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چکیده
حقــوق مــدرن و حقــوق ســنتی به عنــوان دو پارادایــم، ویژگــی، ماهیــت، آثــار و منابــع متفاوتــی 
از هــم دارنــد. ایــن تفــاوت و اختالفــات را بایــد بیــش از هــر چیــز ناشــی از دگرگونــی بینــش 
آدمیــان در دوره تجــدد، نســبت بــه دوره ســنتی دانســت و دامنــه ایــن دگرگونــی بــه انــدازه ای 
بــوده اســت کــه مفاهیــم کاربــردی و بنیادیــن و همچنیــن پیــش فــرض هــای حقــوق ســنتی و 
حقــوق مــدرن را، ناآشــنا و نامأنــوس قــرار داده اســت و گویــی هیــچ محمــل مشــترکی بیــن آن 
دو ارائــه نمــی دهنــد. امــا ایــن اختــالف نــه تنهــا در مفاهیــم بنیادیــن و اصــول حقوقــی خــود 
را نشــان مــی دهــد بلکــه در حــوزه ادلــه و حجیــت منابــع حقــوق نیــز کشــیده شــده اســت و 
به این ترتیــب شــکافی عمیــق بیــن آن هــا ایجــاد نمــوده اســت. بررســی عناصــر و مؤلفــه هــای 

حقــوق مــدرن و حقــوق ســنتی موضــوع ایــن مقالــه مــی باشــد.

کلید واژه ها: حقوق سنتی، حقوق مدرن، حجیت، حاکمیت قانون.
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1- بررسی مبانی حقوق مدرن
در ایــن نوشــتار قصــد نگارنــده بــر آن اســت کــه بــه شــکل مدونــی بــه ابعــاد حقــوق مــدرن 
بپــردازد تــا از ایــن ره آورد، ابتــدا چیســتی آن بیــان شــده و در ادامــه نیــز بتــوان حقــوق را بــا 
مــوارد دیگــر همچــون اخــالق مقایســه ســاخت. حقــوق مــدرن مبتنــی بــر تئــوری شــهروند-
دولــت اســت. از طرفــی دولــت به عنــوان هیــأت حاکمــه و شــارع و از طرفــی دیگــر شــهروندان 
ــوری تقســیم بندی  ــن تئ ــه مهــم در ای ــوق و تکالیــف هســتند. نکت ــراد، دارای حق ــوان اف به عن
شــهروند-ملت بــر مبنــای مــکان سیاســی اســت. فــرد )الــف( زمانــی دارای حقــوق و تکالیــف 
اســت کــه رابطــه خــود را به عنــوان شــهروند یــک دولــت اثبــات کنــد. شــهروند فــردی اســت 
کــه در ارتبــاط بــا دولتــی کــه از ســویی برخــوردار از حقــوق سیاســی و مدنــی اســت و از ســوی 
دیگــر، در برابــر دولــت تکالیفــی بــه عهــده دارد. ایــن رابطــه را شــهروندی گوینــد. چگونگــی 
ــی،  ــد. )عیوض ــن می کن ــور تعیی ــی کش ــن مدن ــی و قوانی ــون اساس ــهروندی را قان ــه ش رابط
ــف  ــای مختل ــر هویت ه ــی ب ــد مبتن ــرد می توان ــوق ف ــف و حق ــن تکلی 1391، ص 189( تعیی
نظیــر نــژاد، دیــن یــا مــکان باشــد. از میــان همــه عناصــر موجــود، حقــوق مــدرن بــر اســاس 
عنصــر مــکان بــه ســازمان رســید و تئــوری مقبــول آن هــم تئــوری شــهروند-دولت شــد. لکــن 
در مقابــل، فقــه اســالمی بــر اســاس هویــت دیــن اســالم شــکل گرفتــه و تکالیــف و حقــوق را 

ــد.. ــن تبییــن می کن ــر اســاس عنصــر دی ب
ــر فلســفه حقــوق طبیعــی  ــل دو نقــد بســیار مهــم ب ــردازان حقــوق پوزیتویســتی الاق نظریه پ
ــن اســاس،  ــر ای ــه حــوزه معرفت شناســی حقــوق اســت. ب ــوط ب ــد اول مرب وارد ســاخته اند. نق
ــه از  ــی، بلک ــای حقیق ــی و گزاره ه ــم واقع ــنخ مفاهی ــه از س ــی ن ــای حقوق ــم و گزاره ه مفاهی
ــه  ــا فعــل اســت. و همچنیــن قوانیــن حقوقــی ن ســنخ گزاره هــای تکلیف اندیشــانه و مرتبــط ب
از ســنخ قوانیــن طبیعــی و نــه حتــی در جهــت تکمیــل قوانیــن طبیعــی بلکــه از ســنخ قوانیــن 
موضوعــه و برخاســته از قــرارداد محســوب می شــوند. امــا نقــد دوم در ماهیــت قوانیــن اســت. بــر 
ایــن اســاس، اخــالق داخــل در ماهیــت حقــوق نیســت. اخــالق و حقــوق دو علــم جــدا هســتند 
کــه هرکــدام روش و هــدف و غایــت مخصــوص بــه خــود را دارنــد و هیــچ گاه در تعریــف حقــوق 
از اخــالق اســتفاده نمی شــود. بــه تعبیــر بهتــر اگرچــه ممکــن یــک گــزاره هــم حقوقــی و هــم 
ــی  ــا حت ــی ی ــد اخالق ــوق می توان ــن دو به طــور مســتقل هســتند. حق ــی ای ــی باشــد ول اخالق
ــر فالســفه حقــوق طبیعــی را  ــوع تقری ــن ن ــی باشــد. اندیشــمندان پوزیتیویســت، ای غیراخالق

مغالطــه » آنچــه بایــد باشــد« بــه جــای« آنچــه هســت« می گیرنــد.
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1-1- نظریات قانون
در ایــن بخــش نظریــات راجــع بــه ماهیــت و تعریــف قانــون ارائــه خواهــد شــد. ایــن نظریــات 
ــه  ــه مثاب ــان ب ــر عنصــر فرم ــتا برخــی ب ــن راس ــد و در همی ــون دارن ــر شــناخت قان ــت ب دالل

ــد. ــرای شــناخت قانــون داللــت دارن ــه قاعــده ب قانــون، تأکیــد و برخــی دیگــر نیــز ب

1-1-1- نظریه قانون به مثابه فرمان
ــت  ــا ضمان ــزاری ب ــده قانون گ ــی ای ــن و همراه ــدرت وضــع قوانی ــی داشــتن ق ــت یعن »حکوم
ــه  ــی ک ــا فرامین ــات ی ــد، تصمیم ــود نداشته باش ــی وج ــی مجازات ــر نافرمان ــر در براب ــرا. اگ اج
ــی،  ــت.« )کل ــه نیس ــا توصی ــورت ی ــش از مش ــزی بی ــل چی ــتند در عم ــون هس ــد قان مدعی ان

جــان، 1388، ص 427(
ــدام  ــان اق ــوان فرم ــه عن ــف آن ب ــه تعری ــون، ب ــف قان ــام تعری ــمندان درمق ــیاری از اندیش بس
می نماینــد. ماهیــت قانــون نوعــی فرمــان اســت کــه نوعــی امــر همــراه بــا ضمانــت اجــرا اســت. 
ــا جمعــی از اشــخاص  ــب حاکــم صــادر می شــود. حاکــم شــخص ی ــه از جان ــان البت ــن فرم ای
اســت کــه کل جامعــه سیاســی ملــزم بــه پیــروی از آن هــا هســتند. )کلــی، جــان، 1388، ص 

)428
ــا  ــخ اندیشــه اســالمی، ب ــوان در تاری ــادی می ت ــا حــد زی ــه فرمــان را ت ــه مثاب ــون ب ــه قان نظری
نظریــه اشــاعره در حیطــه اخــالق مقایســه کــرد. اشــاعره معتقدنــد کــه یــک حکــم اخالقــی 
فــی حــد ذاتــه نــه خــوب اســت و نــه بــد. امــا همیــن کــه اراده بــاری تعالــی بــه حکمــی تعلــق 
گرفــت، آن حکــم، خــوب می شــود و اگــر نهــی او بــه یــک حکــم تعلــق یافــت، آن حکــم بــد 

می شــود.
ایــن نظریــه از ایــن حیــث بــا نظریــه فرمــان شــباهت دارد کــه بنــا بــر نظریــه قانــون بــه مثابــه 
ــدارد  ــا ممانعــت( ن ــزام ی ــی )ال فرمــان، یــک دســتور پیــش از امــر حاکــم هیــچ ماهیــت قانون

ولــی همیــن کــه حاکــم بــه آن امــر کنــد، آن دســتور تبدیــل قانــون می شــود.
می تــوان ایــن نظریــه را بــه جــان آســتین کــه به طــور رســمی بــر ایــن مســأله تأکیــد کــرده 
ــم از  ــه حاک ــد؛ اول اینک ــر می کن ــم ذک ــرای حاک ــرط را ب ــتین دو ش ــبت داد. آس ــت، نس اس

ــد. ــروی نمی کن ــاً او از کســی پی ــه برخــوردار اســت و ثانی ــت جامع ــروی اکثری پی
ــری نیســت از  ــام باالت ــروی از مق ــه پی ــه موظــف ب ــام ک ــی مق ــرد مشــخص عال ــک ف ــر ی »اگ
پیــروی همیشــگی اکثریــت یــک جامعــه برخــوردار باشــد، آن فــرد در آن جامعــه حاکــم اســت 
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ــی، 1388، ص 461( و آن جامعــه ای سیاســی و مســتقل اســت.« )کل
»آســتین نکتــه ای را مطــرح نمــوده کــه پــس از او نیــز در فلســفه حقــوق نقــش مهمــی ایفــا 
کــرده اســت و برخــی از فیلســوفان حقــوق مثــل رونالــد دورکیــم معتقدنــد مهم تریــن خدمتــی 
ــا  ــن معن ــی همی ــع معرف ــرد، در واق ــون ک ــا از قان ــه درک م ــوق ب ــه آســتین در فلســفه حق ک
بــود کــه اگــر کســی بخواهــد دربــاره قانونــی بــودن یــا نبــودن حکمــی داوری کنــد، بایــد بــرود 

شــجره و تبــار ایــن حکــم را پیــدا کنــد.« )نراقــی، 2015، ص 57(
ــه  ــد. او به هیچ وج ــی می دان ــالق را منتف ــوق و اخ ــاط حق ــه اش، ارتب ــه نظری ــا ارائ ــتین ب آس
قائــل بــه ابتنــاء حقــوق بــر اخــالق نیســت و البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هیــچ حکــم 
حقوقــی نمی توانــد اخالقــی باشــد، بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن دو هرکــدام مســتقل 

از یکدیگــر هســتند.

1-1-2- نظریه هربرت هارت
برخــالف جــان آســتین کــه قانــون را بــه مثابــه فرمــان تلقــی می کــرد، هربــرت هــارت قانــون را 
بــه مثابــه قاعــده می دانــد. او قانــون را نــوع خاصــی از قاعــده می دانــد کــه افــراد بــرای قانونــی 

تلقی کــردن افعــال خــود، اعمــال خــود را بــه قاعــده نســبت می دهنــد.
»هــارت در نظریــه خــود ابتــدا میــان قواعــد تفکیــک قائــل شــده اســت. قواعــد اولیــه کــه ایــن 
قواعــد ناظــر بــه اعمــال و رفتارهــای انســان ها اســت کــه تکلیــف و مســئولیت می آفریننــد؛ و 
قواعــد ثانویــه کــه نــه ناظــر بــر رفتارهــای مــا، بلکــه ناظــر بــر قواعــد مرتبــه اول هســتند. ایــن 
قواعــد، نــه تکلیــف و مســئولیت، بلکــه قــدرت و اقتــدار می آفریننــد.« )نراقــی، 2015، ص77(

ــرد دارای وجــوه روان شــناختی و اجتماعــی اســت و  ــده قاعــده -کــه هــارت خــود می پذی »ای
ــاره  ــن درب ــکل گرای کلس ــاص و ش ــه خ ــاوت از نظری ــاًل متف ــی کام ــن رو آن را در قلمروی از ای
ــزد  ــون ن هنجارهــا قــرار می دهــد- در نظــام او از نقــش مرکــزی برخــوردار اســت؛ مفهــوم قان
ــاد  ــن اتح ــی را در ای ــت حقوق ــد معرف ــوی. کلی ــی و ثان ــد اول ــت از قواع ــادی اس ــارت اتح ه

ــی، 1388، ص 586-585( ــت.« )کل یاف
هــارت در تبییــن مفهــوم قانــون از ســه نــوع قاعــده ثانــوی نــام می بــرد: اول، قواعــد رســمیت 
ــرای  ــرای قانونــی دانســتن قواعــد. دوم، قواعــد حــل خصومــات: قواعــدی ب بخــش: قواعــدی ب
ــر  ــرای تغیی ــون: قواعــدی ب ــر قان ــان قوانیــن و ســوم قواعــد تغیی حــل تعــارض و اختــالف می

قوانیــن.
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1-1-3- نظریه هانس کلسن
ــم  ــیار مه ــور بس ــد مح ــده در چن ــور عم ــوان به ط ــن را می ت ــس کلس ــه هان ــت نظری اهمی
ــاخه ها از  ــر ش ــوق از دیگ ــم حق ــه اســتقالل عل ــه او ب دانســت. محــور نخســتین، آن اســت ک
جملــه اخــالق و سیاســت و جامعه شناســی و... معتقــد و نظــام اســتدالل او در تئــوری حقــوق 
محــض نیــز بــر همیــن منــوال اســت. بایــِد حقوقــی کلســن و نظــام حقوقــی برآمــده از انباشــت 
ــی  ــا نظام های ــوم ی ــج از عل ــی منت ــه ارزیاب ــچ گون ــوری دارد و هی ــی کامالص ــا، ویژگ هنجاره

ــی، 1388، ص 559( ــد. )کل ــود را نمی پذیرن ــارج از خ ــی خ ارزش
ــی و  ــای اخالق ــه ارزش ه ــود ک ــن ب ــز ای ــدگاه هاب ــه، دی ــن زمین ــر در همی ــا از ســوی دیگ »ام
ارزش هــای حقوقــی اساســاً از یــک نــوع هســتند و داوری هــای اخالقــی و حقوقــی، وقتــی کــه 
ــی  ــه صــورت بین االذهان ــأت حاکمــه« اعــالم می شــوند، به طــور یکســان ب ــا توســط »هی آن ه
ــی و  ــار حقوق ــاختن اعتب ــز س ــرای متمای ــی ب ــات اندک ــز جه ــر هاب ــوند. از نظ ــار می ش اعتب

ــام، 2002، ص 96(  ــود دارد.« )پوتن ــی وج اخالق
دومیــن محــور مهــم نظریــات کلســن، تبییــن او از اســتدالل حقوقــی اســت. بــر ایــن اســاس، 

حجیــت هــر امــر قانونــی را بایــد از قانــون جســت. 
ــر اســاس  ــد ب ــه دیگــری دســتور می دهــد، دســتور او می توان ــوری کــه ب ــال مأم ــه طــور مث ب
ــت آن  ــال حجی ــت. ح ــتی اس ــادی باالدس ــون ع ــت آن از قان ــه حجی ــد ک ــه ای باش ــن نام آیی
قانــون عــادی نیــز بــه واســطه قانــون دیگــری اســت و ایــن سلســله تــا بدانجــا امتــداد می یابــد 

تــا در خاتمــه بــه قانــون اساســی برســد.
آخریــن محــور مهــم در نظریــه کلســن، تأکیــد بــر مســأله تفکیــک میــان هســت ها و بایدهــا 
اســت. بســیاری از اندیشــمندان تــا قبــل از هیــوم و هابــز بــه ایــن مســأله توجهــی نداشــته اند 
و ایــن نگــرش و تلقــی بعــد از هابــز و هیــوم بــه چالــش کشــیده شــده اســت. در همیــن راســتا، 
مســاله ای کــه بــه دســت دیویــد هیــوم آفریــده شــد، بحــث از عــدم اســتنتاج »هســت« هــا از 
ــوان از دو مقدمــه دارای  ــه حکــم قاعــده ای منطقــی نمی ت »بایــد« هــا اســت. از نظــر هیــوم ب
ــد  ــان نمی توانن ــر او آدمی ــر، از نظ ــن منظ ــاخت. از ای ــد( س ــه دارای )بای ــک نتیج ــت( ی )هس
اســتدالالت هنجاریــرا از اســتدالالت اثباتــی بیــرون بکشــند. مــور نیــز ســخنی شــبیه بــه هیــوم 
ــوم در حیطــه  ــم بحــث نمــوده و ســخن هی ــور در حیطــه مفاهی ــاوت کــه م ــن تف ــا ای دارد. ب

گزاره هاســت.
نظریــه حقوقــی هانــس کلســن نیــز در کتــاب تئــوری حقوقــی محــض، بــر همیــن امــر اســتوار 
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اســت. او بیــان مــی دارد کــه یــک هنجــار صرفــاً از یــک هنجــار بیــرون کشــیده می شــود و نــه 
از یــک قانــون توصیفــی. بــه همیــن دلیــل اســت کــه نمی تــوان قواعــد حقوقــی را از دل قواعــد 

اجتماعــی و قوانیــن طبیعــی بیــرون کشــید. 
ــد،  ــدی می دان ــاً باید/نبای ــا را صرف ــه آن ه ــی، ک ــای حقوق ــاب گزاره ه ــه نظــر کلســن در ب البت

محــل اشــکال اســت. 
بخــش عمــده ای از قوانیــن بــه »شــبه هســت« هــا اختصــاص دارد. گزاره هایــی اعتبــاری کــه 
ــون  ــا توســط قان ــرش آنه ــا پذی ــت وجــود آن ه ــا عل ــد و تنه ــت نمی پردازن ــف واقعی ــه توصی ب

اســت. چــون تقســیم عقــد بــه جایــز و الزم.

1-2- حاکمیت قانون
حاکمیــت را می تــوان برتــری و صالحیــت کســی در انجــام رفتــار بــر دیگــری دانســت. اکنــون 

بــه دو بحــث در ایــن مــورد پرداختــه می شــود.

1-2-1- ایده حاکمیت قانون
افــراد، بــا گرایش هــای مختلــف و گاهــاً متضــاد در جامعــه زیســت می کننــد. اگــر قــرار باشــد 
ــم  ــد، نظ ــام ده ــگارد انج ــی می ان ــه عقالن ــه را ک ــا آنچ ــد و ی ــه می خواه ــه ک ــس آنچ ــر ک ه
اجتماعــی در هــم خواهــد ریخــت. لــذا ایــن کــه افــراد مجازنــد چــه افعالــی را انجــام داده و یــا 

چــه افعالــی را بایــد تــرک گوینــد، توســط قانــون مشــخص می شــود.
ــزاره  ــت، در دو گ ــون اس ــت قان ــوم حاکمی ــایی مفه ــرط شناس ــه ش ــی، ک ــی حداقل اجتماع
ــم  ــل تصمی ــای دالی ــر مبن ــی و ب ــه شــیوه عقالن ــد ب صورت بنــدی می شــود: اول: حکومــت بای
ــری،  ــز مالمی ــد. )مرک ــی باش ــد قانون ــا بای ــک معن ــه ی ــل ب ــد. و دوم: دالی ــل کن ــه و عم گرفت

)22 1385،ص 

1-2-2- حاکمیت قانون در زمان و مکان
وقتــی یــک نظــام حقوقــی در جامعــه ای پذیرفتــه شــد، درواقــع ایــن امــر مــورد پذیــرش قــرار 
ــت  ــن حال ــت، در ای ــون اس ــاع، قان ــم اجتم ــظ نظ ــات و حف ــع مخاصم ــل رف ــه عام ــه ک گرفت
ــود دارای  ــون، خ ــت قان ــرش حاکمی ــس پذی ــا نف ــت. ام ــده اس ــه ش ــون پذیرفت ــت قان حاکمی
حــدود و ثغــوری اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. از جملــه ایــن امــور، »حاکمیــت قانــون 

ــکان« اســت. ــان و م در زم



فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره دوم، پاییز 1398 8

1-2-2-1- حاکمیت قانون در زمان
هــر قانــون جدیــد کــه وضــع می شــود دارای زمــان حیــات اســت و می تــوان بــرای آن زمــان 
ممــات نیــز فــرض کــرد. از تاریــخ تصویــب، قانــون متولــد می شــود. البتــه مابیــن الزم االجــرا 

شــدن و ایجــاد قانــون فــرق اســت.
ــالب و ایجــاد نظــام  ــی انق ــا برپای ــروک شــدن ی ــا مت ــه واســطه نســخ ی ــز ب ــون نی ــرگ قان م
ــی  ــن سررســیدی زمان ــون، تعیی ــق نســخ قان ــه مصادی ــد ممکــن اســت. از جمل ــی جدی حقوق
بــرای قانــون اســت کــه پــس از آن، قانــون خــود بــه خــود منســوخ اســت. ایــن امــر در قوانیــن 
ــرای موضوعــی خــاص وضــع  ــون ب ــز قان ــل مشــاهده اســت. گاهــی نی پنــج ســاله توســعه قاب

ــود. ــون نســخ می ش ــن موضــوع، قان ــن رفت ــا از بی ــام ی ــا انج ــه ب ــود ک می ش

1-2-2-2- حاکمیت قانون در مکان
در برخــی نظام هــای حقوقــی، قانــون بــر افــراد، صرفنظــر از محــل اقامــت و یــا حتــی تابعیــت، 
ــی. در  ــن جزای ــم در قوانی ــی جرای ــود دربرخ ــای موج ــر صالحیت ه ــت، نظی ــاع اس الزم االتب
برخــی نظــام هــای دیگــر، قوانیــن صرفــاً مطابــق بــا محــل اقامــت افــراد الزم الرعایــه انــد. شــق 
ــی  ــه قانون ــه تابعیــت افــراد، التــزام وی ب ــگاه ب ــا ن ــاً ب ســوم نیــز نظام هایــی هســتند کــه صرف

ــد.  ــه می نماین ــاص را مطالب خ
عمــده نظریــات و منشــأ تقســیم بندی هــا، تقســیمبر اســاس عامــل لــزوم اتبــاع از قانــون، بــا 

توجــه بــه سیســتم اقامــت یــا تابعیــت اســت.
برخــی قائــل بــه نظریــه حکومــت محلــی قانــون هســتند. حکومــت محلــی قانــون بیشــتر ناظــر 
ــم  ــرز سیاســی حاک ــک م ــط در چارچــوب ی ــون فق ــی قان ــرز سیاســی اســت. یعن ــک م ــر ی ب
ــرای آن  ــه ب ــون در کشــوری ک ــم باشــد... قان ــرز سیاســی حاک ــد خــارج از م اســت و نمی توان
وضــع شــده اســت حکومــت می نمایــد، زیــرا حکومــت قانــون تابــع قــدرت حکومتــی می باشــد 
کــه آن را وضــع کــرده اســت و آن بــه ســرحدات سیاســی کشــور خاتمــه می پذیــرد. )امامــی، 

1340، ج 1، ص 96(
ــت  ــه تابعی ــی اینک ــون را مطــرح ســاخته اند. یعن ــت شــخصی قان ــه حکوم ــر نظری برخــی دیگ
فــرد نســبت بــه هــر کشــوری باشــد، قانــون آن کشــور شــامل او می شــود. »حکومــت شــخصی 
قانــون مبتنــی بــر تابعیــت و انتســاب فــرد بــه جمعیــت می باشــد. بنــا بــر قاعــده مزبــور هــر 
فــرد تابــع قوانیــن ملــی خــود اســت، اگرچــه در خــارج از کشــور اقامــت داشته باشــد.« )امامــی، 

1340، ج 1، ص 96(
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ــز  ــات دیگــری نی ــده و نظری ــه اشــکاالتی پیــش آم ــن دو نظری ــان، در اجــرای ای در طــول زم
مطــرح شــده اســت. از جملــه نظریــه مختلــط کــه بیــن دو نــوع قوانیــن فــرق قائــل می شــود. 
بیــن قوانیــن ناظــر بــر مــکان، همچــون قوانیــن مربــوط بــه امــوال و قوانیــن ناظــر بــر تابعیــت 
ــه خــود  ــه تبع ــا نســبت ب ــوارد بســیاری حکومت ه شــخص، همچــون احــوال شــخصیه. در م
قصــد دخالــت بیش تــر و اعمــال قوانیــن حاکمیتــی خــود را دارنــد. ایــن امــر در قوانیــن جزائــی 
ــوان  ــن نظــر می ت ــا از آن بحــث می شــود.  از ای ــوان صالحیت ه ــه تحــت عن مشــهود اســت ک
از صالحیــت ســرزمینی، واقعــی، تابعیــت فعــال، تابعیــت منفعــل و صالحیــت جهانــی قوانیــن 

ســخن گفــت.

1-3- بررســی دو عنصــر اصلــی تابعیــت، اقامتــگاه و در تعریــف شــخص و تعییــن 
جایــگاه آن در تعییــن تکلیــف و حقــوق افــراد

بــه منظــور »شــهروند« محســوب شــدن یــک شــخص و بــرای آنکــه وی بتوانــد طــرف حــق و 
تکلیــف واقــع شــود، اثبــات وجــود ارکانــی ضــروری اســت. انســان دارای هویت هــای مختلفــی 
اســت کــه می تــوان میــان بــر اســاس مــکان زیســت، قومیــت، دیــن، نــژاد و یــا اخــالق و یــا 
ــز افــراد از یکدیگــر، ایشــان را مــورد تقســیم بنــدی  ــه منظــور تمای جمعــی از ایــن امــور، و ب

قــرار داد.
در تبییــن مفهــوم شــهروند و هویــت شــهروندی اثبــات دو عنصــر اقامتــگاه و تابعیــت الزامــی 
اســت. چــرا کــه بــر اســاس ایــن اســت کــه قوانیــن مربوطــه تعییــن و شــخص می توانــد طــرف 

حــق و تکلیــف قــرار گیــرد.

1-3-1- اقامتگاه
ــخاص و  ــن اش ــه بی ــی ک ــص سیاس ــی از خصائ ــی دارای بعض ــت حقوق ــه ای اس ــگاه رابط اقامت
حــوزه معینــی از قلمــرو دولــت برقــرار می شــود و بدین وســیله اشــخاص بــدون آن کــه واجــد 

ــه آن حــوزه محســوب می شــود. ــن ب ــروه ســاکنین و متعلقی ــه باشــند، از گ صفــت تبع
اقامتــگاه از جهــات بســیاری می توانــد موجــب حــق و تکلیــف شــود. در برخــی قوانیــن اقامتــگاه 

منبــع حقــوق و تکالیــف محســوب می شــود.
ــی  ــت دادگاه، در برخ ــن صالحی ــه در تعیی ــت؛ از جمل ــدی اس ــگاه دارای فوای ــن اقامت تعیی
ــد،  ــت واحــد ندارن ــن تابعی ــه طرفی ــل طــالق و نســب ک ــواردی مث ــل فرانســه م کشــورها مث

ــود. ــال می ش ــترک اعم ــگاه مش ــون اقامت قان
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1-3-2- تابعیت
تابعیــت رابطــه ای اســت ذاتــاً سیاســی بیــن دولــت و فــرد کــه دولــت از طریــق آن، اشــخاص را 

جــزء عناصــر تشــکیل دهنــده خــود تلقــی می کنــد.
ــخص  ــاص مش ــکان خ ــه م ــا توج ــرد ب ــرای ف ــی را ب ــوق و تکالیف ــه حق ــگاه ک ــالف اقامت برخ
می کنــد، تابعیــت رابطــه فــرد بــا یــک دولــت و حاکمیــت در یــک کشــور را مشــخص می کنــد. 
ــا  ــن رابطــه ب ــن ای ــوان خــالف آن تراضــی کــرد. همچنی ــی اســت و نمی ت ــن رابطــه تحمیل ای
فــرد همــراه اســت ولــو در کشــوِر داراِی ایــن رابطــه نباشــد. شــخص بــدون تابعیــت، حقــوق و 
تکالیــف نامشــخصی دارد. البتــه برخــی قوانیــن بنیــادی بشــری همچــون حــق حیــات شــامل 

ــدارد. ــوق را ن ــی عمــده حق او می شــود ول
بــه همیــن دلیــل اصولــی بــرای رفــع ایــن مشــکل پذیرفتــه شــده اســت. اصــل اول ایــن اســت 
ــودن  ــت معینــی باشــد. اصــل دوم پیوســته ب ــد تبعــه دول ــد بای ــه محــض تول کــه هــر فــرد ب
تابعیــت اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه هیــچ فــردی نمی توانــد تــرک تابعیــت کنــد بــدون آن کــه 
ــرد. اصــل ســوم هــم ایــن اســت کــه تابعیــت امــری همیشــگی  ــت دیگــری را بپذی ــع دول تاب

نیســت و قابــل تغییــر اســت.
ــی در تعییــن حقــوق و تکالیــف، در  ــوان دو عنصــر اصل ــه عن ــگاه ب ــر تابعیــت و اقامت عــالوه ب
ــر عهــده  ــا عناصــر دیگــری نیــز مواجــه هســتیم کــه چنیــن وظیفــه ای را ب حقــوق مــدرن ب
دارنــد، پــس نمــی تــوان اقامتــگاه یــا تابعیــت را تنهــا عناصــر اصلــی دانســت. بــه همیــن دلیــل 
عــالوه بــر اقامتــگاه و تابعیــت، نهادهایــی چــون مــکان وقــوع مــال، مــکان ثبــت مــال و حــق، 
صالحیــت جهانــی، تابعیــت منفعــل، صالحیــت واقعــی و ..... در تعییــن صالحیــت قوانیــن بــرای 

اعمــال موثــر مــی باشــند.

1-4- بررسی سه اصل کلی در حقوق
بســیاری از قواعــد و اصــول هســتند کــه اگرچــه در خــود قانــون صراحتــاً ذکــر نمی شــوند ولــی 
قانــون مبتنــی بــرآن اســت. برخــی اصــول دیگــر نیــز ضمنــاً پذیرفته شــده هســتند بــه گونــه ای 
کــه در مــوارد نبــود نــص قانــون، می تــوان بــا مراجعــه بــه اصــول نانوشــته مســائل راحــل  کــرد.
»اصــل عبــارت اســت از ایــده اصلــی کــه مجموعــه مــواد قانونــی حــول آن ارائــه می شــود. بــه 
ــر  ــه ب ــا نظــم خاصــی اســت ک ــان ی ــات حقوق دان ــد نظری ــا برآین ــون ی ــارت دیگــر روح قان عب
ــه  ــی مجموع ــان فالســفه اصــول حقوق اســاس آن، قواعــد، حقــوق را تشــکیل می دهــد. در زب

ارزش هــای حاکــم بــر نظــام حقوقــی اســت.« )بوالنــژه، 1376، ص 1(
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1-4-1- وجود تمام افعال در ذیل قانون
از جملــه اصــول ایــن اســت کــه تمــام افعــال در ذیــل قانــون قــرار دارنــد. یعنــی هــر فعلــی کــه 
از فــرد مختــار ســر می زنــد یــا مرتبــط بــا یــک فــرد مختــار اســت در چارچــوب قانــون قــرار 
ــان داشــته اند؛  ــن مــورد بی ــی ســه مفهــوم کالن را در ای ــد. به این ترتیــب نظام هــای حقوق دارن

الزامــات قانونــی، ممنوعــات قانونــی و مباحــات قانونــی.

1-4-2- تعیین قانون گذار توسط قانون
ــش آن  ــود. پرس ــام می ش ــذار انج ــط قانون گ ــذاری توس ــدرن، قانون گ ــی م ــام حقوق در نظ
ــه  ــی ک ــت آن قانون ــن حال ــن می شــود، در ای ــون تعیی ــذار توســط قان ــر قانون گ ــه اگ اســت ک
ــا نوعــی  ــر نوعــی دور ی ــن ام ــه تعییــن می شــود؟ ای قانون گــذار را تعییــن کــرده اســت چگون

ــد. ــاد می کن ــل را ایج تسلس
ــر  ــده ای س ــت. ع ــذاری وارد اس ــتم های قانون گ ــام سیس ــه تم ــی ب ــه به نوع ــکال البت ــن اش ای
ــا را  ــز آن ه ــن نی ــد و قوانی ــن را تأیی ــود قوانی ــه خ ــد ک ــه می دهن ــی ارائ ــد و قوانین کار می آین

ــد. ــد می نمای تأیی
ــر دموکراســی وارد  ــی ب ــای مبتن ــی نظام ه ــر تمام ــه ب ــن اشــکالی اســت ک ــر حــال ای ــه ه »ب
می شــود و هیــچ پاســخ منطقــی و قانــع کننــده ای هــم نــدارد و بــه همیــن دلیــل هــم تقریبــاً 
تمامــی نظریه پــردازان فلســفه سیاســت و اندیشــمندان علــوم سیاســی، بــه خصــوص در دوران 
ــت  ــن نیس ــر از ای ــی غی ــاره ای و راه ــد چ ــی می گوین ــد ول ــکال را پذیرفته ان ــن اش ــر، ای معاص
ــن مســئله  ــزی از ای ــر آرای مــردم، گری ــرای تأســیس یــک نظــام دموکراتیــک و مبتنــی ب و ب
نیســت و هیــچ راه حــل عملــی بــرای ایــن مشــکل وجــود نــدارد.« )مصبــاح یــزدی،1391، ص 

)147

1-4-3- تعیین مجری قانون توسط قانون
یکــی از اصــول مهــم هــر نظــام حقوقــی مــدرن، تعییــن مجــری قانــون توســط قانــون اســت. 
ــات  ــی در نظام ــط قضای ــوان ضاب ــل عن ــن اصــل ضامــن حفــظ نظــم اجتماعــی اســت و ذی ای

ــود. ــرح می ش ــی مط حقوق
ــض  ــون تفوی ــه قان ــود را ب ــم خ ــع تخاص ــردم رف ــت، م ــم اس ــون حاک ــه قان ــه ای ک در جامع
کرده انــد. چــرا کــه در ایــن غیــر ایــن صــورت جامعــه آشــفته شــده و زندگــی در آن ممکــن 

نیســت.
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 هــم چنیــن امــروزه شــیوه اجــرای قانــون به ویــژه در خصــوص قوانیــن جزائــی و محکومیت های 
ــذا اجــرای  ــر، پرخطــر شــده اســت. ل ــری تخصصــی و از طــرف دیگ ــک طــرف ام ــی، از ی مال

قانــون توســط مجــری منتخــب قانون گــذار، ضــروری اســت.

2- بررسی مبانی حقوق سنتی
حقــوق ســنتی بــر مبنــای هویــت دینــی شــکل گرفتــه اســت. هویــت دینــی به عنــوان عنصــر 

ــف می شــوند. ــل آن تعری ــر عناصــر هویت ســاز ذی اساســی شــناخته می شــود و دیگ
در حقــوق ســنتی پیونــد بیــن حقــوق و اخــالق امــری اجتناب ناپذیــر اســت و در مــورد ماهیــت 
مفاهیــم حقوقــی تلقــی خاصــی وجــود دارد کــه متعــارض بــا حقــوق مــدرن اســت. بــه طــور 
کلــی احــکام، قواعــد و اصــول کلــی حقــوق دارای ویژگی هــای دیگــری اســت کــه در دو بنــد 
آتــی ذکــر خواهــد شــد. در بنــد اول بــه ماهیــت قوانیــن پرداختــه و در بنــد دوم نیــز بــه اصــول 

کلــی ایــن حقــوق اشــاره خواهــد شــد.

2-1- ماهیت حقوق
ــتار  ــور نوش ــث اول، مح ــود. در مبح ــاره می ش ــث اش ــه دو مبح ــوق ب ــت حق ــن ماهی در تبیی
حــول پرداختــن بــه موضــوع فرضیــات اساســی حقــوق ســنتی بــوده و در مبحــث دوم حــق، 
به عنــوان مبنــای حقــوق اســت کــه مــورد پذیــرش نگارنــده اســت و بــدان پرداختــه می شــود.

2-1-1- فرضیات اساسی حقوق سنتی
دو پیش فــرض بســیار مهــم در حقــوق ســنتی در مــورد قوانیــن وجــود دارد. پیش فــرض اول 
ــورد  ــه در م ــن نظری ــداران ای ــی طرف ــه تلق ــه ب ــت ک ــناختی اس ــرض جهان ش ــی پیش ف به نوع
قوانیــن اشــاره خواهــد شــد. در پیش فــرض دوم رابطــه بیــن حقــوق و اخــالق بررســی خواهــد 
شــد و نشــان داده خواهــد شــد کــه به طورکلــی در مــورد حقــوق ســنتی تمایــز خاصــی بیــن 

حقــوق و اخــالق وجــود نــدارد.

 2-1-1-1- پیش فرض جهان شناختی
از مهم تریــن پیش فرض هــای حقــوق ســنتی، واقعــی دانســتن ایــن قوانیــن در حقــوق اســت. 
بــه ایــن معنــی کــه قوانیــن حقوقــی در ســطحی از واقعیــت قــرار دارنــد. یعنــی همــان طــور 
کــه در جهــان قوانینــی وجــود داریــد کــه می تــوان آن را کشــف کــرد، حقــوق نیــز بخشــی از 
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ایــن قوانیــن اســت.
اندیشــمندان حقــوق ســنتی را، بــر مبنــای اعتقــاد بــه خداونــد، می تــوان در دو گــروه معتقــد و 
نامعتقــد بــه خداونــد قــرار داد. وجــه مشــترک هــر دو اعتقــاد بــه امــری فــوق طبیعــی اســت. در 
مــورد ماهیــت قوانیــن، ارائــه برخــی نظریــات اندیشــمندان در ایــن زمینــه قابل بررســی اســت.

2-1-1-1-1- توماس آکوییناس
ایــن اندیشــمند نامــی معتقــد اســت قوانینــی داریــم کــه ازلــی و جاودانــه هســتند. ایــن قوانیــن 
ــن  ــاری اســت. ای ــاری و س ــان ج ــام در جه ــی ایجــاد شــده و در تم توســط موجــود فراطبیع
قوانیــن در واقــع حکومــت موجــود فراطبیعــی بــر عالــم اســت. قانــون ازلــی شــامل آن دســته 
از اصــول مربــوط بــه فعــل و حرکــت اســت کــه خداونــد در اشــیاء قــرار داده تــا هــر یــک در 
ــد. )آلتمــن، 1385، ص  ــا کن ــد نقــش مناســب خــود را ایف ــان بتوان ــی جه راســتای نظــم کل
118( بخشــی از ایــن قوانیــن توســط وحــی الهــام می شــود کــه قانــون الهــی نامیــده شــده و 

بخشــی دیگــر نیــز توســط عقــل بشــر قابــل درک اســت کــه قانــون طبیعــی نــام دارد.
از نظــر او قانــون دیگــری نیــز وجــود دارد کــه مخصــوص موجــودات بــا اراده اســت و آن قانــوِن 
اخالقــی اســت. وی کلیــه قوانیــن را برخاســته از قانــون طبیعــی، قانــون اخالقــی و قانــون الهــی 

می دانــد و اعتقــاد دارد کــه مقرره هــای قانونــی نبایــد بــا ایــن قوانیــن مخالــف باشــند.

2-1-1-1-2- اشاعره
دخالــت امــر شــارع در اخالقــی یــا حقوقــی دانســتن یــک گــزاره می توانــد از طــرق مختلفــی 
ــا  ــر مبنــای ایــن اندیشــه، وقتــی در حیطــه اخــالق می گوییــم راســت گویی خــوب ی باشــد. ب
ــی  ــر و از دروغ گوی ــه راســت گویی ام ــدان معنــی اســت کــه شــارع ب ــد اســت، ب ــی ب دروغ گوی
نهــی کــرده اســت. در حــوزه حقــوق نیــز وقتــی می گوییــم دزدی جــرم اســت، بــه ایــن معنــی 
اســت کــه شــارع از دزدی نهــی کــرده اســت. ایــن نوعــی دخالــت در ماهیــت قضایــای حقوقــی 

یــا اخالقــی بــا تصــرف در آن محمــوالت اســت.
ــای  ــدی و... معن ــی، ب ــودن، خوب ــرم  ب ــه ج ــه اگرچ ــوند ک ــی می ش ــی مدع ــی برخ ــا گاه ام
ــی  ــات حقوق ــم و موضوع ــن مفاهی ــن ای ــی بی ــچ تالزم ــی هی ــود را دارد ول ــه خ ــوص ب مخص
یــا اخالقــی وجــود نــدارد. یعنــی ســرقت بــه خــودی خــود جــرم نیســت یــا راســت گویی بــه 
خــودی خــود خــوب نیســت، ولــی همیــن کــه شــارع مقــدس حکــم بــه آن کــرد، ایــن حکــم 
شــارع همچــون علتــی اســت کــه آن موضــوع را بــه وصــِف بــدی، خوبــی یــا جــرم بــودن متصف 
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می کنــد. مدعــای اشــاعره در ایــن حــوزه اســت. اشــاعره معتقدنــد حســن و قبــح ناشــی از شــرع 
هســتند، پــس هــر آنچــه شــرع بــه آن امــر کنــد حســن اســت و هــر آنچــه شــرع از آن نهــی 
ــا قبیــح نبــود. )حلــی، 1399، ص  کنــد، قبیــح اســت و اگــر شــرع نبــود، آن شــیء حســن ی

)327
اشــاعره از ایــن جهــت کــه نســبت یــک موضــوع )راســت گویی( را بــه یــک محمــول )خوبــی(، 
ضــروری نمی دانســتند بــا پوزیتویســت حقوقــی مشــابهت دارنــد ولــی خــالف مدعــای 
ــا  ــاً آن ه ــوق و ثانی ــه حق ــود و ن ــوزه اخــالق ب ــا در ح ــای آن ه ــی اوالً مدع پوزیتویســت حقوق

ــرد. ــم شــکل می گی ــی در عال ــارع، واقعیت ــی ش ــا نه ــر ی ــه محــض ام ــه ب ــد ک معتقدن

2-1-1-1-3- معتزله و شیعه
در مقابــل اشــاعره دو مکتــب قــرار داشــتند کــه قائــل بــه حســن و قبــح ذاتــی بودنــد؛ معتزلــه و 
شــیعه. آنچــه کــه بــه عنــوان نظریــه »حســن و قبــح ذاتــی« مطمــح نظــر ایــن دو گــروه اســت 
ــه مفاهیــم نســبت داده  ــدان معناســت کــه فــارغ از حکــم شــارع و اراده و نهــی او، خوبــی ب ب

ــد علــت قــرار گیــرد. ــه نیســت کــه امــر خداون می شــود و این گون
مدعــای ایــن نظریــه آن اســت کــه اوالً در حــوزه حقــوق و اخــالق بــا واقعیاتــی ســروکار داریــم 
و ثانیــاً ایــن واقعیــات پیــش از امــر شــارع نیــز وجــود داشــته و شــارع جهــت اعمــال ســعادت 
آن را بــه انســان آموختــه اســت. برهمیــن پایــه در حکومــت اســالمی عــالوه بــر حقــوق رســمی 

حقــوق فطــری نیــز از منابــع حقــوق محســوب می شــود. 

2-1-1-2- ارتباط وثیق حقوق و اخالق
از جملــه دیگــر امــور اساســی در حــوزه حقــوق ســنتی ارتبــاط بالفصــل حقــوق و اخــالق اســت. 
ــون و اخــالق نیســت و  ــن اندیشــمندان آن اســت کــه هیــچ تعارضــی بیــن قان پیش فــرض ای
اگــر تعارضــی باشــد، در واقــع یــا آن قانــون، اصــاًل قانــون نیســت و یــا اینکــه فهــم مــا از اخــالق 

اشــتباه اســت.
»آن دســته از قواعــد قوانیــن موضوعــه کــه بــا اصــول حقــوق طبیعــی در تعارض انــد اعتبــاری 
ندارنــد. چنیــن قواعــدی از لحــاظ قانونــی بــی اعتبــار تلقــی می شــوند و هیــچ گونــه مرجعیــت 

قانونــی ندارنــد.« )آلتمــن، 1385، ص 114( 
ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه حتــی اگــر قائــل بــه مطابقــت ایــن دو نباشــیم، حقــوق نبایــد 

در تخالــف بــا اخــالق باشــد.
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»اخــالق جزئــی از دیــن به حســاب آیــد؛ یعنــی مــا رابطــة دیــن و اخــالق را رابطــه ای ارگانیکــی، 
همچــون رابطــة تنــة درخــت بــا کل درخــت می دانیــم. دیــن بــه مثابــه درختــی می مانــد کــه 
ریشــه آن، همــان عقایــد اســت، تنــه اش اخــالق و شــاخ و برگــش، احــکام هســتند.« )مصبــاح 

یــزدی، 1391، ص 233(

2-2-2- حق در تلقی سنتی
در حقــوق ســنتی، حــق بــه معنــای »خــوب« بــه کار مــی رود. مــن حــق دارم کــه ایــن کار را 
انجــام دهــم یعنــی ایــن عمــل مــن، کار صحیــح و دارای مطابقــت بــا اخــالق یــا شــرع اســت.

زدیگــر ویژگــی هــای ایــن اندیشــه در بــاب تلقــی از حــق آن اســت کــه در تعــارض امــر بیــن 
حقــوق فــرد و جمــع، مصلحــت حقــوق جمــع، برتــری دارد. قانون گــذاری نیــز بــر »اتوریتــه« 
اســتوار می شــود. اتوریتــه مقامــی صالحیــت دار اســت مافــوق بشــر، کــه دســتوراتی بــا صبغــه 
ــنتی  ــوق س ــاع اســت. در حق ــه الزم االتب ــر هم ــان او ب ــدا دارد و فرم ــب خ ــا از جان ــی ی خدای
وجــود امــری به عنــوان اتوریتــه، موجــب شــده اســت کــه بیشــتر بــه تفســیر حقــوق پرداختــه 

شــود تــا ایجــاد حقــوق.

2-2-3- فردگرایی و جمع گرایی
ــروه و  ــش از گ ــد بی ــذاری بای ــه در قانون گ ــن معناســت ک ــه ای ــوق ب ــی در حــوزه حق فردگرای
اجتمــاع منافــع فــرد تأمیــن شــود. در ایــن وضعیــت ارزش هــا و هنجارهــای حقوقــی همگــی 
مبنــای فــردی دارنــد و بــه فــرد به عنــوان عنصــر آخــر در تعییــن حقــوق و تکالیــف نظــر دارد. 
ــی ارزش  ــال برپای ــه دنب ــان ب ــی ارزش آزادی و جمع گرای ــال برپای ــه دنب ــان به شــدت ب فردگرای
ــوق  ــد. حق ــع می دان ــه را، جم ــق در جامع ــیم ح ــل تقس ــی مح ــتند. جمع گرای ــت هس عدال
ــی  ــمت فردگرای ــه س ــدرن ب ــوق م ــی و حق ــمت جمع گرای ــه س ــری ب ــش بیش ت ــنتی گرای س

دارد.
ــرد  ــی یعنــی واحــد صاحــب حــق، جامعــه انســانی نیســت. واحــد صاحــب حــق، ف »فردگرای
ــدارد. مهم تریــن حقــوق  ــگاه حقــی از جامعــه اوالً و بالــذات وجــود ن انســانی اســت...در ایــن ن
فــرد هــم آزادی اســت. حــال چــه بگوییــم آزاد آفریــده شــده اســت کــه تعبیــری دینــی اســت 

و چــه بگوییــم آزاد بــه دنیــا آمــده اســت.« )ملکیــان، 1378، ص 7(
فــرد، نقطــه آغــاز یــا ســر نــخ حقــوق مــدرن محســوب می شــود. مفهــوم فــرد یــا فردگرایــی 
ــه  ــه منشــأ آن انســان گرایی اســت. ب ــی دارد؛ چــرا ک ــه عقــل تجرب ــال ب ریشــه در همــان اقب
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عبــارت دیگــر هــم بایــد انســان ابــزار شــناخت باشــد و هــم هــدف شــناخت؛ و نظــام سیاســی-
اجتماعــی بایســتی در جهــت منافــع همیــن فــرد انســانی حرکــت کنــد. )شــهابی، 1388، ص 

)74

2-2-4- نسبت بین حْق بودن عمل و حْق ُ داشتن فرد
ــوم  ــن دو نظــام از مفه ــاوت ای ــی متف ــه تلق ــوان ب ــدرن، می ت ــوق ســنتی از م ــک حق در تفکی
حــق، اشــاره کــرد. در تلقــی ســنتی از حــق، می تــوان بــه ایــن معنــا اشــاره کــرد کــه وقتــی 
ــا عــرف  ــا اخــالق، شــرع ی می گوییــم شــخص دارای حــق اســت... یعنــی عمــل او مطابقــت ب
دارد، یــا حداقــل هیــچ منعــی از طــرف آن هــا }وجــود{ نــدارد. اینکــه گفتــه می شــود؛ فــالن 
عمــل حــق اســت یــا نــه؟ بــه ایــن معناســت کــه آیــا آن عمــل درســت و نیکــو اســت یــا خیــر. 

ــواری، 1389، ص 75( ــد و ان )جاوی
ــح  ــخص صحی ــل ش ــا عم ــت. ای بس ــتن اس ــی حق داش ــه معن ــق ب ــدرن، ح ــی م ــی در تلق ول
نباشــد، ولــی وی بتوانــد ایــن عمــل را انجــام دهــد، هرچنــد انجــام آن عمــل، اخالقــاً، عرفــاً یــا 
شــرعاً ممنــوع یــا الزامــی باشــد. حــق در معنــای ســنتی بــه محتــوای عمــل و در معنــای مــدرن 

بــه صــورت عمــل نظــر دارد.
بنابرایــن در مفهــوم جدیــد، وقتــی شــما ابــراز می کنیــد کــه فــرد حــق آزادی بیــان دارد، بــه 
ــن  ــدارد؛ یعنــی او در ای ــان ن ــه عــدم بی ــن معناســت کــه او تکلیــف ب ــه ای ــر ب ــای دقیق ت معن
ــق دارد، آن را  ــال، ح ــد و درعین ح ــان کن ــذرد بی ــش می گ ــه در ذهن ــد آنچ ــوم می توان مفه
بیــان نکنــد. پــس ایــن یــک امتیــاز، یــک آزادی و قدرتــی اســت کــه او دارد. )راســخ، 1381، 

ص 15(

2-3- اصول حاکم بر قوانین
در یــک نظــام حقوقــی، چــه ســنتی و چــه مــدرن، دو نــوع قانــون، قابــل تصــور اســت. برخــی 
قوانیــن بــه عمــل افــراد پرداختــه و برخــی دیگــر نیــز بــه خــود قانــون می پردازنــد. هرکــدام از 
ایــن قوانیــن دســته دوم، در هــر دو نظــام، دارای آثــار ویــژه ای هســتند. در ادامــه برخــی ایــن 

ــن مــوارد ذکــر می شــود. از ای

2-3-1- عدم وجود تعارض قوانین
ــبب  ــه س ــی ب ــود دارد. وقت ــن وج ــارض قوانی ــوان تع ــت عن ــی تح ــل بحث ــوق بین المل در حق
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وجــود یــک یــا چنــد عنصــر خارجــی، بیــن قوانیــن دو یــا چنــد کشــور کــه دارای قوانیــن و 
احــکام متعــارض باشــند، ارتباطــی رخ می دهــد، بحــث تعــارض قوانیــن رخ می دهــد. در ایــن 

ــن تعــارض پیشــنهاد می دهــد. ــرای حــل ای هنــگام هــر نظــام حقوقــی مــدرن قواعــدی را ب
قاضــی در تعییــن قانــون حاکــم بــر موضــوع دعــوا، بــر اســاس خواســت و میــل شــخصی یــا 
ــر اســاس قواعــدی عمــل  ــه یکــی از ایــن کشــورها عمــل نمی کنــد؛ بلکــه ب ــوع عالقــه اش ب ن
می کنــد کــه او را بــه قانــون صالــح رهنمــون می شــوند. ایــن دســته از قواعــد حقوقــی را کــه 
صرفــاً بــه راهنمایــی و تعییــن قانــون صالــح حاکــم بــر دعــوا بســنده و تعــارض ذهنــی قاضــی را 

ــی، 1368، ص 16 و 17( ــد. )الماس ــارض( نامیده ان ــل تع ــد ح ــد )قواع ــل می کن ح
ــه رســمیت  در نظــام حقوقــی ســنتی، هــر نظــام مســتقل حقوقــی، معمــوالً نظــام دیگــر را ب

نمی شناســد. 
لــذا بحــث تعــارض قوانیــن نــه اینکــه اصــاًل موجــود نباشــد ولــی بــه شــکل امــروزی مطــرح 
ــا حــق  نمی شــود. چــرا کــه معمــوالً قواعــد و قوانیــن نظــام حقوقــی ســنتی برتــر و مطابــق ب

ــود. ــیر می ش تفس

 2-3-2- هویت دینی به عنوان هویت مبنایی
ــه  ــه نوب ــن امــر نیــز ب ــه شــهروند-دولت تعییــن، کــه ای ــه نظری ــر پای هویــت حقــوق مــدرن ب
ــی فــرد، تحــت عنــوان »کشــور« بیــان  ــه رســمیت شــناختن هویــت مکان ــر اســاس ب خــود ب
ــی  شــده اســت. در حقــوق ســنتی از میــان هویت هــای مختلــف، هویــت دینــی عنصــر مبنای
ــف  ــوق و تکالی ــای تقســیم حق ــوق ســنتی مبن ــوری شارع-متشــرع در حق ــع تئ اســت. در واق

اســت.
»کســانی کــه بــر عنصــر دیــن انگشــت نهاده انــد، یــا آن را یکــی از شــاخصه های مهــم ســنت 
ــر  ــم س ــه بخواهی ــته ک ــخ گذش ــا از تاری ــر کج ــه ه ــرا ک ــد، چ ــا نرفته ان ــه خط ــمرده اند، ب ش
بکشــیم و هــر گونــه داوری کــه بخواهیــم دربــاره ایــن تاریــخ انجــام دهیــم، ناچــار بایــد ایــن 
عنصــر را مــد نظــر قــرار دهیــم و در مــورد آن مثبــت یــا منفــی ســخن بگوییــم.« )ســروش، 

1385، ص 19(
از ایــن جهــت هویــت دینــی را مبنایــی برمی شــماریم کــه تمــام حقــوق و تکالیــف فــرد توســط 
ایــن هویــت تعییــن می شــود. هــم چنیــن ایــن هویــت صرفــاً تکالیــف فــرد را بیــان نمی کنــد، 

بلکــه حقــوق فــرد را نیــز تبییــن می نمایــد.
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2-3-3- حکومت المکانی و الزمانی قوانین بر فرد
ــه  ــوق ب ــف و حق ــان می آورد،تکالی ــن و مســلکی ایم ــه آیی ــی کســی ب ــنتی وقت ــوق س در حق
صــورت قهــری بــر او وارد می شــود. حکومــت قوانیــن بــر فــرد درحقــوق ســنتی به طــور دائــم 
اســت وهیــچ حــد ومــرزی نمی شناســد. البتــه منظورتــا زمانــی اســت کــه شــرایط عــادی باشــد.
ــر ذمــه فــرد وارد اســت و او در هــر شــرایطی  تکالیــف و حقــوق در حقــوق ســنتی همیشــه ب
ملــزم بــه رعایــت آن اســت. تغییــر زمــان و مــکان هیــچ تاثیــری در شــمول یــا عــدم شــمول 

ــدارد. قانــون ن
ــون زمان منــد و مکان منــد اســت و حکومــت  ایــن در حالــی اســت کــه در حقــوق مــدرن، قان

تکالیــف و حقــوق بــر فــرد چارچــوب خاصــی قــرار دارد.

 2-3-4- عدم امکان تغییر تکالیف و حقوق حاکم بر شخص
ــت اســت و عنصــر  ــدرن، تابعی ــوق م ــرد در حق ــف ف ــوق و تکالی ــن حق ــی در تعیی عنصــر اصل

ــن. ــوق ســنتی، دی ــف در حق ــوق و تکالی ــن حق ــی در تعیی اصل
عــوض کــردن تابعیــت فــرد را تغییــر تابعیــت  گوینــد. اکنــون در عمــده نظامــات حقوقــی ایــن 

امــر پذیرفتنــی اســت.
ــب  ــود. به این ترتی ــده می ش ــداد خوان ــی ارت ــان دین ــب در لس ــن و مذه ــرن دی ــوض ک ــا ع ام
ــی کــه  ــداد« در حقــوق ســنتی اســت. مجازات معــادل تغییــر تابعیــت در حقــوق مــدرن، »ارت
ــداد  ــا مجــازات ارت ــل قیــاس ب ــی در نظــر گرفتــه می شــود، قاب ــه امنیــت مل ــدام علی ــه اق علی
ــات  ــل نظام ــن دلی ــه همی ــذارد. ب ــام گ ــی ن ــت دین ــه امنی ــدام علی ــوان آن را اق ــوده و می ت ب

ــد. ــر گرفته ان ــرای آن در نظ ــختی ب ــازات س ــف، و مج ــداد مخال ــا ارت ــنتی ب ــی س حقوق
»احــکام مرتــد بخشــی از مباحــث حقــوق جــزا در اســالم اســت. ایــن مبحــث در بــاب حــدود، 
بیــن فقهــای شــیعه و ســنی معــروف و مشــهور اســت. در آن بــاب، مجــازات  شــدیدی همچــون 
ــا شــرایط و خصوصیــات گوناگــون، مــورد  ــرای مرتــد، ب قتــل، حبــس ابــد و مصــادره امــوال ب

ــرد.« )صرامــی، 1376، ص 23( ــرار می گی بحــث و بررســی ق
حقــوق مــدرن مفهــوم آزادی را آن قــدر گســترش می دهــد کــه نــه تنهــا شــامل عنصــر فرعــی 
ــی  ــده و باورهــا می شــود، بلکــه آن را مشــمول عنصــر اصل ــن، عقی ــی یعنــی دی ــت حقوق هوی
تعییــن حقــوق و تکالیــف یعنــی تابعیــت نیــز می دانــد. ولــی حقــوق ســنتی ایــن امــر را هرگــز 
شــامل عنصــر اصلــی خــود یعنــی دیــن و مذهــب نمی دانــد و ایــن امــر را نوعــی شــورش علیــه 

ــد. ــرای آن مجــازات تعییــن می نمای امنیــت دینــی جامعــه تلقــی می کنــد ب



19
مبانی حقوق مدرن و سنتی

3- منابع حجیت در حقوق مدرن و سنتی
در هــر علــم بــرای اســتدالل و حجیــت ســخن، روش هــا و منابــع مختلفــی وجــود دارد. می تــوان 
ــته بندی  ــت آن دس ــا غای ــوع ی ــون روش، موض ــی همچ ــای مختلف ــاس متده ــر اس ــوم را ب عل
کــرد. بنــد اول از ایــن گفتــار از مقدمــات ســخن بــه میــان می آیــد. در بنــد دوم در بــاب منابــع 
حجیــت در حقــوق مــدرن و نهایتــاً در بنــد ســوم در خصــوص منابــع حجیــت در حقــوق ســنتی 

بحــث خواهــد شــد.

3-1- مقدماتی در خصوص منابع حجیت
ــه روش اســتدالل و  ــان می شــود آن اســت ک ــن بخــش بی ــل در ای ــات ذی ــه مقدم ــت آن ک عل
نــوع اســتدالل و حجیــت آن در هــر علــم متفــاوت اســت. بــه همیــن خاطــر در ایــن بنــد بــه 
تفکیــک علــوم پرداخته شــده و ســپس علــم حقــوق را ذیــل یکــی از آن هــا قــرار داده تــا از ایــن 

طریــق، طــرح بحــث روشــن شــود.
تقســیم بندی علــوم بــر اســاس موضــوع عبارت انــد از علومــی کــه از واقعیــات ســخن می گویــد؛ 
همچــون فلســفه، فیزیــک و شــیمی؛ علــوم اعتبــاری همچــون حقــوق و همچنیــن علومــی کــه 
موضــوع آن هــا جــدای از ایــن دو و از ســنخ دیگــری اســت مثــل ریاضیــات و منطــق. دســته 

اخیــر هیــچ کــدام از ویژگی هــای علــوم حقیقــی و اعتبــاری را به طــور کامــل نــدارد.
برخــی نیــز بــر اســاس غــرض، علــوم را تقســیم بندی کرده انــد؛ همچــون غزالــی. »تقســیم بندی 
امــام غزالــی از علــوم تــوأم اســت بــا ارزیابــی آن هــا و مبنــی اســت بــر اغــراض تربیتــی بــرای 
تزکیــه نفــوس و ســلوک طریــق الــی الّل. و بــر ایــن معیــار علم هایــی، حـــّتی از عـــلوم شــرعی،  
را هــم کــه راهبــر بــه مقصــود نباشــد علــم نکوهیــده )»مـــذموم«( شــمرده اســت و حتــی اگــر 
علمــی را مخالــف شــرع و دیــن حــق یافتــه اســت آن را جهــل شــمرده نــه علــم.« )طاهــری 

عراقــی، 1363، ص 82(
در ادامه بر مبنای کارکرد زبان، علوْم، تقسیم بندی و ارائه می شود.

ــر  ــرد. از نظ ــیم می ک ــی تقس ــای ارزش ــی و گزاره ه ــای توصیف ــه گزاره ه ــا را ب ــت گزاره ه »کان
ــذب  ــدق و ک ــل ص ــذا قاب ــد ل ــخن می گوین ــع س ــم واق ــورد عال ــی در م ــای توصیف او گزاره ه
ــا  ــای تحلیلــی تقســیم می شــدند. ام ــای ترکیبــی و قضای ــه دو بخــش قضای هســتند و خــود ب
در خصــوص گزاره هــای ارزشــی وضــع بــه گونــه ای دیگــر بــود. او گزاره هــای ارزشــی را قابــل 
ــرد.  ــوان ک ــاب نمی ت ــی در آن ب ــه داوری واقع ــچ گون ــی هی ــت. یعن ــذب نمی دانس ــدق و ک ص
بنابرایــن دیــدگاه کــه یــک گــزاره بایــد قابــل تصدیــق باشــد، بــه ایــن نظریــه می انجامــد کــه 
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ــتین، 1962، ص2(  ــد.« )آس ــاختگی اند و کاذب ان ــاً س ــا صرف ــی گزاره ه خیل
ــارات  ــن تقســیم بندی اشــکال وارد ســاخت و ضمــن تقســیم اظه ــه ای ــداء ب جــان آســتین ابت
ــان داشــت برخــالف نظــر فالســفه پیشــین کــه  ــاری بی ــه اظهــارات انشــائی و اظهــارات اخب ب
ــات را  ــا واقعی ــور ی ــاً برخــی از ام ــه صرف ــن اســت ک ــا ای ــی گزاره ه ــه اصل ــد وظیف ــد بودن معتق
ــاً توصیــف  ــا کاذب توصیــف کنــد، کارکــرد اصلــی گزاره هــا صرف ــد صــادق باشــد ی کــه می توان

ــد. )آســتین، 1962، ص1(  ــز انجــام ده ــری نی ــای بســیار دیگ ــوان کاره ــه می ت نیســت بلک
ــد، او  ــی بع ــی مدت ــت ول ــان داش ــی را بی ــارات، ویژگی های ــنخ اظه ــن دو س ــرای ای ــتین ب آس
تقســیم اولیــه خــود را انــکار کــرد و تمــام اظهــارات را از مقولــه کنــش دانســت کــه بعدهــا بــه 
واســطه شــاگرد او جــان ســرل ایــن عمــل تکمیــل شــد. بــر ایــن اســاس آســتین کارکردهایــی 
فراوانــی بــرای زبــان قائــل اســت کــه همــه آن هــا قبــل برگشــت بــه ســه نقــش عمــده اســت.

ــوع از  »رابطــه بیــن واژگان و جهانــی کــه آســتین ابتــداء کشــف کــرد، )کــه از نظــر او( ایــن ن
ــار  ــه آن اظه ــل را درحالی ک ــک عم ــه ی ــوند بلک ــر نمی ش ــزی منج ــف چی ــه توصی ــارات ب اظه

ــو، 2012، ص 181(  ــد.«  )ماریان ــاد می کنن ــت، ایج ــده اس ش
»نقــش اولــی کــه آســتین بــرای زبــان قائــل اســت، نقــش اخبــاری اســت، بــه ایــن معنــی کــه 
ــد  ــان را نقــش عاطفــی می دان ــی اســت. نقــش دوم زب ــی آفاق ــف واقعیت ــال توصی ــه دنب ــرد ب ف
ــه دنبــال  ــا ب ــه ایــن صــورت کــه ی ــم ب ــا واقعیــات انفســی ســروکار داری ــت ب کــه در ایــن حال
بیــان تلقــی خــود از عالــم هســتیم یــا بــه دنبــال ایجــاد تأثیــر در مخاطــب. در پایــان بــه نقــش 
ــوق  ــوزه حق ــا ح ــاط را ب ــن ارتب ــش بیش تری ــن نق ــد. ای ــاره می کن ــان اش ــال زب ــا فع کنشــی ی
دارد. اظهــارات کنشــی از مقولــه فعــل بــه شــمار می رونــد و گوینــده بــا نفــس اظهــار فعلــی را 

ــی، 1391، ص 66( ــی و اخالق ــد.« )زرقان ــام می ده انج
به این ترتیب می توان برای زبان سه کارکرد عمده تعیین کرد:

نخست: نقش معرفت بخشی؛ که به توصیف یک واقعیت خارج از انسان می پردازد.
دوم: نقــش احساســی؛ کــه  از واقعیــت درونــی ســخن گفتــه و خــود بــه دو بخش منقســم اســت. 
نقــش بیانگرانــه: اینکــه گوینــده یــا نویســنده عاطفــه و احساســات خــود را بــه مخاطــب منتقــل 
ــده  ــا گوین ــه نویســنده ی ــه: آنک ــان، 1378، ج 4، ص 208( و »نقــش ایجادگران ــد. )ملکی می کن
ــه  ــاً یــک عاطفــه و احســاس را در مخاطــب ایجــاد می کنــد ن ــا نوشــته صرف از طریــق گفتــه ی

اینکــه عاطفــه خــود را منتقــل کنــد.« )ملکیــان، 1378، ج 4، ص 208(
ــت منجــر  ــک واقعی ــه ایجــاد ی ــان ب ــت زب ــن حال ــال« اســت. در ای ــت فع ــش ســوم »حال و نق
می شــود. در دو کارکــرد قبلــی زبــان نقشــی واســطه ای داشــت، ولــی در ایــن جــا ایــن ســنخ از 
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واقعیــت زاییــده زبــان اســت و خــود بــه دو صــورِت نقــِش بدیل مندزبــان )گزاره هــای تکلیفــی( 
ــیم  ــن و... تقس ــون نفری ــر همچ ــور دیگ ــی( و ام ــای وضع ــان )گزاره ه ــل زب ــش بی بدی و نق

می شــود.
اوالً حقــوق ذیــل نقــش ســوم زبــان بیــان می شــود. تمــام گزاره هــای حقــوق قابــل بیــان بــه 
ــی.  ــر وضع ــی هســتند و برخــی دیگ ــی، تکلیف ــای حقوق ــند. برخــی گزاره ه ــکل می باش دو ش
ــش  ــل نق ــی ذی ــای وضع ــان و گزاره ه ــد زب ــش بدیل من ــل نق ــی ذی ــای تکلیف ــاً گزاره ه ثانی

ــد. ــرار می گیرن ــان ق ــل زب بی بدی
ــم.  ــن اســتدالل دیگــر در حیطــه حقــوق از واقعیــت طبیعــی ســخن نمی گویی ــرش ای ــا پذی ب
بنابرایــن نبایــد احــکام حاکــم بــر اســتدالالت دیگــر علــوم را کــه در حیطــه واقعیــت طبیعــی 

قــرار دارنــد بــه دامنــه حقــوق کشــاند.

3-2- منابع حجیت در حقوق مدرن
از جملــه منابــع حجیــت، عقــل جمعــی اســت. ویژگــی ایــن منابــع آن اســت کــه نقــش بشــر در 
تعییــن آن منحصــر اســت و هیــچ امــر غیــر بشــری دخیــل در آن هــا نیســت. ویژگــی دوم ایــن 
ــدون  ــا نگرش هــای مختلــف اســت، ب ــراد ب ــل شناســایی توســط اف ــع قاب ــن مناب اســت کــه ای

آن کــه نیــاز بــه امــر غیبــی )همچــون کتــاب مقــدس( باشــد.

 3-2-1- عقل جمعی
می تــوان عقــل جمعــی را فهــم متعــارف در خصــوص یــک موضــوع، در نظــر گرفــت. بــه عبــارت 
ــد.  ــروی می کنن ــدن پی ــرای علمی ش ــاص ب ــی خ ــوم از روش های ــدرن، عل ــدن م ــر در تم دیگ

پیــروی از ایــن روش را عقــل جمعــی می نامیــم.
»}عقــل جمعــی{ در واقــع عبــارت اســت از حکــم اجتماعــی کــه در نتیجــة توافــق عملــی در 
هــر یــک از جوامــع بــه دســت می آیــد و الزم نـــیست کــه ایــن توافــق جمعــی عملــی جامعــه، 
از مــدرکات عقــل عملــی باشــد، بلکــه در بســیاری از مــوارد عــادت، تقلیــد، ســلطه و سیاســت 

از عوامــل مؤثــر در تحقــق ایــن توافــق می باشــد.« )معیــن، 1390، ص 9(
ــه خطــا  ــع شــناخت و منبعــی کــه امــکان ب ــه عنــوان یکــی از مناب در تلقــی ســنتی، عقــل ب
افتادنــش بســیار اســت نگریسته شــده. هم چنیــن از بعــد دیگــر نــگاه بــه جایــگاه عقــل بــه دو 
گونــه اســت؛ اینکــه عقــل در کنــار ســایر منابــع هم ردیــف قــرار داده شــود و یــا صرفــاً ابــزار 

ــر. ــه بیش ت شــناخت باشــد و ن
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3-2-2- قوانین
قانــون یکــی از منابــع حجیــت در دوره مــدرن اســت. امــا هــر قانونــی منبــع حجیــت نیســت. 
قانــون کلمــه ای اســت اصــاًل یونانــی و بــه معنــی قاعــده می باشــد و از یونانــی در زبــان عربــی 
داخــل شــده و معــرب گردیــده و ســپس در زبــان فارســی از زبــان عربــی داخــل شــده اســت. 

)امامــی، 1340، ج 4، ص 66(

3-2-2-1- منظور از قانون
قوانین دسته بندی های مختلی دارد و از جنبه های مختلی تقسیم شده اند:

تقسیم اول: قانون دولتی،  قانون طبیعی و  قانون منطقی و ریاضی؛
تقسیم دوم: قانون اخالقی، قانون حقوقی و قانون شرعی؛

ــه(؛  ــری )موضوع ــون بش ــی و قان ــون طبیع ــی، قان ــون اله ــاودان، قان ــون ج ــوم: قان ــیم س تقس
)آلتمــن، 1385، ص 118(

تقسیم چهارم: قانون تکوینی، قانون عقلی و قانون اعتباری. )راسخ، 1385، ص 52(
از میــان ایــن قوانیــن آنچــه به عنــوان منبــع بــرای بشــر مــدرن حجیــت دارد و منظــور ماســت 
ــت  ــد و دارای ضمان ــه در می آی ــون موضوع ــورت قان ــه ص ــه ب ــت ک ــری اس ــون بش ــان قان هم

اجراســت.

3-2-2-2- ویژگی های قوانین
ــت  ــی اس ــته از ویژگی های ــم اول آن دس ــت. قس ــم اس ــر دو قس ــز ب ــن نی ــای قوانی »ویژگی ه
کــه اصطالحــاً ماهیتــی یــا ذاتــی نــام دارنــد. بــه ایــن معنــی کــه اگــر یــک یــا چنــد از ایــن 
ویژگی هــا نباشــد دیگــر بــا قانــون ســروکار نداریــم... یعنــی بــرای اینکــه یــک قاعــده در درجــه 
ــد، یعنــی دســت  ــون تبدیــل شــود بایــد از یــک شــرایط حداقلــی برخــوردار گردن ــه قان اول ب
ــده نمی شــوند.« )راســخ،  ــون خوان ــد برخــی از ویژگی هــا را دارا باشــند واال اساســاً قان کــم بای

1384، ص 36( 
دســته دوم، ویژگی هایــی اســت غیــر ذاتــی و در واقــع نبــود آن هــا بــه قانونیــت آن خدشــه ای 

ــود.                                             ــت آن می ش ــی موجــب ارجحی ــد ول وارد نمی کن
ویژگی هــای ذاتــی قانــون عبارت انــد از: الــزام آور، عــام، امــری، آشــکار، واضــح و دارای مفهــوم 

نســبتاً روشــن، مفیــد قطعیــت، مصــوب مرجــع ذی صــالح، قابل اجــرا.
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مبانی حقوق مدرن و سنتی

3-2-3- توافق نامه ها
ــون تمســک  ــه قان ــد ب ــون می شــود. همــه بای ــه قان در حقــوق مــدرن انجــام عمــل مســتند ب
ــون  ــه قان ــد ک ــود می آی ــه وج ــرایطی ب ــی ش ــا گاه ــد. ام ــه باش ــا موج ــل آن ه ــا عم ــد ت کنن
رافــع خصومــات و مســتند عمــل قــرار نمی گیــرد. از جملــه در روابــط بیــن ملــل و شــرایطی 
کــه بخشــی از جامعــه نســبت بــه قانــون نافرمــان اســت. در ایــن حالــت طرفیــن متوســل بــه 

ــوند. ــده می ش ــه و معاه ــم موافقت نام تنظی

3-3- منابع حجیت در حقوق سنتی
عامــل تفکیــک بیــن حقــوق مــدرن و ســنتی، نحــوه نگــرش بــه عقــل اســت. در دیــدگاه ســنتی 
ــل  ــاف عق ــی از اصن ــی یک ــل تجرب ــه عق ــود. بلک ــده نمی ش ــخن ران ــی س ــل تجرب ــط از عق فق

اســت.
»)مقصــود( خصــوص عقــل تجریــدی محــض کــه در فلســفه و کالم براهیــن نظــری خــود را 
نشــان می دهــد، نیســت، بلکــه گســتره آن »عقــل تجربــی« را کــه در علــوم تجربــی و انســانی 
ــاب« را  ــد »عقــل نیمــه تجریــدی« را کــه عهــده دار ریاضیــات اســت و »عقــل ن ظهــور می یاب
ــی، 1386، ص 25(  ــرد.« )جوادی آمل ــر می گی ــز درب ــد نی ــان نظــری برمی آی ــه از عهــده عرف ک
چــون در حــوزه حقــوق، اعمــال مدنظــر اســت، منظــور از عقــل، عقــل عملــی اســت. لــذا ایــن 

حجیــت کــه از آن بحــث می شــود، در حــوزه عقــل عملــی اســت.

3-3-1- عقل ابزاری
در حقــوق ســنتی محــل وفــاق آن اســت کــه حجیــت عقــل بــه معنــای خودبنیــاد آن، محــل 
تردیــد اســت و به نوعــی ایــن حجیــت تحدیــد شــده اســت. امــا تحدیــد ایــن عقــل عملــی بــه 

چنــد صــورت در حقــوق ســنتی مشــهود اســت:
* عدم حجیت عقل به طور کامل؛

* عدم حجیت عقل مستقل؛
* عدم حجیت عقل در حوزه تشخیص همه مصادیق؛

* عدم حجیت عقل در تشخیص برخی مصادیق؛ و
* حجیت عقل در همه امور و تقدم بر متن مقدس. 

از میــان ایــن تقســیم بندی، حــوزه آخــر به نــدرت در میــان ســنت گرایان قائــل داشــته اســت. 
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ولــی عــدم حجیــت عقــل به طــور کامــل و عــدم حجیــت عقــل مســتقل، بیش تریــن قائلیــن را 
داشته اســت. در میــان متکلمیــن شــیعه نیــز نظــر بــر عــدم حجیــت عقــل در حــوزه تشــخیص 

برخــی مصادیــق اســت.
ــد از آن دیگــر  ــزاری اســت. بع ــل اب ــر عق ــد ب ــوق، تأکی ــات ســنتی در حــوزه حق عمــده نظری
عقــل بــه خــودی خــود حجیتــی نــدارد، بلکــه در اختیــار شــرع قــرار می گیــرد. یعنــی قیــاس 
ــی )همچــون  ــر متعال ــواد خــام خــود را از ام ــه و م ــی گرفت ــری عقالن ــوان ام ــی را به عن منطق

ــردازد. ــه اســتدالل می پ ــت و ب ــدس( دریاف ــن مق مت

 3-3-2- وجود امر متعالی )هاتف(
قصــود از امــر متعالــی هــر منبعــی اســت کــه ارجــاع مســتقیم بــه پذیــرش اســتدالل نــدارد و نه 
اینکــه اســتدالل مند نیســت و در واقــع حجیــت آن منــوط پذیــرش مقدماتــی پیشــینی اســت. 
بــه تعبیــری صحــت آن نــه بــا اســتدالل بلکــه بــه مقــام اخالقــی گوینــده منــوط اســت. ایــن 

امــر می توانــد وحــی، الهــام یــا غیــب باشــد.
ــم  ــدس ه ــن مق ــد. مت ــان می ده ــدس نش ــن مق ــب مت ــود را در قال ــوالً خ ــی معم ــر متعال ام
شــامل امــور جهان شــناختی و هــم امــور اخالقــی و هــم علــم رفتارهــا )فقــه( می شــود. بخــش 

آخــر اســت کــه در حیطــه حقــوق ســنتی خــود را نشــان می دهــد.
»بــه تعبیــر بهتــر قانــون جاودانــه از دو طریــق دریافــت می شــود؛ بخشــی از طریــق وحــی یــا 
الهــام ماورایــی )قانــون الهــی( بــه دســت می آیــد کــه وقتــی بــه دســت کلیســا فرمول بنــدی 
ــه قانــون موضوعــه تبدیــل می گــردد؛ و بخشــی از طریــق قانــون طبیعــی دریافــت  می شــود ب
می شــود کــه توســط طبــع عقالنــی بشــر تشــخیص داده می شــود و موقعیــت هنجــار عمومــی 

ــه خــود می گیــرد.« )کلــی، 1388، ص 224( رفتــار را ب
ــه  ــی دارد و انســان را ب ــر م ــرده ب ــی پ ــان عین ــوز جه ــرار و رم ــه از اس ــاس آنچ ــن اس ــر ای »ب
لــوازم هســتی خــود و اشــیای بیــرون از او آگاه می کنــد، دو چیــز اســت: یکــی نقــل معصــوم و 

ــی، 1393، ص39( ــن.« )جــوادی آمل دیگــری عقــل ُمَبْرَه
ایــن مطلــب فقــط در خصــوص ادیــان الهــی وجودنــدارد، بلکــه بیشــتر دین هــا دارای بخــش 
ــر از آن  ــی ناپذی ــوان بخشــی جدای ــه به عن ــه خــود هســتند ک ــه و دســتورات مخصــوص ب فق

ــت. ــی  شده اس ــن تلق دی
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3-3-3- وجود قدرت برتر )حاکم، خالفت(

در حقــوق ســنتی وجــود حاکــم یــا خلیفــه جــزء جدایی ناپذیــر آن بــه شــمار بــه مــی رود تــا 
جایــی کــه گفته شــده وجــود حاکــم ظالــم بــرای جامعــه بهتــر از عــدم وجــود حاکــم اســت.

»برخــی مصلحــت وجــود حاکــم را در دو جنبــه می داننــد؛ جنبــه اول بــه مربــوط بــه شــهر و 
کشــور اســت همچــون رفــع خصومــات و کمــک مظلــوم از شــر ظالــم و جنبــه دوم مربــوط بــه 
دیــن اســت؛ یعنــی جائــی کــه مثــاًل انجــام امــوری کــه دیــن اســالم را بــر دیگــر ادیــان تســلط 

دهــد و موجــب اجــرای شــریعت شــود.« )دهلــوی،1426، ص 229(
»نظــام اندیشــه اســالمی، وظیفــه محتــرم داشـــتن حـــقوق افـــراد، یعنــی آنچــه را کــه در برابــر 
حقــوق الهــی و مربــوط بــه مجموعــه امــت قــرار می گیــرد بــه امــام ســـپرده اســـت. حقــوق 
الهــی یعنــی همــان حقوقــی اســت کــه بــه هریــک از اعضــای این جامعــه متعلــق اســت. پــس 
بــه موجــب ایـــن وظیفــه، امــام عـــهده دار نظــارت بــر حســن اجــرای مقــررات قانونی مربــوط به 
نحــوه جبــران هرگونــه فعلــی علیــه جهــات شـــخصی و حـــیثیت دیگران می باشــد.« )الئوســت، 

1390، ص 161(
»ایــن اصــل )جدائــی قانون گــذاری از حکومــت( قــدرت و ســلطه حکومــت را محــدود می ســازد 
کــه خلیفــه یــا حـــاکم مـــطلق باشــد. و ایــن از ویژگی هــای نظــام حکومــت اســالمی اســت، 
چــرا کــه حکومــت حاکم منحصر در مـــسائل اجـــرائی و قـــضاتی اســت؛ و گرچــه صالحیت های 
ــاکم  ــود و حـ ــذاری نمی ش ــق قانون گ ــامل ح ــا ش ــت ام ــاد اس ــش زی ــن دو بخ ــم در ای حاک

ــه، 1385، ص 75( ــود.« )زنگن ــذار وارد ش ــدوده قانون گ ــمی تواند در مح نـ

نتیجه گیری
در حالــی کــه ماهیــت حقــوق ســنتی ناظــر بــر بعــد دینــی انســان و بــه تعبــری دیگــر هویــت 
دینــی افــراد اســت، حقــوق مــدرن ناظــر بــر بعــد مکانــی انســان، و بــه تعبیــری هویــت مکانــی 
اســت؛ بــه گونــه ای کــه هویــت انســان بــر اســاس مــکان بــه طــور مســتقیم)اقامتگاه( یــا مــکان 

بــه کان بــه طــور غیــر مســتقیم)تابعیت( محــل تقســیم حقــوق و تکالیــف قــرار مــی گیــرد.
اگرچــه حــق در اندیشــه مــدرن بــه معنــای حــق داشــتن بــه کار مــی رود و تأکیــد بیــش تــر 
بــر روی اختیــارات فــرد مــی باشــد ولــی در حقــوق ســنتی حــق بــه معنــای حــق بــودن بــه 
کار رفتــه اســت و بیــش تــر بــر حســن فعلــی، مطابــق بــا اخــالق، آداب ورســوم یــا شــرع مــی 
باشــد. در حالــی کــه در حقــوق مــدرن قواعــد شــکلی )قواعــد تغییــر قانــون، رســمت بخــش و 
فصــل خصومــات( بخــش عمــده ای از قوانیــن  را تشــکیل داده و حتــی در صــورت عــدم رعایــت 
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ایــن قواعــد، امــکان عــدم صــدق عنــوان قانــون وجــود دارد، در نظــام ســنتی بیــش تــر توجــه 
ناظــر بــر ماهیــت قوانیــن یــا محتــوای آن مــی باشــد کــه در طــی آن قانــون بایــد در چارچــوب 

اخــالق و شــرع و ســنن باشــد.
همچیــن در خصــوص رابطــه قانــون و طبیعــت، تحلیــل هــای حقوقــی مــدرن عمدتــا ناظــر بــر 
اعتبــاری بــودن قوانیــن بــوده و هیــچ منعــی بــرای قانونــی تلقــی شــدن قانــون ناعادالنــه یــا 
غیراخالقــی باقــی نمــی گــذارد، در حالــی کــه از نظــر حقــوق ســنتی، قانــون در مرتبــه ای نــازل 
از واقعیــت قــرار دارد کــه بایــد بــا نظــم طبیعــی هســتی همــگام بــوده و درچارچــوب عدالــت، 
اخــالق و قانــون الهــی باشــد. قانــون بشــری تــا جایــی وصــف قانــون دارد کــه بــا قانــون الهــی 

در تعــارض نباشــد. 
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The Bases of Traditional and Modern Law

Abstract
Modern law and Traditional law have different property, nature, effects 
and sources from other such as two paradigms. This differences are 
due to human Insight transformation in modernity period in Compare 
with Traditional period and the domain of this transformation is very 
big so that the practical concepts and pre assumptions of modern law 
and traditional law has been unfamiliar for all of ours and it has no 
subscription between them. This differences not only are visible in 
fundamental concepts and legal principles but also is practical in reasons 
and law sources authority. So that creat the deep gap between them. The 
subject of this research is investigation of the modern and traditional 
law elements and components. 

Key Words: Traditional Law, Modern Law, law authority, Rule of Law.

مبانی حقوق مدرن و سنتی



فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره دوم، پاییز 1398 30

Studies of economic  
jurisprudence


