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 ایران به مثابه یک الگوی متعالیجمهوری اسلامی  حقوقی نظام
 

 لیلا نعمتی1
 یعقوب نعمتی2
 

 چکیده

ایرران دسرتشوت تحرولی قمیر  و  به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی     

 بنیادین در مبانی، قواقد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبرین اسرلام در سررلوحه

-سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از قمر انقلاب اسرلامی ایرن سروال م ررح مری

سلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسره برا سرایر نظرام هرای گردد که نظام حقوقی جمهوری ا

دهرد کره نشان مری اسنادی، – توصیفی تحقی  روت های این پژوهش با استفاده از؟ یافتهحقوقی چه جایگاهی دارد

هرای مروزهمسرتحدهه برا   قروانین تصروی  و قانون مرداری سیستمتلفی  ایران ضمن  اسلامی حقوقی جمهوری نظام

به قنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شرده کره در تعامرل برا رهیافرت هرای جهرانی،  های اسلامی،اخلاقی و ارزت

و « حقرو  ببیعری»گیرری کلران جهرتحقوقی غربی برا تأسری از دو  رویکرد نوینی را اتشاذ نموده است. نظام های

 سیاسری و محر،، غایرات قردالت گرایری ققلی، هایدر شناخت را حقو  سازنده نیروهای« گرایی مکت  اهبات»

 انرد. نظرامو بدین سب  دچار تقلیل گرایری و نارسرایی شرده تجربه گرایی، منحصر دانستهاراده قمومی و  اقتصادی،

هرای نارسرایی و مرتفرع نمرودنهای حقروقی دیگرر برخورداری از نقاط قوت نظامبا ایران  حقوقی جمهوری اسلامی

به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایرات اجتمراقی و اهرداا مرادی، برر  های مزبور،نظام

 در مقایسره برا جمهروری اسرلامی ایرران را حقروقی نظام لذاالهی و معنوی قوام یافته است.  ارزت های و دینی مبانی

 .جامع و متعالی قلمداد کرد توان یک الگوی نوین،می پارادایم های جهانی
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 مقدمه

 ساختار بر اجتماقی هایقرصه سایر مانند 9901 سال در ایران اسلامی انقلاب پیروزی     

 نظام ماهوی شکلی و اری،هنج ساختاری، اصلاح. گذاشت بسزا تأهیری کشور گذاریقانون

 گردد.میایران محسوب  گذاریقانون در جهشی اسلامی ایران جمهوری دوره در حقوقی

 نظیر و مفاهیمی گرفته شکل اسلامی قواقد با سازگار حقوقی همسو و هنجارهای که چرا

 یهاشم. )یافتند ایکنندهتعیین نقش حقوقی نظام ماهوی چهارچوب در نظام کلّی هایسیاست

بدین ترتی  نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای  (299: 9919جعفرقلیشانی،  و

های بشر به قنوان دستاوردی ارزشی و انقلابی تجلّی نیازمندی و هنجارها به بششیانتظام

یافت که به قنوان یک نظام حقوقی منحصر به فرد و بدیع حیات خود را  غاز نمود و با 

نوین و  تواند به قنوان یک الگویه بالندگی و تکامل رسیده که میگذشت چهل سال ب

 های حقوقی نیز باشد. های حقوقی و انسانی به دیگر نظاممتعالی، حامل  موزه

ای که های حقوقی دیگر کشورها با اتکاء به مبانی و نیروهای سازندهدر این بین نظام     

اختی است، سلسله هنجارها و قواقد مدونی را شنانسان و فلسفی هایاغل  دستاورد پژوهش

 و« ببیعی حقو  مکت » رهیافت یعنی کلان گیریجهت دو تشریع کرده و با ابتنای بر

قواقد و فرامین  مشروقیت و  وریالزام منشأ« گراییاهبات یا پوزیتیویسم حقو  مکت »

 حقوقی های نظامیها و ویژگخود را تنسی  نمودند. در این بین بررسی و تحلیل مؤلفه

 هاینظام در م روحه پارادایم دو به واکاوی موضع  ن نسبت جمهوری اسلامی ایران و

 رویکرد به دقی  بور به پژوهشی کمتر مسئله، این اهمیّت وجود حقوقی قابل اقتنا است. با

 و مرسوم هایگیریی تعامل با جهتحقو  و نحوه مبانی به نسبت کشور نظام حقوقی

 . است ورزیده بادرتم جهانی

شناسایی  به که است  ن پی در نگاشته این زمینه، این در م العاتی خلاء به توجه با لذا     

حقوقی جمهوری  های نظامتأهیر انقلاب اسلامی در سیستم تقنینی کشور و تحلیل ویژگی

ارزیابی های حقوقی غربی را مورد ایران پرداخته و همچنین چگونگی تعامل با نظام اسلامی
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های نظام حقوقی مایهتواند ضمن شناخت دقی  بنتردید این بررسی میقرار دهد. بی

های معاصر نیز مفیدفایده دهی به چالشکشور، در بالندگی و پویایی نظام حقوقی و پاسخ

 مبادرت گراییاهبات حقو  و ف ری حقو  مکت  دو ایضاح به ابتدا در واقع شود. بنابراین

های ویژگی سپس و گیردمی قرار ارزیابی و نقد مورد های حقوقی غربیی نظاممبان و گشته

 بررسی های جهانیپارادایم به نسبت  ن حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی و رویکرد نظام

  .شودمی

 

 های حقوقی غربیبررسی مبانی هنجارمندی و نیروهای سازنده نظام -1

 مشروقیت و  وریالزام منشأ که است مستتر اهدافی و یمبان حقوقی، نظام هر ب ن در     

ی هنجارها و ساختارهای سیسستم تقنینی به دهندهگردیده و جهت محسوب قوانین این

 و ببیعی حقو  رهیافت بارز یعنی یاندیشه دو حقو ، مبانی قلمرو در.  یندشمار می

-و مبانی هنجارمندی نظام خورد که نیروهای سازندهمی چشم به گراییاهبات حقو  مکت 

دهند. در ذیل این مبحث به شناخت اجمالی دو پاردایم فو  های حقوقی غربی را شکل می

 شود.ها بررسی میپرداخته و نقاط ضعف و قوت  ن

  :فطری حقوق یا طبیعی حقوق مکتب -1-1

 تا اهگ و متفاوت هایاندیشه از وسیعی بیف که است قامی قنوان ببیعی حقو  مکت      

 پوشش زیر تاکنون حقو  یفلسفه تاریخ پگاه از «حقو  مبنای» باب در را متعارض حدّی

 اصولی و قواقد سلسله یک ببیعی از حقو  در واقع( 19 :9933 پژوه، دانش. )گیردمی

 ببیعت، مقتضای به و ف رت حکم به قانونی، هر نفوذ و تسلّط از پیش که است شده تشکیل

 با خود در کتاب «رادبروخ گوستاو» (9 :9923 الهامی،. )دارد تسلط و وذنف انسان زندگی بر

 مقتضیات قامدانه بور به که قوانینی که نمود تأکید موضع این بر 9«حقو  فلسفه» قنوان

. ندارند ها ن از پیروی در تکلیفی مردم و اندبابل انگارند، نادیده را قدالت و ف رت

                                                           
9 Philosophy of law     
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معتقد  از اندیشمندان مکت  حقو  ببیعی «وکیودل رژژ»( 929 :9919جلالی،  شهابی و)

 تواندمی که است قدرتی دارای ف رت، حکم به و تجربه گونه هر از جدا انسان است؛

 از. داندمی انسان ببیعت را حقو  قواقد تمام مبنای وکیودل. بازشناسد ستم از را قدالت

همان: . )کندمی تراوت بیعیب حقو  همان یعنی قدالت، هابت اصل که است سرچشمه این

929)  

 (:تحققی) گرائی اثبات مکتب حقوق -1-2

 :9930 فروغی،) است، معروا« پوزیتوییسم» یا« اهباتی» به که حقو  در تحققی مکت      

 قلوم در گراییتجربه موج دنبال به و بوده غرب در فلسفی پوزیتیویسم ظهور از ناشی( 931

بب  رویکرد  (33: 9939یاسان، . )است شده واقع ققلانی هایشناخت رفتن سؤال زیر و

 فرمان و ندارد وجود موجود واقعیت ورای حقیقتی حقو ، در «امری یا تحلیلی حقو »

 اصل و بنتام جرمی «منفعت اصل» نظریات. بود خواهد م اع حال هر در قانونی

 (33 :9919 خویینی،. )نمودند فکری تغذیه را دیدگاه این میل استوارت جان «سودانگاری»

 ژرژ» اند.کرده پافشاری حقو  و اخلا  نزدیک راب ه بر حقوقدانان از ایپارهدر این بین 

 اخلاقی قاقده» کتاب دو در ریپر. دانست وران اندیشه از دسته این سر مد توانمی را «ریپر

 به دبتوان ششص که این برای معتقد است «حقو  سازنده نیروهای» و «مدنی تعهدات در

 که دارد اقتقاد ریپر.  ورد روی اخلا  قلمرو به است ناچار دریابد، را حقو  مبنای روشنی

 تواندنمی قانونگذاری هیچ و است  ن مردم ویژه اخلا  و مدنیت نماینده قوم هر حقو 

  (910-913: 9911 نیا، قربان). کند قانون وضع قوامل این به توجه بدون

 های حقوقی معاصرضعف نظام ها و نقاطنارسائی – 9 -1

ی های حقوقی غربی با وجود دستاوردهای مثبت خود از منظر مبادی و پشتوانهنظام     

گرایی، جانبه به مفاهیمی چون ققلانیتایدیولوژیک دچار نقصان بوده و با ابتنای یک

دار های سودانگارنه از جامعیت لازمه برخورمداری مح،، غایات اجتماقی، نگاهتجربه
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های اخیر شاهد تدوین رویکردهای تقنینی امنیتی و ناق، حقو  فردی نبوده و در سال

 به شرح ذیل قابل بررسی است: مزبور هایاند. نارساییافراد شده

 جانبه بودن: تقلیل در مبادی هستی شناسی و تک -1-9-1

شناسی فرض هستیپیشهای حقوقی غربی به مسئله مبانی و بارزترین ایراد وارد بر نظام     

گرایی شده شناسی دچار تقلیلهای حقوقی معاصر در هستیاین مکات  مربوط است. نظام

و رویکرد انفکاک از هنجارهای دینی را اتشاذ ی محدود نموده را به هستی مادّ و لذا جهان

ع های حقوقی غربی محدود به وضاند. از این رو قواقد و الزامات قانونی در نظامنموده

بششی به شرایط اجتماقی است. با وجود انفکاک تقنینی از قواقد در جهت انتظام

های حقوقی برفی نسبت به مبانی مذهبی )سکولاریسم(، نظامهنجارهای دینی و ادقای بی

های دینی شهروندان مبادرت معاصر در بسیاری از موارد با تدوین قوانین به سل   زادی

نمادهای مذهبی همانند  استفاده از توان به قانون ممنوقیتورزند. در این راستا میمی

 اشاره کرد.  9فرانسه مدارس حجاب در

 عدم جامعیت و تغلیب پاردایم اقتصادمحور:  -1-9-2

های حقوقی معاصر به دلیل انفکاک دین و حقو ، صرفاً در راستای تنظیم و تدوین نظام     

ستاویز قراردادن مفاهیمی از قبیل حقو  بشر و قواقد مادّی و زندگی دنیوی بوده و با د

اند. بنابراین به این حریم خصوصی، چتر حمایتی خود را از مفاهیم اخلاقی و دینی برداشته

دلیل از جامعیت قوانین که هم حیات دنیوی و هم سعادت اخروی را  رمان خود قرار دهد 

گرایانه به فایده نگاه تصادمحور واز سوی دیگر تغلی  پاردایم اق گرایی هستند.دچار تقلیل

های حقوقی را با نقصان قمیقی مواجه فلسفی در غرب نظام -فکری قنوان بارزترین جریان

 به که بسیار نگاهی با – حقو  گراییواقع متفکران از –کاردوزو بنجامین»ساخته است. 

معتقد  و داندیم جامعه را رفاه قانون نهایی است، انگیزه نزدیک حقو  اقتصادی تحلیل

-)گلشنی و حسینی« هستند. معیوب ندهند انجام به درستی را رفاه ایجاد قوانین اگر که است

                                                           
1 French law on secularity and conspicuous religious symbols in schools, 15 March 2004. 
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های تئوریک بعدی به مسایل روزمره یکی از چالش( لذا گرایش تک30: 9913مدرس، 

های حقوقی غربی بوده و حتی در برخی موارد دستاویز کنترل شهروندان نیز از قبیل نظام

 شود. مکاتبات، افزایش شنود و مسدودنمودن دارایی افراد میکنترل 

 های حقوق طبیعی: انتزاعی بودن آموزه -1-9-9

اجتماقی،  ساختار شدنصنعتی و دانشمندان دستاوردهای میلادی، هیجدهم قرن در     

کشیده و موج  گسترت  چالش مدار بود را بهمفاهیم حقو  ببیعی که به شدّت ققل

 معتقد وی. است 9«هیوم دیوید» مزبور نظریه منتقد گرایانه شد. مؤهرترینی تجربههااندیشه

 حقو  نظریه که را نقشی تجربه، و نیست ببیعی حقو  درک ق عی مسیر ققل، که است

گروه دیگری از منتقدان براین ( 99 :9933 شهابی،. )کندنمی تایید دهد؛می ققل به ببیعی

 یهمه در بتواند که ایگونه به مششص و کامل صورت به ببیعی حقو  قواقد که باورند

 تبیین مکت  این برفداران از یک هیچ یوسیله به باشد، راهگشا اجتماقی مقررات

 خارجی واقعیات بر  ن بودنمبتنی ببیعی حقو  مکت  در ترمهم اشکال. است نگردیده

 هایارزت از باشد، رمتأه خارجی شرایط از که  ن از تربیش حقو  که حالی در است.

  (913 :9933 موحد،. )کندمی پیروی انسانی

 ی عمومی: تأکید بیش از اندازه به اراده -1-9-4

گرایی، قواقد دارای ویژگی اقتباری است و توسط اراده قمومی و در در مکت  اهبات     

-انون در نظامقمومی و قنصر ق یاراده به اندازه از بیش گردد. تأکیدلوای قانون قرضه می

های تواند تبعات نام لوب داشته باشد. به قنوان نمونه یکی از مکانیسمهای حقوقی گاه می

-نامناس  در حوزه حقو  کیفری که به شدّت حقو  قربانی جرم را با خدشه مواجه می

در فرایند مزبور »در نظام حقوقی ایالات متحده  مریکا است.  «سازوکار معامله اتهام»سازد 

 به نسبت تقصیر، با پذیرت مرتک  جرم گیرد کهصورت می دادستان و متهم مابین وافقیت

تردید چنین بی (,Kramer 2 :2005) «شود.مؤاخذه می از جرم ارتکابی ترسبک اتهام

                                                           
9 David Hume 
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دیدگان شده و حتّی در مواردی به انتقام ششصی قربانی رویکردی موج  نارضایتی بزه

اتکا به اراده قمومی و قدم توجه به مباحث وحیانی، جوامع شود. بنابراین صرا منتهی می

های فراوانی از جمله قدم توفی  در حل معضلات اجتماقی مواجه ساخته غربی را با چالش

 است.

 گرایی: نبودن پارادایم اثباتجامع -1-9-4

مکت  تحققی و به ویژه رویکرد حقو  تحلیلی با همه اقتباری که در کشورهای      

لستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو و  مریکا یافت، مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان قرار انگ

اند که در تعریف گرفت. گروهی از پیروان حقو  ببیعی به این رهیافت ایراد وارد نموده

-های خارجی تعریف میها دور افتاده و حقو  را بدون توجه به مصدا حقو  از واقعیت

معتقدند که تفسیر من قی قوانین و جستجوی قواقد تازه از راه تجزیه و کند. این گروه 

 اساس ( بر990-991: 9933کشاند. )کاتوزیان، های ققلی جامعه را به بیراهه میتحلیل

 از چه چیزی که دید باید تنها چیست، قانون که این تششیص برای گراییاهبات مکت 

( 03-01: 9913ت. )گلشنی و حسینی مدرس، اس شده اقلام قانون به قنوان مقامات برا

 تواند به استفاده ابزاری از قانون منجر گردد.پرواضح است که چنین رویکردی می

 

های های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تعامل با پارادایمویژگی -2

 جهانی 

بتنای بر موازین با به همررسیدن انقلاب اسلامی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با ا     

های دینی شکل گرفت. توجه به روح حاکم بر حقو  اسلامی که حقو  اسلامی و  موزه

باشد، حاکی از  ن است که نظام حقوقی ایران ترین  بششور نظام حقوقی کشور میمهم

و  گیری انقلاب اسلامی دچار تحوّلات بنیادین در مبانی نظری و ساختاری شدهپس از شکل

های منحصر به فردی را به خود اختصاص داده است. از این رو تنقیح ویژگی ها ومؤلفه

قوانین مبتنی بر رویکرد وحیانی و ارزشی در دستور کار نظام تقنینی کشور قرار گرفت. در 
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ها و کنار این مباحث غنی ایدیولوژیکی، نظام حقوقی جدید کشور نسبت به انگاره

ه نبوده و ضمن اتشاذ رویکردی منحصر به فرد و توجهای مرسوم جهانی نیز بیرهیافت

های حقوقی دیگر را مرتفع نموده و از دستاوردها و های نظامبومی، نقاط ضعف و کاستی

ها استفاده نمود. لذا با وجود  نکه شاید در بادی امر به نظر  ید که نظام نقاط قوت  ن

های حقو  ببیعی و انگاره های جهانی وحقوقی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اندیشه

گرایی بیگانه بوده و کوچکترین قرابتی با این مفاهیم ندارد؛ امّا با تدقی  در نظام اهبات

هایی از این دو مکت  را یافت. لذا نظام حقوقی ایران در توان رهیافتحقوقی کشور می

م نموده راستای مبانی حقو ، رویکرد نوینی را متناس  با اهداا و غایت خویش ترسی

است که در برخی از موارد با حقو  ببیعی دارای قرابت و نزدیکی بوده و در برخی امور 

وجه  «رویکرد نوین و بومی»گرایی تقری  پیدا کرده است. در هر حال به حقو  اهبات

توان اذقان داشت نظام  ید. بنابراین میغال  نظام حقوقی کشور پس از انقلاب به شمار می

ری اسلامی ایران به قنوان الگویی نوین، جامع، متعالی و بدیل متجلّی یافته حقوقی جمهو

 های  ن به شرح ذیل قابل بررسی است: ترین شاخصاست که مهم

 ( دولت و دین )همگرایی حاکمیت شرع -2-1

پس از انقلاب اسلامی به موج  اصل چهارم قانون اساسی بازنگری در قوانین به منظور      

جمهوری اسلامی ایران  اساسی قانون چهارم موازین شرقی  غاز گردید. بب  اصل ان با  با

 سیاسی و نظامی ،فرهنگی ،، اداریاقتصادی ،مالی ،جزایی ،مدنی مقررات و قوانین کلیه»

 و قوانین و اساسی قانون اصول همه ابلا  بر اصل این .باشد اسلامی موازین اساس بر باید

بنابراین حاکمیت شرع نشستین و بارزترین مؤلفه نظام حقوقی « .است دیگر حاکم راتمقر

 فرایند  غاز همان از ایران در» ید. لذا باید اذقان داشت جمهوری اسلامی ایران به شمار می

. اندداشته مشتلف قوانین تدوین در مهمی نقش اسلامی شریعت احکام قانونگذاری، نوین

 قوانین 19 و 12 ،3 اصول جمله از اساسی قانون مشتلف اصول اساس بر حاضر حال در

 وغیره اسلامی بانکداری خانواده، قانون اسلامی، مجازات مدنی، قوانین قبیل از مشتلف
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. رسندمی تصوی  به اسلامی احکام با مغایرت قدم شرط با و اسلامی موازین بر مبتنی

ایران  اسلامی جمهوری اساسی قانون 12 بر اساس اصل (93 :9913 بهادری و جرلو،)

 رسمی مذه  احکام و اصول با که کند وضع قوانینی تواندنمی اسلامی شورای مجلس

 .است نگهبان شورای قهده بر امر این تششیص. باشد داشته مغایرت اساسی قانون یا کشور

ی الزامی های دینبنابراین متعاق  این تغییر ماهوی که ضرورت همسویی قوانین با  موزه

گشته بود؛ تغییرات ساختاری نیز در نظام حقوقی کشور مورد توجه قرار گرفت. لذا بب  

 قدم نظر از اساسی قانون و اسلام احکام از پاسداری منظور کشور به اساسی قانون 19 اصل

 تشکیل نگهبان شورای نام به شورایی  نها، با اسلامی شورای مجلس مصوبات مغایرت

ی گیری منظومهرتی  تأسیسات ساختاری در کنار تحوّلات ماهیتی در شکلبدین ت .شودمی

 مدار حقوقی کشور تکوین یافت.شرع

 مداری حاکمیت قانون و امنیت -2-2

 مداری و حاکمیت قانون است.های بارز نظام حقوقی کشور قانونیکی دیگر از شاخصه     

 ایران اسلامی جمهوری نظام مهم هایان رم از مناس  پارلمان و گذاریقانون به دستیابی»

 اسلامی جمهوری نظام در گذاریقانون قوه مهم قملکردهای از. است بشری جامعه برای

 :9919جعفرقلیشانی،  و هاشمی. )هنجارهاست و ساختارها از مراتبی سلسله ایجاد ایران

 و سیاسی دلایل به ناب ایران گذاری قانون که داد نشان توانمی شناختیجامعه بررسی با( 222

  ن اصلی و قمده کارکرد که است خاصی و ویژه ساختار دارای اجتماقی و اقتصادی

 ساختار قمده کارکرد و نتیجه کارکردی -ساختی دیدگاه به بنا. است 9«اجتماقی ساخت»

  (223 همان:. )است مردم بین در قدالت و امنیت اقتماد، هبات، گذاری، قانون

 وژیک و تجمیع دیانت و صیانتغنای ایدئول -2-9

های نظام حقوقی کشور برخورداری از مباحث غنی اسلامی است یکی دیگر از شاخص     

ی خود قرار داده ی، سعادت دنیوی و اخروی را سرلوحهاقالمانه دهی فرایندکه در شکل

                                                           
9 Social structure 
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موده است است. این رویکرد شفاا و صریح قانونگذار که ابتنا بر مبانی وحیانی را اتشاذ ن

های ژرِا دانشمندان اسلامی، مسیر ها و پژوهشهای متوالی از اندیشهی سدهبا پشتوانه

دهد. فقه کیفری دارای فرایندهای دقی  و روشنی را برای سیستم تقنینی کشور ارایه می

ای است که با تأسی به اصل مهم اجتهاد پویا و توجه به مقتضیات زمانی و گرایانهانسان

تواند الگویی کامل از قواقد حقوقی را برای سعادت بشر ترسیم کند. تساوی میمکانی 

پذیری اجتماقی قسروحرج، مسئولیت نفی قاقده تجسس، منع ها، منع تبعی،، اصلانسان

های فردی که برقکس نظام مالکیت رقیته(، پذیرت قن مسئول کلّکم و راع )کلّکم

تواند عتقد نبوده و صدها فرایند دیگر میسوسیالیستی به مالکیت اشتراکی و جمعی م

 سعادت بشر را تضمین نماید. 

 گستری مداری و عدالتاخلاق -2-4

های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که  ن را به یک الگوی متعالی از جمله مؤلفه     

غایت گرایی قانونی و توجه به قدالت اجتماقی به قنوان  رمان و نماید؛ اخلا تبدیل می

ویژه در حوزه گرایی به وضع یک سری قوانین بهاست. لذا مقنن جهت تحق  اخلا  9نظام

اجراهای کیفری باشد. حقو  کیفری مبادرت ورزیده است تا التزام به اخلا  دارای ضمانت

های جدید و اجتناب از در همین مسیر سیاست جنایی کشور جهت همنواشدن با رهیافت

کیفری متناس  با -های فقهیترده در قوانین کیفری نموده و گفتمانایستایی، تغییرات گس

 220 و ماده 933-933 اخلاقیات و مجازات حدود )از قبیل موادشرایط زمانی را در حوزه 

بلبی نیز نظام حقوقی ایران ( تأسیس کرد. در حوزه قدالت9912قانون مجازات اسلامی 

مبادرت « اداری قدالت دیوان»قضایی از قبیل پس از انقلاب اسلامی به تشکیل نهادهای 

 و تظلمات ،شکایات به رسیدگی منظور به قانون اساسی کشور 919 ورزید. بب  اصل

  نها، حقو  احقا  و دولتی هاینامه یین یا واحدها یا مأمورین به نسبت مردم اقتراضات

بنابراین « .گرددمی تأسیس قضاییه قوه رییس نظر زیر اداری قدالت دیوان نام به دیوانی

                                                           
 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. 1
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ایجاد تغییرات تشکیلاتی یکی دیگر از راهبردهایی است که انقلاب اسلامی در مسیر تحق  

 قدالت اجتماقی اتشاذ کرد. 

و به بور موردی قدالت کیفری شاید به  گستری نظام حقوقی کشوری قدالتدر حوزه     

گزافه نباشد که ادقا نمود کمتر نظام حقوقی در جهان همانند حقو  کیفری ایران که بر 

قیار احیا نماید. چرا که در های دینی قوام یافته، حقو  متضرران از جرم را تمام موزه

ل گذشت، قربانی جرم بندی جرایم قابل گذشت و غیر قابسیستم کیفری اسلامی و با دسته

های حقوقی ابتکاِر  غاز، پیگیری و گذشت مرتک  را در دست دارد. حال  نکه در نظام

-نظام قدالت کیفری یاد می 9یبه قنوان قنصر فراموت شده« دیدهو بزه قربانی»معاصر از 

 :9932 فرجیها،)دیده صورت گرفته است. های جدیدی جهت تحفظ از بزهشود و تلات

 حَکمیت، البین، ذات بششش، اصلاح و قفو مصالحه، بر همچنین مباحث مبتنی (990-999

( و مباحثی از این بیف که 31، 9919اصفهانی:  خاقانی ساریشانی و)دیه  جبرانی ماهیت

های حقوقی غربی ها پیش در حقو  اسلامی نسبت به  ن پرداخته شده؛ امروزه در نظامقرن

گیرد. لذا در این مورد بررسی قرار می (,Zehr 1996:5) 2«قدالت ترمیمی»تحت قنوان 

رود که با شناخت دقی  حقوقی کشور پیشگام بوده و این انتظار می -اسلامی زمینه نظام

ی این دستاوردها به ها نسبت به ارایهمبانی  ن و استعانت از فقه پویا ضمن بروزرسانی  موزه

 های حقوقی دیگر اقدام نمود. نظام

  مندنظام نجارمندیه -2-4

 بایرد هنجارهرا. اسرت  ن «هنجارمنردی» حقررروقی نظررام یخصیررصه ترررینمهررم     

 کننررده یکررسان کررارکردی حقروقی هنجرار کرارکرد واقرع، در. باشند دایمی و قمرومی

 یمرواز نظرم دو شاهد ما ایرران اسلامی جمهوری حقوقی نظام در( 1: 9933 ویژه،.)است

 موجر  بره البتره و دارنرد را خویش خراص مراتر  سلرسله کره هرستیم شررقی و حقروقی

                                                           
9 Forgotten party 

2 Justice Restorative    
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 در هنجاری یمجموقره یک قنوان به حقوقی نظم که گفت توانمی اساسی قانون 3 اصرل

 نظم بررای تعامرل نروع دو تروانمی لذا. نماید تبعیت شرقی نظرم از بایرد مروارد برسیاری

 حقوقی نظم بر حاکم شرقی نظم موارد برخی در گرفت. نظر در قیحقو نظم و شرقی

 شرقی بر نظم حاکمیت بحث. است حقوقی نظم مکمل شرقی نظم موارد برخی در و است

 در نظم هنجارهای موجود اینکه بررسی نمود. نشست توانمی جنبه دو از را حقوقی نظم

 موازین با مذکور مغایرتی هایهنجار اینکه دوم باشند و شرقی موازین با من ب  حقوقی

دیگر با توجه به اینکه در ترسیم سلسله هنجارهای  از سوی (22باشند. )همان:  نداشته شرقی

مداری با مکت  اراده دولت مستتر است، نظام حقوقی کشور در راستای قانون حقوقی فو 

 حقو  اهبات گرایی دارای قرابت است.

 تعامل با مکتب حقوق طبیعی -2-4

تفاوت نبوده نظام حقوقی کشور پس از انقلاب اسلامی نسبت به رویکردهای جهانی بی     

های مذکور است. این خصیصه خود بر پویایی و جامع بودن نظام و دارای تعاملاتی با اندیشه

 شود. گذارد. در ذیل به برخی از این تعامل اشاره میحقوقی کشور صحه می

 نتی یا دینی: پیوند با حقوق طبیعی س -2-4-1

 و «دینی یا سنتی ببیعی حقو » یشاخه دو به توانمی را ببیعی حقو  هایاندیشه     

 و مبنا در باید را شاخه دو این بنیادین تفاوت. کرد تقسیم« سکولار یا مدرن ببیعی حقو »

 دیگری در و است الهی یاراده یکی در که کرد جستجو حقوقی یقاقده  وریالزام منشأ

و  اسلام حقوقی نظام از این رو پیوند( 31 :9919 ،همکاران و جاوید) .گرایانهانسان لانیتقق

 ببیعی حقو  در که چرا است؛ پذیرفتنی دینی یا ببیعی سنتی حقو  نظام حقوقی ایران با

 میان ( در9/33: 9933است. )مصباح یزدی،  الهی یاراده قواقد، مشروقیت مبنای نیز دینی

. شودمی دیده تغیییرناپذیر و ف ری قواقد دسته یک وجود به نیز اقتقاد اسلام حکمای

 و موضوقه» به را حقو  ،«ناصری اخلا » کتاب در «بوسی نصیرالدین خواجه» چنانچه

 در( 99 :9933 کاتوزیان،. )داندمی تغییرناپذیر را ببیعی قواقد و کندمی تقسیم «ببیعی
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 گرفته قرار گفتگو مورد «ققلی مستقلات» قنوان به ببیعی و ف ری نیز حقو  امامیه مذه 

در اصول فقه، قاقده تلازم بین حکم ققل و »( همچنین 932: 9912)قافی و شریعتی، . است

کلّ ما حَکم بِه العقلُ حکم به الشَرع و کلّ ما حکم »گوید: حکم شرع وجود دارد که می

کند و کند، شرع هم حکم مییعنی هر چه را ققل حکم « بِه الشرعُ حکم به العَقلُ 

ها تأییدی بر پذیرت حقو  ببیعی در حقو  ( این انگاره201: 9939)محمدی، « برقکس.

 اسلامی است. 

  های جهانی فنیس:همگرایی با نظریه ارزش -2-4-2
 هایارزت به حقوقی قواقد استشراج در 9«فنیس جان» چون ببیعی حقوقدانان برخی     

 فو  هایارزت از یک هر. کنندمی توجه مذه  دانش و سلامت، حیات، مانند برابر و پایه

 هافرهنگ تمام در و است جهانی ها،ارزت این تمام که معنا این به .است شده دانسته ذاتی

نظام حقوقی ایران نیز معتقد است  (Finnis, 2011: 85-90) .یابدمی جریان هازمان همه و

بین اسلام دارای فراگیری جهانی است و در تمامی زمان های شریعت مکه هنجارها و ارزت

های جهانی نظریه فنیس متفاوت از ها و برای تمام اقوام و ملل قابل اجراست. هرچند ارزت

های جهانی دارای های دین مبین اسلام است، ولی در ماهیت اقتقاد به ارزتارزت

قیات که در نظام حقوقی کشور پیوندهایی است. همچنین در این دیدگاه، التزام به اخلا

یابد. امروزه یکی از تری میاجراهای کیفری بوده، نمود بیشمستتر است و دارای ضمانت

 بالا جهت پیشگیری وضعی است که در»مفاهیم نوین در ادبیات حقو  کیفری پارادایم 

و یا ( با اتشاذ تدابیری نسبت به مکان 931: 9919)صفاری و صابری، «  ماج ایمنی بردن

های نماید. حال  نکه در نظام حقوقی کشور جلوهاششاص زمینه ارتکاب بزه را دشوار می

جمعی  ارتباط وسایل این رهیافت از قبیل ممنوقیت و محدودیت در بکارگیری برخی

 حجاب حفظ بر مراقبت (،9919 ماهواره از دریافت تجهیزات بکارگیری ممنوقیت )قانون

گاری توزیع و تکثیر  هار سمعی و بصری نامناس  )قانون سمعی اناجتماع، جرم در قفاا و

                                                           
9 John Finnis 
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( وغیره از ادوار گذشته مورد توجه مقنن بوده است. قلاوه بر این نظام فقهی و 9933بصری 

ساز بزه از قبیل شرب خمر و انگاری رفتارهای زمینهحقوقی کشور در مباحثی از قبیل جرم

های نوین تحت ام بوده است که در  موزهممنوقیت حمل و فروت مشروبات الکلی پیشگ

-( شناخته می23: 9939)نجفی ابرند بادی و همکارن،  «جرایم مانع یا مساقدکننده»قنوان 

 گذارد. ها بر متعالی و جامع بودن نظام حقوقی کشور صحه مییافته شود. لذا پرداخت به این

  قرابت با رویکرد نیازهای طبیعی وردراس: -2-4-9
 حقو  مکت  کنند،می تلات 9«وردراس  لفرد» چون ببیعی حقو  برفداران از یبرخ     

 ادامه» نیاز چهار را انسان ببیعی اصلی نیازهای او. نمایند براحی نیاز پایه بر را ببیعی

 این بر وی. شماردبرمی «دیگران اقانت و کمک» و « زادی» ،«زیان از پرهیز» ،«حیات

 و جان» به تجاوز از باید هرششصی  ن مبنای بر که دهدمی ارایه کلّی قاقده چهار اساس

 نیاز صورت در و کند خودداری دیگران « زادی» و «مالکیت» ،«شهرت و سلامت» ،«حیات

حقو  اسلامی تأکید فراوانی بر  (903 -902 :9933 کاتوزیان،. )کند کمک دیگران به

این مصالح به نوقی با نیازهای حفظ مصالح خمسه یعنی دین، جان، مال، نسل و ققل دارد. 

ببیعی نظریه وردراس یعنی حیات، مالکیت و سلامت، دارای قرابت است. نظام حقوقی 

کشور نیز با وضع مقررات مربوط به قصاص در حمایت از ح  حیات، مقرارت دیات در 

حمایت از سلامت و قوانین تعزیری در راستای حمایت از مالکیت،  زادی وغیره گام 

أموالهم( در راستای  قلی مسلّ ون اصل تسلیط در قانون مدنی )الناس ه است. همچنینبرداشت

حمایت از ح  مالکیت، اصل لاضرر جهت اجتناب از ضررسانی به دیگران پیوندهایی با 

 کند. مکت  حقو  ببیعی ایجاد می

 های حقوق طبیعی: تعامل ثابتات دین با ویژگی -2-4-4

 انسان ببیعت لازمه و هابت امرى که است ببیعى حقو  انسان، تکوینى حقو  از یکى     

 ذکر ببیعى حقو  هاىویژگى از را هبات و بودن ضرورى بودن، کلّى و جهانى. است

                                                           
9 Alfred Verderose 
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 ببیعى حقو  هاىویژگى از مصلحت و قمومیت و دوام ،«م هرى استاد» نظر از. اندکرده

های نظام حقوقی کشور زتاز سوی دیگر بشش مهمی از ار( 901: 9933حسینی، . )است

شوند که در قال  قوانین گوناگون، ضمانت های دایمی و هابت محسوب میجزء ارزت

حرام »ها ترسیم شده است. همچنین در روایت است که اجرای کیفری و مدنی برای  ن

اینها دلالتی است بر تعامل مبانی نظام «. محمد تا ابد حرام است و حلال محمد تا ابد حلال

 های دایمی و هبات حقو  ببیعی.وقی کشور با ویژگیحق

 قرابت با مکتب حقوق اثبات گرایی -2-4

باشد. از این بارزترین ویژگی مکت  اهبات گرایی حقو ، متکی بودن  ن به قانون می     

گرایی توان شواهد ذیل را به قنوان پیوندهای نظام حقوقی ایران با مکت  اهباتمنظر می

 قرار داد:مورد بررسی 

 قانونی بودن سیستم حقوقی کشور:  -2-4-1

در نظام حقوقی ایران قانون و هر  نچه در حکم قانون است منبع مستقیم و اصلی به      

ولی ، های اسلامی باشدشمار  مده و در قین حال که این قوانین می بایست متکی بر گزاره

قانون مدنی در ارتباط با  3ماده  ی نظام حقوقی کشور است.سیستم قانونی بودن شالوده

قانون مزبور در باب انتشار و ابلاغ قانون و چگونگی  2ق ف به ماسب  نشدن قانون، ماده 

قانون مجازات اسلامی با پذیرت اصل قانونی بودن جرایم  2لازم الاجرابودن  ن و نیز ماده 

ور است که این ها همگی دال بر پذیرت سیستم قانونی بودن نظام حقوقی کشومجازات

باشد. گرایی از منظر اتکاء به قانون دارای قرابت میمسئله خود با مکت  حقوقی اهبات

 پیروزی با» بودن سیستم حقوقی کشور است.قرفی یکی دیگر از نتایج قانونی دادرسی

 و فقیه ولایت  ن رأس در و ایران در اسلامی حکومت استقرار به قنایت با و اسلامی انقلاب

 ولی از را خود مشروقیت قضاییه، قوه جمله از و حکومت ارکان تمامی اینکه به وجهت با

 هایدادگاه قرض در شرع هایدادگاه تشکیل به کنند دیگر نیازیمی اتشاذ فقیه
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 و تظلمات رسمی مرجع خصوص این در اساسی قانون 901 اصل و نبوده دادگستری

  ( 91 :9913  جرلو، ری وبهاد) «.است کرده معرفی دادگستری را شکایات

 نقش دولت به عنوان نیروی سازنده در تصویب قوانین مستحدثه:  -2-4-2

 بشششده و الهام شناخته خوب حکمرانی ارکان ترین مهم از یکی قانون حاکمیت     

( 231 :9919وجعفرقلیشانی،   ید. )هاشمیمی به شمار شهروندان و دولت بین روابط

گرایی بر نقش دولت به قنوان نیروی سازنده حقو  که مکت  اهبات پیشاپیش اشاره گردید

تأکید دارد. نظام حقوقی ایران با تصوی  قوانین منبعث شرقی یعنی حدود، قصاص و 

دیات، به تصوی  قوانین نوظهور که ریشه شرقی ندارد و از مسایل جدید و مستحدهه است 

گرایی دارای تعامل های مکت  حقو  اهباتهورزد. لذا در این راستا با  موزنیز مبادرت می

توان به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، قانون باشد. از جمله این قوانین میمی

م بوقات، قانون کار، مالیات، پولشویی، قانون مبارزه با قاچا  انسان، مبارزه با مواد مشدر، 

ها و قوانین شهر و تملک  پارتمان امور هبتی، بیمه، جرایم ناشی از تشلفات رانندگی، قانون

گرا بودن نظام حقوقی کشور و نقش دولت شهرداری اشاره نمود که همگی نشان از قانون

 به قنوان نیروی سازنده حقو  در انتظام قواقد جدید دارد.

 پویایی قوانین و توجه به رویکردهای نوین -2-4

ا به یک الگوی بدیل و متعالی هایی که نظام حقوقی کشور ریکی دیگر از شاخصه     

های جدید است تا متناس  با مقتضیات مکانی و سازد، پویایی و توجه به یافتهمبدل می

 نوین هایزمانی گام برداشته و دچار ایستایی نگردد. تدوین قوانین مرتبط با فناوری

 ادله یریاستنادپذ نامهالکترونیکی،  یین تجارت ابلاقاتی و فضای سایبری مانند قانون

-بینی نو وریو پیش قانون مجازات اسلامیالکترونیکی، بازنگری در قوانین از قبیل اصلاح 

هایی همچون قضازدایی و کیفرزدایی، بازنگری در قوانین مربوط به حقو  خانواده و 

نشان از توجه مقّنن به تحولات  همگی المللیهای بینحقو  کودکان، الحا  به کنوانسیون

 ابت با دستاوردهای جهانی است. نوین و قر
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 توحیدی ادیان و اسلامی مذاهب به رسمیت شناختن حقوق دیگر -2-1

 )تحقق آزادی فردی( 

-حوزه در موضوقه قوانین اساس و شالوده قنوان به شیعه غنی فقه ایران حقوقی نظام در     

 اصل اساسبا وجود این بر( 993: 9919 غفاری،. )شوداجرا می جزایی و مدنی های

 زیدی و حنبلی مالکی، شافعی، حنفی، از اقم اسلامی دیگر اساسی مذاه  قانون دوازدهم

 فقه بب  مذهبی، مراسم انجام در مذاه  این پیروان و باشندمی کامل احترام دارای

( وصیت ارث، بلا ، ازدواج،) ششصیه احوال و دینی تربیت و تعلیم در و  زادند خودشان

 این از یک هر پیروان که ایمن قه هر در و دارند رسمیت دادگاه در  ن هب مربوط دقاوی و

 مذاه   ن بب  بر شوراها اختیارت حدود در محّلی مقررات باشند داشته اکثریت مذاه 

 مسیحی و کلیمی زرتشتی، اساسی، ایرانیان قانون سیزدهم اصل م اب  همچنین بود. خواهد

 خود دینی مراسم انجام در قانون حدود در که شوندمی شناخته دینی هایاقلیت به قنوان

بنابراین نظام . کنندمی قمل خود  یین بر  بر دینی تعلیمات و ششصیه احوال در و  زادند

اسلامی ایران با به رسمیت شناختن ادیان توحیدی و دیگر مذاه  اسلامی  حقوقی جمهوری

ر احترام به  زادی اششاص برداشته های مهمی دقلاوه بر انتظام قواقد این شهروندان گام

 است.  

 

 نتیجه گیری

انقلاب اسلامی دستاوردهای مهمی برای کشور ایران به ارمغان  ورد که تحوّل در نظام      

گردد. سیستم تقنینی و قضایی با اتشاذ حقوقی کشور یکی از این دستاوردها قلمداد می

ی ماهوی، تشکیلاتی و ساختاری صهرویکرد اسلامی و پذیرت هنجارهای وحیانی، در قر

صلاحی های دینی مبادرت ورزیده و نهادهای ذیبه وضع قوانین و قواقد متناس  با  موزه

را جهت تضمین همسویی قوانین با مبانی دینی تأسیس نمود. در کنار این رهیافت، نظام 
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ه همسویی با های جهانی نیز غافل نبوده و بها و پاردایمحقوقی کشور نسبت به اندیشه

ها سیستم قضایی و حقوقی های نوین نیز همت گماشت. در اقتباس از این  موزهاستعاره

 قدم شناسی،هستی مبادی در های غربی از قبیل تقلیلهای نظامکشور ضمن رفع نارسایی

دینی، وضع قواقد در جهت  هنجارهای از اقتصادمحور، انفکاک پاردایم جامعیت، تغلی 

صرا به شرایط اجتماقی، حمایت ناکافی تقنینی از قوانین اخلاقی، انتزاقی بششی انتظام

توجهی به سعادت اخروی و ناکار مدی در حل نابرابری ساختاری، از ها، بیبودن  موزه

 ها نیز اقتباس نمود.نقاط قوت این اندیشه

های جهانی یمبدین ترتی  نظام حقوقی کشور رویکرد نوینی در مناسبت و تعامل با پاردا    

توان از  ن به قنوان های منحصر به فرد میها و شاخصهاتشاذ نموده است که با داشتن مؤلفه

حاکمیت شرع، توجه هایی از قبیل یک الگوی متعالی، بومی، بدیل و جامع نام برد. ویژگی

گستری، مداری، قدالتمدای، غنای ایدیولوژیک، اخلا قانونبه مبانی ارزشی، 

مند، پویایی قوانین، توجه به رویکردهای نوین و به رسمیت شناختن حقو  نظام دیهنجارمن

-هایی است که بر این مدقا صحه میتوحیدی از جمله دلالت ادیان و اسلامی مذاه  دیگر

گردد ضمن ی چهارم انقلاب اسلامی است پیشنهاد میی کنونی که دههگذارد. در برهه

ی زوایای جدید  ن، به م العات حقوقی کشور و ارایهشناخت دقی  مبانی فلسفی نظام 

ژرا در این حی ه مبادرت ورزیده و با اتشاذ رویکردهای قلمی، فرایندهای انسانی و 

های قمیقی که در مباحث حقو  اسلامی مستتر است را استشراج کرده و به دیگر نظام

کشور مساقدت کرده و  ن را حقوقی ارایه نمود. این امر به پویایی و بالندگی نظام حقوقی 

 های جهانی ارایه خواهد کرد.به قنوان یک الگوی متعالی و جامع به اندیشه
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