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4

ٔ
ارسطؤانسانٔرأحیوانٔمدنیٔبالطبعٔمیداندٔؤبسیاریٔازٔمسائلٔازٔهمینٔنقطهٔآغازٔمیگردددٔ.اگردٔ
فدضٔبدٔاینٔباشدٔکهٔمبنرایٔحیراتٔانسرانیٔگردهٔبرهٔامامرا ٔؤزنردگیٔگدوهریٔخروردهٔاسر ٔ،
مفاهیمیٔچونٔحقٔ،تکلیفٔ،قانونٔ،قضاوتٔ،مدمٔ،کیفدٔؤ...مولودٔایرنٔسرب ٔازٔنگراهٔخواهنردٔ
بودٔ.تعارضٔمنافعٔمیانٔانسانهأدرٔزیس ٔممعیٔ،مافکدانٔاماماعیٔرأبهٔسم ٔتفکدٔؤدرٔپر ٔ
آنٔکشفٔؤخلقٔبسیاریٔازٔحقوقٔ،قوانینٔؤرو یههایٔقضراییٔکشراندٔترأدرٔپدترؤآنٔهرأباواننردٔ
صح ٔؤکیفی ٔزندگیٔممعیٔرأهدچهٔبیشادٔتامینٔکنندٔ .
حالٔموامعٔانسانیٔهدچهٔبزرگتدٔمیشوندٔ،رشاهٔٔحقوقٔکهٔدرٔبددارندهٔٔتمامٔاینٔموضروعاتٔ
میباشدٔنیزٔفدبهتدٔگددیدهٔؤگسادهایٔازٔحقوقٔخصوصیٔتأبینٔالمللیٔؤمناسباتٔبینٔمل هرأؤ
دول هأرأدرٔبدٔخواهدٔداش ٔ.بنابداینٔ،مافکدانٔعلمٔحقوقٔهموارهٔکوشیدهاندٔدرٔپ ٔگسراد ٔ
روزٔافزونٔمعادالتٔؤروابطٔانسانیٔدرٔعدصههایٔمخالفٔفددیٔ،ملیٔؤبینٔالمللریٔ،مناسرباتٔ
حقوقی–ٔقضاییٔرأماناسبٔبأشدایطٔؤاقاضائاتٔ،طداحیٔؤتعارضاتٔرأرفعٔؤرمرو ٔنماینردٔ،ترأ
کمادٔشاهدٔتضییعٔحقوقٔانسانهأدرٔبسادهایٔگوناگونٔباشیمٔ.باتومهٔبهٔمقردماتٔفروقٔالر کدٔ،
مبدهنٔاس ٔمأبدایٔحلٔتعارضاتٔحقوقیٔؤکیفدیٔبیشٔازٔهدچیزٔنیرازٔبرهٔتفکردٔؤپرژوهشٔدرٔ
مسرائلٔمطدوحرهٔؤمدیردٔداریرمٔترأبارروانیمٔدرٔزیسر ٔامامراعی–انسرانیٔ،زنردگیٔروادارانررهٔؤ
عادالنهتدیٔداشاهٔباشیمٔ .
مجلهٔتخصصیٔدانشجو ییٔدانشٔپژوهانٔ،باتومهٔبهٔاساسنامهٔؤوظایفٔمحولرهٔتر ٔداردٔ،
سنگٔبناییٔباشدٔبدایٔکسانیٔکهٔمیکوشندٔتأگامهایٔآغازینٔدرٔمسریدٔاندیشریدنٔؤپژوهیردنٔرأ
طیٔکددهٔؤیافاههایٔخودٔرأبهٔرشاهٔتحدیدٔدرٔآورندٔتأموردٔمطالعهٔؤنقدٔخواننردگانٔقردارٔگیرددٔ.
باشدٔکهٔدرٔراساایٔنشدٔآگاهیٔؤدانشٔ،رنجیٔازٔآالمٔبشدٔکاساهٔشودٔ.تحفهٔپیشٔرؤبأشرمارگانٔ
ٔ۹۴ؤٔ،۰۵درٔحوزهٔٔتخصصیٔعلمٔحقوقٔاس ٔکهٔبرهٔپیشرگاهٔفضر ٔؤاربابرانٔمعدفر ٔتقردیمٔ
میگدددٔ .
َا َا
َ
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مسئولیت مدنی

ناشی از نقض حق تصویر در فضای سایبر
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اگدچهٔحقوقٔمدبوطٔبهٔشخصی ٔافدادٔدارایٔاهمی ٔواالییٔاس ٔ،امأامردوزهٔتوسرطٔرسرانههایٔهمگرانیٔبرهٔشردتٔ
زیدپأگ اشاهٔمیشودٔ.ازٔمملهٔاینٔحقوقٔ،حقٔتصویدٔاس ٔکهٔنقضٔآنٔبهٔویژهٔدرٔفضرایٔمجرازیٔباعردٔصردماتٔ
روحیٔغیدٔقابلٔمبدانیٔشدهٔؤازٔآنمأکهٔدرٔبیشادٔمواقعٔخساراتٔناشیٔازٔآنٔ،غیدٔمالیٔاس ٔؤمعیراریٔبردایٔتعیرینٔ
دقیقٔآنٔومودٔنداردٔ،درٔقانونٔمأموردٔتسامحٔواقعٔمیشودٔ.عدمٔمبدانٔخساراتٔروحیٔناشیٔازٔنقرضٔحرقٔتصرویدٔ،
باتومهٔبهٔاهمی ٔآنٔؤشدتٔخسارتٔواردهٔبهٔهدٔشخصٔؤتسرامحٔقانونگر ارٔدرٔرسریدگیٔبرهٔآنٔ،نگارنردهٔرأبردٔآنٔ
داش ٔتأبهٔبدرسیٔاینٔموضو ٔبپددازدٔؤبهٔاینٔسوالٔپاسخٔدهدٔکهٔچدأباتومهٔبهٔاهمیر ٔایرنٔموضرو ٔؤومرودٔآنٔدرٔ
فقهٔؤقانونٔ،قانونگ ارٔ،ضمان ٔامدایٔکارآمدیٔدرٔاینٔموضو ٔنداشاهٔؤهمچنانٔشاهدٔنقضٔماعددٔحقٔتصرویدٔدرٔ
فضایٔسایبدٔاس ٔ.درٔاینٔنوشاارٔ،اثباتٔمیشودٔکهٔحقٔتصویدٔبدخ فٔآنچهٔدرٔقرانونٔومرودٔداردٔیر ٔحرقٔکلریٔ
نیس ٔ،بلکهٔدرٔعدضٔحدیمٔخصوصیٔقدارٔداردٔؤبهٔمثابهٔی ٔحقٔمساقلٔاس ٔؤصدفٔنقضٔاینٔحرقٔ،برهٔخرودیٔ
ْ
أصردفٔتقصریدٔقردارٔدادهٔ
خودٔمومبٔمسئولی ٔخواهدٔبودٔ.درٔادامهٔبیانٔمیشودٔکهٔقانونٔایردانٔ،مبنرایٔمسرئولی ٔر
اس ٔ،امأبهٔنظدٔمیرسدٔباتومهٔبهٔتنوعیٔکهٔدرٔمباحدٔخساراتٔمعنویٔومودٔداردٔٔ،بایردٔمعیرارٔشخصریٔرأدرٔنظردٔ
گدف ٔؤاگدٔبهٔعنوانٔمعیارٔاوضا ٔ،احوالٔؤمیزانٔتاثیدٔفعلٔزیانبارٔبدٔزیانٔدیدهٔرأدرٔنظدٔبگیدیمٔ،بهٔعردال ٔنزدیر تدٔ
خواهیمٔبودٔ .

5

مقدمه

مجلهٔٔعلمیٔدانشجوییٔدانشٔپژوهان ׀ٔشمارهٔ  ۰۵ٔ،۹۴׀

6

امدوزهٔفضایٔمجازیٔبهٔیکیٔازٔمباحدٔمطدحٔعلرمٔحقروقٔتبردیلٔشردهٔاسر ٔؤگسراد ٔروزٔ
افزونٔفناوریٔاط عاتٔزمینهٔرأبدایٔتهدیدهایٔبیشادٔنسب ٔبرهٔشخصری ٔافردادٔمسراعدٔکرددهٔ
اس ٔ.لزومٔحفظٔعزتٔؤکدامر ٔؤشخصری ٔافردادٔازٔیر سرؤؤپیشردف ٔروزافرزونٔفنراوریٔ
ارتباطاتٔؤتمایلٔشدیدٔانسانهأبهٔآنٔ،ازٔسویٔدیگدٔ،حمای ٔازحقوقٔمدبروطٔبرهٔشخصری ٔرأ
بسیارٔمهمٔمیکندٔ.یکیٔازٔمصادیقٔحقٔشخصری ٔ،حرقٔتصرویدٔاسر ٔکرهٔامردوزهٔدرٔفضرایٔ
ق
سایبدٔبهٔشدتٔموردٔتعدضٔقردارٔمریگیرددٔؤمومربٔصردماتٔروحریٔگاهرأغیدقابرلٔمبدانریٔ
میشودٔ.مسئلهٔاصلیٔمأهمٔهمینٔاس ٔکهٔاناشارٔدهندگانٔتصاویدٔخصوصیٔچهٔمسئولیایٔبردٔ
عهدهٔدارندٔؤچگونهٔبایدٔخساراتٔمعنویٔواردهٔرأمبدانٔکننرد ٔباتومرهٔبرهٔاهمیر ٔبسریارٔزیرادٔ
حقوقٔشخصی ٔؤخساراتٔمعنویٔقابلٔتومهیٔکهٔنقضٔاینٔحقٔ،بهٔزیانٔدیردهٔواردٔمریکنردٔ،
ق
یقینأبایدٔمسئولیایٔماناسبٔبأخساراتٔواردهٔبهٔزیانٔدیدهٔدرٔنظدٔگدفاهٔشودٔ .
اینٔنوشاارٔکهٔبهٔرو ٔکاابخانهایٔانجامٔشدهٔاس ٔ،ابادأبهٔمبحدٔاناشارٔتصاویدٔدرٔفضرایٔ
سایبدٔؤنقشٔبزهٔدیدگانٔؤبزهکارانٔمیپددازدٔ.سرپ ٔبرأبیرانٔارکرانٔؤمبرانیٔمسرئولی ٔمردنیٔ،
مسئولی ٔناقضٔحقٔتصویدٔرأبهٔاثباتٔمیرساندٔؤدرٔآخدٔشریوههرایٔمبردانٔخسرارتٔمعنرویٔ
واردهٔبهٔزیانٔدیدهٔرأبیانٔمیکندٔ.الزمٔبهٔذکدٔاس ٔکهٔمرأبرهٔمنبعریٔبدخروردٔنکرددیمٔکرهٔبحردٔ
اصلیٔآنٔ،نقضٔحقٔتصویدٔدرٔفضایٔسایبدٔباشدٔ،ولیٔمنابعیٔبهٔطورٔپداکندهٔدرموردٔمسرئولی ٔ
مدنیٔؤحقٔتصویدٔؤفضایٔسایبدٔومودٔداردٔکهٔازمملهٔآنٔ،میتوانٔبهٔتقدیداتٔدکاردٔبراریکلؤؤ
باباییٔدرموردٔمسئولی ٔمدنیٔ،دکادٔمیدشکاریٔؤحامدٔغ مٔپورٔدرٔزمینرهٔحرقٔتصرویدٔؤدکاردٔ
انصاریٔؤمیدیٔدرٔموردٔفناوریٔاط عاتٔاشارهٔکددٔ .
درٔنهای ٔبهٔنظدٔمیرسدٔبایدٔضمان ٔامدایٔمدنیٔ،باتومهٔبهٔشدتٔتراثیدٔفعرلٔزیانبرارٔبردٔ
رویٔزیانٔدیدهٔم کٔقدارگیددٔؤماناسبٔبأآنٔ،ابزاریٔبدایٔمبدانٔخسارتٔناشریٔازٔنقرضٔحرقٔ
تصویدٔدرٔنظدٔگدفاهٔشودٔ.بهٔگونهایٔکهٔباواندٔتأحدودیٔخساراتٔروحیٔوارهٔبهٔماضدرٔرأمبدانٔ
کندٔ.مثلٔتدکیبیٔازٔمبدانٔمادیٔؤمعنویٔؤتنبیهی؛ٔزیدأاینٔنو ٔمبدانٔسببٔملوگیدیٔازٔارتکرا ٔ
دوبارهٔچنینٔاعمالیٔمیشودٔؤاثدٔبازدارندهٔداردٔ .

بخش  .1انتشار تصاویر شخصی
 .1.1نقض حق بر تصویر در فضای سایبر

هدک ٔبهٔوسیلهٔسامانههایٔرایانهایٔیأمخابداتیٔ،صوتٔیأتصویدٔیأفیلمٔخصوصریٔیرأ
خانوادگیٔیأاسدارٔدیگدیٔرأبردونٔرضرای ٔاؤمرزٔدرمرواردٔقرانونیٔمناشردٔکنردٔیرأدرٔ
ق
دسادسٔدیگدانٔقدارٔدهدٔبهٔنحویٔکهٔمنجدٔبهٔضدرٔیرأعدفرأمومربٔهار ٔحیثیر ٔاؤ
شودٔ...،محکومٔخواهدٔشدٔ .

طبقٔاینٔمادهٔفقطٔاناشرارٔتصویدخصوصریٔؤخرانوادگیٔدرٔصرورتیٔکرهٔمومربٔضردرٔبشرودٔ،
ضمان ٔامدأداردٔ(میدشرکاری،۶۸۴9ٔ،صٔٔٔ.)۶۱۸ٔ،۴9درٔبندٔ ٔ،مادهٔ۶قانونٔاناشارٔؤدسادسریٔآزادٔبرهٔ
اط عاتٔ،بیانٔمیشودٔکهٔ«اط عاتٔشخصیٔؤاط عاتٔفددیٔبهٔمعنایٔ،نامٔؤنامٔخرانوادگیٔ،
نشانیهایٔمحلٔسکون ٔؤکارٔ،وضعی ٔزندگیٔخانوادهٔؤ...اس »ٔ.درٔمقابلٔاینهأ،اط عاتٔ
عمومیٔقدارٔداردٔکهٔبأدرٔنظدٔگدفانٔهدٔدؤ،تددیدیٔنمیماندٔکرهٔحرقٔتصرویدٔ،مرزتٔدسراهٔاولٔ
اس ٔ.بنابداینٔ،حقٔتصویدٔازٔمصادیقٔحقوقٔشخصی ٔاس ٔ .
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ازٔدیدبازٔ،تعالیمٔدینٔمبینٔاس مٔتاکیدٔبسیاریٔبدٔحفرظٔحردیمٔخصوصریٔافردادٔؤملروگیدیٔازٔ
ا
ؤازٔمصادیقیٔکهٔمبینٔاینٔحقٔهساندٔ،داساانٔسمدهٔبرنٔمنرد ٔاسر ٔ
تعدضٔبهٔآنٔداشاهٔاس ٔ
کهٔنقضٔحدیمٔخصوصیٔمددٔانصاریٔ،عل ٔصدورٔحکمٔپیامبد(ص)ٔمبنیٔبدٔدرآوردنٔدرخر ٔ
بودٔؤاینٔقضیهٔمومبٔبهٔومودٔآمدنٔقاعدهٔالضدرٔ،بأهدفٔحمای ٔازٔحقروقٔشخصری ٔشردٔ.
اهمی ٔومودٔاینٔحقٔدرٔفقهٔکهٔمبنایٔقانونگ اریٔماس ٔموردٔتسامحٔقدارٔگدفاهٔاسر ٔؤشرایدٔ
عل ٔاینٔتسامحٔ،نهادینهٔبودنٔاینٔارز هأدرٔمامعرهٔبرودهٔکرهٔبرأمدرنیارهٔشردنٔمامعرهٔ،ایرنٔ
ارز هأکمدنگٔشدندٔ(غ مٔپورٔ،۶۸۳۱ٔ،صٔٔ .)۶۶۴ٔ،۳۱
حقٔتصویدٔ،حقیٔاس ٔکهٔتوسطٔآنٔهدٔفددیٔبردٔتصرویدٔخرودٔکرهٔشراملٔچهردهٔؤهیئر ٔ
ُ
ُ
ُ
عدٔمنفیٔ،کهٔبعدٔمنفریٔآنٔ،
ٔداردٔؤهمٔب
شودٔحقٔکنادلٔداردٔ.اینٔحقٔهمٔبعدٔمثب
ظاهدیٔاؤمی
ُ
بهٔمعنایٔممنوعی ٔگدفانٔعک ٔؤاناشارٔآنٔبدونٔرضای ٔدارندهٔحقٔؤبعدٔمثب ٔآنٔ،برهٔمعنرایٔ
ممنوعی ٔاسافادهٔازٔتصویدٔشرخصٔبردایٔمقاصردٔتجراریٔاسر ٔ(انصراری،۶۸۴۶ٔ،صٔٔ.)9۴ٔ،۴۶درٔ
مادهٔٔ9۲۴ق.م.أبهٔحقٔتصویدٔاشارهٔشدهٔوبیانٔمیکندٔ ٔ:
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ٔدرٔاینجأدؤفدضٔمطدحٔمیشودٔ،یأاینکهٔبایدٔقائلٔباشیمٔحرقٔتصرویدٔازٔمصرادیقٔحردیمٔ
خصوصیٔاس ٔ،کهٔدرٔاینٔصورتٔرابطهٔآنهأعمومٔؤخصوصٔمطلقٔبرودهٔؤدرنایجرهٔ،زمرانیٔ
حقٔتصویدٔنقضٔمیشودٔکهٔحدیمٔخصوصیٔنقضٔشدهٔباشدٔؤیأاینکهٔبایدٔقائرلٔباشریمٔحرقٔ
تصویدٔمکملٔحدیمٔخصوصیٔاس ٔؤالزمهٔنقضٔحقٔتصویدٔ،نقضٔحدیمٔخصوصیٔنیس ٔؤ
هدٔدؤآنهأازٔمصادیقٔحقوقٔشخصی ٔاسر ٔ.درٔنظرامٔحقروقیٔایردانٔ،حرقٔکلریٔنسرب ٔبرهٔ
شخصی ٔشناساییٔشدهٔاس ٔ.اصلٔ22ق.أبیانٔمیکندٔکهٔ(حیثی ٔاشخاصٔازٔتعدضٔمصرونٔ
اس ٔ،مگدٔدرمواردیٔکهٔقانونٔتجرویزٔکنرد)ٔ.مروادٔ1ؤ8ق.م.مٔ،قرانونٔمردایمٔرایانرهایٔ–ٔقرانونٔ
مطبوعاتٔ-قانونٔنحوهٔمجازاتٔاشخاصیٔکهٔدرٔامورٔسمعیٔؤبصردیٔفعالی هرایٔغیردٔمجرازٔ
میکنندٔ،بهٔحمای ٔازٔمصادیقٔحقوقٔشخصی ٔپدداخاهاندٔؤحقٔتصویدٔهمٔمصرداقیٔازٔحرقٔ
شخصی ٔاس ٔبهٔهمینٔخاطدٔاناشارٔتصویدشخصٔدرصورتیٔغیدٔقانونیٔاس ٔکهٔهویر ٔویٔ
قابلٔتشخیصٔباشدٔ .
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 .2.1نقش بزه دیدگان در نقض حق تصویر

گساد ٔروزٔافزونٔفناوریٔاط عاتٔؤپیشدف ٔفضایٔمجازیٔزمینهٔرأبدایٔدسادسریٔآسرانٔبرهٔ
اط عاتٔفداهمٔکددهٔاس ٔکهٔنایجهٔالینف ٔآنٔ،تسهیلٔؤافزایشٔنقضٔحدیمٔخصوصیٔافدادٔدرٔ
فضایٔمجازیٔاس ٔ.ازٔمملهٔحقوقیٔکهٔامردوزهٔبیشرادٔدرٔفضرایٔمجرازیٔمروردٔتعردضٔقردارٔ
میگیددٔ،حقٔتصویدٔاس ٔکهٔازٔدؤمه ٔقابلٔبدرسیٔاس ٔ،نخس ٔازٔمانربٔزیرانٔدیردگانٔؤ
دیگدیٔازٔمانبٔناقضانٔحقٔتصویدٔ.درٔاکثدٔمواردٔخودٔقدبانیانٔبأفعلٔیأتدکٔفعلیٔزمینهٔقدبانیٔ
شدنٔرأفداهمٔمیکنندٔسای هایٔشبکههایٔامامراعیٔ(ساشرا)ٔمحریطٔمناسربیٔرأبردایٔایجرادٔ
دوسایهایٔمدیدٔفداهمٔمیکندٔ.درٔنایجهٔافردادٔبرهٔعنروانٔیر ٔدوسر ٔؤهرمٔصرحب ٔدرٔپریٔ
شناخ ٔی دیگدٔهساندٔؤهمینٔامدٔ،سببٔتبادلٔاط عاتٔواقعیٔمدبوطٔبرهٔشرخصٔمیشرودٔ.
کاربدانٔاینٔفضأ،بهٔدنبالٔارضأنیازهایٔمنسیٔ،مبردانٔکمبرودٔمحبر ٔ،تخلیرهٔروحریٔؤارضرأ
احساساتٔؤرفعٔنیازهأؤمشک تٔمخالفٔخودٔهساندٔکهٔبأبیانٔایرنٔمرواردٔدرٔفضرایٔسرایبدٔ،
احساسٔآرامشٔبیشادیٔمیکننردٔؤایرنٔفضرأرأمحیطریٔامرنٔؤکرمٔخطدتردٔازٔمحریطٔواقعریٔ
میدانندٔ.بهٔهمرینٔخراطدٔبسریاریٔازٔکراربدانٔبرأعضروی ٔدرٔگدوههرایٔمخالرفٔؤقردارٔدادنٔ
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ا
هاییٔکرهٔمبرینٔاحسراسٔدرونریٔآنهاسر ٔبرهٔدنبرالٔرفرعٔ
پس هایٔخاصٔؤگ اشانٔپدوفایل
نیازهایٔخودٔهساندٔؤبهٔمنبههایٔمخاطدهٔآمیزٔاینٔفضأؤناایجٔوحشاناکیٔکهٔتبرادلٔاط عراتٔ
واقعیٔدرٔپیخواهدٔداش ٔتومهٔنمیکنندٔ .
ٔهالدردرٔسالٔ،۲۵۵9تحقیقٔکوچکیٔبرأنمونرهٔبیسر ٔنفردیٔ،درٔخصروصٔمیرزانٔآگراهیٔ
کاربدانٔزنٔعضؤی ٔسای ٔانجامٔدادٔ.نویسرندهٔدریافر ٔکرهٔاغلربٔکراربدانٔدسراورالعملهایٔ
امنیایٔرأبعدٔازٔاط ٔازٔتجدبیاتٔناگوارٔبانوانٔدیگدٔانجامٔدادهاندٔ.نکاهٔقابلٔتومهٔاینٔاسر ٔکرهٔ
آنهأ،خودٔبهٔاینٔشبکههأؤدوساانٔدرٔآنٔاعامادٔندارندٔ،امأدرموردٔاشراداکگ اریٔاط عراتٔؤ
تصاویدٔخودٔاحساسٔراحایٔمیکنندٔ(میشانکارٔ،۶۸۴۹ٔ،صٔٔ .)۹۸۲،۴۹
ٔازٔعللیٔکهٔزمینهٔبزهٔدیدگیٔقدبانیانٔرأفداهمٔمیکندٔ،میتوانٔبرهٔضرعفٔشخصریایٔ،فقردانٔ
اط عاتٔکافیٔدرموردٔدساورٔالعملهایٔامنیایٔ،عدمٔدقر ٔدرمحافظر ٔازٔاط عراتٔ،اعامرادٔ
زودٔهنگامٔ،بهٔاشاداکٔگ اشانٔتصاویدٔشخصیٔؤ...اشارهٔکددٔ.پدوندههایٔبسیاریٔدرٔپلی ٔفارأ
ا
ومودٔداردٔکهٔمبینٔنقشٔخودٔقدبانیٔاس ٔ،یکیٔازٔپدوندههایٔم کورٔ،بدینٔشدحٔاس ٔ :
ٔخانمیٔبهٔپلی ٔفارأمدامعرهٔؤدرٔاظهراراتٔاولیرهٔخرودٔبیرانٔداشر ٔکرهٔفرددیٔبرهٔمحریطٔ
خصوصیٔمنٔپیامٔدادٔؤبأابدازٔع قهٔ،بیانٔکددٔکهٔبهٔدنبالٔهمسردٔمناسربٔمیگردددٔؤمرنٔیر ٔ
هفاهٔبأاؤارتباطٔداشرامٔؤچنردٔعکر ٔخصوصریٔخرودٔرأبردایشٔفدسراادمٔ،ترأاینکرهٔگوشریٔ
خواساگارٔمنٔبهٔسدق ٔرف ٔؤسارقٔتقاضایٔپولٔازٔمنٔکرددٔ.سردهنگٔمهانشریدیٔمیگویردٔ،
پ ٔازٔدساگیدیٔماهمٔ،ویٔاعادافٔکددهٔکهٔبأبدرسیٔپدوفایلهأ،برهٔدنبرالٔافردادٔمجرددٔگشراهٔؤ
سپ ٔسعیٔدرٔبهٔدس ٔآوردنٔتصاویدٔخصوصیٔآنهأمیکددهٔؤبهٔدروغٔخودٔرأقدبرانیٔسردق ٔ
گوشیٔمعدفیٔکددهٔؤبدینٔطدیرقٔبرهٔاخرازیٔمیپدداخارهٔاسر ٔ.سردهنگٔاصرادٔباقدیرانٔبیرانٔ
میکندٔ،زنیٔبأمدامعهٔبهٔپلی ٔفاأؤبیانٔاناشرارٔتصراوید ٔ،تقاضرایٔدادخرواهیٔکرددٔ،پر ٔازٔ
دساگیدیٔماهمٔمشخصٔشدٔ،بهٔدلیلٔعدمٔآشناییٔشاکیهٔبأتنظیماتٔامنیایٔتلگردامٔ،ویٔتوانسراهٔ
اکان ٔاؤرأح ٔکندٔ ٔ.
درٔموردیٔدیگدٔ،سدهنگٔشاکدیٔعنوانٔمیکندٔ:خانمیٔبأادعایٔاناشارٔتصاوید ٔبرهٔپلری ٔ
فاأمدامعهٔکددٔ،پ ٔازٔبدرسیٔپدوندهٔؤدساگیدیٔماهمٔ،معلومٔشدٔکهٔمراهمٔهمک سریٔشراکیهٔ
بودهٔؤبهٔخاطدٔاخا فٔنظدهایشانٔ،تصاویدٔشاکیهٔکهٔرویٔپدوفایلشٔبودهٔرأبهٔدس ٔآوردهٔؤبردٔ
رویٔاکان ٔتلگدامٔخودٔقدارٔدادهٔاس ٔ.سدهنگٔخدقانیٔدرٔتشردیحٔپدونردهایٔبیرانٔمیکنردٔکرهٔ
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خانمیٔبأدرٔدس ٔداشانٔمدموعهٔقضاییٔبهٔپلی ٔفاأمدامعهٔؤادعایٔاناشارٔتصاوید ٔرأکرددٔ.
پ ٔازٔپیگیدیٔ،معلومٔشدٔکهٔماهمٔ،خواساگارٔسابقٔیکیٔازٔبساگانٔشراکیهٔبرودهٔؤبرأدسادسریٔ
غیدٔمجازٔبهٔگوشیٔنامزد ٔ،اط عاتٔرأسدق ٔکددهٔؤدرصددٔآشناییٔبأشاکیهٔمیگددد ٔ
ٔ(سای ٔپلی ٔفاا)ٔ .
 . 3.1بررسی انگیزههای انتشار دهندگان
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منبرهٔاولٔکررهٔدرمروردٔنقررشٔقدبانیرانٔبررودٔمطرردحٔشردٔ،امررأدرٔایرنٔقسررم ٔبرهٔبدرسرریٔنقررشٔ
اناشارٔدهندگانٔتصاویدٔشخصیٔپدداخاهٔمیشودٔ.ازٔمملهٔعللٔؤانگیزههراییٔکرهٔمحردکٔافردادٔ
بدایٔاناشارٔتصاویدٔشخصیٔدیگدانٔاس ٔ،میتوانٔبهٔاناقامٔموییٔ،تمایلٔبهٔاثباتٔخودٔ،آزمودنٔ
میزانٔدانشٔمدتبطٔبأفضایٔسایبدٔ،نیازٔمنسیٔ،حسادتٔ،اخاذیٔ،سدگدمیٔ،منفعر ٔاقاصرادیٔ،
شکس ٔدرشالٔؤحدفهٔ،کمبودٔاعامادٔبهٔنف ٔ،افسددگیٔ،عصبانی ٔ،ح ٔرقابر ٔ،اخا فراتٔ
خانوادگیٔؤ...اشارهٔکددٔ .
اناشارٔدهندگانٔمیتوانندٔمددٔیأزنٔباشندٔ،امأدرٔاغلبٔمرواردٔ،آزاردهنردگانٔمرددٔبرأاهردافٔ
ق
منسیٔؤگاهأغیدٔمنسیٔ،بهٔقدبانیٔحملهٔمیکنندٔؤیأآنٔرأموردٔآزارٔؤتهدیدٔقدارٔمیدهندٔ.ایرنٔ
درحالیٔاس ٔکهٔزنانٔاناشارٔدهندهٔ،اغلبٔبهٔدلیلٔتفاوتهایٔایدئولوژیکیٔ،بأح ٔتنفردٔ،افردادٔ
رأموردٔبزهٔدیدگیٔقردارٔمیدهنردٔ(میشرانکارٔ،۶۸۴۹،صٔٔ.)۹۲۸ٔ،۴۹سرای ٔپلری ٔفارأپدونردههاییٔرأ
تشدیحٔکددهٔکهٔانگیزهٔاناشارٔدهندگانٔآنٔهمینٔمواردٔم کورٔبودهٔاس ٔ،کهٔبهٔچندٔموردٔازٔآنٔبرهٔ
اخاصارٔاشارهٔمیشودٔ.سدهنگٔعلیٔاعامادیٔمیگویردٔکرهٔپیردؤشرکای ٔیکریٔازٔشرهدوندانٔ
بجنوردٔمبنیٔبدٔنشدٔتصاوید ٔ،پلی ٔپدوندهٔرأموردٔبدرسیٔقدارٔدادٔ.پ ٔازٔبدرسیٔؤدسراگیدیٔ
ماهمٔمشخصٔشدٔکهٔویٔهمسدٔشاکیهٔاس ٔؤبهٔخاطدٔاناقامٔموییٔ،اقدامٔبهٔچنینٔعملیٔکرددهٔ
اس ٔ .
سدهنگٔمهانشیدیٔدرٔتشدیحٔپدونردهایٔبیرانٔمیکنردٔ،خرانمٔمیانسرالیٔبرأادعرایٔاناشرارٔ
تصاویدٔخصوصیا ٔبهٔپلی ٔفاأمدامعهٔکددٔ.پ ٔازٔپیگیدیٔپلی ٔمعلومٔشدٔماهمٔ،دخادٔبدادرٔ
شاکیهٔبودهٔ.ویٔانگیزهٔخودٔازٔاینٔکارٔرأبهٔدلیلٔخصوم ٔمادرٔؤعمها ٔعنروانٔکرددٔ.ویٔدلیرلٔ
مشک تٔزندگیٔخودٔرأعمها ٔمیدانس ٔؤبهٔخاطدٔاناقامٔگدفانٔدرٔخانرهٔویٔدوربرینٔنصربٔ

بخش دوم .مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق تصویر
 .1.2مبانی مسئولیت مدنی ،ناشی از نقض حق تصویر

هنگامیٔکهٔفددیٔتصاویدٔشخصیٔؤخانوادگیٔفددیٔدیگدٔرأمناشدٔمیکندٔ،سببٔورودٔخسارتٔ
معنویٔبهٔفددٔمیشود؛ زیدأبهٔآبدؤ،حیثی ٔؤشدفٔویٔلطمهٔزدهٔاس ٔ.حالٔسروالیٔکرهٔذهرنٔرأ
درگیدٔمیکندٔاینٔاس ٔکهٔآیأخودٔزیانٔدیدهٔبهٔتنهاییٔبایدٔماحملٔاینٔخسارتٔشرود ٔنمیتروانٔ
مسئولی ٔاینٔخسارتٔرأبدعهدهٔدیگدیٔقدارٔدادٔ ٔدرٔاینمأ،پاسخٔمأمثب ٔاس ٔ.درٔایرنٔمروردٔ
چهارٔنظدیهٔمطدحٔاس ٔکهٔمیتوانندٔمبنایٔمسئولی ٔمدنیٔباشندٔٔ:نظدیهٔتقصیدٔ،نظدیرهٔخطرد،
نظدیهٔمخالطٔ،نظدیهٔتضمینٔحقٔ .
ٔ
نظریه تقصیر

ٔبدٔمبنایٔاینٔنظدٔ،هدگاهٔکسیٔبهٔواسطهٔفعلٔ(مشدو ٔیأنامشدو )ٔیأتدکٔفعلٔ،مومبٔخسرارتٔ
بهٔدیگدیٔشودٔ،درٔصورتٔاثباتٔتقصیدٔویٔتوسطٔزیانٔدیدهٔ،مسرئولٔمبردانٔخسرارتٔخواهردٔ
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کددٔتأتصاویدٔخصوصریٔعمرهٔرأبرهٔدسر ٔآوردٔؤآنٔرأدرٔفضرایٔسرایبدٔبرهٔاشراداکٔبگر اردٔ.
سدهنگٔمهانشیدیٔدرموردٔپدوندهایٔدیگدٔ،توضیحٔمیدهدٔکهٔدرٔبدرسیٔاظهاراتٔدخادٔموانیٔ
مشخصٔشدٔ،مدتیٔقبلٔازٔطدیقٔیکیٔازٔشبکههایٔاماماعیٔبأمرددیٔآشرنأشردهٔؤتعردادیٔازٔ
تصاویدٔشخصیا ٔرأدرٔاخایارٔاؤقدارٔدادهٔؤویٔبأتهدیدٔبهٔاناشارٔاینٔتصاویدٔ،تقاضرایٔرابطرهٔ
نامشدو ٔکددهٔاس ٔ .
سدهنگٔعلیٔاصادٔمخااریٔ،درٔپیٔمدموعهٔقضاییٔ،مبنیٔبدٔاناشارٔتصاویدٔخصوصیٔزنریٔ
موانٔدرٔتلگدامٔ،تیمیٔازٔپلی ٔفاأرأواردٔعملٔکددهٔؤماهمٔرأدساگیدٔکددنردٔ.مراهمٔکرهٔخرانمیٔ
موانٔبودٔ،هدفشٔازٔاینٔاقدامٔرأتعدیفٔؤتمجیدهایٔشوهد ٔازٔشاکیهٔاع مٔکددٔ .
درٔپدوندهایٔدیگدٔ،سدهنگٔافاخاریٔگف ٔ،فرددیٔناشرناسٔدرٔاینسرااگدامٔاقردامٔبرهٔاناشرارٔ
تصاویدٔدخادانٔبندرٔعباسیٔمیکندٔ.پ ٔازٔاط ٔپلی ٔفاأؤپیگیدیٔ،مراهمٔدسراگیدٔمیشرودٔؤ
بیانٔمیکندٔاینٔعملٔرأبأهمکاریٔیکیٔازٔدوساانشٔانجامٔدادهٔکهٔهدفٔازٔکرارٔخرودٔرأافرزایشٔ
تعدادٔعضوهأؤدرٔنهای ٔفدوخانٔآنٔبیانٔمیکندٔ .
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بودٔ.تقصیدٔ،بهٔمعنایٔتجاوزٔازٔرفاارٔانسانٔماعارفٔدرٔقانونٔ،هرمٔشراملٔتجراوزٔازٔرفارارٔانسرانٔ
ماعارفٔمیشودٔؤهمٔشاملٔنادیدهٔگدفانٔمقدراتٔتقصیدٔ(حسرینٔپرورٔ،۶۸۴۲ٔ،صٔٔ.)۴۲،۱۱مسرئولی ٔ
مدنیٔزمانیٔطدحٔمیشودٔکهٔقواعدٔقانونیٔ،زیدٔپأگ اشاهٔشودٔکهٔدرموردٔحقٔتصویدٔهمٔبحردٔ
تقصیدٔماریس ٔ .
هیچٔانسانٔماعارفٔؤشایساهایٔتصاویدٔشخصیٔدیگدانٔرأبأاغداضٔسوتٔ،موردٔاناشرارٔقردارٔ
نمیدهد؛ٔزیدأانسانٔماعارفٔحقوقٔدیگدانٔؤماعلقراتٔمدبروطٔبرهٔشخصری ٔآنهرأرأحفرظٔؤ
رعای ٔمیکندٔ.پ ٔدرٔاینجأناقضٔ،مدتکبٔتقصیدٔشدهٔاس ٔؤبیرانٔشردٔکرهٔقرانونٔازٔحقروقٔ
شخصی ٔافدادٔحمای ٔکددهٔؤبدایٔتجاوزٔبهٔآنٔضمان ٔامدأقداردادهٔاس ٔ.حقٔتصرویدٔنیرزٔدرٔ
قوانینٔمخالفٔمثلٔق.م.أؤقانونٔاناشارٔؤدسادسریٔآزادٔبرهٔاط عراتٔؤ...مروردٔحمایر ٔقردارٔ
گدفاهٔ،پ ٔزیدٔپأگ اشانٔآنٔتقصیدٔعنوانٔشدهٔؤمومبٔمسئولی ٔمردنیٔمیشرودٔ.امایرازٔمهرمٔ
نظدیهٔتقصیدٔ،مطابقٔانصرافٔؤاخر قٔبرودنٔآنٔاسر ٔؤهمرینٔباعردٔنفروذٔآنٔدرٔبسریاریٔازٔ
نظامهایٔحقوقیٔشدهٔاس ٔ.بأنگاهیٔبهٔقروانینٔحقروقیٔ،میتروانٔبرهٔایرنٔنایجرهٔرسریدٔکرهٔدرٔ
قانونمأنیزٔمبنأتقصیدٔاس ٔؤمروادٔ۸۸۸و۸۸۹ؤ۸۸۰ومروادٔٔ۳ؤ۶۵ق.م.مٔبرأصرداح ٔعنصردٔ
تقصیدٔرأمبنأقداردادهاندٔ.نکاهٔقابلٔتومهٔاینٔاس ٔکهٔباتومهٔبهٔمادهٔٔ۸۸۰اگدٔخسارتیٔواردٔشرودٔ
ؤهیچٔکدامٔتقصیدٔنکددهٔباشندٔ،چگونرهٔمسرئولی ٔمعرینٔمیشرودٔ.درٔبسریاریٔازٔمروادٔ،قرانونٔ
مسئولی ٔبدونٔارتکا ٔتقصیدٔاس ٔ.پ ٔنایجهٔاینٔمیشودٔکهٔمبنأتقصیدٔبرهٔتنهراییٔنمیتوانردٔ
راهٔحلٔمامعیٔباشدٔ .
ٔ
نظریه خطر

بیانٔشدٔکهٔدرٔبسیاریٔازٔمواقعٔ،مثلٔپیچیدهٔبودنٔفعلٔزیانبارٔبهٔگونهایٔکهٔاثباتٔتقصیدٔدشروارٔ
یأغیدٔممکنٔاس ٔنظدیهٔتقصیدٔ،نمیتواندٔپاسخگؤباشدٔؤعدمٔمبدانٔهمٔبرأعردال ٔؤانصرافٔ
سازگارٔنیس ٔؤهمینٔزمینهٔرأبدایٔگساد ٔنظدیهٔخطدٔفداهمٔآوردٔ.نظدیهٔخطدٔبیانگدٔاینٔاسر ٔ
کهٔرابطهٔسببی ٔبینٔفعلٔزیانبارٔ(صوا ٔیأخطا)ٔؤضدرٔ،مبنرأمسرئولی ٔمردنیٔخواهردٔبرودٔؤ
هدک ٔسببٔضدرٔشودٔ،بدونٔنیازٔبهٔاثباتٔتقصیدٔمسئولٔخواهدٔبودٔ.اینٔتئوریٔدرٔحقٔتصرویدٔ
همٔقابلٔطدحٔاس ٔ،بدینٔصورتٔکهٔوقایٔناقضٔحقٔ،تصویدٔشخصیٔکسیٔرأمناشردٔمیکنردٔ
مدتکبٔی ٔفعلٔزیانبارٔشدهٔکهٔنایجهٔآنٔلطمهٔبهٔحیثی ٔؤآبردؤؤدردٔؤرنرجٔروحریٔاسر ٔ.درٔ

اینمأ،قدبانیٔبهٔصدفٔاثباتٔاینکهٔفعلٔزیانبارٔاؤ(مشدو ٔیأنامشدو ٔ،تقصیدٔیأعردمٔتقصرید)ٔ
بهٔضدرٔانجامیدهٔ،میتواندٔمطالبهٔخسارتٔکندٔ.بأاینٔحالٔ،مبنأقدارٔدادنٔاینٔنظدیهٔ،درسر ٔبرهٔ
نظدٔنمیرسد؛ٔزیدأشاملٔهمهٔمواردٔمسرئولی ٔمردنیٔنیسر ؛ٔزیردأدرٔبسریاریٔازٔمرواردٔاثبراتٔ
تقصریدٔالزمٔاسر ٔ.مثرلٔ،تعررددٔاسرربا ٔدرٔورودٔخسرارتٔیررأهنگررامیٔکرهٔخسررارتٔطدفینرریٔ
اس ٔ(خوامهٔپیدیٔ،۶۸۳۴ٔ،صٔٔ.)۲9،۳۵الباهٔدرٔقانونٔمأموادیٔهماهنگٔبأنظدیهٔخطدٔومرودٔداردٔکرهٔ
شاملٔمواردٔمدبوطٔبهٔات فٔ(ٔ۸۲۳الیٔ)۸۸۵اسایفأ(۸۸۱ؤ)۸۸9اس ٔ .
ٔ
نظریه مختلط

ٔ
نظریه تضمین حق

نظدیهٔچهارمیٔکهٔمطدحٔمیشودٔ،نظدیهٔتضمینٔحقٔاس ٔکهٔبهٔاناقادٔازٔنظدیهٔخطردٔؤتقصریدٔ
پدداخاهٔؤمسئولی ٔرأازٔمنبهٔزیانٔدیدهٔبدرسی میکندٔؤبیانٔمیکندٔکهٔزیانٔدیدهٔحقوقیٔچرونٔ
آزادیٔ،امنی ٔ،بهدهٔبدداریٔازٔاموالٔؤ...داردٔکهٔدیگدانٔبایدٔاینٔحقوقٔرأرعای ٔکنندٔ.اینٔتئروریٔ
نیزٔتمامٔمسائلٔرأحلٔنمیکندٔؤبیانٔمامعیٔدرٔخصروصٔحرقٔبردٔآبردؤؤحیثیر ٔؤشردفٔکرهٔ
موضو ٔبحدٔمأاس ٔ،نداردٔ .
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ٔباتومهٔبهٔایداداتٔواردهٔبهٔدؤنظدیهٔتقصیدٔؤخطدٔؤعدمٔمامعی ٔآنهأ،نظدیهٔسرومیٔبرأعنروانٔ
نظدیهٔمخالطٔمطدحٔشدٔتأازٔایداداتٔدؤنظدیهٔرهاییٔپیدأکندٔ.درٔایرنٔتئروریٔ،دؤفردضٔومرودٔ
داردٔ،خطدٔدرٔبدابدٔانافا ٔؤعملٔناماعارفٔ .
درٔفردضٔاولٔ،وقاریٔکسریٔتصاویدشخصریٔدیگردانٔرأمناشردٔمیکنردٔ،منفعاریٔمرادیٔیررأ
غیدٔمادیٔبدایٔاؤداردٔ،ولیٔنکاهٔقابلٔتومهٔاینٔاس ٔکهٔمنظورٔازٔانافا ٔ،انافا ٔمادیٔاس ٔ.پر ٔ
ق
اینٔنظدٔمامعٔنیس ٔ،ولیٔدرٔبحدٔمأگاهأانافا ٔمادیٔاس ٔ.درٔفدضٔدومٔبیرانٔمیشرودٔ،اگردٔ
عملیٔناماعارفٔباشدٔ،اناشارٔتصاویدٔشخصیٔهمٔعملیٔناماعارفٔاس ٔ.بأاینٔومودٔ،اینٔنظردٔ
همٔبهٔعل ٔعدمٔمامعی ٔ،نمیتواندٔبهٔتنهاییٔمبنایٔمسئولی ٔمدنیٔباشدٔ .
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جمع بندی مطالب

باتومهٔبهٔمطالبٔم کورٔ،اینٔنایجهٔحاصلٔمیشودٔکهٔهیچٔکدامٔازٔاینٔچهرارٔنظردٔ،نمیتواننردٔ
بهٔتنهاییٔمبنایٔمسئولی ٔمدنیٔباشند؛ٔزیدأبدٔهدٔکدامٔایداداتٔبردونٔپاسرخیٔومرودٔداردٔ.پر ٔ
باتومهٔبهٔتنو ٔدرٔمباحدٔمسئولی ٔمدنیٔ،بایدٔبأدرٔنظدٔگدفانٔهدفٔمسئولی ٔمدنیٔکرهٔمبردانٔ
خسارتٔؤبدقداریٔعدال ٔاس ٔ،راهیٔرأاناخا ٔکددٔکهٔهمٔبهٔعدال ٔنزدی تدٔاس ٔؤهرمٔبرهٔ
کشفٔواقعی ٔ.یکیٔازٔاینٔراههأ،اسافادهٔازٔابزارٔتلفیقیٔ،بدایٔمبدانٔخسارتٔاس ٔکهٔباتومهٔبهٔ
هدٔموضو ٔ،ی ٔمبنأخاصٔومودٔداشاهٔباشدٔ.بهٔنظدٔمیرسدٔدرٔبحردٔحرقٔتصرویدٔؤمسرائلٔ
مدبوطٔبهٔآنٔ،تئوریٔخطدٔؤتقصیدٔقابلٔطدحٔاسر ٔ،ولریٔقرانونٔمسرئولی ٔمردنیٔمبنرأرأفقرطٔ
تقصیدٔمیدانندٔ .
 . 2.2مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق تصویر
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بدایٔتحققٔمسئولی ٔمدنیٔ،سهٔرکنٔاصلیٔومودٔداردٔکهٔدرٔصورتٔفقردانٔهردٔیر ٔمسرئولی ٔ
مدنیٔمنافیٔاس ٔ.اینٔسهٔرکنٔعبارتندٔازٔضدرٔ،فعلٔزیانبارٔ،رابطهٔسرببی ٔبرینٔفعرلٔزیانبرارٔؤ
ضدرٔ .
ضرر

ٔبدایٔطدحٔمسئولی ٔمدنیٔبایدٔبهٔدیگدیٔخسارتٔواردٔشود؛ٔزیدأهدفٔمسئولی ٔمردنیٔمبردانٔ
ضدرٔاس ٔؤاگدٔضدریٔدرٔکارٔنباشدٔموضو ٔمنافیٔاس ٔ.ضدرٔ،بهٔمعنایٔهدٔکاسایٔؤنقصانیٔ
کهٔبدٔمالٔؤحقٔمالیٔیأمسمٔیأحیثی ٔؤشهدتٔیأعواطرفٔشخصریٔبرهٔطرورٔنراروأازٔطردفٔ
دیگدیٔواردٔمیشودٔ(باریکلو،۶۸۳۴ٔ،صٔٔ.)۳۴،۱۲خرودٔضردرٔبرهٔسرهٔدسراهٔمسرمیٔ،مرادی،معنویٔ
تقسیمٔمیشودٔ.درموردٔقابلٔمبدانٔبودنٔخسارتٔمعنرویٔ،بحدهرایٔزیرادیٔومرودٔداردٔ،ولریٔ
باتومهٔبهٔاصلٔٔ9۶ق.أؤموادٔٔ۶۵،۳،۲،۶ق.م.مٔ.ؤمادهٔٔ۶۰۳ق.م.أ،قانونگ ارٔخسارتٔمعنرویٔرأ
قابلٔمبدانٔمیداندٔ.درٔفضایٔمجازیٔ،مصداقٔخسارتٔمعنویٔبسیارٔومرودٔداردٔ.ماننردٔهار ٔ
حدم ،نقضٔحدیمٔخصوصیٔ،افشأاط عاتٔمحدمانهٔ،افشأتصویدٔیأصوتٔو.ٔ...

فعل زیانبار

ٔدومینٔرکنٔ،اینٔاس ٔکهٔعملٔزیانبارٔصورتٔگدفاهٔباشدٔ.اگدٔفعلیٔانجرامٔنشردهٔاسر ٔ،پر ٔ
ضدریٔهمٔواقعٔنشدهٔتأمسئولی ٔمدنیٔمطدحٔشودٔ.بهٔعبارتیٔدیگدٔفعلٔزیانبرارٔالزمرهٔتحقرقٔ
ق
ضدرٔاس ٔ.الباهٔعملٔزیانبارٔمیتواندٔبهٔصورتٔفعلٔیأگاهأتردکٔفعرلٔباشردٔ،مثرلٔسردٔنرزدنٔ
مداحٔبهٔبیمارٔبعدٔازٔعملٔمداحیٔ.بسیاریٔازٔحقوقدانانٔمعاقدندٔکهٔفعلٔزیانبارٔبایدٔنامشردو ٔ
ؤخ فٔقانونٔباشدٔؤاکثدٔفعلهایٔزیانبارٔنیزٔهمینگونهٔهساندٔ،ولیٔمأقائلٔبهٔاینٔهسرایمٔکرهٔ
فعلٔزیانبارٔمیتواندٔمشدو ٔباشدٔ.بدینٔصورتٔکهٔفرددیٔعمرلٔمشردوعیٔرأانجرامٔمیدهردٔؤ
انجامٔاینٔعملٔمومبٔضدرٔبهٔدیگدیٔمیشرودٔ.بنرابدینٔ،بایردٔدرٔصرددٔمبردانٔبدآیردٔ.درٔایرنٔ
بحدٔ،فعلٔزیانبارٔانجامٔعملٔنشدٔاس ٔکهٔبهٔصورتٔفعلٔبدوزٔکددهٔؤمومبٔخسارتٔمعنویٔ
بهٔدیگدیٔشدهٔاس ٔ .
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پ ٔنایجهٔاینٔمیشودٔکهٔناقضٔحقٔتصویدٔکهٔمومبٔلطمهٔبهٔحقوقٔشخصری ٔفرددٔمیشرودٔ،
مسئولٔمبدانٔخسارتٔاس ٔ.ازٔطدفیٔ،ضدرٔقابلٔمطالبرهٔشردایطیٔماننردٔ،قطعریٔبرودنٔضردرٔ،
شخصیٔبودنٔضدرٔؤمساقیمٔبودنٔضدرٔداردٔؤدرٔاینٔقانونٔ،آنٔضدریٔکرهٔدرٔنایجرهٔآسریبٔبرهٔ
حقٔشخصٔپدیدٔآمدهٔباشدٔ،موردٔتومهٔقدارٔگیددٔؤهمهٔاینٔشدایطٔدرٔحقٔتصویدٔومودٔداردٔ.بهٔ
اینٔمعنأکهٔهمٔضدرٔمعنویٔبهٔشخصٔواردٔشدهٔؤناقضٔ،اینٔضدرٔرأمساقیمٔزدهٔؤهمٔآسیبٔبرهٔ
حقٔمعنویٔشخصٔواردٔشدهٔاس ٔ .
درٔاینمأ،فقطٔخودٔزیانٔدیدهٔمیتواندٔمطالبهٔخسارتٔکندٔ،الباهٔبدخیٔازٔنویسندگانٔسرهٔشردطٔ
دیگدٔهمٔمطدحٔکددهاندٔکهٔشاملٔقابلٔپیشبینیٔبودنٔضدرٔ،مشدو ٔبودنٔحرقٔماضردرٔؤمعلرولٔ
کاهلیٔخودٔزیانٔدیدهٔنبودنٔ(میدی۹۶۸۴ٔ،؛ٔخوامهٔپیدیٔ،صٔٔ)۳۵،۹۱میشودٔ.مسئلهایٔکهٔدرمروردٔایرنٔ
بحدٔومودٔداردٔ،اینٔاسر ٔکرهٔدرٔبسریاریٔازٔمرواردٔ،قدبرانیٔخرود ٔازٔتصراویدٔبرهٔدرسرایٔ
محافظ ٔنمیکندٔؤیأآنهأرأبهٔاشاداکٔمیگ اردٔ.درٔاینمأبایدٔمیزانٔتراثیدٔدخالر ٔزیاندیردهٔ
مشخصٔشودٔؤبهٔهمانٔمقدارٔازٔحقٔمبدانٔخسارتٔاؤکمٔشودٔ .
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ٔ
رابطه سببیت

سومینٔرکنٔمسئولی ٔمدنیٔ،احدازٔرابطهٔسببی ٔبینٔفعلٔزیانبارٔؤضردرٔواردهٔاسر ٔؤبرهٔایرنٔ
معنأاس ٔکهٔعدفٔ،فعلٔزیانبارٔرأعل ٔؤسببٔضدرٔواردهٔبداندٔ.الباهٔغصبٔؤشربهٔغصربٔدرٔ
ق
ٔدرٔاینٔبحدٔنیزٔبایدٔعدفأعملٔنشردٔتصراویدٔشخصریٔ،سرببٔضردرٔ
ٔ
اینٔرکنٔومودٔنداردٔ،پ
واردهٔباشدٔتأزیانٔدیدهٔباواندٔاقامهٔدعوأکندٔ.درٔظاهدٔاینٔحکمٔاهمی ٔچنردانیٔنرداردٔ،ولریٔدرٔ
صورتٔتعددٔاسبا ٔدرٔایجادٔضدرٔ،اهمی ٔاینٔرکنٔمشخصٔمیشودٔ.درٔبحردٔتعرددٔاسربا ٔ
درٔورودٔخسارتٔ،نظدیاتٔمخالفیٔومودٔداردٔمثلٔ،سببٔنزدی ٔؤبیٔواسرطهٔ،سرببٔمقردمٔدرٔ
تاثیدٔ،بدابدیٔاسبا ٔ،سببٔاصلیٔؤماعارفٔؤتشخیصٔمیزانٔتاثیدٔهدٔی ٔازٔاسبا ٔ.درٔاینمرأ،
ابادأتوزیعٔمسئولی ٔبینٔاسبا ٔمقدمٔاس ٔؤسپ ٔسببٔماعارفٔؤاصلیٔ.گاهٔآنچهٔکهٔمومربٔ
خسارتٔمیشودٔ،ازٔمملهٔاسبا ٔخارمیٔمثلٔفورسٔماژورٔیأفعلٔزیانبارٔثالدٔیأتقصیدٔخرودٔ
زیانٔدیدهٔاس ٔکهٔهدٔسهٔحال ٔازٔاسبا ٔمعافی ٔازٔمسئولی ٔمدنیٔاس .
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ٔ
بخش  .3شیوه جبران خسارت ناشی از نقض حق تصویر

بعدٔازٔطدحٔمباحدٔمخالفٔمسئولی ٔمدنیٔ،نوب ٔبهٔشیوهٔمبردانٔآنٔمیرسردٔ.پخرشٔتصراویدٔ
شخصیٔؤخانوادگیٔبهٔنقضٔحقوقٔشخصی ٔ،بهٔویژهٔحقٔتصویدٔمیانجامدٔؤدرٔنایجهٔ،باعردٔ
لطمهٔبهٔحیثی ٔ،آبدؤ،شدفٔؤدردٔؤرنجٔروحیٔزیانٔدیردهٔمیشرودٔ.پر ٔدرٔاینمرأعامرلٔورودٔ
زیانٔ،مسئولی ٔمدنیٔداردٔ.مسئولی ٔمدنیٔ،اهدافٔمخالفریٔمثرلٔملربٔرضرای ٔزیرانٔدیردهٔ،
مجررازاتٔخصوصرریٔعامررلٔ،بدقرداریٔعرردال ٔؤ....رأشرراملٔمیشررودٔ(برراریکلو،۶۸۳۴ٔ،صٔٔ.)۳۴،۹۵
مهمتدینٔهدفٔمسئولی ٔمدنیٔمبدانٔخسارتٔؤملبٔرضای ٔزیانٔدیدهٔاس ٔ.باتومهٔبرهٔمرادهٔ
ٔ۲قانونٔمسئولی ٔمدنیٔکهٔبیانٔمیکندٔ :
ٔدرموردیٔکهٔعملٔواردٔکنندهٔزیانٔ،مومبٔخسارتٔمادیٔیأمعنرویٔزیرانٔدیردهٔشردهٔ
باشدٔ،دادگاهٔپ ٔازٔرسیدگیٔؤثبوتٔامدٔ،اؤرأبهٔمبدانٔخسارتٔمزبورٔمحکومٔمیکنردٔ
ؤچنانچهٔعملٔواردٔکنندهٔزیانٔ،مومبٔیکیٔازٔخساراتٔمزبرورٔشرودٔ،دادگراهٔاؤرأبرهٔ
مبدانٔهمانٔنو ٔخسارتیٔکهٔواردٔنمودهٔمحکومٔخواهدٔکددٔ .
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شیوهٔمبدانٔخسارتٔبایدٔماناسبٔبأضدرٔواردهٔباشدٔ،امأدرٔاینمرأبحثریٔمطردحٔاسر ٔکرهٔدرٔ
تعیینٔشیوهٔمبدانٔخسارتٔاهمی ٔبهٔسزاییٔداردٔؤآنٔحقٔتصویدٔمالیٔیرأغیردٔمرالیٔاسر ٔ.درٔ
اینمأدؤدیگاهٔومرودٔداردٔ،بدخریٔمعاقدنردٔکرهٔحرقٔتصرویدٔازٔحقروقٔشخصری ٔؤشرایدٔازٔ
مصادیقٔحدیمٔخصوصیٔباشدٔؤطبقٔاینٔاساداللٔحرقٔغیردٔمرالیٔاسر ٔ،امرأگدوهریٔدیگردٔ
معاقدندٔباتومهٔبهٔاینکهٔافدادٔمشهورٔبهٔشدطٔدریاف ٔدسامزدٔ،امرازهٔاسرافادهٔازٔتصویدشرانٔدرٔ
تبلیااتٔتجاریٔرأمیدهندٔ،پ ٔحقٔتصویدٔمالیٔاس .
درٔمقابلٔ،گدوهٔسومٔبینٔافدادٔمشهورٔؤغیدٔمشهورٔتفکی ٔقائلٔشدهاندٔؤحقٔتصویدٔرأبردایٔ
افدادٔمشهورٔمالیٔؤبدایٔافدادٔغیدٔمشهورٔغیدٔمالیٔمیدانندٔکهٔالباهٔاینٔنادرس ٔاس ؛ٔزیدأاکثردٔ
افدادیٔکهٔدرٔتبلیااتٔبازیٔمیکنندٔمشهورٔنیساند؛ٔولیٔدسامزدٔدریاف ٔمیکنندٔ.بهٔعنوانٔنایجهٔ
بحدٔ،میتوانٔبیانٔکددٔکهٔحقٔتصویدٔماهی ٔدوگانرهایٔداردٔؤهریچٔبعردٔآنٔرأنمیتروانٔانکرارٔ
کدد؛ٔولیٔموضو ٔبحدٔدرٔاین ُ
مأ،بعدٔغیدٔمالیٔؤمعنویٔآنٔاسر ٔ(میدشرکاری،۶۸۴9ٔ،صٔٔ.)۶۰۲ٔ،۴9
دکادٔامامیٔدرٔتعدیفٔخسارتٔمعنویٔ،معاقدٔاس ٔکهٔصدماتٔروحیٔؤکسدٔحیثیر ٔؤاعابرارٔ
شخصٔاس ٔکهٔدرٔاثدٔعملٔبدونٔمجوزٔقانونیٔیاف ٔمیشودٔ.باتومهٔبهٔاینٔتعدیفٔ،چرونٔنشردٔ
تصاویدٔشخصیٔمومبٔصدماتٔروحیٔؤکسدٔحیثی ٔؤاعابارٔمیشودٔ،پر ٔنروعیٔخسرارتٔ
معنویٔبهٔحسا ٔمیآیدٔ.اینٔخسارتٔمعنویٔ،خرودٔبرهٔدؤدسراهٔزیرانٔمعنرویٔصردفٔؤزیرانٔ
معنویٔبأعواقبٔمالیٔتقسیمٔمیشودٔ(باریکلو،۶۸۳۴ٔ،صٔٔ.)۲۸9ٔ،۳۴درٔدساهٔاولٔ،ازٔآنمرأکرهٔضردرٔ
واردهٔرأنوعیٔضدرٔمعنویٔمیدانندٔ،پ ٔبایدٔازٔابزارٔمعنرویٔماننردٔالرزامٔبرهٔعر رخواهیٔ،بردایٔ
مبدانٔآنٔاسافادهٔکددٔ،ولیٔدرموردٔدساهٔدومٔ،چونٔضدرٔهرمٔمرالیٔؤهرمٔمعنرویٔاسر ٔ،پر ٔ
مبدانٔآنٔهمٔبایدٔازٔدؤطدیقٔباشدٔمانندٔنمونهایٔکهٔدرٔقانونٔمسئولی ٔمدنیٔبیرانٔشردهٔاسر ٔ.
دخادیٔکهٔدرٔاثدٔاعمالٔحیلهٔؤتهدیدٔؤیأسوتٔاسافادهٔازٔزیدٔدس ٔبودنٔ،حاضدٔبهٔهمٔخروابگیٔ
نامشدو ٔشدهٔ،میتواندٔزیانٔمادیٔؤمعنویٔرأبأهمٔمطالبهٔکند.
ٔبهٔنظدٔنگارندهٔ،میزانٔخسارتٔنشدٔتصاویدٔنسبیٔاس ٔؤمیتواندٔبدایٔبدخریٔ،زیرانٔبسریارٔ
مزئیٔداشاهٔباشدٔ،مانندٔافدادیٔکهٔحساسی ٔزیادیٔبدٔاناشارٔتصاویدٔخصوصیٔخرودٔندارنردٔؤ
ق
اینٔاناشارٔ،صدفأمومبٔمشک تٔمزئیٔبدایٔآنهأمیشودٔ.ازٔطدفیٔانجامٔایرنٔفعرلٔدرٔمروردٔ
ق
ق
افدادٔمقیدٔبهٔخصوصٔافدادٔم هبیٔمیتواندٔیقینأزیانباریٔشدیدتدیٔداشاهٔباشردٔؤگاهرأ،فرددٔرأ
دچارٔمشک تٔبسیارٔبیشادیٔازٔمملهٔ،مدامعهٔبهٔروانٔپزش ٔ،مصدفٔداروهراییٔبردایٔدرمرانٔ
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افسددگیٔؤناراحایٔروحیٔ،رفانٔبهٔمسافدتٔؤیأاساداح ٔمطلقٔؤکارٔنکددنٔبردایٔمردتیٔکنردٔ
کهٔدرٔاینٔصورتٔ،زیانٔدیدهٔمیتواندٔهمهٔاینٔمخارجٔرأمطالبهٔکندٔ .
درموردٔمبدانٔخسارتٔمعنویٔ،مخالفینٔؤموافقینیٔومودٔداردٔکهٔنظدٔموافقینٔغالبٔاسر ؛ٔ
زیدأنهٔتنهأبهٔایداداتٔمخالفینٔپاسخٔدادهاندٔ،بلکهٔبأاسانادٔبرهٔقرانونٔاساسریٔ،قرانونٔمسرئولی ٔ
مدنیٔ،قاعدهٔالضدرٔؤبنایٔعق ٔتوانساندٔثباتٔکنندٔکهٔخسارتٔمعنویٔقابلٔمبردانٔاسر ٔ.الزمٔ
بهٔذکدٔاس ٔحقوقٔدانیٔکهٔنقضٔحقٔتصویدٔرأنوعیٔغصبٔمیداندٔ،معاقردٔاسر ٔکرهٔاحکرامٔ
غصبٔبدٔآنٔبارٔمیشودٔ.درٔتعدیفٔغصبٔ،بدٔاینٔباورندٔکهٔاسای ٔبدٔحقٔغیدٔ،بهٔنحرؤعردوانٔ،
اگدٔتصویدٔاشخاصٔرأبهٔمنزلهٔحقٔبدایٔآنانٔتصورٔکنیمٔغصبٔدرٔاینٔموردٔماصورٔؤضرمانآورٔ
اس ٔ(پورغ م ،۶۸۳۱ٔ،صٔٔ.)۶۲۵ٔ،۳۱یکیٔازٔعناصردٔغصربٔ،اسرای ٔاسر ٔکرهٔفرددٔاناشرارٔدهنردهٔ
تصاویدٔ،اینٔاسای ٔرأبدٔحقٔغیدٔدارد؛ٔزیدأویٔبدٔتصاویدٔشخصیٔدیگدانٔمسلطٔاس ٔ.پر ٔبرأ
اینٔتوضیحاتٔ،معلومٔمیشودٔکهٔاناشارٔدهندهٔ،ملزمٔبهٔمبدانٔخسارتٔاس ٔ.خسرارتٔمعنرویٔ
دارایٔموضوعاتٔبسیارٔمانوعیٔاس ٔ،ازٔهمینٔرؤبدایٔمبدانٔآنٔنمیتوانٔی ٔابزارٔمعدفیٔکرددٔؤ
بایدٔازٔابزارهایٔمخالفٔماناسبٔبأموضو ٔ،بدایٔمبدانٔاسافادهٔشودٔؤدرٔمبردانٔبایردٔازٔابرزاریٔ
ق
اسافادهٔشودٔکهٔعدفأمبدانٔخسارتٔتلقیٔشودٔ .
الزمٔبهٔذکدٔاس ٔکهٔعملکددٔمسئولی ٔمدنیٔدرموردٔخساراتٔمالیٔؤمعنویٔمافاوتٔاسر ٔ.
درموردٔخسارتٔمالیٔ،مبدانٔضدرٔازٔنرو ٔمرایگزینٔکننردهٔاسر ٔؤمیتوانردٔیکریٔازٔاهردافٔ
مسئولی ٔمدنیٔرأکهٔاعادهٔبهٔحال ٔپیشینٔاسر ٔ،محقرقٔکنردٔ،امرأدرمروردٔخسرارتٔمعنرویٔ
عملکددٔمسئولی ٔمدنیٔؤپدداخ ٔ،ازٔنو ٔخشنودٔکنندهٔاس ٔؤهدفٔدیگدٔمسرئولی ٔمردنیٔرأ
کهٔملبٔرضای ٔزیانٔدیدهٔاس ٔ،محققٔمیکندٔ(بابرایی،۶۸۴۲ٔ،صٔٔ.)۴۹،9۶بدخریٔازٔحقوقدانرانٔ،
صحب ٔازٔمبدانٔخسارتٔتنبیهیٔنیزٔکددهاندٔؤمعاقدندٔاینٔرو ٔدؤفایردهٔداردٔ،نخسر ٔآنکرهٔ
عاملٔرأمجازاتٔمیکندٔؤدومٔآنکهٔباعدٔعبدتٔدیگدانٔمیشودٔکهٔدرٔنایجرهٔازٔارتکرا ٔچنرینٔ
عملیٔدرٔآیندهٔ،ملروگیدیٔخواهردٔشردٔ(افشرار،۶۸۴۰ٔ،صٔٔ.)۴۰،۶9۴مرادهٔٔٔ۶۹ق.آ.د.کٔٔ،۴۲امکرانٔ
مبدانٔخسارتٔمعنویٔازٔطدیقٔپدداخ ٔمالٔرأبهٔصداح ٔپیشبینیٔکددهٔاس ٔ .
بهٔنظدٔمیرسدٔ،مجازاتٔکسیٔکهٔتصاویدٔشخصیٔؤخانوادگیٔدیگدانٔرأمناشدٔکددهٔاسر ٔ،
بایدٔبهٔنسب ٔمیزانٔضدرٔواردهٔؤماناسبٔبأنو ٔزیانٔباشدٔ.اگدٔسببٔدردٔؤرنجٔمروقایٔؤخفیرفٔ
بشودٔ،میتواندٔبأابزارٔسادهٔمادیٔیأمعنویٔمبدانٔکندٔؤاگدٔتاثیدٔفعلٔزیانبارٔنشدٔتصویدٔ،بسریارٔ

زیادٔؤشدیدٔبودٔ،بأدرٔنظدٔگدفانٔاهمی ٔبسیارٔزیادٔاینٔموضو ٔدرٔفقرهٔؤقرانونٔ،مجرازاتٔبایردٔ
تدکیبیٔازٔسهٔنو ٔمبدانٔ،خسارتٔتنبیهیٔ،مادیٔؤمعنویٔباشدٔتأمجمو ٔهمهٔاینهرأازٔارتکرا ٔ
دوبارهٔچنینٔاعمالیٔدرٔآیندهٔملوگیدیٔکندٔ .
نتیجه گیری
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ٔمنظورٔازٔحقٔتصویدٔ،حقیٔاس ٔکهٔبهٔمومبٔآنٔهدٔفددیٔبدٔهیکلٔؤتصویدٔخودٔاخایرارٔداردٔ.
بدینٔمعنأکهٔدرٔصورتٔنقضٔاینٔحقٔتوسطٔافدادٔثالدٔ،امکانٔمطالبهٔخسارتٔبردایٔویٔومرودٔ
داردٔ.حقٔم کورٔ،دارایٔماهی ٔدوگانهٔمالیٔؤغیدمالیٔاسر ٔ.ازٔایرنٔرؤدرٔپیامهرایٔبازرگرانیٔ،
ُ
دیدگانٔناشیٔازٔحقٔتصویدٔ،بعردٔمنفریٔآنٔ
ماهی ٔمالیٔحقٔتصویدٔمطدحٔاس ٔؤدرٔموردٔزیانٔ
مطدحٔخواهدٔبودٔ.حقٔتصویدٔازٔمملهٔحقوقیٔاس ٔکرهٔامردوزهٔدرٔفضرایٔسرایبدٔبسریارٔمروردٔ
تعدضٔواقعٔمیگدددٔؤتصاویدٔشخصیٔافدادٔبهٔراحایٔدرٔدس ٔسودٔمویانٔقدارٔگدفاهٔؤمومربٔ
لطمهٔبهٔحیثی ٔؤآبدؤفددٔمیشودٔ .
ٔدرٔقانونٔایدانٔمبانیٔمخالفیٔبدایٔمسئولی ٔناقضانٔحقٔتصاویدٔومودٔداردٔ،ولریٔآنچرهٔکرهٔ
قانونٔمدنیٔؤقانونٔمسئولی ٔمدنیٔپ یدفاهٔ،مبنایٔتقصیدٔاس ٔ.البارهٔمبنرایٔتقصریدٔبرهٔتنهراییٔ
پاسخگویٔهمهٔمسائلٔنیس ٔ،مانندٔمواردیٔکهٔدرٔآنٔچندٔمقصدٔومودٔداشاهٔیأدرٔفدایندٔاناشرارٔ
تصاویدٔشخصیٔ،پیچیدگیهاییٔرخٔدادهٔباشردٔ.باتومرهٔبرهٔتنرو ٔبسریارٔدرٔمصرادیقٔخسراراتٔ
معنویٔ،بایدٔبدایٔهدٔفددٔمصداقٔخاصیٔدرٔنظدٔگدفاهٔشودٔ.بهٔعبارتیٔ،مبنرایٔمسرئولی ٔمردنیٔ
بایدٔمعیارٔشخصیٔباشدٔؤمبدانٔخسارتٔباتومهٔبهٔمیزانٔضردرٔهردٔفرددٔمافراوتٔخواهردٔبرودٔ.
مبدانٔخسارتٔمعنویٔ،بهٔصورتٔمالیٔخیلیٔپسندیدهٔنیسر ٔؤنمیتوانردٔمبردانٔکننردهٔتلقریٔ
شودٔ.ازٔهمینٔرؤبایدٔدرٔتعیینٔشیوهٔمبدانٔخسارتٔ،معیارهایٔمخالرفٔخشرنودٔکننردهٔ،تردمیمٔ
کنندهٔ،مالیٔؤبازدارندهٔدرٔنظدٔگدفاهٔشرودٔ.درٔنهایر ٔبایردٔشردتٔتراثیدٔفعرلٔزیانبرارٔبردٔرویٔ
زیانٔدیدهٔ،م کٔقدارٔگیددٔؤماناسبٔبأآنٔابزاریٔبدایٔمبدانٔخسارتٔدرٔنظدٔگدفاهٔشودٔ .
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اص نیٔ،حمیدٔرضا .)۶۸۳۴(ٔ.حقوق فناوری اطالعاتٔ.چاپٔدوم.تهدانٔ:میزان.
افشارٔ،حسنٔ.)۶۸۴۰(ٔ.مسئولیت مدنی جبران خسارت معنوی در حقوق ایرانٔ،چاپٔدومٔ.تهدانٔ:مجد.
انصاریٔ،باقدٔ.)۶۸۴۶(ٔ.مطالعهٔتطبیقیٔمسئولی ٔمدنیٔناشیٔازٔنقضٔحقوقٔمدبوطٔبهٔشخصی ٔدرٔرسانهٔهأ،مجله علمی
پژوهشی حقوق خصوصی.)۲(ٔ.
باباییٔ،ایدجٔ.)۶۸۴۹(ٔ.حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قراردادٔ.تهدانٔ:میزان.
بادینیٔ،حسنٔ.)۶۸۴۶(ٔ.مسئولی ٔمدنیٔناشیٔازٔنقضٔحقوقٔمعنویٔمدبوطٔبهٔشخصی ٔؤحقوقٔبشردٔ.فصللنامه حقلوق
ٔ
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)۶(ٔ.
باریکلؤ،علیدضأ.)۶۸۳۴(ٔ.مسئولیت مدنیٔ.چاپٔسومٔ.تهدانٔ:میزان.
پورٔغ مٔ،حامدٔ.)۶۸۳۱(ٔ.حقٔتصویدٔ،فصلنامه حقوقی گواه.)۶۵(ٔ.
پورقهدمانٔ،باب ؛ٔصابدنژادٔ،علیٔ.)۶۸۴۹(ٔ.حریم خصوصی در فضا سایبرٔ.تهدانٔ:مجد.
میشانکارٔ،کیٔ.)۶۸۴۹(ٔ.جرم شناسی فضای مجازیٔ.مادممٔ:حمیدٔرضأمل ٔمحمدیٔ.تهدانٔ:میزان.
حسینٔپورٔ،محمدٔرضأ.)۶۸۴۲(ٔ.مسئولست مطبوعاتیٔ،تهدانٔ:نشدٔمحمدٔرضأحسینٔپور.
خوامهٔپیدیٔ،عباسٔ.)۶۸۳۵(ٔ.موجبات مسئولیت مدنیٔ.قمٔ:الهدی.
زیبدٔ،اولدیشٔ.)۶۸۴۵(ٔ.جرایم رایانله ایٔ،ماردممٔ:محمردٔعلریٔنروریٔ،رضرأنخجروانیٔ،مصرطفیٔبخایارونردٔ،احمردٔ
رحیمیٔمقدمٔ.چاپٔدومٔ.تهدانٔ:گنجٔدانش.
صادقیٔ،حسینٔ.)۶۸۳۳(ٔ.مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکیٔ.تهدانٔ:میزان.
صفاییٔ،سیدٔحسین؛ٔرحیمیٔ،حبیبٔاللهٔ.)۶۸۳۴(ٔ.الزامات خارج از قراردادٔ،تهدانٔ:سم .
علیٔاکبدیٔبابوکانیٔ،احسانٔ.)۶۸۴۶(ٔ.تجسس از حدیمٔخصوصیٔافدادٔ.تهدانٔ:دانشگاهٔامامٔصادق( ).
فاحیٔ،یون ؛ٔشاهمدادیٔ،خیداللهٔ.)۶۸۴۱(ٔ.گسادهٔؤقلمدؤحدیمٔخصوصیٔدرٔفضایٔمجازیٔ ٔ.
مجله حقوقی دادگستریٔ.
(.)۴۴
قامارٔقیونلؤ،سیام ٔ.)۶۸۴۶(ٔ.مقدمه حقوق سایبرٔ.تهدانٔ:میزان.
کاتوزیانٔ،ناصدٔ.)۶۸۴۰(ٔ.الزامهای خارج از قراردادٔ.چاپٔچهاردهمٔ.تهدانٔ:دانشگاهٔتهدان.
مظهدٔقداملکیٔ،علی؛ٔقدرتیٔ،فاطمه؛ٔنظدیٔتوکلیٔ،سعیدٔ.)۶۸۴۰(ٔ.شاخصههأؤاحکامٔوابساهٔبهٔحقوقٔشخصی ٔانسانٔ.
فقه و مبانی حقوق اسالمی.)۲(ٔ.
مهمانٔنوازانٔ،روحٔاللهٔ.)۶۸۴۵(ٔ.خسارات قابل جبران در حقوق ایرانٔ،چاپٔدومٔ.تهدانٔ:مجد.
میدشکاریٔ،عباسٔ.)۶۸۴9(ٔ.حقٔتصویدٔ.حقوق خصوصی.)۶۵(ٔ.
میدیٔ،حج ٔ.)۶۸۴۶(ٔ.جرائم سمعی و بصریٔ.تهدانٔ:ماودانهٔ،منگل.
میدیٔ،حمیدٔ.)۶۸۴۹(ٔ.مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات اینترنتیٔ.چاپٔاولٔ.تهدانٔ:شهدٔدانشٔ .

ورود زنان به ورزشگاه از نظرگاه

فقه و حقوق با تاکید بر حقوق اساسی
سید مصطفی موسوی



چکیده

کلیدواژهها

ورودٔزنانٔبهٔورزشگاهٔ،فقهٔ،حقوقٔاساسیٔ،نگاه ،اخا طٔ،امکاناتٔعمومیٔ،قانونٔاساسیٔ .
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حضورٔزنانٔدرٔورزشگاهٔازٔمملهٔمسائلٔکشورٔماس ٔکهٔازٔمنبههایٔمخالفٔسیاسیٔ،اماماعیٔ،فدهنگریٔ،فقهریٔؤ
حقوقیٔقابلٔبحدٔاس ٔ.تاریخچهٔٔاینٔموضو ٔ،بحدهایٔفداوانیٔکهٔدرٔسطحٔمامعهٔدربارهٔآنٔمطدحٔشدهٔؤمسرائلیٔ
کهٔدرٔسطحٔبینٔالمللیٔبدایٔکشورٔایجادٔکددهٔاس ٔ،بهٔخوبیٔاهمی ٔؤضدورتٔپردداخانٔبرهٔایرنٔموضرو ٔرأنشرانٔ
میدهدٔ.یافاههایٔاینٔپژوهشٔگویایٔآنٔاس ٔکهٔازمنظدٔفقهیٔحکمٔاولیهٔٔاینٔموضو ٔموازٔاس ٔؤآنچرهٔکرهٔباعردٔ
بدخیٔمحدودی هأدرٔاینٔزمینهٔشدهٔعناوینٔثانویهایٔچونٔ،نگاهٔزنٔبهٔبدنٔمرددٔنرامحدمٔؤاخرا طٔمیرانٔزنٔؤمرددٔ
اس ٔکهٔبأبدرسیٔآراتٔفقیهانٔدرٔاینٔزمینهٔ،نویسندهٔبهٔاینٔنایجهٔدس ٔیاف ٔکهٔدرٔموضو ٔورودٔزنرانٔبرهٔورزشرگاههأ
بدایٔتماشایٔورز ٔآقایانٔ،اگدٔسایهٔٔعناوینٔثانویهٔازٔسدٔعنوانٔاولیٔموازٔبدداشاهٔشود ،ورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأبردایٔ
تماشایٔورز ٔآقایانٔ،ازٔلحاظٔفقهیٔبأهیچٔممنوعیایٔروبهرؤنخواهدٔبودٔ.ازٔمنظدٔحقوقیٔنیزٔهدچنردٔبرأاسرانادٔبرهٔ
اصولٔنوزدهمٔؤبیسامٔقانونٔاساسیٔبجزٔرعای ٔامورٔشدعیٔ،بدایٔزنرانٔدرٔاسرافادهٔازٔامکانراتٔعمرومیٔمحردودیایٔ
ومودٔنداردٔ،امأبدخیٔازٔقوانینٔعادیٔنیزٔمانعٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأبدایٔتماشایٔورز ٔآقایانٔاس ٔ ٔ.
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بحدٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأ،نهٔفقطٔدرٔمیانٔبدنهٔافردادٔمامعرهٔ،بلکرهٔدرٔمیرانٔمردیدانٔکر نٔ
اماما ٔنیزٔمخالفانٔؤموافقانیٔداردٔکهٔهدی ٔبأدیدٔخاصٔخودٔبهٔاینٔموضو ٔنگدیساهانردٔؤدرٔ
اینٔموضو ٔپایٔنهادهاندٔ.درٔاینٔموضو ٔکهٔغبارٔبحدهایٔمانبدارانهٔسیاسیٔؤمنراحیٔفضرأرأ
پدٔکددهٔاس ٔؤکارٔتحقیقٔرأدشوارٔنمودهٔ،دوریٔازٔاعادالٔؤافرداطٔؤتفردیطٔدرٔمیرانٔموافقرانٔؤ
مخالفانٔکمٔنیس ٔؤومودٔاینٔمسئلهٔپدداخانٔبهٔاینٔموضو ٔرأدشوارتدٔازٔآنچهٔهس ٔمیکندٔ .
آنچهٔگفاهٔشدٔ،دشواریٔمسیدٔتحقیقٔدرٔموضو ٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأرأنمایانٔمیسرازدٔؤ
بنابداینٔپژوهشگدیٔکهٔدرٔاینٔمسیدٔپایٔمیگ اردٔ،بایدٔازٔمبانیٔؤدالیرلٔصرحیحٔپیردویٔکنردٔؤ
اسیدٔفضاسازیهایٔافداطٔگونهٔؤتفدیطٔگونهٔٔمومودٔدرٔسرطحٔمامعرهٔنشرودٔترأباوانردٔازٔمسریدٔ
تحقیقیٔدرس ٔبهٔنارایجیٔدرسر ٔبدسردٔ.موضرو ٔورودٔزنرانٔبرهٔورزشرگاههرأبردایٔتماشرایٔ
مسابقاتٔورزشیٔآقایانٔ،ابعادٔمخالفیٔداردٔ.فدهنگٔ،سیاس ٔ،امامرا ٔ،حقروقٔؤفقرهٔازٔمملرهٔ
ابعادیٔاس ٔکهٔمیتوانٔازٔمنظدٔآنهأبرهٔایرنٔموضرو ٔنگراهٔکرددٔؤدرٔایرنٔمیرانٔفقرهٔؤحقروقٔ
اصلیتدینٔؤتعیینٔکنندهتدینٔعواملٔدرٔاینٔزمینهٔهساندٔؤبهٔهمینٔعل ٔدرٔاینٔمقالهٔ،ازٔایرنٔدؤ
منظدٔبهٔاینٔموضو ٔپدداخاهٔشدهٔاس ٔ .
تاریخچهٔؤچالشهاییٔکهٔموضو ٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأبردایٔتماشرایٔورز ٔآقایرانٔبرهٔ
خودٔدیدهٔاس ٔبهٔخوبیٔاهمی ٔؤضدورتٔبحدٔازٔاینٔموضو ٔرأآشکارٔمیکند.پیدایشٔچنرینٔ
مطالبهایٔدرٔمیانٔبدخیٔازٔزنانٔمامعهٔ،تومهٔبدخیٔمقاماتٔدولایٔدرٔمه ٔپاسخگوییٔبرهٔایرنٔ
مطالبهٔ،مخالف ٔمدامعٔتقلیدٔبأایرنٔورود،درخواسر ٔسرازمانهایٔبرینٔالمللریٔماننردٔفیفرأازٔ
دول ٔ،بدایٔتسهیلٔآنٔؤورودٔعردهایٔخراصٔؤگرزینشٔشردهٔازٔزنرانٔبردایٔتماشرایٔبدخریٔازٔ
بازیهایٔفوتبالٔدرٔکشورٔ،همگیٔازٔمواردیٔاس ٔکهٔمدی ٔاینٔمطالبهٔرأنشانٔمیدهردٔؤبایردٔ
بدایٔیکبارٔؤهمیشهٔپاسخٔقاطعیٔدربارهٔآنٔدادهٔشودٔ ٔ.
تومهٔبهٔمسئلهٔ،فارغٔازٔمناحٔبندیهأ،گدایشهأؤتمای تٔسیاسیٔؤتبیینٔحکمٔآنٔازٔمنظردٔ
فقهٔؤحقوقٔراهٔمشخصیٔبدایٔواضحٔشدنٔایرنٔموضرو ٔاسر ٔؤزمینرهٔسرازیٔآنٔدرٔتحقیقریٔ
صورتٔمیگیددٔکهٔاساانداردهایٔبحدهایٔفقهیٔؤحقروقیٔرأرعایر ٔمریکنردٔ.درٔایرنٔمقالرهٔ
ت ٔمیشودٔتأدیدگاهٔفقهٔؤحقوقٔدرٔزمینهٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاهٔمشرخصٔشردهٔؤمسرانداتٔ

هدٔکدامٔازٔموافقانٔؤمخالفانٔاینٔورودٔبیانٔشودٔ.بدٔاینٔاساسٔ،اباردأازٔدیردگاهٔفقرهٔؤسرپ ٔازٔ
دریچهٔٔحقوقٔبهٔاینٔموضو ٔپدداخاهٔؤضمنٔبیرانٔدیردگاهٔموافقرانٔؤمخالفرانٔ،ممرعٔبنردیٔازٔ
مطالبٔگفاهٔشدهٔبهٔعملٔخواهدٔآمدٔ ٔ.
 .1دالیل فقهی و حقوقی مخالفان ورود زنان به ورزشگاه
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درٔاینٔقسم ٔازٔمقالهٔبهٔبدرسیٔموضو ٔ،ازٔنظدگاهٔفقهٔؤحقوقٔپدداخاهٔؤدیردگاهٔمخالفرانٔآنٔرأ
مطدحٔخواهیمٔکددٔؤازٔدالیلٔفقهیٔآنانٔنیزٔسخنٔخواهیمٔگف ٔ .
ازٔمملهٔدالیلیٔکهٔ«مخالفان»ٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأازٔلحاظٔفقهیٔمطدحٔمیکننردٔ،ایرنٔ
اس ٔکهٔورودٔزنانٔباعدٔمیشودٔتأنگاهٔآنهأبهٔبدنٔبدهنهٔیأنیمهٔبدهنهٔمددانٔبخروردٔکرهٔایرنٔازٔ
لحاظٔشدعیٔحدامٔاس ٔ،ازٔاینرؤاینٔورودٔنیزٔممنو ٔخواهردٔبرودٔترأمومبراتٔچنرینٔحدامریٔ
فداهمٔنشودٔ .
شکیٔنیس ٔکهٔنگاهٔزنٔبهٔمددٔنامحدم،اگدٔبهٔقصدٔالا اذٔباشدٔؤیأاینکهٔدرٔاینٔنگاهٔتردسٔازٔ
وقو ٔگناهٔباشدٔحدامٔاس ٔ،امأکر مٔمرأدرٔایرنٔمسرفلهٔفرارغٔازٔایرنٔدؤعنروانٔبحردٔمیشرودٔ.
مهمتدینٔدالیلٔقائ نٔبهٔحدم ٔنگاهٔزنٔبهٔبدنٔعدیانٔمددٔ،مگدٔصورتٔؤدساها(ٔازٔمرچٔدسر ٔ
تأنوکٔانگشاان)ٔازٔقدارٔذیلٔاس ٔ .
نخس ٔآنکهٔبهٔواسطهٔٔت زمٔبدینٔمعنأ،همانطورٔکرهٔنگراهٔمرددٔبرهٔزنٔدرٔمروردٔ(صرورتٔؤ
دس ها)ٔح لٔاس ٔ،نگاهٔزنٔبهٔمددٔنیزٔفقطٔدرموردٔ(صورتٔؤدس ها)ٔح لٔاس ٔوالٔغیردٔ.
َ ُْ ُْْ َ َْ ُ ْ
رن َٔأ ْب َ
ض َنٔم ْ
رار ِهنٔ)ٔ(سرورهٔنرورٔ،آیرهٔٔٔ،)۸۶
ص
ٔ
اتٔیاض
دومٔآنکهٔومودٔ( ِم ْ ٔ
ن)ٔتبعیضیهٔدرٔآیهٔٔ(وقل ِٔللمؤ ِمن ِ
ِ
ِ
دالل ٔبدٔتبعیضٔدرٔنگاهٔداردٔ،یعنیٔ(صورتٔؤدس ها)ٔازمروردٔمنرعٔنگراهٔخارمنردٔ.توضریحٔ
رن)ٔکرهٔ
مطلبٔاینکهٔآیهٔٔنفدمودهٔبهٔزنانٔبگؤنگاهٔبهٔمددانٔنامحدمٔنکنندٔ،بلکهٔبأآوردنٔحردفٔ( ِم ْ ٔ
درٔزبانٔعدبیٔیکیٔازٔمعانیٔآنٔتبعیضٔاس ٔ،اینٔمطلبٔرأبازگؤمریکنردٔکرهٔنگراهٔزنٔبرهٔمرددٔ
ن)ٔدرٔآیهٔٔ،ماکفرلٔ
نامحدمٔحدامٔاس ٔ،مگدٔمواردیٔکهٔاساثناتٔشدهٔ(صورتٔؤدساان)ٔؤحدفٔ( ِم ْ ٔ
بیانٔاینٔمطلبٔاس ٔ.سومٔآنکهٔ،درٔاینٔمسئلهٔامما ٔومودٔداردٔ.بهٔایرنٔمعنرأکرهٔدرٔبرینٔتمرامٔ
علمأاینٔقولٔموردٔاتفاقٔاس ٔکهٔزنٔفقطٔمیتواندٔصورتٔؤدساانٔمددٔنامحدمٔرأببینردٔؤدربرارهٔ
سایدٔاعضایٔبدنٔمنعٔشدعیٔداریمٔکهٔزنانٔرأازٔنگاهٔبازٔمیداردٔ ٔ.
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ٔچهارمینٔدلیلٔبهٔاینٔمعنأاس ٔکهٔباتومهٔبهٔآیهٔٔ۸۶سورهٔنورٔ،نگاهٔزنٔبهٔمددٔنامحدمٔبرهطرورٔ
ا
مطلقٔممنو ٔشمددهٔشدهٔ،امأازٔآنجأکهٔدرٔ(غضٔمطلق)ٔیعنیٔعدمٔنگاهٔزنٔبهٔمددٔبهٔطورٔمطلرقٔ
عسدٔؤحدجٔومودٔداردٔ،بنابداینٔ(صورتٔؤدس ها)ٔمساثنیٔهساندٔ.بهٔاینٔمعنأ،ازٔآنجأکهٔدینٔ
اس مٔ،دینیٔاس ٔکهٔقواعدٔؤاحکامٔمشق بارٔبدٔپیدوانٔخودٔوضعٔنکددهٔ،اگردٔقائرلٔشرویمٔکرهٔ
زنانٔبایدٔبهٔطورٔمطلقٔبهٔمددانٔنگاهٔنکنندٔ،باعدٔمشق ٔؤسخایٔخواهدٔشرد؛ٔزیردأدرٔنهایر ٔ
زنانٔبهٔعنوانٔعضویٔازٔاماما ٔدرٔمامعهٔرف ٔؤآمدٔدارندٔؤبدایٔرفعٔنیازهایشانٔنیازمندٔرفر ٔؤ
آمدٔبأمددانٔهساندٔؤممنوعی ٔاینٔکارٔ،باعدٔمشق ٔؤسرخایٔبردایٔزنرانٔخواهردٔشردٔؤایرنٔ
مسئلهٔبأاصلٔسهول ٔؤآسانیٔدینٔاس مٔدرٔتعارضٔاس ٔ.دلیلٔپنجمٔ،سیدةٔمسرامدةٔبرینٔزنرانٔ
مسلمانٔاس ؛ٔچدأکهٔآنهأبهٔمددانٔحایٔخودٔرسولٔگدامیٔاس مٔؤائمهٔاهرلٔالبیر ٔ( )ٔنگراهٔ
میکددندٔ.بأاینٔحالٔنهیایٔازٔمانربٔایشرانٔواردٔنشردهٔؤایرنٔمطلربٔمؤیردٔآنٔاسر ٔکرهٔدرٔ
روایاتٔازٔنگاهٔزنانٔبهٔمددانٔسؤالیٔواردٔنشدهٔؤحالٔآنٔکهٔدرٔعک ٔقضیهٔیعنیٔازٔنگاهٔمددانٔبرهٔ
زنانٔسؤالٔشدهٔاس ٔ.بسیارٔبعیدٔبهٔنظدٔمیرسدٔکهٔعل ٔاینٔعدمٔورودٔسرؤالٔ،وضروحٔحدمر ٔ
درٔبینٔزنانٔمسلمانٔبودهٔ،بلکهٔبهٔاحامالٔبسیارٔقویٔسببٔاینٔمطلبٔ،وضوحٔموازٔنگاهٔدرٔبرینٔ
زنانٔمسلمانانٔبودهٔاس ٔ ٔ.
یکیٔدیگدٔازٔدالیلٔفقهیٔمخالفانٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأاخا طٔزنٔؤمددٔاس ٔؤدرٔنگراهٔ
شد ٔهدٔآنچهٔکهٔباعدٔاینٔاخا طٔشودٔم مومٔشمددهٔشدهٔ.دلیلیٔکهٔبدٔعدمٔموازٔاخرا طٔبرینٔ
زنٔؤمددٔآوردهٔمیٔشودٔریشهٔدرٔٔ۲حدیثیٔداردٔکهٔدرٔبرا ٔٔ۶۸۲ازٔابروا ٔکارا ٔالنکلا وسلائل
الشیعهٔآمدهٔ .
ُ
َ َْ َ
ُ
َ
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ْال ُم ْؤمن َینٔ َٔیأأ ْهلٔالع َداق ُٔن ِّب ْئ ٔٔأنٔن َس َاتک ْٔمُ ٔ-یداف ْع َن ِّ
یرقٔأ َٔمرأت ْس َرا ُحونٔ.
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راثٔبرن ِٔإبرد ِاهیم ِٔمثلرهٔؤز ٔادٔ-ؤقرالٔلعرنٔاللرهٔمرنٔالٔ
َو َر َو ُاهٔالبد ِق ُّي ِٔفئالمح ِاسنٔعنٔغی
ِ ِ ِ
ِ
َ
ار»(ٔ1حدعاملیٔ،۶۸۲ ٔ،۶۹۵۴ٔ،ح ٔ .)۶
یا ُ ٔ

ٔ.1ایٔاهلٔعداق!ٔخبدٔبهٔمنٔرسیدهٔاس ٔکهٔزنانٔشمأدرٔراههأبأمددانٔبدخوردٔمیکنندٔ،آیأشدمٔنمیکنید

ؤدرٔحدیدٔدومٔآمدهٔاس ٔ :
َ َ َ ْ
َ َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ َ ََ ُ َ
َ
َ َ ْ ُ َْ َ
رارونٔ
یدٔآخ َدٔأنٔأ ِم َیدٔال ُم ْؤ ِم ِن َینٔ( )ٔقرالٔ:أٔمرأتسراحیونٔؤالٔتا
«قالٔالکلی ِن ُّئو ِٔفئح ِد َ ٍ
َ ْ
ْ ُ
ْ
ُ
وج»(ٔ1حدعاملیٔ،۶۸۲ ٔ،۶۹۵۴ٔ،حٔ .)۲
ِن َس ُاؤک ْٔمَ ٔ-یخ ُد ْم َن ِٔإلیٔاْل ْس َو ِاق َٔو ُٔی َز ِاح ْم َنٔال ُعل َ ٔ

ٔ.1آیأشدمٔنمیکنیدٔؤغیدتٔندارید؛ٔزنانٔشمأبهٔسویٔبازارهأمیروندٔؤبأمددانٔبدخوردٔدارند!
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باتومهٔبهٔآنچهٔکهٔازٔروایاتٔذکدٔشدٔؤازٔکلماتٔفقهأبدمیآیدٔاخا طٔبهٔصورتٔمطلرقٔمکردوهٔ
اس ٔ.پ ٔایرنٔامردٔدرٔتجمعراتٔعمرومیٔؤتظراهداتٔؤبازارهرأؤسرالنهایٔعمرومیٔؤسرایدٔ
مداسمهاییٔکهٔمددٔؤزنٔبأهمٔدرٔآنٔحضورٔپیردأمیکننردٔبایردٔرعایر ٔشرودٔؤازٔایرنٔاخرا طٔ
ملوگیدیٔشودٔتأمومباتٔگناهٔایجادٔنشودٔ.الباهٔمنظورٔازٔاخا طٔدرٔاینمأ،بدوزٔشدایطیٔاسر ٔ
کهٔباعدٔتماسٔبدنٔزنٔؤمددٔشود؛ٔزیدأتعبیدهاییٔمانندٔ(مدافعۀٔؤمزاحمة)ٔکهٔدرٔروایراتٔآمردهٔ
ناظدٔبهٔهمینٔمنبهٔاس ٔ.بنابداینٔ،اگدٔتجمعراتٔعمرومیٔؤتظراهداتٔؤسرالنهایٔعمرومیٔبرهٔ
گونهایٔبودٔکهٔاینٔأمدٔدرٔآنٔرخٔندهدحضورٔدرٔآنهأکداه ٔنخواهدٔداش ٔ .
ازٔطدفیٔمخالفانٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاهٔبهٔدالیلٔحقوقیٔنیزٔتمس ٔمیکنندٔؤبدٔایرنٔباورنردٔ
کهٔعدمٔاط ٔازٔقانونٔدلیلٔبدٔعدمٔومرودٔقرانونٔنیسر ٔؤآنچرهٔکرهٔسرببٔمنرعٔورودٔزنرانٔبرهٔ
ورزشگاههأاس ٔ،ومودٔقانونٔاس ٔ.هدگونهٔدساورٔدرٔمه ٔورودٔزنرانٔبرهٔورزشرگاههأامردٔبرهٔ
قانونٔشکنیٔاس ٔؤاحادامٔبهٔقانونٔؤحفرظٔآنٔبردٔتمرامٔمقامراتٔحکرومایٔامردیٔالزمٔاسر ٔ.
ق
علنرأ
بنابداینٔاگدٔقانونیٔنیازٔبهٔاص حٔداردٔ،بایدٔازٔطدیقٔمدامعٔذیص حٔانجامٔگیرددٔؤنرهٔآنکرهٔ ٔ
شاهدٔقانونشکنیٔمقاماتٔحکومایٔباشیمٔ ٔ.
ازٔمملهٔقوانینیٔکهٔاینٔحضورٔرأمنعٔمیکندٔقرانونٔ«راهکارهرایٔامدایریٔگسراد ٔفدهنرگٔ
عفافٔؤحجا ٔاس ٔکهٔدرٔتاریخٔسیزدهمٔدیٔماهٔسالٔٔ۶۸۳۹بهٔتصویبٔشورایٔعالیٔانقر ٔ
فدهنگیٔرسیده»ٔ.ایرنٔقرانونٔکرهٔسیاسر گ اریها ٔؤراهکارهرایٔمسرئلهٔٔحجرا ٔدرٔکشرورٔرأ
زیدٔنظدٔداردٔ،وظایفٔتخصصیٔدساگاههایٔقانونگ ارٔؤامداییٔرأدرٔامردٔحجرا ٔؤعفرافٔبرهٔ
تفکی ٔبیانٔمیکندٔؤقدیبٔبهٔٔ۶۰نهادٔؤدساگاهٔحکومایٔرأدرٔبدٔداردٔ.
ٔیکیٔازٔسازمانهاییٔکهٔدرٔسالٔٔ۶۸۳۹درٔقالربٔسرازمانٔفعالیر ٔمیکرددٔؤهرمٔاکنرونٔدرٔ
قالبٔی ٔوزارتخانهٔفعالی ٔداردٔ،سرازمانٔتدبیر ٔبردنیٔاسر ٔکرهٔدرٔحرالٔحاضردٔ،برأعنروانٔ
ا
وزارتخانهٔورز ٔؤموانانٔشناخاهٔمیشودٔ.درٔوظرایفٔمحولرهٔبرهٔایرنٔسرازمانٔ(وزارتخانره)ٔدرٔ
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مه ٔگساد ٔفدهنگٔعفافٔؤحجا ٔبهٔ۶۳وظیفهٔاشارهٔشردهٔاسر ٔ.درٔبنرد ٔدهرم ٔآنٔ«:عردمٔ
ورودٔبانوانٔ،بهٔسالنهای ٔورزشیٔمخاصٔبهٔآقایانٔؤبالعک ٔتح ٔهدٔعنروانٔ(تماشراگدٔؤ»)ٔ...
بهٔصورتٔصدیحٔؤروشنٔآمدهٔاس ٔ.همچنینٔدرٔوظایفٔنیدویٔاناظامیٔنیزٔدرٔبندٔٔ۳ایرنٔگونرهٔ
آمدهٔاس ٔکه«:نظارتٔؤکنادلٔقانونیٔؤاصرولیٔبردٔوضرعی ٔامراکنٔتفدیحریٔؤعمرومیٔنظیردٔ
پارکهأ،سالنهایٔسینمأ،سالنهأؤاماکنٔورزشیٔ،کوهساانهأ،سواحلٔدریاییٔ،مزایدٔمنراطقٔ
آزادٔتجاریٔ،فدودگاههأ،پایانههأو(ٔ...بأمشارک ٔنهادهأؤدساگاههایٔذیدبط)»ٔ.درٔاینٔوظرایفٔ
نیزٔبهٔخوبیٔواضحٔاس ٔکهٔنیدویٔاناظامیٔوظیفهٔنظارتٔؤکناردلٔقرانونیٔبردٔسرالنهأؤامراکنٔ
ورزشیٔرأبدٔعهدهٔداردٔؤاگدٔازٔمنعٔورودٔزنانٔبهٔورزشرگاههأسرخنٔگفارهٔشردهٔ،وظیفرهٔنیردویٔ
اناظامیٔاس ٔکهٔمانعٔاینٔورودٔشودٔ ٔ.
ازٔمملهٔدالیلٔحقوقیٔدیگدیٔکهٔمخالفانٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاهٔمطردحٔمیکننردٔ،مخالفر ٔ
اینٔورودٔبأروحٔؤمانٔقانونٔاساسیٔاس ٔ.قبلٔازٔبیانٔاینٔدلیلٔ،ت کدٔدؤنکارهٔضردوریٔاسر ٔ.
نکاهٔاولٔاینکهٔ،هموارهٔدرٔتفسیدٔقوانینٔ،بایدٔبهٔاصولٔهدفهایٔقانونٔتومهٔداش ٔؤمرانٔهریچٔ
قانونیٔبدونٔتومهٔبهٔسایدٔقوانینٔؤمقردراتٔتفسریدٔنشرودٔؤروحٔقرانونٔازٔمجمرو ٔهمرهٔاصرولٔ
اسانباطٔگدددٔ1.نکاهٔدومٔاینکهٔبایدٔتومهٔداش ٔکهٔمددمٔدرٔهمهُٔٔپدسیٔقانونٔاساسیٔبهٔمقدمهٔآنٔ
نیزٔرایٔدادهاندٔؤبهٔهمینٔدلیلٔ،بایردٔآنٔرأمزئریٔازٔقرانونٔاساسریٔؤبیرانٔکننردهٔروحٔؤپایره ٔآنٔ
دانس 2ٔ.
ٔباتومهٔبهٔاینٔدؤنکاهٔ،بیانٔخواهیمٔداش ٔکهٔحقوقٔ،زادهٔٔتاریخٔمل هأ ،نیازهأؤاعاقادهرایٔ
مددمٔاس ٔؤقالبیٔازٔپیشٔساخاهٔنداردٔ.قانونٔاساسیٔ،بهٔعنوانٔبرأارز تردینٔقرانونٔکشرورٔکرهٔ
میثاقٔملیٔمددمٔایدانٔاس ٔ،انعکاسٔدهندهٔٔخواس ٔقلبیٔام ٔاس میٔاس ٔ.اینٔخواساهٔقلبریٔ
کهٔدرٔشعارهای ٔقاطعٔؤکوبندهٔٔهمهٔقشدهایٔمددمٔتبلورٔیافاهٔؤازٔعمرقٔمرانٔؤاعاقراداتٔقلبریٔ
آنهأسدچشمهٔگدفارهٔؤمیگیرددٔ،چیرزیٔنیسر ٔمرزٔ،اسراق لٔ،آزادیٔؤممهروریٔاسر میٔ.
اساق لٔؤخودٔاتکاییٔکشورٔؤآزادیٔازٔیوغٔاساعمارگدانٔؤممهوریی ٔکهٔبرأرأیٔمسراقیمٔمرددمٔ،
احکامٔاس مٔدرٔآنٔپیدأمیشودٔٔ.بأنگاهٔکددنٔبهٔقانونٔاساسیٔ،روحٔآنٔرأکهٔبدآمردهٔازٔمقدمرهٔؤ
اصولٔآنٔؤاهدافٔمطردحٔشردهٔدرٔآنٔاسر ٔ،پیرادهٔشردنٔاحکرامٔاسر مٔؤدسراوراتٔشردیع ٔ
ٔ.1بدایٔمطالعهٔبیشادٔرمو ٔکنیدٔبه(ٔ:کاتوزیانٔ،مقدمهٔعلمٔحقوقٔؤمطالعهٔدرٔنظامٔحقوقیٔایدانٔ،صٔٔ .)218
ٔ.2بدایٔمطالعهٔبیشادٔرمو ٔکنیدٔبه(ٔ:کاتوزیانٔ،مبانیٔحقوقٔعمومیٔ،صٔٔ .)۸۱۰
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رقٔ ٔ
رنٔال َح ِّ ٔ
ٔ.1ؤأنزلن ِأإلیكٔال ِکاا ِٔبالحقٔمصدقا ِٔلمأبینٔیدی ِه ِٔمنٔال ِکاا ِ ٔؤمهی ِم ٔنأعلی ِهٔفاحکمٔبینهم ِٔبمأأنزلٔاللهٔؤالٔتا ِبعٔأهواتهمٔعمرأمرات ِٔم
(ٔسورهٔٔمائدهٔ،آیهٔٔ.)۹۳
َ َ َ
ُ ْ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ ُ َ
ُ ْ َ ق َ ُ ُ َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ْ
َ
ونٔ(ٔسورهٔٔانعامٔ،آیهٔٔ)۶۰۸
أص َد ِاطئمسا ِقیمأفات ِبعوهٔؤالٔتا ِبعوأالسبلٔفافدق ِٔبکمٔعنٔس ِب ِیل ِٔهٔ ِذلکمٔوصاکم ِٔب ِهٔلعلکمٔتاق ٔ
ٔ.2ؤأنٔه ِ
ٔ.3بدایٔمطالعهٔبیشادٔرمو ٔشودٔبهٔ(هاشمیٔ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایرانٔ،جٔٔ،۶صٔٔ )۰۱
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اس میٔمییابیمٔ.اناخا ٔحکوم ٔممهوریٔاس میٔتوسطٔمددمٔ ،نظامٔسیاسیٔکشرورٔرأمقیردٔ
بهٔاصولٔؤموازینیٔنمودهٔاس ٔکهٔهادیٔمامعهٔؤحاکمٔبدٔسرلوکٔؤرفارارٔمرددمٔؤزمامردارانٔآنٔ
میباشدٔ.اینٔاصولٔؤموازینٔ،حاویٔدساوراتٔثاب ٔؤالیاایدیٔاس ٔکهٔبدایٔامداتٔنرازلٔشردهٔ،
بهٔنحویٔکهٔآراتٔؤاندیشههایٔمددمٔدرٔمقابلٔآنٔاصولٔ،فاقدٔارز ٔؤاعابرارٔمریباشردٔ.1میتروانٔ
گف ٔاس مٔ،بأی ٔدساورٔعمومیٔؤاماماعیٔالزمٔاإلطاعةٔ،مامعهٔرأازٔپیدویٔهدٔراهٔدیگدیٔکرهٔ
مومبٔپداکندگیٔاس ٔبدٔح رٔمیداردٔ،تأدرٔمقابلٔاخا فاتٔفکدیٔمحفوظٔبماندٔ .2
ٔبهٔاینٔتدتیبٔ،مشارک ٔمددمٔدرٔادارهٔامرورٔؤاتخراذٔتصرمیمٔممعریٔبرأرایٔاکثدیر ٔکرهٔازٔ
پایههایٔممهوریٔاس ٔ،بأاحکامٔماقنٔالهیٔغیدٔقابلٔممرع ٔمریباشردٔکرهٔدرٔایرنٔصرورتٔدؤ
مفهومٔممهوریٔؤاسر میٔماعرارضٔمیشرودٔ.برأومرودٔتضرادٔظراهدیٔمفراهیمٔممهروریٔؤ
اس میٔ،میتوانٔچنینٔدریاف ٔکهٔممهوریٔناظدٔبهٔشکلٔحکوم ٔؤقیردٔاسر میٔمدبروطٔبرهٔ
محاوایٔآنٔاس .3
ٔدرٔاینجأبدایٔنمونهٔبهٔبخشهاییٔازٔمقدمهٔؤمانٔقانونٔاساسیٔاشارهٔمیشودٔتألزومٔرعایر ٔ
احکامٔاس مٔکهٔدرٔروحٔقانونٔاساسی ٔکشورٔمابلورٔاس ٔبهٔخوبیٔآشکارٔشودٔ.درٔمقدمهٔقرانونٔ
اساسیٔ،قانونٔرأمبینٔنهادهایٔفدهنگیٔ،اماماعیٔ،سیاسیٔؤاقاصادیٔمامعهٔایردانٔ،بردٔاسراسٔ
اصولٔؤضوابطٔاس می ٔمیشماردٔؤویژگیٔبنیادیٔاینٔانقر ٔرأنسرب ٔبرهٔدیگردٔنهضر هایٔ
ایدانٔ،ویژگیٔمکابیٔؤاس میٔبودنٔآنٔمیداندٔ.
ٔدرٔقسم ٔدیگدیٔازٔاینٔمقدمهٔگفاهٔشدهٔ،مل ٔدرٔمدیانٔتکاملٔانق بیٔخرودٔ،ازٔغبارهرأؤ
زنگارهایٔطاغوتیٔزدودهٔشدٔؤازٔآمیزههایٔفکدیٔبیگانهٔ،خودٔرأپاکٔنمودٔؤبهٔمواضرعٔفکردیٔؤ
مهانٔبینیٔاصیلٔاس میٔبازگش ٔؤاکنونٔبدٔآنٔاسر ٔکرهٔبرأمروازینٔاسر میٔ،مامعرهٔنمونرهٔٔ
(اسوه)ٔخودٔرأبنأکندٔ .
اینٔمقدمهٔ،رسال ٔقانونٔاساسیٔرأاینٔمیدانردٔکرهٔزمینرههایٔاعاقرادیٔنهضر ٔرأعی انیر ٔ
بخشدٔؤشدایطیٔرأبهٔومودٔآوردٔکهٔدرٔآنٔ،انسانیٔبرأارز هرایٔواالٔؤمهرانٔشرمولٔاسر میٔ
پدور ٔیابدٔ.قانونگ اریٔکهٔمبینٔضابطههای ٔمدیدی ٔاماماعیٔاس ٔ،بردٔمردارٔقردآنٔؤسرن ٔ
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مدیان ٔمییابدٔؤسدانجامٔ،قوهٔمجدیهٔرأمسرئولٔامردایٔاحکرامٔؤمقردراتٔاسر میٔ،برهٔمنظرورٔ
رسیدنٔبهٔروابطٔؤمناسباتٔعادالنهٔحراکمٔبردٔمامعرهٔمیدانردٔ.درٔبنردٔششرم ٔاصرلٔدومٔقرانونٔ
اساسیٔ،آزادیٔانسانٔرأازٔپایههایٔممهوریٔاس میٔمیدانندٔ،هدچنردٔآنٔرأمقیردٔبرهٔمسرئولی ٔ
انسانٔدرٔبدابدٔخدأدانساندٔ ٔ.
درٔبندٔاولٔازٔاصرلٔسرومٔ،مهماردینٔوظرایفٔدولر ٔممهروریٔاسر میٔرأایجرادٔمحیطریٔ
مساعدٔ،بدایٔرشدٔفضایلٔاخ قیٔبدٔاساسٔایمانٔ،تقوأ،مبرارزهٔبرأکلیرهٔمظراهدٔفسرادٔؤتبراهیٔ
دانساهٔؤدرٔبندٔهفام ٔازٔهمانٔاصلٔ،بدٔتامینٔآزادیهایٔسیاسیٔؤاماماعیٔدرٔحدودٔقانونٔتاکیدٔ
کددندٔ ٔ.
اصلٔچهارمٔ،لزومٔعدمٔمخالف ٔکلیهٔٔقروانینٔؤمقردراتٔمردنیٔ،مزایریٔ،مرالیٔ،اقاصرادیٔ،
اداریٔ،فدهنگیٔ،نظامیٔ،سیاسیٔؤغیدٔاینهأبأموازینٔاسر مٔرأامردیٔضردوریٔمیدانردٔؤایرنٔ
اصلٔرأبدٔسایدٔاصولٔقانونٔاساسیٔنیزٔحاکمٔمیشماردٔ.اصلٔبیسامٔ،بهردهمنردیٔافردادٔمامعرهٔ،
اعمٔازٔزنٔؤمددٔرأازٔحقوقٔانسانیٔ،سیاسیٔ،اقاصرادیٔ،امامراعیٔؤفدهنگریٔمقیردٔبرهٔمروازینٔ
اس میٔمیکندٔؤاصلٔبیس ٔؤیکمٔدول ٔرأموظفٔمیکندٔتأحقروقٔزنٔرأدرٔتمرامٔمهراتٔبرأ
رعای ٔموازینٔاس میٔتضمینٔکندٔ.همچنین ٔاصلٔشص ٔؤهفامٔ،بهٔسروگندٔنماینردگانٔملر ٔ
اشارهٔمیکندٔکهٔدرٔآنٔیادٔمیکنندٔ،پاسدارٔحدیمٔاس مٔؤنگاهبانٔدسااوردهای ٔانق ٔاسر میٔ
باشندٔ ٔ.
اصلٔهفاادٔؤدومٔبیانٔمیکندٔکهٔمجل ٔشورایٔاس میٔنمیتواندٔقوانینیٔوضرعٔکنردٔکرهٔبرأ
اصولٔؤاحکامٔم هبٔرسمیٔکشورٔیأقانونٔاساسیٔماایدتٔداشاهٔباشدٔؤاصلٔیکصدٔؤپرنجمٔ،
لزومٔعدمٔمخالف ٔتصمیماتٔشوراهایٔاس میٔشهدٔؤروساأرأبأموازینٔاس مٔؤقروانینٔکشرورٔ
مطدحٔمیکندٔ.اصلٔیکصدٔؤبیس ٔؤیکمٔبهٔسوگندٔرئی ٔممهرورٔاشرارهٔمیکنردٔکرهٔدرٔآن ٔبرهٔ
پاسداریٔازٔم هبٔرسمیٔؤنظامٔممهوریٔاس میٔؤقانونٔاساسیٔموظف ٔشدهٔ.اصلٔیکصدٔؤ
هفاادٔؤپنجم ٔنیزٔ،آزادیٔبیانٔؤنشردٔافکرارٔدرٔصردأؤسریمایٔممهروریٔاسر میٔرأبرأرعایر ٔ
ق
نهایارأدرٔاصرلٔیکصردٔؤهفارادٔؤهفرامٔکرهٔبرهٔ
موازینٔاس میٔؤمصالحٔکشورٔمجازٔمیداندٔ ٔ.
ضوابطٔبازنگدیٔدرٔقانونٔاساسیٔمیپددازدٔ،چنینٔآمدهٔاس ٔ :
ٔمحاوایٔاصولٔمدبوطٔبهٔاس میٔبودنٔنظامٔ،ابانای ٔکلیرهٔٔقروانینٔؤمقردراتٔ،بداسراسٔ
موازینٔاس میٔؤپایههایٔایمانیٔؤاهدافٔممهوریٔاس میٔایردانٔؤممهروریٔبرودنٔ

حکوم ٔؤوالی ٔامدٔؤامام ٔام ٔؤنیزٔادارهٔامورٔکشورٔبأاتکاتٔبهٔآراتٔعمومیٔؤدیرنٔ
ؤم هبٔرسمیٔایدانٔ،تاییدٔناپ یدٔاس ٔ .

 .2دالیل فقهی و حقوقی موافقان ورود زنان به ورزشگاه

ازٔمملهٔدالیلٔفقهیٔ«موافقان»ٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاهٔ،اینٔاس ٔکهٔنگاهٔزنٔبرهٔبردنٔبدهنرهٔمرددٔ
بجزٔعورتینٔمایزٔاس ؛ٔزیدأادلهایٔکهٔقائ نٔبهٔحدمر ٔنگراهٔزنٔبرهٔبردنٔبدهنرهٔمرددٔمیکننردٔ
مخدو ٔاس ٔ،ازمملهٔآیهٔ« ُق ْلٔل ْل ُم ْؤمنات َٔی ْا ُض ْض َنٔم ْن َٔأ ْ
صار ِهنٔ»ٔکهٔبهٔآنٔاساداللٔکددهاندٔ .
ب
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ا
بهٔنظدٔمیرسد(ٔ،غض)ٔدرٔآیهٔٔشدیفهٔ،بهٔمعنایٔتدکٔنگاهٔنیس ٔ،بلکهٔبهٔمعنایٔعدمٔتومهٔبرهٔ
شیتٔؤعدمٔطمعٔدرٔآنٔاس ٔ.بدایٔمثالٔ،گاهیٔبهٔی ٔشخصٔمیگوییمٔبهٔف نٔشئٔنگاهٔنکرنٔ،
امأگاهیٔبهٔاؤمیگوییمٔ،بهٔف نٔشئٔخیدهٔنشو!ٔدرٔصورتٔاولٔاگدٔآنٔشرخصٔبرهٔآنٔشرئٔنگراهٔ
ق
کندٔ،دچارٔخطأشده؛ٔزیدأاص ٔٔنبایدٔبهٔآنٔشئٔنگاهٔمیکرددٔ،امرأدرٔصرورتٔدومٔاگردٔنگراهشٔ
اتفاقیٔبهٔآنٔشیٔبیافادٔاشکالیٔندارد؛ٔزیدأامدٔاینٔبودٔکهٔخیدهٔنگاهٔنکندٔؤبهٔنظدٔمیرسردٔکلمرهٔ
ا
(غضٔ)ٔدرٔآیهٔ،بهٔمعنایٔدومٔاساعمالٔشدهٔاس ٔ .
ٔ
ا
(غض)ٔرأبهٔمعنرایٔتردکٔنگراهٔتفسریدٔ
اگدٔکسیٔبگویدٔکهٔباتومهٔبهٔشفنٔنزولٔآیهٔ،بایدٔکلمهٔ ٔ
کددٔ.درٔموا ٔازٔاینٔگدوهٔمیشنودٔ،درس ٔاس ٔکهٔشفنٔنزولٔآیهٔدرٔموردٔتدکٔنظردٔاسر ٔ،امرأ
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ٔهمانٔطورٔکهٔم حظهٔشدٔ،تفثیدٔحاکمی ٔالهیٔؤلزومٔرعای ٔاحکامٔاس مٔدرٔتمامٔبخشهرایٔ
قانونٔاساسیٔ(نهادٔرهبدیٔ،قوهٔمقننهٔ،قوهٔمجدیهٔ،قوهٔقضرائیهٔؤحقروقٔملر )ٔواضرحٔؤمبردهنٔ
اس ٔؤازٔدغدغهٔؤاهامامٔقانونگ ارٔقانونٔاساسیٔنسب ٔبهٔامدایٔاحکامٔاس مٔؤعدمٔتعردیٔازٔ
آنٔ،پددهٔبدمیٔداردٔ ٔ.
ٔباتومهٔبهٔآنچهٔکهٔبیانٔشدٔ،روحٔؤمانٔقانونٔاساسریٔلرزومٔتبعیر ٔازٔدسراوراتٔاسر میٔرأ
خطٔقدمزٔخودٔمیداندٔؤتخطیٔازٔآنٔرأبأهدٔعنوانٔ،حایٔعنراوینیٔچرونٔعردمٔتبعریضٔؤاصرلٔ
آزادیٔؤبدابدیٔ،مایزٔنمیداندٔؤدرٔموردٔمسئلهٔورودٔزنانٔبرهٔورزشرگاههأازٔآنجرأکرهٔایرنٔورودٔ،
منعٔشدعیٔداردٔ،مجازٔدانسانٔآنٔگ رٔازٔخطوطٔقدمزٔروحٔؤمرانٔقرانونٔاساسریٔخواهردٔبرودٔؤ
آنهاییٔکهٔدرٔصددندٔتأاینٔامدٔرأبأعناوینیٔچونٔعدمٔتبعریضٔؤاصرلٔبدابردیٔؤلرزومٔتضرمینٔ
حقوقٔزنٔطبقٔاصولٔقانونٔاساسیٔمجازٔکنندٔ،ازٔروحٔحاکمٔبدٔقانونٔاساسیٔؤمانٔآنٔغافلندٔ .
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موردٔآنٔصورتٔل تٔؤشهوتٔبودهٔؤازٔبحدٔمأخارجٔاس ٔ.ازٔمملهٔفقیهرانیٔکرهٔمامایرلٔبرهٔ
اینٔموازٔهساندٔآی ٔاللهٔخوییٔ(ره)ٔاس ٔکهٔدرتعلیقهٔخودٔبردٔعردوةٔالروثقیٔدرٔپراورقیٔچنرینٔ
گفاهٔ :
هدچندٔکهٔاظهدٔاینٔاس ٔکهٔنگاهٔزنٔبهٔصورتٔ،دساانٔؤحایٔسدٔؤگددنٔؤپاهایٔمددٔ
نامحدمٔ،بدونٔتل ذٔمایزٔاس ٔ،بلکهٔبایدٔبگوییمٔحدم ٔنگاهٔزنٔبرهٔبردنٔمرددٔبرهٔمرزٔ
عورتینٔبدونٔتل ذٔ،خالیٔازٔاشکالٔنیس ٔ،الباهٔاحایاطٔنبایدٔتدکٔشرود(ٔ1موسرویٔخروییٔ،
۶۹۶۳قٔ،جٔٔ،۸۲صٔٔ .)۹۴
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همانطورٔکهٔازٔفدمایشاتٔایشانٔواضحٔاس ٔ،بأفهدس ٔکددنٔدالیلٔقائ نٔبهٔحدمر ٔنگراهٔزنٔ
بهٔمددٔؤردٔکددنٔدالیلٔایشانٔبهٔعل ٔعدمٔومودٔدالیلٔکافیٔؤماقنٔدرٔبا ٔحدم ٔنگراهٔزنٔبرهٔ
مددٔ،حکمٔاولیهٔنگاهٔزنٔبهٔمددٔرأمایزٔدانساهاندٔؤبنابداینٔ،نگاهٔزنٔبهٔبدنٔمرددٔدرٔدیردگاهٔایشرانٔ
خالیٔازٔاشکالٔاس ٔؤقائلٔبهٔموازٔنگاهٔهساندٔ،هدچندٔکرهٔایشرانٔدرٔمقرامٔفاروأدادنٔ،مانربٔ
احایاطٔرأرعای ٔکددهٔؤبدخ فٔمشهورٔکهٔقائلٔبهٔحدم ٔنگاهٔهساندٔ،حکمٔندادهاندٔؤقائلٔبرهٔ
حدم ٔنگاهٔشدهاندٔ .
باتومهٔبهٔاینٔدیدگاهٔ،اگدٔدلیلٔعدمٔموازٔورودٔزنانٔبهٔورزشرگاهٔحدمر ٔنگراهٔزنرانٔبرهٔبردنٔ
مددانٔبودهٔباشدٔ،ازٔآنجأکهٔدرٔاینٔدیدگاهٔ،دلیلیٔبدٔاینٔحدمر ٔومرودٔنرداردٔ،دسر ٔاسراداللٔ
کنندگانٔبهٔاینٔدلیلٔازٔاساداللٔکوتاهٔماندهٔؤدیگدٔنمیتوانندٔبدایٔممنوعیر ٔورودٔازٔآنٔاسرافادهٔ
کنندٔ .
ازٔمملهٔدالیلٔفقهیٔدیگدیٔکهٔموافقانٔورودٔمطدحٔمیکنندٔاینٔاس ٔکرهٔاسر مٔ،دسراوریٔ
مبنیٔبدٔعدمٔموازٔاخا طٔمددٔؤزنٔنداردٔ.درٔاینٔزمینهٔنویسندهٔکاا ٔحضلور زنلان در ورزشل اه
پژوهشی فقهیٔ،معاقدٔاس ٔکهٔبحدٔمفصلٔدرٔنقدٔروایاتٔاخا طٔ،مأرأبهٔنایجهایٔروشنٔنایلٔ
میسازدٔ،مبنیٔبدٔاینکهٔاس مٔبهٔهیچٔومهٔمداسرازیٔمرددٔؤزنٔؤتفکیر ٔبرینٔآنرانٔرأتوصریهٔ
نکددهٔاس ٔ.اس مٔبرهٔعردمٔارتبراطٔآنٔدؤتاکیردٔنمیکنردٔ،بلکرهٔنظردٔاسر مٔمحردودٔسراخانٔ
شهوترانیٔؤالا اذٔمنسیٔبهٔمحیطٔخانهٔاس ٔ،همینٔؤب !ٔکسانیٔکرهٔبرهٔگونرهٔدیگردیٔفکردٔ
میکنندٔ،نمیتوانندٔسلیقههایٔشخصیٔخودٔرأبهٔاس مٔپیوندٔبزنندٔ.ازٔاینٔنایجهٔدرٔبحثریٔدیگردٔ
ا
ا
أةٔإلیٔومهٔالدملٔؤیدیهٔبلٔرأسهٔؤرقباهٔؤقدمیهٔمنٔغیدٔتلر ذٔؤریبرةٔ،برلٔحدمرةٔنظدهرأإلریٔسرایدٔبدنرهٔغیردٔ
ٔ.1ؤإنٔکانٔاْلظهدٔموازٔنظدٔالمد
ا
ُ
العورتینٔمنٔدونٔتل ذٔؤریبةٔالٔیخلؤعنٔإشکالٔؤاالحایاطٔالٔیاد .
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نیزٔمیتوانٔاسافادهٔنمودٔ.گفاهٔمیشودٔمنطقٔاس مٔ،کهٔبهٔمداسازیٔؤمحدودٔساخانٔروابرطٔزنٔ
ؤمددٔدساورٔمیدهدٔ ،بیشادٔباعدٔتحدی ٔؤایجرادٔهیجرانٔمریگردددٔ.درٔمروامعیٔکرهٔچنرینٔ
محدودی هاییٔنیس ٔ،اثدیٔازٔهیجاناتٔؤاضطدا هایٔمنسیٔهمٔدیدهٔنمیشودٔ.پاسخیٔکرهٔ
ق
معموالٔازٔسویٔطدفدارانٔدیدگاههای ٔسنایٔبهٔاینٔگفاهٔدادهٔمیشود ٔرأمیتوانٔدرٔسخنانٔبعضریٔ
ٔ
مافکدانٔمعاصدٔیاف ٔ ٔ.
اساادٔمطهدیٔیکیٔازٔاینٔمافکدانٔاس ٔکهٔدرٔپاسخشٔ،بدٔبیپایانٔبودنٔغدایزٔآدمیٔؤسریدیٔ
ناپ یدیٔاشاهایٔانسانٔدرٔبدآوردنٔنیازهأتاکیدٔمیکندٔ.اشاباهٔسرهمگینیٔکرهٔدرٔایرنٔپاسرخٔرویٔ
دادهٔ،خلطٔبینٔرفعٔمحدودی ٔؤآزادیٔغدیزۀٔمنسیٔاس ٔ.مبنای ٔاینٔپاسخٔآنٔاسر ٔکرهٔهدگراهٔ
زنهأؤمددهأآزادانهٔؤبدونٔمحدودی ٔدرٔاماما ٔؤ...بأیکدیگدٔمداودهٔؤاخا طٔداشراهٔباشرندٔ،
ق
حامأبهٔاطفایٔغدیزۀٔمنسیٔخودٔمیپددازندٔؤغدیزهٔهمٔبیٔپایانٔؤسیدیٔناپ یدٔاس ٔ،پ ٔرفرعٔ
ٔ
محدودی ٔ،هیچٔکمکیٔبهٔکاهشٔالاهاباتٔمنسیٔنمیکندٔ ٔ.
اینٔدر ٔحالیٔاس ٔکهٔدرٔموامعٔآزادٔ–کهٔارتباطٔزنٔؤمددٔمحدودی ٔنداردٔؤحدیمٔؤحجرابیٔ
درٔکارٔنیس –ٔشهوترانیٔؤاطفایٔغدیزۀٔمنسیٔبیٔقیدٔؤشدطٔؤبدونٔمحدودی ٔ،آزادٔنیسر ٔ.
اینکهٔمحدودی ٔ،مداسازیٔؤتفکی هأ،الاهاباتٔمنسریٔرأدامرنٔمریزنردٔ،سرخنیٔصرحیحٔ
اس ٔ،ولیٔرفعٔمحدودی ٔؤگدیزٔازٔتفکی ٔؤمداسازیٔبهٔمعنایٔآزادیٔغدیرزۀٔمنسریٔنیسر ٔ.
اگدٔچهٔپدداخانٔبهٔاینٔموضو ٔ،نیازمندٔبدرسیٔمفصلٔؤهمهٔمانبهایٔاس ٔ،امأدرٔحدیٔکرهٔبرهٔ
نوشاارٔمأربط ٔمییابدٔبایدٔگف ٔ،اشکالیٔکهٔبهٔمنطقٔاس مٔواردٔمیشودٔ،ناشیٔازٔبریٔاط عریٔ
ازٔمنطقٔآنٔاس ٔ.پاسخٔاصولیٔبهٔاینٔاشکالٔ،آنٔاس ٔکهٔمنطرقٔاسر مٔمبانریٔبردٔمحردودی ٔ
روابطٔزنٔؤمددٔنیسر ٔ.ایرنٔدیرنٔآسرمانیٔمداسرازیٔؤتفکیر ٔبرینٔزنٔؤمرددٔرأبرهٔرسرمی ٔ
نمیشناسدٔ.درٔتوصیههایٔپیشوایانٔدینیٔ،حضورٔزنٔؤمددٔدرٔکنارٔیکدیگدٔ،ارتباطٔعادیٔآنٔدؤ،
همکاریٔؤ...بهٔخودیٔخودٔ(بدونٔشرهوترانریٔؤالار اذٔمنسری)ٔهریچٔمعنریٔ(حاریٔدرٔحردٔ
کداه )ٔنداردٔ(فخارطوسیٔ، ۶۸۴9ٔ،صٔٔ .)۱۱ٔ،۱۰
موافقانٔورودٔزنانٔبرهٔورزشرگاهٔ،برهٔدالیرلٔحقروقیٔدرٔایرنٔزمینرهٔنیرزٔاساشرهادٔمیکننردٔؤ
معاقدندٔ،یکیٔازٔدالیلٔدرٔاینٔزمینهٔ،عدمٔومودٔقانونٔمنعٔکنندهٔاسر ٔ.آنرانٔبردٔایرنٔباونردٔکرهٔ
انق ٔاس میٔایدانٔ،انق بیٔبودٔبدخاساهٔازٔشورٔؤشعورٔکهٔدرٔآنٔ،اهدافٔؤاندیشههایٔمرددمٔ
درٔمه دهیٔؤمیثاقٔنامهٔملیٔ،یعنیٔقانونٔاساسیٔتبلورٔؤملوهگدیٔداشاهٔاس ٔ .

31

مجلهٔٔعلمیٔدانشجوییٔدانشٔپژوهان ׀ٔشمارهٔ  ۰۵ٔ،۹۴׀

02

گدٔنفیٔهدگونهٔاسرابدادٔفکردیٔ
ٔدرٔمقدمهٔقانونٔاساسیٔآمدهٔاس ٔکه«:قانونٔاساسیٔ،تضمین ِٔ
ؤاماماعیٔؤانحصارٔاقاصادیٔشدٔؤدرٔخطٔگسسانٔازٔسیسرامٔاسرابدادیٔؤسرپددنٔسدنوشر ٔ
ِٔ
مددمٔبهٔدس ٔخودشانٔ،تدوینٔیاف »ٔ.اینٔمیثاقٔملیٔ،بهٔصرداح ٔازٔحر فٔهدگونرهٔاسرابدادٔ،
خودکامگیٔؤانحصارٔطلبیٔسخنٔگف ٔ1ؤعامهٔمددمٔرأدرٔتعیینٔسدنوش ٔسیاسریٔ،اقاصرادیٔ،
اماماعیٔؤفدهنگیٔخویشٔمشارک ٔدادهٔاس ٔ.2حاکمی ٔمطلقٔبدٔمهانٔؤانسرانٔرأازٔآنٔخردأ
دانساهٔؤبیانٔکددٔکهٔهمٔاؤ،انسانٔرأبدٔسدنوش ٔاماماعیٔخویشٔحاکمٔسراخاهٔاسر ٔ،3امرأازٔ
آنجأکهٔنیازهایٔفدهنگیٔ،اماماعیٔ،سیاسیٔؤاقاصادیٔمامعهٔ،آنچنانٔوسریعٔؤگسراددهٔؤترابعٔ
ق
شدایطٔگوناگونٔزمانٔؤمکانٔاس ٔکهٔاصوالٔنمیتوانٔآنٔرأازٔپیشٔبطورٔدقیقٔؤمشرخصٔتعیرینٔ
نمودٔ.پ ٔبنابداینٔوضعٔقوانینٔبهٔتشخیصٔمقامٔص حی ٔدارٔمامعهٔموکولٔشدهٔاس ٔ ٔ.
درٔهمینٔراساأازٔی ٔطدفٔ،قرانونٔاساسریٔممهروریٔاسر میٔایردانٔ،مقرامٔصر حی دارٔ
مامعهٔرأدرٔمه ٔشناخ ٔنیازهأؤتصویبٔقوانینٔ،بدطبقٔاصلٔٔ،9۶مجلر ٔشرورایٔاسر میٔ
میداندٔ4ؤاینٔص حی ٔرأانحصاریٔوغیدقابلٔتعویضٔدانساهٔاس ٔؤازٔطدفٔدیگردٔ،اقرداماتٔ
عملیٔبدخیٔنهادهأ،مانندٔمجمعٔتشخیصٔمصلح ٔنظامٔؤشورایٔانق ٔفدهنگریٔدرٔانشرایٔ
بدخیٔازٔقوانینٔ،ع وهٔبدٔآنکهٔخ فٔقانونٔاساسریٔاسر ٔ،اصرلٔانحصراریٔبرودنٔصر حی ٔ
مجل ٔشورایٔاس میٔرأنیزٔدرٔقانونگ اریٔمخدو ٔمیکندٔ(هاشمیٔ،۶۸99ٔ،صٔٔ .)۶۱۰
ازٔاینٔرؤاس ٔکهٔدرٔموردٔمجمعٔتشخیصٔمصلح ٔنظامٔ،بعدٔازٔایجادٔایرنٔنهرادٔدرٔسرالٔ
ٔ،۶۸۱۱بدداش ٔاعضایٔآنٔ،امکانٔقانونگر اریٔبردایٔمجمرعٔبرودٔ،ترأایرنکرهٔدرٔسرالٔٔ۶۸9۲
شورایٔنگهبانٔبهٔتفسیدٔقانونٔاساسیٔپدداخ ٔؤاینٔبدداش ٔرأکهٔمجمرعٔتشرخیصٔمصرلح ٔ
نظامٔحقٔاباداییٔقانونگ اریٔرأداردٔ،مددودٔدانس ٔ .
ِ
ازٔطدفٔدیگدٔ،اصلٔحاکمی ٔقانونٔاقاضاتٔمیکندٔکرهٔتمرامٔامرورٔمامعرهٔبدطبرقٔقروانینٔؤ
قواعدٔکلیٔؤعامیٔباشدٔکهٔبدٔاساسٔآنٔ،همهٔمددمٔازحقوقٔؤتکالیفٔیکسانٔبدخروردارٔشروندٔؤ
امورٔدولایٔوحکومایٔنیزٔازٔمجدایٔقانونٔاعمالٔگدددٔتأازٔاینٔطدیقٔام انیر ٔخراطدٔمرددمٔترفمینٔ
شودٔؤازٔخودسدیٔوتجاوزٔ،ملوگیدیٔشودٔ.بنابداینٔ،باتومرهٔبرهٔاصرلٔحاکمیر ٔقرانونٔؤاصرلٔ
ٔ.1بندٔٔ۱اصلٔٔ3قانونٔاساسیٔ .
ٔ.2بندٔٔ8اصلٔٔ3قانونٔاساسی.
ٔ.3اصلٔ۰۱قانونٔاساسی.
«ٔ.4مجل ٔشورایٔاس میٔدرعمومٔمسائلٔؤدرحدودٔمقدرٔ،درٔقانونٔاساسیٔمیتواندٔقانونٔوضعٔکند».

ٔ.1اصلٔٔ۳۹و11قانونٔاساسی.
ٔ.2اگدٔبخواهیمٔمساندیٔدرٔرابطهٔبأاینٔدلیلٔذکدٔکنیمٔ،بهٔسخنانٔیکیٔازٔنمایندگانٔمجل ٔشورایٔاس میٔاشارهٔمیٔکنریمٔ«:طیبرهٔسیاوشریٔدرٔ
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انحصارٔوضعٔقوانینٔدرمجل ٔشورایٔاس میٔ،هیچک ٔنمیتواندٔایرنٔحرقٔالهریٔ(حاکمیر ٔ
بدسدنوش ٔاماماعی)ٔرأازمددمٔسلبٔکندٔیأدرخدم ٔمنافعٔفددٔیأگدوهیٔخاصٔقدارٔدهدٔ ٔ.
الباهٔواضحٔؤمبردهنٔاسر ٔکرهٔممهروریٔاسر میٔتدکیبریٔاسر ٔازٔدؤکلمرهٔممهروریٔؤ
اس میٔ.تدکیبٔاینٔدؤبهٔاینٔمعناس ٔکهٔحکوم ٔازٔنظدٔمحاوأ(اس می)ٔؤازٔلحراظٔصرورتٔ
خارمیٔ(ممهوری)ٔباشدٔ ٔ.
مل ٔایدانٔپیمانٔبساهاندٔکهٔمامعهٔاس میٔبسازندٔؤدرٔداخلٔ(ممهروریٔاسر می)ٔقواعردٔ
حاکمٔ،بدایٔاینٔسازندگیٔرأمجل ٔشورایٔاس میٔوضعٔکندٔؤبدایٔممعٔدؤمفهرومٔممهروریٔ
ؤاس میٔ،فقیهانٔشورایٔنگهبانٔ،ملوگیدیٔازٔتجاوزٔمجل ٔشورایٔاس میٔبهٔشد ٔرأبهٔعهردهٔ
دارندٔؤاینانٔمیتوانندٔدرٔدرونٔممهوریٔازٔقوانینٔاس مٔپاسداریٔکنندٔ،ولیٔنکاهٔمهمٔاینٔاسر ٔ
کهٔهدچهٔهس ٔبایدٔدرٔشورایٔنگهبانٔانجامٔشودٔ .1
مددمٔبهٔممهوریایٔرأیٔدادندٔکهٔدرٔآنٔادارهٔکشورٔؤحکوم ٔبأمرددمٔاسر ٔؤبرهٔاسر میٔ
رأیٔدادندٔکهٔدرٔنظامٔممهوریٔازٔموازینٔاس میٔتخلفٔنکنندٔؤدرٔهمهُٔپدسیٔنیرزٔبرهٔایرنٔنرو ٔ
ممهوریٔرأیٔدادندٔؤنهٔبهٔحکوم ٔاس می«ٔ،اگدٔقدارٔبدٔاینٔبودٔکرهٔ(حکومر ٔفقیره)ٔچنردانٔ
توسعهٔیابدٔؤبهٔگونهایٔتفسیدٔشودٔکهٔشخصٔیأگدوهٔمعینیٔ،باواندٔنظامٔحکوم ٔرأبهٔ(والیر )ٔ
معنیٔکندٔ،دیگدٔاینٔتشدیفاتٔبدایٔچهٔبودٔ »ٔ(کاتوزیانٔ،۶۸۳۱ٔ،صٔٔ.)۲۸9بأافزودنٔقیرد (اسر می)ٔ
بدٔنظامٔممهوریٔ،مددمٔپیمانٔبساندٔکهٔازٔموازینٔاس میٔتخلفٔنکنندٔؤنهرادٔشرورایٔنگهبرانٔ،
تضمینیٔبدایٔهمینٔقیدٔبودٔ.بنابداینٔ،هدگونهٔقوانینٔالزامآورٔبایدٔازٔمجل ٔشورایٔاس میٔصادرٔ
شودٔنهٔهدٔنهادٔیأگدوهٔدیگدٔ،تح ٔهدٔعنوانیٔکهٔمیخواهدٔباشدٔحایٔاگدٔدغدغهٔدینٔمردٔنظردٔ
داشاهٔباشد؛ٔچدأکهٔنهادٔشورایٔنگهبانٔبدطدفٔکنندهٔاینٔدغدغهٔاس ٔؤب ٔ ٔ.
باتومهٔبهٔآنچهٔگ ش ٔ،درٔمسفلهٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأازٔآنجأکهٔهیچٔقانونٔمنعٔکننردهایٔ
کهٔازٔمدمعٔصالحٔدرٔاینٔزمینهٔ،یعنیٔمجل ٔشورایٔاس میٔ،صادرٔشدهٔباشدٔومودٔنرداردٔؤازٔ
طدفٔدیگدٔ،هدگونهٔالزامٔکهٔناشیٔازٔقانونٔصادرهٔازٔمجل ٔنباشدٔ،باطلٔؤمخالفٔقانونٔاساسیٔ
اس ٔ،بنابداینٔاینٔمنعٔورودٔمددودٔؤموازٔآنٔطبقٔاصرلٔآزادیٔرفر ٔؤآمردٔدرٔامراکنٔعمرومیٔ،
ا
موردٔپ ید ٔخواهردٔبرودٔ.2ازٔمملرهٔدالیرلٔدیگردٔحقروقیٔموافقرانٔورود،حرقٔمسرلمٔزنرانٔدرٔ
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بهدهمندیٔازٔامکاناتٔعمومیٔطبقٔقانونٔاساسریٔاسر ٔ.آنرانٔمعاقدنردٔ،ملر ٔبرزرگٔایردانٔدرٔ
راساایٔاساق لٔؤآزادیٔکشورٔسلسلهٔمبارزاتیٔرأضدٔرژیمٔپهلویٔازٔسالٔٔ۶۸۹۲آغازٔکرددهٔکرهٔ
طلیعهٔآنهأدرٔسالٔٔ۶۸۰9بودٔؤسدانجامٔبأمجاهدتهایٔاقشارٔمخالفٔمددمٔؤمانفشرانیهأؤ
ب لٔمانهأثمدهٔاینٔمبارزاتٔبهٔبارٔنشس ٔؤبأسدنگونیٔرژیرمٔشاهنشراهیٔ،ققنروسٔممهروریٔ
اس میٔ،ازٔزیدٔخاکسادهایٔخشمٔمددمٔبهٔپدوازٔدرٔآمدٔ .
ازٔمیانٔاقشاریٔکهٔبدایٔبهٔثمدٔنشسانٔاینٔممهوریٔت ٔکددندٔؤمجاهردتهرأورزیدنردٔ،
زنانٔغیورٔمل ٔبودندٔکهٔدرٔکنارٔسرایدٔاقشرارٔنقرشٔبریٔبردیلیٔداشراهٔؤبردایٔاسراق لٔؤآزادیٔ
مملک ٔازٔهیچٔکوششیٔدریغٔنکددندٔ .
ِٔدیرنٔخرودٔرأنسرب ٔبرهٔ
بدیهیٔبودٔکهٔبأاساقدارٔنظامٔممهروریٔاسر میٔ،درخر ٔانقر
باغبانانٔخود ٔمنٔمملهٔزنانٔ،ادأکندٔؤآنهأرأازٔثمرداتٔممهروریٔ،بهردهمنردٔسرازدٔترأطعرمٔ
ناخوشایندٔپایمالٔشدنٔحقوقٔبهٔحقٔآنهأ،بأطعمٔخوشایندٔمیوهٔممهوریٔمرایگزینٔشرودٔ.بردٔ
اینٔاساسٔ،درٔقانونٔاساسیٔکهٔمیثاقٔملیٔمددمٔدرٔمه ٔرسیدنٔبهٔحقوقٔاساسیٔخودٔبرودٔ،برهٔ
اینٔموضو ٔتومهٔشدٔؤدرٔقسم هایٔمخالفٔآنٔازٔحقوقٔپایمالٔشدهٔزنانٔدرٔدورانٔطراغوتٔؤ
لزومٔاحقاقٔآنٔحقوقٔسخنٔبهٔمیانٔآمدهٔاس ٔ .
ق
مث ٔ،درٔطلیعهٔؤمقدمهٔقانونٔاساسیٔآمردهٔاسر ٔدرٔایجرادٔبنیادهرایٔامامراعیٔاسر میٔ،
نیدوهایٔانسانیٔکهٔتاکنونٔدرٔخدم ٔاساثمارٔهمهٔمانبهٔخارمیٔبودندٔ،هوی ٔاصلیٔؤحقروقٔ
انسانیٔخودٔرأبازٔمییابندٔؤدرٔاینٔبازیابیٔطبیعیٔاس ٔکهٔزنانٔبهٔدلیلٔسامٔبیشادیٔکرهٔتراکنونٔ
گف وگؤبأایسنأاظهارٔکددٔ:بدایٔاولینٔبارٔکهٔمجوزٔورودٔزنانٔبهٔسالنٔوالیبالٔگدفاهٔشدٔ،تعردادٔکمریٔبرأگدفاراریٔواردٔسرالنٔشردندٔ،امرأدرٔ
ا
اناظرامیٔؤامنیاریٔگ شراندٔؤتعردادٔبیشرادیٔواردٔسرالنٔ
دفعاتٔبعدٔتماشاچیانٔخانمٔبدایٔمسابقاتٔوالیبالٔؤبسراکبالٔراحر تدٔازٔمدحلرهٔٔ
شدندٔ.درٔموردٔفوتبالٔهمٔهمینٔطورٔاس ٔ.اگدچهٔحضورٔگساددهٔزنانٔقدریٔزمانبدٔاس ٔ،امأهمرینٔحضرورٔحرداقلیٔهرمٔمیتوانردٔپریشٔ
بدندهٔباشد .ویٔاضافهٔکددٔ:مأدرٔاماراتٔماحدهٔعدبیٔزندگیٔنمریکنیمٔکرهٔیر ٔروزٔصربحٔازٔخروا ٔبیردارٔشرویمٔؤببینریمٔچهرارٔوزیردٔزنٔ
منصو ٔشدهاندٔ.واقعی ٔاینٔاس ٔکهٔهدٔحدکایٔدرٔمدیانٔزنانٔ،درٔکشورٔمأکندٔاس ٔؤاینٔبهٔدلیلٔمقاوم هراییٔاسر ٔکرهٔدرٔایرنٔزمینرهٔ
ومودٔداشاهٔؤداردٔ.بنابداینٔ،مأناچاریمٔبأآرامشٔبیشادیٔکارٔرأدنبالٔکنیمٔتأهجمهٔکماردیٔماومرهٔمقامراتٔؤمسرئولینٔشرودٔؤایرنٔحدکر ٔ
بطئیٔادامهدارٔشودٔ .
نمایندهٔمددمٔتهدانٔدرٔمجل ٔبأاشارهٔبهٔاعاداضٔبدخیٔزنانٔبهٔآنچرهٔحضرورٔگزینشریٔخانمهرأدرٔورزشرگاهٔآزادیٔخوانردهٔمیشرودٔگفر ٔ:درٔ
والیبالٔؤبساکبالٔهمٔابادأحضورٔزنانٔگزینشیٔبودٔ،امأکمکمٔامکانٔحضورٔگساددهتدٔآنهرأفرداهمٔشردٔ.درٔهفارههایٔگ شراهٔ،همایشریٔبرأ
حضررورٔمقررامٔرهبرردیٔدرٔاسرراادیومٔآزادیٔبدگرزارٔشرردٔؤازٔممعیر ٔٔ۶۵۵هرزارٔنفرردیٔحاضرردٔدرٔورزشررگاهٔٔ۱۵۵۵نفرردٔخررانمٔبودنرردٔ.الباررهٔ
زیدساخ هاییٔمثلٔمجزأبودنٔراهٔورودٔؤخدوجٔؤهمچنینٔخدماتٔؤامکاناتٔالزمٔنیزٔفداهمٔبودٔؤهمینٔزیدبناییٔشدٔترأباروانیمٔورودٔزنرانٔ
بهٔورزشگاهٔرأبهٔصورتٔآزمایشیٔداشاهٔباشیمٔ.ویٔبیانٔکددٔ:هیچٔمشکلیٔازٔنظدٔفقهیٔدرٔاینٔزمینهٔومودٔنرداردٔؤازٔنظردٔقرانونیٔهرمٔمنعریٔ
نیس ٔ.بلکهٔخطٔقدمزٔنانوشاهایٔاس ٔکهٔبایدٔکمکمٔآنٔرأکنارٔبگ اریم» ٔ(ر.کٔ:مدکزٔپژوهشهایٔمجل )www. rc. majlis. irٔ،
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ازٔنظامٔطاغوتیٔماحملٔشدهاندٔ،اسایفایٔحقوقٔبیشادیٔخواهندٔداش ٔ.وقاریٔدرٔاصرولٔقرانونٔ
اساسیٔنیزٔکنکا ٔؤمطالعهٔمیکنیمٔبهٔوضوحٔازٔلزومٔاسایفایٔحقوقٔزنانٔؤرفعٔتبعیضاتٔناروأ
بدٔآنانٔسخنٔبهٔمیانٔآمدهٔاس ٔکهٔنشانٔدهندهٔتومهٔعمیقٔمیثاقٔمل ٔبهٔاینٔامدٔاس ٔ .
درٔاصلٔدومٔ،نظامٔممهوریٔاس میٔیکیٔازٔپایههایٔخودٔرأکدامر ٔؤارز ٔواالیٔانسرانٔؤ
آزادیٔتوامٔبأمسئولی ٔاؤدرٔبدابدٔخدأمیداند ٔؤازٔتامینٔقسطٔؤعدلٔسخن ٔمیگویددٔؤدرٔاصرلٔ
سومٔازٔدول ٔمیخواهدٔتأهمهٔامکاناتٔخودٔرأدرٔمه ٔنیلٔبهٔاهدافٔمطدحٔشدهٔدرٔاصرلٔدومٔ
بسیجٔنمایدٔؤاموریٔرأدرٔراساایٔتحققٔآنٔاهدافٔانجامٔدهندٔکهٔازٔمملهٔآنهأمواردٔزیدٔاس .
ٔ.۶ازٔبینبددنٔهدگونهٔاسابدادٔؤخودکامگیٔؤانحصرارطلبیٔ.۲ٔ،ترامینٔآزادیهرایٔسیاسریٔؤ
اماماعیٔدرٔحدودٔقانونٔ.۸ٔ،رفعٔتبعیضاتٔناروأؤایجرادٔامکانراتٔعادالنرهٔبردایٔهمرهٔدرتمرامٔ
زمینههایٔمادیٔؤمعنویٔ.۹ٔ،تامینٔحقوقٔهمهٔمانبهٔافدادٔازٔزنٔؤمرددٔؤایجرادٔام انیر ٔقضراییٔ
عادالنهٔبدایٔهمهٔؤتساویٔعمومٔدرٔبدابدٔقانون.
اصلٔبیسامٔهمهٔافدادٔمل ٔ،اعمٔازٔزنٔؤمددٔرأدرٔحمای ٔقانونٔیکسانٔمیدانردٔو ٔمریگویردٔ
همه ٔآنهأازٔحقوقٔانسانیٔ،سیاسیٔ،اقاصادیٔ،اماماعیٔؤفدهنگیٔبأرعایر ٔمروازینٔاسر میٔ
بدخوردارندٔ ،امأمهمادینٔاصلٔازٔاصولٔقانونٔاساسیٔکهٔدربارهٔحقوقٔزنانٔؤرفعٔتبعیضاتٔناروأ
درٔمورد ٔآنها ٔسخنٔگفاهٔاصلٔٔ۲۶اس ٔکهٔدرٔآنٔحکوم ٔرأموظفٔمیکندٔترأحقروقٔزنٔرأدرٔ
تمامٔمهاتٔبأرعای ٔموازینٔاس مٔتضمینٔکندٔؤزمینههایٔمساعدٔبردایٔرشردٔشخصری ٔزنٔؤ
احیایٔحقوقٔمادیٔؤمعنویٔاؤایجادٔکندٔ.
همانطورٔکهٔم حظهٔمیشودٔدرمایٔمایٔقانونٔاساسیٔازٔرفعٔتبعیضٔنسب ٔبهٔزنانٔؤلرزومٔ
بدخورداریٔآنانٔازٔحقوقٔبهٔحقه ٔخودٔسخنٔبهٔمیانٔآمدهٔاس ٔؤبدٔلزومٔرفاارٔحکومر ٔدرٔایرنٔ
مه ٔتاکیدٔشدهٔاسر ٔ.درٔاسرنادٔدیگردٔ،ماننردٔمنشرورٔحقروقٔشرهدوندیٔؤمنشرورٔحقروقٔؤ
مسئولی هایٔزنانٔدرٔنظامٔممهوریٔاس میٔایدانٔ(مصو ٔٔ)۶۸۳۸نیزٔبهٔموضو ٔلزومٔعدمٔتبعریضٔ
بدٔاساسٔمنسی ٔؤایفایٔحقوقٔحقهٔزنانٔاشارهٔشدهٔاس ٔ.درٔمقدمهٔٔمنشورٔحقروقٔشرهدوندیٔ
اشارهٔشدهٔاس ٔکهٔدول ٔبأهمکاریٔسایدٔقوأؤارکانٔحاکمی ٔدرٔحدودٔص حی ٔهأ ،منرابعٔؤ
امکاناتٔؤدرٔچهارچو ٔقانونٔاساسیٔبهٔاصلٔعدمٔتبعیضٔؤتساویٔهمهٔٔافدادٔؤگدوهأدرٔبدابردٔ
قانونٔبدونٔهدگونهٔم حظهایٔازٔقبیلٔمنسی ٔ،قومی ٔ،م هبٔؤگدایشهایٔسیاسی–ٔامامراعیٔ
تومهٔکندٔؤپیگیدیٔاینٔاصلٔرأازٔسویٔسایدٔقوأؤنهادهأدنبالٔکندٔ.درٔمادهٔهفامٔمنشرورٔحقروقٔ
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شهدوندیٔازٔتساویٔشهدوندانٔدرٔبهدهمندیٔازٔکدام ٔانسانیٔؤتمامیٔمزایایٔپیشبینیٔشردهٔدرٔ
قوانینٔؤمقدراتٔصحب ٔبهٔمیانٔآمدهٔاس ٔؤدرٔمادهٔهشامٔاینگونهٔگفاهاندٔکهٔ«:اعمرالٔهدگونرهٔ
تبیضٔناروأبهٔویرژهٔدرٔدسادسریٔشرهدوندانٔبرهٔخردماتٔعمرومیٔ،نظیردٔخردماتٔبهداشرایٔؤ
فدص هایٔشالیٔؤآموزشیٔممنو ٔاس ٔؤدول ٔبایدٔازٔهدگونهٔتصمیمیٔکهٔسدانجامٔبهٔفاصرلهٔ
طبقاتیٔؤتبعیضٔناروأؤمحدومی ٔازٔحقوقٔشهدوندیٔمیرسدٔ،خودداریٔکند)ٔ .
درٔمادهٔٔٔ۶۲مصونٔبودنٔآزادیهایٔفددیٔؤعمومیٔ،شهدوندانٔازٔتعردضٔذکردٔشردهٔؤتاکیردٔ
شدهٔاس ٔکهٔ«:هیچٔشهدوندیٔرأنمیتروانٔازٔایرنٔآزادیهرأمحردومٔکرددٔؤمحردومٔکرددنٔایرنٔ
آزادیهأتنهأبهٔقدرٔضدروتٔبهٔمومبٔقانونٔصورتٔمیگیدد»ٔ.همچنینٔدرمادهٔٔٔ۳۴بهٔحقٔهمرهٔٔ
شهدوندانٔبهٔویژهٔزنانٔدرٔدسادسریٔبرهٔامکانراتٔورزشریٔؤآموزشریٔؤتفدیحراتٔسرالمٔاشرارهٔ
میشودٔؤسدانجامٔدرٔاصلٔٔ۶۵۸اینگونهٔبیانٔشدهٔاس ٔکه«:حقٔهمهٔشهدوندانٔبرهٔویرژهٔزنرانٔ
اسر ٔکرهٔضرمنٔبدخرورداریٔازٔمشرارک ٔؤحضرورٔدرٔفضراهأؤمداکرزٔعمرومیٔ،تشررکلهأؤ
سازمانهایٔاماماعیٔ،فدهنگیٔؤهندیٔمخصوصٔخودٔرأتشکیلٔدهند»ٔ .
همانطورٔکهٔم حظهٔمیشودٔدرٔمنشورٔحقوقٔشهدوندیٔنیزٔازٔرفعٔتبعیضٔنسب ٔبرهٔزنرانٔؤ
حقٔآنهأازٔحضورٔدرٔفضاهأؤمداکزٔعمومیٔسرخنٔبرهٔمیرانٔآمردهٔؤایرنٔخرودٔنشرانگدٔتومرهٔ
حاکمی ٔبهٔحقوقٔزنانٔؤلزومٔایفایٔآنٔاس ٔ.ازٔدیگدٔاسنادٔباالٔدسرایٔکرهٔبرهٔضردروتٔایفرایٔ
حقوقٔزنانٔؤعدمٔتبعیضٔدرموردٔآنهأسخنٔگفاهٔاس ٔ،منشورٔحقوقٔؤمسئولی هایٔزنرانٔدرٔ
نظامٔممهوریٔاس میٔایدانٔ(مصو ٔملسهٔٔٔ ،۰۹۱مورخٔٔ۶۸۳۸/۵۱/۸۶شورایٔعالیٔانق ٔفدهنگری)ٔاسر ٔ.درٔ
بخشٔاصولٔؤمبانیٔاینٔمنشورٔاینگونهٔآمدهٔاس ٔ :
مبنایٔاساسیٔمنشورٔبدٔاینٔاعاقادٔبنیادینٔاساوارٔاس ٔکهٔدرٔاس مٔزنٔؤمددٔدرٔفطردتٔ
ؤسدش ٔ،هدفٔخلق ٔ،بدخورداریٔازٔاساعدادهأؤامکاناتٔ،امکانٔکسبٔارز هرأ،
پیشاازیٔدرٔارز ٔهأؤپادا ٔؤمزایٔاعمالٔفارغٔازٔمنسی ٔ ،درٔبدابدٔخداوندٔیکسرانٔ
میباشدٔؤفقطٔبهٔواسطهٔرشدٔهمهمانبهٔانسانیٔدرٔسایهٔدانرشٔؤعلرمٔ ،تقروایٔالهریٔؤ
ایجادٔمامعهایٔشایساهٔبدٔیکدیگدٔ امزی ٔدارندٔ .
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بنابداینٔ،ازٔاصولٔؤمبانیٔاینٔمنشورٔ،عدمٔتبعیضٔبینٔزنٔؤمددٔاس ٔؤهمچنینٔدرٔبندٔششرمٔازٔ
بخشٔاولٔازٔحقٔبدخورداریٔ،ازٔعدال ٔاماماعیٔدرٔامدایٔقانونٔ،بدونٔدرنظد ٔگدفانٔمنسی ٔ،
سخنٔبهٔمیانٔآمدهٔاس ٔ ٔ.
درٔبخشٔسومٔبندٔٔ۹9ازٔحقٔزنانٔدرٔبدخورداریٔازٔس م ٔمسمیٔؤروانیٔدرٔزنردگیٔفرددیٔ،
خانوادگیٔؤاماماعیٔباتومهٔبهٔویژگیهایٔزنانٔدرٔمداحلٔمخالفٔزنردگیٔؤمسرئولی ٔحفاظر ٔازٔ
آنٔ،سخنٔبهٔمیانٔآمدهٔؤبیانٔشدهٔکرهٔحضرورٔبرانوانٔدرٔورزشرگاههأ،درٔراسراایٔهمرینٔسر م ٔ
مسمیٔؤروانیٔاس ٔکهٔمنشورٔآنٔرأمزٔحقوقٔزنانٔبدشمددهٔؤباالخدهٔدرٔبندٔٔ،۰۸درٔبخرشٔسرومٔ
ازٔحقٔدسادسیٔفداگیدٔؤعادالنهٔبهٔامکاناتٔورزشیٔؤآموزشیٔ،درٔزمینهٔٔتدبی ٔبردنیٔؤتفدیحراتٔ
سالمٔبدایٔزنانٔسخنٔبهٔمیانٔآمدهٔکهٔخودٔدلیلیٔدیگدٔبدٔبهدهمندیٔزنانٔازٔامکاناتٔورزشیٔ،مرنٔ
مملهٔبحدٔحضورٔدرٔورزشگاههأاس ٔ ٔ.
«سیاس ها ٔؤراهبددهایٔارتقایٔس م ٔزنان»ٔازٔدیگردٔاسرنادٔباالدسرایٔاسر ٔکرهٔتوسرطٔ
شورایٔعالیٔانق ٔفدهنگیٔ«مصرو ٔملسرهٔٔ»۶۸۳۱/۳/۳ٔ،۱۶۸درٔزمینره ٔسر م ٔؤورز ٔ
بانوانٔتصویبٔشدهٔ،کهٔدرٔآنٔنیزٔبهٔلزومٔبدخورداریٔزنانٔازٔامکاناتٔورزشیٔؤعردمٔتبعریضٔدرٔ
اینٔزمینهٔتومهٔشدهٔ.درٔاینٔسیاس هأؤراهبددهأبهٔلزومٔتوسعهٔفدهنگٔورز ٔدرٔبینٔدخاردانٔؤ
زنانٔ ،رفعٔموانعٔمومودٔؤدسادسیٔآنانٔبهٔامکاناتٔموردٔنیازٔ،بهینرهٔسرازیٔاوقراتٔفداغر ٔآنرانٔ
توسطٔسازمانٔتدبیر ٔبردنیٔؤوزارتخانرههایٔآمروز ٔؤپردور ٔ،علرومٔتحقیقراتٔؤفنراوریٔؤ
بهداش ٔ،درمانٔؤآموز ٔپزشکیٔبهٔشدتٔتاکیدٔشدهٔاسر ٔ.ازٔایرنٔنظردٔنیرزٔ،بحردٔحضرورٔ
بانوانٔدرٔورزشگاههأازٔفعالی هاییٔاس ٔکهٔدرٔتوسعهٔفدهنگٔورز ٔنقشٔموثدیٔداردٔکهٔطبرقٔ
اینٔسیاس هأؤراهبددهأبایدٔموردٔتومهٔدساگاههایٔمدبوطهٔقدارٔگیددٔ .
همانطورٔکهٔم حظهٔشدٔچهٔدرٔقانونٔاساسیٔبهٔعنوانٔاولینٔؤمهمادینٔسندٔباالدسایٔکشرورٔ
ؤچهٔدرٔاسنادٔؤقوانینٔدیگدٔازٔلزومٔتومهٔبرهٔزنرانٔؤعردمٔتبعریضٔدرٔمروردٔآنرانٔدرٔبهردهمنردیٔازٔ
امکاناتٔکشورٔ،منٔمملهٔامکاناتٔورزشیٔؤحقٔبدخورداریٔازٔحضورٔدرٔمداکزٔعمومیٔسرخنٔبرهٔ
میانٔآمدهٔاس ٔکهٔمنعٔحضورٔبانوانٔدرٔورزشگاههأ،ع وهٔبدٔاینکهٔنوعیٔتبعریضٔبرهٔآنرانٔاسر ٔؤ
طبقٔقانونٔؤسایدٔقوانینٔاینٔتبعیضٔمددودٔاس ٔ،بلکهٔخودٔعاملیٔاسر ٔدرٔمهر ٔمنرعٔگسراد ٔ
س م ٔمسمٔؤروانٔدرٔمیانٔزنانٔکهٔهمهٔاسنادیٔکهٔذکدٔشدٔبهٔبدطردفٔکرددنٔایرنٔتبعریضٔنراروأ
تاکیدٔدارندٔ .
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بنابداینٔتبعیضٔدرٔموردٔزنانٔ،غیدقانونیٔ،خ فٔقانونٔاساسیٔؤسرایدٔاسرنادٔباالدسرایٔاسر ٔؤ
بایدٔهدچهٔزودتدٔرفعٔگدددٔؤحقٔنادیدهٔگدفاهٔشدهٔزنانٔدرٔبهدهمندیٔازٔامکاناتٔکشورٔؤحضرورٔدرٔ
مداکزٔعمومیٔازمملهٔورزشگاههأبهٔرسمی ٔشناخاهٔشودٔ .
نتیجه گیری
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08

ا
بعدٔازٔبیانٔؤبدرسیٔأهرمٔنظرداتٔفقهریٔؤحقروقیٔمخالفرانٔؤموافقرانٔدرٔمروردٔورودٔزنرانٔبرهٔ
ورزشگاههأدرٔنایجهگیردیٔازٔمطالربٔمطردحٔشردهٔبرهٔمطالربٔزیردٔاشرارهٔمیشرودٔ.درٔزمینرهٔٔ
دیدگاههایٔفقهیٔمطدحٔشدهٔ،بهٔنظدٔمیرسدٔکهٔ :
ٔ.۶درٔموضو ٔحدم ٔنگاهٔزنٔبهٔبدنٔمددٔنامحدمٔقولٔمخالفانٔمبنیٔبدٔعدمٔموازٔنگراهٔزنٔبرهٔ
بدنٔمددٔمگدٔبدٔ(دس ٔؤصورت)ٔازٔوزان ٔؤوماه ٔبیشادیٔنسب ٔبهٔموافقانٔبدخورداراسر ؛ٔ
زیدأاینٔقولٔاکثدٔقدیبٔبهٔاتفاقٔفقهاس ٔؤظاهدٔآیهٔٔ۸۶سورهٔنورٔنیزٔبدٔممنوعی ٔنگاهٔاشرارهٔداردٔ
ؤاگدٔخواساهٔشودٔازٔاینٔظهورٔدس ٔکشیدهٔشودٔ،بایدٔازٔدالیلٔمحکمٔفقهریٔتبعیر ٔشرودٔکرهٔ
دالیلٔموافقانٔدارایٔچنینٔاساحکامیٔنیس ٔ ٔ.
بنابداینٔ،ازٔاینٔنظدٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاههاییٔکهٔغیدٔازٔ(ومرهٔؤکفرین)ٔآقایرانٔنقراطٔدیگردٔ
ق
بدنشانٔنمایانٔاس ٔ،ممنو ٔخواهدٔبودٔ.مث ٔٔدرٔورز هاییٔمانندٔشرنأ،وزنرهٔبردداریٔ،کشرایٔ،
والیبالٔ،بسکابالٔ،فوتبالٔکهٔنقاطٔدیگدٔبدنٔآقایانٔغیدٔازٔ(دس ٔؤصرورتٔ)ٔنمایرانٔاسر ٔ،ورودٔ
زنانٔممنو ٔخواهدٔبودٔ،امأدرٔورز هراییٔماننردٔکاراترهٔؤتکوانردؤکرهٔدرٔآنهرأپوشرشٔآقایرانٔ
رعای ٔشدهٔازٔحیدٔحدم ٔنگاهٔممنوعیایٔبدایٔحضورٔبانوانٔومودٔندارد؛ٔالباهٔاگدٔسایدٔنکراتیٔ
کهٔدربارهٔممنوعی ٔبیانٔشدٔ،مانعٔازٔحضورٔنشودٔ.بنابداینٔ،اینکهٔمشاهدهٔمیشودٔدرٔمسرابقاتٔ
والیبالٔؤبسکابالٔخانمهأآزادانهٔحضورٔپیدأمیکنندٔازٔلحاظٔشردعیٔدرسر ٔاسر ؛ٔچداکرهٔبرأ
مانعٔاخا طٔدرٔآنٔموامهٔنیسایمٔؤبأتمهیداتیٔازٔبدوزٔاخا طٔملوگیدیٔشردهٔاسر ٔ،امرأدلیرلٔ
حدم ٔنگاهٔهمچنانٔومودٔداردٔؤورودٔزنانٔبهٔایرنٔورزشرگاههأازٔدیردگاهٔمخالفرانٔدارایٔمنرعٔ
شدعیٔاس .
ٔ.۲درموردٔدلیلٔاخا طٔنیزٔواضحٔؤمبدهنٔاس ٔکهٔبحدٔاخا طٔازٔدیدگاهٔروایراتٔممنرو ٔ
ق
شمددهٔشدهٔؤدیدگاهٔموافقانٔصدفأی ٔبدداش ٔازٔروایاتٔاس ٔکهٔبأقولٔاممراعیٔفقهرأدرٔایرنٔ
ٔ
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زمینهٔتضادٔداردٔ.بنابداینٔ،بایدٔدرٔآنٔتاملٔبیشادیٔرأمب ولٔداش ٔ،امرأدرٔمروردٔایرنٔمرانعٔ،اگردٔ
تمهیداتیٔاندیشیدهٔشودٔکرهٔمایگراهٔبرانوانٔازٔمایگراهٔآقایرانٔمردأشرودٔؤمسریدهایٔورودیٔؤ
خدومیٔؤسدوی هایٔبهداشایٔمجزأدرٔورزشگاههأتعبیهٔشودٔترأمومبراتٔاخرا طٔبرانوانٔؤ
آقایانٔایجادٔنشودٔ،ازٔاینٔحیدٔ،مانعیٔبدایٔحضورٔومودٔنخواهدٔداش ٔ.الزمٔبهٔذکدٔاسر ٔکرهٔ
حایٔبأبدٔطدفٔشدنٔاینٔموضو ٔ،همچنانٔدلیلٔاولٔمخالفانٔبهٔقوتٔخودٔباقیٔاس ٔ.بنرابداینٔ،
نبایدٔچنینٔتصورٔشودٔکهٔاگدٔاینٔمانعٔبدٔطدفٔشدٔ،ورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأازٔدیردگاهٔمخالفرانٔ
ق
مجازٔشمددهٔمیشود؛ٔزیدأمهمتدینٔدلیلٔآنهأحدم ٔنگاهٔاسر ٔکرهٔظراهدأمسرئولینٔذیربرطٔ
بدایٔملبٔرضای ٔمخالفانٔ،گمانٔکددهاندٔکهٔتنهأدلیلٔآنهأبدایٔممانعر ٔازٔایرنٔورودٔهمرینٔ
مانعٔدومٔ،یعنیٔبحدٔاخا طٔاس ٔؤسعیٔکددهاندٔبأبدطدفٔکددنٔاینٔمرانعٔؤتفکیر ٔمایگراهٔ
بانوانٔؤآقایانٔزمینهٔرأبدایٔحضورٔبانوانٔدرٔورزشگاههأ ا
مهیأکنندٔ،امرأغافرلٔازٔایرنٔنکاهانردٔکرهٔ
بحدٔاخا طٔیکیٔازٔدالیلٔمخالفانٔبدایٔاینٔممانع ٔاس ٔؤدالیرلٔدیگردٔهمچنرانٔبرهٔقروتٔ
خودٔباقیٔاس ٔ.بنابداینٔ،اینکهٔدرٔورز هاییٔمانندٔوالیبالٔ،بسکابالٔؤفوتبالٔمسئولینٔذیربرطٔ
سعیٔدارندٔتأبأایجادٔتمهیداتیٔازٔبدوزٔاخا طٔملوگیدیٔکنندٔتأموافق ٔمخالفانٔدرٔایرنٔزمینرهٔ
رأملبٔکنندٔ،کافیٔنیس ٔؤآنهأبایدٔسعیٔکنندٔتأزمینهٔبدٔطدفٔشدنٔتمامٔدالیلٔرأفداهمٔکننردٔ
ق
صدفابهٔرفعٔبدخیٔازٔدالیلٔاقدامٔکنندٔ .
ؤنهٔاینکهٔ ٔ
درٔزمینهٔدیدگاههایٔحقوقیٔمطدحٔشدهٔنیزٔبهٔنظدٔمیرسدٔ.۶ٔ،درس ٔاس ٔکهٔدرٔزمینهٔمنرعٔ
ورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأازٔمانربٔمجلر ٔشرورایٔاسر میٔقرانونٔمنرعٔکننردهایٔبرهٔتصرویبٔ
ندسیدهٔ،امأباتومهٔبهٔمصوبهٔشورایٔعالیٔانقر ٔفدهنگریٔ(کرهٔیر ٔنهرادٔباالدسرایٔدرٔامرورٔ
فدهنگیٔاس )ٔورودٔزنانٔبهٔورزشگاههأبأمانعٔقانونیٔموامهٔاس ٔ .
ٔ.۲هدچندٔزنانٔطبقٔقانونٔاساسیٔ،حرقٔبهردهمنردیٔازٔامکانراتٔعمرومیٔکشرورٔبرهٔدورٔازٔ
هدگونهٔتبعیضٔرأدارأمیباشندٔ،امأاینٔبهردهمنردیٔدرٔراسراایٔروحٔؤمرانٔقرانونٔاساسریٔ،بایردٔ
تفسیدٔشودٔؤنبایدٔدرٔتفسیدٔاصولٔقانونٔاساسیٔازٔتومهٔبهٔسرایدٔاصرولٔؤروحٔحراکمٔبردٔقرانونٔ
اساسیٔمنٔمملهٔلزومٔرعای ٔالزاماتٔشدعیٔغفل ٔورزید.
ٔ.۸اصلٔحاکمی ٔقانونٔاقاضأداردٔ،باتومهٔبهٔومودٔقانونیٔکرهٔورودٔزنرانٔرأبرهٔورزشرگاههأ
منعٔمیکندٔ،اینٔممنوعی ٔتوسطٔهمهٔنهادهأمحادمٔشناخاهٔشود؛ٔچداکهٔعدمٔتومهٔبهٔایرنٔامردٔ،
باعدٔتشویقٔبیقانونیٔدرٔکشورٔخواهدٔشدٔ .
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دیوان بین المللی دادگستری و جایگاه آن در سازمان ملل
رکن اصلی قضایی (براساس ماده  22منشور)
جواد پورحسنی



چکیده

اینٔنوشاارٔبهٔدنبالٔتبیینٔمایگاهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔدرٔسازمانٔمللٔمیباشدٔ.بهٔدلیلٔاینکرهٔاساسرنامهٔدیروانٔ
بینٔالمللیٔدادگسادیٔمبانیٔبدٔدیوانٔدائمیٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔمیباشدٔؤتفاوتهایٔاساسریٔمیرانٔمایگراهٔدیروانٔ

کلیدواژههأ
ٔدیوانٔدائمیٔبینٔالمللریٔدادگسرادیٔ،دیروانٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔ،رکرنٔاصرلیٔقضراییٔ،منشرورٔسرازمانٔملرلٔ،
میثاقٔمامعهٔمللٔ،سازمانٔمللٔ،مامعهٔمللٔ .
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دائمیٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔدرٔمامعهٔمللٔؤمایگاهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔدرٔسازمان مللٔمریباشردٔ.بنرابداینٔ،
تفاوتهایٔمیانٔاینٔدؤدیوانٔبینٔالمللیٔبدرسیٔشدهٔؤطبقٔمرادهٔٔ12منشرورٔدیروانٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔ،دیروانٔ
بینٔالمللیٔدادگسادیٔبدخ فٔدیوانٔدائمیٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔ،رکنٔاصرلیٔقضراییٔمریباشردٔ.همچنرینٔدرٔایرنٔ
مقالهٔ،رابطهٔٔمیانٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔبأسایدٔارکانهایٔاصلیٔسازمانٔمللٔ،بدرسیٔشدهٔترأاهمیر ٔؤمایگراهٔ
ْ
دیوانٔدرٔسازمانٔمللٔمشخصٔگدددٔؤتاثیدگ اریٔؤتاثید پ یدیٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔتبیینٔگدددٔ .
ٔ
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پدسشٔاصلیٔاینٔنوشاارٔاینٔاس ٔکهٔمایگراهٔدیروانٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔدرٔسرازمانٔملرلٔ
چگونهٔاس ٔؤبدایٔپاسخٔبهٔاینٔسوالٔ،بایدٔبهٔسواالتٔفدعیایٔنیرزٔپاسرخٔدادٔ.ازٔمملرهٔاینکرهٔ،
ق
عمدتألفظٔبهٔلفظٔازٔاساسرنامهٔٔدیروانٔ
چهٔرابطهایٔمیانٔاساسنامهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔ،کهٔ ٔ
دائمیٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔپیدویٔکددهٔاس ٔ(ٔ)Zimermann, p. 141ؤدیوانٔدائمریٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔمیباشد ٔباتومهٔبهٔومودٔدیوانٔدائمیٔبینٔالمللیٔدادگسرادیٔچرهٔنیرازیٔبرهٔتاسری ٔ
دیوانٔمدیدیٔبود ٔباتومهٔبهٔاینٔکهٔاساسنامهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔمرزتٔالینفر ٔمنشرورٔ
میباشدٔ،پ ٔچدأدرٔدرونٔمنشورٔقدارٔنداردٔؤبهٔصورتٔپیوس ٔمنشورٔآمردهٔاسر ٔطبرقٔبنردٔ
ی ٔمادهٔٔ9منشورٔسازمانٔمللٔ،سازمانٔمللٔدارایٔٔ۱رکنٔاصرلیٔاسر ٔکرهٔدیروانٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔیکیٔازٔآنهاس ٔ،درٔبدرسیٔمایگاهٔدیروانٔدرٔمنشرورٔبایردٔبرهٔروابرطٔؤشرباه هأؤ
تفاوتهایٔدیوانٔبأسایدٔارکانٔاصلیٔبایدٔپدداخ ٔبهٔعبرارتٔدیگردٔ،چرهٔرابطرهٔؤتعراملیٔمیرانٔ
دیوانٔؤسایدٔارکانٔاصلیٔسازمانٔمللٔومودٔدارد ٔآیأدیوانٔبهٔحمای ٔسایدٔارکانٔنیازمندٔاسر ٔ
باتومهٔبهٔرکنٔاصلیٔقضاییٔبودنٔدیوانٔ،آیأتأسیٔبهٔرکنٔفدعریٔقضراییٔدیگردٔمجرازٔمیباشرد ٔ
دیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔازٔچهٔخصیصههایٔقضاییٔبدخودارٔاسر ٔآیرأدیروانٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔدارایٔضوابطٔی ٔرکنٔقضاییٔاس ٔ
درٔاینٔمقالهٔ،ت ٔبدٔاینٔبودهٔتأبداساسٔمادهٔٔ۴۲منشورٔسازمانٔمللٔبهٔتبیینٔمایگاهٔدیروانٔ
بینٔالمللیٔدادگسادیٔدرٔسازمانٔمللٔپدداخاهٔشودٔ.مادهٔٔ۴۲منشورٔبهٔطرورٔخ صرهٔ،پاسرخٔبرهٔ
سوالٔاینٔنوشاارٔرأدرٔبدداردٔ.درٔاینٔمادهٔ،آمدهٔاس ٔ :
دیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔ،بایدٔرکنٔاصلیٔقضراییٔسرازمانٔملرلٔباشردٔ.دیروانٔبایردٔ
مطابقٔبأاساسنامهٔالحاقیٔعملٔکندٔ،کهٔمبانیٔبدٔاساسرنامهٔٔدیروانٔدائمریٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔاس ٔؤی ٔبخشٔاساسیٔازٔاینٔمنشورٔرأتشکیلٔمیدهدٔ .

ٔبنابداینٔمادهٔٔٔ۴۲منشورٔ،محورٔمباحدٔاینٔنوشاارٔخواهدٔبودٔ،الباهٔبریٔتددیردٔدرٔتبیرینٔمایگراهٔ
دیوانٔ،ناگزیدٔبهٔسرایدٔمروادٔمنشرورٔؤاساسرنامهٔدیروانٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔؤدیروانٔدائمریٔ
بینٔالمللیٔدادگسادیٔمدامعهٔخواهیمٔکددٔ ٔ.

باتومهٔبهٔسواالتٔفدعیٔ،اینٔنوشاارٔمشاملٔبدٔچندٔبخشٔخواهردٔبرودٔ.۶ٔ.تاریخچرهٔٔدیروانٔ
دائمیٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔ.۲ٔ،تاسی ٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔ.۸ٔ،رابطهٔٔدیوانٔبینٔالمللریٔ
دادگسادیٔبأدیوانٔدائمیٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔ.۹ٔ،رابطهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔبأسرازمانٔ
مللٔ.۰ٔ،دیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔبهٔعنوانٔرکنٔاصلیٔقضاییٔسازمانٔمللٔ ٔ.
تاریخچه دیوان دائمی بین المللی دادگستری

شورأموظفٔاس ٔطدحهایٔالزمٔرأبهٔمنظورٔتفسی ٔیر ٔدادگراهٔدائمریٔبرینٔالمللریٔ
تنظیمٔکندٔؤبهٔاعضایٔمامعهٔمللٔارائهٔنمایدٔ.اینٔدادگاهٔ،بایدٔصر حی ٔرسریدگیٔبرهٔ
هدٔاخا فیٔرأکهٔماهی ٔبینٔالمللیٔداشاهٔؤطدفینٔاخا فٔآنٔرأبهٔدادگاهٔاحالهٔدادندٔ،
داشاهٔباشدٔ.دادگاهٔهمچنینٔمیتواندٔدربارهٔٔهدٔاخا فٔیأمسئلهایٔکهٔازٔطدفٔشورأیرأ
مجمعٔبهٔآنٔاراما ٔمیشودٔ،نظدٔمشورتیٔدهدٔ ٔ.
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«ٔدیوانٔدائمیٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔاولینٔرکنٔبینٔالمللیٔقضاییٔبودٔکهٔاخایارٔداشر ٔترأهمرهٔ
اخا فرراتٔحقرروقیٔبررینٔدول ر هرراییٔکررهٔایررنچنررینٔقرردرتیٔرأشناسرراییٔکررددهانرردٔرأحررلٔ
کند»ٔ(ٔ .)Zimermann, p. 139
ازٔکنفدان هایٔصلحٔالههٔت هاییٔبدایٔتاسی ٔدیوانٔدائمیٔبینٔالمللیٔدادگسرادیٔصرورتٔ
گدف ٔ،ولیٔتأقبلٔازٔمامعهٔمللٔ،موفقٔبهٔآنٔنشدندٔ(میدعباسیٔ،صٔ۶۸۹؛ٔخاورٔ،صٔٔ.)۶۳ٔ–۶9نهایارأایرنٔ
دیوانٔدرٔچارچو ٔمامعهٔمللٔایجادٔشدٔؤچهٔبسأمنگٔمهانیٔاولٔدرٔپر ید ٔتاسری ٔچنرینٔ
سازمانیٔ،تاثیدٔبسزاییٔداش ٔ(ٔ.)Zimermann,p.139بهٔنظدٔمیرسردٔکرهٔمنگهرأبرأومرودٔآثرارٔ
مخدبیٔکهٔدارندٔ،گاهیٔاوقاتٔبدایٔقانعٔکددنٔدول هأؤاتحادٔآنهأبدایٔحرلٔمشرک تٔتراثیدٔ
معجزهآساییٔداشاندٔ.درٔهدٔصورتٔاینٔدسااوردٔ،درٔحلٔمسالم ٔآمیزٔاخا فاتٔبرینٔالمللریٔ،
نقشٔبزرگیٔداش ٔ .
«میثاقٔمامعهٔمللٔ،تدوینٔطدحٔتاسی ٔدادگاهٔمهانیٔرأمقدرٔداش ٔؤدرٔسالٔٔ1121دیروانٔ
دائمیٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔایجادٔشد»ٔ(ٔ.)Zimermann, p.1058درٔمادهٔٔٔ1۹میثراقٔمامعرهٔملرلٔ،
مقدرٔشدٔکهٔ :
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ٔشورایٔمامعهٔمللٔنیزٔکمیاهایٔازٔحقوقدانانٔرأبدایٔتهیهٔاساسنامهٔتشکیلٔدادٔ.کمیاهٔمبنایٔکرارٔ
خودٔرأ،پیشٔنوی ٔدادگاهٔپیشنهادٔشدهٔدرٔکنفداسٔالههٔؤاساسنامهٔدیروانٔدادگسرادیٔآمدیکرایٔ
مدکزیٔقدارٔدادٔ.بزرگادینٔتاییدیٔکرهٔدرٔمروادٔپریشٔنروی ٔکمیارهٔصرورتٔگدفر ٔ،مدبروطٔبرهٔ
ص ر حی ٔامبرراریٔدیرروانٔبررود؛ٔزی ردأشررورایٔمامعررهٔملررلٔآنٔرأمخررالفٔبررأمررادهٔٔ۶۸میثرراقٔ
میدانس ٔ(میدعباسریٔ،صٔ«ٔ.)۶۸۰علیٔرغمٔمرادهٔٔٔ۶۹میثراقٔ،دیروانٔدائمریٔ،کرهٔازٔسرالٔٔ۶۴۲۲ترأ
انح ر لٔمامعررهٔدرٔٔ۶۳اوریررلٔٔ۶۴۹۱ومررودٔداش ر ٔ،ازٔمه ر ٔرسررمیٔ،ی ر ٔرکررنٔمامعررهٔ
نبود»ٔ(ٔ .)Rosenne, p. 15
اساسنامهٔدیوانٔدائمیٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔدرٔٔ1۱دسامبدٔٔ1121بدایٔامضاتٔؤتصویبٔبرازٔ
شدٔؤدرٔٔ2دسامبدٔٔ1121بعدٔازٔایرنکرهٔتوسرطٔاکثدیر ٔاعضرایٔمامعرهٔملرلٔتصرویبٔشردٔ،
الزم االمدأگددیدٔ.اینٔاساسنامهٔدرٔسالٔٔ1121بازبینیٔشدٔؤایرنٔبرازنگدیٔدرٔسرالٔٔ113۱الزمٔ
االمدأگددیدٔ.بایدٔتومهٔداش ٔکهٔپدوتکلٔامضاتٔ،بخشیٔازٔمیثاقٔمامعهٔمللٔنبودٔؤصردفأیر ٔ
توافقٔمساقلٔبود.بدٔاینٔاساسٔ،دول هایٔغیدٔعضؤمامعهٔمللٔنیرزٔمیتواننردٔعضرؤاساسرنامهٔ
شوندٔ(ٔ .)Zimermann, p. 140
تاسیس دیوان بین المللی دادگستری

درٔطولٔمنگٔمهانیٔدومٔ،ازٔسالٔٔ۶۴۹۲بحدهاییٔبدایٔتجدیدٔبنایٔدیوانٔدائمیٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔیأایجادٔدیوانٔمدیدیٔکهٔمشابهٔ،آغازٔشدهٔبودٔ.ازٔمملهٔاینٔفعالی هأاع میهٔٔمسرکؤ
رامعٔبهٔام انی ٔعمومیٔدرٔٔ۸۵اکابدٔٔ۶۴۹۸بودٔکهٔاینٔاع میرهٔبرهٔمبرادالتیٔمیرانٔچهرارٔقردرتٔ
)ایاالتٔماحدهٔ،شورویٔ،انگلساانٔؤچینٔ)ٔدرٔدمبرارتونٔاوکر ٔانجامیردٔؤاناشرارٔپیشرنهاداتیٔ
بدایٔتاسی ٔی ٔسازمانٔبینٔالمللیٔرأدرٔاکابدٔٔ۶۴۹۹نایجهٔدادٔکهٔشاملٔی ٔدیوانٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔبهٔعنوانٔرکنٔاصلیٔقضاییٔبودٔ(.)Zimermann, p. 141
درٔپایانٔمنگٔمهرانیٔدومٔ،کنفردان ٔسانفدانسیسرکؤدرٔمروردٔتاسری ٔیر ٔسرازمانٔ
بینٔالمللیٔ،کمیاهٔحقوقدانانٔرأتشکیلٔدادٔ.بدٔاساسٔپیشنهاداتٔدمبرارتنٔاوکر ٔایرنٔ
کمیاهٔبایسایٔدرٔموردٔتشکیلٔی ٔدیوانٔبینٔالمللیٔاقدامٔمیکددٔؤاساسنامهٔٔآنٔبایسرایٔ

یأاساسنامهٔدیوانٔدائمیٔمیبودٔؤیأی ٔاساسنامهٔٔمدیدٔکهٔبدمبنایٔهمانٔاصولٔ،مروردٔ
بحدٔؤبدرسیٔقدارٔمیگدف ٔ(صلحٔچیٔ،صٔٔ .)۶۰۹
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اینٔکمیاهٔمدکبٔازٔٔ۹۹دول ٔبودٔکرهٔعهردهدارٔتردوینٔمزییراتٔپریشٔنروی ٔاساسرنامهٔدیروانٔ
بینٔالمللیٔدادگسادیٔشدندٔ.مهمادینٔپدسشهایٔپیشٔرویٔاینٔکمیاهٔعبارتٔبودندٔازٔاینکهٔآیأ
بایدٔی ٔدیوانٔمدیدٔتاسی ٔکددٔیأدرٔادامهٔٔهمانٔدیروانٔسرابقٔکرارٔرأانجرامٔداد ٔتکرالیفٔایرنٔ
دیوانٔچهٔچیزهایٔاس ٔؤآیأبایدٔص حی ٔامباریٔداشاهٔباشدٔیأخید ٔ
درٔپاسخٔبهٔسوالٔنخس ٔ،مادهٔٔٔ۴۲منشورٔمقردرٔمریداردٔکرهٔاساسرنامهٔدیروانٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔ،مبانیٔبدٔاساسنامهٔدیوانٔدائمیٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔباشردٔ،درٔحرالیکرهٔمرادهٔٔٔ۶
اساسنامهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔبیانٔمیداردٔ،کهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔتوسطٔمنشرورٔ
سازمانٔمللٔایجادٔشدهٔاس ٔ.مانٔمادهٔٔٔ۶بدینٔقدارٔمیباشدٔ«:دیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔکهٔبرهٔ
مومبٔمنشورٔسازمانٔمللٔبهٔعنوانٔرکنٔمهمٔقضاییٔسازمانٔتاسی ٔشردهٔ،طبرقٔمقردراتٔایرنٔ
اساسنامهٔ،تشکیلٔیافاهٔؤانجامٔوظیفهٔخواهدٔنمودٔ»ٔ.ازٔممعٔایرنٔدؤمرادهٔمیتروانٔدانسر ٔکرهٔ
کمیاهٔبهٔصداح ٔدرٔمادهٔٔ۶اساسنامهٔمعاقدٔبهٔتاسی ٔدیوانٔمدیدٔشدهٔاس ٔ،ولریٔهمرانٔطرورٔ
کهٔدرٔمادهٔٔٔ۴۲منشورٔبیانٔشدهٔ،مانٔاساسنامهٔمبانریٔبردٔدیروانٔدائمریٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔ
میباشدٔ.بهٔنظدٔمیرسدٔکهٔکمیاهٔؤهمچنینٔاعضایٔسازمانٔمللٔبهٔکارآمدٔبرودنٔدیروانٔدائمریٔ
بینٔالمللیٔدادگسادیٔباورٔداشاندٔؤدالئلٔفدعیٔدیگدیٔباعدٔشدهٔتأتصرمیمٔبرهٔتفسری ٔدیروانٔ
مدیدیٔبگیدندٔ .
تصمیمٔبهٔتفسی ٔدیوانٔمدیدٔبهٔخاطدٔمحدودی هایٔدیوانٔسرابقٔبرود؛ٔزیردأوضرعٔمدیردٔ
بینٔالمللیٔایجا ٔمیکددٔکهٔدرٔاساسرنامهٔٔدیروانٔدائمریٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔ،اصر حاتیٔ
صورتٔبگیددٔکهٔاینٔاص حاتٔبایدٔازٔسویٔمامعهٔمللٔصورتٔمیگدفر ٔ.درٔحالیکرهٔمامعرهٔ
مللٔ،دیگدٔمنحلٔشردهٔبرودٔ(میدعباسریٔ،صٔٔٔ.)ٔ۶۰۵ازٔطردفٔدیگردٔعردهایٔازٔشردک کننردگانٔدرٔ
سانٔفدانسیسکؤ،حقٔشدک ٔدرٔم اکداتٔمدبوطٔبهٔاص حٔاساسنامهٔدیروانٔدائمریٔرأنداشراندٔؤ
درٔمقابلٔکلیهٔٔدول هایٔامضاتٔکنندگانٔاساسنامهٔدیروانٔدائمریٔ،درٔکنفردان ٔسرانٔفدانسیسرکؤ
حضورٔنداشاندٔ(میدعباسیٔ،صٔ۶۰۵؛ٔٔ .) Zimermann, p. 142
«درٔاساسنامهٔ،بدخ فٔمیثاقٔ،مادهایٔبدایٔتجدیردٔنظردٔؤاصر حٔمروادٔاساسرنامهٔدیروانٔ،
پیشبینریٔنشردهٔبرودٔ.بنرابداینٔ،بردایٔتاییردٔاساسرنامهٔ،رضرای ٔتمرامٔکشرورهایٔعضرؤ،الزمٔ
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بود»ٔ(میدعباسیٔ،صٔٔ .)۶۹۶
مانعٔبعدیٔبدایٔدیوانٔسابقٔ،اینٔبودٔکهٔدول هایٔمدیدٔ،حرقٔامضرایٔآنٔرأنداشراند؛ٔزیردأ
امضایٔاساسنامهٔفقطٔبدایٔدؤگدوهٔمجازٔبودٔ.گدوهٔاولٔ،دول هرایٔعضرؤمامعرهٔملرلٔؤگردوهٔ
دومٔ،سایدٔدول هاییٔکهٔدرٔضمیمهٔٔمیثاقٔنامٔبددهٔشدهٔبودندٔ(میدعباسیٔ،صٔ«.)۶۹۶ع وهٔبدٔاینٔ،برهٔ
نظدٔمیرسیدٔکهٔدیوانٔمدیدٔ،سازگاریٔبیشادیٔبأقروانینٔمنشرورٔدارد»ٔ(ٔ.)Zimermann, p. 142برهٔ
طورٔخ صهٔ،میتوانٔتاسی ٔدیوانٔمدیدٔؤعدمٔابقاتٔدیوانٔسابقٔرأمعلرولٔسرهٔعلر ٔدانسر ٔ.
الفٔ.عضوی ٔاعضایٔمدیدٔدرٔدیوانٔسابقٔامکانپ یدٔنبودٔ. ٔ.بدایٔاص حٔدیوانٔسرابقٔ،نیرازٔ
بهٔحضورٔتمامیٔاعضایٔآنٔبودٔکهٔدرٔسانٔفدانسیسکؤحضورٔنداشاندٔ.جٔ.تاسی ٔدیروانٔمدیردٔ
ؤتطبیقٔآنٔبأموازینٔمنشورٔسازمانٔمللٔ،کاریٔعملیٔؤسادهٔبودٔ .
ٔ
رابطه دیوان بین المللی دادگستری با دیوان دائمی بین المللی دادگستری
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«ٔبررأومررودٔایررنکررهٔدیرروانٔبررینٔالمللرریٔدادگسررادیٔبدابرردٔؤمانشررینٔقررانونیٔدیرروانٔدائمرریٔ
نمیباشد»ٔ(ٔ،)Zimermann, p. 142امأاسامداریٔبدایٔدیوانٔدائمریٔمیباشردٔ،همرانٔطرورٔکرهٔدرٔ
مادهٔٔ۴۲منشورٔمنعک ٔشدهٔکهٔاساسنامهٔدیوانٔمدیدٔ،مبانریٔبردٔدیروانٔسرابقٔاسر ٔؤایرنٔبرهٔ
معنایٔ،یکسانٔبودنٔقوانینٔحاکمٔبدٔهدٔدؤدیوانٔاس ٔکهٔتقدیبرأیر ٔسیسرامٔبردٔهردٔدؤدیروانٔ
حاکمٔمیباشدٔ.بهٔطورٔکلیٔشباه هایٔفداوانیٔمیانٔاینٔدؤدیوانٔومودٔداردٔ،کارٔهردٔدؤدیروانٔ
قضاییٔمیباشدٔؤهدٔدؤص حی ٔتدافعیٔؤمشورتیٔدارندٔؤفقطٔبهٔاخا فاتٔحقوقیٔرسریدگیٔ
میکنندٔؤدرٔصورتٔاعاداضٔبهٔص حیاشانٔ،خودٔتصمیمٔمیگیدندٔ(خاورٔ،صٔٔ .)۲۵ٔ،۲۶
دیوانٔمدیدٔبهٔعنوانٔاسامدارٔدیوانٔسابقٔرأمیتوانٔدرٔمادهٔٔٔ۸۱بندٔٔ۰اساسنامهٔدیروانٔمدیردٔ
مشاهدهٔکددٔ.مادهٔٔٔ۸۱بندٔٔ۰مقدرٔمیداردٔکهٔ :
ٔاع میههاییٔکهٔبهٔمومبٔمادهٔٔٔ۸۱اساسنامهٔٔدیوانٔدائمیٔدادگسادیٔبینٔالمللیٔصادرهٔ
شدهٔؤهنوزٔمعابدٔاس ٔدرٔروابطٔبینٔامضاتٔکنندگانٔاینٔاساسنامهٔدرٔحکمٔآنٔخواهردٔ
بودٔکهٔقضاوتٔامباریٔدیوانٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔبردایٔبقیرهٔٔمردتٔمر کورٔدرٔآنٔ
اع میههأؤبدطبقٔمقدراتٔآنهأقبولٔشدهٔاس ٔ .

اینٔبندٔ،نقشٔمهمٔؤمنجالیٔرأدرٔسالٔٔ۶۴۳۹درٔاخا فٔمیانٔنیکاراگوئهٔؤایاالتٔماحدهٔایفراتٔ
کددٔ(صلحچیٔ،صٔ۶۳۱؛ٔٔ.)Zimermann, p. 142مادهٔٔدیگدیٔکهٔبدٔپیوساگیٔمیانٔاینٔدؤدیوانٔداللر ٔ
داردٔ،مادهٔٔٔ۸9اساسنامهٔدیوانٔمدیدٔاس ٔ.درٔمادهٔٔٔ۸9اساسنامهٔٔدیروانٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔ
چنینٔآمدهٔاس ٔکهٔ :
ٔهدگاهٔبهٔمومبٔی ٔعهدنامهٔیأقداردادیٔکهٔهنروزٔمعابردٔاسر ٔ،ارمرا ٔاخرا فٔ،برهٔ
هیفتٔقضاتیٔپیشبینیٔشدهٔباشدٔکرهٔبایسرایٔازٔطردفٔمامعرهٔملرلٔیرأدیروانٔدائمریٔ
دادگسادیٔبینٔالمللیٔتشکیلٔگدددٔ،نسب ٔبهٔامضاتٔکنندگانٔایرنٔاساسرنامهٔآنٔهیرفتٔ
قضاتٔعبارتٔخواهدٔبودٔازٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔ .

ٔ
رابطه دیوان بین المللی دادگستری با سازمان ملل

طبقٔمادهٔٔٔ9منشورٔ،دیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔبدخ فٔدیروانٔدائمریٔ،یکریٔازٔٔ۱رکرنٔاصرلیٔ
سازمانٔمللٔمیباشدٔؤدرٔمادهٔٔٔ۴۲منشورٔ،دیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔرأبرهٔعنروانٔرکرنٔاصرلیٔ
قضاییٔمعدفیٔمیکندٔ.مرادهٔٔٔ۴۹منشرورٔدربددارنردهٔٔتعهردٔطردفینٔدعرویٔ،نسرب ٔبرهٔپر ید ٔ
تصمییاتٔدیوانٔمیباشدٔؤدرٔبندٔ،۲مدامعهٔبهٔشورایٔام انی ٔرأبهٔعنروانٔتضرمینیٔبردایٔرعایر ٔ
تصمیماتٔدیوانٔمطدحٔمیسازدٔ.درٔبندٔٔ۲مادهٔٔٔ۴۹منشورٔ،چنینٔآمدهٔاس ٔ :
ٔهدگاهٔطدفٔدعواییٔازٔانجامٔتعهداتیٔکهٔبهٔحسبٔرأیٔدیوانٔ،بدٔعهدهٔاؤگر اردهٔشردهٔ
َ
اس ٔتخلفٔکندٔ،طدفٔدیگدٔمیتواندٔبهٔشورایٔام انی ٔرمرو ٔٔنمایردٔؤشرورایٔمزبرورٔ
ممکنٔاس ٔدرٔصورتیٔکهٔضدوریٔتشخیصٔدهدٔ،توصیههاییٔنمودهٔیرأبردایٔامردایٔ
رأیٔدیوانٔ،تصمیمٔبهٔاقداماتیٔبگیددٔ .

مجلهٔٔعلمیٔدانشجوییٔدانشٔپژوهانٔٔ׀ٔٔشمارهٔٔ ۰۵ٔ،۹۴׀

ٔطبقٔمادهٔٔٔ۸9مواردٔقابلٔارما ٔبهٔدیوانٔدائمیٔتح ٔمعاهداتٔؤکنواسیونهاییٔکرهٔهنروزٔدرٔمیرانٔ
طدفهایٔاساسنامهٔٔمدیدٔدرٔامدأهساندٔ،اکنونٔبهٔدیوانٔبینٔالمللریٔدادگسرادیٔارمرا ٔدادهٔشردهٔ
اس ٔ.گزارشاتٔساالنهٔٔ۲۵۵۶-۲۵۵۵پنجٔمعاهدهایٔکهٔپیشٔازٔٔ۶۴۹۱منعقدٔشدهٔرألیسر ٔکرددهٔ
کهٔدؤتأازٔآنهأ،چندٔمانبهٔؤسهٔتایٔآنٔدؤمانبهٔاس ٔ(صلحچیٔ،صٔ۶۳۹،۶۳۰؛ٔٔ .)Zimermann, p. 142
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مادهٔٔٔ۴۰منشورٔدرٔنهای ٔآزادیٔ،مدامعهٔبهٔدادگاههایٔدیگدٔرأایجادٔمیکندٔؤبنابداینٔمدامعرهٔبرهٔ
دادگاهٔؤحلٔقضاییٔاخا فاتٔازٔمه ٔمنشورٔ،منحصدٔدرٔدیوانٔدائمریٔنمیباشردٔ.باتومرهٔبرهٔ
دوگانهٔبودنٔص حی ٔدیوانٔیعنیٔص حی ٔتدافعیٔؤص حی ٔمشورتیٔ،درٔمادهٔٔٔ،۴۱بهٔبحردٔ
ص حی ٔمشورتیٔپدداخاهٔؤرابطهٔؤص حی ٔمدامعٔارکانٔسازمانٔمللٔبرهٔدیروانٔرأمشرخصٔ
کددهٔاس ٔ ٔ.
ق
اصرالاأحرقٔدرخواسر ٔنظردٔ
ٔ
مجمعٔعمومیٔیأشورایٔام انی ٔازٔمیانٔارکرانٔسرازمانٔملرلٔ،
مشورتیٔازٔدیوانٔرأدرٔهدٔمسفلهٔحقوقیٔدارأمیباشندٔ،امرأسرایدٔارکرانٔؤموسسراتٔتخصصریٔ
مانندٔآژان ٔاندژیٔهساهایٔبأدؤشدطٔمیتوانندٔازٔدیوانٔدرخواس ٔنظدٔمشورتیٔبکننردٔ.شردایطٔ
درخواس ٔنظدٔمشورتیٔآنهأعبارتندٔازٔ.1ٔ:بایدٔازٔمجمعٔعمومیٔکسربٔامرازهٔکننردٔؤٔ.2بایردٔ
مسفلهایٔکهٔبدایٔآنٔ،درخواس ٔنظدٔمشورتیٔکددهاندٔماناسبٔبأفعالیاشانٔباشردٔ.نکارهٔٔمهرمٔدرٔ
موردٔارتباطٔدیوانٔبأسازمانٔمللٔ،مدبوطٔبهٔاساسنامهٔدیوانٔمیباشردٔکرهٔبردخ فٔمیثراقٔ،طبرقٔ
مادهٔٔٔ12منشورٔ،بخشٔمداییٔناپ یدٔمنشورٔمیباشدٔ«ٔبنابداینٔ،هدٔعضؤسرازمانٔملرلٔ،طردفٔ
اساسنامهٔدیوانٔاس »ٔ(.)Rosenne, p. 21
سوالیٔکهٔدرٔاینمأمطدحٔمیشودٔاینٔاس ٔکهٔ،آیأعضویٔمیتواندٔازٔسرازمانٔملرلٔخرارجٔ
شودٔ،ولیٔهمچنانٔعضؤاساسنامهٔدیوانٔباقیٔبماند ٔپاسخٔبهٔاینٔسروالٔمنفریٔمریباشرد؛ٔزیردأ
دیوانٔبهٔعنوانٔی ٔرکنٔسازمانٔمللٔدرٔنظدٔگدفاهٔشدهٔؤدرٔنایجرهٔانصردافٔازٔسرازمانٔملرلٔبرهٔ
معنایٔانصردافٔازٔارکرانٔآنٔ،ازٔمملرهٔدیروانٔنیرزٔمیباشرد (ٔ،)Farmafarma, p. 84ولریٔبرهٔنظردٔ
میرسدٔبایدٔمیانٔدؤوضعی ٔ،تفاوتٔقائلٔشدٔ.نخس ٔ،دولایٔکهٔقبرلٔازٔعضروی ٔدرٔسرازمانٔ
مللٔبهٔعضوی ٔاساسنامهٔدیوانٔدرٔآمدهٔباشدٔؤدومٔ،دولایٔکهٔعضویاشٔدرٔاساسرنامهٔازٔطدیرقٔ
عضوی ٔدرٔسازمانٔمللٔحاصلٔشدهٔاس ٔ.درٔقسمٔدومٔمیتوانٔقائلٔبهٔاینٔشدٔکرهٔبرهٔمحرضٔ
خدوجٔازٔسازمانٔمللٔ،ازٔدیوانٔنیزٔخارجٔخواهردٔشردٔ،ولریٔدرٔقسرمٔاولٔبرهٔصردفٔخردوجٔازٔ
سازمانٔمللٔ،ازٔدیوانٔخارجٔنخواهدٔشدٔ .
باتومهٔبهٔمادهٔٔ۴۲کهٔاساسنامهٔرأبخشٔمداییٔناپ یدٔمنشورٔمیدانردٔ،میتروانٔگفر ٔکرهٔازٔ
لحاظٔقانونیٔ،اساسنامهٔدرٔوضعی ٔیکسانیٔبأمنشورٔقدارٔداردٔ.بنرابداینٔ،یکریٔازٔثمرداتٔبحردٔ
حاضدٔ،اینٔاس ٔکهٔاص حٔاساسنامهٔٔدیوانٔنیازٔبهٔفدایندیٔمشابهٔبأفدایندٔاصر حٔمنشرورٔداردٔؤ
اساسنامهٔنیزٔطبقٔفصلٔهیجدهمٔمنشورٔسازمانٔمللٔ،اص حٔخواهدٔشدٔؤدرٔنایجهٔطبرقٔمرادهٔ

ٔ۶۵۳منشورٔ،اص حٔاساسنامهٔبأرأیٔدؤسومٔاعضایٔمجمعٔعمومیٔکهٔشاملٔکلیهٔٔاعضایٔدائرمٔ
شورایٔام انی ٔمیباشدٔ،صورتٔمیگیددٔ.باتومرهٔبرهٔایرنکرهٔاساسرنامهٔٔدیروانٔوضرعی ٔقرانونیٔ
یکسانیٔبأمنشورٔداردٔ،مایٔاینٔسوالٔباقیٔاس ٔکهٔچدأاساسنامهٔبرهٔعنروانٔیکریٔازٔبخشهرأؤ
فصلهایٔمنشورٔقدارٔنگدفاهٔاس ٔبهٔچهٔدلیلیٔاساسنامهٔبهٔعنروانٔضرمیمهٔٔمنشرورٔآوردهٔشردهٔ
اس ٔ
درٔپاسخٔبهٔاینٔسوالٔ،شارحٔمادهٔٔ(ٔ۴۲منا ٔکارینٔاولدس)ٔ،دؤدلیلٔذکدٔمیکندٔ.نخسر ٔ،
ازٔآنماییٔکهٔمانٔاساسنامهٔازٔنمونهٔٔتاریخیٔخودٔ،یعنیٔاساسنامهٔدیوانٔدائمیٔتبعی ٔمریکنردٔؤ
ق
اییٔکهٔقانونأوابسراهٔبرهٔمیثراقٔمامعرهٔملرلٔنیسر ٔ،
ٔ
اساسنامهٔٔدیوانٔدائمیٔبهٔعنوانٔمعاهدهٔٔمجز
میباشدٔ.بنابداینٔاساسنامهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔنیزٔازٔلحاظٔشکلیٔدرٔبخشیٔمجزأآمردهٔ
اس ٔ.دلیلٔدومٔآنکهٔاساسنامهٔ،دارایٔمانٔطوالنیٔاس ٔؤاگدٔدرونٔمنشورٔقدارٔمیگدف ٔتعرادلٔ
درونٔمانٔمنشورٔرأبهمٔمیزدٔ(ٔ .)Zimermann, p. 143

ق
کهٔ:آیأارکانٔدیگدٔخصوصأمجمعٔعمومیٔ
ٔ
سوالٔمهمیٔکهٔدرٔاینٔبحدٔمطدحٔمیشودٔاینٔاس ٔ
ؤشورایٔام انی ٔبدتدیٔبدٔدیوانٔبینٔالمللریٔدادگسرادیٔدارنردٔیرأایرنکرهٔدیروانٔبرأسرایدٔارکرانٔ،
همٔعدضٔاس ٔؤحایٔمیتوانٔاینٔسوالٔرأمطدحٔکددٔکهٔآیأدیوانٔبدٔسایدٔارکانٔیرأبدخریٔارکرانٔ
دیگدٔبدتدیٔدارد ٔ
بأومودٔاینکهٔبهٔهدٔی ٔازٔارکانٔسازمانٔملرلٔ،نقرشٔاخاصاصریٔدادهٔشردهٔکرهٔمسراقلٔازٔ
دیگدانٔ،آنٔرأانجامٔمیدهندٔ،امأطبقٔمادهٔٔٔ۶۵منشورٔسازمانٔمللٔ،مجمعٔعمومیٔبهٔایرنٔعلر ٔ
کهٔنمایندهٔٔهمهٔٔاعضایٔسازمانٔمللٔاس ٔؤمیتواندٔدرٔموردٔهدٔمسئلهٔیأموضوعیٔدرونٔقلمردؤ
منشورٔبهٔارکانٔدیگدٔتوصیههاییٔنمایدٔ.الباهٔاینٔص حی ٔمجمعٔعمومیٔ،بهٔمادهٔٔٔ۶۲مقیدٔشردهٔ
اس ٔ .
درٔمادهٔٔٔ۶۲منشورٔچنینٔآمدهٔاس ٔ:تأزمانیکهٔشورایٔام انی ٔ،درٔموردٔهدٔاخرا فٔیرأ
وضعی ٔ،درٔحالٔانجامٔوظایفیٔاس ٔکهٔدرٔمنشورٔبهٔآنٔمحولٔشدهٔ،مجمرعٔعمرومیٔ
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درٔموردٔآنٔاخرا فٔیرأوضرعی ٔ،هریچگونرهٔتوصریهایٔنخواهردٔکرددٔ،مگردٔایرنکرهٔ
شورایٔامنی ٔچنینٔدرخواسایٔبکندٔ .
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ٔباتومهٔبهٔتوصیهایٔبودنٔپیشنهاداتٔمجمعٔعمومیٔبدایٔسایدٔارکانٔ،رابطهٔٔطولیٔؤبدتدیریٔبردایٔ
مجمعٔعمومیٔ،ازٔمملهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔومودٔنداردٔ.مرادهٔٔٔ۶۰بنردٔٔ۲منشرورٔمقردرٔ
میداردٔکهٔ«:مجمعٔعمومیٔگزار هایٔسایدٔارکانٔسازمانٔمللٔرأدریاف ٔکنردٔؤمروردٔبدرسریٔ
قدارٔدهد»ٔ.الباهٔ،اینٔگزار گیدیٔبرهٔاسراق لٔدیروانٔلطمرهایٔنمیزنردٔ.سرومینٔنکارهٔمجمرعٔ
عمومیٔبأدیوانٔ،بحدٔبودمهٔدیوانٔاس ٔ.مخارجٔدیوانٔ،توسطٔسرازمانٔملرلٔترامینٔمیشرودٔؤ
بام حظهٔؤتصویبٔمجمعٔعمومیٔمعینٔمیشودٔ ٔ.
بهٔنظدٔمیرسدٔکهٔاینٔسهٔنکاهٔ،نشانٔمیدهدٔکهٔبأومودٔاینکهٔدیوانٔرکرنٔمسراقلیٔاسر ٔؤ
وظایفٔخاصٔخودٔرأداردٔ،بدخ فٔشارحٔمادهٔٔٔ،۴۲منرا ٔکرارینٔاولردسٔ،بایردٔبگروییمٔکرهٔ
مجمعٔعمومیٔناظدٔؤارائهٔدهندهٔتوصیهٔبهٔدیروانٔاسر ٔؤمیتوانردٔدرٔمایگراهٔؤاهمیر ٔدیروانٔ
ق
ارٔباشدٔ.خصوصأکهٔدرٔاناخا ٔقضاتٔنیزٔ،مجمعٔعمومیٔنقشٔمهمیٔرأایفرأمریکنرد.
ٔ
تاثیدگ
درٔمیانٔارکانٔسازمانٔمللٔ،شورایٔام انی ٔ،بهٔعنوانٔضمان ٔامداییٔتصمیماتٔدیوانٔبینٔالمللریٔ
دادگسادیٔدرٔنظدٔگدفاهٔشدهٔاس ٔ.بندٔٔ۲مادهٔٔٔ۴۹منشورٔچنینٔمقدرٔمیکندٔکهٔ :
هدگاهٔطدفٔدعواییٔازٔانجامٔتعهداتیٔکهٔبدٔحسبٔرایٔدیروانٔبدعهردهٔاؤگر اردهٔشردهٔ
اس ٔتخلفٔکندٔ،طدفٔدیگدٔمیتواندٔبهٔشورایٔام انی ٔرمو ٔنمایردٔؤشرورایٔمزبرورٔ،
ممکنٔاس ٔدرٔصورتیکهٔضدوریٔتشخیصٔتشخیصٔدهدٔ،توصیههاییٔنمودهٔیأبردایٔ
امدایٔرایٔدیوانٔ،تصمیمٔبهٔاقداماتیٔبگیددٔ .

پ ٔشورایٔام انی ٔنسبٔبهٔتصمیماتٔدیوانٔمیتواندٔویژگریٔضرمان ٔامدایریٔداشراهٔباشردٔ،امرأ
سوالٔمهمیٔدرٔاینمأومودٔداردٔؤآنٔاینٔاس ٔکهٔآیأدیوانٔبرأتصرمیماتٔؤقطعنامرههایٔشرورایٔ
ام انی ٔرابطهایٔدارد ٔؤبهٔمعنایٔدیگد،آیأدیوانٔقدرتٔبازنگدیٔدرٔقطعنامههایٔشرورایٔام انیر ٔکرهٔ
 01تح ٔفصلٔهفامٔمنشورٔقدارمیگیددٔرأدارد ٔهنوزٔدیوانٔبهٔاینٔسوالٔپاسرخٔنردادهٔاسر ٔ،البارهٔدرٔ
قضایایٔالکدبیٔ1ی ٔبارٔاینٔمسئلهٔمطدحٔشدٔ،ولیٔبهٔدلیلٔتوافرقٔؤخواسر ٔطردفینٔ،پدونردهٔازٔ
دیوانٔخارجٔشدٔ(ٔ.)Zimermann, p. 144دربارهٔرابطهٔٔدیوانٔبأسایدٔارکرانٔ،بایردٔبرهٔایرنٔنکارهٔتومرهٔ
1. Lockerbie

داش ٔکهٔدیوانٔمسئولٔنقشهایٔقضاییٔسایدٔارکانٔنیس ٔؤارکانٔدیگدٔ،مساقلٔازٔدیروانٔهسراندٔ.
الباهٔ،دیوانٔبهٔدرخواس ٔمجمعٔعمومیٔؤشورایٔام انی ٔؤارکرانٔؤموسسراتٔتخصصریٔمجرازٔ،
رأیٔمشورتیٔصادرٔمیکندٔؤازٔاینٔطدیقٔبأسایدٔارکانٔارتباطٔداردٔ .
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی سازمان ملل

میکندٔ(مانندٔقضیهٔنیکاراگوئهٔ–ٔایال ٔماحده)ٔکهٔدرٔچنینٔشدایطیٔ،دیوانٔبأدرخواسر ٔمجمرعٔ
عمومیٔؤسایدٔارکانٔؤموسساتٔمجازٔ،بهٔتفسیدٔمنشورٔمیپددازدٔ(ٔ .)Zimermann, p. 146-147
دیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔ،بهٔتصدیحٔمنشورٔسازمانٔمللٔ،رکنٔاصلیٔقضاییٔسازمانٔملرلٔ
اس ٔ،امأبهٔمنظورٔانجامٔهدچهٔبهادٔوظایفشٔؤدرٔنایجهٔتثبی ٔعملیٔمایگاهشٔبهٔعنروانٔرکرنٔ
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دیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔچندٔویژگیٔمنحصدٔبهٔفددٔداردٔکهٔسایدٔنهادهرایٔقضراوتیٔفاقردٔآنٔ
هساندٔ.یکیٔازٔآنٔویژگیهأ،امکانٔاسافادهٔازٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسرادیٔبردایٔهمرهٔدول هرأ
اس ٔؤاینٔتنهأرکنٔبازٔقضاییٔبینٔالمللیٔ،بدایٔهمهٔدول هأاس ٔ.اعضایٔسازمانٔمللٔؤغیردٔ
اعضایٔسازمانٔمللٔمیتوانندٔبهٔدیروانٔمدامعرهٔکننردٔ( .)M. Goodrich, 1961, p. 200باتومرهٔبرهٔ
پیوساگیٔاساسنامهٔٔدیوانٔبهٔمنشورٔسازمانٔمللٔؤباتومهٔبهٔاینکهٔسازمانٔمللٔبرهٔعنروانٔمامعرهٔٔ
بینٔالمللیٔلحاظٔشدهٔاس ٔ،میتوانٔادعأکددٔکهٔدیروانٔنیرزٔبرهٔعنروانٔیر ٔدیروانٔعرامٔمامعرهٔٔ
بینٔالمللیٔلحاظٔشدهٔاس ٔ.ویژگیٔدومٔدیوانٔایرنٔاسر ٔکرهٔ،دیروانٔبردایٔاسراما ٔتمرامٔانروا ٔ
اخا فاتٔحقوقیٔدارایٔاخایارٔشدهٔؤص حیاشٔمحدودٔبهٔزمینهٔٔخاصیٔازٔحقوقٔنیسر ٔ.ایرنٔ
تنهأرکنٔقضاییٔاس ٔکهٔحقوقٔبینٔالمللٔعامٔ،آنٔرأبهٔطورٔعامٔاعمالٔمیکندٔ،همانگونهٔکرهٔدرٔ
بندٔٔ۶مادهٔٔٔ۸۳اساسنامهٔٔدیوانٔبیانٔشدهٔاس ٔ .
ٔبنابداینٔ،دیوانٔدرٔمایگاهیٔاسر ٔکرهٔمیتوانردٔازٔطدیرقٔرویرهٔقضراییٔبرهٔتوسرعهٔٔحقروقٔ
بینٔالملرلٔعرامٔکمر ٔمیکنردٔ(ٔBrownlie, p. 728؛ٔ.)Zimermann, p. 147– 146البارهٔبایردٔتومرهٔ
داش ٔکهٔدیوانٔ،رکنٔقانونگ اریٔنیس ٔؤتنهأقواعردٔحقروقیٔرأاعر مٔمیکنردٔؤوضرعٔتعیرینٔ
قواعدٔحقوقیٔ،ازٔبیشادینٔاخایاراتٔدیوانٔمیباشدٔ(ٔ.)Shaw, p. 1064-1065ویژگریٔسرومٔمدبروطٔ
بهٔتفسیدٔمنشورٔاس ٔکهٔاینٔویژگیٔمنحصدٔبهٔدیوانٔنیس ٔ،امأدیوانٔدرٔامدایٔوظایفشٔ،وظیفهٔ
تفسیدٔمنشورٔسازمانٔمللٔرأنیزٔداردٔ.دیوانٔگاهیٔدرٔنزا ٔمیانٔدول هأ،نیازٔبهٔتفسیدٔمنشورٔپیردأ

51

مجلهٔٔعلمیٔدانشجوییٔدانشٔپژوهان ׀ٔشمارهٔ  ۰۵ٔ،۹۴׀

02

اصلیٔقضاییٔ،نیازمندٔحمای ٔسازمانٔمللٔ،خصوصأمجمعٔعمومیٔاس ٔ.مجمعٔعمرومیٔدرٔ
عملٔگاهیٔازٔدیوانٔحمای ٔکددهٔؤدرماییٔکهٔازٔعملکددٔدیوانٔراضریٔنبرودهٔ،حمایر ٔخرودٔرأ
دریغٔکددهٔاس ٔ.بهٔعنوانٔمثالٔ،مجمعٔعمومیٔدرٔسالٔٔ،۶۴۹9قطعنامهایٔرأبرأعنروانٔ«نیرازٔبرهٔ
گساد ٔاسافادهٔازٔسازمانٔمللٔؤرکنٔدیوانٔبینٔالمللیٔآن»ٔتصویبٔکددٔکرهٔدرٔآنٔبرهٔدول هرأ
توصیهٔمیشدٔتأاخا فاتٔحقوقیشانٔرأبهٔعنوانٔقرانونٔعرامٔ،برهٔدیروانٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔ
ارما ٔدهندٔ .
ق
شردیدأ
ٔ
ٔامأدرٔسالٔٔ،۶۴۱۱مجمعٔعمومیٔازٔقضاوتٔدیوانٔ،درٔقضیهٔآفدیقایٔمنو ٔغدبیٔ،
ناراضیٔشدٔؤبهٔتبعٔآنٔ،درٔیکیٔازٔقطعنامههایٔمهمٔاصرولٔحقروقٔبرینٔالملرلٔ،کرهٔاع میرهایٔ
رامعٔبهٔ«روابطٔدوساانهٔؤهمکاریٔمیانٔدول ها»ٔبودٔ،بأپدداخانٔبهٔحلوفصلٔمسرالم ٔآمیرزٔ
اخا فاتٔ،بهٔاسانادٔمادهٔٔٔ۸۸منشورٔسازمانٔملرلٔ،اکافراتٔکرددٔؤحاریٔنرامٔدیروانٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔرأهمٔذکدٔنکددٔ.درٔپنجاهمینٔسالگددٔتاسی ٔدیوانٔ(ٔ)۶۴9۲–۶۴۲۲ؤدرٔپدتؤکاهشٔ
اسافادهٔازٔآنٔبعدٔازٔٔ،۶۴9۵مجمعٔعمومیٔایرنٔموضرو ٔرأدرٔقطعنامرهٔٔ«برازنگدیٔنقرشٔدیروانٔ
بینٔالمللیٔدادگسادی»ٔبدرسیٔکددٔؤدول هایٔعضرؤسرازمانٔملرلٔؤاساسرنامهٔرأبرهٔتوضریحٔ
رامعٔبهٔاینٔموضو ٔدعوتٔکددٔ.درنایجهٔٔایرنٔقطعنامرهٔؤبحدهرأؤاصر حاتٔدیروانٔ،مجمرعٔ
عمومیٔقطعنامهٔٔ۸۲۸۲رأتصویبٔکددٔ.نکاهٔمهمیٔکهٔدرٔاینٔقطعنامهٔبهٔچشمٔمیخوردٔ،تاکیردٔ
بدٔنقشٔدیوانٔ،بهٔعنوانٔرکنٔاصلیٔقضاییٔسازمانٔمللٔاسر ٔ.درٔسرالٔٔ۶۴۳۲مجمرعٔعمرومیٔ
اع میهٔٔمانیلٔرأتصویبٔکددٔ.اع میهٔٔمانیلٔ،رامرعٔبرهٔحرلوفصرلٔمسرالم ٔآمیرزٔاخا فراتٔ
بینٔالمللیٔاس ٔکهٔتأحدیٔتکدارٔقطعنامهٔٔ۶۴9۹بودٔ،ولیٔبیشادٔبردٔایرنٔنکارهٔکرهٔدول هرأازٔ
دیوانٔبدایٔحلوفصلٔاخا فاتٔبهٔعنوانٔی ٔقانونٔعرامٔاسرافادهٔکننردٔ،اصردارٔداشر ٔ.درٔگرامٔ
بعدیٔؤرؤبهٔملویٔمجمعٔعمومیٔ،بیانیهٔٔ«ٔدههٔٔحقوقٔبینٔالمللٔ»ٔ،درٔسالٔٔ۶۴۴۵صادرٔشردٔ.
اینٔبیانیهٔ،بهٔتقوی ٔنقشٔدیوانٔبأتفثیدٔپایدارٔانجامیدٔؤبنابداینٔدرٔطولٔدههٔٔ۶۴۴۵حجرمٔکراریٔ
دیوانٔافزایشٔیاف ٔ(ٔRosenne, p. 27-30؛ٔ .)Zimermann, p. 147–148

نتیجه گیری
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تصمیمٔبهٔتفسری ٔدیروانٔمدیردٔ،بردایٔمحردودی هایٔدیروانٔسرابقٔبرود؛ٔزیردأوضرعٔمدیردٔ
بینٔالمللیٔایجا ٔمیکددٔکهٔدرٔاساسرنامهٔٔدیروانٔدائمریٔبرینٔالمللریٔدادگسرادیٔ،اصر حاتیٔ
صورتٔبگیددٔکهٔاینٔاص حاتٔبایدٔازٔسویٔمامعهٔمللٔانجامٔمیشدٔؤاینٔدرٔحالیٔاسر ٔکرهٔ
مامعهٔمللٔدیگدٔمنحلٔشدهٔبودٔ(میدعباسیٔ،صٔٔ.)۶۰۵ازٔطدفٔدیگدٔ،عدهایٔازٔشردک کننردگانٔدرٔ
سانٔفدانسیسکؤ،حقٔشدک ٔدرٔم اکداتٔمدبوطٔبهٔاص حٔاساسنامهٔٔدیروانٔدائمریٔرأنداشراندٔؤ
درٔمقابلٔ،کلیهٔٔدول هایٔامضاتٔکنندگانٔاساسنامهٔٔدیوانٔدائمریٔ،درٔکنفردان ٔسرانٔفدانسیسرکؤ
حضورٔنداشاندٔ(میدعباسیٔ،صٔ۶۰۵؛ٔٔ .)Zimermann, p. 142
«درٔاساسنامهٔ،بدخ فٔمیثاقٔ،مادهایٔبدایٔتجدیردٔنظردٔؤاصر حٔمروادٔاساسرنامهٔٔدیروانٔ،
پیشبینریٔنشردهٔبرودٔ.بنرابداینٔ،بردایٔتاییردٔاساسرنامهٔ،رضرای ٔتمرامٔکشرورهایٔعضرؤ،الزمٔ
بود»ٔ(میدعباسیٔ،صٔٔ.)۶۹۶مانعٔبعدیٔبدایٔدیوانٔسابقٔ،اینٔبودٔکهٔدول هایٔمدیردٔ،حرقٔامضرایٔ
آنٔرأنداشاند؛ٔزیدأامضایٔاساسنامهٔ،فقطٔبدایٔدؤگدوهٔمجازٔبرودٔکرهٔشراملٔدول هرایٔعضرؤ
مامعهٔمللٔؤسایدٔدول هاییٔبودٔکهٔدرٔضمیمهٔمیثاقٔنامٔنویسیٔشدهٔبودنردٔ(میدعباسریٔ،صٔٔ.)۶۰۵
«عر وهٔبرردٔآنٔ،بررهٔنظرردٔمرریرسرریدٔکررهٔدیرروانٔمدیرردٔ،سررازگاریٔبیشررادیٔبررأمق ردارتٔمنشررورٔ
دارد»ٔ(ٔ .)Zimermann, p. 142
ٔبهٔطورٔخ صهٔ،دالیلٔتاسی ٔدیوانٔمدیدٔؤعدمٔابقاتٔدیوانٔسابقٔرأمیتروانٔدرٔسرهٔدسرئلهٔ
دانس ٔ.۶ٔ،عدمٔامکانٔعضوی ٔاعضایٔمدیدٔ،درٔدیوانٔسابقٔ.2،عدمٔحضورٔتمرامیٔاعضرایٔ
دیوانٔسابقٔبدایٔاص حاتٔ،درٔسانٔفدانسیسکؤؤٔ.3سهول ٔتاسی ٔدیوانٔمدیدٔؤتطبیرقٔآنٔبرأ
موازینٔمنشورٔسازمانٔمللٔ«ٔ.بأومودٔاینکهٔدیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔبدابدٔؤمانشرینٔقرانونیٔ
دیوانٔدائمیٔنیس »ٔ(ٔ،)Zimermann, p. 142امأاسامداریٔبدایٔدیوانٔدائمریٔبرهٔحسرا ٔمیآیردٔ.
همانٔطورٔکهٔدرٔمادهٔٔٔ۴۲منشورٔمنعک ٔشدهٔکهٔاساسنامهٔٔدیوانٔمدیدٔ،مبانریٔبردٔدیروانٔسرابقٔ
اس ٔؤاینٔبهٔآنٔمعنأاس ٔکهٔقوانینٔحاکمٔبدٔهدٔدؤدیوانٔ،یکسانٔاس ٔؤتقدیبأی ٔسیسرامٔبردٔ
آنهأحاکمٔمیباشدٔ.بهٔطورکلیٔ،شباه هایٔفداوانیٔمیانٔاینٔدؤدیوانٔومودٔداردٔ،کرارٔهردٔدؤ
دیوانٔقضاییٔس ٔ،هدٔدؤص حی ٔتدافعیٔؤمشورتیٔدارندٔ،فقطٔبهٔاخا فاتٔحقوقیٔرسریدگیٔ
میکنندٔؤدرٔصورتٔاعاداضٔبهٔص حیاشانٔ،خودٔتصمیمٔمیگیدندٔ(خاورٔ،صٔٔ .)۲۶ٔ–۲۵
نکاهٔمهمٔدیگدٔدربارهٔٔارتباطٔدیوانٔبرأسرازمانٔملرلٔ،مدبروطٔبرهٔاساسرنامهٔٔدیروانٔاسر ٔکرهٔ
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بدخ فٔمیثاقٔ،طبقٔمادهٔٔٔ۴۲منشورٔ،بخشٔمداییٔناپ یدٔآنٔاس ٔ«.بنابداینٔهدٔعضرؤسرازمانٔ
مللٔ،طدفٔاساسنامهٔٔدیوانٔاس »ٔ(ٔ.)Rosenne, p. 21دیوانٔبهٔعنوانٔی ٔرکنٔسازمانٔملرلٔاسر ٔ
ؤانصررردافٔازٔسرررازمانٔملرررلٔ،برررهٔمعنرررایٔانصررردافٔازٔارکرررانٔآنٔ،ازٔمملرررهٔدیررروانٔنیرررزٔ
میباشدٔ(ٔ،)Farmafarma, p. 84ولیٔبهٔنظردٔمیرسردٔبایردٔمیرانٔدؤوضرعی ٔتفراوتٔقائرلٔشردٔ.
نخس ٔ،دولایٔکهٔقبلٔازٔعضوی ٔدرٔسازمانٔمللٔبهٔعضوی ٔاساسنامهٔٔدیروانٔدرٔآمردهٔباشردٔؤ
دومٔ،دولایٔکهٔعضویاشٔدرٔاساسنامهٔ،ازٔطدیقٔعضوی ٔدرٔسازمانٔمللٔحاصلٔشدهٔباشدٔ ٔ.
درٔقسمٔدومٔ،میتوانٔقائلٔبهٔاینٔشدٔکهٔهدٔدولایٔ،بهٔمحضٔخدوجٔازٔسازمانٔمللٔ،ازٔدیروانٔ
نیزٔخارجٔخواهدٔشدٔ،ولیٔدرٔقسمٔاولٔبهٔصدفٔخدوجٔازٔسازمانٔمللٔ،ازٔدیوانٔخرارجٔنخواهردٔ
شدٔ.باتومهٔبهٔاینکهٔاساسنامهٔٔدیوانٔوضعی ٔقانونیٔیکسانیٔبأمنشورٔداردٔبهٔدؤدلیرلٔبرهٔعنروانٔ
ضمیمهٔؤنهٔبخشیٔازٔمنشورٔآمدهٔاس ٔ.دلیلٔاولٔاینکهٔ،مانٔاساسنامهٔازٔنمونرهٔٔتراریخیٔخرودٔ
یعنیٔاساسنامهٔٔدیوانٔدائمیٔتبعی ٔمیکندٔؤاساسنامهٔٔدیوانٔدائمیٔ،بهٔعنوانٔمعاهدهٔٔمجزایریٔکرهٔ
ق
قانون ٔأوابساهٔبهٔمیثاقٔمامعهٔمللٔنیس ٔ،عمرلٔمیکنردٔ.بنرابداینٔ،اساسرنامهٔٔدیروانٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔنیزٔازٔلحاظٔشکلیٔ،درٔبخشیٔمجزأآمدهٔاس ٔ.دلیرلٔدومٔایرنٔاسر ٔکرهٔاساسرنامهٔ،
دارایٔمانٔطوالنیٔاس ٔکهٔاگدٔدرونٔمنشورٔقردارٔمریگدفر ٔ،تعرادلٔدرونٔمرانٔمنشرورٔرأبهرمٔ
میزدٔ(ٔ.)Zimermann, p. 143دیوانٔبینٔالمللیٔدادگسادیٔچندٔویژگریٔمنحصردٔبرهٔفرددٔداردٔکرهٔ
سایدٔنهادهایٔقضاوتیٔفاقدٔآنٔهساندٔ.یکیٔازٔاینٔویژگیهأ،امکانٔاسافادهٔازٔدیوانٔبرینٔالمللریٔ
دادگسادیٔبدایٔهمهٔٔدول هاس ٔؤاینٔتنهأرکنٔبازٔقضاییٔبینٔالمللیٔاس ٔکهٔهمهٔدول هرأرأ
درٔبدٔمیگیددٔ(ٔ.)M. Goodrich,1961 , p. 200ویژگیٔدومٔدیوانٔعبارتٔاس ٔازٔاینکهٔدیوانٔ،بردایٔ
اساما ٔتمامٔانوا ٔاخا فاتٔحقوقیٔدارایٔاخایرارٔشردهٔاسر ٔؤصر حیاشٔمحردودٔبرهٔزمینرهٔٔ
خاصیٔازٔحقوقٔنیس ٔ(ٔٔٔ.)Zimermann, p. 147–146; Brownlie, p. 728ویژگریٔسرومٔمدبروطٔبرهٔ
تفسیدٔمنشورٔاس ٔ،الباهٔاینٔویژگیٔمنحصدٔبهٔدیوانٔنیسر ٔ،ولریٔدیروانٔدرٔامردایٔوظرایفشٔ،
وظیفهٔتفسیدٔمنشورٔسرازمانٔملرلٔرأنیرزٔبردٔعهردهٔداردٔ.ازٔطدفریٔ،دیروانٔگراهیٔدرٔنرزا ٔمیرانٔ
دول هأ،نیازٔبهٔتفسیدٔمنشورٔپیدأمیکندٔ،مانندٔقضیهٔنیکاراگوئهٔ–ٔایال ٔماحدٔ.همچنرینٔدیروانٔ
بررأدرخواسرر ٔمجمررعٔعمررومیٔؤسررایدٔارکررانٔؤموسسرراتٔمجررازٔ،بررهٔتفسرریدٔمنشررورٔنیررزٔ
میپددازدٔ(ٔ .)Zimermann, p. 146-147
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هموارهٔازٔتحدیمٔبهٔعنوانٔی ٔاهدمٔفشارٔبینٔالمللیٔاسافادهٔشدهٔاس ٔ.منظورٔازٔتحدیمهایٔی ٔمانبهٔ،محدودی هرأ
ؤممنوعی ر هرراییٔاس ر ٔکررهٔی ر ٔدول ر ٔبرردٔدول ر ٔیررأدول ر هررایٔدیگرردٔوضررعٔمیکنرردٔماننرردٔ،تحدیمهررایٔ
ایاالتٔماحدهٔآمدیکأعلیهٔایدانٔدرٔدهههایٔاخیدٔ.ازٔطدفیٔ،هموارهٔدرٔاسنادٔبینٔالمللیٔ،حقٔبدٔمحریطٔزیسر ٔسرالمٔ
بهٔعنوانٔی ٔحقٔاولیهٔؤحائزٔاهمی ٔشمددهٔشدهٔؤازٔمصادیقٔنسلٔسومٔحقوقٔبشدٔ(ٔحقروقٔهمبسراگی)ٔاسر ٔ.درٔ
اینٔبینٔ،تحدیمهایٔآمدیکأعلیهٔایدانٔبهٔطدقٔمساقیمٔؤغید مساقیمٔبدٔحقٔمحیطٔزیس ٔسالمٔمل ٔایردانٔ،برهٔعنروانٔ
ی ٔحقٔاولیهٔ،تاثیدٔمیگ اردٔ.اینٔمقالهٔ،بأرو هایٔتوصیفیٔ–ٔتحلیلیٔدرٔصرددٔبیرانٔابعرادٔؤمصرادیقٔتاثیدگر اریٔ
تحدیمهایٔآمدیکأبدٔمحیطٔزیس ٔایدانٔاس ٔ .
کلیدواژهها

تحدیمٔ،تحدیمهایٔآمدیکأ،محیطٔزیس ٔ،حقٔمحیطٔزیس ٔسالمٔ،محیطٔزیس ٔایدانٔ .
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درٔطولٔتاریخٔ،هموارهٔازٔتحدیمٔبهٔعنوانٔی ٔاهدمٔفشارٔبینٔالمللیٔاسافادهٔشدهٔاسر ٔؤدرٔبرینٔ
انوا ٔتحدیمهأ،تحدیمٔاقاصادیٔبهٔدلیلٔگسادهٔتاثیدگ اریٔ،اهمی ٔبیشادیٔداشاهٔاس ٔ .
تحدیمهأؤبهٔطورٔخاصٔ،تحدیمهایٔاقاصادیٔ،باعدٔبدوزٔمشک تٔدرٔزمینهٔاقاصادٔ،اعرمٔ
ازٔصادراتٔؤوارداتٔ،تولیدٔ،خردماتٔبرانکیٔ،پرولیٔؤمرالیٔؤ...مریٔشروندٔ.بردوزٔمشرک تٔ
اقاصادیٔ،بهٔطورٔمساقیمٔؤغیدمساقیمٔبدٔمنبههایٔزندگیٔافدادٔمامعهٔتراثیدٔمنفریٔمریگر اردٔؤ
بسیاریٔازٔحقوقٔرأخدشهٔدارٔمیکنردٔ(پایمرالٔمریکنرد)ٔ،حاریٔحرقٔاولیرهایٔچرونٔحرقٔبردٔ
محیطٔزیس ٔسالمٔ .
ساالنهٔصدماتٔزیادیٔبهٔمحیطٔزیس ٔدرٔسطحٔبینٔالمللریٔؤداخلریٔواردٔمیشرودٔؤایرنٔ
روندٔبهٔطورٔطبیعیٔدرٔحالٔافزایشٔاس ٔ.مسئوالنٔؤفعاالنٔمحیطٔزیسر ٔدرٔدهرههایٔاخیردٔ،
ت هایٔبسیاریٔبدایٔملوگیدیٔازٔاینٔصدماتٔانجامٔدادهاندٔکهٔازٔمملهٔآنهأتر هراییٔدرٔ
راساایٔفدهنرگٔسرازیٔبردایٔحفرظٔمحریطٔزیسر ٔسرالمٔؤافرزایشٔهمکراریهرایٔممعریٔؤ
بینٔالمللیٔاس ٔ .
حالٔبایدٔبدرسیٔکددٔ،آیأپدیدهایٔچونٔتحدیمٔکهٔافزایشٔدهنردهٔٔمشرک تٔؤمحردودی هأ
درٔکشورٔهدفٔتحردیمٔاسر ٔ،باعردٔتسردیعٔرونردٔتخدیربٔمحریطٔزیسر ٔؤمرانعٔازٔحفرظٔ
محیطٔزیس ٔسالمٔمیشود ٔ
درٔرابطهٔبأاینٔموضو ٔ،بهٔطورٔپداکنردهٔدرٔکاربٔؤمقراالتٔاشرارههراییٔشردهٔؤدرٔمقراالتٔ
انگش ٔشماریٔهمٔبهٔتاثیدٔتحدیمهأبدٔمحیطٔزیس ٔبهٔصورتٔاممالیٔپدداخارهٔشردهٔاسر ٔ،
ولیٔدرٔموردٔتحدیمهایٔآمدیکأؤخدشهدارٔکددنٔحقٔبدٔمحیطٔزیس ٔسالمٔمددمٔایدانٔ،بهٔطرورٔ
مفصلٔپژوهشیٔصورتٔنگدفاهٔاس ٔ .
درٔاینٔپژوهشٔ،باتومهٔبهٔتبیینٔبدخیٔازٔمفاهیمٔ،رو ٔتوصیفیٔمروردٔاسرافادهٔقردارٔگدفارهٔؤ
همچنینٔبدایٔبدرسیٔموثدٔؤاثدٔروابطٔبینٔپدیدههأازٔرو ٔتحلیلیٔنیزٔاسافادهٔشدهٔاس ٔ .
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تحدیمهأدرٔحقوقٔؤسیاس ٔبینٔالمللیٔمجموعهٔاقداماتیٔبأماهی ٔامباریٔهساندٔکرهٔهردفٔ
آنهأوادارٔساخانٔدول هأ،بازیگدانٔبینٔالمللیٔیأافدادٔغیدٔمطیعٔبهٔرعای ٔهنجارهرایٔحقروقٔ
بینٔالمللٔیأپیدویٔازٔخواس ٔؤسیاس ٔموردٔنظدٔنهادٔصادرٔکنندهٔتحردیمٔمیباشردٔ.سیاسر ٔ
مهانیٔعصدٔحاضدٔ،تومهٔکشرورهایٔقدرتمنردٔرأبرهٔتحدیمهرأ،برهٔعنروانٔیر ٔابرزارٔسیاسر ٔ
خارمیٔمهمٔ،ملبٔکددهٔاس ؛ٔزیدأاعمالٔتحدیمهأمیتواندٔفدصایٔدرٔاخایارٔایرنٔقردرتهایٔ
بزرگٔقدارٔدهدٔتأبدونٔتوسلٔبهٔقوهٔقهدیهٔت ٔت ٔکنندٔتأرفارارٔیر ٔدولر ٔیرأیر ٔبرازیگدٔ
بینٔالمللیٔرأتاییدٔدهندٔ(عمرادیٔ،۶۸۴۶ٔ،صٔٔ.)۶۸۵درٔحقیق ٔرنجٔؤمشق ٔمددمٔدرٔتحدیمهأباعدٔ
میشودٔکهٔشهدوندانٔ،دول ٔخودٔرأبدایٔتاییدٔسیاس هأؤرفاارهاییٔکرهٔباعردٔتحردیمٔشردهٔ،
تح ٔفشارٔقدارٔدهندٔ(ٔزمانیٔ،غدیب آبادیٔ،۶۸۴۱ٔ،صٔٔ .)۶۶9
منظورٔازٔتحدیمهایٔی ٔمانبهٔ،محدوی هأؤممنوعی هاییٔاس ٔکهٔی ٔدول ٔبدٔدولر ٔ
یأدول هایٔدیگدٔوضعٔمیکندٔؤمنظورٔازٔتحدیمهایٔچندمانبهٔ(برینٔالمللری)ٔ،تحردیمهراییٔ
اس ٔکهٔدول هأدرٔقالبٔتصمیمٔممعیٔیأشورایٔام انی ٔسازمانٔمللٔماحدٔبدٔاساسٔمرادهٔٔٔ۹۶
منشورٔیأمانندٔاتحادیهٔٔاروپأبدٔدول ٔیأدول هاییٔوضعٔمیکنندٔ.ازٔمنظدٔحقوقٔبرینٔالملرلٔدرٔ
زمینهٔٔتحدیمهایٔی ٔمانبهٔازٔسویٔی ٔکشورٔعلیهٔدیگدیٔ،سهٔرویکددٔمخالفٔومودٔداردٔ ٔ.
رویکددٔاولٔ،بدٔاینٔقاعدهٔاس ٔکهٔاعمالٔتحدیمهأ،بدٔاساسٔاصلٔحاکمی ٔکشرورهأمجرازٔ
اس ٔ.بهٔعبارتٔدیگدٔ،ازٔآنجأکهٔکشورهأمیتوانندٔدرٔتنظریمٔروابرطٔخرارمیٔخرودٔبرأدیگردانٔ
آزادانهٔعملٔکنندٔ،بنابداینٔهدٔکشوریٔازٔنظدٔسیاسیٔحقٔداردٔبأکشورٔدیگدٔقطعٔرابطرهٔنمایردٔیرأ
رابطهٔبدقدارٔکندٔؤهمینٔرویهٔدرٔمسائلٔاقاصادیٔنیزٔومودٔداردٔ.بنابداینٔ،بدٔاساسٔاینٔرویکرددٔ،
کشورهأمیتوانندٔبدایٔپیشبددٔاهدافٔسیاسیٔخویشٔ،کشورٔدیگدیٔرأتح ٔفشارٔاقاصادیٔقردارٔ
دهندٔ .
درٔرویکددٔدومٔ،منگٔمساقیمٔاقاصادیٔازٔسویٔی ٔکشورٔعلیهٔدیگدیٔمجازٔشمددهٔشدهٔبهٔ
شدطٔاینٔکهٔآثارٔمخد ٔآنٔبردٔطدفهرایٔثالردٔبرهٔحرداقلٔبدسردٔ.تمدکرزٔاصرلیٔتحدیمهرایٔ
اقاصادیٔبدٔکشورٔیأکشورهایٔهدفٔمیباشدٔؤبنابداینٔبایدٔاینٔتحدیمهأ،دارایٔکمادینٔآثارٔبردٔ
سایدٔکشورهأباشدٔ ٔ.
رویکددٔسومٔ،رویکددٔمنعٔقانونیٔاس ٔ.درٔاینٔرویکرددٔ،تحردیمٔثانویرهٔؤحاریٔتحدیمهرایٔ

اولیهٔنیزٔمجازٔنیس ٔ.اینٔگدوهٔمعاقدٔهساندٔهیچٔنو ٔتحدیمیٔدرٔنظامٔحقوقٔبینٔالمللٔمردرنٔ،
نبایدٔعلیهٔکشورهأاعمالٔشود؛ٔزیدأپیامدهایٔمنفیٔتحدیمٔبهٔمداتبٔبیشادٔازٔپیامدهایٔمثبر ٔآنٔ
اس ٔ.درٔبدرسیٔنهاییٔرویکددٔنظدیٔفوقٔؤمقایسهٔبأاعمالٔکشورهأ،بهٔاینٔنایجهٔمیرسریمٔکرهٔ
اقداماتٔتحدیمٔکشورهأعلیهٔیکدیگدٔ،درٔبسیاریٔازٔمواردٔعلیٔرغمٔممنوعی هرایٔحقروقیٔ،درٔ
حالٔگساد ٔاسر ٔ.ازٔمهماردینٔاقرداماتٔتحدیمریٔیر ٔمانبرهٔدرٔسرالهرایٔاخیردٔ،تحردیمٔ
کشورهاییٔنظیدٔایدانٔ،عداقٔؤلیبیٔازٔسویٔآمدیکأبودهٔاس ٔ(قاسمیٔ .)۶۸۳9ٔ،
انواع تحریم

درٔی ٔنگاهٔکلیٔ،تحدیمهأازٔمنظدٔشدتٔؤسطحٔاعمالٔتحدیمهأبرهٔهمرهٔمانبرهٔ،هدفمنردٔیرأ
هوشمندٔ،اولیهٔیأاباداییٔؤثانویهٔتقسیمٔمیشوند.
 .1تحریم همه جانبه

 .2تحریم هدفمند یا هوشمند

درٔاینٔنو ٔازٔتحدیمٔ،اشخاصٔحقیقیٔیأحقوقیٔدولایٔؤغیددولاریٔکرهٔمنشرفٔرفاارهرایٔدولاریٔ
میباشندٔ،موردنظدٔهساندٔؤبأم حظاتٔانسانٔدوساانهٔموردٔتحردیمٔقردارٔمریگیدنرد«ٔ.شرورایٔ
ام انی ٔمیتواندٔبأاعمالٔتحدیمهایٔهوشمندٔ،مه ٔملوگیدیٔازٔمدیانٔآزادٔمنرابعٔمرالیٔ،منرابعٔ
طبیعیٔؤتسلیحاتٔاقدامٔنماید»ٔ(.)Malonelٔ, 2005, P. 6
 .3تحریم اولیه یا ابتدایی

اینٔنو ٔازٔتحدیمهأ،تنهأبهٔمحدودی ٔدرٔروابطٔبینٔدؤکشورٔمدبوطٔمیشودٔ ٔ.
 .۴تحریم ثانویه

ٔدرٔصورتیٔکهٔتحدیمکنندهٔبدٔدول هاییٔکهٔبرأکشرورٔمروردٔتحردیمٔبرهٔایجرادٔرابطرهٔمبرادرتٔ
ورزیدندٔ،محدودی ٔؤممنوعی ٔاعمالٔنمایدٔ،تحدیمٔثانویهٔصورتٔمیگیددٔؤازٔدیردگاهٔداخلریٔ
ؤبینٔالمللیٔنیزٔامکانٔتقسیمٔبندیٔتحدیمهأومودٔداردٔ .
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ٔدرٔاینٔنو ٔازٔتحدیمهأ،معافی هایٔبشددوساانهٔدرٔنظدٔگدفاهٔنمیشودٔؤکلیهٔٔکاالهأؤخردماتٔ
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59

 .۵تحریمهای خصوصی (ملی)

ٔتوسطٔافدادٔ،گدوههأؤتشکی تٔغیددولایٔبهٔمنظورٔوادارٔکددنٔکشورٔخارمیٔیرأاتبرا ٔآنرانٔبرهٔ
انجامٔرفاارٔمشخصٔیأبیزاریٔازٔرفاارٔی ٔدول ٔیأتابعٔآنٔصورتٔمیٔگیددٔ .
 .۶تحریم دولتها علیه یکدیگر

بهٔعنوانٔیکیٔازٔرو هایٔغیددوساانهٔدرٔسیاس ٔخارمیٔ،بدایٔتحققٔهردفهأؤترفمینٔمنرافعٔ
ملیٔاسافادهٔمیشودٔ .
 .۷تحریمهای جمعی

ٔشاملٔشورایٔام انی ٔسازمانٔمللٔماحدٔؤاعمالیٔازٔسویٔدیگدٔسازمانهأؤنهادهأنظیدٔاتحادیرهٔ
اروپأمیشودٔ.تحدیمهأدرٔحوزههرایٔمخالرفٔبرهٔبازرگرانیٔ،مرالیٔؤبرانکیٔ،سردمایهگر اریٔ،
آموزشیٔ،اناقالٔدانشٔ،سیاسیٔ،نظامیٔ،رزشیٔ،فدهنگیٔؤافدادٔتقسیمٔمیشودٔ .
 .۸تحریم بازرگانی

ٔبهٔصورتٔکلیٔشاملٔمحدودٔکددنٔوارداتٔؤصادراتٔبهٔکشورٔهدفٔاس ٔ .
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 .2تحریم مالی و بانکی

شاملٔمسدودٔکددنٔداراییهایٔهدفٔ،ایجادٔمحدودی ٔدرٔدسادسیٔدول ٔمردنظدٔبرهٔبازارهرایٔ
خارمیٔ،ایجرادٔمحردودی ٔیرأممنرو ٔنمرودنٔاعابارهرا،مسردودٔکرددنٔپدداخ هرایٔاناقرالیٔ
بینٔالمللیٔؤبازرگانیٔخارمیٔمیباشد.
 .1۱تحریم سرمایه گذاری

ٔایجادٔممنوعی ٔیأمحدودی ٔسدمایهگ اریٔدرٔکشورٔموردٔهدفٔاس ٔ .
 .11تحریم حمل و نقل

ٔکلیهٔٔممنوعی هأؤمحدودی هأدرٔحملٔبارٔؤکاالٔدرٔحوزههایٔزمینیٔ،دریاییٔؤهواییٔاس ٔ .
 .12تحریم افراد

ٔدانشررمندانٔؤماخصصررانٔ،بازرگانررانٔ،بانکرردارانٔؤثدوتمنرردانٔ،افرردادٔمسررئولٔدرٔپسرر هایٔ
تصدیگدیٔدولایٔ،مانندٔمسئوالنٔکشایدانیٔرأشاملٔمیشودٔ .
 .13تحریم انتقال دانش و فن آوری

ٔدرٔاینٔنو ٔازٔتحدیمهأ،فناوریٔؤدانشٔکاالهأؤابزارٔؤتجهیزاتٔمه ٔتولیدٔ،اناقالٔنمرییابردٔ.
مانندٔتحدیمٔفناوریهایٔتولیدٔنف ٔایدانٔ .

 .1۴تحریم سیاسی

ٔشاملٔاقداماتیٔهمچونٔتعلیقٔیأاخداجٔکشورٔازٔسازمانهایٔبینٔالمللیٔ،منعٔحضرورٔؤشردک ٔ
دیپلماتهایٔهدفٔ،درٔکشورهایٔتحدیمکنندهٔیأمیزبانٔسازمانهایٔمهانیٔمیباشدٔ .
 .1۵تحریم نظامی

ٔوارداتٔؤصادراتٔیأمشارک ٔدرٔتولیدٔتمامیٔیأتعدادیٔازٔکاالهایٔنظامیٔ،مروردٔتحردیمٔقردارٔ
میگیدد«ٔ.آمدیکأازٔسالٔٔ۲۵۵۶تأٔ۲۵۵9بیشٔازٔٔ۹۵شدک ٔدرٔسداسدٔمهانٔرأبهٔاتهرامٔفردو ٔ
تسلیحاتٔبهٔایدانٔ،موردٔتحدیمٔقدارٔدادهٔاس »ٔ)ٔ .(jin, 2008, p. 26
 .1۶تحریم ورزشی و فرهنگی

منعٔشدک ٔورزشکارانٔکشورٔهدفٔ،درٔمسابقاتٔبینٔالمللریٔؤمنرعٔشردک ٔدرٔنمایشرگاههایٔ
فدهنگیٔازٔمملهٔ،کاا ٔؤفیلمٔ .
 .1۷تحریم آموزشی

 .1۸تحریم مسافرتی

ٔمنعٔیأاعمالٔمحدودی ٔبدٔمسافدتٔافدادٔحقیقیٔؤشهدوندانٔکشورٔهردفٔتحردیمٔبرهٔکشرورهایٔ
دیگدٔ،مانندٔ«نیازٔبهٔانگش ٔنگاریٔایدانیهأهنگامٔورودٔبهٔایاالتٔماحدهٔ،کهٔپ ٔازٔآنٔدول هرایٔ
دیگدیٔمثلٔعدبساانٔؤاماراتٔماحدهٔعدبیٔنیزٔازٔاینٔاقدامٔپیردویٔکددنرد»ٔ(خرانٔبیگریٔ،۶۸۴۵ٔ،صٔ9؛ٔ
آلٔکجبافٔؤانصراریانٔ.)۶۸۴۸ٔ،الزمٔبهٔذکدٔاس ٔکهٔامکانٔپیگیدیٔی ٔهدفٔیأهمزمرانٔبریشٔازٔآنٔ،ازٔ
سویٔتحدیمٔکنندگانٔومودٔداردٔ .
اهداف تحریم

تحدیمهأبهٔطورٔمعمولٔاهدافیٔرأدنبالٔمیکنندٔکرهٔمرأدرٔاینجرأبرهٔدهٔمروردٔازٔآنٔمیپرددازیمٔ:
ٔ.۶بیثباتٔکددنٔنظامٔسیاسیٔکشورٔهدف«ٔ.مارگارتٔدوکسی»ٔمعاقردٔاسر ٔکرهٔتحدیمهرأ،درٔ
تاییدٔاساسیٔسیاس ٔنظامیٔؤخارمیٔدول ٔهدفٔموفقٔنخواهندٔبود»ٔ(نژندیٔمرنشٔ،۶۸۳۰ٔ،ص ٔ.)۳
بدخیٔاینٔنظدٔرأمطدحٔنمودهاندٔکهٔتحدیمهأبایدٔبهٔگونهایٔطداحیٔشودٔکهٔبهٔمرددمٔعرادیٔیر ٔ
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ممنوعی ٔبدگزاریٔک سهأؤدورههایٔآموزشیٔدرٔکشورهایٔتحردیمٔشردهٔؤارائرهٔخردماتٔبرهٔ
آنهأازٔمصادیقٔتحدیمٔآموزشیٔاس ٔ .
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کشورٔآسیبٔرساندٔؤآنانٔرأوادارٔبهٔاعمالٔفشارٔ،علیهٔرهبدانٔسیاسیٔخودٔکنردٔ،امرأایرنٔامردٔدرٔ
موردٔنظامهایٔغیدٔدموکداتی ٔتفثیدیٔندارد؛ٔزیدأاینٔقبیرلٔنظامهرأدرٔمعردضٔچنرانٔفشراریٔازٔ
مانبٔمددمٔقدارٔنمیگیدندٔؤبهطورٔمعمولٔ،هنگامٔموامهٔبرأیر ٔمشرکلٔخرارمیٔ،ازٔحمایر ٔ
ممعیٔقویتدیٔنیزٔبهدهمندٔمیشوندٔ()Paul, 1998, p. 3
ٔ.2تاییدٔرفاارٔسیاسیٔیأاقاصادیٔکشورٔهدفٔؤیأدرٔمدحلهٔٔخفیفتدٔ،تمایلٔبرهٔتفثیدگر اریٔ
درٔسیاس هایٔی ٔدول ٔ،اعمٔازٔداخلیٔیأخارمیٔ .
ٔٔ.3تنبیهٔؤمجازاتٔی ٔدول ٔبهٔعل ٔاعمالٔسیاسر هایٔبردخ فٔحقروقٔبرینٔالملرلٔیرأ
منافعٔتحدیمکنندگان«ٔ.عداقٔبهٔدلیلٔحملهٔبهٔکوی ٔ،باتومرهٔبرهٔسرابقهٔتجراوزٔبرهٔایردانٔ،مروردٔ
تحدیمٔقدارٔگدف »ٔ(احاشامیٔ،۶۸۳۴ٔ،صٔٔ .)۶۰۸
ٔ.۹پیشگیدیٔازٔدس یرابیٔیر ٔکشرورٔیرأهردٔبرازیگدیٔدرٔعدصرهٔٔنظرامٔبرینٔالملرلٔ،برهٔ
توانمندیهاییٔکهٔامکانٔخطدآفدینیٔبدایٔصلحٔؤام انی ٔبرینٔالمللریٔرأداشراهٔباشرد؛ٔٔ.۰نشرانٔ
دادنٔمداتبٔمخالف ٔنمادینٔبأسیاس هایٔی ٔکشورٔ .
ٔ.۱بدح رٔداشانٔکشورٔموردٔهدفٔ،ازٔتعقیبٔبدخیٔسیاس هایٔناخوشایندٔتحردیمکننردهٔ.
تحدیمٔایاالتٔماحدهٔعلیهٔپدؤدرٔسالٔٔ،۶۴۱۳بأهدفٔمنصدفٔکددنٔآنٔ،ازٔخدیردٔهواپیماهرایٔ
منگندهٔٔفدانسوی»ٔ(زهدانیٔ،۶۸9۱ٔ،صٔٔ .)۱۱
ٔٔ.9مه ٔخودداریٔازٔمنگٔیأمحدودٔکددنٔؤخاتمهٔٔمنگٔ.درٔاینٔخصوصٔ«کالینٔکل»ٔ،
معاونٔمشاورٔوزیدٔدفرا ٔآمدیکرأترأدسرامبدٔٔ،۲۵۶۶درٔنشردیهٔٔروابرطٔخرارمیٔ(سرالٔٔ،)۲۵۶۲
مقالهایٔتح ٔعنوانٔ«زمانٔحملهٔبهٔایدانٔنیس »ٔنوشر ٔؤدرٔآنٔعنروانٔکرددٔکرهٔدربرارهٔٔایردانٔ،
اعمالٔتحدیمهرایٔسرنگینٔؤگسراددهٔٔاقاصرادیٔ،بایردٔبرهٔمرایٔاقردامٔنظرامیٔپریگدفارهٔشرود
(ٔ .)Glaser, 2012, p. 22
ٔ.8مهارٔی ٔیأچندمانبهٔ،بهٔمنظورٔخنثیٔکددنٔیأکاهشٔدامنهٔٔتهدیدهأ .
ٔ.1ابزاریٔمه ٔتدغیبٔبهٔم اکدهٔبأکسبٔنایجهٔدرٔآن«ٔ.گدگوریٔمیک »ٔرئری ٔدمروکداتٔ
کمیاهٔٔفدعیٔسیاس گ اریٔبینٔالمللیٔپولیٔؤبازرگانیٔدرٔمجل ٔنمایندگانٔآمدیکأؤازٔحامیرانٔ
گف وگویٔمساقیمٔبأایدانٔ،بدٔاینٔباورٔاس ٔکرهٔگفر وگرویٔمسراقیمٔبرأآنٔ،برهٔتنهراییٔکرافیٔ
اهبرددٔمرامعٔدیپلماتیر ٔدرٔتوقرفٔ
ٔ
نخواهدٔبرودٔؤتحردیمٔمیتوانردٔبرهٔعنروانٔبخشریٔازٔیر ٔر
ِ
ت هایٔایدانٔبدایٔتولیدٔمنگافزارٔهساهایٔؤدرٔروابطٔدومانبهٔٔایدانٔؤآمدیکرأ،مروردٔاسرافادهٔ

قدارٔگیدد»ٔ(شهیدیٔ،۶۸۳۳ٔ،صٔ .)۱
ٔ.11مقدمهایٔمه ٔبهٔکارگیدیٔقوهٔٔقهدیهٔ،توسطٔسازمانٔمللٔماحدٔیأدول ٔتحردیمکننردهٔ.
عدهایٔمعاقدندٔتحدیمهأراهٔملوگیدیٔازٔبدوزٔمنگٔاس «ٔ.درٔتبیرینٔچدایریٔوضرعٔتحدیمهرأ،
تومهٔبهٔاینٔاصلٔمهمٔاس ٔکهٔاگدٔراهٔحلٔنظامیٔکنارٔگ اشاهٔشودٔ،راهیٔمرزٔاعمرالٔتحدیمهرأ
باقیٔنمیماند»ٔ(آلٔکجبافٔؤانصاریان۶۸۴۸ٔ،؛ٔ .)Zuckerman,ٔ2010
حق بر محیط زیست سالم

قبلٔازٔشکلگیدیٔحقٔبدٔمحیطٔزیس «ٔ،حقوقٔبینٔالمللٔمحیطٔزیس ٔمطدحٔشدٔ،کرهٔبرهٔ
معنایٔمجموعهٔقواعدٔبینٔالمللریٔاسر ٔکرهٔموضرو ٔآنٔپریشگیردیٔازٔآلرودگیٔؤحفاظر ٔازٔ
محیطٔزیس ٔاس ٔ)ٔ .(birnie,1993
ٔرشدٔواقعیٔحقوقٔبینٔالمللٔمحیطٔزیس ٔ،ازٔدههٔٔ۶۴۱۵می دیٔآغازٔگددیدهٔ.ازٔاینٔزمرانٔ
بهٔبعدٔ،حقوقٔمحیطٔزیس ٔبیشادٔمنبهٔبینٔالمللیٔپیدأکددٔؤبهٔعنصدیٔقویٔدرٔتحرولٔمفراهیمٔ
بنیادینٔحقوقٔبینٔالمللٔتبدیلٔشدٔ،بهٔگونهایٔکهٔدرٔنهای ٔدرٔقالبٔی ٔحرقٔانسرانیٔبرهٔعنروانٔ
حقوقٔهمبساگیٔؤنسلٔسومٔحقوقٔبشدٔتبلورٔیاف ٔ(امیردٔارممنردٔ،۶۸9۹ٔ،صٔٔ.)۸۲9ازٔژوئرنٔٔ۶۴9۲
می دیٔبأبدپاییٔکنفدان ٔاساکهلمٔ،بهٔعنوانٔنقطهٔعطفیٔدرٔتومهٔبهٔمسائلٔمحیطٔزیس ٔبشردٔ،
اینٔحقوقٔتوسعهٔیاف ٔ(ٔتقیٔزادهٔٔانصاریٔٔ.)۶۸۳۹،بعدٔازٔحقروقٔمردنیٔؤسیاسریٔ(حقروقٔآزادی)ٔؤ
حقرروقٔاقاصررادیٔ،حقرروقٔامامرراعیٔؤفدهنگرریٔ(حقرروقٔبدابرردی)ٔؤحقرروقٔهمبسرراگیٔ
(حقوقٔبدادری)ٔ،بهٔعنوانٔسومینٔنسلٔحقوقٔبشدٔتلقیٔگددیدهٔاسر ٔ.حرقٔبردٔمحریطٔزیسر ٔ
حقوقٔهمبساگیٔبودهٔؤتاکنونٔدرٔقانونٔاساسیٔبیشٔازٔچهرلٔکشرورٔ،ازٔ
ِٔ
توسعهٔیافاهتدینٔشاخهٔ
مملهٔایدانٔبهٔرسمی ٔشناخاهٔشدهٔاس ٔ(ٔامیدٔارممندٔ،131۹ٔ،صٔٔ .)328
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حقوقٔمحیطٔزیس ٔ،همانندٔحقوقٔبشدٔ،ناظدٔبدٔعملکددهأؤاقداماتٔبشدٔبودهٔؤکلیهٔٔاقداماتٔ
ویٔرأتح ٔپوششٔقدارٔمیدهدٔ.حقٔبدخورداریٔازٔمحیطٔزیسایٔسالمٔبهٔعنوانٔیکریٔازٔنارایجٔ
مکملٔانسانمداریٔدرٔی ٔروندٔتحولٔبیس ٔسالهٔ،امردوزهٔبرهٔعنروانٔیر ٔحرقٔمسراقدٔؤدارایٔ
وضررعی ٔثاب ر ٔدرٔحقرروقٔبررینٔالملررلٔؤهمچنررینٔدرٔحقرروقٔداخلرریٔاغل ربٔکشررورهأتلقرریٔ
میگدددٔ(حبیبیٔ .)۶۸۳۲،
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ٔنسلٔسومٔحقوقٔبشدٔ،یعنیٔحقوقٔهمبساگیٔ،بعدٔازٔمنشورٔمهانیٔطبیع ٔ،برهٔتردریجٔدرٔ
سطحٔمامعهٔٔبینٔالمللیٔ،موردٔپ ید ٔقدارٔگدفر ٔ،امرأتراکنونٔهماننردٔمیثراقٔحقروقٔمردنیٔؤ
سیاسیٔؤمیثاقٔحقوقٔاقاصادیٔ،اماماعیٔؤفدهنگیٔدرٔقالربٔاسرنادٔالرزامٔآورٔحقروقیٔعدضرهٔ
نشدهٔاس ٔ(پورهاشمیٔ،ارغندٔ،1312ٔ،صٔٔ .)1۱۱–1۱۰
مصادیقٔنسلٔسومٔحقوقٔبشدٔ،بدٔاساسٔپیشنوی ٔمیثراقٔبرینٔالمللریٔحقروقٔهمبسراگیٔ
ٔ۶۴۳۲می دیٔسازمانٔمللٔ،مشاملٔبدٔچهارٔحقٔیعنیٔ،حقٔبدٔصلحٔ،حقٔبردٔتوسرعهٔ،حرقٔبردٔ
محیطٔزیس ٔؤحقٔبدٔمیداثٔمشادکٔبشدی ٔمیباشندٔ .
درٔمیانٔمصادیقٔچهارگانهٔحقوقٔهمبساگیٔ،حقٔبدٔمحیطٔزیس ٔبهٔدالیلٔمخالفٔبهٔویرژهٔ
وفاقٔنسبیٔکشورهایٔتوسعهٔیافاهٔؤدرٔحالٔتوسعهٔ،نسب ٔبهٔضدورتٔحفاظ ٔازٔمحیطٔزیسر ٔ
ؤهمچنینٔبهٔدلیلٔنگدانیٔمشادکٔبشدی ٔازٔپیامدهایٔزیانبارٔتخدیبٔمحریطٔزیسر ٔ،توانسراهٔ
اس ٔبدٔمصادیقٔدیگدٔپیشیٔگدفاهٔؤروندٔورودٔبهٔاسنادٔبینٔالمللیٔؤبهٔویرژهٔمنطقرهایٔ،حقروقٔ
بشدیٔرأسدیعتدٔنمایدٔ(ٔگدوهٔصلحٔکدسیٔحقوقٔبشدٔؤصلحٔ،1381ٔ،صٔٔ .)111
تعریف حق بر محیط زیست سالم

درٔخصوصٔحقٔبدٔمحیطٔزیس ٔ،تعدیفٔمقبولٔؤمامعیٔکهٔموردٔپ ید ٔهمگرانٔباشردٔارائرهٔ
نشدهٔ،درٔکنوانسیونهأؤاسنادٔبینٔالمللیٔهمٔتعدیفیٔازٔحقٔبردٔمحریطٔزیسر ٔ،برهٔطرورٔدقیرقٔ
نیس ٔ،ولیٔدرٔسومینٔمیثاقٔبینٔالمللیٔحقوقٔهمبساگیٔ،تأحردودیٔحرقٔبردٔمحریطٔزیسر ٔ
تعیینٔشدهٔاس ٔ.بهٔطورٔسادهٔمیتوانٔحقٔبدٔمحیطٔزیس ٔرأایرنگونرهٔتعدیرفٔکرددٔ،حرقٔبردٔ
محیطٔزیس ٔ،حقیٔاس ٔکهٔبهٔمومبٔآنٔبدخورداریٔازٔمحیطٔزیسر ٔشایسراهٔ،سرالمٔؤامرنٔ
ی ٔحقٔبشدیٔبهٔحسا ٔمیآیدٔکرهٔدرٔآنٔتمیرزیٔؤپراکیٔمحریطٔزیسر ٔنیرزٔمروردٔحفاظر ٔ
قدارگیددٔؤتاییداتٔدرٔمحیطٔزیس ٔبهٔگونهایٔنباشدٔکهٔبرهٔسر م ٔانسرانٔؤزنردگیٔممعریٔاؤ
صدمهایٔواردٔکندٔ(ٔقدیدٔ،131۹ٔ،صٔٔ .)11۱

تاثیر تحریمهای آمریکا در حق بر محیط زیست سالم ملت ایران

مهمترین اثرات زیست محیطی تحریمها

ازٔمملهٔمهمتدینٔتاثیداتٔتحدیمٔبدٔتخدیبٔمحیطزیس ٔعبارتنردٔازٔ.۶ٔ:محردودی ٔدرٔوارداتٔ
تکنولوژیهایٔدوس دارٔمحیطٔزیس ٔ(تکنولوژیهایٔسبز)ٔ.۲،نقضٔتعهداتٔزیس ٔمحیطریٔ
بینٔالمللیٔدرٔموردٔکم هایٔمالیٔ،فنیٔؤعلمیٔبهٔکشورٔتحدیمٔشدهٔ،بدایٔارتقرأسرطحٔکیفریٔ
محیطٔزیس ٔ.۸ٔ،کاهشٔسطحٔتوسعهٔیافاگیٔکشورٔهدفٔتحدیمٔؤتخدیبٔمحیطٔزیسر ٔآنٔ،
ٔ.۹تاثیدٔتحدیمهأبدٔرویٔتنو ٔزیسایٔؤٔ.۰بهٔطورٔکلریٔ،نقرضٔحرقٔبردٔمحریطٔزیسر ٔسرالمٔ
شهدوندانٔ .
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تحدیمهایٔآمدیکأمزئیٔازٔتحدیمهایٔی ٔمانبهٔاس ٔؤهدفٔخودٔازٔاعمرالٔایرنٔتحدیمهرأرأ
توقفٔاقداماتٔهساهایٔایدانٔاع مٔمیکندٔ.درٔاینٔخصوصٔ،حایٔقروانینیٔماننردٔقرانونٔتوقرفٔ
تجهیزٔنظامیٔایدانٔؤقانونٔتحدیمٔبنزینٔایردانٔرأنیرزٔتصرویبٔکرددهٔاسر ٔ.باتومرهٔبرهٔایرنکرهٔ
تحدیمهایٔچندٔمانبهٔؤی ٔمانبهٔدیگدیٔازٔسویٔنهادهأؤکشورهایٔدیگدٔ،علیرهٔایردانٔاعمرالٔ
شدهٔاس ٔ،بایدٔایرنٔنکارهٔرأهرمٔدرٔنظردٔگدفر ٔکرهٔبسریاریٔازٔایرنٔتحدیمهرأنیرزٔ،درٔنایجرهٔ
سیاس هأؤفشارهایٔدول ٔآمدیکأبودهٔاس ؛ٔبهٔهدٔحالٔنمیتوانٔمنکردٔنفروذٔایراالتٔماحردهٔ
آمدیکأدرٔشورایٔام انی ٔسازمانٔمللٔماحدٔؤدیگدٔارگانهأؤنهادهایٔبینٔالمللیٔشدٔ .
تحققٔمحیطٔزیس ٔسالمٔؤت ٔبدایٔحفاظ ٔازٔآنٔؤعدمٔتخدیبٔؤآلودهٔنمودنٔ،وظیفرهایٔ
بدعهدهٔکلیهٔاتبا ٔ،اعمٔازٔمسئوالنٔؤدیگدٔشهدوندانٔاس ٔ.قانونٔایدانٔدرٔاصلٔٔ۰۵قرانونٔاساسریٔ
بهٔاینٔنکاهٔتومهٔخاصٔداشاهٔؤتفکیدٔمیکندٔکهٔدرٔممهوریٔاس میٔ،حفاظ ٔازٔمحیطٔزیسر ٔ،
وظیفهٔعمومیٔتلقیٔمیشودٔؤفعالی هایٔاقاصرادیٔؤغیردٔآنٔکرهٔبرأآلرودگیٔمحریطٔزیسر ٔیرأ
تخدیبٔغیدٔقابلٔمبدانٔآنٔهمرداهٔشرودٔ،ممنرو ٔاسر ٔ(آلٔکجبرافٔ،انصراریانٔ،1313ٔ،صٔٔ.)3۰درٔزمینرهٔٔ
محیطٔزیس ٔ،باتومهٔبهٔضدورتٔهمکاریٔ،هماهنگیٔؤمسئولی ٔمشرادکٔمامعرهٔٔبرینٔالمللریٔ،
کشورٔتحدیمٔشدهٔبأتنزلٔشاخصهایٔحفاظ ٔازٔمحیطٔزیس ٔموامهٔشردهٔؤبردایٔدسادسریٔبرهٔ
کم هأؤحمای هایٔمالیٔؤعلمیٔبهٔمشکلٔبدمیخوردٔؤهمچنینٔحقٔدسادسیٔشرهدوندانٔبردٔ
محیطٔزیس ٔسالمٔنیزٔدرٔمعدضٔتحدیدٔؤتهدیدٔقدارٔمیگیددٔ(مشهدیٔ،رشیدیٔ،۶۸۴۹ٔ،صٔٔ .)۶۵۹

15

 .1محدودیت در دسترسی به تکنولوژیهای سبز
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تکنولوژیٔبهٔمنزلهٔٔتمامیٔدانشهأ،محصوالتٔ،فدآیندهأ،ابزارهأ،رو هأؤسیسامهراییٔاسر ٔ
کهٔدرٔتولیدٔکاالهأؤارائهٔخدماتٔ،موردٔاسافادهٔقدارٔمریگیرددٔ.اناقرالٔتکنولروژیٔرأمیتروانٔبرهٔ
صورتٔاناقالٔداراییهایٔفکدیٔازٔقبیلٔمهارتهأ،دانشهأ،تجهیرزاتٔؤرو هرایٔسراخ ٔ،ازٔ
محلٔتولیدٔشدهٔیأتوسعهیافاهٔبهٔمحرلٔدیگردٔ،ازٔطدیرقٔرو هرایٔمدسرومٔقرانونیٔؤیرأغیردٔآنٔ
تعدیفٔنمود»ٔ(زهاابچیانٔ،ناصدیٔگیگلؤ،۶۸۳۴ٔ،صٔٔ .)۶۶۶
ٔدرٔرابطهٔبأمحیطٔزیس ٔؤتکنولوژیٔ،سهٔموضو ٔازٔاهمی ٔویژهایٔبدخوردارنردٔ.الرفٔ.اناقرالٔ
تکنولوژیٔدوس دارٔمحیطٔزیس ٔ. ٔ،صلحهایٔصنعایٔکماردٔآ الینردهٔؤجٔ.حمایر ٔازٔایرنٔ
ق
تکنولوژیهأؤصلحٔهرأ.مسرلمأبردایٔارتقرأسرطحٔکیفریٔمحریطٔزیسر ٔ،برهٔتکنولوژیهرایٔ
دوس دارٔمحیطٔزیس ٔنیازٔداریمٔ.اعمالٔتحردیمٔدرٔدسادسریٔبرهٔایرنٔتکنولوژیهرأ،میتوانردٔ
مشک تیٔرأدرٔاینٔزمنیهٔایجادٔکندٔ.بدایٔنمونهٔ،درٔسالٔٔ۶۴۴۰صرادراتٔهردٔنرو ٔتکنولروژیٔازٔ
آمدیکأبهٔایدانٔممنو ٔاع مٔشدٔ،طبیعیٔاس ٔکهٔاینٔامدٔ،ممکنٔاس ٔتکنولوژیهایٔحسراسٔؤ
مدتبطٔبأمحیطٔزیس ٔرأنیزٔدرٔبدٔگیددٔ.بهطورکلیٔدرٔاسنادٔبینٔالمللیٔمخالفیٔماننردٔ،اع میرهٔٔ
ریؤؤکنوانسیونٔتاییداتٔآ وهواییٔ،کنوانسیونٔٔ،۲۵۵۶درٔموردٔمنابعٔژنایکیٔگیاهیٔبدایٔغر أؤ
کشاورزیٔؤکنوانسیونٔتنو ٔزیسایٔ،بهٔمسائلٔاناقالٔفنراوریٔاشرارهٔشردهٔاسر ٔؤازٔکشرورهایٔ
توسعهٔیافاهٔخواساهٔشدهٔتأدرٔمسائلٔمخالفٔزیس ٔمحیطیٔبهٔکشورهایٔدیگدٔ،بهٔخصوصٔبهٔ
کشورهایٔدرٔحالٔتوسعهٔؤکشورهایٔکمادٔتوسعهٔیافاهٔکم ٔکنندٔ،شدایطٔؤزمینههایٔدسرایابیٔ
بهٔفناوریهأؤوسایلٔموردٔنیازٔبدایٔارتقأسطحٔکیفیٔمحیطٔزیس ٔدرٔمنبههایٔمخالرفٔرأفرداهمٔ
کنندٔ(مشهدیٔ،رشیدیٔ،۶۸۴۹ٔ،صٔٔ .)۶۵9
بهٔواسطهٔتحدیمهأ،بنزینٔمصردفیٔبریکیفیر ٔشردٔ.کیفیر ٔخودروهرایٔداخلریٔبرهٔدلیرلٔ
محدودی ٔوارداتٔدرٔقطعههأکاهشٔیاف ٔ،هوأآلودهتدٔشدٔؤروزبهروزٔبدٔقدبانیرانٔآلرودگیٔهروأ
افزودهٔشدٔ.درٔاینٔمیانٔ،امکانٔوارداتٔتجهیزاتٔؤدساگاههایٔحفاظر ٔمحریطٔزیسر ٔ،ماننردٔ
دوربینهایٔتلهایٔبدایٔعکسبدداریٔازٔحیاتٔوحشٔ،بالگددهایٔآبپا ٔبهٔمنظورٔخامو ٔکرددنٔ
آتشٔ،دساگاههایٔازٔبینٔبدندهٔلکههایٔنفایٔؤ...یأبهٔطورکلیٔازٔبینٔرفاندٔؤیأدرٔصرورتٔتهیرهٔ
درٔمواردٔمحدودٔ،بأقیمایٔچندٔبدابدٔقیم ٔاصلیٔواردٔایدانٔشدندٔ(سای ٔآفاا ٔنیوزٔ .)۶۸۴۹،
«معصومهٔاباکار»ٔرئی ٔسازمانٔحفاظ ٔمحیطٔزیس ٔنیزٔتاثیدٔتحدیمهأبدٔمحریطٔزیسر ٔ

رأاینگونهٔبیانٔکددٔ :
ٔبرهٔدلیررلٔومرودٔتحدیمهررأؤمحدومیر ٔایردانٔازٔدسادسرریٔبرهٔفناوریهررایٔنرروینٔدرٔ
عدصههایٔمحیطٔزیس ٔؤفناوریٔسبزٔ،کشورمانٔدورانٔسخایٔرأتجدبهٔکرددهٔاسر ٔ.
تحدیمهأآثارٔماعددٔؤمخدبیٔرأرویٔمحیطٔزیسر ٔؤطبیعر ٔکشرورٔداشراهٔ.ایرنٔدرٔ
حالیٔاس ٔکهٔطبیعر ٔؤمحریطٔزیسر ٔکشرورمانٔبرهٔدلیرلٔتاییرداتٔآ وهرواییٔؤ
خشکسالیهایٔپیٔدرٔپیٔ،دچارٔآسیبهایٔفداوانیٔشدهٔاس ٔ.بهٔدلیلٔومودٔتحدیمهأ
ؤمحدومی ٔایدانٔازٔدسادسیٔبرهٔفناوریهرایٔنروینٔدرٔعدصرههایٔمحریطٔزیسر ٔؤ
فناوریٔسبزٔ،ایدانٔدورانٔسخایٔرأمانندٔآلودگیٔهوأتجدبرهٔکرددهٔ.درٔکنرارٔاظهرارٔنظردٔ
مسئوالنٔارشدٔدول ٔ،کارشناسانٔمحیطٔزیس ٔنیزٔازٔتاثیدهرایٔمخرد ٔتحدیمهرأبردٔ
حوزهٔیهایٔزیس ٔمحیطیٔسخنٔمیگویندٔ(سای ٔآفاا ٔنیوزٔ )۶۸۴۹ٔ،

 .2نقض تعهدات زیست محیطی بین المللی

امدوزهٔکشورهایٔتوسعهٔیافاهٔبهٔمومبٔاصلٔمشهورٔ«مسئولی ٔمشادکٔ،امأمافراوت»ٔدرٔزمینرهٔ
ارائهٔٔکم هایٔمالیٔ،علمیٔؤفنیٔزیس ٔمحیطیٔتعهداتیٔرأپ یدفاهاندٔ.اینٔتعهرداتٔبیشرادٔدرٔ
بدابدٔکشورهایٔدرحالٔتوسعهٔؤکمادٔتوسعهٔیافاهٔاس ٔتأباوانندٔبأبهدهگیردیٔازٔایرنٔکم هرأبرهٔ
بهبودٔوضعی ٔمحیطٔزیس ٔخویشٔدس ٔیابندٔ.اصلٔهفامٔاع میهٔٔریؤدرٔاینٔزمینهٔمقدرٔکددهٔ
کهٔ«دول هایٔمخالفٔ،دارایٔمسئولی هایٔمشادکٔ،امأمافراوتٔهسراند»ٔؤدرٔادامرهٔبرهٔطرورٔ
خاصٔتفکیردٔنمرودهٔکرهٔ«کشرورهایٔتوسرعهیافارهٔباتومرهٔبرهٔفشرارهاییٔکرهٔموامرعٔآنهرأبردٔ
محیطٔزیس ٔمهانیٔواردٔنمودهٔؤنیزٔباتومهٔبهٔتکنولوژیهأؤمنابعٔمرالیٔکرهٔدرٔاخایرارٔدارنردٔ،
مسئولی ٔخودٔدرٔرابطهٔبأت ٔبینٔالمللیٔ،بدایٔدسایابیٔبهٔتوسعهٔپایدارٔرأمروردٔتصردیقٔقردارٔ
میدهند»ٔ .
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حالٔبأومودٔتحدیمهأازٔسویٔکشورهایٔتوسعهٔیافاهٔعلیهٔکشورهایٔدرٔحرالٔتوسرعهٔیرأکماردٔ
ق
توسعهٔیافاهٔ،اینٔاناقالهایٔتکنولوژیهایٔسبزٔنهٔتنهأمناسبٔؤمنصفانهٔنخواهدٔبودٔ،بلکهٔعمر ٔ
امکانٔوقو ٔآنٔومودٔنخواهدٔداش ٔؤبهٔتبعٔعدمٔومودٔاینٔتکنولوژیهأیأکاهشٔومرودٔآنهرأ،
باعدٔبهٔخطدٔافاادنٔمحیطٔزیس ٔکشورٔتحدیمٔشدهٔخواهدٔشدٔ .

17

بدیهیٔاس ٔکهٔبأوضعٔتحدیمهأ،کشورهأدرٔدسادسیٔبهٔکم هایٔمالیٔ،فنیٔ،علمیٔ،آموزشریٔ،
اط عاتیٔؤنظایدٔآنٔ،بأمحدودی هاییٔموامهٔخواهندٔبودٔ(ٔمشهدیٔ،رشیدیٔ،۶۸۴۹،صٔٔ .)۶۵۴
 .3کاهش سطح توسعه یافتگی کشور هدف تحریم
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حقوقٔتوسعهٔ،دارایٔدؤگزارهٔمثب ٔؤمنفیٔاس ٔ.۶ٔ،حقٔمنفریٔ:تر ٔکشرورهأبرهٔخصروصٔ
کشورهایٔدرحالٔتوسعهٔبدایٔتوسعهٔٔشانٔ،بایردٔمروردٔاحاردامٔسرایدٔدول هرأؤسرازمانهأقردارٔ
بگیددٔؤٔ.۲حقٔمثب ٔ:ت ٔمادیٔؤتکنولوژی ٔکشورهایٔتوسعهٔیافاهٔ،بردایٔکمر رسرانیٔبرهٔ
کشورهایٔدرٔحالٔتوسعهٔ(غمامیٔ،۶۸۴۲ٔ،صٔٔ.)۶۵۶وقایٔتحدیمهرأاعمرالٔشروندٔنرهٔتر ٔکشرورٔ
تحدیمٔشدهٔموردٔاحادامٔقدارٔمیگیددٔؤنهٔکمکیٔازٔکشرورهایٔتوسرعهٔیافارهٔبرهٔآنهرأمیرسردٔ.
بنابداینٔ،باومودٔتحدیمهأ،هدٔدؤگزارهٔتوسعهٔخدشهدارٔمیشودٔ.ع وهٔبدٔاینٔ،باتومهٔبهٔایرنکرهٔ
مفهومٔتوسعهٔٔپایدارٔدرٔحقوقٔمحیطٔزیس ٔبدٔرشاهایٔازٔمؤلفههایٔاقاصادیٔ،زیس ٔمحیطیٔؤ
اماماعیٔدالل ٔداشاهٔؤنیلٔبهٔچنینٔسطحیٔازٔتوسعهٔ،مسالزمٔومودٔتعرادلٔخاصریٔبرینٔایرنٔ
مؤلفههأخواهدٔبودٔ(شراؤ،ملکرمٔ،۶۸۴۲ٔ،صٔٔ،)۰۹درٔدرمرهٔاولٔ،ومرودٔیر ٔسیسرامٔاقاصرادیٔکرهٔ
تواناییٔتولیدٔمازادٔؤدانشٔفنیٔمساقلٔؤپایدارٔرأداشاهٔباشدٔالزمٔاس ٔ .
بهٔنظدٔمیرسدٔتحدیمهأبأتضعیفٔتوانٔاقاصادیٔکشورٔرونردٔدسرایابیٔبرهٔتوسرعهٔٔپایردارٔرأ
مخالٔمیکندٔ.امدوزهٔآلودگیٔهوأ،آ ٔؤتخدیبٔمنگلهأبیشادٔدرٔکشورهاییٔاتفاقٔمیافادٔکرهٔ
ازٔتوسعهٔیافاگیٔمناسبٔبدخوردارٔنیساندٔ .
 .۴تاثیر تحریمها بر روی تنوع زیستی
تحریم تنوع زیستی تا انقراض

تحدیمهأ،حمای ٔمالیٔانجامٔشدهٔبدایٔحفاظ ٔازٔتنو ٔزیسایٔرأکاهشٔمیدهدٔؤباعردٔشردهٔ
تأهمکاریٔبینٔالمللیٔؤتبادلٔدانشٔؤمهرارتٔکرهٔموضروعیٔکلیردیٔدرٔامردٔحفاظر ٔازٔتنرو ٔ
زیسایٔاس ٔ،بأمحدودی ٔروبهرؤشودٔ.درٔسالٔٔ۲۵۶۹آمدیکأٔ۱.9میلیونٔدالرٔ،حمای ٔمرالیٔ
موسسهٔٔمهانیٔمحیطٔزیس ٔبدایٔایدانٔرأبلوکهٔکددٔ.یکیٔازٔپدوژههاییٔکهٔقدارٔبودٔبهٔکم ٔایرنٔ
حمای ٔمالیٔامداییٔشودٔ،درٔرابطهٔبأحفاظر ٔازٔتنرو ٔزیسرایٔایردانٔبرینٔسرالهایٔٔ۲۵۶۶ترأ

ٔ۲۵۲۵بودٔ.پیشٔازٔآنٔنیزٔ،اینٔموسسهٔدرٔپدوژههرایٔحفاظر ٔازٔتنرو ٔزیسرایٔ۹ٔ،میلیرونٔدالرٔ
حمای ٔمالیٔبهٔایدانٔکددٔکهٔشاملٔپدوژههایٔحفاظایٔمانندٔ،یوزپلنگٔایدانیٔبودٔ .
لی ٔخلعابدیٔ،دانشجویٔدکادأدانشگاهٔپورتؤپدتاالٔکهٔدرٔحالٔمطالعهٔٔموضرو ٔحفاظر ٔازٔ
یوزپلنگٔآسیاییٔاس ٔ،درٔاینٔرابطهٔگف ٔ«:تحدیمهأرویٔبودمهٔٔحفاظ ٔازٔتنو ٔزیسرایٔتراثیدٔ
میگ اردٔؤباعدٔمیشودٔتأمسئوالنٔؤماخصصانٔاینٔحوزهٔبودمرهٔکماردیٔداشراهٔباشرند»ٔ.ازٔ
سوییٔگفاهٔمیشودٔکهٔبحدٔ«ممنوعی ٔسفد»ٔدرٔدول ٔدونالدٔتدامپٔنیزٔ،باعدٔشدهٔترأبدخریٔ
ازٔماخصصانٔکشورهایٔدیگدٔ،ایدانٔسفدٔنکنند.
رقابت برای جلوگیری از انقراض

بسیاریٔازٔبدنامههاییٔکهٔبدایٔمحافظ ٔازٔاینٔگونهٔٔحیوانیٔومرودٔداردٔ،برهٔدلیرلٔنبرودٔ
منابعٔمالیٔداخلیٔؤکم هایٔمالیٔخارمیٔقابلٔامدأنیساندٔ.دانشمندانٔمیتدسندٔکهٔ
بهٔدلیلٔتحدیمهایٔمجددٔ،یوزپلنگٔآسیاییٔبهٔسدع ٔواردٔمسیدٔانقداضٔشودٔ .

بهٔهمینٔدلیلٔ،بدایٔملوگیدیٔازٔانقداضٔاینگونهٔ،دانشرمندانٔایدانریٔؤخرارمیٔخواهرانٔایجرادٔ
اساثناتٔدرٔتحدیمهأهساندٔ.آنهأمیخواهندٔاقداماتیٔانجامٔشودٔتأازٔتنو ٔزیسایٔ،هنگامٔتحدیمٔ
ؤمنگٔحفاظ ٔشودٔ(ٔخبدٔآن ینٔ .)۶۸۴9ٔ،
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ایدانٔدارایٔبیشادینٔتنو ٔزیسایٔدرٔغد ٔآسیأاسر ؛ٔاکوسیسرامٔایرنٔکشرورٔشراملٔٔ۶۴۲گونرهٔٔ
پسااندارٔ،بیشٔازٔٔ۳هزارٔگونهٔگیاهٔ،بیشٔازٔهزارٔگونهٔماهیٔؤبریشٔازٔٔ۰۵۵پدنردهٔاسر ٔ.ازٔایرنٔ
تعدادٔٔ۶۶۶گونهٔٔحیوانیٔؤٔ۶۱۰گونرهٔٔگیراهیٔایرنٔکشرورٔ،درٔلیسر ٔقدمرزٔانجمرنٔبرینٔالمللریٔ
حفاظ ٔازٔطبیع ٔقدارٔدارندٔ.درٔمیانٔاینهأ،هیچٔگونهایٔبهٔانردازهٔیوزپلنرگٔآسریاییٔدرٔخطردٔ
نیس ٔ.ماخصصانٔتخمینٔزدهاندٔکهٔتنهأٔ۰۵موردٔازٔاینٔگونهٔٔرؤبهٔانقداضٔدرٔایدانٔومرودٔداردٔ.
خلعابدیٔدرٔاینٔرابطهٔتوضیحٔدادٔ :
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نقضٔحقٔبهدهمندیٔازٔمحیطٔزیس ٔ،نسب ٔبهٔشهدوندانٔکشوریٔکهٔتحدیمٔشده،آشرکارتردینٔ
تفثیدٔاعمالٔتحدیمهایٔبینٔالمللیٔاس ٔ.میدانیمٔکهٔامدوزٔ،بهدهمندیٔانسانهأازٔمحیطٔزیسر ٔ
سالمٔ،پاکٔ،عاریٔازٔآلودگیٔ،ماوازنٔ،ایمنٔ،مناسبٔ،دلپ یدٔؤگروارأ،یر ٔحرقٔبنیرادینٔاسر .
زمانیٔکهٔمشک تٔمالیٔناشیٔازٔتحدیمهأشهدوندانٔرأبهٔسم ٔفقدٔسوقٔمیدهردٔ،ایرنٔدورٔازٔ
واقعٔبینیٔاس ٔکهٔباورٔکنیمٔآنهأمداقبٔمسائلٔزیسر ٔمحیطریٔخواهنردٔبرودٔ)ٔ.(Carussi, 2000
وقایٔاقاصادٔی ٔکشورٔضعیفٔشدٔ،منطقیٔاس ٔکهٔمسائلٔزیس ٔمحیطیٔدرٔبینٔدیگدٔمسرائلٔ
اولوی ٔکمادیٔداشاهٔباشندٔ)ٔ .(Carussi, 2000
تحدیمهایٔاقاصادیٔبأاعمالٔممنوعی هأبدٔصادراتٔؤوارداتٔ،مشک تیٔرأبردایٔترفمینٔمروادٔ
غ اییٔ،آ ٔآشامیدنیٔسالمٔ،دارؤؤتجهیزاتٔپزشکیٔ،سوخ ٔؤ...کشورٔهدفٔایجادٔمیکنردٔؤ
ازٔاینٔطدیقٔبدٔحقٔس م ٔ،کهٔیکیٔازٔمظاهدٔآنٔاسافادهٔٔمطلو ٔازٔمحیطٔزیسر ٔاسر ٔ،اثردٔ
میگ اردٔ)ٔ.)Petrescu ,2010درٔسالهایٔاخیدٔبأافزایشٔکمی ٔؤشدتٔتحدیمهرایٔبرینٔالمللریٔ
علیهٔایدانٔ،اثداتٔمنفیٔآنٔبدٔسطحٔس م ٔشهدوندانٔایدانیٔؤنیزٔسطحٔس م ٔمحیطٔزیسر ٔ،
نمودٔبیشادیٔپیدأکددهٔاس ٔ.نمونهٔتاثیدتحدیمهأعلیهٔایدانٔ،درٔداشانٔحقٔمحیطٔزیسر ٔسرالمٔ
رأمیتوانٔدرٔافزایشٔآلودگیٔهوایٔتهدانٔکهٔبهٔدنبرالٔمشرک تٔاقاصرادیٔؤزیدسراخایٔ،ماننردٔ
وارداتٔبنزینٔبأکیفی ٔایجادٔشدهٔدیدٔ.نمونهٔٔدیگدیٔازٔتفثیدٔتحدیمٔبردٔمحریطٔزیسر ٔ،تحردیمٔ
صنع ٔکشایدانیٔؤهمکاریٔنداشانٔبعضیٔازٔارگانهایٔدریاییٔبینٔالمللیٔبأایردانٔاسر ٔ.ایرنٔ
تحدیمٔ،باعدٔکاهشٔایمنیٔکشرایهأؤتانکدهرایٔنفاریٔؤازدیرادٔحروادثٔدریراییٔؤبرهٔتبرعٔآنٔ
آلودگیٔمحیطٔزیس ٔمیشودٔ(وکیلٔ،تحصیلیٔ .(۶۸۴۲ٔ،
نتیجه گیری

تحدیمهأبهٔطدقٔمساقیمٔؤغیدٔمساقیمٔبدٔحقٔمحیطٔزیس ٔسالمٔمل ٔایردانٔتراثیدٔمریگر اردٔ.
ومودٔتحدیمهأ،علیالخصوصٔتحدیمهایٔسازمانیٔؤتحدیمهایٔآمدیکأعلیهٔایدانٔمیتواندٔبردٔ
تعهداتٔعدفیٔؤقداردادیٔماعددیٔدرٔحوزهٔٔمحیطٔزیس ٔاثدٔبگ اردٔ.بدخیٔازٔایرنٔتعهرداتٔبرهٔ
شکلٔالزامٔآورٔ،درٔکنوانسیونهأؤاسنادٔبینٔالمللیٔذکردٔشردهٔاسر ٔ.ازٔمملرهٔاصرلٔمسرئولی ٔ
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مشادکٔ،امأمافاوتٔ(درٔحمای ٔازٔمحیطٔزیس )ٔؤاناقالٔتکنولوژیٔسبزٔ.بدخریٔدیگردٔازٔایرنٔ
تعهداتٔ،بهٔدلیلٔتکدارٔدرٔاسنادٔغیدٔالزامیٔؤرویهٔکشورهأبهٔشکلٔتعهداتٔعدفریٔدرٔآمردهانردٔ،
ازٔمملهٔاصلٔهمکاریٔدرٔحفاظ ٔازٔمحیطٔزیس ٔؤممنوعی ٔخسارتٔبهٔمحیطٔزیس ٔ .
ایدانٔدرٔدهههایٔاخیدٔکموبیشٔبأتحدیمهایٔگوناگونیٔموامهٔبودهٔؤازٔاینٔرؤ،راههایٔسرازگاریٔ
ؤحلٔکددنٔاینٔموضو ٔرأبهٔصورتٔداخلیٔؤتأحدودیٔنیزٔبینٔالمللیٔ،فردأگدفارهٔاسر ٔ،ولریٔ
تجدبهٔنشانٔدادهٔاس ٔ،کهٔصدفٔومودٔتحدیمٔ،آثارٔمخدبیٔازٔخودٔبهٔمأمیگ اردٔؤزمینرهٔکنردٔ
شدنٔپیشدف ٔؤتوسعهٔکشورٔهدفٔتحدیمٔرأفداهمٔمیکنردٔ.محریطٔزیسر ٔ،برهٔعنروانٔمیرداثٔ
مشادکٔمهانیٔمیتواندٔ،تح ٔتاثیدٔتحدیمهأقدارٔبگیددٔ،تاثیداتیٔکهٔاحاماالٔگساددهٔؤغیردقابرلٔ
مبدانٔبدایٔهمهٔمهانٔخواهدٔبودٔ .
تعاملٔ،همکاریٔؤگف وگویٔسازندهٔ،رویکددهاییٔاس ٔکهٔایدانٔؤدیگدٔکشورهأ،بایدٔمردٔ
نظدٔقدارٔدهندٔتأشایدٔباوانندٔدرٔمهر ٔحفاظر ٔازٔمحریطٔزیسر ٔقردمیٔهمگرانیٔؤممعریٔ
بددارندٔ.کشورهایٔتحدیمکنندهٔهمٔبایدٔبدایٔمحیطٔزیس ٔازٔاینٔرویکددهأاسراقبالٔکننردٔؤبرأ
کاهشٔؤتوقفٔتحدیمهأ،ازٔظدفی هایٔمومودٔدرٔایدانٔبدایٔحفاظ ٔازٔمحیطٔزیس ٔاسرافادهٔ
کنندٔ.درٔغیدٔاینصورتٔباتومهٔبهٔپیچیدگیهایٔعواملٔموثدٔدرٔتخدیبٔمحیطٔزیس ٔ،واردٔشدنٔ
آسیبهایٔمدیٔؤغیدٔقابلٔمبدانٔبدٔمحیطٔزیس ٔدورٔازٔاناظارٔنیس ٔ .
به دلیلٔتاثیداتٔمنفیٔتحدیمهأبدٔصنع ٔؤاقاصرادٔایردانٔ،تر ٔبردایٔرفرعٔآنهرأازٔطردقٔ
سیاسیٔؤحقوقیٔؤاقاصادیٔازٔقبیلٔ.۶ٔ:بدرسیٔامکانٔاقامهٔٔدعویٔبخشهایٔتحدیمٔشدهٔ،ماننردٔ
شدک هایٔنف ٔ،گرازٔ،پادوشریمیٔ،کشرایدانیٔؤ...درٔمدامرعٔداخلریٔؤبرینٔالمللریٔبرهٔدلیرلٔ
ناعادالنررهٔبررودنٔایررنٔتحدیمهررأ،طبررقٔقواعرردٔحقرروقٔبررینالملررلٔ،ازٔمملررهٔنقررضٔمعررام تٔ
سدمایهگ اریٔ،معام تٔمودتٔؤدیگدٔقواعدٔؤاصولٔاساسیٔحقوقٔبینٔالمللٔ.۲ٔ،امکانٔاقامرهٔٔ
دعویٔدرٔدیوانٔدادگسادیٔاروپأؤدیوانٔاروپاییٔحقوقٔبشدٔ.3،ت ٔبدایٔم ٔسدمایهگر اریٔ
خارمیٔبأبهدهگیدیٔازٔشیوههایٔاقاصادیٔ.۹ٔ،بهدهگیدیٔازٔمنابعٔاندژیٔتجدیدپ یدٔ،مانندٔاندژیٔ
خورشیدیٔ،بادیٔؤ...بهٔمایٔوابساگیٔبرهٔنفر ٔوگرازٔ.۰ٔ،سردمایهگر اریٔدرٔبخرشهراییٔکرهٔ
مشمولٔتحدیمٔنمیشوندٔؤایدانٔدرٔتولیدٔآنهأمیتواندٔموفقٔباشدٔ،ماننردٔپسراهٔ،زعفردانٔ،فرد ٔ
ؤ(ٔ...محصوالتیٔکهٔایدانٔدرٔتولیدٔآنهأازٔمزی ٔمطلقٔیأنسربیٔبدخروردارٔاسر )ٔ،برهٔمنظرورٔ
کاهشٔوابساگیٔایردانٔبرهٔصرادراتٔانردژیٔ...،ازٔمملرهٔراهکارهرایٔپیشرنهادیٔبردایٔرهراییٔازٔ
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02

اباکارٔ،معصومهٔ.)۶۸۴۹(ٔ.تاثیر لغو تحریمها بر محیط زیست ایرانٔ.سای ٔآفاا ٔنیوز.
امیدٔارممندٔ،اردشیدٔ.)۶۸9۹(ٔ.حفاظ ٔازٔمحیطٔزیس ٔؤهمبساگیٔبینٔالمللیٔ ٔ.
جمله تحقیقات حقوقی.)۶۰(ٔ.
آلٔکجبافٔ،حسینٔ؛ٔانصاریانٔ،مجابیٔ،)۶۸۴۸ٔ(.تاثیدٔتحدیمهایٔی ٔمانبهٔؤچندٔمانبهٔبردٔایردانٔازٔمنظردٔحرقٔبردٔ
ٔ
فصلنامه حقوق پزشکی.)۲۴(۳ٔ.
س م ٔشهدوندانٔایدانیٔ.
پورٔهاشمیٔ،سیدٔعباس؛ٔارغندٔ،بهارهٔ.)۶۸۴۲(ٔ.حقوق بین الملل محیط زیستٔ.تهدانٔ:دادگساد.
تحریمها با تنوع زیستی ایران چه کار خواهد کرد؟ٔ.)۶۸۴9(ٔ.سای ٔخبدٔآن ین.
تقیٔزادهٔانصاریٔ،مصطفیٔ.)۶۸۴۸(.حقوق بین الملل محیط زیستٔ.تهدانٔ:خدسندی.
حبیبیمجندهٔ،محمدٔ.)۶۸۳۲(ٔ.حقٔبدخورداریٔازٔمحیط زیس ٔسالمٔبهٔعنوانٔحقٔبشدی ٔ.مجله دانشکده حقلوق
علوم سیاسی.)۱۵(،
حسینیٔ،مهدیٔ،)۶۸۳۴(.تحریمها و اثر تاثیرگذاری آنها در تخریب محیط زیستٔ،سای ٔدیپلماسیٔایدانی.
زمانیٔ،سیدٔقاسمٔ؛ٔغدیبٔآبادیٔ،کاظمٔ.)۶۸۴۱(ٔ.تحدیمهأبهٔمثابهٔنقضٔتعهرداتٔبرینٔالمللریٔدرسر هأدرٔزمینرهٔ
حمای ٔازٔحقوقٔبشدٔ.فصلنامه حقوق پزشکیٔ .۹۵ٔ)۶۶(ٔ.
زهاابچیانٔ،محمدٔحسین؛ٔناصدیٔگیلگؤ،علیٔ.)۶۸۳۴(.اصلٔمسئولی ٔمشادکٔ،امرأتفراوتٔدرٔحقروقٔبرین الملرلٔ
محیطٔزیس ٔ.مجله پژوهش حقوق و سیاست.۲۴ٔ)۶۲(ٔ.
ا
عمادیٔ،سیدٔمحسنٔ،ٔ)۶۸۴۶(ٔ،تاثیدٔتحدیمهایٔاقاصادیٔشواریٔامنی ٔسازمانٔمللٔماحردٔدرٔبهدهمنردیٔازٔحقروقٔ
بشدٔ.فصلنامه سیاست خارجی.۶۱۲-۶۲۶ٔ،)۶(۲۱ٔ.
قاسمیٔ،مصطفیٔ،)۶۸۳9(ٔ.تحریمها از ن اه حقوق بین الملل و موضوع هستهای ایران از سال یازدهم.۲۱ٔ،
قدیدٔ،محسنٔ،)۶۸۴۹(ٔ.حقٔبدٔمحیطٔزیس ٔازٔمنظدٔحقوقٔبشدٔبینٔالمللریٔؤاسر مٔ،فصللنامه پلژوهش تطبیقلی
حقوق اسالم و غرب.)9(۲ٔ.
گدوهٔصلحٔکدسیٔحقوقٔبشدٔ،صلحٔؤدموکداسیٔیونسکؤدانشگاهٔشهیدٔبهشرایٔ.)۶۸۳۴(ٔ.حقلوق زیسلت محیطلی
بشرٔ.تهدانٔ:دادگساد.
مشهدیٔ،علی؛ٔرشیدیٔ،مهنازٔ.)۶۸۴۹(ٔ.تفثیدٔتحدیمهایٔوضعٔشدهٔعلیهٔایردانٔبردٔمحریطٔزیسر ٔ،انردژیٔؤاناقرالٔ
تکنولوژیٔازٔمنظدٔحقوقٔبین المللٔ.فصلنامه پژوهش حقوق عمومی.)۹۵(۶۱ٔ.
وکیلٔ،امیدٔساعد؛ٔتحصیلیٔ،زهدأ.)۶۸۴۲(ٔ.ایران و تحریمهای بین المللیٔ.تهدانٔ:مجمعٔعلمیٔؤفدهنگیٔمجد.
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امدوزهٔبهٔعل ٔتاییدٔشدایطٔاقاصادیٔکشورهأؤشدایطٔبازرگرانیٔ،اخا فراتٔناشریٔازٔقداردادهرأروزٔبرهٔروزٔدرٔحرالٔ
افزایشٔاس ٔ.طدفینٔقداردادهأ،همگیٔبدایٔکمادٔکددنٔمسئولی ٔ،اقدامٔبرهٔتفسریدٔقرداردادٔبرهٔنفرعٔخرودٔمیکننردٔ.ازٔ
مویٔعدالایٔبهادٔؤهماهنگیٔبیشادٔبأطدفٔتجاریٔخرودٔبرهٔداوریٔبرینٔالمللریٔ
ِٔ
طدفیٔدیگدٔ،بازرگانانٔبدایٔمس و
رویٔآوردهاندٔ.باتومهٔبهٔاینٔکهٔرویهٔٔدیوانٔدعاویٔایدان-ایاالتٔماحدهٔ،داوریٔبینٔالمللیٔاسر ٔؤازٔاهمیر ٔبسرزاییٔ
بدخوردارٔاس ٔ،بدرسیٔمبحدٔمهمٔتفسیدٔقداردادٔدرٔآراتٔؤروندهایٔدیوانٔم کورٔ،میتواندٔرویهٔٔداورانٔبینٔالمللریٔرأ
درٔشیوههایٔتفسیدٔقداردادٔ ،بدایٔمأمشخصٔسازدٔ .
کلیدواژهها

ٔدیوانٔدعاویٔایدان-ایاالت ماحدهٔ،تفسیدٔقداردادٔ،داوریٔ،حقوقٔطدفین.
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ٔدانشجویٔکارشناسیٔرشاهٔٔحقوقٔدانشگاهٔمفیدٔ،قمٔ،ایدانٔٔٔٔٔٔٔ.׀ٔٔٔٔٔٔٔ mra6858@gmail.com

مقدمه

ٔ.4قانونٔداوریٔتجاریٔبینٔالمللیٔدرٔسالٔٔ131۱بهٔتصویبٔمجل ٔشورایٔاس میٔرسیدٔ .

1. legal interpretation
2. administrative interpretation
3.judicial interpretation
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درٔابادأالزمٔاس ٔتأتعاریفیٔازٔتفسیدٔقداردادٔ،داوریٔؤدیوانٔداوریٔایدانٔؤایراالتٔماحردهٔارائرهٔ
شودٔ.تفسیدٔقداردادٔیکیٔازٔمهمتدینٔمباحدٔحقوقٔخصوصیٔاسر ؛ٔچردأکرهٔدرٔتمرامٔچهدههرایٔ
گوناگونٔقداردادیٔ،اعمٔازٔقداردادٔالحاقیٔیأقداردادٔنمونهٔؤقداردادٔعادیٔؤرسمیٔبهٔدلیلٔتایدٔشردایطٔ
بعدٔازٔقداردادٔ،تفسیدآنٔبأاشکالٔروبهرؤاس ٔ(کاتوزیانٔ،۶۸۳۹ٔ،صٔ .)۱
تفسرریدٔدرٔلارر ٔبررهٔمعنررایٔتوضرریحٔدادنٔؤدرٔفقررهٔبررهٔمعنرریٔتوضرریحٔدادنٔآیرراتٔقرردآنٔ
اس ٔ(معفدیٔلنگدودی،۶۸۴9ٔ،صٔ)۶9۱ؤدرٔحقوقٔدرٔقالبٔاصط حاتٔزیادیٔنظیردٔتفسریدٔقرانونٔ،1
تفسیدٔاداری(ٔ2دانشٔپژوهٔ،۶۸۴۶،صٔٔ،)۲۸۳تفسیدٔقضاییٔ،3تفسیدٔقداردادهأو(ٔ...معفردیٔلنگردودیٔ،۶۸۴۸ٔ،
صٔٔ)۴۸بهٔکارٔرفاهٔاس ٔ.مه ٔملوگیدیٔازٔاطالهٔٔک مٔدرٔاینٔمقالهٔ،قصدٔمأبدٔاینٔاسر ٔکرهٔازٔ
تعدیفٔهمهٔاقسامٔتفسیدٔخودٔداریٔشدهٔؤفقطٔبهٔتعدیفٔتفسیدٔقداردادٔبپرددازیمٔ.ازٔآنجراییٔکرهٔ
دکارردٔکاتوزیررانٔیکرریٔازٔاهرردافٔتفسرریدٔرأکشررفٔابهامرراتٔعبرراراتٔذکرردٔشرردهٔدرٔقررداردادٔ
میداندٔ(کاتوزیانٔ،۶۸۳۹،صٔٔ)۲۳۵ؤهمچنینٔباتومهٔبرهٔنظردٔصراحبٔنظردانٔحقروقٔایردانٔ،تفسریدٔ
قداردادٔبایدٔمقاصدٔؤاهدافٔگویندهٔرأبیرانٔکنردٔ(حبیبریٔ،۶۸۳۴ٔ،صٔ(ٔ،)۰۳ٔ،۸۱اخ قریٔ،۶۸۳۰،صٔٔ)۱ؤ
(موسویٔؤهمکارانٔ،۶۸۴۶ٔ،صٔٔ ٔ.)۶۳۱
بأتابعٔدرٔمواردٔفوقٔال کدٔتفسیدٔقداردادٔازٔنظدٔنویسندهٔبهٔمعنرایٔ،تشرخیصٔهردفٔاصرلیٔ
قداردادٔؤکشفٔقصدٔطدفینٔدرٔماییٔاس ٔکهٔابهامیٔدرٔمنطوقٔیرأمفهرومٔقرداردادٔومرودٔداردٔ.
بعدٔازٔتومهٔبهٔمسئلهٔتفسیدٔقداردادٔ،مسئلهٔحائزٔاهمی ٔدیگدٔداوریٔاس ٔ.داوریٔازٔمنظردٔدکاردٔ
معفدیٔلنگدودیٔبهٔمعنایٔفصلٔخصوم ٔتوسطٔغیدٔقاضیٔؤبدونٔرعایر ٔتشردیفاتٔرسرمیٔ
رسیدگیٔدعاویٔاس ٔ(معفدیٔلنگدودیٔ،۶۸۴9،صٔٔ،)۲۴۹امأداوریٔباتومهٔبهٔتعدیرفٔقرانونگر ارٔدرٔ
قانونٔداوریٔتجاریٔبینٔالمللیٔٔ،عبارتٔاس ٔازٔرفعٔاخا فٔبینٔمارداعیینٔدرٔخرارجٔازٔدادگراهٔ
بوسیلهٔشخصٔیأاشخاصٔحقیقیٔؤحقوقیٔمدضیٔالطدفینٔیرأاناصرابی(ٔ4محبریٔ،۶۸۴۰ٔ،صٔٔ.)۶۰۲
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06

همانطورٔکهٔمشاهدٔمیشودٔتعاریفٔفوقٔ،هدٔکدامٔنقایصریٔرأبرهٔهمرداهٔدارنردٔؤبردایٔتعدیرفٔ
درس ٔؤدقیقٔداوریٔبایدٔبهٔویژگیهایٔداوریٔاشاراهٔگدددٔ.ازٔمملهٔویژگیهرایٔداوریٔعبارتنردٔ
ازٔ،الررفٔ.مررایگزینیٔبردایٔدادگاههررایٔملرریٔ. ٔ،سررازٔؤکرراریٔخصوصرریٔبردایٔحررلوفصررلٔ
اخا فاتٔ،جٔ.گزینشٔؤکناردلٔازٔسرویٔطدفهرأ،دٔ.تعیرینٔنهراییٔؤالزامریٔحقروقٔؤتعهرداتٔ
طدفهأ(حبیبیمجندهٔ،۶۸۴۶،صٔ.)۲۴
حالٔباتومهٔبهٔویژگیهایٔفوقٔال کدٔبهٔنظدٔنویسندهٔمقالرهٔ،داوریٔبرهٔمعنرایٔ،حرلوفصرلٔ
اخا فاتٔ،خارجٔازٔدادگاهٔبأتصمیمٔالزامٔآورٔشخصٔیأاشخاصیٔاس ٔکهٔموردٔاعامرادٔطردفینٔ
اخا فٔمیباشد (میباشند)ٔؤبهٔطورٔمساقیمٔتوسطٔآنهرأیرأغیردٔمسراقیمٔ،توسرطٔاشرخاصٔ
معینٔ(اعمٔازٔحقیقیٔؤحقوقی)ٔمنصو ٔمیگددد (میگددند)ٔ .
مسئلهٔمهمٔدیگدٔ،دیوانٔدعاویٔداوریٔایدانٔؤایاالتٔماحردهٔاسر ٔکرهٔدرٔسرالٔٔ،۰۳بعردٔازٔ
تسخیدٔالنهٔماسوسیٔؤاخا فاتٔپیشآمدهٔبینٔایدانٔؤآمدیکرأتاسری ٔشردٔترأبرهٔحرلوفصرلٔ
اخا فاتٔطدفینٔبپددازدٔ.سندٔتاسی ٔایرنٔدیروانٔ،بیانرهٔٔدولر ٔممهروریٔدمروکداتٔؤمددمریٔ
الجزایدٔدربارهٔحلوفصلٔادعاهایٔدول ٔایاالتٔماحدهٔٔآمدیکأؤدول ٔممهوریٔاسر میٔایردانٔ
اس ٔ(صفاییٔ،۶۸۴۰ٔ،صٔٔ)۲۶۰کهٔبهٔبیانیهٔالجزایدٔمعدوفٔشده.
اهمی ٔبدرسیٔشیوههایٔتفسیدٔقرداردادٔدرٔآراتٔدیروانٔداوریٔایردانٔؤایراالتٔماحردهٔدرٔایرنٔ
اس ٔکهٔاینٔدیوانٔدرٔٔ۸۵سالٔگ شاهٔعهدهٔدارٔمهمادینٔداوریٔبینٔالمللیٔدورانٔمأبودهٔاسر ٔ.
بدایٔروشنٔشدنٔاهمی ٔبحدٔ،بهٔدیباچهٔدکادٔمحسنٔمحبیٔدرٔکاا ٔجلر و تعلدیل داور دکاردٔ
کاکاوندٔاشارهٔمیکنمٔکهٔدرٔبخشیٔازٔآنٔنوشاهٔشدهٔ :
دیوانٔداوریٔدعاویٔایدان-ایاالتٔماحدهٔ،درٔطولٔقدیبٔبهٔٔ۸۵سالٔگ شراهٔعهردهٔدارٔ
مهماردینٔداوریٔبررینٔالمللرریٔدرٔدورانٔمررأبررودهٔاسر ٔؤعرردهایٔازٔنویسررندگانٔ،آنٔرأ
بزرگتدینٔداوریٔتاریخٔدانساهاندٔ.ادبیاتٔحقوقیٔؤرویهایٔکهٔدیروانٔداوریٔدرٔعدصرهٔٔ
حقوقٔداوریٔبینٔالمللیٔبهٔمأگ اشاهٔ،حقوقٔؤرویهٔداوریٔبینٔالمللیٔرأتدوینٔکددهٔ
اس ٔ .1

ٔ.1دیباچهٔٔدکادٔمحبیٔبدٔکاا ٔجرح داوران در دیوان داوری ایران_ ایاالت متحدهٔ .

ازٔاینٔرؤاس ٔکهٔمطالعهٔٔرویهٔٔدیوانٔدرٔتفسیدٔقداردادٔبسیارٔحائزٔاهمیر ٔاسر ٔؤبرأمطالعرهٔآنٔ
بهٔحقوقٔؤرویهٔداوریٔبینٔالمللیٔپیٔمیبدیمٔ.بأدق ٔدرٔآراتٔداورانٔدیوانٔبهٔطورٔکلریٔمیتروانٔ
ازٔاصولٔتفسیدیٔداخلٔؤخارجٔازٔقداردادٔآگاهٔشدٔ .
اینٔمقالهٔدرٔغالبٔدؤگفاارٔتنظیمٔشدهٔکرهٔدرٔگفارارٔاولٔبرهٔبهردهگیردیٔداورانٔدیروانٔازٔاصرولٔ
ا
قصردٔ،نیر ٔؤعملکرددٔطردفینٔ،
حقوقیٔداخلیٔتفسیدٔاشارهٔمیشودٔؤخودٔبهٔسرهٔبخرشٔ،الرفٔ.
ٔ.رمو ٔبهٔقانونٔحاکمٔؤجٔ.ممعٔتعاضٔبینٔماونٔ،تفکی ٔشدهٔؤدرٔگفاارٔدومٔبرهٔبهردهگیردیٔ
داورانٔازٔاصولٔحقوقیٔخارمیٔتفسیدٔاشارهٔمیکنیمٔکهٔآنٔنیزٔبهٔدؤبخرشٔ،الرفٔ.اصرلٔحسرنٔ
أنی ٔؤ ٔ.اصلٔبهٔزیانٔتحدیدٔکنندهٔتقسیمٔشدهٔاس ٔ .
گفتار اول :اصول حقوقی داخلی تفسیر در دیوان داوری ایران -ایاالت متحده

بند اول :قصدّ ،نیت ،عملکرد طرفین

ٔ.1ایدانٔبهٔمومبٔ«الیحهٔقانونیٔالحاقٔدول ٔایدانٔبهٔموسسهٔیکنواخ ٔکددنٔحقوقٔخصوصی»ٔمصرو ٔاسرفندٔمراهٔٔ۶۸۹۸برهٔایرنٔموسسرهٔ،
ملحقٔشدهٔاس ٔ .
ٔ.2مادهٔٔٔ111قانونٔمدنیٔ .
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الفاظٔعقدٔنسب ٔبهٔطدفینٔالزمٔاالمداس ٔ،ولیٔبدایٔشناخ ٔمفادٔقداردادٔؤتومهٔبرهٔمرانٔاصرلیٔ
قداردادٔکافیٔنمیباشدٔؤباتومهٔبهٔمادهٔٔ۶۶۰۱قانونٔمدنیٔفدانسهٔ«:الزمٔاس ٔدرٔقداردادٔهرأ،قصردٔ
مشادکٔطدفهایٔقداردادٔاحدازٔشودٔؤبهٔمعنیٔاصط حیٔاکافأنشرود»(ٔ.علرومیٔیرزدیٔ،بابرازادهٔ،۶۸۳۴ٔ،
صٔٔ .)۲۸۵
میتوانٔدریاف ٔدرٔنظامهایٔحقوقیٔمدرنٔازٔمملهٔفدانسهٔنیزٔاینٔاصرلٔحقروقیٔتفسریدیٔپ یدفارهٔ
ا
صدٔؤنی ٔمشادکٔطدفینٔتومهٔشودٔ.درٔاینجأاشارهٔبهٔایرنٔ
شدهٔاس ٔکهٔبدایٔتفسیدٔقداردادٔبایدٔبهٔق
نکاهٔخالیٔازٔلطفٔنیس ٔکهٔموسسهٔبینٔالمللیٔیکنواخ ٔکددنٔحقوقٔخصوصیٔ1درٔسرالٔٔ۶۴۴۹
بعدٔازٔت هایٔطوالنیٔمدتٔمحققانٔماعددٔ،مجموعهٔاصولیٔبأنامٔ«اصولٔقداردادهرایٔتجراریٔ
بینٔالمللی»ٔرأمناشدٔکددٔکهٔدرٔبندٔی ٔمادهٔٔ۹-۶اینٔاصولٔمقدرٔمیدارد«:قداردادٔبایدٔمطابقٔقصردٔ
مشادکٔطدفینٔتفسیدٔشود»ٔ(اخ قریٔ،۶۸۳۰ٔ،صٔٔ.)۱۶۹ازٔآنمأکهٔقداردادٔبأقصدٔؤارادهٔطردفینٔ2شرکلٔ
گدفاهٔاس ٔ،بایدٔدرٔتفسیدیٔکهٔازٔالفاظٔقداردادٔبهٔعملٔمیآیدٔ،هموارهٔقصدٔطدفینٔبهٔعنروانٔمحرورٔ
ا
ٔقصدٔؤنی ٔؤعملکددٔطدفینٔدرٔتفسیدٔقداردادٔکام ٔقابرلٔمشراهدهٔ
اصلیٔمدنظدٔقدارٔگیددٔ.اهمی
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اس ٔؤاینٔاصلٔحقوقیٔدرٔحکمٔسیٔبی.ای.اینادنشنالٔ1نیزٔبازتا ٔیافاهٔاس ٔ«:بدطبقٔبنیادیتردینٔ
اصلٔتفسیدٔ،مادهٔٔموردٔبحدٔبایدٔبهٔشکلیٔماصورٔشودٔکهٔروشنگدٔقصدٔمشادکٔیکیٔازٔطردفهرأ
باشد»ٔ(ٔ .)Grossius colleagues, 1997, pp. 5, 180
همانطورٔکهٔدرٔاینٔحکمٔاشارهٔشدهٔ،داورانٔدیوانٔنهٔتنهأاینٔاصلٔحقوقیٔرأپ یدفاهاندٔ،بلکرهٔ
اینٔاصلٔحقوقیٔرأبنیادیتدینٔاصلٔحقوقیٔتفسیدیٔمیدانندٔ.درٔدعوایٔمندالٔالکادی 2هیئر ٔ
داوریٔرویهٔطدفهأرأعاملٔراهنمأدرٔتفسیدٔتلقیٔکددهٔاس ٔ«:بهٔنظردٔدیروانٔ،باتومرهٔبرهٔرویرهٔ
عملرریٔطرردفینٔدرٔزمررانٔامرردایٔقررداردادٔپخررشٔ،نمیترروانٔازٔمقرردارتٔتفسرریدیٔمضرریقٔ
نمود»ٔ(ٔ .)Grossius colleagues, 1997,pp. 26, 158
باتومهٔبهٔحکمٔفوقٔمیتوانٔدریاف ٔکهٔداورانٔدیوانٔ،بدایٔتفسریدٔقرداردادٔطردفینٔ،برهٔالفراظٔ
ا
ایٔپیٔبددنٔبهٔقصدٔؤنی ٔطدفینٔبهٔرویهٔؤعملکددٔآنهأتومهٔنمودهاندٔ .
بسندهٔنکددهٔؤبد
اهمی ر ٔرویررهٔؤعملکررددٔطرردفینٔازٔآنٔرؤحررائزٔاهمی ر ٔاس ر ٔکر ا
رهٔنی ر ٔؤقصرردٔآنهررأرأ
تح ٔالشعا ٔقدارٔمیدهدٔؤازٔهمینٔرؤ،قاضیٔهولازمنٔ3دربارهٔنظدٔخرودٔدرٔحکرمٔمدبروطٔبرهٔ
دعوایٔسیٔلندٔچنینٔبیانٔداشاهٔ«:بدایٔدرکٔقصدٔطدفینٔهیچٔراهیٔبهادٔازٔآنٔنیسر ٔکرهٔببینریمٔ
آنهأچگونهٔعملٔکددهٔاند»ٔ(خلیلیانٔ،۶۸۳۲ٔ،صٔٔ.)۲۲۵بنابدینٔ،اهمی ٔاینٔاصلٔحقوقیٔؤتومرهٔبرهٔ
قصدٔؤعملکددٔطدفینٔدرٔآراتٔدیوانٔکام ٔمشهودٔبودهٔؤقابلٔتشخیصٔاس ٔ .
بند دوم :رجوع به قانون حاکم

زمانیٔکهٔداوریٔبهٔبیشٔازٔی ٔکشورٔمدبوطٔمیشودٔؤعنصدٔخارمیٔدرٔآنٔواردٔمیشرودٔقروانینٔ
ماعددیٔبهٔداوریٔمدبوطٔمیشودٔ.پ ٔمیتوانٔنایجرهٔگدفر ٔتعیرینٔقرانونٔحراکمٔازٔخصرایصٔ
بینٔالمللیٔبودنٔی ٔداوریٔاس  .بدایٔروشنتدٔشدنٔاهمی ٔاینٔمبحردٔبرهٔاخاصرارٔبرهٔنظردٔ
بدخیٔازٔدکادینٔحقوقیٔاشارهٔمیشودٔ.نخساینٔقاعدهٔدرٔتفسیدٔقداردادهأاینٔاسر ٔکرهٔمفرادٔآنٔ
بایدٔدرٔپدتؤقانونٔحاکمٔقدائ ٔشودٔ(خلیلیانٔ،۶۸۳۲ٔ،صٔٔ.)۲۶۳درٔقداردادهأوقاریٔموضروعاتیٔومرودٔ
داردٔکهٔبساگیٔبهٔضابطهٔحقوقیٔحاکمٔداردٔهیئ ٔدارویٔبایدٔضابطهٔؤقانونٔحراکمٔرأمشرخصٔ
1. C.B.A international
2. General Electric
3. Holtzmann

کندٔ(حبیبیمجنردهٔ،۶۸۴۶ٔ،صٔٔ.)۹۲۸تعیینٔقانونٔحاکمٔازٔنظدٔکاربددیٔاهمیر ٔویرژهٔداشراهٔؤازٔدیردٔ
نظدیٔم ابی ٔداردٔ(شیدویٔ،۶۸۴۰ٔ،صٔٔ .)۲۵۳
ازٔنظدٔتحدیدٔکنندهٔ،اگدٔدرٔقداردادهایٔبینٔالمللیٔ،قرانونٔحراکمٔبردٔقرداردادٔبرأتداضریٔطردفینٔ
مشخصٔشدهٔبودٔکهٔهیئ ٔداوریٔملزمٔبهٔرعای ٔمقدراتٔقانونٔحاکمٔاناخابیٔاس ٔؤحالٔاگردٔ
قانونٔحاکمٔبدٔقداردادٔتوسطٔطدفینٔاناخا ٔنشدهٔبودٔداورٔیأهیئ ٔداوریٔملرزمٔبرهٔتعیرینٔقرانونٔ
حاکمٔاس ٔؤازٔآنجأکهٔمواردٔمطدوحهٔدرٔدیوانٔداوریٔایدانٔؤایاالتٔماحردهٔتمامرأقداردادهرایٔ
بینٔالمللیٔاس ٔ،اگدٔقانونٔحاکمٔدرٔقداردادٔذکدٔنشدهٔباشدٔهیئ ٔداوریٔموظفٔبهٔتعیینٔقرانونٔ
حاکمٔاس ٔ.تائیدٔاینٔاصلٔدرٔچندٔتصمیمٔدیوانٔمشاهدهٔمیشودٔکهٔبهٔاخاصارٔبهٔیکیٔازٔمرواردٔ
اشارهٔمیشودٔ :

همانٔطورٔکهٔدرٔحکمٔفوقٔال کدٔمشاهدهٔگددیدٔ،دیوانٔبأدرٔنظدٔگدفانٔتداضیٔطدفینٔمبنریٔبردٔ
اناخا ٔقانونٔحاکمٔ،قانونٔحاکمٔبدٔقسمایٔازٔقداردادٔرأکهٔموردٔتداضیٔقدارٔنگدفاهٔبودٔمشرخصٔ
کددهٔاس ٔ .
بند سوم :جمع بین متون متعارض

طدفینٔقداردادٔگاهیٔچندینٔقداردادٔمشادکٔبینٔخودٔمنعقدٔمیکننردٔ.اگدچرهٔامکرانٔتعرارضٔدرٔ
بینٔموادٔی ٔقداردادٔومودٔداردٔ،امأامکانٔتعارضٔبینٔچندٔقداردادٔکهٔدرٔبازههایٔزمانیٔمافراوتٔ
منعقدٔشدهٔباشندٔ،بیشادٔمیشودٔ.گاهأاخا فٔؤتعارضٔبینٔدونسخهٔازٔی ٔقرداردادٔبرهٔومرودٔ
میآیدٔکهٔبهٔدؤزبانٔنوشاهٔؤناظیمٔشدهٔاس ٔ.بهٔاینٔمعنأ،اخرا فٔبومرودٔآمردهٔناشریٔازٔعردمٔ
انطباقٔمعنایٔدؤنسخهٔبأزبانهایٔماعارضٔاس ٔ .
اگدٔزمانٔنگار ٔقداردادهأتومهیٔبهٔمسائلٔمندرجٔدرٔموادٔنشودٔامکانٔومرودٔتعرارضٔبرینٔ
موادٔی ٔقداردادٔؤیأبینٔچندٔقداردادٔبسیارٔباالٔمیرودٔؤهدگاهٔاینٔاخا فٔبدوزٔپیدأکندٔ،اگردٔدرٔ
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قداردادهاییٔکهٔمبنایٔخودٔدیونٔبودندٔحاویٔشدطٔاناخا ٔقانونٔایدانٔاس ٔ،حالٔآنکهٔ
قداردادٔاناقالٔ،ظاهدأدرٔایاالتٔماحدهٔتنظیمٔشدهٔاس ٔ.بنابداینٔ،تفسیدٔؤاثدٔاناقالٔبرینٔ
اناقالٔدهندهٔؤمناقلالیهٔمشمولٔقوانینٔایاالتٔماحدهٔاس ٔؤموضو هاییٔرأکهٔمدبوطٔ
بهٔامکانٔاناقالٔاس ٔرأمیتوانٔبهٔقانونٔایدانٔارما ٔدادٔ(خلیلیانٔ،۶۸۳۲ٔ،صٔٔ .)۲۶۴
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تعارضٔبینٔماونٔ(ٔموادٔی ٔقداردادٔبأیکدیگدٔؤیأموادٔدؤیرأچنردٔقرداردادٔبرأیکردیگد)ٔیکریٔازٔ
ماونٔدارایٔاهمی ٔؤاعابارٔبیشادیٔبودٔ،بهٔمانٔمعابدتدٔتومهٔمیشودٔؤحالٔاگدٔمارونٔماعرارضٔ
ازٔاعابارٔیکسانٔبدخوردارٔبودندٔداورٔبایدٔبکوشدٔباتومهٔبرهٔمسرائلیٔماننردٔعنروانٔمروادٔ(خلیلیرانٔ،
ٔ،۶۸۳۲صٔٔ،)۲۲۶تاریخٔم اکداتٔ،پیشنوی ٔمر اکداتٔ(خلیلیرانٔ،۶۸۳۲ٔ،صٔٔ)۲۲۵ؤ...حکمریٔصرادرٔ
کندٔ .
چنینٔمسئلهایٔدرٔدعوایٔم ٔکالؤرخٔدادٔکرهٔبرأتدممرهٔقسرمایٔازٔحکرمٔشرمارهٔ–ٔ۳۴ٔ–۸
۲۲(ٔ۲۲۰آوریلٔٔ)۶۴۳۱بهٔتحلیلٔؤبدرسیٔآنٔمیپددازیمٔ .
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هدگاهٔبینٔدؤمانٔازٔی ٔقداردادٔکرهٔبرهٔدؤزبرانٔتهیرهٔشردهٔؤهردٔدؤازٔاعابرارٔیکسرانٔ
بدخوردارندٔ،اخا فٔآشکاریٔازٔنظدٔمعنأومودٔداشراهٔباشردٔ،اباردأبایردٔکوشریدٔکرهٔ
بدطبقٔاصولٔکلیٔتفسیدٔقداردادهأ،آنٔرأبهٔگونهایٔتفسیدٔکددٔکرهٔدؤمرانٔیرادٔشردهٔبرأ
یکدیگدٔساز ٔیابندٔ.اینٔشیوهٔتفسیدٔ،بأاصرلٔمنردرجٔدرٔبنردٔٔ۸مرادهٔٔ۸۸کنوانسریونٔ
وین1پیدامونٔقانونٔمعاهداتٔکهٔهمٔقداردادهأؤهمٔمعاهداتٔرأشاملٔمیشرودٔ،منطبرقٔ
اس ٔ .
شکیٔنیس ٔکهٔاسانادٔبهٔمادهٔٔ۶۲مانٔفارسیٔقرداردادٔ،بدطبرقٔبنردٔیر ٔمرادهٔدؤبیانیرهٔ
حلوفصلٔدعاویٔ،مومبٔسلبٔص حی ٔازٔدیوانٔخواهدٔشردٔ.برهٔهمرانٔانردازهٔنیرزٔ
روشنٔاس ٔکهٔچنانچهٔبهٔمانٔانگلیسریٔمرادهٔٔ۶۲اسرانادٔشرودٔنایجرهٔ،عکر ٔنایجرهٔ
حاصلٔازٔمانٔفارسیٔخواهدٔبرودٔ،برهٔایرنٔمعنرأکرهٔخللریٔبرهٔصر حی ٔدیروانٔواردٔ
نمیشودٔ .

دیوانٔنایجهٔمیگیددٔکهٔاینٔشیوهٔتفسریدٔ،دؤمانریٔرأکرهٔاعابرارٔواحردٔدارنردٔبرأیکردیگدٔممرعٔ
نمیآوردٔؤمعاقدٔاس ٔ :
دیوانٔدرٔمه ٔممعٔؤساز ٔمیانٔدؤمرانٔتر ٔمیکنردٔؤدرٔایرنٔراسراأ،برهٔاصرلٔ
دیگدیٔازٔتفسیدٔقداردادهأنیزٔکهٔدرٔبندٔچهارٔمادهٔٔ۸۸کنوانسیونٔوینٔآمدهٔدس ٔمیازدٔ.
درٔمادهٔیادٔشدهٔآمدهٔاس ٔکهٔ«:معناییٔرأبایدٔپ یدف ٔکرهٔباتومرهٔبرهٔهردفٔؤمنظرورٔ
معاهدهٔ،ماونٔرأبهٔبهادینٔنحؤبأیکدیگدٔساز ٔدهد»ٔ.درٔاینجأهدٔدؤمانٔبأهردفٔؤ
1. vienna convention

منظورٔقداردادٔسازگارند؛ٔزیدأهدٔدؤحاویٔروشیٔبدایٔحلٔاخا فٔاسر ٔ.بنرابداینٔبرأ
اعمالٔاینٔاصلٔنیزٔدؤمانٔهمچنانٔغیدقابلٔممعٔباقیٔمیماندٔ .

گفتار دوم :اصول حقوقی خارجی تفسیر در دیوان داوری ایران و ایاالت متحده

بند اول :اصل حسن ّنیت

درٔتفسیدٔقداردادٔ،همهٔهدفهأمحدودٔبهٔقصدٔمشادکٔطدفینٔنیس ٔ.عواملٔعدالایٔدیگدیٔهرمٔ
موثدٔاس ٔؤمجمو ٔاینهأبهٔشمأهدفیٔرأتلقینٔمیکنردٔکرهٔبردایٔتحقرقٔآنٔهردفٔ،قرداردادٔرأ
تفسیدٔمیکنیدٔتأبأحقیق ٔتطبیقٔیابدٔ .
ا
بهٔاصلٔحسنٔنی ٔدرٔضمنٔموادٔقانونیٔاشارهٔنشردهٔاسر ٔ،امرأباتومرهٔبرهٔ
درٔحقوقٔایدانٔ،
ا
ارٔدرٔبدخیٔازٔموادٔبهٔحسرنٔنیر ٔتومرهٔ
مفهومٔؤروحٔقوانینٔاینٔنکاهٔروشنٔمیشودٔکهٔقانونگ
کددهٔاس ٔ.بدایٔمثالٔدرٔمادهٔٔ۲۱۸قاونٔمدنیٔگفاهٔشده«:درٔعقدٔفضولیٔ،اگردٔماعامرلٔماهرلٔ
ا
باشد(یعنیٔحسنٔنی ٔداشاهٔباشد)ٔحقٔداردٔکهٔپ ٔازٔردٔمالٔبهٔمالر ٔؤدادنٔغدامر ٔ،برهٔبرایعٔ
فضولیٔمدامعهٔکندٔؤ .»...
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درٔچنینٔوضعیٔدیوانٔناگزیدٔاس ٔ،بهٔمنظورٔدس ٔیافانٔبرهٔقدائنریٔکرهٔباوانردٔبرهٔبهاردینٔنحرؤ
تدممانٔقصدٔمشادکٔطدفینٔباشدٔ،اقدامهایٔمقدماتیٔؤدیگدٔاوضرا ٔؤاحروالیٔکرهٔمحریطٔبردٔ
تدوینٔقداردادٔبودندٔرأبدرسیٔکندٔ .
دیوانٔبأمدامعهٔبهٔ«پیشنوی ٔموافق ٔنامه»ٔکهٔدرٔٔ۴سپاامبدٔٔ۶۴9۵تهیهٔشدٔدرٔمییابردٔکرهٔ
پیشنوی ٔسپاامبدٔحاویٔقیدٔحلٔاخا فیٔاس ٔکهٔمملهٔاولٔآنٔدرس ٔشربیهٔمملرهٔاولٔمرادهٔ
ٔ۶۲قداردادٔاس ٔ،امأمملهٔدومٔاینٔقیدٔبیانٔمیکنردٔ،چنانچرهٔطردفینٔقرداردادٔناواننردٔنسرب ٔبرهٔ
موضو ٔاخا فٔتوافقٔحاصلٔنمایندٔیأیکیٔازٔطدفینٔتصمیمٔکمیاهٔرأردٔکند«:موضو ٔاخرا فٔ
بدطبقٔقوانینٔایدانٔ،ازٔطدیقٔداوریٔیرأدادگاههرایٔصر حی دارٔدرٔصرورتٔلرزومٔ،حرلوفصرلٔ
خواهدٔشدٔ(تاکیدٔافزوده)»ٔ .
همانطورٔکهٔدرٔقسمایٔازٔحکمٔموردٔنظدٔمشاهدهٔمیشودٔهیئر ٔداوریٔدرٔتر ٔاسر ٔبرأ
بهدهگیدیٔازٔمعاهداتٔبینٔالمللیٔؤرویهٔطدفینٔؤپیشنروی ٔقرداردادٔفریٔمرابینٔآنهرأحکمریٔ
منطبقٔبأمنطقٔصادرٔکندٔ .
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ا
اییٔبهٔاصلٔحسنٔنی ٔ
همانطورٔکهٔدرٔمادهٔفوقٔال کدٔمشخصٔاس ٔقانونگ ارٔ،تومهٔبهٔسز
داشاهٔؤازٔآنٔدرٔنگار ٔقانونٔاسافادهٔکددهٔاس ٔ .
ا
ٔکهٔاصلٔحسنٔنی ٔدرٔحقوقٔبینٔالملرلٔهرمٔازٔاهمیر ٔبراالییٔبدخروردارٔ
شایانٔذکدٔاس
اس ٔؤدرٔمعاهداتٔبینٔالمللیٔبسیاریٔبهٔآنٔتومهٔشدهٔکهٔبهٔاخاصرارٔبرهٔچنردٔمروردٔازٔاشرارهٔ
میشودٔ .
درٔبندٔدؤمادهٔدؤمنشورٔمللٔماحدٔ،ی ٔاصلٔپ یدفاهٔشدهٔدرٔحقروقٔبرینٔالملرلٔاسر ٔ.درٔ
مادهٔٔ9-۶اصولٔقداردادهایٔتجاریٔبینٔالمللیٔآمدهٔؤبیانٔمیکند«:درٔتجارتٔبرینٔالمللریٔهردٔ
ا
اردادٔبایدٔمطابقٔبأحسنٔنی ٔؤمعاملهٔمنصفانهٔاقدامٔکند»ٔ(اخ قیٔ،۶۸۳۰ٔ،صٔٔ .)۰۴۵
طدفٔقد
شایانٔذکدٔاس ٔ،درٔمادهٔٔ۲۱عهدنامهٔوینٔٔ۶۴۱۴کهٔماضمنٔبهٔوفایٔعهدٔاس ٔ،بصرداح ٔ
ا
ازٔحسنٔنی ٔسخنٔگفاهٔشدهٔ.بندٔی ٔمادهٔٔ۸۶کنوانسیونٔوینٔنیزٔمقردرٔمریدارد«:معاهرداتٔرأ
ا
بایدٔبأحسنٔنی ٔؤبدطبقٔمفهومٔرایجٔکلماتٔؤعبراراتٔمعاهردهٔدرٔمرانٔکلریٔآنهرأؤدرٔپدترؤ
هدفٔؤمقصودٔمعاهدهٔ،تفسیدٔنمود»ٔ .
ازٔنظدٔنویسندهٔنیزٔ،باتومهٔبهٔتمامیٔمواردٔگفارهٔشردهٔبردایٔتفسریدٔقداردادهرأ،بایردٔازٔاصرلٔ
ا
حسنٔنی ٔمددٔگدف ٔؤدرٔتفسیدٔقداردادٔازٔاینٔاصلٔمهمٔاسافادهٔکددٔ .
ازٔاینٔاصلٔمهمٔ،بدایٔتفسیدٔقداردادهأدرٔدیوانٔنیزٔاسافادهٔشدهٔاس ٔؤدیوانٔاهمی ٔبرهٔسرزاییٔ
بهٔاینٔاصلٔحقوقیٔدادهٔاس ٔ.درٔاینٔخصوصٔ،بهٔاخاصارٔبهٔپارهایٔازٔآراتٔصادرٔشدهٔتوسطٔهیئ ٔ
داورانٔاشارهٔمیشودٔ .
دکادٔشفیعٔؤدکادٔکاشانیٔدرٔمروردٔمسرائلهٔچگرونگیٔوضرعٔبهردهٔحاصرلٔازٔحسرا ٔ
ا
برأحسرنٔنیر ٔمشراهدهٔ
تضمینیٔ،اینٔچنینٔنظدٔدادهاندٔ«:همچنرینٔبرأدیردیٔهمرداهٔ
میشودٔکهٔمعنایٔمعمولیٔعباراتٔمادهٔٔ،9بیانیهٔ،موضو ٔؤهردفٔایرنٔمرادهٔ،خرالیٔازٔ
هدگونهٔابهامٔاس ٔ(ماروسیٔ،۶۸۴۶ٔ،صٔٔ .)۹۳

درٔاینٔرایٔ،آقایانٔدکادٔشفیعٔؤدکادٔکاشانیٔبدایٔتفسیدٔیکیٔازٔموادٔقداردادٔموردٔبحردٔازٔاصرلٔ
ا
حسنٔنی ٔاسافادهٔکددهٔؤنظدٔبهٔواضحٔبودنٔمادهٔموردٔبحدٔدادهٔاندٔ.همچنرینٔدرٔتفسریدٔمروادٔ
بیانیهٔالجزایدٔنیزٔازٔاصلٔحسنٔ انی ٔاسافادهٔشدهٔاس ٔ.دکادٔآلدریچٔ،هولازمنٔؤماسر ٔدرٔنظردٔ
مساقلٔخودٔرامعٔبهٔموضو ٔنحوهٔتعلقٔبهدهٔحاصلهٔدرٔتامینیٔچنینٔنظدٔدادهاندٔ«:باتومهٔبهٔبنردٔ

ا
کنوانسیونٔوین(اینٔبنردٔبرهٔاصرلٔحسرنٔنیر ٔاشرارهٔمیکنرد)ٔنحروهٔبیرانٔؤعبراراتٔ
ٔ۶مادهٔٔ۸۶
بیانیههایٔالجزایدٔبهٔطورٔحامٔاینٔتفسیدٔرأمیسدٔمیسازدٔکهٔحاصرلٔومروهٔحسرا ٔترامینیٔ،برهٔ
محضٔتحققٔبایدٔبهٔخودٔحسا ٔتعلقٔگیدد»ٔ(ماروسیٔ،۶۸۴۶ٔ،صٔٔ .)۰۸
همانطورٔکهٔدرٔنظدیاتٔباالٔآمدهٔ،اعضأدیوانٔؤهیئ ٔداورانٔدیوانٔدعاویٔایدانٔؤایاالتٔماحدهٔ
ا
هأازٔاصلٔحسنٔنی ٔبهدهٔگدفاهاندٔ .
درٔتفسیدٔقدارداد
بند دوم :اصل به زیان تحریر کننده

بدایٔتعدیفٔتفسیدٔبهٔزیانٔتحدیدٔکنندهٔ،بایدٔگف ٔکهٔاینٔقاعدهٔ،قاعدهایٔاس ٔکرهٔبدطبرقٔآنٔ،درٔ
ْ
فٔابهاماتٔؤخ هایٔقداردادیٔعلیرهٔانشرأکننردهٔقرداردادٔؤابهامراتٔناشریٔازٔشردوطٔ
مواردٔاخا ٔ
قداردادٔ،علیهٔتحدیدٔکنندهٔ(انشاتٔکننده)ٔآنٔشدوطٔتفسیدٔخواهدٔشدٔ(سدبازیانٔؤرسرامٔزادهٔ،۶۸۴۰ٔ،صٔٔ.)۹
دکادٔخلیلیانٔ،اینٔقاعدهٔرأبهٔشکلٔزیدٔتعدیفٔکددهٔاس ٔ .

درٔاصولٔقداردادهایٔتجاریٔبینٔالمللیٔنیزٔبهٔاینٔمطلبٔاشارهٔشدهٔاس ٔکهٔ«:اگدٔشردوطیٔکرهٔ
توسطٔی ٔطدفٔارائهٔشدهاندٔواضحٔنباشندٔ،تفسیدٔآنٔشدوطٔعلیهٔطردفٔمزبرورٔمردمحٔخواهردٔ
بود»ٔ(ٔاخ قیٔ،امامٔ،۶۸۳۰ٔ،صٔٔ .)۱۶۱
ازٔمنظدٔنویسندهٔمقالهٔ،اینٔقاعردهٔ،قاعردهایٔاسر ٔدرٔتفسریدٔقداردادهرأکرهٔبرهٔمومربٔآنٔ
هنگامیٔکهٔی ٔتعهدٔ،قداردادٔیأشدطٔمبهمٔاس ٔ،معناییٔنسب ٔبهٔمعانیٔدیگردٔتردمیحٔداردٔکرهٔ
بهٔزیانٔتحدیدٔکنندهٔآنٔکلماتٔباشدٔ.بنابداینٔ،باتومهٔبهٔتعاریفٔفروقٔمیتروانٔدریافر ٔکرهٔایرنٔ
ٔ.درٔواقعٔاسافادهٔازٔاینٔاصلٔتفسیدیٔدرٔتفسریدٔ
ٔ
قاعدهٔدرٔتمامیٔاقسامٔقداردادهأقابلٔاعمالٔاس
ِ
قداردادهأ،مومبٔشناساییٔنوعیٔمسئولی ٔبیچونٔؤچدأبدایٔنویسندهٔقداردادٔیأشدطٔمیشودٔ .
درٔدیوانٔداوریٔدعاویٔایدانٔؤایاالتٔماحدهٔنیزٔازٔاینٔقاعدهٔتفسیدیٔبهدهٔگدفاهٔشردهٔکرهٔبرهٔ
ِٔ
اخاصارٔبهٔیکیٔازٔآنهأاشارهٔمیشودٔ.اینٔدیوانٔدرٔمدیانٔپدوندهٔفدس ٔتداولٔدرٔمدیانٔتفسریدٔ
قداردادٔ،اینٔچنینٔمطدحٔمیکندٔکهٔ :
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ٔاینٔقاعدهٔقاعدهایٔاس ٔکهٔاگدٔبعدٔازٔاسافادهٔازٔکلیرهٔرو هرایٔمعمرولٔدرٔتفسریدٔ،
هنوزٔدرٔموردٔاینکهٔکدامٔی ٔازٔمفاهیمٔرأبایدٔبهٔامدأگ اش ٔ،ش ٔؤتددیردیٔومرودٔ
داشاهٔباشدٔ،بهٔکارٔگدفاهٔمیشودٔ(خلیلیانٔ،۶۸۳۲ٔ،صٔٔ .)۲۲۹
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اگدٔروشنٔباشدٔکهٔطدفینٔکوشیدهاندٔقداردادٔمعابدیٔمنعقردٔکننردٔؤتنهرأتددیردٔدربرارهٔ
تفسیدٔشایساهٔاس ٔکهٔکدامٔی ٔازٔدؤمعنرایٔممکرنٔؤمعقرولٔرأبایردٔاناخرا ٔکرددٔ،
دادگاهٔدرٔاینٔصورتٔتفسیدیٔرأمیپ یددٔکهٔکمادٔبهٔسودٔطدفیٔباشدٔکرهٔآنٔکلمراتٔرأ
بدگزیدهٔاس ٔ(خلیلیانٔ،۶۸۳۲ٔ،صٔٔ .)۲۲۹

اینٔحکمٔمناقشهٔشدیدیٔمیانٔداورٔایدانیٔمخرالفٔ،داورٔآمدیکراییٔؤثالردٔرأبدانگیخر ٔؤ
قاضیٔایدانیٔدرٔنظدٔخاصٔخودٔنسب ٔبهٔاینٔموضو ٔمخالف ٔشدید ٔرأابردازٔداشر ٔ،امرأبرأ
اینٔحالٔشاهدٔاینٔبودیمٔکهٔهیئ ٔداوریٔازٔاینٔاصلٔحقوقیٔدرٔتفسریدٔقدادادهرأاسرافادهٔکرددهٔ
اس ٔ .
نتیجه گیری
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باتومهٔبهٔاهمی ٔتفسیدٔقداردادهأؤاهمی ٔبدرسریٔایرنٔبحردٔدرٔدیروانٔداوریٔدعراویٔایردانٔؤ
ایاالتٔماحدهٔدرٔاناهأباتومهٔبهٔبدرسیهایٔصورتٔگدفاهٔ،بهٔاینٔنایجهٔمیتوانٔرسریدٔکرهٔدیروانٔ
داوریٔایدانٔؤایاالتٔماحدهٔازٔپنجٔرو ٔحقوقیٔبدایٔتفسیدٔقداردادهأاسافادهٔمیکنندٔ .
ا
اصلٔحسنٔنی ٔ. ٔ،اصلٔبهٔزیانٔتحدیردکننردهٔ،جٔ.قصردٔ،
اینٔپنجٔرو ٔعبارتندٔازٔ،الفٔ.
انی ٔؤعملکددٔطدفینٔ،دٔ.رمو ٔبهٔقانونٔحاکمٔ،هرٔٔ.ممعٔتعارضٔبینٔماونٔ.دیوانٔدعراویٔایردانٔ
ؤایاالتٔماحدهٔبأاسافادهٔازٔاینٔپنجٔرو ٔقداردادهایٔمطدحٔشدهٔرأتفسیدٔمیکددهٔؤهنوزٔنیرزٔازٔ
اینٔرو هأبدایٔتفسیدٔقدارادادهأاسافادهٔمیکندٔ .
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درحقوقٔاداریٔایدانٔؤدرٔنظامٔسیاسیٔکشورٔ،اصلٔبدٔاینٔاس ٔکهٔوظایفٔؤاخایاراتٔاحصأشدهٔبردایٔ
هدٔمقامٔ،توسطٔآنٔشخصٔحقیقیٔیأحقوقیٔانجامٔشودٔکهٔبهٔآنٔ«اصلٔمسئولی ٔپ یدی»ٔگفاهٔمیشودٔ.
ٔمقامٔسیاسیٔازٔقبلٔمددمٔبهٔصورتٔمساقیمٔ(بدونٔواسطهٔ،مانندٔنمایندگانٔ
درٔاینٔمیانٔممکنٔاس ٔی
ِ
مجل ٔ،رئی ٔممهورٔ)...،ؤیرأبرهٔشرکلٔغیردٔمسراقیمٔ(برأواسرطهٔ،ماننردٔهیرفتٔوزیدان،کرهٔتوسرطٔ
رئی ٔممهورٔمناخبٔمددمٔاناخا ٔمیشوند)ٔمنصو ٔشوندٔکهٔدرٔاینٔصورتٔماصردیانٔمر کورٔحرقٔ
واگ اریٔوظایفٔ،اخایاراتٔؤمسؤلی هایٔخویشٔرأبهٔشخصٔدیگدیٔندارند؛ٔزیدأفلسفهٔاناخا ٔایرنٔ
مقاماتٔتوسطٔمددمٔ(بهٔنحؤمساقیمٔیأغیدٔمساقیم)ٔ،انجامٔوظایفٔؤاخایاراتٔتعیینٔشدهٔؤقابلی هرایٔ
مومودٔدرٔآنٔفددٔبودٔاس ٔ،امأهدچهٔموقعی ٔاداریٔؤسیاسیٔمقاماتٔارتقأپیدأمیکندٔ،فعالیر ٔآنهرأ
وسیعتدٔؤحیطهٔاخایاراتٔمحولهٔبهٔآنهأ،گساددهتدٔؤمانو تدٔخواهدٔشدٔ.همینٔامدٔباعردٔمیشرودٔترأ
ُ
انجامٔتمامیٔمسئولی هأبهٔصورتٔهمزمانٔازٔعهدهٔشخصٔم کورٔخارجٔشدهٔؤبهٔدلیلٔحسنٔمدیرانٔ
ق
امورٔ،الزمٔمیآیدٔتأاساثنائأانجامٔبعضیٔازٔآنهأ،بهٔاشخاصٔدیگدیٔتفویضٔشودٔ.درٔاینٔمقالرهٔسرعیٔ
بدٔآنٔاس ٔکهٔنخس ٔ،بهٔاصولٔقانونٔاساسیٔکهٔمدبوطٔبهٔمبحدٔتفویضٔؤاشکاالتٔواردٔبدٔآنٔاسر ٔ
تومهٔشودٔؤدرٔادامهٔ،بهٔامورٔقابلٔتفویضٔ،شدایطٔتفویضٔؤآثارٔحقوقیٔتفویضٔپدداخاهٔشودٔ .
کلیدواژهها

تفویضٔ،تفویضٔاخایارٔ،مقاماتٔسیاسیٔ،امورٔقابلٔتفویضٔ،کفال ٔاداریٔ .
ٔدانشجویٔکارشناسیٔارشدٔحقوقٔعمومیٔدانشگاهٔمفیدٔ،قمٔ،ایدانٔٔٔٔ.׀ٔٔٔٔٔ r.michel.agh@gmail.com

مقدمه

1. rule of law
2. fundamental right
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اصلٔحاکمی ٔقانونٔ1ناظدٔبدٔعدمٔتفویضٔمیباشدٔ.تفرویضٔاخایرارٔدرٔنظرامٔسیاسریٔؤاداریٔ
کشورٔاساثناتٔبهٔحسا ٔمیآیدٔ.مؤ یدٔاینٔاصلٔقانونٔاساسیٔ(اصلٔٔ،۳۰اصلٔ،۶۶۵اصرلٔٔ،۶۲۱
اصلٔٔ،۶۲9اصلٔٔ)۶۱۵اس ٔکهٔمدبوطٔبهٔمقاماتٔسیاسیٔکشورٔمیباشردٔ.درٔایرنٔبرینٔ،اصرلٔ
ٔ،۳۰ناظدٔبهٔسم ٔنمایندگیٔاس ٔکهٔقائمٔبهٔشخصٔمیباشدٔؤقابلٔواگ اریٔبهٔدیگدیٔنیسر ٔ،
ولرریٔدرٔمررواردٔضرردوریٔمیتوانرردٔاخایررارٔوضررعٔبعضرریٔازٔقرروانینٔرأبررأرعای ر ٔاصررلٔ9۲بررهٔ
کمیسیونهایٔداخلیٔخودٔتفویضٔکندٔؤبأرعای ٔایرنٔاصرلٔؤاصرولٔدیگردٔ،میتروانٔبرهٔایرنٔ
نگد ٔدس ٔیاف ٔکهٔضدورتٔ،اقاضایٔچنینٔامدیٔاس ٔ.همرانطورٔکرهٔقرانونٔگر ارٔدرٔایرنٔ
اصررلٔ(اصررلٔ،)9۲ضرردورتٔرأمجرروزٔتفررویضٔاخایررارٔدانسرراهٔاسر ٔ،امررأدرٔصررورتٔفقرردانٔ
ضدورت (درٔشدایطٔعادی)ٔ،چنینٔامدیٔب ٔاثردٔؤحاریٔمحرالٔاسر ٔ.برأپ یدفارهٔشردنٔاصرلٔ
تفکی ٔقوایٔحکومایٔ(ٔطبقٔاصلٔ،)۰9درٔممهوریٔاس میٔایردانٔ،وظیفرهٔوضرعٔؤتصرویبٔ
قوانینٔموردٔنیازٔکشورٔ،درٔاخایارٔقوهٔمقننهٔاس ٔؤمجل ٔشرورایٔاسر میٔدرٔعمرومٔمسرائلٔدرٔ
حدودٔمقدرٔدرٔچارچو ٔقانونٔاساسیٔمیتواندٔقانونٔوضعٔکند (اصلٔ .)9۶
قانونگ اریٔبهٔعنوانٔحقٔؤتکلیفٔؤمسئولی ٔاصرلیٔ،بردایٔمجلر ٔبرهٔحسرا ٔمیآیردٔؤ
بنابداینٔ،قابلٔتفویضٔبهٔغیدٔنمیباشدٔ،امأدرٔمواردیٔاساثناییٔؤنادر(ٔ،مجل ٔبدایٔایجادٔوضرعٔ
یر ٔقررانونٔمناسرربٔؤبهارردٔؤرعایر ٔتابررعٔدرٔامررورٔکشررورٔ،بررهٔنحررویٔکررهٔعرردمٔتصررویبٔآنٔ
قوانینٔ(توسطٔکمیسیونٔمجل )ٔ،خسارتٔمبدانٔناپ یدیٔرأدرٔپیٔدارد)ٔقانونگر اریٔایرنٔحرقٔ
اساسیٔ2رأبهٔکمیسیونٔمجل ٔواگ ارٔکددهٔاس ٔؤعل ٔاینٔتفویضٔ،تداکمٔقوانینٔؤزمانٔبنردیٔ
ناکافیٔبدایٔآنٔنهادٔاس ٔ،امأپ ٔازٔتصویبٔؤطیٔمردتٔآزمرایشٔقرانونٔاصرلیٔؤدائمریٔ،برهٔ
ْ
تصویبٔمجل ٔمیرسدٔ.درٔاینٔبیانٔ،اصلٔٔ12بهٔعنوانٔشاهدمثالٔذکدٔشدهٔؤاصرولٔدیگردٔنیرزٔ
ذکدٔخواهدٔشدٔ.اینٔپژوهشٔ،درٔدؤمبحدٔگددآوریٔشدهٔکرهٔدرٔ«مبحردٔاول»ٔبرهٔاصرولیٔکرهٔ
موردٔعنای ٔقانونگ ارٔاساسیٔبودهٔؤمعانیٔکهٔبدایٔتفویضٔذکدٔشدهٔمیپرددازیمٔ(ٔکرهٔآیرأایرنٔ
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تفویضٔماایدتٔبأمبانیٔحقوقٔعمومیٔداردٔیأخید)ٔؤدرٔ«مبحدٔدوم» بهٔٔ.۶امورٔقابلٔتفرویضٔ
درٔحقوقٔعمومیٔؤحقوقٔاداریٔ.۲ٔ،شدایطٔصح ٔتفویضٔاخایرارٔ.۸ٔ،آثرارٔحقروقیٔتفرویضٔ
اخایارٔؤٔ.۹افاداقٔبینٔتفویضٔاخایارٔبأتفویضٔامضاتٔخواهیمٔپدداخ ٔ .
 .1معنای تفویض

1

 .1 .1درلغت

َا َ َ ق
ُ
َ ا
َ
ٔفیهٔ(المنجردفیٔاللاره)ٔ،
ٔالحاکم ِٔ
ٔؤمعله
دهٔالیه
الیهٔاالمدٔ:صی ِ
فو یضأ ِ
(مصدربا ٔتفعیل)ٔ.فوضٔ:ت ِ
بازٔگ اشانٔکارٔبهٔکسیٔ(مناهیٔاالر )ٔ،حاکمٔگددانیدنٔکسیٔ،درٔامدیٔ(اقد ٔاالمروارد)ٔ،کرارٔ
بأکسیٔگ اشان(تاجٔالمصادرٔبیهقی)ٔ،سپددنٔؤبازٔگ اشانٔکارٔخودٔبرهٔکسریٔیرأخردأ(اقرد ٔ
االموارد)ٔ .
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 .2.1در اصطالح

تفویضٔاخایارٔدرٔاصط حٔ،واگ اریٔبخشیٔازٔاخایاراتٔی ٔمقامٔاداریٔیأسیاسریٔبرهٔمقرامٔیرأ
ق
شخصٔدیگدٔاس ٔ،کهٔاینٔامدٔاصوالٔتوسطٔمقاماتٔمافوقٔصورتٔمیگیددٔ.اینٔتفویضٔاخایارٔ
درٔهمهٔامورٔ،ازٔمقامٔمافوقٔبهٔمقامٔماتح (مفمورینٔپایینتدٔ)ٔصورتٔنمیپ یددٔ،بلکرهٔبخشریٔ
ازٔامورٔ،بأشدایطیٔکهٔخواهدٔآمدٔازٔمقامٔمافوقٔبهٔمقامٔپایینتدٔصورتٔمیگیددٔ .
 .2توکیل

2

 .1.2در لغت

ٔوکیلٔکددنٔ(تاجٔالمصادرٔبیهقی)ٔ،وکیلٔگددانیدنٔ(مناهیٔاالرا )ٔ،گماشرانٔدیگردیٔبرهٔمرایٔ
خودٔ،کهٔازٔمانبٔاؤدرآنچهٔمال ٔآنٔاس ٔ،تصدفٔکنردٔ(مدمرانی)ٔ.ازٔلحراظٔلارویٔمعنرایٔ
تفویضٔؤتوکیلٔ،بأاندکٔتفاوتیٔکهٔدرٔمادهٔاتخاذٔدارندٔ،مشابهاندٔ .
1. devolution
2. depute

 .2.2در اصطالح

ٔاعطرایٔوکالر ٔتوسررطٔوکیرلٔاسر ٔؤمرروهدهٔوکالر ٔنیررزٔاعطرایٔنیابر ٔتعدیررفٔشرردهٔاسر ٔ
(وهؤاسانابهٔفیٔالاصدف)ٔ .
الف .فرق بین تفویض و توکیل

ٔ.۶تفویضٔاعمٔاس ٔازٔوکال ٔؤشاملٔاذنٔنیزٔمیشودٔؤادلهٔشدعیٔ،حامیٔتفویضٔنمیباشدٔ .
ٔ.2ازٔطدفیٔ،وکال ٔماکیٔبدٔشد ٔاس ٔؤاسانابهٔآنٔ،برهٔصرورتٔخراصٔمیباشردٔؤدرٔامرورٔ
شدعیٔنیزٔسدیانٔومدیانٔداردٔ.چنانکهٔمادهٔوکال ٔدرٔمواردٔماعددیٔدرٔقردآنٔنیرزٔاسراعمالٔشردهٔ
َا
َْ
ََ
َ َا ْ َ َ َا َ َ
ق
ْ ِّ ُ َ
یرل»ٔ(سرورهٔ
ون»ٔ(سورهٔابداهیم،آیهَٔ «ٔ،)۶۲وت َوکلٔعلیٔالل ِهٔ َٔوکف ٰی ِٔبالل ِه َٔو ِک ٔ
اس َ «ٔ.وعلیٔالل ِهٔفل َی َا َوکلٔال ُم َا َوک ٔل ٔ
َ َ َ َ َِ ْ َ َ
ْ ِّ
ینٔ»ٔ(سورهٔآلٔعمدانٔ،آیهٔٔٔ .)۶۰۴
احزا ٔ،آیهٔٔ«ٔ،)۸ف ِإذأع َز ْم ٔف َا َوکلٔعلیٔالل ِه ِٔإنٔالل َه ُٔی ِح ُّبٔال ُم َا َوک ِل َ ٔ
ب :کفالت اداری
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کفال ٔ،تدتیبیٔاس ٔکهٔبهٔمومبٔآنٔدرٔغیا ٔماصدیٔ،شخصٔدیگدیٔبهطورٔموق ٔ،انجامٔامرورٔ
مدبوطٔبهٔآنٔمقامٔرأبدٔعهدهٔمیگیددٔ.اینٔمسئلهٔمیتواندٔدرٔصورتٔبدونٔتصدیٔماندنٔشرالٔ،برهٔ
عل ٔفوتٔ،بیماریٔ،مسافدتٔویأعدمٔتعیینٔماصدیٔمسئولٔرخٔدهدٔ(طباطباییٔموتمنیٔ،صٔٔ)۱۸ؤایرنٔ
امدٔ،بهٔنحؤرعای ٔاصلٔ«سلسهٔمداتبی»ٔصورتٔمیپ یدد.
بدایٔمقاماتٔردهٔباالیٔسیاسیٔکشورٔنیزٔقرانونٔاساسریٔپیشبینیهرایٔالزمٔرأاتخراذٔنمرودهٔ
(ٔبدایٔنمونهٔاصل111ؤٔ.)131بدطبقٔاصلٔ111قانونٔاساسیٔ،درٔصورتٔفروتٔ،کنرارهگیدیٔؤیرأ
عزلٔرهبدٔ،تأهنگامٔمعدفیٔرهبدٔمدیدٔ،شوراییٔمدکبٔازٔرئی ٔممهورٔ،رئی ٔقوهٔقضائیهٔؤیکریٔ
ازٔفقهایٔشورایٔنگهبانٔ،وظایفٔرهبدیٔرأبهٔطورٔموق ٔبدعهدهٔمیگیدندٔؤنیزٔهدگراهٔکرهٔرهبردٔ،
درٔاثدٔبیماریٔیأحادثهٔدیگدٔبهطورٔموق ٔ،ازٔانجامٔوظایفٔخودٔناتوانٔشودٔ،شورایٔمر کورٔایرنٔ
وظایفٔرأانجامٔمیدهندٔؤکفیلٔدارایٔتمامٔاخایاراتٔمقامیٔاس ٔکهٔکفالر ٔآنٔرأبدعهردهٔداردٔ،
مگدٔاموریٔکهٔاساثناتٔشدهٔباشدٔ .
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1. administrative balment

 .1تفویض اختیار در اصول ( )1۶۱ ،12۷ ،12۶ ،11۱ ،۸۵قانون اساسی

تفویضٔاخایارٔدرٔاینٔاصولٔبرهٔچرهٔمعناسر ٔآیرأایرنٔمقامراتٔسیاسریٔمیتواننردٔوظرایفٔؤ
اخایاراتٔخودٔرأبهٔی ٔنهادٔدیگدٔیأمسئولٔمادونٔخودٔتفویضٔکنند ٔآیأایرنٔکرارٔنقرضٔقرانونٔ
محسو ٔنمیشود ٔؤدرٔصورتٔامکانٔتفویضٔازٔسویٔاینٔمقاماتٔ،آیرأهمرهٔاخایراراتٔقابرلٔ
تفویضٔاس ٔیأبایدٔدرٔچارچو ٔقانونٔصورتٔگیدد ٔ
 .1.1معنای تفویض دراصل ۸۵
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01

ٔکهٔسم ٔنمایندگیٔقائمٔبهٔشخصٔاسر ٔؤقابرلٔ
باتومهٔبهٔاینکهٔدرٔاصلٔٔ۳۰تصدیحٔشدهٔاس
ِ
واگ اریٔبهٔدیگدیٔنیس ٔ،وظیفهٔاصلیٔنمایندهٔ،قانونگ اریٔبهٔحسا ٔمیآیدٔؤاینٔوظیفهٔقابرلٔ
تفویضٔبهٔشخصٔیأهیئایٔنمیباشدٔ.الباهٔاینٔممنوعی ٔبهٔمومبٔذیلٔاصلٔ۳۰دؤاسراثناتٔداردٔ
کهٔعبارتاندٔازٔ،تفویضٔاخایارٔقانونگر اریٔبرهٔکمیسریونهایٔداخلریٔمجلر ٔدرٔدؤمروردٔؤ
تفویضٔاخایارٔقانونگ اریٔبهٔدول ٔدرٔی ٔموردٔ(مهدپورٔ .)۶۸۳9ٔ،
طبقٔاصولٔماعددٔازٔقانونٔاساسیٔ،قانونگ اریٔمرزتٔوظرایفٔاصرلیٔمجلر ٔبرهٔحسرا ٔ
میآید(ٔ.اصلٔ،)13ٔ،9۶ٔ،۰9اگدٔتفویضٔاخایارٔرأبهٔدول ٔمایزٔبدانیمٔ،الزمهٔٔاینٔامردٔآنٔاسر ٔ
کهٔیأقائلٔبهٔعدمٔقانونگ اریٔتوسطٔمجل ٔشویمٔیأآنکهٔقانونگ اریٔماعرددٔدرٔکشرورٔفردضٔ
شودٔؤتفکی ٔقوأنادیدهٔگدفاهٔشودٔکرهٔایرنٔفردوضٔطبرقٔاصرولٔقرانونٔاساسریٔباطرلٔاسر ٔؤ
حاکمی ٔکشورٔنیزٔبأچنینٔامدیٔمنافاتٔداردٔ.بهٔهمینٔدلیلٔ،شورایٔنگهبرانٔدرٔمرواردٔماعرددیٔ
بأاینٔاساداللٔکهٔقانونگ اریٔمخاصٔمجل ٔاس ٔؤتفویضٔامورٔنیازمنردٔتقنرینٔمجلر ٔبرهٔ
دول ٔمیباشد،مخالفٔاس ٔؤآنٔرأخ فٔاصلٔٔ۳۰قانونٔاساسریٔمیدانردٔؤمصروباتیٔکرهٔازٔ
ناحیهٔٔدول ٔبهٔمجل ٔفدساادهٔشدهٔبودٔرأموردٔایدادٔقدارٔدادهٔاس ٔ.بهٔعنروانٔنمونرهٔ،میتروانٔبرهٔ
بندٔآخدٔمادهٔٔ111الیحهٔتنظیمٔبخشیٔازٔمقدراتٔدولایٔ،مصو 1381/11/31اشارهٔکددٔ،کرهٔدرٔ
اینٔمادهٔضوابطٔؤشدایطٔتعهداتٔشدک هأؤسازمانهایٔبخشٔخصوصریٔؤتعراونیٔدرٔمقابرلٔ
تسهی تٔؤکم هایٔدریافایٔازٔدول ٔمشخصٔنشدهٔؤبهٔآییننامهٔمحولٔشدهٔاسر ٔ.شرورایٔ
نگهبانٔ،اینٔموردٔرأازٔاموریٔدانس ٔکهٔنیازمندٔتقنینٔاسر ٔ،ازایرنٔرؤآنٔرأمارایدٔبرأاصرلٔ۳۰
قانونٔاساسیٔاع مٔکددٔ(مجموعهٔنظدیاتٔشورایٔنگهبانٔ .)۶۸۳۲ٔ،

 .2.1معنای تفویض در اصل  11۱و اشکاالت وارده بر آن از منظر حقوق عمومی
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درٔممهوریٔاس میٔایدانٔ،قوایٔسهٔگانهٔحاکمٔ،زیدٔنظدٔوالی ٔمطلقهٔامدٔؤامامر ٔامر ٔقردارٔ
دارندٔکهٔاینٔاصل(ٔ،)۰9بدٔاصلٔ۶۶۵نیزحاکمٔاس ٔؤاخایاراتٔرهبردیٔرأازٔمحردودهٔآنٔاصرلٔ
فداتدٔمیبددٔ.طبقٔاصلٔٔ،۶۶۵رهبدٔمسئولٔتنظیمٔروابطٔبینٔقوایٔسهٔگانهٔؤحلٔاخا فٔبینٔآنهأ
بهٔحسا ٔمیآیدٔ.بنابداینٔ،رهبدیٔدرٔارتباطٔبأقوایٔسهٔگانهٔدرٔعدضٔآنهأنیس ٔ،بلکهٔایرنٔقروأ
زیدٔمجموعهٔرهبدیٔبودهٔؤمشدوعی ٔاینٔقوأتوسطٔرهبدیٔتاییدٔمیشرودٔ.دلیرلٔایرنٔمطلربٔآنٔ
ق
اس ٔکهٔاساسأدرٔزمانٔغیب ٔ،حقٔوالی ٔؤحکوم ٔطبقٔادلهٔک میٔ،فقهیٔؤروایریٔمنحصردٔ
بهٔفقیهٔاس ٔ .
باتومهٔبهٔاینکهٔاصلٔٔ۰9ناظدٔبهٔمسئلهٔوالی ٔمطلقهٔٔفقیهٔاسر ٔ.اگردٔبردٔاصرلٔٔ۰9خدشرهٔ
واردٔشودٔبأاساشهادٔبهٔعبارتٔ«بدٔطبقٔاصولٔآیندهٔ،اینٔقانونٔاعمالٔمیگددد»ٔ.بندٔٔ8اصرلٔٔ111
قانونٔاساسیٔایدانٔ،یکیٔازٔاخایاراتٔرهبدٔرأحلٔمعظ تٔنظرامٔکرهٔازٔطردقٔعرادیٔقابرلٔحرلٔ
نیس ٔ،بهٔواسطهٔمجمعٔتشخیصٔمصلح ٔنظامٔ،میداندٔ.الباهٔ،پ ٔازٔاینکهٔمأوالیر ٔفقیرهٔرأ
بهٔطدقٔمخالفٔاثباتٔکددیمٔ(شدعیٔ،عقلیٔ،رواییٔ،قانونی)ٔ .
طبقٔبندٔآخدٔاصلٔ«ٔ111رهبدٔمیتواندٔبعضیٔازٔاخایاراتٔخودٔرأبهٔشخصٔدیگدیٔتفرویضٔ
کند»ٔؤباتومهٔبهٔبندههایٔ1ؤ2ؤٔ8همینٔاصلٔدرٔممهوریٔاس میٔایدانٔ،بخشیٔازٔاخایراراتٔ،
بهٔنهادٔدیگدیٔبهٔنامٔمجمعٔتشخیصٔ،تفویضٔشدهٔاس ٔ.اکنونٔ،سوالیٔکهٔحائزٔاهمیر ٔاسر ٔ
ؤمدبوطٔبهٔبحدٔاصلیٔمأ(تفویضٔاخایار)ٔمیشودٔ،اینٔاس ٔکهٔآیأاینٔتفویضٔتوسطٔرهبردیٔ
مایزٔاس ٔؤبهٔعبارتٔدیگدٔ،آیأاینٔتفویضٔبأقواعدٔحقوقٔعمومیٔسازگارٔاس ٔ ٔؤاگدٔازٔبعردٔ
فقهیٔنیزٔبهٔمسئلهٔتومهٔشودٔ،آیأولیٔفقیهٔمیتوانردٔاخایراراتٔمهمرهٔخرودٔرأبرهٔشرخصٔدیگردٔ
تفویضٔکند ٔ(بأعنای ٔبهٔاینکهٔ،منظورٔوالی ٔمطلقهٔٔفقیهٔباشدٔ،همانطورٔکهٔدرٔقانونٔاساسیٔ
نیزٔاشارهٔشدهٔاس ٔ .

91

تعریف سیاستهای کلی

مجلهٔٔعلمیٔدانشجوییٔدانشٔپژوهان ׀ٔشمارهٔ  ۰۵ٔ،۹۴׀

02

1

باتومهٔبهٔبندٔٔ۶اصلٔٔ۶۶۵تعیینٔسیاس هایٔکلیٔنظامٔممهوریٔاس میٔایدانٔ،پ ٔازٔمشرورتٔ
بأمجمعٔتشخیصٔمصلح ٔنظامٔ(کهٔاینٔامدٔنیزٔبهٔمجمرعٔتفرویضٔشردهٔاسر )ٔ،ایرنٔسروالٔ
مطدحٔمیشودٔکهٔمنظرورٔازٔسیاسر هایٔکلریٔچیسر ٔ(سیاسر هایٔکلریٔ:مجموعرهایٔازٔ
مه گیدیهأؤراهبددهایٔکر نٔ،بردایٔتحقرقٔاهردافٔنظرامٔؤقرانونٔاساسریٔدرٔدورهٔزمرانیٔ
مشخصٔاس ٔ(انصاریٔ .)۶۸۳۰ٔ،
بهٔبیانٔدیگدٔ،منظورٔازٔسیاس هایٔکلیٔ،سیاس هأؤخطٔمشیهایٔکلیٔ،کر نٔؤآرمرانیٔ
اس ٔکهٔبدایٔتحققٔبخشیدنٔبهٔمدیدی ٔؤسیاس ٔمامعهٔمیباشدٔ،کهٔاینٔسیاس هأبردٔمبنرأؤ
مصالحٔمامعهٔوضعٔمیگدددٔ.درٔخصوصٔمایگاهٔسیاس هایٔکلریٔنظرامٔ،درٔسلسرلهٔمداتربٔ
حقوقیٔؤدرٔمقایسهٔبأسایدٔهنجارهایٔحقوقیٔنیزٔنظدهایٔگوناگونیٔمطدحٔشدهٔاس ٔ.بدخیٔبردٔ
اینٔباورندٔکهٔسیاس هایٔکلیٔنظامٔ،درٔراسٔسلسهٔمداتبٔقوانینٔؤمافوقٔقانونٔاساسریٔاسر ؛ٔ
چدأکرهٔدرٔزمردهٔٔاوامردٔوالیریٔقردارٔمیگیرددٔؤمصرلح ٔعمرلٔبرهٔآنٔ،ازٔمصرلح ٔعمرلٔبرهٔ
قانونٔاساسیٔفداتدٔاس ٔؤهیچٔمقامٔسازمانیٔغیدٔازٔرهبدیٔ،حرقٔتقییردٔاصر حٔیرأالارایٔآنٔرأ
نخواهدٔداش ٔ(خلیلیٔ .)۶۸۳۸ٔ،
ٔ
الف :تفویض سیاستهای کلی از ناحیه رهبری و مغایرت آن با قلمرو حقوق عمومی

پ ٔازٔشناخ ٔسیاس هایٔکلیٔ،آیأاینٔتفویضیٔکهٔازٔطدفٔمقامٔرهبدیٔبهٔمجمعٔشدهٔاس ٔ،
مطابقٔبأقواعدٔحقوقٔعمومیٔمیباشدٔیأخید ٔدرٔارتباطٔبأتفویضٔاخایاراتٔمدبوطهٔ،درٔقلمردؤ
قواعدٔحقوقٔعمومیٔ،بایدٔیادآوریٔکددٔکهٔهدٔگونرهٔواگر اریٔؤتفرویضٔاخایراراتٔؤبرهٔویرژهٔ،
اخایاراتٔمهمٔسیاسیٔ،امداییٔؤنظارتیٔهمچونٔتعیرینٔسیاسر هایٔکلریٔنظرامٔؤنظرارتٔبردٔ
امدایٔآنٔؤحلٔمعظ تٔنظامٔ،بایدٔبهٔهمداهٔشدایطٔؤویژگیهایٔقواعدٔحقوقٔعمرومیٔصرورتٔ
گیددٔکهٔدرٔاینمأبهٔچهارٔموردٔازٔآنهأاشارهٔمیکنیمٔ .
اولٔاینکهٔتفرویضٔاخایرارٔ،مومربٔسرلبٔصر حی ٔتصرمیمگیدیٔمقرامٔتفرویضٔکننردهٔ
نمیشودٔؤبنابداینٔ،وظیفهٔٔاصلیٔ،همچنانٔدرٔص حی ٔرهبدیٔخواهدٔبودٔ.دومٔاینکهٔ،تفرویضٔ
1.ٔPublic politics or General Policies.

1. political
2. juridical
3. economic
4. social
5. executive
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اخایارٔ،مومبٔسرلبٔمسرئولی ٔمقرامٔتفرویضٔکننردهٔنمیشرودٔؤبنرابداینٔ،رهبردیٔدرٔمقابرلٔ
نهادهایٔعالیٔسیاسیٔ،مانندٔمجل ٔخبدگانٔدرٔمقابلٔتفویضٔاخایاراتٔفوقٔ،همچنرانٔمسرئولٔ
اس ٔؤبایدٔدرٔقبالٔتصمیماتٔمجمعٔتشخیصٔمصلح ٔ،بهٔمددمٔؤمجلر ٔخبدگرانٔپاسرخگؤ
باشدٔ.سومٔاینکهٔ،تفویضٔاخایاراتٔؤوظایفٔدرٔهدٔزمینهایٔکهٔباشردٔنمیتوانردٔبرهطورٔکامرلٔ
صورتٔگیدد؛ٔزیدأواگ اریٔکاملٔاخایارٔؤوظیفهٔ،تعیینٔسیاس هایٔکلیٔنظامٔؤحلٔمعظر تٔ
نظامٔبهٔمنزلهٔٔاینٔاس ٔکهٔرهبردیٔهریچٔنقشریٔدرٔایرنٔمرواردٔنرداردٔؤگویرأکرهٔازٔخرودٔسرلبٔ
ق
ص حی ٔکلیٔنمودهٔاس ٔ.بدینٔلحاظٔصدفأبخشیٔازٔوظایفٔمدبروطٔبرهٔتعیرینٔسیاسر هایٔ
کلیٔنظامٔؤحلٔمعظ تٔنظامٔ،قابلٔواگ اریٔاس ٔؤنهٔتمامٔاخایاراتٔؤوظایفٔ.ویژگیٔچهرارمٔ
ق
اینکهٔ،مطابقٔاصولٔحقوقٔعمومیٔ،تفویضٔاخایاراتٔصدفأدرٔموردٔوظایفٔغیدٔمهرمٔ،امدایریٔ
ؤکارشناسیٔبایدٔصورتٔگیددٔؤوظایفٔمهمٔک نٔمملکاریٔکرهٔدارایٔتراثیداتٔمهرمٔسیاسریٔ،1
قضاییٔ،2اقاصادیٔ،3اماماعی4ؤامداییٔ5اس ٔ،بایدٔبرهطورٔمسراقیمٔؤبرأنظرارتٔمقرامٔاصرلیٔ
تصمیمٔگیدندهٔصورتٔگیددٔ.تفویضٔکاملٔاخایاراتٔ،وظایفٔمهمٔتعیینٔسیاس هایٔکلیٔنظرامٔ
ُّ
تٔآنٔبأقواعدٔمسلمٔحقوقٔعدفیٔماایدتٔداردٔ.بنرابداینٔ،وظرایفٔمهمرهایٔکرهٔدرٔ
ٔ
ؤحلٔمعظ
اصلٔٔ111آمدهٔاس ٔ،باتومهٔبهٔماایدتٔداشرانٔبرأاصرولٔؤقواعردٔحقروقٔعمرومیٔ،ازٔمانربٔ
رهبدیٔبهٔمجمعٔتشخیصٔ،قابلٔتفویضٔؤواگ اریٔنیس ٔؤمایگاهٔمجمعٔتشخیصٔمصرلح ٔ
درٔبندهایٔ1و2ؤ8صدفأمشورتیٔمیباشدٔ .
ع وهٔبدٔاینٔدلیلٔ،میتوانٔاساداللٔدیگدیٔنیزٔبدٔعدمٔتفویضٔبدٔبندهایٔم کورٔبیرانٔکردد؛ٔ
کهٔعبارتٔاس ٔازٔاینکهٔدرٔتعدیفٔسیاس هایٔکلیٔبدایٔتحققٔآرمانٔ،نیازٔبهٔتشرخیصٔمقرامٔ
مسئولٔومودٔداردٔؤتنهأمقامٔبدایٔاصلحٔدانسانٔسیاس ٔؤخطمشیٔرهبردیٔمیباشردٔ.چگونرهٔ
ممکنٔاس ٔتدبیدٔامورٔمامعهٔؤسیاس ٔ،درٔحالیٔکهٔازٔامورٔمهمهٔؤکر نٔمامعرهٔبرهٔحسرا ٔ
میآیدٔبهٔمقامیٔغیدٔازٔرهبدیٔتفویضٔشودٔکهٔدرٔغیدٔاینٔصورتٔ،نقرضٔغردضٔؤتردمیحٔبر ٔ
مدمحٔایجادٔمیشودٔ.منظورٔازٔنقضٔغدضٔاینٔاس ٔکهٔ،سیاس ٔکلیٔبدایٔاداراهٔامرورٔمامعرهٔ
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وضعٔمیشودٔتأمامعهٔبهٔسم وسویٔرشدٔؤتعالیٔحدک ٔنمایدٔ،امأبأاوصافٔذکدٔشردهٔ،اگردٔ
مقامیٔغیدٔازٔرهبدیٔتعیینٔشودٔ،بأاینٔغدضٔؤهدفٔسرازگارٔنیسر ٔؤتردمیحٔبر ٔمردمحٔنیرزٔ
بدینٔنحؤممکنٔمیشودٔکهٔمأسیاس هایٔکلیٔرأبهٔمقامیٔغیدٔازٔمقرامٔارمحیر دارٔتفرویضٔ
کنیمٔؤهدٔدویٔاینٔمواردٔازٔلحاظٔعقلیٔقبیحٔشمددهٔشدهٔاس ٔ .
ب:والیت فقیه در حکومت اسالمی و اصل عدم تفویض والیت
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والی ٔفقیهٔدرٔحکوم ٔاس میٔبدخاساهٔازٔوالیر ٔالهریٔاسر ٔکرهٔازٔطدیرقٔرسرولٔگدامریٔؤ
امامانٔمعصوم( )ٔبهٔفقیهٔمامعٔالشدایطٔاعطأمیشودٔؤاینٔوالی ٔنزدٔاکثردٔفقهرأپ یدفارهٔشردهٔ
اس ٔ.بنأبهٔبدخیٔازٔنظدیهٔهأ،حدودٔاخایاراتٔحکومایٔؤسیاسیٔفقیهٔ،شاملٔتمامیٔشئونٔام ٔ
ؤامورٔمدبوطٔبهٔحاکمی ٔسیاسیٔاس ٔ(ازٔمملهٔقائلینٔبهٔایرنٔنظدیرهٔ،صراحبٔمرواهدٔ،امرامٔ
خمینیٔؤمحققٔکدکیٔهساند)ٔ.اصلیتدینٔپدسشیٔکهٔحائزٔاهمیر ٔاسر ٔ،ایرنٔاسر ٔکرهٔآیرأ
والی ٔازٔسویٔفقیهٔتفویضٔمیشود ٔؤیأمناصبٔک نٔمدیدیایٔازٔبرا ٔوالیر ٔهسراندٔؤهردٔ
ٔؤسرم ٔاؤ
کسیٔدرٔسطوحٔمخالفٔنظامٔ،بهٔویژهٔسطحٔک نٔنظامٔ،دارایٔپس ٔمدیدیایٔاسر
ِ
ق
شعبهایٔازٔوالی ٔالهیٔاس ٔ(بنابدٔنظدیهٔوالی ٔمطلقهٔفقیه)ٔ،یأآنکهٔوالیر ٔ،موضروعأمنافریٔ
اس ٔؤاخاصاصٔبهٔاینٔمقامٔ(کهٔدرٔنظامٔممهوریٔاس میٔ،تعبیردٔبرهٔمقرامٔرهبردیٔمیشرود)ٔ
دارد ٔ
پاسخٔآنٔاس ٔکهٔتنهرأفقیرهٔمرامعٔالشردایطٔدرٔنظردٔبدخریٔازٔفرقهرأدارایٔحرقٔوالیر ٔؤ
ق
زعام ٔ(حکوم ٔ)1بودهٔ،ولیٔدرٔسطوحٔزیدینٔ،چنینٔوالیاریٔدرٔکرارٔنیسر ٔؤاساسرأوالیر ٔ
شدعیٔ(حاکمی ٔ)2قابلی ٔتسدیٔنداردٔؤتفویضٔنمیشودٔٔ.تنهأخداوندٔؤمعصرومانٔمیتواننردٔ
بهٔکسیٔبهٔصورتٔعامٔؤخاصٔوالی ٔبدهندٔ .
ثبوتٔوالی ٔدلیلٔخاصٔمیخواهدٔؤبدایٔاثباتٔوالیر ٔخراصٔؤحاریٔوالیر ٔعرامٔدلیرلٔ
شدعیٔومودٔداردٔ،ولیٔبردایٔپسر هاییٔهمچرونٔریاسر ٔممهروریٔ،وزارتٔؤ...هریچٔدلیرلٔ
خاصٔؤعامیٔکهٔحاکیٔازٔوالی ٔبودنٔاینٔمسئولی هأداشراهٔباشردٔ،درٔدسر ٔنرداریمٔؤهریچٔ
1. government
2. sovereignty

ی ٔازٔکارگزارانٔ،صاحبٔوالی ٔنیسراندٔؤتنهرأازٔطردفٔولریٔفقیرهٔمفذونانرد(اذنٔدادهٔشرده)ٔ.
بنابداینٔ،والی ٔفقیهٔ(باتومهٔبهٔاخا فات)ٔدرٔاصلٔ،والی ٔقابلٔتفویضٔنیس ٔ،امرأدرٔکارهرایٔ
امداییٔ،باتومهٔبرهٔم کراتٔؤویژگیهرایٔحقروقٔعمرومیٔدرٔچرارچو ٔآنٔامرورٔغیردٔمهرمٔؤ
غیدٔضدورٔقابلٔتفویضٔاس ٔ .
 .3.1معنای تفویض در اصول12۶و12۷

1. budget preparation
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طبقٔاصلٔٔ۶۲۱رئی ٔممهورٔ،مسئولی ٔامورٔبدنامهٔؤبودمهٔؤامورٔاداریٔؤاساخدامیٔکشرورٔرأ
ق
ق
مسراقیما»ٔ،
ٔ
مساقیمأبدٔعهدهٔداردٔؤمیتواندٔادارهٔآنهأرأبدٔعهدهٔدیگدیٔبگ اردٔ.باتومهٔبهٔقیردٔ«
امورٔبدنامهٔؤبودمهٔؤنیزٔامورٔاداریٔؤاساخدامیٔبدٔعهدهٔؤوظیفهٔاینٔقوهٔقلمردادٔشردهٔاسر ٔؤ
ا
مزتٔوظایفٔاصلیٔؤمهمهٔاینٔقوهٔاس ٔ.قانونگ ارٔصدفأ،درٔاینٔاصلٔرئی ٔممهورٔرأمسرئولٔ
امورٔاداریٔؤاساخدامیٔکشورٔدانساهٔاس ؛ٔزیدأامورٔاداریٔؤاساخدامیٔکشورٔبرأقروهٔمجدیرهٔ،
منطبقٔؤمطابقٔاس ٔؤبأغای ٔؤهدفیٔکرهٔایرنٔقروهٔدرٔنظرامٔممهروریٔاسر میٔایردانٔدنبرالٔ
میکندٔ،سازگارتدٔاس ٔ.تهیهٔقانونٔبودمهٔریزیٔ،وظیفهایٔمقدرٔدرٔاصلٔٔ۰۲قرانونٔاساسریٔؤازٔ
ضدورتهایٔاساسیٔکشورٔاس ٔ.همچنینٔالزامٔؤاحادامٔبرهٔاصرولٔقرانونٔاساسریٔ،مسرالزمٔآنٔ
اس ٔکهٔهمهٔمنابعٔعمومیٔدرٔتمرامٔامرزایٔحکومر ٔبرهٔمومربٔقرانونٔ،وصرولٔشرودٔ(اصرلٔ
حاکمی ٔقانون)ٔؤدرٔخزانهٔداریٔکلٔمامدکزٔؤبرهٔمومربٔقرانونٔ،پدداخر ٔشرودٔؤدرٔایرنٔراهٔ،
رئی ٔممهوریٔمسئولٔاصلیٔاس ٔ.ضدوریٔاس ٔکهٔدول ٔبأعدضهٔلوایحیٔضمنٔبازٔتعدیرفٔ
وظایفٔاصلیٔدول ٔ(اصلٔ،)۰۲ماناسربٔبرأمقاضریاتٔروزٔ،بودمرهٔرأتهیرهٔؤتقردیمٔمجلر ٔ
میکندٔ.اسافادهٔازٔاصولٔٔ۰۲ؤٔ۶۲۱قانونٔاساسیٔ،ضمان ٔامدایٔاصلٔٔ۶۶۸رأفرداهمٔمیکنردٔ.
وقایٔکهٔدانساهٔشدٔوظیفهٔم کور(تهیهٔبودمهٔ،)1مرزتٔوظرایفٔاصرلیٔرئری ٔممهروریٔاسر ٔ،
تفویضٔکددنٔمسئولی ٔامرورٔبدنامرهٔؤبودمرهٔؤادارهٔآنٔ،برهٔشخصریٔغیردٔازٔرئری ٔممهروریٔ
بیمعناس ٔ.ع وهٔبدٔآنٔ،بأاصولٔٔ۰۲ؤ۶۶۸نیزٔماایدتٔؤتنافیٔداردٔ .
اصلٔٔ،۶۲9یکیٔازٔاصولیٔاس ٔکهٔدرٔاص حاتٔسالٔٔ۶۸۱۳بهٔقانونٔاساسیٔافزودهٔشردٔ.ازٔ
طدیررقٔاصررلٔ،۶۲9رئرری ٔممهررورٔتوانسرراهٔبررأتصررویبٔهیررفتٔوزی ردانٔ،بدخرریٔازٔوظررایفٔؤ

95

مجلهٔٔعلمیٔدانشجوییٔدانشٔپژوهان ׀ٔشمارهٔ  ۰۵ٔ،۹۴׀

06

مسئولی هایٔخودٔرأبهٔسایدٔاشخاصٔحقیقیٔؤحقوقیٔمناقلٔکندٔؤعلریٔرغرمٔقیرودٔپیشبینریٔ
شدهٔدرٔاینٔاصل«ٔ،درٔمواردٔخاص»ٔؤ«بدٔحسبٔضدورت»ٔکهٔاقاضایٔپدداخانٔبهٔامورٔمروقایٔ
ؤغیدٔمسامدٔرأداردٔ،اقدامٔبهٔایجادٔنهادهایٔدائمیکندٔ.اصلٔ۶۲9قانونٔاساسیٔ،تعیینٔنمایندهٔیرأ
نمایندگانٔویژهٔرأمقیدٔدرٔ«مواردٔخاص»ٔنمودهٔؤرئی ٔممهورٔمیتواندٔدرٔمواردٔخراصٔ،احردازٔ
«ضدورت»ٔرأشدطٔومودٔ«مواردٔخاص»«ٔ،بهٔشدطٔشیت»ٔبداندٔ .
مدمعٔتشخیصٔ«مواردٔخاص»ٔ،کهٔضدورتٔتعیینٔنماینردهٔویرژهٔرأاحردازٔمیکنردٔ،هیرفتٔ
وزیدانٔاس ٔ.درٔصورتیٔکهٔقائلٔشویمٔ،هیفتٔوزیدانٔمیتواندٔ،ایفرایٔوظرایفٔخرودٔرأبرهٔنهرادٔ
دیگدیٔتفویضٔکندٔ،آثارٔؤتبعاتٔخطدناکیٔدرٔپیخواهدٔداش ٔ.ازٔمملهٔاینکهٔب ٔفاصلهٔبعردٔ
ازٔپ یدفانٔاینٔمقولهٔ،محدودهٔؤمیزانٔاینٔتفویضٔاخایرارٔ،مطردحٔمیگردددٔؤاینکرهٔآیرأهیراتٔ
وزیدانٔمیتوانندٔتمامیٔمسئولی هایٔامداییٔخودٔرأازٔطدیقٔتعیینٔنمایندهٔویژهٔ،عملیٔسرازند ٔ
بدیهیٔاس ٔچونٔنمایندگانٔمجل ٔنمیتوانندٔدرٔامدایٔاصلٔ۳۳قانونٔاساسیٔ،نمایندگانٔویرژهٔ
رأدرٔمعدضٔسؤالٔقدارٔدهندٔؤیأدرٔامدایٔاصلٔٔ۳۴آنهأرأموردٔاسایضراحٔقردارٔدهنرد،بنابداینٔ
ق
ایفاتٔمزتٔیأکلٔوظایفٔؤیأهدٔی ٔازٔوزراتٔیأهیاتٔوزیدانٔازٔطدیقٔنماینردگانٔویرژهٔ،عمر ٔدؤ
اصلٔفوقٔؤاصولٔماعددٔدیگدٔقانونٔاساسیٔرأبرهٔتعطیلریٔمیکشراندٔؤاصرلٔمسرئولی ٔوزراتٔ،
هیاتٔوزیدانٔؤرئی ٔممهورٔدرٔبدابدٔقوهٔمقننهٔرأمددودٔمیسازدٔ.مدامعرهٔبرهٔمشردوحٔمر اکداتٔ
هیفتٔبازنگدیٔقانونٔاساسیٔنیزٔ،مؤیدٔقولٔفوقٔاس ٔ.بنابداین«ٔ،اخایراراتٔمشرخصٔ»1منردرجٔ
درٔاصلٔٔ۶۲9بهٔمعنایٔورودٔنمایندهٔیأنمایندگانٔویرژهٔبرهٔحروزهٔوظرایفٔقرانونیٔوزراتٔؤهیرفتٔ
وزیدانٔنیس ٔ .
ٔ
اشکاالت وارده به معنای تفویض درچارچوب حقوق عمومی بر حیطه اصل 12۷

باتومهٔبهٔاصولٔحقوقٔعمومیٔاشکاالتیٔکهٔمنجدٔبهٔتفویضٔدرٔاینٔاصلٔمیگردددٔعبارتنردٔ
از.1ٔ:مازلررزلٔشرردنٔاصررلٔاسررامدارٔدرٔحقرروقٔاداری.2،مازلررزلٔشرردنٔاصررلٔتفکی ر ٔقرروأدرٔ
قانونٔاساسی(ٔمخالطٔشدنٔامورٔؤمسئولی هایٔقوهٔٔمقننهٔؤمجدیهٔبأیکدیگد)ٔ.3ٔ،عدمٔرعایر ٔ
اصلٔسلسلهٔمداتبٔدرٔحقوقٔاداریٔ.۹،ایجادٔدورٔ.۰ٔ،باتومهٔبرهٔقیرودٔ«ضردورت»ٔؤ«درٔمرواردٔ
1. specific power.

خاص»ٔدرٔاصلٔٔ،۶۲9اصلٔبدٔعدمٔتفویضٔاس ٔ .
 .۴.1معنای تفویض در اصل 1۶۱و اشکاالت وارده بر آن

الف .اصل مستقل بودن 1قوه قضائیه و مسئول بودن وزیر دادگستری

2

موضو ٔاصلیٔاینٔاس ٔکهٔتفویضٔاخایارٔازٔحیطهٔسرازمانٔقروهٔقضرائیهٔخرارجٔنمیشرودٔؤدرٔ
نایجهٔرئی ٔقوهٔقضائیهٔ،مسئولی ٔنهاییٔامورٔتفویضٔشردهٔرأبردٔعهردهٔداردٔ.منطرقٔسرازمانیٔؤ
اصلٔمساقلٔبودنٔقوهٔقضائیهٔاینٔاقاضاتٔرأداردٔکهٔوزیدٔدادگسادیٔ،درٔمقابلٔرئری ٔقروهٔقضرائیهٔ
مسئولٔباشدٔؤنهٔمقامٔدیگدٔ.بنابداینٔ،رئی ٔقوهٔقضائیهٔ،هموارهٔحقٔخواهدٔداش ٔکرهٔبردٔامردایٔ
صحیحٔاخایاراتٔخودٔ،نظارتٔنمایدٔ.بهرغمٔمنطقٔم کورٔ،قانونٔاساسیٔ،اثردٔقرانونیٔخاصریٔرأ
1. the principle of independence.
2. the minister of justice responsible.
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وزیدٔدادگسادیٔبهٔمومبٔاصلٔ۶۱۵قانونٔاساسیٔ،مسئولی ٔکلیهٔمسائلٔمدبروطٔبرهٔروابرطٔقروهٔ
قضائیهٔبأقوهٔمجدیهٔؤقوهٔمقننهٔرأبدعهدهٔداردٔ.نقرشٔوزیردٔدادگسرادیٔدرٔقرانونٔاساسریٔ،نقرشٔ
هماهنگٔکنندهٔؤکاتالیزورٔدرٔاخا فاتٔؤچالشهایٔبینٔقوأاس ٔ.درٔممهوریٔاس میٔایردانٔ،
رئی ٔقوهٔقضائیهٔمیتواندٔ،اخایاراتٔتامٔمالیٔؤاداریٔؤنیزٔاخایاراتٔاساخدامیٔغیدقضراتٔرأبرهٔ
وزیدٔدادگسادیٔتفویضٔکند.
پ ٔازٔتصویبٔقانونٔاساسیٔؤتشکیلٔشورایٔعالیٔقضائیٔ،بهٔعل ٔرویهٔٔپیشٔازٔانقر ٔ،
گمانٔمیرف ٔبسیاریٔازٔامورٔاداریٔقوهٔقضائیهٔ،درٔص حی ٔوزیدٔدادگسادیٔاسر ٔ.اگدچرهٔ،
قانونٔاساسیٔنیزٔبهٔاینٔامورٔدرٔاصلٔ۶۱۵صداح ٔنداش ٔ.همرینٔامردٔسرببٔاخرا فٔمیرانٔ
رئی ٔممهورٔ،دول ٔؤشورایٔعالیٔقضائیٔگددیدٔ.مالبٔاینکهٔدرٔبازنگدیٔقرانونٔاساسریٔدرٔ
سالٔٔ،۶۸۱۳یکیٔازٔپیشنهاداتٔمطدوحهٔنیزٔبأهمینٔموضو ٔبرودهٔاسر ٔکرهٔوظرایفٔاداریٔؤ
امداییٔقوهٔقضائیهٔکهٔبأقوهٔٔمجدیهٔارتباطٔداردٔ،بدٔعهدهٔٔوزیدٔدادگسادیٔباشدٔ.اینٔپیشرنهادٔ،برهٔ
دلیررلٔاینکررهٔمخررالفٔبررأتمدکررزٔدرٔقرروهٔقضررائیهٔتشررخیصٔدادهٔشرردٔ،مرروردٔتصررویبٔق ردارٔ
نگدف ٔ(مشدوحٔم اکداتٔ،صٔٔ .)۳9۴
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بدٔمداتبٔتفویضٔاخایارٔرئی ٔقوهٔقضائیهٔبهٔوزیدٔدادگسادیٔمادتبٔساخاهٔاسر ٔ،بردینٔتدتیربٔ
کهٔوزیدٔدارایٔ،همانٔاخایاراتٔؤوظایفیٔرأداردٔکهٔدرٔقروانینٔ،بردایٔسرایدٔوزراتٔپیشبینریٔشردهٔ
اس ٔ(ذیلٔاصلٔ .)۶۱۵
ب .مغایرات اصل  1۶۱با  ۵۷و1۵۸در معنای تفویض
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درٔاصلٔ،۶۰۳وظایفیٔکهٔبدایٔرئی ٔقوهٔقضائیهٔقلمدادٔشدهٔ،وظایفیٔمیباشدٔکهٔبأاساق لٔایرنٔ
قوهٔسازگارٔاس ٔؤبهٔنوعیٔمیتوانٔگفر ٔکرهٔبرأاصرلٔٔ۶۱۵قرانونٔاساسریٔدرٔتعرارضٔاسر ٔ.
(ٔتعارضٔبهٔاینٔمعنأکهٔ،درٔاصلٔٔ۶۰۳وظایفٔرئی ٔقوهٔقضائیهٔبدشمددهٔشدهٔؤایرنٔوظرایفٔازٔ
اخایاراتٔتخصصیٔاینٔمقامٔمیباشدٔ،ع وهٔبدٔآنٔ،اصلٔٔ۶۰9قانونٔاساسیٔنیزٔتصدیحٔمیکنردٔ
کهٔبهٔمنظورٔانجامٔمسئولی هایٔقوهٔقضائیهٔ،درٔکلیهٔامورٔقضائیٔ،اداریٔؤامداییٔ،مقامٔرهبردیٔ،
ی ٔنفدٔمجاهدٔعادلٔؤآگاهٔبرهٔامرورٔقضراییٔ،مردیدٔؤمردبدٔرأاناخرا ٔمیکنردٔ.درٔایرنٔاصرلٔ
مسئولی هایٔامورٔقضاییٔؤاداریٔؤامداییٔبدعهردهٔرئری ٔقروهٔقضرائیهٔقلمردادٔشردهٔاسر ٔؤ
تفویضٔکددنٔاینٔامورٔبدٔوزیدٔدادگسادٔیٔ،خ فٔاینٔاصلٔتلقریٔمیشرود؛ٔزیردأبنرابدٔاصرلٔ۰
ؤ،۰9قوایٔحاکمٔزیدٔنظدٔوالی ٔامدٔ،بهٔامورٔمیپددازندٔؤتفویضٔکددنٔامورٔاصرلٔٔ۶۱۵برأاذنٔ
حاکمٔ(والی ٔامد)ٔامکانٔداردٔ.ع وهٔبدٔاینٔ،بنابدٔاصلٔٔ۰9قانونٔاساسیٔ،قوایٔسهٔگانرهٔحراکمٔ
درٔکشورٔازٔی دیگدٔتفکی ٔشدهٔؤمساقلاندٔؤتفویضٔکددنٔامرورٔبردٔآنٔوزارتٔ،خر فٔایرنٔ
اصلٔنیزٔبهٔحسا ٔمیآیرد)؛ٔزیردأدرٔاصرلٔ،۶۱۵اخایراراتٔترامٔمرالیٔؤاداریٔؤنیرزٔاخایراراتٔ
اساخدامیٔغیدٔقضاتٔ،بهٔوزیدٔدادگسادیٔتفویضٔشدهٔاس ٔؤهمچنینٔبدطبقٔاصلٔٔ،۶۰۱ایرنٔ
مسفلهٔبدخ فٔاقاضایٔاساق لی ٔقوهٔٔقضائیهٔاس ٔؤمداخلرهٔکرددنٔوزیردٔدادگسرادیٔدرٔامرورٔ
اداریٔؤمالیٔاینٔقوهٔ،نهٔتنهأاساق لی ٔاینٔقوهٔرأبهٔچالشٔمیکشردٔ،بلکرهٔچالشهراییٔنیرزٔدرٔ
امورٔقضائیٔایجادٔمیکندٔ .

ج .عدم وحدت( 1دوگانگی) وزیر دادگستری در برابر مسئولیت خویش و اشکاالت وارد برآن

بحث دوم
 .1امور قابل تفویض در حقوق عمومی و حقوق اداری

درٔحقوقٔعمومیٔؤاداریٔ،اصلٔبدٔاینٔاس ٔکهٔوظایفٔؤاخایاراتیٔکرهٔمدبروطٔبرهٔیر ٔمقرامٔؤ
مسئولٔاس ٔتوسطٔشخصیٔکهٔبدینٔپس ٔمنصو ٔگددیدهٔانجامٔشودٔ.مقاماتٔسیاسریٔنیرزٔدرٔ
ق
کشورٔازٔاینٔاصلٔمساثنیٔنیساندٔ.ازٔآنجاییٔکهٔموقعی ٔایجا ٔمیکنردٔکرهٔاسراثنائأدرٔشردایطٔ
اضطداریٔ،بعضیٔازٔاخایاراتٔتفویضٔشودٔٔ،تفویضٔدرٔنظامٔاداریٔؤحقوقیٔاساثنأبرهٔحسرا ٔ
میآیدٔ .

1. lack of unity.
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باتومهٔبهٔاصولٔ۶۸۸ٔ،۱۵ؤٔ۶۸۹قرانونٔاساسریٔ،وزاتٔتوسرطٔرئری ٔممهرورٔتعیرینٔؤزیردٔنظردٔ
رئی ٔممهورٔبهٔفعالی ٔمیپددازندٔؤوزیدٔدادگسادیٔنیزٔعضرؤقروهٔمجدیرهٔاسر ٔ.همچنرینٔدرٔ
قسم ٔپایانیٔاصلٔ۶۸۹نیزٔ،رئی ٔممهورٔدرٔبدابدٔمجل ٔ،مسئولٔاقداماتٔهیاتٔوزیدانٔاس ٔ.
شبههاییٔکهٔبیپاسخٔمیماندٔ،اینٔاس ٔکهٔآیأوزیدٔدادگسادیٔدربدابدٔقروهٔمجدیرهٔمسرئولٔاقردامٔ
خویشٔاس ٔیأقوهٔقضائیه ٔاگدٔبپ یدیمٔکهٔوزیدٔدادگسادیٔبرهٔقروهٔمققنرهٔپاسرخگؤاسر ،چندٔ
اشکالٔایجادٔمیشودٔ.نخس ٔاینکهٔ،اصلٔاساق لٔقوهٔقضائیهٔخدشهٔدارٔمیشرودٔ.دومٔاینکرهٔ،
تفویضٔاخایارٔازٔمانبٔرئی ٔقوهٔقضائیهٔبیمعنأمیشود؛ٔچداکهٔدرٔبدابدٔقوهٔٔمجدیهٔمسئولٔاقدامٔ
خویشٔاس ٔ.اشکالٔشومٔاینکه«ٔ،دور»ٔبهٔومودٔمیآیدٔ،یأاینکهٔدرٔصورتٔتفویضٔازٔمانربٔ
رئی ٔقوهٔقضائیهٔ،وزیدٔدادگسادیٔهمٔدرٔبدابدٔاخایاراتٔترامٔاداریٔ،مرالیٔؤاسراخدامیٔ،مسرئولٔ
اقدامٔخویشٔدرٔبدابدٔرئی ٔقوهٔقضائیهٔاس ٔؤهمٔطبقٔاصلٔٔ۶۸۹درٔبدابردٔقروهٔمجدئیرهٔمسرئولٔ
اس ٔ.چهارمٔاینکهٔ،ذیلٔاصلٔ«ٔ۶۸۹رئری ٔممهرورٔبرأهمکراریٔوزیردانٔ،بدنامرهٔؤخطمشریٔ
دول ٔرأتعیینٔؤقوانینٔرأامدأمیکند»ٔ.درٔهدٔصورتٔ،تنهرأنقرشٔوزارتٔدادگسرادیٔرأمیتروانٔ
نقشٔمشورتیٔتلقیٔکددٔؤتفویضٔکددنٔ،باتومهٔبهٔاشک تٔفوقٔبیمعناس ٔ .
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الفٔ.ی ٔمقامٔاداریٔؤسیاسیٔفقطٔبخشیٔازٔاخایاراتٔرأمیتواندٔتفویضٔبهٔافدادٔمرادونٔکنردٔؤ
نهٔتمامٔاخایاراتٔرا؛ٔزیدأتفویضٔکددنٔتمامٔاخایاراتٔبأفلسرفهٔآنٔمقرامیٔکرهٔبردایٔایرنٔوظیفرهٔ
اناخا ٔشدهٔ،ناسازگارٔاس ٔؤدرٔحکمٔاساعفایٔآنٔشخصٔتلقیٔمیشودٔ .
َ
ٔ.تفویضٔاخایارٔبایدٔصدیحٔؤکابیٔباشدٔ.مقامٔمف ِّروضٔبایردٔبرأصرداح ٔامرورٔرأبرهٔمرأدونٔ
تفویضٔکندٔ،نهٔبهٔصورتٔمبهمٔؤمالقٔؤازٔسوییٔدیگدٔ،اینٔامدٔبهٔصورتٔکابیٔصورتٔگیددٔؤ
نهٔبهٔصورتٔشفاهیٔ .
ِّ
اتٔاساسیٔؤقائمٔبهٔشخصٔازٔطدفٔمفوضٔبهٔمفوضٔقابلٔتفویضٔنیساندٔ.بهٔایرنٔ
جٔ.اخایار
معنأکهٔ،اخایاراتٔاساسیٔکهٔفلسفهٔٔومودیٔی ٔمقامٔاس ٔؤاساسٔگماردهٔشدنٔشخصٔبردٔآنٔ
مسئولی ٔ،صدفأبایدٔتوسطٔمقامٔمسئولٔانجامٔشودٔؤمواردیٔکهٔقائمٔبهٔشخصٔاس ٔرأنمیتروانٔ
بهٔعهدهٔدیگدیٔگ اردٔ.بدایٔمثالٔ،مجل ٔشورایٔاس میٔ،درٔعمومٔمسرائلٔدرٔحردودٔمقردرٔدرٔ
قانونٔاساسیٔ،قانونٔوضرعٔمیکننردٔؤایرنٔازٔوظرایفٔاساسریٔنماینردگانٔاسر ٔؤاخایرارٔآنٔرأ
نمیتوانٔبهٔشخصٔیأهیئایٔدیگدٔواگ ارٔکرددٔؤیرأرئری ٔممهرورٔ،نمیتوانردٔاتیرانٔسروگندٔدرٔ
مجل ٔرأبهٔوزیدٔیأاشخاصٔدیگدٔتفویضٔنمایدٔ.بنابداینٔ،امورٔقابلٔتفرویضٔرأمریتروانٔبردینٔ
نحؤبیانٔکددٔ.1ٔ،امورٔغیدٔمهمٔ.2ٔ،امورٔغیدٔاساسیٔ.3ٔ،اموریٔغیدٔتخصصیٔ.۹،امورٔمزئیٔ .
 .3آثار حقوقی تفویض اختیار

ِّ
شرودٔ.شرخصٔمفروضٔ
الفٔ.تفویضٔاخایارٔمومبٔسلبٔمسئولی ٔازٔمقامٔتفویضکننردهٔنمی
حقٔداردٔتأبدٔامدٔتفویضٔشدهٔ،نظارتٔکندٔؤبعضیٔازٔحاالتٔآنٔرأنیزٔخودٔ،انجامٔدهدٔؤیرأبردٔ
انجامٔآنٔتوسطٔتفویضٔشوندهٔنظارتٔکندٔ .
ٔ.تفویضٔاخایارٔازٔسویٔمقامٔمافوقٔسیاسیٔیرأاداریٔبرهٔمقرامٔمرادونٔصرورتٔمیگیرددٔ(درٔ
مواردیٔهمٔاعطایٔحکمٔاداریٔیأسیاسریٔبرهٔزیردٔدسر ٔ،حالر ٔتحمیلریٔؤاسراع ییٔدارد)ٔ.
بنابداینٔ،بهٔدلیلٔرعای ٔاصلٔسلسلهٔمداتبٔدرٔحقوقٔاداریٔ،هدٔزمانٔکهٔمقامٔمرافوقٔارادهٔکنردٔ،
میتواندٔاخایاراتٔتفویضٔشدهٔرأپ ٔبگیددٔ .
ِّ
جٔ.درٔبحدٔتفویضٔ،مدگٔمفوضٔ،مومبٔلاؤؤابطالٔاخایاراتٔنمیشودٔ .

َُ
دٔ.تفویضیٔکهٔازٔشخصٔمف ِّوضٔصورتٔمیگیددٔ،بایدٔطبقٔاصولٔؤقواعدٔقانونیٔانجرامٔشرودٔؤ
اصلٔحاکمی ٔقانونٔدرٔآنٔرعای ٔشودٔ،درحرالیٔکرهٔبرهٔایرنٔاصرلٔ،کماردٔدرٔنظرامٔسیاسریٔؤ
حقوقیٔتومهٔشدهٔاس ٔ .
 .۴فرق بین تفویض اختیار با تفویض امضاء

تفویضٔامضاتٔرأنبایدٔدرٔحقوقٔاداریٔبأتفویضٔاخایارٔخلطٔکدد؛ٔچدأکهٔالف.تفویضٔامضراتٔ
منبهٔاعامادٔشخصیٔداردٔوبأتاییدٔمقامٔتفرویضٔکننردهٔیرأگیدنردهٔامضراتٔازٔبرینٔمریرودٔ،امرأ
تفویضٔامضاتٔاینٔچینینٔنیس ٔ.نخس ٔاینکهٔ،امدیٔعمومیٔاسر ٔؤمنبرهٔشخصریٔنرداردٔؤ
ِّ
کهٔشخصٔمفوضٔتصرمیمٔدیگردیٔبگیرددٔ. ٔ.درٔ
دومٔاینکهٔبأتاییدمقامٔازٔبینٔنمیرودٔ،مگدٔآن
تفو یضٔامضاتٔاگدٔمدمیٔواقعٔشودٔ،مسئولی ٔامدٔماومهٔٔتفو یضٔکنندهٔٔامضاس ٔ .

تفویضٔدرٔنظامٔممهوریٔاس میٔایدانٔؤطبقٔقواعدٔحقوقٔعمومیٔی ٔاساثنأاس ٔؤاصرلٔبردٔ
آنٔاس ٔکهٔامورٔؤوظایفٔؤمسئولی هأرأخودٔشرخصٔانجرامٔدهردٔ.تفرویضٔدارایٔشردایطٔؤ
ِم کاتیٔداردٔکهٔهمٔمقامٔسیاسیٔؤهمٔمقامٔاداریٔبایدٔطبقٔآنٔشدایطٔامرورٔرأبرهٔمرأدونٔخرودٔ،
تفویضٔکنندٔ.اصولٔ(ٔ،۶۲9ٔ،۶۲۱ٔ،۶۶۵ٔ،۳۰ؤ)۶۱۵قانونٔاساسیٔیأبهٔصرورتٔتصردیحیٔؤیرأ
بهٔصورتٔایمائیٔازٔتفویضٔنامٔبددهاندٔ،امأمقاماتٔؤمسئوالنٔسیاسیٔؤاداریٔدرٔبدخیٔمرواردٔ،
قواعدٔحقوقٔعمومیٔاحصأشدهٔرأرعای ٔنمیکنندٔؤهمینٔامردٔ،برهٔاخرا لٔدرٔنظرامٔسیاسریٔ،
نظامٔاداریٔؤامورٔقانونگ اریٔمیانجامدٔ.تفویضٔدرٔبدخیٔنهادهأ،مانندٔنهادٔرهبردیٔیرأقروایٔ
سهٔگانهٔبهٔدلیلٔاینکهٔامدٔخطیدٔؤارزشمندیٔاس ٔ،بایدٔبأرعای ٔقواعدٔحقوقٔعمومیٔؤغایر ٔ
احایاطٔصورتٔگیددٔ.تفویضٔامورٔمهمٔ،ازٔمانبٔمقامراتٔسیاسریٔ،بایردٔهمروارهٔطبرقٔقواعردٔ
حقوقٔعمومیٔکشورٔتوسطٔمقامٔمسئولٔصورتٔپ یددٔؤاگدٔتفویضٔبدونٔمداعاتٔاینٔامدٔانجامٔ
شدٔ،مشک تیٔرأدرٔامورٔاداریٔ،سیاسیٔؤقانونگ اریٔبهٔومودٔمیآوردٔ.بنابداینٔ،تفویضاتیٔکرهٔ
ازٔمانبٔؤقبلٔمقاماتٔسیاسیٔؤاداریٔدرٔکشورٔؤنظامٔممهوریٔاس میٔایدانٔاتفراقٔمیافاردٔ،
ِ
نخس ٔبایدٔبأرعای ٔقواعدٔحقوقٔعمومیٔانجامٔشودٔؤبدایٔآنٔ،قوانینٔمعینریٔتنظریمٔؤتردوینٔ
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ق
شودٔکهٔمشخصأامورٔموردٔتفویضٔرأازٔمانبٔآنٔمقامٔبیانٔداردٔؤدرٔنهایر ٔ،رعایر ٔآنٔقروانینٔ
اصلٔبهٔحسا ٔآیدٔ(ٔاصلٔحاکمی ٔقانون)ٔؤهمچنینٔ،تعارضاتیٔکهٔدرٔاصرولٔقرانونٔاساسریٔ،
باعدٔمشابهٔشدنٔامورٔ،درٔحوزهٔتفویضٔؤعدمٔتفویضٔمیشودٔرفعٔؤاص حٔشودٔ .
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مأدرٔاینٔمقالهٔ،بأرو ٔتوصیفٔؤتحلیلٔدادههأ،بهٔدنبالٔبدرسیٔاصلٔرفاارٔانسانیٔسازمانهایٔبشدٔدوسراانهٔنسرب ٔ
بهٔموامعٔغیدٔمسلمانٔهسایمٔ.دیدگاهیٔکهٔدرٔاینٔمقالهٔموردٔقبولٔاس ٔ،اصلٔتساهلٔؤتسامحٔنسرب ٔبرهٔنرو ٔبشردٔ،
اعمٔازٔمسلمانٔؤغیدٔمسلمانٔاس ٔ.نگارندهٔٔاینٔمقالهٔیکیٔازٔو یژگیهایٔقابلٔتومهٔانسانٔ،نسب ٔبهٔسرایدٔمومروداتٔ
رأ،انسانی ٔاؤمیداندٔ،بهطوریٔکهٔمیبایس ٔبأدرٔنظدٔگدفانٔاصرلٔرفارارٔانسرانٔدرٔمهر ٔتحقرقٔملکراتٔرفاراریٔ
انسانیٔبکوشدٔؤدرٔصورتٔاسانکافٔازٔرعای ٔاینٔاصولٔ،مامعهٔانسانیٔبهٔمخاطدهٔخواهردٔافارادٔ.ازٔطدفریٔ،تحقرقٔ
اقداماتٔبشدٔدوساانهٔدرٔمه ٔایجادٔآسایشٔؤدفعٔتشنجاتٔغیدٔضدورٔازٔبسادٔآسیبٔدیردهٔٔمامعرهٔانسرانیٔ،درٔگردؤ
رعای ٔاینٔاصلٔاس ٔ.باتومهٔبهٔاینکهٔمامعهٔاسر میٔ،والریٔبردٔحرقٔمامعرهٔٔمهرانیٔاسر ٔؤباتومرهٔبرهٔاهامرامٔ
پیامبدٔاس مٔبدٔتحققٔاینٔدس ٔازٔاصولٔ،بدٔآنٔشدیمٔتأبهٔبدرسیٔایرنٔمسرئلهٔؤخردماتٔارائرهٔشردهٔازٔدلٔاسر مٔدرٔ
مه ٔالایامٔزخمهایٔنو ٔبشدٔ،فارغٔازٔافاداقاتٔقومیٔؤم هبیٔبپددازیمٔ.هدفٔنو یسرندهٔازٔتحدیردٔایرنٔمقالرهٔ،زدودنٔ
غبارٔفداموشیٔازٔاصولیٔاس ٔکهٔمزتٔاولیاتٔآیینٔاس مٔاس ٔ،امأبأاهمالٔؤعدمٔدرکٔصرحیحٔمبرانیٔتوسرطٔطیفریٔ
خاصٔ،آنچنانٔکهٔبایدٔ،موردٔتومهٔقدارٔنگدفاهٔاس ٔ .
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تحقیقٔؤپژوهشٔدرٔرابطهٔبأرفاارٔانسانهأدرٔعدصهٔبینٔالمللٔازٔمملرهٔسرخ تدینٔزمینرههایٔ
پژوهشیٔاس ؛ٔزیدأنیازمندٔتجزیهٔؤتحلیلٔرفاارٔبازیگدانٔاینٔعدصهٔدرٔصحنهٔبینٔالمللٔاس ٔ.
امیدٔاس ٔکهٔباوانیمٔتأحدیٔاینٔمخاصدٔرأآنچنانٔکرهٔشایسراهٔاسر ٔبرهٔپایرانٔببردیمٔ.یکریٔازٔ
موضوعاتٔمهمٔچندٔدههٔٔاخیدٔ ،امردایٔاقرداماتٔبشرد ٔدوسراانهٔدرٔفضرایٔپیچیردهٔؤناعادالنرهٔ
مهانٔ،درٔاعصارٔگ شاهٔاس ٔکهٔدول هأتابعینٔخودٔرأبأبدوکداسریهایٔنرامناظمٔؤماعرددٔبرهٔ
قیدٔؤبندٔمیکشیدندٔؤتدسٔآنٔومودٔداش ٔکهٔی ٔدول ٔنسب ٔبهٔتابعینشٔرهٔظلمٔپیشٔگیرددٔؤ
آنانٔرأازٔبسیاریٔازٔحقوقٔاباداییٔانسانیٔمحدومٔسازدٔؤیأدرٔخ لٔمنگٔافردادٔغیدنظرامیٔرأبرأ
شیوههایٔبسدحمانهٔتح ٔالشعا ٔقدارٔدهدٔ.بهٔهمینٔمنظرورٔ،رفارهٔرفارهٔمامعرهٔبرینٔالملرلٔبرهٔ
سم ٔعادالنهٔکددنٔاینٔروابطٔسوقٔپیدأکددٔتأدرٔمرواردیٔکرهٔحقروقٔافردادٔمروردٔتعردضٔقردارٔ
میگیددٔ،موامعٔدیگدٔباوانندٔبهٔحمای ٔازٔآنهأمداخ تیٔرأهدچندٔمحردودٔانجرامٔدهنردٔترأدرٔ
مواردٔبدوزٔمنگٔ،طدفینٔدرگیدٔ،افدادٔغیدنظامیٔرأموردٔهجمهٔقدارٔندهدٔؤنسب ٔبهٔافردادٔنظرامیٔ
نیزٔاصلٔتناسبٔرأرعای ٔنمایندٔ.ناگفاهٔنماندٔکهٔنگارندهٔ،درٔاینٔنوشاارٔقصدٔداردٔترأبرهٔبدرسریٔ
اینٔاصولٔدرٔشدایطٔغیدٔمنگیٔنیزٔبپددازدٔ.بنرابداینٔ،واژهٔاقرداماتٔبشردٔدوسراانهٔ،بخر فٔواژهٔ
حقوقٔبشدٔدوساانهٔکهٔدرٔبدههٔمنگٔتبادرٔیافاهٔ،اعمٔازٔزمرانٔمنرگٔؤصرلحٔاسر ٔ.برهٔهمرینٔ
منظورٔ،مأدرٔاینٔپژوهشٔبهٔبیانٔاصلٔرفاارٔانسانیٔؤبهطورٔخراصٔبدرسریٔوضرعی ٔمومرودٔؤ
ق
بیانٔوضعی ٔمطلو ٔی ٔرفاارٔانسانیٔکهٔغالبأدرٔمقابلٔی ٔکرنشٔواقرعٔمیگردددٔ،میباشریمٔؤ
بهطورٔاخصٔ،بهٔدنبالٔاثباتٔنقاطٔروشنیٔازٔاقرداماتٔبشردٔدوسراانهٔکرهٔسرازمانهایٔاسر میٔ
نسب ٔبهٔغیدٔمسلمانانٔدرٔدساورٔکارٔقداردادهٔؤیأمحققٔنمودهاندٔمیباشیم؛ٔچدأکرهٔدرٔشردیع ٔ
اس مٔازٔابادأبهٔرعای ٔحقوقٔحداقلیٔانسانیٔدرٔموردٔغیدٔمسلمانانٔتوصیهٔشدٔ .
بهطورٔکلیٔ،حقوقٔبینٔالمللٔاس میٔبهٔمفهومٔروابرطٔماقابرلٔمسرلمانٔؤغیردٔمسرلمانٔدرٔ
زمانٔمنگٔؤصلحٔمیپددازدٔ.بأپایانٔیافانٔمنگٔسرددٔ،سرازمانهایٔبرینٔالمللریٔ،واردٔعدصرهٔ
بینٔالمللٔشدندٔؤبهٔاقداماتٔبشدٔدوساانهایٔدرٔاینٔزمینهٔمامهٔعملٔپوشاندندٔؤع وهٔبردٔایرنٔ،
سازمانهأبدایٔاحادامٔبهٔهمنوعانٔؤدرکٔماقابلٔبومودٔآمدهاندٔ.بأتفحصٔدرٔمنابعٔفقهیٔ،مرواردٔ

مبحث اول :بررسی اصل رفتار انسانی
گفتار اول :مبانی رفتار انسانی

هدگونهٔنگدشیٔنسب ٔبهٔبحدٔؤبدرسیٔنظدیاتٔمومودٔدرٔاصلٔرفاارٔانسانیٔبدونٔپردداخانٔبرهٔ
مبانیٔؤساخاارٔفکدیٔاینگونهٔاقداماتٔمیسردٔنبرودهٔؤابهرامٔؤتشرویشٔبردنبالٔخواهردٔداشر ٔ،
بنابداینٔدرٔابادأ،بهٔبدرسیٔمبانیٔرفاارٔانسانیٔؤارائهٔدیردگاههایٔمومرودٔدرٔایرنٔزمینرهٔخرواهیمٔ
پدداخ ٔ(ماسبیٔ،لنگدودیٔ.)۶۸9۱ٔ،سپ ٔبأنقدٔبدخیٔدیدگاههأؤارائهٔتوضیحاتیٔپیدامرونٔآنٔنظدیرهٔٔ
مناخبٔرأتبیینٔخواهیمٔنمودٔ .
بدخیٔمعاقدندٔمنشفٔرفاارٔانسانیٔروابطٔموروثیٔاس ٔؤازٔمنبرهٔفیزیولروژیکیٔؤژنرومٔافردادٔ
نشأتٔمیگیددٔبهطوریکهٔباورٔدارندٔاینٔنیازهایٔژنایکیٔانسانٔاس ٔکهٔویٔرأمجبورٔبهٔارتکرا ٔ
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زیادیٔبچشمٔمیخوردٔکهٔاس مٔتشویقٔنمودهٔتأاعمالیٔرأنسب ٔبهٔغیدٔمسلمانانٔانجرامٔدهریمٔ،
امأآیأاینٔمطلبٔبدرسایٔامدأشدهٔیأنه ٔاینٔمقالهٔ،بدنبالٔبدرسیٔهمینٔنقاطٔمبهمٔاسر ٔ.بایردٔ
درٔنظدٔداش ٔکهٔبدایٔرسیدنٔبهٔمطلو ٔ،نمیتوانٔرهٔصدٔسرالهٔرأدرٔیر ٔشربٔپیمرودٔ،ولریٔازٔ
طدفیٔهمٔنبایدٔغافلٔشد؛ٔچدأکهٔاس میٔکهٔنزدیر ٔبرهٔٔ۶۹۵۵سرالٔرأپشر ٔسردٔمیگر اردٔؤ
لحظهٔلحظهٔبفکدٔانسانٔؤانسانی ٔبودهٔ،چهٔمیشودٔکرهٔازٔرفارارٔانسرانیٔنسرب ٔبرهٔنرو ٔبشردٔ،
مافولٔمیماند ٔآیأاینٔبهٔسببٔاهمالیٔاس ٔکهٔصورتٔپ یدفاهٔؤیأاینٔمطلبٔرأوامردارٔمهرلٔ
مدکبٔبدخیٔسددمدارانٔاینٔعدصهٔبودهایمٔ.مگدٔنهٔاینکهٔاس مٔدغدغهمندٔرشدٔؤتعرالیٔانسرانٔ
بمأهؤانسانٔاس ٔ،مگدٔنهٔاینکهٔبهٔهنگامٔنزولٔآیاتٔ،صف ٔرحمانی ٔخداونردٔدرٔصردرٔقردارٔ
میگیددٔؤهدبارٔتکدارٔمیگدددٔ.اگدٔقدارٔباشدٔکیشٔغیدٔمسلمانٔبهٔکنارٔراندهٔشودٔ،فلسرفهٔتبلیرغٔ
چهٔخواهدٔبود ٔآیأرفاارٔآدمیٔنظدگاهٔتجلیاتٔدرونیٔاؤنیس ٔ
بهٔهدٔتدتیبٔ،ت ٔمأدرٔاینٔمقالهٔ،پدداخانٔبهٔمواردٔم کورٔدرٔحدٔتوانٔاسر ٔؤامیردواریمٔ
َْ ق
َ ِّ ُ
سرأ
فٔالل ُٔهٔنف ٔ
کهٔبدایٔخوانندهٔآنچنانٔکهٔبایدٔ،موردٔاسافادهٔقدارٔگیددٔؤبهٔمصداقٔآیهٔشدیفهٔالٔ ُیکل ٔ
َ ََْ ْ
ُ َْ َ
ْ
َ
ُ ْ ْ َ
َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ
رلٔ
ؤاخر نأ ِإ ٔنٔنسرینأأ ْ ٔؤأخطفنرأ َربنرأ َ ٔؤالٔت ْح ِم ٔ
ِإالٔٔوسعهألهأمأکسب ٔٔ ٔؤع ٔلیهأمأاکاسب ٔٔربنأالٔت ِ
َََ َ ْ ُ َ ْ َ
ُ ْ
ق َ َ ْ ََ
ََ
َ ْ َ
فٔعنأ َ ٔؤاغ ِف ْ ٔدٔلنرأ َ ٔؤ
نٔق ْب ِلنأ َربنأ َ ٔؤالٔت َح ِّملنأمأالٔطاق ٔةٔلنأ ِب ِٔهٔ ٔؤاع ٔ
ینٔ ِم ٔ
عل ْینأ ِإ ْصدٔأکمأح َمل َا ُٔهٔعلئال ٔ
ْار َح ْمنأ َأ ْن َ ٔٔ َم ْوالنأ َف ْان ُص ْدنأ َع َلئ ْال َق ْو ٔمٔ ْالکاف َ
دینٔاگدٔایدادیٔدرٔآنٔاس ٔازٔبا ٔسهؤقلمٔمیباشدٔ .
ِ
ِ
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رفاارٔانسانیٔدرٔبدابدٔدیگدٔهمٔنوعانشٔمینمایدٔ.پیدوانٔاینٔدیدگاهٔمعاقدندٔدرٔصورتیٔکرهٔباروانٔ
ژنومٔافدادٔرأدرٔاخایارٔگدف ٔبدنبالٔاعمالٔاص حاتیٔدرٔآنٔمیتوانٔبرهٔافردادٔمقصرودٔؤدرٔنایجرهٔ
مامعهٔمطلو ٔانسانیٔدس ٔیاف ٔ.زیگموندٔفدویدٔرأمیتوانٔازٔپیردوانٔایرنٔدیردگاهٔدانسر ٔ.ازٔ
نظدٔنگارندهٔاینٔدیدگاهٔانسانٔرأبهٔمثابهٔحیوانیٔقدارٔمیدهردٔکرهٔهمرارهٔبرهٔدنبرالٔاغنراتٔوارضراتٔ
غدایضیٔاس ٔکهٔخاساگاهٔآنٔطبیع ٔؤژنومٔافدادٔاس ٔؤرفاارٔانسرانٔرأنایجرهٔیکسردیٔفعرلٔؤ
انفعاالتٔمسمانیٔمیپنداردٔؤانسانٔرأمزٔمجموعهایٔازٔغدایضٔنمیبیندٔلکرنٔپر ید ٔچنرینٔ
مطلبیٔانکارٔواضحٔفطدتٔذیٔاخایارٔآدمیٔاس ٔ .
درٔمقابلٔ،بدخیٔعاملٔرفاارٔانسانیٔرأخارجٔازٔماهیر ٔؤذاتٔآدمریٔمریداننردٔ،بهطوریکرهٔ
منشفٔرفاارٔآدمیٔرأفعلٔؤانفعاالتٔاشیاتٔؤاوصافٔپیدامونیٔاؤکهٔآنٔفددٔدرٔآنٔرشدٔیافاهٔمیبیننردٔ
ؤبهٔعبارتٔدیگدٔ،وقایعٔاتفاقیهایٔکهٔدرٔمحیطٔویٔرخٔمیدهردٔ،سرببٔبردوزٔرفاراریٔخراصٔدرٔ
آدمیٔمیگدددٔ.پیدوانٔاینٔدیدگاهٔمعاقدندٔ،بأشدطیسازیٔانسانٔدرٔبدابدٔیکسدیٔعواملٔمحردکٔ،
میتوانٔرفاارٔویٔرأتح ٔسیطدهٔدرآوردهٔؤلوحٔسفیدٔومودٔویٔرأمرنقشٔبرهٔرفاارهراییٔازٔپریشٔ
تعیینٔشدهٔنمودٔ،مانٔالکٔرأمیتوانٔازٔپیدوانٔاینٔم هبٔدانس ٔ.ازٔنظدٔنگارنردهٔدرٔایرنٔنظرامٔ
ادعاییٔ،مزٔی ٔنظامٔمبدیٔخارجٔازٔارادهٔ،چهٔچیزیٔرأمیتوانٔبهٔنظارهٔنشس ٔ
بدخ فٔدؤدیدگاهٔم کورٔ،اس مٔمنشفٔرفاارٔآدمیٔرأطین ٔؤسدش ٔویٔدانساهٔکهٔحراکیٔ
ق
ازٔحالایٔنفسانیٔؤدرونیٔاس ٔکهٔنهایاأبهٔی ٔرفاارٔازٔسویٔآدمیٔمیانجامدٔ.بهٔعبارتٔدیگردٔ
رفاارٔ،زاییدهٔارادهایٔاس ٔکهٔارتباطٔانسانٔبأعالمٔاطدافٔبهٔآنٔمیانجامردٔ.بهطوریکرهٔبردٔاثردٔ
عواملٔؤمحدکاتٔمحیطیٔ،تصوریٔدرٔذهنٔاؤشکلٔمیگیددٔؤبأدرٔنظدٔداشانٔمنافعیٔکرهٔبرهٔ
دنبالٔآنٔاس ٔ،تصدیقٔمینمایدٔ.اینٔتصدیقٔمیتوانردٔبردٔاسراسٔمصرالحٔعق نریٔباشردٔکرهٔ
شوقٔ،قوتٔیافاهٔؤبدٔسایدٔامیالٔغلبهٔمییابدٔؤارادهٔانسانیٔؤعق نیٔرأشرکلٔمیدهردٔؤیرأبرهٔ
گمانٔومودٔی ٔمنفع ٔیأومودٔل تٔشهوانیٔؤیأانزمارٔقروهٔغضربیهٔبرأتشردیدٔارادهٔحیروانیٔ
صورتٔگیددٔؤارادهٔحیوانیٔبدایٔانسانٔپیدأشودٔؤاینٔارادهٔسببٔبهٔومرودٔآمردنٔرفاراریٔدرٔاؤ
ا
گدددٔ.بنابداینٔ،حقیق ِ ٔارادهٔ،شوقٔموکدیٔاس ٔکهٔبأدرکٔمصلح ٔپدیدٔمیآید .اکنونٔ ،آنچرهٔ
مدادٔاس ٔگاهیٔبرأ ُبعردٔحیروانیٔفرددٔمطابقر ٔداردٔؤگراهیٔبرأ ُبعردٔانسرانیٔفرددٔهمخروانیٔ
داردٔ(شاهوردیٔ،۶۸۸۸ٔ،صٔٔ.)۹۱–۹۵بهٔهدٔتدتیبٔ،رفاارٔآدمیٔریشهٔدرٔطین ٔؤسدشر ٔخودآگراهٔاؤ
ا
داردٔکهٔگاهیٔتح ٔالشعا ٔقوایٔشهویٔؤغضبیهٔقدارٔمیگیددٔؤسراح ٔپراکٔآدمریٔرأمکردرٔ

میسازدٔ.درٔآیهٔٔٔ8۹سورهٔٔاسداتٔخداوندٔمیفدمایدٔهدٔک ٔبدٔحسبٔذاتٔؤطبیع ٔخودٔعملیٔ
انجامٔخواهدٔدادٔ1ؤاعمالٔآدمیٔ،ثمدهٔنی ٔاؤمیباشردٔ،همرانطورٔکرهٔمولرویٔدرٔشرعدٔخرودٔ
میفدمایدٔ .
ایٔبدادرٔتؤهمانٔاندیشهایٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔمأبقیٔخودٔاساخوانٔؤریشهای ٔ

ٌّ
«ٔ.1کلٔیعملٔعلیٔشاکلاه» ٔ(اسداتٔ .)۳۹/
َ
ْ
َ
َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِّ َ ِّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ ْ
َ
َ
نٔخلقنأتف ِضی »ٔ(اسداتٔ .)9۵/
یدٔمم ٔ
اتٔ ٔؤفضلناه ٔمٔعلیٔک ِث ٍٔ
ٔ َ «ٔ.2ؤلقدٔکد ْم َنأ َب ِنیٔ َآد َٔمٔ َ ٔؤح َمل َن ُاه ْٔمٔ ِفیٔالب ٔدٔ ٔؤالبح ِٔدٔ ٔؤرزقناه ٔمٔمنٔطیب ِ ٔ
َ
َ َ
َََ َ ْ َ
َ
ق
ْ
ضٔخ ِلیفهٔ»ٔ(بقدهٔ .)۸۵/
«ٔ.3قا ٔلٔ ُّرب ٔٔ ِلل َم ِئک ِٔهٔ ِانیٔم ِاعلٔٔ ِفیٔاالر ِ ٔ
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بایدٔاعادافٔکددٔکهٔزبانٔغد ٔؤمعادالتٔسیاسیٔناشیٔازٔآنٔبأزبانٔاسر مٔمافراوتٔاسر ؛ٔ
کاتٔرفاارٔانسانٔحقیقریٔ
چدأکهٔثمداتٔاس میٔریشهٔدرٔوحیٔؤمنابعٔوحیانیٔداردٔ.بنابداینٔ،م
ِ
رأبایدٔدرٔمنابعٔوحیانیٔکاویدٔ.اگدچهٔکهٔشدیع ٔاس میٔماودولوژیٔؤمبانیٔمخصوصٔخرودٔرأ
داراس ٔ،لکنٔبایدٔاذعانٔنمودٔکهٔاینٔمبانیٔنیرزٔمؤیردٔرفارارٔانسرانیٔنسرب ٔبرهٔنرو ٔبشردندٔکرهٔ
نمونههایٔآنٔدرٔسیدهٔپیامبدٔ(ص)ٔؤنائبٔبدحقٔاؤعلیٔبرنٔابریٔطالرب( )ٔ،برهٔوفرورٔبرهٔچشرمٔ
میخوردٔکهٔدرٔگفاارٔسومٔهمینٔمبحدٔ،بهٔآنٔخواهیمٔپدداخ ٔ .
ُ
دینٔرویکددٔخاصیٔنسب ٔبهٔماهی ٔروابطٔبینٔالمللٔداردٔ.بهطوریکهٔازٔبعدٔانسانشناسرانهٔ
نهٔآنقدرٔبدبینانهٔاس ٔکهٔرئالیسمٔبدانٔاعاقادٔداردٔؤنهٔآنقردرٔخرو ٔبینانرهٔاسر ٔکرهٔلیبدالهرأ
سنگٔآنٔرأبهٔسینهٔمیزنندٔ،بلکهٔتدکیبیٔازٔفطدتٔؤغدیزهٔاس ٔ(ابداهیمیٔ.)۶۸۴۶ٔ،حاریٔمیتروانٔبرأ
اندکٔتاملیٔ،رفاارٔانسانیٔرأدرٔتعالیمٔانبیراتٔازٔابرداهیمٔخلیرل( )ٔؤموسریٔکلریم( )ٔترأعیسریٔ
مسیح( )ٔؤنبیٔمصطفی(ص)ٔبوفورٔبنظارهٔنشس ٔ،تأماییٔکهٔحایٔموامرعٔغیردٔمسرلمانٔنیرزٔ
مخاطبٔاینٔرفاارٔبودهاندٔ .
تومهٔاس مٔبهٔحمای ٔازٔانسانٔؤدفا ٔازٔحقوقٔانسانیٔدرٔغالبٔمحدودٔکرددنٔرفارارٔآدمریٔ
درٔتمامیٔزمینههأآنهمٔنسب ٔبهٔهمهٔگونههایٔبشدٔ،ازٔمبانیٔماعددٔؤمافاوتیٔناشیٔمیشرودٔ.ازٔ
مملهٔاینٔاصولٔکهٔبهٔمه ٔتحققٔرفاارٔانسانیٔدرٔاس مٔپیشبینیٔشدهٔ،اصرلٔکدامر ٔانسرانیٔ
اس ٔکهٔمدمعٔسایدٔاصولٔمیباشدٔ.تکدیمٔانسانٔدرٔآیهٔٔ9۵سورهٔاسدأ2ؤاشرارهٔبرهٔمقرامٔخلیفرةٔ
ق
الهیٔانسانٔدرٔآیهٔٔ۸۵سورهٔبقدهٔ3،دلیلٔبدٔاینٔمدعاس ٔ،امأبایدٔتومهٔداش ٔهمانطورٔکرهٔسرابقأ
بیانٔشدٔ،اینٔکدام ٔ،بدخ فٔرویکددٔدؤدیدگاهٔاولٔکرهٔآنٔرأناشریٔازٔفعالی هرایٔشریمیاییٔؤ
زیسایٔمیپنداش ٔ،بهٔطبیع ٔانسانٔبازٔنمیگدددٔ،بلکهٔموهبایٔازٔسویٔخداس ٔکرهٔازٔطدیرقٔ
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منشفٔوحیانیٔ،توسطٔواسطههایٔفیضٔالهیٔدرٔاخایارٔانسانٔبمأهؤانسانٔقدارٔمیگیددٔ.بأفحرصٔ
درٔآیاتٔقدآنیٔخواهیمٔیاف ٔکهٔمدادٔازٔکدام ٔانسانیٔ،تکدیمٔنرو ٔبشردٔاسر ٔؤانسرانٔبمرأهرؤ
انسانٔمخاطبٔاینٔدعوتٔقدارٔگدفاهٔاس ٔ.درٔذیلٔبهٔتعدادیٔازٔآیاتٔم کورٔاشارهٔمیکنیمٔ :
ْ ْ ْ ْ ْ
ان…ٔ .
* ِإنٔالل َهٔیف ُم ُد ِٔبال َعد ِل َٔو ِاإلح َس ِ ٔ
َ
َ َْ
َْ
نٔالل ُه ِٔإلی ٔ .
کمأأح َس َ ٔ
*أح ِسنٔ
ْ
یکمٔإ َلیٔالا ْه ُلکة َٔو َأ ْحس ُ
* َو َأ ْنف ُق ْوأف َ
یٔسبیلٔالله َٔو َال ُٔت ْل ُقوأب َفید ْ
ینٔ .
ٔیح ُّبٔال ُم ْح ِس ِن َ ٔ
وأإنٔالل َه
ن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ َِ ِ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َِ َ ُ َ َ ْ َ ُِ ْ َ
ُ
َ
ْ
یٔهیٔأحسنٔف ِإذأال ِ یٔبین ٔو بینهٔعرداوةٔکفنرهٔو ِلریٔ
*والٔتسا ِویٔالحسنة ٔٔؤالٔالسیئةٔادفع ِٔبال ِا ِ
َ َ َُ َ َ
َ
ُ َ ٍّ َ
َ
یمٔ .
وأو َمأیلق َاه ِأإالٔذؤحظٔع ِظ ٍ ٔ
ح ِمیم َٔو َمأیلق َاه ِأإالٔال ِ ینٔصبد
درٔپایانٔاینٔگفاارٔ،برهٔبیرانٔمضرمونٔپاسرخیٔازٔشرهیدٔمطهردیٔدرٔبدابردٔدؤدیردگاهٔمرددودٔ
نخس ٔ،اشارهٔخواهیمٔکددٔ .
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ایشانٔمیفدمایندٔ:بهٔدورٔازٔتمامیٔنظداتٔؤاخا فاتٔمومودٔدرٔاینٔبرا ٔبایردٔگفر ٔ،
ا
ا
یدفانٔمحدودی ٔدرٔبدخیٔحقروقٔؤرعایر ٔ
درٔصورتیٔکهٔازٔشمأسوالٔکنیمٔ،عل ٔپ
اصولٔاخ قیٔؤرفاارٔانسانیٔچیس ٔبدایٔقانعٔشدنٔچهٔپاسخیٔخواهیدٔداشر ٔآیرأ
بأچشمٔپوشیٔازٔمسئلهٔخداشناسیٔمیتوانٔموابیٔداد ٔ(مطهدیٔ،۶۸9۹ٔ،صٔٔ .)۱9
گفتار دوم :رفتار انسانی از منظر اسالم

اگدٔاس مٔرأانق بیٔبدٔپیکدهٔسنایٔؤفدسودهٔنامامدنٔماهلی ٔ،مه ٔدسایابیٔبهٔتمردنٔبردانیمٔ،
مدأسازیٔاصلٔرفاارٔانسانیٔازٔآنٔبسیارٔمشکلٔاس ؛ٔزیدأنمیتوانٔحدکایٔرأمامدنانرهٔدانسر ٔ
اگدٔانسانیٔنباشدٔ.بأاندکٔفحصٔؤمس ومؤدرٔماونٔاس میٔخواهیمٔیاف ٔکهٔاسراسٔاسر مٔ
بهدنبالٔتحققٔکدام ٔانسانٔبمأهؤانسانٔاس ٔ،بهگونهایٔکهٔحاریٔافردادیٔکرهٔدرٔبدابردٔپر ید ٔ
اصولٔؤفدو ٔآنٔلجومانهٔؤگسااخانهٔبهٔخودکامگیٔؤخودٔرأییٔادامهٔمیدهندٔرأبرهٔچشرمٔیر ٔ
بیمارٔنگدیساهٔؤحقوقٔانسانیٔآنهأرأبهٔرسمی ٔمیشناسدٔ .
الباهٔبایدٔاعادافٔنمودٔکهٔدرٔاینمأ،دیدگاهٔمخالفیٔنیزٔدرٔموردٔغیردٔٔمسرلمانانٔومرودٔداردٔ.
طدفدارانٔاینٔدیدگاهٔ،تسامحٔؤهمسازیٔبأغیدٔمسلمانانٔرأعینٔگمداهیٔدانساهٔؤتمامیٔراههراییٔ
کهٔبهٔنوعیٔ،بهٔتساهلٔدرٔرفاارٔبأغیدٔمسلمانانٔخرامٔگردددٔرأنپ یدفارهٔؤشردیدأنفریٔمیکننردٔ.

ا
ٔ«ٔ.1ؤانٔمنحوأللسلمٔفامنحٔلها»ٔ(انفالٔٔ .)۱۶ٔ/
َ ِّ َ
َ
َ «ٔ.2ول ُی َبدلن ُهمٔ ِمنٔ َب ْع ِٔدٔخ ْو ِف ِه ْمٔ»ٔ(نورٔ .)۰۰ٔ/

مجلهٔٔعلمیٔدانشجوییٔدانشٔپژوهانٔٔ׀ٔٔشمارهٔٔ ۰۵ٔ،۹۴׀

باتومهٔبهٔاهدافٔاساخداجٔشدهٔازٔمنابعٔدینیٔؤاس میٔدرٔعدصرهٔروابرطٔبرینٔالملرلٔ،خرواهیمٔ
ا
ٔکهٔکمدٔبهٔتحققٔاترمٔرفارارٔؤم کراتٔ
یاف ٔکهٔسدٔمنشفٔاینٔاهدافٔ،نیلٔبهٔام ٔواحدهایٔاس
انسانیٔبدایٔرسیدنٔبهٔمهانٔاخ قٔمدارٔاس ٔ.برهٔعنروانٔمثرالٔتشرویقٔانسرانهأبرهٔبردادریٔؤ
مساواتٔؤتوسعهٔعدال ٔمهانیٔ،م اکدهٔمه ٔدس یابیٔبهٔفدهنگٔمامعٔؤکاملٔ،ت ٔبردایٔ
دسایابیٔبهٔام ٔواحدهٔؤت ٔبردایٔحرلٔاخا فراتٔؤمسرائلٔاعاقرادیٔ،تشرکیلٔانجمنهرایٔ
بینٔالمللیٔمه ٔشکلگیدیٔفعالی هایٔعامٔالمنفعهٔؤحمایر ٔازٔمسرامندانٔؤدرمانردگانٔ،ازٔ
مملهٔاینٔاهدافٔاس ٔ.درٔاس مٔ،مهادٔامدیٔوامبٔؤغیردٔقابرلٔتخطریٔبشرمارٔآمردهٔ،امرأدرٔ
مقابلٔمواردیٔچونٔارها ٔ،اغایالٔ،غدرٔ،فا ٔؤمحاربهٔشدیدأنهریٔشردهٔاسر ٔ.بایردٔاعاردافٔ
کددٔ،اینگونهٔازٔخشون هأدرٔقالبٔدفا ٔمشدو ٔٔ1ؤاعمالٔمجرازاتٔدرٔبدخریٔازٔمرواردٔتومیرهٔ
پ یداس ٔ(بزرگمهدیٔ.)۶۸۴۸ٔ،الباهٔناگفاهٔنماندٔ،همانطورٔکهٔدرٔک مٔشیخٔطوسریٔبصرداح ٔبیرانٔ
شدهٔ،دامنهٔاینٔنهیٔفقطٔشاملٔممال ٔاس میٔنیس ٔ،بلکهٔسدزمینهایٔغیدٔاسر میٔرأنیرزٔدرٔ
بدٔمیگیددٔ(طوسیٔ .)۶۸۱۰ٔ،
ا
یکیٔازٔبهادینٔتجلیاتٔانساندوسایٔؤتحققٔرفاارٔانسانیٔدرٔاندیشهٔٔاس مٔ،اهامامٔبهٔایجرادٔ
امنی ٔبدایٔهمهٔابناتٔبشدٔاس ٔ.امنی ٔباالتدینٔنویدیٔاس ٔکهٔاس مٔبرهٔمامعرهٔدرٔراهٔایمرانٔؤ
عملٔصالحٔمیدهدٔؤنیزٔباالتدینٔسطحٔارتقأؤتعالیٔبشدٔاس ٔؤدرٔصورتٔتحققٔمهرانیٔایرنٔ
مقولهٔ،ناایجٔآنٔمامعهٔاس میٔرأنیزٔمنافعٔخواهدٔساخ ٔ2ع وهٔبدٔاینٔ،ترفمینٔامنیر ٔعمرومیٔ
بدایٔهمهٔانحاتٔبشدٔ،خواهٔمسلمانٔیأغیدٔمسلمانٔ،ازٔوظایفٔاولیهٔٔهمهٔحکوم هرأ،بخصروصٔ
حکوم ٔاس میٔاس ٔ.بهطوریکهٔدرٔنهجٔالب غهٔآنٔحضردتٔبیرانٔمریدارد«:اگردٔشرهدوندانٔ
منٔعلریٔیرأهردٔ
حکوم ٔاس میٔ،حایٔیهودیٔؤمسیحیٔ،تح ٔالشعا ٔنأامنیٔقدارگیدندٔ،اگدٔ ٔ
ِ
انسانٔآزادهٔٔدیگدٔاینٔخبدٔرأبشنودٔؤازٔتفسفٔمانٔدهردٔ،مرأدارد»ٔ(نهجالب غرهٔ،نامرهٔٔٔ.)۹9درٔمرایٔ
دیگدٔ،آنٔحضدتٔخطا ٔبهٔفدماندهانٔمیگوید«:زنرانٔرأبرأآزارٔدادنٔتحدیركٔنکنیردٔ،هدچنردٔ
آبدویٔشمأرأبدیزندٔ،یأبهٔامیدانٔشمأدشنامٔدهند»ٔ(نهجٔالب غهٔنامهٔٔ .)۶۹
بنابداینٔ،همانطورٔکهٔمشهودٔاس ٔریشههایٔرفاارٔانسانیٔنسب ٔبهٔبشدٔدرٔاسر مٔرأبایردٔدرٔ
رفاارٔپدٔازٔعدلٔؤرأف ٔؤمهدآمیزٔرهبدٔعالیٔقردرٔؤفدزانرهٔاسر مٔبرهٔنظرارهٔنشسر ٔ.چنانکرهٔ،
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001

حضورٔؤمشارک ٔرسولٔگدامیٔ(ص) ٔقبلٔازٔآغازٔبعث ٔدرٔمعاهرداتٔ،دفرا ٔازٔمظلرومٔؤیراریٔ
نمودنٔسامدیدگانٔمانندٔ«حلفٔالفضول»ٔؤ«حلفٔالماطیبرین»ٔدلیرلٔبردٔایرنٔمدعاسر ٔ.ایرنٔ
پیمانهأ،بهٔمنظورٔپایانٔدادنٔبهٔخصوم هأؤرفعٔسامگدیٔ،نسب ٔبرهٔنرو ٔانسرانهأبریگنراهٔؤ
بیپناهٔمنعقدٔشدندٔؤطدفینٔ،درٔکنارٔخانهٔکعبهٔسوگندٔیادٔکددندٔ.درٔپیمانٔ«حلفٔالفضرول»ٔیرأ
پیمانٔموانٔمددانٔ،افدادٔشدک ٔکنندهٔ،ازٔمملهٔحضدتٔ ا
محمد(ص) ٔسوگندٔیادٔکددندٔکرهٔعلیرهٔ
ظالمٔ،پشایبانٔمظلومٔؤدس ٔدرٔدس ٔهمدیگدٔ«یدٔواحده»ٔباشندٔتأسامگدٔ،حقٔسرامٔدیردهٔرأ
بپددازدٔؤتفکیدٔکددندٔ«:اینٔپیمانٔمادامیٔکهٔدریأکنارٔسراحلٔخرودٔرأمدطرو ٔمیکنردٔاسراوارٔ
اس »ٔ(خیدٔهیکلٔ .)9۲۲–9۲۶ٔ،۶۹۶9ٔ،
درٔمنطقٔاس مٔاگدٔکسیٔهزارانٔنفدٔرأکشاهٔباشدٔؤمجازاتٔصدٔبارٔاعردامٔهرمٔبردایٔاؤکرمٔ
باشدٔ،بازٔهمٔحقوقیٔداردٔکهٔبایدٔرعای ٔشوندٔؤرفاارٔانسانیٔرأمیتوانٔدرٔایرنٔدسراهٔازٔحقروقٔ
مایٔدادٔ(مطهدیٔ،۶۸۱۶ٔ،صٔٔ.)۹9–۹۱بنابداینٔ،بایدٔاعادافٔکددٔکهٔمحدودی هایٔماعرددیٔدرٔنظرامٔ
فقهیٔمأدر ٔرفاارٔبأدشمنانیٔکهٔدرٔمقابلٔمأهساندٔومودٔداردٔؤاینٔنشانٔمیدهدٔکهٔاس مٔحایٔ
بدایٔدشمنٔدرٔشدایطٔعادیٔؤعندٔاالقاضأ،حفظٔکدام ٔؤحدیمٔقائلٔاس ٔ .
گفتار سوم :رفتار انسانی و مذهب و مصادیق آن در اسالم

م هبٔازٔمملهٔعواملیٔاس ٔکهٔدرٔتحققٔؤروندٔرفاارٔانسانیٔمؤثدٔاسر ؛ٔچردأکرهٔاگردٔقرانونٔ
ا
توانردٔمردوجٔایرنٔ
مشکلیٔداشاهٔباشدٔؤبازیگدانٔدولایٔازٔامدایٔآنٔاسانکافٔنمایندٔ،م هبٔمی
رفاارٔبودهٔؤازٔدس ٔاندازیٔبهٔاینٔاصولٔملوگیدیٔنمایدٔ.درٔبدخیٔازٔکشرورهایٔاسر میٔ،فقرهٔ
بدآمدهٔازٔنحلهایٔخاصٔازٔدینٔاس مٔاس ٔ.بنابداینٔ،خوانشهایٔگوناگونیٔازٔمنابعٔاسر میٔدرٔ
با ٔرفاارٔانسانیٔخواهدٔبودٔ(رنجکشٔ .)۶۸۴۲،
گدایشاتٔم هبیٔبدٔباورٔؤنو ٔرفاارٔافدادٔمؤثدٔاس ٔ.افزونٔبدٔاینکهٔاعاقادٔیر ٔفرددٔهدچنردٔ
ضعیفٔ،بهٔزنردگیٔویٔرنگریٔدیگردٔمیبخشرد؛ٔچداکرهٔویٔرأازٔپرو ٔانگراریٔؤبیهردفیٔدورٔ
میسازدٔ.هدچهٔفددٔاعاقادٔقویتدیٔداشراهٔباشردٔ،درٔفعالی هرایٔامامراعیٔاؤبسرزاییٔخواهردٔ
داش ٔ.آموزههایٔم هبیٔؤالازامٔبهٔآنٔمیتواندٔبهٔپایٔبنردیٔافردادٔبرهٔرفاارهرایٔنرو ٔدوسراانهٔؤ
ایثارگدانهٔبیانجامدٔ.توصیهٔؤاهامامٔم اهبٔبهٔمشورتٔ،مشارک ٔؤاحسراسٔمسرئولی ٔدرٔقبرالٔ
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افدادٔازٔمملهٔعواملیٔاس ٔکهٔبهٔافزایشٔتمایلٔافدادٔبرهٔانجرامٔرفاارهرایٔامامراعیٔؤکنشهرایٔ
انسانیٔمیانجامدٔ.بنابداینٔ،اگدٔانسانٔیكٔسلسلهٔاعاقاداتیٔداشاهٔباشدٔ،خواهٔناخواهٔدرٔرفارارٔویٔ
ا
مؤثدٔاس ٔ.اگدٔاعاقادیٔدرٔرفاارٔفددٔتاثیدٔنگ اردٔ،اعاقادشرانٔمازلرزلٔاسر ٔؤهنروزٔبرهٔمدحلرهٔ
ق
اعاقادٔواقعیٔندسیدهاندٔ.اینٔدرٔصورتیٔاس ٔکهٔاگدٔاعاقادٔانسانٔمحکمٔؤاسراوارٔباشردٔ،حامرأ
رفاارٔویٔرأتح ٔالشعا ٔقدارٔخواهدٔدادٔ.اینٔمطلبٔبهٔدرسرایٔدرٔقردآنٔمشرهودٔاسر ٔکرهٔهردٔ
َ َ َ
ق
حأ
صرال ٔ
ایمانیٔرأعملیٔاس ٔؤتأزمانیٔکهٔمامهٔعملٔنپوشیدهٔایمانٔواقعیٔنیس «:من ع ِمن
ِ
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َ
ْ َ َ َ ُْ
ُ
ُ
نٔٔأر َٔادٔاْل ِْخ َردَٔةٔ َ ٔؤ َسني ؛ٔلهرأ َس ْرع َیهأ َ ٔؤه َنو
یاةٔطیبة*ٔٔ ،ؤم ٔ
نٔذک ٍٔدٔأ ْ ٔؤأنثي؛ٔ َ ٔؤه َو ُمؤ ِم ٔفلنح ِیین ٔهٔح ٔ
ِم ٔ
َُ َ َ َ ُُْ ْ َ ْ ُ ق
ا
ُ
کانٔسعیه ٔمٔمشکورٔا»ٔ.بدٔاینٔاساسٔاس ٔکهٔانبیات( )ٔ،ادعرأنمودهانردٔکرهٔانسرانٔ
كٔ ٔ
ولئ ٔ
مؤ ِم ٔفف ِ
بایدٔمعاقدٔباشدٔؤدرٔغیدٔاینٔصورتٔانسانی ٔاؤتح ٔالشعا ٔقردارٔخواهردٔگدفر ٔؤرفاارهرایٔ
انسانیٔازٔاؤدورٔازٔاناظارٔاس ٔ.همانطورٔکهٔدرٔقردآنٔکردیمٔ،فرددیٔرأکرهٔبراریٔبرهٔهردٔمهر ٔ
مدتکبٔرفااریٔمیگدددٔرأبهٔمثابهٔچهارپاییٔمیشمددٔکهٔتعقلیٔنداردٔؤایمانیٔبدایٔاؤنیس ٔ .1
ا
بدٔاساسٔمنشورٔمدینهٔ،پیمانیٔبینٔمسلمانانٔ،کفارٔؤیهرودٔمدینرهٔمنعقردٔشردٔ.روابرطٔآنهرأ
بدمبنایٔهمزیسایٔمسالم آمیزٔاساوارٔگش ٔؤحکوم ٔاس میٔدرٔاولرینٔاقردامٔعملریٔخرودٔ،
حقوقٔاقلی هأرأبهٔرسمی ٔشناخ ٔؤحمای ٔازٔآنانٔرأبهٔعهدهٔگدف ٔ.درٔروابرطٔبرینٔالمللریٔ
اس مٔ،اصلٔهمزیسایٔمسالم آمیزٔحکمفدماس ٔ،چنانکهٔخردایٔماعرالٔدرٔسروره ٔمماحنرهٔ،
آیهٔٔٔ ۳میفدمایدٔ«:2خدأشمأرأازٔنیکیٔکددنٔؤرعای ٔعدال ٔنسب ٔبهٔکسانیٔکرهٔدرٔراهٔدیرنٔبرأ
شمأپیکارٔنکددندٔؤازٔخانهٔؤدیارتانٔبیدونٔنداندندٔنهیٔنمیکند؛ٔچدأکهٔخداوندٔعدال پیشرگانٔ
کفرارٔدرٔ
رأدوس ٔدارد»ٔ.اینٔرفاارٔدینٔاس مٔدرٔزمانیٔکهٔدرٔاوجٔاقادارٔاس ٔ،مبنیٔبدٔاینکرهٔازٔ ِٔ
اقلی ٔبخواهدٔبدٔاساسٔتوحیدٔؤکلمهٔواحدٔممعٔشوندٔ،3عینٔرفاارٔانسانیٔاسر ٔ،بلکرهٔازٔحردٔ
آنٔهمٔباالتدٔاس ٔ.درٔموردیٔکهٔنماینردگانٔمسریحیانٔنجردانٔدرٔمحضردٔپیرامبدٔ(ص)ٔحضرورٔ
یافاندٔؤپ ٔازٔدعوتٔآنانٔبهٔاس مٔازٔپ ید ٔآنٔسدبازٔزدندٔ،پیرامبدٔنرهٔتنهرأآنرانٔرأبردٔپر ید ٔ
اس مٔامبارٔنکددٔ،بلکهٔمسجدٔمدینهٔرأدرٔاخایرارٔآنرانٔقرداردادٔترأدرٔآنٔبرهٔآیرینٔخرودٔعبرادتٔ
کنندٔ(بوازارٔ،صٔٔ .)۶۳۵–۶99

555

مابدٔبنٔعبداللهٔنقلٔمیکند«:منازهایٔرأازٔکنارٔمرأعبرورٔمیدادنردٔ.درٔایرنٔهنگرامٔ،پیرامبدٔ
بهٔپأخاس ٔ.بهٔاؤعدضهٔداشایمٔ،مگدٔاینٔاهلٔکاا ٔنبودٔکهٔایشانٔدرٔپاسخٔفدمودندٔمگردٔاهرلٔ
کاا ٔانسانٔنیس »ٔ(سیدٔقطبٔ،صٔٔ .)۲۰۵
نمونهٔامدوزیٔاینگونهٔازٔرفاارهایٔانسانیٔرأمیتوانٔدرٔطولٔٔ۳سالٔدفا ٔمقردسٔبرهٔدرسرایٔ
مشاهدهٔکددٔرفااریٔکهٔخلبانانٔایدانیٔدرٔمنگٔایدانٔؤعداقٔدرٔبدابدٔمددمٔبادادٔداشاندٔؤبهٔدنبرالٔ
آنٔبمبیٔبدٔسدٔآنهأندیخادٔ،بلکهٔحایٔاط عیهٔقبلیٔنیزٔصادرٔنمودندٔ،گواهٔبدٔاینٔمطلبٔاس ٔ .
گفتار چهارم :اصل رفتار انسانی در اقدامات بشر دوستانه سازمانهای اسالمی

مجلهٔٔعلمیٔدانشجوییٔدانشٔپژوهان ׀ٔشمارهٔ  ۰۵ٔ،۹۴׀

002

همانطورٔکهٔدرٔگفاارهایٔقبلٔمنقحٔگددیردٔ،اسر مٔظدفی هرایٔبسریاریٔدرٔایرنٔزمینرهٔداردٔؤ
میداثٔبهٔمأماندهٔازٔاس مٔمیداثٔشفافٔ،گویأؤرساییٔنسرب ٔبرهٔاصرلٔرفارارٔانسرانیٔاسر ٔ.
ق
موامعٔانسانیٔاگدچهٔبهٔلحاظٔحقوقیٔتعهدیٔندارندٔ،امأاخ قأماعهدٔؤمسئولندٔکرهٔبرهٔکمر ٔ
همٔنوعانٔخودٔفارغٔازٔافاداقاتٔدینٔؤم هبٔؤزبرانٔؤنرژادٔبشراابدٔؤدرٔهنگرامٔپدیشرانٔحرالیٔ
ناشیٔازٔعواملٔطبیعیٔؤغیدٔطبیعیٔیاریٔرسانٔآنهأباشدٔ(قدبانٔنیأ.)۶۸۴۸ٔ،درٔشدیع ٔاسر مٔنیرزٔ
مواردیٔدرٔقدآنٔؤسیدٔمعصومین( )ٔمبنیٔبدٔبهٔرسمی ٔشناخانٔچنینٔحقیٔبهٔچشمٔمیخروردٔ.
بهٔعنوانٔمثالٔزرارهٔنقلٔمیکند«:بأیکیٔازٔدوساانٔخودٔ،نزدٔامامٔباقد( )ٔرفامٔؤبهٔایشرانٔعدضرهٔ
داشایمٔکهٔمأبدایٔتنظیمٔروابطٔخودٔبأدیگدانٔمعیاریٔرأاخ ٔنمودیمٔؤآنٔدوسایٔبأهرمٔمسرلکانٔ
ؤامانا ٔازٔسایدینٔاسر ٔکرهٔامرامٔدرٔپاسرخٔمیفدمایردٔ،خداونردٔدرٔقردآنٔفدمرودهٔاسر ٔدرٔ
یاریرسانیٔبهٔمساضعفانٔ،دینٔؤمسل ٔؤاعمالٔنی ٔؤبدٔآنهأم کٔنیس ٔ(کلینیٔ،صٔٔ .)۸۳۲
اگدچهٔکهٔامدوزهٔبنیانٔسازمانهایٔبشدٔدوساانهٔؤکلیدٔخوردنٔآنهأ،وامردارٔاقرداماتیٔاسر ٔ
کهٔتوسطٔهاندیٔدونانٔتامدٔسوییسیٔصورتٔپ یدف ٔ،امأنبایدٔفدامو ٔکددٔکهٔنمونرهٔایرنٔافردادٔ
درٔاس مٔؤحایٔدرٔدورهٔمعاصدٔنیزٔومودٔداشراهٔاسر ٔ.برهٔعنروانٔمثرالٔ،ازٔمملرهٔافردادیٔکرهٔ
خدماتٔبسزاییٔرأدرٔعدصهٔاقداماتٔبشدٔدوساانهٔؤتحققٔرفارارٔانسرانیٔدرٔکارنامرهٔخرودٔداردٔ،
سیدٔامیدٔعلیٔهندیٔاس ٔکهٔدرٔنوشاههأکمادٔبهٔآنٔپدداخاهٔشدهٔاسر ٔ.ازٔمملرهٔاقرداماتیٔکرهٔ
توسطٔویٔتحققٔیاف ٔ،درٔمدیانٔمنگٔمیانٔایاالیأؤتدکیهٔؤاعدا ٔطدابل ٔبرودٔ.ویٔدرٔمدیرانٔ
اینٔمنگٔ،ماومهٔشدٔکهٔبیشادینٔرسیدگیٔؤتومهٔصلیبٔسدخٔبهٔمجدوحرانٔمسریحیٔاسر ٔؤ
أ

بأکوششٔویٔ،چهٔبسیارٔگدسنگانیٔکهٔسیدٔشدندٔ،بدهنگانیٔکهٔمامرهٔبرهٔترنٔکددنردٔ،
بیمارانیٔکهٔمداوأشدندٔ.چهٔبسیارٔآوارگانیٔکهٔبهٔسرامانٔرسریدندٔؤچرهٔبسریارٔمرادرانٔ
کودکٔازٔدس ٔدادهایٔکهٔکودکٔخویشٔرأبرهٔدسر ٔآوردهٔؤدرٔآغرو ٔگدفانردٔؤچرهٔ
بسیارٔروسااییانٔتیدهٔبخایٔکهٔمنگٔهمهٔچیزٔآنرانٔرأگدفارهٔبرودٔ،ولریٔزنردگیٔدوبرارهٔ
یافاندٔ .
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مجدوحانٔمسلمانٔ،آنچنانٔدادٔرسییٔکهٔدرٔفضایٔمنگٔشایساهٔاس ٔندارندٔ .
اینٔمطلبٔسببٔمدقهایٔدرٔذهنٔسیدٔامیدٔعلیٔهندیٔ،ملقبٔبهٔامیدٔعلیٔمصلحٔگددیردٔترأ
اقدامٔبهٔتشکیلٔممعیایٔبأاساعان ٔازٔکم هأؤنیدوهایٔمددمیٔنمایردٔ.ایرنٔممعیر ٔتشرکیلٔ
یاف ٔؤخدم ٔرسانیٔآنهأسالهأتداومٔداش ٔ.درٔمدیانٔیکیٔازٔمنگهأزمانیکهٔرئی ٔگردوهٔ
پزشکیٔدرٔموردٔامکانٔاسامدادٔبهٔنیدوهایٔغیردٔمسرلمانٔازٔاؤسروالٔکرددٔ،ویٔدرٔپاسرخٔگفر ٔ
ا
اگدچهٔزخمیهایٔمسلمانٔبدٔسایدٔتقدمٔدارندٔ،امأدرٔصورتیٔکرهٔغیردٔمسرلمانانٔدرٔرسریدگیٔؤ
معالجهٔ،دچارٔمشکلٔشدندٔبهٔآنٔهأنیزٔکم ٔکنیدٔ.ایرنٔنمونرهٔاسر میٔتحقرقٔرفارارٔانسرانیٔ،
نسب ٔبهٔمامعهایٔغیردٔمسرلمانٔ،درٔرونردٔفعالیر ٔیر ٔسرازمانٔمرددمٔنهرادٔاسر میٔاسر ٔ.
همانطورکهٔمشهودٔاس ٔ،نمونههایٔاینٔافدادٔدرٔآیینٔاس مٔکمٔنیساندٔکهٔمافسرفانهٔآنگونرهٔکرهٔ
بایدٔموردٔتکدیمٔقدارٔنگدفاهاندٔ.زمانیکهٔویٔرخٔدرٔنقرا ٔخراکٔکشریدٔ،افردادٔزیرادیٔحاریٔازٔ
مسلمانٔؤغیدٔمسلمانٔهمداهٔبأتاجهاییٔازٔگلٔبدٔسدٔقبدٔاؤحضورٔیافاندٔ.درٔمیانٔتاجهرایٔگرلٔ
ی ٔنمونهٔ،مدبوطٔبهٔسازمانیٔبودٔکهٔخودٔسببٔتشکیلٔآنٔشدهٔؤعبارتیٔبرأمضرمونٔزیردٔبردٔآنٔ
نوشاهٔشدهٔبودٔ .

اگدٔامکانٔتکمیلٔاینٔنوشاههأبودٔ،افزودنٔعباراتٔزیدٔخالیٔازٔلطفٔنبودٔ«:برأقلرمٔؤزبرانٔایرنٔ
مددٔچهٔبسیارٔمانهأزندهٔشدٔ،خددهأبیدارٔگش ٔؤگمداهانٔراهٔیافاندٔ،مفاسدٔاص حٔگددیدنردٔ،
کژیهأبهٔراسایٔآمدٔؤحقهایٔبدبادٔرفاه ٔمسلمانانٔبازٔگددانیدهٔشدٔؤدوشیزگانیٔدرسٔخواندنردٔ
ؤمایررهٔسررعادتٔشرروهدانٔشرردندٔؤسررپ ٔفدزنرردانٔآنررانٔمایررهٔسررعادتٔام ر ٔاس ر مٔگشرراند ٔ 551
ٔ(حکیمیٔ،۶۸۳۳،صٔ.)۳۳–۳۹
ا
مٔدرٔردیفٔمدومینٔرفاارٔانسانیٔقدار دادٔکهٔالبارهٔ
ازٔدیگدٔمواردیٔکهٔمیتوانٔنامٔاؤرأدرٔاس
آنگونهٔکهٔبایدٔاهدافٔاؤدرٔتشکیلٔی ٔنظامٔبشدٔدوساانهٔبهٔمومبٔدسیسهٔامانربٔناکرامٔمانردٔ،

امامٔموسیٔصدرٔبودٔ.شارلٔحلؤرئی ٔممهورٔاسبقٔلبنانٔمیگویدٔ،بدایٔنخساینبارٔبودٔکهٔیر ٔ
روحانیٔغیدٔکاتولی ٔدرٔکلیسایٔکاتولی هأدرٔمقامٔموعظهٔسخنٔمیراندٔ .
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بخشیٔازٔموعضههایٔویٔبهٔقدارٔزیدٔاس ٔ«:خدایأ،تؤرأسپاسٔمیگوییمٔ.پدوردگرارأ،
ایٔخدایٔابداهیمٔؤاسماعیلٔ،خدایٔموسیٔؤعیسریٔؤمحمردٔ،خردایٔمساضرعفانٔؤ
همۀٔآفدیدگانٔ .سپاسٔخداییٔراس ٔکهٔتدسریدگانٔرأامرانٔدهردٔ،شایسراگانٔرأنجراتٔ
َ
دهدٔ،مساضعفانٔرأبدتدیٔدهدٔ،مساکبدانٔرأفدونشاندٔ،شاهانیٔرأنابودٔسازدٔ ،دیگدانریٔ
َ
نشاندٔؤسپاسٔخداییٔرأکهٔدرهم ٔکوبندهٔٔ ا
مبارانٔ،نابودکنندهٔٔسامگدانٔ،
رأبدٔمایگاهٔآنانٔ
دریابندهٔٔگدیزندگانٔ،اناقامگیدندهٔازٔسدکشانٔؤفدیادرسٔدادخواهانٔاس ٔ .خردایأ،ترؤرأ
شکدٔمیگزاریمٔکهٔمأرأبهٔعنایا ٔموفقٔداشایٔؤبهٔهدایا ٔگرددآوردیٔؤبرأمهدبانیر ٔ
دلهایٔمأرأیکیٔکددیٔ .مأ،همٔاین ٔ،درٔپیشگاهٔتؤؤدرٔخانرهایٔازٔخانرههایٔترؤ،درٔ
ایامٔروزهٔ،بهٔخاطدٔتوِ ٔ،گددٔآمدهایمٔ.دلهایٔمأبهٔسویٔتؤپدٔمیکشدٔؤخددهایٔمأنرورٔ
ِٔ
ؤهدای ٔرأازٔتؤمیگیددٔ.تؤمأرأفداخواندهایٔتأدرٔکنارٔیکدیگدٔ،درٔخردم ٔبرهٔخلرقٔ
گامٔبدداریمٔؤبدٔکلمۀٔسواتٔبدایٔخوشبخایٔبندگان ٔاتفاقٔکنیمٔ.بهٔسویٔدرگاه ٔرویٔ
آوردهایمٔؤدرٔمحدا ٔتؤنمازٔگزاردهایمٔ.بدایٔانسانٔگددٔآمدیمٔ،انسانیٔکهٔادیانٔبردایٔاؤ
آمدهٔاس ٔ،ادیانیٔکهٔیکیٔبودندٔؤهدٔکدامٔظهورٔدیگردیٔرأبشرارتٔدادهٔؤیکردیگدٔرأ
تصدیقٔنمودندٔ.خداوندٔبهٔواسطهٔاینٔادیانٔمددمٔرأازٔظلم ٔبهٔسویٔنورٔهدای ٔنمرودٔ
ؤازٔاخا فاتٔویدانگدٔآنهأملوگیدیٔنمودٔؤپیمودنٔراهٔصلحٔؤمسرالم ٔرأآموخر ؛ٔ
زیدأدرٔخدم ٔهدفیٔواحدٔبودندٔکهٔهمانٔدعوتٔبهٔسویٔخدأؤخدم ِ ٔٔانسرانٔبرودٔؤ
اینٔدؤ،نمودهایٔحقیقاریٔیگانهانردٔؤآنٔگراهٔکرهٔادیرانٔدرٔپریٔخردم ٔبرهٔخویشرانٔ
ق
تقدیبرأبرهٔ
بدآمدندٔ،میانشانٔاخا فٔبدوزٔکددٔ.تومهٔهدٔدینیٔبهٔخرودٔ،آنقردرٔشردٔکرهٔ ٔ
هدفٔاصرلیٔانجامیردٔ.اخا فراتٔشردتٔگدفر ٔؤرنجهرایٔانسرانٔفزونریٔ
فداموشیٔ ِ ٔ
یاف ٔ(سخندانیٔامامٔموسیٔصدرٔدرٔکلیسایٔکبوشریینٔبیردوتٔ،تراریخٔٔ۶۴فوریرهٔٔ۶۴9۰مری دیٔ،معرادلٔ۸۵
بهمنماهٔ۶۸۰۸شمسی)ٔ .

ازٔدیگدٔاقداماتٔاؤدرٔمه ٔتحکیمٔروابطٔمسلمانانٔؤغیدٔمسلمانانٔ،دعوتٔازٔبزرگانٔمسریحیٔ
بدایٔایدادٔخطبههایٔنمازٔبودٔکهٔمنگٔداخلریٔلبنرانٔمرانعٔازٔتحقرقٔآنٔگددیردٔ.بنرابداینٔ،رفارارٔ
انسانیٔموضوعیٔاس ٔکهٔازٔگ شاهٔموردٔاهامامٔسازمانهایٔاس میٔقدارٔداشاهٔاس ٔ .

ٔ
مبحث دوم :بررسی اقدامات بشر دوستانه سازمانهای اسالمی
گفتار اول :سازمانهای بشر دوستانه
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امدوزهٔوضعی ٔمومودٔدنیأدرٔبدخوردٔبأمداخ تٔؤاقداماتٔبشدٔدوساانهٔ،باتومهٔبهٔگسراد ٔؤ
کیفی ٔدرگیدیهایٔمسرلحانهٔؤاقرداماتٔضردٔبشردیٔؤهمچنرینٔرخردادهایٔطبیعریٔگسراددهٔ
بهدنبالٔتاییداتٔزیس ٔمحیطیٔ،اینگونهٔاقداماتٔنیزٔدامنهٔگساددهتدیٔرأبهٔخودٔاخاصراصٔدادهٔ
اس ٔؤبهٔعنوانٔابزاریٔبهٔمنظورٔمقابلهٔبرأایرنٔرخردادهأکرارآییٔمحسروستدٔؤفزونتردیٔیافارهٔ
اس ٔ.بهگونهایٔکهٔمیزانٔپیشدف ٔآنٔدرٔی ٔدههٔٔاخیدٔ،بأمیزانٔاینٔاقداماتٔازٔاباردأترأحردودیٔ
بدابدٔاس ٔ .
بهٔهمینٔمنظورٔکنفدان هأؤکنگدههاییٔبدایٔم اکدهٔدرٔمهر ٔتقلیرلٔؤملروگیدیٔازٔچنرینٔ
ا
مخاصماتیٔتشکیلٔگددیدٔکهٔالباهٔآنچنانٔکهٔبایدٔمؤثدٔنیفارادٔ.اگردٔبخرواهیمٔتعدیفریٔمنطقریٔؤ
ا
مدقانهٔازٔسازمانهایٔبشدٔدوساانهٔارائهٔنماییمٔ،بایردٔاعاردافٔنمرودٔکرهٔچنرینٔتعدیفریٔدرٔعرالمٔ
اعابارٔ،ومودٔنداردٔ.بهٔبیانٔدیگدٔ،سازمانهایٔبشدٔدوساانهٔمفهومیٔتوصیفیٔؤانازاعریٔاسر ٔازٔ
ی ٔشدایطٔخاصٔباتومهٔبهٔپارادایمیٔکهٔدرٔآنٔرخٔمیدهدٔ.بنابداینٔعندٔاالقاضراتٔ،ایرنٔتعدیرفٔ
میتواندٔمافاوتٔارائهٔگدددٔ .
سازمانهایٔبشدٔدوساانهٔعبارتندٔازٔسازمانهاییٔبأشخصی ٔحقوقیٔمسراقلٔ،غیردٔدولاریٔ،
ق
غیدٔانافاعیٔ،ظاهدأغیدٔسیاسریٔ،منعطرفٔؤدموکداتیر ٔبرهٔزمرامداریٔمرددمٔ(مؤسسران)ٔبردایٔ
مددمٔ(سدوی ٔگیدندگان)ٔبهٔوسیلهٔمددمٔ(داوطلبان)ٔ،بهٔمنظورٔبهبودٔوضرعیایٔخراصٔؤنیرلٔبرهٔ
توسعهٔهمهٔمانبهٔدرٔسرطحٔمحلریٔ،ملریٔؤبرینٔالمللریٔؤیرأانجرامٔفعالی هرایٔداوطلبانرهٔدرٔ
زمینههایٔفدهنگیٔ،اماماعیٔ،م هبیٔکهٔمطابقٔبأاساسنامهٔمدونٔؤآیینٔنامهٔامدایریٔمعرینٔ،برهٔ
مومبٔمادهٔٔٔ9۶منشورٔفعالی ٔسازمانهایٔغیدٔدولایٔدرٔفضرایٔبرینٔالملرلٔبدسرمی ٔشرناخاهٔ
شدهٔؤبهٔفعالی ٔمیپددازدٔ.بزرگادینٔسازمانٔبشدٔدوساانهٔدرٔدنیأصلیبٔسدخٔمهانیٔاسر ٔکرهٔ
درٔسالٔٔ۶۳۱۸توسطٔٔ۰سوییسیٔبهٔنامهایٔهنردیٔدوفردٔ،گوسرااؤمرونیدٔ،لرویی ٔآپیرأ،تئرودورٔ
مانیویدٔؤهندیٔدونان ٔتاسی ٔگددیدٔ.ازٔمملهٔبدنامههایٔاینٔسازمانٔمیتوانٔبهٔمواردٔزیدٔاشرارهٔ
نمودٔ :
ٔ.۶بدپاییٔپناهگاههایٔاضطداریٔمه ٔتا یهٔؤامدادرسانیٔ.۲ٔ،کمپهرایٔاضرطداریٔبردایٔ
تهیررهٔآ ٔآشررامیدنیٔؤسرردوی هایٔبهداشررایٔ.۸ٔ،یررافانٔاعضررایٔخانوادههررایٔمصرریب ٔزدهٔ،
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ٔ.۹آموز ٔوسیعٔکم هایٔاولیرهٔؤمداقب هرایٔپزشرکیٔدرٔمواقرعٔاضرطداریٔ.۰ٔ،پیشرگیدیٔؤ
ریشهٔکنیٔبیماریهأ.۱ٔ،پیشگیدیٔازٔگساد ٔایردزٔ.9ٔ،ترفمینٔنیازهرایٔخرونیٔؤٔ.۳سراماندهیٔ
فعالی هایٔداوطلبینٔ .
ٔازٔمملهٔسازمانهاییٔکهٔعضویٔازٔنهض ٔبینٔالمللیٔصلیبٔسدخٔؤهر لٔاحمردٔبشرمارٔ
میآیدٔ،ممعی ٔه لٔاحمدٔممهوریٔاس میٔایدانٔاس ٔکهٔع وهٔبدٔخدم ٔرسانیٔداخلیٔدرٔ
شدایطٔدشوارٔدرٔمناطقیٔازٔمهانٔنیزٔبهٔفعالی هایٔبشدٔدوساانهٔمیپددازدٔؤدارایٔاصولیٔاسر ٔ
کهٔبأرفارارٔانسرانیٔهمچرونٔاصرلٔبیغدضریٔ،1اصرلٔبیطدفریٔ،2اسراق لٔ،3خردم ٔرایگرانٔ
داوطلبانهٔ،4بشدٔدوسایٔ،5یگانگیٔ،6مهانٔشمولی 7همخوانیٔداردٔ .
گفتار دوم :اسالم و اقدامات بشر دوستانه
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ازٔمنظد ٔحقوقٔ،اقداماتٔبشردٔدوسراانهٔاقرداماتیٔاسر ٔکرهٔدغدغرهمنردٔمرانٔ،مرالٔؤحیثیر ٔ
انسانهاییٔاس ٔکهٔطدفٔاصلیٔمنرگٔنیسراندٔ،امرأتحر ٔالشرعا ٔمدیرانٔمخاصرماتٔقردارٔ
میگیدندٔ .
از ٔطدفی ٔدینٔ ا
مبینٔاسر مٔ،بدنامرهٔٔمرامعیٔرأبردایٔسرعادتمندیٔانسرانٔدرٔاخایرارٔویٔقردارٔ
میدهدٔ،لکنٔنسب ٔبهٔاینٔموضوعاتٔؤاقداماتٔنیزٔساک ٔنبودهٔؤبدایٔرسیدنٔبهٔحیاتٔتوامٔبرأ
کدام ٔانسانیٔم کاتیٔرأدرٔاخایارٔابناتٔبشدٔقدارٔدادهٔاس ٔکهٔالباهٔاینٔاقرداماتٔپرأرأازٔعدصرهٔ
منگٔفداتدٔگ اشاهٔؤدرٔزمانٔصلحٔنیزٔکاراییٔداردٔ.ازٔآنجأکهٔسدشر ٔزنردگیٔامامراعیٔبردونٔ
تصورٔمنگٔؤنزا ٔممکنٔنیس ٔ،مفهومٔمنگٔعادالنهٔؤهردای ٔمخاصرماتٔبسرویٔمخاصرمهٔ
عادالنهٔ،درٔسپهدٔانسانشناسیٔاس مٔنیزٔبهٔرسمی ٔشناخاهٔشردهٔاسر ٔ،ولریٔزمانیکرهٔمنرگٔ
ضدورتٔیابدٔبایدٔدامنهٔصدماتٔناشیٔازٔآنٔبهخصوصٔدرٔموردٔغیدٔنظامیانٔ،بهٔحرداقلٔممکرنٔ
1. impartiality
2. neutrality
3. independence
4. voluntary service
5. humanity
6. unity
7. universality

1. Sun Tzu
2. The Babylonian Gilgamesh Epic
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اشاهٔشودٔ.منٔمملهٔعردمٔتعردضٔبرهٔمحریطٔ
تقلیلٔیافاهٔؤحقوقٔدرٔمنگٔبدرسایٔبهٔمدیانٔگ
ِ
زیس ٔ،اماکن،افدادٔغیدٔنظرامیٔ(نهرجٔالب غرهٔ،نامرهٔٔ،۱۵صٔٔ،)۸۹۰سرالخوردگانٔ،مجدوحرانٔ،اسردأ،
فداریانٔ،امسادٔؤعدمٔبکارگیدیٔس حهایٔناماعرارفٔکرهٔهمرهٔاینهرأباعردٔرنرجٔغیردٔضردورٔ
میشوندٔ .
سابقهٔٔاینگونهٔاقداماتٔباتومهٔبهٔمفهومٔاباداییٔؤمادقیٔآنهأتح ٔالشعا ٔقردارٔمیگیرددٔ.درٔ
صورتیٔکهٔمنظورٔمأازٔاقداماتٔبشدٔدوساانهٔمفهومٔک سی ٔآنٔباشدٔ،قردمایٔطروالنیٔخواهردٔ
داش ٔؤدرٔصورتیٔکهٔمدادٔمأمفهومٔمردرنٔاینگونرهٔاقرداماتٔباشردٔ،سرابقهٔٔچنردانیٔنخواهردٔ
داش ٔ.بنابداینٔ،سبقهٔٔتاریخیٔاینگونهٔاقداماتٔرأدرٔدؤبخرشٔ،برأبیرانٔمرواردیٔازٔمدیرانٔایرنٔ
اقداماتٔدرٔگ شاهٔؤع وهٔبدٔآنٔ،مدیانٔاینٔاقداماتٔرأدرٔذیلٔآنٔبأمحوری ٔاسر مٔنیرزٔمروردٔ
بدرسیٔقدارٔخواهیمٔدادٔ .
بأدق ٔدرٔماونٔتاریخیٔمیتوانٔشواهدیٔازٔمدیانٔچنینٔاقداماتیٔرأدرٔبطنٔموامرعٔبشردیٔ
بهٔنظارهٔنشس ٔ.بهٔعنوانٔمثالٔ،درٔزمانٔسومدیانٔنهادیٔسرازمانٔیافارهٔبرهٔچشرمٔمیخروردٔکرهٔ
قواعدٔؤمقدراتیٔرأازٔمملهٔاع مٔمنگٔ،حکمی ٔ،مصونی ٔسفدأؤنمایندگانٔسیاسریٔؤاحاردامٔ
بهٔقداردادهایٔصلحٔبهٔرسمی ٔشناخاهٔاس ٔ.الباهٔبرأتفمرلٔدرٔمجموعرهٔقروانینٔحمرورابیٔنیرزٔ،
قوانینیٔبأموضو ٔمنگٔبهٔچشمٔمیخوردٔ.همچنینٔسانٔتزؤ1درٔکاا ٔهندٔمنگٔخودٔکرهٔٔ۰۵۵
سالٔ،پیشٔازٔمی دٔبهٔرشاهٔٔتحدیدٔدرآمدهٔؤاشارهٔبهٔقواعردیٔچرونٔ،احاردامٔبرهٔاسریدانٔمنگریٔ،
دالوریٔ،شداف ٔ،پدهیزٔازٔخشون ٔبیدلیلٔؤآزارٔرساندنٔبهٔغیردٔنظامیرانٔرأداردٔ،بیرانگدٔهمرینٔ
مطلبٔاس ٔ.ع وهٔبدٔاینٔ،درٔیونانٔباساانٔنیزٔاینٔمواردٔموردٔتومهٔبودهٔؤازٔمظراهدٔآنٔمیتروانٔ
بهٔحماسهٔٔانسانٔدوسایٔگلگامنشٔ2کهٔازٔنمونههایٔبارزٔانسانٔدوسایٔاس ٔؤهمچنرینٔدرٔهنردٔ
بهٔحماسهٔٔمهابهاراتأاشارهٔکدد.
بأنگار ٔکاا ٔمنگٔؤصلحٔگدسیوسٔاقداماتٔبشدٔدوساانهٔدرٔمدحلهایٔنوینٔگرامٔنهرادٔؤ
مفهومیٔمدرنٔیاف ٔ.بهطوریٔکهٔرنسان ٔبهٔعصدٔروشرنگدیٔدرٔزمینرهٔٔاقرداماتٔبشردٔدوسراانهٔ
شهدهٔگش ٔ.بدتدینٔتجلیٔاقداماتٔمدرنٔبشدٔدوسراانهٔریشرهٔدرٔمنرگٔبرینٔسردبازانٔفدانسرهٔؤ
اتدیشٔدرٔمحلیٔبهٔنامٔسولفورینؤداردٔکهٔمنجردٔبرهٔمجردوحٔشردنٔٔ۱۵۵۵۸سردبازٔگددیردٔکرهٔ
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درحالٔمداح ٔبهٔحالٔخودٔرهأشدهٔؤاقدامیٔدرٔزمینهٔٔدرمانٔؤاناقالٔآنانٔ،صورتٔنپ یدف ٔ.برأ
مشاهدهٔٔاینٔصحنهٔتوسطٔهاندیٔدونانٔ1ویٔرأمااثدٔساخ ٔؤدرٔپریٔایرنٔمشراهداتٔ،اقردامٔبرهٔ
حدکایٔامدادیٔبأکم ٔافدادٔمحلیٔنمودٔ(مهدپورٔ،صٔٔ .)211–۲۹۰
اینٔحقوقٔازٔمباحدٔمهمٔحقوقٔبینٔالمللٔؤموردٔتاکیردٔادیرانٔآسرمانیٔبخصروصٔاسر مٔ
اس ٔؤبهدهٔمندیٔازٔاینٔحقوقٔکهٔاصلٔرفارارٔانسرانیٔرأنیرزٔدرٔبردٔداردٔبردونٔاسرامدادٔازٔدیرنٔ
اس مٔامکانٔپ یدٔنخواهدٔبودٔ.ازٔآنمأکهٔدایدهٔٔشمولی ٔاس مٔبهٔبزرگیٔگسرادهٔٔمهرانٔبشردیٔؤ
ماوراییٔاس ٔ،امأدامنهٔٔبدرسیهای ٔمأمحدودٔبهٔموامعٔمسلمانٔنخواهدٔبودٔ،بلکرهٔبرأتعردیٔازٔ
مدزهایٔآنٔدامنهٔبحدٔرأبهٔموامعٔغیدٔمسلمانٔؤهمچنینٔبهٔمهانٔاخدویٔنیزٔمیکشرانیم؛ٔچردأ
کهٔاس مٔریشهٔدرٔالوهی ٔؤتقدسٔپدوردگارٔداردٔ.ع وهٔبدٔاینٔ،ازٔآنمأکهٔچنینٔمسائلیٔبیشرادٔ
درٔقالبٔاحکامٔالهیٔتجلیٔمیابدٔ،امأبیشادٔمنبهٔفددیٔداشاهٔو ٔبنابداینٔبهطورکلیٔمیتوانٔگف ٔ،
اقداماتٔبشدٔدوساانهٔاس میٔعبارتندٔازٔ،مجموعهٔقواعردیٔکرهٔدارایٔمنشرفییٔالهریٔاسر ٔؤازٔ
طدیقٔپیامبدانٔکهٔواسطهگانٔفیضٔالهیاندٔدرٔاخایارٔانسانٔقدارٔمیگیددٔتأانسانٔباواندٔرفاارٔخرودٔ
رأدرٔبدابدٔافدادٔمامعهٔتنظیمٔنمودهٔؤبردونٔاعمرالٔتبعریضٔؤتمرایزٔ،برهٔمناسرباتٔانسرانیٔخرودٔ
رسیدگیٔکندٔ .
بأظهورٔاس مٔدرٔقدنٔهفامٔمی دیٔؤطدحٔمسئلهٔٔتسلطٔانسانٔبدٔسدنوش ٔخویشٔؤتحدیدٔ
منگٔؤسلطهٔموییٔ،گامیٔمهمٔدرٔمه ٔتبدیلٔشدنٔمامعهٔبهٔی ٔمامعهٔنوینٔبدداشراهٔشردٔ.
بدایٔروشنٔشدنٔمفهومٔاینگونهٔازٔاقداماتٔازٔمنظدٔاس مٔ،بایدٔبرهٔمنرابعٔاسر مٔنظردٔدوخر ٔ.
بهٔعنوانٔمثالٔ،بأتفملٔدرٔآیاتیٔکرهٔبیرانگدٔراهٔؤرو ٔپیرامبدٔعظریمٔالشرفنٔاسر مٔدرٔبدخروردٔبرأ
مسائلیٔچونٔروابطٔخصمانهٔؤدشمنیهاییٔکهٔبأایشانٔمیشردٔ،میتروانٔبرهٔدیردگاهٔاسر مٔدرٔ
اینگونهٔاقداماتٔدس ٔیازیدٔ.ازٔمملهٔاینٔاقداماتٔ،رعای ٔعدال ٔؤانصافٔاس ٔکرهٔدرٔآیراتٔ
ٔ۶۵۳تأٔ۶۶۵سورهٔٔبقدهٔبیانٔشدهٔاس .عظم ٔنظامٔحقوقیٔاس میٔؤاهامامٔآنٔبهٔحقوقٔبشدٔبرهٔ
حدیٔاس ٔکهٔنهٔتنهأدرٔزمانٔصلحٔؤنسب ٔبهٔشهدوندانٔخودٔ،بلکهٔدرٔزمانٔمنگٔؤنسب ٔبرهٔ
دشمنانٔؤلشکدیانٔمخالفٔنیزٔحقوقٔبشدٔدوساانهٔبینٔالمللٔرأبنیانٔنهادٔ.ایرنٔدرٔحرالیٔاسر ٔ
کهٔحقوقٔبینٔالمللٔ،تنهأدرٔنیمهٔٔدومٔقدنٔنوزدهمٔؤشدو ٔقدنٔبیسامٔ،توانس ٔ ا
مقدراتٔؤقروانینیٔ
رأبدایٔحقوقٔبشدٔدوساانهٔوضعٔنمایدٔ.حکوم ٔاس میٔازٔبدؤتفسی ٔ،قواعردٔانسرانیٔرأبردایٔ
1. Jean Henri Dunant

مبارزهٔؤمنگٔمق ادرٔنمودٔ،چنانکهٔرسولٔخدأ(ص)ٔ ،مبارزانٔمسلمانٔرأازٔکشانٔزنانٔ،کودکرانٔ،
تعقیرربٔفداریررانٔ،نررابودٔسرراخانٔکشررازارهأؤرفاارهررایٔغیرردٔانسررانیٔدیگرردٔبررازٔمیداشرراند ٔ
(الفا ویٔ،صٔٔ .)۸۰
عمدهٔاقداماتٔبشدٔدوساانهٔ،منبهٔٔاخ قیٔدارندٔؤاینٔچیزیٔاس ٔکرهٔامردوزهٔبشردٔدرٔپدترؤ
هدای ٔانبیأؤاولیایٔالهیٔبدانٔدس ٔیازیدهٔؤرفاارٔغیدٔانسانیٔرأمددودٔؤمادوکٔبدٔشرمددهٔؤویٔ
رأناچارٔساخاهٔتأبدایٔکاهشٔقدبانیانٔحوادثٔطبیعیٔؤهمچنرینٔدرٔرونردٔمنازعراتٔمسرلحانهٔ،
تدابیدیٔبیاندیشدٔ.بنابداینٔ،هچٔک ٔنميتواندٔنقشٔدینٔرأدرٔتبیینٔؤتوسعهٔمنزل ٔؤاصرلٔرفارارٔ
انسانیٔانکارٔنمایدٔ.بهطورکلیٔاقداماتٔبشردٔدوسراانهٔدرٔاسر مٔرأمیتروانٔبرهٔدؤدسراهٔمرالیٔؤ
غیدٔمالیٔتقسیمٔکددٔؤموردٔبدرسیٔقدارٔدادٔ .
 .1اقدامات مالی

 .2اقدامات غیر مالی

اقداماتٔغیدٔمالیٔبشدٔدوساانهٔبخشٔمهمیٔازٔی ٔمامعهٔٔاس میٔرأتشرکیلٔمیدهردٔ.اینگونرهٔ
ازٔاقداماتٔغیدٔازٔاقداماتٔخیدخواهانهایٔاس ٔکهٔبهٔمه ٔبدطردفٔسرازیٔرنجهرایٔناشریٔازٔ
مشک تٔعدیدهایٔکهٔافدادٔبأآنٔدس ٔؤپنجهٔندمٔمیکنندٔحاصلٔمیشرودٔ.بردعک ٔ،اینگونرهٔ
اقداماتٔدرٔپیٔبدٔطدفٔنمودنٔاصلٔمشکلٔبدایٔبهبودٔؤحلٔریشهایٔمعر التٔامامراعیٔبکرارٔ
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اقداماتٔبشدٔدوساانهٔیکیٔازٔعناصدٔاساسیٔبدایٔتحققٔالگوهایٔدینریٔدرٔبسرادٔموامرعٔبشردیٔ
اس ٔ.ماونٔقدآنیٔؤنبویٔکهٔخواساارٔاقداماتٔبشردٔدوسراانهٔ،تعدیرفٔؤسرفار ٔبرهٔآنٔهسراندٔ
بیشماراندٔ.بهٔصورتیٔکهٔبعضیٔرأدرٔقالبٔومو ٔؤبعضیٔرأدرٔقالبٔاقداماتٔداوطلبانرهٔارائرهٔ
مینمایدٔؤحایٔغیدٔمسلمانانٔرأازٔکم هایٔبشدٔدوساانهٔمحدومٔنمیکندٔ.مکانیسمهایٔایجرادٔ
شدهٔتوسطٔدینٔ(بهٔعنوانٔمثالٔزکاتٔ،وقفٔ،کفاره)ٔتفثیدٔبیسرابقهایٔبردٔزنردگیٔمرددمٔؤموامرعٔ
دینیٔداشاهٔاس ٔ،ازٔرهاییٔبددگانٔگدفاهٔتأحمای ٔقابرلٔترومهیٔکرهٔازٔآسریبٔپر یدتدینٔافردادٔ
صورتٔمیدهدٔ.امدوزهٔسازمانهایٔغیدٔدولایٔاس میٔ،ازٔاینٔپیشینهایٔغنیٔپیدویٔمیکننردٔترأ
بدنامههایٔمانو ٔبشدٔدوساانهٔرأدرٔحوزههایٔمخالفٔبهٔامدأدرآورندٔ .
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میروندٔ.ازٔمملهٔاینٔاقداماتٔ،فعالی هایٔفدهنگیٔ،اعمٔازٔتدوینٔمقاالتٔ،بدپاییٔنمایشرگاههأ
ؤتاسی ٔکاابخانههأبأاهدافٔخاصٔاس ٔکهٔبرهٔبراالٔرفرانٔآگراهیٔافردادٔمهر ٔپیشرگیدیٔازٔ
مشک تٔکم ٔمیکنردٔ.هردفٔازٔایرنٔاقرداماتٔ،بهبرودٔؤارتقراتٔسرطحٔزنردگیٔبشردٔاسر ٔ.
ق
همانطورکهٔقب ٔهمٔاشارهٔکددیمٔ،اینٔدس ٔازٔاقداماتٔرأنبایدٔبأاقرداماتیٔکرهٔمهر ٔبدطردفٔ
ساخانٔمعض تٔپیشٔآمدهٔدرٔقالبٔامورٔخیدیهٔصورتٔمیپ یددٔخلطٔنمرودٔ.برهٔعنروانٔمثرالٔ،
ممکنٔاس ٔدرٔقالبٔکم هایٔمؤمنانهٔاق مٔؤبساههایٔغ اییٔکهٔبینٔافردادٔتقسریمٔمریشرودٔ،
اگدچهٔنوعیٔاقدامٔخیدخواهانهٔبشمارٔمریرودٔ،ولریٔازٔمرن ٔاقرداماتٔغیدمرالیٔبشردٔدوسراانهٔ
نیس ؛ٔچدأکهٔتنهأاثداتٔی ٔمعزلٔرأدرٔمدتٔزمانٔمحدودیٔرفرعٔمرینمایردٔ.حرالٔاینکرهٔدرٔ
اقداماتٔغیدمالیٔبشدٔدوساانهٔمأبهٔدنبالٔدفعٔمعضر تٔامامراعیٔؤحرلٔریشرهایٔاینگونرهٔازٔ
مسائلٔهسایمٔ.بهٔعنوانٔمثالٔآموز ٔی ٔحدفرهٔبرهٔافردادٔ،مهر ٔدسرایابیٔآنرانٔبرهٔیر ٔثبراتٔ
اقاصادیٔبهٔمنظورٔتوانمندسازیٔافدادٔدرٔرفعٔمایحااجٔضدوریٔرأمیتوانٔی ٔنمونرهٔازٔاقرداماتٔ
غیدٔمالیٔبشدٔدوساانهٔبشمارٔآوردٔ .
خداوندٔدرٔآیهٔٔ۶99سورهٔبقدهٔمیفدماید...«:نیکوکاریٔآنٔاس ٔکهٔکسیٔبهٔخدایٔعالمٔ
ؤروزٔقیام ٔؤفدشاگانٔؤکاا ٔآسرمانیٔؤپیامبردانٔایمرانٔآردٔؤدارایریٔخرودٔرأدرٔراهٔ
دوسایٔخدأبهٔخو یشرانٔؤیایمرانٔؤفقیردانٔؤدرٔراهٔمانردگانٔؤگردایانٔبدهردٔؤدرٔآزادٔ
کددنٔبندگانٔصدفٔکندٔ،نمازٔبهٔپأداردٔؤزکاتٔمالٔ(بهٔمسراحق)ٔبدهردٔ،نیرزٔنیکوکرارٔ
آنانندٔکهٔبأهدٔکهٔعهدٔبساهاندٔبهٔموقعٔخودٔوفأکننردٔؤدرٔحرالٔتنگدسرایٔؤسرخایٔؤ
هنگامٔکارزارٔصبورٔؤشکیبأباشندٔ 1»...

همانطورٔکهٔدرٔآیهٔفوقٔبیانٔشدٔ،نیکوکارٔکسیٔاس ٔکهٔایمانٔداشاهٔباشدٔؤاینٔایمانٔرأدرٔگردؤ
دوسایٔؤمودتٔبهٔهمنوعانٔشناساییٔنمودهٔاس ٔ،الباهٔاقداماتٔغیدٔمالیٔبشدٔدوساانهٔدرٔاس مٔ
نیزٔبدٔدؤنو ٔوامبٔؤداوطلبانهٔ(مساحب)ٔاس .ازٔمملهٔاقداماتٔغیدٔمالیٔبشدٔدوساانهٔوامبٔ
درٔاس مٔمیتوانٔبهٔزکاتٔاشارهٔنمودٔؤمیتوانٔاینٔنهادٔرأازٔمملهٔتمایزاتٔآیینٔاسر مٔبرأسرایدٔ
ادیانٔبشمارٔآورد؛ٔچدأکهٔدرٔاس مٔپدداخ ٔآنٔازٔمملهٔوامباتٔاس ٔ.همچنرینٔصردقهٔؤبنیرادٔ
َ ْ َ ْ َا َ ْ ُ َ ُا ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َٰ َا ْ َا َ ْ َ َ َا ْ
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ینٔصدقوأ َوأ ٔول ِئ ٔ
كٔال ِ ٔ
سٔأ ٔول ِئ ٔ
ینٔال َبف ِ ٔ
َوالض َاد ِٔاتٔ َو ِح َ ٔ

َََ
ُ ُّ
وفٔصدقةٔ.
لٔ َم ْع ُد ٍ ٔ
ٔ.1ک ٔ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َُْ َ
َ
ُ
َ
وفٔصردقةٔٔ ٔؤنهٔیر ٔٔ
کٔ ِبرال َم ْع ُد ِ ٔ
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ِ
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وقفٔنیزٔازٔمواردٔمساحبیٔاس ٔکهٔدرٔاس مٔبهٔعنوانٔاقرداماتٔغیردٔمرالیٔبشردٔدوسراانهٔمروردٔ
شناساییٔقدارٔگدفاهٔاس ٔ.شایدٔدرٔنگاهٔاولٔاینٔمواردٔصدفأدارایٔومهٔمالیٔباشندٔولریٔبرأکمریٔ
تفملٔؤتفحصٔدرٔروایاتٔبهٔدرسایٔمیتوانٔدریاف ٔکرهٔایرنٔمرواردٔدارایٔومرهٔغیردٔمرالیٔنیرزٔ
هساندٔ.پیامبدٔعظیمٔالشفنٔاس مٔدرٔرابطهٔبأصردقهٔمیفدماینردٔ:هردٔکرارٔنیکریٔصردقهٔاسر ٔ.1
بنابداینٔ،نهٔتنهأصدقهٔبهٔمعنایٔخیداتٔبهٔصورتٔپولٔیأغ أاس ٔ،بلکهٔشاملٔهدٔعملریٔکرهٔبرهٔ
نفعٔهمنوعانٔانجامٔگیددٔنیزٔمیشودٔ.پیامبد(ص)ٔدرٔاینٔرابطهٔمیفدمایندٔ«:بدطدفٔکددنٔعوامرلٔ
اذی ٔازٔراهٔمددمٔ،صدقهٔاس ٔ،راهنماییٔکددنٔماهلٔبهٔراهٔ،صدقهٔاس ٔ،عیرادتٔکرددنٔبیمرارٔ،
صدقهٔاس ٔ،امدٔبهٔمعدوفٔکددنٔ،صدقهٔاس ،نهیٔازٔمنکدٔصدقهٔاس ٔؤ...پاسرخٔسر مٔدادنٔ
نیزٔصدقهٔاس »ٔ .2
ازٔمیانٔادیانٔمومودٔاس مٔهمارهٔبدٔطبرلٔتردویجٔؤشناسراندنٔایرنٔحقروقٔچرهٔدرٔعدصرهٔ
اماماعیٔؤمهٔدرٔعدصهٔمنگٔؤتخاصرمٔکوبیردهٔاسر ٔ.بگونرهایٔکرهٔپیردوانشٔرأازٔمنرگٔ
اباداییٔنهیٔنمودهٔؤدرٔصورتٔبدوزٔمنگٔبهٔرعای ٔازٔاصولٔانسانیٔؤمدیانٔعدال ٔحاریٔدرٔ
خ لٔمنگٔبخصوصٔدرٔاخایارٔنمودنٔشیوهٔؤس حٔؤادواتٔمنگیٔدعوتٔنمرودهٔاسر ٔ .درٔ
پایانٔ،نبایدٔفدامو ٔکددٔکهٔحایٔبدخیٔازٔنویسندگانٔغیدٔمسلمانٔهمٔبردٔتفثیدپر یدفانٔحقروقٔ
بشدٔدوساانهٔنوینٔازٔآموزههایٔاس میٔتاکیدٔکددهاندٔ.بهٔعنروانٔمثرالٔ،گدوسریوسٔکرهٔملقربٔ
اس ٔبهٔپدرٔحقوقٔبینٔالمللٔ،درٔنوشانٔکاا ٔمهمٔخرودٔبرأعنروانٔمنرگٔؤصرلحٔ،ازٔمنرابعٔ
بهٔویژهٔس َیدٔشیبانیٔکهٔمباحردٔحقروقٔبشردٔدوسراانهٔرأدرٔخرودٔداردٔاسرافادهٔنمرودهٔ
اس میٔ
ِ
اس ٔ(مانٔمصاحبهٔدکادٔقدبانٔنیأبأمدکزٔمطالعاتٔتطبیقیٔاس مٔؤحقوقٔبشددوساانه)ٔ .
قدآنٔمجیدٔبأصداح ٔدرٔآیرهٔٔٔ۶۰ؤٔ۶۱سرورهٔمائردهٔمیفدماینردٔ«:خداونردٔقدآنریٔبردٔشرمأ
فدساادهٔکهٔهمگانٔرأبهٔراهٔصلحٔؤصفأدعوتٔمیکندٔؤازٔظلم ٔاخا فٔبرهٔنرورٔوحردتٔفردأ
میخواندٔؤراهٔمساقیمٔزندگیٔرأبهٔآنهأنشانٔمیدهردٔ .حضردتٔعلریٔ( )ٔدرٔنهرجٔالب غرهٔدرٔ
عهدنامهٔمال ٔاشادٔ،هنگامیٔکهٔبهٔفدماندواییٔمصدٔفدساادهٔمیشودٔ،میگوید«:برهٔتمرامٔمرددمٔ
مصدٔمحب ٔکنٔ،چدأکهٔآنهأدؤگدوهٔهساندٔیأبدادرٔدینیٔتؤهساندٔؤیرأهرمٔنرو ٔترؤؤبرهٔایرنٔ
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تدتیبٔنسب ٔبهٔمسلمانانٔؤغیدٔمسلمانانٔیکسانٔتوصیهٔمیکنند»ٔ .بردیهیٔاسر ٔ،وقاریٔاسر مٔ
امازهٔکشانٔحیواناتٔؤازبینٔبددنٔدرخاانٔرأدرٔاطدافٔمیردانٔمنرگٔنمیدهردٔبرهٔیقرینٔسر حٔ
کشاارٔممعیٔرأکهٔبیگناهٔؤبأگناهٔرأازٔبینٔمیبددٔ،هدگزٔامازهٔنخواهدٔدادٔ .
گفتار سوم :روابط اخالقی و اجتماعی مسلمانان با غیر مسلمانان
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022

درٔبدخیٔازٔآیاتٔقدآنٔمواردیٔبهٔچشمٔمیخوردٔکهٔبهٔشدتٔارتباطٔؤمودتٔؤمحب ٔنسرب ٔبرهٔ
غیدٔمسلمانانٔرأنهیٔنمودهٔ،امأاینٔنگراهیٔاممرالیٔؤظاهدبینانرهٔاسر ؛ٔچردأکرهٔاسر مٔدیرنٔ
رحم ٔاس ٔؤپیامبدٔخودٔرأرحمةٔللعالمینٔمعدفیٔمیکندٔ.1افزونٔبدٔاینٔکهٔٔ۱۵۵۵ؤاندیٔآیرهٔ
قدآنٔبدایٔبیانٔی ٔمقصودٔنازلٔشدهٔؤنمیتوانٔبعضٔرأکهٔخو آیندٔاسر ٔگدفر ٔؤمرأبقریٔرأ
طدحٔنمودٔ.بنابداینٔ،اینٔمواردٔرأبایدٔبأزبانٔخودٔآیاتٔؤازٔمنظدگاهٔدیگدٔآیاتٔبرهٔنظرارهٔنشسر .
دیررنٔاس ر مٔدینرریٔکامررلٔاس ر ٔ،آنچنررانٔکررهٔخررودٔبیررانگدٔایررنٔمطلرربٔاس ر ٔ.آنمرراییٔکررهٔ
میفدماید«:الیومٔاکمل ٔلکمٔدینکمٔؤاتمم ٔعلیکمٔنعمای»ٔ.بنرابداینٔ،اسر مٔرأمیتروانٔدینریٔ
تلقیٔکددٔکهٔوراتٔسایدٔادیانٔؤناظدٔبدٔآنانٔاس ٔؤآنچهٔرأکهٔکمردٔبرهٔاصر حٔآنٔبسراهٔ،بایردٔازٔ
ادیانٔقبلٔاص حٔؤآنچهٔرأکهٔمهدٔتاییدٔبدٔآنٔزدهٔ،ابدامٔکنیمٔ.امدوزهٔ،درٔمهانٔپهنراورٔاسر مٔبرهٔ
مومبٔومودٔادیانٔفداوانیٔکهٔنقا ٔاس مٔرأبهٔچهدهٔکشیدهٔؤدیرنٔسرلیمٔرأبرأاعاقراداتیٔسرقیمٔ
ناشیٔازٔلاز ٔدرٔدرکٔصحیحٔازٔمنابعٔدرٔاخایارٔوحیانیٔبرهٔانحطراطٔکشریدهاندٔ،نمیتروانٔبرهٔ
مطلو ٔرسیدٔؤتنهأراهٔحلٔآنٔشایدٔبأدسایابیٔبهٔدینیٔواحدٔؤی ٔخوانشٔصحیحٔواحدٔازٔدیرنٔ
محققٔگدددٔ.دینیٔکهٔخودٔ،ایدئولوژیٔمدیدیٔرأبهٔفضایٔاس مٔتزریقٔنکندٔ،ازٔطدفیٔبدآینردیٔ
ازٔهمهٔادیانٔنیزٔنباشدٔ،بلکهٔخوانشیٔصحیحٔؤالباهٔحرداقلیٔ،ازٔآنچرهٔکرهٔبرینٔادیرانٔمخالرفٔ
مشادکٔاس ٔارائهٔنمایدٔ .
مسائلٔاخ قیٔچونٔ،مسرئلهٔپدهیرزٔازٔخشرون ٔ،تردویجٔحسرنٔراسرایٔؤقربحٔدروغٔ،زنرأ،
سدق ٔ،بدابدیٔؤمساواتٔبدایٔنو ٔبشدٔو...؛ٔچدأکهٔزمانیٔاخ قٔپأبهٔعدصهٔومودٔخواهدٔنهرادٔ
کهٔحداقلٔبسرادیٔازٔصرلحٔبردایٔآنٔفرداهمٔباشردٔؤزمرانیٔایرنٔبسرادٔفرداهمٔخواهردٔشردٔکرهٔ
گف وگوییٔعاریٔازٔغدضٔورزیٔؤماکیٔبدٔتسامحٔبینٔطدفینٔشکلٔبگیددٔؤشکلگیدیٔچنرینٔ
ا
«ٔ.1ؤمأارسلناکٔاالٔرحمةٔللعالمین» ٔ(سورهٔٔانبیاتٔٔ/آیهٔٔٔ .)111

«ٔ.1کانٔالناسٔامهٔواحدهٔفبعدٔاللهٔالنبیینٔمبشدینٔؤمن رینٔؤانزلٔمعهمٔالکاا ٔبالحقٔلیحکمٔبینٔالناسٔفیمرأاخالفروأفیرهٔؤمرأاخالرفٔفیرهٔ
(ٔ»..سورهٔٔبقدهٔ/آیهٔٔٔ .)213
ا
«ٔ.2بنیٔآدم»ٔدرٔچندٔآیهٔ،ازٔمملهٔ:آیاتٔٔ3۰ٔ،21ٔ،2۱ؤٔ111سورهٔٔاعدافٔؤآیهٔٔٔ11سورهٔٔاسداتٔؤ«ایهرأاالنسران»ٔدرٔسرورهٔٔانفطرارٔ،آیرهٔ۱؛ٔسرورهٔٔ
انشقاقٔ،آیهٔٔ۱ؤحدودٔٔ۱۵آیهٔٔدیگدٔبهٔکارٔرفاهٔاس ٔ .
ق
ق
ق
اربابرأمرنٔدونٔاللرهٔفرانٔتولروأ
بعضرأ ٔ
شیئأؤالٔیاخ ٔبعضنأ ٔ
«ٔ.3قلٔیأاهلٔالکاا ٔتعالوأالیٔکلمهٔسواتٔبیننأؤبینکمٔاالٔنعبدٔاالٔاللهٔؤالٔنشدکٔبهٔ ٔ
فقولوأاشهدوأبانأمسلمون»ٔ(سورهٔٔآلٔعمدانٔ/آیهٔٔ .)۱۹
«ٔ.4ؤالٔتجادلوأاهلٔالکاا ٔاالٔبالایٔهیٔاحسنٔاالٔال ینٔظلموأمنهمٔؤقولوأآمنأبال یٔانزلٔالینأؤانزلٔالیکمٔؤالهنأؤالهکرمٔواحردٔؤنحرنٔلرهٔ
مسلمون»ٔ(سورهٔٔعنکبوتٔ/آیهٔٔ .)۹۱
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گف وگوییٔریشهٔدرٔمعیارهایٔمشادکٔاخ قیٔداردٔ.بنابداینٔ،درٔصورتیٔکرهٔباروانٔمیرانٔادیرانٔ
مخالفٔبهٔمعیاریٔواحدٔؤمشادکٔدس ٔیاف ٔ،میتوانٔگامٔبعدیٔرأکهٔارتباطیٔغیدٔمادضرانهٔؤ
خیدخواهانهٔاس ٔدنبالٔنمودٔ.امدوزهٔاگدٔبخواهیمٔتبلیغٔاسر مٔرأبرهٔصرورتٔعملریٔؤمرؤثدٔبرهٔ
مهانٔالقأنماییمٔ،الزمهٔآنٔبکارٔبسانٔرفاارٔاخ قیٔؤشناسراندنٔمعیارهرایٔاخر قٔدرٔاسر مٔؤ
سپ ٔبحدٔؤگف وگؤبدٔمبنایٔهمینٔمشادکاتٔاخ قیٔاس میٔاس ٔ.بنابداینٔ،تحقرقٔروابرطٔ
اخ قیٔمسلمانانٔبأغیدٔمسرلمانانٔبسرادیٔالزمٔبردایٔتبلیرغٔاسر مٔؤرویراروییٔؤالقرایٔفهرمٔ
صحیحٔازٔاینٔآیینٔخواهدٔبودٔ.اس مٔآیینٔهمزیسایٔمسالم ٔآمیزٔمل هأدرٔغالربٔیر ٔامر ٔ
واحدهٔاس ٔ،1بردونٔاینکرهٔبرینٔاحردیٔازٔبنریٔآدمٔاخا فریٔدرٔحقروقٔذاتیشرانٔقردارٔدهردٔؤ
همانطورٔکهٔمشهودٔاس ٔ،درٔاغلربٔآیراتٔهمرهٔافردادٔ،فرارغٔازٔمسرل ٔمقصرودینٔافهامنردٔ.2
همانطورٔکهٔدرٔسورهٔآلٔعمدانٔمیخوانیمٔ،قدآنٔاهلٔکاا ٔرأبهٔتبانیٔبدٔمشرادکاتٔؤتردکٔاخر ٔ
شدی ٔبدایٔخداوندٔدعروتٔمینمایردٔؤآنرانٔرأمروردٔخطرا ٔخرودٔقردارٔمیدهردٔ.3همچنرینٔ
مسلمانانٔرأبهٔهمکاریٔبأغیدٔمسلمانانٔدرٔآنچهٔکهٔبینشانٔمشادکٔاس ٔفدأمیخوانردٔ.درٔمرایٔ
دیگدٔازٔقدآنٔمیخوانیمٔع وهٔبدٔاینکهٔدعوتٔبهٔارتباطٔؤوحدتٔمینمایدٔ،اینٔارتبراطٔرأنیرزٔبرهٔ
طدیقٔاحسنٔمحققٔمیکندٔ .4
سیدهٔپیامبد(ص)ٔبدگدفاهٔازٔقدآنٔاس ٔؤهمانطورٔکرهٔبیرانٔشردٔ،رفارارٔانسرانیٔرأبرهٔرسرمی ٔ
میشناسدٔ.ویٔدرٔبدخوردٔبأغیدٔمسلمانانٔبسیارٔآزادٔاندیشٔبودٔ.قوانینٔبینٔالمللیٔاس مٔ،اصرولٔؤ
رهنمودهاییٔرأبدایٔتوافقٔبینٔمسلمانانٔؤغیدٔمسلمانانٔبنیانٔنمودهٔاس ٔ.افزونٔبدٔاینٔکهٔحاریٔدرٔ
بدخیٔمواردٔنیزٔمسلمانانٔاگدٔزندگیٔغیدٔمسلمانیٔبهٔمخاطدهٔافاادٔدرٔبدابدٔمسلمانٔدیگدٔایسراادهٔؤ
بأی دیگدٔماعهدٔمیشوندٔبایساندٔؤحایٔبجنگندٔ.همینٔمطلربٔاسر ٔکرهٔبدخریٔنویسرندگانٔرأ
بدآنٔداشاهٔتأاس مٔرأآیینیٔبینظیدٔحایٔنسب ٔبهٔبیگانگانٔبدشمدندٔ(بسولٔ،صٔٔ۶۱9تأٔ .)۶۳۲
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اقداماتٔبشدٔدوساانهٔمیتواندٔنقطهٔعطفیٔدرٔایجادٔارتباطٔمأبینٔانحاتٔؤگدوههایٔمخالفٔبشردٔ
باشدٔؤتحققٔاینگونهٔازٔاقداماتٔمیتواندٔگامٔمروثدیٔدرٔملربٔاتفراقٔهمگرانیٔؤتجمیرعٔیر ٔ
امما ٔمهانیٔؤهمگداییٔدرٔمسائلٔمخالفٔباشدٔ.افزونٔبدٔاینٔ،زمانیٔمریتروانٔاقردامٔبرهٔارائرهٔ
خدم ٔعمومیٔبینٔالمللیٔزدٔکهٔبهٔهمکاریٔؤهمگداییٔبینٔالمللریٔدسر ٔیافارهٔباشریمٔ،البارهٔ
بایدٔدرٔنظدٔداش ٔکهٔکشورهایٔاس میٔبخصوصٔکشرورهایٔمنطقرهٔخاورمیانرهٔ،همرارهٔمروردٔ
تعدضٔامانبٔؤمساکبدانٔمهانٔبودهاندٔ،لکنٔشایدٔباوانٔعل ٔعدمٔامدایٔاینٔاصرولٔاسر میٔ
رأاخا فاتٔسیاسیٔناشیٔازٔاینٔدس ٔانردازیهأدانسر ٔ.همچنرینٔکرهٔداعیرهٔرهبردیٔمهرانٔ
اس مٔ،اخا فاتٔمدزیٔ،تضادٔمنافعٔ،اخا فاتٔداخلیٔ(اعمٔازٔقومیٔقبیلرهایٔ،ایردئولوژیکیٔؤ
سیاسیٔ،م هبیٔؤنژادی)ٔ،عردمٔتشرابهٔنظرامٔاقاصرادیٔ،توزیرعٔنرابدابدٔثردوتٔؤمنرابعٔطبیعریٔ،
وابساگیٔبهٔکشورهایٔغیدٔاسر میٔ،پداکنردگیٔمادافیراییٔنیرزٔدرٔایرنٔقصرورٔبیتراثیدٔنیسر ٔ.
ق
بنابداینٔ،همانطورٔکهٔدرٔاقداماتٔاخیدٔاینٔسازمانٔؤسازمانهاییٔازٔاینٔدس ٔکهٔبعضأتنهرأنرامٔ
اس میٔبودنٔرأبدو ٔمیکشندٔپیداس ٔ،مزٔمحکومی ٔؤابدازٔهمٔدردیٔؤمزٔکم ٔمالیٔ،آنٔ
همٔدرٔمواردٔمحدودٔ،چیزٔدیگدیٔبچشمٔنمیخوردٔ.ازٔطدفیٔبایدٔدرٔنظدٔداشر ٔ،اگدچرهٔکرهٔآنٔ
مدینهٔفاضلهایٔرأکهٔاس مٔبهدنبالٔتحققٔآنٔبودٔهنوزٔدرٔعدصهٔبینٔالمللٔؤحاریٔدرٔعدصرههایٔ
داخلیٔنمیتوانٔدیدٔ،امأسازمانٔهمکراریٔاسر میٔکرهٔدرٔرأسٔسرایدٔسرازمانهایٔاسر میٔؤ
دومینٔسازمانٔبینٔالمللیٔاس ٔبأدرٔنظدٔگدفانٔت ٔدرٔمهر ٔافرزایشٔهمکراریٔاقاصرادیٔؤ
دس ٔیابیٔبرهٔیر ٔبلروکٔاقاصرادیٔؤکراهشٔوابسراگیٔاقاصرادیٔبرهٔابردٔقردرتهأؤافرزایشٔ
همکاریهایٔفدهنگیٔبأهدفٔتقوی ٔارز هایٔمشادکٔؤاسافادهٔازٔفدصر هأؤظدفی هرایٔ
فدهنگیٔمهانٔاس مٔدرٔمه ٔایساادنٔدرٔبدابدٔتهاممٔفدهنگیٔهمچنینٔحدک ٔبهٔسرویٔایجرادٔ
پیمانهایٔامنیایٔبینٔکشورهایٔعضؤ،فارغٔازٔبلوکٔبندیهایٔمهرانیٔؤافرزایشٔهمکاریهرایٔ
امنیایٔاط عاتیٔبینٔکشورهایٔعضؤؤتشدی ٔمساعیٔسیاسیٔؤتقوی ٔدیپلماسیٔؤارتباطراتٔ
سیاسیٔمأبینٔکشورهایٔعضؤؤهمچنینٔپیریرزیٔنظرمٔنروینٔمنطقرهایٔاقرداماتیٔرأعملیراتیٔ
سازدٔ1کهٔدرٔزیدٔبهٔبیانٔبدخیٔازٔاینٔاقداماتٔخواهیمٔمیپددازیمٔ .
ٔ.1ن.کٔ:امینٔنواخایٔمقدمٔ،حامدٔانوریرانٔاصرلٔ.چالشهاای هگررایاد در مناان رهاورهای ا(اطمدعم الرد ماوردی (اافمان ر ارا
ا(طمد)ٔ .
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ٔ.1کاهشٔبدوکداسیٔؤکاهشٔتعدفههایٔگمدکریٔدرٔمهر ٔنیرلٔبرهٔمحیطریٔمناسربٔبردایٔ
تجارتٔ،بهٔعنوانٔمثالٔتوافقاتٔایدانٔؤتدکیهٔبدایٔتوسعهٔتجارتٔؤهمکاریهایٔگمدکیٔ .
ٔ.۲ایجادٔبازارٔبورسٔکشورهایٔعضؤ،مه ٔمشارک هایٔمالیٔمشادکٔ .
ٔ.۸تشکیلٔبان ٔاط عاتٔؤآمارٔاقاصادیٔکشورهأ،مه ٔدسایابیٔبرهٔاط عراتٔاقاصرادیٔ
کشورهایٔعضؤ،بهمنظورٔایجادٔارتباطاتٔاقاصادیٔگساددهٔ .
ٔ.۹تشکیلٔبان ٔ،مه ٔتوسعهٔکشورهایٔعضؤؤایجادٔمحیطیٔبدایٔم ٔسدمایهٔگ ارٔدرٔ
اینٔعدصهٔ .
ٔ.۰کاهشٔموانعٔمومودٔبدایٔسدمایهٔگ اریٔاعضأؤتقوی ٔبسادهایٔاقاصادیٔ .
ٔ.۱تهیهٔفهدس ٔتولیدٔکنندگانٔؤمشاورانٔعدصهٔتولیدٔ،مه ٔتحققٔتبرادلٔنیدوهرایٔانسرانیٔ
فیٔمأبینٔدول هایٔعضؤ.بهٔعنوانٔمثرالٔ،برورسٔتحصریلیٔدرٔزمینرهٔعلرومٔؤتکنولروژیٔبردایٔ
محققانٔؤمهندسانٔکشورهایٔمسلمانٔ،همچنینٔتبادلٔمهندسرینٔؤمحققرینٔؤمردیدانٔمهر ٔ
مشاورهٔؤآموز ٔؤتحقیقاتٔدرٔبینٔکشورهایٔاس میٔ .
ٔ.9تبادلٔاط عاتٔؤآمارٔمدتبطٔبرأارز ٔافرزودهٔایرنٔدسر ٔفعالی هرأبرهٔمهر ٔاشراداکٔ
گ اریٔتکنولوژیٔ .
ٔ.۳تشکیلٔکنفدان ٔؤهمایشهایٔعلمیٔ،کارگاههرایٔآموزشریٔ،نمایشرگاههأؤ...درٔزمینرهٔ
ایجادٔسدمایگ اریٔمشادکٔدرٔعدصهٔمهانیٔ.بهٔعنوانٔمثالٔمددمریٔنمرودنٔعلرومٔؤتکنولروژیٔ
بهٔوسیلهٔبدگزاریٔسمینارٔ،سمپوزیومٔ،کنفدان ٔؤنمایشگاهٔ .
ٔ.۴تشکیلٔسیسامٔاط عاتٔمدتبطٔبأمایگزینیٔمبادالتٔاقاصادیٔؤفدامنطقهایٔبأمبرادالتٔ
اینٔکشورهأبهٔمنظورٔتشکیلٔبلوکٔاقاصادیٔ .
ٔ.۶۵ایجادٔمداکزٔخدماتیٔبدایٔانجامٔفعالیر ٔاقاصرادیٔبخشهرایٔخصوصریٔ،برهٔمنظرورٔ
تشکیلٔبلوکٔاقاصادیٔ .
ٔ.۶۶ایجادٔتسهی تٔسدمایهٔگ اریٔمشادکٔبخشهایٔخصوصیٔ،برهٔمنظرورٔتقویر ٔبلروکٔ
اقاصادیٔ .
ٔ.۶۲بدنامهٔریزیٔدرٔمه ٔالقأؤاشاداکٔگ اریٔدانشٔؤمساعدتهایٔفنیٔ .
ٔ.۶۸ایجادٔکارٔگدوههایٔتحقیقٔؤتوسعهٔمشادکٔمأبینٔشدک هایٔکشورهایٔعضؤ .
ٔ.۶۹تشکیلٔبان ٔاط عاتٔفدهنگیٔکشرورهایٔعضرؤ،برهٔمنظرورٔآشرناییٔبرأفدهنگهرایٔ
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مومودٔؤتقوی ٔهوی ٔفدهنگیٔکشورهایٔعضؤ .
ٔ.۶۰ایجادٔخبدگزاریهایٔمشادکٔکشورهایٔعضؤمه ٔاط ٔعمومٔازٔتحروالتٔاقاصرادیٔ
فدهنگیٔؤمه ٔهمکاریٔبأدول هأ .
ٔ.۶۱ایجادٔشبکههایٔتلویزیونیٔماهوارهایٔمشادکٔ،مه ٔتقدیبٔفدهنگهأؤتصحیحٔخرددهٔ
فدهنگهایٔناصحیحٔ .
ٔ.۶9ایجادٔشبکهٔاط عاتٔفدهنگیٔؤسیاسایٔبهٔمنظورٔهماهنگیٔسیاس هایٔفدهنگیٔ .
ٔ.۶۳تشرررکیلٔفهدسرررایٔازٔتهیرررهٔکننررردگانٔ،تولیررردٔکننررردگانٔؤمشررراورانٔ،درٔخصررروص ٔ
محصوالتٔفدهنگیٔ .
ٔ.۶۴تشکیلٔدایدکاوریٔمبانیٔبدٔو ٔؤفضایٔسایبدٔ،مه ٔمعدفیٔهندمنردانٔؤنویسرندگانٔؤ
صاحبانٔآثارٔفدهنگیٔ .
ٔ.۲۵ایجادٔمداکزٔآموز ٔزبانهایٔمخالفٔکشورهایٔعضؤ،مه ٔارتباطاتٔگساددهتدٔ .
ٔ .۲۶تشکیلٔکنفدان ٔؤهمایشهایٔعلمیٔ،کارگاههایٔآموزشریٔ،نمایشرگاههأؤ...درٔزمینرهٔ
فعالی هایٔفدهنگیٔ .
ٔ.۲۲تشررکیلٔبنیررادٔسررینماییٔمشررادکٔبرردایٔتولیرردٔ،حمایرر ٔؤنشرردٔؤترردویجٔفیلمهررایٔ
سینماییٔبومیٔ .
ٔ.۲۸ایجررادٔمداکررزٔخرردماتیٔؤفدهنگرریٔبرردایٔتسررهیلٔؤتشررویقٔفعالی هررایٔفدهنگرریٔ
بخشٔخصوصیٔ .
ٔ.۲۹ایجادٔتسهی تٔسدمایهٔگ اریٔمشادکٔدرٔپدوژههایٔفدهنگیٔ،توسطٔبخشٔخصوصریٔ
کشورهایٔعضؤ .
ٔ.۲۰پژوهشٔدرٔزمینهٔشناساییٔظدفی هایٔتوسعهٔفدهنگیٔکشورهایٔعضؤ .
ٔ.۲۱تشویقٔؤحمای هایٔمالیٔازٔپدوژههرایٔدانشرگاهیٔؤموسسراتٔپژوهشریٔ،درٔزمینرهٔ
توسعهٔفدهنگیٔکشورهایٔعضؤ،همچنینٔتدممهٔآثارٔبهٔزبانٔکشورهایٔعضؤ،درٔمه ٔتقویر ٔ
هوی ٔاس میٔؤآشناییٔبأآثارٔؤمفاخدٔفدهنگیٔ .
ٔ.۲9ایجادٔائا فٔامنیایٔ،مه ٔمقابلهٔبأتدوریسمٔ .
ٔ.۲۳اخ ٔتدابیدٔپیشگیدانهٔ،مه ٔمقابلهٔبأتدوریسمٔ .
ٔ.۲۴ایجادٔپارلمانیٔازٔکشورهایٔعضؤ،بهٔمنظورٔنزدی ٔنمودنٔتصمیماتٔاتخاذیٔ .
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ٔ.۸۵طداحیٔنظامٔامنیایٔکارأ .
ٔ.۸۶تقوی ٔؤتشویقٔبدایٔایجادٔفضایٔبدگزاریٔاناخاباتٔعضؤ .
ٔ.۸۲تشررکیلٔنهادهررایٔحقرروقیٔ،درٔمهر ٔتحقررقٔؤنیررلٔبررهٔحقرروقٔفررددیٔؤامامرراعیٔدرٔ
کشورهایٔعضؤ .
ٔ.۸۸مبادلهٔاط عاتٔامنیایٔ .
ٔ.۸۹مطالعاتٔبنیادیٔ،درٔمه ٔافزایشٔثباتٔسیاسیٔدرٔکشورهایٔعضؤ .
ٔ.۸۰ایجادٔنظامٔشهدوندیٔبدایٔدسایابیٔبهٔحداقلهایٔحقوقٔشهدوندانٔؤریشهٔکرنٔسرازیٔ
فقدٔازٔبسادٔمامعهٔ،درٔاتحادیهٔ .
ٔ.۸۱تهیهٔپاسپورتٔبدایٔتدددٔآزادانهٔشهدوندانٔ .
ٔ.۸9طداحیٔنظامٔتوسعهٔٔسیاسیٔدرٔاتحادیهٔ .
ٔ.۸۳تشویقٔهمکاریٔبینٔاحرزا ٔسیاسریٔرسرمیٔ،درٔمهر ٔهمراهنگیٔسیاسر ٔداخلریٔ
کشورهایٔعضؤ .
ٔ.۸۴تشویقٔؤحمای ٔمالیٔازٔپدوژههایٔدانشگاهیٔؤموسسراتٔپژوهشریٔدرٔزمینرهٔٔتوسرعهٔ
سیاسیٔ .
ٔ.۹۵بدگزاریٔهمایشهایٔماشکلٔازٔنخبگانٔؤفعالی هایٔسیاسیٔکشورهایٔعضؤ .
ٔ.۹۶ایجادٔپیمانٔمشادکٔنظامیٔ،بینٔکشورهایٔعضؤ .
ٔ.۹۲طداحیٔبدنامهٔ،مه ٔتقوی ٔحقوقٔؤآزادیهأدرٔکشورهایٔعضؤ .
اگدچهٔشمارٔاینٔاهدافٔ،درٔنگاهٔاولٔمامعهایٔمطلو ٔرأدرٔذهنٔماصرورٔمیسرازدٔ،امرأبرأ
نگاهیٔواقعٔبینانهٔ،بایدٔگف ٔاخا فاتٔؤتشنجاتٔسیاسیٔؤاتخاذٔتصمیماتٔماعصربانهٔبدخریٔ
ازٔکشورهأسببٔشدٔتأآنچنانٔکهٔبایدٔاینٔاهدافٔامداییٔنشودٔ.ترأمراییٔکرهٔدرٔآخردینٔاقردامٔ،
وزرایٔامورخارمهٔکشورهایٔعضؤسازمانٔکنفدان ٔاس میٔبدٔآنٔشدندٔکهٔبهاردینٔبسرادٔبردایٔ
نزدی ٔشدنٔمواضعٔکشورهایٔاسر میٔ،فعالیر ٔدرٔعدصرههایٔفدهنگریٔؤعلمریٔاسر ٔ.برهٔ
عبارتٔدیگدٔ،پدداخانٔبرهٔایرنٔحوزههرأ،چشرماندازٔبهاردٔؤمسریدٔسرهلتدٔؤمطمئنتردیٔبردایٔ
دسایابیٔبهٔناایجٔمشخصٔؤمفیدٔایجادٔخواهدٔکددٔ.بهٔهمینٔمنظورٔ،سازمانٔآیسسکؤ،بهٔعنروانٔ
زیدمجموعهٔٔسازمانٔکنفدان ٔاسر میٔبرأهردفٔتحکریمٔهمبسراگیٔ،همکراریٔمیرانٔموامرعٔ
اس میٔدرٔقالبٔاصولٔسعهٔٔصدرٔؤارز هایٔواالیٔاس مٔدرٔژانویهٔٔ۶۴۳۶تفسری ٔشردٔ.ایرنٔ
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سازمانٔ،عدصهٔٔمناسبیٔرأفدأرویٔکشورهایٔاس میٔقردارٔدادهٔ،کرهٔفعالی هرایٔآنٔروزٔبرهٔروزٔ
چشمگیدتدٔمیشودٔؤدرٔواقعٔزمینهایٔشدهٔاس ٔتأکشورهایٔاس میٔبأهمکاریٔدرٔزمینرههایٔ
فدهنگٔ،علومٔؤآموز ٔدرٔمه ٔنزدی سازیٔملرلٔمسرلمانٔبرهٔیکردیگدٔتر ٔنماینردٔ .ایرنٔ
سازمانٔبأتفکیدٔبدٔاینکهٔاس مٔبهٔعنوانٔدیرنٔارز هرایٔمعنرویٔ،اخ قریٔؤفدهنگریٔاسر ٔؤ
باتومه ٔبهٔدانشٔؤفداگیدیٔعلومٔؤآرزوهایٔقلبیٔام ٔمسلمانٔدرٔدسایابیٔبهٔهمکراریٔ،اتحرادٔؤ
پیشدف ٔدرٔقالبٔاصولٔاس میٔکهٔدغدغهٔاس مٔاسر ؛ٔبرأتعهردٔبرهٔارتقرایٔآمروز ٔ،علرومٔؤ
فدهنگٔبدایٔحصولٔتفاهمٔماقابلٔ،تحکیمٔدوسایٔ،بدادریٔؤگساد ٔصلحٔمیانٔمددمٔمهان؛ٔبرأ
تمایلٔبهٔتحکیمٔگف وگویٔثمدبخشٔمیانٔفدهنگهأ،بدایٔدسایابیٔبرهٔهمزیسرایٔتمردنهأکرهٔ
ضامنٔاحادامٔبهٔهوی ٔفدهنگیٔهمهٔمللٔخواهدٔبرودٔ،برأتصردیقٔاصرولٔبدابردیٔ،همبسراگیٔؤ
همیاریٔماقابلٔبدایٔتحکیمٔهمکراریٔؤدرٔنایجرهٔ،توسرعهٔٔآمروز ٔ،علرومٔ،فنراوریٔفدهنرگٔؤ
ارتباطاتٔبهٔطدقٔمقاضیٔ،موافق ٔخودٔرأنسب ٔبهٔمنشورٔسازمانٔاسر میٔآموزشریٔ،علمریٔؤ
فدهنگیٔ(آیسسکو)ٔاع مٔنمودهٔاس ٔ .1
بهٔطورٔکلیٔ،سازمانٔآیسسکؤ،درٔزمینرهٔٔفدهنرگٔؤارتباطراتٔاهردافیٔرأدنبرالٔمیکنرد ٔکرهٔ
بهٔطورٔمخاصدٔعبارتندٔازٔ،تبلیغٔؤشناسراندنٔفدهنرگٔاسر میٔؤبکرارگیدیٔدرٔمهر ٔتهر یبٔ
تمدنٔبشدیٔ،همچنینٔمنطبقٔسرازیٔم کراتٔفدهنرگٔاسر میٔبرأمعیارهرایٔتوسرعهٔپایردارٔؤ
گساد ٔزمینههایٔگف وگؤمأبینٔتمدنهأؤادیانٔمخالفٔ.2درٔهدٔحرالٔ،سرازمانٔآیسسرکؤدرٔ
ت ٔاس ٔترأاسر مٔؤمسرلمانانٔرأبرهٔدنیرایٔغرد ٔبشناسراندٔؤتصرویدیٔصرحیحٔؤبردونٔ
غدضٔورزیٔبهٔمهانیانٔارائهٔنمایدٔ .
تمامیٔمواردیٔکهٔتأبهٔاینجأبیانٔگددیدٔ،حاکیٔازٔاینٔمطلبٔاس ٔکهٔتأزمانیکرهٔمسرلمانانٔ
ناوانندٔازٔآنٔثدوتیٔکهٔدرٔاخایارشانٔاس ٔ،بهٔدرسایٔاسافادهٔکننردٔؤاسر مٔنرا ٔرأآنچنرانٔکرهٔ
بایدٔ،درٔعملٔبکارٔگیدندٔ،نمیتوانٔتوقعٔداش ٔکهٔمامعهٔمهانیٔبأنظدٔبهٔبدداشر هایٔمافراوتٔ
ق
ؤبعضأماهاف ٔ،زمامٔخودٔرأبدس ٔاس مٔؤمسلمینٔدهندٔؤحاریٔپر یدایٔهمکراریٔؤامردایٔ
م کاتٔاس میٔدرٔمامعهٔبینٔالمللٔباشردٔ.بنرابداینٔ،تنهرأتصروریٔکرهٔمیتروانٔدرٔوضرعی ٔ
مومودٔازٔخدم ٔرسانیٔمسلمانانٔ،نسب ٔبهٔغیدٔمسلمانانٔدیردٔ.تر ٔبردایٔایجرادٔوحردتٔؤ
1. https://www.isesco.org.ma/charter-of-isesco/.
2. https://www.isesco.org.ma/action-plans/.

نتیجه گیری

بأبدرسیٔمبانیٔاصلٔرفاارٔانسانیٔؤپ یدفانٔنگد ٔاس میٔدرٔاینٔمقولهٔؤباتومرهٔبرهٔاهامرامیٔ
کهٔشدیع ٔاس مٔدرٔتحققٔاینٔاصولٔبهٔتصویدٔکشیدهٔاس ٔؤرشادتهاییٔکهٔنبیٔمکدمٔاسر مٔ
درٔالقایٔاینٔمفهومٔبهٔمامعهٔمسلمانٔازٔخودٔنشانٔدادٔ،بایدٔاینٔراهٔرأآنگونرهٔکرهٔشایسراهٔاسر ٔ
ادامهٔدهیمٔ.همانطورٔکهٔمشهودٔاس ٔ،آیینٔاس مٔبهٔدرسایٔایرنٔاصرلٔرأدرٔتمرامیٔعدصرههأ،
اعمٔازٔعادیٔؤاضطداریٔدرٔغالبٔمالیٔؤغیدٔمالیٔ،م کٔرفاارٔافدادٔقدارٔدادهٔؤتنهأمؤلفهایٔکرهٔ
افدادٔرأدرٔاینٔمواردٔذیٔحقٔساخاهٔ،انسانی ٔآنانٔفارغٔازٔقومیر ٔؤملیر ٔؤ...اسر ٔ.بنرابداینٔ،
ع وهٔبدٔآنچهٔکهٔدرٔظراهدٔمبنریٔبردٔمخالفر هرایٔشردیدٔاسر مٔبرأکریشٔغیردٔمسرلمانٔدرٔ
خوانشهایٔنامناسبٔبهٔاس مٔنا ٔنسب ٔدادهٔشدهٔاس ٔ،معادفیمٔکهٔاینٔآیرینٔ،آیرینٔانسرانی ٔ،
فارغٔازٔهدگونهٔتبعیضٔنسب ٔبهٔافدادٔبشدٔاس ٔؤهمهٔافردادٔدرٔنرو ٔروابرطٔانسرانیٔبرأیر دیگدٔ
َ
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یکپارچگیٔ،بینٔمسلمانانٔؤدرٔصورتٔتحققٔ،محققٔساخانٔم کراتٔرفاراریٔبرأدیگردٔانحراتٔ
غیدٔمسلمانٔدرٔمامعهٔبینٔالمللیٔ،ت ٔبدایٔاحقاقٔام ٔواحدهٔاس ٔ .
همانطورٔکهٔدرٔآیهٔٔ۶۵۸سورهٔآلٔعمدانٔنیزٔبهٔآنٔاشارهٔشدهٔاس ٔ.1ازٔمملهٔاقرداماتٔدرٔایرنٔ
زمینهٔ،تشکیلٔسازمانٔکنفدان ٔاس میٔاس ٔ.اگدچهٔ،گامیٔرؤبهٔملؤدرٔشکلٔگیدیٔی ٔفکردٔ
مهانیٔدرٔمه ٔدسایابیٔبهٔاتحادٔؤبهدهٔگیدیٔازٔثمداتٔآنٔبشمارٔمیرف ٔ،لکنٔآنچنانٔکهٔبایردٔ
بخصوصٔدرٔمقامٔ،عملٔبهٔموفقی ٔدس ٔپیدأنکددٔ.تدویجٔؤنشدٔحقوقٔبشدٔدوساانهٔبهٔویژهٔبرأ
رویکددٔاس میٔ،ازٔطدیرقٔآمروز ٔهمگرانیٔؤتخصصریٔدرٔمداکرزٔآموزشریٔ،چراپٔکارا ٔؤ
منشوراتٔآموزشیٔ،بدگرزاریٔهمایشهرأؤنشسر هایٔعلمریٔدرٔدانشرگاههأؤمداکرزٔحروزویٔ
وظیفهایٔاخ قیٔؤدینیٔاس ٔ(بیانیهٔٔپایانیٔهمایشٔبینٔالمللیٔاس مٔؤحقوقٔبشدٔدوساانهٔبینٔالمللی)ٔ .
همانطورٔکهٔبدرسیٔشدٔ،اس مٔبهٔاقدامٔدرٔمه ٔخدم ٔرسانیٔدرٔزمینههایٔبشدٔدوسراانهٔ
اهامامٔورزیدهٔاس ٔ،امأسازمانهایٔاس میٔکهٔبایدٔازٔمملرهٔبهاردینٔمردومینٔؤعرام نٔایرنٔ
اهدافٔدرٔعدصهٔبینٔالمللٔباشدٔ،آنچنانٔکهٔبایدٔموفرقٔنبودهانردٔؤبیشرادٔاقرداماتیٔکرهٔصرورتٔ
پ یدفاهٔ،درٔمه ٔنیلٔطیفیٔازٔمسلمانانٔبهٔی ٔسدیٔازٔامکاناتٔاس ٔ .

521

بدابدندٔ.پ ٔبأگساد ٔروابطٔبینٔالمللٔدرٔعدصهٔروابطٔانسانیٔنسرب ٔبرهٔنرو ٔانسرانٔ،شایسراهٔ
نیس ٔکهٔسازمانهایٔاس میٔکهٔبهٔنوعیٔمدومانٔآیینٔاسر مٔنیرزٔبشرمارٔمیآینردٔ،درٔکارنامرهٔ
خودٔآنگونهٔکهٔبایدٔدرٔمیدانٔعملٔحضورٔنیابندٔؤبأنگاهیٔتبعیضٔآمیزٔبهٔامدایٔقواعردٔحقروقٔ
بشدیٔؤاقداماتٔبشردٔدوسراانهٔبپددازنردٔ،امرأاگردٔچرهٔکرهٔامردوزٔاقرداماتیٔنسرب ٔبرهٔموامرعٔ
ا
خوردٔ،امأاینٔهمرهٔ،
غیدٔمسلمانٔ،آنٔهمٔدرٔشدایطٔفورسٔماژورٔهمچونٔمنگٔبیشادٔبچشمٔمی
خدماتٔاس مٔنسب ٔبهٔنرو ٔبشردٔنیسر ٔؤاینگونرهٔاقرداماتٔدرٔعدصرههایٔمخالرفٔاگدچرهٔ
کمدنگٔ،درٔحالٔگساد ٔؤاوجگیدیٔاس ٔ.بأاینٔحالٔ،اس میٔکهٔنزدی ٔبهٔٔ۶۹قدنٔقبرلٔایرنٔ
قواعدٔرأدرٔماونٔخودٔنهادینهٔساخاهٔ،امدوزٔبایردٔدرٔشرمارٔبشردٔدوسراانهتدینٔسرازمانهأآنهرمٔ
نسب ٔبهٔنو ٔانسانهأؤدرٔشدایطٔمطلقٔخدم ٔرسانٔاینٔعدصرهٔباشردٔترأآنگونرهٔکرهٔشایسراهٔ
اس ٔ،بهٔمهانیانٔشناساندهٔشودٔ .
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Civil liability for violating the image right in cyberspace
Fatemeh Zare1

Although personality rights are of paramount importance, but nowadays they are widely
violated by the media. Among these rights is the image right which the violation of that,
especially in cyberspace, has caused irreparable psychological damage, and it is neglected by
our law, since in most cases the damage is non-financial and there is no criterion for accurate
retribution. The failure to compensate for the psychological damage caused by the violation
of the image right, Concerning its importance and the severity of the damage inflicted on
each person, the negligence of the legislature in dealing with this as well, made the author to
investigate this issue, and also find an answer to this question of considering the importance
of this issue and attention of jurisprudence and law to this, why does not the legislature
guarantee an effective implementation for this issue and we are still witnesses of numerous
violations of the image right in cyberspace? It is proved, in this article, contrary to what is in
the law, the image right is not a general right, but is within the scope of privacy and is an
independent right, and violation of this right itself will have consequences. It goes on to say
that Iranian law has based its responsibility on guilt, but it seems that concerning the
diversity of spiritual damages, personal criteria should be considered, and extent of the effect
of the action on the person should be considered as a criteria for the situation so that we will
be closer to justice.
Key words

Personality Right, Image Right, Cyberspace, Personal images.
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Fiqh and law viewpoint of women's entrance to sport stadiums with
affirmance of constitution.
Seyed Mostatafa Mousavi1
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Abstract

The presence of Women in the stadiums is one of the most controversial subjects in Iran
which can be discussed in different aspects of political, social, cultural, jurisprudential and
legal. The history of this issue, the various disputations that have come up about this issue in
the society and the affairs have arose in the international levels for country show the
necessity and importance of this issue to care about. The findings of this study indicate that
the primary decree is voidable, but there are some secondary titles that cause some
restrictions for this issue which include; women's attention to non-mahram men's body and
commingle of men and women, by studies on some of the jurisconsult's opinions, the author
came up with this idea that women entering stadium to watching men's sport is allowable in
the case of circumstances of observing the restrictions of commingle and attention to men's
body. Legally, based on articles 19 and 20 of the Constitution there are no limitation on the
utilize of public facilities for women, except for the observance of Sharia, however some
ordinary laws also prevent women from entering stadiums to watch men's sports.
Key words

Women's entrance to stadium, Fiqh, Constitutional law, Attention, Commingle, Public
facility, Constitutional.
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International Court of Justice and it's value at
the United NationsThe main judicial pillar
(according to article 92 of the charter)
Javad poorhasani1

This essay explicates the value of the International Court of Justice at the United Nations.
Since the Statute of the International Court of Justice is based on the Permanent International
Court of Justice and there is fundamental differences between the value of the Permanent
International Court of Justice in the community of nations and the value of the International
Court of Justice at the United Nations. Therefore the differences between these two
international courts of justice have been examined, and according to article 92 of the Charter
of the International Court of Justice, the International Court of Justice, unlike the Permanent
International Court of Justice, is the main judicial pillar. The relation of International Court
of Justice with other key members of the United Nations has been examined in order to
determine the importance and value of the Court of Justice in the United Nations and
effectiveness and impressible of the International Court of Justice.
Key words

The Permanent International Court of Justice, The main judicial pillar, Charter of the United
Nations, Covenant of the Community of Nations, United Nations, Community of Nations.
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The impact of US sanctions on the right
of the healthy environment of Iranian nation.
Reza Noorian1
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Abstract

Sanctions have always been used as an international bargaining chip. Unilateral sanctions
include restrictions and bans imposed by one state on another or other states, like: US
sanctions against Iran in recent decades. On the other side, the right of a healthy environment
has always been considered as a basic and significant one in international documents and is
one of the examples of the third-generation human rights (solidarity rights).
Meanwhile, US sanctions against Iran, affect the right of Iranian nation of a healthy
environment directly and indirectly, as a primary right. In descriptive-analytical methods,
this article seeks to express the aspects and examples of the impact of US sanctions on Iran's
environment.
Key words

sanction, US sanctions, environment, right of a healthy environment, Iran’s environment.
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Methods of interpretation of
Iran-United States Claims Tribunal
Mohammad Reza Ahmadi1

Nowadays, due to the changing economical and trading conditions of countries, disputes
arising from contracts are increasing day by day. The two parties to the contract, in order to
minimize the responsibility, take action to interpret the agreement in their favor. On the other
hand, traders have turned to international arbitration in search of better justice and greater
coordination with their commercial side. According to the method of The Iran-US Court of
Justice which is an international tribunal of great importance, examining the important issue
of interpretation of contracts in the mentioned court's rulings and procedures, can determine
the procedure of international arbitrators in interpreting the methods of contract for us.

Key words

Iran-United States Claims Tribunal, contract interpreting, rights of the two parties,
arbitration.
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in the system of the Islamic Republic of Iran
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Abstract

In the administrative law of Iran and in the political system of the country, the principle is
that the duties and powers assigned to each official should be performed by the natural or
legal person which this principle is called the "principle of responsibility". In the meantime,
a political official may be elected by the people directly (without intermediaries, such as
members of parliament, the president, etc.) or indirectly (through intermediaries, such as the
cabinet, elected by the president-elect) in which case the said officials shall not have the right
to delegate their duties, powers and responsibilities to another person; Because the
philosophy of the election of these officials by the people (directly or indirectly) was to
perform the assigned duties and powers and the capabilities of that person, but as the
administrative and political position of the officials improves, their activity is wider and the
scope of powers assigned to will become wider and more diverse. This causes all the
responsibilities to be removed from the person at the same time, and due to the good course
of affairs, it is necessary that, exceptionally, some of them be delegated to others. In this
article, we try to pay attention to the principles of the constitution, which are related to the
issue of delegation and its errors, and the delegated affairs, the conditions of delegation and
the legal effects of delegation.
Key words

Delegation, Delegation of authority, Political officials, Delegated affairs, Office sponsorship.
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Investigating the principle of human behaviour in the
humanitarian actions of Islamic organizations towards
non-Muslim communities
Mohsen Aghaei1

In this paper, we seek to examine the principle of human behavior of humanitarian
organizations towards non-Muslim communities by descriptive-analytical approach. The
view accepted in this article is the principle of tolerance towards humankind, both Muslim
and non-Muslim. The author of this article considers humanity as one of the remarkable
characteristics of human beings compared to other creatures, so that he should try to fulfill
human principles by considering the principle of human behavior and in case of refusing to
observe these principles, human society would be in danger and will fall. On the other hand,
the realization of humanitarian actions to create comfort and repulsion of unnecessary
convulsions from the damaged human society, depends on the observance of this principle.
Considering that the Islamic society is the true and right warden of the international
community and by considering the efforts of the Prophet of Islam to realize this kind of
principle, we decided to study this issue and the services provided from the heart of Islam to
heal the wounds of humankind, regardless of ethnic and religious differences. The author
writes this article in order to remind the principles that are among the priorities of Islam, but
with carelessness and lack of proper understanding of the principles by a particular group
has not been considered well.
Key words

Human behavior, humanitarian actions, Islamic humanitarian organizations, non-Muslims.
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ٔ.۶مقالهٔبایدٔثمدهٔٔت ٔهایٔنویسندهٔباشدٔؤاؤدرٔبدابدٔاعاداضهأؤادعاهایٔاحامالیٔپاسرخگؤ
خواهدٔبودٔ.درٔصورتٔکشفٔخ فٔ،نشدیهٔحقٔخودٔمیداندٔکرهٔمرواردٔرأدرٔشرمارهٔبعردیٔبرهٔ
اط ٔمخاطبانٔبدساندٔ .
ٔ.۲مقالهٔبایدٔدارایٔاصال ٔ،نوآوریٔؤدرٔحدٔمقدورٔبهٔصورتٔتحلیلیٔباشدٔ .
ٔ.۸مقالهٔارسالیٔنبایدٔدرٔمایٔدیگدٔمناشدٔشدهٔباشدٔؤهمزمانٔبدایٔنشردیاتٔدیگردٔنیرزٔارسرالٔ
نشدهٔباشدٔ .
ٔ.۹نگار ٔمقالهٔبایدٔتابعٔشیوهنامهٔٔتحقیقاتٔعلمیٔباشدٔؤدرٔتدوینٔآنٔازٔمنابعٔاصرلیٔؤمعابردٔ
اسافادهٔشدهٔباشدٔ .
ٔ.۰واژگانٔکلیدیٔبهٔزبانٔفارسیٔؤانگلیسیٔهدٔکدامٔ۰کلمهٔباشدٔؤدرٔذیلٔچکیدهٔذکدٔشودٔ .
ٔ.۱مقالهٔبایدٔدارایٔسوالٔاصلیٔ،فدضیهٔتحقیقٔؤمقدمرهٔدقیرقٔؤروشرنٔباشردٔ،برهٔگونرهایٔکرهٔ
خوانندهٔرأبدایٔورودٔبهٔبحدٔاصلیٔآمادهٔکندٔ .
ٔ.9درٔبحدٔاصلیٔ،موضو ٔؤمدعایٔمقالهٔبایدٔبهٔخوبیٔتبیینٔؤتحلیرلٔشرودٔؤنایجرهٔگیردیٔؤ
ممعٔبندیٔدرٔپایانٔآوردهٔشودٔ .
ٔ.۳معادلٔالتینٔاصط حاتٔؤمفاهیمٔدرٔپاورقیٔذکدٔشودٔ .
ٔ.۴آدرسٔدهیٔبهٔصورتٔدرونٔمانیٔباشدٔؤبهٔاینٔصورتٔکهٔدرونٔپدانازٔ،فامیلٔنو یسندهٔ،سرالٔ
نشدٔکاا ٔیأمقالهٔؤشمارهٔصفحهٔبیایدٔ .
ٔ.۶۵منابعٔؤپیٔنوش هأبایدٔبهٔتدتیبٔزیدٔباشدٔ :
الفٔ:کاا ٔ
نامٔخانوادگیٔ،نامٔنو یسندهٔ،سالٔاناشار(داخلٔپداناز)ٔ،عنوانٔمقالهٔ،نامٔگددآورندهٔیأو یداساارٔ،نرامٔ
مجموعهٔمقاالتٔ،محلٔنشدٔ:ناشدٔنوب ٔچاپٔ .

ٔ:نشدیه ٔ
نامٔخانوادگیٔ،نامٔنو یسندهٔ،سالٔاناشارٔ(درونٔپداناز)«ٔ،عنوانٔمقاله»ٔ،نامٔنشردیهٔٔ،نوبر ٔاناشرارٔ
نشدیهٔ،شمارهٔٔنشدیهٔ .
جٔ:مجموعهٔمقاالت ٔ
نامٔخانوادگیٔ،نامٔ،سالٔاناشارٔ(درونٔپداناز)ٔ،عنوانٔمقالهٔٔ،نرامٔماردممٔ،نرامٔمجموعرهٔمقراالتٔ،
محلٔنشدٔ،نامٔناشدٔ،شمارهٔصفحاتٔمقالهٔ .
دٔ:منابعٔاینادنای ٔ
نامٔخانوادگیٔٔ،نامٔنو یسندهٔ،عنوانٔ،نامٔؤنشانیٔاینادنایٔ،تاریخٔمدامعهٔبهٔسای ٔ .

مجلهٔٔعلمیٔدانشجوییٔدانشٔپژوهانٔٔ׀ٔٔشمارهٔٔ ۰۵ٔ،۹۴׀
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