ﻧﻘﺶ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﮐﺎﻧﻮن ) ﻗﺴﻤﺖ اول(
رﺿﺎ ﻣﻘﺼﻮدی  -وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
ﯾﮑﯽ از آﻓﺎت و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی طﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز اﺟﺘﻤﺎع و از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﮐﺎﻟﺖ  ،ﻧﻘﯿﺼﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺧﻸ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ طﺒﻘﺎت ﻋﺎم
ﺑﺨﺼﻮص اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و رو ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺠﺎل دﯾﮕﺮی ﻣﯽ طﻠﺒﺪ .اﻣﺎ در دو ﻣﺒﻨﺎ ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﺪارﯾﻢ :اول آﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﻼش دﻟﺴﻮزان و ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻧﮭﺎد وﮐﺎﻟﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری و رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻘﻮق در ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﮐﺎﻧﻮن و ﺣﻔﻆ و دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﮐﺎم ،ﻣﮭﺠﻮر و ﯾﺎ ﮐﻢ ﻓﺮوغ و ﮐﻢ اﺛﺮ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﺪان
ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم » اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ « ﯾﺎ » ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎدر « اﺳﺖ .ھﺮﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ از آﮔﺎھﯽ و روﺷﻦ ﺑﯿﻨﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮض ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪﻧﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق و آزادی ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ از
ﺣﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻼش و ﻣﺠﺎھﺪت ﻣﺼﻠﺤﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ و ﻋﻤﻖ و ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﺮض دوم آﻧﮑﮫ طﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ در وﺟﮫ ﻏﺎﻟﺐ از ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪه وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺧﺼﺎﺋﻞ و ﺻﻔﺎت ذاﺗﯽ اش ﺟﺎھﻞ ﯾﺎ
ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ .ﻗﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﺪه ای از ﺧﻮد وﮐﻼ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف و ﺑﯽ
ﭘﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ از وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ،روﺷﻦ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در ذھﻦ ﻧﺪارد .وﮐﻼ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً طﺒﻘﮫ ای ﻣﻤﺘﺎز و ﺗﺎﻓﺘﮕﺎن
ﺟﺪاﺑﺎﻓﺘﮫ و دور از دﺳﺘﺮس دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .طﺒﻘﮫ ای ﮐﮫ در دردھﺎ،
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻏﻢ ھﺎ و ﺷﺎدی ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ؟! در اﺛﺮ
ﺳﻮء اﻏﺮاض و ﮐﮋاﻧﺪﯾﺸﯽ دﺷﻤﻨﺎن داﻧﺎ و ﻏﻔﻠﺖ  ،ﻣﻨﻔﻌﺖ طﻠﺒﯽ و ﺳﻮء ﻋﻤﻞ ﻋﺪه ای از دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدان ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ در ذھﻦ و
روح ﺷﺎﮐﻠﮫ و ھﯿﺌﺖ ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع  ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺨﺪوش و ﺗﯿﺮه از وﮐﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻻﯾﮫ ھﺎﺋﯽ از اﺟﺘﻤﺎع ،وﮐﯿﻞ،
ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﺷﺐ را روز و روز را ﺷﺐ ﺟﻠﻮه داده ،ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺎﺷﮫ ،ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﺎﺷﻄﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .طﺮف ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮء ﺗﻠﻘﯽ ،ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﺣﺘﯽ
دﻓﺎع وﮐﻼ از ﺧﺼﺎﺋﻞ ارزﻧﺪه و ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﻼف ﺧﻮد ھﻤﭽﻮن اﺳﺘﻘﻼل را در ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ اﯾﻨﺎن ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮭﺎد دﯾﮕﺮ را ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوھﯽ ﺧﻮد و در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﮑﺜﺮ و ﺗﺰاﯾﺪ ﺛﺮوت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ ﺧﻮد،ﻋﻨﺼﺮ ارزﻧﺪه » اﺳﺘﻘﻼل « و ﻧﻘﺶ ﺿﺮوری آن را را در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﺑﺘﺬال
ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ!
ﺣﺎل در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دردﻧﺎک راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ و ﻧﺴﺨﮫ درﻣﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺗﻠﻘﯽ اﺟﺘﻤﺎع و
ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی وﮐﺎﻟﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﮔﺮدﻧﮫ ھﺎ و ﻋﻘﺒﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک و طﻮﻓﺎن ھﺎی ﺳﮭﻤﻨﺎک
و وﯾﺮاﻧﮕﺮ از ﻧﯿﺮو و ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ آن ﻣﺪد ﺟﺴﺖ؟
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ وﺳﺎﺋﻞ و طﺮﻗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد ،اﺣﺼﺎء و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺨﺶ اول  :ﻧﻘﺶ ﻧﮭﺎد ﻣﻌﺎﺿﺪت
ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ارزش و اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻮھﺮ ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﻧﻘﺶ آن در ﭘﯿﻮﻧﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﮫ اﺟﺘﻤﺎع روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺎﺿﺪت ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ و ارزﻧﺪه ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ رھﮕﺬر ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﮫ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﮐﻤﮏ و دﺳﺘﮕﯿﺮی از ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺘﺎن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن و ﺑﯽ ﭘﻨﺎھﺎن ﺑﺎ ذات وﮐﺎﻟﺖ ﻋﺠﯿﻦ و ﻗﺮﯾﻦ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ در
ﻋﻤﻖ ﻓﻄﺮت و ﺟﺎن واﺿﻌﯿﻦ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺑﺪاع ارزﺷﻤﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﻮھﺮی ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺮ ھﻤﮫ
ارﮐﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ رﺳﺎﻟﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺎرک ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ ﻣﯽ درﺧﺸﺪ.
ھﺮ ﭼﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر ﮐﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺎﺿﺪت ﭘﺮداﺧﺘﮫ و در ﭘﺮورش و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ آن در اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻠﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪه و دﻟﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﯿﺎن وﮐﺎﻟﺖ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ھﺎ و ﺧﻄﺮات و ﻣﻮاﻧﻊ ،آﺑﺪﯾﺪه ﺗﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﭘﺮﺑﮭﺎ از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺣﯿﺎت و ﺗﭙﺶ و زاﯾﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﺎرﮐﺮد واﻗﻌﯽ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارش ﮐﻢ ﻓﺮوغ و اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،از ﻓﻠﺴﻔﮫ وﺿﻊ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻌﺒﮫ ای در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ﮐﺎﻧﻮن) ﮐﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺄﺳﯿﺲ و وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ( ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﺷﺪه و ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﺎ آن در ﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﯿﻖ و ﻣﺤﺪود ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮی
ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺮﯾﺐ و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر!!
ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ  ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎھﯿﺖ و ذات ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی اش در ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﺑﮭﺒﻮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﺻﮫ اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم و ﻣﻌﺴﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و
ﺣﯿﺮاﻧﯽ روزاﻓﺰون ﺧﻠﻖ ﷲ در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ راھﺮوھﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﺜﺮت دﻋﺎوی و ﻓﻘﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ و ھﺪاﯾﺘﮕﺮ ﺑﺮای ارﺷﺎد و
ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺴﯿﺎر در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺒﺐ دﻋﺎوی و طﺮح و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺎﺻﻮاب ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دادﺧﻮاﺳﺖ
ھﺎ و ﺑﺎﻟﻤﺂل از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق و آﺳﯿﺐ ھﺎی ﺟﺪی ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ھﻤﮫ و ھﻤﮫ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اداره اﻣﻮر ﮐﺎﻧﻮﻧﮭﺎ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺎ درک ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ ﻣﻌﺎﺿﺪت در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف وﮐﺎﻟﺖ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﮫ اﺷﺎره رﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ،ﺧﻼﺻﮫ ای از ﻣﺎھﯿﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺟﻮھﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﻌﺎﺿﺪت ،ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ و ﺣﻔﻆ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی ﺷﻮد .
 ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻧﻘﻄﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺗﺼﺎل وﮐﯿﻞ ﺑﺎ طﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و رو ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﻧﺎﯾﺎب در ﻓﮭﻢ وً
درک ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﻨﺶ ﻗﻀﺎﺋﯽ آﻧﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ رازھﺎ ،ﻧﯿﺎزھﺎ و دردھﺎی ﭘﻨﮭﺎن در ﻻﯾﮫ ھﺎی زﯾﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع .اﻣﺮی ﮐﮫ ﻋﺎدﺗﺎ در
وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﯿﺸﻮد.ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﮫ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ وﮐﯿﻞ در اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﮫ
ﺧﻮد از آﻧﮭﺎ اﺣﺘﺮاز ﮐﺮده و ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺎﺿﺪت از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ در ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﻮع
اﺳﺖ.
 ﻣﻌﺎﺿﺪت ،اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و وﺳﯿﻠﮫ اﺑﺮاز ﻗﺼﺪ و اراده ﺟﺪی ﻧﮭﺎد وﮐﺎﻟﺖ در ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﮭﺎدﻗﻀﺎوت در اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﮭﺘﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺑﺎطﻞ اﻟﺴﺤﺮھﻤﮫ ادﻋﺎھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی وﮐﯿﻞ را ﯾﮑﺴﺮه ﻣﻨﻔﻌﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻼس ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﻦ وﮐﺎﻟﺖ و ارﺗﻘﺎء اﺧﻼق ﻋﻤﻠﯽ وﮐﯿﻞ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎنﮐﮫ ﻧﺎﺗﻮان از ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﺎﺟﺰ از اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ.
 ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﯿﻖ و درﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺒﺐ دﻋﺎوی و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻋﺮف ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ،روﯾﮫ ھﺎیﺗﺎزه در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم و ﺻﺪور آراء اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺪاع ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از وظﺎﺋﻒ وﮐﯿﻞ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ در ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﮑﺮار
ﻣﻼل آور دﻋﺎوی ،ﮐﻢ ﻓﺮوغ ﺷﺪه و دﻻﺋﻞ و ﻣﺒﺎﻧﯽ و آراء ﺻﺎدره در ﭼﺮﺧﮫ ای ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ،از ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ و اﺟﺘﮭﺎد و ﻧﻮآوری
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﻌﺎﺿﺪت  ،ﺗﻮﺷﮫ راه  ،ذﺧﯿﺮه آﺧﺮت و زﮐﺎت ﻋﻠﻤﯽ وﮐﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ را ﺑﮫ وی ارزاﻧﯽ داﺷﺘﮫ و ﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮ ﻋﺪل و داد و راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ وﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﮐﻮه اﺳﺖ  ،ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪا ﺑﺎزﮔﺮدد اﯾﻦ ﻧﺪاھﺎ را ﺻﺪا
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از وﺑﻼگ وﮐﻼی ﻣﻠﺖ

