
 



 

Legal Civilization 
Vol. 5, No. 12, Autumn 2022 
Pages: 107-116 
Article Type: Original Research 
http://www.pzhfars.ir/article_155863.html 
doi: 10.22034/LC.2022.155863  

  یحقوق تمدن

  1401پاییز  ،12شماره  ،5دوره 

  107-116 :صفحات

 پژوهشیعلمی  :نوع مقاله

Dangers of Prioritizing Financial 
Issues in Legal Professions 

Mohammad Setayesh Pur 
Assistant Professor, Department of International Law, Faculty 
of Law, Qom University, Qom, Iran 
 
 
Maryam Faraji Tark 
Master's student in Public Law, Faculty of Law, Qom 
University, Qom, Iran (Corresponding Author) 

خطرات اولویت یافتن مسائل مادي در مشاغل 
  حقوقی

  پور محمد ستایش

  ایران ،قم ،دانشگاه قم ،دانشکده حقوق ،الملل بیناستادیار گروه حقوق 

mohamadsetayeshpur@yahoo.com 
http://orcid.org/0000-0001-9647-9391 

  مریم فرجی ترك
 ایران ،قم ،دانشگاه قم ،دانشکده حقوق ،حقوق عمومی ارشد کارشناسیدانشجوي 

  (نویسنده مسئول)

m.farajitark@gmail.com 

R
eceiv

ed
: 2

0
2
2
/0

6
/2

6
 -R

ev
iew

: 2
0
2
2
/0

8
/3

0
 -A

ccep
ted

: 2
0
2
2
/1

0
/2

0
 

Abstract 

Undoubtedly, man chooses according to 

his priority, man is bound to pay attention 

to the physical dimension and real needs, a 

wise person is the one who pays attention 

to all aspects of life. It is appropriate that a 

person's priority should be to achieve 

mundane happiness and happiness that 

belonging to the future world, not just to 

achieve carnal desires and benefit from 

material gifts. A priority that gives vitality 

and motivation to human beings and saves 

them from cruelty and emptiness, and 

guiding human beings to responsibility and 

piety in the right way. Given the dangers 

that prioritize material issues over 

achieving eternal misery, we can point to 

the dangers of this in society and 

individuals, and also address the issue of 

which of the financial problems and the 

weakness of faith and belief will lead us to 

this priority. The purpose of this 

descriptive-analytical study is to enumerate 

the causes of materialization and its 

dangers in legal professions and to reach a 

solution in the shadow of the monotheistic 

worldview to escape from this materialism. 

Keywords: Worldview, Materialism, 

Justice, Priority, Faith.  

  چکیده

 ،کند می انتخاب یشخو یتاولو براساسشک انسان  یب

 یواقع یاجاتو احت یاز توجه به بعد جسمان یرانسان ناگز

 یاست که به همه شئون زندگ یشخص عاقل کس ،است

به  یدنانسان رس یک یتست که اولوا یستهشا .توجه کند

 یالبه ام یدنباشد نه صرف رس يو اخرو یويسعادت دن

که به انسان  یتیاولو .ياز موهبات ماد يمند و بهره ینفسان

نجات  یببخشد و او را از شقاوت و پوچ یزهنشاط و انگ

و تقوا پذیري  یتدهد و از راه درست انسان را به مسئول

مسائل  یافتن یتکه اولو یخطراتبا توجه به  .رهنمون شود

با خطرات  توان یدارد م يبه شقاوت ابد یدندر رس يماد

 یزموضوع ن ینو افراد اشاره داشت و به ا هامر در جامع ینا

و  یمانو ضعف ا یمشکالت مال ینپرداخت که از ب

هدف از  .رساند می یتاولو ینما را به ا یک کدام ياعتقاد

و شدن  يشمردن علل مادبر یفیتوص-یلیپژوهش تحل ینا

در  يبه راهکار یدنو رس یخطرات آن در مشاغل حقوق

گرایی  يماد یناز ا گریز يبرا یديتوح ینیجهان ب یهسا

  .است

 ،اولویت ،عدالت ،ییگرا مادي ،بینی جهان :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 سایر در باشد مختل اگر است حیات اساسی ارکان از رکن یک ،گرفت ساده توان نمی را معیشت کار

 مورد دقت به را معاش امرار مؤثر نقش که است این اسالم مختصات جمله از ،گذارد می اثر حیات شئون

 را آن اساسی نقش اما دانند ینم بنا زیر را اقتصاد اسالم گرایی واقع و ببن واقع مکتب .است داده قرار توجه

 در است شغل هر در اشتغال الزمه مالی مسائل به توجه که طور همان .)1358، مطهري( گیرد نمی نادیده نیز

 حقیقت از درست بینشی اگر .است زیان بار جایگاهی و حرفه هر در نیز مسئله اینگرفتن  قرار اولویت

 اما است بشر زندگی ابعاد از بعد یک تنها مالی مسائل که یمیاب می در باشیم داشته آفرینش غایت و انسان

 وهله در پزشک یک یا معلم یک یا هنرمند یک هدف اگر چنانچه .نیست او آرمان و اولویت و هدف

 یعنی بشریتهاي  بحرانترین  جدي از یکی .خواند را انسان و دانش ،هنر فاتحه باید باشد مال کسب اول

 اتتأثیر حقوقی مشاغل در خصوص به حرفه هر در ،گرایی مادي .پیوست خواهد وقوع بهشدن  مادي

 و هستند عدالت مجریان خودم اشخاص این که چرا داشت خواهد فرد و جامعه پیکره بر فراوانی مخرب

  .باشند عدالت و اخالق به متعهد خود که رود می انتظار

 و نامشروع راه از مال کسب سوي را به انسان ،زندگی در مالی و معیشتی مشکالت وجود گاه

 از درست شناخت و معاد و خداشناسی زمینه در قوي اعتقادات وجود این با ،دهد می سوق غیرقانونی

 ایدئولوژي و فرهنگ وجود اخروي و دنیوي زندگی در حرام مال سوء آثار در تفکر و انسان ماهیت

 معنویت تقویت مستلزمکه  دارد می باز مال کسب راه در نامشروع و غیرقانونی اعمال انجام از فردا صحیح
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 خطر .باشد می جامعه در عدالت با مرتبط افراد حقوق با مرتبط مشاغل خصوص به بشر افراد در اخالق و

 و یافته افزایش تدریج به اخالقی معیارهاي انحطاط که کند می بروزاي  جامعه در اساساً اندوزي ثروت

 معیارهاي انحطاط شرایطی چنین در .شود می حاکم آن دنبال به اتمادی به عشق و فردي تمایالت ارضاي

شود  می منتهی انگیزه در مادي حرص و عمل در بندوباري بی بهگرایی  مصرف با همراه اخالقی

  .)181 ،1372 ،(برژینسکی

 بینی واقع عین در که است ضروري و است دخیل انسانهاي  انتخاب تمام در اخالق و معرفت شک بی

 انسانی ابعاد تمامی در را خود سعادت و دریابیم درستی به را زندگی در مسئله این جایگاه مادي ائلمس به

 با نوشتار این در .برداریم گام درست مسیر در ،دینی اخالق و اسالمی فرهنگ سایه در و کنیم دنبال خود

 مالی مشکالت به اشاره با و بشر هاي انتخاب نادرستی و درستی در تقوا و اخالق اهمیت و نقش به اشاره

  .پردازیم می حقوقی مشاغل در سودگرایی وشدن  مادي خطرات به حقوقی مشاغل

 عدم تحقق عدالت قضایی -1

 آفرینش سنت یعنی دارد اساسی نقش آفرینش و عالم بنیان در عدالت ،االرض و السماوات قامت بالعدل

 و ماندگار کرد حرکت آفرینش الهی قانونی و یعیطب سنت این دنبال به اگر اجتماعی نظام هر و است عدل

 عدالت هاي شاخه از قضایی عدالت .)11 ،1396 ،محله و کشفی سادات است (کریمی کامیاب و موفق

به  نقش و شود می تأمین حقوقی مشاغل در شاغالن و قضاییه قوه در عدالت مجریان وسیله به که است

 رموز از و کند می ایفا ستمگران از ستمدیدگان حقوق اخذ با جامعه در عدالت برقراري در سزایی

 جز عدالت تحقق و گردید خواهد عموم براي رضایت ایجاد موجب که چرا .است جامعه هر ماندگاري

 مجریان در را اعتقادات و اخالق و معنویت نقش اگر اما .ندارد امکان قوانین صحیح اجراي سایه در

 به آرمانی بینش نبود و هگرایان مادي نگاه با .داشت نخواهد وجود عدالتی بدانیم کم رنگ قضایی عدالت

 ،تقوا و اخالق نبود با نفس بر تسلط بدون چرا که داشت را جامعه در حقوق احقاق انتظار توان می سختی

 نگاه صرف و مادي مشکالت بدون حتی یا مادي مشکالت بهانه به نفسانی تمایالت دام در افتادن

 و دارد درونی نمود یک عدالت شود می فهمیده السالم علیه علی امام کالم از .نماید می انآس هگرایان مادي

 در که بخشد تحقق خوبی به جامعه یعنی آن بیرونی نموده در را عدالت تواند می کسی .بیرونی نمود یک

 :ایندفرم می خدا بندگان بهترین توصیف در حضرت .باشد رسیده موفقیت به خود درون در آن اجراي

 که آن عدالت آغاز و داشته با عدالت به را خود که است بنده خدا نزد بندگانترین  محبوب و بهترین«
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  .)1366، همکاران و کلور رحیمی( »کند می عمل آن به و شناسد می را رانده بیرون دل از را نفس هواي

 اصالح و امنیت و نظم برقراري و قضایی عدالت حیات ادامه گفت توان می که حساس مشاغل جمله از

 رود می انتظار که باشند می قضات دارد گروه این فکري خط و نگاه البته و وجود به بستگی زیادي حد تا امور

 دین در چنانچه .باشند سودگرایی و طمع و حرص از دور به و تقوا و اخالق داراي جامه افراد سایر از بیشتر

  .است شده اشاره و نگاه در عدالت داشتن حتی قضات در خالقیا اصول رعایت در فراوان تأکید نیز اسالم

 را گانه سه صفات این .باشد باال بسیارهاي  درجه در باید ایمان و تقوا اخالق و علم نظر از قاضی یک

 سه بدون دیگران از بهتري و برتري زیرا نمود استخراج توان می نفسک فی رعیتک افضل کلمات از

 بوده باالتراي  درجه در مزبور صفت سه جهت از که شود پیدا کسی اگر .یستن تصور قابل مزبور صفت

 نباید هرگز قاضی .)1385، جعفري(ندارد  را درجه آن که کسی بر شود مقدم باید و دارد برتري قطعاً باشد

 حق از تبعیت لزوم گذارد نمیتنها  نه روانی بیماري این .دهد قرار آز و حرص پرتگاه در را خود نفس

 طمع از پیروي به را او نفس بلکه گردد تلقی حیاتی او شغل براي و جدي قاضی براي آن مبناي بر قضاوت

 طمع که داند می خدا فقط ،نماید می الزام آن با را او و دهد می دستور حیوانی شهوات و دنیا منال و مال به

 درها  آتش چه اند گرفته طلبادادن  نشان حق حتی و نمودن باطل در تاکنون کههایی  رشوه و قضاوت

 قوه در چه و دولت در چه را فساد با مبارزه کار .)1385، جعفري(است  ساخته ور شعله بشري دودمان

 باید بیفتد در ناپاکی با خواهد می که دستی ،بسپارید امانت و سالمت از برخوردار و مطمئن افراد به قضاییه

 کریمی( باشند اصالح از برخوردار خود باید کنند حاصال راه در خواهند می که کسانی و باشد پاك

  .)76 ،1396 ،کشفی و محله سادات

 .گویند میشناسی  وظیفه را آن عمومی فرهنگ در و است اسالمی فرهنگ در کلی شرط یک تقوا

 مصالح تأمین اندیشه در باید گردد می دار عهده را مردم مصالح و شود می جامعه امور متصدي که کسی

 خویش دنیوي غرائز ارضاي و شخصی منافع آوردن بر در فکر قدرت به رسیدن با که آن نه باشدها  آن

 را قانون اجراي نیز و مردم اعراض و نفوس اموال سپردن صالحیت شخصی چنین صورت این در که باشد

 صریحا گاهی و کند می نسخ یا و تأویل ،تفسیر خود میل مطابق و عکس جهت در را قانون که چرا .ندارد

  .)136 ،1396 ،کشفی و محله سادات نماید (کریمی می مخالفت

 اداري فساد و عدم شفافیت -2

 و غیراصولی ،متقلبانه ،نامشروع ،غیرقانونیهاي  فعالیت و رفتارها از وسیعی طیف که گسترده مفهومی فساد
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وجود  خصوصی بخش و يادار ،سیاسیهاي  حوزه تمام در فساد تاریخی نظر از .شود می شامل را ناهنجار

 موقعیت و مقام از نامشروع استفاده و شخصی قدرت اعمال یا انحراف گوناگون اشکال تمام به فساد .دارد

  .)14، 1398 ،زادگان عباس( است اطالق قابل شغلی

 روزمره زندگی در که نموده وضع خود براي قواعدي خود بینی جهان و اهداف براساس انسان قطعاً

 ایمان ضعف و کشانده مادیات سمت به را انسان هگرایان مادي وجود نگاه ،کند می عمل اعدقو آن براساس

 عوامل این جمله از .دهد می قرار حرام مال کسب براي غیرقانونی و نامشروع اعمال پرتگاه لبه به را او

 به منجر نهایت رد که کرد اشاره شغلی موقعیت از سوءاستفاده و نفوذ اعمال ،اختالس ،ارتشاء به توان می

  .انجامد می قضایی دستگاه در فساد بروز به حقوقی مشاغل در شد و خواهد و اداري فساد بروز

 همراه به و حکومتی اجتماعی ،فردي حیث از مخربی نتیجه و شیطانی عمل یک رشوه که نیست تردیدي

 گیرنده فرد بر رشوه اکل فیمن اثرات و شده خارج معنوي سالمت از گیرنده رشوه و دهنده رشوه فرد ،دارد

 و دارد حکومت و جامعه سالمت بر زیان باري آثار رفتار این .نیست کتمان قابل مطلبی وي یا خانواده ،آن

 جایگزین را دروغین و کاذب رفتار و کشاند می چالش به حکومتهاي  رده همه در را صداقت و درستی

 حق و چشید نخواهند را عدالت طعم هرگز شوم پدیده ینا با جامعه افراد و جامعه .کند می درستی و صداقت

  .)119 ،1385 ،کیاسري سلمانی( داشت نخواهد مفهومی يفرایند چنین در حقیقت و

 ،مالیات پرداخت و حاکمیت حق داشتن دلیل به ساالر مردم نظام یک شهروندان که است طبیعی

 شفافیت بنابراین ،باشند خود اقدامات و ها تصمیم قبال در دولت پاسخگویی و عملکردي شفافیت خواهان

 و دولتی دستگاه .شود اي ویژه توجه آن به باید که است اي مسئله مردم قبال در پاسخگویی و اطالعات

 لحظه هر در بتوانند مردم و باشد شهروندان پاسخگویی سیاسی و حقوقی لحاظ به هم است موظف اداري

 در مادي مسائل که زمانی لیکن .)1389، زاده موسی(باشند  هداشتها  آن عملکرد شفاف و مناسب دسترسی

 امکان عملکردها شفافیت ،شد تنیده کشور قضایی و اجرایی بدنه در اداري فساد و گرفته قرار اولویت

  .کرد خواهد جلوه عاديکامالً  حقوق تضییع حقوقی مشاغل در ویژه به و داشت نخواهد

 روي جامعه و فزونی کج در بدگمانی -3

 وقتی ،باشد می مادي و اخالقی نظر از که قضاییه قوه کارکنان سالمت گروه در قضایی نظام به عمومی اعتماد

 جامعه در را عدالت که رود می انتظار چگونهاند  شدهگرایی  مادي و مالی فساد گرفتار خود عدالت داعیان که

 نزد در عدالت مجریان دیگر بیفتد اتفاق این که یزمان ،برسانندها  آن به را مردم هاي توده نمایند و حقوق اجرا
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و  حقوق تضییع با و شوند قائل تبعیض مردم بین مال طمع به که زمانی و داشت نخواهند چندانی اعتبار مردم

 به مردم که است بدیهی آورند ارمغان به را فقر و بدبختی ،یاس و ناامیدي ایجاد و اقتصادي فساد گسترش

 نگاه از دوري و اخالق به وابسته اساسی معضل این حل و گشته اعتماد بی نظام کل هب حتی و قضایی نظام

 غلبه دوران در فرمایند می السالم علیه هادي امام .باشد می اسالمی فرهنگ به نزدیکی وگري  اشرافی و مادي

 و اعتماد تعدال بر ستمگري چیرگی زمان در و است ناروا دیگران به بدگمانی ،ستمگري بر پیشگی عدالت

  .باشیم داشته علم کسی خوبی و بدي به آن که مگر است خط دیگران به بینی خوش

 روي در را انسان ،دل نورانیتبردن  بین از با که است حرام لقمه گناهان پیدایش در مهم عوامل از یکی

 بهها  آن ریشه دارد وجود جامعه در اجتماعیهاي  ناهنجاري اگر ،سازد می گستاخ بزهکاري به آوردن

هاي  بزهکاري و ها سرقت از کننده نگران هاي گزارش ،هرمیهاي  شرکت .گردد بازمی نامشروعهاي  لقمه

 از کننده نگران آمارهاي و بندوباري بی ،غیراخالقی رفتارهاي بروز و خشونت میزان رفتن باال ،اجتماعی

 توجه بالعکس و خانواده نهاد رهنگیف و آموزشی محیط به توجه عدم از حاکی غالباً ها، خانواده وضعیت

 و کسب در دینی ضوابط به توجه عدم یا و بیشتر کار طریق از زندگی مادي نیازهاي تأمین به حد از بیش

 راهی هر از تا کوشند می و بندند می دل دنیا منال و مال به هستند گرا دنیا که کسانی .دارد اقتصادي درآمد

  .ندآور دست به را آن نامشروع هرچند

 در غلط یا صحیح فرهنگ ایجاد در مشاغل این واالي شان به توجه با حقوقی مشاغل شاغالن شک بی

 ساده ترویج و و عدالت اجراي و اقتصادي مفسدان با مبارزه با سو یک از ،دارند سزایی به نقش جامعه

 نقش اخالقی مکارم و اسالمی فرهنگ گسترش در ،شخصی زندگی در گري اشرافی با مبارزه و زیستی

 در را اقتصادي مفسدان دست فساد با مبارزه در تسامح وگري  مادي و دنیاطلبی با دیگر سوي از و دارند

 مجریان خود که زمانی طرفی از و گذاشت خواهند باز جامعه در فساد ترویج و عدالتی بی و ناامنی ایجاد

 گشتند انحرافات وها  لغزش اسیر و گذاشته پا زیر را اعتقادات و ها آرمان و آورده روي مادیات به عدالت

  .داشت خواهند جامعه در سوء اثرگذاري

  مقام به حرص -4

 دسترسی زمینه فرد براي باالتر مقام که زمانی .شد خواهد نیز آن وسایل به حرص موجب مادیات به حرص

 پی در بسا چه و شد خواهد نیز و مقام پست آن طالب شک بی دنیاطلب شخص باشد بهتر موقعیت و مال به

 از یکی .بزند غیرقانونی اعمال سایر و چاپلوسی و تملق ،نامشروع اعمال به دست پست آن به دستیابی
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 جاه نگاه مناصب به افرادي چنین نگاه .است ریاست و حکومت به حرص افراداي  عده در منفی روحیات

 رویکردي صفتی چنین زیرا دارد قرار نهمسئوال نگاه برابر در که مادي نگاه یعنی دنیاخواهانه و طلبانه

 و دین خالف و اي وسیله هر با ریاست سمت هستند مقام و پست طالب که افرادي .دارد غیرمسئوالنه

 شد طلب ریاست کسی هر فرماید می السالم علیه علی امام .کنند تصاحب را آن تا کند می حرکت انسانیت

1شود می نابود
  .)194 ،1385 ،کیاسري سلمانی( 

 داراي انسانی علوم با مرتبط مشاغل سایر به نسبت حقوقی مشاغل رسد می نظر به این که وجود با

 برخی بیان ،دارند را خود خاص مالی مشکالت نیز حقوقی مشاغل حقیقت در اما هستند خوبنسبتاً  درآمد

 دولت سوي از شده تعیین درآمد داراي مشاغل این از گروهی .نیست فایده از خالی مشکالت این از

 این متصدیانلزوماً  که قضاوت شغل مالی مشکالت مورد در .قضاییه قوه کارمندان و قضات نظیر باشند می

 برقراري در که خطیري مسئولیت به توجه با و داشته عالی تحصیالت و دانش بایست می ارزشمند منصب

 دیگر طرفی از ها دادگستري رد آمارگرایی و کاري تراکم و فشار طرفی از دارند جامعه در عدالت

 درآمدي ،آید می دارد وجود او شغل مناسبت به وي اطرافیان و خانواده و قاضی شخص براي که خطراتی

  .باشد سازگار مشکالت و وظایف از حجم این با که شود گرفته نظر در دولت سوي از مناسب

 و نماند باقی اخالل عامل شروان در که کند تأمین حدي در را قاضی معاش وسایل باید زمامدار

 بر اگر باشد نداشته را معیشت وسایل کفاف حد که قاضی آن که است بدیهی ،شود قطع مردم از نیازش

 خواهد دنبال به ناشایست نتیجه مختل فکر با قضاوت و مختل فکرش باشد نداشته هم تمایلی بعید فرض

 قرار عمل مورد دنیا پیشرفته کشورهاي بعضی در وزهامر را السالم علیه علی امیرالمومنین دستور این .داشت

 نماید برطرف را خود نیازهاي همه تا دهند می قاضی به سفید چک یک که شود می گفته و دهند می

  .)1385، جعفري(

 ،به توجه با امالك و اسناد ثبت ادارات کارمندان جمله از قضاییه قوه زیرمجموعه کارمندان مورد در

 و چک اجراي بر عالوه نیز مهریه اجراي که 1398 سال از خصوص به کارمندان این کاري حجم افزایش

 امالك و اسناد ثبت ادارات عهده به قضاییه قوه محترم رییس سوي از مزایده انجام و رهنیهاي  پرونده

 وها  دادگاهشدن  خلوت باعث داد می تشکیل را قضایی مراجع به مراجعه مشکالت عمده که گردید محول

 حتی افزایش بدون گشته کارمندان این بر مضاعف کاري فشار وموجب ادارات این به مراجعین فزایشا

                                                     
  به ریاسه هلک. من طل -1
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  .باشد می قضات وظیفه مشابه راي صدور جمله از نیز گروه این وظیفه ،مزایا و حقوق از درصد یک

 نوع از رنظ صرف که برد نام را وکالت حرفه توان می دارد متغیر درآمد که دوم گروه مشاغل جمله از

 تسلط و تخصص و توانایی و تحصیالت میزان ،وکیل شهرت و تجربه ،سوابق ،وکالت مورد شهر ،پرونده

 را وکالت حرفه عمومی و اصلی مشکالت ،دارند وکال درآمد در به سزایی تأثیر که حقوقی مسائل بر وي

 شهرهاي در خصوص هب کشور در وکالت صحیح فرهنگ نبود :نمود خالصه زیر موارد این در توان می

 کار و کسب ،وکیل پذیرنده نهادهاي تعدد ،حقوقی مهم دعاوي در وکیلنبودن  الزامی ،کوچک

 حمایت عدم ،الوکاله حق پرداخت در مردم مالی مشکالت ،حاکمیت طرف از وکالتکردن  تلقی

 حجم با ناسبمت تسخیري الوکاله حق پرداخت عدم ،دادرسی نظام در فقیر مدعیان و متهمین از حاکمیت

 .غیره و الوکاله حق پرداخت در وکال به مراجعین عهد به وفاي عدم ،الوکاله حق بیمه عدم ،وکال کار

 میزان ،دفتر محل نظیر عواملی ،است متغیر درآمد داراي وکالت همانند که سردفتري حرفه در همچنین

 حقوق و دفترخانه تأسیس هنگفت هاي هزینه و است گذارتأثیر آن در عوامل سایر و محل آن در معامالت

  .آورد پدید حرفه شاغلین براي فراوانی مالی مشکالت تواند می تجهیزات و لوازم و کارمندان

 پاي که گفت توان می باشد تضییع و تغییر ،اثبات معرض در بشر حقوق از حقی که اساسا جایی

 احقاق راستاي در را افراد تا بدطل می حقوق رشته از نیالتحصیال فارغ و است میان در حقوقی مشاغل

 طرف از عمد به تواند می است تضییع حقوق دالیل از خود که دادرسی اطاله .دهند یاري حقوق شان

شدن  تر طوالنی که چرا ،پذیرد صورت حقوق مشاغل شاغالن سایر و قضاییه قوه کارمندان و قضات ،وکال

 از که وکالیی .دارد پی در مالی سود وکال براي حکم صدور کشیدن درازا و به پرونده به رسیدگی روند

 را روش این دارند خود حرفه به سودگرایانهصرفاً  نگاه و هستند ضعف دچار اخالقی و کاري وجدان نظر

 .شود می دادرسی اطاله موجب قضات سوي از مادي نگاه این گاه .گیرند می پی در بیشتر سود کسب براي

 شخص در قضاوتاي  حرفه به معنوي واالي نگاه آن و خلق به خدمت وپذیري  مسئولیت حس که زمانی

 به موجب مختلف طرق به تا شد خواهد محوله وظایف انجام در سستی و انگیزگی بی موجب ندارد وجود

 طرف از مادي نگاه و انگیزگی بی این گاه .بود خواهند حکم و صدور رسیدگی روند کشیدن درازا

 به موجب مراجعین وقت جابجایی با رشوه با اخذ و مال طمع به دارد کانام است قضاییه قوه کارکنان

 .شوند رجوع ارباب کار انداختن تعویق
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  نتیجه

 عدالت برقراري .باشند می )قضا( قوانین تطبیق و اجزا ،وضع مرحله در قانون همراه همواره حقوقی مشاغل

این  به عدالت به ایمان به موقوف قانون راياج حسن .دارد قانون اجراي به بستگی زیادي حد تا جامعه در

 این نیست چیزي شده سیاه کاغذ صفحه یک جز خود خودي به که قانون ،باشد شخص ایده عدالت که

 منافع از گذشتن مستلزم که است قانون به عمل ،عمده پس باشند قانون عینی وجود باید که هستندها  انسان

 نگاه با .نیست میسر دارد الهی ماخذه و ظلم دارد الهی احترام دالتع این که به ایمان بدون عمل این .است

 حقیقیهاي  زینت از وهمیهاي  زینت و شود می از جدا کاذب نیازهاي از توحیدي نیازهاي ،توحیدي

  .شود نمی وهمیهاي  زینت و کاذب نیازهاي صرف ما انرژي و گردد می تفکیک

 یعنی آن بیرونی نمود در را عدالت تواند می کسی رددا بیرونی نمود یک و درونی نمود یک عدالت

 نگاه ضعف با .باشد رسیده موفقیت به خود درون در آن اجراي در که بخشد تحقق خوبی به جامعه در

 عدم جمله از خطراتی که آمد خواهد پیش جامعه و فرد برايگرایی  مادي اشتباه بینی جهان و توحیدي

 ،ناهنجاري ایجاد ،جامعه در بدگمانی ،اداري امور در شفافیت عدم ،اداري فساد ،قضایی عدالت تحقق

 در هگرایان مادي اخالق و فرهنگ ایجاد ،امنیت و نظم رفتن بین از ،اجتماعیهاي  کجروي و انحراف

  .در پی دارد را منصب و مقام به حرص ،جامعه

ستناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در ا :مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

مترجم  ،یکم و تبیس قرن طلیعه در جهانی اغتشاش خارج از کنترل ،1372 ،و ی ن گ ی زب ،ـ برژینسکی

  .انتشارات اطالعات ،تهران ،عبدالرحیم نوه ابراهیم

 السالم علیه علی فرمان تفسیر و ترجمه( حکمت اصول سیاسی اسالم ،1385 ،محمدتقی ،ـ جعفري

  .ه تدوین و نشر آثار عالمه جعفريمؤسس انتشارات ،تهران ،چاپ چهارم ،)اشتر مالک به

جهاد  انتشارات ،اردبیل ،چاپ اول ،در دولت اسالمیگذاري  خط مشی ،1395 ،حسین ،ـ رحیمی کلور

  .دانشگاهی
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انتشارات  ،قم ،چاپ اول ،حکومت و رهبري از منظر نهج البالغه ،1385 ،محمد ،ـ سلمانی کیاسري

  .مسجد مقدس جمکران

  .فرهنگیهاي  پژوهش دفتر انتشارات ،تهران ،اول چاپ ،اداري فساد ،1398 ،سیدمحمد ،زادگان ـ عباس

ه مؤسس انتشارات ،تهران ،چاپ اول ،عدالت ،1396 ،سیدعلی ،مهران و کشفی ،ـ کریمی سادات محله

  .پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی

  .صدرا انتشارات ،تهران ،گفتار ده ،1366 ،مرتضی ،ـ مطهري

زنامه رو ،نقش کمبود زمان در تحقق نظام اداري شفاف و پاسخ گو ،1389 ،شهاب الدین ،ـ موسی زاده

  .24977شماره  ،اطالعات

  



 

 

 


