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فصلدوم،»مبانیحقوق«
کتاب  که فلسفی ترین قسمت این  این فصل، 
ــاره نگاه های  ــ بــیــان مــقــدمــه ای درب از  اســـت، پــس 
یا عدم معیار پذیری  مختلف دربــاره معیار پذیری 
قواعد حقوقی، »مبنا« و »هدف« حقوق را به عنوان 
کلی ارزیابی قوانین معرفی می کند وپس از  دو معیار 
روشن ساختن مراد خویش از مبنا وهدف حقوق، 
به تبیین مبنای حقوق از دیدگاه اسالم می پردازد و 
نخست اراده تشریعی حکیمانه خداوند را به عنوان 
مصادیق  ادامــه  در  و  می کند  معرفی  اصلی  مبنای 
و پرهیز  الهی، همچون: اصل حفظ نظام  حکمت 
عسر  نفی  اصــل  مــردم،  زندگی  نظام  در  اختالل  از 
ــی احکام دیــن، اصل  و حــرج، اصــل سادگی و روان
اصل  خــداونــد،  بندگی  چــارچــوب  در  افـــراد  آزادی 
آزادی و روایی رفتار )اصالة االباحه(، اصل تساوی 
کدامنی فرد و جامعه، اصل  پا و  افراد، اصل عفاف 
کمک به  نفی ضرر، اصل عدالت، اصل ممنوعیت 
گناه، اصل احترام دین، اصل احترام جان، مال و 
آبروی افراد، اصل توجه به شرایط و مقتضیات زمان 
و مکان و...، اصل عدل و قسط و بّر و احسان، اصل 
علّو  اصل  کافران،  سبیل  نفی  اصل  تبّری،  و  توّلی 
اسالم و... را به مثابه مبانی فرعی حقوق اسالم به 
که در وضع احکام ثانویه وحکومتی  شمار می آورد 
مقایسه  با  آن،  از  پس  گیرد.  قــرار  توجه  مــورد  باید 
و  طبیعی  حقوق  مکتب  دیدگاه  با  اسالمی  دیدگاه 
حقوق،  مبانی  دربــاره  پوزیتیویستی  حقوق  مکتب 
از  اسالم  حقوقی  مکتب  دیدگاه  که  می دهد  نشان 
کید بر حکمت  که به دلیل تأ یک سو، در عین آن 
گرا و به مکتب حقوق طبیعی  گونه ای واقع  الهی، به 
تشریعی  اراده  بر  همزمان  کید  تأ اما  است،  نزدیک 
الهی، آن را از مکتب حقوق طبیعی دور می کند، و 
کید بر اراده تشریعی الهی،  گرچه تأ از سوی دیگر، ا
پوزیتیویستی  مکاتب  بــه  را  ــالم  اس حقوق  مکتب 
همزمان  کید  تأ امــا  مــی ســازد،  نزدیک  گــرا  اعتبار  و 
حقوق  مــکــاتــب  از  را  آن  ــهــی،  ال حکمت  عنصر  بــر 
گونه ای  به  می سازد  دور  اعتبارگرا  و  پوزیتیویستی 
که مکتب حقوق  این نتیجه رسید  به  که می توان 
ک با هریک از دو مکتب، خود  اسالم، در عین اشترا

مکتب ثالث و مستقلی از آن دو مکتب است.

فصلسوم»اهدافحقوق«
هدف  مفهوم  تبیین  بــه  نخست  فصل،  ایــن 

ــه دالئــل  ادامـ ــردازد و در  ــی پ بــا مبنا م رابــطــه آن  و 
توضیح  را  حقوق  اهداف  دربــاره  دیدگاه ها  اختالف 
می دهد و اختالف جهان بینی ها و انسان شناسی 
ها را مهمترین دلیل اختالف درباره اهداف حقوق 
از دیدگاه  معرفی می کند و در ادامه اهداف حقوق 
از  بحث  در  ــو،  س یــک  از  مــی کــنــد:  تبیین  را  اســـالم 
و  »نظم  ترکیبی  دوگــانــه  کنار  در  هــدف،  چیستی 
حقوق  در  عــدالــت  نــقــش  تبیین  نــیــز  و  عـــدالـــت«، 
اسالم، سعادت آدمی را نیز به عنوان هدف نهایی 
توجه  با  البته  و  می کند،  معرفی  اســالم  در  حقوق 
مکتب  و  طبیعی  حقوق  مکتب  مشترک  کید  تا به 
در  عدالت  جایگاه  عدالت،  عنصر  بر  اسالم  حقوقی 
منظومه اندیشه اسالمی را توضیح داده و در ادامه 
ویژگی های نگاه اسالمی به عدالت و نتائج حاصل از 
آن در عرصه حقوق را تبیین می کند و از دیگر سو، در 
کید بر دو گانه »فرد  بحث از کیستی هدف، در کنار تأ
و جامعه«، در تزاحم رعایت حق فرد و حق جامعه، 
نخست به »اصالت حق« و سپس به »اصالت اهم« 
در  و  مــی گــرایــد.  جامعه«  »اصــالــت  بــه  نهایت  در  و 
ادامه به مقایسه اهداف حقوق در مکتب حقوقی 
اسالم و سایر مکاتب حقوقی می پردازد و در پایان 
گرو روشن  که تعریف دقیق حقوق در  با توجه به آن 
سه  تعریف های  است،  حقوق  هدف  و  مبنا  شدن 

مرحله ای خود از حقوق را ارائه می کند.

فصلچهارم،»منابعحقوقاسالم«
و  حــقــوق  منبع  مفهوم  نخست  فــصــل،  ایــن 
مراتب  سلسله  و  تعدد  حقوق،  مبانی  با  رابطه اش 
ــران،  ای کنونی  حقوق  و  عرفی  حقوق  در  را  منابع 
تــوضــیــح مــی دهـــدو ســپــس مــنــابــع حــقــوق اســالم 
تتمیمی  و  فــرعــی  اصــلــی،  منابع  دســتــه  ســه  در  را 
که به  مطالعه می کند: منابع اصلی، منابعی است 
حکیمانه  تشریعی  اراده  دربــردارنــده  مستقیم  طور 
خداوند می باشند. اولین و مهم ترین منبع حقوق 
که  این پیش فرض  با  که  کریم است  اســالم، قرآن 
کالم الهی اســت، منبع بــودن آن  متن قــرآن، عین 
برای دریافت اراده تشریعی حکیمانه خداوند، یک 
از  آیاتی  از قرآن و به استناد  امر بدیهی است. پس 
اســالم ؟لص؟،  گرامی  پیامبر  از  روایــاتــی  نیز  و  قــرآن 
گرامی اسالم و سایر معصومان ؟مهع؟،  سنت پیامبر 
سه  به  که  می شود  محسوب  اصلی  منبع  دومین 
تقریری  سنت  و  عملی  سنت  قولی،  سنت  صــورت 
که همه یا بخش معظم آن ها در قالب  تحقق یافته 

حدیث و روایت، در مجموعه های حدیثی و روایی 
گــردآوری شده و به ما رسیده است. پس از سنت، 
عقل به عنوان سومین منبع فقه وحقوق اسالم قرار 
که  می گیرد و مراد از آن دستورات عقل عملی است 
مستقالت  »غیر  و  عقلیه«  »مستقالت  قالب  دو  در 
الفقه  اصــول  کتاب های  در  که  شرحی  به  عقلیه«، 
آمده است، مورد استناد قرار می گیرد. اما مهم ترین 
صورت  در  و  مستقیم  غیر  طور  به  که  فرعی  منابع 
دربردارنده  اصلی،  منابع  از  یکی  به  شدن  منتهی 
اراده تشریعی حکیمانه خداوند می باشند، اجماع، 
که البته برای منبع به  شهرت، سیره و قیاس است 
شمار آمدن هر یک از آن ها شرایطی وجود دارد. در 
پایان از منابع تتمیمی سخن به میان آمده است، 
گرچه ممکن است در شمار منابع کشف  منابعی که ا
احکام اولیه اسالم نباشد، اما مسلمابه عنوان منبع 
حقوق در دولت اسالمی به شمار می آیند. مقصود 
که  است  حکومتی  احکام  یکی  تتمیمی،  منابع  از 
بیشتر در حقوق داخلی مورد استناد قرار می گیرد و 
با  یا چند جانبه دولت اسالمی  دیگر معاهدات دو 
و  روابــط حقوقی  بیشتر در  که  اسّت  دیگر دولت ها 

سیاسی بین المللی مستند واقع می شود.

ــالمو ــ ــامحـــقـــوقـــیاســ ــظـ فـــصـــلپـــنـــجـــم؛نـ
ویژگیهایآن

حقوقی  نظام  تعریف  به  نخست  فصل،  ایــن 
تقسیم  مختلف  ــواع  ــ ان ــه  ب ــاره  اشــ ــا  ب و  مـــی پـــردازد 
ــنــدی هــای نــظــام حــقــوقــی، نــظــام هــای حقوقی  ب
ــه دو دسته  ــا دیـــن، ب ب ارتــبــاط  نـــوع  ــر مــبــنــای  ب را 
»دینی  و  -بــشــری«  »ســکــوالر  حقوقی  نــظــام هــای 
مهم ترین  تبیین  به  آنگاه  می کند،  تقسیم  -الهی« 
ــای نــظــام حــقــوقــی اســــالم به  ــی ه ــژگ اوصــــاف و وی
الهی«   - »دینی  حقوقی  نظام  روشن ترین  عنوان 
گی های: »الهی، دینی،  می پردازد و از اوصاف و ویژ
وحیانی بودن«، »هماهنگی با طبیعت و فطرت«، 
انسان«،  وجــودی  مختلف  جنبه های  به  »توجه 
و  »سهله  هماهنگی«،  و  »انسجام  بــودن«،  »کامل 
سمحه بودن«، »ضمانت اجرای درونی«، »ثبات و 
استمرار« و »اصالت و استقالل« نظام حقوقی اسالم 

سخن می گوید.
مبحث پایانی کتاب، به صورت خیلی مختصر، 
به تاریخ نظام حقوقی اسالم اشاره دارد و پس از آن 
کتاب با ارائه خالصه ای از مطالب پیشین، به پایان 

می رسد.


