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 مقاله و پذيرش راهنماي تدوين

 
  : كند نشريه از دريافت مقاله با محورهاي زير استقبال مي
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 آموزشي و پژوهشي علوم انسانيهاي  هاي اجرايي و عملكرد برنامه بررسي و نقد شيوه  

  .هاي داخلي و خارجي چاپ يا ارائه نشده باشد شود كه در نشريه هايي در اين مجله منتشر مي صرفاً مقاله
 .نويسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جاي ديگر نيستمحفوظ است و  نشريهبراي  ،، پس از پذيرشمقاله حق چاپ

 .رأي بودن با نويسندگان نيست و مجله مسئوليتي در اين زمينه ندارد هم معناي انتشار آثار ارسالي الزاماً به

 .هاي دريافتي آزاد است مجله در قبول، رد، اصالح، و ويرايش مقاله 

 :محترم، مشخصات ذيل را به همراه مقاله ارسال كنند نويسندگان/ نويسنده

 ؛به فارسي و انگليسي نويسندگان/ خانوادگي نويسنده نام و نام 

 نويسندگان/ دانشگاه نويسنده  محل دانشكده، دانشگاه و شهر  آموزشي، نام  علمي، گروه تحصيالت، رتبة  ميزان 
 ؛به فارسي و انگليسي

 ؛معرفي نويسندة مسئول در صورت تعدد نويسندگان 

 ؛نويسندگان/ درج نشاني پست الكترونيك نويسنده 

  ،؛شمارة تلفكس نويسندة مسئول نشاني، كدپستي 

 از طريق پست عادي و مشخصات باال همراه درخواست انتشار هاي ارسالي را به نويسندگان محترم، فايل الكترونيك مقاله
  .يا پست الكترونيك، به نشاني مجله ارسال كنندو  )CD در قالب(

تأييـد شـوراي   و پذيرش نهايي و چاپ مشروط بـه  » راهنماي تدوين مقاله«پذيرش اولية مقاله مشروط به رعايت نكات 
 .نتيجه به نويسنده اعالم خواهد شد ،در هر صورت. داوري است

درضـمن، مقالـه بـا قلـم     . كلمه تجـاوز نكنـد   8000صفحه باشد و درمجموع از 25و حداكثر  15صفحات مقاله حداقل 
 .ارسال شود pdfهمراه فايل  و به نگاري حروف Word 2007 در برنامة 13لوتوس  بي

  ، به دو زبان فارسي و انگليسي بـراي همـة  )واژه 7حداكثر ( هاي كليدي و واژه) كلمه 150حداكثر ( چكيدهداشتن عنوان، 
 .ها الزامي است مقاله

 .منابع باشدفهرست گيري و  ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلي، نتيجه مقاله

 .خاص، اصطالحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گيرد معادل خارجي اسامي



 شيوة استناد

  :شيوة زير باشد ، درون متني و به ارجاعات مقاله
انتشار،  خانوادگي نويسندة كتاب يا مقاله، سال  ، نام)گيومه داخل( قول مستقيم  پس از نقل ،براي ارجاع به منابع، بالفاصله

 )1/210ج: 1366 ،حقيقي: (مثال. نظر، درون پرانتز آورده شود شمارة جلد و صفحة منبع مورد

خانوادگي نويسندة كتاب يا مقالـه، سـال انتشـار و شـمارة       قول غيرمستقيم، نام پس از نقل ،براي ارجاع به منابع، بالفاصله
 )25ـ  21/ 1ج :1366 ،حقيقي: (مثال. جلد، درون پرانتز آورده شود

 ):Nelson, 2003 115(: مثال. شيوة قبل و به زبان اصلي آورده شود ارجاعات درون متني غيرفارسي، به

، در زبان فارسـي و  ... اي در يكسال بيش از يك اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و اگر از نويسنده
  .پس از سال انتشار، آثار از هم متمايز شوند ،هاي خارجي ، در زبان... ، و a،bحروف 

دارد، نام او، سال انتشار، شـماره صـفحه، درون پرانتـز آورده    اي كه سرويراستار  در صورت استفاده از فرهنگ يا دانشنامه
غير . نظر، درون پرانتز آورده شود شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحة منبع مورد اگر به مقالة خاصي ارجاع داده مي. شود 

 .شود پرانتز آورده نظر، درون  از موارد مذكور، نام فرهنگ يا دانشنامه، سال انتشار و صفحة منبع مورد

در مـتن و يـا   » مانند آن«و » پيشين«، »همان«هاي  شود و از كاربرد واژه نخست آورده  تكراري، كامل و مانند بار ارجاعات
 .جاي نام مؤلف در منابع خودداري شود خط به ترسيم

ترتيب حـروف الفبـا و بـه     گي نويسنده، بهخانواد  در پايان مقاله، ابتدا منابع فارسي و سپس منابع التين، براساس نام: منابع
 :صورت زير ذكر شود

 ايتاليـك صـورت   بـه  نـام كتـاب  ). انتشار  تاريخ( نويسندگان/ نويسنده  گان، نامنويسند/ نويسنده خانوادگي  نام: كتاب
 .نام ناشر :، نام مترجم يا مصحح، شمارة جلد، نوبت چاپ، محل انتشار)ايرانيك(

ايتاليـك  بـه صـورت    نام نشريه، نام مترجم، »عنوان مقاله«). تاريخ انتشار(نويسنده   نويسنده، نامخانوادگي  نام :مقاله
 .شمارة نشريه، شمارة صفحات مربوط به مقالهسال نشريه، ، )ايرانيك(

نشـرية   يا عنـوان (سايت  ، نام وب»عنوان مقاله«). تاريخ دسترسي(خانوادگي نويسنده، نام نويسنده   نام: منابع اينترنتي
 .، صفحه، آدرس اينترنتي)الكترونيكي، جلد، شماره، سال
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  15ـ  1 ، صص1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارة دهمسال 

هاي حقوق با توجه به بررسي تطبيقي آموزش  شناسي رشته آسيب
  هاي حقوق در ايران و فرانسه رشته

  *منوچهر توسلي نائيني 

  چكيده
حداث مدارس حقوق ايران در زمان قاجاريه به سبك مـدارس فرانسـه و بلژيـك    ا

سبب شد كه حقوق ايران عالوه بر گرايش به سمت حقـوق اسـالمي، بـه سـمت     
سابقة آموزش حقوق در ايـران  . ژرمني گرايش پيدا كند ـ  هاي حقوقي رومي سنت

از حقـوق   دهد كه در حال حاضر حقوق كشورمان در بسياري از مسـائل  نشان مي
بنابراين نيـاز  . كشورهاي پيشرفته فاصله گرفته و پويايي خود را از دست داده است

هاي حقوق در مراكز دانشـگاهي در تمـامي ابعـاد از جملـه      شناسي رشته به آسيب
هـاي   يكـي از راه . شـود  ريزي درسي احساس مي هاي آموزش و برنامه منابع، روش
هاي حقوق بين ايران و كشورهاي  رشته شناسي، بررسي تطبيقي آموزش اين آسيب
در اين مقاله اين تطبيق با مقايسة سابقه و شيوة آموزش حقـوق در دو  . ديگر است

  .گيرد كشور ايران و فرانسه صورت مي
 .شناسي، بررسي تطبيقي، ايران، فرانسه هاي حقوق، آسيب رشته :ها كليدواژه

 
 مقدمه

ياري از مباحث ايـن رشـته، مبتنـي بـر شـريعت      حقوق ايران در فقه اسالم ريشه دارد و بس
اولـين  . شـد  هاي علميه تدريس مي به همين دليل، بعضي مباحث اين رشته، در حوزه. است

سبك امروزي را تحصيلكردگان ايراني در فرانسه و بلژيك در اواخر  مدارس حقوقي ايران به
كشورهاي مزبور باعث شد  تأثير اين مدارس و استفاده از حقوق. دورة قاجاريه ايجاد كردند
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  1389، پاييز و زمستان دوم، شمارة دهمسال ، هاي علوم انساني امة انتقادي متون و برنامهن پژوهش

هـاي حقـوق    سمت حقوق اسالمي، به سمت بعضي سـنت  حقوق ايران عالوه بر گرايش به
سابقة آموزش حقوق در ايران . بودن قوانين نيز گرايش پيدا كند ژرمني ازجمله مدون ـ  رومي

دهد كه در حال حاضر حقوق كشورمان در بسـياري از مسـائل حقـوقي و شـيوة      نشان مي
و كار عملي، از حقوق كشورهاي پيشرفته فاصله گرفته و پويايي خـود را ازدسـت   تدريس 
هاي حقوق در مراكز دانشـگاهي در تمـامي    شناسي رشته اين وضعيت، به آسيب. داده است

دركنـار بررسـي   . ريزي درسـي نيـاز دارد   هاي آموزش و برنامه ابعاد آن ازجمله منابع، روش
ها و جايگاه فقـه در حقـوق ايـران، بررسـي      ي كيفي رشتهنقش نهادهاي تأثيرگذار در ارتقا

تواند ما را در يافتن راهكارهـاي   هاي حقوق در كشورهاي مختلف مي تطبيقي آموزش رشته
هدف از تحقيق حاضر اين است كه با مقايسة سابقه و . ها ياري دهد ارتقاي كيفي اين رشته

هاي رشتة حقوق در كشورمان پيدا  شيوة آموزش حقوق در دو كشور ايران و فرانسه، آسيب
  .و در رفع آن اقدام شود

  
  سابقة آموزش حقوق در ايران) الف

براي آگاهي از سابقة رشتة حقـوق در ايـران، شـناخت تاريخچـة ايـن رشـته و چگـونگي        
  .رسد نظر مي آموزش آن درحال حاضر الزامي به

  
  تاريخچة رشتة حقوق در ايران. 1

سبك امروزي وجود نداشت؛ ليكن در  مسائل حقوقي، مراكزي به هاي دور، در زمينة در گذشته
هاي علميه، موضوع تدريس و آموزش علوم فقهي كه  سبك خاص حوزه مدارس طلبگي و به

با توجه به نيازهاي . گرفت، وجود داشت بسياري از مباحث حقوقي و مرتبط با فقه را دربر مي
. شود جتماعي از زمان قاجاريه مطرح ميزمان، موضوع تشكيل مدارس جديد در حوزة علوم ا

خان مشيرالدوله نائيني  السلطان، پسران ميرزا نصراهللا اصغرخان امين در زمان صدارت ميرزا علي
هاي حسن و حسين پيرنيا كه دورة حقـوق   به نام) شاه  وزير خارجة ايران در زمان مظفرالدين(

اخـل كشـور فراخوانـده شـدند و نامبردگـان      اتمام رسانده بودند، به د دارالفنون را در مسكو به
ــي را در    ــوم سياسـ ــالي علـ ــة عـ ــد   1277مدرسـ ــيس كردنـ ــران تأسـ ــي در تهـ   .شمسـ

 http: //www.hookup.com)(  محمدعلي فروغي)سـال   در زمان رياسـت خـود در  ) ذكاءالملك
ـ موجبات رونق مدرسه را  ـ كه همزمان رياست ديوان كشور را به عهده داشت شمسي 1285
علـم ثـروت    هاي كلي حقوق، مانند حقـوق اساسـي و   چندين كتاب در زمينه نموده و فراهم



 3   منوچهر توسلي نائيني

  1389پاييز و زمستان ، ، شمارة دومدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

همزمـان بـا توسـعة آمـوزش مسـائل كلـي       . ، تأليف و آنها را در مدرسه تدريس كرد)اقتصاد(
حقوق سياسي و نيز درگيري هر چه بيشتر دولتمردان با مسائل حقوقي جديد، نياز به تأسـيس  

 1332در سال . شود ق بيشتر از هر زمان ديگري احساس ميمدرسة مستقل آموزش عالي حقو
رسد؛ اما شـروع جنـگ جهـاني اول     تصويب مي هجري، اصل تأسيس مدرسة عالي حقوق به

هجـري شمسـي،   1298در آبان . شود كه در تأسيس اين مدرسه، پنج سال وقفه بيفتد باعث مي
هـاي حقـوق    ان در رشـته نخسـتين اسـتاد  . شـود  اولين مدرسة عالي حقوق رسماً تشكيل مـي 

الملل عمومي، حقوق طبيعي، حقوق جنايي و اقتصاد، از فرانسه استخدام و به ايـران اعـزام    بين
عهـدة مسـيو پرنـي بـود و معاونـت آن را       رياست اوليـة مدرسـة عـالي حقـوق بـه     . شوند مي

ن شمسي، دركنار استادان فرانسوي، مدرسـا 1300درسال. عهده داشت ميرزاجوادخان عامري به
، )حقوق اساسـي ) (ذكاءالملك(خان فروغي  محمدعلي: شوند، از جمله كارمي ايراني نيزمشغول

  ).فقه و اصول) (س عالي شعبة تميزرئي(نصراهللا تقوي سادات اخوي  سيد حاج
در اين مدرسه، دو دورة . شد هاي فارسي و فرانسه ارائه مي دروس مدرسة حقوق به زبان

) ليسانسيه(و دورة دوم، تصديق (Baccalaureate)  تصديق اول، دورة: تحصيلي وجود داشت
تركيـب اوليـة   ) http: //www .Iranbar .org ( .شد و مدت آن جمعاً سه سـال بـود   ناميده مي

دهد كه حقوق مورد تدريس در اين مدرسه، بسيار تحت تـأثير   استادان اين مدرسه نشان مي
ه و عهد مشروطه بـراي اولـين بـار بـراي     ايرانياني بوده است كه در دوران حكومت قاجاري

تحصيل علم به فرانسه و بلژيك رفتند؛ لذا در بعضي مـوارد، واژگـان ايـن علـم از حقـوق      
  .زبانان اقتباس شده است فرانسه و فرانسوي

شمسي، طـرح ادغـام دومدرسـةعالي سياسـي و حقـوق در يكـديگر، بـه        1306درسال 
بـه   1306/ 15/6نامة آن نيزدرتـاريخ  تصويب شوراي عالي معـارف كشـور رسـيد و اساسـ    

، مدرسة عالي حقوق و 1306/ 2/7تصويب شوراي مذكور رسيد و سرانجام در تاريخ شنبه 
در مدرسة عالي حقوق و علـوم  . علوم سياسي با سخنراني محمد تدين رسماً گشايش يافت

 سياسي، دو شعبة علوم قضايي و علوم اداري وجـود داشـت؛ و بـراي حضـور در مدرسـه،     
دارنـدگان  . داشتن تصديق كامل رشتة ادبي و يا تصديق كامل مدرسة دارالمعلمين الزم بـود 
از طرفـي،  . تصديق دورة متوسطة علمي نيز تحت شرايطي حق ورود به مدرسـه را داشـتند  
اكبـر داور،   چون تعداد فارغ التحصيالن براي پوشش نيازهاي عدليه كافي نبود، مرحوم علي

نامـة سـيكل    شرط ورود، داشتن تصـديق . زشي در عدليه را برقرار كردهاي آمو موقتاً كالس
دروس آن تقريبـاً همـان دروس   . شدن در امتحانات ورودي بوده است اول متوسطه و قبول
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مدرسة عالي حقوق بود و تمامي مدرسان آن از قضـات عدليـه بودنـد؛ و بـراي داوطلبـان      
البتـه  . مـوزش از راه دور بـوده اسـت   شد، كه نوعي آ ها، جزوات درسي ارسال مي شهرستان

التحصيالن بـا رتبـة يـك قضـايي،      فارغ. سال آخر، حضور در امتحانات ضروري بوده است
  .شدند خدمت مشغول مي به

شمسي، با پيوست مدرسة عالي تجارت به مدرسة عالي حقوق و علوم  1312 در اسفند
اكبرخـان   عهدة ميرزاعلي به رياست دانشكده. يابد سياسي، دانشكدة حقوق رسماً گشايش مي

، همزمان با تصويب 1313در سال . دهخدا بود و معاونت آن را دكتر شايگان برعهده داشت
شود؛ سپس در  قانون دانشگاه تهران، دانشكدة حقوق يكي از شعب دانشگاه تهران تعيين مي

دانشـكدة   نگاري در دانشگاه و انتقال بخش منقـول بـه   ، با گشايش بنگاه روزنامه1318سال 
صـورت امـروزي در محـل     تهران، تقريباً به حقوق، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه

، رياست دانشكده به آقاي سيد مصـطفي عـدل واگـذار    1320در سال . شود فعلي تثبيت مي
شمسـي،   1320تـا سـال  . شد؛ و در سال بعد، مقدمة نخستين دورةدكتراي حقوق فراهم شد

سياسي دانشگاه تهران، تنهـا دانشـكدة حقـوق درايـران محسـوب        دانشكدة حقوق و علوم
توسط پروفسـورعلي  )شهيدبهشتي فعلي(، با تشكيل دانشگاه ملي ايران 1325 درسال. شد مي
عنوان دومين دانشكدة حقوق تأسيس  االسالم، دانشكدة حقوق دانشگاه ملي ايران نيز به شيخ
و  50هاي دهة  در سال. اندازي شد يز راهليسانس حقوق جزا ن ، دورة فوق1326در سال . شد
. ، مجتمع آموزش عالي قضايي قم و دانشكدة حقـوق دانشـگاه شـيراز گشـايش يافـت      60

ـ كـه مقـرر بـود صـرفاً بـراي تربيـت اسـتادان         همچنين، با تأسيس دانشگاه تربيت مدرس
يسـانس  ل دانشكدة حقوق دانشگاه تربيت مدرس در مقاطع دكتـرا و فـوق   ـ  دانشگاهي باشد

قبل از انقالب نيز طرح تشكيل دانشكدة ويژة علـوم قضـايي در قـوة قضـائيه     . تأسيس شد
به ايجـاد دانشـكدة علـوم قضـايي و خـدمات       1361؛ ولي در عمل از سال تصويب رسيد به

دانشجويان اين دانشكده از بدو ورود، به . اداري و تربيت دانشجو در رشتة حقوق اقدام شد
آيند و بعد از پايان تحصيل، به خـدمت در قـوة قضـائيه متعهـد      در مي استخدام قوة قضائيه

عالوه، در بعضي از مراكز دولتي، نظير دانشكدة افسري و نيـز   به) 1377،مباركيان. (شوند مي
درحـال  . هاي تخصصي آموزش حقوق وجود داشته است در مراكزي مثل دادگستري، دوره

هـاي قـم، شـيراز، اصـفهان،      زبور، در دانشـگاه هاي م حاضر، رشتة حقوق عالوه بر دانشگاه
هاي پيام نور در سطح كشـور   كاشان، شهركرد، تبريز، مازندران، مشهد و بسياري از دانشگاه

و » آمـوزش از راه دور «صـورت   نـور بـه   شيوة آموزشـي در دانشـگاه پيـام   . شود تدريس مي
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اين شيوة آموزشي، از در . شود هاي آموزشي آن به صورتي خاص تنظيم و تدوين مي برنامه
هـاي آموزشـي و    ابزار آموزشي نظير متـون درسـي خودآمـوز، نوارهـاي ويـديويي، كتـاب      

هـاي رفـع اشـكال حضـوري      اي و تشكيل كـالس  هاي آموزشي مكاتبه آزمايشگاهي، روش
، با تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي، گروه آموزشي حقـوق و  1361از سال . شود گيري مي بهره

انـدازي   ، ايـن دانشـگاه بـا راه   1371يسانس حقوق تشكيل شد و از سـال  مقاطع تحصيلي ل
دانشكدة حقوق و علوم سياسي در مقاطع مختلف ليسانس، فوق ليسانس و دكتري، رسماً به 

  .تربيت دانشجوي حقوق مشغول است
  

  آموزش رشتة حقوق در ايران . 2
واحـد ارائـه    138تـا   136درحال حاضر، دروس دورة كارشناسي رشتة حقوق در ايران در 

واحـد   94واحـد اختيـاري، و   6واحد دروس پايـه،   15واحد دروس عمومي،  21: شود مي
آموختگـان،   انجامـد و بـه دانـش    طول مـي  سال به 4تحصيل در اين دوره معموالً . تخصصي

  .شود مدرك كارشناسي اعطاء مي
روس عمومي، دستة د 4هاي تحصيلي در دورة كارشناسي ازلحاظ محتوا به  دروس رشته

منظـور توسـعة    است كـه دروس عمـومي بـه    گفتني. شود پايه، اصلي و تخصصي تقسيم مي
زمينـة   منظور تقويت بنية علمي و ايجـاد پـيش   اطالعات و معلومات عمومي، دروس پايه به

عنـوان اسـاس و مبنـاي دروس     مناسب براي دروس اصلي و تخصصي، دروس اصـلي بـه  
تقاي كارآيي علمـي و عملـي دانشـجويان ارائـه     تخصصي، و دروس تخصصي درجهت ار

صورت اختياري ارائه  دروس دانشگاهي عمدتاً الزامي است و تعدادي دروس نيز به. شود مي
دروس مستقل، دروسي هستند كه انتخاب . شود كه شامل دروس مستقل و پيوسته است مي

نحوة آموزش، دروس ازلحاظ . نياز است آنها منوط به گذراندن درس يا دروس قبلي يا پيش
اي از  نظـري، حـاوي مجموعـه    دروس. شـود  دانشگاهي به دروس نظري و عملي تقسيم مي

وگـو بـه دانشـجويان     صورت خطابه، كنفرانس، سمينار و بحث و گفت ها است كه به دانش
هايي است كـه انتقـال آن بـه دانشـجويان      مهارت شود و دروس عملي نيز مجموعه ارائه مي

دروس عملي ). http://www.iranculture.org( گيرد ي يا ميداني صورت ميصورت كار عمل به
و كارآموزي قضـايي  ) از دروس اصلي تخصصي( 2و 1در رشتة حقوق، شامل كار تحقيقي

تعداد كم دروس عملي در رشتة حقوق بيانگر توجه بيش از حد . است) از دروس اختياري(
نظـر   طـوركلي، بـه   بـه . نة دروس عملي استبه  مباحث تئوريك و يا كمبود امكانات در زمي
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رو هستند  هاي حقوق درمورد منابع درسي، با كمبود كتب آموزشي جديد روبه رسد گروه مي
هـا و نيازهـاي جديـد و بـا حجـم و تنـوع        و مواد درسي و منابع اين رشـته، بـا پيچيـدگي   

ها يا وجـود   گاههاي حقوق در دانش افزون بر اين، نشريه. موضوعات اجتماعي تناسبي ندارد
هـاي   هـاي كشـور، كتابخانـه    در بسياري از دانشـگاه . شود ندارد و يا بسيار نامنظم منتشر مي

تخصصي رشتة حقوق وجود ندارد تا دانشجويان بتوانند بـه مطالعـات حقـوقي بپردازنـد و     
  . رو هستند هاي كوچك با فقر منابع حقوقي روبه دانشجويان به ويژه در دانشگاه

توان بـه تـدريس    ها در رشتة حقوق، مي ظايف اعضاي هيئت علمي دانشگاهترين و مهم
دروس حقــوقي، پاســخگويي بــه ســؤاالت درســي، ارائــة كــار تحقيقــي و پيگيــري كــار  

هاي تحصيلي در  نامه تحصيلي دانشجويان، رسيدگي به پايان ، مشاوره و راهنمايي2و1تحقيقي
هـاي پژوهشـي و    ها، اجراي طرح اهارشد، حضور در جلسات رسمي دانشگ دورة كارشناسي

رود كـه   از اسـتادان ايـن رشـته  انتظـار مـي     . تحقيقاتي و انجام وظايف اجرايي اشاره كـرد 
ها و منابع جديد درسي اسـتفاده كننـد؛ لـيكن در عمـل،      روز باشد و از جزوه اطالعاتشان به

درس هـاي   تـدريس حقـوق در كـالس   . مكانيسمي براي رسيدن به اين هدف وجود ندارد
آموختگان اين  از دانش. هاي حقوقي است وتحليل قوانين و مبتني بر تئوري صورت تجزيه به

رود جسور باشند و قدرت استدالل، خالقيت ذهني و فن بيان خوب داشـته   رشته انتظار مي
  هـا در دانشـجويان نقـش    تواننـد در تقويـت ايـن ويژگـي     استادان رشتة حقوق مـي . باشند
  .اي داشته باشند عمده

دانشجوي حقوق بايد به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد تا بتواند كساني را كه خطاب 
در . كند و يا دادگاهي را كه مأمور رسيدگي به دعوا است، با زبان روان و بليغ قـانع كنـد   مي

دورة كارشناسي، تنها درس در اين مورد فارسي عمومي است كه چنين انتظاري را بـرآورده  
هاي حقوق، از درس اختياري آيين نگارش حقوقي بـراي رفـع    ر بعضي گروهسازد و د نمي

واصـول در اسـالم،    دانشجويان حقوق بايد با مفاهيم اساسي فقه. شود اين نقيصه استفاده مي
شناسي و علوم فلسـفي   شناسي، روان آشنا شوند و از جامعه...  امور مالي و پزشكي قانوني و
نياز دانشجويان، در دروس پايه مانند مالية عمومي و مبـاني   اين. تاحدي آگاهي داشته باشند

شناسي و در دروس تخصصي مانند متون و اصول و قواعد فقه و در دروس اختياري  جامعه
  .بيني شده است مانند فلسفة حقوق پيش

ارشـد پيوسـته    واحد و كارشناسي 32تا  28ارشد ناپيوسته بر  تعداد واحدهاي كارشناسي
سال و  6ارشد پيوسته   تحصيل در دورة كارشناسي. شود واحد درسي بالغ مي 182تا  172بر 
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آموختگان آن، مدرك  انجامد و به دانش طول مي سال به 2در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 
  .شود ارشد اعطا مي كارشناسي

واحـد درسـي، مشـتمل بـر واحـدهاي       52تـا   42تعداد واحدهاي دورة دكتري نيز بـر  
انجامـد و بـه    طول مـي  سال به 5/4آموزش دورة دكتري . شود پژوهشي، بالغ ميآموزشي و 

  .شود اعطا مي )Ph.D(آموختگان آن، مدرك دكتري  دانش
منظـور   ها و مؤسسات آموزش عالي دولتـي و بـه   دليل انبوه متقاضيان ورود به دانشگاه به

امكانـات آمـوزش   ترين افراد و نيـز تخصـيص    برقراري عدالت اجتماعي و گزينش شايسته
ارشـد   عالي به افراد مستعد، گزينش دانشجو در مقـاطع آموزشـي كارشناسـي و كارشناسـي    

  .گيرد صورت متمركز صورت مي به
  
  سابقة آموزش حقوق در فرانسه  )ب

بـراي  . اي ديرينـه دارد  فرانسه از معدود كشورهاي دنيا است كه رشتة حقـوق در آن سـابقه  
قـوق در ايـن كشـور، آگـاهي از تاريخچـة ايـن رشـته و        اطالع از سابقة آموزش رشـتة ح 

  . رسد نظر مي چگونگي آموزش آن در وضعيت فعلي الزامي به
  

  تاريخچة رشتة حقوق در فرانسه. 1
در ايـن  . ژرمني در آنها برقرار شده اسـت  ـ  فرانسه جزو كشورهايي است كه حقوق رومي

عنوان حقـوق موضـوعه    قوق رم بهبودن قوانين، ح كشور، ابتدا در دورة شخصي و فئودالي
عنـوان حقـوق عرفـي در شـمال فرانسـه و حقـوق        در جنوب فرانسه و حقوق ژرمـن بـه  

هـاي   در حقـوق رم، جنبـه  . شـد  هاي كليسايي اجرا مي كليسايي در كل كشور و در دادگاه
شـد و   هاي معمولي و شـيوة محاكمـات ارائـه مـي     حل فني حقوق و در حقوق ژرمن، راه

ــايي  ــوق كليس ــت    حق ــادي داش ــأثير زي ــي ت ــات جزاي ــانواده و محاكم ــوق خ  .، در حق
هـا بـراي وحـدت و تجديـدحيات حقـوق در       از قرن سـيزدهم، دانشـگاه   )1373،عرفاني(

هـاي فرانسـه،    فرامين پادشاه و روية قضايي پارلمان. فرانسه، اقدامات خود را شروع كردند
پاريس و در قرن دوازدهم بنيـان   اولين دانشگاه اروپايي در. كرد كمك زيادي به اين روند 

بـار، يـك    ، بـراي اولـين  1679در سـال  . هاي آن، حقوق بـود  گذاشته شد كه يكي از رشته
كرسي حقوق فرانسه در دانشگاه سوربن پاريس تأسيس شد؛ ليكن آغاز تـدريس حقـوق   
 .ملي در فرانسه، هماننـد بسـياري از كشـورهاي اروپـايي، در قـرن هجـدهم بـوده اسـت        
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، اولـين قـانون اساسـي فرانسـه     1789پس از انقالب كبير فرانسـه در سـال    )1380،داويد(
، براساس قانون اساسي ديگري، ناپلئون امپراتور فرانسـه شـد   1802در سال . تصويب شد
به ويژه كد يا قـانون   ـ دانان دستور وي و از جانب حقوق شده به قوانين  تدوين كه مجموعه

، قـانون تحقيقـات   1807قانون آيين دادرسـي مـدني در   ،)1380،كاتوزيان( 1804مدني در 
ـ  تأثير زيادي بـر تحـول    1810و قانون جزا در  1809، قانون تجارت در 1808جنايي در 

حقوق فرانسه و حركت به دورة حقوق مبتني بر قانون داشت و حقـوق واحـدي بـر كـل     
درآمد و قـانون،   صورت يك سنت گرايي به در اين مرحله، قانون. كشور فرانسه حاكم شد

منبع اول حقوق در اين كشور شناخته شد؛ و بدين ترتيب، آموزش رشتة حقوق در تمامي 
عنوان منبع اصـلي حقـوق ادامـه     هاي حقوق با تأكيد بر اهميت قانون به ها و گروه دانشكده

هـاي دولتـي در    با افزايش تعداد دانشـگاه . در حال حاضر نيز همين روند ادامه دارد. يافت
انسه كه در بيش از پانصد محل در سراسر كشور پراكنده اسـت و حـدود هـزار واحـد     فر

شود، رشتة حقوق نيز ازلحاظ كمي و كيفي توسعة زيادي  آموزشي و پژوهشي را شامل مي
هاي متعـدد حقـوق در فرانسـه، بـه كـاهش       اين توسعة كمي و ايجاد دانشكده. يافته است

  .مختلف كشور منجر نشده استكيفيت آموزش و پژوهش حقوق در مناطق 
  

  آموزش رشتة حقوق در فرانسه . 2
آموزش رشتة حقوق در فرانسه، مبتني بر تجزيه و تحليل انتقادي و تأمل بر مسائل حقـوقي  

سـمت تفكـر در    آورد، بـه  دسـت مـي   در اين سيستم، دانشجو براساس شناختي كه به. است
درطول زمان، سؤاالت روش يا شكل قاعدة حقوقي تعديل . شود مسائل حقوقي هدايت مي

شناخت قاعده، ضروري است؛ اما نكتة مهـم، توانـايي   . يابد شود و يا تغيير مي جا مي يا جابه
در تفسير، تجزيه و تحليل و انتقاد از آن است كه امكان درك كاربرد قاعدة جديد و اهداف 

  قضـات،  (قـوق، عـالوه بـر مشـاغل قضـايي      روش اخيـر در رشـتة ح  . دهد آن را نشان مي
، درمورد مشـاغل اداري يـا مسـتخدمين عـالي مشـاغل خصوصـي، مؤسسـات        ...) وكالت،

طور خالصه تمامي مشاغلي كه در آن حل مسائل  مفهوم عام و به عمومي، مشاغل تجاري به
وزة قضايي، اداري و منابع انساني وجود دارد نيز مفيد واقع شـده اسـت؛ اعـم از اينكـه حـ     

  .المللي باشد موضوع رشتة حقوقي در حقوق داخلي يا اروپايي يا بين
است؛ كه با داشـتن آن،    Baccalaureateمدرك پايان آموزش متوسطة فرانسوي، مدرك
دهنـدة اولـين    اين مدرك نشان. پذير است امكان ورود به مراكز عالي در رشتة حقوق امكان
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. يابد شود و اعتبار مي براساس آن آغاز ميسطح آموزشي است كه تحصيالت آموزش عالي 
پلم پايان تحصيالت متوسطة ايران ـ يعني دي دانشگاهي اين مدرك، معادل مدرك ديپلم پيش

شـود؛ لـيكن    هـا ارائـه مـي    هايي است كه تنها در دانشـگاه  رشتة حقوق، جزو رشته. ـ است
ر چهارچوب مدارس عالي ها يا د توان در دانشگاه هاي مهندسي، مديريت و هنر را مي رشته

يا موسسات آموزشي دولتي يا خصوصـي بـا شـرايط و چگـونگي پـذيرش، طـول دوره و       
  .هاي آموزشي و اهداف متفاوت ادامه داد روش

اي بـودن   ها ازجمله حقوق وجود دارد؛ و چندرشـته  هاي فرانسه، تمامي رشته در دانشگاه
. كنـد  مي و فناوري را تضمين مـي آنها، آموزش و پژوهش دانشگاهي متناسب با تحوالت عل

هاي بسيار تخصصـي   جويند و مدارك و دوره هاي تحصيلي، از اين تطابق بهره مي همة رشته
بسـياري از اسـتادان   . كننـد  ارائه مي) آموزش نظري و كاربردهاي عملي(را با هدفي مضاعف 

ـ      روز  هرشتة حقوق و حقوقدانان، دانش خود را با تحـول وضـعيت اجتمـاعي و اقتصـادي ب
مـواد درسـي و منـابع ايـن رشـته نيـز       . سـازند  كنند و خود را با نيازهاي جديد منطبق مي مي

هـا و   در همين راستا، رشته. يابد متناسب با حجم نيازها و تنوع موضوعات اجتماعي تغيير مي
  .شود هاي جديد ارائه مي هاي جديد حقوق نيز با واحدهاي درسي و سرفصل گرايش

هاي آموزشي دانشگاهي در سه سيكل پياپي سامان گرفته است؛ كه درپايان  در فرانسه، دوره
و ) پـنج سـال  ( Master، مستر )سه سال(ليسانس : شود آنها، مدارك ملي در سه درجه اعطاء مي

هـاي   بنـدي  سالة ليسانس، دانشجويان مفاهيم اصلي و تقسـيم  در دورة سه). هشت سال(دكتري 
كـالس درس و  : هـا بـه دو صـورت اسـت     حقوق دردانشـگاه  آموزش. گيرند حقوقي را ياد مي

هـاي   هاي مهـم آمـوزش ازطريـق پـژوهش     يكي از بخش. كارهاي تحقيقاتي يا كارهاي عملي
نفـر   1000تا 100تئاترهاي با ظرفيت  هاي درس در آمفي كالس. عهدة دانشجو است شخصي به

در ايـن  . اني يادداشـت بـردارد  شود كه دانشجو بايد از سخنر شكل سخنراني استاد برگزار مي به
هاي بزرگ با تعـداد زيـاد    رغم آنكه دانشجويان، بسياري از دروس خود را در سالن دوران، علي

دانشجو و زير نظـر اسـتادان،    30كنند، اين دانشجويان با تعداد كمتر با حدود  دانشجو سپري مي
درطـي ايـن   . دهنـد  مـي  انجـام هـاي درسـي    كارهاي تحقيقي يا عملي متعددي در درون گروه

 travaux diriges – Ceux – cipermettent aux ( »كارهاي عملـي يـا كارهـاي تحقيقـاتي    «

etudinats d acqerir les mecanismes du  raisonnement juridique( ،هاي نظـري   درس
شـده در   كسب هاي نظري  و آگاهي شود و موجب تعميق شناخت  عملي تجربه مي صورت به

هاي درس نظري، كارهاي عملي اجباري هستند  برخالف كالس. شود س ميهاي در كالس
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وظيفة اسـتاد درمـورد ايـن دروس،    . و يك استاديار يا دانشيار مسئوليت آنها را برعهده دارد
. صـورت عملـي و عمقـي كـار كنـد      تكرار دروس نظري نيست و بايـد موضـوعات را بـه   

ي درك بهتـر دروس نظـري و فهميـدن    درحقيقت، كارهاي عملي يا كارهاي تحقيقاتي، برا
هـاي كـار در    اين دروس براي فهم حقوق در عمـل و روش . منافع عمقي اين دروس است

هاي كارهاي عملـي يـا    تمرين. رود كار مي رشتة حقوق و براي تفهيم موضوعات حقوقي به
هـاي ايجادشـده در تصـميمات و     كارهاي تحقيقاتي متفـاوت اسـت و براسـاس موقعيـت    

يابد كه هـدف اوليـة حقـوق،     دانشجو با انجام اين كارها درمي. شود قضايي بنا مي هاي رويه
بـه همـين دليـل، بـراي موفقيـت در دورة      . ها است حل وفصل مسائل زندگي جاري انسان

حقوق و براي موفقيت در آيندة شغلي در اين رشته، انجام جدي كارهاي عملي يا كارهـاي  
كننـد و   سرعت تغييـر مـي   از مباحث نظري حقوق به تحقيقاتي ضروري است؛ زيرا بسياري

روز  شوند و با انجام  كارهاي عملي، دانشجو هميشه بـا اطالعـات واقعـي و بـه     قديمي مي
  )http: //www.Cpuniv.Com(.رو است روبه

در هر دانشگاه، يك كتابخانه وجود دارد كه بسياري از كتب حقوقي موجود در فرانسـه  
بـه صـورت    ؛ همچنـين، بسـياري از مجـالت حقـوقي    وجود استو ساير كشورها در آن م

وجود اين نشريات، در تحقيق دانشجويان بسيار مؤثر است و در . اشتراك در دسترس است
سـاير منـابع موردنيـاز دانشـجويان،     . روزكردن اطالعات حقوقي آنان، نقش اساسـي دارد  به

پي يا اصل مطلب درخواستي اي و يا درخواست ارسال ك كتابخانه ازطريق سيستم قرض بين
زبان انگليسي و  شدن استفاده از اينترنت، استفاده از منابع به با توجه به رايج. پذير است امكان

ها وجود دارد و مشكل كمبود احتمالي منابع درسي به زبان فرانسه نيز مرتفع شده  ساير زبان
هـاي   سـتفاده از روش بنابراين، مشكل كمبود كتب آموزشي وجـود نـدارد و امكـان ا   . است

  چنـين وضـعيتي، بـه ارتقـاي علـم حقـوق در       . متعدد تدريس براي اسـتادان فـراهم اسـت   
  .شود فرانسه منجر مي

ايـن دوره، شـامل   . پذير و قابل تمديد اسـت  ليسانس حقوق در يكسال امكان اخذ فوق
ادامة تحصيل تخصص موردنظر براي دريافت يك مدرك با نگارش يك رساله و دفـاع از  

آورد  دسـت مـي   راحتي به دانشجو منابع موردنياز خود را به. آن درمقابل هيئت داوران است
با توجه به تمركـز انتخـاب   . رو است و گاه با مشكل انتخاب منابع ازبين منابع موجود روبه

شـدة    هـاي دفـاع   نامـه  شـده، اسـتفاده از پايـان    موضوعات و آگاهي از موضوعات انتخـاب 
ها وجود نـدارد، بلكـه حتـي     نامه برداري از اين پايان و نگراني از كپيدانشجويي آزاد است 
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پـذير و   اخذ مدرك دكتـرا نيـز در سـه سـال امكـان     . امكان مطالعه در منزل نيز وجود دارد
اين دوره، آخرين سطح تحصيالت عالي با نگارش رسالة دكتـرا و پايـان   . تمديد است قابل

هـاي حقـوق در فرانسـه، غالبـاً خـوب       نشـكده سطح دا. اولين كار پژوهشي دانشجو است
ارشد و دكترا، گرايش تخصصـي براسـاس مراكـز تحقيقـي      هاي كارشناسي در دوره. است

ــكده ــخص مـــي       دانشـ ــاغل در آنهـــا مشـ ــوق و اســـتادان شـ   .شـــود هـــاي حقـ
)http://www.Edudroit.net(  ه نيازهـا و      هـاي كارشناسـي   بنابراين، رشـته ارشـد بـا توجـ

كردن دانش حقـوق و ايجـاد    كاربردي چنين امري، به. شوند برگزار ميهاي موجود  ظرفيت
الملل، حقـوق محـيط زيسـت و     هاي جديد در اين رشته مانند حقوق تجارت بين گرايش

  . كند غيره كمك مي
كشـد و   سال تقسيم شده است، از ماه سپتامبر تا ماه مه طول مـي  سال تحصيلي كه به نيم

يـك دوره امتحـان تجديـدي نيـز در مـاه      . ريه و ژوئن اسـت هاي فو زمان امتحانات در ماه
التحصـيالن   با توجه به افزايش تعداد فـارغ . ها درنظر گرفته شده است سپتامبر براي دانشگاه

عـالي   سو ميزان تقاضاي افراد جهت ورود به مراكـز آمـوزش   مقطع آموزش متوسطه، از يك
لـوژي، برخـورداري از تخصـص و    دليـل پيشـرفت تكنو   افزايش يافته و از سوي ديگر، بـه 

از اين رو، نظام آموزش عـالي  . اي جهت اشتغال در بازار كار الزامي است هاي حرفه مهارت
سـازي و گـزينش    تخصصـي : ها، با دو مسئله مواجـه هسـتند   ويژه دانشگاه كشور فرانسه، به

ايـاني  دليل كاهش رشد اقتصادي طي دهـة پ  ها به تحصيلي؛ و اين درحالي است كه دانشگاه
  . اند كيفي دانشجويان عاجز بوده و قرن بيستم، از پاسخگويي به نيازهاي كمي

ترين معضالتي كـه درحـال حاضـر نظـام آموزشـي كشـور فرانسـه بـا آن          ازجمله مهم
  :توان به موارد زير اشاره كرد گريبان است، مي به دست
ارت شـغلي و  هزار جوان فرانسوي بدون دسـتيابي بـه مهـ    700ترك تحصيل ساالنة . 1

  ؛هاي الزم آموزش
دهي شـغلي بـه آن دسـته از جوانـان فرانسـوي كـه سـطح تحصـيالت و          عدم جاي. 2

  ؛است) سيكل اول آموزش متوسطه(كارآموزي آنان كمتر از ديپلم متوسطه 
  ؛سازي برابري فرصت گرايي و تمركز آموزش به جاي فراهم تأكيد بر نخبه. 3
هـا از يكسـو و نـابرابري     و انتقـال دانـش و مهـارت   هاي توليد  پذيري سيستم رقابت. 4

ــه   ــر بـ ــوي ديگـ ــادگيري از سـ ــدهاي يـ ــي  پيامـ ــايي آموزشـ ــداري و پويـ ــم پايـ   .رغـ
)http: //www.iranculture.org(  
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  شناسي رشتة حقوق در ايران آسيب )ج
شناسي رشتة حقوق در ايران، در مقايسه با سيسـتم آمـوزش حقـوق در     درخصوص آسيب

  :ه موارد زير اشاره كردتوان ب فرانسه، مي
دليل كمبود امكانات و مشكالت مالي قوة قضاييه و نيـز تعـداد زيـاد دانشـجويان،      به. 1

. گيـرد  فضاي مناسب و كافي براي كار عملي دراختيار دانشجويان رشتة حقـوق قـرار نمـي   
 هاي حقوق هسـتند و چنانچـه   منزلة آزمايشگاه دانشكده ها در يك سيستم حقوقي، به دادگاه

دانشجوي حقوق نتواند با كار دادگاه آشنا شود، مثل دانشجوي پزشكي خواهد بود كه سالن 
. تنهايي براي وي كاربردي نـدارد  تشريح يا بيمارستان را نديده است؛ و لذا دروس نظري به

بنابراين، بهتر است براي آشنايي دانشجويان با روند حقـوقي خـارج از دانشـگاه و ارتبـاط     
هـاي حقـوقي مراجـع     هـا، پرونـده   هاي حقوق دانشـگاه  اجع قضايي با گروههرچه بيشتر مر

هاي دانشگاهي بررسي شود و قضات نيز از اطالعات علمي استادان رشتة  قضايي در كالس
حـل   بايد استادان و دانشجويان رشتة حقوق به اين اعتقاد برسند كه راه. حقوق استفاده كنند

لـذا  . جو كرد، زيرا قـانون بـه تنهـايي كـافي نيسـت     و حقوقي را نبايد فقط در قانون جست
نظر  به. مجريان قانون، قضات و استادان حقوق بايد در نظام حقوقي نقش فعالي داشته باشند

بودن مطالب درسـي بـا    رسد يكي از مشكالت اساسي دانشجويان رشتة حقوق، متفاوت مي
حصيل خود با مسائل حقوقي هاي جامعه است و متأسفانه دانشجويان ما در دوران ت واقعيت

با توجه به اين موضوع، لزوم ارائة واحد كار عملي در دروس مختلف اين . شوند درگير نمي
ها است كه دورة كـارآموزي دانشـجويان در    كه مدت شود؛ درحالي رشته، بسيار احساس مي

  .صورت يك امر اختياري درآمده است شده يا به ها فراموش دادگاه
ها و مباحث حقوقي، مواد درسي و منابع اين رشته بايد  ه و تنوع گرايشلحاظ توسع به. 2

هاي دروس رشتة حقـوق كهنـه    سرفصل. ها و تنوعات سنخيت داشته باشد با اين پيچيدگي
هاي حقوق، تناسبي بـا وقـايع حقـوقي موجـود در      موضوعات مورد بحث در كالس. است

هاي پـيش   رشتة حقوق با همان دانش سالبسياري از استادان . ها ندارد جامعه و دادگستري
يابند؛ و اين درحالي است كه دنيا درحـال تحـول اسـت، حقـوق نيـز       در كالس حضور مي

گيرد و حقوقدان بايد دانش خود را با اين نيازهـا منطبـق    براساس نيازهاي جامعه شكل مي
روزكـردن   بـودن امكـان بـه    چندشـغله  دليـل  در عمل، بعضي استادان رشتة حقوق، به. سازد

هاي درس خود محيطي كامالً علمي  توانند در كالس علمي خود را ندارند و نمي هاي آموخته
  .هاي حقوقي در سطح عالي فراهم كنند براي رشد استعدادها و بحث
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بودن دروس با حجـم و تنـوع    ها، نامتناسب هاي رشتة حقوق در دانشگاه يكي از چالش
ارشد و دكتـرا   دهاي درسي در مقاطع كارشناسيبسياري از واح. موضوعات اجتماعي است

روز نشده است و بسياري از استادان و دانشجويان همچنان به منابع و تحقيقات كالسيك  به
اي،  كنند و از مسائل متعدد و گوناگون حقوقي مانند جرايم رايانه و سنتي در حقوق اكتفا مي

آنها اطالع چنـداني ندارنـد؛    و قوانينشويي، قاچاق انسان، تجارت و قرارداد الكترونيك  پول
كردن دانش حقوق در مقطع كارشناسي بايد دانشجوي حقـوق   كه درجهت كاربردي درحالي

هاي جديد اين رشته مانند حقوق مالكيت معنوي، حقوق محيط زيست، حقوق  را با گرايش
  .الملل و غيره آشنا كرد پزشكي و حقوق تجارت بين

هاي حقوق  نشريه. هاي حقوق مشهود است و بعضي رشته كمبود كتب و منابع درسي. 3
شوند؛ حال آنكه وجود اين نشريات  ها يا وجود ندارند يا بسيار نامنظم منتشر مي در دانشگاه

هاي ويژة  هاي كشور، كتابخانه در دانشگاه. تواند بسيار مؤثر باشد براي تحقيق دانشجويان مي
ندارد تا دانشجويان بتواننـد بـه مطالعـات     رشتة حقوق و يا حتي بخش كتب حقوقي وجود

اي و  دانش ترجمه. رو هستند ها با فقر منابع روبه حقوقي بپردازند و دانشجويان اين دانشگاه
كـه   چنـان  ها بسيارضعيف اسـت آن  زبان انگليسي دانشجويان رشتة حقوق همانند سايررشته

توجه به . ين و اصلي مرتفع كردتوان با معرفي منابع الت مشكالت منابع درسي فارسي را نمي
هاي دانشجويي در دورة كارشناسـي ارشـد و دكتـرا، يكـي از راهكارهـاي       نامه كيفيت پايان

دليـل   هـا نيـز بـه    نامـه  ارتقاي منابع درسي رشتة حقوق است؛ لـيكن، بعضـي از ايـن پايـان    
  .اند نكردن اصول اولية تحقيق فاقد كيفيت برداري و رعايت كپي

يت رشـتة حقـوق، بايـد بهتـرين دانشـجويان را در امتحانـات ورودي       لحاظ اهم به. 4
هاي متعـدد حقـوق در    رسد با ايجاد گروه نظر مي حاضر، به درحال. ها انتخاب كرد دانشگاه
ـ و پذيرش مازاد بر نياز دانشـجو   ـ اعم از دولتي و غيردولتي هاي مختلف كشور دانشگاه
  مـوزش و پـژوهش در رشـتة حقـوق كـاهش     هاي شبانه در اين رشته، كيفيـت آ  در رشته

  .يافته است
 
  گيري نتيجه

 ـ   هاي حقوق در مراكز دانشگاهي ايـران در تمـامي ابعـاد آن    شناسي رشته براي آسيب
هـاي   آموزش رشته ـ مطالعة تطبيقي ريزي درسي و برنامههاي آموزش  ازجمله منابع، روش

كارهـاي ارتقـاي كيفـي ايـن     تواند ما را در يافتن راه حقوق در كشورهاي مختلف مي



 ...هاي حقوق با توجه به بررسي تطبيقي  شناسي رشته آسيب   14

  1389، پاييز و زمستان دوم، شمارة دهمسال ، هاي علوم انساني امة انتقادي متون و برنامهن پژوهش

دليـل نزديكـي    مقايسة آموزش رشتة حقوق در ايران و فرانسـه بـه  . ها ياري دهد رشته
توانـد كمـك    هاي حقوقي در ايـن راسـتا مـي    حقوق دو كشور از بعد تاريخي و شيوه

  .زيادي به اين هدف كند
ا ژرمنـي در آنهـ   ـ   از بعد تاريخي، فرانسه جزو كشـورهايي اسـت كـه حقـوق رومـي     

در اوايل قـرن نـوزدهم،   . هاي حقوق ملي در آن تأسيس شده است تشكيل و اولين كرسي
صورت يك سنت در فرانسه درآمد و قانون، منبع اول حقوق در اين كشـور   گرايي به قانون

هاي حقوق  ها و گروه ترتيب، آموزش رشتة حقوق در تمامي دانشكده شناخته شد؛ و بدين
  عنــوان منبــع اصــلي حقــوق ادامــه يافــت و ايــن رونــد هبــا تأكيــد بــر اهميــت قــانون بــ

  .اكنون نيز ادامه دارد هم 
ازنظر تاريخي، حقوق ايران در فقه اسالم ريشه دارد و بسـياري از مباحـث ايـن رشـته     

هاي علميه  به همين دليل است كه بعضي مباحث اين رشته در حوزه. مبتني بر شريعت است
سـبك امـروزي را در اواخـر دورة قاجاريـه،      يران بهاولين مدارس حقوقي ا. شد تدريس مي

تأثير اين مدارس و استفاده . ايرانياني تأسيس كردند كه تحصيل كردة فرانسه و بلژيك بودند
  حقـوق هـاي   سـمت سـنت   از حقوق كشورهاي مزبور باعث شد كه حقـوق ايـران نيـز بـه    

قايسـة وضـعيت فعلـي    بـا  م . ازجمله مدون بودن قوانين گرايش پيدا كنـد  ـ ژرمني رومي 
هـاي متعـدد در    شود كه گـرايش دانشـگاه   هاي حقوق در ايران و فرانسه، مشخص مي رشته

هاي حقـوق از بعـد كيفـي     ايران به رشتة حقوق، فقط تحول كمي ايجاد كرده است و رشته
جاي تجزيه و تحليل انتقـادي و تأمـل بـر مسـائل حقـوقي و       استادان به. اند پيشرفتي نداشته

سمت تفكر در مسائل حقوقي، صرفاً به تجزيه و تحليـل قـوانين و ارائـة     انشجو بههدايت د
تعداد كم دروس عملي در رشـتة حقـوق در ايـران، بيـانگر     . پردازند هاي حقوقي مي تئوري

توجه بيش از حد به مباحث تئوريك و يا كمبود امكانـات در زمينـة دروس عملـي اسـت؛     
نشجو براي درك بهتر دروس نظـري و فهميـدن منـافع    كه كار عملي يا تحقيقاتي دا درحالي

  .عملي اين دروس الزم است
روزكـردن منـابع درسـي و كتـب      رسد براي حل اين مشكالت، به نظر مي در خاتمه به

هـاي حقـوقي و گـرايش     ها و نيازهاي جديد، افزايش نشريه آموزشي متناسب با پيچيدگي
هـاي حقـوقي    تأثيرگذار بـر رشـته   نهادهاي  كارهاي عملي و ارتباط بيشتر با سمت بيشتر به

تواند نقش مهمي در تكامـل ايـن    در اين راستا، كمك و ياري قوة قضائيه مي. الزامي است
  .رشته ايفا كند
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  منابع
اهللا  ترجمـة حسـين صـفايي، محمـد عاشـوري و عـزّت       هاي بزرگ حقوقي معاصر، نظام ).1364( داويد، رنه

  .هيمركز نشر دانشگا: عراقي، تهران
 درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظـام بـزرگ حقـوقي معاصـر،    ). 1380( داويد، رنه و كامي ژوفره اسپينوزي

  .نشر دادگستر: ترجمه و تلخيص حسين صفايي، چ سوم، تهران
انتشـارات جهـاد   : چ چهـارم، تهـران   هـاي حقـوقي معاصـر،    حقوق تطبيقي و نظام). 1373( عرفاني، محمود
  ).ماجد(دانشگاهي 

  . انتشار: ودوم، تهران چ سي مقدمة علم حقوق،). 1381( وزيان، ناصركات
نشـر  : ها در تاريخچة نظام آموزش عالي حقوق و عدلية نوين، تهـران  چهره). 1377 تابستان(مباركيان، عباس 
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  47ـ  17، صص 1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارة دهمسال 

 نقد و بررسي حقوقي ورود به خدمت و استخدام 

 در قانون مديريت خدمات كشوري

  )هاي ششم و هفتم فصل(

  *ولي رستمي  

 چكيده

ورود به خدمت و استخدام كه الزم و ملزوم يكديگرند، از مباحـث كليـدي و    مباحث
رونـد كـه در قـانون مـديريت خـدمات كشـوري،        شمار مـي  مهم حقوق استخدامي به

هاي بسياري در آنها صورت گرفته است و در عين حال، ابهامـات   تحوالت و نوآوري
  .ها دارند هايي و نارسائي

ـتگي و اصـل    ، بهبيان اصول كلي ورود به خدمت ويژه تأكيد بر اصل لياقت و شايس
ها و اشكاالت شرايط قبلي ورود بـه خـدمت،    اي از نارسايي ها، رفع پاره برابري فرصت

از سـوي ديگـر،   . ازجمله تحوالت مثبت مربوط به ورود به خدمت در اين قانون است
ـتخدام رسـمي بـراي         تصـدي  ارائة سياست استخدامي جديدي بـا تكيـه بـر معيـار اس

منـدكردن دقيـق شـرايط و ضـوابط انـواع       هاي ثابت در مشاغل حاكميتي، ضابطه پست
هـاي اجرايـي و كـاهش تبعـات منفـي       كارگيري نيروي انساني در دستگاه استخدام و به

هاي مثبت استخدام در قانون مـذكور   استخدام رسمي رايج، از تحوالت عميق و نوآوري
ـتي   درصورت رفع برخي نارسـايي اين تغيير و تحوالت . كند حكايت مي هـا و   هـا، كاس

شده، قطعـاً آثـار شـگرفي در     بيني هاي پيش ها و دستورالعمل نامه ابهامات قانوني در آيين
ويژه عدم  نظام استخدامي كشور ايجاد خواهد كرد؛ ليكن ابهامات و اجماالت قانون و به

  .انتقادآميز كرده استتعيين تكليف قوانين قبلي، تالش قانونگذار در اين زمينه را 
ورود به خدمت، استخدام، قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام  :ها كليدواژه

  .رسمي، استخدام پيماني

                                                                                                 

 vali.rostami@yahoo.com  استاديار دانشگاه تهران *
 8/12/89: ، تاريخ پذيرش 16/10/89: تاريخ دريافت
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  مقدمه
اي  طوركلي مباحث ورود به خـدمت و اسـتخدام، از موضـوعات مهـم، كليـدي و پايـه       به

دارنـد و بـه    روند كه رابطة نزديك و تنگـاتنگي بـا يكـديگر    شمار مي حقوق استخدامي به
اي كه ورود به خدمت، مقدمه و الزمة استخدام و  گونه اند به عبارت ديگر الزم و ملزوم هم

شود؛ و بر اين اسـاس، در قـانون    استخدام نيز نتيجه و الزمة ورود به خدمت محسوب مي
كـار بـرده    بـه . ك.خ.م.ه از اين پس با عالمـت اختصـاري ق  ك(مديريت خدمات كشوري 

بـدين  انـد و   مطـرح شـده  ) هاي ششم و هفتم فصل(تيب در دو فصل متوالي تر به) شود مي
  انـد و بـه همـين ترتيـب آنهـا را بررسـي و دربـارة         لحاظ، توأمان موضوع اين نوشـتار قـرار گرفتـه   

  .كنيم بحث مي آنها
كـه از ايـن   ( 1345و قانون استخدام كشوري مصـوب   اين دو موضوع در قانون مذكور

هـاي   ، دستخوش تحوالت و نـوآوري )شود كار برده مي به. ك.ا.قپس با عالمت اختصاري 
كند و كامالً چشمگير اسـت؛   اين وضعيت در مورد استخدام بيشتر صدق مي. اند زيادي شده

گـذارد و اصـول و قواعـد     نحوي كه اصل استخدام رسمي در قانون اخيرالذكر را كنار مي به
  .كند ريزي مي جديدي را پايه

انگيـز كـرده اسـت و نقـد و      ت قانوني، موضوعات مـذكور را بحـث  اين تغيير و تحوال
  .كند بررسي حقوقي آنها را توجيه مي

  
  ورود به خدمت: بخش اول

  اهميـت مشـاغل عمـومي   . شـود  سوب مـي پذيرش يا ورود به خدمت، دروازة استخدام مح
كنـد كـه    ايجاب مـي  ـ  دمات عمومي و حفظ نظم عمومي استكه هدف از آنها تأمين خ ـ

آوري بـراي   گزيني، شرايط و تشريفات الزام  نظور انتخاب افراد اصلح و شايسته قانونگذار به
ورود به خدمت در اين مشاغل وضع كند كه رعايت آنها از سـوي اداره و افـراد داوطلـب    

كه ميان آنها در اين خصـوص امكـان تراضـي و توافـق و      نحوي استخدام ضروري است؛ به
  )152: 1370،ابوالحمد. (دتبادل اراده وجود ندار

از (است كه در آن، طي چهار مـاده  . ك. خ. م. ورود به خدمت، موضوع فصل ششم ق
، دربارة اصول كلي ورود به خدمت، شـرايط عمـومي و تشـريفات ورود بـه     )44تا  41مادة

  .شود خدمت بحث مي
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  اصول كلي ورود به خدمت: فتار اولگ
هـايي بـراي ورود بـه     اصول كلي و چهـارچوب  بيان. ك.خ.م.هاي مثبت ق يكي از نوآوري
ورود بـه خـدمت و تعيـين    «در اين ماده مقـرر شـده اسـت كـه     . است 41خدمت در مادة 

باشند، براساس  هاي اجرايي مي صالحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه
  هـا   هاي صادره، تشكيالت مصوب و رعايـت مراتـب شايسـتگي و برابـري فرصـت      مجوز

  .»شود انجام مي
گويي بسنده  ليكن قانونگذار، ضوابط دقيقي براي رعايت اين اصول بيان نكرده و به كلي

  .كرده است
  
  مصوب صادره و تشكيالت هاي خدمت براساس مجوز اصل ورود به )الف

با توجه به اينكه ورود به خدمت سرآغاز استخدام است و افرادي كـه ايـن مرحلـه را طـي     
آيند و اداره مكلف به استخدام آنها است و از آنجا كه از نظر قانوني  ام درميكنند، به استخد

استخدام مستلزم كسب مجوز استخدامي براساس تشكيالت مصوب دستگاه اجرايي اسـت،  
قانونگذار براي جلوگيري از هرگونه استخدام فاقد مجوز و غيرقانوني، چنـين اصـلي را در   

نظمي و بروز مسـائل و مشـكالت    ت تا از هرگونه بيمرحلة ورود به خدمت مقرر كرده اس
  . استخدامي در همان گام نخست پيشگيري كند

قانونگذار به همين اصل كلي بسنده نكرده و بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع، ضـمانت       
بيني كـرده   براي برخورد با تخلف از اين اصل پيش 51كيفري مناسبي در تبصرة مادة  اجراي

  .شود حث استخدام، دربارة آن بحث مياست؛ كه بعداً، در مب
آمده . ك.خ.م.ق 29هاي اجرايي كه در مادة  عالوه، ضوابط تصويب تشكيالت دستگاه به

هـا، ضـوابط و    كه عـالوه بـر رعايـت الگـو     نحوي است نيز سنگين و درخور توجه است به
 هـاي  هاي مصوب هيئت وزيران، اوالً الزم است كه در اين تشكيالت، سقف پست شاخص

هاي اجرايي با رعايـت راهبردهـاي مـذكور در فصـل دوم ايـن قـانون بـا         سازماني دستگاه
ــازمان     ــد س ــتگاه و تأيي ــنهاد دس ــاني     (پيش ــرماية انس ــديريت و س ــعة م ــت توس معاون

به تصويب هيئـت وزيـران برسـد،    ) شود جمهوري كه از اين پس معاونت ناميده مي رياست
صوب حداقل پـس از يـك برنامـه و حـداكثر     هاي سازماني م ثانياً تشكيالت و سقف پست

ها و احكـام برنامـة جديـد مـورد بـازنگري و       ساله متناسب با سياست پس از دو برنامة پنج
كـردن مراحـل انجـام كـار و      منظـور كوتـاه   تصويب مجدد قـرار خواهـد گرفـت، ثالثـاً بـه     
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ني بـا  هـاي اجرايـي ملـي و اسـتا     مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دسـتگاه  سلسله
  .اين ماده تعيين شده است» ج«احتساب باالترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني در بند 

هـا را   ساالر اداري ايـران ايـن محـدوديت    بايد در عمل ديد كه نظام ديوان  با وجود اين،
  .پذيرد چگونه مي

  
  ت مراتب شايستگي در ورود به خدمتاصل رعاي )ب

شود كه توانايي جذب  خدامي كارآمد و شايسته زماني برقرار ميبدون ترديد، نظام اداري و است
كارگيري افراد اليق را داشته باشد و بتواند براساس معيارهايي ماننـد تخصـص، كـارآيي،     و به

خالقيت، اخالق حسنه و مانند اينها چنـين افـرادي را جـذب كنـد و افـراد برپايـة لياقـت و        
اي  گونـه  ارتقا يابنـد؛ همچنـين، ايـن نظـام بايـد بـه      هايي كه دارند، پذيرش شوند و  شايستگي
هـاي ديگـر    دهي شود كه افراد مذكور را حفظ و از خروج و جذب آنهـا بـه سـازمان    سازمان

هاي قومي، مذهبي، سياسـي، دوسـتي و ماننـد     پذيرش افراد براساس وابستگي. جلوگيري كند
 .شـود  يست به خـدمت مـي  اينها خالف اصل يادشده است و در عمل موجب ورود افراد ناشا

قانون مديريت خدمات كشوري، ضمن تأكيد بر ايـن اصـل    )1386 ،امامي و استوار سنگري(
عنوان يكي از اصول ورود به خدمت، سازوكارهاي الزم براي دستيابي به اين اصول و هدف  به

كه در (شرايط عمومي و تشريفات ورود به خدمت در فصل ششم . بيني شده است مهم  پيش
بينـي دورة آزمايشـي در اسـتخدام     و نيـز پـيش  ) هاي بعدي اين بخش بررسي خواهد شـد  دبن

و باز خريدي كارمندان رسمي بـه دليـل كسـب نتـايج ضـعيف از ارزيـابي       ) 46مادة (رسمي 
و شرط كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خـدمات  ) 48مادة (عملكرد آنها 

كه در بخش بعدي (مذكور در فصل هفتم ) 49مادة (رارداد آنها كارمندان پيماني براي تمديد ق
ويژه تحول نظام پرداخت كارمندان براساس ارزشيابي عوامل شـغل و   و به) بررسي خواهد شد

لـيكن احتمـال اعمـال سـليقه و نقـش مـؤثر       . روند شمار مي شاغل، ازجملة اين سازوكارها به
  .همراه داشته است هاي اجرايي به را در محيط مديران در احراز اين ساز وكارها، انتقاداتي

  
  ها در ورود به خدمت برابري فرصت اصل رعايت )ج

هاي شغلي يا به عبارتي اصل پـذيرش بـه خـدمت و منـع تبعـيض در       اصل برابري فرصت
 21مادة  2شود كه در بند  استخدام و اشتغال، يكي از مصاديق مهم حقوق بشر محسوب مي

هركس حق دارد بـا  «رسميت شناخته شده است كه  بشر بدين نحو بهاعالمية جهاني حقوق 
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ميثـاق   7مـادة  » ج«اين حق در بند . »تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد
هاي بنيـادين كـار مصـوب     نامه المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در مقاوله بين

در استخدام و اشتغال مورد تأكيد قـرار گرفتـه   المللي كار راجع به منع تبعيض  كنفرانس بين
  .كند قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز بر آن تأكيد مي 28است و اصل 

 .ك.خ.م.در ق) 41مـادة  (ود بـه خـدمت   عنوان يكـي از اصـول ور   تأكيد بر اين حق به
ويژه درجهت آشكاركردن تعهد دولت بـه رعايـت آن در اسـتخدام كشـوري، از نكـات       به
  بينـي نشـده اسـت كـه      امـا سـازوكارهاي دقيـق رعايـت آن پـيش     . ثبت اين قانون استم

  .جاي ايراد دارد
با وجود اين، در نظام حقوق ايران، استثنائاتي بر اين اصل در ارتباط با استخدام زنـان و  

تواننـد در مشـاغل    هاي مذهبي در برخي مشاغل وجود دارد؛ بدين نحو كه زنان نمـي  اقليت
استخدام شوند و يا تصدي عنوان شغل قاضي ) جز نيروي انتظامي به(هاي مسلح  ونظامي نير

هاي مذهبي نيز با توجـه بـه شـرط     اقليت. عهده گيرند  صادركنندة حكم را در دادگستري به
بـودن   قانون اساسـي و شـرط مسـلمان    113جمهور در اصل  پيرومذهب رسمي بودن رئيس

دار اين مشـاغل بشـوند و طبـق قـوانين      وانند عهدهت نمي) در قانون استخدام قضات(قاضي 
  .اند استخدامي نيروهاي مسلح از استخدام در اين نيروها منع شده

زيـرا همـة     به هر حال، اصل يادشده، تعارضي با شرايط عمومي ورود به خدمت ندارد؛
  )106 :همان(. داوطلبان استخدام بايد اين شرايط را داشته باشند

  
  عمومي ورود به خدمت  شرايط: گفتار دوم

هـاي اجرايـي، درواقـع     با بيان شرايط عمـومي اسـتخدام در دسـتگاه    .ك.خ.م.ق 42در مادة 
اين قانون  43شرايط عمومي ورود به خدمت طي چند بند جداگانه برشمرده شده و در مادة 

بلـي مـورد عمـل    قراردادن شرايط مـذكور در قـوانين و مقـررات ق    عمل نيز با تجويز مالك
علـت افـزايش نامشـخص     كه به. بر دامنه اين شرايط افزوده شده است هاي اجرايي، گاهدست

  .اين شرايط، ايراد و اشكال دارد
  

  شرط سن  )الف

داشتن حداقل بيسـت سـال تمـام و حـداكثر چهـل سـال بـراي         .ك.خ.م.ق 42در بند الف مادة 
  .مقرر شده است رياستخدام رسمي و چهل و پنج سال براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكت
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حداقل سن كه . تعيين حداقل و حداكثر سن براي ورود به خدمت موجه و منطقي است
سال افزايش يافته، سني است كه يـك   20سال مذكور در قانون استخدام كشوري به  18از 

را كسـب  ) عنوان ورود به خـدمت  به(طور عادي حداقل تحصيالت دانشگاهي  نفر بتواند به
در . هـاي اداري را داشـته باشـد    ي فكري و جسمي براي پذيرفتن مسئوليتكند و رشد كاف

كارگيري افراد با حداقل سني كمتر از رقـم مـذكور، تحـت     مادة مذكور، استثنائاً به 5تبصرة 
  . شرايطي با تصويب هيئت وزيران، مجاز شده است

راد جوان پذيري و بازدهي اف قدرت يادگيري، آموزش: دليل حداكثر سن نيز روشن است
عالوه سابقة خـدمت و سـن بازنشسـتگي اجبـاري مـذكور در       به. بيشتر از افراد مسن است

استخدام درآيند كـه متوسـط     كند كه افراد در سني به ايجاب مي 104مادة  3و 2هاي  تبصره
  .هنگام بازنشستگي را داشته باشند سال خدمت به 25يا  30

ود كه شرط حداقل و حداكثر سن مذكور ممكن است از ظاهر مفاد بند فوق برداشت ش
گيـرد؛ لـيكن بـا     و استخدام پيماني را دربر نمـي  استخدام رسمي است   دراين بند، مربوط به

سن كارمنـد پيمـاني در   «كه در آن تصريح شده است . ك.خ.م.ق 45مادة  3تبصرة  به توجه
خصصـي از  وپـنج سـال و بـراي مشـاغل ت     انتهاي مدت قرارداد اسـتخدام نبايـد از شصـت   

و بدين ترتيب حداكثر سن در استخدام پيماني بيان شده است و » هفتادسال تمام تجاوز كند
كه اسـتخدام پيمـاني را نيـز     42مادة » و«با توجه به اطالق شرط تحصيل دانشگاهي در بند 

براي «توان گفت كه عبارت  شود و مي شود و حداقل سن استخدام با آن توجيه مي شامل مي
بر » حداكثر چهل سال سن«تر به آن يعني  در بندياد شده به عبارت نزديك» رسمياستخدام 

  .گيرد گردد، حداقل سن استخدام مذكور در اين بند، استخدام پيماني را نيز در بر مي مي
، 22/2/1371از سوي ديگر، طبق قانون اصالح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصـوب  

عايت مواردي مانند سابقة خـدمت درجبهـه، مـدت    خدمت با ر شرط حداكثر سن ورود به
، سـابقة  )سـال  5تـا ميـزان   (هـا   اسارت، افراد خانوادة شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقوداالثر

اينـك بـا   . وقت افزايش يافته اسـت  خدمت مقامات سياسي و سابقة خدمت غيررسمي تمام
كور و مـوارد افـزايش   االجراشدن قانون مديريت خدمات كشـوري، اعتبـار قـانون مـذ     الزم

در پاسخ . حداكثر سن داوطلبان استخدام مندرج در آن و يا نسخ اين قانون مورد سؤال است
كه در آن، كلية قوانين و مقررات عام و خاص . ك.خ.م.ق 127توان گفت با توجه به مادة  مي

ي كه مغاير با االجراشدن آن لغو شده، قانون يادشده تاحدود مغاير با اين قانون از تاريخ الزم
بـر ايـن اسـاس، ضـوابط قـانون      . قانون مديريت خدمات كشوري است، لغـو شـده اسـت   
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مادة  3آنها، با توجه به تبصرة  هاي موصوف درمورد افزايش حداكثرسن ايثارگران و خانواده
هاي آنـان براسـاس    استخدام ايثارگران و خانواده«: كه در آن مقرر شده است. ك.خ.م.ق 44

در . ، كماكان معتبر و به قوت خـود بـاقي اسـت   »مربوط به خود خواهد بود قوانين مصوب
شـدن بـراي    ، سوابق پيماني كارمندان پيماني درصورت پذيرفته46مادة  2ضمن طبق تبصرة 

  .شود استخدام رسمي، جزو سوابق رسمي محسوب مي
و باب  كرد به هر حال، جا داشت كه قانونگذار تكليف قانون فوق را صراحتاً روشن مي

  .بست هرگونه تفسيري را مي
  

  شرط تابعيت )ب

داشتن تابعيت ايراني، يكـي از شـرايط    .ك.ا.ق 14مادة » ب«، همانند بند 44مادة » ب«در بند 
دانيم، تابعيـت   طور كه مي همان. هاي اجرايي برشمرده شده است عمومي استخدام در دستگاه

شود  هر دو نوع تابعيت مذكور را شامل مي بر دو نوع اصلي و اكتسابي است و اطالق اين بند
توانند بـه   كنند و تابعيت اكتسابي ايران را دارند، مي و لذا افرادي كه تابعيت ايران را كسب مي

بينـي   قانون مدني پيش 982خدمت عمومي پذيرفته شوند مگر در موارد استثنايي كه در مادة 
كننـد، از   اند يـا مـي   را تحصيل كرده شده است كه به موجب آن، اشخاصي كه تابعيت ايراني

توانند بـه ايـن مقامـات     شوند ليكن نمي مند مي كلية حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره
عضويت شوراي نگهبـان و رياسـت قـوة    . 2رياست جمهوري و معاونت او، . 1: نايل شوند
ت در مجلــس عضــوي. 4وزارت و كفالــت وزارت و اســتانداري و فرمانــداري، . 3قضــائيه، 

اسـتخدام در وزارت  . 6عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر، . 5شوراي اسالمي، 
تـرين ردة   عـالي . 8قضـاوت  . 7ت و يا مأموريت سياسي،امورخارجه و نيز احراز هرگونه پس

 .هاي مهم اطالعاتي و امنيتي تصدي پست. 9فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي، 

طبق . هاي اجرايي درآيند توانند به استخدام دستگاه اين بند فقط اتباع ايران ميبا توجه به 
، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران، اسـتخدام كارشناسـان خـارجي ازطـرف       82اصل 

در تبصـرة  . دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسـالمي 
كارگيري موقـت و تعيـين حقـوق و مـدت      به«: نيز مقرر شده است. ك.خ.م.ق 42يك مادة 

  .»خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد

  شرط انجام خدمت دورة ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان )ج
انجام خدمت زيـر پـرچم يـا داشـتن معافيـت قـانوني       «تحت عنوان . ك.ا.اين شرط كه در ق
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د، ناشي از حكم الزامي قانون خـدمت نظـام وظيفـة عمـومي     آمده بو» بودن درصورت مشمول
است كه به موجب آن، همة اشخاص حقيقـي و حقـوقي خصوصـي و عمـومي از اسـتخدام      

طبـق قـانون مـذكور،    . انـد  كساني كه بايد خدمت دورة ضرورت را انجام داده باشند، منع شده
ياط، هشت سـال؛ و  دورة ضرورت، دو سال؛ دورة احت: خدمت وظيفة عمومي سي سال است

انجـام خـدمت دورة ضـرورت بـراي كسـاني كـه       . دورة ذخيرة اول و دوم، هر كدام ده سال
ويژه  ها به ـ دارند، الزم نيست و دارندگان اين معافيت پزشكياعم از كفالت و  ـ عافيت قانونيم

ام هاي اجرايي ندارند و قانون عدم ممنوعيـت اسـتخد   پزشكي منعي براي استخدام در دستگاه
  . االجرا است در اين خصوص كماكان معتبر و الزم 1377دارندگان معافيت پزشكي مصوب 

  
  شرط عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر  )د

هـاي ورود بـه    عنـوان يكـي ازشـرط     كه بـه  بار است دخانيات براي اولين عدم اعتياد به  شرط
شـود و متأسـفانه بـا     ح ميخدمت و استخدام كشوري در قوانين و مقررات استخدامي مطر

بنابراين، اعالم يكبـارة  . وجود آورد عمل مشكالتي را بهتوجه به واقعيات موجود ممكن است در 
  .سازي قبلي محل اشكال است آن در اين قانون بدون زمينه

مـادة  » ت«تر از شرط معتادنبودن به استعمال افيون در بنـد   شرط عدم اعتياد به مواد مخدر، مناسب
تر را نيـز   ، اعتياد به ساير مواد مخدر خطرناك)ترياك(است؛ زيرا عالوه بر اعتياد به افيون  .ك.ا.ق 114

  .شود شامل مي
  

  شرط نداشتن سابقة محكوميت جزايي مؤثر  )ه

هـاي كيفـري اسـت كـه در      منظور از سابقة محكوميت جزايي مؤثر، محكوميت به مجازات
تـرين   مهـم . كنـد  را از اين حقوق محـروم مـي  عليه مؤثر است و او  حقوق اجتماعي محكوم

الحـاقي  (مكـرر قـانون مجـازات اسـالمي      62هاي تبعي موضوع مادة  مصداق آن، مجازات
برابر اين ماده، محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمومي به شرح زيـر  . است) 27/2/1377

كومـان  مح .1: شـود  شده و اجراي حكم رفع اثـر مـي   محكوم و پس از انقضاي مدت تعيين
محكومـان بـه شـالق     .2سـال پـس ازاجـراي حكـم،      قطع عضو درجرايم مشمول حدپنج به

سـال،   3محكومان به حبس تعزيري بـيش از  . 3سال پس از اجراي حكم،  مشمول حد يك
  .دو سال پس از اجراي حكم

مادة مذكور، چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتـي از جهـات متوقـف     2طبق تبصرة 
  .شود عي آن پيش از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع ميشود، آثار تب
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موجب تبصرة يك مادة فوق، حقوق اجتماعي عبارت اسـت از حقـوقي كـه قانونگـذار      به
براي اتباع كشور جمهوري اسالمي ايران و ساير افراد مقيم درقلمرو حاكميت آن منظور كـرده  

هـاي   صـالح اسـت، ازجملـه مـواردي كـه در بنـد      موجب قانون يا حكم دادگاه  و سلب آن به
هـا،   ، اسـتخدام در وزارتخانـه  »هــ «گانة ذيل اين ماده آمده كه يكـي از آنهـا طبـق بنـد      هشت
ها، مؤسسات مـأمور بـه    ها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري هاي دولتي، شركت سازمان

  .دهاي انقالبي استخدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان و نها
تبـع   دانيم، در مجازات تبعي نيازي به ذكر آن در حكم دادگاه نيسـت و بـه   طوركه مي همان

نوع ديگري از محروميت از حقـوق اجتمـاعي   . شود محكوميت قطعي به شرح فوق اعمال مي
آمـده   1370قانون مجازات اسـالمي مصـوب    19عنوان مجازات تكميلي يا تتميمي در مادة  به

علت ارتكاب جرم عمـومي بـه تعزيـر يـا      تواند كسي را كه به موجب آن دادگاه مي كه بهاست 
عنوان تتميم حكـم تعزيـري يـا بازدارنـده، مـدتي از       مجازات بازدارنده محكوم كرده است، به

هـاي تبعـي، بايـد در حكـم      اين نوع مجازات برخالف مجازات. حقوق اجتماعي محروم كند
  .دادگاه تصريح شود

، به احكام مذكور قانون مجازات اسالمي توجه داشته است؛ »مؤثر«ذار با آوردن قيد قانونگ
  .شود كه نكتة مثبتي محسوب مي

  
  شرط تحصيل )و

دارا بـودن مـدرك   «: مقـرر شـده اسـت   . ك.خ.م.ق 42و مادة » و«دربارة شرط تحصيل، در بند 
از در شرايط احراز آنهـا  براي مشاغلي كه مدارك همتر(تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز 

 14مـادة  » ج«مفاد اين بند با توجه به مفاد شرط تحصيل مذكور در بنـد  . »)بيني شده است پيش
. رود نامه پايان دورة ابتدايي، تحول عميقـي بـه شـمار مـي     مبني بر حداقل داشتن گواهي. ك.ا.ق

ها پـيش و تقريبـاً از    دتالبته اين تحول و ممنوعيت استخدام افراد فاقد مدرك دانشگاهي، از م
در تبصرة مذكور، . بودجة كل كشور اين سال شروع شده است 60با درج در تبصرة 1364سال 

هاي آموزشي، بهداشتي و فني بدون داشتن مـدرك دانشـگاهي ممنـوع     استخدام جز براي شغل
  .اعالم شده بود
قائل و مقرر شده  استثنايي درمورد شرط تحصيل دانشگاهي. ك.خ.م.ق 42مادة  5در تبصرة 

كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا حداقل سن كمتر از رقـم مـذكور در ايـن     به«: است
ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمـان مشـخص و بـراي فرزنـدان شـهدا صـرفاً در       
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ثنا البتـه ايـن اسـت   . »رسد، مجاز است مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي
  .آفرين خواهد بود مقيد به شروط متعدد و بعضاً مبهمي است كه در عمل مشكل

راجع به معافيت آن عده از معلولين انقالب اسالمي كه قادر «افزون بر اين، با توجه به قانون 
مصـوب  . ك.ا.ق 14مادة » ح«به كار نيستند، همچنين افراد خانوادة شهدا و معلولين از شرط بند 

كـه در  . ك.خ.م.ق 42مـادة   3شود كه آيا با عنايت به تبصرة  ، اين سؤال مطرح مي»16/6/1361
هاي آنان براي قوانين مصوب مربوط بـه خـود    آن مقرر شده است استخدام ايثارگران و خانواده

هاي آنان  عنوان يكي از قوانين مربوط به استخدام ايثاگران و خانواده خواهد بود، قانون مذكور به
طور كلي   االجرا است به موجب آن افراد مذكور كماكان از شرط تحصيل به تبر و الزمكماكان مع

كـارگيري افـراد    كه براساس آن به. ك.خ.م.ق 42مادة  5معاف هستند يا اينكه با توجه به تبصرة 
با مدرك تحصيلي ديپلم در ميان ايثارگران صرفاً براي فرزندان شهدا مقرر شده اسـت، بايـد بـه    

رسد كه برداشت اخيـر   نظر مي به. نون موصوف درحدود حكم اين تبصره قايل بودتخصيص قا
ويژه آنكه قانون يادشده مربوط به شرط تحصـيل مـذكور در    تر است، به با اصول حقوقي منطبق

قانون بودجـة   60الزم است يادآوري شود كه برابر تبصرة . قانون استخدام كشوري سابق است
و فرزنـدان شـهيدان از ممنوعيـت اسـتخدام بـدون داشـتن مـدرك        ، جانبازان 1364كل كشور 

  .كند اند و اين برداشت در اين زمينه نيز صدق مي تحصيلي مستثنا شده
به هر حال، ابهاماتي در اين باره وجود دارد كه باب تفسير را گشوده است؛ ضمن اينكه 

ا و اقـدامات  هـ  شرط تحصيل دانشگاهي درمورد برخي مشاغل مثل مشاغل سـازمان زنـدان  
  .است و تربيتي در عمل باعث مشكل شده  تأميني

  
  شرط داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام شوند )ز

» ح«اي موسع شده است؛ زيرا در بنـد   اين شرط نسبت به قانون استخدام كشوري نيز تااندازه
شرط توانايي انجام كاري كه مستخدم براي آن كار باره صرفاً به  قانون مذكور در اين  14مادة 

داشتن سالمت «عبارت . ك.خ.م.ق 42مادة » ز«شود، تصريح شده بود كه در بند  استخدام مي
به آن اضافه شده و ممكن است در عمل مشكالتي ايجاد كند مگـر آنكـه   » جسماني و رواني

به هر حال، طبـق  . وارد نيز بدانيمرا شامل اين م» شوند براي انجام كاري كه استخدام مي«قيد 
) معاونت(اي است كه با پيشنهاد سازمان  نامه قسمت اخير اين بند، شرط مذكور براساس آيين

  .نامة مذكور اين ابهام رفع شود اميدواريم در آيين. رسد به تصويب هيئت وزيران مي
م دارنـدگان  يكي از موضوعاتي كه در ارتباط با اين شرط همواره مطرح بـوده، اسـتخدا  

معافيت پزشكي است كه به تصويب قـانون عـدم ممنوعيـت اسـتخدام دارنـدگان معافيـت       
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به علت . ك.خ.م.ق 127منجر شد؛ و اين قانون، با توجه به مفاد مادة  1377پزشكي مصوب 
  .االجراست عدم مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري، كماكان معتبر و الزم

  
شــده در قــانون اساســي  ن اســالم يــا يكــي از اديــان شــناختهشــرط اعتقــاد بــه ديــن مبــي )ح

  ايران اسالمي جمهوري
تـر از شـرط    هاي مثبت قانون مديريت خدمات كشوري و بسيار مناسـب  اين شرط از نوآوري

اسـت كـه   . ك.ا.ق 14مـادة  » ج«مذكور در صدر بنـد  » عدم محكوميت به فساد عقيده«دشوار 
  )115ـ  11:همان. (جاد كرده بودعلت ابهام در عمل مشكالتي را اي به

با وجود اين، ممكن است اين شرط مغاير اصل برابري ورود به خدمات دولتي تلقي شود 
  .كه بايد ازلحاظ حقوقي توجيه شود

نظـر   ـ روشن نيست و به ي استودرون كه امري فردي ـ شرط اعتقادي البته نحوة احراز اين
  .كند مينه كفايت ميرسد كه اعالم و اقرار افراد در اين ز مي

  
  شرط التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) ط

اين شرط جديد است و در قانون استخدام كشوري سابق وجود نداشت؛ ليكن نحوة احراز 
 42مادة  4رسد كه قوانين و مقررات گزينش كه طبق تبصرة  نظر مي به. آن روشن نشده است

 .كار رود تواند در اين زمينه به است، مي كماكان به قوت خود باقي. ك.خ.م.ق
  
  شرط احراز ضوابط عمومي گزينش اخالقي، اعتقادي و سياسي  )ي

: شـود كـه در آن مقـرر شـده اسـت      احراز مـي . ك.خ.م.ق 42مادة  4اين شرط از مفاد تبصرة 
قـانون  «منظور از اين قوانين و مقـررات،  . »قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است«

تسـري  «و ماده واحد قانون  14/4/1374مصوب » گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پروش
هـا،   ها و سازمان قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه

  .نامة اجرايي اين قوانين است و آئين 9/4/1375مصوب » هاي دولتي مؤسسات و شركت
عنوان يكي از شروط ورود  انونگذار اين موضوع را صراحتاً بهالوصف جا داشت كه ق مع

  .كرد به خدمت ذكر مي
هـاي پايـه و عمـومي فنـاوري اطالعـات بـراي اسـتخدام در مشـاغل          شرط توانايي در مهارت)  ك

  تخصصي و كارشناسي و باالتر 
: تآمده كه در آن مقـرر شـده اسـ   . ك.خ.م.ق 42مادة  2اين شرط كه جديد است، در تبصرة 
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هاي اجرايي در مشاغل تخصصي، كارشناسي و باالتر، منوط به احراز  استخدام افراد در دستگاه
هاي پايه و عمومي فنـاوري اطالعـات اسـت كـه عنـاوين و محتـواي        توانايي آنان در مهارت

  .هاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابالغ خواهد شد مهارت
هاي مـذكور در   اي اجرايي، آموزش مهارته البته با توسعة فناوري اطالعات در دستگاه

ريزي سابق براي كارمندان دولت الزامـي و اجرايـي    مديريت و برنامههاي اخير توسط سازمان  سال
    .شده و تأكيد بر آن مناسب و مثبت است

  هاي اجرايي بنا به اختيار آنها ساير شرايط مذكور در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل دستگاه )ل
هـاي اجرايـي    دستگاه«بيني شده است كه به موجب آن،  پيش. ك.خ.م.ق 43وع در مادة اين موض

كه درقوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي عالوه بر شـرايط مـادة    توانند درصورتي مي 
  .»اين قانون داشته باشند، آن را مالك قرار دهند 42

اين نحو توجيه شود كه درمورد برخـي   هاي اجرايي ممكن است به دادن اين اختيار به دستگاه
هاي اجرايي مطابق قوانين و مقررات مـورد عمـل قبلـي آنهـا، شـرايط       مشاغل تخصصي، دستگاه

گونه مشاغل، تداوم شرايط مذكور را ايجـاب   هاي اين خاصي براي استخدام وجود دارد كه ويژگي
  .كه از اين حيث ايراد دارددهد  نحو نامشخصي افزايش مي كند اما دامنة اين شرايط را به مي

 3ـ طبق تبصـرة   طور كه قبالً اشاره شد ـ همان گفتار الزم است يادآوري شود كه در پايان اين
هاي آنان، براساس قوانين و مقـررات مربـوط بـه     استخدام ايثارگران و خانواده .ك.خ.م.ق 42مادة 

ـتخدام    در اين زمينه قـوانين و مقـررات متعـددي وجـود د    . خود خواهد بود ارد، ماننـد قـانون اس
ـتخدامي و    7/10/1367مصـوب  ... جانبازان، اسـرا و افـراد خـانوادة شـهدا      ، قـانون تسـهيالت اس

ـتخدامي ويـژة      31/3/1374اجتماعي جانبازان انقـالب اسـالمي مصـوب     و قـانون تسـهيالت اس
اين قـوانين و   و برخي قوانيني كه قبالً به آنها اشاره شد كه در 22/3/1380فرزندان شاهد مصوب 

بيني شده است و با توجه به مفاد ايـن   ها و تسهيالتي براي استخدام اين افراد پيش مقررات معافيت
ليكن ابهامـات و اشـكاالتي درخصـوص    . تبصره، درمورد آنها كماكان ساري و جاري خواهد بود

 .اهد بودآفرين خو حدود اعتبار آنها با اجراي قانون موصوف وجود دارد كه در اجرا مشكل
  

  تشريفات ورود به خدمت: گفتار سوم
. ك.خ.م.ق 44گفته را داشته باشند، با رعايت تشريفات مـذكور در مـادة    كساني كه شرايط پيش

اين تشريفات كه به منظور ايجاد رقابـت  . هاي اجرايي پذيرفته شوند توانند به خدمت دستگاه مي
گيرد و رعايت آن اصل  تخدام صورت ميطرفي در اس و عدالت استخدامي، انتخاب اصلح و بي



 29   ولي رستمي

  1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارة دهم، سال اي علوم انسانيه نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

هـاي سياسـي نظيـر وزرا و اسـتانداران      است، استثنائاً در برخي موارد اندك مانند انتخاب مقـام 
شـود، روش   كار برده مي هاي ديگر در همه جا به روشي كه امروزه بيش از روش. الزامي نيست

. ك.ا.ق 13كـه در مـادة   پذيرش به خدمات عمومي ازطريق امتحان يـا مسـابقة ورودي اسـت    
نيـز بـه همـين نحـو     . ك.خ.م.قو در مادة مذكور ) 123 :همان(عنوان يك اصل پذيرفته شده بود  به

هاي اجرايي پـس از   كارگيري افراد در دستگاه به«: شده است در اين ماده مقرر. بيني شده است پيش
و نيز امتحـان يـا مسـابقة    گردد   طور عمومي نشر آگهي مي شدن درامتحان عمومي كه به پذيرفته

دستورالعمل مربوط به نحوة برگزاري امتحان عمـومي و تخصصـي   . پذير است تخصصي امكان
  .»رسد به تصويب شوراي توسعة مديريت مي

  
  امتحان عمومي  ) الف

هاي اخير توسط سازمان مـديريت و   امتحان عمومي يادآور آزمون ادواري است كه در سال
الحاق موادي بـه قـانون    69و اجرايي شد و باألخره ابتدا طبق مادة ريزي سابق مطرح  برنامه

بـراي اسـتخدام نيـروي بـومي در      1384تنظيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت مصـوب      
با طرح قانوني مصـوب نماينـدگان    1385هاي محروم غيرالزامي شد و سپس در سال  استان

مجـدداً   .ك.خ.م.ق 44دة موجـب مـا   ليكن اينك بـه . مجلس شوراي اسالمي كالً حذف شد
. شود، احيا و برقرار شده است  طور عمومي نشر آگهي مي تحت عنوان امتحان عمومي كه به

لذا با همان ايرادات وارد بر امتحان ادواري مواجه است و احياي مجدد آن، با توجه به لغـو  
  .برانگيز است تازة اين موضوع، تعجب

زاري اين نوع امتحان، به دستورالعملي واگذار مطابق قسمت اخير مادة مذكور، نحوة برگ
رسد كه با  مي. ك.خ.م.ق 116تصويب شوراي توسعة مديريت موضوع مادة  شده است كه به

  .تصويب آن، ابعاد امتحان عمومي روشن خواهد شد
  
  امتحان يا مسابقة تخصصي )ب

عمـومي برگـزار   ، بعد از امتحـان  .ك.خ.م.ق 44امتحان يا مسابقة تخصصي با توجه به مادة 
هاي متنوع و متفاوت مشاغل تخصصـي   با توجه به ويژگي. شود و جنبة اختصاصي دارد مي

  .رسد نظر مي هاي اجرايي برگزاري اين نوع امتحان يا مسابقه، منطقي و موجه به دستگاه
قانونگذار مفهوم امتحان يا مسابقة تخصصي و تفاوت و تقدم آنهـا را روشـن نكـرده و    

همراه امتحان عمومي به دستورالعمل مصوب شـوراي توسـعة    رگزاري آن را بهصرفاً نحوة ب
  .است مديريت محول كرده
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شـوراي امـور    1363نامة امتحانات يا مسابقات اسـتخدامي مصـوب تيرمـاه     البته در آيين
مادة يـك  » ب«روشن شده كه طبق بند . ك.ا.ق 13مادة  3اداري و استخدامي موضوع تبصرة 

امتحان نيـز  . »ترتيب امتيازات مكتسبه است ارت از انتخاب بهترين داوطلبان بهمسابقه عب«آن، 
منظـور سـنجش    عبـارت از مجمـوع اقـداماتي اسـت كـه بـه      «مادة مذكور، » الف«مطابق بند 

هـاي مـورد نظـر انجـام      هاي افراد و تشخيص صالحيت آنـان در زمينـه   شايستگي و توانايي
  .»شوند كه نمرة مكتسبة آنان به حد نصاب رسيده باشد يكساني در امتحان پذيرفته م. گيرد مي

نامة مذكور، در تشريفات ورود به خدمت، اصل بر مسابقه اسـت و اسـتثنائاً در    مطابق آيين
شود؛ ضمن اينكه در قانون استخدام كشوري، اسـتثنائاتي   برخي موارد امتحان جايگزين آن مي

رسـد كـه    نظر مـي  در حال حاضر به. تدرمورد رعايت تشريفات ورود به خدمت وجود داش
با توجه به تبصـرة  (جز استثنائات مربوط به استخدام ايثارگران و خانوادة آنها  همة اين موارد به

انـد و بايـد منتظـر دسـتورالعمل نحـوة       نسـخ شـده  . ك.خ.م.ق 127، براساس مادة )43مادة  3
  .اي از ابهام مواجهيم برگزاري اين موارد باشيم و بنابراين در اين زمينه با هاله

  
  استخدام: بخش دوم
به بحث مهـم اسـتخدام اختصـاص    ) 45ـ  52مواد(ماده  8مشتمل بر . ك.خ.م.فصل هفتم ق

هـاي اجرايـي    كارگيري نيروي انساني در دسـتگاه  دارد كه در آن، دربارة نحوة استخدام و به
حاكم هاي قانوني  يتبحث و در اين راستا انواع استخدام و شرايط و ضوابط آنها و محدود

   .بر اين موضوع بيان شده است
مندكردن اين موضوع  اختصاص فصل مستقلي به استخدام، از اهتمام قانونگذار به ضابطه

در اين فصل، سياست اسـتخدامي جديـدي مطـرح شـده     . كند و ساماندهي آن حكايت مي
شـكاالتي را نيـز   خـورد؛ اگرچـه ابهامـات و ا    چشم مي هاي زيادي در آن به است و نوآوري

  .همراه آورده است به
  

هـاي   كارگيري نيروي انساني در دستگاه ضوابط كلي و انواع استخدام و به: گفتار اول
  اجرايي

استخدام، ضوابطي براي استخدام   در قانون مديريت خدمات كشوري در فصل هفتم راجع به
ين راسـتا انـواع اسـتخدام و    هاي اجرايي مقرر و در ا كارگيري نيروي انساني در دستگاه و به

  .شرايط و ضوابط آنها بيان شده است
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  هاي اجرايي  كارگيري نيروي انساني در دستگاه ضوابط كلي استخدام و به )الف
نظمي و آشفتگي در امر استخدام  قانونگذار براي ايجاد انضباط استخدامي و جلوگيري از بي

هايي درمورد اسـتخدام و   ي و محدوديتو سوءاستفاده و انحراف در اين زمينه، ضوابطي كل
هاي اجرايي در فصل مورد بحث برقرار كرده كه قبل از  كارگيري نيروي انساني در دستگاه به

  .هر چيز الزم است به آنها اشاره شود
  استخدام در چهارچوب مجوزهاي استخدام. 1

ارگيري نيـروي  ك هرگونه به«: بيني شده است پيش. ك.خ.م.ق 51اين موضوع در تبصرة مادة 
خـالف  ) مجوزهـاي اسـتخدام  (هاي اين ماده  هاي اجرايي خارج از مجوز انساني در دستگاه

كـار   باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افراد كه بدون مجوز به قانون محسوب و ممنوع مي
  .»گردد شوند، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي گرفته مي
نگذار براي عـدم رعايـت ايـن ضـابطة كلـي و اساسـي،       شود، قانو كه مالحظه مي چنان

بيني كرده است و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون  ضمانت اجراي محكمي پيش
شوند را در حكم بزه تصرف غيرقـانوني در امـوال عمـومي      كار گرفته مي مجوز استخدام به

  .قانون مجازات اسالمي قرار داده است 598موضوع مادة 
مجمـوع مجوزهـاي اسـتخدام    « .ك.خ.م.ق 51شود كـه طبـق مـادة     يادآوري الزم است

راجـع بـه راهبردهـا و فنـاوري انجـام      (هاي اجرايي با رعايت فصل دوم اين قانون  دستگاه
هـا و   گردد و سـهم هـر يـك از وزارتخانـه     ساله تعيين مي هاي پنج در برنامه) وظايف دولت

  .»رسد تصويب هيئت وزيران مي به )معاونت(مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان 
كارگيري نيروي انساني براساس قـانون كـار را منـوط بـه      به 124همچنين قانونگذار در مادة 

كارگيري افراد به صورت ساعتي يـا كـار    عالوه درمورد به رعايت مجوزهاي استخدامي كرده و به
درصـد   تـا ده ) معاونت(مان ، آن را مشروط به شرايط خاص با تأييد ساز32معين در تبصرة مادة 

  .هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب كرده است پست
هـاي اداري شـود؛ اگرچـه     ها، مانع گسـترش سـازمان   اميد است رعايت اين محدوديت

  .ويژه درخصوص اشتغال نيروي انساني ايجاد خواهد كرد درعمل مشكالتي را به
  هاي سازماني ها و مؤسسات غيردولتي براي انجام وظايف پست ارمندان شركتكارگيري ك منع به. 2

كـارگيري نيـروي انسـاني     اين موضوع كه براي جلوگيري از انحـراف و سوءاسـتفاده از بـه   
 47ة  هـاي سـازماني در مـاد    ها و مؤسسات غيردولتـي بـراي انجـام وظـايف پسـت      شركت

هاي موجود قبلي درمورد سوءاسـتفادة برخـي    به واقعيت  بيني شده، با توجه پيش. ك.خ.م.ق
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قانونگذار در مادة مـذكور،  . هاي اجرايي از اين موضوع، كامالً موجه و منطقي است دستگاه
گونـه   اين موضوع را تحت هر عنوان ممنـوع كـرده و اسـتفاده از خـدمات كارمنـدان ايـن      

  .دانسته استپذير  اين قانون امكان 17ها و مؤسسات را صرفاً براساس مادة  شركت
شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با  هاي اجرايي اجازه داده مي ، به دستگاه17طبق مادة 

ها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحـد   شركت
  .طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تأمين كنند كار و قيمت كل به

  شده در قانون  بيني كارگيري افراد به غير از موارد پيش ت هر نوع بهممنوعي. 3
كارگيري افراد به غير  بدين نحو مقرر شده كه هر نوع به. ك.خ.م.ق 52اين موضوع در مادة 

  .اين قانون ممنوع است 32و تبصرة مادة  45از حاالت مندرج در مادة 
كـارگيري نيـروي انسـاني     نيـز بـه   124البته قانونگذار، عالوه بر حاالت مـذكور، در مـادة   

  . كرد ذكر مي 52براساس قانون كار را با شرايطي تجويز كرده است كه جا داشت آن را در مادة 
كـارگيري نيـروي انسـاني در     انواع استخدام و بـه «اين موارد، در بند بعدي تحت عنوان 

  . شود بررسي و دربارة آنها بحث مي» اييهاي اجر دستگاه

  هاي اجرايي دستگاه انساني در نيرويكارگيري  استخدام و به  انواع )ب
هاي اجرايي  از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاه« .ك.خ.م.ق 45موجب مادة  به

  :پذيرد به دو روش ذيل انجام مي
  ؛حاكميتير مشاغل هاي ثابت د استخدام رسمي براي تصدي پست )فال

  .هاي سازماني و براي مدت معين استخدام پيماني براي تصدي پست )ب
كارگيري افراد  به با بيان اينكه. ك.خ.م.ق 52ظاهر حصري، در مادة  رغم اين حكم به علي

قـانون ممنـوع    32و تبصرة ماده  45غير از حاالت مندرج در مادة  هاي اجرايي به در دستگاه
كارگيري نيروي انساني به شرح مـذكور در تبصـرة مـادة اخيرالـذكر      ز بهاست نوع ديگري ا

كـارگيري   نيـز بـه   124عالوه، در مادة  به. تحت عنوان ساعتي يا كار معين مطرح شده است
هـاي   دارد، در سـقف پسـت   اعالم مي) معاونت(نيروي انساني در برخي مشاغل كه سازمان 

پذير داشته شده است كه  قانون كار امكان سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس
  .افزايد بر مراتب موضوع مي

شود كه دو روش استخدام رسمي و پيماني،  از مجموع احكام قانوني مذكور برداشت مي
كـارگيري نيـروي    بـه  هـاي  دهند و ساير روش اصلي و اساس استخدام را تشكيل مي روش 
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) نـه اسـتخدام  (اني كـارگيري نيـروي انسـ    بـه انساني، جنبة فرعي و استثنايي دارند و نوعي 
  .شوند محسوب مي

  استخدام رسمي. 1
توان گفت دائمي و استمراري است و تا زمـان بازنشسـتگي    اين نوع استخدام كه مي

شـود، در قـانون اسـتخدام كشـوري سـابق،       موجب حكم برقرار مـي  تداوم دارد و به
استخدام كشوري اصـل   شد و به عبارت ديگر در روش اصلي استخدام محسوب مي

هاي اخير در  ؛ ليكن در سال)175: 1373مؤتمني طباطبايي (بر اين نوع استخدام بود 
  .شد روية استخدامي دولت عمالً رعايت نمي

علت ايجاد ثبات و امنيت شغلي مورد عالقه و اسـتقبال افـراد    استخدام رسمي اگرچه به
ت مشاغل عمـومي بـا ماهيـت ايـن     داوطلب استخدام است و با توجه به حساسيت و اهمي

مشاغل بيشتر سازگاري دارد، با عنايت بـه تبعـات منفـي آن، ازجملـه كـاهش انگيـزش و       
وري كاركنان، رسوب كاركنان ضعيف و ناتوان، تقليل نيروي انساني توانمنـد و كـارا و    بهره

بيشتر  بودن آن از سياست استخدامي كم اصل گزيني، كم ناپذيري آن درجهت شايسته انعطاف
سـمت   كشورها رخت بربسته است و امروزه در دنيا شـاهد چـرخش نظـام اسـتخدامي بـه     

استخدام غيررسمي هستيم و استخدام رسمي حذف و يا به مشـاغل حسـاس و مهـم مثـل     
  .مشاغل حاكميتي، امنيتي و قضايي محدود شده است

ور، در اليحة مديريت خدمات كشوري مصوب دولت نيز با توجه بـه مالحظـات مـذك   
بيني نشده و درواقع حذف شده بود كه از تغييـر و تحـول اساسـي در     استخدام رسمي پيش

اما در مراحل تصويب اين اليحـه در كمسـيون   . كرد سياست استخدام كشوري حكايت مي
شد و در متن نهايي مديريت  مشترك مجلس شوراي اسالمي، اين سياست استخدامي تعديل

عنوان يكـي از دو روش اصـلي اسـتخدام بـه شـرح       به خدمات كشوري، اين نوع استخدام
هـاي ثابـت در    پذيرفته شد؛ ليكن در بند الف اين ماده، به تصدي پسـت  45مذكور در مادة 

مشاغل حاكميتي اختصاص يافت كه خود بيانگر سياست استخدامي جديـد و متفـاوتي در   
امر حاكميتي مذكور در البته با توجه به اصل فعاليت دولت در . نظام استخدامي كشور است

مـادة فـوق، مشـاغل حـاكميتي بـا توجـه بـه         2فصل دوم قانون موصوف كه طبق تبصـرة  
توان گفـت كـه اصـل     مصوب خواهند شد، مي 8هاي امور حاكميتي مذكور در مادة  ويژگي

بـودن كـاهش    كماكان بر استخدام رسمي است؛ ولي تداوم مشاغل غيرحـاكميتي و طـوالني  
  .دهد الشعاع قرار مي اصل را تحتتدريجي آنها، اين 
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به هرحال، قانونگذار با وضع شرايط و ضوابط جديدي درمورد تداوم استخدام رسـمي،  
  .تبعات منفي آن را مرتفع كرده است كه در گفتار بعدي بررسي خواهد شد

  استخدام پيماني. 2
يررسـمي،  عنـوان اسـتخدام غ   استخدام پيماني كه در قانون استخدام كشوري سـابق نيـز بـه   

صورت فرعي و استثنايي دركنار استخدام رسمي وجود داشت، جنبة قـراردادي و موقـت    به
پذيري در ايجاد انگيزش و رقابت  هاي اخير به داليل انعطاف اين نوع استخدام در سال. دارد

عنوان روش مناسب اسـتخدام جهـت جـذب     گزيني، به در كارمندان و امكان تحقق شايسته
عنـوان اصـل در    وانمند و كار به مورد استفادة بيشتري قرار گرفته و تقريباً بهنيروي انساني ت

  .كار رفته است استخدام به
در اليحة مديريت خدمات كشوري نيز صرفاً همين نـوع اسـتخدام البتـه بـه دو صـورت      

بيني شده بود كه درنهايت در تصويب  پيش) ساله 15تا  5(و بلند مدت ) ساله 3تا (مدت  كوتاه
  ،45مـادة  » ب«انون يادشده مورد پذيرش مجلس شوراي اسـالمي قـرار نگرفـت و در بنـد     ق
هاي سازماني و براي مدت معين مقـرر   عنوان يكي از دو روش استخدام براي تصدي پست  به

  .هاي سازماني موقت اختصاص دارد شده است كه درواقع به مشاغل غيرحاكميتي و پست
برخالف قانون استخدام كشوري، شرايط و ضوابط  در قانون مديريت خدمات كشوري،

اي است كه بيشتر مقررات ايـن   نامه محول نشده است بلكه به گونه استخدام پيماني به آيين
  . شود؛ در ضمن، برخي شرايط خاص آن بيان نشده است قانون شامل اين نوع استخدام مي

م رسـمي، تسـري احكـام    البته با توجه به تفاوت ماهوي اين نوع اسـتخدام بـا اسـتخدا   
  .استخدام رسمي به آن محل ايراد و اشكال است

  صورت ساعتي يا كار معين  كارگيري افراد به به. 3
، ايـن روش بـه   32با ارجاع به تبصرة مـادة  . ك.خ.م.ق 52طور كه قبالً بيان شد، مادة  همان

طبق اين . ده استهاي اجرايي برشمرده ش كارگيري افراد در دستگاه عنوان يكي از حاالت به
و  45غير از حاالت مندرج در مـادة   هاي اجرايي به كارگيري افراد در دستگاه ماده، هر نوع به

توانند در شرايط  هاي اجرايي مي دستگاه«موجب تبصرة فوق،  به .تبصرة مذكور ممنوع است
هـاي سـازماني مصـوب، بـدون تعهـد       درصد پست ، تا ده)معاونت(خاص با تأييد سازمان 

صـورت سـاعتي يـا كـار معـين بـراي        ستخدام و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را بـه ا
  .»كار گيرند حداكثر يك سال به
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كارگيري نيروي انساني كه اخيراً در دولت نهـم متـداول شـده اسـت، جنبـة       اين نوع به
صـورت   بـه  كارگيري نيروي انساني قراردادي و موقت دارد و تقريباً جايگزين شيوة سابق به

رسد كه با توجه به اصل شمول قـانون كـار مـذكور در     نظر مي به. خريد خدمت شده است
كارگيري نيروي انساني مشـمول قـانون    توان گفت كه اين روش به اين قانون، مي 188مادة 

قانون يادشده اقتباس شده است و بنـابراين   21كار است و حتي عنوان كار معين آن از مادة 
  .همراه خواهد داشت هاي اجرايي را به نون كار در دستگاهمعضل رعايت مقررات قا

روش مذكور، جنبة كامالً استثنايي دارد؛ زيرا طبق تبصرة يادشـده، موكـول بـه شـرايط     
هـاي سـازماني مصـوب     درصد پسـت  است و تا سقف ده) معاونت(خاص با تأييد سازمان 

چنين، تعهد استخدامي هم. پذير است و منوط به رعايت سقف اعتبارات مصوب است امكان
تأكيد اخير، براي جلوگيري از تبعات احتمالي تبديل . كند اگرچه كراراً تمديد شود ايجاد نمي

  .آن به قرارداد كار غيرموقت دراثر برداشت از شمول قانون كار، مفيد و ضروري است
. است كارگيري افراد را روشن نكرده قانونگذار نحوة تعيين حقوق و مزاياي اين شيوة به

 124الوصف، با توجه بـه اينكـه آن را مشـمول قـانون كـار دانسـتيم و در تبصـرة مـادة          مع
هاي  موجب قانون كار در دستگاه مقرر شده است مجموع دريافتي كارمندان كه به. ك.خ.م.ق

تـوان   كند، مي برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز نمي 2/1اجرايي شاغل هستند از 
تواند در اين خصوص راهگشا باشد؛ اگرچه احراز كارمندان مشـابه   تبصره مي گفت كه اين

ويژه آنكه قانونگذار  در عمل مشكل است و بنابراين در اينجا نيز با ابهاماتي مواجه هستيم، به
كارگيري نيروي انسـاني را روشـن نكـرده اسـت و      تعيين حقوق و مزاياي اين نوع به نحوة

  .خواهد بودساز  قطعاً در اجرا مشكل

   كارگيري نيروي انساني براساس قانون كار به. 4
 124بيني شده بود، در مادة  قانون استخدام كشوري پيش 4اين موضوع كه قبالً در تبصرة مادة 

دارد،  كارگيري نيروي انساني در برخي مشاغل كه سازمان اعالم مـي  به«: آمده است. ك.خ.م.ق
پـذير   وزهاي استخدامي براساس قانون كار امكـان هاي سازماني مصوب و مج در سقف پست

عبارتي مشاغل كارگري همانند قانون  بنابراين، تشخيص مشاغل مشمول قانون كار يا به. »است
  .است) معاونت(سابق برعهدة سازمان 

كـارگيري   به قانونگذار براي جلوگيري از احتمال تفاوت فاحش حقوق و مزايا در اين نوع
هاي اجرايي، در تبصـرة مـاده مـذكور     وق و مزاياي ساير كارمندان دستگاهنيروي انساني با حق

هـاي اجرايـي    موجب قـانون كـار در دسـتگاه    مجموع دريافتي كارمنداني كه به«: دارد مقرر مي
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با وجـود ايـن،   . »برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند2/1باشند، نبايد از  شاغل مي
اي مشـكل و   هاي اجرايـي، تاانـدازه   ا توجه به تنوع مشاغل دستگاهتشخيص كارمندان مشابه، ب

رسد و درضمن، اطالق عنوان كارمند به اين افراد كه درواقع كـارگر محسـوب    نظر مي مبهم به
  . شوند، مناسب نيست مي
  

  شرايط و ضوابط روش استخدام رسمي : گفتار دوم
، شـرايط  50و 48، 46، 45واد در قانون مديريت خدمات كشوري، در فصل مورد بحث طي م

  .و ضوابطي دربارة روش استخدام رسمي مقرر شده است

  درمشاغل حاكميتي ثابت هاي پست تصدي براي رسمي استخدام  ) الف

مقرر شده است و مبناي اين نوع استخدام . ك.خ.م.ق 45مادة » الف«اين ضابطة كلي در بند 
منـد   داده شده و اين نوع استخدام ضابطهدر نوع پست سازماني ثابت و شغل حاكميتي قرار 

  .شده است
عبارت است از جايگاهي كه ساختارهاي سازماني . ك.خ.م.ق 6پست سازماني طبق مادة 

) ثابـت و موقـت  (هـاي مشـخص    هاي اجرايي براي انجام وظـايف و مسـئوليت   در دستگاه
رفاً بـراي  هـاي ثابـت صـ    پسـت . شود بيني و براي تصدي يك كارمند درنظر گرفته مي پيش

  . مشاغل حاكميتي كه جنبة استمرار دارند، ايجاد خواهد شد
كه كـراراً آن   قانونگذار برخالف قانون استخدام كشوري، شغل را تعريف نكرده درصورتي

هاي ثابت را صـرفاً مخصـوص    كار برده است؛ ازجمله اينكه در انتهاي مادة مذكور، پست را به
استخدام رسمي را مخصـوص   45مادة » الف«جدداً در بند كند و م مشاغل حاكميتي قلمداد مي

دارد و درواقع ايـن دو را الزم و ملـزوم يكـديگر     هاي ثابت در مشاغل حاكميتي بيان مي پست
دهـد بلكـه در    الوصف، تعريفي از مشاغل حاكميتي يا مصاديق آن را نيز ارائه نمـي  مع. داند مي

 8هاي مذكور در مـادة   ين مشاغل با توجه به ويژگيدارد كه ا مادة اخيرالذكر مقرر مي 2تبصرة 
  .رسد به تصويب هيئت وزيران مي) معاونت(اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان 

است كه طبق آن، امـور  » امور حاكميتي«مربوط به تعريف  8هاي مذكور در مادة  ويژگي
ر اسـت و  حاكميتي آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميـت كشـو  

منـدي از ايـن نـوع     شـود، و بهـره   منافع آن بدون محدوديت همة اقشار جامعه را شامل مي
  :شود؛ ازقبيل خدمات، موجب محدوديت براي استفادة ديگران نمي
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  هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي؛ ريزي و نظارت در بخش سياستگذاري، برنامه )الف
  و بازتوزيع درآمد؛ أمين اجتماعيبرقراري عدالت و ت )ب
  ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم؛ )ج
  هاي الزم براي رشد و توسعة كشور و رفع فقر و بيكاري؛ ها و مزيت كردن زمينه فراهم )د
  قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و ادارة امور قضايي؛ )ه
  ور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي؛حفظ تماميت ارضي كش )و
  ترويج اخالق، فرهنگ و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني ـ اسالمي؛ )ز
  ادارة امور داخلي، مالية عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي؛ )ح
  حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي؛ )ط
  عات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور؛تحقيقات بنيادي، آمار و اطال )ي
هـاي   هـا و آفـت   ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيمـاري  )ك

   هاي عمومي؛ فراگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران
اين قانون نظير موارد مـذكور در اصـول    11و  10، 9بخشي از امور مندرج در مواد  ) ل
هـا و   ام قانون اساسي كه انجام آنها در بخش خصوصي و تعـاوني و نهـاد   سيونهم و  بيست

  پذير نيست؛ مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيئت وزيران امكان
موجب قـانون   معظم رهبري به كلي مصوب مقام هاي كه بارعايت سياست سايرمواردي ) م

  .گيرد اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي
شود، تعريف امور حاكميتي چنـدان روشـن نيسـت و بيـان مـوارد       ه مالحظه ميك چنان

  .افزايد تمثيلي آن كه عمدتاً كلي و توصيفي هستند، بر اين ابهام مي
كه  بنابراين، استخدام رسمي منوط به تعيين و تصويب مشاغل حاكميتي است درصورتي

هـاي   اسـتخدام در دسـتگاه  تصريح شده است كه از تاريخ تصويب ايـن قـانون،    45درمادة 
نحو مذكور در بندهاي الف و ب اين ماده انجام  روش استخدام رسمي و پيماني به اجرايي به

پذيرد و لذا نوعي ناهماهنگي و عدم تقارن بين مـاده و تبصـرة مـذكور وجـود دارد كـه       مي
  .موجب سردرگمي و دردسر است

شود كـه پـس    ل اساسي مطرح مياز سوي ديگر، با توجه به ضابطة كلي موصوف، اين سؤا
در . هاي دولتي چگونه خواهد بود از اجراي قانون، وضعيت كارمندان رسمي موجود در دستگاه

موجب قوانين مـورد عمـل    كارمنداني كه به«:مادة يادشده در اين زمينه مقرر شده است 2تبصرة 
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. »مي ادامه خواهند دادصورت رس اند، با رعايت مقررات اين قانون به به استخدام رسمي درآمده
حال اگر منظور از رعايت مقررات اين قانون، ازجمله رعايت ضابطة مورد نظـر باشـد، ممكـن    

علت عدم انطباق برخي مشاغل كارمندان رسمي موجـود بـا مصـاديق مشـاغل      است درعمل به
 حاكميتي مشكالتي بروز كند، مگر آنكه رعايت مقررات اين قانون را منصرف از ايـن موضـوع  

  .ترين مشكالت فراروي اجراي اين قانون است بدانيم و اين خود يكي از بزرگ
شود كه با توجه به سابقه و ماهيت استخدام رسمي و مستفاد از مادة  درخاتمه يادآوري مي

موجب حكم مقام صالحيتدار است و جاداشـت كـه بـه ايـن      استخدام رسمي به. ك.خ.م.ق 7
شد كه درآن  اين ماده تصريح مي 4شد و يا در تبصرة  اره مياش 45ضابطه نيز در بند الف مادة 

عهـده   تعيين محل خدمت وشغل مورد تصدي درمورد كارمنـدان رسـمي بـه    مقرر شده است 
  . ربط است هاي اجرايي ذي دستگاه

هـا و   به هر حال، تغيير ضابطة استخدامي رسمي، كارمندان رسمي موجود را بـا چـالش  
  .مشكالتي مواجه خواهد كرد

  
   استخدام رسمي، مستلزم دورة آزمايشي است )ب

 46در مـادة  . دورة آزمايشـي اسـت  يكي از شرايط و ضوابط استخدام رسـمي، لـزوم طـي    
كساني كه شرايط ورود بـه اسـتخدام رسـمي را كسـب     «: باره آمده است در اين  .ك.خ.م.ق
آن سـه سـال   نمايند، قبل از ورود به خدمت رسمي، يـك دورة آزمايشـي را كـه مـدت      مي
دورة مذكور در قانون استخدام كشـوري نيـز بـراي اسـتخدام     . »باشد، طي خواهند نمود مي

كساني كه در امتحان يا مسـابقة  «: اين قانون مقرر شده است 7در مادة . رسمي ضروري بود
اند، از قبل از ورود به خدمت رسمي، يك دورة آزمايشي  ورودي استخدام رسمي قبول شده

تـر از عبـارت    كاررفته در اين ماده، مناسب رسد كه عبارت به نظر مي به. »د كردرا طي خواهن
است؛ زيرا در استخدام رسمي، صرف كسب شـرايط ورود بـه   . ك.ا.م.ق 46مذكور در مادة 

كند بلكه عالوه بر آن، طي تشريفات ورود به خدمت و قبولي در امتحان  خدمت كفايت نمي
حالـت   .ك.ا.ق 124مـادة  » چ«گـر، در بنـد   سـوي دي  از. يا مسابقة ورودي ضروري اسـت 

 .ك.خ.م.ق 130كه مـادة   آزمايشي يكي از حاالت استخدامي برشمرده شده بود، درصورتي
  . است  اين موضوع درشمار حاالت استخدامي ذكر نشده

دورة آزمايشي، يك مرحلة برزخـي اسـت و همـة كسـاني كـه وارد اسـتخدام رسـمي        
علت وجود اين دوره اين است كه قانونگـذار مطمـئن   . را طي كنندشوند، بايد اين دوره  مي
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هـاي شـغل مربـوط     شده بتواند از عهدة وظايف و مسـئوليت  استخدام نيست كه كارمند تازه
تواند ازعهدة اين امر خطير برآيد، بايـد يـك    برآيد و لذا براي اينكه كارمند ثابت كند كه مي

  )135: 1370،ابوالحمد(. دورة آزمايشي را سپري كند
سال بـود، امـا در    2ماه و حداكثر  6مدت دورة آزمايشي حداقل  .ك.ا.ق 180طبق مادة 

مدت آن بدون تعيين حداقل و حداكثر به سه سـال افـزايش يافتـه كـه     . ك.خ.م.ق 46مادة 
سـال خـدمت،     مدت زيادي است و محل اشكال است، زيرا عادالنه نيست كه پس از سـه 

بخش نبوده است و بايـد اداره   ه كنند كه نحوة كار او در اداره رضايتكارمند آزمايشي را آگا
بنابراين، براي جلوگيري از اتالف وقت مستخدم بهتر است كه دورة آزمايشـي  . را ترك كند

در مادة اخيرالذكر، شرايط طي اين دوره نيز افزايش  )همان. (كمترين مدت پايين آوردرا به 
ت كه كارمندان آزمايشي درصورت احراز شرايط زيـر از بـدو   يافته و در ادامه مقرر شده اس

   :خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد
، كـارداني، عالقـه بـه كـار،     )علمي، اعتقادي، و اخالقي(حصول اطمينان از لياقت  ) الف

خالقيت، نوآوري، روحية خدمت به مردم و رعايت نظم و انضـباط اداري ازطريـق كسـب    
  با تشخيص كميتة تخصصي تعيين صالحيت كارمندان رسمي؛ امتياز الزم

  هاي آموزشي و كسب امتياز الزم؛ طي دوره )ب
  . با تأييد گزينش )ج

دادن لياقت و كارداني و عالقه به كار  كه در آن صرف نشان. ك.ا.ق 19در مقايسه با مادة 
سـته شـده بـود، در    ازسوي افراد در دورة آزمايشي براي تبديل به استخدام رسمي كافي دان

ليكن . مادة مذكور اين شرايط افزايش يافته كه ممكن است در عمل با مشكالتي مواجه شود
تعيين امتيازبندي آنها در كميتة تشخيص صالحيت كارمندان رسـمي، از شـدت ايـن ايـراد     

است كه در آن . ك.ا.تر از مادة يادشدة ق توان گفت از اين حيث مناسب كاهد و حتي مي مي
االطالق به مقامات صادركنندة حكم استخدام رسمي واگذار  يص شرايط موردنظر عليتشخ

آن، شكايت كارمندان آزمايشي درمـورد   موجب كه به بنابراين، برخالف قانون سابق. شده بود
نبودن براي ابقاي خدمت و صدور حكم بركناري آنها عمالً مسـموع نبـود،    تشخيص صالح

ندي و تشخيص شرايط مذكور، شكايت مربوط به عـدم احـراز   توان گفت كه اين امتيازب مي
نامة اجرايي  به هر حال، چگونگي اعمال اين موضوع به آيين. آنها را قابل استماع كرده است

شـود و  تهيـه مـي   ) معاونت(آن توسط سازمان  3كه طبق تبصرة  شده است اين ماده محول
  .رسد تصويب هيئت وزيران مي به
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هاي مثبت قانون مديريت خدمات كشوري درمورد دورة آزمايشي  يكي ديگر از نوآوري
هاي متعـددي بـراي نحـوة برخـورد بـا كارمنـدان        ، گزينه46مادة  1اين است كه در تبصرة 

كـه   درصـورتي «: بيني و مقرر شده است كنند، پيش آزمايشي كه شرايط مذكور را كسب نمي
مة خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي درضمن يا پايان دورة آزمايشي، كارمندان شرايط ادا

  :هاي زير با آنان رفتار خواهد شد را كسب نكنند، به يكي از روش
  ؛اعطاي مهلت دوسالة ديگر براي احراز شرايط الزم )الف
  پيماني؛تبديل وضع به استخدام  )ب
  .لغو حكم )ج

ي مذكور ها شود كه انتخاب يكي از روش از منطوق قسمت اخير اين تبصره برداشت مي
نامة اجرايي اين مـاده موضـوع    البته جزئيات آن در آيين. دراختيار دستگاه اجرايي قرار دارد

نامـه   به هر حال، اين موضوع ابهام دارد كه اميد داريم آيـين . آن روشن خواهد شد 3تبصرة 
  .اجرايي مذكور از آن رفع ابهام كند

در ضمن يا «ست و آن اينكه عبارت نكتة مهمي در ارتباط با حكم اين تبصره قابل ذكر ا
 20مـذكور در مـادة   » طي يـا در پايـان دورة آزمايشـي   «معادل عبارت » پايان دورة آزمايشي

تـوان   بـاره مـي   است كه با توجه به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ايـن . ك.ا.ق
يكـي از  شدن دورة مذكور و عدم برخورد بـا كارمنـد آزمايشـي بـه      گفت كه پس از سپري

آيـد و بايـد بـا او ماننـد كارمنـد       خود به استخدام رسمي درمـي  هاي فوق، وي خودبه روش
    )213: 1385 ،امامي و استوار سنگري( .رسمي رفتار كرد

  از استخدام رسمي و تحديد ثبات شغلي حاالت خروج )ج
رسمي، هاي قابل توجه قانون مديريت خدمات كشوري درمورد استخدام  يكي ديگر از نوآوري

اي به حاالت انتزاع كارمندان رسمي از خـدمت در دسـتگاه اجرايـي بـا هـدف       اختصاص ماده
قانون مـذكور   48در مادة . تحديد ثبات شغلي در اين نوع استخدام و تعديل تبعات منفي است

كارمندان رسمي در يكي از حاالت ذيل از خدمت در دسـتگاه اجرايـي   : باره آمده است  در اين
  :گردند منتزع مي

  بط؛ر بازنشستگي و يا ازكارافتادگي كلي طبق قوانين ذي ـ 
 اء؛ـ استعف

دليل نتايج ضعيف ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متـوالي يـا چهـار     بازخريدي به ـ
  ؛)رسد ميتصويب هيئت وزيران  اي با پيشنهاد سازمان به نامه كه براساس آيين(سال متناوب 
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  ؛122ادة ـ آماده به خدمت براساس م
  .ربط موجب احكام مراجع قانوني ذي ـ اخراج يا انفصال به

رسد كه دليل وجودي اين ماده بيشتر به موضوع بازخريدي خاص مـذكور در   نظر مي به
جهت كاهش و تعديل تبعات منفي استخدام رسمي و تحديد ثبات شغلي ناشـي از آن   آن به

باعوان حاالت اسـتخدامي كارمنـد    135 است؛ وگرنه حاالت مذكور در آن، مجدداً در مادة
لذا در اينجـا صـرفاً بـه    . رسمي آمده است و اين تكرار و دوگانگي، توجيهي جز اين ندارد

پردازيم و از بررسي ساير حاالت كه مجال ديگـري   بررسي اين موضوع و حالت مذكور مي
  .كنيم طلبد، خودداري مي را مي
نظـر   نيسـت و ايـن مـاده زايـد بـه      48زي به مادة ، نيا135نظر نگارنده، با وجود مادة  به
جا داشت كه قانونگذار در ايـن مـاده   . مبحث است از اشكاالت قانون دراين يكي رسد؛كه مي

پرداخـت و از تكـرار    ضعيف ارزيابي عملكـرد مـي    از نتايج  ناشي بازخريدي   تبيين صرفاً به 
  .كرد خودداري مي135سايرموارد حاالت خروج از خدمت رسمي مذكور درمادة 

آفرين وارد بر اسـتخدام رسـمي ايـن     طور كه قبالً عنوان شد ايراد اساسي و مشكل همان
است كه معموالً كارمندان رسمي پس از طي دورة آزمايشي و تبديل به كارمند رسمي، خود 

وري آنهـا   علت ثبات و امنيت شغلي، انگيزش، كارآيي و بهره بينند و به را در حاشية امن مي
يابد و مديران اختيارات قانوني الزم براي برخورد بـا كارمنـدان ضـعيف و فاقـد      كاهش مي

هاي  گونه كارمندان در بدنة دستگاه كارآيي و انگيزش را ندارند و اين وضعيت به رسوب اين
كار را حذف اسـتخدام   برخي چاره. شود وري نيروي انساني منجر مي ش بهرهاجرايي و كاه

داننـد كـه امكـان برخـورد بـا       رف از استخدام پيماني يا غيررسمي مـي رسمي و استفادة ص
كند و موجبات رقابـت   كارمندان يادشده را ازطريق عدم تمديد يا لغو قرارداد آنها فراهم مي

اين راهكار را كه در اليحة قانون . وري نيروي انساني را در پي دارد و افزايش كارآيي و بهره
جـاي آن،   ني شده بود، درنهايت قانونگذار نپـذيرفت و بـه  بي مديريت خدمات كشوري پيش

بيني شده است كـه طبـق آن،    راهكار بازخريدي اين نوع كارمندان رسمي در مادة فوق پيش
كارمندان رسمي درصورت كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد در سه سـال متـوالي يـا    

با ايـن تـدبير،   . شوند نتزع ميچهار سال متناوب، بازخريد و از خدمت در دستگاه اجرايي م
رود و اين نوع كارمندان نـاگزير بـه تـالش     حاشية امن مورد نظر كارمندان رسمي ازبين مي

براي باالبردن ارزيابي عملكرد خود خواهند بود؛ چرا كـه در غيـر ايـن صـورت، بـا خطـر       
ه قبالً در اين راهكار ك. بازخريدي و انتزاع از خدمت در دستگاه اجرايي مواجه خواهند شد
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ها و مراكز آموزش عـالي كشـور    قوانين و مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
رسد، اگرچه امنيت و ثبات شغلي كارمندان  نظر مي بيني شده است، مطلوب و مناسب به پيش

بـا وجـود ايـن،    . كم به دغدغة اصلي آنها مبدل خواهـد شـد   كند و كم رسمي را محدود مي
ـ (اي محول شده است كه با پيشنهاد سـازمان   نامه جراي آن به آيينجزئيات نحوة ا ) تمعاون

  .رسد تصويب هيئت وزيران مي به
اي شود كه در آن مقرر شده  در اين زمينه اشاره. ك.خ.م.ق 50در اينجا الزم است به مادة 

كارمندان مشمول استفاده از مزاياي بيمة بيكـاري مطـابق قـوانين و مقـررات مربـوط      «است 
حكم اين ماده، به تأمين اجتمـاعي كارمنـدان مربـوط اسـت و تـاكنون صـرفاً       . »خواهند بود

اي در قـوانين و مقـررات اسـتخدام     گرفـت و سـابقه   كارگران مشمول قانون كار را دربر مـي 
نظـر   الوصف بـه  مع. كشوري ندارد، لذا كامالً مبهم بوده و جاي بحث و بررسي بيشتري دارد

علت بازخريد موضوع مـادة   ه اطالق حكم آن، كارمندان رسمي را كه بهرسد كه با توجه ب مي
گيرد و بدين لحاظ نوآوري شگرفي  شوند دربر مي اه اجرايي منتزع مياز خدمت در دستگ 48
هاي زيـادي مواجـه اسـت و شـايد بتـوان گفـت        رود، اگرچه با ابهامات و سؤال شمار مي به

  .اي از ابهام باقي مانده و اجرايي نشده است در هاله ترين ماده قانون است و تاكنون نيز مبهم
  

  رايط و ضوابط روش استخدام پيمانيش: گفتار سوم
در قانون مديريت خدمات كشوري، برخالف قانون استخدام كشوري، شـرايط و ضـوابطي   

نامـه خـاص و    براي روش استخدام پيماني برشمرده شده و اين موضـوع صـرفاً بـه آيـين    
االطالق شـامل   ه است؛ ضمن اينكه بيشتر مقررات استخدام رسمي عليمستقلي محول نشد

اين نوع استخدام شـده اسـت امـا احكـام آن در ايـن خصـوص جـامع و كـافي نيسـت و          
  .همراه آورده است به را هايي ها و پرسش نارسايي

  
  هاي سازماني و براي مدت معين پستاستخدام پيماني براي تصدي  )الف

عنـوان معيـار و مبنـاي اصـلي اسـتخدام       به. ك.خ.م.ق 45مادة » ب«د اين ضابطة كلي در بن
اين مـاده، اسـتخدام رسـمي بـراي     » الف«پيماني ذكر شده است؛ و با توجه به اينكه در بند 

راجع بـه تعريـف    6هاي ثابت در مشاغل حاكميتي اختصاص يافته و در مادة  تصدي پست
هاي ثابت صرفاً مخصوص  بندي و پست هاي سازماني به دو نوع ثابت و موقت تقسيم پست

توان گفت كه استخدام پيماني درواقع براي تصـدي   مشاغل حاكميتي قلمداد شده است، مي
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قانونگذار ميزان . هاي سازماني موقت در مشاغل غيرحاكميتي و براي مدت معين است پست
اجرايـي   رسـد كـه دراختيـار دسـتگاه     نظر مـي  مدت معين مذكور را تعيين نكرده است و به

علت عدم تعيين سقف آن اشكال دارد كه يكي از اشـكاالت و ابهامـات    قراردارد؛ و البته به
اين ماده، محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در  4تبصرة  طبق .قانون است

  .شود نامه مشخص مي پيمان
ن كارمنـد  مادة موصوف دربارة حداكثر سن كارمند پيماني آمده است كه س 3در تبصرة 

وپنج سال و براي مشاغل تخصصي  مذكور در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت
طور كه قبالً عنوان شـد، حـداقل سـن الزم بـراي اسـتخدام       همان. از هفتاد سال تجاوز كند

  .است. ك.خ.م.ق 42مادة » الف«در بند  پيماني همان بيست سال مذكور
  
  م پيماني به رسميار تبديل استخداشرايط و آث )ب

يكي از مسائل مهمي كه همواره مورد توجه و دغدغة كارمندان پيماني بـوده، نحـوة تبـديل    
اين   .ك.خ.م.ق 46مادة  2با توجه به مفاد تبصرة . اين نوع استخدام به استخدام رسمي است

شـدن   و پذيرفته 42هاي موضوع ماده  موضوع مستلزم شركت در آزمون و احراز صالحيت
بنابراين بـرخالف، قـانون تعـديل نيـروي     . ي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي استبرا

كند بلكـه احـراز شـرايط     انساني، صرف داشتن سابقة خدمت در اين خصوص كفايت نمي
علـت عـدم احـراز ايـن      مذكور ضروري است و لذا ممكن است برخي كارمندان پيماني به

دليـل نيسـت كـه دغدغـة كارمنـدان       ند و بيگاه به مستخدم رسمي تبديل نشو شرايط، هيچ
  .پيماني و انتقاد آنها را برانگيخته است

درصورت تحقق اين تغيير وضعيت استخدامي طبق قسمت اخيـر تبصـرة مـذكور، اوالً    
شود و ثانياً سـابقة سـنوات    سوابق پيماني كارمندان پيماني جزو سوابق رسمي محسوب مي

  .شود اضافه مي 42مادة » فال«خدمت آنها به سقف سن موضوع بند 
 3موضوع تبصـرة   46نامة اجرايي مادة  به هرحال، جزئيات موضوع مورد بحث در آيين

  .شد اين ماده روشن خواهد
شود، وضعيت كارمنـدان پيمـاني موجـود قبـل از      سؤال و ابهامي كه در اينجا مطرح مي

اين خصوص هستند و  اجراي قانون است كه آيا كماكان مشمول قوانين و مقررات قبلي در
قانون مديريت خدمات كشـور در  . شوند علت نسخ آنها، مشمول قانون جديد مي يا اينكه به

  .اين خصوص ساكت است و ماية اختالف نظر و ايجاد مشكل اجرايي شده است
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  ط تمديد قرارداد كارمندان پيمانيشراي )ج

  .:ك.خ.م.ق 49مطابق مادة 
  :باشد منوط به تحقق شرايط ذيل ميتمديد قرارداد كارمندان پيماني 

  ـ استمرار پست سازماني كارمندان،
  ؛ـ كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمت كارمند

  ع؛ـ جلت رضايت مردم و ارباب رجو
  .ـ ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينة شغل مورد تصدي

هـاي   پسـت  .ك.خ.م.ق 45و  7اينكه طبق مـواد   دربارة شرط اول بايد گفت با توجه به
پـذير نيسـت و بـدين     اند، استمرارآنها براي هميشه امكان سازماني دراستخدام پيماني، موقت

مرار پسـت  علت عـدم اسـت   لحاظ كارمندان پيماني همواره درمعرض عدم تمديد قرارداد به
  .سازماني خود قراردارند

پيماني است و بيانگر مزيـت  سه شرط بعدي، براي احراز كارآيي و توانمندي كارمندان 
الوصـف،   مـع . وري كارمنـد اسـت   اين نوع استخدام در راسـتاي افـزايش انگيـزش و بهـره    
نامه هم ارجاع نـداده اسـت؛ كـه     قانونگذار نحوة احراز اين شرايط را بيان نكرده و به آيين

  . جاي ابهام و ايراد دارد
ديد قرارداد با كارمنـدان  در تبصرة مادة مذكور تصريح شده است كه درصورت عدم تم

ارجاع تبصره به قوانين و مقررات . پيماني، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد
مورد عمل، بيانگر عدم نسخ و تداوم قوانين و مقررات قبلي مربـوط بـه اسـتخدام پيمـاني،     

كـه بـا    است؛ البته به شـرطي . ك.خ.م.ق 6نامة استخدامي موضوع تبصرة مادة  ازجمله آيين
توان گفت  براين اساس مي. با اين قانون مغايرت نداشته باشند. ك.خ.م.ق 127توجه به مادة 

هـا   به موجب آن، دسـتگاه  نامه مذكور است كه آيين 12مادة  3حكم اين ماده ناظر بر تبصرة 
ازاي هر سال سابقة خـدمت   هنگام خاتمة قرارداد، به اند به مستخدمين پيماني به مكلف شده

شده، يك مـاه   العاده مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره بل قبول، عالوه بر حقوق و فوققا
  .آخرين حقوق و مزايا پرداخت كنند
االطـالق   كه براسـاس آن، كارمنـدان علـي   . ك.خ.م.ق 50نكتة آخر اينكه با توجه به مادة

انـد،   داده شـده ين و مقررات مربوط قـرار  مشمول استفاده از مزاياي بيمة بيكاري مطابق قوان
بايد گفت كه كارمندان پيماني درصورت عدم تمديـد قـرارداد، مشـمول حكـم ايـن مـاده       

الوصف، با توجه به اينكه در قوانين قبلي استخدامي، چنين حكمي درمـورد   مع. خواهند بود
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رسدمنظور از عبارت قوانين و مقررات  نظر مي بيمة بيكاري كارمندان وجود نداشته است، به
نامة اجرايي آن است كه بـدين   در اين ماده، همان قانون بيمة بيكاري كارگران و آيينمربوط 

  .اند وسيله كارمندان مشمول آن شده
هاي قانون  شخصي نگارنده و ناشي از ابهامات و نارسايي نكات،استنباطات هرحال، اين به

  .اي مواجه خواهد كرد است كه اجراي آن را با چالش و مشكالت عديده
  
  گيري يجهنت

هاي ششـم و هفـتم قـانون مـديريت      مباحث ورود به خدمت و استخدام كه موضوع فصل
دهنـد، از موضـوعات مهـم و كليـدي حقـوق اسـتخدامي        خدمات كشوري را تشكيل مـي 

  .شوند كه با هم رابطه نزديك و تنگاتنگي دارند و الزم و ملزوم يكديگرند محسوب مي
ي اسـت كـه در طـي آن، دربـارة شـرايط و      ورود به خدمت، اولين موضـوع اسـتخدام  

عالوه بر اين، در قانون مـذكور،  . تشريفات پذيرش افراد به خدمت دولت بحث شده است
اصول كلي ورود به خدمت براي اولين بار در نظام استخدامي كشور تبيين شده كـه شـامل   

 هاي استخدامي و تشكيالت مصوب، اصل لياقت و شايسـتگي و اصـل   اصل رعايت مجوز
اصـل اول نـاظر بـر رعايـت انضـباط      . اسـت  41هاي شغلي مذكور در مادة  برابري فرصت

گزيني، و اصل سوم تأكيد بر يكـي از   ساالري و شايسته استخدامي، اصل دوم بيانگر شايسته
  .حقوق مهم بشر است

شــرايط عمــومي ورود بــه خــدمت در قــانون فــوق افــزايش يافتــه امــا از ابهامــات و  
ر مقايسه با قانون استخدام كشور در برخي موارد كاسته شده اسـت و در  هاي آن د نارسايي

تشريفات ورود به خدمت، مختصـر و  . همراه دارد عين حال، موارد جديد آن، ابهاماتي را به
 جاي دستورالعمل بـه آيـين   رسد؛ كه جاداشت جزئيات آن به نظر مي انگيز به نارسا و بحث

  .شد نامة مستقلي محول مي
دام كه ناظر بر روش استخدام است، از تغيير و تحول چشـمگيري حكايـت   فصل استخ

نهد كه مبتني بر روش استخدام رسمي بـراي   كند و سياست استخدامي جديدي را بنا مي مي
هـاي   هاي ثابت در مشاغل حاكميتي و استخدام پيمـاني بـراي تصـدي پسـت     تصدي پست

ايـن دو روش اسـتخدام   . ين اسـت سازماني موقت در مشاغل غيرحاكميتي و براي مدت مع
انـد؛ امـا بـا ابهامـات و      منـد شـده   كه شيوة استخدام به آنها منحصر شده است دقيقاً ضابطه

ويژه درخصوص نحوة تداوم وضعيت كارمنـدان رسـمي و يـا پيمـاني قبلـي،       اشكاالتي، به
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صـورت   در قانون موصوف، عالوه بر اين، بـه كـارگيري نيـروي انسـاني بـه     . مواجه است
نوبـة خـود    اعتي يا كار معين و نيز براساس قانون كار تحت شرايطي تجويز شده كـه بـه  س

  .برانگيز است مبهم و سوال
بيني  توان پيش ترين تحول مقررات قانون يادشده در ارتباط با استخدام رسمي را مي مهم

بازخريدي كارمندان رسمي درصورت كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد در سه سـال  
والي يا چهار سال متفاوت دانست كه در راستاي تعديل و كاهش تبعات منفي ثبات شغلي مت

هاي اجرايي مفيد  گزيني در دستگاه ساالري و شايسته در اين نوع استخدام و استقرار شايسته
قراردادن امنيت شغلي كارمنـدان رسـمي بـا     الشعاع علت تحت و مؤثر خواهد بود، اگرچه به

  . است و دغدغة اين كارمندان را به همراه داشته استانتقاداتي مواجه 
بينـي شـده نيـز تـا      سابق در اسـتخدام رسـمي پـيش    لزوم طي دورة آزمايشي كه كمافي

؛  اي ازحيث مدت و شرايط موفقيت افزايش يافته است كه جاي ايـراد و اشـكال دارد   اندازه
  .كاهد مي  هرچندكه امتيازبندي شرايط، از شدت انتقادات وارد برآن

شرايط و ضوابط استخدام پيماني در قانون مورد بحث نيز متحول و دگرگون شده است؛ 
ويژه آنكه شرايط تبديل اين نوع استخدام به استخدام رسـمي و شـرايط تمديـد قـرارداد      به

كه تبديل وضعيت استخدامي مذكور، منوط به  نحوي تر شده است به كارمندان پيماني سخت
شدن در مشـاغل حـاكميتي و احـراز مجـدد شـرايط ورود بـه        يرفتهشركت در آزمون و پذ

سـاالري و   خدمت است و شرايط تمديـد قـرارداد كارمنـدان يادشـده در راسـتاي شايسـته      
اما شمول يا عدم شمول ايـن احكـام   . گزيني، به كارآيي و عملكرد آنها بستگي دارد شايسته

  .برانگيز اين قانون است چالشجديد به كارمندان رسمي و پيماني قبلي، از ابهامات 
بينـي بيمـة بيكـاري بـراي كارمنـدان       انگيـز قـانون جديـد، پـيش     از نكات مهم و بحث

ليكن عدم . شوند هاي اجرايي است كه با بازخريدي يا عدم تمديد قرارداد مواجه مي دستگاه
كـي از  بودن اين حكم، آن را به ي سابقة موضوع در قوانين قبلي استخدامي و كلي و سربسته

اي از ابهـام قـرارداده؛    برانگيزترين مواد قـانوني تبـديل كـرده و در هالـه     ترين و سؤال مبهم
  .است همين دليل اين حكم با چالش و اشكال اجرايي مواجه شده  به
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توان در اصول متعدد، از  هاي نظام حقوق اجتماعي را مي انديشة مترقي اسالمي، جلوه
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قانون  )حق مسكن( 31و اصل) حق آموزش( 30، اصل)حق تأمين اجتماعي( 29اصل

  .اساسي جمهوري اسالمي ايران مشاهده كرد
هاي فكري حقوق اجتمـاعي، جايگـاه ايـن     در اين مقاله، ضمن آشنايي با زمينه

  .شود هاي اسالمي و غربي بررسي مي حقوق در انديشه
حقوقي اسالم، نظام  اجتماعي، رفاه عمومي، نظام اجتماعي، عدالت حقوق:اه كليدواژه
  .غرب حقوقي

  مقدمه
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بـودن،   الطبـع  دليـل مـدني   اجتماعي دارد؛ چرا كه انسان به   ـ  هاي اقتصادي حقوقي و مديريت
ل تاريخ، نيازمند ارضاي نيازهاي حداقلي خود بـراي گـذران زنـدگي بـوده و     همواره درطو

ها به دور يكديگر وتشكيل جامعه، تدارك مشـترك امنيـت و    ترين دليل گردآمدن انسان مهم
قحطـي،  (بقا و استمرار نسل افراد جامعه دربرابر قهر طبيعـت  . نيازهاي اجتماعي بوده است

ها  انسان. ها، به تالش مشترك نياز دارد دشمني ديگر انسانو ...)  سوزي، بيماري، سيل، آتش
هـاي يـك نظـام     كنند، و پايـه  آيند، عقالني رفتار مي با توجه به تأمين نيازهايشان گردهم مي

از اين لحاظ، حقوق اجتماعي هـدف  . نهند اجتماعي مبتني بر عقالنيت و توسعه را بنيان مي
تـوان   اي را مـي  شـود؛ يعنـي دولـت و جامعـه     توسعه نيست بلكه خود توسعه محسوب مي

يافته دانست كه سطح حداقل يا متناسب زندگي را ازجهات مسكن، آموزش، تغذيـه،   توسعه
  .اشتغال، بهداشت و درمان براي يكايك آحاد و ساكنانش فراهم كرده باشد

 هاي بشـر  كرامت انسان كه در قرآن كريم بر آن تأكيد شده، مبناي اصلي حقوق و آزادي
انسـان،  . گـردد  دهـد، بـازمي   است كه به نوع شناختي كه اسالم از انسان و جامعه ارائـه مـي  

هاي فراوان و بالقوه است كه اسـتعدادهايش پيوسـته    ها و توانايي موجودي مستعد با قابليت
ها، نيـازي   رو، در اين فرايند، به حقوق و آزادي درحال حركت و شكوفاشدن است؛ از اين 

ها، ذاتي و فطري انسان محسوب  بخش عظيمي از اين حقوق و آزادي. داردحياتي و فطري 
حقوق اجتماعي و برخورداري از شـرايط آبرومندانـة   ). 385: 1385عميد زنجاني (شود  مي

حق و مـورد   كه ازجمله حقوق بهـ  پذير و افراد نيازمند زندگي و حمايت از قشرهاي آسيب
ون اساسي جمهوري اسالمي ايران آمـده اسـت كـه    در اصول متعدد قان ـ تأكيد اسالم است

  .اشاره كرد 43و  30، 29، 28توان به اصول  ازجمله مي
يك دولت حامي و مراقب امت و شهروندان، ضمن آنكه دست محرومان و مطرودان را 

گرداند، هم سطحي حداقل و به تـدريج سـطحي    گيرد وآنها را به حيات اجتماعي بازمي مي
كند و عواملي چون فقر، نياز، و فقدان مسكن و درمان و  دگان تأمين ميمتناسب براي درمان

دهد تا به تناسب هوش و آمـادگي و   دارد، و هم به افراد فرصت مي بهداشت را ازميان برمي
  .استعداد و تالش و كوشش خود، به مراتب شايستگي و اجتماعي باالتري دست يابند

هـاي طبيعـي يـا     دلسوز، كه جبرانگر نابرابري را در ساية دولتي مراقب و »فرصت برابر«
دست آورد؛ و چنين دولتي، براي هركسي كه آمـادگي و اسـتعداد    توان به موروثي است، مي

مراتب اجتماعي داشته باشد، امكان ترقـي و ارتقـاي    وكوشايي الزم را براي ترقي در سلسله
  . سازد وضع را فراهم مي
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هاي فكري و قـانوني حقـوق اجتمـاعي، حقـوق      هدر مقالة حاضر، ضمن آشنايي با زمين
. شـود  اي بررسـي مـي   اجتماعي از دو منظر و رويكرد اسالمي و غربي، بـه شـكلي مقايسـه   

بررسي رويكرد اسالم و دولت برآمده از آن، در مورد حقوق اجتماعي، با توجه به تصويب 
د؛ چرا كه قانون مزبور، ها، امروزه اهميت دو چنداني دار و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه

در راستاي تأمين رفاه عمومي، پيشرفت اقتصادي و تحقـق عـدالت اجتمـاعي در دولـت و     
  )1( .جامعه اسالمي تصويب شده است

  
  مفهوم حقوق اجتماعي : بند اول

براي شناخت مفهوم حقوق اجتماعي، بايد جايگاه فرد و اجتماع در هستي مشخص شود تا 
در دين مبين اسالم، فـرد و  . ماعي با آن جايگاه انطباق داشته باشدبرداشت ما از حقوق اجت

جامعه هركدام جايگاه و حقوق خاص خود را دارند و در عـين تعامـل منطقـي بـين آنهـا،      
بر اين اساس، نه انديشة اصالت فرد كه جامعـه و مصـالح   . شود كدام فداي ديگري نمي هيچ

مكتب اصالت جامعه كه مصالح و حقوق فـرد  آن فداي فرد شود مورد تأييد اسالم است نه 
شود فرد درقبال مصالح عمومي،  قرباني منافع جامعه شود؛ هرچند كه در اين تعامل سعي مي

ترديـد، پيچيـدگي وحـدت و مناسـبات در جامعـة انسـاني         بـي . در منزلت ايثار ديده شـود 
  : ند قراردگر عضوها را نما/ چو عضوي به درد آورد روزگار: اي است كه گونه به

الجسدالواحد، اذا اشتكي منه عضو واحد تداعي له  قال انّماالمؤمنون في تراحمهم تعاطفهم بمنزله
  )1/13ج: 1384 قمي،( سائرالجسد بالحمي و السمر

  :شود انسان موجودي درحال حركت مستمر و دائمي معرفي مي قرآن،در 
 بِّكلي را حكاد نّكنْسانُ اا الْاهيا اَيالقيهاً فَمح6/انشقاق( كَد(  

و اين حركت در دو بعد فردي و اجتماعي است؛ و حركت و تعالي فردي در درون جامعه 
  )399: 1385 ،عميد زنجاني. (شود گيرد ولي فداي آن نمي انجام مي

هـايي كـه    هـا و حمايـت   با اين رويكرد، حقوق اجتماعي عبارت است از مجموعة حق
حقـوق  . رسـد  اه و بهزيستي به حداكثر و عدم رفاه بـه حـداقل مـي   ازطريق آن، آسايش، رف

عنـوان   اجتماعي، ناظر است بر حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و اجتماعي كـه بـه  
گيرد تا فرد در مسير كمال و  مزاياي عضويت و مشاركت در حيات جامعه، به افراد تعلق مي

مـوازات اسـتقرار    اين حقوق، بـه . دار شودرشد خويش، از شرايط آبرومندانة زندگي برخور
هـاي ماركسيسـتي و    هدف اين حقوق، برخالف برداشـت . گيرد هاي حمايتي شكل مي نظام
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سوسياليستي، نه حذف نفس نابرابري، بلكه تالش براي حذف نابرابري غيرعادالنـه اسـت،   
غيرمعقـول  هـاي غيرمشـروع و    هايي كه از امتيازات ناموجـه و محروميـت   يعني آن نابرابري

اي  طبقه نيست بلكه جامعـه  هدف حقوق اجتماعي، ايجاد يك جامعة بي. گيرد سرچشمه مي
هـاي درآمـدي    بنـدي  است كه در آن، شايستگي و تحرك اجتماعي، اهميتي بيشتر از تقسيم

  : داشته باشد
عنوان اينكه  شود كه فرد آن را به حقوق اجتماعي، در يك معني محدود، به حقوقي گفته مي

اي خود و يا با به كارگيري دارايي خود در  ضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفهع
تر، حقوق اجتماعي به يك سلسله  در يك معني وسيع. باشد گذارد، دارا مي اجتماع تأثير مي

هاي اجتماعي و اقتصـادي بـراي فـرد     عدالتي منظور رفع بي  شود كه به هايي اطالق مي حق
ها ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه  عدالتي ين بيشناخته شده است و ا

  ) 135: 1382 ،طباطبائي مؤتمني. (كند و محيطي است كه فرد در آن زندگي مي
هاي فردي، ناشي از مقتضيات طبيعت بشر است كه  حقوق اجتماعي، مانند حقوق و آزادي

اسي است، و موجـب رهـايي او از   براي او به همان اندازه حقوق فردي، امري حياتي و اس
  )Burdeau, 1979:194. (باشد ها مي عدالتي بي

كردن ترس و واهمـه و تشـويش سـبب     تأمين استقالل مادي و اقتصادي فرد، و برطرف
شود كه فرد در جامعه، در محيط امن و مطمـئن قرارگيـرد و بتوانـد از سـاير حقـوق و       مي

د شـود؛ كـه مسـلماً بـدون آن، سـاير حقـوق و       منـ  اي مطلوب بهره گونه هاي خود به آزادي
حقـوق  . سياسي، معني و مفهوم خود را ازدست خواهد داد  ـ  ويژه حقوق مدني ها، به آزادي

هاي سنتي و كرامت انساني است، محتوا  اي كه مبتني بر احترام به آزادي اجتماعي، به جامعه
تر، حقوق اجتماعي، مجموعه به عبارت به. سازد بخشد و تحقق آن را ممكن و ميسر مي مي

ها با مشاركت فعاالنة خود، بايد براي ملت خويش فراهم آورند؛ و  امتيازاتي است كه دولت
حقوقي نظير اشتغال، تأمين اجتماعي، بهداشت، مسكن، و آموزش و پرورش را در دسـتور  

  )106: 1384 ،آراسته(. هاي خود قرار دهند كار و برنامه
  : ايي به شرح زير دارده حقوق اجتماعي، ويژگي

عنـوان   شود، بلكه در آن، به فـرد بـه   طوركلي مربوط نمي اين رشتة حقوقي به افراد به. 1
شود، مانند كارگران، كشاورزان و افـرادي   عضوي از يك گروه اجتماعي مشخص توجه مي

  اند؛ كه ازنظر اقتصادي ضعيف
عنـي افـراد يادشـده را در برابـر     ها، جنبة حمايتي دارند، ي قواعد حقوقي در اين زمينه. 2

 . كنند گيرند، حمايت مي هايي كه اينان تحت سلطة آنها قرارمي گروه يا گروه



 53   زاده ابراهيم موسي زاده و فهيم مصطفي

  1389سال دهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

هاي مورد  اين حمايت، جنبة اقتصادي و اجتماعي دارد و براي پيشرفت معنوي گروه. 3
 . شمارد كردن منافع آنان را ضروري مي حمايت، فراهم

ها، بـين آنـان همكـاري     رخورد خصمانه ميان گروهجاي ب هدف نهايي آن است كه به. 4
  )44: 1381 ،عراقي. (آميز برقرار شود مسالمت

اي به حقوق اجتماعي شده و  المللي نيز توجه ويژه عالوه بر قوانين داخلي، در اسناد بين
اعالميـة   22در مادة . اند اي محسوب شده هايي بنيادي و پايه عنوان حق ها به اين دسته از حق

  : ميالدي، اعالم شده است 1948دسامبر  10ني حقوق بشر، مصوب جها
عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز اسـت بـا مسـاعي ملـي و      هركس به

المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را كـه الزمـة مقـام و نمـو      همكاري بين
  .دست آورد شور بهآزادانة شخصيت او است با رعايت تشكيالت و منابع هرك

برحق آموزش و پـرورش، و در مـادة    26، حق كار، در مادة 23در اين اعالميه، در مادة 
  : بر حق برخورداري از تأمين اجتماعي تأكيد و اعالم شده است 25

اش را ازحيـث خـوراك و    هر كس حق دارد سطح زندگي، سالمتي و رفاه خود و خانواده. 1
مات الزم اجتماعي تأمين كنـد؛ همچنـين حـق دارد كـه در     هاي طبي و خد مسكن و مراقبت

مواقع بيكاري، بيماري، نقص اعضا، بيوگي، پيري يا در همة موارد ديگري كه به عللي خـارج  
  . رفته باشد، ازشرايط آبرومندانة زندگي برخوردار شود از ارادة انسان، وسايل امرار معاش ازبين

مند شوند؛ و همة كودكان  مراقبت مخصوص بهره مادران و كودكان حق دارند ازكمك و. 2
  . حق دارند از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند

نيز به شكلي ويژه 1966مصوب اجتماعي و فرهنگي ـ  المللي حقوق اقتصادي درميثاق بين
جملـه حـق تـأمين     اجتماعي توجه شده و در مواد مختلف آن، حقوق اجتماعي از به حقوق

شتغال، حق آموزش و پـرورش، حـق مسـكن و حـق بهداشـت و درمـان،       اجتماعي، حق ا
هاي  ميثاق، حق كار و اشتغال جزو يكي از حق 7و  6در مواد . رسميت شناخته شده است به

انساني محسوب شـده و دربـارة شـرايط عادالنـة كـار، مزايـا، سـاعات كـار و اسـتراحت          
ري از سالمت و تمتع از باالترين ، به حق برخوردا12در مادة . رهنمودهايي بيان شده است

بـه   13الحصـول تصـريح و در مـادة     سطح بهداشت و سالمتي جسـمي و روحـي ممكـن   
گـذاري در عامـل انسـاني، و     عنوان سرمايه ساختن آموزش عالي اشاره و از آموزش به فراهم
  : ميثاق اعالم شده است 90در مادة . ترين ركن توسعه ياد شده است مهم

هـاي   ن ميثاق، حق هر شـخص را بـه تـأمين اجتمـاعي ازجملـه بيمـه      كشورهاي طرف اي
  . شناسند رسميت مي اجتماعي به
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  :نيز اعالم شده است 11در مادة 
كشورهاي طرف اين ميثاق، حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي بـراي خـود و   . 1

 اش شامل خوراك، پوشاك و مسـكن كـافي و نيـز بهبـود مـداوم شـرايط زنـدگي        خانواده
  ...  شناسند رسميت مي به

ق، نيز به حقوق اجتماعي توجه و در مواد  1411در اعالمية اسالمي حقوق بشر قاهره، مصوب 
  : ازجمله در مادة هفدهم آن اعالم شده است. رسميت شناخته شده است مختلف، اين حقوق به

اي كه  گونه بههاي اخالقي،  هر انساني حق دارد در يك محيط پاك از مفاسد و بيماري) الف
اند اين حق  جامعه و دولت موظف. بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد، زندگي كند

  .را براي او فراهم كنند
اند براي هر انساني تأمين بهداشتي و اجتماعي را ازطريق ايجاد  دولت و جامعه موظف) ب

  . مراكز عمومي مورد نياز برحسب امكانات موجود فراهم كنند
اي كه بتوانـد از طريـق آن    دولت مكلف است حق هر انساني را در زندگي شرافتمندانه )ج

اش را برآورده سازد و خوراك و پوشـاك و مسـكن و آمـوزش و     مايحتاج خود و خانواده
  . شود، تضمين كند درمان و ساير نيازهاي اساسي شامل مي

  
  به انديشة حقوق اجتماعي   رويكرد اسالمي: بند دوم

  : ديدگاه قرآني براساس
ها را مسخر شما كرد، تا  آورد، و كشتي  آبي  را آفريد، و از آسمان  ها و زمين خداوند آسمان

را   كنند، و نهرها را مسخر شما ساخت، و خورشيد و ماه  او حركت  فرمان  دريا به  بر صفحة
مسخر شما كرد و از  و روز را  تسخير شما درآورد، و شب  در كارند، به  منظمي  با برنامة  كه

خدا را بشماريد،   هاي و اگر نعمت ؛شما داد  به] نيازمند بوديد [=از او خواستيد   كه  هر چيزي
  )32- 34/ابراهيم( .نتوانيد كرد  هرگز آنها را شماره

هـا را آفريـد و آنهـا را     نيـاز انسـان    و مناسب  فراوان  هاي آيه، خداوند نعمت  اين  مطابق
اسـاس،    بـر ايـن  . پـا دارد  خود بـه   و كرامت  شأن  مناسب  د تا بتواند زندگيكر  مسخر انسان

  االهي  غايات  بخشيدن  تحقق زمين،  رويبرخدا  خليفة  درجايگاه  اسالمي  دولت  ازاهداف  يكي
   .است  و قرآني  اسالمي  مطلوب  رفاه  به  جامعه  و رساندن
 :فرمايد مي  باره  در اين )ص(اكرم  نبي

  آنـان   و بهـروزي   رفـاه   درجهـت   شـائبه  باشد اما بـي   امور مسلمانان  ولئمس  كه  حاكمي هر
  )126 /10ج :ق1397،مسلم( .نخواهد شد  وارد بهشت  نكوشد، با آنان
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  اول  را هـدف   و آبـاداني   رفـاه   اشـتر، گسـترش    مالـك   بـه   اش امير نيز در نامـه   حضرت
  :نوشته است ودانسته   حكومت  نابودي  را عامل  آن  به  توجهي بي و شمرده  اسالمي  حكومت

  باشـد و بايـد توجـه     خراج  آوري و جمع  از تحصيل  بيش  سرزمين  آباداني  تو به  بايد توجه
  خواهد و به  خراج  كه  شود، و آن ميسر نمي  خراج، جز با آباداني  آوري جمع  كه  باشي  داشته
  دوام  جـز انـدكي    ببـرد و حكـومتش    را از بـين   مردم ،كند  يراننپردازد، شهرها را و  آباداني
  )53ن : 1383،سيد رضي(.نيابد
  :گويد مي   اسالمي  بزرگ  وران از انديشه  خلدون  ابن است كه واقعيت  اين  اثباتي  در تحليل

  و فـراهم   آبـاداني   يابد و براي مي  گسترش  مردم  باشد، انتظارات  و مهربان  اگر حاكم، همراه
  را از بـه   مـردم، آنـان    امـوال   تجـاوز بـه    كـه   شوند؛ درحـالي  تر مي آن، فعال  اسباب  ساختن
وضـعي، سـرانجام،     بينند در چنين سازد؛ چه، مي نوميد مي  ثروت  و باروركردن  آوردن  دست
  نـد و  رباي مـي   آورنـد، از ايشـان   مـي   دسـت   را بـه   برنـد و آنچـه   مـي   غارت  را به  شان هستي
  دسـت   آن  در راه  نوميـد شـوند، از كوشـش     و توليد ثروت  آوردن  دست  از به  مردم  هرگاه
  ها بردارند، بازارهـاي  از پيشه  خود نكوشند و دست  معاش  در راه  و اگر مردم...  دارند برمي

  د از آندرآمـ   وجـوي  در جست  شود و مردم مي  متزلزل  رونق، و احوال بي  و آباداني  اجتماع
است،   ناحيه  آن  از قلمرو فرمانروايي  بيرون  ديگر كه  بندند و در نواحي برمي  رخت  سرزمين
  خـالي، و ويـران    از سكنه  آن  كم، و شهرهاي  ناحيه  آن  درنتيجه، جمعيت ،شوند مي  پراكنده

  )256، 1389 ،خلدون ابن(. كند مي  سرايت  هم  و سلطان  دولت  ديار، به  آن  شود و پريشاني مي
و   و آباداني  عمران  ، بايداسالمي  استقرار و استمرار دولت  براي توان گفت كه مي بنابراين 

 ؛ به عبارت ديگـر، باشد حكومت اسالمي  مهم  از اهداف  يكي  ،مردم  اجتماعي  رفاه  گسترش
افرادي است براي تمامي   اسالمي، تضمين سطح زندگي آبرومندانه حكومتيكي از وظايف 

 .ندا و از اين رو نيازمند  كمك رندمين نيازهاي خود را نداأكه توانايي ت
  

  ابعاد و عناصر مرتبط با حقوق اجتماعي از ديدگاه و رويكرد اسالمي 
  رويكرد اسالمي به اقتصاد اجتماعي. 1

از شود؛ كه يكي  رابطة اقتصاد و سياست در ديدگاه اسالمي، در عدالت اجتماعي خالصه مي
اصل عدالت  )25/حديد( .»ليقُوم النّاس بِالْقسط«: است) ع(اهداف عمدة دين در رسالت انبيا

در مفهوم اسالمي، پاية اصلي توزيع ثروت و قلمـرو اقتصـاد و تقسـيم قـدرت در عرصـة      
توزيع درآمد و ثروت، سهم افـراد در  بحث از در  ،مفهوم اسالمي عدالتدر . سياست است
 شود ه ميشمرد اسالم، نابرابري در درآمد جايز  در. شود گرفته نميجامعه ناديده توليد ثروت 
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همة افراد برابر نيسـت، امـا فقـر و تنگدسـتي     ثيرات اجتماعي أها و ت ها، توانايي زيرا ويژگي
اسالمي، پـس   ةاز اين رو، عدالت توزيعي در جامع. اجتماعي مطلوب جامعة اسالمي نيست

ي مناسب براي تمامي اعضاي جامعه ازطريـق آمـوزش و شـغل    از تضمين يك سطح زندگ
 و ،متناسب، دستمزدهاي عادالنه، امنيت اجتماعي و كمك مالي به تهيدستان ازطريق زكـات 

شـدگان، تفـاوت در ميـزان     تشديد توزيع ثروت ازطريق سيستم اسالمي تقسيم ارث فـوت 
 .تخدمات اجتماعي اس ئةثروت با توجه به تطابق با سهم افراد در توليد ثروت و ارا

دستور مؤكد اسالم بر عدالت در ايجاد ثروت، توليد، توزيع و مصـرف آن و واگـذاري   
كـردن اقتصـاد اسـت بلكـه      معنـي سياسـي   اجراي عدالت برعهدة دولت اسالمي، نه تنها بـه 

به اين معنـا، هرانـدازه   . دادن به بعد اجتماعي اقتصاد بر بعد فردي آن است همچنين اولويت
شود، ابعـاد اجتمـاعي اقتصـاد در     ارزش نشان داده مي بعد فردي در اقتصاد كمرنگ و بي كه

تـر و باارزشـي بسـيار بـاال ترسـيم       نيازي پررنگ قالب فلسفة انفاق، احسان، فقرزدايي و بي
كه معمـوالً در تنبلـي،    ـ ها و آثار منفي زهدگرايي و ترك دنيا شود و به اين ترتيب، آفت مي

  .شود محكوم و با آنها مبارزه ميـ  شود ماندگي متجلي مي وت و عقبفقر، ركود ثر
هاي اسالمي در تعديل ثروت و ممانعت از تكـاثر و فقرزدايـي، انفـاق و     حل يكي از راه
معني تشويق بيكاري و تعطيل نيروي انساني و ركـود   انفاق و احسان هرگز به. احسان است

مبارزه با تكاثر و فقر و عاملي اخالقـي در حـل    حلي دوجانبه در ها نيست بلكه راه خالقيت
گرچه در فقه، انفاق و احسان دو عمل اخالقي تلقي شده، تعبير قـرآن  . مشكل طبقاتي است

والهِم حـقٌّ   اَ  والَّذينَ فـي « ـ شمار آورده است در اين مورد كه آن دو را نوعي استرداد حق به مـ
لُومعرُومِ؛ محالْملِ وائلسدهد كه اين دو دستور، هرچند اخالقـي   نشان مي ـ )25و24/معارج( ».ل

نفع نيازمندان در اموال اغنيا قرار داده شده و اين حق  اما درواقع نوعي اداي حق است كه به
  .جز حقوق ماليِ واجب است كه بر عهدة ثروتمندان تعلق گرفته است و يا خواهد گرفت به

عمومي و نحوة اخـذ و اسـترداد آن بـه صـاحبان     نظارت بر كم و كيف اين نوع حقوق 
هاي بسيار مهم دولتي است كه درعين بعد اقتصادي، بعد سياسي و  اش، از مسئوليت شايسته

  )29 ـ 30: 1383،عميد زنجاني. (اجتماعي نيز دارد
مقتضاي فطـرت و براسـاس اصـول عقالنـي، مالكيـت محتـرم شـمرده و         در اسالم، به

هـاي زيانبـار و    درآمد مانند كار، تجارت، و توليـد، تجـويز و راه   هاي معقول و منطقي شيوه
در بخـش  » اي شـده  هـدايت «فسادانگيز كسب درآمد مسدود شده و به ايـن ترتيـب آزادي   

وجود آمده و در مرحلة اجرايي، دولت امامت مسـئول   خصوصي و بازار، دولتي و تعاوني به
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هاي كنترل، هـدايت و   ها و شيوه گذاريمنطق اسالم در سياست. اجراي آن دانسته شده است
حمايت در زمينة توليد، توزيع و مصرف ثروت در چهارچوب احتـرام بـه مالكيـت كـامالً     

اي مجرد  ديدگاه فقهي در زمينة مالكيت، نظريه. روشن و قابل تجزبه و تحليل عقالني است
يـع ناعادالنـة   هـاي ناشـي از توز   و منفك از مديريت كالن جامعه و مسائل سياسي و بحران

تواند نقش مؤثري در  شده توسط دولت مي ثروت نيست و اين نوع مالكيت محدود و كنترل
به عبارت ديگر، . ايجاد حقوق اجتماعي و عدالت بازتوزيعي و نهايت دولت كارآمد ايفا كند

مالكيت يك مسئلة اقتصادي صرف نيست بلكه نشأت گرفته از يك ديدگاه كلـي در زمينـة   
ت، عدالت و رشد و تعالي فرد و جامعه است كه بايد يك دولت درقالب امامت آن نظم، امني

  )23 :همان. (را ايجاد كند
ديدگاه اسالم در فرايض مالي مانند خمس، زكات، مظالم، كفارات مالي، جزيه، خراج و 

شـود، از عوامـل مشـتركي     انفال، تا آنجا كه به نظم، امنيت و عدالت اجتمـاعي مربـوط مـي   
دارد كه اين عوامل خود مبين نقش دولت اسالمي در فرايند توزيع عادالنة ثـروت   حكايت

  .در جامعة اسالمي است
للسـائلِ   موالهِم حـقٌّ معلُـوم  اَ  والَّذينَ في(معارج سورة  25و  24هاي  طور كه از آيه همان
هاي مشـروع و   آمده از راه دست هاي به آيد، با تراكم ثروت، حتي در ثروت برمي )والْمحرُومِ

در منـابع و  . آيـد  وجـود مـي   عادالنه، همواره نوعي حق عمومي براي مستمندان جامعـه بـه  
نصوص اسالمي، صريحاً بر اين اصل بنيادي تأكيد شده است كـه فقـرا بـا اغنيـا در امـوال      

يصرفوا الي  لهم أن األموال فليس األغنياء والفقراء في تبارك و تعالي اشرك بين... ا  ان«: اند شريك
  )6/147 ج :ق1403  حر عاملي ( .».غيرشركائهم

اي  ريشه دارد، رابطـه   و سياست كه در رابطة پيچيدة دين   بنابراين، رابطة اقتصاد و سياست
ناپذير از ديدگاه اسالم است و عنوان اقتصاد سياسي خود برخاسته از اين رابطة نزديك  اجتناب
عني نفي اقتصاد آزاد نيست و هر كدام از اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتي اما اين ديدگاه به م. است

  )189: 1383 ،عميد زنجاني. (و حمايتي در نظام اسالمي، جايگاه ويژة خود را دارند
  

  اسالمتأمين اجتماعي در . 2
، شده گذاشته  حكومت  ويژه به ، مسلمانان يتمام  بر عهدة  اسالمدر   كه  هايي وليتئاز مس  يكي
  براي  ندارند يا درآمدشان  يا درآمدي  گوناگون  علل  به  كه  افراد است يضرور  نيازهاي  تأمين
  اصناف  از سفارش  پس ،اشتر  مالك  خود به  در نامة) ع(علي  امام. نيست  كافي  زندگي  تأمين
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انـد،   د جامعهمولّ و  فعال  نيروهاي  كه  و كارمندان  كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان  چهارگانة
  :فرمايد مي شود و مي  و معلوالن  از يتيمان، مسكينان، ناتوانان  متشكل  ديگري  طبقة  متوجه

ندارنـد، از    اي چاره  راه  كه  آنان ،مردم  پايين  ةدرنظر بگير، درمورد طبق خدا را، خدا را  سپس
وجـود    قـانع   طبقه، افـرادي   در اين  كه  درستي به ؛و زمينگيران  درماندگان، نيازمندان، بيماران

را   آن  خداونـد نگهبـاني    را كه  خدا، حقي  براي. آورند خود نمي  روي  را به  نيازشان  دارد كه
  هـاي  زمـين   هـاي  از غلـه   و بخشـي   المال از بيت  و بخشي  كن  تو سپرده، حفظ  به  آنان  براي

  )، نامة حضرت به مالك اشترالبالغه نهج  د رضيسي(... واگذار   آنان  را در هر شهر به  خالصه

 :است  شده  نقل )ص(از پيامبر اكرم  در حديثي 

كنـد،   مي  توجهي نيازها و فقر آنها بي  كرده، اما به  امور مسلمانان  ولئخداوند، او را مس  كه  كسي
  ) 2/122  ج :ق1409 داوود واب( .خواهد كرد  توجهي نيازها و فقر او بي  خداوند نيز به
 :فرمايد مي  ديگري  در روايت) ع(همچنين حضرت

را   نهد، مـا آن   برجاي  باري  خواهد بود و هر كس  وارثانش  نهد، از آنِ  برجاي  مالي  هر كس
  )442 /11  ج: ق1420 عسقالني حجر ابن( .داشت  برخواهيم

  را درحد  و درماندگان  انانناتو  هاي نيازمندي  اسالم، تأمين  روايات، فقيهان  اين با توجه به
، الصنائع بدائع  كتاب  صاحب ).130 /18  ج :1370،خميني امام( دانند مي  دولت  عهدةرب  كفايت
  كودكان  ةندارند، هزين  مالي  كه  مردگاني  كفن  ةآنها، تهي  و درمان  و بيماران  فقيران  داروي  تهية
بر   اش نفقه  را نيز ندارد كه  و كسي  است  ر ناتواناز كا  كه  كسي  رهاشده، هزينة  سرپرست بي

  از اقتصـاددانان   برخي ).96 :تا الكاساني، بي( داند مي  المال بيت  را از محل...  ،باشد  او واجب
  :دارند  عقيده

سرپرسـت،   بـي   و يتيمان  خود اجرا شود، كودكان  درست  معناي  به  اسالم  اقتصادي  اگر نظام
  تر از انواع تر و شرافتمندانه بسيار باالتر، سخاوتمندانه  ،ماندگان و درراه  و بدهكاران  نيازمندان

 ،العسـل (. شـوند  مـي   پيشرفته، تـأمين   در كشورهاي  رايج  اجتماعي  تأمين  هاي ها و نظام بيمه
1378: 185(  

  همـة   بلكـه نـدارد؛    اختصـاص   دولـت   گروه، به  اين يضرور  نيازهاي  تأمين  لةئمس  البته
 :است  شده  نقل )ص(اكرمو از پيامبر )325 ـ 336 :1375 ،صدر( ندا ولئمس  مهم  در اين  مسلمانان

و اسـت؛   نيـاورده   ايمان  من  است، به  گرسنه  اش همسايه  كه  درحالي ،سير بخوابد  كه  كسي
  بـه   ند روز قيامتبگذراند و خداو  با گرسنگي را  شب  كسي  در آن  كه  نيست  يا آبادي  هيچ
 )12/130  ج: ق1403حرعاملي (. نظر كند  آبادي  آن  اهل
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  منابع مالي حكومت اسالمي براي تحقق حقوق اجتماعي. 3
رفاهي و تحقـق حقـوق اجتمـاعي شـهروندان جامعـة      اسالمي براي عمل به تعهدات  حكومت
اسالمي و ديدگاه فقهـا، اصـل   هاي  براساس آموزه. به منابع مالي كافي نيازمند است ، طبعاًاسالمي

افراد و اشخاص در تأمين منابع و نيازهاي مالي دولت اسالمي كه در اعتقادات دينـي  » رضامندي«
باتوجه به اين  .ها برتري دارد هاي مرسوم در ساير نظام ها و شيوه آنان ريشه دارد، بر تمامي روش

 :توان برشمرد ورت زير ميرا به صاسالمي  حكومت ةمنابع مالي اولي اصل مهم اسالمي،
، كـه در آن ثـروت   ة منسـجم اسالمي، شبيه يك خانواد ةبراي تحقق جامع :زكات. 1.3

هـاي   طـور عادالنـه توزيـع و نيازهـاي اساسـي تمـامي افـراد مسـتحق، ازطريـق كمـك           به
دولت، برآورده شود، اسالم يـك سيسـتم امنيـت اجتمـاعي      ةيافت شده و سازمان ريزي برنامه

پرداخـت زكـات، بـه    . اي به آن تقدس مذهبي بخشيده است گونه و به يجاد كردهتوانمندي ا
مذهبي هـر   ةشود، فريض ميزان معيني از ارزش خالص درآمد كه به صندوق زكات واريز مي

 ةاز فريضـ كـه  قرآن  ازهر جايي در كه دارد چنان اهميتي در اسالم  ،زكات. مسلماني است
در . شود كيد ميأبر الزام مسلمانان به پرداخت زكات نيز ت، همزمان آيد به ميان مينماز سخن 

آورد ولـي   جـاي مـي   هر كس كه نماز بـه «: فرموده است) ص(پيامبر گرامي اسالم  ،اين باره
با اين حال، با  .)1/507ج: 1360نوري،(» .اي ندارد كند، نماز او هيچ ثمره ميزكات پرداخت ن

، در هر حال، مبلغ حاصله، ميزان محـدودي  دكن ميآوري  وجود اينكه دولت زكات را جمع
 .طور واضح در قرآن مشخص شده اسـت   از اين گذشته، مصاديق مصرف زكات، به. است

سـختي   دهنـد، بـه   اهللا را گسـترش مـي   سبيل گرچه بعضي از فقها، مصاديق تحت پوشش في
اسـالمي  بنـابراين، اگـر دولـت    . توان تمامي مخارج دولت را تحت اين عنوان قـرار داد  مي

 بخواهد به وظايف خود عمل كند، بايد به منابع مالي فراتر از زكات نيز دسترسي داشته باشد
  دولـت   را وظيفـة   زكـات   و توزيـع   آوري از فقيهـان، جمـع    بسياري .)919: 1353سالم  بن(

  و دو خليفة )ص(در روزگار پيامبر اين كار). 2/747  ج :ق1410 ،قرضاوي( دانند مي  اسالمي
سـرباز    زكات  از پرداخت  كه  كسانيدرمورد  ابوبكر  شد؛ حتي مي  انجام) ابوبكر و عمر(  اول
را   زكـات   داد مـردم   اجـازه   بـود كـه   ـ  سوم  خليفة ـ  عثمان. كرد مي  زدند، از زور استفاده مي

  رانكـارگزا  و  دولـت  ، زكـات را )ع(علـي   حضـرت   در زمان بپردازند و  نيازمندان  به  مستقيم
  )243: 1379 ،دشتي.(كردند  مي  دريافت  حكومتي
له كه خداوند منـابع طبيعـي را بـراي رفـاه     ئاين مس :درآمد حاصل از منابع طبيعي 2.3

سود مالي حاصل از . اي در دين اسالم است شده پذيرفته ةلئتمامي مردم اختصاص داده، مس
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هيچ شرايطي نبايد در اختيار افراد  اين منابع بايد به تمامي مردم اختصاص داده شود و تحت
معني انحصـار دولـت بـر ايـن      بهاً پذيرش اين اصل، ضرورت. هاي خاصي قرار گيرد يا گروه

بـرداري از ايـن منـابع را اداره كننـد،      سسات خصوصي، بهرهؤخواه دولت يا م. منابع نيست
سسات ؤن حال، اگر مبا اي. بازدهي انجام شود ةبرداري از منابع طبيعي بايد تحت ضابط بهره

برداري از اين منابع را اداره كنند، سود حاصله از ايـن كـار    خصوصي بخواهند عمليات بهره
  ج :1370،امـام خمينـي  ( دسـت آمـده باشـد    شده يا بازدهي بـه  نبايد بيشتر از خدمات انجام

ي را در كشورهايي با منابع طبيعي فراوان كه سود زيـاد  .)218ـ  219 :1378 ،شاپرا؛ 1/319
نياز چنداني به منابع  .)نفت ةمانند كشورهاي مسلمان توليدكنند(كند  عمومي مي ةخزان ةروان

يا اگر دارند، ندارند ا ربا اين حال، در كشورهايي كه اين منابع . درآمدي ديگري نخواهد بود
بـه   ،درآمد حاصل از آن كـافي نيسـت، دولـت بايـد بـراي تكميـل منـابع درآمـدي خـود         

  .به استقراض متوسل شود ،ي و يا در صورت نيازگير ماليات
اي عادالنـه و بـه ميـزان قابـل تحملـي       كه ماليات به شـيوه  درصورتي: گيري ماليات 3.3

. آوري ماليـات، قابـل چـون و چـرا نيسـت      گردآوري شود، حق دولت اسالمي براي جمـع 
 زو ني» وجود دارد در اموال شما تعهداتي فراتر از زكات«كه ) ص(پيامبر ةبراساس اين فرمود

 سـود انـدك بايـد فـداي بـه     «توجه به يكي از اصول فقه اسالمي بـه ايـن مضـمون كـه      با
تـوان از حـق    ، مـي »آوردن سود بيشتر شود و نيز دفع افسد بـه فاسـد واجـب اسـت     دست
 :گويد مي  باره  در اين  ريطهشهيد م .گيري دولت دفاع كرد ماليات

هـر چيـزي،     تواند بـراي  مي  او در هر زماني. است  شرعي  حاكم  از اختيارات  ،ماليات  وضع
كند و   وضع  كند، ماليات مي  ايجاب  كه  مصلحتي  برطبق ،باشد  هرچهو اتومبيل، غيراتومبيل، 

  زكات، ماليات  كرد كه  دو را نبايد با همديگر مقايسه  ندارد؛ بنابراين، اين  زكات  به  ربطي  اين
 )2/64 ج :1368، مطهري(. نيست  زكاتي  موارد هم  اين و در غير  است  اسالم

؛ و اسـالم سـازگاري دارد   گيـري عادالنـه بـا روح     با وجود اين، تنها يك سيستم ماليات
، در اسالم باالجماع گيري كه بسيار سنگين و يا از حد توان مردم خارج باشد سيستم ماليات
درآمدها،  ة الت اجتماعي و توزيع عادالنپرتو اهداف عد رسد كه در نظر مي به .رد شده است

  مبنـاي  .طور كامـل بـا اهـداف اسـالم سـازگار باشـد       گيري تصاعدي، به يك سيستم ماليات
بـر  مسـلمين   امـر   ولي  خداوند براي  ازطرف  كه  است  واليتي  مالياتي، حق  چنين  مشروعيت

توانـد بـا    مـي  ،را دارد  امور جامعـه   ادارة  وليتئمس  كه  امري ولي. است  شده  قرار داده  جامعه
كنـد و    وضـع   حكومتي  بداند، ماليات  صالح  كه  اي هر اندازه  به  ،مسلمانان  مصلحت  رعايت
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: 1379 ،مـن  مـؤ (اسـت   و زكـات   خمس  تشريع  تر از فلسفة گسترده  هايي ماليات  چنين  دايرة
  هـايي  ماليـات   در گـرفتن   دولت  از حق،  البيع خميني نيز در كتاب  امام  حضرت .)271ـ273
  )2/467ج: 1373،خميني امام( .كند مي  دفاع  و زكات  بر خمس  افزون

كيد شود كه طبق مقتضيات دوران مدرن، دولت اسالمي حق اخذ ماليات عادالنـه  أبايد ت
را دارد كه درعين سازگاري با اهداف اسالم، درآمدي كافي پديـد آورد تـا دولـت اسـالمي     

  .دخوبي انجام ده عنوان يك دولت رفاه را به هاي خود به  واند كارويژهمدرن بت
و   و مرد، كوچك  از زن  بر هر مسلمان، اعم  كه  است  اي فطريه، صدقه:  فطره  زكات 4.3

  ماه  پايان  يعني  معين  در زماني  هر سال  ،فطريه. است  واجب  فقهي  شخصم  بزرگ، با شرايط
  غالب  يا غذاي  خرما يا گندم) كيلو  حدود سه(  صاع  يك  يعني  مشخص  اي اندازه و به  رمضان

  در سراسـر جهـان    مسـلمانان   كه  اي حاضر، مقدار فطريه  در حال. شود مي  هر فرد، پرداخت
 ).191: 1378 ،العسـل (شـود  مـي   زده  ميليـارد دالر تخمـين    حـدود يـك    پردازند، ساالنه مي

دار  را عهـده   فطريـه   و توزيـع   كارآمد، جـذب   نظامي  احي وانند با طرت مي  اسالمي  هاي دولت
  .دهند  پوشش  طريق  را از اين  اجتماعي   هاي از هزينه  بخشيو  دونش

پيـامبر    خدا، و براي  براي  آن  آوريد، خمس  دست  هب  غنيمتي  هرگونهكه بدانيد :  خمس 5.3
  بـه   شـيعه   فقيهـان  )41/انفـال (» .اسـت   در راه  و واماندگان  و مسكينان  و يتيمان  نزديكان  و براي
مـوارد   نـد و ريگ مـي   عـام   شـريفه   را در آية» غنيمت«  ، واژة)ع(معصوم  امامان  از احاديث  پيروي
، )زنـدگي   ةازكسـر هزينـ    پـس (  ازكسب درآمد حاصل  كه  طوري  دانند، به مي  را گسترده  خمس
  حرام  به  مخلوط  حالل  اصي، مال ها و غو از معادن، گنج  آمده دست هب  ازجنگ، مال  حاصل  غنايم

را بـر  » غنيمت«  سنت، واژة  اهل  كه  د؛ درحاليشو خرد، مي مي  از مسلمانان  كافر ذمي  كه  و زميني
   )175 ـ181 /7  ج :1384 شيرازي  مكارم. (دكنن مي  حمل  »جنگي  غنايم«  يعني  خاص  معناي

نيـز    ديگـري   مـالي   بر زكات، حقوق  افزون  ،نياز فقيران  تأمين  براي  اسالم:  كفارات 6.3
از   برخـي   مخالفـت   مجـازات   صـورت  افراد قادر بايد به  كه  است  گذاشته  ثروتمندان  عهدة به

حقـوقي  شـود؛   مي  ناميده  مالي  اسالمي، كفارات  در فقه  حقوق  اين. بپردازند  شريعت  احكام
  كفارةو غيرعمد،   قتل  رمضان، كفارة  در ماه  خوردن روزه ةظهار، كفار ةقسم، كفار  ةكفارمانند 
  و بـه   اسـت   الهـي   حقوق  معاصي، تجاوز به  اين  دانيم، ارتكاب مي  كه  چنان. نذر  وفا به  عدم

  بردگـان   دكردنيا آزا  فقيران  اطعام  كه  است  خواسته  ندارد؛ اما اسالم  ربطي  خدا هيچ  بندگان
  باشـد تـا بـدين     گناهان  و بخشش  با اوامر الهي  مخالفت  مستحقان، كفارة  به  مال  يا پرداخت

  .شود  كاسته  جامعه  وسيله، از بار فقر و بينوايي
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ها و  از ثروت  اسالم، بخشي  معنوي  هاي آموزه  در ساية ،ثروتمند  مسلمانان:  عات تبر 7.3
  گونـاگون   هاي شكل به ،رفتار  اين. كنند مي  تقديم  و اسالم  جامعه  نفع به  بانهرا داوطل  اموالشان

 :متصور است
كتابخانـه، مدرسـه،     چون  مراكزي  گاهي: است  دو نوع  وقف  اين :اي خيريه  وقف ) الف
و   توليـدي   مراكزي  شود و گاهي مي  تعيين  المنفعه امور خير و عام  براي  بيمارستانو مسجد، 
 .يابد مي  اختصاص...  ،مستمندان، ازكارافتادگان، يتيمان از  حمايت  براي  تجاري
  مسـلمانان   كـه   اسـت   يا مسـتغالتي   خيرخواهانه، مال  وصيت :خيرخواهانه  وصيت )ب
 ،نيـز   اسـالم   مقـدس   ديندر . كنند مي  وصيت  در امور خيريه ،آخرت  ثواب  به  دستيابي  براي
  و دارايـي   اموال از  سوم  يك  اندازة  بهاست  شده  داده  اجازه ، عمل  اين  به  آنان  تشويق  جهت

 .كنند  امور وصيت  خود را در اين
  و وصـاياي   عـام   كارآمـد و مطمـئن، اوقـاف     نظـامي   تواند با طراحي مي  اسالمي  دولت
  فضـاي   كنـد و بـا گسـترش     ندهيسـازما   اسـالمي   عـالي   اهداف  تحقق  را جهت  مسلمانان
  .آنها بيفزايد  و كيفيت  بر كميت ، بخش اطمينان
  گوناگوني  بر منابع  افزون: گيرد قرار مي  دراختيار دولت  غيرمسلمانان  ازطريق  كه  اموالي 8.3

  گـري دي  مالي  آورد، حقوق مي  دست  به  مسلمانان  ازطريقآنها را   اسالمي  و دولتبرشمرده شد   كه
  ايـن . گيرد دراختيار مي  غيرمسلمانان  ازطريق  دولت  خراج، جزيه، فيء و عشر وجود دارد كه  چون
  .ه استآمد شمار مي  به  المال بيت  و مهم  اصلي  از منابع  يكي  ،در گذشته  اموال

  فـروش   ازجملـه   ،پيشـين   منـابع همـة  از   اگر درآمد حاصـل :  و مشاركت  استقراض 9.3
  از منابع  و استفاده  استقراض  به  اسالمي  نباشد، دولت  كافي ، دولت  مخارج  براي  دولتي  تخدما

اتخاذ   ديگري  هاي است، بايد راه  با بهره، ربا و حرام  استقراض  ا كهجيابد و از آن نياز مي  ديگران
  از مردم  ،و خيريه  المنفعه عام  هاي طرح  اندازي راه  تواند جهت مي  منظور، دولت  اين  براي. شود
و   زيربنـايي   هاي طرح  سرماية  تأمين  براي  هك  بگيرد؛ چنان  الحسنه قرض  خصوصي  سسات و مؤ

آن، در سـود    تبـع  و به  را در مالكيت  و سهام، مردم  مشاركت  اوراق  تواند با فروش سودآور مي
و   نقدينگي  افزايش  سبب  چون ، مركزي  از بانك  اما استقراض .كند  طرحها شريك  آن  اقتصادي
  و كـاهش   رشد توليد جايز خواهد بود و بيشـتر از آن، تـورم    اندازة  به  شود، فقط مي  پول  حجم
  توان مي  زماني  فقط ، است؛ در نتيجه  دولت  اهداف  خالف  دارد كه  دنبال را به  پول  واقعي  ارزش
  تثبيـت   تـر از هـدف   مهم  اهدافي  كرد كه  استقراض  مركزي  كتوليد، از بان  از رشد واقعي  بيش

  )221ـ221: 1378 ،شاپرا. (درخطر باشد  پول  ارزش
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در پايان و در يك استنتاج مشترك از اصول حـاكم بـر تمـامي منـابع درآمـد اسـالمي،       
افـراد در تـأمين منـابع    » منـدي  رضايت«و » رضايت«راحتي استنباط كرد كه عنصر توان به مي
كنـد و   عنوان اصلي محكم و متقن و غيرقابل مخدوش در نظام اسالمي ايفـاي نقـش مـي    به
دليل آميختگي وظايف و تعهدات مالي مسلمانان با امور عبـادي و اعتقـادي آنهـا، دولـت      به

راحتي به منابع مالي پاك و فراواني در راستاي ايفاي تعهـدات حقـوق اجتمـاعي     اسالمي به
اي و وقفي نيـز رفـع    و عالوه بر دولت ، افراد، نهادها و مجامع خيريهكند؛  دسترسي پيدا مي

هاي اجتماعي و ظهور جامعة عاري از فقر و پريشـاني را وظيفـة شـرعي و دينـي      نيازمندي
  .كنند خود تلقي مي

  
  غربي  حقوق اجتماعي در نظام: بند سوم

  سير پيدايش. 1
گيــري خــويش، چــه در نصــوص  كــه در ديــن مبــين اســالم، از همــان اوان شــكل درحــالي
و چه در عمـل و سـيرة پيشـوايان ديـن، اهميـت حقـوق اجتمـاعي        ) قرآن و حديث(اسالمي

صـورت متعـدد و متـواتر     هاي جامعة سالم ديني، به لحاظ حفظ كرامت انساني و تأمين بنيان به
 يادآور شده و اقدام در راستاي تحقق اين حقوق، تكاليف مشترك فرد و دولت اسالمي تلقـي 
و براي آن نظام خاص حقوقي و اجرايي طراحي شده است، و دين اسالم در اين زمينه، سابقة 

هاي غربي، دولت طرفدار حقوق اجتمـاعي مولـودي تـازه و     تاريخي درخشاني دارد، در نظام
تأسي از الگوي حكومت سوسياليستي پديد آمده اسـت كـه هـدف آن ، درواقـع بازداشـتن       به

دليل اعتقاد به توانايي نيروهاي  و به 1930در دهة . نقالب سوسياليستي بودها از توسل به ا توده
هاي ناشي از بحران اقتصادي در جوامع صنعتي چـون فقـر    حل براي بدبختي چپ در ارائة راه

گير، انديشه تأمين همگاني دركشورهاي صـنعتي شـكل    هاي همه گسترده، گرسنگي و بيماري
يد تبليغـات احـزاب كمونيسـتي، افـزايش بيكـاري و بـروز       اين دوره از سويي با تشد. گرفت

المللي و بحـران مناسـبات    هاي بين اعتصابات گستردة كارگري و از سوي ديگر با تشديد تنش
  . هاي صنعتي در عرصة جهاني همراه بود اقتصادي و سياسي دولت

رهـايي  ها از محدوديتي كه اقتصاددانان كالسيك براي آنان فـراهم كـرده بودنـد،     دولت
يافتند؛ زيرا هدف و وظايفي كه اقتصاد كالسيك براي دولت تعيين كـرده بـود، بـراي رفـع     

هايي كه براي اجرا و عملي كردن  دولت. رسيد نظر نمي احتياجات و نيازهاي عمومي كافي به
احتياجات جديد افراد اقدام كردند، درحقيقت وظايف دولت را از حوزة اموري چون تأمين 
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، حفظ و حراست از مرزهاي كشور و برقراري نظم و امنيت، خارج كردند و حقوقي قضايي
هاي سنگيني را در زمينة فرهنگ وآموزش، بهداشت و درمـان، تـأمين اجتمـاعي،     مسئوليت

لذا مسئلة حقوق اجتماعي و نحوة ارائة اين گونه خـدمات، توجـه   . مسكن، برعهده گرفتند
به خود جلـب كـرد و انديشـمندان، متفكـران و      صاحبنظران، دولتمردان و سياستگذاران را

هـاي   پـردازي  كنندة حقوق و خدمات اجتماعي به نظريه فيلسوفان درخصوص دولت عرضه
  . متفاوت پرداختند

در جريان بعد از جنگ جهاني دوم، بنيانگذاران سازمان ملل متحد، تأمين حقوق اجتماعي 
كردنـد كـه هـدف ايـن      المللي تلقي مي را شرط اول رفاه اجتماعي و اساس صلح و تفاهم بين

حقوق آن است كه فرد از همه نوع قيد و بند اقتصادي و تشويش از هـر قبيـل، كـه حيثيـت،     
  . كند، رهايي يابد سازد و به آزادي او لطمه وارد مي شخصيت و عزت نفس انسان را زايل مي

يرندة شش دربرگ درآغاز جنگ جهاني دوم، دولت چرچيل در بريتانيا طرحي آماده كرد كه
سـكن، سـوخت و   و درمـان، غـذا، پوشـاك، م    ـ شامل بهداشـت  محوراصلي نيازهاي بشري  

دموكراسي در اروپا در پيشبرد انديشـة   طوركلي جنبش سوسيال  به. بود ـ روشنايي، حمل ونقل
ترين نمونة آن را حزب سوسـيال سـوئد در    حقوق اجتماعي نقش بسيار مؤثري داشته و موفق

  )65: 1385 ،آشوري. (ل حكومت خود پس از جنگ جهاني دوم ارائه داده استمدت سي سا
توان دليل اصلي پيدايش حقوق اجتماعي در غرب دانسـت   درواقع، دو عامل زير را مي

  :وجود آمد تدريج به كه به
وجود آمد؛ بـه طـوري كـه     حاتي كه در ليبراليسم اقتصادي بهتغيير ايدئولوژي و اصال. 1

شد تـا جـايي كـه بحـث از      ر برخي از امور اقتصادي پذيرفته و تشويق ميمداخلة دولت د
  . شد سوسياليسم مطرح مي  ـ    ليبراليسم

تدريج لزوم تشكل و اتحاديه و همدمي را احساس و سازمان و تشكيالتي  كارگران به. 2
ي هـا  هاي خود، خواهان اجراي برنامه ريزي كردند كه ضمن انعكاس خواسته براي خود پايه

  . حقوق اجتماعي نيز شدند
 

  هاي حقوق اجتماعي دولت رفاه، محصول انديشه. 2
مطـرح  ) 1945ــ   50( كارگردر بريتانيـا  را نخستين بار، حكومت حزب» رفاه دولت«اصطالح

بودن و مسـاعدتي   حالتي ازسالمت، شادي، سعادت وخوب دراين دولت، واژة رفاه، به. كرد
. شود، اشاره دارد ايحتاج ضروري كه به نيازمندان ارائه ميصورت پول، غذا و ديگر م ويژه به
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عميـد  (زنـدگي آمـده اسـت    » شـدن  شدن وآسان فراخ«به معني » رفاه«هاي لغت،  در فرهنگ
نظامي است كه درآن، دولت مسئوليت اصلي » دولت رفاه«منظور از . )1048: 1384 ،زنجاني
هـا، سـودهاي    را با دادن مسـتمري ساختن امنيت اجتماعي و اقتصادي جمعيت كشور  فراهم

در  .)862: 1381 ،احمدي(گيرد  عهده مي تأمين اجتماعي، مراقبت بهداشتي رايگان و غيره به
، دولت مسئول حمايت و پيشبرد ايمني و اجتماعي و رفاهي شـهروندان خـود   »دولت رفاه«

رستاري درماني، براي تمامي شهروندان امكانات پ» گهواره تا گور«است و وظيفه دارد كه از 
 .بيمة بيماري و بيكاري، بازنشستگي، اعانة خانوادگي و مسـكن و ماننـد آن را فـراهم كنـد    

  )164: 1385 ،آشوري(
يكي از صـاحبنظران،  . اند هاي مختلف تعريف كرده ان به صورترا صاحبنظر» دولت رفاه«

زنـدگي و فرصـت    اي است كه درآن، حداقل سطح دولت رفاه، جامعه«: نويسد به نام كول، مي
يكي ديگر از صاحبنظران ـ  آرتور شلزينگ. »گيرد دان قرار ميشده دراختيار همة شهرون تضمين

نظـامي كـه در آن، حكومـت متعهـد     «: كنـد  را چنين تعريف مـي » دولت رفاه« ـ رفاه اجتماعي
 شود سطوح معيني از اشتغال، درآمد، آموزش، كمك بهداشتي، تأمين اجتماعي، و مسكن را مي

يكـي ديگـر از صـاحبنظران نيـز     . )Hobman,1990:10(».براي همة شهروندان خود فراهم كند
اي از خدمات اجتماعي را براي شهروندان خـود   داند كه رشتة گسترده دولت رفاه را دولتي مي

دولت رفـاه، دولتـي   « رفاه اجتماعي ـ ـ از صاحبنظران حوزة عقيدة هربرت لهمن   به. برقراركند
، مردم آزادند استعدادهاي فردي خود را پرورش دهند، در مقابل زحمات خـود  است كه درآن

پاداش عادالنه دريافت كنند، و درپي كسب سعادت و خوشبختي باشند بدون آنكـه تـرس از   
 )Ibid: p6(» .دليل نژاد، عقيده يا رنگ مانع باشد مسكني يا ستم به گرسنگي، بي

هـاي سـنجيده و    دولت رفاه بر وجود سياست توان گفت كه با توجه به اين تعاريف، مي
هوشـمندانه درزمينـة تـأمين حــداقل اسـتاندارد زنـدگي بــراي همـه و ارتقـاي برابــري در        

 . هاي زندگي و تمركز كلية نهادهاي رسمي برتأمين خدمات همگاني داللت دارد فرصت
 

  به حقوق اجتماعي رويكردهاي غربي: بند چهارم
  اجتماعي حقوقموافقان . 1
دولـت مراقـب و   «راهان حقوق اجتماعي، از ابعاد فكري و نظري متعدد، ايـن حقـوق و   هم

را همراهي كرده و هر يك برحسب اينكه از چـه زاويـه و نگـاهي از ايـن     » حامي شهروند
  . اند هاي فكري خاصي وابسته شده ها و ايدئولوژي اند، به مكتب موضوع حمايت كرده



  بررسي مباني حقوق اجتماعي   66

  1389سال دهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان اي علوم انساني، ه نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

جاي آنكه درصدد حذف فقيـران باشـيم، بايـد بـه فكـر       موافقان حقوق اجتماعي معتقدند به
هـاي   عـدالتي  دنبال رفـع بـي   حقوق اجتماعي يا به. حذف شرايطي باشيم كه برانگيزندة فقر است

البته هرگـز بـه   . اند و يا در پي بهبود رفتار و عادات افراد هستند اجتماعي مسبب شرايط معطوف
هاي خود بايد هميشه به هـردو   گيري راين، در تصميمبناب. رسند يكي از اين دو نهايت آرماني نمي

روحاني و رجال سياسي  ـ )Thomas More(توماس مور. توجه كنيم» فردي«و » اجتماعي«عامل 
  : گويد ـ دربارة فقر و نابرابري چنين مي آرمانشهرانگليسي و نويسندة كتاب معروف 

در اين بـاب كـه در مجـازات    اگر براي درمان اين آفات شيطاني تالش نكنيد، فخرفروشي 
ظـاهر عادالنـه    سياست شما ممكن اسـت بـه  . حاصل است دزدان جدي هستيد، عبث و بي

اگر اجازه دهيد كه جوانان شما در شرايطي . بنمايد، اما در واقع نه عادالنه است و نه عملي
رگي ناخوشايند پرورش يابند و خوي آنها، اندك اندك از كودكي، فاسد شود و آنگاه در بز

هايشان به آنها فرا داده است، كيفـر دهيـد، از شـما     هايي كه آموخته خاطر تبهكاري آنها را به
خـاطر دزدي   پرسم كه آيا كارتان جز آن است كه نخست آنها را دزد كنيـد و سـپس بـه    مي

  )13: 1381 ،پتريك(مجازاتشان كنيد؟ 
  : اند از عبارت» تماعيحقوق اج«ق با نظرية هاي مهم مواف ها و انديشه برخي از مكتب

يافتنِ راهي ميانه بين ساختارهاي  دنبال ها به دموكرات سوسيال: ها دموكرات سوسيال 1.1
 داري داري و كمونيسم هستند و در ديدگاه آنها، صورتي جانشين براي بازار سـرمايه  سرمايه

مركـز  و نيـز اقتصـاد مت   ــ   عدالت اجتماعي شكست خورده است بخشيدن به ـ كه در تحقق
   .شود ـ عرضه مي ـ كه از دموكراسي و از آزادي مدني بري استكمونيستي 

  : معتقد استم اين مكتب ـ پردازان مه ـ از نظريه )Tony Croskland(توني كراسلند
داري به اين سبب كه اقتصاد بازار بر تحصيل سود و مالكيت خصوصي مبتني است  سرمايه

...  د نياز دارد، موجد فقر و محروميتي گسترده استدستمز و همواره به خدمت كارگران كم
خواهد نيازهاي اساسي فراگيـر و نيازهـاي خـاص محرومـان و      كه سوسياليسم مي درحالي
طلب، هدفي است كـه   طبقه مساوات و رسيدن به جامعة بي...  ماندگان را برطرف كند عقب

...  بر رقابت ترجيح دارد در اين مكتب، همكاري... دموكراتيك در پي آن است  سوسياليسم
هاي اقتصادي تنظيم كرد  توان چهارچوبي كارآتر براي فعاليت ريزي سوسياليستي مي با برنامه

. ستيزي كمتري قرين باشد و به سطوح باالتري از رشد دست يابد ومرج و دولت كه با هرج
)Crosland, 1956: 77-81(  
دارند كه  برابري دموكراتيك اعالم ميپردازان اين مكتب، هدف خود را ايجاد يك  نظريه

بيشتري از حقوق صوري تجمع و تحزب، نمايندگي قانوني و  معناي برمبناي آن شهروندي
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و كنتـرل عمـومي ابـزار توليـد      دادن داشته باشد و امور در چهارچوب مالكيت مردمي  رأي
براي مثال، . استنفسه  آنها معتقدند كه برابري اجتماعي، واجد ارزش في. سازمان داده شود

اي كـه نـابرابر    جامعـه . هاي نامرئي و پنهان تحميل كند يك جامعة نابرابر ممكن است هزينه
هـاي اجتمـاعي    هـا وعـادت   است، حتي اگر فقيران آن بالنسبه مرفه باشند، دستخوش ارزش

هـاي اعتمـاد،    برآمدن اين روحيه كه هركسي به فكر خودش باشد، رشته. شود نامطلوب مي
  . برد اجتماعي و همكاري جمعي را ازبين ميحيات 

جـان مينـارد كينـز    . عموماً مبحثي كينـزي اسـت  » حقوق اجتماعي«توجيه اقتصادي نظرية 
. تواند و بايد شرايط الزم براي رشد پايدار اقتصاد را فـراهم كنـد   كند كه دولت مي استدالل مي

بايد در اقتصاد دخالت كند، زيـرا چنـين   اند كه دولت ن قبل از او، اقتصاددانان بر اين عقيده بوده
ايـن  . زند و در بـدترين حالـت، ضـد مولـد اسـت      كاري در بهترين حالت به اقتصاد لطمه مي

سبب وجود دست نامرئي، تنهـا   گرفت كه بازارهاي آزاد به ديدگاه از اين انديشه سرچشمه مي
ولت در اقتصاد، فقـط  ابزار افزايش رفاه و بهزيستي فردي و جمعي هستند؛ برعكس، دخالت د

  )163: 1381 ،پتريك.(شود بخشي دست نامرئي مي خوردن حركت تعادل باعث برهم
طرفداران و هواخواهان اين مكتب معتقدنـد كـه اقتصـاد بـازار،     : ها ليبرال سوسيال 2.1

شرط الزم آزادي است ولي شرط كافي نيست؛ بنابراين اگر بخـواهيم از برخـي از بـدترين    
ناچار بايد به ميزاني از برابري اجتماعي تن دردهيم و  داري بپرهيزيم، به صوصيات سرمايهخ

ها به  سوسيال ليبرال. گر و مدبر ممكن نيست اين كار، بدون داشتن يك دولت توانا، بازتوزيع
اينان از حقوق اجتماعي . پيوندي نيرومند بين برابري سياسي و برابرسازي اقتصادي معتقدند

كنند و از اين طريق خواهان  دمكراتيك طرفداري مي اي تقويت جامعة ليبرالمثابة ابزاري بر به
العـاده و فقـر    به نظر آنان، ثـروت فـوق  . ايجاد سطوحي مطلوب از برابري اجتماعي هستند

هايي هستند كه منـافع ممتـاز را    العاده باهم ارتباط دارند و از همين رو طرفدار سياست فوق
كنند، براي اينكه ثابت شده است  خدمات اجتماعي حمايت مي آنها از برقراري. محدود كند

افزايد؛ درعين حال، دفاع آنها از حقوق و برابري  كه اين حقوق و خدمات برآزادي فردي مي
مـوازات تأكيـد بـر وجـه اخالقـي       ها، بـه  سوسيال ليبرال. رسد ها نمي اجتماعي، به پاي چپ

حقوق اجتمـاعي از نظـر   . استحقاق نيز هستند نيرومند نيازها، طرفدار وجه اخالقي نيرومند
معنـاي   اين گروه، حقوقي در چهارچوب اقتصاد بازار است نه حقوقي عليه آن، و برابري به

  . برابري فرصت است نه برابري نتيجه
هـاي معتـرض بـه اقتصـاد آزاد و نظريـات آدام       ترين مكتب يكي از مهم: ها ماركسيست 3.1
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سيمون، پرودن، و ماركس، كامالً با اقتصـاد   متفكراني چون سن. اسميت، مكتب سوسياليسم است
  . اند داري مخالف بوده و در انتقاد از اين مكاتب سنگ تمام بنا گذاشته آزاد و نظام سرمايه

هـاي ارتدكسـي معتقدنـد كـه      ماركسيست«هايي چون  شايان ذكر است كه ماركسيست
رگونـه برنامـة اصـالحي در چهـارچوب     طوركلي ه هاي رفاه و حقوق اجتماعي و به برنامه

تعويـق   كاهد و از ايـن رهگـذر باعـث بـه     داري، از آنجا كه از شور انقالبي مي نظام سرمايه
ــي   ــالب م ــادن انق ــه   افت ــن برنام ــود، اي ــرار      ش ــاد ق ــورد انتق ــاه را م ــت رف ــا و دول ه

   )58: 1381،مالجو(.»دهند مي
» هـا  نظريـة نظـام  «فكـري   خصوص صاحبان مكتب ها، به ما برخي ديگر از ماركسيستا

گر نظام رفاهي و حقوق اجتماعي  همچون يورگن هابرماس و كالوس اوفه، مدافع و توجيه
اي جز توسل به ابزار  اند دولت براي كسب مشروعيت سياسي، چاره هستند تاحدي كه قائل

نظـام  : داري از سه نظام فرعي تشـكيل شـده اسـت    نظر آنان، سرمايه به. دولت رفاهي ندارد
  .اقتصادي، نظام سياسي و نظام اجتماعي

كنـد كـه شـرايط     كند و درمقابل دولت هم تضمين مي سرمايه، نياز مالي دولت را تأمين مي
شده براي  دولت از منابع مالي تأمين. اقتصادي الزم براي رشد و انباشت سرمايه فراهم باشد

. آورد دست مي روندان را بهمقابل، وفاداري شه كند و در برقراري خدمات رفاهي استفاده مي
اگـر دولـت   . توان مشروعيتي را كه الزمة هر دولتي است، كسب كرد بدون دولت رفاه نمي

توانـد بـا    داري نمـي  اگرچه سرمايه. كنند مردم را از خود براند، آنها هم به دولت پشت مي
نيست دولت رفاه و حقوق اجتماعي همزيستي داشته باشد، بدون حقوق اجتماعي هم قادر 

  )269: 1381،پتريك. (به حيات خود ادامه دهد
 1960اهميـت سياسـي طرفـداران محـيط زيسـت بـه دهـة        : گرايـان  محيط زيست 1.4
توانيم انتظارات و تقاضايي نامحدود  سخن اساسي اين مكتب اين است كه ما نمي. گردد بازمي

اكنـون ميـزان تقاضـا از     پـذير دارد  از كرة زميني داشته باشيم كه فقط منابعي محـدود و پايـان  
  . امكانات عرضة چند نسل فراتر رفته و اين امر، ناشي از كاركردهاي جوامع غربي است

انـد از نظـر آنـان، بـراي      انـديش  جو و مصلحت گرايان، مصلحت برخي از محيط زيست
اقتصادي صـورت گيـرد و در   ـ  هاي اجتماعي رسيدن به توسعة پايدار بايد تغييراتي در نظام

توان هم از ابزار بازار آزاد و هم از ابزار دولت و يـا از هـردو    راه، با توجه به شرايط مياين 
  : اند اما برخي ديگر از محيط زيست گرايان راديكال. استفاده كرد

اينها، به ضرورت اصالحات نهادي و پردامنه اعتقاد دارند و دستي به سر وگوش سـاختارهاي  
محيطي بر ايـن   هاي زيست سوسياليست. دانند را كافي نميسياسي و اقتصادي موجود كشيدن 
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هـاي اجتمـاعي پيونـد دارد؛     اند كه نابودي محيط زيست با استثمار طبقـاتي و نـابرابري   عقيده
كنند تا موقعيـت ممتـاز خـود را پايـدار و مسـتمر نگـاه دارنـد و         مرفهان از منابع مصرف مي

بـه  . عيت خود را درقبال مرفهان بهبود بخشندكنند تا وض تنگدستان منابع مزبور را مصرف مي
ريزي كـالن اجتمـاعي و    اين ترتيب، فقط يك نظام مالكيت عمومي، برابري اجتماعي و برنامه

داري، باعـث   آميـز بـازار سـرمايه    تواند ازطريق پيشگيري از اتالف رقابـت  جهاني است كه مي
  )37: 1381 ،پتريك. (شدن چگونگي استفادة ما از منابع شود عاقالنه

گر در امور اقتصادي  ريز و مداخله انديشة اينها در نظام داخلي، به تشكيل يك دولت برنامه
  . شود كه درواقع تجلي همان دولت حامي حقوق اجتماعي است و اجتماعي منجر مي

پردازان ديگري نيـز   ها و نظريه شايان ذكر است كه عالوه بر چهار مكتب مذكور، مكتب
ز نگاهي ديگر و با بيـاني متفـاوت و در ادوار مختلـف در توجيـه حقـوق      وجود دارند كه ا
  . اند؛ كه جهت رعايت اختصار، به اين چهار مورد بسنده كرديم اجتماعي كوشيده

  
  حقوق اجتماعيمخالفان  .2

تـوان   هاي مخالف حقـوق اجتمـاعي را از ابعـاد گونـاگون مـي      ها و انديشه ها، مكتب نظريه
عد تاريخي و چه از بعد موضوعي، كـه از مكاتـب فلسـفي، سياسـي،     مالحظه كرد؛ چه از ب
هـاي برخـي    در اينجا، بـه  ديـدگاه  . اند شناسي مشترك سرچشمه گرفته اقتصادي و يا جامعه

  .شود اشاره مي» حقوق اجتماعي«مخالفان اصلي نظرية 
زار را بـا  منظور از راست افراطي، كساني هستند كه پايبندي بـه آزادي بـا  : راست افراطي 1.2

آزادي بازار داللت دارد بر  .)Barry,1987:143( آميزند كاري درهم مي پايبندي به اخالقيات محافظه
ـين تـرجيح     عمليات آزادانة بازار همراه با حـداقل دخالـت دولـت؛ و اخـالق محافظـه      كـاري، مب

و شاخة آنچه د. هاي خانوادگي، اقتدار سنتي، روحيه و احساس مسئوليت شديد كاري است ارزش
دهد، دشمني با حقوق اجتماعي است؛ زيرا تصور بر اين اسـت   راست راديكال را به هم پيوند مي

   .كند شود و اخالقيات را در جامعه متزلزل مي كه اين نوع حقوق باعث تضعيف اقتصاد مي
راست راديكال، اساساً بين آنچه حقوق اجتماعي وعده داده وآنچه عمالً عرضه داشـته،  

انتقادهايي را كه راسـت راديكـال بـر حقـوق اجتمـاعي وارد      . و تناقض قائل استبه تضاد 
 )Pirson,1998:78-86( .توان به شرح زير توضيح داد كند، مي مي

شود تا انضباط بازار ازطريـق كـاهش جـايزة موفقيـت و      حقوق اجتماعي برقرار مي .1
هـاي   سبب ماليـات  ه، بهدر اين شرايط، صاحبان سرماي. كردن بار شكست متزلزل شود سبك
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دهنـد؛ و حقـوق    گـذاري را از دسـت مـي    وپاگير، انگيـزة سـرمايه   سنگين و مقررات دست
زنـد، مـردم را بـه تنبلـي      ها لطمه مـي  اجتماعي به اين ترتيب، به رقابت بين افراد و شركت

 آورد كه از دولت متوقع باشند همـة كارهـا را   كند وآنها را به اين صورت بار مي تشويق مي
  . براي آنها انجام دهد

بخش عمومي هرچه بيشتر اجازة گسترش پيدا كند، بخش خصوصي بيشتر محـدود  . 2
شـود؛ يعنـي كـارآفريني لطمـه      شود و از منابعي كه الزمة شكوفايي آن است، محروم مي مي
كننـد و شـماري    خورد و اقتصاد با تعداد زيادي غيرتوليدكننده كه ثروت ملي را تلف مي مي

 . ماند ز توليدكنندگان مولد ثروت برجا مياندك ا

اين ماهيـت را  . شناسند درستي نمي مدافعان حقوق اجتماعي، ماهيت و علل فقر را به. 3
هـاي سـاختاري انتزاعـي منسـوب      نبايد با نابرابري اشتباه كرد؛ و اين علل را نبايد به پديـده 

هـاي آنـان تأكيـد كـرد و      ارزشهـا و   جاي اينها، بايد بر فرهنـگ فقيـران، اعتقـاد    به. داشت
هـا و رفتارهـاي    تشخيص داد كه آنچه در پديدآمدن فقر و محروميت اهميت دارد، برداشت

حقوق اجتماعي ممكن است از سطح نابرابري درآمـدها بكاهـد، امـا    . خود افراد فقير است
 . آورد وجود مي نوعي فرهنگ وابستگي به

خـالق نيازمنـدي، بـر حقـوق و شـرايط      نظرية حقوق اجتمـاعي بـا تأكيـد خـود بـر ا     . 4
ها كـه عمـدتاً از اخـالق اسـتحقاق      برخورداري از مزايا تمركز دارد نه بر وظايف و مسئوليت

شوند كه دولت كارها را براي آنها انجام دهد و ديگـر   گيرد؛ يعني همه متوقع مي سرچشمه مي
 . كند لي بهزيستي نگاه نميعنوان منابع اص كس به عواملي چون خانواده و اجتماع محلي به هيچ

هاي سياسي، در اواخر قرن هجـدهم و   عنوان ايدئولوژي رژيم ليبراليسم به: ها ليبرال 2.2
ليبراليسم درواقع رژيم سياسي طبقة بورژوايي بود . اوايل قرن نوزدهم در اروپا تكوين يافت

اشـرافيت  كارانـه   كه پس از سرنگوني نظام فئـودالي و دولـت مطلقـه و حكومـت محافظـه     
   )308: 1381،بشيريه( .دست گرفت زميندار، قدرت را به

ازلحاظ تاريخ انديشه، نظريات متفكراني چون جان الك، منتسكيو و آدام اسميت، بنيـاد  
  . هاي ليبرال را فراهم آورد فكري رژيم
طوركلي بايد درمورد مفـاهيم گونـاگوني از خيـر و     ها بر اين اعتقادند كه دولت به ليبرال

طرف باشد؛ براي مثـال، اگـر جمـاعتي بخواهنـد      شود، بي بي كه به شهروندان عرضه ميخو
زندگي زاهدانه داشته باشند و جماعتي ديگر چنين تمايلي نداشته باشند، دولت بايد بين آنها 

طرفي پيشه كند، زيرا اگر نوع خاصي از زندگي را بـر شـهروندانش تحميـل كنـد، عليـه       بي
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بـر ايـن اسـاس، اگـر     . نوع زندگي نيستند، تبعيض اعمال كرده است كساني كه مايل به اين
از آنجا كه . طرف باشد هاي اجتماعي نيز بايد بي طرف باشد، سياست تمامي بي دولت بايد به

دخالت دولت در تأمين حقوق اجتماعي افراد، از نظر آنان با اصول ليبرالي سـازگار نيسـت،   
  .شوند مي عنوان مخالفان حقوق اجتماعي تلقي به

از  و ؛فاصله دارد نظرية حقوق اجتماعيا بكارانه غالباً   محافظه ةانديش: كاران محافظه 3.2
   .راست راديكال پنداشت اي بر بايد زائده غلباكاري را  ست كه محافظها همين رو

طوركلي بر مفاهيمي چون اهميت و نقش اساسي اقتدار سياسي،  كاري به ايدئولوژي محافظه
در . گـذارد  الكيت خصوصي، خانواده و مذهب و تمجيد سنت و رسوم تأكيد ميقداست م

ترين نهـاد و اسـاس كليـة حقـوق و      كاري، نهاد مالكيت خصوصي مهم ايدئولوژي محافظه
در اين ايدئولوژي، برحوزة غيرعقالني زندگي انسـان  ... شود تماميت انساني انسان تلقي مي

كـه مـاكس وبـر،     چنـان . شـود  نده و تغييرناپذير تأكيد ميكن اي پايدار و تعيين عنوان حوزه به
پـرداز   گفتند، انسان موجودي مرموز، مـذهبي و افسـانه   ادموند برك و الكسي دوتوكويل مي

خواهـد   كه درذات امور وجـود دارد ولـي نمـي    كشف نظمي است  كار درپي  محافظه. است
. سياست را دگرگون ساختتوان سرشت انسان، جامعه و  مي. خود نظمي برآن تحميل كند

اي مصنوعي نيست بلكـه   كاران، جامعه مبتني بر قرارداد اجتماعي و پديده ازديدگاه محافظه
پدر  ـ  گفتة ادموند برك به. و اعصار متمادي قوام گرفته استهاي قرون  بر تعصبات و سنت

  .اسـت  ده هـزار بـار بهتـر از انتخـاب عقالنـي     «ها،  ـ اين تعصبات و سنت »محافظه كاري
  )305 :همان(

به نظر آنان، . دانند بار مي شهر را مصيبت كاران هرگونه كوشش براي تحقق آرمان محافظه 
طبيعي است، و مالكيت، محصول نظم طبيعي امـور   هاي اجتماعي، چنان كه هست، نابرابري

  : ادموند برك معتقد است. و اشيا است
به نظر او، دولت حق . ريزد هم مي را به دخالت دولت در امور اقتصادي، نظام طبيعي جامعه

دستان ياري برساند، زيرا فقر خود  ندارد براي تعديل ثروت در جامعه دخالت كند يا به تهي
هرگونـه دخالـت در   . انـد  دسـتي  دستان شايستة تهـي  جزء دستگاه طبيعي بازار است و تهي
يرا به كسـب و كـار آسـيب    دست تمام خواهد شد، ز اقتصاد آزاد نهايتاً به زيان طبقات تهي

  ) 177: 1382،بشيريه( .انجامد دستان مي رساند و به بيكاري تهي مي

كاران هر كدام به نوعي  ها و محافظه كه راست افراطي، ليبرال درحالي: ها آنارشيست 4.2
ها از نوعي عدم تمركز كامل ساختار  اند، آنارشيست وجود دولتي كوچك و يا سنتي قائل به

كنند كه با مفهومي از سياست اجتماعي و حقـوق اجتمـاعي كـه     طرفداري مي گيري تصميم
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هـا بـا هـر نـوع تحميـل و اجبـار و        آنارشيسـت . براي مـا آشـنا اسـت، تفـاوت كلـي دارد     
   .اند هاي از باال به پايين مخالف پيچي نسخه

هاي دست  آنارشيست. توان به مكاتب فكري چپ و راست تقسيم كرد ها را مي آنارشيست
توانـد نقـش    استي شبيه افرادي نظيـر نوزيـك هسـتند كـه اعتقـاد دارنـد بـازار آزاد مـي        ر

. كننده را كه جوامع فاقد دولت يا داراي دولت حداقل به آن نيازمندنـد، ايفـا كنـد    هماهنگ
چپي، برعكس، بازار را به همان اندازه منبع خطرناك اجبار و تحميـل   هاي دست آنارشيست

براين از ديد آنها، يك جامعة آنارشيسـت راسـتين بايـد بـر مبناهـايي      بنا. دانند كه دولت مي
بـه ايـن ترتيـب،    . طلبانه، كه هم غيردولتي و هـم غيربـازاري باشـد، متكـي باشـد      مساوات

. چپي هواخـواه الغـاي مالكيـت خصوصـي در رونـد توليـد هسـتند        هاي دست آنارشيست
  )108: 1381 ،پتريك(

نظر كرد كه رويكرد نظام غربي به حقـوق اجتمـاعي،   توان اظهار در يك استنتاج كلي مي
ها و تعارضـات مبنـايي و بنيـادين     گويي چندان طوالني آن، مملو از تناقض رغم عمر نه علي

، رشد كه ركود اقتصادي جهان غرب ه نحوياست كه اين تعارضات همچنان استمرار دارد، ب
ر همچـون     آمدن دولت كار روزافزون بيكاري و اعتراضات صنفي و روي ن و متغيـهاي متلـو

دليـل ايـن امـر را    . كاران، همه دليل بر اين مدعا هستند ها، و نومحافظه ها، پسامدرن نئوليبرال
توان در فقدان مبناي وحياني براي نظام حقوق اجتمـاعي غربـي و نگـرش غيرالهـي بـه       مي

  .انسان و نيازهاي فطري او دانست
  
 گيري نتيجه

گيري نظام حقوق اجتماعي و بررسي رويكرد اسالمي و نيز  ري شكلهاي فك با نگاه به زمينه
  : غربي به حقوق و رفاه اجتماعي، به نتايج زير رسيد نظام

عمران، آباداني و گسترش رفاه اجتماعي امت، يكي از اهداف مهم حكومت اسـالمي  . 1
افرادي كـه   براي استقرار و استمرار آن است و تضمين سطح زندگي آبرومندانه براي تمامي

توانايي تأمين نيازهاي خود را ندارند و نيازمند كمك هسـتند، يكـي از وظـايف حكومـت     
گيـري، بـه طراحـي     در همين راستا، در دين مبين اسالم، از همان اوان شكل. اسالمي است

لحـاظ حفـظ كرامـت انسـاني و      بهو اجرايي در زمينة حقوق اجتماعي نظام خاص حقوقي 
  .معة سالم اقدام شده استهاي جا تأمين بنيان

ت       . 2 حكومت اسالمي براي عمل به تعهـدات رفـاهي و تحقـق حقـوق اجتمـاعي امـ
هاي زكات،  خويش، طبعاً به منابع مالي كافي نيازمند است و به همين خاطر منابعي در قالب
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گيري، كفارات، تبرّعات، دريافت  درآمد حاصل از منابع طبيعي، زكات فطره، خمس، ماليات
و اسـتقراض و مشـاركت در آن   ...  الي از غيرمسلمانان در قالب خراج، جزيه، فئ، عشر،امو

  .بيني و طراحي شده است پيش
عنوان اصلي محكم و متقن  افراد در تأمين منابع، به» مندي رضايت«و » رضايت«عنصر . 3

انان بـا  دليل آميختگي وظايف و تعهدات مالي مسلم كند و به در نظام اسالمي ايفاي نقش مي
راحتي به منابع مالي پاك و فراواني در راستاي  امور عبادي و اعتقادي آنها، دولت اسالمي به

عالوه بر دولت اسالمي، افراد، نهادهـا  . كند ايفاي تعهدات حقوق اجتماعي دسترسي پيدا مي
هاي اجتمـاعي و ايجـاد جامعـة عـاري از فقـر و       و مجامع خيريه و وقفي نيز رفع نيازمندي

  .كنند يشاني را وظيفة شرعي و ديني خود تلقي ميپر
دليل فقدان مبناي وحياني و نگرش غيرالهي به انسان و  نظام حقوق اجتماعي غرب، به. 4

ها و تعارضات بنيادي اسـت بـه نحـوي كـه ركـود       گويي نيازهاي فطري او، مملو از تناقض
كارآمدن  صنفي، و روياقتصادي جهان غرب، رشد روزافزون بيكاري و اعتراضات گستردة 

توان از نمودهـاي   كاران را مي ها، و نومحافظه ها، پسامدرن هاي متغير همچون نئوليبرال دولت
  .ها دانست اين تعارضات و تناقض

  
   نوشت پي

  :ـ مقرر شده است تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده به 15/10/88كه در تاريخ ـ اين قانون .1
ايـن قـانون را در    يخالص وجوه حاصل از اجـرا %) 50(نجاه درصد دولت مجاز است حداكثر تا پ

بـا لحـاظ ميـزان     ،يارانه درقالب پرداخت نقدي و غيرنقـدي ) الف :ندك بندهاي زير هزينه قالب
  .به سرپرست خانوار پرداخت شود ،خانوارهاي كشور ةدرآمد خانوار نسبت به كلي

هـاي   گسـترش و تـأمين بيمـه   . 1 قبيلِ از ،فهد ةنظام جامع تأمين اجتماعي براي جامع ياجرا )ب
سالمت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيمـاران   يارتقا اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و

  ؛ واشـتغال  مسـكن  سـازي  مسـكن، مقـاوم   ةكمـك بـه تـأمين هزينـ    . 2 ؛العـالج  خاص و صـعب 
  .هاي حمايت اجتماعي برنامه يو اجرا توانمندسازي .3
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  91ـ  77، صص 1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارة دهمسال 

  قلمرو فقه در حقوق موضوعة ايران
  *رضا يزدانيان علي

 چكيده

ـ      راي حقـوق  از زمان پيدايش حقوق، دين و مذهب و اعتقـادات قلبـي منبـع عظيمـي ب
هاي متمادي، مقررات كليسا هم دين و شريعت بـوده اسـت    قرن. رفته است شمار مي به

سـعي  . تـوان شـاهد آن بـود    در ايران مي هم حقوق؛ همان وضعيتي كه قبل از مشروطه
حـل معضـالت اجتمـاعي را از درون     قانونگذاران نيز اين بوده است كه تاحد ممكن راه

كه قضات و حقوقدانان نيز  ورت قانون جلوه دهند، همچنانص نظام شرعي پيدا كنند و به
اند و مواردي كه احكام فقهي در آرا انعكاس يافته است، كـم   در عمل به فقه وفادار مانده

حتي دكترين حقوقي نيز درمواردي براي تفسير و شرح مواد قانوني به دامان فقه . نيست
  . پناه آورده است

ـايي  با وجود اين، بخشي از قواعد  حقوقي ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوي اروپ
از سويي، اصولي در قانون اساسي وجود دارد كه دامنة كاربرد فقـه را  . به خود گرفته است

ـا  . در حقوق موضوعه تيره و تار كرده است در قانون اساسي، تفسير و شرح مواد ناقص ي
ـالي مبهم به منابع معتبر اسالمي و فتاوي معتبر واگـذار شـد   ـاربرد فقـه      ه درح كـه دامنـة ك

ـين امـر، تـدوين    . هاي حقوقي ديگر محلّ ترديد است درمورد قوانين مقتبس از رژيم هم
  . شود قلمرو فقه در حقوق موضوعه را ضروري ساخته است؛ كه در اين مقاله بررسي مي

 . فقه، حقوق موضوعه، تفسير، وضع قانون :ها هكليدواژ

  مقدمه
اي بـراي ملتـي بهتـر از قـوانين      ه پس از معتقدات مذهبي، هيچ وسيلهتوان انكار كرد ك نمي

بنابراين، مذهب براي نظم جامعه مفيد است؛ زيرا مذهب، نوعي . اجتماعي و سياسي نيست
                                                                                                 

 yazdanian_alireza@ase.ui.ac.ir  استاديار حقوق دانشگاه اصفهان *

  5/12/89: ، تاريخ پذيرش89 /20/8: تاريخ دريافت
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گويا مذهب گذشته از تأمين سعادت جاويد بعد از مرگ، سعادت . كنترل دروني افراد است
كند قوانيني وضع شود كه  نظم جامعه گاه اقتضا مي با وجود اين،. كند دنيوي را نيز تأمين مي

گاه جمع ايـن مـواد دركنـار هـم مسـئله خاصـي ايجـاد        . گاه در مذهب و فقه ريشه ندارند
قانون اساسـي   4كند؛ اما مشكلي كه در حقوق ايران وجود دارد، اين است كه در اصل  نمي

، با محدوديت در اين صورت ـ كه حقوق اسالمي داشته شده استنه تنها منبع وضع قواعد، 
قانون اساسي نيز تفسير و رفع نقص اصـول   167ـ بلكه در اصل  رو خواهيم شده منبع روب

كـه تفسـير    درحالي. پذير دانسته شده است مزبور ازطريق منابع و فتاوي معتبر اسالمي امكان
در ايـن  . يك قاعدة اروپايي با يك منبع مذهبي، حداقل براي يك قاضي، امري مشكل است

عنوان منبع حقوق، ابهامات اصـول قـانون    بخشي مذهب و دين به مقاله ضمن تأكيد بر الهام
اساسي درمورد دامنة كاربرد فقه در وضع، تفسير و تكميل قـوانين موضـوعه درطـي چنـد     

  . گفتار بررسي شده است
  
  تأثير فقه در وضع قوانين. 1
  ارتباط فقه و حقوق 1.1

بدين . فقهي ما انعكاس يافته، بيشتر براي تزكية روح و قلب استقواعد مذهب كه در متون 
است؛ به همـين  » مبشراًً و نذيراً«ترتيب كه مذهب بيشتر جنبة پند و اندرز دارد و به عبارتي 

جهت، حتي اگر در قالب مقررات خشك حقوقي نيـز تنظـيم نشـود، بشـر از روي اراده و     
حتـي اگـر مـذهبي     .)675: 1362،منتسـكيو (رد گـذا  احساس قلبي آنها را به موقع اجرا مـي 

نمونـة  . كند غيرآسماني در جامعه وجود داشته باشد، اين حسن را دارد كه افراد را كنترل مي
شـمار   در هندوستان است كه آسماني نبوده اما وسـيلة كنتـرل خـوبي بـه    » پگو«آن، مذهب 

  )676 :همان. (رفته است مي
يك كشور با مذهب و اعتقادات قلبـي سـازگارتر    اين ترتيب، هر چه مقررات حقوقي به

اوالً دولت مجبور نيست براي وادار سـاختن مـردم   : ها است نفع دولت باشد، ازنظر رواني به
كنند؛ ثانياً قوة  خود به آنها عمل مي اي صرف كند چرا كه مردم خودبه به اجراي قواعد، هزينه
هت نيست كه قوانين گاه درعمـل رنـگ و   ج بي. شود شكنان مواجه مي قضائيه كمتر با قانون

  )93: 1367،لوي برول. (اند بوي مذهبي به خود گرفته
از سوي ديگر، دين نيز صرفاً به جنبة باطني و روحي انسـان محـدود نيسـت؛ بلكـه     

 انجيليا تورات  ،قرآننگاهي به . اصول خاصي براي زندگي دنيوي در اديان وجود دارد
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هـا، سرشـار    ايـن كتـاب  . دس، به علم دين محدود نيستنددهد كه اين متون مق نشان مي
ازقوانيني هستند كه بامسائل اجتماعي و حقوقي سروكار دارند، مانند مقررات خـانواده،  

بنابراين، با ارتباط حقوق و ديـن درطـول   ). 42همان، ص... ( و  مالكيت، ارث، تعهدات
عنوان يكـي از   فقه نيز عمالً به )Kanner,1965: 10(تاريخ، خواه در ايران خواه در اروپا 

حتي پـس از انقـالب مشـروطه نيـز     . علوم ديني با حقوق درارتباط بوده است و هست
در اصل اول متمم قانون اساسي مشروطه مقـرر شـده   . وضع به همين صورت باقي ماند

پادشـاه ايـران   . عشريه است مذهب رسمي ايران، اسالم و طريقة حقة جعفرية اثني«: بود
و در اصـل دوم، درخصـوص وضـع قـوانين در     » .دارا و مروج ايـن مـذهب باشـد   بايد 

بايد در هيچ عصري از اعصار، مـواد قانونيـة   «: مجلس و ارتباط آن با فقه درج شده بود
اهللا عليـه و آلـه و    صليـ  آن، مخالفتي با قواعد مقدسة اسالم و قوانين حضرت خيراالنام

تأثير از  پس از مشروطه تا امروز نيز وضع قانون، بي بنابراين، حتي. ».ـ نداشته باشد سلم
  . فقه نبوده است و نيست

  
  هاي فقهي حقوق در مقطعي از زمان كاهش جنبه 1.2

در اروپا، رنسانس اين تأثير را بر جامعه نهاد كه جامعه به فكر افتاد فقـط بـا وضـع حقـوق     
، وظيفـه و قلمرويـي جـدا    توان نظم و امنيت را در جامعه برقرار كـرد؛ و بـراي حقـوق    مي

؛ جنبشي كه به ايـران  )197: 1380وكيو  ـ  ؛ دل36: 1369داويد، (.ازمذهب درنظر گرفته شد
دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ( .اي دم از جدايي دين و حقوق زدند نيز سرايت كرد و عده

  )72: 1368 ،تهران
نام مجلس كه با شروع  هقانون اساسي مشروطيت نيز نهاد خاصي براي تقنين پديد آورد ب

فعاليت آن، حقوق و مذهب و فقه عمالً از هم جدا شد و تأثير فقه در قوانين رو به كـاهش  
تدريج قواعد فقهي جاي خود را بـه قواعـد    روابط ايران و اروپا نيز افزايش يافت و به. نهاد

ظاهر به دينداري كه عليرغم ت شد؛ چنان اروپايي داد و عمالً اين قواعد به مجلس پيشنهاد مي
 ،كاتوزيان(تصويب رسيد و احترام به فقه ازسوي مجلس، در عمل قوانين غيرفقهي زيادي به

كلي از حقوق  هاصول محاكمات حقوقي و كيفري و قانون تجارت ب قوانين ؛)1/603ج :1377
 فرانسه و تقريباً بدون نظر به فقه تنظيم شد؛ حقوق خانواده و ارث بـه فقـه وفـادار مانـد و    

باوجوداين، تصويب قانون . هاي فقهي اي است از نوشته قانون مدني در اين قسمت، ترجمه
در . حمايت از خانواده نشان داد كه حقوق خانواده نيز از حقوق غيرفقهي متأثر شده اسـت 
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هايي از قواعد تعهدات و معامالت، بااينكه فقه اماميه رعايـت شـد، ظـاهر     امور مالي و قسمت
بنابراين، درمقطعي از . شده بود بندي قانون مدني فرانسه اقتباس پايي بود واز باباين قواعد ارو

  .خود گرفت يا اين تأثر از فقه رو به كاهش نهاد زمان، حقوق موضوعة ايران، رنگ غيرفقهي به
  
  ساية دوباره فقه در وضع قوانين 3.1

قانون  4ددخواهي، در اصل گرايي و تج ، با بروز اسالم1357بعد از انقالب اسالمي، در سال 
در اصل مزبور . استاساسي، حقوق اسالمي دوباره در عرصة وضع قانون دخيل دانسته شده 

  :مقرر شده است
كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسـي و غيـر   

عموم همة اصول قانون اساسي  اين اصل بر اطالق يا. اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد
  .و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدة فقهاي شوراي نگهبان است

) 72اصل (، منع مجلس از وضع قوانين مخالف با مذهب رسمي كشور 4 گذشته از اصل
ر و راهنمايي و الزام دادرس د) 91اصل(و نظارت استصوابي شوراي نگهبان در وضع قوانين 

، همه منابعي است كه با آنها، فقـه  )167اصل(اسناد به فقه درصورت فقدان حقوق موضوعه 
  .شود مستقيماً به پيكرة حقوق موضوعه تزريق مي

  
  قلمرو مبهم فقه در وضع قوانين 4.1

ترين منبع حقوق موضوعة ايران، فقـه و حقـوق    قانون اساسي، امروزه مهم 4با وجود اصل 
بين فقه و حقوق همزيستي خاصي آغاز شـده اسـت؛ بـدين ترتيـب     امروز، . اسالمي است

حقوق رسمي ايران، فقه نيست بلكـه  . مجلس بايد براساس موازين اسالمي قانون وضع كند
دهد كه گرچـه آرمـان قـانون     هرچه وضع شود بايد براساس فقه باشد و اين خود نشان مي

نشان  4، شيوة تنظيم اصل )2/384ج: 1377،كاتوزيان(اساسي اتحاد فقه و حقوق بوده است 
براي تحقق آرمان مزبـور بايـد در قـانون اساسـي     . دهد كه اين اتحاد حاصل نشده است مي

، فقـط  4بـا وضـع اصـل    . »حقوق اسالمي، قانون رسمي كشـور اسـت  «: شد چنين مقرر مي
  )387 :همان. (مجلس مكلف است قوانين آتي را برطبق موازين اسالمي وضع كند

به طرح اين ابهام انجاميده است كه آيا قوانين موضوعه نيز بايد ماننـد احكـام    اين الزام،
فقهي از منابع اصلي يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط شود يا همين كـه قـانوني بـا    

  كند؟ احكام اسالمي مغايرت نداشته باشد، كفايت مي
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ه وضع قانون براساس مـوازين  الزام ب«از فايدة عملي رفع اين ابهام نبايد غافل شد؛ زيرا 
اگر تكليف مجلس، وضـع قـانون   . يكسان نيست» مخالف اسالم منع وضع قانون«با» اسالمي

براساس موازين اسالمي باشد، در اين صورت دامنة ابتكار مجلس محـدود اسـت؛ چراكـه    
نون توان با رعايت مصالح جامعه قا الذكر مي معلوم نيست چگونه با تكيه بر منابع اصلي فوق

  آيد؟ دست مي قاچاق ارز چگونه از اين منابع بهوضع كرد، به عنوان مثال ميزان جريمة 
اما اگر تكليف مجلس، عدم وضع قوانين مغاير موازين اسـالمي باشـد، آنگـاه مجلـس در     

تواند قانون وضع كند؛ وانگهي، در استفاده از منـابع   تمامي مستحدثات و مسائل روز جامعه مي
از بين اين دو . سالمي نيز آزاد است و فقط نبايد قوانين مغاير با اسالم وضع كنداسالمي و غيرا

  .، دربارة آن توضيح داده شده استاحتمال، يكي را بايد برگزيد؛ كه در قسمت بعدي
  
  تبيين قلمرو فقه در وضع قوانين 5.1

مجلـس  شكلي مبهم، وضع قانون براساس موازين اسالمي بـه   قانون اساسي، به 4در اصل 
الـزام بـه وضـع قـانون براسـاس مـوازين       «تكليف شده است و معلوم نيست آيـا منظـور   

هـاي رفـع ابهـام از     راهگمان، يكـي از   بي. »منع وضع قانون مغاير اسالم«است يا » اسالمي
قـانون   72اصـل  . است) Linter pretation par le code(وسيلة خود قانون قانون، تفسير به
مطابق ايـن اصـل،   . دهد ظيم شده است كه نظر دوم را اقوي جلوه مياي تن اساسي به گونه

تواند قوانيني وضع كنـد كـه بـا اصـول و احكـام و مـذهب        مجلس شوراي اسالمي نمي«
آيد كه مقصود  از فحواي اصل برمي. »... رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد

در ايـن  . م مغـايرت داشـته باشـد   اين است كه مجلس نبايد قانوني وضع كند كه بـا اسـال  
سابقه بـوده و از امـور    صورت، اين قانون بر اساس موازين اسالمي است گرچه در فقه بي

  .مستحدثه باشد
  :قانون اساسي نيز مقرر شده است 94در اصل

شوراي نگهبان . كلية مصوبات مجلس شوراي اسالمي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود
تاريخ وصول ازنظر انطباق بر موازين اسـالمي   از روز 10ثر ظرف موظف است آن را حداك

 و چنانچه آن را مغاير ببينـد، بـراي تجديـدنظر بـه     و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد

  .صورت، مصوبه قابل اجرا است در غير اين. مجلس بازگرداند
م اسالم اسـت؛  نداشتن با احكا طبق اين اصل، معيار انطباق بر موازين اسالمي، مغايرت

تشـخيص عـدم   «طبـق ايـن اصـل،    . نيز اين تفسير تأييـد شـده اسـت    96كه در اصل چنان
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اكثريـت فقهـاي شـوراي    مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با احكـام اسـالم، بـا    
  .»نگهبان است

بنابراين، در مواردي كه فقه منبع مستقيم حقوق موضـوعه اسـت و مـواد قـانوني دقيقـاً      
و در مـواردي كـه   ) مانند مقررات ارث در قانون مـدني (يا احاديث است  مضموني از آيات

مصالح و نيازهاي جامعه وضع قانوني را اقتضا كند كه در فقه سابقه نداشته، دست مجلـس  
حل تمامي معضالت اجتمـاعي   در وضع قانون باز است؛ به عبارت ديگر، الزم نيست كه راه

بلكه كافي اسـت كـه قـوانين    . ين شمولي را نداردفقه نيز داعية چن. وجو شود در فقه جست
با اين تفسير، اقتباس قوانين از كشورهاي اروپـايي ماننـد   . مغاير فقه و احكام اسالمي نباشد

كند؛ زيرا  فرانسه نيز اگر مغاير موازين فقهي نباشد، قيد انطباق با موازين اسالمي را تأمين مي
درنتيجه، اگر قانوني مورد نياز جامعه باشد ولي . تمنظور از اين قيد، عدم مغايرت با فقه اس

عكس در يك رژيم حقوقي ديگر مانند فرانسه وجـود داشـته    در فقه مطرح نشده باشد و به
هاي موجـود در حقـوق    كه مغاير احكام اسالمي نباشد و نيز ازطريق روش باشد، درصورتي

توانـد از آن مـورد    يد، مجلس مينتوان به همان نتيجة مورد نظر رس» اصول فقه«ايران مانند 
اقتباس كند و با ايجاد تغييراتي و يا به عبارت ديگر با بومي كـردن قـانون، آن را بـه پيكـرة     

  .حقوق ايران پيوند دهد
  

  تأثير فقه در تفسير قوانين. 2
  لزوم تفسير قانون 1.2

تعيـين   ؛ و در اصطالح علم حقوق يعنـي )1/1113ج  :1382،معين(تفسير يعني هويداكردن 
لزوم تفسير از اين امـر   .)208 /2ج : 1377،كاتوزيان(معني درست و گستردة قاعدة حقوقي 

نگر باشد، بـازهم مسـائل اجتمـاعي در     شود كه قانونگذار هرقدر هم دقيق و آينده ناشي مي
اي داشـته باشـد،    گنجد و اگرهم به فرض چنين احاطـه  نگري او نمي محدودة دقت و آينده

كند و حقوقدان نـاگزير از تفسـير قواعـد     ست و هر روز معضلي تازه بروز ميجامعه پويا ا
آمده است؛ بـه عبـارتي، سـرعت تحـوالت اجتمـاعي بـيش از        مزبور و حل معضالت پيش
وانگهـي، گـاه تـودة نامنسـجم قـوانين بـا شـماري از نَسـخ و         . سرعت قانونگذاري اسـت 

از سـوي  . ن قانون را اعمـال كـرد  توا ها مشكلي است كه جز به ياري تفسير، نمي تخصيص
آويز مناسبي براي معافيت از  ديگر، استناد به ابهام و اجمال و تناقص و سكوت قانون، دست

  .اي جز تفسير قواعد وجود ندارد بنابراين، چاره. احقاق حق نيست
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  وسيلة فقه لزوم تفسير قانون به 2.2
و در اينجا، برحسب موضوع، فقط بحث از تفسير و انواع آن را در اين مختصر جايي نيست 

  .شود به تفسير تاريخي اشاره مي
كار  هتفسير تاريخي يعني استفاده از مالحظات براي كشف منظور مقنن؛ كه به دو گونه ب

اسـتفاده از  ) 2 ؛استفاده از مقدمات تهية قانون و مباحـث نماينـدگان در مجلـس    )1: رود مي
؛ كه طريقة دوم با موضوع )2/245ج : 1377،كاتوزيان( يافتن به نظر قانونگذار تاريخ براي راه

  .مقاله مرتبط است
تاريخ . دست آورد بخش مقنن بوده است، به توان قواعدي را كه الهام با استفاده از تاريخ مي

بخش مقنن در تدوين مواد بوده  دهد كه در برخي قوانين، فقه اماميه الهام حقوق ايران نشان مي
همـه  مكاسب، و  جواهرالكالم، تذكره عالمه، شرايع، شرح لمعهمانند  كتب معروف فقه. است

هايي از حقوق موضوعه، فراروي خود داشته  از متوني هستند كه مقنن ايران در تدوين قسمت
و اگـر  ) 6: 1348 ،پاشاصـالح (حقوق را بايد با روح و روش تاريخ نگاري بررسي كرد . است

تـوان از   انون مدني و مجازات را فقه تشكيل دهد، نمـي هايي از قوانين ما چون ق تاريخ قسمت
 1058و در مادة » لعان«قانون مدني  882براي مثال، در مادة . تأثير فقه در تفسير مواد غافل شد

مطرح شده است ولي تعاريفي از آن دو وجود ندارد و بايد به فقـه  » طالق عدي«همان قانون 
به همين جهت، در ) 181 /2ج : 1372العاملي،  ي؛ جبع188: 1377محقق حلي، ( .مراجعه كرد

  :قانون اساسي مقرر شده است 167اصل 
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با اسـتناد  

تواند به بهانة سـكوت   به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي
  .اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد يا نقص يا

  
  قلمرو مبهم فقه در تفسير قوانين 3.2
طور كه مطرح شد، تاريخ بخش عظيمي از مقـررات حقـوق موضـوعة ايـران را فقـه       همان

فاً از اين امر درمورد مواد قانوني كـه صـر  . دهد كه درمقام تفسير بايد لحاظ شود تشكيل مي
آورد؛ بـراي نمونـه،    فقه و بدون دخالت حقوق اروپايي تـدوين شـده اشـكالي پـيش نمـي     

درخصوص تفسير مقررات خانواده در قانون مدني يا ارث و وصيت در رجوع به فقه براي 
اي است از فقه و  كند كه يك مادة خاص، آميزه مشكل جايي بروز مي. تفسير ترديدي نيست

بنـدي   در قوانين به اين صورت است كه يا مطالب كهـن در بـاب   اين آميزش. حقوق اروپا
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اي از اصـول   ، و يا درميـان مـواد، مـاده   )مانند باب معامالت قانون مدني(اروپايي عرضه شده 
اي در قانوني ديگر آمـده   ، و يا ماده)قانون مدني 10مانند مادة (اروپايي اقتباس و گنجانده شده 
ماننـد مقـررات   (اً از فقه گرفته شده است، سر ناسازگاري دارد كه با مطالب قانوني كه مستقيم

حقوق تجارت كه از حقوق اروپا ترجمه شده است و بعضاً مغاير بـا مـوادي از قـانون مـدني     
سـابق   218عنوان مثال، درخصوص معامله به قصد فـرار از ديـن، در مـادة     به). رسد نظر مي به

: اي، عدم نفوذ اعالم شـده و مقـرر شـده بـود     معاملهتبعيت از فقه، حكم چنين  قانون مدني، به
؛ و در »قصد فرار از دين واقع شده است، آن معامله نافذ نيست هرگاه معلوم شود كه معامله به«

طـور   هرگاه معلوم شود كه معامله با قصـد فـرار از ديـن بـه    «: فعلي مقرر شده است 218مادة 
قانون تجارت كه از حقوق  424كه در مادة  يدرحال. »صوري انجام شده، آن معامله باطل است

  :طبق اين ماده. اي، قابليت فسخ دانسته شده است فرانسه اخذ شده، حكم چنين معامله
هرگاه درنتيجة اقامة دعوي ازطرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طـرف  

بل از تاريخ توقف خود براي مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف ق معامله بوده يا بر قائم
فرار از دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت 

المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبـل از صـدور    حين
   ... حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد

توان از فقه كمـك گرفـت و عمـالً     يست چگونه ميبنابراين، در تفسير اين مواد معلوم ن
  .شود دامنة فقه در تفسير قوانين دچار ابهام مي

  
  تبيين قلمرو فقه در تفسير قوانين 4.2

ولـي  . خسـت را دارا اسـت  قانون اساسي، در تفسير مواد، فقه مرتبـة ن  167با توجه به اصل 
معلوم نيست تفسير مواد قانون تجارت كه از فرانسه گرفته شـده اسـت يـا موضـوعاتي در     

رسد  نظر مي به. حقوق مدني كه ريشه در فرانسه يا سوئيس دارد، چگونه با فقه ممكن است
ان بـه عنـو  . تر اسـت  در اين موارد، رجوع به منبع اقتباس آن مواد در تفسير مفيدتر و عملي

» اسـتفادة بالجهـت  «قانون مدني و عبارت  200در مادة » خود موضوع معامله«مثال، عبارت 
 200در مـادة  . قانون تجارت، جز با رجوع به حقوق فرانسه قابل تفسير نيست 319در مادة 

اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود «: قانون مدني مقرر شده است
تـوان   قانون مـدني فرانسـه مـي    1110؛ كه اين عبارت را فقط در مادة »شدموضوع معامله با

 Des obligation (»تعهد ناشي از داراشدن بالجهـت «يا عبارت  )Strack, 1972: 414( )1(.ديد
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resultant de lenrichisement illegitime(  را فقط با مراجعه به كتب فرانسوي) همان، ص
  )3(.توان تفسير كرد سوئيس مي قانون تعهدات 62يا مادة ) 679

 1379هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  قانون آيين دادرسي دادگاه 3نگاهي به مادة 
  :در اين ماده مقرر شده است. شمار رود تواند تنها منبع تفسير به سازد كه فقه نمي اين امر را مدلل مي

گي كرده، حكم مقتضي صـادر و يـا   ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيد قضات دادگاه
كه قوانين كامل يا صريح نبوده يـا متعـارض باشـند يـا      صورتي فصل خصومت نمايند و در

اصالً قانوني در قضية مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي 
  .ايندمعتبر و اصولي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نم

، دايرة شـمول  »اصولي كه مغاير با موازين شرعي نباشد«شود، عبارت  چه مالحظه مي چنان
رسد اصول حقوقي اروپـايي نيـز كـه     نظر مي نحوي كه به بيشتري براي ماده قائل شده است به

بخـش مقـنن بـوده و در     مغاير با موازين شرعي نباشد و در زمان تصويب قانون به نوعي الهام
كار آيد، البته به شـرطي كـه بـا     تواند در تفسير متون قانوني به ادة مقنن مؤثر است، مياحراز ار

نكتة قابل توجـه  . متون فقهي و اصول حقوقي ايران ازجمله اصول عملي مغايرت نداشته باشد
جـزء قـانون اساسـي     167قانون مزبور گرچه قانون عادي است و اصـل   3اين است كه مادة 

و معناي » تغاير«تواند مغاير با قانون اساسي باشد، بديهي است معناي  نمياست و قانون عادي 
فقط منبع ديگري براي تفسير افزوده شده است  3دو پديدة متفاوت است و در مادة » افزودن«

  )قانون اساسي 94اصل . (ولي با قانون اساسي مغايرت ندارد
واد مزبور از فقه گرفته شده باشد؛ در غير بنابراين، قلمرو فقه در تفسير مواد، تا جايي است كه م

اينصورت، در مورد موادي كه از حقوق اروپايي اقتباس شده است، تا جايي كه بتوان نهادي مشابه 
توان در رفع ابهام از فقه مدد جست وگرنه بايد به  در فقه يافت و يا از اصول عمليه استفاده كرد، مي

 )به بعد 3/145ج : 1377 ،كاتوزيان.(اجعه كردسرچشمة آن مواد يعني حقوق اروپايي مر

  
  تأثير فقه در تكميل قوانين. 3

  نقص و سكوت قوانين 1.3
گونه كه عنوان شد، مقنن قادر نيست براي همة جوانب يـك پديـدة اجتمـاعي قـانون      همان

فرض بتواند با لحاظ تمامي جوانب يك پديدة اجتماعي قانوني وضع  وضع كند و اگر هم به
هاي  حدي است كه قانون امروز شايد درمورد برخي جنبه هاي اجتماعي به ول پديدهكند، تح
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در مواردي نيـز ظهـور يـك معضـل اجتمـاعي      . همان پديده در روز ديگر ناقص جلوه كند
كشد تا مجلس دربارة آن قانون  قدري اتفاقي و سريع است كه مدت زمان زيادي طول مي به

سر  زماني، قوانين در مورد آن مسئله در حالت سكوت به وضع كند و بنابراين در اين فاصلة
در ايـن مـوارد،   . بنابراين، نقص و سكوت قانون در علم حقوق، امري طبيعي است. برند مي

قانون اساسي، قاضي ابتدا به قوانين مدونه و درصورت فقدان قانون به منابع معتبر  167اصل 
بنابراين قاضي مكلف به رسيدگي است و در . اسالمي و يا فتاوي معتبر راهنمايي شده است

 )3(قانون اساسي فرانسه اين تكليف مطرح شده 4در مادة . غير اين صورت خود مجرم است
قـانون   167در نتيجه، مطابق اصـل  . الي قوانين تكرار شده است كه در حقوق ما نيز در البه

د به فقه و منابع اساسي، حتي درصورت نقص و سكوت قانون، قاضي مكلف است با استنا
طبق اين اصل، فقه در سـكوت  . معتبر اسالمي نقص قانون را رفع و به پرونده رسيدگي كند

  .كنندة حقوق است و نقص قانون نيز منبع تكميل
  

  قلمرو مبهم فقه در تكميل قوانين 2.3
توان بـا اسـتناد بـه اصـل      شود، اين است كه حقيقتاً چگونه مي سؤالي كه در اينجا مطرح مي

چه قانون در هر زمينه ناقص يا ساكت باشد، با اسـتناد   چنانقانون اساسي ادعا كرد كه  167
تـوان آن را تكميـل كـرد؟ گسـتردگي مسـائل       مـي » منابع معتبر اسالمي و فتاوي معتبـر «به 

توانند در فقه سابقة طـرح   اي است كه بتوان اذعان داشت كه همة آنها نمي اندازه مستحدثه به
همـه از  ... ها و  مسائلي چون بيمه، گمرك، ورشكستگي، اسناد تجاري، شركت. داشته باشند

اند و رجوع به فقه در تكميل آنها ميسر نيسـت   مسائلي است كه در دنياي معاصر پاي گرفته
كند  اي را اقتضا مي وانگهي، گاه نيازها و مصالح اجتماعي پديده). 2/411ج: 1377كاتوزيان (

بـه عنـوان مثـال، در    . عكس فقه جواب معـارض دارد  كت است و بهكه قانون دربارة آن سا
گيرد؛ قـانون مـدني در ايـن زمينـه      المللي، گاه بيع جنبة كالي به كالي به خود مي عرصة بين

تـوان شـاهد    ساكت است و از سويي انعقاد آن به اين نحو نياز جامعه است و در عمل مـي 
نكتة ديگر اينكه تنـوع  . الن آن حكم داده استكه فقه صراحتاً به بط چنين بيعي بود درحالي

شمار آيد، به تشـتت   بهآرا و نظرها در فقه زياد است و اگر قرار باشد فقه منبع مكمل قانون 
بنابراين، شايد منابع پنهـان ديگـري نيـز    . احكام و آرا و قواعد حقوق دامن زده خواهد شد

قانون اساسي، دامنة كاربرد  167ل درنتيجه، با محدوديت مندرج در اص. مكمل حقوق باشند
  .فقه در تكميل قانون مبهم است
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  تبيين قلمرو فقه در تكميل قوانين 3.3
طـور مطلـق    قانون اساسي بـه  167كه عنوان شد، درمورد نقص و سكوت قانون، اصل  چنان

قاضي را مكلف به رجوع به فقه كرده است و حتي درمورد مسائلي كه مسبوق به طـرح در  
نهايت مـبهم و در   بايد به فقه مراجعه كند؛ امري كه بي 167نيز قاضي طبق اصل  فقه نيست

نگري دست  در حالي كه با توجه به خود قانون اساسي بايد از كلي. مواردي غيرعملي است
را  167برداشت و قلمرو فقه در تكميل قوانين را تبيين كرد؛ بدين ترتيب كه ابتدا بايد اصل 

ور كلي امور غيرجزايي محدود كرد، چراكه درحقـوق كيفـري اصـل    ط به حقوق مدني و به
مانع از رجوع قاضي به فقه و ) 168و  166و  37هاي  اصل(ها  و مجازات  بودن جرايم قانوني

قانون اساسي منصرف  167بنابراين، اصل . تنبيه را عملي است كه در قانون ذكر نشده است
اما در مسائل حقوقي و مدني نيز ايـن  . ني استاز مسائل كيفري بوده و معطوف به امور مد

حـال   اشكال هست كه اگر موردي مطرح شود كه قانون در مورد آن ساكت باشد و درعـين 
قـانون   3رسد در مـادة   نظر مي به. مباني اين مسئله در فقه نيز طرح نشده باشد، چه بايد كرد

تر عمل شده است؛ چرا  بينانه عهاي عمومي و انقالب، در امور مدني واق آيين دادرسي دادگاه
كه گذشته از منابع معتبر اساسي و فتاوي معتبر، منبع ديگري اضافه شده و آن عبارت اسـت  

، كه اين منبع، ابـزاري اسـت كـه دامنـة     »اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد«از 
كه قـانون سـاكت    بنابراين، در اين موارد. تر ساخته است منابع را در تكميل حقوق گسترده

است و دربارة آنها در فقه مطلبي نيست، از طريق اصول حقوقي كه مغاير با موازين شـرعي  
هـاي   توان نقص قانون را جبران ساخت، حتي اگر اين اصول حقـوقي، در رژيـم   نباشد، مي

هاي حقوقي ديگر نبايد  بديهي است استناد به اصول حقوقي رژيم. حقوقي ديگر يافت شود
  .حقوقي ايران ازجمله اصول عمليه مغايرت داشته باشد با اصول

شده كيفري باشد، قاضي بـه   ئلة مطرحبنابراين، در موارد نقص يا سكوت قانون، اگر مس
كند و در امور غيركيفري، رجوع دادرس به فقـه، بـه مـواردي محـدود      متن قانون بسنده مي

ر اين صورت، يعني در مواردي كه است كه آن مسئله در فقه، سابقة طرح داشته باشد، در غي
امري حقوقي و غيركيفري طرح شود كه در فقه نيز سابقه نداشته باشد، ارجاع قاضي به فقه 

رسد كه در اين موارد بايد به خاستگاه آن  نظر مي به. بيشتر شبيه ارجاع وي به ناكجاآباد است
ان مثال، قانون مدني در بند به عنو). 1/361ج: 1378 ،كاتوزيان. (پديدة اجتماعي مراجعه كرد

عنوان كرده است » اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها«، طبقة سوم را 862مادة  3
. اما درخصوص اعمام و اخوال و اوالد اعمام و اخوال پـدر و مـادر متـوفي سـاكت اسـت     
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. عـه كـرد  طبيعي است كه با توجه به سابقة طرح آن در فقه بايد در حل مسئله به فقـه مراج 
  )120: 1369 ،جعفري لنگرودي(

نظـر   قانون مـدني، بـه   17مندرج در مادة » غيرمنقول حكمي«اي چون  اما درمورد پديده
بنـابراين، در ايـن   . رسد كه دانش يك قاضي توان استخراج حكم از فقه را داشته باشـد  نمي

مزبـور   17در مـادة  . مراجعه كـرد ) براي مثال، حقوق فرانسه(موارد بايد به خاستگاه مسئله 
  : مقرر شده است

حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشـد، ازقبيـل گـاو و    
طور كلي هر مال منقول كه  گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به

شـد، ازجهـت   را به اين امر تخصـيص داده با  براي استفاده از عمل زراعت الزم و مالك آن
 .صالحيت محاكم و توقيف اموال، جزء ملك محسوب و درحكم مال غيرمنقول است

قانون مدني فرانسه گرفته شده  552رسد از مادة  نظر مي اين ماده در فقه سابقه ندارد و به
و در موارد سكوت و ابهام در اين ماده بايد بـه شـرح آن در قـانون مـدني فرانسـه       )4(باشد

  . مراجعه كرد
كرد كه تفسير يك پديده با كمك يك رژيم حقـوقي ديگـري ماننـد     لبته نبايد فراموشا

جعفـري  (فرانسه كافي نيست و بايد تا حد ممكن با فقه و موازين اسالمي سـازگاري يابـد   
عبارت ديگر، در اقتباس و تفسير يك پديدة حقوقي، نبايد پيوند آن  ؛ به)97: 1382،لنگرودي

فقه را ازياد برد و آن را بومي ساخت، كـاري كـه آبـا و اجـداد مـا      با رژيم حقوقي ايران و 
قانون مـدني   190به عنوان مثال، در مادة . اند درمورد قانون مدني تا حد ممكن رعايت كرده

  :مقرر شده است
اهليت . 2 ؛قصد طرفين و رضاي آنها. 1: براي صحت هر معامله، شرايط ذيل اساسي است

  .مشروعيت جهت معامله. 4 ؛مورد معامله باشدموضوع معين كه . 3 ؛طرفين
مـدنظر   )5(قانون مدني فرانسـه  1108قانون مدني ايران، مادة  190بااينكه در تدوين مادة 

 1توان شـبيه دانسـت، در بنـد     و اين دو ماده را مي قانون مدني ايران بوده است نويسندگان
بسنده شـده  » رضايت«به كلمة  1108مادة  1اضافه شده ولي در بند » قصد«، كلمة 190مادة 
هاي حقوقي براي تكميل قانون، فقه مبنـا قـرار    بنابراين، در اقتباس احكام ديگر رژيم. است
  .گيرد؛ به عبارتي، حقوق اخذشده نبايد با موازين اسالمي مغاير باشد مي

 نكتةديگر اينكه در حقوق برخي كشورها، با فقدان قانون يا سكوت قانون، منابعي درنظر
عنوان مثـال، در   كند؛ به مراتب به آنها رجوع مي گرفته شده است كه قاضي با رعايت سلسله
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حقوق مصر، درصورت سكوت قانون، عرف، حقوق اسالمي، مباني حقوق طبيعي و عدالت 
  )6(.بيني شده است قانون مدني مصر پيش 1توانند منبع تكميل حقوق باشند كه در مادة  مي

  
  گيري نتيجه

ترين اديان اسـت و بيشـتر مسـائل روزمـرة زنـدگي، از       يست كه دين اسالم كاملترديدي ن
نكتة ديگر اينكه هـيچ رژيـم حقـوقي    . عبادات تا معامالت، در كتب فقهي طرح شده است

نياز كند و در اين مـورد فقـه مـا در مرحلـة      تواند خود را از مذهب و باورهاي قلبي بي نمي
كه فهم و درك برخي از  نحوي كند، به رين نقش را ايفا ميت وضع، تفسير و تكميل قانون، مهم

  .مواد حقوق ايران بدون تكيه بر فقه ميسر نيست
 28 /2ج: 1379كاتوزيان، (شود  اما واقعيت اين است كه همة حقوق در فقه خالصه نمي

سرعت ظهور . بيني كرد تر از آن است كه بتوان آن را پيش زندگي اجتماعي گسترده). به بعد
هاي اجتماعي، فراتر از سرعت قانونگذاري است و همواره حقـوق   تكامل و تحول پديده و

هـا و   از سوي ديگر، برخـي از ايـن پديـده   . هاي اجتماعي درحركت است تر از پديده عقب
. كردنـد  انديشي مي نيازها در فقه مسبوق به طرح نيست وگرنه فقهاي مدبر درمورد آن چاره

نوني، اين يك حقيقت است كه بسياري از نهادها و تأسيسات از سوي ديگر، در وضعيت ك
حقوقي، از كشورهاي اروپايي مخصوصاً فرانسـه در رژيـم حقـوقي مـا وارد شـده اسـت؛       

كند كه گاه دستاوردهاي حقوقي ديگـران را در حقـوق    همچنين، زندگي اجتماعي اقتضا مي
بع وضع و تكميل و تفسير قانون را قانون اساسي كه تنها من 167بنابراين، با اصل . وارد كنيم
توان  هاي جهاني چگونه مي داند، قلمرو فقه مبهم است و معلوم نيست درمورد پديده فقه مي

رسد كه در حقوق فعلي ايـران، قـانون    نظر مي حقوق را به منابع داخلي محدود كرد و لذا به
قـه يـا حقـوق اروپـايي     توان به ف نوشته بر هر متن ديگري مقدم است و با وجود قانون نمي

اما در وضع يا شرح يا تكميل قانون بايد تحقيق كرد كه آيا در  )167، 4 لواص(. مراجعه كرد
اگر مسئله مسبوق به طرح در فقه بود، بايد به منابع معتبر اسالمي يا . فقه حكمي هست يا نه

ه يا نـاقص و  فتاوي معتبر مراجعه كرد و در غير اين صورت، يعني اگر در قانون مطرح نشد
دسـت نيامـده    اي طرح نشده و فتواي جديدي نيز بـه  مجمل باشد و در فقه نيز چنين پديده

باشد و با اصول حقوقي ايران ازجمله اصول عمليه نيز نتوان مشكل را حـل كـرد، بايـد بـه     
خاستگاه آن مسئله مراجعه كرد و چنانچه قانوني از حقوق كشور ديگري گرفته شده باشـد،  

  .هاي حقوقدانان فرانسه مراجعه كرد آن بايد به متون مربوط مانند نوشته براي درك
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اين امر نه تنها در وضع و تفسير و تكميل حقوق مؤثر است، بلكه بر آموزش حقوق نيز 
معلم حقوق بايد در شرح و بسط مواد قانوني، به سـابقة آن بنگـرد؛ هـر جـا     : گذارد اثر مي

اي و يـا قـانوني جديـد وجـود      جوع كند و هر جا پديدهامري مقتبس از فقه است، به فقه ر
توان آن را تفسير كرد، به منابع اصلي  داشته باشد كه در فقه نيست و با منابع داخلي نيز نمي

 .يعني حقوق اروپايي مراجعه كند

  
   نوشت پي

1. Article 1110: L'erreur n'est une cause de nulite de la convention que lorsquelle tombe 

sur la substance meme de la chose qui chose qui en est l'objet …  

2. Article 62. 1: Celui qui sans cause legitime s'e3st enrichi aux depens dautrui est tenu a 

restitution… 

3. Article 4: Le juge qui refusera de juger sous pretexte du silence . de l obscurite ou del 

insuffisance de la loi pourra rtre pursuivi comme coupable de deni de justice. 

4. Article 1108: Quatre conditions sont essentielles pour la validite dune convention: le 

consentement de la partie qui soblige: sa capacite de contracter : un objet certain qui 

forme la matiere de lengagement : une cause licite dans lobligation.  

5. Article 1108: Quatre conditions sont essentielles pour la validite dune convention: le 

consentement de la partie qui soblige: sa capacite de contracter : un objet certain qui 

forme la matiere de lengagement : une cause licite dans lobligation.  
تسري النصوص التشريعيه علي جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها : 1الماده  .6

فاذا لم يوجدنص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتصي العرف فاذالم . او في فحواها 
مبادي الشريعه االسالميه فاذالم توجد فبمقتضـي مبـادي القـانون الطبيعـي و      يوجد فبمقتضي
  .قواعد العداله

  
  منابع
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  106ـ  93صص  ،1389پاييز و زمستان  ،دوم، شمارة دهمسال 

  دانشنامة حقوقيبازانديشي معيارهاي نگارش 
   *سيدرحيم حسيني

  چكيده
طبع آراسته شده، براي اهل  كه بارها به حلّة) 1372 لنگرودي،( دانشنامة حقوقيكتاب 

درعين حال، ايـن مجموعـه از   . تحقيق و دانشجويان رشتة حقوق شناخته شده است
  .اي نيست هايي قابل تأمل و نقد است؛ البته در اينجا، مراد نقد شكلي يا شيوه جهت

  :در اين مقاله از دو زاوية متأملّانه و نقادانه به اين اثر علمي نگريسته شده است
از جهـت انتقـادات و   .2؛ ... حيث مستندات فقهي، اصولي، قواعد فقهـي و از .1

  .اشكاالت مؤلف به برخي آرا و نظريات فقها و اصوليان
تـرين   به عبارت ديگر در اين مقاله در پي آن هستيم كه از زاوية فقه شـيعه مهـم  
  .مواضع غيرعملي و نادرست مؤلف محترم را در حوزة انديشة فقهي نقد كنيم

  .فقه شيعه، اصوليان نقد، دانشنامة حقوقي، :ها واژهكليد

  مقدمه
هاي علمي و ارزندة مؤلف و محاسن و مزاياي آن كه بـر   تالش رغم هب دانشنامة حقوقيكتاب 

انگاشتن آنها نيزممكن نيست، جاي بسي نقد و  اهل فن پوشيده نيست، از جهاتي چندكه ناديده
  .سازد ار اين اثر را با ترديدهاي جدي مواجه ميتأمل دارد كه دقّت و درنگ درآنها، اعتب

دنبال آن نيستيم كه محتواي اين كتـاب را از حيـث اينكـه در برخـي      به پژوهش  در اين 
موارد  نظر صرفاً علمي مخالف با نظر مؤلف آن داريم، بررسي كنيم و بـر صـحت و سـقم    

يك نظرية علمي تأمل كنـيم، چـرا    عنوان اي صرفاً به هاي ايشان از زاويه ها و استدالل ديدگاه
شـده   كه هر نوشته و تأليف بشري جاي دقت و درنگ دارد و ممكن است براي نظرية ارائه
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هـاي   اي از مواضـع و ديـدگاه   نقاط برجستهجايگزين ديگري پيدا كنيم؛ بلكه درپي آنيم كه 
اي  از زاويـه ويـژه   غيرعملي و غيرمنصفانة مؤلف محترم را در حوزة فقه و انديشة فقهي بـه 

  .شدة ايشان را بازبيني كنيم كاربسته شيعي بررسي و معيارهاي به
  

  انگاري اغلب دستاوردهاي اخير و معاصر ناديده .1
گيري از متون اصلي فقهي، حقـوقي و اصـولي،    صاحب اثر براي بهرهبا وجود كوشش فراوان 
ين آن صرفاً از آثـار  هاي مختلف آن، گوياي اين مطلب است كه در تدو فضاي حاكم بر فصل

هاي علمي متأخرين و معاصـرين كـه بخـش بزرگـي از      و از يافته پيشينيان استفاده شده است
ناپـذير اسـتفاده    ندرت و درحد ضرورت اجتناب دهند، به تاريخ علم فقه و حقوق را شكل مي

  .شده است
هميت علمـي و  رغم ا هدر مستندات اثر، صرفاً ازآثاري بهره گرفته شده است كه امروزه ب

مكانت تحقيقي و مرجعيت براي مطالعة فقهي و حقوقي، تنها درصدي از سهم پـژوهش و  
هـاي   از يافتـه  طـورطبيعي، اسـتفاده   به. دهند اين عرصه را به خود اختصاص مينوآوري در 

مندي از منابع قديم، به عمق و اهميت يك كوشـش   گستردگي بهرهعلمي اخير و معاصر و 
ت پژوهشـگر و    افزايد مي علمي و اگر مراجعه به اين منابع به شكلي محدود و يا طبق ذهنيـ

تناسب ثمرة حاصل از آن نيز محـدود، مضـيق و صـرفاً     صورت گزينشي صورت گيرد، به به
  .منحصر به فضاي خودساختة وي خواهد بود

امه، دانشـن  واژگـان اساسـي   عنوان شده به مطرح شده مفاهيم سوموجب رويه ازيك اتّخاذ اين
و مبنـاي   فقهي  ازآنچه درديگرآثار فقهي اخير و معاصرآمده و مبناي بسياري از آرا و فتاواي 

اي فراوان پيدا كند و مسـير تفسـير    علمي قانونگذار و عرف فعلي جامعة ايران است، فاصله
ـ  كنندگان به اين ازديگرسو مراجعهوتطبيق قوانين جاري با فقه را تغيير دهد، و  وعي اثر را با ن

آيا آنچه در اين اثـر  : ها است از جملة اين سؤال. و با سؤاالت متعدد مواجه سازد سردرگمي 
افزونـي   كنـد يـا درصـدد ابهـام     شده كمك مي روشنگري دربارة مفاهيم مطرح آمده است، به

كه مؤلف به  هاي محدودي سال اخير، فقط پژوهش يا در دويستو   قديم  است؟ آيا از دوران
  د كرده نگارش يافته و كوشش ديگري دراين زمينه صورت نگرفته است؟آنها اعتما

  
  انگاري مفاهيم نوعي و فقهي  بومي. 2

عنـوان يـك    هاي مختلف كتاب، برخي مفاهيم اساسي در حوزة فقه و اصـول بـه   در قسمت
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نكردن به مباني دينـي و نـوعي و    بومي ايراني معرّفي شده است كه بر توجه ـ ِ يافتة فرهنگي
  :الئي آنها حكايت دارد؛ ازجملهعق

، با طرح بحث پيرامون سير تطور اصل استصحاب، اين بحث لد يكج 352صفحهدر  ـ
» امارات قانوني يا قضايي«دربرابر » فرض قانوني«برخالف نظر مشهور و بدون استدالل يك 

  :، دربارة منشأ ايجاد آن چنين نظر داده شده است353 صفحهعنوان شده و در 
با توجه به زحمات سلف ايراني ما، بحث استصحاب را فرهنگ ايراني : توان گفت مي حق به
  .وجود آورده است و جزء اليتجزّاي فكر حقوقي حقوقدانان اين مرز و بوم است به

اي دارد كـه منشـأ آن    مبناي عقلي نوعي و ادله، »اصل استصحاب«اين درحالي است كه 
  .قدانان ايرانيحكم شارع است نه فرهنگ يا كوشش حقو

  :گويد انصاري در ادلة حجيت استصحاب ميشيخ 
الفقـه الـي    نجد مـن اول  الرافع فلم المشكوك من جهة  السابق الحكم انّا تتبعنا مواردالشك في بقاء

  )2/563ج  ،قوائداالصول(. الشارع فيه بالبقاء آخره مورداً الّا حكم
ه بر حجيت اين اصل و تحرير و تقرير شد آخوند خراساني، پس از بررسي در ادلة اقامه

، دليل برتر بر اثبات ايـن  »اجماع ادعاشده دربارة آن«، و »استقرار بناي عقالء«وجوهي مانند 
  :اصل عملي را اخبار و احاديث دانسته و نوشته است

 االخبـار و «تعبير ميـرزاي نـائيني    و به )388 :كفاية االصول(االخبارالمستفيضة  الباب العمدة في
و متـأخرين از ايشـان    )4/334ج  :فوائداالصـول (» االستفاضه العمدة و قدبلغت مايقرب من هي

 تبع نياكـان فكـري خـود،    و ديگر بزرگان نيز به )3/12ج  :االصول مصباح(مانند آقاي خوئي 
ت و جـواز اسـتفاده از اصـل استصـحاب را روايـات         عمده ترين دليل اقامه شده بـر حجيـ

  . اند دانسته) ع( معصومينمستفيضه از 
  
  تنزيل جايگاه فقه شيعه. 3
ترديد، نه ستايش آقاي لنگرودي از جايگاه فقيهان شيعه موجب رفعت منزلت و مكانـت   بي

اما ايـن توقّـع وجـود    . شود نزيل ايشان كسر شأن براي آنان ميايشان است و نه تنقيص و ت
وانين جاري كشور شيعي را تبيـين  دارد كه اثري كه داعية آن دارد مباني نظري و استنباطي ق

كند، آبشخور اصلي آن، مباني همان قوانين باشد كه قانونگذار در نگارش آنها عنايت خـود  
  .را معطوف به آنها داشته است

مؤلف درمواضع فراوان، ضمن ستايش از نظريات فقيهان اهل سنّت و ضربه كردن آراي 
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دادن شيعه از فقـه اهـل سـنّت، ايـن پنـدار       لوهكوشد با مقلّدج ، ميآنان دربرابر فقيهان شيعه
  .كه فقه شيعه اصالت چنداني نداردغيرواقعي و غيرعلمي را تثبيت كند 

كه ازنظر فقيهان » شهادت بر اعسار«، در مسئلة 505 ـ 506، ص 1عنوان نمونه، در ج  به
، با توجه خاصه و عامه، الزم است شاهد از شرايطي برخوردار باشد، كه از جمله اين شرايط

) مدعي اعسـار (به اينكه اعسار از امور خفيه است، حشرونشر درازمدت شاهد با مشهود له 
  .است تا با احاطه و اشراف بر جزئيات زندگي وي، شهادتش ممنوع شود

دربارة ايـن فقيـه حنبلـي     قدامه، در اين مسئله، ضمن تأكيد بر پيروي عالمه حلّي از ابن
  :نوشته شده است چنين 

تـرين مĤخـذ فقـه فـرق      از بزرگ از مفاخر اسالمي است و كتاب فقه او در ده مجلد ]وي[
راقم اين سطور در تتبع متون خاصه و عامه دريافتم كه عالمه حلّي با . اسالمي بوده و هست

بوده كه غالباً عين عبـارات آن را دركتـاب    المغنيهمة عظمت خويش، چنان فريفتة كتاب 
ت؛ و شگفت آنكه پس از عالمـه تـاكنون كسـي روش او را دنبـال     گنجانده اس الفقها تذكرة

  .مثالً مطلبي ذكر كرده باشد) المغني (نكرده و نديدم فقيه امامي از 
قدامه به موقعيت ديگر نيازمند اسـت؛ ولـي در    سخن دربارة فريفتگي مؤلف دربرابر ابن

  :شود مي يادآورياينجا راجع به مدعاي ايشان دربارة عالمه حلي، نكاتي به اختصار 
معناي پذيرش نظرية مؤلف آن نيست، به خصـوص اگـر    اوالً نقل قول از يك كتاب، به

قول از ابن قدامه و پـيش از   پس از نقل) 69ـ  14/70ج ( تذكرهناقل همانند عالمه حلي در 
  .د را دربارة آن ابراز كرده باشدآن، نظر متفاوت خو

گنجانده شده، نظري است غيرمنطبق تذكره قدامه در  ثانياً ادعاي اينكه غالب عبارات ابن
خوبي روشن است كه قسـمت اعظـم    با واقع؛ زيرا از مراجعه به ابواب مختلف اين كتاب به

  .دهد شيعي اين اثر شكل مي آن را براساس مذهب و مذاق فقهي عالمه حلّي، روكرد
با محوريت فقه مقارن  درمقدمه نوشته، اين كتاب تذكرهثالثاً بر اساس آنچه مؤلف كتاب 

  :تأليف شده است
العلمـاء، و ذكـر    علـي تلخـيص فتـاوي    تـذكرة الفقهـاء  وقد عزمنا في هذاالكتاب الموسـوم ب  

طريقـة   األقاويل و أوضحها بيانياً و هـي  الطرائق و أوثقها برهاناً، و اصدق قواعدالفقهاء علي أحق
و اثـر  ... و ال باجتهادالنـاس   بالرّأي والقياسالرباني،ال االلهي،والعلم ويتهم بالوحي االحيةاآلخذين

  )1/4ج  :الفقهاء تذكرة(. المحاكمة بينهم طريق االنصاف الخالف واعتمدنا في نافي كل مسئلة الي
هاي حقوق  ها و درعرصة دفاع از مواضع مبتني بر ديدگاه قول الي مطالب و نقل و در البه
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اند كه نه تنها خطـاب يـك    دهبيري مخاطب شالئيك و فقهاي اهل سنّت، فقهاي شيعه با تعا
كارگيري آنها دربارة هر مخاطـب عـامي نيـز     عالم ديني با اين تعابير شايسته نيست، بلكه به

  :دوراز شأن عالمان حقوق است
شده پيرامون مصاديق مشتبه بـين   هاي ارائه حل  ، در بحث از راهلد يكج 351فحه صدر 

مـده تـا   است كه مؤلف حتـي ازعهـدة تصـوير آن برنيا   حق جزء مواردي  حقّ و حكم كه به
گونه كه فقط مطرح است، تحرير كند تا چـه رسـد بـه داوري در ايـن      صورت مسئله را آن
: گويـد  مقابل حق است، مي حكم در ازصاحبنظران كه قائل به استصحاب زمينه، دربارة يكي 

  .»هاي بزرگان است از هوسگونه استصحابات،  امثال اين... «
تشـخيص   ... «: دارد اظهـار مـي   ، دربـارة فقيـه بزرگـوار ديگـري    لد يكج 383صفحه در و 

  .»دالن شده است اي مشكل نيست، موجب سرگرمي ساده به حق و حكم كه مسئلهمصاديق مشت
  

  رو مفاهيم خودساخته و مشكالت پيش. 4
و  تفسير واژگان و اصطالحات براساس معيارهاي خودخواسته و شخصي كه زمينـة نـوعي  

استداللي ندارد و براساس مالحظات غيررسمي، موجب شده است از بعضي مفاهيم اساسي 
تعاريفي ارائه شود كه در منابع اصيل و قابل اعتماد درحوزة فقه و حقـوق، بنيـاني ندارنـد،    

اي دربيان ماهيت اين مفاهيم، از اهل  ي آن است تا با اتخاذ چنين رويهالوصف مؤلف درپ عم
ديدآورندگان آنها انتقاد كند؛ حال آنكه اگر بخواهيم تفسير شخصي و مبتني بـر  اصطالح و پ

اعتبارات و مالحظات غيررسمي خود از يك واژه ارائه دهيم، نبايد توقّع داشـته باشـيم كـه    
  :گذشتگان و صاحبنظران پيشين با ما همراه شوند؛به عنوان نمونه

ت كـه بـه تعبيـر مؤلـف، شـامل دو      ، تعريفي از دليل ارائه شده اس4لدج 312فحهصدر 
  : مؤلف» مصلحت«معناي  و دليل به» كاشف«معناي  دليل به: معناي اين واژه است

راهنماي انديشه را دليل بايد ناميد، خواه در اين راهنمايي وصول به مجهول مورد نظر باشد 
 فقهـاء بـا همـة   . يا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هرچندكه مجهولي حـل نشـود  

نكه دليل اند و حال آ مصلحت غفلت كردهكلّي از دليل  اند، به معرفي دليل كردهتالشي كه در 
  .ها را دارد ترين نقش مصلحت در علم حقوق عمده

در اين عبارت، براساس تفسيري از دليل توقّع همسوئي فقها با خود را دارد كه اصـوالً  
زيـرا دليـل در ايـن حـوزه مسـاوق بـا        تفسير يادشده ارتباطي به دليل از منظر فقه نـدارد، 

درصورت خطـا و عـدم وصـول بـه     » معذِّر«درصورت كشف واقع و » منجز«و » حجيت«
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ساز داللت اسـت   بودن معناي لغوي آن است كه زمينه واقع است و صرف راهنماي انديشه
و دليل به اين معنا به حوزة فقه وحقوق منحصر نيست بلكه درتمامي علوم مطـرح اسـت؛   

ما آنچه براي هر علمي اهميت دارد، بيان مميزات و مشخّصات دليل موردنظر درآن است ا
تا براساس آن، حدود و ثغور آن درمقايسه با دليل در ديگر علـوم مبـين شـود، و شـما در     
جواب سؤالتان دربارة دليل، از هيچ صاحبنظري قبول نخواهيد كرد كـه درجـواب بگويـد    

ص راهنمـاي انديشـه اسـت، بلكـه      مقصود ما از دليل مورد ا ستفاده در دانش حوزة تخصـ
اي نـد، مسـئله   هاي اساسي اين راهنماي انديشه را براي ما بيان ك ويژگيانتظار آن است تا 

ير روشـني از  كه در مباحث حجت كتب اصولي، فراوان پيرامون آن سـخن رفتـه و تصـو   
  .دليل ارائه شده است
هـاي بـه    فقيهـان شـيعه نبـوده وطبـق بررسـي     ظر مصلحت، از اصل مدن همچنين، دليل 

و » استحسان«آمده در رد برخي از ادلة مورد اتّباع فقيهان اهل سنّت آن را تحت عنوان  عمل
توان متوقّع بود مطلبي كه در بوتة انتقاد  چگونه مي اند؛ با اين حال، دهنقد كر» مصالح مرسله«

  !شود؟است، عنصر اساسي دليل ازمنظر فقه شيعه تلقّي 
 مشي برطبق سابقة موجود درصورت«به » استصحاب«، پس از تعريف 297فحهنيز در ص

  :، نوشته شده است»شك در بقاي آن
وجود آن ترديد حاصـل شـود و    بنابراين بايد چيزي كه قبالً وجود داشته، بعداً در ادامه

همان سابقه اي براي رفع ترديد نباشد والعالج مصلحت جامعه درآن است كه برطبق  وسيله
انديشي است كـه كـم وبـيش هـر      الجمله فكر استصحاب به نوعي مصلحت عمل كنند، في

  .برد اي بĤن راه برده و مي جامعه
بدانيم، درهـيچ اثـر   » انديشي مصلحت«بناي آن را اين بيان دربارة استصحاب و اينكه زير

نيـازي بـه    اين اصـل، فقهي نيامده است؛ چه، با وجود ادلة متعدد عقلي و نقلي براي اثبات 
به زمرة اين ادله نيست مگر اينكه مانند مؤلف دنبال اين باشيم كه » انديشي مصلحت«افزودن 

  :قاد از فقه قرار بدهيم و بگوييمواژة خودتفسيركرده را مبناي انت
قدري مبهم اسـت كـه بـا همـة      هانديشي درعمل ب النهايه حدود و سامان اين نوع مصلحت

مصالح قابل  .اند، هنوز در ابتداي راه هستيم كردهالم براي رفع اين ابهام تالشي كه فقهاي اس
ـ      اند ولي ابهام از همهمالحظه اي گردآورده  خصـوص كـه    هطـرف آنهـا را گرفتـه اسـت، ب

ها باشد، همگي خيالي و يا غيرفقهي  هايي كه بايد نمايشگر صحت و اصالت اين تالش مثال
ليـدي و پرسـتش دارد كـه حكمـت آن مسـائل از      و يا اختصاص به مسـائل پـاكيزگي و پ  
  .دسترس انديشة بشري بسيار دور است
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هاي فكري  نه تكثير استدالل براساس ذائقهحال آنكه كار فقيه نه گردآوري مصالح است 
شخصي؛ بلكه آنچه در فقه متتبع است، دليل و اصلي است كه حجيت آن به معناي كشـف  

رسيده است، تا استنباط حكم شرعي را بر بنيان صحيح و اثبات  از حكم واقعي يا ظاهري به
قابل دفاع بنا بگذارند و معيارهاي تحصيل حكم شرعي را رعايت كنند؛ كه در جاي خـود،  

  .يرامون اين موضوع ارائه شده استمباحث ارزشمندي پ
  

  آيا منطق ارسطويي، زيربناي فقه است؟. 5
دور از واقـع   هاي غيرمنصـفانه و بـه   آن، داوري ز مباني فقه و خاستگاهمؤلف درمقام انتقاد ا

هاي ايشـان بـه مخالفـت بـا بـداهت عقـل و        برخي موارد گفتهفراوان دارد، تا جايي كه در 
ت از منطـق     عنوان نمونه متّهم شود، بهاوليات فقه و عرف فقها تبديل مي  كردن فقه بـه تبعيـ

  :نويسد ، مي4 لدج 312صفحهي است كه در ارسطوي
گذشـت قـرون،   . فايده بوده است اند كه مطلقاً بي داشته (!)توجه زياد به منطق ارستوفقهاء، 

  .است(!) آشكاركنندة عجز منطق ارستو
سـازد و   صـورت فـوق مطـرح مـي     هم به تنها آقاي لنگرودي نيست كه اين مسئله را آن

نگارد؛ و ايـن  ا مقاالت ناديده ميهاي فراوان خود از فقه را در مجموعة آثار وكتب و  استفاده
مندي از يك دانش و دسـتاوردهاي ارزشـمند    عين بهرهاوج داوري غيرمنصفانه است كه در

  .منتسب سازيم(!) فايده منطقي بيتبعيت از  بزرگان آن، همان دانش را به
يـك دليـل اقامـه     هـيچ  بـراي   ايشان درعبارت فوق، دو ادعا را همزمان مطرح كرده ولي 

بودن منطق ارسطويي؛ ديگري، استفادة مفرط فقها از اين  فايده مطلقاً بيادعاي  يكي: اند نكرده
جواب براي ادعاي اول ايشان، نيازمند بحث منطقـي و عقالنـي مسـتقلي اسـت كـه      . منطق

كنيم كه تـاكنون   به همين جمله بسنده ميگذاريم و  خود وا مي سخن در اين باره را به محلّ
فايده ندانسته و تنها بـه برخـي از قواعـد آن در مباحـث      ي را مطلقاً بياحدي منطق ارسطوي

لـيكن مباحـث تصـور و معـرّف آن كـه صـرفاً       . تصديق و حجت ايراداتي وارد كرده است
ارسطويي نيست و يا مباحث مربوط به قضايا كه صرفاً به منطق ارسـطويي مربـوط نيسـت    

ين موارد مشترك اسـت، در  هاي فكري و منطقي در ا ي تنها با ساير نحلهبلكه منطق ارسطوي
البته تمامي مباحث فكري و علمي جاي بحث دارند و از . منظر نقد كسي قرار نگرفته است

توان آنها را در بوتة ارزيابي نقّادانه قرار داد؛ اما چنين نيست كه ثمرة هر  ميجهات گوناگون 
تاميت يك علـم منتهـي    عنوان يك انتقاد مطرح شد، به نفي اينكه به انتقادي، الزاماً به محض
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بـه   شود، بلكه به عكس، در اغلب موارد اگر نقد براساس قاعده و انصاف صـورت پـذيرد،  
  .شود راستاي تكميل همان دانش منجر مي اي كامل در نتيجه

ي شـناخته  خوبي مشهود است كه آنچه با عنـوان منطـق ارسـطوي    امروز براي اهل فن به
هـاي   منطق نيست بلكه در قرون متمادي و براثر نقّـادي  هاي ارسطويي اين شود،تنها يافته مي

ويژه ازسوي عالمـان منطـق    بهفراوان و تأمالت عالمان فكر و منطق قواعد و اصول ديگري 
سـينا، خواجـه    هاي منطقي ابـن  درمقايسة يافتهدر دنياي اسالم برآن افزوده شده تا جايي كه 

هـاي   ي و ترجمـه نصيرالدين طوسي، مالصدرا، سبزواري و ديگر بزرگان با منطـق ارسـطوي  
  .ق با ترديدهاي جدي مواجه هستيمرشد از اين منطق براي اثبات عينيت اين دو منط ابن

دربارة ادعاي دوم مؤلف نيز با توجه به محدوديت فضاي مقاالت، به چند نكته در زيـر  
  :شود بسنده مي

قـوانين مختلـف تشـريعي    اي است كه درآن از احكام و  علم فقه، دانش بسيارگسترده .1
قدري وسيع است كه همة اعمال و روابط اجتماعي فرد و جامعه  اين احكام به. شود بحث مي

گيرد؛ به عبارت ديگر، هر عملي كه از انسان مكلّف صادر شود،  ميو احوال شخصيه را دربر 
تـوان   ع مـي قطـ  خمسة تكليفيه دارد و منابع و مباني آن از دورة آغازين يا بهحكمي از احكام 

شده ازكتاب و سنّت بوده و بـا تطـور    گفت از طرح نخستين مسئلة فقهي مشخّص و تعريف
لذا مباني . مسائل اين علم و پيدايش شرايط جديد اجماع و عقل نيز به آنها افزوده شده است

 :االصول ؛ ضوابط3 :االحكام منابع(د از كتاب، سنّت، اجماع و عقل ان عبارتاحكام ازنظر شيعه 
  ...)؛ 12و  11:الفقهيه  االصول  ؛ الفصول الغرويه في1/9ج  :االصول ؛ قوانين 8

از نظر مذهب حنفي عبارت است از كتاب، سنّت متواتره، قول صحابي، اجماع، اجتهـاد  
 الفقـه و  ادوار علم) (و فقدان دليل قبلي ترتيب اهميت به(به رأي، قياس، استحسان، و عرف 

، از نظر مذهب مالكي عبارت است از كتاب، سنّت، عمـل اهـل مدينـه، قـول     )142 :اطواره
، ازنظر مذهب شـافعي عبـارت   )152 :همان(العله و مصالح مرسله  صحابي، قياس منصوص

مـذهب حنبلـي   ، و از نظـر  )158 :همـان (العله  است از؛ كتاب، سنّت، اجماع، قياس مستنبط
  :العـالمين  عـن رب  المـوقعين  اعـالم (صـحابه و قيـاس   عبارت است ازكتاب، سنّت، فتـاواي 

و درهيچ مقطع از مقاطع تاريخ فقه شيعه و سنّي، احدي از فقها، منطق ارسطويي ) 33 /1ج 
  .اند هعنوان يكي ازمباني يا منابع خود در استنباط مطرح نكرد را به
عقل، در استنباط وكشـف حكـم شـرعي، دركنـار سـاير منـابع       ازمنظر فقهاي اماميه، . 2

قانونگـذار  عنـوان مشـرّع و    گيرد ولـي هرگـز بـه    سنّت و اجماع قرار مياستنباط ازكتاب و 
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اي پس  هم در رتبه شده در موارد خاص آن شود وتنها براساس معيارهاي شناخته شناخته نمي
، برخالف پندار بعضي از اشاعره كـه  پردازد گانة نخست به كشف نظر شارع مي از منابع سه

ميـان كشـف و     دانند بدون اينكه به تفـاوت  عت مينظر عقل را نوعي تحميل و تحكّم بر شري
بـه عقـل را دربرابـر شـريعت قـرار      هرگونه اهتمـام   حكم توجه كنند؛ و در قرون اخير، برخي

رفت ازقواعد  اي خود، بروندهند و اعتماد به آن در فقه و مسائل كالمي را با تكيه بر پنداره مي
آن  اهتمام منطق ارسطويي بـه   آنكه اهميت عقل ازنظر فقه شيعي نه ازباب دانند،حال استنباط مي

اسـت كـه عقـل را    ) السـالم  علـيهم ( و نه ازسرغفلت، بلكه اين دستورپيشوايان مـذهب  است 
  :فرمايد مي) ع( كه امام صادق كنند، چنان برهان قابل قبول توصيه ميعنوان يك حجت و  به

ت و برهـان خـدا بـر     . اللّه العقـل  العباد و بين العبادالنبي، والحجة في مابين حجةاللّه علي حجـ
، 10ـ  29 /1ج  :الكافي. (حجت ميان بندگان و خدا، عقل استاست و ) ص(بندگان، پيامبر 

  )العقل والجهل  جلد
  :است الحكم آمده بن به هشام) ع(جعفر  بن ودر خطاب امام موسي

حجة ظاهرة، و حجة باطنة؛ فاماالظاهرة فالرسـل واالنبيـاء   : النّاس حجتين انّ للّه علي! يا هشام
حجت ظاهري : خدا براي آدمي دو حجت قرار داده است! هشام. واالئمة و اماالباطنة فالعقول

  )1/25ج : همان. (اند اند وحجت باطني كه عقول كه پيامبران
دليل عقل و انديشة توأم با تأمل  بناي اهتمام فقيهان بهدد ديگر كه مو روايات متضافر متع

ظلمي بس دركشف احكام شرعي بوده واين ادعا كه فقه بر بنيان منطق ارسطويي نهاده شده، 
  .عظيم درحق اين دانش است

  
  هاي خود افراط در ستايش يافته. 6

آن خـود بخشـي از هـر    هرچند كه بيان محاسن يك تالش علمي و يادآورشـدن امتيـازات   
قصـد   هم در مراحل مختلف و به پژوهش است، تأكيد بر فضل و برتري مؤلف و محقق، آن

تنقيد وتنقيص ديگر صاحبنظران و بزرگان يك فن، خالف آيين پژوهشگري و سنّت علمي 
حاكم بر فضاي فقه و حقوق است، كه پيشگامان اين عرصه اگرچه بـه آرا و انظارجديـد و   

آن، كمال تواضع  اند، در بيان دست يافته و درعرصة تأليف آورده اكان فكري خودمنتقد از ني
  .اند العين قرار داده هاي گذشتگان را نصب و تمجيد از تالش

ميـان   در اين اثر، موارد فراواني وجود دارد كه مؤلف محترم اين اصل و قاعـدة مرسـوم  
  :عنوان نمونه اند؛ به پژوهشگران را ناديده گرفته
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  :لد يكج 353 فحهصدر 
همتي اين مشكالت را از سر راه بردارد و با مطالعات پيگير درحقـوق   الزم بود صاحب ...«

ايـن كـار   . و جداكردن فهم از وهم مطالب بر محك تجربه و عمل آزمـوده شـود  ...   الئيك
  » ... دركتاب حاضر جامة عمل پوشيد

  :2لدج 216 فحهدر، ص
درهمـين مجلّـد از ايـن    ...  و شجاعت هـم الزم دارد كـه   افتتاح بحث تازه مقداري احاطه

  ... ايم ، عناوين ذيل را طرح كردهدايرةالمعارف
   :2 لدج 383 فحهصدر 

مردي كه در اواخر عمر خود، علم اصول خوانده بود با اين حال در فروع مانده بود حكـم  
   ...داشت مرا بيازمايد گرچه حق نداشت 

   :2لدج 384 فحهصدر 
تـرا در  ) مؤلـف (كـه   كه ترا به ظلمات تفاهم عرف سوق دهد وكسـي  بين كسي فرق است

  .ظلمات تفاهم عرف راهنمايي كند
  

  آيا علم حقوق بر تفاهم معمولي مردم استوار است؟. 7
ترديدي نيست كه فلسفة وجودي قوانين و احكام، رعايت غبطة كمـال و ارتقـاي انسـان و    

ردي و جمعـي در  مضرّات و تهديدات حيـات فـ  حفظ منافع فردي و نوعي و جلوگيري از 
معه و ازسوي ها با يكديگر، با محيط، با جا ختلف و شئون گوناگون روابط انسانهاي م حوزه

  . هاي الهي است ديگر با خدا و آموزه
مؤلف بر اين عقيده است كه فارغ از همة تعلّقات و مباني و اقتضائاتي كه براي قوانين و 

  . اين علم و محتواي آن، چيزي جز تفاهم درحد متعارف نيستعلم حقوق وجود دارد، 
اساس علم حقوق، تفـاهم معمـولي مـردم    «: ، نوشته شده استجلد يك 331فحهصدر 
  ».قدري كه مصالح آنان درحد صحيحي حفظ شود است به

رغـم اهميـت و    مل است؛ كه تمامي اين تأمالت بهاين نظريه از جهات گوناگون قابل تأ
  :فاهم عرفي در وضع قوانين قابل طرح استجايگاه ت

عنوان يكي از ادله و منابع فقـه   تواند همانند عقل حكم كند و به آيا تفاهم معمولي مردم مي. 1
تواند مؤسس و بنيانگذار حكم حقـوقي و شـرعي قـرار     ق اسالم تلقّي شود؟ آيا تفاهم ميوحقو
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همات معمولي چيسـت؟ آيـا تفـاهم    گيرد؟ درصورت قول به اين مطلب، محدودة اختيارات تفا
  تواند عموميت حكمي را مانند دليل نقل و عقل تخصيص بزند يا مطلقي را مقيد كند؟ مي

ت  هـاي   ترديدي نيست كه از منظر علمي، بناي عرف و تفاهمات معمولي، ازجمله حجـ
رايط قطعي درمقام كشف واقع نيست، بلكه عقل است كه همانند نصـوص، بـا رعايـت شـ    

عنوان اساس براي علم حقوق دانسته شود، زيرا  تواند به ن، حجت قطعي است و ميخاص آ
و فرق اسـت بـين    ؛)29ـ  5/31ج  الكفاية، نهايةالدرايه في توضيح(است طريقيت قطع ذاتي 

ها و  اساس اين مدعا اين است كه تفاهم .اي هاي عقلي و قراردادهاي اجتماعي يا منطقه يافته
) ع( و براي حجيت خود به تقرير معصومبه خودي خود حجت نيستند  قراردادهاي معمولي

اين مبنا شايد نظر عمدة فقهاي شيعه باشد و چه بسا . و دست كم عدم ردع شارع نيازمندند
اند؛ و از دقّت در اين معنـا،   به همين دليل قراردادهاي اجتماعي را درشمار منابع فقه نياورده

  .پاسخ دو سؤال فوق واضح است
ها ممكن است جنبة عقاليي داشته باشند، اغلب بـدون توجـه بـه     درست است كه تفاهم. 2

گيرنـد،   ته از شرايط درحال تغيير صورت ميعلّت و سبب قانون و براساس ارادة عمومي برخاس
شـود بلكـه كاشـف از ايـن      و به همين علّت مفاد آنها نه تنها احكام و ضوابط واقعي دانسته نمي

اي مانند حوزة مفاهيمي كه شارع القاي به  شده هاي تعريف نيز نيستند، مگر در حوزهقوانين  دسته
عهـدة عـرف گذاشـته     دهد، اما فهـم آن را بـه   عرف كرده باشد، مثل اينكه احكام خود را ارائه مي

تواند حقيقت و كنه حكم و قانون را روشـن كنـد و از    است كه در اين صورت تفاهم عرفي مي
دهـد، مـثالً شـارع     عات و تحوالتي كه رخ مـي رحذر دارد؛ يا حوزة اثبات موضوانديشي ب قشري

رُوف أو    (...گفته نفقة زن واجب است و امساك زوجه بايـد بـا معـروف باشـد      عـبِم سـاكمفَا
اما مقدار نفقه و حدود آن ازنظر عرف براثـر تحـوالت زنـدگي و    ) 229/بقره ...  تَسريح بِاحسانٍ

شود كه در گذشته بوده است؛ يـا در مـواردي    قداري مييير اوضاع زمان ما باالتر از مجامعه و تغ
گونـه مـوارد و نظـاير آنهـا كـه       كه خود شارع به تفاهم وعادت مردم احاله كرده است كه در اين

اما اينكه همة حقوق را ناشـي از ايـن   . فراوان است، تفاهم و فضاي حاكم بر عرف كارساز است
  . غفلت از واقعيت علم حقوق و دوركردن كامل آن از فقه است امر بدانيم،

» عمـولي مـردم  تفـاهم م «در تمامي عرصة فقه و حقوق اسالم، چيزي تحـت عنـوان   . 3
را به ايـن  » عرف«يا » سيرة متشرعه«يا » بناي عقال«توان عناويني نظير  وجود ندارد وتنها مي
يـا  » سـيره « هم مغاير با اين امر است، زيـرا اين تفا» بودن شرط معمولي«معني تفسير كرد كه 

  :اند بارت هستند، چنين تعريف شدهترين واژگان به اين ع كه نزديك» بناي عقال«
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كـه اگـر   ...  ندادن كاري اسـت  دادن يا انجام استمرار عادت مردم و تباني عملي آنها بر انجام
ر اين صورت سيرة عقالئيه يا مراد از مردم، همة عقال و عرف عام از هر نژاد وآييني باشد، د

  ) 4/171و3ج  :هالفق اصول(. گيرد اي عقالء شكل ميبن

  : تعبير شهيد صدر و به
هاي عقاليي در يك  رة عقال اين است كه آن را ديدگاهعنوان جامع و فراگير در تعريف سي

  )4/234ج  :االصول بحوث في علم( ».موضوع بدانيم
د معمولي ولو اينكه غيرعقالئي هم باشد، تفسير كنيم، در اما اينكه سيرة عقال را به قراردا

  .هيچ تعبير حقوقي و فقهي به آن برنخواهيم خورد
بودن قوانين حقوقي، مغاير با روح ديني و الهي حقوق اسـالم   تأكيد بر صرف توافقي. 4
دهد و منزلت فهم عرفـي و قراردادهـاي وضـع     بنيان آن را كتاب و سنّت شكل مي كه است
  . كند مين از تطبيق نصوص تعدي نقانو

  
  حاصلي عيار بي.  8

مؤلف، بحث پيرامون برخي از مباحث اصول فقه را بيهوده دانسته اما دليلي بـر ايـن مـدعا    
ثبـات  كه دربارة ضرورت ا چنان! اقامه نكرده و يا اگر دليلي آورده به سبك خود ايشان است

  :گويد مي 2 لدج 40صفحهاصل برائت در 
نظـرم تجديـد آن    بـه . اصول فقها، تالش زيادي براي اثبات اصل برائت شده اسـت دركتب 

همـة مباحـث    مباحث بيهوده است و مسئله از بديهيات عقول عصر ما اسـت و نبايـد كـه   
هـاي   ته است، بر سرراه نسل حاضر و نسلدوران تاريخ يك علم بس اعصار گذشته را كه به

  .حاصل بازخواهد داشت از انتقال به مباحث بير، ما را قدري تعقّل و تفكّ. بعد نهاد
   2 لـد ج 42صـفحه  ن زمينـه در  اي اندك، پيرامون كوشش گذشـتگان در ايـ   و به فاصله

  : دارد اظهار مي
ني كه متوجـه  اند حتّي كسا احه را با اصل برائت اشتباه كردهدركتب اصول فقه، غالباً اصل اب

  .اند كار برده جاي ديگري به اند، غالباً يكي را به فرق اين دو اصل بوده
  :افزايد ه علمي خود در بحث از اين اصل ميو در بيان جايگا
دسـت   او چهـار فـرق بـه   . شيخ انصاري بود كه كوشش براي نماياندن فرق آن دو كرد، اول كسي

زبان  ارسي در اين مسئله، از هركتاب بهآورد و ما نيز چهار فرق برآن افزوديم و اكنون اين نسخة پ
  .اين باب خواهد بود اهنمايي براي حلّ مسائل مربوط بهتر و رساتر گرديده است و ر ربي فراهمع
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 قول ايشان مـا  حاصل است و تعقّل و تفكر به اگر بحث دراين زمينه بي: اين استسؤال 
 تنداً بـه كـالم اصـل عقالئـي، مباحـث     دارد، خود ايشان مس را از انتقال به مباحث آن بازمي

سي پيرامون پيشينة اين اصل را سازند؟ و اگر بحث و برر ا در اين باره مطرح ميداري ر منهدا
دانند، آيندگان ازكجا متوجه اين معنا بشوند كه ادعاي ايشان درباب برتري اين  حاصل مي بي

  دليل نيست؟ اثر پارسي بر منابع اصيل در اين زمينه بي
  :نيمدا ه، اشاره به دو مطلب را ضروري ميو در اين زمين

كه در جاي خود روشن شده است، بررسي پيرامون هر اصل يـا دليلـي كـه در     چنان. 1
هاي فقهي و  شود و اثبات آن، از مراحل اولية پژوهش كام فقهي وحقوقي به آن استناد مياح

اند اساساً شـأن   قابل انكار نيست تا جايي كه گفتهحقوقي است كه ضرورت آن براي كسي 
  :اين حوزه اين است كهدر مجتهد و پژوهشگر 
دسته از قواعد را كه دراستنباط احكام مورد استنادند يا درمقام عمل و درصورت   كند تا آن كوشش 

  )1/8ج  :؛ المحاضرات9 :كفايةاالصول(. دليل نيازمند به آنهاست را بشناسد عدم دسترسي به
بررسـي باشـد؛ چراكـه     نياز از برائت و ادلة آن از بديهيات، بي گونه نيست كه اصل و اين

داد و  د اصول فقه را به خود اختصاص نمـي اگرچنين بود، حجم فراواني ازكتب قديم و جدي
كردند، زيرا بسياري از فروع  همه به بحث در اين زمينه اهتمام نمي صاحبنظران و خبرگان اين

قيـق  گيـرد و بـر اهـل تح    مترتب بر اين اصل، از منظر اثبات و عدم اثبات آن سرچشـمه مـي  
پوشيده نيست كه اختالف نظر علمي در مفاد ادلة اثبات آن ازحيث محدودة فايدة ايـن ادلـه   

  .تا چه اندازه در فروع و احكام مستنبط ازآنها تأثيرگذار است
اگرچه ممكن است در مواردي، از مؤلّفات اصولي بين اصل برائت و اصل اباحه خلط . 2

اي مغفول مانده باشدكه تا عصر شـيخ انصـاري    ازهاند كه اين خلط به شده باشد، چنين نيست
اين تفاوت و فرق ميان اين دو واژه توجه نداشته باشند؛ بلكه پـيش   احدي از عالمان اصول به

هايي كـه بـا    رغم تفاوت است كه اصل اباحه به از شيخ انصاري، نظر عالمان اصولي اين بوده
. اند، قابل ارجـاع بـه برائـت اسـت     تكليفث اينكه هردو نافي الزام و اصل برائت دارد، ازحي

  )1/199ج  :الغطاء كاشف(
  

  ي حقوق فرانسه و قواعد اساسي فقهها خلط ميان يافته. 9
ها و وضع قوانين جـاري  ي حقوقي ملل مختلف، در فهم ضرورت ها گيري از يافته ترديد، بهره بي

واسطة  ان و تخصيص و تقييد قوانين بههاي حقوق اير آنها دربرابر آموزه انگاري  مؤثّر است، اما مطلق
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حقوق فرانسه،گذشته ازتبعات مختلف آن كه بايد درجاي خود به آنها پرداخته شود، با ايـن ايـراد   
علمي مواجه است كه مخصص عمومات قواعد فقهي وحقوقي و مقيدات آنها ابتدا بايـد ازحيـث   

  .اثبات برسد راي اين مهم بهحجيت و عدم حجيت مورد بحث قرار گيرند و صالحيت آنها ب
تعبير ايشان الئيـك   مؤلف، در مواردي، بدون رعايت اين اصل، برخي از موازين حقوقي به

  .سازد براي عمومات ديني وحقوقي مطرح ميعنوان مخصص  را به
بـه تراضـي دائـن و مـديون     باب تقسيط دين  در يك لدج 490صفحهبه عنوان نمونه، در 

ست كه قانونگذار ايران با استفاده ازتجارب ساير ملـل، مقـررات صـريح    بهتر ا«: دارد اظهار مي
وضع كند و مواد مورد بحث را يكجا در قانون مدني تمركز دهد وگرنه از صد حكم اعسار و 

نهايـه شـيخ   (كه در متون فقهي شيعه نظيـر   چنان(استثناد مستثنيات دين سودي حاصل نيست 
) .، چنـين اسـتثنايي آمـده اسـت    256 :المتقـين  ؛ منـابع 5/9ج  :الكرامه ؛ مفتاح1/309ج  :طوسي

گيرد كه برخي ازآنها ماننـد نهايـه شـيخ طوسـي      ر درحالي برابر اين متون قرار ميتجارب ساي
  .تأليف شده است) ع(ض از معصومين صرفاً براساس احاديث متواتر يا مستفي
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  ؛فلسفة حقوق  تحليلي انتقادي از كتاب

  فلسفة انتقادي در نقد فلسفة حقوق ايراني

  *محمدجواد جاويد

  چكيده
سـراغ سـؤاالت سـابق جامعـة      است كه بشر معاصر بار ديگـر بـه  نزديك به سه دهه 

خويش در فلسفة حقوقي رفته است كه از قدمت طرح منسـجم آن حـداقل بـيش از    
سبك تبـار يونـاني ايـن دانـش، در عرصـة       محققان معاصر به. گذرد سه هزار سال مي

توليد ادبياتي اند كه به  كليدي شده اي فلسفة حقوق، خواسته يا ناخواسته، متوجه مسئله
همگان بـه صـلح و دسـتيابي عمـوم      درتسهيل دسترسي غني اما همچنان مبهم و ذهني

فلسفة حقوق كنوني نزديك به نيم قرن است كه بـازهم از  . برابري منجر شده است به
در نظر، عمري به قدمت . گويد؛ بحثي كه نه قديم است، نه جديد سخن مي» عدالت«

فلسفة حقـوق در ايـران   . عمل، جنيني سخت نارس است عمر عالم و آدم دارد اما در
وزن بــر پهنــة دريــاي مســائل فلســفةحقوق درجهــان   نيــز همچــون قــايقي ســبك

كلـي بنيـان او را    حاضردرحال دوران است؛ و دور نيست تا يا مـوجي سـهمگين بـه   
مقالة حاضر تفسيري بـر  . براندازد، يا باز به اميد اصالح، طرحي نو در قالبش دراندازد

اما در اين مختصـر قصـد دارد تـا    . همين وضعيت فلسفة حقوق در ايران امروز است
تحليل خويش را براساس مطالعة موردي اثري گرانسنگ در فلسـفة حقـوق فارسـي    

قلمدادكردن الگو، نوشتار حاضر بر اين فرضيه استوار است  با مفروض. زبانان رقم زند
اي درخـور   نوشته) 1385 كاتوزيان،( تعريف و ماهيت حقوق: فلسفة حقوقكه كتاب 

  .توجه در اين حوزه است، از آن روي كه زباني دوگانه در محتوا دارد
 .فلسفة حقوق، عدالت، قانون، حقوق تحققي، قانون طبيعي، دولت :ها كليدواژه
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  مقدمه
ادب نقد طبق سنت فيلسوفانه بر اين بوده است تا عالوه بر ذكـر محسـنات، ازپـيش، ذهـن     

ترديد اذعان  از اين رو است كه بايد بي. بر زوايا و محتواي كالن اثر، آگاهي دهند مخاطب را
 فلسفة حقوقاندازه كتاب  كه درطي سه دهة اخير، كمتر كتابي در زمينة فلسفة حقوق به داشت

دانشـجوي حقـوق در    با ذهـن ـ  ـ استاد بازنشستة دانشگاه تهران كاتوزياننوشتة دكتر ناصر 
اندازة مكتب شيعه بر تأمالت عقاليـي ابـرام    در اسالم هيچ مذهبي به. ده استايران همراه بو
از . اسـت » عقل«، ـ حقوقي علماي اين مكتب كه ازجمله منابع فقهي به طورينداشته است؛ 

رو نگارش فلسفة حقوق به زبان فارسي، گام گذاردن در محيطي نامأنوس براي متفكـر و   اين
تر از اين هم حتي در ايران باستان  تواند باشد؛ چراكه پيش نميپژوهشگر ايراني نبوده است و 

توان يافت كه نه تنها بر ميراثـي كهـن تأكيـد     هايي فلسفي در آراي انديشمندان ايراني مي رگه
مطالعة همين تأثير، خـود  . دارد بلكه خود مشرب و آبشخوري براي فلسفة يوناني بوده است

كه محتاج تبارشناسي در تاريخ فلسفة غرب است تا هاي سترگ و پرارزشي است  از پژوهش
زمين  نشان دهد كه به چه ميزان هراكليت، افالطون و ارسطو از گسترة تأمالت فلسفي مشرق

هايي كه فلسفه و منطق تعقلي، بنا به داليل عموماً سياسـي و   بگذريم از دوره )1(.اند متأثر بوده
براي برائـت از تهمـت رجـس و الحـاد از آن      اجتماعي، غبار كهنگي گرفت و علما و ادبايي

بـا وجـود ايـن،    ) 1373 ، طباطبـايي (.كناره گرفتند و ناخواسته اسباب زوالي را پديد آوردنـد 
مثابة بنيان تحليل فلسفي همواره زنده بوده است و علماي شيعه نقش مهمـي   جايگاه تعقل به

رو  از ايـن . سويي معتزلي داشـتند  گري اشعري و تك دور از قشري در ارتقاي تبييني ميانه و به
هـا ركـود انديشـه، ارمغـان جمـود و       سنت، قرن است كه با سلطة انديشةاشعري بردنياي اهل

تـوان از رونـق انديشـة حقـوق      در حوزة حقوق نيز بالطبع نمـي . انگاري در دين بود صوري
نديشه بـه  ؛ چراكه اين ا)Chehata, 1973: 17(. طبيعي در مفهوم فطري يا تعقلي سخن گفت

) عموماً در جهان عـرب معاصـر  (شود كه تفكر غالب  قبول لوازمي مستقل از تفسير منجر مي
هنوز هم ايرانيـان رويكـرد فلسـفي و تعقلـي     ) 1986 ،عابد الجابري. (را ندارد تاب تحمل آن

لـذا  . عميقي به مسائل علمي دارند كه حتي از منظر افراد سياسي جهان هم قابل توجه اسـت 
  .ويژه در حوزة حقوق انديشيد بيري در اعادة هويت فلسفي جامعه بهبايد تد

كـه از   تعريف و ماهيت حقوق: فلسفة حقوقبر اين الگو و مبنا است كه نويسندة كتاب 
هـاي تهيـة كتـاب، در     ياد خواهيم كرد، در بيـان انگيـزه  » مؤلف«اين پس از او تحت عنوان 

  : نويسد مي 1352پيشگفتار نخست خود در سال 
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گونه مسائل فلسفي دربارة حقوق مطرح نشود و حقوقـدان در   اعتقاد داشتم تا زماني كه اين
داري  هاي خود از بن معماها آغاز نكند و تنها به فروع بپردازد، حقوق ملي و ريشه پژوهش
  ) 9ص . (گيرد مايه نمي

متناسب با وضـعيت جديـد در ايـران اسـت،      1365در يادداشت چاپ دوم كه در سال 
  : افزايد يم

طرح مسائل مربوط به فلسفة حقوق در حكمت و فلسفة اسالمي به شيوة كنـوني مرسـوم   
  با اين وجود نبايد چنين پنداشت كه در اين بـاره هـيچ انديشـة  قابـل ذكـري     . نبوده است
  )2ص. (نشده است

 را در كـار ) اسـالمي (ـ دينـي   تدريج خميرماية ملي هرسد مؤلف هم ب نظر مي بنابراين، به
كند در نگارش ايـن كتـاب، دغدغـة     داند و بر پاية اين باور، سعي مي ميخويش قابل توجه 

  .ايران و اسالم را ازسر نرهاند
در بررسي و نقدي كه در اين مقاله صورت گرفته، نقاط قوت و ضعف اثر در دو بخش 

رت صـو  همجموعة مطالب نيز با لحاظ شرايط فوق، ب. صوري و محتوايي ارزيابي شده است
ـ «به عبارت ديگر، در اين نوشتار، . اند موازي ذكر شده . »هـم در بـه اسـت    هدرشتي و نرمي ب

طبيعتاً در هر اثر بشري، وجود اين صنف از مزايا و معايب هم غريب نبوده و آرمان محققان 
وسيله  ها تبديل كنند و بدين هاي اثر خويش را به حسن و مصنفان منصف آن است تا آسيب

از سـوي  . هاي اوليه در تأليف كتاب خـويش را تسـهيل كننـد    ب بيشتر به آمالتدارك تقري
نيكي به موضوع بپردازند و جز نيكي به مؤلف در سر  ديگر، بر ارزيابان و منتقدان است تا به

يـك مـدعي    و البته در اين گذر و گذار ذهني نـه مؤلـف و نـه مفسـر، هـيچ     . نداشته باشند
اميد است تا با اين نيت، نگارندة اين سطور نيز بتواند . مصونيت و معصوميت فكري نيستند

هاي مساعدت الزم براي دستيابي مؤلـف بـه    شناسي اثر مذكور، زمينه در حد وسع، با آسيب
   )2(.اي نزديك بهتر فراهم كرده باشد هاي خويش را در آينده آرمان
  
  اسلوب صوري اثر )الف

تنظيم شده است سنت مكتوبات فلسفي در سعي  فلسفه حقوقازمنظر ظاهري، در كتاب . 1
منظور، در تيتربندي محتوا، از الگـوي شـمارگان اسـتفاده     بدين. نيكي رعايت شود به مطالب

شده است كه بايد هر شماره ناظر به موضـوعي جديـد باشـد؛ و ذيـل هـر شـماره، مـوارد        
ب، محتواي كتـاب  به اين ترتي. اند بندي شده هاي غيرمسلسل تقسيم تر بازهم با شماره جزئي
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دار  عنـوان شـماره   263، كه مستند اين نوشتار است، به 1385در چاپ چهارم خود در سال 
هاي حقوق سليس و روان  عالوه، متن كتاب براي محققان آشنا به حوزه هب. تقسيم يافته است

هـايي   تـوان محتـواي كتـاب را صـرفاً پـاره      رغم منابع فراوان غيرفارسي، نمـي  است و علي
بهره  شده از كتب خارجي دانست؛ چراكه مؤلف در عموم مباحث از تحليل بومي بي هترجم

  . اند هاي همĤوا با فكر معاصر ايراني استناد جسته نبوده و بر داده
صورت ثالثي در سه فصل  مجموعة كتاب بنا به سنت عموم نويسندگان فرانسوي، به. 2

ه مبحث دارد و ذيل هـر مبحـث   ؛ هر فصل، جز فصل نخست، س)3(تدارك ديده شده است
كـه   نحـوي  برانگيـز اسـت، بـه    بسيار تأمـل  ها تناسب فصلنيز گفتارهايي آورده شده كه البته 

كه  شود درحالي صفحه از كتاب را شامل مي 400تنهايي نزديك به  عنوان مثال فصل اول به به
صورت عنايـت  باره شايسته بود مؤلف در  در اين. رسد صفحه مي 80سختي به  فصل دوم به

نيكي  مندي را به مريختگي اين نظا هم و اعتقاد به لزوم اين توازن منطقي در نوشتار، فلسفة به
  .كردند توجيه مي

مندي و طرح كلي كتاب را توضيح داده است و  نظام  كتاب، 31فحهص 6 بندمؤلف در . 3
به چهرة فلسفي بيشتر «بيند كه در جلد مورد بحث قرار است  كار خويش را در سه جلد مي

گونه توضيحي دربارة سبك توزيـع   اما متأسفانه هيچ. مباحث فلسفة حقوق بپردازد» و مجرد
بـه ديگـر سـخن، نويسـنده بـه ارائـة كليـاتي صـرف در         . شود و پردازش مطالب داده نمي

در باب فلسفة اين . شود تلقي نمي سازماندهي پژوهشسازماندهي كتاب اشاره دارد كه لزوماً 
بندي، توجيه و توضيحي مطلوب وجود ندارد؛ چراكه اساسـا فرضـيه و سـؤال     قسيمگونه ت

  .شود اصلي براي كتاب به صورت منقح يافت نمي
اي بنيـادين   انتظار آن است كه مسير حركت در هر پژوهشي با سؤالي اصلي و فرضيه. 4

در اين . شود ها تنظيم روشن شده باشد و به عبارت ديگر، نقشة راه براساس اين نوع دغدغه
ويـژه كـه نگارنـده درچـاپ اول      خصوص، خألي بزرگي بر كتاب حاضر حاكم اسـت؛ بـه  

. داند هاي بعدي دغدغة خود را عدالت و حقوق مي دغدغة اخالق و حقوق دارد و در چاپ
تنها قابل تقبيح نيست؛ بلكه بايـد در برخـي مـوارد مبـارك و      تغيير اين استراتژي تحقيقي نه

، زيرا اساساً بشر در فرايند افزايش دانش و آگاهي قرار دارد، امـا مشـروط   ميمون تلقي شود
توضيح آنكه اگـر  . هاي مبناي سابق نباشد به آنكه اين تغيير مبنا در عمل مبتني بر همان داده

پرسش بنيادين مؤلف در دو برهة زماني، به دوگونة متفـاوت نمـود يافتـه باشـد، امـا مـواد       
عناصر يكساني باشند، امكان تفسيرهاي متفـاوت از مـتن ايشـان     دهندة پاسخ ايشان تشكيل
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درنتيجه، تـا زمـاني كـه    . حتي بيش از همين دو مورد مد نظر مؤلف هم وجود خواهد داشت
درسر ) سؤال اصلي(صورت دقيق  سازماندهي كالن پژوهش قصد پركردن خألي خاصي را به

تابي در متن را هـم   رض، و حتي امكان كجنداشته باشد، اين امكان تفسير متفاوت و بعضاً متعا
هـا از آن روي وارد خواهـد بـود كـه نويسـنده اگـر هـم         همة اين آسـيب . فراهم خواهد كرد

تعريفـي از حقـوق،   «داده كه مثالً درنظر مؤلف حاضر  استراتژي خاص تحقيقاتي خود را نشان
ا و راهكارهـاي  هـ  كتاب است، در عمـل تاكتيـك  ) 31: 6ش(» اختصار نمايشگر اوصاف كه به

شود كه  تر مي اين عيب آنگاه جدي. مطلوب رسيدن به آن هدف را دقيقاً مشخص نكرده است
بيني باشد،  درآينده نيز احتمال تغيير استراتژي كالن كتاب بدون تحول درمحتواي آن قابل پيش

   .تري غير از اخالق و عدالت هم قائل باشيم اگر براي فلسفة حقوق سؤاالت مهم
شود كتاب اساساً قابل ارزيابي علمي نباشد؛ چراكـه   گفته باعث مي دان اصول پيشفق. 5

معيارهاي اتخاذشده در متن مؤلف تابع قواعد قابل تبيين و لزوماً شفاف نيست و به عبارت 
اي  تر سـليقه  شود نوعي رويكرد شهودي يا به تعبير روشن علماي پوزيتيويست احساس مي

هاي قابل تبيـين چـون تجربـه، تعمـيم و تكـرار طبعـا        بر داده استخدام شده است كه مبتني
  اي مسـتقل و وابسـته، ابـزار    هـا، متغيرهـ   فرضـيه  ،سؤاالت اصلي و فرعينبـود  . نخواهد بود

گذارد و در بهترين حالت، بررسـي   ابي كارا در اين خصوص را عقيم ميهر ارزي...   تحقيق،
ن سبك بررسي و تحليل پژوهش، تنها براي نتيجه آنكه اي. از كتاب هم شهودي خواهد بود

خود مؤلف و در حد عالي نيز شايد براي ارزياب معتبر باشد نه عمـوم از غيـر؛ چراكـه در    
  .اي را رد كرد اي را اثبات كرد نه فرضيه توان فرضيه عمل نيز نه مي

كنـد،   مـي   اي جديد يا تزي خاص را مطـرح  كه مؤلف نظريه هايي طبيعي است دركتاب. 6
اما اين بدان معنا نيست كه پيش از وي سخني در . سخن گفت ادبيات موجودتوان از  متر ميك

بسيار طبيعي است كه ميراث بشري دفعي نيست و زادة فرد خاصـي هـم   . اين باب نرفته باشد
نام فلسـفة   هايي كه امروز به بيشتر كتاب«رفت آنگاه كه در مقدمه از  رو انتظار مي از اين. نيست

بـاره كـه    كردند تا ادعاي مؤلف دراين هايي را ذكر مي ، نمونه)21: 2ش(»شود دوين ميحقوق ت
  .، مصداق عيني يابد)همان(» شود طوركامل پيروي نمي ها به يك ازاين مكتب شيوة هيچ«از

دهد و آن اينكه  دست مي اي بس ناخشنودكننده به گفته، نتيجه عدم توجه به موارد پيش. 7
اگر چنين ذهنيتـي بـراي محقـق    . را هم در ذهن ندارد نوع تحقيقبيان مؤلف اساساً دغدغة 

تأمل  نباشد، بسيار طبيعي خواهد بود كه مرزهاي انواع تحقيق را ناخواسته بدرد و از آنها بي
بينانـه نـوع تحقيـق را     لذا در قضاوتي خوش. بگذرد و فلسفة ورود و خروج را معين نسازد



 ...؛ فلسفة حقوقتحليلي انتقادي از كتاب    112

  1389سال دهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

لـوم انسـاني دانسـت كـه عمومـاً نـاظر بـه تحقيقـات         تـوان نـوع ابتـدايي تحقيـق در ع     مي
است كه هدف در آن چيزي فراتر از گـردآوري و تـدوين   ) نوع اول( )discovery(اكتشافي
هاي موجود نيست و محقق در اين گستره بيش از مدون نيست؛ به عبارت ديگـر،   نيك داده

وق را گـردآوري  اي از ادبيات موجود دربارة فلسـفة حقـ   هدف محقق آن است كه مجموعه
حال، هرچند كـه مؤلـف    بااين. كند و براساس تخصص خود، به چينشي مطلوب دست زند

ونشـان پـا در ايـن مسـير      نـام  عمالً چنين كرده، بـي تعريف و ماهيت حقوق : فلسفة حقوق
  گذاشته است؛ و حتي آنگاه كـه پـاي در بحـث شـناخت قاعـدة حقـوقي در فصـل سـوم         

گذارد، تالش دارد به نوعي استدالل و توصيف هم دسـت   مي) 516ـ  561: 191 ـ 209ش(
خـوبي مرزبنـدي كـرد،     توان بـه  هاي توصيفي ازتحليلي را در اين اثر نمي يازد اما چون داده

يـا  ) نوع دوم و متوسـط (توان اثر پژوهشي را كه فاقد فرضيه است، به تحقيق توصيفي  نمي
  . متصف كرد) نوع سوم و عالي(ـ تحليلي  تبييني
اين مسئله بيشتر . ، ارجاعات مناسب و متعدد او استدقايق كاري مؤلفها و  از نيكي .8

نظر در اين حوزه  برانگيز است كه عالوه بر نقل قول از بزرگان صاحب از آن جهت تحسين
رغم روش برخي پيشكسوتان، نگارندة محترم ابا نداشته است تـا بـه آثـار مؤلفـان و      و علي

ها و ارجاعـات   گرچه مؤلف عموم پاورقي. ار و جوان هم استناد دهدك محققان بومي يا تازه
پايين صفحات را به فارسي آورده و عناوين منـابع التـين را نيـز در ارجاعـات بـه فارسـي       
ترجمه كرده كه خود نوعي خرق عادت و خالف عرف اصـحاب قلـم اسـت، ايـن عيـب      

گر كنجكـاو را در كشـف اصـل    روي كه در منابع پايان كتاب، پژوهش است از آن  بخشودني
  . گذارد كتاب التين حيران نمي

توان كتابي در اين حجم را فـارغ از عيـوب ناخواسـتة اماليـي و      سختي مي گرچه به. 9
انشايي دانست و اثر حاضر از اين منظر در وضع ستودني قرار دارد، ذكر اين نكته الزم است 

كساني در تنظـيم مĤخـذ درنظـر گرفتـه     روش ي منابع پايان كتابكه شايسته بود حداقل در 
 نگاهي به آخرين منبع بـه زبـان  . شد؛ به اين معنا كه ذكر منابع تابع سياق واحدي نيست مي

در ارجاعات . هم خوردگي نظم پيشين باشد تواند گواه خوبي بر به مي 692فحهفارسي در ص
ابع پايـاني فاقـد   عربي نيز همين مشكل به نوع ديگري وجود دارد، از آن جهت كه عموم من

هـا،   شده توسط خود مؤلف در پـاورقي  تر عدم آوردن آثار ارجاع نكتة مهم. سال نشر هستند
بـار بـه    هفت 633تا  631آثار ارزندة محقق كه تنها در صفحات. در منابع پاياني كتاب است

ه مؤلـف  البته اين انتقاد كلي ب. آنها ارجاع داده شده، در پايان در ضمن منابع ذكر نشده است
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هـا را در منـابع    قابل انكار نيست كه عالوه بر موارد قبل، برخي از منابع ارجاعي در پاورقي
ها ناقص  هاي متن نيز برخي آدرس اند، هرچند كه در پاورقي پاياني به هيچ شكلي ذكر نكرده

 .9، پـاورقي ش 196، ش 524ص ،بـراي نمونـه  ( .دست دوم استو ناتمام يا بعضاً از منابع 
  )101، ش 106يژه پاورقي ص و به

 

  الگوي محتوايي اثر )ب
مؤلف قصد ندارد در كتاب خود از مكتبي خاص در فلسـفة  : كتاب المعارفيةدايرروح . 1

اي از مكاتب موجود و مسائل مهم فلسفي  حقوق سخن بگويد؛ از اين رو است كه مجموعه
نـام   هايي كه امروز بـه  كتاببيشتر «لذا معتقد است در . كند كشد و وصف مي تصوير مي را به

طـور كامـل    هـا بـه   يك از اين مكتـب  شيوة هيچ«، )21: 2ش(» شود فلسفة حقوق تدوين مي
مؤلف خود نيز از مكتب خاصي طرفداري نكرده و كوشيده است  )همان. (»شود پيروي نمي

معلوم نيست آنچه مؤلف در اين خصوص در . طرفانه وصف كند آرا و مكاتب موجود را بي
گويد، مدح است يا ذم؛ اما آنچه مسلم است، اينكه در هر صورت خود مؤلف نيز  مه ميمقد

. دهـد  گيرد و خود را نمايندة مكتب خاصي نشـان نمـي   همين روش همگاني را درپيش مي
توان گفت كه روح كلي حاكم بر كتاب ازمنظر محتوايي بـر محـور تنظـيم     براين اساس مي

شـود چيـزي    رو است كه سعي مي زبانان است و از اين سيمتني منبع براي دانشجويان و فار
اوالً، مباحث لزوماً تخصصـي نخواهـد   : اين شيوه، دو عيب دارد . در اين حوزه از قلم نيفتد

در . تواند عاليق خود را تا پايان كتاب مخفي نگاه دارد و تمايلي نيابـد  بود، ثانياً، مؤلف نمي
  .گيرد و نوسان دارد قالب مكتب خاصي قرار نميطور خاص در  اين كتاب، عاليق مؤلف به

با تأكيد نويسنده بر اخالق در چاپ اول و سپس بـر  : كالن در بحث مكاتبمحور . 2
هاي بعدي، ممكن است در نگاه اول چنين تصور شـود كـه ايـن اسـلوب،      عدالت در چاپ

از آنجا كه  مشخصة نوعي تأكيد بر عناصري پايدار در گسترة مكتب حقوق طبيعي باشد؛ اما
دهند، خواننده را در فهم مقصود  مؤلف هيچ تعريف مشخصي از اخالق و عدالت ارائه نمي

همة تأكيدات مؤلف از آغاز نوشتار در چاپ اول بر . گذارند خويش تا پايان كتاب حيران مي
اخالق و سپس تغيير موضع بدون دليل يا مبنا و خالي از علت وي در چاپ دوم بـا تأكيـد   

مثابـة مبـاني فلسـفة     دهندة نبود عنصر جوهري در تمييز اخالق و عدالت به لت، نشانبر عدا
راحتـي ايـن امكـان را بـه      حقوقي خاص در ذهن مؤلف است؛ آن چنان كه اين سياليت بـه 

هاي آينده بنابر وضع موجود جامعـه يـا سـاليق و     نويسنده خواهد داد كه احتماالً در چاپ
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ديگري تأكيد كند و هدف كتاب را نـاظر بـدان موضـوع بدانـد     عاليق شخصي آتيه، بر مسئلة 
را فـراهم   بدون آنكه در عمل و در محتوا و متن، ابزارهاي برداشت مطلوب و معطـوف بـه آن  

شـناختي در طـرح    تواند بازتاب همـان فقـدان مبـاني روش    اين انتقاد محتوايي مي. كرده باشد
حترم بر مواد خامي ثابت، تنها رنگي جديـد  مسئلة اصلي كتاب باشد؛ به عبارت ديگر، مؤلف م

 4نگاهي به صفحة . كند ساخته تنها به تغيير نام و پالك بسنده مي پاشد يا در ساختماني پيش مي
  :دهد كه مؤلف عنصري از وضع حاضر را به تحليل خود افزوده است نه بيشتر نشان مي

در . ايـن چـاپ اسـت    هـاي  ترين ويژگي افزودن عامل عدالت بر تعريف حقوق، از مهم
  .يابيم جهان كنوني، شايد از هر زمان ديگري خود را تشنة عدالت مي

ويـژه اينكـه    اين سبك ورود به يك بحث فلسفي چندان معمـول و ميمـون نيسـت، بـه    
 . خروج از بحث كتاب نيز در همان راستاي موضوع آغازين بحث اصلي نيست

تـوان از   فهم مكاتب در حقوق نمي است كه در جوهرة  واقعيت آن: تضاد و تناقض. 3
نوعي مديون ايـن دو   مابقي مكاتب، به. دو مكتب حقوق طبيعي و حقوق تحققي فراتر رفت

اند و مجموعة فصـل   است كه بر اين مهم وقوف داشته  از ظرايف كار مؤلف آن )4(.اند ريشه
اما . اند كرده صفحه بر محور اين تفكيك به خوانندگان خويش تقديم 400اول را با بيش از 

. نشدن كليات حقوق از فلسفة حقـوق اسـت   اند، تفكيك وجود آورده مشكلي كه نگارنده به
بر اين مهم معتـرف اسـت و قصـد اصـلي از نگـارش      ) 9ص( گرچه نويسنده در پيشگفتار

دانند و هرچند بين اين دو بحث از حقوق، ارتبـاط   فلسفة حقوق را برنامة كليات حقوق مي
وجه به يك معنا نيستند بلكـه بـين ايـن دو مبحـث در      هيچ اين دو به دارد، وجودتنگاتنگي 

بهترين حالت نوعي عموم و خصوص مطلق وجود دارد كه در ذيل آن كليات، فلسـفه هـم   
تغيير رسالت نوشتاري كتاب باعث شده است ردپاهاي . نحو خاص شود ولي نه به بحث مي

بي قابل رصد باشد، افزون بـر اينكـه در   خو سترگ كليات حقوق در فلسفة حقوق حاضر به
نيـز مباحـث ايـن كتـاب      كليات حقوقو  مباني حقوق عموميساير آثار مؤلف چون كتاب 

نمودهـاي ايـن اشـكال در همـان      ترين ازجمله مهم. مستقيم و غيرمستقيم تكرار شده است
ورود و خروج مؤلـف در ايـن كتـاب بـر     . در كتاب حاضر، عيان است تعريف حقوق طرح
بنا شده، حال آنكه طبـق سـنت فلسـفي در    ) و نه عدالت و نه اخالق( تعريف حقوق محور

تر از آنها مبحث انسان و  نگارش كتب حقوقي مسئلة تعريف قانون، عدالت و اخالق و پيش
همين دليل است كه نگارنده  به. در فلسفة حقوق قابل بحث است طبيعت وي قبل از هرچيز

هـم تنيـده را در    بحث موضوع فلسفة حقوق، مكـاتبي بـه  ذيل  اين كتاب، 20نيز در صفحة 
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چهار مورد احصا كرده و قائل به نقش آنان در اين خصوص شده است كه از ايـن بـين در   
تنها از مكتب حقوق طبيعي ياد كرده و اين شعبه ) مورد چهارم(» هاي فلسفي مكتب«بخش 

ـ  دانسته عدالتاز فلسفه را مترصد اين امر مهم يعني  امـا بسـيار عجيـب آنكـه نگارنـدة      . دان
ــه  ــرم، در نتيج ــرد     محت ــاً رويك ــوق، تمام ــف حق ــاب درتعري ــي از كت ــري كل ــب گي مكت

آور و كلي است كـه   اي الزام مجموعه«: نويسد گيرد و مي را درپيش مي) پوزيتيويستي(تحققي
ي آن كند و اجرا اجتماعي انسان حكومت مي منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي به

را در اينجـا  دولـت  گرچه مؤلـف وظيفـه   ) 666: 263ش( ».شود ازطرف دولت تضمين مي
آور خود را از دولت  حقوق، نيروي الزام«: نگارد تر مي داند، اندكي پيش تضمين و حمايت مي

رو اسـت كـه در    از اين) 663: 260ش(» .كند گيرد و به همين نام است كه امر و نهي مي مي
، مرزي براي شناسايي اخالق، حقـوق، مـذهب و   قيد دولت د كه بدوننويس مي 665صفحة 

اين تماماً مخالف مكتب حقوق طبيعي كالسيك و مدرن است كـه بـر   . عادات وجود ندارد
تأكيـد نگارنـده بـر نقـش     . دجوهرة طبيعت و عقل انساني، مقدم بر تأسيس دولت نظـر دار 

 10كـه در پيشـگفتار صـفحة     گونـه  قدري در اين كتاب رنگـين اسـت كـه همـان     دولت به
ــ يعنـي پايـان     260، در شمارة »از دولت جدا كردتوان  مفهوم حقوق را نمي«اند كه  نگاشته
توان  اي مي از مجموع مباحث فصل نخست چنين برآمد كه به قاعده«: نويسد ـ نيز مي كتاب

  ايـن نكتـه بـدان معنـا اسـت كـه       . »داد كه مورد حمايت دولت واقـع شـود   حقوقيوصف 
رغم برداشت اوليه  بيند و لذا علي نگارنده اساساً باور به عدالت و حقوق را در دولت مي )1

خواهـد حقـوق را تـا     از كتاب، مؤلف يا باوري به اخالق و عدالت جوهري ندارد يا نمـي 
هايي براي  كتاب درصدديافتن نمونه نويسنده از ابتدا تا انتهاي) 2كند؛  بدانجا عقب تبارشناسي

طرفـي در   شـناختي عمـالً مغـاير اصـل بـي      كه از منظر روش ض ذهني خويش بودهفر پيش
با مرگ دولت، مرگ حقوق، انصاف، عدالت و اخالق هم فـرا   )3تحقيقات اكتشافي است؛ 

  .ريزد رسد و يا حداقل مرزهاي آنها درهم مي مي
د در واقعيت آن است كه مؤلف مفاهيم كليدي مدنظر خود را كه بايـ  :مفاهيم كليدي. 4

كرد، تبيين نكرده و براي آنچه از حقوق و تعريـف آن آورده اسـت، گـواهي     مقدمه ذكر مي
وجود ندارد تا به خواننده نشان دهد كه اين مفاهيم كليدي خود مؤلف است نـه كليـاتي از   

كنـد   مؤلف تكليف خود را تا آخر كتاب با خوانندة خود روشن نمي. مفاهيم در علم حقوق
هاي فلسفي چه قصدي جز تعريف حقوق داشته است و اساسـاً   ين همه دادهكه باألخره از ا

از ايـن  . انـد  اگر همين تعريف را هم مدنظر دارد، آن را در دل كدام مكتب فلسفي پرورانده
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توان فهميد كه خواننده در نهايت چه موضعي دارد و جز گردآوري نيكـو،   واقع نمي منظر به
كند و جز طرح كليـات   مجموعة فلسفة حقوق دنبال مي چه غايتي فلسفي از در تدوين اين

، چه مشكل يا معضـلي را در پاسـخ بـه مسـائل فلسـفة      )24: 2ش (كه از آن گريزان است 
  پيشـگفتار  ( كـه درسـر داشـته   ) »دار حقوق ملي و ريشـه «(ـ ملي   ويژه نگاه بومي حقوق و به

ق بـا رويكـردي فلسـفي بـوده     ، گفته است و البته اگر هدف صرفاً تعريفي از حقـو )9 :اول
  .كند است، بسياري از گفتارها زائد جلوه مي

رسـد مؤلـف قصـد دارد بـه      نظـر مـي   به :در دامن عمومي فلسفة حقوق خصوصي .5
در تـدبير   ارائة بهتـرين راه براي جامعه دست يابد نه ) 24: 2ش(» انتخاب بهترين راه اداره«
ديگـر  «ي كـه معتقـد اسـت در ايـن سـير،      اين انتظاري دور از ذهن نيست بـراي مـؤلف  . آن

اين رويكرد كه خود مؤلف هم به نوعي از ) همان( .»آيد كار نمي هاي كلي و فلسفي به نظريه
كارانـه   سخت محافظـه ) همان( ،كند آن به رويكرد حقوق خصوصي به فلسفة حقوق ياد مي

شايد . سازد ر ميرا مجدداً بر ذهن خواننده متباد دولتاست و چرايي تأكيد مؤلف بر نقش 
كـرد، انـدكي    مطـرح مـي  ) همان(»استاد حقوق خصوصي«اگر اين فلسفه را شخصي غير از 

من . گرفت بيشتر از مباني انقالبي و رسالت فلسفة حقوق در تأمين مفهوم عدالت عاريت مي
كنم با تأكيدي كه كتاب بر مسئلة دولت و عدالت دارد و كل رسالت فلسفة حقـوق   فكر مي
: 78ــ   91ش(جايگاه مباحث هانس كلسـن  بيند، واقعاً شايسته بود كه  ن حضور ميرا در اي

 ــ  )1921 ـ 2002(جان رالز . بود تر مي و جان رالز در اين كتاب بازهم برجسته) 227ـ  240
عنوان يـك دمكـرات سوسياليسـت نيـز      ـ به نشگاه هاروارد و پيرو آراي كانتمدرس در دا

سخن بگويد با ايـن   )justice as fairness(الت به مثابه انصافعدكرده است از انديشة  تالش
) Binmoreken(تفسير كن بينمـور (.مدار است اي انصاف مفروض كه جامعة عادله جامعه

رغـم تعلقـات خـاص خـود بـه نظـام        حتي رالز نيز علـي ) 2005ـ  عدالت طبيعيدر كتاب 
اگر دولتي با نقض حقوق : ويدگ ابرقدرت، بر نوعي حقوق فرادولتي قائل است، آنجا كه مي

البته از مسير  ،المللي ي به خود گيرد، مستحق اجماع جامعة بينماي تهاج رويهبنيادين بشري، 
عنـوان آخـرين گزينـه     طبعاً در اينجا ابتكار نظـامي بـه   عليه خود خواهد بود و ،سازمان ملل

ـ    )2: 1993رالز، (. فراموش نخواهد شد رخالف تصـور  بررسي نظام حقوقي كلسـن هـم، ب
حدووصـف در   كشـد؛ هرچنـد كـه تالشـي بـي      تمامي در بنـد دولـت نمـي    مؤلف، ما را به

درواقع، هـانس  . آورد المللي رو مي در عمل ناكامانه به حقوق بينكاري در سر دارد،  محافظه
ـ مؤلـف محتـرم كتـاب     ت حقوقي را همچون دكتر كاتوزيانوضعي) 1881ـ  1973(كلسن 
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داند كـه بايـد    داند، نيز آن را تنها قدرتي مي يت حاكميت دولت ميدر وضعـ  قوقفلسفة ح
از . خود را تحميل كند و هرچند باالجبار به تأمين ثبات اجتماعي و وضع حقوقي اقدام كند

قاعـدة  «، تعريـف  36 :8ش .(رو قاعدة حقوقي هم امري فراتر از ضمانت دولت نيسـت  اين
  هـاي تئـوري نـاب واقـف اسـت و در       يبنيكي بـر معايـب و آسـ    مؤلف خود به )»حقوقي
در انتقاد از «: نويسد ويژه در آن قسمت كه مي نقد كشيده است، به ، اين نظريه را به90شمارة 

وضـع قواعـد مطلـق     انديشة كلسن، اين نكته را نيز بايد توجه داشت كه اختيار مربـوط بـه  
اما در هر ) 237 :90ش ( ».كند را محدودمي آن هاي ناشي از زندگي اجتماعي وضرورت نيست

هاي اجتماعي ازجمله اخـالق   صورت، انتقاد اصلي مؤلف فراتر از لزوم عنايت به ضرورت
توان حقوق را جداي از اخالق بررسي كرد و روابط اين دو را به فراموشي  آيا مي ...«: نيست
ري تكيـه  ترديد اين انتقاد مؤلف را بايد بسيار تحسين كرد كه بر ام بي )238: 90ش(»سپرد؟

كند كه هدف اصلي نگارش اوليه و موضوع اساسي نشر نخسـت كتـاب وي را پوشـش     مي
پاسـخ   نظـر بـي   شود، بـه  ولي تناقضي كه بار ديگر مؤلف در اين نقد سبب مي. داده است مي
نـه  «دهد و چنين تعريفي را  مؤلف تعريفي متقن از مراد خويش از اخالق ارائه نمي. ماند مي

كند،  از سوي ديگر، از مجموعة آرايي كه نقل مي )545: 205ش . (داند مي» ممكن و نه مفيد
اي از بحـث، ضـمن توصـيف،     كنـد و در هـر شـاخه    نيكي مشخص نمـي  موضع خود را به
كند كه در ذيل اغلب آنها باز ارجاعاتي وجود دارد كه واقعـاً خواننـده را از    نقدهايي هم مي
، ناگهـان و  550عنـوان مثـال، در صـفحة     بـه . ازداند تكلف مي به ي نگارندهفهم مقصود اصل

در نگـاه فلسـفي سـخن    » بودن حسن و قـبح  نسبي«مقدمه از مفروض مقبول خويش در  بي
 نظرية حقوق محض و كلسن در الميزانگويد و در نقد و تأييد آن به عالمه طباطبايي در  مي

دهد كـه نگارنـده    ت مي، بار ديگر اين احساس به خواننده دس207در شمارة . كند اشاره مي
ويژه در حقـوق   بودن اخالق به اعتقاد به نسبي«: نويسد قصد نقد نسبيت را دارد، آنجا كه مي

توان خرده گرفت يا  نام اخالق و عدالت بر نارواترين قوانين نمي اين عيب مهم را دارد كه به
امـا   )552 :207ش( .»... در اعتبار آنها ترديد كرد يا مقاومتي را در اين زمينه مشروع دانست

پـس بايـد اطاعـت از فرمـان حكومـت را      «: گيـرد  در كمال صراحت در ادامة آن نتيجه مي
و بالفاصله باز هـم بـه كلسـن آدرس    » .را نكوهش كرد مرد و سرپيچي از آن اخالقي و نيك

واقعاً در يك پاراگراف مشخص نيست كـه كـدام قسـمت از ايـن دو بخـش      . شود داده مي
تنهـا  . عمل آورد وان داوري نيكي درخصوص نظر وي بهز آنِ مؤلف است تا بتآلود ا تناقض

از آن مـراد واقعـي    555گيري از محكمات سخن مؤلف كه در صـفحة   با احتمال و عاريت
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ــه و مــدعي     اســت كــه درپــي اخالقــي جهــاني و همگــاني نيســت  خــويش ســخن گفت
افـراد   تجربهداند كه برپايـة   توان دريافت كه مؤلف اخالق را اصلي مي ، مي)555  :208ش (

دستماية خـوبي بـراي رهـايي از    » فرض يا اصل«و اين ) 555 ـ 557: 208ش(شكل گرفته 
نظـر مـا    طبعاً اين اخالق، هرچند به. ويژه براي قضات است سرگرداني در شرايط سخت به

  ؛ اي، بايــد از منبعــي فراتــر از رســوم تــودة مــردم نشــأت گرفتــه باشــد ســطحي يــا حرفــه
اسـت يـا   ) 555: 208ش (» تجربـة قـوم  «اما اين منبع كيست يا كجا است؟ ) 559: 208ش(

اين مسئله هم در متن مؤلف، دقيقاً مشـخص  ) 560: 209ش( ؟»پارسايان«تجربة نخبگان و 
هاي برتري وجود دارد كه بايد براي جلوگيري از تجاوز دولت به  نتيجه آنكه ارزش. نيست

اين توسل به اخالق كه نه . ميزان ثبات آنها محكي وجود نداردكارآيد، اما در چيستي آنها و 
توان سراغ گرفت و نه ضـمانتي جـز    تعريفي متقن الزم دارد نه منبعي مشخص براي آن مي

توانـد دربرابـر اقتـدار دولـت دوام آورد و      توان داشت، چگونه مـي  توصيه به رعايت آن مي
انـد معطـي   فاقد شيء كـي تو ( ؟باشد هم) 559 :208ش (ضمانت بقاي نيك قوانين جامعه 

مراتـب   ، ابهامي بـه )حداقل درحد تعريف اين كتاب(آيا اين مأخذ غيرحقوقي  )شيء باشد؟
شـدت مـورد    بيشتر از حقوق طبيعي ندارد كه نويسنده مدعي است پيرو منطق دورة مـا بـه  

  ) 565: 212ش(انتقاد است؟ 
از مبنـاقرار  كه چرا مؤلـف   نيست هاي پيشين محرز ازمجموع گفته :غيرحقوقي مبناي. 6

سـوي اخالقـي    دادن اصلي حقوقي برپاية مكتب حقوق طبيعي كراهـت داشـته و تمامـاً بـه    
. توانـد توجيـه كنـد    خوبي نمـي  را هم به گرايش پيدا كرده است كه حقوق نيست و قوام آن

سـبيت  رسد مؤلف توانسـته باشـد در هرحـال از ن    نظر نمي توان مدعي شد كه به بنابراين مي
اخالقي بگريزد و لذا تنها كاري كه صورت گرفته، تخفيف شـدت آن در نگـاه اجتمـاعيون    

در اين صورت بايد انتظار داشت كه نگارنـده نيـز   . است نه انكاري درحد حذف نسبيت آن
به نوعي نسبيت اخالقي باور داشته باشد يا دير يا زود در قالب و شكلي ديگر در دامـن آن  

محور اسـت كـه نـه تنهـا اخـالق را       هاي دولت د مقبول طرفداران انديشهبيفتد، كه اين خو
دانند چـرا كـه امـري جـز      تبع آن، عدالت را نيز نسبي مي دانند، بلكه به اطاعت از دولت مي

نتيجه . اطاعت از قانون حكومت نيست و اين هردو دربرابر مكتب حقوق طبيعي قرار دارند
كـه در   ـ چنان كند كه گويي مؤلف ، ما را متقاعد ميآنكه اين قسمت از كاوش در اثر مؤلف

افتد،  ـ در هر زمان كه در دامن نقد دولت مي بعد بيشتر توضيح داده خواهد شد هاي صفحه
ثباتي را در بازگشت و احترام به اخالق براي رسيدن به عدالت  رفت از آن تالطم و بي برون
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در انديشة مؤلف جداي از حقوق طبيعـي  جويد؛ فرايند امري كه  مثابة مطلوب خويش مي به
توان گفت كه راهكارهاي مؤلف براي استقرار و استمرار وضعي  درنتيجه، مي. گردد تعبير مي

دانـد،   حقوقي، لزوماً حقوقي نيست چراكه اخالق را هرچند مهم و در ارتباط با حقوق مـي 
بـراي حقـوق   ) ين طبيعـي مبتني بر قوان( ضرورتاً نه حقوق يا نه حتي منبعي ثابت و جاودانه

در هر حال، قـانون طاليـي در   . را اثبات كند خوبي آن تواند به رو كه نمي كند، از اين تلقي مي
كه لزوم اطاعت از  محورها است، آنان اي همنشين با برداشت دولت انديشة مؤلف نيز همسايه

د كه رسالت ويژه ها هستن المللي هم همين دولت طبعاً در عرصة بين. دانند دولت را اصل مي
مراتب حقوقي است كه بنيان اين نظرية ناب حقـوق را   همين دولت و سلسله. برعهده دارند
ه از پيشينة حقـوق سـخن بـه    در كتاب مورد بحث ما ديگر ن )Kelsen, 1953(.تشكيل دهد

كه اساس فلسفة حقوق بر آن گذشته و آن آينده است تا  آيد نه از پسينة آن، درحالي ميان مي
ثمر بنشيند، چراكه فلسـفة حقـوق معاصـر و حتـي حقـوق       ن حقوق درميان آن هر دو بهاي

در  حقوق خصوصـي فلسفة نتيجه آنكـه  . معاصر از خود استقاللي ندارد و محتاج تبار است
 ازتر، امري فراتر  صورت خاص اي فلسفة حقوق عمومي و به گونه اين كتاب به شكل تناقض

 .روي كه عدالت مفهومي سيال است و اسير گردش زمانـه  نيست، از آن فلسفة حقوق دولتي
  )512 :178ش(

از   طبيعتاً عدالت بايد هم مبناي قانون باشد هم يكي :حق خودكامگي براي اي فلسفه. 7
ترديـد   تـوان گفـت بـي    رو اسـت كـه مـي    از ايـن . اهدافي كه قانون درنظر دارد تلقي شـود 
ي و توجيه استبداد خودكامة دولتي است كه در عدالت تفسيرسيال مؤلف بهترين مسير براي بي

تواند انجام دهد؛  تر ارائه كرد، كمترين كمكي نمي ير، اخالق با تعريفي كه مؤلف پيشاين مس
لذا بايد منتظر سرنوشتي باشد كه مسئلة مشروعيت پسيني را درميان اهل سـنت رقـم زده و   

و رسـالت در حكـوم پـيش رانـده      مثابة اصالت مؤلفان اين حوزه را تا مرز حذف عدالت به
اين امر حداقل درمقابل  )Redissi, 1998؛ 20ـ  23: 1372ق؛ عنايت 1419قرضاوي  .(است

بـس عجيـب آنگـاه كـه     . طلبي حاكم در آن است غايات فلسفة سنتي حقوق و روح عدالت
كـاري در پـيش    تمامه اخالق محافظه مؤلف در داوري خويش بر بحث مقاومت تعرضي، به

و اعتراض و مقاومت منفي دربرابر دولت غيرعادل و قوانين ستمگرانه را امري بيرون  گرفته
. آن قائـل شـد   توان مشروعيت براي از حقوق دانسته است كه تنها در چهارچوب اخالق مي

دركتـاب   خصوصـي  وتفكرحقـوق  دراين زمينه البتـه دو عنصـر متنـاقضِ محوريـت دولـت     
چنـين   حكـومتي  عـدالت اسـت بـا گـرايش بـه نـوعي      ، نگارنده را برآن داشته فلسفةحقوق
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  .»شـود  اي مطـرح نمـي   بـودن انقـالب درهـيچ محكمـه     درحقوق موضوعه،مشروع«:بنويسد
بخشي به هر  اين نوع انديشه با عنايت به سابقة آن باعث شده است قداست). 136 :15ش(

شود نـه   رهنمون اصالحات سوي بدترين شرايط بهدولت درنزد عموم اهل سنت آنان را در 
عموم علمـاي شـيعه    مدنظر) حكومتي(يافته عدالتي سازمان كه دروضعيت بي انقالبي سوي به

گرفتن از انديشـة بـومي در فلسـفة حقـوق اسـت كـه دغدغـة         اين تاحدودي فاصله. است
در تفسـير ايـن گفتـه     137مؤلف در صفحة . نوشتاري نويسنده در كالم آغازين بوده است

بودن مقاومت، جرمـي را   استناد مشروع تواند به قي، هيچ دادگاهي نمياز نظر حقو«: افزايد مي
دادگـاه تـابع احكـام     )137: 52ش(» .ناديده بگيرد يا شخصي را از اجراي قانون معاف كند

موضوعه اساساً قدرتي فراتر از اين محدوده ندارد و قاضـي نيـز بـه همـين حـدود متعهـد       
موضوعه و تحققي اسـت؛ و اوج ايـن سـبك    بنيان اين سخن در مكتب حقوق . خواهد بود

قضاوت، به رويه و سخن سقراط در قبول حكم ناعادالنة حكومت و نوشيدن جام شوكران 
اما اين عمـل سـقراط را بـرخالف آنچـه مؤلـف      . گردد كه مؤلف هم بدان اشاره دارد برمي
برابـر قـوانين   ندانستن مقاومـت در  توان لزوماً باتفسيري موسع دال بر مشروع پندارد، نمي مي

، چراكـه از همـان ابتـدا عمـل     )5()135 :51ش(نادرست و ضدانساني ازسوي وي دانسـت  
سقراط خالف قوانين حاكم بود و اگر اطاعت از قانون حكومت به تمامه مـورد تأييـد وي   

ي زد تـا حكمـي حكـومت    عمل خالف قوانين حكومتي دست نمي بود، بايد از همان ابتدا به
اين خود بر اعتقاد به قـوانيني برتـر از ارادة دولـت و     .شد نه صادر نميو ضدعادال) قانوني(

رود،  درهر صورت، آنچه از مكتب حقـوق طبيعـي انتظـار نمـي     )6(.فرمان حاكم داللت دارد
پذيرش ظالمانة وضع موجود به نام قانون است و آنچـه از مكتـب حقـوق تحققـي انتظـار      

آن يكي منطقـي انقالبـي   . ومت و دولت استرود، قبول قوانين ظالمانه در ظل يك حك مي
 قرارداد اجتمـاعي   )1712ـ  jean-Jacques Rousseau( )1788(كه روسو درسر دارد چونان

پرورانـد   كارانـه درسـر مـي    نهاد و اين يكي منطقي محافظـه  را بر آن اسلوب بنا مي )1966(
بهانـة   هرچنـد هـابز بـه   . بر آن نظر دارد) 2000( در لويتان )Thomas Hobbes(كه هابز چنان

كرد، در مكتب تحققي معاصر حقوقي جز حقوق قانوني  امنيت، حقوق طبيعي را محدود مي
، البتـه  نسبيت در عدالت شدن به مد نظر دولت در جامعه نيست و اين يعني قائل) وضعي(

  .بگنجد )7(اگر اين مهم يعني عدالت در غايات كلسنيسم
االت فلسفي در حقوق، همين تقدم و تأخر عدالت و ترين سؤ از مهم: ياعدالت امنيت .8

دادن بـه امنيـت    سـوي اصـالت   امنيت است كه طبيعتاً طرفداران فلسفة حقوق دولتـي را بـه  
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موضع مؤلف در اين . سوي تقدم عدالت بر امنيت داران صلح پايدار را به كشاند و دغدغه مي
مؤلـف  . كنـد  گوشـزد مـي   باره قابل تأمل است از آن جهت كـه نـوعي تنـاقض را مجـدداً    

: نويسـد  محوري عدالت در تالقي با امنيت مـي  خصوص ضمن تأكيد دوباره بر ارزش دراين
ابهام مفهوم عدالت، دربرابر معايبي كه دارد، اين فايـده را دارد كـه بـه حقوقـدانان مجـال      «

را هـدف خـود    عـدالت زمانـه  دهد تـا   هاي جامعه را مي ها و ويژگي رعايت همة ضرورت
معلوم نيست واقعاً مفهوم عدالت زمانة مدنظر مؤلف چيست و معيار  )178:512ش( ».سازد

ــ   36ش( نظرية عمومي حقـوق مؤلف با نقل سخني از روبيه در كتاب . فهم آن كجا است
او با نظـر  . كند تر مي ، بدون تدقيق بيشتر، منظورخود را به تفسيركلسن ازعدالت نزديك)37

هاي آسـيايي و افريقـايي را آميختگـي قواعـد      ماندگي ملت عقب گفتة روبيه، علل موافق، به
  :آورد داند و در نقل قول خود مي حقوقي با جمود مذهبي مي

در حقوق اين كشورها، اصول مربوط به حفظ نظم وجود دارد و در همة آنهـا نيـز هـدف    
خورد ولي قواعد حقـوق بـا مـذهب آميختـه و      چشم مي منظور اجراي عدالت به خاصي به

دليل همين جمود است  كند و به هاي سودمند جلوگيري مي جامد است و از ابتكارها و ابداع
هاي غربي و امريكا كـه   اند و قادر نيستند همگام با دولت ها درحال ركود مانده كه اين ملت

  .رود، پيش روند تر رو به تحول مي حقوقشان سريع

از دكتر كاتوزيان است كه چگونه  در اصل اين سخن، جاي بسيار نقدها است؛ اما تعجبم
اند بدون آنكه در اساس  هاي خويش نقل كرده تهي را براي تأييد گفته اين حكم كلي و درون

ها در نقش قواعـد حقـوقي و آنچـه كلسـن      من بين اين گفته. سخن اندكي ترديد روا دارند
راحت و يابم جز آنكه معتقدم سخنان هـانس كلسـن حـداقل صـ     اي نمي گفته است، فاصله

هاي ديني و فلسفي  واقعيتي منفك ازاصالت مكتب كلسنيسم هم مدعي. شفافيت الزم را دارد
دنبال  در اين خصوص، اگر واقعاً مؤلف به )Kelsen, 1953(. در تأسيس قواعد حقوق است

شناس حقـوقي   ـ جامعه ژان كاربنيه رويكردي فلسفي در مبحث عدالت بود، شايسته بود به
عدالت سيال معتقد است  كه )9(كردند و متخصص در رشتة حقوق مدني استناد مي )8(فرانسه

نظـر   بناي حقوق جامعه بر امور ثابته ضـروري بـه   با اين استدالل، الزامي براي. وجود ندارد
حقوق موضـوعه نيـز   در گريز از ابتناي حقوق بر صرف قوانين سيال  رسد همانگونه كه مي

بـا طـرح نظريـة حقـوق      حقوق و شيفتگي حقوق،با عنوان  او در كتاب خود. حياتي است
در انتقـاد شـديد از نظريـة محـض      )«La théorie du «non-droit(»غيرحقـوق «نانوشته يا 

قـوانيني وجـود دارد كـه نـه      :نويسد و انديشة پوزيتيويسم حقوقي مي) 1953(حقوق كلسن
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شـده درجامعـه    شده و كدبنـدي  همراتب ازحقوق نوشت اند اما به اند و نه نوشته شده گفته شده
   .اند ساز عدالت واقعي و بادوام اينها زمينه )10(.استواحترام ادب نمونةآن،. ترند قوي
رسد ازجمله خألهـاي موجـود در ايـن     نظر مي به :عدالت وضعي و عدالت طبيعي .9

روي خأل محسوب  اين مهم از آن. كتاب، عدم شفافيت در مباحث حقوق و اقسام آن است
هاي دولـت مطـرح اسـت، بـيش از هـر چيـز        شود كه آنچه در نقش محوري و تضمين مي

تنهـا  . ديگري در حقوق عمومي و بخشي خاص از آن يعني حقوق شهروندي مطرح اسـت 
توان از عدالتي سخن گفت كه تنها در اسـم بـا عـدالت حقيقـي      در اين حقوق است كه مي

واقـع تـابعي از فلسـفة حقـوق      ينجا، بهمورد بحث ما در افلسفه حقوق كتاب . آوا است هم
تواند به  حقوق معاصر مي. معاصر است، از آن جهت كه به تبار فلسفي خويش وفادار نيست

در ايـن صـورت،   . را باور دارد نسبيت قواعد حقوقي اعتنا باشد آنگاه كه انديشة تبار خود بي
اهي براي عـدالت طبيعـي؛   ماند نه جايگ طبعاً نه جايي براي بحث از حقوق بنيادين باقي مي

زيرا آنگاه هم كه حقوقي برمبناي اين موارد تأسيس يابـد، حقـوق طبيعـي اسـت نـه تمامـاً       
يابد كه بر  اگر دغدغة مؤلف اجراي عدالت است، اين عدالت طبعاً تنها زماني بقا مي. وضعي

محـور،   هاي دولت محور عدالت طبيعي استوار شود؛ حال آنكه دغدغة اوليه در عموم نظريه
نظريـة عـدالت   . گيرد امنيت است، چراكه تقدم در حق شهروند، با ايجاد امنيت او شكل مي
تعبيـر آكوئينـاس    بـه . وضعي دربرابر عدالت طبيعي هم در همين راستا قابل بررسـي اسـت  

. ــ موضـوع حقـوق، عـدالت اسـت      ـ قديس مسيحي قرن سيزده مـيالدي  )1225 ـ 1274(
)Villey 1998: 43 ;2006:364(  ارسطو نيز پيش از او ضمن تأكيد بر اين مسئله، آنگاه كه از

زند و مراد او،  ناچار از عدالت طبيعي حرف مي گويد، به عدالت فردي و اجتماعي سخن مي
. رسميت شناخته شده و براي همگان دردسترس است آن عدالتي است كه در نظام خلقت به

هـا   زم است؛ عدالتي كه ساختة دسـت دولـت  اما به عقيدة مؤلف، عدالتي ديگر در جامعه ال
مؤلف خود در آغاز بحث مكتـب حقـوق طبيعـي، بـه ايـن      ) 75: 1983انورسلطان، . (است

بحث ارسطو پرداخته؛ و عدالت قانوني مدنظر در آن نوشتار، همان عدالت وضعي است كه 
ونـان و  بسـياري از نويسـندگان ي  ) 45 :13ش .(سنجد را در ابتكار دولت مي مؤلف تحقق آن

آوردنـد، از دو نـوع عـدالت عمـومي و      ميان مي روم باستان نيز آنگاه كه از عدالت سخن به
گفتند كه يكي ناظر به نظام خلقت و ديگري دربرگيرندة اوضاع جوامع  خصوصي سخن مي

درميان انديشمندان، كالميون و فقهاي مسلمان نيز عـدالت  ) Villey, 1998: 43(. انساني بود
 )257ـ  294 ؛109ـ  208: 1386 ،اصغري(. حول آن مكاتبي رونق گرفته است تقسيم شده و
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انـد   هرچند بسياري از فالسفة يونان باستان، رواقيون و برخي متألهين مسيحي تـالش كـرده  
عدالت طبيعي را با عدالت وضعي و شرعي همسو قلمداد كنند، اين تالش همواره به تالقي 

ن يعني مكتب حقوق طبيعي و مكتب حقوق تحققـي  و تضاد دو مكتب حقوقي كهن و مدر
در ايـن  . نيكي بر تقسيم آن دو همت گمارده اسـت  منجر شده كه مؤلف نيز در فصل اول به

جـاي آن بـه مالحظـة     جدال البته مؤلف كتاب نداي عدالت را در سرتاسر اثر خود و جـاي 
اين . گ دولت هراس داردهاي دوام آن جز در چهارچوب تن گذارد اما از بيان راه خواننده مي

چنين عدالتي تنهـا  . گيرد كه دراختيار دولت است اي شكل مي عدالت برپاية قانون موضوعه
مبـاني   اند چراكه با گيرد كه خود منكر لقب فلسفه براي خويش در مكاتب وضعي جاي مي
محـوري عـدالت بـراي     راسـتي كيسـت كـه منكـر ارزش     بـه  .كالن حقوقي خويشي ندارند

  هـاي نـاهمگون و مـتالطم     را بر موج زيربناي آن فلسفة حقوقي باشد كه در كتاب قانونمند
  آوا بـود،   باره، بـيش از همـه بـا عالمـه محمـدتقي جعفـري هـم        بنا شده است؟ بايد در اين

  : نويسد كه ميآنجا 
 »عـدالت «نمودار شده، مفهوم  »قانون«از آن هنگام كه در ديدگاه نوع انساني، حقيقتي به نام 

اين تعريف .  رفتار مطابق قانون: ، زيرا عدالت عبارت است از؛ز براي او مطرح گشته استني
رفتارها و  ةتواند شامل هم ، مي ترين تعريفات براي عدالت است كه به نظر ما يكي از جامع

  )www1.farsnews.com( .هاي عادالنه باشد پديده

ـ نه  عمري به عمر خود فلسفه داردـ كه بحث از آن،  ما اين قانون، قانوني طبيعي استا
با وجود اين، متأسفانه قانون هم در انديشـة مؤلـف فراتـر از فرمـان     . حقوق وضعي صرف

تابي براي فلسفي پنداشتن مباني عـدالت   حاكم و دولت نيست؛ و اين باالترين معضل و كج
  .در فلسفة حقوق است

ل كتـاب خـود دربـارة    مؤلف در مبحـث اول از فصـل او   :طبيعت و فطرت انسان. 10
طـور سـنتي    در بحث از حقوق طبيعي، به. ه استنمايندگان مكتب حقوق فطري بحث كرد
 ــ  گونـه كـه اشـاره شـد     ــ همـان   ميان آورد كـه  بايد از طبيعت انسان و ماهيت او سخن به

نـوع برداشـت از طبيعـت    . اسـت   متأسفانه جاي آن در مجموعة مباحث اين فصـل خـالي  
وضع مؤلف را مشخص كند كه تابع يا موافق كدام رأي در اين خصـوص  تواند م انساني مي

قاعـدة  «از تعليقاتي كه مؤلف در فصل سـوم كتـاب، ذيـل مبحـث     . در فلسفة حقوق است
توان استنباط كرد كه نگارنـده ضـمن اعتقـاد بـه      آورده است، مي» حقوقي، حقوق و اخالق

ذات قدرتمنـد و درعـين حـال     طبيعت انساني و تمجيد از اخالق عالي بشـري، بـر نـوعي   
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و . اين انديشه در كـالم مسـيحي، جايگـاه سـترگي دارد    . شرورانه در درون بشر اعتقاد دارد
درميـان فيلسـوفان نيـز آن دسـته كـه      . هاي بومي ما اسـت  طبعاً تاحدود زيادي مغاير آموزه

ذات بشـري  بر صيانت ذات و طبيعتي شـر در  ...  عموماً چون هابز، ماكياول، لوتر، بوسوئه،
. انـد  هاي حقوقي دولتي درقالب حكومت مطلقـه حمايـت كـرده    عقيده دارند، اغلب از نظام

كـه آورده، معتقـد    در فصل سوم، پيرو بحث خود در متن و مستنداتي 61مؤلف در پاورقي 
هـا شـده    تر در برابر دشـواري  تر و زبون كه در وضع فعلي، بشر ازنظر اخالقي ضعيف است
 ».ي از عيـب و خطـا نيسـت؛ سـودجو و زورگوسـت و شـيفتة قـدرت       انسان عـار «: است

سـورة مباركـة كهـف نيـز تـأثير       18اين نگاه بدبينانة مؤلف، در تفسير آيـة  ) 558 :208ش(
  در داستان آفرينش آدم نيز اشارة قرآن مجيد بر امتنـاع ابلـيس از سـجده بـه     «: گذاشته است

ها پيـروز   جز شرور و پستي ام قواي طبيعت بهشايد كنايه از اين است كه انسان بر تم ... آدم
فارغ از تفحص در تفسيرهاي معتبر مفسـران در ايـن خصـوص، آثـار     ) همان( .»... شود مي

سمت عدم اعتماد به نوع بشر و درنتيجه گـرايش   حقوقي چنين برداشتي از بشر، به تمايل به
د؛ رويكـردي كـه طبيعتـاً    شو ردمي و تودة افراد جامعه منجر ميدانستن آراي م سوي سبك به

شـود و بسـتر خـوبي در توجيـه حكومـت       مـي هـاي اقتـدارگرا    مورد سوءاستفاده حكومت
اين نوع فهم از بشر و ذات او براي مبنـاقراردادن اخـالق بايـد بـر     . كند استبدادي فراهم مي

قانون در اين برداشت نيـز  . محوري فراتر از عادات و رسوم و عرف و رويه عموم بنا گردد
با اين تفسير از بشـر، مؤلـف دو   . بايستي جدا از خواست صرف نهادهاي اجتماعي باشد يم

بازگشت به  ) ب ؛محوري و مكتب حقوق تحققي گرايش به دولت )الف: گزينه بيشتر ندارد
با توضيحاتي كه گذشت، هرچند ابهاماتي بسـيار در  . حقوق بنيادين و مكتب حقوق طبيعي

. وان گفت كه مؤلف بيشتر به موضع اول گـرايش دارد تـا دوم  ت كالم مؤلف وجود دارد، مي
بينانه، زمينة ايجاد قوانيني براي عدالت را بيشـتر   بناقراردادن حقوق بر طبيعتي نيك و خوش

محور، زمينة تحكيم فضاي امنيتـي را در   فراهم خواهد كرد حال آنكه تفسير بدبينانه و دولت
كتاب بر عدالت، با تفسـير مؤلـف از طبيعـت بشـر،     تأكيد . جامعه بيشتر فراهم خواهد كرد

ساختن وضـع   جاي ملموس علت شايد اين باشد كه مؤلف در پايان كتاب، به. درتضاد است
 .دهد عدالت، تعريف نهايي از حقوق مي

، 17و  16، 15 هـاي  مارهويـژه در شـ   نوشتار مؤلف بـه  :چيستي طبيعت و فطرت. 11
  هـاي آن كـه نـاظر     فـرض  اسـت كـه مبـاني و پـيش    ناظر به بحثي از مكتب حقوق طبيعي 

، 13 مارهشـ مؤلـف در  . اساسـاً مـبهم مانـده اسـت    به اصل بحث طبيعت يا فطرت است، 
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دو را در مـذاق مـا    دهد تفـاوت آن  ر يك ترازو قرار ميحقوق طبيعي و فطري را آشكارا د
  :كند وجو مي جست

رود  عنوان مترادف به كار مي ها به دو اصطالح حقوق طبيعي و حقوق فطري در غالب نوشته
ما با وجود اين بايد دانست كه حقوق فطري به مذاق . است Droit naturel ازو دو ترجمه 

 .كه حقوق طبيعي با طبيعت اشيا و بناي عقال تناسـب دارد  ريشه و رنگ الهي دارد، درحالي
   )2، پاورقي 44 :13ش (

روي كـه در آن، عمـالً    ناتمام است؛ از آنغايت  به نظرم، اين بيان واقعاً جسورانه اما به
همه چيز اعم از طبيعت اشيا و طبيعت انسان، حقوق طبيعي و حقوق فطري درهم آميخته 

در . اي ما، آنها بر حقايقي خاص ناظرند اند، حال آنكه بيرون از زبان عاريتي و ترجمه شده
ابتـدا  . دهيم توضيح مي را در دو بند به تفصيل اين خصوص، بيان مؤلف و نقد ناظر به آن

الـذكر در   كردن اين بحث، ميزان گريز از مركزبـودن مباحـث فـوق    بد نيست ضمن روشن
حقوق طبيعـي  «واقعيت آن است كه در مكتب . حول مكتب حقوق طبيعي را گوشزد كنيم

آدمي، بر تعريف سبكي از قـانون  » طبيعت«جاي  انساني به» عقل«تأكيد بر مسئلة  ، با»مدرن
واسطة آن، انسان بـيش از آنكـه حقـوق بشـري      اند كه به حقوق انساني گرد آمده طبيعي و

ايـن  .داند آوايي و وديعت طبيعت بداند، ناشي از خرد خاص خويش مي خود را مديون هم
رويكرد جديد به حقوق انساني كه عمدتاً در اروپاي غربي پس از عصر روشـنگري رايـج   

رديف قراردادن حقـوق طبيعـي بـا حقـوق      هم شد، عالوه بر رد الهيات خاص مسيحي در
مثابة مرجعي براي حقيقـت وجـودي و    الهي، ناظر به تأييد نوعي انسانگرايي و اومانيسم به

عنوان پايگاه قـانون طبيعـي انسـان،     در اينجا عقل انساني به. هم بود درنتيجه حقوق انساني
حقـوق طبيعـي، انسـان     خاستگاه حقوق انساني او است؛ اما طبيعي است كه برطبق مكتب

مثابـة   اي وجودي است كه بـه  هم جوهره» طبيعت انسان«مراد از . نتواند فاقد طبيعت باشد
ها با قـول، فعـل، رفتـار،     هاي انساني پنهان است و انسان گوهري در اندرون تمامي صدف

سـان از انـدرون    دارنـد و بـدين   اخالق و اعراض خود، پرده از اغـراض آن مكتـوم برمـي   
هاي حق و تكليف مشترك انساني هـم بـدين حقيقـت بـاز      زمينه. شوند ر باخبرميهمديگ

ولي ايـن  . ها وجود داشته است و همگان از آن برخوردارند گردد كه درميان همة انسان مي
را فطرت الهي بناميم يا طبعي، تا چون جسم نامي بگوييم  طبيعت، امري واحد نيست تا آن
ي بدانيم؛ بلكه مجموعة اينها ساختمان طبيعـت انسـاني را   و يا اموري همچون غرايز حيوان

  :نشان داده شده است 1اين كليت طبيعت انساني در تصوير . اند بنا كرده
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 عناصر سازندة طبيعت انساني. 1تصوير

بودن را در خود نهفته  بودن و جسم ، حيوان)شدن خدايي(بودن  طبيعت انسان، اقتضائات فرشته
تـوان از   اما چگونه مي. ه نام انساني نبودساني در اين موارد نقصاني دارد، شايستدارد؛ و اگر ان

  آوايي الزم بين آنان را تضمين كرد؟ فوران عنصري بر ديگري مطمئن بود و زمينة هم
هاي وي در عدم تفـاوت ايـن    فرض گويد؛ شايد پيش مؤلف در اين خصوص هيچ نمي
 1كـنم در تصـوير    امـا مـن فكـر مـي    . بيند ز الزم نميعناصر، عمالً نياز به اين تفكيك را ني

خأليي وجود دارد كه متفكران حقوق طبيعي مدرن بر آن بسي اصرار دارنـد و مؤلـف نيـز    
جز اين عنصر به ديگر عناصر باوري نداشته؛ و آن، عنصر عقالنيت در وجود آدمـي اسـت   

. انـد  فقـط همـان دانسـته   كه اساساً اين دسته از متفكران جوهر آدمي براي تحمل حقوق را 
طبيعت آدمي درنزد متفكران كالسيك حقوق طبيعـي، بـيش از هرچيـز مـديون طبيعـت و      

تـر باشـد، بـه طبيعـت      لـذا هرچـه انسـان معتـدل    . شباهت به عدالت و اعتـدال در آن دارد 
تر اسـت، چراكـه طبيعـت ميـزان      تر و درنتيجه به همان نسبت به عدالت نيز نزديك نزديك

با وجود اين، دانشمندان . تر است ال است و هر چه بدان قرابت يابد، مطلوبعدالت و اعتد
حقوق طبيعي مدرن ضمن احترام به پيشينيان خود، اين نوع دين و مديون بـودن را خـارج   

اي بـراي حقـوق بنيـادين     عنصرپايه وجوي جست دانند و در اندرون او به از وجود آدمي نمي
ن طبيعت است نه وامدار آفريدة طبيعـت، بلكـه متكـي بـه     گردند كه ازنظر آنان نه مديو مي

توانـد مسـير حيـات را     جز عقل آدمي نيست كه به نيكي مـي  خود انسان است و آن چيزي
در اينجـا، طبيعـت   . تر مستقل از سـاير امـور همـوار سـازد     مقطارانش، مطلوببراي او و ه

قـانون طبيعـي تلقـي    همـان اسـت كـه    آدمي، چيزي جز همان قوة عاقلة انساني نيسـت؛ و  
بـه ايـن معنـا كـه از آن قـانون، حقـوق زاده        كند، شود و حقوق طبيعي را هم ترسيم مي مي
بسيار عجيب است كه مؤلـف در تمـامي بحـث خـود از مكتـب حقـوق طبيعـي        . شود مي

كالسيك و مدرن، سـخني مـدلل دربـاب تفكيـك قـانون طبيعـي از حقـوق طبيعـي بيـان          
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ودني در بحث از مكتب حقوق طبيعي اسـت، هرچنـد كـه بايـد     اند؛ اين عيبي نابخش نداشته
معترف بود كه در عين حال آنچه طرفداران مكتب حقـوق طبيعـي مـدرن دربـارة طبيعـت      

اند، لزوماً در تنافي و تنـاقض بـا ادعاهـاي مكتـب حقـوق       مثابة قانون طبيعي قائل انساني به
هـاي مكتـب    ب، ضـرورتاً داده هاي مدرن اين مكت كالسيك نيست و به عبارت ديگر، آورده

مثابة مركـز ثقـل قـوانين طبيعـي انسـان       هر دو بر وجود طبيعتي به. كند كالسيك را نقد نمي
بـا  . داننـد  تأكيد دارند و همان را مبناي كشف، فهم و وصول به حقوق طبيعـي انسـاني مـي   

سـت،  وجود اين، آنگاه كه سخن از تفكيك مرزها و شناسايي عناصر اين طبيعـت انسـاني ا  
اي شـده   همين ابهام به نظر من حربـه . شوند ابرهاي ابهام در آسمان حقوق طبيعي ظاهر مي

است كه هركسي بر حقوق طبيعي بتازد يا هركسي بتواند با ادعاهايي خود را بدان منتسـب  
در اين خصوص، مطمئن نيستم كه همـة افـرادي كـه    . كند و سره از ناسره قابل تمييز نباشد

رفداران حقوق طبيعي در اين كتاب گرد آورده است، لزوماً به اين مباني مؤلف ذيل بحث ط
هـا   تـرين ايـن چهـره    از شـاخص . معتقد باشند يا اساساً بتوان آنها را در اين جرگه قرار داد

اسـت  » مشهورترين حقوقدان اين مكتب«استناد مؤلف،  نام برد كه به فرانسوا ژنيتوان از  مي
كنـد كـه او بـا     خت از او متاثر بوده است؛ اما نگارنده تصور نمـي و مؤلف نيز در اين اثر، س

بتواند همسـفرة افـرادي بـزرگ در    ) 119 :42ش(» سياست زور«اعتقاد به حقوقي مبتني بر 
باشد كه مؤلف نيز او را جز در حواشـي مباحـث كتـاب،    » ميشل ويلي«اين مكتب همچون 
راي شفافيت در اين مكتب بايـد دقـت   رو نگارنده معتقد است ب از اين. فراموش كرده است

كـردن   شود، مراد از آن، بازي كرد كه هرچند عقل آدمي عنصر بنيادين حقوق مدرن تلقي مي
بـه  . القوانين طبيعي است و لذا تبلور نقشي مستقل از ساير اجـزاي طبيعـت انسـاني    نقش ام

ي دارند كـه  نشان داده شد، اقتضائات خاص 1ديگر سخن، مجموعة عناصري كه در تصوير 
، »وجـدان «آوا با  هم(دوستي  شود؛ براي مثال، داشتن حس نوع هر يك مبناي حق طبيعي مي

يـا غريـزة   ) 108: 39ش (انـد   آورده» احساس حقـوق «كه مؤلف در توضيح بر نظرية  چنان
گونه كه دارابودن حس يا غريزة خوروخواب  زيبادوستي، هر يك مبناي حقي هستند، همان

مثابة قـانوني   درنتيجه بايد گفت هر غريزة طبيعي به. ي از اين سنخ هستندهر يك مبناي حق
 )79: 1371،مطهري. (طبيعي، مبناي يك حق طبيعي است

اي  مثابة قوانين بر جوهره اين استعدادها به. هر نوع استعدادي، مبناي حقي در آدمي است
، بـا كمـك عقـل    2ر اند كه خود ضمن داشتن سه جزء نشان داده شده در تصـوي  ثابت شده

  .شوند كنترل، هدايت و هماهنگ مي
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  بخشي به طبيعت انسان عقل در توازن. 2تصوير

هـايي   درحقيقت، نقش عقل ايجاد تعادل در قوانين طبيعتي است كـه هريـك از پايگـاه   
اي چون عقل مقدور  كننده قوة تعديل. شوند هاي متفاوتي را سبب مي متفاوت، زمينة گرايش

د كه انسان از حدود متناسب رشد انساني كه حيات او را از اين سه بعد تضمين و در ساز مي
هر نوع افراط و تفريطـي در پاسـخگويي بـه ايـن     . كند، برخوردار شود عين حال تهديد مي
انسان كامل، كسي است كه تنها درپي اشـباع  . گيرد غيرعقالني لقب مي قوانين طبيعي، عملي
پوشي كنـد تـا بـه     دو تماماً چشم روي غرايز حيواني نباشد و از اين الهطبايع نباشد، صرفاً دنب

قابـل   3لذا مسير طبيعت تا حقوق طبيعي، بـه شـكل تصـوير    . تعالي معنوي و فطري برسد
 .ترسيم خواهد بود

 

  
  

  سير تكامل و شناخت قوانين طبيعي. 3تصوير 

ا قانون است نـه بـا   بر اين اساس است كه بايد گفت در مكتب حقوق طبيعي، اصالت ب
حقوق؛ به عبارت ديگر، تمامي حقوق انساني بايد بر قوانين انساني مبتني باشد كـه همگـي   

بـه ايـن مـوازات،    . آنها نيز در حقوق و درنتيجه در قوانين طبيعي خلقت انسان ريشه دارند
اي سترگ، از روز نخست خلقت با بشر بوده و همت دانشمندان درطول  حقوق بشر با ريشه

بدين ترتيب، به هر ميزان كه . قرون و اعصار تنها مصروف كشف آن شده است نه خلق آن
شـود   تر از مجموعة حقوق انسان نيز بيشتر مي شود، انتظار فهم دقيق بر دانش بشر افزون مي
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عقيـدة   بـه  )11(.و طبيعي است كه در اين مسير گذار و گذر، امكان آزمون و خطا زياد اسـت 
گـذرد و حقـوق    وق طبيعي، مسير قانونگذاري از طبيعـت انسـاني مـي   طرفداران مكتب حق

  )4تصوير ( .وضعي در انتهاي اين زنجيره قراردارد
  
  
  

 تقدم قانون طبيعي بر حقوق طبيعي و حقوق بشر. 4تصوير 

آخرين نكتة كالن در فهم و تحليل كتـاب حاضـر،   : حقوق طبيعي و حقوق فطري .12
گردد كه مؤلف در اثر خويش آنهـا را در يـك    فطري بازمي به مسئلة تمايز حقوق طبيعي با

معنا استخدام كرده است، حال آنكه اگر تعريفي مطلوب از نقش طبيعـت انسـان و قـوانين    
، 16ماره مؤلف در شـ . كرد شد، اين شكاف معنايي زودتر خودنمايي مي ناظر بر آن ارائه مي

كه در ميان اهل سنت معموالً و براساس  اند و طبيعتاً از آنجا دربارة حقوق فطري بحث كرده
توضيحي كه در مقدمه نيز گذشت، بحث از اين نوع حقوق مبتني بر عقل محل تأمل است، 

اند، از آن جهت كه از ديگر  را ويژگي مذهب اماميه دانسته مؤلف نيز خواسته يا ناخواسته آن
  :رسد نظر مي البته به. اند ميان نياورده مذاهب بدين صورت سخني به

از  15مارهروي كـه در شـ   انـد، از آن  مؤلف بين دين و مذهب نيز تفاوتي قائل نبـوده . 1
گويند و عيبي كـالن فـارغ از ايـن جزئيـات بـر       مسيح سخن مي» مذهب«حقوق فطري در 
  .مؤلف وارد است

اساساً معيار قضاوت ايشان درباب اديان و مذاهب، حقوق طبيعي مـدرن بـوده و در   . 2
حقوق طبيعي كالسيك كه بر محور قـوانين طبيعـت و حـول جـوهرة انسـاني      زمينة تعامل 

اند يا براي آن قسم از بحث، اساساً ورودي در اين خصوص قائل  است، مؤلف يا وارد نشده
هـم آراي سـن    بنابراين، نگارندة محترم به نام مسيح، تنهـا از مـذهب كاتوليـك آن   . اند نبوده

اند بـه نـام    اند و آنگاه كه به اسالم رسيده ارائه كرده بحثي مختصر) آكوئيناس(توماس داكن 
مذهب اماميه، اشارتي نيز به آراي اسالمي ساير فـرق كالمـي سـني، از اشـعري و معتزلـي،      

 10ها مشخص نيست و مؤلـف محتـرم نيـز بـيش از     فلسفة اين عموم و خصوص. اند كرده
جرأت بايد گفت  به) 47ـ  58 :15ـ 17ش. (اند صفحه در اين باب به تدقيق مقصود نپرداخته

  .ترين بخش آن است اين قسمت از كتاب، ناقص
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رسد اين عدم تفصيل، به نوعي بدفهمي از موضوع نيز منجـر شـده اسـت،     نظر مي به. 3
  :نويسد محوري در مكتب حقوق طبيعي مي آنجا كه مؤلف ضمن اعتراف بر عدالت

بسياري از پيروان حقوق فطري و كساني اي بديهي است كه  اندازه لزوم اطاعت از قانون، به
شناختن مقاومـت دربرابـر قـوانين نادرسـت      اند، از مشروع ديده كه خود را تشنة عدالت مي

  )135 :51ش. (اند پرهيز كرده

افزايم كه حتي فهم مؤلف محترم يـا نوشـتار او در ايـن خصـوص هـم از       حال مي. 4
  حقـوق طبيعـي از حقـوق فطـري     دهد كه مباني آن در عدم تفكيـك  خبطي عظيم خبر مي

تواند با  حقوق طبيعي با آن اوصافي كه تاكنون گفتيم، نمي. نهفته است) ـ مسيحي  اسالمي(
ويژه رويكرد كاتوليسيسم همسان باشد و اگر تفـاهمي در مكتـب حقـوق     مباني مسيحي به

دليـل   طبيعي با اسالم است، اين تفاهم و همراهي با عموم مذاهب اسالم نيسـت، بلكـه بـه   
توضـيح آنكـه   . شـود  محوريت عقل، تنها نوعي ويژگي است كه در مذهب شيعه يافت مي

را تـابعي از وحـي    اكثريت فالسفة مسيحي اساساً اصـالتي بـراي عقـل قائـل نيسـتند و آن     
هاي پـولس، عقـل    دانند كه استقالل ندارد و در بسياري از آيات عهد جديد، چون نامه مي

ويژه در مكتب حقوقي  زاع وحي و عقل يا عرف و شرع، بهاين ن. سخت تحقير شده است
واسطة گنـاه اوليـة    شدن نقش عقل در نظر و عمل به دليل كمرنگ ميانه و متأخر مسيحي، به

سبب انتقال اين نقيصه بـه   آدم ابوالبشر و درنتيجه سقوط و هبوط مقام انسان و درنهايت به
  مثابـة تجـاوز از قـانون بـوده     ق بـه ايـن اتفـا  . تمامي نسل بشري، برجستگي خاصـي دارد 

)Es. 1.5; Jé. 17.9; Lu. 6.45; Ro. 7.24; Ep. 4.22(   كه تنها راه خالصـي از آن، تمسـك
رغـم   اما درعمـل، تـرميم آن، علـي   ) 1Jn. 1.7(. به قوانين جديد مسيح و پذيرش او است

ميشـل  . ان ناتمـام مانـده اسـت   توماس داكن، همچن گرايانة سن تالش عظيم فلسفي و عقل
ـ در تحليلي به نمودار زير اشاره كـرده كـه    طرفداران مكتب حقوق طبيعي نوين ـ از ويلي

بـا حقـوق   ) تعبيـر مؤلـف   به(در آن نشان داده شده چگونه حقوق طبيعي انساني يا فطري 
هم آميخته و درنهايت در مسيحيت، حقـوق طبيعـي همـان حقـوق الهـي       الهي مسيحي به

در اينجــا بــالطبع اولــين اصــل از  )Villey,1998:240; 2006: 632. (ناميــده شــده اســت
جمله عدالت طبيعي كه همانا قـوة عقالنيـت    معيارهاي كشف و فهم حقوق طبيعي و از آن

نوعي گويـاي   نمودار به) Villey, 1998:240( .شود نفع وحي كنار نهاده مي بشري است، به
  ه نخسـتين داراي عقـل معيـوبي    سبب گنـا  اين منطق در نزد مسيحيان است كه انسان را به

دانند كه امكان دسترسي او را به حقوق طبيعي مخدوش ساخته و تنهـا راه وصـول بـه     مي
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صـورت كامـل بـراي انسـان ازپـيش       اين كمال حقوقي تمسك به حقوق الهي است كه به
 :طراحي شده است

  
  
  
  
  
  
  
  

 قوانين و حقوق طبيعي مدرن و مسيحيت. 5تصوير

نجا متأثر از قانون الهي است؛ چراكه عقـل بشـري كـه سـابقاً مبنـاي      قانون طبيعي در اي
دليل گناه آدم ابوالبشر  كرد، به شد و امكان كشف و فهم را تسهيل مي قوانين طبيعي تلقي مي

لـذا امـروزه قـانون طبيعـي     . بودن، اين بيماري به كل نسل بشري منتقل شده است و وراثتي
ها مبنـاي حقـوق انسـاني     آمده است، و همين انجيل و توراتچيزي جز قانون الهي كه در 

در  )1374، بشيريه، براي اطالعات بيشتر( .آدميسن آگوستين دركنار نظرية طبيعت . هستند
  : نويسد اگوستين مي. اين باره نكتة ظريفي دارد

را بر عالم تحميـل كـرد و هـر     مگر نه اين است كه خداوند متعال نظمي طبيعي آفريد و آن
تبع ميل او آراسته شده است؟ پس عدالت چيزي جـز اطاعـت از    ر خلقت است، بهآنچه د

انـد چـون در بنـد     ايمان هم درقيد اين عـدالت  لذا كفار بي. اين نظم طبيعي هم نخواهد بود
تنها راه كمال و هدايتشان همين است و نـه قـانون   . اند و از آن گريزي نيست قوانين طبيعي

  )Jacqueline, 1999:109-110( .عقل كه مستقل از خالق باشد
سـاز   ويژه مكتب اماميه، عقل و بلوغ عقلي انسـاني، زمينـه   حال آنكه در منظر اسالمي، به

در اينجا فطرت اساساً مسـيري خـارج از طبيعـت    . رسيدن فطرت نيز است فعليت تبلور و به
جش قـوانين  درنتيجه، در اسالم، همين عقل سليم بشري، معيار قضاوت و سن. انساني ندارد

عقلي و عدم تعقل مدام  تحقير شده  لذا در قرآن كريم، بي. عرفي و شرعي قرار گرفته است
انسان در ساية اين قانون طبيعـي  . ؛ و اين، نشان از تكليف و حقي براي انسان دارد )12(.است
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 مادر، قادر است به تدبير ساير قوانين طبيعي بپردازد و از افـراط و تفـريط در حقـوق خـود    
هاي طبيعي خود بپـردازد، و   كند به ارضاي خواسته عقل به انسان توصيه مي. جلوگيري كند

ه بـه   . هاي مشـابهي دارنـد   دهد كه ديگران هم خواهش از سوي ديگر به او تذكر مي باتوجـ
رسـد كـه اسـالم     نظـر مـي   اينكه عقل در بين ساير قوانين طبيعي چنين نقش مادري دارد، به

كند و معتقد اسـت كـه شـرط الزم     نوعي تأييد مي بيعي مدرن را بهبرداشت مكتب حقوق ط
اما در اينكه عقل شرط كافي سـعادت انسـاني باشـد و    . بهزيستي بشر، پيروي از عقل است

. كنـد، اخـتالف نظـر وجـود دارد     بودن براي برخورداري از حق كفايـت مـي   ادعاي عقالني
ابتدا كشف : شدن حق انساني است اي توان گفت نقش عقل در دومرحله عبارت ديگر، مي به

در مرحلـة دوم، مسـئلة   . و فهم قانون و حق و سپس تالش براي رسيدن و كسب آن حـق 
درعين حال، برخي از طرفداران اين نظريه . آيد ميان مي تكاليف متقابل در جامعه هم طبعاً به

انسـان را بـه   كمك عقل  معتقدند كه قوانين طبيعي در مرحلة اول هرچند كه ممكن است به
حقوق طبيعي خويش راهنمايي كننـد، در تشـخيص مصـاديق و ميـزان آن، عمومـاً دچـار       

دنبال ارضاي ميل جنسي، دچار افـراط و   ها به عنوان نمونه، بيشتر انسان به. سردرگمي هستند
دنبال حفظ جان و اموال خود، ديگران  شوند؛ به درنتيجه تعدي و تجاوز به حقوق ديگران مي

سـوي انـواع خـدايان     دنبال ارضاي ميل به پرسـتش و خـداجويي، بـه    كنند؛ به ني ميرا قربا
در اينجا . پس قانوني الهي الزم است تا مكمل قانون طبيعي باشد... روند؛  ساختگي خود مي

ميـان   است كه اسالم، مسئلة قوانين ثابته و متغيره را ذيل بحث از حقوق طبيعـي انسـان بـه   
در دين خاتم، قوانيني ثابت كه طبعاً مطابق عقل بشري نيز هست  كشد و معتقد است كه مي

صـورت   خطا رود، از پيش براساس وحي بـه   اما بشر در فهم و تشخيص آن ممكن است به
دليل ويژگي ثابتشان و نيز تعلق بـه طبيعـت و فطـرت     تر معرفي شده و اين قوانين به صريح

ندكه مصاديقي ازآنها در ذيل قوانين متغيـره  اند، هرچ شمول و ابدي داشته شده انساني، جهان
اي به جامعـة   تواند اسباب اثرپذيري از مقتضيات زمان و مكان را فراهم آورد و از جامعه مي

مدار انسانيت، مدار وسـطيت و  . انسان متغير است ولي مدار ثابتي دارد. ديگر متفاوت باشد
وكَــذالك جعلْنــاكُم اُمــةً «: جامعيــت اســت كــه در جــوهره و طبيعــت انســاني ريشــه دارد

هاي ثابت انسان، قوانين ثابت دارد كه وفادار  حقوق اسالمي براي جنبه) 143/ بقره.(»...وسطَاً
به قوانين طبيعي است؛ براي آنچه مربوط به مدار انسان نيست بلكه ناظر به سـبك و سـياق   

وانين موضوعة هـر عصـر   زيست اجتماعي او است، فروع متغيري دارد كه در چهارچوب ق
   )6تصوير . (شود تعريف مي
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  سرشت دوگانة قوانين اسالمي در تعامل عقل و وحي. 6تصوير 

كند  مثابه بازويي دركنار شرع، حقوق طبيعي انساني را ترسيم و تبيين مي در اينجا عقل به
ية صرف بـر  بدون آنكه استقالل و سالمت عقل، همچون مسيحيت، زير سؤال رود يا با تك

انديشي فرو رود و يا آنكـه بـا تكيـة صـرف بـر عقـل        شرع، همچون اشاعره، به نوعي جزم
همين جا است كه اجتهاد در . ابزاري، به نوعي اجتهاد به روز براساس ذوق و مد مجوز دهد

اسالم يعني مهندسي نظام حقوق براساس زمان و مكان با اسـتفاده از عقلـي كـه از مـواد و     
  . گيرد دين مدد مي منابع اولية

  
  گيري نتيجه

اثر مؤلف محترم دكتر ناصر كاتوزيـان   تعريف و ماهيت حقوق: فلسفة حقوق«مطالعة كتاب
كردن فلسفة حقوق در ايران قلمداد كرد، تنها به  ترديد بايد گامي مهم در راستاي بومي را بي

هنـوز كتـابي بـا     اين دليل ساده كه متأسفانه پـس از طـي بـيش از سـه دهـه از انتشـار آن،      
طبيعتاً بايد از آثار متعددي كه طـي دو دهـة اخيـر    . هاي اثر حاضر منتشر نشده است ويژگي

ها و  نيكي ياد كرد؛ اما از سوي ديگر بايد معترف بود كه كتاب اند نيز به ترجمه يا تأليف شده
مين دليـل بـود   دقيقاً به ه. اند مقاالت موجود، هنوز با اقبال عمومي دانشگاهيان مواجه نشده

كه كتاب حاضر جهت بررسي و نقد برگزيده شد تا به نوعي از زحمات مؤلف ارجمنـد آن  
گونه كه در مقدمه نيز عنوان شد، اثر آدمي با محك و مناط نقد  ولي همان. نيز قدرداني شود

يابد و همين اندك خدمت، نويسندة اين سطور را بسنده  است كه تواناتر از گذشته ظهور مي
  .زمين در حد وسع سپاسگزاري كند تا از استادان كوشاي ايران است

آنچه در طي اين مقاله ارائه شده است هم طبيعتاً بدون عيـب نخواهـد بـود؛ و چـه نيكـو      
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خواهد بود خوانندگان اين اوراق هم مرا به سهم خويش با پيشنهادهاي سازنده مدد رسانند تا 
  . و دوام يابدادبيات اين نوع نوشتار بيش از پيش قوام 

در مطالعة اين كتاب ازمنظر صوري، بيش از هر امر ديگر، عدم امكان تفكيك نيك كالم مؤلف 
عمومي عاريتي،  نشدن حوزة نظر شخصي از مباحث شده در متن و مشخص هاي مطرح قول از نقل
تـوب  اي خاص نـه در مك  مؤلف محترم فرضيه. آورد حيراني را براي خواننده پديد مي ترين  بزرگ

هايي در تبيين متغيرهاي تحقيق خويش، سـخن بـه    دارد و نه در كتاب از معلول خويش معلوم مي
اي  نيكي ارزيابي كرد؛ چرا كه هدفي خاص يـا زنجيـره   توان به از اين منظر، اثر را نمي. آورد ميان مي

طبعاً ايـن  . شود تا به همين منوال قابل رصد نيك هم باشد مباحث مؤلف دنبال نمي روان در سلسله
اگر مؤلف را صاحب . گونه كه مالحظه شد فرايند به فهم محتوا نيز آسيب رسانده است؛ زيرا همان

درفلسفة حقوق يا حداقل پيرو تئـوري خـاص درحقـوق بـدانيم، درآن صـورت       اي خاص نظريه
كتـاب   توان به وي داشت، وفادار نبودن ايشان به آن نظريه درطول نگارش ازجمله انتقاداتي كه مي

ـال       است؛ از آنجا كه كتاب با تعلق خاصي زنجيرة خاص موضوعي را ميـان مباحـث متفـاوت دنب
عدالت، بنيان وضع : مند است، ازجمله توان حدس زد كه نگارنده به موضوعاتي عالقه كند، مي نمي

؛ و دولـت متعهـد بـه    )559 :،208ش(شـود  حقوقي است؛ بدون اخالق، فساد در جامعه حاكم مي
اما واقعيت آن است كه مؤلف به . دهد اي بزرگ را ازدست مي ن، بدون توجه به اخالق، سرمايهقانو

گيرد  كند، موضعي متفاوت در پيش مي هاي مختلف كتاب مطرح مي فراخور موضوعي كه در فصل
هر چند كه مؤلف در صفحات آغـازين كتـاب   . كه در كتب علمي و فلسفة حقوق مرسوم نيست

كند كه تابع مكتب خاصي نيست؛ اين عدم تمايل به مكتبي خاص عمالً به  خويش خاطرنشان مي
گونه منجر شده است؛ به اين معنا كه مؤلف آنگاه كـه از قـانون    طرح همه و هيچ و مسائلي تناقض

آورد، يـك   ميـان مـي   زبان است و آنگاه كه از اخالق سخن بـه  فارسي كلسنگويد، يك  سخن مي
در جايي حقوقدان تحققي است و  .ويلي است، گاهي ژني گاهي. تفيلسوف اخالقگراي كانتي اس

خواهد هم به قـانون احتـرام    در جاي ديگر حقوقدان طبيعي، و گاه نه اين است نه آن، آنگاه كه مي
اين تطور و تحول در سرتاسر كتاب، خواننده را درحيرانـي  . بگذارد و هم از استبداد دولتي بگريزد

فهمد موضع مؤلف دقيقاً از ابتناي كتاب بـر عـدالت و اخـالق     خره نميكند كه باأل عجيبي رها مي
روست  آورد؟ از اين شود كه مؤلف ناگهان سر از قداست قانون و دولت بيرون مي چه مي. چيست
كنـد، سـخت قابـل     توان گفت حتي انديشة عدالتي كه نويسنده در اين كتاب نيز مطرح مـي  كه مي

ـتر   ر چهارچوب تنگ قواعد دولتي ميانتقاد است و اجراي آن تنها د گنجد و فراتر از آن اساساً بس
  .حتاج مبنايي از فلسفة حقوق باشدشود تا م حقوقي تلقي نمي
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   نوشت پي
  )3ـ 14: 1382ورنر، ( .»يونان  ةانديش يدرمورد منشأ  قديمي  دعواي  يك« .1
  .وط به ارجاع استمرب ةصفح »ص«نماد شمارگان داخل در متن كتاب و  »ش«از اين پس  .2
توان بـه   عنوان نمونه مي هب. به فرانسويان هم منحصر نيست ،تقسيم ةشايان ذكر است كه اين شيو. 3

مبحث تقسيم قضايا در منطق كانت مراجعه كرد كه قضيه را به سه قسم حمليه، شرطيه و منفصله 
هـاي   بـه بخـش  آنهـا را  ت، و آنگاه به اعتبار مقوالت ذهني به اعتبارهاي متفـاو كند  بندي مي طبقه
تقسـيم   ةرونق اين شـيو ، برخي )89ـ  98 /2ج: 1368خوانساري، ( .ديگر تقسيم مي كند ةگان سه

  .دانند ثير از منطق ديني در منزلت تثليث كليسايي نميأت منطق كالسيك در اروپا را بي
هـا و   ي بر ارادة دولـت الملل بندي، حتي مكتب ارادي نيز كه در دو بعد داخلي و بين با اين تقسيم .4

حضور عيني كشورها تأكيد دارد، ذيل حقوق تحققي قابل توصيف اسـت، چراكـه فـارغ از يـك     
  .جوهرة بنيادين است

تواند تابع اين منطق باشد كه پيش از مـرگ از او   رسد عمل سقراط در اين خصوص مي نظر مي بلكه به .5
  )1999 افالطون،( ».عدالتي كند تي واقع شود تا بيعدال بهتر آن است كه انسان مورد بي«: نقل شده است

هاي افالطـون   نوشته از عمدتاً ،دانيم او مي ةآنچه از انديش ؛ واي برجاي نگذاشت سقراط از خود نوشته .6
  :منسوب به افالطون است ،خوبي بيان كرده كتابي سقراط را به ةتنها كتابي كه سير ،در اين باره .است

Plato (1999) Apologie de Socrate, Flammarion (GF). 
ــ نويسـندة    (1973-1881)راي هانس كلسن آكلسنيسم درواقع مكتبي حقوقي است كه پيرامون . 7

ـ شكل گرفته است و بر نقش دولت در قانونگذاري و ترسيم هنجارهاي حقـوقي   االصل اتريشي
  :در اين راستا، اثر وي برجستگي خاصي دارد. اهتمامي تام دارد

Kelsen, Hans (1988). Théorie pure du droit, Trad. Thevenez, La Baconnière, Neuchâtel 

1953, 2ème éd. 
8. Verdier Raymond, « Jean Carbonnier, historien-sociologue du pénal et du non-droit 

pénal »,in Jacqueline Hoareau-Dodinau et Pascal Texier(dir.), «La peine. Discours, 

pratiques, représentations », Limoges, PULIM, Université de Limoges, Cahiers de 

l’Institut d’Anthropologie Judirique, n° 12, 2005, p. 255-267. 
9. CARBONNIER Jean, Droit civil: introduction à l'étude du droit et droit des personnes, 

27 éditions. 
10. Carbonnier Jean, Droit et passion du droit  : Sous la Ve République: « il existe des 

règles non dites, non écrites, qui sont souvent plus fortes que les règles codifiées 

comme par exemple, la politesse. 
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يك  ،اپذير استن هاي واقعي آفرينش تخلف در اين مسير، در اينكه قانون ،تعبير شهيد مطهري به. 11
از قـانون    هاي واقعي جهـان اسـت يـا قشـري     ايم، قانون سخن و اينكه آيا قوانيني كه ما شناخته

  )115 :1372، مطهري(. سخني ديگر است ،است
  )22/انفال(.يعقلُونَالَّذينَ ال الْبكْم مالص داللّهعنْ رَّ الدوابِإِنَّ شَ. 12

 .كنند ند كه تعقل نمىا الل ،مانا بدترين جنبندگان نزد خدا كرانه
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  168ـ 139، صص 1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارة دهمسال 

  قانون مدني در نظم حقوقي كنونيتأملي بر كتاب 

  *احمدرضا نائيني

  چكيده
ال حاضر محافل علمـي را  بحث تنقيح قوانين و مقررات، از مباحثي است كه درح

قوانين و مقررات، بيش از پيش به خود مشغول كرده؛ و يكي از مباحث مهم تنقيح 
  .مصوبات است» نسخ ضمني«بررسي و تشخيص

آن هم نه نسخ و تغييـرات ضـمني،   (هايي از مبحث نسخ  در اين مقاله به گوشه
سـخ، اصـالح و   شايد تصور شود كه ن. شود ، اكتفا مي)بلكه نسخ و تغييرات صريح

الحاق صريح معلوم است و نيازي به بيان آن نيست، اتفاقـاً در ايـن تحقيـق، دايـرة     
بحث، بيشتر پيرامون همين موضوع دور خواهد زد و از بحث دربارة نسخ ضـمني  

نظرهايي وجود داشته باشد، پرهيـز شـده    ممكن است پيرامون آن اختالف  كه بعضاً
  نسخ يـا تغييـرات ضـمني قـوانين و مقـررات      نگراني هميشگي حقوقدانان،  .است

رسد با مشاهدة كُتبي از اين قبيل بايد نگران نسخ يـا تغييـرات    نظر مي است؛ ولي به
  .صريح نيز بود

 قــانون مـدني در نظــم حقـوقي كنــوني  بــا عنـوان    در كتـاب مــورد بررسـي  
وجـود  ) و بعضـاً مـاهوي  (اي ازجهـت شـكلي    ايرادات عديده )1377كاتوزيان، (

 شود، مصوباتي است كه قبل از چـاپ اول  آنچه در اين مقاله به آن اشاره مي. ددار
طور صريح نسخ يا اصـالح و در مـواردي بـا     هاي مجدد كتاب مذكور، به يا چاپ

نامـة   هاي بارز ايـن مصـوبات، آيـين    يكي از نمونه. اند الحاق و تفسير مواجه شده
نامـة اجرايـي كـه     ين آيـين ا. است 15/4/1367شهري مصوب  اجرايي قانون زمين

صفحه از چاپ هجدهم كتاب مورد  24صفحه از چاپ اول و بيش از 26بيش از 
نامـة اجرايـي قـانون     آيـين  40مـادة  موجـب   داده، بـه  بحث را به خـود اختصـاص  

                                                                                                 

   mnhjytrei@gmail.com اداره كل تنقيح قوانين مجلس شوراي اسالمي معاونارشد حقوق خصوصي و  كارشناس *
 8/12/89: ، تاريخ پذيرش9/10/89:يخ دريافتتار
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شايان ذكراست كه  .طورصريح نسخ شده است به 24/3/1371 شهري مصوب زمين
 تابسـتان (از چـاپ جلـد اول كتـاب    نامة اجرايي مذكور كه شش سـال قبـل    آيين

آن ) 1387تابسـتان  (طور صريح منسوخ بوده است، تا چـاپ هجـدهم    به) 1377
  .خورد چشم مي كتاب نيز همچنان به

  هـاي قـوانين، نسـخ،    اصالح، الحاق، تنقيح قـوانين، قـانون، مجموعـه    :ها كليدواژه
  .نسخ صريح

  مقدمه
هايي است كه عصـارة بسـياري از    ه كتاب، از جملقانون مدني در نظم حقوقي كنونيكتاب 

  .ر كاتوزيان در آن متجلي شده استكتب ديگر دكت
نظـران   ايشان، نظرهاي بعضـي از اسـتادان و صـاحب    هاي  كتاب، عالوه بر ديدگاه دراين

  .حقوقي نيز بررسي شده است
طور صـريح   اب مذكور و مالحظة مصوباتي كه بهنگارندة اين سطور، پس از بررسي كت

انـد، نكـاتي را بـراي بهبـود      يا اصالح و در مواردي با الحـاق و تفسـير مواجـه شـده     نسخ
  .كند هاي بعدي ارائه مي چاپ

  :قبل از ورود به بحث اصلي، تذكر چند نكته ضروري است
بحث تنقيح قوانين و مقررات، از مباحثي است كه در حال حاضر محافل علمـي را   ) الف

نگارنده تصميم ندارد كـه ايـن موضـوع را در ايـن     . استبيش از پيش به خود مشغول كرده 
آن هـم نـه   (هايي از مبحث نسـخ   مبحث مطرح كند، بلكه در اين مقاله، صرفاً به طرح گوشه

كه يكـي از مباحـث تنقـيح قـوانين و     ) نسخ و تغييرات ضمني، بلكه نسخ و تغييرات صريح
  .شود مقررات است، اكتفا مي

شـده و در ايـن مقالـه، چـاپ اول و دهـم و       بـار چـاپ   همذكور، تاكنون هجد كتاب  ) ب
، چـاپ هجـدهم كتـاب    1387شايان ذكر است كه درتابسـتان . شده است هجدهم آن بررسي

  .نسخه انتشار يافته است 5000در ) ويرايش سوم با تجديد نظر كامل( باعنوان ويرايش جديد
دراختيار نداشته است تـا   هاي دوم تا نهم و يازدهم تا هجدهم را نگارندة مقاله، چاپ )ج

هاي مـذكور نيـز بـا انـدك      رسد مجموعه نظر مي بتواند براساس آنها نيز اظهار نظر كند؛ اما به
چـاپ رسـيده و اصـالحات جـدي در آن كتـب       اضافاتي در آخر كتاب، بر همان منـوال بـه  

  )1(.صورت نگرفته است
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  بررسي چاپ اول تا دهم تا هجدهم: گفتار اول
طور صريح نسخ شده است؛ همچنين، قوانين  ها، مصوباتي وجود دارد كه به در اين مجموعه

گونـه   خـورد كـه اصـالحات و الحاقـاتي دارد ولـي ايـن       چشـم مـي   و مقرراتي در كتاب به
در اين گفتار، موارد مذكور تا . اصالحات و الحاقات در مجموعة موردنظر اعمال نشده است

  .بررسي خواهد شد) 1377تابستان (تاريخ انتشار اولين چاپ كتاب مورد بحث 
  :شرح است مصوبات يادشده به اين

مصـوب   )2(قانون تشـكيالت و اختيـارات سـازمان حـج و اوقـاف و امـور خيريـه        ) يك
   71مندرج در صفحة  2/10/1363

  :شرح زيرداشته است كه در مجموعة مذكور وجود ندارد اي به مصوبه، الحاقيه اين
قانون تشكيالت و اختيارات سـازمان   1و يك تبصره به مادة قانون الحاق يك بند  ) الف

  مجموعــه قــوانين . (12/12/1375مصــوب 1363حــج و اوقــاف و امــور خيريــه مصــوب 
  )1223 :1375سال 
   89مندرج در صفحة 16/12/1343تملك آپارتمانها مصوب قانون  )دو

  :اين مصوبه، اصالحات و الحاقاتي به شرح زير داشته است
هـا مصـوب    مكرر و دو تبصـره بـه قـانون تملـك آپارتمـان      10ن الحاق مادة قانو ) الف

  ؛ )269 :1351مجموعه قوانين سال ( .2/11/1351
مكـرر قـانون تملـك     10به مـادة   3عنوان تبصرة  اليحة قانوني الحاق يك تبصره به )ب

  ؛)68: 1358مجموعه قوانين سال ( .9/4/1358ها مصوب  آپارتمان
مكـرر و دو تبصـره بـه قـانون تملـك       10صالح قانون الحـاق مـادة   اليحة قانوني ا ) ج

  ؛)340 :1359مجموعه قوانين سال ( .17/3/1359ها مصوب  آپارتمان
سـال   قـوانين مجموعـه  ( .11/3/1376ها مصـوب   اصالح قانون تملك آپارتمان قانون ) د
1376: 254(  

  .است شايان ذكر است كه موارد فوق، در مجموعة مورد نظر اعمال نشده
  104مندرج در صفحة  22/6/1366قانون زمين شهري مصوب  )سه

  :شرح زير داشته است كه درمجموعة مذكور وجود ندارد اي به اين مصوبه، اصالحيه
  مجموعــه قــوانين . (28/4/1368شــهري مصــوب  قــانون اصــالح قــانون زمــين ) الــف

  )382 :1368سال 
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و  9، مـادة 22/6/1366مصـوب   شـهري  نقانون زمـي  9مادة  11با توجه به تبصرة  :تذكر
  .اجرا بوده است سال ازتاريخ تصويب قابل 5براي مدت ...  آن يازده تبصرة مربوط به

، 1367قوانين سـال   مجموعه( 15/4/1367شهري مصوب  نامة اجرايي قانون زمين آيين )چهار
  137تا  111هاي در صفحه  مندرج) 411 :روزنامة رسمي كشور

 خود اختصـاص  مورد بحث را به صفحه از مجموعة 26جرايي كه بيش ازنامة ا آيين )الف
طـور   بـه  24/3/1371شـهري مصـوب    اجرايي قانون زمـين  نامة آيين 40موجب مادة داده، به

  )201 :1371قوانين سال  مجموعه. (صريح نسخ شده است
  :تذكر

ـ    اوالً آيين صـريح   طـور  هنامة اجرايي مذكور، شش سال قبل از چاپ جلـد اول كتـاب ب
  منسوخ بوده است؛

  درج نشده است؛ 111فحهنامة اجرايي، در ص ثانياً تاريخ تصويب اين آيين
كـه ايـن    عنوان شـده، درحـالي   15/4/1367ثالثاً تاريخ ابالغ آن نيز در مجموعة مذكور، 

نامـة اجرايـي مـورد بحـث،      تـاريخ ابـالغ آيـين   (تاريخ، مربوط به تـاريخ تصـويب اسـت    
  ؛)است 29/4/1367

 39، به مـادة  24/3/1371شهري مصوب  نامة اجرايي قانون زمين بعاً درمورد اعتبار آيينرا
  .است، توجه شود شهري كه دربارة انقضاي پنج سال مهلت مندرج در مادة قانون زمين آن

  141مندرج درصفحة16/12/1361قانون توزيع عادالنة آب مصوب  )پنج
  :ستشرح زير داشته ا اي به اين مصوبه، الحاقيه

. 14/8/1364قانون توزيع عادالنة آب مصـوب   43قانون الحاق دو تبصره به مادة  )الف
  )458 :1364مجموعه قوانين سال (

  .اين الحاقيه نيز در مجموعة مذكور اعمال نشده است
  156مندرج در صفحة 1/3/1362مصوب قانون معادن  )شش

  :اي به شرح زير داشته است اين مصوبه، اصالحيه
  )125 :همان. (26/3/1364مصوب  انون اصالح قانون معادنق ) الف
  : تذكر
وجـود   بـه  1/3/1362مصوب بند تغييراتي را در قانون معادن  10اصالحية اخير طي اوالً

  آورده است؛
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قـانون   36موجـب مـادة    و اصالحات بعدي آن بـه  1/3/1362قانون معادن مصوب  ثانياً
  )3()209 :1377موعه قوانين سال مج. (نسخ شده است 23/3/1377مصوب معادن 

  .شود اثري از موارد فوق، در مجموعه موردنظر ديده نمي
  189مندرج در صفحة  16/3/1346وب قانون شكار و صيد مص ) هفت

  :شرح زير داشته است اي به اين مصوبه، اصالحيه
 اصالحية بعدي آن ـ و 1346 مصوب ـ صالح موادي از قانون شكار و صيدقانون ا ) الف
  )797 :1375مجموعه قوانين سال . (25/9/1375مصوب 
ماده است كـه تغييـرات زيـادي را بـر قـانون       12مشتمل بر  1375اصالحية سال : تذكر

  .وارد كرده است 1346مصوب سال 
  .شود مجموعة مورد بررسي ديده نمياثري از اين اصالحيه، در 

  371در صفحة  مندرج 2/5/1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ) هشت
  :شرح داشته است اي به اين  اين مصوبه، اصالحيه

. 3/9/1358قانون روابط مـوجر و مسـتأجر مصـوب     4اليحه قانوني اصالح مادة  ) الف
  )245 :1358مجموعه قوانين سال (

  .اين مصوبه نيز در كتاب مورد بحث وجود ندارد
  593مندرج در صفحة ) 14/8/1370اصالحي ( 27/11/1313مدني مصوب قانون 982مادة )نه

  :شرح زير داشته است اي به اين مصوبه، استفساريه
مجموعه قوانين سال ( .27/7/1372قانون مدني مصوب  982قانون استفساريه ماده  ) الف

1372: 486(  
  .اين استفساريه نيز در كتاب موردنظر وجود ندارد

  :624تا  612و  601هاي  مندرج در صفحه 16/4/1355ل مصوب قانون ثبت احوا )ده
  :شرح زير داشته است اي به اين مصوبه، اصالحيه

مجموعـه قـوانين سـال    . (18/10/1363قانون اصالح قانون ثبت احـوال مصـوب    ) الف
1363: 472(  

اصالحات و الحاقات زياد و مهمي در اين مصوبة اصالحي وجود دارد كه اثـري   :تذكر
   .شود از آنها در مجموعة موردنظر ديده نمي

  648مندرج در صفحة  23/5/1310ب قانون ازدواج مصو )يازده
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  :شرح زير داشته است اي به اين مصوبه، اصالحيه
  مجموعـه قـوانين   (. 29/2/1316قـانون ازدواج مصـوب    3و1قانون اصالح مـواد   ) الف

  )8 :1316سال 
  .اين اصالحيه نيز در كتاب مذكور وجود ندارد

  668مندرج در صفحة  17/1/1314صوب قانون مدني م 1082مادة  )دوازده
  :شرح زير داشته است اي به اين مصوبه، الحاقيه

مجموعه (. 29/4/1376قانون مدني مصوب  1082قانون الحاق يك تبصره به مادة  ) الف
  )442: 1376قوانين سال 

  .اين الحاقيه، در مجموعة مذكور اعمال نشده است
  700مندرج در صفحة  1/7/1358وب اليحة قانوني دادگاه مدني خاص مص )سيزده

  :شرح زير داشته است اي به  اين مصوبه، الحاقيه و اصالحيه
اليحة قانوني دادگاه مدني خاص  3به مادة  3عنوان تبصرة  قانون الحاق يك تبصره به ) الف
  )279 :1366مجموعه قوانين سال (. 9/4/1366شوراي انقالب مصوب 1/7/1358مصوب 
قـانون اصـالح و   موجب  به( اليحة قانوني دادگاه مدني خاص 3ادة م 4اصالح بند  ) ب

قانوني  ةو اليح 1364مصوب سال  2و  1هاي حقوقي  حذف موادي از قانون تشكيل دادگاه
مجموعه قوانين (). 12/12/1371مصوب  شوراي انقالب 1358خاص مصوب   دادگاه مدني

  )744: 1371سال 
  .شود افت نمياثري از اين موارد در كتاب مذكور ي

  : تذكر
الحاق شـده كـه تـاريخ     3به مادة  5كتاب، يك بند تحت عنوان بند  700اوالً در صفحة 

  .الحاق آن ذكر نشده است
اليحة قـانوني دادگـاه    3به مادة ) 5بند(موجب قانون الحاق يك بند  مذكور به 5ثانياً بند 

يسيون امور قضايي كم 21/7/1360شوراي انقالب، مصوب  1/7/1358مدني خاص مصوب 
سال ازتـاريخ تصـويب    5مجلس شوراي اسالمي، به مادة مذكور الحاق شده و براي مدت 

 .شدن مدت مذكور، اعتباري نداشته است اجرا بوده و پس از سپري صورت آزمايشي قابل به
  )113 :1360مجموعه قوانين سال (

   701مندرج در صفحة  28/8/1381قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  )چهارده
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  :شرح زير داشته است اي به اين مصوبه، استفساريه
قانون اصالح مقررات مربوط به طـالق مصـوب    6و  3هاي  تفسير تبصره )4(قانون )الف
. مجمـع مـذكور   1373/ 3/6مجمع تشخيص مصـلحت نظـام مصـوب     28/8/1381مورخ 

  )424: 1373مجموعه قوانين سال (
  .نظر وجود ندارداين تفسير، در كتاب مورد

اين تفسير رأساً در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شـده اسـت و از مـوارد     :تذكر
  .اختالفي بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان نيست

  : 719مندرج در صفحة  19/1/1314قانون مدني مصوب  1173مادة  )پانزده
  :شرح زير داشته است اي به اين مصوبه، اصالحيه

مجموعه قوانين سـال  (. 11/8/1376قانون مدني مصوب  1173ن اصالح مادة قانو )فال
1376 :683 (  

  .اين اصالحيه نيز در متن كتاب اعمال نشده است
  .هاي بعدي، اين اصالحيه در آخر كتاب درج شده است ظاهراً در بعضي از چاپ :تذكر

  ساير موارد )شانزدهم
نامـة داخلـي    بودن مصوبات مربوط به آيين قانون مستثني«قانون مدني،  2ذيل مادة ) اول

قوانين  مجموعه(» 7/10/1372قانون مدني مصوب  2مجلس شوراي اسالمي از موضوع مادة 
   .وجود ندارد )607 :1372سال 

، 1307، 1306، 1243، 1228، 1227، 1042مكــــرر،  881، 653، 417در مــــواد   )دوم
 61كه مصوبة سـال   اره شده، درحالياش 61، به مصوبة اصالحي سال 1311و  1310، 1308

تصويب رسيده و پس از پايان مدت آن، اعتباري نداشته است؛ ضـمن   صورت آزمايشي به به
ــواد در ســال   ــه مصــوبة ســال    1370اينكــه همــين م ــد ب ــز اصــالح شــده و باي    1370ني

  .شد استناد مي
ان، در مـدت اعتبارشـ   اًدار صـرف  ذكر اين نكته نيز ضروري اسـت كـه مصـوبات مـدت    

دار، مصـوبة   كنند؛ و پس از پايان اعتبـار مصـوبة مـدت    االجرا مي مصوبات دائمي را موقوف
  .گردد االجرا است، برمي دائمي به حالت قبلي خود كه الزم

نشـده اسـت، بـا     بررسي1370اصالح شده و چون درسال 1361درسال1251مادة  ) سوم
ن ماده، در اين مجموعـه براسـاس   اي. گردد توضيحي كه داده شد، به حالت قبلي خود برمي

  .آمده است 1361اصالحية سال 
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آمـد، در مجموعـة مـذكور،     1361با توجه به تذكراتي كه درمورد مصوبة سـال   )چهارم
  .كه غيرمعتبر بوده، آمده است 1361مكرر، براساس مصوبة سال  1328تبصرة مادة 
حق حضانت فرزندان  ، به قانون واگذاري707مندرج در صفحة  1171ذيل مادة  )پنجم

كه اين مصوبه  ارجاع داده شده، درحالي 8/10/1360صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 
تصويب رسيده و پس از پايان مدت آن اعتبـاري   صورت آزمايشي به براي مدت سه سال به

  )143 :1360قوانين سال  مجموعه. (نداشته است
رية شوراي نگهبان درمورد مـادة مـذكور   ، به نظ1309در اين مجموعه، ذيل مادة  )ششم

  )5(.اي نشده است اشاره
قــانون حمايــت خــانواده مصــوب  17نظريــة شــوراي نگهبــان درمــورد مــادة  )هفــتم

 683در صـفحة   )145: 1363نظر شوراي نگهبان در مجموعه قـوانين سـال   ( 15/11/1353
  .كتاب وجود ندارد

ن روابط مـوجر و مسـتأجر مصـوب    قانو 19نظرية شوراي نگهبان درمورد مادة  )هشتم
حق كسب يا پيشه يـا  «و نيز مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص  2/5/1356

، )6()714 :1369قوانين سال  درمجموعهنظر شوراي نگهبان (، 25/10/1369مصوب » تجارت
   )145 :1363قوانين سال  مجموعه. (آن نهاد وجود ندارد 371ر صفحة د

سوابق قانوني ديگر مندرج در اين مجموعه نيز شوراي نگهبـان   درمورد بعضي از :تذكر
  .شود دليل عدم اطالة نوشتار، از ذكرآنها خودداري مي كه به كرده نظرهايي ارائه 

، 991، 989، تبصـرة مـاده   988مـادة   هـاي  ، تبصـره 987، 982، 981، 977در مواد  )نهم
1036 ،1039 ،1041 ،1043 ،1044 ،1122 ،1205 ،1209 ،1210 ،1222 ،1236 ،1243 ،
ــاريخ اصــالح آنهــا 1335مكــرر و 1328، 1328مكــرر، 1313، 1313، 1254، 1251 ــه ت ، ب
 1314يا  1313كند كه مواد مذكور از سال  اي نشده است؛ درنتيجه، خواننده تصور مي اشاره

  .تاكنون تغييري نكرده است
و تبصرة مادة 1243، 1219، 1162، 923، 887، 651، 354،380، 313در متن مواد  )دهم

  .مكرر، ايرادات و اغالطي وجود دارد 1328
كتاب، موارد متعددي وجود داردكه تاريخ تصويب مصوبات ذكر نشده و  دراين )يازدهم

  :شرح زير است مذكور، به موارد. كامل آنها درج نشده است درمواردي تاريخ
االجراشـدن آن   الزم تـاريخ تصـويب يـا زمـان     كه به 23مندرج درص قانون مدني ) الف
  .اي نشده است اشاره
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الجراشـدن و تصـويب قـانون مـدني،     ا الزمبـه   هاي مربوط عة موردنظر، تاريخدر مجمو
در بعضي از صفحاتي كه سوابق مربـوط بـه مـواد اصـالحي     . طور كامل ارائه نشده است به

، 23،44،68،167،168صـــفحات( 1307عبـــارت مصـــوب درج شـــده، بـــه مـــدني قـــانون
 1313مصــوب  بــه صــفحات ديگــر و دربعضــي) 552و211،297،326،435،437،476،)7(169

و درصفحاتي نيز به مصوب ) 650و 592،593،596،599،644،646،647،648،649صفحات (
 754757، 751، 748، 747، 746، 745، 743 ،739 ،738، 736، 697 ،694 صفحات( 1314

  . بسنده شده است) 793و 758،792،
االجراشدن و تصويب  هاي الزم هاي مختلف كتاب، تاريخ ر قسمتشايان ذكر است كه د

  )7(.مواد مربوط به قانون مدني وجود ندارد
تـاريخ   743و  284، 93، 29، 25هـاي   نون مجازات اسـالمي منـدرج در صـفحه   قا )ب

  .تصويب ندارد
ة راجع به حفظ آثـار عتيقـ   1309ماه  شدة اجراي قانون دوازدهم آبان نظامنامة اصالح ) ج

  .تاريخ تصويب ندارد 177  ايران مندرج در صفحه
  .تاريخ تصويب ندارد 189قانون شكار و صيد مندرج در صفحة  )د

تاريخ اشاره شده؛ كه » 1346خرداد «شايان ذكر است كه در سطر باالي عنوان مذكور، به 
  .است» 16/3/1346«كامل آن، 

، 221، 241هـاي   ر صـفحه منـدرج د  25/6/1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب  )ه
  .تاريخ تصويب ندارد 804و  796

  :تذكر
شـده كـه    كتـاب درج  819تـا   804هاي  موادي از قانون آيين دادرسي مدني در صفحه 

هـاي   مـاده بـه تـاريخ    30اعمـال شـده ولـي دركنـار حـدود       اصالحات موردنظر، در مـتن 
  .ستنشده ا اي ، اشاره9/9/1349و  1/5/1334آنها مربوط به  اصالحي

هـاي مسـافربري و ممنوعيـت تـردد      قانون اصـالح اليحـة قـانوني احـداث پايانـه      )و
، تـاريخ  382شهري در داخل شهر تهـران منـدرج در صـفحة     هاي مسافربري برون اتومبيل

  .تصويب ندارد
  .، تاريخ تصويب ندارد 785و  494هاي  قانون ثبت مندرج در صفحه )ز

  :تذكر
  است؛ 26/12/1310مصوب » قانون ثبت اسناد و امالك«، اوالً عنوان صحيح قانون مذكور
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  .تاريخ اصالحاتي كه در مواد موردنظر صورت گرفته، درآن مجموعه درج نشده است ثانياً
، 759و  740، 636، 607،630، 532،544هـاي   قانون امورحسبي منـدرج درصـفحه   )ح

  .تاريخ تصويب ندارد
قانون امور حسبي مندرج در صفحة  299دة نامة راجع به ما تاريخ دقيق تصويب آيين )ط
  .وزارت دادگستري اكتفا شده است 1322، درج نشده و به مصوبة سال 535

، يـك مـورد تـاريخ تصـويب     610و  601هاي  قانون ثبت احوال مندرج در صفحه )ي
  .طور كامل درج نشده است هندارد و در مورد ديگر، تاريخ تصويب آن ب

ع ازدواج كارمنـدان وزارت امـور خارجـه بـا اتبـاع بيگانـه       تاريخ تصويب قانون من ) ك
  .طور كامل درج نشده است ، به 660مندرج در صفحة  25/10/1344مصوب 
، 683مندرج در صفحة  15/11/1353تاريخ تصويب قانون حمايت خانواده مصوب  )ل

  .طور كامل درج نشده است به
منـدرج در   1/7/1358 بتاريخ تصويب اليحة قانوني دادگـاه مـدني خـاص مصـو     )م

  .طور كامل درج نشده است ، به700صفحة 
منـدرج   28/8/1381تاريخ تصويب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصـوب   ) ن

  .طور كامل درج نشده است ، به701در صفحة 
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه تاريخ تصويب مصوبات ازجهت تقدم و تأخر تصويب، 

  .اي دارد اهميت ويژه...  آنها و نتيجتاً نسخ ضمني ودر ارتباط با مغايرت 
. تاريخ تصويب بعضي از مصوبات مندرج در اين مجموعـه نادرسـت اسـت    )دوازدهم

  :مصوبات مورد نظر عبارتند از
» 1348آذر  8«، 24اصالحي قانون مدني مندرج در صـفحة   2تاريخ تصويب مادة  )الف

   )465 :1348قوانين سال   مجموعه(. است صحيح» 29/8/1348«كه تاريخ  آمده درحالي
تاريخ تصويب قانون اجازة رعايت احوال شخصـية ايرانيـان غيرشـيعه در محـاكم      )ب 

» 31/4/1312«كـه تـاريخ    عنوان شده، درحالي» 1312دهم مرداد ماه «،  29مندرج در صفحة 
  )59 :1312 سال قوانين  مجموعه(. صحيح است

جبــاري مســئوليت مــدني دارنــدگان وســايل نقليــة تــاريخ تصــويب قــانون بيمــة ا )ج
شـده،   درج» 1347آذرمـاه  «، 281درصـفحة   درمقابـل شـخص ثالـث منـدرج     زميني موتوري
  )442 :1347 سال قوانين  مجموعه( .صحيح است» 23/10/1347«كه تاريخ  درحالي
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  بررسي چاپ هجدهم: گفتار دوم
كه مطالب اين قسمت، مربوط به  قبل از ورود به بحث اصلي، تذكر اين نكته ضروري است

و ) در صورت عدم رعايت تغييـرات مـذكور در چـاپ هجـدهم    ( هاي اول تا هفدهم چاپ
  .است) »1387تابستان «: انتشار آنتا تاريخ ( ايرادات مربوط به چاپ هجدهم

اطالة نوشتار، از ذكـر عنـاوين مصـوبات     دليل عدم شايان ذكر است كه در اين گفتار، به
هاي قبلي بررسي شد، خـودداري شـده و بـه ايـن      حي و الحاقي كه در چاپمنسوخ، اصال

وت خود بـاقي اسـت،   ق هاي قبلي كماكان به مندرج در چاپ) يا ايرادات(» ايراد«عبارت كه 
  .بسنده شده است

 2/10/1363قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  )يك
  73مندرج در صفحة 

  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است ايراد مندرج در چاپ اوالً
ايـن مجموعـه    شرح زير دارد كه در فوق، دو استفساريه به قانون 9ة ذيل ماد ةتبصرثانياً 

  :رعايت نشده است
قـانون تشـكيالت و اختيـارات سـازمان حـج و       9ة ذيل ماد ةقانون استفساريه تبصر  ) الف

  )560 :1379قوانين سال  مجموعه. (28/2/1379مصوب  1363اوقاف و امور خيريه مصوب 
قانون تشـكيالت و اختيـارات سـازمان حـج و      9ة ذيل ماد ةقانون استفساريه تبصر  )ب

  )1073 :همان. (13/6/1379مصوب  1363اوقاف و امور خيريه مصوب 
  91درصفحة مندرج 16/12/1343هامصوب آپارتمان تملك قانون )دو

  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است اپايرادات مندرج در چ
  106مندرج در صفحة  22/6/1366شهري مصوب  قانون زمين )سه

  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است ايراد مندرج در چاپ
  135تا  112هاي  مندرج در صفحه 24/3/1371ري مصوب شه نامة اجرايي قانون زمين آيين )چهار
بودن صريح اين مصوبه اسـت، كماكـان بـه قـوت      وط به منسوخايراد قبلي كه مرب )الف

  .خود باقي است
 112در صـفحة  » هيئت وزيران 24/3/1371مصوب «در چاپ جديد، فقط عبارت  )ب

  .اضافه شده ولي متن مصوبه، همان متن مصوبة منسوخ است
ي است، هنوز در بـاال  1367شماره و تاريخ ابالغ مصوبة منسوخ كه مربوط به سال  )ج

  .عنوان اين مصوبه وجود دارد
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مجموعه قـوانين سـال    201تا  186هاي  مندرج در صفحه 24/3/1371مصوبة مورخ  )د
ماده اسـت، در   40مشتمل بر ) منتشرشده در روزنامة رسمي جمهوري اسالمي ايران( 1371

  .ماده است 75حالي كه مصوبة منسوخ كه در كتاب مذكور وجود دارد، مشتمل بر 
  139مندرج در صفحة  16/12/1361ن توزيع عادالنة آب مصوب قانو) پنج

  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است ايراد مندرج در چاپ
   153مندرج در صفحة  27/2/1377قانون معادن مصوب  )شش

  :دو استفساريه درمورد قانون فوق وجود دارد كه در آن مجموعه وجود ندارد
مجلـس شـوراي    27/2/1377 قـانون معـادن مصـوب    29ة قانون استفساريه مـاد   )الف
  )362 :همان. (18/2/1379مصوب  اسالمي
 مجلس شوراي اسالمي 27/2/1377قانون معادن مصوب  33ة قانون استفساريه ماد  )ب

  )363 :همان. (18/2/1379مصوب 
  : تذكر
مصـوب   قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صـنايع و معـادن   به ) الف

  نيز بايد توجه شود؛ 6/10/1379
، »اكبر ناطق نوري ـ علي رئيس مجلس شوراي اسالمي«جاي  در انتهاي قانون، به) ب

مجموعه قوانين سال ( .درج شده است» ـ مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسالمي«
1377: 209(  
  .، ايراد عبارتي وجود دارد29در مادة  )ج

  186مندرج در صفحة  16/3/1346قانون شكار و صيد مصوب )هفت
  هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است؛ ايرادات مندرج در چاپ )الف
  .صحيح نيست 186شده در صفحة  تاريخ درج )ب

  361مندرج در صفحة  2/5/1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  )هشت
  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است ايراد مندرج در چاپ

  583مندرج در صفحة ) 14/8/1370اصالحي ( 27/11/1313مدني مصوب   انونق 982مادة) نه
  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است ايراد مندرج در چاپ

  613تا  601و  591هاي  مندرج در صفحه 16/4/1355قانون ثبت احوال مصوب  )ده
  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است ايراد مندرج در چاپ
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   636مندرج در صفحة  23/5/1310انون ازدواج مصوب ق )يازده
  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است ايراد مندرج در چاپ

  689مندرج در صفحة  1/7/1358اليحة قانوني دادگاه مدني خاص مصوب  )دوازده
  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است ايرادات مندرج در چاپ

  689مندرج در صفحة  28/8/1381مربوط به طالق مصوب  قانون اصالح مقررات )سيزده
  .هاي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است ايراد مندرج در چاپ

  ساير موارد )چهاردهم
بودن مصـوبات   قانون مستثني«كتاب،  24در صفحة  قانون مدني، مندج 2ذيل مادة  ) اول

قـانون مـدني مصـوب     2دة نامة داخلي مجلس شوراي اسالمي از موضوع ما مربوط به آيين
  ) 607 :1372مجموعه قوانين سال (  .وجود ندارد» 7/10/1372

 1361كه مصوبة سال  اشاره شده، درحالي 1361، به مصوبة اصالحي سال 417در مادة  )دوم
تصويب رسيده و پس از پايان مدت آن، اعتباري نداشته است؛ ضمن اينكه  صورت آزمايشي به به

  .شد استناد مي 1370نيز اصالح شده است و بايد به مصوبة سال  1370مادة مذكور در سال 
در مدت اعتبارشـان، مصـوبات دائمـي را     دار صرفاً كور افتاد، مصوبات مدتكه مذ چنان
دار، مصوبة دائمي به حالـت قبلـي    كنند و پس از پايان اعتبار مصوبة مدت االجرا مي موقوف

  .گردد االجرا است، برمي خود كه الزم
بررسي نشده است،  1370اصالح شده و چون در سال  1361در سال  1251مادة  ) ومس

در ايـن مجموعـه، مـادة مـذكور     . گـردد  با توضيحي كه داده شد، به حالت قبلي خود برمي
  .آمده است 1361براساس اصالحية سال 

ه اشار 1370و  1361هاي  هاي اصالحي سال شايان ذكر است كه ذيل اين ماده، به تاريخ
  .شده است
آمد، در اين مجموعه، تبصرة  1361با توجه به تذكراتي كه درمورد مصوبة سال  )چهارم

  .كه غيرمعتبر بوده، آمده است 1361مكرر، براساس مصوبة سال  1328مادة 
، بـه قـانون واگـذاري حـق     707قانون مدني مندرج در صـفحة   1171ذيل مادة  ) پنجم

ارجـاع داده شـده،    8/10/1360مادران آنهـا مصـوب   حضانت فرزندان صغير يا محجور به 
تصويب رسـيده و پـس از    صورت آزمايشي به كه اين مصوبه براي مدت سه سال به درحالي

  )143: 1360قوانين سالمجموعه .(آن، اعتباري نداشته است پايان مدت
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، به نظرية شوراي نگهبان درمورد مـادة مـذكور   1309در اين مجموعه، ذيل مادة  )ششم
  )9(.اي نشده است شارها

 15/11/1353قانون حمايت خانواده مصوب  17نظرية شوراي نگهبان درمورد مادة  )هفتم
  .كتاب وجود ندارد 672درصفحة  ،)145: 1363قوانين سال  مجموعهنظر شوراي نگهبان در (

قانون روابط مـوجر و مسـتأجر مصـوب     19نظرية شوراي نگهبان درمورد مادة  )هشتم
حق كسب يا پيشه يـا  «و نيز مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص  2/5/1356

آن  361در صـفحة   )10(،)714: 1369قـوانين سـال    مجموعه( 25/10/1369مصوب» تجارت
  )145 :1363 قوانين سال نظر شوراي نگهبان درمجموعه. (مجموعه وجود ندارد

ه نيز شوراي نگهبـان  درمورد بعضي از سوابق قانوني ديگر مندرج دراين مجموع :تذكر
  .شود دليل عدم اطالة نوشتار، از ذكر آنها خودداري مي نظرهايي ارائه داده است كه به

و تبصـرة مـادة    1243، 1219بعضي از ايرادات قبلي، ازجمله ايـراد در مـتن مـواد     )نهم
  .مكرر، كماكان به قوت خود باقي است 1328

ه تاريخ تصويب مصوبات ذكر نشده و در اين كتاب، موارد متعددي وجود دارد ك )دهم
موارد مـذكور  . در مواردي تاريخ كامل يا صحيح آن، در مجموعة موردنظر درج نشده است

  :شرح زير است به
االجرا شـدن   الزم تاريخ تصويب يا زمان ، كه به23قانون مدني، مندرج در صفحة  )الف
  .اي نشده است آن اشاره
 هـاي مربـوط بـه    وعـة مـوردنظر، تـاريخ   در مجم كه قـبالً نيـز توضـيح داده شـد،     چنان

طـور كامـل درج نشـده اسـت؛ و در بعضـي از       شدن و تصويب قانون مدني، بـه  االجرا الزم
صفحاتي كه سوابق مربوط به مواد اصالحي قانون مدني ارائـه شـده، بـه عبـارت مصـوب      

، 776صـفحات  ( 1314مصـوب   و درصفحاتي نيز بـه  ...) ،23،24،42صفحات( 18/2/1307
ديگـر، بـه مصـوب     دربعضـي ازصـفحات  . بسنده شده است) 790و 788، 778،780، 777
اشــاره شــده،  )11( )746و  727،732،733،734،735،736،739،742صــفحات ( 19/1/1314

  . است 1/7/1314كه تاريخ تصويب آن مواد  درحالي
صويب االجراشدن و ت هاي الزم هاي مختلف كتاب، تاريخ شايان ذكر است كه در قسمت

  )12( .مواد مربوط به قانون مدني وجود ندارد
و  96،276، 29، 25هـاي   ون مجازات اسالمي، مندرج در صـفحه تاريخ تصويب قان ) ب

  .، ايراد دارد731
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راجع به حفظ آثـار عتيقـة    1309ماه  شدة اجراي قانون دوازدهم آبان نظامنامة اصالح )ج
  .د، تاريخ تصويب ندار174مندرج در صفحة  ايران
تاريخ صـحيح  . ، ايراد دارد186تاريخ تصويب قانون شكار و صيد مندرج در صفحة  )د
  . است» 16/3/1346«آن، 
 218هـاي   دادرسي مدني مندرج درصفحه عنوان مصوبه وتاريخ تصويب قانون آيين )ه

  .ايراد دارد 791و
  .، تاريخ تصويب ندارد486قانون ثبت مندرج در صفحة  )و

  :تذكر
  .است 26/12/1310مصوب » قانون ثبت اسنادوامالك«مذكور،  صحيح قانون عنوان اوالً
  .تاريخ اصالحات مواد موردنظر، در آن مجموعه درج نشده است ثانياً
قانون امور حسبي مندرج در صفحة  299نامه راجع به مادة  تاريخ دقيق تصويب آيين )ز
  .ا شده استوزارت دادگستري اكتف 1322، درج نشده و به مصوبة سال 524
منـدرج در   1/7/1358 تاريخ تصويب اليحة قانوني دادگـاه مـدني خـاص مصـوب     ) ح

  .طور كامل درج نشده است ، به689صفحة 
تاريخ تصويب قانون اجازة رعايت احوال شخصـية ايرانيـان غيرشـيعه در محـاكم،      ) ط

آن،  كـه تـاريخ صـحيح    درج شـده، درحـالي  » 1312دهم مردادمـاه  «،  29مندرج در صفحة 
  )59، ص 1312قوانين سال  مجموعه .(است» 31/4/1312«

ذكر اين نكته ضرورت دارد كه تاريخ تصويب مصوبات ازجهت تقدم و تأخر تصويب، 
  .اي دارد اهميت ويژه...  در ارتباط با مغايرت آنها و در نتيجه نسخ ضمني و

ي ن رسـم ، فهرست مصوباتي درخصوص كارشناسـا  801در زيرنويس صفحة  )يازدهم 
  .اند طور صريح نسخ شده عنوان شده است كه آن مصوبات به

  :شرح زير است مصوبات مذكور به
  ؛23/11/1317 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب )الف
  ؛14/2/1339 قانون راجع به اصالح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب )ب
شوراي  1/8/1358 شناسان رسمي مصوباستقالل كانون كار مربوط به قانوني ةاليح )ج

  .انقالب جمهوري اسالمي ايران
، قانون راجع به اصالح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستريتاريخ تصويب  :توضيح

  .است 14/2/1339كه تاريخ صحيح آن  عنوان شده، درصورتي 1/8/1339در مجموعة مذكور 



 قانون مدني در نظم حقوقي كنونيتأملي بر كتاب    154

  1389زمستان سال دهم، شمارة دوم، پاييز و هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

مصوب  ارشناسان رسمي دادگستريقانون كانون ك 41 ةماد موجب اين مصوبات فوق به
  :اند طور صريح نسخ شده به 18/1/1381

و قـانون راجـع بـه     23/11/1317 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصـوب  : 41 ةماد
قـانوني   ةو اليحـ  14/2/1339 اصالح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصـوب 

نقـالب جمهـوري اسـالمي    شـوراي ا  1/8/1358 استقالل كانون كارشناسان رسمي مصوب
  )52 :1381قوانين سال  مجموعه( .شوند ايران لغو مي

مجلـس   18/1/1381مصـوب   قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري با تصويب )د
، 1382قوانين سـال   مجموعه( هيئت وزيران 7/2/1382نامة آن مصوب  اسالمي وآيين شوراي
و  25/6/1318مصوب  مة قانون كارشناسان رسمينا رسد كه آيين نظر مي به ،)13()104 :ج اول
اصـالحات و   و 18/4/1341مصـوب  كارشناسـان رسـمي    نامة نامة مواد الحاقي به آيين آيين

  .رحال حاضر اعتباري نداشته باشندالحاقات بعدي آن نيز د
بـه  ) 11 :1369قوانين سـال   مجموعه( 22/1/1369 مصوبنامة مترجمان رسمي  آيين )ه

مجموعـه قـوانين سـال    (» 7/9/1372 مصـوب نامة مترجمان رسـمي   آيين« 36موجب ماده 
نامة مترجمان رسمي  آيين« 39موجب مادة  نامة اخير نيز به آيين. نسخ شده است) 558 :1372

نامه نيز به موجب  و نهايتاً اين آيين) 307 :1374قوانين سال  مجموعه( »12/5/1374 مصوب
قانون راجع به ترجمة اظهارات و اسناد در محـاكم   3مادة نامه اجرايي اصالح  آيين« 57ماده 

مصــوب  24/6/76و الحــاق چنــد مــاده بــه آن مصــوب  1316و دفــاتر رســمي مصــوب 
نامـة   در حال حاضر، آيين. نسخ شده است) 277 :1377قوانين سال  مجموعه( »31/5/1377

  .اخير درمورد مترجمان رسمي، معتبر است
، منتشر شده است و كلية )1388پاييز ( وسوم اين مجموعه اخيراً چاپ بيست :تذكر مهم

  .خورد ايرادهاي مندرج در چاپ هجدهم عيناً در همان صفحات به چشم مي
 

  بحثـي پيرامـون دو اليحـة تقـديمي مربـوط بـه قـانون مـدني در         : گفتار سوم
  1307سال 

تقـديم   ـ وقت ةوزير عدلي ـ اكبر داور دو اليحه توسط علي ،همزمان ،18/2/1307در تاريخ 
  :انداز لوايح مذكور عبارت. گرديد مجلس شوراي مليششمين دورة 

  ؛ماده 955مشتمل بر  قانون مدنيمربوط به  ةاليح .1
  .ي قطعي كميسيون پارلماني عدليهأقانون مدني تا موقع اعالم ر ةاجراي اليح ةاجاز ةاليح .2
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يـد دوفوريـت تقـديم مجلـس     واحـده و بـا ق   عنوان ماده علت تقديم اليحة اخير كه تحت
مـاده بـوده    955مشتمل بر  قانون مدنيمربوط به  ةاجراي اليحگرديده، مجوز  شوراي ملي

  .شده بود مجلس شوراي ملي تقديماست كه همراه اين اليحه 
تـا   956الزم به ذكر است كه ساير لوايح مربوط به قانون مدني يعني لـوايح مربـوط بـه مـواد     «

عنـوان وزيـر عدليـه     الوزراء و محسن صدر بـه  عنوان رئيس روغي بهتوسط محمد علي ف 1335
 ».امضاء و توسط محسن صدر تقديم ادوار نهم و دهـم مجلـس شـوراي ملـي گرديـده اسـت      

  )564: 1387نائيني، (

كه ي قطعي كميسيون پارلماني عدليه أقانون مدني تا موقع اعالم ر ةاجراي اليح ةاجاز ةاليح متن
  :چنين استهمراه با مقدمة توجيهي تقديم مجلس شوراي ملي شده،  نويس و صورت دست به

  17/2/1307تاريخ  به                                                           3252نمرة «
  ملي شوراي مجلس مقدس ساحت

 و معـامالت  ترتيـب  و افراد تكليف كردن روشن براي دارند تصديق محترم نمايندگان آقايان البته
 بـه  نظـر  .است اجتماعي ضروريات از يكي مدني قانون تدوين ،ييقضا تأمين و امور انتظام براي

 مجـرب  اشـخاص  از كميسيوني ،مزبور )14(قانون ةتهي براي عدليه وزارت ،ضرورت اين احساس
 بـود  الزم كـه  جهـاتي  و اطـراف  تمام ةمطالع با كميسيون آن و داده تشكيل فقهيه علوم به عالم و

  .شود مي تقديم اليحه اين به منضم كه است كرده تنظيم ماده 955 تاكنون ،شود گرفته درنظر
ــه ــه نظرب ــه اينك ــر ب ــم ةدور آخ ــدت شش ــي م ــده، كم ــهرنظ مان ــه ب ــالح اينك ــا مص  ييقض
 و تقـديم  قيـددوفوريت  بـا  ذيـل  ةواحد ماده،دهد امرمي را مزبور)15(قانون گذراندن سرعت مملكت
  .نمايد مي را آن تصويب تقاضاي

 ةاليحـ  ،است ملغي كاپيتوالسيون كه 1307 ارديبهشت 20 روز از است مجاز دولت :واحده ماده
 قوانين كميسيون قطعي يأر كه وقتي تا ،داشته تقديم ملي شوراي مجلس به كه را مدني )16(قانون
  .گذارد اجرا موقع به ،شود اعالم و اتخاذ ملي شوراي مجلس ةعدلي

  الوزراء                وزير عدليه رئيس                                                
  )18(»داور        )17(مهديقلي هدايت                                                

  :با توجه به مراتب فوق، نكات زير درخور توجه است
  .يده استبه تصويب مجلس شوراي ملي رس 18/2/1307در تاريخ  اًاين اليحه عين .1

قانون مدني كـه  مربوط به  ةاليحمذكور، بنا بر اين بوده كه  متن اليحه و نهايتاً قانونبا توجه به 
مجلـس   ةعدليـ  قـوانين  به كميسيون براي بررسي و اعالم نظر ،ه استماده بود 955مشتمل بر 
  .شودارسال  شوراي ملي
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  :خاتمه يافته است، لذا 22/5/1307از آنجا كه دورة ششم مجلس شوراي ملي در تاريخ . 2
 ماه و اندي كه به پايان عمر مجلس ششم باقي مانده بوده، رسيدگي به اوالً در مدت سه

  ون قوانين عدليه ميسر نبوده است؛ماده در كميسي 955
رسـد   نظر مي ثانياً با توجه به مشروح مذاكرات كميسيون قوانين عدليه در دورة ششم، به

گونه بحثي درمورد اليحة تقـديمي دولـت، در كميسـيون     ، هيچكه در اين فرصت كوتاه هم
  .مذكور مطرح نشده است

براي اثبات اين موضوع مذاكرات سه جلسه كميسيون قوانين عدليه دورة ششم كه پـس  
ـ     از تقديم اليحة مربوط به قانون مدني، تشكيل شده و بـه  ه ثبـت  صـورت بسـيار مختصـر ب

 :شود رسيده است، عيناً ارائه مي
  

  16/4/1307صورت مذاكرات جلسة مورخ  )يك
ـاي وزيـر   1307روز شنبه چهار ساعت قبل از ظهر شانزدهم تير  ، كميسيون قوانين عدليه با حضور آق

تشكيالت وزارت عدليه كه در جلسات عديده مطرح و در تحت مشاوره بود،  )19(عدليه تشكيل، قانون
 .ماده است تصويب گرديد)22(...كه كالً  )21(...اده تا م )20(...آخرين شور آن شروع و اكثريت از ماده 

  
  20/4/1307صورت مذاكرات جلسة مورخ  )دو

بـا حضـور    1307كميسيون قوانين عدليه روز چهارشنبه چهار ساعت قبل از ظهر بيستم تيـر  
تشكيالت وزارت عدليه مطرح، چون شور دوم بود با مطالعات  )23(وزير عدليه تشكيل و قانون

  .علت تمام مواد موكول شد به جلسة آتيه مزبور، رأي قطعي به)24(به قانون زياد راجع
 .چهار ساعت قبل از ظهر مقرر گرديد 1307تير  23جلسة آتيه، روز شنبه 

  
  23/4/1307صورت مذاكرات جلسة مورخ  )سه

، كميسيون قوانين عدليه چهار ساعت قبل از ظهر، بـه رياسـت آقـاي    1307تير  23روز شنبه 
تشـكيالت   )25(و با حضور آقاي وزير عدليه تشكيل و شروع به بقية شور ثـاني قـانون  مدرس 

 ».بندي در دفتر يادداشـت خواهـد شـد    وزارت عدليه گرديد و كلية مواد تصويب، بعد از ماده
  )561 ـ 562: 1387نائيني (

و بـه صـورت    ملـي  مجلس شـوراي  كه ازطرف رئيس 18/2/1307درابالغية مصوبة مورخ 
يس و در ورقة مربوط به مينوت مخصوص قوانين، بـه رياسـت وزراء نوشـته شـده،     نو دست

  :چنين آمده است
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  رياست محترم وزراء
و تقاضـاي   ، متن اليحة قانون مدني17/2/1307مورخه 3252نمرة اليحة قانوني درجواب

  .دارد ارسال مي)26(را لفا 1307ماه  ارديبهشت 18اجازة اجراي آن قانون مصوب 
  س شوراي مليرئيس مجل

قانون مدني عيناً براي اجرا به دولـت   955تا  1با توجه به متن فوق، اليحة مربوط به مواد 
  .عودت داده شده است

پيوسـت مصـوبه    بنابراين همان اليحه تقديمي دولت به مجلس، بدون دخل و تصرف، به
  )565ـ  566همان، ( .مجدداً به دولت براي اجرا ارسال گرديده است 18/2/1307مورخ 

قانون مدني ة اجراي اليح ةقانون اجاز« ،تصويب رسيده به 18/2/1307آنچه در تاريخ  .3
 است نه 1307ماه  ارديبهشت 18مصوب » ي قطعي كميسيون پارلماني عدليهأتا موقع اعالم ر

  .قانون مدنياليحة مربوط به 
از تـاريخ   )955تـا   1مـواد  ( قـانون مـدني   بـه  ة مربـوط اليح ،فوق مصوبةبا توجه به  .4

  .ده استشاالجرا  الزم 20/2/1307
اجـرا   ةمذكور اجـاز  ةموجب مصوب به همان شكل و بدون تغيير به مدني قانون ةاليح .5
  .است يافته

ي قطعي كميسيون أقانون مدني تا موقع اعالم ر ةاجراي اليح ةاجاز اليحة«با توجه به  .6
كـه  اسـت  از ابتدا بنابراين بـوده   ،18/2/1307مصوب  مذكور قانون اًو نهايت »پارلماني عدليه

عدليه بررسي و تصويب شـود نـه در صـحن علنـي      قوانين قانون مدني در كميسيون ةاليح
  .مجلس شوراي ملي

كه  درحالي،  است  دهشانتخاب » قانون مدني«قانون مدني، عنوان  براي اليحة مربوط به .7
طور كلي مراحل قانوني را  نرسيده و به مقننهقوة تصويب  به) يا طرح(تا زماني كه يك اليحه 

» مـدني  ةاليحـ «تقـديمي   ةلذا اليحـ . شود آن اطالق نميه ب» قانون«طي نكرده باشد، عنوان 
  .»قانون مدني ةاليح«است نه 

 هموجـب مـاد   به اًنكرده وصرف خود را طي مذكور مراحل قانونية اينكه اليح باتوجه به . 8
قانون «جاي استفاده از عنوان  بهاست،  اجراي آن داده شده ةاجاز 18/2/1307مصوب  ةواحد
  . رسد نظر مي صحيح به» قانوني مدني ةاليح«استفاده از عنوان  ،»مدني
ي قطعـي كميسـيون پارلمـاني    أقانون مدني تا موقع اعالم ر ةاجراي اليح ةقانون اجاز«در . 9
  :اشاره شده است، در حالي كه» اليحة قانون مدني«به  ،1307ارديبهشت ماه  18مصوب » عدليه



 قانون مدني در نظم حقوقي كنونيتأملي بر كتاب    158

  1389زمستان سال دهم، شمارة دوم، پاييز و هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  .صحيح است» اليحة مدني«كه توضيح داده شد، عبارت  اوالً چنان
صـحيح  » اليحـة قـانوني مـدني   «، عبارت 18/2/1307ثانياً پس از تصويب مصوبة مورخ 

تحـت   1307/ 18/2و نه آن طور كه در مصوبة مورخ » قانون مدني«رسد نه عبارت  نظر مي به
  . آمده است» ن مدنياليحة قانو«عنوان 

 هر قسـمت از  و يابد اختصاص مي 955تا  1به مواد » قانوني مدني ةاليح«عنوان  ،بنابراين
الحـاق  قـانون  « توان تحت عنوان مي ،ده استشقانوني الحاق  ةبه اين اليح اًكه بعدرا موادي 

  . دكرتلقي » قانوني مدني ةموادي به اليح
  . درحكم قانون است ،انونيق ةذكر اين نكته ضروري است كه اليح

به هر حال، از آنجا كه اليحة قانوني مذكور به قانون مدني معروف شده، در اين مقاله نيز 
  .، استعمال شده است»قانون مدني«همان عنوان مشهور آن، يعني 

  
  بعدي اصالحات و مدني قانون تصويباالجراشدن و  الزم  تاريخ: چهارمگفتار

 ؛قانون مدني تاريخ تصويب ندارد 955تا  1مشخص شد كه مواد  ،با توضيحاتي كه داده شد
قـانون  «تاريخ تصويب  ،شود عنوان تاريخ تصويب قانون مدني عنوان مي بلكه تاريخي كه به

مصوب » ي قطعي كميسيون پارلماني عدليهأقانون مدني تا موقع اعالم ر ةاجراي اليح ةاجاز
  .است 18/2/1307

 جـاي درج  بههاي قوانين و مقررات،  مجموعهدر كتب حقوقي و جا است كه  به ،بنابراين
موجـب   بـه  كـه  آن تـاريخ اجـراي    به ،)955تا  1 مواد در مورد( تاريخ تصويب قانون مدني 

  ، شـده اسـت   تعيـين  20/2/1307 مجلـس شـوراي ملـي،    18/2/1307مصـوب   ةواحد ماده
  .شوداشاره 
 

  تاريخ اجرا و تصويب قانون مدني :بند اول
االجرا يـا   الزم بررسي و) 10و 9، 6هاي  دوره(مجلس شوراي ملي  ةن مدني در سه دورقانو

  . ه استشدتصويب 
  : شرح زير است مواد، تاريخ اجرا و تاريخ تصويب قانون مدني به ادوار قانونگذاري،

 دورة ششم مجلس شوراي ملي )الف

ذيحجه  30طابق با خورشيدي م 1305تيرماه  19دورة ششم مجلس شوراي ملي، در تاريخ 
مردادمـاه   22ميالدي افتتاح شده و در تاريخ  1926ژوئيه  10هجري قمري و برابر با  1344
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مـيالدي   1928اوت  13هجري قمري و برابر با  1347صفر  26خورشيدي مطابق با  1307
 )68: 1356فرهنگ قهرماني . (خاتمه يافته است

 1307ارديبهشـت   18مصـوب   ةواحـد  ادهموجب م بهكه مذكور افتاد، در اين دوره  چنان
ــه، تيرمــاه   مجموعــه( ؛ 117 :1334قــوانين موضــوعه و مســائل مصــوبه دورة ششــم تقنيني

تا  1مواد ، )100: 1329ماه  ، بهمنقوانين موضوعه و مسائل مصوبه دورة نهم تقنينيه مجموعه
  .ده استشاالجرا  الزم 20/2/1307از تاريخ  ،قانون مدني 955
  مجلس شوراي مليدورة نهم  )ب

ذيقعـده   18خورشيدي مطـابق بـا    1311اسفند  24دورة نهم مجلس شوراي ملي در تاريخ 
 24مـيالدي افتتـاح شـده و در تـاريخ      1933مـارس   15هجري قمـري و برابـر بـا     1351

آوريـل   13هجري قمري و برابر با  1354محرم  10خورشيدي مطابق با  1314ماه  فروردين
  )111: 1356فرهنگ قهرماني . (افته استميالدي خاتمه ي 1935

  :تصويب رسيده است هشرح زير ب قانون مدني به 1206الي  956مواد در اين دوره، 
  ؛)58 :1313مجموعه قوانين سال ( 6/11/1313درتاريخ 975الي  956مواد  .1
  ؛)68 :همان( 27/11/1313در تاريخ  1030الي  976مواد  .2
  ؛)110:همان( 21/12/1313ريخ در تا 1061الي  1031مواد  .3
  ؛)5 :1314قوانين سالمجموعه (17/1/1314درتاريخ  1119الي  1062مواد  .4
  ؛)10 :همان( 20/1/1314در تاريخ  1157الي  1120مواد  .5
  ).14: همان( 19/1/1314در تاريخ  1206الي  1158مواد  .6

تصـويب   بـه 19/1/1314درتـاريخ   1206 تـا  1158كه مواد  است اين نكته ضروري ذكر
آن مقدم بر مواد مواد  ةكه شمار 1157تا  1120كه مواد  درحالي ،مجلس شوراي ملي رسيده

  .به تصويب آن مجلس رسيده است 20/1/1314در تاريخ  ،است 1206تا  1158
 مجلس شوراي ملي دورة دهم )ج

االول  ربيـع  4خورشيدي مطابق با  1314خرداد  15دورة دهم مجلس شوراي ملي در تاريخ 
خردادمـاه   22ميالدي افتتاح شده و در تاريخ  1935ژوئن  6هجري قمري و برابر با  1354
 1937ژوئـن   12هجـري قمـري و برابـر بـا      1356الثاني  ربيع 3خورشيدي مطابق با  1316

  )125: 1356فرهنگ قهرماني . (ميالدي خاتمه يافته است
  :تصويب رسيده است شرح زير به مدني به قانون 1335الي  1207مواد دراين دوره، 



 قانون مدني در نظم حقوقي كنونيتأملي بر كتاب    160

  1389زمستان سال دهم، شمارة دوم، پاييز و هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  ؛)39 :1314مجموعه قوانين سال (1/7/1314درتاريخ  1256الي 1207مواد  .1
  ؛)47 :همان( 13/7/1314در تاريخ  1283الي  1257مواد  .2
  ).72 :همان( 8/8/1314در تاريخ  1335الي  1284مواد  .3
  

  تغييرات قانون مدني : بند دوم
الحـاق   هااي به آن ادوار مختلف، نسخ، اصالح يا مواد يا تبصره بعضي از مواد قانون مدني در

  .ده استش
  .شود انقالب اشاره مي پيروزي قانون مدني در قبل و بعد از تغييراتبه  ،در اين بند

  انقالب پيروزي تغييرات قانون مدني قبل از )الف
ــاريخ الزم از ــدني   ت ــانون م ــدن ق ــا  )20/2/1307(االجراش ــروزيت ــالب پي    )22/11/1357( انق

سه بار و آن هم چهار ماده از فقط  ـ بيش از پنجاه سال از عمر قانون مدني  ـ يعني پس از گذشت 
  :ده استشاصالح  از همان مواد اي به آن مواد الحاق و يك تبصره قانون مدني اصالح يا تبصره

 ةمـاد قانون مدني اصالح و يك تبصـره بـه    988 ةماد ةتبصر ،11/11/1337در تاريخ  .1
  )654: 1337قوانين سال  مجموعه( .دشالحاق  989

 قـوانين سـال   مجموعـه ( .شـد قـانون مـدني اصـالح     2 ةمـاد  ،29/8/1348در تاريخ  .2

1348 :465(  
 988 ةماد ةتبصرشد؛ همچنين، قانون مدني اصالح  977 ةماد ،27/11/1348در تاريخ  .3

 .دشبه اين ماده الحاق  »ب«تبصره  اي تحت عنوان تبصره تبديل و »الف« ةاصالح و به تبصر
  ).643همان، ص (

  تغييرات قانون مدني بعد از پيروزي انقالب )ب
بحث درمورد مواد قانون مدني و تغييرات آن پس از پيروزي انقالب در دو قسمت به شرح 

  .شود زير بررسي مي
  شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران )يك

دو مصوبه درمورد قانون مـدني دارد كـه ايـن دو     شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران
قانون مدني و ابقـاي مقـررات راجـع بـه واليـت و قيمومـت        1041مصوبه دربارة ابقاي مادة 
  :شرح زير است مصوبات مذكور به. درمورد اطفال صغار است
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  8/2/1358قانون مدني مصوب  1041اليحة قانوني الغاي مقررات مخالف با مادة  )يكم
قانون مدني به قوت خود باقي است و مقررات مخالف با آن، ملغي  1041مادة : دهواح ماده

  )12 :1358قوانين سال  مجموعه، 17/2/1358مورخ  9960روزنامة رسمي شمارة ( .گردد مي
اليحه قانوني الغاي مقررات مخالف با قانون مدني راجع به واليت و قيمومت مصـوب   )دوم

11/7/1358  
و مقررات قانون مدني راجع به واليـت و قيمومـت درمـورد اطفـال      قواعد: ماده واحده

روزنامـة  . (گـردد  صغار به قوت و اعتبار خود باقي است و مقررات مخالف با آن ملغي مـي 
  )27()206 :1358قونين سال  مجموعه، 26/7/1358مورخ  10014رسمي شماره 

  مجلس شوراي اسالمي )دو
اي به  يا مواد يا تبصره ، نسخاصالح را انون مدنيها ماده از ق دهمجلس شوراي اسالمي، 

به  هاي مربوط با تاريخ ،مواد منسوخ، اصالحي يا الحاقي. كرده استمواد قانون مدني الحاق 
  :شرح زير است

  جمهـوري اسـالمي ايـران    قـانون اساسـي   85موجب اصل  به ،8/10/1361در تاريخ  .1
، اصـالح  را ينمي موادي از قانون مـد كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسال

طور آزمايشي قابل  سال به 5اين قانون براي مدت . يا موادي به اين قانون الحاق كردحذف، 
  :شود اشاره مي شده و الحاقي تفكيك به مواد اصالحي، حذف بهذيالً  اجرا بود كه

  :ند ازا مواد اصالحي عبارت )الف
، 991، 987، 982، 980، 881، 747، 655، 417، 347، 164، 163، 162، 81، 26، 1مواد 

1041 ،1043 ،1122 ،1130 ،1210 ،1219 ،1222 ،1223 ،1227 ،1228 ،1236 ،1243 ،
  .1335 و1328، 1313، 1254، 1251
  :ند ازا شده عبارت حذفمواد  )ب

  .1311 و1310، 1308، 1307، 1306، 1209، 1042، 1039، 1036، 981، 706، 653، 218مواد 
  :ند ازا مواد الحاقي عبارت )ج

  )28()163: 1361سال قوانين، مجموعه.(مكرر1328 و مكرر1313مكرر، 881مواد
كميسـيون   ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 85موجب اصل  به ،6/5/1363در تاريخ  .2

قانون، اين  .دكراصالح  را قانون مدني 1205 ةماد  ي و حقوقي مجلس شوراي اسالمييامور قضا
  )528 :1364مجموعه قوانين، سال ( .صورت آزمايشي قابل اجرا بود ه مدت سه سال بهب
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نسخ ، مجلس شوراي اسالمي موادي از قانون مدني را اصالح ،14/8/1370در تاريخ  .3
  .يا موادي را به اين قانون الحاق كرد

واردي همان م ،1370منسوخ يا الحاقي در سال  ،ذكر است كه اكثر مواد اصالحيشايان 
  . ده بودشموادي به قانون مدني الحاق  تحت عنوان يا، حذف اصالح 1361بود كه در سال 
صورت آزمايشـي قابـل اجـرا بـود،      سال به 5براي مدت  1361سال  ةصوباز آنجا كه م
ـ شـد در مجلس شوراي اسالمي بررسـي  د، دار  دائمي ةجنبمصوبة اخير كه  تصـويب  ه ه و ب

  :شرح زير است نسوخ و الحاقي بهمواد اصالحي، م. ه استرسيد
  :ند ازا مواد اصالحي عبارت )الف

، 987، 982، 980، 881، 747، 655، 417، 347، 218، 164، 163، 162، 81، 26، 1مواد 
991 ،1041 ،1043 ،1044 ،1122 ،1130 ،1205 ،1210 ،1219 ،1222 ،1223 ،1227 ،

  .1335 و1328، 1313، 1254، 1243، 1236، 1228
  :ند ازا د منسوخ عبارتموا )ب

ــ ، 1310، 1308، 1307، 1306، 1209، 1042، 1039، 1036، 981، 706، 653واد مـــــ
  .مكرر 1313 و1311
  :ند ازا مواد الحاقي عبارت )ج

  )523 :1370قوانين سال  مجموعه(. مكرر1328 و مكرر 881مكرر،  218مواد 
تصويب نهايي مجمع  به قمقررات مربوط به طال، قانون اصالح 28/8/1371در تاريخ . 4

  )49 :1371قوانين سال  مجموعه(. تشخيص مصلحت نظام رسيده است
تصـويب مجلـس    قانون مدني به» 982«، قانون استفسارية مادة 27/7/1372در تاريخ . 5

  )486 :1372قوانين سال  مجموعه(. شوراي اسالمي رسيده است
نامة داخلي مجلس  مربوط به آيينبودن مصوبات  ، قانون مستثني7/10/1372در تاريخ . 6

قانون مدني از تصويب مجلس شوراي اسـالمي گذشـته    2شوراي اسالمي از موضوع مادة 
  )607 :همان. (است
قانون مدني درخصـوص   1082، قانون الحاق يك تبصره به مادة 29/4/1376در تاريخ . 7

  )442 :1376ل قوانين سا مجموعه. (تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است مهريه به
قـانون مـدني از تصـويب مجلـس      1173، قانون اصالح مادة 11/8/1376در تاريخ .  8

  )683 :همان. (شوراي اسالمي گذشته است
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تصويب مجلس شوراي  قانون مدني به 1184، قانون اصالح مادة 1/3/1379در تاريخ . 9
  )562 :1379قوانين سال  مجموعه. (اسالمي رسيده است

قـانون   24قانون مدني موضوع مادة  1041، قانون اصالح مادة 1/4/1381در تاريخ . 10
تصويب نهايي مجمـع تشـخيص مصـلحت     به 1370اصالح موادي از قانون مدني مصوب 

  )432 :1381قوانين سال  مجموعه. (نظام رسيده است
تصـويب   قانون مدني به 130تبصره به مادة   ، قانون الحاق يك29/4/1381در تاريخ . 11

   )763 :همان. (هايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده استن
، قانون اصالح مـوادي از قـانون مـدني از تصـويب مجلـس      19/8/1381در تاريخ . 12

  )1079 :همان. (شوراي اسالمي گذشته است
تصويب  به 1314قانون مدني مصوب  1169، قانون اصالح مادة 8/9/1382در تاريخ . 13

  )1381 :1382قوانين سال  مجموعه. (نظام رسيده استنهايي مجمع تشخيص مصلحت 
قانون مدني مصوب  1082، قانون استفسارية تبصرة ذيل مادة 27/2/1384در تاريخ . 14
، بخـش  1384قوانين سال  مجموعه. (تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است به 1376
  )57 :قوانين
رزندان حاصـل از ازدواج زنـان   ، قانون تعيين تكليف تابعيت ف2/7/1385در تاريخ . 15

ــت        ــته اس ــالمي گذش ــوراي اس ــس ش ــويب مجل ــارجي از تص ــردان خ ــا م ــي ب . ايران
  )29()278 :1385سال  قوانين مجموعه ،7/8/1385مورخ17962شمارة  روزنامةرسمي(

قانون مـدني مصـوب    336، قانون الحاق يك تبصره به مادة 23/10/1385در تاريخ . 16
روزنامة رسمي شمارة . (تشخيص مصلحت نظام رسيده است تصويب نهايي مجمع به 1307

  )624: ، بخش قوانين1385قوانين سال  مجموعه، 24/11/1385مورخ  18049
، قانون اصالح مـوادي از قـانون مـدني از تصـويب مجلـس      6/11/1387در تاريخ . 17

  )21/12/1387مورخ  18651روزنامة رسمي شمارة (. شوراي اسالمي گذشته است
  

  گيري نتيجه
در اين مقاله، فقط تغييرات صريح بررسي شده و از اصالحات و الحاقـات و نسـخ ضـمني    . 1

نگراني هميشگي حقوقدانان، از نسخ يا تغييرات ضمني قـوانين و مقـررات   . اجتناب شده است
 .رسد با مشاهدة كُتبي از اين قبيل بايد نگران نسخ يا تغييرات صريح نيز بود نظر مي است ولي به
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تصور شود چنانچه كساني . چاپ رسيده است ها هزار نسخه از اين كتاب به تاكنون ده .2
كنند، به مصـوبات غيرمعتبـر    نحوي از آن استفاده مي مجموعه را دراختيار دارند يا به كه اين

شـوند، چگونـه    استناد كنند، وضع مجريان و كساني كه در اجرا از آن متضرر يا منتفـع مـي  
رعهدة ناشر و مؤلف محترم است كه به هـر نحـو ممكـن، موضـوع را بـه      لذا ب! خواهد بود
 .گونه افراد برسانند اطالع اين

از ايـن   ،)30(از آنجا كه مجموعة مذكور از زاوية تنقيح قوانين و مقررات بررسي شـده . 3
به هر حـال، قـوانين و   . جهت كه چه قوانين و مقرراتي از قلم افتاده نيز بررسي نشده است

عنوان مكمل مواد مربوط به قـانون مـدني، در آن    توان به متعددي وجود دارد كه مي مقررات
  .مجموعه درج كرد

پس از بررسي موارد فوق، اهميت وجـود سيسـتمي تحـت عنـوان تنقـيح قـوانين و       . 4
با . شود  مقررات كه در آن، قوانين و مقررات را از زاوية نسخ صريح ارائه شود، مشخص مي

كـل   اداره«قوانين و مقررات، وجود چنين سيستمي كه نمونة آن در قوة مقننـه  توجه به انبوه 
  .وجود دارد، از ضروريات است )31(»تنقيح قوانين مجلس

عنوان مصوبات مرتبط به مواد قـانون مـدني آمـده بـود،      در متن ساير مصوباتي كه به. 5
موعة مذكور وجـود  همچنين، ايرادات شكلي و ماهوي ديگري در مج. ايراداتي وجود دارد

  .نظر شد دليل عدم اطالة نوشتار از طرح آنها صرف دارد كه به
رسد كه بايد مرجعي بر كتبي كه حاوي مصوبات است، نظارت داشته باشد  نظر مي به. 6

 .گونه كتب نشود كنندگان اين تا از اين جهت، خسارتي متوجه استفاده

آوري و  ة مـوردنظر را جمـع  شـود مجموعـ   از ناشر و مؤلف محترم درخواسـت مـي  . 7
 .اي با رفع كامل ايرادات به جامعة حقوقي ارائه كنند نسخه

 : آمده استدر مقدمة كتاب مذكور .  8

نخستين هدف هر مجموعه اين است كه متن درستي از قانون را دراختيار همگان قرار  ...
   ... كننده است اههاي كنوني قانون مدني پر از اغالط فاحش و گمر متأسفانه مجموعه. دهد
هاي نخسـتين قـانون مـدني و     در اين مجموعه، سعي شده است با مراجعه به چاپ ... 

  )15ص ( ... مقابلة اسناد رسمي قانونگذاري، متن درستي از قانون مدني ارائه شود
  :با توجه به مراتب فوق

دست  هاي نخستين قانون مدني را از كجا به معلوم نيست كه صاحب كتاب، چاپ )الف
  .آورده است
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همچنين مشخص نيست كه مؤلف محترم، اسناد رسمي قانونگذاري را از چه مرجعي  )ب
   .هاي نخستين قانون مدني مقابله كند دريافت كرده كه تا توانسته است آن را با چاپ

  .شايان ذكر است كه ادعاهاي فوق، با وجود ايرادات زياد در مجموعة مذكور، سازگاري ندارد
وجه به نكات فوق، نامي كـه بـراي كتـاب مـورد نظـر انتخـاب شـده اسـت، بـا          با ت. 9

  .مندرجات آن تطابق ندارد
  

    نوشت پي
اي منتشر  هاي اول تا دهم را تحت عنوان مقاله اينجانب ابتدا قصد داشتم ايرادات موجود در چاپ .1

ان بـراي رفـع آنهـا    كنم ولي بعد تصميم گرفتم موضوع را با مؤلف محترم درميان بگذارم تا ايش
در پي اين فكر، ايرادات متعدد منـدرج در كتـاب مـذكور را بـه جنـاب آقـاي دكتـر        . اقدام كنند

  :آيد اي را به ناشر محترم نگاشتند كه ذيالً مي كاتوزيان ارائه كردم و ايشان نامه
  جناب آقاي دكتر شيري«

نظراتـي دربـارة بعضـي قـوانين و     ـ رئيس ادارة تنقيح قـوانين مجلـس،   جناب آقاي احمد رضا نائيني  
تقاضا دارم پـس  . هاي منسوخ كتاب قانون مدني دارند كه براي اصالح كتاب بسيار مفيد است نامه آيين

  . هاي آينده اعمال فرمائيد از بررسي و كسب نظر نهايي اينجانب، در چاپ
  امضا

 »ناصر كاتوزيان                                                                                

دنبال آن ارسال فكس، موفق به دريافت پاسخ  اينجانب پس از تماس تلفني با ناشر، و به
هاي اول تا  چاپ(بنابراين، براي رعايت حقوق كساني كه كتب مذكور . از ناشر محترم نشدم

ند، نكـاتي را در قالـب   كن را دراختيار دارند يا به نحوي از انحاء از آنها استفاده مي) هجدهم
  .ام اين مقاله يادآور شده

شـوراي عـالي اداري    15/8/1370مصـوبه مـورخ   » 5«موجـب مـادة    شايان ذكـر اسـت كـه بـه    . 2
بـه  » سـازمان حـج و اوقـاف و امـور خيريـه     «درخصوص كيفيت ادارة امور حج و زيارت، نـام  

 ) 522ص ،1370سال  مجموعه قوانين. (تغيير يافته است» سازمان اوقاف و امور خيريه«

وارد نشـدن ايـن   . زير چاپ بوده است) چاپ اول(رسد در آن تاريخ، مجموعة مذكور  نظر مي به. 3
  .هاي بعدي، محلّ ايراد است مصوبه در چاپ

  .»قانون« صحيح است، نه » مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام« .4
  : شوراي نگهبان 8/8/1367 مورخ 2655 ة شمارةنظري . 5

موازين  خالف ، شرعيه را دربرابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته ةقانون مدني از اين نظر كه شهادت بين 1309ماده  
 )636 :1367سال مجموعه قوانين (مقام دبير شوراي نگهبان  قائم .گردد  مي وسيله ابطال شرع وبدين
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از موارد اختالفي تصويب رسيده است و  مصوبه، رأساً در مجمع تشخيص مصلحت نظام به )الف. 6
با تصويب اين مصوبه، نظرية شوراي  ـ  بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان نيست؛ ب

  .اثر شده است نگهبان، درخصوص مورد، بي
  .آمده است» 1308«،»1307«جاي  در اين صفحه، به .7
انـه بررسـي   و گفتـار جداگ اين مبحث و كلية تغييرات بعدي قانون مدني، در همـين مقالـه، در د   .8

   .خواهد شد
  .4يادداشت   شوراي نگهبان 8/8/1367 مورخ 2655 ة شمارةنظري براي آگاهي از . 9

تصويب رسيده است و از موارد اختالفي  اين مصوبه، رأساً در مجمع تشخيص مصلحت نظام به. 10
  .بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان نيست

  .آمده است» 1214مصوب «، »1314مصوب «جاي  در اين صفحه ، به .11
اين موضوع و كلية تغييرات بعدي قانون مدني، در دو گفتار جداگانه، در ادامة مقالـه،  بررسـي    .12

  .خواهد شد
  :به شرح زير است قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري نامة اجرايي تغييرات بعدي آيين. 13

  هيئت وزيران، 3/3/1384رخ مو 12777موجب مصوبة شمارة  ، به32نسخ مادة  ـ
  دبير هيئت دولت، 28/4/1384مورخ  25497موجب ابالغية شمارة  اصالح عبارتي به ـ

موجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منـدرج در روزنامـة رسـمي     به 75 ـ ابطال مادة
  .19/4/1387مورخ  18455شمارة 

هر طرح يا اليحه پس از . رسد نظر مي صحيح به »اليحه«، استفاده از عنوان »قانون«جاي عنوان  به. 14
 .دهد را به خود اختصاص مي» قانون «سير مراحل قانوني، عنوان

 .رسد نظر مي صحيح به» اليحه«، استفاده از عنوان»قانون« جاي عنوان  به. 15

  . اضافي است» قانون« در اين متن، عبارت . 16
نام و نـام خـانوادگي وي از   . امضاي او وجود داشتو » الوزراء رئيس«ذيل اليحة فوق، عبارت . 17

، 175، ص 1350مـاه   ارديبهشـت ، جمشيد ضرغام بروجني، هاي عصر مشروطيت دولتكتاب 
 .استخراج و ذيل اليحه درج شده است 179و  176

وجود داشت عنوان وزير عدليه و نام خـانوادگي وي از كتـاب   » داور«ذيل اليحة فوق، امضاي . 18
  .، استخراج و  ذيل اليحه درج شده است175ص ، پيشين، صر مشروطيتهاي ع دولت

  .منظور، اليحه است .19
  .چين آمده بود صورت نقطه نويس نيز به در متن دست .20
  .همان .21
  .همان .22
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  .منظور، اليحه است .23
  .همان .24
  .همان .25
دكتر محمد ). (در لف پاكتدر طي آن، الي آن، جوف آن، = در لف چيزي(كردن  پيچيدن، لوله .26

 ).»الف«، ذيل واژاة فرهنگ فارسيمعين، 

، تاريخ تصويب دو مصوبه شوراي انقالب 1358در روزنامة رسمي و مجموعه قوانين سال : تذكر. 27
قانون اساسي جمهوري اسالمي وجود نداشت و صرفاً تاريخ ابالغ آنها وجود داشت؛ كه از كتاب 

ادارة كل تنقـيح و  ( ني مصوب شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايرانايران و مجموعه لوايح قانو
  .استخراج شده است) 238و  56، صفحات 1359تدوين قوانين و مقررات، 

مـورخ   11316شـمارة   ، نكتـة منـدرج در روزنامـة رسـمي     »1209«درمورد حذف مـادة  : تذكر. 28
  :آيد عيناً مي )445: 1362مجموعه قوانين سال(و  11/10/1362

  31/5/1362ك ق مورخ  416شوراي محترم عالي قضايي                       شمارة «
  اصالحية قانون اصالح موادي از قانون مدني

قـانون مـدني در مصـوبة    » 1209«رساند كه مـادة   اطالع مي به 25/5/1362ـ   26361/1پيرو نامة شمارة 
  .هاي چاپ شده اشتباه است كميسيون امور قضايي حذف گرديده است و درج آن در مجموعه

  »اي رييس كميسيون امور قضايي ـ سيدمحمد خامنه
  . در اين مقاله، تغييرات صريح در قانون مدني ارائه شده است. 29

  :در دو مورد از اين قاعده عدول شده است
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام درمـورد اصـالح مقـررات مربـوط بـه طـالق        )يك

  .متون قبلي به آن اشاره شد، كه در 28/8/1371مصوب 
 قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني بـا مـردان خـارجي    )دو

  .2/7/1385مصوب
شايان ذكر است كه در اين مقاله ففط در موارد جزئي، مواردي غير از بحث تنقيح قـوانين و  . 30

   .مقررات بررسي شده است
لـوح  «برداري شده و در لوحي تحـت عنـوان    تا كنون فيش 1285مصوبات مجلس از سال . 31

هاي  بازنگري فيش. در چند نسخه منتشر شده است» لوح حق«و سپس تحت عنوان» قانون
و سـاير   كـل تنقـيح قـوانين مجلـس     در اداره هاي مجلس، موجود با همكاري مركز پژوهش

زيـادي از كـار   شـروع شـده و بخـش     1373هاي مربوط به اين كار، از سـال   برداري فيش
هـاي تغييـر و تفسـير و     شده در فيش و ابتكارات ارائه» لوح حق«و » لوح قانون«كارشناسي
  . هاي موضوعي را نگارنده انجام داده است ساير فيش
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هـاي مجلـس، تقـديم     ها با همكاري ادارة تنقيح قوانين مجلـس و مركـز پـژوهش    اين لوح. 32
  .جامعة حقوقي شده است

  
  منابع
  و تاريخي ،كتب حقوقياسناد )الف

  ).ششم  دورة(صورت مشروح مذاكرات كميسيون قوانين عدلية مجلس شوراي ملي 
چاپخانـة مجلـس    ادارة كل قوانين، .هاي عصر مشروطيت دولت.)1350 ارديبهشت( ضرغام بروجني، جمشيد

  .شوراي ملي
از آغاز مشـروطيت تـا دورة    نمايندگان مجلس شوراي ملي اسامي).  1356خرداد ( فرهنگ قهرماني، عطاءاهللا

 . ، چاپخانة مجلس شوراي مليقانونگذاري و نمايندگان مجلس سنا در هفت دورة تقنينيه 24

  . نشر ميزان. ، چاپ دهمقانون مدني در نظم حقوقي كنوني). 1383پاييز ( كاتوزيان، ناصر
  .نشر دادگستر. لچاپ او .قانون مدني در نظم حقوقي كنوني).  1377تابستان ( كاتوزيان، ناصر
  . نشر ميزان. ، چاپ هجدهم قانون مدني در نظم حقوقي كنوني). 1387تابستان ( كاتوزيان، ناصر

   )32( .لوح قانون و لوح حق
  .مؤسسه انتشارات اميركبير: تهران. فرهنگ فارسي ). 1371( معين، دكتر محمد
، دورة پيـام بهارسـتان  ، »ربوط به قانون مـدني بحثي پيرامون اليحة م«). 1387پاييزوزمستان ( نائيني، احمدرضا

  .دوم، سال اول، شمارة اول و دوم
 هـاي مجلـس    مركـز پـژوهش  . چـاپ اول . قـانون مـدني  مشروح مـذاكرات  ). 1386بهار ( نائيني، احمدرضا

  .شوراي اسالمي
  
  هاي قوانين و مقررات مجموعه )ب
، شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي     1368نون اساسي جمهوري اسالمي ايران با رعايـت اصـالحات سـال    قا

  .دبيرخانة شوراي بازنگري قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مجموعه لوايح قانوني مصوب شـوراي انقـالب جمهـوري اسـالمي     

  .، ادارة كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات)1359( ايران
مطبوعات و اطالعات مجلـس   ةادار ،)1334تير( يهتقنين ششم ةدور موضوعه و مسائل مصوبة قوانين ةمجموع

  .شواري ملي، چاپ سوم
مطبوعات و اطالعات مجلس  ة، ادار)1329بهمن ( هينهم تقنين ةدور ةمجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوب

  .وراي ملي، چاپ سومش
، 1360، 1359، 1358، 1351، 1348، 1347، 1337، 1316، 1314، 1313، 1312هـاي   قوانين سـال  مجموعه

1361 ،1362 ،1363 ،1364 ،1366 ،1367 ،1368 ،1369 ،1370 ،1371 ،1372 ،1373 ،1374 ،1375 ،
  .رسمي كشور هاي هروزنام، 1385، 1384، 1382، 1381، 1379، 1377، 1376
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  بررسي و نقد كتاب

  سياست جنايي در اسالم و جمهوري اسالمي ايران
  *نژادكياشي محمدرضا نظري

  چكيده
سياست جنايي در اسالم و جمهوري اسالمي «بسيار مهم در راستاي ورود به بحث 

شايسته بود كه مطالب منبـايي پيرامـون هـدف و مبنـاي     ) 1372 ،لنگرودي( ،»ايران
مطرح شود؛ چه، بدون تحقيـق  طور خاص  طور عام، و حقوق اسالمي به حقوق، به

مبنـاي   باره كه اوالً حقوق چيست و چه تفاوتي با اخالق و ديـن دارد، ثانيـاً   در اين
آوري قواعد آن، ناشي از چيست، ثالثاً حقوق با هنجارهاي خود چـه   حقوق و الزام

سياسـت جنـايي در اسـالم و    «كنـد، طـرح بحـث     هدف و كاركردي را دنبال مـي 
ورشدن در آرا و فتاواي فقهي است، بدون اينكه  تنها غوطه» جمهوري اسالمي ايران

ول كـه هـدف بنيـادي سياسـت     مشخص باشد در راستاي يك نظم اجتماعي معقـ 
به سـخن ديگـر، خلـط مباحـث     . جنايي است، اين آرا چه نقش و جايگاهي دارند

دين، اخالق و حقوق، با يكديگر، و عدم طرح مباحث مبنـايي و فلسـفي پيرامـون    
هايي را در كتاب موجب شده است كـه امكـان    گويي حقوق و اهداف آن، تعارض

را كه نويسـنده در پيشـگفتار اثـر    » منطق علمي تهيه و ارائة چهارچوبي سازگار با«
  .خود ادعاي آن را دارد، منتفي كرده است

  .قاعدة حقوقي، مبناي حقوق، كاركرد حقوق، نظم اجتماعي، حاكميت :ها كليدواژه

  مهمقد
تأليف دكتر سيدمحمد حسـيني   ـ سياست جنايي در اسالم و جمهوري اسالمي ايرانكتاب 

                                                                                                 

  m.nazarinejad@gmail.com ت علمي دانشگاه گيالنئعضو هي *
 8/12/89: ، تاريخ پذيرش 11/9/89: تاريخ دريافت
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در انتشارات دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  مشتركاً 1383كه در سال 
ـ از كتبي است كه در نگاه اول با توجـه بـه سـوابق     ة بازار كتاب شدهروان) سمت(انساني 

كند كـه بـا مطالعـة آن بـه      نشگاه، اين اميدواري را ايجاد ميمطالعاتي نويسنده در حوزه و دا
نة تعارض مباني حقوق مدرن و حقوق اسـالمي پاسـخ   ها و ابهامات خواننده در زمي پرسش

شود كه در پيشگفتار اين اثـر، نويسـنده در مواضـع     داده شود اين اميدواري زماني بيشتر مي
بودن آنها از يـك طـرف و مطالعـة عمقـي و      عمق مختلف، از قلت منافع داخلي و احياناً كم

بـه ميـان آورده اسـت،     منطبق با چهارچوب اسـتداللي اثـر خـود، از طـرف ديگـر، سـخن      
چنـدكار صـرفاً   «كتـاب، پيشـينة موضـوع در ايـران را منحصـر بـه        2كه در صفحة  چنان آن

كنـد؛ و   تلقي مي» هاي حقوقي داخلي اي با واقعيت اي و احياناً فاقد هر رابطه و عالقه ترجمه
  :دارد هاي آن چنين اشعار مي ، در معرفي اثر خود و ويژگي4و  3هاي  در صفحه

درآوردن آمـوزش و   و ارائة چهارچوبي سازگار بـا منطـق علمـي و واقعيـت علمـي، بـه        تهيه
ـ  اي ـ اگر نه غلط انداز، تقليدي و ترجمه فايده پژوهش سياست جنايي از شكل و محتواي بي

  .و جنبة تحقيقي، اصيل و مفيد به حال ملك و ملت دادن به عرصة سياست جنايي
لعة كتاب بيانگر آن است كه نويسنده با توجه بـه مطـرح   رغم همة اين اميدها، مطا اما به

هاي مبنايي، به تعارضي اساسي دچار شده است؛ به عبارت بهتر، از  از پرسش  اي نكردن پاره
اين جهت كه كتاب، فاقد مبنا و چهارچوب منطقي براي ورود به بحث اسـت، بسـياري از   

  .مسائل به نحوي متعارض در آن عرضه شده است
 .مقاله، اين كتاب در دو مبحث نقد شده استدر اين 

پر واضح است كه كتابي شايسته نقد است كه شايسته مطالعه بوده و برانگيزاننده پرسش 
بنابراين نقد حاضر به معني ناديده گرفتن ارزش كار نويسنده نبوده بلكه . براي خواننده باشد

رح مباحـث جديـد پيرامـون    كامالً بالعكس بيانگر اهميت واالي كتـاب مـورد نقـد، در طـ    
نقد حاضر به تبعيت از عقالنيت انتقادي حاكم . مهمترين موضوع حقوق كيفري ايران است

بر علم، اميد آن دارد با طـرح مسـايل آتـي و پـرداختن آن توسـط صـاحبنظرن و در بسـتر        
  .گفتگوي بين االذهاني زمينه دستيابي به حقيقت فراهم گردد

  
  )عدم طرح مباحث مبنايي(خألهاي تئوريك : مبحث اول

سياست جنايي در اسالم و جمهـوري اسـالمي   «مسائلي كه براي ورود به بحث بسيار مهم 
  :طرح آنها ضروري بوده و از نگاه نويسندة محترم مغفول افتاده، به قرار زير است» ايران
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عنوان جامع سياست جنايي مشخص نشده و تفاوت آن  طور كلي، به همفهوم حقوق ب. 1
  .خوبي تفكيك نشده است خالق و دين از هم بهبا ا

ترين بخش يك سياست جنايي بحث  عنوان مهم دربارة رابطة دين و حقوق كيفري به. 2
 )1384نژاد  نظري( :قرار زير است روابط محتمل دين و حقوق كيفري به. نشده است

ة محتـرم  ساختن پذيرش اعتقادات و عقايد ديني، كه قطعـاً از نظـر نويسـند    اجباري 1.2
مردود است؛ زيرا الزمة دين، ايمان است و در پذيرش ايمان و حكومت آن بر قلب و روان 

شدگي نيز چيزي نيست كه از  شدگي است و مجاب افراد، آنچه اهميت اساسي دارد، مجاب
  .خارج بتوان آن را تحت نظارت گرفت يا به زور و اجبار قابل تحميل باشد

اما پرسش اين است كه . و حقوق كيفري، فقه جزايي است دومين رابطة محتمل دين. 2.2
چيست؛ آيـا فقـه، موضـوعي اوالً و بالـذات دينـي و      ) بخش معامالت(مراد و مقصود از فقه 

گرايي است يا اينكه دربردارندة اهداف خاصي است؟ اگر اهـدافي   مشمول اصل ثبات و شكل
  نيت متغير در زمان چگونه است؟خاص دارد، رابطة اين اهداف با تحوالت اجتماعي و عقال

. تـرين بخـش ديـن اسـت     قول غزالي، فقه دنيوي بر نويسندة محترم مكتوم نيست كه به
توان از تفاوت هدف حقوق و فقه سخن راند؛  كه فقه را علمي دنيوي بدانيم، نمي درصورتي

ور تأمين و منظ زيرا هر دو علمي گفتماني هستند، كه با توجه به عقايد حاكم بر اجتماع و به
. شـود  اي قواعد و احكام در آنها ضروري دانسته مي تضمين نظم اجتماعي، پاسداري از پاره

بـه   170: 1376ريسـوني  (دانـد   در همين راستا است كه شاطبي فقه را دايرمدار مصالح مـي 
  .نيز از اين ديدگاه قابل تصور منطقي است» الشرع العقل حكم به ماحكم به«و قاعدة ) بعد

طور خاص، ازمنظر فلسفي بحـث   طور عام و حقوق كيفري به ربارة مبناي حقوق بهد. 3
كـه مبنـاي حقـوق و     دانـد؟ درصـورتي   نويسنده مبناي حقوق و فقه را چه مـي . نشده است

بداند، پرسش اين است كه در فرض تعارض ايـن   آوري قواعد آن را ناشي از بيان الهي  الزام
كـه بـر اجـراي     درصورتي. با كدام است و به چه علت احكام با خواست اجتماعي، اولويت

نظـم    احكام الهي، فسادي مترتب باشد و اجراي چنين احكامي خود از مصـاديق لطمـه بـه   
تـوان از اجـراي    افكندن حيات اجتماعي باشد، تكليف چيست؟ آيا مي مخاطره اجتماعي و به

ت، اولويـت نظـم   اين احكام دست شست؟ اگر پاسخ مثبت است، به چـه علـت؟ آيـا علـ    
توان از اجـراي   خاطر اولويت نظم اجتماعي مي اجتماعي بر هر موضوع ديگر نيست؟ اگر به

تـوان نتيجـه گرفـت كـه مبنـاي حقـوق، اجتمـاع و         احكام الهي دسـت شسـت، آيـا نمـي    
هاي زندگي اجتماعي است؟ در همين راستا، با توجه به تحول و پويـايي اجتمـاع،    ضرورت
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ها در اين كتـاب، پاسـخي    ابت و اليتغير منطقي است؟ براي اين پرسشآيا سخن از قواعد ث
  .شود مالحظه نمي

اگـر هـدف از   . نحو مبنايي بحث نشده است دربارة هدف از قواعد حقوقي و فقه، به. 4
هـايي از كتـاب،    قواعد حقوقي از نگاه نويسندة محترم، سعادت انسان اسـت كـه در بخـش   

رفته، پرسش اين است كه آيا سعادت انسان و رسـتگاري  ، به آن اشارت  85ازجمله صفحة 
به . شود و فالح، با تحميل قواعد اجباري و الزامي و همراه با ضمانت اجراي كيفر ميسر مي

عبارت ديگر، اگر ازنظر نويسندة محترم، هدف قاعدة حقوقي، سعادت انسـان اسـت، بايـد    
فالح و سعادت رهنمون شـود؛ زيـرا    نتيجه گرفت كه حقوق يا فقه بايد انسان را به زور به

  .سالح حقوق، ضمانت اجرا است و ضمانت اجرا نيز امري بيروني است
منطقي و معقول اين است كه هدف حقوق را تأمين و تضمين نظم اجتمـاعي بـدانيم؛ و   

كه نظم اجتماعي را هدف حقوق دانستيم، بايد از همين زاويه و با همين نورافكن  درصورتي
  .عد فقهي برويمبه سراغ قوا

آيا رابطة اين دو، رابطة تساوي است . رابطة اسالم و جمهوري اسالمي مشخص نيست .5
وجه؟ به نحوي كه بعـداً اشـاره خواهـد     يا عموم و خصوص مطلق؟ يا عموم و خصوص من

شـده در ايـن كتـاب، قابليـت      علت عدم تبيين رابطة اين دو، بسياري از مطالب مطـرح  شد، به
اگر نويسنده رابطة اسالم و جمهوري اسـالمي  . كند ابي را از خواننده سلب ميقضاوت و ارزي

مراد او از اسالم كـدام  . داند، پرسش اين است كه نگاه او به اسالم چيست را رابطة تساوي مي
 موضوعي واحد است ـ كه قانونـ با  ـ كه امري متنوع و متكثر است اسالم است؟ رابطة اجتهاد

اي بـا اسـالم و    ن عقايد مختلـف و متفـاوت فقهـي در كتـاب، چـه رابطـه      بيا. ـ معلوم نيست
جمهوري اسالمي ايران دارد؟ اسالم واحد است يـا متكثـر؟ درصـورت متكثربـودن مكاتـب      

 توان دربارة سياست جنايي اسالم قضاوت كرد؟ فقهي، و اختالف عقايد، چگونه مي

  هـاي موجـود در كتـاب     تعـارض  اي از ابهامـات و  با توجه به اين مقدمات، دربارة پاره
  .شود بحث مي

  
  ها و ابهامات تعارض: مبحث دوم

  : كتاب نوشته شده است 84در صفحة . 1
هاي فرامـادي مـورد    قطبي مادي كه ارزش ليبرال مبتني بر بينش تك ـ در يك جامعة الئيك

ؤثر كننده در صحنة زندگي حضور م عنوان عاملي جدي و تعيين پذيرش و باور نيست يا به
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شود، قلمرو هنجار حقـوقي   هاي فردي حداكثر اهميت و اولويت داده مي ندارد و به آزادي
  برعكس، در يـك نظـام دينـي اسـالمي كـه براسـاس بيـنش دوقطبـي        ...  باشد محدود مي

دهد،  كند و مصلحت دنيا و عقباي او را مدنظر قرار مي ـ فرامادي انسان را تعريف مي مادي
  .ترده استقلمرو هنجار حقوقي گس

پرسش اين است كه در يك جامعة اسالمي با اوصاف برشمرده، هدف هنجـار حقـوقي   
چيست؟ آيا نظم اجتماعي هدف هنجار حقوقي است يا خير؟ اگر نظـم اجتمـاعي، هـدف    
هنجار حقوقي قلمداد شود، محدودة اعمالي كه با ضمانت اجراي حقوقي بايـد پاسـخ داده   

مطـابق ادعـاي نويسـندة    (ه مادي و فرامادي بـودن انسـان   شوند، تا كجاست؟ آيا با توجه ب
بهانة سعادت و رستگاري  توان بسياري از امور اعتقادي، ديني و خصوصي را به ، مي)محترم

انسان، با ضمانت اجراي حقوقي، مشمول هنجار حقوقي ساخت؟ اگر پاسخ مثبـت اسـت،   
بـودن هنجـار    عالوه از گسـترده  محدودة آزادي و اختيار، در جامعة اسالمي تا كجا است؟ به
شـود؟ تـأمين و تضـمين نظـم      حقوقي كه ادعاي نويسندة محترم است، چه هدفي دنبال مي

هـاي   هاي آزاد؟ يا هـدايت جبـري و قسـري انسـان     اجتماعي براي فعاليت اجتماعي انسان
  !نابرخوردار از آزادي؟

  :  86صفحه . 2
 )محرمات(و نبايدها ) واجبات(ـ يعني بايدها  هنجار حقوقي در نظام اسالمي عالوه بر الزامات

و نيـز  ) مكروهات(و ترجيح ترك بدون عقاب بر فعل ) مستحبات(ـ موارد ترجيح بدون الزام 
  را) مباحـات (موارد تخيير يعني مـوارد تسـاوي فعـل و تـرك ازلحـاظ مصـلحت و مفسـده        

  .كند تعيين مي 
، مسـتحبات، مكروهـات و   مطابق اين ادعا، هنجار حقـوقي شـامل واجبـات، محرمـات    

از نظر : كند هايي بدين شرح را در ذهن ايجاد مي طرح چنين ادعايي، پرسش. مباحات است
  نويسندة محترم، تفاوت دين، اخالق و حقوق از هم چيست؟

تعريف نويسندة محترم از قاعدة حقوقي چيست كه، مطابق اين تعريف، همة رفتارهـاي  
  اند؟ مول هنجار حقوقي قرار گرفتهها، در يك جامعه، مش متصور انسان

و » آمريت«اي است كه حداقل دو ركن  مطابق نظر علماي حقوق، قاعدة حقوقي، قاعده
اي وجود نـدارد كـه    قاعدة حقوقي. در آن باشد) به بعد 52: 1380وكيو  دل(» ضمانت اجرا«

دستور  خصيصة آمريت، قاعدة حقوقي را با مفاهيمي مثل حكم،. فاقد خصيصة آمريت باشد
شوند و اگر به صيغة  غالب قواعد حقوقي با صيغة امر يا نهي بيان مي. دهد و فرمان، پيوند مي
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بـا توجـه بـه قاعـدة آمريـت، احكـام       . بياني يا خبري اعالم شوند، نيز، معناي امري دارنـد 
  .علت نبود عنصر آمريت، از قلمرو حقوق خارج هستند استحباب، كراهت و اباحه به

اعدة حقوقي، ضمانت اجرا است كه بعد از اثبات آمريت حقوق، پا به عرصـة  ركن ديگر ق
) امـر يـا نهـي   (گذارد؛ به عبارت بهتر، بعد از اثبات اينكه حقوق اساساً يك دسـتور   وجود مي

ماند اين است كه مشخص شود اين امر چگونه و بـه چـه طريـق تظـاهر      است، آنچه باقي مي
ضمانت اجرا يعنـي  . شود در ضمانت اجراي آن متبلور ميتظاهر جنبة آمريت حقوق، . كند مي

توان از طريـق   كه، در صورت عدم رعايت آن، مي اينكه حقوق قابليت اجبار دارد؛ به اين معني
با توجه به اين خصيصه، بايد استدالل كرد كه تنهـا بخـش كـوچكي از    . زور آن را اعمال كرد

شوند، نه كل واجبـات و   ار حقوقي قلمداد ميواجبات و محرمات كه قابليت اجبار دارند، هنج
محرمات، و به طريق اولي، مسـتحبات، مكروهـات و مباحـات؛ زيـرا بسـياري از واجبـات و       

، بـا تفكيـك   153نويسندة محتـرم نيـز در صـفحة    . اند محرمات از شمول قابليت اجبار خارج
امـا  . انـد  مجـازات  تحريم از تجريم، معتقد است كه تنها برخي از واجبات و محرمات مشمول

  .گانه جزو هنجار حقوقي دانسته شده است متأسفانه در اينجا همة احكام پنج
 88، با مطلب زير كه در صـفحة   86درهر صورت، استدالل نويسندة محترم در صفحة 

سـومين و  «: در اين صفحه چنين استدالل شده اسـت . شود نيز تعارض دارد كتاب ديده مي
حقوقي و منبع يا منابع هنجارانگاري آن است كه مستند به وضع ترين مصداق هنجار  واضح

  .»و جعل قانوني و برخوردار از جنبة الزام و ضمانت اجرايي است
  .شده، ناشي از فقدان مبنا و چهارچوب استداللي براي طرح مباحث است تعارض مطرح

  : 86صفحة . 3
بـراي هنجـار اجتمـاع    گستردگي قلمرو هنجار حقوقي در نظـام اسـالمي، جـاي چنـداني     

در نظام اسـالمي،  . گذارد نمي وضعيت غالب رفتاري مستقل از هنجار تشريعي باقي عنوان به
باور شـده بـر    هاي دين آورده...  طور عمده ملهم از هنجار حقوقي است هنجار اجتماعي به
 شود و وضعيت غالب رفتـاري  شود، بلكه مورد باور و قبول آن واقع مي جامعه تحميل نمي

از ايـن رو اسـت كـه واجبـات و     . گيـرد  در آن تحت تأثير تعاليم و احكام اسالم شكل مي
و محرمـات و مكروهـات   ) شده در افكار عمـومي  شناخته معروف، نيك(مستحبات شرعي 

  .ناميده شده است) شده نزد اجتماع منكر، بدشناخته(
، ايـن ادعـا كـه در    شده پيرامون مفهوم هنجار حقوقي تر مطرح قطع نظر از ابهامات پيش

. نظام اسالمي هنجار اجتماعي ملهم از هنجار حقوقي است، اساساً نامشخص و مبهم اسـت 
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دست مسـلمانان تسـخير شـد، از     اي كه اسالم در آن نازل شد و يا جوامعي كه به آيا جامعه
در اين صورت، نويسندة . خود هيچ نداشتند و مومي در دستان هنجار حقوقي اسالمي بودند

درصد احكام اسالم، احكام امضايي هستند نه تأسيسـي، تـا   90رم اين ادعا را كه حدود محت
آوري هنجار حقوقي، طرح اين ادعـا،   عالوه، با توجه به خصلت الزام پذيرد؟ به چه اندازه مي

  معناي تحول قسري، جبري و از باال به پايين اجتماع نيست؟ آيا به
ز هنجار حقوقي اسـت، نويسـنده در چنـد سـطر     اين ادعا را كه هنجار اجتماعي ملهم ا

باورشـده بـر جامعـه     آوردة ديـن «: نويسد تر تخديش و تخطئه كرده است، آنجا كه مي پايين
  .»شود شود، بلكه مورد باور و قبول آن واقع مي تحميل نمي
ها چند درصد از هنجارهاي موجود در  نظر از اينكه نامشخص است كه اين آورده صرف

هـاي دينـي در    دهند، پرسش اين است كه تا قبل از پـذيرش آورده  ا شكل مييك اجتماع ر
به عبارت بهتر، براي اينكه بتوان به تضمين كيفري . جامعه، آيا امكان تحميل آنها وجود دارد

پذير است؟ پاسـخ   اي اقدام كرد، آيا تا قبل از پذيرش اجتماعي آن، چنين مهمي امكان قاعده
صورت، آيا خواست اجتماعي در تضمين حقوقي آن حكم، نقـش   در اين. قطعاً منفي است

علـت مطـرح نشـدن ايـن      بـه  ،هاي مذكور عهده ندارد؟ وجود تعارض اصلي و اساسي را به
  .پرسش است كه اصوالً مبنا و هدف حقوق چيست

مدعاي ما اين است كه مبناي حقوق، اجتماع و هدف آن نيـز نظـم اجتمـاعي اسـت؛ بـه      
كنيم، ناگزيريم هنجارهـاي آن را، جهـت حفـظ     جاكه در اجتماع زندگي ميعبارت ديگر، از آن

در اين معنا، حقوق و هنجـار حقـوقي، خصـلتي روبنـايي دارد نـه      . نظم اجتماعي، گردن نهيم
هـاي دينـي، اخالقـي،     شاخصـه  در جامعة معين، با توجـه بـه مجموعـه   . زيربنايي و ساختاري

در . شـود  عد و هنجارها، الزمة نظم اجتماعي قلمداد مـي اي قوا ، رعايت پاره...شناختي،  زيبايي
در نظام حقوقي مؤثر است و با توجه به ... هاي ديني، اخالقي، تاريخي،  اين مفهوم، همة مؤلفه

تواند در باورهاي اجتماعي مـؤثر   هاي حقوقي هم تا حدي اندك مي اثر ديالكتيكي امور، مؤلفه
  .سازد نيست كه هنجار حقوقي، هنجار اجتماعي را ميافتد؛ اما اين ادعا به هيچ وجه درست 

اساس هنجار حقوقي، ضمانت اجرا است و اساس هنجار اجتماعي پذيرش و مقبوليـت  
تـوان پـذيرش اجتمـاعي را در جامعـه پديـدار       آيا با ضمانت اجراي حقوقي مـي . اجتماعي

براي تحقق ساخت؟ يا برعكس، با پذيرش اجتماعي يك حكم، امكان تحميل ضمانت اجرا 
نويسـندة محتـرم   . نظم اجتماعي ميسر خواهد شد؟ منطقي است كه گزينة دوم پذيرفته شود

جاي خود را  ،»منكر«و  »معروف«عنوان  پذيرد كه احكام اسالمي در جامعة اسالمي، به نيز مي
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  در اين صورت بايد همين پذيرش اجتمـاعي را مبنـاي هنجـار حقـوق شـمرد      . كنند باز مي
  .رانه عكس آن 

  :  88صفحة . 4
نظر  از نقطه. مهمترين تفاوت، تفاوتي است كه بين ديدگاه دهري و ديدگاه الهي وجود دارد

دهري، الزام فقط درحد ضرورت براي حفظ اجتماع و نظم عمـومي آن و تـأمين منـافع و    
مصالح مادي جامعه و افراد آن قابل توجيه و قبول است و مرجع تشخيص آن عقل و تميز 

اما از ديدگاه الهي اسالم، منبع اصلي هنجارانگاري ماوراي مـادي، آسـماني   ...  استبشري 
حمكت و لطف خداوند بر انسان واجب كرده كه ازطريق وحي بر پيامبران ...  وحياني است

  . ... و اولياي خود راه درست را به آدميان نشان دهد
زور بـه راه درسـت    را بـه  هـا، خداونـد آنهـا    پرسش اين است كه آيا بدون پذيرش انسان

تـوان از هـدايت سـخن گفـت؟      هـا اسـت كـه مـي     شود يا با پذيرش قلبي انسان رهنمون مي
كه گزينة دوم انتخاب شود، بازهم خصلت الزامي هنجار حقوقي، ناشي از خواسـت   درصورتي

عالوه، اين ادعا كه حكمت و لطف خداوند سبب شده اسـت راه   به. و پذيرش اجتماعي است
دادن راه همـراه بـا زور و    ها نشان داده شود، آيا مالزم آن است كه ايـن نشـان   به انساندرست 

باشد؟ يا اينكه اصـل و اسـاس ديـن، تـالش بـراي      ) كه خصيصة هنجار حقوقي است(اجبار 
ها است؟ جالب توجه اين است كه برخالف مطلب مذكور در  حكومت بر روان و قلب انسان

كتاب، محدودة الزام و اجبـار در اسـالم را بسـيار     153صفحة  ، نويسندة محترم در 88صفحة 
داند كه براي خود يـا جامعـه، زيانبـار     كند و آن را به رفتارهايي منحصر مي محدود قلمداد مي

  در اين صورت، چه تفاوتي بين نظام حقوقي الهي و مادي وجود خواهد داشت؟. است
بـودن   بـا ادعـاي گسـترده    اسـي كتاب، تعارضـي اس  153شده در صفحة  استدالل مطرح

. شود حلي هم براي جمع اين تعارضات در اين كتاب مالحظه نمي هنجارحقوقي دارد؛ و راه
كتـاب در بيـان    88شـده در صـفحة    در هر صورت، پرسش اين است كه با عبارات مطـرح 

اي براي آزادي و اختيـار   تفاوت نظام الهي و نظام دهري به شرحي كه گذشت، چه محدوده
  ماند؟ ان باقي ميانس

  : 90صفحة .  5
هـاي   جانبه نيست؛ چرا كه دامنة علم بشر بـه واقعيـت   البته اعتبار عقل بشري، مطلق و همه

ثانياً احساسـات غرايـز و اميـال    . هاي عالم غير ناچيز است عالم شهود محدود و به واقعيت
. باشـد  يمختلف بشري و تحريكات متنوع خارجي مانع از صدور حكم صحيح عقالني مـ 
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بنابراين، در مواردي كه قلمرو حكم عقالني نيست و در موارد وجوب شـبهة عقلـي و نـه    
هاي شـرعي، احكـام    حكم قطعي بديهي عقلي، در مورد يك حكم شرعي با تعبد به آورده

  .شوند هاي بي چون و چرا پذيرفته مي عنوان واقعيت ديني به
وجـوب  «، »جانبه نيست قل بشري مطلق و همهاعتبار ع« بودن عباراتي مثل  نظر از مبهم صرف
الشـرع   مـاحكم بـه  «، پرسش اين است كه آيـا قاعـدة   »حكم قطعي بديهي عقلي«، و »شبهه عقلي
پذيرند يا خيـر؟ در صـورت    را مؤلف محترم مي» الشرع العقل حكم به العقل و ماحكم به حكم به
قاعـده و بـا توجـه بـه رسـول      بودن پاسخ، مفهوم اين قاعده چيست؟ آيا با پـذيرش ايـن    مثبت
  اي از زمان، احكام عقل را، قهراً، مطلوب شارع قلمداد كرد؟ بودن عقل، نبايد در هر دوره باطني
انگاري هنجار حقوقي، مؤلـف محتـرم در ايـن     در راستاي گسترده:  94  ـ 95صفحة . 6
اساساً پرسش اين  .ها قوانين را به قوانين الزامي، غيرالزامي و اباحه تقسيم كرده است صفحه

است كه آيا قانون غيرالزامي و يا قانون اباحه ازنظر حقوقي واجد اعتبار و وجاهـت اسـت؟   
  آلود نيست؟ آيا چنين عباراتي تعارض

طور كه گذشت، آمريت و ضمانت اجرا را ركن اساسي قاعدة حقوقي بـدانيم،   اگر همان
  . را واجد مفهوم دانست» قانون اباحه«و  توان عبارات قانون غيرملزمه، نمي

  : نويسد نويسندة محترم در اين صفحه، در بحث از قوانين ملزمه مي: 95صفحة . 7
تلقـي  » گنـاه «آور اين دسته از قوانين از آنجا است كه ترك واجب يـا فعـل حـرام     ويژگي الزام

) مقدر(شده  كيفرهاي تحميل شود و در اين جهان نيز با شود كه در روز جزا قضاوت و كيفر مي مي
  .يا واگذارشده به قاضي قابل مجازات است

رسد كه در اين بخش شايسته بود نويسندة محترم با نگاه تاريخي و اجتمـاعي   نظر مي به
كـرد   ميانگاري رفتارهاي ضداجتماعي را بررسي و دربارة آن بحث  به دين، نحوة ممنوعيت

يد كه در زبان دين درطول تاريخ چه رفتارهايي گنـاه  كاو و در اين راستا، اين موضوع را مي
  اند و رابطة مفهوم گناه با رفتارهاي ضداجتماعي چگونه بوده است؟ شده تلقي مي

افزود، پرسش اين است كه آيا از نظـر   قطع نظر از اينكه طرح اين بحث بر غناي اثر مي
مـه از آنهـا يـاد شـده،     نويسندة محترم، همة واجبات و محرمات كه بـا عبـارت قـوانين ملز   

امـا  . شده، مفيد اين معنا اسـت  مشمول كيفرهاي مقدر و غيرمقدر در دنيا است؟ عبارت نقل
در پي اثبات اين مطلب است كه تحـريم بـا تجـريم     158تا  129نويسندة محترم از صفحة 

  .شود با فرض پذيرش تفاوت تحريم از تجريم، در اينجا تعارض ديده مي. متفاوت است
كه تحريم متفاوت از تجريم باشد و تنها در بخش تجـريم، ضـمانت    وه درصورتيعال به
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اجراي بيروني، ملموس و محسوس و حكومتي وجود داشته باشد، در بخش تحـريم، چـه   
آنهـا بحـث كـرده     ضمانت اجرايي وجود دارد كه نويسندة محترم ذيل قوانين ملزمه دربـارة 

. وجـود دارد ... انت اجراي اخروي، دروني، است؟ ممكن است ادعا شود كه در اينجا، ضم
تواند سازندة قاعدة حقـوقي باشـد؟ در    اما مگر وجود ضمانت اجراي اخروي و دروني، مي

  اين صورت، حد و مرز و فارق اخالق و حقوق چيست؟
  :100صفحة .  8

و گذشته از آراي فقهي در نتيجه اختالف در منابع كه بيشتر در اختالف منابع فقه اهل سنت 
  شيعه اماميه مشهود اسـت، در يـك مكتـب فقهـي نيـز زمينـه بـراي اخـتالف رأي فقهـي         

   ... وجود دارد 
جاي اين كتاب، در بحث سياست جنـايي در اسـالم و در جمهـوري اسـالمي      در جاي

شـيعه و سـني اشـاره شـده و بـا توجـه بـه ايـن اختالفـات،           ايران، به اختالف منافع فقهي 
چنين مباحثي، اين كتاب را . عمل آمده است سياست جنايي اسالم بههايي دربارة  گيري نتيجه

سياسـت  «اصـطالح  . كند تا سياست جنايي در اسالم هاي تاريخ فقه شبيه مي بيشتر به كتاب
پيشگفتار اين كتاب، بايد زمينه را بـراي يـك    4به ادعاي نويسندة محترم در صفحة » جنايي

دهي  انگاري و پاسخ اد مختلف مسائل مربوط به جرماي و منسجم به اجزا و ابع نگاه مجموعه
چنين مهمي، با نقل اختالفات فقهـي و تشـت فتـاوا و آراي    . به نقض هنجارها فراهم سازد

سياست جنايي اوالً و بالـذات  . شود فقهي كه ناظر به رابطة مقلد و مجتهد است، محقق نمي
. را بـا مفهـوم حاكميـت دارد    مربوط به عرصة عمومي است و از اين حيث بيشترين ارتباط

توان از سياست جنايي سخن راند؟ در دورة  پرسش اين است كه در كدام دوره از اسالم مي
هاي اسالمي؟ يا در همة اعصار و قرون؟ آيا مطالعة نظريات فقهـي بـدون    تشكيل حاكميت

رنـد،  گـذاري ارتبـاط دا   درنظرگرفتن اينكه اين نظريات تا چه اندازه بـا حاكميـت و قـانون   
  تواند مفيد معناي سياست جنايي باشد؟ مي

ها، حاكميتي كه ازنظر علماي فقه مورد قبـول باشـد،    به سخن ديگر، در بسياري از زمان
در جوامع اسالمي شكل نگرفت و به همين جهت امر مهم قضاوت كـه ازنظـر شـرعي، از    

ختيار علماي ديـن  جاي آنكه در حوزة حاكميت قرار داشته باشد، در ا مهمات دين است، به
قرار داشت و با توجه به اختالف عقايد و با توجـه بـه تشـت آراي فقهـي، امكـان اعمـال       

، وجـود  )هاي امروزي وجود دارد كه در سيستم نحوي به(سياست واحد، يكپارچه و منسجم 
  اي، آيا سياست جنايي اساساً واجد مفهوم است؟ در چنين جامعه. نداشت
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كه در بسياري از مواضـع از اجتهـاد و نقـش عقالنيـت در آن      عالوه، نويسندة محترم به
ميان آورده، مشخص نكرده است كه اجتهاد حتي پويا و متحول، اساساً در اسالم و  سخن به

اجتهاد كه نـاظر بـه   . تواند در سياست جنايي، مؤثر افتد حتي جمهوري اسالمي، چگونه مي
  ـ چه ارتباطي دارد؟ ـ اجرايي و قضايي ريرابطة بين مجتهد و مقلد است، با حوزة قانونگذا
  .شود اين مسائل و پاسخ آنها، در اين اثر ديده نمي

نظرقراردادن مفـاهيمي مثـل حكومـت،     رسد كه سياست جنايي، جز با ملحوظ نظر مي به
هـايي   شـرط  بنابراين، تـا چنـين پـيش   . ، فاقد مفهوم و معنا است...حاكميت، نظم اجتماعي، 

عنوان تاريخ فقه، بسنده شود  ر است كه به بحث نقل اختالف منابع فقهي بهفراهم نباشد، بهت
  .جهت از اسم بدون مسماي سياست جنايي استفاده نشود يو ب

  : 117صفحة . 9
حاكم است، گـرايش كمتـري بـه    » انمااالعمال بالنيات«در سياست جنايي اسالم كه اصل «

توان گفت در اين سياسـت جـرايم    ميشود و  انگاري و مجازات جرايم مطلق ديده مي جرم
توان گفت در اين سياست جنايي، منطقة  درنتيجه مي...  باشند عمدتاً از نوع جرايم مقيد مي

  ».مسئوليت كيفري ازجهت اعتبار وجود قصد خاص مجرمانه نسبتاً محدود است
اين سخن در جاي خود درست است؛ اما اگر جهت مقايسة سياست جنـايي اسـالم بـا    

گيـري دربـارة    هاي مدرن ازحيث سعه يا ضيق دايـرة جـرايم، و نتيجـه    جنايي نظام سياست
الفارق تلقي كرد، زيرا آنچه  عقالنيت سياست جنايي اسالم باشد، اين قياس را اساساً بايد مع

نيست، بلكه  »االعمال بالنيات«مقيدبودن غالب جرايم در اسالم را موجب است، غلبة قاعدة 
در عصـر حاضـر،   . مي و فقـدان روابـط پيچيـده و ماشـيني اسـت     محدوديت جوامع اسـال 

كه به جرايم مادي صرف يا فني (انگاري از اعمال غيرعمدي و اعمال فاقد بار اخالقي  جرم
نظر  صرف. منظور تضمين احتياط و سالمت محيط اجتماعي و شغلي است ، به)موسوم است

ا نباشد، در قوانين جمهوري اسـالمي  هاي موسعي، معقول باشد ي انگاري از اينكه چنين جرم
اين اندازه از جرايم در نظـام جمهـوري   . انگاري موسع هستيم نيز شاهد تورم كيفري و جرم

علـت گسـترش    نيست، بلكه بـه  »االعمال بالنيات«گرفتن قاعدة  علت ناديده اسالمي ايران به
  .استدايرة اعمال خطرناك و تالش قانونگذار ايران براي مقابله با آنها 

  :130صفحة . 10
گردد به مصالح و مفاسد ذاتـي مربـوط بـه موجوديـت      حاصل اينكه الزامات شرعي برمي«

ـ معنوي و فردي اجتماعي انسان و گنـاه عبـارت اسـت از هرگونـه تخلـف از ايـن        مادي
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اي  انگـاري مقولـه   كـه جـرم   الزامات فراگيرنده قلمروي گسترده از افعال و احوال؛ درحـالي 
؛ هدف حفظ و تأمين مصالح عمده و نظم عمومي و دفع مفاسد مهم فـردي  حكومتي است

  ».گيرد تواند قلمروي محدود از رفتارها را درحد ضرورت دربر مي و اجتماعي كه مي
  :نويسد مي 153در تكميل اين استدالل، نويسندة محترم در صفحة 

ريعي انسان است به آنچه هر ، هدايت تش)اعم از عملي و ذهني(اي از رفتارها  مبناي تحريم پاره
آنچه مصلحت فردي و اجتماعي و مادي و معنوي اوست و ترك هر آنچه متضمن مفسدة مادي يـا  

در اين ديدگاه، مصلحت و مفسـده، معنـا و مفهـومي    . باشد معنوي و فردي يا اجتماعي براي او مي
مادي، شامل حاالت و نيات نيز كه فعل و ترك نيز عالوه بر افعال  چنان. بسيار گسترده و فراگير دارد

ساختن رفتارهايي اصوالً مادي است كه براي فرد يا جامعه  كه مبناي تجريم، ممنوع درحالي. شود مي
رود مداخلـه كـرده و    داراي آثار غير قابل تحمل زيانبار است به نحوي كه از حاكميـت انتظـار مـي   

اعمال و رفتار دست بـه كـار شـود و    دهي پيشگيرانه و واكنشي به ارتكاب آن دسته  درجهت پاسخ
  .بيني و اجرا نمايد ازجمله درحد ضرورت ضمانت اجراهاي متناسب كيفري قابل اجرا را پيش

نظر از اينكه اين استدالالت منطقي و عقالني، با مطالبي كه دربارة گستردگي هنجـار   صرف
ات و نيز تقسيم حقوقي و شمول آن بر كلية واجبات، مستحبات، محرمات، مكروهات و مباح

قوانين به ملزمه، غيرملزمه و اباحه ارائه شد، تعارض آشكار دارد، پرسش ايـن اسـت كـه اگـر     
ساختن رفتارهايي باشد كه براي فرد  ، ممنوع)انگاري جرم(ازنظر نويسندة محترم، مبناي تجريم 

ـ   يا جامعه آثار غيرقابل أمين مصـالح  تحمل و زيانبار دارد و از اين رو، هدف تجريم، حفـظ و ت
تغيير سـخن رانـد؟ مگـر     توان از حقوق ثابت و غيرقابل عمده و نظم عمومي باشد، چگونه مي

اجتماع، منجمد، ساكن و راكد است كه حقوق حاكم بر آن، در تمامي اعصار و قـرون، ثابـت   
باشد؟ اگر بپذيريم كه هدف حقوق كيفري يا تجريم، حفظ نظم اجتماعي است، بـا توجـه بـه    

ها، هنجارهاي حقوقي نيز متغير و پويـا خواهنـد    سياليت اجتماع و تغيير عقيدة انسان پويايي و
از اين رو، مبنا و هدف حقوق در جامعة الئيك ليبرال، تفاوتي با جامعة اسـالمي نخواهـد   . بود

  .كند داشت؛ زيرا حقوق در هر جامعه، علمي گفتماني است كه از خواست اجتماعي تبعيت مي
يسندة محترم تحريم را از تجريم تفكيك و مبنـاي تجـريم را اجتمـاع و    كه نو درصورتي

الزمـة چنـين   . هدف آن را نظم اجتماعي تلقي كند، بايد به لوازم اين ادعا نيز معتقـد باشـد  
استداللي اين است كه تمامي هنجارها و قوانين را بايد با توجه به منطق و عقالنيت حاكم بر 

طرح اصل ادعا، به لوازم آن چندان پايبندي نشان رغم  رم، علينويسندة محت. زمان تفسير كرد
  .هاي خاص توجيه كند فرض علت وجود پيش دهد و سعي دارد همة قواعد فقهي را به نمي
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  : 158صفحة . 11
تـر   ها، احكام و مقرراتي در سياست جنايي اسالم كه هدف كيفرزدايي يا تعبير دقيق آموزش

  .كنند، بسيار متعدد و مختلف بوده دنبال مياجتناب و انحراف از كيفر را 
مؤلف محترم در راستاي اثبات اين موضوع در مراحل مختلـف تعقيـب مجـرم، اثبـات     

اي  گونـه  جرم، حكم به مجازات و اجراي مجازات، سياست جنايي حـاكم بـر اسـالم را بـه    
: جملـه شـود؛ بـه علـل مختلـف، از     كند كه، تا سرحد امكان، مجازات اعمال نمي معرفي مي
كردن اثبات جرم، وجـود   بودن ادلة اثبات جرم، سخت بودن جرايم قابل عفو، محدود گسترده

  ... توبه، اختيارات حاكم بر عدم اجراي مجازات، اجراي صوري حد، 
دهد  نظر از وجود ادلة بسيار ديگري كه قوت اين استدالل را تاحد زيادي كاهش مي قطع
كي از ادلة اثبات جرم، نظام عاقلـه بـراي مجـازات افـراد     عنوان ي وجود قسامه به: ـ ازجمله

گناه در قتل خطاي محض، لزوم عمل قاضي به علم خود بـراي مجـازات، وجـود نظـام      بي
بايد متعرض اين نكته شد كه مؤلف محتـرم در پيشـگفتار    ـ ... داليل قانوني در اثبات جرم،

اي بـا   و فاقد هرگونه رابطه و عالقـه  هاي تقليدي اثر خود، كارهاي مشابه در ايران را ترجمه
رسد خود نيز به نحوي ديگر گرفتار  نظر مي كند؛ اما به هاي حقوق داخلي معرفي مي واقعيت

گرفتن اصالت و عقالنيت مفاهيمي مثل  اين موضوع شده است، با اين توضيح كه با مفروض
هاي حاكم بـر   ز تاكتيككيفرزدايي، تالش وافري كرده است تا ثابت كند كه در اسالم بهتر ا

  .غرب، چنين مفاهيمي وجود دارد
پرسش اين است كه بر فرض وجود چنين مفـاهيمي در اسـالم، چگونـه اسـت كـه در      

اي،  مفـاهيم فـوق در دوره  . جمهوري اسالمي ايران، شـاهد مصـاديق ايـن مفـاهيم نيسـتيم     
يگر، به علـت  اي د هاي غالب در سياست جنايي غرب بودند و ممكن است در دوره گفتمان

هاي ديگري بر سياسـت   تغيير واقعيات اجتماعي و سياست آزمون و خطا، مفاهيم و گفتمان
توان سعي  گرفتن اصالت و عقالنيت يك سلسله مفاهيم، نمي با مفروض. جنايي غالب شوند

  . كرد مشابه داخلي پيدا و ادعا كرد كه مشابه داخلي بر خارجي برتري دارد
گرايي نيز تحت عنوان مكاتب كالسـيك   هاي مجازات ، تئوريدر غرب، در حال حاضر

هـا در اسـالم،    تواند با پيداكردن مشابه ايـن تئـوري   نمي آيا فردي ديگر. جديد مطرح است
تواند؛ زيرا با  برتري اسالم در زمينة مجازات را نيز بر هر مكتب ديگري ثابت كند؟ قطعاً مي

  .خواهد بودفرض و ذهنيت، هر موضوع، قابل اثبات  پيش
دادن برتـري آنهـا    هاي حقوقي با يكديگر و نشان آنچه اهميت بنيادين دارد، مقايسة نظام
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مفاهيم متغير، نيست؛ بلكه آنچه اهميت دارد، نقد و  گرفتن يك سلسله بر ديگري، با مفروض
در همـين  . مفـاهيم منطقـي و عقالنـي، اسـت     بررسي حقوق موجود، با تكيه بر يك سلسله

ـ يعني تحقق يا عدم  ترين مفهوم حقوق ت و ضعف يك سيستم، با تكيه بر اساسيراستا، قو
از اين ديدگاه، پرسش اين است كـه داليلـي كـه    . قابل ارزيابي است ـ تحقق نظم اجتماعي

بودن منطقة مجازات در اسالم مطرح كرده، تا چه انـدازه   نويسندة محترم براي اثبات محدود
اين مرز و بوم كه براي هر جرم كوچـك، اعـدام مرتكـب را    با شرايط فرهنگي و اجتماعي 

آيا قطعيت و مشروعيت هنجارها را ...  خواستار است، قابل انطباق است؟ عفو مجرم، توبه،
سازد؟ در راستاي انطباق يا عدم انطباق قوانين اسالمي بـا مفهـوم نظـم     پايه نمي سست و بي

كر، شايسته بـود كـه دربـارة مصـاديقي     اجتماعي، در عصر حاضر، عالوه بر مطالب صدرالذ
بودن،  تجويز قتل در موارد اباحة دم، قتل به اعتقاد مهدورالدم: شد، ازجمله ديگر نيز بحث مي

هاي  ، مجازات...علت عدم تساوي در عقيده، جنسيت، مذهب،  ها به عدم تساوي خون انسان
  ... بدني، نظام داليل قانوني، قسامه، نظام عاقله،

  : 176صفحة . 12
رئيس دولت اسالمي داراي شأني نيست جز تشخيص و اجراي اشراف بر اجراي احكام و 

مشـروعيت مقـام   ...  ادارة مجتمع اسالمي براساس مباني و قواعد كلـي و جزيـي اسـالمي   
محـض خـروج از دايـرة طاعـت،      واليت امر درگرو پايبندي او به شريعت الهي است و به

  .ردم تكليف به تبعيت از او ندارندصالحيت خود را ازدست داده و م
هاي تاريخي، حاكميت قـانون بـر عملكـرد     نويسندة محترم در ادامة مطلب، با بيان مثال

گيرد كـه غيبـت اصـل     نتيجه مي 179شود و در صفحة  ميرؤساي دولت اسالمي را يادآور 
  .بودن در عملكرد رهبر، مستلزم سلب مشروعيت و اعتبار او است قانوني

ن است كه اگر قانون، مالك و مبناي عمل باشد و همگان حتي رئيس دولـت  پرسش اي
نحو منطقي و  اسالم نيز مكلف به رعايت قانون باشند و قانون نيز فرآيندي تصور شود كه به
عنوان شخص  عقالني، به منصة ظهور و بروز خواهد رسيد، اصوالً آيا وجود يا نبود رهبر به

  .السويه نيست واحد، علي
داشتن رهبري، و نه موضوعيت داشتن  استدالل آيا دربردارندة طريقت ديگر، اين سخن به

جـاي بحـث از عـدالت، تقـوا و اجتهـاد       هتوان ب آن، نيست؟ آيا با طرح چنين استداللي نمي
عنوان شرايط رهبري، از عدالت سيستماتيك سخن داند كه در آن، پيداكردن رهبر عـادل،   به

  دالنة مقيد به قانون خواهد بود؟فرع به نظام و سيستم عا
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، عزل و نصب مقامات قضايي، امضا و تصويب قوانين موضـوعه و  181در صفحة . 13
مصوبات دولتي، تنفيذ مشروعيت مقامات اجرايي، عفو يا تخفيف مجازات مجرمان، صدور 

اقتضاي طبايع برخي از جرايم يا ضروريات و اوضاع خاصـي پـيش    احكام و فراميني كه به
كند، نقـش رهبـر در سياسـت     اي خاص اخذ و اعالم مي آيد و تصميماتي كه در پرونده مي

  .جنايي تلقي شده است
مشخص نيست كه مؤلف محترم با مصاديق برشمرده شده در بيان نقـش رهبـر موافـق    

شود كه نويسـندة محتـرم بـا نظـر      است يا مخالف؛ اما با توجه به كليت كتاب، احساس مي
ولـي  . كنـد  شمرده را در اسالم، نقش رهبر در سياست جنايي قلمداد مـي موافق، مصاديق بر

پرسش اين است كه مصاديق صدرالذكر، چه اثر و ثمرة عملي، علمي و كاربردي در راستاي 
  .يك نظم اجتماعي معقول دارند

روابـط پاسـخ بـه پديـدة     «، نويسـندة محتـرم در فصـل    182تا  181هاي  در صفحه. 14
، در مبحث نخست دربارة رابطه با رهبري و در مبحث دوم، راجع »ولتيمجرمانه با مراجع د

  .كند به رابطه با قانون بحث مي
انگـاري   اي، قانون را داراي صالحيت انحصاري بـراي جـرم   در همين بحث، با بيان ادله

  : كند كند و اشاره مي تلقي مي
اري شـده و بـراي   انگـ  اين مرجعيت انحصاري، در قلمروي جرايم معيني كه در شرع جرم

ارتكاب آنها مجازات مشخص، تقدير و تعيين شده يا كيفر ارتكـاب آنهـا بـه تشـخيص و     
  .ظواگذار شده، مشهود و مسلم است» حاكم«تقدير 

تالش نويسنده   در مبحث اول اين فصل، در بحث رابطة سياست جنايي با رهبري، همة
اما اگر به لوازم ايـن ادعـا پايبنـد     .مصروف آن بود كه ثابت كند رهبري مقيد به قانون است

. داد بود، رهبري را در مبحث اول و قانون را در مبحث دوم، جداگانه مورد بحث قرار نمـي 
بيـان   183گويي و نقض استدالالت پيشين، در صـفحة   مؤلف در ادامه، در راستاي تعارض

الهي و امر خدا و  قدرت و اختيار قانونگذاري دولت اسالمي، منبعث از تشريع« دارد كه  مي
  .»باشد اطاعت از اولواالمر مي

  باألخره، رهبر مقيد به قانون است يا قانون منبعث از اوامر رهبري است؟
هـاي   كيست؟ رابطة آن بـا سيسـتم  » حاكم«مطلب ديگر اينكه در سياست جنايي اسالم، 

ت يا ، موضوعي مربوط به سياست جنايي اسالم اس»حاكم«امروزي حكومتي چگونه است؟ 
  جمهوري اسالمي ايران؟
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  گيري و پيشنهاد نتيجه
ها و مسائل مبنـايي   شده در اين مقاله، ناشي از مطرح نشدن پرسش تعارضات و ابهامات مطرح

تـوجهي   ها، صرفاً بي اما مطرح نشدن اين پرسش. است كه در مبحث اول دربارة آن بحث شد
را، بايد در نگاه نويسنده بـه فقـه و    علت آن رسد كه نظر مي نويسنده به آنها نبوده است، بلكه به

  :توان داشت وجو كرد؛ به اين معنا كه دو نوع نگاه به فقه مي انتظار او از آن جست
مطابق نگاه اول، فقه حداقل در بخش جزايي، نظام حقوقي محدود به زمان خاص بوده 

منطقـي، معقـول و   هاي حاكم بر جامعه، در آن زمـان بسـيار    و با توجه به حاكميت گفتمان
در اين ديدگاه، مطالعة فقه، امـروزه  . هاي استداللي و منطقي بوده است منطبق با چهارچوب

  .اي در ذيل تاريخ حقوق خواهد بود مطالعه
نگاه دوم به فقه، ديـدگاهي اسـت كـه براسـاس آن، فقـه و قواعـد فقهـي، فرازمـاني و         

كـه فـردي معتقـد بـه ايـن       درصورتي .فرامكاني بوده و در هر زمان و مكان قابل اجرا است
فقهي درمورد مسائل آن نيازي ندارد و صرفاً به تشريح  ديدگاه باشد، به بحث فلسفي و برون

 تمسك به تعبـدي فقه و بيان نظرهاي مختلف خواهد پرداخت، و هرگونه تعارض را نيز با 
  .ودن قواعد فقهي، پاسخ خواهد دادب 

  :از اين رو، از دو حالت خارج نخواهد بود. استناپذير  اما تعارض، واقعيتي كتمان
علت مخالف با شرع بودن  ـ را به اي از باب مثال ذكر شد ـ كه پاره هايي مبنايي يا پرسش

جاي حـل مسـئله،    بدون پاسخ بگذاريم و به...  بودن، هايي مثل غربزدگي، تقليدي و به بهانه
. فه و مبناي فلسفي، به فقـه نگـاه كنـيم   صورت مسئله را پاك كنيم؛ يا اينكه با نورافكن فلس
هاي بيرون از فقـه درمـورد نظـام فقهـي،      مسلماً نگاه فلسفي و مبنايي به فقه و طرح پرسش

  .ديدگاه قائلين به فقه را دربارة كاركرد فقه و هدف آن دگرگون خواهد ساخت
دربـارة آن   چالش كشيده نشود و كه فقه و نظام حقوقي مبتني بر آن، از بيرون به درصورتي

جـاي پاسـخ بـه پرسـش، پرسشـگر تكفيـر شـود،         سؤاالت مبنايي و فلسفي طرح نشود و بـه 
شده، ناشي از نگاه دروني  تعارضات برشمرده. تعارضات برشمرده شده، گريزناپذير خواهد بود

دنبـال خواهنـد    ها، اثبات چنين نظـامي را بـه   ها و پيش فرض به فقه است كه مطابق آن ذهنيت
اما نگاه بيروني و انتقادي . در خواهند شد هاي مختلف، از ميدان به نتقدان نيز به بهانهداشت و م

انـدازة   اين واقعيت، به. به فقه، سبب خواهد شد كه حداقل پذيرفته شود تعارضاتي وجود دارد
كافي محرك و انگيزة تفكر و تحقيق خواهد بود؛ و پرواضح است كه تفكر و انديشه مانند آب 

  .دنبال خواهد داشت ه خود را پي خواهد گرفت و پاسخي منطقي بهروان را
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  نقدي بر منشور

  »هاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران حقوق و مسئوليت«
  *نيا ناصر قربان 

  مقدمه
خود نظام جمهوري اسالمي ايـران   31/6/1383گي در جلسة مورخ شوراي عالي انقالب فرهن

عنوان يك سند مرجع در سياستگذاري امور فرهنگي و اجتمـاعي در سـه بخـش و پـنج      را به
در اين منشور كه بـه صـورت مـاده واحـده از تصـويب      . بند به تصويب رساند 148فصل و 

انـد برحسـب وظـايف     شـده  ربـط مكلّـف   هـاي ذي  شوراي مزبور گذشته است، كلية دستگاه
ريزي راجع  ميمات و برنامهدستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تص

اين منشور همچنين مبناي معرفي . به زنان قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت كنند
  .ي شده استالمللي تلق ان در مجامع بينو تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسالمي اير

  :در مقدمة منشور تأكيد شده است
اساسـي،   اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسالم داشته و مبتني بر قانون

گيري از سـند   بهرههاي واالي بنيانگذار جمهوري اسالمي و رهبر معظم انقالب و با  انديشه
اظ قـوانين موجـود و خألهـا و    هاي كلّـي نظـام و بـا لحـ     ساله و سياست انداز بيست چشم
  .هاي آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است كاستي

شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، نهادي است كه توسط شوراي عالي انقالب فرهنگـي  
هـاي الزم در   با هدف سياستگذاري در مسائل فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد همـاهنگي 

  : برخي از وظايف و اختيارات اين شورا عبارت است از. جاد شده استاين زمينه اي
هـاي مسـاعد بـراي رشـد شخصـيت زن و       هاي الزم به منظور ايجاد زمينه تدوين سياست

جانبة زنان بـر پايـة مـوازين     تسريع در بازيابي ارزش و كرامت انساني و تأمين حقوق همه

                                                                                                 

 nghorbannia@yahoo.com عضو هيئت علمي و معاون پژوهشي دانشگاه مفيد *
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يـابي و مقابلـه بـا مظـاهر      شناخت و ريشههاي الزم به منظور  اصيل اسالم، تدوين سياست
هاي متحجر كه بـه   هاي بيگانه و انحرافات اخالقي و نيز زدودن بقاياي بينش منحط فرهنگ

نام مذهب در جامعه وجود دارد و آثار ستم و تبعيضي كه از دوران نظام طاغوتي بر جامعه 
ي سياسـي، اجتمـاعي،   هـا  بانوان تحميل شده است، بررسي زمينة مشاركت زنان در فعاليت

هـا و   گونه فعاليت اقتصادي و فرهنگي و رفع مشكالت و موانع موجود در راه گسترش اين
  .ريزي براي تقويت هرچه بيشتر نهاد خانواده برنامه

هـاي برجسـته فرهنگـي     كه شخصيت ـ نظر به جايگاه رفيع شوراي عالي انقالب فرهنگي
توقع بيشتري از مصوبات  ـ كند فعاليت مي جمهور كشور در آن عضوند و تحت رياست رئيس

اي از نكات مثبت منشور، مطالـب آن نقـد و    پاره در اين نوشته، مختصر با اذعان به. رود آن مي
اميد است مفيد واقع شـود و ازآنجاكـه نويسـنده    . شود ترين ايرادات وارد بر آن عنوان مي مهم
وقت صـرف و انـدك آگـاهي در ايـن     عنوان كسي كه چندين سال در حوزة مطالعات زنان  به

قصد خدمت به دين و دانش، نكـات انتقـادي را عنـوان     وفقط به زمينه كسب كرده است، فقط
ينـد  اندركاران تدوين و تصويب نيز بردبارانه و بدون تعصب غيرعلمي تأمل فرما كند، دست مي

گو پاسـگزار و دعـا  اي از آنان دريافت كنم بسـيار خرسـند و س   و اگر پاسخ روشنگر و عالمانه
) هـاي  شخصـيت (ميزگـردي بـا حضـور هـر شخصـيت      ام در هر  همچنين آماده. خواهم بود

  .هاي خود دفاع كنم ارجمندي شركت كنم سخنان آنان را بشنوم و از ايده
  :قبل از ورود به مباحث اصلي مطرح در منشور، بيان دو نكته ضروري است

  
  تصويب در قالب ماده واحده )الف

االصـول حـق دارد بـه     اي عالي انقالب فرهنگي يا هـر نهـاد سياسـتگذار علـي    هرچند شور
انـد را   نهادهاي كارشناسي خود اعتماد كند و آنچه را كه آنان با ديد كارشناسانه تدوين كرده

ترديـد  . هايي به دنبال دارد ترديد آسيب در قالب ماده واحده به تصويب رساند، اين شيوه بي
شد، اشكاالتي كه  ر به تفصيل و بند به بند در شورا بحث و گفتگو ميندارم اگر دربارة منشو

  .ماند رسد، از نگاه تيزبين اعضاي آن مخفي نمي به نظر صاحب اين قلم مي
البته اين ترتيب در نهادهاي ديگر هم گاه به صورت استثنايي رخ داده است، براي مثال، 

قانون مجازات . حده به تصويب رسيددر قالب ماده وا 1313بخش مهم قانون مدني در سال 
اسالمي كه هم از حيث شكل و هم از حيث محتوا اشكاالتي دارد، هرگز در صـحن علنـي   
مجلس به بحث گذاشته نشده، بلكه مجلس براي دومين بار اجازه اجراي آن را به صـورت  

  قانون مزبـور، قـانون آزمايشـي مصـوب كميسـيون حقـوقي و      . آزمايشي صادر كرده است
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طور موقّـت و اسـتثنايي و اضـطراري     ايي مجلس است كه مطابق قواعد حقوقي تنها بهقض 
  .قابليت اجرا دارد

  .ترديد، سياستگذاري نيازمند دقت وتأمل بيشتري است بي
  
  تناسب اندك مفاد منشور با سياستگذاري )ب

ه، ناميـده شـد  » سند مرجع در سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي«هرچند كه منشور 
تناسب مفاد آن با سياسـت انـدك اسـت، اگـر نگـوييم آنچـه نگاشـته شـده اسـت اساسـاً           

  .منشور به قانونگذاري اشبه است تا سياستگذاري. سياستگذاري نيست
هاي كلي را  بايد سياستاگر قرار است شوراي انقالب فرهنگي سياستگذاري كند، طبعاً 

از جاي جاي منشـور، از مقدمـه تـا    ! بند توسط شورا؟ 148تدوين سياست در . تدوين كند
ونگـذاري و  كننـدگان تفكيـك چنـداني ميـان قان     خوبي مسـتفاد اسـت كـه تـدوين     متن، به

  :شود اين ادعا با عبارات زير به خوبي روشن مي. اند سياستگذاري قايل نبوده
 منـد حقـوق و   ف تبيين نظامبا تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال و با هد... منشور 

  )1ص . (استتدوين گرديده ... هاي زنان  مسئوليت
  توان سياستگذاري دانست؟ را مي» ها مند حقوق و مسئوليت تبيين نظام«

باشد حقوق ساير اقشار اجتماعي در  فقط درصدد بيان حقوق زنان مياز آنجا كه اين منشور 
  )3و  2 صص... ( استآن ذكر نشده 

آيـا تبيـين   . اسـت ) هـا  و مسـئوليت (ن حقوق زنان تأكيد بر اين است كه منشور تنها مبي
  حقوق يعني سياستگذاري؟

  :برخي از وظايف شوراي فرهنگي اجتماعي عبارت است از
هاي مسـاعد بـراي رشـد شخصـيت زن و      تدوين سياست هاي الزم به منظور ايجاد زمينه

يـة مـوازين   تسريع در بازيابي ارزش و كرامت انساني و تأمين حقوق همه جانبه زنان بر پا
بـا مظـاهر    يـابي و مقابلـه   الزم به منظور شناخت و ريشه هاي تاسالم، تدوين سياساصيل 

   ...هاي بيگانه و انحرافات اخالقي  منحط فرهنگ
كنـد؟   آيا اين منشور سياستي است كه زمينة مساعدي براي رشد شخصيت زن فـراهم مـي  

شخصيت و كرامت انسان تنها با تبيين بخشد؟ مگر  ارزش و كرامت انساني را تسريع ميبازيابي 
يابد؟ آيا اين منشور، زمينة مساعدي بـراي تـأمين حقـوق     هاي آنها تحقق مي حقوق و مسئوليت

جانبة زنان بر پاية موازين اسالم ايجاد كرده است؟ اصوالً آيا تأمين همه جانبة حقوق بـدون   همه
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كيد شده است كه درصدد بيان نحـوة  پذير است؟ در خود منشور تأ توجه به ضمانت اجرا امكان
شـود؟   جانبـه بـدون بيـان نحـوة اجـرا چگونـه تـأمين مـي         حقوق همـه . اجراي حقوق نيست

هـاي بيگانـه و    يابي و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ هاي الزم به منظور شناخت و ريشه سياست
» هـا  وليتمنشـور حقـوق و مسـئ   «انحرافات اخالقي در كجاي منشور وجود دارد؟ نام منشـور،  

هاي متحجر كه به نام مـذهب در جامعـه    تدوين سياست الزم براي زدودن بقاياي بينش«. است
وجود دارد و آثار ستم و تبعيضي كه از دوران نظام طـاغوتي بـر جامعـة بـانوان تحميـل شـده       

كه از وظايف شوراي فرهنگي اجتماعي زنان است، در كجاي اين منشـور يـا منشـور    » ...است
تدوين اين منشور آغاز شده است و اين انتظـار   1367االسف گويا از سال  ه است؟ معديگر آمد

جانبـه در حـوزة زنـان     نامعقولي نيست كه بايد در اين دورة بسيار طوالني، سياسـتگذاري همـه  
  .شود در چند محور كلي بيان ميو اما اشكاالت موجود در خود منشور، . گرفت صورت مي

  
  مباني و اصول. 1

هاي منشور دانست؛ اما متأسـفانه ميـان مبنـاي ذكـر شـده و       را بايد از حسن به مباني توجه
هاي مندرج در منشور هيچ تناسبي وجود ندارد، بلكـه بـرعكس، از ايـن     حقوق و مسئوليت

هـا   ن در حقوق و مسئوليتمبنايي كه به رسميت شناخته شده است برابري ميان زنان و مردا
  : منشوربه تصريح . شود نتيجه مي

مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد بنيادين استوار است كه در اسالم، زن و مرد در فطرت و 
هـا،   دادها و امكانـات، امكـان كسـب ارزش   سرشت، هدف خلقـت، برخـورداري از اسـتع   

ز جنسـيت دربرابـر خداونـد يكسـان     ها و پاداش و جزاي اعمال فارغ ا پيشتازي در ارزش
طة رشد همه جانبة انساني در ساية دانـش و علـم، تقـواي الهـي و     باشند و فقط به واس مي

  .اي شايسته بر يكديگر مزيت دارند ايجاد جامعه
و تكـاليف بـه دسـت    توان كرد كه از اين مبنا، برابري زن و مـرد در حقـوق    ترديد نمي

 هاي نابرابر كه منشور مشحون از آن است؛ بنـابراين، آنچـه بـه    آيد نه حقوق و مسئوليت مي
  .تواند مبناي اين منشور باشد عنوان مبنا ذكر شده است، اساساً نمي

هاي طبيعي ميان زن و مرد اشاره شده و  به تفاوت ، در ادامه،»مباني و اصول«ذيل عنوان 
آنكه روشن شود چگونه و  هاي حقوقي دانسته شده است بي ها منشأي تفاوت همين تفاوت

منـدي از اسـتعدادها و    رت، هـدف خلقـت، بهـره   برابري در فطـ  چرا تفاوت طبيعي به رغم
  .هاي حقوقي است منشأ تفاوت... امكانات و 
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  :همچنين در منشور تصريح شده است
به جهت اشتراك زن و مرد در حقيقت انسـاني، در بيشـتر مـوارد زن و مـرد در نظـام      

  . باشند هاي يكسان برخودار مي حقوق اسالم از حقوق و مسئوليت
نسـاني، اخـتالف در حقـوق و    آيا اشتراك زن و مرد در حقيقـت ا پرسش اين است كه 

دهد؟ ما به هيچ روي به برابري بـه معنـاي تشـابه قايـل نيسـتيم و       ها را نتيجه مي مسئوليت
. دانـيم  ها را غيرقابل انكار مـي  يتاي ازحقوق و مسئول اختالفات طبيعي و نيز تفاوت در پاره

البته بر اين . وجو كنيد ها جست راي اين اختالفسخن در اين است كه مبناي ديگري بايد ب
كـه بـه انسـانيت انسـان      حقوقي. باور هم نيستيم كه حقوق انساني زن و مرد متفاوت است

در «: درحالي كه در منشور تأكيد شده است. ها متفاوت باشد تواند بين انسان گردد، نمي برمي
ظاهراً مراد . »باشند وماً مشترك ميساني خويش عمانديشة اسالمي، زنان و مردان درحقوق ان

  .كم ابهام دارد از عموماً، تماماً نيست يا دست
نكتة ديگر درخصوص مباني اين است كه تالش شده است در بحثـي كوتـاه اخـتالف    

اي صورت نگرفته اسـت   ساً مقايسهحقوقي زن و مرد توجيه شود درحالي كه در منشور اسا
  .ستو سخن از اختالف ميان زن و مرد ني

: و اما نكتة پاياني در اين قسمت عنواني است كـه در صـفحة سـوم برگزيدشـده اسـت     
درحالي كه اثري از اصول حاكم بر اين منشور نيست، مگر آنكه از اصـول  . »اصول و مباني«

  .و مباني يك معنا اراده شده باشد كه نادرست بودن آن نيازمند توضيح نيست
  
  طور ناقص ذكر مسئوليت به. 2
كند؛ اما با نگاه عميق و  به عنوان حسن منشور جلوه مي ها در كنار حقوق بدواً ن مسئوليتبيا

. شـويم  جه ميها موا فقدان سياق واحد در بيان مسئوليتگانة منشور، با 148دقيق به بندهاي 
يد شده و در مواردي كـه بعضـاً   معلوم نيست با چه ميزاني در مواردي بر مسئوليت زنان تأك

هـا   بيان شده در كنار حـق هاي  مسئوليت عالوه بر اين،. سخني از مسئوليت نيست ترند مهم
در بند اول، از حق برخورداري از حيات شايسته . اي است كه شايد نيازمند بيان نبود گونه به

و تماميت جسماني و مسئوليت محافظت از آن در مقابل هرگونه بيماري، حادثـه و تعـدي   
اما آيا انسان دربرابر حق حيات ديگران، مسئوليت ندارد؟ تعهد به . سخن به ميان آمده است

: نكشتن ديگران مسئوليت هر انساني نيست؟ در بند دوم، خالف بند اول رفتار شـده اسـت  
گـويي انسـان در مـورد    » حق برخورداري از تكريم و مسئوليت رعايت آن بـراي ديگـران  «
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: امـا بـرعكس  . ت ديگران مسئول نيستحيات خود حق و مسئوليت دارد ولي در برابر حيا
درحالي كه ارزش . در مورد كرامت خود حق دارد و در برابر كرامت ديگران، فقط مسئوليت

تواند حيات خود را سـلب   انسان نمي همان طور كه. كرامت انسان كمتر از حيات او نيست
ي كـه در اعمـال   آزادي اراده بـا همـة اهميتـ   . تواند زايل سـازد  كند، كرامت خود را نيز نمي

  .حقوقي دارد، محكوم حق حيات و حق كرامت انساني است
آيا انسان در برابر . بر حق آزادي انديشه و مصونيت از تعرض تأكيد شده است 3در بند 

  آزادي انديشه ديگران مسئوليت ندارد؟
كـه در آن، از مصـونيت جـان، مـال و حيثيـت زنـان و زنـدگي         5همچنين اسـت بنـد   

  .ز تعرض غيرقانوني سخن به ميان آمده استخصوصي آنان ا
، مصونيت زنان از ضررهاي مادي و معنوي يادآوري شده است بدون اينكه از 11در بند 

  .اضرار به ديگران ذكري به ميان آورده شود تعهد آنان در مورد عدم
حق برخورداري از فسخ نكاح درصورت تدليس و عيوب «: عنوان شده است 41در بند 
آيا در نكاح، تـدليس منحصـراً از ناحيـة مـرد صـورت      . »اخذ خسارت در تدليس مقرره و

هـاي زنـان نبايـد از تعهـد زن بـه عـدم تـدليس و         گيرد و در منشور حقوق و مسئوليت مي
مسئوليت او در پرداخت خسارت درصورت تدليس سخن گفته شود؟ البتـه مـا بيـان ايـن     

كنندگان منشور كه اين مشي را  ؛ ولي تدويندانيم مسائل را به اين شكل تفصيلي مناسب نمي
منـدي از بهداشـت و    ، از حق بهـره 48در بند . جا از آن تبعيت كنند اند بايد در همه برگزيده

آيـا زن در مـورد كسـب اطالعـات و     . هاي مورد نياز سخن رفته است اطالعات و آموزش
ن در كسـب و افـزايش   ز 60هاي بهداشتي مسئوليت ندارد؟ اگر ندارد، چرا در بنـد   آموزش

شده  و در بند   آگاهي در مورد شخصيت و حقوق خويش صاحب حق و مسئوليت دانسته
شـده اسـت؟     مسـئوليت او دانسـته  ارتقاي بينش، منش و كنش ديني و انساني، حـق و   63

 مسـئوليت زن ... هاي الزم در مديريت خانـه و   ، آگاهي و كسب مهارت71همچنين در بند 
  .شود ها در منشور فراوان يافت مي ز اين ناهماهنگيتلقي شده است؟ ا

  
  هاي پرشمار به موازين شرع و قوانين عادي احاله. 3

هاي پرشـمار   بايد از احاله ـ كه به مثابة يك سند مرجع در سياستگذاري است ـ در منشورج
فـرض آن اسـت كـه شـوراي محتـرم عـالي       . شد به موازين شرع و قوانين عادي پرهيز مي

هـايي را بـه صـورت شـفاف و      فرهنگي با استفاده از شرع و قانون اساسي، سياست انقالب
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هاي موجـود در كشـور را    روشن ترسيم و نهادهاي مقننه، مجريه و قضائيه و ساير دستگاه
آيا معقول است سياستگذار به تابعان خود بگويد . مكلّف كرده است كه برپاية آن عمل كنند

ام، پيروي كنيد اما خود مكـرّر بـه آنهـا ارجـاع      من ترسيم كردههايي كه  شما بايد از سياست
واقع بايد براي خـود حـق تقـدم     رود، به دهد؟ منشوري كه در آن از حقوق زنان سخن مي

كه بايد تفسير و قرائت خود از شرع را ارائـه كنـد و از نهادهـاي     واولويت قايل باشد، چنان
  .استگذاري داردپيرو بخواهد از او پيروي كنند، اگر حق سي

حق برخورداري از ماترك متوفي و وصاياي مالي آن طبق «: منشور آمده است 90در بند 
در . شد اصالً تمام سخن همين است كه در منشور بايد اين موارد ترسيم مي. »قوانين اسالمي

هتر به برپاية برخي فتاوا، زنان ب. فروع مسئلة ارث، بين فقيهان اماميه اختالف فتوا وجود دارد
  براساس سياست منشور قوانين اسالمي چه؟. شوند حقوق خود نايل مي

برداري از  شخصي و بهرهحق مالكيت بر اموال و دارايي «: تصريح شده است 99در بند 
خوانندة منشور كه انتظار شفافيت بيشـتر دارد، حـق   . »آنها با رعايت حدود شرعي و قانوني
بر حق آزادي قلم، بيـان و اجتماعـات بـا     114ر بند د. دارد بپرسد حدود شرعي كدام است
هاي قانوني  مندي زنان ايراني از حمايت از حق بهره 123رعايت موازين تأكيد شده و در بند 

سخن به ميان (!)  درخصوص ازدواج و تشكيل خانواده با مردان غيرايراني با رعايت ضوابط
سال پيشتر وضع و تصـويب شـده، در    ها و اين در حالي است كه قانوني كه ده. آمده است

تكليف زنان ايراني درخصوص ازدواج با اتباع بيگانه به طور شـفاف   1060و  1059مادتين 
  .روشن شده است

منشور، بر حق زنان در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون تصريح  135در بند  
هـاي منـدرج در    از سياسـت خواهد در امر تقنـين،   فرض كنيد قانونگذار عادي مي. شده است
اي با ايـن اهميـت،    وقتي در مسئله. مند شود و تكليف قضاوت زنان را روشن كند منشور بهره

  .تواند هدايتگر قانونگذار باشد قانون و ضوابط فعلي آن مرجع قرار گرفته است، چگونه مي
وني نيز برحق و مسئوليت شهادت در دادگاه مطابق مـوازين شـرعي و قـان    147در بند  

آيا زن ميتواند : هايي از اين دست داشته باشد اگر خوانندة منشور پرسش. تصريح شده است
جمهـور شـود؟ آيـا زن     توانـد رئـيس   دادن دارد؟ آيا زن مي قاضي شود؟ آيا زن حق شهادت

تواند زن خود را از اشـتغال بـه    تواند بدون اجازة شوهر از منزل خارج شود؟ آيا مرد مي مي
ه با حيثيت خانوادگي او منافات ندارد، منع كنـد؟ پاسـخ آنهـا را از منشـور     كار مشروعي ك

  .بايد به شرع و قانون مراجعه كند! كند؟ هرگز دريافت مي
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  .گشايد خورد ولي هيچيك را نمي ت كه به هر قفلي مياين منشور به مثابة كليدي اس
  

  هاي مشهور و رايج فقيهان اماميه مخالفت با ديدگاه. 4
بنابراين، مخالفت با آن و دفاع . پنداريم ان ارجمند اماميه را عين دين نميشهور فقيهما نظر م

از يك نظرية غيرمشهور را در چهارچوب موازين و ضوابط استنباط و با اعتمـاد بـه مبـاني،    
ها خاصه زنان كامالً روا  بهبودبخشيدن به وضعيت حقوق انسانمنابع و منهج فقهي به منظور 

كنندگان منشور داريم، آنـان سـرپيچي از آراي مشـهور     ا با شناختي كه از تدوينام. داريم مي
تابند؛ و حال آنكه در اين منشور، مواردي از اين دست بـه چشـم    فقيهان را به آساني برنمي

آيا تصويب يـك سـند توسـط شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي بـا انطبـاق يـا           . خورد مي
مالزمه دارد؟ مگر نه اين است كه برپاية اصـل چهـارم   مغايرت مفاد آن با موازين شرع  عدم

قانون اساسي، مرجع انحصاري در تشخيص عدم مغايرت قوانين قابل اعمال در جمهـوري  
اسالمي ايران با موازين شرع و قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان است؟ مايـل نيسـتم و   

هاي فقهي  محترم و ديدگاهحق ندارم ازطرف شوراي نگهبان سخن بگويم؛ اما روية شوراي 
افزون . اي از بندهاي اين منشور موافقت كند تواند با پاره آنان تاكنون نشان داده است كه نمي

در منشـور، برپايـة   . بر اين، مخالفت با آراي مشهور و رايج، نيازمند پشتوانة تحقيقاتي است
  جعل شده است؟كدامين مطالعه و تحقيق، برخالف ديدگاه رايج فقهي حق و مسئوليت 

  :اي از موارد توجه فرماييد به پاره
هـاي خلقتـي متفـاوت زنـان بـا       و مسئوليت حفـظ ويژگـي   حق «: است آمده  12دربند )الف
هاي خلقتي خود را حفظ كند، بحثي نيست؛ اما بـر اسـاس    كه زن حق دارد ويژگيدر اين. »مردان

  يا تغيير جنسيت در فقه ممنوع است؟نهيد؟ آ كدام ميزان فقهي، مسئوليت حفظ را برعهدة او مي
مسـئوليت رعايـت   . ، مسئوليت مهمي برعهدة زنان گذاشـته شـده اسـت   25در بند  )ب

. ضوابط ديني و قانوني در ازدواج، ازجمله يكساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني
در نكـاح   واقعاً زن مطابق شرع چنين مسئوليتي دارد؟ واقعاً يكسـاني در باورهـاي زوجـين   

شرط است؟ نكاح زن مسلمان با مرد غيرمسلمان مطابق فقه اسالمي ممنوع و درنتيجه باطل 
اما آيا نكاح زن شيعة . قانون مدني ايران هم عيناً انعكاس يافته است 1059است كه در مادة 

اماميه با پيروان سنّت و جماعت نامشروع است؟ افزون بر اين، توجه داريـد كـه بخشـي از    
پيچيد كه مثالً مبادا با شـيعيان   براي آنان نيز نسخه مي. دهند ن ما را اهل سنت تشكيل ميزنا

دهند و در منشور  ازدواج كنند؟ از اهل كتاب كه درصدي اندك از زنان ايراني را تشكيل مي
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به آنها عنايت شده است، فعالً  9بايد به آنان نيز توجه شود كه البته در مواردي همچون بند 
دار و  گذشته از همـة اينهـا، مبـاني اعتقـادي و دينـي، مفهـومي گسـترده، كـش        . ذريمگ مي

  .نظر ميان شيعيان را نيز شامل شود تفسيربردار است كه حتي ممكن است اختالف
البته اگر توصيه و ارشاد اخالقي است مبني بر اينكه آرامـش و آسـايش بيشـتر در يـك     

يابد، مسئلة درستي اسـت؛ ولـي اوالً لحـن،     ق ميتحقكامل اعتقادي بهتر   خانواده با وحدت
 زبان حقوقي سخن گفتهكم بايد معلوم شود كجا با  لحن حقوقي است نه اخالقي، ثانياً دست

  !شده است و كجا با ادبيات اخالقي
تصريح شده است كه زن حق تعيين شروط موردنظر ضمن عقـد نكـاح را    26در بند  )ج

واقعاً زن حق دارد شروط را تعيـين كنـد؟ ممكـن اسـت     ! در چهارجوب ضوابط شرعي دارد
. گيرد ميالتوافق صورت  تعيين شروط علي. زن حق پيشنهاد دارد نه تعيين. اشتباه در تعبير باشد

امـا هرگـز    جمهور حق تعيين معاون خود را دارد، چون به تأييد نهاد ديگري نياز ندارد؛ رئيس
او تنهـا حـق دارد وزراي پيشـنهادي    . عيين كنـد جمهور حق دارد وزير ت توان گفت رئيس نمي

  .در تصريح به حق تعيين مهريه 93همچنين است بند . خود را به مجلس معرفي كند
حق و مسئوليت تـأمين، تخصـيص، طهـارت و سـالمت در     «: آمده است 29در بند  )د

اد به فارغ از اير. »ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني درصورت نقض آنها
آنچه از ايـن عبـارت    -  كه در جاي خود دربارة آنها بحث خواهد شد ـ پردازي نوع عبارت

مستفاد است، حق زن در برخورداري از تمكين شوهر و حق اعتراض قـانوني در صـورت   
آيا واقعاً مطابق فقه اسالمي چنين حقي وجود دارد؟ ما البته بر اين نظـريم  . نقض آنها است

مرد حق دارد به طور معمول زن به او تمكـين كنـد، زن نيـز حـق مطالبـة      گونه كه  كه همان
در منشور . ولي نظر رايج و مشهور فقهي غير از اين است. تمكين از همسر خويش را دارد

  اي از اين نظر عدول شده است؟ بر چه پايه
آيا به نظر . به حق باروري، بارداري، تنظيم و كنترل آن تصريح شده است، 33در بند  )ه

تدوين و تصويب كنندگان محترم، مطابق فقه اسالمي زن حـق تنظـيم و كنتـرل بـاروري و     
است كه مثالً اگـر مـرد خواهـان فرزنـد      بارداري را دارد؟ از كجاي فقه چنين استنباط شده

  باشد، زن حق امتناع و كنترل دارد؟
  

  رنگ بودن نقش دولت كم. 5
هرچند كـه بـه بـاور مـا،     . اصوالً حقوق بشر در رابطة ميان شهروندان و دولت مطرح است
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را نيز نبايد ناديده انگاشت، اما نه  ين شهروندانبما روابط فيضرورت رعايت حقوق بشر در 
بـه   هاي زنان سخن بگوييم و دولـت را  يك منشور از حقوق و مسئوليتدر اين حد كه در 

اگرچه در مواردي روشن است كه دولـت مسـئوليت دارد، امـا بـه ميزانـي از      . حاشيه برانيم
مسئوليت زوج يا والدين زن سخن گفته شده است كه گويي دولت هيچ مسـئوليتي نـدارد،   
ضمن اينكه در هيچ جاي منشور به صراحت از مسئوليت دولـت در تـأمين ايـن حقـوق و     

  .اخله بحثي به ميان نيامده استتعهد او به مداخله يا عدم مد
  

  هاي مسلّم و غيرقابل ترديد ري حقتنزّل شأن منشور به گردآو. 6
 »گردآوري«هاي بسيار واضح، هم شأن منشور را درحد يك  حقوق و مسئوليتپرداختن به 

. تنزّل داده و هم از شأن نظام جمهوري اسالمي ايـران كاسـته اسـت    -  و نه سياستگذاري - 
ايـران در مجـامع   . ا. قرار است مبناي معرفي و تبيـين جايگـاه زن در نظـام ج   منشوري كه 

المللي و محور گفتگو با ديگر كشورهاي اسالمي درخصوص مسائل زنـان قـرار گيـرد،     بين
ن تمداالسـف در   مع. ن رو به رشد نظام اسالمي استبايد حاوي مطالب بديعي باشد كه مبي

قرنها است در فقه اماميه تبيين شده و بيش از هفتاد سـال  اين سند بر مطالبي تأكيد شده كه 
است كه قانونگذار ايراني از آن اقتباس كرده و جامعة قانون بر تن آن پوشانده و اجـراي آن  

اين سـند   فردي كه با موازين فقهي و قانوني ما آشنا نيست، با مطالعة. را تضمين كرده است
. است كه تازه ايران اسالمي به آن دست يافته است ها دستاوردهايي اين حق برد كه گمان مي

  حــق داشــتن نــام، حفــظ يــا تغييــر آن      : از جملــة ايــن مــوارد عبــارت اســت از    
؛ )27بنـد  (مراجـع رسـمي و قـانوني    ) بـه (؛ حق ثبت ازدواج، طـالق و رجـوع در   )7بند (

حق آگاه ؛ )32بند (حق صلة رحم   ؛)28بند (برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت 
ها و كاالهاي فرهنگي سـالم   شدن كه در بندهاي مختلف تكرار شده است؛ حق توليد برنامه

حق تحصـيل در آمـوزش     ؛)76بند (؛ حق سوادآموزي عمومي )65بند (مندي از آنها  و بهره
؛ حـق پـژوهش، تـأليف، ترجمـه و انتشـار كتـب و       )77بند (عالي تا باالترين سطح علمي 

؛ حـق  )85بنـد  (عمومي با رعايت صداقت، امانت و مصـلحت جامعـه   مقاالت در نشريات 
  ؛ حـق وقـف، پـذيرش وقـف و رسـيدگي بـه آن       )90بنـد  (برخورداري از ماترك متـوفي  

؛ حق مالكيت بر امـوال  )92بند (؛ حق پذيرش وكالت يا وصايت در امور اقتصادي )91بند (
؛ حـق  )199بنـد  (ي و قـانوني  برداري از آنها با رعايت حدود شرع ي شخصي و بهرهو داراي

؛ حق دريافت ديه و خسارات براساس قوانين )100بند (زنان در انعقاد قراردادها و ايقاعات 
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ها ازجمله  آيا اين حق). 117بند (هان حق آگاهي از رويدادها و مسائل سياسي ج  ؛)110بند (
اسالم استقالل مالي تر  ها پيش حقوقي هستند كه كسي در آنها ترديد دارد؟ مفتخريم كه قرن

مگر كسي ترديد داشت . ها سال پيش وارد قانون شده است زنان را به رسميت شناخته و ده
كه زن حق انعقاد قرارداد دارد؟ اگر بر مسئوليت ثبت ازدواج و سـد راه سوءاسـتفاده تأكيـد    

حـق  شد، وجيه بود؛ ولي آيا در اينكه زن حق ثبت ازدواج دارد، حق وقف كـردن دارد،   مي
قبول وقف و وصيت را دارد، حق دارد مطالعه و تحقيق كند، حق دارد حاصل پژوهش خود 
را منتشر كند، حق دارد تحصيالت دانشگاهي داشته باشد، حق دارد در چهارچوب شـرع و  

است كه زنان مـا از ايـن    ها قانون كاالي فرهنگي توليد كند، امروز نيازمند تأكيد است؟ سال
  . كنند آزادانه آنها را استيفا مياند و  حقوق متمتع

شد كه ايـن سـند    خوب بود تذكر داده مي. اين سند به زبان انگليسي ترجمه شده است
ها است در جامعـة ايرانـي    هايي است كه قرن آوري تمامي حقوق و مسئوليت دار جمع عهده

مورد ترديدي درپرتو تعاليم ارجمند اسالم جريان دارد و اين سند هرگز قصد ندارد هيچ امر 
نيـاز از بيـان    را روشن سازد و تنها به بيان مصاديق روشـن، واضـح و بعضـاً بـديهي و بـي     

پردازد، تا تصور نشود كه اين حقوق قبالً نبوده است و تازه به لطف ايـن منشـور بـراي     مي
مانـد تـا ايـن     با ديدن اين موارد بسيار بديهي، خواننده منتظر مـي ! شود زنان ايراني جعل مي

زن حق دارد راه برود، زن حق دارد فكـر كنـد، زن حـق دارد از طعـام     : ها را نيز ببيند زارهگ
   .»زن هم انسان است«مشروع استفاده كند و بلكه 

  
  هاي علمي دقّتي اي ديگر از بي پاره. 7

به رغم آنكه شانزده سال وقت براي تدوين منشور مصروف، اما از متن آن نگارش عجوالنه 
. البته اجماالً باخبرم كه متن چندين مرتبه ويرايش شده است. دقّتي مستفاد است همراه با بي

در اين قسمت، به برخي از اشكاالت ماهوي موجود در مقدمه، مبـاني و بنـدهاي مختلـف    
  :داد ترديد درصورت دقّت در تدوين، اين اشكاالت رخ نمي پردازم كه بي منشور مي

ي تكاليفي گرفته شده است كه زن در برابر ديگران ، مسئوليت به معنا2در ابتداي ص. 1
كـه در   را شـامل نيسـت درحـالي   » خـود «قدر متـيقن آن اسـت كـه ديگـران،     . برعهده دارد

ترديـد زن همچـون    بي. جاي منشور، از مسئوليت زن درقبال خويش سخن رفته است جاي
، خداونـد،  »نديگـرا «آيـا  . مرد دربرابر خداوند، دولت، جامعه و طبيعت هم مسـئول اسـت  

  گيرد؟ بر ميدولت، جامعه و طبيعت را در
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قوانين اسالمي، افراد در برابـر خـدا، خـود، جامعـه و     ) مطابق(، در 2در بند سوم ص. 2
مـراد از هسـتي   . در برابر خدا، خود و جامعه كـامالً درسـت  . اند هستي مسئول دانسته شده

ا شامل است؟ در برابر دولـت  اين، در برابر طبيعت چه؟ هستي طبيعت ر چيست؟ افزون بر
بسيار خوب؛ اما اگر جامعه كه . چه؟ البد دولت چون نماينده جامعه است، ذكر نشده است

شخصيت مستقلي از افراد دارد، به عنوان جامعه ذكر شده، مسـئوليت مهـم افـراد در برابـر     
 ندة رابطةكن يكديگر يا آحاد جامعه چرا مغفول مانده است؟ بخش مهم قواعد حقوقي، تنظيم

  .ها با يكديگر است انسان
هاي زنان با استقرا به  وليتدر ساختار منشور، حقوق و مسئ: آمده است 2ص 8در بند. 3

  :صورت زير تقسيم شده است
كه حقوق اجتماعي برحسب موضوع (حقوق فردي، حقوق خانوادگي، حقوق اجتماعي 

بندي  حقوق قضايي دسته سالمت، حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي، حقوق سياسي و حق به
  ).شده است

شناسـند و   مرز مي كنندگان محترم براي علم و دانش و تقسيمات علمي هم ظاهراً تدوين
شناسد؛ و در هر كجا كه  علم و دانش، مرز و بوم نمي. دانند آن را متعلق به غرب يا شرق مي

اسـناد و منشـورهاي   كه در ) ها حق(چرا از تقسيم رايج حقوق . اردباشد، به بشريت تعلق د
توان از آنها استفاده نكرد ولي نه به اين بهانـه كـه    حقوق بشر آمده، استفاده نشده است؟ مي

حقـوق  . توان تقسيم درست علمي ارائه كرد بله؛ اگر تقسيم غيرعلمي است مي. غربي است
 .انـد  دو نسل اول و دوم به حقوق مدني سياسي و حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي منقسم

كنندگان محترم، اين تقسيم چه ايرادي دارد؟ حقوقدانان داخل كشور هـم كـه    به نظر تدوين
جمهور پيشين نشان درجة يك دانش دريافـت كردنـد، حقـوق را بـه      اتفاقاً از رئيس محترم

هاي بشري را دربر  اند كه البته اين تقسيم، فقط حق سياسي و خصوصي تقسيم كرده  عمومي،
توانسـت از ايـن    مـي هاي خصوصي را هم شامل است،  در منشور كه حق گيرد و اتقافاً نمي

هاي فراوان اخالقي است،  تقسيم استفاده شود و البته چون منشور حاوي حقوق و مسئوليت
كه   »هاي اخالقي حقوق و مسئوليت«به عنوان ) ها و مسئوليت(حقوق  ذكر دستة چهارمي از

  .الزم بود -  كتب اخالقي و ديني ما مشحون از آن است
شود، الزم است تقسيمي درست و علمي  شده عدول مي اگر هم از تقسيم رايج و شناخته

آيا تقسيم حقوق به فردي، خانوادگي و اجتمـاعي درسـت اسـت؟ اگـر     . جايگزين آن شود
درستي است، ولي حقوق ) دوگانة(حقوق را به فردي و اجتماعي تقسيم كنيم، تقسيم ثناتي 
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كند كه در اينجا  تبديل مي) سه گانه(يان، تقسيم را به ناحق به تقسيم ثالثي خانوادگي در اين م
شناسـان،   بـه تصـريح جامعـه   (خانواده يا جزء اجتماع است كـه هسـت   . منشأي درستي ندارد

اي فردي  ؛ و يا رابطة موجود در يك خانواده، رابطه)خانواده كوچك ترين نهاد اجتماعي است
بنابراين، حقوق خانوادگي را هم بايد در زمـرة  . والدين با فرزندانرابطة زوجين و رابطة : است

  .يكي از حقوق فردي يا اجتماعي قرار داد و تقسيم را دوگانه ارائه كرد
هاي مزيت انساني بر انسان ديگر سخن به ميان آمده، علم و  در مبنا، آنگاه كه از ميزان. 4

اوالً مراد . عنوان مالك برتري ذكر شده است ه، ب شايسته اي دانش، تقواي الهي و ايجاد جامعه
ايـم كـه جهـاد    آموختـه  هـاي قرآنـي    قبالً از آموزهاي شايسته چيست؟ ثانياً  جامعه از ايجاد

  !اي شايسته بدانيم اهللا نيزمالك برتري است، مگر آنكه جهاد را به معناي ايجاد جامعه سبيل في
لت اجتمـاعي در اجـراي قـانون بـدون     حق برخورداري از عدا«: مده است آ 6در بند . 5

مراد چيست؟ تساوي همگان دربرابر قانون؟ اگر بله، مگر اين تعبير زيبـاي  . »لحاظ جنيست
رايج كه اتفاقاً در قانون اساسي هم آمده است، چه اشكالي دارد كه از عبـارت نسـبتاً مـبهم    

  ديگر استفاده شده است؟
ررهاي مادي و معنوي بـا توجيـه اعمـال    مصونيت زنان از ض«: آمده است 11در بند . 6

ها به خودداري از سوءاستفاده از حـق،   كنندگان از تكليف انسان ظاهراً تدوين. »حق ديگران
ممنوعيت سوءاستفاده از حق و «به نظر نويسندگان، اگر كسي از قاعدة . اند اين حق رسيده به

ز ايـن بنـد بـه معنـاي     شد، آيا اآگاه نبا» جواز اضرار به ديگري به بهانة اعمال حق خود عدم
: يابد؟ عبارت زيبا و آهنگين قانون اساسي ما در اصل چهلـم ايـن اسـت    محصلي دست مي

در ضـمن، زنـان   . »تواند اعمال حق خود را وسيلة اضرار به ديگري قرار دهد كس نمي هيچ«
بنـد   فقط مصون نيستند، مسئول هم هستند كه از اعمال حق سوءاستفاده نكنند؛ كه در ايـن 

  .مغفول مانده است
مندي از امكانـات فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتصـادي      حق بهره«: آمده است 22در بند . 7

اوالً . »جهت تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتنداري تا آسـتانة ازدواج 
آيـا  مسئوليت زن فقط همين است؟ آيا زنان در تسهيل امر ازدواج مسـئوليتي ندارنـد؟ ثانيـاً    

زنان تنها مسئول خويشتنداري تا آستانة ازدواج هستند؟ آسـتانه، نـه ازدواج؟ البـد پـس از     
واَنكحـوا االَيـامي   «شايد از آيـة شـريفة   ! ازدواج، مسئوليتي در عفّت و خويشتنداري ندارند

اند، استفاده كرده  »... جِدونَ نكَاحاًوليستَعفف الَّذيِِنَ لَاي... منكُم والصالحيِنَ من عبادكُم و امائكُم
  .اند دهولي حقاً آن را بد بيان كر
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، زنان پژوهشگر در ارائة ديدگاه و تبيين دستاوردهاي مثبت دينـي و ملّـي   88در بند .  8
  .اندنان به جهانيان مسئول شناخته شده در زمينة مسائل ز

. كننـد  مينة مسائل زنان كار مـي هاي علمي در ز حوزه گويي تمام زنان پژوهشگر در همة
پژوهشگر زن غيرمسلمان چه مسئوليتي دارد؟ مسئوليت زنان در اين حوزه، به اين نحو كلّي 

ر نسـخه پيچيـد كـه لزومـاً در     تـوان بـراي پژوهشـگ    واقعاً مي افزون بر اين،. شود ميبيان ن
  هاي خود به نكات مثبت، آن هم از منظر ما، دست پيدا كند؟ پژوهش

مندي از نفقه در ازدواج دائم مطابق با شأن زن توسط شوهر  حق بهره«بر ، 89بند در . 9
  .تأكيد شده است» يا توسط پدر و فرزند درصورت نياز زن و توانمندي آنان

حقوقي، شـأن زن را بـراي دريافـت نقفـه ميـزان تلقـي        -  اوالً برپاية كدام مبناي فقهي 
كنيد؟ اگر مرد ثروتمنـدي از   ه را معيار تلقي نميگرفت كنيد؟ چرا شأن خانوادة جديدشكل مي

خانوادة فقيري زن اختيار كند، و متناسب با شأن زن كه سابقة زنـدگي در خـانوادة فقيـر را    
  دارد، به او نفقه پرداخت شود، عادالنه است؟

انصافاً مقررات قانون مدني درباب نفقه كه در آن براي عدم پرداخت نفقه ضـمانت   ثانياً
اگر شوهر و نيز پدر يا فرزند توان مالي نداشته باشند و . تر است م منظور شده، جامعاجرا ه

زن هم نيازمند نفقه باشد، تكليف چيست؟ اگر شوهر توانمند باشد ولي ظالمانه از پرداخت 
  نفقه امتناع كند و پدر يا فرزند ناتوان باشند، چه بايد كرد؟

قوق بازنشسـتگي زن كارمنـد متـوفي جـزء     آيا حق برخورداري وراث قانوني از ح. 10
  بر آن تأكيد شده است؟ 95حقوق زن است كه در بند 

داري در  ، بر حق دريافت دسـتمزد از همسـر دربرابـر انجـام امـور خانـه      98در بند . 11
  ...  صورت تقاضا تصريح شده است

ق ح«اوالً چنين نيست كه درصورت تقاضا حق دريافت دارد؛ بلكه درست اين است كه 
احب ص ـ ادعا قرار دارند كه ـ مطالبه يا حق حق و اين دسته از حقوق در زمرة »دستمزد دارد

بـه  . مكلّف به پرداخت است »من عليه الحق«تواند مطالبه كند و درصورت مطالبه،  حق مي
اي بشر نيستند، قابليت اعـراض و اسـقاط    حقوق پايه عالوه، اين دسته از حقوق چون جزء

ماده واحدة اصالح مقـررات طـالق    6اً حق دريافت دستمزد ظاهراً ملهم ازتبصرة ثاني. دارند
كارهايي كه زوجه در منزل زوج در دوران زوجيت  اجرةالمثلاست؛ كه تحت شرايطي حق 

  .انجام داده، در آن به رسميت شناخته شده است
  :از اين تبصره، شرايط زير قابل استخراج است
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  ؛)به تبع دعواي طالق(رت دعواي تبعي صو المثل بهةمطالبة اجر. 1
  المثل؛ةضرورت درخواست اجر. 2
  طالق به درخواست زوجه يا به دليل تخلف وي از وظايف همسري نباشد؛. 3
  اثبات وجود دستور زوج؛. 4
  اثبات عدم وجود قصد تبرّع؛. 5
  انجام كارهايي كه به عهدة زوج نبوده است؛. 6
همچـون شـرط   (د شرط مـالي ضـمن عقـد نكـاح     عدم امكان تصالح يا فقدان وجو. 7

  ).تنصيف دارايي
قانون مدني ايران، با عبارتي گويا و شيوا، هر عاملي كه به حسب امـر   336درحالي كه مادة 

ديگري اقدام به عملِ عرفاً داراي اجرت كند و معلوم نشـود كـه قصـد تبـرّع داشـته، مسـتحق       
به زن قيودي را ذكـر كـرده    اجرةالمثلرداخت براي پ 71اجرت دانسته شده، قانونگذار در سال 

تر از همه اينكه اين حق را متوقـف بـر وقـوع     آنها چندان آسان نيست، مهم است كه اثبات همة
  .اي به وقوع متاركه ندارد منشور، اناطه 98البته خوشبختانه حق مندرج در بند . طالق كرده است

بان حقوقدانان جاري شده، اين است نكتة مهمي كه در گذشته در نقد تبصرة مزبور بر ز
اين ايراد، به تعبيـر بـه   . كه با جعل اين تبصره، شأن زنان ما درست مدنظر قرار نگرفته است

شـأن زن درحـد يـك    . زن حق دريافت دستمزد دارد. كار رفته در اين بند بيشتر وارد است
ي است و خدا هم روشن است كه كارگر شخصيت باارزش. كارگر در منزل تنزّل يافته است

مسئله تنها ايـن اسـت كـه    . كارگر است؛ و اصالً مراد، كاستن از ارزش كار و كارگر نيست
رابطة ميان زوجين، رابطة زيباتري است كه نبايد آن را تا حد رابطة كارگر و كارفرمـا تنـزّل   

بنـابراين،  . اندوزنـد  اندوزند، با هم مـي  زن شريك مرد است؛ و آنان آنچه از مال دنيا مي. داد
  .تر است ها وجود دارد، آبرومندانه شرط تنصيف دارايي كه در عقدنامه

، بر اولويت مادران در قيمومت فرزندان درصورت شـهادت، اسـارت و   129در بند . 12
مفقوداالثرشدن همسر تصريح شده است بدون اينكه ذكر شود آيا اين اولويت مطلق است و 

  .ختيار نكرده استيا تا زماني است كه مادر، شوهر ا
، بر حق زنان در معافيت از مجـازات درصـورت وجـود عوامـل رافـع      140در بند . 13

آيا وجود عوامل رافع مسئوليت كيفري موضوعيت دارد؟ . مسئوليت كيفري تأكيد شده است
كنندگان منشور، عامل موجهه جرم را بيان نكردند؟ معاذير قـانوني چـه؟ و چـرا     چرا تدوين

ر عدالت كيفري را ازياد بردند؟ زنان حق دارند از اصل برائت، اصل قـانوني  اصول مهم ديگ
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نشـدن قـوانين كيفـري و اصـل      ها و محاكم، اصل عطف به گذشـته  اتبودن جرايم و مجاز
آيـا اينهـا اهميـت كمـي دارنـد؟ اي كـاش       . منـد شـوند   هـا بهـره   شخصي بـودن مجـازات  

فصل سـوم قـانون اساسـي جمهـوري     كم  كنندگان به اسناد حقوق بشري و يا دست تدوين
فرمودند و از عبارت زيبا، جامع، گويـا و رسـاي آنهـا در نوشـتن      اسالمي ايران مراجعه مي

  .گرفتند منشور عاريه مي
حق برخـورداري از تخفيـف قـانوني ازنظـر ميـزان      «: چنين آمده است 142در بند . 14

ثبات توبـة زنـان بزهكـار در    مجازات يا معافيت از آن و يا نحوة اجرا درصورت ندامت و ا
؛ غافل از اينكه مطابق فقه اماميه و قانون مجازات اسالمي، »زمان بارداري، شيردهي و بيماري

شود و نيازمند  اي صور توبه اساساً مسقط مجازات است و شامل هر زن و مردي مي در پاره
  .آن نيست كه زن باردار، شيرده يا بيمار باشد

  
  ت شكلي و ادبياي از ايرادا پاره . 8

دار و تفسيربردار نباشد، و اصـول   اگر الزم است متن قانون شفاف باشد، مبهم، دوپهلو، كش
گفـت بـه طريـق اولـي سياسـتگذاري      تـوان   نويسي رعايت شده باشد، مي ادبيات در قانون

تواند از صراحت، شفافيت، رسايي و گويايي و مطابقت با اصول و قواعد ادب فارسـي   نمي
منشوري كه تدوين آن شانزده سـال بـه طـول انجاميـده اسـت، نبايـد حـاوي        . اشددور ب به

در زير، بعضي از اين اشـكاالت بـه عنـوان    . باشد) ويرايشي(پاافتادة نگارشي اشكاالت پيش
  :شود نمونه ارائه مي

بودن آن را به  بودن يا نادرست كنم و قضاوت درست قسمتي از مقدمه را فقط ذكر مي. 1
  : نمايم ان و خوانندگان گرامي واگذار ميكنندگ تدوين

بر قانون اساسي،  اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسالم داشته و مبتني
گيري از  و با بهرههاي واالي بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و رهبر معظم انقالب  انديشه

هـا و  جـود و خأل حـاظ قـوانين مو  با لهاي كلي نظام و  ساله و سياست 25انداز  سند چشم
  .باشد ميتحقق عدالت و انصاف در جامعة زنان مسلمان  به منظورهاي آن و  كاستي

حق و مسـئوليت تـأمين، تخصـيص، طهـارت و سـالمت در      «: آمده است 29در بند . 2
آيا اين جمله از حيث نگارشـي درسـت اسـت؟ حـق و     . »... ارتباط جنسي با همسر قانوني

چه؟ تخصيص چه؟ البد مراد از تخصيص، اختصاص است كه به پيروي از  مسئوليت تأمين
  عطف طهارت و سالمت به تخصيص روا است؟. تخصيص بودجه ذكر شده است
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هاي سالمت جسمي  حقوق و مسئوليت«: عنوان فصل اول از بخش سوم چنين است. 3
ت جسـمي و  حق بر سالمت و بهداشـ «و يا » حق سالمت جسمي و رواني«. »و رواني زنان

مسئوليت حفـظ  «نادرست است، بلكه » ... سالمت) هاي(صحيح است؛ اما مسئوليت» رواني
  .درست است» يا صيانت از سالمت جسمي و رواني

حق برخورداري از ماترك متوفي و وصاياي مالي «: چنين مقرر شده است 90در بند . 4
ر زنـي از هـر متوفـايي ارث    سـت؟ هـ  مراد ازمتوفي، كدام متوفي ا. »آن طبق قوانين اسالمي

برد؟ البد مراد، اقرباي نسبي يا سببي به حسب درجات ارث است؛ ولي اين بيـان مطلـق    مي
ايد  مگر ارث چه ايراد داشت؟ شما كه نوشته. چرا؟ و حتماً مراد از ماترك، همان ارث است

  گوياتر نبود؟» حق ارث طبق قوانين اسالمي«، »طبق قوانين اسالمي«
حق برخـورداري از مـزد و مزايـاي برابـر در شـرايط كـار       «: آمده است 104در بند . 5

زايد است؛ چراكه از حقـوق و  » ساير زنان«روشن است كه . »ساير زنانمساوي با مردان و 
شود نه يك زن يا تعدادي از زنان، تـا گفتـه شـود حقـوق و      مسئوليت زنان سخن گفته مي

  .با ساير زنان برابر باشد مزاياي اين زن يا اين دسته از زنان بايد
عنـوان قسـمت   . »هاي سياسي زنان حقوق و مسئوليت« :عنوان فصل چهارم چنين است. 6

درحـالي كـه خواننـده    . »هاي زنان در سياست داخلـي  حقوق و مسئوليت«: چنين است» الف«
هاي زنان در سياست  را مالحظه كند كه در آن، از حقوق و مسئوليت» ب«منتظر است قسمت 

حقـوق و  «شـود كـه عنـوان     رو مـي  روبـه » ج«رجي سخن به ميان آمده باشد، بـا قسـمت   خا
كننـدگان الزم نديـده    ممكن است تـدوين . را دارد» ـ نظامي  هاي زنان در امور دفاعي مسئوليت

باشند از سياست خارجي سخن بگويند؛ اما ظاهراً در حروف الفبا، بعد از الـف، ب قـرار دارد   
منـدي از آمـوزش و تصـدي     به حق بهره 130در بند » ج«ينكه ذيل قمست نكتة ديگر ا. نه ج

اي . اسـت » نظامي«متفاوت از » انتظامي«مشاغل انتظامي اشاره شده و احتماالً روشن است كه 
  .بتواند ذيل آن قرار گيرد 130شد تا بند  هم افزوده مي» انتظامي«، واژة »ج«كاش در عنوان 

حق اعادة حيثيت زنان در اثر تقصـير، اشـتباه   «: نمايد مينيز درست ن 141عبارت بند . 7
قاضي در موضوع حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص و جبران خسارت مادي و معنوي 

اعادة حيثيـت زنـان در اثـر تقصـير،     «. اقتباس شده است. ا. ق 171اين بند از اصل . »از آنها
حق اعادة حيثيت زنان در صورت هتـك  «: مراد اين است. معنا است بي» ... اشتباه قاضي در

  .»... آن درنتيجة تقصير و اشتباه قاضي در موضوع حكم يا
الّلهم التؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا            
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8   Abstracts 

The Domain of Islamic Jurisprudence in Positive Law of Iran 

Ali Reza Yazdaniyan*

From the beginning of the formation of Law, religion, faith and beliefs were 
considered as valuable and rich resources and inspiration for the purpose.  For 
centuries rules defined by the church were both religion and law, the same situation as 
Iran before constitutional revolution. Legislators have always tried to find the solution 
for the problems of society in religious rules and system and represent it as law, as 
well as judges and jurists who were faithful to Islamic jurisprudence in practice, and a 
lot of judgments and judicial decisions are actually representations of commandments 
of Islamic jurisprudence. Even in some cases legal doctrine benefits from Islamic 
jurisprudence to explain and describe law articles.  

Nevertheless, some parts of our legal rules have kept distance from Islamic 
jurisprudence and are more close to western and European rules. On the one hand, 
some principles of constitutional law have made the domain of Islamic jurisprudence 
unclear. In the constitutional law of Iran, reliable Islamic sources and accredited 
religious injunctions are to explain and describe the defective or obscure articles, but 
the domain of Islamic jurisprudence for laws extracted from other legal regimes is in 
doubt. Thus, it is necessary to provide the framework for the domain of Islamic 
jurisprudence in positive rights, which we will be discussed in this article.  

Keywords: Islamic jurisprudence, Positive rights, Explanation, Legislation.

* Assistant Professor- Department of Law, Isfahan University, yazdanian_alireza@ase.ui.ac.ir 
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Critical Study of Different Fields of Study in Law:
A Comparative Study of Different Fields of Study in Law, 

in Iran and France 

Manoochehr Tavassoli Naeeni*

Establishing Iran law schools which were of the same style as law schools in Belgium 
and France during Qajar dynasty, caused Iran legal system to have a tendency to 
German- Roman legal traditions in addition to Islamic law. The history of law 
education in Iran shows that at the moment, Iran legal system is far away from legal 
systems of the developed countries and has lost its dynamic nature. Thus we are in 
need of pathology of different fields of study in law in academic centers, regarding 
different dimensions like resources, teaching methods, and curriculum development. 
This can be done by comparative study of law education in Iran and other countries. In 
this article, we try to compare the history of law education and teaching method in Iran 
and France. 

Keywords: Fields of study in law, Critical study, Comparative study, Iran, France.

* Assistant Professor- Head of the Department of Law, Shahr- e Kord University, 
Tavassoli2000@yahoo.com 
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A Critical Study of  Legal Aspects of Starting Work and 
Permanent Employment in Civil Service Management Act

(Chapters Six and Seven) 

Vali Rostami*

Starting work and Employment which are correlative and interdependent are key 
subjects and important chapters of employment law. Although there have been some 
changes, reforms, and innovations regarding the issue in “Civil Service Management 
Act”, there are still some obscurities and insufficiencies. 

Introducing general principles of starting work, especially emphasizing on the 
principle of efficiency and being qualified, principle of equal opportunity, and 
clarifying and removing obscurities and insufficiencies are some of the positive 
changes related to starting work principle comparing to the previous version. 
Presenting new employment policy while emphasizing on permanent employment 
criterion for governmental positions, determining the conditions and requirements of 
different types of employment and employing human resources in administrative 
organizations, and decreasing the negative consequences of permanent employment, 
are some of the innovations and positive changes of the above said act. If some of the 
weak points and ambiguities in predicted regulations and rules are revised, a big 
change will surely occur in the employment system of Iran. However, obscurities and 
abridgments of the law, and especially not determining the status of previous rules has 
made the efforts of law makers open to criticisms.  

Keyword: Starting work, Employment, Civil Service Management Act, Permanent 
employment, Employment on contract basis. 

* Assistant Professor, Department of  Public Law, The Faculty of Law and Political Science,  
Vali.Rostami@yahoo.com 
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Book Review and Criticism:
A Review on: "Crime Policy in Islam

and Islamic Republic of Iran" 

Mohammad Reza Nazari Nejad Kiyashi*

Before discussing important issues regarding crime policy in Islam and Islamic 
Republic of Iran, it is better to introduce the basis and objective of Law in general, and 
Islamic Law in particular.  In fact, without learning about and researching on important 
issues in the field, discussing crime policy in Islam and Islamic republic of Iran is no 
more than just plunging in religious injunctions without identifying their role and 
functions in achieving the fundamental goal of crime policy which is reasonable social 
discipline. So, first, it is necessary to determine what law is and how it is different 
from ethics and religion. Second, what is the necessity of law and why its rules are 
obligatory; and third, what are the objective and output of law and its norms. Thus, In 
other words, confusing the concepts of religion, ethics, and law, and not discussing 
basic and philosophical issues concerning law and its objectives have caused 
contradictions in the book “Crime Policy in Islam and Islamic Republic of Iran”** 

which questions the possibility of “developing and presenting a framework compatible 
with scientific logic” claimed by the writer in the preface of the book. 

Keywords: Rule of Law, Basis of Law, Output of Law, Social Discipline, Sovereignty. 

* Faculty Member of Department of Law, Gilan University, m.nazarinejad@gmail.com  

** Seyyed Mohammad Hoseini (1383). Crime Policy in Islam  
and Islamic Republic of Iran Tehran: Tehran University Press and SAMT.  
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A Review on "Civil Law in Current Legal System" 

Ahmad Reza Naeeni*

Expurgation of rules and regulations is one of the issues which academic societies are 
increasingly interested in. One of the categories in the field is examination and 
identification of the "implied abrogation" of the approved laws. 

In this article, we try just to discuss some aspects of abrogation (not implicit 
abrogation and changes but explicit abrogation and changes). 

You may think that abrogation, modification and explicit annexation are clear and 
there is no need to discuss them. However, in this article it is tried to discuss such issues 
and not the implied abrogation which there may be some disagreements upon.  

Jurists’ main concern is the implied abrogation or changes of rules and regulations. 
However, books like this one makes us also concerned about explicit changes and 
abrogation.  

In the book “Civil Law in Current Legal System”** there are a lot of faults both in 
content and form.  In this article, we discuss the approved laws which have been 
explicitly abrogated, modified and in some cases underwent annexation and 
interpretation before the first or later publications of the above mentioned book. One of 
the examples of these approved laws is the executive regulation about urban land 
approved in 6/7/1988.This executive regulation which was more than 26 pages in the 
first publication and 24 pages in 18th publication is explicitly abrogated according to 
article 40 approved in 14/5/1992. It should be noted that this executive regulation was 
explicitly abrogated 6 years before the first publication of the book in 1998, but you can 
find it even in the 18th publication in 2008. 

Keywords: Modification, Annexation, Expurgation of rules and  Regulations, Collection 
of laws, Abrogation, Explicit Abrogation. 

* M.A in Private Law, Head of Expurgation of Laws Department in Islamic Consultative Assembly, 
mnhjytrei@gmail.com   

**  Naser Katouzian (1377). Civil Law in Current Legal System, Tehran: Dad Gostar Publication. 
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A Critical Study of Principles of Social Rights 

Ebrahim Mousazadeh*

Fahim Mostafazadeh**

Social rights have a critical role not only in political, religious, and legal thinking, but 
also in social and economic management. Islam from its arising both in Islamic texts 
and in practice and Imams’ deeds emphasized on social rights for their role in 
preserving human dignity and providing the hard stones of a healthy religious society 
and has developed a legal and administrative system. On the contrary, in western 
systems there are no proper principles, pattern, and framework for social rights. 
Following the progressive Islamic thought, social rights system in Iran is manifested in 
different principles of the constitutional law of Islamic republic of Iran including: 
principle 3, article 4(the insurance of widowed, old and guardianless women), 
principle 28 (right of work), principle 29 (right of social security), principle 30 (right 
of education), principle 31 (right of habitation).This article not only introduces 
philosophical background of social rights but also discusses their role in Islamic and 
Western thinking. 

Keywords: Social rights, Social justice, General welfare, Islamic legal system, 
Western legal system.  

* Assistant Professor- Department of Public Law, The Faculty of Law and Political Science, Tehran 
University, e_mousazadeh@yahoo.com 

** PhD candidate in Law- Islamic Azad University, Tehran Markaz. 
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Critical Philosophy to Criticize Iranian Philosophy of Law: 
A Critical Review of “The Philosophy of Law” 

Mohammad Javad Javid*

It is nearly three decades that modern human being has been thinking about the 
previous questions raised in its community regarding the philosophy of law, something 
that goes back to more than three thousand years. Contemporary researchers having 
the same point of view as Greek philosophers in the domain of Law, intentionally or 
unintentionally have noticed a key issue which itself lead to lots of deep but abstract 
and vague literature in facilitating access to peace and equality for all people. It is 
nearly half of a century that today's philosophy of law discusses "justice", a subject 
which is neither old nor new. In theory, it goes back to the creation of human beings 
and universe, but in practice it is just like a fetus. The philosophy of law in Iran seems 
like a light boat floating and wandering on the ocean of world current philosophy of 
law. It is very likely that a huge wave demolishes it completely or in the hope of 
reformation, restructures it. This article is an explanation of the same situation we 
experience with philosophy of law in Iran. It aims at analyzing “philosophy of law: 
definition and nature of law”** which, in this article, is considered of great interest for 
the duality of its content.  

Keywords: Philosophy of law, Justice, Law, Positive law, Natural law, Government. 

* Faculty Member, The Faculty of Law and Political Science, Univiran@yahoo.com 

** Naser Katouzian, (1385). The Philosophy of Law, Tehran: Sherkat Shami Enteshar. 



A Review on the Standards of “Encyclopedia of Law” 
Standards

Seyyed Rahim Hosseini*

“Encyclopedia of Law”** which has been reprinted many times is well known to 
students and researchers of law. However, this series is open to criticism and for 
consideration for certain reasons. However, criticizing the form or style of the book is 
not intended here.  

In this article, the above said book is analyzed from two points of view: reflective 
and criticizing.1.Regarding documents of Islamic jurisprudence and Usul, juratory 
rules, … ; 2. concerning the writer’s criticism to some opinions and comments of 
jurists and Usulin.

In other words, in this article, it is tried to criticize some of unscientific and 
incorrect standpoints of the writer in the domain of juratory thought from the view 
point of shiite jurisprudence.  

Keywords: Criticism, Encyclopedia of Law, Shiite jurisprudence, Usulin. 

* Assistant Professor- The Faculty of  Law and Political Science, Tehran University, 
1348@yahoo.com 

** Mohammad Ja'far Langeroudi, (1372). Encyclopedia of Law, 3rd publication, Tehran: Amir Kabir 
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