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اخالق حسنه با نظم عمومى، ارتباطى تنگاتنگ و دو سويه دارد و «امورى كه خالف اخالق حسنه 
است، نظم عمومى را نيز بر هم مى زند و [از همين روست كه] هيچ گاه حقوق نمى تواند به امور 
غير اخالقى بى اعتنا بماند» (كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج1، 181). اين ديدگاه، با يكى از 
خوانِش هاى ممكن، از ماده 975 قانون مدنى نيزهم خوانى دارد، به اين بيان؛ يكى از عللى كه 
قوانين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى مخالف نظم عمومى محسوب مى شوند، مخالفت آن ها 
با اخالق حسنه است. پس مى توان گفت؛ هر امرى كه مخالف اخالق حسنه باشد، به ناگزير، بر 

هم زننده ى نظم عمومى نيز هست.  
شايد به گمان برخى سياسيون، بهترين و آسان ترين روش براى ساخت و پاسداشت نظم عمومى، عمومى، 
به كارگيرى زور و قوه ى قهريه باشد، حال آن كه اين گمان در تقابل با ديدگاه پيش گفته است 
و سنت نبوى (ص) نيز بى پايه بودن چنين گمانى را تأييد مى كند. زيرا در جامعه ى اخالقى ساخته 
شده به دست پيامبر اكرم (ص)، اخالق حسنه در همه ى اليه هاى اجتماعى گسترش داده شده وآن 
اسوه ى حسنه، شعار «إنَّما بُعِثتُ الُتَمِّمَ مَكارِمَ االخالقِ» (مستدرك، ج. 2، ص. 282) را سرلوحه ى 
هدايت گرى هاى خويش قرار داده بود و بر خالف بسيارى از نظام هاى سياسى رايج، بر آموزه هاى 
اخالقى و دينى و ديگر بازدارنده هاى وجدانى تكيه و توجه داشت. آن حضرت در كنترل اجتماع 
و تضمين بقاى قدرت سياسى خويش، بدون آن كه به نهادها و ضمانت اجراهاى حقوقى تكيه اى قوقى تكيه اى 
اساسى داشته باشد، درصدد گسترش اخالق حسنه وكنترل رفتارهاى اجتماعى شهروندان و حفظ 
نظم عمومى از آن راه برآمد (ر.ك.: اميرى؛ سنت نبوى و عدالت كيفرى، فصلنامه حقوق دانشكده 
حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش. 4، 1388، 27). همين سنت حسنه، در گفته و كردار 
حضرت على (ع) نيز پى گرفته شد و آن انسان كامل نيز، كژى از جاده اخالق را نه تنها در برابر 
شهروندان، بلكه در برابر دشمنان نيز روا نمى دانست. آن اسوه ى عدالت در تشريح چگونگى بستنِ 
پيمان صلح با دشمن و امان دادن به او، خطاب به استاندارِ منصوب خويش (مالك اشتر) فرمود: 
«... پس در آن چه بر عهده گرفته اى خيانت مكن و پيمان خود را مشكن، و دشمنت را فريب مده، ده، 

به نام نقش بند صفحه ى خاك               عذار افروز مه رويان افالك 
   عبير آميـــــز انفاس بهــــــارى                  زبور آموز كبك كوهسارى 
(خواجوى كرمانى)     
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كه به جز نادانِ بدبخت، بر خداوند دليرى و گستاخى نكند ...، پيمانى مبند كه راه تأويل در آن باز 
باشد. پس از عهد بستن و استوار كردن پيمان بر عبارت هاى دو پهلو و ابهام انگيز تكيه مكن...» 

(نهج البالغه، نامه 53، ترجمه ى على شيروانى).  
تقلب،  خيانت،  عهد،  نقض  كه  مدارى  اخالق  ى  جامعه  چنين  تصور  از  انسان  كه  درستى  به 
نارو زدن و بى اخالقى –حتى- در برابرِ دشمن را روا نمى دارد، به شوق و شور مى آيد و به ناگزير 

چنين جامعه اى را با اين نظم عمومى مى ستايد. 
گبر و ترسا وظيفه خور دارى                 اى كريمى كه از خزانه غيب             

               دوستان را كجا كنـى محروم               تو كه با دشمن اين نظر دارى  (سعدى)             تو كه با دشمن اين نظر دارى  (سعدى) 
اين نمونه هاى پيش رو، خود گواهى ديگر بر درستى گفته ى پيشين ماست كه؛ اخالق حسنه و  
نظم عمومى به هم وابسته و پيوسته اند و از همين روست كه در قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران نيز دولت ناگزيرشده كه خودش در وهله ى اول اخالقى عمل كند و در وهله ى دوم محيط 
جامعه را نيز اخالقى كند (مقدمه ى قانون اساسى و نيز بند 1 اصل سوم و اصول دهم، چهاردهم و 
يكصد وبيست ويكم)، و در چنين حال و هوايى است كه اخالق حسنه در اليه هاى گوناگون 
جامعه نيز رسوخ كرده و  گسترش مى يابد و در نتيجه ى آن نظم عمومى پايدار و قابل قبولى در 

جامعه جريان مى يابد. 
قومى كه گشت فاقد اخالق مردنى است ومى كه گشت فاقد اخالق مردنى است        اقــوام روزگــار به اخــالق زنـده انـد   
                                                                                                                   (نظامى)  

يادآورى چند نكته: 
يكم: بازهم از پذيرش و پيشواز گرم شما خوانندگان ارجمند و همچنين از برخى خرده گيرى هاى 
به جا از شماره هاى پيشين «وكيل مدافع»، سپاسگزاريم. كوشش كرده ايم تا به اندازه توان خود با 

برداشتن كاستى ها، اين شماره را نيز به روش گذشته، پيشكش كنيم. 
دوم: از همه ى دوستان و يارانى كه در شماره هاى پيشين و اين شماره با فصلنامه همكارى كرده رده 

و مى كنند، صميمانه سپاسگزاريم.  
سوم: اصل بر اين است كه نوشته هاى بخش هاى دوم الى هفتم، به وسيله ى دبيران همان بخش ها 
تأليف، تدوين يا پياده سازى شده است. بر آن بوده ايم از تكرار نام دبيران در ابتداى هر نوشته 
پرهيز كنيم. از اين رو، تنها در جايى كه نويسنده ديگرى  جز دبير بخش باشد، نام نگارنده آمده است. 

چهارم: از اين پس، بخش جداگانه اى براى ترجمه نخواهيم داشت و ترجمه نيز در همان بخش 
مقاالت علمى (بخش يكم) آورده مى شود. بنابراين تعداد بخش ها به هفت بخش كاهش يافته است. 
پنجم: با خجسته باد گفتن نورز 1392و بهار تازه، براى شما همكاران و دادرسان  و ديگر ياوران اوران 
دادگسترى و خانواده گرامى تان، هماره بهترين آروزها: پايايى، شادكامى، تندرستى و سرافرازى 
را از خداوند واال خواستاريم. و پايان اين كه همچنان چشم به راه پيشنهادها و همكارى و انبازى 

بيش از پيشِ دارندگان قلم، ذوق و انديشه هستيم. 
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