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اســامی توضیح دهد؛

درس اول

مفاهیم و کلیات
از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری این درس:
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حـق در مقـام توصیـف گسـترده ترین چیزهـا و در هنـگام عمـِل منصفانـه 
تنگ تریـن چیزهـا اسـت. کسـی را بـر دیگـری حقـی نیسـت مگـر اینکـه آن 
دیگـری را هـم بـر او حقـی اسـت و آن دیگـری را حقـی بـر او نیسـت مگـر 
اینکه او را هم حقی اسـت. اگر کسـی را بر دیگری حقی باشـد که دیگری 
بـر او حقـی نباشـد، چنیـن حقـی مختـص بـه خـدای سـبحان اسـت و  را 

آفریدگانـش را چنیـن حقـی نیسـت.

مقدمه

پیـش از پرداختن به مسـائل فلسـفه حقـوق، چنانکه ترتیـب منطقی بحث اقتضـا می کند، 
الزم اسـت مباحثـی بـه عنـوان مقدمـۀ ورود به آن مسـائل طرح شـود. به ویـژه از آن جا که 
واژه »حقـوق« در عبـارت ترکیبـی »فلسـفه حقـوق« می توانـد بـه معانـی مختلفـی به کار 
رود، بایـد ابتـدا آن معانـی را توضیـح داده و رابطـه آنها را بـا دیگر مفاهیم نزدیـک و مرتبط 
مشـخص نمـود. در ایـن صورت می تـوان معنا یا معانـی ممکن اصطالح »فلسـفۀ حقوق« 
را دریافـت و ربـط آن را بـه دیگـر شـاخه های علـوم معلـوم سـاخت. پیـش از همـه اینهـا 

اٮݑ مفاهیم و�ل�ݔ



البتـه بایـد با »علم حقوق« آشـنا شـویم. مجمـوع این امور محتـوای درس اول را تشـکیل 
می دهـد.

1. واژه حقوق 

می تـوان گفـت نخسـتین معنایـی کـه از واژه »حقـوق« بـه ذهـن انسـان متبـادر می شـود، 
معنـای جمعـی آن، یعنـی »حق هـا« اسـت. وقتـی گفتـه می شـود »دولـت بایـد از حقوق 
افـراد حمایـت کنـد« یـا »هیچ کس نبایـد به حقـوق دیگـران تجاوز کنـد«، همیـن معنا از 
کلمـۀ »حقـوق« قصـد می شـود. امـا در ادبیـات حقوقـِی رایـج، واژه »حقـوق« بـا همین 
قالـب و وزن، در معانـی دیگـری نیـز بـه کار مـی رود)2( کـه مهم تریـن و رایج تریـن آنهـا دو 
معنـا اسـت: »مجموعـه قوانیـن و مقـررات حاکـم بر جامعـه« و »علـم حقـوق«. در این 
درس بـه تبییـن معنـای اخیـر می پردازیـم و بحـث از دو معنـای نخسـت را در درس دوم 

مطـرح خواهیم سـاخت.)3( 

2. علم حقوق

همانگونـه کـه می دانیـم رفتارهـای اختیـاری انسـان را می تـوان به دو دسـته کلـِی فردی و 
اجتماعـی تقسـیم کـرد. برخـی از ایـن رفتارها خـارج از اجتماع و از سـوی یک فـرِد تنها 
قابـل ظهـور و ِاعمال اسـت، مثـل راه رفتن، غذا خـوردن، نماز خواندن، دعا کـردن و... . 
امـا افعـال اجتماعی انسـان فقط در جامعـه و در مشـارکت با دیگران قابل تحقق هسـتند 
و خـارج از اجتمـاع امکان انجـام آنها وجود ندارد، مثـل ایثار کـردن، ازدواج کردن، طالق 

دادن و... . 
پدیده هـای اجتماعـی، از جملـه افعـال اختیـاری انسـان، از دو حیـث قابل بررسـی و 
مطالعـه هسـتند. یـک جنبه مربوط بـه وجود واقعی و عینی آنها اسـت، یعنـی از آن جهت 
کـه واقعیاتـی تحقـق یافته انـد و از حیـث »هستی«شـان محـل بحث اند. در این قسـمت 

|  فلسفۀ حقوق |
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بـا سـؤاالتی از ایـن قبیـل مواجـه می شـویم: ایـن پدیـده اجتماعـی چگونه تحقـق یافت؟ 
چـه عواملـی در تحقـق آن نقش داشـتند؟ آیا ایـن عوامل قابل کنترل هسـتند یـا نه؟ تحقق 
ایـن پدیـده چـه تأثیـری در دیگـر پدیده هـا دارد؟ علومی همچـون جامعه شناسـی و تاریخ، 
پدیده هـای اجتماعـی را از ایـن جهـت مـورد بررسـی قـرار می دهنـد. جنبه دیگـر مربوط 
بـه بعـد ارزشـی و بایسـته یا نبایسـته بـودن امـور اجتماعی اسـت؛ سـؤال این اسـت که آیا 
ایـن پدیـده اجتماعـی خـوب اسـت یا بـد؟ آیـا باید انجام می شـد یـا نـه؟ آیا فاعـل آن حق 
داشـت ایـن کار را انجـام دهـد؟ آیا بهتر نبود بـه جای آن کار دیگـری انجام مـی داد؟ و... . 
در ایـن جاسـت کـه پای علوم ارزشـی مثـل اخـالق و حقوق به میـان می آید. علـم اخالق 
رفتارهـای اختیـاری انسـان را از جهـت نقـش آنهـا در سـعادت و کمال انسـان بررسـی و 
ارزش گـذاری می کنـد و حقـوق ارزش آنهـا را از جهت تأثیرشـان در برقـراری نظم و ایجاد 
عدالـت در جامعه مورد سـنجش قـرار می دهد. البتـه در علم اخالق، هـم رفتارهای فردی 
انسـان موضـوع بحث انـد و هم رفتارهـای اجتماعی او، امـا علم حقوق فقط بـه رفتارهای 

اجتماعی انسـان نظر دارد. 
اکنـون سـؤال ایـن اسـت کـه در علـم حقـوق، ارزش افعـال اجتماعـی انسـان بـا چـه 
معیـاری و بـر چـه اساسـی تعییـن می شـود؟ چنانکـه می دانیـم، در علـم اخـالق ارزش و 
لـزوم اخالقـِی صفـات و رفتارهای اختیاری انسـان بیان می شـود و ما در فلسـفه اخالق با 
چگونگـی تعییـن ایـن ارزش و لزوم و معیارهای آن آشـنا شـدیم. وقتی گفته می شـود »این 
کار شـما بـه لحـاظ اخالقی خـوب نیسـت« در واقـع معنایش این اسـت که شـما اخالقًا 
حـق نداریـد ایـن کار را انجـام دهید. دلیل آن هم این اسـت کـه کار مزبور برخـالف قوانین 
و ضوابـط کلـی اخـالق اسـت. بنابرایـن در اخالق، قوانیـن و ضوابطـی را می آموزیـم تا بر 
اسـاس آنهـا بدانیـم در هـر مورد چـه کاری را باید انجـام دهیم یا حـق داریم انجـام دهیم و 

چـه کاری را حـق نداریـم و نباید انجـام دهیم. 
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شـبیه همیـن جریـان در علـم حقوق هم وجـود دارد؛ یعنـی در علم حقوق هم سـروکار 
مـا بـا »حـق« و »قانـون« اسـت. در اینجـا هـم قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر جامعـه و 
رفتارهـای اجتماعـی انسـان را می آموزیـم تـا در هر مورد بدانیـم حق انجام چـه کارهایی را 
داریـم و چـه کارهایـی را نمی توانیـم انجـام دهیم، چـه چیزهایی را می توانیم داشـته باشـیم 
و از چـه چیزهایـی نمی توانیـم برخـوردار باشـیم. البته »حـق« و »قانون«ی کـه در دانش 
حقـوق مطـرح می شـود غیر از »حـق« و »قانون« اخالقی اسـت و تفاوت هایـی میان آنها 

وجـود دارد کـه در مباحـث بعـدی با آنها آشـنا خواهیم شـد.
پدیده هـا  ایـن  دارد.  سـروکار  اجتماعـی  پدیده هـای  بـا  گفتیـم،  چنانکـه  حقـوق، 
واقعیت هایـی دارای دو جنبـه و حیثیت هسـتند: یک جنبۀ عینـی و یک جنبۀ ذهنی. جنبه 
عینـی آنهـا از ایـن جهت اسـت کـه امـوری طبیعـی و مادی انـد و در زمـان و مـکان روی 
می دهنـد، یعنـی رویدادهایـی خارجـی هسـتند که معمـواًل مصداقـی از رفتار انسـانی اند. 
امـا جنبـه ذهنی آنها از این حیث اسـت کـه دارای معنا هسـتند. برای مثـال، وقتی عده ای 
از افراد در سـالنی جمع شـده، گفتگو می کنند و سـپس بیشـتر آنها به منظور ابراز موافقت 
بـا یـک مسـأله برخواسـته و بقیه نشسـته باقـی می ماننـد، این برخواسـتن و نشسـتْن یک 
واقعیـت خارجـی اسـت، ولـی دارای معنـا اسـت و معنـای آن مثـاًل این اسـت کـه قانونی 
تصویـب شـد. یـا زمانی که کسـی بـر روی کاغذی خـاص نام شـخصی را نوشـته و درون 
صندوقـی معیـن می انـدازد، فعلی خارجـی و فیزیکـی انجام داده کـه معنـای آن رأی دادن 
اسـت. کشـتن یک شـخص در شـرایطی معین قتل عمد اسـت و همین عمل در شـرایطی 
دیگـر قتـل عمـد محسـوب نمی شـود. ایـن تفـاوت مربوط بـه معنـای عمل اسـت، چون 
طبـق فـرض از لحـاظ مـادی و فیزیکـی هیـچ تغییـری در آن ایجاد نشـده اسـت. این بعد 
از عمـل اجتماعـی اسـت که بـه جنبه حقوقـی آن مربوط می شـود. بنابرایـن جنبه حقوقی 
رفتارهـای اجتماعـی، عـالوه بـر اجتماعـی بـودن آنهـا، به معنـای آنها وابسـته اسـت، نه 
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بـه جنبـه مـادی و عینـی آنهـا و ایـن افعـال از جهت مـادی و عینی بـه هیچ وجـه ماهیت 
حقوقـی ندارنـد. آنچـه موجب می شـود رویداد خارجی یـک عمل حقوقی باشـد، معنایی 
اسـت کـه بـه آن نسـبت داده می شـود. امـا خـود معنـای عمـل ناشـی از چیسـت و به چه 
چیزی بسـتگی دارد؟ پاسـخ این اسـت که به مطابقـت عمل با قوانین و مقـررات اجتماعی 
وابسـته اسـت؛ یعنی معنـای حقوقی عمل از قانونی ناشـی می شـود که مفاد آن بـه رویداد 
مزبـور اشـاره دارد. بنابرایـن عمل مذکور را می توان بر اسـاس آن قانون تفسـیر و معنای آن 

را کشـف کـرد و بدیـن ترتیب ارزش حقوقـی آن را تعییـن نمود.)4( 
بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد می تـوان علـم حقـوق را بـه ایـن صـورت تعریـف کـرد: 
شـاخه ای از دانـش اجتماعی کـه ابعاد حقوقی رفتار های اجتماعی انسـان را بررسـی کرده 
و مقـررات حاکـم بـر جامعـه و چگونگی پیدایش و سـیر تحـول، وضع و تصویب، تفسـیر 
و اسـتنباط و باالخـره اجـرای آنهـا را مـورد بحـث قـرار می دهـد و از این طریـق حقوق و 

تکالیـف افـراد، گروه هـا و سـازمان ها را معیـن می کنـد.

3. هدف علم حقوق

می تـوان گفـت موضوع علم حقوق، قوانین و مقررات حاکم بر جامعه اسـت. واضح اسـت 
کـه هـدف از وضـع این قوانیـن و مقررات و فلسـفه وجـودی آنهـا برقراری نظـم و عدالت 
در جامعـه اسـت تـا از ایـن طریق شـرایط یک زندگـی مطلوب برای انسـان ها فراهم شـده 
و نهایتـًا بـه کمـال مطلوب خود دسـت یابنـد. بنابراین آشـنایی با قوانین حقوقـی جامعه و 
مباحـث مربـوط به آنهـا را می توان یکی از عوامل زمینه سـاز در دسـت یابی انسـان به کمال 

نهایی خود دانسـت. 

4. فلسفۀ حقوق 

گفتیـم کـه علـم حقـوق از قوانین و مقـررات حاکم بـر جامعه و حقـوق و تکالیفـی که این 
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قوانیـن بیان گـر آن هسـتند، بحـث می کند. به عبـارت دیگـر، در این علم بیان می شـود که 
در حوزه هـای گوناگـون زندگـی اجتماعـی، همچـون خانـواده، سـازمان ها، تجـارت، کار، 
جنـگ و... چـه قوانینـی وجـود دارد و هـر یک از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی)5( از چه 
حقـوق و تکالیفـی برخوردارنـد. امـا در اینجـا پرسـش هایی مطرح می شـود که از سـنخی 
دیگرنـد و پاسـخ آنهـا را در علم حقـوق نمی توان یافت. پرسـش هایی از این دسـت که حق 
و قانـون یعنـی چـه و حقیقـت آنها چیسـت؟ آیا حـق و قانون واقعیـت عینی اند یـا اموری 
اعتبـاری و انتزاعی انـد؟ خاسـتگاه حق چیسـت؟ اصواًل آیـا حق خاسـتگاهی دارد؟ معیار 
اثبـات حـق برای یک شـخص چیسـت؟ آیا حقـوق قابل واگذاری هسـتند یـا خیر؟ علت 
تفـاوت حقـوق و تکالیـف در افـراد مختلـف چیسـت؟ منشـأ اعتبـار و مشـروعیت قانـون 
چیسـت؟ آیـا قوانیـن حقوقـی مطلق انـد یا نسـبی؟ آیـا همـه قوانیـن حقوقـی وضعی اند یا 

قوانیـن غیروضعی هم وجـود دارد؟  
روشـن اسـت کـه برخی از این پرسـش ها درباره معنـا و حقیقت حـق و قانون اند و به 
تصـور معنـای آنها مربوط می شـوند. اما دسـته دیگر از پرسـش ها مربوط بـه تصدیق هایی 
بـه خاسـتگاه حـق، مـالک  ناظـر  ماننـد پرسـش های  قانـون هسـتند،  دربـاره حـق و 
مشـروعیت قانـون و واقعـی یـا اعتبـاری بـودن قوانیـن. بنابرایـن برخـی از این پرسـش ها 
جنبـه تصـوری و برخـی دیگر جنبـه تصدیقی دارنـد و البته همه آنها پرسـش هایی فلسـفی 
و ناظـر بـه مبـادی تصوری یـا تصدیقی علم حقـوق می باشـند. از اینرو کاماًل بجاسـت که 
مجموعـه این مسـائل را »فلسـفه حقوق« نام نهـاده، آن را اینگونه تعریف نماییم: »دانشـی 
کـه بـا روش عقلـی، دربـاره حق هـا و قوانیـن حقوقـی بحـث کرده، پرسـش های فلسـفِی 

ناظـر بـه تصـورات و تصدیقات مربـوط به آنهـا را پاسـخ می گوید«. 
البتـه گاه موضـوع مطالعـۀ عقلی به جـای آنکه مجموعه همـه قوانین باشـد، قانونی 
خـاص یـا مجموعـه ای خـاص از قوانیـن اسـت، مثل قوانیـن مربوط بـه حقـوق خانواده، 
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حقـوق مدنـی، حقـوق مالکیـت و غیـره. ایـن نـوع مطالعـه را از آن جهـت که دربـاره کل 
حقـوق نیسـت، نمی تـوان فلسـفۀ حقـوق نامید؛ امـا از آن جهت که شـیوۀ مطالعـه، عقلی 
و موضـوع آن، قوانیـن حقوقی اسـت، به فلسـفۀ حقـوق شـباهت دارد. برای تمایـز نهادن 
میـان ایـن دسـته از مطالعـات از مطالعـات علـم حقـوق ـ کـه مطالعـه ای جزئـی و درونی 
اسـت ـ و از مطالعـات فلسـفۀ حقـوق ـ کـه مطالعـه ای کلـی و بیرونـی اسـت ـ می تـوان از 
آنهـا بـا عنوان هایـی همچون فلسـفۀ »حقوق خانـواده«، فلسـفۀ »حقوق مدنی«، فلسـفۀ 
»حقـوق مالکیـت«، فلسـفۀ »حقـوق جـزا« و ماننـد آن تعبیـر نمـود. در همـه ایـن موارد 
مقصـود آن اسـت کـه مضاف الیه، یعنی حقـوق خانواده، حقـوق مدنـی و... و قوانین ناظر 

بـه آنهـا بـا روش عقلی بررسـی می شـوند. 

5. ضرورت فلسفۀ حقوق 

گفتیـم پرسـش هایی که در فلسـفه حقوق مطرح و پاسـخ یابی می شـوند، مسـائلی هسـتند 
دربـاره مبـادی تصـوری و تصدیقـی علـم حقـوق و بـه طـور مشـخص ناظـر بـه دو مفهوم 
اساسـی حـق و قانون اند. بنابراین تا این پرسـش ها پاسـخ نیابند مسـائل علـم حقوق قابل 
حـل نخواهنـد بـود، زیـرا تا ندانیم حـق و قانـون به چه معناسـت، معنی حقیقـی جمالتی 
همچـون »مـن حـق دارم فـالن کار را انجـام دهـم« یـا »شـما بر اسـاس فالن قانـون حق 
نداریـد ایـن کار را انجـام دهیـد« بـرای مـا معلـوم نخواهد شـد. نیز اگـر ندانیم کـدام نظام 
حقوقـی معتبـر اسـت و منشـأ اعتبار آن چیسـت، آیـا قوانین حقوقـی مطلق اند یا نسـبی، 
واقعی انـد یـا وضعـی و آیـا انسـان حـق قانون گـذاری دارد یـا نـه و محـدوده قانون گذاری 
او چیسـت، بـه عـالوه هـدف از وضع قوانیـن و مقـررات اجتماعی چیسـت، نمی توانیم در 
مـوارد خـاص و جزئـی بـه قوانین اسـتناد کرده و بر اسـاس آنهـا برای اشـخاص حقیقی یا 

حقوقـی حـق و تکلیف قائل شـویم. 
بدین ترتیـب جدیـت در یادگیـری قوانیـن و احـکام حقوقـی، پذیـرش آنهـا و عمـل 
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بـه حقـوق و تکالیـف نشـأت گرفتـه از آنهـا، همچنیـن دفـاع از آنهـا در برابـر نظام هـا یـا 
دیدگاه هـای حقوقـی معـارض، وابسـته بـه دانسـتن پاسـخ پرسـش های یاده شـده اسـت.

ممکـن اسـت تصـور شـود چـون نظـام حقوقـی اسـالم، الهـی و وحیانـی اسـت؛ به 
ایـن معنـی کـه قوانین آن ناشـی از اراده تشـریعی خداوند بـوده و بخش اعظم آن به وسـیله 
خداونـد متعـال و پیامبـر اکـرم وضـع شـده اسـت، بنابرایـن دسـت کم از فلسـفه حقـوق 
اسـالمی نمی تـوان سـخن گفت، زیـرا احکام و مقررات اسـالمی بـه عنوان بخشـی از دین 
اسـالم، مـورد قبول همه مسـلمانان اسـت و نیـازی به تبیین عقالنـی این مقـررات و مبانی 

آنهـا وجود نـدارد.
پیش از اینکه به ضرورت توجه به فلسـفه حقوق بر اسـاس مبانی اسـالمی بپردازیم، 
الزم اسـت بـه ایـن نکتـه توجه داشـته باشـیم که اندیشـمندان مسـلمان با اسـتناد بـه آیات 
قـرآن و روایـات معصومیـن از همـان آغـاِز تدوین حقوق اسـالمی به بررسـی مسـائل کلی 
و مبنایـی در مـورد حقـوق اسـالمی پرداخته انـد؛ بـه ویـژه در علـم »اصول فقـه« مباحثی 
همچـون منشـأ مشـروعیت احـکام اسـالم، حجیت عقـل در کشـف حکم شـرعی، بحث 
از ثابـت یـا متغیـر بـودن مقـررات حقوقـی اسـالم و مانند آن مطرح شـده اسـت کـه دقیقًا 

می تـوان آنهـا را تحـت عنوان فلسـفه حقوق قـرار داد.  
امـا در بـاب ضـرورت تدویـن فلسـفۀ حقـوق اسـالمی، بایـد توجـه داشـت کـه برای 
دفـاع عقالنـی از نظـام حقوقی اسـالم در برابـر مکاتب حقوقـی معارض و پاسـخ گویی به 
شـبهاتی کـه از سـوی افـراد و گروه هـای مختلف بـر آن وارد می شـود، بـه ویژه بـا توجه به 
اینکـه مسـائل خـاص حقوق اسـالم امـروزه در بوتـۀ امتحـان قرار گرفته اسـت، چـاره ای 
جـز بررسـی عقلـی حقوق اسـالمی و مبانی آن وجود ندارد. در گذشـته، احـکام و مقررات 
اجتماعـی و حقوقـی اسـالم صرفـًا در محافـل علمـی و تخصصـی مطـرح بود؛ امـا امروز 
یـک نظـام سیاسـی و اجتماعـی بـر اسـاس آن شـکل گرفتـه و ادارۀ امـور جامعـه بـا همۀ 
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پیچیدگـی اش بـه آن سـپرده شـده اسـت. اثبـات صالحیـت ایـن نظام حقوقـی بـرای ادارۀ 
جامعـه، در گـرو مباحثـی اساسـی و زیربنایـی اسـت کـه بتواند قابلیـت انطباق ایـن نظام 
حقوقـی بـر شـرایط مختلف و قـدرت پاسـخ گویی آن به نیازهـای حقوقی جامعـه را اثبات 

کنـد و از متهـم شـدن آن بـه ناتوانـی در ادارۀ جامعه جلوگیـری کند.
فایـدۀ دیگـر فلسـفۀ حقـوق اسـالمی این اسـت کـه شناسـایی دقیـق اهـداف و مبانی 
حقـوق اسـالمی می توانـد در تعییـن احـکام و قوانیـن بـرای موضوعات جدیـدی که حکم 
آنهـا بـه طـور مشـخص در متون دینی بیان نشـده اسـت، کمک شـایانی باشـد. بـه عالوه 
فقیـه می توانـد با توجه به آنها عناوین ثانویه)6( را بهتر تشـخیص دهد و فتاوای راه گشـاتری 
در شـرایط متغیـر جامعـه ارائـه کند و نیـز ولی فقیـه می تواند در مـوارد الزم، احـکام والیی 

و حکومتی مناسـبی صـادر نماید. 

6. جایگاه فلسفه حقوق

بـا توجـه به آنچه درباره مسـائل فلسـفه حقـوق گفتیم بـه راحتی می تـوان دریافـت که نوع 
پاسـخ های مـا بـه ایـن مسـائل بسـتگی کامل بـه نـوع انسان شناسـی مـا دارد، زیـرا وضع 
قوانیـن حقوقـی مناسـب برای ایجـاد نظم و عدالـت در جامعه و تعیین منشـأ اعتبـار آنها، 
همچنیـن تشـخیص حقـوق و تکالیـف نوع بشـر که مشـترک میان انسـان ها اسـت، بدون 
شـناخت ویژگی هـا و امکانـات انسـان و جایـگاه او در نظـام هسـتی و هـدف از آفرینـش 
او امکان پذیـر نیسـت. از سـوی دیگـر، چنانکـه در مباحث انسان شناسـی دیدیـم، جایگاه 
انسـان در هسـتی و هـدف از آفرینش او، در گرو شـناخت مبدأ هسـتی و رابطـه موجودات 
بـا اوسـت کـه در خداشناسـی مـورد بحث قرار می گیـرد. به عـالوه از آنجا کـه علم اخالق 
بـه همـه امـور اختیاری مربوط می شـود، معیـاری که بـرای ارزش گـذاری در اخالق تعیین 
می کنیـم، در ارزش هـای حقوقـی نیـز مؤثـر اسـت، از اینـرو حـل مسـائل فلسـفه حقـوق 
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متوقـف بـر حل مسـائل عام تری درباره خوب و بد، درسـت و نادرسـت و بایـد و نبایدهای 
اخالقـی اسـت که در فلسـفه اخـالق صـورت می پذیـرد. اما در فلسـفه حقـوق، مانند هر 
علـم دیگـری، بـا مجموعـه ای از شـناخت ها مواجه ایـم و بـا درک هـر یـک از مفاهیـم و 
پذیرفتـن گزاره هـای آن، در واقـع دسـت یابی بـه یـک شـناخت را ادعـا می کنیـم؛ بنابراین 
پیـش از آن بایـد مسـائل کلی مربوط به شـناخت مثل امکان شـناخت، راه های دسـت یابی 
بـه شـناخت و مهم تـر از همـه معیار تشـخیص شـناخت درسـت از نادرسـت را حـل کرده 
باشـیم. بنابرایـن فلسـفه حقـوق هـم بـه معرفت شناسـی، انسان شناسـی و خداشناسـی 

نیازمنـد اسـت و هم وامدار فلسـفه اخالق اسـت.

7. ساختار کتاب

کتـاب حاضـر که در راسـتای آشـنایی با فلسـفۀ حقوق و متناسـب بـا دوره آمـوزش مبانی 
اندیشـه اسـالمی فراهم شده اسـت، از انبوه مسـائل فلسـفۀ حقوق در ضمن دوازده درس، 

تنهـا بـه هفت محـور زیر می پـردازد:
یک( کلیات )درس اول(؛

دو( تحلیل مفاهیم کلیدی و تبیین رابطۀ حقوق با فقه، اخالق و دین )درس دوم(؛
سـه( مکاتـب حقوقی و دیدگاه هـای مختلف دربارۀ مبانی و اهـداف حقوق )درس های 

سـوم، چهارم و پنجم(؛
چهار( تبیین نظام حقوقی اسالم و ویژگی های آن )درس ششم(؛

پنج( منابع حقوق اسالمی )درس هفتم(؛
شـش( حقوق بشـر، و مقایسـۀ اجمالی دو دیدگاه اعالمیۀ جهانی حقوق بشـر و نظام 

حقوقی اسـالم نسـبت به حقوق بشـر )درس های هشـتم، نهم و دهم(؛
هفت( حقوق زن و خانواده )درس های یازدهم و دوازدهم(.
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 خالصه

 1. واژه »حقـوق« اغلب در یکی از این سـه معنی بـه کار می رود: »جمع حق«، »مجموعه 
قوانیـن و مقررات حاکم بـر جامعه« و »علم حقوق«.

2.  افعـال اختیـاری انسـان نـه از بعد عینـی و از آن جهت کـه واقعیت هایی تحقـق یافته در 
زمـان و مکان انـد، بلکـه از دو جهـت دیگـر موضوع علـم حقوق اند: نخسـت از این حیث 

کـه قابـل ارزش گذاری انـد و دوم از آن جهـت که دارای معنی هسـتند.
3. ارزش حقوقـی رفتارهـای اجتماعی انسـان با معیـار قانون تعیین می شـود؛ هر رفتاری 

کـه مطابـق بـا قانون مربـوط به آن باشـد، به لحاظ حقوقـی مجاز و اال غیرمجاز اسـت.
4. علـم حقوق شـاخه ای از دانش اجتماعی اسـت کـه ابعاد حقوقـی پدیده های اجتماعی 
را بررسـی کـرده و مقـررات حاکـم بـر جامعـه و چگونگـی پیدایش و سـیر تحـول، وضع و 
تصویـب، تفسـیر و اسـتنباط و باالخـره اجـرای آنها را مـورد بحث قـرار می دهـد و از این 
طریـق حقـوق و تکالیـف افراد، گروه هـا و سـازمان ها را معین می کند و هـدف از این همه، 

زمینه سـازی بـرای دسـت یابی انسـان به کمـال مطلوب خود اسـت.
5. فلسـفه حقـوق دانشـی اسـت کـه بـا روش عقلـی، دربـاره حق هـا و قوانیـن حقوقـی 
بحـث کـرده، پرسـش های فلسـفِی ناظر بـه تصـورات و تصدیقات مربـوط به آنها را پاسـخ 

می گویـد.
6. مطالعـات فلسـفی ناظـر بـه هـر مجموعـه خـاص از قوانیـن حقوقـی را به تناسـب آن 
مجموعـه می تـوان تحـت عناوینـی همچون فلسـفۀ »حقـوق خانـواده«، فلسـفۀ »حقوق 

مدنـی«، فلسـفۀ »حقـوق مالکیـت«، فلسـفۀ »حقوق جـزا« قـرار داد.
7. جدیـت در یادگیـری قوانین و احـکام حقوقی، پذیرش آنها و عمل بـه حقوق و تکالیف 
نشـأت گرفتـه از آنهـا، همچنین دفاع از آنهـا در برابر تهاجـم ارزش های معارض، وابسـته 

به حل مسـایل فلسـفه حقوق اسـت.

| درس اول: مفاهیم و کلیات |

25



8.  بـرای دفـاع عقالنـی از نظـام حقوقـی اسـالم و پاسـخ گویی بـه شـبهات وارد بـر آن، 
چـاره ای جـز بررسـی عقلـی حقـوق اسـالمی و مبانـی آن وجـود نـدارد. بعـالوه فلسـفۀ 
حقـوق اسـالمی در تعییـن احـکام و قوانیـن بـرای موضوعـات جدیـدی کـه حکـم آنها به 
طـور مشـخص در متـون دینـی بیان نشـده اسـت، و نیز بـرای تشـخیص عناویـن ثانویه و 

ارائـه فتـاوای راه گشـاتر در شـرایط متغیـر جامعـه می توانـد مفیـد باشـد.
9. فلسـفه حقوق هم به معرفت شناسـی، انسان شناسـی و خداشناسـی نیازمند است و هم 

وامدار فلسـفه اخالق است.

 پرسش

1.  معانی رایج واژه »حقوق« کدام اند؟
2.  افعال اجتماعی انسان از چه جهاتی مربوط به علم حقوق اند؟ توضیح دهید.

3.  در علـم حقـوق، ارزش افعال اجتماعی انسـان با چه معیاری و چگونه تعیین می شـود؟ 
در مقایسـه با علم اخـالق توضیح دهید.

4.  علم حقوق را تعریف و هدف آن را بیان کنید.
5.  فلسفه حقوق را در یک جمله تعریف کرده و آن را توضیح دهید.

6.  فایده و ضرورت فلسفه حقوق را توضیح دهید.
7.  جایگاه فلسـفه حقوق را در میان سلسـله دروس اندیشـه های بنیادین اسـالمی توضیح 

دهید.
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 پی نوشت ها

1. نهج البالغه، خطبه 216.
سـاکت،  )محمدحسـین  کرده انـد  شـمارش  »حقـوق«  واژۀ  بـرای  معنـا  هشـت  تـا  برخـی   .2
حقوق شناسـی: دیباچـه  ای بـر دانـش حقـوق، ص141(؛ ولـی بـه نظر می رسـد ایـن معانی هشـتگانه، به 

ارجاع انـد. قابـل  یکدیگـر 
3. معانـی سـه گانه مذکـور اگرچـه سـه مفهوم مسـتقل می باشـند، اما به لحـاظ مصداقـی، گونه ای 
تداخـل میـان آنهـا برقرار اسـت. از یک سـو، حق های حقوقـی به وسـیلۀ قوانین و مقـررات حقوقی بیان 
می شـوند، یعنـی هـر قانـون، مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، بیان گر یک یـا چند حق اسـت. و از سـوی دیگر، 
همـۀ قوانیـن و مقـررات حقوقـی در علم حقوق مـورد بحث واقع می شـوند. بنابراین همـۀ قوانین حقوقی 
در ِدل علـم حقـوق قـرار می گیرنـد و در نتیجـه بـا یـک واسـطه، همۀ حق هـای حقوقی نیز مشـمول علم 

حقـوق خواهنـد بـود و در بحـث از علم حقـوق، از آنها نیز بحث می شـود. 
4. رک: هانس کلسن، نظریه حقوقی ناب، ترجمه اسماعیل نعمت اللهی، ص 52-50.

5. این اصطالحات را در آینده تعریف خواهیم کرد.
6. عناویـن و موضوعاتـی )اعـم از افعـال و ذوات( که حکم شـرعی یا حقوقی به آنهـا تعلق می گیرد، 
بـر دو قسـم اند: عناویـن اولیـه و عناویـن ثانویـه. عناویـن اولیـه مربـوط بـه شـرایط عادی انـد و مقید به 
قیـودی چـون اضطـرار، اکـراه و ضـرر نیسـتند. حکمی که بـه این عناویـن تعلـق می گیرد »حکـم اوّلی« 
نامیـده می شـود. مثـل وضـو کـه یـک عنـوان اولی اسـت و حکـم وجـوب آن مربوط به شـرایط عـادی و 
حکمـی اولـی اسـت. امـا عناویـن ثانـوی مربوط به شـرایط غیرعـادی و مقیـد به قیـود مزبور می باشـند 
و حکـم مربـوط بـه آنهـا هم »حکـم ثانـوی« نـام دارد. مثل تیمـم که مربـوط به زمـان نبـودن آب یا ضرر 
داشـتن آن یـا غیـره اسـت. مثـال دیگر خوردن گوشـت مردار اسـت که بـه عنوان اولـی، حرام و بـه عنوان 
ثانـوی و در شـرایط خـاص، جایز اسـت. )رک: محمدتقی مصبـاح یزدی، حکیمانه تریـن حکومت، ص 
227 و عالمـه طباطبایـی، مقـاالت تأسیسـیة فـی الفکـر اإلسـالمی ، ترجمـه جواد علی کسـار، مؤسسـۀ 

أم القـری ، چ دوم، ص 168(
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1. تفاوت حق حقوقی و حق اخاقی را تبیین کند؛

2. مفهوم »حق« را تعریف و تحلیل کرده و ارکان آن را توضیح دهد؛

3. انواع روابط میان حق و تکلیف را تبیین کند؛

4. ویژگی های قانون حقوقی و تفاوت آن را با قانون اخاقی توضیح دهد؛

5. رابطه حقوق با دین، اخاق و فقه را بداند.

6. لزوم دینی بودن حقوق را تبیین کند.

درس دوم

حق و قانون
از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری این درس:


