
 

 
 
 
 

 مطالعه تطبیقی فلسفه حقوق در جهان اسالم و غرب

 1غیاث الدین قیاسی سررکی 
  2خداداد حکیمی

 چکیده

ترین یدفلسفه حقوق امروزه از پرکاربردترین مباحثی است که به تحلیل فلسفی بنیا
صورت به ،دانان مسلمانپردازد. این عنوان در مطالعات حقوقموضوعات حقوقی می

وجود، مشخص و منسجم، طرح نگردیده و نخستین بار در غرب استفاده شده است. بااین
ویژه در علم اصول فقه مطرح گردیده صورت پراکتده در علوم اسالمی بهبرخی مسائل آن به

ن آ چرایی تبعیت از حقوق و الزامات ناشی از فلسفه حقوق، نخسْت  ترین مباحثاست. مهم
اما در  ؛اندله رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نمودهئاست؛ مکاتب حقوقی در تحلیل این مس

دهد. مورد دیگر، هدف اندیشه اسالمی، اراده تشریعی خداوند مبنای حقوق را شکل می
الت اجتماع، دو تحلیل متفاوت از هدف اساس اصالت فرد و اص در غرب بر .حقوق است

تر حقوق، راهبری انسان به سعادت ابدی ولی در نگرش اسالمی هدف مهم ؛حقوق ارائه شده
پیوند آنها، از مسائل دیگر فلسفۀ  نسبت حقوق و اخالق و حقوق و دین و نیز چگونگی است.
های اسالمی اما در آموزه ؛ودشگرایان در مورد آنها اتفاق نظر دیده نمیاندکه میان مادیحقوق

ضمن اذعان به تمایز این مفاهیم، به روابط آنها نیز صحه گذاشته شده است. تفاوت نظر 
رغم این اما علی ؛است اسالم و غرب در مسائل فلسفۀ حقوق، ناشی از عوامل مختلف

 ار است.انکها و اختالفات، وجوه اشتراک نیز میان رویکرد اسالمی و غربی، غیرقابلتفاوت

  .فلسفه حقوق، انسان، اندیشه غربی، مکتب اسالم واژگان کلیدی:

  

                                                      
 sqiasi54@gmail.com.  استادیار جامعه المصطفی . . 7
 h.khudadad777@gmail.co. دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی  4



 

 

9

2 

 نامهپژوهش

12 

 5سال
اره 

شم
/

99  /
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

99
11

 

3
4 

 

هش ژپو
انمه

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
 

ماره 
ش

پازن
هم، د
 

تان
بس ر و ات

بها
 

140
0

  

34 

 مقدمه  

اما  ،گرددمیالدی بازمی 78ل قرن یهرچند عمر طوالنی ندارد و به اوا« فلسفه حقوق»پیدایش عنوان 
یشینه پ و چرایی الزام ناشی از آن، از مباحث بنیادینی است که ،بحث از ماهیت و چیستی حق، قانون و عدالت

های حقوقی است. این مباحث از دیرباز فکر و اندیشه در تاریخ داشته و همزاد حقوق و پیدایش نظام ایدیرینه
ها و مکاتب مختلف و حتی متعارض حقوقی اندیشمندان را به خود مشغول داشته و منتج به پیدایش نظریه

وسیله های حقوقی مختلف بهآن، نظام گردیده است. اهمیت بحث از فلسفه حقوق در این است که به یمن
انتخاب و اجرای قواعد حقوقی بهتر، میسر  ،دانان مورد ارزشیابی قرار گرفته و در نتیجه آناندیشمندان و حقوق

دان گردد. از سویی، مباحث فلسفه حقوق مانند شناخت درست از مبانی، منابع و اهداف حقوق، حقوقمی
 سازد.های حقوق و تحلیل مناسب مباحث حقوقی قادر میگیرا بر فهم بهتر مسائل و پیچید

ترین مباحث فلسفه حقوق را از منظر جهان غرب و اسالم مورد مطالعه تطبیقی قرار این نوشتار مهم 
شود که حقوق اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اسالمی مبتنی بر ز اهمیت تلقی میئرو حادهد و ازآنمی

الملل مقتضی روابط و تعامل ر توافق با آن تنظیم شده است و از سوی دیگر، نظام بینفقه بوده و یا حداقل د
تطبیقی فلسفۀ حقوق از منظر حقوق  صۀ جهانی است. بنابراین، پژوهشها در عرو دولت ها، مکاتبنظام

عۀ مطال تواند به شناخت فلسفۀ حقوق از منظر اسالمی، کمک فراوان بنماید تا عالوه برمی ،غرب و اسالم
 این موضوع از منظر اسالمی، امتیازهای آن در مقایسه با نظام حقوقی دیگر، متمایز و برجسته گردد.

ها و تجارب آنان در فهم حقوق و کارگیری اندیشهو نیز به همچنین مطالعه فلسفه حقوق از منظر غرب
ی است که ااشد، امر پسندیدهتا جایی که مغایر احکام اسالمی نب ،تروضع و اجرای قواعد حقوقی مناسب

: استقرار  ، بدینگرددهایی که در این زمینه طرح میترین پرسشاهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. مهم
گردد؟ منشأ الزام ناشی از غرب و اسالم چه شناختی از انسان دارند؟ چرا انسان به پیروی از حقوق ملزم می

ت؟ هدف از وضع حقوق و قانون چیست؟ میان حقوق و قواعد حقوق از نظر غرب و شریعت اسالم چیس
 اخالق و نیز حقوق و دین چه ارتباطی وجود دارد؟

های مختلفی ابراز شده و هر نحله یا گروهی طبق مبانی و اصول مورد ها، دیدگاهدر پاسخ به این پرسش 
ه به نقش مهم حکومت در اعتقاد خویش و با توجه به شناختی که از انسان دارند و یا به موجب اعتقادی ک

ها و مکاتب در بستر زمان با ایراد نقد و نظرها اند و این نظریهای را برگزیدهنظریه وضع و اجرای قانون دارند،
بعضا به افول گراییده و یا تکامل یافته است. اعتقاد به اهمیت اجتماع و تاریخ جوامع در ساخت قواعد حقوق 

های حاکمان، از عوامل دیگر اختالف نظر آزادی فرد در برابر خودکامگی و هدف آن و نیز دفاع از حقوق و
 شود. در مسائل فلسفه حقوق شمرده می

ان در اختصار نگاهی به جایگاه انسدر این نوشتار پس از تبیین مفهوم فلسفه حقوق و موضوع آن، ابتدا به
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شود، مباحث فلسفه حقوق شمرده می ترین بحث ازسپس در بحث مبانی که مهم ،دهشاندیشه غرب و اسالم 
گردد. در ادامه نظریاتی که در پاسخ به هدف حقوق در مکاتب حقوقی از نگاه دو نظام حقوقی ارزیابی می

ق و رابطه حقوق و اخال ،ده و در نهایتششریعت اسالمی و اندیشه سکوالریستی غرب ابراز گردیده بررسی 
 .دگیرمیرابطه حقوق و دین مورد بحث قرار 

 شناسی و کلیاتمفهوم

 فلسفه حقوقـ 9

از دو واژه فلسفه و حقوق تشکیل یافته است. در تبیین مفهومی، ضروری است این دو واژه،  فلسفه حقوق
 اختصار توضیح داده شود:جداگانه به

( به معنای Sophia( به معنای عشق و محبت و )philosفلسفه، ترجمه دو واژه یونانی) فلسفه:الف(  
در  .(22: ص2393، )خوئینی و فیلسوف کسی است که دوستدار حکمت و دانایی است ،و حکمت استعلم 

)موجود بما  شودکه با شیوه عقلی از احوال موجود مطلقتعریف مشهور، فلسفه عبارت از علمی دانسته می
یگر آمده است: در تعریف د .(92ص ،2ج: 2393 )مصباح یزدی، کندهو موجود( یا از احوال کلی وجود بحث می

گیرد و تالشی است عقلی برای فلسفه به معنای عشق به معرفت است، از اندیشیدن درباره امور مایه می
هایی در برای بشر همواره پرسش (21ص ،2ج، 2331، )كاتوزیان رویدادها رسیدن به حقیقت و پی بردن به مبانی

ها فلسفی نباشند و د برخی، جهانی که در آن انسانمورد هستی و امور پیرامونی آن مطرح بوده است. به اعتقا
توان ندیشند، نمیارزشمند، عادالنه و درست است نی های فلسفی نداشته باشند و در مورد آنچه واقعی،پرسش

 «فلسفه اولی»نام ه باشد، دانشی ب «مطلق وجود»هایی اگر آن را جهان انسانی نامید. متعلق چنین پرسش
، ناظر به فلسفه در کاربرد مطلق آن شددر ابتدا از فلسفه ذکر  که یاست. تعریفاز آن  گوییدار پاسخعهده

گردد؛ مانند است. در حالتی که متعلق پرسش، وجود و موضوع خاصی باشد، به آن فلسفه مضاف اطالق می
خود را الیه مضاف ،فلسفه حقوق. فلسفه مضاف، دانشی است که با روش عقالنی/ انتقادی و فلسفه اخالق

بنابراین، با توجه به مطالب  .(11-14: ص2392، نیا و دیگران)حکمت دهداز نگاه بیرونی مورد مطالعه قرار می
 گیرد. بندی فلسفه مضاف قرار میگردد که فلسفه حقوق در دسته، روشن میشدهذکر

دو معنای اما در لغت  ؛است. حق دارای معانی متفاوتی است« حق«جمع واژه  «حقوق»ب( حقوق: 
 اصلی دارد:

 ؛است در مقابل باطل و نادرست ،. حق به معنای وصفی، معادل راست و درست7

 جر،)نقطه مقابل تکلیف قرار دارددر . حق به معنای اسمی، به معنای امتیاز، سلطه و توانایی است و 4
  .(329ص ،2ج، 2332

آید، حق به معنای اسمی آن اراده هرگاه از حق سخن به میان می ،در علوم سیاسی، اجتماعی و حقوق
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شود. حق به مفهوم اسمی، امر اعتباری است که برای کسی و به ضرر دیگری از سوی یک مقام می 
 گردد و سه طرف دارد: دار )خدا، عقل، طبیعت و دولت( وضع میصالحیت

 حق؛من له الحق= ذی 
 من علیه الحق= مکلف؛ 
 .متعلق یا موضوع حق 

بارت از سلطه، اختیار، امتیاز و توانایی است که به موجب قانون یا قواعد حقوقی به ع»به این معنا، حق 
توانند در روابط اجتماعی اراده خود را شود که به موجب آن میاشخاص نسبت به متعلق آن)حق( اعالم می

  .(12، ص2371)مدرس،  «به یکدیگر تحمیل کنند و همدیگر را به رعایت و احترام آن الزام نمایند

شود. حقوق به این مفهوم به گاهی به مجموعه قواعد حاکم بر جامعه نیز اطالق می« حقوق»واژه البته 
و  ،دهنده مجموع نظام و قوانین است؛ مثل حقوق افغانستان یا حقوق اسالمصورت جمع به کار رفته و نشان

پردازد؛ مثل حقوق ط اجتماعی میعلمی است که به تحلیل مقررات حاکم بر رواب« حقوق» گاهی مراد از واژه
معنای مورد نظر در این نوشتار، حقوق به معنای اول است؛  .(23، ص2371)كاتوزیان، مدنی، حقوق جزا و ... 

مبنای اعتبار  ،که در این صورت استمقصود در مواردی، معنای دوم حقوق ها و امتیازها. یعنی مجموعه حق
و « حقوق»و « فلسفه» معنای واژه شدند. پس از روشن شوث میو الزام حقوق فردی در فلسفه حقوق بح

گیرد و با توجه به مطالب موضوع بندی فلسفه مضاف قرار میدانستن این موضوع که فلسفه حقوق در دسته
توان گفت: علمی است که از چیستی، االتی که در فلسفه حقوق مطرح است، در تعریف آن میؤبحث و س

رابطه و دین، رابطه حقوق با اخالق،  های قواعد حقوقی، رابطه حقوق باویژگی حقوق، مبانی، منابع و اهداف
 کند.سایر علوم بحث میحقوق با فقه و با 

 موضَو فلسفه حقوق ـ2

شناخت  ،رسدجمله در فلسفه حقوق ضروری به نظر می لی که شناخت آن در هر علمی ازئیکی از مسا
علوم بسته به موضوعات آن است. موضوع هر  تمایز ،ه باور بسیاریچرا که ب ؛گستره موضوعی آن علم است

دار بحث درباره آن است. در علم منطق ن علم عهدهآکه  علمی در حقیقت شامل مباحث و قضایایی است
ن بحث آعوارض ذاتی  موضوع علم عبارت از آن دسته اموری دانسته شده است که در آن علم از احوال و

اری ل علوم اعتبشام ن است که تعریف منطقی از موضوع علوم، ویژه علوم حقیقی است وشود. باور بر ایمی
ی است ادر علوم حقیقی عوارض ذاتی به گونه .(12: ص2393)خوئینی، گرددنمی ،ن استآکه حقوق نیز جزو 

هم موضوع فرابطه آن را با  ،که ذهن بدون واسطه و یا استداللی و به گونه مستقیم یا با قراردادن حد وسط
ضرورت  ،وجودبااین .که در علوم اعتباری رابطه موضوعات و محموالت قراردادی استدرحالی ؛نمایدمی

انکار است. نکته مهمی که در بحث از موضوع فلسفه شناخت موضوعات در این دسته از علوم نیز غیرقابل
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یروان مکاتب مختلف حقوقی نگاه توجه به نوع دید در مسائل آن است. پ ،حقوق نباید از نظر دور داشت
سفه حقوق فل ،پیروان مکتب تحلیلی حقوق ،یکسانی به مسائل فلسفه حقوق نخواهند داشت. از باب مثال

که در درحالی ؛شودن به رابطه منطقی میان قواعد تمرکز میآه منطق حقوقی منحصر دانسته و در را بیشتر ب
شود، انرژی یخی عادات و رسوم اجتماعی دانسته میحقوق رسوب تار ،مکتب تاریخی حقوق که در آن

های کتبپیروان م است.ن در بستر تاریخ متمرکز آیت ایجاد قواعد حقوقی و دگرگونی پیروان آن درباره کیف
 در مورد ،بنابراین .(14-29، ص2331)كاتوزیان،  نگرندفلسفی هم از زاویه دیگری به مسائل فلسفه حقوق می

با توجه به تعریفی که از فلسفه مضاف و فلسفه  ،وجودایناتفاق نظر وجود ندارد. باه حقوق موضوع فلسف
 توان شامل محورهای ذیل دانست: ئه شد، موضوع فلسفه حقوق را میاحقوق ار

طورکلی، از قبیل مبانی، منابع و اهداف حقوق، منطق آن، رابطه حقوق با مباحث ناظر به حقوق به (الف
 حقوقی و مانند اینها؛اخالق و با فقه، ثبات و تغییر قواعد  دین، رابطه حقوق با

مباحث ناظر به موضوعات جزئی حقوق، از قبیل چیستی عدل، فلسفه و چیستی آزادی، چیستی  (ب
 حق، چیستی تعهد و نظم و حق حیات و سایر موضوعات مرتبط با حقوق. 

 بینی اسالم. انسان در تفکر ترب و جهان9

تماعی خلق شده است تا در اجتماع و از طریق همکاری با همنوعان خویش توانایی طبیعت، اجبشر به
زندگی اجتماعی، منافع و نیازهای مشترک  ها درهای خویش را پیدا نماید. ازآنجاکه انسانمین نیازها و خواستأت

ست. ایجاد حقوق به ند، بروز نزاع و دعوا میان آنان یک امر طبیعی اهست یطلبداشته و همه دارای طبیعت نفع
منظور تأمین نظم و جلوگیری به ،اندمفهوم مجموعه مقررات حاکم بر روابط اشخاص از آن حیث که عضو جامعه

یا حل نزاع، تدبیری است که از سوی بشر برای این امر سنجیده شده است. انسان و روابط او با همنوعانش، 
و تفاوت نگاه  استانسان و شناخت او حائز اهمیت  ،ینبنابرا ؛دهدمحور اصلی مباحث حقوقی را تشکیل می

 گردد.های متعدد و متفاوتی در حوزه فلسفه حقوق میموجب به وجود آمدن دیدگاه ،در مورد انسان

در مورد حقیقت انسان دو دیدگاه وجود دارد: مادی و الهی. طبق دیدگاه مادی، تمام حقیقت انسان  
عنوان یک پدیده مادی در کنار سایر بینی غرب بهان در جهانمنحصر در وجود جسمانی اوست. انس

، اعتقاد بر استل به حقیقت مادی انسان ئگیرد. در تفکر غرب که قاهای مادی مورد مطالعه قرار میپدیده
توان برای او حقوق و قانون وضع کرد. اما ادیان توان انسان را شناخت و میست که با قوانین مادی میااین 

کید آسمان ی از جمله اسالم، انسان را دارای دو بعد دانسته و عالوه بر بعد مادی، بر بعد معنوی او هم تأ
واسطه آن از سایر حیوانات این اعتقاد وجود دارد که حقیقت انسان روح اوست که به ،اند. در این دیدگاهکرده

ثم سواه و بودن انسان تصریح دارد:  قرآن مجید نیز بر دوبعدی .(19، ص2337 نیا،)سبحانیگردد متمایز می
 ،یعنی پس خدا اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید ؛(3: )سجده نفخ فیه من روحه
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توجه به این دو نگاه و برداشت متفاوت  ،اینبنابراشاره به بعد معنوی وی دارد.  ،که دمیده شدن روح در انسان 
حث حقوقی و فلسفه آن بسیار اهمیت داشته و ما را در فهم بهتر مبناها و در تحلیل مبا ،در مورد انسان

 های موجود یاری خواهد نمود.تفاوت

اما بر مبنای اندیشه اسالمی حیات انسان  ؛در تفکر غربی حیات انسان محدود به زندگی در دنیاست
برای  ،بینیو با توجه به این جهانمنحصر به زندگی این جهانی نبوده و اعتقاد به حیات پس از مرگ وجود دارد 

ست و برخالف تعهد و تکلیف عمل اسویه شود. از دیدگاه غرب حقوق یکگذاری میانسان حقوق پایه
 دنرواند و الزم و ملزوم یکدیگر به شمار میحقوق و تکلیف در کنار هم ،که از منظر اسالمدرحالی ؛کندمی

 .(39، ص2394زاده، )موسی

ن دارای کرامت است. منظور از کرامت این است که انسان دارای حرمت است و حق دارد از سویی، انسا
اجه حیثیت او را با خطر مو ،گفتار و رفتار خویش د و کسی حق ندارد باکندر جامعه به طور محترمانه زیست 

وردار است و صورت برابر برخاز آن به ،به دلیل انسان بودن اً سازد. کرامت چیزی است که هر انسانی صرف
  .(2، ص2393 )احمدی،گردد سایر حقوق انسانی برخوردار می از ،و به موجب آن او نیستقابل سلب از 

 :بینی اسالمی، انسان از دو نوع کرامت برخوردار استدر جهان
یکی کرامت ذاتی که در خلقت او نهاده شده است؛ یعنی امتیازاتی که انسان نسبت به سایر موجودات  

ْمَنا َبنِ  َو  ها اشاره شده است:صورت کلی بداندر این آیۀ شریفۀ به دارد و اْلَبِرّ  یآَدَم َوَحَمْلَناُهْم فِ  یَلَقْد َکَرّ
ْلَناُهْم َعَلی یَواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الَطّ  ْن  رٍ یَکثِ َباِت َوَفَضّ راستی ما فرزندان آدم را و به ؛اًل یَتْفِض  َخَلْقَنا ِمَمّ

ها نشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و ی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکبگرام
 (.13های خود، برتری آشکار دادیم )اسراء: آنها را بر بسیاری از آفریده

م اعمال ادوم کرامت اکتسابی؛ یعنی استعدادهایی در نهاد انسان قرار داده شده که با استفاده از آن و با انج 
قرآن  .(191، ص2334)مصباح یزدی،اختیاری خود، این نوع کرامت را کسب نموده و به باالترین مقام نایل آید 

ْتَقاُکْم فرماید: در مقام بیان کرامت اکتسابی می
َ
ِه أ ْکَرَمُکْم ِعْنَد الَلّ

َ
شما نزد ترین تحقیق ارجمندبه ؛ِإَنّ أ

تنها به  ،(. این در حالی است که مکاتب حقوقی غیردینی78 :)حجرات خداوند پرهیزگارترین شماست
 اند .لئکرامت ذاتی انسان قا

کید به این مسئله های دیگر ن یک اصل مطرح است و بیش از مکتبعنوادر اسالم، احترام انسان به  تأ
ی ت انساندر ادیان دیگر نیز کرام و نموده است. حتی موضوع کرامت انسان اختصاص به دین اسالم ندارد

کید بوده است. بنابراین از نگاه دینی به در تحلیل  . همچنینتوان از کرامت انسان سخن گفتراحتی میمورد تأ
مبانی، اهداف و دیگر مباحث فلسفه حقوق، توجه به جایگاه انسان و نوع نگاه مکاتب مختلف حقوقی به 

  انسان بسیار مهم است که باید به آن توجه شود.
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 قی اسالم. نظام حقو 9

)حقوق(،  به ترتیب به مفهوم قانون ،اصطالحات شرع یا شریعت، شارع و تشریع ،در حقوق اسالم
گردد. در برابر شارع اطالق می به ذات خداوند متعال، رود وگذاری به کار میگذار و تقنین یا قانونقانون
ت حقوقی اسالم که از آن به شریع ، نظاماستعقل خودبنیاد  گفته که بیشتر متکی برهای حقوقی پیشنظام

گردد، مبتنی بر اراده شارع است. شریعت در لغت به معنای راه راست و آشکار و در اصطالح عبارت تعبیر می
هرچند از این  .(23،ص2339 )قنواتی،از مجموعه قواعد دینی است که خداوند برای بشر تشریع نموده است 

قواعد  ،توان به کلیت آن، میاستظیم روابط فردی و اجتماعی بشر نظر که قواعد شریعت اسالم ناظر بر تن
تر، این قواعد به سه حوزه عقاید، اخالق و احکام عملی مربوط اما در نگاه دقیق ؛حقوقی اسالمی اطالق نمود

گیرد که شامل مباحث عبادات و در علم فقه مورد بررسی قرار می ،عملی شود. قواعد مربوط به احکاممی
گردد. قواعد ناظر بر احکام عملی مربوط به معامالت در حقیقت معادل چیزی است که از آن الت میمعام

 مبانی حقوق اسالمی در یک تقسیم به دو نوع مبانی اولیه و .)همان( گرددامروزه به حقوق وضعی تعبیر می
منبع سایر حقوق به  گردد. مبنای اولیه حقوق اسالمی عبارت است از حق خداوند کهتقسیم میمتوسطه 

ند از حق حیات، اصورت کلی عبارتهب ،شودکه از مبنای اولیه ناشی می اما منابع متوسطه ؛رودشمار می
)مجمع محققین و طالب  کرامت انسانی، حق آزادی، مصلحت، اصل عدالت، مساوات و اصل خداجویی حق

 .(137، ص2331 افغانستان،

اسالم، جعل و اعتبار آن از سوی شارع مقدس است که با توجه به منشأ اعتبار قواعد حقوقی از نگاه 
منظور قوانینی را به ،االمریبا در نظر گرفتن واقعیت انسان و مصالح و مفاسد نفس ،شناختی که از انسان دارد

از نظر ماهوی، برخالف مکاتب دیگر که در  نماید. بنابراینرساندن انسان به کمال و سعادت ابدی جعل می
گرفت، در نها تنها یک بعد واقعی و یا عقلی و در مواردی عرف یا وضع و قرارداد صرف مورد توجه قرار میآ

اعتباری است به این مفهوم که  است؛گذار دو مورد توجه قانون واقعیت و اعتبار هر ،قواعد حقوقی اسالم
بتنی بر مصالح و مفاسد واقعی شارع مقدس آن را برای بشر جعل نموده است و واقعی است بدین معنا که م

گذار قواعد حقوقی اسالمی، خداوند متعال بوده و در مشروعیت قوانین، سازگاری و . از سویی قانوناست
 )مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، گیردعدم مخالفت آن قواعد با اراده تشریعی خداوند مالک قرار می

 .(73-71 ، ص2377

 مسائل فلسفه حقوق

 نی حقوقمباـ 9

مردم ملزم به اطاعت  ند وکحقوق و قانون، الزام و اجباری است که بر جامعه تحمیل میهای از ویژگی
گردد که چرا و به موجب کدام اصل باید از قانون اطاعت گردد پرسشی بدین صورت مطرح می .هستنداز آن 



 

 

9

8 

 نامهپژوهش

18 

 5سال
اره 

شم
/

99  /
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

99
11

 

3
8 

 

هش ژپو
انمه

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
 

ماره 
ش

پازن
هم، د
 

تان
بس ر و ات

بها
 

140
0

  

38 

 و منشأ این الزام چیست؟ 

 ی بهگویکه متکفل پاسخ است)مکاتب حقوقی(  ای علمیهها و نظریهعبارت از اندیشه مبانی حقوق،
رود. مبنا در بیانی چنین االت و پایه الزام ناشی از حقوق و قانون و اطاعت از آن به شمار میؤاین دسته از س

از اصل یا قاعده کلی که نظام حقوق مبتنی بر  است دانان عبارتمبنا در اصطالح حقوق»: تعریف شده است
طبق  .(229، ص2323)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، « اعد و مقررات حقوقی بر اساس آن وضع گرددآن باشد و قو

شود که اساس و پایه قواعد حقوقی تعریف دیگری، مبانی حقوق عبارت از منبع پنهانی و نیرومندی دانسته می
های مهم در این باب کنون نظریها .(39، ص2331 )كاتوزیان، کننده الزام ناشی از آن استرا تشکیل داده و توجیه

 گردد.اختصار ارزیابی میبه

 الف( مکتب حقوق طبیعی

سال از  4533تبی است که با سابقه حدود اترین و تأثیرگذارترین مکمکتب حقوق طبیعی یکی از قدیمی
ر های اولیه حقوق طبیعی دجرقه تفسیرها و تطورات متعددی را شاهد بوده است. ،عهد باستان تاکنون

افالطون و ارسطو  که شودهای فالسفه یونان قدیم چون ارسطو و افالطون ردیابی شده است. گفته میاندیشه
های باور خویش را مبنی بر وجود جامعه طبقاتی و تفکیک وظایف هر طبقه، به اندیشه حقوق طبیعی و تفاوت

طبیعی شده است. تعریف ذیل در عین . تعاریف متعدد و متفاوتی از حقوق ندانمودهطبیعی افراد مستند می
گویند که برتر از اراده )طبیعی( به قواعدی می حقوق فطری»رسد: تا حدودی جامع به نظر می ،اختصار

 «آنها را بیابد و رهنمای خود سازدکه گذار باید کوشش کند قانون .حکومت و غایت مطلوب انسان است
 .(23، ص2371، )مدرس

وجود  ،بلکه طبیعت عقالنی انسان یست؛ل، تابع وضع قانون و فرهنگ بشری ناعتبار این قواعد و اصو
د. قوانین موضوعه رومی به کارد. اصطالح حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه کناین اصول را درک می

اما حقوق طبیعی مجموعه قواعد و  ؛مجموعه قواعدی است که بر رفتار افراد در جامعه معینی حاکم است
عد از بلکه این قوا ؛ابتی است که در طبیعت وجود دارد و تنها قوانین و اصول جوامع محلی نیستنداصول ث

 وسیله عقل آنها را کشف نمود. شمول برخوردارند و باید بهاعتبار اخالقی جهان

)مفهوم سنتی حقوق طبیعی(، منشأ قوانین فطری و  حقوق طبیعی، طبق دیدگاه الهیاصول  أدر مورد منش
عی، اراده خداوند است و خداوند چنین حقی را به انسان داده است. طبق این دیدگاه، الزم است قوانین طبی

اما طبق تحلیل دیگر)مفهوم مدرن(، عقل انسان به وجود یک سلسله  ؛بشری هماهنگ با قوانین طبیعی باشد
ال عقل انسان به اصولی چون یابد؛ مثد و آن را بر وفق فطرت انسان میکناصول و الزامات اخالقی حکم می

و  فطرت در مغایرت با کند و ظلم و تبعیض اصل تعاون و عدالت و انصاف حکم میو برادری، حسن نیت، 
 . کندروشنی درک میعقل قرار دارد و عقل انسان زشتی آن را به
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ن ر هرگونه قوانیمیزان و معیاو شمولی، عقالنی بودن، فطری و طبیعی بودن، چون ثبات، جهان یهایویژگی
 .(31، ص2392، نیا)قربانوضعی قرار گرفتن، جملگی از الزمه اندیشه حقوق طبیعی است 

های افراد در برابر خودکامگی هرچند فلسفه پیدایش اندیشه حقوق طبیعی، حمایت از حقوق و آزادی
 در ،تاریخ به بعد از این .بیشتر جنبه فلسفی و نظری داشت ،اما تا اواخر قرن هجدهم ؛ها بودحکومت

بخش از جمله های آزادییافته و عامل ظهور انقالب هو قوانین اساسی کشورها را بشری های حقوقاعالمیه
 رودفرانسه گردید. امروزه نیز حقوق طبیعی، مبنای مهمی برای حقوق بشر به شمار می 7183انقالب بزرگ 

  .(297، ص2332)موحد، 

دستخوش تحوالت و تفسیرهای متعدد و متفاوتی گردیده و با  ،داردمکتب حقوق طبیعی با قدمتی که 
تفاوت برداشت بشر از  ها یا طرفداران مکتب تحققی مواجه شد.خصوص از سوی پوزیتویستانتقاداتی به

 است یاز جمله انتقادهای ،های اخالقی و وجود تغییر قوانین حقوقی حاکم بر جوامع مختلفاصول و ارزش
کثرت یافتن اصول و قواعد حقوق طبیعی  گویی و نیزحقوق طبیعی وارد شده است. ابهام و کلیکه بر اندیشه 

 ،رود که در نتیجهشده برای حقوق طبیعی به شمار میهای عنوانها، از دیگر کاستیبه دلیل تفاوت برداشت
 موجب افول این اندیشه دیرپا گردید.

صورت مستقل و تحت عنوان حقوق فطری رچند بهدر فقه و حقوق اسالمی ه: اسالم و حقوق طبیعی
و حسن و قبح عقلی در علم اصول فقه و وجود، مباحث مستقالت عقلیه ولی بااین ؛شودمباحثی دیده نمی

تواند دلیلی بر وجود آثار حقوق طبیعی در اندیشه اسالمی باشد. خصوص از دیدگاه شیعیان میبهکالم، 
 لم،بیل حسن عدالت، زشتی و حرمت ظنسان به گونه مستقل به اموری از قمستقالت عقلیه یعنی اینکه عقل ا

 نماید.پرداخت دین و ... حکم می و وجوب رد ودیعه

های گسترده که در منابع اسالمی راجع به تدبر و تعقل در امور شده است، از دیدگاه گذشته از توصیه
که دلیلی از کتاب و سنت موجود نباشد، عقل منبع عنوان یکی از ادله اربعه است و در جایی به شیعیان، عقل

پذیرند. این اختالف عنوان دلیل مستقل نمیرود. اما فقهای مذاهب دیگر، عقل را بهو دلیل فقهی به شمار می
 د. شواز مسئله حسن و قبح ذاتی ناشی می ،نظر

حسن و  و ارند و نه قبح ذاتیدر باب حسن و قبح ذاتی، اشاعره بر این اعتقادند که اشیاء نه حسن ذاتی د
یاء و این نظرند که اش رماتریدیه و حنفیه ب ینچنقبح اشیاء ناشی از حکم خداوند است. شیعه و معتزله و هم

تواند ند که عقل انسان میچهار فرقه معتقد ند. همچنان هراافعال پیش از حکم شرع دارای حسن و قبح ذاتی
. از نگاه شیعه و معتزله، میان حکم عقل و حکم شرع مالزمه وجود حسن و قبح ذاتی اشیاء را درک نماید

چیزی را که عقل به آن حکم نماید، شرع  هر ؛«کلما حکم به العقل حکم به الشرع»دارد؛ به این مفهوم که 
تجاوز به حق دیگران را عقل منع است. مثل دفاع از جان و مال که از نظر شرع الزم  ،کندنیز به آن حکم می
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است که احکام شرع مبتنی بر مصالح و مفاسد  قاعده مالزمه اینکند. دلیل د، شرع هم از آن منع میکنمی 
د. کنی را تشخیص دهد، شرع هم مطابق حکم عقل، حکم میااست و زمانی که عقل مصلحت یا مفسده

تواند حکم ت مستقل نمیصورند و اعتقاد دارند که عقل بهستین ایل به چنین مالزمهئماتریدیه و حنفیه قااما 
  .(29: 2371مدرس، ؛ 119-117، ص2392، )دانش شرع را اثبات نماید

گیرد این است که میان تحلیل اصولیون و حکمای اسالمی و برداشت  نکته مهمی که باید مورد توجه قرار
که است  داللتیبه جهت  ،تفاوتی به این بیان وجود دارد که اعتبار احکام عقل ،فالسفه طرفدار حقوق فطری

فطرت  ،غربی حقوق فطری که به اعتقاد پیرواندرحالی ؛نمایدبر حکم شرع دارد و شرع هم طبق آن حکم می
  .(99، ص2392، نیا)قربان نمایدو عقل سلیم به گونه مستقل بر قواعد حقوق طبیعی حکم می

اما دیگران  ؛اندفه حقوق دانستهگذار اولیه حقوق طبیعی و فلسهرچند برخی، اندیشمندان مسلمان را پایه
های اندیشمندان دوران قبل از میالد، این نظر را موجه به دلیل وجود اعتقاد به حقوق طبیعی در اندیشه

آنچه مسلم است اینکه اندیشه حقوق طبیعی که ریشه در طبیعت عقلی انسانی  .(244: ص)همان اندندانسته
 های اصولی و کالم اسالمی مورد توجه قرار گرفته است.یشهو یژه در انددر منابع اسالمی به ،دارد

یخی  ب( مکتب تار

 شمولی وگرایانه مکتب حقوق طبیعی مبنی بر وجود قواعد طبیعی که آن را دارای وصف جهاناندیشه آرمان
وسیله ه بهی در کشف آن قواعد قائل بود، این اندیشادانست و برای عقل اعتبار ویژهها میبرتر از اراده حکومت

 لمانیحقوقدان آ ،گرفت. به باور پیروان این مکتب و شخص ساوینی مکتب حقوق طبیعی مورد انتقاد قرار
است، حقوق یک پدیده اجتماعی و حاصل قهری  7872سال ( که مؤسس مکتب تاریخی در 7113-7863)

بدون اینکه  ؛آیدبه وجود می وسیله وجدان عمومی و در نتیجه تحول تاریخی جامعهزندگی اجتماعی است که به
ها در آن نقشی داشته باشد؛ یعنی عادات و رسوم ناشی از زندگی جمعی مردمی اراده شخص یا تغییر حکومت

زندگی و سرنوشت مشترک دارند، در حقیقت  آن، که به لحاظ اشتراکات زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و غیر
  .(239، ص2331، )كاتوزیان گرددهای آینده منتقل میه نسلدهد که باندرنسل قواعد حقوقی را شکل مینسل

های عمومی که در بلکه نیازمندی ؛باره حقوق به وجود آوردتوان یکدر اندیشه مکتب تاریخی، نمی 
دهد وسهم قانون تنها تثبیت این قواعد و بستر تاریخ در قالب قواعد حقوقی ایجاد شده، حقوق را شکل می

بندی قواعد حقوقی است. در مکتب تاریخی، نقش مکتب تاریخی، تنها کشف و دستهدان در نقش حقوق
 عرف در ساخت قواعد حقوقی بسیار پررنگ است.

 های اجتماعی دیگر،ترین ویژگی مکتب حقوق تاریخی این است که حقوق مثل بسیاری از پدیدهمهم
های اجتماعی، تحول ارد. از ویژگی پدیدهکه اراده در ساخت آن نقشی ند شودیک پدیده اجتماعی دانسته می

های اجتماعی حقوق نیز همواره در حال دگرگونی است. از سویی، به دلیل تفاوت دگرگونی ،است. بنابراین
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 .(14، ص2332، )ثابت سعیدی در کشورهای مختلف، حقوق کشورها نیز مختلف خواهد بود

حقوق محصول قهری زندگی اجتماعی  ،نترین اشکال اندیشه تاریخی حقوق این است که در آمهم
که عرفی که در مکتب درحالی ؛گرددکلی نفی میهدانسته شده و نقش اراده و عقل در تشکیل قواعد آن ب

صورت ارادی است که در هاگر در آن تأمل گردد، مرحله تکوین عرف ب ،تاریخی مبنای قواعد حقوقی است
گزیند و در نتیجه به مرور زمان سایرین شیوه ویژه ی را برمیوحله نخست مواجهه با واقعه اجتماعی خاصی 

 دهند.را پذیرفته و مورد عمل قرار می دهند، با اراده آننیز چون آن را مفید تشخیص می

 ج( مکتب تحققی اجتماعی

پیروان این مکتب  داند.های اجتماعی میاین مکتب قواعد حقوقی را محصول اراده جمعی و واقعیت 
که اعتبار قواعد حقوقی به دلیل احترامی است که آن قواعد در جامعه و میان مردم یافته است و  معتقدند

ند. در اندیشه مکتب تحققی اجتماعی کنضمانت اجرای دولتی را در اعتباردهی به قواعد حقوقی انکار می
ها انسان .است اراده جمعی، واقعیت اجتماعی و قدرت عقل در ساخت قواعد حقوقی ،آنچه بااهمیت است

 ،لذا برای ایجاد نظم و جلوگیری از نزاع جامعه ؛طبیعی است یاند و بروز نزاع امردارای نیازها و منافع مشترک
ی اقاعده سازند. ازسویی،را قانون می گزینند و آنهایی را برمیکارگیری عقل و علم و تجربه، روشهبا ب

 ؛کندزندگی اجتماعی نقش ایفا می ایی پیدا کرده و در واقعیِت شود که در جامعه قابلیت اجرحقوقی تلقی می
، زیان)كاتو یا از سوی دولت وضع گردیده باشد کند که آن قواعد ناشی از عرف باشدتفاوت نمی ،بنابراین

 .(124، ص2331

راده گردد این است که پیروان آن تنها به نقش عامل امیوارد انتقادی که اغلب بر مکتب تحققی اجتماعی 
اند. ریزی قواعد حقوقی انگشت گذاشته و از نقش عوامل دیگر در ساخت حقوق غفلت ورزیدهجمعی در پی

نقش دانشمندان حقوق در تنظیم قواعد حقوقی و نیز ضمانت  ،گذاری حقوق عالوه بر اراده جمعیدر پایه
 د.کرتوان انکار نمی ،آوری حقوقاجرای دولتی را در الزام

 حقوقی یا دولتی د( مکتب تحققی

گردد، آن است حقوقی نیز تعبیر می به پوزیتویسمهای تحققی که از آن وجه مشترک عقاید پیروان مکتب
گیرد و بر قدرت عقل و اراده در ساخته مورد انکار قرار میاصول حقوقی متافزیکی و ازپیش ،دو که در هر

تب تحققی حقوقی برخالف تحققی اجتماعی با این تفاوت که در مک ؛گرددساخت قواعد حقوق تأکید می
که بر اراده جمعی و واقعیت اجتماعی نظر داشت، منشأ حقوق، وضع آن از سوی دولت و اراده مقامات صالح 

شود که از سوی دولت وضع و از این دیدگاه تنها قواعدی حقوقی تلقی می ،شود. بنابرایندولتی دانسته می
حقوقی که در یک جامعه » کند:حقوق را چنین تعریف می ،رداز این مکتبپجان اوستین، نظریه اجرا گردد.

)مدرس،  «استقرار یافته باشد ،باالترین مقام حاکم سیاسی مستقل به استناد اختیارات صریح و یا ضمنِی 



 

 

1

0

2 

 نامهپژوهش

902 

 5سال
اره 

شم
/

99  /
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

99
11

 

73
4 

 

هش ژپو
انمه

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
 

ماره 
ش

پازن
هم، د
 

تان
بس ر و ات

بها
 

140
0

  

734 

 7815 :68) 

مطالعه و بحث از نیرویی است که صالحیت وضع و اجرای قواعد حقوقی  ،در این مکتب آنچه مهم است
این است که وضع حقوق از سوی دولت و  ،بر این نظریه وارد دانستتوان میا داراست. نقد اساسی که ر

  توجیهی ندارد. ،بودنناعادالنه  درصورت آن آوریالزام

 هدف حقوق ـ2

یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق، بحث از هدف قواعد حقوقی است؛ یعنی اینکه هدف از ایجاد قواعد 
اما در  ؛شودند هدف قواعد حقوقی، تأمین نظم و امنیت و اجرای عدالت گفته میهرچ ؟حقوقی چیست

ق و دفاع از حقو ،چگونگی تطبیق این مفاهیم کلی بر واقعیت خارجی بحث است که آیا هدف قواعد حقوق
شود و یا اینکه هدف از این کل فرض می ئیآزادی فرد است یا هدف اصلی مصالح جامعه است و فرد جز

اختصار به سه دیدگاه اساسی در این به ،تری است که تأمین سعادت بشر باشد. در این مجالامر مهم حقوق،
ند از: دیدگاه اصالت فرد، دیدگاه اصالت اجتماع و دیدگاه مکتب اها عبارتشود. دیدگاهزمینه پرداخته می

 حقوقی اسالم.

 الف( مکتب حقوقی اصالت فرد

های طبیعی او در اولویت ز نام آن پیداست، فرد و تأمین حقوق و آزادیکه اچنان ،در مکتب اصالت فرد
آنجاکه اما از اند؛وجود فرد است و افراد به لحاظ حقوقی مستقل ،قرار دارد. در این دیدگاه، آنچه واقعیت دارد

وع نزاع وجود ها و وقامکان اصطکاک منافع، آزادی اند،ها در زندگی جمعی دارای نیازها و منافع مشترکانسان
تنظیم این روابط است و باید تدبیری سنجیده شود که آزادی افراد تأمین  ،هدف اساسی حقوق ،اینبنابر .دارد

تا همه بتوانند از حقوق خویش استفاده نمایند. آزادی و حق فعالیت آزادانه در بعد مادی و معنوی و  ،گردد
ین حق دارای حدودی است. افراد تا وقتی از این حقوق اما ا ؛مندی از آن، از حقوق طبیعی انسان استبهره

در استفاده از حقوق و  آنهاین آزادی موجب ایجاد مانع برای همنوعان ا که استفاده از ندمندها بهرهو آزادی
د و به کنهای دیگران میافراد را ملزم به احترام و رعایت حقوق و آزادی ،های آنان نگردد. قواعد حقوقآزادی

آید؛ به این مفهوم که اگر کسی حقی دارد، از آن سو دیگری در رابطه حق و تکلیف به وجود می ،ترتیباین 
برابر آن تکلیف دارد و نباید مانع استفاده صاحب آن گردد. در این راستا، جان الک هم هدف از قرارداد 

صورت عقیده است که انسان بهکند و بر این های فردی عنوان میاجتماعی را تأمین و تضمین حقوق و آزادی
اما برای تضمین این حقوق و  ؛حق مالکیت برخوردار است و طبیعی از حقوقی چون حق آزادی، حق کار

از نظر وی، مشروعیت دولت بسته  د. بنابراینردامیبرها، از برخی حقوق خویش به نفع دولت دست زادیآ
فرعی  و جامعه امرفرد است  ،ای این عقیده آنچه اصل استبه پایبندی او به این قرارداد اجتماعی است. بر مبن

. اما در مقابل به باور روسو، ندابه تشکیل دولت پرداخته ،اساس نیاز و حفظ حقوق خویش راست که افراد ب
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د و اتحاد ایجادشده به موجب قرارداد اجتماعی را نگذرافراد در قرارداد اجتماعی از تمامی حقوق خویش می
، )كاتوزیاننمود  توان به هیچ حق طبیعی استنادد که در برابر آن نمیندانز شخصیت معنوی میبرخوردار ا

بر اصل آزادی قراردادی و رقابت آزاد  ،از نظر اقتصادی نیز اساس مکتب اصالت فرد .(227-221، ص2331
آثار حقوقی، نظریه اصالت فرد دارای  .گردداستوار است و دولت از مداخله در روابط تجاری منع می

 طلبد. میرا اقتصادی و سیاسی مهمی است که بررسی آن مجال دیگر 

 ب( مکتب حقوق اجتماعی

های مختلف حقوق و منافع جامعه است و حقوق فرد در زمینه بر مبنای دیدگاه حقوق اجتماعی، اصْل 
یمان حک خورد ننماید.سیاسی، اقتصادی و در قراردادها تا جایی محترم است که با حقوق و منافع عمومی بر

از جمله  ،دان آلمانی، دورکیم وآگوست کنتفیخته آلمانی، ایرنگ حقوق و اندیشمندانی چون هیوم انگلیسی،
موضوع قوانین مدنی چیزی جز نفع جامعه نیست؛ » روند. هیوم معتقد است:طرفداران این مکتب به شمار می

ریشه »گوید: همچنین می «.عدالت و مالکیت قرار گیردپس باید پذیرفت که نفع جامعه بایستی تنها مبنای 
ی است که از رعایت قاطع آن قواعد برای جامعه به دست اقواعد انصاف و عدالت و اندازه اعتبار آنها در فایده

  .(213: ص2371)كاتوزیان، « آیدمی

 ود حقیقی است و هدفبلکه دارای وج ،بنابراین از دیدگاه مکتب حقوق اجتماعی، جامعه نه امر اعتباری
ست. اندیشه حقوق اجتماعی هرچند هاقواعد حقوق، ایجاد نظم و اجرای عدالت در روابط جمعی انسان

اما این دیدگاه نیز به لحاظ اینکه تنها به یک جنبه قضیه  ،دکنحدودی تعدیل می نظریه افراطی اصالت فرد را تا
ق باید دفاع و حراست از حقوق و منافع فرد و اجتماع تواند خالی از نقض باشد. هدف حقونمی ،نگاه دارد

 جمع صورت گیرد. ،تا بدین ترتیب بین دو اقتضای عدالت ،دو باشد هر

 هدف حقوق در اندیشه اسالمی 

ن انسان را تواست که با قوانین مادی میا، اعتقاد بر این استل به حقیقت مادی انسان ئدر تفکر غرب که قا
 او حقوق و قانون وضع کرد. طبق این دیدگاه، تمام حقیقت انسان در وجود جسمانی او توان برایشناخت و می

اما ادیان آسمانی از جمله اسالم، انسان را دارای دو بعد دانسته و عالوه بر بعد مادی، بر بعد  .گرددخالصه می
های مختلف، متفاوت ند. بر مبنای همین تفاوت نظر است که هدف حقوق در نظامکنمعنوی او هم تأکید می

اما از نگاه اسالم،  ؛شودایجاد قواعد حقوق، تنظیم روابط مادی دانسته می از هدف ،های بشریدر نظام گردد.می
 هنمایی انسان به سعادت جاودانی است. اعالوه بر تنظیم رفتارها در روابط اجتماعی، هدف واالتر، ر

صحه  ،ق، صرف تأمین آزادی و آسایش فرد استل بود هدف حقوئاسالم بر نظریه اصالت فرد که قا
کید مبالغهچنان ؛گذاردنمی آمیز بر اصالت اجتماع، به تنهایی موجه که نظریه حقوق اجتماعی را نیز به دلیل تأ
از نظر دور  ،عنوان یک اصلها و از جمله در تعیین هدف حقوق، اعتدال را بهداند. اسالم در همه زمینهنمی
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یط یک از جانب افراط و تفراین دین مقدس به هیچ»دارد: الله مصباح در این زمینه بیان میتنداشته است. آی 
داند، بلکه در مواردی الزم می کند،حالی که سلطه و هدایت دولت را یکسره نفی نمیگراید. اسالم درعیننمی

کند و هم قدرت ا محکوم میهم آزادی کامل فرد ر ،سانخواهان حفظ درجاتی از آزادی فرد نیز هست و بدین
 .(23، ص2334،)مصباح یزدی« مطلق دولت را

ی دنبال بهبود زندگه آنچه که در موردش اتفاق وجود دارد این است که حقوق ب ،از منظر مکاتب پیشین
 گیرد. تر دیگری هدف قرار میکه در حقوق اسالم اضافه بر آن، امر مهمدرحالی ؛مادی است

نماید. دسته اهداف نهایی و اهداف میانی تقسیم می ف حقوق اسالمی را به دویکی از محققین، اهدا
هدف نهایی حقوق در این بیان، مساوی با هدف نهایی زندگی بشر دانسته شده است که همان نیل به قرب 

اما اهداف میانی عبارت است ازتنظیم رفتارها و روابط  ؛الهی، تکامل انسانی و سعادت جاودانی است
  .(137ص ،1ج: 2331 )مجمع محققین و طالب افغانستان، ها و تأمین رفاه و آسایش زندگی در دنیاانسان

 . رابطه حقوق و اخالق9

 ان،)كاتوزی شود که رعایت آن برای نیکوکاری و رسیدن به کمال الزم استاخالق عبارت از قواعدی دانسته می

تفاوت در منبع، هدف،  ،هاارد. از جمله این تفاوتهایی وجود دمیان حقوق و اخالق تفاوت .(122، ص2331
. از نگاه قلمرو، حقوق تنها بر رفتارهای خارجی افراد حاکم است قلمرو، ضمانت اجرا و تفاوت در پاداش و کیفر

اما قلمرو اخالق و قواعد اخالقی بسیار گسترده است و شامل رفتار انسان با خود، با خدا و با دیگران  است؛
بر ذهن و فکر انسان سایه دارد. از نظر ضمانت اجرا، حقوق دارای ضمانت اجرای دولتی است و  ده و حتیش

منبع  ،مذهبی است. از حیث منبع اما ضمانت اجرای اخالق، درونی و ؛دشونافراد به رعایت قواعد آن اجبار می
اختالف نظر  ،ه گذشتکچنان حقوقحقوق، اراده انسان و منبع اخالق، خدا و وجدان است. در مورد هدف 

: 2392، نیا)قرباناما هدف اخالق ایجاد و نهادینه ساختن خوی و صفات نیک انسانی در انسان است  ؛وجود دارد
های اخالق و حقوق هرگز به مفهوم جدایی اخالق و حقوق نیست. اخالق و حقوق یادآوری تفاوت .(11ص

صورت نگی ارتباط آن دو، از منظر اندیشمندان غربی بهاما در پاسخ به چگو ؛اندهرچند دو مفهوم جدا از هم
اما  ؛شوداز منظر حقوق طبیعی رابطه میان اخالق و حقوق ضروری پنداشته می ؛کلی دو رویکرد وجود دارد

های د که قرائتشوتر روشن میدر تحقیق عمیق ،وجودهای تحققی بر نفی این ارتباط باور دارند. بااینمکتب
های تحققی وجود دارد که با توجه به آن، نوع ارتباط حقوق و اخالق ب حقوق طبیعی و مکتبمختلفی از مکت

در مورد حقوق طبیعی سه قرائت بدین صورت وجود دارد: طبق قرائت  ،گردد. از باب مثالیا عدم آن متفاوت می
کویناس نظریه سنتی حقوق طبیعی که فیلسوف قرون وسطی، ود، قواعد موضوعه شپرداز آن شمرده میتوماس آ

یعنی شرط اعتبار قوانین  ؛که با اصول حقوق طبیعی در تعارض باشد، آن قواعد قانونا هیچ اعتباری ندارد
قرائت دوم از حقوق طبیعی که به لئون فولر، بر اساس موضوعه، سازگاری و تعارض با حقوق طبیعی است. 
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شود. در این قرائت وق و اخالق ضروری دانسته مینوع دیگر ارتباط میان حق ،دان آمریکایی منتسب استحقوق
اما در مواردی ممکن است  ؛باور بر این است که برای پیروی از حقوق موضوعه همواره دلیل اخالقی وجود دارد

 د. بر اساس این رویکرد، تاشوتری بر عدم پیروی از قواعد خاص در قوانین موضوعه موجود یدلیل اخالقی قو
 یم. سومین قرائتهستاز نظر اخالقی ما ملزم به پیروی از قوانین موضوعه  ،دهشتر موجود نقویوقتی که آن دلیل 

ن موضوعه قوانی که ل استئدر تبیین ضرورت ارتباط میان حقوق و اخالق که به روایت تفسیری شهرت دارد، قا
پرداز این قرائت از حقوق ریهنظ ،رونالد دورکین گونه مناسب تفسیر گردد.ه های اخالقی بوسیله قضاوتبه باید

اما پیوند  ،اندبا اینکه دو مفهوم جدا از هماخالق و حقوق  .(222: ص2331، )اندرو آلتمن رودطبیعی به شمار می
تواند قواعد اخالقی گذار در وضع قواعد حقوق نمیو اشتراکات مهمی نیز میان قواعد آن دو وجود دارد و قانون

ماید که ئه ناتفسیری ار بایدقاضی  ،ین در هنگام تفسیر قانونچناجرا نخواهد شد. هموگرنه  ؛را نادیده بگیرد
هماهنگ با قواعد اخالقی باشد. یکی از جهات پیوند حقوق و اخالق، وجود موضوعاتی است که دارای دو 

 همچنین الزم .ممنوعیت غصب و از قبیل اصل حسن نیت، وجوب ادای امانت ؛جنبه حقوقی و اخالقی است
است میان هدف حقوق و اخالق سازگاری وجود داشته باشد و باید و نبایدهای حقوقی نباید معارض اهداف 

 اخالقی قرار گیرد. 

 . رابطه حقوق و دین9

ز در این زمینه اتفاق نظر نیست. ا چگونگی ارتباط حقوق و دین است. ،یکی از موضوعات فلسفه حقوق
توان دوره تاریخی را نشان داد که در آن تأثیر دین و مذهب بوده و نمی دین نظر تاریخی حقوق همواره متأثر از

یعنی برپایی نظام حقوقی  ،در حقوق مشاهده نگردد. قرآن یکی از اهداف مهم پیامبران را اقامه قسط و عدل
منظور اجرای عدالت بیان داشته است. از نظر تحلیلی، ارتباط یا عدم ارتباط حقوق و دین در مکاتب به

ن حقوق را مستقل از دی و پوزیتویستیمختلف حقوقی، متفاوت است. طرفداران مکاتب حقوق طبیعی 
های حقوق سوسیالیستی و بدون آنکه به نقش یا نفی نقش دین در حقوق پرداخته شود. اما نظام ؛دانندمی

وق بر نفی تأثیر حق مارکسیستی عالوه بر استقالل حقوق از دین، موقف ضد دین و مذهب اختیار نموده و بر
نوع نظام حقوقی تفکیک نمود؛  های حقوقی الهی نیز باید میان دوگردد. در نظامدین و سیاست تأکید می

یکی نظام حقوقی مسیحی که تنها کلیات و مبانی این نظام حقوقی مبتنی بر دین و یا حداقل مورد تأیید دین 
اضافه بر کلیات و مبانی،  ،رچند به باور برخیاست و دیگری نظام حقوقی اسالم. نظام حقوق اسالم ه

اما حقیقت این است  ؛(32: ص2377 )مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،است جزئیات آن نیز برگرفته از دین 
در این زمینه سه . که در عمل در کشورهای دارای نظام حقوقی مبتنی بر دین نیز رویه واحدی وجود ندارد

است: رویکرد اول ابتنای کامل نظام حقوقی بر شریعت است. این موقف، در نظام  رویکرد عمده قابل توجه
حقوقی جمهوری اسالمی ایران اتخاذ شده است. در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
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کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر » ده:شتصریح  
گذاری مبتنی بر اصول شریعت نوع قانون در این رویکرد که هر. «ها باید بر اساس موازین اسالمی باشداین

عت ل شد. در رویکرد دوم، شریئشترین ارتباط میان حقوق و دین قااسالمی دانسته شده است، می توان به بی
قانون  ت که این موقف درگردد. مصر از جمله کشورهای اسالمی اسعنوان منبع اصلی حقوق معرفی میبه

عنوان منابع استفاده از منابع دیگر به جز شریعت،بینی شده است. در چنین کشورهایی بهاساسی آن پیش
د. در این زمینه شو. در رویکرد سوم، تنها از وضع قوانین مغایر با شریعت منع میاستفرعی بالاشکال 

د که در ماده سوم قانون اساسی مقرر گردیده کرشاره توان به نظام حقوق جمهوری اسالمی افغانستان امی
 .«تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشدنمی یدر افغانستان هیچ قانون»است: 

رد چند، رویک یرویکرد سوم که قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان از آن پیروی نموده، به دالیل
جمله آن دالیل اینکه این رویکرد ضمن مشخص کردن دینی بودن نظام معقول و معتدل دانسته شده است. از 

حقوقی کشور، با مسائل و مفاهیم جدید چون آزادی، دموکراسی و ... تا جایی که مغایر اساسات اسالمی 
 یهایبا وجود این، تفاوت .(122- 122ص ،2ج: 2331)مجمع محققین و طالب افغانستان، شودنباشد مخالفت نمی

توان به تفاوت در منبع و نیز بحث ثبات و تغییر در قواعد مذهبی و ن دین و حقوق وجود دارد که مینیز میا
 حقوقی اشاره نمود. 
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 گیرینتیجه

های مختلف علوم اسالمی اما مسائل آن در حوزه ؛دهشمستقل طرح ن صورتفلسفه حقوق در اسالم به
ث قرار گرفته است. ارزیابی فلسفه حقوق در دو نظام حقوقی ویژه در علم اصول فقه و کالم اسالمی مورد بحبه

های دهنده تفاوترغم وجود اشتراکات در مواردی، نشانغرب و اسالم )نظام حقوقی سکوالر و دینی( به
از تفاوت شناخت و نوع  ،بیشتر های موجودْ تفاوت. اساسی در مبانی و اصول مورد اعتقاد این دو نظام است

سته یعنوان حقیقت مادی نگردر منظومه فکری غرب، انسان به .شودو زندگی او ناشی مینگاه به انسان 
دارای دو ُبعد  یاما در نگرش اسالمی، انسان موجود .گرددشود که زندگی او به همین دنیا خالصه میمی

 ر است. که اضافه بر زندگی این جهانی، برخوردار از حیات جاویدانی در دنیای دیگ استمادی و معنوی 

های مختلفی از سوی اندیشمندان غرب در ادوار تاریخی طرح گردیده در باب مبنا و منشأ حقوق نظریه
یخ جوامع، ری آن را محصول تاای حقوق را ناشی از طبیعت، دستهاکه به مکاتب حقوقی مشهور است. عده

ماعی را مبنای حقوق و برخی دیگر اراده جمعی و واقعیت اجت ،از سوی دولت را گروهی وضع حقوق
 ؛های مکتب حقوق طبیعی در اندیشه اسالمی نیز قابل ردیابی استهرچند ریشه ،اند. در این میانپنداشته

ست و تشریع قانون تنها از آن حقوق، حق خدا و اراده تشریعی او مبنای اصلی ،اما از نظر حقوق اسالم
 د مغایر احکام شریعت باشد.نبای ،وضع و اجرای قانون از سوی بشر رو،؛ ازایناوست

یکی نظریه اصالت فرد که تضمین  :اردددر ارتباط با هدف حقوق، در اندیشه غربی دو نظریه عمده وجود  
مبنای آن، حقوق و  داند و دیگری نظریه اصالت اجتماع است که برو تأمین حقوق فرد را هدف حقوق می

اضافه بر تنظیم  ،هد. اما در اندیشه حقوق اسالمیدهدف اصلی قواعد حقوقی را شکل می ،مصالح اجتماع
 رفتارهای فردی و اجتماعی، هدف اصلی حقوق، کمال انسان و هدایت او به سوی سعادت جاودانی است.

های تحققی معموال رابطه حقوق و حقوق و اخالق از جهات مختلف دارای تمایزاتی است. در مکتب
اما نوع این ارتباط با  ؛اندلئبه ارتباط حقوق و اخالق قا ،طبیعی گردد. پیروان مکتب حقوقاخالق انکار می

 دانان مسلمان نیز به ارتباط حقوق و اخالق معتقدند.توجه به رویکردهای مختلف، متفاوت است. حقوق

اما در حقوق  ؛پندارندحقوق را مستقل از اخالق می ،پوزیتویستیپیروان مکتب حقوق طبیعی و 
از منظر اسالم،  گردد.یستی اضافه بر استقالل حقوق، تأثیر دین در حقوق نیز انکار میمارکسیستی و سوسیال

نظام حقوقی کشورهای  ،اما در عمل ؛یقی استثحقوق همواره متأثر از دین بوده و میان آن دو، ارتباط و
ها از وضع ی شریعت را مبنای اصلی حقوق دانسته و گروه سوم تنا، دستهاست اسالمی برخی مبتنی بر دین
  ند.کقانون مغایر شریعت منع می
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 ، تهران، چاب و نشر بین الملل.75چ ،آموزش فلسفه (.7838)مصباح یزدی، محمدتقی .76

 ، مرکز جهانی علوم اسالمی، قم.افَانستان و قانون اساسی آینده (.7884)طالب افغانستان مجمع محققین و .71

حکومت ، نشریه «بررسی حقوق بشر از دو دیدگاه غرب و اسالم» (.7833زمستان)زاده، ابراهیمموسی .78
 .00ت33،ص2، سال شانزدهم، شاسالمی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  ،4، چفلسفه حقوق(. 7811)مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .73
 .خمینی، قم

 
 
 


