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 قانون اساسي141تأملي در ذيل اصل
هم( و وكالت بحثي در )زماني دو شغل استادي دانشگاه
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و":ي آمده است قانون اساس141در اصل رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران

و داشتن هر نوع شغل ديگر  كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند

و در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است

و وكالت دادگستري  و نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و نيز رياست و مشاوره حقوقي

جز مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت  هاي خصوصي،

و موسسات براي آنان ممنوع است در. شركت هاي تعاوني ادارات سمت هاي آموزشي

و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است به".دانشگاه ها  قوانين در اين نوشتار، با توجه
و قواعد فقهي اين پرسش مطرح شده است كه آيا اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها موضوعه

هم مي توانند به  زمان عهده دار وكالت دادگستري نيز باشند يا خير؟ طور

: گان كليديواژ
.ي، وكالت دادگستريدشغل، سمت آموزشي، ممنوعيت تص

 :M.Jabbari38@gmail.com Email 02313354086: فاكس∗
.اين مقاله نگاه كنيد مجله، به صفحه پاياني از اين نويسنده در همين شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 طرح مسأله-1
به وكالت دادگستري چندان رايج است رشتهموضوع اشتغال اساتيد هاي حقوق دانشگاه ها،

، در نگاه"ها مجاز به اشتغال به وكالت دادگستري هستند آيا اساتيد دانشگاه"كه طرح سوال 

به نظر مي بي مورد و البته اين بداهت از آن جا برمياول سوالي كه ظاهر اصل آيد 141خيزد

ميقانون اساسي اين كار را مجا هرچند چنين پاسخي براي حوزه اجرا قابل قبول باشد. داندز

كه آيا  و جان كالم اين است و نظر، اصوالً با سواالتي روياروي خواهد بود اما در حوزه بحث

و قواعد  و از طرف ديگر با اصول جواز صريح موجود در قانون اساسي با روح قانون اساسي

 فقهي سازگاري دارد يا نه؟

بر28 به اصل با نگاهي و گذري  قانون اساسي، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

مي. ام تا صورت سوال را تقويت كنمآراي فقهاء، تالش كرده مشايد كه جواز ورزبتوان گفت

. خالي از ترديد نيست141در ذيل اصل

كه بدون ترديد مايه اصلي و آراي فقهاء از آن روي سخن خواهم گفت قانون از نظرات

 قانون اساسي وقتي قاضي حكم 167گونه كه برابر اصل پس همان. اساسي، فقه شيعه است

و دعوايي را در قوانين مدونه نمي به فتاواي معتبر مراجعه كند؛ در مقام رفع ترديد يابد بايد

و بديهي است كه  يافتن تفسير براي مبهمات قانون اساسي نيز بايد از آراي فقهاء كمك گرفت،

هاي فقهي تفسير شوراي محترم نگهبان از قانون اساسي نيز از باب كمك گرفتن از انديشه

و6اصل دوم بند(است  كه از اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط سخن گفته  قسمت الف

و هشتم كه تفسير قانون اساسي را بر عهده شوراي نگهبان گذارده است از سوي ). اصل نود

به،ديگر در-" قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل" ضروري است به14/10/73 كه

به اصل و البته. اشاره كرد- قانون اساسي توجه دارد141تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده

كه   يا مستخدم كسي يا نهادي بودن"شغل"به اين سوال هم بايد پاسخ مناسب داده شود

و تبعات آن سخن گفتماهيتاً در شمار كدام يك از نهادهاي فقهي . است تا بتوان درباره آثار

ي اين ترديد را با طرح چند نكته دنبال خواهم كرد .دامنه

اگر قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را به نوعي: قانون اساسي141 اصل-2-1

م كه هيچ كس نميذگر بدانيم بايد بگوييم از نظر قانونزبومفسر اصل د توانار اصل اين است

كه مشمول استثنايي باشد كه قانون مقرر كرده؛بيش از يك شغل دولتي داشته باشد مگر آن

ازودر اين اصل، در كنار رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور. است  كارمندان" وزيران

 مشمول- در مراتب مختلف علمي-بديهي است كه استادان دانشگاه. ياد شده است"دولت

و اين واژه با واژهاين واژه خواهند بو ي همه. از اين حيث، تفاوتي ندارد" كاركنان دولت"يد

كه با ذكر سمت در)مانند كارمندان دولت(يا به صورت يك طيف) مانند رئيس جمهور(آنان ؛



و وكالت( قانون اساسي 141تأملي در ذيل اصل  141) بحثي در هم زماني دو شغل استادي دانشگاه

تنها مورد استثناء همان. انداين قانون ذكر شده اند از تصدي بيش از دو شغل دولتي منع شده

آ كه در ذيل اصل و موسسات تحقيقاتي از هاي آموزشي در دانشگاهسمت": مده استاست ها

كه با اندك تفاوت در تبصره يك 141حكم ذيل اصل."اين حكم مستثني است  همان است

و هاي آموزشي در دانشگاهسمت": قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل آمده است ها

و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي و تبصره، ذكر."باشندموسسات آموزشي تفاوت اصل

و عدم ذكر آن در قانون اساسي است  قانون2در تبصره. عبارت موسسات آموزشي در تبصره

يا": آمده است به پست ثابت سازماني، منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط

به طور تمام وقت انجام مي كه و يا پستي ."شودشغل
كه نگاه ظاهراً چنين برمي،141و مقايسه آن با متن اصل2ره از تعريف شغل در تبص آيد

به  شغل در اصل با دو تعبير متفاوت استعمال شده: يكسان نيست"شغل"اين دو نص قانوني

 با عنايت به آنچه در ادامه عبارت هر نوع."شغل ديگر"و دوم"شغل دولتي"است نخست 

مي"شغل ديگر" كه منظور از عبارت شغل ديگر، مشاغل شود ذكر شده است مشخص

و نيز : ... غيردولتي است نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي

و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت اما... هاي خصوصي،رياست

كه تبصره  مي2تعريفي تب از شغل ارائه كه نگاه صره به شغل، به معناي دهد بيان گر آن است

.اخص اين واژه يعني همان شغل اداري متعارف است

و"شغل"واقعيت اين است كه به كار رفته باشد با هر مفهوم و تبصره در؛معنايي در اصل

كه مطرح كرده و سوالي ام تفاوتي به وجود نخواهد آمد، زيرا نشان ساختار بحث مورد نظر

هم. اي ديگر استر به مساله، از زاويهخواهم داد كه نگاه اين نوشتا اما قدر متقن اين است كه

مي 141اصل  از: گويندو هم قانون در روح وكليت خود كه هر شخص بيش اصل اين است

كه دارندگان سمت و هم اين هاي آموزشي از اين ممنوعيت يك شغل دولتي نداشته باشد

.بيرونند

ا،از سوي ديگر كه كه سمت قدر مسلم اين است هاي آموزشي ستادان دانشگاه به دليل اين

.انددارند از اين حكم مستثني شده

به پايان مي آيا استادان پژوهشي هم مشمول اين": برماين قسمت از بحث را با سواالتي

به دو گروه"استثناء هستند؟ به اين نكته توجه داشته باشيم كه اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها

ع و پژوهشي تقسيماعضاي هيأت مي لمي آموزشي و اعضاي پژوهشي، شوندبندي

در"هاهاي آموزشي در دانشگاهسمت" و از سوي ديگر داشتن سمت آموزشي آنان  ندارند

گونه باشد اعضاي هيأت علمي اگر اين. مورد ترديد جدي است"موسسات تحقيقاتي"

.پژوهشي، مشمول اين استثناء نخواهد بود
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و"سمت هاي آموزشي"ياآ در...، كارهايي از قبيل مدير گروهي، رياست دانشكده را نيز

گيرد؟ ثمره علمي تفسير اين عبارت اين است كه اگر مدير گروه آموزشي يا رئيس بر مي

كه بتوان كار غالب او را  به نحوي به هر دليل تدريس قابل توجه نداشته باشد دانشكده،

جاي. او غالب باشد مشمول استثناء نخواهد بود"اجرايي"بلكه كار دانست،"سمت آموزشي"

كه آيا با چنين  و اين و تفصيل بيش از اين،  چگونه بايد برخورد شود در اين"تخلّفي"بحث

.نوشتار نيست

و ضوابط موجود كه برابر تعاريف به مراكز آموزشي غيرانتفاعي كه پرسش ديگر اين است

مي"دانشگاه"نه  نه محسوب و ؛ چگونه بايد نگاه كرد؟ البته همين"موسسه تحقيقاتي"شوند

 قانون ممنوعيت1كه در تبصره"موسسات آموزشي"مراكز آموزشي غيرانتفاعي زير عنوان

و اين تبصره 141اما آيا راه حلي براي جمع بين اصل. توانند قرار گيرندآمده است مي

 توان پيدا كرد؟مي

و مخالف": انون اساسيق28 اصل-3-1  هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است

و حقوق ديگران نيست برگزيند و مصالح عمومي دولت موظف است با رعايت نياز. اسالم

و شرايط مساوي را براي احراز  به كار به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال جامعه

م".مشاغل ايجاد نمايد از مشخص است كه 2 در اين اصل با آن چه در تبصره"شغل"نظور

مي.... قانون ممنوعيت كه فرد انجام و منظور از آن كاري است دهد تا آمده است يكي نيست

م؛بتواند معاش خود را تامين كند كه شغل و متعارفزب حال آن به مفهوم مصطلح ور در تبصره،

. اداري آن است

م كه در راستاي بحث مينكته اي را توان نتيجه گرفت ورد نظر در اين نوشتار از اين اصل

و اقتصادي است زيرا دولت را موظف كرده  كه هدف اصل، تأمين عدالت اجتماعي اين است

به كار"است كه هم  هم"امكان اشتغال و را" را براي همه افراد فراهم كند شرايط مساوي

با قدر مسلم اين است؛بنابراين."براي احراز مشاغل و تامين"كه كساني حق ندارند شغل

كهو كار به گونه"معاش و مانع آن باشند كه عرصه را بر ديگران تنگ آورند اي رفتار كنند

به اين  ديگران، حتي با داشتن شرايطي مانند آنان از اشتغال به كاري محروم بمانند آن هم فقط

كه پيش از ايشان كسي آن منصب را اشغال كرده است . دليل

چه گفته شد را مي پست سازماني تعريف: توان در موضوع بحث نشان دادمصداقي از آن

و ثابتي در تشكيالت سازماني يك دانشگاه يا موسسه ي آموزشي يا تحقيقاتي به وسيله شده

به طور فعال به كار وكالت هم مشغول استفردي اشغال مي كه متقاضي يا متقاضيان. شود

ش ميهمان پست تعريف و معنوي آن محروم و مزاياي مادي و ده سازماني؛ از تصدي آن شوند

از،البته از سوي ديگر به دليل مشغله زياد بيروني كه همان پست را اشغال كرده است  فردي



و وكالت( قانون اساسي 141تأملي در ذيل اصل  143) بحثي در هم زماني دو شغل استادي دانشگاه

به خوبي برنمي آيد و متعارف خود و كافي، محروم: انجام وظايف قانوني به موقع عدم حضور

به بودن دانشجويان از حضور منظ م وي، عدم پيگيري دقيق امور محوله توسط مقامات مافوق

و  ... ايشان،

و دفتر ياران مصوب15در تبصره يك ماده و كانون سردفتران  قانون دفاتر اسناد رسمي

و مدارس عالي با اجازه وزارت دادگستري،تدريس در دانشكده": آمده است25/4/1345  ها
و كه آيا سردفتر". يا دفتر ياري نخواهد بودمانع از اشتغال به شغل سردفتري  سوال اين است

و مدرسه عالي با اجازه وزارت دادگستري مي و يا مدرس دانشكده تواند تدريس داشته باشد

ميمي دهد تواند با اجازه وزارت دادگستري به سردفتري هم اشتغال ورزد؟ ظاهر عبارت نشان

رچه باشد اين ترديد هنوز باقي است كه آيا شخصه.كه تدريس زماناً مقدم بر سردفتري است

كه از سوي وزارت"اجازه"تواند در هر دو جاي مزبور اشتغال داشته باشد؟ مبناي اين مي

 شود چيست؟دادگستري صادر مي

 قانون141 با توجه به ذيل اصل": شوراي نگهبان5/7/67 مورخ2432ي نظريه-4-1

به سمت آموزشي در دانشگاهاساسي، اشتغال نماينده مجلس شورا و موسساتي اسالمي ها

كه در چند سطر پيش مطرح شد، در اين مورد هم قابل طرح".تحقيقاتي بالمانع است  سوالي

كه. است نه" نماينده مجلس"حتي در اين فرض  عهده دار سمت آموزشي در دانشگاه باشد

و به تدريس هم ادامه بدهد اين پرسش وجود دارد آن كه مدرس دانشگاه، نماينده مجلس شود

كه مبناي چنين جوازي چيست؟

به":5/12/1333 ماده ده اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب-5-1

و-2 اتباع خارجه-1: شوداشخاص زير اجازه وكالت داده نمي و مستخدمين دولتي  قضات

به استثناي استادا... بلدي به تدريس در در حين اشتغال به خدمت، ن دانشكده حقوق كه اشتغال

"استاد" يقيناً منظور از واژه".يكي از شعب حقوقي دارند، در صورت اجازه شوراي دانشگاه
كه سطوح مختلف مدرسي در دانشگاه را در برمي كه. گيردهمان مفهوم متعارف است اما اين

چه صالحيتي مي و با  اي را صادر كند همان است كه تواند چنين اجازهشوراي دانشگاه چگونه

و تحليل شود ي شوراي اجازه"،1333نكته قابل توجه اين كه در فضاي سال. بايد بررسي

و اجرايي آنان آشنايي بي واسطه"دانشگاه و مسئوليت هاي علمي كه با هر يك از استادان

وو قانون ممنوعيت، چنين حساسيتي وجود141دارد، لحاظ شده است اما در اصل  ندارد

. نقش دستگاه ذي ربط مورد توجه نيست

و مقررات مدني، جزايي، مالي،":در اصل چهارم قانون اساسي آمده است كليه قوانين

و غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد اين. اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي
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و قوانين و اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و مقررات ديگر حاكم است

".تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است
و و بررسي موضوع؛ از مفاد اين اصل استفاده به نقد و در قسمت مربوط در ادامه بحث

به طور  و وكالت دادگستري به استادي دانشگاه كه آيا اشتغال اين سوال را تقويت خواهم كرد

ه شده فقهي سازگاري دارد يا خير؟همزمان با موازين پذيرفت

و بررسي-2  تحليل
ي بحثي بخش نخست را دنبال خواهم كرد اما از دامنهدر اين بخش نيز، همان شيوه

ميمي به اين پرسش محدود و آن را مي كاهم كه آيا استادان دانشگاه توانند همزمان با كنم

به وكالت رسمي دادگستري اشتغال داشته باش ام تا با طرح چند سوال در ند؟ كوشيدهتدريس

و بنابراين به قدر متقن. اي كه قانون گزار داده است ترديد كنمصحت اجازه ها بسنده كرده

و"سمت آموزشي": گيرمبحث را پي مي  را همان سازمان"دانشگاه" را تدريس در دانشگاه

به ذهن،مصطلحي مي كه بالفاصله پس از شنيدن اين واژه، ميدانيم بنابراين. شود متبادر

وسمت و هم چنين مدير گروهي و دانشكده و معاونت دانشگاه ... هاي اجرايي مانند رياست

هاي اختصاصي اساتيد دانشگاه هستند هم چنين مراكز آموزش عالي پستتاًكه ضرور

از. دانيمغيرانتفاعي را از موضوع بحث، تخصصاً خارج مي "حقوقاستادان دانشكده"و منظور
نه) اليحه قانون استقالل كانون وكالء آمده است10كه در ماده( ، مدرسان اين رشته هستند

.ي علمي خاصِّ تعريف شده اداري با مرتبه"استاد"

و اشتغال-1-2 كه ميان عضو هيأت: نگاهي به ماهيت استخدام اگر بخواهيم پيماني را

به عنوان نماينده وزارت مت و دانشگاه، ميعلمي شود در قالب يكي از عقود جاي بوع، منعقد

در467ماده. دهيم بايد آن را در قالب عقد اجاره تحليل كنيم به تبعيت از فقه،  قانون مدني

و اجاره اشخاص و كارگر، اجاره(عقد اجاره از اجاره اشياء، اجاره حيوانات اجاره خدمه

و نقل مي)466ه ماد(در اين قانون. سخن گفته است) متصدي حمل كه اجاره را عقدي داند

مي"  البته وقتي شخصي با ديگري".شودبه موجب آن، مستأجر، مالك منافع عين مستاجره

كه آيا مستأجر پيماني بر انجام كار مي  منافع عين"مالك"بندد اندكي ترديد وجود دارد

كه چنين عقد اجاره ي بر انجام كاري اي عقدي عهدي است كه اجير تعهدمستاجره است يا آن

از. به ازاي مبلغ معيني بر عهده دارد  شايد به دليل وضوح"اجاره انسان"اما در قانون مدني

:عرفي آن، تعريفي ارائه نشده است بنابراين تعريف آن را بايد در جاي ديگر يافت



و وكالت( قانون اساسي 141تأملي در ذيل اصل  145) بحثي در هم زماني دو شغل استادي دانشگاه

كه خود را به اجار...":گويدميرزاي قمي در پاسخ به سوالي مي ه داد واجير خاص، يعني آن

كه پيش آيد در مدت معين، به خودي خود خدمت كند در هر عملي ،1371،ميرزاي قمي(... كه

425(".
و مشترك: لقد قسم الفقهاء االجيرَ الي قسمين":هاشم معروف الحسني خاص .فالخاص

ّّه بمقدار العملههوالذي يستاجر لمدنه شخصيل علي... معيو اد هوو بتعبير اكثر شموالً  المراد

له ان يعمل اي شيءآخرهعبار ال يسوغ في مده معينه لشخص آخر بحيث  عن الذي يوجر نفسه

.)292تا،بي معروف الحسني،("... لغير المستأجر

خو(تعابيري كه در ديگر متون فقهي نيز آمده است بيان گر همين مفهوم است ، 1397ي،يمثالً

.)1397،471به بعد، موسوي اصفهاني،105

و اجير مشترك در متون فقهي اختالف نظري ديده نمي شوددر تعريف اجير خاص .

:اندحقوقدانان نيز همان تعاريف را ذكر كرده

مي":دكتر سيد حسن امامي كه اجير خاص كسي است كه خود را اجاره دهد به نحوي

به مستأجر مي و يا آن كه منفعتمامي منافع او در مدت معين متعلق  مخصوص ماننديتشود

و امثال آن، در مدت معين از آنِ مستاجر مي اجير عام ... گرددخياطي، نويسندگي، بافندگي

به عنوان اجاره، مي كه تعهد به انجام عملي، مي. نمايدكسي است تواند عمل مورد اجير عام

ز كه از طرف او انجام دهد و يا به شخص ثالث واگذار كند يرا منظور تعهد را خود انجام دهد

و خصوصيت اجير مستاجر از عقد اجاره، انجام عمل معين مي به وجود آيد باشد از هركس

.)65و62، 1347امامي،("مورد نظر او نيست

مي اجير خاص":دكتر ناصر كاتوزيان به به كسي گفته شود كه خود را براي مدت معين

به گونهاجاره مي  خاصي مدت از آن مستأجر باشد يا منفعتاي كه يا تمام منافع او در ايندهد

نتيجه مورد نظر طرفين، تنها انجام دادن كار معين نيست، ... از كار او به مستاجر تعلّق گيرد

به وسيله اجير است براي مثال، خادمي كه در برابر اجرت ماهيانه، تمام. انجام دادن آن كار

 كه براي مدت يك سال براي خياطي يا گذارد يا كارگريمنافع خود را در اختيار مخدوم مي

و عام نيز گفته. نجاري به استخدام كارفرمايي در آيد اجير خاص است كه مطلق اجير مشترك

ميمي به عهده گرفته استشود به كسي كه انجام دادن كاري را كه. گويند در اجراي كاري

به عهده دارد يا مباشرت شخص او شرط نيست كه مقاطعه(اجير كاري ملتزم شود جاده چنان

يا اگر مباشرت شخص اجير مورد نظر است مدتي براي) ماه آسفالت كند4اي را ظرف مدت 

ميمانند خياطي كه دوختن پارچه(شودانجام دادن كار، معين نمي به عهده بنابراين). گيرداي را

"دهدنميبر خالف اجير خاص، آزادي كار خود را در هيچ زمان از دست ... اجير مشترك
.)560و559، 1371وزيان،تكا(
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به اين سوال بايد اگر بپذيريم كه ماهيت استخدام در دانشگاه ها، عقد اجاره است، آن گاه

به عنوان  كه آيا عضو هيئت علمي ومي"اجير خاص"پاسخ بدهيم تواند در همان روزها

ب كه بايد در خدمت دانشگاه باشد، به كار ديگري  پردازد؟ ساعاتي

اند كه هايي شدهاند متعرض همان مثالاما حقوقدانان وقتي از اجاره اشخاص سخن گفته

ر(نوعاً در كتب فقهي آمده است ك لمعه دمشقيه كه از خياطت رومي كه لباس.به عنوان نمونه

و را با دو درز مي مي دوزند مثال آورده است كه لباس را با يك درز و خياطت فارسي دوزند

ميني و بنّايي سخن كه از كتابت هم چنين است منهاج. گويدز هاشم معروف الحسني

ص. الصالحين  كه از خياطي مثال زده560مقايسه شود با معامالت معوض دكتر كاتوزيان

مي. است كه براي نگهداري كودكي اجير شدهو نيز سيد حسن امامي كه مثال پرستاري را آورد

و بافتني  .)بافدميهم است

به كار در دانشگاه و اشتغال كه قراردادهاي استخدامي ها را با دشواري مسأله اين جاست

و ظاهراً در عقد : گنجد معين غير از اجاره نميياندكي تفسير بايد در عقد اجاره تحليل كرد

و و تجربه خود را كه عبارت است از آموزش استاد با دانشگاه قراردادي دارد تا حاصل فكر

به تفصيل روي. اي از علوم در اختيار دانشگاه بگذاردش در شاخهپژوه از اين اجمال بايد

م و گستره موارد و موضوع مورد بحث را بيان كنيمزبوآوريم كه:ر در متون فقهي مدت معين

هاي ذكر چندين برابر آن زماني است كه در مثالاشتغال دارد اجير خاص در دانشگاه به كار 

ا عالوه بر آن مستخدم كه موظّف است منفعت خود را در اختيار دستگاه.ستشده آمده

و"ترفيع"بگذارد بايد در ارتقاي سطح علمي خود نيز بكوشد تا بتواند مشمول قوانين 

مي. باشد"ارتقاء" بندد ولي اشخاص ديگري غير از مهم تر آن كه مستخدم با دستگاهي قرارداد

ا ميدستگاه طرف قرارداد، عمالً كه دانشجويانندز منافع او بهره پس قدر متيقّن آن است. برند

به نام وزارت علوم، فرد صالحي را براي كارهاي خاص اجير مي تاكه دانشگاه يا سازماني كند

مي"اجير خاص"آن  دهد، منافعي را براي از طريق امكاناتي كه مستاجر در اختيارش قرار

دا-يكسان ديگر از. ارائه دهد-اند نشجويان كه همان كه مستاجر كيست؟ پس سوال اين است

كه  و حقوقدانان، قدر مسلم اين است آن نمي"اجير خاص"سوي ديگر، از نگاه فقها تواند در

كه. كه در اختيار مستاجر خود است، اجير شخص ديگري هم باشد"مدت معين" مگر آن

كه"اذن"مستاجر،  كه براي آن، اجير شده است منافاتبا"كار ديگر" داده باشد يا آن  كاري

:نداشته باشد

 ليتصرف في اتاً معينه اجاره معينهو اوقه معلومهمن استأجر غيره مد": ابن ادريس حلّي

له أن يتصرّف لغيره في شيئي الّا باذن من استأجره في-نه صارت منافُعهالّ... حوائجه، لم يجز

و دون غيره للم مستحقه-جميع المده از نگاه ابن.)469، 1417ابن ادريس،("ستأجر دون نفسه



و وكالت( قانون اساسي 141تأملي در ذيل اصل  147) بحثي در هم زماني دو شغل استادي دانشگاه

و او نه در اختيار خود كه در اجاره است از آن مستأجر است ادريس، منافع اجير در همه مدتي

و نه در اختيار ديگري، فقط در اختيار مستأجر قرار دارد را. است و دانشگاه پس اگر وزارت

كه"جامعه دانشجويان" وكيل واسطه يا ناظر يا متولّي يا در"اجير" كشور بدانيم و  را استخدام

و اصيل، اختيار دانشجويان مي "دانشجو"گذارد تا از منافع او استفاده كنند، مستأجر حقيقي
كه دانشجو به او نيازمند است در اختيار او باشد اگر چنين. است پس اجير بايد در همه اوقاتي

نه"اذن مستاجر"باشد  كه وزارت نيز، "اجير" تنها قابل تأمل است؛ بلكه بعداً نشان خواهم داد
به را از اين . بپردازد منع كرده است"كار ديگري"كه

كه منافي با منافعةنكت به آن اشاره شده است جواز كاري است  ديگر كه در متون فقهي

ال مانع من أن يعمل في وقته اذا آجر نفسه لعملٍ مخصوصٍ بالمباشر": مستأجر نباشد  معينٍ،

ثمه او للكتابهكما اذا آجر نفسه يوماً معيناً للخياط. لنفسه او لغيره في ذلك الوقت ما الينافيه ،

في ذلك اليوم للصوم عن الغير .)471، 1397موسوي اصفهاني،("آجر نفسه

به شرطي مجاز دانس ته شده است البته اين روزه براي ديگري همراه با كار براي مستأجر،

و كار روزه در كار مستأجر تأثير  كه بر حسب متعارف، موجب منقصت در كار مستأجر نشود

همين نظر با جمالتي اندك متفاوت در ديگر متون فقهي نيز.)همان، پاورقي(منفي نداشته باشد

ر(:شوديافت مي ص.مثالً كه منافي 292ك هاشم معروف الحسني، كه معتقد است هر عملي

و مستأجر به آن اذن نداده باشد باطل استحق ص. مستأجر باشد هم چنين منهاج الصالحين

كه معتقد است اگر كسي براي كار در 105 مي"روز" به بعد "شب"تواند استخدام شده باشد
كه كار دوم موجب ضعف او در كار روزانه اش نشود به آن .)به كار ديگري بپردازد مشروط

ميميرزاي قمي در جو مياب سوالي كه كند گويد اجير شخصي قدري از مدت را خدمت

ميو بعد مي و براي خود، كار ميرود و اجير":گويدكند؛  عقد اجاره، از عقود الزمه است،

به خوديِ خود خدمت كند در هر عملي كه پيش كه خود را به اجاره داد كه خاص، يعني آن

اذن مستأجر،كار براي ديگري بكند در آن مدت آيد در مدت معين، جايز نيست كه بدون 

يا...": دكتر امامي نيز ضمن مثالي همين معني را بيان كرده است.")425، 1371ميرزاي قمي،( منافع

مي)اجير(منفعت خاص مورد اجاره  و اجير نمي، در اثر عقد اجاره، ملك مستأجر تواند شود

گري انجام دهد ولي انجام عملي كه منافات با عملي كه منافات با آن دارد براي خود يا دي

كه براي پرستاري  منافع يا منفعت خاص مورد اجاره نداشته باشد مانعي ندارد مثالً كسي

تواند نزد ديگري براي بافتن پيراهن پشمي با ميل دستي اجير شود كودكي اجير شده باشد مي

به بافندگي اشتغال ورز ميكه در مواقع خواب يا بازي كودك كه او تواند براي خودد هم چنان

، 1347امامي،("...در آن مواقع پيراهن ببافد زيرا عمل بافندگي بدين نحو، منافات با پرستاري ندارد

62(.
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و نمي"اجير خاص"پس تاكنون معلوم شد كه تواند، در آن زمان معين كه در اختيار

ك و بر اين استخدام مستأجر است، بدون اذن وي به كاري بپردازد ه منافي منافع مستأجر باشد

ميمدعا نمونه شدهاي فراوان از متون فقهي به نمونه، نقل كه شماري از آن ها، .توان يافت

مياما نمونه كه هم اكنون مياي كه موضوع مورد بحث مصداقي آورم تواند مؤيد اين باشد

و معالجهه تجوز االجار":از عقد اجاره است المرضي سواء أكانت بمجرد وصف علي الطبابه

و نحو ذلك و الجروح و تضميد القروح و تجوز االجاره ... العالج ام بالمباشره كجبر الكسير

و غيرهما و الصيام و تعليم الواجبات مثل الصلوه و الحرام مما هو محل علي تعليم الحالل

به عنوان اجيرمي.)105، 1397خويي،("االبتالء  خاص قرارداد داشت كه بيماري يا توان با پزشكي

و شكسته بندي را شخصاً عهده و زخم بندي و مثالً خودش كار پانسمان بيماراني را مداوا كند

و. دار باشد و پزشك يا يك شخص حقوقي اين پيمان ممكن است بين يك شخص حقيقي

مي. پزشك يا پزشكاني منعقد شود ، نحوه مراجعه تواند شامل زمان خاصهم چنين اين قرارداد

و به منزل برود يا بيمار را نزد او بياورند كه شخص. باشد...كه پزشك مي توان تصور كرد نيز

و طرف قرارداد پزشك يا پزشكان، شرط ادامه قرارداد را آن  حقوقي، مانند سازمان بيمه گر

كه آنان موظّف باشند تا در  و هم شركت"ضمن خدمت"و"دوره هاي بازآموزي"بداند كنند

 ديديم كه تعليم واجباتي مانند،از سوي ديگر. هايي مربوط به دانش افزايي ارائه بدهندگواهي

و روزه نيز مي مي. تواند موضوع عقد اجاره باشدنماز كه پس توان تصور كرد كه سازماني

بر. متولّي گسترش فرهنگ ديني جامعه است با كساني چنين عقدي را منعقد كند عالوه

ميآموزش كه مبتال به جامعه باشد نيز و روزه در هر موردي . داشت"اجير خاص"توان نماز

به نوعي كه كار مدرسان دانشگاه نيز و"عقد اجاره"با اندكي تأمل بايد بپذيريم  است

كه مستأجر حقيقي. است"اجير خاص"مدرس مصداق اگر چنين باشد آن گاه بايد پرسيد

ميكيست؟ اگر پاسخ اين باش به دشواري تواند كه مستأجر حقيقي، جامعه دانشجويي است،

كه قانون  آمده است به اجيري 141ار بتواند با چنين نگارشي مطلق كه در اصلذگپذيرفت

.خاص با چنين ويژگي حق اشتغال به كار دومي مانند وكالت بدهد

توجه به ذيل اصلبا": شوراي محترم نگهبان آمده است5/7/67 مورخ2432ي در نظريه

و موسساتي مجلس شوراي اسالمي به سمت آموزشي در دانشگاه، اشتغال نماينده141 ها

".تحقيقاتي بالمانع است
به آنچه گفته شد، در خصوص اين نظريه نيز پرسشهايي وجود دارد و. با توجه اين اصل

وك10اين نظريه، تقييد موجود در ماده   مورخ–الي دادگستري اليحه قانوني استقالل كانون

": لحاظ شده بود"ي شوراي دانشگاهاجازه"زيرا در اين ماده،. را برداشته است-5/12/13333
و مستخدمين دولتي-2 اتباع خارجه،-1: شودي وكالت داده نميبه اشخاص زير اجازه  قضات



و وكالت( قانون اساسي 141تأملي در ذيل اصل  149) بحثي در هم زماني دو شغل استادي دانشگاه

به استثناي استادان دانشكده...و كه اشتدر حين اشتغال به خدمت، دري حقوق به تدريس غال

".ي شوراي دانشگاهيكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه
به مطالب باال، بديهي است كه اين ماده نيز با اين پرسش روياروي خواهد البته با توجه

اي بدهد؟ پاسخ مثبت يا منفي اين تواند چنين اجازهمي"شوراي دانشگاه"آيا حتي: بود

به پرسش ديگري وابس و مستأجر"اجاره"نقش دانشگاه در اين: ته استپرسش،  چيست

 حقيقي كيست؟

 قانون اساسي دولت28با عنايت به اين كه اصل: 141و اصل28 جمع ميان اصل-2-2

به مشاغل گوناگون، براي همه"را موظف كرده است ي افراد امكان اشتغال با رعايت نياز جامعه

و شرايط مساوي را براي احراز مي"مشاغل ايجاد نمايدبه كار توان پذيرفت وقتي كساني، آيا

به وكالت بپردازند كرسي مدرسي دانشگاه را اشغال كرده اند براي نفرات بعدي پيش از آن كه

به ويژه با عنايت به اين كه  به كار فراهم باشد؟ كه متقاضي شغل مدرسي هستند امكان اشغال

و هم اصول متعدد از و اقتصادي را دنبال هم روح قانون اساسي  آن ايجاد عدالت اجتماعي

ميمي به ويژه اين عدالت، آن گاه كند، با چنين تصميمي و به آن عدالت دست يافت؟ توان

كه  حق دسترسي موكل"و نيز"حق دسترسي دانشجو به استاد"بيشتر خدشه پذير خواهد بود

در"مخالف حقوق ديگران"ال مورد نظر قرار گيرد، آيا چنين تصويري از اشتغ"به وكيل  كه

 از آن ياد شده است، نخواهد بود؟28اصل

مفاد اين قاعده اصوالً اين است كه از نظر شارع، هيچكس حق ندارد. قاعده الضرر-2-3

و  و معنوي"ضرر منفي"به ديگري ضرري وارد كند  در اين قاعده، شامل هر نوع ضرر مادي

ع. خواهد بود كه به اندازهبسيار بديهي است و به موقع و مقرر در دم حضور و كافي ي الزم

و مقررات موجب ضرر وارد بر جامعه دانشجويان است .قوانين

و اعطاي ترفيع اعضاي در آيين نامه-الف. نگاهي به مقررات وزارتي-2-4 ي خدمت موظف

كه از و ابالغ شده است هيأت علمي دانشگاه ها 31337/3غ مثالً ابال( سال ها پيش تصويب

به ميان آمده است)6/12/1370مورخ .1، همواره از چهل ساعت خدمت موظف در هفته ذكري

در1نيز ماده.1 ساعات خدمت موظف اعضاي هيأت علمي«: ابالغ شده است3/12/77 از همين آيين نامه كه با اندكي اصالح

و در ماده». ساعت در هفته است40 ني2البته در همين آيين نامه م سال، عضو هيأت علمي موظف شده است قبل از آغاز هر

در اين برنامه بايد موارد زير لحاظ. تحصيلي برنامه هفتگي خود را با توجه به وظايف ابالغ شده، به گروه آموزشي اعالم كند

ها، شركت در جلسات، اجراي ها، مشاوره نامه ساعات تدريس، ساعات پاسخگويي به سؤاالت درسي، رسيدگي به پايان: شود

و كارهاي اجرا طرح .ييهاي پژوهشي

و با اجازه مؤسسه امكانو در تبصره آمده است كه همكاري با دستگاه و نهادهاي عمومي، مطابق مقررات پذير هاي دولتي

. است
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كه6/11/83 مورخ،و15919 در نامه وزارتي-ب  در جهت اجراي اصولي" آمده است

 هـ 26104ت 30881موضوع تصويب نامه شماره ... آيين نامه تسهيالت اعضاي هيأت علمي

به تدوين برنامه... محترم وزيران هيئت4/6/82مورخ هاي مقتضي است دستور فرمائيد نسبت

و و پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه اقدام عاجل معمول داشته . جديد آموزشي در ...

به نكات زير به عنوان اصول حاكم بر آيين نامهتهيه برنامه ي تسهيالت هاي پيش گفته توجه

ت-1: ضروري است و باز و اجرايي احصاء اعضاي هيأت عريف وظايف آموزشي، پژوهشي

و اهداف نظام آموزش عالي كشور و1 تأكيد بر حضور فعال-2؛علمي در جهت تحقق رسالت

و ارتقاي بهره وري آنها ".مستمرّ اعضاي هيأت علمي در دانشگاه
 معاون محترم آموزشي وزارت متبوع بر همين14/9/86 مورخ16168/2ي در نامه-ج

ي استخدامي هيأت آيين نامه3به منظور عملياتي كردن ماده":چهل ساعت تاكيد شده است

كه اعضاي هيأت علمي تمام وقت بايد حداقل هفته...هاعلمي دانشگاه اي چهل مبني بر اين

كه از طرف دانشگاه تعيين مي و وظايفي به ... شود در خدمت دانشگاه باشندساعت طبق برنامه

كهگونه م اعضاي هيأت علمي دانشگاهاي ر بخش قابل توجه از وقت خود را در زبوها در مدت

و واژه"...تعامل با دانشجويان سپري كنند، كه در عبارات هاي ذكر شده، ابهامي وجود ندارد

آن: نيازمند توضيح يا تفسير باشد و مستمر، چهل ساعت در خدمت دانشگاه بودن حضور فعال

و و ميهم طبق برنامه كه از طرف دانشگاه تعيين شود، بيشتر وقت خود را در تعامل با ظايفي

و روشن اند . دانشجويان گذراندن، عباراتي كامالً گويا

نه تنها در ماده)18/8/87مصوب( در آيين نامه ارتقاء-د بر كسب موافقت)17-3بند(3،

ش-رسمي موسسه محل خدمت در خصوص خدمات علمي در اجرايي؛ تصريح ده است بلكه

به عنوان شرط احتساب"موافقت موسسه محل خدمت" است نيز"پژوهشي"كه9-2بند  ؛

كه بايد گفت از نظر آيين نامه،بنابراين. امتياز پژوهشي، قيد شده است ي ارتقاء درست است

: خاص بايد دنبال شودي است ولي همين هدف اصلي از راه"پژوهش"هدف اصلي دانشگاه،

) دانشجويان(به عنوان مستأجر يا نماينده تام االختيار جامعه مستأجران"محل خدمتموسسه"

به طور موردي چنين اذني بدهد يا ندهد مي تواند و منافع آنان .با حفظ حقوق

و مقررات دانشگاه" چه تاكنون گفته شد همانآن- هـ كه در فصل دوم قانون"قوانين  است

به) شوراي محترم نگهبان26/12/1364مصوب(هاشگاهمقررات انتظامي هيأت علمي دان

مقامات دانشگاه بوسيله هاي مذكور وقتي آيين نامه. عنوان تخلّف انتظامي درج شده است

 
 خدمت قابل" به امضاي وزراي وزارتين ابالغ شده است،578/15 شماره26/1/69نامه كه در بخش"حضور فعال" اين.1

ا"قبول و عبارت است در ناميده شده و شركت و مديريت و پژوهشي و انجام امور آموزشي ز حضور فعال در مؤسسه متبوع

مي كميته و ساير امور اجرايي كه از طرف مؤسسه محول و شوراهاي مؤسسه  ). 200، 1382شريعت،(شود ها



و وكالت( قانون اساسي 141تأملي در ذيل اصل  151) بحثي در هم زماني دو شغل استادي دانشگاه

و طبيعتاً دستور قانوني هم تلقي مي و عين مقررات است(شوندجهت اجرا ابالغ ،)چون برابر

كه چنين كارهايي ريشه در تمرّد از آن چه حكمي خواهد داشت؟ اما اين شبهه  هم وجود دارد

و شرط آزاد گذارده است كه چنين اشتغالي را بدون قيد پر: ذيل همان اصل دارد دو اشتغال

و بسيار حساس مي. مسئوليت، خطير، وقت گير به آساني مگر توان وقت حضور در دادگاه را

و بازبيني تحقيق  و تكليف كه كار به تأخير افتدتغيير داد پس بهتر آن است از. دانشجو اندكي

و جلسه دادگاه كدام را بايد ترجيح داد؟ و دانشگاه ميان جلسات آموزشي يا اداري دانشكده

 به مواد كه با نگاهي و وظايف44تا41پاسخ اين است و حقوق  قانون آيين دادرسي مدني

كه در قانون وكالت مصوب ظر25/11/1315وكالء و حجم كاري آمده است گستردگي، افت

كه مي .تواند هم زمان با تدريس در موسسات آموزشي انجام شودمشخص خواهد شد

و موسسات آموزش آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه3، از ماده4 تبصره-و ها

و يا غير: عالي به كار دولتي كه در خارج از محلّ خدمت خود اعضاي هيأت علمي متعهدند

خص(دولتي  مي.دننپرداز) وصيبخش و با عدم رعايت اين اصل، تخلّف محسوب شود

.)1382،8شريعت،(متخلفين بر اساس مقررات قانون انتظامي اعضاي هيأت علمي رفتار خواهد شد

و هفتمين جلسه مورخ صراحتبه نيز3در پاورقي ماده كه طبق مصوبه سي  ذكر شده است

اي امناء، ساعات خدمت هفتگي اعضاي هياته هيأت سه نفري جانشين هيأت16/5/1369

. ساعت تعيين گرديده است40علمي 

كه)16/1/1382هـ مورخ28424/ت/1033( پس از تصويب نامه هيئت محترم وزيران-ز

به1/1/82از  تسري افزايش حقوق كاركنان دولت به اعضاي هيأت دانشگاه را تصويب كرد،

و موسسات آموزش عالتمامي شدي بخشنامه دانشگاه ها :اي صادر

16/12/68مصوب... اي از مقررات مربوط به پايه حقوقِ با توجه به قانون اصالح پاره"

كه در جهت رفاهو آيين نامه... مجلس به مورد اجرا گذاشته شده است انتظار ... هاي مربوط

كه دانشگاه پدارد و و كيفي آموزش ژوهش اعمال ها تمام توان خود را براي ارتقاي كمي

به اجراي دقيق موارد ذيل. نمايند براي تحقق بخشيدن به اين هدف واال، نظر آن دانشگاه را

به استناد ماده-1: داردمعطوف مي و تصميمات متخذّه هيأت... اعضاي هيأت علمي مكلفند

نم... ساعت در هفته براي40در اوقات اداري... هاي امناءسه نفري جانشين هيأت .ايندفعاليت

آن-2 كه با استفاده از قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه در  آن تعداد از افرادي

و دانشگاه اشتغال دارند مكلفند در همه روزهاي اداري در محل كار خود حضور داشته باشند

.")199همان،(برابر بند اول بخشنامه انجام وظيفه نمايند
و دفتر ياران،15يي يك ماده تبصره-2-5 و كانون سردفتران  قانون دفاتر اسناد رسمي

ي وزارت دادگستري، تدريس در دانشكده":25/4/1354مصوب و مدارس عالي با اجازه ها
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به شغل سردفتري يا دفترياري نخواهد بود كه دفترخانهمي".مانع از اشتغال ي اسناد دانيم

و به وزارت دادگستري است به موجب ابالغ وزير دادگستري رسمي واحدي وابسته  سردفتر

مي) قانون فوق2و1ماده(شودمنصوب مي  طبيعي،بنابراين. ورزدو به شغلي دولتي اشتغال

و حساسيت شغل سردفتري، چنين اجازه به حجم كار اي ضروري تشخيص است كه با عنايت

.داده شده باشد

و نتيجه-3 چه در خصوص. جمع بندي به آن به امر تدريس در با عنايت ماهيت اشتغال

و تحليل آن در قالب دانشگاه به اين كه قانون"عقد اجاره"ها و نيز با توجه ازذگ گفته شد ار

ي حقوقي شوراي دانشگاه را در اشتغال به كار وكالت استادان دانشكده اجازه1333هاي سال

باو) 5/12/1333 دادگستري اليحه قانوني استقالل كانون وكالي10ماده(لحاظ كرده بود نيز

به عنوان شرط اصلي اشتغال به توجه به اين كه اجازه ي وزارت دادگستري در جاي ديگري

و تدريس هايي تالش با مالحظه.ار بوده استذگدر نظر قانون) به طور هم زمان(سردفتري

مكبخشنامه در قالب(هاي اخيركه از سوي وزارت علوم در سالبسيار و قيود ذكر شده هاي رر

و ترفيع و فعال اساتيد در دانشگاه) در آيين نامه هاي ارتقاء به دليل–ها براي حضور مستمر

و كيفي در دانشگاه ي كمي و از كلّيت اين تالش-هاتوسعه كه ها برمي انجام شده است آيد

پي يافتن راه حلّي براي قانونمند كردن اين  توان نتيجهمي است؛"حضور"وزارت علوم در

كه ابهام موجود در اصل  ماهيت"اگر در تحليل. بايد به نحو مقتضي مرتفع شود141گرفت

كه"استخدام به آن چه در اين نوشتار آمده است قائل باشيم آن گاه بايد بپذيريم مصلحت"،

كه مصداق"ي علمي كشورجامعه و شخصيتي حقوقي آنبه عنوان مستأجر اصلي هاي بيروني

و هم در آينده دانشگاه و باالخص دانشجويانند؛ هم در حال  به ويژه بر اساس سند چشم- ها

كه ممنوعيت تصدي دو شغل در اين مورد دقيقاً اعمال شود- انداز كشور : مقتضي آن است

كه. تدريس هم زمان با وكالت و توجيهي از اين دست زيرا هر نوع مصلحت انديشي

از"تدريس حقوق"و"وكالت" و ثمرهتلفيقي و علم است  به جامعه علمي اش نهايتاً تجربه

رسد، با اين پرسش جدي روياروي خواهد بود كه چرا متخصصي در صنعت نفت يا كشور مي

و يا مراكز صنعتي هاي مهندسي شيمي نتواند با يكي از پااليشگاهگاز يا يكي ديگر از شاخه ها

و. اري داشته باشدو علمي بزرگ كشور قرارداد رسمي همك اگر در مورد اول، تلفيق علم

و كامالً قانوني در  به طور رسمي كه تجربه مشكل گشاست چرا به روانشناسان اجازه ندهيم

و در ساعات اداري در آن مراكز حضور يابند مراكز روان و مشاوره مشغول باشند شناسي

به دانشگاه همان كه وكالء، در ساعات اداري متعلق  شوند؟مي در جلسه دادگاه حاضرگونه



و وكالت( قانون اساسي 141تأملي در ذيل اصل  153) بحثي در هم زماني دو شغل استادي دانشگاه

و مأخذمنابع
ها.1 .آيين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

ها.2 و ترفيع اعضاي هيأت علمي دانشگاه .آيين نامه خدمت موظف

. آيين دادرسي مدني.3

جحقوق مدني،)1347( امامي، سيد حسن،.4 .، تهران، كتابفروشي اسالميه2،

ا.5 جالسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي،)ق1397(دريس، حلي، ابن .، قم، مؤسسه النشر اسالمي2،

جمنهاج الصالحين،)1379( خويي، سيد ابوالقاسم،.6 چ2، .، نجف، مطبعه النعمان27،

و،)1382( شريعت، بهاءالدين،.7 و مقرات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها ت، انتشارا...مجموعه ضوابط

.دانشگاه شهيد بهشتي

.، لبنان، مؤسسه فقه الشيعهعه الدمشقيهمالل،)ق1410( شهيد اول،.8

.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.9

.قانون مدني جمهوري اسالمي ايران.10

و دفترياران.11 و كانون سردفتران . ديدار، تدوين جهانگير منصور، تهران، نشر1386، قانون دفاتر اسناد رسمي

).14/10/1373مصوب(قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل.12

ججامع الشتات،)1371( قمي، ميرزا ابوالقاسم،.13 .، تهران، نتشارات كيهان3، با تصحيح مرتضي رضوي،

.، تهران، شركت انتشار با همكاري بهمن برنا)1371(،)معامالت معوض(حقوق مدني كاتوزيان، ناصر،.14

، در مجموعه قوانين حقوقي، تدوين غالمرضا 1371،)5/12/1333(اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري.15

.حجتي اشرفي، تهران، چاپخانه احمدي

بي.16 و االجارهتا، معروف الحسني، هاشم، و الشفعه .، بيروت، دارالقلمالواليه

جسيله النجاهو،)1397( موسوي االصفهاني، سيد ابوالحسن،.17 ، بيروت،1، با تعليقات سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني،

.دارالتعارف للمطبوعات

: زير در همين مجله منتشر شده استاز اين نويسنده تاكنون مقاالت

، سـال»زمـان عاقلـه«.3، شماره 1387، سال» قانون اساسي 167 به اصلهينگا؟»قانون«يا»فتوا««

و نـسب سـاز(انون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارورق«.2، شماره 1388 ، 1389سـال»)سبب ساز

.1شماره


