
 
 یسه با حقوق اسالمی عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقا

 1))ره(های عالمه طباطبائی  بر انگاره با تکیه(
 

 ٣، محمدامین کیخای فرزانه٢سید مصطفی محقق داماد
 )٢٦/٨/٩٧:  ـ تاریخ پذیرش مقاله١٣/١١/٩٦: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 و مفاهیم گرفتن کار به برای برانگیز چالش و جذاب تالشی حقوق اقتصادی تحلیل
 فهمی تا است ابزارگرا عقل یا اقتصادی عقل بر مبتنی مدرن اقتصاد استدالل ایه روش
 رویکرد نگاه در آنچه آید دست به حقوقی مشکالت به نسبت تر عقالنی و تر عمیق

 و بایدها( عملی حکمت در اهداف و مقاصد اهمیت است مشهود مکتب این به شناسی
 را بشر دید که  است مقاصد تامین ابزارهای طراح عنوان به عقل نقش و )نبایدها

 بهتر ابزارهایی طراحی به را بشر همواره و نموده خارج جمود از و دهد می گسترش
 نیازمند فقه فلسفه در انسان عقل برای جایگاهی چنین تبیین حال سازد؛ می رهنمون

 آن آید می دست به اسالمی حقوق و فقه مکاتب بررسی از آنچه .است بررسی و مداقه
 چنین) ره(طباطبایی عالمه دیدگاه و مقاصدی فقه مکتب اسالمی فقه  در که ستا

 مدنظر غایات به وصول برای را الزم ابزارهای که است بشر عقل این و دارد را رویکردی
 مورد حیث این از ابزارگرا عقل رسد می نظر به لذا نماید می وتعدیل جرح و طراحی
 همین با نیز   ...واستصالحات مرسله مصالح ندمان تعابیر وبرخی باشد شارع تأیید

 عالمه مرحوم اعتباریات نظریه و است بوده مسلمان اندیشمندان نظر مطمح رویکرد
 .دارد مبنایی قرابت مقاصدی فقه مکتب با نیز طباطبایی

 
 ، فلسفه اعتباریات، عقل ابزارگرا تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق اسالمی، :واژگان کلیدی

 .گرا مکتب عقل                     
                                                                                                                                                                             

)  ره(این مقاله از پایان نامه دکتری جناب آقای محمدامین کیخای فرزانه در دانشگاه عالمه طباطبائی. ١
 .استخراج یافته است

 Email: mdamad@me.com       ؛)نویسنده مسئول(، )ره(استاد دانشگاه شهید بهشتی. ٢
 ؛ )ره(ی دانشگاه عالمه طباطبائی حقوق خصوصی دکتریدانشجو. ٣
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 مقدمه
های اولیه در ساخت بنای علوم انسانی اسالمی، بحث از تعریف، جایگاه و اعتبار  ازگام

 .عقل است
و به تبع جایگاه آن در ادراک مسائل اخالقی،  کارکرد عقل در شناخت اعتباریات

غول داشته امری است که پیوسته ذهن متفکرین را از گذشته تا به امروز به خود مش
تواند در  ی ابنای بشر، می همهعنوان موجودی انکارناپذیر در  در واقع عقل به. است

عنوان زبان مشترک آدمیان در این  صورت پرهیز از خطا و اشتباهات نفسی و میلی، به
ذهنیات عارضی، زمینه را برای رسیدن به  ی خاکی فارغ از هرگونه تعلقات و پیشا کره

 .هم آوردیک درک مشترک فرا
شناسان معاصر با درک اهمیت این مطلب در بسیاری از آثار به جا مانده  برخی اسالم

از خود به بحث پیرامون جایگاه عقل در تحدید مرزهای حق و تکلیف یعنی اعتباریات 
ی حاضر به دنبال تقریر و موشکافی نظرات این عده از متفکرین تحت  مقالهو  اند پرداخته

باشد؛ بویژه که مکتب حقوق اقتصادی در سده گذشته  گرا می عنوان مکتب عقل
ترین مکتب تحلیلی حقوقی بوده است و بر عقل اقتصادی یا همان عقل ابزارگرا  مهم

شود که آیا فلسفه حقوق اسالمی با عقل  تأکید ویژه داشته است؛ لذا این سؤال مطرح می
 . مسالمت و موافقت دارد یا خیرعنوان منبع اعتبار در مکتب حقوق اقتصادی ابزارگرا به

 :ت اسزيرارائه پاسخ به سؤاالت در صدد  قي تحقنيا
های حقوقی در  مکتب حقوق اقتصادی، چه جایگاهی را برای عقل در اعتبار گزاره. ١

 گیرد؟ نظر می
و نقش  ست؟یشوند چ  منشأ مشرع اعتبار میقی که از طری حقوق اسالممبانی. ٢

 ؟هد بودچه خوا نهی زمنیعقل در ا
 نظرات صاحبان اندیشه فلسفی که به تشریح مبانی اعتباریات قی تحقنی ادر

 .اند، همچون عالمه طباطبائی و برخی از تابعین ایشان استفاده خواهد شد پرداخته
 
 مفاهیم، مبانی و تاریخچه مکتب حقوق و اقتصاد. ١

تر اعالم  سندگان پیشزیرا برخي از نوی. اي طوالني دارد تعامل حقوق و اقتصاد پیشینه
 نگرش 1».داني که علم اقتصاد مطالعه نکند، دشمن جامعه است حقوق«کرده بودند که؛ 

                                                                                                                                                                             
1. Justice Brandies (1916). 



  ١٨٥ ))ره(های عالمه طباطبائی    بر انگاره  با تکیه(عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسالمی 

هاي مکتب تحلیل  ریشه. اقتصادي به حقوق ابتدا در آمریکاي شمالي شکل گرفت
و جرمي  3 کندورست2 سزار بکاریا،1اقتصادي حقوق در سده هجده و آثار آدام اسمیت،

مساله هزینه «در سده نوزدهم این گرایش با مقاله معروف . ودش  یافت می4بنتام
سان،  بدین.  در نظریه حقوقي مطرح شدـ برنده جایزه نوبل ـ 5رونالد کوز» اجتماعي

 که ـ» اقتصاد تبعیض« در زمینه 6هاي گري بکر نگرش اقتصادي به حقوق در نوشته
 اقتصاد به رفتار غیر طور خاص درباره حقوق نیست، گام نخست در گسترش هرچند به

زمینه «در  7 همچنین، این گرایش در آثار گیدو کاالبرسيـشود  بازاری محسوب می
توان از  شود که مي یافت می» حقوق اموال« در زمینه 8و دمسز والچیان» مسئولیت مدني

هاي  زمان با نشر این آثار، مجله هم. عنوان پیشگامان این مکتب یاد کرد ها نیز به آن
هایي منتشر کردند و با  نیز در این زمینه مقاله» مطالعات حقوقي«و » ق و اقتصادحقو«

 ١٩٧٢در سال » تحلیل اقتصادي حقوق«اي پازنر، یعني  .انتشار کتاب معروف ریچارد
مکتب حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادي حقوق و . جریان حرکت مکتب سرعت گرفت

گیرد بر اساس  فلسفه پیامدگرایي عدالت الهام مي، از »حداکثر رساندن ثروت«یا نظریه به 
دیدگاه طرفداران این مکتب، هر عملي که موجب افزایش ثروت شود عادالنه و مباح 

از نظر تحلیل . است و هر عملي که ثروت را کاهش دهد ناعادالنه و ممنوع است
رآمد اقتصادي حقوق، قراردادها تأسیس اقتصادي مهمي هستند؛ زیرا موجب تخصیص کا

همچنین، هدف حقوق قراردادي، تسهیل معامله کارآمد و . شوند کاالها و خدمات مي
 ].٥٢ ؛٨، ص٧[هاي بازار است  ترمیم نارسایي

شود، زیرا ثروت مادي  مطالعه حقوق، موضوعي آرماني براي اقتصاددانان محسوب می
گاه علم اقتصاد، عامل از دید. سازد هاي رفتار انسان عاقل فراهم مي را براي ارزیابي نظریه
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بنابراین، . ها افزایش دهد کند سود خود را، با توجه به محدودیت اقتصادي تالش مي
هاي بازاري و درآمد  سخن بر سر افرادي است که در مجموعه بازار، بر اساس قیمت

ولي تصمیمات غیر بازاری نیز از دیدگاه اقتصادي قابل . گیرند تصمیمات اقتصادي مي
در تحلیل جدید اقتصادي حقوق، قلمرو آن از بازارهاي سنتي فراتر . دبررسي هستن

وفصل تعارض، بازار  رود و درباره بازارهاي غیراقتصادي مانند بازار جرائم، بازار حل مي
سان، در گرایش جدید این مکتب بر نقش  بدین. رود نیز به کار مي... اختراع و غیره 

 .قتصادي و غیراقتصادي تأکید شودحقوق و نهادهاي حقوقي در بازارهاي ا
پردازي موضوع آن، یعني حقوق  نگرش جدید اقتصادي به حقوق از نظر قوت نظریه
نگرش اقتصادي به حقوق ناشي از . غیر بازاری با نگرش پیشگامان این مکتب تفاوت دارد

االصول، نظریه انتخاب عقالیی برای وصول به  این عقیده در علم اقتصاد است که علي
از نظر اقتصاددان معروف، آقاي روبینز، . قابل اعمال است قاصد بر تمام رفتارهاي بشريم

ها محدود  هاي مناسب آن از آنجا که زمان و ابزارهاي رسیدن به اهداف و جایگزین
بندي کرد، پس ضرورت دارد رفتار به  توان تقسیم هستند و اهداف را از نظر اهمیت مي

با وجود این،  ).٣ ص ،٥٦(ن امر جنبه اقتصادي است شکل انتخاب صورت گیرد و ای
اند و برخي دیگر نیز  برخي از نویسندگان با مکتب تحلیل اقتصادي حقوق مخالفت کرده

در این میان نیز جمعي از . اند با نگرش طرفداران دیدگاه شیکاگو به مخالفت برخاسته
اي نیز از نگرش اقتصادي به  هاند و عد طورکلی مخالفت کرده نویسندگان با علم اقتصاد به

 ].٣٠، ص٥ [...اند حقوق انتقاد نموده
 

 تبارشناسی رابطه حقوق و اقتصاد .١. ١
تعامل : در دو قرن گذشته رابطه حقوق و اقتصاد سه مرحله را پشت سر گذاشته است

شناسی، تأثیر علم اقتصاد  بین حقوق و اقتصاد، تأثیر علم اقتصاد در حقوق در قالب روش
علم حقوق در غایات قواعد حقوقی آنچه مشهود است رشد خزنده تأثیر اقتصاد بر در 

نویسندگان قرن هجدهم، اعم از حقوقدانان، فالسفه و ]. ٤٤[علم حقوق است
اقتصاددانان، مسائل مربوط به روابط بین اخالق، اقتصاد و حقوق را با هم مورد مطالعه 

فلسفه «اي که قبالً نزد طرفداران  چنین رویه: دان ها را از هم جدا نکرده قرار داده و آن
محسوس بوده است، در آثار نمایندگان مکتب حقوق طبیعي و حقوق بشر، » مدرسي

پردازان اقتصاد سیاسي جدید تثبیت شده است؛ موضوع  ها و نخستین نظریه فیزیوکرات
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ن بود؛ نقطه تالقي هسته اصلي تفکر و مرجع مشترك حقوقدانان و اقتصاددانا» فرد«
را هدف و منشأ حقوق » فرد«، ١حقوقدانان طرفدار حقوق طبیعي، مانند گروسیوس

از نظر آنان، حقوق، که تابع قوانین داراي نظم طبیعي تغییرناپذیر است، . دانستند مي
باید در درجه اول نیازهایي را که ناشي از طبیعت انساني فرد است برآورده سازد؛ از آنجا 

هاي  ها و انگیزه صلي فرد است، وظیفه حقوق این است که به خواستهکه انگیزه، محرك ا
ها مصالحه برقرار سازد؛ همچنین قرارداد  مختلف افراد نظم و ترتیب دهد و بین آن

مندي و  دهد تا به بهترین وجه رضایت اي است حقوقي که به فرد این امکان را مي وسیله
عنوان  را به» فرد«خواه نیز  اقتصاددانان آزاديها و  فیزیوکرات. نیازهایش را برآورده سازد
هایش از طرف ابزار حقوقي قرارداد  ها و نیازها، که فعالیت موجودي متشکل از انگیزه

 .کردند کند، تلقي مي تجلي پیدا مي
 
 معیارهاي نگرش اقتصادي به حقوق .١. ٢

 مورد ٢»قتصاديکارایي ا«در نگرش اقتصادي، حقوق، قواعد و نهادهاي حقوقي بر مبناي 
شود افراد همواره درصدد به حداکثر رساندن رفتار  اینکه گفته می. گیرد ارزیابي قرار مي

العمل آنان نسبت به حقوق و قواعد حقوقي هم  خود هستند در خصوص رفتار و عکس
کند؛ پس نخست باید این نکته روشن شود که کارایي اقتصادي به چه معني  صدق مي

 : به حداکثر رساندن چه چیزي هستنداست و افراد درصدد
نظر وجود ندارد  در این خصوص که از لحاظ اقتصادي کارایي به چه معني است اتفاق

معیار کالدور «، »وضعیت برتر پارتو«، »ی پارتو وضعیت بهینه«هاي مختلفي مانند  و نظریه
ارائه  »مشي عنوان راهبرد و خط کارایي به«و  »به حداکثر رساندن مطلوبیت«، » هیکسـ

شود و  شده است؛ از نظر آقاي ریچارد پوزنز آنچه از نظر اقتصادي کارا محسوب می
 ].١٨، ص٧[  است٣»به حداکثر رساندن ثروت«حقوق باید آن را برآورده سازد 

ي مستقیمي بین  یکي از اصول اساسي نگرش اقتصادي به حقوق این است که رابطه
ي و رفتار انسان وجود دارد و روش و ابزارهاي مورد نوع قواعد حقوقي، تغییر قواعد حقوق

بیني رفتار افراد در صورت  اي قابل قبول براي پیش تواند نظریه ي اقتصاد خُرد مي استفاده
این نظریه . تغییر قواعد حقوقي و بررسي مجدد کارکرد نهادهاي حقوقي ارائه کند

                                                                                                                                                                             
1. Grotius. 
2. economic efficiency. 
3. wealth maximization. 
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 :ي سه اصل است دربردارنده
 گذارد؛ ر ميحقوق بر رفتار افراد تأثی 
 تأثیر حقوق بر رفتار افراد ماهیت اقتصادي دارد؛ 
 ).کارایي اقتصادي و افزایش ثروت(یابي به اهدافي خاص  حقوق ابزاري است براي دست 

 
 ١عقالنیت و انتخاب عقالني .١. ٣

در تحلیل اقتصادی حقوق، عقالنیت به این معناست که به دلیل کمبود، مردم در فرایند 
ها در شرایط محدودیت منابع، بهترین  کنند که به نظر آن ای عمل مي گونه هانتخاب ب

بیني  عقالنیت مباني پیش. شود ها فراهم می شیوه رسیدن به پیامدهاي مورد عالقه آن
ای عمل  گونه سازد و فرض بر این است که مردم عاقل به رفتار اقتصادي را فراهم مي

به این معنا که چنین فرض . رسانند اکثر ميکنند که منافع شخصي خود را به حد مي
رساند، ولي هیچ  شود که عامل اقتصادي عاقل، سود یا منفعت خود را به حداکثر مي می

اي وجود ندارد که وي همواره به هزینه دیگران سود خود را به حداکثر برساند  مالزمه
اط در حقوق در واقع، شخص اقتصادي عاقل، بسان انسان متعارف و محت]. ١٤، ص١٧[

اعمال نظریه اقتصادي به این مفهوم نیست که همه اشخاص همواره عاقل هستند . است
طوري که در علم حقوق همه بر اساس معیار  کنند، همان صورت عقالني رفتار مي و به

کنند؛ با وجود این در علم حقوق همواره از معیار انسان متعارف  انسان متعارف رفتار نمي
ای از بشر است که مبتنی بر نیاز خود و برای  ؛ لذا عقل در این مقام قوهشود استفاده می

نماید در نتیجه غایت او نفع شخصی است و از همه چیز  جلب منفعت از آن استفاده می
 ]٥٧[نماید  برداری می در راستای این هدف استفاده و بهره

بین رفتارهاي فرض عقالنیت از این نظر در حقوق اهمیت دارد که از نظر حقوقي 
ها و عدم  ها انگیزه که مردم عاقل باشند آن درصورتی. مختلف افراد تفاوت وجود دارد

ها در صورت ارائه  هاي خود را نسبت به قواعد حقوقي، مانند جریمه، مجازات و خسارت انگیزه
براي نمونه، در حقوق کیفري براي عنصر سوءنیت و اعمال . دهند رفتار عقالني، نشان مي

 .بیني شده است تري نسبت به اعمال غیرعمدي پیش شي از قصد، مجازات سنگیننا
بندي حقوق و مزایا یا تخصیص منابع، انتخاب صورت  در کمبود، خواه در سهمیه

هاي افراد مانند تصمیمات صادره از دادرسان،  علم اقتصاد مطالعه انتخاب. گیرد مي

                                                                                                                                                                             
1. La Rationalite. 
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دان در واکنش به  دعوا و یا حقوقهاي در معرض خطر، انتخاب طرفین  تصمیم انسان
 ).٢٠، ص ٥٦(ها است  ها، انتخاب قاعده حقوقي و مانند این ضرر

که محیط او تغییر یابد، رفتار  انسان درصورتی. در شرایط کمبود، انتخاب الزامي است
صورت  این گرایش به. نماید که از این تغییر سود ببرد ای سازگار مي گونه خود را به

ها ناشي از امکان   این انگیزش1.دهند ها پاسخ مي شود و مردم به انگیزه میفرمول بیان 
گاهي . تعدیل نوع خود یا پیشگیري از زیان ناشي از برخورد با طبیعت یا دیگران است

این انگیزش ناشي از حقوق است، براي نمونه در فرضي که دستمزد حداقلي براي کارگر 
 و  در واقع، در واکنش به تغییر اوضاع. ي تالش داردشود؛ او انگیزه زیادي برا تعیین می

نماید آنچه را که به نظر او بهترین قسمت است به خود اختصاص  احوال، انسان تالش مي
گیرنده عاقل در  تصمیم. نامند این فرض را در علوم اجتماعي انتخاب عقالني مي. دهد

کند که او  لي را توصیف مياعما) ها ارزش(حل موضوع، از میان پیامدهاي مورد عالقه 
کند که  او در نزد خود تعیین مي. به عهده گیرد) ها انتخاب(ها  تواند در پیگیري این مي

شود و  منجر به نتایج مطلوب می) گذاري ارزش(اي  هر عمل در چه صورتي و با چه هزینه
 ) انتخاب(دارد  بیشترین ارزش را برمي

. شود صورت قاعده کلي بیان می رفتار انسان بهبا استفاده از الگوي انتخاب عقالني، 
شود؛ چنین فرض  ها ارائه می بیني از رفتار انسان در واقع، یک خط ارشادي قابل پیش

کنند که  هاي متفاوت، موردي را انتخاب مي ها همواره در میان گزینه شود که انسان می
قیمت (هزینه یک گزینه که  براي نمونه، درصورتی. ها دارد بیشترین رضایت را براي آن

کنند  افزایش یابد، اشخاص بسیار کمي این گزینه را انتخاب مي) مال براي خریدار
گیر درباره  گیري مبتني بر اطالعات تصمیم در انتخاب عقالني، تصمیم). قانون تقاضا(

 .کند شناسد انتخاب مي اي را که مي او بهترین گزینه. ها است ها و پیامدهاي آن گزینه
وم عقالنیت در اقتصاد به این معناست که مردم همواره بیشتر را بر کمتر ترجیح مفه

دهند و منافع خالص، خواه مطلوبیت و فایده، ثروت، یا منافع مورد نظر خود را به  مي
امکان : نظریه انتخاب عقالني مبتني بر چند فرض اساسي است. رسانند حداکثر مي

ها و   و ترجیح3ارزش نهایي و کاهش بازده نهایي اصل تعادل 2سازي، تعویض و جایگزین
 4.هاي ثابت سلیقه

                                                                                                                                                                             
1. People respond to incentives. 
2. Substitutability. 
3. Marginality or equi – marginal principle. 
4. Fixed tastes and preferences. 
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هاي افراد، مفروض و  ها و خواسته هاي ثابت این است که سلیقه منظور از ترجیح
ها با  که سلیقه درصورتی. این فرض ناظر به رفتار عقالني است. شوند پایدار فرض مي

ها دیگر ثابت  بدیل شوند، ترجیحهاي گذشته ت گذشت زمان تغییر یابند یا به انتخاب
گیري فردي   فرض اقتصادي از عقالنیت نه تنها بهترین مالحظه براي تصمیم1.نیستند

بیني گروهي از افراد  هاي شناسایي پاسخ قابل پیش بلکه براي عنوان یکي از روش
نیت را رو، عقال ازاین. گذارند به تغییرات در عواملي است که بر انتخاب تأثیر مي) بازارها(

 )١١ص  ،٥١(باید مالحظه رفتار دانست نه مالحظه فرایندهاي منطق شخصی 
 

 نقش عقل در حقوق اسالمی .٢
شود آن است که علم حقوق هدف نیست؛ بلکه یک  آنچه از حقوق اسالمی اصطیاد می

شوند و در  در واقع علوم دستوری از سنخ عقل عملی هستند که اعتبار می. وسیله است
 نظری وجود دارد که مبنا و هدف را در اعتبار بایدها یا همان حکمت عملی مقابل عقل
 ].١٠، ص١٤؛ ١٣؛ ٤٥، ص١٢؛ ٢٢، ص٤٢[نماید  روشن می

بیگانه نیستند، به   علوم نظرى با علوم عملى ارتباط دارند وحقوق اسالمیاز دیدگاه 
مثل منطق بینى است و علوم عملى ایدئولوژى است،   علوم نظرى جهانعبارت دیگر،

ها بر  هاست و ایدئولوژى آن بینى آن ها که جهان دیالکتیک و فلسفه مادى مارکسیست
که  های خاص در جامعه  در واقع اسالم با تبیین ارزش.بینى است اساس این جهان

وسوی خاصي  کننده غایات اجتماعی اسالم هستند، حقوق را در جوامع به سمت تأمین
لذا آنچه در این مقام . های هر جامعه است از ارزشدهد زیرا حقوق ناشي  سوق می

مدنظر است حقوق به معنای قواعد حقوقی یا همان بایدها و نبایدها هستند که باید دید 
 ].١٨، ص١٢[گیرند  این بایدونبایدها از کجا نشأت می

قضایا در هر علمي ممکن است اعتباري محض باشد یا ریشه در حقایق داشته باشد 
آور هستند،  در علم حقوق قضایا چون الزام. است خبري یا انشائي باشدو یا ممکن 

پس نیاز است منشاء این الزامات بررسي شود بنابراین علم حقوق یک علم . اند انشایی
 ].٢٨، ص١٢؛ ١، ص١، ج٤٢[باشد که قضایاي آن از واقعیات حکایت کنند  توصیفي نمی

 

                                                                                                                                                                             
1. Ibid, p 21. 
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 منشأ و غایت حقوق اسالمی مبنا،. ١. ٢
رسد مبناي حقوق همان اقتضاء در علم اصول است که مترتب بر یک حسن و قبح  نظر میبه 

ماقبل از تشریع و اعتبار است و این مهم در حقوق اقتصادی همان منافع مبتنی بر اقتصاد خرد 
کند و به  ها شارع بناء حقوق و فقه را که مقتضي است، اعتبار می شود که با توجه به آن معنی می
 تعالی از حیث علم و حکمت تنها اوست که به اقتضائات بشري علم دارد و ع بودن حقعلت جام

که همان حسن و (تواند مقتضي و بناء حقوق را متناسب با واقعیات یا مصالح و مفاسد بشر  می
رسد افرادي که مبناء  در این رابطه به نظر می. اعتبار و تشریع کند) های ثابت عالم هستند قبح

کنند ناخواسته به اشتباه و خلط پنهاني  صورت مرادف معنا می حقوق به نشاء را درمنشاء و م
کنیم در واقع منابع حقوق تنها  اند؛ یعني طریقي که ما به الزام شارع دست پیدا می دچار شده

ها ادله و مدارک احکام گویند و به  ی شارع و در فقه و اصول به آن ی کاشفي دارد از اراده جنبه
 ].٨٣، ص١٣؛ ٣٠ص ،١٢[ن همان عقل و نقل هستند یک بیا

هدف حقوق همان علت غائي حقوق است که در بسیاري مواقع با مبناي حقوق 
حقوقي عدالت مبناي حقوق و  های ای تنگاتنگ دارد مثل اینکه در بسیاري نظام رابطه

 .شود هدف حقوق شمرده می
ای معتبر است که  انون و قاعدهدانان و فقیهان اسالمي، ق در حقوق اسالم و نزد حقوق

اراده تشریعي خداوند به آن تعلق گرفته باشد و تا پیش از آن، هیچ الزام و وجوب یا 
گذاری، ذات اقدس الهي  از طرفي چون مبدأ قانون. حرمتي براي مکلفان وجود ندارد

ای بدون مصلحت یا  علم از صفات خداوند است، هیچ قانون و قاعده است و حکمت
، ٤٣ ؛١٨٢، ص٣٢[شود  ای که موجب الزام به انجام یا ترک عمل شود، انشا نمی مفسده

حال ممکن است این اراده انشائیه از طریق نقل به دست بشر برسد و یا از  1].٣٩ص
                                                                                                                                                                             

برخي، از جمله . تالف است احکام شرعي داراي چند مرحله هستند، بین اصولیان اخکه نیادر مورد . ١
مرحله اول، مرحله اقتضاء، : دانند یممحقق خراساني و پیروان او، احکام شرعي را داراي چهار مرحله 

مرحله دوم، . شود یم ها آنیعني صالح و فسادي که در ذات اشیاء وجود دارد که مستلزم حسن و قبح 
، حکم مناسبي را ها مفسده یا ها مصلحت  همانبر اساسی که شارع مقدس ا مرحلهمرحله انشا، یعني 

 . به یا رجراز منهي عنهمأمورمرحله سوم، مرحله فعلیت، یعني مرحله بعث به انجام . کند یمجعل 
 و در ترک فعل واجب یا رسد یمی که حکم، به مکلف ا مرحله تنجز، یعني  مرحله چهارم،مرحله

، احکام شرعي را داراي دو ها یاصولی از ا هعد. ارتکاب فعل حرام، هیچ عذري از او پذیرفته نیست
 از مرحله انشا و مرحله فعلیت، مراحل اقتضا و تنجز را جزء اند عبارت که آن دو مرحله دانند یممرحله 

 در مرحله مقدس دارند که شارع نظر اتفاق تقریباً همه اصولیان هرحال به؛ ولي دانند ینممراحل حکم 
 .کند فس االمري حکم مناسب را جعل مي مصالح و مفاسد نبر اساسانشا 



 ١٣٩٨ بهار و تابستان ،ل اوشمارۀ ، پنجاه و دومسال اسالمی، حقوق مبانی و فقه    ١٩٢

عنوان منبع اعتبار در  بایست به طریق عقل، در نتیجه عقل در فلسفه حقوق اسالمی می
قل کاشف است در حیطه اذن و تعیین شارع وضع نظر گرفته شود و یا به تعبیر دیگر ع

در نتیجه در فلسفه حقوق اسالمی بایستی جایگاه عقل ) در چارچوب معین(قاعده نماید 
در فلسفه حقوق اسالمي بیشتر بحث از مباني و منابع و اهداف حقوق . روشن شود

بحث بیشتر در کتب فقهی متعارف در زمینه منابع حقوق  اسالمي است و لکن فقها
چرا که در مکتب اقتصادی نیز  .اند که همان طرق ایصال به حکم شارع حکیم است کرده

مانندی را به خود اختصاص داده  بدیل و بی آنچه واضح است آن است که عقل جایگاه بی
است و کلیه استنتاجات رویکرد اقتصادی به حقوق مبتنی به تحلیل عقلی است چه در 

 .ام تفسیر و تطبیق قواعدمقام وضع قاعده و چه در مق
 
  یا همان شناخت منفعت در حقوق اسالمی نظریه حسن و قبح. ٢. ٢

 شدن مبحث حسن و قبح و بررسی نظریات مختلف در این زمینه و به دلیل تر روشنبرای 
و در حقوق  اینکه در نظر بسیاری، حسن و قبح افعال دایر مدار مصالح و مفاسد است

ی که بیشترین نفع را تأمین نماید به توضیح این دو ا قاعدهی اقتصادی نیز کارایی یعن
 یا ضررهایی که بر فعل دیاز فوا و مفسده عبارت است  مصلحت].٢٠١، ص٣٩[پردازیم  می

شود که از آن به علت غایی تعبیرمی کنند و در تصور، مقدم و در وجود، مؤخر  مترتب می
شود و عبارت از نشستن روی  ی مترتب میی که بر ساختن تخت یا صندلا دهیفا مثالًاست؛ 
 آن بر فعل مقدم است؛ زیرا تجار اول فایده آن را و تصورباشد، مصلحت این فعل است  آن می

کند ولی وجود آن بعد از فعل محقق   به ساختن آن اقدام میو سپسگیرد  در نظر می
 ].٤١ ؛١٠٥، ص٢٨؛٩[نشیند   پس از آنکه ساخته شد بر روی آن میرای زشود یم

ترین وجوهي که به دلیل آن، حقوق اسالم و خصوصاً مکتب حقوقي امامیه را  از مهم
شمارند، پذیرش مساله مستقالت عقلي از سوي  گرا می از پیروان حقوق مکتب عقل
ها این بحث مطرح است که آیا آنچه را عقل  میان اصولی. جمهور اصولیان شیعه است

نظر از اختالف  داند یا خیر؟ صرف را واجب یا حرام میداند، شارع نیز آن  خوب یا بد می
اند، مشهور اصولیان  اصولیان در این زمینه که به تبع آن، برخي، اصل مساله را منکر شده

شیعه معتقدند که چون خداوند، منبع فیض و خیر مطلق است، ممکن نیست امري را 
یکو بداند، خدا مطابق آن که عقل قبیح بشمارد، به آن امر کند یا عملي را که عقل ن

بر هر چه عقل «: اند ؛ به همین مناسبت گفته]٢١٣، ص٤٠؛ ١٣٢، ص٢٠[فرمان ندهد 
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» دهد کند و به هر چه شرع فرمان دهد، عقل نیز فرمان می حکم کند، شرع نیز حکم می
 البته حکم شارع در این موارد از 1برند  صورت یک قاعده حقوقي به کار می و آن را به

، ٤٠[در این موارد، عقل مستقل است » حاکم«أکید است و جنبه ارشادي دارد و باب ت
کند، آن است که مراد از مستقالت عقلي، امور  آنچه این توجیه را تقویت می]. ٢١٣ص

هیچ تردیدي بر آن  چنان بدهي دانسته شده که عقل مستقل، بدون کمک شرع، بی
» عقل فطري«ای موارد به آن  ر پارهو عقل مستقل که د] ٥٠، ص١، ج٣٦[کند  حکم می

طور  گویند، عقلي مبرم از شوائب و اوهام است و به نیز می] ٤٥، ص١، ج٣٧؛ ١٠، ص٤[
کند در این مقام فقهاء امامیه سعی بر تفسیر بسیار  طبیعي و فطري، مستقالً داوري می
طه رسد عقل بشر در حی اند حال آنکه به نظر می مضیق از عقل و حجیت آن نموده

و چه در مقام شخص در ) در مقام وضع قانون(تواند چه در مقام حاکم  اباحات نیز می
قالب وضع قرارداد خصوصی از عقل برای اعتبار ابزارهای مورد نیازش بهره کافی را ببرد 
در واقع حکم عقل در این موارد به دلیل کاشفیت از حکم شرع؛ معتبر است؛ به همین 

که مرحوم شیخ  ند برخالف اصول احکام شرع باشد چنانتوا جهت، داوري عقل نمی
عنوان  و از عرف به اند انصاری و اخالف او نیز در بحث بیع و شروط این مهم را پذیرفته

دانند  برند و اعتبارات بین االثنینی را صحیح و دارای حجیت می مبرز عقل ابزاری نام می
 ].٣، ص٢، ج١؛ ٥٠، ص٣٥[
 
  در خصوص نقش عقل ابزارگرا در حکمت عملیهمه طباطبایي عالشهیتحلیل اند. ٣. ٢

حکمت سازي  حسن و قُبح جایگاه رفیع مبنایي در نظامدر تفکر عالمه طباطبایی، 
 حسن و قبح را مرادف مصالح و مفاسد ،رسد عالمه حال به نظر می این با.  داردعملیه

 را در ابزارگرار عقل عتبا ا،و قُبححسن داند و با تحلیلي اعتباري از  نمیی نفس االمر
عالمه دست عقالنیت نظري را در بازشناسی تکوین و . نماید حکمت عملیه فراهم می

گذارد و به نظر  می دست عقالنیت عملي را در اعتبار بر اساس این تکوین کامالً باز
اند؛  رسد در دیدگاه عالمه طباطبایي، حسن و قبح از جمله اعتباریات قبل از اجتماع می
 دارد، براي فعالهاعتباریاتي که انسان از آن جهت که انسان است و قواي تکویني  عنيی

                                                                                                                                                                             
براي اعتبار عقل . »کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشره«: قاعده. ١

هاي اصول فقه، به آیات متعددي از قرآن استناد شده  مستقل و وجود حسن و قبح عقلي، در کتاب
ان هللا یامر بالعدل و االحسان و اتباء ذي «، ٧/٢٨/اعراف» ءقل ان هللا ال یامر بالفحشا«: از جمله: است

 .٧/٣٣/اعراف» قل انما حرم ربي الفواحش«، ١٦/٩٠/نحل» القربي و ینهي عن الفحشاء و المنکر والبغي
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 :از منظر عالمه. زند یها دست به کاري نم کند و بدون آن رابطه با جهان خارج ایجاد می
 ي يا عدم مالئمت وي با قوه  مالئمت و موافقتدرتوان گفت كه خوبي و بدي  مي«

گيرد،  وجوب انجام مي ل اختياري ما با استعمال نسبتباشد و چون هر فع مدركه مي
 فعاله است، ي قوه دهيم، به اعتقاد اينكه به مقتضاي پس ما هر فعلي را كه انجام مي

 و ميدان يم دهيم؛ يعني فعلِ خود را پيوسته ماليم و سازگار با قوه فعاله انجام مي
 .»]317 ص ،٢٥[دانيم  همچنين ترك را ناسازگار مي

 عالمه طباطبایي، پیوندي ناگسستني میان ی شهیت این است که در اندواقعی
طبیعي برآمده از ساختار طبیعي و تکویني انسان یا همان قواي فعاله و  نیازهاي

مرتبط با این نیازها از یک طرف و اعتباریات عملي یا پندارهاي عملي  احساسات دروني
  و نیاز و کسب منافع شخصیتابع تکوینبه سخن دیگر، اعتبار . از طرف دیگر وجود دارد

ها،  احساسات و انگیزه ترتیب با تغییر این  و بدین]١٠؛ ٣٩، ص١٢؛ ١٥، ص٢٥[است 
اولین اعتبار . تردید این اعتباریات و پندارها نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد شد بی

شود، با  یم عملي البته اعتبار وجوب است که عام بوده و هر فعلي که از انسان صادر
عنوان مصداقي از  اعتبار من باید سیر شوم به. ]٣٠١، ص٢٥[شود  اعتقاد وجوب صادر می

 فعاله ی قوه اعتبار وجوب نوعي نسبت بین من و احساس سیري است و در اصل بین
انسان و  و فعل خوردن است که از جاي اصلي خود برداشته شده و بین) جهاز هاضمه(

 .دشو احساس سیري برقرار می
 از دیدگاه عالمه طباطبایي، اعتبار حسن و قبح را که انسان قبل از اجتماع نیز آن را

این وجوب همان حکم عقل ابزارگرا . دانست  وجوب اعتباررب کند، باید مقدم ایجاد می
دیگر،   به سخن.کند آن حسن را تأمین نماید های مختلف سعی می است که در قالب

طبیعي  کند که مالئمت با نفس و قواي  باید را پیدا میحالت سیري به این دلیل وصف
 تردید نیست که ما بسیاري از حوادث طبیعي را دوست داریم و چون خوب: دارد
دانیم، دشمن  دانیم، دوست داریم و حوادث دیگري را دشمن داریم و چون بد می می

 .]٣١٧، ص٢٥[داریم 
 شود، این است که ستنباط میهای عالمه ا  مهمي که از عبارتی هرحال، نکته در

ها چیزي جز مالئمت و عدم مالئمت با   که مالك آناند یحسن و قبح دو صفت اعتبار
یا تکوین نیست و چون اعتباریات عملي مولود یا طفیلي احساساتي هستند  فعاله قواي
 باشند و از جهت ثبات و تغییر و بقا و زوال تابع آن احساسات مناسب قواي فعاله می که
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 احساسات عمومي الزم نوعیت نوع و تابع ساختمان: اند اند و احساسات نیز دو گونه درونی
 روي باید گفت اعتباریات عملي ازاین. و احساسات خصوصي قابل تبدل و تغییر... طبیعي

 :نیز دو قسم هستند
 ؛...اعتبار اجتماع... اعتباریات عمومي ثابت مانند. ١
 .]٣١٣، ص٢٥[اشکال گوناگون اجتماعات ... ییر مانندخصوصي قابل تغ اعتباریات. ٢

غیر عالمه البته حسن و قبح را همانند اعتبار اجتماع از جمله اعتباریات ثابت و 
حال، تردیدي نیست که محتواي این حسن و قبح یا اشکال گوناگون  بااین. داند  میمتغیر

 مکانْ متغیر خواهد بود؛ گوناگون اجتماعات بسته به زمان و حسن و قبح همانند اشکال
تصریح کند که تغییر اعتبارات خود یکي از اعتبارات  بیند تا آنجا که عالمه الزم می

بودن ظلم نیز از مصادیق  بودن عدالت و قبیححسن از این منظر، اعتبار . عمومي است
به . ]٣١٧، ص٢٥[اعتباریات ثابت است؛ ولي محتواي آن یا اَشکال آن متغیر خواهد بود 

هاي  توان گفت ثبات و تغییر اعتباریات تابع ثبات و تغییر انگیزه می همین دلیل است که
 ی شهیتوان اند عالمه از حسن و قبح اعتباري را از نظر ما می این تحلیل. انسان است

گرایی متغیر در اعتباریات و حکمت عملیه نام نهاد که در ادامه وجه وحدت  عقلحقوق 
 .ها و نبایدها نیز در بیان عالمه طباطبایی روشن خواهد شدو ثبات این نظام باید

 
 عامل ثبات شریعت در عین تغییر ابزارهای اعتباری. ١. ٣. ٢

وهوا   بر تأثیر آب]١٥٧ص ، ٢[خلدون  شناساني چون ابن عالمه به همان سبک جامعه
 بر طبع انسان، کمیت و کیفیت احتیاجات و بر احساسات دروني و افکار و اخالق
اجتماعي تأکید و تغییر ادراکات اعتباري و محتواي این ادراکات را تابعي از تغییر و 

ورسوم را طبیعي  داند و اختالف در افکار اجتماعي و آداب  میینیطبیعت تکو تحول
 تأثیرپذیري ادراکات اعتباري را به نوع شغل افراد نیز ی رهیعالمه دا. کند می ارزیابي

ع شغل افراد در طبیعت تکویني انسان و به دنبال آن دهد؛ چراکه نو توسعه می
او . ]٣٣١ـ٣٣٠ ، صص٢٥[احساسات دروني و به تبع آن ادراکات اعتباري مؤثر است 

حتّي پیشرفت علم و دانش را که محصول عقالنیت نظري است، در تحول و تغییر 
 .داند مؤثر می طبیعت تکویني و در نتیجه اعتباریات

 سازي رسد اعتبار عملي حسن و قبح در نظام شد، به نظر میطور که مالحظه  همان
سازي حقوقي نزد عالمه داراي جایگاه رفیع مبنایي و نه  اخالقي و به تبع آن در نظام
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است؛ هرچند تحلیل عالمه از این اعتبار نشان از متابعت آن از امور متغیر دارد و  منبعي
 که البته دهد  اخالقي نسبي را نتیجه میاین اعتبار عام با محتواي متغیر نظام حقوقي و

مطالعه . تواند عامل ثبات آن را فراهم نماید و حسن و قبح ثابت شریعت می در غایات
نماید عقل بشر اعتبارهای مختلف را ایجاد  تأکید میاز اعتبار استخدام  تحلیل عالمه

 مهم بایستی در نماید تا به غایات خود در نظام حسن و قبح واصل شود و البته این می
اعتبار استخدام نزد عالمه همان . چارچوب مقاصد و غایات ثابت شریعت قرار گیرد

 سایر اعتباریات و از یهیمبناي توج رسد حتي طلبی فردي است که به نظر می منفعت
 :از دیدگاه عالمه. ها باشد آن جمله اعتبار حسن و قبح و اعتبار اجتماع بوده، مقدم بر

اعتبار (خواهد  یت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را میانسان با هدا«
و براي سود همه، ) اعتبار اجتماع(خواهد  و براي سود خود سود همه را می) استخدام

 .]٣٢٣ص ، ٢٥[ »)اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم(خواهد  اجتماعي را می عدل
بنای تحلیل اقتصادی که م) ٤٨(بدین ترتیب، شاید بتوان نوعي سودانگاري بنتامي 

 را مبناي حسن و قبح و در نتیجه مبناي نظام اخالقي و نظام دینما یمحقوق را ایجاد 
 که در نتیجه طبق این مصلحت عقل بشر نیز با توجه به رشد خود حقوقي عالمه دانست

) در حیطه حکمت نظری(در اعصار و امصار ابزارهای الزم را جهت تأمین این مقصود 
، ادراکات اعتباري عالمه طباطبایي را باید شمندانیاز دید برخي از اند. مایدن  میفراهم
عقل عملي نقشي جز تصویب و توجیه این .  آدمي دانستیها  خواستهگر هیتوج

ها و  بدین ترتیب حسن و قبح را باید تابع خواسته. ها ندارد ها و سودجویی خواسته
است که حسن و قبحِ مطلق و به  عنياین بدین م. نیازهاي آدمي دانست و نه برعکس

عالمه  ندیگو یم عده نیا. ]١١، ص٢٤[ وجود ندارد  و ثابتمطلقو حقوق تبع آن اخالقِ 
 حسن و قبح اعتباري خود در همان مسیري حرکت کرده که مارکس حرکت ی هیبا نظر

حقوق و .  جز ایدئولوژي دانستن اخالق و حقوق نیستیزی چریکرده است  و آن مس
شوند و معیار پیشیني براي  ها بوده، خوب تلقّي می ق از آنجا که مبتني بر خواستاخال

 .ها وجود ندارد آن های کردن گزاره خوب ارزیابي
بشري   گاه اصطالح سعادت زندگي،جاي اصطالح طبع شایان ذکر است که عالمه به

عقالء را  بشر یا بناءبرد و موافقت و منافرت با سعادت زندگي  بناء عقالء را به کار می» یا«
 .]١٠، ص٢٧[کند  مالك حسن و قبح معرفي می

 شارع که تعیین غایات و شأنرسد مرحوم عالمه با توجه به  به نظر میحال،  بااین
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هللا جوادی آملی همان رسول باطنی  قالب زندگی بشر است نقش عقل را به تعبیر آیت
، ٣٣[رع که همان مصالح کل هستند داند که ماذوناً عن الشارع در چارچوب غایات شا می
زند در این حالت عقل خود اعتبار کننده است و  و وضع قاعده می دست به اعتبار] ٦٠ص

 اصطالح سعادت زندگي گیرد لذا از ابزار اعتبار برای تأمین مقاصد شریعت بهره می
، در واقع مفهوم به سطح مصداق بکشاند  اگرچه ممکن است تغییر را از سطح،بشري

دهد بلکه در  سبیت در اهداف و قالب شریعت یا همان مصالح عالیه شریعت رخ نمین
نمو دهد که این ابزارها در طول زندگی بشر رشد و  ابزارهای اعتباری عقل عملی رخ می

 . و تغییر نموده است اما این نسبیت در ابزار است نه در اصول و غایاتافتهی
 
 قوق اسالمی از دیدگاه عالمه طباطبائیدر ح اعتباریات عقلی معتبر. ٢. ٣. ٢

 :کند که اعتباري دانسته و اعالم می  را در حکمت عملیهها  گزارهی عالمه همهمرحوم 
 أن کل مسأله منها فعندها مقدمه مطویه، بها تتم النتیجه و هي إن الشارع جري«

 .»]١٤٩، ص٢٧[علي هذا البناء و لم یردع عنه 
 تواند صحیح تلقي شود که  که تنها اعتباري میمعناي این سخن عالمه این است

این به معناي . شارع مقدس آن را رد نکرده و بدین ترتیب تأیید ضمني کرده باشد
 ].٧٤ ، ص٣٤[ت  تشریعي الهي اسی همسویي اعتبار انساني با اراده ضرورت
  طبیعي عدالتی شهی این نظر عالمه را باید نه به معناي رد اند:اند ی تصور نمودها عده

توان  لکن نمی]. ٦٢، ص٤[ او تعبیر کرد ی شهیتغییرپذیر نزد وي، که به معناي تناقض در اند
شدن اخالق   تحلیل عالمه را از حسن و قبح و عدالت و مبناي اعتباریات نسبيی جهینت

الخصوص در حیطه غیر  چرا که شریعت با تعیین مقاصد خاص علی] ٨٣، ص١٩[دانست؛ 
به (یا همان عرف   وصول به هدف را با احاله تعیین ابزار به عقل بشری)توصلیات(عبادات 

و موجب  مدنظر دارد و تأمین اهداف و غایات حقیقت شریعت است) تعبیر شیخ انصاری
 ].١٠، ص٤[ثبات دین در عین اعتبار عقل ابزارگرا در حیطه اعتباریات خواهد بود 

 
 تشریعي الهي در ی  آن با ارادهی  رابطهاعتباریات متغیر بشر وآثار . ٣. ٣. ٢
  عالمه طباطبایيی شهیاند

 این ی رابطه: کند می های مهم را ایجاد تحلیل عالمه از حسن و قبح طبیعي این پرسش
یک طرف و با عقالنیت   تشریعي الهي ازی  حقوقي با ارادهی  در موضوع ایجاد قاعدهموارد
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تواند بر عهده داشته  می  نقش تشریع راتجربي نمادیافته در دولت یا وجدان اجتماعي که
نباید در بازشناسي   است؟ آیا این عدالت طبیعيیا باشد، از طرف دیگر، چگونه رابطه

این محتوا،  محتواي خود مجالي مناسب به عقالنیت تجربي بدهد؟ آیا در بازشناسي
تواند معیاري   تشریعي الهي دارد؟ آیا این عدالت میی اساساً نیازي به اخذ کمک از اراده
دیگر، نقش  عبارت  حقوقي شرعي و دولتي باشد و بهی براي سنجش میزان اعتبار قاعده

 مبنایي داشته باشد؟
های اعتباري عقل از مقام فعل الهي انتزاع گردیده یا  توان با این توجیه که گزاره می

  حدي، تا]٧٦، ص٣٤؛ ١٣٠ ، ص١٩[دیگر، محصول اراده تکویني الهي است  عبارت به
 .اعتبار عقلي را همسو با اعتبار شرعي دانست

 رسد با عدالت اعتباري و حسن و قبح اعتباري عالمه، باید به ترتیب، به نظر می بدین
با توجه به ) از جمله قاعده حقوقی(در حکمت عملیه گرایی  سمت پذیرش نوعي کثرت

 تواند این کثرت می اعتباري عالمه از دو مسیر ی شهی اندالبته.  حرکت کردرشد بشر
اجتهاد تشریعي و نه فقط  (نیجایگاه دکتر اول با ارتقاي: گرایی را موجب شود 

 باشد و از آنجا که اعتباریات عالمه انهیگرا  عقلکردیتواند نمادي از رو که می) استنباطي
دهد و   میریپذ است، به دکترین نقشي انعطاف تقریر همان تعامل متافیزیک و واقعیت

کند؛  عقل عملي یا همان مستقالت عقلیه نمی های محدود به تفسیر و تبیین گزارهآن را 
 دولت یا مردم؛ اگر عدالت ی نمادیافته در اراده دوم، با ارتقاي جایگاه عقالنیت تجربي

 و جنبه شد یطبیعي عالمه در عقالنیت نظريِ شهودي و عقل عمليِ تابعِ آن خالصه م
 در یضمانت اجرا و ایجاد قواعد حقوقي فن ، نقش دولت بهدکر یکامالً متافیزیکي پیدا م

اعتباري عالمه نقش ایجاد قواعد   استخدامرسد ی؛ ولي به نظر مشد یاین جهت محدود م
 ی انهیگرا دهد؛ زیرا بعد تجربي یا واقع می حقوقي ماهوي و نه صرفاً فنی را به دولت

د انتظار داشت که وجدان اجتماعي بای با همین استدالل. ماهیت آن چنین اقتضایي دارد
 ماهوي داشته باشد و آنجا که ی در ایجاد قواعد حقوقیتوجه با منبع عرف نقش قابل

رسد به  ، به نظر می]١٥٧ ، ص٢٥[ آورد یعالمه سخن از اخالق اجتماعي به میان م
 که به تعبیر شیخ انصاری در قالب عرف ظهور و بروز همین وجدان اجتماعي نظر دارد

یابد و البته بناء عقالء نیز از حیث تسالم عملی بر امری نشان از همین امر دارد که  می
عموم مردم امری را متناسب با طبع بشری دانسته و در مقام حکمت عملی نیز بدان 

 ].١٥٠، ص٤[ملتزم هستند 
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 گیری نتیجه
قوق در تحلیل اقتصادی حقوق، تأمین منافع حداکثری غایت علوم دستوری از جمله ح

ابزارگرا در  های شخصی افراد است و عقل ها و ترجیح خواهد بود که مبتنی بر عالقه
حیطه روابط بین االثنینی با اعتبار قرارداد و در حیطه اجتماع با اعتبار قانون سعی 
خواهد داشت عالئق فردی و اجتماعی را که همان مصالح و منافع شخصی یا اجتماعی 

این دو مهم در مبنای عالمه طباطبایی همان حسن  .ین نمایدهستند را تا حد امکان تأم
عنوان رسول باطنی با استخدام علوم  و قبح شخصی یا اجتماعی است که عقل بشر به

اعتباری جهت وصول به منافع و مصالح در چارچوب تأمین مقاصد شریعت، واصل گردد 
وان یک ابزار اعتباری عن که برای تأمین نیازهایشان به و به قراردادهای بین اشخاص

ها را معتبر بداند و در وضع قوانین  شود تا حد امکان مهر صحت بگذارد و آن استفاده می
نیز از طریق ابزارهای اعتباری مبتنی بر عقل نیز بستر الزم جهت تأمین اهداف اشخاص 

ای را در قالب شریعت فراهم نماید لذا حقوق اسالمی در دیدگاه عالمه طباطبائی بر مبن
صورت ثابت برای بشر وضع نموده  گیرد که در واقع شارع به مصالح و مفاسد شکل می

تواند با توجه به تکامل خود ابزار الزم  و عقل نیز در حیطه این غایات و مقاصد می است
اعتباری را در حیطه حقوق موضوعه وضع نماید و این به معنای تغیر و نسبیت در ابزار و 

اصد حقوق اسالمی است این مهم در لسان فقهاء نیز در قالب عنصر ثبات در غایات و مق
 .یابد زمان و مکان، عرف، تغییر موضوع و بالتبع تغییر حکم تجلی می

منعي براي ) حیطه ال الزام(در حیطه منطقه الفراغ در روش تحلیلي عالمه، نباید 
  تلقيی و متغیری عقلی اعتباراستحسان و غیره باشد، چراکه بنا شد ابزارها پذیرش

 اعتباري عالمه امکان بازشناسي محتواي مصلحت و مفسده را ی شهیوانگهي اند. شود
دانیم که در رویکرد شیعي،  می. دهد گرایانه می عنوان مبناي تشریع به عقالنیت انسان به

 مورد قبول قرار گرفته ی نفس االمریا تبعیت تشریع االهي از مصلحت و مفسده اصل
 عالمه طباطبایي امکان بازشناسي شهی مهم این است که اندی حال، نکته بااین. است

ترتیب، مصلحت مجال وسیعي  بدین. آورد یمصلحت و مفسده را فراهم م محتواي این
آنچه در اندیشه . شود گرایانه در قالب دولت و غیر آن موجب می انسان براي عقالنیت

 .و ظهور و بروز داردفقیه مرحوم امام خمینی نیز بسیار تجلی  والیت
 فقیه عنصر مصلحت را عمیقاً وارد نظام فقهي  والیتی هیامام خمیني در قالب نظر«

تواند دستگاه   قوي میی کننده عنوان یک کاتالیزور عرفي عنصر مصلحت به. خویش کرد
 ]٢٧، ص ٢٢[را به نظام حقوقي عرفي تبدیل کند   فقه
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با عباراتی مانند خیر عمومی و نفع لذا عبارت مصلحت نیز در حقوق امروز که 
کند  عمومی مبنای مکتب عظیم حقوق و اقتصاد شده است نیز بر همین عقل تکیه می

تواند قاعده  که اگر در حیطه مصالح و غایات حقوق اسالمی به وضع و اعتبار بپردازد می
دل نیز حقوق اسالمی را تولید نماید هر چند ممکن است با رشد عقل بشر به تکامل و تب

دار شناخت محتواي مصلحت دانسته   را عهدهی، حاکمیت حکومت فقه چراکهبیانجامد؛
، ها تی امکانات، محدودی سودانگاري بر اساس محاسبه(سودانگاري تجربي  که با نوعي

 امام ی هیاگر چنین برداشتي از نظر. پردازد یبه جستجوي این محتوا م)  و فایدهها نهیهز
  بهگرا با رویکرد مصلح نوعی را عقل ی شهید، باید حداقل ورود انددرست باش) ره(خمیني

 که با  حقوقي سخن گفتی  قاعدهنسبی شدننظام حقوقي دیني تأیید کرد و از نوعي 
کند و حتی ممکن است حکم یک موضوع نیز با توجه  تغییر موضوع حکم نیز تغییر می

؛  و غایات شرعی نیز تغییر نمایدبه رشد عقل بشر در گذر زمان در قالب وصول به مصالح
 .استیافته  تبلور  الهي و عقالنیت تجربيی  که داراي دو رکن ارادهتغییریهمان 

 ی داند که بر اساس ضابطه را به مثابه حکم اولیه می حکم حکومتي) ره(امام خمیني 
  و اهم و مهم نیز]٧٤، ص ٢٨[ ابدی یشرعي تقدم م  مرسومی هیاهم و مهم بر حکم اول

عنوان یکي از مجاري اجراي اصل مصلحت   است که همواره در فقه شیعه بهیا ضابطه
 ی نهیزم) ره( فقهي امام ی شهیتوان پذیرفت که اند می ]٤٤١ص  ،٢٩[مطرح شده است 

 و تئوری  را به اجتهاد تشریعي فراهم آورده استیارتقاي اجتهاد از اجتهاد استنباط
به معناي عبور از  ولي این ]٢٢٥، ص٣٠[ این مهم است دیمؤخطابات قانونیه ایشان نیز 

 حقوقي نیست تا ی عنوان مبناي اعتبار قاعده گرایانه به  الهي به عقالنیت انسانی اراده
 .تعبیر به عبور از حقوق سنتي به حقوق مدرن شود

 دست ورود  زمینهحسن و قبحاز نظر ما، عالمه طباطبایي با تحلیلي اعتباري از 
 ظري را در بازشناسي تکوین و دست عقالنیت عملي را در اعتبار بر اساس اینعقالنیت ن

 رسد این بدین معناست که عالمه در بازشناسي به نظر می. گذارد تکوین کامالً باز می
 صوري و غایي ی  مبناي اعتبار هنجار رفتاري و از جمله مؤلفهنهای عدالت به عنوا مؤلفه

 حداقلي این رویکرد پذیرش ی جهینت. ماد کامل کرده استگرایانه اعت عقالنیت انسان به
به تکامل عقل بشر توجیه  در قاعده حقوقی است که این مهم با توجهگرایی  کثرت نوعي
عنوان دو  لذا دکترین و عرف به؛ دهد و نه در غایات شود و البته تکامل در ابزار رخ می می

دانان این  که در بین حقوق یابد چنان ابزار ظهور و بروز عقل در حقوق موضوعه تجلی می
 و استحسان .]٥٩،ص ٣٨[دو از منابع حقوق هستند و در حقوق اسالمی نیز استصالح 

نماید چنان که مرحوم امام خمینی  عنوان ابزار تجلی عقل و قاعده حقوق اسالمی رخ می به
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در حیطه (اند  تهدانس) عقلی روزمره (نیز قوانین موضوعه را در عصر مشروطه از امور عرفی
و در صورت عدم تعارض با مبانی و غایات فقه اسالمی آن ها را مقبول و ) منطقه الفراغ

 قانون اساسی نیز که عدم ٤و این مهم در لسان اصل ] ٤٤٠، ص ٢٩[شرعی تلقی نموده اند
 ١.داند نیز تجلی یافته است اسالمی را در عرصه تقنین الزم میمغایرت با مبانی 

 
 منابع

 النشر مؤسسه ،٤ چ ،السرائر ).ق ١٤١٧ (منصور بن محمد ابوجعفر حلي، ادریس ابن]. ١[
 .االسالمي

 ،٧ چ ،١ ج گنابادي، پروین ترجمه ،خلدون ابن مقدمه )١٣٦٩(عبدالرحمن  خلدون، ابن]. ٢[
 .فرهنگي و علمي تهران،

 .العربي التاریخ موسسه و عربيال الترات احیاء دار بیروت، ،١ چ ،العرب لسان ).ق ١٤١٦(منظور ابن]. ٣[
 .سنگي چاپ ،)رسائل (،االصول فرائد )١٣٢٦ (مرتضي  انصاري،]. ٤[
 .جنگل تهران، ،قراردادها حقوق اقتصادی تحلیل)١٣٩٠(مهدی انصاری،]. ٥[
 .١٣٨٩ سیاست، و حقوق پژوهش ،حقوق اقتصادی تحلیل نظری مبانی ایرج، بابائی،]. ٦[
 و حقوق دانشکده مجله حقوق، به اقتصادی نگرش فلسفی بانیم) ١٣٨٢(حسن  بادینی،]. ٧[

 .٦٢ شماره سیاسی، علوم
 کتابخانه تهران، ،اسالم فرهنگ فلسفه معتزله؛ تاریخ) ١٣٦٨(محمدجعفر لنگرودي، جعفري]. ٨[

 .دانش گنج
  .سخن و گنج انتشارات تهران، ،٥ چ ،حقوق ترمینولوژي )١٣٧١(ــــــــــــــ ]. ٩[
 تهران، ،حقوق علم عمومی مقدمه در نو روشی ،)١٣٨٩(محمدجعفر ـــــــ ،ــــ]. ١٠[

 .دانش گنج کتابخانه
 .سینا انتشارات تهران، ،اسالم حقوق در حقوقي هاي مکتب)  ١٣٩٠(محمدجعفر ،ـــــــــــ ]. ١١[
 .صدرا انتشارات قم، ،بشر حقوق فلسفه) ١٣٧٥(هللا عبدا آملي، جوادي]. ١٢[
 .اسرا قم، ،٢ چ ،دین فهم هندسه در عقل منزلت )١٣٨٥( ، ـــــــــــ]. ١٣[
 .اسراء قم، ،٦ چ ،دیني معرفت هندسه در عقل منزلت )١٣٩١( ،ـــــــــــ ]. ١٤[
 .اسرا قم، ،٢ چ قم، ،اسالم در تکلیف و حق )١٣٨٥( ،ـــــــــــ ]. ١٥[

                                                                                                                                                                             
علی (الزم به ذکر است فقه مقاصدی ، استحسانات و مصالح مرسله در فقه امامیه طبق نظر مشهور  .١

 مقبول نبوده است و با توجه به محدودیت در حجم مقاله پیش روی )الخصوص نزد متقدمین
خوانندگان محترم می توانند به کتاب مکاتب حقوق اسالمی و کتاب تاریخ مکعتزله جناب آقای دکتر 

 ]٩؛ ٨.[لنگرودی مراجعه نمایند
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 .کمان رنگین انتشارات تهران، ،١ ج ،حقوق مبناي )١٣٨٦(موسي جوان،]. ١٦[
های  فصلنامه پژوهش، اسالمی اقتصاد در عقالنیت )١٣٨٢(مرتضی یدهللا، عزتی، دادگر،]. ١٧[

 .١٠. اسالمی، ش
 .تهران دانشگاه انتشارات مؤسسه جدید، دوره از اول ،١ ج ،دهخدا نامه لغت اکبر، علي دهخدا،]. ١٨[
 کیهان ،طباطبایي عالمه دیدگاه از افعال قبح و حسن )١٣٧٥(علي  گلپایگاني، رباني]. ١٩[

 .٨٨ـ٧٤ صص ،٦٨ شماره اندیشه،
 .بغداد ،١ ، چ٢ج  ،االمامیه الشیعه عند العقل ).ق ١٤٠٦(علیان رشدي،]. ٢٠[
 حقوقی هنجار اعتبار مبنای همچون متغیر طبیعی عدالت تحلیل )١٣٩٤(مهدی  شهابی،]. ٢١[

 نامه فصل شیراز، ،)ره (یطباطبائ عالمه و مطهری شهید آراء بر مبتنی اسالمی حقوق در
 .شیراز دانشگاه دینی اندیشه

 فقه تا جواهري فقه از گذار؛ دوران فقیه خمیني؛ امام )١٣٧٨(جهانگیر  صالحپور،]. ٢٢[
 .٣٧ـ٢٦ صص ،٤٦ شماره کیان، ،المصلحه

 مجمع استراتژیک تحقیقات مرکز ،مصلحت و حکومتي احکام )١٣٨٠(هللا سیف صرامي،]. ٢٣[
 .امنظ مصلحت تشخیص

 پیرامون طباطبایي عالمه ی نظریه انتقادي بررسي ) ١٣٨٥(صدرالدین  سید طاهري،]. ٢٤[
 .٤٦ شماره اصفهان، دانشگاه انساني علوم و ادبیات دانشکده مجله ،اخالقي قبح و حسن

 .اسالمي انتشارات دفتر ،قم،رئالیسم روش و فلسفه اصول )؟ (محمدحسین طباطبایي،]. ٢٥[
 .طباطبایي عالمه فکري و علمی بنیاد تهران، ،٢ ج ،الکفایه حاشیه) ؟( ــــــ ـــــــــ]. ٢٦[
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