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  چكيده
نمايد. در اين مقاله با تاكيد بر اين موضوع كه  فلسفه حقوق علت العلل حق و قانون و قانونگذاري را بررسي مي

ي و منطبق با به مفهوم اصالت عدل بعنوان يك مكتب اساس شناختن مباني حقوق مستلزم تشخيص هدف آن است
نمايد كه كمتر  اين مكتب براساس تعريفي از عدالت مبناي تمام قواعد حقوقي را تعريف مي .نگريم دستورات اسالمي مي

كه است عدالت در حالت كلي به مفهوم قراردادن شيء در موضع خود در اين ديدگاه به عمق آن نگريسته شده است. 
از  تر متعاليبا توجه خود به اخالقيات و استكمال بشريت حوزة عمل خود را  . اين مكتبباالترين رشد را داشته باشد

بطوريكه نه تنها اعطاي حقوق حياتي و مدني مساوي را  قرار داده است. متعارفحقوق هاي  مطرح در مكتباهداف 
و توان رشد بيشتر دارند.  كه قابليت نمايدي افرادكند منابع حق افزوني را متوجه  گيرد بلكه سعي مي نظر مي براي همه در

بلكه عدل بر مبناي پتانسيل رشد قرار دارد.  .به عبارت ديگر در اين مكتب عدل به معناي تساوي عددي يا حسابي نيست
كه اصوالً تمام انسانها يكسان زيرا  »گيرد ميلق عبه هركس به اندازه رشدش و به هركس به اندازه استعدادش حق ت«يعني 

هاي  يتلقابو در اين است كه استعداد بلكه شود  م تساوي نه از بابت غلبه يا استثمار ديگري مطرح مينيستند و اين عد
توجهي به نياز آنها و  و در شرايط متفاوت يكسان نيست. لذا تساوي حق براي همه بيها  با ديگر انسانرشد در هر انساني 

   .باشد شرايط بالفعل و استعدادهاي بالقوه ايشان مي
از مسائل مهم در تقنين است. هرچه قوانين انطباق بيشتري با خصوصيات فطري و يكي  اق تكليف با تكوينبطان

كشيدن مرز قانون كه تخلف و وضوع ماين لذا با توجه به  طبيعي انسانها داشته باشد كارائي آنها افزايش خواهد يافت.
 باشد زيرا كه از موضوعات مطرح در اين مقاله مينيز  باشد. حيطه تقنين غيرتخلف را متمايز كند بسيار مهم مي

قانونگذاري زيادتر باشد قوانين دست و پاي زندگي افراد  ههرچ و پديدة مقابل يكديگرند وقانونگذاري و قانونپذيري د
آورد  ميرا پيش عمده اين سؤال تعيين حيطه تقنين نمايد.  را دچار اشكال ميو آزادي افراد بشر بندد و قانونپذيري  را مي

د كه ضمن اينكه وچگونه بايد خطي با ثبات كشيد كه مرز حيطة تقنين را ترسيم نم و تقنين بايد در كجا باشدمرز كه 
 - اي به نهادهاي نظارتي . در پايان نيز اشارهدر آن ايجاد نمايدنيز تكامل قواعد حقوقي را بپذيرد ثبات احكام عقلي را 

  مشورتي خواهيم داشت.
 
  : فلسفه حقوق، حكمت، عرفان، تصوف، اسالميديهاي كل واژه
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  مقدمه
اي برمبناي نگرش انسانها به چگونگي  اي براي تنظيم روابط افراد بين هم و دولتها در هر جامعه حقوق به منزلة وسيله

گردد.  گيري قواعد حقوقي به درك و فهم انساني از اين چگونگي برمي ين تنظيمات قرار دارد و لذا مبناي اساسي شكلا
هاي قواعد  گيرد و عمالً بنيان اينجاست كه فلسفه حقوق نقش بنياني در تدوين نظامات اجتماعي و حقوقي را برعهده مي

فلسفه حقوق در اصل وظيفة تدوين اصول قضاوتهاي اجتماعي به جاي قضاوتهاي  كند. زندگي در اجتماع را ترسيم مي
آور بودن حقوق، مباني ارزشي قواعد حقوقي، قلمرو حقوق در  الزام فردي را به عهده دارد. فلسفه حقوق بايد علت

يز قانون خوب و بد، منطق و روح قانون و ي، مرز و قلمرو حقوق و اخالق و دين، معيارهاي تمجامعه، هدف تقنين
در  2روشن نمايد. ، تحوالت اجتماعي و تغيير قوانين و بسياري از موارد مشابه را قبل از قانون و همراه با آنقانونگذاري

نظمي جامعه نيز منجر  شود بلكه به بي غير اين صورت قوانين نه تنها موجب تنظيم روابط افراد و دولتها در جامعه نمي
هدف ما اشاره گذرا به برخي مفاهيمي است كه از لحاظ كلي برخي خطوط كلي در رابطه با مقاله در اين  خواهد شد.

   3.پردازيم و بيش از اين به جزئيات موضوع نمي نمايد سؤاالت باال را ترسيم مي

  حقوقيتب امكعدالت در و  حق
در تعريف حق و منشاء آن از لحاظ متون حقوقي و ديدگاههاي فلسفي، اجتماعي و سياسي، مباحث زيادي وجود 

كه قانون به شخص كنند. از لحاظ نتيجه حق عبارت از امتياز خاصي است  اي حق را تعريف مي دارد كه هركدام به سليقه
هاي  حق را از لحاظ منشاء آن به دسته 4توماس دهند. سن را تشكيل مي وقدهد و مجموعه اين امتيازات قانوني حق مي

باشد و حقوق الهي كه شامل حقوقي است كه منشاء آن  حقوق فطري كه مشتمل بر حقوقي است كه در طبيعت انسان مي
بسياري منشاء بوجود آمدن حقوق  نمايد. كند تقسيم مي بشر آن را وضع ميدستورات الهي است و حقوق بشري كه خود 

اي برتر از ارادة  دهند. و با طرح فكري كه قاعده ها را تحت ظلم و ستم قرار مي دانند كه ملت را ستم حكومتهائي مي
اي اصلي حقوق را گذاري كردند. براين اساس مكاتب حقوق فطري و طبيعي مبن پايهرا حاكم نيز وجود دارد حقوق 
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 .   1388اد، بيژن، مباني عرفاني علوم سياسي در اسالم، سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت، بيدآب •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

 .1388هاي حقوقي، حقوق جزا از ديدگاه حكمت،  اسالم، حقوق تطبيقي، نظام بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني حقوق در •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf   

 .1388فردي، حقوق عمومي از ديدگاه حكمت، بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني حقوق اساسي در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق  •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoquqe-asasi.pdf 

 . 1390، حكمت ديدگاه از جهاني رتتجا سازمان هاي موافقتنامه بررسي اسالم، در الملل بين تجارت عرفاني مبانيبيدآباد، بيژن،  •
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4  - Saint Thomas Aquinas, (1225-1274). 
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   .دانند يعني هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و هم پيروان و تابعين قانونگذار عدالت مي
براي محقق ساختن عدالت در يك جامعة معين انجام نمايد كه  معرفي ميكوششي  راحقوق ديگري تعريف 

د و نه عدالت و منشاء حقوق را ارادة مقامات دولت و دانن هاي تحققي مبناي حقوق را قدرت حكومت مي مكتب .شود مي
اخالق و مذهب را در  5شناسند. براين اساس آگوست كنت ة عمومي وقايع اجتماعي ميرادمبناي قواعد حقوق را در ا

ه اين عقيد فرانسوي بر 6شناسد. ريپر داند و وجدان عمومي را مبناي اصلي تشكيل قواعد حقوقي مي ايجاد حقوق مؤثر نمي
اصول اخالقي او  ع اين قواعد آزاد و خودمختار نيست.وضاست كه حقوق ناشي از قدرت دولت است ولي قانونگذار در 

آلماني حقوق را نيز مانند  7ساويني نمايد. منجمله تعهد به اجراي قانون تلقي مياصلي همة تعهدات مبناي را و عدالت 
دارد كه سازنده قواعد حقوقي ملت  ته و ابراز مينساجتماع دا زبان و عادات محصول وجدان عمومي و تحول تاريخي
به عبارت ديگر احساسات ملي هر قومي از ابتدا مبناي  باشد. است و ملت مفهوم واحدي از مردمان گذشته و حال مي

ماعي در ايجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتو آداب و رسومي شده است كه، سرانجام ، به صورت عرف درآمده 
در  10ايتاليائي و منتسكيو 9انگليسي و ويكو 8ركوقبل از وي بتاثير گذاشته و حقوق يك ملت را به وجود آورده است. 

  اند. فرانسه نيز حقوق هر ملت را وابسته به عادات و رسوم و شرايط خاص زندگي دانسته
تأمين آزادي  برمبناي حقوقشناختن مباني حقوق مستلزم تشخيص هدف آن است. در مكتب اصالت فرد قواعد 

اي از  اين باور است كه افراد فقط به اندازه بر 11اين ارتباط الك ام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست. درحترفرد و ا
اي از نظر سياسي تمام قواي  گذرند كه براي تشكيل دولت ضرورت دارد. در چنين جامعه آزادي و حقوق خود مي

كنند منتج به منافع  اي كه اشخاص براي حفظ منافع شخصي خود مي ر اقتصادي مبارزهمملكت ناشي از ملت است و از نظ
و  نهادهادهد و قرارداد مبناي اصلي تمام  شود و از لحاظ حقوقي ارادة فرد روح قواعد حقوقي را تشكيل مي عمومي مي

  رود.  هاي حقوقي بشمار مي حل راه
دت اجتماع و ايجاد نظم در روابط مشترك افراد است. براين در مكتب اصالت جمع هدف قواعد حقوقي تأمين سعا

حقوقي  نهادو براي تعيين وضع حقوقي فرد بايد از مفهوم  يستاساس فرد داراي حق مطلق در برابر منافع عمومي ن
ا در اي از قواعد حقوقي است كه به منظور رسيدن به هدف خاص رابطة معين و ثابتي ر استفاده كرد. اين مفهوم مجموعه

كند درصورتي كه در  دهد. در اين مكتب دولت در تقسيم ثروت آمرانه دخالت مي نظر قرار مي زندگي اجتماعي مد
مسلماً ديدگاههاي هر دو مكتب  كند. مكتب اصالت فرد دولت همانند يك شخص خارجي حقوق افراد را تضمين مي

جتماع از گروهي اشخاص آزاد و مستقل تشكيل نشده و در مكتب اصالت فرد بايد گفت كه ا .دچار افراط و تفريط است
توان براساس قرارداد اجتماعي حل كرد و در مكتب اصالت جمع حكومتها بدون  هاي اجتماع را نمي همة ضرورت

مسلم  محتمل است.بسيار بين ببرند و تضييع حقوق اشخاص  هاي فردي را از توانند آزادي م ميتمسك به معيارهاي مسلّ
 

 
  

5   - Isidore Marie Auguste François Xavier Comte; (1798 –1857). See: Mary Pickering, Auguste Comte: An Intellectual 
Biography, Cambridge University Press (1993), Paperback, 2006.  
6  - George Ripert, (1880-1958). 

    .1365شارات بهنشر، ، تهران. و همچنين كاتوزيان، ناصر فلسفه حقوق، انت1374نگاه كنيد به: كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، نشر يلدا، 
7 - Friedrich Savigny (1779-1861). 
8  - Edmund Burke (1729 –1797). 
9  - Giovanni Battista (Giambattista) Vico or Vigo (1668 –1744). 
10 - Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755). 
11 - John Locke (1632–1704). 
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اند و قواعد حقوقي را براي تحقق عدالت  داده ف خاصي را براي عدالت مدنظر قراريهمة اين مكاتب تعاراست كه 
 بر 13سيسرو شود. عدالت به معني عام كلمه جملة فضائل انساني تلقي مي 12اند. به نظر ارسطو تعريفي خود تدوين نموده

ط اينكه به منافع عمومي ضرر نرسد. به عبارت ديگر اين باور است كه بايد به هركس هرچه كه حق اوست را داد به شر
اليستها براين باورند كه حق افراد تا آن جا بايد گسترش يابد كه به منافع ديگران ضرر وارد ننمايد. گروهي ديگر وانديويد

وم نفي شود نظم لرعايه را تأمين كند و عقيده دارند كه چنانچه اين مفها دانند كه برتري منافع واجب عدالت را نظامي مي
  شود. الرعايه و قابل احترام مي گيرد و تنها منافع قوي واجب اجتماعي بر مبناي زور قرار مي

  مكتب اصالت عدلعدالت در و  حق
براي طرح ديدگاه حقوق اسالم دراينجا به مفهوم اصالت عدل بعنوان يك مكتب اساسي و منطبق با دستورات 

نمايد كه كمتر به  اس تعريفي از عدالت مبناي تمام قواعد حقوقي را تعريف مينگريم كه اين مكتب براس اسالمي مي
شيء در موضع خود است. اين تعريف از لحاظ مفهوم رياضي به  نعمق آن نگريسته شده است. عدالت به مفهوم قرارداد

 15ت كه در حوزة تعريف دامنةريزي رياضي به اين مفهوم اس باشد. معني اين واژه در مسائل برنامه مي 14معناي بهينة محلي
نمايد. تعريف فوق از  ما را برآورده مي 17هدفتابع كمترين) مقدار  اييابيم كه بيشترين ( اي را مي نقطه 16متغيرهاي مستقل

محلي به واژة  دباشد لذا پسون عدالت به معني يافتن بهترين حالت براي يك فرد در ارتباط با دامنة امكانات خودش مي
تغيير  18افراد جامعه باشد معناي بهينة محلي به بهينة كلي ةشد. حال اگر دامنة حاالت ممكن مشمول كلي بهينه اضافه

اي يا حالتي بهينة محلي باشد ولي بهينة كلي نباشد ولي عكس آن صادق نيست. پس در ارتباط  يابد. ممكن است نقطه مي
ادن شيء در موضع خود كه باالترين رشد را داشته باشد با تعريف عدالت بايد عدالت را در حالت كلي به مفهوم قرارد

تعريف كنيم. به عبارت ديگر نه تنها دامنة افراد و تعامل آنها با يكديگر بعنوان دامنة متغيرهاي مستقل اين مسئله 
را نيز  20يساز شود كه پويايي بهينه شناخته شده است بلكه مسئله از لحاظ رياضي شامل زمان آينده نيز مي 19سازي بهينه
نظر بگيريم، مكاتب اصالت فرد يا اصالت جمع در مقابل مكتب  دهد. اگر اين تعريف از عدالت را در نظر قرار ميمد

و بلكه تمايالت قرار نگرفته  هدفباشند چون در هيچكدام از اين دو مكتب تعالي بشري  و نارسا مي تر اصالت عدل عقب
لت عدالت براساس تعريف فوق ديدگاه اساسي حقوق الهي و بطور خاص . مكتب اصابشري هدف قرار داده شده است

(ع) همگي در اكثر مواقع براساس ظاهر وقايع  (ص) و بطوركلي انبياء دهد. پيامبر اكرم حقوق اسالم را تشكيل مي
ت مدنظر قرار باطن وقايع را در اكثر حاالبر مبناي (ع) قضاوت  نمايند و ائمه هدي و بطوركلي اولياء قضاوت و حكم مي

هاي آسماني و يا سنّت اين بزرگواران است  اند. لذا بايد گفت مبناي اساسي حقوق الهي كه منتج از استنباط از كتاب داده
  گيرد كه فوقاً به آن اشاره شد. دالت نشئت ميعهمه به نحوي از همان تعريف 

ند از لحاظ نظري به صورتي متعالي نيز شود هرچ در مكاتب اصالت فرد يا اصالت جمع تفاضل انساني اغماض مي
 

 
  

12  - Aristotle (Greek: 384 BC –322 BC). 
13 - Marcus Tullius Cicero (106 BC–43 BC).  
14 - Local Optimum 
15 - Domain 
16 - Independent variables. Policy variables. 
17 - Objective function 
18 - Global Optimum 
19 - Optimization problem 
20 - Dynamic optimization. Optimization over time. 
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بسيار قابل توجه  »هركس به اندازه نيازش و هركس به اندازه كارش«هايي چون عبارات  مطرح گردد. براي مثال سرمشق
سازند در حصول  ها را مطرح مي باشد ولي مكاتبي كه اين سرمشق است و در جهت شعائر مكتب اصالت عدل هم مي

داند كافي  اين مكتب هدف حقوق را كه تنظيم روابط اجتماعي مي ها توانايي ابزاري ندارند. آرمان جوامع انساني به اين
انديشد كه چگونه بتوان  انديشد بلكه به اين مي شمارد. مكتب اصالت عدل تنها به تنظيم روابط اجتماعي افراد نمي نمي

نمود. گرچه اخالق بعنوان قواعدي كه رعايت آنها  حداكثر رشد و تعالي را در ارتباط با تك تك افراد جامعه احصاء
ولي نگرش مكتب اصالت  شود فته ميدر مكاتب حقوقي مدنظر قرار گرالزم است براي نيكوكاري و رسيدن به كمال 

اي در  يك هدف جانبي و حاشيهبه عنوان الذكر اخالق  در دو مكتب سابق .عدل با مكاتب ديگر بسيار متفاوت است
ولي در  ،شود اجراي عدالت اجتماعي در مكتب اصالت جمع تلقي ميدر فردي در مكتب اصالت فرد و اجراي عدالت 

اي قواعد حقوقي تنظيم  گونه مكتب اصالت عدل هدف اصلي در اجراي عدالت فردي و اجتماعي است يعني بايد به
  گردند كه انسان را به استكمال رساند.

براي مثال هدف از اخالق  .حقوق با اخالق تفاوت بسيار دارد ،تنوعهاي م بايد اضافه كرد كه از لحاظ ويژگي
كند ولي حقوق  اصالح معايب شخص و ايجاد جامعة فاضله است و اخالق بر وجدان و افكار باطني افراد نيز حكومت مي

استاي هدف نتيجتاً هدف حقوق گرچه در ر .به حفظ نظم در اجتماع بيش از پاكي روح و وجدان و انسانيت توجه دارد
نگرد. از طرف ديگر ضمانت اجراي قواعد حقوقي با  را مي راخالق است ولي به آن اندازه دورنگر نيست كه اخالق دو

  يابد.  تحقق ميوي ني وهاي در مكانيزمفرد و است ولي ضمانت اجراي قواعد اخالقي با و قواي ضابطة آن دولت 
اخالقيات و استكمال بشريت حوزة عمل خود را بيش از  مكتب اصالت عدل با توجه به نگرش و توجه خود به

هاي ديگر حقوقي است كه  تر از سيستم اهداف تحقق حقوق يعني تحقق اخالق در جامعه قرار داده است و لذا متعالي
يد اند و اخالقيات و تعالي بشر را كمتر از آنچه كه با دادن به روابط مادي نموده تمام هم و غم خود را مصروف نظم

تر از مكتب اصالت فرد يا اصالت جمع است  اي متكامل مكتب اصالت عدل معتقد بر تساوي حقوق به گونه اند. انگاشته
كند منابع حق افزوني  گيرد بلكه سعي مي نظر مي طوري كه نه تنها اعطاي حقوق حياتي و مدني مساوي را براي همه در به

د بيشتر دارند. به عبارت ديگر در اين مكتب عدل به معناي تساوي عددي را متوجه گروههايي كند كه قابليت و توان رش
اي متفاوت در ادبيات مكتب  گونه بلكه عدل بر مبناي پتانسيل رشد قرار دارد. شعاري مشابه ولي به .يا حسابي نيست

اي كمونيسم توزيع ارتباط با مكتب اصالت عدل نيست. در مدينة فاضله يا يوتوپي شود كه بي اصالت جمع مشاهده مي
حق تخصيص يابد. اين  »به هركس به اندازة نيازش و به هركس به اندازة ارزشش«حقوق براساس اين شعار است كه: 

گذاري پتانسيل رشد را  شود ولي چنانچه محتواي معنوي آن و هدف شعار گرچه آرمان مادي خوبي براي جامعه تلقي مي
شويم. به عبارت ديگر در مكتب اصالت عدل اين شعار  دل نزديك ميدر آن لحاظ كنيم به شعار مكتب اصالت ع

يعني حقوق  »لق گيردعبه هركس به اندازه رشدش و به هركس به اندازه استعدادش حق ت«موضوعيت مهمتري دارد: 
د آن را اي است كه اگر مراحل رشد و استكمال معنوي در فردي بيشتر بود يا استعدا توزيعي بين افراد بر مبناي قاعده

  21مهيا گردد.برايش داشت عالوه بر حقوق مشابه با ديگران شرايط الزم براي شكفتن استعداد او نيز 
 

 
  

به مباحث مشابهي از تساوي حقوق  فرمايند حقوق بشر مي ةمذهبي به اعالمي ةحاج سلطانحسين تابنده در نظريآقاي در اين ارتباط حضرت  -21
حضرت  ريفي دارند.افراد و عدم تساوي طبيعي افراد در ارتباط با روابط زن و مرد مربوط به مادة شانزدهم اعالمية جهاني حقوق بشر اشارات ظ

 ، تهران.1345، نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر. انتشارات صالح، حاج سلطانحسين تابندهآقاي 
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علت اصلي اين نوع نگرش اين است كه اصوالً تمام انسانها يكسان نيستند و اين عدم تساوي نه از بابت غلبه يا 
هاي رشد در هر انساني و در شرايط  يتلقاب وداد در اين است كه استعبلكه شود  استثمار يكي بر ديگري مطرح مي

متفاوت يكسان نيست. براي مثال حق طفل برخورداري از مراقبت مادر است و داشتن مادر از حقوق اساسي كودك 
است ولي آيا براي يك جوان رشيد و بالغ اين حق به همان شدت كودك است؟ مسلماً اينطور نيست. آب دادن كشت 

هاي گندم و برنج يكسان آب دهيم؟ مرد  بياري شاليزار برنج است. آيا تساوي در اين است كه به كشتگندم متفاوت از آ
و زن با خصوصيات خشن و لطيف در ارتباط با يك زندگي زناشوئي و خانوادگي قرار دارند. آيا زن نيز بايد پا به پاي 

هاي حمل و زايمان و رضاع و مراقبت  سختيهاي كار با وي شراكت داشته باشد و يا زن هم متحمل  مرد در سختي
كودك باشد و هم در سختي كار بيرون همراهي كند؟ مسلماً تخصيص وظايف و تقسيم كار بر مبناي استعداد انسانها 

كند. به عبارت ديگر هر عضوي در جامعه از حقي  بلكه موجودات به طوركلي همگي حقوق متفاوتي را اقتضاء مي
حق بدن انسانها دريافت غذا است ولي آيا اين حق براي نوزاد مشابه  مثالً .بايد به او اعطاء شود برخوردار است و آن حق

بيند؟ و آيا سختي كه  برد همان است كه بيني از رؤيت مناظر زيبا مي بالغين است؟ آيا لذّتي كه چشم از مناظر زيبا مي
شود؟  ه چشم از صداي ناهنجار نصيبش ميشود مساوي سختي و دردي است ك گوش از صداي ناهنجار متحمل مي

. اين امر نه تنها در مسائل طبيعي قابل شهود مسلماً حق هر عضو يا موجودي درخور استعداد همان عضو يا موجود است
لذا تساوي  نمايد. است بلكه اختالفات طبيعي منجر به اختالفات اجتماعي نيز شده و اين پديده را در اجتماع نيز بارز مي

باشد كه اگر همة اين مالحظات  توجهي به نياز آنها و شرايط بالفعل و استعدادهاي بالقوه ايشان مي راي همه بيحق ب
   گردد. شود و عدل واقعي جاري مي مدنظر قرار گيرد سبب احقاق حق مي

باشند خباري يش از آنكه ابها  هاي مختلفي مطرح شده و اين گزاره كريم به صورت گزاره اين نگرش در قرآن
استفهامي هستند و شايد دليل آن در اين نهفته باشد كه اوالً مستمعين تحمل قبول تفاضل در بين انسانها را نداشته باشند و 

شود كه  برانگيزانندة فكر خواهد بود. اين تفاضل از تفاضل در خوبي و بدي ناشي مي ،دوم طرح موضوع به عنوان سؤال
ي نبودن حسنه و سيئه از واساعتقاد به م«: 23فرمايند در نكتة تفسيري اين آيه مي .22»ستندخوبي و بدي برابر ني«فرمايد:  مي

فرمايد:  كلي مي كبراي، و در يك »فهمد ميكند و معناي آن دو را  ميبر حسنه و سيئه اطالع پيدا  يهركس .فطريات است
افكند، پس اي خردمندان از خداي بترسيد شايد هرچند فراواني ناپاك تو را به اعجاب  ،بگو: ناپاك و پاك برابر نيستند«

آيا آب دادن به حاجيان و عمارت مسجدالحرام را با كردة كسي كه به خدا و روز قيامت «فرمايد:  و مي .24»رستگار شويد
را مثال  خدا بنده مملوكي«فرمايد:  و مي .25»دانيد؟ نه نزد خدا برابر نيستند ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده برابر مي

كند آيا اين دو  ايم و او در نهان و آشكار انفاق مي زند كه قدرتي بر چيزي ندارد و كسي كه رزق نيكويش داده مي
د از روزي نيكو علم حكمت، اعيان و تصرف در ملك و ملكوت رام«: 27فرمايند . در نكته تفسيري اين آيه مي26»برابرند؟

 

 
  

َنُه َعداَوٌة َكأَنَّ   َو ال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َو َال السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَّتي«، 34سوره فصلت، آيه  -22 َنَك َو بـَيـْ  » ُه َوِليٌّ َحميمِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَّذي بـَيـْ
 .504، صفحه ترجمه 12 السعاده، ج تفسير بيان -23
 .»لَُّكْم تـُْفِلُحونُقْل ال َيْسَتِوي اْلَخبيُث َو الطَّيُِّب َو َلْو َأْعَجَبَك َكثْـَرُة اْلَخبيِث فَاتـَُّقوا اللََّه يا ُأوِلي اْألَْلباِب َلعَ «، 100سوره مائده، آيه  -24
َسبيِل اللَِّه ال َيْستَـُووَن ِعْنَد اللَِّه َو اللَُّه   َأ َجَعْلُتْم ِسقايََة اْلحاجِّ َو ِعمارََة اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َكَمْن آَمَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو جاَهَد في«، 19سوره توبه، آيه  -25

 .»ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمين
ٍء َو َمْن َرَزْقناُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا فـَُهَو يـُْنِفُق ِمْنُه ِسرًّا َو َجْهرًا َهْل َيْستَـُووَن اْلَحْمُد ِللَِّه  َشيْ   َمَثًال َعْبدًا َمْمُلوكًا ال يـَْقِدُر َعلى َضَرَب اللَّهُ «، 75سوره نحل، آيه  -26
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رسد و انفاق جهر و علني آن است كه بر  و خفا به ملك مي از طريق سرّ و آنآن است كه به بركت  است و انفاق سرّ
آيا آن كه ايمان آورده همانند كسي است كه فاسق «فرمايد:  و مي .»حسب ظاهر ديگري او را تلقين و تعليم داده باشند

عبادت يا در سجود است  كه در شب به(اشاره به خود رسول خداست) آيا آنكس «فرمايد:  و مي .28»است، نه برابر نيستند
يا در قيام و از آخرت بيمناك است و به رحمت پروردگارش اميدوار است با آنكه چنين نيست يكسان است؟ بگو آيا 

زند:  خدا مثلي مي«فرمايد:  و مي .29»پذيرند دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند مي دانند با آنهائي كه نمي آنهائي كه مي
او شريكند و بر سر او اختالف دارند و شخصي كه تنها از آنِ يكي باشد، آيا اين دو با هم  شخصي را كه چند تن در

از ميان شما آنان كه پيش از فتح انفاق كرده و به جنگ «فرمايد:  و مي . 30»دانند نه بيشترشان نمي ،را يبرابرند؟ سپاس خدا
فرمايد:  . و مي31»ند برابر نيستند. درجات آنان فراتر استا رفتهناند و به جنگ  رفته با آنان كه بعد از فتح انفاق كرده

كنند  تابند با كساني كه به مال و جان خويش در راه خدا جهاد مي مؤمناني كه بي هيچ رنج و آسيبي از جنگ سر مي«
تي برتري تابند به درجا كنند بر آنان كه از جنگ سر مي برابر نيستند. خدا كساني را كه به مال و جان خويش جهاد مي

تابند به مزدي بزرگ  هاي نيكو داده است و جهادكنندگان را بر آنها كه از جهاد سر مي داده است. و خدا همه را وعده
  .33»انديشيد؟ آيا نابينا و بصير يكسانند؟ چرا نمي«فرمايد:  و مي .32»درجاتي از خدا و آمرزش و رحمتي ،برتري نهاده است

اند با زشتكاران يكسان  اند و كارهاي شايسته كرده برابر نيستند. نيز آنهايي كه ايمان آوردهنابينا و بصير «فرمايد:  و مي
نابينا و بصير برابر نيستند و نه تاريكي و روشني و نه سايه و حرارت «فرمايد:  و مي .34»پذيرند نباشند. چه اندك پند مي

  . 35»آفتاب و زندگان و مردگان برابر نيستند
دارند بلكه درجه هر  ر اعطاي حق قابل اغماض نيست و انسانها در درجات مختلف قرارلذا وجود تفاوت د

موجودي متفاوت از موجود ديگر است و دو موجود در عالم يكسان نيستند گرچه شباهت دارند ولي متمايزند. اين تمايز 
   ليت و كماالت بيشتر است.ر است بلكه به معني استعداد، مسؤوتشينه به معني برتري در استحصاء حقوق طبيعي ب

ايم تا بعضي، بعضي ديگر را به خدمت  قرار داده يبعضي را به مرتبت باالتر از ديگر«فرمايد:  كريم مي در قرآن

 

  .»َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُمونَ 
 .158، صفحه ترجمه 8 السعاده، جلد تفسير بيان -27
  .»َأ َفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن فاِسقاً ال َيْستَـُوونَ «، 18سوره سجده، آيه  -28
ذيَن ال يـَْعَلُموَن ِإنَّما لَّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَّ َأمَّْن ُهَو قاِنٌت آناَء اللَّْيِل ساِجدًا َو قاِئمًا َيْحَذُر اْآلِخَرَة َو يـَْرُجوا َرْحَمَة رَبِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي ا«، 9سوره زمر، آيه  -29

 .»يـََتذَكَُّر ُأوُلوا اْألَْلباب
 .»لَِّه َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُمونَ َضَرَب اللَُّه َمَثًال َرُجًال فيِه ُشرَكاُء ُمَتشاِكُسوَن َو َرُجًال َسَلماً ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِوياِن َمَثًال اْلَحْمُد لِ «، 29سوره زمر، آيه  -30
َفُقوا ِمْن بَـ «، 10ه حديد، آيه سور -31 َفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َو قاَتَل ُأولِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَّذيَن َأنـْ  .»ْعُد َو قاتـَُلواال َيْسَتوي ِمْنُكْم َمْن َأنـْ
ُر ُأوِلي الضََّررِ «، 95-96سوره نساء، آيات  -32 ُفِسِهْم َفضََّل اللَُّه   َو اْلُمجاِهُدوَن في ال َيْسَتِوي اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنيَن َغيـْ َسبيِل اللَِّه بَِأْمواِلِهْم َو َأنـْ

ُفِسِهْم َعَلى اْلقاِعديَن َدَرَجًة َو ُكالًّ َوَعَد اللَُّه اْلُحْسنى يمًا َدَرجاٍت ِمْنُه َو َمْغِفَرًة َو َو َفضََّل اللَُّه اْلُمجاِهديَن َعَلى اْلقاِعديَن َأْجرًا َعظ  اْلُمجاِهديَن بَِأْمواِلِهْم َو َأنـْ
 .»َرْحَمًة َو كاَن اللَُّه َغُفورًا َرحيما

  .»َو اْلَبصيُر َأ َفال تـَتَـَفكَُّرونَ   ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْألَْعمى«، 50سوره انعام، آيه  -33
 .» ُء َقليًال ما تـََتذَكَُّرون ا َو َعِمُلوا الصَّاِلحاِت َو َال اْلُمسيَو اْلَبصيُر َو الَّذيَن آَمُنو   َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى«، 58سوره مؤمن، آيه  -34
  .» َو ما َيْسَتِوي اْألَْحياُء َو َال اْألَْموات َو َال الظِّلُّ َو َال اْلَحُرورُ  َو اْلَبصيُر َو َال الظُُّلماُت َو َال النُّور  َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى«، 19-22سوره فاطر، آيات  -35
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بنگر كه چگونه «: 37فرمايد ديگري مي ةدر آي  .36»آورند بهتر است گيرند و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد مي
آنها «: 38فرمايد . و باز مي»ها برتر و باالتر است ر برتري داديم و در آخرت درجات و برتريبعضي از آنها را بر بعضي ديگ

بايد توجه داشت كه اين تفضيل و درجات ناشي از حصول مراتب علم و معرفت  .»را نزد خدا درجاتي است گوناگون
نزد او آيند و كارهاي شايسته كنند  و آنان كه با ايمان«فرمايد:  شود. و مي است كه با طي مدارج انسانيت حاصل مي

و هريك را نسبت به كاري كه «فرمايد:  گيرد كه مي ميشكل اين تفاضل با اعمال شخص  .39»صاحب درجاتي بلند باشند
. و 41»تر) است مقصود از درجات اعم از درجات (مراتب برتر) و دركات (مراتب پست«و  .40»اي است كرده است درجه

بعضي از پيامبران را بر بعضي ديگر برتري «فرمايد:  وح انساني حتي پيامبران نيز وجود دارد. مياين تفاضل در كليه سط
اوست «فرمايد:  جويي يا برتري جويي نسبت به ديگران است. مي الزم به ذكر است كه اين تفاضل نه براي سلطه .42»داديم

جاتي برتري داد تا شما را در چيزي كه عطايتان خدائي كه شما را خليفگان زمين كرد و بعضي را بر بعض ديگر به در
   .43»كرده است بيازمايد

نظر گرفته شده  توجه به اين نكات است كه بسياري از قواعد حقوقي در فقه اسالم براي افراد مختلف متفاوت در 
ته و اين موضوع نسااست. براي مثال عدة زيادي تفاوت زن و مرد را دال بر عدم عدالت در اسالم نسبت به اين موضوع د

اند. البته ورود به اين مبحث خود كتابي مجزا نياز دارد ولي در اين ارتباط فقط بايد گفت كه  آميز تلقي نموده را تبعيض
هاي خانواده در جهان امروز بخصوص غرب تالش براي استقرار حقوق فيزيكي مساوي براي  يكي از علل تخريب بنيان

اند كه حقوق آنها براساس  كه اين دو هيچوقت تساوي فيزيكي نداشته در صورتي .استمرد و زن دو فيزيك نامساوي 
مجزا به اين مبحث در ارتباط با روانشناسي حقوقي مرد و زن و زوجيت  اي مقالهاين تساوي توزيع گردد. اميد است در 

  بپردازيم.
المللي  دي اخيراً در مجامع بينمتشابه با مباحث مكتب اصالت عدل در مباحث توزيع درآمد و عدالت اقتصا

هر دو به عنوان اهداف توسعة  45بايد همراه با برابري 44كه تساوي اند باالخص بانك جهاني به اين موضوع پرداخته
كشورها مدنظر قرارگيرند. در مبحث برابري توزيع عادالنة امكانات و ثروت مدنظر است ولي در مبحث برابري توزيع 

. به عبارت ديگر اين نوع نگرش در اين جهت بوده است كه اجازه دهد استعدادها به 46شود مي ها ديده عادالنة فرصت
  تري از منابع به عمل خواهد آمد. اين حالت نيز از لحاظ اقتصادي استفادة بهتر و پربازده ميزان قابليت افراد رشد يابد. در

 

 
  

ٌر ِممَّا َيجْ «، 32سوره زخرف، آيه  -36   .» َمُعونَو َرفـَْعنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرجاٍت ِلَيتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعضاً ُسْخرِيًّا َو َرْحَمُت رَبَِّك َخيـْ
  .»ُر َدَرجاٍت َو َأْكبَـُر تـَْفضيالً بـَْعٍض َو َلْآلِخَرُة َأْكبَـ   اْنظُْر َكْيَف َفضَّْلنا بـَْعَضُهْم َعلى«، 21سوره االسرا، آيه  -37
 .» ُهْم َدرَجاٌت ِعْنَد اللَِّه َو اللَُّه َبصيٌر ِبما يـَْعَمُلون«، 163سوره آل عمران، آيه  -38
 .» َو َمْن يَْأتِِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاِلحاِت فَُأولِئَك َلُهُم الدََّرجاُت اْلُعلى«، 75سوره طه، آيه  -39
 .»َو ِلُكلٍّ َدَرجاٌت ِممَّا َعِمُلوا«، 19اف، آيه سوره احق -40
 .230، صفحه ترجمه 13 السعاده، جلد تفسير بيان -41
 .»بـَْعضٍ   تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلنا بـَْعَضُهْم َعلى«، 253سوره بقره، آيه  -42
ُلوَُكْم فيَو ُهَو الَّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو َرَفَع بَـ «، 165سوره انعام، آيه  -43  .» ما آتاُكم  ْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرجاٍت ِلَيبـْ

44 - Equity 
45 - Equality 
46 - François Bourguignon, "New Perspectives on the Study of Inequality, Poverty and Redistribution: Equity and 
Development", First meeting of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ), Palma de Mallorca, July 20-
22, 2005. Spain. 



9  

  اق تكليف با تكوينبطان
ين با خصوصيات فطري بشر است. هرچه قوانين انطباق بيشتري با يكي از مسائل مهم در تقنين تطابق قوان

افزايش كارايي به معني افزايش  خصوصيات فطري و طبيعي انسانها داشته باشد كارائي آنها افزايش خواهد يافت.
راي تأثير تأثيرگذاري مثبت و كاهش تأثيرگذاري منفي اعمال قانون است. قوانين هم داراي تأثير مثبت بر جامعه و هم دا

شود و  گير باشد مسلماً سبب آسيب به ماديات و روحيات افراد جامعه مي باشند. اگر قانون حاد و شديد و سخت منفي مي
مسلمًا سطوحي از  ،بخشد. وقتي تنبيهات قانوني شديد باشد هرچند ماديات و روحيات برخي از افراد جامعه را ارتقاء مي

بينند و اين موضوع به  بند و بارتر هستند در اين بين آسيب بيشتر از جرم خود مي بي انسانهاي جامعه كه نسبت به قانون
معني ضايع كردن حق آنهاست. يكي از وظايف تقنين جلوگيري از جرم است ولي قانون وظايف ديگري نيز چون تربيت 

انونگذار همچون پدري بايد عمل كند به عهده دارد. قنيز افراد و ارتقاء و حمايت از همة اقشار و سطوح افراد جامعه را 
  شوند را نيز درنظر بگيرد. ترين افراد جامعه تلقي مي ترين فرزندان خود كه خاطي كه صالح متخلف

بقا و دوام احكام و قوانين هر ديانتي بر حسب اختالف اوضاع محيط و : «47فرمايند در تناسب احكام با محيط مي
و تا موقعي كه مقتضيات موجود باشد آن دين برقرار است و نسخ نمي شود و شود  زمان و مكان و اشخاص، مختلف مي

چه نسخ موقعي است كه بين حكم و محيط تناسب موجود نباشد و با وجود تناسب نسخ صحيح نيست. و چون قوانين 
نيست و آنچه ديانت اسالم بالتّمام موافق با طبيعت و فطرت و عقل است و هيچيك از آنها مخالف وجهة فطري انساني 

باشد. چه همانطور  كه بالّتمام موافق فطرت است (مانند اصول و اخالق) تغيير ناپذير است، لذا غير قابل نسخ و انقراض مي
كه گفتيم انقراض موقعي است كه بين احكام و مقتضيات زمان و اهل آن تناسبي نباشد، ولي ديانت اسالم با مقتضيات 

كند و براي اصناف مختلفه مانند مسافر و  كم عقل را كه غير قابل تغيير است تأييد ميزمان و مكان مخالفت ندارد و ح
حاضر و صحيح و مريض و غير آنها بر حسب مقتضيات احوال آنها دستورات داده است. و حتّي مدح و ذم كه در قرآن 

رساند، ولي  صوصيت را مياست نسبت به اشخاص نشده بلكه نسبت به حاالت است، چه اشخاص فانيند و ذكر آنها خ
شود و اين قبيل احكام و امور قابل نسخ نيستند. منتها  حاالت تعميم دارد و هر كه را داراي آن احوال باشد شامل مي

  »باشد و آن نيز راجع به خود اسالم نيست بلكه راجع به مسلمين است. دولت صوري اسالم قابل ضعف و فتور مي
باشد. در بسياري از  يدن مرز قانون كه تخلف و غيرتخلف را متمايز كند بسيار مهم ميلذا با توجه به مطالب فوق كش

ارد حيطة اخالقيات شده و خيلي مسائل اخالقي را جرم دانسته و در خيلي كشورها وكشورها مشاهده شده كه قوانين 
وده كه مالحظات اخالقي در آنها مشاهده شده كه قوانين اخالقيات را رها كرده و تحقق جرم را براي اعمالي تعريف نم

اغماض شده است. در هر دو اين حاالت افراط و تفريط در تعريف جرم از حد اعتدال قانونگذاري عدول كرده است. 
گيرانه  علت اين موضوع مشابه عدم توجه به لزوم تطابق تكليف با فطريات بشري بوده است. براي مثال وضع قوانين سخت

دهد چون اين قانون در تقابل شديد با فطرت تمايل جنسي  ج ميضگريزي را ن زن عمالً قانوندر مورد روابط مرد و 
گردد.  گيرد. وضع قوانين آزادسازي روابط مرد و زن نيز سبب پاشيدن خانواده كه بنيان جامعه است مي انسانها قرار مي

كه در بشر معمولي كه خود در افراط يا كشيدن خط مرز جرم در رابطه بين زن و مرد نيازمند علم و هنر خاصي است 
بينيم ادياني مثل  اين زمينه مي تفريط غريزه شهوت قراردارد در اعتدال وجود ندارد. با بررسي قوانين تشريعي اديان در

 

 
  

 .6-7، صفحات 1372حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده، تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة كربال، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم،  -47
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 اند و شرايطي را در اثبات جرم گيري شديد در اين موضوع نهايتاً تحقق جرم را غيرقابل اثبات نموده اسالم با نهايت سخت
گرداند. يعني موضوع را از لحاظ رواني در نزد افراد مهم و با عقاب  اند كه اثبات جرم را تعليق به محال مي الزم دانسته

داند كه در روابط جنسي غلبه ميل  كند. زيرا قانونگذار مي دهد ولي اگر كسي مرتكب شد مجازاتش نمي شديد نشان مي
در موضوعات خاص حقوقي نيست و تقريباً در تمامي شئون قانونگذاري اين مبحث از  گردد. سبب انقضاي اختيار مي

  48است. شاهدهقابل ماسالم 
توان دريافت.  همينطور در مورد طالق و چگونگي تقابل حقوق زن و شوهر در خانواده اين موضوع را به راحتي مي

ة رسمي هم ندارد و هويت اجتماعي نامبرخي از كشورها حقوق زنان به كلي پايمال شده و حتي زن اجازه داشتن شناسدر 
باشد و درعوض در برخي كشورها آنقدر به زن حقوق برتر از مرد اعطا شده كه ادامة  نشده مي وي به كلي تعريف

زندگي زناشوئي براي هردوي آنان را مشكل كرده است. در برخي قوانين قديم كشورهائي نظير ايتاليا كه طالق براساس 
بردند و برخالف رضاي خود تن به  در مشقت و سختي بسر ميناموافق اعالم شده بود شوهر و زن ع ممنوع  عيسي ةروي

برخي از كشورها طالق آنقدر  بردند. در بسر ميجدا متاركه غيرقانوني  درتحمل ادامه زندگي مشترك داده بودند و يا 
زن خويش را ندارد و حتي اجازه  ارتباط باسهل گرفته شده كه با يك ناراحتي كوچك با درخواست زن مرد حق 

به درب منزل همسر خويش را نيز ندارد و يا حق ندارد تلفني از وي دلجوئي كند مگر اينكه زن خودش  هديهفرستادن 
زن در مرد و كانادا عمالً سبب شده كه كشور تماس بگيرد و مرد را دعوت به مكالمه يا مالقات نمايد. نمونة اخير در 

  دچار تالطم خانواده شوند.موجب و اندك ناماليمي  زندگي زناشوئي به
امروز دنيا براي توجيه و تعريف طالق سه نظام وجود دارد. از نظر بعضي از كشورها طالق  يهاي حقوق در نظام

(نص  ،عبارت است از قطع رابطه زناشوئي به تقاضاي يكي از زوجين و هم اينكه هدف ازدواج غيرقابل وصول تلقي شد
طور ضمني حقوق آلمان). در گروهي ديگر همانند روسيه و فرانسه طالق به منزلة مجازات  دني سوئيس و بهقانون م

همانند ايران كه طالق  يخطاي يكي از زوجين نسبت به ديگري و قصور در انجام وظيفه است. سوم در نظامهاي حقوق
دهد و  ي دخالت ميوساتاست كه اخالق و حقوق را به  49ابغض االشياء عندي الطالقبا رعايت  »ازاله قيد نكاح«عبارت از 

  .50الذكر است از لحاظ حقوقي مخلوطي از دو نظام سابق
ها  امكان از اين اقدام جلوگيري كند و خانواده حد اتقانون طالق در اسالم با درج نكات سختي عمالً سبب شده كه 

توانستند يكديگر را تحمل نمايند اجازه طالق را هم صادر ولي درصورتي كه زوجين به هيچ وجه ن .را برقرار داشته باشد
شود. طبيعت  فرموده. در اسالم اختيار طالق به مرد داده شده چون مرد كمتر از زن دچار احساسات منجر به طالق مي

و سرعت اقدام  باشند تر از مردان در امر طالق مي االقدام تر و نتيجتاً سريع اي است كه احساسات آنها لطيف زنان به گونه
قرار داده شده و چنانچه زوجين تصميم به  هآنها در اين امر از مردان بيشتر است. ديگر اينكه در شريعت مطهر اسالم عد

ممنوع نموده تا ميل سخت . از سوي ديگر زنا را 51ه از نزديكي خودداري نمايندمتاركه گرفتند بايد هر دو در مدت عد
 

 
  

 .40، صفحه 1378فقهي و اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت نگاه كنيد به:  -48
  .، بَاُب َكَراِهَيِة َطَالِق الزَّْوَجِة اْلُمَواِفَقةِ . كتاب الطالق۵۴-۵۵: صص ۶الكايف ج:  -49
 .27-40 صماعي، صاجت -استفاده شده از مقاله مباحثي در مورد حقوق خانواده، حضرت آقاي دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت فقهي -50
واگر عزم طالق كردند خداوند شنوا و داناست. بايد كه زنان مطلقه تا سه بار پاك شدن از شوهر كردن ". 227-228سوره بقره، آيات  -51

َأْرحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ   الثََة قـُُروٍء َو ال َيِحلُّ َلُهنَّ َأْن َيْكُتْمَن ما َخَلَق اللَُّه فيَو ِإْن َعَزُموا الطَّالَق فَِإنَّ اللََّه َسميٌع َعليٌم َو اْلُمطَلَّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ ثَ « بازايستند.
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مايند. از سوي ديگر مرد را مكلف كرده كه حتي اگر زن مرتكب فحشا شده بود او را تا خود را در اين مدت اطفاء نن
. لذا به هرحال احتمال نزديك شدن زوجين به يكديگر و برقراري 52هنگام فوت در منزل خودش نگهدارد و بيرون نكند

تقنين منطبق با فطرت بشر  زياد است و همة اين تمهيداتبسيار مجدد رابطه زناشوئي و زندگي مشترك در اين مدت 
ها با طبيعت، اميال و روحيات آنها درجهت نفع مصالح ايشان و جامعه اعطاء  است كه خواسته حقوق افراد را در همة زمينه

  نمايد. اضافه براين آنقدر شرايط سهل براي رجوع مقرر كرده كه انگار اصالً طالقي دربين نبوده است.
اين ارتباط تقنين قصاص قابل ذكر است.  باشد. در ه در انسان ميبيضرد با قوة غنمونة ديگر اين موضوع در برخو

اند. و اين موضوع عمالً سبب  المللي قصاص قتل را منتفي دانسته هاي بين حقوق بسياري از كشورها و حتي كنوانسيون
برخورد اسالم با جزاء قتل  كرده است.نيز جلوگيري از قتل نشده بلكه خيال جاني را در ارتكاب قتل تا حدي راحت 

قرآن اند.  اي است كه برخي از كشورها باالخص غربي در نفي قصاص قاتل به قتل اتخاذ كرده تر از شيوه بسيار حكيمانه
ايد، درباره كشتگان بر شما قصاص مقرّر شد، آزاد در برابر آزاد و بنده در  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  كريم مي

زن در برابر زن پس هركس كه از جانب برادر خود عفو گردد بايد كه با خشنودي از پي اداي خونبها رود و  برابر بنده و
آن را به وجهي نيكو بدو پردازد. اين حكم تخفيف و رحمتي است از جانب پروردگارتان و هركه از آن سر باز زند بهرة 

در اين آيه قرآن  53»ندگي است باشد كه بپرهيزيد.او عذابي دردآور است. اي خردمندان شما را در قصاص كردن ز
قلب ستمديدگان را نرم سازد كه از قصاص صرف نظر كرده و به ديه برد تا  كريم از قاتل با عنوان برادر ستمديده نام مي

ر برابر و بر آنان مقرّر داشتيم كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بيني د«فرمايد:  راضي شوند. و همچنين مي
اي برايش  بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمي را قصاصي است پس هركس درگذرد كفّاره

    54»است هركه به آنچه خدا نازل كرده است حكم نكند از ستمكاران است.

  حيطه تقنين
عبارت ديگر تشكيالت  باشد. به اين موضوع يكي از مباحث اصلي دخالت حكومت در زندگي اتباع خويش مي

ها مجازند رنگ لباس  حكومت تا چه حد مجاز است دخالت خود در امور افراد را گسترش دهد. براي مثال آيا حكومت
هاي مصرفي و يا منوي غذاي اتباع خود دخالت كنند؟ لزومي  مردم را نيز مشخص كنند آيا حق دارند در نوع خوراكي

براي مثال اگر دولتي بر چغندر  .كه به صورت غيرمستقيم نيز قابل طرح و بررسي استها مستقيم باشد بل ندارد اين دخالت
 

َمْعُروِف َو ِللرِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َو اللَُّه َعزيٌز ذِلَك ِإْن َأراُدوا ِإْصالحًا َو َلُهنَّ ِمْثُل الَّذي َعَلْيِهنَّ بِالْ   يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو بـُُعوَلتُـُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ في
 .» َحكيم

شوند، از چهارتن از خودتان برضد آنها شهادت بخواهيد اگر شهادت دادند  ، و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا مي15سوره نساء، آيه  -52
يَْأتيَن اْلفاِحَشَة ِمْن ِنساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربـََعًة   َو الالَّتي« پايشان نهد. يشزنان را در خانه محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي پ

 .»ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلبُـُيوِت َحتَّى يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّه َلُهنَّ َسبيال
َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن   بِاْألُْنثى  اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َو اْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َو اْألُْنثى  يا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِفي اْلَقْتلى، 178 – 179سورة بقره، آيات  - 53

َلُه َعذاٌب أَلِيٌم. َو َلُكْم ِفي اْلِقصاِص َحياٌة يا ُأوِلي   َتْخِفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َو َرْحَمٌة َفَمِن اْعَتدىٌء فَاتِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َو َأداٌء ِإَلْيِه بِِإْحساٍن ذِلَك  َأِخيِه َشيْ  بـَْعَد ذِلَك فـَ
 .اْألَْلباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

َن بِاْلَعْيِن َو اْألَْنَف بِاْألَْنِف َو اْألُُذَن بِاْألُُذِن َو السِّنَّ بِالسِّنِّ َو اْلُجُروَح ِقصاٌص َفَمْن َو َكَتْبنا َعَلْيِهْم ِفيها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َو اْلَعيْ ، 45سورة مائده، آية  - 54
  َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة َلُه َو َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما َأنـَْزَل اللَُّه فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن.
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قند ماليات ببندد به معني اين است كه به توليدكنندگان نيشكر سوبسيد داده و اين موضوع داللت براين دارد كه بر 
و اگر دنبال اين رشته را بگيريم نهان داده اي پ و يا به عبارتي به واردكنندگان قهوه يارانهتوليدكنندگان چاي ماليات بسته 

بايد سؤال كنيم آيا دولت مجاز بوده است تا با الگوي مصرف چاي مردم از اين طريق مخالفت كند و آن را با ابزار 
اين  هاي نسبي و تغيير الگوي مصرف محدود نمايد؟ هرچند كه قانوني براي منع نوشيدن چاي وضع نگرديده است. قيمت

ه موضوعات ظريف و قابل بررسي است كه عدم توجه به آنان غالباً تحوالت حكومتي را در سطوح مختلف مباحث هم
هاي حقوقي كه قانون اساسي اساس حيطة تقنين  يعني نظام 55ناليستوسيوهاي حقوقي كنستيت در نظام فراهم آورده است.

ولي همواره  .شوند كند مرزهاي اصلي و راهنما براي تقنين تعريف مي كليات روابط قوا و افراد جامعه را مشخص مي
قضائيه قضائي قضات و يا قوة  ةشود كه اين مرزها به راحتي توسط قوة مقننه يا مصوبات قوة مجريه و يا روي ديده مي

گيرد يعني هركدام از مراجع فوق با تفسيري حتي خالف روح قانون  قنن قرار ميمخواسته يا ناخواسته مورد تعدي 
   رسانند. نظر خود را به تصويب مي اساسي قانون مورد

 61،و توتاليترين ،60آريستوكراسي ،يا استبدادي 59، ديكتاتوري58، اتوريتارين57، مونارشي56هاي مونوكراسي در نظام
دهد عمالً مرز  حاكم، پادشاه، هيئت حاكمه، اشراف يا هر فرد يا گروهي كه اقتدار حكومت را به خود اختصاص مي

كنند. ميزان اهميت تابوها براي مردم و اعتقاد آنها به عقايد مختلف، عرف، دين، اشياء  اصلي قانونگذاري را تعيين مي
هاي كوچك و بزرگ مرز دخالت دولت در امور اتباع خود را مشخص  ها، رهبران مذهبي و... نيز ديواره مظاهر، خرافه

م حترادهد اگر اين ا نمايد. براي مثال در سرزمين هند گاو محترم است لذا حيطة تقنين اين مالحظه را مدنظر قرار مي مي
عبارت ديگر مرزهائي افكار عمومي نسبت به گاو كم شد مسلماً نحوة برخورد حكومتي با گاو نيز تغيير خواهد يافت. به 

چون نمايد. اين مرزها چه قوانيني  حد و حصر حكومت در امور افراد جلوگيري مي وجود دارد كه به نحوي از دخالت بي
گردند. زيرا ورود به آنها  قانون اساسي باشند و چه ساير تابوها همواره محدوديت دخالت اقتدار در حيطة انسانها تلقي مي

  ها خواهد شد. ها و مقابله تموجب برانگيختن مقاوم
به اين تحول يك  اهيابد و اصوالً نگ ها معموالً در اثر روند تغيير پندارهاي اتباع يك سرزمين تغيير مي اين مرزبندي

ها در طي تاريخ به تغيير قوانين منجر شده است. براي مثال پوشيدن لباس  هاي انسان نگرش تكاملي است كه خواسته
م ررا در انگلستان براساس قوانين كليسيا به ج 62ركااروپا آنقدر زشت و قبيح و نامشروع بود كه ژاند مردانه توسط زن در

آنقدر اختالط در اين امر وجود دارد كه در همان كشور حال حاضر  پوشيدن لباس پسرانه در آتش سوزاندند ولي در
از طرف ديگر بايد توجه نمود كه علت  .نيست تشخيصالبسة آنان قابل  مشاهدةگاهي مرد بودن يا زن بودن افراد با 

تبعيت از قانون مجموعة متنوعي از موارد است كه هركس با توجه به يك يا چند تا از اين عوامل حرمت قانون را حفظ 
  كند. مي

و دانند و اين دو علت منشاء قانون  طوركلي به دو علت مردم خود را ملزم به اطاعت از قانون مي به خي،بربه نظر 

 

 
  

55 - Constitutionalist 
56 - Monocracy 
57 - Monarchy 
58 - Authoritarian 
59 - Dictatorship 
60 - Aristocracy 
61 - Totaliterian 
62 - Joan of Arc (1412 –1431) 
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و  63ام به قانون است نظرات بسيار متضاد است. افالطونحترمورد اينكه منشاء قانون علت ا عقاليي بودن آن است. در
اند و برعكس آن  تهدانس يننسبت به ساير گذاريمنشاء دولت را به عنوان منشاء افضل قانون 65و هگل 64هابز

 68السكي اند. هارولد ان منشاء قانونگذاري قائل نشدههيچگونه حقانيت ذاتي براي حكومت بعنو 67و نيچه 66سپروتاگورا
علت  69مكلف به اطاعت از قانون هستند كه آن را موافق عدالت بدانند. ارسطو  گويد اتباع دولت فقط درصورتي مي

  داند. تبعيت از قانون را عادت مي
سن فر قانوني، عالقه به حام، عادت، قدرت دولت، حس وظيفه، ترس از كيحتربه هرحال در مجموع عواملي نظير ا

شكني، ذيعالقه و ذينفع بودن از اجراي قانون خاص،  نظر ديگران، حفظ آبرو و ميل به پرهيز از بدنامي ناشي از قانون
تواند همگي بعنوان علل تبعيت از قانون شناخته شوند. از طرف ديگر  آسايش خاطر و موارد و عوامل مشابه ديگر مي

اند يا  كنند يا گروههائي كه به هر علت مورد تبعيض قرار گرفته حكومت بيگانه حس مياشخاصي كه خود را تحت 
اند به فرار از قانون رغبت دارند. به هرحال به طوركلي همه نيازمنديها و توقعاتي كه برآوردن آنها به جامعه  استثمار شده

وقتي فرد تشخيص دهد كه عدم اطاعت از قانون  دارد. از طرف ديگر ها را به اطاعت از قوانين وامي بستگي دارد انسان
رود. اين موضوع اصل مهمي براي برآورد ميزان كيفر الزم  شود از اجراي قانون طفره مي سبب منفعت بيشتري براي او مي

براي هر جرم است يعني مجازات يك جرم آنقدر درنظر گرفته شود كه اميد رياضي وقوع جرم منفي باشد. يعني احتمال 
يت ضرب در منفعت ناشي از جرم كمي كمتر از قدر مطلق حاصل ضرب احتمال عدم موفقيت در زيان كيفر ناشي موفق

كه به دليل اين است و آن كند كه منفعت احتمالي كمتر از كيفر احتمالي باشد  تصريح مي عبارت اخيراز جرم باشد. 
ارد نشود و هزينة اجراي حدود و كيفر و مجازات وانسانها  فشار برجرم بين بردن انگيزه  بيش از بار تنبيهي الزم براي از

  تر نگهداشته شود. نيز پائين
 هدارند. هرچ پديدة مقابل يكديگر قرار وتوجه به اين موضوع بسيار مهم است كه قانونگذاري و قانونپذيري د

نمايد. اين پديده در  ا دچار اشكال ميبندد و قانونپذيري ر قانونگذاري زيادتر باشد قوانين دست و پاي زندگي افراد را مي
شود كه به دليل عدم توجه به مسائل قانونگذاري همواره انبوهي از  بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز مشاهده مي

توانند راه حل  نمايند كه به سختي اتباع يك كشور مي شود كه برخي آن را به جنگل قوانين تعبير مي قوانين مشاهده مي
لذا بايد به اين موضوع توجه كرد كه قانونگذاري را هرچه  دردسر خود را از البالي قوانين متعدد دريابند. بي عملي و

لذا مرز حيطة تقنين از مسائل  .ايم و از سوي ديگر آزادي افراد را محدود نموده ايم بيشتر نمائيم قانونپذيري را كم كرده
  باشد.  هاي حقوقي مي بسيار مهم قانونگذاري در نظام

ريشه قانونگذار و دولت رجوع و در باب قانونگذاري نظريات متنوع وجود دارد كه حتي برخي از آنها به اصل 
الزام  ت. و براين اساس آيا تبعيت از حكوماست كنند كه اصالً آيا حكومت واجب شرعي است يا صرفاً واجب عقلي مي

واجبات و محرمات و مستحبات و مكروهات و مباحات شرعي است و يا موضوعي تخييري. قانونگذاري در حيطة 
شود را از چارچوب  طلبد كه وضع قانون در مورد فعل يا ترك عمل كه منجر به جرم مي مي هركدام ظرافتهاي خاصي را

 

 
  

63 - Plato (428/427 BC – 348/347 BC) 
64 - Thomas Hobbes (1588 –1679) 
65 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) 
66 - Protagoras (490 BC – 420 BC) 
67 - Friedrich Nietzsche (1844 –1900) 
68 - Harold Joseph Laski (1893 –1950) 
69 - Aristotle (384 BC – 322 BC) 
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مباح موردي است  هآنچه خداوند براي بشر در شريعت وضع فرموده بيرون نكشد. از ديرباز به اين مسئله پرداخته شده ك
در حيطه امور مباح  يتواند به قانونگذار السويه باشد و حاكم اسالمي مي فعل و ترك عمل از ديدگاه شارع علي كه

. مسئله ظريف 70اند اند و آن را نه بدعت و نه تشريع دانسته بپردازد و برخي قلمرو مباحات را تنظيم زندگي شخصي دانسته
ن مباحات را محدود يا ممنوع نمود؟ اگر چنين باشد حيطة قانونگذاري اينجا در اين است كه آيا با وضع قانون ميتوا در

تشريع شارع را تحديد كرده است و اگر اينگونه نباشد خيار وضع قانون منع شده است. لذا از اين موضوع به مبحث 
فت و سپس در دريابايد جه از شرع بايد پرداخت و فلسفة اصلي وضع و تشريع شريعت را ستنتاصول مبرهن در قوانين م

ابداع نمود. پس در ابتدا بايد به حكمت تشريع پرداخت تا مباني فلسفه حقوق را شاخ و برگ الزم  ،راستاي تكميل آن
  تعريف و تدوين گردد.

توانند در همة  ها مي آيا دولت ؟آورد كه به راستي تقنين بايد در كجا باشد بررسي اين پديده اين سؤال را پيش مي
و چگونه بايد خطي با ثبات كشيد كه مرز حيطة تقنين را ترسيم نمايد كه ضمن اينكه تكامل  ؟اري نمايندقانونگذ ،مسائل

مرزبندي مشخصي دارد  ياسالمحقوق در اين ارتباط ؟ قواعد حقوقي را بپذيرد ثبات احكام عقلي را در آن ايجاد نمايد
 نمايد. ميو محدود لت دولت در امور اتباع را نيز مشخص نمايد بلكه حيطة دخا كه نه تنها ثبات قانونگذاري را مهيا مي
طوركلي وجوب يا حرمت رعايت قوانين همانند يكديگر  بندي احكام است به مسئلة اصلي در قانونگذاري اسالمي رتبه

شند. با مي توجهنيست و شدت اهميت و ميزان برخورد با هركدام از آنها متفاوت است. دراين ارتباط احكام خمسه قابل 
باشند و اگر آنها را به ترتيبي كه ذكر شد در  واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا حرام ميبندي  از لحاظ اين طبقهافعال 

دهد يعني شدت برخورد قانون با  بينيم كه دامنة كاملي از وجوب عمل تا حرمت آن را پوشش مي دنبالة هم بگذاريم مي
اين ارتباط گرچه مستحب به واجب نزديك است يا از سوي ديگر به  است. در افعال مختلف در بطن احكام آن مندرج

شود و مستحبات انواع مؤكد و غير مؤكد دارند ولي همه از لحاظ سلسله مراتب ترجيحي هرچند با منطق  مباح نزديك مي
مشاهده توان  حرمات ميافتاده است. همينطور اين ترتيبات ترجيحي را در مكروهات و م فازي تعريف و مفاهيم آنان جا

اي است كه ميزان تقنين يعني  به هرحال قواعد فقهي در اسالم باالخص فقه اماميه كه منابع فقهي آنان به گونه .كرد
كند كه حيطة تقنين  مي پيدادانند احكام خمسه جايگاه حقوقي خاصي را  االمر و كتاب را بر سنت و اجماع ارجح مي اولي

   اند: وجهين ارتباط اصول زير قابل تنمايد در ا را مشخص مي
 71.»ستاآنه بر شور بين انامرش «فرمايد:  در قرآن كريم در سورة شوري مي تقنين به شورا واگذاشته شده است. -1

يز بر اين است و حدود عرفي نيز مبين آن است. كلّية قوانين و مقررات الزم براي اجتماع در اين مقوله ندستور كلّي عقلي 
تواند در اتخاذ تصميم  رسي است و طيف آنها بسيار وسيع است و معيارهايي كه منطبق با معيار عقل است ميقابل بر

درباره مشروعيت اين قوانين رهنمون باشد. زيرا در اصل حكمت تشريع بسياري از قوانين و رها نمودن و مباح گذاشتن 
يا وجوب احكام جزئي در ازمنه و امكنة مختلف  بسياري ديگر از موضوعات به دليل همين موضوع بوده كه حرمت

متفاوت است. لذا در همة موضوعات تشريع نفرمود و اتخاذ تصميم دربارة آنها را به عقل سليم منوط فرمود كه با رعايت 
 حال مردم و شرايط مختلف بهترين مصلحت مد نظر خدا مرعي شود. 

  
 

 
  

  .74نائيني، تنبيه االمه و تنزيه المله، صفحه  -70
نَـُهْم.  َو َأْمُرُهْم ُشورى ،38سورة شوري، آية  - 71   بـَيـْ
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بطور كلي و فارغ از استثنائات احتمالي كه بر حقيقت اين اصل در  .حالل قابل تبديل به حرام نيست و بالعكس -2
ص حالل اعالم نموده همواره حالل است و آنچه را كه  ددارد كه آنچه را كه محم ميز راابهر قاعده كلي سرايت دارد 

. لذا و اجماع و نه سنّت استناد است وت و حرمت براساس قرآن قابل اثبات . اين حلي72او حرام كرده همواره حرام است
ص حالل دانسته است را با وضع قوانين جديد حرام  چيزي را كه رسول گرامي بايد علي االصولن ياسالم قانونگذار

  اعالم كند و عكس آن نيز همينطور است.
توان كيفر را در مورد  براساس اين اصل فقط مي .گردد حرمت مياجتماعي تنها شامل موارد و تعزيرات حدود  -3
و افعال توان براي ساير موارد  آمده است و نميبه صراحت  شرعآنها در اجتماعي نمود كه حرمت  تعريفو افعالي اعمال 

اجتماعي وضع و يا جاري كرد. در امور و تعزير حد شرع قانون و تفسير موسع از با وضع فردي كه آثار اجتماعي ندارند 
حد تعريف نمود كه به نوعي تعزيري مستند فقهي براي وضع قوانين توان  با شرايط معمول نمينيز مستحب مباح و مكروه 

  ير در آن باشد.زتعيا 
وجوب بسياري از احكام خود منشاء حق براي ديگران  .اجتماعي ضروري است قانونگذاري در حيطه واجبات -4

يعني براساس اين اصل  مايد.ن اي از تقنين مشروع و مجاز را تعريف مي است و تنظيم اين حقوق براي افراد اجتماع حيطه
شرعاً  -و نه خود فرد –فعل يا ترك آن در ارتباط با حقوق ديگران به وضع قانون در اموري است كه  لزمم يدولت اسالم

  واجب شناخته شده است.
براساس اين اصل  .قانونگذاري در امور مباح، مستحب و مكروه براساس قرارداد اجتماعي قابل حصول است -5
هايي از قراردادهاي  توان براساس شيوه ي براي آنان تصريح نشده است را ميبسياري از ترتيبات كه حرمت يا وجوانجام ب

ضمني در بين ملت يا صريح از طريق عقود با تلقي قرارداد اجتماعي به تقنين كشاند ولي اين امور الزاماً نبايد سبب ايجاد 
توان براساس يك قرارداد اجتماعي يك الزام  بت نام در مدارس را ميگردد. مثالً ثخاطي براي افراد  هاي شديدكيفر

آموز در مدارس  آموز يا والدين وي كه اقدام به ثبت نام دانش دانشرسانيدن  به كيفرتلقي كرد ولي اجازه براي 
اوجب هرچند از  گيرد قرار نمياجتماعي -شرعي. چون تحصيل سواد در زمرة واجبات جاي سؤال دارداند  ننموده

  . است مدني -واجبات عرفي
طوركلي فلسفة جزا در حقوق مدنظر قرار گرفته است.  هاي متنوعي در حقوق جزا و به اين مباحث به گونه

طوركلي در مكتب كالسيك حقوق جزا كه تركيبي از عقيده سودمندي مجازات و عقيدة عدالت مطلقه است اساس  به
است و نه بيش از آن چه كه مقتضي عدالت است مجازات براي جرم تعريف براين است كه: نه بيش از آنچه كه مفيد 

نشود. بنابراين براساس اين عقيده مقنن نبايد اعمالي را كه مخل نظم عمومي نيست جرم بشناسد اگرچه برخالف اخالق 
  كند. باشد. از سوي ديگر در اين مكتب مجازات با شخصيت مجرم تناسب پيدا مي

تاريخ  يدانبها و عرف اجتماع نيز تعميم داد. براين اساس قوانين  توان به انطباق قانون با سنت مياين مباحث را حتي  
جوامع را از گذشته خود منقطع نمايند. زيرا در اين حالت فرهنگ و تجربه اندوخته اجتماع دستخوش انقطاع و گسستگي 

ها و  ام تسلط گروههاي ايدئولوژيست افراطي بر حكومتتوان در هنگ هائي از اين نوع قانونگذاري را مي گردد. نمونه مي
ها به سمت قطع فرهنگ مردم از گذشته و  هاي مستبد مشاهده نمود. معموالً قانونگذاري در اين نوع حكومت يا حكومت

 

 
  

 .۱۹و املقاييس ...  ، باب البدع و الرأي۵۸، ۱الكايف،  -72
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   73رساند. ان فرهنگي فراواني به جامعه مييباشد كه مسلماً ز تاريخ خود مي

  مشورتي - نهادهاي نظارتي
گردد، لذا فعاليت تخصصي افراد و  در طي زمان سبب انبوه شدن قوانين و تخصصي شدن درك آن ميروند تقنين 

هاي خصوصي و عمومي،  هاي حقوقي بخش شود. در فعاليت گروهها و نهادهاي ويژه در اين ارتباط اجتناب ناپذير مي
از درجات استفاده از خدمات وكال بوده  االختيار هاي حقوقي تا وكالت تام اي الزم شده و مشورت نياز به وكيل پديده
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فني و نظامي  هاي مختلف انساني در زمينه تر شدن فعاليت كه با توجه به پيچيده

باشد. وكال به تنهايي و يا به صورت متشكل در كانونهاي وكال تشكيل  و تراكم قوانين مرتبط با آنها امري ضروري مي
توانند در سطوح جزء و يا كالن  مشورتي مي -دهند كه هم در احياء حقوق و هم در ارائه نظرات نظارتي عي را ميمراج

  نقش مهمي ايفا نمايند.
اي كه در وكالت مطرح است و اين موضوع همواره در تاريخ حقوق و وكالت پراهميت بوده و جهان امروز  مسئله

ته مسئله وكالت باطل برعليه حق است. اين مسئله از اين لحاظ پراهميت است هاي آن توجه داش كمتر به عواقب و زيان
كه بعضي از وكالء عليرغم علم به اينكه موكل خود محق نيست اقدام به تالش در احقاق حق به نفع موكل خود 

  نمايند. اين امر از لحاظ عقل شرعي قابل قبول نيست. مي
فرمايد و از  ايد. قرآن كريم دستور معاونت و ياري در نيكي و تقوا ميفرم قرآن كريم اين نوع وكالت را نفي مي

در نيكوكاري و پرهيزگاري همكاري كنيد و در گناه و تجاوز همكاري «فرمايد:  نمايد. مي ياري در گناه و تجاوز منع مي
اطل بر حق، معاونت در وكالت باطل يعني تالش براي تفوق ب 74».نكنيد و از خدا بترسيد كه او عقوبت سخت كننده است

جرم است و لذا براي اينكه روند جريان محاكم رو به صالح و فالح باشد بايد معاون در جرم در عقوبت مجرم سهيم و 
شريك گردد. يعني وكيل بايد فقط درصدد احقاق حقّ محق باشد نه احقاق حقّ موكل خود. البتّه موارد استثناء بر اين 

ياري از اختالفات، ناشي از تفسير متفاوت قانون توسط طرفين دعوي و وكالي آنها موضوع نيز وجود دارد كه بس
هركس در كار نيكي ميانجي شود او را از آن نصيبي است و هركس در «فرمايد:  باشد. قرآن كريم در آية ديگري مي مي

لت كه نوعي شفاعت و وكا 75».اي است و خدا نگهبان بر هر چيزي است كار بدي ميانجي شود او را از آن بهره
گيرد و بر اين اساس بايد چنانچه در احقاق حق كوشيد، از موكل خود  ميانجيگري است نيز مشمول اين آيه قرار مي

الزّحمه دريافت دارد ولي اگر در محق كردن باطل كوشيد بايد به جرم معاونت در جرم، بخشي از مجازات را به  حقّ
وش، وكالت را به سمت قضاوت عادالنه و ياري صادقانة وكيل خواهد كشانيد و عهده گيرد. مسلّم است اعمال اين ر

   76فساد اين شغل را تقليل خواهد داد.
 

 
  

-71اجتماعي، انتشارات حقيقت، صفحات -ايران سياسي، حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت فقهي –ايران فرهنگي  -73
 .149-155حفظ يادگارهاي باستاني، صفحات  -حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت اجتماعي .65

ْثِم َو اْلُعْدواِن َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعقابِ   َتعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َو التـَّْقوى«. ٢ سورة مائده آيه -74    .»َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ
 .»ٍء ُمِقيتاً  ُكلِّ َشيْ    َئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنها َو كاَن اللَُّه َعلىَمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمْنها َو َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َسيِّ «. 85سورة نساء آية  -75
حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت حقوقي و اجتماعي،  .باشد مي قابل توجهيدراين باب نامه زير حاوي نكات م  -76

  . 1378، انتشارات حقيقت، 209 -212 صتري، صنامه به رياست محترم قوه قضائيه در مورد وكال و وكالت دادگس
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با بر مقام قاضي نهاده شده اگر كه بر قضاء و اقامه عدل استوار گردد و بار اين قوه بايد بناي قوه قضائيه بيش از اين 
الزم از جايگاه او به عمل آيد شروط الزم براي تحقق امنيت قضايي علم كافي وي همراه و حمايت  وصحت عمل قاضي 

توانند به عنوان  هاي وكال مي در اين راستا از ديد كالن، وكال در قالب كانون 77گردد. و اقامه عدل در جامعه پديدار مي
   78نهادي ناظر بر حكومت قانون نقش بسيار مهمي را در تحقق عدالت قاضي ايفا نمايند.
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، تهران. 1377محمدآقا رضاخاني، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

http://www.sufism.ir/  
 .1383ول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه حكمت. بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پ •

 http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

مومي، سياست خارجي، ديپلماسي از الملل ع الملل در اسالم، حقوق بين بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني روابط بين •
  beynolmelal.pdf-ravabet-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani . 1384ديدگاه حكمت. 

 .   1388ومت، واليت از ديدگاه حكمت، بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني علوم سياسي در اسالم، سياست، حك •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

اه حكمت، هاي حقوقي، حقوق جزا از ديدگ بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني حقوق در اسالم، حقوق تطبيقي، نظام •
 

 
  

، انتشارات حقيقت 48-52اقامه عدل، صفحات  -حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، امنيت قضايي -77
1378 . 

ي و اجتماعي، كانون وكال: نهادي حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت حقوقاست.  جالبدر اين ارتباط مقاله زير  -78
  .1378، انتشارات حقيقت، 229 -232ناظر بر حكومت قانون، صفحات 
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بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني حقوق اساسي در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي از ديدگاه حكمت،  •
1388 . asasi.pdf-hoquqe-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani 

 ديدگاه از جهاني تجارت سازمان هاي موافقتنامه بررسي اسالم، در الملل بين تجارت عرفاني مبانيبيدآباد، بيژن،  •
  trade.pdf-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani .9013، حكمت

  ، تهران. 1374كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، نشر يلدا،  •
 .1365كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر،  •

 .CDكامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده كليين، الكايف، جامع االحاديث، نور، مركز حتقيقات   •
• François Bourguignon, "New Perspectives on the Study of Inequality, Poverty and 

Redistribution: Equity and Development", First meeting of the Society for the Study of 
Economic Inequality (ECINEQ), Palma de Mallorca, July 20-22, 2005. Spain. 

• Isidore Marie Auguste François Xavier Comte; (1798 –1857). See: Mary Pickering, Auguste 
Comte: An Intellectual Biography, Cambridge University Press (1993), Paperback, 2006 


