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 «ه الرحمن الرحيمبسم اللّ»

(31 )قرآن کريم. سوره مبارکه النمل. آيه شريفه

 

 سخن ناشر
 

سـوي رياسـت فقیـد دانشـگاه بـه       که از دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 
باتقوا و کارآمـد در  ، اي متعهد تربیت نیروي انساني، کرات مورد توجه قرار گرفته

ل و نظر است تا از اين طريق دانشگاه بتواند نقش اساسـي خـود را در   عرصه عم
 سطح راهبردي به انجام رساند.  

اي محوري ياد نمـود کـه وظـايف و     توان مقوله را مي« تربیت»از اين حیث 
« تزکیـه »بدون « علم»يابد؛ زيرا که  در چارچوب آن معنا مي، هاي دانشگاه کارويژه

عــاملي ، ر تعــالي و اصــالح امــور جامعــه باشــدبــیش از آنکــه ابــزاري در مســی
 سازد. ساز خواهد بود که سازمان و هويت جامعه را متأثر و دگرگون مي مشکل

تـابع اصـول و مبـادي علمـي هسـتند و      « هـا  سیاسـت »از سوي ديگـر  
هـا در   توان منکر اين تجربه تاريخي شد که استواري و کارآمدي سیاست نمي

مندي از نتـاي  آنهاسـت. از ايـن منظـر      بهرههاي علمي و  گرو انجام پژوهش
هاي فکري و اجرايـي   راهبران اصلي جريان، پیشگامان عرصه علم و پژوهش
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 ـهـاي علمـي     توان آينده درخشاني را بدون توانـايي  آيند و نمي حساب مي به
گـويي بـه ايـن     در واقع پاسـخ « مرجعیّت علمي»پژوهشي رقم زد و سخن از 

 نیاز بنیادين است.
واقع يک الگوي عملـي بـراي تحقـق ايـده      در گاه امام صادقدانش

اکنـون ثمـرات    دانشگاه اسالمي در شرايط جهان معاصر است. الگويي که هم
المللي قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل   نیکوي آن در فضاي ملي و بین

گـذاران و   آمده محصول نیّت خالصانه و جهاد علمي مسـتمر مجموعـه بنیـان   
رود با اتکـاء بـه تأيیـدات الهـي و      ختگان اين نهاد است که امید ميآمو دانش

بتواند به مرجعي تمام ، دانشجويان و مديران دانشگاه، جانبه اساتید تالش همه
 عیار در گستره جهاني تبديل گردد.

امکانـات و  ، توجه به شـرايط  با معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق
ا طرحي جامع نسبت بـه معرفـي دسـتاوردهاي    نیازمندي جامعه در مقطع کنوني ب

و بـاالخره تحلیـل شـرايط    هـا   آن کارکردي ـ  ارزيابي سازماني، پژوهشي دانشگاه
نشـريات علمـي   ، گزارش، ها درقالب کتاب آتي اقدام نموده که نتاي  اين پژوهش

ضـمن قـدرداني از تـالش     ـگردد. هدف از اين اقـدام    مندان مي و.... تقديم عالقه
اي بزرگ و ادعـايي انـدک در ايـن راه     تمام کساني که با آرمان و انديشه خالصانه
است تا از اين طريـق زمینـه پـرورش    ها  آن ها و اصالح درک کاستي ـ  گام نهادند

مند به طي اين طريق نیز فراهم گـردد؛ هـدفي بـزرگ کـه در      نسل جوان و عالقه
لمللـي بـه همـراه    ا را در گستره بین مکتب علمي امام صادقنهايت مرجعیت 
 شاءاهلل( )ان خواهد داشت.

 الحمد وللّه

 معاونت پژوهشي دانشگاه

 

 



 

 

 

 

 پیشگفتار
 

که در دانشـکده حقـوق دانشـگاه     (ش3131) ي دهه چهلها سال در نخستین
. در شد ارائه مي تهران مشغول تحصیل بودم درسي تحت عنوان تاريخ حقوق

علوم سياسي ، حقوقنـي  يع سه رشته تخصصي، ده حقوقآن زمان در دانشک
کده حقـوق و علـوم   دانش»، نام دانشکدهبنابراين  .شد تدريس مي و اقتصادي

دانشکده اقتصاد جدا شد و نام آن نیز از عنـوان  بعداً  .بود «سیاسي و اقتصادي
دانشکده »ت تا زمان حاضر نام آن دانشکده دانشکده مزبور حذف و از آن وق

هـاي   با برنامـه  هاي آن زمان يگر برنامهاست. تفاوت د« حقوق و علوم سیاسي
الذکر در دو سال اول  دروس هر سه رشته فوق، در آن زمان فعلي اين بود که

بعضـي دروس  ، مشترک بودند و در اين دو سال دانشـجويان هـر سـه رشـته    
،  خواندند و از سـال سـوم   سي و مخصوصاً حقوق را مشترکاً ميسیا، اقتصادي

نظـران روش بـدي    نظر بعضي صاحب به که، دشدن دروس کامالً تخصصي مي
داشتن زيربناي حقوقي بـراي تحصـیالت سیاسـي و اقتصـادي     زيرا ، هم نبود

هـاي   ن اين دو رشـته نیـز وارد مسـئولیت   التحصیال چون فارغ، ضروري است
شوند و داشـتن انديشـه حقـوقي بـراي      اجرايي و سیاسي و اداري جامعه مي
جربه نیز اثبات کرده است. تفاوت ديگـر  ايشان الزم است و ضرورت آن را ت

ـ  «واحـدي » دروس دانشـکده ، آنکه در آن زمـان  يعنـي طـي يکسـال    ، دنبودن
نات در پايان خـرداد  شدند. امتحان میان سال هم نبود. امتحا تحصیلي ارائه مي

دوباره آوردند در شهريور ماه  شدند و کساني که نمره الزم نمي مي ماه برگزار
 .شد رفته مياز ايشان امتحان گ

و در سـال   دو ساعت در هفته در طول يـک سـال   «تاريخ حقوق»درس 
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يعني معـادل چهـار واحـد درسـي در نظـام      ، شد دوم رشته حقوق عرضه مي
 آبـادي بـود.   . استاد اين درس مرحوم دکتر محمدحسین عليفعلي دانشگاهي

 در ــ  استاد حقوق اساسـي ، بعد از درگذشت مرحوم دکتر رضا سرداري [3]
هم بـر عهـده مرحـوم دکتـر      تدريس درس حقوق اساسي ـ 3131بان سال آ

روف ايـن درس  مص، همت خود را بیشتر، آبادي قرار گرفت و به تدري  علي
درس تاريخ حقوق تعطیل شد و با ، آبادي بازنشسته شد کرد. وقتي استاد علي
چـون کسـي   ، د دروس الزامي رشته حقوق حـذف گشـت  مرگ استاد از عدا

لیفي بادي در ايـن زمینـه تـأ   آ سفانه استاد عليأن را تدريس کند و متنبود که آ
طـور مشـروح عرضـه     چـون آن مرحـوم درس مزبـور را بـه     باقي نگذاشت.

هخامنشیان و اشـکانیان   گفت از زمان آنچه در مورد تاريخ حقوق مي، کرد مي
 کرد. تجاوز نمي

تـاريخ  بـه درس  ، که نه در آن زمان و نـه پـس از آن  ، حقیقت اين است
هـاي   ارزشمند آن مورد توجه دانشـکده  حقوق بهاي الزم داده نشد و جايگاه

شـاخه برتـر علـوم     عنـوان  بـه  حقـوق کـه   در حالي، حقوق ايران قرار نگرفت
هاي عمیق در گذشته دارد  ريشه، مره اصلي تکامل انديشه بشرياجتماعي و ث
وان خـواهیم بـود   اين علم نات از درک عمیق مفاهیم، لعه تاريخ آنو بدون مطا

تـرين قـوانین دنیـا     حتـي انقالبـي   [1] و به گفته بعضي از بزرگان حقوقدانان
زايیده تحول در مفاهیم حقوقي گذشته هستند و بدون مطالعـه دقیـق تـاريخ    

همین علـت در همـه    میسر نیست. بهها  آن به حقیقت مفاهیمدستیابي  ،حقوق
اريخ حقوق از دروس اساسـي  نه تنها درس ت، هاي معتبر حقوق دنیا دانشکده

گرايش مستقلي نیز در ، بلکه حتي خود، رود ميشمار  به و معتبر رشته حقوق
 .  هاي حقوق است دانشکده

هـا   از مـدت ، اند ن ديگر کساني که درس حقوق خواندهچو، نگارنده نیز
در ادبیات حقـوقي ايـران احسـاس     لیف جامع و مانعي راخأل وجود تأ، قبل
هـاي حقـوق    ي شدن درس تـاريخ حقـوق در دانشـکده   تیارکردم و از اخ مي
آمادگي ورود در اين عرصـه را   خوردم و در عین حال در خود نیز سف ميتأ
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، هـا  سـال  اگرچه به مباحث تاريخي عالقه داشـتم و در طـول  زيرا ،  ديدم نمي
ولي تخصص مـن  ، هايي نیز در زمینه تاريخ حقوق فراهم کرده بودم يادداشت
 کردم مناسبتي بـا تـاريخ حقـوق    و دروسي را که تدريس مي يگري بودچیز د

دانشجويان  .شد ضرورت اين امر بیشتر احساس مي، نداشت. با گذشت زمان
کـه دوره دکتـري    3151کردنـد. در سـال    یز عالقه خود را به آن کتمان نمين

امــام دانشــگاه حقــوق معــارف اســالمي و خصوصــي در دانشــکده حقــوق 
درس تاريخ ، کنندگان در اين دوره به خواسته شرکتاندازي شد  راه صادق

حقوق را در باب تاريخ تکوين فقه اسالمي آغاز کردم و همکاران اصـرار بـر   
تا حدي گسترده ، شد دند. آنچه در دوره دکتري مطرح ميادامه اين بحث نمو

. اقبال و عنايت همکاران اعم از اساتید و دانشجويان باعث شد  مشروح بودو 
اختیـاري تـاريخ حقـوق در دوره کارشناسـي نیـز عرضـه شـود و         که درس

توفیق اجبـاري دومـي بـراي مـن     ، تدريس آن را بر عهده گرفتم و اين واقعه
هاي قبلي و در فرصت  يادداشتبر اساس  حاضر که تا حد زيادي کتابود. ب

تهیه شده بررسي مختصـري در تـاريخ حقـوق و نقطـه      3151کوتاه تابستان 
هـاي اصـیل    مهـد يکـي از تمـدن    ؛يران است. ايـران يخ حقوق اتار، توجه آن

باستاني است و تمدن پیشرفته بدون حقوق پیشرفته میسر نیسـت. بـا ظهـور    
 ايرانیان نقش اساسي و محوري در تکوين تمدن اسالمي و مخصوصـاً  ،اسالم

 همچنـین  قضـیه تـدوين قـوانین و    حقوق اسالمي داشـتند. حقـوق عرفـي و   
 ديـد  ؛نظـران  ون اخیر نیز داستاني آموزنده است و به صاحبها در قر نامه عهد

 .دهد انکاري مي غیرقابل قي و اجتماعيحقو ،اجتهاد سیاسي
از جهـات  ، شـود  هـا عرضـه مـي    ه آنچه طـي ايـن يادداشـت   کنم ک اقرار مي
شايد اسـاتید   .هاي آشکاري دارد ولي شروعي در پیمودن راه است مختلف کمبود

سعي و اهتمام فرمايند. خود نیز در نظـر دارم کـه اگـر    ديگر در جهت تکمیل آن 
 .تر نیز اقدام نمايم لیفي مشروحأو توفیق دهد در جهت ت خداوند عمر

اهتمام اصلي بر مطالعه تـاريخ حقـوق ايـران    ، ها اگرچه در اين يادداشت
دانیم در اعصار گذشته محدوده ايران با آنچـه کـه    ميطورکه  هماناست ولي 
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هـاي وسـیع    تفـاوت داشـته و سـرزمین   ، شود ايران شناخته مي نعنوا به امروز
مطالعـه تـاريخ حقـوق جـوامعي     بنـابراين   .شده است ديگري را نیز شامل مي

را نیز از ايـن جهـت    «رم» هايي مثل ضروري است. حقوق کشور« بابل» :مثل
کنیم کـه بـا ايـران ارتبـاا مـداوم داشـتند و تحـوالت حقـوق در          مطالعه مي
نخواهي در حقوق ايران اثر داشته و گذشته از آن حقـوق   خواهيسرزمین رم 

شود. حقـوق   حقوق دنیاي متمدن فعلي محسوب مي بخش مهمي از نیايرم 
حقـوق فعلـي   زيـرا   .گیرد مختصر مورد مطالعه قرار ميطور  به اروپاي کنوني

تـأثیر   طـور مشـخص تحـت    به، ايران که از زمان مشروطه به بعد مدون شده
 .سوئیس و بلژيک بوده است، سهفران حقوق
 

 حميد بهرامي احمدي
 حقوق دانشگاه استاد
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 فصل اول

 طرح بحث و تشکیل جوامع نخستین

 

 مقدمه
که در واقع مقدمه ورود به بحث و پیشـگفتار بررسـي مطالـب    ، در اين فصل
و « حقـوق » هـاي  ررسـي واژه ب «تاريخ حقوق» از معني و منظور، بعدي است

مثل عدالت و انصاف که در تـاريخ حقـوق   ، هاي ذيربط به آن اژهو و« قانون»
ه و تکـوين  تشکیل جوامع اولیـ  همچنین شود و گفتگو مي، مطرح بحث بوده

لیه گفته شده مورد هايي که درباره حقوق جوامع او اجتماعات بشري و نظريه
 .گیرد بررسي قرار مي

 طرح بحث و تعاريف. 1

 منظور از تاريخ حقوق .1-1
 تشکیل شده است. « حقوق»و « تاريخ» خ حقوق از دو واژهتاري

)با فتح يا کسـر   تاريخ از نظر لغوي از ماده ارخ :اند که درباره واژه تاريخ گفته
و  بچه گاو وحشي اسـت  ارخ به معني :اند که همزه( گرفته شده است و گفته

گـاو   روشن است که هیچ مناسبت قابل تـوجیهي بـین معنـي تـاريخ و بچـه     
ت و تـاريخ بـه   که ارخ به معني زمان اس :اند گفته برخيي وجود ندارد. وحش

خیر است و بـه  أکه تاريخ مقلوب ت  اند: گفته برخيباشد.  معني تعیین زمان مي
بـي  کـه واژه تـاريخ را عر  ، معني غايت و پايان است. نظر ديگري هم هسـت 

تـر   ر قابل قبولداند و اين نظ فارسي مي« ماه روز»بلکه آن را معرب ، داند نمي
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که خالصـه آن ذيـالً   ، داستاني تاريخي وجود داردباره  اين رسد. در به نظر مي
 .(131 :3ج  ،3125، بیروني) آيد مي

را نـزد وي آوردنــد کـه ظــرف    [1] چکـي ، در زمـان عمـر خلیفــه دوم  
؟ آيا اين مـاه شـعبان   ن: کدام ماه شعباماه شعبان بود. عمر گفت، رداخت آنپ
اصـحاب را جمـع کـرد و از ايشـان     لذا  ؟م يا ماه شعبان آيندهدر آن هستی که

بايـد مشـکل تـاريخ را     :خواست تا مشکل تاريخ را حل کنند. اصحاب گفتند
، او گفت: ما ايرانیانو  را حاضر کردند «هرمزان»لذا  .توسط ايرانیان حل کنیم

داريـم و   آن نگاه ميوسیله  به ها را ها و روز اهحساب ميعني  ،داريم «ماه روز»
و  .اعراب همـان را پذيرفتنـد و عربـي کردنـد     .آن را براي اعراب توضیح داد

، پیرنیـا ) قـرار دادنـد   «تـاريخ » را از آن گرفتنـد و مصـدر آن را  « مورخ» واژه
)مورخ به صیغه اسم مفعول هنوز در زبـان فارسـي    [3] .(1251 :1ج  ،3132

زمـان هجـرت   ، ر بـود .. و چون يگانه وقتي که از هـر شـبهه دو  .راي  است(
مبـداء   همـان را  .هشتم ربیع بـود ، در روز دوشنبهبود که  به مدينه پیامبر

نمودنـد.   هاي خود را با همین تاريخ رفـع مـي   تاريخ اسالمي قرار دادند و نیاز
 هجري اتفاق افتاد. 35اين واقعه در سال 
 م،3155 ،شـهابي ) «ادوار فقه»اد محمود شهابي در کتاب استولي مرحوم 

ســندي تــاريخي و بــه نقــل از کتــاب      و بــه مناســبت ذکــر   (13 :1 ج
مطلبي را آورده که جالـب و قابـل ذکـر اسـت. آن مرحـوم      « التواريخ مجمل»

يهودي بـه  « ن االشهلعثما»سندي را در مورد آزادي سلمان پارسي از بردگي 
کـه تـاريخ آن    و مهر صحابه معـروف آورده  و خط علي امالي پیامبر
« سـلمان »اي را براي خاندان  است و عهدنامه لي سال اول هجريجمادي االو

سـند اول بـه امـالي     :که در فارس ساکن بودند. از همان منبع آورده که مانند
 و مهر صحابه و به تاريخ رجب سال نهـم هجـري   و خط علي پیامبر

 بـه مدينـه   هند کـه يقینـاً هجـرت پیـامبر    د است و اين دو سند نشان مي
صـورت گرفتـه اسـت.     توسط خود پیامبر، تاريخ مسلمینداء مب عنوان به
کـه  ، کند تصريح تاريخ طبري است ل ديگري که اين موضوع را قطعي ميدلی
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المدينـه امـر بالتـاريخ فکـانوا يورّخـون       اهلل و لما قدم رسـول » گويد: مي
 (333 :1ج  م،3155،  )طبري« بالشهر و الشهرين من مقدمه الي ان تمّت السنه

دانـد   در زمـان عمـر مـي   از آن طبري قولي را که تعیین تاريخ هجـري   و پس
 شمارد. ضعیف مي

چه باشد در معـاني گونـاگوني کـه از     ريشه واژه تاريخ هر، در هر حال
سـت و سـه معنـا از معـاني ديگـر      رفتـه ا کـار   به، جهاتي با هم شباهت دارند

 تر است. راي 

 تنظيم سند تاريخ به معني وقت و زمان. 1-1-1
 : سند معامله در فالن تاريخ تنظیم شده است.شود گفته مي مثالً

 تاريخ به معني واقعه عظيم. 1-1-2
به معني واقعـه عظـیم و حادثـه    ، معني ديگري که به معناي اول نزديک است

سـال هجـري کـه     مهمي که براي ملت يا گروهي مهم و مشخص باشد. مثل
الد مسـیح اتفـاق افتـاده يـا     از میبعد  211بوده و در سال  هجرت پیامبر

 .سـت و در همـین معناسـت   قبل از میالد ا 552، ها سال المپیاد که نزد يوناني
  :که گفته است« التفهیم»گفته صاحب 
تاريخ وقتي باشد اندر زمانه سخت مشهور که اندر و چیـزي بـوده   »

است چنانکه خبرش اندر امتي از امتان پیدا شـود و بگسـترد چـون    
و شدن يا دولتي مر هـر گروهـي را پیـدا شـدن يـا      ديني و کیشي ن

 :3135، همـايي « )...کننده و ماننـد آن  جرمي بزرگ يا طوفاني هالک
112-111). 

 سرگذشت وقايع تاريخ به معني .1-1-3
ت بـه معنـي   در زبـان فرانسـه اسـ    «Histoire» معني ديگر تاريخ کـه معـادل  
نسـان در آن نقـش   کـه ا ، وقايع و حوادثي اسـت ، سرگذشت يا سلسله اعمال
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اسـت. ايـن زمـان ممکـن اسـت       اساسي دارد و به ترتیب زمان تدوين شـده 
 «الظنـون  کشـف »شود يا تقريبـي باشـد. تعريـف صـاحب     طور دقیق معین  به
 گويد: که مي، ( به همین معني نزديک است131 ق: 3133، خلیفه حاجي)

 علم تاريخ عبارت است از شناختن احوال طوائف و بالد و رسـوم و »
 .هـا  ايـن  عادات و صنايع و اشخاص آن و انساب و متوفیات و امثـال 

و دانشمندان و فالسفه و پادشـاهان و  ء و اولیاانبیاء  موضوع آن احوال
انـد... و فايـده آن عبـرت     ... و نظائر آنان کـه در گذشـته بـوده   ءشعرا

گرفتن و پند يافتن از احوال گذشتگان اسـت تـا ملکـه تجربـه از راه     
آيد و به همین علـت دربـاره   دست  به تغییر و تحوالت زمانهاطالع از 
 کند عمـر دوبـاره   مي اند که براي کسي که تاريخ را مطالعه تاريخ گفته

   [1].(1 :3 ج، تا بي، السر )حبیب «آيد... ميدست  به
مطرح اسـت.   «تاريخ حقوق»است که همین معني از تاريخ در  و روشن

هـاي حقـوقي و    مختصـر از مبـاني مکتـب   هـاي کوتـاه و    ما در اين يادداشت
 همچنـین  هاي سیاسي و اجتماعي و پیشینه قواعد و احکـام حقـوقي و   زمینه

شرح مختصري از زندگي متفکرين و حقوقداناني که در اين رشـته از دانـش   
 کنیم. گفتگو مي، ثري داشتندمؤبشري نقش 

 ؟قانون چيست؟ حقوق کدام استالف. 
 روشن شود. توضیح مختصري پیرامون، قوقبراي آنکه منظور از تاريخ ح

کـه  ، ضروري است. اين توضـیح از آنجـا الزم اسـت    «قانون»و « حقوق»
برند و محـدوده آن دو   ميکار  به يکديگرجاي  به و قانون راگاهي حقوق 
 آمیزد. را در هم مي

معنـي آن را   ( يوناني و يـا رومـي اسـت و   Kanun)واژه قانون  «:قانون» (.0)
( 31 ج :3121، منظـور  )ابن« اند مقیاس هر چیز دانسته» رگان لغتبعضي از بز

اي اسـت کـه از يکسـو     اند که قـانون عبـارت از ضـابطه    و بعضي ديگر گفته
حاوي نظم و از سوي ديگر دائمي و مستمر است. قانون از نظـر اصـطالحي   

اعم از امـر و نهـي و يـا    ، دستورات يا مصوبات حکومت يا دولتعبارت از 
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براي نظم و نسق دادن به موضوعي معین اسـت و از نظـر اهمیـت يـا     ، اجازه
س قـوانین قـانون اساسـي    شـود. در ر   تنوع موضوع به تقسیماتي تقسیم مـي 

هـا   ايـن  قانون آيین دادرسي مدني و نظـائر ، قانون تجارت، است. قانون مدني
 ترين عامل تنظیم روابط حقوقي مردم است. قوانین مختلفند. قانون مهم

جمع حق است و حق به معني سلطه و امتیازي اسـت   حقوق :«حقوق» .(0)
ران دارد و قـانون از آن حمايـت   که شخصي به موجب قانون در برابـر ديگـ  

امـر و نـواهي مقـنن    حکم او، اين معني در مقابل حکم است کند. حق در مي
توان اسـقاا   ي حق را ميول، افراد در تغییر آن اعتبار ندارد هاي است و توافق
 کرد و در بعضي موارد منتقل نمود.نظر  صرف کرد و يا از آن

بط و مقـررات و قواعـد و   حقوق مجموعه ضوا، از نظر اصطالح حقوقدانان
مربـوا بـه يـک رشـته از     ، خواه مدون و خواه غیرمـدون ، است هايي حتي نظريه

ارت که مجمـوع مقـررات   مثل حقوق مدني يا حقوق تج، ها يا نظام حقوقي رشته
رشـته   رويه قضايي و نظريات حقوقدانان و عرف مربوا به ايـن ، يربطمصوب ذ

بـه نظـام حقـوقي خاصـي نیـز اطـالق       گیرد و گـاهي   ميراز نظام حقوقي را درب
 ها. يا حقوق اسالم و يا حقوق نوشته و نظائر اين «حقوق رم» مثل، شود مي

هـا   تاريخ حقوق است ولي عرب در اينجا بحث از، آنچه گفته شد بنابر 
گوينـد و   مـي  «القـانون  تـاريخ »را  «تاريخ حقوق» به همین مفهوم يعني مفهوم

گويیم و البتـه   حقوق ميبه آن نون همان چیزي است که ما منظور ايشان از قا
 ناپذير حقوق است. قانون جزء تجزيه

حال انسان در هیچ عصري از اعصار حیات اجتماعي خود بـدون   هر در
زندگي مشترک با  همچنین حبّ ذات و تملّک و هاي غريزهزيرا ، قانون نبوده

از يکسـو انسـان حیـات و    بنـابراين   همنوعان خود همیشه با او بوده اسـت. 
بینـد و از سـوي ديگـر همـواره در      آسايش خود را در زندگي بـا جمـع مـي   
اي  ارض اين غرايز اگر قانون و ضابطهجستجوي منافع خويش است و در تع

، . قـانون شـود  ومرج غالب مي هرج، مت نکندهاي او حکو و تالشبر زندگي 
، هـاي اجتمـاعي   است و نقـش آن نظـم دادن بـه فعالیـت    ضرورت اجتماعي 
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اي بـدون قـانون باشـد قابـل      و سیاسي انسان است و اينکه جامعـه اقتصادي 
کنـد.  ايفـاء   تواند نقش خـود را  یست و هیچ قانوني بدون عدالت نميتصور ن

کـرده تـا در   نظـر   صرف هاي خود خواسته بخشي از تمايالت و انسان همیشه
 بتواند حیات و منافع خود را در زندگي جمعي حفظ کنـد و ايـن امـر   ، مقابل

چنانچه فردي خواسته باشـد از   بنابراين .کند مي ناپذير اجتناب وجود قانون را
قواي عمومي دخالـت کـرده و در برابـر متخلـف     ، محدوده قانون تجاوز کند

 .ندده العمل نشان مي کسع
معـامالتي؛ مثـل:   ، تـاريخي همواره در روابط اقتصادي و در همـه ادوار  

در شکل ساده و ها  اين رقرض و نظائ، وديعه، وکالت، اجاره، خريد و فروش
، ده و خواهـد بـود و بـدون ايـن روابـط     يا پیچیده خود بین افراد معمول بـو 

 وجـود نظـم و قـانون   ، زندگي اجتماعي میسـر نیسـت و بـراي ايـن روابـط     
 ضروري است.

  :قانون دو وظيفه مهم بر عهده دارد. (9)
 همچنین آزادي بیان و آزادي انديشه و :مثل .حمايت از آزادي افراد. الف

حق مالکیت و حق زيستن در سـالمت جسـمي    :مثل ،حفظ حقوق فردي
 ها. و روحي و نظائر آن

 سالمت و پيشرفت آن.، امنيت، حفظ جامعه. ب

جامعه  آورد تا بین منافع متعارض افراد در ميود وج به قانون ضوابطي را
ت و همکاري اجتماعي را محقـق  ثبات معامال، سازش و هماهنگي ايجاد کند

آورد و اين کار از طريق مشـخص کـردن   وجود  به و پیشرفت جامعه را سازد
 ف افراد بر مبناي حق و عدالت میسر است.يحقوق و وظا

هـاي   دهنـد کـه حکومـت    ن مـي نشـا  تجربیات تاريخي و واقعیات فعلي
ون را وسیله برقراري سلطه ايشان قانزيرا  فساد و ظلم و بیدادند.منشاء  فردي

نافع شخصـي خـود را حفـظ و    م، سازند و تحت عنوان منافع جامعه خود مي
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ع خود وضع و يـا توجیـه و تفسـیر    کنند و قانون را در جهت مناف صیانت مي
 نمايند. سیر واقعي خود منحرف ميمسازند و به اين وسیله آن را از  مي

منـافع فـردي و   اساس جامعه و وسیله پیشرفت آن و ابزار جمـع  ، قانون
اين ضروري است که نه تنها واضـعین آن از حقوقـدانان   اجتماعي است. بنابر

ان نیز در سطوح مختلف مديريت جامعه گذار سیاستبلکه مسئولین و ، باشند
تا همه چیز در جاي خـود  ، برگزيده شوند نیز بايد از بین حقوقدانان برجسته
ي ا ي صیانت شود و فـرد در بسـتر جامعـه   قرار گیرد و منافع فردي و اجتماع
گیز ان راز معجزه پیشرفت حیرت طورکه همان، پیشرفته جايگاه خود را بازيابد
 [2].(33-33 :3125، گلوو) اند ژاپن را در همین نکته دانسته

 نقشـي کـه   لحاظ ماهیت و هم بـه علـت  توان هم به  حقوق را مي دانش
اي  بـدون قـانون جامعـه    چـون ، هاي بشر دانسـت  برترين دانش، کند ميايفاء 

گیرد. شايد به همین علت است کـه   ماند و هیچ تمدني شکل نمي پابرجا نمي
گیـري از   تجربه عقل بشر دانسته که با بهره ترين مهمقانون را ، يکي از بزرگان

  آيد. ميوجود  به ود همه افراد بشروردهاي انسان به سادست
ايـن  معني ندارد. اهمیت و اعتبار قانون به ، قانون نیز بدون ضمانت اجرا
بـدون ضـمانت   ، نقـض شـود   نشود و اگراست که توسط افراد جامعه نقض 

حُسـن نیـت    : نقـض قـانون بـا   گوينـد  مي از اين روي است کهو  اجرا نباشد
 ءنیت.قدر بد و ناپسند است که با سو همان
نیست  «تاريخ حقوق»هاي مرکب در عبارت  از واژه نیز اگرچه «عدالت»
هـاي گونـاگون    مکتـب اگرچـه   رمان حقوق در طول تاريخ بوده اسـت. ولي آ

ولـي فـارغ از ايـن اخـتالف      [5.]اند درباره عدالت تعبیرهاي گوناگوني داشته
بـر قـانون و   در برا ها انسان عدالت را مساوات و برابري نظرها وجدان انساني

که هرکس جايگـاهي را کـه    طوري به شمارد همگان از امکانات ميمندي  بهره
دانـد و   کشـي مـي   ف آن را ظلم و بیداد و حـق بیابد و مخال، شايسته آن است

و هـدف   هـا  انسـان  جـويي  م در طول تاريخ راهنماي تمايـل حـق  همین مفهو
  .بوده است ءمصلحین و حقوقدانان و غايت بعثت انبیا
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«

 (.11آيه ، )سوره مبارکه حديد «
 تجسم اين آيه سمبل و آرم دادگستري در سراسر دنياست.

 حقوق طبيعي و حقوق موضوعه .1-2
در اين مختصر از بین تقسیمات متعددي که از قانون و به تعبیـري از حقـوق   

 «قـوق موضـوعه  ح»و  «حقوق طبیعـي »به عمل آمده درباره تقسیم حقوق به 
 کنیم. خالصه صحبت ميور ط به

 . حقوق طبيعي1-2-1
حقوق فطري نیز گفته شده است. منظور از حقوق فطري يا ، به حقوق طبیعي
و  قواعد ثابـت و تغییرناپـذيري اسـت کـه ريشـه در طبیعـت      ، حقوق طبیعي

ان بايد کشف ضوابط اين حقوق باشـد  گذار قانون فطرت انسان دارد و هدف
انـد کـه    از اساتید گفتـه س آن تنظیم کنند. بعضي و قوانین موضوعه را بر اسا

 بحث از حقوق طبیعي در واقـع بحـث از آن چیـزي اسـت کـه بايـد بشـود       
اگرچه وجود قواعد و مقرراتي برتـر و واالتـر از اراده    .(1 :3155، )کاتوزيان

انسان مورد توافق بسیاري از حقوقدانان و متفکـرين بـوده ولـي در تبیـین و     
ظرات گوناگوني گفته شـده و ايـن نظريـه تحـوالتي پیـدا      ن چگونگي آن نقطه

 کرده است.
میالدي قوانین را بر سه  فیلسوف مسیحي قرن سیزدهم «سن توماداکن»

 :دانست دسته مي
که ناشي از اراده پروردگار است و تنها خداوند از آن آگاه  قانون الهي. الف

 فرسـتد و  انش مياز طريق وحي بر پیامبر را است. پروردگار قوانین مزبور
 براي بشر میسر نیست.ها  آن از طريق وحي دسترسي بهجز 
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بشـر   ولي، گردد ي که اصل آن نیز به خداوند برمييا فطر قوانین طبیعيب. 
 را کشف کند.ها  آن تواند مي

که ساخته اراده انسان و عقل بشري اسـت. ايـن    قوانین موضوعه بشريج. 
 ا میسر سازند.قوانین بايد وصول به قوانین فطري ر

اي شـد کـه    دانشمند هلندي مبتکر نظريه 0«گروسيوس» در قرن هفدهم
به موجب آن حقوق فطري در درون انسـان اسـت و ريشـه مـذهبي نـدارد.      

 حمايت کردند. به موجـب آراء ايشـان  نیز از همین نظر  پوفندرفو  دکارت
او مـه شخصـیت او و همـراه بـا     منبع حقوق فطري انسان و حقوق مزبور الز

. هدف حقوق فطري نیز حمايت از حقوق بشر و منافع اوست. توجـه  هستند
اين انديشمندان بیشـتر معطـوف بـه آزادي انسـان اسـت و آزادي را اسـاس       

نـد. بـه موجـب نظريـه ايـن      ا دانسـته  حیات انسان و مايه اصـلي سـعادت او  
دي است که از حقوق فردي حمايـت  حقوق فطري مجموع قواع، دانشمندان

نماينـد. بـه عقیـده ايـن      مـي تـأمین   ثر آزادي را بـراي انسـان  و حداککند  مي
دانشمندان انسان آزاد به دنیا آمده و بايد آزاد زنـدگي کنـد و اگـر بـه خـاطر      

ها ضروري باشد ايـن محـدوديت    آزاديگذشت از بعضي ، زندگي در جامعه
 طـور  بـه جز  اين ضابطه را رعايت کنند وها نیز بايد  بايد حداقل باشد. دولت

اين آزادي را محدود نکننـد.  ، جز در محدوده حداقل  و ضرورت و بهاستثناء 
وجـود   بـه  ي سیاسـي و اقتصـادي را  ها نظام آزادي سیاسي و اقتصادي بهترين

س ملـي فرانسـه همـه    آورد. در مقدمه اعالمیه حقوق بشر نمايندگان مجل مي
نستند و تصـريح  هاي انسان را ناشي از تجاوز به حقوق طبیعي بشر دا بدبختي

اري از مرور زمان اسـت. در بسـی  غیرقابل  وناپذير  کردند که اين حقوق انتقال
 هاي متمدن به اين حقوق اشاره شده است. قوانین اساسي و مدني کشور

                                                           
1. Grotius 
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طرفدار نظريه حقوق طبیعـي يـا فطـري    ، در عصر جديد نیز حقوقدانان
بـاره محـدوده آن   دراگرچـه   انـد  هر يک به تعبیري از آن ياد کـرده  هستند و
 نظرهايي پیش آمده است. اختالف

آن را مبنـاي  خواهي انسان ديـده و   گروهي تبلور آن را در حس عدالت
ــد دانســتهقواعــد حقــوقي  اي آن را  و دســته (333و 12 :3113، گــورويچ) ان

محدود به چند قاعده مهم از قبیل لزوم وفاي به عهـد و احتـرام بـه پیمـان و     
ش  :3ج ، تـا  بـي ، پالنیول) اند قوانین در گذشته کردهر تأثی عدم جبران ضرر و

   .(مکرر 5و  3
ضوابط و قواعد فطري و طبیعي که در نهاد انسـان  وجود  به در اسالم نیز

بـه عمـل   در تطابق با اصول ثابت آفرينش به وديعه نهاده شـده توجـه دقیـق    
اشـاره  چنین قواعـد و ضـوابطي   وجود  به هاي خود آمده و فقها نیز در نوشته

برتـري ديـن اسـالم را از آن جهـت      [5].(13آيه ، روممبارکه )سوره اند  کرده
دانسته که قواعد آن مبنتي بر فطرت انسان است و اين دسته از قوانین طبیعي 

 تغییر دانسته است.غیرقابل  و فطري را
اشاره کرده و منظـور ايشـان قواعـد ثـابتي      «مستقالت عقلیه»فقها نیز به 
رسـد و ثابـت و    ميها  آن ن راهنمايي احکام شرع بهانسان بدواست که عقل 
در مقابل غیرمستقالت عقلیه کـه عقـل بـه راهنمـايي     ، باعنداالتَ اليتغیّر و الزم
 يابد. دست ميها  آن احکام شرع به

را از منابع حقـوق  « مستقالت عقلیه»فقیه اصولي معروف ، ميرزاي قمي
 :گويد ميداند و  مي

دهـد و   اوند از طريق عقل به مـا فرمـان مـي   ارد خدمو گونه اين در»
. عقل نیـز برخـي از   کند ه پیامبر او احکام او را بیان ميگونه ک همان

فريننـده  نمايد. کسي که عقل او به پروردگار آ ن مياين احکام را بیا
در میابد که خداونـد  مثالً  همان عقل، شود و قادر و دانا رهنمون مي

کنـد پـاداش نیـک     بنده نیازمند او مهرباني مـي ه با به بنده توانايي ک
   (.3: 1ج  ،3313، قمي  میرزاي) «دهد مي
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حقـوق فطـري در    هماننـد ، در حقوق اسـالمي  ين مستقالت عقلیهابنابر
فهمـد و   مستقل مـي طور  به راها  آن ل انسانمفاهیمي برتر هستند که عق، اروپا

قوقـدانان و قاضـیان در   راهنمـاي ح  عنوان به اين ضوابط منبع حقوقند و بايد
   [1]تدوين و تفسیر و اجراي قوانین موضوعه محسوب شوند.

 . حقوق موضوعه1-2-2
عبارت از مجموعه قوانین جـاري يـک کشـور اسـت کـه از ضـمانت اجـرا        

رود. به تدري  با پیشرفت  ميکار  به ت و در مقابل حقوق طبیعيبرخوردار اس
سـیمات تخصصـي متعـددي    هـا و تق  حقوق موضوعه خود به شـاخه ، جوامع

ه قـوانین ويـژه دارنـد. حقـوق     تقسیم شده و هـر يـک بـراي خـود مجموعـ     
هاي  الملل از جمله شاخه حقوق عمومي و حقوق بین، زاحقوق ج، خصوصي

، دادرسـي مـدني    ینيـ حقـوق آ ، حقوق تجارت، اصلي حقوق و حقوق مدني
 ،حقـوق بیمـه  ، حقوق دريـايي و هـوايي  ، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

وق ثبت حق، ملل عمومي و خصوصيال حقوق بین، حقوق اساسي، حقوق کار
 هاي اين عناوين کلي هستند. زير مجموعهها  اين و نظائر

 جوامع اوليه .2
انسـان موجـودي اجتمـاعي اسـت و      دهد کـه  شناسي نشان مي تحقیقات جامعه

ايـه و  خانواده پ، تواند بدون همجنسان خود زندگي کند. در جوامع پیشرفته نمي
. ه در جوامـع اولیـه مـورد ترديـد اسـت     اساس جامعه است ولي وضع خـانواد 
، انـد  ان جزء اموال همگان و مشترک بـوده بعضي معتقدند که در جوامع اولیه زن

ولي بعضي ديگر عقیده دارنـد کـه خـانواده    ، اي وجود نداشته است خانوادهلذا 
در اين فرض وجـود  جز  زيرا .وجود داشته و مبناي جامعه بر رياست پدر بوده

تشـکیل   «تـوتم »گويند کـه اسـاس جامعـه را     انواده میسر نیست. گروهي ميخ
ن يـا پرنـده يـا چیـز     حیوا :داده يعني گروهي خود را از شیئي مشترکي مثل مي

 اند. کرده ديگري تصور مي
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 تکوين جوامع نخستين. 2-1

 پدرشاهي(. نظريه خانواده نياساالري )2-1-1
اولین تشکیالت جامعـه از خـانواده    کنند که مي يه استداللطرفداران اين نظر

شروع شده و بر اساس وحدت و اشتراک خون با رياست پدر شـکل گرفتـه   
مده و اين تشکل آوجود  به مادر و فرزندان، ه از پدراست. اولین تشکل جامع

برتري و رياست پـدر و جـد   ، ر نسل ايشان گسترش يافته و افرادبه تدري  د
اند. اين  ابسته دانسته و از او اطاعت کردهپذيرفته و خود را به او و مشترک را

گسـترش  ، اجتماع کوچک به تدري  با ازدياد کساني که از يـک نسـل بودنـد   
الحمـايگي کـه از    خواندگي يا تحـت و گروهي ديگر نیز از طريق فرزند يافت

بـه ايـن    گیري شد يا از راه برده مياعطاء  س خانواده به بعضي افرادسوي رئی
 جمع پیوستند و به تدري  جمع مزبور گسترش پیدا کرد.

الحمـايگي و   گیري در قبول افراد بـه تحـت   به موجب اين نظريه تصمیم
گیري از اختیارات رئیس خانواده بود و همـین قـدرت    فرزندخواندگي و برده

ي براي رئیس خانواده يـا قبیلـه شـد.    گذار قانون توانايي سرآغاز منشاء حق و
س خانوداه حق مرگ و زندگي همه افراد را در اختیار داشـت و قاضـي و   رئی

چنانچـه رئـیس    حاکم و مقنن بود و در عین حال خود مسئولیتي نداشـت و 
د. به تدري  بـا زيـاد   ش رفت پسر بزرگ او جانشین وي مي خانواده از دنیا مي

 .(35 م:3115، )منذرالفضل آمدوجود  به ها قبیله شدن خانواده

 نظريه مادرساالري .2-1-2
ساالري مقـدم بـوده   بر نظام پدرساالري  که نظام مادرگويند  ر ميطرفداران اين نظ
در اين مرحلـه زنـان    .شده است نسبت فرزندان با مادر برقرار مي به اين معني که
شـده و زنـان در    تباا نسـب بـا پـدر خاصـي برقـرار نمـي      اند و ار اشتراکي بوده

س در در ر کردنـد. مـا   مـي ايفـاء   اعي نقـش مهمـي  ورزي و اجتمـ هاي کشا زمینه




