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  مبنا و هدف حقوق
  ∗كار  رضا حسين گندم

  

  

  چكيده

يكي از مباحث مهم در علم حقوق و بويژه فلسفه حقـوق بحـث از مبنـا و هـدف     
هـاي   هاي حقوقي جهان معاصر بـه اعتبـار ديـدگاه    در هر يك از نظام .حقوق است

و مبنايي را بـراي حقـوق در نظـر     هدف) بيني جهان(ن و انسان كلي نسبت به جها
عدالت و آزادي و تأمين مصالح و نظم اجتماعي از جمله مباني و اهدافي  .اند گرفته

در . است شده براي اين رشته در نظر گرفته حقوقيي گوناگون ها است كه در نظام
سان و رابطة انسان با نظام حقوق اسالمي نيز در چارچوب نگاه جامع به جهان و ان

جهان هستي و جاودانگي انسان، مبناي حقوق بر قدر و حد و حـق اسـتقرار يافتـه    
است و تأمين سـعادت فـردي و اجتمـاعي در دنيـا و آخـرت از اجـراي مقـررات        

اين مقاله در دو بخش كلي هدف و مبناي حقوق تحريـر  . حقوقي لحاظ شده است
  .در آن بررسي شده است هاي گوناگون يافته و حسب مورد، نظام

  حقوق اسالمي ،حقوق  ،مبنا ،هدف: ها كليد واژه
  

                                                            
 استاديار حقوق خصوصي دانشگاه قم  ∗
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  مبنا و هدف حقوق

لذا  .استبحث از مبنا و هدف حقوق از جمله موضوعات مورد بحث در فلسفة حقوق 
كلمـات   ،قبل از ورود به بررسي و تجزيه و تحليل مباحث مربوط به مبنا و هدف حقوق

گيرد و معناي هـر يـك از    ورد كنكاش و بررسي قرار ميحق، فلسفه حق، مبنا و هدف م
  .شود ها در حد امكان تبيين مي اين واژه

  حق

حقوقدانان و فقها هر يك به تعريف آن پرداختـه و تعـاريف    ،در مورد تعريف حق
ابتدا معنا و مفهوم حق از نظر حقوقدانان و سـپس از نظـر    .اند متفاوتي از آن ارائه نموده

  .شود بررسي مين افقها و مفسر
انـد   حقوقدانان تعاريف مختلفي براي حق ارائه داده: تعريف حق از نظر حقوقدانان

  :شود كه به برخي از آنها پرداخته مي
جعفـري  ( .ـ حق قدرتي است كه از طرف قانونگذار به شـخص داده شـده اسـت     1
  )216، 1367: لنگرودي
يـا   دهد تواند عملي را انجامـ حق اختياري است كه قانون براي فرد شناخته كه ب  2

  )216، 137: امامي( .ترك كند
ـ هر امر ثابت اعم از واقعي و نسبي و اين معنـا در تمـام مـوارد اسـتعمال حـق        3

 .گوييم زيرا به برهان عقلي امري است ثابـت و واقعـي   پس خدا را حق مي ؛صادق است
  )10، 1345: تارا(

ر انسان ديگر يا بر يك مال يا بر هـر  ـ حق قدرت يك فرد انساني مطابق قانون ب  4
 .دو اعم از اينكه مال مذكور مادي و محسوس باشد مانند خانـه يـا نباشـد ماننـد طلـب     

  )15، 1367: جعفري لنگرودي(
اگر افراد مجاز باشند كه بـه   .بيني شده است ـ حق اموري است كه در قانون پيش  5

ابل تغيير را حق گوينـد بـه ايـن معنـا     ها را تغيير دهند اين امور ق قصد خود برخي از آن
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اند نوعي از مال است در برابر عين و منفعت و ديـن   حق در برابر حكم است و نيز گفته
ير قدرتي كه از طرف قـانون بـه شـخص داده شـده     حجمثل حق مالكيت، حق خيار يا ت

  )216: همان( .شود است حق ناميده مي
و سلطه اسـت كـه فـردي نسـبت بـه       حق نوعي توانايي ،در نظر حقوقدانان: نتيجه

كند بنابراين توانـايي و حمايـت از طـرف قـانون      شخص يا شيء به حكم قانون پيدا مي
لذا برخي از حقوقدانان به صراحت اين دو عنصـر را در  . دهد ماهيت حق را تشكيل مي

 ،براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع: اند تعريف حق بدين صورت ذكر كرده
شناسـد و تـوان خاصـي بـه او      ي در برابـر ديگـران مـي   يق براي هر كـس امتيازهـا  حقو
نامند كه جمع آن حقوق است و حقوق فـردي   اين امتياز و توانايي را حق مي ؛بخشد مي

  )14و  13، 1378: كاتوزيان( .شود مي  نيز گفته

  تعريف حق از منظر فقها

ه بعضي ارائه شده است كه بدر متون اصولي و فقهي براي واژه حق معاني مختلفي 
  :شود مي از آنها اشاره

فرمايـد سـلطنت بـه     ـ عالمه نائيني حق را سلطنت ضعيف بر مال دانسـته و مـي    1
سـلطنت بـر    ،اقوي از سلطنت بر مال است و اقوي از سلطنت بر مال و منفعت ،منفعت

  )103، 1421: حسيني حائري(. عين است
د و متعلـق آن عـين اسـت ماننـد حـق      ـ حق نوعي سلطنت است كه گاهي مـور   2

تحجير و گاه غير آن مثل خيار و زماني متعلق حق شخص اسـت مثـل حـق قصـاص و     
به عبـارت ديگـر    .اي ضعيفه از مراتب ملك است توان گفت مرتبه پس مي .حق حضانت

د رباشد به خـالف حكـم كـه مجـ     حق نوعي از ملك است و صاحب حق مالك شي مي
يا حكم به ترتيب اثري خاص بر فعل يا تـرك چيـزي از    رخصت در فعل يا ترك شيء

  )55، 1370: طباطبايي يزدي( .جانب شارع است بدون اعتبار سلطنت
: حسيني حـائري ( .اند معنا كرده) ملكيت غير ناضجه(ـ برخي آن را ملكيت نارسيده   3
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1421 ،112(  

  :ـ مرحوم محقق اصفهاني سه تفسير براي حق ارائه داده است 4
فسيري كه به مشهور منسوب است و آن به معناي سـلطه اسـت كـه غيـر از     ت: اول

  ؛ملك است
  ؛حق همان ملك است لذا از حق خيار به ملك فسخ و امضاء تعبير شده است: دوم
آنكه حق معناي واحدي در همة موارد نـدارد فـي الجملـه در بعـض مـوارد      : سوم

است و اين اعتبارات را حـق  اعتبارات خاصي است كه آثار خاصي براي آن منظور شده 
گوييم بدون آنكه نياز به فرض اعتبار ديگري كه عبارت از ملـك يـا سـلطنت اسـت      مي

  )1140: همان( .براي ترتب آن آثار الزم باشد
 ،انـد  اي آن را اختيار انجام فعل معنا كـرده  گروهي آن را امري اعتباري گرفته و عده
امـا از ميـان    .عي ميـان فقهـا وجـود نـدارد    به هر تقدير در تعريف ماهوي آن هيچ اجما

تر از همة آنها اين اسـت كـه حـق از سـنخ سـلطنت اسـت نـه         تعاريف ارائه شده جامع
طه و سـلطنت در آن نهفتـه   لشود نوعي از س در فقه وقتي از حق سخن گفته مي .ملكيت
ت كـه بـا   اي اس حق سلطنت فعليه: الحقُ سلطنةٌ فعليه ال يعقل طرفيها بشخصٍٍِ واحد. است

پـس حـق را بـه    . فرض يك طرف قابل تصور نيست بلكه بايد قائم به دو طـرف باشـد  
 ؛تواند آن را اسقاط كند معناي ملك تعبير كردن ناصواب است زيرا اوالَ  صاحب حق مي

توانـد   ًَ متعلق حق هميشه عملي از اعمال است در حالي كه متعلق ملك شيء هم مي ثانياً
: جـوادي آملـي  ( .گويند ولي حق سلطنت ضعيفه است لطنت قويه ميثالثاً ملك را س ؛باشد
  )25و  24، 1384

  مفهوم حق در قرآن

 .شود معناي عام به كار رفته است كه به برخي از آنها اشاره مي درقرآن كريم حق به
جهت، صـحت، عـدل لحـاظ     ،در مفهوم حق در متون قرآني معاني مختلف ثبات، هدف

  :كنيم عمال و كاربرد هر كدام از معاني فوق الذكر اشاره ميشده است كه به موارد است
كـار رفتـه اسـت و معنـاي     ه ـ حق در قرآن گاهي در برابر زائل و از بين رفتن ب  1
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  :كند مانند آية ذيل ثبات را افاده مي
خداونـد باطـل را   ). 25سورة حديد آيـة  ( ﴾﴾﴾﴾و يمح اهللا الباطلَ و يحقُّ الحقَ بكلماته﴿﴿﴿﴿

  .كند ود نموده و حق را با كلماتش تثبيت و محقق ميمحو و ناب
  :حق گاهي در برابر باطل و لغو و بيهوده بكار رفته است مانند – 2
و لو اَردنا اَن نَتّخذَ لهواً التخذناه من َلدّنا ان كّنا فاعلين بل نقذف بالحق عَلي الباطل ﴿﴿﴿﴿

فاذا هو َفي غُهقٌ«دماي  خواسـتيم بازيچـه   اگـر مـي  : ترجمـه ) 18و  17انبياء آيـات  ( ﴾﴾﴾﴾»زاه
خواسـتيم   كرديم البته اگر مي انتخاب كنيم و خود را سرگرم كنيم از نزد خود انتخاب مي

تـازيم و آن را نـابود    اين كار را انجام دهيم بلكه با حق و به وسيله حـق بـر باطـل مـي    
  .گردد گردانيم پس بناگاه باطل محو و نابود مي مي

  :ابر نادرست و غلط آمده مثل اين آيهـ حق گاهي در بر 3
ه بـ ظـن و گمـان نادرسـت    : ترجمه). 154آل عمران آية ( ﴾﴾﴾﴾يظنّون باللّه غيرَ الحقِ﴿﴿﴿﴿
  .ورزند خدا مي
ـ گاهي حق در برابر ظلم و ستم به كار رفتـه و معنـاي عـدل يـا هـر چيـزي را         4

  :دهد كه مطابق عدالت باشد مثل اين آيات مي
پيامبران را بـه نـاحق و از سـر    : ترجمه) 61  بقره آية( ﴾﴾﴾﴾ر الحقو يقتلون النّبيين بغي﴿﴿﴿﴿

  )33اسراء آية ( ﴾﴾﴾﴾وال تقتلوا الّنفس التي حرّم اهللا االّ بالحق﴿﴿﴿﴿: كشند يا آية ظلم و ستم مي
  .نفس محترم را به ناحق و به ظلم و ستم نكشيد: ترجمه

سورة يـونس  (الل ّضالفماذا بعد الحق االّ : ـ حق در برابر ضاللت و گمراهي مثل  5
  پس بعد از حقيقت جز گمراهي چيست؟: ترجمه). 32آيه 

فرمـود   حرهدر برابر س كه )ع(مثل داستان حضرت موسي : ـ حق در مقابل سحر  6
ه شما به ميان آورديـد سـحر اسـت و باطـل     چام حق است نه سحر و آن من آنچه آورده

  .آنچه شما آورديد سحر است» قال موسي ما جئتم به السحر«
ولو اتّبـع الحـق اهـوائهم    ﴿﴿﴿﴿: فرمايد قرآن كريم در اين باره مي: اوـ حق در مقابل ه  7

Archive of SID

www.SID.ir



152 

و اگر حق از هوسهاي آنان پيـروي   :)71سورة مؤمنون آية ( ﴾﴾﴾﴾لفسدت السموات واالرض
  .شد كرد قطعاً آسمان و زمين تباه مي مي

است كه شايد ي عممفهوم اَ ،آنچه را كه قرآن كريم از معناي حق تبيين كرده: نتيجه
  )29جوادي آملي، ( .جامع همة مفاهيمي باشد كه در علوم مختلف به كار رفته است

  تعريف حقوق

هاي گوناگوني ارائـه شـده اسـت كـه بـه بعضـي از        براي حقوق مانند حق تعريف
  .شود مهمترين آنها اشاره مي

 .ده اسـت كه براي افراد و يا گروهها در نظر گرفته شـ  اي ـ مجموع امتيازات ويژه  1
  )17، 1378: خسروشاهي(

: كاتوزيـان ( .كنـد  اي حكومـت مـي   جامعـه  رـ مجموع مقرراتي كه در زمان معين ب  2
1377 ،1/32(  
گاهي حقوق به معناي عدالت به كار رفته اسـت در ايـن    :ـ حق به معني عدالت  3

ده كه از نظام جهان يا طبيعت انسان ناشي ش يمعنا حقوق عبارت است از مجموع قوانين
  )34: كاتوزيان( .كند و آنچه را كه عدالت است مشخص مي

ـ مجموع قواعدي كه بر اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هسـتند حكومـت     4
از آنجـا كـه انسـان    . اين تعريف به بعد و خصلت اجتماعي حقـوق توجـه دارد  . كند مي

است و بـا   »الطبعمدني «ناگزير است در اجتماع زندگي كند يا به تعبير عالمان اجتماعي 
سر جلـب منـافع وجـود دارد     رتوجه به نيازهاي مشترك انسانها امكان نزاع و درگيري ب

نظمي سـازگار   لذا انسان اجتماعي به فراست دريافت كه زندگي اجتماعي با آشوب و بي
اند وضـع كـرد و    لذا قواعد و مقرراتي را براي افراد از اين حيث كه عضو جامعه ،نيست

  .گوييم مجموع قواعد را حقوق ميامروز اين 
اي از علوم اجتمـاعي اسـت    ـ حقوق به معناي دانش حقوق و منظور از آن رشته  5

  )14: كاتوزيان( .پردازد كه به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول آنها مي
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  فلسفة حقوق

كـه در آن   اسـت  علمـي  ،در تعريف فلسفه حقوق گفته شده است دانـش حقـوقي  
هيت حقوق، كاركرد حقـوق و تعـديل و تكميـل مقـررات حقـوقي      نظريات حقوقي، ما

هـا و اصـولي اسـت كـه مقـررات       متكفل تعيـين نظريـه   ،فلسفه  حقوق. شود بررسي مي
بنـدي و روابـط آنهـا را     حقوقي بر آن استوار است و نه تنها مقـررات حقـوقي را دسـته   

عد و مقـررات  نمايد كه بر اساس آن قوا هايي را مشخص مي كند بلكه روش مشخص مي
در اين رشته از حقوق مسائلي ماننـد   .شود كلي با موارد و مصاديق جديد تطبيق داده مي

ارتباط حقـوق   ،اهداف حقوق ،مباني ارزش قواعد حقوقي ،آور بودن قواعد حقوقي الزام
منطق ويژه حقوق و نقش تحوالت سياسي، اقتصـادي،   ،و اخالق معيار تميز خوب و بد

در طـول قرنهـا بسـياري از متفكـران     . شود غيير قواعد حقوقي مطالعه ميتو در ايجاد ... 
عـالي  اي از اصول  مجموعه اند كه تصميمات قضائي بايد در پرتو اين نياز را مطرح كرده

اتخاذ شود كه آن اصـول فراتـر از منـافع شخصـي نـاچيز در حقيقـت مـنعكس كننـده         
ي ايـن دانشـمندان   اسـ پس تالش اس .استانداردهاي پذيرفته شده اخالقي و انساني است

حول اين مسأله بوده است كه حقوق چيست و در پاسخ به اين سؤال مشربهاي فلسـفي  
ي وشناختي و سوداگر اند كه از جمله مشربهاي تاريخي ـ جامعه  گوناگوني را اتخاذ كرده

           )1-3، 1385: شيروي( .است
وق كه از كليات راجع بـه علـم   اي است از حق فلسفه حقوق رشته ،به عبارتي ديگر

 .كنـد  دهنـد بحـث مـي    حقوق و مفاهيم كلي كه ريشه قواعد و نظامـات را تشـكيل مـي   
  )249: جعفري لنگرودي(

اي از حقوق كه به پرسشهايي بنيادي شبيه چـرا قواعـد    به رشته ،پس فلسفه حقوق
قواعـد  حقوقي الزام آور است، ارزش اين قواعد بر چه مبنا اسـتوار اسـت، هـدف ايـن     

، و نظريه كلي درباره حقوق را قطع نظر از نظام يا شـعبة خـاص   ]دهد پاسخ مي[ چيست
  )1/19كاتوزيان، ( .نامند سازد  فلسفه حقوق مي آن فراهم مي
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  مبنا و تفاوت آن با منبع

منشأ حـق را گوينـد شـامل قـانون عقـد و ايقـاع       : اند منبع را اينگونه تعريف كرده 
  )689: جعفري لنگرودي( .است

و در همين اصـطالح لغـت    ]گويند مي[ مبنا را مالك، علت و منشأ وضع يك قانون
  )648، همان( .مناط هم استعمال شده است

ي بـه  تمبنا يك رشته از قواعد است كه در قوانين جاري يك كشور به هيچ وجه ح
شـده اسـت و از مطالعـه مصـالح اجتمـاعي و      نصورت روح قانون و عرف مسـلم وارد  

  )241جعفري لنگرودي، ( .شود قوقي كشف ميسيستم ح
اي كه حقوق يـك قـوم يـا كشـور از آنهـا ناشـي        منبع عبارت است از مأخذ عمده

  )241: همان( . ...شود مثل قانون و عرف يا كتاب و سنت مي
اي كلي است كه نظام حقوقي مبتني بر آن  مبنا اصل يا قاعده: توان گفت بنابراين مي

دفتـر همكـاري حـوزه و    ( .گـردد  مي وضعررات حقوقي بر اساس آن باشد و قواعد و مق مي
   )169، 1368: دانشگاه

سـازد   يكي از ويژگيهاي مباني حقوق كه آن را از قواعد و منابع حقوق ممتـاز مـي  
الزامـي بـودن و مشـروعيت خـود را از مبـاني       ،اين است كه قواعد و مقررات اجتماعي

ظام حقوقي اصولي است كه قـوانين و مقـررات آن   بنابراين مبنا در هر ن .نمايد كسب مي
  .آورد نظام مشروعيت و لزوم اجراي خود را از آنها به دست مي

منبع حقوق امر يا اموري است كه از طريق آنها مقررات اجتمـاعي كشـف و در   اما 
پس در منبع حقوق بحـث از   )173: پيشين( .شود اختيار جامعه يا مجري قانون گذاشته مي

يا الزم االجراء بودن مقررات اجتماعي و يا اينكه اين قواعد بـر اسـاس چـه    مشروعيت 
صرفاَ با اين نظـر كـه    ،لذا به منبع حقوق .مطرح نيست ،اند اصل يا اصولي وضع گرديده

گـذارد صـرف نظـر از اينكـه مـالك ايـن مقـررات         قوانين و مقررات را در اختيار ما مي
منـابع   ،رويـه قضـايي   و عـرف  ،قانون ،ي حقوقيها مثالَ در اكثر نظام .نگريم چيست مي

عقل و اجماع منابع فقـه و حقـوق    ،سنت ،كتاب ،در فقه اماميه .روند حقوق به شمار مي
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 .روند و قوانين مدون نيز به نوعي متخذ و مبتني بر اين منابع هستند اسالمي به شمار مي
نبـع در حقـوق بـه كـار     اصطالحي كه از ديرباز در ميان فقهاي مسلمان به جاي مبنا و م

عبارت است از مالكات و مدارك احكام كه مراد از مالكات مباني حقـوق و مـراد    ه،رفت
  )42و  41 :1370 طباطبايي يزدي،( .از مدارك منابع حقوق است

روشن است كه مالكات احكـام عبـارت اسـت از اصـولي كـه احكـام و مقـررات        
حكام عبارت از منابعي كه از مسير اجتماعي بر اساس آن وضع گرديده است و مدارك ا

  .گيرد آنها احكام و وظايف اجتماعي و حقوق و تكاليف افراد در اختيار ما قرار مي
حال پس از طرح اين مسائل مقدماتي به بررسي موضوع اصلي اين مقاله يعني مبنـا  

  .پردازيم و هدف حقوق مي

  ؟مبناي حقوق چيست

نتيجـه   گرديـد مبنـا و منبـع مطـرح     با توجه به توضيحاتي كه در خصوص تفاوت
اصولي است كـه مشـروعيت و الزم االجـراء بـودن قواعـد       ،گرفته شد كه مبناي حقوق
اختالف نظر فراواني از ديربـاز ميـان    ،مبناي حقوق بارةدر. شود حقوقي از آنها ناشي مي

   .دانشمندان و فالسفة حقوق وجود داشته است
تـب مهـم دربـارة مبنـاي حقـوق را بررسـي       در اين مقاله به اختصار برخـي از مكا 

  .كنيم مي

  مكتب حقوق فطري يا طبيعي و تحوالت آن

ـ  رود و مقصـود از آن قواعـدي    كـار مـي  ه حقوق فطري در برابر حقوق موضوعه ب
و قانونگـذار بايـد كوشـش     است است كه برتر از ارادة حكومت و غايت مطلوب انسان

دربارة مبنـا و صـفات ايـن قواعـد اخـتالف      . دكند آنها را بيابد و راهنماي خود قرار ده
انـد كـه مقرراتـي     شماري از نويسندگان پذيرفته بسيار است ليكن از قديم االيام گروه بي

پس بايد ديد كـه ايـن قواعـد عـالي از چـه       .واالتر و برتر از اراده قانونگذار وجود دارد
فطري را با توجه به مفهوم حقوق باره در اين  .كند و هدف آن چيست منبعي تراوش مي
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به طور خالصه در سير تحوالت تـاريخي مكتـب   . تحوالت تاريخي آن بايد بررسي كرد
از ديـد  تفسـيرهاي اوليـه    :حقوق فطري از ابتدا تاكنون اين تغييرات اتفاق افتـاده اسـت  

ناشي از اراده پروردگـار   يحاكميت از آن خداست و اعتبار هر قاعدة حقوق ،خداپرستان
هر گونه نقد و گفتگو مصون است و حكومت نيـز متكـي بـه نيـروي الهـي       است لذا از

  )47كاتوزيان، ( .گيرند است و زمامداران قدرت  خود را از آن نيروي جاويدان مي
شد به قواعد مـورد تأييـد    مي فرضقواعد فطري كه منحصراً الهي اما به مرور زمان 

م معتقد به سـه گـروه از قواعـد    مذهبي قرن سيزدهبرخي از فيلسوفان  .عقل تنزل يافت
قـوانيني  گروه اول فقـط   .سوم قوانين بشري ،طبيعي ندوم قواني ،اول قوانين الهي :ندبود

اي  شد و گروه دوم تحت عنوان حقوق طبيعـي جلـوه   بود كه از ارادة پروردگار ناشي مي
شر و كرد و گروه سوم زاييده فكر ب به حكم عقل دريافت مياز مشيت الهي بود كه بشر 

  .هاي خود حقوق فطري را مالحظه كند لذا بايد در مصداق ؛تر از حقوق فطري بود پايين
قانون طبيعي كـه قـانوني   : گويد اس احياگر حقوق طبيعي در قرون وسطي مينآكوي

همـة انسـانها را در همــة زمانهـا و مكانهــا در     وجاويـد ابـدي و جهــان شـمول اســت    
نهاست و بشر با عقل و سرشت خود تـوان درك آن  نتيجة شهود عقالني انسا ،گيرد برمي

و قوانين بشري  )40، 1383: نيا قربان( كند واسطه بدان حكم مي و عقل هر انسان بي. را دارد
مفاهيمي چون حقوق غيـر قابـل سـلب و جهـان     . از قوانين طبيعي قابل استخراج است
نظريـه حقـوق    شود ريشـه در همـين   ديده مي 18شمول كه در اسناد حقوق بشري قرن 

  .طبيعي دارد
ترين و بلكه تنهـا حقـوق    توماس هابز حقوق طبيعي را قبول دارد اما به نظر او مهم

هر كس حق دارد قدرت خـويش را   .است (self preservation)حق حيات نفس  ،طبيعي
حق وصـول   .استفاده كند هبراي حفظ حيات خويش به كار برد و از هر وسيله در اين را

بنـابراين قـدر مشـترك طرفـداران      .ضمن حق استفاده از وسيله نيـز هسـت  مت ،به هدف
حقوق طبيعي در اين دوران انتساب حقوق طبيعي به عقـل و طبيعـت اجتمـاعي انسـان     

  .است
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  دوران معاصر

در اين دوران سعي شده است بين حقوق و اخالق و نفي هنجارهـاي غيراخالقـي   
مشهور اين دوره بـا طـرح اخالقيـت درونـي      انپرداز از نظريه ولرف .از حقوق تكيه شود

وي هشـت شـرط را بـراي     .كند بين اخالق و قانون پيوند ايجـاد كنـد   تالش مي ،قوانين
عطـف   ،از جمله كليت. شمارد كه بدون آنها قانون صالحيت قانون بودن ندارد قانون مي

ر اين است كـه  ان خود دنيتفاوت فولر با پيشي . ...اجراي صادقانه ... به ما سبق نشدن و 
قانوني است كه فاقد محتواي اخالقـي باشـد    ،گذشتگان مقصودشان از قانون غيراخالقي

يعني با قانون برتر در تعارض نباشد حال آنكه فولر به جاي تمركز بر محتواي قاعده بـه  
اصـول  اما بايد توجه داشت كـه   .گيري و انتشار و اجراي قاعده توجه دارد شرايط شكل

 كند نه قوانين اخالقـي  وحه توسط فولر قوانين را به قوانين كارا تبديل ميگانه مطر هشت

بعضي ديگر از حقوقدانان اين دوره به ايجاد رابطه حقوق و اخالق و  )49 :1383 نيا، قربان(
اي وجـود دارد كـه از آنهـا بـه      هاي پايـه  ند و معتقدند ارزشا هماهيت حقوق تأكيد نمود

جان فيتز از جمله طرفداران ايـن  . شود زندگي انسان ياد مي ارزش در نتري عنوان بنيادي
از  .نمايـد  نظريه است كه فهرستي شامل هفت مورد به عنوان ارزشهاي پايه پيشـنهاد مـي  

قائـل بـه محتـواي     ،برخي مثل استاملر. استمي لعقالنيت ع و جمله اين موارد معرفت
ولـي آنچـه   . شـود  تعيين مي متغير حقوق طبيعي شدند كه به اقتضاي هر محيط جداگانه

  .ماند مفهوم عدل و ظلم است ثابت مي
و انكار توانايي عقل در كشف قواعد عـالي و برتـر بـه     رنسانسبا وقوع و باالخره 

گيريهـاي   جاي تكيه بر عقل، تجربه وسيله احراز حقوق طبيعي تلقي گرديـد كـه نتيجـه   
ه و مشاهده نيازهـا و  بتجر هاي مذهبي در آن سهم نادري دارد و به ياري عقلي و فرض

يابد و آن  اي از قواعد جاودانه و طبيعي دست مي هاي انسان متعارف به مجموعه خواسته
  )53نيا،  قربان( .دهد ميرا معيار تعيين ارزش و اعتبار قوانين قرار 

نتيجه اين بحث آن شد كه حقوق فطري از تلقي حقوق مبتني بر مـذهب بـه طـور    
ب و سياست از هم تفكيك و قوانين از انحصار مذهب خارج كامل آغاز شد سپس مذه
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ريشة مذهبي خـود   18و  17در قرن . و روي سه مبناي الهي، فطري و بشري تحليل شد
داند تعبيـر   را از دست داد و به قواعدي كه عقل آنها را موافق طبيعت اجتماعي انسان مي

در ايـن دوران منبـع    .شد كه حتي با فرض عدم وجود خداوند بـاز هـم وجـود داشـت    
كه هدف آن حمايت از حقوق فـردي اسـت و   . حقوق طبيعي از خدا به انسان بازگشت

ه نهادهاي حقوقي مثل حقوق بشر قرارگرفت ومحدود به چند قاعدة خاص يدرنهايت پا
شد مثل احترام به شخصيت انسان يا جبران خسارتي كه به خالف حق وارد شده اسـت  

  .عدالت به تناسب زمان و مكان به عنوان جوهرة حقوقو نيز ماهيت تغيير پذير 

  حقوق فطري يا طبيعي در انديشة اسالمي

مستقالت عقليه و اعتقاد به حسن و قبح ذاتي و عقلي اشياء و مالزمة ميـان حكـم   
) ما حكم به الشرع حكم به العقـل ّلما حكم به العقل حكم به الشرع و ككّل(عقل و شرع 

اعتبـار احكـام عقـل توسـط حكيمـان و      . دهـد  فطري نشان ميارتباط شرع را با حقوق 
فقيهان كه به حسن و قبح عقلي اعتقاد دارند و احكام را بـر مصـالح و مفاسـدي مبتنـي     

معتزلـه را بايـد   . شـود  دانند كه هنگام جعل حكم مورد توجه بـوده اسـت تأييـد مـي     مي
جعفـري  ( .حكـام دانسـت  گذار و مشهورترين طرفدار شيوه تفكر عقلي در استنباط ا بنيان

  )1338: لنگرودي
تفاوت تحليل فقيهان و حكيمان مسلمان با انديشة فيلسوفان طرفدار حقوق فطـري  
اين است كه به نظر گروه اول اعتبار احكام عقلي به لحاظ بديهي يـا فطـري بـودن آنهـا     
نيست بلكه به سبب داللتي است كه به وجود احكام شرع دارد يعني بـر اسـاس تحليـل    

كند پـس   حكم عقل كاشف از اين است كه شرع نيز همان گونه حكم مي ،المان اصولع
  )53نيا،  قربان( .اعتبار قواعد فطري نيز به مذهب متكي است

  مفهوم عدالت

آور بـودن   داننـد و الـزام   پيروان مكتب حقوق فطري مبناي حقوق را بر عدالت مـي 
فسه الـزام آور نيسـتند بلكـه بـه     قواعد حقوق في ن .قواعد حقوقي ناشي از عدالت است
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آورند بنابراين عدالت به عنوان يكي از مباني مهـم و ارزشـي در    خاطر عادالنه بودن الزام
لذا در اينجا در خاتمة ايـن بحـث بـه معنـا و مفهـوم       .مكتب حقوق فطري مطرح است

  .شود عدالت پرداخته مي

  مفهوم عدالت در حقوق عرفي

روي كردن، تسـاوي، برابـري و در هـر كـاري حـد       هعدالت به معناي ميان ،در لغت
  )467، 1370: ساكت(. وسط و اعتدال را نگاه داشتن است

،هقو منع الشيء في موضعه )123، 1326: جوان( اعطاء كل ذي حقِ ح  
ضابطه و مالكي براي عدالت   شود در تعاريف فوق بعضاً همان طور كه مالحظه مي

  .اند عدالت گرفته وجود ندارد و بعضي حق را مالك
خواهـد   داند كه اعمال هر كس طبق اصلي كـه خـود او مـي    كانت عدالت را آن مي

آور باشد تعيين شده باشـد و يـا عـدالت عبـارت اسـت از حفـظ        براي تمام انسانها الزام
  )201دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ( .كرامت انسان
و لكـن   )134كاتوزيـان،  ( گويد آنچه دولت بپسندد عين حق و عدالت است هگل مي

  .گويد عدالت به معناي قانونيت است مي
عدالت آشتي يا مصالحه آثـار تمـدني اسـت كـه قـبالً در حـال        :گويد گورويچ مي

البته اين مصالحه تغييرپذير است و در هـر دوره عبـارت از    .اند تعارض و كشاكش بوده
يش از همه بايـد مـورد توجـه و    ببرقراري تعادلي تازه به نفع آن دسته از منافع است كه 

  )76، 1358: گورويچ( .عنايت و احترام قرار گيرد
بـه   ،ه خوب است يعني مطابق نظـم و ترتيـب اسـت   رچگويد ه ان ژاك روسو ميژ

خودي خود خوب است و بستگي به رسومات اجتماعي و مقررات بشري نـدارد يعنـي   
از طرف خداست يعنـي   عدالت منحصراً .همان اصول حقوق طبيعي مطابق عدالت است

توانستيم از همان منبع فيض بگيريم نـه احتيـاج    او يگانه منبع اين نعمت است و اگر مي
  )76، 1358روسو، ( .به قانون داشتيم و نه حكومت
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به هر حال در مفهوم كلي عدالت جاي بحثي وجود ندارد ولي همين كـه بخواهنـد   
هاي اجتمـاعي منطبـق سـازند     ا واقعيتاز اين مفهوم كلي قواعد جزئي بسازند و آن را ب

اي را بـامفهوم   اي از مـردم قاعـده   و اينجاست كـه پـاره  . شود ها شروع مي اختالف سليقه
اي ديگــر آن را ظالمانــه  داننــد و پــاره برابــري و دادن حــق بــه صــاحب آن منطبــق مــي

نكتة ديگر آن كه مالك و معيار عدالت در اين تعـاريف مشـخص نيسـت و     .شمرند مي
هـاي   دانند كه طبعاً در زمان و مكان هاي اجتماعي مي ضي مالك آن را اخالق و ارزشبع

  )به بعد 621: كاتوزيان(.  كند و داراي مفهومي نسبي خواهد بود مختلف تغيير مي

  مكتب حقوق تحققي و تاريخي

مخالفـت شـده و   طبيعـي  خالف حقوق فطري با هر گونه قواعـد  ربديدگاه در اين 
حلها و عام بـودن حقـوق فطـري انكـار گرديـده       سان دريافتن بهترين راهتوانايي عقل ان

حقـوق بـه   . اي برتر از حقوق موضوعه وجـود نـدارد   به عبارتي ديگر هيچ قاعده ؛است
كند پـس حقـوق    تناسب زندگي اجتماعي متفاوت است و در هر زمان و مكان تغيير مي

ها مكتب تاريخي است كـه حقـوق    نمونة بارز اين مكتب. عام و تغييرناپذير وجود ندارد
داند كه ارادة فرد و دولت در آن  را محصول وجدان عمومي و تحول تاريخي اجتماع مي

  .دخالت ندارد
 .حفظ و شناسايي حقوق تـراوش شـده از وجـدان اجتمـاعي اسـت      ،وظيفة حقوق

و . شـود  هاي عمومي است كه به تدريج و در طول زمان ايجاد مي حقوق نتيجة نيازمندي
  )21و  19كاتوزيان، ( .امري نيست كه بتوان يكباره آن را به وجود آورد يا دگرگون ساخت

در مكاتب تحققي كه بر حقايق خارجي مبتنـي اسـت دو ديـدگاه متفـاوت وجـود      
كند و نيـروي   يك ديدگاه حقوق را در ارادة عمومي و وقايع اجتماعي جستجو مي :دارد
داند كه قواعد آن در جامعه پيدا كرده است نه نيروي  آور آن را ناشي از احترامي مي الزام

اي را دولت وضع كند و در جامعه مـورد احتـرام نباشـد در شـمار      لذا اگر قاعده ،دولت
  .نامند اين مكتب را مكتب تحققي اجتماعي مي. رود قواعد حقوقي به شمار نمي
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ت و حقـوق  به عكس در نظر ديگر اعتبار قواعد حقوقي وابسته به قدرت دولت اس
 .اصـالت بـا قـوانين موضـوعه اسـت      و كنـد  قواعدي است كه دولت آن را تضمين مـي 

تواند با قواعد حقوق موضوعه تعارض داشته باشد بلكه به عنـوان   آرمانهاي حقوقي نمي
گيرند اين مكتب به عنوان مكتب تحققـي   رهبر و راهنماي قانونگذار مورد توجه قرار مي

  .داند ين ركن حقوق را دولت ميحقوقي معروف است كه مهمتر
 .اند اند و عامل را به جاي علت معنا كرده هريك ازمكاتب فوق راه خطا رفته: نتيجه

هر يـك  ... مذهب و مالك و  ،جغرافيا ،تاريخ :شود حقوق از عوامل گوناگوني ناشي مي
  .سهمي را در ايجاد قواعد حقوقي دارند و هيچ يك به تنهايي سازنده حقوق نيستند

  هدف حقوق

ـ   آيا حقوق در پي دريافت واقعيت الوه بـر  ا عـ هاي موجود در يك اجتماع اسـت ي
نقد و بررسي آنها و يافتن بهترين قواعد هم در آن لحـاظ   ،هاي اجتماعي مطالعه واقعيت

كند و اگر چنـين اسـت آن    يو آيا وضع قواعد حقوقي هدف خاصي را دنبال م. شود مي
حقوق چيست تا حدي بـه مبنـاي آن بسـتگي دارد     پاسخ به اينكه هدف هدف چيست؟

هـدف تمـام   . ليكن اهداف حقوق بيشتر جنبة سياسـي دارد و مبنـاي آن جنبـة فلسـفي     
تأمين آسايش و نظم عمومي و اجراي عدالت است لـيكن معلـوم نيسـت     ،قواعد حقوق

كثر تـأمين حـدا   ،آيا هدف. چگونه بايد اين مفاهيم مجرد را با حقايق خارجي تطبيق داد
هاي اجتماع است و فرد به عنوان جزئي  آزادي براي افراد است يا هدف تأمين نيازمندي

در هر حال حقوق به عنوان يك علـم اجتمـاعي در پـي تحقـق      .از آن مورد توجه است
و از سوي ديگر احكـام و  . گيرد اساس مباني خاصي شكل مي راهداف خاصي است و ب

جامعه نبايد مخالف باشـد واالّ مـورد قبـول قـرار      مقررات جديد با ارزشهاي مورد قبول
هاي حقوقي در مباني و اهداف آنهاست و همين امر باعث  عمدة اختالف نظام. گيرد نمي

پس احكام حقوقي بر نظام حقـوقي مبتنـي   . گردد اختالف در قواعد حقوقي و احكام مي
أثير مبنا و هـدف  ت. است و هر نظام حقوقي هم بر مباني و مقاصد خاص خود تكيه دارد
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است و هر حقوقدان براي جواب به مسائل جديد  نشدنيامري انكار ،شرايط و احكام رب
به اين مباني و اهداف نيازمند است بر اين اساس دو ديدگاه و نظريـه عمـده در حقـوق    

نظريه اصالت فرد و نظريه اصالت اجتماع كه به طور مختصر اين دو نظريه  ،مطرح است
  .گيرد ار ميمورد بررسي قر

 نظريه اصالت فرد 

طبق اين نظريه هدف قواعد حقوقي تأمين آزادي و آسايش براي فرد و احتـرام بـه   
اجتماع واقعيت خـارجي نـدارد و چيـزي جـز انبـوه       ؛شخصيت و حقوق طبيعي اوست

 له اجـراء وسـي  بـه  انسانها نيست، هدف قواعد حقوق حمايت از منـافع فـرد و اجتمـاع   
هاي افراد است به نحوي كـه هـر    فه قانون هماهنگ ساختن آزاديوظي. حقوق فرد است

جامعه ناشي از يك قرارداد اجتماعي است كه بين  .فرد بتواند از آزادي خود استفاده كند
افراد با توافق و قـرارداد   .اشخاص ايجاد شده است و سلطه واقعي با فرد است نه دولت

پوشد  هاي خود چشم مي بخشي از آزاديكنند و هر كس از  اجتماعي دولت را ايجاد مي
تا از مزاياي زندگي اجتماعي بهره ببرد و قرارداد اجتماعي يك حادثه فرضـي اسـت نـه    

عدالت در اين نظريه هماهنگي آزاديهاست و شايستگي و نيازمندي افـراد لحـاظ   . واقعي
دولـت  . شـود  شود و عدالت خود به خود در نتيجة احترام به قراردادهـا ايجـاد مـي    نمي

  )21و  19: كاتوزيان( .سهمي در توزيع ثروت ندارد
در نتيجه قواي مملكت ناشي از ملت است و دولت بايـد حـداكثر آزادي را تـأمين    

  .كند، رقابت پايه و اساس اقتصاد و اراده روح تمام قواعد حقوقي است
 مورد ايراداتي قرار گرفته است كـه خالصـه آن چنـين    نااين نظريه از جانب مخالف

در عرض حيات فردي بايـد   ،اجتماع اصالت دارد و مركب از افراد مستقل نيست :است
يك حيات جمعي را پذيرفت و آزادي فردي قادر به تأمين نيازمنديهاي زندگي مشـترك  

كنـد بلكـه بـا توجـه بـه       اصل حاكميت اراده هميشه برابري و عدالت ايجاد نمي .نيست
  .شود باعث نابرابري ميتفاوت شرايط و استعدادها و امكانات 

Archive of SID

www.SID.ir



163 

  نظريه حقوق اجتماعي و دولتي

و هدف قواعد حقوق را تأمين سعادت  شده اين نظريه از مباني حقوق فردي انعقاد
حقـوق محصـول زنـدگي     .دانـد  اجتماع و ايجاد نظم در روابط زندگي مشترك افراد مي

جامعـه   و آيـد  اجتماعي است و براي نظم و عدالت در روابط اجتمـاعي بـه وجـود مـي    
آزادي فرد تا جايي محترم است كه منافع جمعـي آن را ايجـاب كنـد پـس     . اصالت دارد

هر . موضع اشخاص به وسيله قانون ، عرف و عادات تعيين و جنبة امري و اجباري دارد
برد و قواعد حقوق بايد تكليف او  كس وابسته به گروه انساني است كه در آن به سر مي

در نتيجه حق وديعـه   .ا و تكاليف گروهها را در برابر او معين كندرا در برابر اين گروهه
فطري نيست امتيازي توأم با تكليف ا ست كه به منظور تأمين منافع عمـومي بـه او داده   

  )18دلفاني سماق، ( .شود شده است و آزادي فردي محدود مي

  مبنا و هدف حقوق در حقوق اسالم

عرفي به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه هـر نظـام       هاي حقوق  تاكنون از مطالعه در نظام
حقوقي با توجه به نوع نگاه به جهان و انسان نظام حقوقي خـود را بـر اسـاس مبـاني و     

طبيعي است كه اسالم به عنوان يك دين جاوداني و ضـامن   .كند اهداف خاص تنظيم مي
ف مبنـا و هـد   يتواند در بحـث نظـام حقـوق    تأمين سعادت انسان در دنيا و آخرت نمي

مبناي حقوق اسالمي از شناخت و جهان بيني اسالمي كـه بـر پايـة     .خاص نداشته باشد
هاي انسان شناختي و هستي شـناختي دارد   اين معارف جنبه. گيرد وحي است نشأت مي

اهداف حقوق اسـالم هـم    .و بعضي هم در زمينة شناخت جامعه و تاريخ و غيره هستند
ديـن بـا   . گيـرد  ري از ايدئولوژي اسـالمي نشـأت مـي   از آرمانها و اعتقادات و يا به تعبي

گيرد معـارف مبـاني را    شكل مي ي كهو معارف و عقايد شده آغاز) ص(هدايت رسول 
سـازد و ايـن مبـاني و مقاصـد نظامهـا از       مقاصد و اهداف آدمي را مي ،سازد و عقايد مي

انسـان و   پس دين با هدايت رسـول بـه معرفـت    .كند ريزي مي جمله نظام حقوقي را پي
يعنـي معرفـت   . رسد مي) آيات اول تا پنجم سورة بقره(غيب و اهللا و وحي و يوم االخر 
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ه بـه قـدر   جـ انسان به قدر و استمرار و ارتباط خودش و معرفت غيبت و شهادت بـا تو 
قـراري انسـان و    و بـا توجـه بـه بـي    است انسان و با توجه به محدوديت جهان مشهود 

و پـس حـق و هدفـداري نظـام      .يابد جمال و اجل را مي كنجكاوي او كه حق و نظام و
اي بودن را در نظام خلقـت هسـتي، انسـان و     جمال و زيبايي اجل و مرحله ،مندي قانون

  )137، 1385: صفايي حائري( .يابد جامعه و تاريخ مي
هـايي وجـود    حقوق اسالمي بر اين بينش استوار است كه در هستي قـدر و انـدازه  

آورنـد و ايـن حـدود     اين اقدار حدود را به وجود مـي  ،بطي وجود داردنظام و روا ،دارد
تنها به معناي  ،جرم .حقوق را و اين حقوق در رابطه با نظام حاكم بر هستي مطرح است

مخالفت با نظام موجود در يك جامعه نيست به معناي مخالفت و درگيري با نظام حاكم 
جـرم فقـط در جامعـه مطـرح      ،اين بينش منديهاي آن است با ها و قانون سنت ،بر هستي

  )138همان، ( .است بانظام يعني سنت حاكم بر هستي  نيست كه در رابطة
 ،هـايي هسـت   حقوق اسالمي بر اين بينش استوار است كه در هستي قدر و انـدازه 

نظامي وجود دارد عليتي هست و اين اقدار حدود و اين حدود حقوق را به وجـود مـي   
 .مي مجازات هنگامي است كه جرم هيچ عاملي جز انحراف نـدارد در حقوق اسال. آورد

حـد   ،خورد خورد يا از روي جهل مي كند به خيال آنكه آب مي كسي كه شرب خمر مي
در روابـط   .جرم دو اثر دارد يكي در روابط اجتماعي و ديگري در كل هستي. خورد نمي

  .هشت و جهنمشود و در كل هستي با ب اجتماعي با قصاص و ديه كنترل مي
در فرهنـگ ديـن و   : فرمايـد  اهللا جوادي آملـي در كتـاب حـق و تكليـف مـي      تآي

حق از ويژگي برخوردار است كه در اصطالح علوم متعدد نامأنوس اسـت و   ،معصومان
آمـده   295و  294بحـار ص   67در ج  كه فرمايند اشاره مي) ع(به حديثي از امام صادق 

پايـه و اسـاس همـة حقـوق انسـاني      ) ع(ام صادقدر مكتب ام: دهند است و توضيح مي
ارتباط به ذات حق است كه در تقوا و معرفت شخص نهفته است و باطل قطع ارتباط با 

همة خيرات و بركات و انوار در حيات فردي و اجتمـاعي انسـانها از احقـاق     .خداست
و پس حـق محـض    .كند كه بنيان آن معرفت و محبت الهي است سريان پيدا مي ،حقوق
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  )30و  29: جوادي آملي( .بحث و بسيط اوست و نشانة حقانيت هر كسي اتصال با اوست
نياز و نامحدود است و نياز انسان كـه فقيـر و نيازمنـد بـه      معرفت اهللا كه  حاكم بي

اوست و معرفت وحي كه يك جريان مستمر از آغاز تا به انجـام اسـت و بـراي انسـان     
ود ضرورت دارد و معرفت يوم االخر كه از تركيـب  بيش از زندگي دنيا و امكانات محد

بـراي تحـول در    ،آيـد  و تقويم آدمي و ساخت و بافت جهـان و انسـان بـه دسـت مـي     
. هـاي گونـاگون از جملـه نظـام حقـوقي كـافي اسـت        ريزي و تقدير و تدبير نظام برنامه

تي حقوق اسالمي بر مباني انسان شـناختي و آرمـان شـناختي و هسـتي شـناخ      ،بنابراين
زماني كه انسان مجهول باشد و هستي مجهول باشد و رابطة انسان با جهـان   .مبتني است
  .حقوق معناي واقعي خود را نخواهد يافت ،نامشخص

  ماهيت انسان

تا مفهوم درستي از انسان ارائه نشود و تفاوت آن بـا جمـادات و حيوانـات معلـوم     
انسان در همين بعد ظـاهري و   آيا. نگردد مفهوم حقوق و حق انسان روشن نخواهد شد

اگـر موجـودي دو بعـدي اسـت      .شود يا داراي ابعاد ديگري است جسماني خالصه مي
شناسي انسان، جايگـاه انسـان در آفـرينش و     هويت باره در اين. غايت خلقت او چيست

انسان موجودي جداي از هستي نيست بلكـه يكـي از   .تعامل انسان با هستي مطرح است
همـة ذرات هسـتي   . مثلث ـ جهان ـ انسان و رابطة جهان و انسان است  اضالع سه گانه 

جهان شناختي اسـت، اگـر انسـان در     ،الزمة انسان شناختي. گذارد انسان در عالم اثر مي
يعنـي بايـد توجـه    . رابطة با هستي قرار دارد حقوق او در اين محدوده بايد مطرح شـود 

 .طبيعي انسان بـا آن مطـابق باشـد    كرد كه چه چيزي در نظام هستي حق است تا حقوق
ثالثاً در پيوند ميـان عـالم و آدم چـه چيـزي      ،ثانياً در ساختار انسان چه چيزي حق است

نكتـة ديگـر آنكـه در شـناخت انسـان از      .  آوا گـردد  حق است تا حقوق انسان با آن هم
وگرنه م نيرهنمودهاي آفريدگار انسان بايد بهره گرفت تا حقوق او را به درستي تبيين ك

و بـه گمراهـي   . شـود  اگر شناخت انسان درست صورت نگيرد حقوق او شـناخته نمـي  
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شناسي انسـان دو ديـدگاه شـناخت بـر      در بحث معرفت )به بعد 37جوادي آملي، ( .رود مي
اساس حس و تجربه و شناخت و ديگر معرفت فراتـر از حـس و تجربـه مثـل معرفـت      

در مسئله حق و تكليف بايد . مطرح است فانيرياضي و باالتر از آن معرفت كالمي ـ عر 
ميـان خـالق و مخلـوق حقـوقي وجـود دارد كـه        .تمام مراتب معرفت را در نظر گرفت

خداونـد نيـز    ،بندگان موظف به اداي آن هستند و در صورت اداي حق از جانب بندگان
  )).ع(الحقوق امام سجاد رسالة فراز يكم(نمايد  حقوق آنها را ادا مي

  سانانتعريف 

ـ تعريـف    1 :در نگاه متفكران غربي تعاريف گوناگوني براي انسان ارائه شده است
آيـد نـه جـزء     انسان نوعي حيوان است كه نه از نباتـات بـه شـمار مـي    : زيست شناسانه
ـ تعريـف    2. انـد  چون گياهان فروتر از انسان و خـدايان فراتـر از انسـان    ،خدايان است

انسـان عضـوي   : شـناختي  ـ تعريف جامعه  3. آگاه است انسان فاعل منفرد: شناختي روان
توانـد همـة اينهـا     ـ تعريف ديني انسان مي  4. تر است واحد از يك نظام اجتماعي وسيع

  )75جوادي آملي، ( .باشد

  از نگاه متفكران اسالمي

يعني انسان جـامع جميـع    ؛كنند در فلسفه و عرفان از انسان به كون جامع تعبير مي
انسـان مركـب از جسـم و روح     .شـوند  مة عوالم سايه او محسوب مـي عوالم است و ه

براي حق تعالي در هر موجـودي   .مظهر تام خداوند متعال است ،نماينده خداست ،است
انسـاني   ني،ظهوري است ولي انسان تام و جامع همة ظهورات است و داراي ابعاد حيوا

تواند سازنده برخورد كنـد   مي و الهي است و با تمام هستي مرتبط است و در اين ارتباط
پـس  . چگونگي برخورد انسـان تـأثير مسـتقيم بـر هسـتي دارد      .يا سودجويانه و مخرّب

اي تدوين شود كه نظام هستي آسـيب نبينـد و موجـب تنـزل      حقوق انسان بايد به گونه
  )100جوادي آملي، ( .مقام انسان نشود

رابطة او با جهان هستي حقـوق   نتيجه آنكه با توجه به نوع نگاه به انسان و جهان و

Archive of SID

www.SID.ir



167 

و تكاليف او متفاوت است و نه تنها رابطة فرد با جامعه بلكه با كل هستي بايـد در نظـر   
  .گرفته شود و مالك حقوق همين ارتباط تنگاتنگ با نظام آفرينش است

رسيم و آن اينكه عدالت به عنوان مبناي حقوق در ايـن   در اينجا به نكتة ديگري مي
  .معناست و مالك و معيار آن چيستنظام به چه 

  معيار عدالت

اند ليكن يـك   همان طور كه قبالً اشاره شد عدالت را به معاني گوناگون تعبير كرده
اشكال عمده وجود داشت كه معيار عدالت چيست و چگونه از اين مفهوم كلي و مجرد 

اي آن از لذا تشـخيص عـدالت و تعيـين معيـاري معقـول بـر      . در مصاديق بايد بهره برد
بـه   ،ترين موضوعات فلسفه حقوق اسـت و شـبهات طرفـداران نسـبيت حقـوق      مشكل

  .پيچيدگي معناي عدالت افزوده است

  معناي عدالت

، 1404: راغـب اصـفهاني  (.اسـت  معناي برابري، توازن بدل شيء آمـده  عدل به ،درلغت
325(  

ـ   در اصطالح فالسفه يونان به معناي اعتدال و ميانه ين افـراط و  روي و حد وسـط ب
و افراط  :ارسطو معتقد است هر صفتي در انسان دو حالت دارد .تفريط به كار رفته است

همراه صفت عدالت است ولـي  ) روي ميانه(تفريط كه هر دو مذموم است و حالت سوم 
توان بـراي همـة فضـايل انسـاني حالـت       زيرا اصوالً نمي ،افالطون چنين اعتقادي ندارد

شد چنانكه حكمت و علم صفتي است كه هر قدر هم افزايش يابـد  افراط و تفريط قائل 
  )88جوان، ( .مطلوب است نه مذموم

در فرهنگ قرآن عدل به معناي برابـري  : مفهوم اصطالحي عدالت در فرهنگ قرآني
هـا و   هـا و نعمـت   مطلق نيست عدل در اصطالح قرآن و روايات برابـري بـازده بـا داده   

چنانكـه در آيـات    ،ايي، امكانات و شرايط مكلـف اسـت  هماهنگي تكليف با طاقت توان
  :ذيل آمده است
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يعني خداوند كسي را تكليف ): 286سورة بقره آية ( ﴾﴾﴾﴾يكّلف اهللا نفساَ اال وسعهاال ﴿﴿﴿﴿
  كند مگر به قدر طاعت و توانايي نمي

خداوند هيچ كس را تكليـف  ): 7سورة طالق آية ( ﴾﴾﴾﴾ال يكّلف اهللا نفساَ االّ ما آتيها﴿﴿﴿﴿
  .كند مگر به قدر امكان و توانايي كه به او داده است ي نميبه كار

  حق به عنوان معيار و ميزان عدالت در حقوق اسالمي

تاكنون حقوقدانان معيـار مـوثقي    ،با توجه به ابهامي كه در معيار عدالت وجود دارد
معنـا  اند كما اينكه آن را رعايت تعادل قـانون بـين منـافع موجـود      را براي آن ارائه نداده

  )20، 1332: جعفري لنگرودي( .اند كرده
دكتر كاتوزيان در فلسفه حقوق اشـكال مهـم را اسـتنباط و احـراز قواعـد عـدالت       

و بعضي از راه حكم عقـل و  . پاسخ قاطعي در اين زمينه وجود ندارد گويد داند و مي مي
ن تحليل مسائل اجتماعي و برخي اراده خداوند و برخـي وجـدان عمـومي و يـا وجـدا     

با همة تعمـق   )1/437كاتوزيان، ( .اند ك استخراج عدالت گرفتهرا مال  دستة بزرگي از مردم
گيري كـرد كـه چگونـه بايـد      توان نتيجه اند نمي و بررسي دقيقي كه ايشان به عمل آورده

تـوان   ضابطة عدالت را به دست آورد آيا از رويه قضائي و دكترين و دانش اجتماعي مي
  ست يافت؟به معيار عدالت د

معيار و مالك عدالت حقّ است و با اين ميـزان   ،از نظر وحي و نظام حقوقي اسالم
وحي و تشـريع و  و در قرآن خلقت و نظام هستي، كتاب . شود مفهوم عدالت روشن مي

هـاي   حكم و حكومت و قضاوت هر سه همراه حق يا بر اساس حق هستند ليكن ابهـام 
  .دشون عدالت به نوعي به حق منتقل مي

فـالحقّ اوسـع االشـياء فـي التواصـف واضـيقها فـي        : فرمايـد  مي) ع(حضرت علي
تـرين آنهـا در مقـام عمـل و      حق وسيعترين چيزها در مقام توصـيف و ضـيق  : التناصف

  )216البالغه، خطبه  نهج( .رعايت و انصاف دادن است
ه مثالً در حوزة جهاني و روابط بين الملل قدرتهاي استكباري بـر اسـاس حقـي كـ    
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مرتكـب   جناياتي هولناك را عليـه بشـر   ،بينند و با ادعاي استقرار نظم براي خودشان مي
  .چنين نظمي مبنايي جز منافع قدرتها ندارد .شوند مي

ها و مصـالح و مفاسـدي اسـت     در حقوق اسالم مبناي حق بر اساس اقدار و اندازه
نكتـة  . جريـان دارد  هـا  و در تمـام پديـده   است كه مستقل از درك انسان در نظام هستي

هـا تميـز    ها و تشابه تواند از شبهه مهمي كه بايد روشن شود آن است كه حقّ چگونه مي
شـبهه بـه ايـن    ): انما سميت الشبهه شبهه النّها تشبه الحق: فرمايد مي) ع(علي  .داده شود

  )38البالغه، خطبة  نهج( .خاطر شبهه ناميده شده كه شبيه حق است
رآن به معناي ثبات، ضد باطل، در برابر لغو و باطل، در برابـر  گفته شد كه حق در ق

ظلم، ظن و گمان غلط آمده است و در مجموع ثبات هدف و جهت و صحت در معناي 
  .آن نهفته است

با توجه به مفهوم گستردة آن با آدمها، ذوق و ساليق آنان و هوسهاي آنها شناسايي 
ريخـت   تي و جامعه و خلقـت در هـم مـي   اگر حق تابع هوا و هوسها بود هس. شود نمي
  )71مؤمنون آية (

 ﴾﴾﴾﴾اّنا كلّ شيء خلقناه بقدر﴿﴿﴿﴿: خداوند همه چيز را بر اساس اندازه معين آفريده است
  )39قمر آية (

و ان من شيء االّ عندنا خزائنه و ﴿﴿﴿﴿، )3طالق آيه ( ﴾﴾﴾﴾قد جعل اهللا لكلّ شيء قدراً﴿﴿﴿﴿ـ   1
  ).21يه حجر آ( ﴾﴾﴾﴾ما ننزله اال ِبَقدرٍ معلوم

يعني خداوند همه چيز را با محاسبه بر اساس حساب و كتاب و روي اندازه معـين  
خود مبناي نظام، هدف و اجل در انسـان و هسـتي اسـت و     ،خلق كرده است اين تقدير

پس از قـدر بـه حـد و از     ،زند حدود و حقوق الهي را همين مالك و معيار قدر رقم مي
  .رسيم حد به حق مي

ها از حوزة علم و تجربه بيرون است و در حـوزه وحـي الهـي     دازهتشخيص اين ان
پس بايد حد نگه داشت تا به حـق  . است كه به طور كلي و جزئي از آنها خبر داده است
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هـن و  ذاينگونه است كه قدر و حد و حق و عدل مسـتقل از   .رسيد و از حق به عدالت
گيرد كه فراتـر از حـوزه    مي يابد و مبناي علمي جديدي به خود معرفت انسان تحقق مي

  .علوم بشري است
يزه و نه طبيعـت و نـه قراردادهـا و نـه منـافع      ردر نتيجه مبناي حقوق اسالمي نه غ

ها و مصالح و مفاسدي است كه وحي از آن خبر  همين اقدار و اندازهاست بلكه  مشترك
  .داده است
ن و روابـط او از حـوزه   اي دارد با عـوالم گونـاگو   استمرار ، ارتباط و اندازه ،انسان

و ايـن انسـان   . شـود  رود و روابط او به گونة ديگري تنظيم مـي  تجربه و حس بيرون مي
در حوزة قوانين متغير بـر  . شود بيني الهي است مي نيازمند به منبع ديگري كه همان جهان

بـر اسـاس فوائـد و در ظـرف آزادي و      ،اساس منافع و مضار و قراردادهاي خصوصـي 
 تواند مي اگر با مصالح واقعيه درگير نباشد و با آنها منافات نداشته باشد ،گاهياختيار و آ

  .اعتبار و امضاي شرعي را بگيرد

  گيري نتيجه

ي فلسـفه حقـوق اسـت كـه بـه اعتبـار آنهـا        سـ مبنا و هدف حقوق از مباحـث اسا 
ـ  اند و اهدافي را مطرح كرده هاي گوناگون حقوقي هر يك مبنايي را برگزيده نظام در  .دان

تـوان گفـت مبنـا و هـدف      مـي  .اي از علوم انساني اسـت  بهعمرتبة باالتر نظام حقوقي ش
جهان در  اديدگاه كلي است كه نسبت به جهان و انسان و رابطة انسان ب از متأثر ،حقوق

و به اعتبار مشربهاي گوناگون فلسفي اجتمـاعي كـه هـدف و غايـت     . شود آن مطرح مي
  .شود ريزي مي وع نظام حقوقي هم بر اين اساس پايهن ،كنند انسان را مشخص مي

ها يك نوع توانـايي و امتيـاز    صرف نظر از اختالف سليقه ،حق در لغت و اصطالح
اعمال كند يا ديگـران را ملـزم    آن را تواند به اعتبار اين توانايي است كه صاحب حق مي

  .است ر معناي حقد حقوقدانان و فقهاء اشتراك نظربه رعايت آن نمايد و اين وجه 
 را هدفـداري   وصحت  ،در قرآن حق در معناي وسيع آن مطرح شده است و ثبات

Archive of SID

www.SID.ir



171 

  .گيرد در برمي
در حقـوق اسـالمي    .ضوابط و مقررات حاكم بر يك جامعـه معـين اسـت    ،حقوق

معنايي فراتر از ضوابط  حاكم بر روابط اجتماعي دارد و روابط انسان با هستي و انسـان  
  .گيرد يبا خدا را در برم

مبنا و منبع حق با هم متفاوتند و مقصود از مبنا مالك حكـم و قـدرتي پنهـاني كـه     
ولي سرچشمة ضوابط و مقررات صرف نظـر از  ، است كند آور مي قواعد حقوقي را الزام

  .باشد مالك آنها مي
عدالت و اراده خداوند اسـت كـه    ،مبناي حقوق در ديدگاه طرفداران حقوق فطري

عصر حاضر تحوالت فراواني يافتـه و در حـال حاضـر بـه      تامختلف ي ها رهدر طي دو
  .چند قاعده مشخص محدود شده است

حقوق مبناي آرمـاني نـدارد و صـرفاَ بـه عنـوان قواعـد        ،ديدگاه مكاتب تحققي از
كند و متكي به قدرت دولـت اسـت تعريـف     متغيري كه به اعتبار زمان و مكان تغيير مي

  .شود مي
ليكن ارزش و اعتبـار مسـتقل نـدارد     است ديشة اسالمي مطرححقوق فطري در ان

هدف حقوق در دو نظريه  .يابد مشروعيت مي ،بلكه به خاطر كاشف بودن از حكم شرع
تأمين حداكثر آزادي براي افراد و بـالعكس ايجـاد نظـم و تـأمين      ،اصالت فرد و اجتماع

  .حداكثر حقوق براي جامعه تعريف شده است
هستي و رابطـة انسـان بـا     در اسالم به اعتبار نوع نگاه به انسان،مبنا و هدف حقوق 

متفاوت است و در چارچوب نگاه جامع و  ،هستي و استمرار انسان با نگاه حقوق عرفي
 ءهـر شـي   ،بر ايـن اسـاس در عـالم خلقـت     .بيني اسالمي قابل تعيين خواهد بود جهان
پس تعيين حقـوق   .كند و را تعيين مياين اندازه حد او را و اين حد حق ا .اي دارد اندازه

تـوان گفـت آن اسـت كـه      آنچه در مجموع مـي  .انسان جز از طريق وحي ممكن نيست
هاي اخالقي و اصالح و آباداني دنيا و آخـرت،   امنيت فردي و اجتماعي، تقويت فضيلت

  .اقامه قسط و عدالت از اهداف حقوق در نظام حقوق اسالمي است
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  .1367، تهران، گنج دانش، ترمينولوژي حقوق، __________  .5
، قم، مركز نشر اسـراء، دفتـر   حق و تكليف در اسالمجوادي آملي، عبداهللا،  .6

  .1384انتشارات اسالمي، 
  .1، ج 1326، تهران، رنگين گمان، تهران، مباني حقوقجوان، موسي،  .7
، قم، مجمع الفكـر االسـالمي،   فقه العقود حسيني حائري، سيد محمد كاظم، .8

  .1، ج 1421
پژوهشـي   –، قم، موسسه آموزشـي  فلسفة حقوقخسروشاهي، قدرت اهللا،  .9

  .1378، )ره(امام خميني
، سمت، تهـران،  درآمدي بر حقوق اسالميدفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  .10

  .1، ج 1368
يـران و  مبـاني مسـئوليت كيفـري در حقـوق ا    دلفاني سماق، علي اشـرف،   .11

  .1377نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه قم،  ، پايانفرانسه
، مصـر، دفتـر نشـر كتـاب،     المفـردات راغب اصفهاني، ابي القاسم محمـد،   .12

1404.  
روسو، ژان ژاك، مقدمـه قـرارداد اجتمـاعي، ترجمـة زيـرك زاده، تهـران،        .13
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  .6، ج 1358انتشارات چهر، 
ران، انتشـارات جهـان   ،  تهاي بر دانش حقوق ديباچهساكت، محمدحسين،  .14

  .1370معاصر، 
  .1385، تهران، سمت، حقوق تطبيقيشيروي، عبدالحسين،  .15
  .1385القدر،  ، قم، ليلهحركت صفايي حائري، علي، .16
، تهـران، دارالمعـارف   حاشيه المكاسـب طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم،  .17

  .1370االسالميه، 
جلـد اول تـا   ، اصول فلسـفه و روش رئاليسـم  طباطبايي، سيدمحمدحسين،  .18

  .تا سوم در يك مجلد با پاورقي شهيد مرتضي مطهري، شركت افست، بي
  .1370، انتشارات دانشگاه تهران، جامعه شناسي حقوققاضي، ابوالفضل،  .19
، مجلة فقـه و حقـوق،   هاي گوناگون از حقوق طبيعي قرائتنيا، ناصر،  قربان .20

  .1383سال اول، 
  .1، ج  1377ت سهامي انتشار، ، تهران، شركفلسفة حقوقكاتوزيان، ناصر،  .21
، تهـران، شـركت سـهامي انتشـار،      مقدمة علـم حقـوق  ،  __________  .22

1378. 
، ترجمـه حسـن حبيبـي،    شناسـي حقـوق   درآمدي بر جامعهگورويچ، ژرژ،  .23

 .1352انتشارات دانشگاه تهران، 
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