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 پژوهشگاهسخن 
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یانسانپژوهش در علوم  در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما واقع، ییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسالم معارفق از یق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه به ا ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ین
 ییت و بـا راهنمـا  فراهم ساخ 1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادیحوزه و دانشگاه، ا انادتشان و همت اسیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یپژوهشـ مؤسسه « به

  افت.ی ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خـود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده
  رد.ك  اشاره

 سه



S5GoftemanHagh  - 4 -  2/11/1396 )نهاییآرایی  (صفحه  

مندان به دانش فلسفه حق نگاشته شده است. استادان و دانشجویان  كتاب حاضر برای عالقه
های حقوق، علوم سیاسی، فلسفه حق، فلسفه حقـوق، فلسـفه اخـالق و فلسـفه سیاسـی       رشته

 .مخاطبان اصلی این اثر هستند

دهای شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنها      نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     

  جامعه دانشگاهی یاری دهند.
داند از نویسنده كتاب، آقای دكتر محمدحسین طالبی و ارزیابـان   در پایان پژوهشگاه الزم می

  .كند آن، آقایان دكتر محمد شجاعیان و آقای دكتر اسحاق طاهری سپاسگزاری
  
  
  
  
  

 چهار
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  مقدمه
 

اسـت؛ هرچنـد    شده درباره آموزه حق در دانش فلسفه حـق  مجموعه مباحث مطرح گفتمان حق
تدوین دانش فلسفه حق به عنوان یك علم عمری بیش از چند سـال نـدارد، امـا بحـث دربـاره      

 1رسـد.  برخی مسائل این علم گاهی به بیش از یك قرن و حتی به بـیش از چنـد هـزاره هـم مـی     
ز رو این آرا را ا مواجهه آرای متعارض در این مباحث نگارنده را بر آن داشت تا در مجموعه پیشِ

  نگاه فرهنگ غرب و فرهنگ اسالم بررسی كند.
نگاشته شـده و تقریبـاً    در میان آثار نویسندگان غرب، آخرین كتابی كه تاكنون در فلسفه حق

اثـر   2،هـا  درآمدی انتقادی بر حقبیشتر مباحث مهم این دانش را در خود جای داده است، كتاب 
طور مستقیم درباره موضوعات دانش فلسفه  است؛ هرچند همه مباحث این كتاب به 3تام كمپبل

حق نیست و نیز هرچند همه مباحث فلسفه حق در این كتاب وجـود نـدارد، امـا بیشـتر آنهـا را      
  پوشش داده است.

ار داده و مـورد توجـه قـر    رو آرای دانشمندان غرب را از نگاه كمپبل نگارنده در نگارش پیشِ
های فلسفه حقوقی اسالم ارزیابی كرده و درنهایت، در هر مـورد نظریـه    آنها را در مقایسه با آموزه

 اسالمی مورد قبول را آورده است.

استرالیایی، بیش از سه دهه است كه در   _  _ )، فیلسوف و حقوقدان اسكاتلندی1938( تام كمپبل
و سیاست و علوم مربوط به آنها در حال پژوهش و تدریس بوده است. افزون  های فلسفه حقوق حوزه

  هستند: های زیر نیز نوشته تام كمپبل )، كتاب2006( ها درآمدی انتقادی بر حقبر كتاب 
                                                           

هـای پـیش از مـیالد     یكی از مباحث بسیار مهم در این ساحت است كه پیشینۀ آن به قرن قانون طبیعی. دكترین 1
 .1390گردد. برای اطالع بیشتر ر.ك: طالبی،  مسیح در یونان باستان بازمی

2. Rights, A Critical Introduction  3. Thomas (Tom) Douglas Campbell  
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  )؛1971( علم اخالقیات آدام اسمیت. 1
  )؛1981( 1هفت نظریه درباره جامعه بشری. 2
  )؛1983( 2گرایانه های جامعه های چپ و راست: تحلیلی مفهومی از ایده حق جناح. 3
 )؛1991( داوری، تبعیض و قانون بیماری ذهنی: پیش. 4

 )؛1996( گرایی اخالقی نظریه حقوقی اثبات. 5

 )؛2004( گرایی حقوقی اندیشی اثبات ژرف. 6

 ).2010(ویراست سوم،  3عدالت. 7

، فلسـفه  ، فلسـفه حقـوق  های فلسـفه حـق   تاكنون بیش از صد مقاله در حوزهوی همچنین، 
در حال حاضر استاد بازنشسته  ، فلسفه اخالق و حقوق بشر منتشر كرده است. تام كمپبلسیاسی

در كمبرای استرالیا و استاد مدعو در مركـز فلسـفه كـاربردی و اخـالق      4دانشگاه چارلز استوارت
 6آن دانشگاه است. 5عمومی

درآمدی این كتاب سه فصل دارد. این سه فصل مطابق با سه فصل نخست بخشِ اول كتاب 
عنوان فصل اول است؛ » اه آوازه حق«تنظیم شده است. » گفتمان حق«با عنوان  ها انتقادی بر حق

در فرهنگ غرب و در فرهنگ  ای مختصر از كاربری واژه حق در این فصل مباحثی مانند تاریخچه
ا در فرهنگ غرب و در ه اسالم، انواع نقدهای چهارگانه درباره حق و شیوه حفاظت از اعتبار حق

 م، در سه مبحث مستقل مطرح شده است.فرهنگ اسال

مشتمل بر چهار مبحث است. مبحـث نخسـت آن تفـاوت    » ها انواع حق«فصل دوم با عنوان 
و در فرهنگ اسالمی به قرائـت   را در فرهنگ غرب به قرائت كمپبل و حق داشتن میان حق بودن

و نیـز روابـط آن دو را    های حق و قانون نگارنده بیان كرده است. مبحث دوم از فصل دوم تفاوت
هـای   های اسالمی در دو گفتار جداگانه توضیح داده است. گونه های غربی و آموزه براساس آموزه

مبحـث سـوم ایـن     و انواع حق در فرهنگ اسـالمی موضـوع   حق در فرهنگ غرب از نظر كمپبل
و از منظـر   بشر از منظر غرب از نگاه كمپبـل  فصل است. آخرین مبحث فصل دوم دربارۀ حقوق

 اسالمی به تفسیر نگارنده است.

                                                           
1. Seven Theories of Human Society  2. The Left and Rights  

3. Justice  4. Charles Stuart University  

5. Centre for Applied Philosophy and Public Ethics 

  . برای اطالع بیشتر از زندگینامه و آثار علمی كمپبل ر.ك:6
http://www.cappe.edu.au/docs/staff-cvs/campbell.pdf. 
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از  ل این فصل معنای حقهایی درباره حق است. در مبحث او محتوای فصل سوم طرح نظریه
ها بیان شده و سپس نقد و بررسی شده است. مبحث دوم از فصل سوم مطـالبی   موضع این نظریه

های عقلی و  و نیز براساس آموزه های غربی به تفسیر كمپبل براساس آموزه را درباره صاحبان حق
  دو گفتار مجزا به دست داده است.نقلی اسالمی در 

این كتاب برای مطالعه فرهیختگانی نگاشته شده است كه به اطالع بیشتر از مطالـب دانـش   
حق، ، فلسفه ، علوم سیاسیهای حقوق مند هستند. استادان و دانشجویان رشته عالقه فلسفه حق

انـد. نگارنـده بـه ایـن      حقوق و فلسفه سیاسی مخاطبان اصلی این نگارشفلسفه اخالق، فلسفه 
وسیله از همه خوانندگان این كتاب متواضعانه تقاضا دارد نكات انتقادی خـود را بـه او گوشـزد    

  های آینده برطرف شوند. های موجود در چاپ كنند تا كاستی
  

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  محمدحسین طالبی

  1396ماه  مرداد
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  پیشگفتار تام كمپبل
  

، به نكـاتی بـا عنـوان    ها درآمدی انتقادی بر حقپیش از آغاز مطالب خویش در كتاب  تام كمپبل
تا آنجـا كـه مربـوط بـه      پیشگفتار اشاره كرده است. ما نیز در آغاز این نگارش آن پیشگفتار را __

 كنیم. به شرح زیر بازگو می __ از زبان كمپبل شود مباحث این كتاب می

 ها بررسی حق

هـا   هـا تمركـز دارد. حـق    اسـت كـه بـر روی مفهـوم حـق      كتاب یك اثر در فلسفه انتقـادی  این
تواننـد   هـا) مـی   هـایی كـه افـراد (و شـاید گـروه      از: ادعاهـایی نسـبت بـه اسـتحقاق     اند عبارت

هـا را   كننـد. فلسـفه انتقـادی مفـاهیم و نظریـه      ها ابـراز   مستدل علیه دیگر افراد یا سازمان طور به
دهـد و چنانچـه الزم باشـد، آنهـا را      فانه عقلـی و اخالقـی قـرار مـی    معرض بررسـی موشـكا   در
تـر و مفیـدتر    كنـد؛ یـا اینكـه آنهـا را بـه صـورتی منسـجم        آور رد مـی  امری مبهم یا زیان مثابه به

، بررسـی  ها به معنای تحلیـل معنـای حـق    كند. این امر [فلسفه انتقادی] دربارۀ حق می بازسازی
و  به اخـالق، حقـوق   مبنا _ های نگرشی حق در مباحث عملی و ارزیابی سود و زیانها  نقش حق

ثمر، یا اخالقـاً غیـر مقبـول را در     های مبهم، بی سفه كنار زدن تحلیلكتاب، فل سیاست است. این
فهمیده شده، تدوین و ها به بهترین شیوه  كند چگونه حق دستور كار قرار داده است و سفارش می

  شوند. حفظ می
كند چه اموری را باید باور داشته باشیم، یـا   امری هنجاری است كه توصیه می فلسفه انتقادی

ای نظـری اسـت در ایـن امـر كـه       چه كارهایی را باید انجام دهیم. این فلسفه، همچنین، فلسـفه 
دهـد. فلسـفه انتقـادی     مند و با دقت عقلـی سـامان مـی    ای نظام وظیفۀ دستوری خود را به شیوه
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مربـوط از   هـم  دارد. در این كتاب طیفی گسترده و به ها تردید روامی كند و دربارۀ پاسخ پرسش می
  شود: محوری مطرح می 1از راه چهار پرسش تفكر نقدی در رابطه با حقوق

  . حق چیست؟1
  ؟تواند حق داشته باشد . چه كسی می2
  هایی دارد؟ ] چه حق. او [صاحب حق3
  هایی داشته باشد؟ . او باید چه حق4

های هنجاری از  مراقبت«اند از:  شده به پرسش نخست (حق چیست؟) عبارت های داده پاسخ
ایـن پرسـش   ». های برنده برگ«و » اند منافعی كه به لحاظ حقوقی محافظت شده«، »رفتار دیگران

ها مستلزم تحلیل این مطلب است كه مـا چگونـه بایـد     است. تدوین پاسخ معنای حقمربوط به 
ها سخن بگوییم و چه اعتقادی درباره آنها داشـته باشـیم. بـا ایـن همـه، آنچنـان كـه         درباره حق

ـ  گیری درباره اینكه كدام تحلیل از گفتمان حق خواهیم دید، تصمیم د پـذیرفت، بـه مقـدار    را بای
های واقعی و دسـتوری   خواهیم به دیگر پرسش بسیار به این مطلب بستگی دارد كه چگونه ما می

  خویش پاسخ دهیم.
های مختلفی داده شده است. این  تواند حق داشته باشد؟) پاسخ به پرسش دوم (چه كسی می

 2».هـای اخالقـی   فقـط فاعـل  «، »موجـودات حسـاس  «، »زنده موجودات«اند از:  ها عبارت پاسخ
ها سـازوكاری بـرای    اكنون، با فرض اینكه پاسخ پرسشی كه گفته شد، عبارت باشد از اینكه: حق

حفظ منافع مهم هستند، پاسخ ما به پرسش دوم وابسته به این امر است كه چه نـوع موجـوداتی   
چه اندازه به نظر ما مهـم هسـتند. در اینجـا مسـئلۀ      توانند منفعت داشته باشند و این منافع تا می

ا منافع مهم داشته و بنـابراین،  ه و (همه) انسان آیا حیواناتانگیز آن است كه  بیش از اندازه تفرقه
هستند. نظر افراطی آن است كه همه موجـودات زنـدۀ مركـب، ماننـد درختـان یـا        صاحب حق

  ها، منفعت داشته و بنابراین، صاحب حق هستند. های طبیعی، همچون بیابان پدیده
هـای زیـر    ) در طیفی از عبـارت هایی دارد؟ چه حق صاحب حقها به سومین پرسش ( پاسخ
 بشـر  آن حقوقی را دارند كه در اعالمیه جهانی حقوق«یا » حقی ندارند هرگز هیچ«گیرند:  قرار می

باره مطرح كند كه وضعیت  های واقعی دیگری را در این اگر این پرسش سؤال». اند برشمرده شده
                                                           

طور مستقیم  اره كرده است. به دلیل آنكه مطالب مربوط به پرسش پنجم به. كمپبل در پیشگفتار به پنج پرسش اش1
  مربوط به گفتمان حق در این كتاب نبود، ما آن را از پیشگفتار این كتاب حذف كردیم.

  توانند صاحب حق باشند. . در مباحث مربوط به صاحبان حق خواهیم گفت در اندیشه اسالمی همه موجودات می2
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دنبال آن خواهیم بود، بر هایی كه ما به  ها در جهان معاصر چگونه است، در این هنگام پاسخ حق
های زندگی مردم در زمان  و تجربه های سیاسی های ما درباره قوانین، آداب و رسوم، واقعیت یافته

و مكان خاص مبتنی هستند. عقیده من آن است كه حقوق مردم موضـوعی مربـوط بـه واقعیتـی     
اینكـه چـه حقـوقی وجـود دارنـد،       اجتماعی است. اما بیشتر فیلسوفان معتقدند پژوهش دربـاره 

احتمـال از   حكم اخالقی بوده و مربوط به واقعیـت اجتمـاعی نیسـت، حكمـی كـه بـه       موضوع
اسـت، ناشـی    عاقـل  بشر یا از معرفتی كه در دسـترس موجـودات   باورهای قطعی درباره طبیعت

هایی دربارۀ وجود و عـدم حقـی    نتقد درباره اینكه چه نوع پاسخی به پرسششود. فیلسوفان م می
اند شكاك باشند، هرچند كه آنها قبول دارند كـه حكـم    ای از حقوق بدهند، مایل خاص یا دسته

یـك از   اخالقی با جواب پرسش بعدی سروكار دارد، یعنی این پرسش كه: به لحاظ اخالقی كدام
  ند؟ها باید وجود داشته باش حق

) ممكـن اسـت بـه    هایی باید داشته باشد؟ چه حق صاحب حقهای پرسش چهارم ( جواب
یـا  » رسانند هایی كه خوشبختی بشر را به بیشترین حد می آن حق«عنوان نمونه، عبارت باشند از: 

هایی كه  آن حق«یا » مصون دارندا را از بیشترین ظلم ه هایی كه مورد نیاز هستند تا انسان آن حق«
توانیم این مسـئله را   ما نمی». ] را به عنوان موجود اخالقی حفظ كنندموقعیت آنها [صاحبان حق

چـه  حل كنیم تا اینكه به سه پرسش نخست پاسخ دهیم. زمانی كه مطمئن شویم حق چیسـت،  
بدانیم كه چه وقـت یـك حـق وجـود دارد،      توانیم و چگونه می كسی می تواند حق داشته باشد،

توانیم نشان دهیم كه مردم باید چه حقوقی داشته باشند. تصـمیم گـرفتن دربـاره اینكـه      آنگاه می
های بنیـادی   كدام حق باید تثبیت و حفظ شود، موضوعی مربوط به استدالل درباره مبنای ارزش

است. این پرسش مـا را   جتماعی و سیاسیما بوده و نیز مربوط به مبنای معرفت ما درباره زندگی ا
كند یك فلسفه اجتماعی و سیاسی هنجاری را پدید آوریم تا با آن یك دسته احتمـالی از   ملزم می

  هایی را كه به لحاظ اخالقی بهتر از هر دسته دیگر هستند، توجیه كنیم. حق
گیرنـد   همگی این امر را مسلم می های چهارگانه باال، شده به پرسش های توضیحیِ داده پاسخ
شده بر عهـده   اند از: منافع موقعیتی شایسته برای موجه ساختن تكالیفی نهادینه ها عبارت كه حق

  دیگران در جهت احترام گذاشتن و حفاظت كردن از این منافع.
كنـیم، روشـن    های گوناگون آنها را بررسـی مـی   ها و پاسخ ای از پرسش در حالی كه مجموعه

هـا تـا    ها در زندگی روزمره گاهی نسبت به ناسازگاری و ناهماهنگی حـق  شود كه گفتمان حق می
ها  پایان است. متكی بودن به مباحث فنی حقوقی درباره حق حدی زیاد قابل انعطاف، متغیر و بی
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شـدت وابسـته بـه     خود گوناگون و بیشتر مبهم بوده و بـه  خودی امری ممكن است، اما این امر به
هـای   های متضادی كه از نگـرش  اخالقی است. افزون بر آن، واضح است كه ایدئولوژیمباحث 
ها دارند. مباحـث   كنند، نگرش مورد عالقه خود را درباره حق بسیار مختلف حكایت می سیاسی

ن تـری  ها حتی در انتزاعـی  رو، ارائه شرحی از حق ذاتی نامرتب هستند. از این طور مربوط به حق به
سطح تحلیل كه همگان تأیید كنند، امری ناممكن است. با این همه، رسیدن به یك تحلیل و بـه  

طور عمیق ریشه داشـته   ها كه در مباحث و نهادهای مربوط به حق به یك نظریۀ ممتاز دربارۀ حق
 ای روشـن و  باشد، و با این وجود، ما را قادر بسازد تا نظر اجتماعی و سیاسی خویش را به شـیوه 

  منسجم بیان كنیم، امری ممكن است.
طورعام بر وضوح مباحث مربـوط   ها اتخاذ شده، به رویكردی كه در این كتاب نسبت به حق

عبارت است از: تمایز مفهوم حق از دیگر مفـاهیم   متمركز است. هدف به حق در گفتمان سیاسی
و تكلیف. این تحلیل حـق را بـه مثابـه نـوعی مطالبـه       هنجاری، مثل [مفاهیم:] درست، عدالت

داند كه مستلزم تأسیس و ابقای سازوكارهایی برای حفاظت و پیشبرد یكسان  سیاسی مشروع می
ها گستراندم كه باید مورد قبـول همـه    ای درباره حق منافع مهم است. من این تحلیل را در نظریه

ا و محوری بـودن دموكراسـی در تعیـین ایـن امـر      ه ه انسانكسانی باشد كه به ارزش مساوی هم
وفادار هستند كه چگونه چنین موجوداتی باید با یكدیگر زندگی كنند، حتی اگر آنها دربارۀ اینكه 

طور تحلیلی مـرتبط اسـت بـا     هایی باید داشته باشند، به توافق نرسند. این نظریه به دقیقاً چه حق
سازی، بر ارتباط (غیر  است و در مرحله موجه های متمایز گفتمان حق عقیده من جنبهآنچه كه به 

  برابر و واالی زندگی بشر تأكید دارد. و ایده ارزش ذاتی مبنا _ های حق انحصاری) میان سیاست
امـر كـه معرفـت پیشـینی گسـترده فلسـفه        این [نگارش] یك كتاب مقدماتی است، در این

گیرد، اما نیازمند مهارت بیشتری نسبت به یك اثر ابتـدایی اسـت. ایـن     فرض نمی را پیش سیاسی
ها اشاره شده و  كند، هرچند كه در اثنای آن به آن نظریه كتاب آرای دیگر فیلسوفان را بررسی نمی

هاسـت كـه    ای دربـاره حـق   كتاب درصدد تـرویج نظریـه   شوند. در عوض، این گاه نیز تفسیر می
ها بخشـی   ترین باشد. نگرش من به حق نسبت به مسائل جاری سیاسی داخلی و جهانی مناسب

نـامم. ایـن نظریـه از آن     مـی  1»گرایی آزادمنشـانه  نظریه اثبات«تر است كه آن را  از یك نظریه كلی
و سیاسـی مقـررات اجتمـاعی و سیاسـی      گراست كه بر اهمیت اجتماعی، اقتصادی جهت اثبات

                                                           
1. "Democratic positivism" 
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گنجانده شده در نهادهای مؤثر تأكید دارد. این نظریه از آن جهت آزادمنشانه اسـت كـه بـر نیـاز     
دستیابی به توافق نسبت به محتوای قـوانین و نهادهـا از طریـق گفتگـو در فراینـدی آزاد اصـرار       

ها وسایلی برای حفـظ نهادهـا و بقـای     در آن این حقها بخشی از این تصویرند كه  ورزد. حق می
  توانند اساس تأمین منافع مشروع را فراهم كنند. هنجارهایی اجتماعی هستند كه می

حافظ منـافع   1یِا ها نیز به وسیله مقررات جامعه همه این مقررات، مقررات حقوقی نیستند. حق
ق، كند. همچنین، گفتمانِ حـ  فكر جمعی و جامعه مدنی آنها را الزام میشوند، مقرراتی كه  ساخته می

شـوند كـه اهـداف معـین      به این شـیوه توضـیح داده مـی    گفتمانی است كه در آن مقررات سیاسی
كننـد.   را تثبیـت مـی   های نیروی سیاسـی و اقتصـادی   ها و دیگر منصب مشروعیت بخشِ حكومت

حیات اجتماعی و سیاسی را شناسـایی كـرده و    ۀكنند ها در اوج خویش اهداف روشن و توجیه حق
یابند كـه ایـن    در سازوكارهایی قانونی، اجتماعی، سیاسی و مبتنی بر قاعده به این صورت تجلی می

تحلیلـی از   :كنـد  ه مـی كنند. این یك نظر اخالقی است كه توصی ها تبدیل می اهداف را به استحقاق
هـایی اجتمـاعی و حقـوقی اشـتقاق یابـد كـه [ایـن         كند، باید از نهاد ها كه منافعی را ترویج می حق

  بشر ایفا كنند، مطلع و ملزم شوند. توانند در سعادت ها می نهادها] به وسیلۀ نقش خاصی كه حق
شدت  ، بهآن است كه منافع بالقوۀ گفتمان حق 2ها درآمدی انتقادی بر حقنظریه اصلی كتاب 

بخش  های عملی اجرای اطمینان .] شیوه2های اخالقی درباره ارزش برابر و [ .] گزاره1بر تركیب [
یافتـه بـوده و    سازمان ها مستلزم حمایت اجتماعی، حقوقی و سیاسی این آرمان مبتنی است. حق

هـا را بـا    مند است. اشتباه است اگـر حـق   های مؤثر و اصالحات نظام توجب ترمیمنقض آنها مس
های اخالقی كـه ربطـی بـه حفـظ و      سازوكارهای استیفای آنها مساوی بدانیم، یا آنها را با مطالبه

هـا بـه منزلـۀ تقاضـاهایی      كننده ندارند، برابر شماریم. اساساً حـق  شده تضمین های نهادینه ترمیم
روند كه بـه   هایی به كار می به لحاظ اخالقی موجه بوده و برای اثبات و حفظ استحقاقهستند كه 

هـا بـه نقـش آنهـا در      فهمم، وضـوح حـق   شده باشند. آنچنان كه من می لحاظ اجتماعی تضمین
نهادینه شدن تعهد اخالقی نسبت به ارزش مساوی مربوط است، هرچند آنهـا بسـیاری از دیگـر    

  عی داشته باشند.های مفید اجتما ویژگی
ها وجود دارند، پس آنها [در اینجا] توضـیح   های فراوان و خوب برای پاسداشت از حق دلیل
سازند تا  را قادر می های موجه و مسلّم كه صاحبان حق ها به عنوان شایستگی شوند. حق داده می

                                                           
1. Societal  2. Rights, A Critical Introduction  
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هستند كه بـه مـا تـوان تمـرین      دیهای ارزشمن علیه دیگران ادعاهای نافذ داشته باشند، ملكیت
یعنـی   كنند. از منظر فرد، حق داشتن آزادی انتخاب و حفظ منافع خویش و منافع دیگران عطا می

شناخته شدن به مثابه كسی كه ارزش دارد و [یعنی] داشتن قدرت اجتماعی، تـا اینكـه بـا دیگـر     
برابر، مبنایی قدرتمند برای احترام به خویشـتن و بـرای    داشتن حقوقمردم نیز فرق داشته باشد. 

  زندگی مفید اجتماعی است.
محور را برای اندیشیدن درباره  ها ساختاری شخص ، حقاساساً، در حوزه اجتماعی و سیاسی

 كنند. صـاحب حـق   و سیاسی فراهم می روابط صحیح و ناصحیح در حیات اجتماعی، اقتصادی
 به معنای داشتن موقعیت مهم اجتماعی است. آن امری ارزشمند است. افزون بر آن، حقوق بودن

و ثبات را در زندگی جمعی از این راه فراهم كنند كه آنچه  توانند امنیت متناظر با آن می و تكالیف
توانیم از یكدیگر انتظار داشته باشیم، برای ما روشن كرده و به ما اطمینـان دهنـد كـه     را كه ما می

ها در تأسیس اهـداف   شوند. افزون بر اینكه، از نظرگاه قانون اساسی، حق این انتظارها برآورده می
كننـد. بـا    ها و دیگر نهادهای اجتماعی و سیاسی نقشی مهم ایفا می متهای مشروع حكو و شیوه

توانند علیـه سوءاسـتفاده از قـدرت سیاسـی و اقتصـادی حفاظـت از آن را        ها می این همه، حق
پذیر از تأثیر  های اقلیت آسیب ها در حفاظت از گروه های دموكراتیك، حق تضمین كنند. در نظام

های قدرتمندتر و نیز اكثریت مسـلط نقشـی    و بدخواه دیگر اقلیتكننده  قدرت خودخواه، گمراه
  دهیم. ها بها می ویژه دارند. جای شگفتی نیست كه ما به حق

هـا   ها گفت. بیشتر [در دو مورد] درباره منـافع حـق   توان علیه حق با این همه، مطالب فراوانی می
.] در استخراج آنهـا از منـابع قابـل    1ند: [شو طور رسمی اعالم می ویژه هنگامی كه به شود به مبالغه می

های قدرتمند  .] و در جهل به نتایج اجتماعی اعطای حقوق به اقلیت2[ دسترس برای استیفای حقوق
  توانند پس از آن برای حفظ منافع احتماالً مشروعِ خویش استفاده كنند. حقوقی كه آنها می

هـا   ها وجود دارد. ادعا و تقاضا كردن حق بت به حقهای گوناگون برای شك داشتن نس زمینه
در بیشتر موارد با كمی خودخواهی و خودبینی همراه است كه به جای تأكید بر جنبه اجتماعی بر 

توان به مثابه امری خودبینانه  ها را می های ما تأكید دارد. به سخن دیگر، حق جنبه شخصی زندگی
برانگیـزِ   هـای چـالش   ها بیشتر اوقات ما را بـه شـیوه   آن، حق و ذاتاً خودمحور تلقی كرد. افزون بر

رود. در  مشترك به كـار مـی   كشانند، استداللی كه در طریق سازش معقول و انسانیت استدالل می
هـا   خویش هستند، برای اینكه به دیگران صدمه بزنند. حـق  حقوق» متقاضی«بیشتر موارد، مردم 

هـا   تر اینكـه، متوسـل شـدن بـه حـق      زده باشند. افزون طور افراطی خصمانه و قانون توانند به می
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ای برای انكار ارتباط نتایج رفتار مـا   تواند راهی برای اجتناب از استدالل عمیق اخالقی و شیوه می
بینانه و غیر عاقالنه باشند، زمانی كه  انگارانه، غیر واقع توانند ساده ها می باشد. به دیگر سخن، حق

برند كـه بـه عنـوان     یل میأوگفتمان اخالقی را به جر و بحثی ناآگاهانه درباره مطالباتی ناسازگار ت
توانند بـیش از حـد    ها می . به دیگر سخن، حق(Tribe, 1990)اند  شناخته شده» تنازع امور مطلق«

اش بیشـتر اوقـات در ایجـاد     گرانـه  باشند. درنهایت، حقوق برخالف ظاهر مسـاوات  آمیز تعصب
گیرد كه در  كند؛ این امر از راه تحكیم قدرت كسانی صورت می عدالتی و نابرابری مشاركت می بی

های خویش در جهت كنار گذاشتن و كنترل كـردن دیگـران    مقام كنترل ماهرانه مقاصد و فعالیت
  ا باشند.گر توانند در عمل بسیار نخبه ها می گر، حقهستند. به سخن دی

ـ  زدگـی، جـزم   وظیفه ما بررسی ایـن انتقادهـا از خودمـداری، قـانون     سـاالری   ی و نخبـه گرای
یك رویكـرد   توان بدون تضعیف كردن اعتماد خویش به تصور هاست، و اینكه ببینیم آیا می حق

محور نسبت به اخالق و سیاست با آنها مقابله كرد. نخستین گـام در ایـن    _ متمایز و كارآمد حق
توانند بسیاری از اهـداف   می و تكالیف های حقوق فرایند مستلزم شناخت این امر است كه نظام

توان از یـك نظـام خـوبِ     كنند، و اینكه می هایی را كه مطلوبند، تأمین مختلف، نه همه آن هدف
  حقوق و تكالیف سوءاستفاده و آن را استثمار كرد.

های زیربنایی  ها با استدالل كند تا به این مطلب پی ببریم كه اهمیت حق آن همچنین ما را ملزم می
ریق آن هم اهمیت اخالقی توانند از ط ها می ویژه راهی كه حق گره خورده است، به برای داشتن حقوق

ای را برای همكاری مـؤثر اجتمـاعی مهیـا     شخص خاص را بیان كند و هم آن را ارتقا بخشد، و زمینه
شـود،   مدار نسبت به اخالق و سیاست تلقی می سازد. در بهترین حالت، آنچه كه به مثابه رویكرد حقْ

تواند فقـط   همیت بسیار و برابر دارند و اینكه استعداد آنها میا اه در این باور ریشه دارد كه همه انسان
هـا   در محیط اجتماعی مناسب شناخته شود. آنچه باید مطالعه شود، آن است كه كـدام نـوع از حـق   

 عملی، كارآمد و مطمـئن بـرای آرمـان ارزش برابـر     بهترین وسیله برای اظهار نظر اجتماعی و سیاسیِ
ها در وهله اول فراهم  ها توجیه زیربنایی را برای داشتن نظام حق درحقیقت، این ارزش هاست. انسان

  كنند. كرده و مردم را نسبت به حقوق خاصی كه باید داشته باشند، راهنمایی می
آورم كـه   ]، من بر ایـن مطلـب اسـتدالل مـی    ها درآمدی انتقادی بر حقدر سراسر این كتاب [

ها در جهان واقعی وجـود دارنـد    دادن به كمبودهای غالباً آشكار حقهایی برای واكنش نشان  راه
كه به كنار گذاشتن دستاوردهای مهم درباره اعتبـار مسـلّم اخالقـی فـرد و بـه نیـاز داشـتن بـه         

كند. براساس ابطـال برخـی    شناسد و تأمین می انجامند كه آن اعتبار را می ساختاری اجتماعی می
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؛ خـواه ایـن حقـوق بـه لحـاظ      »وجود دارد«، چنین حقوقی اخالقی ها درباره ایده حقوق قرائت
اجتماعی شناسایی و محقق شده باشند یا نه. من اعتقاد دارم كه مفهوم حـق در جهـت همراهـی    

تواند تعدیل شـده و از آن اسـتفاده شـود،     پذیر بوده و می كردن با منتقدانش به قدر كافی انعطاف
هایی بیان كند كه با این نگاه كه به یك اندازه  ا را به شیوهه طوری كه ارزش اصلی برابری انسان به

اهمیت دارد، تركیب شود؛ نگاهی كه معتقد است ما مخلوقاتی اجتماعی هستیم كه سعادتشان تا 
توانیم آنها را توسعه  مشترك بستگی دارد كه ما می حد زیاد به الگوهای روابط اجتماعی و سیاسی

توانند چیزی بیش از ابـزار حمایـت از فـرد در برابـر جمـع باشـند.        ها می داده و دنبال كنیم. حق
اجتمـاعی   هـای جمعـی موجـودات    توانند وسایلی برای هماهنگ كردن تالش همچنین، آنها می

گونـه   ساالری اجتماعی و نیز بـرای هـر   برای مردم نواع گفتمان حقباشند. افزون بر آن، برخی از ا
خواهانه است، ضرورت دارد. حـق یـك عامـل     طور بنیادی آزادی قرائتی درباره لیبرالیسمی كه به

  هاست. ساالری های ایدئولوژیك درباره مردم مشترك در بیشتر مناقشه
مبنا نسبت بـه سیاسـت، خواننـده را بـه      كردهای حقْاین توضیحات و بازنگری انتقادی روی

برد كه تقریبا شبیه سفر اكتشافی كوهنوردی است. اكنون ایـن سـفر در ایـن پیشـگفتارِ      سفری می
پرسد: چرا به عهـده گـرفتن چنـین سـفری      گزارش شروع شده است كه می مقدماتی با یك پیش

رصـتی اسـت بـرای رسـیدن بـه      شـود، ف  انگیز اسـت؟ آنچـه عرضـه مـی     دیدنی، یا حتی هیجان
طـور   و نهادهای حقوقی را به ها كه برخی مشكالت گفتمان حق اندازی وسیع در حوزه حق چشم

 آزادمنشـانه را بـه كمـال    كند؛ در حالی كه با نگرشی خاص نظریه پوزیتیویسـم  نقادانه بررسی می
تواننـد ایجـاد و كامـل شـده و در      ها، ابداع بشری بوده و می گوید: حق ای كه می رساند؛ نظریه می

و اخالق اجتماعی نهادینه شوند تا اهدافی را تـأمین كننـد كـه مـا بـه عنـوان افـرادی كـه          قانون
ر گرایی د ایم. بنابراین، برخالف مقیاسی از شك شان به یك اندازه مهم است، انتخاب كرده زندگی

  اندازِ انتقادی، سازنده و مترقی است. رابطه با برخی عقاید رایج، چشم
یافته از برنامه عقالنی و اخالقی فیلسوف، سیاستمدار و سخنور منتقد، رابرتو  رویكرد من الهام

برزیلی و استاد حقوق در دانشگاه هاروارد است، كسـی كـه تـالش     فعال سیاسی 1،منگابیرا آنگر
اش در یـك   وظیفـه اولیـه  «كنـد   كند ما را با چیزی مشغول سازد كه خود آن را چنین تلقی می می

هـای مختلـف    كردن آینده جامعه آزاد و روشنفكر: تا ما را به عنوان شهروند از تالشی برای تصور
. رویكرد به لحاظ فلسـفیِ  (Unger, 1996, p.1)» كردن درباره آنها آگاه سازد خویش و برای بحث

                                                           
1. Roberto Mangabeira Unger 
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هـای سیاسـی متناسـب بـا      .] برداشت1خواند: تا [ آزادمنشانه آنگر، نسبت به سیاست ما را فرامی
هـای اخالقـی    ها را با مضمونی كه آرمان .] این برداشت2اوضاع و شرایط خویش را بیان كنیم، [

هایی را برای حفظ ایـن بیـنش در نهادهـا و     .] گام3اند، كامل گردانده، و [ یر كردهرایج ما را تسخ
  های اجتماعی و سیاسی خویش برداریم. عملكردها در نظام

 2و رابـین وسـت   1یی همچون آیریس ماریون یونگها همچنین من تحت تأثیر آثار فمینیست
، مستلزم رها كردن آنها نیست، بلكه متضمن ام كه رویكردهای انتقادی آنها به حق و عدالت بوده

، حق های عدالت ایده (West, 2003)از » تصوری مجدد«یا  (Young, 1990)بر » تمركزی مجدد«
اندازهای خاص نامطلوب اعتقادی آنهـا را تسـخیر و تضـعیف     كه چشماست  و حاكمیت قانون

تصویری اجمالی از یك قلّـه را ترسـیم    های صمیمی و بدیع گفتمان حق كرده است. این آمادگی
  كشاند. كند كه ما را بر روی آن می می

دون آمـادگی درخـور   با دنبال كردن مثال كوهنوردی، [توجه به این نكته ضروری است كه] ب
پذیر نیست. اولین مرحله مهم تحقیق مـا در   ای امكان فتح هیچ قله ،كننده توجه و دوندگی خسته

ای كـه نسـبتاً بـا     كنـد. فهمیـدن [معنـای] واژه    را تحلیـل مـی   بخش یكم این كتاب گفتمان حق
سـازد تـا    مـا را ملـزم مـی    (Glendon, 1991)شـود   به آن اشـاره مـی  » گفتمان حق«احترامی در  بی

ها پرورش دهیم كه از آنها این بحث پدیـد   ا دربارۀ بسیاری از عبارته احساسی را برای زبان حق
شـود. بـدون اطـالع داشـتن از پیشـینه       آمده و در آن رشد كرده و فواید گوناگون بر آن مترتب می

های میانه متأخر گرفته تـا مركزیـت فراگیـر آن در     قرن های باریك آن در ها، از ریشه تاریخی حق
سازد تا  توان چنین فهمی را به دست آورد. یك دورنمای تاریخی ما را قادر می جهان معاصر، نمی

هـای   یا تاریخی باشـند، پدیـده   شناسیم به جای اینكه كلیات فرهنگی هایی را كه می بفهمیم حق
و محتوای ذاتی هستند، گرچه این همان چیزی است كـه ممكـن اسـت     تاریخی ممكن با معانی

  تالش كنیم برای آینده بسازیم.
رونـد،   های آزادمنش به كار می ها برای برپایی دولت آموزد، وقتی حق همچنین تاریخ به ما می

كننـد و بـه    ها را علیه ستمگران را موجه سـازند؛ جنایتكـاران جنگـی را مجـازات مـی      تا شورش
هـای فجیـع،    هـا، همچنـین، در توجیـه جنـگ     یابند، از این حـق  آمیز دست می های صلح توافق
شود. با توجه بـه همـه ایـن امـور،      نخبگان نیز استفاده می كشی، نابرابری و قانون ی، نسلدار برده

                                                           
1. Iris Marion Young  2. Robin West  
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كنـد كـه بـه     های مهمی مطالعه می ها را قبل از ارزیابی دلیل فصل اول شهرت تاریخی متنوع حق
  های مختلف سیاست مطرح شده است. مبنا در حوزه سود یا زیان رویكرد حقْ

كند تا كـاری تحلیلـی و نسـبتاً     ها ما را ملزم می آگاه شدن از تنوع تاریخی و معاصرِ نقش حق
كنند مـا را بـا    هایی انجام دهیم كه وانمود می فرسا دربارۀ معنا و لوازم بحث از حق و نظریه طاقت
تواند دارای حق  هایی درباره اینكه: حق چیست؟ چه كسی می كنند؛ پرسش ها هدایت می پرسش

توان آن را به بهترین شیوه استیفا كـرد؟   باشد؟ محتوای حق چیست و چه باید باشد و چگونه می
نجام شـده  های مربوط به حق) ا این كار عمدتاً در فصل دوم (انواع حق) و در فصل سوم (نظریه

های مختلـف   به شیوه» حق«شود كه معانی خاص  است. در فصل دوم بر این مطلب استدالل می
و  1»اراده«هـای   به مفهوم مقررات اجتماعی مربوط است، و فصل سوم بـر مقایسـه میـان نظریـه    

در باب حق تمركز دارد. این دو نظریه به دو شـیوه متضـاد بـه پاسـخگویی بـه چنـد        2»منفعت«
  پردازد. وری كه در سراسر این كتاب مطرح شده میپرسش مح

ای ساختگی است، باید به كلی كنـار گذاشـته    اینك مثال زدن به كوهنوردی با اینكه تا اندازه
هـا، مـا در یـك     شده مربوط به حق ها و پذیرش یك نظریۀ ترجیح داده شود. در راستای فهم حق

بخـش اسـت. بلكـه در     بخـش و رضـایت   لذتكنیم، هرچند در برخی مواقع  ورزش شركت نمی
دهـیم تـا    ها، ما خویش را در موقعیتی بهتر قرار می عوض، در مواجهه با یك ارزیابی انتقادی حق

زمان خویش سامان دهیم. با عنایـت   ترین موضوعات اخالقی و سیاسی ذهن خود را درباره مهم
حق چیسـت؟ چـه    ها را عنوان كنیم: دربارۀ حق های اساسی به این نكته است كه ما باید پرسش

] دارای چه حقوقی هسـتند؟ آنهـا بایـد چـه     تواند دارای حق باشد؟ آنها [صاحبان حق كسی می
  حقوقی داشته باشند؟

  
  
  
  
  
  

                                                           
1. Will theory  2. Interest theory  



S5GoftemanHagh  15  2/11/1396 )نهاییآرایی  (صفحه 

  
  
  

  فصل اول
  

  اه آوازه حق

  مقدمه
هـم در سیاسـت، هـم در     ای است كه در حال حاضر اعتبار فـراوان دارد. گفتمـان حـق    حق مسئله

ای، ادعـایی، انتقـادی یـا     ندرت وضـعیتی، عقیـده   و هم در اخالق فراگیر و مشهور است. به حقوق
تحكـیم و   1»حـق «وجود دارد كه در آن اسـتفاده از واژه   یاسیآرمانی مربوط به حیات اجتماعی یا س

طور  تثبیت نشده باشد. درواقع، احتمال ضعیفی وجود دارد كه در جهان معاصر دعوایی [حقوقی] به
جدی تعقیب شود، در حالی كه آن دعوا نتواند به منزله تقاضای شناسایی یـا اسـتیفای نـوعی حـق     

یـا تقلیـل در آالم بكشـاند،     كه یك طرح پیشنهادی ما را به پیشرفت در سعادتباشد. كافی نیست 
عصـر  «آنـان را بـه مـا بشناسـاند. مـا در       مگر اینكه آن طرح حقوق اشخاص و ترجیحاً حقوق بشر

  .(Bobbio, 1996; Loughlin, 2000, p.197-214, Douzinas, 2000)كنیم  زندگی می» حقوق
زبان تقدم [و اولویـت]   های فراوان دارد: اول، [زبان] گفتمان حق ها، علت شهرت فراگیر حق

هم در گفتمان اخالقی و هم حقوقی به معنای داشتن چیزی اسـت كـه دیگـر     است. حق داشتن
كه توجه ما را [بـه خـود]    گیرد. زبان حق زبان نیروی برتر هنجاری است مالحظات را نادیده می

پردازان با نفوذ در مباحث مربـوط بـه حـق،     یكی از نظریه 2،كند. به گفته رونالد دوركین جلب می
ـ  ها برگ حق« . مقصـود او از ایـن   (Dworkin, 1977, p.xi, 90-94, 364-368)» ده هسـتند های برن

مشـترك   رفتار كردن با مردم مطابق با حقشان بر پیشبرد منفعت عمومی یا خیرجمله آن است كه 
چنین تقدم [و اولویت]ی  3،های اخیر، جان راولز در دهه ترین فیلسوف سیاسی ترجیح دارد. مهم

                                                           
1. Rights  2. Ronald Dworkin  

3. John Rawls 



  مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسالم      16

S5GoftemanHagh  16  2/11/1396 )نهاییآرایی  (صفحه  

دهنده عدالت دانسته و نـوعی تقـدم    ی تشكیلها را اجزای اصل دهد و آنگاه حق می 1را به عدالت
برای آنها  2»نظریه عدالت«دهد و در نظریه خود با عنوان  های اصیل نسبت می را به حق» معنایی«

  .(Rawls, 1972, p.43)موقعیتی مهم قائل است 
است. در حالی كـه   3ا زبان فردگراییه آن است كه زبان حق دومین علت شهرت گفتمان حق

ها هستند كه به عنـوان ملـك    امری متداول است، این حق 4گروهی امروزه سخن گفتن از حقوق
جـذابیت  ها  دهند. در مكالمات نوعی افراد، حق ارزشمند افراد گفتمان حق را تحت تأثیر قرار می

كنند. باور بر این است كه جامعه مبتنی بر  دارند؛ زیرا اهمیت زیاد اخالقی هر فرد انسان را بیان می
هر حیات بشری را متجلی ساخته و آن را بـه عنـوان امـری كـه سـزاوار بیشـترین        ها كرامت حق

  .(Vlastos, 1962)كنند  ها ارزش برابر انسانی را تأیید می كند. حق احترام است، تصدیق می
ها بخشی از یك گفتمان عملی هسـتند   [جبران] همراه هستند. حق ها با زبان عالج سوم، حق

تنها به انجام دادن عمل دعوت كرده، بلكـه آن عمـل را    كنند، نه كه در پاسخ به اموری كه ادعا می
اند كـه علیـه سوءاسـتفاده قدرتمنـدان، ماننـد       كننده ها به مثابه اموری حمایت كنند. حق الزام می

شـده را بـرای بـه     ها مبنـایی نهادینـه   روند. حق ها، به كار می ویژه دولت مسئوالن، كارفرمایان و به
طـور معمـول بـه     كنند: آنهـا بـه   ریزی می پایه در روابط اجتماعی و اقتصادی دست آوردن عدالت

كننـد كـه    كم ادعا كردن چیزی را اعطا می توانایی كنترل كردن، مالك بودن یا دست حق صاحبان
ایشان نسبت به آن حق دارند. این امر در متون حقوقی بسیار واضح است كـه اگـر راه جبـران در    

ده كار نباشد، حقی هم وجود ندارد. بحث اخالقی درباره حق در جایی كه آن حـق تضـمین نشـ   
ها صرفاً با آرزوی انجام دادن كار خوب یـا مطلـوب    باشد، برای عمل جبرانی ضرورت دارد. حق

ها  هایی هستند كه در جهت نقض حق همراه نیستند، بلكه متقاضی كنترل، اصالح و بهبود اشتباه
  اند. صورت گرفته

هایی روشـن و نسـبتاً سـاده بـه      پاسخها انتظار  زند. حق حرف آخر را می چهارم، گفتمان حق
كننـده   های تعیـین  كنند. با تعیین عواملی كه مالك ایجاد می های دشوار اخالقی و سیاسی پرسش

اهمیـت،   كنند و با نادیده گرفتن دیگر مالحظـات كـم   را در شرایط ویژه تثبیت می حق و عدالت
. اگر شخصی (Nozick, 1974, pp.26-53)دهند  ت اخالقی میهایی روشن به معضال ها پاسخ حق

كنـد.   را تثبیـت مـی   حق انجام دادن عملی یا داشتن چیزی را داشته باشـد، همـین امـر موضـوع    
                                                           
1. Justice  2. Theory of justice  

3. Individualism  4. Group rights  
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شـود و بـه مـا اجـازه ادامـه       ها [در جایی] سبب قطع مجادله مـی  قاطعانه اعالم كردن وجود حق
رای افراد مفید است و هم راهی مؤثر برای كم كـردن برخوردهـای   دهد. این امر، هم ب زندگی می

بخـش و   هاسـت. آن همچنـین، قطعیـت اخالقـی را كـه آرام      كننده همكـاری  اجتماعی و تشویق
  كننده است، به دنبال دارد. الهام

آورنـد.   را به ارمغان مـی  ، امنیتها به وسیله نظامی از امكانات اجتماعی و سیاسی پنجم، حق
آمـوزد كـه آن    سازد تا از منافعی خاص بهره ببریم، بلكه به ما مـی  تنها ما را قادر می نه حق داشتن

توانند به دلیل هوسرانی، خود مـا را از   مال ما بشوند و بنابراین، دیگران نمی» به وسیله حق«منافع 
خواهانـه در امـر    هـای [سیاسـی] جمهـوری    ست كـه نظریـه  آن محروم كنند. این امر موضوعی ا

كسـانی تأكیـد دارنـد كـه     » آزاد بودن از سـلطه «هایی كه بر اهمیت  كنند؛ نظریه حكومت بیان می
. امنیـت  (Pettit, 1997)طور خودسرانه محروم كننـد   قادرند ما را از آنچه كه برایمان مهم است، به

را  هـای نـاقض حقـوق    یژگی متصـف اسـت كـه رژیـم    ها به این و ترین صورت حتی در انقالبی
شده عبارت است از ایجاد نظم جدید مبتنی بر نظـامی   اعالم كند؛ زیرا معموالً هدف سرنگون می

  كند. را مهیا و تأمین می كه عناصر اصلی سعادت
در این جهت عام است كه به جای آنكه بـه امتیازهـای ویـژه     سخن آخر اینكه، گفتمان حق

های همه اشخاص دارد. همچنـین،   افراد خاص توجه كند، نقش مهمی در حفظ و پیشبرد عالقه
 ,Gewirth, 1982; Ignatieff)شمولی اسـت   دارای ویژگی جهان  بشرگفتمان حق در حوزه حقوقِ

2001, pp.3-12)ها، به ویژه در قالب حقوق بشر، بنیادی را بـرای وضـع معیارهـایی فـراهم      ق. ح
 ها در همه جوامع اطالق شوند و بنابراین، امید بـه عـدالت   كنند كه بر همه افراد و همه دولت می

امر شوند، این  ها به افراد خاصی نسبت داده می جهانی را زنده نگه دارند. حتی در مواردی كه حق
هـای شخصـی آنهـا و هـر كـس چنـین        های عمومی افراد است، نه ویژگی براساس خصوصیت

هـا   شـود. عمومیـت حـق    های معین محروم نمی هایی داشته باشد، از داشتن آن حق خصوصیت
كنـد، ایـن امـر زمـانی از آشـكارترین       حمایت از افراد را در برابـر رفتـار مسـتبدانه پیشـنهاد مـی     

شمول به همه اشخاص بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، موقعیت  ی جهانها هاست كه حق ویژگی
شوند. با ترسیم این شش نكته در كنار یكدیگر، ما می تـوانیم بگـوییم    یا جنسیت نسبت داده می

العاده به تركیب شیوای امور  كه گفتمان حق دارای اعتبار و شهرت فراوان است؛ زیرا اهمیتی فوق
های قطعـی   های عملی ایمن و ارزشمند، پاسخ رسیده، حمایت اوج بهدهد: ارزش شخصی  زیر می

  انگیز و امید به عدالت جهانی. جدال به موضوعات سیاسی
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با شكاكیت ذاتی در میـان   كننده به گفتمان حق اما مشكل ما این است كه این پرونده تشویق
هـا هسـتند. در ایـن     ردن ماهیت و محتوای عملی حـق كسانی همراه است كه درصدد تعریف ك

های امیدواری  فصل، این نقدهای شكاكانه [در دو مرحله] بررسی می شوند: ابتدا با ارزیابی دوره
گوینـد   و سپس با نظر دوختن به برخـی از نقـدهای رایجـی كـه مـی      و ناامیدی در تاریخ حقوق

یقـین مربـوط بـه     این مشكالت مربوط به ایـده نباشـد، بـه   مشكالتی همیشگی وجود دارد؛ اگر 
  اش خواهند بود. ها در شكل و محتوای كنونی استیفای حق

در طـول تـاریخ در    این فصل سه مبحث دربـردارد؛ در مبحـث نخسـت، كـاربری واژه حـق     
هـا   درباره حق شود. چهار نقد موجود از زبان كمپبل فرهنگ غرب و در فرهنگ اسالم بررسی می

گذرد. مبحث سوم شیوه حفاظت از اعتبار  طور جداگانه در مبحث دوم از نظر می در چهار گفتار به
  شود. ا در فرهنگ غرب و در فرهنگ اسالم بیان میه حق
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  مبحث اول: نگاه تاریخی به كاربری واژه حق
اند. حجـم نسـبتاً    حق انجام داده های فراوانی در موضوع دانشمندان غرب در صدساله اخیر پژوهش

سـبب شـده    فراوان آثار این دانشمندان در مقایسه با آثار اندك اندیشمندان مسلمان در گفتمان حـق 
مسلمان به اشتباه بپندارند: مفهوم حـق از   است كه بسیاری از دانشمندان غرب و برخی از نویسندگان

). حتی 186و  151، ص1381؛ راسخ،  McIntyre, 1984, p.69ها و ابداعات دوره جدید است ( آموزه
اند: فرهنـگ اسـالم در ایـن زمینـه از فرهنـگ غـرب تـأثیر پذیرفتـه اسـت           برخی غربیان ادعا كرده

(Edmundson, 2004, p.3)نبوده است. های اسالمی حق در میان آموزه . گویا هیچ خبری از گفتمان  
را تعقیب كند: اول، نشان دهد كـه   این برداشت سبب شد تا نگارنده در این مبحث دو هدف

های دوره جدید نیسـت، بلكـه    برخالف ادعای مشهور، مفهوم حق در غرب از ابداعات و آموزه
ند كه ایـن مفهـوم قبـل از دوره جدیـد نیـز در      متون علمی قرون میانه نیز گواه بر این مطلب هست

حـق از فرهنـگ    تنها فرهنگ اسـالم در موضـوع   رفته است. دوم، ثابت كند كه نه غرب به كار می
  غرب تأثیری نپذیرفته، بلكه آیین اسالم خود از آغاز نگاهی ژرف به این موضوع داشته است.

این مبحث دو گفتار تنظیم شده است. در گفتار اول، به منظور دستیابی به اهداف یادشده، در 
فراز و فرودهای تاریخی كـاربری واژه حـق در   «در تمدن غرب با عنوان  پیشینه كاربری واژه حق

اول این مبحث تأمین خواهد شـد. در گفتـار    شود. در این گفتار، هدف بررسی می» فرهنگ غرب
شـود. در ایـن گفتـار شـواهد قرآنـی و       دوم، تاریخ كاربری واژه حق در فرهنگ اسالم بررسی می

های استعمال واژه حق از آغاز فرهنگ اسالم دانسته شده است. به این وسیله هـدف   روایی، دلیل
  آید. دوم این مبحث به دست می

  در فرهنگ غرب دهای تاریخی كاربری واژه حقگفتار نخست: فراز و فرو
، یعنی ساختار اسمی شود آن است كه آیا واژه حق پرسشی كه پیش از ورود در بحث اصلی مطرح می

های مختلف از چه زمانی مورد توجه بوده است. به بیان دیگـر، آیـا    حق (در برابر تكلیف) در گویش
گردد؟ الزمـه   (در برابر تكلیف) به كدام دوره از ادوار زندگی انسان بازمی اده از معنای حقپیشینه استف

  پرداختن به پاسخ این پرسش ورود به بحثی تاریخی در مقام تحلیل و بررسی مفهوم حق است.
ـ    برخی پژوهشگران اعتقاد دارند كه مفهوم حق، مفهومی پرسابقه است؛ به اریخ طـوری كـه ت

. دلیل این امـر را  (Edmundson, 2004, p.3)گردد  كاربری آن به تاریخ شروع زندگی انسان باز می
دانسته و همواره در پـی   ا خود را ذاتاً واجد حقوقی معین میه گونه بیان كرد كه انسان توان این می
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 یعنی انسان بـودن   سو، ذات انسان اند. به دیگر سخن، چون از یك بوده به دست آوردن آن حقوق
ـ  بشـر اسـت و از سـوی دیگـر، انسـان      ، معیارِ داشتن برخی حقوق با عنوان حقوق طبیعیبشر ا ه

گیریم كه تاریخ كاربری مفهوم حق، به  ه میاند، نتیج همیشه درصدد استیفای حقوق خویش بوده
  بلندای تاریخ زندگی انسان است.

ای از ابـداعات دوره   در مقابل، بسیاری از محققان در غرب بر این باورند كه مفهوم حـق آمـوزه  
جدید و محصول تأمالت فكـری اندیشـمندان در ایـن دوره اسـت. ایـن افـراد معتقدنـد در قـرن         

بار تعریف كرد  م) مفهوم حق را برای اولین1349_1290یا  1280( 1اوكامچهاردهم میالدی، ویلیام 
و تا پایان سده شانزدهم از وضوح و شفافیت كامل برخوردار شد و یكـی از اصـطالحات محـوری    

های مـدرن   جویانه انسان خواهانه و برابری های عملی آزادی شد. كوشش گفتمان اخالقی و سیاسی
بـار در جهـان    های هفدهم و هجدهم میالدی، سبب شد تا مفهوم حق برای اولـین  رندر غرب در ق

  ).198، ص1381به یك شعار انقالبی تبدیل شده و در كانون مباحث نظری قرار گیرد (گلدینگ، 
این حرف مشهور، امری كامالً نادرست است. به این دلیل در اینجا به تحلیلی تاریخی درباره 

ایم. بررسی تاریخی كاربرد واژه حق در غرب به ما كمـك   در غرب روی آورده استعمال واژه حق
های معنایی این واژه را بررسی كنیم. صرفاً بـا مثـال زدن    تر فراز و فرود كند تا با نگرشی عمیق می

تـوان معرفـت    استعمال یك واژه در یك یا چنـد جملـه سـاختگی از روی فرهنـگ لغـت نمـی      
و » حـق «ای از حقیقت معنایی آن واژه به دست آورد. با تحلیل تاریخی كاربری واژه  هرضایتمندان
تـوان   های مختلف ایفا كرده است، با قاطعیت بیشتری می هایی كه این واژه در دوره بررسی نقش

  درباره معنا و مفهوم حق به حقیقت رسید.

  در آثار دانشمندان پس از قرون میانه الف) واژه حق
و حقوقی، بلكه زبان علمی در  تنها زبان و ادبیات سیاسی نكته واضح اما بسیار مهم آن است كه نه

 2ساله داشت.900كم هزار و  قرون میانه زبان التین بود؛ زبانی كه تا پایان قرون میانه عمری دست
رو، زبان نوشتاری التین نسبت به زبان گفتـاری انگلیسـی پیشـینه بیشـتری دارد؛ هرچنـد       از این

از » حـق «در دوره جدید برای بیان واژه  زبان در حوزه علوم سیاسی و حقوق نویسندگان انگلیسی
                                                           
1. William of Okham 

انـد.   ای هستند كه مربوط به قوانین و مقررات حقوق روم بوده گانه های علمی به زبان التین الواح دوازده . اولین نوشته2
  .(Tuck, 1979, p.7)دانند  قبل از میالد مسیح می 400تا  450های میان  مورخان این الواح را مربوط به سال
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ثـابتی بـوده، امـا    اند و این واژه در خالل این چند قـرن دارای معنـای    استفاده كرده "right"كلمه 
در طـول تـاریخ    "ius"الزمه این امر ثبات معنـایی واژه معـادل آن در زبـان التـین، یعنـی كلمـه       

  اش در ادبیات التین نیست. كاربری
 ,Pattaro)اروپـایی اشـتقاق یافتـه اسـت      _ در لغت هنـدو  "yous"از ریشه  "ius"واژه التینی 

2005, p.295) این واژه كه به صورت ."jus" شـود، مفـرد واژه    ز تلفظ مینی"iura" (jura)   و ریشـه
بـه   injuryیعنی قضـایی،   juridical، به معنای عدالت justiceبه معنای عادالنه،  justكلماتی مثل 

  .(Finnis, 1998, p.133)خانواده آنهاست  مفهوم غبن و نیز ریشه دیگر كلمات هم
 كنـیم.  هـای آن در غـرب آغـاز مـی     بررسی آخرین كاربرد از "ius"به منظور آشنایی با مفهوم 

شده در غرب به زبان التین، كه زمانی زبان علمـی اروپاییـان بـه     های علمی انجام آخرین پژوهش
های شانزدهم و هفدهم میالدی است. آنها كسـانی   رفت، مربوط به آثار دانشمندان قرن شمار می

 2،الك 1،، مثـل هـابز  شان در افكار دانشمندان عصر روشنگری قوقیو ح بودند كه اندیشه سیاسی
و دیگران تأثیری شگرف گذاشت و موجب پیـدایش   7پاین 6،بنتام 5،هگل 4،كانت 3،بلك استون

تدریج ایـن امـر سـبب     مردم و وظایف حاكمان گردید. به های جدید در نسبت میان حقوق ایده
  های هجدهم و نوزدهم میالدی شد. های مختلف در جوامع غربی در قرن بروز انقالب

دهند كه آنها در فهم معنای  نشان می خوبی های هفدهم و هجدهم به آثار فیلسوفان غربی قرن
 8انــد كــه آخــرین آنهــا هوگــو گروســیوس تحــت تــأثیر دانشــمندان پــیش از خــود بــوده حــق

به هنگام توضیح  9،قانون جنگ و صلحهلندی در كتاب  م) نام داشت. گروسیوس1645_1583(
گویـد: حـق عبـارت اسـت از      ، می»ادالنه و صحیح استآنچه كه ع«زیر عنوان  "ius"معنای واژه 

سازد تا چیـزی داشـته باشـد یـا كـاری را انجـام دهـد         صالحیتی اخالقی كه شخص را قادر می
(Grotius, 1925, I, I, iii, p.35) از ایـن واژه اسـتفاده    . به نظر گروسیوس، وقتی حقوقدانان رومـی

حیت اخالقی شخص بوده است. صالحیت اخالقی دارای سـه عنصـر   كردند، مرادشان صال می
  .(Grotius, 1925, V)است: قدرت، ملكیت و اعتبار 

                                                           
1. Hobbes  2. Locke  

3. Blackstone  4. Kant  

5. Hegel  6. Bentham  

7. Paine  8. Hugo Grotius  

9. De Jure Belli ac Pacis 
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پردازان مدرسی یـك   گروسیوس این معنای جدید را از یكی از مشهورترین فیلسوفان و نظریه
م) الهام گرفته بود. سوارز در 1617_1548( 1اسپانیایی نسل پیش از خود به نام فرانسیسكو سوارز

های دانشمندان پـیش   دهند كه با تحلیل به دست می "ius"تحلیلی از معنای  2دربارۀ قانونرساله 
 "ius"از خود تفاوت داشت. وی این تحلیل جدیـد را مفهـومی صـحیح، دقیـق و كامـل از واژه      

القی كه هر انسانی دارد، چـه در مـورد   عبارت است از نوعی قدرت اخ "ius"گوید:  داند و می می
. (Suárez, 1944, I, ii, 5, p.24)ملك خویش و چه در مورد هر چیز دیگری كـه مناسـب اوسـت    

شود كه مفهوم پیشنهادی گروسیوس (صالحیت اخالقی) به معنای مورد نظر سـوارز   مالحظه می
  نزدیك است، ولی عین آن نیست. "ius"(قدرت اخالقی) راجع به واژه 

  در متون علمی قرون میانه ب) واژه حق
  در آثار ویلیام اوكام . كاربری واژه حق1

مطرح كرده است، همان مفهومی است كه تقریباً سه قرن پـیش از   "ius"تعریفی كه سوارز از واژۀ 
صود اوكام از قـدرت، قـدرت قـانونی بـود، امـا      فهمیده بود؛ با این تفاوت كه مق او، ویلیام اوكام

  سوارز آن را به قدرت اخالقی تفسیر كرد.
در خـالل   (John XXII)شده میـان ویلیـام اوكـام و پـاپ ژان بیسـت و دوم       بدل  و  های رد نامه

بوده است. این مفهوم در  "ius"م، حاوی شرحی مبسوط و ارزنده از مفهوم 1332تا  1323های  سال
های فرانسیسكان تبیـین شـد. براسـاس ایـن      در فرقه كاتولیك 3نظر درباره آموزه فقر سایه اختالف
ای بـرای   شد و اموال در دست آنها فقط وسیله یك از اعضای این فرقه صاحب مال نمی آموزه، هیچ

شد. پاپ اجازه تملك اموال را داده بود و اوكام با اجازه مزبور مخالفت كـرد.   گذران زندگی تلقی می
گفت استفاده از مال انتفاع است، نه حـق   مال یك حق است. اما اوكام میپاپ معتقد بود استفاده از 

مطـرح   "ius"ها تعریفی بدیع از مفهوم  ). او در این نوشته398و  342، 228، 227، ص1382(كلی، 
بـار   كرده كه دقیقاً معادل مفهوم حق است. از اینجا بود كه به ادعای مشهور در میان غربیان نخستین

در  "ius"تولیـد مفهـومی جدیـد بـرای واژه      به كـار بـرد و منشـأ    4را به معنای حق "ius"اوكام واژه 
زبان به  الخط التین، نویسندگان انگلیسی فرهنگ غرب شد و بعدها، یعنی پس از منسوخ شدن رسم

  بردند. را به كار می "the right"كلمه  "ius"هنگام القای این مفهوم به جای استفاده از واژه 
                                                           
1. Francisco Suárez  2. De Legibus  

3. Franciscan poverty  4. Subjective right  
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عبارت اسـت از قـدرت قـانونی اسـتفاده از      "ius"گوید:  اوكام در تعریف پیشنهادی خویش می
یـا دیگـر     كس نباید از آن محروم شـود مگـر بـه دلیـل سوءاسـتفاده      امری خارجی؛ قدرتی كه هیچ

ای قانونی بر علیـه  ه تواند از طریق شیوه های معقول. اگر كسی از چنین قدرتی محروم شود، می دلیل
  1.(Finnis, 1980, p.228fn)اند، در دادگاه اقامه دعوا كند  فرد یا افرادی كه مانع اعمال قدرتش شده
این است كه گفته شود حق عبارت است  تا گروسیوس قدر مشترك مفهوم حق از زمان اوكام

تفـاوت  ». قدرت یا آزادی استفاده از چیزی، خواه قدرت یا آزادی قانونی باشد خواه اخالقی«از: 
در معنای جدیدش، كه ادعا بر این است كـه رومیـان باسـتان از آن در ذهـن خـود      » حق«مفهوم 

توانـد دارای صـاحب باشـد.     می» حق«نداشتند، با معنای درست و صحیح بودن در آن است كه 
یعنی كسی مالك آن باشد. ادعای مشهور آن است كه این قدرِ مشترك در میـان غربیـانِ پـیش از    

  رفته است. اوكام به كار نمی
اند. آنها این معنـای مشـترك را    دانشمندان غربی دوره جدید از این قدر مشترك تجاوز نكرده

است كه حتی امروزه نیز مبنای دو نظریه مهم  2ز حقاند. همین معنای ا شرح و بسط بیشتری داده
-Jones, 1994, pp.26) 4و نظریـه منفعـت   3قرار گرفته است، یعنی نظریه انتخاب در گفتمان حق

در ایـن قـدر   » قـدرت «داران نظریه انتخـاب بـه واژه    طرف  . چگونگی ابتنا از این قرار است:(36
بـر مكلـف اسـت كـه      رك توجه دارند و معتقدند حق نوعی قدرت و سـلطه صـاحب حـق   مشت

ر حالی كه پیروان نظریه منفعت به واژه اسـتفاده  ستكلیف را انجام دهد یا از آن صرف نظر كند؛ د
  اند. در این قدر مشترك نظر دوخته و حق را به معنای منفعت دانسته

 در معنـای حـق   "ius"است كه ما در پی یافتن نخسـتین كـاربرد واژه   یادآوری این نكته مفید 
تــرین كــاربرد حــق  ســتیم كــه قــدیمیمتــون دانشــمندان مغــرب زمــین هســتیم. تــاكنون دان در
موجود است. ادعای مشهور هم این است كه او نخستین كسی اسـت   های ویلیام اوكام نوشته در

كه مفهوم حق را در ذهن داشته و آن را به كار برده است. آیا چنین ادعایی صـحیح اسـت؟ ایـن    
پردازان غرب به آن اعتقاد دارند و در آثار خـود بـه مثابـه     نظریه چیزی است كه بسیاری از نظریه

                                                           
دربارۀ  (choice or will theory)» انتخاب یا اراده«زه منشأ طرح نظریه امرو "ius". چنین تعریفی از اوكام درباره واژه 1

فیلسوف حقوق معاصر انگلیسی گردید. محتوای این نظریه آن است كه صاحب حق  (Hart)حق از سوی هارت 
توانایی انتخاب یكی از دو گزینه را دارد: انجام تكلیف از سوی شخص مكلف، یا صـرف نظـر كـردن از انجـام     

  .(Hart, 1982, pp.183-184)و گذشتن از حق خویش  تكلیف
2. Ius  3. Choice [will] theory  

4. Benefit [interest] theory 
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  . برخی نویسندگان غیر(Tuck, 1979, p.22; Tierney, 1997, p.14)كنند  امری مسلّم از آن یاد می
). گویـا  186و  151، ص1381دانند (راسـخ،   غربی هم از آنها پیروی كرده و این امر را مسلّم می

ای باقی نمانده است! اما نهاد ناآرام  اند و حرف ناگفته غربیان به همه حقیقت در این وادی رسیده
دارد تا با وجود احترام به ادعای مشهور، پژوهش خود را در این زمینه  آن می یك كاوشگر او را بر

  ادامه دهد.

  های توماس آكوئیناس در نوشته . واژه حق2
اگر به كاوش خود راجع به آغاز زمان كاربری مفهوم حق در غرب ادامـه دهـیم و از زمـان اوكـام     

م) 1275_1225( 1شته برگـردیم، بـه تومـاس آكوئینـاس    كمی، یعنی در حدود پنجاه سال، به گذ
تـوان از آنهـا در توضـیح     ترین منبعی است كـه مـی   بهترین و كهن رسیم. امروزه آثار آكوئیناس می

استفاده كرد؛ هرچند وی دانشمند علم الهیات فلسفی و از متكلمان مسـیحی و   "ius"معنای واژه 
وصل میان اندیشه ارسطویی و تفكر مسیحیت بود، اما در عصر خـود،   درحقیقت، واسطه و حلقه
  روم داشت. آشنایی بسیاری با حقوق

ترین و  را به كار برده است. او در معروف "ius"آكوئیناس در موارد گوناگون از آثار مختلفش واژه 
فهرسـتی از معـانی بـه هـم      3در مقدمه بحث از عـدالت  2جامع الهیاتآخرین كتاب خویش به نام 

  :(Aquinas, 2006, vol.37: 7; II-II, q.57, a. 1c, ad 1)پیشنهاد كرده است  "ius"مربوط واژه 
». چیز عادالنـه «است، عبارت است از:  "ius"ترین معنای  . اولین معنایی كه به نظر وی كهن1

ها و  شود، مثل اعمال، موقعیت وصف عدالت تواند متصف به هر امری است كه می» چیز«مراد از 
  4احوال بشری. كار عادالنه همان كار درست است.

هـای بعـد    به عقیده آكوئیناس معنایی است كـه از معنـای اول در زمـان    "ius". معنای دوم 2
كه بـا آن  تلقی شد. این معنا عبارت است از: مهارتی  "ius"اشتقاق یافت و به عنوان معنای دیگر 

بتوان كار عادالنه [صحیح] را از كار ناعادالنه [ناصحیح] تمیز داد. به این مهارت قضـاوت گفتـه   
 "lex"نام دارد. به همین دلیل است كه آكوئینـاس واژه   شود. اصول و قواعد این مهارت قانون می

  .داند بسیار نزدیك می "ius"(به معنای قانون) را به این معنای 
                                                           
1. Thomas Aquinas  2. Summa Theologica  

3. Justice 

 است. (subjective right)در برابر حق داشتن  (objective right)همان مفهوم حق بودن  "ius". این معنا از 4
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 "ius"معنای سوم مورد نظـر آكوئینـاس از واژه   » شود حكم می مكانی كه در آن به عدالت. «3
(یعنـی بـه وسـیله قضـا)      "ius"است. به سخن دیگر، مكانی كه در آنجا بـه وسـیله معنـای دوم    

هـای   مشـود. امـروزه در نظـا    های معنای اول آن (یعنی امر عادالنه) شناخته و تعیین مـی  مصداق
  شود. گفته می 1جدید حقوقی به آن مكان دادگاه

حكــم قاضــی اســت؛ هرچنــد بــرد رأی و  آكوئینــاس از آن نــام مــی. آخــرین معنــایی كــه 4
 باشد. عادالنه غیر

اند از: كار عادالنه (یعنـی كـار درسـت)،     از نظر آكوئیناس عبارت "ius"اختصار معانی  پس به
 قضاوت، دادگاه و رأی قاضی.

از نظر آكوئیناس مفهوم حق نیسـت.   "ius"یك از معانی  شود، درظاهر هیچ چنان كه مالحظه می
 در معنـای حـق   در زمان آكوئیناس "ius"در غرب اعتقاد دارند واژه  به همین دلیل فیلسوفان حقوق

 .(Tierney, 2002, p.391; Lisska, 1996, pp.233-238, 243)شده است  به كار برده نمی

اگر با دقت بیشتری كلمات آكوئیناس را بررسی كنیم، شـاید بتـوان گفـت كـه او بـه هنگـام       
وی در القـای ایـن   مفهوم حق را از نظر دور نداشته است؛ هرچند كلمـات   "ius"استفاده از واژه 

  مفهوم ابهام دارند.
، این پرسش را مطرح در مقدمه بحث از عدالت چكیده الهیاتآكوئیناس در كتاب دلیل اول: 

عدالت است؟ وی در پاسخ به این پرسـش، میـان عـدالت و دیگـر      موضوع "ius"كند كه: آیا  می
ها [مثل علم، قـدرت و...] در   گذارد كه به منظور ایجاد دیگر فضیلت ها چنین تفاوت می فضیلت

یك شخص نیازی به فرد یا افرادی دیگر غیر از شخص فاعل نیست، اما به هنگام ایجاد عـدالت  
افراد و اشیای دیگری نیاز است كه شخص فاعل میان آنهـا  افزون بر وجود فاعل، به وجود فرد یا 

نوعی مساوات برقرار كند، برای نمونه، به كسی كـه كـاری انجـام داده اسـت بـه میـزان آن كـار        
  دستمزد بدهد.

پس از ایجاد مساوات از سوی فاعـل میـان یـك     بر این اساس، در نظر آكوئیناس، وجود عدالت
چیز دیگر (مثل اجرت) است. به دیگر سخن، عـدالت در نظـر آكوئینـاس بـه      شخص (مثل اجیر) و

برقراری مساوات مبتنی است و برقراری مساوات، به زبان امروز، همان دادن حق طرف مقابل اسـت.  
  توان به برقراركننده مساوات (دهنده حق) گفت كه عدالت دارد. تنها در این صورت است كه می

                                                           
1. Court 
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، یعنی امـری كـه   »عدالت موضوع«عبارت است از  "ius"ین كاربرد به عقیده آكوئیناس نخست
كند. به دیگر سخن، موضوع عدالت عبارت است از چیـزی كـه از    عدالت دربارۀ آن صحبت می
شود؛ چیزی كه دیگران صاحب آن و سزاوار آن هستند و بـا اجـرای    راه اجرای عدالت تأمین می

هـا یـا... اسـت؟     افراد، گـروه  شود. آیا این چیز، امری غیر از حقوق چیز به آنها داده میعدالت آن 
كند باشـد. یعنـی    زند آن است كه دستمزد شخص اجیر نباید كمتر از كاری كه می مثالی كه او می

یگر، آنچه را اگر به اندازه كارش به او دستمزد داده شود، كار عادالنه انجام شده است. به سخن د
  اش بوده (یعنی حقش بوده) دریافت كرده است. كه وی شایسته

ــاس از واژه     ــه آكوئین ــایی ك ــتین معن ــوییم نخس ــر بگ ــس اگ ــوع  "ius"پ ــوان موض ــه عن  ب
ایم؛ زیرا او به این مطلـب توجـه داشـته     فهمد، مفهوم حق است، حرفی نادرستی نزده می عدالت

شود و از مقومات و عناصـر تعریـف عـدالت بـه      هوم حق در تعریف عدالت اخذ میاست كه مف
  رود. شمار می

های آكوئینـاس كـه در    دلیل دوم: همچنین، توجه به این نكته ضرورت دارد كه برخی از عبارت
ای  گونـه  ها به تابند. این عبارت را برنمی استفاده شده است، معنایی جز معنای حق"ius"  آنها از واژه

 2و1انـد از: حـق پـدری،    هـا عبـارت   اند. برخی از ایـن حـق   پراكنده در آثار گوناگون آكوئیناس آمده
توانـد كسـی را    [كه آیا حق اختصاصی اسقف اسـت یـا كشـیش نیـز مـی      3دادن غسل تعمید  حق

، حـق  (Aquinas, 2006, vol.57: 58, 70. III, q.67, a. 2,c and a. 6, c)تعمیـد دهـد].     غسـل 
حـق تقاضـای    5حق دریافت عشریه (از كشـاورزان)،  4در مراسم عشای ربانی (مسیحیان)،  شركت

، (Aquinas, 2006, vol.38: 77; II-II q.66, a. 5, ad 2) 7حق مالكیـت  6داشتن رابطه جنسی با همسر،
                                                           
1. Paternal right [jus paternum] 

كند: آیا حق پدری و حق سلطه بر برده  . آكوئیناس چهارمین پرسش خود را ذیل بحث از عدالت چنین مطرح می2
خیلی واضـح   (.Aquinas, 2006, vol.37: 13; II-II, q.57, a. 4) ای از حق هستند؟ (مالك عبد بودن) انواع جداگانه

توان یكی از چهار معنایی را در نظر گرفـت كـه آكوئینـاس پیشـنهاد      در این عبارت نمی "ius"برای واژه است كه 
 هایی كه در فهرست باال به آنها اشاره شده است. كرد. همچنین است دربارۀ دیگر حق

3. The right to baptize [jus baptizandi] 

4. A right to receive eucharistic communion [jus in perceptione eucharistiae] 

5. A right to receive tithes [jus percipiendi/accipiendi decimas] 
6. A aight to ask one's spouse for intercourse [jus petendi debitum] 

7. A aight of possession [jus possidendi] 
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 ، حق تعیـین (Aquinas, 2006, vol.38: 77; II-II q.67, a. 4c) 1حق شاكی نسبت به مجازات مجرم
ــانروا ــوق(Aquinas, 1949, pp.27-28; 1.6, 49-50) 2فرم ــبت بــ  ، حق ــانروا نس ــردمه فرم   3م

(Aquinas, Lectures on the Letter to the Romans: 13. 1 ad. 7 (1042), pp.514-515).  

  ر منشور آزادید . واژه حق3
شویم كـه در سـال    در انگلستان مواجه می 4قرن به گذشته برگردیم، با منشور بزرگ آزادی اگر نیم
م، نگاشته شده است. اختالف میان پادشاه وقت انگلستان و پاپ سبب شد تا این منشـور  1215

ایـت كـرده و بـه تشـكیالت     رعیت را رع كرد حقوق به وجود آید. این منشور پادشاه را وادار می
قانون بر اراده شخصی او تقدم دارد. در بندهای مختلف این قانونی احترام بگذارد و قبول كند كه 

و یـا جمـع آن    "ius"به حق كلیسا و مردم با عنـوان   40و  39، 36، 1منشور به خصوص بندهای 
"iura" .اشاره شده است  

  (قرن اول تا چهارم میالدی) در دوره مسیحیت اولیه . واژه حق4
 بـر احتـرام بـه حقـوق     به پیروی از تعالیم انجیل، هم حواریون و هم پس از آن، پدران كلیسای اولیـه 

كـه در نگـاه مسـیحیان یكـی از      5بار پـولُس قـدیس   راستا، نخستیناند. در این  ا تأكید داشتهه انسان
شود، مردم را متوجه حقوقی كرد كه امروزه برخی از آنهـا بـه    شناخته می حواریون حضرت عیسی
شوند. او در فرازی از سخنان خویش در اعتـراض بـه اجتمـاع     شناخته می عنوان حقوق بنیادین بشر

آیا آزاد نیستم؟... آیـا مـا   «گوید,  كرد، چنین می های انجیل را در میان آنان تبلیغ می ن كه آموزهمسیحیا
نسبت به خوردن و آشامیدن حقی نداریم؟ آیا ما نسبت به زنان مؤمن حقی نداریم تا بـا آنهـا زنـدگی    

، 1387، عهد جدید(» و من باید از حق كار كردن محروم باشیم؟ 6مشترك داشته باشیم؟ آیا فقط برنابا
). روشن است كـه پـولُس در   6_4و  1بندهای ، 9، رساله اول به كرَنتیان، فصل عهد جدید؛ 841ص

، به عنوان حقوق مسـلّم خـویش   و حق اشتغال ، حق ازدواج، حق حیاتها بر حق آزادی این عبارت
  در آن زمان امری دور از ذهن نبوده است. تأكید كرده است. بنابراین، كاربری واژه حق

                                                           
1. Complainant's right that a quilty defendant be punished (jus ut reus puniatur) 

2. The right of the people to make their own arrangements about their monarch (jus multitudinis sibi 

providere de rege)  3. The rights of rulers [iura pricipum]  

4. Magna carta libertatum  5. St. Paul  

6. Barnabas 
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مسـیحی بـه دادخـواهی از سـوی مسـیحیان نـزد        1همچنین، دادخواست مشهور آتناگوراس
 م، بر چندین حق از اموری كه امروزه جزو حقوق177امپراتور روم در قرن دوم میالدی و به سال 

  داللت دارد: زیر شوند، به شرح شناخته می بشر
دوسـتانه و خیرخواهانـه    با احترام به مهربانی و الطاف شما و نیز با احترام به خصلت صـلح  «...

 رســانم كــه همــه افــراد دارای حقــوق ا، بــه استحضــار مــیهــ شــما نســبت بــه همــه انســان
شود. با اینكـه مـا خطـایی     اما نسبت به ما مسیحیان چنین رفتاری رواداشته نمی اند. ... مساوی

اید ما را آزار دهند، اموالمان چپاول شـود، دائمـا در معـرض     شویم، شما اجازه داده مرتكب نمی
بنـابراین، آنچـه كـه     ناامنی باشیم. همه این امور به دلیل آن است كه ما مسـیحی هسـتیم. ...  

مسلّم است آن است كه ما و دیگر مردم دارای حقـوق مشـترك هسـتیم. مـا نبایـد بـه دلیـل        
مساوی نسـبت بـه    اجازه فرمایید تا عدالت مسیحی بودن مورد نفرت بوده و مجازات شویم. ...

  (Harakas, 1982, p.17, fn; Rapids, 1956, pp.129-130)». ما رواداشته شود

و انجـام مناسـك    عقیـده  آزادی ت، حقِ، حقِ حیات اموالحقِ مالكیجانی و آبرویی،  امنیت حقِ
هایی هستند كه در دادخواست بـاال بـه    ، حقتساوی همگانی در برابر قانون و عدالت و حقِ دینی

شـوند. مـتن ایـن دادخواسـت نشـان       شناخته مـی  بشر آنها توجه شده و امروزه به عنوان حقوق
  در آن زمان امری رایج بوده است. دهد استفاده از واژه حق می

با تأكید بر این مطلب كـه هـر تكلیفـی كـه      2یالدی، قدیس جان كریسوستمدر قرن چهارم م
دیگران نسبت به شما دارند، دلیل بر وجود حقی از شما علیه آنهاست، به وجود هزاران حق هـر  

  را ادعا كند. تواند استیفای آن حقوق فرد نسبت به دیگران اشاره كرده است كه وی می
و دیگـر پـدران كلیسـای مسـیحیت اولیـه بـر رد اسـتثمار         3باسـیل همچنین، وی و قـدیس  
را  داران تأكید داشتند. آنها معتقد بودند: خدای متعال، جهـان طبیعـت   مستمندان از سوی سرمایه

 ا قرار داده است و درنتیجه، همه مردم نسـبت بـه آن حقـی   ه طور یكسان در اختیار همه انسان به
آنهاسـت   یكسان دارند. بنابراین، استثمار فقیـران از سـوی ثروتمنـدان امـری بـرخالف حقـوق      

(Forell, 1979, chaps.6-8)شود،  شناخته می . امروزه حق تسلط بر اموال كه با عنوان حق مالكیت
  است. یكی از حقوق مسلّم بشر

یكی دیگر از شواهد توجه آنان به مسئله حق،  وی پدران كلیسای اولیهمحكومیت بردگی از س
در آن دوره است. این محكومیت همراه بـا تـأثیر تعـالیم مسـیحیت اولیـه بـر        بشر ویژه حقوق به

                                                           
1. Athenagoras  2. St. John Chrysostom  

3. St. Basil 


