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چکیده
حقــوق مــدرن و حقــوق ســنتی بهعنــوان 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 اختــاف 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
بهاینترتیــب شــکافی عمیــق بیــن آن هــا ایجــاد نمــوده اســت .بررســی عناصــر و مؤلفــه هــای
حقــوق مــدرن و حقــوق ســنتی موضــوع ایــن مقالــه مــی باشــد.
کلید واژهها :حقوق سنتی ،حقوق مدرن ،حجیت ،حاکمیت قانون.

مبانی حقوق مدرن و سنتی

 -1بررسی مبانی حقوق مدرن
در ایــن نوشــتار قصــد نگارنــده بــر آن اســت کــه بــه شــکل مدونــی بــه ابعــاد حقــوق مــدرن
بپــردازد تــا از ایــن رهآورد ،ابتــدا چیســتی آن بیــان شــده و در ادامــه نیــز بتــوان حقــوق را بــا
مــوارد دیگــر همچــون اخــاق مقایســه ســاخت .حقــوق مــدرن مبتنــی بــر تئــوری شــهروند-
دولــت اســت .از طرفــی دولــت بهعنــوان هیــأت حاکمــه و شــارع و از طرفــی دیگــر شــهروندان
بهعنــوان افــراد ،دارای حقــوق و تکالیــف هســتند .نکتــه مهــم در ایــن تئــوری تقســیمبندی
شــهروند-ملت بــر مبنــای مــکان سیاســی اســت .فــرد (الــف) زمانــی دارای حقــوق و تکالیــف
اســت کــه رابطــه خــود را بهعنــوان 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
رابطــه شــهروندی را قانــون اساســی و قوانیــن مدنــی کشــور تعییــن میکنــد( .عیوضــی،
 ،1391ص  )189تعییــن تکلیــف و حقــوق فــرد میتوانــد مبتنــی بــر هویتهــای مختلــف
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 اســامی بــر اســاس هویــت دیــن اســام شــکل گرفتــه و تکالیــف و حقــوق را
بــر اســاس عنصــر دیــن تبییــن میکنــد..
نظریهپــردازان حقــوق پوزیتویســتی الاقــل دو نقــد بســیار مهــم بــر فلســفه حقــوق طبیعــی
وارد ســاختهاند .نقــد اول مربــوط بــه حــوزه معرفتشناســی حقــوق اســت .بــر ایــن اســاس،
مفاهیــم و گزارههــای حقوقــی نــه از ســنخ مفاهیــم واقعــی و گزارههــای حقیقــی ،بلکــه از
ســنخ گزارههــای تکلیفاندیشــانه و مرتبــط بــا فعــل اســت .و همچنیــن قوانیــن حقوقــی نــه
از ســنخ قوانیــن طبیعــی و نــه حتــی در جهــت تکمیــل قوانیــن طبیعــی بلکــه از ســنخ قوانیــن
موضوعــه و برخاســته از قــرارداد محســوب میشــوند .امــا نقــد دوم در ماهیــت قوانیــن اســت .بــر
ایــن اســاس ،اخــاق داخــل در ماهیــت حقــوق نیســت .اخــاق و حقــوق دو علــم جــدا هســتند
کــه هرکــدام روش و هــدف و غایــت مخصــوص بــه خــود را دارنــد و هیـچگاه در تعریــف حقــوق
از اخــاق اســتفاده نمیشــود .بــه تعبیــر بهتــر اگرچــه ممکــن یــک گــزاره هــم حقوقــی و هــم
اخالقــی باشــد ولــی ایــن دو بهطــور مســتقل هســتند .حقــوق میتوانــد اخالقــی یــا حتــی
غیراخالقــی باشــد .اندیشــمندان پوزیتیویســت ،ایــن نــوع تقریــر فالســفه حقــوق طبیعــی را
مغالطــه « آنچــه بایــد باشــد» بــه جــای» آنچــه هســت» میگیرنــد.
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 -1-1نظریات قانون
در ایــن بخــش نظریــات راجــع بــه ماهیــت و تعریــف قانــون ارائــه خواهــد شــد .ایــن نظریــات
داللــت بــر شــناخت قانــون دارنــد و در همیــن راســتا برخــی بــر عنصــر فرمــان بــه مثابــه
قانــون ،تأکیــد و برخــی دیگــر نیــز بــه قاعــده بــرای شــناخت قانــون داللــت دارنــد.
 -1-1-1نظریه قانون به مثابه فرمان
«حکومــت یعنــی داشــتن قــدرت وضــع قوانیــن و همراهــی ایــده قانونگــزاری بــا ضمانــت
اجــرا .اگــر در برابــر نافرمانــی مجازاتــی وجــود نداشتهباشــد ،تصمیمــات یــا فرامینــی کــه
مدعیانــد قانــون هســتند در عمــل چیــزی بیــش از مشــورت یــا توصیــه نیســت( ».کلــی،
جــان ،1388 ،ص )427
بســیاری از اندیشــمندان درمقــام تعریــف قانــون ،بــه تعریــف آن بــه عنــوان فرمــان اقــدام
مینماینــد .ماهیــت قانــون نوعــی فرمــان اســت کــه نوعــی امــر همــراه بــا ضمانــت اجــرا اســت.
ایــن فرمــان البتــه از جانــب حاکــم صــادر میشــود .حاکــم شــخص یــا جمعــی از اشــخاص
اســت کــه کل جامعــه سیاســی ملــزم بــه پیــروی از آنهــا هســتند( .کلــی ،جــان ،1388 ،ص
)428
نظریــه قانــون بــه مثابــه فرمــان را تــا حــد زیــادی میتــوان در تاریــخ اندیشــه اســامی ،بــا
نظریــه اشــاعره در حیطــه اخــاق 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 میشــود و اگــر نهــی او بــه یــک حکــم تعلــق یافــت ،آن حکــم بــد
میشــود.
ایــن نظریــه از ایــن حیــث بــا نظریــه فرمــان شــباهت دارد کــه بنــا بــر نظریــه قانــون بــه مثابــه
فرمــان ،یــک دســتور پیــش از امــر حاکــم هیــچ ماهیــت قانونــی (الــزام یــا ممانعــت) نــدارد
ولــی همیــن کــه حاکــم بــه آن امــر کنــد ،آن دســتور تبدیــل قانــون میشــود.
میتــوان ایــن نظریــه را بــه جــان آســتین کــه بهطــور رســمی بــر ایــن مســأله تأکیــد کــرده
اســت ،نســبت داد .آســتین دو شــرط را بــرای حاکــم ذکــر میکنــد؛ اول اینکــه حاکــم از
پیــروی اکثریــت جامعــه برخــوردار اســت و ثانیــاً او از کســی پیــروی نمیکنــد.
«اگــر یــک فــرد مشــخص عالــی مقــام کــه موظــف بــه پیــروی از مقــام باالتــری نیســت از
پیــروی همیشــگی اکثریــت یــک جامعــه برخــوردار باشــد ،آن فــرد در آن جامعــه حاکــم اســت
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و آن جامع ـهای سیاســی و مســتقل اســت( ».کلــی ،1388 ،ص )461
«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 مهمتریــن خدمتــی
کــه آســتین در فلســفه حقــوق بــه درک مــا از قانــون کــرد ،در واقــع معرفــی همیــن معنــا
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
آســتین بــا ارائــه نظریــهاش ،ارتبــاط حقــوق و اخــاق را منتفــی میدانــد .او بههیچوجــه
قائــل بــه ابتنــاء حقــوق بــر اخــاق نیســت و البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هیــچ حکــم
حقوقــی نمیتوانــد اخالقــی باشــد ،بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن دو هرکــدام مســتقل
از یکدیگــر هســتند.
 -2-1-1نظریه هربرت هارت
برخــاف جــان آســتین کــه قانــون را بــه مثابــه فرمــان تلقــی میکــرد ،هربــرت هــارت قانــون را
بــه مثابــه قاعــده میدانــد .او قانــون را نــوع خاصــی از قاعــده میدانــد کــه افــراد بــرای قانونــی
تلقیکــردن افعــال خــود ،اعمــال خــود را بــه قاعــده نســبت میدهنــد.
«هــارت در نظریــه خــود ابتــدا میــان قواعــد تفکیــک قائــل شــده اســت .قواعــد اولیــه کــه ایــن
قواعــد ناظــر بــه اعمــال و رفتارهــای انســانها اســت کــه تکلیــف و مســئولیت میآفریننــد؛ 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 میآفریننــد( ».نراقــی ،2015 ،ص)77
«ایــده قاعــده -کــه هــارت خــود میپذیــرد دارای وجــوه روانشــناختی و اجتماعــی اســت و
از ایــنرو آن را در قلمرویــی کامــ ً
ا متفــاوت از نظریــه خــاص و شــکلگرای کلســن دربــاره
هنجارهــا قــرار میدهــد -در نظــام او از نقــش مرکــزی برخــوردار اســت؛ مفهــوم قانــون نــزد
هــارت اتحــادی اســت از قواعــد اولــی و ثانــوی .کلیــد معرفــت حقوقــی را در ایــن اتحــاد
یافــت( ».کلــی ،1388 ،ص )586-585
هــارت در تبییــن مفهــوم قانــون از ســه نــوع قاعــده ثانــوی نــام میبــرد :اول ،قواعــد رســمیت
بخــش :قواعــدی بــرای قانونــی دانســتن قواعــد .دوم ،قواعــد حــل خصومــات :قواعــدی بــرای
حــل تعــارض و اختــاف میــان قوانیــن و ســوم قواعــد تغییــر قانــون :قواعــدی بــرای تغییــر
قوانیــن.
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 -3-1-1نظریه هانس کلسن
اهمیــت نظریــه هانــس کلســن را میتــوان بهطــور عمــده در چنــد محــور بســیار مهــم
دانســت .محــور نخســتین ،آن اســت کــه او بــه اســتقالل علــم حقــوق از دیگــر شــاخهها از
جملــه اخــاق و سیاســت و جامعهشناســی و ...معتقــد و نظــام اســتدالل او در تئــوری حقــوق
محــض نیــز بــر همیــن منــوال اســت .بایـ ِد حقوقــی کلســن و نظــام حقوقــی برآمــده از انباشــت
هنجارهــا ،ویژگــی کامالصــوری دارد و هیــچ گونــه ارزیابــی منتــج از علــوم یــا نظامهایــی
ارزشــی خــارج از خــود را نمیپذیرنــد( .کلــی ،1388 ،ص )559
«امــا از ســوی دیگــر در همیــن زمینــه ،دیــدگاه هابــز ایــن بــود کــه ارزشهــای اخالقــی و
ارزشهــای حقوقــی اساسـاً از یــک نــوع هســتند و داوریهــای اخالقــی و حقوقــی ،وقتــی کــه
آنهــا توســط «هیــأت حاکمــه» اعــام میشــوند ،بهطــور یکســان بــه صــورت بیناالذهانــی
اعتبــار میشــوند .از نظــر هابــز جهــات اندکــی بــرای متمایــز ســاختن اعتبــار حقوقــی و
اخالقــی وجــود دارد( ».پوتنــام ،2002 ،ص )96
دومیــن محــور مهــم نظریــات کلســن ،تبییــن او از اســتدالل حقوقــی اســت .بــر ایــن اســاس،
حجیــت هــر امــر قانونــی را بایــد از قانــون جســت.
بــه طــور مثــال مأمــوری کــه بــه دیگــری دســتور میدهــد ،دســتور او میتوانــد بــر اســاس
آییــن نامــهای باشــد کــه حجیــت آن از قانــون عــادی باالدســتی اســت .حــال حجیــت آن
قانــون عــادی نیــز بــه واســطه قانــون دیگــری اســت و ایــن سلســله تــا بدانجــا امتــداد مییابــد
تــا در خاتمــه بــه قانــون اساســی برســد.
آخریــن محــور مهــم در نظریــه کلســن ،تأکیــد بــر مســأله تفکیــک میــان هس ـتها و بایدهــا
اســت .بســیاری از اندیشــمندان تــا قبــل از هیــوم و هابــز بــه ایــن مســأله توجهــی نداشــتهاند
و ایــن نگــرش و تلقــی بعــد از هابــز و هیــوم بــه چالــش کشــیده شــده اســت .در همیــن راســتا،
مســالهای کــه بــه دســت دیویــد هیــوم آفریــده شــد ،بحــث از عــدم اســتنتاج «هســت» هــا از
«بایــد» هــا اســت .از نظــر هیــوم بــه حکــم قاعــدهای منطقــی نمیتــوان از دو مقدمــه دارای
(هســت) یــک نتیجــه دارای (بایــد) ســاخت .از ایــن منظــر ،از نظــر او آدمیــان نمیتواننــد
اســتدالالت هنجاریــرا از اســتدالالت اثباتــی بیــرون بکشــند .مــور نیــز ســخنی شــبیه بــه هیــوم
دارد .بــا ایــن تفــاوت کــه مــور در حیطــه مفاهیــم بحــث نمــوده و ســخن هیــوم در حیطــه
گزارههاســت.
نظریــه حقوقــی هانــس کلســن نیــز در کتــاب تئــوری حقوقــی محــض ،بــر همیــن امــر اســتوار
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اســت .او بیــان مـیدارد کــه یــک هنجــار صرفـاً از یــک هنجــار بیــرون کشــیده میشــود و نــه
از یــک قانــون توصیفــی .بــه همیــن دلیــل اســت کــه نمیتــوان قواعــد حقوقــی را از دل قواعــد
اجتماعــی و قوانیــن طبیعــی بیــرون کشــید.
البتــه نظــر کلســن در بــاب گزارههــای حقوقــی ،کــه آنهــا را صرفــاً باید/نبایــدی میدانــد،
محــل اشــکال اســت.
بخــش عمــدهای از قوانیــن بــه «شــبه هســت» هــا اختصــاص دارد .گزارههایــی اعتبــاری کــه
بــه توصیــف واقعیــت نمیپردازنــد و تنهــا علــت وجــود آنهــا پذیــرش آنهــا توســط قانــون
اســت .چــون تقســیم عقــد بــه جایــز و الزم.
 -2-1حاکمیت قانون
حاکمیــت را میتــوان برتــری و صالحیــت کســی در انجــام رفتــار بــر دیگــری دانســت .اکنــون
بــه دو بحــث در ایــن مــورد پرداختــه میشــود.
 -1-2-1ایده حاکمیت قانون
افــراد ،بــا گرایشهــای مختلــف و گاه ـاً متضــاد در جامعــه زیســت میکننــد .اگــر قــرار باشــد
هــر کــس آنچــه کــه میخواهــد و یــا آنچــه را کــه عقالنــی میانــگارد انجــام دهــد ،نظــم
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 میشــود.
اجتماعــی حداقلــی ،کــه شــرط شناســایی مفهــوم حاکمیــت قانــون اســت ،در دو گــزاره
صورتبنــدی میشــود :اول :حکومــت بایــد بــه شــیوه عقالنــی و بــر مبنــای دالیــل تصمیــم
گرفتــه و عمــل کنــد .و دوم :دالیــل بــه یــک معنــا بایــد قانونــی باشــد( .مرکــز مالمیــری،
،1385ص )22
 -2-2-1حاکمیت قانون در زمان و مکان
وقتــی یــک نظــام حقوقــی در جامعـهای پذیرفتــه شــد ،درواقــع ایــن امــر مــورد پذیــرش قــرار
گرفتــه کــه عامــل رفــع مخاصمــات و حفــظ نظــم اجتمــاع ،قانــون اســت ،در ایــن حالــت
حاکمیــت قانــون پذیرفتــه شــده اســت .امــا نفــس پذیــرش حاکمیــت قانــون ،خــود دارای
حــدود و ثغــوری اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود .از جملــه ایــن امــور« ،حاکمیــت قانــون
در زمــان و مــکان» اســت.
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 -1-2-2-1حاکمیت قانون در زمان
هــر قانــون جدیــد کــه وضــع میشــود دارای زمــان حیــات اســت و میتــوان بــرای آن زمــان
ممــات نیــز فــرض کــرد .از تاریــخ تصویــب ،قانــون متولــد میشــود .البتــه مابیــن الزماالجــرا
شــدن و ایجــاد قانــون فــرق اســت.
مــرگ قانــون نیــز بــه واســطه نســخ یــا متــروک شــدن یــا برپایــی انقــاب و ایجــاد نظــام
حقوقــی جدیــد ممکــن اســت .از جملــه مصادیــق نســخ قانــون ،تعییــن سررســیدی زمانــی
بــرای قانــون اســت کــه پــس از آن ،قانــون خــود بــه خــود منســوخ اســت .ایــن امــر در قوانیــن
پنــج ســاله توســعه قابــل مشــاهده اســت .گاهــی نیــز قانــون بــرای موضوعــی خــاص وضــع
میشــود کــه بــا انجــام یــا از بیــن رفتــن موضــوع ،قانــون نســخ میشــود.
 -2-2-2-1حاکمیت قانون در مکان
در برخــی نظامهــای حقوقــی ،قانــون بــر افــراد ،صرفنظــر از محــل اقامــت و یــا حتــی تابعیــت،
الزم االتبــاع اســت ،نظیــر صالحیتهــای موجــود دربرخــی جرایــم در قوانیــن جزایــی .در
برخــی نظــام هــای دیگــر ،قوانیــن صرفـاً مطابــق بــا محــل اقامــت افــراد الزم الرعایــه انــد .شــق
ســوم نیــز نظامهایــی هســتند کــه صرف ـاً بــا نــگاه بــه تابعیــت افــراد ،التــزام وی بــه قانونــی
خــاص را مطالبــه مینماینــد.
عمــده نظریــات و منشــأ تقســیم بندیهــا ،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
بــر یــک مــرز سیاســی اســت .یعنــی قانــون فقــط در چارچــوب یــک مــرز سیاســی حاکــم
اســت و نمیتوانــد خــارج از مــرز سیاســی حاکــم باشــد ...قانــون در کشــوری کــه بــرای آن
وضــع شــده اســت حکومــت مینمایــد ،زیــرا حکومــت قانــون تابــع قــدرت حکومتــی میباشــد
کــه آن را وضــع کــرده اســت و آن بــه ســرحدات سیاســی کشــور خاتمــه میپذیــرد( .امامــی،
 ،1340ج  ،1ص )96
برخــی دیگــر نظریــه حکومــت شــخصی قانــون را مطــرح ســاختهاند .یعنــی اینکــه تابعیــت
فــرد نســبت بــه هــر کشــوری باشــد ،قانــون آن کشــور شــامل او میشــود« .حکومــت شــخصی
قانــون مبتنــی بــر تابعیــت و انتســاب فــرد بــه جمعیــت میباشــد .بنــا بــر قاعــده مزبــور هــر
فــرد تابــع قوانیــن ملــی خــود اســت ،اگرچــه در خــارج از کشــور اقامــت داشتهباشــد( ».امامــی،
 ،1340ج  ،1ص )96
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در طــول زمــان ،در اجــرای ایــن دو نظریــه اشــکاالتی پیــش آمــده و نظریــات دیگــری نیــز
مطــرح شــده اســت .از جملــه نظریــه مختلــط کــه بیــن دو نــوع قوانیــن فــرق قائــل میشــود.
بیــن قوانیــن ناظــر بــر مــکان ،همچــون قوانیــن مربــوط بــه امــوال و قوانیــن ناظــر بــر تابعیــت
شــخص ،همچــون احــوال شــخصیه .در مــوارد بســیاری حکومتهــا نســبت بــه تبعــه خــود
قصــد دخالــت بیشتــر و اعمــال قوانیــن حاکمیتــی خــود را دارنــد .ایــن امــر در قوانیــن جزائــی
مشــهود اســت کــه تحــت عنــوان صالحیتهــا از آن بحــث میشــود .از ایــن نظــر میتــوان
از صالحیــت ســرزمینی ،واقعــی ،تابعیــت فعــال ،تابعیــت منفعــل و صالحیــت جهانــی قوانیــن
ســخن گفــت.
 -3-1بررســی 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 هویتهــای مختلفــی
اســت کــه میتــوان میــان بــر اســاس مــکان زیســت ،قومیــت ،دیــن ،نــژاد و یــا اخــاق و یــا
جمعــی از ایــن امــور ،و بــه منظــور تمایــز افــراد از یکدیگــر ،ایشــان را مــورد تقســیم بنــدی
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 میتوانــد طــرف
حــق و تکلیــف قــرار گیــرد.
 -1-3-1اقامتگاه
اقامتــگاه رابطــهای اســت حقوقــی دارای بعضــی از خصائــص سیاســی کــه بیــن اشــخاص و
حــوزه معینــی از قلمــرو دولــت برقــرار میشــود و بدینوســیله اشــخاص بــدون آنکــه واجــد
صفــت تبعــه باشــند ،از گــروه ســاکنین و متعلقیــن بــه آن حــوزه محســوب میشــود.
اقامتــگاه از جهــات بســیاری میتوانــد موجــب حــق و تکلیــف شــود .در برخــی قوانیــن اقامتــگاه
منبــع حقــوق و تکالیــف محســوب میشــود.
تعییــن اقامتــگاه دارای فوایــدی اســت؛ از جملــه در تعییــن صالحیــت دادگاه ،در برخــی
کشــورها مثــل فرانســه مــواردی مثــل طــاق و نســب کــه طرفیــن تابعیــت واحــد ندارنــد،
قانــون اقامتــگاه مشــترک اعمــال میشــود.
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 -2-3-1تابعیت
تابعیــت رابطـهای اســت ذاتـاً سیاســی بیــن دولــت و فــرد کــه دولــت از طریــق آن ،اشــخاص را
جــزء عناصــر تشــکیل دهنــده خــود تلقــی میکنــد.
برخــاف اقامتــگاه کــه حقــوق و تکالیفــی را بــرای فــرد بــا توجــه مــکان خــاص مشــخص
میکنــد ،تابعیــت رابطــه فــرد بــا یــک دولــت و حاکمیــت در یــک کشــور را مشــخص میکنــد.
ایــن رابطــه تحمیلــی اســت و نمیتــوان خــاف آن تراضــی کــرد .همچنیــن ایــن رابطــه بــا
فــرد همــراه اســت ولــو در کشــو ِر دارایِ ایــن رابطــه نباشــد .شــخص بــدون تابعیــت ،حقــوق و
تکالیــف نامشــخصی دارد .البتــه برخــی قوانیــن بنیــادی بشــری همچــون حــق حیــات شــامل
او میشــود ولــی عمــده حقــوق را نــدارد.
بــه همیــن دلیــل اصولــی بــرای رفــع ایــن مشــکل پذیرفتــه شــده اســت .اصــل اول ایــن اســت
کــه هــر فــرد بــه محــض تولــد بایــد تبعــه دولــت معینــی باشــد .اصــل دوم پیوســته بــودن
تابعیــت اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه هیــچ فــردی نمیتوانــد تــرک تابعیــت کنــد بــدون آنکــه
تابــع دولــت دیگــری را بپذیــرد .اصــل ســوم هــم ایــن اســت کــه تابعیــت امــری همیشــگی
نیســت و قابــل تغییــر اســت.
عــاوه بــر تابعیــت و اقامتــگاه بــه عنــوان دو عنصــر اصلــی در تعییــن حقــوق و تکالیــف ،در
حقــوق مــدرن بــا عناصــر دیگــری نیــز مواجــه هســتیم کــه چنیــن وظیفــه ای را بــر عهــده
دارنــد ،پــس نمــی تــوان اقامتــگاه یــا تابعیــت را تنهــا عناصــر اصلــی دانســت .بــه همیــن دلیــل
عــاوه 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.
 -4-1بررسی سه اصل کلی در حقوق
بســیاری از قواعــد و اصــول هســتند کــه اگرچــه در خــود قانــون صراحتـاً ذکــر نمیشــوند ولــی
قانــون مبتنــی بــرآن اســت .برخــی اصــول دیگــر نیــز ضمنـاً پذیرفتهشــده هســتند بــه گونـهای
کــه در مــوارد نبــود نــص قانــون ،میتــوان بــا مراجعــه بــه اصــول نانوشــته مســائل راحــلکــرد.
«اصــل عبــارت اســت از ایــده اصلــی کــه مجموعــه مــواد قانونــی حــول آن ارائــه میشــود .بــه
عبــارت دیگــر روح قانــون یــا برآینــد نظریــات حقوقدانــان یــا نظــم خاصــی اســت کــه بــر
اســاس آن ،قواعــد ،حقــوق را تشــکیل میدهــد .در زبــان فالســفه اصــول حقوقــی مجموعــه
ارزشهــای حاکــم بــر نظــام حقوقــی اســت( ».بوالنــژه ،1376 ،ص )1

مبانی حقوق مدرن و سنتی

 -1-4-1وجود 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 میزنــد یــا مرتبــط بــا یــک فــرد مختــار اســت در چارچــوب قانــون قــرار
دارنــد .بهاینترتیــب نظامهــای حقوقــی ســه مفهــوم کالن را در ایــن مــورد بیــان داشــتهاند؛
الزامــات قانونــی ،ممنوعــات قانونــی و مباحــات قانونــی.
 -2-4-1تعیین قانونگذار توسط قانون
در نظــام حقوقــی مــدرن ،قانونگــذاری توســط قانونگــذار انجــام میشــود .پرســش آن
اســت کــه اگــر قانونگــذار توســط قانــون تعییــن میشــود ،در ایــن حالــت آن قانونــی کــه
قانونگــذار را تعییــن کــرده اســت چگونــه تعییــن میشــود؟ ایــن امــر نوعــی دور یــا نوعــی
تسلســل را ایجــاد میکنــد.
ایــن اشــکال البتــه بهنوعــی بــه تمــام سیســتمهای قانونگــذاری وارد اســت .عــدهای ســر
کار میآینــد و قوانینــی ارائــه میدهنــد کــه خــود قوانیــن را تأییــد و قوانیــن نیــز آنهــا را
تأییــد مینمایــد.
«بــه هــر حــال ایــن اشــکالی اســت کــه بــر تمامــی نظامهــای مبتنــی بــر دموکراســی وارد
میشــود و هیــچ پاســخ منطقــی و قانــع کننــدهای هــم نــدارد و بــه همیــن دلیــل هــم تقریبـاً
تمامــی نظریهپــردازان فلســفه سیاســت و اندیشــمندان علــوم سیاســی ،بــه خصــوص در دوران
معاصــر ،ایــن اشــکال را پذیرفتهانــد ولــی میگوینــد چــارهای و راهــی غیــر از ایــن نیســت
و بــرای تأســیس یــک نظــام دموکراتیــک و مبتنــی بــر آرای مــردم ،گریــزی از ایــن مســئله
نیســت و هیــچ راه حــل عملــی بــرای ایــن مشــکل وجــود نــدارد( ».مصبــاح یــزدی ،1391،ص
)147
 -3-4-1تعیین مجری قانون توسط قانون
یکــی از اصــول مهــم هــر نظــام حقوقــی مــدرن ،تعییــن مجــری قانــون توســط قانــون اســت.
ایــن اصــل ضامــن حفــظ نظــم اجتماعــی اســت و ذیــل عنــوان ضابــط قضایــی در نظامــات
حقوقــی مطــرح میشــود.
در جامعــهای کــه قانــون حاکــم اســت ،مــردم رفــع تخاصــم خــود را بــه قانــون تفویــض
کردهانــد .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 محکومیتهای
مالــی ،از یــک طــرف امــری تخصصــی و از طــرف دیگــر ،پرخطــر شــده اســت .لــذا اجــرای
قانــون توســط مجــری منتخــب قانونگــذار ،ضــروری اســت.
 -2بررسی مبانی حقوق سنتی
حقــوق ســنتی بــر مبنــای هویــت دینــی شــکل گرفتــه اســت .هویــت دینــی بهعنــوان عنصــر
اساســی شــناخته میشــود و دیگــر عناصــر هویتســاز ذیــل آن تعریــف میشــوند.
در حقــوق ســنتی پیونــد بیــن حقــوق و اخــاق امــری اجتنابناپذیــر 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 ویژگیهــای 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.
 -1-2ماهیت حقوق
در تبییــن ماهیــت حقــوق بــه دو مبحــث اشــاره میشــود .در مبحــث اول ،محــور نوشــتار
حــول پرداختــن بــه موضــوع فرضیــات اساســی حقــوق ســنتی بــوده و در مبحــث دوم حــق،
بهعنــوان مبنــای حقــوق اســت کــه مــورد پذیــرش نگارنــده اســت و بــدان پرداختــه میشــود.
 -1-1-2فرضیات اساسی حقوق سنتی
دو پیشفــرض بســیار مهــم در حقــوق ســنتی در مــورد قوانیــن وجــود دارد .پیشفــرض اول
بهنوعــی پیشفــرض جهانشــناختی اســت کــه بــه تلقــی طرفــداران ایــن نظریــه در مــورد
قوانیــن اشــاره خواهــد شــد .در پیشفــرض دوم رابطــه بیــن حقــوق و اخــاق بررســی خواهــد
شــد و نشــان داده خواهــد شــد کــه بهطورکلــی در مــورد حقــوق ســنتی تمایــز خاصــی بیــن
حقــوق و اخــاق وجــود نــدارد.
 -1-1-1-2پیشفرض جهانشناختی
از مهمتریــن پیشفرضهــای 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 میتــوان آن را کشــف کــرد ،حقــوق نیــز بخشــی از
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ایــن قوانیــن اســت.
اندیشــمندان حقــوق ســنتی را ،بــر مبنــای اعتقــاد بــه خداونــد ،میتــوان 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.
 -1-1-1-1-2توماس آکوییناس
ایــن اندیشــمند نامــی معتقــد اســت قوانینــی داریــم کــه ازلــی و جاودانــه هســتند .ایــن قوانیــن
توســط موجــود فراطبیعــی ایجــاد شــده و در تمــام در جهــان جــاری و ســاری اســت .ایــن
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
راســتای نظــم کلــی جهــان بتوانــد نقــش مناســب خــود را ایفــا کنــد( .آلتمــن ،1385 ،ص
 )118بخشــی از ایــن قوانیــن توســط وحــی الهــام میشــود کــه قانــون الهــی نامیــده شــده و
بخشــی دیگــر نیــز توســط عقــل بشــر قابــل درک اســت کــه قانــون طبیعــی نــام دارد.
ـون
از نظــر او قانــون دیگــری نیــز وجــود دارد کــه مخصــوص موجــودات بــا اراده اســت و آن قانـ ِ
اخالقــی اســت .وی کلیــه قوانیــن را برخاســته از قانــون طبیعــی ،قانــون اخالقــی و قانــون الهــی
میدانــد و اعتقــاد دارد کــه مقررههــای قانونــی نبایــد بــا ایــن قوانیــن مخالــف باشــند.
 -2-1-1-1-2اشاعره
دخالــت امــر شــارع در اخالقــی یــا حقوقــی دانســتن یــک گــزاره میتوانــد از طــرق مختلفــی
باشــد .بــر مبنــای ایــن اندیشــه ،وقتــی در حیطــه اخــاق میگوییــم راس ـتگویی خــوب یــا
دروغگویــی بــد اســت ،بــدان معنــی اســت کــه شــارع بــه راس ـتگویی امــر و از دروغگویــی
نهــی کــرده اســت .در حــوزه حقــوق نیــز وقتــی میگوییــم 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.
امــا گاهــی برخــی مدعــی میشــوند کــه اگرچــه جــرمبــودن ،خوبــی ،بــدی و ...معنــای
مخصــوص بــه خــود را دارد ولــی هیــچ تالزمــی بیــن ایــن مفاهیــم و موضوعــات حقوقــی
یــا اخالقــی وجــود نــدارد .یعنــی ســرقت بــه خــودی خــود جــرم نیســت یــا راس ـتگویی 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 وصـ ِ
ـف بــدی ،خوبــی یــا جــرم بــودن متصف
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میکنــد .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
کنــد ،قبیــح اســت و اگــر شــرع نبــود ،آن شــیء حســن یــا قبیــح نبــود( .حلــی ،1399 ،ص
)327
اشــاعره از ایــن جهــت کــه نســبت یــک موضــوع (راسـتگویی) را بــه یــک محمــول (خوبــی)،
ضــروری نمیدانســتند بــا پوزیتویســت حقوقــی مشــابهت دارنــد ولــی خــاف مدعــای
پوزیتویســت حقوقــی اوالً مدعــای آنهــا در حــوزه اخــاق بــود و نــه حقــوق و ثانیــاً آنهــا
معتقدنــد کــه بــه محــض امــر یــا نهــی شــارع ،واقعیتــی در عالــم شــکل میگیــرد.
 -3-1-1-1-2معتزله 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
بــدان معناســت کــه فــارغ از حکــم شــارع و اراده و نهــی او ،خوبــی بــه مفاهیــم نســبت داده
میشــود و اینگونــه نیســت کــه امــر خداونــد علــت قــرار گیــرد.
مدعــای ایــن نظریــه آن اســت کــه اوالً در حــوزه حقــوق و اخــاق بــا واقعیاتــی ســروکار داریــم
و ثانیـاً ایــن واقعیــات پیــش از امــر شــارع نیــز وجــود داشــته و شــارع جهــت اعمــال ســعادت
آن را بــه انســان آموختــه اســت .برهمیــن پایــه در حکومــت اســامی عــاوه بــر حقــوق رســمی
حقــوق فطــری نیــز از منابــع حقــوق محســوب میشــود.
 -2-1-1-2ارتباط وثیق حقوق و اخالق
از جملــه دیگــر امــور اساســی در حــوزه حقــوق ســنتی ارتبــاط بالفصــل حقــوق و اخــاق اســت.
پیشفــرض ایــن اندیشــمندان آن اســت کــه هیــچ تعارضــی بیــن قانــون و اخــاق نیســت و
اگــر تعارضــی باشــد ،در واقــع یــا آن قانــون ،اصـ ً
ا قانــون نیســت و یــا اینکــه فهــم مــا از اخــاق
اشــتباه اســت.
«آن دســته از قواعــد قوانیــن موضوعــه کــه بــا اصــول حقــوق طبیعــی در تعارضانــد اعتبــاری
ندارنــد .چنیــن قواعــدی از لحــاظ قانونــی بــی اعتبــار تلقــی میشــوند 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 اخــاق باشــد.
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«اخــاق جزئــی از دیــن بهحســاب آیــد؛ یعنــی مــا رابطــة دیــن و اخــاق را رابطـهای ارگانیکــی،
همچــون رابطــة تنــة درخــت بــا کل درخــت میدانیــم .دیــن بــه مثابــه درختــی میمانــد کــه
ریشــه آن ،همــان عقایــد اســت ،تنـهاش اخــاق و شــاخ و برگــش ،احــکام هســتند( ».مصبــاح
یــزدی ،1391 ،ص )233
 -2-2-2حق در تلقی سنتی
در حقــوق ســنتی ،حــق بــه معنــای «خــوب» بــه کار مـیرود .مــن حــق دارم کــه ایــن کار را
انجــام دهــم یعنــی ایــن عمــل مــن ،کار صحیــح و دارای مطابقــت بــا اخــاق 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 .قانونگــذاری نیــز بــر «اتوریتــه»
اســتوار میشــود .اتوریتــه مقامــی صالحیــت دار اســت مافــوق بشــر ،کــه دســتوراتی بــا صبغــه
خدایــی یــا از جانــب خــدا دارد و فرمــان او بــر همــه الزماالتبــاع اســت .در حقــوق ســنتی
وجــود امــری بهعنــوان اتوریتــه ،موجــب شــده اســت کــه بیشــتر بــه تفســیر حقــوق پرداختــه
شــود تــا ایجــاد حقــوق.
 -3-2-2فردگرایی و جمعگرایی
فردگرایــی در حــوزه حقــوق بــه ایــن معناســت کــه در قانونگــذاری بایــد بیــش از گــروه و
اجتمــاع منافــع فــرد تأمیــن شــود .در ایــن وضعیــت ارزشهــا و هنجارهــای حقوقــی همگــی
مبنــای فــردی دارنــد و بــه فــرد بهعنــوان عنصــر آخــر در تعییــن حقــوق و تکالیــف نظــر دارد.
فردگرایــان بهشــدت بــه دنبــال برپایــی ارزش آزادی و جمعگرایــان بــه دنبــال برپایــی ارزش
عدالــت هســتند .جمعگرایــی محــل تقســیم حــق در جامعــه را ،جمــع میدانــد .حقــوق
ســنتی گرایــش بیشتــری بــه ســمت جمعگرایــی و حقــوق مــدرن بــه ســمت فردگرایــی
دارد.
«فردگرایــی یعنــی واحــد صاحــب حــق ،جامعــه انســانی نیســت .واحــد صاحــب حــق ،فــرد
انســانی اســت...در ایــن نــگاه حقــی از جامعــه اوالً و بالــذات وجــود نــدارد .مهمتریــن حقــوق
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 میشــود .مفهــوم فــرد یــا فردگرایــی
ریشــه در همــان اقبــال بــه عقــل تجربــی دارد؛ چــرا کــه منشــأ آن انســانگرایی اســت .بــه
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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
حق بودن عمل و حقْ ُ داشتن فرد
 -4-2-2نسبت بین ْ
در تفکیــک حقــوق ســنتی از مــدرن ،میتــوان بــه تلقــی متفــاوت ایــن دو نظــام از مفهــوم
حــق ،اشــاره کــرد .در تلقــی ســنتی از حــق ،میتــوان بــه ایــن معنــا اشــاره کــرد کــه وقتــی
میگوییــم شــخص دارای حــق اســت ...یعنــی عمــل او مطابقــت بــا اخــاق ،شــرع یــا عــرف
دارد ،یــا حداقــل هیــچ منعــی از طــرف آنهــا {وجــود} نــدارد .اینکــه گفتــه میشــود؛ فــان
عمــل حــق اســت یــا نــه؟ بــه ایــن معناســت کــه آیــا آن عمــل درســت و نیکــو اســت یــا خیــر.
(جاویــد و انــواری ،1389 ،ص )75
ولــی در تلقــی مــدرن ،حــق بــه معنــی حقداشــتن اســت .ایبســا عمــل شــخص صحیــح
نباشــد ،ولــی وی بتوانــد ایــن عمــل را انجــام دهــد ،هرچنــد انجــام آن عمــل ،اخالقـاً ،عرفـاً 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 میکنیــد کــه فــرد حــق آزادی بیــان دارد ،بــه
معنــای دقیقتــر بــه ایــن معناســت کــه او تکلیــف بــه عــدم بیــان نــدارد؛ یعنــی او در ایــن
مفهــوم میتوانــد آنچــه در ذهنــش میگــذرد بیــان کنــد و درعینحــال ،حــق دارد ،آن را
بیــان نکنــد .پــس ایــن یــک امتیــاز ،یــک آزادی و قدرتــی اســت کــه او دارد( .راســخ،1381 ،
ص )15
 -3-2اصول 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 میپردازنــد .هرکــدام از
ایــن قوانیــن دســته دوم ،در هــر دو نظــام ،دارای آثــار ویــژهای هســتند .در ادامــه برخــی ایــن
از ایــن مــوارد ذکــر میشــود.
 -1-3-2عدم وجود تعارض قوانین
در حقــوق بینالملــل بحثــی تحــت عنــوان تعــارض قوانیــن وجــود دارد .وقتــی بــه ســبب
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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 میدهــد ،بحــث تعــارض قوانیــن رخ میدهــد .در ایــن
هنــگام هــر نظــام حقوقــی مــدرن قواعــدی را بــرای حــل ایــن تعــارض پیشــنهاد میدهــد.
قاضــی در تعییــن قانــون حاکــم بــر موضــوع دعــوا ،بــر اســاس خواســت و میــل شــخصی یــا
نــوع عالق ـهاش بــه یکــی از ایــن کشــورها عمــل نمیکنــد؛ بلکــه بــر اســاس قواعــدی عمــل
میکنــد کــه او را بــه قانــون صالــح رهنمــون میشــوند .ایــن دســته از قواعــد حقوقــی را کــه
صرفـاً بــه راهنمایــی و تعییــن قانــون صالــح حاکــم بــر دعــوا بســنده و تعــارض ذهنــی قاضــی را
حــل میکنــد (قواعــد حــل تعــارض) نامیدهانــد( .الماســی ،1368 ،ص  16و )17
در نظــام حقوقــی ســنتی ،هــر نظــام مســتقل حقوقــی ،معمــوالً نظــام دیگــر را بــه رســمیت
نمیشناســد.
لــذا بحــث تعــارض قوانیــن نــه اینکــه اص ـ ً
ا موجــود نباشــد ولــی بــه شــکل امــروزی مطــرح
نمیشــود .چــرا کــه معمــوالً قواعــد و قوانیــن نظــام حقوقــی ســنتی برتــر و مطابــق بــا حــق
تفســیر میشــود.
 -2-3-2هویت دینی بهعنوان هویت مبنایی
هویــت حقــوق مــدرن بــر پایــه نظریــه شــهروند-دولت تعییــن ،کــه ایــن امــر نیــز بــه نوبــه
خــود بــر اســاس بــه رســمیت شــناختن هویــت مکانــی فــرد ،تحــت عنــوان «کشــور» بیــان
شــده اســت .در حقــوق ســنتی از میــان هویتهــای مختلــف ،هویــت دینــی عنصــر مبنایــی
اســت .در واقــع تئــوری شارع-متشــرع در حقــوق ســنتی مبنــای تقســیم حقــوق و تکالیــف
اســت.
«کســانی کــه بــر عنصــر دیــن انگشــت نهادهانــد ،یــا آن را یکــی از شــاخصههای مهــم ســنت
شــمردهاند ،بــه خطــا نرفتهانــد ،چــرا کــه هــر کجــا از تاریــخ گذشــته کــه بخواهیــم ســر
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،
 ،1385ص )19
از ایــن جهــت هویــت دینــی را مبنایــی برمیشــماریم کــه تمــام حقــوق و تکالیــف فــرد توســط
ایــن هویــت تعییــن میشــود .هــم چنیــن ایــن هویــت صرفـاً تکالیــف فــرد را بیــان نمیکنــد،
بلکــه حقــوق فــرد را نیــز تبییــن مینمایــد.
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 -3-3-2حکومت المکانی و الزمانی قوانین بر فرد
در حقــوق ســنتی وقتــی کســی بــه آییــن و مســلکی ایمــان میآورد،تکالیــف و حقــوق بــه
صــورت قهــری بــر او وارد میشــود .حکومــت قوانیــن بــر فــرد درحقــوق ســنتی بهطــور دائــم
اســت وهیــچ حــد ومــرزی نمیشناســد .البتــه منظورتــا زمانــی اســت کــه شــرایط عــادی باشــد.
تکالیــف و حقــوق در حقــوق ســنتی همیشــه بــر ذمــه فــرد وارد اســت و او در هــر شــرایطی
ملــزم بــه رعایــت آن اســت .تغییــر زمــان و مــکان هیــچ تاثیــری در شــمول یــا عــدم شــمول
قانــون نــدارد.
ایــن در حالــی اســت کــه در حقــوق مــدرن ،قانــون زمانمنــد و مکانمنــد اســت و حکومــت
تکالیــف و حقــوق بــر فــرد چارچــوب خاصــی قــرار دارد.
 -4-3-2عدم امکان تغییر تکالیف و حقوق حاکم بر شخص
عنصــر اصلــی در تعییــن حقــوق و تکالیــف فــرد در حقــوق مــدرن ،تابعیــت اســت و عنصــر
اصلــی در تعییــن حقــوق و تکالیــف در حقــوق ســنتی ،دیــن.
عــوض کــردن تابعیــت فــرد را تغییــر تابعیــتگوینــد .اکنــون در عمــده نظامــات حقوقــی ایــن
امــر پذیرفتنــی اســت.
امــا عــوض کــرن دیــن و مذهــب در لســان دینــی ارتــداد خوانــده میشــود .بهاینترتیــب
معــادل تغییــر تابعیــت در حقــوق مــدرن« ،ارتــداد» در حقــوق ســنتی اســت .مجازاتــی کــه
علیــه اقــدام علیــه امنیــت ملــی در نظــر گرفتــه میشــود ،قابــل قیــاس بــا مجــازات ارتــداد
بــوده و میتــوان آن را اقــدام علیــه امنیــت دینــی نــام گــذارد .بــه همیــن دلیــل نظامــات
حقوقــی ســنتی بــا ارتــداد مخالــف ،و مجــازات ســختی بــرای آن در نظــر گرفتهانــد.
«احــکام مرتــد بخشــی از مباحــث حقــوق جــزا در اســام اســت .ایــن مبحــث در بــاب حــدود،
بیــن فقهــای شــیعه و ســنی معــروف و مشــهور اســت .در آن بــاب ،مجــازات شــدیدی همچــون
قتــل ،حبــس ابــد و مصــادره امــوال بــرای مرتــد ،بــا شــرایط و خصوصیــات گوناگــون ،مــورد
بحــث و بررســی قــرار میگیــرد( ».صرامــی ،1376 ،ص )23
حقــوق مــدرن مفهــوم آزادی را آنقــدر گســترش میدهــد کــه نــه تنهــا شــامل عنصــر فرعــی
هویــت حقوقــی یعنــی دیــن ،عقیــده و باورهــا میشــود ،بلکــه آن را مشــمول عنصــر اصلــی
تعییــن حقــوق و تکالیــف یعنــی تابعیــت نیــز میدانــد .ولــی حقــوق ســنتی ایــن امــر را هرگــز
شــامل عنصــر اصلــی خــود یعنــی دیــن و مذهــب نمیدانــد و ایــن امــر را نوعــی شــورش علیــه
امنیــت دینــی جامعــه تلقــی میکنــد بــرای آن مجــازات تعییــن مینمایــد.
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 -3منابع حجیت در حقوق مدرن و سنتی
در هــر علــم بــرای اســتدالل و حجیــت ســخن ،روشهــا و منابــع مختلفــی وجــود دارد .میتــوان
علــوم را بــر اســاس متدهــای مختلفــی همچــون روش ،موضــوع یــا غایــت آن دســتهبندی
کــرد .بنــد اول از ایــن گفتــار از مقدمــات ســخن بــه میــان میآیــد .در بنــد دوم در بــاب منابــع
حجیــت در حقــوق مــدرن و نهایتـاً در بنــد ســوم در خصــوص منابــع حجیــت در حقــوق ســنتی
بحــث خواهــد شــد.
 -1-3مقدماتی در خصوص منابع حجیت
علــت آنکــه مقدمــات ذیــل در ایــن بخــش بیــان میشــود آن اســت کــه روش اســتدالل و
نــوع اســتدالل و حجیــت آن در هــر علــم متفــاوت اســت .بــه همیــن خاطــر در ایــن بنــد بــه
تفکیــک علــوم پرداختهشــده و ســپس علــم حقــوق را ذیــل یکــی از آنهــا قــرار داده تــا از ایــن
طریــق ،طــرح بحــث روشــن شــود.
تقســیمبندی علــوم بــر اســاس موضــوع عبارتانــد از علومــی کــه از واقعیــات ســخن میگویــد؛
همچــون فلســفه ،فیزیــک و شــیمی؛ علــوم اعتبــاری همچــون حقــوق و همچنیــن علومــی کــه
موضــوع آنهــا جــدای از ایــن دو و از ســنخ دیگــری اســت مثــل ریاضیــات و منطــق .دســته
اخیــر هیــچ کــدام از ویژگیهــای علــوم حقیقــی و اعتبــاری را بهطــور کامــل نــدارد.
برخــی نیــز بــر اســاس غــرض ،علــوم را تقســیمبندی کردهانــد؛ همچــون غزالــی« .تقســیمبندی
امــام غزالــی از علــوم تــوأم اســت بــا ارزیابــی آنهــا و مبنــی اســت بــر اغــراض تربیتــی بــرای
تزکیــه نفــوس و ســلوک طریــق الــی ّ
الل .و بــر ایــن معیــار علمهایــی ،حــ ّتی 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 ،علو ْم ،تقسیمبندی و ارائه میشود.
«کانــت گزارههــا را بــه گزارههــای توصیفــی و گزارههــای ارزشــی تقســیم میکــرد .از نظــر
او گزارههــای توصیفــی در مــورد عالــم واقــع ســخن میگوینــد لــذا قابــل صــدق و کــذب
هســتند و خــود بــه دو بخــش قضایــای ترکیبــی و قضایــای تحلیلــی تقســیم میشــدند .امــا
در خصــوص گزارههــای ارزشــی وضــع بــه گون ـهای دیگــر بــود .او گزارههــای ارزشــی را قابــل
صــدق و کــذب نمیدانســت .یعنــی هیــچ گونــه داوری واقعــی در آن بــاب نمیتــوان کــرد.
بنابرایــن دیــدگاه کــه یــک گــزاره بایــد قابــل تصدیــق باشــد ،بــه ایــن نظریــه میانجامــد کــه
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خیلــی گزارههــا صرفــاً ســاختگیاند و کاذبانــد( ».آســتین ،1962 ،ص)2
جــان آســتین ابتــداء بــه ایــن تقســیمبندی اشــکال وارد ســاخت و ضمــن تقســیم اظهــارات
بــه اظهــارات انشــائی و اظهــارات اخبــاری بیــان داشــت برخــاف نظــر فالســفه پیشــین کــه
معتقــد بودنــد وظیفــه اصلــی گزارههــا ایــن اســت کــه صرف ـاً برخــی از امــور یــا واقعیــات را
کــه میتوانــد صــادق باشــد یــا کاذب توصیــف کنــد ،کارکــرد اصلــی گزارههــا صرف ـاً توصیــف
نیســت بلکــه میتــوان کارهــای بســیار دیگــری نیــز انجــام دهــد( .آســتین ،1962 ،ص)1
آســتین بــرای ایــن دو ســنخ اظهــارات ،ویژگیهایــی را بیــان داشــت ولــی مدتــی بعــد ،او
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 آنهــا قبــل برگشــت بــه ســه نقــش عمــده اســت.
«رابطــه بیــن واژگان و جهانــی کــه آســتین ابتــداء کشــف کــرد( ،کــه از نظــر او) ایــن نــوع از
اظهــارات بــه توصیــف چیــزی منجــر نمیشــوند بلکــه یــک عمــل را درحالیکــه آن اظهــار
شــده اســت ،ایجــاد میکننــد( ».ماریانــو ،2012 ،ص )181
«نقــش اولــی کــه آســتین بــرای زبــان قائــل اســت ،نقــش اخبــاری اســت ،بــه ایــن معنــی کــه
فــرد بــه دنبــال توصیــف واقعیتــی آفاقــی اســت .نقــش دوم زبــان را نقــش عاطفــی میدانــد
کــه در ایــن حالــت بــا واقعیــات انفســی ســروکار داریــم بــه ایــن صــورت کــه یــا بــه دنبــال
بیــان تلقــی خــود از عالــم هســتیم یــا بــه دنبــال ایجــاد تأثیــر در مخاطــب .در پایــان بــه نقــش
کنشــی یــا فعــال زبــان اشــاره میکنــد .ایــن نقــش بیشتریــن ارتبــاط را بــا حــوزه حقــوق
دارد .اظهــارات کنشــی از مقولــه فعــل بــه شــمار میرونــد و گوینــده بــا نفــس اظهــار فعلــی را
انجــام میدهــد( ».زرقانــی و اخالقــی ،1391 ،ص )66
بهاینترتیب میتوان برای زبان سه کارکرد عمده تعیین کرد:
نخست :نقش معرفتبخشی؛ که به توصیف یک واقعیت خارج از انسان میپردازد.
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
میکنــد( .ملکیــان ،1378 ،ج  ،4ص  )208و «نقــش ایجادگرانــه :آنکــه نویســنده یــا گوینــده
از طریــق گفتــه یــا نوشــته صرف ـاً یــک عاطفــه و احســاس را در مخاطــب ایجــاد میکنــد نــه
اینکــه عاطفــه خــود را منتقــل کنــد( ».ملکیــان ،1378 ،ج  ،4ص )208
و نقــش ســوم «حالــت فعــال» اســت .در ایــن حالــت زبــان بــه ایجــاد یــک واقعیــت منجــر
میشــود .در دو کارکــرد قبلــی زبــان نقشــی واســطهای داشــت ،ولــی در ایــن جــا ایــن ســنخ از

مبانی حقوق مدرن و سنتی

ـش بدیلمندزبــان (گزارههــای تکلیفــی)
واقعیــت زاییــده زبــان اســت و خــود بــه دو صــورتِ نقـ ِ
و نقــش بیبدیــل زبــان (گزارههــای وضعــی) و امــور دیگــر همچــون نفریــن و ...تقســیم
میشــود.
اوالً حقــوق ذیــل نقــش ســوم زبــان بیــان میشــود .تمــام گزارههــای حقــوق قابــل بیــان بــه
دو شــکل میباشــند .برخــی گزارههــای حقوقــی ،تکلیفــی هســتند و برخــی دیگــر وضعــی.
ثانیــاً گزارههــای تکلیفــی ذیــل نقــش بدیلمنــد زبــان و گزارههــای وضعــی ذیــل نقــش
بیبدیــل زبــان قــرار میگیرنــد.
بــا پذیــرش ایــن اســتدالل دیگــر در حیطــه حقــوق از واقعیــت طبیعــی ســخن نمیگوییــم.
بنابرایــن نبایــد احــکام حاکــم بــر اســتدالالت دیگــر علــوم را کــه در حیطــه واقعیــت طبیعــی
قــرار دارنــد بــه دامنــه حقــوق کشــاند.
 -2-3منابع 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 آنهــا نیســت .ویژگــی دوم ایــن
اســت کــه ایــن منابــع قابــل شناســایی توســط افــراد بــا نگرشهــای مختلــف اســت ،بــدون
آنکــه نیــاز بــه امــر غیبــی (همچــون کتــاب مقــدس) باشــد.
 -1-2-3عقل جمعی
میتــوان عقــل جمعــی را فهــم متعــارف در خصــوص یــک موضــوع ،در نظــر گرفــت .بــه عبــارت
دیگــر در تمــدن مــدرن ،علــوم از روشهایــی خــاص بــرای علمیشــدن پیــروی میکننــد.
پیــروی از ایــن روش را عقــل جمعــی مینامیــم.
«{عقــل جمعــی} در واقــع عبــارت اســت از حکــم اجتماعــی کــه در نتیجــۀ توافــق عملــی در
هــر یــک از جوامــع بــه دســت میآیــد 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 میباشــد( ».معیــن ،1390 ،ص )9
در تلقــی ســنتی ،عقــل بــه عنــوان یکــی از منابــع شــناخت و منبعــی کــه امــکان بــه خطــا
افتادنــش بســیار اســت نگریستهشــده .همچنیــن از بعــد دیگــر نــگاه بــه جایــگاه عقــل بــه دو
گونــه اســت؛ اینکــه عقــل در کنــار ســایر منابــع همردیــف قــرار داده شــود و یــا صرف ـاً ابــزار
شــناخت باشــد و نــه بیشتــر.
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 -2-2-3قوانین
قانــون یکــی از منابــع حجیــت در دوره مــدرن اســت .امــا هــر قانونــی منبــع حجیــت نیســت.
قانــون کلمـهای اســت اصـ ً
ا یونانــی و بــه معنــی قاعــده میباشــد 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  ،4ص )66
 -1-2-2-3منظور از قانون
قوانین دستهبندیهای مختلی دارد و از جنبههای مختلی تقسیم شدهاند:
تقسیم اول :قانون دولتی ،قانون طبیعی و قانون منطقی و ریاضی؛
تقسیم دوم :قانون اخالقی ،قانون حقوقی و قانون شرعی؛
تقســیم ســوم :قانــون جــاودان ،قانــون الهــی ،قانــون طبیعــی و قانــون بشــری (موضوعــه)؛
(آلتمــن ،1385 ،ص )118
تقسیم چهارم :قانون تکوینی ،قانون عقلی و قانون اعتباری( .راسخ ،1385 ،ص )52
از میــان ایــن قوانیــن آنچــه بهعنــوان منبــع بــرای بشــر مــدرن حجیــت دارد و منظــور ماســت
همــان قانــون بشــری اســت کــه بــه صــورت قانــون موضوعــه در میآیــد و دارای ضمانــت
اجراســت.
 -2-2-2-3ویژگیهای قوانین
«ویژگیهــای قوانیــن نیــز بــر دو قســم اســت .قســم اول آن دســته از ویژگیهایــی اســت
کــه اصطالح ـاً ماهیتــی یــا ذاتــی نــام دارنــد .بــه ایــن معنــی کــه اگــر یــک یــا چنــد از ایــن
ویژگیهــا نباشــد دیگــر بــا قانــون ســروکار نداریــم ...یعنــی بــرای اینکــه یــک قاعــده در درجــه
اول بــه قانــون تبدیــل شــود بایــد از یــک شــرایط حداقلــی برخــوردار گردنــد ،یعنــی دســت
کــم بایــد برخــی از ویژگیهــا را دارا باشــند واال اساس ـاً قانــون خوانــده نمیشــوند( ».راســخ،
 ،۱۳۸۴ص )36
دســته دوم ،ویژگیهایــی اســت غیــر ذاتــی و در واقــع نبــود آنهــا بــه قانونیــت آن خدشـهای
وارد نمیکنــد ولــی موجــب ارجحیــت آن میشــود.
ویژگیهــای ذاتــی قانــون عبارتانــد از :الــزامآور ،عــام ،امــری ،آشــکار ،واضــح و دارای مفهــوم
نســبتاً روشــن ،مفیــد قطعیــت ،مصــوب مرجــع ذیصــاح ،قابلاجــرا.

مبانی حقوق مدرن و سنتی

 -3-2-3توافقنامهها
در حقــوق مــدرن انجــام عمــل مســتند بــه قانــون میشــود .همــه بایــد بــه قانــون تمســک
کننــد تــا عمــل آنهــا موجــه باشــد .امــا گاهــی شــرایطی بــه وجــود میآیــد کــه قانــون
رافــع خصومــات و مســتند عمــل قــرار نمیگیــرد .از جملــه در روابــط بیــن ملــل و شــرایطی
کــه بخشــی از جامعــه نســبت بــه قانــون نافرمــان اســت .در ایــن حالــت طرفیــن متوســل بــه
تنظیــم موافقتنامــه و معاهــده میشــوند.
 -3-3منابع حجیت در حقوق سنتی
عامــل تفکیــک بیــن حقــوق مــدرن و ســنتی ،نحــوه نگــرش بــه عقــل اســت .در دیــدگاه ســنتی
فقــط از عقــل تجربــی ســخن رانــده نمیشــود .بلکــه عقــل تجربــی یکــی از اصنــاف عقــل
اســت.
«(مقصــود) خصــوص عقــل تجریــدی محــض کــه در فلســفه و کالم براهیــن نظــری خــود را
نشــان میدهــد ،نیســت ،بلکــه گســتره آن «عقــل تجربــی» را کــه در علــوم تجربــی و انســانی
ظهــور مییابــد «عقــل نیمــه تجریــدی» را کــه عهــدهدار ریاضیــات اســت و «عقــل نــاب» را
کــه از عهــده عرفــان نظــری برمیآیــد نیــز دربــر میگیــرد( ».جوادیآملــی ،1386 ،ص )25
چــون در حــوزه حقــوق ،اعمــال مدنظــر اســت ،منظــور از عقــل ،عقــل عملــی اســت .لــذا ایــن
حجیــت کــه از آن بحــث میشــود ،در حــوزه عقــل عملــی اســت.
 -1-3-3عقل ابزاری
در حقــوق ســنتی محــل وفــاق آن اســت کــه حجیــت عقــل بــه معنــای خودبنیــاد آن ،محــل
تردیــد اســت و بهنوعــی ایــن حجیــت تحدیــد شــده اســت .امــا تحدیــد ایــن عقــل عملــی بــه
چنــد صــورت در حقــوق ســنتی مشــهود اســت:
* عدم حجیت عقل بهطور 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 تقســیمبندی ،حــوزه آخــر بهنــدرت در میــان ســنتگرایان قائــل داشــته اســت.
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ولــی عــدم حجیــت عقــل بهطــور کامــل و عــدم حجیــت عقــل مســتقل ،بیشتریــن قائلیــن را
داشتهاســت .در میــان متکلمیــن شــیعه نیــز نظــر بــر عــدم حجیــت عقــل در حــوزه تشــخیص
برخــی مصادیــق اســت.
عمــده نظریــات ســنتی در حــوزه حقــوق ،تأکیــد بــر عقــل ابــزاری اســت .بعــد از آن دیگــر
عقــل بــه خــودی خــود حجیتــی نــدارد ،بلکــه در اختیــار شــرع قــرار میگیــرد .یعنــی قیــاس
منطقــی را بهعنــوان امــری عقالنــی گرفتــه و مــواد خــام خــود را از امــر متعالــی (همچــون
متــن مقــدس) دریافــت و بــه اســتدالل میپــردازد.
 -2-3-3وجود امر متعالی (هاتف)
قصــود از امــر متعالــی هــر منبعــی اســت کــه ارجــاع مســتقیم بــه پذیــرش اســتدالل نــدارد و نه
اینکــه اســتداللمند 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 میتوانــد وحــی ،الهــام یــا غیــب باشــد.
امــر متعالــی معمــوالً خــود را در قالــب متــن مقــدس نشــان میدهــد .متــن مقــدس هــم
شــامل امــور جهانشــناختی و هــم امــور اخالقــی و هــم علــم رفتارهــا (فقــه) میشــود .بخــش
آخــر اســت کــه در حیطــه حقــوق ســنتی خــود را نشــان میدهــد.
«بــه تعبیــر بهتــر قانــون جاودانــه از دو طریــق دریافــت میشــود؛ بخشــی از طریــق وحــی یــا
الهــام ماورایــی (قانــون الهــی) بــه دســت میآیــد کــه وقتــی بــه دســت کلیســا فرمولبنــدی
میشــود بــه قانــون موضوعــه تبدیــل میگــردد؛ و بخشــی از طریــق قانــون طبیعــی دریافــت
میشــود کــه توســط طبــع عقالنــی بشــر تشــخیص داده میشــود و موقعیــت هنجــار عمومــی
رفتــار را بــه خــود میگیــرد( ».کلــی ،1388 ،ص )224
«بــر ایــن اســاس آنچــه از اســرار و رمــوز جهــان عینــی پــرده بــر مــیدارد و انســان را بــه
لــوازم هســتی خــود و اشــیای بیــرون از او آگاه میکنــد ،دو چیــز اســت :یکــی نقــل معصــوم و
دیگــری عقــل ُم َب ْر َهــن( ».جــوادی آملــی ،1393 ،ص)39
ایــن مطلــب فقــط در خصــوص ادیــان الهــی وجودنــدارد ،بلکــه بیشــتر دینهــا دارای بخــش
فقــه و دســتورات مخصــوص بــه خــود هســتند کــه بهعنــوان بخشــی جدایــی ناپذیــر از آن
دیــن تلقــیشدهاســت.

مبانی حقوق مدرن و سنتی

 -3-3-3وجود قدرت برتر (حاکم ،خالفت)
در حقــوق ســنتی وجــود حاکــم یــا خلیفــه جــزء جداییناپذیــر آن بــه شــمار بــه م ـیرود تــا
جایــی کــه گفتهشــده وجــود حاکــم ظالــم بــرای جامعــه بهتــر از عــدم وجــود حاکــم اســت.
«برخــی مصلحــت وجــود حاکــم را در دو جنبــه میداننــد؛ 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 مثـ ً
ا انجــام امــوری کــه دیــن اســام را بــر دیگــر ادیــان تســلط
دهــد و موجــب اجــرای شــریعت شــود( ».دهلــوی ،1426،ص )229
«نظــام اندیشــه اســامی ،وظیفــه محتــرم داشـــتن حـــقوق افـــراد ،یعنــی آنچــه را کــه در برابــر
حقــوق الهــی و مربــوط بــه مجموعــه امــت قــرار میگیــرد بــه امــام ســـپرده اســـت .حقــوق
الهــی یعنــی همــان حقوقــی اســت کــه بــه هریــک از اعضــای اینجامعــه متعلــق اســت .پــس
بــه موجــب ایـــن وظیفــه ،امــام عـــهدهدار نظــارت بــر حســن اجــرای مقــررات قانونی مربــوط به
نحــوه جبــران هرگونــه فعلــی علیــه جهــات شـــخصی و حـــیثیت دیگران میباشــد( ».الئوســت،
 ،1390ص )161
«ایــن اصــل (جدائــی قانونگــذاری از حکومــت) قــدرت و ســلطه حکومــت را محــدود میســازد
کــه خلیفــه یــا حـــاکم مـــطلق باشــد .و ایــن از ویژگیهــای نظــام حکومــت اســامی اســت،
چــرا کــه حکومــت حاکم منحصر در مـــسائل اجـــرائی و قـــضاتی اســت؛ و گرچــه صالحیتهای
حاکــم در ایــن دو بخــش زیــاد اســت امــا شــامل حــق قانونگــذاری نمیشــود و حـــاکم
نـــمیتواند در محــدوده قانونگــذار وارد شــود( ».زنگنــه ،1385 ،ص )75
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 اخــاق ،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
اخــاق 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،
اخــاق و قانــون الهــی باشــد .قانــون بشــری تــا جایــی وصــف قانــون دارد کــه بــا قانــون الهــی
در تعــارض نباشــد.

مبانی حقوق مدرن و سنتی
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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.
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