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  فن بيان : بخش اول

  كليات:فصل اول

  قدمهم

كساني كه از نعمت نطق محرومند، يا با داشتن زبان، از  .كند رابطه برقرار مي» گفتار «و » زبان«با ديگران، از طريق، اغلب  ،انسان
 ،هدف از دفاع .توانند به ديگران برسانند عظيم از مقاصد خود را نمي يبخش  نحوه صحيح ارتباط برقرار ساختن با ديگران ناتوانند،

يكي از لوازم  .ساختن قاضي استمتقاعد براي مجموعه اي از توضيحات و استداللها و تعابير و تفسيرها از مقدمه  تا نتيجه، 
مجبور است براي تفهيم دادرس، مقصود  نماينده حقوقي. هنگي در نحوه بيان دفاع استادفاع در قاضي، وحدت و هم گذارتأثير

اين سلسله  .برساندموضوعات  تشريح و تجزيه و تحليل و با فصاحت و بالغت در بيان ،خود را از جهات و زواياي مختلف
و موزون  ماهنگياين ه ،هاي به هم متصل باشد و در تمام مدت دفاع بايستي هم چون رشته محكم منطقي از استدالل ،جهات

جمالت و كلمات بايد بطور موزون و  ؛گويي نشويم كامالً مراقبت شود كه دچار تناقض ؛حفظ شود ،بودن روال و ارتباط مطالب
در اين . هنگي و وحدت كامل برقرار بمانداو گفتارش هم نمايندهن انديشه مقصود را بيان كند و بي ،روان و صراحت تمام و

 :يمپرداز در جلسه دادگاه مي فن بيانابتدا اصول علمي سخنراني و فن بيان  بطور عمومي مطرح و سپس به تبييين  ،بخش

  

 تعريف فن بيان و سخنراني

  :در فرهنگ وبستر فن بيان به سه معني آمده است
  ،گفتن و نوشتن موثرهنر سخن  .1
  ،مهارت استفاده موثر از سخن .2
  .ارتباط شفاهي. 3

  .پيام خود را به ديگران منتقل كند ،تواند از راه تمرين هركسي مي ،فن بيان طبعا اكتسابي است و با فراگرفتن روش و قواعد آن
انجام كاري  تا دند و اورا قانع سازنشنونده برسانروشني به  تا مطالب خود را به افراد با پرورش اين توانايي قادر خواهند بود

  .د ند يا در او تغيير ايجاد كنناو تاثير گذار بر دهد يا 
سخن گفتن براي  ،سخنراني. كسي كه در انجمني يا براي جمعي سخنراني كند  يعنيسخنران  ،فارسيدر فرهنگ عميد 

 .نطق كردن را گويندو  مردم

هاي  ها و انديشه ها و اندوخته كسي كه نتواند آموخته. تبليغ و اداي مقصود و رساندن پيام استهاي  سخنراني يكي از شيوه
اگر اين . گذارد كالم، بر ديگران تأثير مي. ماند ثمر مي به ديگران منتقل كند، آن دانسته و اندوخته، بي  خود را به صورت مطلوب،

مطرح است، برخوردار باشد، تأثير سخن را چند برابر » فن خطابه« هاي الزم كه در هاي فني و مهارت سخنوري، از ويژگي
تواند  انسان مي. تر است موفق  هر كس بتواند سخن خويش را به طور مؤثر و نافذ، در دل و جان مخاطبان بيشتري بنشاند، .كند مي

توان از كسي عاريه  رت سخنوري را نميحرف زدن و مها    ولي توان  هنگام نياز، لباس، ظرف و وسايل ديگران را عاريه بگيرد،
 .گرفت

بهترين سخن آن  ؛»احسنُ اْلكَالمِ ما زانَه حسنُ النِّظامِ و فَِهمه الخاص و العام « : در حديث، از علي عليه السالم نقل است كه
  .است كه نظام نيكو آن را آراسته باشد و خواص و عامه مردم آن را بفهمند

  .استصورت سخنراني و مذاكره  به دو ،اين فن از يمند هبهر اشكال بدين ترتيب
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  سخنراني  ابعاد

  :كردتقسيم بندي بعد دو از توان  سخنراني را مي
 موضوع  بعد از •

  :شود ه ميئسخنراني  بصورت متنوع و گوناگون ارا ،از حيث موضوع
  ،نمايندگان احزاب وغيره وزراء، نطق هاي نمايندگان ملتها، ،دفاع از حقوق ملتهامانند : سياسي .1
آوري  از موكالن خويش براي احقاق حقوق آنان از طريق جمع دفاع وكالء تطبيق جرايم بر مواد قانوني،مانند : قضائي .2

 ،با توسل به قدرت بيان و متانت استدالل جهت نيل به مقصود داوران و هيات منصفه، داليل،جلب نظر قضات،

 ،مشاهده و تجربه با توسل به استدالل، علميبيان حقايق مانند : علمي .3

 ،...تعظيم شعائر و  يا اي بزرگداشت شخص يا واقعهمانند : تشريفاتي .4

 ،ارشاد شنوندگان و تهييج آنان از راه تكيه بر مباني مذهبي و اعتقادي آنهامانند : ديني .5

 .شود اي و اداري تقسيم مي حرفه هاي صنفي، كه به سخنراني:عمومي .6

  
 

 هدف بعداز  •

  :بصورت متنوع و گوناگون است ،از حيث هدف انواع نطق
اين . مكني اطالع رساني مي ،كه  از طريق آن در باره چيزي كه ديگران نمي دادنداست هايي  منظور نطق :اطالع رساني .1

 )1جدول (نطقها شامل  موارد ذيل است

  جدول انواع نطق از حيث اطالع رساني

  موضوعات نطق  انواع نطق  رديف

  چشم انسان باشد مانند هسته كره زمين، ارتش ايران، اثباتمشاهده و  هرچيز قابل لمس،  ها پديده  1

  ها درباره فرايند  2
نحوه توليد : شود مانند  اي از كارهاي نظام مند كه به نتيجه يا محصول مشخص منتهي مي رشته

  خودرو بنز

  درباره رويدادها  3
 جنگ ايران وعراق، :مانندشود  عنوان يك حادثه تلقي ميشود يا به  كه حادث مي هرچيزي

  بازيهاي المپيك مصاحبه شغلي،

  درباره مفاهيم  4
آشوب، اقتصاد  ، نظريهفلسفه اسالم: مانند... عقايد، اصول و  مفاهيم شامل اعتقادات، نظريات،

  ...كينزي و

  

افراد را براي انجام دادن كاري كه شما احساس  مكني هايي كه از طريق آن سعي مي منظور نطق: هاي توجيهي نطق .2
  .نمائيمترغيب  ،درست است مكني مي

   يارتباطفرآيند سخنراني 

به معناي اشتراك گرفته ) Communisاز ريشه التين ) Communication(سخنراني يك فعاليت ارتباطي است، ارتباط 
  .شده است

معني پيوند دادن و ربط دادن و به  رود كه در لغت به كار مي تعال بهاين كلمه در زبان فارسي به صورت مصدر عربي باب اف
  .صورت اسم مصدر به معناي بستگي، پيوند، پيوستگي و رابطه كاربرد دارد
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هر ارتباط داراي هفت ناگفته پيدا است  . باشد ارتباط اصطالحاً به معني پيام رساندن، اثر گذراندن و دريافت پاسخ مي
  :بشرح ذيل است كهمي باشد جزء

آمادگي براي صحبت،حالت ،نقش گويند گي به اعتبار شخصي- شود برقراري ارتباط با گوينده آغاز مي :گوينده  -1
 .سخن گفتن بستگي دارد

 .كند كه همان موضوع سخنراني است چيزي كه گوينده به شخص ديگر ابالغ مي :پيام -2

 )تلفن،وسايل ارتباط جمعي،بلند گو.(شود چيزي است كه بوسيله آن پيام ابالغ مي :مجرا -3

موضوع سخنراني (بدون شنونده هيچ رابطه اي بر قرار نمي شود. كند كسي كه پيام ابالغ شده را دريافت مي :شنونده -4
 .شغل وجنسيت  مطابقت داشته باشد،تجارب  ،بايد با معلومات

انساني جذب نمي كنند آنها از حوزه خود در جواب پيام شنوندگان شما پيامتان را بسادگي مثل گيرنده هاي  :بازخورد -5
 .مي فرستند

موانعي كه شنوندگان نتوانند .(هر چيزي كه باعث كند شدن يا ممانعت از برقراري ارتباط شود مداخله گويند :مداخله -6
 ).صداي شما را بشنوند

   .گيرد زمان و مكاني كه برقراري ارتباط در آن صورت مي:موقعيت -7
  :اس تحقيقات بعمل آمده سخنراني يكي از ترسهاي بزرگ برخي افراد محسوب مي گرددبراس

  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
همچنين در مطالعات ديگري در فهرست ترس هاي رايج جهان ترس از سخنراني در برابر جمع داراي رتبه اي باالتر از ترس 

  :اين ترس در واقع سه منشاءدارد.از مرگ را به خود اختصاص داده است
 ترس از شكست در مقابل رقبا در قالب ارائه سخنراني ضعيف •

 سياسي، اقتصادي برابر و يا برتر ،ترس از مخاطبان به لحاظ موقعيت اجتماعي •

1ترس از موضوع •
 

 

                                                 
 .1381 تهران، طاهررشد، بابا زادهيعل و ساده حمزه ترجمه ان،يب فن: يعمل يها مهارت يسخنران هنر. يا لوكاس،استفن -1

 رديف بزرگترين ترس درصد ذكر شده

 1 ميهماني با غريبه ها 74

 2 اداي سخنراني در بين جمع 70

 3 پرسيدن سواالت شخصي در جمع 65

 4 نخستين روز يك شغل جديد 59

هاي قدرتمند صحبت با شخصيت 53  5 

 6 مصاحبه شغلي 46
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 موضوع سخنراني

و  انحاضروسيله موقعيت ه نخستين قدم در ايراد سخنراني انتخاب يك موضوع يا عنوان است كه معموال موضوع صحبت ب
الزم نيست سخنران عقايد خود را براي دريافت يك  .روي شنونده متمركز هستند ،سخنرانان خوب. شود معلومات آنان تنظيم مي

چنين نبايد براي رسيدن به اهداف خويش از ابزارهاي غيراخالقي  هم. بيهوده تلف كند ،العمل خوشايند از جانب شنوندگان عكس
خاص، همچنان با خود صادق باشيد و قبل از  توانيد ضمن وفق دادن پيام خود با نيازهاي جمع مخاطبان شما مي. استفاده كنند

  :دهيدسخنراني بايد به چند سوال پاسخ 

 زنم؟  با چه كسي حرف مي .1

 ؟ بگيرنداي از سخنراني من  نتيجه چهيا  ،باور كنندچه چيزي را خواهم آنها چه بدانند،  مي .2

 هدف چيست؟مؤثرترين راه براي تهيه و ارائه نطق براي به انجام رساندن اين  .3

 

 هدف سخنراني

 : كندپس از انتخاب يك عنوان، سخنران بايد هدف كلي نطق خود را به دو دسته كلي تقسيم 

  انتقال اطالعات در موضوعي به شنوندگان است؛ كه هدف آن،: اطالع رساني .1
عبارت ه ب كردن؛عمل چيزي مانند مدافع يا طرفدار  ،عبارت است از دفاع از يك موضوعكه هدف آن  :كردن متقاعد .2 

  .بنا كنيد ،هاي حضار را تغيير دهيد يا از اساس خواهيد نگرشها يا فعاليت ديگر شما مي
  . كردن و ترغيب كردن است  حس تفاوت ميان تشريح ، مانندتفاوت ميان اطالع رساني و متقاعد ساختن

  
  هدف خاص •

هدف خاص بايد روي يك زمينه از موضوع . شودخاص مشخص  يهدف ،بايد براي نطق ،پس از انتخاب موضوع و هدف كلي
هدف خاص  ،عبارت ديگرآنچه كه اميد داريد به انجام برسانيده ب و با ايراد نطق اميد انجام چه كاري را داريداينكه . متمركز شود

   :بيان كندو صريح بايد سخنران قادر باشد هدف و منظور خاص خود را در قالب عبارتي واحد . است
  ،..رساني حضارنسبت به براي اطالع -

  ... براي متقاعد ساختن حضار نسبت به  -
  

 نكاتي پيرامون تهيه هدف خاص �

ي كه يها اطالع دادن به شنوندگانم درباره انواع تقويم :روش مناسب (خاص را در قالب يك عبارت كامل بنويسد هدف -1
 )تقويمفقط كلمه : نا مناسبروش  *** رود به كار مي هامروز

اطالع دادن به شنوندگانم درباره ريشه مراسم و  :مناسبروش (: نه سوالبنويسيم عبارت يك قالب  دررا هدف خاص  -2
  )عيد نوروز چيست؟ :نامناسب روش***  اهميت عيد نوروزدر ايران

نسبت به اينكه طرح متقاعد كردن شنوندگانم  :نامناسبروش :(از زبان رمز و كنايه در عبارات هدف اجتناب كنيد -3
متقاعد : مناسبروش ***  دانشگاه براي كاهش تعداد پاركينگ دانشگاهي مخصوص دانشجويان يك اخاذي واقعي است

كردن شنوندگانم براي عرض دادخواست در مقابل طرح دانشگاه در خصوص كاهش تعداد فضاي پاركينگ دانشگاهي 
  )مخصوص دانشجويان
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اطالع دادن به شنوندگانم در باب نقش بسيجيان در هشت سال جنگ :روش مناسب( :هدف خاص مبهم و كلي نباشد -4
  )اطالع دان به شنوندگانم درباره جنگ ايران :نامناسبروش ***  ايران و عراق

  
 هاي خاص نمونه هدف

 موضوع انقالب اسالمي .1

  اطالع رساني :هدف كلي -
  .پيروزي انقالب اسالمي اطالع دادن به شنوندگانم در باره عوامل مهم در:هدف خاص -

  اي انرژي هسته -2
  اطالع رساني  :هدف كلي -
  .اطالع دادن به شنوندگانم در باره مزاياي انرژي هسته اي براي كشور: هدف خاص -
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  سخنراني ساختار :فصل دوم

  مقدمه

در . ساختماني و معمار الزم استايي، نقشه و هدف ساختمان، مصالح طور كه در بّن نيازمند به طرح و محتواست؛ همانسخنراني 
. و هنرنمايي الزم است معين شود  كاري يك خطابه نيز هدف از سخنراني، نقشه كلي و طرح سخن، مواد اوليه و مطالب، ظريف

اي تنظيم و مرحله  چنان كه در مديريت يك مؤسسه يا هدايت يك عمليات يا هماهنگي يك مراسم، الزم است طرح و نقشه هم
ريزي و اجراي نقشه است، تا هدف سخنران در  مجموعه يك سخنراني هم نيازمند چنين طرح .شودطبق آن نقشه عمل  به مرحله،

  . شودنهايت، تأمين 
مواد و مطالب الزم براي  بعد .هاي آن انديشيد و تفكيك كرد سپس درباره جزئيات و شاخه وابتدا بايد موضوع را مشخص 

  .ارائه كردهايي مطالب را منظم و آماده آنگاه صورت ن وتهيه را هر كدام 
شود هر  بسزا دارد كه سعي مي يو نتيجه اهميت ،متن ،مقدمه: يعني تسلط بر سه قسمت اساسي نطق ،براي سازماندهي نطق

  :دهيمتوضيح مختصر مختصر . ترتيب  يك را به
  

   مقدمه سخنراني

 .كنيم آماده مي - داردذهن شنوندگان  شگرف بر يكه تاثير-را  مقدمه، انمتن قبل از حضور در مقابل مخاطب سازي پس ازآماده
 وهاي اوليه  تأثيرگذاري .شروع ضعيف امكان دارد شنوندگان را آن قدر گيج كند كه سخنران نتواند آنها را تحت پوشش بگيرد

  . قوي احتياج دارد يها مقدمهها به  است كه سخنرانيدليل به همين . مهم هستند انتهايي هاي زماني و  همين طور تأثيرگذاري
، جلب توجه و عالقه شنونده :مد نظر قرار دهيدهاي سخنراني بايد چهار هدف را در مورد مقدمه خود  تر موقعيت در بيش

  . آگهي دادن نسبت به متن سخنراني  پيش ،اثبات اعتبار و حسن نيت، معين كردن موضوع سخنراني
هب د،يده نشان را خود موضوع تياهم ديتوانيم: رديگ صورت مختلف يهاروش به توانديم مخاطبان توجه جلب .1

با  ديتوان يم د؛يكن كيتحر را آنها يكنجكاو اي سوال شنوندگاناز  ديتوان يم شود؛يم شنونده به مربوط كه ييبرمبنا خصوص
ممكن است  وگرنه ايدكرده انيخود را به وضوح در مقدمه ب يكه موضوع سخنران ديمطمئن شو. ديداستان شروع كن اينقل قول 

  . چيست موضوعتعجب زده شوند كه  اي جيشنوندگانتان سرگشته و گ
صحبت راجع به موضوع حاضر را  تيو صالح يستگيشا ل،يدل چه به و چرا دييبگو شنونده به نكهيا يعني اعتبار اثبات .2

 .متداول است  ريشما غ دگاهياگر د ديدار

كمتر از  تيياهم يكالس يهايكار در مورد سخنران نياگر چه ا باشد، داشته ضرورت توانديم تياثبات حسن ن  .3
 . خارج از كالس درس دارد  يسخنران

به متن خطابه  حيگوش كند و رهنمون صر ترفعال شنونده تا كنديكمك م ،يسخنران متن به نسبت دادن يآگهشيپ .4
 با است تهران مردم دغدغه نيتربزرگ كه ستيز طيمح ليبامسا ارتباط در امروز كه خوشحالم اريبس« : مثال بطور. داشته باشد

 .»هستم همراه شما

  
  :نمونه مقدمه سخنراني

به ؛ سرمايه شخصي شما را جستجو نمايد؛ هاي پژشكي شما را بازرسي كند دهيد يك فرد غريبه پرونده آيا اجازه مي •
 ؟تجاوز كندمكالمات شما گوش دهد يا به ديگر ابعاد حقوق خصوصي شما 
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به همه ابعاد حقوق خصوصي شما تجاوز  ،تجاري با بكارگيري تكنولوژي پيشرفته اطالعاتي يها و شركتها حكومت •
 .كنند مي

با آن  ،در عصر تكنولوژي پيشرفته الكترونيكي) آمريكا  (ترين مسائلي است كه يكي از جدي ،تجاوز به حقوق شخصي •
 .استمواجهه 

و شويد همراه  ،مي كنمارائه هايي كه  حل هاين مشكل را تشريح و شما را تشويق كنم با را امروز در نظر دارم محدوده •
  .كنيدحمايت  آنهااز

  :را در آغاز سخنراني مدنظر قرار دهد عوامل زيرسخنران بايد 
  

  جلب توجه و عالقه شنوندگان خود �

جلب توجه اوليه حضار معموالً آسان  .خواهد خوردتا زماني كه گوينده نتواند عالقه شنونده را جذب كند، مساعي او شكست 
قبل از . كنند پس از اينكه شما معرفي شديد و به سوي ميز سخنراني قدم برداشتيد، شنوندگان به طور عادي به شما توجه مي ؛است

نظمي  ها و بي صحبتدر عرض چند ثانيه همه . اي بگوييد مستقيماً به آنها نگاه كنيد اداي حتي يك كلمه، بدون اينكه كلمه
هاي جلب توجه شنوندگان  روش .شدد نشدن شما براي سخنراني خواه شود و شنوندگان متوجه آماده فيزيكي متوقف مي

   :عبارتنداز
  ؛موضوع را به شنونده مربوط سازيد . 1
است؛ پس به  كنيد موضوع سخنراني شما مهم شما پيش خودتان فكر مي ؛اهميت موضوع خود را به عبارت درآوريد. 2 

در باره آينده سرويس  )الف(آقايشروع نطق مديركل پست  ،بطور مثال . حضار بگوييد چرا آنها نيز بايد اين گونه فكر كنند
  ».....از شما متشكرم كه به من اين فرصت را داديد تا در باره سرويس پستي كشور با شما صحبت كنم«: پستي اين چنين است

 :مثال. به فكرانداختن شنوندگان نسبت به سخنراني شماستبراي ديگر  يطرح پرسشي بليغ راه از شنونده سوال كنيد؛. 3
  برگزاري انتخابات در كشورها نماد چه نوع حكومتي است؟  كنيم ؟ دانيد چرا بايد در انتخابات شركت  آيامي«

هايي است كه كنجكاوي آنها را  عبارت ،يك راه حل جلب توجه به سوي ناطق؛ كنجكاوي شنوندگان را تحريك كنيد.4
اين بيماري عاليم خاصي ، قابل كنترلالعالج اما  ،است...... ترين بيماري در اين شايع« :مثال. نسبت به موضوع نطق افزايش دهد

به كدام  راجع. روند ميبه آن از دنيا  نفر به سبب ابتالء...... نفر به اين بيماري مبتال هستند و هر ساله .....   و چيزي حدود ندارد
  ».كنم من درمورد فشار خون باال صحبت مي . بيماري قلبي نيست، ايدز نيست، سرطان نيست ؟ كنم بيماري صحبت مي

 
در غير اينصورت  ايد، كردهوضوح بيان  اطمينان حاصل كنيد كه موضوع نطق خويش را به: ضوع نطقموآشكار ساختن  �

  .شوند شنوندگان گيج مي
و پذيرش شما به عنوان  اعتباربيشتر در مورد صالحيت براي صحبت كردن در مورد موضوع مشخص است :اثبات اعتبار �

 .فردي شايسته از جانب شنوندگان

  

  متن سخنراني

را با دقت انتخاب كنيد و با صراحت در قالب عبارت  خودنطق  نكات اصلي .ترين بخش است ترين و مهم متن سخنراني طوالني
  .بياوريد و به نحوي راهبردي منظم و مرتب كنيد
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توانيد حداقل  اگر در انتخاب موضوع مشكل داريد، مي. نخسيتن قدم در آماده ساختن سخنراني انتخاب يك موضوع است 
  :از سه روش استفاده كنيد

  . يق، مهارتها، تجارب، عقايد و امثال اينها تهيه كنيدنخست، فهرستي اجمالي از سرگرميها، عال 
هايي را كه در قلمروهاي مختلف به  ده كنيد و روي يك صفحه كاغذ اولين موضوعامغزي استف دوم، از روش طوفان

  .رسد بنويسيد ذهنتان مي
انتخاب موضوع بايد در مورد هدف كلي پس از  .ايد، به يك كتاب مرجع، نگاهي سريع بيندازيد سوم، اگر واقعاً گير افتاده 

  .كار كنيد،نطق خود
وقتي هدف كلي شما اطالع رساني است، مثل يك . رساني يا متقاعد ساختن خواهد بود معموالً هدف كلي براي اطالع 

  . دقيق و جذاب اطالعات است ،هدف شما انتقال واضح و روشن. استاد عمل كنيد
به منظور . مدافع عمل مي كنيد   نماينده حقوقي حقوقيهنگامي كه هدف كلي شما متقاعد ساختن است، مثل يك 

  . هدفتان جذب شنوندگان به نظريه خويش است . اقدام به ارائه اطالعات مي نماييد ،قبوالندن
آن  ،قالب يك عبارت مصدري پس از درك موضوع و هدف كلي، بايد در مورد هدفي خاص متمركز شويد كه بتوانيد در

  :عبارت هدف خاص بايد داراي مشخصات زير باشد.  »انتخاباتاطالع دادن به شنوندگانم درباره انواع « :مثال :ديرا بيان كن
  ،يك جمله كامل مصدري باشد نه يك قطعه. 1 
  ،در قالب يك عبارت خبري باشد نه يك سوال. 2 
  ،از زبان مجازي احتراز كند. 3
  باشد،ي يك ايده واضح و مجزا متمركز رو. 4  
  . بسيار مبهم يا كلي نباشد. 5 

  : چند سوال را در ذهن داشته باشيد ،هنگام تنظيم بيان هدف خاص خود ،عالوه براينها
  آيد؟  از عهده تكليف مقرر شده بر مي ،آيا هدف من

  توانم در مهلت مقرر شده هدف خود را به انجام برسانم؟ آيا مي
  شود؟ آيا اين هدف شنوندگانم مربوط مي 
  يا بيش از حد فني و تخصصي نيست؟  ،آيا هدف براي شنوندگان من بيش از حد جزئي و ناچيز 

اي است از آنچه كه  خالصه شده ،اين عبارت. دهد  موضوع اصلي، هدف خاص شما را مورد موشكافي  و دقت قرار مي
اصلي نطق در تفكر شما تبلور  هاي گيري در مورد نكته الً پس از انجام تحقيق و تصميمومعمو خواهيد در سخنراني بگوييد شما مي

موضوع اصلي معموالً نكته هاي اصلي را خالصه و به طور فشرده بيان مي كند تا در  ،همين طور كه مالحظه مي كنيد. يابد مي
  :اده نمودبراي تهيه متن سخنراني از چارچوب ذيل استف. متن نطق شرح و بسط يابند



13 

 

 موضوع اصلي

جمله موضوعي يا فكر اصلي ناميده  خواهيد بگوئيد كه گاهي فرضيه، در باره چيزي كه مياست عبارتي مختصر  ،موضوع اصلي
اي ساده  معموال موضوع اصلي در قالب جمله.كند ميموشكافي  را اهدف خاص شم ،موضوع اصلي ،بعبارت ديگر .شود مي

  :مثال .كند هدف خاص را با عمقي بيشتر و بهتر بيان ميشود كه  وخبري بيان مي
  اي انرژي هسته :موضوع

  رساني  اطالع :هدف كلي
  اي هسته  بومي شدن دانش مزاياي اطالع دادن به شنوندگانم در باره: هدف خاص

المللي و  بين پرستيژ افزايش  ،كشور وسعه  اقتصاديت: ي كه عبارتند از ا انرژي هستهبومي شدن  مزايايانواع  :موضوع اصلي
  .در كشور..... پزشكي وپيشرفت  ، وكشور قدرت ملي

  
 نكته اصلي

 :مثال هارا با دقت انتخاب كنيد و با صراحت در قالب عبارت بياوريد،نبايد آ. هستند اهاي كلي نطق شم طرح ،هاي اصلي نكته

  عمده هيپنوتيزم هايدررساني به شنوندگان در باره كارب اطالع :هدف خاص
وارتقاي  كنترل درد در جراحي،كمك به افراد سيگاري: دهاي عمده هيپنوتيزم عبارتند ازرامروزه كارب :موضوع اصلي
  تحصيلي دانشجويان

  :اصلي اتنك
  .درو ايي بكار مييهيپنوتيزم در جراحي به عنوان كمكي براي بيهوشي شيم .1 
  .كند ميهيپنوتيزم در ترك سيگار به افراد كمك  .2
  .رود هيپنوتيزم در مساعدت دانشجويان براي ارتقاي عملكرد تحصيلي ايشان بكار مي .3

  .كند اين سه نكته چارچوب متن سخنراني را مشخص مي
رساني  اطالع« :هدف خاص شما اين استمثال . شود نكته هاي اصلي بعضي از اوقات آنها  از هدف خاصتان روشن مي •

   .»هاي ويژه وقايع و فلسفه المپيك ،ها ريشهبه شنوندگانم  درباره 
  .هاي ورزشي را تجربه كنند دهد تا رقابت مانده ذهني فرصتي مي به افراد عقبهاي ويژه  المپيك: موضوع اصلي

  
  :هاي اصلي نكته

  .بنا نهاده شد 1968هاي ذهني در سال  مانده به منظور افزايش آمادگي جسماني عقب هاي ويژه المپيك .1
داراي  ،شود المللي برگزار مي اي و هر چهارسال يك بار در سطح بين منطقهسطح كه هرساله در  هاي ويژه المپيك .2

  .هاي المپيك است اي مشابه بازي رويدادهاي ورزشي
  .حوزه وسيع داريد كه بايد عقايد خودرا پيرامون هريك از آنها سازماندهي كنيددو شما حاال 

  
 هاي اصلي نكته تعداد •

اگر . شوند بندي آن با مشكل مواجه مي زيرا شنوندگان در طبقه، هاي اصلي نبايد از دو يا سه نكته تجاوز كند در سخنراني نكته 
  .توانيد آنهارا در چند دسته خالصه كنيد مي ،بعد از فهرست كردن خيلي زياد است ،هاي اصلي هدف شما نكته
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  موارد استثنايي ليزرهارساني به شنوندگانم در باره  اطالع :هدف خاص
  .كنند ليزرها قدرت نور را براي كارهاي زيادي آماده مي :موضوع اصلي

  
  :هاي اصلي نكته

  .دهند كه به اعماق فضا نگاه كنند شناسان اين امكان را مي به ستاره ،هاي ليزري جاذبه زمين موج ياب. 1
  .كنند در ساخت ماشين استفاده ميله از جماز ليزرها براي مقاصد بسياري  ،كنندگان خودرو توليد. 2
  .تشخيص بموقع دهند ،دهد كه در مورد انواع خاص سرطان يمپزشكان ليزرها اين امكان را به . 3
  كنند اي مغزي استفاده ميه از ليزرها براي تبخير غده ،جراحان اعصاب .4
  .شود استفاده ميليزرها ساليانه در توليد بيليونها كاالي صنعتي از . 5

  :بندي كنيد دسته ،سه نكته درنكته اصلي را  پنجتوانيد  شما مي
  .ليزرها كاربردهاي مهمي در علوم دارند .1
 .به صورت جزو ضروري صنعت درآمده است ليزر .2

  .ليزر در علم طب انقالب ايجاد كرده است .3
 

  ترتيب راهبردي نكته هاي اصلي •

  .اينكه ديوار چين چگونه ساخته شده است اطالع رساني به شنوندگانم در باره :ترتيب زماني هدف خاص -1
  .ديوار چين در سه مرحله عمده ساخته شد :موضوع اصلي

  
  :هاي اصلي نكته

  .كار ساخت ديوار چين در زمان سلسه كو در قرن چهارم قبل ميالد مسيح آغاز شد -
  .پس از ميالد به آن اضافه شد 618تا قبل از ميالد  221وسويي از سال  هن، هاي چين، هاي جديد ديوار در زمان سلسله قسمت -
 .كامل شد 1368- 1644هاي  ديوار در زمان سلسله مينگ طي سال -

 ،دومي. دهد وجود و جديت  مشكل را نشان مي ،بخش اول :شوند ها به دو بخش عمده تقسيم مي اين نطق: ترتيب حل مشكل -2
  :براي مثال. ه مي دهدئراه حلي عملي براي مشكل ارا

آوري سرمايه را  هاي خيريه نامشروع جمع هاي موسسه كردن شنوندگانم براي اينكه قانون بايد سوءاستفاده متقاعد :هدف خاص
  .كنترل كند

هاي خيريه مشكلي جدي است كه اقدام دولت و همين طور افراد را  آوري سرمايه نامشروع براي موسسه جمع:موضوع اصلي
  .كند طللب مي

  
  : هاي اصلي نكته

  .قانوني به صورت مشكل ملي رايجي درآمده است هاي غير آوري سرمايه توسط موسسه جمع -
 آنها از هركدام كه ديكن ميتقس يفرع موضوع چند به را نطق موضوع شما كه گردد يم اتخاذ يوقت: يموضوع بيترت -3
  .خاص است يبه نظر ندهيگو ياعتقاد ليدال ،يموضوع يبند ميتقس در. شوند يم نطق در ياصل يا نكته
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  .هاي فضايي خود را گسترش دهد متقاعد كردن شنوندگانم نسبت به اينكه ايران بايد برنامه اكتشاف: هدف خاص
 چون راه باز خواهد بود به منابع طبيعي حياتي، هاي فضايي خود را گسترش دهد، ايران بايد برنامه اكتشاف: موضوع اصلي

  .جستجوي براي زندگي در خارج از فضاي زمينتوسعه معلومات علمي و فراتر از اينها 
  

  : هاي اصلي نكته

  .نها در زمين محدود است باز خواهد نمودآها راهي را به سوي منابع طبيعي حياتي كه ذخيره  گسترش اكتشاف -
  .كندكه براي زندگي بر روي كره زمين مفيد است اي ايجاد مي هاي فضايي معلومات علمي اكتشاف -
  .فضايي به دنبال جستجوي حيات خارج از فضاي زمين خواهد بودهاي  اكتشاف -

يكي در مورد علت واقعه و  :دو نكته اصلي داريد، كنيد وقتي شما نطق خويش را به ترتيب سببي مرتب مي :ترتيب سببي
 :مثال. باره تاثيرهاي آن كار است   ديگري در

 ،هاي هوايي توسط شركتفرسوده متقاعد كردن شنوندگانم براي اينكه استفاده روزافزون از هواپيماهاي  :هدف خاص
  .مشكلي جدي است
  .كند هوايي ايمني سفر هوايي را تهديد مي هاي شركتتوسط فرسوده استفاده روزافزون از هواپيماهاي : موضوع اصلي

  
  :هاي اصلي نكته

  .گيرند را هرچه بيشتر وبيشتر به خدمت ميفرسوده هوايي براي برآوردن تقاضاي سفر هوايي هواپيما هاي  هاي شركت -
  .كند مشكالتي جدي براي امنيت سفر هوايي ايجاد مي ،اگر اين روش ادامه يابد -

 

  ها رابط

مثل  ،ها در متن نطق رابط. اط ميان آنها باشدهايي كه فكري را به فكر ديگر پيوند دهد و دال بر وجود ارتب ها يا عبارت منظور كلمه
  .از هم گسيخته و ناموزون است ،ها نطق بدون وجود رابط .پي در بدن انسان هستند و رگ

  .هاي راهنما هاي خالصه دروني و عبارت نكته دهندگان دروني، آگهي پيش هاي ارتباطي، حلقه :چهار نوع رابط نطق عبارتند از
  
  هاي ارتباطي حلقه -1

  :بطور مثال و كمال كردن يك فكر توسط سخنران و حركت به سوي فكر بعدي دارند،  هايي هستند كه داللت بر تمام منظور عبارت
  .مشكل كرديم حاال موقع بحث راجع به راه حل استصرف صحبت درباره  ياديز وقت
  .اطمينان از استفاده عاقالنه ازآن است گريد بخش. از راه حل است يفقط جزئ ت،يتربوميتعل يبرا شده صرف نهيهز شيافزا

  
  هاي دروني آگهي دهنده پيش -2

تر  هاي ارتباطي مفصل كنند اما از حلقه راهنمايي مي ،خواهد پس از اين بگويد در اين حالت شنونده را به چيزي كه گوينده مي
  :مثال. است

نظري  ،اند نخست به وسعت اين مشكل واقع شدهتوجهي  در بحث راجع به اينكه در تحقيقات پزشكي زنان چگونه مورد بي •
  .د كرده استرپردازيم كه اين مسئله چگونه به مراقبت بهداشتي زنان در ايران آسيب وا اندازيم و سپس به اين مي مي
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  )هاي ارتباطي حلقه(هاي اعتباري ناقص چقدرجدي است  حاال كه ديديم مشكل گزارش •

ايجاد  :من روي سه راه حل متمركز خواهم شد) هاي دروني دهنده آگهي پيش(بياييد به چند راه حل نگاهي بياندازيم    
تري  وراه آسان مقررات دولتي محدودتر از دايره اعتباري، مسئوليت مالي اشتباهات دايره اعتباري را به خودش نسبت دهيم،

  .هاي اعتباري به افراد دهيم براي گزارش
  

  هاي خالصه دروني نكته -3

كند تا  اي صبر مي هنگامي كه گوينده نكته اصلي و ويژه را تمام كرده است و بجاي اينكه به سراغ نكته بعدي برود لحظه
  :بطور مثال .هاي اخير را خالصه كند نكته

  .اي مكث كنيم و آنچه را تا به حال يافتيم مروركنيم اجازه دهيد لحظه
  ..............................................دوم ديديم ............................... ديديمنخست 

  .ها آماده هستيم هايي براي اين مشكل حاال براي يافتن راه حل :)حلقه ارتباطي(
  

  هاي راهنما عبارت -4

بطور مثال گوينده به ، هستند غالبا فقط اعداد دهند شما دقيقا كجاي نطق هستيدكه هاي خالصه هستند كه نشان مي منظور عبارت
  :كند دار قحطي در آفريقا بيان مي شنوندگان خود در يپگيري موارد مهم مشكل دامنه

  .است تيجمع ختهيگس رشد افسار ،اين مشكل وسيع علت، نينخست
  .قحطي دايمي و توليد ناكافي محصوالت كشاورزي است علت، نيدوم
  .كننده در كشورهاي مبتالبه است خشكسالي رجعت سوم، علت
زير .(براي وجود قحطي سوءمديريت منابع غذايي در دسترس توسط ماموران اداري محلي است كننده،كمك علت نيآخر

  .)عبارات راهنما در مثال فوق خط كشيده شده است
  

  سازي  طرح آماده

  .آوري مطالب را گويند سازي جمع منظور نگارش طرح آماده
هاي اصلي را سازماندهي و از مطالب و مفاد  چگونه نكته،د چه چيزي در مقدمه بگوئيديگير شما تصميم مي در اين مرحله

  .آن در متن سخنراني حمايت كنيد و اينكه در بخش نتيجه گيري چه چيزي بگوئيد
   :است 2جدول نمونه طرح آمادگي بشرح 
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  نمونه طرح آمادگي .2جدول 

  
  طرح صحبت •

 ،هاي موثر ها براي نطق طرح. خواهيد به خاطر بسپاريد كه به شما كمك كند آنچه را كه مي است هدف طرح صحبت اين
افكارتان از يك موضوع  .در كنار يكديگر هستند ،شويد كه عقايد مربوط به هم شما به وسيله طراحي مطمئن مي. ضروري هستند 

  . سراغ موضوع ديگر مي رود و چهارچوب نطقتان به هم مرتبط و چسبيده است 
  . طرح آماده سازي و طرح صحبت مختصر :كنيد هاي خود استفاده مي احتماالً از دو نوع طرح براي نطق

شما هدف خاص و موضوع اصلي خود را در قالب  ،در اين طرح. كند سازي به شما در تهيه نطق خود كمك مي طرح آماده
هاي  دهنده آگهي هاي دروني و پيش كنيد و ارتباط مطالب خالصه گيري را عنوان مي متن و نتيجه، مقدمه. آوريد  عبارت مي

  . كنيد دروني را تعيين مي
. تر را با الگوي منسجم نمادي و تورفتگي، مشخص سازيد هاي فرعي فرعي هاي فرعي و نكته نكته، هاي اصلي شما بايد نكته

استاد شما ممكن . هاي كامل نوشته شود هاي فرعي در قالب جمله هاي اصلي و نكته معموالً توصيه شده است كه حداقل نكته
  . شناسي هم از شما بخواهد  كتاب ،سازي آماده است همراه طرح

اين طرح بايد براي فعال . هاي مختصري تشكيل شده است تا هنگام اداي نطق به شما كمك كند طرح صحبت از يادداشت
از همان  ،در تهيه طرح صحبت. ها و آمار ضروري باشد هاي كليدي و نقل قول ها يا عبارت كردن حافظه شما شامل لغت

  .سازي استفاده كنيد  چارچوب عيني به كار رفته در طرح آماده
چنين  هم. خوانا و روشن باشد ،شود مطمئن شويد كه به سادگي خوانده . طرح صحبت را تا حد ممكن خالصه تهيه كنيد 

  . مكث كنيد و امثال اينها ياهگ ؛تر صحبت كنيد تر يا آهسته ماليم گاهي ؛ها كمك بگيريد توانيد براي ايراد نطق از حالت مي
  

  بسمه تعالي
  :موضوع

  :هدف خاص  
  :موضوع اصلي     

  نكته اصلي. يك        
  نكته فرعي. نكته فرعي    ب . الف            

 تر نكته فرعي - 2تر        نكته فرعي  -1       

  تر  نكته فرعي فرعي -تر   ب نكته فرعي فرعي -الف                           

  :نكته اصلي. دو    
  نكته فرعي. نكته فرعي    ب . الف          

 تر نكته فرعي -2تر        نكته فرعي-1     

  تر  فرعي نكته فرعي - تر   ب نكته فرعي فرعي -الف                      
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 چهار الگوي نطق 

هاي كالمي  ، فرايندي است كه با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارت»اقناع«. در پي اقناع طرف مقابل است همواره سخنران
  . دهد جهت تغيير رفتار و اداره كردن آنها به عمل معيني، تحت تأثير قرار مي اي، ذهنيت مخاطبان را غالباً يك سخنران حرفه

بايد و نبايدها را تبيين  ،گردند و در آن سخنران ميارائه وحوش مسايل حقيقي و ارزشي جامعه  در حول توجيهيهاي  نطق
نخست كسب موافقت انفعالي، دوم ايجاد واكنش فوري از سوي : هاي سياسي به دو حالت قابل تصور استدر سخنراني .كندمي

  .)1381لوكاس،(مخاطبان باشد 
  :آمده است زير كه در جدول شود ميهاي سياسي استفاده  دارد كه براي نطق هاي مذكور چهار الگو ويژه وجود براي نطق

  
  الگوي نطق هاي سياسي . 3جدول 

  شرح  الگو  رديف

  حل راه -ترتيب مسئله   1
در اين روش سخنران با روشن ساختن تداوم و جديت مسئله، ضرورت يك تغييردر سياست  را نشان 

  .دهد و عملي بودن آن را نشان مي كند برنامه خود را تشريح مي ،و در دومين نكته اصلي دهد مي

  حل - علت  -ترتيب مسئله  2
راه حلي براي مشكل مورد  ارائه و بعدتحليل علتها  شناسايي مشكل، بعدسخنران بايد اول  ،در اين روش

  نظر را تبيين كند

  ترتيب مزاياي مقايسه  3

بنابراين سخنران  .در اين روش مخاطبان شما در جلسه سخنراني از قبل آگاهند كه مشكلي وجود دارد
 ،نسبت به راه حل ديگر افراد ها ومزيت راه حلبه تشريح علت بايد  ،جاي اثبات وجود مشكله  ب

  .پيشنهادي اختصاص دهد

  تسلسل مونروئه  4

 ،در اين روش .توسعه داده است -يكي از استادان معروف دانشگاه پوردو- اين الگو را آلن مونروئه 
با (توجه. 1:بابي به واكنش فوري از جانب مخاطبان در پنج مرحله مي باشد سخنران در صدد دستي

يك مقدمه جذاب اهميت موضوع را با عبارتي تعجب بر انگيز،طرح سوال و برانگيختن حس 
. 3 )اساس ضرورت براي تغيير را درآنها ايجاد كنيد(ضرورت-2). كنجكاوي آغاز سخن نماييد

آنها را متوجه (تجسم كردن. 4) راه حل و جزئيات ذهن شنوندگان را روش كنيد ارائهبا  (رضايت
با متقاعد شدن حضار (اقدام. 5) آيد گر برنامه شما را بپذيرند چه شرايطي برايشان پيش ميكنيد كه ا

دقيقا آنچه را كه  .شويد تا آنها را به انجام كاري دعوت كنيد سياست شما سودمند است و شما مهيا مي
  .)خواهيد شنوندگان انجام دهند گوشزد كنيد مي

  
 :»حل –علت - مشكل«نمونه براي سخنراني با الگوي  �

موجب ايراد نطق با سه نكته  ،اين كار .ه دهيدئارا» حل–علت  –مشكل«بر اساس ترتيب   ابايد نطق خود ر ،براي يك تغيير
. ه راه حلي براي مشكل مورد نظرئارا و سوم، ؛دوم، تحليل يك مشكل ؛شناسايي يك مشكل ،نخست :شود كه عبارتند از مي

 يبراي كنترل جنايت بايد اقدامات ،ها ها و دانشگاه  كه در محوطه دانشكدهبه اينتوجيه شنوندگان « :خاص هدف :بطور مثال
  »تر به كار گيرند جدي

 ارتكاب رفتارهاي نابهنجار در محوطه مراكز آموزشي، مشكلي جدي است كه الزم است مقامات امنيتي، :موضوع اصلي
  .مقابله آن  به كارگيرندمديران دانشگاه و دانشجويان اقداماتي را براي 
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  :نكات اصلي

  .هاي دانشگاهي مشكلي جدي است ارتكاب رفتارهاي نابهنجار در محوطه .1
هايي  گزارش ،ها ي دانشگاهمدرگيرها و ضرب و شتم فيزيكي در تما دهد كه در زمينه سرقت، مطالعات اخير نشان مي) الف

  .رسيده است
بار در  هاي خشونت يچون بسياري از درگير ،است آمارها به آن اشاره شدهتر از آن است كه در  اين مشكل جدي) ب
  .شود يي گزارش نمئهاي دانشگاهي به مقامات قضا محوطه
  :سه علت عمده و ويژه وجود دارد كه عبارتند از ،بار در محوطه دانشگاهي هاي خشونت يدر زمينه افزايش سرقت و درگير .2

  .اند متخصص بوده و كمتر آموزش ديده غيرمقامات امنيتي دانشگاه اغلب )الف
  .ل نيستندئهاي خاص براي جلوگيري از سرقت و خشونت در محوطه دانشگاه قا  اولويتي به برنامه ،مديران دانشگاهي) ب
  .آورند يرانه كافي بعمل نميگ يشان اقدامات پيش ها دانشجويان غالبا براي حفاظت خود و دارايي) ج
 :حل مشكالت مذكور عبارتند ازهاي موثر براي  راه حل .3

  .ها بايد بر كيفيت و آموزش مقامات امنيتي خود بيفزايند دانشگاه) الف
  .بيني كنند هاي خاصي را پيش بار برنامه ها بايد براي جلوگيري از سرقت و رفتارهاي خشونت مديران دانشگاه) ب
  .دانشجويان براي حفاظت از اموالشان بايد بيشتر احتياط كنند) ج

  
  :نمونه سخنراني براي الگوي تسلسل مونروئه �

براي حمايت از حقوق خصوصي شهروندانش در قبال تهاجمات وسايل )آمريكا توجيه شنوندگان كه در  :هدف خاص
  .الكترونيكي دريافت اطالعات شخص بايد وارد عمل شود

به  ،مجهز استاطالعات كي كسب فاش شدن اسرار شخصي در جامعه ما كه به وسايل پيشرفته الكتروني: موضوع اصلي
 .شود صورت مشكلي جدي درآمده است كه نياز به اقدامات قاطع براي جلوگيري از آن احساس مي

 
 )مقدمه سخنراني( توجه .1

به مكالمات ؛ سرمايه شخصي شما را جستجو نمايد؛ هاي پژشكي شما را بازرسي كند دهيد يك فرد غريبه پرونده آيا اجازه مي
 ؟يا به ديگر ابعاد حقوق خصوصي شما تجاوز كندشما گوش دهد 

به همه ابعاد حقوق خصوصي شما تجاوز  ،تجاري با بكارگيري تكنولوژي پيشرفته اطالعاتي يها ها و شركت حكومت •
 .كنند مي

 .ترين مسائلي است كه در عصر تكنولوژي پيشرفته الكترونيكي با آن مواجهه هستند يكي از جدي ،تجاوز به حقوق شخصي •

شويد و همراه  ،مي كنمارائه هايي كه   حل هامروز در نظر دارم محدوده اين مشكل را تشريح و شما را تشويق كنم با را •
 .كنيدحمايت  از آنها 

  

   :ضرورت. 2
 .شود هاي تجاري براي حقوق خصوصي افراد تهديد مي ها و شركت به وسيله حكومت ،به كارگيري وسايل الكترونيكي دريافت

  .اند آوري كرده عظيم از اطالعات را در باره زندگي خصوصي اغلب شهروندان جمع يحجم ،دولتي و تجاريادارات ) الف
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آوري اطالعات شخصي و سوءاستفاده ازآن به  در قبال جمع) آمريكا(قوانين محدوي در حمايت از حقوق شهروندان ) ب
  .وسيله ادارات و تجاري وجود دارد

  

  : رضايت. 3
 .زياد قابل حل است يبا تصويب قوانين مربوط به حقوق خصوصي  تا حداين مشكل 

  .آوري اطالعات شخصي به وسيله ادارات دولتي اعمال كند شديد نسبت به جمع يهاي اين قوانين بايد محدويت) الف
مشمول  ،كند اين قوانين بايد هرشخصي را كه از اطالعات خصوصي براي اهداف و مقاصد غير مجاز استفاده مي )ب

  .مجازات سنگين كند
  

  ):تجسم كردن(عينيت بخشيدن . 4

  قوانين مشابهي در ديگر كشورها اعمال شده است كه در الف نيز كاربرد دارد
  .اجراي حقوق خصوصي نتايج مفيد و موفق آنها را تقريبا در كليه كشورهاي اروپاي غربي نشان داده است) الف
هاي مالي و  پرونده، شما مي توانستيدكنترل بيشتري بر روي پرونده پزشكي ،داشتوجود اگر در كشور ما چنين قوانيني ) ب

 .ديگر انواع اطالعات شخصي داشته باشيد

  

  )گيري نتيجه( اقدام. 5

من تالش  .به تصويب قوانيني در حمايت از حقوق مردم كمك كنيد ،خواهم با امضاي اين عريضه بنابراين مصرانه از شما مي. 1
  .فرستاده شود براي نمايندگان كشور هتا اين عريض كنم مي

،  خواهيد توجيه كنيدوقتي مي. ترين مسائل است  انگيز ترين و بحث هاي رسمي، مسئله توجيه، يكي از پيچيده در همه نطق
نظر مخالفي را رد  ؛كنيداي دفاع  از انديشه ؛اي را ارائه دهيد هدف شما اين است كه برنامه .بايد به عنوان يك طرفدار عمل كنيد

  . كنيد و آرزو داشته باشيد كه مردم مطابق نظر شما عمل كنند 
ها و  ها، گرايش نحوه موفقيت شما در هر نطق توجيهي خاص، بستگي به اين دارد كه با چه ظرافتي پيامتان را به ارزش

  . اعتقادات شنوندگانتان مرتبط سازيد
اعتبار  ،دهند وقتي كه به صحبتي گوش فرا مي. گيرند اي قرار نمي تحت تأثير هر گفتهنشينند و  منفعل نمي ،شنوندگان دقيق

شما بايد درباره نطق خود به عنوان نوعي . كنند دقت ارزيابي مي ه، گفتار، نحوه استدالل و احساسات وي را ب ، اعتقادات سخنران
هاي آنها نسبت به نظرات خاص شما و  انتظار اعتراض ،نظر شناخت مخاطبان مورد.گفتگوي ذهني با مخاطبانتان بينديشيد

توانيد نظر شنوندگان شكاك و بدبين را تغيير دهيد، مگر  شما نمي. دارداساسي  يها در نطق شما اهميت گويي به اين اعتراض پاسخ
  . اينكه به شك و بدبيني آنها مستقيماً با استدالل پاسخ دهيد 

به بعضي از مسائل درباره  .ئلي درباره حقيقت، مسائل ارزشي يا سياسي بپردازندهاي توجيهي ممكن است به مسا خطابه
چون اين حقايق مبهم هستند يا اطالعات كافي درباره آنها . توان پاسخي قاطع داد ولي بعضي ديگر اين گونه نيستند حقيقت مي

در يك محاكمه دادگاه است و سعي ماينده حقوقي ندهيد، نقش ما شبيه وقتي كه نطق توجيهي، درباره حقيقتي ارائه مي. نداريم
  . شما بر اين است تا شنوندگان نظر شما را درباره حقايق بپذيرند 
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شوند كه در برگيرنده اعتقادات شخصي هستند  كه چه چيزي درست يا  چرا مربوط مي و مسائل ارزشي به حقايق بي چون
كنيد، بايد با ارائه  وقتي كه درباره يك مسئله ارزشي صحبت مي. ي استاخالق غلط، بد يا خوب، زشت يا زيبا، اخالقي يا غير

وقتي كه شما در مورد درست يا غلط . به شنوندگان تفهيم كنيدتلويحاً و نه مستقيم، عقايد خودتان را  ،الگوها و معيارهاي ارزشي
وقتي كه . كنيد اي سياسي حركت مي سوي مسئلهكنيد و اصرار داريد كه چيزي بايد يا نبايد انجام شود، به  بودن چيزي بحث مي

كنيد، هدف شما ممكن است رسيدن به يك موافقت انفعالي يا تحريك براي اقدامي فوري  درباره يك مسئله سياسي صحبت مي
  : شويد با سه مسئله اساسي روبرو مي ،در هر صورت. باشد

براي ايراد يك نطق درباره . دگان شما بستگي دارداز سخنان، به موضوع نطق و شنونزمان هر بخش ضرورت، برنامه و 
 -مسئله«تان بالطبع به ترتيب   اگر شما از تغيير وضع موجود جانبداري كنيد، نكات اصلي: چند گزينه وجود دارد ،مسائل سياسي

ن است از اصل اگر شنوندگان شما از قبل موافقند كه مشكلي وجود دارد، ممك. شود مربوط مي »حل –علت  –مسئله «يا  »حل
اي  هر وقت كه اقدام فوري را از شنوندگان انتظار داريد، بايد يك الگوي سازماندهي شده ويژه .اي استفاده كنيد مزاياي مقايسه
   .شناسي قرار دارد انگيز مونروئه را منظور كنيد كه هر پنج مرحله وي، بر مبناي توجيه روان مثل توالي خود

 

  طقنهاي ترغيب ديگران به پذيرش  تكنيك

پذيرند و  ديدگاه سخنران ديگري را  دهد؟ چرا شنوندگان ديدگاه يك سخنران را مي چه چيزي يك سخنران را موجهنشان مي
تواند شنوندگان خود را براي دست زدن به يك اقدام حمايتي مخالف يا دادن رأي يا ندادن  يك سخنران مي پذيرند؟ چطور نمي

  .كند يك كانديدا تحريك  رأي براي
گوييم كه شنوندگان با  هاي موجود مي اند به اين سواالت پاسخ دهند؟ با وجود بسياري از پاسخ نظران سعي كرده صاحب

  :يك يا بيش از چهار دليل قانع و توجيه خواهند شد كه عبارتند از
  .، از اعتبار بااليي برخوردار استسخنرانچون آنها آگاهند كه اين  .1
  .شوند چون آنها مجذوب اطالعات سخنران مي.2
  .شوند ، توجيه ميسخنرانچون آنها با استدالل  .3
  .چون احساسات آنها با عقايد و زبان ناطق، مرتبط است. 4
 

  استفاده از مدارك و شواهد •

خواهند كه سخنرانان  آنها مي. كنند آنها درباره اظهارات كلي غيرمسئول، با سوءظن نگاه مي .اغلب مردم بدبين و شكاك هستند
در اين . بايد نظرات خود را با مدارك مطرح كنيد ،شنوندگان موجه باشيد نزدنظر داريد در اگر . ادعاهايشان را موجه ارائه كنند
توانيد از آنها دعوت كنيد پس از پايان  عاليم ترديد را مشاهده كرديد، مي ،االت شنوندگانؤخصوص اگر در چهره و س

  .سخنراني مدارك را مشاهده كنند
  :هاي زير باشد كنيد بايد داراي ويژگي بديهي است مدارك كه در نطق خويش استفاده مي

  .شود تر مي نطقتان موجه ،اگر شما مدارك را به طور مشخص ارائه كنيد ؛مدرك مشخصي باشد .1
  .مدارك مورد استفاده شما براي شنوندگان جديد باشد ؛مدارك و شواهد جديد استفاده كنيد .2
تر  صالح و معتبر را از منابع غيرموثق و كم اعتبار موجه شنوندگان، نقل مدارك از منابع ذي  اصوال ؛مدارك موثق باشند .3

  .دانند مي
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  برانگيزنده عواطف •
شود تا شنوندگان را وادار به احساس  شود و به اين دليل طرح مي هاي محرك ناميده مي اوقات جاذبههاي احساسي گاهي  جاذبه

  .اندوه، خشم، شادي، ترس، طرفداري و احترام كنند
  :شود عبارتند از هاي احساسي كه غالباً توسط سخنرانان مطرح مي بعضي از محرك ،در فهرست زير

  .ن هواپيما، معايب طبيعيناشي از استانداردهاي نامطمئ ؛ترس -
  .براي اشخاص بيكار، زنان سالخورده ؛دلسوزي -
   ..ميراث فرهنگي و ،به خاطر يك كشور ؛اهاتبغرور و م -
  .در قبال اقدامات تروريستهاي سياسي ؛خشم -
  .توجهي به كاركنان با حقوق زير خط فقر درباره كمك نكردن به افراد معلول، بي ؛شرمساري -
  ..و شعاير مذهبي و براي يك شخص معتبر، سنتها ؛امحترا -

  
  ارائه سخنراني

توانيد نطق خوبي ايراد كنيد اما اگر شما چيزي براي گفتن نداشته باشيد نمي. آن بستگي داردارائه اثر يك سخنراني به نحوه 
آنچه براي يك سخنران .است نه علمسخنراني يك هنر البته . داشتن چيزي قابل گفتن كافي نيست، بايد نحوه گفتن را نيز بدانيد

  .مناسب است، براي سخنران ديگر ممكن است اين طور نباشد
  

  ايراد نطق هاي  شيوه

. 4و  البداهه نطق في. 3، از برخواني از حافظه. 2، خواندن كلمه به كلمه از دست نوشته. 1 :ي ايراد نطق عبارتند ازاچهار شيوه بر 
  ا آمادگي قبليبالبداهه  نطق في

الزمه برقراري ارتباط مؤثر پنج  .هنگام سخنراني تأثير فراواني بر اثرگذاري سخنانتان بر آنها دارده البته ارتباط با شنوندگان ب
مطالعات نشان  . اطالعات ارائه شده . 5و ، تنوع صدا. 4، حركات بدني. 3، حاالت چهره. 2، يوضع ظاهر. 1: باشد چيز مي

اين پنج عنصر در تعيين درجه تأثير مثبت و منفي  .گفته است گانه پيش وسيله عوامل پنجه درصد ارتباط غير كالمي ب 70دهد  مي
 .گيرد ميت أنشگذارد از محتويات سخنانتان  كوچك از تأثيري كه مي يكند و فقط بخش شما بر مخاطبان نقش اصلي را ايفا مي

  )1381لوكاس،(
، نوعي ارتباط متقابل و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري وجود دارد و اين بستگي به شنوندگانسخنراني، ميان ناطق و ه ئاراهنگام 

هر چه سخنران، قدرت تفهيم بيشتري داشته . داردو مانند اينها و محتوا، كيفيت سخنراني، شرايط ظاهري  نوع سخن شرايط جلسه،
هر چه بهتر گوش دهد و . دهد يفته كالم گوينده و شخصيت او باشد، بهتر گوش مي، ششنوندههر چه . تر است باشد، در جذب موفق

نشاط و شور گوينده به اندازه فهم شنونده اين گفته قديمي است كه . آيد شيفتگي و عالقه نشان دهد، ناطق، بيشتر سر حال و شور مي
  . . اگر زمينه و جايگاه براي سخن نيافتي سخن مگوي» د للْكَالمِ موقعاً ال تَتَكَلَّمنَّ اذا لَم تَِج«  :به فرموده علي عليه السالم. است

  
  سخنران وزن زبان

  :يك روش براي گويا ساختن نطقتان استفاده از وزن زبان است براي ايجاد وزن زبان از چهار سبك بشرح ذيل استفاده مي شود
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  موازنه سازي) الف

  :مثال. عبارات يا جمالت مرتبط به هم ،ترتيب مشابهي از يك جفت يا يكسري كلمات يعني 
  ».بي عدالتي در هرمكاني تهديد عدالت در همه جا است. انكار حقوق بشر در هرمكاني تهديد حقوق بشر در همه جا است«

  

  تكرار) ب
 :مثال. در اين روش سخنران يكسري از واژگان را در ابتدا و انتهاي عبارات و جمالت متوالي تكرار مي كند  

o  بدون تكرار(.ما مردمي هستيم در جستجوي آينده اي روشن( 

o داراي تكرار(.ما مردمي هستيم داراي تمدني كهن. ما مردمي هستيم صلح جو( 

  

  صدايي هم) ج
  :مثال. هاي نزديك يا پيوسته به هم ن در آغاز كلمهيعني تكرار اصوات همخوا 

  ».هاي پريشان كننده، انكار آميز و نا اميد كننده را بخواهيم ما نبايد از دمكراسي سياست«
  

  تناقض) د
  : مثال. كنار هم قرار دادن مفاهيم متضاد در ساختار موازييعني  

 »بپرسيد شما چه مي توانيد براي كشورتان انجام دهيد. تواند براي شما انجام دهدنپرسيد كه كشورتان چه مي«

  

  سرعت صدا
كلمه صحبت  150تا 120مردم برخي از كشورهاي در هر دقيقه بين . گردد  مسئله به سرعت صحبت كردن سخنران بر مي نيا

  .اما براي نطق موثر سرعت يكنواخت وجود ندارد. كنند مي
  :بهترين صحبت به چند چيز بستگي دارد

 حضار و ماهيت نطق تركيب .1

 .كند و سرعت پايين براي ابراز تاسف مناسب است عصبايت و تعجب كمك مي- سرعت باال در ايجاد شادي وترس .2

 سرعت پايين مناسب است ،براي تشريح اطالعات پيچيده .3

 .سرعت باال مناسب است ،وقتي شنوندگان در زمينه موضوعي اطالعات داشته باشند .4

شوند و اگر با سرعت صحبت كنيد از پيگيري نظراتتان  مايوس  شنوندگان خسته مي ،اييدمعموال اگر آهسته صحبت نم
  .شوند مي
  

 ارتباط گوينده و شنونده 

ن، نوعي ارتباط متقابل و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري وجود دارد و اين ادر يك جلسه سخنراني، ميان ناطق و مستمع •
  . دارد... بستگي به شرايط جلسه، نوع سخن و محتوا، كيفيت سخنراني، شرايط ظاهري و 

  . تر است هر چه سخنران، قدرت تفهيم بيشتري داشته باشد، در جذب موفق -
ها را به خود جلب كند، اين رابطه بهتر  ها و نگاه سخير خود داشته باشد و توجههر چه سخنران، با نگاه به مستمعان جلسه را در ت -

كنند نه به  نگاه مي... بعضي كه هنگام سخن به خاطر شرم يا هر عامل ديگر به سقف و ديوار و بيرون از پنجره و . شود برقرار مي
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  . دهند چهره افراد، توجه مخاطبان را از دست مي
  . دهد ه كالم گوينده و شخصيت او باشد، بهتر گوش ميهر چه مستمع، شيفت -
نشاطُ القائل علي َقدرِ فَهمِ « : اند گفته. آيد هر چه بهتر گوش دهد و شيفتگي و عالقه نشان دهد، ناطق، بيشتر سر حال و شور مي -

  . ل وجود داردبه نحوي ميان آن دو تأثير متقاب. السامع نشاط و شور گوينده به اندازه فهم شنونده است
  . كند آفريند و شنوندگان را جذب مي گويد و شور مي تر سخن مي هر چه سخنران، شور و حال بيشتري داشته باشد، هنرمندانه -

كند و گوش نكردن يا كم بودن يا كم فهم بودنِ شنوندگان،  ن هم سرايت مياسستي و بي حالي ناطق، به مستمع... بر عكس 
 . اندازد كند و از شور مي يخطيب را هم بي حوصله م

  گوي، گوي  ُفسحت ميدان ارادت بيار تا كه زند مرد سخن     ***   فهم سخن گر نكند مستمع قوت طبع از متكلم مجوي 
 

  سخنراني گيري نتيجه

دو هدف گيري  نتيجه. ماند مي ي اغلب در ذهن شنوندگانتان باقيئخصوص مهم است، چون تأثيرگذاري نهاه گيري نطق ب نتيجه
  .خبردادن به شنونده كه در حال اتمام نطق هستيد و تقويت فهم يا تعهد و الزام نسبت به موضوع اصليتان: عمده دارد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   



25 

 

 دفاع فن :دوم بخش

  دفاع برنامه ريزي: سومفصل 

  مقدمه

 سازمان متبوعبايستي خواسته بين  بدين معني كه . و دادگستري است سازمان متبوعواسطه بين ، دستگاه اجرايي نماينده حقوقي
اي در ارائه آن بكارگيرد كه بتواند خواسته را مورد قبول قاضي  شيوه ني و قواعد فقهي و منطقي منطبق سازد و خود را با مواد قانو

دادرس بر اساس توضيحات و دفاع نماينده .اهان نمايدخواه در مقام خوانده يا خو خود قانعسازمان حق بودن  سازد و او را در ذي
كند و با صدور حكم اين اختالف  حقوقي است كه علت اختالف منافع دو طرف دعوي را درك و حقيقت مطلب را كشف مي

   .نمايد حل و فصل مي را 
  

  تعريف دفاع

در توضيح اين تعريف از دفاع  .1»واسطه بين حقيقت و حق حد فاصل بين واقعيت و عدالت و  «دفاع عبارتست از 
 مورد خدشه قرار گرفته و عدالت در مورد آن  واقعيتي يقتدر حقنفر اختالفي به وجود آيد،  مي توان گفت وقتي بين دو 

شود كه عدالت در  اين واقعيت را آشكار و با اقناع دادگاه موجب مي ،با دفاع منطقي خود نماينده حقوقي. گيرد صورت نمي
  . آيد به اجرا در سازمان متبوعشخصوص 

  

  انواع دفاع

  :دفاع در امور كيفري و حقوقي داراي تفاوت هايي است كه به شرح زير مي آيد
  

  دفاع در امور كيفري 

 ،موكل يا  كاري نكرده موكلم كه باشد معني اين تواند به مي بلكه نيست اتهام كلي نفي معني به دفاع هميشه ،كيفري امور در
 ولي است داده انجام هم عملي و كرده موكل اقدام يا است اشتباه كرده تعيين دادسرا كه عنواني ولي داده انجام را عمل اصل

 مشروع دفاع و نيست مجازات قابل جهتي به موكل ولي فراهم بوده مقدمات اين همه«  :تگف توان مي .ندارد كيفري وليتئمس

 بالمعني فوق ايراد پس )تعزيرات رد(است مجازات تعليق و تخفيف درخورموكل  كه گفت توان مي يا   .... يا است كرده
  35 اصل و است شناخته رسميت به را آن هم اساسي قانون باشند، شده جرم ترين شنيع كه مرتكب آنها حتي مردم مهه. است

  .»تاس گرفته در نظر
 نكهاي و مجازات بودن اصل شخصي به توجه با .كند مي دفاع جرم ارتكاب به متهم از بلكه كند نمي دفاع جرم از وكيل 

 ترور، دزدي، از نه و كند مي كالهبردار دفاع و تروريست دزد، از وكيل ،شود منتفي بعداً اتهام اصوالً است ممكن

  . برداري كاله
  

  دفاع در امور مدني

 بحثي حق بحث وجود اينكه و است مواجه گوناگون نظرهاي با هميشه نظر، آن، شود مطرح حقوقداني نزد حقوقي امري اگر

 موضوعيت نيز دليل ارائه و بيان حق نحوه و است طرح قابل اثباتي دالئل بحث اينكه و است جداگانه نيز آن اثبات و جداگانه

                                                 
 1395سايت سفير قانون، .فن دفاع.مزروعي،جواد -1
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 دادخواست مالحظه با ولي هم دارد ادله و است روشن شخص حق گاه، هستيم نماينده حقوقي سازمان وقتي گاهي .دارد

 فاصله اين و شود مي دادرسي در فاصله باعث ايجاد ايرادات اين. بيند مي را دادرسي آئين قانون 84 م ايرادات ،وكيل طرف

  .بروند صلح طرف به طرفين ،رد دعوا متعاقباً و ايراد با و شود قضيه بنيادي حل باعث است ممكن
  

  دفاع  روش علمي

فرايند منظم و سيستماتيك؛جهت دستيابي به پاسخهاي صحيح قابل اطمينان ؛ نسبت به ادعاهاي  :روش علمي دفاع عبارتست از
  .وتجزيه و تحليل اطالعات ،طبقه بندي ،طرف دعوي با استفاده از ابزارهاي علمي جمع آوري

  1.مسئله و موضوع دعوي به لحاظ ماهيتي با دقت و مهارت مشخص شود :موضوع تعريف) الف

  اطالعاتجمع آوري ) ب

 يآورجمع نه،يبه دفاع حهيال اي دادخواست كي هيته يبرا ريبه منابع ز مراجعهكارشناس حقوقي بايستي با  ،در اين مرحله 
  .ميكنيم ميوترس يخود را طراح يو استراتژ ها كيتاكت  اساس ،اطالعات نيبا ا بيترت نيبد. اطالعات كند

  .شود يم تعيين نياز مورد اطالعات شده طرح سواالت براساس بخش اين در: نياز مورد اطالعاتتعيين  -1
 يروشها از ياطالعات منابع و يدعو موضوع و ماهيت به توجه با قسمت اين در: اطالعات يآور جمع يروشهاتعيين  -2

 و مهم بسيار اطالعات يآور جمع مناسب يروشها يا روش تعيين كه نماييم توجه بايد. شود يم استفاده آنها از يتركيب يا زير
  .است ياساس

  

  :است زير مورد شامل كه ياسناد يا يا كتابخانه روش )الف

    ،شده منتشر اسناد ازاستفاده  -1
   ،نشده منتشر اسناد از استفاده -2

  ،مشاهده روش )ب

   .مصاحبه روش )ج

  

 دعوي خواهانپيرامون  -1

الزم است براي تهيه دادخواست و  ،دولتي دعوي طرح كنيد وحقوقي غيراز جانب سازمان در نظر داريد عليه اشخاص حقيقي اگر
. دعوي را مشخص كنيد هاي ها و استراتژي تاكتيكبر اساس آن  و تهيهزير اطالعات جامع را  2ليست لوايح بعدي با تكميل چك

  )4جدول(
  

   

                                                 
 .1392مركز آموزش مديريت دولتي، . مديريت مذاكرات سازماني. مهدوي راد، نعمت -1

ليست ممكن است به صورت متن باشد يا  چك. است تهيه دادخواست به عنوان خواهان دعوي و تهيه اليحه دفاعيه بعنوان خواندهنحوه مجموعه سواالت در قالب  -2
  .اهداف در قالب جداول مطرح شود
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  هاي بررسي ليست مولفه چك .4جدول 

  توضيح  بررسي هاي مولفه  رديف
  مثال قانون مدني و قانون تجارت  با دعوي مربوط قوانين بررسي  1

 است ممكن كه قوانيني بررسي  2

  باشد نامربوط

 آبها مورد در مثالً . ندارد اي بودجه طبع كه شود مي ذكر چيزهايي موارد در بسياري بودجه قوانين در مثالً

 طرف كه كنم توجه بايستي . كنيم مطالعه هم را مدني قانون و قنوات قانون ،عادالنه آب توزيع قانون بايستي

  كند مي را كار اين دعوا
  دوم مرحله در ديوان اصراري آراء رويه وحدت آراية از عبارت كه  قضايي سوابق بررسي  3

 تصور وجه هيچ به . شود بررسي خاص موضوع در نظريات اساتيد بايستي نداريم نصي كه وقتي :نظريه ها بررسي  حقوقي اداره مشورتي نظريات  4

   نيست اينطور نه مي شود ختم قضيه ،ها نظريه اين از يكي ارائه با كه نكنيم

 مرحوم از )شده اخيراً ترجمه كه (الجناح تشريح ،كيفري امور در و لمعه شرح امام، تحريرالوسيله حداقل  قضيه فقهي هاي جنبه  5

  عوده عبدالقادر

 بررسي  6

  ها دادگاه غالب روش
 شعبات در كه مختلفي نظرات و قضايي هاي مجتمع تعدد به توجه با گذشته در كار اين

  است كارساز دارد وجود
    تعيين دادگاه صالحه  7

طرح  دعوي از جانب سازمان   8
  امكان پذير است

 از اجرايي هاي دستگاه بين اختالف رفع چگونگي نامه آيينبر اساس اگر طرف دعوي سازمان دولتي است بايد 

  قوه مجريه عمل گردد نه محاكم دادگستري سازوكارهاي طريق

ترديد در خوانده بودن يا نبودن   9
  طرف

در صورت اشتباه شما   .را خوانده قرار دهيد حتما او ،اگر نسبت به خوانده بودن  يا نبودن شخصي ترديد كرديد
  يابد موضوع با يك قرار عدم توجه دعوي خاتمه مي

    غير ماليخواسته مالي است يا   10

  منضمات دادخواست  11

اصول مدارك مورد استناد  را در اختيار داريد يا خير؟ اگر در اختيار نيست كجاست؟آيا براي اخذ تصوير مصدق از 
  دادگاه تقاضاي صدور گواهي بشود؟خطاب به كدام اداره يا مرجع؟
  با اصل را هم بايد مترجم انجام دهد آيا به ترجمه اسناد نياز است؟اگر هست  توجه شود كه مطابقت تصويري

  آيا استناد به شهادت شهود الزم است؟اگر  هست مشخصات شهود  و نشاني  شهود چيست؟
استناد كرد؟اگر جواب مثبت است كدام اسناد ودر كجا ..به اسناد  موجود در ادارات دولتي و بانكها و بايدآيا

  ؟همچنين آيا پرونده كيفري يي مورد استناد است؟
  استناد به دفاتر او الزم است؟ آيا آري استپاسخ آيا طرف بازرگان است؟اگر 

  نشاني خوانده دقيق است؟ ياآ
  .در مورد اين دعوي از طرف خوانده وجود دارد 1م.د.قانون آ 84ان طرح ايرادات مندج در ماده كآيا ام  م.د.قانون آ 84ايرادات   12
  آيا نياز به تقاضاي تامين خواسته يا دستور موقت است؟  تامين خواسته يا دستور موقت  13
  پاسخ مثبت است دعوي متقابل در چه زمينه اي است؟آيا امكان دعوي متقابل از جانب خوانده وجود دارد؟اگر    دعوي متقابل  14

آيا حتما اينكه كسي به منظور حمايت از سازمان يا با ادعاي داشتن حق مستقل در قضيه به عنوان ثالث وارد شود   ورود ثالث  15
  وجود دارد؟

  آيا الزم كسي يا شخصي به عنوان ثالث به دعوا جلب شود؟  جلب ثالث  16
  ؟ .الزم است قبل از طرح دعوي اظهار نامه  براي طرف ارسال گردد آيا  اظهار نامه  17
  انجام شود؟آيا الزم است قبل از طرح دعوي  يا همزمان با تامين دليل   تامين دليل  18

  
   

                                                 
 يا دادگاه همان در اشخاص همان بين دعوا .2باشد نداشته صالحيت دادگاه .1: كند ايراد دعوا ماهيت به نسبت پاسخ ضمن تواند مي خوانده زير موارد در - 84 ماده 

 جهتي به خواهان  .3دارد  كامل ارتباط خواهان ادعاي با كه باشد دعوايي نيست دعوا همان اگر يا و باشد رسيدگي تحت و شده اقامه "قبال ديگري عرض هم دادگاه
 متوجه ادعا  .4باشد نداشته دعوا اقامه براي قانوني اهليت ورشكستگي، حكم نتيجه در دراموال تصرف از ممنوعيت يا جنون رشد، عدم صغر، قبيل از قانوني ازجهات
 همان بين "سابقا شده طرح دعواي.6  نباشد محرز او سمت و قيمومت يا واليت يا وكالت قبيل از كرده دعوا اقامه نمايندگي عنوان به كه كسي.5  نباشد خوانده شخص
 از باشد نداشته قانوني اثر ثبوت، فرض بر دعوا .7  باشد شده صادر قطعي حكم آن به نسبت شده رسيدگي هستند، آنان مقام قائم دعوا اصحاب كه اشخاصي يا اشخاص

 خارج دعوا. 11 نباشد نفع ذي مطروحه دعواي در خواهان . 10باشد احتمالي يا ظني بلكه نبوده جزمي دعوا . 9  نباشد مشروع دعوا مورد .8  قبض بدون هبه و وقف قبيل
 .باشد شده اقامه قانوني موعد از
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  دعوي خواندهپيرامون . 2

و ) جلب ثالث( براي تهيه دادخواست اگر از جانب اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي عليه سازمان شما طرح دعوي شده است
 مناسب مشخص گردد هاي و استراتژي تاكتيكلوايح بعدي  با تكميل چك ليست زير اطالعات جامع را تهيه تا براساس آن 

  :)5جدول (
 هاي بررسي  ليست مولفه چك .5جدول 

  توضيح  مولفه هاي بررسي  رديف
  برررسي قوانين مرتبط با موضوع دعوي مطروحهبررسي دقيق ضمايم دادخواست و   بررسي دادخواست  1

تهيه اطالعات در باره   2
  دادگاه رسيدگي كننده

  ..)هاي خدمت و محل(رئيس دادگاه

  ...)سابقه كارو(اعضاي دفتر دادگاه

  مطالعه پرونده  3

 نشده ماريش  برگ اگر . كنيم بررسي صفحات ذكر با سر به ته از بدين گونه است كه پرونده را پروندهروش استفاده از

 كيفري هاي پرونده در .است پرونده صفحات به ما استنادات كه چرا شود داده تذكر دفتر يا مدير رئيس به بايستي است

با  حتماً را شهود اظهارات .باشد فيش تهيه با پرونده دهيم مطالعه تذكر بايستي باشد؛ پرونده ضميمه سند يا اصل شي نبايستي
  .دآور محاكمه حين در وانت مي  را ها فيش اين. كنيم ذكر مشخصاتشان قيد

  :ارد اضافي بر خواسته اصليوم
نسبت آن به  :دستور موقت-2آيا قرار صادر و اجرا شده است؟اگر نشده چرا و شده چگونه؟مستند تقاضا ؟:تامين خواسته-1

  و اگرشده چگونه؟يا خير؟اگر نشده چرا  خواسته اصلي؟ميزان خسارت احتمالي؟آيا اجرا شده
  تدابير قبل از جلسه دادرسي

  تامين خواسته  1

  م از خواهان.د.ا 1091مطالبه تامين خواسته موضوع ماه 
  )م.د.ا2116ماده (روزه به قرار 10اعتراض به قرار در صورت وجود فرصت 

  )م.د.ا1243ماده در صورت وجود موجب (اعالم مرتفع بودن قرار موجبات  تامين و تقاضاي رفع تامين
  )م.د.ا124ماده (تقاضاي  تبديل تامين

  4)321ماده (تقاضاي رفع اثر از دستور موقت

  كنترل دادخواست  

طرح دعوي عليه خوانده به تنهايي صحيح -دعوا متوجه خوانده است؟-دادگاه صالحيت دارد؟-ذينفع بودن خواهان-
درست و تمبر وكالتنامه وكيل كافي است؟خواسته روشن و منجز است؟تقويم است؟سمت نماينده يا وكيل  محرز و اسناد آن 

اگر دستور موقت صادر شده آيا موضوع -خواسته به طور صحيح صورت گرفته و تمبر الصاقي هزينته دادرسي كافي است؟
تامين خواسته درخواست اگر قرار -آيا موجبي براي  رفع اثر از دستور موقت وجود دارد؟-آن با اصلي  خواسته متفاوت است؟

آيا موجبي براي تقاضاي  تبديل تامين وجود دارد و  -شده اجرا شده است آيا موجبي براي تقاضاي رفع اثر از آن وجود دارد؟
استدالالت -اين كار توجيه منطقي و اقتصادي دارد؟آيا مستندات با خواسته تناسب دارد؟اگر نه موارد عدم تناسب چيست؟

آيا نياز به طرح  قي است؟اگر نيست موارد اشكال چيست؟آيا نياز به طرح دعوي متقابل است ؟چرا؟متن دادخواست منط
آيا -م در دعوا مطروحه وجود دارد؟.د.ا 84آيا ايردات ماده -دادخواست جلب ثالث به دادرسي هست؟كدام اشخاص و چرا؟

  ه هايي نياز اسا؟اگر هست كدام پرونده و پرونده ها؟آيا براي دفاع استناد به پرونده و پروند-تكذيب مستند طرف الزم است؟
  تاكتيكهاي دفاع

                                                 
داشته  مقرر را دادگاه به مراجعه حسبي امور قانون كه مواردي استثناي به حسبي امور به مربوط درخواستهاي و طاري يا اصلي دعاوي از اعم مدني دعاوي كليه در -  109 ماده   - 1

 كه صورتي در دادگاه. نمايد تأمين تقاضاي دادگاه از شود محكوم خواهان است ممكن كه الوكاله حق و دادرسي هزينه از ناشي خسارات تاديه براي تواند مي خوانده است،
 كه صورتي در و ماند خواهد متوقف دادرسي ندهد، تامين خواهان كه وقتي تا و نمايد مي صادر تامين قرار بداند، موجه جهات ساير و دعوا وضع و نوع به توجه با را مزبور تقاضاي
  .شود مي صادر خواهان دادخواست رد قرار خوانده درخواست به ندهد تامين خواهان و شود منقضي تامين دادن براي دادگاه قرار در مقرر مدت

 يا حكم صدور ضمن در است مكلف دادگاه بوده، ورزي غرض يا طرف ايذاء يا تعهد انجام در تأخير دعوا اقامه از منظور كه شود محرز دادگاه بر چنانچه - تبصره 
 .نمايد محكوم دولت نفع به دادرسي هزينه برابر سه تأديه به خواهان را قرار،

 و نموده رسيدگي اعتراض به جلسه اولين در دادگاه. نمايد اعتراض قرار اين به روز ده ظرف دارد حق نامبرده شود، مي ابالغ دعوا طرف به تأمين قرار - 116 ماده  -2
 .نمايد مي تكليف تعيين آن به نسبت

 صندوق در مال همان ميزان به بهادار اوراق يا نقد وجه است، كرده توقيف يا و كند توقيف خواهد مي دادگاه كه مالي عوض به تواند مي خوانده - 124 ادهم -3
 از پيشنهادشده مال كه اين به مشروط بنمايد ديگر مال به است شده توقيف كه را مالي تبديل درخواست تواند مي همچنين. بگذارد وديعه بانكها از يكي يا دادگستري

 .است خواهان رضايت به منوط مال تبديل باشد شده توقيف خواسته عين كه مواردي در. نباشد كمتر است شده توقيف "قبال كه مالي از فروش سهولت و قيمت نظر

 .نمود خواهد اثر رفع موقت دستور از مصلحت درصورت دادگاه باشد، موقت دستور موضوع با متناسب كه بدهد تأميني دعوا طرف كه درصورتي - 321 ماده -4
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  توضيح  مولفه هاي بررسي  رديف
  توقيف دادرسي-، رد آن  موجبات بطالن دعوي و-م.د.ا84ايرادات موضوع ماده  -  ها تاكتيك  
  

  منابع علمي  مطالعه
 اداره مشورتي نظريات -قضايي سوابق بررسي-باشد نامربوط است ممكن كه قوانيني بررسي-مربوطه  قوانين بررسي

اخيراً  كه الجناح تشريح كيفري امور در و لمعه شرح ،امام تحريرالوسيله جعه به حداقلاقضيه با مر فقهي هاي جنبه -حقوقي
  1عوده عبدالقادر مرحوم از شده ترجمه

  
  بندي اطالعات  طبقه) ج

اي كه با يكديگر  اطالعات بر اساس رابطه در اين مرحله .ديبندي و منظم كن اطالعات را به طريقي ساده و قابل فهم طبقه 
بديهي است اطالعات زائد حذف شده و اطالعات مفيد و موثر منظم . شوند ميبندي  دارند و نيز بر مبناي اولويت طبقه

  .شوند مي
  

  تجزيه و تحليل اطالعات ) د

   .يابديابد كه پرورش  اطالعات زماني اهميت مي. اصوالً اطالعات به خودي خود گوياي واقعيتي معين و مشخص نخواهد بود
  
  ه اليحه و دادخواستئارا) ه

  .خواهد بوددادخواست / دفاعيه اليحه تهيهدر ارائهو اطمينان ،بديهي است پس از مراحل فوق اطالعات بدست آمده قابل اعتماد 
در دعاوي ساده نيازي به تنظيم اليحه دفاعيه نباشد و با همان نگارش صحيح و مستدل  دادخواست و توضيحات در جلسه  شايد

  .قاضي قانع و اقدام به صدور رأي نمايد ،رسيدگي در دادگاه
ا فراموش نكنيم اين گفته ر. اما در دعاوي پيچيده و پر اهميت نگارش اليحه براي تنوير ذهن قاضي بسيار حائز اهميت است 

بار اثبات منطقي و  .بلكه بايد بتواند ثابت كند كه حق به جانب اوست ،كافي نيست كه حق به جانب كسي باشد كه
وكيل يا نماينده حقوقي . اوست كه بايد منظور خود را به قاضي بفهماند. حقوقي دعوي بر شانه و نماينده حقوقي سازمان است  

نويسنده خوب كسي است كه بتواند كلمه و عباراتي بكار برد . شود در نقش نويسنده ظاهر مي، در وقت تنظيم و نگارش اليحه
گويي و بكارگيري عبارات  نگارشي از جمله مبهم پس فقدان ساختار. تر بتواند فكر او را بيان كند تر و دقيق كه بهتر و كامل

كند كه وكيل قصد كتمان حقايق  زيرا قاضي چنين تصور مي آفت يك اليحه حقوقي است ،پيچيده و پر رمز و راز و ساختار فني
  . و پوشاندن نقاط ضعف پرونده و استدالل خود را دارد

  
 اليحه  ينگارش ساختار

  ،رعايت نظم و ترتيب در بيان دعوي و استدالل و توجيه مطالب.  1 
   ،وضوح و شفافيت در كلمات و عبارات.  2 
   ،عدم تكرار مطالباالمكان رعايت اختصار و  حتي.  3 
. . . .  « اي جز تطويل كالم نيست، هر از چند گاهي با آوردن عباراتي چون جايي كه نياز به توضيح مطلب است و چاره.  4 

با پوزش از تصديع و سپاس از اينكه قاضي محترم در مطالعه اين اليحه  «يا   ». . . .شايد ضرورتي به ذكر اين مطلب نباشد كه 
  ،». . . . . .رساند و آن  اي را به عرض مي ت به خرج دادند، قبل از پايان مطلب نكتهحوصله و دق

  ،هاي يك اليحه يا در لوايح مختلف تنوع در شيوه بيان توضيحات در بخش.  5 
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و اندن و ارائه علمي و حقوقي موضوع دعوي، به قاضي كمك كنيم كه رأي خود را براساس مباني علمي، فلسفي ربا پرو.  6 
  ،قانوني استوار ساخته و صادر نمايد

   مهمل،بكار بردن كلمات عاميانه و زشت و مبتذل و جمالت نامربوط و از پرهيز .  7 
حقي موكل خود ايمان دارد و نيز ايمان و وفاداري خود به  در نگارش اليحه دقت شود كه نشان داده شودوكيل به ذي.  8 

  ،قوانين را در متن به نمايش گذارد
مند هستيد كه هدفي جز دفاع از حق و استقرار  در اليحه به قاضي نشان دهيد كه انساني شرافتمند، راستگو و امين و قانون.  9 

   ،عدالت نداريد
  ،ايجاد وحدت و هماهنگي دفاع از مقدمه اليحه تا نتيجه، در پايان اليحه.  10 
   ،گويي پرهيز از تناقض.  11 
   ،تيتر و عنوان درشت انتخاب كنيد ،ز اليحهبراي نگارش هر بخش ا.  12 
  . كنيد)  bold( نمايي  استدالالت و نكات مهم اليحه را بزرگ.  13 
   دهيد،گذاري كنيد و در وقت استناد در اليحه به شماره سند ارجاع  اسناد و مدارك را در دو نسخه تهيه و شماره.  14 
امضا و آماده تقديم به  ،تصحيح  ماشين تحرير بنويسيد و پس از بازخواني ومتن را پس از نوشتن و بازخواني توسط .  15 

  . دادگاه كنيد
  

  اليحه فني ساختار 
نمايد  نتيجه پيروي ميو بحث در ماهيت موضوع خالصه جريان پرونده و سوابق امر، مقدمه، ،از ساختار 1معموال هر اليحه دفاعيه

  :يمپرداز مي كه به شرح ذيل به تبيين هريك از عناصر آن
  

 چك ليست تهيه اليحه دفاعيه. 6جدول 

  تهيه اليحه دفاعيه
  خالصه كردن دادخواست  خالصه كردن دادخواست  1

صدور قرارهاي اعدادي -صدور قرار مقتضي در مورد ايرادت(تقاضاي از دادگاه - 3پاسخ به ماهيت، -2طرح ايرادات، -1  پاسخگوي به دعوي  2
  )خواهان،پس از صدور و اجراي قرارهاي اعداديرد دعوي .. كارشناسي و

  زماني كه در جلسه دادرسي حضور يافتيد  اليحه را تقديم كنيد نه قبل از جلسه دادرسي   زمان تقديم اليحه  3

  جلسه دادرسي  4

  م.د.ا95نتيجه عدم حضور ماده)اليحه نمي تواند بدهد(لزوم شركت وكيل در جلسه دادرسي. 1
  . اظهار خواهان بشرح دادخواست تقديمي–اعالم رسميت جلسه –سيرجلسه . 2
  .وكيل خوانده  بهتر است بايستد تا دادگاه اجازه دهد وي صحبتش را نشسته ادامه دهد. 3
ايرادات مربوط به وكالتنامه وكيل طرف،تمبر مالياتي،اختيارات،وكالتنامه هاي تنظيمي در خارج ) بيان ايرادات شكلي الف. 4

  م.د.ا85ايرادات موضوع ماده ) ج)خواسته، تمبر هزينه دادارسي و تقويم خواسته(يرادات مربوط به دادخواستا) كشورب
تقاضاي صدور قرارهاي اعداي، (پاسخ ماهيت دعوي ) .ب) انكار،ترديد،ادعاي جعل(تكذيب مستندات) دفاع ماهوي الف. 5

  تقاضاي اتخاذ تصميم قانوني)ج)رد ادعاي خواهان با استدالل

                                                 
  :گردد تنظيم مي شكل ساختارمتن دفاعيه در امور كيفري به دو -1
 از توان يم كه دييكل مدافعان و طرف اقرار كارشناس، نظر گواهان، ين،گواهامأمور گزارش ه،يشكوائ مورد در يعني .ميكن يم دفاع نظم همان اساس بر و فرخواستيك مبناي بر  -1

. ستين كارساز ،ميكن دفاع آن مبناي بر ميبخواه اگر كه است جوري فرخواستيك يعني ستين كارساز اول روش كه ميبر يم كار به يوقت؛ اين روش را دوم روش - 2. كرد سازمان
 فيتخف تقاضاي .......... و ........... به توجه با نيبنابرا «: ميكن يم رييگ جهينت فوق هاي صحبت اساس بر و ميكن يم ديتأك آنها روي و ميكن يم دايپ را ها حلقه نيتر فيضع بنابراين،

 قائل برائت به كنيم كه مي تقاضا وقتي .نكنيم تخفيف و تعليق از صحبتي است، مناسبي وضع در كه است چنان متهم وضعيت اگر. »دارم را ..... و برائت ،شهود شهادت به توجه اي

 كند واگذار وكيل به متهم اگر كيفري، دادگاه در متهم دفاع آخرين)كنيم نمي مجازات و تعليق تخفيف از بحثي است، ممكن وي برائت حصول و است دفاع قابل متهم اگر (نباشيم

  .كنيم مي اشاره دوباره نظر مورد مباحث به و كنيم مي خالصه را دور مطلب يك كه است وكيل براي فرصتي اين
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  طرح ايرادات

گاهي الزم است كه اگر ايرادي به طرح دعوي وجود دارد يا مانع قانوني بر سر راه روال رسيدگي است، اين ايرادات به موجب  
محل نگارش اين ايرادات، در ابتداي اليحه و قبل از مقدمه . قانون آيين دادرسي مدني در اليحه تقديمي مطرح شود 84ماده 
توان  مي ،الذكر قانون اخير 84گانه ماده 11بديهي است با مطالعه برگ دادخواست و محتويات پرونده و با عنايت به بندهاي   .است

  1.ايراد مرتبط را در اين بخش از اليحه مطرح نمود
  

  :نمونه

  رياست محترم شعبه   دادگاه عمومي حقوقي تهران
  »امرطرح چند ايراد قبل از ورود در ماهيت « :موضوع

دعوي سازمان متبوع اينجانب به طرفيت خانم معصومه و نيز دعوي متقابل خانم  1283-75/592عطف به پرونده كالسه  با احترام،
م رسيدگي به ايرادات قبل از ورود در .ا.ق84به دستور ماده  رسد، سازمان  متبوع  اينجانب ايرادات ذيل به عرض مي معصومه عليه

  :ده مورد استدعا استماهيت دعوي تقابل خوان
 .مورد مشمول امر مختومه است -1

   
  مقدمه

مقدمه . اهميت شروع دفاع و بيان مقدمه اليحه همان قدر پر اهميت است كه اولين حضور و عبارت بازيگر تئاتر بر روي صحنه 
منظور از مقدمه، شروع . برد در موفقيت نهايي وكيل بسيار مؤثر است و لذا الزم است درتدوين آن كمال دقت و مطالعه را بكار 

بنابراين بايستي اين مقدمه، كوتاه و مختصر و شامل مسايل كلي و عمومي . كوتاه و مختصر اليحه است قبل از ورود به بحث اصلي
  .بايستي توجه داشت اثري كه مقدمه بر روي قاضي مي گذارد به آساني قابل تغيير نيست. ناشي از طرح دعوي باشد

در مقدمه بطور خالصه و كلي موضوع دعوي را شرح كنيد و نقشه و راهي را كه  ؛نقش خواهان را دارد ـ اگر سازمان 
  .اظهارات در اين بخش بايستي حس كنجكاوي قاضي را بر انگيزد. در مقدمه بيان داريد ،ايد براي دفاع انتخاب كرده

حقي  هاي استدالل او را برشماريد و بي پس از بيان مختصر دعوي خواهان، نقطه ضعف ؛ـ اگر سازمان نقش خوانده را دارد
  .خواهان را بر اساس آن استدالالت بالوجه بدانيد

    
 شرح ماوقع

در اين بخش از اليحه نگارنده بايد اوضاع و احوال و عواملي را كه موجب بروز اختالف و دعوي شده براي قاضي توضيح دهد  
اين بخش از . نتايج كه از اين اختالف ناشي شده بيان دارد و بدين ترتيب مقدمات را براي ورود به ماهيت دعوي فراهم سازدو نيز 

پردازي و  در حقيقت در اين بخش به نوعي قصه. اليحه نيز نقش مهمي در موفقيت نماينده حقوقي در دفاع از سازمان خود دارد
در  « :مثالً. پردازان ابتدا حادثه اصلي را بيان نمايد و آنگاه به شرح بپردازد تواند به سبك قصه ينگاري است  و لذا نگارنده م واقعه

  .  ». . . .كشتزار موكل من به علت نشست نفت دچار آلودگي و خسارات فراواني شد  80/  5/  17تاريخ 
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  :ترتيب نقل حادثه
به همان ترتيب زماني كه وقوع   يعني وقايع را. تاريخ وقوع حوادث استترين ترتيب نقل حادثه، تبعيت از  ترين و طبيعي سهل
ترتيب اسناد و مدارك مرتبط با حادثه را با ذكر شماره جهت سهولت  به همين. نقل و مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم ،يافته

  .كنيد مراجعه قاضي ذكر
  

  :شيوه بيان سوابق
  .اظهارات بايد واضح، صريح، دقيق، منظم و متنوع باشد -
تالش شود ) كارشناسي يا گواهي شهود مثل نظريه(با رعايت اختصار اگر در بيان مطلبي ناچار از اظهارات طوالني هستيم  -

  .در مكان مرتبط بيان داريم آن گزارش يا نظريه را تقطيع و به اقتضاي مطلب
  .كننده كامل و دقيق واقعيت و حادثه باشد  صادقانه، طبيعي، مطابق با واقع و منعكس ستي كامالًنقل و وقايع و حوادث باي -
  .از ذكر مطلبي كه به صحت آن اطمينان نداريد اجتناب كنيد  -
نماييد زيرا در صورت توجه  سكوت نكنيد و آن را صادقانه بازگو ،در بيان آن قسمت از وقايع كه به نفع موكل شما نيست -

  .شود قاضي به اين كتمان، نسبت به صحت نقل حادثه مظنون مي
  

  :توجه
در اين  .اينكه دعوي را اثبات كند پردازي نيست، بلكه نقل حكايتي است براي قصه نماينده حقوقينقل سوابق و وقايع توسط 

د و پيرامون آن به يبدان بپردازيعني ماهيت دعوي  قسمت از اليحه بايد رئوس مطالب و هسته استداللي كه بايد در بخش بعدي
  .د بنا نهاده شوديتفصيل بحث كن

  

  ماهيت دعوي شرح و بسط

  :در سه محور  به شرح ذيل قابل تبيين استمراحل بحث در ماهيت دعوي  
طرح شود، قاضي با مطالعه اليحه حسن  همين كه مسئله و موضوع دعوي به لحاظ ماهيتي با دقت و مهارت :طرح مسئله )الف 

شود كه قاضي در پرتو آن  چراغي فروزان مي ،و در حقيقت با طرح دقيق مسئله كند تشخيص و هوش و تجربه وكيل را درك مي
مسئله اصلي و اساسي  بنابراين مرحله اول بحث ماهوي دعوي، طرح واضح و روشن. حقيقت را كشف و درك نمايد تواند مي

  .است
   

  ي ئقضا هاي نقل اصول و قواعد حقوقي و رويه) ب
نقل  ،كند و با موضوع مرتبط است ي كه بر موضوع دعوي حكومت ميئهاي قضا در اين مرحله، اصول و قواعد حقوقي و رويه

  .گردد مي
  

  :ذكر چند نكته
استدالل است نه  ها جهت تقويت و تأييد بايد به دادگاه بفهماند كه منظور از اين توسل به قواعد و رويه نماينده حقوقيـ  

  فروشي فخر
  .ـ در استناد به آرا وحدت رويه، به آراي جديد و مرتبط استناد كند
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كنيم  بلكه به خالصه آن قاعده را عنوان مي .كل قاعده را به عربي ذكر كنيم) مثل قاعده الضرر(ـ لزومي ندارد در بيان قواعد فقهي
  .اختصارباشدفارسي و در حد كفايت و  و اگر احساس كرديد كه نياز به توضيح است به

  

  هاي اسنادي با مورد دعوي انطباق اصول و رويه) ج
ترين مرحله تنظيم  ترين و مشكل مهم اين مرحله ؛اكنون مرحله اسناد قوانين و اصول است به سود خود و در جهت اثبات دعوي 

در حقيقت . متقاعد كنيم حق بودن و مطابق قانون بودن خواسته در ذي در اين مرحله است كه بايستي قاضي را. اليحه است
استدالل طرف دعوي راتضعيف و رد كند  ،ثانياً ،دعوي را اثبات كند اوالً اي باشد كه قواعد بايستي به گونه انتخاب و بيان اين

  .حق بودن قانع كند قاضي را در ذي ،سوم و
كارمطالعه دقيق پرونده و قوانين الزمه اين . در اينجا الزم است به قواعد و مستندات طرف مقابل هم پاسخ داده شود -

اينجاست كه الزم است به شيوه تفسير قوانين آشنا باشيم تا بتوانيم با تفسير  .ربط است هاي حقوقي ذي اسنادي طرف مقابل و بحث
مستندات وكيل در رد استدالل و  نقادي ابزار يك  سنجي و روحيه نكته. قوانين استنادهاي قانوني طرف مقابل را رد نمائيم صحيح

  .است طرف مقابل
  :گيرد اين مرحله در سه گام صورت مي :بكارگيري مدارك و داليل

  )مرتبط و غير مرتبط (گذاري و تفكيك آنها  ارزش ،آوري و انتخاب داليل جمع. 1 
از گاهي الزم است ابتدا . سخن بندي داليل و مدارك به منظور حفظ تسلسل فكري و عدم از هم گسيختگي رشته طبقه .2

شيوه معكوس نيز وقتي كاربرد دارد كه وكيل مطمئن باشد همان يك  .يئداليل ضعيف شروع كرد و داليل قاطع را در نتيجه نها
  .كند قاضي را قانع مي دليل محكم

عقيده كند و از كلماتي همچون  طرز بيان داليل بايستي به نحوي باشد كه با هر دليل قاضي را بيشتر با خود همسو وهم. 3 
  .اي دليل خود را بديهي و حتمي جلوه دهد استفاده نمود تا بگونه. . . . . مسلم است، محقق است، واضح و آشكار است كه 

  :توجه 
رد مستندات قاضي صادر «بخش ديگري باز كنيد با عنوان .اگر اليحه دفاعيه در مرحله تجديد نظر خواهي است

با كنيد، نقد  مستندات قانوني صادر كننده رأي را بيان و آن را يكه يك ب ،در اين قسمت با كمال احترام ؛»كننده رأي بدوي
قوت در  نكته حائز اهميت رعايت احترام، دقت،. بر اساس قوانين مرتبط نبوده استاصداري راي  اين هدف كه اثبات كنيد

  .استدالل و نقد نظر قاضي محترم است
 از منظور شك يب. ها استدالل است آن نياز معتبرتر يكيوجود دارد كه  يمتعدد يها راه يقاضمتقاعدكردن  يبرا 

 نظر با را يو تا دياوريب مستند و محكم متقن، يليدل مقابل طرف يبرا كه است آن منظور بلكه ست؛ين مرافعه و دعوا استدالل،
 و) است جهينت يبرا يليدل حكم در كه است ييادعا( مقدمه به موسوم ييها فرض شيپ از ياستدالل هر ساختار. ديكن موافق خود

 بردن كاربه و ها استدالل انواع شناختن شك يب. شود يم ليتشك) شود دييتأ استدالل در شده ارائه ليدال با ديبا كه ييادعا( جهينت
 مطلب كه يهنگام. كند يم كمك يقاض نزد يدعو گريد طرف يرمنطقيغ يها دگاهيد رد در يحقوق كارشناس به ها، آن حيصح

  .است يحقوق و يعلم اساس و هيپا فاقد مقابل طرف يادعا كه  دهديم نشان يقاض به درواقع كند يم مطرح را يمستدل
در مقام  استدالل ساختار به نسبت يقيدق ييآشنا يحقوق كارشناس هر است الزم استدالل، در فرض شيپ تياهم به باتوجه

  : ميپردازيم آن شرح به خالصه طور به  نجايا در كه باشد داشتهخواهان يا خوانده بايد 
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 دليل كسي از اصطالح در .1است رهنمون و راهبر راهنما، معناي به لغت رد» دلّ« فعل از استفعال باب از استدالل
  .شود مي دليل اقامه آن اساس بر كه است يا شيوه استدالل. است كردن هدايت روش كي قالب در را دليل يا خواستن

  .شود مي برده كار به امري اثبات براي كه آمده عالمت و نشان راهنما، معناي به فارسي زبان در نيز دليل
 آن به دعوا از دفاع يا اثبات براي دعوا اصحاب كه است امري از عبارت اخص، معني در دليل حقوق، علم در
 كه مقدمات از استنتاج با ذهن استدالل، در. شود مي شمرده دليل »گواهي« نمونه، براي مفهوم همين در. نمايند يم استناد
 بر هيتك بدون دليل و نيست استدالل دليل، بدون استدالل نتيجه در .نمايد مي ابطال يا اثبات را قضيه است، داليل بر مبتني

   .است سفسطه نيز استدالل
 صورت و شكل نظر از درستي قالب و درست مقدمات يعني سالم مصالح نيازمند ساختمان يك همانند استدالل هر

 چند از استدالل كي. باشد گرفته شكل مقدمه دو آن قالب در بايد باشد، داشته متناسبي هيأت بخواهد اگر استدالل .است
  .است شده تشكيل استنتاج روش و استدالل روش ه،يقض شامل جزء
  
  هيقض. 1

  :گردد يم ميتقس عمده دودسته به هيقض
  ساده هيقض) الف

  :شود يم لياز سه جز تشك» ب است ،الف«هيقض :ساده هيقض اركان
 .دارد نام موضوع و  ميكن ي نظر اظهار و حكم آن باره در كه است يامر الف، .1
 .مييگو يم محمول و است الف باره در ما نظر اظهار و حكم انگريب كه است يمفهوم ب، .2
 . نديگو يكه اصطالحا آن را رابط م»است« يربط فعل .3

  .شد خواهد يطوفان هوا اي)است يفان طوهوا .(كند يم داللت ندهيآ و گذشته،حال زمان بر يربط فعل •
 .ستين يفان طو هوا باشد يمنف و يسلب.  بال مانند مثبت و يجابيا تواند يم يربط فعل •
 .نديگو »سالبه هيقض« يسلب باشد يربط آن فعل كه يا هيقض و »موجبه» باشد يجابيا آن يربط فعل كه يا هيقض •

 كه است ييازادعاها يا مجموعه  استدالل هر نيبنابرا. آن قبول يبرا گريد يادعاها هئاراادعا و  ايطرح :استدالل
  .شود دييتا گريد يادعا واسطه به آنها از يكي ديبا

 يديجد هيقض توان يم چگونه معلوم هيقض چند اي كي از يعني است قاتيتصد حوزه در تفكر همان استدالل از منظور
  .گردد يم ميتقس مباشر ريغ و مباشر قسم دو بر يگريد يبند ميتقس در استدالل. كرد استنتاج

  
  مركب يايقضا) ب

 مركب يايقضا  توان يم هيقض چند اي دو بيترك با .نمود ليتبد كوچكتر يايقضا به را آن نتوان كه است يايقضا مركب يايقضا
  .آورد دست به
  

  مركب هيقض انواع

  .است »و« عطف حرف لهيوس به هيقض دو بيترك يعطف بيترك از منظور :يعطف بيترك. 1

                                                 
 .انچاپ دانشگاه تهر سسه انتشارات وؤم: تهران، مشخصات نشر، سيدجعفر شهيدي ؛ زير نظر محمد معين ودهخدااكبر  علي/ نامه لغت، ، علي اكبردهخدا -1
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  .است كارمند برادرم و است كارگر پدرم و هستم دانشجو من مانند
  : مانند، نديگو يفصل بيمركب حاصل را ترك هيقض م،يكن بيترك »اي«حرف با را هيقض دو گاههر :يفصل بيترك. 2
  .است يچوب جسم نيا اي است فلز جسم نيا
  : مانند، كند يم حكم اول هيقض  صدق فرض در دوم هيقض صدق به :يشرط بيترك. 3

  .نديرا حرف شرط گو...كه يكلمات اگر،چنانچه،در صورت.شود يم ليببارد،آنگاه مدارس تعط يادياگر برف ز
   :مانند، است يگريو مقدم د يتال بيازآنها به ترت يكي يمقدم و تال ،آن در :يشرط دو بيترك. 4

 .است روز،تابد يم ديخورش اگر و تابد يم ديخورش است، روز اگر
  

  استدالل روش. 2

  :مانند ،ديآ يم بدست جهينت يعنينظر مورد هيقض مقدمه، عنوان به هيقض كياز است عبارت مباشر استدالل
  .هستند يياز مسلمانان اروپا يمسلمان هستند پس بعض ،ها يياز اروپا يبعض 

  :مانند، رديگ يم قرار استنتاج مقدمه ه،يقض كي از شيب  از است عبارت مباشر ريغ استدالل
  .است مهياست پس او ب مهيب ياوكارمند است و هر كارمند 

  .گردد يم ليتشك يليتمث و ،استقراياسيق استدالل نوع سه از مباشر ريغ استدالل
  نتيجه+مقدمات=استدالل :از عبارتند استدالل ياجزا

 استدالل هر كه گفت توان يم اصطالح نيا از استفاده با. است جهينت يبرا يليدل حكماست كه در  ييادعا:مقدمه -
  .نمود ميتقس مقدمه چند اي و كي و جهينت كي به را آن توانيم كه ادعاهاست از يا مجموعه
  .              شود دييتا استدالل در شده هئارا ليبا دال  ديكه با ييادعا :جهينت -
  .مياستنتاج هست ايگرفتن  جهيدر حال نت ،ميريگ يم يا جهينت مقدمات از يا مجموعه اي و مقدمه كي از وقت هر :كردن استنتاج - 

  
  :نمونه

 آن بدون ديبا هستند يبهداشت مراقبت محتاج كه انسان هزاران اما. دارد را  مناسب يبهداشت مراقبت حداقل رانيا در شخص هر
 رييتغ را خود يبهداشت مراقبت نظام كه است نيا مستلزم عدالت گمان يب پس .ندارند را آن يمال استطاعت كه چرا ببرند سر به
  .ميده
  

  :باال جمله زيآنال

  .دارد را يبهداشت مراقبت حداقل استحقاق رانيا در شخص هر :1 مقدمه
  .نداردند را آن يمال استطاعت كه چرا كنند تحمل را آن فقدان ديبا. هستند يبهداشت مراقبت محتااج كه انسان هزاران :2 مقدمه

  . ميده رييتغ را خود يبهداشت مراقبت نظام كه است آن مستلزم عدالت :جهينت
آن  ،نكنند دييتا يخوب مورد نظر را به جهياگر نت ايكاذب باشند  ،بانيپشت مقام در شده مطرح يادعاها اگر: بد استدالل

  .شود ياستدالل بد مطرح م
  

  :جهينت و مقدمه صيتشخ يها شاخص

  :گردد يم ليتسه آن صيتشخ جينتا و مقدمات كردن دار با نشان ،ميكن يم اضافه جهينت و مقدمه جمالت بر كه را يكلمات
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، ذا، لنيبنابرا ،بيترت نيا ه، برو نيا از :مانند، است شدن اخذ شرف در جهينت دهند يم نشان كه يكلمات :جهينت يها شاخص
  . كه است آن مستلزم نيا،دكهيآ يم بر، ميريگ يم جهينت، جهينت در

 به، نكهيا يبرا، رايز ،چون :مانند، است شدن اقامه شرف در يا مقدمه، دهند يم نشان كه هستند يكلمات: مقدمه يها شاخص
  .كه نان، چكه جااز آن ،كه ليدل نيا

  ناگفته جينتا و مقدمات
 ريضم اسيق زين آن به كهذكر نشده باشند حايصر ايعلنا  يعني ،باشند داشته مضمر جينتا وكه مقدمات  تاس ممكن ها استدالل

 يمارشكل يخالكوب جك رايز ،است دهيدزد خواب لباس ازفروشگاهباشد كه  يفرد نيند هم توا ينم جك«: مانند، نديگو يم
  :است نيچن نشده ذكر مقدمه قطعا.  »چپش ندارد يبازو يرو

  .دارد چپش يبازو يرو يشكل مار يخالكوب دهيدزد خواب لباس فروشگاه از كه يكس
  :مركب و ساده استدالل
 استدالل رااست واسطه  جهينت كي يداراكه  ييها استدالل. نديگو يم ساده يها استدالل را واسطه جينتا فاقد يها استدالل

   :مثال بطور.باشد داشته يئنها جهينت كي از شيب تواند ينم ياستدالل چيه است ذكر قابل نكته نيا.نديگو يم مركب
 شيب سانچزبماند و  يباق 21در قرن  ستيممكن ن سميتاليداند كه كاپ يمطالعه كرده باشد م ماركسكه هر كس  ميدان يم«

 يخوب به سميتاليكاپ از او اگر و است مطلع سميتاليكاپ از يخوب به او نيبنابرا .مطالعه كرده است ماركساست  ياز آنچه ضرور
  ».پس او دروغگوست ؛ديگو يم دروغ دارد د،يكن يفروش گل به شروع ديبا كه ديگو يم شما به يوقت است، مطلع

  .بماند يباق 21در قرن  ستيممكن  ن سميتاليمطلع است كه كاپ يبه خوب سانچز: 1مقدمه
 دروغ دارد د،يكن يفروش گل به شروع ديبا كه ديگو يبه شما م يمطلع است،وقت سميتالياز كاپ يبه خوب سانچزاگر :2مقدمه

  .ديگو يم
  
  دروغگوست سانچز: جهينت

  :زگردنديمتما هم از ديبا جهينت دو زيآنال نيا در
سانچز  :مانند ،شود يم واقعه استدالل از يمتوال سلسله كي مقدمات كه هستند يجينتا از است عبارتكه :واسطه جينتا. 1

  .بماند يباق 21 قرن در ستين  ممكن سميتاليكاپ كه است مطلع يخوب به
: مانند، است استدالل يئنها هدف اما ستين  يگريد استدالل يبرا يا مقدمه خودش كه است يا جهينت :يئنها جينتا. 2
  .دروغگوست ،سانچز

  
  ياسيق استدالل. 1

كه  شود يم جهينت يگريد هيقض م،يكن فرض درست و صادق را آنها اگر كه است هيقض چند اي دو از مركب  يا مجموعه اسيق
  . قطعا صادق خواهد بود

  .پس نقره رساناست           نقره فلز است+   رساناست يهر فلز 
  :شوند يم ميتقس ياصل قسم  دو بر باشند يم معتبر ساختار يدارا كه ييها اسيق
 منطقه يكشورها اگر:مانند ،است موجود استدالل مقدمات در نايع اسيق جهينت كه ييها اسيق: )هاگزاره (يياستثنا  يها اسيق-1
   .كرد خواهند امضا را قرارداد نيا،هستند صلح دنبال به
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  منطقه به دنبال صلح هستند  يكشورها
  .كرد خواهند امضا را قرارداد نيا پس

  .كرد ميخواه يمعرف را ايقضا اي ها گزاره منطق در استدالل معتبر يالگوها
  مقدم وضع. 1
 ازحرف بعد كه يا هيقض(مقدم صدق به منوط) است همراه »آنگاه« لفظ با كه يا هيقض(يتال صدق به حكم  يشرط بيترك هر در

  .است)رديگ قرار »اگر« شرط
                                                       .است يبادام چشم باشد، يژاپن او اگر
  .است يبادام چشم او پس .است يژاپن او

  : مانند
 نيچن حضورش .ستين اعتماد قابل شيها يريگ جهينت  پس، است داده رييتغ را نانينش رهيجز يزندگ وهيش شناس مردم وجود اگر
   .است كرده جاديا را يراتييتغ

  .ستيقابل اعتماد ن شيها يريگ جهينت ،نيبنابرا
  :مانند
  شد خواهد  روزيپ ليبرز، پس تندرست است هپل .شد خواهد روزيپ ليباشد،برز تندرست پله اگر
 عبارت  مقدمات نيا جهينت و است يتال ضينق دوم هيقض امااست  يشرط  بيترك كياول  هيقض زيالگو ن نيا در :يتال رفع. 2

  .مقدم ضينق از است
  :مانند

  .كرد خواهد تب باشد، داشته حصبه او اگر 
  .ندارد حصبه او پس، ندارد  تب او

  :مانند
  .ديگو يم دروغ دارد باشد، مجرم جاناگر
  .ستين مجرم پس، ديگو ينم دروغ او
  يانفصال اسيق. 3
  .يفصل بيهمان ترك ياياز قضا يكي ضينق، است ومقدمه دوم يفصل بيترك ،اول مقدمه، الگو نيا در
 صدق ميتوان يم ،ستين صادق هيقض دو آن از يكي ميبدان اگر حال .ميكن يم حكم هيقض دو از يكي الاقل صدق به الگو نيا در
  .ميريبگ جهينت را گريد هيقض

  : مانند
  .دانشگاه استاد اي است معلم اوپدر -
  .است دانشگاه استاد او پدر پس، ستين معلم او پدر -

  :مانند
  يكل ايبود  ستميهنرمند قرن ب نيتر بزرگ كاسويپيا 
  .بود ستميهنرمند قرن ب نيبزرگتر كاسويپپس ، نبود ستميب قرن هنرمند نيبرزگتر يكل
  

A          B   
  

  Aاگر 
B نتيجه مي شود  

   Bآنگاه    Aاگر  
   Bچنين نيست كه 

  
 Bچنين نيست كه:نتيجه ميشود

  A  ياB   
  Aچنين نيست كه 

  
 B :نتيجه مي شود
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  شرط باتيترك يتعد. 4
  :مانند، جهينت در يشرط بيترك كي و مقدمات در يشرط بيترك دو .شود يم ليتشك يشرط بيترك ازسه استنتاج الگو نيا

 ،Aگرفت كه بر فرض صدق   جهينت توان يپس م ،است صادق B، Cباشد وبر صدق     صادق A ،Bالگو بر فرض صدق  نيا در
C   صادق است.  

  :مانند
  .شوند يم لغزنده ها ببارد،جاده باران اگر
  .ابدي يم شيافزا ها خودرو تصادف احتمال شود، لغزنده جده اگر
  .ابدي يم شيافزا دروواحتمال تصادف خ ،ببارد باران اگر پس
  )ها محمول(ياقتران يها اسيق. 2

  استدالل ليتحل
 آن به كه گردد مشخصآنها  نيو ارتباط ب جهيالزم است مقدمات و نت ،است استدالل متضمن يعبارت كه شد مشخص يوقت

  .نديگو ياستدالل م ليتحل
  استدالل ساختار شينما-

  .دهد يم نشان گريكدي با را استدالل جمالت ارتباط يچگونگ
  

  نمودار

، داد نشان دهيچيپ يها استدالل در يحت را ادعاها انيم ارتباط وضوح به ميتوان يم ها استنتاج دادن نشان يبرا ها كانيپ از استفاده با
 استدالل نيا .است وجه يب، »فهرم كالهبرداران« از كردن صحبت ن،يبنابرا .شاغلند ،هستند فقرا طبقه در كه يكسان شتريب: مانند
  :ميده نشان نحو نيا به  را آن ميتوان يم، دارد مقدمه كي اش جهينت  يبرا

  .شاغلند ،هستند فقرا طبقه در كه يكسان شتريب
  است وجه يب، »فهرم كالهبرداران« از كردن صحبت
 كي هر يبرا يا شماره قالب دو نيب عبارت كي در را ادعاها از كيهر كه است نيا استدالل كردن نمودار تر كوتاه روش

  .ميكن استفاده نمودار در شماره آن از و ميكن مشخص
  }است وجه يب،»فهرم كالهبرداران« از كردنصحبت {2 نيبنابرا .}شاغلند هستند فقرا طبقه در كه يكسان شتريب{1

1  
  
2  

  .ديرس جهينت به توان يم مقدمه كي از شيب با دهدكه يم نشان روش نيا
 است يجد ياشتباه نيا{3 وضوح به پس} ندارند غلط و درست از يدركآنها {2 و} ندارد درد و لذت از ياحساس وتريكامپ{1

  }ميبدان ياخالق عامالن را وترهايكامپ كه
1+2  

  
3  

  Bآنگاه  Aاگر   
 CآنگاهBاگر 

  
   Cآنگاه      Aاگر  :نتيجه مي شود
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  .است 3 شماره يبرا يمقدمات ،2و1كه هر دو شماره  دهد يم نشان كانيپ و جمع عالمت

  

  مركب يها استدالل در نمودار

 نيبنابرا} اند بوده متوسط ازشهروندان تر متمول يليخ كا،يآمر يجمهور خيتار سراسر در كايآمر يسناتورها همه ايتقرب{ 1
 خبر ياندازه ب نيقوه مقننه كه تا ا{3}  باشند توانند ينم و اند نبوده يمعمول شهروندان آن اجاتياحت و ها خواست ندهينماآنها {2

 محدود سنا يمشورت نقش تا شود اصالح ديبا ياسساس قانون{ 4رو نيا از} باشد اش يفعل قدرت حفظ به مجاز دينبا است
  }گردد

1  
  
3+2  

4  
  استدالل ليتحل يبرا راهبرد هشت

  گردند تقسم ميشاخصهاي به دو دسته :.ديكن مشخص را استنتاج يها شاخص .1

  شاخصهاي مقدمه
چون،براي اينكه،از آن جا 

  .امروز پنجم ماه است،ديروز چهارم ماه بود چون:بطور مثال  كه،زيرا،

  شاخصهاي نتيجه
از اين رو،بنابراين،در نتيجه،لذا،به 

  اين ترتيب،بر مي آيد كه،

  :بطور مثال
باد در حال شدييد شدن جريان :2مقدمه.                 ابرها دارند ميĤيند:1مقدمه

  است
  .از اين رو بايد بروي قايق را كنترل كني :نتيجه

  
  .ديريبگ نظر در را تر عيوس نهيزم. 2
 است مهم صيتشخ نيا.ديده قرار{} عبارت را در  كي يادعا ها تمام .ديكن مشخص عبارت كي در را موجود ادعا هر. 3

 يواحد يادعا را ادعا چند اي دو اشتباها اگر پس. ديآ در كار از جهينت  اي مقدمه يگريد يادعا به توجه با تواند يم ادعا هر رايز
 ها يانفصال ها، يشرط ها، نييتب اصوال .ريخ اي كند يم صدق آنها نيب جهينت-مقدمه رابطه ايآ ديفهم مينخواه وقت آن ميريبگ نظر در

  .دهند يم نشان واحد يادعاها صرفا، »كه نيا مگر« يو جمالت حاو
 .اورديتاب محاكمه شدن را ب نيوركد كنم ينم فكر« مثال عبارت  بطور .ديينما يبند صورت نو از است الزم آنجا را ادعا. 4

در خصوص  نيدورك :ميينما يم يبند صورت گونه نيبد.  »است جيگ و گم كامال نظر به خودش تيهو خصوص در يحت او
  .تحمل محاكمه شدن را ندارد نيدورك. است جيبه نظر كامال گم و گ شيخو تيهو

كنار گذاشته  دياست كه با يرسم ،ازدواج. كن توجه حاال«: ، مانندديبگذار كناررا  ستنديكه متعلق به استدالل ن يئاجزا. 5
 از كه يزيچ .يمعلمان اخالق گوش ده گريود كامرانبه حرف  دينبا تو .بودم متاهل ماه شش من خود كه يتوان يتو م.شود

 ريعبارت به صورت ز ،اضافه كلمات حذف از پس. »كند يم دشوار سخت را بد يونديپ از ييرها كه است نيا ديآ يم بر ازدواج
  :شود  ينوشته م
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  .كند يبد را سخت دشوار م يوندياز پ يياست كه رها نيا، ديآ يم بر ازدواج از كه يزيچ
  .كنار گذاشته شود دياست كه با يرسم ،ازدواج

  
 را استدالل مايمستق كه را يمقدمات و جهينت نيا. دارد يئنها جهينت كي قايدق استدالل هر :ديمشخص كن را ياصل استدالل. 6

  .نديگو يم ياستدالل اصل ،كند يم دييتا
 با واسطه جهينت .باشد نيمع استدالل در واسطه جهينت است ممكن مقدمه هر :ديكن مشخص را يفرع يها استدالل يتمام . 7
  .نديگو ياستدالل فرع ، راكنند يم دييكه آن را تا يمقدمات
كه آنها  نياز ا يتصور چيممكن است ه ،ديكن يم نگاه پازل به يهنگام .است پازل ليتكم مثل يزيچ استدالل ليتحل. 8
 متوجه، ميكنار هم بگذار ،را كه به وضوح متناسبند يآن قطعات ،اول گام در اگر اما. ميباش نداشته سازند يكل را م كيچگونه 

  1.شود كامل پازل تا ميكن وصل هم به را يتر شيقطعات ب ،كم كم ميتوان يم كه ميشو يم
    

  
  استقراء  .2

 شود؛ يداده م ميافراد آن تعم همة به مجموعه، كي افراد از مورد نيچند يدست آمده از بررس حكم به ،است كه در آن ياستدالل
  : شود يدر دو مرحله انجام م يياستدالل استقرا

  ،نظر مورد موضوع قيمصاد از يبرخ يبررس و مشاهده يعني ،آزمون افراد ،اول ةمرحل
   يبه احكام كل ليدست آمده و ن به يياحكام جز ميو تعم يبند جمع ،دوم ةمرحل

  : دييتوجه فرما ريبه مثال ز
شاهد تكرار  زين سو نيم به ا1970 ةاز ده. شد يكاريب شيجنگ در سطح جهان سبب افزا يها دانيگسترش م 1960 ةدر ده«

 يمثال با مشاهده و بررس نيادر . »شود يم يكاريب شيافزا سبب جنگ يها دانيهمواره گسترش م ن،يبنابرا .ميا اتفاق بوده نيا
  . ميدان يصادق م زين ندهيها و از جمله آ زمان همة در را حكم آن و ميكن يصادر م يداده است، حكم يكه در گذشته رو ياتفاقات
  : بست كار به را كيسه تاكت توان يم ،يياستقرا عبارت كينقد  يبرا
  . آن يدادن نادرستنشان و جهينت خود در ديترد. 1
و به صورت  باشند يكاف تيفيو ك تيكم ثياز ح زيها ن باشد و شواهد و نمونه درست يهمگ مقدمات اگر استقراء كيدر . 2
 شوند يم يشهر آزمون و بررس كي رستانيدب 150از  رستانيدب 30مثالً . كردشك  جهينت در توان يانتخاب شده باشند، م يتصادف

گرفت  جهينت توان يم نياند؛ بنابرا داشته يليافت تحص رياخ يها در طول سال رستانيدب 30از  رستانيدب 23كه  شود يو مشاهده م
  . دارند يلياستان افت تحص نيكه مدارس ا

  : نادرست است ،ها استناد شدهآن به ميتعم در كه يمقدمات از يبرخ نكهينشان دادن ا. 3
 حكم آن توان ينم جهيدرنت و اند شده ريتفس اشتباه به نكهيا اي ندارد وجود واقعاً اي استناد مورد شواهد ميده نشان نكهيا يبرا

اما  م؛يكن يو آبدار تصور م دهيشده از باغ، آنها را رس دهيچ يفرنگ چند جعبه توت مشاهدة با: مثالً. نمود استنتاج شواهد از را يكل

                                                 
 1391كانوي،رانلدمانسون،مباني استدالل،ترجمه،تورج قانوني،تهران،انتشارات ققنوس،.اديويد  -1
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 يكودها يريكه امروز با به كارگ انيب نيدر استدالل ما خدشه وارد كند، با ا تواند يم يو باغدار يمهندس كشاورز كي
  . و قرمز است دهيرس يظاهر يكه با وجود نارس بودن، دارا ديآ يدست م به ييها يفرنگ مخصوص، توت ييايميش

  . ستين يمتعارف اي ياستقراء نمونه كاف ميشواهد تعم نكهيدادن انشان. 4
 تيـ فيك يگـر يشـواهد و د  تيـ كم يكـ ي: باشـد  يريگ جهيسبب خطا در نت تواند يدو امر م ،يبه حكم كل يئجز احكام ريدر س

  . انتخاب آنها
  
   ليتمث .3

 انيـ مـثالً در جر » آنهـا  انيـ مشـابهت م  يبه سبب وجـود نـوع   گريامر به امر د كيدادن حكم تيسرا«كه عبارت است از  ياستدالل
 يبـرا  كـه  يفراوانـ  يهـا  نـه يهز«: كنـد  ياسـتدالل مـ   گونـه  نيدر پاسخ به موضوع مراقبت از سالخوردگان ا نياز طرف يكيمذاكره، 
 را فرسـوده  نيماشـ  پس است؛ فرسوده نيماش كي يكردن پول براتلف مانند شود، يم صرف سالخوردگان از يدرمان يها مراقبت

  . »انداخت دور ديبا
 توجـه  گـر يد مثـال  بـه . شوند خارج رده از يفرسودگ با كه ستندين يابزار ن،يماش برخالف ها انسان رايز ست،ين حيصح سهيمقا نيا
و  يكمـر  يهـا  كنتـرل سـالح   يدفاع از نظر خـود بـرا   يمحقق برا كيكه توسط  يا سهياستدالل مقا نحوة به مثال نيكه در ا دييبفرما
در . قانون حمـل سـالح، متفـاوت اسـت     درتجارب كشورها «:  شود ياشاره م دارد كايبار در آمر خشونت اتيكه در كاهش جنا ينقش

 يتانداردهااسـ  بـا  قتـل  زانيـ م و هسـتند  رمسـلح يغ س،يافـراد پلـ   يحتـ  ؛استفاده از تفنگ به شـدت قانونمنـد اسـت    تيممنوعانگلستان 
 در اتيـ جنا ارتكـاب  زانيـ م و سـت ياست و حمل سالح آزاد ن ممنوعسالح به شدت  تيمالك ژاپن، در. ستين سهيمقا قابل ييكايآمر
 اتيـ جنا زانيـ م سـالح،  تيمالك محدودكردن با كه گرفت جهينت توان يم يا سهيمقا نيچن يبر مبنا. »كمتر از انگلستان است يحت آنجا

  . ابدي يكاهش م كايدر آمر
  : كرداستفاده  كياز دو تاكت توان يم يليعبارت تمث كينقد  يبرا
 يهـا  مراقبـت  يبـرا  فـراوان  يهـا  نـه يكـردن هز صـرف  «: مثالً ،است لياول تمث ةبردن مقدم سؤال ريمنظور ز: شك در تشابه. 1
  . »دور انداخته شود ديكه فرسوده شده با ينيماش. است فرسوده نيماش كي يكردن پول برامانند تلف سالخوردگان، از يدرمان
دوم،  ةمقدمـ  ياما بـه جـا   م؛يريدو شئ را بپذ انيوجود تشابه م نكهيا يعني لياول تمث مقدمة: ديجد مشابهت افزودن و تشابه رشيپذ. 2

  . گرفته شود يگريد جةيادعا شده، نت جةينت يو به جا كند يم جاديدو موضوع ا انيرا م يديكه تشابه جد ميقرار ده يگريمقدمه د
. سازند يخارج از منزل مرتبط م يهستند كه ما را با فضا ييها مانند پنجره گر،يو ارتباطات د ونيزيتلو يجهان ةماهواره و شبك«
  . »ميها محروم نكن ها خود را از آن و با بستن پنجره ميارتباط را مغتنم بشمار نيا ديما با

اسـتقراء و   يعنياستدالل،  گريدر دو نوع د راياست؛ ز جهينت تيقطع نيهم كند، يم زياستدالل متما گريرا از انواع د اسيآنچه ق
  1.ميكامل ندار نانيها اطم آن يبه صحت و درست ليتمث
  
  استنتاج روش. 4

 و متناسب معلومات انتخاب: است الزم اساسي شرط دو حداقل فكر، طريق از مجهول كشف براي استنتاج، روش در
 مايع يخ پس است؛ آب از يخ است؛ مايع آب،«: قضيه در مثال عنوان به . اهآن درست بندي صورت و تنظيم صحيح؛

                                                 
 .انتشارات سمت: منطق كاربردي، تهران. )1379(اصغر،  خندان، علي -1
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 معتبر از منطقيون مراد . باشد مي نادرست) نتيجه( قضيه صورت اما است، صحيح) قضيه صغراي( هماد كه اين غمر به ،» است

 معيني هاي قاعده اساس بر نتيجه آيا ببينيم كه است آن استنتناج درستي از منظور.  است آن صوري اعتبار استدالل، بودن

   .نه يا است آمده دست به ها همقدم از ناميم، مي استنتاج هاي قاعده را هاآن كه
  

 اثبات دعوي ساختار -

ارسطو  .اثبات ادعاي خويش با ارائه توضيحات و داليل و رد دعوي و داليل طرف مقابل ، يعنيثبات دعويابه طور كلي 
مثبت؛ كه ثبوت ادعاي خويش  .2، منفي؛ كه همان رد كردن داليل طرف مقابل است .1: گويد اثبات موضوع دو مرحله دارد مي

  1.مي باشد
  

  مرحله اول ـ رد داليل طرف مقابل
  تخريب مباني استداللي طرف دعوي  . 1

از دفاع بايستي ابتدا در اين  در اين مرحله نماينده حقوقي. ها ساخته است براي اثبات دعوي خود دژي از استدالليقيناً طرف مقابل 
آن را متالشي سازد و بدين ترتيب ذهن قاضي را نسبت به  دژ استدالل طرف با يافتن نقاط ضعف و نقص و اشتباه نفوذ كرده،

جانشين  سبت به دعوي و اظهارات طرف زايل نمايد و شك و ترديد قاضي رامشوش و عقيده او را ن هاي طرف مقابل استدالل
موضوع و ادعاي جديد خود جلب نمايد يعني به محض  به محض ايجاد اين ترديد، بايستي توجه قاضي را به. قطع و يقين او سازد

جو و منتقد طرف  ن مرحله بايستي عيبدر اي نماينده حقوقيدر حقيقت . را جايگزين نمايد تخريب استدالل، فكر و استدالل خود
  .مقابل باشد

  
  لحن دفاع در رد استدالل طرف مقابل  . 2

حركات و حرارت،  بايد با لحن تند و شديد و با نماينده حقوقياكنون كه موجبات تزلزل استدالل طرف مقابل فراهم شده، 
جمله و بيان خود  ،است كه مخالف شدت و تندي است اي حريف را مورد حمله قرار دهد ولي اگر طبع دعوي و دادرس به گونه

بكارگيري  از ،توجه داشته باشيم كه در رد دعوي. اينكه تندي در همه مواقع كار ساز نيست چه ،را نرم و شيرين و ظريف نمايد
را هرگز  است جنبه توهين هم به خود بگيرد دار خودداري كنيم و اين گونه جمالت و كلمات كه ممكن جمالت موهن و نيش

حتي از بكارگيري  .كه حرمت و شخصيت او محفوظ و محترم باقي بماندم ييو تالش نما معليه همكار وكيل خود بكار نبري
بنابراين لحن دفاع بايستي با توجه به روحيه قاضي و  .مدار عليه مدعي طرف مقابل هم اجتناب نمايي كلمات و جمالت نيش

  .ماز توهين و خشونت اجتناب نمايي وضعيت دعوي اتخاذ شود و در هر حال
  

   سازمانمرحله دوم ـ اثبات ادعاي 
 سازمانست كه حقانيت ا اكنون نوبت آن اساسي و غير مستدل بودن دعوي طرف مقابل به دادگاه نشان داده شد، پس از اينكه بي

 »عواطف قاضي توسل به احساسات و«و  »بكارگيري نيروي منطق « توان از دو روش براي اين كار مي .يمخود را به اثبات برسان
يكي از راه نفوذ در قلب و احساس او و ديگر،  :ساخت توان از دو طريق روشن زيرا ذهن شخص را مي. توأمان استفاده كرد

تواند هر يك از اين دو شيوه را متناسب با طبع دادگاه و دادرس  مي نماينده حقوقي .بكارگيري فكر و عقل و نيروي منطق
استدالل  با ،خود برانگيزد و از جانب ديگر سازمانطرفي عواطف و احساسات دادرس را در جهت حقانيت  يعني از ،يردبكارگ

                                                 
 1395سايت سفير قانون، .فن دفاع.مزروعي،جواد -1



43 

 

الزمه و مقدمه موفقيت در اين مرحله از . دهد هاي خود قرار ها و استدالل عقلي و شيوه منطقي عقل دادرس را تحت تأثير گفته
  :، موارد زير استدفاع

  .تا به سهولت بتواند استدالل هاي جديد كشف و ارائه كند قدرت تفكر و تخيل؛
استفاده كند و . . . . . مثل قياس، استقرا و  از طرق مختلف علمي و منطقي ،ي دفاعئبدين معني كه در مرحله نها  فكر منطقي؛

  .شيوه دفاع را تنظيم و سروسامان دهد 
  .در تطبيق موضوع دعوي با مواد و مقررات قانوني ؛سرعت انتقال

  

  گيرينتيجه 

. آور و نوعي تكرار است ماللو  در اينجا بحث و استدالل به پايان رسيده و باز كردن بحث جديد در اين بخش مناسب نبوده 
اين مرحله بايستي يادآوري كند كه در . ات نمايدبكه دعوي را اث فراموش نكنيم كه نگارنده اليحه در مقدمه اليحه وعده داده بود

دادگاه  خواسته را با توجه به استدالالت و مستندات ابرازي از محضر ،و لذا خيلي خالصه و صريح به وظيفه خود عمل كرده
 هدفاع و تنظيم اليحه دفاعيه اين جمله را ك شوم كه به هنگام در خاتمه اين بخش از نوشتار، بار ديگر متذكر مي. تقاضا نمايد

العين قرار دهيد  نصب »باشد، بلكه بايد بتواند ثابت كند كه حق به جانب او است كافي نيست كه حق به جانب كسي«
  .وهمه تالش خود را براي اثبات دعوي موكل خود و رد دعوي طرف مقابل بكار گيريد

   
  دفاع هاي استراتژي

  در نقـش   فرمانـده   يـك (  نقـش   يك مفهوم  به، »استراتگوسو«  صورت  دارد و ابتدا به  يوناني  ريشة  استراتژي  ، واژة از نظر معناشناسي
و   رفتـاري   هـاي  مهـارت   بـه   تعبير شد كه»  نظامي ةفرماند هنر يك«  معناي  به  از آن  پس. رفته است ميكار   به)  ارتش  يك  فرماندهي

)  ، قـدرت  ، رهبـري  اداره(  مـديريتي   مهـارت   معناي  به، از ميالد  پيش  سال 450در حدود اين واژه .  داشت  اشاره  فرمانده  نشناختيروا
  بـر مقاومـت    غلبه  نيروها براي  كارگيري  به  مهارت  بهاين واژه ) پيش از ميالد 330(يك قرن بعد، در زمان اسكندر .  رفت ميكار   به

  )1392راد، يمهدو.(تداش  اشاره  جهاني  دولت  يكپارچه  و ايجاد نظام  فتو مخال
عبـارت   دفـاع منظـور از تعيـين اسـتراتژي    . شـود  ميعنوان يك طرح آگاهانه است كه قبل از عمل تدوين  به  استراتژيدر اينجا 
استراتژي عبـارت  چنين  هم .در نقش خواهان يا خوانده يابي به اهداف دعوي حقوقي ريزي و سازماندهي براي دست است از برنامه

سخن، استراتژي به يك برنامه كلي اشاره دارد كـه  ديگر به  .دعوي حقوقياست از يك برنامه جامع براي نيل به نتايج مورد انتظار 
باشـد چـرا    متفاوت ميبديهي است استراتژي با تاكتيك . گيرد به كار مي در دعوي حقوقي براي تحقق اهدافشكارشناس حقوقي 

  .كند مانورها و اعمالي است كه استراتژي را عملي مي ،كه تاكتيك
بايد هر موقعيت را جداگانه  ،ها بايد با توجه به اقتضاي حال انتخاب شوند و كارشناس حقوقي معقول ها و تاكتيك استراتژي

  .هاي مناسب را فراهم كند ارزيابي و استراتژي
  : گردد دسته عمده به شرح زير تقسيم ميدو به  طرح دعويدفاع و هاي  استراتژي

يابي طرف مقابل به اهدافش گردد و به  كوشد تا مانع دست در اين استراتژي يك طرف مي): برد ـ باخت(استراتژي رقابتي . 1
  .آورد او منافعي را به دست مي ،همان اندازه كه فرد مقابل به هدفش نرسيده

، داشتن موضع ضعفو منظور اجتناب از تعارض و برخورد يك طرف به، در اين استراتژي): ـ برد باخت(استراتژي سازش . 2
با مذاكره مشكل را حل  ،بجاي طرح دعوي ،مثال رايب. كند و يا از بخشي از آن چشم پوشي مي اهداف خود را در اولويت دوم
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از جمله عدم دسترسي به مدارك و داليل متقن  كه ناچارا از بخشي از خواسته  ،تواند داشته باشد كند كه داليل مختلف مي مي
از تمام خواسته خويش براي  ،اهميت بودن موضوع و نياز به طرف يا به لحاظ ارتباطات بعدي و كم دنك پوشي مي خويش چشم

  .كند نظر مي هاي آتي صرف دستيابي به امتيازات و موقعيت
  

  راتژي مدل سه عاملي انتخاب است

  .اهميت موضوع .3، اهميت رابطه .2 ،تقدر. 1 :ثر استؤم كالن دفاع استراتژيعامل مهم در تعيين  سه
  :عواملي كه در مالحظات وضعي عنوان شده به شرح زير است

  

  قدرت

نظرهاي نماينده گيري عاليق و  گيري به وسيله استدالل و يا معتبر بودن و مشروعيت موضع عبارت است از اثر گذاشتن در نتيجه
  .شود چنين قدرت به ميزان كنترل، اختيارات يا نفوذ يك طرف بر طرف ديگر يا بر موقعيت موجود اطالق مي هم .حقوقي
بندي نمودند كه بر پايه آن، پنج منشأ مختلف، براي قدرت  قدرت اجتماعي را به چند دسته تقسيم )1959،فرنچ و ريوان(

انديشمندان مديريت، در  .تنبيه، قدرت قانوني يا مشروع، قدرت صالحيت و قدرت مهارتقدرت پاداش، قدرت  :شناسايي شد
و اي  رابطه ،قدرت اطالعاتي سهكه در اينجا به لحاظ ارتباط موضوعي به  تحقيقات بعدي، هفت نوع قدرت شناسايي كردند

  :توان اشاره كرد ميمهارتي 
اگر يك عضو گروه يا سازمان، . را قدرت اطالعاتي گويند  داشتن اطالعات مفيد يا دسترسي به آن ،قدرت اطالعات

توان گفت كه  فردي داشته باشد و از اين اطالعات براي گرفتن يك تصميم استفاده كند، در آن صورت مي اطالعات منحصر به
 . فرد مزبور، قدرت مبتني بر اطالعات دارد

  .شود با مراكز قدرت در داخل يا خارج از سازمان ناشي مي بخش حقوقيقدرت رابطه از وجود يا تصور ارتباط ميان  ،قدرت رابطه
روزآمد در خصوص موضوع دعوي كه از طريق داشتن دانش، تجربه  رفتار قاضيعبارت از توان كنترل  ،قدرت مهارت

  )1392مهدوي راد،(. اردگذ از خود به نمايش مي نماينده حقوقي سازمان در جلسه دفاع
  

  اهميت رابطه

يك از حاالت مشروح زير قرار  منظور اين است كه روابط بالقوه سازمان شما بعد از خاتمه دادرسي با طرف  مقابل در كدام
  : خواهد گرفت

  .باشد شود به اهداف مادي دست يابيم، بدون آنكه منافع طرف ديگر مدنظر عدم وابستگي متقابل كه سعي مي: حالت اول
گر سعي دارد با طرف پس از دادرسي روابط را ادامه دهد، به عبارت ديگر ادامه روابط با وابستگي  مذاكره: حالت دوم
  .متقابل ضعيف

  . اي به هم وابسته باشند وابستگي متقابل حياتي است، يعني وابستگي هنگامي پراهميت است كه دو طرف از نظر حرفه: حالت سوم
  

  اهميت موضوع

اگر موضوع آن براي . اي دارد كننده بدون شك اهميت موضوع دعوي مطروحه در ماهيت رفتاري هريك از طرفين نقش تعيين
دهد بسيار  داشته باشد، طبيعي است كه در ميزان زماني كه براي دفاع تخصيص مي) استراتژيك(هريك از طرفين نقش حياتي 
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هرقدر موضوع . دهد ت كه موضوع دعوي كل سازمان را تحت تأثير قرار ميمنظور از نقش استراتژيك آن اس. تأثيرگذار است
كارشناس حقوقي با آگاهي از تأثيرگذاري . تري برخوردار خواهد بود و برعكس مذاكره استراتژيك باشد، از حساسيت بيش

  .)7جدول( هريك از عوامل مذكور قادر به انتخاب  استراتژيهاي زير  خواهد بود
  

 تطابق رويكرد استراتژي با وضعيت.  7جدول 

 استراتژي رقابتي استراتژي سازش  مالحظات وضعي

 زياد كم اهميت موضوع

 كم زياد اهميت رابطه

 زياد كم قدرت

  

   دفاع هاي تاكتيك

 اساس بر مرسوم است ها ارتش در كه همچنان اكتيكاين ت. كنيم مي اتخاذ خاص دعواي هر در كه تدابيري از عبارت، تاكتيك

 چون  .است مهم جزئيات به و توجه وضعيت بيني پيش . باشيم داشته بايستي وسائل و امكانات ود شو مي ريزي برنامه اطالعات،

 عدم علت به و دهد انجام را عملياتي ارتش كه پذيرفته نيست ويژه عمليات در امروز كرديم تشبيه نظامي حركت به را خود كار

 در اشتباه و دهد مي هم مطلوبي نتيجه و دهند مي تمرين صدبار ها مهم، ارتش كارهاي در پس .بخورد شكست جزئيات به توجه

  .باشد ثابت بايستي استراتژي ولي تغيير قابل و باشد متحرك بايستي ها تاكتيك .است كم آن
  

  قبل از جلسه دادرسي هاي تاكتيك

  دعوي مالي -

 استفاده در تجديدنظر خواهيم نمي اگر كه كرد تقويم جوري بايستي نيست هم پول ولي است مالي دعوا كه موارد بسياري در

  . مستقيم باشد قابل تجديدنظر ديوان در كه كنيم تقويم بنحوي بايستي ،نيست تجديدنظر به اميدي و كنيم
  

  ها كنترل ابالغ -

 اخطارها ،دادخواست تقديم از پس شديم متوجه آنكه محض به كه ستا اين منظور ،كنيم كنترل را ها ابالغ جلسه از قبل

 بايستي حتماً ،دارد الزم استعالم كه در دعواهايي . نشود تجديد جلسه تا است شده صادر درست كه شويم مطمئن ،شده صادر

  .باشد برگشته استعالمات كه كنيم كنترل
  

  گوي حمله خوانده پاسخ -

 فقط باشيم گو چيزي پاسخ چه به راجع دانيم مي آنكه و داريم امتياز يك .دهيم انجام بايستي را قبلي هاي بررسي است طبيعي

  . بگيريم رأي طبق خواسته تا كنيم ثابت و بياندازيم جا را چيزي خواهيم نمي و هستيم اي حمله پاسخگوي
  

 هزينه دادرسي و حدود اختيارت طرف مقابل -

به  كه تمبري ميزان و وكيل اختيارات حدود ،است كرده باطل دادرسي هزينه تمبر طرف مقابل چقدر نيست معلوم چون
 به دادخواست و شود كنترل موارد اين تمامي بايستي ،خير يا است توكيل وكالت كه مواردي وحتي است زده نامه وكالت
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 ايراد قابل پس نداشته باشد م .د . آ . ق 35 م مواد در وكالت اوليه وكيل است ممكن گاهي .كرد اكتفا توان نمي صرف

 . است گرفته توكيل در وكالت كه دوم وكيل براي است

  

  دليل مديريت -

 چند مدته ب روزنامه رسمي در ؟خير يا است شده تمام ايشان تصدي دوران نكه؛ ايكنيم بررسي شركتها مديران سمت دليل 

 ....و است؟ بوده مدير سال

  تصديق مستندات -

 بايستي بود دوم اگر مورد است؟ موكل ابرازي برگ برابر يا است؟ اصل برابر فتوكپي آيا است؟ شده تصديق چگونه مستندات 

  .شود خارج دالئل عداد ازتا  كنيم ترديد و انكار باشيم آماده ،بود عادي اگر و باشيم داشته را سند اصل مطالبه آمادگي
 

  صالحيت مجتمع -

 و است غيرمنقول تجريش مال در مثالً شود؟ داده كجا در دادخواست آنكه و است يئقضا منطقه يك تهران تمامي تهران در
  .شود بايستي دقت كه است محلي كار تقسيم بحث بحث، است؟ شده داده آباد يافت به دادخواست يا

 مجتمع رئيس به بايستي. باشد يئقضا مجتمع اين در دنباي پرونده اين كه پرونده به مراجعه در شويم مي متوجه گاهي

 ،هستند جريان در كه مقاماتي تمامي به دنيفتاد باي اتفاق اين اگر .شود مكتوب بايستي شد مقاومت اگر شود مراجعه يئقضا
  .داريم ايراد مجتمع صالحيت به باشدكه اول مشخص از كه كنيم ارائه ايم داده رئيس به كه را اليحه آن از رونوشتي

  

 جلسه دادرسي هاي  قانوني اولين استفاده از فرصت

فرآيند رسيدگي دادگاه به دادخواست، با دستور قاضي دادگاه، مدير دفتر نسبت به تعيين وقت رسيدگي اقدام و آن پس از آغاز 
و با شروع جلسه » تا اولين جلسه دادرسي«مقطع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي در قانون با عنوان  .كند را به طرفين ابالغ مي

پايان اولين جلسه «هاي خواهان و اخذ اولين دفاعيات خوانده، با عنوان  درخواست دادرسي تا پايان قرائت دادخواست، اعالم
بايد توجه كرد كه منظور از جلسه دادرسي، تنها انعقاد يك جلسه نيست و ممكن است اخذ دفاعيات . شود شناخته مي» دادرسي

 .درسي، همان اخذ دفاعيات اوليه خوانده استاوليه خوانده، به جلسه دوم موكول شود و بنابراين مقطع پايان اولين جلسه دا

هاي عمومي و انقالب در امور مدني،  قانون آيين دادرسي دادگاهگاهي انجام اعتراضات وايرادات براي طرفين كه بر اساس 
 .ا داردبراي انجام دفاع موثر، اهميتي بسزشده پيش بيني ، براي مقطع اولين جلسه دادرسي و تا پايان اولين جلسه 1379مصوب 

  

 اعتراض به بهاي خواسته) اول

كند، در ستون مربوط به خواسته، پس از ذكر خواسته خود، بايد بهاي آن را  خواهان در ضمن دادخواستي كه به دادگاه تقديم مي
اي ملك، در خصوص طال و نقره و پول، معادل ارزش  اين بهاي خواسته در خصوص امالك، قيمت منطقه. نيز مشخص كند

ميليون ريال  200بهاي خواسته چنانچه كمتر از . شود آن و در خصوص ساير اموال، مبلغي است كه توسط خواهان تعيين مي ريالي
ميليون ريال باشد،  200گيرد اما اگر بهاي خواسته بيش از  باشد، رسيدگي به دعوا در صالحيت شوراي حل اختالف قرار مي

همچنين براي محاسبه هزينه دادرسي در مرحله بدوي، به بهاي . قي استرسيدگي به آن در صالحيت دادگاه عمومي حقو
هاي عمومي و انقالب در امور مدني، خوانده حق دارد  قانون آيين دادرسي دادگاه 62ماده  4بر اساس بند . شود خواسته توجه مي

چنين امكان تجديدنظر يا  ت دادگاه و همتا اولين جلسه دادرسي، به بهاي خواسته اعتراض كند؛ از آنجايي كه اين بها در صالحي
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تواند به بهاي خواسته اعتراض كند و مبلغ بيشتر يا كمتري را براي آن  خواهي از راي بعدي دادگاه موثر است، خوانده مي فرجام
البته اين ادعاي خوانده بايد هم موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد و هم اينكه مبلغي از سوي خوانده به عنوان بهاي  .ارائه كند

 .خواسته پيشنهاد و ارائه شود تا دادگاه آن را بررسي كند

  

 ايراد صالحيت دادگاه و دادرس) دوم

يت دادگاه يا دادرس ايراد وارد كنند؛ براي مثال چنانچه خوانده توانند تا پايان اولين جلسه دادرسي به صالح خواهان و خوانده مي
تواند ضمن دفاع از خود، به اين  مدعي باشد دادگاه حقوقي به لحاظ ذاتي و محلي صالحيت رسيدگي به دعوا را ندارد، مي

صالحيت، تعيين تكليف موضوع نيز ايراد كند و دادگاه هم مكلف است قبل از ورود به ماهيت دعوا، ابتدا در خصوص موضوع 
 .كند

قانون به  91است كه در ماده » ايراد رد دادرس«ترين ايراداتي كه ممكن است طرفين در اين مرحله ابراز كنند،  يكي از مهم
بر اين اساس اگر دادرس با هريك از اصحاب دعوا داراي رابطه سببي يا نسبي يا استخدامي يا حقوقي و  .آن اشاره شده است

. بايد از رسيدگي به موضوع امتناع كرده و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه ديگر يا دادرس ديگري محول كند ،دكيفري باش
را مطرح كنند و عدم ايراد تا اين » ايراد رد دادرس«توانند تا پايان اولين جلسه،  اگر اصحاب دعوا، متوجه اين موضوع شوند، مي

  .شود ن تلقي ميمقطع، به معناي تاييد دادرس از سوي طرفي
 

 تغيير در خواسته يا دعوا يا درخواست) سوم 

تواند خواسته خود را كه در  هاي عمومي و انقالب در امور مدني، خواهان مي قانون آيين دادرسي دادگاه 98بر اساس ماده 
خواسته يا درخواست در صورتي دادخواست تصريح كرده، در تمام مراحل دادرسي كم كند اما افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا 

شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان نخستين جلسه آن را به دادگاه اعالم كرده  ممكن است كه با دعواي طرح
 .باشد

شود كه در خصوص دعوايي واحد،  افزايش خواسته كه موضوع مشخصي است اما تغيير خواسته در جايي مطرح مي
براي مثال در دعواي ناشي از عدم انجام قرارداد، خواهان به عنوان متعهد له ابتدا  .ي به موضوع ديگر تغيير كندخواسته از موضوع

مطالبه «تواند تا پايان نخستين جلسه، خواسته خود را به  را خواسته است اما مي» الزام متعهد به ايفاي تعهد«در در دادخواست خود 
 .تغيير دهد» خسارات ناشي از عدم انجام تعهد

طبق قانون روابط موجر و مستاجر، مالك براي  كه توان به اين مثال بسنده كرد تغيير نحوه دعوا هم ميهمچنين در خصوص 
را دليل درخواست » تغيير شغل مستاجر«حال اگر خواهان ابتدا  .تخليه عين مستاجره بايد دليل خود را در دادخواست مشخص كند

  .تغيير دهد» نياز شخصي«د سبب دعوا را به توان تخليه اعالم كرده باشد، تا پايان اولين جلسه مي
 

 استرداد دادخواست) چهارم 

اگر خواهان به هر دليلي، از طرح موضوع نزد دادگاه منصرف شود، قانون اين اجازه را به وي داده است تا دادخواست خود را از 
تواند تا نخستين جلسه دادرسي،  خواهان مي« قانون فوق الذكر، آمده است 107بر اين اساس در بند الف ماده . دادگاه مسترد كند

 .كند در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي. دادخواست خود را مسترد كند
خواهد  ، دقيقا در زماني است كه جلسه دادگاه تشكيل و قاضي از خواهان مي»تا اولين جلسه«بايد توجه داشت كه منظور از 

كند اما اگر  ر اينجا خواهان حق دارد كه در اولين سخن اعالم كند كه دادخواست را مسترد ميد .درخواست خود را مطرح كند
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. شود دادخواست را در اين مرحله مسترد نكند، حق وي در اين مرحله از بين رفته است و شرايط بعدي استرداد دعوا بر آن بار مي
كند اما بعدا هر زمان كه  قرار ابطال دادخواست را صادر ميمزيت استرداد دادخواست تا اولين جلسه، اين است كه دادگاه 

خواهان بخواهد، امكان طرح دعواي مجدد را دارد اما اگر دادگاه قرار ابطال دعوا يا قرار سقوط دعوا را صادر كند، امكان طرح 
  .شود مجدد دعوا، با اما و اگرهاي ديگري روبرو مي

 

 جلب ثالث) پنجم 

تواند تا پايان جلسه نخست دادرسي جهات و داليل خود را  ه جلب شخص ثالثي را الزم بداند، ميهر يك از اصحاب دعوا ك
اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه جلب او را درخواست كند؛ چه دعوا در مرحله نخستين 

بنابراين اگر جلب ثالث در اولين . دني تصريح شده استقانون آيين دادرسي م 135اين موضوع در ماده . باشد يا تجديد نظر
 .جلسه مطرح نشود، ديگر امكان طرح آن، در جلسات بعدي وجود ندارد

خواهان حق . جلسه اول دادرسي براي خواهان و خوانده، داراي امتيازاتي مي باشد: توان گفت با اين توصيف به اختصار مي
 98ماده (دارد تا پايان جلسه اول دادرسي، خواسته خود را افزايش داده يا نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست خود را تغيير دهد 

ن زمينه مهم است اينكه در ماده مذكور، به خواهان آنچه در اي. اين امكان در جلسات بعدي وجود ندارد). قانون آيين دادرسي
در حالي كه عمال محاكم در جلسه اول دادرسي به خواهان  .حق داده شده است كه خواسته خود را افزايش دهد نه بهاي آن را

ه مختلف هستند بهاي آن دو مقول دهند، حال آنكه خواسته و را مي) بدون افزايش اصل خواسته(اجازه افزايش بهاي خواسته خود 
» تا اولين جلسه دادرسي«، از عبارت 1379در برخي مواد قانون آيين دادرسي مدني مصوب . و نبايد اين دو را يكسان دانست

تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را  اين قانون، خواهان مي 107مثال، طبق بند الف ماده  رايب. استفاده شده است
مقرر شده است كه در دعاوي راجع  62ماده  4در بند . كند صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر ميدر اين  .مسترد كند

به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد يا اعتراض 
شود  ان تقديم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسي را شامل ميظاهر عبارت تا اولين جلسه دارسي، از زم. نكرده است

دهند و به  عمال محاكم تا پايان جلسه اول دادرسي نيز به خواهان يا خوانده، اجازه استفاده از حق مذكور در جلسه اول را مي اما
كنند يا اگر  قرار ابطال دادخواست صادر ميعنوان مثال، اگر خواهان در جلسه اول دادرسي نيز دادخواست خود را مسترد كند، 

  . دهند خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي به بهاي خواسته تعيين شده از سوي خواهان، ايراد كند، به اين ايراد ترتيب اثر مي
» اولين جلسه دادرسيتا پايان «را به » تا اولين جلسه دادرسي«گذار بايد عبارت  براي يكسان شدن رويه محاكم با قانون، قانون

خواهان مكلف است كه در جلسه اول دادرسي، اصول اسنادي را كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است . تغيير دهد
اين نماينده ممكن است شخصي غير از وكيل دادگستري باشد ولي در اين . شخصا يا توسط نماينده خود به دادگاه ارائه دهد

ارائه اصول اسناد . شود از دعواي مطروحه را ندارد و فقط براي ارائه اصل سند در دادگاه حاضر مي صورت، نماينده حق دفاع
 95ماده . مختص جلسه اول دادرسي است و در صورت تجديد جلسه، در جلسات بعدي نيازي به ارائه اصول اسنادي نمي باشد

وا در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد كه عدم حضور هر يك از اصحاب دع
نيست، در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ 

ل دادرسي ديديم كه اين حكم نيز مختص جلسه او. توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد، دادخواست ابطال خواهد شد
) 98و96(اين ماده جزء اولين مواد مربوط به جلسه دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني است و مواد بعدي آن : است، زيرا اوالً

ست كه جلسه دادرسي تجديد نشود مگر در صورت وجود جهت قانوني ا اين اصل بر: ثانيا. نيز در مورد جلسه اول دادرسي است
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در صورت حضور خواهان در جلسه اول دادرسي، وي خواسته خود : ثالثاً) 104ماده(ت جلسه دادگاه آن هم با ذكر علت در صور
در صورت وجود جهت قانوني براي تعيين اين (كند و عدم حضور خواهان در جلسات بعدي دادرسي براي توضيح  را اعالم مي

گر، اگر در جلسه دوم يا سوم توضيحي از سوي خواهان به عبارت دي. ، عاقبتي غير از صدور قرار ابطال دادخواست دارد)جلسات
الزم باشد، قطعا اين توضيح براي مدلل كردن دعواي او مي باشد و عدم حضور او ممكن است موجب صدور حكم بطالن دعوا 

  . گردد نه قرار ابطال دادخواست
  

  جلسه دادرسيحين هاي  تاكتيك
 موقع به حضور -

 رئيس كه اعالم كنيم دادگاه به سمت و اسم ذكر با ساعت رأس تا كنيم تأمل. شويم حاضر وقت اول كه كنيم تنظيم را زمان

 آنها كه هستند دادگاه نفر توي چند كه بگوئيم جوري كرديم باز را درب وقتي احياناً و شود متوجه وي منشي هم و دادگاه

  . بشوند ما حضور اعالم متوجه هم
 اتاق اگر. شويم مواجه برخوردي با كه نترسيم اين از و كنيم گوشزد دوباره بايستي ،گذشت ربع يك يا دقيقه ده اگر

  . كنيم حضور اعالم دوباره بايستي ،نيست قاضي اتاق در شخصي و است خالي
  

  هيدفاع حهيال ميتقد زمان -

 كه ندارد اشكاليحقوقي  دعواي در اليحه .است چگونه وضعيت كه شويم مي متوجه شود مي ما دستگير آنچه مجموع از

 يك را اليحه و نشويم بار اشتباه مرگ مرتكب ولي كنيم تهيه دفاعيه اليحه توانيم مي .است مشخص چيز همه و شود تحرير

 پرونده سر روز هر باشد اي حرفه اگر طرف است وكيل ممكن چون ندهيم ارائه دعوا به قبل هفته يك حتي و روز دو يا روز

 تهيه دادگاه روز از پيش نبايستي را اليحه پس. بيند مي دفاع تدارك ،رسيدگي جلسه در و گيرد مي كپي را ما اليحه و باشد

 )دهيم ارائه پرونده در و ( كنيم

 قانوني اشاره مستندات ذكر با را طرف دادخواست بندهاي پاسخ كه است دادخواست مثل دقيقاً ،دفاعيه اليحه شكل

  . است امر اخالقي يك اين .شود ارائه مقابل طرف وكيل به نسخه يك تا دهيم ارائه هم نسخه دو در توانيم مي و كنيم مي
  
 فرم ظاهر و نشستن -

 و اينها و امثال برخواستنو  نشستن در حال هر در بايستي . نيست كردن بيان درخور دادگاه در كه باشيم داشته اطالعاتي شايد
 هم روي را پا و نباشد در دادگاه ميز است ممكن كه هرچند .باشد كامل لباس با حضور. كنيم رعايت را احترام گفتن سخن

  ... و نخوريم آدامس ، نياندازيم پا روي پا هستند حساس ها دادگاه ولي بنويسيم طريق اين از و بياندازيم
 

 اتيدفاع انيب نحوه -

 در دادگاه معموالً .كنيم دفاع و بايستيم مدني، يا و كيفري دادگاه در چه، هستيم خوانده يا خواهان چه كار اول هميشه

 دادگاه در (ايستاده است دفاع كل بيان كيفري هاي دادگاه در .نشينيم مي كه كنيد دفاع و بنشينيد گويد مي رئيس حقوقي

 ) استان كيفري

 حاج آقا لفظ از؛  نكنيم استفاده قاضي اسم از گز هر ... دادگاه محترم رياست يميگو مي دادگاه رئيس خطاب براي

 چنين متأسفانه كه كند استفاده شخص اول ضميراز رئيس دفاع، در است ممكن. كنيم برخورد تشريفات با ؛ ونكنيم استفاده
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 و كردن مسخره از درطول جلسه دادرسي. كنيم مي استفاده ضمير جمعاز شده تربيت بعنوان وكيل و كنيم نمي تأسي ما .است
  . كنيم خودداري جداً زدن ربط بي حرف

  

  دادگاه اطاق از خروج

قاضي  با را وي وكيل و پرونده طرف گاه هيچ. داريم مي مقدم را پرونده طرف احياناً و طرف وكيل حتماً دادگاه از خروج در
 تأثيرگذار ما ضرر به قاضي ذهن در كوتاه مكالمه يك ممكن است .شويم خارج هم با كرديم امضا وقتي و نگذاريم تنها

 رعايت دادگاه اعضاي و طرف با را ادب نهايت و كنيم نمي ترك دادگاه را وي وكيل و پرونده طرف از زودتر پس. باشد

  .ماست و صنف ما خود معرف صحبت نحوه زيرا كنيم مي
  

  صورتجلسه امضاء

 ،شد شروعوقتي  .بيندازيم جلو هميشه را طرف وكيل دارد حضور هم ما همكار اگر ،داخل برويم گويند مي كه موقعي در
 ها دادگاه برخيدر  .خواهم داد پاسخ گرديد عنوان مطلبي اگر است دادخواست بشرح عرايض كه گويد مي خواهان وكيل

 را مطالب كه گويند مي ها برخي دادگاهدر . كند مي تحرير منشي يا كند مي تحرير رئيس و بگوئيم را مطالب كه گويند مي

 وقتي براي آن خاصيت. نيفتد عقب كه كنيم جوري بيان را جزء جزء بايستي نويسد مي رئيس اگر. بنويسم خالصه من بگوئيد

 حتماً دباي است كرده خالصه رئيس اگرو كنيم  امضا دباي شده باشد، نوشته كامل اگر كه كنيم امضا خواهيم مي كه است

 كه باشيم داشته آمادگي بايد .بنويسيد صورتجلسه در كه گويند مي برخي. نداريم هم تعارف و كنيم امضا و بخوانيم

  .كند جذب ما به را طرف نظر  كامالًطوري بنويسيم كه و شده بندي تقسيم
 نخوانده امضا من و خورد برمي طرف به نكهاي و شود مي دادگاه وقت و تضييع رودربايستيموجب اي كه  افكار كليشه

 كنيم دقت پس( كنيم مي امضا نخوانده كه باشيم نوشته خودمان يا بنويسد و بخواند قاضي آنكه مگر نيست جهمو كردم

  ).كنيم امضا بعد و بخوانيمحتما  كرده است، تحرير قاضي اگر را صورتجلسه
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  بيان  فن: فصل چهارم
هنگامي كه مراحل و چك ليست هاي فصل سوم را در مقام خواهان و يا خواهده مدنظر قرارداده و رعايت نموديد بيان آن در 

تطبيق جرايم بر مواد قانوني، دفاع دفاع وها به منظور  جلسات سخنراني در دادگاه.دادگاه داراي اهميت به سزايي مي باشدجلسه 
خويش براي احقاق حقوق آنان از طريق جمع آوري داليل، جلب نظر قضات، داوران و هيات  سازمان متبوعاز  نماينگان حقوقي 

هاي علمي و سياسي  تا حدودي  استدالل جهت نيل به مقصود با سخنراني در محيط متانتمنصفه، با توسل به قدرت بيان و 
  :پردازيم اختصار به شرح آن مي گفته در فصل اول و دوم به متفاوت است  كه با اتكا به اصول پيش

  

 اختصار در بيان 

. كند توجه و عالقه او را بيشتر جلب ميگذارد و  بايد دانست كه يك دفاع فشرده و مختصر بيشتر در روح و فكر قاضي اثر مي
رعايت اختصار بدين معنا نيست كه از سر و ته مطالب . ماند باقي مي هرچه عبارات كوتاهتر باشد، بيشتر در حافظه فراموش نكنيم 
چيدگي پي بلكه بايستي به پيچيدگي دعوي توجه داشت و اگر پرونده از . ابتر و مبهم تحويل قاضي دهيم بزنيم و عباراتي

آور  گويي وقتي مالل هزياد.شودطرح موافي  عكس بايستي توضيحات به حد كافي و  بلكه به ،برخوردار است اختصار جايز نيست
 ،فراموش نكنيم اختصار در مكاني كه نياز به توضيح كافي است. است كه در آن تكرارهاي بالوجه و توضيح واضحات باشد

  . دفاع است نشانگر سطحي بودن
  

  برانكيزنده عواطفدفاع 

احساسات و عواطف  بايستي منعكس كننده ) خصوصاً در دعاوي جزايي ( نماينده حقوقي در محضر دادگاه و در مقام دفاع 
است پرشور و حرارت باشد تا بهتر حقيقت زندگي و دعوي  لذا بياناتش عالوه بر منطبق بودن با واقعيت، الزم . خود باشد سازمان

   .را مهم سازد
  

  : چگونه پرشور دفاع كنيم
  . ـ سخن گفتن با حركت دست و جنبش و به هنگام آهنگ صدا را فرود و فراز كردن

روحيه گوينده را عيناً تقليد و  ـ گاهي سئوال و جواب دو طرف دعوي را منعكس نماييد و در بيان، تالش نماييد حالت و 
  . توصيف كنيد

گناه بود  اگر متهم بي « :عادي بگويد طور   همثالً، به جاي آنكه ب. سئوال و تعجب بدهيدـ در موقع دفاع، به بيانات خود جنبه 
گناه، در برخورد با چونين حادثه  يك مرد شرافتمند و بي «: ؛ بگويد»..... اي فالن عكس العمل را داشت در مقابل چونين حادثه

حال بايد ديد متهم چه كرده؟ اين  .كرد سختي و با شدت اعتراض مي داد؟ مسلماً به العملي از خود نشان مي عكس انگيزي چه  تأثر
از خود نشان نداده و اين خود يك نوع اقرار ضمني  ،العملي كه رفع شبهه و سوءظن از او بكند ترين عكس شخص حتي كوچك
  »به ارتكاب عمل است

  

  تنوع در طرز دفاع و آهنگ صدا 

دهيد و همواره از  صداي خود را تغيير طرز دفاع و آهنگ ،ا موقع و وضع دادگاهقاعده ديگر براي جلب توجه دادرس، متناسب ب
   :خصوص الزم است نكات ذيل مورد توجه قرار گيرد در اين . يكنواختي در صدا و شيوه بيان پرهيز نماييد
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  ،ـ دادگاه حقوقي است يا جنايي
  ،ـ سالن دادگاه وسيع و مجلل است يا در مكاني كوچك و ساده

   ،ع در دادگاه بدوي است يا استينافـ دفا
   ،گوييد يا در دادگاهي خلوت و آرام تماشاچيان سخن مي/ داوران/ ـ در مقابل قضات

وضعيت دادگاه، با تمام دقت درآهنگ  ن وامستمع العمل قضات، تماشاچيان، ـ در تمام مدت دفاع، با در نظر گرفتن عكس
پردازي كنيم و آرام و  اگر الزم است قصه. و تنوع را رعايت كنيم هاي خود تغيير  ژست صدا و طرز اداي كلمات و حركات و

گاهي تند و مشوش و . كلمات و جمالت مهيج و گزنده بكار بريم و حالتي تهاجمي و جدي داشته باشيم ،اقتضا به ،گو باشيم بذله
  . انگيز انگيز و زماني ترحم آميز و خشم گاهي سرزنش ،طرز بيان جمالت. پرطنين و زماني تمسخرآميز و آرام و آهسته سخن بگوئيم

  

  گويي  شوخي و بذله

  .  »حصورت ساده و سبك و شوخي و مزاه بيان يك مطلب جدي ب« :اند گونه تعريف كرده گويي را اين بذله
انگيز يا  اي نشاط نماينده حقوقي در دفاع با گفتن جمله گاهي الزم است براي خارج كردن حالت خشك و خسته كننده دادگاه و

باز موجب مالل و  زيرا دفاع هر قدر منطقي و جالب و مستدل باشد،. ن ببخشدااي به دادرس و مستعم سرور و روح تازه ،اي كوتاه لطيفه
  . شود خستگي شنونده مي

دف ايجاد نماينده حقوقي را سبك سرجلوه ندهد بلكه ه گويي به ابتذال نكشد و مراقبت كنيد اين شوخي و بذله :تذكر
  . ن را به شنيدن دفاعيات خود عالقه مند سازيدانشاط در جلسه باشد تا مستمع

  

  مانور در هنگام دفاع 

مرتب هم چون  ،شناسي و تسلط بر گفتار و رفتار و زير نظر داشتن موقعيت دادگاه و روحيه دادرسان به هنگام دفاع با موقع
ه نرمش و سازش پيشه اگاهي به مخالفت برخيزيد و گ ؛پرشور باشيد و پرحرارت ،سرداري در ميدان مبارزه، جايي كه الزم است

و در آخر  ؛اي خشن به خود بگيريد و گاه مهربان و بذله گو باشيد گاه چهره ؛گاه تهاجم و حمله كنيد و گاه عقب نشينيد ؛كنيد
ن را االعمل مستمع گوييد، عكس خني كه ميكنيد و يا س هر حركتي كه مي .آنجا كه الزم است آرام شويد و سكوت پيشه كنيد

  . توجهي آنان را براي شيوه تداوم دفاع در نظر بگيريد بررسي نماييد و تأثير و يا بي
  

  متقاعد كردن دادگاه 

ها و مستنداتي است كه در  استدالل و هم عقيده كردن با  سازمانحق بودن  ي از يك دفاع، متقاعد كردن قاضي بر ذيئهدف نها
و  شودتا به روشني دعوي خود و شرح ماوقع را بيان  شدهتالش  ،قبلي دفاع كتبي و شفاهي ارائه شده است و در دو مرحله 

  . هاي او در اين مرحله گوش فرا دهد و آنها را بپذيرد تا به استدالل دادگاه را آماده سازد 
  
  

  : هاي ذيل تقسيم مي شود خود به بخش ،شيوه متقاعد كردن دادگاه
براي شروع اين مرحله كه طرح مستندات و  ،اقدامات آماده سازي دادگاه را فراهم كرده نماينده حقوقي در اين مرحله كه قبالً

ابتداي ريزي كرده باشد و صحيح نيست در بيان هر استدالل، از همان   هاست، بايستي شيوه دفاع در اين مرحله را طرح استدالل
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اصلي خود را بيان كند و به دنبال اين نباشد كه نظر خود را بر دادگاه تحميل كند؛ زيرا حس احتجاج و  دفاع، مقصود و هدف 
شده براي دفاع هدايت  جويي و اعتراض قاضي را بر مي انگيزد، بلكه با تلقين استدالل، فكر قاضي را به سمت شيوه طراحي ستيزه
در . شود گيري از موضوع را به قاضي يادآور مي هاي مختلف استدالل و نتيجه مرحله، نماينده حقوقي راهدر حقيقت در اين . كند

ريزي شده  اين سواالت بايستي در كمال هوشياري و دقت و مهارت طرح. ديهايي خالي بگذار ريزي، جايي براي سوال اين طرح
  . ها و در نهايت قبول هدف و مقصود اصلي آماده سازد كه دادگاه را براي پذيرفتن استدالل طوريه باشد ب

  

  طرز بيان استدالل 

  : كنند مي در دفاع به دو دسته تقسيم  را وكالي دادگستريصاحبنظران،  ،معموال
آناني كه به نيروي استدالل قوي و منطقي و لحن خشن و جدي و جمالت گزنده و كوبنده سعي در مغلوب  :كنندگان ـ مرعوب

  .  مقابل دارند كردن طرف
سنجي سعي در مجذوب و  آناني كه با فصاحت بيان و رقت كالم و ظرافت در سخن و نرمش و نكته :كنندگان ـ مجذوب

 ،»دفاع در بخش نانياطم و ساده انيب«و » كالم در صداقت« ، ازاز هر يك از اين دو دسته باشيد. متقاعدكردن طرف مقابل دارند
  . ديهست ريناگز

  :ترين قضات فرانسوي خطاب به وكال مي گويد معروفيكي از 

پيرايه و لياقت و صداقت و  يبلحن آرام و ساده و  ،آنچه بيشتر مرا متقاعد مي سازد ؛من رمز كارم را در اختيار شما مي گذارم «

 ،موجود در پرونده ه استناد داليل و مداركبموكلش و فقط  ي است كه با ايمان به حقانيت خواستها شرافت ونماينده حقوقي

  ».كند دفاع مي

در موارد ذيل  ،العمل دفاع براي متقاعد كردن قاضي استركليد واژگان اين توصيه قاضي فرانسوي كه در حقيقت دستو
  :شود خالصه مي

   ،پيرايه نماينده حقوقي ـ لحن آرام و ساده و بي
   ،)شايستگي علمي او(ـ لياقت نماينده حقوقي

   ،)يز از فريب دادن قاضيپره(ـ صداقت در گفتار
  ،)منشي ونماينده حقوقي است كه عامل راستي و بزرگ(ـ شرافت

   ،ـ ايمان داشتن نماينده حقوقي به حقانيت موكل
  . ـ دفاع فقط بر اساس مستندات و داليل موجود باشد

  

   :در طرز بيان دفاعيه سه عنصر اصلي وجود دارد
گويد ايمان داشته باشد و سفارش شده  نماينده حقوقي بايستي به حقانيت آنچه كه در مقام دفاع مي يعني :ايمان و اعتقاد .1

نپذيرد زيرا در اين صورت قادر نخواهد بود دادرس را  ،هرگز وكالت و دفاع از موضوعي را كه خود ايماني به حقانيت آن ندارد
ست اينكه كافي نيست كه نماينده حقوقي به گفته و دعوي خود ايمان آنچه در اين بخش افزودني ا. هاي خودمتقاعد كند به گفته

هايش را در روح و فكر دادرس دادگاه نيز  و عقيده داشته باشد، بلكه بايد با كمال عالقه مايل باشد اين ايمان و اعتقاد بر گفته
نبايد  جز به موفقيت بينديشد و دقي نباينماينده حقو. مكمل اين امر، دور كردن فكر شكست احتمالي در دفاع است. بوجود آورد

  . در خود تزلزل و ترديد راه دهد
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هاي او را  نماينده حقوقي بايستي اين نكته را همواره در نظر داشته باشد كه وقتي دادرس گفته :صداقت و درستي گفتار . 2
نماينده حقوقي بايستي با صداقت در گفتار و . كندهايش اعتماد  كند كه او را صادق و امانتدار و پاكدامن بداند و به گفته باور مي

بدين ترتيب خيلي سهل خواهد توانست قاضي . كار دارد و عمل به قاضي بفهماند كه با يك انسان شرافتمند و راستگو و امين سر
داقت و صميميت و دور بلكه همواره با درستكاري و ص. در دفاع هزگز به دنبال فريب دادگاه نباشيد. را معتقد به دفاع خود نمايد
با ايجاد يك نوع رابطه معنوي متقابل، اين اطمينان را به . اي، دادرس را در كشف حقيقت راهنما باشيد از هر گونه نيرنگ و شائبه

   .ديقاضي بدهيد كه در مقام فريب او نيست
دفاع و طرز بيان او كامالً طبيعي و به اينست كه  ،آنچه بايد در دفاع مورد توجه نماينده حقوقي باشد :طبيعي بودن دفاع . 3

بايد از تصنع و  ،اگر بخواهيم دفاع ما در دادرس و شنوندگان نفوذ نمايد و موثر باشد. دور از هرگونه تصنع و ظاهرسازي باشد
  . پيرايه و زوائد پرهيز كنيم

كلمات عاميانه و زشت و مبتذل و جمالت  گري و بكارگيري الابا لي نبايد بهانه ،سادگي در كالم و طبيعي بودن دفاع و گفتار
وقار و مقام و موقعيت خود را با بكارگيري كلمات مبتذل  ،الزم است كه نماينده حقوقي در موقع دفاع. نامربوط و مهمل شود

  .دار نكند خدشه
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