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Abstract  

The influence of the legislator on ethics and sharia to achieve the principle of proportionality in the laws is 

undeniable. Sometimes moral precepts and sometimes legal precepts create social order. Some believe that morality 

and law are in conflict with each other, and some see the two as complementary and balanced. The purpose of this 

study is to investigate the effect and relationship between ethics and law based on fuzzy thinking. In fact, based on 

fuzzy theory, we are looking for a new approach to the relationship between law and ethics in the writing of laws 

and legal relations. Therefore, based on logic and fuzzy thinking, curiosity and accuracy seek to know the variables 

of this issue and understand why the relationship between law and ethics is concerned. Therefore, the context of the 

relationship between law and ethics with a fuzzy thinking can be found widely in common practice. The conclusion 

is that one of the researcher's mental theories is to use the basic principles and principles of fuzzy ethics in law and 

legislation in criminal, civil, commercial and other issues for more justice. 
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 چکیده

گذار ا  اختق و شریات، برای رسیدن به اصل تناساب در ماوانیو،  تأثیروذیری مانون

انکارناوذیر است. گاه دستورهای اختمی و گاه دستورهای حقومی، نظم اجتماعی را 

اناد و  اختق و حقوق باا یکادیگر در تاارضکنند. باضی بر ایو باورند که  ایجاد می

دانند. هدف ا  ایو وژوهخ، بررسی رابیۀ  گر هم می باضی ایو دو را مکمل و متاادل

ساا ی،  اختق و حقوق بر اساس تفکر فا ی است. در حقیقت، بر اساس نظریۀ فا ی

نوعی نگرز جدید دربار  رابیۀ حقوق و اختق در نگارز موانیو و رواب  حقومی 

فاا ی، کنجکااوی و دمهات شاناختو  آیاد. لاذا بار م ناای منیاق و تفکار  ه وجود میب

منئله و در  چرایی رواب  حقوق و اختق موردنظر است و بار ایاو  متییرهای ایو

طور موس  در  توان به یابی رابیه میان حقوق و اختق با تفکر فا ی را می اساس،  مینه

شده در ایو وژوهخ ایو اسات  های میرح یهعرف عا  یافت. نتیجه اینکه یکی ا  نظر

که برای تحقق بیشتر عدالت باید ا  م انی و اصاول اساسای اختمای تفکار فاا ی در 

 گذاری در م احث کیفری و مدنی و با رگانی و غیره استفاده شود. حقوق و مانون
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 ها کلیدواژه

 فا ی، اختق فا ی، تاارض. حقوق، اختق، منیق 

 

 مقدمه

های  یافته و برنامه سرعت در سراسر جهان گنترز  اخیر، موضوع فا ی بههای  در دهه

      کاربردی آن بیشتر در حو   علاو  ریاضای و کنتارل مهندسای اسات. ال تاه موضاوع

          فااا ی بااه علااو  دیگاار ا  جملااه ماادیریت امتصاااد، مهندساای وزشااکی و مهندساای 

            های  فاا ی باعاث توسااۀ رشاتهاسات. کاربردهاای منیاق  صنای  و... نیاز وارد شاده 

وبایخ رشاد کننااد  دیگار نیاز گردیاده اساات و موجاب شاده موضاوعات فااا ی کم

(Ahmadi, et al, 2014, p. 1-2)تاوان حادومر  مشصصای بارای تفکار و  . لاذا نمی

توان گفت متییرها و تالیق عناصر مصتلف در رابیۀ  فا ی ترسیم کرد و می محاس ات 

 نن ی است.حقوق و اختق 

است و هر جاا باا ماانون و مناائل حقاومی  دن ال حقیقت بوده  عقل بشر همواره به

دن ال اجرای دمیق و عادالنه و اختمی آن است و گاهی حقاوق و  شود، به رو می روبه

کند. لاذا ارت اطاات و نحاو  تاامال  سنجد و مضاوت می مانون را با رعایت اختق می

کاه برآیناد رفتارهاا و   طوری نی و تیییار اسات؛ باهحقوق و اختق در حاال دگرگاو

گرایانه باایو  های نناا ی شااود و نظریااه بودن تاریااف می رویکردهااا باار اساااس نناا ی

رسد در  مینٔه حقوق و ماوانیو نیاز بایاد  اندیشمندان، موافقان بنیاری دارد. به نظر می

ا   ن،چراکه حاکمیات ماانو کند؛ در منیری ویخ رفت که جاماه در آن حرکت می

تواند  میابقت آن با روند اجتماع می های اصلی جوام  است و عد  شرط نیا ها و ویخ

هایی را کاه در رابیاۀ حقاوق و  توان مؤلفه فا ی نمی در منیق  مصاطراتی ایجاد کند.

های  باانی  توان با عنوان متییر صورت ریاضی ابرا  کرد، بلکه می اند، به اختق دخیل

رو، در ایو وژوهخ به جزئیات رواب  ریاضی م حث  د کرد؛ ا ایوها یا یا ذهنی ا  آن

شود. هدف ا  وژوهخ ایو است که  تا حدی بررسی می شود، بلکه فا ی ورداخته نمی
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سا ی، نوعی نگرز جدید دربار  رابیۀ حقوق و اخاتق ایجااد  بر اساس نظریۀ فا ی

اختو متییرهااای فااا ی، کنجکاااوی و دمهاات شاان شااود. لااذا باار م نااای منیااق و تفکاار 

 منئله و در  چرایی رواب  حقوق و اختق موردنظر است.  ایو

گذار ا  اختق و شریات بارای رسایدن باه اصال  باید افزود که تأثیروذیری مانون

هاای  تناسب در موانیو انکارناوذیر است. همچنیو، در ت لور تصاویب ماوانیو ا  مایار

های ذهنی مات  اسات، اماا   ی، مؤلفهاست. در تفکر فا عینی و ذهنی استفاده شده 

شوند و بر اساس  مان و مکان و نوع رابیۀ اختق و  های عینی نادیده گرفته نمی مایار

 حقوق در تیییرند. 

شده ایو است که ا  م انی و اصول اساسی اخاتق  های ذهنی میرح یکی ا  نظریه

ای رعایات عادالت گذاری، در م احث کیفری و مدنی و با رگانی بر فا ی در مانون

باا توجاه باه رعایات  تواناد گاذار میرساد ماانون رو، باه نظار می استفاده شود؛ ا ایو

های اختمی ذهنی و در سانجۀ تفکار فاا ی، باا میالااات اختمای و حقاومی،  مؤلفه

 تناسب و عدالت فا ی را محقق کند. 

                             بااه هاار حااال، ارائااه یااک الگااو و ساااختار م تناای باار رویکاارد فااا ی باارای

            هااای اختماای در حااو   حقااوق اسااتمی رفاا  ابهامااات موجااود در شناسااایی ار ز

             و عرف ضرورت دارد. حال با میالاه در حاو   مقادماتی منیاق فاا ی و بیاان کلای

             آیاد ایاو اسات کاه رابیاۀ حقاوق و اخاتق چگوناه  ایو ایده، سؤالی کاه وایخ می

فاا ی در رابیاۀ حقاوق و اخاتق  ایاد  منیاق و تفکار  آیاا تلفیاق ؟شاود ار یابی می

  وذیر است؟ امکان

های بنیاری در دنیا دربار  موضوع رابیۀ حقوق و اختق صورت گرفته  وژوهخ 

است، اما وژوهشی دربار  کاربرد تفکر فا ی در حقوق و اختق و رابیاۀ ایاو دو بار 

ای باا  (، مقالاه4633داناان( )  ی یافته نشاد. ناصار کاتو یاان )ا  حقوقاساس تفکر فا

. در ایو  نگاشته است« فصلنامۀ اختق در علو  و فناوری»موضوع اختق و حقوق در 

 اده ناوری  عاالماست، اما  ها موردنظر بوده  مقاله، رابیۀ حقوق و اختق و ماهیت آن
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هاای  مای و نقاخ آن در تفنایر گزاره(، دربار  ماهیت تشکیکی مفااهیم اخت4613)

 است.  اختمی، به بحث فا ی در اختق ورداخته

آوری  ای و باا روز توصایفی و تحلیلای جما  وژوهخ حاضر با میالاۀ کتابصاناه

است. نظریۀ رابیۀ حقوق و اختق در سنجۀ منیق فا ی، امری وامای است و در  شده 

فا ی و م انی   دد. در ایو مقاله، ابتدا منیقگر ها بیان می ایو نوشتار، رابیۀ دوسویۀ آن

 شود. اختصار ت ییو و سپس، منائل اصلی میرح می مارفتی آن به

 

 . مفاهیم نو در ادبیات حقوقی و اخالقی1

ها را وارد  توان آن وس می شود و ا  ایو  ای که در ایو وژوهخ حاصل می مفاهیم تا ه

فاا ی باه ماانون، ماوانیو فاا ی،   ا : نگرزاند  ادبیات حقومی و اختمی کرد، ع ارت

 سا ی اختق و اختق فا ی. تفکر فا ی

 

 فازی و پیشینۀ آن . چیستی منطق 2

مانی تیاره، کرکای، ناامالو ، ناامایو و ما هم اسات کاه در بیشاتر  فا ی، در لیت باه

وااردا یم  اساات. آنچااه در اینجااا بااه آن می های انگلیناای بااه فارساای آمااده  نامااه لیت

(. یاک گازار  فاا ی 00،  4601است )منهاج و نناجی،  «ابها »مانی  ودن بهب فا ی

در مقابل فاا ی باه کاار  «دمیق»ای ا  درستی است؛ هرچند ماموالً لیت  دارای درجه

 (.404،  4610؛ جمشیدی و مرادی، 47،  4614شود )استمی،  گرفته می

اسات. در ایاو ریزی منیق ارسیویی یا کتسیک بار اسااس نظاا  دوار شای  وایه

تا یر دیگار، ا  نظار منیاق  و باه «غلا » یاا« درسات»یاا  منیق دوار شی، یک گزاره

شود )رنج ر  است و حد وس  و میانی میرح نمی« سفید»یا  «سیاه»چیز  ارسیویی، همه

، 4610وور،  ؛ ساروخانی و صادمی401،  4636؛ انواری، 07،  4617و همکاران، 

یا درست یا غل . باه نظار « سکه رو آمده است»ار  (؛ مثًت در ورتاِّ سکه، گز11 

گذاری  ها را بتوان با کمک منیق ارسیویی، ار ز رسد در ابتدای امر تما  گزینه می
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که ط ق نظریاۀ فاا ی، اطتعاات در دنیاای  (. در حالی 131،  1929کرد )انواری، 

 ی یاک چیز نن ی اسات. لاذا حالات فاا وامای دمیق نینت و دچار ابها  است و همه

 (. 11،  1921حالت چندار شی است )کاسکو 

مثاال،  بارای  های حقیقی محدود یا حتی نامحدود باشد؛ ممکو است شمار ار ز

غلا  و یاا ناه غلا  باشاد. بناته باه  تواند درست، ار شی، یک گزاره می سه در نظا 

ودیاد های باالتر  هایی باار ز شود، منیق غل  مرار داده می مرات ی که میان صحیح و

ساره درسات یاا  لاذا هار ناوع بیاان وامایات، یک (.401،  4636آیند )انواری،  می

نادرست نینت. حقیقت آن، چیزی بیو درستی کامل و نادرستی کامل است؛ چیازی 

اند؛ خاکناتری یاا فاا ی  ها دوار شی نیناتند، بلکاه چندار شای بیو یک و صفر. آن

 (.03،  4631)کاسکو، 

مصالفان و موافقانی دارد، امرو ه موردتوجاه بنایاری ا  علاو  با اینکه ایو تفکر  

و مقاالت مصتلفی دربار  آن   مرارگرفته است؛ هرچند م ًت نظریۀ چندار شی بیان شده

 (. 467-406،  4630شاپ،  )بی 1است نگاشته شده 

رئایس دانشاکد  مهندسای بارق دانشاگاه  - اده  ، وروفناور لیفای4130در سال 

منتشار کارد )کاساکو، « های فاا ی مجموعاه»ای با عنوان  مقاله -برکلی کالیفرنیا در 

های  ( را روی مجموعاهFuzzy« )فاا ی» اده، برچناب یاا ناا   (. لیفی16،  4631

هاا تالاق  هایی که اجزایشان با درجات مصتلفای باه آن چندار شی گذاشت؛ مجموعه

)موسوی و صاادمیان،  هایی ا  مرد  که ا  کار خود راضی هنتند نظیر مجموعه دارد،

؛ کارتاااالوووس، 400،  4636؛ وکیلااای، 03و  16، صاااص4631؛ کاساااکو، 4610

هات ایاو نا Zadeh, 1965, p. 335-338). ؛ 1-47،  4630 گاذاری را دمات  او عل

  (.41،  4634داند )میومی،  بیشتر در توصیف نظریۀ فا ی می

                                                 
اصال  ،«زن رگیهاا»و  ییمنیق ارسیو  ردربا راها  وارادوکس ۀحادث ،»برتراند راسل» نتمیمرن ب لیدر اوا ،نمونه یبرا. 1

 (.467-406 ، 4630 شاپ، یکردند )ب میرحکوانتو   کیزیدر ف را تیمیا عد 
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 . مفهوم و تفاوت اجمالی اخالق و حقوق3

 . مفهوم اخالق3-1

لق»(؛ جم  آن Moralityاختق)  1است« عادت، ط  ، خصلت و خوی»مانای  و به« خ 

؛ هورینی فیرو آبادی، 13ق،  4143؛ میومی مقرى، 411ق،  4170)ابو منظور ، 

(. باضاای ا  اندیشاامندان 310:  4ق، ج4173؛ طریحاای نجفاای، 61:  4تااا، ج بی

ف نادارد؛ ا  دیاد هار ماتقدند اختق مهاراً ضاد اخاتق اسات و احتیااجی باه تاریا

کردن اساات  تریو لیااات باارای تاریااف دانشاامندی تاریااف آن متفاااوت و ا  مشااکل

 (. 43،  4636)میهری، 

های مصتلاف سرچشامه  بینی ای ا  جهان نظرها در تاریف اختق تا اندا ه اختتف

بصخ نوعی ساختار اختمی در آن  گیرد؛ یانی بینخ هر مکت ی دربار  جهان، الها  می

اخاتق » اند: وجود ایاو، برخای در تاریاف اخاتق نوشاته جا(. با  است )همان مکتب

باشد که رعایت آن مواعد برای نیکوکاران و رسیدن باه کماال  مجموعه مواعدی می

باشاد،  ال   خواهد بود. مواعاد اختمای میازان و انادا   تشاصیص نیکای و بادی می

ر وجدان آگاه خویخ آن مواعد آنکه نیا ی به دخالت دولت باشد. لذا اننان د بدون

(. 30،  4633؛ همااو، 01،  4631)کاتو یااان، « دانااد را محتاار  و اج اااری می

گوید: اختق، علمی است که هادفخ ایجااد  همچنیو، خواجه نصیرالدیو طوسی می

شود هر کاری که ا  روی اراده  منشی است که اننان را ا  کار بد با دارد و س ب می

 (.30شد )همان،   ند، میلوِّ با سر می
 

 . مفهوم حقوق3-2 

ق، 4140بنایی،  مرشی مانی ثابت، ضد باطل و صدق آمده است ) حقوق، جم  حقه به
مانی میابقت و  اصل حقه را بهای  (. عده301  ق،4103فیرو آبادى،  ؛430:  0ج

 (. 014ق،  4140راغب اصفهانی، اند ) داننته موافقت
                                                 

 .َأْخَتق  الجم   و النجیة :بضمتیو الص ل ق   .1
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کار رفته است؛ ا جمله: حقیقات و  ال تغه نیز حق به ماانی و تاابیر مصتلفی به در نهج
(؛ اجا ه، رخصت و اختیار، مانند حق منکو، شیل 460ال تغه، خی ه  امر وامای )نهج

(؛ استحقاق و سزاواری شصص، مانند حق تقدیر 430و انتصاِّ همنر )همان، حکمت
(. برخی 043(؛ طلب و میال ه )همان، خی ه01نامه و تن یه و واداز و مجا ات )همان،

حقوق امارو ه، مجماوعی مانظم ا  ماوانیو اسات کاه ا  »اند:  در تاریف حقوق گفته
اسات و انناان را باا تهدیاد باه  نهاد مانونی و مات ر ایجاد و وض  گردیده   طرف یک

(. با توجه (Smith, 1998, p.22« کند مجا ات و کیفر، به انجا  یا تر  فال ملز  می
اند و ایاو  یابیم که ایاو دو در وای هادفی مشاتر  به تااریف اختق و حقوق درمی

 هدف، ساادت و کمال بشری است.
 

 . تفاوت حقوق و اخالق 3-3

مفهومی یگانه ندارند و به همیو  بنتگی و ارت اط کامل، حقوق و اختق، با وجود هم

اناد کاه ا   اخاتق دو مفهاو  جداگانهحقاوق و  شاود؛ ها یاد می دلیل، با دو نا  ا  آن

ها باا هام تفااوت دارناد و همایو تمایزهاسات کاه لازو  وضا  ماوانیو و  باضی جن ه

کند. لذا م ل ا  ورداختو به م حث رابیۀ  مقررات را در کنار مواعد اختمی نمایان می

شاود؛ ا   حقوق و اختق در سنجۀ منیق فا ی، به تفاوت ایو دو مفهاو  ورداختاه می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: های حقوق و اختق می له تفاوتجم
 

  ها: الف( تفاوت هدف

های فرد و ایجاد جاماۀ فاضله است. اختق، بر وجدان و  عیب هدف اختق، اصتح

درونی و باطنی نیز حکومت دارد. مقصود ا  مواعد حقومی ایاو اسات کاه در  افکار

مرار گردد؛ هرچند در ایو راه اختق رعایت رواب  اجتماعی، نظم و عدالت نن ی بر

س ب مرور  مان امری خاتف اخاتق  مثال، با آنکه نشنیدن دعوا به نشده باشد؛ برای 

دادن به دعوای کهنه و ایجاد آرامخ در اجتماع، آن را  خاطر وایان است، گاه مانون به
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م ناا و من ا ، باه  با توجه باه عامال»(. بنابرایو، 34،  4631کند )کاتو یان،  مقرر می

، 4616)همو، « توان صفت حقومی داد که موردحمایت دولت وام  شود ای می ماعده

( (. لاااذا حقاااوق، نظاااامی 030-033:  4، ج4613؛ مصااا اح یااازدی، 336:  4ج

دیگر، هدف ا  آن تنظیم رواب  اجتماعی اسات، ناه وااکی  ع ارت  اجتماعی است؛ به

 (.01 ، 4631روح و وجدان اننان )کاتو یان، 

 

  ب( تفاوت دو قلمرو:

هااا تفاااوتی وجااود دارد؛ باارای نمونااه،  باایو اهااداف اخااتق و حقااوق در ملماارو آن

گویی و کذِّ در اختق، ناونند و ماذمو  اسات، اماا حقاوق تنهاا در شارای   درون

کناد. اخاتق، دساتگیری ا  مناتمندان را واجاب  خاصی برای آن مجا ات مایو می

اوندان، آن را مقرر نکرده ای ا  خویش که حقوق، جز در مورد واره شمرد، درحالی می

های اداری و تشاریفات تنظایم  است. برعکس، بنیاری ا  موانیو مرباوط باه ساا مان

(. باضای ا  34،  4631اسناد و گرفتو عوارض، جن ۀ اختمی ندارناد )کاتو یاان، 

دادن اختق، ایو  دادن حقوق و درونی نشان اند با بیرونی نشان مکاتب حقومی خواسته

متمایز کنند، در حالی که اختق، ا  نظر ملمارو، اعام ا  حقاوق اسات و دو را ا  هم 

 (.446 ،  4133آلتمو ،(باشد  درونی می

 

  ج( تفاوت ضمانت اجراها:

اساات  آور اساات و رعایاات آن ا  طاارف دولاات تضاامیو شااده  ماعااد  حقااومی الاازا 

(. بنااابرایو، مواعااد حقااومی ا  ضاامانت اجرایاای مااادی و 01،  4631)کاتو یااان، 

هاا  گاذار باه اناواع وساایل، افاراد را باه اطاعات ا  آن اجتماعی برخوردارناد و مانون

کارن ناتو مواعاد و مقاررات مرباوط باه شارای   دارد؛ همان گونه کاه نتیجاۀ به وامی

در  نفوذ آن است و وشتوانۀ اجرای تاهدی که شاصص درستی مرارداد، بیتن یا عد 

در اماور  اج ار و الزا  باه انجاا  تاهاد اسات.برابر دیگری دارد، رجوع به محکمه و 
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کنند   جزایی نیز  ندان، ت اید و محرومیت ا  حقاوق اجتمااعی و نیاز اعادا  تضامیو

که ضمانت اجرایی مواعد اختمی فق  جن ۀ باطنی، درونای و  در حالی  مواعد است.

فارد اسات اعتنایی به آن، کیفر رو  جزا یا تأثیر بر وجدان  مذه ی دارد و مکافات بی

 (. 34)همان،  

 

 فازی . واکاوی رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق 4

 های اخالقی  . نسبی و فازی بودن ارزش4-1

هااای اختماای را بااا دیااد  داننااد و ار ز تیییر می ای اخااتق را ثاباات و غیرماباال عااده

داند که  مانی ملکۀ نفنانی می را به 1«خلق»وا   ط اط ایی،  نگرند. عتمه  ارسیویی می

 ناد، چاه آن ملکاه ا   آساانی ا  انناان سار می افاال بدنی میابق امتضاى آن ملکه به

ها باشد، مانند حار   فضایل باشد، مانند عفت و شجاعت و امثال آن و چه ا  رذیلت

شود  یو ج و و امثال آن. اما اگر میلق بیان شود، فضیلت و خلق نیکو ا  آن فهمیده م

 . (631ق،  4140، ط اط ایی)

وخاوی اجتمااعی و اخاتق برتاریو و  را که رابا  میاان خلق« اختق»ایو مفهو  

اند )کاتو یاان،  نا  نهاده« اختق واالی اجتماعی»ثابت است، در علم فلنفهۀ حقوق، 

 (. 411:  4، ج4616؛ همو، 03،  4631

برتر و واالتار ا  عاادت و رساو  دانان، مواعد اختق را  رو، باضی ا  حقوق ا ایو

شناساان باه اخاتق نیاز  وندارند و ماتقدناد جاماه دانند و آن را ثابت می اجتماعی می

نینات « وجادان اجتمااعی»دهناد و هایآ نیکای و بادی خاارج ا   جن ۀ اجتماعی می

(. برخای نیاز اخاتق را ار ز ذاتای 30،  4633؛ هماو، 01،  4631)کاتو یان، 

های رفتاری اننان  طور بالقوه بر مقاصد، نظرها و تصمیم تواند به ه میدانند ک اننان می

 (. Mohd Ghazali, 2015, p.153تأثیر بگذارد )
                                                 

ل ٍق َعظلیموَ  . 1 ََّك لََالی خ   (.1 :)ملم إلن
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اختق دارای نهاد فیری و همیشه هماراه انناان اسات و طای تااریخ، دساتصوز 
(. در مقابال، 01،  4633شود و ثابت است )دل وکیاو،  تیییر و تحوالت جاماه نمی

آیند، در  ماان و  طور خا  به وجود می دانان ماتقدند حقومی که به وقبرخی ا  حق
جاا(. ال تاه  روناد )همان تیییرند یا ا  بیو می های خا  مابل مقاطای در ویروی ا  رویه

 ای مصالف ایو نظرند.  عده
هاای اختمای در جواما  هماواره  ورسخ مهم در اینجا ایو اسات کاه آیاا ار ز

د یا با توجه به متییرهایی چون عوامل امتصاادی، اجتمااعی و اموری ثابت و مانا هنتن
( بدان مانای اسات Ethical absolutismگرایی اختمی ) تیییرند؟ نن ی نظیر آن مابل

                    تیییر نیناات و همااواره در مالااب مکااان  کااه هاایآ حکاام اختماای ثاباات و غیرماباال
(؛ 601،  4600ر اساات )وااویمو، و  مااان و در جواماا  و افااراد مصتلااف تیییروااذی

هاای اختمای باا توجاه باه عوامال  که به عقید  برخای، ماهیات اصاول و ار ز چنان
که ممکو است  طوری (، به06:  4601وذیر است )جوادی،  مصتلف بیرونی انایاف

هاا  ت لور یک ار ز اختمی ناشی ا  منیق تجاو ،  ور، مدرت و ماواردی نظیار ایو
                 (؛ بااارای مثاااال، در باضااای جوامااا ، ساااو اندن67،  4606باشاااد )بزرگمقاااا ، 

هاسات، ولای در  اجناد مردگان امری اختمی و خوِّ بر وایاۀ فرهناگ و عارف آن
بودن اختق یانی حقیقتی نینت که  جوام  دیگر، ایو امر نهی شده است. وس، نن ی

            وجاود جا خاوِّ باشاد و یاک دساتورالامل کلای همیشاگی ومت و هماه برای هماه
             ،4601ندارد، بلکه در هر  مان دساتور اختمای بایاد باه یاک نحاو باشاد )میهاری، 

 (.  610-614:  0ج
، مفهومی ذومراتب است کاه صادمخ بار مصاادیق «فا ی»یا « مشکک»بنابرایو، 

تر ا  فارد دیگار صادق  خود یکنان و برابر نینت، بلکه بر یک فرد شدیدتر و کامال
 اده ناوری،  کند و اتصاف بدان، شدت و ضااف و کااهخ و فزونای دارد )عاالم می

 تریو. تر، شجاع (؛ مانند شجاع، شجاع401،  4613

با توجه به تاریف مفهو  فا ی باید گفت در منیق فا ی، خوِّ میلق یا بد میلق 

وجود ندارد و در وام ، هر عملای در باا   مشصصای متییار و ننا ی اسات. بناابرایو، 
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فا ی نیز بنا  داد  بودن آن را در سنجۀ منیق  گرایی اختمی و مشکک توان نن ی می

تاریف اسات؛  فاا ی مابال  بودن ماوانیو اختمای در منیاق و نتیجه گرفات کاه ننا ی

           فااا ی، باارختف منیااق دودویاای و ارساایویی، یااک اماار  کااه در اخااتق   طوری بااه

غل  نینت. لذا ایو مهم را ن اید نادیده گرفت  گاه کامًت درست یا کامتً  اختمی هیآ

گرایی را در وای دارد؛  یارا  بودن اخاتق خیار دچارشادن باه ننا ی که گاهی فا ی

           کناد آداِّ اسات کاه باضی ا  امور اختمی، وایدارناد و آنچاه در جواما  تیییار می

 ایو خود جای تأمل دارد.

 

 . تعامل یا تضاد حقوق و اخالق در تفکر فازی 4-2

دارناد  ها اظهاار می شماری ا  فقها دربار  تمایز اختق و حقوق، و فلنفه و هدف آن

باشاد کاه  هدف اصلی و نهایی حقاوق، سااادت جامااه در  نادگی دنیاوی می»که: 

             گاردد.  وسیلۀ مواعاد و مقاررات حقاومی باا ضامانت اجرایای حکومات تاأمیو می به

             باشاد و دایاره  اما هدف اصالی و نهاایی اخاتق، سااادت ابادی و کماال ماناوی می

جهاات،  تر ا  منااائل اجتماااعی خواهااد بااود و ا ایو تر و گنااترده و دامنااۀ آن، وساای 

، 4613)مصا اح یازدی، « کنناد موضوعات حقومی و اختمی تداخل و تضاد ویدا می

شاوند و  اختق گاهی در هنجارهاا باا هام منی اق نمیحقوق و . (030-033:  4ج

(؛ مااثًت در صااورت 10،  4633هااا تاااارض وجااود دارد )دل وکیااو،  میااان آن

نشدن یک تاهد، گرفتو خنارت گزاف ماانونی اسات، اماا ایاو کاار اختمای  عملی

 نینت و با اختق تاارض دارد.

ندیشامندان اسات. آناان م نا و وایۀ مارفتای باضای ا  ا« اصل امتناع تنام »انکار 

 اده  دانند )حنیو می« اصل امتناع تنام »دار انکار  فرآوردهای چشمگیر فا ی را وا 

(. باید گفت ارت اط حقوق و اختق انکارناوذیر اسات. عاتوه 401،  4630یزدی، 

های حقوق و اختق، بیخ ا  آنکه ایو دو با هم در تااارض باشاند، تاامال  بر تفاوت

آور  شادت بارای جامااه  یاان گوناه ن اشاد، به یکدیگرناد و اگار ایودارند و مکمل 
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شده و موانیو را نیاز  توان با استفاده ا  سنجۀ فا ی، حقوق تألیف خواهد بود. وس، می

های اختق و حقوق را  ها و ابها  رسد باید فا ی بر م نای فا ی تدویو کرد. به نظر می

گذاری بهره گرفت؛ برای مثاال،  مانون دید و ا  ایو دو ووشخ برای احقاق عدالت و

تاوان باه تاأثیر مومایات اجتمااعی، امتصاادی،  سا ی مانون و حقاوق می در امر فا ی

برده، مانونی  روانی و... افراد هنگا  وموع بزه اشاره کرد و بر اساس متییرهای فا ی نا 

ت باا اساتفاده توان گف با ماهیتی فا ی ارائه داد تا ماضی بتواند ط ق آن حکم کند. می

 شود موانینی فا ی وض  کرد. ا  اختمی با سنجۀ فا ی می

 

 . رابطۀ حقوق و اخالق در سنجۀ منطق فازی4-3

ماا بتاوانیم در  فلنافی ا  اخاتق »در نهایت، اهمیت اختق ا  ایو جن ه نینت که 

« نحااو   ناادگی خااود را به ااود ب صشاایم»شااود  ، بلکااه موجااب می«داشااته باشاایم

(Lafollette, 2007صاارف .)  نظر ا  اینکااه باضاای چیزهااا فااا ی نینااتند و ا  دنیااای

توان گفت اننان در طراحی خود یا خدا در جریان خلقت، مقولۀ  آیند می ریاضی می

عتو  دو مناوی چهار است و ایو  فا ی را به کار ن رده است. ما م ول داریم که دو به

ی مصانوعی ریاضایات خاارج کاه ا  دنیاا موضوع کامًت درسات اسات، اماا هنگامی

  کنند. چیز غل ه می شویم، حاالت فا ی ظهور و بر همه

ای کاه  گوناه کنناد؛ به ها را تاار و ما هم می حاالت فا ی تما  مر ها و محدودیت

تتز بارای ت یایو  است. گویی کلمات ما جهان را با کاردی به میااتی تقنیم کرده 

بودن، دارای مراتاب و  دلیل تشکیکی که بههای موجود در دنیای وامای  دمیق مومایت

درجاتی هنتند و منحصر به دو حالت بود و ن ود نینتند، به تولید منیق و تفکر فاا ی 

دار را  هایی غیرمیاای، نامشاصص و طیاف ها و ودیاده تفکر فا ی مجموعه منجر شد.

  (.407،  4617کند )رنج ر و همکاران،  توصیف و بیان می

کردن اسات و فاا ی در مانای  وز و نحاو  تفکار و اساتداللباید افزود منیق، ر

فلنافۀ اساسای و علات  ای و چندار شای. صحیح آن، یانی بدون مار  دمیاق، درجاه
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خواهاد یاک چهاارچوِّ محکام ریاضای را  وجودی نظریۀ فا ی آن اسات کاه می

ها ا  دماات ال    گیری واساایۀ آن، مفاااهیم غیردمیااق در تصاامیم مارفاای کنااد تااا به

 (.03،   4603درستی میالاه شوند )حقانی،  و بهبرخوردار 

آیاد کاه آیاا ع اارات اختمای  با ایو توضیحات، در بدو امر ایو ساؤال وایخ می

اند یا ناصحیح؟ باضی ا  محققان بر ایو باورند کاه حقیقات اخاتق در عاالم  صحیح

 هنتی فا ی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

بادیل اخاتق در حقاوق، انکارناواذیر اسات. اخاتق  م ًت گفته شد که نقاخ بای

 رمنی و دیگار  ال و رومی تریو من   حقوق در نظا  حقوق استمی، کامو منزلۀ مهم به

های حقومی، کارکرد بنیار مؤثری دارد. با وجود اینکه  نادگی ماادی انناان و  نظا 

اسات،  ده افکار و عقاید دربار  اصالت فرد موجب جدایی مواعد حقوق و اختق شا

گاذار،  شامار آورد. مانون تریو من ا  و مرجا  حقاوق باه  کماکان اختق را باید مهم

خیاا نینات و بارای حفا  و  ناخواه، ا  نفوذ اختق ویرامون خاود مصاون و بی خواه

نگهداری نظم و تأمیو اجرای مانون باید مواعد اختمی اجتماع را رعایت کند: یانای 

ی فرمان دهد که افراد جاماه نیز آن را نیکو و حناو تا حد امکان و ضرورت به کار

شاامارند و ا  عااادتی نهاای کنااد کااه وجاادان عمااومی بشاار ا  آن گریاازان اساات  می

 (. 37،  4631)کاتو یان، 

ا  احکا  فاا ی و اصاول  ای مانون یک موضوع فا ی است. ساختار مانونی، توده

گذاران، احکا  و موانیو  فا ی است و ایو موضوعی وویاست؛ هر رو  مضات و مانون

 دهند.  کنند یا تیییر می کنند و موانیو مدیمی را مننوخ می جدید را اضافه می

فا ی، با مدرتی بیخ ا  هار جاای دیگاری در  نادگی ماا عینیات  در اینجا اصل

ای اسات؛ یانای ع اارات و مر هاای ماانونی فاا ی هناتند  چیز درجاه یابد و هماه می

طور که واضح است در ایران نیز طی ساالیان، مفااد   ن(. هما676،  4631)کاسکو، 

تاوان ایاو را  مانون برحنب مقتضیات  مان، مکان یا عرف تیییر کرده اسات کاه می

دلیلی بر فا ی بودن موانیو و حقوق داننت؛ چراکه اگر مانون میلاق باود و ا  منیاق 
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مانون چک که شد؛ همانند  گاه ن اید دستصوز تیییر می کرد، هیآ دودویی ویروی می

های عصاار حاضاار  ا  ادوار گذشااته تاااکنون بااا توجااه بااه رونااد توساااه و ویشاارفت

رسد عتوه بر اینکه ا  جن ۀ مانونی  رو رسانی شده و با وض  مانون جدید به نظر می به

است؛  یرا در مانون م لی صدور چک، سرگردانی  تر نیز شده  تر شده، اختمی محکم

تواند  شدن موانیو می رسد روند فا ی فنده بود. به نظر میاختمی و م حق، عیو بی ذی

 ا  افزایخ جرائم جلوگیری کند.

که لازو   در حقوق مااصر، ریشۀ بنیاری ا  مقررات و موانیو، اختق است؛ چنان

بندی به عهود و مراردادها و استرداد امانات  اضرار به دیگران، وای ایفای به عهد، عد 

گاذار ضامانت شاده و در  مار  مواعاد و  ا  ساوی مانون ا  احکا  اختمی است کاه

 است.   مقررات حقومی درآمده

شمرد و تجااو   صراحت احترا  به اختق را واجب و ضروری می گاهی دولت به

ای ا  ماوانیو و مقاررات  ا  اختق را ا  اس اِّ بیتن مرارداد و حتی مان  اجرای واره

 دارد:  مقرر می مانون مدنی 100که ماد   داند؛ چنان می

تواند موانیو و مقررات خارجی و یا مراردادهاای خصوصای افاراد را  دادگاه نمی»

موم  اجرا گذارد، هرچند اجرای ایو ماوانیو  که برختف نظم و اختق حننه بوده به

، یکای ا  شارای  و ارکاان اساسای صاحت مااملاه 414و مااد   «اصوالً مجاا  باشاد

 (. 37،  4631اده است )کاتو یان، آن مرار د« مشروعیت جهت» را

               هااا نیناات. وااس، ا  جهتاای، ماات  حااق و تکلیااف، فقاا  طاارفیو و آ ادی آن

              حااق حفاا  انتظااا  عمااومی و حفاا  سااتمت اجتماااعی و اختماای جاماااه چااه 

 شود؟ تفکری با احترا  به فرد و جاماه که دیو است  هم ا  م ل، بدان ماتقد باوده می

مانون مدنی هم مت لور شده است )مانون مدنی جمهوری استمی  11و  132و در مواد 

 (.4646ایران، 

ای ا  ادعاهاای فاا ی اختمای اسات کاه اجتمااع یاا  باید افزود ماانون، مجموعاه

، هایآ حقیقات «متال نادرسات اسات»کند؛ بارای مثاال،  حکومت با  ور ویگیری می
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انونی دارد. ایو حقیقت مانونی، نوعی هماهنگی وامای ندارد، ولی حقیقت یا ار ز م

(. در امور اختمی که با جان و نفاس انناان ساروکار 670،  4631است )کاسکو، 

، ایاو «متل نادرسات اسات»گوییم  استناد است. لذا ومتی می دارد نیز منیق فا ی مابل

مااه یاا در  است. چنیو اصلی به ایو دلیال نینات کاه جا امر با منیق اننان نیز مابل

داند، بلکه به ایو دلیل است که نادرستی در ماهیات  هرکس دیگری آن را مردود می

ای،  (. مشااهود اساات کااه در هاار جاماااه461 ،  4133متاال ونهااان اساات )آلااتمو، 

تواناد متفااوت ا   برحنب مانون حاکمه، حکم فردی که مرتکب متل شده اسات می

 جاماۀ دیگر باشد.

کنیم، باه  ها  ندگی مای ردادهای اجتماعی را که با آنآیا علم مانون، اختق و مرا

بله و خیر. ا  باضی  کنم که واسخ ایو سؤال فا ی است: دور افکنده است؟ تصور می

شاود و  انجامد. هر رو  حقاایق بیشاتری آشاکار می جهات، منیق همیشه به شک می

  تر و دیاادگاه گااردد. وااس، موضااوعات، نامشااصص تر می ساانجخ مااا ا  جهااان دمیااق

ای علت هرچیز دیگری باشد )کاسکو،  تواند تااندا ه شود. هرچیزی می تر می فا ی ما

(؛ مثًت اختیار در اجرای مانون شامل مواردی است که چه فردی بایاد 016،  4631

دستگیر شود، ا  چه کنی تحقیق به عمل آید، با چاه کنای صاح ت شاود و ا  چاه 

تصمیمات مأموران ]اجارای ماانون[ ایاو  تر، در ایو کنی با جویی شود. ا  همه مهم

بنایار مهام Pollock, 2010). مدرت را دارند که مارد  را ا  آ ادی محارو  کنناد )

کاه  طوری  فا ی باشند؛ به است که مأموران اجرای مانون دارای خصوصیات اختمی 

 تصمیمات کتن آنان باید متاادل و منصفانه باشد.

فا ی اختمی است که اجتماعی یا حکومت با  ور ای ا  ادعاهای  مانون، مجموعه

، هیآ حقیقت وامای ندارد، ولی حقیقت یا «متل نادرست است»کند. مثًت  ویگیری می

ار ز مانونی دارد. ایو حقیقت مانونی، نوعی هماهنگی است. ما بر سر برخی احکا  

گنااهی. ا   بی و مرارداد یا فرض کنیم، مثل آ ادی ا  ویمان و اصول مانونی توافق می

ای یا کتن هنجارها را در مالب ماانون اساسای حکومات  جن ۀ نظری، ما احکا  ریشه
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رویاد و باه همایو  کنیم، سپس درخت یا بوتۀ ماانون ا  ایاو ریشاه می آوری می جم 

یابد. یک مجلس عالی  ترتیب، عصار  مانونی آن ا  ریشه به شاخه و برگ جریان می

های  کند، نفوذ و اعت ار آن به ایاالت و مجالس و شااخه یهای اساسی را تا یر م ریشه

هااا و بااه دن ااال آن، بااه شااهرداران و نیروهااای ولاایس )باارای  اجرایاای و انشاااابات آن

 یابد.  دستگیری متصلفان( جریان می

کنیم.  ها کار مای ما در عمل بیخ ا  آنکه دربار  احکا  و اصول نظر بدهیم، با آن

مدر فا ی وجود دارد که اگر کنای وکیال  ردید هنتند. آنها فا ی و موردت تما  آن

گویی اعتاراف کناد. ماا  گوید یا مج ور نینت به درون خوبی داشته باشد، درون نمی

خواهیم به ابزارها تکیه کنیم، ولی در آینده ممکو است نصایح ماانونی خاوِّ و  نمی

 میاه تراشه داشته باشیم.   ار انی را روی یک

اندا   کف دست با خاود  هایی به راهنماهای مانون را در رایانه ما خواهیم تواننت

کنناد، اماا فاردا  به دادگاه ب ریم. امرو ه ساختارهای فاا ی باا احکاا  عقلای کاار می

             خواهند تواننت با احکا  اختمی کار کنند. منظور  ایاو اسات کاه بهتاریو وکیلای 

بارای  (؛670،  4631اشات )کاساکو، توانیاد اساتصدا  کنیاد، خواهیاد د را که می

            رو کااه مااأموران اجاارای مااانون، اختیااارات  یااادی دارنااد، ا  ماادرت نمونااه، ا آن

 بنیاری نیز برخوردارند. 

وجو، تومیف و ساؤال را دارناد. دولات  ها مدرت دستگیری، با داشت، جنت آن

ماوانیو را اجارا و صالح را  هاا بتوانناد کند تا آن  ایو اختیارات را به مأموران اعیا می

                 . McCartney and Parent, 2015, p.4; Pollock, 2010)حفااا  کنناااد )

بنابرایو، اجرای مانون صرفاً دستگیری متهم و یک امادا  نینات، بلکاه یاک سلناله 

تر و  امدامات فا ی اختمی باا یاک تفکار فاا ی اختمای، اجارای ماانون را عادالناه

 کند.  تر می مشروع

طور که عدالت به ایو مانی است که با همۀ شهروندان، بدون درنظرگرفتو   همان

             طور منااوی و عادالناه رفتاار هاا، باه ط قه، مومایات اجتمااعی، هاوز و مادرت آن
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                (. لااذا ایااو اخااتق، در عاایو اینکااه نقااخ ره ااری و هاادایت(Rawls, 1999شااود 

              های منادی ، ثابات و جاوداناه نصواهاد باود و باا اجتمااع و نیا کناد خود را حف  می

               یابااد )کاتو یااان، کنااد و تحااولی آرا  می آن و باااور عمااومی ماارد  حرکاات می

4631  ،03.) 
سصو درون کاه تاأثیری بار دیگاران نادارد، ماذمو  اسات، ولای ا  نظار ماانونی 

های اختمی جام  شمول رفتارهای  د و بایدون ایدویگیری نینت. حال همان مواع مابل
 تأثیر باشند.  خا  و فا ی هنتند؛ حتی اگر بر رواب  دیگران بی

رسااندن باه دیگار افاراد جامااه منجار شاود )مثال  اگر ایو سصو کذِّ به آسیب

شهادت درون(، من  ایو درون فق  کار اختمی صرف نینت، بلکه هم اختمی و هم 

کناد، لایکو ماانون، فارد را  یو، اختق، ترس و ناامیادی را رد میمانونی است. همچن

دهد، مگر هنگامی که بر اثر ترس و یأس،  تاقیب مرار نمی خاطر ترس و یأس تحت به

  .ضرر و  یانی متوجه افراد جاماه گردد

ایو موضوع را نیز ن اید نادیده گرفت که حاو   مشاترکی بایو حقاوق و اخاتق 

ملمرو آن باه رفتاار و اعماال انناان در جامااه و ارت ااطخ باا وجود دارد که منشأ و 

بنادی باه تاهادات و  گاردد؛ مانناد منا  ا  ارتکااِّ جارائم و وای دیگران مربوط می

 کنند. ها امر می مراردادها که هم مانون و هم اختق به آن

          هاای اخاتق و حقاوق را دیاد و ا  ایاو دو هاا و ابها  رساد بایاد فا ی به نظار می

                   گااذاری بهااره گرفاات؛ باارای نمونااه،  ووشااخ در جهاات احقاااق عاادالت و مانون

          بایاد در رابیاۀ حقاوق و اخاتق در هنجارهاایی کاه ضارر دن باه دیگاران و رابیااۀ 

            کنناد، تأمال کاارد.  تملیاک و ماوانینی کاه تصریاب و تصارف منااب  ملای را منا  می

اناد ا  شارای  و اوضااعی کاه بار  های یادشده وجود دارند و ع ارت لها در مثا فا ی

             سااا  و یااا گاااهی فالاای  ممکااو اساات مناائولیت« آور فااال  یااان»یااک  اساااس آن، 

ه تلقی شود.   موجه
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آوری یاا نقا  مشاروع یاک  دیگر، در اوضاع و احوالی که اختق، الازا  بیان  به

بر همان اساس امکان دارد یک تاهد ماراردادی را کند، مانون نیز  تاهد را تصدیق می

 نظر کند.  به اجرا بگذارد یا ا  اجرای آن صرف

، وجه مشتر  بیو حقوق و اختق است. لایکو ماعاد  «بایدها و ن ایدهای فا ی»

است که برای ایجاد نظم و استقرار موانیو و عادالت، بار  آور ای الزا  ماعده»حقومی، 

حکومت دارد و اجرای آن ا  طرف دولت تضامیو و ضامانت  ندگی اجتماعی بشر 

                 وااس، وظیفااه و تکلیفاای کااه واادر و مااادر در نگهااداری و حضااانت ا  «.شااود می

ی  کناد، جن اه فر ند خود دارند و الزامی که  وج در وارداختو نفقاۀ  وجاه ویادا می

سات )کاتو یاان، ا« ماعاد  حقاومی»کناد،  حقومی دارد و حکمی که آن را مقرر می

4631  ،01 .) 

که مواعد اختمای تضامیو آن، حاول محاور فیارت و وجادان بشاری  در حالی 

 احکاا  ط اق مثاال، بارای کناد؛ گردد و حد یکنان و صافر و یاک را دن اال نمی می

 همنار، شاامل نفقاه ایو که کند می حکم اختق و است واجب مرد بر نفقه اختمی،

 و اسات اخاتق در فاا ی عایو خاود ایو و گردد  ها ایو نظیر و فر ندان و مادر ودر،

. لیکو مواعد حقومی و مانون و شرع ورداختو نفقه را به همنار شناسد نمی حدومر ی

داناد کاه  داند و در صورتی وارداختو نفقاه را بار وادر و ماادر واجاب می واجب می

 استیاعت مالی مرد محر  باشد. 

در م اال خاانواده  -تنگدستی مرد  در صورت -برعکس،  نی که استیاعت دارد 

 و ماضاتت حال در  ن کاهکناد  ای ندارد، ولی اخاتق حکام می مانوناً هیآ وظیفه

 در ن ایاد اختمای نظر ا  ع ارتی، ؛ بهکند کمک خانواده مایشتی و امتصادی های گره

 باشد. داشته وجود حدومر ی  ناشویی رواب 

تابد و نه باه  تاریصی خاصی را برمی مدرنینم، نه مر  حتی تفکر فا ی، مانند ونت

(. 10،  4611شاملو و کااظمی جوی ااری، ) شود متفکر یا مکت ی خا  منحصر می

بودن مفاهیم اختمای  توان گفت مکتب ونامدرن نیز مانند تفکر فا ی بر نن ی لذا می
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وندارد. بنابرایو،  ور د و حقیقت و کذِّ را امری کامًت نن ی می و حقومی تأکید می

بودن  ننا ی  اناد و آن عقیده جن اه هم مدرن ا  یک نیق فا ی و اختق و حقوق ونتم

هاای جاایگزیو  هاا، اعماال مجا ات وامایات است؛ مثًت در تالیاق و تاویاق مجا ات

هایی در تی یق مصادیق وجاود دارد کاه باا تفنایر  ح س، م حث اهلیت و غیره، ابها 

 رسید.  ای دمیق و عادالنه توان به درجه فا ی می

مضافاً در م حث بررسی و واکاوی شرای  خا  و کیفیت دفاع مشروع ضاابیان 

توان تفکار و  کارگیری ستح، در ورتو تفکر و منیق فا ی می دادگنتری در مانون به

فو اجرایای کارد  کردن ساختار فا ی را با کمک خ رگان و اهال منیق فا ی و عملی

میالاۀ آن خالی ا  لیاف نینات  باره وژوهشی نیز صورت گرفته است که که در ایو 

(Ahmadi and Amiri, 2014, p.534-540). 

آمیازد؛  فا ی درمی نگرد و با اختق  عتوه بر ایو میالب، گاهی مانون، فا ی می 

به حقوق دیگران تجاو  نکنیم و اجا ه ندهیم به حقوق ما تجااو  »برای نمونه، گزار  

، دو ب اد حقومی و اختمی دارد؛ در ب اد حقومی، تجاو  به حقوق دیگران مانوناً «شود

             باضاای مااوارد، مجااا ات متجاااو  را بااه دن ااال دارد،  دیااده و در ج ااران خنااارت بزه

ی که باشد ا  دید تما  بشاریت اماری  اما در ب اد اختمی، تجاو  به حقوق به هر نحو

               م اایح و ناونااند و غیراختماای اساات. مثااال دیگاار دربااار  دوران نااامزدی اساات؛ 

اختمی، مذمو  و ناونند است؛ هرچناد ا   دن نامزدی، امری غیر هم ا  نگاه اختق به

گذار اج ار به ا دواج ممنوع است و حتی اگر ضرر و  یان عمدی به یکای  دید مانون

ا  طرفیو نامزدی برسد، طارف مقابال باه ج اران خناارات و  یاان ماادی و ماناوی 

 گردد.  مکلف می
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 گیری نتیجه

اذعان باه رابیاۀ ذاتای و بنیاادی های حقوق و اختق،  ها و تفاوت با عنایت به ش اهت

طور ثابت، اشت اه است. اختق حقومی با توجه به مایارهای خا   حقوق و اختق، به

رف حقومی می وردا د. در ایو وژوهخ به جزئیات رواب   به بررسی اختق شاینتۀ حل

فا ی بر حقاوق   ریاضی م حث فا ی ورداخته نشد، بلکه مفاهیم، تأثیر و رابیۀ اختق

سا ی، نوعی نگرز جدید  سی شد. نتیجه اینکه در حقیقت، بر اساس نظریۀ فا یبرر

فاا ی،  شاود. لاذا بار م ناای منیاق و تفکار  دربار  رابیۀ حقاوق و اخاتق ایجااد می

منئله و در  چرایی رواب  حقوق و  کنجکاوی و دمت برای شناختو متییرهای ایو

و است که باید ا  م انی و اصول اختق موردنظر است. ا  دیگر نتایج ایو وژوهخ ای

گذاری در م احث کیفری و مدنی و با رگاانی و غیاره  اساسی اختق فا ی در مانون

گفتنی است در رابیاۀ حقاوق و اخاتق تنهاا  برای تحقق عدالت بیشتر استفاده شود.

ها وجاود  تیییر ا  ماانی وجود ندارد و مقادیر میانی بیو آن یک سیح ثابت و غیرمابل

. لذا بدون نگاه فا ی به رابیۀ حقوق و اختق، در تصویب و حتی ت ییو و تفنیر دارد

 موانیو با مشکل مواجه خواهیم شد.

توان به آن اشاره کرد ایو است که ن اید اختق را صرفاً تاب   نتیجۀ دیگری که می

و، های دینی بود. همچنی های آن در آمو ه دن ال ریشه عقل بشری داننت، بلکه باید به

محوکردن اختق و  دودن آن ا  حقوق جاماه بنایار خیرناا  اسات. ن ایاد نقاخ 

اختق را در حقوق انکار کرد، بلکه باید نگرشی فا ی به اختق و حقوق داشت. در 

توان ا  ث ات و استحکا  اختق در حقوق سصو گفت. لاذا  ایو صورت است که می

در تماا  مصاادیق ن ایاد گفات کاه  باید ایو توهم را ا  ذهو  دود که در همه جاا و

گااه یاک  گناه، متل هیآ فا ی همیشه صحیح است؛  یرا در مثال متل اننان بی اختق 

امر اختمی نینت و در مثال اصتح مانون چک که موانیو آن باد ا  تصاویب ثابات 

تر و باه اصایتح،  است، باید گفت که نحو  اجرای مانون باد ا  اصتح آن، اختمی

 ر شده است.ت فا ی
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