
 

  

137 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  هفتمشماره  
  93 زمستان 

  حقوق متقابل ملت
  ديدگاهو دولت از 

  اسالم و ليبراليسم
  )154تا  137( 

  حقوق متقابل ملت و دولت از ديدگاه
  اسالم و ليبراليسم

  ∗غالمرضا رحيمي
  25/6/1393 :تاريخ دريافت
  29/11/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

انسان به حكم فطرت و طبيعت خود اجتماعي است؛ يعني نوع انسان براي نيل به كمال 
اليق خود كه استعداد رسيدن به آن را دارد، گرايش اجتماعي دارد و زمينه روح جمعي را 

با وجود پذيرش ضرورت زندگي در اجتماع و تن دادن به هنجارهاي . كند فراهم مي
پيروي از الزامات حقوقي، تمايل دروني انسان به آزادي و رهايي از قيد و بندها اجتماعي و 

ها و الزاماتي  و برخورداري از مواهب بيشتر زندگي، چيزي است كه در اصل با محدوديت
بنابراين ترسيم مرز ميان حقوق و . كنند سازگاري ندارد ها تحميل و وضع مي كه دولت

ه عبارت ديگر، تبيين حقوق و تكاليف مردم در مقابل آزادي افراد و قدرت دولت و ب
مقاله . دولت از دير زمان، دغدغه اساسي انديشمندان عرصه سياست و حقوق بوده است

حاضر در اين راستا به بررسي تطبيقي حقوق متقابل ملت و دولت از ديدگاه اسالم و 
ب ليبراليسم حقوق ملت و دهد كه در مكت هاي مقاله نشان مي يافته. ليبراليسم مي پردازد

دولت برمبناي حقوق طبيعي تبيين گرديده كه نتيجه آن تقدم آزادي فردي بر جامعه است، 
اما در مكتب اسالم مبناي حقوق، انطباق با اراده الهي است كه در نتيجه نوعي توازن ميان 

  .گردد آزادي فردي و حقوق جامعه و دولت برقرار مي
  

   :كليدي هايواژه
  ملت، دولت، اسالم، ليبراليسم حقوق،
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  مقدمه
الزمه حيات اجتماعي  انسان در زندگي خويش داراي امتيازات و حقوقي است كه

اعتنايي به آن  برخي از اين حقوق از اهميت بسياري برخوردارند، به طوري كه بي. اوست
و دولت متقابل ملت  يكي از اين حقوق، حقوق. شود موجب از بين رفتن حقوق ديگران مي

و اولياي الهي  ترين حقي كه خداوند پس از حق الهي بزرگ: فرمايد مي) ع(امام علي. است
اين مقاله با هدف  )216البالغه، خطبه  نهج(. آن را واجب كرده، حقوق متقابل ملت و دولت است

مطالعه تطبيقي حقوق ملت و دولت در دو نظام سياسي اسالم و ليبراليسم تدوين شده است؛ 
اين رو نخست چارچوب مفاهيم و ماهيت حقوق و قانون در دو نظام فوق مورد بررسي و از 

  .پردازيم سپس به مقايسه اين دو حقوق مي

  مفاهيم
واژه حقوق در اصل يك واژه عربي و جمع كلمه حق است و نخستين  :حقوق. 1

ناي امتياز، حق به مع. كند، همين معناي حق است مفهومي كه از اين واژه به ذهن تبادر مي
شود و ديگران ملزم  سلطه و قدرتي كه به موجب قانون به شخص حقيقي يا حقوقي داده مي

  )6: 1391پژوه، دانش(. به رعايت اين حق هستند، مثل حق مالكيت و حق نظارت
از واژه حقوق تعريف جامع و مانعي ارائه نشده است؛ زيرا هر مكتبي، برداشت خاصي 

حقوق عبارت است از : دهيم ينجا اين تعريف را مدنظر قرار ميدر ا. از آن نموده است
مجموعه قوانين و مقرراتي كه به منظور ايجاد نظم و امنيت، تحقق عدالت و رشد مادي و 

دار وضع گرديده است؛ حقوق به اين معنا در زبان  معنوي جامعه از سوي مقام صالحيت
/ 31: 1388جوان آراسته، / 16: 1380ري لنگرودي، جعف/ 162: 1387ساكت، (. شود فقها شرع ناميده مي

  )41و34: 1385كاتوزيان، / 13: 1385نيا،  كريمي
اي اطالق  در اصطالح انگليسي و فرانسوي به جامعه) Nation(واژه ملت  :ملت. 2
علي بابايي، (. اند شود كه در زير لواي يك حكومت و يك قلمرو سياسي دولت متحد شده مي

مجموعه افرادي كه داراي : ترين تعريف از واژه ملت عبارت از بنابراين رايج )751: 2، ج1366
بعضي از انديشمندان، عامل مذهب . زبان و فرهنگ و نژاد و سوابق تاريخي مشتركي هستند

و دلبستگي به يك سرزمين يا قلمرو جغرافيايي را نيز از عوامل نيرومند تشكيل يك ملت 
  )843: 1371طلوعي، (. اند در يك كشور دانستهو انسجام و وحدت اقوام مختلف 

اي است كه قدرت سياسي در آن تمركز  بيانگر جامعه) State(كلمه دولت  :دولت. 3
مفهوم . يافته و نهادهايي هم براي عيني ساختن و عملي نمودن آن به وجود آمده است

نخستين كاربرد آن در بحث علمي . تا سده شانزدهم رواج سياسي نيافته بود) State(دولت 
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مداران، جامعه شناسان و  امروزه سياست. شود نسبت داده مي )م1527- 1469(به نيكولو ماكياولي 
اقتصاددانان در مورد تعريف واژه دولت اتفاق نظر ندارند؛ از اين رو هر انديشمندي واژه 

تعريف براي واژه  145خود تعريف كرده است، به طوري كه تا  دولت را با نگرش خاص
در عين حال مفهوم دولت در علوم سياسي،  )48: 1375القرشي،  شريف(. اند دولت ذكر كرده

مجموعه خاصي از افراد و . 1: شود معموالً به دو مفهوم متمايز ولي مرتبط باهم، اطالق مي
ي كه دارند، وظايف عمومي را در جامعه هاي يك با خصوصيات و ويژگي حاكمان كه هر

در اين معنا دولت مترادف با حاكمان و كساني است كه . دهند و در زمان معين انجام مي
مجموعه خاصي از نهادهاي برتر يعني به . 2كنند؛  قانون را وضع و اعالم و اجرا مي

و هيئت وزيران اي چون مجلس شوراي اسالمي  هاي منظم و پذيرفته شده ها و شيوه سازمان
  .باشد گذاري و اجرا مي شان قانون شود كه وظيفه گفته مي

: بدين ترتيب، تعريفي از دولت كه هر دو مفهوم فوق در آن مالحظه شود عبارت از
اي از افراد و نهادها كه قوانين فائقه در يك جامعه را وضع و با پشتوانه قدرت  مجموعه

  )133: 1376عالم، / 112: 1381نوايي، / 13: 1374آستين رني، (. ندكن برتري كه در اختيار دارند اجرا مي
در معناي خاص، . رود در ادبيات حقوقي، دولت به دو معناي خاص و عام به كار مي

گيرد، اطالق  هاي اداري و اجرايي كشور را در بر مي دولت به مديران كشور كه سازمان
در معناي عام، . عهده هيئت وزيران است ها به طور معمول بر شود و اداره اين سازمان مي

گذاري است  هاي اداري، قضايي، قانون دولت مترادف با حكومت است و شامل تمام سازمان
  )41: 1383كاتوزيان، (. و وصف بارز آن حاكميت است

واژه اسالم از ماده تسليم گرفته شده، به معناي تسليم بودن در مقابل خداوند  :اسالم. 4
م به معناي وسيع كلمه، تسليم مطلق در برابر فرمان الهي و داشتن توحيد پس اسال. است

/ 207: 2ج ،1380 طبرسي،(. كامل و خالص و پاك بودن از هرگونه شرك و بت پرستي است
  )462و 349: 2مكارم شيرازي، ج

اسالم و تسليم و : فرماند سوره بقره مي 131عالمه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيه 
. الم همگي يك معنا دارند و آن عبارت از انقياد و تسليم مطلق در برابر ايزد يكتاستاستس

  )304: 1، ج1393طباطبايي، (
گرفته شده، به معناي آزادي  Libertyاز واژه  )Liberalism(واژه ليبراليسم  :ليبراليسم. 5

. خواه است فرد آزاديبه معناي  Liberalخواهي و ليبرال  است؛ بنابراين ليبراليسم يعني آزادي
آنتوني آربالستر در كتاب ليبراليسم . تعريف دقيق و جامعي از ليبراليسم ارائه نشده است

ليبراليسم را نبايد در قالب عباراتي مجرد و ثابت و همچون : گويد غرب ظهور و سقوط مي
م حركت هاي سياسي و اخالقي مشاهده كرد، بلكه ليبراليس اي تغييرناپذير از ارزش مجموعه
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گري  ها در عصر جديد است كه با جريان رنسانس و اصالح تاريخي مشخصي از انديشه
وي . هاي بسياري را از سر گذرانده است ليبراليسم در اين مفهوم دگرگوني. آغاز مي شود

ليبراليسم را نقل كرده و آن را با عنوان اعتقاد ) سنتي(اي از تعاريف كالسيك  گاه نمونه آن
پس تأكيد بر آزادي فردي يكي از اصول و . ادي فردي تعريف كرده استبه ارزش آز

  )19: 1382رباني گلپايگاني، / 14: 1377آربالستر، (. آيد اركان ليبراليسم به شمار مي
ريشه اصلي ليبراليسم از زمان انقالب ضد كليسا و ضد استبداد شروع شد و اكنون سنت 

بنابراين . ژه آمريكا قرار گرفته استوي فكري بسياري از كشورهاي اروپايي، به
ها در حقيقت  هاي غربي همگي زير بناي ليبراليستي دارند و آزادي در اين نظام دموكراسي

ها نسبي است بر اين  هاي اخالقي نيز در اين گونه نظام ارزش. منهاي دين و خداوند است
عملي را طبق حد و حصري براي هر فردي قائلند؛ يعني اگر فردي  اساس، آزادي بي

جمعي از (. هاي مورد قبولش هرچه باشد انجام داد، ديگري حق تعرض به او را ندارد ارزش
  )94: 2، ج1383نويسندگان، 

  ماهيت حقوق و قانون در اسالم و ليبراليسم
وجود نظام حقوقي به منظور اثبات حق و تعيين تكليف، در زندگي اجتماعي بشر امري 

شود كه آيا در تدوين قوانين اجتماعي،  در اينجا اين سؤال مطرح مي. ناپذير است اجتناب
امور زندگي مردم را  و تماماكتفا كرد يا بايد فراگير باشد  و ضرورت حداقلبايد به 
  نمايد؟ قانونمند

بر اين : ديدگاه ليبراليستي. 1: دو گرايش متقابل وجود دارد سؤالجه با اين در موا
 حداقلبايد در  گذار قانوني ها دستگاههاي خود آزاد باشند و  يتفعالمردم بايد در  اساس،

روح . نكنند را محدودهاي مردم  يتفعاليش از حد ضرورت، و بممكن قانون وضع نمايند 
و خواهد رفتار كند  يمفردي در جامعه بايد به همان شكلي كه  اين ديدگاه اين است كه هر

يز چ همهگروهي ديگر معتقدند . 2مقرراتي را وضع نمايد؛  ضرورتبايد در حد  فقطدولت 
 مقرراتي مردم بايد داراي و فرهنگباشد و تمام رفتارهاي سياسي، اجتماعي  قانونمندبايد 

: 1، ج1378مصباح يزدي، (. يدبرآراي آن قوانين اج در مقامبايد  و دولتباشد  و مشخصدقيق 
. توان پاسخ مناسبي براي اين سؤال پيدا كرد بدون شناخت ماهيت قضاياي حقوقي نمي )127

را به سه گروه عمده تقسيم  آنهاتوان  هاي گوناگوني وجود دارد كه مي در اين زمينه ديدگاه
  )39: 1381پژوه و خسروشاهي،  دانش(. كرد

ديدگاه مكاتبي است كه براي قوانين حقوقي، واقعيت عيني و خارجي قائل  ل؛ديدگاه او
كنند و بر  االمري حكايت مي هستند و معتقدند قوانين حقوقي از يك سلسله واقعيات نفس



 

  

141 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  هفتمشماره  
  93 زمستان 

  حقوق متقابل ملت
  ديدگاهو دولت از 

  اسالم و ليبراليسم
  )154تا  137( 

هايي است كه بايد در تنظيم روابط اجتماعي  همين اساس قوانين حقوقي كاشف از واقعيت
گروه اول : شوند ديدگاه خود به سه گروه تقسيم مي طرفداران اين. بهره گرفت آنهااز 

دانند، مانند ساير  يله قانون را واقعيت طبيعي و فطري ميوس  به شده كشفواقعيت 
ي كه علم پزشكي قوانين موجود در طبيعت طور همانبر طبق اين نظر . هاي طبيعي واقعيت

كند، علوم اجتماعي هم  يكند و هيچ قانوني را از جانب خود وضع و ايجاد نم را كشف مي
گروه دوم . نمايد پردازد، بلكه قوانين طبيعي حاكم بر جامعه را كشف مي به وضع قانون نمي

از نوع احكام عقل  هم آنيله قانون واقعيت عقلي وس  به شده كشفاعتقاد دارند كه واقعيت 
عملي است؛ بنابراين عقل با كمك ادراكات عملي بديهي و روشن، احكام و قوانين ناظر بر 

اند كه به  گروه سوم از قائالن به حقوق الهي. كند رفتار جمعي اعضاي جامعه را استخراج مي
ي ها گويند گرچه يك سلسله از واقعيت تلفيق حقوق طبيعي و حقوق عقلي معتقدند و مي

طور عقل انسان احكام عملي دارد كه در  تواند پشتوانه حقوقي داشته باشد و همين طبيعي مي
تواند ببرد، ولي چون خداوند جهان طبيعت را آفريده و  هاي سرشار مي بهره آنهاحقوق از 

هاي طبيعت حاكم نموده و از طرفي نيروي عقل را نيز به ما  يت را در سراسر پديدهعلنظام 
: 1379مصباح يزدي، / 59: همان(. توانيم اين حقوق را حقوق الهي بدانيم داشته است، پس ميارزاني 

  )135: 1385مصباح يزدي، / 128: 1383جوادي آملي، / 73
اند كه برتر و  يعيطبي پيروان ديدگاه اول معتقد به يك سلسله قواعد واال و طوركل  به

دارند  يفه وظها  ي كسي نيست؛ دولتاز سوو قابل جعل  قرار داردباالتر از اراده حكومت 
اين . حمايت كنند شده وضعحقوق  صورت  بهآن قواعد مطلوب را به دست آورند و 

مصباح يزدي، / 72: 1380نوروزي، / 41: 1380كاتوزيان، (. نامند ديدگاه را حقوق فطري يا طبيعي مي
قانون طبيعت به هر فرد  محك  بهي و فطرپيروان اين نظريه معتقدند حق طبيعي  )80: 1379

ين حق محروم نمود، همانند حق حيات، حق از اتوان كسي را  ينمانسان تعلق دارد و 
. يل حكومتدر تشكعقيده جان الك، حق شركت  و به آزادي، حق زندگي، حق مالكيت

ي كه تمايالت دروني انسان هميشه ثابت است، طور همانو نهايتاً اينكه  )23: 1345ابوسعيدي، (
  . استييرناپذير و تغيعي هم ثابت و طبحقوق فطري 

گونه واقعيت عيني و  ديدگاه مكاتبي است كه براي قوانين حقوقي، هيچ :ديدگاه دوم
ين ا ازي است؛ نه و امري قائل نيستند، بلكه معتقدند قوام قوانين حقوقي به انشا و االمر نفس

بخشد و قبل از  مي آنهاگذار به  رو قوانين حقوقي واقعيت جعلي و اعتباري دارند كه قانون 
گذار، قانوني را وضع نمايد از هيچ واقعيتي برخوردار نبودند، لذا بعد از وضع نيز  قانون آنكه

  . استبنابراين قوام و هستي قوانين حقوقي به اعتبار و وضع . قابل نسخ است
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يي در غرب، پديد آمدند معتقدند گرا تجربهن ديدگاه كه در پي رواج موج طرفداران اي
گيرد و اگر  مي  نشأتدار قانون يعني مردم  اعتبار و مشروعيت قانون، از واضع صالحيت

گردد و اگر قانوني با خواسته مردم  مردم قانوني را پذيرفتند به سبب اين پذيرش معتبر مي
 1379مصباح يزدي، / 59: 1381پژوه و خسروشاهي، دانش(. زش خواهد بودتوافق نداشت فاقد اعتبار و ار

  )16: 1381حقيقت، /73: 1380نوروزي،/ 78: 1380كاتوزيان،/ 83:
اين ديدگاه تلفيقي است از دو ديدگاه پيشين؛ نه قانون را واقعيت محض  :ديدگاه سوم

تباط با واقعيت باشد، بلكه آن ار داند كه بي داند كه قابل جعل نباشد و نه اعتبار صرف مي مي
اعتباري بودن . قائل است دوگانهداند و براي آن ماهيتي  اي از واقعيت و جعل مي را آميزه

  ينا ازاست و واقعي بودن آن  قرارگرفتهجهت است كه متعلّق جعل و اراده الهي   ينا ازآن 
ديدگاه همان  تكويني اوست؛ اين اراده باجهت است كه اراده تشريعي الهي همسوي 

  . ديدگاه مكتب اسالم است
كند و ريشه در تكوين دارد، نه  از ديدگاه اسالم، حقوق از هستي واقعي حكايت مي

يجه قوانين اسالم مبتني بر واقعيات و مصالح نت در. ينكه صرفاً زاييده قراردادهاي بشري باشدا
قي اسالم، نه صرفاً واقعيتي توان گفت قواعد حقو رو مي ين ا  ازي است، االمر نفسو مفاسد 

مكشوف است و نه صرفاً اعتباري مجعول، بلكه اعتباراتي است مبتني بر واقعيات، كه جاعل 
  )73: 1380نوروزي، / 62: 1381پژوه و خسروشاهي،  دانش(. استآن خداوند عليم و حكيم 

الهي ثابت ين از قوانييرناپذير بودن قوانين الهي، بايد گفت بخشي تغثابت و  در مورد 
بر مستقيماً  و خداوند دننناتوا آنها از وضع ها انسانقوانين كلي الهي است كه  و آناست 

بخش ديگر از قوانين الهي متغيرند؛ زيرا در طول اعصار، . نازل نموده است) ص(يامبر خداپ
. طلبد ها، نيازهاي گوناگون و متفاوتي دارند و اين نيازها، قوانين خاص خودش را مي انسان

گيرند و  يميارهاي كلي و ثابتي قرار و معيك رشته عناوين  تحت يرمتغالبته اين قوانين 
در زمان غيبت . نمايند را وضعتوانند به اذن الهي، قوانين خاصي  يميارها معاين  عالمانِ به

 1همو،/ 73: 1385مصباح يزدي، (. باشد فقيه مي يولوضع اين قوانين متغير بر عهده حاكم شرع و 
379 :146(  

  ليبراليسم وسياسي اسالم  در نظامبررسي جايگاه قانون 
تواند  يم در جامعهشود كه آيا هر قانوني  طرح ميدر بررسي جايگاه قانون اين سؤال م

  هايي دارد؟ يژگيويگر، قانون مطلوب چه د  عبارت بهبرساند؟  و سعادتكمال  را بهجامعه 
خداوند است يا از جانب كسي است كه  از جانباسالمي اعتبار قانون اساسي  در نظام

 ائمهجانشينان ايشان، يعني  و) ص(خداوند به او اعتبار بخشيده است، مانند پيامبر اكرم
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معصوم به نصب خاص يا عام منصوب  از طرفهر كسي كه  طور همينو ) ع(معصومين
قانوني كه خداوند وضع . 1: لذا در دين مبين اسالم سه قسم قانون الهي وجود دارد. گردد

نمايد؛  يمقانوني كه معصوم با اذن الهي وضع . 2يامبر و امام نقشي در آن ندارند؛ و پنموده 
كنند كه اين نوع قوانين چون  يممقررات متغيري كه فقهاي دين با اجازه معصوم وضع . 3
، 1378مصباح يزدي، (. باشند يمگردند براي جامعه اسالمي نيز معتبر  يبرميت به اذن الهي نها در
  )169و126و112: 1ج

ع كند، مجري ينكه اصل قانون را بايد خداوند وضاي سياسي اسالم عالوه بر در تئور
داود انّا جعلناك  يا«: فرمايد يمكريم خداوند  در قرآن. قانون را نيز خداوند بايد تعيين نمايد

ينده و نمااي داود، ما تو را خليفه  )26ص، آيه(؛ خليفة في االرض فَاحكُم بين النّاس بِاالحقِ
همچنين خداوند در . »داوري كن حق بهيم، پس در ميان مردم داد قرارين در زمخويش 

اي پيامبر،  )105 نساء، آيه(؛ لتَحكُم بينَ النّاسِ بِما أريك اهللا...«: فرمايد يم) ص(مورد پيامبر اسالم
پس از پذيرش  در اسالم. يان مردم قضاوت كن به آنچه كه خداوند تو را آموخته استدر م

از ي ا مجموعه(اصل دوم را كه دين اصل اول كه اصل نيازمندي جامعه به قانون است، 
منبع  عنوان  به) ي هدايت بشر آورده شدهبرا ياانبهاي الهي كه توسط  مانو فرها دستور
  .ي پذيرفته شده استگذار قانون
در نظام ليبراليسم مبنا و سرچشمه قانون، قراردادهاي اجتماعي است و حقوق بشر نيز از  

بر اين نكته ) 1679 - 1588( ن كه توماس هابزگيرد؛ چنا همين قراردادها سرچشمه مي
تصريح دارد كه استيفاي حقوق به واسطه مقررات اجتماعي كه از تفكر زمامداران و 

پس بر اساس تفكر ليبرال  )147: 1388جوادي آملي، (. باشد دانان تراوش نموده مقدور مي حقوق
قرار  ها ارزشر همه دموكراسي مبنا و سرچشمه قانون خواست انسان است و انسان محو

تواند تمام  يماست كه با رجوع به عقل و تجربه  و عاقلدارد؛ زيرا انسان موجودي كامل 
ي نمايد و هيچ نيازي به مسائل ماوراي طبيعت و گذار قانوننيازهاي خود را تشخيص و 

ين رو معتقدند قوان ينا ازاز طرفي، در نظام ليبرال اصالت به فرد داده شده، . وحي ندارد
مند  آزادي بهره حداكثراجتماعي بايد به حداقل برسد تا با محدوديت كمتر، افراد بتوانند از 

  )34: 1384همو، / 82: 1379بشيريه، (. گردند
  حقوق ملت و دولت در نظام سياسي اسالم

از منظر اسالم، انسان موجودي است ممتاز كه مسئوليت رهبري تعيين سرنوشت خويش 
  و بندهاو موجودي مكلف . دارد بر عهدهيزي كه خداوند فرا رويش نهاده، ر برنامه بر طبقرا 

تر انجام دهد، جايگاه بهتري  خداست و به هراندازه كه تكاليف شرعي خود را بهتر و صحيح
كند و به تبع، در برابر خود و طبيعت و موجودات پيرامونش  در بندگي خدا كسب مي
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ر نگرش اسالمي، حقوق انساني به وظايفي مقدس تبديل د. آزادي بيشتري خواهد داشت
اي كه جانشين الهي است، در مورد آن وظايف  بنده عنوان  ندارد بهانسان حق . شود مي

يف انسان از سوي خداوند نازل و تكالدر شريعت اسالمي، كليات حقوق . كوتاهي نمايد
مصالح عمومي شكل نامه ميان حقوق فرد و  شده و در چارچوب همين شريعت پيمان

ي براي فرد، حقي براي خدا و حقي براي هر حق در دلگيرد؛ چراكه در دين اسالم  مي
حقوق خود عمل كند و به  در چارچوبي هر فردي كه زمان تا. جامعه نيز نهفته است

هايش شود؛ اما  تواند متعرض او و آزادي كس نمي مصالح عمومي آسيبي نرساند، هيچ
را  و آنومي برخورد نمايد، تجاوزي است كه در برابر آن بايد ايستاد چنانچه با مصالح عم
   )21و18: 1381راشد غنوش، (. متوقف و مهار كرد

تنها خداوند در خالقيت توحيد دارد، بلكه در تدبير جهان هستي نيز  از ديدگاه اسالم، نه
از طرفي . عيتوحيد دارد؛ يعني توحيد در ربوبيت چه در بعد تكويني و چه در بعد تشري

). توحيد در عبوديت(انسان مكلّف است كه فقط از دستورها و قوانين الهي اطاعت كند 
سيستم حقوقي اسالم نيز از اين قاعده جدا نيست؛ يعني تمام قواعد حقوقي اسالم اعم از 

انعام، (؛ ...انِ الحكم االّ للّه«. كند ي مشروعيت پيدا مياعتبار الهحقوق ملت و دولت، به جعل و 
كند و او جداكننده حق و  حكم و فرمان تنها از آن خداست، حق را از باطل جدا مي )57آيه 

  .»باطل است
 )12يوسف، آيه(؛ إِنِ الْحكْم إِالّ للّه أَمرَ أَالّ تَعبدوا إِالّ إِياه ذلك الدينُ الْقَيم«: در آيه ديگر آمده

اين است دين استوار و . كرده جز او را عبادت نكنيدحكم تنها از آن خداست و امر 
  .»كننده جامعه اداره

و ) قرآن(قوانيني كه در متن كتاب . 1: شوند در اسالم قوانين بر دو دسته تقسيم مي
گونه قوانين تا روز قيامت ثابت و تغييرناپذيرند و  اين. آمده است) روايات(سنّت معتبر 

قوانين جزئي و موقّت كه به آنها احكام سلطانيه يا  .2كسي حق تصرف در آنها ندارد؛ 
در فقه شيعه حاكم شرع، چه معصوم يا غير معصوم، . شود احكام واليتي و حكومتي گفته مي

به اذن الهي حق دارد قوانين محدود و موقتي را وضع نمايد كه در كتاب و سنّت نيامده 
گونه  ين ا ازامند و مردم ملزم به تبعيت ن چنين قوانيني را قوانين واليي يا حكومتي مي. است

گونه قوانين نيز در واقع از كتاب و سنّت گرفته شده است؛ زيرا  البته اين. قوانين نيز هستند
كنند و استنباط فتوا بر  همه منابع فقهي در كتاب و سنّت و عقل و اجماع تجلّي پيدا مي

جوادي / 61: 1381پژوه و خسروشاهي،  دانش /158: 1381حقيقت، (. اساس آن اصول و قواعد فقهي است
  )249: 1378مصباح يزدي، / 104: 1370سبحاني،/ 113: 1379مصباح يزدي، / 128: 1383آملي، 
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 )رساله الحقوق(؛ و هو اَصلُ الحقوقِ و منه تَتَفَرَّع سايرُ الحقوق«: فرمايد مي )ع(امام سجاد
. »گيرد حقوق از اين حق الهي نشأت ميها حق خداست و ساير  اصل و اساس همه حقوق

دليلش اين است كه خداوند مالكيت حقيقي بر تمام اشيا دارد و همه هستي از آن اوست و 
  )113: 1382مصباح يزدي، (. تصرفي هم در تمام موجودات دارد هرگونهطبعاً حق 

خداوند حق خود را بر «: در مورد حق خداوند آمده است )ع(از امام علي البالغه نهجدر 
داد،  بنابراين اگر خداوند حقي براي مردم قرار نمي. بندگان، اطاعت خويش قرار داده است
رو سخناني كه در  از اين )216البالغه، خطبه  نهج(. »گرفت حق از وجود خود انسان نشأت نمي

پايه  هايي بي و فطري يا تجربي همگي سخنشود يا حقوق طبيعي  مورد حقوق بشر گفته مي
كسي از خودش هيچ حقي  تا خدا حقي را براي كسي قرار ندهد، هيچ. ريشه است و بي
  )149: 1382مصباح يزدي، (. ندارد

برخي از احكام جنبة فردي دارد؛ . خداوند دو نوع قانون براي بشر تشريع نموده است
كه يك فرد است تشريع گرديده  جهت  آن زايعني دستوراتي است كه براي فرد انساني 

در بعد فردي هم احكام وجوبي تشريع شده و هم احكام تحريمي؛ اما برخي احكام . است
كند و با  كه با ديگران زندگي مي جهت  آن ازجنبه اجتماعي دارد؛ يعني تكاليفي كه فرد 

اگر تعارضي بين احكام  .باشد آنان ارتباط و تعامل دارد الزام به انجام آن يا ترك آن مي
فردي با اجتماعي پيدا شد مصلحت اجتماع بر فرد مقدم است؛ براي مثال حق حيات يك 
نعمت خدادادي است، ولي اين حق مطلق و بدون قيد و شرط نيست، بلكه اين حق حيات 

ها در تعارض نباشد و چنانچه فردي از اين حق  تا حدي است كه با مصلحت ديگر انسان
كند و هم خويشتن و هم ديگران را از رحمت الهي محروم سازد و مانع كمال  هسوءاستفاد

؛ ...قاتلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيديكُم«. شود خود و ديگران شود، چنين كسي حق حياتش ساقط مي
مصباح (. »نمايد با آنان بجنگيد، خداوند آنان را به دست شما عذاب و رسوا مي )14توبه، آيه (

  )268: 1382يزدي، 
  حقوق ملت و دولت در نظام سياسي ليبراليسم

يشه ليبراليسم، انسان به مثابه يك پديده مطرح است، نه يك ماهيت؛ در نتيجه در اند
 از مشخصات )79: 1381راشد غنوشي، (. كننده حقوق ملت و دولت، انسان است يينتعيگانه عامل 

هاي  يهاز پافكري ليبرال دموكراسي، فردگرايي است، به طوري كه مفهوم فرديت يكي 
يز مقدم است؛ چ بر همهليبرال خوشبختي و لذت فرد  در تفكر. فرهنگ سياسي غرب است

 برتر ازفرد و نيز معرفتي  برتر ازي از پذيرفتن اقتداري خودداردر واقع فردگرايي به معناي 
ستوارت ميل معتقد است ويژگي فرد عامل پيشرفت اجتماعي است، جان ا. عقل فردي است

ي ذاتي استعدادها نبوغ شخصيت فرد بكوشد تا وي و پرورشدر توسعه  يدباپس جامعه 
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. ين هم به سود جامعه است و هم به سود فردو ارا شكوفا سازد  و آنخود را گسترش داده 
رهبر (مورد فردگرايي، پريكلس پوپر در كتاب جامعه باز و دشمنان آن ضمن بحث در 

و سقراط حكيم را مبتكر و مدافع انديشه فردگرايي معرفي ) دموكراسي يونان معروف
گويد اعتقاد به اينكه در  پوپر مي. كند و معتقد است تمدن غربي از يونان آغاز شده است مي

فرد نيست و افراد بايد به يكديگر احترام  از خودتر  چيزي مهم  يچهزندگي اجتماعي 
دوران تاريخ  در تمامسقراط  )233: 1382طباطبايي مؤتمني، (. بگذارند از سقراط نشأت گرفته است

ين افراد خردمندترين حامي اخالقيات فردگرا بود و اعتقاد به حكومت تر بزرگبشر، 
  )148و144: 1365ريموند پوپر،(. داشت
ليبرالي غربي اشاره  تفكريامدهاي مهم روحيه فردگراييِ حاكم بر ز پادر اينجا به برخي  
آزادي و اختيار از . 2مقدم است؛  بر جامعهارزش دارد و  از نوعفرد بيش . 1: كنيم مي

ين امري ذهني و دقرار دارد  ها ارزشفرد انساني موضوع . 3ملزومات فرديت انسان است؛ 
ها  گرايي و متغيربودن ارزش نسبيت. 5. افراد ندارد جامعه وجود مستقلي از. 4و فردي است؛ 

: 1381حقيقت، (. باشد يگانه شكل ايمان، صورت فردي آن مي. 6و تقليل حقيقت به انسان؛ 
 )155: 1381قربان نيا،/ 120

بنابراين خاستگاه و منبع و سرچشمه حقوق ملت و دولت در نظام ليبرال دموكراسي 
رو ميل به صيانت و حفاظت ذات در طبيعت انسان نهادينه   غربي، امري طبيعي است؛ از اين

طور ضروري، طبع به دنبال قانون خواهد بود و حيثيت ذاتي فرد  شده است؛ در نتيجه به
 امظنو  بر جامعهرو  عنوان نظريه حقوق طبيعي از آن ياد شده است؛ از اين  انسان است كه به

يعي و طبفطري  از حقوقيل مختصري و تحلاينك به بررسي . تقدم دارد) دولت(اجتماعي 
  . پردازيم مي

يعت و جهان بر طبقانون حاكم . 1: رود ميكار معنا به  در سهاصطالح حقوق طبيعي 
مجموعه حقوق . 3باشد؛  ها حاكم مي عقاليي كه بر رفتار انسان و نظمقانون عقل . 2هستي؛ 
انسان بودن از آن  حكم  بههايي كه مالزم طبيعت و سرشت انسان است و فرد  يو آزاد

شود؛ از  اصطالح حقوق فطري و طبيعي بيشتر در معناي دوم استعمال مي. باشد برخوردار مي
شود، بلكه انسان به  اين رو به مجموعه حقوقي كه انسان آن را وضع كرده باشد گفته نمي

جامعه  كند و ضامن اجراي آن افكار عمومي يابد و به آن عمل مي كمك عقل آن را درمي
و را در عقل  آنهايني است كه فطرت و قواناست؛ بنابراين حقوق طبيعي مجموع اصول 

بايد تالش كند آن اصول را كشف و اداره امور و  گذار و قانونانسان قرار داده است  منطق
تواند  جان الك معتقد است حقوق طبيعي را فرد نمي. قرار دهدقوانين بشري را بر پايه آن 

در . تواند فرد را از اين حقوق محروم سازد نمايد و دولت و حكومت نيز نمي از خود سلب
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عنوان ركن معنوي نظم  گذشته حقوق ملت و دولت مبتني بر حقوق طبيعي بود و به
يل قرن نوزدهم اواصورت احكام ثابت قرار داشت، ولي در   شد و به اجتماعي شناخته مي

ه آمريكا در وضع صنعتي و اجتماعي تغييراتي در انگلستان و سپس در ايالت متحد ابتدا
يافت؛ در نتيجه  ييرتغپيش آمد و شيوه زندگي به سيستم صنعتي تبديل شد و نوع مالكيت 

پس انديشه سياسي ليبراليسم غربي  )34: 1345ابوسعيدي، (. دكر يداپحقوق طبيعي نيز تغيير 
رو آزادي فردي را مقدم بر جامعه و مالزم با فطرت  بيشتر از حقوق طبيعي متأثراست؛ از اين

. باشد گذاران آنان مي داند و حمايت از حقوق فردي همواره مورد استناد قانون و طبيعت مي
ييرناپذير و تغبت صورت يك قانون ثا امروزه نظريه حقوق طبيعي مثل گذشته كه به 

ها، حقوق  يتويستپوزاز جمله  دانان از حقوقشد، نيست، بلكه به عقيده برخي  پنداشته مي
 حقوق رو ين ا ازاست،  و تحولتغيير  خوش دستاي اجتماعي است كه همواره  پديده

  )193و177: 1382طباطبايي مؤتمني، (. باشد طبيعي نيز متغير مي
  :عنوان حقوق طبيعي ملت و دولت شناخته شده است  صل بها 4در نظام ليبراليسم غربي، 

آيد و زيربناي همه حقوق  ترين حق براي انسان به شمار مي ياديبنحق حيات كه . 1 
  .انساني است

تواند نحوه زندگي كردن را  آزادي انسان كه بر اساس ميل به صيانت نفس مي. 2 
  .باشد برخوردارتار خويش انتخاب نمايد و از آزادي مطلق نسبت به تفكر و رف

برابري و مساوات، به معناي اينكه همه افراد در مقابل قانون و محاكم از حقوق . 3 
  .طبيعي يكسان برخوردار باشند

هر فردي در ادامه حيات نيازمند به تصرف وسايل الزم در اين زمينه است  ؛مالكيت. 4 
/ 126: 1381حقيقت، (. گردد ه ميو همين امر سبب پيدايش حق مالكيت، براي فرد در جامع

  )32: 1345ابوسعيدي، 
  :ترين اشكاالتي كه به مكتب حقوق طبيعي وارد است عبارت است از مهم
ي كه بتواند در همه ا گونه بهصورت كامل و مشخص،  اينكه قواعد حقوق طبيعي به  :اول

تبيين و  يله هيچ يك از طرفداران اين مكتبوس بهباشد،  راهگشامقررات اجتماعي 
دانان موظف هستند با مطالعه  بندي نگرديده است، و تنها بر اين تأكيد شده كه حقوق دسته

  .طبيعت اشيا، قوانين موضوعه را وضع و اجرا نمايند
از شرايط خارجي  آنكهحقوق طبيعي مبتني بر واقعيات خارجي است و بيشتر از  :دوم

  .كند هاي انساني پيروي مي متأثر باشد از ارزش
معيارها و اصولي كه طرفداران اين مكتب، مانند آزادي، مالكيت و حق حيات  :سوم

. شود وجه از واقعيات خارجي استنتاج نمي هيچ  هايي است كه به اند، ارزش ذكر نموده
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توانند راهگشا  ها مانند عدالت، كلياتي هستند كه در مقام عمل نمي گذشته از اين ارزش
گويد كه حق چيست و بر اساس چه  ق و اجراي عدالت به ما نميباشند؛ زيرا لزوم احقاق ح

  )50: همان(. آيد عواملي به وجود مي
طور چگونگي و تعداد مقررات آن،  در مورد منبع و اساس اين مكتب و همين :چهارم

طرفداران اين مكتب نظر واحدي ندارند و اين دليل بر اين است كه قواعد طبيعي، ثابت و 
تواند مالك نهايي  ها، طبيعت نمي سوي ديگر، در هنگام تزاحم طبيعت از. جهاني نيست

  .قرار گيرد، در نتيجه خاستگاه حق امري غير از طبيعت خواهد بود
روش استنتاج پيروان اين مكتب براي كشف و استخراج قوانين طبيعي، قياس  :پنجم

تب، اگر طريقه ويژه طبق توصيه بعضي از پيروان اين مك است كه روش علمي نيست، به
استخراج قوانين طبيعي، توسل به الهام و اشراق و مكاشفه يا رجوع به عقل و قلب 

آورد؛ زيرا درك و استنباط افراد متفاوت است و  باشد، نتايج متناقض به بار مي) احساسات(
. اين مانع آن خواهد بود كه قوانين و اصول متحدالشكل كه الزمه حقوق است به وجود آيد

  )449: 1377ذوالعين، (
بيشترين طرفداران مكتب طبيعي به اصالت فرد معتقد بودند؛ بدين معنا كه هدف  :ششم

دانستند و حقوق جمع را تابع حقوق فرد  حقوق را در درجه اول تأمين حقوق افراد مي
شمردند؛ ولي به حكم گسترش تمدن و لزوم ارتباط سرنوشت افراد و جوامع با يكديگر،  يم

حقوق   يه ديگري مطرح شد كه معتقد بود هدف حقوق بايد در درجه نخست، تأميننظر
به سبب . جمع و جامعه باشد و حقوق فرد تنها در ضمن تحقق حقوق جمع بايد تأمين شود

همين تعارض يك باره مكتب حقوق طبيعي مقبوليت عمومي خود را از دست داد و در 
  )105 :1372ابراهيمي، (. مرحله افول قرارگرفت

هاي علمي جديد شناختي  شناخت طبيعت و استعدادهاي طبيعي بشر در پرتو روش :هفتم
شناختي  رو مبنا قراردادن حقوق طبيعي بر اساس استعدادهاي مادي انسان ناقص است؛ از اين

ناقص براي حيات انساني است و همين امر موجب انحرافات بزرگي، از جمله اخالق جنسي 
  .در غرب گرديده است

استوار ي الهيرغمعاصر بر مبنايي  در جهانكه حقوق طبيعي غربي   آنجا از :هشتم
يت و هدف در نظر گرفته، در نتيجه انسان در غا  بهيده، و طبيعت انسان را بدون توجه گرد

يش سلب از خوشود و قادر است اين حقوق را  برابر حقوق خويش مسئول شناخته نمي
گونه  كه در اسالم اين كاري مجاز خواهد بود؛ درحاليي خودكشين اساس بر هم. نمايد

تواند خود را در معرض هالكت قرار دهد؛  حقوق طبيعي مورد توجه قرارگرفته و انسان نمي
خود را با دست خويش  )195بقره، آيه(؛ والتُلقوا بايدكُم الي التَّهلُكه«: فرمايد كه قرآن مي چنان

  )170و167 :1381حقيقت، (. »يندازيدنبه هالكت 
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بنابراين در مورد تعامل حقوق دولت و ملت از ديدگاه ليبرال دموكراسي، بايد بگوييم 
باشد، در همه اين موارد  هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مربوط مي قوانيني كه به حوزه

اجتماعي تلقي شده و با رأي مردم  موجود يات جاري يابر مقتضقانون تبلور مصالحي مبتني 
گذار از سوي مردم انتخاب شده و به وضع و تنظيم قوانين  پس قانون. گردد يتعيين م

كند؛ يعني قانون اساسي بر  گذاري را قانون اساسي تعيين مي قلمرو و حق قانون. پردازد مي
   )303: 1376نصر، (. قوانين عادي و موضوعه حاكم است

  مقايسه حقوق ملت و دولت در دو نظام سياسي
خوش محدوديت زماني و  ز مبدأ و منشأ وحي سرچشمه گرفته و دستحقوق اسالم ا. 1

از طرفي، اين حقوق و قوانين تابع يك . رو غيرقابل تغيير است اين   شود؛ از مكاني نمي
سلسله مصالح و مفاسد واقعي است و همين مصالح و مفاسد واقعي، معيار و مالك حكم 

اي كه در طبيعت و واقعيت اشيا نهاده شده  وستههستند؛ به اين معنا كه آثار تغييرناپذير و پي
يجه احكامي كه طبق آثار و خواص و واقعيت آنها جعل نت دربا ذات آنها مالزمه دارند؛ 

اما قوانين و حقوق . شده، تا روزي كه آن آثار باقي است، احكام آنها نيز باقي خواهد بود
از مردم نشأت گرفته و بر مبناي ليبراليسم، چون بر اساس ميل فرد يا افرادي   در نظام

  .اصالت فايده ولذت است، هميشه در حال تغيير و دگرگوني است
كه از ناحية آفريدگار صادر شده، قهراً متوجه كساني   آنجا ازقوانين و حقوق اسالم . 2

گردد كه اين نوع افراد در  است كه به دين و تعاليم الهي ايمان آورده باشند و اين سبب مي
مقابل اوامر و تعاليم الهي سر تسليم فرود آورند و از دستورها و قوانين ديني پيروي كامل 

شود و در انسان تمايلي كه فرد را  ل بشري صادر مياما در ليبراليسم قوانين از عق. نمايند
كند مگر اينكه زور و اجباري در كار باشد؛ مثالً  مقيد به مراعات قوانين نمايد ايجاد نمي

/ 157: 1379مصباح يزدي، / 521: 1370سبحاني، (. پليس وي را مجبور به رعايت قوانين اجتماعي نمايد
نيروي واقعي قوانين مذهبي، : گويد القوانين مي كيو در روحاز اين رو منتس )86: 1380كاتوزيان، 

كه نيروي قوانين بشري در ترس و  آنكه حالدر اين است كه مردم به آنها اعتقاد دارند و 
  )217: 1370منتسكيو، (. وحشتي است كه مردم از آن قوانين دارند

هاي يك نظام سياسي كارآمد است؛ زيرا اجزاي  يژگياز وي و هماهنگانسجام . 3
از سوي ديگر، . باشد تناقضي خالي و با يكديگر هماهنگ مي از هرگونهمختلف آن سيستم 

 يزنهاي خارجي كه اين سيستم براي آن پديد آورده  يتبا واقعاين مجموعه هماهنگ 
ي درون و هماهنگاري ين دو ويژگي يعني سازگاز انظام حقوقي اسالم . باشد مي سازگار

باشد، در حالي كه در ليبراليسم به دليل اينكه قوانين  سيستمي و برون سيستمي برخوردار مي
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گردد؛  نمايد وضع مي هايي كه يك فرد يا جامعه احساس مي ها و ارزش بر اساس ضرورت
جام و اي با جامعه ديگر متفاوت است؛ به همين دليل از انس ها در هر جامعه رو ارزش ازاين

  .هماهنگي برخوردار نيست
گيرد،  قوانين و حقوق در مكتب اسالم، چون از منابع اصيل و مطمئني سرچشمه مي. 4

بخش است و چون متكي به ايمان است ضمانت اجرايي دارد؛ اما در قوانين موضوعه  سعادت
  .بشري ليبرال اين چنين نيست

دي نيست، بلكه ضررهاي گناه كردن و ضرر زدن به جامعه منحصر به ضرر ما. 5
رو در مكتب اسالم تجاوز به  شود؛ از اين حيثيتي و آبرويي هم جرم و گناه محسوب مي

آيد و دولت حق دارد  مي حساب  بهعرض و آبروي ديگران مثل توهين و تمسخر گناه 
 چراكهاست؛   چنين افرادي را مجازات كند، يا توهين به مقدسات مذهبي مستحق مجازات

هاي ليبراليستي  كه در گرايشحرمتي به جامعه اسالمي است؛ درحالي هيني بيچنين تو
  )272: 1378مصباح يزدي، (. گردد ينمگونه افعال، جرم محسوب  اين

اگر فردي گناهي نظير تظاهر به فسق را انجام دهد كه به ديگران سرايت كند از . 6
ت كند؛ ولي در ليبراليسم تواند دخال ديدگاه مكتب اسالم جرم حقوقي است و دولت مي

  .آيد چنين گناهي جرم به حساب نمي يناغربي 
يبراليستي لگرايي در جوامع  هاي مختلف از فردگرايي و جامعه با توجه به گرايش. 7

يي كه حقوق افراد با حقوق جامعه تضادي پيدا كند، گرايش غالب اين است جا درغربي، 
 حاضرندداران زياني نبينند  رو براي اينكه سرمايه دارند، از اين كه حقوق فردي را مقدم مي

ها تن مواد غذايي را بسوزانند تا مبادا منافع  ها انسان از گرسنگي بميرند و ميليون ميليون
دهد، بلكه معتقد  اما اسالم هرگز چنين عملي را اجازه نمي. اي ببيند مادي افراد ثروتمند لطمه

  .شود تا مصالح كل جامعه تأمين گرددداران بايد محدود  است خواسته سرمايه
ليبراليسم بسيار متفاوت و  بنابراين نگاه اسالم در مورد حقوق ملت و دولت با نگاه 

شود كه چه كسي صالحيت تعيين حقوق  مطرح مي سؤالدر اينجا اين . غيرقابل قياس است
  تواند اين حقوق را تعيين نمايد؟ ؟ آيا انسان ميرا داردملت و دولت 

اند كه مجري  برخي بر اين عقيده. ذكر نمودهاي گوناگوني را  يدگاهدتوان  يم اسخدر پ
اي شبيه اين ديدگاه داشت  افالطون عقيده. قانون و نظام حكومتي بايد واضع قانون هم باشد

و اعمال  اجراشايسته است برجستگان و نخبگان مردم، هم وضع قانون و هم : گفت و مي
هاي تحقق آن را  ها و هم شيوه هم مصالح اجتماعي انسان كه چراآن را به عهده بگيرند؛ 
تا حاكمان، حكيم : گفت وي بر اين نظريه پافشاري داشت و مي. يابند بهتر از ديگران درمي

: 1379مصباح يزدي، (. و حكيمان، حاكم نشوند، اميدي به حل معضالت بزرگ اجتماعي نيست
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گذاري حق همه افراد جامعه است؛ ولي چون  برخي ديگر بر اين عقيده هستند كه قانون )81
در خصوص مسائل مهم و عمده جامعه ـ يعني حقوق  ناچار بهپذير نيست،  عمالً امكان

 واسطه باواسطه مردم الزم است؛ ولي در برخي مسائل ديگر  اساسي ـ رأي مستقيم و بي
  .نمايند يمشوند و قانون وضع  يمجلسي گرد هم جمع نمايندگان برگزيده مردم در م

شود كه انسان به داليلي، صالحيت كافي  هايي، به اختصار، گفته مي درباره چنين ديدگاه
كند كه  قانوني سعادت بشر را تضمين مي. 1: براي تعيين حقوق ملت و دولت را ندارد؛ زيرا

باشد و اين ) و جهان انسان(ميان اين دو شناسي كامل و رابطه  شناسي و جهان مبتني بر انسان
انسان چه به . 2از عهده بشر خارج است؛ زيرا مجهوالت بشر بيش از معلومات اوست؛ 

صورت فردي يا جمعي همواره در معرض لغزش و اتهام است كه ممكن است در عمل 
جهل و  عالوه بر آفت. 3گذاري منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد؛  قانون

خودخواهي، آفت ديگري وجود دارد كه انسان از آن گريزان نيست و آن آفت غفلت و 
گذار بايستي از يك برتري ذاتي و مقامي واال برخوردار باشد  قانون. 4خطا و نسيان است؛ 

انسان چنين  مسلماً. كند از مقبوليت و نفوذ و الزام برخوردار باشد تا قوانيني كه وضع مي
گذاري منحصر در خداوند است؛ چون به همه  دارد؛ بنابراين صالحيت قانونبرتري را ن

از طرفي خطا و . حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان آگاه است
غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي او راه ندارد و از سوي ديگر تفوق و برتري 

ها، اعم از موافق قانون يا مخالف آن روشن  سانذاتي تكويني و تشريعي خداوند بر همه ان
  )158: 1379مصباح يزدي، / 64: همان(. است

  گيري يجهنت
نگاه اسالم به حقوق ملت و دولت با نگاه ديگر مكاتب حقوقي متفاوت است؛ زيرا از 

ي مبناي مشروعيت حقوق، انطباق آن با طبيعت و و عقلسو از نگاه مكاتب طبيعي  يك
 موردو هر حقي كه از اين وصف برخوردار نباشد، نامشروع است، اگرچه حكم عقل است؛ 

از سوي ديگر، نگاه مكاتب حقوقي پوزيتويستي، برخالف طبيعي . دولت و ملت باشد قبول
دانند؛ يعني هر حقوقي كه دولت يا ملت آن  ي، مبناي مشروعيت را امري اعتباري ميو عقل
بنابراين . باشد و عقل؛ اگرچه مخالف قوانين طبيعت آيد مي حساب بهبدانند مشروع  را الزام

دانند، اعتباري نخواهد داشت، گرچه منطبق بر  قانوني كه دولت يا ملت آن را الزامي نمي
اسالم مبناي مشروعيت حقوق دولت و  از نگاهي عقلي باشد؛ از اين رو ها و دادهواقعيات 

مطلق خداوندي  بر ارادهي كه منطبق ونهر قانملت، انطباق حقوق با اراده الهي است؛ يعني 
هر در مقابل، . آيد، اگرچه دولت و ملت آن را قبول نداشته باشند مي حساب بهباشد، مشروع 

 و قبول پسند مورد، مشروعيتي نخواهد داشت، گرچه ناسازگار باشدي كه با اراده الهي قانون
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كه در مكاتب حقوق  ين استا آيد يم به دستاي كه  يجهنت. يردقرار گدولت و ملت 
كند؛ اما در  گذاري مي ي قانونجعل ي و پوزيتويستي، انسان به گونه كشفي ياو عقلطبيعي 

الهي  جز قانون بهي، هر قانونيرش و پذي فقط خداست گذار واقع قانونمكتب حقوقي اسالم، 
حقوق دولت و ملت تنها نظام  با تعاملاز سوي ديگر، در ارتباط . آيد مي حساب بهشرك 

خورد، نظام حقوقي اسالم است؛ زيرا اوالً در  يمتعامل حقوقي به چشم  در آنحقوقي كه 
قرار گرفته، در  توجه دو مورد هرنظام حقوقي اسالم هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه 

قوقي اسالم به است؛ ثانياً در نظام ح شده  دادهبه حقوق افراد  اصالت كه در ليبراليسم حالي
با بهترين نظام حقوقي، نظامي است كه همراه . ي، توجه شده استعد انشائببعد اخباري و 

يم روابط اجتماعي، تأمين مصالح، دفع مفاسد و از سهولت و سماحت برخوردار باشد؛ تنظ
ي از طرفباشد و مشقّتي براي مردم ايجاد نكند و  اجرا  قابليك طرف قوانين  ازيعني 
كه شريعت و حقوق اسالمي بر اساس  آنجا از. ي مردم را پاس بداردو بزرگوارت كرام

انسان است و نيز با اعتقاد به كرامت انسان وضع شده و به  با سرشت و هماهنگفطرت 
از كه نظام سياسي ليبراليسم  يحال دريژگي برخوردار است؛ دو وين از انيكوترين صورت 

  .نيست برخوردارها  يژگيوين ا
ابراين با توجه به مشكالت اساسي كه انسان دارد؛ يعني جهل، ناتواني و عجز در بن

روست و آن تمايالت و  رسد با مانعي بزرگ روبه يفرامي زمان اجراي قانون وقتتطبيق، 
تواند منبع حقوق بشر قرار  هاي شخصي است، چنين انساني نمي هاي نفساني و كينه خواست
إن الحكم «: فرمايد كه قرآن كريم مي خداوند يكتاست، چنانگذار حقيقي  پس قانون. گيرد
ها همه به دست خداست و بعد به عنوان تأكيد  تمام كارها و فرمان )57انعام، آيه(؛ »االّ هللا
كند و خدا بهترين جداكنندگان حق از باطل  اوست كه حق را از باطل جدا مي«: گويد مي

مبناي حقوق، اراده الهي است و هيچ كس در  بنابراين ازديدگاه اسالم سرچشمه و. »است
بايد  و جامعهعرض خداوند حق تعيين و تدوين قانون را ندارد؛ اما در مورد اصالت فرد 

البته در صورت تزاحمي . بگوييم اسالم هم براي فرد اصالت قائل است و هم براي جامعه
و . نمايد حكم مي فرد برجامعه، اسالم به تقدم مصلحت جامعه  و مصلحتميان مصلحت فرد 
عقل نيز راه ديگري وجود ندارد؛ زيرا در غير اين صورت نظم  حكم  بهاز نظر منطقي و 
ليبراليستي با توجه به اصالتي كه براي فرد قائلند،  در مكتبولي . ريزد يماجتماعي به هم 

ين اجتماعي قوان و معتقدنددانند  كننده حقوق ملت و دولت را به اراده مردم مي يينتععامل 
ي وجود جامعه از طرف. شود يجادايت افراد محدودبرسد تا كمتر براي  حداقلبايد به 

فردي است؛ از  و مصالحتشكيل شده و هدف تأمين منافع  از فرداعتباري است؛ زيرا جامعه 
  .گردد منافع جامعه هم تأمين مي خود به خودرو وقتي منافع فرد تأمين شد،  اين
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