
 

 

 

  

 

 

 هویت متقابل فلسفه حقوق اسالمی و فلسفه حقوق مدرن
 3پارسانیاحمید ، 2حمد واعظی، ا1رضا آذریان

 چکیده

حکمـت و  وش   یآن با معنـا  سهید  دو ه مد ن و مقا یفلسفه و شنا ت  وش فلسف یمعنا  ییتب
. ظهو  حقـوق  صنجامد یفلسفه حقوق د  صتالم و غ   م تیبه تفاوت هو ،ید  فلسفه صتالم یحکم

صتـت.   یف صحقـوق  یک دهـا یو  و یفلسـف  یهـا  نهیزم شیم هون پ ،یمد ن د  مقاب  حقوق صتالم
  یـی علـم حقـوق و تب   یشـنا ت  و  وش یشـنا ت  مع فـت  ،یشـنا ت  یهست یادهاینب یب  ت  و  یصزص
 .  تازد یآن  ص ممک  م تیآن، شنا ت هو یفلسف یها نهیزم شیپ
فلسفه حقوق  یپژوهش تنها به معنا  یمد ن، د  ص دگاهیبحث فلسفه حقوق د  د یتوجه به گست دگ با

شده صتت  یآن صشا ه شده و تع هیو حاش  « یحلقه و»، «صگوتت  نت»، « انت مانوئ یص»د  نگاه 
 قوقص صئه شود. فلسفه ح یمتفاوت یو  وش، فلسفه حقوق یمعن ثیصز ح ،ید  بست  نگاه حکمت صتالم

تن   هم یها صز گزص ه یص صتت  ه د  آن مجموعه یشده، به مثابه علم  فتهیپذ ید  معنا یصتالم
آن با  یمع فت یها  تا تیز  ییو تب یتالمنظام حقوق ص جادیتأم  جهت ص ید  پ میطو  مستق به

 ب مقاومت د  ب ص شه،یصند  یصتت. د  ص شده  یآو  ق آن و ع فان جمع هیب هان د  تا تیمحو 
 ص  یفلسفه حقوق صتالم گاهیباشد  ه جا یبه عنوصن نقطه قوت توصند یمد ن صز علم حقوق، م ی هایتفس

 .دیص تقا  وصهد بخش
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 مقدمه

هم تون مفتاهیم دیگترب در رویکترد متیرن دارای ذات و هویتت        1«دلسفه حقتوق »مفهوم 

را ارائته نمتود.    2ای انگارانته  پارچه و ذات تعریف مسرقلب یک  منسجمی نیست تا بروان ان آن

گرایتی نتویأ را در تحلیتل ایتأ مفهتوم       ران متیرنب نتوعی نستبی   بلکه درهنگ حاکم بر دو

های دلستفی   دهی. ان ایأ منظر برای تحلیل ایأ مفهومب نگاه به نمینه روی محقق قرار می پیش

ام راهنمتایی  ما را در آشنایی بیشرر بتا ایتأ نت    بهای حاکم بر تفکر دالسفه ایأ دوران و روش

های دلستفی نیتز هویتت رنگارنتگ و      ایأ نگرشییه شیه در بسرر خواهی کرد و حقوق نای

هتای دلستفی ایتأ دورانب در تبیتیأ ایتأ       نمینته  رو اشاره به پیش مرغیری خواهی یادت. انایأ

 گشا خواهی بود. مفهوم راه

رشتی   بته  توجته  بتا اما دلسفه حقوق در رویکرد اسالمی دارای هویت منسجمی است و 

 دلستفه  تت ان  اسالمی دلسفه تاریخی مخرلف ادوار همواره در که مرادیزیکی و عقالنی روش

 و شتهودی  عقتل  ستمت  به مسرقل عقل ان مرعالیه ت اتفاق ادراده و  حکمت تا اشراق و مشاء

منزله یک  ما را در تبییأ حقوق با هویت مرعالی اسالمی بهاستب  نموده حرکت وحیانی عقل

نگترش دلستفه غترا در    رو تبییأ  پارچه در حال توسعه یاری خواهی نمود. انایأ واحی یک

دوره میرن و نگاه دلسفه اسالمی در مکاتب اصلی آن بترای تحقتق حقتوق مبرنتی بتر آن و      

                                                                                                                     
ب «Legal theory»ب «philosophy of law »هتایی نظیتر    تتوان نیتر عنتوان    . مباحث کلتی دلستفه حقتوق را متی    1

«Jorisprudence » و«Legal philosophy»  .یادت 

2. Essential. 
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مقایسه میان ایأ دو دییگاهب شیوه مناسبی در جهت نشان دادن تقابل هویری حقوق در بسترر  

   میرنیره و حقوق در بینش اسالمی خواهی بود.

 فلسفه حقوق در نگاه کانت

سو و بییارگری دیویتی   دییگاه کوجیروی رنه دکارت درباره شناخت ان یککانت تحت تأثیر 

هیوم در انکار اصل علیت و درو کاسرأ آن به تعاقب محض ان سوی دیگرب به دلسفه نقادی 

منجتر بته ظهتور و پیتیایش      بآورد و ایأ رویکرد کانت درباره شناخت در عصر میرن روی 

 .ایفا نمود می را در عرصه تفکر غراشی که نقش بسیار مه آلیسم آلمانی  اییه

مطابق ایأ دییگاهب واقعیت برابر بتا آگتاهی محتض و خترد نتاا استت کته بتا شتیوه          

توان به آن دست یادت. در نظر کانتتب آگتاهی انستان محتیود بته شترایط و        می 1اسرعالیی

را  االمرب ایتأ حقیقتت   اقرضائات و امکانات بشر است که سوژه اسرعالیی در برخورد با نف 

شتود و   االمر آشتنا متی   اسارب انسان در پرتو سوژه با نف  ساند. برایأ می 2برای انسان ظاهر

 شود. اگر سوژه نباشیب معردت محال می

های موجود در ذهتأ استت کته     با توجه به ایأ تفسیرب حقیقت در نظر کانت همان اییه

یی. در حقیقتب موجتود ان  نما االمر در خویش ایجاد می انسان در پرتو برخورد سوژه با نف 

شود و در ایأ دییگاه موجود برابر آگاهی  آن حیث که مرعلق آگاهی است برای ما نمایان می

 است و ایأ دو ان هم تفکیک ناپایرنی.

هتای نظتری محتیود     البره بایی توجه نمود که سوژه اسرعالیی کانتت بته ستطح آگتاهی    

ها ان نظر او اعم ان نظتری و عملتی    اییه کنی. های عملی نیز سرایت می شود و به آگاهی نمی

گیردب نظری استت و ان   های نظری قرار می است. داعل شناسا ان آن حیث که در بسرر آگاهی

کانت در کراا  روب گیردب عملی است. انایأ های اخالقی قرار می آن حیث که در بسرر آگاهی

اا در عرصته اختالق و حقتوق    ای را برای آگاهی ن های گسررده ب ادق«مابعد الطبیعة اخاالق»

 را تأستی   3«آنادی اسرعالیی» عقل عملی هقو ب«نقی عقل عملی» هدر مقیمکنی و  طراحی می

 یر پیییاری و غیر تجربی بته انستان  نگاهی غ . به عقییه اوب با(Kant, 1999, P.139) یماین می

کلتی دربتاره    یهای توان به قانون نامشروط و مطلق اخالقی و حقوق دست یادت و گزاره می

                                                                                                                     
1. Transzendental(transcendental). 
2. Appearance. 
3. Transzendentale Freiheit(transcendental freedom). 
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روست که او بر پایه اتکا به خرد نااب وجود احکامی اسرعالیی و غیتر   آن مطر  نمود. انایأ

 (.47ب ص1388پایرد )کانتب  تجربی را در باا اخالق می

اسار حقیقت مسرفاد ان عقل عملی در نظتر کانتتب هتویری آگاهانته و استرعالیی       برایأ

گااری  ه اصول پیشینی و خرد نااب دارای نظام قانوندارد. او عقییه دارد هر انسانی به واسط

و وظتایف   1کلی و ضروری است. ایأ احکام کلی و ضروری به دو دسره وظتایف حقتوقی  

یتابی   گیردب برای دستت  شود. وظایف حقوقی که بر پایه عیالت شکل می تقسیم می 2اخالقی

شتونیب نتاظر    لت ساخره میکاربرد دارنی و وظایف اخالقی که بر پایه دضی 3به آنادی بیرونی

ها در عرصه وظتایف حقتوقی در نظتر کانتتب ایتیه       تریأ اییه هسرنی. مهم 4به آنادی درونی

مثابته یتک تبعته و     مثابه یک انسان و اییه برابری هر درد با همگان به آنادی هر درد جامعه به

قوانیأ عیالت عنوان یک شهرونی است که بر پایه  المنادع به اسرقالل هر عضو جامعه مشررک

 .(Kant, 1991, P.14)گیرد  میشکل 

آلیسری به حقوق است؛ نیترا مطتابق    رو دلسفه حقوق در نظر کانتب همان نگاه اییه انایأ

آورد و مفتاهیم حقتوقی در    دست می عقییه ویب حقوق هویت خویش را در جهان آگاهی به

در حقیقتتب مرادیزیتک    گیرد و جز ایأ حقیقری نتیارد.  بسرر حیات معردت انسانی شکل می

دهی و ایأ خرد ناا و عقل محض عملی  در ایأ دییگاه جای خود را به سوژه اسرعالیی می

 دهمرسی  رو به نظر می دهی. انایأ است که ساخرار و اسار و قواعی علم حقوق را شکل می

 .پایر است دلسفه حقوق کانت دقط ان رهگار برقراری ارتباط با دلسفه انرقادی او امکان

 بندی معلومات بشر و جایگاه فلسفه حقوق در نگاه اگوست کنت تقسیم

بر ایتأ  « تحققی دلسفه دوره»در نظریه علمی معروف خود در کراا  اگوست کنت درانسوی

 (مرادیزیتک ) 6ب دلسفى(ماهبی) 5ربانیهر رشره ان معلومات بشرب سه مرحله عقییه است که 

   .کنی را طى مى( علمی) 7و اثباتى

اى را بتا   ب هتر پییتیه و حادثته   ر مرحله ربانی تحت سلطه کاهنان و مردان نظتامی بشر د

                                                                                                                     
1. Juridical duties. 

2. Duties of virtue. 

3. Outer freedom. 

4. Inner freedom. 

5. Theological Stage.  
6. Metaphysical or Abstract Stage. 
7. Positive Stage. 
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 کته  یابتی  دلستفى درمتى  رحلته  . در مکنی نیروهاى اساطیرى تبییأ مىو توسل به قیرت الهى 

 قتواى  بته  بایتی  ختیایان اراده جتاى  به بلکه کرد. تبییأ خیایان وسیله به توان نمى را حوادث

 و گیترد  اى متى  ى اجرماعى و سیاستى رنتگ تتانه   ننیگ لسفیبد عصر شی. در مروسل طبیعى

 و ادرتی  گتااران متى   دستت قتانون   نمام قیرت بته  .کنی ت مردم غلبه مىیحاکم اصل آنادى و

ان حالتت   بگیرد و روابط حاکم بیأ مردم نام دولت در کنار خانواده قرار مى نیروى دیگرى به

وره تحتت تستلط متردان کلیستا و     متردم در ایتأ د   آیتی.  متى  قتانونى در ورت صت  عاطفى به

جو در آغتان  و ان جست اما در مرحله سومب یعنی مرحله علمیب انسان دانان قرار دارنی. حقوق

 پترداند. انستان   مى آنها درباره اسریالل و وقایعکنی و به مشاهیه  و انجام عالم صرف نظر مى

عتی  بُ بشتر  نتی. ک یجتو مت  و علل را در خود طبیعت جستت  بها در ایأ مرحله در توجیه پیییه

توانی نوع رابطه تعتاونی را در اجرماعتات    های اجرماعی می کنی و با پیشردت جهانی پییا می

متییران صتنعری و    های پیشیأ کنتی.  انسانی جانشیأ روابط عاطفی و حقوقی حاکم در دوره

ب 1380 کتتونرب؛ 61-59ب ص1383ادیبتتیب قتتراواالن ایتتأ مرحلتته هستترنی ) دانشتتمنیان پتتیش

 (.30ص

تفکیتک نمتوده استت و اخترالف آنهتا را در       «دیأب دلسفه و علم»نت میان سه حونه ک

دانی. در نظر او هر سه حونه کارکرد شناخراری دارنیب ولی دیأ با روش تمثیلتی و   روش می

نگترد.   پرداند و علم به عالم ان طریق روش تجربی می دلسفه با روش عقلی به تبییأ عالم می

ها در مرتبه تاریخی ختود ستودمنی هسترنیب ولتی وقرتی ان       أ حونهاسار هریک ان ای برایأ

دلسفه میان  بکننیب دیگر داییه و کارآیی نیارنی. در ایأ دییگاه گارگاه تاریخی خود عبور می

دو مقطع دیأ و علم قرار گردره استت و بتا ورود بته میتیان علتمب دیگتر جایگتاهی بترای         

 پایرد.   پایان می ن وحی و مابعی الطبیعهرامانی و دو های دینی و دلسفی باقی نمی بحث

توان ان حقوق ارائه نمود؛ تفسیر اولب نگتاه بته    با توجه به ایأ دییگاهب دو تفسیر مرمایز می

توان به دلسفه حقوق تعبیر  های حقوقی قبل ان ورود به مقطع علم که ان آن می حقوق و گزاره

تتوان   قی بعی ان ورود به مقطع علم که میهای حقو کرد و تفسیر دومب توجه به حقوق و گزاره

آن را علم حقوق نامیی. ان ایأ منظرب دلسفه حقوق علمی درجته اول و معنتادار استت کته ان     

لحاظ تاریخی و نمانی مقیم بر مباحث علمی است. ولی با ظهور علم حقوقب دیگر جایگاهی 

ظ وساطت آن برای عبور ان مانی. در حقیقت مفیی بودن دلسفه حقوق ان لحا برای آن باقی نمی

مرحله احسار و تشبیه و رسیین به مباحث علمی است. امتا علتم حقتوق دانشتی معربتر و      
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شتود. در حقیقتتب    گرامی است که هرچه وسعت یابیب سبب محیود شین دلسفه حقوق متی 

گیرد و عالِم با روشی کامالً تجربی قضایای حقتوقی   حقوق اب ه مطالعات تجربی علم قرار می

های حقوقی رنگ ارنشی و هنجاری ختود را   دهی. با ایأ نگاهب گزاره مورد واکاوی قرار میرا 

آورد. به همیأ دلیل است که در نیمه اول  دست می دهی و هویری بییع و علمی به ان دست می

 شود. قرن بیسرم میالدیب ان دلسفه حقوق سخأ کمرری دییه می

یأ و دلسفه را به گاشره تاریخ سپرد و علتم را  البره کنت در نگاه دیگریب بعی ان اینکه د

در عصر جییی یگانه منبع شناخت معردی کردب در رویکردی جییی به وضع مکرب علمی و 

(. ایتأ رویکترد جییتی کنتتب     44-43ب ص1385گرا پرداختت )پارستانیاب    اییئولوژی اثبات

هتا داقتی    ان گتزاره های مرادیزیکی است. به دلیل اینکه ایتأ دستت    بانگشت دوباره به گزاره

ارنش علمی بوده و هیچ جایگاهی در عرصه روش تحققی نیارنی. علتم بته معنتای دانتش     

رو ایأ عمتل   های ارنشی و هنجاری را نیارد. انایأ پایر توان پایرش گزاره منی آنمون روش

مورد انرقاد جتیی قترار گردرته و او را بته      «ویلفر دو پارتو»کنت در کالم دانشمنیانی چون 

 (.508ب ص1390می عمل نکردن مرهم نموده است )ر.ک: آرونب عل

ایتی ان هستت   ماک  وبر نیز با الهام ان گسست میتان دانتش و ارنش و عتیم استرنراج ب    

دو حونه را گوشزد نمود و بعی ان او چنیأ بحثی وارد مجتامع علمتی    هیومب جیایی میان ایأ

هتای   ی علمتی باشتیب بلکته معردتت    توانت  گشت. البره او دریادت که تمام معارف انسان نمتی 

ای بته مستائل    مرادیزیکی هم دارای داییه و ثمربخش هسرنی. در ایأ نگتاهب رویکترد دوبتاره   

نحو غیتر   هایی که در قلمرو موضوعات و مسائل حقوقی به شود و گزاره مرادیزیکی مطر  می

 (.27ب ص1390پارسانیاب )شودب در برخی ان موارد مفیی هسرنی  علمی مطر  می

 نگاه امتناعی به فلسفه حقوق در حلقه وین

ثبتوت هتر امتری     در حلقه ویأ با اعالم مرگ دلسفه و مرادیزیکب 1پیروان پونیرویسم منطقی

امتور تجربتی تقلیتل داده و هتر نتوع      و شناسایی را به قلمرو  کردنیبیرون ان تجربه را انکار 

ردتت مبرنتی بتر تجربته حستی      مع در نظر آنهامعردت واقعی اصل عقلی را نیز منکر شینی. 

باشتی. انکتار مرادیزیتک ستنری ان لتوانم       میوسیله آنمایش و مشاهیه میسّر  که دقط به است

 (.7ب ص1352 برود )نائ  شمار می ناپایر ایأ مکرب به جیایی

                                                                                                                     
1. Logical positivism. 
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توجته   تتوان مشتاهیه نمتود.    را در شیوه تفکر دلسفی مینقش و تأثیر ایأ مکرب امرونه 

عمتل   به های دست آمیه ان پ وهش نرایج بهرویکرد خاص به لمی و وی ه به تحلیل انییشه ع

 رود. شمار می ان شواهی ایأ امر به بعلمیآمیه با روش 

بشری غیر ان منطقب ریاضیات و علوم  های آگاهیشامل همه در نگاه ایأ مکرب مرادیزیک 

ب شتعرب  ب هنتر عردتان  شناستیب روان بشناستی جامعته  بدلسفهب الهیات اسار برایأ تجربی است.

که  دهنی های مخرلف مرادیزیک را تشکیل می بخش بماننی آن حقوق و اخالق و اسطورهب دیأب

هتایی کته تحتت عنتوان مرادیزیتک قترار       باشنی. در نریجه همته گتزاره  داقی هرگونه معنی می

شونی و مرصف به صیق  های مهمل محسوا میگیرنیب داقی ارنش تجربی هسرنی و گزاره می

گردنی. به دلیل اینکه صیق و کاا درع معنی داشرأ ایأ قضایاست. حتال آنکته   یو کاا نم

رو برخی ان معرقییأ به ایتأ مکرتب پت  تبیتیأ      ایأ قضایا داقی هرگونه معنایی هسرنی. انایأ

آمونی و محروای واقعیب آنها را صترداً  های مرادیزیکی ان هرگونه حکم و معردتدقیان گزاره

انی و یا آنهتا را یتک   سلیقه شخصی و احساسات ذهنی معردی نموده بیان ترجیحات و ذوق و

داننی که حاوی خبری درباره هیچ نبانی نیست. ایشان دالسفه مرادیزیکی را در  رشره الفاظی می

ی و آنتان را  نت ده قرار میت  خویش هسرنیکه تحت تأثیر مسرقیم قوه خیال ت هنرمنیان   ردیف

ب ؛ نتائ  279ب ص1362ب باربور) ینانگار های دلسفی می نییشهبهره ان عینیت و واقعیت در ا بی

 (.142 ب24ب ص1361خرمشاهیب ؛ 146ت 145ب ص1336آیرب ؛ 72و  62-61ب ص1352

های حقوقی و اخالقی در نظر ایشتان هتویری ارنشتی و هنجتاری     انآنجاکه هویت گزاره

شونی. به دلیل وا میوجه ایأ قضایا قابل پایرش نیسرنی و غیر شناخراری محس استب به هیج

انی و به قلمترو مابعتی الطبیعته    اینکه چنیأ احکامی پا را ان محیوده ح  و تجربه دراتر نهاده

ها نیز داقی هر نوع معنی بوده و ان حونه معردت ارنشمنی  انی. ان ایأ منظرب ایأ گزارهوارد شیه

تعالی خود ادول نموده و در رو مفاهیم اخالقی و حقوقی در ایأ نگاه ان  شونی. انایأخارج می

کنی. توصیف اخالق و حقوق به شیوه علمی که ان آن متی حونه ح  و تجربه معنی پییا می

واستطه محتیودیت حتونه محسوستات و مجربتات       نیز تعبیر نمودب بته « علم اخالق»توان به 

 1عنوان گسرردگی اخالق و حقوق مرادیزیکی را نخواهی داشت. محیود خواهی شی و به هیچ

گویی محض بوده و هیچ ارنشی  تنها علم نیستب بلکه مهمل دلسفه حقوق ان ایأ منظر نه

                                                                                                                     
رتی  شلیکب رودلف کارناپ و آ.ج. آیر ان ایأ قبیل است.)ر.ک: حسینی . تفسیر علمی مسائل اخالقی در کالم مو1

 (157-155و 147ب ص 1382شاهرودیب 
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نیارد. البره پیروان مکرب پونیرویسم حقوقی ان به کار بردن اصتطال  دلستفه حقتوق دوری    

نماینتی. در   مطتر  متی  « Legal theory»کننی و مباحث مرتبط با ایأ حونه را تحت عنوان  می

داننتی کته در حاشتیه     ی منطقیب دلسفه حقوق را نتوعی معردتت متی   ها حقیقت پونیرویست

های علمی و در اثر برخی ان مغالطتات لفظتی پییتی آمتیه و حقتوقی کته ان ناحیته         معردت

رو هر نظام حقوقی  های غیر علمی شکل گیردب داقی معنی بوده و خرادی است. انایأ معردت

های دینتی   حقوقی نشأت گردره ان معردتهای  های غیر علمی ان قبیل نظام برآمیه ان معردت

شود و معردت علمی جایگزیأ آن معارف گشره و بته   و عقلی و ماننی آنب ان اعربار ساقط می

گردد. بر اسار ایأ دییگاهب علم حقوق هویت نو و جیییی به  سانی علمی مشغول می نظام

مایتی. در ایتأ نگتاهب    ن های حقوقی ارائه می گیرد و تفسیر جیییی ان حقوق و گزاره خود می

 تتوان دریادتت   حقوق نااب حقوقی علمیب تجربی و غیر مرادیزیکی است. با توجه به ایأ مطلب می

که ورود دانشمنیانی با ایأ رویکرد به قلمرو دلسفه حقوقب برای نفی تأثیرگااری مرادیزیتک  

 است.های مرادیزیکی  بر قلمرو علم حقوق و تبییأ حقوقی علمی بیون نیان به معردت

 فلسفه حقوق در حاشیه حلقه وین 

نقی پونیریویسم و تالش گسررده برای طر  جایگزیأ آن در حونه معردت و روشب دضتای  

مرتأخر در   ویرگنشترایأ جیییی را برای برون نظریات نو در عرصه آگاهی دتراهم ستاخت.   

ن مکرتب  پتردانا  استرفاده نمتود و نظریته    1«هتای نبتانی   بتانی »حاشیه حلقه ویأ ان استرعاره  

و مارکونهب در نیمه اول قرن بیسرم  تئودور آدورنو و ماک  هورکهایمردرانکفورت )هم ون 

کارل »میالدی( با گرایش نئومارکسیسری خود به نقی و بررسی ادعاهای حلقه ویأ پرداخرنی. 

گرایان منطقی عیول نموده و طر  گویی اثباتهای خود ان مهملنیز در نقادی« ریمونی پوپر

 را در مقابل آن مطر  کرد.   2«پایریطالاب»

فلسفهحقوقبانگاهفلسفهزبان

ستمت نبتان    نمتیأ بته   با غلبه پارادایم نبان در قرن بیسرم میالدیب تفکرات دلسفی در مغترا 

ب نبان را کانون توجته  4و دلسفه تحلیلی 3ای های دلسفی هم ون دلسفه قاره کشییه شی و نحله

                                                                                                                     
1. Language Games. 

2. Falsifiability. 
3. Continental philosophy. 
4. Analytical Philosophy. 
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و  1ی نظیر درگهب راستل و ویرگنشترایأ اول بتا تحلیتل نبتان عردتی      خود قرار دادنی. دیلسودان

تتریأ جریتان دلستفه تحلیلتی یعنتی       برای اسرفاده در دلسفهب مهتم  2یابی به نبان منطقی دست

ب ویرگنشترایأ در  1953را بنیان گااشرنی. اما در ادامه و در ستال   3گرایی یا اتمیزم منطقی منطق

ایجاد نمتود   5«دلسفه نبان مرعارف»جیییی را با عنوان رویکرد  4«های دلسفی پ وهش»کراا 

ان مفاهیم و احکام دلسفی را  یابی به تصور دقیق که مطابق آنب تحلیل نبان مرعارف برای دست

دانست. وی عقییه داشت هر نوع کاربرد نبان یک بانی است و استرعماالت مرعتید    کادی می

برای پی بردن به میلول یک واژه بایی در نظر اوب  در آورد. وجود می های نبانی را به نبانب بانی

هتیچ   حیتاتب  هصرف نظر ان نحتو  نمود وگردد شرکت  که آن واژه اسرعمال می 6یحیات هنحو

ستخنان یتک انستان مرتییأ را تنهتا در عتالم        نیارد. ای میلول یا معنای روشنی واژه یا گزاره

ب 1386)ننییهب  یارد و قابل دهم نیستمعنایی ن اما بیرون ان آن حیاتب. توان دهمیی خودش می

پیشتتردت نستتبت بتته دیتتیگاه قبلتتی ویرگنشتترایأ و موضتتع  نتتوعی ایتتأ ستتخأ(. 76-72ص

گرایتی  در روش اثبتات الطبیعتی   هتای مابعتی   گزاره الطبیعه بود. ها در قبال مابعی پونیریویست

یتا   یتا دلستفی   نتی که در دضای حیات دی اما در اینجا نبان آنگاه. شینی معنا تلقی می بیعلمیب 

جان . »حیات شرکت دارنی بامعناست هبرای کسانی که در ایأ نحو گرددب اسرعمال میحقوقی 

رهبری ایأ جریان را بتر عهتیه گردتت و نظریته ادعتال       در ادامه ایأ مسیرب 7«النگشاو آسریأ

 ب مقیمه مررجم(.1387تر ایأ انییشه بودب بنا گااشت )سرلب  را که صورت پی ییه 8گفراری

با توجه به ایأ نگاه در قرن بیسرم میالدیب دالسفه حقتوق ایتأ دوران نیتز تحتت تتأثیر      

همیأ رویکرد به نگارش کرب در ایأ عرصه اقبال نشان دادنتی. پیتروان جریتان پونیرویستم     

را  10و استرعمال  9حقوقی با تکیه بر آراء دالسفه نبانب توجه به نبان و تجزیه و تحلیل معنتی 

قانون و مفاد قواعی حقوقی ضروری دانسرنی. ایشان بر ایأ عقیتیه بودنتی    برای تبییأ ماهیت

که بایی میان الزامات قانونی و الزامات اخالقتی تفکیتک نمتود و بترای حتل مستائلب روش       

                                                                                                                     
1. natural language. 
2. Logical Language. 
3. Logical Atomism. 
4. Philosophical Investigations. 
5. ordinary language philosophy. 
6. Forms of life. 

7. John Langshaw Austin. 
8. Theory of Speech Acts. 
9. Meaning. 
10. Use. 
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حتل کنتار نهتادن روش     تجربی و علمی را جتایگزیأ روش مرتادیزیکی و دلستفی کترد. راه    

عنی و اسرعمال بتود کته دلستفه نبتان در آن     مرادیزیکی در عرصه مسائل حقوقیب توجه به م

شناخری  رون پیش پای دیلسودان حقوق قرار داد. به همیأ دلیل بحث تعریف ان جهت روش

نزد دالسفه حقوق ایأ دوره مهم است و دهم درست قانون و حقوق جتز ان طریتق تعریتف    

 پایر نیست. ن قانون و کیفیت اعربار و مرجعیت آن امکا

برای تأمیأ مفاد حقوقیب ان دلستفه نبتان مرعتارف و نظریته ادعتال      « تهار»در ایأ میان 

را در  1«مفهوم قتانون »گفراری جان النگشاو آسریأ بهره برد. وی اثر نهایی خودب یعنی کراا 

دضای غلبه دلسفه نبان مرعارف به رشره تحریر درآورده که ایتأ جریتان دکتری در تهیته و     

ره است. بته همتیأ جهتت هتارت در ایتأ کرتاا بترای        سزایی داش تنظیم ایأ کراا تأثیر به

بهتره بترده استت.     2گویی به سؤاالت دلسفی خویش در حقوق ان روش آنالیز مفهومی پاسخ

بختش ان متوارد استرعال مفهتوم قتانون در       دلسفه حقوق در پی تحلیتل رضتایت   بدر نظر او

در پی ایأ است  3شناسی توصیفی کردارهای اجرماعی است. در حقیقتب وی با نوعی جامعه

که معنای مرعارف قانون را برای شناخت جامعه و نهادهتای آن و تشتخی  واقعیتات مهتم     

گرایی به تبییأ مفهوم قانون و ایجتاد مفتاد قتانونی     کار گیرد و با نوعی برساخت اجرماعی به

دهی  بپرداند. درواقع هارت ایأ نوع نگاه دلسفه نبانی را در یک چارچوا حقوقی سامان می

 دانی. برای تهیه و بهرریأ روش تبییأ مفاد قانونی را همیأ روش میو 

شتودب مستائل   گردد و جهان تصویری ان نبان مینریجه ایأ نگاه که حول محور نبان می

گردد. نبان حقوقی یک دعالیت بنیادیأ در دلسفه حقوق حول تأمالت درباره نبان حقوق می

گتری نبتان حقتوقی یکتی ان      ستت. حکایتت  بوده و هر حقوقتیانی در ایتأ بتانی درگیتر ا    

هتای ختاص آن دهمیتیه شتود.     کارکردهایی است که بایی در نحوه حیات حقتوقی و نمینته  

اسار دیلستوف در عرصته دلستفه حقتوق بایتی بته نحتوه حیتات حقتوقی در میتان            برایأ

حقوقی را مرناسب با ایأ نحوه حیتات انرتزاع نمتوده و متورد      هایدرمحقوقیانان بپرداند و 

سوف دلسفه حقوق با تحلیل نبتان در حتونه حقتوق    لید قت و دهم قرار دهی. در حقیقتبد

توانی به روشنگری در ایأ عرصه بپرداند. هربرت هارت ان ایأ نظریه در دلستفه حقتوق   می

                                                                                                                     
1. The Concept of Law. 
2. Conceptual Analysis. 
3. Descriptive sociology. 
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ان مباحتث ویرگنشترایأ مرقتیم در تحلیتل نبتان عردتی و       « جرمی بنرام»بهره برده است. اما 

 اده نموده است. رسیین به نبان منطقی اسرف

فلسفهحقوقبانگاهمکتبفرانکفورت

نگترش انرقتادی   »مکرب درانکفورت نیز با تبییأ نظریه انرقادی دیالکریکی که پیونی وثیقی با 

بتتا رویکتترد داشتتتب « کتتاوی نیگمونتتی درویتتی روان»و « ستتنت دلستتفى هگتتل» ب«متتارک 

انآنجاکته   پرداختت. به مخالفت   گرایانه آن های اثبات و درضیه پونیریویسری و تجربی محض

پاستخ مناستب بته ایتأ     توانست پاسخگوی تمام مشکالت باشیب  رویکرد علمی محض نمی

و دیالکریک روشتنگری بتود.    انرقادی نظریهب توسعه در نظر هورکهایمر و آدرنو وضع دشوار

 کرد تضادی را که میان علم و اسطوره در جریان دکری حلقته ویتأ   می تالش انرقادینظریه 

شکل گردره بود به چالش بکشی و به دیالکریک میان علم و اسطوره و وجتود روابتط پنهتان    

   1دو بپرداند. میان آن

عقل ان عرصه اختالق و   هورکهایمر و آدرنو بر ایأ عقییه بودنی که در دوران روشنگریب

ر تمتامی  دیگت  بطبیعیالمابعی وهای دینی  بینی نیرا با ادول جهان ؛حقوق بیرون رانیه شیه است

ان اعربتار   ب یعنی روش علمی و عقل تجربتی موانیأ هنجارگاار در برابر یگانه مرجع بانمانیه

کار  رو در نظر ایشانب طر  دیالکریک روشنگری راه (. انایأ296ب ص1375)هابرمارب  انی ادراده

مناسبی برای ایجاد ارتباط میان مفاهیم هنجاری و ارنشی با ستاخرار درونتی معردتت علمتی     

 است.

های معنایی دراستو   گرایان منطقی عیول نمود و حونه گویی اثبات کارل پوپر نیز ان مهمل

معنا گشتب ولی پوپر بر نقتش مرادیزیتک در    را پایردت. مرادیزیک هرچنی در پونیرویسم بی

نمتود. او عقیتی داشتت مرادیزیتک هرچنتی بتا روش علمتی و         تبییأ معارف علمی تأکیی می

پتوپرب  )شود  معنایی علم می یا تأییی نیستب ولی انکار مرادیزیک مسرلزم بیتجربی قابل اثبات 

های منطقیب ایتأ نکرته    های خویش بر پونیریویست هم نیأ وی در نقادی (.325ب ص1368

                                                                                                                     
شنگری و روابط پنهان میان علم و اسطوره مطلبی را در دصل پنجم کراا یورگأ هابرمار در تبییأ دیالکریک رو. 1

The Entwinement of Myth and Enlightenment    مطر  نموده است که سیی علی مرتضویان ایتأ دصتل را در

 ترجمه نموده است.)ر.ک:« در هم تنییگی اسطوره و روشنگری: ماک  هورکهیمر و تئودور آدرنو»ای با عنوان  مقاله

 (1375هابرمارب 
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تواننی به اثبات یک نظریه علمی بپرداننتی.   های تجربی هرگز نمی را روشأ ساخت که آنمون

 هاست.   شودب ابطال نظریه تجربی حاصل میبلکه تنها چیزی که ان طریق سنجش 

را  حلتی  راه مسئله به پاسخ در و محقق شتود متی آغتان مستئله بتا علم پوپرب در انییشه

 موقری و نظری هایی یا گمان حیسیات منزله به اساساً ها نظریه .ساند عنوان نظریه مطر  می به

 بتا  قبلتی  های نظریه که بر مسائلی تا نیک می خلق را آنها آنادانه انسان ذهأ که شونی می تلقی

 ارائته  را ختارج  جوانب ان ردرتار قسمری ان مناستبی تبییأ و آینی دائق بودنی شیه مواجه آن

ها مطلقاً علمی نیسرنی. بلکته مبتادی مرتادیزیکی ان     . ایأ نظریه(51ب ص1392چالمرنب ) کننی

هتا تأثیرگاارنتی. در    یأ ایأ نظریته های مرعیدب در تبی قبیل دیأ و دلسفه و اسطوره در درهنگ

ها وارد حیطه علتم شتود و معردتت     درض توانی بیون ایأ پیش حقیقتب هیچ دانشمنیی نمی

 (.29ب ص1368 پوپرب؛ 169ب ص1379پوپرب)شود  ها آغان می درض علمی ان ایأ پیش

شتود؛ مقتام کشتف و مقتام داوری.      پایریب شناخت دارای دو مقام می مطابق اصل ابطال

توانی علمی باشیب ولی مقام داوری مقامی  پردانی است که نمی م کشفب همان مقام نظریهمقا

ها با معیار و مقیار تجربی ختود کمتک    رو معردت علمی ان سایر معردت علمی است. انایأ

ننی. ان ایأ منظر است که ایأ معارف غیر تجربی هتر چنتی    گیرد و به آنها رنگ علمی می می

هتای   رائه نظریات مؤثرنیب ولی داوری علمتی در طتول نمتان ایتأ حلقته     در ابریای امر در ا

 (.138-137ب ص1372 ندایی )ر.ک: پوپرب معردری غیر علمی را ان دامان علم می

های جایگزیأ در حونه معردت که در حاشیه نقی پونیریویسم شکل گردتب ان رابطه  طر 

منظترب دالستفه بعتیی بته تبیتیأ       های علمی و مرادیزیکی حکایت داشت. ان ایأ میان معردت

تیریج مشتخ  شتی کته ارتبتاط میتان مرادیزیتک و علتم         چگونگی ایأ ارتباط پرداخرنی. به

توانی علمی باشی. بلکه ایأ مستائل بتا ننتیگی و حتونه اجرمتاعی گتره ختورده استت.          نمی

 .به جای مرادیزیک بتان شتی   2و علم 1شناسی معردت اسار راهی برای جایگزینی جامعه برایأ

علم به درآینی اجرماعى دانش و علم و تأثیر و تأثر مرقابل آن با جامعه ت و شناسى معرد جامعه

که ناظر به موضوع علتم استتب متورد     نظر دارد و به همیأ دلیل هرگز ساخرار درونى علم را

ب 1379)پارستانیاب  نگرد ی. بلکه به روابط بیرونی علم و چهره اجرماعی آن میده نظر قرار نمى

هتای درهنگتی و    بینی در ایأ دییگاه بته پییتیه   (. انآنجاکه نگاه جهان1376؛ هموب 98-96ص

                                                                                                                     
1. Sociology of knowledge. 
2. Sociology of science. 
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بینتی نیتز بته حتونه      تاریخی و ساخرار اجرماعی نظر داردب اییئولوژی مبرنتی بتر ایتأ جهتان    

یابی. بته همتیأ جهتتب دلستفه حقتوق در معنتای حقیقتی ختود در          شناسی تقلیل می جامعه

شود و حقوق در دضای درهنگ و روابتط اجرمتاعی در هتر     شناسی حقوق خالصه می جامعه

گیترد و   شناسی حقوق نقش کلییی و هویری را بر عهتیه متی   گیرد. جامعه ای شکل می جامعه

پرداند و ان ایتأ   های تاریخیب درهنگی و اجرماعی جامعه می دیلسوف حقوق به شناخت نمینه

های  به عبارت دیگرب حقوق و گزاره شود. های حقوقی مشغول می منظر به تبییأ ماهیت گزاره

پایر نبوده و تولیی درهنگ و تاریخ انسانی هسرنیب اب ه و  جهت که علمی و آنمون حقوقی انآن

گیرنی. ان ایأ منظترب حقتوق کته در اصتل ان کارکردهتای       شناسی علم قرار می موضوع جامعه

کنی و کارکردهای نتو و   ر میاجرماعی پییی آمیهب با تغییر آن کارکردها ساخرار حقوق نیز تغیی

و متیرن    جییی در حونه اجرماع موجب کنار نهادن حقوق قییمی و کهنه گشره و حقوق تانه

 کنی.  را مطابق معیشت میرن به جامعه معردی می

 فلسفه حقوق با رویکرد اسالمی

فلسفهدراصطالحمسلمین

در یک اسرعمالب متراد  ت. ها دارای دو معنای مرفاوت اس در میان مسلمان« حکمت»اصطال  

ان حکمت عبارت است ان تمام علوم عقلی که در مقابل علوم نقلی و شهودی واقع شتیه و  

. امتا در استرعمال دیگترب متراد ان     به عنوان مقسم حکمت نظری و عملی قرار گردرته استت  

باشتی )مطهتریب    عنوان یکی ان اقستام حکمتت نظتری متی     بهاست که  حکمت دقط الهیات

(. به همتیأ دلیتل در تعریتف اصتطال  حکمتتب میتان دالستفه        133-129ص ب5ب ج1388

بته  حکمتت  به معنای عام و برخی دیگتر  حکمت شود. برخی  هایی دییه می اسالمی تفاوت

 1انی. معنای خاص را تعریف نموده

شناسیدرفلسفهاسالمیجایگاهروشوروش

 یدانشت شناستى   و روشکنتی   مسیرى است که دانشمنی در سلوک علمى خود طى مى بروش

هتاى   پرداند. روش همواره در مرأ حرکت دکرى و تتالش  است که به شناخت آن مسیر مى

بته آن شتکل    پترداخرأ ان  بدانشعنوان یک  بهشناسى  روشعلمى یک دانشمنی قرار دارد و 

                                                                                                                     
؛ 20ب ص1مب ج1981 الییأ شتتیرانی؛ صتتیر15 ب5قب ص1404و ابتتأ ستتیناب   80قب ص1405ر.ک: دتتارابیب . 1

 .5قب ص1424طباطباییب 
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ایب مسیری است که بترای   اسار روش هر نویسنیه برایأ (.14ب ص1383 پارسانیاب) گیرد مى

شناستی آن   کنی و شناخت ایأ مسیر توستط ادتراد دیگترب روش    خویش طی می تحقق هیف

 شود. نوشره محسوا می

وجود دارد که هر علمی بته اقرضتاء موضتوع     های مخرلفی ب روش برای شناخت واقعیت

کنتی.   ها را برای شناختب تبییأ و اثبتات معلومتات ختود طلتب متی      خود یکی ان ایأ روش

 جود دارد که عبارتنی ان:میان چهار روش عمیه و درایأ

روش تجربی )علمی(: ایأ روش مبرنی بر حوار ظاهری بوده و بر دو عنصر درضتیه  . 1

 و آنمون اسروار است و مبادی قیار در ایأ روش محسوسات و مجربات است. 

. روش عقلی )دلسفی(: مسرنی در ایأ روشب مباحث برهانی با تکیه بتر بتییهیات اولیته    2

عنوان یکی ان ابزارهای شناختب ادراک تصورهای کلی و معردت  عقل به کارکرد اصلیاست. 

هتای واقعتی    هتا و نیستت   های کلی و شناخت باییها و نباییهای ردراری مطابق بتا هستت   تصییق

1است.
 

روش شهودی )عردانی(: اثبات معلومات در ایأ روشب با کمک کشتف و شتهود بتر    . 3

 پایرد.   پایه شناخت حضوری صورت می

وش نقلی )وحیانی(: ایأ روش بر پایه مرون دینتی منقتولب اعتم ان کرتاا و ستنت      ر. 4

 اسروار است.

وحی در نظر اهل معردتتب حقیقرتی وجتودی استت کته ان مراتتب و شتئون مرعتید و         

گوناگونی شکل گردره است؛ حقیقری که ان امّ الکراا شروع شیه و بته قترآن نگاشتره شتیه     

البره دهم هر انسانی ان ایأ حقیقتت وجتودی مرفتاوت     2شود. عربی در عالم طبیعت خرم می

هتا   در رأر تمام معردت(ع) و اهل بیت(ص) است. در ایأ مسیرب دهم و شناخت پیامبر اکرم

صتورت   پیامبر ختاتم و بته  عنوان یک حقیقت توسط  اسارب وحی به برایأقرار گردره است. 

انسان در ایأ عالم ظلمانی بوده  الفاظ در عالم ماده نانل شیه استب منبع شناخت و راهنمای

سوی نور با شناخت حسی و عقلی و شهودی در کنار یکتییگر   و حرکت انسان ان ظلمت به

 پایر است. ان ایأ منبع الیزال امکان

                                                                                                                     
 .4-5ب ص2ب ج1360ر.ک: مصبا  یزدیب . 1

ا اْلِکَتاِب  َو . 2 ا ُقْرَءاًنا هُ َجَعْلَنا اْلُمِبیِن ِإنَّ ُکمْ  َعَرِبیًّ َعلَّ هُ  َتْعِقُلوَن َو  لَّ  ّ  فِی  ِإنَّ
ُ
 (.2- 4(ب 43)نخرف )َحِکیم  َلَعلی َلَدْیَنا اْلِکَتاِب   أ
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های حسی انسان دچار ضعف استتب ولتی عقتل بتا تبیتیأ برختی        البره هرچنی شناخت

نمایتی.   علوم حسی و مادی یتاری متی  کنی و او را در عرصه  ها ضعف آن را جبران می مالک

قلب و شهود نیز در عرصه علوم عقلی به یاری عقتل شترادره و ضتوابطی را جهتت کشتف      

کنی. انآنجاکه شهود نیز دارای مراتبی استب قلب برای  یقینی مطابق با واقع برای او تعییأ می

ان میتزان و  عنتو  اسرکمال نف  انسانی دست به دامان شهود برتر محمتیی شتیه و آن را بته   

 دهی. معیار ترقی خود قرار می

هر علمی با توجه به موضوع خودب برای شناختب تبییأ و اثبتات معلومتات بته یکتی ان     

نمایی. اما در علتوم انستانی کته هتیف ان      های تجربیب نقلیب عقلی و شهودی تکیه می روش

استبی بترای   تیویأ آن نوعی شناخت انسان و جهان پیرامون آن استب کیام روش مستیر من 

گانته توانتایی ارائته     های چهتار  یک ان روش باشی؟ به عبارت دیگرب کیام تحقق ایأ هیف می

 بینی کاملی ان نظام هسری دارد؟ جهان

قلمترو  باشتی؛ نیترا    روش تجربیب روش جامعی برای شناخت و کشف معلومتات نمتی  

ت تمتام هستری   توان برای شناخ کارکرد حوارب محیود به امور مادی و طبیعی است و نمی

 (.37ب ص1384مصبا  یزدیب )به ایأ نوع ادراک اکرفا نمود 

تنهایی کارآمی نیست. به دلیل اینکه تمسک به نقتل   در مباحث معاردیب روش نقلی نیز به

گردد کته   در صورتی صحیح است که مفیی یقیأ باشی و مقیمات یقیأ در صورتی دراهم می

 .عقل به قطعیّت و حجیّت آن اذعان نمایی

طور مسرقل ناتوان است و دسررسی بته آن   البره عقل نیز در ادراک برخی امور و حقایق به

هتای حاصتل ان ایتأ     تنهایی برای او امکان نیارد. دلیل آن هم ایأ است که شناخت معارف به

های حصولی است کته واقعیتت ختارجی را ان طریتق آثتار آن نمایتان        قوای باطنیب شناخت

هتای حصتولی    ک تطابق ایأ نوع شناخت با واقعب ارجاع آن بته شتناخت  رو مال کنی. انایأ می

اسار عقل بترای مصتون مانتین ان     بییهی اوّلی است که بر علوم حضوری تکیه دارنی. برایأ

یابی به یقیأ حقیقی مطتابق بتا واقتعب برهتان را تنهتا راه       گردراری در دام خطا و جهت دست

شود و او نیتز   و حضور قلبب راه برای عقل هموار می دانی. بنابرایأ به واسطه شهود نجات می

 کنی. یابی و قیرت درک ایأ دسره ان معارف و حقایق توحییی را پییا می به ایأ ساحت راه می

در ایأ مستیرب اگتر کستی دقتط بته متیرکات قتوای حستی ختویش اکرفتا نمایتی و ان            

ود. ولی اگر عتالوه بتر   بهره باشیب محروای علمی او ضعیف خواهی ب های عقالنی بی شناخت
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تنها علم او وسعت خواهی یادتب بلکه ح  او ان  ح ب ان عقل خویش نیز اسرفاده نماییب نه

مرحله ح  حیوانی وهمانی به ح  انسانی عقالنی ارتقا پییا خواهی کرد. بنابرایأ حت  او  

 نمایی.   تر درک می تر شیه و حقایق هسری را بهرر و دقیق واسطه نور عقل قوی به

همیأ کالم درباره نسبت میان عقل و قلب نیز جاری است. اگر کسی قلتب ختود را بته    

گتاه   روی حقایق عالم هسری گشود و با یاری آن به واقعیت عتالم وجتود دستت یادتتب آن    

توانی به کمک نور قلبب عقل خود را نیز ان محیودیت دهم برهانی و بته کمتک قلتب ان     می

اسارب بایی گفت روش صحیح در  شهودی نائل شود. برایأمرتبه عقل برهانی به مرتبه عقل 

علومی که هیف آنها تبییأ معارف و حقایق توحییی استب تمسک به عقل و نقل و شتهود  

در کنار یکییگر است. به دلیل اینکه ایأ سه راه مکمل یکییگرنتیب نته در مقابتل همتییگر.     

دب معارف بلنی قرآنی برای او قابتل  شو عنوان ابزار راهنما وقری به نور قلب روشأ می عقل به

درک خواهی بود. بنابرایأ قرآن و عردان و برهان در اصل هیچ تعارضی با هم نیارنتی و هتر   

 سه برای وصول به شناخت حقایق دینی النم هسرنی.

المرألهیأ پتیش ان صتیر   هتای دکتری استالمی    با توجه به ایأ بیانب شهیی مطهری روش

 کنی: لی تقسیم میشیرانی را به چهار دسره اص

 روش دلسفی مشائی که دقط بر اسریالل و برهان عقلی تکیه دارد.. 1

روش دلسفی اشراقی که عالوه بر اسریالل و برهان عقلیب مجاهیه و تصفیه نفت  را  . 2

 کنی. نیز راه شناخت هسری معردی می

ا روش سلوکی عردانی که تصفیه نف  بر اسار سلوک التی اهلل و تقترا بته حتق تت     . 3

 های عقلی نیارد. وصول به حقیقت را تنها راه نیل به هسری دانسره و اعرمادی به اسریالل

استت؛ بتا ایتأ      های عقلی تکیه نموده روش کالمی که ماننی روش مشائی بر اسریالل. 4

تفاوت که اوالً اصول و مبادی عقلی ایأ دو گروه با یکییگر مرفاوت است و ثانیاً مترکلم بتر   

 دانی. خود را مرعهی به دداع ان شریعت می خالف دیلسوفب

روش مالصیرا در حقیقت نقطه عطفی است که ایأ چهار جریان را به یکتییگر مرصتل   

شتود   تعبیتر متی  « حکمتت مرعالیته  »رسانی کته ان آن بته    کرده و جریان واحیی را به ثمر می

فه و (. ایأ نظام دکری نظتامی استت کته توانستره دلست     156-147ب ص5ب ج1388)مطهریب 

عردان و کالم را به همییگر نزدیک نموده و جریتان واحتی استالمی را تشتکیل دهتی. هنتر       

هتا بته یکتییگر استت.      بزرگ مالصیرا در مهنیسی ایأ نظتامب نزدیتک نمتودن ایتأ طایفته     
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توان گفت حکمت مرعالیه بر سه محور قرآنب برهان و عردان اسروار استت و   اسار می برایأ

 1های دکری قبلی شیه است. أ نظام دکری نسبت به روشهمیأ امر موجب برتری ای

فلسفهحقوقاسالمی

هتای   که دانشی به نام دلسفه حقوق به مثابه دانشی مسترقل در منظومته دانتش    با توجه به ایأ

مرعارف در تفکرات اسالمی مرسوم نبوده و حضور نیاشره است و ایأ علم با ایأ اصتطال   

تتوان   دروان متیرن غربتیب هویتت یادرته استتب نمتی      دلسفی در _خاص در پارادایم دکری

تعریف مضبوطی را در انییشه مرفکران اسالمی ان آن ارائه نمتود. ان ایتأ رو بررستی مرتون     

اسالمی برای دسریابی به تعریف دلسفه حقوق اسالمی خطاستت. بتا توجته بته ایتأ نمینتهب       

جتود در تفکتر استالمی را    مطالب ارائه شیه در ایأ قسمت کامالً انرزاعی بوده و ظردیت مو

دهی و امکتان احتیاث    برای ایجاد دانش دلسفه حقوق اسالمی مورد دقت و بررسی قرار می

کاود تا ان رهگتار آن برتوان مستائل دلستفه      چنیأ دانشی را ان منظر نظام دلسفی اسالمی می

 خت.ها پردا حقوق را در ایأ عرصه وارد نمود و بر پایه انییشه اسالمی به حل و دصل آن

توان چهار اصطال  برای دلستفه حقتوق استالمی تبیتیأ      با توجه به مباحث پیشیأ می

 نمود:

هتای عقلتی باشتیب در     به معنای مطلتق دانتش  « دلسفه حقوق»در « دلسفه»عنوان  . اگر1

که در تقسیم ارستطوییب ذیتل دلستفه و    حقیقت دلسفه حقوق مررادف با دانش حقوق است 

طتور کته علتم ریاضتی و طبیعتی و اختالق و        روب همتان  ایأانگیرد.  حکمت عملی قرار می

انیب دلسفه حقتوق نیتز    سیاست به دلسفه ریاضی و طبیعی و اخالق و سیاست شهرت داشره

شود. ان ایأ منظرب دلسفه حقوق دانشی است که با اسرفاده ان قتوای   مرادف با علم حقوق می

ند و هویری اییئولوژیکی دارد. البره پردا های هنجاری و ارنشی می عقل عملی به تبییأ گزاره

ایأ اصطال  ان حکمت و دلسفه هرچنی در میان قیمای مسلمیأ شایع بودهب ولتی در دوران  

 گیرد.   معاصر چنیأ اصطالحی غریب گشره است و مورد اسرعمال قرار نمی

همان الهیات باشی کته در مقابتل ریاضتیات و    « دلسفه حقوق»در « دلسفه»مراد ان  . اگر2

صورت مراد ان دلسفه حقوق همان الهیات حقوق یا مرادیزیک  گیردب در ایأ بیعیات قرار میط

موجود »حقوق است. دلسفه در ایأ معنای خودب علم اعلی یا علم کلی است که موضوع آن 

                                                                                                                     
 .303ب ص 8مب ج1981ب ییأ شیرانیر.ک: صیرال. 1
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شتناخری   باشی و سایر علوم در اثبات اصل موضوع و تبییأ مبتادی هستری   می« بماهو موجود

 باشی. ج هسرنی و هویت ایأ علوم مرکی به الهیات و مرادیزیک میخود به ایأ دانش محرا

طور یقیأب هر نوع مکرب و اییئولوژی بر نوعی بینش درباره هسری و تفسیر و تحلیل ان  به

بینی رود. ان ایأ منظرب جهانشمار می جهان و انسان بنا شیه است که نیرساخت معردری آن به

مسرحکمی استت کته آشتکار ستاخرأ اصتول ارنشتی و        گاه و نیربنای شناسی تکیهو هسری

هنجاری و تبییأ روش ننیگی و حیات را بر عهیه گردره استت. ان ایتأ ارتبتاط وثیتق میتان      

ای ان مبتادی  توان دریادت که در اییئولوژی حقوقی نیتز دستره   شناسی و اییئولوژی میهسری

مکرب حقوقی را دراهم آورده  شناسانه و آنرولوژیکی وجود دارد که نمینه پییایش چنیأ هسری

شتناخری   است. ان ایأ منظرب دلسفه حقوق در حقیقت به بررسی دلستفی ایتأ مبتادی هستری    

چتون    شتناخری  شناخری و انسان کنی. تبییأ مبانی معردت پرداند و آنها را تحلیل و تفسیر می می

معلول و تبییأ مباحث علمب نف ب اتحاد عاقل و معقولب وجود ذهنیب معقوالت ثانیب علت و 

عنتوان   تواننی عقبته دلستفی مباحتث حقتوقی را بته      اعرباریاتب ان جمله مسائلی هسرنی که می

های حقوقی مطر  ساننی. تبییأ ایأ مباحث با رویکرد بته مستائل حقتوقی     هنجارها و ارنش

 حل مناسبی برای گشایش مشکالت حقوقی و معضالت مربوط به آن باشی. توانی راه می

اصل حقیقت را انکار کنی یا واقعیت را به امور مادی و تجربی محیود نمایتی   اگر دلسفه

شناخری شناخت عقالنی و وحیانی را تأمیأ نکنیب دلسفه حقتوق بته یتک     و یا مبادی هسری

رو دلسفه به معنتای مرادیزیتک همتواره بتر      شود. انایأ علم تجربی و حسی صرف تبییل می

 دارد.کننیه  علم حقوق اثری جیی و تعییأ

تتوان   دلسفه حقوق در ایأ نگاه به معنای ارائه مبادی مرادیزیکی علم حقوق است که متی 

ان منظر دلسفه مشائی و اشراقی و صیرایی به تبییأ آن پرداخت. بتا توجته بته تبیتیأ روش     

تتریأ روش   تتوان دریادتت کته مناستب     شناخری می حکمت مرعالیه در تحلیل مباحث هسری

 توحییی اسالمب همان روش صیرایی است. برای تبییأ مکرب حقوق

شناستی در نظتر بگیتریمب دلستفه      را بته معنتای روش  « دلسفه حقوق»در « دلسفه» . اگر3

 نیتز  «حقتوق  علم دلسفه» به آن شناسی بنیادیأ علم حقوق است که ان حقوق به معنای روش

 ایتأ  در حقتوق  هدلسف که است ایأ در قبلی های دییگاه با دییگاه ایأ تفاوت. شود می تعبیر

ان ایتأ منظترب    .دهی می قرار خود موضوع را حقوق علم و است دوم در درجه علمی کاربرد

 آمتین  پییتی  روش و حقتوق  علتم  گیتری  شکل روش به که است دانشی حقوق علم دلسفه
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هتای اجرمتاعی و    علم و تبیتیأ ارتبتاط مبتادی مرتادیزیکیب نمینته      ایأ در موجود های نظریه

 پرداند. می وقتاریخی با علم حق

توان در معنای چهارمی نیز اسرعمال نمود کته تبیتیأ آن بته ذکتر      . دلسفه حقوق را می4

هاب طبق میل ارستطوییب متالک تمتایز     دانان و اصولی کوتاهی نیان دارد. مشهور منطق  مقیمه

داننی و عقییه دارنی علوم ان عتوارض   همه علوم ان یکییگر را تمایز در موضوعات علوم می

؛ 209ب ص1363؛ یتتزدیب 69ب ص1382نمایتتی )رانیب  تتتی آن موضتتوعات بحتتث متتی  ذا

(. در مقابتتلب برختتی بتتر ایتتأ 10ب صق1404؛ اصتتفهانیب 30ب ص1ب جییأ شتتیرانیصتتیرال

تتوان متالک    رو نمتی  انی که دقط علوم حقیقی و برهانی دارای موضوع هسترنی. انایتأ   عقییه

ب الییأ شتیرانی ام علوم مطر  نمود )صیرتمایز به موضوع را به عنوان مالک واحی برای تم

(. برخی دیگر نیز متالک تمتایز علتوم را بته غترض تتیویأ علتم        32-30ب ص1ب جم1981

 (.  22-21ب ص1ب جق1426انی )آخونی خراسانیب  دانسره

دانان شتامل محمتوالت    عقییه دارد که سخأ مشهور منطق« ره»در ایأ میانب امام خمینی 

توانتی تمتایز در موضتوعات باشتی؛ نیترا       معیار تمایز علوم نمی سو شود. ان یک اعرباری نمی

که بحتث عترض ذاتتی در حقتایق و      ساخرار هر علمیب یک حقیقت اعرباری استب درحالی

شود. ان سوی دیگرب تمایز علوم به تمایز در اغراض و اهیاف نیز متالک   برهانیات مطر  می

مب مقیم بر اغراض مررتب بتر مستائل   تامی نیست؛ به دلیل اینکه سنخیت میان مسائل یک عل

رو ایشان مالک تمایز و جیایی علوم ان یکییگر را بته وحتیت در ستنخ قضتایا      است. انایأ

های مرتبطتی   گردانی. ایشان عقییه دارد که علم عبارت است ان مجموعه قضایا و گزاره بانمی

ای مجمتوع  جا جمع نموده است. وجود علتم بته معنت    که خصوصیت واحیی آنها را در یک

توانتی امتری    های یک علم هم می ها امری اعرباری است. به همیأ علتب وحیت گزاره گزاره

اعرباری باشی. به عبارت دیگر منشأ اعربار وحیتب سنخیت و تناسب میان قضایای یک علم 

بته ستاخرمان علتم     است. البره بایی توجه نمود که ایشان در باا تمایز و تفکیک میان علومب

 کنی نه به معلومات موجود در آن علم.   ها نظر می ن مجموعه گزارهعنوا به

هتا   کنی که ختود ایتأ گتزاره    ها نظر شودب درقی نمی عنوان مجموعه گزاره وقری به علم به

حقیقی باشنی یا اعرباریب نظری باشی یا هنجاریب شخصی باشنی یا کلی. در ایأ دییگاهب علم 

رو ایشان معرقی است هرچنی حکما بحث عرض  د. انایأشو عنوان مرکّب اعرباری دییه می به

نماینتیب امتا بتا ایتأ حتالب آنهتا در        پایر اسرعمال می ذاتی را درباره محموالت حقیقی برهان
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سیسرم برخورد عقال در علومب واقعیری به نتام تکامتل و توستعه علتوم را در ادوار مخرلتف      

 انی.   تاریخی علم پایردره

یش و تیویأب تعیاد معیودی قضیه داشره است. ولی بتا ستپری   هر علمی در ابریای پییا

ها منشأ  شین نمانب مسائل مرعیدی بر آن ادزوده شیه است. ان ایأ منظرب سنخیت میان گزاره

نمایتی.   اعربار وحیت و جامع است و همیأ وحیتب تمایز میان علوم مرعتید را محقتق متی   

 (.14-11ب ص1ب ج1382ینیب همیأ سنخیتب منشأ تحقق غرض واحی است )موسوی خم

 هتای  گتزاره  ان ای تت کته ختود یتک علتم استت ت مجموعته         حقوق دلسفه منظرب ایأ ان

بترای ستاخت یتک     انییشیین و تعقل ایجاد تأملب پی در مسرقیم طور به سنخی است که هم

البره با توجه به مطالب مطر  شیه در  است. آن معردری های نیرساخت تبییأ و حقوقی نظام

شود. در ایأ دیتیگاهب هتر    های دلسفی مرعیدب مرفاوت می یشیأب روش تأمل در نظاممبحث پ

شناخری مسائل حقوقی ان مهمرریأ مباحتث دلستفه حقتوق شتمرده      چنی تبییأ مبادی هسری

شودب ولی تمام مسائل دلسفه حقوق منحصر به ایأ مبادی نیست. بلکه برخی ان مباحتث   می

باحث مربوط به هرمنوتیکب دلستفه تحلیتل نبتانیب تبیتیأ     اصول دقهب مبانی کالمی اجرهادب م

هتای حقتوقی و... بتا     شناسی حقوقب بررستی عقالنتی نهادهتا و پییتیه     مبانی حقوقب روش

گیرنی. البره نبایی تصور  سانی حقوقی نیز در نمره مسائل دلسفه حقوق جای می رویکرد نظام

شیه و نیانی به بررستی مجتید    نمود که بررسی ایأ دست ان مسائلب در همان علوم بررسی

ای به نام دلسفه حقوق نیست؛ نیرا بررسی یک مستئله در دو علتم کته     آنها در علم جیاگانه

تنها اشکالی نیاردب بلکه امتری ضتروری و    شود نه ها مررتب می اغراض مرعیدی بر مسائل آن

ش مجتید  غیر قابل انکار است. در حقیقتب طر  مجید ایأ مسائل در دلسفه حقتوقب ختوان  

 آنها در جهت ایجاد نظام حقوقی مطلوا است.

 گیری نتیجه

علم حقوق با هویری مرفاوت ان قبلب در دوران میرن ظهور کترده استت کته چنتیأ هتویری      

مرهون مبانی دلسفی میرن است. تحول در تعریف علم حقتوق و دگرگتونی در مستائل آنب    

که در پت  ایتأ تغییتر چهترهب مبتانی      گرددب بل صرداً به تعید در اصطال  و مواضعه بان نمی

شناخری پنهان شیه کته تبعیتت نستنجییه و پیتروی ناآگاهانته ان آن       شناخری و معردت هسری

 موجب ویرانی حقوق اسالمی و محو شین آن در دوران میرن خواهی شی.  

آشنایی با رویکرد انییشه حکمت اسالمی و تفکر وحیانی درباره علم حقوق و نپایردرأ 
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توانی جایگاه ردیتع دلستفه حقتوق استالمی را مشتخ  ستاند.        رن ان آن علم میمعنای می

دلسفه حقوق اسالمی با اتکا به مرجعیت وحی و حجیت مضامیأ نقتل و استرفاده ان شتیوه    

اسار علم و  پرداند. برایأ یابی و ایأ منظر به تبییأ حقوق اسالمی الهی می برهان سانمان می

وحیانی بنا شود و ان منتابع معردرتی استالمی بهتره گیتردب      شناسی  دانشی که بر اسار هسری

بیون شک مرعالی خواهی بود. ایأ علم به جای اینکه همه هسری را به ادق طبیعتت و حت    

بخشتی.   و تجربه تقلیل دهیب طبیعت و امور حسی را ذیل اصول حکمت مرعالیهب تعتالی متی  

ی میرن بته حقتوق پرداخرته و    رو ایأ پ وهش نخست به تبییأ اهم رویکردهای دلسف انایأ

سپ  به جایگاه آن در نگاه دلسفه اسالمی توجه نمتوده استت تتا تفتاوت دیتیگاه آنهتا در       

 عرصه حقوق مشخ  شود.

توان محورهای بنیتادیأ را در دو نکرته    شیهب در ایأ پ وهش می با توجه به مطالب ارائه 

 اصلی خالصه نمود:

نبتوده و در ادوار مخرلتف در معتانی     دلسفه حقوق در غرا دارای هویتت واحتیی  . 1

کار ردره است که ایأ تعید معنا در حقیقت به اخرالف مبانی دلسفی ایأ مکاتتب   مرعیدی به

آلیستری بته حقتوق استت. در نظتر       گردد. دلسفه حقوق در نظر کانت همان نگاه اییه بان می

نمانی مقیم بتر   دار است که ان لحاظ تاریخی و کنتب دلسفه حقوق علمی درجه اول و معنی

مانتی. ان   مباحث علمی است. ولی با ظهور علم حقوقب دیگر جایگاهی بترای آن بتاقی نمتی   

گتویی محتض بتوده و هتیچ      تنها علم نیستب بلکه مهمل دییگاه حلقه ویأب دلسفه حقوق نه

مستائل  ارنشی نیارد و حقوق ناا ان ایأ منظر حقتوقی تجربتی و غیتر مرتادیزیکی استت.      

گتردد. بتا   حقوق در نگاه دیلسودان نبانب حول تأمالت درباره نبان حقوق میبنیادیأ دلسفه 

شناسی حقتوق   در جامعهتیریج  بهدلسفه حقوق نقی پونیرویسم منطقی در حاشیه حلقه ویأب 

ای شتکل   شود و حقوق در دضتای درهنتگ و روابتط اجرمتاعی در هتر جامعته       خالصه می

 گیرد.   می

 ممکأ است در چهار معنی اسرفاده شود: دلسفه حقوق با رویکرد اسالمی. 2

 الف( دلسفه حقوق مرادف با علم حقوق

 ا( دلسفه حقوق به معنای الهیات حقوق یا مرادیزیک حقوق

 شناسی بنیادیأ علم حقوق ج( دلسفه حقوق به معنای روش

 د( دلسفه حقوق اسالمی در معنای پایردره شیه.  
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 مسترقیم  طتور  بته  سنخی است که هم های رهگزا ان ای حقوق مجموعه در ایأ معناب دلسفه

 هتای  نیرساخت تبییأ و حقوقی برای ساخت یک نظام انییشیین و تعقل ایجاد تأملب پی در

 است. آن با محوریت برهان در سایه قرآن و عردان معردری
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