
 

 چکیده

خصوص کشووهاا کشه  ه صر شی بیشن           ه بروز اختالف میان تابعان حقوق بین الملل ب

المللی یک امر اجتناب ناپذیر تلقی شده؛ اما کووهاا مکلف اند تا ایشن اختالاشار ها بشه        

منظشوه از هوششیا      .  مسالمت آمیز و به  وه از توسل به زوه حشل و اشصل نماینشد           یگون

حقوقی حل مسالمت آمیز اختالاار بین المللی هوشیایی است که مبنا و ماایت حقوقشی   

.  اهند و اختالاار آنیا بر اساس مقرهار و موازین حقوق بین الملل حل و اصل میگر  

هوشیا  حقوقی حل اختالاار بین المللی شامل حل اختالاار ذهیعی مراجع قضایی بین   

محکمشی  .  المللی و هسیده گی به اختالاار بین المللی از طریق  اوه  بین المللی میشوو     

بشه صنشوان یکشی از       (   International Court of Justice)بین المللی صدالت یا 

 روشهای حقوقی حل اختالفات بین المللی 

 پوهنیار محمد فریدون سروش: نویسنده



 

اهکان ا لی سازمان ملل متحشد صشالیترین مرجشع قشضایی حشل و اشصل مشسالمت آمیشز                    

اختالاار کووه اا  ه سطح جیشان تلقشی میگشر   و از  شالحیت ترااعشی خشوی   ه                 

مزیشد بشرین محکمشی مشذکوه بشا          .  خصوص حل اختالاار حقوقی  ولتیا استفا ه مینماید

استنا  به  الحیت مووهتی خوی  برا  سازمانیا  بین المللی نظر یا مشووهر حقوقشی      

 ه کناه مرجع قضایی بین المللی مذکوه کووهاا میتوانند اختالاار خوی  ها به .  میداد

هسیده گی به شیوۀ  اوه  زمانی میسر است  .  هوش  اوه  بین المللی حل و اصل نمایند

. که ا حاب  صوا توااق خوی  ها مبنی بر هجوع به  اوه طی توااقنامه یی ابشراز نماینشد        

 ه صمل حل اختالاار کووه اا به هوش  اوه  بر هوش قضایی غلبه  اششته اسشت کشه        

 .صلت ا لی آن پیچیده گی هوش قضایی حل اختالاار بین المللی  انسته میوو 

روش، داوری، محکمۀ  ییۀا المللۀد عۀدال ،           :  کلمات و عبارات کلیدی  

 دولتها، اختالفات حقوقد، حل و فصل، ترافعد، قضاید 

 مقدمه

ادف اساسی کلیه هشته اا  حقوقشی اهاۀشی هاه حلیشا  حقوقشی بشرا  منازصشار و                   

حقوق  اخلشی بشا و شع مقشرهار و           .  اختالااتی است که میان اصضا  جامعه بروز میکند 

حقوق بیشن الملشل بشا       .  نیا اا  قضایی برا  تطبیق این مقرهار تا حد زیا   مواق است 

گستر ه گی و پیچیده گی که  ه هوابط و مناسبار تابعان آن  یده میوو  تا حشد نشسبی         

مراجعشه بشه    .  توانسته است هاه حلیا  مسالمت آمیز  به اختالاار بین المللی اهاۀشه  اشد   

 اوه  بین المللی و هسیده گی به اختالاشار از طریشق محکمشی بیشن المللشی صشدالت از                 

 . میمترین  ست آوه  اا  حقوق بین الملل معا ر به شماه میرو 

جامعی بین المللی از نیمی  وم قرن بیستم به این طرف  ه نتیجی جیانی شدن اقتشصا  و    

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  64 1393، خ3ش    



 

گسترش هوز اازون مناسشبار بیشن المللشی ششااد بشروز اختالاشار                تکنولوژ  و

بیوتر   ه زمینه اا  مختلف اصم از تفسیر و اجرا  معااداتو کنوانسیونیا  بین المللشی      

طبیعی به نظر میرسد که با بسط هوابط سیاسی و اازای  سطح تبا الر اقتشصا    .  میباشد

نیاز به ساز و کاهاا  مختلفی از جمله وجو  نیا اا  مستقل، بی طرف، سریع العمشل و      

کاه آمد برا  حل و اصل اختالاار  به هوش حقوقی از ار زمان  یگشر  بیشوتر حش            

 . میگر  

با توجه به حجم باال  اختالاار میان کووهاا طی چند  ای گذشته مراجع متعشد        

حل و اصل  صاو  بین المللی ایجا  شده اند کشه بشا توجشه بشه اساسشنامه و الشسفی                    برا 

از جملشی ایشن     .  وجو   آنیا مو وع و حیطی  الحیت ار یک از  یگر  متفاور است  

مراجع می توان از محکمی بین المللی  ایمی، محکمی بین المللی حقوق  هیااا، محکمشی     

لوکشاهنو  ه خشصوص  اوه ، پیمشان صمومشی  اوه               5291صدالت اهوپشایی، معااشدۀ      

 ه خصوص  اهو  اختالاار کووه اشا    5291، پروتوکول قااره منعقده 5211منعقده 

 ه کناه مراجشع کشه تشذکر هاشت یشک تعشدا  مراجشع قشضایی                    .  ااریقایی و غیره نام بر   

تخصصی تر برا  هسیده گی به مو وصار مختلف اصم از مسایل حقوق بشور، جنایشار       

جنگی، محیط زیست، اموه اوا و اضا، انترنت و تجاهر الکترونیک صرض وجو  نمو ه  

 .این هوند مبین اامیت هوز اازون حل مسالمت آمیز  صاو  بین المللی است.اند

 مفهوم و ماهی  اختالف ییا المللد

نویسنده گان حقوق بین الملل از  یر زمان کوشش  نمو نشد تشا مشرز موخشصی بیشن               

اختالف سیاسی وحقوقی ترسیم نمایند؛ طوه  که بشه اختالاشی میتشوان سیاسشی خطشاب            

اختالف حقوقی صباهر از اختالای اسشت    . کر  که غیر قابل هسیده گی  ه محکمه باشد

ان . )  که مبتنی بر قواصد معیین حقوقی  ه مرجع قضایی بین المللی قابل هسیده گی باشد  

 سال سوم  64 هوشیا  حقوقی حل اختالاار بین المللی 



 

برا   هک مفیوم و ماایت اختالف بیشن المللشی الزم اسشت تشا بشه               (   132:  5832گالن؛

 . ماایت اختالاار بین المللی توجه نمو 

صباهر از آن  سته از اختالااتی است که بین  و یا چند تابع حقوق    :  اختالف حقوقی

 :بین الملل  ه زمینه اا  زیر بروز کند

 تفسیرمعااده؛ -

 ثبور نقض یک تعید بین المللی؛  -

 اختالف ناشی از میزان و نوع خساهتی مربوط به نقض یک تعید بین المللی؛ -

 .و سایر اختالاار ناشی از مو وصار حقوق بین الملل -

تعاهض یا تضا  منااع میان تابعان حقوق بین الملل  ه موه  تغییر  : اختالف سیاسی -9

یا ا الح حق موجو  یا ایجا  و عیت حقوقشی جدیشد ها اختشالف سیاسشی گوینشد؛ بشه              

صباهر  یگر، چنانچه نتوان ماایتاً برا  اختالف هاۀ حلی بر اساس قواصد حقوقی یااشت،     

 (118: 5831بیگدلی؛ . )این اختالف سیاسی تلقی میوو 

 روشهای حقوقد حل اختالف 

به  وهر صموم  و هوش صمده و اساسی برا  حل اختالاشار بیشن المللشی  ه نظشام         

حقوق بین الملل پیوبینی شده است که ارکدام  ه جایگاه خو  ابزاهاا  مناسشبی بشرا        

. حل مسالمت آمیز اختالاار محسوب شده و  اها  موخصار مربوط بشه خشو  اشستند         

این  و هوش صباهتند از هوش قضایی و هوش  اوه  بین المللی که اینک ار کدام ها به  

 ( 133: 5832ان گالن؛ )طوه مختصر به معرای میگیریم 

 قضاوت ییا المللد  -الف

هسیده گی قضایی به اختالاار بین المللی توسط مراجع قضایی بین المللشی  شوهر       

1393، خ3ش 64 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

جیشت ا شداه حکشم،      ( معاادار، صرف و ا ول کلی حقوق)وجو  منابع معین . میگیر 

کاه محاکم بین المللی ها به گونی چومگیر  قاصده مند ساخته و بشرا  هسشیده گشی بشه             

بشرا  ششناخت بیشتر هوش قشضایی حشل            .   صوا آیین موخشصی پیشوبینی گر یشده اسشت       

اختالاار بین المللی  روه  به نظر میرسد تا ساختاه،  الحیت و هوش حل اختالاشار    

 .  ه محکمی بین المللی صدالت به برهسی گراته شو 

 ساختار محکم  ییا المللد عدال 

محکمی بین المللی صدالت امزمان با تأسی  سازمان ملل متحد مطابق به اصل چیاهم 

ادف از ایجا  محکمی مذکوه هسیده گشی بشه اختالاشار حقوقشی             .  منووه ایجا  گر ید

کووه اا  ااتح جنگ جیانی    .   ولتیا و  ا ن هأ  مووهتی به سازمانیا  بین المللی بو 

 وم به جایگزینی محکمی مذکوه به صوض محکمی  ایمی که به  لیل سقوط جامعه ملشل  

پرستیژ خوی  ها از  ست  ا ه بو  تأکید نمو ند و تعید سپر ند تشا از ایشصله اشا  آن              

محکمی مذکوه مطابق اساسنامه مرکب است از پشانز ه قا شی         .  حمایت امه جانبه نمایند

سشال بشه هوش       2که توسط شوها  امنیت و مجمع صمومشی سشازمان ملشل متحشد بشرا                  

 ه گزین  قضار محکمه معیاه تخصص  ه حقشوق بیشن       .  اکثریت آها انتخاب میگر ند

الملل، میاهر کاای  ه مسلک قضا، شیرر نیک، سابقی قضایی  ه مراجع صدلی کشووه  

. کاندیدا و نماینشده گشی از یشک نظشام بشزهق حقوقشی جیشان  ه نظشر گراتشه میشوو                           

 (913: 5839 فده ؛ )

 صالحی  محکم  ییا المللد عدال 

طوه  که قبالً نیز اشاهه شد، محکمه  اها   و نوع  الحیت است؛ یکی  شالحیت    

ترااعی است که به شکل  دوه حکم جیت هاع اختالف میشان  ولتیشا  شا ه میشوو  و         

 هوشیا  حقوقی حل اختالاار بین المللی  سال سوم  64



 

 یگر   الحیت مووهتی که صباهر از  ا ن نظشر حقوقشی و مشووهتی بشه سشواالر و                 

مطابشق  .  مسایلی است که توسط سازمانیا  بیشن المللشی بشه ایشن مرجشع ارسشتا ه میشوو                

اساسنامه محکمه بین المللی صدالت احکام  ا هه محکمه  ه ایصله اا  بعشد  الزامشی          

( 533:  5833کشاهو؛   . )نمیباشد؛ یعنی، برا  محکمه هویی قشضایی حتمشی ایجشا  نمیکنشد           

احکام  ا هه از جانب محکمه برا  طراین  صوا از الزامیت برخوه اه میباشد؛  ه حالشی  

که نظر مووهتی محکمه برا   هخواست کنندۀ نظر مووهتی جنبیتو یه و  ها خوااشد     

 . اشت

طبق اساسنامه محکمه مذکوه، کلیه  صاویی کشه ا شحاب  صشوا بشه محکمشه اهجشاع             

( 83اساسشنامی محکمشی الاشه؛ مشا ۀ         . )نمایند  هین نیا  قابل هسیده گشی  انشسته میشوو           

ارچند  ه اساسنامی محکمی بین المللی صدالت نگاشته شده که  الحیت هسیده گشی بشه     

کلیه  صاویی ها که ا حاب  صوا به آن اهجاع کنند  اه ؛ اما  ه صمل  الحیت محکمه   

  :از چند جیت محدو   شده است

از حیث ا حاب  صوا، یعنی  راًا  ولتیشا میتواننشد طشرف  صشوا  ه محکمشه                   -الف

 هین خصوص باید تشذکر  ا  کشه نشه تنیشا             .  باشند و از  الحیت ترااعی مستفید گر ند

 ولتیا  صضو بلکه  ولتیا  غیر صضو محکمه که  الحیت آن ها طی یک توااقنامشه از   

 .قبل پذیراته باشند میتوانند  صاو  خوی  ها به محکمه طرح نمایند

به خاطر هسیده گی به  صوا ه ایت طشراین ششرط ا شلی اسشت و محکمشه بشه                  -ب

 . شکایت یک جانبه یک کووه هسیده گی نخوااد کر 

 هین هابطه میتوان به  شالحیت اجبشاه        . از حیث مجرا  کسب ه ایت  ولتیا -ج

محکمه که صباهر است از توااق قبلی کووهاا مبنی بر اهجاع  صوا به آن و به  الحیت  

1393، خ3ش 05 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 . اختیاه  محکمه که بعد از وقوع  صوا این مرجع ها انتخاب میکنند اشاهه نمو 

 هسیدهاز حیث مو وع  صوا، به این مفیوم که محکمه  رااً به اختالاار حقوقی   - 

گی میکند و ار اختالای که ماایت سیاسشی  اششته باششد از حشوزۀ  شالحیت محکمشه                 

 : مو وصاتی که به محکمه قابل طرح اند؛ صباهر است از. خاهج خوااد بو 

ارگاه  ه خصوص موا  یک معااده طراین آن اختالف نظشر  اششته باششند محکمشه        

 . الحیت تفسیر آن معااده ها خوااد  اشت

ار مو وصی که به حقوق بین المللی مربشوط باششد؛ مثشل اختالاشار اه شی، نقشض              

قراه ا  اا  تجاه  که بین  ولتیا باشد، حقوق  هیا اا، مسایل مربوط بشه حفشم محیشط      

 زیست و غیره

ار صملی که  ه  وهر ثبور نقص یک تعید بین المللشی ششمر ه ششو ؛ مثشاًل اگشر          

کووه  مدصی است که طرف مقابل آن آغاز گر جنشگ و متجشاوز اسشت  ه  شوهر             

 .ثبور این امر طرف متجاوز مکلف به پر اخت غرامت جنگی خوااد بو 

 .نوع و میزان غرامتی که باید  ه قبال نقص تعید بین المللی پر اخت شو  

باید یا  آوه شد که آن  سته از اختالااتی که بعشد حقوقشی و سیاسشی  ه آن ششامل               

 ه خصوص چنیشن اختالاشار     .  است توسط  و مرجع بین المللی میتواند هسیده گی شو 

مختلط هسیده گی قسمی است که آن بخ   اختالف که سیاسی اسشت توسشط ششوها       

امنیت هسیده گی شده و بخوی که حقوقی است  ه  شالحیت محکمشه  قشراه خوااشد                

شوها  امنیت و محکمه ار  و از اهکان سازمان ملل متحد بو ه که وظایف آنیا    . گرات

 (892: 5813شاو؛ . )  ه تضا  با یکدیگر نیست

 

 هوشیا  حقوقی حل اختالاار بین المللی  سال سوم  05



 

 داوری ییا المللد -ب

 اوه  از لحاظ تاهیخی نسبت به هوش قضایی حشل اختالاشار بیشن المللشی قدامشت            

 اوه  به شکل سنتی آن  ه اکثر جوامع بور  وجو   اشت؛ اما به ششکل      .  بیوتر   اه 

. مطشرح گر یشد    5123منعقده سال “  جی”جدید آن  ه حل مسایل بین المللی  ه معااده 

که پ  از جنگیا  استقالل بین امریکا و انگلستان به امشضا هسشید بیانگشر       “  جی”معااده 

موااقت این  و کووه  ه خصوص حل و اصل اختالاشار ششان براسشاس هوش  اوه             

 (319: 5833موسی زا ه؛ . )بو ه است

 اوه   ه طول تاهیخ تحوالر زیا   ها تجربشه نمشو ه و بشه انشواع مختلشف مشوه                    

 اوه  ار   ابتدایی ترین شکل  اوه  است که حل اختالف   .  استفا ه قراه گراته است

خوبشی ایشن نشوع      .  از طریق هوسا   ول، مقامار مذابی و  یپلماتیشا  شوهر میگراشت         

.  اوه   ه سا ه بو ن توریفار و سرصت صمل  ه هسیده گی به اختشالف  انشسته میشود     

مزید برین حکم  اوه  ار   به  لیل نفوذ سیاسی و قشدهتی کشه  اوه  اه  از  شمانت           

اجرایی بیوتر برخوه اه بو ؛ اما میمترین نقیصه این نوع  اوه  معلومار محدو   اوه از  

لحاظ تخصصی و بعضًا محااظه کاه   اوه به  لیل منشااع مشوترک بشا یکشی ازطرایشا            

 . اختالف خوااد بو 

نوع  یگر  اوه  که بیوتر  ه موه  اختالاار مرز  اسشتفا ه میشود،  اوه  توسشط            

 هیشن نشوع  اوه  سشه نفشر ششرکت مینمو نشد کشه  و تشن از                     .  کمیسیون مختلط اسشت   

کووهاا  طرف اختالف نماینده گی کر ه و نفر سوم بشه صنشوان سشر اوه بشه موااقشت                

 اوهان  هین نوع  اوه  از بین قشضار و حقوقشدانان انتخشاب            .  طراین انتخاب میگر ید

 . میودند
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مشی    3بشه موجشب معااشدۀ       .  گاای  اوه  به وسیلی  ا گاه اا نیز  وهر گراته است

انگلستان و امریکا موااقت کر ند که اختشالف خشو  ها  ه مشوه  تشصا اار             5315سال 

توکیل ایشن کمیشسیون  ه ژنشو بشه           .  صضو اهجاع  اند   1کوتییا به کمیسیونی متوکل از 

 .گی میکر  منزلی  ا گاای پنداشته میود که به مو وع اختالف هسیده

 آییا داوری

 :آیین  اوه  تا حد زیا   به صوامل زیر اهتباط  اه 

 ه قراه  ا اا   اوه  میمشترین مو شوع تعییشن مو شوع  اوه            :  مو وع اختالف

این امر باصث میوو  تا  اوهان حدو  اختیاهار خوی  ها با  قت توخیص  ا ه و       .  است

 . از آن ارا تر صمل نکنند

برخالف گذششته کشه  اوهان از بیشن سشران کشووه اشا و یشا                   :  کیفیت انتخاب  اوهان

مقامار مذابی انتخاب میودند؛  ه حال حا ر کمیسیونی از  اوهان متشوکل از نماینشده      

گان طراین اختالف و یک نفر سر اوه بشه هوش انتخشابی و باموااقشت جشانبین تشوکیل                 

 .میوو 

 ششالحیت  اوهان اکششثر  ه قششراه ا   اوه  مششوخص شششده و               :   ششالحیت  وهان 

 ه وهر صدم  راحت قراه ا  بر چنین امر  خو   اوهان حدو  اختیاهار خشوی  ها     

البته باید تذکر  ا  که تعیین  الحیت توسط  اوهان نبایشد خشالف           . تعیین خوااند نمو 

 .قواصد مصرح  ه قراه ا  باشد

 اوهان  ه حل اختالاار برا  اسشتفا ه      :  قواصد  که مبنا  حکم  اوه  قراه میگیر 

به این معشنی کشه      .  از منابع برا   دوه حکم  ست بازتر  نسبت به مراجع قضایی  اهند 

 اوهان میتوانند به متن قواصد از پی  تعیین شده توسشط طشراین اختشالف، صشرف، هویشی            

 هوشیا  حقوقی حل اختالاار بین المللی  سال سوم  05



 

موسشی زا ه؛   .)قضایی، انصاف و  وابدید خوی  متوسشل ششده و حکشم  شا ه نماینشد            

5833 :359) 

 خصوصیات حکم داوری

با توجه به این که  اوه  بین المللی یکی از هوششیا  حقوقشی حشل اختالاشار بیشن             

المللی  انسته میوو  حکم  اوه  مثل احکام  ا هه از جانب مراجع قضایی بین المللشی      

 .از خصو یار امچون الزامیت، قطعیت و  مانت اجراء برخوه اه میباشد

طراین  صشوا بعشد از  هیااشت حکشم  اوه  مکلشف بشه الزم                  :  الزامیت حکم  اوه   

االجراء بو ن آن  انسته شده و باید ار نوع موانع قانونی ها از حیث حقوق  اخلی هاشع و   

 .موجبار اجرا  حکم ها مساصد سازند

نظر به این که  اوه  بر مبنا  توااق طراین  صوا  شوهر میگشیر  اکشثر حکشم  اوه          

قطعی  انسته شده و امکان استیناف طلبی  ه آن میسر نیست؛ مگر این که  اوه از حشدو   

 .اختیاهار خو  تجاوز کر ه یا آیین  اوه  ها هصایت نکر ه باشد

اجشرا   .   مانت اجرا  ه حکم  اوه   ه مقایسه با حکم قشضایی  شعیف تشر اسشت       

احکام  اوه  بیوتر بسته گی به حسن نیت طراین  اه  و کدام مرجع بین المللی کشه بشر       

 (153: 5839بیگدلی؛ .)اجرا  حکم  اوه نظاهر کند وجو  نداه 

 نتیجه گیری

هوشیا  حقوقی حل اختالاار بین المللی توانسته است نق  بسیاه میمی ها  ه حشل   

و اصل اختالاار کووهاا ایفا کند و از وقوع  هگیرییا به شکل مفید آن جلوگشیر  بشه      

 ه شرایط کنونی گسترش مراو ار بین المللشی  ه صر شه اشا  اقتشصا  ،            .صمل آوه 

اجتماصی و سیاسی بر وقوع منازصشار و اختالاشار حقوقشی تشأثیر اراوانشی  اششته و  ه                      
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 وهر نبو  هوشیا  مسالمت آمیز این اختالاار به  هگیرییشا  نظشامی منجشر خوااشد        

بسیاه  از حقوقدانان بین المللی ها صقیده بر این است که برا  کاه آمشد     شد؛ از این هو،

کر ن تعامالر بین المللی و بیینه ساز  امراه با پوتوانی حقوق بین الملل، هونشد حشل و       

اصل اختالاار بین المللی باید به سو  مسالمت آمیز آن با صملکشر  قشضایی و  اوه ،           

یعنی سیستمی کامالً غیر جانب  اهانه و کمتر سیاسی پی  هو  و الزمی این کشاه نیا ینشه     

 .ساز   اوه  بین المللی و تقویت مراجع مستقل و کاه آمد قضایی بین المللی است

 ه میان  و هوش قضایی و  اوه  صماًل موااده میشوو  کشه هوش  اوه  بشر هوش            

 لیشل  .  قضایی غلبه  اشته و گرای  ا حاب  صوا بیوتر به طرف  اوه  بین المللی است   

ا لی آن ها میتوان  ه محدو یتیایی که برا  محکمی بین المللی صدالت به صنشوان صالشی    

ترین مرجع قضایی صمالً وجو   اه  جست و جو کر ؛ قسمی که محکمه زمشانی  شالح     

به هسیده گی به اختالف  انسته میوو  کشه طشراین  صشوا  ولشت بشو ه و اشر  و طشرف                   

 (939: 5831کاسسه؛ . )ه ایت خوی  ها کتباً مبنی بر  الح بو ن محکمه ابراز بداهند

 ه مقابل،  اوه  بین المللی برا  ا حاب  صوا کدام محدو یتی قایل نیست؛ به ایشن  

معنی که ام  ولتیا و ام شرکتیا  بین المللی که اکثر طشرف اختالاشار قشراه میگیرنشد         

مزید برین گستر ه گشی منشابع  اوه  صالقمنشد         .  میتوانند به هوش  اوه  مراجعه کنند

 . ولتیا ها به این هوش نسبت به هوش قضایی اازای  میداد

 منایع

 کتب -الف

 .گنج  ان : تیران. حقوق ییا الملل عمومد(. 5831. ) بیگدلی، ه ا  یایی-5

: تیشران .  ترجمشی وقشاه، محمشد حشسین       .  حقوق ییا الملل  (.  5813. )شاو، ملکم -9

 هوشیا  حقوقی حل اختالاار بین المللی  سال سوم  00



 

 .مؤسسی اطالصار

 . انوگاه تیران: تیران .حقوق ییا الملل عمومد(. 5839. ) فده ، محمد-8

 .در آمدی یر حقۀوق ییۀا الملۀل عمومۀد           (.  5832. )ان گالن، گرااه -3

 . جلد  وم، چاپ چیاهم، نور میزان: تیران. ترجمی محمد حسین حااظیان

ترجمشی حشسین ششریفی طشراز          .حقوق ییۀا الملۀل    (.  5831. )کاسسه، آنتونیو -1

 .نور میزان: تیران. کوای
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