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چکيده

هر يک از مکاتب حقوقي با توجه به مباني معرفتي خود به تعريف «حق» ميپردازد .در
پوزيتيويسم حقوقي به دليل عدم امکان داوري ارزشي علم تجربي و ادعاي جدايي هستها
از بايدها ،واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم»
بهعنوان «حق» ميشود ،حالآنکه در حقوق اسالمي« ،حق» جداي از فرمان حاکم (قانون) و
متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) بايد مبتني بر «حق» باشد؛ چراکه به دليل عدم
انحصار مفهوم علم در علم تجربي ،هنجار و ارزش ،داراي مالکي عيني بوده که قابليت
سنجش صدق و کذب آنها را فراهم آورده و بدين ترتيب هنجار و ارزش زيرمجموعه
علم قرار ميگيرد .گرچه بين مفهوم حق در حقوق اسالمي و برخي قرائتهاي مکتب
«حقوق طبيعي» شباهتهايي وجود دارد و ممکن است در برخي قرائتها به نتايجي بعضاً
يکسان منتهي شوند ،اما در برخي نتايج و همچنين نحوه تبيين و تشريح آنها تفاوت وجود
دارد« .حق» در انديشه اسالمي عبارت است از آن اعتباراتي که با قوانين و غايات واقعي
حاکم بر جهان هستي هماهنگ است .از طرف ديگر ،آنچه که کامالً با قوانين و غايات
واقعي حاکم بر نظام هستي و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است .بنابراين مفهوم «حق»
به لحاظ ثبوتي با قوانين و غايات واقعي حاکم بر نظام هستي و به لحاظ اثباتي با «شرع»
پيوندي ناگسستني دارد.
واژگان کليدی

حق ،حقوق اسالمي ،حق طبيعي ،حق پوزيتيويستي ،قانون ،شرع
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مقدمه

اولين چيزي که در علم حقوق ذهن انسان را درگير ميکند مفهوم «حق» است؛ اينکه اساساً
حق چيست؟ چه کسي و چگونه بايد آن را تعيين کند؟ اساساً مفهوم حق از اساسيترين
مفاهيم حوزه فلسفه حقوق است که اهميت و استعمال مشترک اين واژه در متون فلسفي،
کالمي ،اخالقي ،فقهي و حقوقي و تقسيمبنديها و برداشتهاي متفاوت از آن باعث شده
اين واژه از دوران يونان باستان در غرب و از زمان ظهور اسالم در ميان انديشمندان
اسالمي ،محل بحثها و مناقشههاي فراواني قرار گيرد.
در پاسخ به سؤال از چيستي حق ،مکاتب مختلفي در فلسفه حقوق شکل گرفتهاند که
مکاتب «حقوق طبيعي» و «پوزيتيويسم حقوقي» از مهمترين آنها محسوب ميشود .در
خصوص اين مکاتب ،کتابها و مقاالت متعددي به رشته تحرير درآمده است ،اما تالش
درخوري در راستاي مقايسه مفهوم «حق» در حقوق اسالمي با مفهوم آن در مکاتب حقوق
طبيعي و پوزيتيويسم حقوقي ،با رويکردي مبنايي صورت نگرفته است .بر اين اساس ،اين
مقاله رسالت خود را تبيين و تشريح همين امر قرار داده است.
تأکيد نگارنده در هنگام بررسي اين موضوع در حقوق اسالمي بر آراء عالمه طباطبايي
و استاد مطهري است .عالمه طباطبايي ،انديشمندي است که با ابتنا و اتکاء بر آموزههاي
ديني و مباني فلسفه اسالمي ،بهعنوان يک اسالمشناس و فيلسوف اسالمي بهنوعي آغازگر
فلسفه علوم انساني اسالمي است .استاد مطهري نيز ادامهدهنده راه عالمه طباطبايي در اين
خصوص بوده است.
در ادامه ،ابتدا به تعريف حق از ديدگاه دو مکتب حقوق طبيعي و پوزيتيويسم حقوقي
پرداخته ميشود و سپس ديدگاه حقوق اسالمي در اين خصوص تشريح ميگردد.
 .4مفهوم حق از ديدگاه مکتب حقوق طبيعي

مکتب حقوق طبيعي تمرکز خود را بر وجود «قانون طبيعي» در جهان هستي قرار ميدهد.
البته در ميان قائالن به حقوق طبيعي در خصوص منشأ «قانون طبيعي» اختالفنظر وجود
دارد .در ادامه ابعاد اين موضوع مورد بررسي قرار ميگيرد.
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 .4-4وجود «قانون طبيعي» و لزوم پيروی قانون بشری از آن

اصطالح طبيعت از کلمه « »natureسرچشمه گرفته است .از ديرباز کساني معتقد بودند که در
جهان هستي قانوني طبيعي وجود دارد که بايد تمامي قوانين از آنها تبعيت کند .از قديميترين

نظريات در اين خصوص ميتوان از نظريه سيسرو 1خطيب روم باستان نام برد:

«قانونِ حقيقي ،عقلِ درست است در توافق با طبيعت؛ کاربردي کلي دارد ،و نامتغير و
هميشگي است؛ با فرامينش براي [انجام] وظيفه فراميخواند ،و با ممنوعيتهايش از انجام
خطا جلوگيري ميکند و بيهوده فرامين يا ممنوعيتهايش را بر عهده انسانهاي نيک
نميگذارد ... .تالش براي تغيير دادن اين قانون گناه است ... .يک قانون ابدي و تغييرناپذير
براي همه ملتها و زمانها معتبر خواهد بود ،و يک رئيس و حاکم بر فراز همه ما وجود
خواهد داشت که خداست ،زيرا او مؤلف اين قانون ،مروج آن و قاضي مجري آن است»
(.)Cicero, 1928, p.211

توماس آکوئيني 2فيلسوف بزرگ قرونوسطي نيز چهار نوع متفاوت از قانون را

شناسايي کرد :قانون ابدي ،قانون طبيعي ،قانون الهي ،و قانون بشري (موضوعه) .به عقيده او
قانون موضوعه ،مشتق از قانون طبيعي است« :قانون موضوعه بشري از قانون طبيعي
سرچشمه ميگيرد و هر قانون بشري فقط تا آنجا صحيح است که مأخوذ از قانون طبيعي
باشد؛ اما اگر قانون بشري در امري بر خالف قانون طبيعي باشد ،در آن صورت نه قانون،
بلکه انحراف از قانون خواهد بود»

(Aquinas, 1993, p.324

و کاپلستون ،1831 ،ج،2

ص )388همچنان که روشن است ،در اين مکتب ،اصالت با «قانون طبيعي» است نه «حقوق
طبيعي»؛ زيرا تمام «حقوق» بايد مبتني بر «قوانين طبيعي» باشد.
بنابراين ،اصطالح «حقوق طبيعي» در برابر «حقوق موضوعه» به کار ميرود تا نشان
داده شود که در برابر قواعدي که در زمان معين حکومت ميکند و اجراي آنها از طرف
دولت تضمين ميشود ،قواعد ثابتي نيز وجود دارد که برتر از اراده حکومت و غايت
مطلوب انسان است و قانونگذار بايد بکوشد تا آنها را کشف نمايد و سرمشق خود قرار

دهد (کاتوزيان ،1811 ،ص .)22امروزه در عرصه فلسفه حقوق« ،دورکين» 8يکي از

فيلسوفاني است که در چارچوب حقوق طبيعي معتقد بهنوعي «حقوق اخالقي» 4است.
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بنا بر نظر طرفداران مکتب حقوق طبيعي ،گزارههاي حقوقي حکايت از واقعيتي
خارجي و طبيعي دارند نه اعتباري و قراردادي .مشروعيت و اعتبار اين قواعد به جهت
مطابقت آنها با نظم الهي امور طبيعي است و چون نظم امور طبيعي ،واقعيتي خارجي است
نه اعتباري ،قواعد حقوق طبيعي نيز از واقعيتي خارجي حکايت دارند .بر مبناي اين نظر،
قول به عدم وجود پايگاه واقعي براي حقوق به معناي اين است که نسبت قوانين متضاد و
متناقض با مصالح مردم ،واحد است؛ يعني تفاوتي نميکند که به وضع قواعد و قوانيني
بپردازيم که مصلحت مردم را تأمين ميکند يا اينکه آن را در معرض خطر قرار ميدهند و
چنين نظري خالف نظم طبيعت است ،چراکه هر چيزي را نميتوان بهجاي هر چيز ديگر
قرار داد (ابدالي ،1833 ،ص.)183
همچنين بر اساس انديشه حقوق طبيعي ،گزارههاي حقوقي اخباري و حاکي از
واقعيت هستند .لذا بايد به شناسايي درست اين واقعيتها پرداخت و حقوق را بر اساس آن
تنظيم کرد .در اين صورت مفاد گزارههاي حقوقي نيز قابل صدق و کذب خواهد بود ،يعني
ميتوان گفت که کدام قاعده که لباس «حق» بر تن دارد واقعاً «حق» است و کدام «حق»
نيست؛ اما با انشائي تلقي کردن گزارههاي حقوقي ،اين انشاءکننده است که اعالم ميکند
حق کدام است و بنابراين چنين گزارههايي قابل صدق و کذب نيستند بلکه اعتبار حق،
مبتني بر اراده انشاءکننده خواهد بود.
 .4-4وجود اختالف در منشأ حق طبيعي

سؤالي که در اينجا به ذهن خطور ميکند اين است که منشأ «حق طبيعي» در کجاست؟ مثالً
هنگامي که گفته ميشود که طبيعت ،به هر موجود صاحب حياتي از جمله انسان ،حق
حيات و حق تغذيه داده است ،روشن است که طبيعت ،خود موجودي ذيشعور نيست که
اوالً ،آن حق طبيعي را براي انسانها بيان کند و ثانياً ،در مقابل آن حقوق طبيعي ،تکاليفي را
قرار دهد که در صورت عدم انجام آن تکاليف ،انسان پاسخگو و مسئول باشد .بنابراين اين
سؤال مطرح ميشود که قانون طبيعي چگونه بايد کشف شود؟ در پاسخ به اين سؤال دو
رويکرد سنتي و سکوالر شکل گرفته است:
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مکتب حقوق طبيعي سنتي با توجه به اينکه در مبناي معرفتي خود« ،وحي» را هم
بهعنوان يکي از ابزارهاي کسب معرفت و بلکه مهمترين آنها پذيرفته است ،بر اين اعتقاد
است که سرمنشأ حقوق طبيعي از خداوند متعال و وحي الهي است ولي انسان با عقل
خدادادي ،توانايي شناخت برخي را دارد .مکتب حقوق طبيعي سنتي در انديشه غرب تا
قرن هفده و هجده ميالدي تحت تأثير انديشههاي توماس آکوئيني مطرح بود.
در مقابل مکتب حقوق طبيعي سنتي ،مکتب حقوق طبيعي سکوالر چون از لحاظ
معرفتشناسي« ،وحي» را بهعنوان يکي از ابزارهاي کسب معرفت نپذيرفته است و جايگاه
اصلي در کسب معرفت را براي عقل راسيوناليستي 6قائل است ،بر اين باور است که حقوق

طبيعي بر وحي مبتني نيست؛ بلکه ريشه حقوق طبيعي عقلي است.
 .4مفهوم حق از ديدگاه پوزيتيويسم حقوقي

تا زماني که ادراک ديني و معرفت عقلي از هويت علمي برخوردار باشد و مفهوم علم به
دليل انکار ابعاد ديني و عقلي آن ،بر مصاديق آزمونپذير آن انصراف نيابد ،علم داعيه داوري
درباره مفهوم «حق» را همچنان داراست؛ زيرا در اين صورت قضاياي ارزشي داراي
مالکياند که معيار سنجش آنها بوده و به تعبير فلسفي داراي نفساالمرند .با توجه به همين
نگاه بود که در قرونوسطي ،حقوق طبيعي مبتني بر آموزههاي وحياني مطرح شد؛ اما پس از
رنسانس ،بهتدريج حقوق از آموزههاي کالمي و وحياني جدا شد .در قرن شانزدهم و
هفدهم ميالدي با غلبه مکتب اصالت عقل (راسيوناليسم) ،نظريات حقوق طبيعي مبتني بر
طبيعت انسان مطرح شد و در نهايت با کنار رفتن جايگاه عقل و با قدرت گرفتن اصالت
تجربه ،جريان پوزيتيويسم يکهتاز ميدان معرفت شد .پوزيتيويستها تنها روش معتبر کسب
معرفت را روش علمي به معناي روش حسي و تجربي ميدانند و ساير روشهاي شناخت
واقعيت خارجي از جمله استفاده از وحي و همچنين عقلگرايي از نظر آنها معتبر و مقبول
نيست .پوزيتيويسم حقوقي نيز در بستر همين تجربهگرايي فلسفي مطرح شد.
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 .4-4نفي حق طبيعي

پوزيتيويستهاي حقوقي معتقدند که در هر جامعه يک سلسله قواعد حقوقي داراي
ضمانت اجرا وجود دارد که «حقوق موضوعه» ناميده ميشود؛ اما غير از آن هيچچيز ديگر
نميبينيم .آنچه که تحت عنوان «حقوق طبيعي» از آن نام برده ميشود ،به علت عدم
وجودي در خارج ،جز يک سلسله مهمالت ،چيز ديگري نيست .حقوق طبيعي قابل اثبات
نيست؛ يعني کسي نميتواند وجود عيني آن را نشان دهد .تنها حقوقي قابل اثبات است که
از قابليت اجرايي برخوردار باشد.
در اين ديدگاه ،عنصري به نام «طبيعت» بهعنوان مبنايي مستحکم براي شناخت قوانين
طبيعي به رسميت شناخته نشده است .هيچ فردي ذاتاً داراي حقوقي نيست ،بلکه جامعه،
انسانها را داراي حق و تکليف ميکند و فرد خارج از اجتماع نميتواند موضوع «حق»
باشد .قانون در ذات خود پديده و واقعيتي اجتماعي است؛ بنابراين شرايط اعتبار قانون را
واقعيات خارجي و اجتماعي تعيين ميکند (.)Himma, 2002, p.126
پيشينه اين انديشه به افکار تجربهگراياني چون هيوم برميگردد و بعدها توسط
تجربهگرايان فايدهگرايي چون بنتام و جان استوارت ميل دنبال شد .هيوم معتقد است که
حقوق مبتني بر قرارداد است ،يعني بر ضوابطي کلي که تجربه مفيد بودن آنها را نشان داده
است نه مبتني بر اصول بديهي و يا حقايق ازلي (کاپلستون ،1812 ،ج ،4ص .)31هيوم
حمالت شديدي را عليه نظريه حقوق طبيعي انجام داد .به عقيده او بر بنياد تجربه ،رفتار
انساني را معيار ثابت پيشيني حقوق طبيعي ديکته نميکند ،بلکه اين رفتار ،محصول انگيزه و
گرايشهاي بشري است .به عقيده وي ،بر بنياد تجربه اگر رفتار انساني از الگوهاي ويژهاي
تبعيت کند ،آنها چيزي بيش از عادات و رسوم نيستند .انکار اينچنيني عقل جهانشمول و
متحدالشکل بهعنوان مبناي عمل ،آموزه عقلبنياد حقوق طبيعي را رد کرد (کلي،1832 ،
ص .)422بنتام 1که بنيانگذار فايدهگرايي مدرن محسوب ميشود نيز مخالف سرسخت و

جدي حقوق طبيعي است و آن را «الفاظ بيمعنا و پرطمطراق» ميداند (همپتن،1832 ،
ص .)211به عقيده وي حقوق طبيعي ،خيالي ،موهوم و صرفاً ابزاري براي حمله به قوانين
موجودند (.)Bentham, 1840, pp.107-108
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 .4-4تبلور حق در فرمان حاکم

رويکرد پوزيتيويسم حقوقي بر اين نکته تأکيد ميکند که يک توصيف الزم نيست هيچگونه
ارجاعي به محتواي «اخالق» براي «حقوق» دربرداشته باشد .روشنگرترين و مطلوبترين
توصيف ،توصيفي است که حقوق را با مشخصههاي صوري باز ميشناسد؛ مشخصههايي
از قبيل اينکه حقوق ،نظامي از قواعد است و از سوي کساني که صاحب قدرت و اقتدار
هستند ،اعالم ميشود ،با ضمانتاجراهايي حمايت ميشود و رفتار عمومي را تنظيم ميکند.
پوزيتيويسم حقوقي بهعنوان رويکردي مستقل در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن

نوزدهم با ظهور بنتام و شاگرد او جان آستين 3در عرصه علم حقوق به ساحت انديشه
ورود پيدا کرد .در سال  1382ميالدي ،آستين با طرح اين موضوع که قانون امري است و
درستي يا نادرستي آن امري ديگر و اين دو تحقيقي متفاوت را اقتضا دارند ،عمالً سنگ
بناي اين انديشه را دوباره و اما با استحکام و وضوحي بيشتر از گذشته برپا نمود (برهاني،
 ،1833صص .)121-126به عقيده او بايستي قانون را از نهادهايي مشابه مانند اخالق
عمومي ،قواعد عرفي و  ...متمايز کرد؛ زيرا هيچيک از اين امور بهواسطه فرمان حاکم نبوده
است

(2005

 .)Bix,در واقع ،فرمول بنتام درباره قانون بهعنوان فرمان شخص حاکم -

هرچند تا سال  1143منتشر نشد -توسط شاگرد جوان او جان آستين بر گرفته و در يک
نظام فکري گنجانده شد (کلي ،1832 ،ص.)431

پس از جان آستين،هانس کلسن 1نويسنده کتاب «نظريه محض (ناب) حقوق»

12

دفاعيات فراواني از پوزيتيويسم حقوقي انجام داد .بنياد «نظريه ناب حقوق» بر تفکيک ميان
«هست» و «بايد» قرار دارد ،تفکيکي که به هيوم بازميگردد .تأکيد بر جدايي هستها از
بايدها توسط پوزيتيويستهاي حقوقي دقيقاً منطقي را دنبال ميکند که توسط پوزيتيويسم
فلسفي گسترش يافته است .علوم تجربي در گروه «هست» و علوم هنجاري در گروه «بايد»
جاي ميگيرد .درحاليکه علوم هنجاري چون اخالق ممکن است قاعدهاي را بيان کند که
مردم چه بايد انجام دهند يا از چه بايد اجتناب کنند« ،بايد حقوقي» بهرغم شباهت
ظاهرياش با اينگونه بايدها ،هيچگونه صبغه اخالقي يا نزاکتي ندارد .به اين تعبير «بايد
حقوقي» هيچ پيامي جز معاني محض واژگان خود ندارد و اين واژگان را ميتوان به
گزارههايي فروکاست که ميتوانند هر محتوايي را در خود جاي دهند که اگر «الف» رخ
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دهد آنگاه پيامدهاي آن« ،ب» خواهد بود .بر اين اساس کل نظام حقوقي يک کشور عبارت
خواهد بود از انبوهي از گزارههاي بايدانگار و هنجارهاي مرتبط با هم و نه هيچچيز ديگر
(کلي ،1832 ،ص.)331
بهاينترتيب ،کلسن عنوان ميکند که هدف نظريه ناب حقوقي ،پاسخ گفتن به
پرسشهاي مربوط به چيستي حقوق و چگونگي ايجاد آن است ،نه پرسشهاي مربوط به
اينکه حقوق چه بايد باشد يا چگونه بايد ايجاد شود .لذا او نظريه حقوقي خود را علم
حقوق 11معرفي ميکند و نه سياست حقوقي.

12

هنجار حقوقي ،يک هنجار مقررکننده اجبار است .مالک «حق» ،اجبار عملي توسط
دولت و ضمانتاجرا براي آن قرار دادن است .جرم نيز عبارت است از نقض هنجار
اجباري مقررشده در قانون که مجازات را در پي خواهد داشت .بنابراين «حق» ،نه داراي
وصف ذاتي است و نه مرتبط با هنجارهاي فراحقوقي (کلسن ،1831 ،صص .)61-63بدين
ترتيب واژه «حق» مترداف واژه «قانون» و تبديل به امري صوري و شکلي ميشود.

پوزيتيويسم حقوقي با چاپ کتاب «مفهوم قانون» 18اثر معروف هارت ،امروزه بسياري

از فالسفه حقوق را طرفدار خود ساخته است و ميتوان اين انديشه را جريان غالب در سده
اخير دانست.
 .9-4نفي «ضرورت» و يا «امکان» حضور اخالق در تعريف حق

يکي از مؤلفههاي تشکيلدهنده پوزيتيويسم حقوقي نظريه تفکيک 14است .در بيان نظريه

تفکيک ،دو تفسير پوزيتيويسم سخت 13و پوزيتيويسم نرم 16وجود دارد .پوزيتيويسم نرم
معتقد به نفي «ضرورت» حضور اخالق در دو حوزه وجود و محتواي حقوق است؛ اما
پوزيتيويسم سخت ،نهتنها «ضرورت» بلکه «امکان» حضور اخالق در دو حوزه وجود و
محتواي حقوق را نفي ميکند .مثالًهارت از جمله پوزيتيويستهاي حقوقي نرم است .به
اعتقاد هارت «ضروري» نيست که حقوق برخي الزامات اخالقي را بازتوليد يا تأمين کند،
اگرچه در عالم واقع اغلب چنين اتفاقي افتاده است (هارت ،1812 ،ص.)236
آنچه مدنظر پوزيتيويستهاي حقوقي است نهتنها اخالق هنجاري را به کناري
ميگذارد ،بلکه ممکن است حتي به جدايي حقوق از اخالق توصيفي نيز بينجامد .در واقع
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آنها اخالق هنجاري را با توجه به اينکه از جنس «بايد» است ،اساساً علم نميدانند تا مورد
بررسي قرار دهند .در ديدگاه آنان اخالق عبارت است از اخالق توصيفي که از طريق
مطالعات تجربي جامعه به دست آمده است .آنها مدعياند حتي بين حقوق و چنين اخالق
توصيفي نيز تالزمي وجود ندارد .بهاينترتيب ،در پوزيتيويسم حقوقي ،قاعدهاي که از طرف
دولت وضع ميشود ،بهعنوان حق معتبر است ،هرچند عادالنه نيز نباشد .هيچ قاعده عالي و
طبيعي وجود ندارد که برتر از اراده حکومت شمرده شود .به عبارت دقيقتر ،در ديدگاه
پوزيتيويسم حقوقي نهتنها اخالق برترين کنار گذاشته ميشود ،بلکه اخالق اجتماعي يعني
آداب و رسوم مردم نيز به کناري گذاشته ميشود و نوعي اخالق دولتي ارائه ميشود.
اين نظريه بهنوعي قائل است که قدرت و زور ،حقانيت ميآورد و يا حداقل ميتوان
گفت که اين ديدگاه به چنين نتيجهاي منجر ميشود ( .)Bix, 2006, p.32در زمان حاکميت
انديشه نازيسم در آلمان ،هرگاه در مورد مشروعيت آن نظام پرسشي مطرح ميشد،
پوزيتيويسم بهترين توجيه بر مشروعيت ساختار ناعادالنه حقوقي موجود را ارائه ميداد
(برهاني ،1833 ،ص .)124در واقع حقوقدان مورد نظر پوزيتيويستهاي حقوقي ،عاقلي
است بيروح و صنعتگري است بيهدف؛ انساني بيطرف و غيرمسئول که براي او تفاوت
نميکند که در آلمان نازي است يا در جمهوريت افالطون .او تنها بهصورت قاعده
ميانديشد و نگران آن است که قاعده مورد احترام بر قاعده دولتي عاليتر تکيه داشته باشد
و اين امر که به عدالت و حفظ کرامت انسان منتهي شود يا به نابودي او تفاوتي نميکند
(کاتوزيان ،1832 ،ص.)281
 .2-4نفي وجود معيار حقيقي و نفساالمر در مفهوم حق

از ديدگاه پوزيتويستها ،مفهوم «حق» داراي نفساالمر ،يعني ميزان و معيار حقيقي نيست،
بلکه تنها در ظرف اعتبار انسان و بهتناسب احساسات و گرايشهاي مختلف افراد ايجاد
ميشوند .براي مثال ،کسي که از عمل خاصي به لحاظ يکي از گرايشهاي فردي يا
اجتماعي خود احساس رضايت ميکند ،ميکوشد قانوني را به تصويب رساند که آن عمل
را مجاز و يا ضروري نشان دهد .در مقابل ،کسي که در جهت خالف آن عمل گرايش دارد،
قانوني را وضع ميکند که مانع از آن عمل شود .بنابراين «حق» متکي به گرايشهاي فردي
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اشخاص است و هيچ معياري براي قضاوت درباره اينکه گرايشي خاص ،صحيح و يا باطل
است ،وجود ندارد (پارسانيا ،1831 ،صص 182و .)141
 .9مفهوم حق از ديدگاه مکتب حقوق اسالمي

مفهوم حق از ديدگاه حقوق اسالمي و تفاوت آن با پوزيتيويسم حقوقي و نسبت آن با
حقوق طبيعي را ذيل چند بند مورد بررسي قرار ميدهيم.
 .4-9مفهوم لغوی و اصطالحي حق

واژه «حق» و مشتقات آن در  231آيه قرآن کريم آمده است (عبدالباقي ،1831 ،ص .)264در
کتب لغت ،معاني مختلفي درباره «حق» آمده است که به برخي از آنها در ادامه اشاره ميشود:
 خالف باطل (جوهري1131 ،م ،ج ،4ص.)1462 اصل حق ،مطابقت و موافقت است .حق به پديدآورنده شيء که بر اساس مقتضايحکمت است گفته ميشود و از اين لحاظ درباره خداوند متعال بيان ميشود که او حق
است .همچنين به آن موجودي که بهحسب مقتضاي حکمت پديد آمده نيز حق ميگويند و
به اين دليل بيان ميشود فعل خداوند متعال همگي حق است (راغب اصفهاني1424 ،ق،
صص.)126-123
 عدالت ،اسالم ،مال ،ملک ،موجود ثابت ،صدق ،موت و حزم در شمار معاني ومصاديق حق آمدهاند (فيروزآبادي ،بيتا ،ج ،8ص.)221
 «هو حقيق به»؛ به معناي شايسته بودن است (زبيدي ،1414 ،ج ،18ص.)32در مجموع بايد دانست که واژه «حق» از مفاهيم است؛ آن هم از مفاهيم اعتباري در
اجتماع و نه در منطق .بنابراين چون «حق» ماهيت نيست ،امکان تعريف آن به حد و رسم
منطقي ممکن نيست (جوادي آملي ،1836 ،ص .)13اگرچه حق در لغت داراي معاني
زيادي است اما به نظر ميرسد که همه آنها به مفهوم واحد رجوع ميکنند .اين واژه در
لغت هرگاه بهصورت مصدري به کار رود ،به معناي «ثبوت» و اگر به شکل وصفي استعمال
شود ،به معني «ثابت» است و ديگر معاني از جنس ذکر مصداق بهجاي مفهوم است.
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در اصطالح عام ،حق ،حکم مطابق با واقع را گويند که بر اقوال ،عقايد ،مذاهب و
اديان اطالق ميشود (جوادي آملي ،1833 ،ص .)28در اصطالح فقهي ،تعاريف متعددي از
واژه حق در فقه شده است که در يک جمعبندي ميتوان گفت که از ديدگاه فقها حق،
«اعتبار سلطنت افراد بر افعال» است (پورموال ،1812 ،ص .)12در اصطالح حقوقي معموالً
«حق» چنين تعريف ميشود« :قدرتي است که قانون به شخص عطا کرده يا نفعي است که
مورد حمايت قانوني است» (موحد ،1834 ،ص .)44علماي علم منطق قضيهاي را که مطابق
با واقع و موافق با نفساالمر باشد «حق» مينامند .فالسفه از واژه «حق» گاهي وجود عيني و
خارجي را اراده ميکنند و گاه موجود واجبي را که قائم به ذات است مدنظر دارند (جوادي
آملي ،1833 ،ص.)24
حال بايد ديد که در انديشه اسالمي هنگامي که سخن از «حق انسان» يا «حق ساير
موجودات» ميشود مقصود چيست و چه پشتوانهاي دارد؟ به نظر ميرسد با توجه به معناي
لغوي «حق» ،اين واژه داللت بر «ثبوت و پايداري امري در متعلَّق خود بهنحويکه مقتضاي
آن موجود ،اقتضاي ثبوت آن امر را در خود دارد» ،ميکند .بر اين اساس ،حق در مورد هر
موجودي ،آن «اعتباري است که متناسب با ذات او و در راستاي غايت اوست ».اين معنا با
يکي از معاني لغوي حق يعني «شايسته بودن» ،کامالً مرتبط است؛ چراکه چنين چيزي براي
هر موجودي شايسته و بايسته اوست .شهيد مطهري در اين خصوص چنين بيان ميدارد:
«از نظر ما حقوق طبيعي و فطري از آنجا پيدا شده که دستگاه خلقت با روشنبيني و توجه
به هدف ،موجودات را بهسوي کماالتي که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است،
سوق ميدهد .هر استعداد طبيعي مبناي يک «حق طبيعي» است و يک «سند طبيعي» براي
آن به شمار ميآيد ... .حقوق طبيعي از آنجا پيدا شده که طبيعت هدف دارد و با توجه به
هدف ،استعدادهايي در وجود موجودات نهاده و استحقاقهايي به آنها داده است»
(مطهري ،1813 ،ج ،11صص 133و  .)162به همين دليل است که در انديشه استاد مطهري،
حقوق صرفاً اعتبار خود را از وضع قانونگذار نميگيرد ،بلکه يک سلسله مالکها و
معيارهايي فراتر از قوانين موضوعه وجود دارد که نهتنها مشروعيت خود را از قانون
نميگيرند ،بلکه خود محک حقانيت و قابل پذيرش بودن قانون هستند« :عدالت و حقوق
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قبل از آنکه قانوني در دنيا وضع شود ،وجود داشته است .با وضع قانون نميتوان ماهيت
عدالت و حقوق انساني را عوض کرد» (مطهري ،1813 ،ج ،11ص.)142
بنابراين ،در مورد انسان ،حق ،آن اعتباري است که با فطرت او هماهنگ و در راستاي
غايت او باشد .براي نيل به غايات متناسب با فطرت انسان« ،حقوقي» در نظر گرفته ميشود
و حکم به «حُسن» آنها داده شده و بهتبع آن يک «بايد» براي نيل به آن اعتبار ميشود .بر
اين اساس ،آنچه که متناسب با فطرت انسان و در راستاي غايت اوست براي انسان «حسن»
است و «حق» او محسوب شده و آنچه که متناسب با فطرت انسان و در راستاي غايت او
نباشد «قبيح» بوده و بر خالف حقوق اوست.
 .4-9منشأ حق

در ميان انديشمندان شيعي ،در خصوص ريشه «حسن و قبح افعال» و «بايدها و نبايدها» دو
نظر وجود دارد .با توجه به آنچه که در خصوص نسبت «بايد و نبايد» و «حسن و قبح« با
«حق» بيان شد ،اين دو ديدگاه را به ريشه «حق» نيز ميتوان تسري داد:
 .1ضرورت بالقياس الي الغير :اصطالح «ضرورت بالقياس الي الغير» به رابطه طرفيني
علت و معلول اشاره دارد .برخي بر اين اعتقادند که بايد اخالقي تفاوتي با بايدهاي ديگر
ندارد و در تمامي موارد اشاره به ضرورت بالقياس الي الغير دارد .به نظر اين گروه ،اگر يک
سوي رابطه بايستي ،فعل اختياري آدمي و سوي ديگر آن ،کمال مطلوب انساني و غايت او
باشد و بين اين دو ،رابطه ضروري وجود داشته باشد ،رابطه موجود ،يک رابطه اخالقي
خواهد بود (جوادي ،1813 ،صص .)12-61بر اين اساس بايد به شناخت مطلوبها و
غايات اساسي انسان بپردازيم و سپس با بررسي رابطه افعال آدمي با آنها ،در خصوص
صحت و سقم آنها و بهتبع «حق بودن» يا «حق نبودن» آنها اظهارنظر کنيم.
 .2ماليمت (سازگاري) چيزي با قوه عاقله :به اعتقاد برخي چون آخوند خراساني،
«حُسن» از ماليمت فعل با قوه عاقله انسان انتزاع ميشود .با توجه به اينکه ادراک عقلي
چيزي ،جز ادراک مفاهيم کلي نيست و ماليمت و منافرت با چيزي ندارد ،برخي چون
شهيد مطهري اين نظر را اصالح کرده و معتقدند که حسن چيزي از ماليمت آن با «مَنِ
عِلوي» انسان يا مرتبه عالي نفس انتزاع ميشود (جوادي ،1813 ،صص .)18-12بر اين
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اساس احکام اخالقي را هنگامي ميتوانيم متصف به صدق و کذب کنيم که مَنِ علوي را
شناخته و با توجه به آن ،افعال ماليم يا منافر با آن را معلوم نماييم.

11

به نظر نگارنده ،اين دو نگاه قابل جمع هستند و ديدگاه عالمه طباطبايي را نيز ميتوان
در راستاي جمع بين اين دو نظر ديد .از ديدگاه عالمه ،ريشه «بايد» و «حسن» و بهتبع« ،حق
بودن» هر امري در «تناسب آن با فطرت» و «در راستاي غايت قرار گرفتن آن» است .شايد
علت جمع اين دو نظر در نگاه عالمه آن باشد که با توجه به مباني فلسفه صدرايي ،غايت
موجود ،چيزي جداي از وجود آن نيست .بهعنوان مثال ،عالمه بيان ميدارد که «حسن
همواره امري است وجودي و قبح امري است عدمي و عبارت است از نبودن و يا نداشتن
موجود ،آن صفت و حالتي را که ماليم طبع [متناسب با فطرت] و موافق آرزويش [در
راستاي غايت] است ،وگرنه ،خود موجود يا فعل ،با قطعنظر از موافقت و مخالفت مذکور
نه حسن است و نه قبح ،بلکه فقط «خودش» ميباشد» (طباطبايي ،1836 ،ج ،3ص.)12
بنابراين مفهوم «حق» از سنخ مفاهيم فلسفي بوده ،با توجه به رابطه علي و معلولي ميان
«فعل اختياري» يا «اوصاف برآمده از فعل اختياري» انسان از يک سو و «فطرت انسان» و
«کمال مطلوب» او از سوي ديگر تعريف ميشود .بنابراين مفهوم «حق» ،هرچند از مفاهيم
عيني و ماهوي نيست ،از سنخ مفاهيم اعتباري و قراردادي محض نيز نبوده ،از گونه مفاهيم
فلسفي و انتزاعي به شمار ميآيد .بهبيانديگر ،هرچند مابهازاي خارجي ندارد ،اما داراي
منشأ انتزاع خارجي است و از همينجاست که تفاوت اساسي منشأ حق در نزد فالسفه
اسالمي و انديشمندان پوزيتيويست روشن ميشود ،چراکه پوزيتيويستها هيچ منشائي جز
قرارداد انساني در عالم واقع براي حق قائل نيستند و بدين ترتيب آن را امري نسبي
ميپندارند ،نسبيتي که هيچگونه نسبتي با واقع ندارد.
نگارنده بر اين اعتقاد است که اگر مالک موافقت با طبعي که در راستاي غايت است -
يعني فطرت -را در نظر بگيريم در واقع سخن از «قانون حاکم بر وجود انساني» ميکنيم .حال
اگر مالک را به «قانون حاکم بر جهان هستي» ارتقا دهيم ،بهگونهاي بهتر ميتوانيم منشأ حقوق
طبيعي تمامي موجودات و اشياء عالم را نشان دهيم .منشأ حقوق تمامي موجودات و اشياء
عالم در تلفيق «قوانين حاکم بر اشياء و افعال در جهان هستي» با «هدف غايي» آنهاست و
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قوانين حاکم و غايت افعال ،اموري حقيقي هستند و نه اعتباري .در اين راستا الزم است
اجماالً در خصوص «قوانين حاکم بر جهان هستي» و «غايت» توضيحاتي ارائه شود:
 قوانين حاکم بر جهان هستي :در کنار ضوابط حاکم بر فطرت که نوعي قانون بهحساب ميآيند ،هر فعلي از افعال نيز آثار خاص خود را دارد و اين امر را ميتوان قانون
ديگر حاکم بر رفتارهاي انساني دانست« :ازآنجاکه امور اعتباري از فطرت منشأ ميگيرد ،و
فطرت هم متکي بر تکوين است ،قهراً اين امور و افعال و نتايجي که از اين امور به دست
ميآيد هر يک از آنها با آثار و نتايجش ارتباط خاصي دارد .از هر امر اعتباري تنها آثار
خودش بروز ميکند ،و آن آثار هم تنها از آن امر اعتباري بروز ميکند» (طباطبايي،1836 ،
ج ،2صص .)346-343از ديگر قوانين حاکم بر جهان هستي ،سنتهاي الهي در نظام
خلقت است.
 غايت :اگر در رفتارهاي انساني غايتي مدنظر نباشد امکان انتساب صدق و کذب درمورد آنها وجود ندارد ،بهمانند شنهاي کنار ساحل که اگر هدفي وجود نداشته باشد ،آنها
را به هر شکل که درآوريم صحيح است؛ اما اگر هدف غايي براي آن مدنظر داشته باشيم
متناسب با آن ،امکان تصور صدق و کذب وجود دارد .بنابراين افعال فينفسه و فارغ از
سازگاري يا ناسازگاري آن با غايت ،نه حَسَن هستند و نه قبيح ،نه «حق» هستند و نه
«ناحق» .بنابراين غايت و هدف مطلوب است که سبب ايجاد حسن و قبح و بهتبع« ،اعتبار
حق» براي انسان ميشود.
ابتدا مثالي ساده را در حوزه اشياء بيان ميکنيم:
مقدمه اول :اگر در گلدان آب ريخته شود ،گل رشد ميکند (قانون حاکم).
مقدمه دوم :اگر در گلدان اسيد ريخته شود ،گل پژمرده ميشود (قانون حاکم).
اين دو قانون ثابت است و کسي نميتواند ادعا کند که با ريختن اسيد ،گل رشد
ميکند و با ريختن آب ،گل پژمرده ميشود.
حال از کجا تشخيص ميدهيم که پاي گل آب بريزيم يا اسيد؟ بهعبارتديگر ،ريختن
آب پاي گل« ،حَسَن» و «حق» آن است يا ريختن اسيد پاي آن؟ اين حسن و قبح و نحوه
اعتبار حق ،بر اساس تلفيق اين قانون با هدف غايي مشخص ميشود .اگر هدف غايي ما،
رشد کردن گل است بايد آب ريخت و اگر هدف غايي ما پژمرده شدن گل است بايد اسيد
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ريخت .قوانين حاکم بر اين امر ،ثابت است و ارتباطي به فعل ما ندارد .ما مخير هستيم بر
اساس هدف خود ،يکي از آن قوانين ثابت را انتخاب کرده و تحقق ببخشيم.
در حوزه رفتار انسانها نيز به همين صورت است .هر فعلي که توسط انسان صورت
ميگيرد ،در جهان هستي داراي قواعد ،آثار و پيامدهايي است (قوانين حاکم) و ما از انجام آن،
هدفي را دنبال ميکنيم (هدف غايي) .با ضميمه کردن اين قوانين ثابت با اهداف غايي مدنظر،
ريشه حسن و قبح و نحوه اعتبار حق مشخص ميشود .مثالي در اين خصوص بيان ميکنيم:
مقدمه اول :رواج مفاسد اقتصادي باعث آسيبها و لطمات شديدي به جامعه خواهد
شد (قانون حاکم).
مقدمه دوم :جلوگيري از ورود لطمات و آسيبهاي شديد به جامعه مطلوب است
(هدف غايي).
نتيجه :بايد از رواج مفاسد اقتصادي در جامعه جلوگيري کرد (اعتبار حق).
حال اگر فردي قصد مقابله با کشور را داشته باشد ،متناسب با قوانين حاکم و هدف
خود ،استداللي به شرح زير ترتيب ميدهد:
مقدمه اول :رواج مفاسد اقتصادي باعث آسيبها و لطمات شديدي به جامعه خواهد
شد (قانون حاکم).
مقدمه دوم :ورود صدمات و لطمات شديد به جامعه مطلوب است (هدف غايي).
نتيجه :بايد مفاسد اقتصادي را در جامعه رواج داد (اعتبار حق).
بنابراين در حقوق اسالمي ريشه همه حقها را بايد در تلفيقي از دو گزاره قوانين
حاکم بر عالم خلقت -که تغييرناپذير است -و هدف غايي انسان از آن جستجو کرد و اين
دو اموري حقيقي هستند و نه اعتباري .به عقيده نگارنده اصطالحهاي «مصالح و مفاسد
واقعي» و «حسن و قبح ذاتي» در ادبيات انديشمندان اسالمي ناظر به همين مطلب است؛
بدين معنا که همه افعال اختياري انسان ،در واقع و نفساالمر با توجه به قوانين و غايات
حاکم بر جهان هستي ،مصلحت يا مفسدهاي واقعي دارد.
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 .9-9ريشه اختالف در اعتبار حق

همه قانونگذاران با لحاظ تشخيص خود از مصالح و مفاسد نفساالمري که نتيجه تلفيق
قانون حاکم با غايت مدنظر خود است ،دست به اعتبار حق ميزنند .همين امر يعني به دنبال
جلب مصلحت و دفع مفسده بودن در همه انسانها مشترک است و منشأ ثبات قواعد
اخالقي قرار ميگيرد« .مصلحت هم عبارت از همين است که فعلي از افعال طوري باشد که
انجام آن مشتمل بر خيريت بوده باشد ،پس مصلحت که عقالي عالم يعني اهل اجتماع
انساني آن را مصلحت مينامند ،همان باعث و محرک فاعل است در انجام يک فعل ،و
همان باعث ميشود که فاعل ،فعل را متقن و بيعيب انجام دهد ،در نتيجه همان باعث
ميشود که فاعل در فعلش حکيم باشد ،چون اگر آن نبود ،فعل لغو و بياثر ميشد»
(طباطبايي ،1836 ،ج ،14ص.)832
بنابراين نحوه اعتبار حق که امري اعتباري است ،واسطهاي است بين نقص انسان و
کمال او و تابع مصالح و غايات اوست و اينها اموري حقيقي هستند و نه اعتباري .در واقع
نحوه اعتبار حق در ميان دو امر حقيقي صورت ميگيرد .در نظر همگان« ،حق» کاري است
که با توجه به ويژگيهاي عالم خلقت و رفتار انسانها (قوانين حاکم) ،آنها را به هدفشان
(غايت) ميرساند و «ناحق» کاري است که با توجه به ويژگيهاي عالم خلقت و رفتار
انسانها (قوانين حاکم) ،آنها را از هدفشان (غايت) دور ميسازد .بر اين اساس ،خاستگاه
اختالف حقها ،اختالف اميال و ساليق شخصي و اجتماعي نيست؛ بلکه منشأ اصلي آنها،
اختالف در تشخيص قوانين حاکم بر هستي و غايات و چگونگي نيل به آنهاست و اين
نوع نسبيت هيچ منافاتي با واقعگرايي ندارد .نسبيت نادرست آن است که تعريف حق را
صرفاً وابسته به اميال فردي و ساليق گروهي و قراردادهاي اجتماعي بدانيم و آنها را بريده
از واقعيت تحليل کنيم.
 .2-9جايگاه شرع در کنار عقل در کشف حق

چنانکه گفته شد درک متفاوت از قوانين و غايات حاکم بر جهان هستي سبب اختالف در
تشخيص مصاديق حق ميشود .با توجه به محدود بودن عقل بشري ،علم او در خصوص
کشف قوانين حاکم بر نظام خلقت و غايات مدنظر براي آن ناقص است .مثالً «بسيار
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محتمل است که در قانونگذاري تنها مصالح و مفاسد مادي در نظر گرفته شود و از مصالح
و مفاسد معنوي غفلت شود» (طباطبايي ،1836 ،ج ،1ص.)211
عالوه بر اين ،محدوديتهايي براي توانايي شناخت بشر متصور است :از يک سو ،اين
شناخت بهقدر طاقت فرد صورت ميگيرد و هر انساني بهقدر توان و استعداد خود از
معارف بيکران هستي بهره ميگيرد .از سوي ديگر ،عقل بشر قادر نيست که به بسياري از
حقايق هستي پي ببرد .همچنين انسان با تکيه بر حواس خود تنها ميتواند جنبههاي ظاهري
اعمال را دريابد ،اما دستيابي به باطن و نهان اعمال و معاني نفساني آنها از دسترس حواس
او خارج است (طباطبايي ،1836 ،ج ،1ص .)438به اين موارد بايد موانع فراواني که در
مسير شناخت انسان وجود دارد چون لجاجت ،سطحينگري ،پندارگرايي ،شخصيتگرايي،
تقليد کورکورانه ،غرور و استبداد رأي را اضافه کرد .لذا با وجود امکان رفع اکثر اين موانع،
احتمال وجود برخي از اين موانع باعث ميشود که نتوانيم بهصورت قطعي بر اکثر معلومات
خود و ديگران اعتماد کنيم و لذا همواره بايد دانش انساني را در معرض نقد و ارزيابي
منبعي قابل اتکاء قرار دهيم و از همين جاست که عقل نظري و عقل عملي انسان نيازمند
هدايت عقل قدسي (شرع) است.

عالمه طباطبايي در خصوص حسن عدل ،معتقد است که عقل بهتنهايي توان تشخيص
حسن مطلق [اجمالي] عدل را دارد؛ مانند احسان به هر کسي که به او احسان کرده ،و آزار
نکردن کسي که از آزار او خودداري نموده است؛ اما عقل ،توانايي شناسايي عدل در پارهاي
از مواردي که بهوسيله شرع شناخته ميشود مانند قصاص ،ارش و ديه جنايت را ندارد
(طباطبايي ،1836 ،ج ،12ص .)411به تعبير دقيقتر «عقل ،بِرّ را فيالجمله و ناقص ،نه
بالجمله و کامل ميفهمد و در تشخيص خير و نيکي ،از دليل معتبر نقلي ،مستقل و بينياز
نيست .مستقلّات عقلي ،اموري معدود و اندک است و عقل ،تنها اصول ابتدايي نيکي را
ميفهمد و ازاينرو تنها برخي مسائل را جزو بِرّ و نيکي ميداند .بِرّ و حَسَن بودن يا نبودن
مسائل بيشمار ديگر را خداي سبحان با دليل نقلي معتبر معين ميکند .در آن امور اندک که
عقل در ادراک حُسن يا قبح آن استقالل دارد دليل نقلي معتبر ،مؤيدِ عقل است؛ اما امور
فراواني را که در آن عقل استقالل ندارد دليل نقلي معتبر ،عهدهدار تعيين و تبيين است»
(جوادي آملي ،1831 ،ج ،1ص .)11بر همين اساس است که عالمه عنوان ميدارد که هر
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حکم و عملي که [ابتداءاً] مستند به وحي الهي نباشد ،و يا باألخره منتهي به وحي الهي
نباشد ،هوايي نفساني از هواهاي جاهالن است و نميتوان آن را علم ناميد (طباطبايي،
 ،1836ج ،13ص.)238
مقصود از «حسن و قبح عقلي» نيز اين نيست که عقل در شناخت حسن و قبح و
بهتبع ،تشخيص «حق» در جميع افعال مستقل باشد ،بلکه مراد آن است که افعال مشتمل
است بر جهت حسن و قبح ،و عقل توانايي معرفت به آن جهات را مستقالً يا با کمک شرع
دارد .زيرا عقل بعد از ورود شرع به آنها ميداند که اگر جهات حسن و قبح در آنها نبود
هر آينه تکليف به آن از شارع حکيم ،قبيح ميبود.
جمعبندی

در مکتب حقوق طبيعي ،اعتقاد بر آن است که قانون موضوعه بشري از قانون طبيعي
سرچشمه ميگيرد و هر قانون بشري فقط تا آنجا صحيح است که مأخوذ از قانون طبيعي
باشد .در اين خصوص ،مکتب حقوق طبيعي سنتي بر اين اعتقاد است که سرمنشأ قانون
طبيعي از خداوند متعال و وحي الهي است .در مقابل ،مکتب حقوق طبيعي سکوالر بر اين
باور است که ريشه حقوق طبيعي ،عقلي است.
در مقابل معتقدان به حقوق طبيعي ،پوزيتيويستهاي حقوقي معتقدند که آنچه که تحت
عنوان حقوق طبيعي از آن نام برده ميشود ،به علت عدم وجودي در خارج ،جز يک سلسله
مهمالت ،چيز ديگري نيست .مالک حقوق ،اجبار عملي توسط دولت و ضمانتاجرا براي آن
قرار دادن است .بهاينترتيب ،در پوزيتيويسم حقوقي قاعدهاي که از طرف دولت بهعنوان
قانون وضع ميشود ،بهعنوان «حق» معتبر است ،هرچند عادالنه نيز نباشد.
مفهوم حق در حقوق اسالمي منطبق بر پوزيتيويسم حقوقي نيست .از سوي ديگر،
گرچه بين مفهوم حق در حقوق اسالمي و برخي قرائتهاي مشهور از مکتب «حقوق
طبيعي» شباهتهايي وجود دارد و ممکن است در برخي قرائتها به نتايجي بعضاً يکسان
منتهي شوند ،اما در برخي نتايج و همچنين نحوه تبيين و تشريح آنها تفاوت وجود دارد.
در انديشه اسالمي« ،حق» در مورد انسان آن اعتباري است که با فطرت او هماهنگ و
در راستاي غايت او باشد .آنچه که متناسب با فطرت انسان و در راستاي غايت اوست،
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براي انسان «حسن» است و حق او محسوب شده و آنچه که متناسب با فطرت انسان و در
راستاي غايت او نباشد« ،قبيح» بوده و بر خالف حقوق اوست .بر اساس اين مبنا ،مفهوم
«حق» از سنخ مفاهيم فلسفي بوده ،با توجه به رابطه علي و معلولي ميان «فعل اختياري» يا
«اوصاف برآمده از فعل اختياري» انسان از يک سوي و «فطرت انسان» و «کمال مطلوب» او
از سوي ديگر تعريف ميشود و بر خالف ديدگاه پوزيتيويستها ،از سنخ مفاهيم اعتباري و
قراردادي محض نيست.
اينکه اعتبار حق ،امري بشري و اجتماعي است و انسانها با توجه به درک متفاوت از
قوانين و غايات حاکم بر جهان هستي و رفتار انسانها و چگونگي نيل به آنها ،دست به
اعتبار «حقهاي متفاوت و بعضاً متضاد» ميزنند تنها يک گزارش تاريخي است که قابل
انکار نيست؛ اما اين امر بر خالف ديدگاه پوزيتيويستها ،به معناي «نسبيت حق» نيست.
نسبيت حق زماني معنا پيدا ميکند که تمامي اين قوانين و غايات تشخيص داده شده و
اعتبارات ناظر به آنها صحيح باشد و هر اعتباري که توسط انسانها صورت گيرد در جهت
قوانين و غايات حاکم بر جهان هستي باشد و در واقع قوانين و غايات حاکم بر جهان
هستي در مقابل آنها خنثي و بيطرف باشد .درحاليکه قوانين و غايات حاکم بر جهان
هستي ،خنثي نيست و اينگونه نيست که اعتبارات متناقض و حتي متضاد انسانها براي
قوانين و غايات حاکم بر جهان هستي هيچ تفاوتي نکند .بر اين اساس تنها برخي از اين
قوانين و غايات تشخيص داده شده صحيح بوده و در راستاي قوانين و غايات واقعي حاکم
بر جهان هستي هستند .آنها که به قوانين و غايات و وسائل صحيح دست پيدا کردهاند به
آنچه که در واقع «حق» است راه يافتهاند و آنها که از شناخت قوانين و غايات و وسائل
صحيح محروم شدهاند از «حق» به مفهوم واقعي خود دور افتادهاند.
بر اين اساس ،حق در بينش اسالمي عبارت است از آن اعتباري که با قوانين و غايات
واقعي حاکم بر جهان هستي همخوان باشد .از طرف ديگر آنچه که کامالً با نظام هستي و
عالم واقع هماهنگ است «شرع» است ،زيرا در جهانبيني اسالمي تشريع با تکوين کامالً
همخواني دارد« :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَْا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ؛ پس روى خود بهسوي دين حنيف کن که مطابق فطرت خداست؛ فطرتى که خدا بشر
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را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش خدا دگرگونگى نيست( ».روم )82:بر اين اساس ،عمل
به هر چه که بر مبناي شرع باشد حق ،و عمل به آن در راستاي تحقق عدالت است.
بنابراين در حقوق اسالمي مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتي با قوانين و غايات واقعي حاکم
بر نظام هستي و به لحاظ اثباتي با شرع مقدس پيوندي ناگسستني دارد .بديهي است اين
سخن ،غير از سخن اشاعره است که «حق» را يکسره ساخته قانون الهي ميدانند و حقيقتي
براي آن خارج از اراده الهي قائل نيستند.
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