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  چكيده

تبيين فلسفى انواع حق به طور مطلق در اولين تقسيمات آن در دانش مقاله به اين 
توان حق را مقسم انواع گوناگون از جهـات  ىدر اين دانش م. پردازد مىفلسفه حق 

اركـان . 2 ؛منشـأ پيـدايش حـق. 1: ند ازا اين جهات مختلف عبارت. متعدد قرار داد
مقسـم در همـه ايـن . قابليت و عدم قابليت انتقال. 4 ؛تالزم حق و تكليف. 3 ؛حق

 اخالقى، حقوقى، سياسى و غير تقسيمات، مطلق حق، يعنى حق غيرمشروط به قيد
شـود كـه بـه  نـوع حـق مىدوازده های مذكور موجب اعتبار يافتن  جهت. است آن

 حق اخالقى و قانونى، حق خدا و غيرخدا، حق اصـيل و تبعـى،: ند ازا ترتيب عبارت
االسـتيفا و  ، حـق واجب)آن يعنى حق ادعا و غير(حق مالزم و غيرمالزم با تكليف 

بـديهى اسـت برخـى از اقسـام . ناپـذير و انتقال پذير االستيفا و حق انتقال غيرواجب
  .استشده بديع  های گفته حق

انواع حق، حق اخالقى، حق قانونى، حق اصيل، حـق تبعـى، حـق  :ها هكليدواژ
  .پذير االستيفا، حق انتقال ادعا، حق واجب
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  مقدمه

. كنـد آگاه مىها  بندی حق جايگاه حق مورد نظر خود در دسته ازآشنايى با انواع مختلف حق ما را 
در آثـاری كـه . بندی كرد ها را دسته توان حق مى... از زوايای مختلف حقوقى، سياسى، اخالقى و 

اند، اقسام متنوع حق در آن حوزه بيان شـده  های مختلف مربوطه منتشر كرده ان در حوزهنويسندگ
  . شود در اين نگارش به اقسام حق از آن زوايا پرداخته نمى. است

وظيفه اصلى ايـن مقالـه تبيـين عقلـى و . تاكنون انواع حق با نگاه فلسفى بررسى نشده است
رو، روش تحقيق در اين نگاه روش عقلى داير  اين از. فلسفى انواع حق در دانش فلسفه حق است

به بيان ديگر، هر دو قسم از يك مقسم در يك تقسـيم عقلـى قـرار . مدار بين نفى و اثبات است
طرف آن تقسيم در يك مصداق از حق نه قابل جمع است و نـه قابـل  طوری كه دو  به ،اند گرفته
  .رفع

زيرا موضوع دانش فلسفه  .مقاله حق غيرمقيد است در عنوان اين» حق«مراد نگارنده از واژه 
اخالقى يا حقوقى يا سياسى و  به طور مطلق است، نه حق مقيد به قيد) در برابر تكليف(حق، حق 
بنابراين، تالش اين نگارش آن است كه اقسام حق را بـدون مالحظـات مقيـد بـه نگـاه . غير آن

يعنى حق غيرمقيـد بـه (ير ديگر، انواع حق مطلق به تعب. تبيين كند... حقوقى، سياسى، اخالقى و 
بديهى است برخى از اقسام حق . شود در اين نوشتار بررسى مى..) .و قيد حقوقى، سياسى، اخالقى 
رو، هدف اين نگارش بيان اقسام حق به طور مطلق در اولين  از اين. در اين نگاه مطلق، بديع باشد

  .واع حق در اين مقاله، حق غيرمشروط استبه بيان ديگر، مقسم ان. تقسيمات حق است
توان مقسم انـواع گونـاگون  با توجه به جهات مختلف، حق مطلق را در دانش فلسفه حق مى

، )هـدف و فاعـل حـق(منشأ پيدايش حق، اركـان حـق : ند ازا اين جهات مختلف عبارت. قرار داد
يـك از ايـن  در اين نگـارش هـر. تالزم و عدم تالزم با تكليف و نيز قابليت و عدم قابليت انتقال

اينـك بـه بيـان اقسـام حـق . طور جداگانه توضيح داده خواهد شد  به جهات چهارگانه در مبحثى
  .پردازيم مطلق از جهات مذكور مى

  )حق اخالقى و حق قانونى(انواع حق به لحاظ منشأ : مبحث اول

 حـق اخالقـى و حـق قـانونى بندی انواع حق در فلسفه حق تقسيم آن به ترين دسته اولين و مهم
)moral and legal rights(تقسيم حق مطلق به حق اخالقى و حق قـانونى تقسـيم آن . است ١
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وجود حق همواره مترتب بر وجـود قـانون اسـت  ،توضيح اينكه. به لحاظ منشأ پيدايش حق است
(Bentham, 1987: 69; Burke, 1987: 104-107)در  جا حقى وجود داشـته باشـد، ؛ يعنى هر

به تعبير ديگر، حق هميشه نتيجه و دستاورد قانون اسـت؛ بـه . مرتبه قبل از آن قانونى وجود دارد
مولـود ) moral right(حـق اخالقـى . كـار نيسـت اين معنا كه اگر قانون موجود نباشد، حقى در

به وسيله قانونى كـه وضـع حقـوقى ) legal right(كه حق قانونى   قانون اخالقى است؛ همچنان
  . شود پيدا كرده است، توليد مى

كنـد؛ زيـرا  های آن را نيز بيـان مى كند، قيود و محدوديت كه حق را توليد مى  قانون همچنان
به اين . هستهای آنها نيز  فلسفه وجود قانون عالوه بر تأسيس حقوق و تكاليف، بيان محدوديت

هـای  های حـق تـابعى از ويژگى ويژگىبنابراين، . دليل، به تعداد انواع قانون انواع حق وجود دارد
  .شود ها منجر مى تنوع قوانين به تنوع حق. قانون است

ها الزم است با انواع منشأ پيدايش حـق،  به اين دليل، به منظور شناسايى اين دو گروه از حق
 گفتار اول درباره انـواع ؛اين مبحث مشتمل بر سه گفتار است. يعنى انواع قانون، بيشتر آشنا شويم

در اين گفتار قانون بدون ضمانت اجرا و قانون دارای ضـمانت اجـرا تعريـف شـده و . قانون است
گفتار دوم و سوم به ترتيب انواع حـق اخالقـى و حـق قـانونى را . شود های آن دو بيان مى تفاوت

  .دهد توضيح مى

  انواع قانون: گفتار اول

  :شوند تقسيم مى دستهدو  بندی فراگير به ايجاد حق، قوانين در يك دسته خصوصدر 

 قوانين بدون ضمانت اجرای بيرونى .الف

توجه به اين نكتـه ضـروری . شود قوانين اخالقى به معنای عام گفته مى به اين قوانين اصطالحاً  
مقصود از قانون اخالقـى بـه . است كه گاهى مراد از اخالقى بودن يك قانون معنايى خاص است

معنای خاص اين است كه اجرای آن مستقيما تأثيری مثبت بر تكامل نفس آدمـى داشـته باشـد؛ 
تر  گاهى مقصود از اخالقى بودن قانون معنايى عـام. شر شوديعنى اجرای آن سبب رشد اخالقى ب

 ,Meyers(وجـود نيامـده باشـد   گذاری، بـه يعنى آن قانون از راه وضع در يك نظام قانون. است

1985: 118.(  
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نداشتن ضمانت اجرای بيرونى، يعنى معنـای عـام  مراد از اخالقى بودن در اين بحث منحصراً 
مقصـود از  .هـای نفسـانى بشـر باشـد مربوط بـه ويژگى قوانين صرفاً اخالقى است، نه اينكه اين 

ضمانت اجرای بيرونى، قدرت حاكمه است كه با نيروی قهرآميز خود ناقضـان قـانون را مجـازات 
ضامن اجرای درونـى، وجـدان . ضمانت اجرای بيرونى غير از ضمانت اجرای درونى است. كند مى

ن ضمانت اجرای بيرونى، يعنى قوانين اخالقى به معنای قوانين بدو .شخصى يا عمومى افراد است
  :شوند عام، به دو نوع تقسيم مى

  قوانين اخالقى وضعى. 1

ند؛ امـا شـو وسيله يك شخص يا گروهى از اشخاص وضع مـىه اين قوانين مقرراتى هستند كه ب
ايت كند، در ای وجود ندارد كه از آن حم ند، يعنى چون قوه قهريهدارچون ضمانت اجرای بيرونى ن

قوانينى را كه خداوند متعال در شـرايع  مثالً . گيرند قرار مى) به اصطالح عام(گروه قوانين اخالقى 
  . اند اين دسته از قوانين ءمختلف وضع كرده، همگى جز
يـا ) به اصطالح خاص در حوزه علم اخالق(اعم از قوانين اخالقى  ،بنابراين، مقررات اسالمى

گذاری آن  ف نظر از اينكه در كشوری به عنوان قوانين مصوب نظام قانوناحكام عملى فقهى، صر
كشور تلقى شود، قوانين وضعى اخالقى به معنای عام، يعنى بدون ضمانت اجرای بيرونى شـمرده 

ها در مجمع عمومى سازمان ملل يا ساير  همچنين قوانينى كه به وسيله نمايندگان دولت .شوند مى
ای برخوردار نيست، قوانين وضعى  رسد و از حمايت هيچ قوه قهريه مىمجامع عمومى به تصويب 

  .های اتمى اند كه ضمانت اجرای بيرونى ندارند، مثل قوانين مربوط به منع گسترش سالح اخالقى

  قوانين اخالقى غيروضعى. 2

و  رندذاگ مىاند؛ اما عموم مردم به آن احترام  اين دسته از قوانين به وسيله هيچ مرجعى وضع نشده
سـت كـه ا ها برخى از اين قوانين نانوشته مقـررات رفتـاری انسـان. آن را رعايت كنند كوشند مى

و عقـل آن را پـس از شـناخت ذات و طبيعـت بشـر  ٢خداوند متعال به قلب بشـر الهـام فرمـوده
 )natural law( انـد و در غـرب بـه قـانون طبيعـى اين مقررات رفتاری، قوانين عقلى. شناسد مى
برخى ديگر از اين قوانين غيروضعى را آداب و رسـوم و سـنت اجتمـاعى رايـج در  ٣.استوف معر

اين قوانين غيروضعى نيز در زمره قوانين اخالقى عام قرار . شناسد ميان عرف مردم به رسميت مى
  .گيرند مى
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 قوانين دارای ضمانت اجرای بيرونى .ب

گذار از نظارت و حمايت نيروی قهريـه  قانون وسيله  اين دسته از قوانين پس از وضع و تصويب به
امروزه در ادبيات رايج مردم جهان به ايـن دسـته از قـوانين . حكومتى، مثل پليس، برخوردار است

شود؛ خواه واضع اين قوانين يك شخص باشد،  گفته مى )positive law( قانون موضوعه و مصوب
  .شوند گذاری گرد هم جمع مى مثل پادشاه و خواه گروهى از اشخاص باشند كه در مجلس قانون

 :توان به زبان نموداری به صورت زير بيان كرد اين مطلب را مى

 
   )مثل قوانين فقهى(وضعى  )اخالقى(بدون ضمانت اجرا    

  )مثل قانون طبيعى(غيروضعى      قانون
  )مثل مقررات راهنمايى و رانندگى(موضوعه  )حقوقى(با ضمانت اجرا    

  
شود، قانون اخالقى به معنای عام، يعنى قانون بـدون  به دليل آنكه حق همواره از قانون ناشى مى

باعـث بـه ضمانت اجرای بيرونى، موجب پيدايش حق اخالقى و قانون با ضمانت اجرای بيرونـى 
بنابراين، حق نيز به تبع تقسيم قوانين، به دو دسته قابل تقسـيم . دشو وجود آمدن حق قانونى مى

 . حق اخالقى و حق قانونى: است

  )مثل حقوق طبيعى(حق اخالقى    سبب پيدايش – بدون ضمانت اجرای بيرونى    
        قانون

 )مثل حقوق شهروندی(قانونى حق    سبب پيدايش -–با ضمانت اجرای بيرونى     

  انواع حق اخالقى: گفتار دوم

ى گفته شد قوانين فاقد ضمانت اجرای بيرونى، يعنى قوانين اخالقى به معنای عام، انواع گونـاگون
  :آيند، بر چند نوع است دست مى  های اخالقى نيز كه از اين قوانين به بنابراين، حق. دارد

 آيد؛ به اين حقـوق اصـطالحاً  دينى در شرايع مختلف به وجود مىهايى كه با وضع قوانين  حق. 1
شود، مثل حق تحجير يا حق احيای  گفته مى) religious rights(حقوق شرعى يا حقوق دينى 

 .زمين موات در دين اسالم
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آينـد؛  های گوناگون اخالقـى پديـد مى هايى كه به سبب وجود هنجارهای اخالقى در نظام حق. 2
هـا بـه دو  ايـن حق. های اخالقى به معنای خـاص گفـت توان به اين حقوق حق مى اصطالحاً 

 . شوند دسته تقسيم مى

آيد و گاهى از راه عرف، يعنى از راه  وجود مى  به دليل اينكه قواعد اخالقى گاهى از راه وضع به. 3
. اند های اخالقى به معنای خاص نيـز وضـعى و برخـى غيروضـعى آداب و رسوم، برخى از حق

هـا  واضـع ايـن حق. اند هـای وضـعى های اخالقى وحيـانى، حق بيشتر حقوق اخالقى در نظام
های اخالقى كـه  اما آن دسته از حق. خداوند است؛ مثل حق اطاعت شدن پدر و مادر بر فرزند

اند؛ مثـل حـق داشـتن روابـط  منشأ آن سنت عرفى و آداب و رسوم اجتماعى باشد غيروضـعى
 .ديگران نباشد) مادی(بى به شرط اينكه مزاحم حقوق جنسى آزاد در جوامع غر

ها  اين حق. آيد آور در مجامع جهانى به دست مى های وضعى كه از قوانين مصوب غيرالزام حق. 4
اگـر هـم مرجعـى ضـامن آن باشـد، آن . اند و هيچ مرجعى ضامن اجرای آن نيست المللى بين

كننـد، نيسـت، مثـل  اين حقوق را رعايت نمىمرجع دارای نيروی بازدارنده در برابر كسانى كه 
 .ها در داشتن جهانى عاری از سالح اتمى حق همه ملت

هـايى اسـت  اين حقوق حق). human rights(يا حقوق بشر ) natural rights(حقوق طبيعى . 5
اين حقـوق از . نددار) غيرقراردادی(طور غيروضعى   طور طبيعى، يعنى به  كه همه افراد بشر به

كند كه همراه با آفرينش هر فـردی  قانون طبيعى چنين حكم مى. شود ن طبيعى ناشى مىقانو
گرفتن هدف خالق از خلقت انسان بـه  عقل با در نظر. از افراد انسان اين حقوق نيز اعتبار شود

بـه معنـای (هـای اخالقـى  برد و از وجود حق مى  های فطری او پى حقوق طبيعى و شايستگى
 .بشر است) طبيعى(حق حيات يكى از مصاديق حقوق  .دهد خبر مى) عام

را انكـار كـرده ) با عنوان حـق طبيعـى(حق اخالقى  ،برخى از دانشمندان غرب، مثل جرمى بنتام
آور  معنـا، خرافـى و حتـى زيـان حق طبيعى اخالقى در نگاه بنتام و پيروانش لفظى پوچ، بى. است
حـق فقـط از طريـق قـوانين موضـوعه و  به عقيده ايـن گـروه،). Bentham, 1987: 53(است 

  ). Ibid.: 69; Burke, 1987: 104-107; Hart, 1982: 82(آيد  نهادهای قانونى به وجود مى
انـد، منشـأ حـق را امـری فراتـر از قـانون موضـوعه  مخالفان بنتام كه معتقد به حق اخالقى

دليل آنها در رد عقيده . ى استقوانين اخالقى به وجودآورنده حقوق اخالق ،به عقيده آنها. دانند مى
زمـانى ايـن . قانون موضوعه در صورتى اعتبار دارد كه محتوايش عادالنه باشـد: بنتام چنين است
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تـوان بـه  در صـورتى مى. قانون عادالنه است كه مقتضيات و اصول عدالت در آن رعايـت شـود
بنـابراين، . د نيز توجه شودبند بود كه به حقوق اخالقى افرا رعايت اصول عدالت در آن قانون پای

توان به عدالت و سپس وضع قانون معتبر دسـت يافـت  بدون شناسايى و رعايت حق اخالقى نمى
)Steiner, 2006: 460 .(  

بنابراين، يكى از نتايج بحث از حق اخالقى و حق قانونى آن اسـت كـه اعتبـار حـق قـانونى 
ر آن است كه چـون اعتبـار حـق قـانونى دليل اين ام. همواره مبتنى بر رعايت حق اخالقى است

متوقف بر وجود قانون موضوعه معتبر دارای ضمانت اجرای بيرونى است و نيز چون اين قانون در 
گيـريم  نتيجـه مى ،باشد) عدالت(صورتى اعتبار دارد كه عادالنه و مبتنى بر توجه به حق اخالقى 

  .تكه اعتبار حق قانونى نيز مبتنى بر رعايت حق اخالقى اس

  ٤انواع حق قانونى: گفتار سوم

آيـد  دسـت مى  هايى است كه به دنبال وضع قانون با ضمانت اجرای بيرونى به حقوق قانونى حق
)Maccormick, 1977: 189 .( ًگـذاری  وقتى قانون راهنمايى و راننـدگى در مجلـس قانون مثال

ند، برای رانندگان حـق چنين وضع شود كه همه وسائط نقليه بايد از سمت راست جاده حركت كن
اين حق حقى قانونى است؛ زيـرا پـس از وضـع قـانون . شود عبور از سمت راست مسير ايجاد مى

  .كند مزبور اعتبار پيدا مى
مشــهورترين . شــود های مختلــف بيــان مى حــق قــانونى انــواع متنــوعى دارد كــه در تقســيم

دان آمريكـايى  حقـوق )Wesley Hohfeld( بندی حق قانونى در نظريه معروف وسلى هوفلد دسته
بيـان شـده ) Fundamental Legal Conceptions( )1919( مفاهيم بنيـادين حقـوقى در كتاب

گويـد، حـل كـردن بسـياری از  كـه خـود او مى  هدف هوفلد از بيان اين تقسيم، آنچنـان ٥.است
اين ). Hohfeld, 1919: 65(بوده است  ،چه در حوزه عمل و چه در ساحت نظر ،مشكالت حقوقى

  .كند تقسيم راه را برای پيشرفت دانش فلسفه حق تسهيل مى
اين  معتقدندای كه گروهى از فيلسوفان حقوق  گونه  ؛ بهفراوان داردبندی هوفلد اهميت  تقسيم

توان در ميـان شـعارهای  و بدون آن نمى استبندی مبتنى بر يك نظريه جامع درباره حق  تقسيم
هرچند با دسـته اول  -گروه ديگری از فالسفه حقوق . ست يافتحاوی حق، به مبنای استواری د
بخش دربـاره حـق  كنند كه امروزه از هيچ نظريـه جـامع و روشـنى موافق نيستند، ولى اذعان مى
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توان سخن گفت، مگر آنكه موضع آن نظريه در قبال تقسيمى كه هوفلد از حق، ارائـه كـرده  نمى
  ).Wellman, 1985: 15( دشواست، روشن 

در يكى از چهار نـوع  ،شوند شناخته مى) قانونى(كه با عنوان حق  را، وفلد همه روابط قانونىه
  :رابطه زير بيان كرده است

  انواع حق قانونى از نظر هوفلد .الف

ارتبـاط متقابـل و  ايـن حقـوق. گونه حق داللت دارد بر چهار» حق قانونى«از نظر هوفلد، عنوان 
هـای قـانونى از نگـاه هوفلـد  حق. يستندقابل فروكاستن به يكديگر نند و به ادعای او دار متالزم
  .حق مصونيت .4؛ حق قدرت .3؛ حق آزادی .2؛ حق ادعا .1 :ند ازا عبارت

  حق ادعا. 1

كنـد  وی تصريح مى. ترين حقى است كه هوفلد مطرح كرده است مهم) claim right(حق ادعا 
اش مربـوط بـه همـين  بندی حق و بيشترين دغدغه طبقهای از مباحثش درباره  كه بخش گسترده

  ). Hohfeld, 1919: 71( است ،يعنى حق ادعا ،نوع از حق
فرض كنيم دو نفر بـا يكـديگر قـرارداد كـاری . كنيم توضيح حق ادعا را با ذكر مثال آغاز مى

در قبال  موجب اين قرارداد، يك طرف پذيرفته است عمل خاصى را به. اند معتبری را تنظيم كرده
بعد از انعقاد . طرف مقابل نيز اين قرارداد معتبر را امضا كرده است. دريافت مبلغ معينى انجام دهد

نظـر در قـرارداد را از طـرف ديگـر  حق دارد انجام عمـل مـورد) كارفرما(اين قرارداد، يك طرف 
اينجـا كارفرمـا در . آن كار را انجـام دهـد طرف ديگر نيز موظف است طبق قرارداد، .مطالبه كند

در همين مثال، شخص اجير نيـز  .وسيله شخص اجير است  دارای حق ادعای انجام گرفتن كار به
مـزد خـويش را از  بر اساس مفاد همين قرارداد، وی حـق ادعـا دارد دسـت. دارای حق ادعا است

  . كارفرما مطالبه كرده، او را به پرداخت آن موظف كند
اين دو حق ادعا در شاكله دو نوع مطالبـه . قرارداد كار وجود دارددو حق ادعا در  ،در مثال باال

شخص اجير نيز در  از سوی ديگر،. سو، كارفرما حق مطالبه كار از شخص اجير دارد از يك. است
بـه . خود را مطالبـه كنـد مزد از او طبق قرارداد، دست برابر انجام دادن كار برای كارفرما حق دارد

در مقابـل ايـن . مـزد اسـت گرفتن دست در خصوصنيز دارای حق ادعا  تعبير ديگر، شخص اجير
  .استمزد به وی  حق ادعا، كارفرما نيز مكلف به پرداخت دست
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اگر شخص الف در مقابل شخص ب حق دارد كه شخص ب بيـرون از «: به بيان خود هوفلد
از آن  زمين او باشد، متناظر اين حق، آن است كه شخص ب نسبت به شخص الف مكلـف اسـت

  ).Ibid.: 38(» مكان بيرون بماند
گويـد  شود، اما هوفلد مى های باال از يك قرارداد معتبر ناشى مى های ادعا در مثال هرچند حق

؛ يعنى )Ibid.: 73( معتبر نيز پديد آيد )quasi-contract( قرارداد حق ادعا ممكن است از يك شبه
قرارداد از تصريح خودشـان ناشـى شـود؛ بلكـه  در حق ادعا شرط نيست كه التزام طرفين به مفاد

  .تواند به حكم قانون از صرف وقوع عمل خارجى فهميده شود التزام طرفين مى
حق ادعـا بـه آن دسـته از «: گونه تعريف كرد توان حق ادعا را اين مى ،با توجه به مثال مزبور

قرارداد يا شبه قرارداد  شود كه پس از وضع قانون در مورد دو طرف يك های قانونى گفته مى حق
 :.Ibid( »گردانـد ای كه يك طرف را مستحق و طرف ديگر را مكلـف مى گونه  كند؛ به صدق مى

يـا (تر، در صورتى كه متعلق يك حق قانونى، مطالبه يك طـرف قـرارداد  به بيان روشن ).72-73
بنـابراين، حـق ادعـا  .شـود گفتـه مى» حق ادعا«از طرف ديگر باشد، به چنين حقى، ) قرارداد شبه

ای متـرادف بـرای  اگر به دنبـال واژه«: گويد چنين حقى مى بارههوفلد در. همان حق مطالبه است
  ).Ibid.: 38( »بهترين گزينه است» ادعا«مفاد حق در اين معنای مقيد باشيم، واژه 

 »حـق«استعمال لفظ ) حق ادعا(در معنای ادعا  »حق«رو، در نظر هوفلد، استعمال لفظ  اين از
دليل ناميدن اين نوع از حق به حق ادعـا  ).Ibid.: 36( ترين معنای آن است ترين و قوی در كامل

عليه طرف ديگـر، ) قرارداد يا شبه(آن است كه اين حق، همواره با طرح ادعا از يك طرف قرارداد 
وجـود  ين، حق ادعای صـاحب حـق همـواره مسـتلزمبنابرا). Axford, 1997: 21(يابد  فعليت مى

  ).Jones, 1994: 12(است  تكليف بر ذمه طرف مقابل
بندی كرده است، تنها حقى كـه در  به عقيده هوفلد، از ميان چهار نوع حق قانونى كه او دسته

بـه ايـن ). Hohfeld, 1919.: 36, 38-39( برابرش تكليف طرف مقابل وجود دارد، حق ادعا است
  ٦).Ibid.: 38-39( است»حق ادعا«حق ـ به معنای دقيق كلمه ـ همين : گفت ، هوفلد مىدليل

  حق آزادی. 2

آزادی به مثابه يك حق قانونى برای يك شخص . است) liberty right(دومين حق، حق آزادی 
در انجام يك عمل، به معنای آن است كه قانون، آن شخص را بر ترك يا انجام آن عمـل ملـزم 

مالـك  مثالً  ).Ibid.: 39-40(حق آزادی به معنای عدم تكليف است  به تعبير ديگر،. استنكرده 
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با فرض . گاه اراده كرد، وارد منزل خويش شود دارد كه هر) آزادی(يك خانه به لحاظ قانونى حق 
تواند او را موظف به عدم ورود به منزل خويش يا  عدم ايجاد محدوديت از سوی قانون، كسى نمى

گاه بخواهد  بنابراين، مالك دارای امتياز قانونى، يعنى حق آزادی است كه هر. ن منزل كندترك آ
ديگران حق ندارند مـانع اعمـال . دشوتواند وارد خانه خودش شود، در آن بماند يا از آن خارج  مى

د؛ كننو او را مجبور به ورود در ملك، ماندن در آن يا خروج از آن  شوندحق آزادی او در اين مورد 
  ٧.زيرا او به لحاظ قانونى تكليفى در اين زمينه ندارد

  حق قدرت. 3

حق قدرت، . است) power right(» حق قدرت«سومين نوع ازانواع حقوق قانونى در نگاه هوفلد 
ای قانونى يـا  دهد تا رابطه نوعى توانايى قانونى است كه قانون به فرد، گروه، سازمان يا دولت مى

، تغيير دهد يا از بين ببرد؛ مانند حق انعقاد يا فسخ قرارداد، حق خريد ندرا ايجاد كوضعيتى قانونى 
 :Ibid.: 50; Jones, 1994(دادن و حق اقامـه دعـوی   و فروش، حق ازدواج و طالق، حق رأی

به دليل اينكه مراد از قدرت، در حق قدرت، صـرفًا توانـايى قـانونى اسـت؛ نـه توانـايى ). 22-23
كند كه افراد محجـور دارای  هوفلد تصريح مى ،(Hohfeld, 1919: 50)آن  و غيرذهنى، جسمى 

  ).Ibid.: 57( چنين حقى نيستند
حـق قـدرت دارد، آن را بـه  تواند، يعنـى قانونـاً  مثال اگر شخص الف مالك شىء ج باشد، مى

شخص ب هبه غيرمعوضه كند و نسبت ب با آن شىء را دگرگـون سـازد؛ يعنـى پـس از اعمـال 
شخص ب در معرض تغيير مـذكور قـرار داشـته، بـه ، در اين مثال. رت، ب را مالك ج بگرداندقد

فرد الف قدرت داشته است تا عنوان مالكيت نسبت بـه . يابد نسبتى جديد با شىء مزبور دست مى
كه تا پيش از اعمال چنـين  ،فرد ب نيز. شىء ج را از خود سلب كرده، آن را به فرد ب انتقال دهد

  .(Ibid.: 57-62) شود ای با شىء ج نداشت، مالك جديد آن شىء مى رابطه قدرتى
ای بـا ادای تكليـف شـخص  از نظر هوفلد، اعمال قدرت از سوی صاحب حق، هـيچ مالزمـه

كـردن   شود قاضى حق دارد حكم بدهد، حق حكـم وقتى گفته مى مثالً . ديگری در برابر آن ندارد
عليـه  شخص محكـوم. ون در اختيار قاضى قرار داده استبرای قاضى، اعمال قدرتى است كه قان

عليـه در  فرد محكوم. نسبت به صحت اعمال قدرت قاضى، يعنى صحت حكم، هيچ تكليفى ندارد
  .(Ibid.: 56-8)ه است، خواه اين حكم را بپذيرد يا ن معرض اعمال آن حق
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در معـرض «فهـوم جای مفهوم تكليف داشتن طرف مقابل، م  به اين دليل است كه هوفلد به
متعلق حق قدرت، همانند  .داند او را مالزم با مفهوم حق قدرت صاحب حق مى )liability( »بودن

به همين جهت، حق . متعلق حق آزادی، فعل صاحب حق است؛ نه مطالبه فعل يا ترك از ديگری
شـخص » گـرفتن قـرار در معـرض«قدرت، مستلزم تكليف شخص ديگری نيست؛ بلكه مستلزم 

  ٨.(Jones, 1994: 24) است ديگر

 حق مصونيت. 4

حـق . های قانونى در نگاه هوفلـد اسـت آخرين نوع از حق) Immunity right(» حق مصونيت«
بـه تعبيـر ). Ibid.: 60( داشتن در برابر قدرت قانونى ديگـران  مصونيت عبارت است از مصونيت

گيـرد و  غيرقانونى ديگران قرار نمىكسى كه دارای حق مصونيت است، تحت تأثير اعمال  ديگر،
به بيان ديگـر، مصـونيت بـدين معناسـت كـه . اش را تغيير دهند توانند روابط قانونى ديگران نمى

رو، مصـونيت در مقابـل حـق قـدرت  اين از. صاحب حق در معرض قدرت شخص ديگری نيست
گـذار  اگـر قـانون). .Ibid( بودن است تغيير  معرض و متضاد با در) نداشتن  يعنى متالزم با قدرت(

برای فرد الف نسبت به د حق مصونيت قرار دهد، فرد ب يا هر شـخص ديگـری ايـن قـدرت را 
گـذار بـه  مثال، وقتى قـانونبرای  .ندارد كه رابطه و موقعيت شخص الف نسبت به د را تغيير دهد

در فـروش شما قدرت قانونى فروش اموال شخص ديگر را نداده باشد، آن شخص نسبت به شما 
اموالش حق مصونيت دارد؛ يعنى اگر شما اموال او را بفروشيد، اين معامله بـدون كسـب رضـايت 

  .يستو نافذ نرد وی، تأثير قانونى ندا
لحاظ قانونى در معـرض   به عقيده هوفلد، حق مصونيت آن است كه روابط قانونى شخص به

در . بدون رضـايت خـود وی تغييـر نكنـدتغيير نباشد؛ يعنى روابط قانونى او با خواست ديگران و 
بنابراين، اگر قانون در جـايى شـخص را مسـئول . نتيجه، ديگران حق بازخواست از وی را ندارند

گونـه  در اين. كاری نداند، امر و نهى ديگران تأثيری در روابط قانونى آن شخص نخواهـد داشـت
  .تداده اس شود قانون به شخص مزبور حق مصونيت گفته مى موارد،

شود مالك، نسبت به مال خود مصونيت دارد، بدين معناست كه كسـى  همچنين اگر گفته مى
از ايـن . و اقدام به فروش آن مال كند بزندتواند، يعنى صالحيت ندارد، رابطه مزبور را بر هم  نمى

آيد كه عدم صالحيت ديگران در تغيير رابطه قـانونى صـاحب حـق، الزمـه حـق  مى  دست  امر به
  ٩.يت اوستمصون
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  تقسيم هوفلد، عقلى است يا استقرايى؟ .ب

توان درباره اقسام حق قانونى در تقسيم هوفلدی پرسيد آن است كـه  هايى كه مى يكى از پرسش
آيا اين تقسيم تقسيمى عقلى است يا استقرايى؟ به تعبير ديگر، آيا اقسام حـق قـانونى در تقسـيم 

ند، يا اينكه ممكن است بتـوان اقسـام آ ين نفى و اثباتهوفلد دارای حصر عقلى بوده، يعنى داير ب
  ديگری در ميان آنها جای داد؟ 
يك از فيلسوفان حقوق غـرب نـه فقـط پاسـخى بـه ايـن پرسـش  نه تنها هوفلد، بلكه هيچ

  ١٠.اند به اين بحث نپرداخته اند؛ بلكه اصالً  نداده
تقسيم هوفلد را به صورت زير بيـان به عقيده نگارنده، چنانچه اقسام چهارگانه حق قانونى در 

  :شود كنيم، ميان آنها حصر عقلى داير بين نفى و اثبات به خوبى نشان داده مى
كنـد، يـا مسـتلزم  حق يا مستلزم تكليف است، يعنى تكليفى را بر غيرصـاحب حـق الـزام مى

ورتى كه اما حق در صورت دوم، يعنى در ص. نام دارد حق ادعاحق در صورت اول، . تكليف نيست
مستلزم تكليف نباشد، يا برای دارنده خود توانايى قانونى در ايجاد، تغيير يـا از بـين بـردن روابـط 

 قدرت حقدر صورت اول . دهد قانونى وی به همراه دارد و يا چنين توانايى را به صاحب حق نمى
يت صـاحب در صورت دوم، يعنى اگر اين حق، حق قدرت نباشد، يا موجب مصـون. شود ناميده مى

در . شـود يا موجب مصـونيت وی نمى ،شود حق از تأثير اراده ديگران در تغيير روابط قانونى او مى
 حـقنـام دارد؛ وگرنـه  مصـونيت حـق صورت اول، يعنى اگر موجب مصونيت صاحب حق شود،

  .شود ناميده مى آزادی
  :توان با زبان نموداری به صورت زير بيان كرد اين مطلب را مى
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 )حق ادعا. (مستلزم تكليف است   

  حق
   

  .مستلزم تكليف نيست
  

برای صاحب حق، قدرت ايجاد، تغيير يا از بين بـردن نسـبت 
  )حق قدرت. (قانونى به همراه دارد

 
برای صاحب حق، قدرت ايجاد، تغيير يا از بين بـردن نسـبت 

  .قانونى به همراه ندارد
  )حق مصونيت. (شود تأثير اراده ديگران در تغيير روابط قانونى او مىموجب مصونيت صاحب حق از 

  )حق آزادی. (شود موجب مصونيت صاحب حق از تأثير اراده ديگران در تغيير روابط قانونى او نمى
 

توان اثبات كرد كه اقسام حق قانونى از نظر هوفلد دارای حصر عقلى داير  بنابراين، با بيان باال مى
يك از فيلسوفان حقوق غرب به اين تقسـيم  و اثبات است، هرچند خود او يا حتى هيچميان نفى 

  .اند عقلى التفات نداشته

  های حق اخالقى و حق قانونى تفاوت .ج

  :توان در امور زير خالصه كرد های حق اخالقى و حق قانونى را مى تفاوت

نى نتيجـه قـوانين هـای قـانو شـود؛ امـا حق حق اخالقى از قانون اخالقـى صـادر مى. 1
  .دنباشداشته ای است كه ضمانت اجرای بيرونى  موضوعه

در حالى كـه حـق قـانونى ضـمانت اجـرای  دارد،حق اخالقى ضمانت اجرای بيرونى ن. 2
  .داردبيرونى 

شود، مگر آنكه  فراگير است، يعنى همه افراد بشر را در دنيا شامل مى حق اخالقى غالباً . 3
در ايـن صـورت، آن . ای خاص منشأ پيدايش حقى اخالقى شـود آداب و رسوم منطقه

نژاد، زبان، رنگ، فرهنگ و ساير . گيرد حق اخالقى فقط به مردم آن سرزمين تعلق مى
د برخى از افراد از شو موجب نمى شود، عمدتاً  اموری كه سبب تفاوت افراد نوع بشر مى

بهره باشند، مگر اينكه عرف خاص  ند و برخى ديگر از آن بىشومند  حقى اخالقى بهره
گيـرد كـه در  اما حقوق قانونى فقط افراد مناطقى را فـرا مى. واضع حقى اخالقى باشد

  ).Regan, 1983: 267-268(آنجا قانون خاِص ايجادكننده حق، وضع شده است 
به تعبير ديگـر، . به طور مساوی ميان افراد انسان توزيع شده است اخالقى طبيعتاً  حق. 4

امـا توزيـع حقـوق . شـوند مند مى های اخالقى بهره ها به يك اندازه از حق همه انسان
  .قانونى ميان افراد بستگى به محتوای قانونى دارد كه به تصويب رسيده است
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  انواع حق به لحاظ اركان حق: مبحث دوم

 حق با توجـه بـه هـر. فاعل حق و هدف يا مقصد متناسب با آن: مفهوم حق دارای دو ركن است
گفتار زير انواع حق با توجه به اين دو ركـن بررسـى  در دو. ى دارديك از دو ركن خود انواع خاص

  . شود مى

  )حق خدا و غيرخدا(انواع حق به لحاظ فاعل : گفتار اول

شايستگى يـك موجـود نسـبت بـه «حق به معنای  كرده است كهنگارنده در نگارشى ديگر ثابت 
. شـود مراد از موجود در اين تعريف، فاعل حق است كه به آن صاحب حق گفته مى. است »چيزی

با توجه به اينكه همه موجودات شايستگى داشتن صفتى يا انجام دادن كاری برای هدفى مطلوب 
  . اند يا مقصدی متناسب دارند، پس همه آنها صاحب حق

. بنابراين، صاحب حق يا خدا است يا غيرخدا. الوجود الوجود است يا ممكن صاحب حق يا واجب
ها، حيوانات، گياهان و جمـادات  انسان  غيرخدا يا موجود حقيقى است كه شامل فرشتگان، جنيان،

ن انـواع از ميـا. ها يـا جوامـع شود؛ يا به لحاظ فلسفى وجود اعتباری دارد، مثل اصناف و گروه مى
ند ا شود، عبارت ترين صاحبان حقى كه در گفتمان حق از آنها بحث مى مختلف صاحبان حق، مهم

به دليل آنكه سخن گفـتن دربـاره انـواع . های اجتماعى خدا، انسان، حيوان، گياه، جماد و گروه: از
ص يك از اين صاحبان حق خارج از موضوع اين مقاله است، اطالـه كـالم در ايـن خصـو حق هر

يـك از صـاحبان  به اين دليل بحث درباره انواع حق هر. مخل به فن بالغت در اين نوشتار است
  .كنيم به جای خود موكول مىرا حق 

  )حق اصيل و حق تبعى(انواع حق به لحاظ هدف : گفتار دوم

شود كه مفهوم حق از نوعى مقايسـه ميـان  به هنگام بحث مربوط به ساختار مفهوم حق گفته مى
عقـل انسـان . آيد دست مى  اش به يا مقصد طبيعى) واقعى نه پنداری(جود و هدف مطلوب يك مو

 »صاحب حق«در حين مقايسه اين دو امر به فاعلى كه شايستگى رسيدن به هدف يا مقصد دارد 
از رابطـه ميـان صـاحب . نامد مى »موضوع حق«گويد و آن هدف مطلوب يا مقصد طبيعى را  مى

  .آيد دست مى  به) يعنى حق در شاكله مصدر نه اسم مصدر(حق داشتن  حق و موضوع حق مفهوم
تر، هـدف  به تعبير روشن. بنابراين، مفهوم هدف در فرآيند توليد مفهوم حق نقش اساسى دارد

به اين دليـل، حـق را بـا . دهنده حق است صاحب حق يكى از اركان تشكيل) اختياری يا تكوينى(



ق واع  ق ا ه  ش ف   دا

       21 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -  

 basic and( حـق اصـيل و حـق تبعـى: ه كلـى تقسـيم كـردتوان به دو دست مالحظه هدف مى

instrumental rights( . به بيان ديگر، يكى از تقسيمات اوليه حق تقسيم آن بـه حـق اصـيل و
اين تقسيم همانند تقسيم نخست حق، يعنى تقسيم آن به حـق اخالقـى و حـق . حق تبعى است

  . حق اصيل است يا حق تبعىقانونى، تقسيمى فراگير است، يعنى هر مصداقى از حق يا 

  حق اصيل .الف

به تعبير ديگـر، . صاحب حق است ترين هدف مطلوب يا مقصد متناسب حق اصيل آخرين و اصلى
گاه صاحب حق موجودی دارای اختيار باشد، مطلوب نهايى او كه علت غايى نخسـتين بـرای  هر

امـا اگـر صـاحب حـق  .اسـتچنين صاحب حقـى » حق ذاتى و اصيل«رود،  شمار مى  افعالش به
  .اش خواهد بود موجودی غيرمختار باشد، حق اصيل او مقصد نهايى حركت طبيعى
  :در خصوص تعريف حق اصيل بايد به سه پرسش مهم پاسخ داد

 مطلوبيت در مورد هدف يعني چه؟: پرسش اول

به لحاظ لغوی، مطلوبيت هدف بـه معنـای آن اسـت كـه : توان گفت در پاسخ به اين پرسش مى
گيرد  در چه صورت خواست و عالقه فاعل به يك هدف تعلق مى. دف مورد خواست فاعل باشده

تا آن هدف برای فاعل مطلوب باشد؟ پاسخ اين پرسش اين است كه اراده فاعـل در صـورتى بـه 
دارای ارزش واقعى باشـد؛ خـواه ) توجه شود( در نظر فاعلگيرد كه آن هدف  يك هدف تعلق مى

ارزش غيرواقعى به معنای ارزش پنداری اسـت، يعنـى . ای ارزش باشد يا نباشددار آن هدف واقعاً 
آن هـدف  كند آن هدف دارای ارزش واقعى است؛ در حالى كه واقعاً  فاعل از روی اشتباه خيال مى

  .ارزشمند نيست
مراد از مطلوبيت هدف در بحث از حق، مطلوبيتى است كه بر اساس ارزش واقعـى بنـا شـده 

شـود، امـا  ارزش خيالى يك چيز در نظر فاعل سبب مطلوبيت آن چيز نزد فاعل مىهرچند . باشد
غصب حق ديگران در نگـاه شـخص غاصـب  مثالً . دشوتواند سبب پيدايش حق برای فاعل  نمى

وجه سبب توليد حق برای فرد غاصب در   هيچ  رود، اما اين مطلوبيت به شمار مى  امری مطلوب به
  .شود تصاحب اموال ديگران نمى
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  مراد از مقصد متناسب در تعريف حق اصيل چيست؟: پرسش دوم

مقصـد متناسـب دربـاره . حركت طبيعى اوسـت) غايت(مقصد متناسب صاحب حق همان مقصد 
بنابراين، اگر صاحب حق موجودی غيرمختار باشد، حـق اصـيل . موجودات غيرمختار مطرح است

  . استاش  حركت طبيعى) غايت(آن موجود رسيدن به مقصد 
شـده در حكمـت متعاليـه، هـر موجـود  اساس قانون حركت جوهری اثبـات بر: توضيح اينكه

اين حركت در ). 209: 1362طباطبايى، (است ) جوهری(جسمانى در ذات خود دارای حركت ذاتى 
بـه تعبيـر ديگـر، هـر موجـود . آغاز پيدايش موجودات جسمانى همراه با ذات آنها خلق شده است

سير طبيعى هر موجود جسمانى بـر اسـاس طـرح . ت متحرك آفريده شده استجسمانى به صور
شده  سير طبيعى يك دانه گندم كاشته مثالً . شود خداوند درباره هدف آفرينش آن موجود انجام مى

بنـابراين، . های گندم تبـديل شـود كند كه پس از تشكيل ريشه و ساقه به خوشه چنين اقتضا مى
های گندم تبـديل  شده گندم آن است كه به خوشه ك دانه كاشتهحركت جوهری ي) غايت(مقصد 
  . شود

، مسير حركت جوهری هر موجود جسمانى )نه قسری(ناگفته نماند كه در يك حركت طبيعى 
اين مسير طبيعى همواره امری ثابـت، . از آغاز تا انتها به وسيله آفريننده از پيش تعيين شده است

نطفـه انسـان پـس از  مـثالً . تكامل آن موجود طراحى شـده اسـتو متناسب با  ناپذيريعنى تغيير
شـود؛  پيمودن مسير طبيعى خود به جنين انسان و در پايان بـه فـردی از نـوع انسـان تبـديل مى

يـك هسـته . دشو كه نطفه اسب در سير تكاملى طبيعى خود به يك فرد اسب تبديل مى همچنان
هـای سـيب تبـديل  ر تكـاملى خـود بـه ميوهشده سيب به يك درخت سيب و آنگاه در سي كاشته
بنابراين، هميشه مقصد حركت طبيعى و متناسب با نطفه انسـان، نطفـه اسـب و هسـته . شود مى

  .سيب به ترتيب فرد انسان، فرد اسب و ميوه سيب است
به مثابه حق اصيل، همواره بـر ) متناسب(آيد كه مقصد طبيعى  دست مى  از آنچه گفته شد به

. شود؛ زيرا حركت جـوهری فقـط در موجـودات مـادی وجـود دارد انى منطبق مىموجودات جسم
دارد تـا بـه مقصـد نهـايى حركـت طبيعـى ) اصـيل(بنابراين، هر موجود جسمانى غيرمختار حق 

  .خود برسد) جوهری(
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  چگونه مصاديق حق اصيل موجودات را شناسايي كنيم؟: پرسش سوم

ترين  هـر موجـود آخـرين و اصـلى آنكه حق اصيل به دليل: توان گفت درپاسخ به اين پرسش مى
اوست، به منظـور شناسـايى حـق اصـيل انـواع  هدف مطلوب يا مقصد طبيعى و متناسب با وجود

  .موجودات بايد مطلوب نهايى و مقاصد غايى آنها را شناسايى كرد
در صورتى كه صاحب حق، موجودی مجرد و تام، مثل خدا باشـد، هـدف مطلـوبى كـه او در 

اين تجلى ناشى از محبت خدا به ذات و . استافعالش دارد تجلى ذات او در كماالتش دادن م انجا
بنابراين، تجلى خدا در اسـما و ). 401، 399، 2/105 : 1365، يزدی مصباح(كماالت خويش است 

دادن هـدف مطلـوب فرشـتگان در انجـام  ،همچنـين. رود صفات خود حق اصيل او به شمار مـى
انجـام . جاتى از كمال است كه خدا در آغاز خلقتشان به آنها عطا فرمـوده اسـتافعالشان حفظ در

: همـان(افعال از سوی فرشتگان ناشى از حب ذاتى آنها به كماالت موجـود خـويش اسـت دادن 
مقام خود را نزد او  ١١های خدا بنابراين، حق اصيل فرشتگان آن است كه با اطاعت از فرمان). 400

  . حفظ كنند
توان مطلوب واقعـى و  كه صاحب حق مجرد تام نباشد، به تناسب نوع وجود او مى در صورتى

اگر فاعل هدفدار موجودی دارای تكليف، مثل انسان  مثالً . نهايى يا مقصد متناسبش را تعيين كرد
. انتظار است كه با وجود وی تناسـب دارد يا جن باشد، مراد از هدف مطلوب او كمال واقعى مورد

  .او لياقت و صالحيت آن را دارد تا در اثر انجام افعال نيك به آن كمال نايل شودرو،  اين از
های اسالمى، كمال انسان و جن در سايه كسـب رضـايت خداونـد بـه دسـت  اساس آموزه بر
انسان در پرتو كسب رضايت خدای متعال به باالترين مقام انسانيت، يعنى انسان كامـل  ١٢.آيد مى

. ها اسـت دليل رسيدن به مقام واالی انسان كامل حق اصـيل همـه انسـانبه اين . شود نايل مى
به اين دليل گرايش و ميـل بـه . ها آن است كه به اين مقام واال برسند آرزوی فطری همه انسان

بنـابراين، رسـيدن بـه مقـام واالی . ها قرار داده شده اسـت نهايت در ذات همه انسان كماالت بى
ها حق دارند با اختيار خود درصـدد رسـيدن بـه  انسان. ها است نسانانسان كامل حق اصيل همه ا

  ١٣.اين مقام عالى باشند
حق اصيل آنها رسيدن به باالترين كمـاالت . اند حيوانات و گياهان نيز موجوداتى صاحب حق

اين حقوق غايت و مقصد حركت . نددار ىهمچنين، جمادات نيز حقوق اصيل. حيوانى و نباتى است
  .ست كه در طرح كلى آفرينش آنها از سوی خداوند متعال ترسيم شده استجوهری آنها
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يك از موجودات جسمانى غيرمختار رسيدن بـه مقصـد  به ديگر سخن، حق طبيعى اصيل هر
نهايى حركت جوهری خويش است؛ زيرا آفريننده آن موجود غايت معينـى بـرای آن در آفـرينش 

اين موجودات جسمانى به حق خـود نائـل شـوند،  در صورتى كه. نظام احسن در نظر گرفته است
منشأ اين حـق . رسد نظام آفرينش در بخش موجودات جسمانى غيرمختار به هدف كامل خود مى

  . اصيل اراده تكوينى خداوند متعال است
گذاری، دارای ارزش ذاتى ـ يعنـى غيراكتسـابى ـ  يند ارزشآگفتنى است كه حق اصيل در فر

  .شود ارزش حق اصيل از امر ديگری به آن منتقل نمىبه تعبير ديگر، . است

 حق تبعى .ب

حق تبعى عبارت است از همه مقدماتى كه موجـب رسـيدن صـاحب حـق بـه حـق اصـيل خـود 
با شناسايى حقوق اصـيل  .المقدمه است به تعبير ديگر، حق تبعى مقدمه و حق اصيل ذی. شود مى

حق  ،مورد خدای متعال بايد گفت آفرينش جهان در. برد توان به حقوق تبعى آنها پى موجودات مى
تبعى خداست؛ زيرا او از اين راه به حق ذاتى و اصيل خويش كه همانـا تجلـى ذات او در اسـما و 

توانند به مثابه حقوق تبعى موجـودات  همه اعمال نيك مى ،همچنين .شود صفاتش است، نائل مى
كارهای نيك رضـايت دادن آنها از راه انجام  .ها و جنيان تلقى شوند مكلف، مثل فرشتگان، انسان

  . شوند و به حق اصيل خود نائل مى كنند مىخدا را كسب 
گفته شد كه اگر صاحب حق موجودی غيرمختار باشـد، حـق اصـيل آن، رسـيدن بـه مقصـد 

رسيدن به نقاطى كه در بستر اين حركت طبيعـى قبـل از نقطـه . اش است حركت طبيعى) غايت(
حق اصيل يـك هسـته ميـوه  مثالً  .استد، حقوق تبعى اين صاحب حق غيرمختار پايان وجود دار

ای رسـيده و قابـل تنـاول  ای خود برسد، يعنى به ميوه آن است كه به باالترين درجه تكامل ميوه
تا اين هسته به آن ميوه رسيده قابـل تنـاول  شودهمه مقدماتى كه الزم است ايجاد . تبديل شود

هـای  توان گفت برخى از حق بنابراين، مى. روند شمار مى  بعى اين هسته بههای ت تبديل شود، حق
ند از آنكه اين هسته در بستر حركت طبيعى خود ابتدا به شكوفه سيب و ا تبعى هسته سيب عبارت

همچنين همه شرايط الزم برای تبديل شدن هسـته سـيب بـه . سپس به سيب نارس تبديل شود
ه سيب رسيده، مثل تغذيه از آب، كود، هوا و نـور مناسـب و كـافى ب شكوفه، سيب نارس و نهايتاً 

  .شده سيب است های تبعى يك هسته كاشته همگى از حق
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به اين دليل حق تبعى دارای ارزش . كند حق تبعى ارزش خود را همواره از حق اصيل دريافت مى
  . غيری است

بـا حـق اصـيل او  گفتنى است به لحاظ فلسفى، رابطه ميان حقوق تبعـى هـر صـاحب حـق
زيرا حقوق تبعى علت تأمين حقوق ذاتى اسـت و رابطـه متقابـل ميـان  ١٤ضرورت بالقياس است؛

به عبارت ديگر، حق اصيل همواره . ضرورت بالقياس است ای ضروری از نوع علت و معلول رابطه
مقدمـه ال ذی رابطـه متقابـل مقدمـه و. المقدمه و حق تبعى به مثابه مقدمه آن اسـت به منزله ذی

المقدمـه فقـط از راه عبـور از مقدمـه  گونه كه رسيدن بـه ذی ضرورت بالقياس است؛ چون همان
المقدمه  سالك را به ذی محال است ـ عبور از همه مقدمات نيز حتماً  پذير است ـ زيرا طفره امكان
  .رساند مى

-fundamental and non( توان به ترتيب حق بنيادين و غيربنيادين حق اصيل و تبعى را مى

fundamental rights( ناميد. 

امر كه پيدايش حق بر رابطه ميان فاعل و هدف مطلوب او  با توجه به اين: كوتاه سخن آنكه
حق اصـيِل ذاتـى و : تقسيم كرد توان به دو نوع مبتنى است، حق را به لحاظ نوع هدف فاعل مى

وی برای رسيدن به آن حـق، بـه . اوست هدف مطلوِب فاعل همان حق ذاتى و اصيل .حق تبعى
به بيان ديگر، فـراهم كـردن . شود گفته مى» حقوق تبعى« مقدمات و وسايلى نياز دارد كه به آنها

كار بردن همـه وسـايلى كـه وی را بـه   های رسيدن فاعل به هدف مطلوب ـ يعنى به همه زمينه
در واقع، صـاحب  ١٥.آيد ار مىرساند ـ از مصاديق حقوق تبعى صاحب حق به شم هدف مطلوب مى
اگر افراد حق دارند،  ؛ مثالً شود حقوق تبعى، به حق ذاتى خويش نايل مى يابى به حق به مدد دست

بايـد  يعنى شايستگى دارند به سعادت جاودانه ـ كه حقى اصيل و ذاتى است ـ برسند، آنهـا عقـالً 
بايـد مجـاز باشـند از  يعنى عقـالً حق استفاده از همه مقدمات رسيدن به سعادت را داشته باشند؛ 

  .حقوق تبعى خود بهره ببرند
ايـن . است ،يعنى غيراكتسابى ،گذاری، دارای ارزش ذاتى يند ارزشآبنابراين، حق اصيل در فر 

در پرتو اين نوع حق، حقوق تبعـى دارای ارزش . ترين هدف صاحب حق است حق آخرين و اصلى
سـعادت دارای  بـرای مثـال، اگـر. اند رای ارزش غيریهای تبعى دا به همين دليل، حق. شوند مى

همه كارهای نيك دارای ارزش غيـری خواهـد بـود؛ دادن باشد، انجام ) غيراكتسابى(ارزش ذاتى 
  .كار نيك استدادن زيرا راه رسيدن به سعادت انجام 
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  تالزم با تكليف انواع حق به لحاظ تالزم و عدم: مبحث سوم

شود  وجود آمدن آن بر اين مطلب استدالل مى  م حق و چگونگى بهبه هنگام تحليل ساختار مفهو
به تعبير ديگر، ذهن آدمى مفهـوم حـق را . كه هيچ تالزم مفهومى ميان حق و تكليف وجود ندارد

) خـارجى(نكته مهم آن است كه آيـا تـالزم وجـودی . سازد بدون نياز به تصور مفهوم تكليف مى
  . تميان واقعيت حق و تكليف برقرار اس

در تفسير اين تالزم يا عدم تالزم وجودی ميان حق و تكليف بايد دانست مراد از تكليف يكى 
  : از دو چيز است

طوری كـه   گاه مراد از تكليف، تكليف شخص يا اشخاص مقابل صاحب حق است، به. 1
 ،ديگر در برابر صاحب حق اسـت) يا افرادی(يا مستلزم تكليف فرد ) صاحب حق(حق 

. گـوييم تكليف مقابل مى در اين مبحث به اين تكليف اصطالحاً . يستيا مستلزم آن ن
رو، يكى از تقسيمات حق آن است كه بتوان حق را نسـبت بـه تكليـف مقابـل،  اين از

ند ا به تعبير ديگر، برخى از انواع حق مالزم با تكليف مقابل. مالزم يا غيرمالزم دانست
اولين گفتار اين مبحث به تقسيم حـق . يستندزم با آن نو برخى ديگر از انواع حق مال

  .پردازد با توجه به اين نوع تالزم يا عدم تالزم مى
گاه مراد از تكليف در بحث از تالزم حق و تكليف، تكليف خود صاحب حق اسـت، نـه . 2

االسـتيفا،  هـا واجب تر، برخـى از حق به بيان روشن. ديگر) يا اشخاص(تكليف شخص 
. شـود در اين مبحث به اين نوع تكليف، تكليف مجامع گفتـه مى. ناپذيرند اطيعنى اسق

هـا  در مقابـل ايـن دسـته از حق. شود تكليف مجامع يعنى تكليفى كه با حق جمع مى
حقوقى وجود دارند كه حفـظ و اسـتيفای آنهـا بـر صـاحب حـق الزم نيسـت، يعنـى 

جه به اين نـوع تـالزم يـا عـدم گفتار دوم اين مبحث به انواع حق با تو. دپذيرن اسقاط
  .تالزم توجه دارد

  تالزم با تكليف مقابل انواع حق به لحاظ تالزم و عدم: گفتار اول

يكى از مباحث پرچالش در دانش فلسفه حق بحث درباره اين پرسش است كه آيا حق متالزم بـا 
؟ دشـوتحميل شود تكليفى بر غيرصاحب حق  به بيان ديگر، آيا حق سبب مى. تكليف مقابل است

حق صاحب حق را متالزم  مسلمانان عمدتاً . اند های گوناگون داده دانشمندان به اين پرسش پاسخ
؛ همـو، 31-30: 1377، يـزدی ؛ مصـباح255: 1384جـوادی آملـى، (داننـد  با تكليف ديگران مى
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كسانى كه منكر اين . اختالف نظر دارند دانشمندان غربى در برابر اين پرسش شديداً ). 80: 1380
. دهنـد بر درستى ادعای خود قـرار مى یند، برخى از انواع حق در تقسيمات هوفلد را شاهدا تالزم

اسـاس  بر. حق ادعا، حق آزادی، حق قدرت و حق مصونيت: ند ازا انواع حق در نگاه هوفلد عبارت
ن اين چهار نوع حق فقط حق ادعا متالزم بـا ها در تفسير هوفلد، از ميا يك از اين حق تعريف هر

  .تكليف مقابل، يعنى تكليف شخص ديگر است
له تالزم حق و تكليف نيازمند پژوهشى مستقل است، اما در اينجا شايسته ئهرچند بررسى مس

است به طور خالصه به اين نكته اشاره شود كه به عقيده نگارنده، حق نه به لحـاظ مفهـومى بـا 
مفهوم حق مفهومى فلسفى است كه از مقايسه صاحب  .ارد و نه به لحاظ مصداقىتكليف تالزم د

ند ا بنابراين، اركان مفهوم حق عبارت. گردد شود، انتزاع مى حق و هدفى كه موضوع حق ناميده مى
وجود تكليف و در نتيجه، وجـود مكلـف در سـاختار حـق دخـالتى . صاحب حق و موضوع حق: از

  . ه لحاظ مفهومى با تكليف تالزمى نداردرو، حق ب اين از. ندارد
تـوان ادعـا كـرد كـه همـه  يعنـى، نمى. همچنين، حق و تكليف تالزم مصداقى هـم ندارنـد 

شاهد نقض اين ادعا عالوه بر برخى از انـواع حـق در . مصاديق حق با تكليف ديگران تالزم دارد
است كه تحميل تكليـف بـر هايى  اين حق از جمله حق. تقسيم هوفلد، حق تكوينى خداوند است

  .تابد ديگران را برنمى
 ،حق تكوينى خدا حقى است كه عقل آن را پس از شناسـايى ذات خـدا و برخـى از صـفاتش

عقـل . دهـد نهايتش و با توجه به اراده تكوينى خداوند بـه او نسـبت مى مثل حكمت و قدرت بى
فريند يـا از اداند، بي كه مصلحت مىچيز را  پايانش حق دارد هر گويد كه خدا به دليل قدرت بى مى

   . ...او حق دارد نعمتى را به مخلوق عطا كند يا نعمتى را از او سلب كند و . بين ببرد
انسان و نـه ديگـر  هيچ موجودی، نه. ترين مصداق حق تكوينى خدا حق آفرينش است روشن

از  ليفى در اينجا، نه پيشگونه تك اصًال هيچ. موجودات، در برابر اين حق خدا، دارای تكليف نيست
اند؛ پـس  مخلوقات پيش از خلقت معدوم بوده .خلقت موجودات و نه پس از آن، قابل تصور نيست

مكلـف بـه پـذيرش  ،يعنى پس از آنكه آفريده شدند ،بعد از خلقت نيز توانستند مكلف باشند؛ نمى
به تعبير ديگر، . رسيده استوجود نيستند؛ زيرا خدا با آفريدن آنها به هدف خويش در اين نوع حق 

ها هميشـه مـالزم  توان گفت احقاق حق نمى بنابراين،. حق، معنا ندارد وجود تكليف پس از احقاق
تكوينى خدا، نامفهوم است، چه  ، تصور وجود مكلف در برابر حقشدكه بيان  چنان. با تكليف است

  .رسد به تصديق آن



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،  ز (   ۶١اول،   )١٣٩٣پا

28 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -    

كننـد،  نه تكليفى را بر ديگـران تحميـل نمىگو برخى از انواع حق هيچ شد كهحال كه روشن 
  : توان به دو دسته تقسيم كرد ها را با توجه به تكليف مقابل مى حق

 ها از نظر هوفلد بندی حق حق مالزم با تكليف؛ همانند حق ادعا در دسته. 1
حق غيرمالزم با تكليف؛ مثل حق آزادی، حق قدرت و حق مصونيت از نظر هوفلـد؛ و . 2

 . نيز مثل حق تكوينى خدا

حـق (تـالزم بـا تكليـف مجـامع   انواع حق به لحاظ تـالزم و عـدم: گفتار دوم
  )االستيفا االستيفا و غيرواجب واجب

يا با تكليـف صـاحب  همه موارد حق آن است كه حق در خصوصيكى ديگر از تقسيمات فراگير 
يا با تكليف صاحب حـق نسـبت بـه اسـتيفای آن مـالزم  ،حق نسبت به استيفای آن همراه است

به تعبير ديگر، يا بر صاحب حق الزم است تا حق خود را استيفا كنـد، يعنـى از آن صـرف . نيست
  ). 242-241: 1384؛ جوادی آملى، 95: همان(يا اينكه صاحب حق چنين تكليفى ندارد  ،نظر نكند

) بـا حـق(توان تكليف مجامع  چنين تكليفى را مى. شود در صورت اول حق با تكليف جمع مى
نـام دارد،  )inalienable rights( )االسـتيفا الزم(االسـتيفا  حق در اين صورت، حق واجب ١٦.ناميد

 يچو بـه هـ ننـدها الزم است از حق حيات خود مراقبت ك بر همه انسان. ها مثل حق حيات انسان
وجه نبايد از آن صرف نظر كنند، مگر در شرايطى كه در صورت حفظ حيات، مصـلحتى بـيش از  

در صورت دوم، يعنى در صـورتى كـه  .از بين برود) مثل مصلحت حفظ دين(مصلحت حق حيات 
توانـد از آن صـرف نظـر  بر صاحب حق الزم نيست حق خود را استيفا كند، بلكه اگر بخواهـد مى

. شـود االسـتيفا گفتـه مى به چنين حقى حـق غيرواجـب. شود يف استيفا جمع نمىكند، حق با تكل
  .های موجود در جهان در اين گروه از حقوق قرار دارند بيشتر حق

نظر كردن از آنهـا جـايز باشـد حـق   هايى كه صرف گفتنى است در دانش حقوق فقط به حق
در علـم . ن همـواره جايزاالسـقاط هسـتنددانا ها به اعتقاد حقوق به تعبير ديگر، حق. شود گفته مى

بـه بيـان . شـود هايى كه استيفای آنها بر صاحبان حق واجب است، حكم گفتـه مى حقوق به حق
شـود، نـه  ديگر، حقى كه با تكليف صاحب حق نسبت به استيفای آن توأم باشد، حكـم گفتـه مى

  .حق
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  قابليت انتقال  انواع حق به لحاظ قابليت و عدم: مبحث چهارم

قابليـت انتقـال بـه دو دسـته تقسـيم   بندی عام به لحاظ قابليت و عـدم حق مطلق در يك دسته
تواند  به بيان ديگر، صاحب حق مى). 239: 1384جوادی آملى،  ؛1380،97، يزدی مصباح(شود  مى

 برخى از حقوق را به ديگری منتقل كند؛ خواه خود نيز پس از اين انتقال بـه دليـل اينكـه اصـالتاً 
خداونـد  مـثالً . ای چنين حقى بوده است بتواند از اختيارات صاحب حق استفاده كند يـا نتوانـددار

حـق واليـت از جملـه . ها اسـت صاحب حق واليت و حاكميت بر همه مخلوقات از جمله انسـان
های اسالمى، خداوند متعال اين حـق خـود را بـه پيـامبر  اساس آموزه بر. حقوق قابل انتقال است

منتقـل كـرده ) ع(و پس از او به جانشينان آن حضرت، يعنى امامان معصـوم ) ص( اسالمگرامى 
همچنين حق فروش مال حقى قابل انتقال . ، خود نيز دارای حق حاكميت است وجود اين با. است
تواند از آن حق اسـتفاده  دهد، خود وی نيز مى وقتى كسى حق فروش مالش را به وكيل مى. است

  . فروشدكند و مالش را ب
توانـد از حـق  مقابل، در برخى از موارد انتقال حق، شخصى كه حق از او منتقل شـده نمى در

شـده از مـوجر بـه  برای نمونه در مسئله اجاره، حق انتفـاع از مـال اجـاره داده. مزبور استفاده كند
اره شود و صاحب مال حق استفاده از آن را بدون اجـازه مسـتأجر در مـدت اجـ مستأجر منتقل مى

  .ندارد
ها وجود دارنـد كـه قابـل انتقـال بـه ديگـران  ای ديگر از حق در طرف دوم اين تقسيم دسته

جمهور در نظام جمهوری اسالمى ايران از  حق رأی در انتخاب نمايندگان مجلس يا رئيس. نيستند
 توانـد حـق خـود را در انتخابـات بـه ديگـری هيچ شهروندی نمى. است ناپذير جمله حقوق انتقال

گيرنـد  هـا قـرار مى همچنين، حق مضـاجعت يـا حـق وراثـت در ايـن گـروه از حق. تفويض كند
  ).256: 1378كاتوزيان، (

  نتيجه

پذير است، انـواع پرشـماری از  به دليل آنكه حق در دانش فلسفه حق با معيارهای مختلف تقسيم
حـق مطلـق را در تبيين عقلى و فلسفى انواع حـق، برخـى از انـواع جديـد . استحق قابل تصور 

  . دهد گفتمان حق به ما نشان مى
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گانه  های شش مالك. دست آمد  نوع حق به 12از شش نوع تقسيم حق مطلق در اين نگارش 
های بيشتری را بتوان در مورد حـق مطلـق يافـت،  چنانچه مالك. اند تقسيم حق اموری استقرايى

يـك از ايـن  بـا وجـود ايـن، هـر. كردتوان در حق غيرمقيد ايجاد  های بيشتری را مى بندی دسته
 عقـالً  توان قسم سومى را در تقسيم داخل كرد و ثانياً  نمى يعنى اوالً . ها تقسيم عقلى است تقسيم

محال است كه يكى از اقسام حق با طرف مقابل خود در موردی جمع شود يا هر دو از مصـداقى 
الجمع و هـم  ةم هـم مانعـهـا در دو طـرف هـر تقسـي بـه تعبيـر ديگـر، حق. از حق سلب شـوند

  . الخلوند ةمانع
ويژگى اقسام مذكور حق در اين تقسيمات آن است كه دو طرف يـك تقسـيم : توضيح اينكه

طـوری كـه ميـان دو قسـم حـق در يـك تقسـيم غايـت دوری و   رابطه تضاد حقيقى دارند، بـه
 شـده بـه های بيـان بندی يك از دسـته به بيان ديگر، دو قسم از حق در هر. ناهمگونى وجود دارد

؛ يعنـى از نـوع دو يسـتندن هـمای تضاد دارند كه نه تنها قابل جمع نيستند، بلكه قابل رفـع  گونه 
  .شود ضدی هستند كه سومى برای آنها تصور نمى

 برای نمونه، به هنگام تقسيم حق به حق اخالقى و حق قانونى، اگر حقى اخالقـى باشـد، بـه
 ناميده شود؛ زيرا حق اخالقى و حق قانونى ضديت ذاتى دارند، بـه تواند حق قانونى وجه نمى  هيچ 
دليل اين امر آن است كه يك حق يا ضـمانت اجـرای . اند و نه قابل رفع طوری كه نه قابل جمع 

 و چون عقـالً  ؛در صورت اول حق قانونى است و در صورت دوم حق اخالقى. بيرونى دارد يا ندارد
ای بيرونى داشته باشد و هم نداشته باشد، محـال اسـت آن محال است يك حق هم ضمانت اجر

هم حق قانونى باشد و هم حق اخالقى، يعنى اجتماع آن دو حق در يـك مـورد غيـرممكن  ،حق
، )دقت شـود(و نيز چون محال است يك حق نه ضمانت اجرا داشته باشد و نه نداشته باشد  ؛است

ونى نباشد؛ يعنى ارتفاع آن دو از يك مصداق محال است آن حق نه حق قانونى باشد و نه حق قان
  . حق غيرممكن است
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 :ها نوشت پى

                                                 
 . دانان ايرانى است در اين نگارش همان حق حقوقى در ادبيات حقوق) legal right(مراد از حق قانونى . ١
  .به آن اشاره دارد) 8: شمس(» َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها«اند و آيه شريفه  قوانين همگى فطریاين دسته از . ٢
  .1390طالبى، .: برای اطالع بيشتر از آموزه قانون طبيعى، نك. ٣
نـان دا در اين نگارش همان حق حقـوقى در ادبيـات حقوق) legal right(قبًال گفته شد كه مراد از حق قانونى . ٤

  .ايرانى است
است، ذكـر اقسـام حـق قـانونى از نظـر ) غيرمقيد(با وجود اينكه هدف اصلى اين نگارش بيان انواع حق مطلق . ٥

  .العاده اين تقسيم در ميان فيلسوفان حقوق است هوفلد به دليل اهميت فوق
  .173-169: 1388نسب،  طالبى و حسينى.: های حق ادعا، نك برای اطالع بيشتر از ويژگى. ٦
  .175-174: 1388نسب،  طالبى و حسينى.: های حق آزادی، نك برای اطالع بيشتر از ويژگى. ٧
  .180-178: 1388نسب،  طالبى و حسينى.: های حق قدرت نك برای اطالع بيشتر از ويژگى. ٨
 .182-181ص: 1388نسب،  طالبى و حسينى.: های حق مصونيت نك برای اطالع بيشتر از ويژگى. ٩

يكى از نقدهايى كه در حوزه پژوهش اسالمى درباره اين تقسيم بيان شده، آن است كه ممكن است اسـتقرای . ١٠
هايى فـرض شـوند كـه  بنابراين، ممكن است حق. شده به وسيله هوفلد در تقسيم حق، استقرای تام نباشد انجام

 ).232: 1386نبويان، (مندرج در اقسام يادشده نباشند 
َ َما َأَمَرُهْم َويْفَعُلوَن َما يْؤَمُروَن َال يْعُصوَن ا. ١١   ).6: تحريم(ّهللاٰ
نَس ِإال لِيْعُبُدوِن . ١٢   ).56: ذاريات(َما َخَلْقُت الِْجن َواْإلِ
االسـتيفا اسـت؛ يعنـى بـا تكليـف  های واجب ها برای رسيدن به مقام واالی انسان كامل از نوع حق حق انسان. ١٣

  . ها اشاره خواهد شد از مبحث بعد به اين دسته از حقدرگفتار دوم . درآميخته است
بلكـه . شناسانه مفهوم حـق بـر ضـرورت بالقيـاس مبتنـى نيسـت تأكيد بر اين نكته الزم است كه قوام هستى. ١٤

هدف نهايى ارزشمند يا مقصد متناسـب . 2فاعل؛ . 1: حقيقت فلسفى اين مفهوم فقط بر دو امر نهاده شده است
  .آور نيز باشد غيرمجرد تام بايد كمالكه در مورد فاعل 

غايـت » هدف مطلـوب خداونـد«كه مقصود از  كمال اختياری اوست؛ همچنان » هدف مطلوب انسان«مراد از . ١٥
 .فعل اوست

 .ناميد) با حق(توان تكليف مقابل  تكليفى را كه در تقسيم سابق حق از آن نام برده شد، مى. ١٦


