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چکیده
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ،نظام حقوویی اروران دسوت وح تحوو ی
عمیق و بنیادرن در مبانی ،یواعد و ا زامات حقویی شد و اصلاح یوانین با ابتنایِ بر مبوانی وحیوانی درون مبوین
اسلام در سر وحه سیاست تقنینی کشور یرار گرفت .پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسولامی
ارن سوال مطرح میگردد که نظام حقویی جمهوری اسلامی ارران از چه ورژگی هاری برخوردار اسوت و در
مقارسه با سارر نظام های حقوویی چوه جارهواهی دارد؟ رافتوههوای ارون پوژوهش بوا اسوتفاده از روح تحقیوق
توصیفی – اسنادی ،نشان میدهد که نظام حقویی جمهوری اسلامی ارران ضمن تلفیق سیستم یانون مداری و
تصورب یوانین مستحدثه با آموزههای اخلایی و ارزحهای اسلامی ،به عنوان ا هوری جامع و متعوا ی متللیوی
شده که در تعامل با رهیافت های جهانی ،رورکرد نورنی را ات اذ نموده است .نظوام هوای حقوویی رربوی بوا
تأسی از دو جهوتگیوری کلوان «حقوو ببیعوی» و «مکتوب اثبوات گراروی» نیروهوای سوازنده حقوو را در
شناختهای عقلی ،عدا ت گراری محض ،رارات سیاسی و ایتصادی ،اراده عمومی و تلربه گراری ،منحصور
دانسوته و بودرن سوبب دچوار تقلیول گراروی و نارسواری شودهانود .نظوام حقوویی جمهووری اسولامی اروران بووا
برخورداری از نقاط یوت نظامهای حقویی درهر و مرتفع نموودن نارسواییهوای نظوامهوای مزبوور ،بوه رو
ا هوی متعا ی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به رارات اجتماعی و اهداف مادی ،بر مبانی درنی و ارزح
های ا هی و معنوی یوام رافته است .ذا نظام حقویی جمهوری اسلامی اروران را در مقارسوه بوا پوارادارم هوای
جهانی میتوان ر

ا هوی نورن ،جامع و متعا ی یلمداد کرد.
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مقدمه
پیروزی انقلاب اسلامی ارران در سال  7931مانند سارر عرصههای اجتماعی بر ساختار
یانونگذاری کشور تأثیری بسزا گذاشت .اصلاح ساختاری ،هنلاری ،شکلی و ماهوی نظام
حقویی در دوره جمهوری اسلامی ارران جهشی در یانونگذاری ارران محسوب میگردد.
چرا که هنلارهای حقویی همسو و سازگار با یواعد اسلامی شکل گرفته و مفاهیمی نظیر
سیاستهای کلیی نظام در چهارچوب ماهوی نظام حقویی نقش تعیینکنندهای رافتند( .هاشمی
و جعفریلی انی )297 :7937 ،بدرن ترتیب نظام حقویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای
انتظامب شی به هنلارها و نیازمندیهای بشر به عنوان دستاوردی ارزشی و انقلابی تللیی
رافت که به عنوان ر

نظام حقویی منحصر به فرد و بدرع حیات خود را آراز نمود و با

گذشت چهل سال به با ندگی و تکامل رسیده که میتواند به عنوان ر

ا هوی نورن و

متعا ی ،حامل آموزههای حقویی و انسانی به درهر نظامهای حقویی نیز باشد.
در ارن بین نظامهای حقویی درهر کشورها با اتکاء به مبانی و نیروهای سازندهای که
ارلب دستاورد پژوهشهای فلسفی و انسانشناختی است ،سلسله هنلارها و یواعد مدونی را
تشررع کرده و با ابتنای بر دو جهتگیری کلان رعنی رهیافت «مکتب حقو ببیعی» و
«مکتب حقو پوزرتیورسم را اثباتگراری» منشأ ا زامآوری و مشروعیت یواعد و فرامین
خود را تنسیق نمودند .در ارن بین بررسی و تحلیل مؤ فهها و ورژگیهای نظام حقویی
جمهوری اسلامی ارران و واکاوی موضع آن نسبت به دو پارادارم مطروحه در نظامهای
حقویی یابل اعتنا است .با وجود اهمییت ارن مسئله ،کمتر پژوهشی به بور دییق به رورکرد
نظام حقویی کشور نسبت به مبانی حقو و نحوهی تعامل با جهتگیریهای مرسوم و
جهانی مبادرت ورزرده است.
ذا با توجه به خلاء مطا عاتی در ارن زمینه ،ارن نهاشته در پی آن است که به شناساری
تأثیر انقلاب اسلامی در سیستم تقنینی کشور و تحلیل ورژگیهای نظام حقویی جمهوری
اسلامی ارران پرداخته و همچنین چهونهی تعامل با نظامهای حقویی رربی را مورد ارزرابی
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یرار دهد .بیتردرد ارن بررسی میتواند ضمن شناخت دییق بنمارههای نظام حقویی
کشور ،در با ندگی و پوراری نظام حقویی و پاسخدهی به چا شهای معاصر نیز مفیدفارده
وایع شود .بنابرارن در ابتدا به ارضاح دو مکتب حقو فطری و حقو اثباتگراری مبادرت
گشته و مبانی نظامهای حقویی رربی مورد نقد و ارزرابی یرار میگیرد و سپس ورژگیهای
نظام حقویی ارران پس از انقلاب اسلامی و رورکرد آن نسبت به پارادارمهای جهانی بررسی
میشود.
 -1بررسی مبانی هنجارمندی و نیروهای سازنده نظامهای حقوقی غربی
در بطن هر نظام حقویی ،مبانی و اهدافی مستتر است که منشأ ا زامآوری و مشروعیت
ارن یوانین محسوب گردرده و جهتدهندهی هنلارها و ساختارهای سیسستم تقنینی به
شمار میآرند .در یلمرو مبانی حقو  ،دو اندرشهی بارز رعنی رهیافت حقو ببیعی و
مکتب حقو اثباتگراری به چشم میخورد که نیروهای سازنده و مبانی هنلارمندی نظام-
های حقویی رربی را شکل میدهند .در ذرل ارن مبحث به شناخت اجما ی دو پاردارم فو
پرداخته و نقاط ضعف و یوت آنها بررسی میشود.
 -1-1مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری:
مکتب حقو ببیعی عنوان عامی است که بیف وسیعی از اندرشههای متفاوت و گاه تا
حدیی متعارض را در باب «مبنای حقو » از پهاه تاررخ فلسفهی حقو تاکنون زرر پوشش
میگیرد( .دانش پژوه )37 :7933 ،در وایع حقو ببیعی از ر

سلسله یواعد و اصو ی

تشکیل شده است که پیش از تسلیط و نفوذ هر یانونی ،به حکم فطرت و به مقتضای ببیعت،
بر زندگی انسان نفوذ و تسلط دارد( .ا هامی« )7 :7923 ،گوستاو رادبروخ» در کتاب خود با
عنوان «فلسفه حقو » 7بر ارن موضع تأکید نمود که یوانینی که به بور عامدانه مقتضیات
فطرت و عدا ت را نادرده انهارند ،بابلاند و مردم تکلیفی در پیروی از آنها ندارند.
Philosophy of law
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(شهابی و جلا ی« )729 :7937 ،ژرژ دلوکیو» از اندرشمندان مکتب حقو ببیعی معتقد
است؛ انسان جدا از هر گونه تلربه و به حکم فطرت ،دارای یدرتی است که میتواند
عدا ت را از ستم بازشناسد .دلوکیو مبنای تمام یواعد حقو را ببیعت انسان میداند .از
ارن سرچشمه است که اصل ثابت عدا ت ،رعنی همان حقو ببیعی تراوح میکند( .همان:
)729
 -2-1مکتب حقوق اثبات گرائی (تحققی):
مکتب تحققی در حقو که به «اثباتی» را «پوزرتوریسم» معروف است( ،فروری:7943 ،
 )731ناشی از ظهور پوزرتیورسم فلسفی در ررب بوده و به دنبال موج تلربهگراری در علوم
و زرر سؤال رفتن شناختهای عقلانی وایع شده است( .راسان )33 :7937 ،ببق رورکرد
«حقو تحلیلی را امری» در حقو  ،حقیقتی ورای وایعیت موجود وجود ندارد و فرمان
یانونی در هر حال مطاع خواهد بود .نظررات «اصل منفعت» جرمی بنتام و اصل
«سودانهاری» جان استوارت میل ارن دردگاه را تغذره فکری نمودند( .خویینی)33 :7939 ،
در ارن بین پارهای از حقویدانان بر رابطه نزدر

اخلا و حقو پافشاری کردهاند« .ژرژ

ررپر» را میتوان سرآمد ارن دسته از اندرشه وران دانست .ررپر در دو کتاب «یاعده اخلایی
در تعهدات مدنی» و «نیروهای سازنده حقو » معتقد است برای ارن که ش ص بتواند به
روشنی مبنای حقو را دررابد ،ناچار است به یلمرو اخلا روی آورد .ررپر اعتقاد دارد که
حقو هر یوم نمارنده مدنیت و اخلا ورژه مردم آن است و هیچ یانونهذاری نمیتواند
بدون توجه به ارن عوامل وضع یانون کند( .یربان نیا)933-933 :7911 ،
 – 9 -1نارسائیها و نقاط ضعف نظامهای حقوقی معاصر
نظام های حقویی رربی با وجود دستاوردهای مثبت خود از منظر مبادی و پشتوانهی
اردیو وژر

دچار نقصان بوده و با ابتنای ر

جانبه به مفاهیمی چون عقلانیتگراری،

تلربهمداری محض ،رارات اجتماعی ،نهاههای سودانهارنه از جامعیت ازمه برخوردار
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نبوده و در سالهای اخیر شاهد تدورن رورکردهای تقنینی امنیتی و نایض حقو فردی
افراد شدهاند .نارساییهای مزبور به شرح ذرل یابل بررسی است:
 -1-9-1تقلیل در مبادی هستی شناسی و تکجانبه بودن:
بارزتررن ارراد وارد بر نظامهای حقویی رربی به مسئله مبانی و پیشفرض هستیشناسی
ارن مکاتب مربوط است .نظامهای حقویی معاصر در هستیشناسی دچار تقلیلگراری شده
و ذا جهان را به هستی مادیی محدود نموده و رورکرد انفکاک از هنلارهای درنی را ات اذ
نمودهاند .از ارن رو یواعد و ا زامات یانونی در نظامهای حقویی رربی محدود به وضع
یواعد در جهت انتظامب شی به شرارط اجتماعی است .با وجود انفکاک تقنینی از
هنلارهای درنی و ادعای بیبرفی نسبت به مبانی مذهبی (سکو اررسم) ،نظامهای حقویی
معاصر در بسیاری از موارد با تدورن یوانین به سلب آزادیهای درنی شهروندان مبادرت
میورزند .در ارن راستا میتوان به یانون ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی همانند
حلاب در مدارس فرانسه 7اشاره کرد.
 -2-9-1عدم جامعیت و تغلیب پاردایم اقتصادمحور:
نظامهای حقویی معاصر به د یل انفکاک درن و حقو  ،صرفاً در راستای تنظیم و تدورن
یواعد مادیی و زندگی دنیوی بوده و با دستاورز یراردادن مفاهیمی از یبیل حقو بشر و
حررم خصوصی ،چتر حمارتی خود را از مفاهیم اخلایی و درنی برداشتهاند .بنابرارن به ارن
د یل از جامعیت یوانین که هم حیات دنیوی و هم سعادت اخروی را آرمان خود یرار دهد
دچار تقلیلگراری هستند .از سوی درهر تغلیب پاردارم ایتصادمحور و نهاه فاردهگرارانه به
عنوان بارزتررن جرران فکری -فلسفی در ررب نظامهای حقویی را با نقصان عمیقی مواجه
ساخته است« .بنلامین کاردوزو– از متفکران وایعگراری حقو – با نهاهی که بسیار به
تحلیل ایتصادی حقو نزدر

است ،انهیزه نهاری یانون را رفاه جامعه میداند و معتقد

است که اگر یوانین ارلاد رفاه را به درستی انلام ندهند معیوب هستند( ».گلشنی و حسینی-
French law on secularity and conspicuous religious symbols in schools, 15 March 2004.
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مدرس )36 :7934 ،ذا گرارش ت

بعدی به مسایل روزمره رکی از چا شهای تئورر

نظام های حقویی رربی بوده و حتی در برخی موارد دستاورز کنترل شهروندان نیز از یبیل
کنترل مکاتبات ،افزارش شنود و مسدودنمودن داراری افراد میشود.
 -9-9-1انتزاعی بودن آموزههای حقوق طبیعی:
در یرن هیلدهم میلادی ،دستاوردهای دانشمندان و صنعتیشدن ساختار اجتماعی،
مفاهیم حقو ببیعی که به شدیت عقلمدار بود را به چا ش کشیده و موجب گسترح
اندرشههای تلربهگرارانه شد .مؤثرتررن منتقد نظرره مزبور «درورد هیوم» 7است .وی معتقد
است که عقل ،مسیر یطعی درک حقو ببیعی نیست و تلربه ،نقشی را که نظرره حقو
ببیعی به عقل میدهد؛ تارید نمیکند( .شهابی )79 :7933 ،گروه درهری از منتقدان برارن
باورند که یواعد حقو ببیعی به صورت کامل و مش ص به گونهای که بتواند در همهی
مقررات اجتماعی راههشا باشد ،به وسیلهی هیچ ر

از برفداران ارن مکتب تبیین

نهردرده است .اشکال مهمتر در مکتب حقو ببیعی مبتنیبودن آن بر وایعیات خارجی
است .در حا ی که حقو بیشتر از آن که از شرارط خارجی متأثر باشد ،از ارزحهای
انسانی پیروی میکند( .موحد)734 :7934 ،
 -4-9-1تأکید بیش از اندازه به ارادهی عمومی:
در مکتب اثبات گراری ،یواعد دارای ورژگی اعتباری است و توسط اراده عمومی و در
وای یانون عرضه میگردد .تأکید بیش از اندازه به ارادهی عمومی و عنصر یانون در نظام-
های حقویی گاه میتواند تبعات نامطلوب داشته باشد .به عنوان نمونه رکی از مکانیسمهای
نامناسب در حوزه حقو کیفری که به شدیت حقو یربانی جرم را با خدشه مواجه می-
سازد «سازوکار معامله اتهام» در نظام حقویی ارا ات متحده آمررکا است« .در فرارند مزبور
توافقی مابین متهم و دادستان صورت میگیرد که مرتکب جرم با پذررح تقصیر ،نسبت به
اتهام سب

تر از جرم ارتکابی مؤاخذه میشود )Kramer, 2005: 2( ».بیتردرد چنین
David Hume
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رورکردی موجب نارضارتی بزهدردگان شده و حتیی در مواردی به انتقام ش صی یربانی
منتهی میشود .بن ابرارن صرف اتکا به اراده عمومی و عدم توجه به مباحث وحیانی ،جوامع
رربی را با چا ش های فراوانی از جمله عدم توفیق در حل معضلات اجتماعی مواجه ساخته
است.
 -4-9-1جامعنبودن پارادایم اثباتگرایی:
مکتب تحققی و به ورژه رورکرد حقو تحلیلی با همه اعتباری که در کشورهای
انهلستان ،کانادا ،استرا یا ،ز اندنو و آمررکا رافت ،مورد انتقاد بسیاری از نورسندگان یرار
گرفت .گروهی از پیروان حقو ببیعی به ارن رهیافت ارراد وارد نمودهاند که در تعررف
حقو از وایعیتها دور افتاده و حقو را بدون توجه به مصدا های خارجی تعررف می-
کند  .ارن گروه معتقدند که تفسیر منطقی یوانین و جستلوی یواعد تازه از راه تلزره و
تحلیلهای عقلی جامعه را به بیراهه میکشاند( .کاتوزران )973-971 :7933 ،بر اساس
مکتب اثباتگراری برای تش یص ارن که یانون چیست ،تنها بارد درد که چه چیزی از
برف مقامات به عنوان یانون اعلام شده است( .گلشنی و حسینی مدرس)33-33 :7934 ،
پرواضح است که چنین رورکردی میتواند به استفاده ابزاری از یانون منلر گردد.
 -2ویژگیهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تعامل با پارادایمهای
جهانی
با به ثمررسیدن انقلاب اسلامی نظام حقویی جمهوری اسلامی ارران با ابتنای بر موازرن
حقو اسلامی و آموزههای درنی شکل گرفت .توجه به روح حاکم بر حقو اسلامی که
مهمتررن آبش ور نظام حقویی کشور میباشد ،حاکی از آن است که نظام حقویی ارران
پس از شکل گیری انقلاب اسلامی دچار تحوی ات بنیادرن در مبانی نظری و ساختاری شده و
مؤ فهها و ورژگیهای منحصر به فردی را به خود اختصاص داده است .از ارن رو تنقیح
یوانین مبتنی بر رورکرد وحیانی و ارزشی در دستور کار نظام تقنینی کشور یرار گرفت .در
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کنار ارن مباحث رنی اردیو وژرکی ،نظام حقویی جدرد کشور نسبت به انهارهها و
رهیافتهای مرسوم جهانی نیز بیتوجه نبوده و ضمن ات اذ رورکردی منحصر به فرد و
بومی ،نقاط ضعف و کاستیهای نظامهای حقویی درهر را مرتفع نموده و از دستاوردها و
نقاط یوت آن ها استفاده نمود .ذا با وجود آنکه شارد در بادی امر به نظر آرد که نظام
حقویی جمهوری اسلامی ارران نسبت به اندرشههای جهانی و انهارههای حقو ببیعی و
اثبات گراری بیهانه بوده و کوچکتررن یرابتی با ارن مفاهیم ندارد؛ امیا با تدییق در نظام
حقویی کشور میتوان رهیافتهاری از ارن دو مکتب را رافت .ذا نظام حقویی ارران در
راستای مبانی حقو  ،رورکرد نورنی را متناسب با اهداف و رارت خورش ترسیم نموده
است که در برخی از موارد با حقو ببیعی دارای یرابت و نزدرکی بوده و در برخی امور
به حقو اثباتگراری تقررب پیدا کرده است .در هر حال «رورکرد نورن و بومی» وجه
را ب نظام حقویی کشور پس از انقلاب به شمار میآرد .بنابرارن میتوان اذعان داشت نظام
حقویی جمهوری اسلامی ارران به عنوان ا هوری نورن ،جامع ،متعا ی و بدرل متللیی رافته
است که مهمتررن شاخصهای آن به شرح ذرل یابل بررسی است:
 -1-2حاکمیت شرع (همگرایی دین و دولت)
پس از انقلاب اسلامی به موجب اصل چهارم یانون اساسی بازنهری در یوانین به منظور
انطبا با موازرن شرعی آراز گردرد .ببق اصل چهارم یانون اساسی جمهوری اسلامی ارران
«کلیه یوانین و مقررات مدنی ،جزاری ،ما ی ،ایتصادی ،اداری ،فرهنهی ،نظامی و سیاسی
بارد بر اساس موازرن اسلامی باشد .ارن اصل بر ابلا همه اصول یانون اساسی و یوانین و
مقررات درهر حاکم است ».بنابرارن حاکمیت شرع ن ستین و بارزتررن مؤ فه نظام حقویی
جمهوری اسلامی ارران به شمار میآرد .ذا بارد اذعان داشت «در ارران از همان آراز فرارند
نورن یانونهذاری ،احکام شررعت اسلامی نقش مهمی در تدورن یوانین م تلف داشتهاند.
در حال حاضر بر اساس اصول م تلف یانون اساسی از جمله اصول  12 ،4و  37یوانین
م تلف از یبیل یوانین مدنی ،ملازات اسلامی ،یانون خانواده ،بانکداری اسلامی وریره
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مبتنی بر موازرن اسلامی و با شرط عدم مغاررت با احکام اسلامی به تصورب میرسند.
(بهادری وآجر و )73 :7933 ،بر اساس اصل  12یانون اساسی جمهوری اسلامی ارران
مللس شورای اسلامی نمیتواند یوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی
کشور را یانون اساسی مغاررت داشته باشد .تش یص ارن امر بر عهده شورای نههبان است.
بنابرارن متعایب ارن تغییر ماهوی که ضرورت همسوری یوانین با آموزههای درنی ا زامی
گشته بود؛ تغییرات ساختاری نیز در نظام حقویی کشور مورد توجه یرار گرفت .ذا ببق
اصل  37یانون اساسی کشور به منظور پاسداری از احکام اسلام و یانون اساسی از نظر عدم
مغاررت مصوبات مللس شورای اسلامی با آنها ،شوراری به نام شورای نههبان تشکیل
میشود .بدرن ترتیب تأسیسات ساختاری در کنار تحوی ات ماهیتی در شکلگیری منظومهی
شرعمدار حقویی کشور تکورن رافت.
 -2-2حاکمیت قانون و امنیتمداری
رکی درهر از شاخصههای بارز نظام حقویی کشور یانونمداری و حاکمیت یانون است.
«دستیابی به یانونگذاری و پار مان مناسب از آرمانهای مهم نظام جمهوری اسلامی ارران
برای جامعه بشری است .از عملکردهای مهم یوه یانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی
ارران ارلاد سلسله مراتبی از ساختارها و هنلارهاست( .هاشمی و جعفریلی انی:7937 ،
 )222با بررسی جامعهشناختی میتوان نشان داد که یانون گذاری ارران بنا به د ارل سیاسی و
ایتصادی و اجتماعی دارای ساختار ورژه و خاصی است که کارکرد عمده و اصلی آن
«ساخت اجتماعی» 7است .بنا به دردگاه ساختی -کارکردی نتیله و کارکرد عمده ساختار
یانون گذاری ،ثبات ،اعتماد ،امنیت و عدا ت در بین مردم است( .همان)224 :
 -9-2غنای ایدئولوژیک و تجمیع دیانت و صیانت
رکی درهر از شاخصهای نظام حقویی کشور برخورداری از مباحث رنی اسلامی است
که در شکلدهی فرارند عا مانهای ،سعادت دنیوی و اخروی را سر وحهی خود یرار داده
Social structure
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است .ارن رورکرد شفاف و صررح یانونهذار که ابتنا بر مبانی وحیانی را ات اذ نموده است
ف دانشمندان اسلامی ،مسیر
با پشتوانهی سدههای متوا ی از اندرشهها و پژوهشهای ژر ِ
روشنی را برای سیستم تقنینی کشور ارایه میدهد .فقه کیفری دارای فرارندهای دییق و
انسانگرارانهای است که با تأسی به اصل مهم اجتهاد پورا و توجه به مقتضیات زمانی و
مکانی می تواند ا هوری کامل از یواعد حقویی را برای سعادت بشر ترسیم کند .تساوی
انسانها ،منع تبعیض ،اصل منع تلسس ،یاعده نفی عسروحرج ،مسئو یتپذرری اجتماعی
(کلیکم راع و کلیکم مسئول عن رعیته) ،پذررح ما کیت فردی که برعکس نظامهای
سوسیا یستی به ما کیت اشتراکی و جمعی معتقد نبوده و صدها فرارند درهر میتواند
سعادت بشر را تضمین نمارد.
 -4-2اخلاقمداری و عدالتگستری
از جمله مؤ فههای نظام حقویی جمهوری اسلامی ارران که آن را به ر

ا هوی متعا ی

تبدرل مینمارد؛ اخلا گراری یانونی و توجه به عدا ت اجتماعی به عنوان آرمان و رارت
نظام 7است .ذا مقنن جهت تحقق اخلا گراری به وضع ر

سری یوانین بهورژه در حوزه

حقو کیفری مبادرت ورزرده است تا ا تزام به اخلا دارای ضمانتاجراهای کیفری باشد.
در همین مسیر سیاست جنایی کشور جهت همنواشدن با رهیافتهای جدرد و اجتناب از
ارستاری ،تغییرات گسترده در یوانین کیفری نموده و گفتمانهای فقهی-کیفری متناسب با
شرارط زمانی را در حوزه اخلاییات و ملازات حدود (از یبیل مواد  743-743و ماده 223
یانون ملازات اسلامی  )7932تأسیس کرد .در حوزه عدا تبلبی نیز نظام حقویی ارران
پس از انقلاب اسلامی به تشکیل نهادهای یضاری از یبیل «دروان عدا ت اداری» مبادرت
ورزرد .ببق اصل  719یانون اساسی کشور به منظور رسیدگی به شکارات ،تظلمات و
اعتراضات مردم نسبت به مأموررن را واحدها را آریننامههای دو تی و احقا حقو آنها،
دروانی به نام دروان عدا ت اداری زرر نظر رییس یوه یضاییه تأسیس میگردد ».بنابرارن
1

قد ارسلنا رسلنا با بینات و انز نا معهم ا کتاب و ا میزان یقوم ا ناس با قسط.
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ارلاد تغییرات تشکیلاتی رکی درهر از راهبردهاری است که انقلاب اسلامی در مسیر تحقق
عدا ت اجتماعی ات اذ کرد.
در حوزهی عدا تگستری نظام حقویی کشور و به بور موردی عدا ت کیفری شارد به
گزافه نباشد که ادعا نمود کمتر نظام حقویی در جهان همانند حقو کیفری ارران که بر
آموزههای درنی یوام رافته ،حقو متضرران از جرم را تمامعیار احیا نمارد .چرا که در
سیستم کیفری اسلامی و با دستهبندی جرارم یابل گذشت و ریر یابل گذشت ،یربانی جرم
ابتکا ِر آراز ،پیهیری و گذشت مرتکب را در دست دارد .حال آنکه در نظامهای حقویی
معاصر از «یربانی و بزهدرده» به عنوان عنصر فراموح شدهی 7نظام عدا ت کیفری راد می-
شود و تلاحهای جدردی جهت تحفظ از بزهدرده صورت گرفته است( .فرجیها:7932 ،
 )777-776همچنین مباحث مبتنی بر مصا حه ،عفو و ب شش ،اصلاح ذات ا بین ،حَکمیت،
ماهیت جبرانی دره (سارر انی و خایانی اصفهانی )43 ،7937 :و مباحثی از ارن بیف که
یرن ها پیش در حقو اسلامی نسبت به آن پرداخته شده؛ امروزه در نظامهای حقویی رربی
تحت عنوان «عدا ت ترمیمی» )Zehr, 1996:5( 2مورد بررسی یرار میگیرد .ذا در ارن
زمینه نظام اسلامی -حقویی کشور پیشهام بوده و ارن انتظار میرود که با شناخت دییق
مبانی آن و استعانت از فقه پورا ضمن بروزرسانی آموزهها نسبت به ارایهی ارن دستاوردها به
نظامهای حقویی درهر ایدام نمود.
 -4-2هنجارمندی نظاممند
مهوومتووررن خصیووصهی نظووام حقوووویی «هنلارمنودی» آن اسوت .هنلارهوا بارود
عموومی و دایمی باشند .در وایوع ،کوارکرد هنلوار حقوویی کووارکردی رکووسان کننووده
است(.ورژه )1 :7933 ،در نظام حقویی جمهوری اسلامی اروران ما شاهد دو نظوم مووازی
حقوویی و شورعی هوستیم کوه سلوسله مراتوب خواص خورش را دارنود و ا بتوه بوه موجوب
Forgotten party
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اصول  4یانون اساسی میتوان گفت که نظم حقویی به عنوان ر

ملموعوهی هنلاری در

بوسیاری مووارد بارود از نظوم شرعی تبعیت نمارد .ذا میتووان دو نووع تعامول بورای نظم
شرعی و نظم حقویی در نظر گرفت .در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقویی
است و در برخی موارد نظم شرعی مکمل نظم حقویی است .بحث حاکمیت نظم شرعی بر
نظم حقویی را از دو جنبه میتوان بررسی نمود .ن ست ارنکه هنلارهای موجود در نظم
حقویی منطبق با موازرن شرعی باشند و دوم ارنکه هنلارهای مذکور مغاررتی با موازرن
شرعی نداشته باشند( .همان )22 :از سوی درهر با توجه به ارنکه در ترسیم سلسله هنلارهای
حقویی فو اراده دو ت مستتر است ،نظام حقویی کشور در راستای یانونمداری با مکتب
حقو اثبات گراری دارای یرابت است.
 -4-2تعامل با مکتب حقوق طبیعی
نظام حقویی کشور پس از انقلاب اسلامی نسبت به رورکردهای جهانی بیتفاوت نبوده
و دارای تعاملاتی با اندرشههای مذکور است .ارن خصیصه خود بر پوراری و جامع بودن نظام
حقویی کشور صحه میگذارد .در ذرل به برخی از ارن تعامل اشاره میشود.
 -1-4-2پیوند با حقوق طبیعی سنتی یا دینی:
اندرشههای حقو ببیعی را میتوان به دو شاخهی «حقو ببیعی سنتی را درنی» و
«حقو ببیعی مدرن را سکو ار» تقسیم کرد .تفاوت بنیادرن ارن دو شاخه را بارد در مبنا و
منشأ ا زامآوری یاعدهی حقویی جستلو کرد که در رکی ارادهی ا هی است و در درهری
عقلانیت انسانگرارانه( .جاورد و همکاران )31 :7937 ،از ارن رو پیوند نظام حقویی اسلام و
نظام حقویی ارران با حقو ببیعی سنتی را درنی پذررفتنی است؛ چرا که در حقو ببیعی
درنی نیز مبنای مشروعیت یواعد ،ارادهی ا هی است( .مصباح رزدی )33/7 :7933 ،در میان
حکمای اسلام نیز اعتقاد به وجود ر

دسته یواعد فطری و تغیییرناپذرر درده میشود.

چنانچه «خواجه نصیرا درن بوسی» در کتاب «اخلا ناصری» ،حقو را به «موضوعه و
ببیعی» تقسیم میکند و یواعد ببیعی را تغییرناپذرر میداند( .کاتوزران )99 :7933 ،در
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مذهب امامیه نیز حقو فطری و ببیعی به عنوان «مستقلات عقلی» مورد گفتهو یرار گرفته
است( .یافی و شررعتی )742 :7932 ،همچنین «در اصول فقه ،یاعده تلازم بین حکم عقل و
حکم شرع وجود دارد که میگورد« :کلی ما حَکم بِه ا عقلُ حکم به ا شَرع و کلی ما حکم
ل» رعنی هر چه را عقل حکم کند ،شرع هم حکم میکند و
بِه ا شرعُ حکم به ا عَق ُ
برعکس( ».محمدی )263 :7939 ،ارن انهارهها تأریدی بر پذررح حقو ببیعی در حقو
اسلامی است.
 -2-4-2همگرایی با نظریه ارزشهای جهانی فنیس:
برخی حقویدانان ببیعی چون «جان فنیس» 7در است راج یواعد حقویی به ارزحهای
پاره و برابر مانند حیات ،سلامت ،دانش و مذهب توجه میکنند .هر ر

از ارزحهای فو

ذاتی دانسته شده است .به ارن معنا که تمام ارن ارزحها ،جهانی است و در تمام فرهنگها
و همه زمانها جرران میرابد )Finnis, 2011: 85-90( .نظام حقویی ارران نیز معتقد است
که هنلارها و ارزحهای شررعت مبین اسلام دارای فراگیری جهانی است و در تمامی زمان
ها و برای تمام ایوام و ملل یابل اجراست .هرچند ارزحهای جهانی نظرره فنیس متفاوت از
ارزحهای درن مبین اسلام است ،و ی در ماهیت اعتقاد به ارزحهای جهانی دارای
پیوندهاری است .همچنین در ارن دردگاه ،ا تزام به اخلاییات که در نظام حقویی کشور
مستتر است و دارای ضمانتاجراهای کیفری بوده ،نمود بیشتری میرابد .امروزه رکی از
مفاهیم نورن در ادبیات حقو کیفری پارادارم «پیشهیری وضعی است که در جهت با ا
بردن ارمنی آماج» (صفاری و صابری )743 :7939 ،با ات اذ تدابیری نسبت به مکان و را
اش اص زمینه ارتکاب بزه را دشوار مینمارد .حال آنکه در نظام حقویی کشور جلوههای
ارن رهیافت از یبیل ممنوعیت و محدودرت در بکارگیری برخی وسارل ارتباط جمعی
(یانون ممنوعیت بکارگیری تلهیزات دررافت از ماهواره  ،)7919مرایبت بر حفظ حلاب
و عفاف در اجتماع ،جرمانهاری توزرع و تکثیر آثار سمعی و بصری نامناسب (یانون سمعی
John Finnis
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بصری  ) 7933وریره از ادوار گذشته مورد توجه مقنن بوده است .علاوه بر ارن نظام فقهی و
حقویی کشور در مباحثی از یبیل جرمانهاری رفتارهای زمینهساز بزه از یبیل شرب خمر و
ممنوعیت حمل و فروح مشروبات ا کلی پیشهام بوده است که در آموزههای نورن تحت
عنوان «جرارم مانع را مساعدکننده» (نلفی ابرندآبادی و همکارن )24 :7939 ،شناخته می-
شود .ذا پرداخت به ارن رافتهها بر متعا ی و جامع بودن نظام حقویی کشور صحه میگذارد.
 -9-4-2قرابت با رویکرد نیازهای طبیعی وردراس:
برخی از برفداران حقو ببیعی چون «آ فرد وردراس» 7تلاح میکنند ،مکتب حقو
ببیعی را بر پاره نیاز براحی نمارند .او نیازهای اصلی ببیعی انسان را چهار نیاز «ادامه
حیات»« ،پرهیز از زران»« ،آزادی» و «کم

و اعانت درهران» برمیشمارد .وی بر ارن

اساس چهار یاعده کلیی ارایه میدهد که بر مبنای آن هرش صی بارد از تلاوز به «جان و
حیات»« ،سلامت و شهرت»« ،ما کیت» و «آزادی» درهران خودداری کند و در صورت نیاز
به درهران کم

کند( .کاتوزران )764 -762 :7933 ،حقو اسلامی تأکید فراوانی بر

حفظ مصا ح خمسه رعنی درن ،جان ،مال ،نسل و عقل دارد .ارن مصا ح به نوعی با نیازهای
ببیعی نظرره وردراس رعنی حیات ،ما کیت و سلامت ،دارای یرابت است .نظام حقویی
کشور نیز با وضع مقررات مربوط به یصاص در حمارت از حق حیات ،مقرارت درات در
حمارت از سلامت و یوانین تعزرری در راستای حمارت از ما کیت ،آزادی وریره گام
برداشته است .همچنین اصل تسلیط در یانون مدنی (ا ناس مسلیطون علی أموا هم) در راستای
حمارت از حق ما کیت ،اصل اضرر جهت اجتناب از ضررسانی به درهران پیوندهاری با
مکتب حقو ببیعی ارلاد میکند.
 -4-4-2تعامل ثابتات دین با ویژگیهای حقوق طبیعی:
رکى از حقو تکورنى انسان ،حقو ببیعى است که امرى ثابت و ازمه ببیعت انسان
است .جهانى و کلیى بودن ،ضرورى بودن و ثبات را از ورژگىهاى حقو ببیعى ذکر
Alfred Verderose
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کردهاند .از نظر «استاد مطهرى» ،دوام و عمومیت و مصلحت از ورژگىهاى حقو ببیعى
است( .حسینی )763 :7933 ،از سوی درهر ب ش مهمی از ارزحهای نظام حقویی کشور
جزء ارزحهای دارمی و ثابت محسوب میشوند که در یا ب یوانین گوناگون ،ضمانت
اجرای کیفری و مدنی برای آنها ترسیم شده است .همچنین در روارت است که «حرام
محمد تا ابد حرام است و حلال محمد تا ابد حلال» .ارنها د ا تی است بر تعامل مبانی نظام
حقویی کشور با ورژگیهای دارمی و ثبات حقو ببیعی.
 -1-2قرابت با مکتب حقوق اثبات گرایی
بارزتررن ورژگی مکتب اثبات گراری حقو  ،متکی بودن آن به یانون میباشد .از ارن
منظر میتوان شواهد ذرل را به عنوان پیوندهای نظام حقویی ارران با مکتب اثباتگراری
مورد بررسی یرار داد:
 -1-1-2قانونی بودن سیستم حقوقی کشور:
در نظام حقویی ارران یانون و هر آنچه در حکم یانون است منبع مستقیم و اصلی به
شمار آمده و در عین حال که ارن یوانین می بارست متکی بر گزارههای اسلامی باشد ،و ی
سیستم یانونی بودن شا ودهی نظام حقویی کشور است .ماده  4یانون مدنی در ارتباط با
عطف به ماسبق نشدن یانون ،ماده  2یانون مزبور در باب انتشار و ابلاغ یانون و چهونهی
ازم ا اجرابودن آن و نیز ماده  2یانون ملازات اسلامی با پذررح اصل یانونی بودن جرارم
وملازاتها همهی دال بر پذررح سیستم یانونی بودن نظام حقویی کشور است که ارن
مسئله خود با مکتب حقویی اثباتگراری از منظر اتکاء به یانون دارای یرابت میباشد.
دادرسی عرفی رکی درهر از نتارج یانونیبودن سیستم حقویی کشور است« .با پیروزی
انقلاب اسلامی و با عنارت به استقرار حکومت اسلامی در ارران و در رأس آن و ارت فقیه و
با توجه به ارنکه تمامی ارکان حکومت و از جمله یوه یضاییه ،مشروعیت خود را از و ی
فقیه ات اذ میکنند درهر نیازی به تشکیل دادگاههای شرع در عرض دادگاههای
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دادگستری نبوده و اصل  733یانون اساسی در ارن خصوص مرجع رسمی تظلمات و
شکارات را دادگستری معرفی کرده است( ».بهادری و آجر و)73 :7933 ،
 -2-1-2نقش دولت به عنوان نیروی سازنده در تصویب قوانین مستحدثه:
حاکمیت یانون رکی از مهم تررن ارکان حکمرانی خوب شناخته شده و ا هامب ش
روابط بین دو ت و شهروندان به شمار میآرد( .هاشمی وجعفریلی انی)241 :7937 ،
پیشاپیش اشاره گردرد که مکتب اثباتگراری بر نقش دو ت به عنوان نیروی سازنده حقو
تأکید دارد .نظام حقویی ارران با تصورب یوانین منبعث شرعی رعنی حدود ،یصاص و
درات ،به تصورب یوانین نوظهور که ررشه شرعی ندارد و از مسایل جدرد و مستحدثه است
نیز مبادرت میورزد .ذا در ارن راستا با آموزههای مکتب حقو اثباتگراری دارای تعامل
میباشد .از جمله ارن یوانین میتوان به یوانین و مقررات تعزررات حکومتی ،یانون
مطبوعات ،یانون کار ،ما یات ،پو شوری ،یانون مبارزه با یاچا انسان ،مبارزه با مواد م در،
امور ثبتی ،بیمه ،جرارم ناشی از ت لفات رانندگی ،یانون تمل

آپارتمانها و یوانین شهر و

شهرداری اشاره نمود که همهی نشان از یانونگرا بودن نظام حقویی کشور و نقش دو ت
به عنوان نیروی سازنده حقو در انتظام یواعد جدرد دارد.
 -4-2پویایی قوانین و توجه به رویکردهای نوین
رکی درهر از شاخصههاری که نظام حقویی کشور را به ر

ا هوی بدرل و متعا ی

مبدل میسازد ،پوراری و توجه به رافتههای جدرد است تا متناسب با مقتضیات مکانی و
زمانی گام برداشته و دچار ارستاری نهردد .تدورن یوانین مرتبط با فناوریهای نورن
ابلاعاتی و فضای ساربری مانند یانون تلارت ا کترونیکی ،آریننامه استنادپذرری اد ه
ا کترونیکی ،بازنهری در یوانین از یبیل اصلاح یانون ملازات اسلامی و پیشبینی نوآوری-
هاری همچون یضازداری و کیفرزداری ،بازنهری در یوانین مربوط به حقو خانواده و
حقو کودکان ،ا حا به کنوانسیونهای بینا مللی همهی نشان از توجه مقنین به تحو ات
نورن و یرابت با دستاوردهای جهانی است.
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 -3-2به رسمیت شناختن حقوق دیگر مذاهب اسلامی و ادیان توحیدی
(تحقق آزادی فردی)
در نظام حقویی ارران فقه رنی شیعه به عنوان شا وده و اساس یوانین موضوعه در حوزه-
های مدنی و جزاری اجرا میشود( .رفاری )773 :7937 ،با وجود ارن براساس اصل
دوازدهم یانون اساسی مذاهب درهر اسلامی اعم از حنفی ،شافعی ،ما کی ،حنبلی و زردی
دارای احترام کامل میباشند و پیروان ارن مذاهب در انلام مراسم مذهبی ،ببق فقه
خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت درنی و احوال ش صیه (ازدواج ،بلا  ،ارث ،وصیت)
و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر ر

از ارن

مذاهب اکثررت داشته باشند مقررات محلیی در حدود اختیارت شوراها بر ببق آن مذاهب
خواهد بود .همچنین مطابق اصل سیزدهم یانون اساسی ،اررانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی
به عنوان ایلیتهای درنی شناخته میشوند که در حدود یانون در انلام مراسم درنی خود
آزادند و در احوال ش صیه و تعلیمات درنی بر بر آرین خود عمل میکنند .بنابرارن نظام
حقویی جمهوری اسلامی ارران با به رسمیت شناختن ادران توحیدی و درهر مذاهب اسلامی
علاوه بر انتظام یواعد ارن شهروندان گامهای مهمی در احترام به آزادی اش اص برداشته
است.
نتیجه گیری
انقلاب اسلامی دستاوردهای مهمی برای کشور ارران به ارمغان آورد که تحویل در نظام
حقویی کشور رکی از ارن دستاوردها یلمداد میگردد .سیستم تقنینی و یضاری با ات اذ
رورکرد اسلامی و پذررح هنلارهای وحیانی ،در عرصهی ماهوی ،تشکیلاتی و ساختاری
به وضع یوانین و یواعد متناسب با آموزههای درنی مبادرت ورزرده و نهادهای ذیصلاحی
را جهت تضمین همسوری یوانین با مبانی درنی تأسیس نمود .در کنار ارن رهیافت ،نظام
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حقویی کشور نسبت به اندرشهها و پاردارمهای جهانی نیز رافل نبوده و به همسوری با
استعارههای نورن نیز همت گماشت .در ایتباس از ارن آموزهها سیستم یضاری و حقویی
کشور ضمن رفع نارساییهای نظامهای رربی از یبیل تقلیل در مبادی هستیشناسی ،عدم
جامعیت ،تغلیب پاردارم ایتصادمحور ،انفکاک از هنلارهای درنی ،وضع یواعد در جهت
انتظامب شی صر ف به شرارط اجتماعی ،حمارت ناکافی تقنینی از یوانین اخلایی ،انتزاعی
بودن آموزهها ،بیتوجهی به سعادت اخروی و ناکارآمدی در حل نابرابری ساختاری ،از
نقاط یوت ارن اندرشهها نیز ایتباس نمود.
بدرن ترتیب نظام حقویی کشور رورکرد نورنی در مناسبت و تعامل با پاردارمهای جهانی
ات اذ نموده است که با داشتن مؤ فهها و شاخصههای منحصر به فرد میتوان از آن به عنوان
ر

ا هوی متعا ی ،بومی ،بدرل و جامع نام برد .ورژگیهاری از یبیل حاکمیت شرع ،توجه

به مبانی ارزشی ،یانونمدای ،رنای اردیو وژر

 ،اخلا مداری ،عدا تگستری،

هنلارمندی نظام مند ،پوراری یوانین ،توجه به رورکردهای نورن و به رسمیت شناختن حقو
درهر مذاهب اسلامی و ادران توحیدی از جمله د ا تهاری است که بر ارن مدعا صحه می-
گذارد .در برههی کنونی که دههی چهارم انقلاب اسلامی است پیشنهاد میگردد ضمن
شناخت دییق مبانی فلسفی نظام حقویی کشور و ارایهی زوارای جدرد آن ،به مطا عات
ژرف در ارن حیطه مبادرت ورزرده و با ات اذ رورکردهای علمی ،فرارندهای انسانی و
عمیقی که در مباحث حقو اسلامی مستتر است را است راج کرده و به درهر نظامهای
حقویی ارایه نمود .ارن امر به پوراری و با ندگی نظام حقویی کشور مساعدت کرده و آن را
به عنوان ر

ا هوی متعا ی و جامع به اندرشههای جهانی ارایه خواهد کرد.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک الگوی متعالی 41 /

منابع
 )7ا هامی ،داود ( .)7923اسلام و حقوق طبیعی انسان ،یم :مرکز مطبوعاتی دارا تبلیغ اسلامی.
 )2بهادری ،علی و آجر و ،اسماعیل (« .)7933مطا عه تطبیقی ا هوهای دادرسی شرعی در کشورهای
اسلامی» ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره  ،766صص .94 -77
 )9جاورد ،محمدجواد و همکاران (« .)7937جوهر حقو بشر در نظررههای حقو ببیعی حقو
اسلامی» ،پژوهشنامه اندیشههای حقوقی ،شماره ،9صص .772-37
 )4حسینی ،امرا له (« .)7933اصول نظرره حقو فطری در اندرشه شهید مطهری» ،ب ش اول،
نشریه فقه اهل بیت ،شماره  ،32صص .793-763
 )3خویینی ،رفور ( .)7939فلسفه حقوق ،تهران :ملد.
 )3دانشپژوه ،مصطفی (« .)7933تأملی در رابطه حقو و عدا ت با تأکید بر حقو اسلام» ،نشریه
معارف اسلامی و حقوق ،شماره  ،2صص .726-33
 )1سارر انی ،عادل ،خایانیاصفهانی ،مهدی (« .)7937نقد عدا ت کیفری ترمیمی در گفتمان
جرمشناسی رربی از منظر سیاست جناری یران کررم» ،کاوشی نو در معارف قرآنی ،شماره
اول ،صص .34-43
 )3شهابی ،مهدی (« .)7933از حقو سنتی تا حقو مدرن ،تأملی در مبانی تحول نظام حقویی»،
مجله نامه مفید ،شماره .2
 )3شهابی ،مهدی ،جلا ی ،مررم (« .)7937تأثیرپذرری منبع یاعده حقویی از منشأ ا زام آوری یاعده
حقویی» ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره  ،11صص .794-33
 )76صفاری ،علی ،صابری ،راضیه (« .)7939ضوابط حقویی جرمشناختی پیشهیری وضعی از جرم»،
آموزه های حقوق کیفری ،شماره  ،3صص . 736-743
 )77رفاری ،هدی (« .)7937نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت یانون در نظام یضاری جمهوری
اسلامی ارران» ،فصلنامه پژوهش حقوق ،شماره  ، 93صص .792-761

 /42فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 1931

 )72فرجیها ،محمد (« .)7932جنبههاری از تأثیر رافتههای جرم شناسی برسیاست جناری» ،مدرس،
دوره ،1شماره ،7صص .799-37
 )79فروری ،محمدعلی ( .)7943سیر حکمت در اروپا ،جلد  ،2تهران :انتشارات هرمس.
 )74یافی ،حسین و شررعتی ،سعید ( .)7932اصول فقه کاربردی ،جلد ،2یم :پژوهشهاه حوزه و
دانشهاه.
 )73یرباننیا ،ناصر (« .)7911حقو  ،ترجمان اخلا » ،نشریه نقد و نظر ،شماره 7و ،2صص -934
.463
 )73کاتوزران ،ناصر ( .)7933فلسفه حقوق ،جلد اول ،تهران :انتشارات بهنشر.
 )71گلشنی ،عصمت ،حسینی مدرس ،مهدی (« .)7934مقارسه اثر مکاتب تفسیری ایتصادی و
فرما یستی بر حقو » ،دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره  ،1صص .33-43
 )73محمدی ،ابوا حسن ( .)7939مبانی استنباط حقوق اسلامی ،تهران :انتشارات دانشهاه تهران.
 )73مصباح رزدی ،محمدتقی ( .)7933نظریه حقوقی اسلام ،جلد ،7یم :موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی.
 )26موحد ،محمدعلى ( .)7934در هواى حق و عدالت ،تهران :نشر کارنامه.
 )27نلفی ابرندآبادی ،علی حسین و همکارن (« .)7939جرارم مانع» ،فصلنامه مدرس علوم
انسانی ،شماره  ،91صص .43-29
 )22ورژه ،محمدرضا (« .)7933تأملی بر سلسله مراتب هنلارها در نظام حقویی جمهوری اسلامی
ارران» ،فصلنامه راهبرد ،شماره ،36صص .796-767
 )29هاشمی ،سید محمد ،جعفریلی انی ،ابوا فضل (« .)7937عوامل هنلاری و ساختاری یانون-
گذاری در نظام جمهوری اسلامی ارران» ،تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل،
شماره  ،73صص .232-227
 )24راسان ،احمد ( .)7937فلسفه و علم و مقدمهای بر فلسفه انتخاب ،مشهد :نشر یلم.
25) Finnis, John (2011). Natural Law and Natural Rights. US: Oxford
University Press.
26) French law on secularity and conspicuous religious symbols in
schools, 15 March 2004.

49 / نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک الگوی متعالی

27) Kramer, Greg m (2005). "Plea bargaining recommendation by criminal
defense attorneys: Legal psychological and substance abuse
rehabilitative influences", A thesis of Drexel University.
28) Zehr, Howard (1996). Restorative Justice: the Concept Movement
Sweeping Criminal Justice Field Focuses on Harm and
Responsibility, National Institute of Corrections. Community Justice:
Striving for Safe, Secure and Just Communitie.

