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 چکیده

مفهوم حق، موضوع دانش فلسفه حق است. این مفهوم در گفتمان حق کاربري اسمی دارد. مفهـوم حـق   

کلی و از معقوالت ثانی فلسفی است که از مقایسه یک موجود با هدف مطلوب یا مقصد متناسـبش   امري

آید. عقل به آن موجود عنوان دست میبه
"

صاحب حق
"
یا مقصد عنوان  و به آن هدف 

"
موضوع حـق 
"
 

 دهد. می

ها اسـت و  ه حقبر اساس این طرح نو در توجیه ساختار حق در گفتمان فلسفه حق، خدا تنها منشأ هم    

درنتیجه، قوانین اجتماعی نباید مخالف قوانین ربانی معتبر باشد. قوانین اسـالم نـاب، معتبرتـرین قـوانین     

 ربانی است که یا بر اصول عقلی یقینی و یا بر مبانی معتبر شرعی بنا شده است.

گی سـاخته شـدن   چگـون  اول گفتـار  این نگارش مشتمل بر یک مقدمه، دو گفتار و یک نتیجه است.     

پردازد.    می حق مفهوم ساختار با آشنایی لوازمکند و گفتار دوم به بحث درباره مفهوم حق را تبیین می
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 مقدمه

اسـت.   مفهوم حـق بحث از  1،فلسفه حقیکى از مباحث پرچالش در حوزه دانش 
حق از زوایـاي مختلـف بـه پژوهنـدگان در     فلسفه به مفهوم حق در گفتمان ژرف  نگاه

شناسی، علـوم  هاي گوناگون علوم اجتماعی، مثل اخالق، حقوق، سیاست، جامعهعرصه
کند. این تصـویر  تري از این مفهوم القا میهاي این علوم، تصویر روشنتربیتی و فلسفه

ارد که در آثـار علمـی آنـان    داین فرهیختگان  هايسزایی در پژوهشهروشن هم تأثیر ب
هـاي اسـالمی در   و هـم بـه دنبـال آن در انتشـار صـحیح اندیشـه       ،منعکس خواهد شد

 حق سهمی قابل توجه خواهد داشت.  مسألههاي مربوط به حوزه
حـق عبارتنـد از: پیشـینه     فلسـفه  برخی از زوایاي مربوط به مفهوم حق در گفتمـان 

 2،هاي مختلف اجتمـاعی، مثـل فرهنـگ غـرب و اسـالم     ر فرهنگاستفاده از واژه حق د
 رابطه میان حق و تکلیف 4شناسی) این مفهوم،شناسی (معناچیستی 3،ساختار مفهوم حق

 .5منشأ پیدایش حق و
فیلسوفان حقوق در غرب به مباحثی راجع به برخی از زوایـاي   هايپژوهشهرچند 

آثار درباره ساختار مفهوم حق مطلبی بیان مفهوم حق پرداخته است، اما هیچیک از این 
  6اند که آیا حق امري صـرفا ذهنـی  اند. آنها تاحدي به نتیجه این بحث اشاره کردهنکرده

لـیکن دربـاره    7؛است که به فاعل شناسا وابسته است یا اینکه در خارج نیز وجـود دارد 
 اند.چگونگی ساخته شدن این مفهوم بحث نکرده

انـد.  هاشـت حق توجه د مسألهن مسلمان دو گروه بیش از دیگران به در میان دانشمندا
 مسـأله فقیهان شیعه غالبا در بحث از خرید و فروش به هنگام بیان چیستی بیع بـه ایـن   

                                            1. Philosophy ofRight s
ـ » نگاه تاریخی به کاربري واژه حق در فرهنگ غرب و اسالم«اي با عنوان باره مقالهنگارنده در این 2.  76ه مفیـد  در نام

 تقدیم خوانندگان فرهیخته کرده است.

 پردازد.پژوهش حاضر از این زاویه به بررسی مفهوم حق می .3

بـه   88در نامـه مفیـد   » هاي فلسفی غرب درباره معناي حـق چالشی در مهمترین نظریه«اي با عنوان از نگارنده مقاله .4
 چاپ رسیده است.

6 به قلم نگارنده منتشر شده است. 16در مجله معرفت فلسفی » حق بشرمنشأ و خاستگاه «نگارشی با عنوان  .5 . subject ive7 . object ive
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هـاي حـق را بـه    اند که آیا بیع نوعی حق است یا خیر. آنگاه برخـی از ویژگـی  پرداخته
کـه در ایـن    مفهوم حـق  گی ساخته شدنچگوناند. در این آثار به لحاظ فقهی بیان کرده

اي نشده است. برخی از فیلسوفان معاصر مسلمان اشاره شود،نگارش به آن پرداخته می
حق از نگاه اسالم توجه  مسألههم که در مباحث سیاسی یا اجتماعی خود به مناسبت به 

بحث راجع به  هایی ازطور پراکنده به گوشهاند بهو با تحلیل فلسفی به آن پرداخته کرده
ما را نسـبت بـه مطالـب    وجه به هیچ نوشتجاتاند؛ ولی این ساختار حق مطالبی نوشته

 کند. نمی نیازبیحاضر  نگارش
بـه  را با سـاختار مفهـوم حـق     ما ، کوششی در گفتمان حق است کهاثر پیش روي 

ـ   ، ایـن نگـارش  سازد. به این منظورآشنا میعنوان موضوع دانش فلسفه حق  ف بـه تعری
دو نگـاه منطقـی و فلسـفی بـه راز      زا پـردازد؛ سـپس  می بیان معناي حقفلسفه حق و 

دسـت یافتـه و در نهایـت بـه      ذهندر  حق شدن مفهومشناسانه چگونگی ساختههستی
ارکان ساختمان مفهوم حـق  هم خاستگاه پیدایش همه حقوق و هم کمک این سازوکار 

 دهد.را به خواننده نشان می

  صر مفهوم حق به عنوان موضوع دانش فلسفه حقگفتار اول: عنا

هاي مضاف اسـت کـه بـا اسـتدالالت     دانش فلسفه حق دانشی نوپدید و از انواع فلسفه
کنـد. تـأمالت   عقلی درباره امري واقعی به نام حق و مسائل مربوط به آن اظهار نظر می

حـق، و نیـز   اندیشانه درباب محتواي مفهومی و نیز ساختار وجودي آمـوزه  عقلی ژرف
درباب انواع حق و صاحبان آن، همچنین نگاه موشکافانه درباره منشأ همه انواع حـق از  

مفهوم حق موضوع این دانش اسـت. بنـابراین،    مهمترین مسائل دانش فلسفه حق است.
رود. واکاوي مفهوم حق و آشنایی شمار میترین واژه در این دانش بهمحوري ،واژه حق

تـرین مباحـث   ن این مفهوم در ذهن یکـی از مهمتـرین و بنیـادي   شدبا چگونگی ساخته
 پردازیم.دانش فلسفه حق است که در این گفتار به آن می

 الف) معناي حق
رود. ثبوت، وجوب، چیز ثابت، یقین بعد کار میمختلف بهدر لغت به معانی  »حق«واژه 

الفیـومی،  ( است از شک، ضد باطل، ضد گمراهی و صدق در گفتار از جمله این معانی
المنظــور،  ؛ ابــن166-168ص ،25، ج1409؛ الحســینی الزبیــدي، 143ص ،1، ج 1405
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 ،نظران. برخی از صاحب)20ص ،1، ج1382؛ مصباح یزدي، 122-123 ص،2، ج 1997
حـق را  فلسـفه  این واژه در گفتمـان   جامع مشترك میان همه معانی لغوي و اصطالحی

 ،1، ج1382؛ مصـباح یـزدي،   18ص  ،1، ج 1418، اصفهانیاند (دانسته ثبوتمعناي 
حـق معنـایی غیـر از ثبـوت     فلسفه ). این در حالی است که واژه حق در گفتمان 20ص

هرجا ثبوت و وجود، که مترادف با ثبوت است، صدق کنـد،  زیرا در این صورت دارد؛ 
وجود  درحالی که بسیاري از مصادیق ثبوت و ،دداشته باشق اصدمدر آنجا حق نیز باید 

توان گفت معناي ایـن  حق ندارند. بنابراین، نمیفلسفه ربطی به مصداق حق در گفتمان 
 حق همان معناي لغوي آن است.  فلسفه اصطالح در گفتمان 

the"در حـوزة دانـش فلسـفه حـق ترجمـه واژة       حـق اصطالح  r ight"   در زبـان
"droite"انگلیسى،

بـا   هرچنـد ایـن واژه  . استدر زبان آلمانى  "recht"در زبان فرانسه و 
(در برابر تکلیف) به لحاظ ساختاري در زبان و ادبیات انگلیسی ساختار  حقمحتواي 

رود که در کار می، اما به صورت وصفی نیز بهاست شایستگیو به معناي  اسمی دارد
اسـت و در مقابـل    صـادق و صحیح، خوب، ضد باطلاین صورت به معناي 

 ،ص1997رود (ابـن منظـور،   کـار مـی  به کاذبو ناصحیح، بد،  باطلمفاهیم 
124-122  .( 

کاربرد اسمی مفهوم حـق اسـت، نـه     ،است که موضوع دانش فلسفه حق شایان ذکر
تفکیکـی   ،کاربرد وصفی آن. شاید یکی از مهمترین نکات در تاریخ پیدایش مفهوم حق

حـق  ). مفهـوم  186، 151: 1138کـاربرد شـده اسـت (راسـخ،      باشد که میان ایـن دو 
r"مصدر معناي وصفی کلمه  2حق بودنمصدر معناي اسمی و مفهوم  1داشتن ight" 
 است.

 وحق  فلسفه حالت اسمی (نه وصفی) این واژه به لحاظ اصطالح در حوزه گفتمان
بـه بیـان    است.» شایستگی«این معناي یگانه،  هاي مربوطه بیش از یک معنا ندارد.دانش

 ،ص1384جـوادي آملـی،   اصطالح حق در گفتمان حق، مشترك معنوي اسـت ( دیگر، 

                                            1.Having a r ight2 .Being r ight
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). دلیل این امر آن است که عنوان حق در این گفتمان مقسم انواع گوناگون قرار 24-23
گیرد. در دانش منطق ثابت شده است که مقسم باید در همه اقسام خود با یک معناي می

). این معناي ثابـت  112ص ،1980ظفر، ؛ م46ص ،تاثابت وجود داشته باشد (یزدى، بی
شود؟ این همان پرسش اصلی اسـت کـه پاسـخگویی بـه آن     چگونه در ذهن ساخته می

 است. گفتارهدف این 
شناسـانه بـه چـارچوب    به منظور شناخت عناصر مفهوم حق، ابتدا با نگاهی هسـتی 

يِ مفهـوم  کنیم تا معلوم شود ساختار وجودوجوديِ محکیِ این مفهوم آن را بررسی می
حق چه نوع ساختاري است. براي اینکه بتوان ساختار وجودي مفهوم حـق را بررسـی   

 هاي زیر پاسخ داد. کرد، باید به پرسش
 مفهوم حق به لحاظ منطقی چه نوع مفهومی است؟ آیا مفهومی جزئی است یا کلی؟ 

مفهوم حق به لحاظ فلسفی چه نوع مفهومی است؟ ماهوي است، منطقی اسـت یـا   
 سفی؟فل

ارکان پیدایش این مفهوم کدام است؟ به تعبیر دیگر، آیا الزمـه مفهـوم حـق وجـود     
 مفهوم یا مفاهیمی دیگر، مثل مفهوم صاحب حق، مفهوم مکلف یا مفهوم تکلیف است؟ 

 گذرد. هاي مفهوم حق از نظر میها با عنوان ویژگیاینک پاسخ این پرسش

 هاي مفهوم حق ب) ویژگی
ان درپی شناخت بیشتر حقیقت مفهوم حـق هسـتیم. آیـا مفهـوم حـق،      در پرتو این عنو

 مفهومی جزئی است یا کلی؟ منطقی است، یا ماهوي و یا فلسفی؟

 . جزئی یا کلی1

مفهوم حق در دانش فلسفه علوم اجتماعی، هم به صورت مصدر و هم به صورت اسم  
د نـوعی رابطـه   ، از وجـو »حق داشـتن «رود. صورت مصدري آن، یعنی کار میمصدر به

کند. حق در شاکله میان صاحب حق و امري که موضوع و متعلق حق است حکایت می
 باشد.اسم مصدر همان موضوع حق است که صاحب حق، داراي آن می

بر اساس قواعد علم منطق، اگر کاربري یک مفهوم بر بیش از یـک مصـداق محـال    
. )59 ،ص1980؛ مظفـر،  63 ص ،ساوي، بی تـا (شود باشد، به آن مفهوم جزئی گفته می

اش (سیاق مصدري و سـیاق اسـم   پرواضح است که مفهوم حق در هر دو قالب معنایی
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هاي متعـدد باشـد.   تواند داراي مصداقمصدري) مفهومی کلی است، نه جزئی؛ زیرا می
حقوق مختلفی که صاحبان حق دارند، مثل حق حیـات، حـق آزادي، حـق امنیـت و ...     

دانان مفهومی کلی است حق هستند. پس حق به اصطالح منطق همگی مصادیق مختلف
 نه جزئی.

 . منطقی، ماهوي یا فلسفی2

حال که روشن شد مفهوم حق، مفهومی کلی است، چگونگی ساخته شدن این مفهـوم   
 کنیم. پرسش این است: مفهوم حق به لحاظ فلسفی چه نوع مفهومی است؟ را تحلیل می

یم کلی را در فلسفه بررسی کرده، آنگاه به تحلیل مفهـوم  در ابتدا انواع مختلف مفاه
 پردازیم.حق می

 انواع مفاهیم کلی

مصـباح  ( دکـر توان آنها را به سه دسـته تقسـیم   به محکى مفاهیم کلى، مى دقیقبا نگاه  
شود، هاي ذهنی اطالق می). مفهوم کلی یا فقط بر صورت15درس  ،1ج  ،1365 یزدي،

اند و شایستگی وجود خارجی ندارند م کلی همگی اموري ذهنییعنی مصادیق این مفهو
. خارجى اسـت  ها؛ یعنى اتصاف آنندسته (غیرذهنی) حمل بر امور عینىو یا اینکه قابل 

که در  نوعمانند مفهوم  شوددر صورت نخست به مفهوم کلی مفهوم منطقی گفته می
efghiefjfklافراد  ذهن، صفت ماهیت m گیرد.قرار مى 

طـور  . ذهن ما در مواجهه با جهـان خـارج ایـن مفهـوم را بـه     1صورت دوم یا:  در
گونه مفـاهیم،  کند. به ایندخل و تصرفی در آنها درك می گونه، یعنی بدون هیچمستقیم

نه مقوله  گانه ارسطویی ـ مقوله جوهر وهاي دهماهیت همه شود.م ماهوي گفته میومفه
از نـوعی مقایسـه    طور مستقیم، بلکـه نه به مفهوماین . 2و یا  ؛اندمفهوم ماهويعرض ـ  

نـام   1م فلسـفی ومفهم وآید. این مفهمیدستمیان دو یا چند واقعیت خارج از ذهن به
که یکی از آنها  کندرا از مقایسه دو امر واقعی انتزاع می علیتمثال، ذهن مفهوم دارد. 

ها نیستند، بلکـه  ماهیتفلسفی  مفاهیم محکی. لحاظ وجودي به دیگري وابسته است به
                                            

 شود.به مفهوم فلسفی، معقول ثانی فلسفی نیز گفته می .1
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 کند.نحوه وجود حقایقی هستند که ذهن آنها را با یکدیگر مقایسه می
گفتنی است که براساس یکی از انواع تقسیم مفاهیم به حقیقـی و اعتبـاري، مفـاهیم    
ماهوي در دسته مفاهیم حقیقی و مفاهیم منطقی و فلسفی در گروه مفاهیم اعتباري قرار 

 )258 ، ص1362ایی، (طباطب .دارند

 فلسفی بودن مفهوم حق 

هاي مربـوط بـه حـوزه علـوم اجتمـاعی (اخـالق،       تقریبا همه مفاهیم کلی که در دانش
رونـد، از سـنخ مفـاهیم    کار مـی شناسی، علوم تربیتی و غیرو) بهحقوق، سیاست، جامعه

هـن  )؛ یعنی هم واقعیتی خـارج از ذ 19و  25-26 ، ص1367مصباح یزدي، اند (فلسفی
انـد، یعنـی   شوند. این مفـاهیم همگـی اعتبـاري   دارند و هم از نوعی مقایسه فهمیده می

 داراي ماهیت حقیقی نیستند.
گفتمان حقوق از این قاعده مستثنا نیست. این مفهـوم چـه بـه     درنیز  حقمفهوم 

. بـه  اسـت و اعتبـاري   ، مفهومی فلسـفی صورت مصدري و چه در سیاق اسم مصدري
لسفی بودن (نه منطقی بودن و نه ماهوي بودن) مفهـوم حـق، الزم اسـت    منظور تبیین ف

تـوان ارکـان   چگونگی ساخته شدن این مفهوم نزد عقل بررسـی شـود. از ایـن راه مـی    
 سازنده، یعنی عناصر مفهوم حق را نیز شناسایی کرد. 

 ج) ساختار مفهوم حق

 چگونگی ساخته شدن مفهوم حق در ذهن

بـریم کـه حـق از    میحق، مفهومی فلسفی است، به این نکته پیبا توجه به اینکه مفهوم 
 آید. این امور واقعی عبارتند از:دست میمقایسه چند امر واقعی به

موجود مختار هدفمند یا موجود مجبور (که داراي مقصـدي معـین در حرکـت    .1
 جوهري خویش است)،

جود هدف مطلوب آن موجود مختار یا مقصد متناسب با حرکت جوهري آن مو.2
 مجبور.

عقل انسان در حین مقایسه این دو امر به فاعلی که شایستگی رسیدن بـه آن هـدف   
گویـد و آن هـدف مطلـوب یـا مقصـد متناسـب را       مـی  صاحب حـق یا مقصد دارد 
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» حق داشـتن «نامد. از رابطه میان صاحب حق و موضوع حق، مفهوم می موضوع حق
به منظور آشنایی بیشتر با محتـواي مفهـوم    آید.میدست (یعنی حق در شاکله مصدر) به

 حق باید مقومات این مفهوم بررسی شوند. 
سازد و آن را بـر  براساس تحلیل باال، عقل مفهوم حق را از مقایسه کردن دو امر می

کنـد. ایـن دو امـر    هـاي خـارجی اطـالق مـی    هاي عینی، یعنی واقعیتمصادیق و نمونه
 عبارتند از:

مسیر رسیدن به هدف مطلوب یا مقصد متناسب قـرار   موجود هدفمندي که در.1
دارد و سزاوار رسیدن به آن هدف یا مقصد است. اصطالحا به او صاحب حـق  

 شود،گفته می
 هدف مطلوب یا مقصد متناسب که موضوع حق نام دارد..2

هایی باید داشته باشـد؟ صـاحب حـق موجـودي     صاحب حق کیست و چه ویژگی
طور تشـریعی (یعنـی بـا اختیـار     ی بدون اختیار خود) یا بهطور تکوینی (یعناست که به

اي که گونهخویش) در مسیر مقصدي متناسب با وجودش یا هدفی مطلوب قرار دارد، به
 آن موجود، سزاوار رسیدن به آن مقصد یا هدف است.

مقصد متناسب با وجود صاحبان حق در گفتمان حق در مورد آن دسته از فـاعالنی  
ه داراي قوه اختیار نیستند. این دسته از موجودات به دلیل آنکـه شـعور   شود کمطرح می

کنند؛ بلکـه براسـاس   ندارند، حرکت تکاملی خود را در ساحت هستی، خود تعیین نمی
طرح کلی نظام خلقت که از طرف خالق متعال تدوین شده است، حرکت آنها به سوي 

اسـاس، ایـن دسـته از    اینمقصد متناسب با وجودشان از پـیش تعیـین شـده اسـت. بـر     
انـد. مـثال   موجودات براي رسیدن به آن مقصد متناسب با وجودشان، تکوینا داراي حق

مقصد متناسب در حرکت جوهري یک دانۀ کاشته شدة گندم عبـارت اسـت از خوشـۀ    
گندم. بنابراین، حقّ دانۀ کاشته شدة گندم آن است که به خوشۀ گندم تبـدیل شـود. در   

 ندم، موضوع حق است.این مثال خوشه گ
اگر صاحب حق موجودي مختار باشد، موضوع حق همان هدف مطلوبی است کـه  

کند. هدف مطلوب در دهد یا آن کار را ترك میاو براي رسیدن به آن کاري را انجام می
تر، مطلوبیت در مورد هـدف یعنـی چـه؟ بـه     این صورت به چه معناست؟ به بیان دقیق

دف یعنی آن هدف مورد خواست فاعل باشد. اراده فاعـل  لحاظ لغوي، مطلوبیت یک ه
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داراي ارزش واقعـی   در نظر فاعـل گیرد که آن هدف در صورتی به یک هدف تعلق می
باشد؛ خواه آن هدف واقعا داراي ارزش باشد یـا نباشـد. ارزش غیرواقعـی بـه معنـاي      

زش واقعـی  کند آن هدف داراي ارارزش پنداري است و فاعل از روي اشتباه خیال می
 است؛ در حالی که آن هدف واقعا ارزشمند نیست. 

مراد از مطلوبیت هدف در بحث از حق، مطلوبیتی است که بر اساس ارزش واقعـی  
بنا شده باشد. هرچند ارزش خیالی یک چیز در نظر فاعل، سبب مطلوبیت آن چیز نـزد  

غصـب امـوال    تواند سبب پیدایش حق بـراي فاعـل گـردد. مـثال    شود اما نمیفاعل می
شـمار رود، امـا ایـن    دیگران در نگاه شخص غاصب ممکـن اسـت امـري مطلـوب بـه     

 شود.مطلوبیت، سبب تولید حق براي وي در تصاحب اموال دیگران نمی
شود، نه ارزش خیـالی.  کوتاه سخن اینکه: حق همیشه بر اساس ارزش واقعی بنا می

ي ارزش واقعی اسـت؛ چـون   مثال بقاي حیات یک انسان، هدفی مطلوب است که دارا
تواند به کماالت واال نائل شود. بنـابراین، حـق حیـات،    انسان به دلیل داشتن حیات می

هـا اسـت. درمقابـل، حفـظ حیـات یـک شـخص سـتمگر         یکی از حقوق مسلم انسـان 
شود، هرچنـد یکـی از اهـداف مطلـوب     هاي دیگر میآشام که سبب نابودي انسانخون

یت ارزش واقعی نـدارد؛ چـون ادامـه حیـات او مسـاوي بـا       خود اوست، اما این مطلوب
رو، شخص ستمگر و رفتن زندگی دیگران است. پس ارزش آن خیالی است. ازاینازبین

 گناهان نسبت به بقاي حیات خود حقی ندارد. کشندة بی
در یک کالم، ارزش واقعی تابعی از کمال موجود است. چنانچه امري داراي کمال، 

ی باشد، آن امر داراي ارزش واقعی است. اما اگر آن امر فقـط بـه خیـال    یعنی خیر واقع
فاعل، خیر و کمال محسوب شود و در واقع، خیـر حقیقـی نباشـد و او را بـه سـعادت      

کند آن یعنی براي فاعل، کمال حقیقی به همراه نداشته باشد، بلکه او خیال می -نرساند 
 ش واقعی نیست.آن امر داراي ارز -آور استامر برایش کمال

شود. در صورتی که فاعل دار تعیین میمطلوبیت هدف با توجه به نوع فاعل هدف  
دار، یعنی صاحب حق، خدا باشد، هدف مطلـوبی کـه او در انجـام افعـالش دارد     هدف

. امـا در  )401 ، ص2، ج1365(مصـباح یـزدي،   باشـد  تجلی ذات او در کمـاالتش مـی  
توان هـدف مطلـوب   به تناسب نوع وجود او میصورتی که صاحب حق غیرخدا باشد 

دار موجودي داراي تکلیف، مثل انسان یـا  اش را تعیین کرد. مثال اگر فاعل هدفواقعی
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بـا وجـود وي   کـه   اسـت  انتظار کمال واقعی موردجن باشد، مراد از هدف مطلوب او 
 کمال فعل به آندر اثر انجام رو، او لیاقت و صالحیت آن را دارد تا تناسب دارد و ازاین

هاي اسالمی، کمال انسان براساس آموزه .)98 ، ص2، ج1365(مصباح یزدي،  نایل شود
 . آیددست میو جن در سایه کسب رضایت خداوند، یعنی اجتناب از کار حرام، به

تـوان تجلـی و حفـظ    همچنین هدف مطلوب فرشـتگان در انجـام افعالشـان را مـی    
(مصـباح  ر آغاز خلقتشان به آنها عطا فرمـوده اسـت   درجاتی از کمال دانست که خدا د

هاي خـدا ایـن مقـام را بـراي     فرشتگان با اطاعت از فرمان ).98 ، ص2، ج1365یزدي، 
 کنند. خود حفظ می

انـد. حـق آنهـا رسـیدن بـه کمـاالت       حیوانات و گیاهان نیز موجوداتی صاحب حق
هستند که عبارت اسـت   حیوانی و گیاهی است. همچنان که جمادات نیز داراي حقوقی

از غایت و مقصد حرکت آنها در طرح کلی آفرینش آنها از سـوي خداونـد. اگـر همـه     
در این صـورت همـه موجـودات، فـاعالن      1موجودات را داراي شعور و آگاهی بدانیم،

دهند و نسبت به کارهایی که هدفداري خواهند بود که افعال خود را با آگاهی انجام می
  آور است حق دارند.براي آنها کمال

 لوازم آشنایی با ساختار مفهوم حق گفتار دوم:

به دنبال آشنایی با چگونگی پیدایش مفهوم حق به دونکته مهم دیگـر در گفتمـان حـق    
 بریم:میپی

ست، به این معنا که خاستگاه حقوق ا هانکته اول این است که خداوند منشأ همه حق
 ست. ا متعال خداوند ةاراد ،همه موجودات

                                            

nopفرماید: قرآن می .1 nq rst su vwxysz { su v|x} ~�� { v�{ su� s� ~�� { v�s� v��} s� v�s��� vo s� x� s� ~� rn��� s� su n� s�� x� s� n� v��}� s� v� ~� n� �� x�� s� r�t �n� su ~r x�vo s�p n} x� s� .. )/کننـد. هـر چیـز در جهـان     هاي هفتگانه و زمین و هرکس در آنهاست خدا را تسبیح میآسمان )44اسراء
 کنید. کند، اما شما تسبیح گویی آنها را درك نمیوجود دارد خدا را تسبیح می

 گوید.آنچه در آسمان ها و زمین است او  را تسبیح می )24حشر/( ...ُیسبح َله ما فی السماوات والْأَرضِ   
  nwxys xz { �nq � st su n�{ su� s� ~�� { �nq � st n �� n� v��} s� v� ... )/آنچه در آسمان هـا و زمـین اسـت خـدا  را تسـبیح      ) 1جمعه و تغابن   

 گوید.می
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متالزم با وجود تکلیف نیست؛ یعنی الزم نیست  ،نکته دوم این است که وجود حق
 وجود داشته باشد. در برابر آن حتما تکلیفی هم  ،هرجا حقی وجود دارد

 پردازیم.اینک به شرح این دو نکته می

 خداوند منشأ حقوق همه مخلوقاتالف) 

ن به این امر مهم است که منشأ حقوق بردیکی از لوازم آشنایی با ساختار مفهوم حق پی
باید به چند اصل عقلـی توجـه    به این منظور ابتدا است. وند متعالخدا ،همه مخلوقات

ها در جهان خداونـد تعـالی   توان دریافت که تنها منشأ حقمیاین اصول به کمک شود. 
 است.

 بودن خدا حق تبیین منشأاصول عقلی زیربنایی در 

توجه به این نکته مفید اسـت   بودن خدا،حقمنشأ اصول زیربنایی از بیان هریک از  قبل
فلسـفه اسـالمی    دانـش  در 1.استنوشتار به مثابه اصول موضوعه  در این که این اصول

در اینجـا بـه    بنـابراین،  هریک از این اصول در جاي خود با برهان اثبـات شـده اسـت.   
 :لسفی عبارتند ازشود. این اصول فاي نمیدرستی این اصول اشاره براهین

 شوند.مخلوقات در این جهان به دو دسته مجرد و مادي تقسیم می

مجرد  موجود این خالقی مجرد و غیرمخلوق این موجودات را آفریده است.
 غیرمخلوق، کامل مطلق است. ذات او عین کماالت نامتناهی است. 

اساس هرچه را در این جهان آفریده بر این خالق مجرد، حکیم است، یعنی
 هدفی متعالی خلق کرده است.

علت غایی و هدف اصیل و متعالی خدا از آفرینش موجودات، تجلی ذات و 
اي است که . منشأ تجلی خدا حب و عالقهباشدمیاش اسماء و صفات کمالیه

 او به ذات و کماالت خود دارد.

                                            

هـا در علـم   شود اما درستی این گـزاره شود که در یک علم از آنها استفاده میهایی گفته میاصول موضوعه به گزاره .1
 دیگري اثبات شده است.
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علت غایی و هدف افعال اختیاري موجودات مجـرد تـام (خـدا و فرشـتگان)     
ه ذات و کماالت ذات است. به بیان دیگـر، چـون مجـردات تـام داراي     حب ب

اند، هیچ حالت انتظار و رسیدن به کمالی برتر براي آنها وجـود  فعلیت محض
ندارد؛ زیرا خالی از قوه و حرکتند. به این دلیل عالقه آنها بـه انجـام کارهـاي    

 است.ها اثري از کماالت خودشان خویش به خاطر این است که آن کار

هـا،  علت غایی و هدف افعال اختیاري موجودات غیرمجرد تـام (مثـل انسـان   
جنیان، حیوانات و احتماال گیاهان) رسیدن به کماالت برتر است. به بیان دیگر، 

اي است کـه خـدا در ذات ایـن موجـودات     حب به کسب کمال مفقود، انگیزه
جـام کارهایشـان   قرار داده است. شوق وصول به ایـن کمـاالت، آنهـا را در ان   

 کند.ترغیب می

کم از مرتبه وجودي آنها در میان مادیات که تشکیک خاصی ندارند و یا دست
خبـریم، وجـود کـاملتر، هـدف آفـرینش وجـود ناقصـتر اسـت. بنـابراین،          بی

موجودات مادي در مسیر تکامل یکدیگر قرار دارنـد. االکمـل فاالکمـل. پـس     
را براي تکامل موجودات جسـمانی و  توان گفت خداي متعال جهان مادي می

مصـباح یـزدي،   رسیدن آنها به خیر و کمال واقعـی خودشـان آفریـده اسـت (    
ترین موجود جسـمانی، انسـان اسـت و در    ). و چون کامل401-2: 2، ج1365

رو، صـحیح اسـت اگـر    ها واالترین انسان، انسان کامل است، ازاینمیان انسان
ت غایی براي آفرینش جهان مـادي اسـت   بگوییم حب خدا به انسان کامل، عل

 ).402: 2، ج1365مصباح یزدي، (
پردازیم که خدا یگانه منشأ حق اینک پس از بیان این مقدمات به تحلیل این مهم می

 همه مخلوقات است.
 توضیح این مطلب از این قرار است: 

شـوند: موجـودات   صاحبان حق در میان مخلوقات خداوند به دو دسته تقسـیم مـی  
 اختیار. ختار و موجودات بیم

 صاحب حق داراي اختیار. 1

کنـد.  خداوند متعال به همه مخلوقات مختار میل رسیدن به اهداف مطلوب را عطا مـی  
یا کسب کمال ) 5(مقدمه اهداف مطلوب همان تجلی کمال موجود در مثل مجردات تام 
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لوقات داراي اختیـار  . خداوند با آفرینش مخ)6(مقدمه  مفقود در غیرمجردات تام است
دهد تا این موجودات افعال یا به آنها بسان فرشتگان میل به تجلی کمال و فعلیت تام می

) و یا به آنها بسان 5خود را از روي شوق و حب به کماالت خویش انجام دهند (اصل 
کند تـا آنهـا کارهـاي    کماالت عطا می دست آوردنموجودات مختار مادي قوه و میل به

). خدا قـدرت  6ي خود را به شوق وصول به درجاتی از کمال انجام دهند (اصل اختیار
کند تا آنها به این وسیله به هدف مطلوب و میل انجام فعل را به این موجودات عطا می

شایستگی رسیدن به هدف مطلوب، حقی اسـت کـه همـه ایـن موجـودات       نائل شوند.
  کرده است. مختار دارند. این شایستگی را خدا به آنها عطا

 خداوند متعال است. ،توان گفت: منشأ حقوق همه موجودات مختارپس می

 صاحب حق غیرمختار. 2

کنـد. سـاختار ذهنـی    خداوند تنها کسی است که به مخلوقات غیرمختار حـق عطـا مـی   
مفهوم حق درباره موجودات غیرمختار به این ترتیب است که عقل، موجود غیرمختار را 

اش، که در طرح کلـی جهـان از طـرف خداونـد     یعی، یعنی تکوینیبا مقصد حرکت طب
سـنجد و میـان آن موجـود و غایـت     ، مـی )7(مقدمـه   اسـت متعال براي او ترسیم شده

تواند در صورت وجود مقتضی فهمد که آن موجود میبیند، یعنی میحرکتش تناسب می
آن موجود را  ،ه این تناسبرو، عقل با استناد بو عدم مانع به آن مقصد نائل شود. از این

و بـراي آن موجـود غیرمختـار     بینـد سزاوار وصول به آن غایت طبیعـی (تکـوینی) مـی   
شود. در اینجا نیـز  رسیدن به آن مقصد قائل می (مجبور) حق طبیعی، یعنی حق تکوینیِ

مفهوم حق از مقایسه میان آن موجود و غایت حـرکتش، یعنـی غایـت متناسـب بـا آن      
 گردد. می موجود، انتزاع
یکـی از   )7(مقدمـه   در طرح کلی و حکیمانه آفرینش جهـان مادیـات   وندمثال خدا

به بیان دیگر، عقل پس از  1مصارف آب را ایجاد یا بقاي حیات دیگران قرار داده است.
 شایسـته اطالع از این طرح کلی، آب را براي ایجاد یا بقاي حیات اوال مناسـب و ثانیـا   

کار رود، نه اینکه دور این است که در این مسیر به که آب حقش کندبیند و حکم میمی
                                            

1. �� s� �� x� s� ~�v  �� s� x� { srnt �s¡ x¢ s£ s¤ su /اي را از آب آفریدیم.) هرموجود زنده30(انبیاء 
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طعـم  هاي خوشهاي رنگارنگ یا میوهریخته شود و ضایع گردد. ویا مثال انواع خوراکی
بنابراین، عقل پس از درك تناسـب میـان    1اند.براي ارتزاق و معیشت انسان آفریده شده

کند که رسیدن به چنین غایتی حکم می آنها و معیشت انسان و درك سزاواري آنها براي
به این دلیل است که اگر کسی حق این  2کار روند.حق آنها این است که به این منظور به

موجودات را ادا نکند، یعنی آنها را ضایع سازد، با عدالت با آنها رفتار نکرده، بلکـه بـه   
دادن حـق بـه    آنها ظلم شده است؛ زیرا عدالت در معناي مشهورش عبـارت اسـت از:  

118 1962 ,-119ص؛ 174 ،1385(ارسـطو،   3صـاحب حـق  
Aristotle  ،1382؛ فـارابی، 

Aquinas؛ 61ص
هایی، مثل اسـراف  . ارتکاب برخی از مراتب چنین ظلم)296 :1993 ,
 شود و عقوبت دارد.هاي خدا گناه محسوب مییا ضایع کردن نعمت
ن آیکی از حقـوق خـداي متعـال     برد که:پیمهم  توان به این نکتهاز این مطلب می

 اي بیافرینـد گونـه است که موجودات غیرمختار را در طرح کلی و حکیمانـه جهـان بـه   
ـ که شایستگی رسیدن به مقصدي معین داشته باشـند؛ یعنـی    )2(مقدمه   حـق آنهـا   ايرب

، اینبنابر آید.شمار میوصول به غایتی معین قرار دهد؛ غایتی که جزئی از نظم جهان به
   4خدا در چگونگی آفرینش موجودات منشأ حقوق همه آنها است.حق 

 و تکلیف مفهوم حق ب) عدم تالزم

 مفهـوم است کـه   مسألهبردن به این یکی دیگر از لوازم آشنایی با ساختار مفهوم حق پی
تکلیف نیست. به بیان دیگر، از درك درست مفهوم حق و آشنایی  مفهوممتالزم با  ،حق

                                            

1. ...±²³µ́¶́ ·̧ ¹ ³ º́±» ±¼±½ ¾́µ́ ¿À Á́́Â¿ÃÄÅ ·¹ ÆÇÈ ¿É ±Ê/ها را براي روزي دادن به شما از زمین رویاند. ) خداوند میوه22...(بقره ËÄÌ ¿Í ·Î¹ ³Ḯ Ä¼ÄÐ ÄÑ ÄÒ ÇÆÓ ±ÐÌ́ ¿Ô Ä» Ṍ ¿Ê ·Î¹ ³Ḯ ´Ö ¿Ô ·×¹ ³Ḯ Ø²ÇÙ́ Ï Äµ ¿Ú»́ µ́¿ÛǗ Ḯ Ø²ÇÙ́ Ï Äµ ¿Ú ·» Ø²Ç·×Ý́ Á́Þ́ß Ò́ à ±á·¹ ³ Ë́ Äâ ḮÞ́Ì́ Ä» µ́¿ÛǗ Ḯ Ç Æã ±½ ÇÞ́Ì́ Ä» ä́Ç ·» åµ¹ ³Ḯ ä́¿ ³ËÄÐ ÄÑ Ø¼±½ Ç º́Û ±Â ±µ ¿æ Ä¶ ¿¹ ³ åç ±è ÄÍ ´é Ä¼·ß ±ê ¿ ³ËÄÂ ±µ ¿æ Äë ´éḮ ±ì±íÇî́ḯ ´ð ¿Ë́Í Ä¼·ñḯ ¿ ³ËÄë òḮ µ́¶́ ¿ó Ò́ ³́ô±ê ±ì±µ¶́ó́ º±» /او کسـی اسـت کـه بـراي شـما      141(انعام (
انار شبیه و  هاي گوناگون، زیتون و، زراعتهاي  نیازمند به داربست و بدون داربست، درخت خرما(محصوالت و) باغ

ها از آنها بخورید و  به هنگام فصل برداشت حق خدا را ادا کنید و اسـراف  نیز غیر مشابه، آفرید. وقت رسیدن این میوه
 نکنید. به درستی که خدا اسراف کاران را دوست ندارد.

õËñè¹در کتاب  سجادامام سجاد .2 ³ö¹ Ç÷Ê اند. بـا تفسـیر بـاال    هبراي برخی از موجودات غیر مختار حقوقی را بیان فرمود
 . موجه ساختتوان حقوق این موجودات غیر مختار را می

 اعطاء حقِّ کُلِّ ذي حقٍّ حقَّه. .3

به این دلیل امام سجاد  .4
قٍ
من حقّه الذي هـو اصـلُ   «...ها معرفی کرده است: نیز حق خدا را اصل و ریشه همه حق جاد 

  ).38(رسالۀ الحقوق: » الحقوق...
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، برخالف د کهبرپیتوان به این نکته پیدایش این مفهوم در ذهن میصحیح با چگونگی 
تکلیف و به وجـود   تحقق وجود حق براي صاحب حق به وجودبرابر در  رأي مشهور،

 مکلف نیازي نیست. 

کند که در برابر هر مصداقی از حق تکلیفی وجود چرا ساختار مفهوم حق اقتضا نمی
 ؟داشته باشد

از مقایسه چنـد امـر واقعـی انتـزاع      کهفلسفی است مفهومی دانستیم که مفهوم حق 
 شود. این امور واقعی مورد نیاز در پیدایش مفهوم حق عبارتند از: می

 قرار دارد،  یا مقصدي متناسب . موجودي که در راستاي رسیدن به هدفی مطلوب1
 که آن موجود در راستاي آن واقع است.مطلوب یا مقصد متناسب  . هدف2

آن رسیدن به  زاواري که سمندهدف موجودسان در حین مقایسه این دو امر به عقل ان
را  یا مقصد گوید و آن هدفمی صاحب حق مطلوب یا مقصد متناسب است، هدف

نامد. به بیان دیگر، ارکان پیدایش مفهوم حق بیش از دو چیز نیست: می موضوع حق
موضـوع حـق مفهـوم حـق     صاحب حق و موضوع حق. از رابطه میان صاحب حـق و  

 آید. دست میداشتن (یعنی حق در شاکله مصدر) به
مثال هر انسان به لحاظ فطرتش شایسته رسیدن به مقام واالي انسان کامل است. خدا 
نیز او را براي وصول به این مقام بلند خلق کرده است. انسان در این مثال، صاحب حق 

باشد. عقـل  دمیان است، موضوع حق میاست. مقام انسان کامل که هدف مطلوب همه آ
دانـد، یعنـی   با مقایسه کردن انسان و آن مقام واال، او را فطرتا شایسته آن مقام بلند مـی 

دهد. بنابراین، مفهوم مصدري حـق داشـتن از   حق رسیدن به آن مقام را به او نسبت می
 آید.دست میآن مقایسه به

 آسـانی دن مفهوم حق بیـان شـد، بـه   بر اساس تحلیلی که درباره چگونگی ساخته ش
دست یافت که هیچ امر دیگـري حتـی تکلیـف و مکلـف در     مهم توان به این نکته  می
نقش ندارد. بـه تعبیـري دیگـر، حـق و تکلیـف دو مفهـوم        (داشتن) وجود آمدن حقبه

  1متالزم با یکدیگر نیستند.

                                            

وجود تکلیف از ارکان  ،هاى فلسفه حقوقشود که بر خالف عقیده بسیارى از نویسندگان کتابمعلوم مى ن بیانایبا  .1
: 1377؛ کاتوزیـان،  36-7، 18: 2؛ ج79-80: 1ج ،1382؛ 26-7: 1377پیدایش مفهوم حق نیست. ر.ك. مصباح یـزدي،  

 .255: 1384. جوادي آملی، 249-50: 1378؛ 441
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رتنـد از: مفهـوم   با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، ارکـان پیـدایش مفهـوم حـق عبا    

(هدف مطلوب صاحب حق یا مقصد متناسب با » موضوع حق«و مفهوم » صاحب حق«

تواند از عناصـر تشـکیل دهنـده مفهـوم حـق باشـد.       آن). هیچ مفهوم دیگري عقال نمی

  توان ادعا کرد میان حق و تکلیف تالزم مفهومی وجود دارد.اساس، نمیبراین
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 نتیجه

ار مفهوم حق نه تنها ما را با چگونگی به وجـود آمـدن   طرح بدیع در شیوه کشف ساخت

سـازد، و هـم   کند، بلکه هم وجود حق را در جهان خارج موجه میمفهوم حق آشنا می

اي ما را با انواع صاحبان حق و موضـوعات آن در گفتمـان فلسـفه حـق آشـنا      تا اندازه

 کند.می

الل بر این دو امر مهم است بردن به شیوه جدید استدالزمه آشنایی با ساختار حق پی

 . حق و تکلیف از امور متالزم نیستند.2ها است. . خداوند متعال منشأ همه حق1که: 

هـاي  ها است، زاویـه نگـرش انسـان را بـه نظـام     اعتقاد به اینکه خدا منشأ همه حق

هـاي حقـوقی دنیـا در    شود که نظـام دهد. این باور سبب میحقوقی در جهان تغییر می

فرایند وضع حقوق و قوانین خـود بـه حـق خـدا بـه مثابـه       وجه باشند که در صورتی م

ها توجه شود. بنابراین، وضع قوانین و مقررات در جوامـع نبایـد بـه    خاستگاه همه حق

و قوانین ربانی باشد که خدا در شاکله دین اسالم  وجه مخالف نظام ربوبی تشریعیهیچ

 (ناب) بر بشر عرضه کرده است.

لی نیز در این نگاه موجودي است که شایسته رسیدن به مقام واالي انسان انسان متعا

اند تا انسان به آن حق اصیل، کامل است. همه مخلوقات مادي به این منظور آفریده شده

یعنی مقام انسان کامل برسد. قوانین موضوعه نباید او را از رسیدن به ایـن حـق اصـیل    

 محروم گردانند. 
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