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مقدمه
دانش فلسفۀ حق ،دانش نوپدیدی است که با استدالالت عقلی دربارۀ واقعیتی به نـام
حق و مسائلش نظر میدهد؛ بنـابراین تـأمالت عقلـی ژرف دربـارۀ محتـوای مفهـومی و
ساختار وجودی آموزۀ حق ،انواع حق ،صاحبانش و منشأ حق از مهمترین مسائل دانـش
فلسفۀ حق است (طامبی.)81 :8737 ،
آیت هال جوادی آملی یکی از معدود فیلسوفان و فقیهانی اسـت کـه مسـائل دانـش
فلسفۀ حق را بسیار عمیق و دقیق بررسی کرده است .آرای موشکافانۀ ایشان نـهتنها در
دو کتاب وزین فلسفۀ حقوق بشر و حق و تکلیف در اسالم ،بلکه در دیگر آثار وی نیز
وجود دارد.
هدف این نگارش بیان آرای ایشان دربارۀ مهمترین مسائل دانش فلسفۀ حـق اسـت؛
ازاینرو ابتدا نظر استاد را دربـارۀ مفهـوم حـق (موضـوع دانـش فلسـفۀ حـق) بـا نگـاه
هستیشناسانه و معناشناسانه بررسی میکنیم .سپس نظرگاه وی را دربارۀ انواع حق بیـان
میکنیم .در گام سوم ،به صاحبان حق از نگاه ایشان نظر میانـدازیم .در پایـان بـه منشـأ
حقها در دستگاه معرفتی ایشان میپردازیم.
ال جوادی آملی
مفهوم حق در منظومۀ فکری آیت ه ل
روشن است که حق (دربرابر تکلیف) موضـوع دانـش فلسـفۀ حـق اسـت .یکـی از
مباحث دشوار در این دانش ،بحث از مفهوم حق است .نظریههای فراوان و گوناگون در
این عرصه وجود دارد .برای شناسایی مفهوم حق ،باید آن را از دو بعد بررسی کرد .بعـد
اول ،بعد هستیشناسانه این مفهوم است .ابتدا باید بدانیم مفهـوم حـق چـه ویژگیهـایی
دارد ،چگونه در ذهن ساخته میشود و ارکان سازندۀ آن کدام است .عنوان «هستی مفهوم
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حق» متکفل بررسی این بعد از مفهوم حق است .بعد دوم ،بعد معنایی و محتـوای ذاتـی
مفهوم حق است .در گام دوم ،باید معنای حق را بشناسیم .عنوان «چیستی معنـای حـق»
این مفهوم را از این بعد بررسی میکند.

هستی مفهوم حق
برای شناخت مفهوم حق در منظومۀ فکری آیت هال جـوادی آملـی ،ابتـدا بـا نگـاهی
هستیشناسانه به چارچوب وجودی محکی ایـن مفهـوم آن را بررسـی مـیکنیم .بـرای
بررسی ساختار وجودی مفهوم حق ،باید به پرسشهای زیر پاسخ داد:
 .1مفهوم حق بهلحاظ منحقی ،چه نوع مفهومی است؛ جزئی است یا کلی؟
 .2مفهوم حق بهلحاظ فلسفی چه نوع مفهومی است؛ ماهوی است یا منحقی یا فلسفی؟
پاسخ این پرسشها را در بررسی ویژگیهای مفهوم حق میآوریم.
ویژگیهای مفهوم حق
آیا مفهوم حق ،مفهومی جزئی است یا کلی؟ منحقی است ،یا ماهوی یا فلسفی؟
الف) جزئی یا کلی

مفهوم حق در فلسفۀ علوم اجتماعی ،هم بهصـورت مصـدر و هـم بهصـورت اسـم
مصدر بهکار میرود .صورت مصدری آن ،یعنی حق داشـتن ،از رابحـۀ صـاحب حـق و
است که صاحب حق آن را دارد.
براسا

قواعد منحق ،اگر کاربری مفهوم بر بیش از یک مصداق محال باشـد ،بـه آن

مفهوم جزئی میگویند (سامی ،بیأا17 :؛ مظفور .)43 :8311 ،پرواضح است که مفهوم حـق در هـر
دو قالب معناییاش (سیاق مصدری و اسم مصدری) مفهومی کلی است ،نه جزئی؛ زیـرا
میتواند مصداقهای متعددی داشته باشد .حقوق مختلفی که صاحبان حق دارنـد ،مثـل
حق حیات ،حق آزادی ،حق امنیت و  ...همگی مصادیق مختلف حقاند؛ بنابراین مفهـوم
حق در منحق ،مفهومی کلی است ،نه جزئی.
ب) منطقی ،ماهوی یا فلسفی

حال که دانستیم مفهوم حق کلی است ،چگونگی ساخته شدن این مفهوم را در ذهـن
تحلیل میکنیم .مفهوم حق به لحاظ فلسفی چه نوع مفهومی است؟ ابتدا انـواع مختلـف
مفاهیم کلی را در فلسفه از نگاه حضرت آیت هال جوادی آملی بررسـی و سـپس مفهـوم
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موضوع و متعلق حق حکایت میکند .حق در شاکلۀ اسم مصـدر ،همـان موضـوع حـق
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حق را ازنظر ایشان تحلیل میکنیم.
 .1انواع مفاهیم کلی

مفهوم کلی از سه حال خارج نیست .یا فقط بر مفاهیم و صورتهـاى ذهنـی حمـل
میشود؛ یعنی اتصاف آن ذهنی است .مصادیق این مفهوم کلی را فقط در ذهـن میتـوان
یافت؛ مانند مفهوم «نوع» که در ذهن ،صفت ماهیت افراد متفقالحقیقـت قـرار مـیگیـرد
(جوادی آملی 8 :8711 ،و  .)585 /5به این نوع مفاهیم کلی ،مفاهیم منحقی یا معقوالت ثانی منحقی
میگویند (هتان.)527 :
اگر محکی مفهوم کلی در خارج ذهن وجود داشته باشد ،دو صورت دارد .مفـاهیمی
که ذهن خودبهخود از موارد خا

انتزاع میکند؛ یعنی آن مفهوم ،انعکا

ذهنی مستقیم

از واقعیتی خارج ذهن است .ذهن ما در مواجهـه بـا موجـودات حقیقـی ،ماهیـتهـای
جوهری و عرضی آنها را مستقیم ،یعنی بدون هیچگونه دخل و تصـرفی در آنهـا در
میکند .به این مفاهیم ،مفاهیم ماهوی میگویند.
همۀ ماهیتهای دهگانۀ ارسحویی (مقولۀ جوهر و نُه مقولۀ عرض) در این دسته قـرار
دارند؛ برای نمونه ،مفهوم «جسم» مفهومی ماهوی است که از موجودات مادی ،مثل آب،
گیاه و حیوان انتزاع میشود یا مفهوم «کیفیت» کـه از مصـادیق خاصـی ماننـد رنگهـا،
شکلها ،زیباییها و نیکیها بهدست میآید.
ذهن مفهومی کلی را از مقایسۀ دو یـا چنـد واقعیـت خـارج ذهـن بـهدسـت
گاهی ْ
میآورد .محکی چنین مفهومی از سنخ ماهیت (جوهری یا عرضی) نیست ،بلکه حقیقتی
است که عقل آن را پس از مقایسۀ دو یا چند واقعیت خارجی کشف و انتـزاع مـیکنـد؛
بنابراین ،چنین مفاهیمی منشأ انتزاع خارجی (خـارج از ذهـن) دارنـد .بـه ایـن مفـاهیم،
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مفاهیم فلسفی یا معقوالت ثانی فلسفی میگویند (جوادی آملی 8 :8711 ،و )527 /5؛ برای نمونـه،
ذهن مفهوم «علیت» را از مقایسۀ دو واقعیت انتزاع میکند که یکی بهلحاظ وجـودی بـه
دیگری وابسته است؛ برای مثال ،آتشی کـه درحـال سـوزاندن تکـهچوبی اسـت ،علـت
سوختن چوب است؛ زیرا سوختن چوب وابسته به وجود آتش است .اگر آتـش نباشـد،

آن چوب با این آتش نمیسوزد .در این مقایسه ،آتش و سوختن چوب رابحهای وجودی
دارند که به آن علیت میگویند .در این رابحه ،سوختن چوب متوقـف بـر وجـود آتـش
است؛ ازاینرو ،به آتش در این فرآیند «علت» ،به سوختن چوب «معلول» و به رابحۀ آندو
علیت میگویند.
آیت هال جوادی آملی دربارۀ تفاوت معقوالت اولی (ماهیتها) ،معقوالت ثانی فلسفی
و منحقی میگوید:
«برمبنای اصالت وجود ،عامل اصلی و تعیینکننده در ماهیت و مفهوم همانـا وجـود
است؛ یعنی اگر چیزی در خارج از ذهن وجود حقیقی و تکوینی داشت و محـدود بـود،
ذهن ظرف اتصاف
میتوان از آن ماهیت فهمید و آن را از مقوالت شمرد و اگر خارج از ْ
آن بود نه عروض ،نمیتوان از آن ماهیت فهمید ،بلکه دارای مفهومی اسـت کـه معقـو
ذهن ظرف عروض یا اتصـاف آن
ثانی فلسفی است (بهاصحالح معهود) و اگر خارج از
ْ
نبود و این هردو در ظرف ذهن صورت مـیپذیرنـد ،آنیـه از چنـین وجـودی فهمیـده
فلسفی( ».جوادی آملی 727 :8713 ،و )725

ایشان دربارۀ تفاوتهای مفاهیم منحقی و فلسفی چنین میگوید:
«معقوالت ثانی منحقی برخالف معقوالت ثانی فلسفی هرگز از شیء خارجی انتزاع نشده و
بر اشیاء خارجی نیز هیچگاه صدق نمیکنند ،بلکه از امور ذهنی انتزاع شده و فقط بر آنها
حمل میگردند و بههمیندلیل معقوالت ثانی منحقی محموالت و عوارضی هستند که وجود
ذهنی امور ،در انتزاع و صدق آنها دخیل است و محابق و محکی آنها نحوۀ وجود ذهنی اشیا
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میشود ،مفهوم است نه ماهیت ،معقو ثانی است نه هاولی ،معقو ثانی منحقی است نـه

است .نقش وجود ذهنی در انتزاع و صدق معقوالت ثانیۀ منحقی موجب میشود تا قضایایی
که از این مفاهیم ساخته میشوند ،قضایای ذهنیه بوده و درنتیجه هیچگاه قضایای خارجیه و
حقیقیه از آنها ساخته نشود .معقوالت ثانیۀ منحقی ،همانگونهکه اشاره شد ،موضوعاتی
هستند که تنها در علم منحق از آنها بحث میشود( ».جوادی آملی 8 :8711 ،و )587 :5

حال که تفاوت انواع سهگانۀ مفاهیم کلی را دانستیم ،باید ببینیم براسا
مفهوم حق کدامیک از سه نوع مفهوم کلی است.

معیار اسـتاد،
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فلسفی بودن مفهوم حق

براسا

معیار استاد ،همۀ مفاهیم کلی کـه در دانشهـای علـوم اجتمـاعی (اخـالق،

حقوق ،سیاست ،جامعهشناسی ،علوم تربیتی و  )...بهکار میروند ،از مفـاهیم فلسـفیاند؛
یعنی هم واقعیتی خارج از ذهن دارند و هم آنها را از مقایسـه مـیفهمیم .ایـن مفـاهیم
همگی اعتباریاند؛ یعنی ماهیت حقیقی ندارند.
مفهوم حق نیز در گفتمان حقـوق ،از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت .ایـن مفهـوم چـه
بهصورت مصدری و چه در سیاق اسم مصدری ،مفهومی فلسفی و اعتباری است .بـرای
تبیین فلسفی بودن مفهـوم حـق در منظومـۀ فکـری آیـت هال جـوادی آملـی الزم اسـت
چگونگی ساخته شدن این مفهوم را نزد عقل بررسی کنیم.
ساختار مفهوم حق

چون مفهوم حق ،مفهومی فلسفی است ،ذهن آن را با مقایسه کردن واقعیتهـا (عینیـات)
ذهـن ظـرف عـروض آن و
میسازد و آن واقعیت را به آن مفهوم متصف میکند؛ بهطوریکه
ْ
خارج ظرف اتصاف آن باشد .آن واقعیتها کدامانـد؟ از نگـاه اسـتاد عبارتانـد از)۱ :
جهان
ْ
موجودی که شایستگی رسیدن به ایت محلوب را دارد؛  )۱ایت محلوب.
ایت محلوب دربارۀ موجودات باشعور و مختار ،هدف محلوبی است که علـت ـایی
افعالی است که آن موجودات باشعور برای وصول به آن انجام میدهند .این ایت محلـوب
دربارۀ موجودات یرمختار (مجبور) ،مقصد نهایی حرکت ذاتی (جوهری) آنهاست.
ایشان دراینباره میگوید:
«حق هر موجودی متناسب با هویت آن موجود است .اگر برای جمادات و طبیعت بیجان
حق قائل باشیم ،مراد حقی است که همسنخ ماهیت آن است و اگر برای حیوانات حقوقی را
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لحاظ میکنیم ،مقصود اموری است که با هویت حیوانی تناسب دارد و هرگاه از حق انسان
سخن بهمیان میآید ،مقصود حقوق متناسب با هویت اوست و اگر از حق الهی صحبت
میکنیم متناسب با هویت قدسی اوست .بدونتردید حق جماد با حق حیوان متفاوت است و
حق حیوان و جماد با حق انسان فرق دارد و همۀ حقوق مزبور از حقوق خداوند متمایز است؛
چون ذات و هویت این موجودات باهم تفاوت دارد( ».جوادی آملی)74 :8715 ،

موجودات حقی مخصو
پس آیت هال جوادی آملی معتقدند همۀ
ْ
هریک هویت ویژهای دارند .هویت خا

خود دارند؛ زیـرا

هر موجود را باتوجهبه اهـداف وجـودیاش

میتوان شناسایی کرد .این هویت خا ْ تکـوینی ،یعنـی عینـی و یرقـراردادی اسـت؛
بنابراین حق تکوینی هر موجود نیز که از هویت خـا آن موجـود شـناخته مـیشـود،
حقیقی و یرقراردادی است.
«حقوق تکوینی هیچ موجودی ازجمله حقوق انسان ،امری قراردادی نیست ،بلکه با حقایق
عینی مرتبط است .انسان براسا

آنیه که هست ،حقوقی پیدا میکند و حقوق انسان محابق

"بود" اوست و الزم تعیین حق برای هر موجودی هستیشناسی اوست» (هتان)813 :

بنابراین در نظام فکری آیت هال جوادی آملی چون همۀ موجودات وجود دارند ،حـق
نیز دارند؛ پس عنصر مقوم هر حق ،وجـود صـاحب حـق اسـت .نحـوۀ وجـود و رتبـه
وجودی هر موجود باتوجهبه کماالت وجودی آن موجود تعیین میشود .هدف از وجود
هر موجود ،در تعیین کماالت وجودی هر موجـود نقـش مسـتقیم دارد؛ بنـابراین ،بـرای
آن موجود را نیز شناخت.
عقل انسان در فرآیند مقایسۀ هر موجود و ایت وجودیاش ،به آن موجود ایتمنـد
که تکوینی ( یراختیاری) یا تشریعی (اختیاری) در مسیر وصول بـه آن ایـت محلـوب
قرار دارد و شایستۀ رسیدن به آن ایت است ،صاحب حق میگوید و آن ایت محلوب
حق همان حق در سـیاق اسـم مصـدر اسـت .از رابحـۀ
را موضوع حق مینامد .موضوع ْ
صاحب حق و موضوع حق ،مفهوم حق داشتن (حق در شاکلۀ مصدر) بهدسـت میآیـد

دانش فلسفه حق در اندیشه آیتالله جوادی آملی

شناسایی هویت هر موجود باید افزون بر شناخت کماالت وجودی آن ،ایـت محلـوب

(طامبی)57 :8737 ،؛ برای نمونه ،هر انسان با اختیار خود بهدنبال حفظ و ادامۀ حیـات خـویش
است؛ پس حفظ حیات ،ایت محلوب هر انسان است؛ بنابراین ،انسان سـزاوار بقـا کـه
ادامۀ حیاتش هدف محلوب اوست ،صاحب حق است .در این مثـال ،بـه حفـظ حیـات
درخـت آن اسـت کـه
(بقا) ،حق حیات میگویند .به این مثال دقت کنید .ایت محلوب
ْ
میوههای مناسب تولید کند .آن درخت در حرکت جوهری بهسوی آن ایـت محلـوب،
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یعنی مقصد حرکت طبیعیاش ،پیشمیرود تا به آن مقصد برسد .ذهن ما با سـنجیدن آن
درخت و ایت محلوبش ،یعنی باردهی ،مفهوم حق داشتن را میسازد ،آن را به درخـت
نسبت میدهد و میگوید درخت حق میوهدهی دارد .در این فرآیند ،درخت صاحب حق
است و میوهدار شدن ،موضوع حق .از رابحۀ صـاحب حـق و موضـوع آن ،مفهـوم حـق
داشتن بهدست میآید.
بنابراین عناوین حق ،صاحب حق و موضوع حق در فرآیند مقایسه بهدست میآیند و
بر حقایق خارج از ذهن اطالق میشوند .اگر حقی درکار نباشـد ،عنـوان صـاحب حـق
بیمعناست؛ چنانکه اگر هدف محلوب ،یعنی موضوع حق (حق در سیاق اسـم مصـدر)
وجود نداشته باشد ،حقی (در سیاق مصدر) بهوجود نمیآید؛ پس عناوین حق ،صـاحب
حق و موضوع حق بههم وابسته و از نوع مفاهیم فلسفیاند.
چیستی معنای حق

بعد از بحث دربارۀ هستی مفهوم حق و شـناخت شـاکلۀ وجـودیاش ،در گـام دوم
دربارۀ محتوای مفهوم حق بهلحاظ معناشناسـی از منظـر آیـت هال جـوادی آملـی بحـث
میکنیم .واژۀ حق در لغت معانی مختلفی دارد؛ مانند ثبوت ،وجوب ،چیز ثابت ،یقین بعد
ضدباطل ،ضدگمراهی و صدق در گفتار (امفیوومی857 /8 :8514 ،؛ امحسوییی امزبیوری:8513 ،
از شک ،ه

 811 /24و و 811؛ ابوو،امتیظوووا 822 /2 :8333 ،و و 827؛ جوووادی آملووی27 :8715 ،؛ مصووبای یووزدی .)21 :8711 ،برخ ـی
صاحبنظران ازجمله آیت هال جوادی آملی اشترک همۀ معانی حق را «ثبـوت» میداننـد
(اصفیایی 81 /8 :8581 ،م 71؛ جوادی آملوی25 :8715 ،؛ مصوبای یوزدی)21 :8711 ،؛ درحالیکـه واژۀ حـق در
گفتمان حق معنایی یر از ثبوت دارد.
این واژه در حوزۀ گفتمان حق ،فقـط یـک معنـای اصـحالحی دارد؛ یعنـی مشـترک
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حق مقسـم انـواع گونـاگون حـق قـرار
معنوی است (جوادی آملی 27 :8715 ،و )25؛ زیرا عنوان ْ
میگیرد .در منحق ثابت شده است که مقسم باید در همۀ اقسام خود معنای ثـابتی داشـته
باشد (یزدى ،بیأا51 :؛ مظفر .)882 :8311 ،این معنای ثابت چیست؟
دانستیم حق از مفاهیم فلسفی است ،نه ماهوی؛ بنابراین ،تعریـف مـاهوی آن امکـان

ندارد؛ یعنی نمیتوان حد و رسم این مفهوم را مشخص کرد .استاد میگوید:
«دربارۀ معنای اصحالحی حق که در "علم حقـوق" محـرح اسـت ،بایـد گفـت کـه
تعریف اصحالحی آن ازراه حدگذاری و تحدید ماهوی ممکن نیست ،بلکه نیازمند تنبیه
است .این ازآنروست که حق بهمعنای مصحلح از مفاهیم است؛ آنهم از مفاهیم اعتباری
حق ماهیت بـود و دارای حـد و رسـم ،آنگـاه تحدیـد یـا
در اجتماع و نه در منحق .اگر ْ
ترسیمپذیر بود( ».جوادی آملی)34 :8734 ،

اگر بخواهیم تعریف جامع و مانعی از مفهوم حق در گفتمان حق پیشنهاد کنـیم ،آن
مفهوم باید با جنبۀ هستی شناسانه حق سازگار باشد کـه مفهـومی فلسـفی اسـت و بـا
مقایسه بهدست میآید؛ بهعبارتدیگر ،معنای واژۀ حق هم باید به حمل اولی ذاتی بـر
حق حمل شود و هم از مقایسۀ صاحب حـق و موضـوع حـق بهدسـت آیـد .پـیش از
بررسی معنای حق در منظومۀ فکری آیت هال جوادی آملی ،نظر گذرایی به آرای مشهور
دربارۀ معنای حق میاندازیم.
محتوای مفهومی این واژه اتفاقنظر ندارند .انبوه نظریههای این حوزه اشکالهای فراوانی
دارند .این نظریهها را میتوان در دو گروه جای داد :آرای فیلسوفان و حقوقدانان ـرب
و آرای دانشمندان مسلمان.
آرای فیلسوفان و حقوقدانان غرب دربارۀ معنای حق

فیلسوفان و حقوقدانان رب نظریههای گوناگون و فراوانی دربارۀ معنای حق دارند
که دو نظریه از بقیه مشهورترند .ایندو نظریـه واژه حـق را بـا ویژگـی عـامش تعریـف
میکنند .یکی از آندو حق را حاوی نوعی سود و منفعت میداند؛ بههمیندلیل ،به نظریۀ
منفعت 1معروف است .نظریۀ دیگر حق را بهمعنای انتخاب (قدرت اعمال اراده) میدانـد
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Benefit/Interest Theory.

دانش فلسفه حق در اندیشه آیتالله جوادی آملی

دانشمندان علوم اجتماعی (اخـالق ،حقـوق ،سیاسـت ،جامعهشناسـی و  )...دربـارۀ
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و نامش نظریۀ اراده یا انتخاب 1است.
الف) نظریۀ منفعت

مهمترین صاحبان این نظریه عبارتاند از بنتام ،2ایرینگ ،3آوستین ،4لیونز ،5مکورمیـک،6
رز 7و کرامر .8نظریۀ منفعت دو رویکرد سنتی و جدید دارد (.)Simmonds, 1998: 138

 .۱قرائت سنتی نظریۀ منفعت
بنتام نظریهپرداز سنتی منفعت است 9.او منکر هرگونـه حـق اخالقـی بـود و حقـوق
قانونی را برآمده از قانون میدانست .وی معتقد بود هر قانونی حق و تکلیف را همزمـان
در رابطۀ دوسویهای ایجاد میکنـد و چـون همـواره متعلـق تکلیـف ،خدمترسـانی و
سودرسانی به کسی است ،آن کس بهدلیل صالحیت دریافت این منفعت ،صـاحب حـق
میشود .بنتام باور داشت که با وضع هر قانون افزونبر تعیین حـق و تکلیـف ،مکلـف و
صاحب حق نیز معین میشوند .صـاحب حـق کسـی اسـت کـه ازراه اجـرای تکلیـف
بهوسیلۀ مکلف منفعتی به او میرسد (.)Bentham, 1970: 220
 .۱قرائتهای جدید از نظریۀ منفعت
امروزه بیشتر پیروان بنتام در بازخوانی نظریۀ منفعت ،تأکیـد میکننـد کـه هـر نـوع
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Will/Choice Theory
2. Bentham
3. Jhiring
4. Austin
5. Lyons
6. MacCormick
7. Raz
8. Kramer
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 .9هرچند مشهور این است که جرمی بنتام اولین کسی است که حق را به سود و منفعت حاصل از تکلیف معنا کرده
است ،واقعیت این است که بانی این اندیشه در رب ،یك قرن پیش از بنتام ،فیلسوف و حقوقدان پروتستان به نام
ساموئل پوفندرف ( )Samuel Pufendorfبوده است (.)Tuck, 1979: 1

تکلیف نمیتواند سبب ایجاد حق شود؛ بلکه فقط آن تکلیفی که برای اشخاصی معین ،نه
افراد نامعین ،منفعت داشته باشد ،حق را بهوجود میآورد؛ خواه آن افـراد معـین همگـی
اعضای جامعه باشند یا نباشند.
ف منفعت قانونی به افراد نامعینی برساند ،آنهـا صـاحب حـق نمیشـوند؛
اما اگر تکلی ْ

برای مثال ،تکلیف پرداخت مالیات به دولت که نفع آن به هـمۀ اعضـای جامعـه میرسـد،
نفع جداگانه بـه افـراد نمیرسـد ،بلکـه بـه
آحاد جامعه را صاحب حق نمیکند؛ چون این ْ
مجموع تعلق میگیرد؛ زیرا آحاد شهروندان جامعه ،قانونی نمیتواننـد علیـه کسـانی اقامـه
دعوی کنند که به دولت مالیات نمیپردازنـد .مکورمیـک ،یکـی از نظریـهپردازان نظـریۀ
منفعت میگوید« :ویژگی ذاتی قوانینی که حق را تولید میکنند ،آن است که هدف خـا
آنها حفظ یا افزایش منفعت یا خیر افراد [نه جامعه] باشد.)MacCormick, 1977: 192( ».
لیونز نیز نظریه بنتام را بازخوانی و اصالح کرده و گفته است:
«هر منفعتی که از تکلیفی برمیآید ،نمیتواند محتوای حق باشد ،بلکه تنها درصورتی حق
به او برسد؛  )۱رض از وضع قانون ،رساندن منفعت به او ،نه به شخص دیگری ،باشد».
()Lyons, 1969: 176

جوزف رز در کتاب اخالق آزادی 1نظریۀ جدید منفعت را با دو تقریر آورده است.
در تقریر اول میگویـد x» :فقـط وقتـی حـق دارد [ ]...کـه منفعتـی از او کـه جنبـهای از
خوشبختیاش باشد ،سبب وجود تکلیف بر دوش دیگـران شـود )Raz, 1986: 166( ».او در
دومین تقریر نظریۀ منفعت ،شرطی را به تقریر اول میافزاید« :تکلی ف برآم ده از ق
باید همواره به قفاظت و پیشبرد (اف زایش) منفع ت ا اقح ق
بیانجامد».

ب هش یوهای مه

()Ibid: 183
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تفاوت این دو تقریر در جایی ظاهر میشود که انجام دادن تکلیف بهوسیله شـخص
ـــــــــــــــــــــــــــ
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منفعت مستقیم ،نه یرمستقیم،
ساخته میشود که آن گیرندۀ منفعت دو ویژگی داشته باشد)۱ :
ْ

1. The Morality of Freedom

مکلف موجب سود بیشتری برای صاحب حق نشود .براسا

تقریر اول رز ،در جایی که

انجام دادن تکلیف موجب سـود بیشـتر بـرای صـاحب حـق نشـود ،حـق وجـود دارد؛
درحالیکه بنابر تقریر دوم ،در چنین مورد حقی بهوجود نمیآید؛ زیـرا افـزایش منفعـت
درکار نبوده است.
ناگفته نماند که نظریه بنتام با تقریر دوم رز سازگارتر اسـت؛ زیـرا صـاحب حـق در
ف سود بیشتری نداشـته
نظریۀ بنتام باید از تکلیف مکلف نفع ببرد .اگر انجام دادن تکلی ْ
باشد ،صاحب حق از این تکلیف نفعی نمیبرد)Kamm, 2002: 483( .

ب) نظریۀ انتخاب یا اراده

تأثیرگذارترین صاحبان این نظریه عبارتاند از :کانت ،1ساوینی ،2هـارت ،3کلسـن،4
ولمن 5و استینر .6ریشه نظریۀ انتخاب /اراده در سـخنان دانشـمندان قـرون میـانی ،مثـل
حـق
ویلیام اوکام 7وجود دارد .آنها حق را بهمعنای قدرت میدانسـتند؛ یعنـی صـاحب ْ
قدرت اخالقـی یـا قـانونی دارد کـه انجـام دادن تکلیـف را از مکلـف محالبـه یـا از آن
صرفنظر کند.
نظریۀ اراده /انتخاب دو تقریر سنتی و جدید دارد (.)Simmonds, 1998: 134
 .۱قرائت سنتی از نظریۀ اراده /انتخاب
نظریۀ سنتی اراده /انتخاب به کانت تعلق دارد .کانت اعتقاد داشت دسـتوری بـودن
قانون ،مساوق با اخالقی بودن آن است؛ یعنی هیچ قانونی بـدون درنظـر گـرفتن اصـول
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Kant
2. Savigny
3. Hart
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4. Kelsen
5. Wellman
6. Steiner
7. William of Okham

اخالقی ،ارزش قانونی ندارد؛ پس نظام حقوقی کامال مبتنی بر ارادههای بشری باید تـابع
نظامی از قانون طبیعی (اخالقی) باشد )Kant, 1991: 51( .بهعقیدۀ کانت «حق عبارت است از
همۀ شرایحی که بهموازات آن انتخاب یکی [مکلف] میتوانـد براسـا

قـانون عمـومی

ارادۀ آزاد بشر با انتخاب دیگری [صاحب حق] متحد شود)Ibid: 56( ».

 .۱قرائت جدید از نظریۀ اراده /انتخاب
نظریۀ جدید اراده /انتخاب چندین تقریر دارد .قدیمیترین و مهمترین تقریر به اچ ال
ای هارت 1انگلیسی تعلق دارد .وی در مقالهای بـه نـام «[عقیـدۀ] بنتـام دربـارۀ حقـوق
قانونی» ( )۱۷۵۰تفسیر خود را از نظـریۀ اراده /انتخـاب آورده اسـت 2.هـارت عناصـر
اصلی نظریۀ اختیار را بیان میکنـد .ازآنجاکـه براسـا

نظـریۀ اراده ،وجـود تکلیـف

آور شرط ضروری حق است ،هارت این عناصر را اجزای کنتـرل مینامـد .صـاحب
الزام ْ
حق میتواند انجام دادن تکلیف مکلف را کنترل کند.

3

آرای دانشمندان مسلمان دربارۀ معنای حق

به گفتمان حق توجه مستقل کرده و در پژوهش جامعی به مسائل حـق پرداختـه اسـت.
برخی از فیلسوفان مسلمان ،بـهویژه فیلسـوفان شـیعۀ معاصـر ،در مباحـث سیاسـی یـا
اجتماعی خود به مسئله حق نیز توجه کرده و آن را تحلیل کردهاند .آیت هال جوادی آملی
از معدود فقیهان و فیلسوفانی است که در ایـن گفتمـان شـرکت کـرده و آرای خـود را
براسا

آموزههای اسالمی گفته است .وی در دو کتاب وزین فلسفۀ حقوق بشر و حـق

و تکلیف در اسالم ،خوانندگان را بـا ویژگیهـای حـق ازنظـر عقـل و نقـل در حـوزۀ
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. H. L. A. Hart

 .2هارت این مقاله را دوباره همراه با مقاالت دیگری در کتاب  )۱۷۹۱( Essays on Benthamمنتشر کرد.
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دانش فلسفه حق در اندیشه آیتالله جوادی آملی

جستاری شایسته در آثار علمی اندیشمندان مسلمان نشان میدهد کمتـر دانشـمندی
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فلسفی ـ کالمی ـ فقهی اسالم آشنا کرده است.
برای روشن شدن تمایز آرای ایشان از سایر اندیشمندان مسلمان ،ابتـدا نظریـههـای
آنها را به آرای فقیهان و فیلسوفان دستهبندی و سپس دیدگاه آیـت هال جـوادی آملـی را
بیان میکنیم.
الف) فقیهان

دانشمندان مسلمان نیز همانند ربیان دربارۀ معنای حـق اتفـاقنظـر ندارنـد .بیشـتر
فقیهان شیعه در دو قرن اخیر حق را در اصحالح فقهیاش بهمعنای تسلط صـاحب حـق
میدانند .آنها البا در بحث خریدوفروش ،یعنی بیع ،هنگام بیان ماهیـت آن سـرا ایـن
مسئله پرداختهاند که آیا بیع نوعی حق است یا نه .آنگاه برخی از ویژگیهای فقهی حـق
را برشمردهاند.
آنها اختالفنظر دارند که آیا وجود مکلف نیز الزمۀ حق است یا نه؛ بهبیاندیگر ،آیـا
همیشه صاحب حق بر شخص دیگری به نام مکلف در موضوع حق تسلط دارد یا فقـط
در برخی از مصادیق حق وجود مکلف الزم است.
شیخانصاری در کتاب مکاسب هنگام تعریف بیع ،حق را نوعی سلحنت ،یعنی سلطۀ
صاحب حق بر مکلف معرفی کرده اسـت (ایصواای .)21 :8734 ،محقـق نـائینی نیـز هماننـد
استادش شیخانصاری به سلحه بودن حق اعتقاد دارد .او حق را درجۀ ضعیفی از ملـک و
وجود آن را متوقف بر وجود صاحب حق و مکلـف میدانـد (آملوی)32 :8587 ،؛ امـا برخـی
فقیهان که حق را بهمعنای سلحه (سلحنت) میدانند ،وجود مکلف را شرط ضروری حق
نمیدانند .آنها تسلط صاحب حق را بر موضوع حق در تقوم ماهیت حق کافی میدانند.
یکی دیگر از شاگردان شیخانصاری به نام سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی 1در کتاب
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حاشیه بر مکاسب میگوید« :حق عبارت است از نوعی تسلط داشتن بر چیزی [ ]...یا بر
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1وی نویسندۀ کتاب معروف عروةالوثقی است.

شخصی [( »]...طباطبوایی )44 :8731 ،از این عبارت میفهمیم که رکن اساسی مفهـوم حـق دو
چیز است :صاحب حق و موضوع حق .صاحب حق کسی اسـت کـه بـر موضـوع حـق
تسلط دارد .موضوع حق همواره چیز یا شخص است؛ بنابراین ،شخص مکلـف یکـی از
ارکان سازندۀ مفهوم حق نیست ،هرچند وی در برخی از مصادیق حق ،مثل حق ق َْسم یـا
حق مضاجعت حضور دارد؛ اما در برخی مصادیق حق ،مثـل حـق تحجیـر (سـنگچین
کردن) اراضی موات ،هیچ مکلفی وجود ندارد؛ زیرا کسی که زمین مـوات را سـنگچین
کرده است ،بهدلیل حق تحجیر بر دیگران سلحه پیدا نمیکند .وی بهسبب این حق فقـط
بر آن قحعه از زمینی که سنگچین کرده است ،تسلط پیدا میکند .محقق اراکی نیز همانند
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی تسلط صاحب حق را بر موضوع حق در تقوم محتـوای
حق کافی میداند (اااکی.)81 :8584 ،
یکی از دالیل این اختالفنظر درمیان طرفداران نظریۀ سلحه بودن حـق (سـلحنت
داشتن صاحب حق) اشکال آخوند خراسانی بر ایـن تعریـف از حـق اسـت .او تعریـف
که در آنها مکلف وجود ندارد (خراسایی .)5 :8511 ،انسان بـا سـنگچین کـردن قحعـهای از
زمین موات ،حق تقدم در استفاده از زمین نصیبش میشود .او با انجام این عمل فقط بـر
زمین سلحه پیدا میکند ،نه بر افراد دیگر .پس وجود مکلف ،یعنی شخص مسـلط علیـه،
در این گونه حقوق بیمعناست.
ب) فیلسوفان

درمیان فیلسوفان معاصر شیعه ،آیت هال محهری محالبی را دربارۀ حـق در آثـار خـود
بیان کرده است .وی در کتاب بررسی اجمالی مبانی اقتصـاد اسـالمی معنـای خاصـی را
برای حق تعیین نمیکند؛ اما حق را حاوی نوعی بهره و سود یا اعتبار سلحنت مخصو
برای صاحب حق میداند (مطیوری .)222 :8517 ،وی اعتقاد دارد حق ملك نیست؛ چون حـق
برخالف ملك ،به فعل تعلق میگیرد ،نه به عین .حق ازقبیل مالکیت نیست ،بلکه ازقبیـل
مملوکات است و مقابل مال و ثروت قرار میگیرد .وی در ادامه با اشاره بـه حـدیث «مـا
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شیخانصاری را جامع نمیداند و به برخی از انواع حق ،ازجمله حق تحجیر اشاره میکند
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تر المیت من مال او حق فهو لوارثه» میگوید« :حق متعلـق سـلحنت اسـت ،نـه خـود
سلحنت( ».هتان)227 :

از اینجا روشن میشود که بیتردید معنای حق از نگاه شهیدمحهری سلحنت (سلحه)
نیست .وی دربارۀ تفاوت حق طبیعی (تکوینی) و حق وضعی (تشریعی) میگوید:
«باید گفت که حق ،یعنی ثابت و سزاوار و ما دو نوع ثبوت و سزاواری داریم .یك ثبوت و سزاواری
تکوینی که عبارت است از رابحهای واقعی بین شخص و شیء که عقل آن را در مییابد و یك
ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وفق آن وضع و جعل میشود( ».مطیری)237 :8712 ،

ایشان در جای دیگری معنای حق را ثبوت نمیداند ،بلکه معتقد اسـت بایـد معنـایی
اخص از ثبوت درنظر گرفت (مطیری.)271 :8517 ،
آیت هال مصباح یزدی نیز از دیگر فیلسوفان معاصر است که دربارۀ معنـای حـق نظـر

داده است .وی در کتاب نظریۀ حقوقی اسـالم ،نظـریۀ سـلحه (سـلحنت) را برگزیـده
است .وی میگوید« :مفهوم سلحه تقریبا با حق مساوی است( ».مصبای یزدی)853 :8711 ،؛ امـا
از برخی سخنان او در کتاب حقوق و سیاست در قرآن ،نظریۀ دیگری بـه ذهـن متبـادر
میشود .وی در این کتاب حق را چنین تعریف کرده است« :حق امری است اعتباری که
(علَیه) وضع میشود( ».مصبای یزدی )21 :8733 ،حق در این عبارت
برای کسی (لَ ُه) بر دیگری َ
بهمعنای امر ،یعنی چیز آمده که الزمهاش نفع و بهره است؛ بهایندلیـل ،در تعریـف آن از
واژۀ «برای» یعنی بهنفع (لَه) استفاده شده است؛ پس آیت هال مصباح یکی از آشـکارترین
لوازم حق را بهرهوری میداند .این سخن توصیفی از معنای حق دقیقا منحبـق بـر نظریـه
سود و منفعت است که بسیاری از دانشمندان ربی به آن گرایش دارند .درمقابل نظریۀ
سود و منفعت ،نظریه اراده و اختیار قرار دارد که در جهـان اسـالم بـه نظـریۀ سـلحه و
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تسلط (سلحنت) معروف است.
ج) معنای حق در منظومۀ فکری آیت ه لال جوادی آملی

آیت هال جوادی آملی موشکافانه و ژرفاندیشانه در گفتمان حق شرکت کرده اسـت.

وی آرای خود را دربارۀ معنای حق در دو اثر وزین خویش به نامهـای فلسـفۀ حقـوق

بشر و حق و تکلیف در اسالم گفته است .وی در کتـاب فلسـفۀ حقـوق بشـر حـق را
مفهومی فلسفی میداند و ازاینرو ،آن را پذیرای تعریف ماهوی به حد و رسم نمیداند.
سپس میگوید« :اگر امری از اختیارات بهشمار آید و به انسان برگـردد ،حـق نـام دارد».
(جوادی آملی)34 :8734 ،

روشن است حقوق یرانسانها در این تعریف نمیگنجد؛ زیرا کتاب دربارۀ فلسفۀ
حقوق بشر است .این تعریف از حق ،بیان دیگری از نظریۀ سلحنت بـودن حـق اسـت؛
چون صاحب حق در اعمال آن مختار است؛ نظریهای که فقیهان پـیش از وی نیـز بـه آن
گرایش داشتهاند.
استاد در تأیید نظر باال در کتاب حق و تکلیف در اسالم چنین آورده اسـت« :ازمیـان
تعاریف ارائهشده ،جامعتر از همۀ آنها این است که "حق" از سنخ سلحنت اسـت [»]...
(جوادی آملی )25 :8715 ،به عقیده وی ،حق سلحنت فعلیهای است که بـا فـرض یـک طـرف
نمیتوان آن را تصور کرد ،بلکه باید قائم به دو طـرف باشـد :صـاحب حـق کـه منتفـع
حق نفع و سود وجود دارد که صاحب حق با آن منتفع میشود؛ ازاینرو ،آیت هال جوادی
آملی در ادامه به عبارتی از نهج البال ه استناد میکنـد کـه در آن کسـی کـه از حـق نفـع
میبرد ،خو ْد مکلف به رعایت حقوق دیگران و سوددهی به آنان است(ییجامبالغة ،خطبو

)281؛

پس حق از نگاه فقیه و حکیم ما در این نگارش ،هم نوعی سلحه دربـردارد و هـم نفـع.
سلحهای که حق حاوی آن است ،بر مکلف استقرار مییابد و نفعی که در آن وجود دارد،
به صاحب حق میرسد.
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میشود و مکلف که حق بر ذمۀ اوست (هتان 25 :وو  .)24از این عبارت نیز مـیفهمیم کـه در

از آنیه گفتیم میتوان نتیجه گرفت کـه بیشـتر اندیشـمندان مسـلمان بـه دو نظریـۀ
سلحنت (سلحه) و منفعت گرایش دارند .ایندو نظریه همان دو نظریه مهمـی اسـت کـه
امروزه بیشتر دانشمندان رب نیز در گفتمان حق از آن طرفداری میکنند :نظریۀ منفعت
و نظریۀ اراده (قدرت و انتخاب).
اگر بخواهیم تعریف مفهـوم حـق را بـه دو معنـای قـدرت (اراده ،انتخـاب ،سـلحه،
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سلحنت) و منفعت راستیآزمایی کنیم ،گریزی از ورود به مباحث زیر نداریم.
 .۱چون مفهوم حق معقول ثانی فلسفی است و ذهن آن را با تأمل و مقایسه میسازد،
معنای آن نباید از سنخ ماهیت (جوهر و عرض) باشد؛اما هـم قـدرت و هـم منفعـت از
مفاهیم ماهویاند.
معرف باید نسبت تساوی
 .۱یکی از شرایط تعریف کامل آن است که نسبت ِّ
معرف و َّ

باشد؛ بهتعبیردیگر ،دو شرط از شرایط تعریف آن است که باید جامع افراد و مـانع ا یـار
معرف را فرامیگیـرد؛  )۱از ورود افـرادی بـه
باشد؛ یعنی تعریف کامل  )۱همۀ مصادیق َّ

معرف نیستند؛ پس تعریف حق نیز باید هماننـد
تعریف جلوگیری میکند که از مصادیق َّ

دیگر تعریفها ایندو شرط را داشته باشد؛ درحالیکـه تعریـف حـق بـه قـدرت (اراده،
انتخاب ،سلحه و سلحنت) یا منفعت چنین نیست؛ یعنی نه جامع افراد اسـت و نـه مـانع
ا یار.
تعریف حق به قدرت فرد (صاحب حق) بر فرد دیگر (مکلف) ،جامع همۀ مصـادیق
حق نیست؛ زیرا الزمهاش این است که همۀ صاحبان حق قدرت داشته باشند؛ درحالیکه
یکی از انواع صاحبان حق ،موجودات بیجان (جمادات) هستند 1.این دسته از صـاحبان
حق ،علیه کسی یا چیزی قدرت ندارند .همینین تعریف حـق بـه قـدرت ،مـانع ا یـار
نیست؛ یعنی چنین نیست که هرکس قدرت داشته باشد ،درقبال متعلق قدرت خود حـق
داشته باشد؛ چهبسا زورمندانی که ازروی ظلم ،توانایی اعمال قدرت بر مظلومـان داشـته
باشند؛ اما هرگز چنین قدرتی برای آنها حق را بهارمغان نمیآورد.
تعریف حق به منفعت نیز نه جامع افراد و نه مانع ا یار است .حق خدای متعال دلیـل
بر جامع نبودن این تعریف است؛ بهتعبیردیگر ،خدا که یکی از صاحبان حق است ،هـیچ
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نفعی از حق خود نمیبرد؛ زیرا او کامل محلق است و در ذاتش از هرگونه منفعت بینیاز.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1بهزودی در این مقاله خواهد آمد که همۀ موجودات حق دارند.

تعریف حق به منفعت مانع ا یار نیز نیست؛ زیرا بسیاری از مـواردی کـه در آن منفعـت
وجود دارد ،طبق تعریف باید از مصادیق حق باشند؛ درحالیکه درواقع حق نیستند؛ برای
نمونه ،منافعی که شخص اصب از مال صبشـده مـیبـرد ،حـق او نیسـتند ،اگرچـه
منفعتاند.
معرف در هر تعریف باید از نوع حمـل اولـی ذاتـی باشـد؛ یعنـی
 .۰حمل معرف بر َ

معرف باید اتحاد مفهومی داشته باشند .اتحاد مصداقی آندو برای اثبات درستی
معرف و َ
تعریف کافی نیست .باتوجهبه این شرط ،تعریف حق به قدرت یا منفعت و حمل هریک
بر حق ،از نوع حمل اولی ذاتی نیست ،بلکه از نوع حمل شایع صناعی اسـت؛ یعنـی در
هریک از ایندو تعریف ،مفهوم قدرت یا منفعت بر مصداق حق حمل شده است که البته
چنین حملی هرچند در بیشتر موارد صحیح است ،بههیچوجه مصـحح تعریـف نیسـت؛
بهتعبیردیگر ،هرچند حق در بیشتر موارد حامل قدرت (اراده ،انتخاب ،سلحه و سلحنت)
صاحب حق یا منفعت اوست ،بهاینمعنا نیست که مفهوم حق و قدرت یا مفهوم حـق و
شاید بهدلیل وجود چنین اشکاالتی بوده اسـت کـه آیـت هال جـوادی آملـی جایگـاه
وجودی و شأن و رتبۀ هستی موجودات را مهمتـرین عامـل تعیینکننـدۀ حقـوق آنهـا
میداند .وی میگوید هریک از موجودات در رتبۀ خاصی از کماالتاند و معتقـد اسـت
حقوق موجودات براسا

شایستگیهـای وجـودی آنهـا تعیـین مـیشـود .ایشـان در

فرازهای متعدد از کتاب فلسفۀ حقوق بشر و نیز ازکتـاب حـق و تکلیـف در اسـالم بـر
اهمیت جایگاه موجودات در تعیین حقوق آنها تأکید کرده اسـت .وی در یکـی از ایـن
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منفعت یکی باشد.

فرازها میگوید« :تردیدی نیست که حق هرچیزی باید متناسب و محابق با استحقاق شأن
وجودی وی باشد و هرگونه تدوین حقهی بدون لحاظ جایگاه ذیحـق در نظـام هسـتی
مستلزم ظلم است( ».هتان)817 :

باتوجهبه این عبارت و عبارتهای مشابه میتوان پیشـنهاد کـرد کـه حـق بـهمعنای
شایستگی باشد .حق یعنی «شایستگی داشتن موجودی بر چیزی» .مـراد از «موجـود» در
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این تعریف ،صاحب حق ،و مقصود از «چیز» متعلق حق است که گاهی داشتن صـفت و
گاهی انجام شدن ،انجام دادن یا ترک کردن عمل است .همینین مصداق «چیـز» در ایـن
تعریف میتواند ایت محلوب صاحب حق (هدف او یا مقصد متناسب با وجود آن) یـا
مقدمات آن باشد.
بهنظر میرسد هیچکدام از اشکاالت باال بر تعریف حق بـه شایسـتگی وارد نیسـت.
شایستگی مفهوم ماهوی نیست ،بلکه ذهن آن را براثر مقایسۀ موجود با ایت محلوب آن
(هدف یا مقصد حرکت طبیعی آن) میسازد .تعریف حق به شایستگی هـم جـامع همـۀ
مصادیق حق است و هم موارد یرمربوط را از قلمرو حق خارج میکند؛ بهعبارتدیگر،
نسبت شایستگی و حق ،تساوی است .براسا

حق شایستگی
این تعریف ،همۀ صاحبان ْ

داشتن متعلق حق را دارند .فرقی نمیکند که صاحب حق مجرد باشد یا مادی ،زنده باشد
یا بیجان ،مختار باشد یا مجبور .همانطورکه برترین موجـود در جهـان ،یعنـی خـدای
متعال ،برخالف نظریۀ منفعت در رب ،میتواند حق داشته باشد ،پستترین موجـود در
جهان نیز میتواند شایستگی چیزی را داشته باشد .همانطورکه موجود کامـل مختـار را
میتوان صاحب حق تلقی کرد ،موجودات بیاختیار هم برخالف نظریۀ قـدرت /اراده در
رب (و برخالف نظریۀ سلحنت در فقه اسالمی) ،میتوانند صاحب حق باشند؛ بنابراین،
الزمۀ شایستگی داشتن صاحب حق ،مختار بودن او نیست؛ ازاینرو ،عالوهبر کودکـان و
حیوانات ،گیاهان و جمادات نیز میتوانند حق داشته باشند.
همین ـین همــۀ انــواع حقهــا داخــل ای ـن تعریفانــد .فرق ـی نــدارد ای ـن حقــوق
واجباالستیفا باشند؛ یعنی اسقاطشان جایز نباشد ،مثل حق حیـات بشـر؛ جایزاالسـتیفا
باشند؛ یعنی اسقاطشان جایز باشد ،مانند حـق دریافـت دسـتمزد؛ بـهبیاندیگر ،حقیقـت
18

شایسته بودن هم با سلحه نداشتن صاحب حق بر حق خویش ،یعنـی عـدمجواز اسـقاط
حق سازگاری دارد و هم با سلحۀ صاحب حق و جواز اسقاط حق.
این نکته نیز باید توجه کرد که حمل شایستگی بر مفهوم حق ،از نوع حمل اولی ذاتی
است ،نه شایع صناعی .وقتی میگوییم «حق شایستگی است» ،یعنی حـق و شایسـتگی،

افزونبر مساوق بودن ،مترادفاند.
ال جوادی آملی
انواع حق در نظام فکری آیت ه ل
وظیفۀ اصلی این مقاله ،بیان آرای آیت هال جوادی آملی دربارۀ مهمترین مسائل فلسفۀ
حق است .مسئلۀ انواع حق ،یکی از مسائل مهم این دانش است .مـراد از حـق (موضـوع
دانش فلسفۀ حق) ،حق محلق ،یعنی حق بدون قید حقوقی ،سیاسی ،اخالقی و  ...اسـت؛
بنابراین ،در این بخش از این مقاله ،انواع حـق محلـق را بـدون نگـاه حقـوقی ،سیاسـی،
اخالقی و  ...از منظر آیت هال جوادی آملی بررسی میکنیم.
ایشان حق محلق را از ابعاد مختلف تقسیم میکنند :منشأ حق ،انـواع صـاحب حـق،
تالزم یا عدم تالزم با تکلیف و انتقالپذیری و انتقالناپذیری .اکنون انواع حـق را از ایـن
چهار بعد بررسی میکنیم.
انواع حق بهلحاظ منشأ حق (حق اخالقی و حق قانونی)

1

حق قانونی 2است .تقسیم حق محلق به حق اخالقی و حق قـانونی ،تقسـیم آن بـهلحاظ
منشأ پیدایش است.
وجود حق همواره مترتب بر وجود قانون است ()Bentham, 1987: 69; Burke, 1987: 104-107؛
یعنی هرجا حقی وجود داشته باشد ،در مرتبۀ قبل از آن قانونی وجود دارد؛ بهتعبیردیگـر،
حق همیشه نتیجۀ قانون است؛ یعنی اگر قانون نباشد ،حقی درکار نیست .حـق اخالقـی

3

مولود قانون اخالقی است؛ چنانکه حق قانونی 4با قانونی تولید میشود که وضع حقوقی
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Moral and legal rights

 .2مراد از حق قانونی ( )legal rightدر این نگارش همان حق حقوقی در واژگان حقوقدانان ایرانی است.
3. Moral right
4. Legal right

دانش فلسفه حق در اندیشه آیتالله جوادی آملی

اولین و مهمترین دستهبندی انواع حق در فلسفۀ حق ،تقسیم حق به حـق اخالقـی و
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پیدا کرده است؛ بنابراین ،قانون منشأ حق است.
قانون همانطورکه حق را تولید میکند ،محدودیتهای آن را نیز تعیین میکند؛ زیـرا
فلسفۀ وجود قـانون ،افـزونبـر تأسـیس حقـوق و تکـالیف ،تعیـین محـدودیتهای
آنهاست؛ ازاینرو ،به تعداد انواع قانون ،انواع حق وجـود دارد؛ پـس ویژگیهـای حـق
تابعی از ویژگیهای قانون است .تنوع قوانین به تنوع حقها منجر میشود .برای شناخت
انواع حق در این تقسیم ،باید ابتدا انواع قانون را شناخت.
انواع قانون
قوانین دو دستهاند :حقوقی و اخالقی .آیت هال جوادی آملی نیز میگویـد« :انسـان تـا
جهانشناسی خاصی نداشته باشد ،به قانون اخالقی و حقوقی مخصوصی نخواهد رسید.
انسانی که جهانبینی ملحدانه دارد ،قوانین اخالقی و حقوقی را بهگونهای تنظیم مـیکنـد
که با تأمین لذتها و شهوتهای او هماهنـگ باشـد( ».جووادی آملوی8711 ،اموف )282 :وی در
عبارت دیگری دربارۀ فلسفه وجود ایندو دسته میگوید:
«مهمترین عنصری که کثرت افراد را سامان میبخشد و آن را بهصورت امت واحد و
جامعه یکتا درمیآورد ،ازیكسو قانون فقهی و حقوقی است که ضوابط زندگی جمعی را
سازماندهی میکند و ازسویدیگر ،قانون اخالقی است که روابـط دوسـتانه و مهربانانـه
ُخل ْقی را تأمین میکند( ».جوادی آملی)773 :8713 ،

الف) قانون حقوقی

1

قانون حقوقی ،قانونی است که قانونگذار آن را وضع می کند و برای آن ضمانت
اجرا قرار میدهد .این دسته از قوانی ن پس از وضـع ،از نظـارت و حمایـت نیـروی
11

قهری حکومتی ،مثل پلیس ،بهره مند است .امروزه به چنین قانونی قانون موضوعه و
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Legal law

مصوب 1می گویند؛ خواه واضع این قانون یك شخص باشـد ،مثـل پادشـاه و خـواه
باشند که در مجلس قانونگذاری گرد هم جمع میشوند .مقصود

گروهی از اشخا

از ضمانت اجرای بیرونی  ،قدرت حاکم است که بـا نیـروی قهرآمیـز خـود ناقضـان
قانون را مجازات میکند.
ب) قانون اخالقی

2

3

قانون اخالقی ،قانونی است که ضمانت اجرا(ی بیرونی) ،یعنی پشـتوانۀ قـوۀ قهـری
ندارد؛ بهعبارتدیگر ،اگر قانونی نقض شود و قوۀ قهری وجود نداشته باشد کـه نـاقض
آن را مجازات کند ،به آن قانون اخالقی میگویند؛ پس قانون اخالقی بـا وضـع در نظـام
قانونگذارى بهوجود نمیآید (.)Meyers, 1985: 118
حق اخالقی و حق قانونی

4

چون حق همواره از قانون ناشی میشود ،قانون اخالقی موجب پیدایش حق اخالقی
و قانون با ضمانت اجرای بیرونی باعث بهوجودآمدن حق قانونی است؛ بنابراین ،حق نیز
نمودار محلب باال چنین است:
بدون ضمانت اجرای بیرونی ــ سبب پیدایش

حق اخالقی (مثل حقوق طبیعی)

قانون
با ضمانت اجرای بیرونی ــ سبب پیدایش

حق قانونی (مثل حقوق شهروندی)

تفاوتهای حق اخالقی و حق قانونی

تفاوتهای حق اخالقی و حق قانونی را میتوان اینگونه خالصه کرد:
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Positive law

 .2ضمانت اجرای بیرونی یر از ضمانت اجرای درونی است .ضامن اجرای درونی ،وجدان شخصی یا عمومی افراد
است.
3. Moral law
4. Moral right and legal right

دانش فلسفه حق در اندیشه آیتالله جوادی آملی

بهتبع تقسیم قوانین ،دو دسته است :اخالقی و قانونی.
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 .۱حق اخالقی از قانون اخالقی صادر میشود؛ اما حق قانونی نتیجۀ قانون حقوقی است؛
 .۱حق اخالقی ضمانت اجرای بیرونی ندارد؛ درحالیکه حق قانونی ضمانت اجـرای
بیرونی دارد؛
 .۰حق اخالقی البا فراگیر است؛ یعنی شامل همۀ انسانها میشـود؛ مگـر آداب و
رسوم منحقهای خاصی منشأ پیـدایش حقـی اخالقـی شـود؛ دراینصـورت ،آن حـق
اخالقی فقط به مردم آن سرزمین تعلق دارد .نژاد ،زبان ،رنگ ،فرهنگ و سـایر عوامـل
تفاوت انسانها ،عمدتا موجب نمیشود برخی افراد از حق اخالقی بهرهمنـد شـوند و
برخی دیگر بیبهره باشند؛ مگر عرف خا

 ،واضع حقی اخالقـی باشـد؛ امـا حقـوق

قانونی فقط افراد مناطقی را فرامیگیرد که در آنجا قانون خا

ایجادکنندۀ حق وضـع

شده است ()Regan, 1983: 267-268؛
 .۰حق اخالقی طبیعتا میان انسانها مساوی توزیع شده اسـت؛ یعنـی همـۀ انسـانها
یكاندازه از حقهای اخالقی بهرهمند میشوند؛ اما توزیـع حقـوق قـانونی بـه محتـوای
قانونی بستگی دارد که تصویب شده است.
آیت هال جوادی آملی در کتاب حق و تکلیف در اسالم ،حق را به حق اخالقی و حـق
قانونی تقسیم میکند:
«افراد جامعه از امتیازات و حقوق اجتماعی یکسانی برخوردار نیستند ،بلکه حقوق ایشان
براسا

معیارهای معقول و مقبول نزد آنان متفاوت است .توضیح اینکه دستیابی و تر برخی

از حقوق بهراحتی قابلوصول و بهسهولت قابلاسقاط است و درصورت تر در جامعه،
واکنش و عکس العملی را بههمراه ندارد؛ مانند احسان ،ایثار ،تواضع ،گذشت ،کمك و  ...که
چنین حقوقی را اصحالحا حقوق اخالقی مینامند .برخی دیگر از امتیازات و حقوق در
جامعه وجود دارد که حفظ و عدم تعدی از آنها الزم و تر آن موجب هرجومرج و گسستن

11

نظم عمومی است؛ مانند عدل ،پرهیز از ظلم ،رعایت امانت و پرهیز از خیانت ،حق و تکلیف
در وفای به تعهد متقابل ،پرهیز از رشوه و  ...و برای اهمیت آن نیاز به تدوین قانون در جامعه
دارد و درصورت عدم پشتوانۀ قانونی ،امنیت اجتماعی درمعرض مخاطره قرار میگیرد .چنین
اموری را حقوق قانونی گویند .تر حقوق اخالقی ،وجدان درونی را جریحهدار میسازد؛

مانند بیحرمتی به پدر و مادر و معلم و افراد بزرگتر و تر ادب نسبت به یك شخصیت
علمی و اجتماعی؛ اما عدم رعایت حقوق قانونی ،جان و مال و امنیت فرد یا جامعه را ازبین
میبرد .شاید بتوان یکی از تفاوتهای رایج آندو را در داشتن پشتوانۀ قانونی و عدم پشتوانۀ
قانونی هم تفسیر کرد( ».جوادی آملی)258 :8715 ،

انواع حق بهلحاظ صاحب حق

صاحب حق یا واجبالوجود است یا ممکنالوجود؛ بنابراین صاحب حق یا خداست
و یرخدا .یرخدا یا موجود حقیقی است شامل فرشتگان ،جنیان ،انسـانها ،حیوانـات،
گیاهان و جمادات ،یا بهلحاظ فلسفی وجود اعتبـاری دارد؛ مثـل اصـناف و گروههـا یـا
جوامع؛ پس حق بهاعتبار صاحبان حق ،انواعی دارد :حق خدا ،حق فرشته ،حـق انسـان،
حق جن ،حق حیوان ،حق گیاه ،حق جماد و حقهای گروهی.

1

آیت هال جوادی آملی نیز به این دستهبندی توجه کرده است .وی میگوید« :حقوق را
ازیكجهت میتوان به دو بخش کلی تقسیم کـرد :بخشـی مربـوط بـه حقـوق موجـود
مربوط میشود( ».هتان )218 :او همینین میگوید« :بدونتردید حق جماد بـا حـق حیـوان
متفاوت است و حق حیوان و جماد با حق انسان فرق دارد و همۀ حقوق مزبور از حقوق
خداوند متمایز است( ».هتان)74 :

انواع حق بهلحاظ تالزم یا عدم تالزم با تکلیف

گفتیم مفهوم حق در فلسفۀ حق ،مفهومی فلسفی است و ارکان سازندۀ آن عبارتانـد
از صاحب حق و ایتی محلوب که صاحب حق برای تحقق آن کارهای خـود را انجـام

دانش فلسفه حق در اندیشه آیتالله جوادی آملی

یرعاقل ،مانند جماد ،گیاه ،حیوان است .بخشی دیگر بـه موجـود عاقـل ،ماننـد انسـان

میدهد؛ برایناسا  ،ذهن آدمی مفهوم حـق را بـدون نیـاز بـه تصـور مفهـوم تکلیـف
میسازد؛ بهعبارتدیگر ،مفهوم حق و مفهوم تکلیف تالزم مفهومی ندارند .پرسش مهـم
آن است که تالزم وجودی (خارجی) میان واقعیت حق و تکلیف (نه میان مفهـوم آندو)
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Group rights
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برقرار است یا نه.
در تفسیر این تالزم یا عدم تالزم وجودی حق و تکلیف باید دانست مراد از تکلیف،
یکی از دو چیز است :تکلیف مقابل و تکلیف مجامع .مـراد از تکلیـف مقابـل ،تکلیـف
شخص یا اشخاصی است که مقابل صاحب حق قرار دارند؛ بهطوریکـه اسـتیفای حـق
(صاحب حق) مستلزم ادای تکلیف ازطرف آن افراد باشـد .یکـی از تقسـیمات حـق آن
است که بتوان حق را نسبت به تکلیف مقابل ،مالزم یا یرمالزم دانسـت؛ بـهتعبیردیگر،
برخی انواع حق مالزم با تکلیف مقابلاند و برخی دیگر با آن مالزم نیستند.
مقصود از تکلیف مجامع ،تکلیف خود صاحب حق است که با حقش جمع میشود،
نــه تکلی ـف شــخص (ی ـا اشــخا

) دیگــر .برخ ـی از حقهــا واجباالســتیفا ،یعن ـی

اسقاطنشدنیاند .صاحب حق هنگام داشتن چنین حقهایی ،افزونبر داشتن حق ،مکلف
به استیفای آن حق نیز است .درمقابل این دسته از حقها حقوقی وجود دارند که حفظ و
استیفای آنها بر صاحب حق الزم نیست .این حقها اسقاطشدنیاند.
آیت هال جوادی آملی دربارۀ ایندو نوع تکلیف میگوید:
ف دقت و توجه بیشتری شود و مناسبات آندو موردارزیابی و
«اگر به مفهوم حق و تکلی ْ
بازکاوی قرار گیرند ،معلوم خواهد شد که رابحۀ میان آندو به دو شکل قابلتصویر است:

 .۱گاهی حقی برای شخص معین است و تکلیفی بر دیگـران ،و گـاهی حقـی بـرای
دیگران است و تکلیفی بر این فرد .در این قسم "حق" برای یك طـرف محـرح اسـت و
تکلیف برای طرف مقابل ،حق این فرد تکلیف مقابل است که حاصل آن نفع این فـرد و
بار دیگری است و حق طرف مقابل ،تکلیف این فرد که درنتیجه نفـع آن بـرای دیگـری
است و بار آن برای این فرد.
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 .۱قسم دیگری از مناسبات میان حق و تکلیف وجود دارد که حق و تکلیف هردو در
یك طرف قرار دارند؛ هم حق برای این فرد است و هم تکلیف بر او( ».هتان)881 :

 3ـ  1انواع حق بهلحاظ تالزم و عدم تالزم با تکلیف مقابل

یکی از مباحث مسئلهساز فلسفۀ حق ،این پرسش است که آیا حق متالزم با تکلیـف

مقابل است؛ بهبیاندیگر ،آیا حق سبب میشود تکلیفی بر یرصاحب حق تحمیل شـود.
دانشمندان پاسخهای گوناگونی به این پرسش دادهاند .بیشتر مسلمانان حق صاحب حـق
را متالزم با تکلیف دیگران میداننـد (جووادی آملوی244 :8715 ،؛ مصوبای یوزدی 71 :8733 ،وو  78م :8711

 .)11براسا

این اندیشه ،تقسیم حق به حق مالزم با تکلیف مقابل و عـدم مـالزم بـا آن

صحیح نیست؛ زیرا از نگاه این اندیشمندان ،حق یرمالزم با تکلیف مقابل وجود ندارد.
آیت هال جوادی آملی در کتاب حق و تکلیف در اسالم همواره حق و تکلیف مقابل را
متالزم میداند؛ بااینهمه ،او تقسیم حق را به حق مالزم و یـرمالزم بـا تکلیـف مقابـل
انکار نمیکند .وی میگوید اگر بتوان گفت حقی یـرمالزم بـا تکلیـف وجـود دارد ،آن
حق ،حق خدای متعال است:
«با اندکی تأمل میتوان گفت که میان حق و تکلیف مالزمه وجود دارد؛ یعنی هرجا سخن از
حق میشود ،تکلیفی هم درمقابل آن هست و اگر انفکاکی فرض شود ،فقط درارتباطبا
خداوند سبحان قابلفرض است" :الیجری ألحد االه جری علیه و ال یَجری علیه االه جری له
جرت علیه صروف قضائه"1؛ هرگاه حقی برای کسی باشد حق
ل ما
ْ
عباده و لعدله فی ک ه
دیگری بر اوست که وی مکلف به تأدیه آن است و اگر بنابر این باشد که حق محلق و
یكجانبه بوده و برای کسی ثابت باشد ،بدون آنکه حقی بر او ثابت باشد ،چنین محلبی فقط
برای خداوند سبحان است نه دیگران که مخلوق اویند؛ چون قدرت او بر بندگانش جاری و
عدالت او بر همۀ موجودات تحتفرمان او ساری است؛ بنابراین ،چنین نیست که در موردی
فقط حق ثابت باشد و تکلیف و الزام یا تعهدی نباشد( ».جوادی آملی)244 :8715 ،

اما دانشمندان ربی دربارۀ این پرسش که «آیا حق متالزم با تکلیـف مقابـل اسـت؟»
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ولو کان الَحد اَن یجری لَ ُه و الیجری علیه لکان ذلك خالصا هل سبحانه دون خلقه لقدرته علی

بهشدت اختالفنظر دارند .کسـانی کـه منکـر ایـن تالزمانـد ،برخـی انـواع حـق را در
تقسیمات هوفلد 2شاهد درستی ادعای خود میدانند .براسا

تعریف هریك از حقهای

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1نهجالبال ه ،خحبۀ .۱۱۱
 .2وسلی هوفلد ) (Wesley Hohfeldیکی از حقوقدانان اوایل قرن بیستم حقها را به چهار دسته تقسیم کرده است.
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چهارگانه در تفسیر هوفلد ،فقط حق ادعا متالزم با تکلیف مقابل ،یعنی تکلیف شـخص
دیگر است .دیگر انواع حق در این دستهبندی متالزم با تکلیف مقابل نیستند.

1

انواع حق بهلحاظ تالزم و عدم تالزم با تکلیف مجامع

یکی دیگر از تقسیمات فراگیر همه موارد حق آن است که حق یا با تکلیف صـاحب
حق به استیفای آن (تکلیف مجامع) همراه است یا با ایـن نـوع تکلیـف مـالزم نیسـت؛
بهتعبیردیگر ،یا بر صـاحب حـق الزم اسـت تـا حـق خـود را اسـتیفا کنـد ،یعنـی از آن
صرفنظر نکند یا صاحب حق چنین تکلیفی ندارد.
درصورت اول ،حق با تکلیف جمع میشود؛ ازاینرو ،چنین تکلیفی ،تکلیف مجـامع
(با حق) نام دارد .حق دراینصورت ،حق واجباالستیفا (الزماالستیفا) 2است؛ مثل حـق
حیات انسانها .بر همۀ انسانها الزم است از حق حیات خود مراقبت و بههیچوجه نباید
از آن صرفنظر کنند؛ مگر درصورت حفظ حیـات ،مصـلحتی بـیش از مصـلحت حـق
حیات (مثل مصلحت حفظ دین) ازبین برود.
درصورت دوم ،یعنی اگر بر صاحب حق الزم نباشد حق خود را استیفا کند ،بلکه اگر
بخواهد میتواند از آن صرفنظر کند ،حق با تکلیف استیفا جمـع نمیشـود .بـه چنـین
حقی ،حق یرواجباالستیفا میگویند .بیشتر حقهای جهان در این دسته قرار دارند.
آیت هال جوادی آملی حق واجباالستیفا را حق بالفعـل ،و حـق یرواجـباالسـتیفا را
بالقوه مینامد:
«حق را ازلحاظ لزوم استیفا و عدم لزوم استیفا به دو بخش بالفعل که واجب االستیفا است و

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تقسیم او با اقبال و توجه فیلسوفان حقوق در رب روبهرو شد .اینچهار دسته عبارتاند از :حق ادعا )،(claim right
حق آزادی ) ،(liberty rightحق قدرت ) (power rightو حق مصونیت ).(Hohfeld, 1919: 36) .(immunity right
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 .1برای اطالع بیشتر از اقسام حق از نگاه هوفلد و تعریف هریک ر.ک .طالبی ،محمد حسین و حسینینسب،
سیدمصحفی (« )۱۰۹۹تبیین حق از نگاه هوفلد» ،حکومت اسالمی ش،۷۱

.۱۹۹-۱۷۷
2. Inalienable rights

بالقوه که واجب االستیفا نیست ،تقسیم کردهاند .حقی که گرفتن و استیفای آن واجب است،
مانند اعمال والیت و حکومت برای امام معصوم درصورت بیعت امت با او و آمادگی آنان
برای وفای به عهد؛ اما قبلازآن هرچند این حق برای امام بالقوه محفوظ است؛ ولی چون وی
مبسوطالید نیست ،احیا و استیفای آن حق برای او به حد وجوب نرسیده است( ».هتان)258 :

گفتنی است در دانش حقوق ،فقط به حقهایی حق میگویند کـه صـرفنظر کـردن از
آنها جایز باشد؛ بهتعبیردیگر ،حقها بهاعتقاد حقوقدانان همواره جایزاالسقاطاند .در علـم
حقوق به حقهایی که استیفای آنها بر صاحبان حق واجب است ،حکم میگوینـد؛ یعنـی
به حقی که با تکلیف صاحب حق درقبال استیفای آن توأم باشد ،حکم میگویند ،نه حق.
انواع حق بهلحاظ انتقالپذیری و انتقالناپذیری

حق محلق بهلحاظ انتقالپذیری و انتقالناپذیری به دو دسته تقسیم میشود .برخـی از
حقها را میتوان به شخص دیگری منتقل کرد؛ یعنی صاحب حق گاهی میتواند جـای
خودش را به فرد دیگری بدهد؛ پس چنین حقی انتقالپذیر است؛ خواه صاحب حق نیـز
استفاده کند ،خواه نتواند؛ برای نمونه ،خداوند صاحب حق والیت و حاکمیـت بـر همـۀ
مخلوقات ازجمله انسانهاست .حق والیـت جـزء حقـوق انتقالپـذیر اسـت .براسـا
آموزههای اسالمی ،خداوند متعال این حق خود را به پیامبر گرامی اسالم 6و پس از او
به جانشینان آن حضرت ،یعنی امامان معصوم علیهمالسالم منتقل کرده است؛ بااینهمـه،
حق حاکمیت خدا نیز باقی میماند .همینین حق فروش مال حـق انتقالپـذیری اسـت.
وقتی کسی حق فروش مالش را به وکیـل میدهـد ،خـود وی نیـز میتوانـد از آن حـق
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پس از این انتقال ،چون اصالتا چنین حقی داشته است ،بتواند از اختیارات صـاحب حـق

استفاده کند و مالش را بفروشد؛ اما گـاهی شخصـی کـه حـق از او منتقـل شـده اسـت،
نمیتواند از آن حق استفاده کند؛ برای نمونه ،در اجاره ،حق انتفاع از مال اجارهدادهشـده،
از مؤجر به مستأجر منتقل میشود و صاحب مال حـق نـدارد بـدون اجـازه مسـتأجر در
مدت اجاره از آن استفاده کند.
در طرف دوم این تقسیم ،دستهای دیگر از حقها وجود دارند که امکان انتقـال را بـه
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دیگران ندارند .حق رأی ،یعنی حق شرکت در انتخابـات ،در نظـام جمهـوری اسـالمی
ایران از حقوق انتقالناپذیر است .هیچ شهروندی نمیتواند حق خود را در انتخابـات بـه
دیگری تفویض کند .همینین حق مضاجعت یا حق وراثت در این گروه از حقها قـرار
میگیرند (کاأوزیان.)241 :8731 ،
آیت هال جوادی آملی این نوع دستهبندی حق را بهصراحت بیان نکرده است؛ اما حـق
را بهاعتبار مقوم بودن یا نبودن صاحب حق نسبت به آن حق تقسیم کرده است .نتیجۀ این
دستهبندی ،همان جواز انتقال یا عدم انتقال حق به دیگران است .وی میگوید:
«حق بهاعتبار مستحق ،به دو قسم قابلتقسیم است :گاهی صاحب حق (مستحق) مقوم است
و حق متقوم به اوست و هرگز از او جدا نخواهد شد و گاهی (صاحب حق) مستحق
موردحق است .فرق ایندو آن است که در قسم اول ،حق قابلنقلوانتقال نیست؛ مانند حق
مضاجعه برای زن که هرگز زن نمیتواند بعد از ازدواج ،این حق را به بیگانه با عوض یا
رایگان انتقال دهد و بگوید چون همخوابگی حق من است؛ پس هرگونه که خود خواستم
میتوانم از آن استفاده کنم .حقی که قابلنقلوانتقال است ،این قسم را شامل نمیشود .در قسم
دوم که فرد ،موردحق باشد ،مانند حق مستحق نسبت به تملك عین خارجی یا َدیْن ،که در
چنین موردی صاحب حق ،قدرت هرگونه انتقال را داراست( ».جوادی آملی 273 :8715 ،و )251

ایشان در آثار خود تقسیمات دیگری را از حق آورده است که ما در این مقاله به آنها
نپرداختیم؛ زیرا مقسم در آن دستهبندیها حق محلق نیست.

1

ال جوادی آملی
صاحبان حق در منظومۀ فکری آیت ه ل
گفتیم واژۀ حق در گفتمان حق بهمعنای شایستگی داشتن موجودی بر چیزی اسـت.
براسا
18

این تعریف ،هر موجودی در جهان میتوانـد صـاحب حـق باشـد؛ زیـرا حـق

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای نمونه ،مقسم در تقسیم حق به حق هال و حقالنا  ،حق محلق نیست؛ بهایندلیل دو طرف این تقسیم همۀ
حقهای جهان را دربرنمیگیرد ،بلکه فقط تکالیف انسان را فرامیگیرد که برخی دربرابر خدا (حق هال) و برخی
دربرابر مردم (حقالنا ) است.

بهمعنای شایستگی برای رسیدن به ایات است .ایت موجودات مختـار همـان هـدف
حکیمانهای است که آن موجود افعال خود را برای رسیدن به آن انجام مـیدهـد .ایـت
موجودات مجبور مقصد حرکت طبیعی آنهاست.
چون همۀ موجودات ایات معین و حکیمانهای دارند ،شایستگی دارند؛ یعنـی حـق
دارند افعال خود را برای رسیدن به آن ایـات انجـام دهنـد؛ بنـابراین ،همـۀ موجـودات
صاحب حق رسیدن به ایت محلوب هستند؛ خواه صاحب حق مجرد باشـد یـا مـادی،
زنده باشد یا بیجان ،مختار باشد یا مجبور ،وجـودش حقیقـی باشـد یـا مثـل اصـناف،
گروههای اجتماعی و جوامع بشری ،وجودش اعتباری باشد .چنانکه برترین موجـود در
جهان یعنی خدا ،میتواند حق داشته باشـد ،پسـتترین موجـود نیـز میتوانـد شایسـتۀ
رسیدن به ایت محلوب باشد .چنانکه موجود کامال مختـار را میتـوان صـاحب حـق
دانست ،موجودات مجبور نیز میتوانند صاحب حق باشند.
(اسالم) ،نهتنها انسان ،بلکه هر موجـودی بـهمیزان حیحـۀ وجـودی خـود دارای حـق
است( ».هتوان )218 :وی معتقد است چون هویت وجودی صاحبان حق مختلـف اسـت،

حقهای آنها نیز با یکدیگر یکسان نیسـتند .وی در یکـی از فرازهـای کتـاب حـق و
تکلیف در اسالم میگوید:
«حق هر موجودی متناسب با هویت آن موجود است .اگر برای جمادات و طبیعت بیجان
حق قائل باشیم ،مراد حقی است که همسنخ ماهیت آن است و اگر برای حیوانات حقوقی را
لحاظ میکنیم ،مقصود اموری است که با هویت حیوانی تناسب دارد و هرگاه از حق انسانی
سخن به میان میآید ،مقصود حقوق متناسب با هویت او و اگر از حق الهی صحبت میکنیم،
متناسب با هویت قدسی اوست .بدونتردید حق جماد با حق حیوان متفاوت است و حق
حیوان و جماد با حق انسان فرق دارد و همۀ حقوق مزبور از حقوق خداوند متمایز است؛
چون ذات و هویت این موجودات باهم تفاوت دارد( ».هتان)74 :

مهمترین صاحبان حق عبارتاند از :خدا و انسان .مهمترین حقوق خدا و انسـان در
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آیت هال جوادی آملی معتقد است همۀ موجودات حق دارند« :از منظر تعلیم آسمانی
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نظام فکری آیت هال جوادی آملی بهشرح زیر است.
حق خدا

خدای متعال (آفرینندۀ جهان) حقوق بیشماری دارد .براسا

آمـوزههـای عقلـی و

نقلی (قرآن و روایات) ،مهمترین حق خدای متعال (بزرگترین صاحب حق در جهـان)
این است که بندگان او را بپرستند .ایشان میگوید:
«در آیات و روایات به این نکته تصریح شده که حـق الهـی بـرای انسـان ،عبـادت و
بندگی و سپاسگزاری وی درمقابل نعمتهای خداست .خداوند حکم کـرده اسـت کـه
فقط او را بپرستند .همۀ انبیای الهی این پیام توحید عبادی را به مردم رسـاندند کـه فقـط
خداوند شایستۀ عبادت است( ».هتان)711 :

وی محلب باال را با استناد به فرازی از رسالهالحقوق امام سجاد 7توضیح میدهد:
«بدونتردید حق الهی بندۀ محض خدا بودن و کسی را در عبادت همتـا و شـریك او
قرار ندادن است؛ چنانکه امام سجاد علیهالسالم دربارۀ حق خدا بر انسان و پاداش الهـی
تعبد ُه ،ال تشر به شیئا
فأما حق هال األکبر علیك فأنْ َ
دربرابر ادای این حق فرموده است " :ه
فعلت باإلخال
فإذا
َ

ـر الـدنیا و االخـر؛؛ و هامـا حـق
جعل لك علی نفسه اَن یکفیـك ا َْم َ

خداوند بزرگ و متعالی بر تو این است که او را عبادت کرده و چیزی را شریك او قـرار
ندهی ،پس هرگاه این حق الهی را با اخال

به انجام رساندی خداوند بر خـود واجـب

کرده است که امر دنیا و آخرت تو را تأمین کند( »".هتان)718 :

حق بشر

بشر به عنوان مخلوقی که توانایی و شایستگی جانشـینی خـدا در جهـان را دارد ،در
گفتمان حق بسیار مورد توجه است .از نگاه اسالمی ،ایتی که بشر برای آن آفریده شـده
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است ،رسیدن به مقام واالی خالفت الهی است .چنین مقام بلندی ،بزرگترین حـق هـر
انسان است .دیگر حقوق بشری بهتبع این حق واال ارزشمند میشوند.
آیت هال جوادی آملی در عبارتهای گوناگون هنگام تبیین هدف از خلقت انسان ،که
همانا بزرگترین حق هر انسان رسیدن به آن هدف است ،محالب متنـوعی را بیـان کـرده

است .وی نخست هدف از آفـرینش انسـان را ایـت وجـودی بشـر میدانـد و آنگـاه
مهمترین حقوق انسان را معرفی میکند.
ایشان در کتاب اسالم و محیطزیست نورانی شدن را ایت قصوا و هـدف آفـرینش
انسان معرفی کرده است (جوادی آملوی8711 ،ب .)12 :او در جای دیگر راه نورانی شدن انسـان
را اتصاف او به صفات خدای متعال ،و انسانیت را در گرو چنین اتصافی میداند:
«از نگاه اسالم ،هدف از خلقت انسان تشبه بـه صـفات خداونـد منـان و تخلـق بـه
اوصاف و اخالق ذات سبحان است؛ ازاینرو تعالیم آسمانی قرآن برپایۀ تعالی و بهفعلیت
رساندن ایت قابلیت انسـان تـدار دیـده شـده اسـت .انسـان در اسـالم دارای قـوا و
استعدادهایی است که با ظهور و تجل هی آنها به مقام انسانی خـویش بـار مـییابـد .اگـر
وجود واقعی خود را نیابد و جایگاه حقیقی خویش را ادرا نکند و خود را بـه آن مقـام
نرساند ،شدنی نیست که به انسانیت دست یازد( ».جوادی آملی)14 :8731 ،

ایشان در کتاب ادب فنای مقربان میگوید تشـبه بـه صـفات خداونـدی درصـورتی
خدا کند (جوادی آملی8711 ،امف.)237 :
هر انسانی ازراه استیفای حقوق بشری خود به مقـام واالی انسـان کامـل مـیرسـد؛
بنابراین ،حقوق بشر گذرگاهی برای دستیابی انسان به آن نورانیتی است که بـهدلیل آن
خلق شده است؛ ازاینرو ایشان حقوق بشر را رتبهبندی میکند و برترین حق بشـری را
حق حیات میداند (جوادی آملی )213 :8715 ،و سپس حق دیـنداری را برتـرین حـق بشـری
معرفی میکند (هتان.)237 :
ال جوادی آملی
منشأ حق در اندیشۀ آیت ه ل
یکی از مهمترین و درعینحال دردسرسازترین مسائل فلسفۀ حق ،بحث تعیین منشـأ
حق است .چه چیزی منشأ پیدایش حق و موجب اعتبار آن میشود؟ واژههاى «منشـأ» و
«خاستگاه» دو لفظ مترادفاند و در لغت بهمعناى محل پیدایش (فیّوومی .)111 :8514 ،مـراد از
عبارت «منشأ و خاستگاه حق» در اصحالح دانش فلسفۀ حق ،تعیین محل پیدایش حق و

دانش فلسفه حق در اندیشه آیتالله جوادی آملی

سبب نورانیت آدمی میشود که انسان با اختیار خود بهسوی خدا بـرود و خـود را شـبیه
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براسا

آن ،تعیین دلیل اعتبار حق است.

پیشینۀ این بحث بهدرازای مباحث حق است .در جهان اسالم بحث درباره منشأ حق،
در قرن اول ه.ق جدی بود .در سخنان گهربار امام علی 7و امام سجاد 7نکته های بسیار
ارزندهای دربارۀ منشأ حق وجود دارد .در مغربزمین بحث دربارۀ منشأ پیدایش حق در
عصر جدید ،همراه با مباحث حق طبیعی در زمان هابز و ال محرح شد.
وجود اختالفنظر در پاسخ به پرسش اصلی در این بحـث ،مهمتـرین عامـل ایجـاد
مکاتب بسیار ناسازگار در دانش فلسفۀ حق و بـهدنبـال آن ،در سـایر حـوزههـای علـوم
اجتماعی است .برای یافتن پاسخ این پرسش در اندیشۀ آیت هال جوادی آملی ،کافی است
یکی از تقسیمات پیشین حق محلق را درنظر بگیریم و منشأ اقسام حق را از نگـاه ایشـان
در آن تقسیم بیان کنیم.
دانستیم حق در یکی از دستهبندیها به اخالقی و قانونی تقسیم مـیشـود .همینـین
دانستیم حق اخالقی از قانون اخالقی ،و حق قانونی از قانون حقوقی بهدسـت مـیآیـد؛
بنابراین ،منشأ حق اخالقی ،قانون اخالقی ،و خاستگاه حق قانونی ،قانون حقوقی (قـانون
موضوعه) است .با دانستن منشأ قانون اخالقی و قانون حقوقی در اندیشۀ حضرت استاد،
میتوان به منشأ حق پیبرد .روشن است کسی که واضع قانون است ،منشأ قانون است.
آیت هال جوادی آملی در عبارتهای گوناگون ،ارادۀ خدای متعال را واضـع هـر نـوع
قانونی معرفی کرده است؛ درنتیجه ،منشأ حق از نگاه وی ارادۀ خداست .وی مـیگویـد:
«هرگز عقل ناقص قادر به وضع قانون کامل نیست؛ بنابراین باید واضـع قـانون خداونـد
باشد که خالق نظام هستی است و بر همۀ نیازهای بشری احاطه دارد .او بر همـۀ حقـایق
آگاه است» (جوادی آملی .)538 :8713 ،ایشان حتی عقل برهانی و نقـل معصـوم علیهالسـالم را
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قانونگذار نمیداند ،بلکه آندو را کاشف قانون و قانونشنا

معرفی میکند (جوادی آملوی،

 .)721 :8715وی قانون را الهی و قانونگذاری را از شئون ربوبیت میداند .ایشـان انسـان را
نیز سزاوار وضع قانون نمیداند؛ حتی انسان کامل ،بلکه انسان بـهویـژه انسـان کامـل را
مجری قانون خدا معرفی میکند (جوادی آملی.)847 :8731 ،

حال که میدانیم از نگاه آیت هال جوادی آملی خداونـد واضـع هرنـوع قـانون اسـت،
نتیجه میگیریم خداوند منشأ هر نوع حق نیز است؛ بااینهمه ،وی در تفسیر آیۀ شـریف
«الحق من ربک» 1میگوید« :هر حقی از خداست و از وی صادر و ظاهر میشود و تنهـا
او منشأ حق است( ».جوادی آملی)571 :8713 ،

2

نتیجهگیری
اجرای عـدالت اجتمـاعی در هـر جامعـهای سـبب پیشـرفت آن جامعـه میشـود و
شهروندان را بهسوی خوشبختی سوق میدهد ،همینـین رعایـت عـدالت مشـروط بـه
رعایت حقوق افراد است و رعایت حقوق افراد متوقف بر شناسـایی آنهـا و مبتنـی بـر
وضع قوانین مناسب است؛ درنتیجه ،وضع قوانین مناسب ،مشروط به دانش فراگیر واضع
قانون است؛ بنابراین ،اگر واضع قانون خدا باشد ،چـون او دانـش فراگیـر دارد ،بهتـرین
قوانین در جامعه مالک عمل قرار خواهد گرفت؛ برایناسا  ،همۀ شهروندان به حقـوق
خود دست مییابند و عدالت اجتماعی در باالترین سـحح بـین افـراد توزیـع مـیشـود؛
آیت هال جوادی آملی دربارۀ مهمترین مسائل دانش فلسفۀ حق است.
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 .1آلعمران.۱۳/
عبدال ( )۱۰۹۰حق و
 .2برای اطالع بیشتر از بحث از منشأ حق در اندیشۀ آیت هال جوادی آملی ،ر.ک .جوادی آملی،
ه
تکلیف در اسالم ،قم ،مرکز نشر اسراء ،فصل سوم.
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ازاینرو جامعه پیشرفت میکند و به سعادت میرسد .همۀ این امور بازتـاب نگـاه ژرف
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