
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یآمل یجواد اهللیتآ ةیشحق در اند ةدانش فلسف

محمدحسین طالبی
* 

  چکیده
 یـنمنشـأ حـق. ااند از: مفهوم حق، انواع حق، صاحبان حق و حق عبارت ۀمسائل دانش فلسف ینترمهم

مسـائل از آثـار  یـنا ۀرا دربـار یآمل یجواد اله  یتآ یشۀاند خواهدیم یاو کتابخانه یمقاله با روش عقل
حـق )موضـوع  فهـوم. م۱است:  بارهیندرا یو یشۀاند ۀخالص یرز یهامکتوبشان استخراج کند. گزاره

: منشأ؛ صـاحب؛ یردقرار گ یمساسا  چهار تق تواندی. حق م۱است؛  یفلسف یحق( مفهوم ۀدانش فلسف
 ۀهمـ .۰انتقـال از صـاحب حـق؛  یـتقابلو عـدم یـتمجامع؛ قابل یامقابل  یفتکل با تالزمعدم یاتالزم 

 متعال است. یخدا هاحق ۀ. خاستگاه هم۰صاحب حق باشند؛  توانندیموجودات م
 

 انواع حق، صاحبان حق، منشأ حق. یف،حق، تکل ی،آمل یجواد :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.mhtalebi@rihu.ac.ir)فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  یار* دانش

 . ۱۰/۳۷/۷۷پذیرش: ؛ تاریخ  ۱۰/۳۰/۷۷تاریخ دریافت:  
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 قدمهم

تی به نـام یدربارۀ واقع یاست که با استدالالت عقل یدینوپد دانشدانش فلسفۀ حق، 

و  یمفهـوم یدربـارۀ محتـوا ژرف ین تـأمالت عقلـیدهد؛ بنـابرایحق و مسائلش نظر م

ن مسائل دانـش یترآموزۀ حق، انواع حق، صاحبانش و منشأ حق از مهم یساختار وجود

 .(81: 8737)طامبی، فلسفۀ حق است 

اله  جوادی آملی یکی از معدود فیلسوفان و فقیهانی اسـت کـه مسـائل دانـش آیت

تنها در فلسفۀ حق را بسیار عمیق و دقیق بررسی کرده است. آرای موشکافانۀ ایشان نـه

، بلکه در دیگر آثار وی نیز اسالمدر  حق و تکلیف وحقوق بشر  فلسفۀدو کتاب وزین 

 وجود دارد. 
ترین مسائل دانش فلسفۀ حـق اسـت؛ آرای ایشان دربارۀ مهم هدف این نگارش بیان

رو ابتدا نظر استاد را دربـارۀ مفهـوم حـق )موضـوع دانـش فلسـفۀ حـق( بـا نگـاه ازاین

کنیم. سپس نظرگاه وی را دربارۀ انواع حق بیـان شناسانه و معناشناسانه بررسی میهستی

انـدازیم. در پایـان بـه منشـأ ظر میکنیم. در گام سوم، به صاحبان حق از نگاه ایشان نمی

 پردازیم.ها در دستگاه معرفتی ایشان میحق

 الله جوادی آملیدر منظومۀ فکری آیت حق مفهوم

کـی از یروشن است که حق )دربرابر تکلیف( موضـوع دانـش فلسـفۀ حـق اسـت. 

فراوان و گوناگون در  یهاهینظرحق است.  مفهومبحث از  ،دانشاین در  دشوار مباحث

کرد. بعـد  ید آن را از دو بعد بررسیمفهوم حق، با یین عرصه وجود دارد. برای شناسایا

 ییهـایژگیم مفهـوم حـق چـه وید بدانین مفهوم است. ابتدا بایشناسانه ایاول، بعد هست

هستی مفهوم »شود و ارکان سازندۀ آن کدام است. عنوان یدارد، چگونه در ذهن ساخته م

 یذاتـ یو محتـوا ییعد از مفهوم حق است. بعد دوم، بعد معنان بیا یمتکفل بررس« حق

« ستی معنـای حـقیچ»د معنای حق را بشناسیم. عنوان یمفهوم حق است. در گام دوم، با

 کند. یم ین بعد بررسین مفهوم را از ایا
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 مفهوم حق یهست

 یاله  جـوادی آملـی، ابتـدا بـا نگـاهفکری آیت ۀبرای شناخت مفهوم حق در منظوم

 یم. بـرایکنیمـ ین مفهـوم آن را بررسـیـا ی  محک یارچوب وجودشناسانه به چیهست

 ر پاسخ داد: یز یهاد به پرسشیمفهوم حق، با یساختار وجود یبررس
 ؟ یا کلیاست  یاست؛ جزئ ی، چه نوع مفهومیلحاظ منحقمفهوم حق به .1

 ؟یلسفا فی یاست یا منحق یاست؛ ماهو یچه نوع مفهوم یلحاظ فلسفمفهوم حق به .2

 آوریم. های مفهوم حق میها را در بررسی ویژگین پرسشیپاسخ ا

 مفهوم حق  یهایژگیو

 ؟یا فلسفی یا ماهویاست،  ی؟ منحقیا کلیاست  یجزئ یا مفهوم حق، مفهومیآ

 یا کلی یالف( جزئ

صـورت اسـم صـورت مصـدر و هـم به، هم بهیمفهوم حق در فلسفۀ علوم اجتماع 

حق داشـتن، از رابحـۀ صـاحب حـق و  یعنیآن،  یصورت مصدررود. یکار ممصدر به

کند. حق در شاکلۀ اسم مصـدر، همـان موضـوع حـق یت میموضوع و متعلق حق حکا

 است که صاحب حق آن را دارد.

ک مصداق محال باشـد، بـه آن یش از یمفهوم بر ب یبراسا  قواعد منحق، اگر کاربر

. پرواضح است که مفهوم حـق در هـر (43: 8311ر، ؛ مظفو17أا: )سامی، بیگویند یم یمفهوم جزئ

را یـ؛ زیاست، نه جزئ یکل ی( مفهومیو اسم مصدر یاق مصدریاش )سییدو قالب معنا

که صاحبان حق دارنـد، مثـل  یمتعددی داشته باشد. حقوق مختلف یهاتواند مصداقیم

ین مفهـوم اند؛ بنابراق مختلف حقیمصاد یت و ... همگی، حق امنیات، حق آزادیحق ح

 .یاست، نه جزئ یکل یحق در منحق، مفهوم

 یا فلسفی ی، ماهویب( منطق

ن مفهوم را در ذهـن یساخته شدن ا یاست، چگونگ یم مفهوم حق کلیحال که دانست

است؟ ابتدا انـواع مختلـف  یچه نوع مفهوم یم. مفهوم حق به لحاظ فلسفیکنیل میتحل

و سـپس مفهـوم  یاله  جوادی آملی بررسـرا در فلسفه از نگاه حضرت آیت یم کلیمفاه
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 م.یکنیحق را ازنظر ایشان تحلیل م

 یم کلی. انواع مفاه1

هـاى ذهنـی حمـل م و صورتیبر مفاه مفهوم کلی از سه حال خارج نیست. یا فقط

تـوان . مصادیق این مفهوم کلی را فقط در ذهـن میعنی اتصاف آن ذهنی استید؛ شومی

د ریـگقـرار مـی تقـیالحقافراد متفق تیدر ذهن، صفت ماه که «نوع»؛ مانند مفهوم یافت

یا معقوالت ثانی منحقی  یم منحقیمفاهبه این نوع مفاهیم کلی،  .(585/ 5 و 8: 8711)جوادی آملی، 

 .(527)هتان: گویند می

 یمیمفـاهاگر محکی مفهوم کلی در خارج  ذهن وجود داشته باشد، دو صورت دارد. 

م یمستق یآن مفهوم، انعکا  ذهن یعنیکند؛ یخا  انتزاع م اردواز م خودبهکه ذهن خود

 یهـاتیـ، ماهیقـیحقذهن است. ذهن ما در مواجهـه بـا موجـودات  خارج   یتیاز واقع

هـا در  در آن یدخل و تصـرف گونهچیبدون ه یعنی ،میها را مستقآن یو عرض یجوهر

 د.ینوگیم یم ماهویم، مفاهین مفاهیکند. به ایم

ن دسته قـرار یدر ا (عرض ۀه مقولنُ  جوهر و ۀمقول) ییارسحو ۀگانده یهاتیماه همۀ

که از موجودات مادی، مثل آب،  است یماهو یمفهوم «جسم»، مفهوم ؛ برای نمونهدندار

هـا، ق خاصـی ماننـد رنگیکـه از مصـاد« تیفیک»ا مفهوم یشود یوان انتزاع میاه و حیگ

 د.یآیدست مها بهیکیها و نییبایها، زشکل

 دسـتذهـن بـه ت خـارج  یـا چنـد واقعیـدو  ۀسیاز مقارا  ی کلیمفهومذهْن  یگاه

 یقتیست، بلکه حقین( یا عرضی ی)جوهر تیماهاز سنخ  ین مفهومیچن ید. محکآوریم

 ؛کنـدیمـ و انتـزاع کشف یت خارجیا چند واقعیدو  ۀسیاست که عقل آن را پس از مقا

 ،مین مفـاهیـ. بـه ادارنـد )خـارج از ذهـن( یخارج انتزاع منشأ یمین مفاهین، چنیبنابرا

، ؛ برای نمونـه(527/ 5 و 8: 8711)جوادی آملی،  دینوگیمیا معقوالت ثانی فلسفی  یم فلسفیمفاه

بـه  یلحاظ وجـودبه یکیکه  کندیانتزاع م تیدو واقع ۀسیرا از مقا «تیعل»ذهن مفهوم 

اسـت، علـت  یچوبندن تکـهکـه درحـال سـوزا ی؛ برای مثال، آتشوابسته است یگرید

را سوختن چوب وابسته به وجود آتش است. اگر آتـش نباشـد، یسوختن چوب است؛ ز
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 یوجود یاسه، آتش و سوختن چوب رابحهین مقایسوزد. در این آتش نمیآن چوب با ا

ن رابحه، سوختن چوب متوقـف بـر وجـود آتـش یگویند. در ایت میدارند که به آن عل

دو و به رابحۀ آن« معلول»، به سوختن چوب «علت»ند ین فرآیتش در ارو، به آاست؛ ازاین

 گویند.ت مییعل

ها(، معقوالت ثانی فلسفی اله  جوادی آملی دربارۀ تفاوت معقوالت اولی )ماهیتآیت

 گوید:و منحقی می

 وجـود همانـا مفهوم و تیماه در کنندهنییتع و یاصل عامل وجود، اصالت یبرمبنا»

 بـود، محـدود و داشت ینیتکو و یقیحق وجود ذهن از خارج در یزیچ راگ یعنی است؛

 اتصاف ظرف ذهنْ  از خارج اگر و شمرد مقوالت از را آن و دیفهم تیماه آن از توانیم

 معقـو  کـه اسـت یمفهوم یدارا بلکه د،یفهم تیماه آن از توانینم عروض، نه بود آن
 آن اتصـاف ای عروض ظرف از ذهنْ  خارج اگر و( معهود اصحالحبه) است یفلسف یثان

 دهیـفهم ین وجـودیچنـ از آنیـه رنـد،یپذیمـ صورت ذهن ظرف در هردو نیا و نبود

ل نه است یثان معقو  ت،یماه نه است مفهوم شود،یم  نـه است یمنحق یثان معقو  ،یاوه

 (725 و 727: 8713)جوادی آملی، « .یفلسف

 گوید:ی چنین میهای مفاهیم منحقی و فلسفایشان دربارۀ تفاوت

 و نشده انتزاع یخارج ءیش از هرگز یفلسف یثان معقوالت برخالف یمنحق یثان معقوالت»

 هاآن بر فقط و شده انتزاع یذهن امور از بلکه کنند،ینم صدق گاهچیه زین یخارج اءیاش بر

 ودوج که هستند یعوارض و محموالت یمنحق یثان معقوالت لیدلنیهمبه و گردندیم حمل

 ایاش یذهن وجود نحوۀ هاآن یمحک و محابق و است لیدخ هاآن صدق و انتزاع در امور، یذهن

 ییایقضا تا شودیم موجب یمنحق ۀیثان معقوالت صدق و انتزاع در یذهن وجود است. نقش

 و هیخارج یایقضا گاهچیه جهیدرنت و بوده هیذهن یایقضا شوند،یم ساخته میمفاه نیا از که

 یموضوعات شد، اشاره کهگونههمان ،یمنحق ۀیثان نشود. معقوالت ساخته هاآن زا هیقیحق

 (587: 5 و 8: 8711)جوادی آملی، « شود.یم بحث هاآن از منحق علم در تنها که هستند

گانۀ مفاهیم کلی را دانستیم، باید ببینیم براسا  معیار اسـتاد، حال که تفاوت انواع سه

 نوع مفهوم کلی است. یک از سهمفهوم حق کدام
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 بودن مفهوم حق  یفلسف

)اخـالق،  یعلـوم اجتمـاع یهـاکـه در دانش یم کلیبراسا  معیار استاد، همۀ مفاه

اند؛ یم فلسـفیروند، از مفـاهیکار مو ...( به یتی، علوم تربیشناساست، جامعهیحقوق، س

م ین مفـاهیـم. ایهمفسـه مـییها را از مقاخارج از ذهن دارند و هم آن یتیهم واقع یعنی

 ندارند. یقیت حقیماه یعنیاند؛ یاعتبار یهمگ

ن مفهـوم چـه یـسـت. این قاعـده مسـتثنا نیـگفتمان حقـوق، از ا درز ین مفهوم حق

. بـرای است یو اعتبار یفلسف ی، مفهومیاق اسم مصدریو چه در س یصورت مصدربه

ملـی الزم اسـت اله  جـوادی آبودن مفهـوم حـق در منظومـۀ فکـری آیـت ین فلسفییتب

 کنیم. ین مفهوم را نزد عقل بررسیساخته شدن ا یچگونگ

 ساختار مفهوم حق

هـا )عینیـات( تیسه کردن واقعیاست، ذهن آن را با مقا یفلسف یچون مفهوم حق، مفهوم

که ذهـْن ظـرف عـروض آن و طوریکند؛ بهسازد و آن واقعیت را به آن مفهوم متصف مییم

( ۱انـد از: انـد؟ از نگـاه اسـتاد عبارتها کدامباشد. آن واقعیت جهان خارْج ظرف اتصاف آن

 (  ایت محلوب.۱موجودی که شایستگی رسیدن به  ایت محلوب را دارد؛ 

 ایت محلوب دربارۀ موجودات باشعور و مختار، هدف محلوبی است که علـت  ـایی 

ین  ایت محلـوب دهند. اافعالی است که آن موجودات باشعور برای وصول به آن انجام می

 هاست. دربارۀ موجودات  یرمختار )مجبور(، مقصد نهایی حرکت ذاتی )جوهری( آن

  گوید:باره میایشان دراین

 جانیب عتیطب و جمادات یبرا اگر است. موجود آن تیهو با متناسب یموجود هر حق»

 را یحقوق واناتیح یبرا اگر و است آن تیماه سنخهم که است یحق مراد م،یباش قائل حق

 انسان حق از هرگاه و دارد تناسب یوانیح تیهو با که است یامور مقصود م،یکنیم لحاظ

 صحبت الهی حق از اگر و اوست تیهو با متناسب حقوق مقصود د،یآیم انیمبه سخن

 و است متفاوت وانیح حق با جماد حق دیتردبدون اوست. یقدس تیهو با متناسب میکنیم

 است؛ زیمتما خداوند حقوق از مزبور حقوق همۀ و دارد فرق انسان حق با جماد و وانیح حق

 (74: 8715)جوادی آملی، « .دارد تفاوت باهم موجودات نیا تیهو و ذات چون
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اله  جوادی آملی معتقدند همۀ موجوداْت حقی مخصو  خود دارند؛ زیـرا پس آیت

اش به اهـداف وجـودیای دارند. هویت خا  هر موجود را باتوجههریک هویت ویژه

توان شناسایی کرد. این هویت خاْ  تکـوینی، یعنـی عینـی و  یرقـراردادی اسـت؛ می

شـود، بنابراین حق تکوینی هر موجود نیز که از هویت خـا  آن موجـود شـناخته مـی

 حقیقی و  یرقراردادی است.

حقایق  حقوق تکوینی هیچ موجودی ازجمله حقوق انسان، امری قراردادی نیست، بلکه با»

کند و حقوق انسان محابق یم دایپ یحقوق هست، که آنیه براسا  عینی مرتبط است. انسان

 (813)هتان:  «اوست یشناسیهست یموجود هر یبرا حق نییتع الزم و اوست "بود  "

اله  جوادی آملی چون همۀ موجودات وجود دارند، حـق بنابراین در نظام فکری آیت

ر حق، وجـود صـاحب حـق اسـت. نحـوۀ وجـود و رتبـه نیز دارند؛ پس عنصر مقوم ه

شود. هدف از وجود به کماالت وجودی آن موجود تعیین میوجودی هر موجود باتوجه

هر موجود، در تعیین کماالت وجودی هر موجـود نقـش مسـتقیم دارد؛ بنـابراین، بـرای 

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

   آن موجود را نیز شناخت.

اش، به آن موجود  ایتمنـد سۀ هر موجود و  ایت وجودییند مقایعقل انسان در فرآ

ر وصول بـه آن  ایـت محلـوب ی( در مسیاری)اخت یعیا تشری( یاریراختی)  ینیکه تکو

د و آن  ایت محلوب یگویدن به آن  ایت است، صاحب حق میستۀ رسیقرار دارد و شا

اق اسـم مصـدر اسـت. از رابحـۀ ینامد. موضوع حْق همان حق در سـیق مرا موضوع ح

د یـآیم دسـتصاحب حق و موضوع حق، مفهوم حق داشتن )حق در شاکلۀ مصدر( به

ش یات خـویـدنبال حفظ و ادامۀ حار خود بهی؛ برای نمونه، هر انسان با اخت(57: 8737)طامبی، 

ن، انسان  سـزاوار  بقـا کـه یبنابرا ات،  ایت محلوب هر انسان است؛یاست؛ پس حفظ ح

ات یـن مثـال، بـه حفـظ حیاتش هدف محلوب اوست، صاحب حق است. در ایادامۀ ح

گویند. به این مثال دقت کنید.  ایت محلوب درخـْت آن اسـت کـه ات میی)بقا(، حق ح

سوی آن  ایـت محلـوب، های مناسب تولید کند. آن درخت در حرکت جوهری بهمیوه
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رود تا به آن مقصد برسد. ذهن ما با سـنجیدن آن میاش، پیشت طبیعییعنی مقصد حرک

سازد، آن را به درخـت درخت و  ایت محلوبش، یعنی باردهی، مفهوم حق داشتن را می

دهی دارد. در این فرآیند، درخت صاحب حق گوید درخت حق میوهدهد و مینسبت می

و موضـوع آن، مفهـوم حـق  دار شدن، موضوع حق. از رابحۀ صـاحب حـقاست و میوه

 آید.دست میداشتن به

ند و یآیدست مسه بهیند مقایبنابراین عناوین حق، صاحب حق و موضوع حق در فرآ

درکار نباشـد، عنـوان صـاحب حـق  یشوند. اگر حقیق خارج از ذهن اطالق میبر حقا

 اق اسـم مصـدر(یموضوع حق )حق در س یعنیکه اگر هدف محلوب، معناست؛ چنانیب

ن حق، صـاحب ید؛ پس عناویآیوجود نماق مصدر( بهی)در س یوجود نداشته باشد، حق

 ند.ایم فلسفیهم وابسته و از نوع مفاهحق و موضوع حق به

 حق  یمعنا یستیچ

اش، در گـام دوم یمفهوم حق و شـناخت شـاکلۀ وجـود یبعد از بحث دربارۀ هست

اله  جـوادی آملـی بحـث منظـر آیـتاز  یشناسـلحاظ معنامفهوم حق به یدربارۀ محتوا

ن بعد یقیز ثابت، یمختلفی دارد؛ مانند ثبوت، وجوب، چ یکنیم. واژۀ حق در لغت معانمی

باطل، ضدگمراه : 8513؛ امحسوییی امزبیوری، 857/ 8: 8514)امفیوومی، و صدق در گفتار  یاز شک، ضده

 ی. برخــ(21: 8711؛ مصووبای یووزدی، 27: 8715؛ جوووادی آملووی، 827 ووو 822/ 2: 8333امتیظوووا، ؛ ابوو،811 ووو 811/ 24

داننـد می« ثبـوت»حق را  یاله  جوادی آملی اشترک همۀ معاننظران ازجمله آیتصاحب

کـه واژۀ حـق در ی؛ درحال(21: 8711؛ مصوبای یوزدی، 25: 8715؛ جوادی آملوی، 71م  81/ 8: 8581)اصفیایی، 

 ر از ثبوت دارد. ی  ییگفتمان حق معنا

حوزۀ گفتمان حق، فقـط یـک معنـای اصـحالحی دارد؛ یعنـی مشـترک ن واژه در یا

؛ زیرا عنوان حْق مقسـم انـواع گونـاگون حـق قـرار (25 و 27: 8715)جوادی آملی، است  یمعنو

ثـابتی داشـته  ید در همۀ اقسام خود معنایرد. در منحق ثابت شده است که مقسم بایگیم

 ست؟ یثابت چ ین معنای. ا(882: 8311؛ مظفر، 51: أا)یزدى، بیباشد 

انستیم حق از مفاهیم فلسفی است، نه ماهوی؛ بنابراین، تعریـف مـاهوی آن امکـان د
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 گوید:توان حد و رسم این مفهوم را مشخص کرد. استاد میندارد؛ یعنی نمی

 کـه گفـت دیـبا اسـت، محـرح "حقـوق علم" در که حق یاصحالح یمعنا دربارۀ»

 هیتنب ازمندین بلکه ست،ین ممکن یماهو دیتحد و یحدگذار ازراه آن یاصحالح فیتعر

 یاعتبار میمفاه از همآن است؛ میمفاه از مصحلح یمعنابه حق که روستازآن نیا. است

 ایـ دیـتحد گـاهآن رسـم، و حـد یدارا و بـود تیماه حقْ  اگر. منحق در نه و اجتماع در

 (34 :8734)جوادی آملی، « .بود ریپذمیترس

جامع و مانعی از مفهوم حق در گفتمان حق پیشنهاد کنـیم، آن  اگر بخواهیم تعریف

شناسانه حق سازگار باشد کـه مفهـومی فلسـفی اسـت و بـا مفهوم باید با جنبۀ هستی

دیگر، معنای واژۀ حق هم باید به حمل اولی ذاتی بـر عبارتآید؛ بهدست میمقایسه به

سـت آیـد. پـیش از دحق حمل شود و هم از مقایسۀ صاحب حـق و موضـوع حـق به

اله  جوادی آملی، نظر گذرایی به آرای مشهور بررسی معنای حق در منظومۀ فکری آیت

 اندازیم.دربارۀ معنای حق می

و ...( دربـارۀ  یشناسـاسـت، جامعهی)اخـالق، حقـوق، س یدانشمندان علوم اجتماع

 یفراوان یهاشکالاین حوزه ا یهاهینظر ندارند. انبوه نظراین واژه اتفاق یمفهوم یمحتوا

دانان  ـرب لسوفان و حقوقیف یتوان در دو گروه جای داد: آرایها را مهین نظری. ادارند

 دانشمندان مسلمان. یو آرا

 حق یدانان غرب دربارۀ معنالسوفان و حقوقیف یآرا

حق دارند  یدربارۀ معنا یگوناگون و فراوان یهاهیدانان  رب نظرلسوفان و حقوقیف

ف یـعـامش تعر یژگـیه واژه حـق را بـا ویـدو نظرنیه از بقیه مشهورترند. ایکه دو نظر

ۀ یل، به نظریدلنیهم؛ بهداندیسود و منفعت م ینوع یدو حق را حاواز آن یکیکنند. یم

دانـد یانتخاب )قدرت اعمال اراده( م یمعناگر حق را بهیۀ دیمعروف است. نظر 1منفعت

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Benefit/Interest Theory. 
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 است. 1ا انتخابیۀ اراده یو نامش نظر

 منفعت  ۀیالف( نظر

، 6کیـ، مکورم5ونزی، ل4نی، آوست3نگیری، ا2اند از بنتامه عبارتین نظرین صاحبان ایترمهم

 .(Simmonds, 1998: 138)د دارد یو جد یکرد سنتیۀ منفعت دو روی. نظر8و کرامر 7رز

 ۀ منفعتینظر ی. قرائت سنت۱

بـود و حقـوق  یه حـق اخالقـاو منکر هرگونـ 9منفعت است. یپرداز سنتهیبنتام نظر

زمـان ف را همیمعتقد بود هر قانونی حق و تکل یدانست. ویرا برآمده از قانون م یقانون

و  یرسـانف، خدمتیـکنـد و چـون همـواره متعلـق تکلیجاد میا ایهیدوسو ۀدر رابط

ن منفعت، صـاحب حـق یافت ایت دریدلیل صالحاست، آن کس به یبه کس یسودرسان

ف، مکلـف و یـن حـق و تکلییبر تعافزونباور داشت که با وضع هر قانون  شود. بنتامیم

ف یـتکل یاسـت کـه ازراه اجـرا یشوند. صـاحب حـق کسـین میز معیصاحب حق ن

 .(Bentham, 1970: 220)رسد یبه او م یمکلف منفعت ۀلیوسبه
 منفعت ۀیرنظ د ازیجد یها. قرائت۱

کننـد کـه هـر نـوع ید میـمنفعت، تأک ۀیظرن یروان بنتام در بازخوانیشتر پیامروزه ب

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Will/Choice Theory 

2. Bentham 

3. Jhiring 

4. Austin 

5. Lyons 

6. MacCormick 

7. Raz 

8. Kramer 

هرچند مشهور این است که جرمی بنتام اولین کسی است که حق را به سود و منفعت حاصل از تکلیف معنا کرده  .9

ست که بانی این اندیشه در  رب، یك قرن پیش از بنتام، فیلسوف و حقوقدان پروتستان به نام است، واقعیت این ا

 (.Tuck, 1979: 1بوده است ) (Samuel Pufendorf)ساموئل پوفندرف 
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ن، نه یمع یاشخاص یکه برا یفیجاد حق شود؛ بلکه فقط آن تکلیتواند سبب ایف نمیتکل

ن همگـی یآورد؛ خواه آن افـراد معـیوجود من، منفعت داشته باشد، حق را بهیافراد نامع

 ا نباشند. یجامعه باشند  یاعضا
شـوند؛ یصـاحب حـق نم هـانی برساند، آنیاد نامعبه افر یْف منفعت قانونیاما اگر تکل

رسـد، یجامعـه م یاعضـا ۀات به دولت که نفع آن به هـمیف پرداخت مالیبرای مثال، تکل

رسـد، بلکـه بـه ین نفْع جداگانه بـه افـراد نمیکند؛ چون ایآحاد جامعه را صاحب حق نم

اقامـه  یه کسـانیـاننـد علتویرد؛ زیرا آحاد شهروندان جامعه، قانونی نمیگیمجموع تعلق م

 ۀیپردازان نظـرهیـاز نظر یکـیک، یـپردازنـد. مکورمیات نمیکنند که به دولت مال یدعو

کنند، آن است که هدف خـا  ید میکه حق را تول ینیقوان یذات یژگیو»د: یگویمنفعت م

 .(MacCormick, 1977: 192)« ر افراد ]نه جامعه[ باشد.یا خیش منفعت یا افزایها حفظ آن
 و اصالح کرده و گفته است:  یه بنتام را بازخوانیز نظریونز نیل

حق  یحق باشد، بلکه تنها درصورت یتواند محتواید، نمیآیبرم یفیکه از تکل یهر منفعت»

م، یرمستقینه  ، می( منفعْت مستق۱داشته باشد:  یژگیمنفعت دو و ۀرندیشود که آن گیساخته م

« ، باشد.یگرینون، رساندن منفعت به او، نه به شخص د(  رض از وضع قا۱به او برسد؛ 

(Lyons, 1969: 176)   

ر آورده است. ید منفعت را با دو تقریۀ جدینظر 1یاخالق آزادجوزف رز در کتاب 

از  یااز او کـه جنبـه یحـق دارد ]...[ کـه منفعتـ یفقـط وقتـ x« د:یـگویر اول میدر تقر

او در  (Raz, 1986: 166) «گـران شـود.یدوش دف بر یاش باشد، سبب وجود تکلیخوشبخت

ف برآم ده از ق     ی  تکل»افزاید: ر اول مییرا به تقر یۀ منفعت، شرطیر نظرین تقریدوم

مه     یاوهیش  ش( منفع ت ا اقح ق   ب ه    ی)اف زا  شبردیقفاظت و پد همواره به یبا

  (Ibid: 183)« انجامد.یب
له شـخص یوسف بهیدادن تکل شود که انجامیظاهر م ییر در جاین دو تقریتفاوت ا

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. The Morality of Freedom 



 

 

11 

ر اول رز، در جایی که یصاحب حق نشود. براسا  تقر یبرا یشتریمکلف موجب سود ب

انجام دادن تکلیف موجب سـود بیشـتر بـرای صـاحب حـق نشـود، حـق وجـود دارد؛ 

ش منفعـت یرا افـزایـد؛ زیآیوجود نمبه یر دوم، در چنین مورد حقیکه بنابر تقریدرحال

 . درکار نبوده است
را صـاحب حـق در یـر دوم رز سازگارتر اسـت؛ زیه بنتام با تقریناگفته نماند که نظر

شتری نداشـته یْف سود بینفع ببرد. اگر انجام دادن تکلف مکلف ید از تکلیبنتام با ۀینظر

 (Kamm, 2002: 483)برد. ینم یف نفعین تکلیباشد، صاحب حق از ا
 ا ارادهیانتخاب  ۀینظرب( 

، 4، کلسـن3، هـارت2ینی، ساو1اند از: کانته عبارتین نظریصاحبان ا نیرگذارتریتأث

انی، مثـل یـۀ انتخاب/ اراده در سـخنان دانشـمندان قـرون میشه نظری. ر6نریو است 5ولمن

صـاحب حـْق  یعنـیدانسـتند؛ یقدرت م یمعناها حق را بهوجود دارد. آن 7ام اوکامیلیو

ا از آن یـف را از مکلـف محالبـه یـتکل قدرت اخالقـی یـا قـانونی دارد کـه انجـام دادن

 نظر کند. صرف

 .(Simmonds, 1998: 134)د دارد یو جد یر سنتیۀ اراده/ انتخاب دو تقرینظر

 اراده/ انتخاب ۀیاز نظر ی. قرائت سنت۱

بـودن  یاراده/ انتخاب به کانت تعلق دارد. کانت اعتقاد داشت دسـتور یسنت ۀینظر

بـدون درنظـر گـرفتن اصـول  یچ قانونین است؛ یعنی هبودن آ یقانون، مساوق با اخالق

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Kant 

2. Savigny 

3. Hart 

4. Kelsen 

5. Wellman 

6. Steiner 

7. William of Okham 
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د تـابع یبا یبشر یهابر اراده یکامال  مبتن یندارد؛ پس نظام حقوق ی، ارزش قانونیاخالق

حق عبارت است از »کانت  ۀدیعقبه (Kant, 1991: 51) ( باشد.ی)اخالق یعیاز قانون طب ینظام

 یتوانـد براسـا  قـانون عمـومیم]مکلف[  یکیموازات آن انتخاب که به یحیشرا ۀهم

   (Ibid: 56)« ]صاحب حق[ متحد شود. یگریآزاد بشر با انتخاب د ۀاراد
 ۀ اراده/ انتخابید از نظریقرائت جد. ۱   

ر به اچ ال ین تقریترن و مهمیتریمیر دارد. قدین تقرید اراده/ انتخاب چندیجد ۀینظر

حقـوق  ۀ[ بنتـام دربـارۀدیـعق»]بـه نـام  یادر مقاله یتعلق دارد. و یسیانگل 1هارت یا

هـارت عناصـر  2اراده/ انتخـاب آورده اسـت. ۀیر خود را از نظـری( تفس۱۷۵۰« )یقانون

ف یـاراده، وجـود تکل ۀیکنـد. ازآنجاکـه براسـا  نظـریان میار را بیاخت ۀینظر یاصل

نامـد. صـاحب یم کنتـرل ین عناصر را اجزایحق است، هارت ا یآوْر شرط ضرورالزام

 3ف  مکلف را کنترل کند.یتواند انجام دادن تکلیق مح

 حق یدانشمندان مسلمان دربارۀ معنا یآرا

 یدهد کمتـر دانشـمندشمندان مسلمان نشان مییاند یسته در آثار علمیشا یجستار

به گفتمان حق توجه  مستقل کرده و در پژوهش جامعی به مسائل حـق پرداختـه اسـت. 

ا یـ یاسـیعۀ معاصـر، در مباحـث سیلسـوفان شـیژه فیوهلسوفان مسلمان، بـیاز ف یبرخ

اله  جوادی آملی اند. آیتل کردهیو آن را تحل ز توجه کردهیخود به مسئله حق ن یاجتماع

از معدود فقیهان و فیلسوفانی است که در ایـن گفتمـان شـرکت کـرده و آرای خـود را 

حـق  و لسفۀ حقوق بشرفهای اسالمی گفته است. وی در دو کتاب وزین براسا  آموزه
حـق ازنظـر عقـل و نقـل در حـوزۀ  یهـایژگیخوانندگان را بـا و ،ف در اسالمیو تکل

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. H. L. A. Hart 

 ( منتشر کرد.۱۷۹۱)  Essays on Benthamهارت این مقاله را دوباره همراه با مقاالت دیگری در کتاب  .2

های فلسفی  رب چالشی در مهمترین نظریه( »۱۰۷۳برای اطالع از محتوای نظریه هارت ر.ک. طالبی، محمد حسین ) .3

 .۱۱۷-۱۱۱،  ۹۹، نامه مفید )حقوق تحبیقی( ش«درباره معنای حق



 

 

11 

 فقهی اسالم آشنا کرده است. ـ کالمی ـ یفلسف

هـای برای روشن شدن تمایز آرای ایشان از سایر اندیشمندان مسلمان، ابتـدا نظریـه

اله  جـوادی آملـی را دیدگاه آیـت بندی و سپسها را به آرای فقیهان و فیلسوفان دستهآن

 کنیم. بیان می

 ان هیالف( فق

شـتر ینظـر ندارنـد. بحـق اتفـاق یمعنا ۀان درباریز همانند  ربیدانشمندان مسلمان ن

تسلط صـاحب حـق  یمعنااش بهیر حق را در اصحالح فقهیعه در دو قرن اخیهان شیفق

ن یـت آن سـرا  ایـان ماهیع، هنگام بیب یعنیدوفروش، یها  البا  در بحث  خردانند. آنیم

حـق  یفقه یهایژگیاز و یگاه برخا نه. آنیحق است  یع نوعیا بیاند که آمسئله پرداخته

 اند. را برشمرده
ا یـگر، آیدان  یبا نه؛ بهیحق است  ۀز الزمیا وجود مکلف نینظر دارند که آها اختالفآن

ا فقـط یوضوع حق تسلط دارد به نام مکلف در م یگریشه صاحب حق بر شخص دیهم

 ق حق وجود مکلف الزم است. یاز مصاد یدر برخ
 ۀسلط یعنیسلحنت،  یع، حق را نوعیف بیهنگام تعر مکاسبدر کتاب  یانصارخیش

ز هماننـد یـن ینی. محقـق نـائ(21: 8734)ایصواای، کرده اسـت  یصاحب حق بر مکلف معرف

از ملـک و  یفیضع ۀ. او حق را درجبه سلحه بودن حق اعتقاد دارد یانصارخیاستادش ش

 ی؛ امـا برخـ(32: 8587)آملوی، دانـد یوجود آن را متوقف بر وجود صاحب حق و مکلـف م

حق  یدانند، وجود مکلف را شرط ضروریسلحه )سلحنت( م یمعناهان که حق را بهیفق

  دانند.یم یت حق کافیها تسلط صاحب حق را بر موضوع حق در تقوم ماهدانند. آننمی
در کتاب  1یزدی ییدمحمدکاظم طباطبایبه نام س یانصارخیگر از شاگردان شید یکی

ا بر ی]...[  یزیتسلط داشتن بر چ یحق عبارت است از نوع»د: یگویمه بر مکاسب یحاش

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  است. الوثقیةعرووی نویسندۀ کتاب معروف  .1
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مفهـوم حـق دو  یفهمیم که رکن اساسن عبارت مییاز ا (44: 8731)طباطبوایی، ]...[«  یشخص

اسـت کـه بـر موضـوع حـق  یحق. صاحب حق کس ز است: صاحب حق و موضوعیچ

از  یکـین، شخص مکلـف یا شخص است؛ بنابرایز یتسلط دارد. موضوع حق همواره چ

ا یـَقْسم ق حق، مثل حق یاز مصاد یدر برخ یست، هرچند ویمفهوم حق ن ۀارکان سازند

ن یچ)سـنگ ریـق حق، مثـل حـق تحجیمصاد یاما در برخحضور دارد؛  حق مضاجعت

ن یچن مـوات را سـنگیکه زم یرا کسیوجود ندارد؛ ز یچ مکلفیه موات، یکردن( اراض

ن حق فقـط یسبب ابه یکند. ویدا نمیگران سلحه پیر بر دیدلیل حق تحجکرده است، به

ز همانند ین یمحقق اراک کند.یدا مین کرده است، تسلط پیچکه سنگ ینیبر آن قحعه از زم

حق را بر موضوع حق در تقوم محتـوای  تسلط صاحب یزدی ییدمحمدکاظم طباطبایس

 .(81: 8584)اااکی، داند یم یحق کاف
سلحه بودن حـق )سـلحنت  ۀیداران نظران طرفینظر درمن اختالفیل ایاز دال یکی

ف یـف از حـق اسـت. او تعریـن تعریـبر ا یداشتن صاحب حق( اشکال آخوند خراسان

کند یر اشاره میحق، ازجمله حق تحجاز انواع  یداند و به برخیرا جامع نم  یانصارخیش

از  یان کـردن قحعـهیچ. انسان بـا سـنگ(5: 8511)خراسایی، ها مکلف وجود ندارد که در آن

ن عمل فقط بـر یشود. او با انجام ایبش مین نصین موات، حق تقدم در استفاده از زمیزم

ه، یـمسـلط عل شخص یعنیگر. پس وجود مکلف، یکند، نه بر افراد دیدا مین سلحه پیزم

 معناست.   ین گونه حقوق بیدر ا
 لسوفان یب( ف

حـق در آثـار خـود  ۀرا دربار یمحالب یاله  محهرتیعه، آیلسوفان معاصر شیان فیدرم

را  یخاصـ یمعنـا یاقتصـاد اسـالم یمبان یاجمال یبررسدر کتاب  یان کرده است. ویب

ا اعتبار سلحنت مخصو  ید بهره و سو ینوع یکند؛ اما حق را حاوین نمییحق تع یبرا

ست؛ چون حـق یاعتقاد دارد حق ملك ن ی. و(222: 8517)مطیوری، داند میصاحب حق  یبرا

ل یـست، بلکه ازقبیت نیل مالکین. حق ازقبیرد، نه به عیگیبرخالف ملك، به فعل تعلق م

ا مـ»ث یدر ادامه با اشاره بـه حـد یرد. ویگیمملوکات است و مقابل مال و ثروت قرار م
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حق متعلـق سـلحنت اسـت، نـه خـود »د: یگویم« ت من مال او حق فهو لوارثهیتر  الم

 (227)هتان: « سلحنت.
سلحنت )سلحه(  یدمحهریتردید معنای حق از نگاه شهشود که بیینجا روشن میاز ا

 د: یگوی( میعی)تشر ی( و حق وضعینی)تکو یعیتفاوت حق طب ۀدربار یست. وین

 یك ثبوت و سزاواریم. یدار یثابت و سزاوار و ما دو نوع ثبوت و سزاوار یعنید گفت که حق، یبا»

ك یابد و ییء که عقل آن را در مین شخص و شیب یواقع یاکه عبارت است از رابحه ینیتکو

  (237: 8712)مطیری، « شود.یکه بر وفق آن وضع و جعل م یعیتشر یثبوت و سزاوار

د معنـایی یـداند، بلکه معتقد اسـت بایوت نمحق را ثب یگری معناید یایشان در جا

 .  (271: 8517)مطیری، اخص از ثبوت درنظر گرفت 
معنـای حـق نظـر  ۀنیز از دیگر فیلسوفان معاصر است که دربار یزدیاله  مصباح تیآ

ده یـسـلحه )سـلحنت( را برگز ۀی، نظـراسـالم یحقوق ۀینظرداده است. وی در کتاب 

؛ امـا (853: 8711)مصبای یزدی، « است. یبا  با حق مساویتقر مفهوم سلحه»د: یگویم یاست. و

بـه ذهـن متبـادر  یگرید ۀی، نظراست در قرآنیحقوق و سسخنان او در کتاب  یاز برخ

که  یاست اعتبار یحق امر»ف کرده است: ین تعرین کتاب حق را چنیدر ا یشود. ویم

ن عبارت یدر ا حق (21: 8733یزدی،  )مصبای« شود.یه( وضع می)َعلَ  یگری)لَُه( بر د یکس یبرا

ف آن از یـل، در تعریـدلنیانفع و بهره است؛ به اشز آمده که الزمهیچ یعنیامر،  یمعنابه

ن یاز آشـکارتر یکیاله  مصباح تینفع )لَه( استفاده شده است؛ پس آبه یعنی« یبرا» ۀواژ

ه یـقا منحبـق بـر نظریدقاز معنای حق  یفین سخن توصیداند. ایم یورلوازم حق را بهره

 ۀیش دارند. درمقابل نظریبه آن گرا یاز دانشمندان  رب یاریسود و منفعت است که بس

سـلحه و  ۀیار قرار دارد که در جهـان اسـالم بـه نظـریه اراده و اختیسود و منفعت، نظر

 تسلط )سلحنت( معروف است.
 الله جوادی آملیج( معنای حق در منظومۀ فکری آیت

اندیشانه در گفتمان حق شرکت کرده اسـت. موشکافانه و ژرف یآمل یواداله  جتیآ

حقـوق  ۀفلسـفهـای معنای حق در دو اثر وزین خویش به نام ۀوی آرای خود را دربار
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حـق را  حقـوق بشـر ۀفلسـفگفته است. وی در کتـاب  ف در اسالمیحق و تکل و بشر

داند. ماهوی به حد و رسم نمیرو، آن را پذیرای تعریف داند و ازاینمفهومی فلسفی می

« د و به انسان برگـردد، حـق نـام دارد.یشمار آارات بهیاز اخت یاگر امر»د: یگویسپس م

   (34: 8734)جوادی آملی، 
 ۀفلسف ۀگنجد؛ زیرا کتاب درباریف نمین تعریها در ارانسانیروشن است حقوق  

لحنت بـودن حـق اسـت؛ س ۀاز نظری یگریان دیف از حق، بین تعریحقوق بشر است. ا

ای که فقیهان پـیش از وی نیـز بـه آن چون صاحب حق در اعمال آن مختار است؛ نظریه

 اند. گرایش داشته
ان یـازم»ن آورده اسـت: یچن ف در اسالمیحق و تکلاستاد در تأیید نظر باال در کتاب 

]...[« ت ن است که "حق" از سنخ سلحنت اسـیها اآن ۀتر از همشده، جامعف ارائهیتعار

ک طـرف یـاست که بـا فـرض  یاهیده وی، حق سلحنت فعلیبه عق (25: 8715)جوادی آملی، 

د قائم به دو طـرف باشـد: صـاحب حـق کـه منتفـع یتوان آن را تصور کرد، بلکه بانمی

فهمیم کـه در یز مـین عبارت نی. از ا(24 وو 25)هتان: اوست  ۀشود و مکلف که حق بر ذمیم

 یاله  جوادتیرو، آشود؛ ازاینیدارد که صاحب حق با آن منتفع محق نفع و سود وجود 

کـه از حـق نفـع  یکنـد کـه در آن کسـیاز نهج البال ه استناد م یآملی در ادامه به عبارت

؛ (281امبالغة، خطبو  )ییجبه آنان است یدهگران و سودیت حقوق دیبرد، خوْد مکلف به رعایم

این نگارش، هم نوعی سلحه دربـردارد و هـم نفـع.  پس حق از نگاه فقیه و حکیم ما در

یابد و نفعی که در آن وجود دارد، ای که حق حاوی آن است، بر مکلف استقرار میسلحه

 رسد.به صاحب حق می
ۀ یـشـتر اندیشـمندان مسـلمان بـه دو نظریجه گرفت کـه بیتوان نتیاز آنیه گفتیم م

اسـت کـه  یه مهمـیه همان دو نظریردو نظنیش دارند. ایسلحنت )سلحه( و منفعت گرا

 ۀ منفعتیکنند: نظریم یدارشتر دانشمندان  رب نیز در گفتمان حق از آن طرفیامروزه ب

 ۀ اراده )قدرت و انتخاب(.یو نظر

اگر بخواهیم تعریف مفهـوم حـق را بـه دو معنـای قـدرت )اراده، انتخـاب، سـلحه، 
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 د به مباحث زیر نداریم.آزمایی کنیم، گریزی از وروسلحنت( و منفعت راستی

سازد، چون مفهوم حق معقول ثانی فلسفی است و ذهن آن را با تأمل و مقایسه می. ۱

معنای آن نباید از سنخ ماهیت )جوهر و عرض( باشد؛اما هـم قـدرت و هـم منفعـت از 

 اند.مفاهیم ماهوی

ف باید نسبت . ۱ ف و معرَّ تساوی یکی از شرایط تعریف کامل آن است که نسبت معرِّ

تعبیردیگر، دو شرط از شرایط تعریف آن است که باید جامع افراد و مـانع ا یـار باشد؛ به

ف را فرامی۱باشد؛ یعنی تعریف کامل  ( از ورود افـرادی بـه ۱گیـرد؛ ( همۀ مصادیق معرَّ

ف نیستند؛ پس تعریف حق نیز باید هماننـد تعریف جلوگیری می کند که از مصادیق معرَّ

کـه تعریـف حـق بـه قـدرت )اراده، دو شرط را داشته باشد؛ درحالیاین هادیگر تعریف

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 

که حق قدرت داشته باشند؛ درحالیاش این است که همۀ صاحبان حق نیست؛ زیرا الزمه

این دسته از صـاحبان  1جان )جمادات( هستند.یکی از انواع صاحبان حق، موجودات بی

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 

بسا زورمندانی که ازروی ظلم، توانایی اعمال قدرت بر مظلومـان داشـته د؛ چهداشته باش

 آورد.ارمغان نمیها حق را بهباشند؛ اما هرگز چنین قدرتی برای آن

تعریف حق به منفعت نیز نه جامع افراد و نه مانع ا یار است. حق خدای متعال دلیـل 

که یکی از صاحبان حق است، هـیچ  تعبیردیگر، خدابر جامع نبودن این تعریف است؛ به

نیاز. برد؛ زیرا او کامل محلق است و در ذاتش از هرگونه منفعت بینفعی از حق خود نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 زودی در این مقاله خواهد آمد که همۀ موجودات حق دارند.به .1
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تعریف حق به منفعت مانع ا یار نیز نیست؛ زیرا بسیاری از مـواردی کـه در آن منفعـت 

تند؛ برای که درواقع حق نیسوجود دارد، طبق تعریف باید از مصادیق حق باشند؛ درحالی

بـرد، حـق او نیسـتند، اگرچـه شـده مـینمونه، منافعی که شخص  اصب از مال  صب

 اند. منفعت

حمل معر ف بر معَرف در هر تعریف باید از نوع حمـل اولـی ذاتـی باشـد؛ یعنـی . ۰

دو برای اثبات درستی معر ف و معَرف باید اتحاد مفهومی داشته باشند. اتحاد مصداقی آن

به این شرط، تعریف حق به قدرت یا منفعت و حمل هریک ست. باتوجهتعریف کافی نی

بر حق، از نوع حمل اولی ذاتی نیست، بلکه از نوع حمل شایع صناعی اسـت؛ یعنـی در 

دو تعریف، مفهوم قدرت یا منفعت بر مصداق حق حمل شده است که البته هریک از این

وجه مصـحح تعریـف نیسـت؛ هیچچنین حملی هرچند در بیشتر موارد صحیح است، به

تعبیردیگر، هرچند حق در بیشتر موارد حامل قدرت )اراده، انتخاب، سلحه و سلحنت( به

معنا نیست که مفهوم حق و قدرت یا مفهوم حـق و اینصاحب حق یا منفعت اوست، به

 منفعت یکی باشد.

گـاه اله  جـوادی آملـی جایدلیل وجود چنین اشکاالتی بوده اسـت کـه آیـتشاید به

هـا کننـدۀ حقـوق آنتـرین عامـل تعیینوجودی و شأن و رتبۀ هستی موجودات را مهم

اند و معتقـد اسـت گوید هریک از موجودات در رتبۀ خاصی از کماالتداند. وی میمی

شـود. ایشـان در هـا تعیـین مـیهـای وجـودی آنحقوق موجودات براسا  شایستگی

بـر  حـق و تکلیـف در اسـالمنیز ازکتـاب  وفلسفۀ حقوق بشر فرازهای متعدد از کتاب 

ها تأکید کرده اسـت. وی در یکـی از ایـن اهمیت جایگاه موجودات در تعیین حقوق آن

 شأن استحقاق با محابق و متناسب دیبا یزیهرچ حق که ستین یدیترد» گوید:فرازها می

 یهسـت نظـام در حـقیذ گاهیجا لحاظ بدون یحقه  نیتدو هرگونه و باشد یو یوجود

 (817)هتان: « .است ظلم مستلزم

معنای توان پیشـنهاد کـرد کـه حـق بـههای مشابه میبه این عبارت و عبارتباتوجه

در « موجـود»مـراد از «. شایستگی داشتن موجودی بر چیزی»شایستگی باشد. حق یعنی 
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داشتن صـفت و  یمتعلق حق است که گاه« زیچ»ف، صاحب حق، و مقصود از ین تعریا

ن یـدر ا« زیـچ»ن مصداق یا ترک کردن عمل است. همینیشدن، انجام دادن انجام  یگاه

ا یـا مقصد متناسب با وجود آن( یتواند  ایت محلوب صاحب حق )هدف او یف میتعر

 مقدمات آن باشد.

ف حق بـه شایسـتگی وارد نیسـت. یکدام از اشکاالت باال بر تعررسد هیچینظر مبه

هن آن را براثر مقایسۀ موجود با  ایت محلوب آن شایستگی مفهوم ماهوی نیست، بلکه ذ

سازد. تعریف حق به شایستگی هـم جـامع همـۀ )هدف یا مقصد حرکت طبیعی آن( می

دیگر، عبارت  کند؛ بهیرمربوط را از قلمرو حق خارج میق حق است و هم موارد  یمصاد

 ی  ستگیاف، همۀ صاحبان حْق شین تعرینسبت شایستگی و حق، تساوی است. براسا  ا

، زنده باشد یا مادیکند که صاحب حق مجرد باشد ینم یداشتن متعلق حق را دارند. فرق

خـدای  یعنـین موجـود در جهـان، یطورکه برترا مجبور. همانیجان، مختار باشد یا بی

ن موجـود در یترتواند حق داشته باشد، پستیۀ منفعت در  رب، میمتعال، برخالف نظر

طورکه موجود کامـل مختـار را را داشته باشد. همان یزیچ یستگیاتواند شیز میجهان ن

ۀ قـدرت/ اراده در یار هم برخالف نظریاختیکرد، موجودات ب یتوان صاحب حق تلقیم

توانند صاحب حق باشند؛ بنابراین، ی(، میۀ سلحنت در فقه اسالمی رب )و برخالف نظر

بر کودکـان و رو، عالوهنیت؛ ازاسیالزمۀ شایستگی داشتن صاحب حق، مختار بودن او ن

 توانند حق داشته باشند.یز میاهان و جمادات نیوانات، گیح

ــواع حقیهمینــ ــد. فرقــفین تعریــهــا داخــل ان همــۀ ان ــدارد ا یان ــن ن حقــوق ی

فا یزاالسـتیات بشـر؛ جایـز نباشد، مثل حق حیاسقاطشان جا یعنیفا باشند؛ یاالستواجب

قـت یگر، حقیدانیبافـت دسـتمزد؛ بـهی، مانند حـق درز باشدیاسقاطشان جا یعنیباشند؛ 

جواز اسـقاط عـدم یعنـیش، یهم با سلحه نداشتن صاحب حق بر حق خو سته بودنیشا

 دارد و هم با سلحۀ صاحب حق و جواز اسقاط حق.  یحق سازگار

این نکته نیز باید توجه کرد که حمل شایستگی بر مفهوم حق، از نوع حمل اولی ذاتی 

، یعنی حـق و شایسـتگی، «حق شایستگی است»گوییم ایع صناعی. وقتی میاست، نه ش
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 اند.بر مساوق بودن، مترادفافزون

 الله جوادی آملیانواع حق در نظام فکری آیت

ترین مسائل فلسفۀ اله  جوادی آملی دربارۀ مهمان آرای آیتین مقاله، بیا یفۀ اصلیوظ

م این دانش است. مـراد از حـق )موضـوع حق است. مسئلۀ انواع حق، یکی از مسائل مه

و ... اسـت؛  ی، اخالقیاسی، سیحق بدون قید حقوق یعنیدانش فلسفۀ حق(، حق محلق، 

، یاسـی، سیبنابراین، در این بخش از این مقاله، انواع حـق محلـق را بـدون نگـاه حقـوق

 کنیم. یم یاله  جوادی آملی بررسو ... از منظر آیت یاخالق

کنند: منشأ حق، انـواع صـاحب حـق، ا از ابعاد مختلف تقسیم میایشان حق محلق ر

ناپذیری. اکنون انواع حـق را از ایـن پذیری و انتقالتالزم با تکلیف و انتقالتالزم یا عدم 

 کنیم.چهار بعد بررسی می

 1(یو حق قانون یمنشأ حق )حق اخالقلحاظ حق بهانواع 

و  یم حق به حـق اخالقـیفلسفۀ حق، تقسانواع حق در  یبندن دستهیترن و مهمیاول

لحاظ م آن بـهی، تقسـیو حق قـانون یم حق محلق به حق اخالقیاست. تقس 2یحق قانون

 ش است.  یدایمنشأ پ

؛ (Bentham, 1987: 69; Burke, 1987: 104-107)وجود حق همواره مترتب بر وجود قانون است 

گـر، یردیتعبوجود دارد؛ به ین قانوناز آ مرتبۀ قبلوجود داشته باشد، در  یهرجا حق یعنی

 3یست. حـق اخالقـیدرکار ن یاست؛ یعنی اگر قانون نباشد، حق جۀ قانونینتشه یحق هم

 یشود که وضع حقوقید میتول یبا قانون 4یکه حق قانوناست؛ چنان یمولود قانون اخالق

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Moral and legal rights 

 دانان ایرانی است. ( در این نگارش همان حق حقوقی در واژگان حقوقlegal rightمراد از حق قانونی ) .2

3. Moral right 

4. Legal right 
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 دا کرده است؛ بنابراین، قانون منشأ حق است.یپ

را یـکند؛ زیز تعیین میآن را ن یهاتیکند، محدودید میتولکه حق را طورقانون همان

 یهاتیف، تعیـین محـدودیس حقـوق و تکـالیبـر تأسـوجود قـانون، افـزون ۀفلسف

حـق  یهـایژگیرو، به تعداد انواع قانون، انواع حق وجـود دارد؛ پـس وهاست؛ ازاینآن

شود. برای شناخت یجر مها منن به تنوع حقیقانون است. تنوع قوان یهایژگیاز و یتابع

 انواع حق در این تقسیم، باید ابتدا انواع قانون را شناخت. 

 انواع قانون 

 تـا انسـان»گویـد: اله  جوادی آملی نیز میاند: حقوقی و اخالقی. آیتدستهن دو یقوان

. دیرس نخواهد یمخصوص یحقوق و یاخالق قانون به باشد، نداشته یخاص یشناسجهان

 کنـدیمـ میتنظ یاگونهبه را یحقوق و یاخالق نیقوان دارد، ملحدانه ینیبانجه که یانسان

وی در  (282 اموف:8711)جووادی آملوی، « باشـد. هماهنـگ او یهاشهوت و هالذت نیتأم با که

 گوید: دو دسته میعبارت دیگری دربارۀ فلسفه وجود این

 و واحد امت صورتبه ار آن و بخشدیم سامان را افراد کثرت که یعنصر نیترمهم»

 را یجمع یزندگ ضوابط که است یحقوق و یفقه قانون سوكیاز آورد،یدرم کتای جامعه

 مهربانانـه و دوسـتانه روابـط که است یاخالق قانون گر،یدی  ازسو و کندیم یدهسازمان

 (773: 8713)جوادی آملی،  «کند.یم نیتأم را یُخلْق

 1الف( قانون حقوقی

کند و برای آن ضمانت گذار آن را وضع میقانونی است که قانونقانون حقوقی، 

 یرویـت  نیـن پس از وضـع، از نظـارت و حماین دسته از قوانیدهد. ااجرا قرار می

مند است. امروزه به چنین قانونی قانون موضوعه و س، بهرهی، مثل پلیحکومت یقهر

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Legal law 
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پادشـاه و خـواه  ك شخص باشـد، مثـلین قانون یگویند؛ خواه واضع امی 1مصوب

مقصود  شوند.یگرد هم جمع م یگذاراز اشخا  باشند که در مجلس قانون یگروه

ز خـود ناقضـان یـقهرآم یرویـ، قدرت حاکم است که بـا نیرونیب یاز ضمانت اجرا

  2کند.یقانون را مجازات م

 3قانون اخالقیب( 

ۀ قـوۀ قهـری قانون اخالقی، قانونی است که ضمانت اجرا)ی بیرونی(، یعنی پشـتوان
دیگر، اگر قانونی نقض شود و قوۀ قهری وجود نداشته باشد کـه نـاقض عبارت  ندارد؛ به

گویند؛ پس قانون اخالقی بـا وضـع در نظـام آن را مجازات کند، به آن قانون اخالقی می
 . (Meyers, 1985: 118)آید وجود نمیگذارى بهقانون

 4یقانون و حق یاخالق حق

 یش حق اخالقیدایموجب پ یشود، قانون اخالقیم یقانون ناشچون حق همواره از 

ز ین، حق نیاست؛ بنابرا یوجودآمدن حق قانونباعث به یرونیب یو قانون با ضمانت اجرا

 .یو قانون ین، دو دسته است: اخالقیم قوانیتبع تقسبه

 نمودار محلب باال چنین است: 
 (یعی)مثل حقوق طب یحق اخالق     ش     یدایسبب پ ــ   یرونیب یبدون ضمانت اجرا             

 قانون

 (ی)مثل حقوق شهروند یحق قانون            شیدایسبب پ ــ یرونیب یبا ضمانت اجرا      

 یو حق قانون یحق اخالق یهاتفاوت

 گونه خالصه کرد:توان اینیرا م یو حق قانون یحق اخالق یهاتفاوت

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Positive law 

ضمانت اجرای بیرونی  یر از ضمانت اجرای درونی است. ضامن اجرای درونی، وجدان شخصی یا عمومی افراد  .2

 است.

3. Moral law 

4. Moral right and legal right 
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 جۀ قانون حقوقی است؛ینت یشود؛ اما حق قانونیصادر م یالقاز قانون اخ ی. حق اخالق۱

 یضمانت اجـرا یکه حق قانونیندارد؛ درحال یرونیب یضمانت اجرا ی. حق اخالق۱

 دارد؛ یرونیب

شـود؛ مگـر آداب و یها مشامل همۀ انسان یعنیر است؛ ی البا  فراگ ی. حق اخالق۰

صـورت، آن حـق نیود؛ دراشـ یاخالقـ یش حقـیدایـخاصی منشأ پ یارسوم منحقه

ر عوامـل ین تعلق دارد. نژاد، زبان، رنگ، فرهنگ و سـایفقط به مردم آن سرزم یاخالق

منـد شـوند و بهره یافراد از حق اخالق یشود برخیها، عمدتا  موجب نمتفاوت انسان

باشـد؛ امـا حقـوق  یاخالقـ یبهره باشند؛ مگر عرف خا ، واضع حقیگر بید یبرخ

جادکنندۀ حق وضـع یرد که در آنجا قانون خا   ایگیرا فرام یراد مناطقفقط اف یقانون

 ؛(Regan, 1983: 267-268)شده است 

ها ع شده اسـت؛ یعنـی همـۀ انسـانیتوز یها مساوان انسانیعتا  میطب ی. حق اخالق۰

 یبـه محتـوا یع حقـوق قـانونیـشوند؛ اما توزیمند مبهره یاخالق یهااندازه از حقكی

 ب شده است.یدارد که تصو یستگب یقانون

، حق را به حق اخالقی و حـق حق و تکلیف در اسالماله  جوادی آملی در کتاب آیت

 کند:قانونی تقسیم می

 شانیا حقوق بلکه ستند،ین برخوردار یکسانی یاجتماع حقوق و ازاتیامت از جامعه افراد»

 یبرخ تر  و یابیدست نکهیا حیتوض .است متفاوت آنان نزد مقبول و معقول یارهایمع براسا 

 جامعه، در تر  درصورت و است اسقاطقابل سهولتبه و وصولقابل یراحتبه حقوق از

 که ...و  گذشت، کمك تواضع، ثار،یاحسان، ا مانند ندارد؛ همراهبه را یالعمل عکس و واکنش

 در حقوق و ازاتیامت از گرید یبرخ. نامندیم یاخالق حقوق اصحالحا   را یحقوق نیچن

 گسستن و ومرجهرج موجب آن تر  و الزم هاآن از یتعد عدم و حفظ که دارد وجود جامعه

 فیتکل و انت، حقیخ از زیپره و امانت تیرعا ظلم، از زیپره عدل، مانند است؛ یعموم نظم

 هجامع در قانون نیتدو به ازین آن تیاهم یبرا و... و  رشوه از زیپره متقابل، تعهد به یدر وفا

ن یچن. ردیگیم قرار مخاطره درمعرض یاجتماع تیامن ،یقانون پشتوانۀ عدم درصورت و دارد

 سازد؛یم دارحهیجر را یدرون وجدان ،یاخالق حقوق تر . ندیگو یقانون حقوق را یامور
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ت یشخص كی به نسبت ادب تر  و تربزرگ افراد و معلم و مادر و پدر به یحرمتیب مانند

 نیازب را جامعه ایفرد  تیامن و مال و ، جانیقانون حقوقت یرعا عدم ؛ امایماعاجت و یعلم

 پشتوانۀ عدم و یقانون پشتوانۀ داشتن در را دوآن جیرا یهاتفاوت از یکی بتوان دیشا .بردیم

 (258: 8715)جوادی آملی، « .کرد ریتفس هم یقانون

 صاحب حقلحاظ حق بهانواع 

ا خداست ین صاحب حق یالوجود؛ بنابراا ممکنیاست الوجود ا واجبیصاحب حق 

وانـات، یها، حانسـان ان،یاست شامل فرشتگان، جن یقیا موجود حقیرخدا یرخدا.  یو  

ا یـهـا دارد؛ مثـل اصـناف و گروه یوجود اعتبـار یلحاظ فلسفا بهیاهان و جمادات، یگ

فرشته، حـق انسـان،  اعتبار صاحبان حق، انواعی دارد: حق خدا، حقجوامع؛ پس حق به

 1های گروهی.حق جن، حق حیوان، حق گیاه، حق جماد و حق

 را حقوق» گوید:بندی توجه کرده است. وی میاله  جوادی آملی نیز به این دستهآیت

 موجـود حقـوق بـه مربـوط یبخشـ کـرد: میتقس یکل بخش   دو به توانیم جهتكیاز

 انسـان ماننـد عاقـل، موجـود بـه گرید یبخش. است وانیح اه،یگ جماد، مانند رعاقل،ی 

 وانیـح حـق بـا جماد حق دیتردبدون»گوید: او همینین می (218)هتان: « .شودیم مربوط

 حقوق از مزبور حقوق همۀ و دارد فرق انسان حق با جماد و وانیح حق و است متفاوت

 (74)هتان: « است. زیمتما خداوند

 تکلیفتالزم یا عدم تالزم با لحاظ حق بهانواع 

انـد گفتیم مفهوم حق در فلسفۀ حق، مفهومی فلسفی است و ارکان سازندۀ آن عبارت

از صاحب حق و  ایتی محلوب که صاحب حق برای تحقق آن کارهای خـود را انجـام 

ف یـاز بـه تصـور مفهـوم تکلیـمفهوم حـق را بـدون ن یاسا ، ذهن آدمدهد؛ براینمی

فهوم تکلیف تالزم مفهومی ندارند. پرسش مهـم دیگر، مفهوم حق و معبارت  سازد؛ بهیم

دو( ف )نه میان مفهـوم آنیت حق و تکلیان واقعی( می)خارج یآن است که تالزم وجود

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Group rights 
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 برقرار است یا نه.

ف، ید دانست مراد از تکلیف بایحق و تکل یا عدم تالزم وجودین تالزم یر ایدر تفس

ف یـراد از تکلیـف مقابـل، تکلز است: تکلیف مقابل و تکلیف مجامع. مـیاز دو چ یکی

کـه اسـتیفای حـق یطورا اشخاصی است که مقابل صاحب حق قرار دارند؛ بهیشخص 

مات حـق آن یاز تقسـ یکـیباشـد. ف ازطرف آن افراد ی)صاحب حق( مستلزم ادای تکل

گر، یردیتعبرمالزم دانسـت؛ بـهیا  یف مقابل، مالزم یاست که بتوان حق را نسبت به تکل

 گر با آن مالزم نیستند.  ید یاند و برخف مقابلیحق مالزم با تکلانواع  یبرخ

شود، ف خود  صاحب حق است که با حقش جمع مییف مجامع، تکلیمقصود از تکل

ــه تکل ــن ــیفا، یاالســتهــا واجباز حق یگــر. برخــیا اشــخا ( دیــف شــخص )ی  یعن

تن حق، مکلف بر داشهایی، افزوناند. صاحب حق هنگام داشتن چنین حقنشدنیاسقاط

وجود دارند که حفظ و  یها حقوقن دسته از حقیبه استیفای آن حق نیز است. درمقابل ا

 اند. شدنیها اسقاطست. این حقیها بر صاحب حق الزم نآن یفایاست

 گوید:دو نوع تکلیف میاله  جوادی آملی دربارۀ اینآیت

 و یابیموردارز دوآن مناسبات و شود یشتریب توجه و دقت ْف یتکل و حق مفهوم به اگر»

 :است ریتصوقابل شکل دو به دوآن انیم رابحۀ که شد خواهد معلوم رند،یگ قرار یبازکاو

 یبـرا یحقـ یگـاه و گـران،ید بر یفیتکل و است نیمع شخص یبرا یحق یگاه. ۱

 و اسـت محـرح طـرف كی یبرا "حق" قسم نیا در فرد. نیا بر یفیتکل و است گرانید

 و فـرد نیا نفع آن حاصل که است مقابل فیتکل فرد نیا حق مقابل، طرف یبرا فیتکل

 یگـرید یبـرا آن نفـع جهیدرنت که فرد نیا فیتکل مقابل، طرف حق و است یگرید بار

 .فرد نیا یبرا آن بار و است

 در هردو فیتکل و حق که دارد وجود فیتکل و حق انیم مناسبات از یگرید قسم. ۱

 (881)هتان: « .او بر فیتکل هم و است فرد نیا یبرا حق مه دارند؛ قرار طرف كی

 ف مقابلیتالزم با تکل تالزم و عدملحاظ حق بهانواع  1 ـ 3  

ف یـا حق متالزم با تکلین پرسش است که آیساز  فلسفۀ حق، ااز مباحث مسئله یکی
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د. ل شـویرصاحب حق تحمیبر   یفیشود تکلیا حق سبب میگر، آیدانیبمقابل است؛ به

اند. بیشتر مسلمانان حق صاحب حـق ن پرسش دادهیگوناگونی به ا یهادانشمندان پاسخ

: 8711م  78 وو 71: 8733؛ مصوبای یوزدی، 244: 8715)جووادی آملوی، داننـد یگران میف دیرا متالزم با تکل

مـالزم بـا آن  . براسا  این اندیشه، تقسیم حق به حق مالزم با تکلیف مقابل و عـدم(11

 نیست؛ زیرا از نگاه این اندیشمندان، حق  یرمالزم با تکلیف مقابل وجود ندارد.صحیح 

همواره حق و تکلیف مقابل را  حق و تکلیف در اسالماله  جوادی آملی در کتاب آیت

همه، او تقسیم حق را به حق مالزم و  یـرمالزم بـا تکلیـف مقابـل داند؛ بااینمتالزم می

گر بتوان گفت حقی  یـرمالزم بـا تکلیـف وجـود دارد، آن گوید اکند. وی میانکار نمی

 حق، حق خدای متعال است:

 از سخن هرجا یعنی دارد؛ وجود مالزمه فیتکل و حق انیم که گفت توانیم تأمل یاندک با»

 بادرارتباط فقط شود، فرض یانفکاک اگر و هست آن درمقابل هم یفیتکل شود،یم حق

 له یجر ا اله  هیعل یجریَ  ال و هیعل یجر ا اله  ألحد   یجریال": است فرضقابل سبحان خداوند

 یعل لقدرته خلقه دون سبحانه له   خالصا   ذلك لکان هیعل یجریال و لَهُ  یجری اَن الَحد   کان ولو

 حق باشد یکس یبرا یحق هرگاه ؛1قضائه " صروف هیعل جرْت  ما کله  یف لعدله و عباده

 و محلق حق که باشد نیا بنابر اگر و است آن هیتأد به مکلف یو که اوست بر یگرید

 فقط یمحلب نیچن باشد، ثابت او بر یحق آنکه بدون باشد، ثابت یکس یبرا و بوده جانبهكی

 و یجار بندگانش بر او قدرت چون ند؛یاو مخلوق که گرانید نه است سبحان خداوند یبرا

 یمورد در که ستین نیچن ن،یبنابرا است؛ یسار او فرمانتحت موجودات ۀهم بر او عدالت

 (244: 8715)جوادی آملی، « .نباشد یتعهد ای الزام و فیتکل و باشد ثابت حق فقط

 «ف مقابـل اسـت؟یـا حق متالزم با تکلیآ»که  ن پرسشیا ۀدربار یاما دانشمندان  رب

انـواع حـق را در  ینـد، برخـان تالزمیـکـه منکـر ا ینظر دارند. کسـانشدت اختالفبه

های ك از حقیف هریدانند. براسا  تعرخود می یادعا یشاهد  درست 2وفلدمات هیتقس

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۱۱البال ه، خحبۀ نهج .1

هار دسته تقسیم کرده است. ها را به چدانان اوایل قرن بیستم حقیکی از حقوق (Wesley Hohfeld)وسلی هوفلد . 2
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ف شـخص یتکل یعنیف مقابل، یر هوفلد، فقط حق ادعا متالزم با تکلیچهارگانه در تفس

 1بندی متالزم با تکلیف مقابل نیستند.گر است. دیگر انواع حق در این دستهید

 ف مجامعیتالزم با تکلتالزم و عدم لحاظ حق بهانواع 

ف صـاحب یا با تکلیر  همه موارد حق آن است که حق یمات فراگیگر از تقسید یکی

سـت؛ یف مـالزم نیـا با ایـن نـوع تکلیآن )تکلیف مجامع( همراه است  یفایحق به است

از آن  یعنـیفا کنـد، یا بر صـاحب حـق الزم اسـت تـا حـق خـود را اسـتیگر، یردیتعببه

 ندارد.  یفیلن تکیا صاحب حق چنینظر نکند صرف

ف مجـامع ی، تکلیفین تکلیرو، چنشود؛ ازاینیف جمع میدرصورت اول، حق با تکل

است؛ مثل حـق  2فا(یاالستفا )الزمیاالستصورت، حق واجبنی)با حق( نام دارد. حق درا

د یوجه نباچیهات خود مراقبت و بهیها الزم است از حق حانسان ۀها. بر همات انسانیح

ش از مصـلحت حـق یبـ یات، مصـلحتیـر کنند؛ مگر درصورت حفظ حنظاز آن صرف

 ن برود.ین( ازبیات )مثل مصلحت حفظ دیح
فا کند، بلکه اگر یاگر بر صاحب حق الزم نباشد حق خود را است یعنیدرصورت دوم، 

ن یشـود. بـه چنـیفا جمـع نمیف استینظر کند، حق با تکلتواند از آن صرفیبخواهد م

 ن دسته قرار دارند.یجهان در ا یهاشتر حقیگویند. بفا مییستاالرواجبی، حق  یحق
االسـتیفا را االستیفا را حق بالفعـل، و حـق  یرواجـباله  جوادی آملی حق واجبآیت

 نامد:میبالقوه 

 و است فایاالست واجب که بالفعل بخش دو به فایاست لزوم عدم و فایاست لزوم ازلحاظ را حق»

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ،(claim right)اند از: حق ادعا چهار دسته عبارترو شد. اینبهتقسیم او با اقبال و توجه فیلسوفان حقوق در  رب رو

 .(Hohfeld, 1919: 36). (immunity right)و حق مصونیت  (power right)، حق قدرت (liberty right)حق آزادی 

نسب، اقسام حق از نگاه هوفلد و تعریف هریک ر.ک. طالبی، محمد حسین و حسینی برای اطالع بیشتر از 1.

 .۱۹۹-۱۷۷،  ۷۱، حکومت اسالمی ش«تبیین حق از نگاه هوفلد( »۱۰۹۹سیدمصحفی )

 

2. Inalienable rights 
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 است، واجب آن یفایاست و گرفتن که یحق. اندکرده میتقس ست،ین فایاالست واجب که بالقوه

 آنان یآمادگ و او با امت عتیب درصورت معصوم امام   یبرا حکومت و تیوال ا عمال مانند

 یو چون یول است؛ محفوظ بالقوه امام یبرا حق نیا هرچند ازآنقبل اما عهد؛ به یوفا یبرا

 (258)هتان: « .است دهینرس وجوب حد به او یبرا حق آن یفایاست و ایاح ست،ین دیالمبسوط

نظر کـردن از گویند کـه صـرفحق می ییهااست در دانش حقوق، فقط به حق یگفتن

ند. در علـم ااالسقاطزیدانان همواره جااعتقاد حقوقها بهگر، حقیردیتعبز باشد؛ بهیها جاآن

گوینـد؛ یعنـی یواجب است، حکم مها بر صاحبان حق آن یفایکه است ییهاحقوق به حق

 گویند، نه حق.یآن توأم باشد، حکم م یفایف صاحب حق درقبال استیکه با تکل یبه حق

 ناپذیریپذیری و انتقالانتقاللحاظ حق بهانواع 

شود. برخـی از یم میناپذیری به دو دسته تقسپذیری و انتقاللحاظ انتقالحق محلق به

تواند جـای دیگری منتقل کرد؛ یعنی صاحب حق گاهی میتوان به شخص ها را میحق

ز یـپذیر است؛ خواه صاحب حق نخودش را به فرد دیگری بدهد؛ پس چنین حقی انتقال

ارات صـاحب حـق یداشته است، بتواند از اخت ین حقین انتقال، چون اصالتا  چنیپس از ا

ت بـر همـۀ یـو حاکم تیاستفاده کند، خواه نتواند؛ برای نمونه، خداوند صاحب حق وال

پـذیر اسـت. براسـا  ت جـزء حقـوق انتقالیـهاست. حق والمخلوقات ازجمله انسان

و پس از او  6اسالم یامبر گرامین حق خود را به پی، خداوند متعال ایاسالم یهاآموزه

همـه، نیالسالم منتقل کرده است؛ بااهمیامامان معصوم عل یعنینان آن حضرت، یبه جانش

پـذیری اسـت. ن حق فروش مال حـق انتقالیماند. همینز باقی مییا نت خدیحق حاکم

توانـد از آن حـق یز میـن یدهـد، خـود  ویل میـحق فروش مالش را به وک یکس یوقت

کـه حـق از او منتقـل شـده اسـت،  یاما گـاهی شخصـاستفاده کند و مالش را بفروشد؛ 

شـده، دادهحق انتفاع از مال اجارهنمونه، در اجاره،  یتواند از آن حق استفاده کند؛ براینم

شود و صاحب مال حـق نـدارد بـدون اجـازه مسـتأجر در یاز مؤجر به مستأجر منتقل م

 مدت اجاره از آن استفاده کند.

ها وجود دارند که امکان انتقـال را بـه گر از حقید یام، دستهین تقسیدر طرف دوم ا
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 یاسـالم یات، در نظـام جمهـور، یعنی حق شرکت در انتخابـیگران ندارند. حق رأید

تواند حق خود را در انتخابـات بـه ینم یچ شهروندیاست. ه ناپذیرران از حقوق انتقالیا

ها قـرار ن گروه از حقیا حق وراثت در این حق مضاجعت یض کند. همینیتفو یگرید

 .(241: 8731)کاأوزیان، رند یگیم
صراحت بیان نکرده است؛ اما حـق بندی حق را بهاله  جوادی آملی این نوع دستهآیت

نتیجۀ این  اعتبار مقوم بودن یا نبودن صاحب حق نسبت به آن حق تقسیم کرده است.را به

 گوید:انتقال حق به دیگران است. وی می بندی، همان جواز انتقال یا عدمدسته

 است مقوم( مستحق) حق صاحب   یگاه است: میتقسقابل قسم دو به مستحق، اعتباربه حق»

 مستحق( حق صاحب) یگاه و شد نخواهد جدا او از هرگز و اوست به متقوم حق و

 حق مانند ست؛ین وانتقالنقلقابل حق اول، قسم در که است آن دونیا فرق. است موردحق

 ای عوض با گانهیب به را حق نیا ازدواج، از بعد تواندینم زن که هرگز زن یبرا مضاجعه

 خواستم خود که هرگونه پس است؛ من حق   یخوابگهم چون دیگوب و دهد انتقال گانیرا

 قسم در. شودینم شامل را قسم نیا است، وانتقالنقلقابل که یحق. کنم استفاده آن از توانمیم

ق حق مانند باشد، موردحق فرد، که دوم  در که ن،یْ دَ  ای یخارج نیع تملك به نسبت مستح 

 (251 و 273: 8715)جوادی آملی، « .داراست را انتقال هرگونه قدرت حق، صاحب یمورد نیچن

ها ایشان در آثار خود تقسیمات دیگری را از حق آورده است که ما در این مقاله به آن

  1ها حق محلق نیست.بندینپرداختیم؛ زیرا مقسم در آن دسته

 الله جوادی آملیصاحبان حق در منظومۀ فکری آیت

اسـت.  یزیبر چ یداشتن موجود یستگیشا یمعنابهگفتیم واژۀ حق در گفتمان حق 

توانـد صـاحب حـق باشـد؛ زیـرا حـق ف، هر موجودی در جهان میین تعریبراسا  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

تقسیم همۀ  دلیل دو طرف ایناینالنا ، حق محلق نیست؛ بهاله  و حقبرای نمونه، مقسم در تقسیم حق به حق .1

( و برخی گیرد که برخی دربرابر خدا )حقگیرد، بلکه فقط تکالیف انسان را فرامیهای جهان را دربرنمیحق اله 

 النا ( است. دربرابر مردم )حق



 

 

سف
فل
ش 

دان
 ه

د
 ان

در
ق 

ح
ه
ش

ی
آ 

ت
ی

ه
لل
ا

 
د
وا

ج
 ی

مل
آ

ی
 

19 

معنای شایستگی برای رسیدن به  ایات است.  ایت موجودات مختـار همـان هـدف به

دهـد.  ایـت ای است که آن موجود افعال خود را برای رسیدن به آن انجام مـیحکیمانه

 هاست. موجودات مجبور مقصد حرکت طبیعی آن

ای دارند، شایستگی دارند؛ یعنـی حـق چون همۀ موجودات  ایات معین و حکیمانه

دارند افعال خود را برای رسیدن به آن  ایـات انجـام دهنـد؛ بنـابراین، همـۀ موجـودات 

، یا مـادیـصاحب حق رسیدن به  ایت محلوب هستند؛ خواه صاحب حق مجرد باشـد 

ا مثـل اصـناف، یـباشـد  یقـیا مجبور، وجـودش حقیجان، مختار باشد یا بیه باشد زند

ن موجـود در یکه برترباشد. چنان ی، وجودش اعتباریو جوامع بشر یاجتماع یهاگروه

سـتۀ یتوانـد شایز میـن موجـود نیترتواند حق داشته باشـد، پسـتیخدا، م یعنیجهان 

تـوان صـاحب حـق یود کامال  مختـار را مکه موجرسیدن به  ایت محلوب باشد. چنان

 توانند صاحب حق باشند.یز میدانست، موجودات مجبور ن

 یآسمان میتعل منظر از» اله  جوادی آملی معتقد است همۀ موجودات حق دارند:آیت

 حـق یدارا خـود یوجـود حـۀیح زانیمبـه یموجـود هر بلکه انسان، تنهانه ،(اسالم)

د است چون هویت وجودی صاحبان حق مختلـف اسـت، وی معتق (218)هتوان: .« است

حـق و ها نیز با یکدیگر یکسان نیسـتند. وی در یکـی از فرازهـای کتـاب های آنحق

 گوید:می تکلیف در اسالم

جان یعت بیجمادات و طب یت آن موجود است. اگر برایمتناسب با هو یحق هر موجود»

را  یوانات حقوقیح یآن است و اگر برات یسنخ ماهاست که هم یم، مراد حقیحق قائل باش

 یتناسب دارد و هرگاه از حق انسان یوانیت حیاست که با هو یم، مقصود اموریکنیلحاظ م

م، یکنیصحبت م یت او و اگر از حق الهید، مقصود حقوق متناسب با هویآیان میسخن به م

وت است و حق وان متفاید حق جماد با حق حیترداوست. بدون یت قدسیمتناسب با هو

ز است؛ یوان و جماد با حق انسان فرق دارد و همۀ حقوق مزبور از حقوق خداوند متمایح

 (74)هتان: « ن موجودات باهم تفاوت دارد.یت ایچون ذات و هو

ترین حقوق خدا و انسـان در اند از: خدا و انسان. مهمن صاحبان حق عبارتیترمهم
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 ح زیر است.شراله  جوادی آملی بهنظام فکری آیت

 حق خدا

هـای عقلـی و شماری دارد. براسا  آمـوزهخدای متعال )آفرینندۀ جهان( حقوق بی

ترین صاحب حق در جهـان( ترین حق خدای متعال )بزرگنقلی )قرآن و روایات(، مهم

 گوید:این است که بندگان او را بپرستند. ایشان می

 و عبـادت انسـان، یبـرا یالهـ حـق که شده حیتصر نکته نیا به اتیروا و اتیآ در»

 کـه اسـت کـرده حکم خداوند. خداست یهانعمت درمقابل یو یسپاسگزار و یبندگ

 فقـط کـه رسـاندند مردم به را یعباد دیتوح امیپ نیا یاله یایانب همۀ .بپرستند را او فقط

 (711)هتان: « .است عبادت ستۀیشا خداوند

 دهد:توضیح می 7امام سجاد الحقوقرسالهوی محلب باال را با استناد به فرازی از 

 او كیشـر و همتـا عبادت در را یکس و بودن خدا محض   بندۀ یاله حق دیتردبدون»

 یالهـ پاداش و انسان بر خدا حق دربارۀ السالمهیسجاد عل امام کهچنان است؛ ندادن قرار

ا": است فرموده حق نیا یادا دربرابر  ئا  یش به تشر  ال ُه،تعبدَ  فأنْ  كیعل األکبر اله   حق فأمه

ـا و االخـر؛؛ و ایالـدن َاْمـرَ  كیـکفی اَن نفس ه   یعل لك جعل باإلخال  فعلَت  فإذا  حـق امه

 قـرار او كیشر را یزیچ و کرده عبادت را او که است نیا تو بر یمتعال و بزرگ خداوند

 واجـب خـود بر خداوند یرساند انجام به اخال  با را یاله حق نیا هرگاه پس ،ینده

 (718)هتان: « ".کند نیتأم را تو آخرت و ایدن امر که است ردهک

 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 

ترین حـق هـر . چنین مقام بلندی، بزرگاست، رسیدن به مقام واالی خالفت الهی است

 شوند. تبع این حق واال ارزشمند میانسان است. دیگر حقوق بشری به

های گوناگون هنگام تبیین هدف از خلقت انسان، که اله  جوادی آملی در عبارتآیت 

همانا بزرگترین حق هر انسان رسیدن به آن هدف است، محالب متنـوعی را بیـان کـرده 
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دانـد و آنگـاه نخست هدف از آفـرینش انسـان را  ایـت وجـودی بشـر میاست. وی 

 کند.ترین حقوق انسان را معرفی میمهم

نورانی شدن را  ایت قصوا و هـدف آفـرینش  زیستاسالم و محیطایشان در کتاب 

. او در جای دیگر راه نورانی شدن انسـان (12ب: 8711)جوادی آملوی، انسان معرفی کرده است 

 داند:او به صفات خدای متعال، و انسانیت را در گرو چنین اتصافی میرا اتصاف 

 بـه تخلـق و منـان خداونـد صـفات بـه تشبه انسان خلقت از هدف اسالم، نگاه از»

 تیفعلبه و یتعال ۀیبرپا قرآن یآسمان میتعال رونیازا است؛ سبحان ذات اخالق و اوصاف

 و قـوا یدارا اسـالم در انسـان. اسـت شـده دهیـد تـدار  انسـان تیقابل ت  ی ا رساندن  

 اگـر. ابـدییبـار مـ شیخـو یانسان مقام به هاآن یتجله  و ظهور با که است ییاستعدادها

 مقـام آن بـه را خود و نکند ادرا  را شیخو یقیحق گاهیجا و ابدین را خود یواقع وجود

 (14: 8731)جوادی آملی، « ازد.ی دست تیانسان به که ستین یشدن نرساند،

گوید تشـبه بـه صـفات خداونـدی درصـورتی میمقربان  یفنا ادبشان در کتاب ای

سوی خدا بـرود و خـود را شـبیه شود که انسان با اختیار خود بهسبب نورانیت آدمی می

 .  (237امف: 8711)جوادی آملی، خدا کند 

رسـد؛ هر انسانی ازراه استیفای حقوق بشری خود به مقـام واالی انسـان کامـل مـی

دلیل آن یابی انسان به آن نورانیتی است که بـهین، حقوق بشر گذرگاهی برای دستبنابرا

کند و برترین حق بشـری را بندی میرو ایشان حقوق بشر را رتبهخلق شده است؛ ازاین

داری را برتـرین حـق بشـری و سپس حق دیـن (213: 8715)جوادی آملی، داند حق حیات می

 . (237)هتان: کند معرفی می

 الله جوادی آملیشأ حق در اندیشۀ آیتمن

ن منشـأ ییتع فلسفۀ حق، بحث  سائل محال دردسرسازترین نین و درعیترمهمکی از ی

و « منشـأ»هاى شود؟ واژهین مآاعتبار  موجب و ش حقیدایمنشأ پ یزیچه چ .حق است

. مـراد از (111: 8514)فیّوومی،  شیدایمعناى محل پو در لغت به انددو لفظ مترادف« خاستگاه»

ش حق و یداین محل پییدر اصحالح دانش فلسفۀ حق، تع« خاستگاه حق منشأ و»عبارت 
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 ل اعتبار حق است.ین دلییبراسا  آن، تع

مباحث  حق است. در جهان اسالم بحث درباره منشأ حق،  یدرازان بحث بهینۀ ایشیپ

ار ینکته های بس 7ادو امام سج 7یبود. در سخنان گهربار امام عل یدر قرن اول ه.ق جد

ش حق در یداین بحث دربارۀ منشأ پیزمدربارۀ منشأ حق وجود دارد. در مغرب یاارزنده

  در زمان هابز و ال  محرح شد. یعید، همراه با مباحث  حق طبیعصر جد

جـاد یعامـل ان یتـرن بحـث، مهمیدر ا یاصل پاسخ به پرسش نظر دروجود اختالف

 علـوم یهـار حـوزهیدنبـال آن، در سـانش فلسفۀ حق و بـهناسازگار در دا بسیارمکاتب 

کافی است ، اله  جوادی آملیدر اندیشۀ آیت ن پرسشیافتن پاسخ ای برایاست.  یاجتماع

یکی از تقسیمات پیشین حق محلق را درنظر بگیریم و منشأ اقسام حق را از نگـاه ایشـان 

 در آن تقسیم بیان کنیم.

شـود. همینـین ها به اخالقی و قانونی تقسیم مـیدیبندانستیم حق در یکی از دسته

آیـد؛ دسـت مـیدانستیم حق اخالقی از قانون اخالقی، و حق قانونی از قانون حقوقی به

بنابراین، منشأ حق اخالقی، قانون اخالقی، و خاستگاه حق قانونی، قانون حقوقی )قـانون 

ی در اندیشۀ حضرت استاد، موضوعه( است. با دانستن منشأ قانون اخالقی و قانون حقوق

 برد. روشن است کسی که واضع قانون است، منشأ قانون است.توان به منشأ حق پیمی

های گوناگون، ارادۀ خدای متعال را واضـع هـر نـوع اله  جوادی آملی در عبارتآیت

گویـد: قانونی معرفی کرده است؛ درنتیجه، منشأ حق از نگاه وی ارادۀ خداست. وی مـی

 خداونـد قـانون واضـع دیبا نیبنابرا ست؛ین کامل قانون وضع به قادر ناقص قل  ع هرگز»

 قیحقـا همـۀ بر او. دارد احاطه یبشر یازهاین همۀ بر و است یهست نظام خالق که باشد

 السـالم راهیمعصـوم عل نقـل و یبرهان . ایشان حتی عقل(538: 8713)جوادی آملی، « است آگاه

)جوادی آملوی، کند شنا  معرفی میدو را کاشف قانون و قانونآنداند، بلکه گذار نمیقانون

داند. ایشـان انسـان را از شئون ربوبیت می را یگذارو قانون ی. وی قانون را اله(721: 8715

ویـژه انسـان کامـل را داند؛ حتی انسان کامل، بلکه انسان بـهنیز سزاوار وضع قانون نمی

 .(847 :8731دی آملی، )جواکند مجری قانون خدا معرفی می
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اله  جوادی آملی خداونـد واضـع هرنـوع قـانون اسـت، دانیم از نگاه آیتحال که می

همه، وی در تفسیر آیۀ شـریف گیریم خداوند منشأ هر نوع حق نیز است؛ باایننتیجه می

 تنهـا و شودیم ظاهر و صادر یو از و خداست از یهر حق»گوید: می 1«الحق من ربک»

   2(571 :8713)جوادی آملی، « است. قح منشأ او

 گیرینتیجه

شـود و ای سـبب پیشـرفت آن جامعـه میاجرای عـدالت اجتمـاعی در هـر جامعـه

دهد، همینـین رعایـت عـدالت مشـروط بـه سوی خوشبختی سوق میشهروندان را به

هـا و مبتنـی بـر رعایت حقوق افراد است و رعایت حقوق افراد متوقف بر شناسـایی آن

انین مناسب است؛ درنتیجه، وضع قوانین مناسب، مشروط به دانش فراگیر واضع وضع قو

قانون است؛ بنابراین، اگر واضع قانون خدا باشد، چـون او دانـش فراگیـر دارد، بهتـرین 

اسا ، همۀ شهروندان به حقـوق قوانین در جامعه مالک عمل قرار خواهد گرفت؛ براین

شـود؛ ر باالترین سـحح بـین افـراد توزیـع مـییابند و عدالت اجتماعی دخود دست می

 بازتـاب نگـاه ژرف ین امورارسد. همۀ کند و به سعادت میرو جامعه پیشرفت میازاین

 ترین مسائل دانش فلسفۀ حق است.اله  جوادی آملی دربارۀ مهمآیت

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۳عمران/آل .1

( حق و ۱۰۹۰اله  جوادی آملی، ر.ک. جوادی آملی، عبداله  )برای اطالع بیشتر از بحث از منشأ حق در اندیشۀ آیت .2

 تکلیف در اسالم، قم، مرکز نشر اسراء، فصل سوم.
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 چهارم، تهران، انتشار.
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