و پيشوايان و ريش سفيدان در ساحه قضايي، قضاوت مربوط به رؤسا و پيشوايان و ريش سفيدان 
        ....بوده و در امور عمده و مشكل به جرگه ها تفويض مي شودبوده و در امور عمده و مشكل به جرگه ها تفويض مي شودبوده و در امور عمده و مشكل به جرگه ها تفويض مي شودبوده و در امور عمده و مشكل به جرگه ها تفويض مي شود

ري در جرگه به اتفاق آراء بوده و اعضاي جرگه تا آنزماني به ري در جرگه به اتفاق آراء بوده و اعضاي جرگه تا آنزماني به ري در جرگه به اتفاق آراء بوده و اعضاي جرگه تا آنزماني به ري در جرگه به اتفاق آراء بوده و اعضاي جرگه تا آنزماني به ي گيي گيي گيي گي‘‘‘‘رارارارا
        ....بحث و گفتگو خود ادامه ميدهند كه به يك فيصله برسندبحث و گفتگو خود ادامه ميدهند كه به يك فيصله برسندبحث و گفتگو خود ادامه ميدهند كه به يك فيصله برسندبحث و گفتگو خود ادامه ميدهند كه به يك فيصله برسند

در ختم اين رساله از جمله مصطلحات پشتونوالي، به دو سه اصـطالح  در ختم اين رساله از جمله مصطلحات پشتونوالي، به دو سه اصـطالح  در ختم اين رساله از جمله مصطلحات پشتونوالي، به دو سه اصـطالح  در ختم اين رساله از جمله مصطلحات پشتونوالي، به دو سه اصـطالح  
        ....آن روشني مي اندازيمآن روشني مي اندازيمآن روشني مي اندازيمآن روشني مي اندازيم

 �Hا�ننوات از كلمـه ننوتـل يعنـي در آمـدن گرفتـه شـده       ننوات از كلمـه ننوتـل يعنـي در آمـدن گرفتـه شـده       ننوات از كلمـه ننوتـل يعنـي در آمـدن گرفتـه شـده       ننوات از كلمـه ننوتـل يعنـي در آمـدن گرفتـه شـده           :%<�ات -� %<
نواتي معذرت خواهي از جانب مجرم را گويند كه با تشـريفات اجـراء   نواتي معذرت خواهي از جانب مجرم را گويند كه با تشـريفات اجـراء   نواتي معذرت خواهي از جانب مجرم را گويند كه با تشـريفات اجـراء   نواتي معذرت خواهي از جانب مجرم را گويند كه با تشـريفات اجـراء   نننن. . . . استاستاستاست

طـور مثال مـَجني عليه به تنهائي و يا همراي يك تعداد اشخاص به طـور مثال مـَجني عليه به تنهائي و يا همراي يك تعداد اشخاص به طـور مثال مـَجني عليه به تنهائي و يا همراي يك تعداد اشخاص به طـور مثال مـَجني عليه به تنهائي و يا همراي يك تعداد اشخاص به . . . . مي شودمي شودمي شودمي شود
خانه يَ مـجني ميرود و از اعضاي خانواده مجني با عجز وانكسار جداً معذرت خانه يَ مـجني ميرود و از اعضاي خانواده مجني با عجز وانكسار جداً معذرت خانه يَ مـجني ميرود و از اعضاي خانواده مجني با عجز وانكسار جداً معذرت خانه يَ مـجني ميرود و از اعضاي خانواده مجني با عجز وانكسار جداً معذرت 

خـود را  خـود را  خـود را  خـود را      مجني عليه مجبور است كه معـذرت مجني عليه مجبور است كه معـذرت مجني عليه مجبور است كه معـذرت مجني عليه مجبور است كه معـذرت . . . . ميخواهد و اظهار ندامت ميكندميخواهد و اظهار ندامت ميكندميخواهد و اظهار ندامت ميكندميخواهد و اظهار ندامت ميكند
اگر در نـزد سـاير افـراد انكـار كنـد،      اگر در نـزد سـاير افـراد انكـار كنـد،      اگر در نـزد سـاير افـراد انكـار كنـد،      اگر در نـزد سـاير افـراد انكـار كنـد،      . . . . به ديگران هم بگويد و از آن انكار نكندبه ديگران هم بگويد و از آن انكار نكندبه ديگران هم بگويد و از آن انكار نكندبه ديگران هم بگويد و از آن انكار نكند

        ....معذرت وي از طرف خانواده مجني از اعتبار ساق مي شودمعذرت وي از طرف خانواده مجني از اعتبار ساق مي شودمعذرت وي از طرف خانواده مجني از اعتبار ساق مي شودمعذرت وي از طرف خانواده مجني از اعتبار ساق مي شود
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البته ننواتي تنها در مسئله قتل مطرح نبوده، بلكه در ساير جنايات نيـز مـدار   البته ننواتي تنها در مسئله قتل مطرح نبوده، بلكه در ساير جنايات نيـز مـدار   البته ننواتي تنها در مسئله قتل مطرح نبوده، بلكه در ساير جنايات نيـز مـدار   البته ننواتي تنها در مسئله قتل مطرح نبوده، بلكه در ساير جنايات نيـز مـدار   
مـرده ميداننـد و يـا ماننـد     مـرده ميداننـد و يـا ماننـد     مـرده ميداننـد و يـا ماننـد     مـرده ميداننـد و يـا ماننـد         از لحاظ عنعنوي ننوات كننـده را ماننـد  از لحاظ عنعنوي ننوات كننـده را ماننـد  از لحاظ عنعنوي ننوات كننـده را ماننـد  از لحاظ عنعنوي ننوات كننـده را ماننـد  . . . . اعتبار خواهد بوداعتبار خواهد بوداعتبار خواهد بوداعتبار خواهد بود

بـدين لحـاظ ننـوات كـار سـاده      بـدين لحـاظ ننـوات كـار سـاده      بـدين لحـاظ ننـوات كـار سـاده      بـدين لحـاظ ننـوات كـار سـاده      . . . . كسي كه در محكمـه مالمـت و محكـوم شـده باشـد     كسي كه در محكمـه مالمـت و محكـوم شـده باشـد     كسي كه در محكمـه مالمـت و محكـوم شـده باشـد     كسي كه در محكمـه مالمـت و محكـوم شـده باشـد     
        ....نيستنيستنيستنيست

َمجني عليه مشكل است كه ننوات َمجني عليه مشكل است كه ننوات َمجني عليه مشكل است كه ننوات َمجني عليه مشكل است كه ننوات     ةةةةبر طبق عنعنه و تعامل براي خانوادبر طبق عنعنه و تعامل براي خانوادبر طبق عنعنه و تعامل براي خانوادبر طبق عنعنه و تعامل براي خانواد
را نه پذيرد، زيرا مـردم همچـون خـانواده اي را بـه نظـر خـوب نمـي نگرنـد و         را نه پذيرد، زيرا مـردم همچـون خـانواده اي را بـه نظـر خـوب نمـي نگرنـد و         را نه پذيرد، زيرا مـردم همچـون خـانواده اي را بـه نظـر خـوب نمـي نگرنـد و         را نه پذيرد، زيرا مـردم همچـون خـانواده اي را بـه نظـر خـوب نمـي نگرنـد و         

        ....خانواده حقوق خود را در مقابل قوم از دست ميدهدخانواده حقوق خود را در مقابل قوم از دست ميدهدخانواده حقوق خود را در مقابل قوم از دست ميدهدخانواده حقوق خود را در مقابل قوم از دست ميدهد
بدرگه به كسي گفته مي شود كه براي حمايت قافله و يا شخص بدرگه به كسي گفته مي شود كه براي حمايت قافله و يا شخص بدرگه به كسي گفته مي شود كه براي حمايت قافله و يا شخص بدرگه به كسي گفته مي شود كه براي حمايت قافله و يا شخص     :�/رlـ; 

در مسايل حقوقي به در مسايل حقوقي به در مسايل حقوقي به در مسايل حقوقي به . . . . گماشته مي شود و هم خيرات سر جنازه را بدرگه ميگويندگماشته مي شود و هم خيرات سر جنازه را بدرگه ميگويندگماشته مي شود و هم خيرات سر جنازه را بدرگه ميگويندگماشته مي شود و هم خيرات سر جنازه را بدرگه ميگويند
مثالً دو خانواده با هم دشـمني دارنـد و از يـك خـانواده     مثالً دو خانواده با هم دشـمني دارنـد و از يـك خـانواده     مثالً دو خانواده با هم دشـمني دارنـد و از يـك خـانواده     مثالً دو خانواده با هم دشـمني دارنـد و از يـك خـانواده     . . . . معني حمايت آمده استمعني حمايت آمده استمعني حمايت آمده استمعني حمايت آمده است

        ....يك نفر زيادتر كشته شده و جانب مقابل يك خون يا يك قصاص مديون استيك نفر زيادتر كشته شده و جانب مقابل يك خون يا يك قصاص مديون استيك نفر زيادتر كشته شده و جانب مقابل يك خون يا يك قصاص مديون استيك نفر زيادتر كشته شده و جانب مقابل يك خون يا يك قصاص مديون است
دائن خون مي گذرد يقينـاً كشـته مـي    دائن خون مي گذرد يقينـاً كشـته مـي    دائن خون مي گذرد يقينـاً كشـته مـي    دائن خون مي گذرد يقينـاً كشـته مـي        ةةةةمديون خون وقتي از مقابل قلعمديون خون وقتي از مقابل قلعمديون خون وقتي از مقابل قلعمديون خون وقتي از مقابل قلع

حايل كه بين قلعه دائن و قلعه حايل كه بين قلعه دائن و قلعه حايل كه بين قلعه دائن و قلعه حايل كه بين قلعه دائن و قلعه     شود، پس براي نجات خود يك تن را از قلعهشود، پس براي نجات خود يك تن را از قلعهشود، پس براي نجات خود يك تن را از قلعهشود، پس براي نجات خود يك تن را از قلعه
مديون واقع شده است، با خود مي گيرد و به همراهي وي از مقابل قلعه دائن مديون واقع شده است، با خود مي گيرد و به همراهي وي از مقابل قلعه دائن مديون واقع شده است، با خود مي گيرد و به همراهي وي از مقابل قلعه دائن مديون واقع شده است، با خود مي گيرد و به همراهي وي از مقابل قلعه دائن 

از حمله عليه مديون خون تـا آنـوقتي   از حمله عليه مديون خون تـا آنـوقتي   از حمله عليه مديون خون تـا آنـوقتي   از حمله عليه مديون خون تـا آنـوقتي   » » » » بدرگهبدرگهبدرگهبدرگه««««عبور مي كند، دائن به احترام عبور مي كند، دائن به احترام عبور مي كند، دائن به احترام عبور مي كند، دائن به احترام 
        ....صرف نظر مي كند كه او را به تنهائي دستگير نمايدصرف نظر مي كند كه او را به تنهائي دستگير نمايدصرف نظر مي كند كه او را به تنهائي دستگير نمايدصرف نظر مي كند كه او را به تنهائي دستگير نمايد

 .m'ــH:    اصطالح حقوق تعاملي اصطالح حقوق تعاملي اصطالح حقوق تعاملي اصطالح حقوق تعاملي     از نظر لغت سنگ گفته مي شود و دراز نظر لغت سنگ گفته مي شود و دراز نظر لغت سنگ گفته مي شود و دراز نظر لغت سنگ گفته مي شود و در
معياد صلح معني ميدهد مثالً وقتي دو خانواده و يا دو قبيله با هم مي جنگند معياد صلح معني ميدهد مثالً وقتي دو خانواده و يا دو قبيله با هم مي جنگند معياد صلح معني ميدهد مثالً وقتي دو خانواده و يا دو قبيله با هم مي جنگند معياد صلح معني ميدهد مثالً وقتي دو خانواده و يا دو قبيله با هم مي جنگند 
موضوع به جرگه رويت داده مي شود و جرگه به اصطالح سـنگ مـي مانـد و    موضوع به جرگه رويت داده مي شود و جرگه به اصطالح سـنگ مـي مانـد و    موضوع به جرگه رويت داده مي شود و جرگه به اصطالح سـنگ مـي مانـد و    موضوع به جرگه رويت داده مي شود و جرگه به اصطالح سـنگ مـي مانـد و    

تعيين مي كند كه تعيين مي كند كه تعيين مي كند كه تعيين مي كند كه ) ) ) ) مثالً سه روز يا يك ماه يا سه ماه مثالً سه روز يا يك ماه يا سه ماه مثالً سه روز يا يك ماه يا سه ماه مثالً سه روز يا يك ماه يا سه ماه ((((يك مدت را بنام تيژه يك مدت را بنام تيژه يك مدت را بنام تيژه يك مدت را بنام تيژه 
        ....جاوز به طرف ديگر را نداردجاوز به طرف ديگر را نداردجاوز به طرف ديگر را نداردجاوز به طرف ديگر را ندارددر ظرف مدت معينه هيچ طرفي حق تدر ظرف مدت معينه هيچ طرفي حق تدر ظرف مدت معينه هيچ طرفي حق تدر ظرف مدت معينه هيچ طرفي حق ت

بالخره كلمه مركه تقريباً معني جرگه را مي دهد منتها در مـوارد غيـر   بالخره كلمه مركه تقريباً معني جرگه را مي دهد منتها در مـوارد غيـر   بالخره كلمه مركه تقريباً معني جرگه را مي دهد منتها در مـوارد غيـر   بالخره كلمه مركه تقريباً معني جرگه را مي دهد منتها در مـوارد غيـر   
        ....عمده و در بين يك تعداد افراد كم داير مي گرددعمده و در بين يك تعداد افراد كم داير مي گرددعمده و در بين يك تعداد افراد كم داير مي گرددعمده و در بين يك تعداد افراد كم داير مي گردد

اگر در مركه يكي از ريش سفيدان بي آبرو شود، يك مبلغ معـين پـور   اگر در مركه يكي از ريش سفيدان بي آبرو شود، يك مبلغ معـين پـور   اگر در مركه يكي از ريش سفيدان بي آبرو شود، يك مبلغ معـين پـور   اگر در مركه يكي از ريش سفيدان بي آبرو شود، يك مبلغ معـين پـور   
ده و هيچ ده و هيچ ده و هيچ ده و هيچ آن قاطع بوآن قاطع بوآن قاطع بوآن قاطع بو    ةةةةاما جرگه مجالس بزرگ را ميگويند كه فيصلاما جرگه مجالس بزرگ را ميگويند كه فيصلاما جرگه مجالس بزرگ را ميگويند كه فيصلاما جرگه مجالس بزرگ را ميگويند كه فيصل. . . . مي گيردمي گيردمي گيردمي گيرد

فرضاً وقتي موضوع قتل به فيصله مي رسد طرفين فرضاً وقتي موضوع قتل به فيصله مي رسد طرفين فرضاً وقتي موضوع قتل به فيصله مي رسد طرفين فرضاً وقتي موضوع قتل به فيصله مي رسد طرفين . . . . كسي حق تعديل آنرا نداردكسي حق تعديل آنرا نداردكسي حق تعديل آنرا نداردكسي حق تعديل آنرا ندارد
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ديگر حق قتل و قتال يكديگر را ندارند و هر گـاه مغـاير فيصـله جرگـه عمـل      ديگر حق قتل و قتال يكديگر را ندارند و هر گـاه مغـاير فيصـله جرگـه عمـل      ديگر حق قتل و قتال يكديگر را ندارند و هر گـاه مغـاير فيصـله جرگـه عمـل      ديگر حق قتل و قتال يكديگر را ندارند و هر گـاه مغـاير فيصـله جرگـه عمـل      
        ....كنند ديگر در آن باره جرگه اي داير نمي گرددكنند ديگر در آن باره جرگه اي داير نمي گرددكنند ديگر در آن باره جرگه اي داير نمي گرددكنند ديگر در آن باره جرگه اي داير نمي گردد

بــا ايــن مختصــر در بــاره سيســتم حقــوقي افغانســتان اكتفــاء نمــوده مــي بــا ايــن مختصــر در بــاره سيســتم حقــوقي افغانســتان اكتفــاء نمــوده مــي بــا ايــن مختصــر در بــاره سيســتم حقــوقي افغانســتان اكتفــاء نمــوده مــي بــا ايــن مختصــر در بــاره سيســتم حقــوقي افغانســتان اكتفــاء نمــوده مــي 
        . . . . دادن چند تعريف از حقوقدادن چند تعريف از حقوقدادن چند تعريف از حقوقدادن چند تعريف از حقوق    پردازيم بهپردازيم بهپردازيم بهپردازيم به

عادت بر اين است كه در برخـي علـوم اجتمـاعي، اول بـه تعريـف مـي       عادت بر اين است كه در برخـي علـوم اجتمـاعي، اول بـه تعريـف مـي       عادت بر اين است كه در برخـي علـوم اجتمـاعي، اول بـه تعريـف مـي       عادت بر اين است كه در برخـي علـوم اجتمـاعي، اول بـه تعريـف مـي       
اما در حقوق بجا آوردن ايـن عـادت چنـدان خـوش     اما در حقوق بجا آوردن ايـن عـادت چنـدان خـوش     اما در حقوق بجا آوردن ايـن عـادت چنـدان خـوش     اما در حقوق بجا آوردن ايـن عـادت چنـدان خـوش     . . . . پردازند و بعد به تشريحپردازند و بعد به تشريحپردازند و بعد به تشريحپردازند و بعد به تشريح

آيند و گوارا نيست، چرا كه مضمون حقوق مشكل و پيچيده است و رشته ها آيند و گوارا نيست، چرا كه مضمون حقوق مشكل و پيچيده است و رشته ها آيند و گوارا نيست، چرا كه مضمون حقوق مشكل و پيچيده است و رشته ها آيند و گوارا نيست، چرا كه مضمون حقوق مشكل و پيچيده است و رشته ها 
بـه چگـونگي و شناسـائي    بـه چگـونگي و شناسـائي    بـه چگـونگي و شناسـائي    بـه چگـونگي و شناسـائي    و تقسيمات آن مستلزم آن است كه قبـل از تعريـف   و تقسيمات آن مستلزم آن است كه قبـل از تعريـف   و تقسيمات آن مستلزم آن است كه قبـل از تعريـف   و تقسيمات آن مستلزم آن است كه قبـل از تعريـف   

پس تعريف حقوق در پس تعريف حقوق در پس تعريف حقوق در پس تعريف حقوق در . . . . تقسيمات و شاخه هاي آن بپردازيم و بعد به تعريف آنتقسيمات و شاخه هاي آن بپردازيم و بعد به تعريف آنتقسيمات و شاخه هاي آن بپردازيم و بعد به تعريف آنتقسيمات و شاخه هاي آن بپردازيم و بعد به تعريف آن
        ....ختم جزئيات مستحسن استختم جزئيات مستحسن استختم جزئيات مستحسن استختم جزئيات مستحسن است

حقوق، چندين حق، جمع كلمه حق كـه وابسـته   حقوق، چندين حق، جمع كلمه حق كـه وابسـته   حقوق، چندين حق، جمع كلمه حق كـه وابسـته   حقوق، چندين حق، جمع كلمه حق كـه وابسـته   « « « «     :X-�&H  ـZـ��ق      
به افراد و اجتماعات و اشخاص حقوقي است و ناشـي از قـانون يـا عـرف يـا      به افراد و اجتماعات و اشخاص حقوقي است و ناشـي از قـانون يـا عـرف يـا      به افراد و اجتماعات و اشخاص حقوقي است و ناشـي از قـانون يـا عـرف يـا      به افراد و اجتماعات و اشخاص حقوقي است و ناشـي از قـانون يـا عـرف يـا      

        »»»»....قضائي يا قرارداد استقضائي يا قرارداد استقضائي يا قرارداد استقضائي يا قرارداد است    ةةةةرويرويرويروي
از نظر عيني حقوق مجموعه اي مقررات را گويند كه توسط آن روابط از نظر عيني حقوق مجموعه اي مقررات را گويند كه توسط آن روابط از نظر عيني حقوق مجموعه اي مقررات را گويند كه توسط آن روابط از نظر عيني حقوق مجموعه اي مقررات را گويند كه توسط آن روابط 
يك جماعت انسان در مقابل يكديگر و همچنان روابط آنهـا با ارگانهاي عـالي يك جماعت انسان در مقابل يكديگر و همچنان روابط آنهـا با ارگانهاي عـالي يك جماعت انسان در مقابل يكديگر و همچنان روابط آنهـا با ارگانهاي عـالي يك جماعت انسان در مقابل يكديگر و همچنان روابط آنهـا با ارگانهاي عـالي 

اين قواعد در واقع مي توانند توسط قانون اين قواعد در واقع مي توانند توسط قانون اين قواعد در واقع مي توانند توسط قانون اين قواعد در واقع مي توانند توسط قانون . . . . و يا بين خودشان تنظيم مــي شودو يا بين خودشان تنظيم مــي شودو يا بين خودشان تنظيم مــي شودو يا بين خودشان تنظيم مــي شود
رسـوم كـه در   رسـوم كـه در   رسـوم كـه در   رسـوم كـه در   يا نورم هاي حقوقي توضيح گردند و به همـين روال عـادات و   يا نورم هاي حقوقي توضيح گردند و به همـين روال عـادات و   يا نورم هاي حقوقي توضيح گردند و به همـين روال عـادات و   يا نورم هاي حقوقي توضيح گردند و به همـين روال عـادات و   

يك مدت طوالني بين مردم رايج و مورد اسـتعمال قـرار گيـرد بحيـث حقـوق      يك مدت طوالني بين مردم رايج و مورد اسـتعمال قـرار گيـرد بحيـث حقـوق      يك مدت طوالني بين مردم رايج و مورد اسـتعمال قـرار گيـرد بحيـث حقـوق      يك مدت طوالني بين مردم رايج و مورد اسـتعمال قـرار گيـرد بحيـث حقـوق      
        ....تعاملي شناخته مي شودتعاملي شناخته مي شودتعاملي شناخته مي شودتعاملي شناخته مي شود

به كالم ديگر حقوق مجموعه اي آن قواعد را گويند كه در محدودة زمان به كالم ديگر حقوق مجموعه اي آن قواعد را گويند كه در محدودة زمان به كالم ديگر حقوق مجموعه اي آن قواعد را گويند كه در محدودة زمان به كالم ديگر حقوق مجموعه اي آن قواعد را گويند كه در محدودة زمان 
        ....معين بر يك اجتماع سلطه داشته و مردم به مراعات آن مجبور پنداشته شوندمعين بر يك اجتماع سلطه داشته و مردم به مراعات آن مجبور پنداشته شوندمعين بر يك اجتماع سلطه داشته و مردم به مراعات آن مجبور پنداشته شوندمعين بر يك اجتماع سلطه داشته و مردم به مراعات آن مجبور پنداشته شوند

حقوق مانند قواعد اخالقي پند و انـدرز  حقوق مانند قواعد اخالقي پند و انـدرز  حقوق مانند قواعد اخالقي پند و انـدرز  حقوق مانند قواعد اخالقي پند و انـدرز  . . . . حقوق نظام اجتماعي استحقوق نظام اجتماعي استحقوق نظام اجتماعي استحقوق نظام اجتماعي است« « « « 
بلكه هدف حقـوق تنظـيم   بلكه هدف حقـوق تنظـيم   بلكه هدف حقـوق تنظـيم   بلكه هدف حقـوق تنظـيم   . . . . نمي دهد و نه براي پاكي روح و وجدان بشر استنمي دهد و نه براي پاكي روح و وجدان بشر استنمي دهد و نه براي پاكي روح و وجدان بشر استنمي دهد و نه براي پاكي روح و وجدان بشر است

        »»»»....انسانها و مقامات استانسانها و مقامات استانسانها و مقامات استانسانها و مقامات است    ةةةةروابط اجتماعي ميان كتلروابط اجتماعي ميان كتلروابط اجتماعي ميان كتلروابط اجتماعي ميان كتل
حقوق مجموع قوانيني است كه از نظام جهان يا طبعيت انسان ناشي حقوق مجموع قوانيني است كه از نظام جهان يا طبعيت انسان ناشي حقوق مجموع قوانيني است كه از نظام جهان يا طبعيت انسان ناشي حقوق مجموع قوانيني است كه از نظام جهان يا طبعيت انسان ناشي « « « « 

        »»»»....شده و آنچه را كه عدالت است مشخص مي كندشده و آنچه را كه عدالت است مشخص مي كندشده و آنچه را كه عدالت است مشخص مي كندشده و آنچه را كه عدالت است مشخص مي كند
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مجموعه اي از قواعد الـزام آور و كلـي اسـت كـه بـه منظـور       مجموعه اي از قواعد الـزام آور و كلـي اسـت كـه بـه منظـور       مجموعه اي از قواعد الـزام آور و كلـي اسـت كـه بـه منظـور       مجموعه اي از قواعد الـزام آور و كلـي اسـت كـه بـه منظـور       حقوق حقوق حقوق حقوق « « « « 
ايجاد و استقرار نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي ايجاد و استقرار نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي ايجاد و استقرار نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي ايجاد و استقرار نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي 

        » » » » ....كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شودكند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شودكند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شودكند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شود
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  :�<�Lدات 
  

        
افغانها بـود  افغانها بـود  افغانها بـود  افغانها بـود  چون هدف مؤلف از تهيه اين جزوه تدريس آن در اكادمي چون هدف مؤلف از تهيه اين جزوه تدريس آن در اكادمي چون هدف مؤلف از تهيه اين جزوه تدريس آن در اكادمي چون هدف مؤلف از تهيه اين جزوه تدريس آن در اكادمي 

خذ در هـر صـفحه خـود داري    خذ در هـر صـفحه خـود داري    خذ در هـر صـفحه خـود داري    خذ در هـر صـفحه خـود داري    ‘‘‘‘ونه نشر وچاپ آن، به اين ملحوظ از دادن ماونه نشر وچاپ آن، به اين ملحوظ از دادن ماونه نشر وچاپ آن، به اين ملحوظ از دادن ماونه نشر وچاپ آن، به اين ملحوظ از دادن ما
نموده كه اينك با تصمييم بر چاپ آن، فهرست مآخذ را در اخيـر ايـن جـزوه    نموده كه اينك با تصمييم بر چاپ آن، فهرست مآخذ را در اخيـر ايـن جـزوه    نموده كه اينك با تصمييم بر چاپ آن، فهرست مآخذ را در اخيـر ايـن جـزوه    نموده كه اينك با تصمييم بر چاپ آن، فهرست مآخذ را در اخيـر ايـن جـزوه    

و اينك مي پردازيم به شرح  يك تعداد اصطالحات حقوقي كه براي و اينك مي پردازيم به شرح  يك تعداد اصطالحات حقوقي كه براي و اينك مي پردازيم به شرح  يك تعداد اصطالحات حقوقي كه براي و اينك مي پردازيم به شرح  يك تعداد اصطالحات حقوقي كه براي . . . . ميآوريمميآوريمميآوريمميآوريم
        ....دلچسپي نخواهد بوددلچسپي نخواهد بوددلچسپي نخواهد بوددلچسپي نخواهد بود    خوانندگان عزيز وهم شاگردان رشته اي حقوق خالي ازخوانندگان عزيز وهم شاگردان رشته اي حقوق خالي ازخوانندگان عزيز وهم شاگردان رشته اي حقوق خالي ازخوانندگان عزيز وهم شاگردان رشته اي حقوق خالي از

قرارداد يك معامله حقوقي است كه رابطه وجيبه را بطـور  قرارداد يك معامله حقوقي است كه رابطه وجيبه را بطـور  قرارداد يك معامله حقوقي است كه رابطه وجيبه را بطـور  قرارداد يك معامله حقوقي است كه رابطه وجيبه را بطـور      :��Zارداد  
همچنان قرارداد قاعدتاً يك معامله حقوقي دو جانبه است همچنان قرارداد قاعدتاً يك معامله حقوقي دو جانبه است همچنان قرارداد قاعدتاً يك معامله حقوقي دو جانبه است همچنان قرارداد قاعدتاً يك معامله حقوقي دو جانبه است . . . . منظم ايجاد مي كندمنظم ايجاد مي كندمنظم ايجاد مي كندمنظم ايجاد مي كند

يا قرارداد عبارت يا قرارداد عبارت يا قرارداد عبارت يا قرارداد عبارت . . . . كه حد اقل توسط اراده و توافق دو جانب بر گزار ميشود كه حد اقل توسط اراده و توافق دو جانب بر گزار ميشود كه حد اقل توسط اراده و توافق دو جانب بر گزار ميشود كه حد اقل توسط اراده و توافق دو جانب بر گزار ميشود 
قرارداد بـر اسـاس   قرارداد بـر اسـاس   قرارداد بـر اسـاس   قرارداد بـر اسـاس   . . . . قانوناً الزام آور باشدقانوناً الزام آور باشدقانوناً الزام آور باشدقانوناً الزام آور باشداز توافق بين دو يا چند نفر است كه از توافق بين دو يا چند نفر است كه از توافق بين دو يا چند نفر است كه از توافق بين دو يا چند نفر است كه 

        ....ايجاب يك طرف و قبول ديگر طرف برگزار ميشودايجاب يك طرف و قبول ديگر طرف برگزار ميشودايجاب يك طرف و قبول ديگر طرف برگزار ميشودايجاب يك طرف و قبول ديگر طرف برگزار ميشود
 ;('eوجيبه سپردن، انجام دادن و خـود داري از كاريسـت كـه از    وجيبه سپردن، انجام دادن و خـود داري از كاريسـت كـه از    وجيبه سپردن، انجام دادن و خـود داري از كاريسـت كـه از    وجيبه سپردن، انجام دادن و خـود داري از كاريسـت كـه از        :و

وجيبه يا بر اساس قانون پيش بيني وجيبه يا بر اساس قانون پيش بيني وجيبه يا بر اساس قانون پيش بيني وجيبه يا بر اساس قانون پيش بيني . . . . طرف مديون به نفع داين انجام مي پذيردطرف مديون به نفع داين انجام مي پذيردطرف مديون به نفع داين انجام مي پذيردطرف مديون به نفع داين انجام مي پذيرد
وجيبه مـي توانـد ناشـي از    وجيبه مـي توانـد ناشـي از    وجيبه مـي توانـد ناشـي از    وجيبه مـي توانـد ناشـي از    . . . . ددددشده مي باشد و يا مطابق قرارداد به ميان مي آيشده مي باشد و يا مطابق قرارداد به ميان مي آيشده مي باشد و يا مطابق قرارداد به ميان مي آيشده مي باشد و يا مطابق قرارداد به ميان مي آي

        ....جرم و يا شبه جرم باشدجرم و يا شبه جرم باشدجرم و يا شبه جرم باشدجرم و يا شبه جرم باشد
�ي  Z>&� �',���:      عبارت از مالكيت بر آثار و تأليفات و اكتشـفات و  عبارت از مالكيت بر آثار و تأليفات و اكتشـفات و  عبارت از مالكيت بر آثار و تأليفات و اكتشـفات و  عبارت از مالكيت بر آثار و تأليفات و اكتشـفات و

در انگلسـتان شـامل قـانون    در انگلسـتان شـامل قـانون    در انگلسـتان شـامل قـانون    در انگلسـتان شـامل قـانون        1709ايجادات گفته مي شود و بار اول در سـال  ايجادات گفته مي شود و بار اول در سـال  ايجادات گفته مي شود و بار اول در سـال  ايجادات گفته مي شود و بار اول در سـال  
مالكيت مالكيت مالكيت مالكيت . . . . به بعد در اكثر كشور ها جزو قانون شمرده شدبه بعد در اكثر كشور ها جزو قانون شمرده شدبه بعد در اكثر كشور ها جزو قانون شمرده شدبه بعد در اكثر كشور ها جزو قانون شمرده شد    19گرديد و از قرن گرديد و از قرن گرديد و از قرن گرديد و از قرن 

        ....ربوط علم حقوق طبيعي استربوط علم حقوق طبيعي استربوط علم حقوق طبيعي استربوط علم حقوق طبيعي استمعنوي اصالً ممعنوي اصالً ممعنوي اصالً ممعنوي اصالً م
. . . . بمعني خاص كلمه، برابر داشـتن اشـخاص و اشـياء اسـت    بمعني خاص كلمه، برابر داشـتن اشـخاص و اشـياء اسـت    بمعني خاص كلمه، برابر داشـتن اشـخاص و اشـياء اسـت    بمعني خاص كلمه، برابر داشـتن اشـخاص و اشـياء اسـت    « « « «  :I/ا�� 

هدف عدالت هميشه تأمين تساوي رياضي نيست، مهم اين است كه بين سود هدف عدالت هميشه تأمين تساوي رياضي نيست، مهم اين است كه بين سود هدف عدالت هميشه تأمين تساوي رياضي نيست، مهم اين است كه بين سود هدف عدالت هميشه تأمين تساوي رياضي نيست، مهم اين است كه بين سود 
پـس در  پـس در  پـس در  پـس در  . . . . وزيان و تكاليف و حقوق اشـخاص تناسـب و اعتـدال رعايـت شـود     وزيان و تكاليف و حقوق اشـخاص تناسـب و اعتـدال رعايـت شـود     وزيان و تكاليف و حقوق اشـخاص تناسـب و اعتـدال رعايـت شـود     وزيان و تكاليف و حقوق اشـخاص تناسـب و اعتـدال رعايـت شـود     
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يد هركس آنچه يد هركس آنچه يد هركس آنچه يد هركس آنچه فضيلتي است كه بموجب آن بافضيلتي است كه بموجب آن بافضيلتي است كه بموجب آن بافضيلتي است كه بموجب آن با: : : : تعريف عدالت مي توان گفت تعريف عدالت مي توان گفت تعريف عدالت مي توان گفت تعريف عدالت مي توان گفت 
        » » » » ....را كه حق اوست، دادرا كه حق اوست، دادرا كه حق اوست، دادرا كه حق اوست، داد
معاون جرم كسي كه باعث و محرك ارتكاب جـرم  معاون جرم كسي كه باعث و محرك ارتكاب جـرم  معاون جرم كسي كه باعث و محرك ارتكاب جـرم  معاون جرم كسي كه باعث و محرك ارتكاب جـرم  « « « «     :�&�ون �eم 

ميشود و يا تباني براي ارتكاب جرم ميكند و يا آالت و اسباب جرم را آماده ميشود و يا تباني براي ارتكاب جرم ميكند و يا آالت و اسباب جرم را آماده ميشود و يا تباني براي ارتكاب جرم ميكند و يا آالت و اسباب جرم را آماده ميشود و يا تباني براي ارتكاب جرم ميكند و يا آالت و اسباب جرم را آماده 
يعنـي معاونـت در جـرم، كمـك و     يعنـي معاونـت در جـرم، كمـك و     يعنـي معاونـت در جـرم، كمـك و     يعنـي معاونـت در جـرم، كمـك و     . . . . و يا تسهيالت در اجراي آن فـراهم ميكنـد  و يا تسهيالت در اجراي آن فـراهم ميكنـد  و يا تسهيالت در اجراي آن فـراهم ميكنـد  و يا تسهيالت در اجراي آن فـراهم ميكنـد  

و فـراهم آوردن وسـائل و نـه بـه     و فـراهم آوردن وسـائل و نـه بـه     و فـراهم آوردن وسـائل و نـه بـه     و فـراهم آوردن وسـائل و نـه بـه         همكاري با مجرم بشكل تحريـك و آمريـت  همكاري با مجرم بشكل تحريـك و آمريـت  همكاري با مجرم بشكل تحريـك و آمريـت  همكاري با مجرم بشكل تحريـك و آمريـت  
        » » » » ....شكل شركت در جرمشكل شركت در جرمشكل شركت در جرمشكل شركت در جرم
هـر عمـل موجـب خسـارت و غيـر قـانوني كـه ايجـاد         هـر عمـل موجـب خسـارت و غيـر قـانوني كـه ايجـاد         هـر عمـل موجـب خسـارت و غيـر قـانوني كـه ايجـاد         هـر عمـل موجـب خسـارت و غيـر قـانوني كـه ايجـاد         « « « «     :�Ze ;(Nم  

        » » » » مسؤليت مدني ميكند و مستوجب تعقيب كيفري نيست مثل غصب مسؤليت مدني ميكند و مستوجب تعقيب كيفري نيست مثل غصب مسؤليت مدني ميكند و مستوجب تعقيب كيفري نيست مثل غصب مسؤليت مدني ميكند و مستوجب تعقيب كيفري نيست مثل غصب 
 /�I ;(N:     » » » »         ًتعهـدي كـه بـدون قـرارداد ايجـاد ميشـود، اقـدام كـامالً         تعهـدي كـه بـدون قـرارداد ايجـاد ميشـود، اقـدام كـامالً         تعهـدي كـه بـدون قـرارداد ايجـاد ميشـود، اقـدام كـامالً         تعهـدي كـه بـدون قـرارداد ايجـاد ميشـود، اقـدام كـامال

رابر شخص ديگر مي شود رابر شخص ديگر مي شود رابر شخص ديگر مي شود رابر شخص ديگر مي شود ارادي شخص كه منتهي به تعهد قهري شخصي در بارادي شخص كه منتهي به تعهد قهري شخصي در بارادي شخص كه منتهي به تعهد قهري شخصي در بارادي شخص كه منتهي به تعهد قهري شخصي در ب
        » » » » ....امــوال غير يا استيفاء منافعامــوال غير يا استيفاء منافعامــوال غير يا استيفاء منافعامــوال غير يا استيفاء منافع    ةةةةمثل ادارمثل ادارمثل ادارمثل ادار

�د ZZN �ZZS% FZZ�حــق حــق حــق حــق « « « « ً ً ً ً :��ZZ� �ZZ0H `ZZ  n-/ZZ>K 3fZZور ز�ZZ�ن وا
        » » » » ....قوه قاهره و حق وراثتقوه قاهره و حق وراثتقوه قاهره و حق وراثتقوه قاهره و حق وراثت    ةةةةصغير و مجنون و مسلوب االختيار بوسيلصغير و مجنون و مسلوب االختيار بوسيلصغير و مجنون و مسلوب االختيار بوسيلصغير و مجنون و مسلوب االختيار بوسيل

قواعد بين المللي مربوط به مناسبات بين دول قواعد بين المللي مربوط به مناسبات بين دول قواعد بين المللي مربوط به مناسبات بين دول قواعد بين المللي مربوط به مناسبات بين دول « « « «     : ��ق �'n ا�/ول 
        »»»»....استاستاستاست

 �PPS�ا n'� ق�قـوانين و قواعـد و   قـوانين و قواعـد و   قـوانين و قواعـد و   قـوانين و قواعـد و       ةةةةحقوق خارجي، مجموعـ حقوق خارجي، مجموعـ حقوق خارجي، مجموعـ حقوق خارجي، مجموعـ « « « «     : �
رسوم مربوط به روابط ملت هاي مختلف عالم بـا هـم ديگـر كـه بـه دو رشـته       رسوم مربوط به روابط ملت هاي مختلف عالم بـا هـم ديگـر كـه بـه دو رشـته       رسوم مربوط به روابط ملت هاي مختلف عالم بـا هـم ديگـر كـه بـه دو رشـته       رسوم مربوط به روابط ملت هاي مختلف عالم بـا هـم ديگـر كـه بـه دو رشـته       

        » » » » ....عمومي و خصوصي تقسيم مي شودعمومي و خصوصي تقسيم مي شودعمومي و خصوصي تقسيم مي شودعمومي و خصوصي تقسيم مي شود
  ���ZSI �PPS�ا n'� ق�قواعد و رسوم مربوط بـه  قواعد و رسوم مربوط بـه  قواعد و رسوم مربوط بـه  قواعد و رسوم مربوط بـه      ةةةةمجموعمجموعمجموعمجموع« « « «     : �

ر ر ر ر روابط دولت ها با همديگر و مناسبات سياسي آنها و تنظيم قراردادها و اموروابط دولت ها با همديگر و مناسبات سياسي آنها و تنظيم قراردادها و اموروابط دولت ها با همديگر و مناسبات سياسي آنها و تنظيم قراردادها و اموروابط دولت ها با همديگر و مناسبات سياسي آنها و تنظيم قراردادها و امو
        »»»»....راجع به مؤسسات بين الملليراجع به مؤسسات بين الملليراجع به مؤسسات بين الملليراجع به مؤسسات بين المللي

  �Z\�]6 �PPS�ا n'� ق�شاخه اي از حقوق خارجي كـه  شاخه اي از حقوق خارجي كـه  شاخه اي از حقوق خارجي كـه  شاخه اي از حقوق خارجي كـه  « « « «     : �
شامل قوانين و قواعد مربوط به روابط افراد يك ملت با اتباع و دول خارجي شامل قوانين و قواعد مربوط به روابط افراد يك ملت با اتباع و دول خارجي شامل قوانين و قواعد مربوط به روابط افراد يك ملت با اتباع و دول خارجي شامل قوانين و قواعد مربوط به روابط افراد يك ملت با اتباع و دول خارجي 

        »»»»....استاستاستاست
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قواعد و قوانين و مقرراتي كه درُ روم قديم قواعد و قوانين و مقرراتي كه درُ روم قديم قواعد و قوانين و مقرراتي كه درُ روم قديم قواعد و قوانين و مقرراتي كه درُ روم قديم     ةةةةمجموعمجموعمجموعمجموع« « « «     : ��ق روم 
چه در ميان افراد شهر ها و چه در ميان آنها و خارجيان مجرا بوده و يكي از چه در ميان افراد شهر ها و چه در ميان آنها و خارجيان مجرا بوده و يكي از چه در ميان افراد شهر ها و چه در ميان آنها و خارجيان مجرا بوده و يكي از چه در ميان افراد شهر ها و چه در ميان آنها و خارجيان مجرا بوده و يكي از 

        »»»»....منابع حقوق اروپا استمنابع حقوق اروپا استمنابع حقوق اروپا استمنابع حقوق اروپا است
 ;%�l .اح دوازد�ق، ق، ق، ق، 450((((سيس جمهـوري در روم  سيس جمهـوري در روم  سيس جمهـوري در روم  سيس جمهـوري در روم  ‘‘‘‘پس از تاپس از تاپس از تاپس از تا« « « «     :ا�

را را را را     ، ده نفر از قضات بنام قضات عشره مأمور شدند كه كليـه قـوانين رومـي   ، ده نفر از قضات بنام قضات عشره مأمور شدند كه كليـه قـوانين رومـي   ، ده نفر از قضات بنام قضات عشره مأمور شدند كه كليـه قـوانين رومـي   ، ده نفر از قضات بنام قضات عشره مأمور شدند كه كليـه قـوانين رومـي   ))))مممم
اين عمل را انجام دادند و قوانين مزبور را كه در دازده لوح اين عمل را انجام دادند و قوانين مزبور را كه در دازده لوح اين عمل را انجام دادند و قوانين مزبور را كه در دازده لوح اين عمل را انجام دادند و قوانين مزبور را كه در دازده لوح . . . . جمع آوري نمايندجمع آوري نمايندجمع آوري نمايندجمع آوري نمايند

        »»»»....مفرغي ثبت شده بود، الواح دوازده گانه ناميدندمفرغي ثبت شده بود، الواح دوازده گانه ناميدندمفرغي ثبت شده بود، الواح دوازده گانه ناميدندمفرغي ثبت شده بود، الواح دوازده گانه ناميدند
 �فلسـفي و نظـري خـود را از    فلسـفي و نظـري خـود را از    فلسـفي و نظـري خـود را از    فلسـفي و نظـري خـود را از        ةةةةحقوق طبيعـي ريشـ  حقوق طبيعـي ريشـ  حقوق طبيعـي ريشـ  حقوق طبيعـي ريشـ  « « « «     : ��ق ()'&

نامگزاري شده و مورد بحث نامگزاري شده و مورد بحث نامگزاري شده و مورد بحث نامگزاري شده و مورد بحث     17عقائد حكماي يونان وُ روم گرفته و در قرن عقائد حكماي يونان وُ روم گرفته و در قرن عقائد حكماي يونان وُ روم گرفته و در قرن عقائد حكماي يونان وُ روم گرفته و در قرن 
        »»»»....ار گرفته استار گرفته استار گرفته استار گرفته استو گفتگو قرو گفتگو قرو گفتگو قرو گفتگو قر

ــوقي      ــد حق ــودن قواع ــدي ب ــداري و اب ــي از پاي ــوق طبيع ــداران حق ــوقي     طرف ــد حق ــودن قواع ــدي ب ــداري و اب ــي از پاي ــوق طبيع ــداران حق ــوقي     طرف ــد حق ــودن قواع ــدي ب ــداري و اب ــي از پاي ــوق طبيع ــداران حق ــوقي     طرف ــد حق ــودن قواع ــدي ب ــداري و اب ــي از پاي ــوق طبيع ــداران حق طرف
حقوقي متكي به امر الهي و حقوقي متكي به امر الهي و حقوقي متكي به امر الهي و حقوقي متكي به امر الهي و     ةةةةطرفداري مي كنند، زيرا به عقيده آنها وقتي قاعدطرفداري مي كنند، زيرا به عقيده آنها وقتي قاعدطرفداري مي كنند، زيرا به عقيده آنها وقتي قاعدطرفداري مي كنند، زيرا به عقيده آنها وقتي قاعد

        ....مطابق طبعيت انسان و يا داوري عقل انسان است، بايد ابدي باشدمطابق طبعيت انسان و يا داوري عقل انسان است، بايد ابدي باشدمطابق طبعيت انسان و يا داوري عقل انسان است، بايد ابدي باشدمطابق طبعيت انسان و يا داوري عقل انسان است، بايد ابدي باشد
 ��p� n'%ا��محدود محدود محدود محدود     اما قوانين مؤقت هم وجود دارد مانند قواعداما قوانين مؤقت هم وجود دارد مانند قواعداما قوانين مؤقت هم وجود دارد مانند قواعداما قوانين مؤقت هم وجود دارد مانند قواعد    :

كردن تجارت و عبـور  و مـرور در هنگـام جنـگ، قواعـد مربـوط بـه ورود و        كردن تجارت و عبـور  و مـرور در هنگـام جنـگ، قواعـد مربـوط بـه ورود و        كردن تجارت و عبـور  و مـرور در هنگـام جنـگ، قواعـد مربـوط بـه ورود و        كردن تجارت و عبـور  و مـرور در هنگـام جنـگ، قواعـد مربـوط بـه ورود و        
صدور كاالي معين در زمان محدود، قانون عفو عمومي، قانون حكومت نظامي صدور كاالي معين در زمان محدود، قانون عفو عمومي، قانون حكومت نظامي صدور كاالي معين در زمان محدود، قانون عفو عمومي، قانون حكومت نظامي صدور كاالي معين در زمان محدود، قانون عفو عمومي، قانون حكومت نظامي 

        ....و غيرهو غيرهو غيرهو غيره
 /N�� و �^�د �Pن ��-/ آ�%��محدود كردن آن به وقايعي كه در محدود كردن آن به وقايعي كه در محدود كردن آن به وقايعي كه در محدود كردن آن به وقايعي كه در     :

همـين وصـف   همـين وصـف   همـين وصـف   همـين وصـف   بـه خـاطر   بـه خـاطر   بـه خـاطر   بـه خـاطر   . . . . زمان معين اتفاق مي افتد، درسـت و عادالنـه نيسـت   زمان معين اتفاق مي افتد، درسـت و عادالنـه نيسـت   زمان معين اتفاق مي افتد، درسـت و عادالنـه نيسـت   زمان معين اتفاق مي افتد، درسـت و عادالنـه نيسـت   
قانون ديگـري مـي تـوان نسـخ كـرد و      قانون ديگـري مـي تـوان نسـخ كـرد و      قانون ديگـري مـي تـوان نسـخ كـرد و      قانون ديگـري مـي تـوان نسـخ كـرد و          ةةةةطبيعي است كه قانون را تنها به وسيلطبيعي است كه قانون را تنها به وسيلطبيعي است كه قانون را تنها به وسيلطبيعي است كه قانون را تنها به وسيل

        ....گذشت زمان و متروك بودن اعتبار آن را از بين مي بردگذشت زمان و متروك بودن اعتبار آن را از بين مي بردگذشت زمان و متروك بودن اعتبار آن را از بين مي بردگذشت زمان و متروك بودن اعتبار آن را از بين مي برد
� آ<Z/ ؟      Z� ا/Z'_ O�1ZV� د�Zeو �Z��ن K; و%��قـانون پـس از   قـانون پـس از   قـانون پـس از   قـانون پـس از   « « « «     

مقـامي كـه آنـرا بـه وجـود آورده      مقـامي كـه آنـرا بـه وجـود آورده      مقـامي كـه آنـرا بـه وجـود آورده      مقـامي كـه آنـرا بـه وجـود آورده          ةةةةتصويب وجود مستقل پيدا ميكند و از ارادتصويب وجود مستقل پيدا ميكند و از ارادتصويب وجود مستقل پيدا ميكند و از ارادتصويب وجود مستقل پيدا ميكند و از اراد
بنابرين با زوال حكومت و قدرتي كه از آن حمايـت مـي   بنابرين با زوال حكومت و قدرتي كه از آن حمايـت مـي   بنابرين با زوال حكومت و قدرتي كه از آن حمايـت مـي   بنابرين با زوال حكومت و قدرتي كه از آن حمايـت مـي   . . . . شودشودشودشوداست جدا مي است جدا مي است جدا مي است جدا مي 

        »»»»....كند، از بين نمي رودكند، از بين نمي رودكند، از بين نمي رودكند، از بين نمي رود
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 ��ن ا���%��مجموعه اي مقررات و قواعـد مربـوط بـه اسـاس     مجموعه اي مقررات و قواعـد مربـوط بـه اسـاس     مجموعه اي مقررات و قواعـد مربـوط بـه اسـاس     مجموعه اي مقررات و قواعـد مربـوط بـه اسـاس     « « « «     :
تشــكيالت قــواي قــانونگزاري و قضـــائي و اجرائــي و روابــط ارگــان هـــا و       تشــكيالت قــواي قــانونگزاري و قضـــائي و اجرائــي و روابــط ارگــان هـــا و       تشــكيالت قــواي قــانونگزاري و قضـــائي و اجرائــي و روابــط ارگــان هـــا و       تشــكيالت قــواي قــانونگزاري و قضـــائي و اجرائــي و روابــط ارگــان هـــا و       

لت و لت و لت و لت و دولتي با هم و روابط افراد با دولت و حقوق و حدود دودولتي با هم و روابط افراد با دولت و حقوق و حدود دودولتي با هم و روابط افراد با دولت و حقوق و حدود دودولتي با هم و روابط افراد با دولت و حقوق و حدود دو    ةةةةسازمانهاي عاليسازمانهاي عاليسازمانهاي عاليسازمانهاي عالي
        »»»»....افراد ملتافراد ملتافراد ملتافراد ملت

 �� ا\��� H�ر-����  
از طرف دانشمندان از طرف دانشمندان از طرف دانشمندان از طرف دانشمندان     19در قرن در قرن در قرن در قرن « « « «     :�,1
آلمان تأسيس شـده و مبتنـي بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق از اعمـاق تـاريخ          آلمان تأسيس شـده و مبتنـي بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق از اعمـاق تـاريخ          آلمان تأسيس شـده و مبتنـي بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق از اعمـاق تـاريخ          آلمان تأسيس شـده و مبتنـي بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق از اعمـاق تـاريخ          
سرچشمه گرفته و تحوالت تاريخي و سير تكاملي زندگي بشر پايه و موجـد  سرچشمه گرفته و تحوالت تاريخي و سير تكاملي زندگي بشر پايه و موجـد  سرچشمه گرفته و تحوالت تاريخي و سير تكاملي زندگي بشر پايه و موجـد  سرچشمه گرفته و تحوالت تاريخي و سير تكاملي زندگي بشر پايه و موجـد  

        »»»»....حقوق استحقوق استحقوق استحقوق است
�ق ��ي �  
نظـري و  نظـري و  نظـري و  نظـري و      ةةةةمبتني بر اصالت فطرت كه ريشـ مبتني بر اصالت فطرت كه ريشـ مبتني بر اصالت فطرت كه ريشـ مبتني بر اصالت فطرت كه ريشـ « « « «     :�,1

نـامگزاري و  نـامگزاري و  نـامگزاري و  نـامگزاري و      17فلسفي آن در عقائـد حكمـاي يونـان و روم بـوده و در قـرن      فلسفي آن در عقائـد حكمـاي يونـان و روم بـوده و در قـرن      فلسفي آن در عقائـد حكمـاي يونـان و روم بـوده و در قـرن      فلسفي آن در عقائـد حكمـاي يونـان و روم بـوده و در قـرن      
        »»»»....مورد بحث قرار گرفتمورد بحث قرار گرفتمورد بحث قرار گرفتمورد بحث قرار گرفت

� %mادي Q�R� q-رو 
بمنظور مطالعه در رويه ها و قوانين بمنظور مطالعه در رويه ها و قوانين بمنظور مطالعه در رويه ها و قوانين بمنظور مطالعه در رويه ها و قوانين « « « «     :�,1
        »»»»…اساسي حقوق تطبيقي اساسي حقوق تطبيقي اساسي حقوق تطبيقي اساسي حقوق تطبيقي     ةةةةملل ونژاد هاي مختلف براي تعيين پايملل ونژاد هاي مختلف براي تعيين پايملل ونژاد هاي مختلف براي تعيين پايملل ونژاد هاي مختلف براي تعيين پاي

�ZZ�� ا\ZZ��� ا36��ZZ�  
ZZ1,� :     » » » »وق بــا وق بــا وق بــا وق بــا مبنــي بــر وابســتگي حقــمبنــي بــر وابســتگي حقــمبنــي بــر وابســتگي حقــمبنــي بــر وابســتگي حقــ
قديم بر اساس فضليت نفساني و قديم بر اساس فضليت نفساني و قديم بر اساس فضليت نفساني و قديم بر اساس فضليت نفساني و     ةةةةاصول اخالقي و وجدان انسان كه در فلسفاصول اخالقي و وجدان انسان كه در فلسفاصول اخالقي و وجدان انسان كه در فلسفاصول اخالقي و وجدان انسان كه در فلسف
هم به شـكل منطقـي تـر از    هم به شـكل منطقـي تـر از    هم به شـكل منطقـي تـر از    هم به شـكل منطقـي تـر از        20و و و و     19اصل عدالت پايه گزاري شده و در قرن اصل عدالت پايه گزاري شده و در قرن اصل عدالت پايه گزاري شده و در قرن اصل عدالت پايه گزاري شده و در قرن 

        »»»»....طرف دانشمندان فرانسه تحكيم گرديده استطرف دانشمندان فرانسه تحكيم گرديده استطرف دانشمندان فرانسه تحكيم گرديده استطرف دانشمندان فرانسه تحكيم گرديده است
�ق ا\��� اS1e�ع �  
مبتني بر تفوق منافع اجتماعي بر مبتني بر تفوق منافع اجتماعي بر مبتني بر تفوق منافع اجتماعي بر مبتني بر تفوق منافع اجتماعي بر « « « «     :�,1

ئل حقوقي بر اساس فكر سوسياليسم علمي و قواعد ئل حقوقي بر اساس فكر سوسياليسم علمي و قواعد ئل حقوقي بر اساس فكر سوسياليسم علمي و قواعد ئل حقوقي بر اساس فكر سوسياليسم علمي و قواعد منافع فردي و تحليل مسامنافع فردي و تحليل مسامنافع فردي و تحليل مسامنافع فردي و تحليل مسا
        »»»»....پايه گزاري شده استپايه گزاري شده استپايه گزاري شده استپايه گزاري شده است    19جامعه شناسي كه در اواخر قرن جامعه شناسي كه در اواخر قرن جامعه شناسي كه در اواخر قرن جامعه شناسي كه در اواخر قرن 

�ق    Z�  �Z�'(H a-ر�ZH 
بـه منظـور مطالعـات تـاريخي در     بـه منظـور مطالعـات تـاريخي در     بـه منظـور مطالعـات تـاريخي در     بـه منظـور مطالعـات تـاريخي در     « « « «     :�,1
        ....روي كار آمدروي كار آمدروي كار آمدروي كار آمد» » » » تطبيقي تطبيقي تطبيقي تطبيقي     ةةةةحقوق مثبتحقوق مثبتحقوق مثبتحقوق مثبت

� ا\��� ��د ���  
از طـرف فالسـفه و   از طـرف فالسـفه و   از طـرف فالسـفه و   از طـرف فالسـفه و       18كه در قـرن  كه در قـرن  كه در قـرن  كه در قـرن  « « « «  :�,1
حقوق و تكاليف از حقوق و تكاليف از حقوق و تكاليف از حقوق و تكاليف از     ةةةةسيس شده و مبتني بر اينست كه كليسيس شده و مبتني بر اينست كه كليسيس شده و مبتني بر اينست كه كليسيس شده و مبتني بر اينست كه كليحقوقدانان فرانسه تأحقوقدانان فرانسه تأحقوقدانان فرانسه تأحقوقدانان فرانسه تأ

        »»»»....ذات انسان طبيعي بحالت انفراد نشأت ميكندذات انسان طبيعي بحالت انفراد نشأت ميكندذات انسان طبيعي بحالت انفراد نشأت ميكندذات انسان طبيعي بحالت انفراد نشأت ميكند
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  �Z��ق ا��  
كـه در قـرون وسـطي تحـت تـأثير كليسـا و       كـه در قـرون وسـطي تحـت تـأثير كليسـا و       كـه در قـرون وسـطي تحـت تـأثير كليسـا و       كـه در قـرون وسـطي تحـت تـأثير كليسـا و       « « « «     :�,1
پايه گزاري شده و معتقد به مبداء و مبناي پايه گزاري شده و معتقد به مبداء و مبناي پايه گزاري شده و معتقد به مبداء و مبناي پايه گزاري شده و معتقد به مبداء و مبناي ) ) ) ) اسكوالستيكاسكوالستيكاسكوالستيكاسكوالستيك((((اهل مدرسه اهل مدرسه اهل مدرسه اهل مدرسه     ةةةةفلسففلسففلسففلسف

        »»»»....مسايل و مواضع حقوقي استمسايل و مواضع حقوقي استمسايل و مواضع حقوقي استمسايل و مواضع حقوقي است    ةةةةخدائي در تعيين حقوق وتكاليف افراد و كليخدائي در تعيين حقوق وتكاليف افراد و كليخدائي در تعيين حقوق وتكاليف افراد و كليخدائي در تعيين حقوق وتكاليف افراد و كلي
در فرانسه پيدا در فرانسه پيدا در فرانسه پيدا در فرانسه پيدا     19اول قرن اول قرن اول قرن اول قرن     ةةةةكه در نيمكه در نيمكه در نيمكه در نيم« « « «     :�,1
 VLH'� در  ��ق 

حقوق بشر و قوانين اساسي و مدني و حقوق بشر و قوانين اساسي و مدني و حقوق بشر و قوانين اساسي و مدني و حقوق بشر و قوانين اساسي و مدني و     ةةةةشده و پايه آن اعتقاد راسخ به اعالميشده و پايه آن اعتقاد راسخ به اعالميشده و پايه آن اعتقاد راسخ به اعالميشده و پايه آن اعتقاد راسخ به اعالمي
        »»»»....تفسير تحت اللفظي و تشريح قوانين مزبور استتفسير تحت اللفظي و تشريح قوانين مزبور استتفسير تحت اللفظي و تشريح قوانين مزبور استتفسير تحت اللفظي و تشريح قوانين مزبور است

  a-ر�ZH ���\ا ����  
ن ن ن ن از طرف دانشـمندا از طرف دانشـمندا از طرف دانشـمندا از طرف دانشـمندا     19كه در قرن كه در قرن كه در قرن كه در قرن « « « «     :�,1
آلماني تأسيس شده و مبتني بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق از اعمـاق تـاريخ        آلماني تأسيس شده و مبتني بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق از اعمـاق تـاريخ        آلماني تأسيس شده و مبتني بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق از اعمـاق تـاريخ        آلماني تأسيس شده و مبتني بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق از اعمـاق تـاريخ        
سرچشمه گرفته و تحوالت تاريخي و سير تكاملي زندگي بشر پايه و موجـد  سرچشمه گرفته و تحوالت تاريخي و سير تكاملي زندگي بشر پايه و موجـد  سرچشمه گرفته و تحوالت تاريخي و سير تكاملي زندگي بشر پايه و موجـد  سرچشمه گرفته و تحوالت تاريخي و سير تكاملي زندگي بشر پايه و موجـد  

        »»»»....حقوق استحقوق استحقوق استحقوق است
� ا\��� اراد. ���  
كه از عقائد فالسفه و حقوقدانان قرن كه از عقائد فالسفه و حقوقدانان قرن كه از عقائد فالسفه و حقوقدانان قرن كه از عقائد فالسفه و حقوقدانان قرن « « « «  :�,1

    ةةةةشـي از اراد شـي از اراد شـي از اراد شـي از اراد آلمان نشأت كرده و مبتني بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق نا     آلمان نشأت كرده و مبتني بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق نا     آلمان نشأت كرده و مبتني بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق نا     آلمان نشأت كرده و مبتني بـراين نظريـه اسـت كـه حقـوق نا         18
        »»»»....انسان بحالت رابطه اجتماعي استانسان بحالت رابطه اجتماعي استانسان بحالت رابطه اجتماعي استانسان بحالت رابطه اجتماعي است

;1(f� ق��  
كه مبتني بـر قبـول حقـوق قـانوني و تحققـي      كه مبتني بـر قبـول حقـوق قـانوني و تحققـي      كه مبتني بـر قبـول حقـوق قـانوني و تحققـي      كه مبتني بـر قبـول حقـوق قـانوني و تحققـي      « « « « : �,1
بوده و اين نظريـه را بيـان ميكنـد كـه حقـوق همانسـت كـه اجتمـاع بـه شـكل           بوده و اين نظريـه را بيـان ميكنـد كـه حقـوق همانسـت كـه اجتمـاع بـه شـكل           بوده و اين نظريـه را بيـان ميكنـد كـه حقـوق همانسـت كـه اجتمـاع بـه شـكل           بوده و اين نظريـه را بيـان ميكنـد كـه حقـوق همانسـت كـه اجتمـاع بـه شـكل           

        »»»»....نصوص قانوني پذيرفته و داراي ضامن اجراستنصوص قانوني پذيرفته و داراي ضامن اجراستنصوص قانوني پذيرفته و داراي ضامن اجراستنصوص قانوني پذيرفته و داراي ضامن اجراست
 ����  M'�3ازانقالب كبير ازانقالب كبير ازانقالب كبير ازانقالب كبير دوره اي در علم حقوق كه دوره اي در علم حقوق كه دوره اي در علم حقوق كه دوره اي در علم حقوق كه « « « «     :دورة آ
مـيالدي امتـداد مييابـد و از مشخصـات آن     مـيالدي امتـداد مييابـد و از مشخصـات آن     مـيالدي امتـداد مييابـد و از مشخصـات آن     مـيالدي امتـداد مييابـد و از مشخصـات آن         19فرانسه شروع و تا اواخر قـرن  فرانسه شروع و تا اواخر قـرن  فرانسه شروع و تا اواخر قـرن  فرانسه شروع و تا اواخر قـرن  

تعبد در اصول موجوده و طرفداري ار عقايد علماي حقوقُ روم و قرون وسطي تعبد در اصول موجوده و طرفداري ار عقايد علماي حقوقُ روم و قرون وسطي تعبد در اصول موجوده و طرفداري ار عقايد علماي حقوقُ روم و قرون وسطي تعبد در اصول موجوده و طرفداري ار عقايد علماي حقوقُ روم و قرون وسطي 
و شرح و تفسير قوانين و حقوق ناشي از انقالب و بكار بردن عقل و منطق در و شرح و تفسير قوانين و حقوق ناشي از انقالب و بكار بردن عقل و منطق در و شرح و تفسير قوانين و حقوق ناشي از انقالب و بكار بردن عقل و منطق در و شرح و تفسير قوانين و حقوق ناشي از انقالب و بكار بردن عقل و منطق در 

وق و احساسـات و تمـايالت   وق و احساسـات و تمـايالت   وق و احساسـات و تمـايالت   وق و احساسـات و تمـايالت   تحقيق از مطالب حقوقي و دوري از توجـه بـه ذ  تحقيق از مطالب حقوقي و دوري از توجـه بـه ذ  تحقيق از مطالب حقوقي و دوري از توجـه بـه ذ  تحقيق از مطالب حقوقي و دوري از توجـه بـه ذ  
        »»»»............مردممردممردممردم

�Q�V'Pق آ��  ،�قواعد و رسوم ناشي از قواعد و رسوم ناشي از قواعد و رسوم ناشي از قواعد و رسوم ناشي از     ةةةةمجموعمجموعمجموعمجموع« « « «     : ��ق د-<
قدرت مذهبي مربوط به اعضاء كليسا كه ازموقع تشكيل آن در جنب دولت به قدرت مذهبي مربوط به اعضاء كليسا كه ازموقع تشكيل آن در جنب دولت به قدرت مذهبي مربوط به اعضاء كليسا كه ازموقع تشكيل آن در جنب دولت به قدرت مذهبي مربوط به اعضاء كليسا كه ازموقع تشكيل آن در جنب دولت به 
عنوان شخصيت مستقل و اختصاصي به مقام اجـرا درآمد و منشـاء دسـتورات   عنوان شخصيت مستقل و اختصاصي به مقام اجـرا درآمد و منشـاء دسـتورات   عنوان شخصيت مستقل و اختصاصي به مقام اجـرا درآمد و منشـاء دسـتورات   عنوان شخصيت مستقل و اختصاصي به مقام اجـرا درآمد و منشـاء دسـتورات   

        »»»»....شرعي در مقـابل دستورات قـانوني بودشرعي در مقـابل دستورات قـانوني بودشرعي در مقـابل دستورات قـانوني بودشرعي در مقـابل دستورات قـانوني بود
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t����  9�� J6T:  
        

        1367، تأليف دكتر حسينقلي كاتبي، تهران، سال ، تأليف دكتر حسينقلي كاتبي، تهران، سال ، تأليف دكتر حسينقلي كاتبي، تهران، سال ، تأليف دكتر حسينقلي كاتبي، تهران، سال ))))فارسي ـ فرانسه فارسي ـ فرانسه فارسي ـ فرانسه فارسي ـ فرانسه ( ( ( ( ـ فرهنگ حقوقي ـ فرهنگ حقوقي ـ فرهنگ حقوقي ـ فرهنگ حقوقي     1
        1364ـ مقاالت حقوقي، دكتر عبدالقاسم گرجي، جلد اول، تهران، سال ـ مقاالت حقوقي، دكتر عبدالقاسم گرجي، جلد اول، تهران، سال ـ مقاالت حقوقي، دكتر عبدالقاسم گرجي، جلد اول، تهران، سال ـ مقاالت حقوقي، دكتر عبدالقاسم گرجي، جلد اول، تهران، سال     2
، ترجمه دكتر حسين صفايي و ديگران، ، ترجمه دكتر حسين صفايي و ديگران، ، ترجمه دكتر حسين صفايي و ديگران، ، ترجمه دكتر حسين صفايي و ديگران، René David: : : : ـ نظامهاي بزرگ حقوق معاصر، نوشته ـ نظامهاي بزرگ حقوق معاصر، نوشته ـ نظامهاي بزرگ حقوق معاصر، نوشته ـ نظامهاي بزرگ حقوق معاصر، نوشته     3

            1364مركز نشر دانشگاهي تهران، چاپ اول، مركز نشر دانشگاهي تهران، چاپ اول، مركز نشر دانشگاهي تهران، چاپ اول، مركز نشر دانشگاهي تهران، چاپ اول، 
            1342ـ مقدمة عمومي علم حقوق، تأليف دكتر محمد جعفر لنگروردي، چاپ تهران، سال ـ مقدمة عمومي علم حقوق، تأليف دكتر محمد جعفر لنگروردي، چاپ تهران، سال ـ مقدمة عمومي علم حقوق، تأليف دكتر محمد جعفر لنگروردي، چاپ تهران، سال ـ مقدمة عمومي علم حقوق، تأليف دكتر محمد جعفر لنگروردي، چاپ تهران، سال     4
        ـ حقوق جزاي عمومي، جلد اول، تأليف دكتر پرويز صانعي، از انتشارات دانشگاه ملي ايران ـ حقوق جزاي عمومي، جلد اول، تأليف دكتر پرويز صانعي، از انتشارات دانشگاه ملي ايران ـ حقوق جزاي عمومي، جلد اول، تأليف دكتر پرويز صانعي، از انتشارات دانشگاه ملي ايران ـ حقوق جزاي عمومي، جلد اول، تأليف دكتر پرويز صانعي، از انتشارات دانشگاه ملي ايران     5
        ـ حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تأليف دكتر پرويز صانعي، از انتشارات دانشگاه ملي ايران ـ حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تأليف دكتر پرويز صانعي، از انتشارات دانشگاه ملي ايران ـ حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تأليف دكتر پرويز صانعي، از انتشارات دانشگاه ملي ايران ـ حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تأليف دكتر پرويز صانعي، از انتشارات دانشگاه ملي ايران     6
        1366ـ حقوق مدني، تأليف دكتر ناصر كارتوزيان، چاپ اول، تهران، سال ـ حقوق مدني، تأليف دكتر ناصر كارتوزيان، چاپ اول، تهران، سال ـ حقوق مدني، تأليف دكتر ناصر كارتوزيان، چاپ اول، تهران، سال ـ حقوق مدني، تأليف دكتر ناصر كارتوزيان، چاپ اول، تهران، سال     7
        1363ـ دورة حقوق مدني، ارث، تأليف دكتر محمد جعفر جعفري، جلد دوم، تهران سال ـ دورة حقوق مدني، ارث، تأليف دكتر محمد جعفر جعفري، جلد دوم، تهران سال ـ دورة حقوق مدني، ارث، تأليف دكتر محمد جعفر جعفري، جلد دوم، تهران سال ـ دورة حقوق مدني، ارث، تأليف دكتر محمد جعفر جعفري، جلد دوم، تهران سال     9
            2537كاتبي، چاپ دوم، تهران، ارديبهشت ماه سال كاتبي، چاپ دوم، تهران، ارديبهشت ماه سال كاتبي، چاپ دوم، تهران، ارديبهشت ماه سال كاتبي، چاپ دوم، تهران، ارديبهشت ماه سال     ـ وكالت، از دكتر حسينقليـ وكالت، از دكتر حسينقليـ وكالت، از دكتر حسينقليـ وكالت، از دكتر حسينقلي    10
، دكتر عبدالمجيد قائم مقام فراهاني، چاپ اول، تهـران، تابسـتان   ، دكتر عبدالمجيد قائم مقام فراهاني، چاپ اول، تهـران، تابسـتان   ، دكتر عبدالمجيد قائم مقام فراهاني، چاپ اول، تهـران، تابسـتان   ، دكتر عبدالمجيد قائم مقام فراهاني، چاپ اول، تهـران، تابسـتان   ))))ملي كردنملي كردنملي كردنملي كردن((((ـ حقوق بين الملل ـ حقوق بين الملل ـ حقوق بين الملل ـ حقوق بين الملل         11

            1367سال سال سال سال 
                1340ـ حقوق اساسي، نگارش دكتر قاسم زاده، از انتشارات كتابخانة ابن سينا، تهران، سال ـ حقوق اساسي، نگارش دكتر قاسم زاده، از انتشارات كتابخانة ابن سينا، تهران، سال ـ حقوق اساسي، نگارش دكتر قاسم زاده، از انتشارات كتابخانة ابن سينا، تهران، سال ـ حقوق اساسي، نگارش دكتر قاسم زاده، از انتشارات كتابخانة ابن سينا، تهران، سال     12
        1367اح و انحالل آن، سيد مصطفي محقق داماد، ايران، بهار سال اح و انحالل آن، سيد مصطفي محقق داماد، ايران، بهار سال اح و انحالل آن، سيد مصطفي محقق داماد، ايران، بهار سال اح و انحالل آن، سيد مصطفي محقق داماد، ايران، بهار سال ـ حقوق خانواده، نكـ حقوق خانواده، نكـ حقوق خانواده، نكـ حقوق خانواده، نك    13
، ، ، ، »»»»با تجديد نظر كامل و اضافات با تجديد نظر كامل و اضافات با تجديد نظر كامل و اضافات با تجديد نظر كامل و اضافات « « « « ـ فلسفه حقوق، ماهيت و تعريف حقوق، جلد اول، چاپ دوم، ـ فلسفه حقوق، ماهيت و تعريف حقوق، جلد اول، چاپ دوم، ـ فلسفه حقوق، ماهيت و تعريف حقوق، جلد اول، چاپ دوم، ـ فلسفه حقوق، ماهيت و تعريف حقوق، جلد اول، چاپ دوم،     14

        1366دكتر ناصر كارتوزيان، سال دكتر ناصر كارتوزيان، سال دكتر ناصر كارتوزيان، سال دكتر ناصر كارتوزيان، سال 
، سـال  ، سـال  ، سـال  ، سـال  ـ در آيينه حقوق، مناظري در حقوق بين المللي،حقوق تطبيقي، دكتر حسن حبيبي، تهرانـ در آيينه حقوق، مناظري در حقوق بين المللي،حقوق تطبيقي، دكتر حسن حبيبي، تهرانـ در آيينه حقوق، مناظري در حقوق بين المللي،حقوق تطبيقي، دكتر حسن حبيبي، تهرانـ در آيينه حقوق، مناظري در حقوق بين المللي،حقوق تطبيقي، دكتر حسن حبيبي، تهران        15

1367        
            1340ـ ـ ـ ـ     1339ـ حقوق جزاي عمومي، دكتر محمد بايري، تهران، سال ـ حقوق جزاي عمومي، دكتر محمد بايري، تهران، سال ـ حقوق جزاي عمومي، دكتر محمد بايري، تهران، سال ـ حقوق جزاي عمومي، دكتر محمد بايري، تهران، سال     16
ـ دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، تأليف دكتر محمد جعفر جعفري، جلد اول، تهران سـال  ـ دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، تأليف دكتر محمد جعفر جعفري، جلد اول، تهران سـال  ـ دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، تأليف دكتر محمد جعفر جعفري، جلد اول، تهران سـال  ـ دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، تأليف دكتر محمد جعفر جعفري، جلد اول، تهران سـال          17

2537        
        1368ضيايي، چاپ چهارم، تهران، سال ضيايي، چاپ چهارم، تهران، سال ضيايي، چاپ چهارم، تهران، سال ضيايي، چاپ چهارم، تهران، سال ‘ ‘ ‘ ‘ ـ حقوق بين الملل عمومي، دكتر محمد رضاـ حقوق بين الملل عمومي، دكتر محمد رضاـ حقوق بين الملل عمومي، دكتر محمد رضاـ حقوق بين الملل عمومي، دكتر محمد رضا    18
از حق، مطالعه تطبيقي در حقوق اسالم و ديگر نظامهاي حقوقي، دكتر حميد بهرامي از حق، مطالعه تطبيقي در حقوق اسالم و ديگر نظامهاي حقوقي، دكتر حميد بهرامي از حق، مطالعه تطبيقي در حقوق اسالم و ديگر نظامهاي حقوقي، دكتر حميد بهرامي از حق، مطالعه تطبيقي در حقوق اسالم و ديگر نظامهاي حقوقي، دكتر حميد بهرامي     استفادهاستفادهاستفادهاستفاده‘ ‘ ‘ ‘ ـ سوـ سوـ سوـ سو    19

        1366احمدي، تهران، سال احمدي، تهران، سال احمدي، تهران، سال احمدي، تهران، سال 
، نوشته پروفيسور ، نوشته پروفيسور ، نوشته پروفيسور ، نوشته پروفيسور 1940تا تا تا تا     1929ـ تاريخ روابط بين الملل، بحران هاي قرن بيستم، جلد دوم، از ـ تاريخ روابط بين الملل، بحران هاي قرن بيستم، جلد دوم، از ـ تاريخ روابط بين الملل، بحران هاي قرن بيستم، جلد دوم، از ـ تاريخ روابط بين الملل، بحران هاي قرن بيستم، جلد دوم، از 20

Pierre Renouvin     ) ) ) )   ــر ، ترجمــه اح، ترجمــه اح، ترجمــه اح، ترجمــه اح))))اســتاد دانشــگاه ســوربن و عضــو اكــادمي فرانســه   اســتاد دانشــگاه ســوربن و عضــو اكــادمي فرانســه   اســتاد دانشــگاه ســوربن و عضــو اكــادمي فرانســه   اســتاد دانشــگاه ســوربن و عضــو اكــادمي فرانســه ــر مــد مي ــر مــد مي ــر مــد مي مــد مي
        2537سندرسكي، تهران سال سندرسكي، تهران سال سندرسكي، تهران سال سندرسكي، تهران سال 

مظلوميان، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران، مظلوميان، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران، مظلوميان، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران، مظلوميان، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران، ‘ ‘ ‘ ‘ ـ حقوق جزا و جرم شناسي، تأليف دكتر رضاـ حقوق جزا و جرم شناسي، تأليف دكتر رضاـ حقوق جزا و جرم شناسي، تأليف دكتر رضاـ حقوق جزا و جرم شناسي، تأليف دكتر رضا    21
        2535فروردين فروردين فروردين فروردين 

، بررسي گوشه اي از مفاهيم حقوق بين المللي ، بررسي گوشه اي از مفاهيم حقوق بين المللي ، بررسي گوشه اي از مفاهيم حقوق بين المللي ، بررسي گوشه اي از مفاهيم حقوق بين المللي »»»»بر اساس قانون قرارداد زمه بر اساس قانون قرارداد زمه بر اساس قانون قرارداد زمه بر اساس قانون قرارداد زمه « « « « ـ حقوق اقليت ها ـ حقوق اقليت ها ـ حقوق اقليت ها ـ حقوق اقليت ها     22
         عباس علي و حميد زنجاني، چاپ تهران عباس علي و حميد زنجاني، چاپ تهران عباس علي و حميد زنجاني، چاپ تهران عباس علي و حميد زنجاني، چاپ تهراناز نظر فقه اسالمي، تأليف آيت اهللاز نظر فقه اسالمي، تأليف آيت اهللاز نظر فقه اسالمي، تأليف آيت اهللاز نظر فقه اسالمي، تأليف آيت اهللا

        1336ـ حقوق مدني، تأليف دكتر حسين امامي، جلد سوم، تهران،آذرماه ـ حقوق مدني، تأليف دكتر حسين امامي، جلد سوم، تهران،آذرماه ـ حقوق مدني، تأليف دكتر حسين امامي، جلد سوم، تهران،آذرماه ـ حقوق مدني، تأليف دكتر حسين امامي، جلد سوم، تهران،آذرماه     23
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