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آغاز  اعظم، ۀاسناد دیوان عدلی اجتماعی ایران در مسائل بازنمایی
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 1فرشهرام یوسفی
 استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

 3/6/89تاریخ پذیرش مقاله ؛ 89/ 1/5تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
 های رهیافتمختلف از  به دالیلو  داردتمرکز  مطالعات مسائل اجتماعی در ایران، بر موقعیت امروز

بسیاری مسائل  ،غرببا گسترده ایران  های تماسدر اثر  13/18 ۀاز سدمانده است.  به دورتاریخی 
ا و مناسبات اجتماعی نقشی تارهخدر تولید سا ،ها آنبرخی از و  هآمد به وجوداجتماعی کالن اجتماعی 

فهم همه جانبه مسائل کالن اجتماعی امروزی نیازمند درک  رو ازاین، ندایفا کرد ساز سرنوشت
در  است؛ چراکه دشواریکار نیل به این امر اما  و تطور مسائل تاریخی تا به امروز است ها پیچیدگی

قدرت  ای اندیشهنظام  تأثیرت به شدت تح، تاریخی هر دوره های مسئلهچگونگی شناسایی و وصف 
 های داده یحاو ،یک سنخ منبعتکیه بر در این پژوهش با  قرار دارد.سیاسی و اجتماعی زمانه خود 

 ارائهاجتماعی  مسائلاز  بندی مقوله، ایران 11/02 ۀسد اوایلو مسائل  ها چالشاز منحصر به فرد 
را  یهای دادهاز  ای مجموعهحقوقی و قضایی آن،  . اسناد بایگانی دیوان عدلیه اعظم بنا به ماهیتشود می

مورد نظر چه مسائل کالن اجتماعی  ۀر دوردپاسخ خواهد داد که این پرسش که به  دهد میبه دست 
و  ها دادهکیفی و استخراج  ۀبه شیو ها دادهوهش با روش و رویکرد تحلیل ژاین پ ؟وجود داشت

مسائل  بندی مقولهشد و در این مرحله تمرکز بر شناسایی و از متون مورد نظر، انجام  ها آن بندی مقوله
مسائل کالن  ترین اصلی ،قضاییو حقوقی ـ  اقتصادیی ها چالشکالن اجتماعی بود. تحقیق نشان داد 

 بود. 11/02 ۀاجتماعی در جامعه ایران در آغاز سد
 

مالی،  مسائل ،عرف اجتماعی، قاجار، محاکم شرع و مسائل اعظم، ۀدیوان عدلی :کلیدی های واژه

 .مسائل حقوقی
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 مقدمه
که هستند شرایط ساختاری و الگوهای کنشی( اجتماعی ) های پدیده، ئل اجتماعیامس

 .(11: 1393عبداللهی،) رندیگ می قرار وضع موجود و آرمانی، نیب جامعه،بر سر راه پیشرفت 
جامعه  در است. یبند صورتو  لیتحل نیازمند مطالعه، ها آنمدیریت و گذر از  رو ازاین
و ماهیت  تیموقع ساختاری و غیر آن،مختلف کالن اجتماعی بنا به دالیل  مسائل ایران،

و سرانجام مسائل اجتماعی چنین بوده است  تیریمد تاریخی دارند. الگوی غالب ظهور،
گذار از  ۀمرحل تا یک دوره به دالیل ساختاری و مدیریتیکالن  از مسائلچون برخی که 

این  بر .آمد درمینهادینه شده  یمند پیش نرفته و به شکلجتماعی مسئلهموقعیت ا
کالن اجتماعی معاصر با  مسائلاساس فهم همه جانبه و مدیریت فرآیندهای 

تاریخی مسائل کالن اجتماعی ایران مبنایی  یبررس .استتاریخی میسر  های رهیافت
)افشار  «معاصر ایرانموقعیت جامعه  گر تبیین های نظریه تأسیس»برای سنجیده 

 از)اجتماعی در شناسایی و تحلیل مسائل کالن کنونی  های بررسی اما ؛( است8 :1382کهن،

 ،ها بررسیمعدود و وده تاریخی ب های رهیافت ( فاقد1393اجتماعی ایران، مسائل ک:.جمله ن
 مقدر برای مطالعات سؤال که یدرحال .اند داده به دستاز مسائل کنونی  یتبارشناس

 ؟اند بودهها کداماخیر  ۀکالن اجتماعی ایران در دو سد مسائل این است:مسائل اجتماعی 
و فرآیند شده  بندی صورتو  ییشناسا ،تاریخ معاصراز مسائل تاریخی هر دوره  اگر

رک دفیدی برای ممفهومی و تئوریک  یابزارها د،شوتحول و تغییرات آن تحلیل 
ر شناسایی یمورخان در مس .دهد می دست به ،و همه جانبه مسائل کنونی تر عمیق

 ،دشوارتری از عالمان علوم اجتماعیمسائل کالن اجتماعی تاریخ معاصر عرصه بسیار 
 ،شود می عنوان مسئله اجتماعی معرفی آنچه به واقعی ومسئله بین  رایز رو دارند، شیپ

چه شرایطی مسئله  که ینابر آن  افزون .(09 :1399 لوزیک،)گذارد تمایز  توان نمیسادگی  به
ده یلذا بسیار پیچ و« اخالقیو قضاوت فرض یک معیار تابع »خود  ،ه شوداجتماعی نامید

 (؟اصالح شودبه چه دالیلی باید غلط است و نظر چه کسی  از ،چه چیزیاست )
 تحت ،تاریخیدر ادوار ز مسائل اجتماعی امنابع  های روایت حال .(30-31 :1399لوزیک،)

پرهیز رای ب رو ازاین .اند بودهزمانه  در بازنمایی مسائل اجتماعی کننده تعیینجع مرا تأثیر
ابتدا ت ـاس الزم ی،ـمول تاریخـمع های گزارشمسئله اجتماعی در  های تابی کجاز 

تاریخی کالن اجتماعی  مسائل هر دوره صورت گرفته،شناسی تاریخی در مسئله
ئل از تاریخ تحول و تغییر مسا اندازی چشمد در مرحله بعشود و  بندی صورتشناسایی و 

 مسائلامکان تبیین وجوه تاریخی که در نهایت  یندیفرآ گردد. ارائهکالن تا به امروز 
بر رویکرد و متکی این  بر اساسحاضر  ۀمقال .آورند میفراهم را کالن اجتماعی اکنون 

های  در دههایران ی اجتماعو مسائل  ها چالش ،اعتنا قابل های گزارشیک سنخ خاص از 
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و  یبررس ،شناسایی« اعظم دیوان عدلیه»بایگانی سوابق در  را م 02/ق 11آغازین قرن 
را مثال زد آثار فریدون آدمیت  توان یم تحقیق، گونه این ۀپیشیندر باب  .کند میتحلیل 

 او از اگرچه ت.داش مدنظررا  شناسی تاریخیمسئله ای گونه گر،دی ای شیوهبه البته که 
به مانند  رو  این ازبوده و  مند بهرهتاریخی  های بررسیخود در  های فرض پیشو  ها دانسته

 ،مختلف نبود های دورهمسائل اجتماعی  بندی مقولهشناسایی و  درصدد مطالعه حاضر،
خوبی  به ،قاجار ۀو نشده دور منتشرشدهخود در آثار مباحث  های مقولهشناسایی  اما

بر این مطالعات دیگری که در باب مسائل کالن  افزون .(1356،تیآدم .ک:ر ازجمله،)داد انجام 
تحلیل سیاست و چون  به مسائل کنونی معطوف است، شده انجامتاریخی ایران 

حاضر با  پژوهش (1)است. رهیغو  اخالقیات ،داری زمین اقتصادی، مناسبات حکمرانی،
بایگانی دیوان  از سوابق افتهیو( نپنج کتابچه) ۀمجموعدو تکیه بر اطالعات موجود در 

به  بنا ،مزبور یگانیبا شد. انجام ،ق 1300الی  1318 های سالبه  مربوط اعظم، ۀعدلی
 ،غیرضروریو  داری نگاهدو بخش اوراق قابل  در ،سوابق دیوانی داری نگاهمنطق 
 ای پراکندهو اندک  یبخش دیوان مزبور،منظم  های بایگانی ۀسابق از .شد می دهی سازمان

 در ،9318 ۀشمار به (،ر یک مجلددکتابچه )دو شامل نخست  ۀمجموع .دست استدر 
ثبت  ۀکتابچ»نخست  ۀکتابچ عنوان .است ( محفوظقم) ینجفمرعشی  اهلل آیت ۀکتابخان

]از «الحرام محرمشهر  1300ت هذه السنه لوی ئیل باعظم از با ۀعدلی ۀخان دیوانقبالجات 
در  شده طرحمستندات دعاوی  یحاو گزارش، ۀخالص 112و  برگ 56[،1ک  این پس

ثبت التزامات  ۀکتابچ»دوم  ۀکتابچ عنوان است.دیوان عدلیه و مجالس مختلف آن 
]ازاین  «الحرام محرم شهر 1300 لیئاعظم از بایت هذه السنه لوی  ۀعدلی ۀخان دیوان
شهر  18از اسناد   خیتار .است« نامه التزام» ۀخالص 112و  برگ 38[ شامل 0ک پس 

 های ادارهسوابق گردش یک سال امور  و ق 1300الحجه  یذ 00 یال ق 1300محرم 
 ماهیت اطالعات منسجمی در باب شمار مراجعات، رو  این ازمربوط است و دیوان 

اعظم و نیز فرآیند گردش امور اسنادی و  ۀحقوقی دعاوی طرح شده در دیوان عدلی
دوم شامل  ۀمجموع دهد. مورد نظر به دست می زمانی ۀبازدر تشکیالت آن قضایی در 

مرکزی و  ۀکتابخان در« عرایض و تظلمات ۀکتابچ»عنوان  و 11201 ۀشمارکتابچه با  ۀس
اسناد  یمحتوا مجموعه،خالف عنوان  بر است. محفوظ مرکز اسناد دانشگاه تهران،

دستورات و  (3)ک عرف گزارش گردش کار دعاوی و ثبت احکام صادره از محاکم شرع و 
ک  و 1)ک  اتیوالو احکام صادره از دیوان عدلیه برای رسیدگی به تظلمات توسط حکام 

 چهارم های کتابچهمربوط به یک مجلس دیوان عدلیه و  سوم ۀکتابچ رو  این از .است (5
[ 3ک از این پس نخست ] ۀکتابچ مربوط به مجلس دیگری در عدلیه است. پنجمو 

ک از این پس دوم ) ۀکتابچ ،برگ 11در  (09الی  11 ۀنمراز )سند  ۀخالص عنوان 09شامل 
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از این پس )سوم  ۀو کتابچ برگ 10شامل  021تا  191 ۀنمرسند از  ۀخالص 01شامل ( 1

این  های کتابچه است. برگ 10شامل  (009الی  025 ۀاز نمر)سند  ۀخالص 01شامل  (5ک 
اجزایی از  رسد میو به نظر  بوده گذاری تاریخ فاقد ،نخست ۀمجموعه برخالف مجموع

از موجود دفتر  پنج خبری در دست نیست. ها آنکه از سرنوشت  اند بوده تری بزرگدفاتر 
و منبع اصلی ، م 02/ق 11دوم قرن  ۀبه آغاز ده مربوط اعظم، ۀبایگانی عدلیسابقه 

به  از نظر تعلقها ) داده و اعتبار اصالت است.این بررسی های  استخراج دادهانحصاری 
 گزارش یک سال کامل گردش کار ادارات مزبور(،) یآمارو نیز جامعه  قضایی(تشکیالت 

های  گزارشمعمول  های از آسیب به دورقیق و گر دروایت ۀو نیز وج ها کتابچهدر  موجود
 های دادهوجوه بسندگی  مؤیدو این منبع  های مزیت ،نظر انطباق با واقع امر از ،تاریخی

ها  داده ای ذرهررسی بو روش  کیفی ۀمطالع پژوهش روش .استحقیق مورد نیاز این ت
 ۀویشو با  ییشناسا ،های مربوط در اسناد داده ۀکلیکه  بود( به بعد 88 :1382استراوس و کربین،)
بین در و مرکزی  یضمن ،اصلی های ( مقولهبعد به 1382:103)استراوس و کربین، «کدگذاری باز»

 لتشخیص مشک ۀبه اشاره است در شیو الزم شد.ستخراج شناسایی و امتن  های داده
 تاریخی ۀامکان پایش جامععدم  دلیل به ،اجتماعی ۀمسئلو روند تبدیل آن به اجتماعی 

 ها گزارشبودن  دار جهت ،های مورد نیاز برای فهم یک موضوع تاریخی دادهفقر  و
 چون .ه خواهد شدختدیگری بدان پرداپژوهش در  که وجود دارد، هایی دشواری تاریخی

است متفاوت اختالف در تعریف جامعه و امر اجتماعی نا به ب تعریف مسئله اجتماعی
 است: مفیدترمفهومی  ۀگزار نیا ،حاضر ۀمطالعرویکرد تناسب با  در .(08 :1382افشارکهن،)
 ،و اشتباهپذیرند که وضعیتی خاص  بیشتر افراد جامعه می یعنی مسئله اجتماعی،»
اند که باید برای تغییر آن  هکند و پذیرفت آنها را تهدید می های و ارزشگی زند تیفیک

های رویکردبین  از .(35-03-05 :1399 ،لوزیک ؛080 - 03: 1382)کرون، «وضعیت کاری کنند
برای و تاریخی  شناسانه جامعه درویکر دو ،شناخت و تحلیل مسئله اجتماعیموجود در 

سه اجتماعی در  مسئله ،شناسی جامعهمباحث  در .ددار کاراییبیشتر حاضر  های بحث
 ؛ساختاری کردیرو ؛متقابل عوامل اجتماعی کنش ؛فردگرایانهجامعه رویکرد کالن به 

اجتماعی به پدیده یک مراحل تبدیل طور کلی  به .شود می لیتحل (31-32: 1382،افشارکهن)
اجتماعی با  های مؤلفهو  تغییر در نحوه تعامل اجزا آغاز :چنین استمسئله اجتماعی 

وضعیت پدیدارهای  درو احساس تغییر بخشی از جامعه آگاهی  مرحله ؛یکدیگر
به یک این آگاهی  لیتبد ،ها و هنجارهای مطلوب احساس تهدید ارزش بروز ،اجتماعی

ی عمل و اجرا مرحله (،چه باید کرد؟پاسخ )و تدوین  گذاری استیس ،تر امر عمومی
-12 :1382افشارکهن،) یاجتماعاز مسئله  و خروجبازسازی  ۀمرحلنهایت  در و ،ها سیاست

بازسازی و در اشکال به مرور  مسئله نشود،از مسئله محقق  خروجمراحل اگر  حال .(38
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یا آن  پردازد میاین حالت جامعه یا مجدد بدان  در .شود میظاهر  تر یافته سازماندید و ج
در  ساز مسئله طیشرا«  موقعیت جدید در د.انر حاشیه میه بو از کانون توجه خارج  را

و به هنگام ظهور شرایط خاص در فته یانظم جدید مستقر و استمرار  ۀدرون سامان
کالن مسئله هر در بررسی  رو  این از .(10-13 :1382افشارکهن،) کند میاشکال جدید بروز 

است  ناپذیر اجتنابن آفرآیند تکوین و  گیری شکلمراحل و  منشأبه  توجه ،اجتماعی
 ایران، ر شناخت مسائل اجتماعیدویکرد تاریخی ر اما ؛(06 :1382،کرون ؛9 :1382افشارکهن،)

نظری و برای ساماندهی مباحث اولیه  الگویراحی ط به ،بسندهمطالعات فقدان دلیل  به
ی جامعه ایران شرایط تاریخبه  ای اشاره ،برای تبیین موقعیت بحث ابتدا .نیاز داردروشی 

اثر  در .گیرد میصورت  .ق 11و  13 ۀسددنیای در حال تحول  در اهیت مسائل آن،و م
 .18 /ق 13 ۀبه ویژه از اواسط سد) یجهان داری سرمایهنظام  ابایران  ۀجامع های تماس

کالن مسائل اجتماعی شتاب بسیار یافت و  تحوالت ،سازی جامعهمدرنآغاز روند و ( م
گران اجتماعی و کنش ها دولت ،مواجهه با این مسائل رد .دمبه وجود آاجتماعی بسیاری 

 ۀمجموع مرور .تعریف و اجرا کردندرا های اجتماعی  برنامه و ها استیس ،بردهاراه
که به دالیل  حکایت از آن دارد ها دولتعملکردی  های گزارشو  ها برنامه ،اقدامات

بندی دقیق و وممفهاز ائل مختلف مدیریت مس ندیفرآ مختلف شناختی و اجرایی،
به طور معمول و  بود دور به ،آن مسائلو  جامع در تبیین موقعیت جامعه ای نظریه

راهبردهای بیشتر یکی از  بلکه ،آمد میپیش  کمتر ،فرآیند خروج خردورزانه از مسئله
و تغییر در بخشی از اجزاء  دخالت ،مسئله صورتانگاری یا کوچک شماری  ۀنادید ،حذف

از  یبرخ ،رو  این از .یافت می غلبه مسئله، های مؤلفهقطعی عوامل و مسئله و کنترل 
نهادینه به صور  جدیدمسائل اشکال  در کالن اجتماعی در روند بازسازی خود،مسائل 

نظریات و مفاهیم است که این دلیل  به .آمد درمیمتن جامعه و انضمامی در شده 
شناخت تکیه بر و تنها با  دهد دست بهکالن امروز  د تبیینی بر مسائلتوان نمیموجود 
مسائل های  و دگرگونی راتییتغ ،و تحوالتدائی شرایط پیاجتماعی )روندهای تاریخی 

. افزون بر این شود میممکن همه جانبه مسائل اجتماعی ایران  فهم ،(در متن جامعه
در ابهام و « ماندگیخفیم» تیوضعبا  ها کمبود داده به دلیلمسائل اجتماعی بررسی 

 ،در جامعه نهاد سیاستبسیار فوق تسوی دیگر به دلیل  از .است روبرو ،آن سرنوشت
این  در .شدندابعادی جدید دارای سیاسی و ماهیتی به شدت در هنگام بروز  مسائل
نبود  ،«مسائل اجتماعی در یکدیگر ای زنجیرهتداخل »چون عواملی  تأثیرراستا 

سازمان مسئله در شناخت  ( برای50 :1382،)افشارکهن «حلیلی مناسبتهای  چارچوب»
را بیشتر ئل اجتماعی اتاریخی مس ۀمطالع مشکالت ،آنتاریخی تحوالت اجتماعی و 

در باب روابط فردی یا تفسیر نشده  های دادهماهیت به  بنا ،حاضر ۀمطالع در .کند می
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الواسطه ببه صورت کشف مسائل اجتماعی  امکان مورد نظر، ۀدور برانگیز چالشاجتماعی 
مسائل  بندی اولویتهدف اصلی شناسایی و حاضر  ۀمطالع در .داده است به دسترا 

مطالعات تکمیلی در باب تبیین مسائل کالن  مورد نظر است.تاریخی  ۀاجتماعی دور
 خواهد گفت.صورت بعدی مراحل  در اجتماعی در این دوره،

 

 رف و شرعکم عاو مسائل اجتماعی: مح ها چالشو مدیریت وری دا. 1

 بزرگمختلف )مراجع توسط اجتماعی در سطح ساده و اولیه آن و مشکالت  ها چالش 
 وفصل حلو  یداور ،یدگیرس ،(و کالنتر کدخدا کوی و محله، سفیدان شیر ،خانواده

 چون نقیب سادات، یمراجع مشخص نیز تر یافته سازمان های گروهدرون  در .شد می
ی ها چالشامور و  به تجار و نظایر این موارد؛عالمان دین و  یروسا صنف، یروسا

ی ها چالشرسیدگی و مدیریت  سازوکار ترین مهم .کردند میرسیدگی اجتماعی 
مدیریت  تحت شرع، محاکم ؛یافته سازمان دوگانهالگویی در مشروطیت  ۀتا دوراجتماعی 

و رسمی  غیررسمیاین نهادهای . بود عالمان دین و محاکم عرف، تحت مدیریت دیوانیان
 یاجتماع انتظامات ،و شرعی عرفیو قوالب  هنجارها ،قرراتماس بر اسرا امور بین مردم 

 منازعات، وفصل حل ی اجتماعی،ها چالش کاهش امنیت روانی فردی و اجتماعی، تأمین)
در عدالت و اجرای مقررات بازدارنده  برقراری امنیت سرمایه و حقوق مالکیت، نیتأم

 ترین مهمشرع  ۀمحکم .کردند میبرقرار اجتماعی و موارد نظیر( اخالل نظم  های حوزه
رسیدگی به  که و مسائل اجتماعی بود، ها چالش وفصل حلو  یریگیپ ،در طرحمرجع 

 ،طالق ازدواج،) یمدندعاوی  امور صالحیت حکام شرع قرار داشت: ۀدر حوز ها آن
 فصل (،وجرح بضرامور جنحه و جزایی مانند جرائم )برخی به  یدگیرس (،نسب

 تعیین وراث،) یحسب امور ارش(، میزان دیه و) ییجزابرخی امور  نییتع خصومت،
)مهدوی  موضوعات نظیر( و دیگرقیم  نییتع و تنفیذ وصیت، میتنظ ترکه، ریتحر

و مسائل  ها چالشاز تری گستره ۀعرص زین .( بودKondo,2017, 38-44؛99-98 :1393دامغانی،

معامالت در شهر  امور ،وکار کسبی مربوط به ها چالش :شد میرسیدگی در این محاکم 
 مربوط به جرائم و قتل، امور حدود شرعی، یاجرا و اجاره، قرض عبادات، امور و روستا،

نظایر این موارد که تعلق به اوقاف و دیگر  امور فوت و وارث و وصیت، امور قسامه، امور
 مسائلو  ها چالشاز  یار دیگرشمبه عرف  ۀمحکم حکام شرع داشت. های صالحیت

مردم بر دولت و دعاوی  یدعاو ،که عمدتاً دعاوی کیفری شد میگی درسیاجتماعی 
کردن چشم و شکستن دندان( و تحرکات  کور بکارت، ۀازال قتل،اربعه ) احداث ،مدنی

بود  (Kondo,2017, 22-23 ؛98-99 :1393مهدوی دامغانی،) رینظعلیه امنیت عمومی و موارد 
 13 ۀسدعدلیه در  وانید .(1389،رف یوسفی .ک،ر تعامل بین محاکم شرع و عرف، ۀدر باب نحو ای طالعهم)
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میرزا و  (36-35: 1399 ،و بنانی فلور ؛316-329 :1360آدمیت،) ریرکبیام ۀدوردر جمله  از
در  نوسازی مراحل( 36: 1305 ،فرهاد ؛1611: 1368/0 اعتمادالسلطنه،) رالدولهیمش خان حسین

 آدمیت،) هیمترقمشابه در ملل با نهادهای  انطباق در آن،ها و عملکردهای  آموزه تار،اخس

رسیدگی و ختم منازعات و را تجربه کرد تا هر چه بیشتر در روند  (108-159 :1395
همه اقداماتی که با وجود اما ؛ (188-189 :1395 آدمیت،)شود کارآمد ی اجتماعی ها چالش

و مسائل  ها چالشمدیریت و قضایی ی ـ حقوقدستگاه  یکارآمد سازدر راستای 
 تا( 1399،طیبی ،1390،امین ،1380،هیزند .ک:ر برای آگاهی از روند این تکاپوها،)گرفت صورت  اجتماعی

یکی از نهایت  در ،شودکاسته و نظم اجتماعی مطلوب مستقر عمومی از میزان نارضایتی 
که  یتیموقع .بود خانه عدالت تأسیس ،محوری مردم معترض به حکومت های درخواست

و پاسخگو به مطالبات عدالت اجتماعی  روزآمد ،تواناقضائی ی ـ حقوقنهادهای داد نشان 
-1301سال  گسترش یابنده در های ناآرامیپی  در .(1363/1:83کسروی،)نبودند و حقوقی 

ایا و رع ۀرسیدگی به عرایض کلی یبرا«. شدصادر  فرمان ،(م 1825-1826ق ) 1303
داده شود که رفع ظلم از مظلوم حقاً و عدالً  دولتی خانه عدالتمظلومین ...ترتیبی در امر 

 تأسیسفرمان  در ،(81: 1363/1)کسروی،«عدالت مالحظه احدی نشود اجراآید و در  به عمل
...قانون معدلت اسالمیه  اجرا ...اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت» ،«خانه عدالت»

 در تمام ممالک محروسه ...ت از تعیین حدود و احکام شریعت مطهرهکه عبار
 )طیبی، (م 1826 هیژوئ/ق 1301االول  جمادیشد ) تأکید( 80-81: 1363/1سروی،ک)«...ایران

های حقوقی و  اجتماعی تحقق عدل و قانون مبتنی بر آموزه خواست .(133 :1399
 ۀبا این اشاره مجموع .یافت مین بود که البته پاسخ الزمهای اجتماعی جدید  فلسفه
منتهی به وقوع انقالب  ۀحاضر گزارش مسائل و مشکالت جامعه ایران در ده های کتابچه

قاجار  ۀو مسائل اجتماعی انباشت شده دور ها چالشکه  ای زمانه یعنی مشروطیت است،
ی مرجع نهای ،محاکم شرع و عرفکه  آنجا از وقوع انقالب شد. ساز زمینهدر نهایت 

به عنوان سازمانی و از سوی دیگر بودند کالن اجتماعی  و مسائل ها چالشرسیدگی به 
و بررسی و با نهایت  گیری گزارشدر دست بررسی را  مسائل ،قضایی ـ یاجرایی و حقوق

در باب  ها گزارشو مستندترین  ترین دقیقیکی از  رو  این از ،کردند میثبت و ضبط دقت 
افزون بر این توضیحات مربوط به گردش بع مزبور وجود دارد. تحقیق در مناموضوع این 

در این منابع مندرج  ها چالشسرانجام گونگی مدیریت و و چکار رسیدگی به مسائل 
و مسائل  ها چالشاز  اندازی چشمترسیم  برای ،نیغبسیار  های دادهاز  توان می است،

برای  ها دادهکه این  ای هبهرجدای از  پیدا است ناگفته .صحبت کرداجتماعی زمانه 
 ماهیت دعاوی،بررسی  های زمینهمطالعات فراتر در  امکان مطالعه حاضر دارد،
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های دادرسی در محاکم شرع و  رویه یبازشناس های حقوقی و قضایی، شناسی چالش سنخ
 .شود میاز خالل اسناد فراهم آراء مجتهدان بزرگ تهران در باب مسائل مطرح شده، 

 

 اجتماعی مسائلو  ها چالش بررسی:پژوهش و . 2

 ،نظر شناسایی از اعظم، ۀسوابق بایگانی دیوان عدلیپژوهش در در این بخش نتایج  
. بر اساس روش شود می ارائهمورد نظر  ۀو مسائل اجتماعی دور ها چالش بندی مقوله

 اسنادی مورد های مجموعهمربوط به موضوع از  های دادهبررسی و شناسایی و استخراج 
و مسائل بازتاب یافته در اسناد مورد نظر  ها چالشدربردارنده  که اصلی، های مقوله نظر،

ی مالی، معامالت، ارث، اجاره، ها چالشاقتصادی ) مسائل الف. :استاین ترتیب  به ،بودند
دادرسی به محضر  ارجاع ی معامالت،ها چالش) ییقضا ـ یمسائل حقوق .ب ؛(مهریه
 محاکم، رأیپذیرش و اجرای  عدم دادرسی، نقص ،طالق ،ارث ،وقف ملکی، یدعاو شرع،
 ؛غارت ،سرقت ناامنی،) یاجتماعمسائل .د ؛(وقف) ینیدمسائل فرهنگی و .ج ؛(سند جعل
به  بنا ی اجتماعی در منابع مورد مطالعه،ها چالش بندی مقولهدر  .(حکام ظلم ،قتل

 وجه ش افزون بر وجه مالی،گاه یک چال که ،مسائل اجتماعی و ها چالشماهیت پیچیده 
یک وجه بر منظر برتری  از ،ها داده بندی مقولهحقوقی یا ملکی هم داشت، به ناگزیر در 

 ،ها پوشانی هم نیا و از طریق ارجاع مضامین مشترک با مقوالت دیگر، وجوه دیگر
است که  نیا ،وهشژشواهد در این پ ارائهباب نحوه  دیگر در شد. نکته مهم ساماندهی

ع و مضمون وموض هر ،ها کتابچهمتن شواهد در متن از ارجاعات به  پرهیز از انباشتای بر
که جزئیات  امید .متن ارجاع شد ردگزارش  ترین مفصلو  ترین اصلی به ،مورد بحث

 شد. ارائه، انجام خواهد شدکه  تری مبسوطمباحث در پژوهش  نمشروح ای

 مسائل اقتصادی. 1-2

از نظر شمار موارد مطرح و نیز تنوع موضوعات مربوط، در دی اقتصاو مسائل  ها چالش 
اعظم قرار دارد.  ۀاسناد عدلی ۀموجود در مجموع های دادهاز  شده شناساییصدر مقوالت 

 ؛کرد بندی دستهبه شرح زیر  ،در چند محور اصلی توان میی مربوط را ها چالش
 های مالی چالش. 1-2-1

 ماترک بین ورثه، ۀتسویاختالفات بر سر از ناشی مالی و مسائل  مشکالتنخست  
های  از نظر طول مدت طرح دعوی و نیز پیچیدگی که ،اران متوفیک و طلب انیمدع

 55ب  1)ک  یمتوفطلب بر  یادعا چنین بودند: ها چالشنوع و  گستره .مهم بودندموضوع 

وراث دو گروه  اهگ ،(ر 11ب  3ک  ،ر 3ب  3)ک  یوورثه بر طرف معامله  طلب ،(ر 1ب  3ک  ؛پ
 ۀروند تسوی که پ( 03و  ر 03پ  1 ک)شد  میوارد شخص ثالث نیز علیه هم و در مواردی 

هرچه روابط متوفی با شریک و طرف  معموالً .شد میحقوقی و مالی بین آنها دشوارتر 
 ک)پدر دعوی ارث بر زن  مانند ،شد تر می  ادعا پیچیده اثبات تر بود، معامله وی خصوصی
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 ک) دیرس به فروش میدوباره وی فوت برخی از ورثه امالک و اموال در اثر  گاه (.پ 65ب  0

فرد  مرگ .پ( رـ 09ب  1)ک بود های مختلف  بهانه به ارث، ۀویافراد در تس تعلل .(ر 93ب  0
در اثر عدم ثبت قرارهای مالی تأخیر به دنبال داشت که یا مسائل مالی بود که ای  حادثه

این امر افزون بر چالش  .بود عدم ادای دیونیا یا متعاملین  شرکاهای  حساب ۀدر تسوی
ثبت  آور الزامقانونی و  های رویهنبود  به خیز بودن تعامالت اقتصادی و مالی بین افراد،

و دعواهای طوالنی مدت و پر دردسری را به  گشت بازمیعهود و قرارهای مالی بین افراد 
گونه  این :بین افرادمالی معمول اختالفات اشی از نی ها چالش ،دوم .آورد میاجرا 
 ،بدهیپرداخت و درخواست الزام به دین ادای از  فرار از تنوع برخوردار بود: ها چالش
شکالت مالی از م یبرخ .(ر 9ب  3 ک)العمل  اختالفات بر سر دریافت اجاره یا اجرت مانند

ند و رد آن نیازم اثبات ،ددعاوی بو ای« وکتاب حساب»بیشتر شامل اختالف در چون 
به ناگزیر بین دیوان عدالت و شرع  رو  این ازو  دادرسی وفق مقررات قضایی شرع بود

 اختالف ر( 59ب  0 ک ،ر 62ب  0 ک) یبده انکار چون: مشکالتی .گردید میمان بررسی أتو
د صلح در مورحصول یا ایراد قسم به  الزام ؛ر( پ 91ب  0 ک)ها  های موقوفه حسابدر 
در  غبن یادعا ،(ر 81ب  0 ک)معامالت به اسناد شرعی  یدگیرس ؛(ر 8ب  3 ک) یبده

عمومی افراد علیه دیگر مانند غارت اموال توسط عمل  یدعاو ،(ر 6ب  1 ک)معامالت 
گونه اختالفات و  نیا .(ر 85ب  0ک  ،پ 58ب  0ک  ،ر 01ب  1 ک) مهیجرخذ أحکومت و 

مستندات تا اقامه  ۀارائبود که مراحلی چون ر یکدیگر نیازمند اثبات دعاوی ب منازعات
مربوط به  های گزارش. تحلیل محتوای شد میقسم و احضار شهود و مواد دیگر باید طی 

اقتصادی و مالی و نیز الزام  های فعالیت مستندسازیی فوق اشکالی از ضعف در ها چالش
 .گشت میقانونی به ایفای تعهدات مالی بر

 معامالتی مربوط به ها چالش .1-2-2

عامالت موضوع م به ،اعظم ۀدیوان عدلی در ها و مسائل طرح شده چالشدیگری از مقوله  
 عدم نین بودند:زمینه چدر این  برانگیز چالش های زمینه ترین مهم .شود میمربوط 

 فروش مزبور، هایاشکاالت در فرآیندوجود یا  خریدوفروشاجرای تعهدات در قرارداد 
 از فروشنده، آشفتگی در روابط بین خریدار و فروشنده، شکایت خریداربروز و مکرر ملک 

بیشترین  .اسناد معامالتآشفتگی در و اجباری، فروش مال غیر و  اکراه آمیز معامله
امر از  این .گشت بازمیدر موضوع معامالت به عدم ایفای تعهدات طرفین  ها چالش

کارآمد حقوقی و قضایی و اجرایی در معامالت و  مؤثر های تضمینفقدان  به دلیل سو یک
شروط ضمن عقد  بیع شرط در بیع شرط مربوط بود.پیچیده وضعیت و از سوی دیگر به 

اشکاالت و کرده و  پذیر امکانرا فرار از تعهدات معامله زمینه پیچیده به طرق مختلف 
که مربوط ی ها لشچاو از دعاوی  یبخش .(پ 90ب  ،0)ک زد  می دامنرا  های طوالنی نزاع

به محکمه موارد آن  شتریب پ( 63ب  0 ک) یشکل های بررسیطرح و پس از در عدلیه 
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 شود می اشاره این قضیه ربط داشت. بهپ(  90ب  0ک  ،ر 10ب  3 ک)شد  میشرع ارجاع 
سپردن پول و  قرض ،مردم به پولبروز این مسئله به نیاز روزافزون  های زمینه یکی از

از مالکیت سهمی واگذاری یا فروش مشروط که اغلب رهن در شکل  گشت میبر رهن
منتقل  دهنده وامبه از مالکیت ملک سهمی معامله جریان  در .شد میعمل مستغالت 

به مالک اول  تیملک ،با سودقرض شده پول  اصل ،بازپرداخت تا در صورت شد می
چالش دیگر در  .بوداز و دردسرس مناقشه برانگیزبس که در عمل  روالی برگردانده شود.

موارد به فروش مکرر امالک این ترین  از پیچیده یکی روش مکرر ملک بود.ف ۀاین حوز
عنوان مثال  به .بود (پ 00ب  1 ک ؛ر 05ب  1)ک  نیاو اختالفات ناشی از توسط ورثه متوفی 

( خانه) یشهراز درهم پیچیدگی دعواهای حقوقی در باب مالکیت مستغالت یک نمونه 
کردن  مخدوش ،لوازم منزل تصرف ملک،غیرشرعی تصرف معامالت مکرر و  به ،تهران در

بر میته به قصد فرار از  ادعا اسناد، اختفاء ورثه،دعوی امالک وقفی،  فروش ملکی،اسناد 
برخی از  .گشت یبازم ر( 06ب  ک ،پ 05ب  1 ک)بود شده طرح آن  در دعوی در محکمه،

ضعف  دلیل به ،عهد فروشنده در قبال خریدارمسائل معامالت به عدم ایفای ت
 فروش .(ر 3ب  5 ک ؛ر 3ب  1)ک بود  های بیع مستغالت و اراضی شهری و روستایی ضمانت

غبن در  یادعا .(ر 56ب  1 ک)بود  یدیگرقضیه نفوذ نیز  افراد ذیبه ملک اجباری 
در  زین ،(ر 93ب  0 ک) یتجار امالک« ق سرقفلیح» یدعو ،(پ 83ب  0 ک)معامالت 

 .دارد وجود ،طرح شده در سوابقی ها چالش
 ها در موضوع اجاره امالک و مستغالت چالش. 1-2-9

 محققبود )محاضر شرع  های صالحیتقرار اجاره و موضوعات مربوط به آن نیز در حوزه  

در دیوان عدلیه شماری شکایات به موضوع اختالفات  اما .(316-089:اجاره کتاب :1381/1حلی،
های  چالش ها و مسائل مطرح چنین بود: چالش ترین مهم قود اجاره مربوط بود.در ع

حق آب و گل و سرقفلی »باب در  یدعاو :داری امالک و مستغالت شهری ناشی از اجاره
 ،(ر 81ب  0 ک ؛پ 68ب  0 ک)دکان اجاره کاروانسرا و  پرداخت ،(ر 93ب  0 )ک «دکان

به ذکر است این مورد، افزون بر دعاوی  زمال .ملک مسکونی ۀدر باب اجار اختالفات
موضوع اجاره و در معمول در باب نپرداختن اجاره یا اختالفات در باب آن بود. چالش 

به مشکالت ناشی از شیوع قراردادهای بیع شرطی  شتریب االجاره، پرداخت مال
زمانه رجیح تجارت پول در این رشد مناسبات پولی و ت. وضعیتی که بازتاب گشت بازمی

 5ب  1 ک)بود موجب شده های حقوقی و اقتصادی را  و البته بسیاری مسائل و چالش بود

 امالک خالصه، ۀی اجارها چالش :روستاییامالک و مستغالت  ۀاجار .پ( 63ب  0 ک ؛ر
وجه  پرداخت ،(ر 56ب  1 ک)قبل  سنوات« اجور»پرداخت در  دار اجارهمالک یا  ادعای

 ،(ر 18ب  1 ک) هیقریخچال  ۀاالجار عدم پرداخت وجه مال ای ،(ر 3ب  3)ک آب  ۀاجار
 .(ر 8ب  5 ک) هیقر ۀاجار پرداخت ،(ر 8ب  5 ک ؛ر 8ب  1 ک) یزراعاجاره ملک  نرساندن
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 گیری ها و مسائل مربوط به مالیات چالش. 1-2-1

 صدراعظمساماندهی امور مالیاتی در دیوان استیفا و مالیه بود و در نهایت موضوع به 
برخی مسائل سیاسی و اجتماعی و مالی در  اما ؛شد زیر مالیه ارجاع و رسیدگی میو و

حکام و نظایر  های یخطاکار تانی،سادهیز ،ها مالیاتخذ أرابطه با چگونگی محاسبه و 
اسناد  در .شده استگیری پیطرح و مقامات در نزد وجود داشت که به ناگزیر  ها این

ه شد پیگیریها از مسیر نهاد دادرسی  یاتی و معافیتدر باب امور مال مسائلشماری 
 .(ر 1ب  5 ک ؛پ 6ب  1 ک) یاتیمال های معافیتاز حکومت والیات در نقض  شکایت :است

پایانی حکمرانی خود و  های سالدر که  شد میاز حکامی طرح بیشتر شکایات گونه  نیا
اعمال از ظلم و تانی کرده و ساز رعایا زیادهدوره حکومتشان امور مالی  ۀبه هنگام تسوی

به اراضی وقفی بود که در  تعرض ،مطرح در اسناددیگر  چالش .شد میدادخواهی وی 
چنین بود که   وهیش .رواج داشت های وقفی طرح و مالیات دیوانی بر زمین برقراریشکل 

وقفی تحمیل امالک از جمع دیوانی خود را  یبخش این اراضی،مالکان قراء مجاور 
از ایجاد  یبازتاب ی مربوط به این مقوله،ها چالش .(پ 0ب  1 ک ؛پ 0ب  5 ک)ند کرد می

مرسوم در مالیات  های روال مختلف و نادیده انگاری های بخشفشارهای مالیاتی بر 
 ستانی بود.

 حقوقی و قضائی مسائل .2-2

اجتماعی  های پدیدهدسته از  آن قضائی،ی ـ و مسائل حقوق ها چالشمنظور از  
که همه  تأکیداین  با حقوقی و قضائی غلبه داشت. های مؤلفه ها آنبود که در  ساز لمشک

یا  یفرهنگ اقتصادی، های مؤلفه یدارا ؛شوند میی که حقوقی و قضائی شمرده های پدیده
مزبور  های گزارشچالشی و مسئله مند در  های مقوله ترین مهماجتماعی نیز هستند. 

 ؛چنین است
 مرجع رسیدگی به اموربخشی بودن دو. 2-2-1

 اما ؛ی داشتهای تیمز دلیه،ع وشرع  ۀبین دو حوزتفکیک امور قضائی و حقوقی  که آنبا 
رسیدگی به پیامدهای ناخواسته و زیانباری در روند  ق .13 ۀسدبنا به تحوالت اجتماعی 

افراد کلی  طور به کرد. جادیا ،شد میدو نهاد طرح و بررسی که در ی یها چالشمسائل و 
دیوان عدلیه  در .ندنک پیگیریطرح و یا محاکم مختار بودند دعوی خود را در عدلیه 

یک مجلس اختصاصی جهت رسیدگی به امور  ( باصدر) یشرعمقامی صاحب صالحیت 
و در ماهیت قضای شرعی دعاوی  ازدرخوری شمار  که اینمربوط وجود داشت، اما بنا به 

پرونده  ضرورت به بنا روند دادرسی، در ،داشتقرار م محاکآن صالحیت قضایی  ۀحوز
 .شد میو اجرا دریافت و احکام جهت طی مراحل خاص دادرسی به محکمه شرع ارجاع 

ضعف و نیز محاکم در روال  ها تفاوتبه برخی  بنا در رسیدگی قضایی، دوپارگیاین 
وامل با نفوذ در یات و دخالت عاشکاالت مربوط در والگردش اطالعات در محاکم و نیز 
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بروز برخی  اسباب ،شد می توأمهم مخل دادرسی،  های روشو  ها حیلهبا  که هااین روند
که خواهد آمد یکی از  ای گونه به صدور احکام بود.روند در جریان دادرسی و  ها رسمیبی

به که  یمسائل عدم اجرای احکام صادره بود. در این راستا ها چالشو  ایرادها ترین مهم
 ؛بود نیچن ،شد میارجاع حاکم شرع م

و بدهکاری مربوط به  مسائل ،(پ 18ب  1)ک  گریکدیورثه بر  یادعاها ،دعاوی ارث-الف
 12ب و  پ 8ب  1 ک)نامچه  تقسیم میتنظ ،ترکه میتقس ،(ر 92ب  0)ک  یمتوفیه اموال وست

 .(ر
 51ب  1 ک)بود رد ترین موا طلب مدعی از سوی بدهکار یکی از شایع انکار ،دعاوی مالی-ب

اختالفات مالی  یشمار دعاوی مالی بعد از طرح شکایت در عدلیه، یبرخ .(ر 88ب  0 ک ؛پ
 .(پ 8ب  3 ک) افتی آورد که باید با ادای قسم موضوع فیصله می قبلی را به میان می

دعاوی مالی که از دیوان  .(پ 32ب  1 ک ؛ر 89ب  0 ک)سابق بر حاکم   رعایای قریه یدعاو
برخی موارد پیش از آن در محکمه شرع یا  در شد، لیه به محضر شرع ارجاع میعد

رسیدگی شده و حکم صادره اجرا نشده بود یا اسناد و مدارک مربوط به قرار مالی در 
 آنجا تنظیم شده بود.

ملکی شکایت طرح با  اما ؛شد ملک در محضر شرع انجام می معامالت ،دعاوی ملکی -د 
ربوط کرد باید به محاکم شرع م موضوع در عدلیه فیصله پیدا نمیگر ادیوان عدلیه در 

مربوط به  یدعاو ،(ر 52ب  1 ک)ملک  تصرف چنین است: واردگونه م نیا شد. ارجاع می
غبن ادای تعهد مبایعه به بهانه  عدم ،(ر 38ب  1 ک)امالک لزوم قطعی شدن بیع شرطی 

مکرر  فروش ،کاملبه طور ملک  ۀمبایعقیمت پرداخت  عدم ،(ر 63ب  0ک  ؛پ 01ب  1)ک 
)ک حاکم فروش اجباری ملک به  یادعا ؛(پ 00ب  1)ک  تیمالکملک و وجود چند مدعی 

طرفین  حاتیتوض شهود امر، احضار گونه مرافعات با ارائه اسناد طرفین، نیا .(ر 56ب  1
 أیرگیری و  دعوی و در صورت لزوم ادای قسم دال بر مدعای خود بررسی و تصمیم

 شد. صادر می
 مسائل مربوط به وقف. 2-2-2

و امور استقرار وقف و رسیدگی به مباحث مختلف آن نیز یکسره در اختیار عالمان  
 کتاب ،1381/1،حلی محقق)شد  می وفصل حلشرع بود و طبق ضوابط دینی و مذهبی  احکام

و  به دالیل مختلف در باب اوقاف مسائلاما مواردی از اشکاالت و ؛ (362-013:وقوف و صدقات
. شد میدر عدلیه طرح مشکالت و به نتیجه نرسیدن اختالفات  فصل و حلاز جمله عدم 

بر سر وقفی بودن یا نبودن  اختالف چنین است:مشکالت طرح شده محورهای  ترین مهم
 69ب  0 ک)شد  میچالش نیز که بر سر وصیت متوفی  شد میطرح هنگامی ویژه  به ،ملک

تصرف ملک نیز ، (پ 62ب  0 ک)موقوفه « النظاره حق»باب در  نظر اختالفبه دیگر  مورد .(ر
در محاضر  ها موقوفهامور  سوابق .بود مربوط پ( 0ب  1 ک ؛پ 66ب  ،پ 59ب  0 ک) یوقف
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اما شد،  گیری می امور وقف توسط حکام شرع رسیدگی و تصمیم رو  این ازو شرع بود 
و مسائل  ها چالش است. برانگیز تأمل قف،خی دعاوی در عدلیه با موضوع ووجود بر

تبدیل موقوفات یا صرف و دعواهای تمربوط به اختالفات افراد دخیل در اداره یا 
 ،(پ 66ب  0 ک)موقوفه بر سر تولیت  اختالف ،(پ 0ب  1 ک)استفتاء  مستندات .گشت بازمی

ضر شرع در ترین محورهای ارجاع شده به محا عمده .(ر 69ب  0 ک)ملک نفی وقف بودن 
شد و از مجری این  گوناگون در عدلیه مطرح می به دالیلپنج محور فوق بود. این موارد 

 شد. میاجرا شرع عودت و نتیجه دادرسی از آنجا دریافت و  ۀنهاد به محکم
 ارثمربوط به ها و مسائل  چالش .2-2-9

محقق ) یشرعمتن و قرارهای مربوط نیز به عنوان موضوعی  نیتدو موضوع وصیت، 

گرفت و اختالفات ناشی از آن نیز در  محاکم شرع صورت می ( دربه بعد 393، 0، 1381حلّی،
ی مربوط به وجوه اقتصادی ها چالشبر  افزون شد. گیری می آنجا رسیدگی و تصمیم

قضائی  ـ دیگر که وجه حقوقیدعاوی و  ها چالش یشمار (1-3-1بند مطرح در )ارث موضوع 
ترین دالیل طرح موضوع ارث در  از مهم یکی .شد میطرح  لیهدیوان عد در داشتند،

در محاکم شرع  راهگشاییآن دعاوی در محاکم والیات و یا عدم  سرانجامیناعدلیه به 
طیف مسائل اجتماعی ناشی از  دهنده نشانبود. بررسی موارد مطرح شده در عدلیه 

هایی که بحث ارث در  هترین مقول مهم اصول وصایت و ارث در جامعه آن روزگار است.
ارث مربوط به  ائلمس بدین شرح است: ،اسناد بایگانی دیوان عدلیه اعظم وجود دارد

اختالف در ؛ (پ 8ب  3 ک)اصغار حقوق رعایت  عدم ،(ر 11ب  1 ک) میقتعیین  مانند :صغیر
 مفاد ،(پ 9ب  1 ک) یوص در مورد اختالف :بودچنین مربوط  مسائل :اجرای وصیت

 :ورثه اختالف رث،ا .(پ 11ب  1 ک)اموال تکلیف ثلث  نییتع .(ر 69ب  0 ک) نامه وصیت
 61ب  0 ک)وراثت عدم انحصار یا  تعدد زوجات متوفیکه به دالیل ورثه بین  ها یریدرگ

 ،اقدام در تصرف اموال متوفی و (پ 91ب  0 ک ؛ر 90ب  0 ک)ترکه تعیین  عدم ،(پ
 .(پ 63ب  0 ک) یگریدحقوق ارثیه  انکار ،(پ 90ب  0 ک)اموال اندازی وراث بر  دست

تسویه ارث  عدم ،ورثه دو خانواده علیه یکدیگر یدعاو ،(پ 8ب  3 ک)فرزند ارث از  موضوع
مربوط  یدعاو .(پ 59ب  0 ک ؛ر 16ب  1 ک)همسر شوهر از  ارث .(ر 91ب  0 ک)ها  سالبعد 
 را تصاحب کرده است. و اموال موجود در منزل متوفی« البیت  اثاث»فرد  که اینبه 

موارد  نیا .(پ 90ب  0 ک ؛پ 65ب  0 ک)نمود  فرزندان بر زن پدر چنین ادعائی می معموالً
ب  1)ک بود و گاه بین زن و شوهر  (ر 12ب  0ک  ؛ر 1ب  1)ک شد  میبه محضر شرع ارجاع 

 های خاندانشد که به  آشکار توسط کسانی مطرح می طور بهاین گونه دعاوی  .(ر 06ر  05
و لوازم زندگی این افراد ارزش طرح  اسباب ثروتمند و اعیانی جامعه تعلق داشتند.

برخی اسناد محاکم شرع  در در محاکم عدلیه و شرع را داشته است. پیگیریشکایت و 
این موارد که به طور  همه فهرست اقالم و لوازم منزل مورد دعوی درج شده است.
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 یا (پ 6ب  1 ک) یملکامور  مانند ،بسیار یافته بودی ها پیچیدگیمعمول طوالنی مدت و 
 صادر شود. رأیتا بررسی و  شد میمحاکم شرع ارجاع  به ،(ر 33و  پ 33ب  1 ک) یتجار

پاسخگویی به  عدم دعاوی به عدم تمکین طرفین به احکام صادره، ۀبخشی از علل اطال
رف به پاسخگویی و ادعاهای مطرح و نیز لزوم توسل شاکیان به عدلیه جهت اجبار ط

 .گشت بازمیادای حقوق دیگران 
 طالق و مهریهموضوع ها و مسائل  چالش .2-2-1

 محقق)مربوط امور نکاح و طالق در محاضر شرع و طبق اسلوب  که  ایننظر به  

 ها و چالششماری  گرفت، می ( صورت958-851:طالق باب ؛852-109:نکاح باب ،1381/0،حلی
یی که در این ها چالش ترین یاصل مهریه در عدلیه طرح شده بود.دعاوی طالق و به ویژه 

مرگ شوهر و پنهان کردن و سرقت  ۀطالق در آستان وقوع بود: نیچن مقوله وجود دارد،
 ها چالشعمده  اما مفصل به وجود آورده بود. ییدعوا پ( 90ب  0 ک)زن توسط  نامه طالق

مادر  از اش، «وق ارثیه و ربعیه و مهریهحق»بر زوجه  یادعا بود: به موضوع مهریه مربوط
و دعاوی مالی یه مهربر سر زن و مرد طوالنی  اختالفات ؛(ر 90ب  0 ک)مرحومش شوهر 
 .(ر 58ب  0 ک)ورثه زوجه از سوی  زوجیت انکار .(پ 92ب  0 ک ؛پ 01ب  1 ک) گریکدیعلیه 

)ک گرفت  یپرداخت صداق به زن و تسجیل آن در محضر شرع و عدلیه صورت م مراحل

مطرح شده در باب موضوع اختالفات بر سر پرداخت مهریه در عدلیه  موارد .(پ 11ب  1
دهد که در اسناد موجود  مواردی چالشی و غیرقابل حصول در محاکم شرع را نشان می

 چنین منعکس شده است.
 های ناشی از نقص دادرسی چالش .2-2-1

اساسی منعکس در اسناد  مسائل از ،مقوله نارضایتی از روند دادرسی و احقاق حق 
نقص در روند دادرسی در محاکم عرف یا شرع والیات یا وجود از شکایت  است. عدلیه

مانع از احقاق حق یا به ثمر رسیدن  که ،موانع آشکار و پنهان در جریان دادرسی
شکایت  ـ شاه یا وزیر عدلیهـ این موارد به ناگزیر باید به مراجع باالتر در شد. دادرسی می

شمار زیادی از  اگرچه شدند. مسکوت ماندن دعوی مییا شد تا مانع از ترک  ارسال می
این گونه شکایات پس از بررسی در دیوان عدلیه جهت اجرای حکم صادره یا تکمیل 

نافرجام در  های دادرسیهای  چالش .شد تحقیقات به دیوان عدلیه والیات ارجاع می
جریان دادرسی و نحوه عملکرد به  از اشکاالت یبخش .گوناگون داشت لیدال والیات،

از اطاله  تیشکا بود: مربوط ،اطاله دادرسی و عدم حصول نتیجهبه مسئوالن ذیربط یا 
 اعمال و ظلم حاکم، از حکومت والیت تظلم ،(پ 05ب  1ک عرف )ها در محاکم  دادرسی

 هتک ،غارت از تعدی، تیشکا نفوذ افراد قدرتمند محلی و ممانعت از احقاق حق فرد،
و  تصرف ،(ر 3ب  1)ک  یملک یدعاو ،(ر 9ب  1)ک  اتیوالناموس و هدم خون افراد در 

 .(پ 0ب  1ک  ،ر 5ب  1)ک  یریگ مالیاتاز رویه  اتیشکا ،(پ 8ب  1)ک امالک تعرض به 
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نقص از  ناشی چالش دیگر .(ر 52ب  1)ک  یمحلمحاکم  در احکام ضد و نقیض صدور
اعتراض یکی از  به دلیلاحکام صادره از محاکم شرع و عرف گاه که بود  نیا ،دادرسی

عدم حضور  گاه .شد میاجرا نطرفین یا عدم تمکین فرد و مقاومت در برابر اجرای حکم 
این موارد نیز شکایات به شخص  در .وددر محاکم نیز چون کارشکنی در روند دادرسی ب

 وجود طریق امکان احقاق حق فراهم شود. شد تا از این شاه یا وزیر عدلیه ارسال می
شمار درخوری شکایات مربوط به عدم تمکین افراد در اجرای احکام شرعی و عرفی در 

در این رابطه  شاه ناصرالدینای به دستور  اشاره است. تأمل درخور ،زمانه مورد بررسی
رگذشت و وزیر عدلیه وقت د که 1089سال  در دهد. تر اوضاع را نشان می قدری روشن

و « التپیشرفت قواعد دیوان عد»بر  تأکیدامیر دیوان وزیر عدلیه شد شاه دستخطی در 
آنچه آن »داشت  تأکیدمنتشر کرد که ـ  هوزیر قبلی عدلی ـ هاقدامات مرحوم معتمدالدول

مرحوم انجام داده است و حکم کرده باید مجری و ممضی باشد و تغییر و تبدیلی 
وزیر  نم اگر کسی بخواهد تصرفی در احکام صادر آن مرحوم کند،ک لذا امر می«. نپذیرد

 کند. عدلیه به عرض شاه رسانیده و رفع تصرف و تغییر احکام صادره سابقه را می
لیه بوده و تا حال ناتمام اموراتی که راجع به آن مرحوم و مخصص دیوان عد» نیچن هم

و صورت انجام عمل را به شاه عرض  رسانده به اتمامعدلیه بدون مداخله غیر  ریوز مانده،
حق مداخله در امور دیوان را ندارد و اگر کسی مساهله و مماطله در  یکس ند.ک می

)روزنامه دولت  (1089رجب ) «اجرای احکام صادره از دیون عدلیه کرد به شاه عرض کند

ها و  پروندهخوردن سیر رسیدگی به  به هم. نگرانی از (5 :13 ۀنمر ،1089رجب  08علیه ایران،
 شکایات و نیز آغاز تجدید دادرسی در مرافعات سرانجام یافته در این دستور آشکار است.

ترین  مهم داد. ره را به شخص وزیر عدلیه میای که اعتبار رأی و حکم صاد جامعه یتلق
مقوالت مطرح در باب عدم تمکین از احکام و آراء صادره در محاکم که به دیوان عدلیه 

عدم تمکین به اعضای خانواده در احکام صادره در  گاه بود: نیچن شد، گزارش می
فروشنده  گاه ،(پ 10ب  1 ک ؛پ 1ب  1 ک)گشت  بازمیملکی و مالی بین یکدیگر  های نزاع

این رابطه گاه بنا  در .(ر 11ب  5 ک ؛ر 93ب  0 ک)داد  نمیملک عین آن را به تصرف خریدار 
جهت روانه حکم رواند  مأمورانین عدالت در والیات دیوا ۀبه عدم اجرای احکام صادر

احکام قبلی در این خصوص  ظاهراً .(ر 5ب  5)ک آورند شدند تا اقدام الزم را به عمل  می
 اجرا نشده بود.

 محاکم رأیمسائل ناشی از پذیرش . 2-2-6

یک  در ،در دیوان عدلیه روال چنین بود که در جریان دادرسی دعاوی در مراحل مختلف
 ۀبر پذیرش نتیج یمبن با شروط مختلف،ای  طرفین التزام یا تعهدنامه از مجلس دیوان،

 أخذ و حکم صادره در محکمه عرف و شرع، رأیها و به ویژه گردن نهادن به  بررسی
اما به واقعیتی در جامعه  ،ای اداری بود رویه کهآنرسد این امر افزون بر  نظر می به شد. می
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برای وادار کردن افراد به در واقع این امر دریافت تضمین  رایز ؛گشت بازمیآن روزگار 
قانونی شرعی از نظر اخالقی و موضوع بود تا افزون بر اجبار و حکم در باب  رأیپذیرش 

و شکایت مجدد در موضوع  اعراض بعدی، پیگیری حق ،بودهموظف به اجرای حکم نیز 
التزام از طرفین دعوی  ثبت ین بودند:خذ التزام چنأموارد  کردند. را از خود ساقط می

نوع  نیا .(ر 66ب  0)ک محاکم از آن صادره  رأیپذیرش  ،شرع ۀبه محکمجهت رجوع 
اجرای حکم در طرفین از التزام خذ أبیشترین فراوانی را در اسناد دارد. نوع دیگر  ها التزام

طرفین ز موارد از برخی ا در .پ( 68ب  0 ک ؛ر 93ب  0 ک)بود عدلیه دیوان محاکم توسط 
ادامه  شد میرا در شروطی که مشخص روند دادرسی که  شد میالتزام گرفته دعوی 
به ختم مرافعه  التزام تر است: ها موارد زیر مهم نامه مجمله شروط مندرج در التزا از دهند.

ب  0 ک)ادعا خسارت در صورت عدم اثبات  تأمینبه  التزام ،(پ 66ب  0 ک) نیمعدر زمان 

بدهی در صورت عدم  تأدیهبه  التزام ،(پ 66ب  0 ک) یشرع ۀبه انجام مرافع التزام ،(ر 82
 ۀبه ادای قسم در مرافع التزام ،(ر 91ب  0 ک)خود و اثبات اسناد پرداخت بدهی  ارائه
خذ التزام أفوق در  های رویهبا وجود  که این جالب .(پ 65ب  0 ک ؛پ 91ب  0 ک) یشرع

وجود  عدم دوره، نی دیرپای ایها چالشیکی از  باز طرفین، جهت اجرای احکام توسط
 رو  این ازشرعی و عرفی بود.  ۀآرای صادر جهت اجرای برخی از مؤثرهای سازوکار
با وجود تجدید  یحت ی در اسناد وجود دارد که از فرمان شاه تا آراء محاکم،های گزارش

 ، اجرا نشده بود.ها آن
 خدوش کردن اسنادمسائل ناشی از جعل و م. 2-2-1

اسناد و مدارک  خدشه درجعل یا ایراد یک مشکل حقوقی و قضائی در آن دوره به 
موارد که آن ترین  از پیچیده یکی شد. می یاد« فساد سند»عنوان با مربوط بود که از آن 

موضوعاتی  شامل بود و امر به کارشناسی اسناد و مدارک ارجاع شد،نیز اختالف ملکی 
 که ایناز جمله و مال غیر  فروش ،صوری یدهایخر اسناد،جعل  مانند ،شد میمختلف 

 ر 06و  پ 05ب  1 )ک «کرده که جعل و وقف را از میان برده باشند پاره پاره»ها را  نامه  وقف

 15ب  1 ک)داشت دست  در« نوشتجات ساختگی» یمدعدعوی ملکی دیگری  در .(پ 06و 

داعی مالحظه نمودم. از همان نوشتجاتی  ...»شت نواهلل نوری در یک مورد  فضل خیش .(پ
 شده ارائهنامه که  مصالحه آن« الفساد است. است که فعالً در این شهر شایع شده و معلوم

که اسناد و  کردند جریان دادرسی افراد یکدیگر را متهم می در .(ر 6ب  1 ک)است مجهول 
داد  ربط گرفته است و التزام میطرف مقابل از مراجع ذی« اشتباهی» مدارک ارائه شده را

 .(ر 88ب  0 ک)باشد که بطالن اسناد مدعی را اثبات کند و اگر موفق نشد ادعائی نداشته 
شد که یا حاکم شرع خود خط اشخاص  خط و مهر در محضر شرع انجام می یکارشناس

  .(پ 5ب  1)گرفت  د بهره میشناخت یا از شهادت افرا و مهر آنان را می
اس بود که وزارت عدلیه الزام کرده بود اسناد مهم ملکی و حقوقی باید در این اس بر
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غیر این صورت تائید اصالت آنها با دشواری روبرو  در عدلیه والیات و مرکز به ثبت برسد،
 شد. می

 اجتماعیمسائل  .2-9
 مربوط به ناامنی، سرقت و غارتی ها چالش. 1-2-9

( و نیز سرقت ،ه ویژه دزدیب) یناامنبا  مقابله ،والیات وظائف برقراری امنیت  حکومت
را بر عهده داشتند و باید به فوریت به این گونه حوادث رسیدگی ع غارت و چپاول نم

این وصف شماری از شکایات مطرح در  با .نمودند میرا اعمال متناسب  مجازاتو کرده 
، ها حوزهدر این  از عدم رسیدگی به مسائل آنانمردم های  دیوان عدلیه به نارضایتی

نظر  صرف :مسائل مربوط به دزدیـ  الف .مربوط بوددزدی و غارت قابل خاصه دو مقوله 
 شد، محاکم شرع رسیدگی و ختم می و درطرح دیوان عدلیه که در خرد های  از دزدی

آن موارد  یبررس .(پ 12ب  3)ک بود شده در عدلیه  ها دزدیاز اختالفات در باب  یموارد
 پیگیریدیوان عدالت در را این موارد که افراد ترجیح داده بودند  داردآن از حکایت 

و بررسی مستقل به محضر شرع ارجاع در برخی موارد به ناگزیر موضوع  اگرچه کنند.
این موارد از تشکیالت نظمیه به دیوان عدالت آن است که احتمال  کی .گرفت میصورت 

مسائل بیشتر به والیات  نیا :ه غارت و چپاولمسائل مربوط بـ  ب د.وارجاع داده شده ب
این دعاوی  اغلب شد. دیوان عدالت طرح و رسیدگی می مختلف در به دالیلبود که 

به نتیجه نرسیدن این قضایا در  اما شد، والیات ارجاع می  حق به حکومت جهت احقاق
اد قدرتمند اثر اختالفات ملکی افر در موارد مطرح چنین بود: :است تأملوالیات محل 

معمول تظلم به مقامات عرفی و شرعی  طور بهکردند و  محصول زمین رعایا را غارت می
با غارت اموال  گاه .(پ 1ب  1)ک شد  م میساز نبود و گاه باید به شاه تظل محل نیز چاره

موارد جهت تحقیقات و  نیا .(پ 11ب  1 ک ؛ر 1ب  1)ک بود  توأمتصرف امالک آنان 
موظف بود با احضار  حکمران شد، قع به حکمران والیت ارجاع داده میرسیدگی به ماو

طرفین به موضوع رسیدگی کرده و در صورت نیاز به محضر شرع محل طرفین را ارجاع 
 دهد و نتیجه دادرسی را اجرا کند و نتیجه را به دیوان عدلیه گزارش دهد.

 مسائل مربوط به قتل. 2-2-9

نجر به قتل عمد یا سهو مرجع رسیدگی دیوان عدلیه و های م در باب رسیدگی به نزاع
داد یا  در مواردی که خلل در رسیدگی رخ میو چون  محاکم شرع در والیات بودند

شکایات واصله به  در شد. کشیده میباالتر به سطوح  تیشکا ،شد موضوع پیچیده می
 غارت روستاها جریان حمله و در شکایت در باب قتل وجود دارد: یموارد ،دیوان عدلیه
مطرح شده حکایت از پیچیدگی و  مواد .(ر 83ب  0 ک ؛ر 9ب  1 ک) دندیرس میافراد به قتل 

رخ داده است که به  های قتلدر ـ  حکمرانانـ  سیاسی محل نفوذ ذینیز دخالت عوامل 
همه این موارد جهت تحقیقات و طور معمول امکان احقاق حق در منطقه وجود نداشت. 
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شد تا در صورت لزوم به محاضر شرع ارجاع و  کمرانان والیات ارجاع میرسیدگی به ح
 نتیجه بررسی به موقع اجرا گذاشته شود.

 های حکام نواحی رسمی بی. 2-9-9

شماری از دعاوی مطرح شده در دیوان عدلیه در سنوات مورد نظر به شکایات رعایا از 
 1 ک)مباشر مالی نابجا توسط  التیتحم .های آنان مربوط است رسمی حکام نواحی و بی

زیاده ستانی  و ،(پ 6ب  1 ک)اشخاص توسط حکومت با  قرارهااجرای  عدم ؛(ر 8ب 
حکمران دست به  گاه .(1-3 :501 ۀنمر ،1089قعده  ذی 19روزنامه دولت علیه ایران،)داران  تیول

ب  1 ک)شد  گشود و با شکایت رعایا اتهامات علیه وی اثبات نیز می غارت اموال رعایا می

و تصرف اموال افراد توسط حاکم که دعواهای رعایا را در  جرمانه ،جریمه أخذ .(ر 01
و معموالً اثبات ظلم آنان بر رعایا با دشواری روبرو  (پ 10ب  1 ک)کرد  محاکم طوالنی می

عدم مدارک کافی  به دلیلخذ جریمانه از رعایا توسط حکام نیز أ اثبات .(ر 50ب  1 ک)بود 
 پیگیریباید در محضر شرع با قید قسم و احضار شهود از والیات  (ر 65ب  0 ک)بود ار دشو
 0 ک)شد  حکام از رعایا نیز گزارش شده است که باید مرافعه شرعی می یریزورگ شد. می

 0)ک شد  این گونه دعاوی رعایا بر حکام باید با ادای قسم اثبات یا رد می بیشتر (پ 89ب 

 .(پ 85ب 

 دعاوی واصله از والیاتئل مطرح در . مسا2-1

و مسائل جاری در  ها چالشبخشی از مسائل بازتاب یافته در اسناد مربوط به طرح 
در اثر  که اینجمله  از .شد میوالیات است که به دالیل مختلف در عدلیه مرکز طرح 

ح ترین سطو های مختلف به عالی در والیات به ناگزیر چالش ها پیگیریالینحل ماندن 
دالیل طرح  گرید شد. می ( کشاندهاعظم ۀشاه و دیوان عدلی) یریگ دادرسی و تصمیم

 استقرار شاکی در تهران، سکونت اعظم چنین بود: ۀدعاوی از والیات در دیوان عدلی
این دعاوی پس از اعالم  در استقرار وزیر عدلیه در تهران. های مظالم در تهران و دادگاه

 .شد میو ختم  پیگیریبه موضوع دعوی که باید در والیت  یرسیدگ و دستورالعمل، رأی
و مسائل زمانه  ها چالش که از پراکندگی جغرافیایی، اطالعات موجود افزون بر تصویری

ی اجتماعی در این دوره را نشان ها چالشسرزمینی  های کانونو  دهد میبه دست 
 مطرح در تظلمات چنین بود: . مسائلدهد می
 موضوع مقوالت قابل شناسایی در اسناد مورد بررسی، از ر ملکی:مسائل امو ـ الف

موضوع  ۀگستر شهری و مسائل مربوط به آن مربوط است. مستغالت مالکیت زمین،
پ  39ب  1 ک ؛ر 3ب  5)ک  تیمالکاستقرار مالکیت و احراز  عدم مربوط چنین است: مسائل

به تعدد محاکم  که ر( 6ب  5ک  ؛پ 65ب  0)ک  یگریدبدون سند بر ملک  یدعاو (.ر 39
تصرف، ـ  ب .گشت بازمیشرع و نیز پیروی اسلوب معامالت ملکی از محل استقرار مالک 

ثبت و  اشکاالت در دالیل به :در مشاعات اختالف داری از امالک؛بر غصب و بهره
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 ظاهراً .(ر 66ب  0ک  ؛پ 59ب  0)ک شد  ها پیچیده میداری اسناد ملکی برخی دعوای نگاه
باعث بروز این  مستأجردر محل و باقیماندن ملک در دست  غیر ساکنوت مالک ف

موارد عدم حضور فرد بر سر امالکش در والیات باعث دخالت  یبرخ شد. مشکالت می
تقسیم زمین  ۀبر سر حدود اراضی و نحو یدعو .(پ 3ب  5)ک شد  افراد در امالک آنان می

زمین در باب مالکیت و تصرف  اختالف ،(ر 91ب  0 ک)آن از  برداری بهرهکشاورزی و 
شهری در باب مالکیت مستغالت  و اختالف (پ 1ب  1ک  ؛پ 82ب  0ک  ؛ر 86ب  0 ک ازجمله:)
ب  1)ک حاکم رعایا از  طلب :مالی اختالفات .(ر 3ب  5ک  ؛پ 58ب  0ک ()کاروانسرا ،خانه دکان،)

 موقوفه رسی حساب ،(پ 6ب  1)ک ا ه آنمالی متوفیان و ورثه  اختالف ،(ر 85ب  0ک  ،ر 50
 ،(ر 83ب  0ک ) دیه پرداخت ،(ر 8ب  3ک  ،ر 31ب  1ک ) قریه ۀاجار دعوی ،(پ 91ب  0ک )

 طور به (.پ 0ب  1ک  ،ر 5ب  1ک ) مالیاتیمسائل  ،(ر 9ب  1)ک افراد و خسارت مالی به  غارت
ات والیات است کلی چهار دسته مسائل فوق وجه غالب مسائل مطرح در تظلمات و شکای

حجم مشکالت به اختالفات و دعواهای  بیشترین که به دیوان عدلیه واصل شده است.
اختالفات بر سر مالکیت زمین و مستغالت شهری  سپس مالی بین افراد مربوط بود،

مربوط بود. اعتراضات در باب غارت و چپاول اموال مردم و خساراتی که از نظر مالی و 
نهایت مسائل مالیاتی درخواست  در سوم قرار داشت. ۀآمد در مرحل یم جانی به آنها وارد

توان به  های فوق را می چالش های حکام بود. ستانی ها و دعوی در باب اضافه معافیت
 شمار آورد. به مانند مسائل اصلی در والیات نامبرده شده،

 

  نتیجه. 9
دلیه اعظم صورت گرفت حاضر که بر اساس بخشی از مستدات بایگانی دیوان ع ۀمطالع

حقوقی و قضایی و پردازش و  های گزارشمربوط از خالل  های دادهبا شناسایی 
ی و مسائل اصلی بازتاب یافته در ها چالشاین نتیجه رسید که  به ،ها آن بندی مقوله

 اصلی این چنین ساماندهی کرد: های مقولهدر  توان میمستندات مورد بررسی را 
ی ناشی از خلل ها چالشی مالی که در آن ها چالش شامل صادی،و مسائل اقت ها چالش

ی ناشی از عقود اجاره و ها چالش ارث، ۀی وراث در تسویها چالشدر معامالت، 
عقود  حقوقی دری ها چالش شامل و مسائل حقوقی، ها چالش ی مهریه.ها چالش

ی حقوق ها لشچا ی دعاوی ملکی،ها چالش مربوط به احراز مالکیت، اختالفات معامالت،
ی ناشی از نارسایی ها چالش ی طالق،ها چالش ی مربوط به وصایت و ارث،ها چالش وقف،

 ی ناشی از جعل اسناد.ها چالش در سازمان دادرسی و اجرای احکام صادره از محاکم،
در  زین ی فرهنگی که به طور عمده بر موضوع وقف و مسائل آن تمرکز داشت.ها چالش

تحلیلی که در رابطه با ارزیابی  بر اساس اامنی و سرقت و غارت.ئل جامعه، نمسا ۀحوز
مورد نظر استخراج شده  ۀی اجتماعی در دورها چالشمربوط به مسائل و  های مقوله
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ی اجتماعی ها چالشدسته از  اولین ،آید می به دستاعظم  ۀاست از اسناد بایگانی عدلی
اقتصاد  مانند ؛ی در جامعهفراگیرتر های بحراناقتصادی مربوط بود که خود از  ۀبه حوز
 متأثر ی اقتصادی و اجتماعی،ورشکستگ مانند و پیامدهای اجتماعی آن، تورم وابسته،

مقوله به وضعیت ناکارآمد نظام حقوقی و قضایی مربوط بود که خود را در  نیدوم بود.
ساسی چالش ا نیسوم .داد میقضایی نشان ی ـ حقوق های سازماناشکالی از مشکالت در 

خصوصی افراد مربوط بود که  های داراییناامنی مالکیت و امنیت سرمایه و  ۀبه حوز
مشاع و  های مالکیتبه اموال عمومی و  اندازی دستاشکال اصلی آن در تمایل به 

از  آمده به دستبر اساس نتایج  .داد میاختصاصی و نیز دزدی و غارت خود را نشان 
مورد نظر بر اساس یک  ۀایران در دور ۀکانونی جامع دسته از مسائل سه حاضر، ۀمطالع

است مطالعات بعدی مبتنی بر  الزم ،دهد می ( نشانقضایی ی ـحقوقاسناد )گونه از 
که در این تحقیق در پیش  ای شیوهطراحی و اجرا گردد تا وفق  شده شناسایی های حوزه

ن مسائل در ایران، ای ۀمراحل تحول جامع تر دقیق های بررسیگرفته شد جهت 
 پژوهشی تبدیل شوند. های زمینه
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