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  چکیده
تند از دیدگاه هس مند بهرهي علم حقوق که از ویژگی اعتباري و تکلیفی ها نگاه ثبوتی به گزاره

 شناختی، از جمله مباحث پراهمیت فلسفه حقوق است که مبانی برخی نتایج اخذ شده در مکاتبمعرفت
؛ امري که در فلسفه حقوق اسالمی و نظریات برخی اندیشمندان مسلمان به موازات سازد میحقوقی را آشکار 

  .اندیشمندان غربی مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به نحو مدون و در قالبی جدا به ندرت مطرح گردیده است
یی و گرا واقعمکتب در دو  توان میدر این میان، برآیند نظریات مختلف اسالمی و غربی را 

و گرایش  گرا واقعیی مورد بررسی قرار داد که گرایش  نظرگاه غربی را به پذیرش مکتبی غیر گرا واقعغیر
یی که مبانی فلسفی گرا واقع. یی استگرا واقعبرخی اندیشمندان حقوق اسالمی به تبیین و پذیرش مکتب 

  .شودچنین نظامی را رهنمون می انتخابن و ي اسالمی را مبرهها نظام حقوقی مبتنی بر آرا و اندیشه
  

 ،ضـرورت بالقیـاس   ،ضـرورت  ،هسـت و بایـد   ،ییگرا واقعغیر  ،گراییواقع ،شناسی معرفت:واژگانکلید
  .تکوین ،تشریع
  



  92بهار و تابستان ، 39دهم، شمارهپانزپژوهش حقوق عمومی، سال  هفصلنام  10

  مقدمه
اول و آنگـاه   ۀدرجـ ، دانشی گیرد یمبه هستی و وجود تعلق  خت و آگاهی آدمی، آنگاه کهشنا

این توصیف موجـب  . شود یمی است، دانشی درجه دوم محسوب که متعلق آن شناخت و آگاه
توضـیح آنکـه   . ي درجـه دوم محسـوب نماینـد   هـا  را جـز دانـش   شناسـی  معرفـت شده است کـه  

ــت ــی معرف ــاتی اســت   شناس ــوتی و گــاه اثب ــت. گــاه ثب ــفی و   شناســی معرف ــوتی، نگــاهی فلس ثب
 شناسـی  معرفـت در مقابل، . یدجو یمشناختی دارد و ارتباط متعلق خود را با واقع و تکوین هستی

ي شناخت را در کانون توجه خـود  ها اثباتی ناظر به معرفت و شناخت است و عوارض و ویژگی
اثبـاتی،   شناسـی  معرفـت ثبـوتی، دانشـی درجـه اول و     شناسـی  معرفتبا این توضیح . دهد یمقرار 

  .   آید یمدانشی درجه دوم به حساب 
به عبارت بهتر، تا زمـانی  . اثباتی است شناسی معرفتثبوتی مسبوق و حاکم بر  شناسی معرفت

ي هـا  ویژگـی اثبـاتی و   شناسـی  معرفـت که وضعیت هسـتی و وجـود مشـخص نگـردد، بحـث از      
اي فلسـفی  مسـئله ، »اصل وجود علم و بیـان تجـرد آن  «براي نمونه، اثبات . فایده استشناخت بی

اثباتی بررسـی  در حوزة » ه یقینمالك رسیدن ب«شناسی ثبوتی واقع و معرفت ةاست که در حوز
پرواضح است تا کسـی اصـل وجـود علـم و آگـاهی را مفـروض و مسـلم ندانـد و یـا          . گردد یم

اعتقادي به علم و آگاهی از واقـع نداشـته باشـد، سـخن گفـتن پیرامـون معرفـت یقینـی صـورت          
یـا   حقـوق /اخـالق و حقـوق کـه موسـوم بـه فـرا اخـالق       فلسـفۀ  این ترتیب در حوزة . پذیرد ینم

ي علم اخالق یـا حقـوق اسـت، نیـز     ها حقوقی است و موضوع آن گزاره/اخالقی شناسی معرفت
ي حقـوقی و  هـا  آیـا گـزاره  «سؤال کهگویی به این به این نحو که قبل از پاسخ. گردد یمرعایت 

یی ایـن چنـین قابلیـت پـذیرش اسـتداللی عقلـی را       ها اخالقی صادق و کاذب هستند و آیا گزاره
اخبـار از واقـع و عـالم     هـا  پاسخ گفت که آیا این گـزاره  سؤالباید به این  مقدمتًا »یر؟خ یادارند 

ــا نفــس       ــاطی ب ــند و ارتب ــائیات محض ــا انش ــد ی ــوین دارن ــد تک ــر ندارن ــوادي، (؟ االم ، 1375ج
.(Wedgwood, 2007, p.8))8ص

ی با تبیین ي حقوقها ثانی و اثبات این مطلب است که گزاره سؤالاین مقاله به دنبال پاسخ به 
  .باشند یمهستی شناسانه، واجد وصف ثبوتی و تکوینی و ناظر به عالم واقع 

در طرف مقابل نظرگاه اندیشورانی است که یا به کلی منکـر وصـف مـذکور و یـا در تبیـین      
  . گردد یممهمترین آنها اشاره که به  اند شدهي فلسفی ها آن دچار لغزش و آثاروصف مشارالیه 
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  ییراگ واقعغیر: الف
مـدار را بـا   ي تکلیـف ها اندیشه غربی و اسالمی، به نوعی ارتباط گزاره ةیی، در حوزگرا واقعغیر 

در این میان، فیلسوفان غربی همچون هیوم با ورود مستقیم به ایـن حـوزه در  . نمایند یمواقع قطع 
طـرح   و گـاه همچـون کانـت و ویتگنشـتاین بـا      نمایـد  یمـ رد ارتباط میان باید و هست اسـتدالل  

بـه عـالوه برخـی    . نمایاننـد  یمـ ارتبـاط بـا واقـع    ي مـذکور را بـی  هـا  مباحث نظري فلسفی، گزاره
از مفـاد احکـام و برخـی     منشـأ  یـک تفکفیلسوفان اسالمی همچون مرحوم محقق اصفهانی نیز بـا  

  .  گردند یمیی متمایل گرا واقعهمچون عالمه طباطبایی، در اخذ برخی نتایج، به غیر 
  

  گرا در اندیشه غربیغیر واقعنظریات  -1
  عدم ارتباط منطقی میان باید و هست: نظریه نخست-1-1

،»هسـت «و ارتباط آن بـا  »باید«شناسی تیگرا، در زمینه هسنگر تجربه دیوید هیوم، فیلسوف مادي
کـه   دارد یمخود ابراز 1ي اخالقی، در مکتوباتها وي در زمینه گزاره. قائل به عدم ارتباط است

بـر روي افعـال    یريتأث یچهبنابراین عقل  .به نحو منطقی امکان ندارد 2»دهست و بای«اط میانارتب
بر همین اساس این ادعـا کـه اخـالق مسـتنتج از عقـل اسـت، پـوچ و توخـالی         . و حرکات ندارد

  :نماید یمرا به شرح ذیل توضیح  »باید و هست«او مسئله  (Hume, 1987, p.30).است
ظام اخالق که من با آن روبرو شدم، همیشه بـا ایـن مسـئله مواجـه شـدم      از ن یستمیهر سدر «

که نویسنده به شیوه استداللی در مورد مسـائل اخالقـی مثـل وجـود خـدا و افعـال انسـانی اقـدام         
 یفتـأل برانگیز است کـه چگونـه ناگهـان بـه جـاي پیونـد و       این روش براي من تعجب. نماید یم

دار ي بایـددار و نبایـد  هـا  بـا گـزاره  ) دارگـزاره هسـت  (مـرتبط  دار و نتیجـه   ي هستها میان گزاره
اي اسـت کـه گرفتـه    قابل توجیه است اما چنین چیزي آخرین نتیجهاین تغییر غیر. شوم یممواجه 

  (Ibid, p.457)».شود یم
موضع هیوم را که در قالب یک استدالل منطقی فلسفی و شاید جـدلی بـه بیـان    عبارات فوق

هیوم با اینکه براي قضـایاي عقلـی و فلسـفی،    . سازد یم، آشکار زند یمست رابطه باید و هست د
مجـدد مفهـوم    یـان صرفاً بارزشی جز بازي با الفاظ قائل نیست و محمول موجود در این قضایا را 

و ) 72، ص 1389علوي سرشکی، (کند ینمکه آگاهی جدیدي براي ما ایجاد  پندارد یمموضوع 
                                                                                                                                                     
1. A Treatise of Human Nature.
2. is and Ought.
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دار تشکیل ي هستها فیلسوفان اخالق به آن باور دارند و از گزاره معتقد است که قیاس منطقی که
براي او جاي این . گردد یمدار براي باید به گزاره گیري نتیجه، چگونه و با چه مبنایی در گردد یم

یی همچون خدا موجود است و خدا خالق جهان است چگونـه  ها بسیار است که در گزاره سؤال
 ,Hudson, 1995)بنابراین تفسیر برخی نویسندگان . ه باید خدا را پرستیدک آید یماین نتیجه به بار 

p.27) زیرا استدالل . بر عدم برداشت هیوم در قطع ارتباط بین باید و هست، سخن ناصوابی است
او در این مورد به وضوح بیانگر چنین موضعی است چنانکه حکم نهایی خـود را در ایـن رابطـه    

اي که خود در مورد آن  را به خوانندگان تذکر دهم، نکته من باید این نکته«:دارد یمبیان  گونه ینا
ي عمـومی  هـا  تمام نظام) عدم امکان استنتاج باید از هست(و آن اینکه چنین برداشتی ام شدهقانع 

دریابیم که شکاف بین خوبی و خرد را نه در روابط  دهد یمو به ما اجازه  ریزد یماخالق را در هم 
  ibid,p 469)(».آوریم ینمه از طریق استدالل به دست عینی و ن

این دیدگاه به خوبی اثرات مبادي معرفتی و فلسفی هیوم بـر یکـی از عنـاوین مهـم در علـم       
ي اخالقی و در یک عبـارت کلـی   ها خروج مفاهیم و گزاره. سازد یماخالق و حقوق را آشکار 

و عالم تکوین و اتصال آنها به احساسات  1اتاعم از حقوقی و اخالقی از واقعی آور الزامقضایاي 
و انفعاالت درونی انسان و ابتناء بر توافق و قرارداد، نتیجه محتوم مبادي اوست که اسـاس تفکـر   

بـر ایـن اسـاس    .نمایـد  یمـ ریـزي  ي مبتنی بر تجربـه حسـی را پـی   پذیر پوزیتیویستی و اصل اثبات
ت انسـان  یحات و مقوم تصمیمات و تعهـدا مبین امیال و ترج صرفًاموضوعات اخالقی و حقوقی 

و تـوان بیـان    کـاود  یمـ امـور واقـع را    صـرفًا عقالنی ندارند زیـرا عقـل    هستند؛ تعهداتی که ریشۀ
  ).17، ص 1381زیباکالم، (ندارداحکام عملی را به طور ذاتی 

نتیجه این نگاه را در مورد مفهومی همچـون عـدالت مشـاهده     توان یمبه عنوان یک مصداق 
ید عـدالت و  ؤمعیار سنجش قوانینی که ممعلول خوبی بشر و صرفًادر این دیدگاه، عدالت . دنمو

در نگـاه هیـوم در   . باشد یم) usefulness(» نفع«حافظ مالکیت در جوامع هستند، همچون مفهوم 
وجود خارجی ندارند،  -که محصول قرارداد و توافق بشري هستند -قوانین و تنظیمات که ییجا

است  2پس عدالت وصف. اي فلسفی موضوعیت نداردعنوان مسئلهرح مسئله عدالت به طاصوًال
از ایـن رو  . کننـد  یمـ که افراد جامعه براي صیانت منافع خویش در شرایط خاصی جعل و تقنـین  

                                                                                                                                                     
  .امور حسی و تجربی است نه امور واقعی فرا حسی صرفًاالبته منظور هیوم از امور واقع نیز .1
آیا قواعد و قوانین در یک ردیف هستند؟ تقسیمات حقوقی قواعد و قوانین در بررسی فلسفی عدالت به  .2

.عنوان وصف در لسان هیوم تاثیري ندارد
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هیوم با تصور عدالت به عنوان یک ارزش ذاتی و درونی مخالف است و معتقد است که عدالت
نیازمنـد قـوانینی    هـا  بـراي توزیـع مواهـب و مطلوبیـت    کنند یمد احساس تنها در مواردي که افرا

و قواعـد و قـوانین آن    کند یمهستند که چارچوب روابط آنها را مشخص کند، موضوعیت پیدا 
,Ibid.نیز چیزي جز توافق و قرارداد افراد جامعه نیست p188)(  

  
  نقد و بررسی -1-2

او بـه صـراحت توجیـه قواعـد ناشـی از      : اشکال اسـت  و تأملمذکور، محل  ۀنظری آید یمبه نظر 
بـه عبـارت بهتـر، دلیـل     . که نفـع و مزیتـی را در پـی دارد    داند یمعدالت را مبتنی بر این حقیقت 

قــوانین عادالنــه تبعیـت از قــوانین عادالنـه، ابتنــاي آن قواعــد بـر ایــن گـزاره حقیقــی اســت کـه     
چنـین   نمایـد  یمـ یـت را مطـرح   قـوانین مالک  تصـویب  که یزمانهمچنین .کننده منافع استینتأم

.(Ibid, p.194)نماید که آن قوانین منوط به داشتن نفع و مزایا استحکم می
و ي بایـددار هـا  هیوم در خصوص عدم ارتبـاط بـین گـزاره    يرأپرواضح است که چنین حکمی 

مطـرح شـده   چنین انتقادي در کالم برخی اندیشـمندان غربـی نیـز    . شکند یمدار را در هم هست
کـه توجیـه    کنـد  یمـ ییـد  أهیـوم بـه وضـوح ت   « : دارد یمـ مکینتایر در نقد سخن هیوم ابـراز  . است

همـین حقیقـت   ). در نظـر گـرفتن نفـع مـداوم هـر فـرد      (قواعد عدالت مبتنی بر این حقیقت است 
. باشـد  یمـ این نتیجه استنباط یک بایـد از هسـت   . کند یماست که ما را وادار به تبعیت از قوانین 

(Macintyre, 1985, p.489).  
ي هـا  کننده نظـام تباط باید از هست که آن را ویرانبه عالوه، استدالل ایشان در قطع مطلق ار

صـادق اسـت حـال آنکـه فیلسـوف       ، بالشک در قضـایاي علـوم تجربـی الجـرم    نامد یماخالقی 
بـر کلیـت    و ایـن نقضـی   پـذیرد  ینمـ گرایی همچون هیوم چنین قضـایاي علـوم تجربـی را    تجربه

به عنوان مثال معلم شیمی در آزمایشگاه پس از بیان این مطلب که . استدالل مشارالیه خواهد بود
ي را مطـرح  اهچنـین گـزار   ،حاصل ترکیب ماده الف با ب، ج خواهد بود خطاب به دانشـجویان 

  . ییدنماماده الف را با ج باید ترکیب  نماید یم
نهــایی یــک بایــد اســت کــه از هســت  ةگــزارگــردد یمــوضــوح مشــاهدهکــه بــه  آن طــور

شده و حال آنکه استدالل هیوم به طور کلـی بـر قطـع ارتبـاط هسـت و بایـد اسـتوار         گیري نتیجه
  .بوده است
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  استقالل اراده: نظریه دوم -1-3
کانت در مخالفت با نظریه حقوق طبیعی حقایق تکوینی را ابزار و به چنگ آورنده علم اخالقی 

، کانت علم اخـالق بنیـادین را   داند یمي اخالقی ها را موجد گزاره 1یوم، احساساگر ه. داند ینم
او تالش خود را در به دسـت آوردن علـم اخالقـی بـا ایـده      . انگارد یمکارکرد عقل  یجهصرفاً نت

، ص 1387هارتنـاك،  (کنـد  یمـ اراده خوب و احساس تکلیف نسبت به آنچه خیر اسـت، آغـاز   
در مقـام خـوب    توانـد  یمـ کـه   دانـد  یماراده خوب را تنها مالکی زه واو در این زمینه انگی). 13

ي هـا  را در زمینـه اي بایـددار انگاشتن بدون محدودیت تصور شود به عبـارت بهتـر آنچـه گـزاره    
تـر وجـدان و اراده   و دعاوي افـراد یـا بـه عبـارت سـاده      انگیزه دهد یمحقوقی و اخالقی تشکیل 

  .(Kant, 1966, p. 49).فردي است
انسـان اگـر چـه از    تقریر نمود که ارادة  گونه یناتوان یمدر این مجال موضع نظري کانت را 

لیکن ایـن امـور، داللـت بـر      دهد یماست و گاه به ضرورت به آن تن  متأثراموري خارج از آن 
به عنوان مثال، دزدي که احتیاج به پول دارد و به واسطه چنـین نیـازي   . اخالقی بودن عمل ندارد

عمـل   توان ینماما نیازي دست به این کار زده است، یرتحت تأث، اگر چه زند یمزدي دست به د
ارزشی یک فعل، بنابراین یگانه مرجع و مالك ارزیابی . او را بر این اساس ارزیابی اخالقی نمود

  .(Ibid, p. 49)نیک قابل جستجو استدر اراده و انگیزة 
کانت به ضرورت قابل بررسـی اسـت، اصـول     فلسفۀاي را که در  جان رالز اصول چنین اراده

ثري اراده انسان را از احساسات و تمایالت و ؤکه در دیدگاه کانت به نحو م داند یمعقل عملی 
: شـود  یمو به یک اصل پیشینی یعنی واالترین نیکی، رهنمون  سازد یمي طبیعی جدا ها خواست

نها یک فاعل عاقل این قـدرت و اراده را  ت. کند یمهر چیزي در طبیعت هماهنگ با قوانین عمل 
به همین خاطر، جهت اتخاذ . سازي قوانین دست زنددارد که هماهنگ با اصول و قواعد، به شبیه

  .(Rawls, 2000, p.150)افعال بر مبناي قوانین، اراده چیزي جز عقل عملی نیست
نچـه پـذیراي عناصـر    در فلسـفه او آ . این نگاه، ریشه در نوع خاص تفکر فلسفی کانـت دارد 

. معرفت معتبر و صحیح بیـرون اسـت   از دایرة اصوًالپیشینی ذهنی نشود و زمانی و مکانی نباشد، 
زیرا حقایق مجردند و ذهن . نیست »اختیار«و  »نفس«،»خدا«لذا امکان معرفت به حقایقی از قبیل 

، 1370کانـت،  (ه نـدارد بند زمان و مکان است براي شناخت این حقایق، ابزار و وسـیل ما که تخته
نیک به عنوان مرجع و با طرح اراده انسان و انگیزهدر نتیجه کانت،). 147-143و  12-11صص 

                                                                                                                                                     
1. Sentiment.
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عینیـت اخالقـی کـه    و طـرح ایـدة    آور الـزام ي هـا  مبناي تشکیل و تشخیص حسـن و قـبح گـزاره   
از مصادیق اي آمرانه و اعتباري را که الجرم یکی تقریري متفاوت از حقیقت عینی است، گزاره

  . نماید یمي اخالقی و حقوقی است از حقیقت منقطع ها آن گزاره
برنامـه کانـت یـافتن راهـی بـراي      «:نیز مطرح شـده اسـت   ها برخی از غربیاین نتیجه در آثار 

.تنـافی و تضـاد نباشـند   ي ما بوده است که بـا یکـدیگر در   ها سازي بین الزامات و شعارهماهنگ
انجام دهد این  کند یمآنچه او تالش . از تفکر کانت بسیار دور است واقعیت اخالقیلیکن ایدة 

  (Hare, 1993, p.4)».لیکن نه عینیت اخالقی حقیقی،یایدباست که نوعی عینیت اخالقی 
  

  نقد و بررسی-1-4
ناقض حکم کلـی اوسـت و آن   نوعاًاي غفلت نموده است که نکتهنیز در کلمات خود ازکانت

ــه ــل از ر اینک ــب      وي عم ــرات مترت ــه اث ــدون نگــاه ب ــزه و اراده را ب ــر آنوي انگی اخالقــی  ب
آدمی چگونه و از کجا  ةاین است که انگیز سؤالحال اینکه اولین . (Kant,1966. 56)پندارد یم

به صرف انگیـزه و احسـاس    توان یمکه فالن عمل نیک است و دیگري شیطانی؟ آیا  برد یمپی 
غیر اخالقی دانست ؟ پر واضح است کـه یـک سـارق نیـز     تکلیف نسبت به وظیفه خود عملی را 

لـیکن   .(Thomson, 1990, p.56)ورزد یمـ گاه از روي احساس وظیفه به عمل سرقت مبـادرت  
انگیـزه نخواهـد بـود بلکـه      صـرفًا آورد یمآنچه موجب قبیح دانستن و منع چنین عملی را فراهم 

بـه عبـارت بهتـر،    . ثر اسـت ؤی و منـع آن مـ  آثار تکوینی ناشی از سرقت نیز بر انتزاع چنین عنـوان 
ن از اراده در آثار آن جستجو نمود و سخ بایست یمحسن و قبح و اخالقی پنداشتن یک فعل را 

از ایـن رو کانـت   . ر صـحیح نخواهـد بـود   آواي اخالقـی و الـزام   گـزاره به عنوان مرجـع تشـکیل   
  .دلیل واقعی جاودانه بودن اصول را مدلل نماید تواند ینم

  
  انحصار در زبان:نظریه سوم-1-5

کـه آنچـه در اینجـا مـورد      باشد یمفیلسوفان این نحله ینتر برجستهویتگنشتاین به عنوان یکی از 
نظر است بررسی متد خاص او در مسائل فلسفی و سـپس یـافتن نظریـه او در خصـوص قضـایاي      

ی نظـر نـداده   به صراحت در مـورد چنـین قضـایای   بدیهی است که ممکن است او. حقوقی است
گنشـتاین در  معـروف اسـت کـه ویت   . سـازد  یمباشد، لیکن مدلول التزامی سخنان او راه را هموار 

مانده ي باقیها فلسفی را گذرانده است که هر یک به نحوي در رسالهطول حیات خود دو دورة 
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زبـان  عـالم   ،دهـد  یمـ از او تبلور یافته است، لیکن آنچه محور مشترك هر دو نظریـه را تشـکیل   
او در رساله اولی خود، تراکتاتوس، با این پیش . است که خروج از آن در این فلسفه جایز نیست

از این عالم خارج گردد، محدوده اندیشه و ابراز  تواند ینمفرض که آدمی در زبان تنیده شده و 
زبـان   حال که حد و مـرز اندیشـه  و داند یمآن را زبان و حالل مسائل فلسفی را هم همین حوزه 

و آن اینکـه معنـا در    شـود  یمـ دیگري آشکار از آن هم قابل تصور نیست، نتیجۀ  است و خروج
توضیح آن که . دهد یمو واقعیت براي آدمی را نیز همین معنا تشکیل  گیرد یمهمین عالم شکل 

ن و اي که به زعم برخی نسبت بین زبانظریه. کند یماو در این دوره نظریه تصویري زبان را ارائه 
او  ۀجهـان در نظـر او همـین عـالم زبـان اسـت و نظریـ       آید یملیکن به نظر . کند یمبیان جهان را

، بدون آن که نظر به عالم تکوین به معناي عـالم واقـع   کند یمنسبت بین لفظ و معنا را بیان  صرفًا
سـت کـه  به عبارت بهتر جهان واقع او همان عالم زبان ا .(Nordmann, 2005, p.32)داشته باشد

او در تحلیـل گـزاره نیـز نظـر بـه معنـا       .(Ibid, p.172)نماید یممطابق و مطابِق را در آن جستجو 
نیـز یـا بـه ایـن      هـا  حـال گـزاره   .که غیر قابل تغییر هستند داند یماو معانی را بسیط و متعین . دارد

یـن صـورت، ایـن    یا قابلیت برگشت بـه آنهـا را دارا هسـتند و در غیـر ا     گردند یممعانی ثابت بر 
بر همین اسـاس هـر قضـیه را بایـد تـا آنجـا       ). 69، ص 1379بخشایش، (باشند یممعنا بی ها گزاره

 »اتمـی «يهـا  کاوید که به معانی بسیط و غیر قابل تغییر برسد که در لسان ویتگنشـتاین بـه گـزاره   
  . مشهور است

 آیـد  یمـ بـه نظـر   . فـت حقوقی یا يها گزارهاو را در خصوص نظریه توان یماز مقدمات فوق 
بـایع مکلـف بـه جبـران     «یـا  »سرقت جرم اسـت «اگر در این دوره به ویتگنشتاین عبارت حقوقی 

معنـا  اي بـی ارائـه گـردد، گـزاره   »خسارت مشتري است در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید
تحویـل   ي دینی و اخالقی قابلیـت ها همچون گزاره ها گزاره گونه ینازیرا محموالت  ؛تلقی شود

تحلیل فوق در خصوص قضایاي کلـی و عـدمی نیـز در اظهـارات او جریـان      . ندارندبه بسایط را 
  ).159-158، ص 1384اکبري، (دارد

ي مختلفـی بـا یکـدیگر    هـا  او در دوره دوم حیات فلسفی خود دریافت که افـراد در سـاحت  
زاره در داخل همـان  عین حال، هر ساحت از ساحت دیگر جدا و معناي هر گ و درارتباط دارند 

دنیـاي زبـان    اصوًالنتیجه گرفت که او از این واقعه. ساحت براي مخاطب درگیر قابل فهم است
محصور در معانی ثابت نیست و اگر هم باشد معانی ثابت عامل تفهیم و تفهم نیست بلکه کاربرد 

او از این نظر . نمود ايکه چگونه باید ورود به علم زبان عده نماید یمو استعمال است که تعیین 



17هاي حقوقی شناسی ثبوتی گزاره معرفت  

او دریافت که نه تنها علم هر کسی در زبان و کـاربرد آن خالصـه   . ي دیگري اخذ نمودها نتیجه
بایـد دانسـت   صـرفًا ، بلکه دیگر نیازي به تحلیل یک گزاره به یک معناي ثابت نیست و شود یم

 ارتی هـر شـخص، گـروه   و به عب نماید یماي اي از این الفاظ چه استفادهکه هر کس یا هر جامعه
  .(Wittgenstein, 1985, p.21-22)گیرد یماي چگونه این الفاظ را به بازي مجموعهیا 

پر واضح است که در نظریه دوم نیز او نه تنها به عالم واقع نظر ندارد، بلکه به ثبات عالم معنا 
). 215، ص 1386خـاتمی،  (باشـد  ینمـ نیز معتقد نیست یا در صورت اعتقاد اهمیتی براي آن قائل 

مـا نبایـد در صـدد توصـیف جهـان      «:دهد یمشناسی جهان این گونه نظر در خصوص هستی وي
متفاوتی انجام دهیم که قابل برگشت بـه   کامًالباشیم و اگر باشیم چه بسا این توصیف را به طرق 

ي هـا  زيمنظـورم بـا   نـامیم  یمـ جریاناتی را در نظر بگیریـد کـه آنهـا را بـازي      مثالًیکدیگر نباشد 
چه چیـز در همـه آنهـا مشـترك     . و بازي ورق بازي، توپ بازي، المپیک و غیره است اي هصفح

درسـت نشـان بدهیـد کـه      -شـود  ینمـ است؟ نگویید باید چیز مشترکی باشد وگرنه بازي نامیـده  
چون اگر به همه آنها نگاه کنید چیـزي نخواهیـد یافـت     -چیزي مشترك در بین همه آنها هست

ــه آ  ــه در همـ ــدي   کـ ــه هماننـ ــد بلکـ ــترك باشـ ــا مشـ ــا نهـ ــت   هـ ــد یافـ ــط را خواهیـ .و روابـ
....«(Wittgenstein,op.cit, p.23)  

ي زبان مشغول بازي ها که او معتقد است هر کسی در یکی از ساحت دهد یمنظر فوق نشان 
مثـل کـاربرد و اسـتعمال زبـان اسـت نـه        هـایی  يهمانندمشترك است،  هاآنچه در تمام این. است
چیزي جز بکارگیري قواعد بازي در بازي دیگر و تعیین معناي  »اشتباه«ا در فلسفه اخیر لذ. بیشتر

چـه چیـز    گیـرد  یمـ توافق انسـانی تصـمیم    گویند یمپس «: یک لفظ بدون تعیین زمینه آن نیست
هـا  صادق است و چه چیـز کـاذب؟ آن چـه صـادق یـا کـاذب اسـت آن چیـزي اسـت کـه آدم          

این توافق نه در عقاید که در صـورت  . توافق دارند گیرند یمبکار  کهو آنان در زبانی  گویند یم
  ).30، ص 1378هارتناك، (»زندگی است

او از . لم زبان به عالم کاربرد زبـان فروکاسـته شـده اسـت    در این تحلیل، حد عالم واقع از عا
 هـا  این گزاره معناییو از غیر قابل بیان بودن و بی دهد یمجا در مورد قضایاي دینی نیز نظر همین

، لیکن نه به معنایی کـه نـاظر بـه عـالم واقـع باشـند یـا        داند یمو آنها را هم بازي  شوید یمدست 
جـاري   ینمـؤمن کنند بلکه تنها به صورتی از حیات کـه در قلـب    دستیابیحکایت از اموري قابل 

مـن  «:ی باشـد این قضایا را درك کند که خود فردي دینـ  تواند یمبنابراین کسی . است نظر دارند
  ).217خاتمی، همان، ص (»اي را از دیدگاه دینی ببینممسئله توانم ینمفردي دینی نیستم و حتی 
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در ایـن دیـدگاه نـه تنهـا     . نمایـد  یمـ ي حقوقی را روشن ها گیري، تکلیف گزارههمین موضع
ه اي حقوقی با عالم واقع ارتبـاط نـدارد، بلکـه درك معنـاي هـر گـزاره حقـوقی وابسـته بـ         گزاره

برقـراري ارتبـاط زبـانی بـا     کاربرد آن در نظام حقوقی و مبتنی بر فهـم اهـالی آن نظـام در نحـوه    
باید توجه داشت که منظور از فهم حقوقدان یا حقوقدانان یک نظام پی بـردن بـه   . یکدیگر است

نیست بلکه منظور بازي بـا افـرادي اسـت کـه منظـور عالمـان حقـوق را در         ها واقعیت این گزاره
  .و با آنها بر سر قواعد حقوقی توافق دارند ابندی یم

  
  نقد و بررسی-1-6

و آن اینکـه   گـردد  یمـ استفاده او از عالم زبـان بـر   به نحوهترین اشکال به نظریه ویتگنشتاینمهم
ایـن  . زبانی اسـت خود فرا که شود یماي به کار گرفته هزبان است، چگونه گزاراگر حد اندیشه، 

هـر لفـظ   «، مثـل آنکـه   سـازد  یماي فلسفی و گزاره کند یمزبان را توصیف  که ویتگنشتاین عالم
زبانی؟ اگر خود زبانی هستند، چگونه عالم زبان را خود اموري زبانی هستند یا فرا »یک معنا دارد

بـا  انـد پـس تئـوري کلـی او     چه فرازبانو چناناند گرفتهو بر فراز این عالم قرار  کنند یمتوصیف 
به عبارت بهتر زبان تنها بـه عنـوان ابـزار تفهـیم     . شود یمتحلیل در زبان نقض  محصوریت عنوان

  .گیرد یممعنا مورد استفاده قرار 
بازي زبانی نشانگر آن است که ویتگنشـتاین خـود بـه یـک حقیقـت معتـرف        ۀهمچنین نظری

شـوند   بـه آن آگـاه   تواننـد  یمـ ي زبانی واقعیتی است که دیگران ها است و آن اینکه نظریه بازي
بنـابراین خـود ایـن اصـل کـه هـر نفـر در        . ي زبانی درگیر شوندها بدون آن که در نظریات بازي

  .فهم ارج از مجموعه زبانی استبازي است، اعتراف ضمنی بر عدمساحتی از زبان مشغول
اي نامفهوم بنـا بـر   گزاره توان یمحقوقی و اخالقی را نه  يها گزارهبا توجه با مطالب مذکور 

  .ارتباط با عالم واقع دانستاي محصور در زبان و بیشه فوق دوران فلسفی و نه گزارهاندی
  

  در اندیشه اسالمی گرا واقعنظریات غیر  -2
  صورت مجازي: نظریه اول -1-2

و وجـوب بـه آن تعلـق    گیـرد  یمـ عملی که متعلق امر و نهی قرار  - اهللا رحمه- مرحوم محقق اصفهانی 
فعـل  قطع، ضمن آن که وجوب یکدر مبحثایشان. دیگر تحلیل کرده استاي را به شیوه گیرد یم

را از نظر عقلی چیزي جـز اذعـان عقـل بـه اسـتحقاق عقـاب در صـورت مخالفـت بـا قطـع محصـوله            
را بـه یـک    هـا  ایـن گونـه گـزاره   - داننـد  یمـ ) و نه بعث( ادراك صرفًازیرا جایگاه عقل را  - دانند ینم
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بـه عبـارت دیگـر اینهـا در     ). 31، ص 1374غـروي اصـفهانی،   (نمایند یمدار ارجاع حسن و قبحگزارة 
م و اوامـر، قابلیـت   احکـا مفاد این نظـر آن اسـت کـه   . ي مجازي از حسن و قبح هستندها واقع صورت

از گـزاره اسـت و تحلیـل ثبـوتی     و اصـالت نیـز بـا ایـن شـکل       داي خوب و بد را دارهتحویل به گزار
  . در نظر ایشان استن شدن ماهیت حسن و قبحاي حقوقی منوط به روشهگزار

کـه آراء عقـال بـر آن     شـود  میاز جمله قضایاي مشهوره محسوب در بیانات ایشان احکام عقالئی
منظور از قضایاي مشهوره نیز قضـایایی اسـت کـه در مقابـل قضـایاي      ). 31همان منبع، ص (توافق دارد

ایـن اسـت کـه عقـل درك کـرده مخالفـت بـا امـر         بنابراین وجوب عمل به معنـاي  . برهانی قرار دارد
وجوبی مستحق عذاب است و انجام و ترك این عمل و هتـک حرمـت بـه مـوال قبـیح اسـت، ایـن از        

توافـق عقـال موجـد چنـین قضـایایی       صـرفًا جمله قضایایی نیست که بتوان بر آن برهانی اقامـه کـرد و   
از امر شـارع  «یا » نون باید اطاعت کرداز قا«بنابراین اگر جمالتی چون). 35همان منبع، ص (است

گردد و آن اینکه ترك امر موال به یک حکم عقلی باز می، تماماً»و قانونگذار نباید تخلف کرد
این معنا از ظلم که بـه تعبیـر   . هتک حرمت او ظلم است و ظلم قبیح استهتک حرمت اوست،

ــرد، را در برمــی »اســتحقاق مــدح و ذم«ایشــان  ــه هــیچ روي  قضــااز  صــرفًاگی یایی اســت کــه ب
  ). 42همان منبع، ص (بردار نیستبرهان

ضایایی را چنین قضایایی نه تنها جز قضایاي برهانی نیست، بلکه محل صدق و کذب چنین ق
بر همین اساس ذاتـی بـودن   . االمرجو کرد و نه در واقع و نفسوجست می بایست در آراي عقال

به معناي ذاتی باب برهان و نه به معناي ذاتی بـاب کلیـات   حسن و قبح را از براي عدل و ظلم نه 
جنس و فصل براي و قبح به معناي استحقاق ذمحسن به معناي استحقاق مدحزیراخمس است،

اسـت کـه وضـع خـود شـیء       آنچنـان همچنین ذاتی باب برهان . شوندعدل و ظلم محسوب نمی
خود شیء بـراي انتـزاع مفـاهیم ظلـم و      لیکن در اینجا وضع. براي انتزاع یک مفهوم کفایت کند

  ).43همان منبع، ص (کند عدل کفایت نمی
آن اسـت کـه قضـایاي حقـوقی و اخالقـی کـه در        شود میپس از سخنان فوق آنچه حاصل 

ارتباط تکوین و ظرف و وعائی به غیر از وعاء اعتبارعقال ندارند و شود میسیاق امر و نهی ابراز 
  . گرددی منقطع میعالم واقع از چنین قضایای

  
  نقد و بررسی -2-2

ات ایشاناند با بعضی از کلمابراز داشته-رحمه اهللا  -آید آنچه مرحوم محقق اصفهانی به نظر می
ایشان در ادامه کالم خود به صراحت . دارد، سر سازگاري نداردگرا واقعکه داللت بر یک نظریۀ
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نظـام و ابقـاي نـوع و حصـول مصـالح ایشـان       دارند که هدف از قضایاي عقالئـی حفـظ   بیان می
اشـتمال  به عالوه، اشاره شـده اسـت کـه مـدح و ذم بـه واسـطه      ). 42و  31همان منبع، ص (است

واضح ).311همان منبع، ص (آورد است که موجبات ترغیب را فراهم میمصلحت یا مفسده عامه 
س امور تکوینی محسوب است که حفظ نظام و بقاي نوع، اموري وهمی و خیالی نیست و از جن

. دهدو پرواضح است که امور تکوینی مذکور پایه و اساس قضایاي عقالئی را تشکیل می شود می
  .قرار دادنین قضایایی را تطابق آراي عقال سنجش چتوان ظرفبنابراین نمی

مترتب بـر  دهیح ایشان مسبوق به تصور فعل و فایبه همین سیاق، انشاء احکام تکلیفی به تصر
آنچــه قبــل از شــوق و انبعــاث روي در واقــع ). 45-44، ص 1416غــروي اصــفهانی، (آن اســت 

و موجـب حکـم بـه     شـود  مـی منـتج  الیـه دهد، تصور فائده و مصلحت است که از فعل مشتاقمی
این معنا، مسبوق بودن انشاء را بر روابط تکوینی مورد . آوردام یا پرهیز از چیزي را فراهم میانج

و همین نکته اسـت کـه در تحلیـل مـذکور،      سازد یمیل ماهیت این احکام را هموار اشاره و تحل
  .علی رغم اشاره و بیان مطلب، مغفول واقع شده است

اسـت کـه    مسـئله بایست در وهله اول در نظر گرفته شـود ایـن   عالوه بر مورد فوق، آنچه می
و قبح یعنی استحقاق مـدح  چنین قضایایی وجود خارجی دارند یا خیر و سپس این معنا از حسن 

در واقع فهم این معنا از حسن و قبح . مد نظر قرار گرفته شود که داللت به چه واقعیتی داردو ذم
اي کـه بـراین بحـث    فلسفی در ماهیت چنین قضایایی قرار داد و نهایت نتیجهتوان کاوشرا نمی
ی بـه شـناخت   که کمک شود میآن است که معنایی از معانی حسن و قبح کشف  شود میمترتب 

و قبح به وصف مذکور امري اسـت   تر معناي حسنبه عبارت واضح.کند واقعیت این قضایا نمی
  .ي متصف به خوبی و بديها شناختی گزارهخر بر تبیین هستیمتأ

 توانـد  مـی ن مسـئله به عالوه، بر فرض که عقال بر مدح و ذم افعالی توافـق داشـته باشـند، ایـن     
شـوند و  یاي مشهور به معناي خاص محسوب میکند که این قضایا جز قضا داللت بر این مطلب

به عبارت بهتر، آن چه مرحوم  .بر فرض داللت، ظرف سنجش آنها چیزي جز توافق عقال نیست
مبین یک واقعیت است و آن اینکـه عقـال بـر مـدح و ذم      محقق اصفهانی به آن اشاره دارد صرفاً

آید چنین توافق و تطابقی منافاتی با برهانی بودن این قضایا و نظر میافعالی توافق دارند و البته به 
مطلب را ایـن چنـین بیـان نمـود کـه       توان یمتر در یک عبارت ساده. مر آنها ندارداالتعیین نفس

نـدارد و بـه   برهانی است یا غیر برهانی اي هارتباطی با این مطلب که قضی مدح و ذم عقال، اصوالً
این معنا در سخنان مرحـوم عالمـه   . بیانی در منطق محل خدشه و مناقشه است عالوه، اصل چنین
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یی ها اولیات و قضایاي ضروري از جمله گزارهبه این عنوان که شود میرضوان اهللا علیه نیز دیده 
لیکن قضایایی مثل حسن و قبح عدل و ظلم از است که هم مشهوره وهم بدیهی و برهانی است،

  ).315، ص 1372طباطبایی، (آیندشمار نمی امثال این قضایا به
مبهم آن است که بنا بر ادعاي فوق در حالتی که عقال حکم به حسن عدل و قبح ظلم  مسئله

این امـور بـه اوصـافی    و متعلق گردند یم، از امور واقعی جدا نمایند یمو یا باید و نباید اجتماعی 
که موجب جـدایی قضـایاي مـذکور از     اي هندکنتحلیل قانع آید میبه نظر. شود میوهمی تبدیل 

بـه  البته ممکن است اینگونه عنوان شود که قضـایاي مـذکور  . معناي اولیه گردد ارائه نشده است
و لـذا از امـور واقعـی     باشـد  مـی بـه معنـاي اول    اي هدلیل برخورد عقال با امور مصلحتی یـا مفسـد  

گیر کل جامعه است و درعـین  ریبانوت که نوع مصلحت در اینجا گبا این تفا شود میمحسوب 
لـیکن چنـین   . و ایضاً در مورد مفسـده  آید میبه شمارحال به دلیل وجود مصلحت مستحق مدح

  .برداشتی از سوي مرحوم محقق صورت نپذیرفته است
  

  اعتباریات:نظریه دوم -3-2
ه حاوي محمول عینی و تکوینی با قضایایی ک وصول به این نظریه از کاوش رابطۀ آید میبه نظر

چـه ذهـن را بـه خـود     جهه با انواع قضایا، ابتدائاً آنتوضیح آن که در موا. شود میآغاز باشند،می
اگـر چنـین   . با عالم خارج از ذهن چگونه اسـت  اي ههر قضی ۀآن است که رابط نماید یممشغول 

مرحوم عالمـه بـه   . شود میقضایایی را نتوان با عالم تکوین پیوند داد نسبت حقیقت از آنها سلب 
آنچـه جلـب    اي هبدیهی اسـت کـه در هـر قضـی    . پردازداستاد خود بدواً به تحلیل قضایا می ةشیو

اي الزم است که مبناي در تحلیل چنین رابطه. میان موضوع و محمول است رابطۀ نماید یمتوجه 
محمولی  ینبه عبارت بهتر باید به این پرسش پاسخ داد که چن. حمل محمول بر موضوع را یافت

اگر محمول جزئـی از موضـوع یـا عـین موضـوع      . به چه واسطه بر فالن موضوع حمل شده است
که قابلیت اقامه  شود میاي یقینی محسوب باشد چنین محمولی ذاتی موضوع است و چنین قضیه

  ).5همان منبع، ص (برهان برآن متصور است
قضـایایی کـه محمـوالت آنهـا غیـر       .قضایاي اخیر را در اصطالح قضایاي اعتباري می نامنـد 

و چون ظرفی غیر  نماید یمحقیقی است و مطابقی در خارج ندارد جز آن که ذهن آنها را اعتبار 
توان تصور نمـود، ذاتـی بـودن آن منتفـی و در     االمر براي آن نمیاز وهم ندارد و ثبوتی در نفس

  .نیست پذیر نتیجه اقامه برهان بر چنین قضایایی امکان
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توصیف اعتبار در نظر ایشان مبتنی بر اتخاذ مجاز از حقیقت است، بدین نحو که فاعـل  روند 
کند و به نحو مجاز براي وصول به غایات خود از نسب و روابط حقیقی طلب عاریت میباالراده

ي احساسـی تبـدیل   هـا  ي غیر حقیقی یعنی خـود و صـورت  ا حقیقی به رابطه ۀرا از یک رابطآنها 
 خواهـد  میمثال وقتی که انسان خوردن را «: نماید یمذیل به وضوح مطلب کمک  مثال. نماید یم

، هـا  میان خود و میان کارهاي تنها کـه عضـالت دسـت، لـب     نسبت مزبور را نخستین بار مستقیماً
گذارد، بلکه در حال گرسـنگی بـه یـاد سـیري افتـاده و      دهد نمی هنگام تغذیه انجام می... زبان و

و میان احساس درونی سیري یا لذت و حـال مالیمـی کـه در سـیري داشـت      نسبت را میان خود 
و در ایـن زمینـه خـود را خواهـان و او را      خواهـد  میگذاشته و صورت احساسی درونی خود را 

  ).122، ص 1381طباطبایی، (».پنداردخواسته می
ر را در اعتبار که دراین دیدگاه تبادل بین حقیقت و مجاز و دادن حد یک شیء به شیء دیگ

 نمایند یمبه محلی احاله لزوم و وجوب را  اتصاف صفت). 11، ص1372طباطبایی، (گیرد یمبر 
در بیان فوق انتساب صفت بایـد بـه    مثالً. که غیر واقعی و لیکن با محل واقعی خود مناسبت دارد

بی غیر انتسا »من باید سیر شوم«دهد به این تعبیر که گی روي میمن در زمانی که احساس گرسن
این رابطـه از آن قـواي جسـمی و رفـع گرسـنگی و سـیر شـدن         واقع به فاعل است، چون حقیقتاً

متعاقب آن است ولیکن چون غایت مزبور یعنی سیر شدن براي فاعل از طریق فعل خاصی قابـل  
ر وصف ایـن معنـی   عبارت ایشان د. نماید یموصول است این باید و ضرورت را به خود منتسب 

 –مفهوم باید همان نسبتی است که میان قوه فعال و میان اثر وي موجـود اسـت   «: ستاین چنین ا
و این نسبت اگرچه حقیقی و واقعی است ولی انسان او را در میان خود و میـان   -نسبت ضرورت

در مثـال فـوق   . گـذارد صورت علمی و احساسی که در حال تحقق اثر و فعالیت قوه داشـت مـی  
این است که این خواسته را یعنی سیري را بایـد   کند میش انسان جلوه فکري قبل از همه چیز پی

به وجود آورم و چنان که روشن است در این فکر نسبت باید از میان قـوه فعالـه و حرکتـی کـه     
میان اوست برداشته و در میان انسان و سیري گذاشته شده است که خود یـک اعتبـاري اسـت و    

ده پس از آن که نداشت و در حقیقت صـفت وجـوب و   در نتیجه سیري، صفت وجوب پیدا کر
-121،ص1381طباطبـایی،  (»باشـد وص بود که کار و اثر قوه فعال مـی لزوم از آن حرکت مخص

122.(  
دیگر در این خصوص است و آن اینکه اعتبار ایـن قضـایا جهـت     اي همطالب یادشده نمایانگر نکت

عتبـاراتی وصـول بـه ایـن اغـراض نـاممکن       وصول به اغراض و غایاتی حقیقی است که بدون چنـین ا 
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فاعل و کمال مطلـوب و رفـع    ۀمرحوم عالمه چنین قضایایی را واسط). 11، ص1372طباطبایی، (است
والبتـه اگرچـه ایـن    . شـود  مـی گـردان ن البد از اعتبار چنین قضایایی رو آورد کهنقص او به حساب می

ــی    ــمار م ــه ش ــات ب ــه غای ــزار وصــول ب ــ قضــایا اب ــیکن طفیل ــد ل ــود احتیاجــات محســوب  آی ی و مول
باشـند و از جهـت   قـواي فعالـه مـی   اعتباریات مولود یا طفیلی احساساتی هستند کـه مناسـب  «:شوندمی

باید اذعان نمود که انسان یا هـر موجـود   .... .....اندتابع آن احساسات درونیثبات و تغییر و بقاء و زوال 
یـک سلسـله احتیاجـات وجـودي مربـوط بـه        دیگري بر اثر احساسات درونی خـود کـه مولـود    زنده

کـه بسـتگی خاصـی بـه      سـازد  یمـ یـک رشـته ادراکـات و افکـاري را      باشـد  مـی ساختمان نیازهایش 
همـان،  (».شوداحساساست مزبور داشته و به عنوان عوامل احساسی و یا نتایج مطلوب زائل و متبدل می

  ).116ص 
وان شده است، جـدایی میـان ادراکـات    یی که در تحلیل چنین قضایایی عنها از جمله ویژگی

توضیح آنکه چون این ادراکات منقطع از خـارج هسـتند و از   . اعتباري از ادراکات حقیقی است
توان ارتباط تولیدي میان چنین ادراکاتی با ادراکات حقیقـی  طرفی زاییده احساسات هستند، نمی

 ةن ایـن ادراکـات زاییـد   چـو «: عبارت مرحوم عالمه در این خصـوص چنـین اسـت   . برقرار نمود
صـطالح  عوامل احساسی هستند دیگر ارتباط تولیدي با ادراکـات و علـوم حقیقـی ندارنـد و بـه ا     

  ».توان با برهان اثبات نمودمنطق یک تصدیق شعري را نمی
ادراك حقیقی، ادراکـی اسـت کـه    «: فرمایند مرحوم شهید مطهري نیز در شرح این کالم می

فلسفی و علمی، اعم از طبیعـی و ریاضـی اسـتفاده کـرد و از آن نتیجـه      از آن در براهین  توان یم
. آن را از بـراهین فلسـفی و علمـی بـه دسـت آورد      توان یمافزون بر این . علمی یا فلسفی گرفت

خالصه آنکـه ادراك حقیقـی آن   . یعنی حاصل یک برهان فلسفی یا علمی ادراکی حقیقی است
آن را در  تـوان  یمادراك اعتباري چنین نیست یعنی نه اما است که ارزش منطقی و فلسفی دارد

به . آن را از براهین علمی و فلسفی به دست آورد توان یمبراهین فلسفی و علمی به کار برد و نه 
  ).302همان، ص (»بیان دیگر ادراك اعتباري ارزش منطقی و فلسفی ندارد

تباري که مهم ترین مصادیق آن این تعابیر همگی داللت دارند بر این موضوع که قضایاي اع
قضایاي حقوقی است حظی از عالم تکوین ندارند و ظرف وجودي ایشان را باید در ذهن معتبـر  

 ،بـر تکـوین و عـالم خـارج دارنـد     که داللت  ها که از هستبه همین دلیل توقع این. تجو نمودجس
یکی از آثار این نگـاه   ،دو بنابر این جدایی این. داد وجوبی و بایدي داشته باشیم، نابجاستبرون

  .و تحلیل فلسفی است
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  نقد و بررسی -4-2
گـردد، نتـایج   محسـوب مـی   گـرا  واقـع اي هآید نظریه اعتباریات در عین حال که نظریـ به نظر می

حاصل از آن یا اعتقاد صاحبان نظریه به برخی نتایج مذکور، این نظریه را در زمره نظریـات غیـر   
اعتباري  ،دارية بایدي حقوقی و اخالقی و هر گزارها ن اعتقاد که گزارهای. دهدقرار می گرا واقع

نـین ایـن سـخن کـه     سخن در اصل این نظریه نیسـت و همچ  است امري صحیح و معقول است و
هدف از اعتبار رسیدن به غایات حقیقی است، تردید در آن جایز نیست اما در مقابل رسـیدن بـه   

ین این نوع از ادراکـات بـا ادراکـات حقیقـی و همچنـین عـدم       که قائل به عدم ارتباط ب اي هنتیج
گـردد، نتـایج ناصـوابی اسـت کـه التـزام بـه آنهـا         جري برهان و صدق و کذب در این قضایا می

رغـم آن کـه ارتبـاط حقیقـی را از آن افعـال و      توضیح آنکه صاحب نظریـه علـی  . پذیرفته نیست
و در عین هدف اعتبار  نماید یمه مجازي توصیف و انتساب آن را به فاعل باالراد داند یمغایات 

، به یکباره از قطع ارتباط بین آن چه به فاعل باالراده منسوب داند یمرا رسیدن به غایات حقیقی 
االمـر  ل که قضـایاي مـذکور بـا واقـع و نفـس     گوید با این استدالاست و غایت حقیقی سخن می

پـذیرد؛ در  ي بودن را جهت نیـل بـه واقعیـت مـی    ربه عبارت بهتر کسی که اعتبا. ارتباطی ندارند
تحلیل فلسفی الزم است اعتبار را از واقعیـت محـروم ننمایـد و آن را داخـل در حقیقـت احکـام       

  . بداند
منطقـی در قضـایاي اعتبـاري در     هاي اند که عدم جري استداللبرخی منتقدین اشکال نموده

بـه عنـوان مثـال    . قابل پـذیرش نیسـت  مواردي که یک طرف از مقدمات قیاس حاوي باید است 
جز اینکه زید باید اکـرام   اي هعلما باید اکرام شوند و این قید که زید عالم است، نتیج ۀهم ۀقضی

 در بـاب  اسـتدالل قابل پذیرش است و هـم چنـین    شود ندارد و این نتیجه از نظر ارتکازي کامالً
 مجاز از مجازآنهـا را از صـف   سبکب با چو نتوا ، و نمی است اول شکل قیاس از قبیل الزامات
  ).19-17، ص 1384الریجانی، (دران منطقی هاي استدالل

بـه عـالوه اشـکال    . دهـد اشکال نشـان مـی  بینقد فوق از لحاظ شکلی انتاج را  آید میبه نظر 
دانـد  یی را در جعلیات شرعی به شـارع محـل اشـکال مـی    ها دیگر که انتساب منشاء چنین گزاره

 را شـامل  انسـانی  اعتباریـات  ؛ یعنی از اعتباریات مورد نظر تنها بخشی دلیل در واقع،«: ارد استو
 شــده گفتــه تغییـرات  انـد، چــرا کــه  کــرده جعــل مقـدس  شــارع را کــه اعتباریـاتی  شــود، نــه مـی 

ماننـد   شـرعی  اگـر احکـام   گمـان،  بـی تصـور نیسـت   قابل شارع از سوي شده جعل دراعتباریات
 ماننـد اعتبـارات   الهی اند و اعتبارات خداوند اعتبار شده از سويباشند اعتباري و حرمت وجوب
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ــه  انســانی ــتند ک ــی نیس ــات ناش ــه  از احساس ــند، بلک ــذر باش ــث  زودگ ــالح منبع ــد  از مص و مفاس
از ). رایط و قیـود موضـوع  شـ  هیعنی با هم(آنهاست ذاتی صفت تغییرناپذیري اند که االمري  نفس

شـود،   مـی  نیـز دیـده   از اعتباریات نوع در این است الزم در برهان که دوامی رو، خصوصیت این
  ).19همان منبع، ص (»است آنها دائمی زیرا مقدمات

  
  گرایی در اندیشه اسالمیواقع: ب
  ضرورت بالغیر: نظریه اول -1

و محموالت بایددار به نحـو دقیقـی ورود    آور الزامقضایاي برخی اندیشمندان اسالمی در تحلیل 
باشـند کـه   دار مـی ي هسـت هـا  از گزاره اي هي بایددار گونها در این نگاه فلسفی گزاره. اندنموده
ي مقـدور و تحـت اراده   هـا  نـد کـه از هسـتی   ا دار متفـاوت ي هستها از این جهت با گزاره صرفًا

  .گوید میسخن 
بخـش نظـري   . شود مییک تقسیم به حکمت نظري و عملی منقسم  توضیح آن که فلسفه در

ي مقـدور  ها گوید و بخش عملی از هستیي نامقدور سخن میها حکمتی است که درباره هستی
معناي حکمت عملی آن است که فاعل با اراده به افعال خـود علـم دارد و اراده   . کند میگفتگو 

بر ایـن اسـاس فـرق بـین حکمـت      . آید میابعلت فاعلی به حس شود مینسبت به آن چه صادر 
بـر ایـن اسـاس چـه     ). 18-17، ص 1361حائري یـزدي،  (از حیث معلوم استعملی و نظري تنها

و چه قضایایی کـه در حکمـت عملـی     گردد مییی که در قسمت حکمت نظري مطرح ها گزاره
ه اشـکال  لـیکن ایـن انحـاي وجـود بـ     . خیـزد همگی از هستی و عالم وجود بـر مـی   شود میطرح 

به نحوي که وجود گاهی به بایستی، در برخی اشکال به امکان و  نماید یممختلف ظهور و بروز 
ي گـزاره اخالقـی و   هـا  در ایـن میـان بایسـتی   . گردد میجواز و در بعضی موارد به امتناع متصف 

ي منطقی کیفیـاتی اسـت کـه    ها حقوقی که همان ضرورت و وجوب بالغیر است همچون بایستی
بـه شـمار  و در نتیجـه از کیفیـات هسـتی    نمایـد  یمرا تبیین و توصیف  ها هستیو روابط هانسبت

کـه   گـردد  مـی ي مزبور از مبادي فاعلی با شـعور و اراده صـادر   ها با این تفاوت که هستی آید می
و این ارده  نماید یمي مقدورات را توصیف ها روند و هستیي هستی به شمار میها خود از پدید

و چـون از گونـه وجـود رابـط اسـت، داللتـی بـر هسـتی و نیسـتی           گردد میات آن انتزاع و تاثیر
د پیش از صدور پذیر اما افعال و رویدادهایی که از عامل مسئول صورت می. موضوع خود ندارد

موصوف به بایستی است و پس از صدور چون از حیطـه قـدرت و اختیـار عامـل مسـئول خـارج       
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گونه که هر موجـودي از حیـث انتسـابش بـه علـت      هماناست،است موصوف به استی و هستی 
و موجـود و واجـب بالغیرموصـوف    جاد و ایجـاب بـالغیر و پـس از ایجـاد بـه وجـود       ای ه فاعلی ب

  ). 67-66همان، ص (است
بر این اساس، بایستی رابطه مخصوصی در برابر استی نیست، بلکه رابطه استی است بـه زبـان   

و زبان استی و هستی زبان مخصـوص  ي مقدور استها راي هستیبدیگر بایستی زبان مخصوص
بنـابراین سـخن از رابطـه    . خیـزد برنمـی ي نامقدور و بایستی جز از نهاد اسـتی ها است براي هستی

شود دار تولید نمیاست ۀید از رابطزیرا با ،از اساس محل اشکال است ،تولیدي میان باید و هست
از جـنس   اي هپس حاصل کالم آن است کـه اگـر گـزار   .نماید یمدار را بیان است اي هبلکه رابط

به دلیـل   آید میگزاره اخالقی یا حقوقی نیز مورد کاوش قرار گرفت مرتبط با تکوین به حساب
وچون قبل از آن در عالم علم است نه معلوم،  گذارد میشعور پا به عرصه وجود ذي که با ارادةآن 

بنابراین تحلیل رابطه باید و هست و تدقیق در عدم یا وجود رابطه . لباس بایستی و الزام بر تن دارد
تولیدي میان این دو از بنیان داراي اشکال است، زیرا بایستی نوع و شکل اخباري از هستی است 

  .گردد میوجوب قرار دارد و با فعل فاعل واجب بالغیر  ۀکه قبل از مرحل
  

  ضرورت بالقیاس: نظریه دوم -2
. بـه سـرانجام رسـاند    تـوان  یمار و متصف به وجوب را با تحلیل فلسفی محمول آن، دباید ةگزار

مفاهیم فلسفی محسـوب   ءجز ؛فارغ از موضوع آنهاحقیقیت آن است که مفاهیمی از این دست
ایـن مفـاهیم   . گرددگروه نخست مفاهیمی هستندکه به دنبال ادراکات جزئی حاصل می.شوندمی

که در بردارنده همه مشترکات جزئیات شود میي خارجی محسوب به منزله حدود وجودي اشیا
و بـه عنـوان    یابـد  مـی و فاقد مشخصات فردي و شخصی است و در پاسخ از چیستی، به ذهن راه 

امري که متعین به تعین هیچ یک از افراد خود نیست، و به وجود افراد بـه نعـت کثـرت موجـود     
  ). 17، ص 1388و جوادي آملی،  200ص ، 1383مصباح یزدي، (گردند یماست، موصوف 

شـوند و مفهـوم، در مـوطن    دسته دوم مفاهیمی هستند که در ظرف ذهن، عارض مفاهیم مـی 
به عبارت دیگر عروض و اتصافشان هر دو ذهنـی اسـت و قابلیـت    گردد میذهن به آنها متصف 

  . گردند یمصل با تحلیل و تعمق در مفاهیم ذهنی حا صرفًاحمل بر امور عینی را ندارند و 
 اي هاالختالف مرتببهاالشتراك یا ما دسته سوم مفاهیمی است که از متن هستی و یا با نظر به مابه

، در صدق خود به موجودي خاص محدود و مقید نیست، بیانگر انحاء شود میاز مراتب آن انتزاع 
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و بر آن  شود میته و اطوار وجود است و در تحلیل ذهنی گرچه ممتاز از موضوع خود در نظر گرف
  ). 26مصباح یزدي، همان، ص (عروض ذهنی دارند لیکن ظرف اتصاف آنها خارج است

حال در میان مفاهیم فوق مفهوم ضرورت و بایستی که محمول قضایاي حقوقی و اخالقی را 
مفهـومی کـه اقـالً در ظـرف خـارج بـه       . آیـد  مـی دهد از قسم مفاهیم فلسفی به شـمار تشکیل می

از جمله ضـرورت بالقیـاس و بـالغیر ضـرورت     ي اقسامی است امتصف است و دار موضوع خود
غیر ضـرورت   ۀضرورت بالغیر جایی است که شی به وسیل. بالقیاس در قبال ضرورت بالغیر است

معناي ضـرورت بالقیـاس ایـن     ؛اما در ضرورت بالقیاس گرفتن ضرورت از غیر شرط نیست. یابد
خـواه یکـی از آن دو ضـرورت     اشد، دیگري نیز خواهد بـود است که هر گاه یکی از دو شیء ب

شیء خود را از دیگري گرفته باشد یا خیر بنابراین ضرورت بالقیاس فقط جایی است که بین دو
در واقـع  ). 162، ص 1386جوادي آملـی،  (رابطه علی و معلولی یا هر دو معلول علت سوم باشند

آیا از ناحیه الف است یا «و »از کجا آمده استوجوب ب «که  مسئلهدر ضرورت بالقیاس با این 
  . کاري نیست »غیر الف

دریافت که چنـین قضـایایی کـه محمـول آنهـا       توان یممل در قضایاي حقوقی با نگرش و تأ
وجـوب  آیند کـه موصوف به وجوب و باید است از مفاهیم و معقوالت ثانی فلسفی به شمار می

القیاس است که از رابطه بین فعـل اختیـاري انسـان و    مندرج در آنها مصداق بارزي از ضرورت ب
به همین لحاظ بین این وجوب و وجوب به کار رفته در سـایر  .اثر مترتب بر آن انتزاع شده است

را بـا مثـالی    مسـئله صاحب نظریـه ایـن   . شود میقضایاي غیر حقوقی یا غیر ارزشی تفاوتی دیده ن
  :نماید یمتبیین 
ت معنـاي اسـمی و مسـتقل و نیـز     رفی به کـار رود و چـه بـه صـور    واژه باید چه به معناي ح«
رود که به هیچ وجه جنبـه  و الزم گاهی در قضایایی بکار می هاي جانشینی آن مانند واجبواژه

باید کلـر و سـدیم را بـا هـم      گوید میآموز ارزشی ندارند چنان که معلم در آزمایشگاه به دانش
بایـد از ایـن دارو اسـتفاده     گویـد  مید یا پزشک به بیمار ترکیب کنی تا نمک طعام به دست بیای

أثیر و بدون شک باید در این جمالت چیزي جز بیان رابطه فعل و انفعـال و تـ  . کنی تا بهبود یابی
ثر یا بین دارو و حصول بهبودي نیست واژه باید در ایـن قضـایا مبـین ضـرورت بالقیـاس اسـت       تأ

  ).204، ص 1383مصباح یزدي، (»حقق نخواهد شدیعنی تا کاري تحقق نیابد، نتیجه آن م
همان بیان رابطه علیـت و معلولیـت اسـت کـه بـین      ) حقوقی و اخالقی(مفاد اصلی این قضایا 

باید مجـرم را   گوید میهنگامی که یک حقوقدان  کار و هدف اخالق یا حقوق وجود دارد مثالً
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رابطه بین مجازات  خواهد میواقع برد ولی در مجازات کرد، هر چند نامی از هدف این کار نمی
به همین جهت است که اگر . و هدف یا یکی از اهداف حقوق یعنی امنیت اجتماعی را بیان کند

از حقوقدان بپرسیم چرا باید مجرم را مجازات کرد پاسخ خواهد داد زیرا اگر مجرم به مجـازات  
  . شود میمرج ونرسد جامعه دچار هرج

هـا  قی نه تنها مبتنی بر حقایق تکوینی می باشند بلکه مفاد این گـزاره ي حقوها بنابراین، گزاره
یی هـم قابلیـت صـدق و کـذب     ها نیز اشاره به حقایق تکوینی دارد که بر این اساس چنین گزاره

  .پذیريدارند و هم قابلیت برهان
  

  نقد و بررسی و تبیین قول مختار -3
دانسـت کـه تـا بـه حـال در       اي هتـرین نظریـ  علمـی  تـوان یماین نظریه و نظریه پیشین را  آیدمیبه نظر

لیکن توضیح و تببین برخی مسـائل ضـروري   . خصوص تحلیل فلسفی قضایاي حقوقی ابراز شده است
ضرورت بالقیاس ناظر به رابطه فعل و نتیجه اسـت در حـالی کـه    برخی اشکال کرده اند که - 1:است

توان ضرورت بالقیاس را مفاد چنـین قضـایایی   بنابراین نمیطه فاعل با فعل است باید و نباید ناظر به راب
 - 1: به این اشکال پاسخ گفته اند کـه فعـل داراي دو حیـث اسـت    ). 59، ص 1377الریجانی، (دانست

و چون در اینجـا   آید مینفسه که به لحاظ تحلیل ذهنی به دستحیث صدور از فاعل و یک حیث فی
بـه لحـاظ    تـوان  یمـ لولی دارد، علت صدور فعل از فاعل اسـت  حیث فعل که با نتیجه رابطه علی و مع

تعدد حیثیت، ضرورت بالغیر موجود بین فعل و فاعل را کـه معلـل بـه ضـرورت بالقیـاس بـین فعـل و        
نتیجه است، ضرورت بالقیاس و بالغیر نامیـد و ضـمن اصـالح نظریـه پیشـین مفـاد عبـارات حقـوقی و         

  ).224، ص 1380معلمی، (اخالقی را همچنان ضرورت بالقیاس دانست
در نتیجه فوق، جمع بین دو نظریه ضرورت بالغیر و بالقیاس انجام شده است یعنی اگر گزاره 

به رابطه بین فعـل و نتیجـه وابسـته     بایددار را به رابطه بین فاعل و فعل هم ناظر بدانیم، چون نهایتاً
بالقیاس ولو با واسطه دانست به  نتیجه نهایی آن و مفاد چنین قضایایی را ضرورت توان یماست، 

اعتباریات مرحوم عالمه طباطبایی شده اسـت بـا    ۀاین همان تعبیري است که در نظری آید مینظر
این تفات که مرحوم عالمه از جایگزین نمودن رابطه بین فعل و نتیجه به رابطه بین فاعل و نتیجه، 

بـاري را رسـیدن بـه غایـات حقیقـی      و در عـین حـال هـدف از چنـین اعت     گیرد یممجاز را نتیجه 
نـزاع در اینجـا بـه نظـر لفظـی اسـت و        رواز ایـن . بین فعل و نتیجه اسـت  ۀکه همان رابط داند یم

مقصود هر یک از نویسندگان واحد است و به نظر این ایراد که مفـاد چنـین قضـایایی ضـرورت     
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تحلیل هستی شـناختی  بالقیاس نیست مخدوش است به عالوه در صورت پذیرش این ادعا نیز از 
زیرا حقیقت فلسفی این قضایا ابتناء بر یـک ضـرورت بالقیـاس     شود میاین قضایا چیزي کاسته ن

ۀ طرفینـی  یـک رابطـ   ۀیعنی منشاء و تقوم چنین عبـاراتی بـر پایـ   ). 54الریجانی،همان، ص (دارد 
نخسـت   ۀوهلـ ولو آنکـه مفـاد مطـابقی آنهـا در      سازد یمکه هستی چنین عباراتی را نمایان  است

  .رابطه بین فعل و فاعل را در برگیرد
ي حقـوقی  هـا  توان در مورد تمـام گـزاره  اند که نمیبرخی مولفان بر این نظر خرده گرفته -2

لیت مـدنی، تجـارت و غیـره    ئواین گونه قضاوت نمود قوانین مربوط به واردات و صادرات، مسـ 
اگر منظور تصور علیت اسـت نـه کشـف     چگونه با این توضیح قابل توجیه هستند؟ عالوه براین،

ي علی و معلـولی را میـان دو چیـز برقـرار کـرد و ایـن رابطـه        ها واقعی در این صورت باید رابطه
اعتباري است و اگر رابطه واقعی است این اشکال باقی است که چگونه این رابطـه قابـل کشـف    

فـت کـه حقـوق و    پاسـخ گ  تـوان  یمـ در خصوص اشـکال اول  ). 149، ص 1388ابدالی، (است؟
قوانین مربوط بـه آن اعـم از قـوانین شـرعی و فروعـات مربـوط و قـوانین تجـارت و مسـوولیت          
مدنی و غیره مبتنی بـر روابـط علـی و معلـولی اسـت بـراي مثـال هنگـامی کـه قانونگـذار حکـم            

توانند معامالتی نظیر معـامالت شـرکت کـه متضـمن رقابـت بـا       که مدیران شرکت نمی نماید یم
هـاي دیگـر را موجـب    شک معامله مشـابه مـدیر بـا شـرکت    بیشرکت باشد انجام دهند عملیات 

گـاه  مدیر مزبـور اسـت، آن   ةضرر یا محتمل ضرر براي شرکتی دانسته است که مدیریت آن عهد
در جهت عکـس چنانچـه پرسـیده شـود چـرا چنـین        نماید یماي هحکم به ممنوعیت چنین معامل

ت کـه امکـان بـه خطـر افتـادن منـافع شـرکت وجـود دارد         ممنوع اسـت پاسـخ آن اسـ    اي همعامل
اعتباري و جعلی نیست و لیکن یک طـرف آن عمـل اختیـاري     اي هپرواضح است که چنین رابط

انسان یعنی معامالت مدیر و طرف دیگر ضرر به منافع شرکت وجود دارد و هکذا سـایر قـوانین   
  .دیگر

نیـز   گردند یمت وگرنه چگونه کشف اما در خصوص این اشکال که این روابط اعتباري اس
ایراد وارد نیست زیرا کشف این روابط مطلبی است که مربوط به عالم اثبات اسـت و ربطـی بـه    
عالم ثبوت ندارد و چه بسا آثار فعل اختیاري بر انسان مکشوف نباشد و متعلق باید و نبایـد قـرار   

شارع به انجام یـا   ةیست و لیکن ارادنگیرد و چه بسیار قوانین شرعی که آثارآنها بر ما مکشوف ن
این تحلیل عباره اخري این تعبیر فقها است که قـوانین   آید میبه نظر. عدم آنها تعلق گرفته است

االمري است؛ توضیح این مطلب آن اسـت کـه شـارع در    شرعی دایر مدار مصالح و مفاسد نفس
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ادراك کرد، اراده متناسـب بـا   مرحله ثبوت زمانی که وجود مصلحت را در فعل به درجه معینی 
درواقـع  . نمایـد و دست به تشریع وتکلیف فعـل بـر ذمـه مکلـف مـی      شود میاین مصلحت تولید 

و مرحلـه  ). 12تـا، ص بـی صدر، (شود میمالك، اراده و اعتبار منقسم  ۀمرحله ثبوت به سه مرحل
القیاس از بایـد  ناپذیر از حکمی است که اعتبار شده است و بنابر ضرورت بمالك جزئی جدایی

  .و نباید مشیر به این مالك هستند
  

  بررسی آثار نظریه مختار  -4
  اتصاف به صدق و کذب-1-4

وهلـه اول منـوط بـه آن اسـت کـه       یـا خیـر در   شـود  مـی متصف به صدق و کـذب   اي هدر اینکه قضی
مطابقـت بـا    االمر و واقعی براي آن متصور باشد زیرا مطابق با تعریفی که از مفهـوم صـدق یعنـی   نفس

االمر قضایاي حقوقی عبـارت اسـت از یـک رابطـه علـی و معلـولی کـه        واقع شده است، واقع و نفس
قت در ایـن قضـایا آن اسـت کـه فعـل      از طرفی مطاب. دهدحکم وجوبی و تکلیفی را تشکیل می مبناي

ده است یعنـی کسـی   بوثیر آنها، منطبق با اهداف و نتایج و آثار مترتبأمور به یا منهی عنه یا درجه تمأ
به صحت و خطا و صدق و کذب قضایاي حقوقی حکم نماید به انطبـاق ایـن اوامـر بـا      خواهد میکه 

چنانچه این افعال با غایات منطبق نباشد آن قضیه کـاذب و   ،نماید یمنظر اهداف و نتایج مترتب برآنها
ان بـه داروي مسـکن   راي مثـال طبیبـی کـه بـراي رفـع بیمـاري سـرط       ب،در صورت انطباق صادق است

زیرا داروي مسکن موجـب رفـع    نماید یمغیر واقع و کاذب را بیان  اي هگزار نماید یمتوصیه یا دستور 
زمانی که هدف قانونگذار اطالع از روند معـامالت تجـاري و    د ایضًاآور بیماري مذکور را فراهم نمی

 نمایـد  یمـ تن دفاتر تجاري مکلـف  تجار را به داش ۀگرفتن مالیات مربوط به عملیات تجاري است، هم
ثمر باشد، گزاره مذکور کاذب است زیـرا منجـر بـه    بیحال اگر این حکم در وصول به غایات مزبور 

  .نتایج و آثاري غیر آنچه مطلوب بوده است شده است
  
  تشریع در گرو علم به تکوین -2-4

اصی منجر به نتایج خاصـی  ابتناء بر یک ضرورت بالقیاس دارد و افعال خ اي هزمانی که هر گزار
و اهداف مطلوب نیـز در گـرو شـناخت هسـتی و انسـان اسـت، الجـرم حـق تشـریع و           گردد می

و افعـال متناسـب بـا     ها قانونگذاري در درجه اول با کسی است که عالم به اهداف مطلوب و راه
دینی و به تبع نتیجه چنین مقدماتی، رجحان نظام قانونگذاري دینی بر نظام غیر . این اهداف باشد
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ي مختلف قانونگذاري است که بخـش معظمـی از   ها توجیه عقالنی نظام حقوقی ایران در عرصه
  .قوانین خود را وامدار نظام حقوقی اسالم است

جـود نبـی و حـاکم    ز جمله، نیـاز انسـان بـه قـانون و و    و ااین نتیجه خود را در انواع مصادیق
سازدکه واقعیتی تکوینی یعنی رسـیدن بـه عـدل و    میالم به قوانین الهی است آشکار صالح که ع

دهد و این مهم در کلمـات برخـی بزرگـان بـه نهـج اسـتداللی،       آن را تشکیل می ۀقرب الهی پای
  ).441، ص 1404ابن سینا، (مورد اثبات واقع شده است

  
  اطالق در قوانین شرعی-3-4

کلی گـاهی وصـف فهـم قـرار      بندينسبیت و اطالق معانی گوناگونی دارد لیکن در یک تقسیم
در ما نحن فیه آن چه از اطالق و نسبیت مـد نظـر اسـت وصـف     .و گاهی وصف گزاره گیرد یم

است که آیا احکام حقوقی خاصه احکـام فقهـی پـس از     سؤالقضیه است و به تبع پاسخ به این 
تجربی،  ي اجتماعی و یا تحوالت صنعتی و پیشرفت علومها گذشت زمان یا تغییر جوامع و رویه

شـوند؟ مرحـوم عالمـه طباطبـایی کـه قضـایاي مزبـور را محصـول         یا منسوخ مـی  نمایند یمتغییر 
ي بشـر را بـه دو دسـته ثابـت و متغیـر تقسـیم       هـا  نیـاز  سـؤال در پاسخ به این  داند یمي بشر ها نیاز
ده و تابع موجود زنبرخی ادراکات اعتباري الزمه نوعیت نوع انسان یا«:داردنماید و ابراز میمی

کـه تغییـر و    آیـد  مـی ساختار و ساختمان طبیعی اویند دسته دیگر احساسات خصوصی بـه شـمار  
باید دانست که احکام و مقرراتی که ریشه تکوینی ثابتی دارند مانند حوائج انسان . تبدیل پذیرند

آن  ي غیرقابـل تغییـري دارد و بـه تبـع    هـا  طبیعی که با ساختمان تکـوینی ثابـت خـود، نیازمنـدي    
مانند قوانین مربوط به مالکیـت و اختصـاص،   ي ثابت باید احکام ثابتی را داشته باشدها نیازمندي

از قبیل احکام معامالت و وراثت و احکام ازدواج و طـالق و اعتبـار انسـاب و احکـام حـدود و      
نوع دیگر مقرراتی اسـت  . باشد میقصاص و این سلسله احکام و مقررات همان شریعت اسالمی 

طرق زندگی  روز دربه ارتباط به زندگی روزانه مردم دارد و در اثر تغییر و اختالفاتی که روز که
  ).94، ص 1338طباطبایی، (»اندمحکوم به تغییر شوند قهراًل معاش پیدا میو وسای

: دهنـد اینگونه پاسـخ مـی   مسئلهصاحب نظریه ضرورت بالقیاس با الهام از نظریه مزبور به این 
در  تعیین شود و قیود و شروط موضـوعات آنهـا کـامًال    احکام اخالقی و حقوقی دقیقاًاگر علل «

ي تامه، ها نظر گرفته شود خواهیم دید که اصول اخالقی و حقوقی هم در دایره مالکات و علت
در واقع . باشند و از این جهت نیز تفاوتی با سایر قوانین علوم ندارندداراي عمومیت و اطالق می

در قوانین علوم تجربی هم وجود دارد و کلیت یک قـانون تجربـی هـم     ها گونه از نسبیتنظیر این
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در گرو تحقق شرایط و نبودن موانع است و از دیدگاه فلسفی بازگشت این قیود به مرکب بودن 
). 266، ص 1383مصباح یزدي، (»ست و با فقدان یک شرط، معلول نیز منتفی استها علل پدیده

کـه موضـوعات احکـام داراي قیـود و     موضوعات احکام است یا آن نماید یمییر بنابراین آنچه تغ
بـر  . نمایـد  یماقتضاء شروطی است که در مجموع موضوع دیگري را تشکیل و حکم متفاوتی را

این اساس تغییر و ثبات در احکام آنگاه که موضوع حکم با تمام قیود در نظر گرفته شـده باشـد   
  .نیست پذیر امکان
  
  نتیجه

هر گزاره حقوقی که مشعر به تکلیفی است، از لحاظ فلسفی و معرفت شـناختی در عـالم ثبـوت    
یـی را بـراي   گرا واقـع ایـن تحلیـل کـه نـوعی عینیـت و      . مبتنی بر ضرورتی بالقیاس و بالغیر است

، در حقـوق ایـران کـه مبتنـی بـر فقـه امامیـه و شـرع اسـت،          نمایـد  یمـ ي حقوقی اثبـات  ها گزاره
است، ع که اعلم به تکوین و عالم وجود دهد شارکه نشان می شود میی محسوب راهکاري تبیین

فروعـات احکـام در    نماید یموآنچه قابل تغییر  نماید یماحکامی جاودان و غیر قابل تغییر تشریع 
بـه  . حوادث و جزئیات وقایع است که در پرتو و نور احکام مزبور قابـل جعـل و تجدیـد هسـتند    

ثبــات، هــم عقالنــی هســتند و هــم  حقــوقی در حــوزه معرفــت و عــالم ا-عــالوه احکــام فقهــی
به عالوه، امکان وصول به معرفت یقینی و اقامه برهان و ارجاع نظریات به بـدیهیات  . بردارصدق

االمر با حکم احکام فقهی و حقوقی امري ممتنع نیست و احکام شرعی در واقع و نفس ةدر حوز
  .ی از درك اسرار برخی احکام محروم استعقل اتحاد دارد اگرچه عقول انسان

و مکاتب فلسفی  ها این دو ویژگی، شمولیت و رجحان فلسفه حقوق اسالمی را بر سایر نظام 
حقــوق خاصــه مکتــب حقــوق پوزیتیویســتی کــه احکــام و نظــام حقــوقی را محصــول توافقــات  

ه تکثر و پلورالیسم قول ب ،و به تبع داند یماجتماعی و اراده مافوق سیاسی صاحب قدرت موجود 
د و همچنـین بـر   پـذیر  انسـانی مـی   ۀي حقوقی را که به عنـوان نمـادي از اندیشـ   ها معرفتی در نظام

مکتب حقوق طبیعی که با تحلیل فلسفی ناقص از طبیعت انسانی و عدم برقراري ارتباط و تحلیل 
اثبات با محوریـت  منطقی بین اعتباریات و تکوینیات به صدور احکامی مطلق و جاودانه در عالم 

  . دهد، نشان مینماید یمنگاهی تک محوري و مادي بر طبیعت انسان اقدام 
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