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گرفتن  با در نظر  کتاب،  این 
مــنــابــع وســیــع التــیــن و فــارســی، 
ــگــاه هــای اطـــاعـــات عــلــمــی و  ــای پ
و  بین المللی  و  داخلی  پژوهشی 
بررسی  حــوزه  در  موجود  مقاالت 
به  و  گــردآوری شــده  بین الملل  حقوق  منظر  از  اقتصادی  دیپلماسی  مبانی 
کنفرانس ها  کار پژوهشی، شرکت در  اعتقاد نویسنده حاصل سال ها مطالعه، 

کارگاه های آموزشی و نشست های علمی است. و 
همه گیر  مشترک های  فصل  و  منافع  تعیین  هدف  با  بین الملل  حقوق 
جهانی سازمان های بین المللی را در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی 
بین المللی  مطالبات  و  اهداف  تبادل  مشترک  بستر  تا  می نماید  ایجاد   ... و 
بپردازند.  تعامل  به  مشترک  فضایی  در  ملت ها  و  دولــت هــا  و  گــردد  فراهم 
ســازمــان هــای  قــالــب  و  چــارچــوب  در  بین المللی  مطلوب  توسعه  واقـــع  در 
بین الملل  حقوق  اجــراهــای  ضمانت  و  ــزار  اب با  بین المللی  مشترک المنافع 
بین المللی  نظام  در  مطلوب  توسعه  حقیقی  ساختار  این  می شود.  محقق 
دارد؛  رو  پیش  طوالنی  راهی  شدن،  واقعی  و  تحقق  تا  آرمــان  این  اما  است؛ 
آن  پایان  و  مقصد  اما  تعیین  شده،  و  ایجاد  بین الملل  نظام  در  که  مسیری 
کنون مشخص نشده است و افراد حقیقی و حقوقی آن به سرمنزل مقصود  تا

نرسیده اند.
که جامعه بین المللی میراث مشترک بشری محسوب  بنابراین از آنجایی 
نیاز نسل فعلی  تأمین کننده  که  پایدار مدنظر است  می شود، پس توسعه ای 
با  پــایــدار  اقتصادی  توسعه  اســت.  آینده  نسل  نیاز  تأمین  تضمین کننده  و 
بــرادری  و  برابری  اصل  اســاس  بر  کشورها  همه  اقتصادی  مشترک  مدیریت 
که در قالب  بود. مدیریت مشترکی  امکان پذیر خواهد  بین المللی  در جامعه 
جهان،  در  اقتصادی  بین المللی  کنوانسیون های  و  سازمان ها  چارچوب  و 
تنظیم  با  بین الملل  حقوق  اســت.  گرفته  خــود  به  خارجی  و  عینی  ماهیت 
این سازمان ها، مدیریت مشترک جهانی  اجرایی  و  قانونی  تعامات  و  روابط 
بالقوه را بالفعل می نماید و توسعه اقتصادی واقعی و پایدار را ایجاد می کند. 
بین المللی  نظام  در  سیاسی  جامعه  مشترک  مدیریت  با  نیز  سیاسی  توسعه 
و  اقتصادی چون نظام ها  و  بود. در هر دو حوزه سیاسی  امکان پذیر خواهد 
در  و  متفاوت  نیز  اهداف  و  ساختارها  نهایت  در  است،  متفاوت  کمیت ها  حا

پاره ای موارد متناقض و در تضاد هستند.
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موضوعه،  حقوق  حیطه  در 
ارجـــاع بــه عــرف اصـــواًل در حیطه 
حقوق عمومی است و حقوق خصوصی متفاوت است، زیرا در حقوق عمومی 
بودن  تطبیقی  بر  اصل  خصوصی  حقوق  در  و  قواعد  بودن  کمیتی  حا بر  اصل 
قواعد است؛ اما در حقوق قضایی یعنی اجرای قواعد حقوقی حقوق موضوعه، 
عرف می تواند به عنوان تطبیق دهنده قواعد بر مصادیق خارجی نقش آفرینی 

گرفته شود. نماید و به عنوان یکی از موجهات ادله اثبات در نظر 
کتاب تاش می کند جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی  نویسنده در این 
تبیین  نظام حقوقی اسام و حقوق تطبیقی  آن در  به نقش  اشاره  با  را  ایران 
و  عامه  امامیه،  فقهای  لسان  در  عرف  مفاهیم  ذکر  با  ابتدا  در  بنابراین  کند؛ 
همچنین تعاریف اصطاحی آن به تأثیر آن در فقه و حقوق می پردازد. با توجه 
به اهمیت رویه قضایی و ادله اثبات دعوا به ارتباط عرف با این دو موضوع نیز 

پرداخته خواهد شد.
کتاب در قالب مطالعه ای توصیفی- تحلیلی سعی دارد نقش عرف را  این 

کند. در نظام حقوقی جمهوری اسامی ایران تحلیل و تبیین 
ابتدا مفاهیم عرف و عادت  با عنوان »کلیات«  کتاب  این  بخش نخست 
را از نگاه های مختلف بررسی می کند و در ادامه به اقسام عرف پرداخته شده 
است و در قسمت انتهایی بخش به تبارشناسی مفهوم عرف و عادت در فقه 
»نسبت سنجی  عنوان  با  کتاب  دوم  بخش  دارد.  اختصاص  اسامی  حقوق  و 
عرف و عادت با مفاهیم مشابه« ابتدا به رابطه عرف و سیره عقا می پردازد. در 
ادامه بخش رابطه بین عرف و حکم عقل و در قسمت انتهایی بخش دوم عرف 

و سیره متشرعه را بررسی می کند.
کتاب به تبیین عرف در مقام وضع، تفسیر، تطبیق، ادله  بخش سوم این 
اثبات دعوا و رویه قضایی اختصاص دارد. در ابتدای بخش به نقش عرف در 
به  ادامــه  در  و  حکمیه  شبهات  حل  و  محض  حقوق  در  حقوقی  قواعد  ایجاد 
کمیت عرف در حیطه قواعد تکمیلی پرداخته شده است. قسمت سوم این  حا
بخش با عنوان »عرف مفسر« به موضوع عرف در قالب حل شبهات مفهومیه 
مصداقیه  شبهات  حل  و  تطبیق  مقام  در  عــرف  جایگاه  به  چهارم  بخش  و 
دعوا  اثبات  ادلــه  نظام  در  عرف  نقش  کتاب  این  پنجم  بخش  در  مــی پــردازد، 
کتاب به موضوع رویه قضایی به مثابه  بررسی و در بخش انتهایی این بخش 

عرف قضایی پرداخته شده است.


