
 

 
 

 
 

  ؛يواقع عدالت اي يعرف عدالت
  رانيا ياسالم يجمهور نظام در »يحقوق عدالت« فيعربازت

  

  ∗يديجاو يمجتب
  

  دهيچك
ـ د دو ،ياسـالم  نظام در »يحقوق عدالت« مفهوم خصوص  در  :دارد وجـود  دگاهي
ـ  عـدالت  يمعنـا  بـه  يحقوق عدالت و يعرف عدالت يمعنا به يحقوق عدالت  .يواقع
ـ  عـدالت  بـر  منطبق ،رانيا ياسالم يجمهور نظام در يوقحق عدالت مفهوم  يواقع
 هر دادن« يعني ،ياسالم ينيب  جهان در عدالت از شده ارائه فيتعار به توجه با .است
 متوقف عدالت شناخت ،»خود يجا سر يزيچ هر قراردادن« و »آن صاحب به يحق
 نيا از شده  ارائه فيتعار با ،  ياسالم ي  شهياند در حق فيتعر و است حق شناخت بر

ـ يطب حقـوق  و يحقـوق  سميويتيپوز چون يگريد مكاتب در واژه  .دارد  تفـاوت  يع
ـ غا و نيقـوان  بـا  كه ياعتبارات آن از ستا عبارت ،ياسالم ي  شهياند در »حق«  اتي

 و نيقوان با كامالً كه آنچه ،ديگر  طرف  از .است هماهنگ يهست جهان بر حاكم يواقع
 .اسـت  »شـرع « اسـت  هماهنـگ  واقـع  عالم و يهست نظام بر حاكم يواقع اتيغا

 يهست نظام بر حاكم يواقع اتيغا و نيقوان با ،يثبوت لحاظ به »حق« مفهوم نيبنابرا
ـ پ بـا  چـون  .دارد يناگسـستن  يونديپ »شرع« با ،ياثبات لحاظ به و  انقـالب  يروزي

 ي  منـصه  بـه  يگـذار قانون مجالس مصوب مقررات و نيقوان قالب در شرع ،ياسالم
 ياسـالم  نظـام  قـانون  بر منطبق چههر از تسا عبارت عدالت ،است دهيرس ظهور
ـ ويتيپوز بـا  انطبـاق  يمعنا به است قانون عدالت مالك كه امر  نيا البته .باشد  سمي
 حقـوق  امتزاج و قيتلف شاهد ،رانيا ياسالم يجمهور نظام در بلكه ست،ين يحقوق
 خود كه يقيتلف ؛ميهست خود خاص و مدنظر يمعان با يحقوق سميويتيپوز و يعيطب
   .است شده يحقوق نظام از يديجد نوع يريگ شكل ساز نهيزم
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  .عدالت حقوقي. 4
  

  مقدمه .1
 حـال   عـين در و نيتـر   ارزش با از يكي ي  منزله  به يانسان اجتماع ي حوزه در عدالت امروزه

 دنيرسـ  پـي  در ،خيتار طول در متفكّران از ياريبس و شود  يم شناخته ميمفاه نيتر  دهيچيپ
 بـه  عمـل  كـه  اسـت  عـي يطب .اند بوده جامعه در آن تحقّق و عدالت يقيحق مفهوم و معنا به

 در ،ديگـر   سـوي   از .است آن قيمصاد ،تبع به و مفهوم شناخت مستلزم ،نخست گام در عدالت
 ذكـر  قضا دستگاه يوجود ي فلسفه ي مثابه  به »ياسالم عدل« تحقق ،ياساس ونقان ي  مقدمه
  حقـوق   بانيپـشت  ي  منزله  به هيقضائ  ي  هقو ،ياساس انونق 156 اصل در نيهمچن .است شده
 طبـق  ن،يبـرا  عـالوه  .است شده يمعرف عدالت  به  دنيبخش   تحقق  ولؤمس و  ياجتماع و  يفرد
 بـود  خواهـد  يكـشور  ،توسـعه  ي سـاله   ستيـ ب انـداز  چشم در ياسالم رانيا ،انداز چشم سند

 ،ييقـضا  تيـ امن تحقـق  ملزومـات  نيتـر  مهم از يكي .ييقضا و ياجتماع تيامن از برخوردار
 يانيشا تياهم عدالت مفهوم شناخت ،اساس نيا  بر .است يحقوق يها حوزه در عدالت نيتأم
 عـدل  ي دربـاره  آنچـه  ،ياسالم عارفم مدون فرهنگ در كه است حالي در نيا .كند  مي دايپ

 و يروح اعتدال( آن ياخالق بعد در اي و )ياله عدل( آن يكالم بعد در غالباً است شده گفته
 يهـا   حـوزه  ي انـدازه  بـه  ،يحقوق عدالت چون عدالت يها  نهيزم ريسا در و است بوده )يفرد

 بـه  ،شـمار  انگـشت  ينوشتارها برخي در گرچه .است نشده گفته سخن شده، برده نام يمعرفت
 بررسـي  1اسـت،  شـده  پرداختـه  اسـالمي  حقـوق  بر هيتك با عدالت و حقوق ي  رابطه بررسي
 با هم آن ،»قانون« و »شرع« ،»عالم عييطب نيقوان« با آن نسبت و »حقوقي عدالت« مفهوم

   .است گرفته قرار بررسي مورد اي مقاله كمتر در رانيا ياسالم جمهوري نظام بر ديتأك
 يآرا از ،ياسـالم  ي  شهيـ اند در يحقـوق  عـدالت  مفهـوم  يواكاو هنگام در ،مقاله نيا در

 يآرا بـر  شتريـ ب ،خـصوص   نيا در ما ديتأك كه ،شود  يم استفاده ياسالم بزرگ شمندانياند
 يهـا  آمـوزه  بـر  اتكا و ءابتنا با كه است يشمندياند ييطباطبا عالمه .است ييطباطبا عالمه

 ينـوع  بـه  ،ياسـالم  لـسوف يف و شناس  اسالم كي ي  منزله  به ،ياسالم ي  فلسفه يمبان و ينيد
 نيـ ا يبررس هنگام در مقاله نيا ديتأك نيهمچن .است ياسالم-يانسان علوم ي فلسفه آغازگر
 بـا  ييآشـنا  لـزوم  .اسـت  يا  خامنـه  اهللا  تيـ آ ي  شهياند بر ياسالم يجمهور نظام در موضوع

 زمـان  در كـه  است ييفقها معدود از شانيا كه است جهت آن از يا  خامنه اهللا  تيآ  ي  شهياند
 ،حـوزه  نيـ ا در و اند  داشته اسالمي جمهوري نظام با شرع هاي  آموزه قيتطب در سعي حاضر
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 ارائـه  دييجد اتينظر مقاله، نيا موضوع در ،خاص صورت به و اند  زده يپرداز  هينظر به دست
 يا  رشـته   انيـ م نگـرش  از ،بحث مورد موضوع سنخ به توجه  با مقاله نيا نيتدو در .اند  داشته

   ياسالم كالم و فلسفه حقوق، چون مختلف علوم متون از ،جهت نيبد و است شده فادهـاست
  .است شده يريگ بهره يليتحل روش با

  
  يعرف عدالت و يواقع عدالت :عدالت از متفاوت يتلق دو .2
 در .داد قرار مطالعه مورد توان  يم ينيد  درون و ينيد  برون ي  هيزاو دو از را يحقوق عدالت

 نيتـر   مهم ندارد، ينيد معارف چارچوب در عدالت فيتعر به ياهتمام كه ،ينيد  برون كرديرو
 يبـرا  معناكـه  نيبد است، »يعرف عدالت« شود يم ارائه يحقوق عدالت از معموالً كه يفيتعر

 بـل، مقا در .كرد مراجعه عرف به ديبا آن قيمصاد ،تبع به و يحقوق عدالت يستيچ صيتشخ
 از است عبارت يحقوق عدالت يستيچ خصوص در ها  دگاهيد نيتر  مهم ،ينيد  درون كرديرو در

 يكردهـا يرو يبرخـ  ي  جـه ينت تنهـا  نه ،است روشن كه همچنان .يواقع عدالت و يعرف عدالت
 خـتم  يعرفـ  عـدالت  ي  شهياند به زين ينيد  درون يكردهايرو يبرخ ي  آورده بلكه ،ينيد  برون

 لـذا  .رسـند   يمـ  يواحـد  ي  جـه ينت به مختلف كامالً كرديرو دو نيا گاه ،نسا  نيبد و شود  يم
 تيـ اهم اسـالمي  حقـوق  در »واقعـي  عدالت« با آن نسبت و »عرفي عدالت« گاهيجا بررسي

  .كند مي دايپ انييشا
 إِنَّ« :اسـت  عدالت مطابق ،خداوند از شدهصادر احكام يتمام ،ميكر قرآن اتيآ اساس بر

رُي اللَّهلبِ أْمدكـشور  يحقـوق  نظام در عدالت مفهوم كه است آن سؤال حال .)90/نحل( »الْع 
 از يبرخـ  ،يعرفـ  فهـم  مـالك  بـا  تـوان   مـي  ايآ ؟است يكس آنچه صيتشخ مرجع و ستيچ

 مـثالً  ؟ردكـ  كـشف  را يالهـ  عـدل  حكـم  ،آن ي  واسطه  به تا ادد صيتشخ را عدالت قيمصاد
 ي  منزلـه   بـه  دو نيـ ا ي  هيـ د يتـساو  بـه  حكـم  عرف اگر ،مرد و زن ي  هيد زانيم خصوص در

 در ديـ با ايـ  رديـ گ قـرار  حكـم  يمبنا تواند يم امر نيا ايآ داد، عدالت از خود درك يمقتضا
   كرد؟ رجوع يگريد مرجع به ،حكم بودن عادالنه صيتشخ

 صيتـشخ  مرجـع  و عـدالت  مفهـوم  خـصوص  در ،ينـ يد درون كـرد يرو در كلي، صورت به
  :دارد وجود نظر دو ،يحقوق نظام در حكم بودن عادالنه

 ،عـدالت  قيمـصاد  صيتـشخ  در ديـ با يعنـ ي است؛ يعرف عدالت عدالت، از مراد نخست،
 نيـي تع در يقطعـ  نص كه نيا مگر كرد، مراجعه عرف به ،اتيروا و اتيآ قيمصاد ريسا مانند
 در يكلـ  ي قاعـده  طبـق  بر كه است آن ادعا نيا ليدل عمده .دباش داشته وجود آن قيمصاد
 اسـاس  بـر  .»شوند يم هيعرف يمعان بر حمل عقود الفاظ« ،حقوق علم و فقه علم اصول، علم
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 او خطابـات  و محاورات و است مردم ريسا مانند امت به احكام رساندن در شارع« ،قاعده نيا

 يعرفـ  قانونگـذار  كه همچنان پس .است گريد يبرخ به نسبت مردم از يبرخ محاورت مانند
 نظـر  از چـه  ،عـرف  كه آنچه از ريغ يزيچ موضوع كند  مي خون ستنجا به حكم كه يهنگام
 نجاسـت  موضـوع  و خـون  او نزد خون رنگ لذا( ستين فهمد  يم مصداق نظر از چه و مفهوم

 در جـه يدرنت اسـت؛  نينچنـ يا زيـ ن عـرف  بـه  شـده  ابـالغ  نيقوان به نسبت زين شارع ،)ستين
   .)184:ص ،1:،ج22(»]كرد راجعهم عرف به ديبا[ زين آن اقدمص صيتشخ و هيعرف مفهومات

 چون ،ميكر قرآن اتيآ به توجه با كه كنند  يم استدالل نيچن يعرف عدالت به معتقدان
 كـه  ميكرد ديترد يمورد در اگر حال ،كند  مي حكم عدل هب خداوند ،نحل ي  سوره 90 ي  هيآ

 طـور  همان نيبنابرا .كرد مراجعه عرف به ،مذكور ي  قاعده طبق بر ديبا ،ستيچ عادالنه حكم
 مـاء،  ضـرر،  حرج، مانند سنت و كتاب در مطرح نيعناو ريسا صيتشخ در تيمرجع نيا كه
 تـوان   يم كه است يليدل نيتر  عمده اين و دارد وجود زين عنوان نيا يبرا ،دارد وجود ...و دم
 كـه  معتقدند برخي مثال، رايب .كرد مطرح عدالت قيمصاد صيتشخ در عرف بودن مرجع بر
 بزنـد،  دييـ تأ مهر مردم يمعامل يهاعرف نيچن بر و برود شيپ جامعه يپا  پابه ديبا زين فقه«

 »ندارد يفرجام يناكام و شكست جز و است شرع و عقل برخالف عقال عرف با جنگ چراكه
 يهـا   مجـازات  در فرهـا يك و حدود به مربوط نصوص معتقدند برخي نيهمچن .)1 :ص ،30(

 عـصر  در امـا  انـد، بـوده  عادالنـه  زمانه آن در و باشند  يم )ص(امبريپ عصر به مربوط ياسالم
 دنيرس يبرا و است يعصر هر در فقه ييعقال بستر به توجه است مهم ما يبرا آنچه حاضر،

 عصر در عقال ي  رهيس نماد و معاصر ييعقال شاخص كي ي  مثابه  به بشر حقوق مقصد، نيا به
 از يمـ يعظ بخـش  ،سندهيـ نو نيهمـ  دگاهيـ د از .)86 :ص ،35( باشد  يم تياهم حائز حاضر
 باشـد   يمـ  ...و تاشـهاد  قصاص، ات،يد حدود، به مربوط كه اساتيس يفقه اتينظر و يفتاو
 مانند ياله يكل ينواه و اوامر به ديبا ،باب نيا در و است داده دست از را خود ييعقال بستر
 تيعقالن با آن، به امالتز و تعهد با و آورد يرو عتيشر ي گانه پنج مقاصد حفظ و عدالت لزوم
 نيـ ا از يبرخـ  در كـه   همچنـان  البتـه  .)115 :ص ،35( ديبخش تحقق را عدالت ،حاضر عصر
 »عقال يبنا« عنوانِ يالملل  نيب مجامع ي  شده رفتهيپذ عرف به گاه ،است روشن ها  مثال شاهد
  .ندك مين عوض را هيقض تيماه عقال يبنا و عرف نيب خلط حال، هر در اما .است شده داده

 راداتيـ ا يدارا ،آن قيمصاد و عدالت مفهوم صيتشخ در عرف به مراجعه نگارنده، نظر به
  :است يمتعدد
 و »آب« صيتـشخ  ماننـد  ،است هيعرف موضوعات صيتشخ در  يكي ،عرف به مراجعه اوالً

 و »اسـت  حـرام  شـراب  دنينوشـ « ايـ  و »است كننده پاك آب« مانند  يراتيتعب در »شراب«
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 مـسافت  ي  انـدازه  بـه  كـه  يهنگـام « مـثالً  هيشـرع  موضـوعات  قيمصاد صيتشخ در  يگريد

 نقـش  و است  يشرع يموضوع »مسافت« عنوان كه »بخوان شكسته را نماز ،يكرد مسافرت
 ايـ  اسـت  بـوده  مـسافت  قدر به راه مقدار نيا كه بدهد صيتشخ كه ستا آن جا نيا در عرف

 را يواقعـ  عـدل  عقـلْ  .يشـرع  نه و است يعقل حكم موضوع عدالت كه يحال در )20( ر؟يخ
 ي عهـده  بـر  يخارج قيمصاد بر عدالت قيتطب نيبنابرا .داند  يم حيقب را يواقع ظلم و حسن
   .عرف نه و است عقل

 صيتـشخ  در كـه  يعرفـ  از مـراد  ،باشـد  يشرع يموضوع عدالت موضوع كه برفرض اًيثان
 ،بدهـد   يزيـ چ به شهادت و نموده  يقطع قضاوت بتواند كه است  يعرف دارد تيحج مصداق

 حدس صرف بلكه ،ستين عرف از  يروشن قضاوت كه  ييجا در .بزند گمان و حدس كه نيا نه
 يآدمـ [ وجـه  چيه به گمان ؛ئاًيش الحق من  يغنيال الظن انّ« :ندارد تيحج ظن است، ظن و
 يرخـ ب در عرف حكم كه آن خصوص به .)20( )36 /ونسي( »گرداند ينم ازين يب قتيحق از ]را

  .)19( است مسامحه بر  يتنمب  گاه بلكه ،ستين قيدق موارد
 نظر موضوع، آن باب در شارع كه است حكم تعلق مناط  يموضوعات در  يعرف صدق ثالثاً

 و حـدود  و كـرده  تصرف و دخل موضوع، در شارع  ييجا در اگر اما .باشد نكرده ابراز  ييرأ و
 ديـ با بلكـه  ،ستين  يكاف  يعرف صدق گريد جا نيا در ،است قرارداده موضوع آن  يبرا  يوديق
 عـدالت  مـصداق  )18( ؟ريـ خ ايـ  دارد وجـود  آن در شارع طرف از شده نيمع ضوابط ايآ ديد

 دخالـت  موضـوع  در شارع و است شده انيب مقدس شرع توسط موارد از ياريبس در يحقوق
  .ستين عرف به مراجعه يبرا ييجا لذا است، كرده

 يبـرا  عرف به مراجعه و است يواقع عدالت يحقوق عدالت از مراد هك است آن دوم نظر
 .كنـد  ييشناسـا  نيقـ ي بـا  را يواقعـ  عدالت عرف كه است يزمان فقط آن قيمصاد صيتشخ

 صـرفاً  يواقعـ  عـدالت  .اسـت  عدالت ثبوت، و واقع عالم در كه است يزيچ آن يواقع عدالت
 معـاد،  مبدأ، به مربوط مسائل مجموعه به بلكه ندارد، ايدن اتيح يزندگ ظاهر بعد به ارتباط
 حـاق  در كـه  آنچه يعني واقع، به علم اساس بر و دارد ارتباط ...و يشناسخدا ،يشناس  انسان
دل  أْمرُيـ  اللَّه إِنَّ« ي  هيآ ،اساس  نيا  بر .)95 و 30 :صص ،5( است دارد وجود عالم واقع بِالْعـ« 

   .كند مي امر است عدالت واقع در كه آنچه به پروردگار كه معناست نيبد زين )90/نحل(
 عدالت بر منطبق ،رانيا ياسالم يجمهور نظام در يحقوق عدالت مفهوم ،نگارنده نظر به
 آن بـر  اسـتدالل  ي  نحوه و چگونگي ،دگاهيد نيا شود يم تالش مقاله نيا در كه است يواقع
  .شود يبررس و نييتب
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  ياسالم ي شهياند در عدالت مفهوم .3

 كـه  انـصاف  و يدادگـر  :است شده  ارائه گوناگوني فيتعار عدالت يلغو مفهوم صوصخ در
 حق، به حكم اعمال، يسزا و جزا ،طيتفر و افراط نيب انهيم ،استقامت است، جور و ظلم ضد
ه  عدلَ« ،گرفتن كناره راه از و كردن كج را خود راه يبـرا  دادن قـرار  كيشـر  يمعنـا  بـه  »بربـ 

   .)471 :ص ،15 :ج ،25 و 13 : 4ج ،29 ؛436 - 430 :صص ،11 :ج ،4( پرورگار
 يمعنـا  بـه  عدالت :است شده  ارائه عدالت از فيتعر دو ،ياسالم ي  شهياند در ،اصطالح در

 ،ادامـه  در كـه  ،»خـود  يجـا  سـر  زيـ چ هـر  دادن قـرار « و »يحقـ  صاحب هر به حق دادن«
  .شد خواهد پرداخته ها ن  آ از هركدام به اختصار به
  يحق صاحب هر به حق نداد .1 .3

 عبـارت  اند كرده ارائه عدالت مفهوم خصوص  در ياسالم شمندانياند كه يمشهور فيتعر
 انيب نيا رسد يم نظر  به 2.»آن صاحب به يحق هر دادن ؛حقه حق يذ كل اعطاء« :از ستا
 از يا گونـه  چيهـ  خـدا « :نـد يفرما يمـ  كه است شده گرفته )ع(كاظم يموس امام از يتيروا از
 حق ،يحق صاحب هر به و است كرده ميتقس را آن كه نيا مگر نگذاشته فرو را مال يها  نهگو
 :ج ،34( »مـردم  يها صنف از يصنف هر و نيمساك و فقرا عامه، و خاصه :است دهيبخش را او
 حق مفهوم با مختلف يها ساحت و ها مقام در عدالت يكل مفهوم ،اساس  نيا  بر .)542 :ص ،1

 »حـق « كـه  ،عـدل  اسـاس  بـه  زين ميكر قرآن اتيآ از يبرخ .كند   مي دايپ يتنگاتنگ ارتباط
 3.كند مي اشاره ،است

  خود يجا سر زيچ هر دادن قرار .2 .3
 هـر  دادن قـرار  ؛موضـعه  يفـ  ءيشـ  كل وضع« شده ذكر عدالت يبرا كه يگريد فيتعر

 كـه  اسـت  )ع(نيمنؤرالمـ يام شيفرمـا  از برگرفتـه  فيـ تعر نيا .است »خود يجا سر يزيچ
 كه يفيتعر بر كامالً فيتعر نيا .)437 حكمت ،2( »مواضعها االمور ضعي العدل« :نديفرما  يم

 كنـار  تـوان  يم را ها آن و است منطبق »حقي صاحب هر به حق دادن« يعني ،شد انيب قبالً
 اسـت  آن ستهيـ شا كـه  ييجـا  در يكـس  هر و يزيچ هر دادن قرار كه چرا 4،داد قرار گريكدي

   .است وا حق ياعطا همان
  

  حق شناخت به يحقوق عدالت شناخت يوابستگ .4
ـ  متوقف تلاعد شناخت كه شود مي روشن ،شد گفته آنچه به توجه با  حـق  شـناخت  رب
 جـز  ستيـ ن يزيـ چ عـدالت  ؛است تينيع ي  رابطه حقْ و عدالت نيب ي  رابطه واقع در .است

 گريد كي از »عدل« هوممف و »حق« مفهوم ،اساس  نيا  بر .شود داده او به يكس هر حق كه نيا
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 ي رابطـه  شود دهيپرس كه تا ستندين گريكدي از جدا مفهوم دو نيا اساساً .است ريناپذ كيتفك

   ست؟يچ حق با عدالت
 هـر  حـق  كـه  ديـ فهم ديبا كجا از شود؟  يم ثابت چگونه »حق« كه است آن سؤال حال

 ،انـد   گرفتـه  لشك حقوق ي  فلسفه در يمختلف مكاتب ،سؤال نيا به پاسخ در ست؟يچ يكس
 .شـود  يمـ  محـسوب  هـا   آن نيتـر   مهـم  از يحقوق سميويتيپوز و يعيطب حقوق مكتب دو كه

 مكتـب  دو نيـ ا دگاهيـ د از حـق  فيـ تعر بـه  ،مختصر صورت به هرچند ،ابتدا در ديبا نيبنابرا
 حقـوق « گرچـه  .گـردد    حيتـشر  خـصوص   نيـ ا در اسالم نيد دگاهيد سپس و شود   پرداخته
 از وسـيعي  طيـف  هركـدام  كـه  ندا  عام عناويني »حقوقي وزيتيويسمپ« همچنين و »طبيعي
 كـه  ندا  مشترك اصولي در ها  آن ي  همه ،گيرند مي بر در را متفاوت بعضاً و متعدد هاي  انديشه

  .پرداخت ميخواه ها آن نگاه بررسي به ،مشترك اصول نيهم بر ديتأك با
  يعيطب حقوق مكتب دگاهيد از حق مفهوم .1 .4

 معتقـد  يكـسان  ،ربازيد از .است گرفته سرچشمه »nature« ي  كلمه از عتيطب اصطالح
 تيـ تبع ها آن از نيقوان يتمام ديبا كه دارد وجود يعيطب يقانون ،يهست جهان در كه بودند
 روم بيـ خط 5سرويـ س ي  هيـ نظر از تـوان   مـي  خـصوص   نيا در اتينظر نيتر مييقد از .كنند

 نوع چهار زين يوسط قرون بزرگ لسوفيف 6ينيكوئآ توماس .)211: ، ص 47( برد نام باستان
 يبـشر  قـانون  و الهـي  قـانون  طبيعي، قانون ،يابد قانون :كرد شناسايي را قانون از متفاوت

 موضـوعه  قـانون « :اسـت  عـي يطب قـانون  از مـشتق  موضوعه قانون ،او ي دهيعق به ).موضوعه(
 كـه  است حيصح جا  آن تا فقط يبشر قانون هر و رديگ  يم سرچشمه يعيطب قانون از يبشر

 در باشـد،  يعـ يطب قانون خالف بر يامر در يبشر قانون اگر اما .باشد يعيطب قانون از مأخوذ
: ص ،2: ج ،31 و 324: ، ص 44( »بـود  خواهـد  قـانون  از انحـراف  بلكـه  قانون، نه صورت آن

533(.    
 يخـارج  يتيواقع از تيحكا يحقوق يها گزاره ،يعيطب حقوق مكتب طرفداران نظر بنابر

 جهـت  بـه  قواعد نيا اعتبار و تيمشروع ،آنان ديد از .يقرارداد و ياعتبار نه دارند يعيطب و
 است يخارج يتيواقع يعيطب امور نظم چون و است يعيطب امور ياله نظم با ها آن مطابقت

 .)138 :، ص 3( دارنـد  تيـ حكا يخـارج  يتـ يواقع از زيـ ن يعـ يطب حقـوق  قواعد ،ياعتبار نه
 درسـت  ييشناسـا  بـه  ديبا لذا .ندا  تيواقع از يحاك و يخبارا يحقوق يها گزاره ،ساسا  نيا  بر
 يهـا  گـزاره  مفـاد  ،صورت نيدرا .كرد ميتنظ آن اساس  بر را حقوق و پرداخت ها تيواقع نيا

   .بود خواهد پذير كذب و صدق زين يحقوق
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 در يعـ يطب حقـوق  منـشأ  كـه  اسـت  نيـ ا كنـد   مي خطور ذهن به جا نيا در كه يا  نكته
 شـكل  يعيطب حقوق نييتب در سكوالر و يسنت كرديرو دو سؤال نيا به پاسخ در ؟كجاست
 از يعـ يطب حقـوق  سرمنشأ كه است اعتقاد نيا بر يسنت يعيطب حقوق مكتب ؛است  گرفته
 مكتـب  .دارد خـداداد  عقل با را يبرخ شناخت ييتوانا انسان يول ،است ياله يوح و خداوند
 تومـاس  يهـا  شهيـ اند ريتـأث  تحـت  يالديمـ  هجـده  و هفـده  رنقـ  تـا  يسنت يعيطب حقوق

 حقـوق  كـه  اسـت  باور نيا بر سكوالر يعيطب حقوق مكتب ،مقابل در .بود مطرح اسنيئآكو
 7.است يعقل يعيطب حقوق ي شهير بلكه ،ستين يمبتن يوح بر يعيطب
  يحقوق سميويتيپوز دگاهيد از حق مفهوم .2 .4

 علـم  مفهـوم  و باشـد  برخوردار يعلم تيهو از يعقل معرفت و ينيد ادراك كه يزمان تا
 ي هيـ داع علـم  ابـد، ين انصراف آن ريپذ  آزمون قيمصاد بر آن، يعقل و ينيد ابعاد انكار ليدل به

 يدارا يارزش يايقضا ،صورت نيدرا رايز ،داراست همچنان را »حق« ستييچ ي  درباره يداور
 به توجه با .االمرند  نفس يدارا ،يفلسف ريتعب به و بوده ها  آن سنجش اريمع كه  هستند يمالك
 .شـد  مطرح يانيوح يها آموزه بر يمبتن يعيطب حقوق ،يوسط قرون در كه بود نگاه نيهم
 شانزدهم قرن در .شد جدا يانيوح و يكالم يها  آموزه از حقوق جيتدر به ،رنسانس از پس اما
 يعـ يطب حقـوق  اتيـ نظر ،)سميـ وناليراس( عقـل  اصـالت  مكتب ي  غلبه با ،يالديم هفدهم و

 گـرفتن  قـدرت  با و عقل گاهيجا رفتن كنار با ،تينها در و شد مطرح انسان عتيطب بر يمبتن
 ستين ينيشيپ اصل چيه گريد ،اساس  نيا  بر .ديگرد جاديا يحقوق سميويتيپوز تجربه، اصالت

  .شود ميتنظ آن اساس بر ديبا حقوق كه
 يدارا يِحقـوق  قواعـد  سلـسله  كي ،عهجام هر در كه معتقدند يحقوق يها ستيويتيپوز
 زيـ چ چيهـ  ،آن  از  ريـ غ امـا  .شـود   يمـ  دهيـ نام »موضوعه حقوق« كه دارد وجود اجرا ضمانت

 بـرده  نـام  آن از »يعـ يطب حقـوق « عنوان تحت كه آنچه اساس  نيا  بر .شود  نمي دهيد يگريد
 يگـر يد زيـ چ مهمـالت،  سلـسله  كي جز خارج، در بودنشان از وجود    بهره  بي علت به شود  يم
 بـه  حملـه  يبـرا  يابزار صرفاً و موهوم ،ياليخ را يعيطب حقوق 8»بنتام« ،مثال رايب ؛ستين

 مـضر  و ديـ مف اسـاس  بـر  ايـ  آثارشـان  بـا  را نيقـوان  كه نيا يجا به« :داند  يم موجود نيقوان
 دهنـد؛  يمـ  قـرار  يسـاختگ  يهـا حق همچو كي را مالك دهند، قرار يابيارز مورد بودنشان

-107: ، صص 45( »گذارنديم را شانياليخ يهاافسانه ،يمشاهدت عقل يجا به تر،به انيب به
 آن ينيع وجود تواند  ينم يكس يعني ست؛ين شدني  اثبات يعيطب حقوق ،آنان نظر  در .)108

   .باشد برخوردار يياجرا تيقابل از كه است شدني اثبات يحقوق فقط دهد، نشان را
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 سميـ ويتيپوز با همزمان و 10وميه و 9هابز چون تفكرانيم افكار به شهياند نيا ي نهيشيپ
 11.شـد  دنبـال  ليم و بنتام چون ييگرا  دهيفا انِيگرا  تجربه توسط بعدها و گردد  يم بر يفلسف
 دنبـال  را يمنطقـ  قاًيدق ،يحقوق يها  ستيويتيپوز توسط دهايبا از ها  هست ييجدا بر ديتأك
 هـانس  ،مثـال  رايب .است افتهي گسترش و شده انيب يفلسف سميويتيپوز توسط كه كند  مي

 اديبن ،13حقوق )ناب( محض هينظر كتاب ي  سندهينو و يحقوق يها  ستيويتيپوز از ،12كلسن
  .است داده قرار »ديبا« و »هست« انيم كيتفك نيهم بر را خود ي هينظر

 و ستيـ ن الزم فيتوصـ  كيـ  كـه  كند  مي ديتأك نكته نيا بر يحقوق سميويتيپوز كرديرو
 .باشــد برداشــته در حقــوق يبــرا ياساســ ياخالقــ يمحتــوا بــه يارجــاع گونــه چيهــ ديــنبا

 يصـور  يهـا   مشخـصه  بـا  را حقـوق  كـه  است يفيتوص فيتوص نيتر  مطلوب و نيروشنگرتر
 كـه  يكـسان  يسو از و است قواعد از ينظام حقوقْ كه نيا ليقب از ييها  مشخه شناسد؛  يبازم

 يعمـوم  رفتار و شود  يم تيحما يياجراها ضمانت با شود؛  يم اعالم اقتدارند و قدرت صاحب
 دادن قـرار  آن يبـرا  اجـرا   ضمانت و دولت توسط يعمل اجبار حقوقْ مالك .كند  مي ميتنظ را

 در .يفراحقـوق  يهنجارهـا  بـا  مـرتبط  نـه  و است يذات وصف يدارا نه حقوق نيبنابرا .است
 مـشابه  نهادهايي از را نونقا ستييبا است معتقد ،بنتتام شاگرد ،14نيآست جان ،خصوص  نيا

 فرمان ي واسطه به امور نيا از يك چيه رايز ،كرد زيمتما ...و عرفي قواعد عمومي، اخالق مانند
  .)46( است نبوده حاكم

 امـروزه  هـارت،  معـروف  اثـر  15حقـوق  مفهـوم  كتاب چاپ با ژهيو به يحقوق سميويتيپوز
 و جيرا انيجر را شهياند نيا توان  يم و است ساخته خود طرفدار را حقوق فالسفه از ياريبس

   .دانست كمي و ستيب ي سده در يحت و ستميب سده در غالب
  ياسالم حقوق مكتب دگاهيد از حق مفهوم .3 .4

  :ميده مي قرار بررسي مورد عنوان دو ليذ را موضوع نيا
 هيـ آ 287 در آن مـشتقات  و »حـق « ي  واژه: حـق  اصطالحي و لغوي مفهوم .1. 3. 4
 آمـده  »حق« ي درباره يمختلف يمعان ،لغت كتب در .)264 :ص ،28( است آمده ميكر قرآن
  :شود يم اشاره ادامه در ها آن از يبرخ به كه است
 ؛)1460 :، ص4: ج ،12( باطل خالف -
 يمقتـضا  اسـاس   بر كه ءيش ي  دآورندهيپد به حق .است موافقت و مطابقت حقْ اصل -

 حـق  او كـه  شـود   يم انيب متعال خداوند ي  درباره ،لحاظ نيا از و شود  يم گفته است حكمت
 و نديگو  يم حق زين آمده ديپد حكمت يمقتضا حسب به كه يموجود آن به نيهمچن .است

  ؛)126 - 125 :، صص24( است حق يهمگ متعال خداوند فعل شود يم انيب ليدل نيا به
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 قيمصاد و يعانم شمار در حزم و موت صدق، ثابت، موجود ملك، مال، اسالم، عدالت، -
 ؛)221 :، ص3: ج ،29( اند آمده حق

  .)80 :، ص13: ج ،25( است بودن ستهيشا يمعنا به ؛»به قيحق هو« -
 .منطـق  در نـه  و اجتمـاع  در اعتبـاري  ميمفـاه  از هم آن ؛است ميمفاه از »حق« ي   واژه

 ستيـ ن ممكـن  منطقي رسم و حد به آن فيتعر امكان ست،ين تيماه »حق« چون نيبنابرا
 رسد مي نظر  به ،است زيادي معاني داراي لغت در »حق« اگرچه مجموع، در .)75 :، ص 10(

 يمـصدر  صـورت  به هرگاه ،لغت در واژه نيا .كنند  مي رجوع واحد مفهوم به ها  آن ي  همه كه
 و اسـت  »ثابـت « يمعنـ  به شود، استعمال يوصف شكل به اگر و ،»ثبوت« يمعنا به رود، كار به
   .است مفهوم جاي به مصداق ذكر جنس از معاني گريد

 انياد و مذاهب د،يعقا اقوال، بر كه نديگو »حق« را واقع با مطابق حكم عام، اصطالح در
 شـده  فقه در حق ي  واژه از متعددي تعاريف فقهي، اصطالح در .)23 :، ص 9( شود يم اطالق
، 6( است »فعالا بر افراد سلطنت اعتبار« حق كه گفت توان مي ،بندي جمع كي در كه ،است
 قانون كه است قدرتي« :شود  مي فيتعر نيچن »حق« معموالً ،حقوقي اصطالح در .)70 :ص
 علم علماي .)44 :، ص 40( »است قانون تيحما مورد كه است نفعي يا كرده عطا شخص به

 از فالسـفه  .نامنـد   مي »حق« باشد االمر  نفس با موافق و واقع با مطابق كه را اي  هيقض منطق
 قـائم  كه را واجبي موجود گاه و كنند  مي اراده را خارجي و نييع وجود گاهي »حق« ي واژه
  .)24 :، ص9( دارند مدنظر است ذات به

 حـق « از سـخن  كـه  هنگامي ،اسالمي ي  شهياند در كه داد پاسخ سؤال نيا به ديبا حال
 معناي هب توجه با رسد  مي نظر  به ست؟يچ مقصود شود  مي »موجودات ريسا حق« يا »انسان
 مقتضاي كه نحوي به خود متعلَّق در امري دارييپا و ثبوت« بر داللت واژه اين ،»حق« لغوي
 از كـي ي بـا  ،كاربرد نيا در »حق« .كند  مي »دارد خود در را امر آن ثبوت اقتضاي موجود آن

 .دارد تناســب »اســت موجــود كيــ ي ستهيــبا و ستهيــشا آنچــه« عنــيي آن لغــوي معــاني
 در و او ذات بـا  متناسـب  كـه  اسـت  اعتبـاري  آن ،يموجـود  هـر  مورد در ،حق ،اساس  نيا  بر

 ديشـه  .اوسـت  ي  ستهيبا و ستهيشا واقع، عالم در زييچ نيچن چراكه اوست، تيغا يراستا
 عـت يطب كه شده دايپ جا آن از يعيطب حقوق« :دارد  يم انيب نيچن خصوص  نيا در يمطهر
 بـه  ييهـا   اسـتحقاق  و نهاده موجودات وجود در يياستعدادها هدف، به توجه با و دارد هدف

 ي  شهيـ اند در كـه  اسـت  ليـ دل نيهم به .)162 و 158 :، صص 19 :ج ،37( »است داده ها آن
 سلـسله  كيـ  بلكـه  رد،يـ گ  نمـي  قانونگذار وضع از را خود اعتبار صرفاً حقوق مطهري، استاد
 از را خـود  تيمـشروع  هـا تن نـه  كـه  دارد وجود موضوعه نيقوان از فراتر ييارهايمع و ها  مالك
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 قـانوني  كـه  آن از قبل ،حقوق و عدالت« :ندا  قانون تيحقان محك خود بلكه رند،يگ  نمي قانون

 انساني حقوق و عدالت تيماه توان  نمي قانون وضع با .است داشته وجود ،شود وضع ايدن در
  .)140 :، ص19 :ج ،37( »كرد عوض را

 تيغا يراستا در و هماهنگ او فطرت با هك است اعتباري آن ،حق انسان، مورد در پس
 و شـود   يمـ  گرفتـه  نظـر  در »يحقوق« ،انسان فطرت با متناسب اتيغا به لين يبرا .باشد او

 .شـود   يمـ  اعتبـار  آن به لين يبرا »ديبا« كي ،آن تبعِ به و شده داده ها  آن »حسن« به حكم
 انـسان  يبـرا  اوسـت  تيـ غا يراسـتا  در و انـسان  فطـرت  بـا  متناسب كه آنچه ،اساس  نيا  بر
 يراسـتا  در و انـسان  فطرت با متناسب كه آنچه و شده محسوب او »حق« و است »حسن«
   .است او حقوق برخالف و بوده »حيقب« نباشد او تيغا

 و »قـبح  و حـسن « منشأ خصوص  در ،يعيش شمندانياند انيم در :حق منشأ .2. 3. 4
ـ  توجه با .دارد وجود نظر دو »دهاينبا و دهايبا«  و دهايـ با« نـسبت  خـصوص   در كـه  آنچـه  هب
 زيـ ن حـق  منـشأ  بـه  را دگاهيـ د دو نيا شد، انيب »حق« با آن ي  رابطه و »حسن« ،»دهاينبا
 :داد يتسر توان يم

 ينيطرف ي  رابطه به »ريالغ  يال اسيبالق ضرورت« الحاصط :ريالغ يال اسيبالق ضرورت .1
 بـا  يتفـاوت  ياخالقـ  ديـ با كه اعتقادند نيا بر يبرخ .)69 :، ص 11( دارد اشاره معلول و علت

ـ  اسيبالق ضرورت به اشاره ،موارد يتمام در و ندارد گريد يدهايبا  كيـ  اگـر  .دارد ريـ الغ يال
 او تيـ غا و يانسان مطلوب كمال آن گريد يسو و يآدم يارياخت فعل يستيبا ي  رابطه يسو

 ياخالقـ  ي  رابطه كي جودمو ي  رابطه باشد، داشته وجود يضرور ي  رابطه دو نيا نيب و باشد
 انـسان  ياساسـ  اتيـ غا و هـا   مطلوب شناخت به ديبا ،اساس  نيا  بر .)70 :، ص 11( بود خواهد
 و هـا  آن سـقم  و صـحت  خصوص در ها، آن با يآدم افعال ي  رابطه يبررس با سپس و ميبپرداز

  .ميكن نظر اظهار ها آن »نبودن حق« اي »بودن حق« ،تبع به
 ،يخراسـان  آخونـد  چـون  ،يبرخـ  اعتقـاد  به :عاقله ي  قوه با يزيچ )يسازگار( متيمال .2

»ادراك كـه  نيـ ا بـه  توجـه  با .شود  يم انتزاع انسان ي  عاقله ي  قوه با فعل متيمال از »سنح 
 چون يبرخ ندارد، يزيچ با منافرت و متيمال و ستين يكل ميمفاه ادراك جز يزيچ يعقل
نِ  بـا  آن مـت يمال از يزيـ چ حـسن  كه معتقدند و كرده اصالح را نظر نيا يمطهر ديشه مـ 
 احكام ،اساس  نيا  بر .)73 - 72 :، صص 11( شود  يم انتزاع نفس يعال ي  مرتبه اي انسان يعلو

ـ  كه ميكن كذب و صدق به متصف ميتوان  يم يهنگام را ياخالق بـا  و شـناخته  را يعلـو  نِم 
 فطـرت  همـان  واقـع  در يعلو نِم 16.ميينما معلوم را آن با منافر اي ميمال افعال آن، به توجه
   .است يانسان
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 هـر  »بـودن  حـق « آن تبـع  بـه  و »حـسن « و »ديبا« ي  شهير ،ييطباطبا عالمه دگاهيد از

 علـت  ديشـا  17.اسـت  »آن گرفتن قرار تيغا يراستا در« و »فطرت با آن تناسب« در ،يامر
 هـر  تيـ غا ،ييراصد ي  فلسفه يمبان به توجه با كه باشد آن عالمه نگاه در نظر دو نيا جمع

ستين آن وجود از يجدا يزيچ موجود.   
 به توجه با بوده، »يفلسف ميمفاه« سنخ از »حق« ،تبع به و »حسن« مفهوم ،اساس  نيا  بر
 از انـسان  »ياريـ اخت فعل از برآمده اوصاف« اي »يارياخت فعل« انيم يمعلول و يعل ي  رابطه

 گـر، يد انيـ ب بـه  .شـود   يم فيتعر ديگر  يسو  از او »مطلوب كمال« و »انسان فطرت« و سو كي
 كـه  جاسـت   نيهمـ  از و اسـت  يخارج انتزاع منشأ يدارا اما ندارد، يخارج يازا مابه هرچند
 روشـن  ستيـ ويتيپوز شمندانيـ اند و ياسـالم  ي  فالسـفه  نـزد  در حـق  منشأ ياساس تفاوت

 نيبـد  و ستنديـ ن قائـل  حـق  يبـرا  يانسان قرارداد جز يئمنش چيه ها  ستيويتيپوز ؛شود  يم
  .ندارد واقع با ينسبت گونه چيه كه يتينسب ؛پندارند يم ينسب يامر را آن بيترت

 اسـت  تيـ غا يراسـتا  در كـه  يطبع با موافقت مالك اگر كه است اعتقاد نيا بر نگارنده
 .ميكنـ   يم »يانسان وجود بر حاكم قانون« از سخن ،درواقع ،ميريبگ نظر در را )فطرت يعني(

 ميتـوان   يمـ  بهتـر  يا  گونه به م،يده ارتقا »يهست جهان بر حاكم قانون« به را مالك اگر حال
 و موجـودات  تمامي حقوق منشأ .ميده نشان را عالم ياياش و موجودات يتمام حقوق منشأ

 »ييغـا  هـدف « بـا  »يهـست  جهـان  در افعال و اياش بر حاكم نيقوان« قيتلف در عالم ياياش
 ايـن  در سـاده  مثالي .ياعتبار نه و ندا  قييحق يورام افعال تيغا و حاكم نيقوان و هاست  آن

  :ميكن مي بيان خصوص
 قـانون ( كنـد   مـي ن حركـت  ليـ اتومب ،شود ختهير آب لياتومب باك در اگر :اول ي  مقدمه

  ؛)حاكم
  ؛)ييغا هدف( است مطلوب لياتومب حركت :دوم ي مقدمه

  .)حق اعتبار( ختير آب لياتومب باك در دينبا :جهينت
 حركـت  از يريجلـوگ  مـا  هـدف  ،است شده سرقت لياتومب مثالً كه نيا تعل به اگر حال

 و  نكند حركت لياتومب تا ختير آب لياتومب باك در ديبا گاه آن ،)ييغا هدف( باشد لياتومب
  .شود مي »حق« اعتبار لياتومب باك در ختنير آب براي لذا

 صـورت  انـسان  سطتو كه يفعل هر .است صورت نيهم به زين ها  انسان رفتار ي  حوزه در
 آن انجـام  از و )حاكم نيقوان( است ييامدهايپ و آثار قواعد، يدارا يهست جهان در رديگ  يم

 مثـال  يانـسان  يرفتارها مورد در بحث شدن روشن يبرا ).ييغا هدف( شود  مي دنبال يهدف
   :شود يم انيب ريز



33 ...عدالت عرفي يا عدالت واقعي؛
 خواهـد  معـه جا به يديشد لطمات و ها  بيآس باعث ياقتصاد مفاسد رواج :اول ي  مقدمه

  ؛)حاكم قانون( شد
 اسـت  مطلـوب  جامعـه  بـه  ديشـد  يها  بيآس و لطمات ورود از يريجلوگ :دوم ي  مقدمه

  ؛)ييغا هدف(
  .)حق اعتبار( كرد يريجلوگ جامعه در ياقتصاد مفاسد رواج از ديبا :جهينت

 هـدف  و حـاكم  نيقـوان  بـا  متناسب باشد، داشته را كشور با مقابله قصد يفرد اگر حال
  :دهد يم بيترت ريز شرح به ياستدالل خود،

 خواهـد  جامعـه  به يديشد لطمات و ها  بيآس باعث ياقتصاد مفاسد رواج :اول ي  مقدمه
  ؛)حاكم قانون( شد

  ؛)ييغا هدف( است مطلوب جامعه به ديشد لطمات و صدمات ورود :دوم ي مقدمه
  .)حق اعتبار( داد رواج جامعه در را ياقتصاد مفاسد ديبا :جهينت
 »ييغـا  هـدف « و »حـاكم  نيقـوان « از يقـ يتلف در ديبا را ها  حق ي  همه ي  شهير نيابرابن
  .اعتباري نه و ندا قييحق اموري دو نيا و كرد جوو جست
  

  يحقوق عدالت ي الزمه شرع، هاي آموزه به عمل .5
 قيمصاد صيتشخ در جوامع اختالف علت كه شود مي روشن ،شده گفته مطالب اساس  بر
 ؛سـت ها آن بـه  ليـ ن چگونگي و يهست جهان بر حاكم اتيغا و نيقوان از وتمتفا درك ،حق

 نظـام  بـر  حـاكم  نيقوان كشف خصوص  در او علم ،يبشر عقل بودن محدود به توجه با چراكه
 ،يقانونگـذار  در كـه  اسـت  محتمل اريبس« مثالً ؛است ناقص آن يبرا مدنظر اتيغا و خلقت
 »شـود  غفلـت  يمعنـو  مفاسـد  و مصالح از و شود گرفته نظر در يماد مفاسد و مصالح تنها

 :اسـت  متصور بشر شناخت ييتوانا يبرا ييها  تيمحدود ن،يا بر عالوه .)279 :، ص 1 :ج ،27(
 ستيـ ن قادر بشر عقل ،ديگر  سوي  از ،رديگ  يم صورت فرد طاقت قدر به شناخت نيا سو، كي از
 فقـط  ،خـود  حـواس  بـر  هيـ تك بـا  انـسان  نيهمچن .ببرد يپ يهست قيحقا از ياريبس به كه
 يمعـان  و اعمـال  نهـان  و بـاطن  بـه  يابيدست اما ابد،ي در را اعمال يظاهر يها  جنبه تواند  يم

 ديـ با مـوارد  نيـ ا بـه  .)483 :، ص 1: ج ،27( اسـت  خارج او حواس دسترس از ها  آن ينفسان
ـ  موانع  ،ينگـر   يسـطح  لجاجـت،  چـون  دارد وجـود  انـسان  شـناخت  ريمـس  در كـه  يفراوان

 وجود با لذا .كرد اضافه را يرأ استبداد و غرور كوركورانه، ديتقل ،ييگرا  تيشخص ،يياپندارگر
 نتـوان  كـه  شـود   يمـ  باعـث  موانـع  نيـ ا از يبرخـ  وجود احتمال موانع، نيا اكثر رفع امكان

 معـرض  در را يانـسان  دانـش  ديبا همواره لذا و كرد اعتماد معلومات راكث بر يقطع صورت به
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 انـسان  يعملـ  عقـل  و ينظـر  عقـل  كه جاست نيهم از و ادد قرار كردنيااتك يمنبع يِابيارز
  .است )شرع( يقدس عقل تيهدا ازمندين

 ريخ صيتشخ در و فهمد  يم كامل و بالجمله نه ناقص، و الجمله  يف را بِرّ عقل،« واقع، در
 كانـد  و معدود يامور يعقل مستقلّات .ستين ازين  يب و مستقل ينقل معتبر ليدل از ،يكين و

 و بِـرّ  جـزو  را مسائل يبرخ تنها ،رو  نيا از و فهمد  يم را يكين ييابتدا اصول تنها عقلْ و است
 ينقل ليدل با سبحان يخدا را گريد شمار يب مسائل نبودن اي بودن حسن و بِرّ .داند يم يكين

 ،دارد اسـتقالل  آن قـبح  اي حسن ادراك در عقل كه ،اندك امور آن در .كند  يم نيمع معتبر
 لِيـ دل نـدارد  اسـتقالل  عقـل  آن در كه را يفراوان امور اما ،است عقل ديمؤ معتبرْ ينقل ليدل
 در ظلم ي  لهأمس مثال، رايب ؛)97 :، ص 9: ج ،8( »است نييتب و نييتع دار  عهده معتبرْ ينقل
 و دارد يواقعـ  ظلـم  و نقـص  كيـ  بـر  داللـت  بلكه ست،ين ياعتبار و يعرف يامر تنها »ربا«
 يربـا « ماننـد  ربا قيمصاد از يبرخ عرف بسا چه .است كرده ميتحر را آن شارع ،ساسا  نيا  بر
 آن حرمـت  بـر  داللـت  ربـا  ي  ادلـه  اطالق يول نداند، ظلم را »كم بازده با يربا« اي »يديتول

 آن ادله قيطر از ديبا مكلف و داند يم خود علم با شارع را يواقع عدل اي ظلم .دارد زين موارد
  .)31 :، ص5( كند كشف را

 و قـبح  و حـسن  شـناخت  در عقـل  كه ستين نيا يعقل قبح و حسن از مقصود نيبنابرا
 مـشتمل  افعـال  كـه  اسـت  آن مراد بلكه باشد، مستقل افعال عيجم در حق صيتشخ تبع، به

 شـرع  كمك با اي مستقالً را جهات آن به معرفت ييتوانا عقل و قبح، و حسن جهت بر است
 ،نبـود  ها  آن در قبح و حسن جهات اگر كه داند  يم ها  آن به شرع ورود از بعد عقل رايز ،دارد
   .شد يم حيقب ميحك شارع از آن به فيتكل نهيآ هر

 بـه  علم و يهست جهان بر حاكم نيقوان به علم ي مرحله دو در شرع تياهم ،اساس  نيا  بر
 و يهـست  انجهـ  خلقـت،  بر حاكم قواعد از را انسان شرع .شود  يم روشن آن يقيحق اتيغا

 از را انـسان  ،خـود  اعتبـارات  با شارع گر،يد طرف از .كند  مي آگاه واقع با مطابق يانسان فطرت
 شارع اتياعتبار نيبنابرا .كند  مي آگاه يانسان فطرت و يهست جهان با متناسب يواقع اتيغا
 بـا  شـارع  اعتبـارات  يوستگيپ قدر آن .است ياالمر نفس و يقيحق مفاسد و مصالح اساس بر

 يالهـ  عيتـشر  اساسـاً  كـه  است معتقد عالمه كه است گسترده نيتكو و ياالمر  نفس مصالح
 مصالح به شارع اتياعتبار بازگشت كنارِ در .)471 :ص ،3: ج ،27( است نيتكو ليتكم يبرا
 ذكر يبشر اتياعتبار بر شارع اتياعتبار يبرتر بر توان  يم كه يگريد ليدل ،يواقع و يقيحق
 اسـت  يكـس  ي  عهده بر ،بالذات و اوالً ،يگذار قانون حق و يعيتشر تيالكم كه است آن كرد
 ينيتكـو  تيـ مالك به يعيتشر تيمالك بازگشت ،درواقع و باشد داشته را ينيتكو تيمالك كه
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 شـرع  بـا  آن ونـد يپ بـر  حـق  ميترس در يا  خامنه اهللا  تيآ كه است چارچوب نيهم در .است
 بـود   شرع  برخالف چههر و است  حق است  شرع  طبق بر  كه ديديد را  هرچه« :كند  مي ديتأك

   .)15( »است  باطل
 »يـي گرا يوحـ « كي در منطقاً عادالنه قانون به يابيدست يبرا تكاپو در ديبا ،اساس  نيا  بر
 يوحـ  قـت يحق به روشمند يابيدست يپ در ،طيتفر و افراط ،جمود ،جهل از دور به و عالمانه

 .نـشود  كـشف  آن بودن عادالنه وجه اگر يحت ،افتي راه ادالنهع قانون به ،قيطر نيا از و بود
 ستندين ليقا يقتيحق ،عدالت يبرا كه ،است اشاعره سخن از ريغ سخن نيا كه است روشن

 اثبـات  مقـام  و ثبـوت  مقـام  گـر، يد عبارت به 18.دانند يم ياله قانون ي  ساخته كسرهي را آن و
 مقـام  در ،اسـت  قـانون  بر مقدم عدالت ثبوت، مقام در اگرچه .ختيآم درهم دينبا را عدالت
 عـدالت  نيع كه ،است يوح قتيحق به يابيدست عدالت به يابيدست راه نيتر مطمئن اثبات،
 نـشان  عتيشـر  و اسـت  عتيشـر  علـت  يواقع عدالت كه گفت توان  يم ،گريد عبارت به .است

  .است آن يسو به انسان يراهنما و عدالت
  

  يحقوق عدالت اريمع ،مياسال نظام نيقوان به عمل .6
 آن يظـاهر  ي  شاكله و قهيطر است، سنت و كتاب با تيحاكم اصل عت،يشر در چندهر

 نظـام  ليتـشك  با .)152 :ص ،7( است استوار تيعقالن بر مكان و زمان اتيمقتض به توجه با
 و قـانون  تيـ حاكم چراكـه  ،دهـد  يمـ  نشان نيقوان قالب در را خود شرع تيحاكم ،ياسالم
 كـه  لذاست .نباشد پذيرريتفس يفرد هر ي  لهيوس به شرع كه كند  مي اقتضا جامعه نظم حفظ

 يزيچ همان ...اسالم و نيد« :است يقانون يمباد مصوب قانون همان شرع ،ياسالم نظام در
 و  بزرگان دييتأ از و است شده بيتصو ياسالم يشورا مجلس نيقوان قالب در امروز كه است
 رهيـ غ و مـصلحت  صيتـشخ  مجمـع  مثـل  مراكـز  از يبعض اي نگهبان يشورا محترم يفقها

 ي اقامـه  و عدل مالك« :قانون به عمل يعني عدالت گفت توان يم پس .)16( »باشد گذشته
 آن عـدالت  خـالف  و اسـت  عدالت كرد دايپ تحقق  قانون طبق بر يزيچ اگر .است  قانون آن
 و مقـررات  و نيقـوان  بـا  تمخالفـ « نيبنـابرا  .)15( »بـشود  انجـام   قـانون  بـرخالف  كه ستا

 مورد و شده وضع ياسالم يشورا مجلس توسط ميمستق طور  به كه ياسالم دولت دستورات
 وضـع  مربوطـه  ينهادهـا  يقانون ي  اجازه به استناد با اي و اند گرفته قرار نگهبان يشورا دييتأ

 توانـد  مـي  نيقوان نيا كه است هييبد .)473 :ص ،14( »ستين زيجا كس چيه يبرا اند شده
 و حكـومتي  احكـام  بـر  مشتمل است شده استنباط شرع از ماًيمستق كه ييها  آموزه بر عالوه
 نيـ ا .اسـت  شـده  وضـع  اسـالمي  ي  جامعه مصالح به توجه با كه ،باشد زين انتظامي راتيتعز
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 قـانون  نگهبـان،  شـوراي  دييـ تأ و شـرع  كلـي  اصول با نداشتن  رتيمغا صورت در نيز نيقوان

  .است جامعه در عدالت مالك آن به عمل و شده حسوبم اسالمي ي جامعه
 اسـت  ممكـن  رديـ گ  يمـ  صورت كشور ي  اداره يبرا قانون توسط كه يساز  نظام آن البته

 يعلم يها  بحث و دارد وجود آن ميتتم و ليتكم ح،يتصح امكان لذا و باشد ياشكاالت يدارا
 ،ياسـ يس ،ياقتـصاد  ،يهنگفر مختلف يها  حوزه در .دهد  يم نشان جا  نيا در را خود تياهم

 قالـب  در هـا   هيـ نظر نيا سپس و رديگ صورت يپرداز  هينظر شرع اساس  بر ديبا ...و ياجتماع
 ياشكاالت كه نيا ولو ،است قانون كه يزمان تا قانون كي« حال، هر در اما .شوند يمتجل نيقوان

  .)21( »ندارد را آن از تخلف حق كس چيه و االجراست الزم ،باشد داشته
 منطبـق  است قانون اساس  بر عمل ،عدالت مالك كه مطلب نيا شود تصور است مكنم

 ينـوع  بـه  يقـانون  يمبنـا  رشيپـذ  بـا  رانيـ ا كـشور  نيبنـابرا  .اسـت  يحقوق سميويتيپوز رب
 تيمـشروع « كـه  چـرا  ،ستيـ ن حيصح تصور نيا اما .است يحقوق سميويتيپوز ي  دهنده ادامه
 نيهم به .)17( »ست ا ياله احكام تيرعا به يماسال يشورا مجلس چون يقانونگذار يمباد
 حـق  ياسـالم  يجمهـور  در يكـس « ،يا  خامنه اهللا  تيآ فقهي فتواي اساس بر كه است ليدل

 ي  بهانـه  بـه  و باشـد  ياسـالم  احكـام  با مخالف كه دهد يدستور اي و كند وضع يقانون ندارد
 يقانون از يكس اگر ...ستين زيجا ياله مسلم احكام با مخالفت اداره، سيرئ دستور از اطاعت

 حـذف  و مـشكل  نيـ ا حل يبرا است واجب كند، دايپ اطالع است ياسالم نظام با ريمغا كه
 )473 :ص ،14( »دهـد  اطالع باالتر ولؤمس مقامات به را آن اسالم، احكام با مخالف نيقوان

 يشـورا  يفقهـا  با قانون بودن شرع خالف صيتشخ ،ياساس قانون چهارم اصل اساس بر البته
   .است نگهبان
  

  يريگ جهينت .7
 مفهـوم  ديـ با ابتـدا  لـذا  و است حق شناخت بر متوقف »حقوقي عدالت« مفهوم شناخت

 مكتـب  كـه  ،انـد   گرفتـه  شكل يمختلف مكاتب ،»حق« يستيچ نييتب در .شناخت را »حق«
 مكتـب  در .شـود   يمـ  محسوب ها  آن نيتر  مهم از »يحقوق سميويتيپوز« و »يعيطب حقوق«

 سرچـشمه  يعـ يطب قـانون  از يبـشر  ي  موضوعه قانون كه است آن بر اعتقاد ،يعيطب حقوق
 ،را »يعيطب حقوق« يحقوق يها  ستيويتيپوز ،مقابل در .باشد منطبق آن بر ديبا و رديگ  يم

 ،كـرده  رد ،خارج در نييعوجود   بودن از   بهره  بي علت به ،است »عييطب قانون« بر مبتني كه
 وضـع  قانون ي  منزله  به دولت طرف از كه يا  قاعده فقط ،آنان اعتقاد به .دانند مي مهمل را آن
  .است معتبر »حق« ي منزله به شود يم
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 و هماهنـگ  او فطرت با كه است اعتباري آن ،انسان ي  بارهدر حق اسالمي، ي  شهياند در

 و يعلـ  ي رابطـه  بـه  توجـه  بـا  »حـق « مفهـوم  مبنا، نيا اساس  بر .باشد او تيغا يراستا در
 او تيغا »مطلوب كمال« و »انسان فطرت« و سو كي از انسان »يارياخت فعل« انيم يولمعل
 يمـاهو  و ينـ يع ميمفـاه  از هرچنـد  ،»حـق « مفهـوم  نيبنابرا .شود  يم فيتعر ديگر  سوي  از
 .ديـ آ  يم شمار به يفلسف ميمفاه ي  گونه از نبوده، زين محض ياعتبار ميمفاه سنخ از ست،ين

   .است يخارج انتزاع منشأ يدارا ندارد، يخارج يازا بهما هرچند گر،يد انيب به
 عـالَم  در زيـ ن گـري يد نيقـوان  و اسـت  خلقـت  عـالم  بـر  حاكم قانون نوعي فطرت چون

 آن از ستا عبارت »ثبوت« مقام در حق گفت توان  يم ،نگارنده ي  دهيعق به هستند، فرما  حكم
 با كامالً آنچه ،ديگر  سوي  از .اشدب هماهنگ يهست جهان يواقع اتيغا و نيقوان با كه اعتباري

 بـا  »حـق « ،»اثبات« مقام در نيبنابرا .است »شرع« است هماهنگ واقع عالم و يهست نظام
 بـر  عمـل  عنـي ي ،اثبـات  مقام در زين »عدالت« مفهوم پس .دارد يناگسستن يونديپ »شرع«

 راه اثبـات،  مقـام  در ،است شرع بر مقدم عدالت ثبوت، مقام در اگرچه واقع، در .شرع اساس
   .است شرع قتيحق به وصول عدالت، به يابيدست

 هـر  ي لهيوسـ  بـه  شرع كه كند  مي اقتضا نظم حفظ ،ياسالم نظام ليتشك با ،ديگر  سوي  از
 .است يقانون يمباد مصوب نيانوق همان شرع ،ياسالم نظام در لذا .نباشد پذيرريتفس يفرد
 جمهـوري  در كـه چرا ،ستيـ ن حقـوقي  سميـ ويتيپوز كامـل  رشيپـذ  معنـاي  به امر نيا البته

 زين شرع هاي آموزه .شود ميتنظ شرع اساس بر ديبا نيقوان و است  شرع قانونْ  مالك ،اسالمي
 ،ياسـالم  يجمهور نظام در ،اساس  نيا  بر .است خلقت عالم واقعي اتيغا و نيقوان بر منطبق
 خـود  خـاص  و نظرمـد  يمعـان  با يحقوق سميويتيپوز و يعيطب حقوق امتزاج و قيتلف شاهد
 در .اسـت  شـده  يحقوق نظام از يديجد نوع يريگ  شكل ساز  نهيزم خود كه يقيتلف ؛ميهست

 .دارد وجود متقابل و هيدوسو ي رابطه كي »قانون« و »حق« نيب ،ديجد يحقوق نظام نيا
  

  ها يادداشت
  .23  مراجعه كنيد به،براي مثال. 1

  .371 :، ص1 : ، ج26 مراجعه كنيد به ،براي مثال .2

  .181  و59آيه / مراجعه كنيد به اعراف،براي مثال. 3
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هـي التـي تـسمي      «: دهنـد   عالمه طباطبايي اينچنين اين دو تعريف را در كنار هم قـرار مـي             . 4

، 1 : ، ج26(» عدالة، و هي إعطاء كل ذي حق من القوي حقه، و وضعه في موضـعه الـذي ينبغـي لـه                  
  )371: ص

5. Cicero ( 43- 106  B.C) 

6. Tommas Aquinas (1225-1274) 

 اسالمي به ايـن عنـوان خوانـده         ي   با آنچه در فلسفه    ،در فرهنگ غرب  ) reason (  عقل ي  واژه. 7
آورد، از تعقل چيـزي       كه به معرفت عقلي روي مي      جهان مدرن هنگامي  . شود بسيار متفاوت است     مي

گرايي مـدرن بـا شـهود          و عقل  دليل، راسيوناليسم  همين به. فهمد  بيشتر از معرفت مفهومي عقلي نمي     
. شـود، بيگانـه اسـت        كه در آثار حكيماني چون شيخ اشـراق بـا سـلوك و تزكيـه دنبـال مـي                   ،عقلي

 عقـل راسيوناليـستي   . هـاي نـسبتاً زيـادي اسـت         ديگر، عقل راسيوناليستي داراي محـدوديت      ازطرف
ها سخن    بپردازد و از وسيله   تواند به ارزيابي حقايق عيني و روابط رياضي           گر است و صرفاً مي      محاسبه

  . بگويد، اما از درك غايات عاجز است
8. Jeremy Bentham  (1832-1748) 

9. Thomas Hobbes (1588-1679) 

10. David Hume (1711-1774) 
   217 : ص،43 و 402:  ص،33 ؛57: ، ص4 :، ج31 مراجعه كنيد به ،در اين خصوص. 11

12. Hans Kelsen (1973-1881) 

13. Pure theory of law 

14. John Austin (1859-1790) 

15. Concept of Law 

   .»جاودانگي اصول اخالق «ي ، مقاله13 :، ج38 مراجعه كنيد به ،در اين خصوص. 16

حسن همواره امري است وجـودي و  «: دارد عالمه طباطبايي در اين خصوص چنين بيان مي  . 17
 و يا نداشتن موجود آن صفت و حـالتي را كـه ماليـم            قبح امري است عدمي و عبارت است از نبودن        

نظر از موافقت و مخالفت مذكور نـه    وگرنه، خود موجود و يا فعل با قطع  ،طبع و موافق آرزويش است    
  .)12: ، ص5 :، ج27(» باشد مي) خودش(حسن است و نه قبح، بلكه فقط 

نيكو كرده باشد و بـد آن       نيكو آن است كه شارع آن را        «سخن معروف اشاعره اين است كه       . 18
   .)199: ، ص39( »است كه شارع آن را بد گردانيده باشد
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