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چکیذه
واضح و هبرهى است که ههنتریى بخش ػلن حمىق لراردادها ،يظام حمىلی تفسیر و لىاػذ حاکن
بر آو هیباشذ .اگرچه يظام حمىلی ایراو با يظام حمىلی کااهىال تفاوتهاای سااتااری بسایاری

زهاو ايؼماد لراردادهاست؛ ولی بایذ به ایى هطلب تىجه داشت که اجرای لراردادها و هًافغشاذو
از آيها همىاره هسالسم تفسیر و اسافاده از اصىل تفسیری است .در يىشاار حاضر سؼی بر آو است
که با تبییى هىضىع و تطبیك لىاػذ و رو یکرد تفسیر در دو يظام حمىلی ایراو و ايگلیس با هصاادیك
پراکًذه در هاىو لايىيی ،بحثی هًسجن در با تفسیر لراردادها در ایى دو يظام حمىلی تًظین گردد
تا ػالوه بر رفغ تأل هىجىد درایىزهیًه به اجرای تؼهذات يیس کمکی شذه باشذ؛ بًابرایى در همالاه
پیش رو ،يىیسًذه با هطالؼه تطبیمی يظامهای رکر شذه به شیىه تحلیلی هیکىشذ رو یکارد تفسایر
لرارداد را در يظام حمىلی ایراو با يظام حماىلی ايگلایس از چهاار دیاذگاه تفسایر بار هبًاای اراده
طرفیى ،الفاظ لرارداد ،رفاار هاؼالب طرفیى و ػرف همایسه يمىده و هبًای والغ بیًايهتر را اسااًبا
يمایذ.
واژگان کلیذی :تفسیر لرارداد ،حمىق ایراو ،حمىق ايگلیس ،اراده طرفیى ،الفاظ لرارداد ،رفااار
هاؼالب طرفیى ،ػرف.
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داشاه و همیى اهر هن باػث شذه است که يمطه شروع يظام تفسیر لارارداد در ایاى دو سیساان باا
یکذیگر هافاوت باشذ ،اها بررسی ّ
رویه ػملی يشاودهًذه يسدیکی اصىل تفسایر در ایاى دو يظاام
ً
است؛ چراکه هؼمىال هذف هاؼالذیى از ايؼماد لراردادها ،اجرای آيها و رسایذو باه يفاغ هطلاى
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مقذمه
ظؼ قلمؽو ٚلن زقىق ،يهاظ قؽاؼظاظ یکی اؾ ههنتؽیى هىَىٚاتی اقت که ظؼ يٗامهاای زقاىقی
بعاو پؽظاضته نعه اقت .ظؼ زقىق قؽاؼظاظهاا يیاؿ ،هىَاى٘ تسكایؽ قاؽاؼظاظ زااهؿ اهمیات اقات،
بعیىٚلت که اهؽ تسكیؽ ظؼ زىؾه قؽاؼظاظها اؾ ٖؽاهاف و پیییاعگیهای ضايای بؽضاىؼظاؼ باىظه و
قٓر وقیٛی اؾ هىَىٚات ؼا ناهل هینىظ .ظؼ چًیى نؽایٓی ایى قىال هٓؽذ هینىظ که تسكایؽ
قؽاؼظاظها ظؼ يٗاههای زقىقی هطتلف هايًع ایؽاو و ايگلایف ظاؼای چاه ناااهتها و تساوتهاایی
اقت و هاايی تسكیؽ قؽاؼظاظها ظؼ ایى ظو يٗام زقىقی هطتلف چگىيه اقت.
هكلن اقت که تسكیؽ قؽاؼظاظ بهًٚىاو یکی اؾ هىَىٚات ههن زقىق قؽاؼظاظها ظؼ نٛاه زقاىق
ضًىيی ،ظؼ يٗامهای زقىقی هطتلف همىاؼه اهمیات ضايای ظاؼظ؛ ؾیاؽا کاهالتؽیى قؽاؼظاظهاا
يیؿظؼ هىاق ٙاضتالف يیاؾ به تسكیؽ پیعا هیکًًع ،اهاا باعیهی اقات کاه تسكایؽ قاؽاؼظاظ ظؼ ظو يٗاام
121

زقىقی ایؽاو (که يٗاهی بؽگؽفته اؾ فقه اقت) و يٗام زقاىقی ايگلایف واخاع تماایؿاتی ظؼ هااايی،
ؼول و آثاؼ اقت؛ ؾیؽا گػنته اؾ آيکاه تسكایؽ قاؽاؼظاظ باهًٚىاو یکای اؾ هىَاىٚات ههان زقاىق
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قؽاؼظاظها ظؼ نٛاه زقىق ضًىيی ظؼ يٗامهای زقىقی هطتلف ظاؼای اهمیت ضايی اقت ،بلکه
اهمیت ایى هىَى٘ ظؼؾهیًه اخؽای تٛهعات قؽاؼظاظی يیؿ بؽ همگاو آنکاؼ اقت .ظؼ يٗاام زقاىقی
ايگلیف همايًع يٗام زقىقی ایؽاو ٚؽف ،هساظ قؽاؼظاظ ؼا ْاق قًع ههتؽک ْؽفیى تٛییى هایکًاع و
ظؼيىؼت ظانتى نؽایّ و ویژگیهای الؾم هیتىاياع ياهتًها باه تسكایؽ و تکمیال اؼاظههاای ْاؽفیى
بپؽظاؾظ بلکه هیتىايع اؾ آيها ؼف ٙابهام هن يمایع .ظؼواق ٙتسكیؽ قؽاؼظاظ ،بهًٚىاو یکی اؾ َاؽوؼیات
هٛاهالتی ظؼ بؽضی اؾ ؼوابّ تداؼی و اقتًاظی همىاؼه ظؼ قالا ٚؽفای و باؽ هاًاای قًاع ايداام
هی نىظ که ایى قًع اؾ السأ يؽیر یا قابل تسكیؽ ْؽفیى یا اناؼه یاا کتابات هاؽظو ْاؽف یاا یا
ً
ْؽف یا ...قابل اقتًااِ اقت .ايىال تسكیؽ و هاايی آو و فهن هتىو باه يٗاام زقاىقی هاؽ کهاىؼ و
ؼویکؽظ زقىقعاياو آياو يكات به هىَىٚاتی فؽاتؽ اؾ يًىو قايىيی یا السأ قاؽاؼظاظ هًاىِ اقات.
بؽضی اؾ زقىقعاياو ظؼ َمى بؽؼقی تٓایقی تسكیؽ قاؽاؼظاظ ظؼ يٗاام زقاىقی ایاؽاو و ايگلایف باه
بؽؼقی هسهىم تسكیؽ قؽاؼظاظ ظؼ يٗام زقىقی فؽايكه ظؼ کًاؼ هسااهین ههاابه تسكایؽ قاؽاؼظاظ اٚان اؾ
تىيیف ،تکمیل ،تٛعیل و تغییؽ قؽاؼظاظ يیؿ پؽظاضتهايع و يقم هًاف ٙفؽظی و اختماٚی و تأثیؽ آو باؽ
تسكیؽ قؽاؼظاظ ظؼ قال هکات تسكیؽی هطتلف ؼا هن هىؼظ تدؿیه و تسلیل قؽاؼ ظاظهاياع (بابااؾاظه و

ٚلىهی یؿظی ،7831 ،و )747بؽضی ظیگؽاؾ زقىقعاياو اهمیت تسكیؽ ظؼ قؽاؼظاظهای هطتلاف ؼا باا

بؽؼقی تسكیؽ ظؼ قؽاؼظاظهای يمىيه ،قؽاؼظاظهای ٚاظی ،قؽاؼظاظهای السااقی و زتای اقاًاظ ؼقامی
هىؼظ تدؿیه و تسلیل قؽاؼ ظاظه و قپف به ظنىاؼیهای تسكیؽ قاؽاؼظاظ پؽظاضتهاياع (کاتىؾیااو،7838 ،

و.)71
بی تؽظیع هعف اؾ ايٛقاظ ی ٚقع ،اخؽای هساظ آو تىقّ ْؽفیى قؽاؼظاظ اقت .اؾ ْؽفی اخاؽای
قؽاؼظاظ يیؿ هًىِ به تٛییى و تاییى هساظ آو اقت .بههمیىظلیل ،هؽی اؾ ْؽفیى ظؼ آغااؾ ،بطهای ؼا
که هلؿم به اخؽای آو اقت تسكیؽ هیکًع و اگؽ ْؽف هقابل ایى تسكیؽ ؼا يپػیؽفت ظؼ هعلىل قؽاؼظاظ
اضتالف ایداظ هینىظ و به ظياال آو ،ظٚىی يؿظ هؽخ ٙزل اضتالف که هیتىاياع ظاظگااه و یاا يهااظ
ظاوؼی بانع هٓؽذ هیگؽظظ .ظؼ يتیده اؾخمله ههکالتی کاه ظاظگاههاای هاا باا آو هىاخاه هكاتًع،
ياىظو قىاٚع هًُاّ و کاؼآهع ظؼ ؾهیًه تسكیؽ قؽاؼظاظهاقت تا به پهاتىايه آيهاا زال هًاؾٚاه و ؼفاٙ
ابهام بًمایًع؛ بىیژه ایًکه قُات ظؼ ایؽاو بؽای يعوؼ هؽ زکمی بایاع باه قاىايیى هاعوو اؾ زقاىق
هىَىٚه ایؽاو اقتًاظ کًًع و قاَی ياگؿیؽ اقت قال اؾ تسكیؽ قؽاؼظاظ ابتعا به تىيیف قؽاؼظاظ بپؽظاؾظ
تا َمى تهطیى ؼابٓه زقىقی و هاهیت آو بتىايع آيها ؼا با يىؼتهای هىخىظ ظؼ قايىو تٓایق ظهع.
ايگلیس

خهت تٛییى گكتؽه زقىق و تٛهعات ْؽفیى هایباناع .تىيایف قاؽاؼظاظ اؾ هقىلاه تسكایؽ قاؽاؼظاظ

هتمایؿ هی بانع چؽاکه تسكیؽ قؽاؼظاظ ی اهؽ هااهىی اقات و باه کهاف هقًاىظ ههاتؽک ْاؽفیى
هیپؽظاؾظ ولی تىيیف قؽاؼظاظ يهتًها ظؼ ؼاقتای ازتؽام به اٚاالم اؼاظه ْاؽفیى يمایباناع بلکاه باه
کهف هًعاق قايىيی قؽاؼظاظ ،هؽتاّ اقت و خؿء اهىؼ زکمی تلقای هایناىظ .ظؼواقا ٙتىيایف
ؼاهگهای قُات ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ ضىاهع بىظ؛ چؽاکاه تىيایف قاؽاؼظاظ یًٛای تهاطیى هاهیات
زقىقی قؽاؼظاظ و ایى قىال بؽای قاَی بىخىظ هی آیع که قؽاؼظاظ هىؼظ اضتالف ظؼ قال ٚقىظ هٛیًی
اقت که قايىيگػاؼ نؽایّ و آثاؼ آو ؼا هقؽؼ يمىظه یا ظؼ قال ٚقىظ غیؽ هٛایى کاه ظؼ ایًًاىؼت ظؼ
قالا هاااظه  71قااايىو هااعيی و تاااب ٙقىاٚااع ٚمااىهی هٛاااهالت ضىاهااع بااىظ کااه ایااى اهااؽ يقاام
تٛییىکًًعهای ظؼ تهطیى هقتُای ٚقىظ و تسكیؽ آيها ظاؼظ؛ بًابؽایى باتىخه به ایى يکته که تىيیف
قؽاؼظاظ یکی اؾ هؽازل بكیاؼ ٖؽیف و زكاـ ظؼ زقاىق قؽاؼظاظهاقات؛ لاػا بایكاتی باه گىياهای
يىؼت گیؽظ که هىخ ضلّ هاسث با تسكیؽ قؽاؼظاظ وقایؽيهاظهای ههاابه يگاؽظظ ..باا تسقیاق ظؼ
يٗامهای زقىقی ايگلیف ههطى هینىظ کاه يٗاام تقًیًای و قُااهی هماىاؼه ظؼخهات وَا ٙو
تکمیل قىايیى هؽبىِ به تسكیؽ قؽاؼظاظ گامهای خعیعی بؽظانته و اؾ هىايٚ ٙملای اخاؽای قؽاؼظاظهاا
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تىيیف قؽاؼظاظ به هًٛای نًاقایی ًٚىاو و ْایٛت ٚمل زقىقی باا اقاتساظه اؾ قال هاای قاايىيی،
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ظؼ ؼوابّ ضًىيی انطاو کاقته اقت.
تسكیؽ قؽاؼظاظ قعهتی هٛاظل تاؼیص ٚقع ظاؼظ؛ چؽاکه اؾ ؾهاو ايٛقااظ قاؽاؼظاظ بایى ظو ْاؽف کاه
هؽظو ظؼيعظ اخؽای آو هن هكتًع بسث تسكیؽ هٓؽذ هینىظ که الاته هؽچه قؽاؼظاظ قااظهتؽ باناع
تسكیؽ آو هن چًعاو ههکل يیكت .ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظها ايىل کلی که ظؼ ٚؽف بؽای تایایى گستااؼ و
ً
کؽظاؼ ْؽفیى قؽاؼظاظ زاکن بىظ اقتٛمال هینع؛ ؾیؽا قؽاؼظاظها هٛمىال هٓاابق هسااوؼات هٛماىلی
هؽظم خاهٛه هًٛقع هینىظ.
ایى پژوهم به هٓالٛه تٓایقی ؼویکؽظ تسكیؽ قاؽاؼظاظ اؾ هًٗؽزقاىق ایاؽاو و زقاىق ايگلایف
هیپؽظاؾظ .بؽ ایى اقاـ ظؼ هقاله زاَؽ بؽ پایه هاايی تسكیؽ قاؽاؼظاظ ظؼ زقىقهاای پایم گستاه باه
تئىؼیهای هٓؽوزه اؾ قىی ظکتؽیى زقىق پؽظاضته ضىاهع نع.
123

 .1مفهىم تفسیر
تسكیؽ واژهای ٚؽبی و اؾ ؼیهه فكؽ اقت .ایاى واژه ظؼ لغات ظؼ هٛاايی آناکاؼ کاؽظو قاطى،
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تؽخمه کؽظو و یا تىَیرظاظو قطًی غاهٍ به ؾبايی ؼونى بهکاؼ ؼفته (هٛایى ،7818 ،و )7778و
ظؼ ايٓالذ کىنهی که زقىقعاو بؽای ظؼک هعلىل يهاظیهای زقىقی بهکاؼ هیگیؽظ ،ظايكته ناعه
اقت (باباؾاظه و ٚلىهی یؿظی ،7831 ،و )747ظؼ فقه يیؿ تسكیؽ به هًٛی ٚلمی اقت که به بیاو کؽظو
هًٛای آیههای قؽآو و پؽظهبؽظاؼی اؾ اهعاف و هقايع و هعلىل آیاات هیپاؽظاؾظ (ْااْااایی،7813 ،

و )1ظؼواق ٙتسكیؽ ؼا هیتىاو ظؼ ظو هًٛا بهکاؼ بؽظ :یکی تاییى هًٛای السأ و ظیگاؽی بیااو قًاع
گىیًعه آوها.
ظؼ يٗام زقىقی ايگلیف ،ظؼ هیچی اؾ هتىو قايىيی به تٛؽیف تسكیؽ پؽظاضته يهعه اقت؛ لاػا
زقىقعاياو و آؼای قُاایی ایاى کهاىؼ ایاى يقاى ؼا باا تٛؽیفهاای اؼاهاه ناعه خااؽاو يمىظهاياع
( )Willmot et al, 2001, p.280بؽایهثال فؽهًگ زقىقی بلا ( )Blackواژه تسكایؽ ؼا ایىگىياه
تٛؽیف يمىظه اقت که تسكیؽ ،فؽآیًع تاییى هسهىم ی هىَى٘ بىیژه قايىو یا یا قاًع زقاىقی باا
تٛییى هًٛایی که بایع به السأ یا ظیگؽ اناکال اباؽاؾ قًاع ظاظه ناىظ هیباناع .باه ٚاااؼتی تسكایؽ
قؽاؼظاظ ،تهاطیى هاهیات و هسااظ و ْؽفهاای قاؽاؼظاظ باؽ اقااـ اؼاظه ههاتؽک ْاؽفیى آو اقات
( )Campbell, 1983, p.330لػا به يٗؽ يگاؼيعه تٛؽیف ظقیق تسكیؽ قؽاؼظاظ ٚااؼت اقت اؾ تٛییى و
تهطیى هساظ قؽاؼظاظ (کهف اؼاظه ْؽفیى ٚقع) ظؼ هىاؼظی که به ٚلت ابهام یا اخمال یا قاکىت و

یا تًاقٍ ،هسهىم و هًٛی قؽاؼظاظ ؼونى ياانع.

 .2مىضىع تفسیر قرارداد
هماوگىيه که گسته نع ،هعف اؾ ايٛقاظ هؽ قؽاؼظاظی ،ایداظ تٛهعات قايىيی بؽ غهه ْؽف هقابال
اقت تا بتىاو او ؼا به آثاؼ يانی اؾ آو تٛهعات الؿام يمىظ .یکی اؾ هىايٛی که ظؼ ایى هكیؽ وخىظ ظاؼظ
تسكیؽ قؽاؼظاظ اقتْ .ؽفیى ظؼ يًی که بهًٚىاو قؽاؼظاظ ايهاء هیکًًع بكایاؼی اؾ خؿهیاات ؼا غکاؽ
يمیکًًع .ایى هىَى٘ هیتىايع باٚث بؽوؾ ابهام و اخمال ظؼ تٛهعات هتقابل گؽظظ .ظؼ ایاى زالات
هتٛهعله ضىظ ؼا هتُؽؼ يقٍ تٛهع هتٛهع هیظايع؛ لػا بؽای ایًکه قؽاؼظاظ ظؼ هكیؽ اخؽای ضاىظ باه
هايٛی بؽضىؼظ يکًع بایع هساظ آو واَر و ؼونى بىظه و ْاؽفیى ،اضاتالف و يؿاٚای ظؼهىؼظٚاااؼات
قؽاؼظاظی و چگىيگی اخؽای آو يعانته بانًع.
تاؼیص يهاو هی ظهع که تسىل ظؼ چگىيگی اقتًااِ اؾ قؽاؼظاظها همؽاه با ظگؽگىيی نایى تسكایؽ
ايگلیس

تعویى قىاٚع کلی تسكیؽ قؽاؼظاظ ،اؾ ازکام هؽبىِ باه تسكایؽ قاايىو الهاام گؽفتاه ناىظ (کاتىؾیااو،

 ،7838و.)61
هىَى٘ تسكیؽ قؽاؼظاظ ناهل هساظٚ ،ااؼات و هاهیت و ضًىيیات ی قؽاؼظاظ اقات .هؽچًاع
ً
اٚتااؼ قؽاؼظاظ به هسهىم ایًکه آیا اقاقا اؾ بؽؼقی ٚااؼات ؼظ و بعل نعه بیى انطاو و نىاهع ظیگؽ
هٛلىم هینىظ که آيها قًع ايهای قؽاؼظاظی ؼا ظانته و ٚقعی ؼا ايهاء کؽظهايع یاا ضیاؽ و باؽ فاؽٌ
اؼاظه ايهای قؽاؼظاظ ،آیا قؽاؼظاظ ظؼ ٚالن زقىق هسقق نعه یا هااي ٙقاايىيی ،اؼاظه ايهاایی اناطاو
هػکىؼ ؼا به خهتی ضًثی يمىظه اقت که ایى ضىظ تسكیؽی اقت که ظؼ هؽزله يطكت همکى اقات
به ٚمل آیع ،اهاا آو ؼا يمی تاىاو تسكایؽ قاؽاؼظاظ ظؼ هًٛای زقیقای قلماعاظ کاؽظ (ناهیعی،7831 ،

و.)791

 .3مباوی تفسیر قرارداد
هاايی خم ٙهاًی و به هًٛای بًیاو و پایه و اقاـ اقت و هًٗىؼ اؾ هاايی تسكیؽ ظؼزقیقت بًیاو
و پایه و اقاـ تسكیؽ هیبانع .هاايی تسكیؽ ظؼ يٗام زقىقی ایؽاو با هاايی تسكایؽ ظؼ يٗاام زقاىقی
ايگلیف ٚلیؽغن نااهتهای بكیاؼی که يانی اؾ ٚقاليیت زقىقی اقت ،هتساوت هیبانًع.
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تسكیؽ قؽاؼظاظ ؼا ياایع با تسكیؽ قايىو یکی ظايكت؛ چؽاکاه ظؼ تسكایؽ قاؽاؼظاظ هًااف ٙضًىيای
انطاو هالک اقت ،اها ظؼ تسكیؽ قايىو ،هًافٚ ٙمىم و اختما٘ هالک هیبانع .ظاظؼـ ظؼ تسكایؽ
قؽاؼظاظ اؾ ابؿاؼهای هتًىٚی اقتساظه هیکًع که بؽضی اؾ ایى ابؿاؼها ،وقایل و هااايی تسكایؽ قاؽاؼظاظ
هكتًع که به تهطیى هاهیت و هطتًات قؽاؼظاظ که هاتًای باؽ قًاع ههاتؽک ْاؽفیى و هقاؽؼات
قايىيی و همیًیى ٚؽف اقت هیپؽظاؾيع و ظؼواق ٙبه يىٚی ظؼ نًاضت و کهف اؼاظه ههتؽک ْؽفیى
قؽاؼظاظ به ظاظؼـ کم هیکًًع ،اها بؽضی ظیگؽ اؾ ایى ابؿاؼها ٚىاهل هؤثؽ ظؼ تسكیؽ هكتًع اؾ قایل
ٚىاهل ظاضلی قؽاؼظاظ همايًع اؼاظه ههتؽک و ْایٛت قؽاؼظاظی که بؽضاقاته اؾ ضاىظ قاؽاؼظاظ باىظه و
ُ
ٚىاهل ضاؼخی همايًع قايىوٚ ،ؽف ،ايل زكى يیت که اؾ هًالست و هًسٛات اختمااٚی يانای
نعهايع .ایى ابؿاؼها ظؼ تٓایق با یکعیگؽ همگی هعف واالی ضىیم ؼا ؼف ٙابهاام اؾ اؼاظه و تکمیال
يىاقى قؽاؼظاظ بؽای اخؽای آو هیظايًع .تسكیؽ قؽاؼظاظ واخع هاايی وايىل ضاو و هتٛعظی اقت.
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ظؼ زقىق ایؽاو ظؼباؼه هاًای تسكیؽ قؽاؼظاظ زکن ضاو و ؼونًی وخىظ يعاؼظ .ظؼ هاظه  8قاايىو
آییى ظاظؼقی هعيی هقؽؼ نعه قُات ظاظگاهها هىٖسًع هىافق قىايیى به ظٚاوی ؼقیعگی کؽظه ،زکن
هقتُی ياظؼ و یا فًل ضًىهت يمایًع .ظؼيىؼتی که قىايیى هىَىٚه کاهل یاا ياؽیر يااىظه یاا
ً
هتٛاؼٌ بانًع یا ايال قايىيی ظؼ قُیه هٓؽوزه وخىظ يعاناته باناع ،باا اقاتًاظ باه هًااب ٙهٛتااؽ
اقالهی یا فتاوی هٛتاؽ و ايىل زقىقی که هغایؽ با هاىاؾیى ناؽٚی يااناع ،زکان قُایه ؼا يااظؼ
يمایًع و يمی تىايًع به بهايه قکىت یا يقى یا اخمال یا تٛاؼٌ قىايیى اؾ ؼقیعگی به ظٚىا و ياعوؼ
زکن اهتًا٘ وؼؾيع .ظؼ ايل  711قايىو اقاقی يیؿ ایى ْىؼ هقؽؼ ناعه اقات کاه قاَای هىٖاف
اقت کىنم کًع زکن هؽ ظٚىا ؼا ظؼ قىايیى هعويه بیابع و اگؽ يیابع با اقتًاظ به هًاب ٙهٛتاؽ اقالهی
یا فتاوی هٛتاؽ زکن قُیه ؼا ياظؼ يمایع؛ بًابؽایى هیتىاو گست ایى ظو زکن ظؼواق ٙهکمل و هاتمن
یکعیگؽيع.
ظؼ فقه يیؿ بسث هكتقلی ظؼ باب هاايی تسكایؽ قاؽاؼظاظ ههااهعه يمیناىظ؛ گاؽ چاه اياىلییى
هاازث هتٛعظی ؼا ظؼ باب زعوظ ظاللت لسٕ بؽ هًٛا همیىو :يىٖ ،اهؽ ،هدمل ،هاایى و هااول
هٓؽذ کؽظهايع که با بسث تسكیؽ قؽاؼظاظ هؽتاّ هیبانع .ظؼ هاايی فقهی يیؿ ناضى و هالک ،ايل
قؽاؼظاظ هیبانع؛ بههمیىظلیل اگؽ ٚااؼتی قابل تسكیؽ و زمل بؽ هٛايی هتٛعظی بانع بایع آو هًٛای
ؼا ظؼيٗؽ گؽفت کاه هان ايٓاااق بیهاتؽی باا ايال ظاناته باناع و هان باا کتااب و قاًت و کاالم
هًٛىهیى هن قاؾگاؼتؽ بانع.

بهْىؼ کلی هاايی تسكیؽ ی قؽاؼظاظ هیتىايع قًع ههاتؽک ْاؽفیى ،الساأ اقاتٛمال ناعه ظؼ
قؽاؼظاظ ،ؼفتاؼ و ٚملکؽظ هتٛاقعیى یا تسكیؽ قايىيی اؾ هساظ ٚقع بانع .پػیؽل هؽیا اؾ ایاى هااايی
بهًٚىاو اقاـ تسكیؽ ی ؼابٓه زقىقی هیتىايع واخع آثاؼ هتساوتی ظؼ قاال تسكیؽ قؽاؼظاظ گؽظظ.
ظؼ يٗام زقىقی ايگلكتاو يیؿ هیتىاو به ایى يکته پی بؽظ که ظاظؼـ ظؼ کًاؼ اهمیتظاظو به اؼاظه
و قًع ْؽفیى ظؼ ايٛقاظ قؽاؼظاظ و تأهیى اهعاف آيها ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ ،تسكایؽی ؼا بؽهایگؿیًاع کاه
ٚالوه بؽ تأهیى هًاف ٙفؽظی ،هُؽ به زاال اختماا٘ يیاؿ يااناع ( .)Keenan, 2001, p.326باه ایاى
تؽتی ظاظؼـ ظؼ هىاخهه با ی قؽاؼظاظ و تسكیؽ آو بایع بیى ظو يکته اقاقی پیىيع بؽقؽاؼ يمایع:
الف) تسكیؽی يمایع که بؽضاقته اؾ قًع ههتؽک بىظه و ظؼخهت تأهیى هًاف ٙو ايتٗاؼات فؽظی آيها
اؾ يتیده قؽاؼظاظ بانع (.)Chitty, 2004, pp.10-12
ب) ْؽفیى قؽاؼظاظ ؼا بهًٚىاو خؿیی اؾ اخؿای خاهٛاه پًعاناته و باه آيااو هؽگاؿ اخااؾه يعهاع کاه
ظؼخهت تأهیى هًاف ٙفؽظی ،هًداؼهای اختماٚی ؼا ياظیعه بگیؽيع.

ظؼ زقىق ايگلیف چًايیه قؽاؼظاظی يیاؾهًع تسكیؽ بانع ،الؾم اقات باعوو خماىظ باؽ هًٛاای
ايگلیس

اقاـ ٚؽف خاؼی هٛاهالت به خكتدىی قًع ههاتؽک ايهااءکًًعگاو ٚقاع پؽظاضات ( Burton,

.)2008, p.257
بًابؽایى ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ ،هطالست يکؽظو با الؿاهات و همداؼهای اختماٚی ؼا بایع هعيٗؽ قؽاؼ
ظاظ و تسكیؽی ؼا بؽگؿیع که ٚالوه بؽ تأهیى هًاف ٙفؽظی ،ظؼخهت تاأهیى هًااف ٙاختمااٚی يیاؿ هاؤثؽ
بانع (کاتىؾیاو ،7838 ،و.)648
ظؼ بؽؼقی هاًای تسكیؽ ٚقىظ ظؼ زقىق قؽاؼظاظها ،تسلیل هاًای التؿام به ٚقىظ هؤثؽ اقت .بعیى
تىَیر که يیؽوی الؿم آوؼ ٚقىظ ،هاًایی اقت که هیتىايع تسكایؽکًًعه ٚقاىظ باناع ؾیاؽا ایاى هاًاا
آفؽیًًعه و ضالق آو اقت .بؽ ایى اقاـ هاًای تسكیؽ ٚقىظ ؼا بایع با يگاه به هاًای التؿاهی آو بؽؼقی
يمىظ؛ بًابؽایى هاايی تسكیؽٚقىظ ؼا ظؼ چهاؼ ظیعگاه بؽؼقی ضىاهین يمىظ.

1ـ .3دیذگاه وخست :تفسیر بر مبىای اراده طرفیه
اؼاظه ْؽفیى بهًٚىاو ههنتؽ یى هًا ٙتسكیؽ قؽاؼظاظ باه ياىؼ گىيااگىو باؽوؾ هییاباع (هىقاىی و

همکاؼاو ،7897 ،و .)794تسكیؽ قؽاؼظاظ اؾ پیىيع ظو ًًٚاؽ ناکل هیگیاؽظ؛ چؽاکاه زاىؾه ايالی
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تسكیؽ قؽاؼظاظ ظؼواق ٙهماو پی بؽظو و ازؽاؾ قًع ههتؽک ْؽفیى هیبانع و باؽای ؼقایعو باه ایاى
هقًىظ فهن لسٗی و اقتًااِ قُایی بهًٚىاو ظو ًًٚؽ تسكیؽ ،ایساگؽ يقام اقاقای هكاتًع کاه باا
پیىيع با یکعیگؽ هىخ ازؽاؾ اؼاظه ْؽفیى قؽاؼظاظ و تىافق آيها هینىيع .ایى ًٚايؽ ظؼ يٗام زقىقی
کاهىال هلمىـ هكتًع چؽاکه فهان لسٗای بؽگؽفتاه اؾ واژه ( )Interpretationو اقاتًااِ قُاایی
بؽگؽفتاه اؾ واژه ( )Constructionاقات و ظؼ خماا ٙباا یکاعیگؽ ناااهل تسكایؽ قاؽاؼظاظ هینااىيع
(.)Linton, 1960, p.171
ظؼ زقىق ایؽاو اؼاظه باًْی ْؽفیى بهًٚىاو قعؼت ضالق ٚقع ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ اولىیت ظاناته و
بؽای تسكیؽ قؽاؼظاظ ،هٛیاؼ نطًی هالک قؽاؼ ظاظه نعه اقت ،اها باتىخه به ایًکاه کهاف و ازاؽاؾ
قًع واقٛی افؽاظ اغل ظنىاؼ و یا زتی غیؽ همکى اقت و ظاظؼـ يمیتىاياع باتىخاه باه اوَاا٘ و
ازىال به اؼاظه واقٛی و ظؼويی انطاو ظقت یابع ياگؿیؽ هًٛای هتٛاؼف السأ و اٚمال بؽای تسكیؽ
127
حقىق اسالهی /پىراو شرفی و داوود يصیراو

127

بهًٚىاو هٛیاؼ قؽاؼ هیگیؽظ ،هگؽ ایًکه اثاات نىظ که قًع واقٛی هتٛاقعیى بؽضالف آو بىظه اقات
(ايغؽی آقمههعی و تقیپىؼ ظؼؾی يقیای ،7891 ،و.)471
بًابؽایى هاظه  664قايىو هعيی هتُمى يؿظیکتؽیى تسكیؽ به قًع ههتؽک ْؽفیى اقت؛ چؽاکاه
ً
ايىال افؽاظ ظؼ ايٛقاظ قؽاؼظاظها اؾ ؾباو و ظؼک هٛماىل ظؼ ؾياعگی ؼوؾاياه ضاىظ اقاتساظه هیکًًاع و
بهٚااؼت واَر تؽ هًاقاتؽیى هٛیاؼ تایایى و تٛیایى هٛاايی الساأ قؽاؼظاظنااو ،اظؼاک ٚؽفای اؾ آو
واژههاقت که با ایى اوياف هیتىاو گست هاظه  664قايىو هعيی یکی اؾ هًاظیق باؼؾ پیؽوی ایاى
قايىو اؾ يٗؽیه اؼاظه ٖاهؽی هیبانع و ٚؽف ظؼ يٗام زقىقی ها ظاؼای يقم پؽؼيگ و تأثیؽ ههمی ظؼ
تٛییى يى٘ و زعوظ تٛهعات قؽاؼظاظی اقت چًاوکه ظؼ هىاظ هتٛعظی اؾ قاايىو هاعيی باهًٚىاو یا
هالک تسكیؽی و هعظؼقاو قاَی ،ظؼ ؼف ٙابهاهی اؾ قؽاؼظاظ بىظه و باههمیىظلیل وَا ٙهااظه 664
قايىو هػکىؼ يیؿ ظؼهمیىؼاقتا يىؼت گؽفته اقت.
هیاو تسكیؽ قؽاؼظاظ ظؼ زقىق ایؽاو و ايگلیف ههاابهتها و تساوتهاایی وخاىظ ظاؼظ؛ اؾخملاه
ایًکه هن ظؼ زقىق ایؽاو و هن ظؼ زقىق ايگلیف ،ؼویکؽظ تلسیقی اؾ ايالت فاؽظ و اختماا٘ زااکن
اقت و همیًیى اقتساظه اؾ اؼاظه باًْی و ٖاهؽی بؽای کهف قًع ْؽفیى ظؼيٗؽ گؽفته نعه اقت و
زاکمیت اؼاظه ظؼ تٛییى قًع ْؽفیى قؽاؼظاظ ظؼ هؽ ظو يٗام پػیؽفته نعه اقت ،اها ياگسته يماياع کاه
ُ
ظؼ هقابل ،اقتساظه اؾ هساهیمی هايًع زكى يیت و ايًاف ظؼ زقىق ايگلكاتاو بهؼقامیت ناًاضته
نعه اقت ولی ظؼ زقىق ایؽاو به آيها اهمیت ویژهای ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ ظاظه يهعه اقت.

ظؼهىؼظ زاعوظ تاأثیؽ اؼاظه بااًْی و ٖااهؽی ظؼ تسكایؽ قاؽاؼظاظ ظو يٗؽیاه (هًآسىی،7891 ،

و8ا )4وخىظ ظاؼظ:
الف) يٗؽیه اؼاظه باًْی که ْؽفعاؼاو آو هٛتقعيع که ظاظؼـ ظؼ هقام تسكیؽ ٚقاع ،بایاع ظؼ پای
یافتى قًع واقٛی ْؽفیى قؽاؼظاظ بانع و ظؼایىؼاقتا يیؿ هیتىايع اؾ ظالیل ضاؼج اؾ هتًی کاه قابلیات
آنکاؼ قاضتى ایى اؼاظه باًْی ؼا ظانته بانع هعظ خىیع و ظؼيهایت چًايیاه هسااظ ٖااهؽی ٚقاع ؼا
هغایؽ با اؼاظه باًْی ْؽفیى تهطیى ظهع ياایع به آو تؽتی اثؽ ظاظه ،بلکه بایع اؼاظه باًْی ؼا هالک
قؽاؼ ظهع.
ب) يٗؽیه اؼاظه ٖاهؽی که ْؽفعاؼاو ایى يٗؽیه بؽضالف ٚقیعه پیؽواو اؼاظه باًْی هٛتقعياع کاه
ً
ظاظؼـ ظؼ هقام تسكیؽ قؽاؼظاظ بایع يؽفا به هتى قؽاؼظاظ اکتسا يماىظه و الساأ و ٚاااؼات قاؽاؼظاظی ؼا
زمل بؽ هًٛای ٚؽفی يمایع و هؽگىيه اظٚای هغایؽت بیى چهؽههای ٖاهؽی و بااًْی اؼاظه ؼا هاؽظوظ
نماؼظ.
ظؼ زقىق ایؽاو هیچکعام اؾ ظو يٗؽیه هػکىؼ بهلسأ افؽاْی بىظو بهْىؼ يع ظؼ ياع و هٓلاق
ايگلیس

يه يى٘ ظیگؽی اؾ اؼاظه ،اها آيیه هكلن اقت ایى اقت که ظؼ يٗام زقىقی ایاؽاو اؼاظه ،ضمیاؽ هایاه و
خىهؽ ايلی هؽ قؽاؼظاظ هیباناع و اؾآيداکاه تسكایؽ قاؽاؼظاظ باههًٗىؼ تٛیایى زقاىق و تٛهاعات
هتٛاقعیى ايدام هینىظ بًابؽایى بایع ظؼ چهاؼچىب قًع ههتؽک ایداظکًًعگاو آو قؽاؼ گیاؽظ .ولای
ظؼ زقىق ايگلیف باتىخه به قايىو اظلاه ناساهی کاه پاػیؽل ظلیال ضااؼخی و ناساهی ظؼ تسكایؽ
قؽاؼظاظهای هکتىب ؼا همًى٘ هیقاؾظ و يیؿ با ًٚایت به ايل تسكیؽی زمل السأ بؽ هًٛای ٚؽفای،
به يٗؽ هیؼقع ؼاهاؽظ کلی ،پػیؽفتى ؼویکؽظ غهًی و ٖاهؽی اقت؛ گؽچه ظؼ ظوؼه خعیع با افاؿایم
پػیؽل ظالیل ضاؼخی ،زىؾه ٚیًیتگؽایی هساعوظتؽ ناعه و ظؼووگؽایای تٛاعیل یافتاه و زتای ظؼ
بؽضی هىاؼظ ظؼووگؽایی هسٍ ههاهعه هینىظ که اؾخمله هیتىاو به بٓالو هٛااهالت ياىؼی ا
بٓالو هٛاهالت هاتًی بؽ انتااه یکداياه ،ههتؽک و هتقابل و يیؿ اقاتثًاهات قاايىو اظلاه ناساهی ظؼ
اثاات نؽوِ َمًی ا تىَیر ابهام پًهاو و زتی بُٛی هىاق ٙآنکاؼ اناؼه کؽظ.
ظؼ زقىق کاهىال يیؿ باتىخه به لؿوم کهف قًع ههاتؽک ْاؽفیى ظؼ تسكایؽ قاؽاؼظاظ ،هیتاىاو
گست که ایى قیكتن زقىقی ظؼ زىؾه تسكیؽ يىٚی قاؽاؼ هیگیاؽظ ،اهاا باایىزاال ظؼ زاىؾه زقاىق
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کاهىال ظؼ بؽضی هىاؼظ اهکاو اقتساظه اؾ اظله بیؽويی باههًٗىؼ تسكایؽ قاؽاؼظاظ پػیؽفتاه ناعه اقات
(قؽباؾیاو و ؼقتنؾاظه ،7891 ،و.)3
الاته بدؿ قؽاؼظاظهای تسمیلی يٗیؽ ضؽیع اخاااؼی ؾهیًهاای هاىؼظ يیااؾبؽای ناهؽظاؼی اؾ هاؽ
هالکی که نهؽظاؼی آو ؼا اؼاظه کًع باؾ هن قًع ،هعاؼ تسكیؽ اقات .ولای يکتاه غیؽقابال ايکااؼ ظؼ
قلمؽو زقىق قؽاؼظاظ ایى اقت که همايٓىؼ که هایظاياین باا پیهاؽفتهای ياًٛتی و پیییعهناعو
ؾيعگی اختماٚی ا اقتًاظی اؾ اهمیت قًع ظؼ قؽاؼظاظ کاقته نعه و خایگاه ايال زاکمیات اؼاظه
ظؼ هقابل تئىؼیهای قىیتؽی همیىو يٗن ٚماىهی ،اضاالق زكاًه ،هًااف ٙهًاؽفکًًعه و اقتًااظ
هاتًی بؽ قىظ و هًسٛت و .....کمؽيگ نعه اقت ،اها ضىنااطتايه ایاى کمؽيگای ظؼ يقام قًاع و
ايل زاکمیت اؼاظه تا آيدا پیم يؽفته که ايل و قاٚعه ؼا هطعول قاؾظ ،بهْىؼی که هیتىاو گست
هًىؾ هن قًع ْؽفیى بهًٚىاو هاًا و هعاؼتسكیؽ هعيٗؽ گؽفته هینىظ و بؽضالف آيیه گااهی تًاىؼ
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هینىظ هن اکًىو ظؼ زقىق ایؽاو و هٓابق قايىو ،قًع ههتؽک ْؽفیى هسىؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ اقت يه
هًالر اختماٚی وايًاف که اؾ زیث هًاظیق ابهام ظاؼيع.
بؽ اقاـ ايل زاکمیت اؼاظهٚ ،اهل ايلی تسقق هؽ قؽاؼظاظ ،اؼاظه ههاتؽک ْاؽفیى آو قاؽاؼظاظ
هیبانع؛ الاته ایى يکته ؼا بایع هعيٗؽ قؽاؼ ظاظ که ظاظگاه ظؼ کًاؼ اهمیتظاظو به اؼاظه و قًع ْاؽفیى
ظؼايٛقاظ قؽاؼظاظ و تأهیى اهعاف آيها ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ و يیؿ هىخىظ بىظو نؽایّ هىؼظ يیاؾ بؽای ٚؽف،
هیتىايع به تسكیؽ و زتی تکمیل اؼاظههای ْؽفیى قؽاؼظاظ يیؿ بپؽظاؾظ ،اهاا زاق ياعاؼظ تسات ًٚاىاو
تسكیؽ ،هساظ قؽاؼظاظی که فاقع ابهام اقت ؼا تسكیؽ يمایع؛ ؾیؽا يیاؾ به بسث اؾ تسكیؽ قؽاؼظاظ آو ؾهاو
اقاقی و َؽوؼی خلىه هیکًع که ضللی ظؼ اخؽای هساظ قؽاؼظاظ و اثؽ بطهی آو ظؼ ؼواباّ فاؽظی و
اختماٚی ْؽفیى قؽاؼظاظ ایداظ نىظ .ظؼواق ٙتسكیؽ قؽاؼظاظ با ؼونى و آنکاؼ کؽظو هساظ و ٚاااؼات و
هًٗىؼ ْؽفیى قؽاؼظاظ ،يهتًها ؼاه ؼا بؽای اخؽای يسیر قؽاؼظاظ همىاؼ هیکًع ،بلکه هقًىظ ْؽفیى ؼا
يیؿ بؽآوؼظه هیقاؾظ؛ ؾیؽا هعاؼ تسكیؽ اؼاظه ههتؽک ْؽفیى قؽاؼظاظ اقت.

2ـ .3دیذگاه دوم :تفسیر بر مبىای الفاظ قرارداد
ظؼ کهىؼايگلیف ظؼابتعا بؽ اثؽ تؽخمه آثاؼ يىیكًعگاو فؽايكىی هايًع پىتیه ،تئىؼی ايایل باىظو
قًع واقٛی ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظها واؼظ نعه و باه ایاى ٚلات قُاات ظؼازاؽاؾ قًاع ههاتؽک ْاؽفیى
چاؼهای خؿ ؼخى٘ به اؼاظه باًْی ْؽفیى يعانتًع ،اها اهؽوؾه ایى تئاىؼی ظؼ زقاىق خعیاع ايگلایف

بهًٚىاو ی ايل ،ظیگؽ هىؼظ قاىل يیكت و ظؼواق ٙوخىظ تئىؼی ايیل بىظو قًع واقٛی ْؽفیى ظؼ
ظوؼاو کهى هؽبىِ به هٛاهالت هٛمىلی هؽظم بىظه اقت ،یًٛی ظؼ ؾهايی کاه ؾياعگی اختمااٚی باه
نکل پیهؽفته اهؽوؾی وخىظ يعانته و تکًىلىژی هًىؾ ظؼ خاهٛه ؼضًه يکؽظه بىظ ،ؼخى٘ قُاات باه
قًع واقٛی ْؽفیى تىخیه پػیؽ بىظه؛ ولی اهؽوؾه ایى ايل به ظو ظلیل اؾ بایى ؼفتاه اقات؛ يطكات
گكتؽل يًٛت و تکًىلىژی که اؾ یکٓؽف هىخ پیییعگی ؼوابّ اختماٚی نعه و اؾ ْؽف ظیگاؽ
اؾ همؿیكتی و يؿظیکی افؽاظ يكات به هن هیکاهع و ظوم وخىظ قؽاؼظاظهای پیییعه و بیىالمللای ظؼ
ؼوابّ ضًىيی که يهتًها هدال تسکؽ بیهتؽ ؼا به قُاات ياعاظه بلکاه آيهاا ؼا باه قامت و قاىیی
هیکهايع که تًها به ابؽاؾ اؼاظهها تىخه يمایًع (قهقایی ،7813 ،و.)19
ظؼ فقه هن اکثؽیت فقها ظؼ ابؽاؾ قًع ،هیچ وقیلهای ؼا خؿ لسٕ ،آو هان باه يایغه هطًاىو
بؽای تهکیل ٚقع الؾم و کافی يمیظايًع و زتی بؽای اثاات يٗؽ ضىظ ایىگىيه اقتعالل هیکًًاع کاه
اٚمال ،تىايایی ظاللت بؽ قًع ؼا يعاؼيع (ايًاؼی ،7471 ،و.)81
هًٗىؼ اؾ فهن لسٗی یا تسكیؽ ؾبايی ( )Language of Interpretationalایى اقات که السأ
ايگلیس

ْؽفیى قؽاؼظاظ با بیاو اؼاظه ٖاهؽی ضىیم چگىيه هقاًىظ ضاىظ ؼا بیاو يمىظه و ْاؽف هقابال چاه
ايعیههای اؾ ایى اؼاظه ٖاهؽی ظانته اقت (خٛسؽیتااؼ ،7818 ،و731ا)733؛ بًابؽایى فهان لسٗای
ظؼ تهطیى هسهىم هىَى٘ قؽاؼظاظ و يااٖؽ باه ؼونى قاضتى هقًىظ نطى اٖهاؼکًًاعه اقات و
ظؼ تسكیؽ واژگااو اباؽاؾی ْاؽفیى يیؿ کاؼبؽظ ظاؼظ .بؽایهثال ،تىخه به قًع قؽاؼظاظ و يیؿ ؼف ٙابهاام اؾ
آو باعوو تىخاه به قایؽ ٚىاهل و اوَاا٘ و ازااىال بیؽوياای ،فهاان لسٗاای اؾ قااؽاؼظاظ هکتااىب
اقات (.)Corbin, 1960, p.156
ظؼ زقىق ايگلكتاو بؽضی اؾ قُات ،اضتالف يٗؽهای قؽاؼظاظ ؼا زعاقل ظؼ تئىؼی با اقتساظه اؾ
ايىل ظقتىؼی هٛمىلی هًٛای قابل زل هیظايًع .بعیى ضاْؽ ظؼيٗؽ ایى گؽوه اؾ زقىقعاياو هًٛای
تست اللسٗی اولیى يقٓه ٚؿیمت خهت تسكیؽ هساظ قؽاؼظاظ اقت (.)Smith, 2004, p.276
اؾ ایى يٗؽ ،هتى فقّ ظؼ هىاؼظی اهمیت هییابع که ابهام ظؼ خایی ؼش ظهع کاه ْاؽفیى هًٛاای
تطًًی و ...اتطاغ کؽظهايع .يقٓه اضتالف بیى ؼویکؽظهای هطتلف يه بهيسىه ايدام فؽآیًع تسكیؽ
بلکه ظؼيىؼت لؿوم به تسكیؽ ايدام هینىظ .لؽظ هافمى اؾ گكتؽل تسكیؽ ههتؽک يیاؿ قاطى گستاه
اقت .بعیى هسهىم که ظؼ قؽاؼظاظها يیاؾ به تسكیؽ هتًی قال اؾ نؽایّ اْؽاف به وخىظ يمیآیع .به قىل
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کالیًؿ ،لؽظ هافمى ْؽفعاؼ تسكیؽ هاتى اقات و هماوگىياه کاه کاالیًؿ ضاْؽيهااو هایکًاع ،باؽای
ً
ْؽفعاؼاو ایى يٗؽیه ،يى تٛهعات ظؼيهایت تًها هىَىٚی اقت که واقٛاا اهمیات ظاؼظ ( Collins,
.)2003, p.193
ظؼ ؼویه قُایی يٗام زقىقی کاهىال يهتًها هؽ ظو نیىه تسكیؽ هُیق و هىق ٙبؽای ؼف ٙابهاام اؾ
هساظ قؽاؼظاظ بهکاؼ ؼفته اقت ،بلکه ایى وٖیسه ظاظگاه اقت که قؽاؼظاظ ؼا تسكیؽ کًاع و ظؼزقیقات باه
قًع ْؽفیى اثؽ بطهع و ظاظگاه ایى وٖیسه ؼا با آٚای هًٛای هتٛاؼف و اظبی به واژههای بهکاؼ ؼفتاه
ظؼ هتى قؽاؼظاظ به ايدام هیؼقايع .ظؼزقىق ايگلكتاو ظؼ هاسث قؽاؼظاظها ،تىخه به السأ و ٚااؼات
قؽاؼظاظی و قًع قؽاؼظاظ هع يٗؽ قؽاؼ گؽفته و ایى چًیى فؽٌ هینىظ که ْؽفیى هؽچه ضىاقتهايع ظؼ
قؽاؼظاظ غکؽ يمىظهايع .همیًیى تسكیؽ قؽاؼظاظ هکتىب ظؼ هؽزله ايٛقااظ و اخاؽا باؽای کهاف قًاع
ْؽفیى ايدام هینىظ ،اها قًع ْؽفیى يیؿ بایعاؾ ضىظ قؽاؼظاظ اقتًااِ گؽظظ.
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3ـ .3دیذگاه سىم :تفسیر بر مبىای رفتار متؼاقب طرفیه
ظؼ زقىق ایؽاو يیؿ باوخىظ ٚعم تًؽیر ،هیتىاو پػیؽفت که باا ازاؽاؾ ناؽایّ هؽبىْاه ،ؼفتااؼ
بٛعی ْؽفیى يیؿ ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ قابل اقتًاظ اقت (یؿظايی ،7819 ،و)38؛ بهٚااؼت واَاستؽ ظؼ
فقه و زقىق ایؽاو باوخىظ ایًکه قؽاؼظاظ به قًع ايهاء ْؽفیى و هقؽوو بىظو به چیؿی که ظاللات باؽ
قًع يمایع هسقق هی نىظ اها ایى يماىظ بیؽويای تًهاا ؼاهکااؼی باؽای کهاف يیات ظؼويای تلقای
هیگؽظیع و ايل ،اؼاظه باًْی ْؽف هٛاهلهکًًعه بىظ .ظؼواق ٙبااوخىظ بؽضای يٗؽیاات هطاالف ظؼ
هیاو فقها و ٖاهؽ بؽضی هاىاظ قاايىو هاعيی ،ههاهىؼ فقهاا (يااییًی ،7831 ،و /674هسیاع،7476 ،

و739ا )797ايل ؼا اؼاظه باًْی هیظايًع.
ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظٚ ،ملکؽظ ايكاو هتٛاؼف و هٛقىل ؼا ظؼيٗؽ گؽفته؛ ؾیؽا بؽ قًع ْاؽفیى بؽتاؽی
ُ
هییابعٚ .ىاهل تسكیؽی ضاؼج اؾ قؽاؼظاظ همايًاع ٚاؽف ،قاايىو ،ايًااف و زكاى يیات باؽ ايال
زاکمیت اؼاظه تكلّ یافته و يٗؽیهای که ایى ايل ؼا ٚاهل بًیاظی ظؼ قؽاؼظاظها و تسكیؽ آو هایظاياع
هٓؽوظ تلقی هیکًع (کاتىؾیاو ،7838 ،و.)73
بًابؽایى هیتىاو گست که ظؼهىؼظ اٚتااؼ ؼفتاؼ هتٛاق ْؽفیى و تأثیؽ آو ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ ،ظؼبیى
کهىؼهای پیؽو يٗام زقىقی کاهىال يیؿ اضتالف يٗؽهایی وخىظ ظاؼظ؛ به ایى يىؼت کاه ظؼ زقاىق
ً
آهؽیکا ،ایى قاٚعه کاهال تأییع نعه اقت؛ ولی ظؼ زقىق ايگلیف چًعاو به آو اقتًاظ يهاعه اقات.

ظؼ زقىق ایؽاو يیؿ باوخىظ فقعاو يؽازت قايىيی ظؼایىؾهیًه ،هیتىاو گسات کاه ظؼياىؼت ازاؽاؾ
نؽایّ هؿبىؼ ،ؼفتاؼ هتٛاق ْؽفیى ظؼ تسكیؽ قؽاؼظاظ قابل اقتًاظ اقت.
ظؼواق ٙظؼ زقىق ايگلیف يٗؽیه ؼایح ایى اقت که ؼفتاؼ هتٛاقا ْاؽفیى تاىاو تسكایؽ قاؽاؼظاظ
ً
ً
قابق ؼا يعاؼظ؛ ؾیؽا ايىال يمیتىاو اؾ هًاٛی الزق ،خهت تسكیؽ و ؼف ٙابهاام اؾ آيیاه قاابقا واقاٙ
نعه بهؽه گؽفت؛ تا آيدا که هدلف اٚیااو ايگلایف يیاؿ ظؼ پؽوياعههای هطتلاف اؾ همایى يٗؽیاه
هتابٛت کؽظه اقت .باایىزال يٗؽیه هؿبىؼ اؾ ابتعا با تؽظیع هىاخه نع و اهؽوؾه ؼفتاؼ هتٛاق ْؽفیى
بهًٚىاو یکی اؾ هًاب ٙتسكیؽ قؽاؼظاظ ،ظاؼای اٚتااؼاقت .الاته الؾم به غکؽ اقت که اٚتااؼ ؼفتاؼ هؿبىؼ
ؼا ياایع با هطالست و يقٍ هساظ قؽاؼظاظ ضلّ کؽظ؛ ؾیؽا هًٗاىؼ اؾ ؼفتااؼ بٛاعی ْاؽفیى ،تٛاهال ظو
ْؽف قؽاؼظاظ بٛع اؾ ايٛقاظ آو اقت که اؾ بیى بؽيعه ابهاهی اقت که ظؼ قؽاؼظاظ وخىظ ظاؼظ؛ همیًیى
ياایع ایى يکته ؼا فؽاهىل يمىظ که اٚتااؼ ؼفتاؼ هؿبىؼ ،هٓلق يیكت و ظؼيىؼت آگاهی و اْال٘ فاؽظ
و يیؿ آگاهی ْؽف هقابل و اهکاو اٚتؽاٌ و ایؽاظ اؾ خاي او و الاته ايتكاب و اؼتااِ ٚمل هؿبىؼ با
قؽاؼظاظ ،هیتىاو اؾ او بؽای تسكیؽ قؽاؼظاظ اقتساظه کؽظ.
ايگلیس

تسكیؽ به چًع ْؽیق هؽتاّ بانع .بؽایهثال ،ایى اهؽ هیتىايع ظؼ ایداظ یا تأییع هعف تداؼی قؽاؼظاظ
یا وخىظ قایؽ زقایق اؾ پیم نًاضته نعه یا هًٓقی ظؼ ظقتؽـ ْؽفیى ظؼ ؾهاو ٚقع کم کًع ،اها
ههنتؽ اؾ همه و ههنتؽیى هكئله ایى اقت کاه ظؼ اثااات وخاىظ هًٛاای تىافاق ناعه باهکاؼ کما
هیکًع .ایى واقٛیت که ْؽفیى بهْىؼ هعاوم با ی تسكیؽ ضاو ٚمل کؽظهايع یا زعاقل ْؽفای کاه
اکًىو ایى تسكیؽ ؼا ايکاؼ کؽظه اقت چًیى ٚمل کؽظه اقت .همکى اقت گاهی اوقات هاًاای قابال

قاىلی بؽای اقتًااِ فؽاهن کًع که ایى هًٛایی بىظ کاه ظؼ ؾهااو ٚقاع باه کلماات هًتكا هایناع
(p.237

 )McLauchlan, 1996,همايٓىؼ که گسته نع بًٗؽ هیؼقاع ظلیال قايٙکًًاعهای اؾ هاًاا و

اقاـ وخىظ يعاؼظ که ی ظاظگاه بتىايع به چًیى اظلهای ٚمل کًع .ظو هثال بؽای يهاوظاظو اقاتعالل
به ؼونی هقعهاتی اؼاهه هینىظ.
يمىيه اول ظؼ ی
321

پؽويعه که ظؼ اقتؽالیا هٓؽذ نعه ایى اقت که ( ]Cocks v. Maddern [1939

 ،)SASRتًمین گؽفته نع که بهْىؼ کلی ظلیال ؼفتااؼ هتٛاقا ْاؽفیى باهًٚىاو اهااؼهای ظؼ

تسكیؽ پػیؽفته نىظ .ظؼ ایى پؽويعه ضىاهاو و ضىايعه پؿنکاو و ظيعايپؿناکی بىظياع کاه ظؼ ظو ياى٘
خؽازی  Aو  Bاقعام به ٚمل خؽازی هیيمىظيع .ضىايعه ظؼ ؾهايهایی که زدن کااؼ فؽاتاؽ اؾ تاىاو
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هعاؼک و نىاهع هؽبىِ به ؼفتاؼ هتٛاق ْؽفیى همکى اقت به زل و فًال اضاتالف يانای اؾ
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وی ظؼ اٚمال خؽازی بىظه با ضىاهاو تىافق هیيمىظ که به خای وی ،او خؽازی ؼا ايدام ظهع و پف
اؾ کكؽ هالغ اٚالم نعه (بؽآوؼظ پیاهعهای خؽازی  )Aاخؽت وی پؽظاضت گؽظظ .باایىزال بٛاع اؾ
هعتی زدن فٛالیت ظؼ خؽازی  Aکاهم پیعا يمىظ و ضىاهاو باؽای خؽازای  Bهایؼوظ و هٓاابق
ً
تىافق قالی ضىظ با ضىايعه ،ظؼآهعهایی که تىقّ وی ظؼ آيدا زايل نعه ؼا ظؼیافت ظاناته و بٛاعا
بهًٚىاو ؼقیعهای ظؼیافت نعه ظؼ ٚمل خؽازی ( Aکاه زكاابهای خعاگاياه ظؼ آيهاا يگهاعاؼی
هینىظ) هىؼظ هساقاه قؽاؼ هیگیؽيع .پف اؾ اتمام ظوؼه قؽاظاظ ضىاهاو اظٚا هیکًاع کاه واژه ايداام
ٚمل ناهل ٚملهای وازع  Aو وازع  Bهیگؽظظ .باهٚااؼتظیگؽ ،هاؽ ظو واژه ٚمال غکاؽ ناعه ظؼ
قؽاؼظاظ ،همه ٚملهای خؽازی ايدام نعه ؼا تهکیل هیظهع .ظؼ ایًداایى قؤال هٓؽذ هینىظ که آیا
هیتىاو ؼفتاؼهای هتٛاق ْؽفیى ؼا بهًٚىاو بطهی اؾ نؽایّ اْؽاف قؽاؼظاظ بههًٗىؼ تسكیؽ کلماات
ظؼيٗؽ گؽفت؟
113
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قاَی پؽويعهای که ایى يمىيه اؾ آو الگىبؽظاؼی نعه اقت ،هیچ تؽظیعی ظؼ پاقاص ياعاؼظ .وی
زکن يمىظ که اقتًااِ تىافق ظو ْؽف ظؼهىؼظ هًٛای ٚمل (باتىخه به تىافق يؽیر و اقاتساظه اؾ آو
و همیًیى باتىخه به ظؼآهاعهای زاياله ظؼ خؽازای  )Bغیؽقابال ايکااؼ اقات (

McLauchlan,

.)1996, p.237
بهٚااؼتظیگؽ ،ؼفتاؼ بٛعی ْؽفیى ظؼ تىافق هاًی بؽ ایًکه هؿیًههای به ظقت آهاعه ظؼ خؽازای
 Bبایع بهًٚىاو ؼقیعهای خؽازی  Aتلقی نىيع ،فقّ بؽ ایى اقاـ قابل تىَیر باىظ کاه وقتای ظؼ
قؽاؼظاظ کاؼ به "ٚمل" هؽاخٛه هیکؽظيع ،هًٗىؼ آيها خؽازی بىظ .آيها بهْىؼ َامًی اٚتاؽاف کؽظياع
که ایى هًٛایی اقت که آيها ظؼ هًگام ٚقع به کلمات يكات ظاظهايع یا باه قاىل قاَای ،ایاى همااو
چیؿی بىظ که ْؽفیى هًگام اهُای قًع قًع ظانتهايع.
هثال ظوم ناهل واقٛیتهای ظقیقی اقت که ظؼ ظاظگاه تدعیع يٗؽ يیىؾلًع ظؼ پؽويعه اظواؼظؾ باؽ
ٚلیه اوکايؽ اؼاهه نعه اقت ( .)Edwards v O’Connor [1991] 2 NZLR 542هىَى٘ قابل تىخاه
ظؼ ایى ؼای ایى اقت که اؾ يٗؽ ظاظگاه هالک قًع واقٛی ْؽفیى بىظه و يٗؽیه هاًی بؽ ؼفتااؼ بٛاعی
هتٛاقعیى اؾ يٗؽ ظاظگاه تاییع يهعه اقت.
ضىايعه بؽای ايتقال هدىؾ ههاغل يیاظی ضىظ با ضىاهاو واؼظ قؽاؼظاظ کتای هایناىظ .ضىاهااو
اظٚا هیکًع که تىافق ناعه اقات کاه اگاؽ قاهمیه ايتقاال نطًای ( )ITQظؼيهایات باه ضىاياعه
اضتًاو یابع ،بایع به آيها هًتقل نىظ .به ویژه قال اؾ اهُای قؽاؼظاظ کتای تىافاق ناع کاه ناؽایّ

«خىاؾ هاهیگیؽی» و «زق تقعم» ناهل قهمیه بانع .اظله هتُاظی ظؼ ایى ضًىو وخىظ ظانت،
اها قاَی ظاظگاه اظٚای ضىاهاو ؼا پػیؽفت .قاَی بؽای تأییع يتیده گیاؽی ضاىظ باه ؼفتااؼ هتٛاقا
ضىايعه اناؼه هیکًع.
ؼفتاؼ هتٛاق ضىايعه ناهل هىاؼظ ؾیؽ اقت :ياههای اؾ وکیل ضىايعه هاًای باؽ پؽظاضات قاؽیٙ
تؽاؾ قیمت  ،ITQهکالمهای بیى وکیل ضىايعه و ضىاهاو بؽای تٛییى آثاؼ تىافقات و هعاؼکی ظؼهاىؼظ
گستگى بیى ضىايعه و نطى ثالث که ظؼ آو ضىايعه اغٚاو ظانته اقت که اؾ قهمیه قایق بایع بگػؼظ
و ایى واقٛیت که ضىايعه اؾ هاالغ ظؼیافتی ياؼاَی بىظه اقت .بؽ اقاـ یافتههای قاَی ظاظگاه ،ایاى
ی پؽويعه آقاو اقت .نىاهع هػاکؽات قالی و ؼفتاؼهای بٛعی يهاو هیظهاع کاه قًاع ههاتؽک
هتقابل ْؽفیى ظؼ ؾهاو ٚقع قؽاؼظاظ ایى بىظه که "خىاؾ هاهیگیؽی" و "زق تقعم" ناهل قهمیه ايتقاال
نطًی بىظه اقت.
ً
ظؼ يتیده ،قٓٛا ظؼ ظاظگاه ایى نىاهع و هعاؼک ضاو بهکاؼ گؽفته نع تا هىَى٘ فقّ به یکای اؾ
ايگلیس

خایگؿیى ایى اقت که تىافق واقٛی بیى ْؽفیى بؽ هاًای ؼفتاؼ هتٛاق آيها تسكیؽ گؽظظ؛ لػا هیتىاو
قاهل بؽ ایى بىظ که ايٓالزات "خىاؾ هاهیگیؽی" و "زاق تقاعم" تىقاّ ؼفتااؼ هتٛاقا ْاؽفیى ظؼ
قؽاؼظاظ تسكیؽ گؽظیع.

4ـ .3دیذگاه چهارم :تفسیر بر مبىای ػرف
هماوگىيه که گسته نع ،ظؼيٗام زقىقی کاهىال واژه تسكیؽ هىؼظ تٛؽیاف واقا ٙناعه اقات و اؾ
ً
زیث تاؼیطی قال اؾ نکل گیؽی ؼویههای قُایی ،ايىال ظاظگاهها ظؼ هؽ هىؼظی باتىخه باه قىاٚاع
ٚؽفی ،قؽاؼظاظها ؼا تسكیؽ هیکؽظيع تا آيدا کاه هاىاؼظی اؾ ایاى ظٚااوی ؼقایعگی و باهًٚىاو ؼویاه
قُایی هىؼظ اقتًاظ ظاظگاهها قؽاؼ هیگؽفت و ظؼ قال  7913به ظياال قايىيمًع کؽظو قىاٚاع هًاعؼج
ظؼ ؼویههای قُایی ،قايىيی با ًٚىاو قايىو تسكیؽ اقًاظ به تًىی ؼقیع کاه هان ظؼ تسكایؽ قاايىو
بهکاؼ هیآهع و هن ظؼ اقًاظ زقىقی ظیگؽ .تسكیؽ ظؼ ایى يٗام ٚااؼت اقت اؾ :هًؽ یا فؽایًع کهف و
تهطیى هًٛی ی
و41ا.)41

قايىو یا ويیت ياهه یا قاؽاؼظاظ و یاا هاؽ هاعؼک کتاای ظیگاؽ (قهاقایی،7813 ،
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تسكیؽها تاعیل نىظ .به يٗؽ هیؼقع که پاقص قاَی ظؼهىؼظ ایى تسلیل ظؼ ْىل بسث باا اقاتعالل
ً
کاهال هٛقىل و هًٓقی همؽاه بىظ که اگاؽ ظؼ قاؽاؼظاظ هکتاىب هىَاىٚی خؿهای غکاؽ يگاؽظظ ،تًهاا
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اها ظؼ زقىق ایاؽاو ٚلیاؽغن اهمیات هىَاى٘ ،تسكایؽ قاؽاؼظاظ آو ْاىؼ کاه بایاع هاىؼظ تىخاه
قايىيگػاؼاو قؽاؼ يگؽفته اقت و تًها ظؼ قىايیى هعيی ایؽاو هىاؼظ پؽاکًعهای اؾ هًاظیق تسكیؽ قؽاؼظاظ
هىؼظ بسث قؽاؼ گؽفتهايع؛ ؾیؽا ظؼ قىايیى ایؽاو ،هتاقسايه بطام هكاتقل و ویاژهای ظؼهاىؼظ تسكایؽ
قؽاؼظاظ وخىظ يعاؼظ و هىاؼظی هن که بتىاو بهْىؼ هكتقین و یا غیؽ هكتقین ظؼایىؾهیًه اؾ آيها اقتساظه
کؽظ هىخىظ يیكت و فقّ هیتىاو اؾ هاىاظ  661ا  668ا  664ا  661ا  7817و  7816قاايىو
هعيی و هىاظ  811ا  811و  114قايىو آییى ظاظؼقی هعيی و هىاظ ظیگاؽی کاه باه يقام ٚاؽف ظؼ
قؽاؼظاظها هؽبىِ اقت بهؽه گؽفت که الاته ایى به هًٛای ٚعم اضتیاؼ قاَی ظؼ ؼخى٘ به هًاب ٙضاو
ضاؼج اؾ هىاظ قايىيی بؽای تسكیؽ قؽاؼظاظ يمیبانع .ؼویه فٛلی ظیىايٛالی کهىؼ ها ،بهيىؼت يٗاؼت
زکمی و يٗاؼت هىَىٚی بؽ هكاهل هؽبىِ به تسكیؽ قؽاؼظاظ اقت.
هاظه  664قايىو هعيی ایؽاو ظؼ ؾهؽه قىاٚع ٚماىهی قؽاؼظاظهاا و بیاوکًًاعه قاٚاعهای تسكایؽی
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اقت که يهتًها ظؼ ؾهیًه ٚقىظ و هٛاهالت ،بلکه کلیه اٚمال ،وقای ٙزقاىقی و همیًایى قاايىو ؼا ظؼ
بؽهی گیؽظ .قايىيگػاؼ ظؼ هاظه اضیؽالػکؽ السأ ٚقىظ ؼا هسمىل بؽ هٛايی ٚؽفیه هیظاياع .باه همایى
ضاْؽ قاَی يمی تىايع هساظ ٚؽفی السأ ؼا به بهايه ظؼيٗؽگؽفتى قًع ههتؽک ْؽفیى ياظیاعه بگیاؽظ؛
هؽچًع که هیچ ظلیلی ظؼ ایى هىؼظ يیؿ وخىظ يعانته بانع .قاٚعه بؽآهعه اؾ ایاى هااظه هايًاع اغلا
هىاظ قايىو هعيی ظؼ باب هٛاهالت ،قاٚاعهای تکمیلای اقات کاه ظاؼای هااايی اياىلی و زقاىقی
هیبانع؛ به همیى ضاْؽ تىافق بؽ ضالف آو اهکايپػیؽ اقت ،اها ياگسته يمايع تاا ؾهاايی کاه وخاىظ
چًیى تىافقی به اثاات يؽقیعه اقت ایى قاٚعه زاکمیت ضىاهع ظانتٚ .ؽف باهًٚىاو اباؿاؼ تسكایؽ
قؽاؼظاظو هًا ٙتٛهعات هتٛاقعیى ظؼ قايىو هعيی و قايىو تداؼت هايًعهای فؽاوايی ظاؼظ.
اها با ایى اوياف ،ایى هٓل ؼا يمیتىاو ايکاؼ يمىظ که ظؼ زقىق ایؽاوٚ ،لیؽغن اهمیات تسكایؽ
قؽاؼظاظ ،هتاقسايه بطم هكتقل و هدؿایی به آو اضتًاو ظاظه يهاعه اقات و هماايٓىؼ کاه انااؼه
کؽظین تًها ظؼ قىايیى هعيی ایؽاو هىاؼظ پؽاکًعهای اؾ تسكیؽ قاؽاؼظاظ هاىؼظ بساث قاؽاؼ گؽفتاه اقات
(لٓسی قالیايه ،7894 ،و.)77
همیًیى ظؼ فقه اقالهی يیؿ فقها ؼخى٘ به ٚؽف ؼا بؽای تهطیى هؽاظ هتکلن ظؼهىؼظی که لسٕ
بهْىؼ هٓلق بهکاؼ هیؼوظ اٚن اؾ ایًکه هتکلن ناؼ٘ و یا غیؽ او باناع تداىیؿ کؽظهاياع و بایى فقهاا
ظؼایىؾهیًه يیؿ اخما٘ وخىظ ظاؼظ و هطالستی ههاهعه يمینىظ (ضى یی ،7476 ،و.)891
اها قايىو ٚؽفی ايگلكتاو ؼویکؽظی غاایتگؽا باه تسكایؽ قاىايیى ظاؼظ؛ باهٚااؼت واَارتؽ يٗاام

زقىقی ايگلیف تًها ؼاههای هسعوظی ؼا بؽای نًاقایی اهعاف قايىيگػاؼی اؼاهه هیکًع کاه اغلا
ایى اهعاف با نسافیت کمتؽی نًاقایی هینىيع (.)Eftekhar, 2006, p.178
بًابؽایى هی تىاو گست ظؼ زقىق ايگلیف تا ؾهايی که قؽاؼظاظی بىخىظ يیایع ،هیح قايىو ضايای
ظؼهىؼظ هكئىلیت قال اؾ قؽاؼظاظ وخىظ يعاؼظ؛ چؽاکه باؽ ضاالف تماام قیكاتنهای زقاىقی اؼوپاا،
هكئىلیت قؽاؼظاظی ظؼ زقىق ايگلیف هكتلؿم وخىظ ی قؽاؼظاظ اقت که باؽ هاًاای تاااظل هؿایاا و
َؽؼ و ؾیاو نکل هیگیؽظ و ؾهايی ایى تٛهعات الؾم االخؽا ضىاهًع باىظ کاه قاؽاؼظاظ ههاؽ و اهُاا
نعه بانع .بهمیى ضاْؽ ظؼزقىق ايگلیف اگاؽ هایچ قاؽاؼظاظی ظؼ يتیداه هاػاکؽات هًٛقاع يهاىظ
يمی تىاو اٚمال و اٖهاؼاتی ؼا که ظؼ هؽزله قال اؾ قاؽاؼظاظ هٓاؽذ ناعهايع ؼا ظؼ قاايىو الؾم االخاؽا
ظايكت و تًها چیؿی که ظؼ ایى هىاؼظ همکى هیبانع ؼاهزلهای هًًسايه یا هكائىلیتهای َاؽؼ و
ؾیاو هتسمل نعه اقت؛ بًابؽایى هیتىاو گست که زقىقعاياو کاهىال هن َمى تاکیع بؽ ایى هكاله
که الؾهه هؽ قؽاؼظاظی تىافق اقت بؽ َؽوؼت وخىظ تىافق اٚتقاظ ظاؼيع ،اها ظؼ ٚایى زاال يیاؿ هاؽ
ً
تىافقی ؼا لؿوها هًدؽ به ایداظ قؽاؼظاظ يمیظايًع.
ايگلیس

تسكیؽ قؽاؼظاظ یکی اؾزىؾههای ُپؽظاهًه و وقی ٙظؼ قلمؽو قؽاؼظاظهاقت و ظؼ قىلًاهاهها و اخااؼه
ياههها يیؿ اهمیت باالی تسكیؽ قؽاؼظاظها غیؽقابل ايکاؼ اقت .تسكیؽ ظؼ زقاىق ايگلكاتاو و زقاىق
اتساظیه اؼوپا تٛؽیف يهعه اقت و ایى هٓل ؼا بایع ظؼ کالم زقىقعاياو و ؼویه قُایی آياو یافات.
ً
ايىال ظؼ يٗامهای زقىقی هىخىظ ظؼ کهىؼهای هطتلف هًگام بؽوؾ اضتالفات ،تسكیؽ قاؽاؼظاظ باؽ
ٚهعه ظاظگاهها گػانته نعه اقت و ایًداقت که قاَای ظؼ هقاام تسكایؽ قاؽاؼظاظ یکای اؾ هااايی ؼا
هالک تسكیؽ قؽاؼ هیظهع .ی قاَی ؾهايی هیتىايع به ؼف ٙابهاام اؾ یا قاؽاؼظاظ و زال و فًال
اضتالفات بىخىظ آهعه بپؽظاؾظ که ايىل و قىاٚع تسكیؽ ؼا بعايع و با ؼخى٘ به قايىو به قهىلت بتىاياع
با ؾظوظو ابهام قؽاؼظاظ و یافتى قًع ههتؽک هتٛاهلیى به زل اضتالف بپؽظاؾظ .الاته ياگسته يماياع کاه
تىيیف قؽاؼظاظ يیؿ ظؼ هقام تسكیؽ زاهؿ اهمیت اقت؛ ؾیؽا ظؼ بؽضی اؾ هىاؼظ ْؽفیى قؽاؼظاظ بطاْؽ
آنًا ياىظو با قىايیى و هقؽؼات زقىقی ،قؽاؼظاظ هىخىظ ؼا به خای تسكیؽ ،تىيایف هایکًًاع و ایاى
انتااه هیتىايع هقتُای ٚقع ؼا ضعنه ظاؼ يمایع.
هاايی تسكیؽ قؽاؼظاظ ،هماو تٛییى و تهاطیى هًٛاای زقیقای قاؽاؼظاظ و کهاف قًاع ْاؽفیى
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قؽاؼظاظ هٓابق یکی اؾ قىاٚع ظؼ خایی که ابهاهی ظؼ هًٓىق یا هسهىم قؽاؼظاظ وخىظ ظاؼظ هیبانع .ظؼ
زقىق ایؽاو ،قال اؾ تعویى قىايیى ،زقىق هػهای زکسؽها بىظه؛ تا آيدا کاه بیهاتؽ هسااکن هٓاابق
ايىل هػهای و تىقّ ٚلمای ظیى اظاؼه هینعيع .بی تىخهی یا کن تىخهی به قىاٚع تسكیؽ قؽاؼظاظ،
اؾ يقىهای قايىو هعيی ایؽاو هسكىب هینىظ.
ظؼواق ٙهی تىاو گست که ظؼ قؽاؼظاظهایی که يیاؾ به تسكیؽ ظؼ آيها الؿاهی اقت هايًع قؽاؼظاظهایی
که ظاؼای اخمال ا ابهام ا قکىت یا تٛاؼٌ يى ظؼ هؽزله اخؽا هكتًع قاَی باهًٚىاو هكائىل و
هىٖف ظؼ زل و فًل ظٚىا هیبایكت به تماهی ابؿاؼهاا و وقاایل تسكایؽ قؽاؼظاظهاا تىخاه يمایاع؛
چؽاکه تا ؾهايی که ایى گىيه قؽاؼظاظها تسكیؽ يگؽظيع ؼقیعو به ؼاه زلی بؽای فًل ضًىهت هًتسای
اقت .پف قاَی چاؼهای خؿ تسكیؽ چًیى قؽاؼظاظهایی ؼا يعاؼظ .ظؼواق ٙقاَی ظؼ تسكیؽ قاؽاؼظاظ اؾ
ابؿاؼهای هتًىٚی اقتساظه هیکًع که بؽضی اؾ ایى ابؿاؼها وقایل و هاايی تسكیؽ قؽاؼظاظ هكتًع که باه
117
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تهطیى هاهیت و هطتًات قؽاؼظاظ که هاتًی بؽ قًع ههتؽک ْؽفیى و هقؽؼات قايىيی و همیًایى
ٚؽف هكتًع هیپؽظاؾيع و به يىٚی ظؼ نًاضت و کهف اؼاظه ههتؽک ايهاءکًًعگاو قؽاؼظاظ به قاَای
کم هیکًًع؛ بؽضی ظیگؽ يیؿ اؾ ایى ابؿاؼها ٚىاهل هؤثؽ ظؼ تسكیؽ هكاتًعاؾ قایال ٚىاهال ظاضلای
قؽاؼظاظ همیىو اؼاظه ههتؽک و ْایٛت قؽاؼظاظی که بؽضاقته اؾ ضىظ قؽاؼظاظ بىظه و ٚىاهل ضااؼخی
ُ
همايًع قايىوٚ ،ؽف ،ايل زكى يیت که اؾ هًلست و هًسٛت اختماٚی يانی نعهايع .ایى ابؿاؼها
همگی ظؼ تٓایق با یکعیگؽ هعف واالی ضىیم ؼا ؼف ٙابهام اؾ اؼاظه و تکمیل يىاقى قؽاؼظاظ خهت
اخؽای آو هیظايًع.
الاته بؽضی اؾ يٗام های زقىقی هايًع فؽايكه ظؼ قىايیى هعيی ضىظ هدمىٚاه قىاٚاع هكاتقلی ؼا
بؽای تسكیؽ قؽاؼظاظ پیم بیًی و تعویى کؽظهايع.
الؾم بػکؽ اقت که هؽچًع ظؼ بؽضی اؾ هىاؼظ ،قايىو هعيی ایؽاو اؾ قايىو هاعيی فؽايكاه تاٛیات
يمىظه اقت ،اها هىاظ هؽبىِ به تسكیؽ قؽاؼظاظ و هاايی آو ظؼ قايىو هعيی فؽايكه ؼا ياظیاعه گؽفتاه؛ تاا
آيدا که بطم هكتقلی ظؼ قايىو هعيی ایؽاو به تسكیؽ قؽاؼظاظ و هاايی آو اضتًاو ظاظه يهعه و فقّ
بًىؼت پؽاکًعه هىاظی ظؼهىؼظ تسكیؽ قؽاؼظاظ به چهن هیضىؼظ .ایى ظؼزالی اقت که ایاى يقًااو
وضأل به نعت ازكاـ هینىظ بًابؽایى َؽوؼت ظاؼظ قايىيگػاؼ بابی ؼا ظؼ ایى باؼه باؾ کًع و به بیاو
ايىل و هاايی وابؿاؼهای تسكیؽ قؽاؼظاظ بپؽظاؾظ.
ظؼ هقابل يٗام زقىقی ايگلیف واخع هقؽؼات ضايی ظؼ زىؾه تسكایؽ قؽاؼظاظهاا هایباناع کاه

بًٗؽ هیؼقع الؾم اقت ایى ضأل هىخىظ ظؼ باب تسكیؽ قؽاؼظاظهاا ظؼ يٗاام زقاىقی ایاؽاو بهوقایله
قايىيگػاؼی هؽتس ٙگؽظظ و هیتىاو گست ظؼ زقىق ایؽاو خؿ ظؼ هىاؼظ اقاتثًایی همايًاع قؽاؼظاظهاای
کاؼ و بیمه ،هًىؾ هن زاکمیت قًع ههتؽک اؾ اٚتااؼ ویژهای بؽضىؼظاؼ بىظه و هاعاؼ ايالی تسكایؽ
قؽاؼظاظ قلمعاظ هینىظ .ظؼ ؼویه قُایی کاهىال که ايگلیف قؽظهعاؼ آو اقت ،ظاظگاه هکلف اقات
قؽاؼظاظهای ْؽفیى ؼا تسكیؽ يمىظه و به قًع ْؽفیى اثؽ بطهع .الاته بایع اغٚاو يمىظ ظاظگاهها يیؿ ظؼ
زعوظ هتٛاؼف زؽکت يمىظه و بعوؼ اؾ زع هتٛاؼف و اظبی واژهها ؼا تسكیؽ يطىاهًع يمىظ.
ظؼ زقىق ایؽاو تًٗینکًًعه قؽاؼظاظ تمام تالل ضىظ ؼا بؽای کك هًااف ٙباهکاؼ هایبًاعظ .پاف
ظؼيىؼتی که قؽاؼظاظ ظاؼای ابهاهی بانع ،بایع به ؾیاو تًٗینکًًعه تسكیؽ گؽظظ .الاته فؽٌ هؿبىؼ باه
يؽازت ظؼ قايىو ایؽاو يیاهعه اقت اها به يٗؽ هیؼقع پاػیؽل آو ظؼ زقاىق ایاؽاو باعوو اناکال
اقت.
ظؼ زقىق ايگلیف ایى اٚتقاظ وخىظ ظاؼظ که ها ظياال قًاع ههاتؽک ْاؽفیى هكاتین ،ولای ایاى
قًع ،هٗهؽ ضاؼخی هٛیًی ظاؼظ و ظؼواق ٙظؼ قًع بؽوؾ کؽظه؛ پف به هؽ ظلیلی کاه اقاتًاظ هیناىظ
ايگلیس

ایى قًع هًعؼج اقت؛ بًابؽایى ظالیلی ؼا که باؽای ازاؽاؾ قًاع ههاتؽک ْاؽفیى هیآوؼياع اؾ ظؼوو
قؽاؼظاظ اقتطؽاج هیکًًع يه اؾ بیؽوو قؽاؼظاظ؛ چؽاکه تمام اخؿای قؽاؼظاظ يهتًها بهًٚىاو ی هدمىٚه
ظؼيٗؽ گؽفته هینىيع ،بلکه ظاؼای اثؽ زقىقی يیؿ هكتًع ،به همیى ضاْؽ تمام اخؿای ی قاؽاؼظاظ ؼا
بایع باهن ی وازع ظايكت .ظؼواق ٙبًٗؽ هی ؼقع قىايیى کهىؼ ايگلایف باه ظلیال هکلاف يماىظو

يؽیر قاَی بهلسأ ظؼيٗؽگؽفتى ٚؽف ظؼ تسكیؽ ٚقىظ و قؽاؼظاظو آو بهًٚىاو ی قاٚعه تسكایؽی،
بؽ قايىو هعيی ایؽاو بؽتؽی ظاؼيع.
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