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Abstract

One of the intellectual foundations of the human sciences is its human dimension. In 

defining the normative system and the philosophy of value also, philosophical, verbal, 

and experimental anthropological findings are very determinative. In this article, which 

deals with part of this research program, the main question is: what is the role and effect 

of the theoretical and practical faculties of the rational soul, in the formation of the legal 

system of rights and human duties? The purpose of this article is to provide an answer to 

this question; on the one hand, it is linked to philosophical-theological studies, and on 

the other hand to the philosophy of value, and in particular to ethical and legal values. 

This review will inevitably be done in an analytical and comparative way. Given the 

widespread scope of this question, its territory is therefore limited to the view points of 

the three prominent theoreticiants: Nasir al-Din Tusi, Allamah Hilli, and Mulla Sadra. A 

logical sequencedictates that, after the problem is firstly explained, its conceptual 

foundations should be explained, and then the reasons and the circumstances for basing 

each right and duty on the theoretical and practical faculties of the human soul are 

separately explained. The result of this study proves that without the the abovementioned 

faculties in the human soul, the legal system does of rights and responsibilities does not 

have an external referent and is not justifiable. 
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Introduction 

The dominant approach of this paper is theological anthropology. Such an 

anthropology regards and recognizes mankind as the object of God’s act and 

creation, and reflects on him from various aspects in such a situation. The three-

fold aspects of nature, cause(s), and circumstances of man in the formative and 

legal form the basis of God’s formative and legal relationship with mankind. In 

addition to the formative and legal systems separately, the noblest Divine system 

must also dominate the circumstances of human formative existence and the 

Divine legal system devised for him. Theoretical and practical faculties are 

among the most influential elements in the human intellectual soul. On the other 

hand, the element of right and duty constitute the most fundamental elements of 

the Divine legal and normative system. The present paper seeks to bring to light 

the relation between the theoretical and practical faculties of the soul and the 

right and duty from the viewpoints of Nasir al-Din Tusi, Allama Hilli, and Mulla 

Sadra. Within the Twelver Shi‘ite Islamic context, there have been several 

independent research studies on the human faculties of soul from the viewpoints 

of Shi‘ite theologians and philosophers. Furthermore, there have been several 

general or specific studies regarding right and duty, although the background of 

rights-oriented studies within the Shi‘ite Islamic paradigm is not as extensive as 

the vast spectrum of duty-oriented studies. However, it seems that there has not 

been any serious study on the relationship of the faculties of the human soul and 

his rights and duties. This research has been conducted in descriptive-analytical 

method. 

Summary 

The main question of this study concerns the effects of the theoretical and 

practical faculties of mankind on the legislative system of human rights and 

duties from the viewpoints of the three aforementioned philosophers and 

theologians. In other words, what efforts do the human formative findings in the 

context of theoretical and practical reason play in depicting the human 

legislative and normative system? To put it differently, based on which 

epistemological and behavioral anthropology has God decided the human 

system of right and duties? Based on the present study, the following findings 

have been gained: (1) according to the abovementioned theologians and 

philosophers, conceptions and explanations of the human theoretical and 

practical faculties are largely the definitions formulated by the peripatetic 

philosophers. (2), [2.1.] based on Avicenna’s formulation and Nasir al-Din 

Tusi’s commentary of Avicenna’s views, the theoretical intellect or force has the 

responsibility of recognizing existence or non-existence, or in other words, the 

facts and categories of existence; and [2.2.] the intellect or theoretical faculty 

first extracts the general rules of good and evil and normative musts and must-

nots based on ontological data, and then applies them to subcategories and 
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instances and executes them with the help of the faculty of choice and will , and 

motivational tools at hand. (3) Human rights are formed based on the main right 

that man posseses regarding reaching his goal and purpose; man’s purpose and 

God’s aim in creating him and the purpose of his life cannot be understood 

without having identified and appreciated the facts of the human existence and 

the world, . Without the existence of the practical faculty in man, it would not be 

possible to discover man’s main right, the rights that follow from it, and the 

possibility of applying it to more detailed cases, and giving them practical 

effects. (4) Duties in private and civil modes of life are a means for achieving 

rights andwithout the existence of theoretical and practical faculties in man it 

would not be possible for man to identify, justify, and execute the duties. In 

other words, if the theoretical reason and the practical reason, each of which 

constitute an aspect or aspects of pure or comprehensive reason, would not have 

existed formatively in man, a legal system of rights and duties would have been 

impossible for man.. Therefore, according to a Divine anthropological 

perspective, man endowed with theoretical and practical forces with the 

aforementioned nature and capabilities has become the subject of a Divine 

normative legal system of rights and duties.  
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انسان فیو نقش آنها در حق و تكی یو ممی ینظر یقوا

 یو عمل ینظر  یقوا
 انسان فیو نقش آنها در حق و تکل

  یلمیاحمد د    ׀     یسّجاد قدرت

 12/10/139۷تاریخ پذیرش:            |          02/0۶/139۷تاریخ دریافت:  

 چکیده
شناساسیان  آن اسیت. در ترسییم نظیام هنجیاری و فیسیش  ارزش نییز ای میوم انسانی ساحت انسانیكی از حیقات اندیشه

اند. در این مقاله که بیه بششیی از ایین برنامی  پیوهشیی کنندهار تعیین، کالمی و تجربی بسیشناسان  فیسشیهای انسانیافته
گیری نظیام تشیریعی ، پرسش اصیی این است که قوای نظری و ممیی نشس ناطقه، چه نقیش و تییریری در شیك پردازدمی
کالمی ۔های فیسشیوهشهای انسانی دارند؟ پاسخ به این پرسش، هدف این نوشتار است که از سویی به پیها و تكییفحق

های اخالقی و حقوقی پیوند خورده اسیت. ایین بررسیی نیاگزیر بیه شییو  وییه ارزش و از جانب دیگر به فیسش  ارزش و به
نظر سیه صیاحب، الجیرم قیمیرو آن بیه آرای و با توجه به دامن  گسترد  این پرسیش تحیییی و تطبیقی به انجام خواهد رسید

کند که پیس ی اقتضاء میمنطق بی. ترتشودیو مالصدرا محدود م یمالمه حی   ،یطوس نیالد ریه نصخواج  یعنیبرجسته ؛ 
، نشست مبادی تصوری و تصدیقی آن تبیین شود و سپس چرایی و چگونگی ابتنای هریک از حق و تكییف بر از طرح مسئیه

کند که بدون وجیود قیوای نظیری و العه رابت میقوای نظری و ممیی نشس انسانی جداگانه شرح داده شود. حاص  این مط
ممیی در نشس انسانی نظام تشریعی حق و تكییف مصداق ندارد و قاب  توجیه نیست.

هاواژهکلید
ی، خواجه نصیر الدین طوسی، حق و تكییف، قوای ممییقوای نظری ، مالصدرا.، مالمه حی 
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. مقدمه1
منوان موضوع شناسایی مورد  ، خویشتن را بهآدمی به مثابه فامیی شناساشناسی دانشی است که در آن انسان

های متعیددی دهد. این گونه مطالعات با اهداف گوناگون و در نتیجه، از منظرها و با روشکاو قرار میوکند
سشی شناسی زیستی و فیشناسی فرهنگی و تاریشی است و انسانترین نوع آن انسانگیرند و رایجصورت می

آیند. نیز از جهت شیوع و گستردگی در پی آن می
شناسی که با این منوان و بیه شناسی کالمی است. این گونه انسانرویكرد حاکم بر این نوشتار انسان

، _ اگرچه به حم  شایع همواره وجود داشته است _ انسان را بیه مثابیه حم  اولی چندان مرسوم نیست
ق فع  خداوند و مشیوق دهید و از ابعیاد مشتییف آن در چنیین میوقعیتی او مورد مطالعه قیرار می متعی 

، مبنیای ، چرایی و چگونگی انسان در دو ساحت تكوین و تشریعگان  چیستیکند. ابعاد سهکنكاش می
افعا  و رابط  تكوینی و تشریعی خداوند با انسان است. از آنجا که تدبیر و حكمت الهی بر نظام احسن 

، بیكیه های تكوینی و تشریعی انسیانی حكومیت داردتنها بر هر یک از ساحت، این نظام نهتحاکم اس
ر شده برای او نیز حاکم باشد طیوری ؛ بهباید بر مناسبات وجود تكوینی انسان و نظام تشریعی الهی مقر 

های و مؤلشیه، نظام واحدی را تشكی  دهند. ساحت تكیوینی وجیود انسیان از مناصیر که این دو حوزه
مشتیشی تشكی  شده است. یكی از مجمومه مناصر بسیار تیریرگذار در نشس ناطقه انسانی منظومه قوای 

، در هر نظام تشریعی هنجاری و از جمیه در نظام تشیریعی و نظری و ممیی انسان است. از سوی دیگر
 د. ان، مناصر حق و تكییفهای بنیادینترین مؤلشههنجاری الهی از مهم

ت کالمی و الهی چه مناسباتی بین قوای ممیی و نظری انسیان در  پرسش اصیی این است که در سن 
تیوان ، برقرار است. این پرسیش را میسو و حقوق و تكالیف انسانی از سوی دیگرساحت تكوین از یک

، های کالمی شیعیهنام نهاد. با توجه به گستردگی تاریخ اندیش نیز« شناسی کالمی حق و تكییفانسان»
یی و ای آرای خواجه نصیرالدین طوسیوجوی مقایسهدر این نوشتار تنها به بررسی و جست ، مالمیه حی 

، هیدف روشود. از ایین، پرداخته میمالصدرا در این باب و به مقداری که مورد توجه هر یک بوده است
فع  تشریعی خداوند است با بشش میذکور از  این تحقیق به نومی تبیین رابط  این بشش از شریعت که

حقیقت خارجی وجود انسان از منظر مالمان و متكیمان مورد نظر است. انجام این مهیم مسیتیزم ایین 
است که ابتدا مشاهیم پایه و مبانی بحث روشن شود و سپس به طور جداگانه رابط  قوای ممیی و نظیری 

نشس انسانی با حق و با تكییف بررسی شود. 

 . ادبیات و مبانی بحث 2
در این مقاله چند واژ  اساسی وجود دارد که الزم است به اجما  مورد شناسایی قرار گیرند: 
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  1. قّوه نظری1  .2

بر قوای نباتی و حیوانی دارای قوای نظری و ممیی وییه است که ممومیا  از هیر  نشس ناطق  انسانی افزون
1405، )خواجه نصییر طوسیی که دارای دو نوع نظری و ممیی است شودیاد می« مق »منوان  دو آنها به

ه نظری با منوان  2(.500 ، صب  ی از قو  قیو   »در برابیر « قو   مالمه»در ادبیات فیسشی کالمی مالمه حی 
ی یاد شده است« مامیه قیو  »، از آن بیه بیر ایین منیوان و مالصدرا افیزون( 231 ، ص1415، )مالمه حی 

مه»و « میمیه  اله»و « قو   مامیه»در مقاب  « قو   مال  وجود  با(. ۹5 ، ص1378، )مالصدرا کندیاد می« مم 
، در این نوشتار از اصطالح مقییی نظیری و ممییی نییز اسیتشاده ، به دلی  گستردگی و تثبیت کاربرداین
ه نظری و ممییی دو صینف از ییک سی ابن شود. از نظر خواجه نصیرالدین طوسی و به پیروی ازمی نا، قو 
ه نطقیه ییا مقی  و اند؛ یعنی خاستگاه هر دواند که اختالف ذاتی با هم ندارند و از جوهر واحدینوع ، قو 

و تشاوت آن دو به امتبیارات هیر ییک در قییاس بیا ذات ( 148 ، ص1378، )مالصدراِخَرد محض است 
ه نظری میوجود مشترک است. او در ضمن معرفی می  گوید: م اخالق و بیان موضوع آن در تعریف قو 

ت  ت اسیت کیه آن را قیو  و اما نشس انسانی را از میان نشوس حیوانات اختصاص به یک قو 
ِت ادراک بی نطق خوانند و آن آلت و تمییز میان مدَرکات باشد. پس چون توجیه او بیه ، قو 

ت را بدین امتبار مق ت بودمعرفت حقایق موجودات و احاطت به اصناف معقوال ، آن قوَّ
 (. 57 ، ص13۶۹، )خواجه نصیر طوسینظری خوانند  

گوید: و در جای دیگر می 

ت است: یكی ادراک بیه ذات و دوم تحرییک بیه آالت و هیر ییک از آن دو  نشس را دو قوَّ
ت مم ت نظری و قوَّ ت ادراک: به قوَّ ت تحریک: منشعب شود به دو شعبه: اما قوَّ یی و اما قوَّ

ت جذب یعنی شهوی ت دفع، یعنی غضبی و قوَّ ، ص13۶۹، )خواجه نصییر طوسیی به قوَّ
 (.110 ۔10۹ 

ی، واژ   ، )نظری(از باب اشتراک لشظی دارای دو کاربرد است: در مشهوم میمی « مق »در نظر مالمه حی 
، بالشعی  و بالمسیتشاد(. ، بالمیكیهوالنی)هییاش جوهری است که به تناسب مراحی  تكیامیی چهارگانیه

مالصدرا نیز مق  نظیری را جزئیی (. 177۔17۶ ، ص1415، حی یمالمه ) استعداد قبو  معقوالت را دارد

1. theoretical force

، ص1415، ییی؛ مالمیه ح352 ، ص2، ج1375 ،یطوسی؛ خواجه نصییر ۶3 ، ص1413 ،یطوسهمچنین، نک: خواجه نصیر . 2
.33 ، ص2، ج13۶۶، ؛ مالصدرا17۶ 
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، منشعی  انیدوسیی  میوم و معیارفی کیه خیود هدف داند که از مبادی مالی بهمیمی از نشس انسانی می
و کما  قو   نظری را در برخیورداری از مییم مطیابق واقیع از اشییاء ( 87 ، ص1384، )مالصدرا شودمی
شناسیی تكیوینی ایین بیر ایین اسیاس، در انسان(. 87، 85، 5۶0۔5۹۹ ، ص1384، )مالصدرا داندمی

عقیوالت ، انسان برخوردار از امكانات و ابزارهای معرفتی الزم برای شناسایی حقیایق و منظرانصاحب
ه یا مق  نظری صورت میهستی است و این شناسایی به ای از شئون نشس ناطقه پذیرد که جنبهوسییه قو 

 یا ماقیه و خردمند انسانی است. 

  1. قّوه عملی2  .2

کند: ، مق  ممیی را این گونه تعریف میاالشارات و التابیهاتسینا در کتاب  ابن

ه، از قوای نشس ، جهت نیازش به تدبیر بدن از آن برخوردار اسیت و ایین که نشس ای استقو 
ه نامیده می« مق  ممیی»، قوه را در مورد امور انسانی جزئیی کیه واجیب « باید»شود. این قو 

، تا به این وسییه به َاغراض اختیاری دسیت یابید. اسیتنباط کند، استنباط میاست انجام شود
رأی کیی مقی  نظیری از مقیدمات اولییه و مشیهوره و تجربییه این واجب با کمک گرفتن از 

ق می ، ج1375، سیینا ابینشود تا مق  به کمک رأی کیی به امر جزیی انتقا  پیدا کند )محق 
 (. 352 ، ص2 

نویسد: سینا، می ابن در شرح مبارت یطوس ریخواجه نص
صیورت ، چه در هر باب شایست  انجام استشروع در کار اختیاری انسان تنها با ادراک آن

، گیرد و این ادراک مبارت است از ادراک رأی کیی استنباط شده از مقدمات کیی اولیهمی
یه که مق  نظری به آن حكم می، مشهورهتجربیه بیرده کند. مق  ممیی، مقدمات نام، یا ظن 
بدون آن که رأی کیی اختصاصیی بیه برد؛ کار میدست آوردن رأی کیی ]ممیی[ بهرا در به

جزئی خاصی داشته باشد. پس مق  ممیی برای رسیدن به رأی کیی از مق  نظری کمیک 
ی به رأی جزئی می گیرد. سپس مق  ممیی با به کارگیری مقدمات جزئی یامی رسد و حس 

 نیدککند و به این ترتیب به مقاصد خود در معاد و معاش دسیت پییدا میطبق آن رفتار می
 (. 58۔57 ، ص13۶۹، یطوس ریخواجه نص؛ 353 ، ص2 ، ج1375، سینا ابن)

تواند امم از کار اختیاری اخالقی به مشهوم امم، یعنیی در مراد خواجه نصیر طوسی از مم  اختیاری می

1. practical force
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، امیم از از اسیاتیدو به تعبیر برخیی « پسندیده»یا کار اخالقی در مشهوم خاص، یعنی « قیمرو اخالق»
 (. ۹7 ۔۹۶ ، ص13۹5، )مابدی شاهرودی اختیاری تدبیری و کرداری یا اختیاری اخالقی باشد

طبق بیان محقق طوسی، انجام مم  اختیاری )اخالقی( جز با ِادراک ممكین نیسیت و ایین ِادراک 
، او بیه اغیراض و غاییات اشیدگیرد و اگر کارهای انسان تابع قوای دیگر بتوسط مق  ممیی صورت می

سینا، بر این باور است که مق  ممیی بیرای انجیام  ابن رسد. خواجه طوسی به پیروی ازنومی خود نمی
دهد: یكی استنباط آرای کیی ممیی از مقدمات نظری و دیگری انتقا  از این این فرایند دو کار انجام می

ه مزم و إراده طبق این رأی جزئی و این امیر در صیورتی  شدن آراء کیی به آراء جزئی و سپس برانگیشته قو 
 منوان میكه در وجود انسان مستقر شده و فضای  جای رذای  را گرفته باشند امكان دارد که مق  ممیی به

 (. 118 ۔117، ص 13۹5، )مابدی شاهرودی
د انسییانی در کنییار شناسییِی تكییوینِی خواجییه طوسییی، نشییس ناطقییه و ِخردمنیی، در انساناز اییین رو

، از گون  دیگری از شناسایی کالن و ُخرد ناظر هابرخورداری از امكان شناسایی هستی و هست و نیست
افزارهیای کییی و ، نیرم، نیز برخوردار است. این نوع معرفتبر آن چه باید انجام شود یا نباید انجام شود

ف و خیق کارهای ارادی و اخالقی را فراه سازد. این معرفت به حوز  فعیی و سیازندگی م میجزئی تصر 
کند. ، وجه میمی منشع  وجود انسان را ترسیم میکه معرفت نظری، در حالیششصیت انسان تعیق دارد

 سازد. ، خانواده و جامعه را میاین برنامه اجرایی کیی و جزئی است که سرنوشت فرد
ی ه مااز نظر مالمه حی  ه تمییز، مق  ممیی یا قو  ، دهنده بین خوب و بدمیه به نحو اشتراک لشظی به قو 

)مالمیه شیودتوان بر پایه آنها خوب و بد را استنباط کرد و به کار نییک و بید گشتیه میبه مقدماتی که می
 (. 225 ، ص2، ج141۹، حی ی ؛ مالمه235 ، ص1413، حی ی 

ه تصمیمدر نظر مالصدرا، مق  ممیی هم ره است؛ قو  اساس تدبیرات و تنظیمات  گیرنده بران قو   مدب 
طیور طور کیی و بعد بیهقبیی، یعنی انسان امور مشتیف موجود در حیط  مقیی خود را با منایاتی ابتدا به

، دهد و پس از سنجش و تشكر و استنباط از بین آنهیاکند و سپس مورد سنجش قرار میجزئی لحاظ می
ی و جزئی گزینش می ی از امور متناسب با برنامه را بهادسته « مقی  ممییی»، روکند. از ایینصورت کی 

( و این وجه تمایز مقی  ممییی از 87 ، ص1384، گیری دارد )مالصدراگری، فامییت و تصمیمگزینش
کنید کیه مقی  ممییی ، مالصیدرا تصیریح میمق  نظری است، اما با وجود این وییگی در مق  ممیی

، ص۹ ، ج1۹81، )مالصیدرا شیودیفرو کاسته نم یصرافت مقیهمچنان مق  محض و صرف است و 
 (. 157۔1۶1، ص 1378، ؛ مالصدرا84۔ 82 

به گشته برخی از اساتید، در اندیش  مالصدرا مق  ممیی در دو جهْت تحو   و تكام  یافت: یكی این 
که رابط  دیگر قوا و مراح  نشسانی و مقالنی ، چنانری رابط  اتحادی وجود داردکه بین مق  ممیی و نظ

ی ه اجمیالی و بسییط مقییی چنین است، یعنی تمام مراح  طولی و مرضی حس  ، خیالی و مقیی در قیو 
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د اسیت  ،متمرکزند و دوم این که مق  ممیی با وجود آن که یكی از مراتب و شئون مق  است و ذاتا  مجر 
تواند منشا صدور فع  از بدن شود و از این حییث در مقام فع  به بدن و جسمانیات تعیق دارد و میولی 

هایی در جهیاِن ، منشی سیوکتواند به وسیی  نشس و بدنباید بین آن با نشس تشكیک کرد. مق  ممیی می
ند و مقیِ  اموسیوم« هارگانیهاسشار چ»_ در اصطالح _ به  هاسیوک نیاطبیعت و ماورای طبیعت شود. 

، ص 13۹5، )مابدی شاهرودیکند ممیی به کمک مق  نظری و به وسیی  نشس و بدن آنها را متحقق می 
دی که به ماورای طبیعت تعیق دارد، از نظر مالصدرازیرا(. 1۶3 ۔1۶2 تواند از طبیعت و خییق ، می، تجر 

سوی حق و در سشر چهارم رسیدن به مقام فناء نهشته  خیق به، از که سشر نشستشروع شده باشد، چنان
 (.72 ، ص1، ج1340، مالصدرا ؛208 ، ص13۶0، )مالصدرا است

( تهیذیب 1دهید: گان  مق  ممیی را به این شیرح توضییح میمالصدرا در بیانی دیگر مراح  چهار
و تطهیر قیب از اخالق و میكات پست و ( تهذیب با طن 2اساس قوانین شریعت و ُسنن نبوی؛  ظاهر بر

( فنیای نشیس از 4ُصور میمی و معارف حق و ایمانی؛  ( تنویر قیب با3های شیطانی؛ ظیمانی و اندیشه
نظر  . از(523 ، ص13۶3، )مالصدرااو  ییایخدا به خداوند و کبر خویش و برگرداندن نظر و توجه از غیر

ه خیا  یا وهم در نشس حییوانی ، حرکت ارادی مبامالصدرا دی مترتبی دارد که دورترین آنها از حرکت قو 
ه شوقیه قیرار دارد کیه رئییس قیوای است که مق  ممیی آن را به استشدام خود در می آورد و در پی آن قو 

ه فامیه و بین این دو ه شوقیه و پیش از قو  که و فامیه است؛ بعد از قو  ه دیگری وجود دامحرِّ رد کیه مبیدأ ، قو 
د نسیبت بیه فعی  ییا تیرکنامیده می« اراده و کراهت»مزم و ِاجماع است و  ه بعید از تیرد  ، شود؛ این قیو 

حی برای یكی از آنهاساز استتصمیم  ، وجود داشته باشد، نزد فام  توانا بر هر کدام، در صورتی که مرجِّ
 (.234 ، ص1354، )مالصدرا

، تشاوت آشكاری در بیین ایین اندیشیمندان ، مشهوم و ماهیت مق  ممیی و کارکرد آنحیث، از بنابراین
هایی در نحو  وجیود آن ، به نوآوریاششناسانهوجود ندارد؛ اگرچه مالصدرا با توجه به مبانی خاص هستی

 دست یافته است.

  1. هدف انسان۳  .2

شناختی، نقط  ؛ زیرا از جهت وجودانسان استیكی از مبانی تصوری این بحث آگاهی از چستی هدف 
، الزم است رو، هدف واقعی انسان است. از اینگیری حقوق و در پی آن تكالیف انسانآغاز فرایند شك 

 به اجما  دیدگاه متكیمان مورد نظر در این باره شناسایی شود. 
                                                 

1. human aim 
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، لكن سود این هدف به شته باشدحكمت الهی مقتضی این است که خداوند هدفی از افعا  خود دا
در (. 175 ، ص3 ، ج141۹، ؛ مالمه حی ی344 ، صالف 1405، خواجه نصیر طوسی) گرددانسان باز می

ق بششیدِن هیدف خداونید باشید. محقیق طوسیی هیدف خیقیت همی  نتیجه ، هدف انسان باید تحق 
او(. 44 ، ص1413، خواجه نصیر طوسیی) داندمی« سعادت»مشیوقات را کما  و هدف کماِ  انسان را 

 گوید: در توضیح می 

ه میمی و ممیی است ه میمیی او چون انسان دارای دو قو  ، دو نوع کمیا  هیم دارد. کمیا  قیو 
شوق به ادراک معارف و رسیدن به میوم است تا به قدر توانایی بر مراتب موجودات احاطیه و 

و پس از آن به معرفت مطیوب و حقیقی برسد و در پی آن به مقام توحیید و بیكیه  اطالع یابد
ه ممیی در آن است که اوال  اتحاد راه پیدا کند ، دردرون ، تا د  او آرام و مطمئن شود و کما  قو 

، هماهنگ و سازگار گرداند تا در نتیجه، خیقیات او مرضی  خویش افعا  خود را با هم منظوم
تا همه با هیم  رسدو پس از آن به مرتب  إکما  دیگران، یعنی تدبیر امور مناز  و ُمُدن می گردند

ه ، کمیا  اسیت. فیرق غیرض و به سعادت جمع نائ  گردند. پس وجه مشترک هدف دو قیو 
ه و کما  بالشع  است. انساِن کام  ماَلمی است بهکما  سان ، نسبی است، یعنی غرض بالقو 

، ، خییش  خدا در بین خییقتوان آن را ماَلم صغیر نام نهاد؛ او در این موقعیته میماَلم کبیر ک
ب درگاه خداوند بدون حجاب و از دوستان خداوند ، خواهد بیود و ایین بیاالترین رتبیه و مقر 

 (. 37 ۔ 35 ، ص1413، خواجه نصیر طوسیترین سعادت است )نهایی

ی، به پیروی از نص   دانیدسور  ذاریات، هدف انسان را مبیادت و بنیدگی خداونید می 5۶آی  مالمه حی 
ی ، و بر این باور است که انگیزه و غرض نهایی خداونید از خیقیت انسیان( 8۹ ، ص1۹82، )مالمه حی 

)مالمیه ، تحصی  معرفت خداونید اسیت، لطف و جود به بندگان بوده است و غرض از بندگیرحمت
یابی بیه مالصدرا در تشسیر و تطبیق فیسشی هدف مذکور آن را همان دسیت(. 43۔42 ، ص1418، حی ی 

تواند معقوالت را مشاهده کند و به مشارقات متصی  داند که با رسیدن به آن انسان میمی« مق  مستشاد»
ن به مدالت و طهات و کما  قو   ، کما  قو   ممیی رسیدبه بیان دیگر(. 273 ، ص1354، )مالصدرا شود

؛ مالصیدرا، 5۶0 ۔55۹ ، ص1384، )مالصیدرا ، هسیتندواقع چنان که در نظری میم به اشیاء است، آن
شیدن در سییک  رسیدن به این مرتبه مستیزم معرفت بیه خداونید و وارد(. 83۹،842 ۔834 ، ص1381

او (. 275 ، ص1354، )مالصیدراتی است که همان فنیای در حیق اسیت ُمَهیِمنان و رسیدن به بندگی ذا
شیدن  داند که همانا مشاهده خداوند از طریق فانیهدف مبادت خداوند را رسیدن انسان به سعادت می

ب این تق(؛ 2۹2 ، ص13۶3، )مالصدرا بودن آنها با ذات پروردگار است ها از ذات خویش و باقیانسان ر 
 ، یعنی او  و آخر این راه میم استشود مگر با میم و نتیج  آن نیز میم خواهد بودبه خداوند حاص  نمی
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 1(.138 ، ص13۶3، )مالصدرا
یق، از نگاه محقق طوسیبه این ترتیب ی و مالصیدرا هیدف انسیاْن محق  کیردن غیرض  ، مالمه حی 

تخداوند از خیقت اوست. خداوند از سِر  ، ، او را با چنین غرضی آفرید. این غایتجود، رحمت و محب 
یق می ، شیود. در صیورتماهیتا  اخالقی و معنوی است و در دو ساحت حكمت نظیری و ممییی محق 

ت و کما  است و در حقیقت و گوهر ، خالفت الهی و قرابت معنوی بیه اسیماء و صیشات الهیی و فعیی 
 خداوندی.  مشاهده بدون حجاب جما  و جال 

 . حق ۴  .2

گشتیه « حیق»، در لغت به مشهوم مطابقت و موافقت است. در حكمت نظری بیه ذات خداونید« 2حق»
؛ زیرا مطیابق مقتضیای آفریند و فع  خداوند حق استرو که اشیاء را مطابق حكمت می، از آنشودمی

، دارد. واقیع ء دریتی است که آن شْی رو حق است که مطابق با وضع حكمت است. امتقاد به اشیاء از آن
ق و گاهی به معنای امتقاد مطابق بیا واقیع« حقیقت»واژ   حیق»، یعنیی نیز گاهی به مشهوم ربوت و تحق 

ای انجام طور شایسته، کیشیت و زمان بهاست و در حكمت ممیی به فع  و قولی که از نظر مقدار 3«بودن 
 رودکیار میی، مدم رییا و صیداقت بیهرنگی، یکنیز به مشهوم اخالصشود و گاهی ، حق گشته میشود

فیرد اسیت چنیان کیه « سهم و نصیب»گاهی نیز مراد از حق ( و 12۶ ۔125، ص تا، بی)راغب اصشهانی
ه»شود: گشته می ه»مراد از «. ، سهم هر کسی را به او بدهیدأمِط ک َّ ذی حٍق حقَّ واجب و الزم و « حق الی 

؛ ابین1235 ، ص1375، )طریحیی اسیت 4«حیق داشیتن»، یعنی سزاوار بودن« حق الناس»ود از مقص
 5(.4۹ ، ص10 ، ج1375، منظور 

مراد از حق در این نوشتار مشهوم تشریعی آن است که از جنس حكمت ممیی است. شریعت امم از 
حق»همواره بر نومی « حق داشتن»از آنجا که  اخالق و حقوق است و فقه نیز جامع بین این دو است و

، حق از ، در اینجاشود، الزم است مشهوم اخالقی و حقوقی حق روشن شود. به بیان دیگربنیاد می« بودن 
 گیرد. ، مورد مطالعه و بررسی قرار میمنظر فیسش  ارزش

                                                 

، 13۶0، مالصیدرا؛ 257و  254، 251، ص 4 ؛  ج403 ، ص3 ؛ ج487، 144 ، ص2 ، ج13۶۶همچنین، نک: مالصدرا، . 1
 .72 ، ص1378، مالصدرا؛ 138، 127-128ص 

2. right 

3. to be right 

4. to have right 

 .143، ص 1414 ،یومی؛ ف413، ص 1، ج 13۶7 ،ریار ابنهمچنین، نک: . 5
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 see) شناسیانهشهوماز جهات مشتیف و از جمیه از حیث منطقیی و م« حق»، در فیسش  ارزش

59;-Hohfeld, 1913, pp. 16،)1 ص1388، )نیک: جیوادی آمیییشناسیانه از جهیت فیسیشی و وجود ،
ه(، 2۶0۔255  ت و شینیت استحقاقاز حیث مؤلش  ؛ 258۔254 ، ص1381، )نک: راسخ ها و شرایط اهیی 

Warren, 1997, pp. 3-23ص13۹0، )نیک: هیارت انواع حق( و همچنین 218۔202، 13۹1، ؛ پاکپور ،
و مناسبات حق با مشاهیم  (see Waldron, 1984, pp. 7-15) شناسی حق، معرفتآرار حق(، 3۹4۔3۹3 

گیرد. در این مورد بررسی قرار می(، ۹2۔۶8 ، ص13۹2، )نک: وکسوییه با تكییف و مدالت مرتبط و به
 شود. نها به توضیح کوتاهی از مشهوم اخالقی حقوقی حق و بیان برخی از انواع آن بسنده میمشتصر ت

های ممومی و خصوصی توان در دو گروه حقهای حقوقی و اخالقی را می، حقدر یک تقسیم کالن
های خصوصی آنهایی هستند که اششاص و شیهروندان در رابطیه بیین خیود نسیبت بیه جای داد. حق

اند که شهروندان، یعنی مردم و دولت یا نمایندگان دولت، یعنی های ممومی آنهاییدارند و حقیكدیگر 
های های خصوصی روابط مردم با مردم و خاستگاه حقمقامات ممومی در برابر هم دارند. خاستگاه حق

(. 255 ، ص1381، ؛ کاتوزییان215۔1۶۶، 7۹ ، ص1388، )کانیت ممومی روابط مردم با دولت اسیت
، لكن جهت تسهی  در تبییین ادمیا و محیدودیت شوداگرچه قیمرو این بحث شام  هر دو نوع حق می

بر مناقشاتی که در مورد  های خصوصی و مدنی است؛ افزونموجود در حجم نوشتار تیکید ممده بر حق
 های ممومی وجود دارد. مشهوم و ماهیت حق

یافته  ، چندان توسعهپیوهی تشریعیحقآرار متكیمان مورد نظر ز جمیه در اصوال  در منابع کالمی و ا
شیود. ، جهت تكمی  بحث به تعاریف موجود در منابع فقهیی و حقیوقی اشیاره میرونیست و از همین

، ، نیومی سییطنت امتبیاری بیر میینحق»های خصوصی و مدنی این است که ترین مشهوم از حقرایج
، سیطنتی است هرچند امتباری که ششص بر ییک ، حق؛ به بیان دیگر«ص دیگر استمنشعت و یا شش

در (. 10۶ ، ص1 ، ج1424، ؛ نائینی13 ، ص1 ، ج13۶2، )بحرالعیوم کندما  و یا ششص دیگری پیدا می
گیرد؛ با این كیت قرار می، حق در مقاب  مالشود. در مشهوم خاصاین مشهوم حق شام  مالكیت هم می

کنید. ماننید حیِق ، سیطنت و سیط  ضعیشی است که ششص بر مین خیارجی پییدا میتعریف که حق
، ص1423، ؛ نیائینی10۶ ، ص1 ، ج1424، ؛ نیائینی27۹ ، ص1 ، ج1423، )طباطبیایی ییزدیحضانت 

، لكن جهت اختصار به همین زان دقت و اتقان این تعریف وجود داردچه مناقشاتی نسبت به می. گر(۹2 
، ؛ حكییم41 ، ص1 ، ج1425، ؛ محقیق اصیشهانی4 ، ص140۶، )آخوند خراسانی شودمقدار بسنده می

حق میراد اسیت کیه  ، مشهوم مامی ازجادر این(. 38 ، ص1 ، ج137۹؛ امام خمینی، 18۔17، ص 137۹

                                                 
1   see Waldron, 1996, 575-0585; Feinberg, 1980, pp. 143-158. 
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آزادی نسبت به الزامات الهیی و ییا دولتیی ۔شود؛ لكن بر مشهوم حقهای مدنی نیز میاگرچه شام  حق
 . شوداز آن یاد می« ِاباحه»تیکید دارد و ممدتا  با منوان 

 . تکلیف ۵  .2

است به اختصار  ، الزمرواینی اساسی در نظام میمی هنجاری است. ازهاواژهیكی از «  1تكییف»واژ  
ت و دشواری است و تكییف در لغت به « کیف»مورد شناسایی قرار گیرد. ریش  تكییف از به مشهوم مشق 

معنای حكم به فع  یا ترک فع  همراه با زحمت برای مشاطب است. در فرهنگ کالمی مبارت است از 
ت و فعیی ، فع  یا ترک، چیزیششصی که پیروی از او اصالتا  الزم است»این که  ، را کیه مسیتیزم مشیق 

 طوری که مشاطب از این درخواست مطییع شیود، از او درخواست کند، بهزحمت برای مشاطب است
. در(222 ، ص1422، ؛ فاضی  مقیداد31۹ ، ص1413، ؛ مالمه حی ی114 ، ص140۶، میثم بحرانی )ابن

ر در ذات تكییف، تیکید شده است: یكیی زحمیت و دشیواری و دیگیری این تعریف به وجود دو منص 
)مالمیه ، مشاطب تكییف تنها موجود مشتار خواهد بیودإبالغ وإمالم درخواست به مشاطب. بنا براین

 (. 173 ، ص142۶، حی ی 
ت ییی و شیود ایین اسیت کیه توجییه مقبار تكییف مطرح میپرسش مهمی که با توجه به وییگی مشق 

، میورد شیودیاد می« ُحسن تكییف»اخالقی ایجاد زحمت برای افراد چیست؟ این مسئیه که از آن با منوان 
، ص1407، خواجه نصیر طوسیی؛ 345 ، صالف1405، خواجه نصیر طوسی) توجه متكیمان بوده است

ی202   دانندمی وجیهی تكییف را پاداش و سعادت ُاخرویآنها غرض ت. (150 ، ص13۶3، ؛ مالمه حی 
 (. 323 ۔322 ، ص1413، خواجه نصیر طوسی)

محقق طوسی جهت توجیه ُحسن تكییف و به بیان دیگر تبیین غرض تكییف به یک دلیی  فیردی و 
ها تنها از طریق نسانکند: دلی  اجتمامی و قهرا  دنیوی این است بسیاری از ایک دلی  اجتمامی اشاره می

، ، در دنیا به الزامات همبستگی اجتمامی و مدنی وفادار خواهند بود؛ یعنی تكالیفامید به رواب ُاخروی
شوند و دلی  فردی سبب همكاری و همیاری و پیوند اجتمامی و مدنی و در نتیجه، مدالت اجتمامی می

رسیدن به اهداف و مقامات معنیوی اسیت کیه در حقیقیت، این است که تكالیف راهی برای  و ُاخروی
؛ 203 ۔202 ، ص1407، خواجیه نصییر طوسیی) هدف از خیقت انسان و هدف انسان از زندگی است

ی ترین اسرار شرایع الهیی را منوان یک اص  فراگیر مهم مالصدرا به(. 324 ۔31۹، ص 1413، مالمه حی 
سیو و واقعییات وجیود انسیانی از سیوی دیگیر و ، از ییکهان هستیهای جساختن انسان طبق واقعیت

                                                 
1. duty 
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، بیكه بر تنها تشریع الهی هماهنگ با تكوین است، نهداند؛ زیرا، میمتناسب با الزامات زندگی اجتمامی
او(. 323، 831 ، ص1381، )مالصیدرا ، قوامد و قانون طبیعت تدوین و تنظیم شده اسیتاساس اصو 

های فردی و اجتمامی و در پیی آن پیاداش و کیشیر را الزمیه ، نظام تكالیف در قالب امر و نهیهمچنین 
 (. 58۹ ، ص1، ج13۶۶، )مالصدرا داندانسان می سعادت دنیوی و ُاخروی

، است؛ یعنی مشاطب« ضرورت»و « الزام»شایان ذکر است که تكییف در مشهوم خاص دارای وییگی 
خالف مشهیوِم  ، حق و آزادی انتشاب ندارد. برشود و از حیث تشریعی و قانونیُمیزم به فع  یا ترک فع  می

، از جهت منطقی و مشهومی نسبت بیین که در آن نومی امكان و آزادی انتشاب وجود دارد. بنا براین« حق»
ص واحد و از جهت واحد، قاب  جمع ، تقاب  است و آن دو نسبت به موضوع واحد برای ششحق و تكییف

، قطعا  باید مراد از جهات شودبودن فع  یا ترک فع  واحدی تصریح می نیستند و اگر گاهی به حق و تكییف
از آمیز و خودسیتیز خواهید بیود، ولیی مشتیف و یا نسبت به اششاص متعدد باشد و گرنه این ادما تنیاقض

ومی مالزمه بین آن دو برقرار است. رابط  بین دو ششص انسیانی ییا ییک ، نشناختی و فیسشیحیث وجود
سو، حق و سیوی دیگیر تكیییف  ، از یکانسانِی دارای اهییت استحقاق ششص انسانی و یک ششص غیر

 ، محققان مذکور تقریبا  نظر یكسانی نسبت به مشهوم تكییف و چرایی آن دارند.است. بنا براین

 لی و حقوق انسان . قوای نظری و عم۳
رو ناطقه و متمایز از نشوس مادون خود دانسته شد که واجید مقی  جیامع گشته شد که نشس انسانی از آن

ه نظری و ممیی است، اما آیا این سرمای  تكوینی در دنیای تشریع در شك  ها گیری حقوق انسیانبین قو 
 وجو کنیم. ظری و ممیی جداگانه جستنقش دارد؟ بهتر است پاسخ به این پرسش را در باب مق  ن

 . قوای نظری و حقوق انسان 1  .۳

شناسی تكوینی به برخورداری انسان از قوای نظری و به بیان مشهور مقی  نظیری اشیاره شید. در انسان
« هست»چه از جنس تواند حقایق هستی و آنآدمی دارای یک دستگاه معرفتی است که به وسییه آن می

، بالمیكه و بالشعی  مبیور ا تششیص دهد. مراتب این توانایی از مرحی  مق  هیوالنیاست ر« نیست»و 
ه در  کرده و در حا  اشتداد است تا در مرحی  مق  بالمستشاد به نهایت خود برسد، اما نقشی که ایین قیو 

کیه بیدون کنید ، چیست؟ خواجه طوسی تصریح میگیری حقوق انسان دارد و یا باید داشته باشدشك 
، اشتیاقی در او برای رسیدن به آنها پدید شناخت خیر و سعادت که هدف انسان از رسیدن به کما  است

 (.۶۶، ص 138۹، خواجه نصیر طوسی) آید و انسان بدون آن به خیر و سعادت دست نشواهد یافتنمی
ی نیز شناسایی مصالح و مشاسد موجود در افعا  را مقدم  حرکت برای رسیدن به غاییات  مالمه حی 
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ی داندانسانی می مال مبدالرزاق الهیجی _ شیاگرد مالصیدرا کیه (. 322۔31۹، ص  1413، )مالمه حی 
_ در بحث از چرایی اختصاص انسان به نظیام تشیریعی های اوست االصو  راوی و شارح اندیشه میی

، دلی  اختصیاص انسیان بیه ر وجودی ویحق و تكییف و با ابتنای نظام کالن هنجاری انسان بر ساختا
« روح»متشرمان به ، در ُمرف داند. آن حقیقت مقییشریعت را وجود یک وییگِی مقیی در هستی او می

، )الهیجیی شود و دارای دو قو   نظری و ممیی اسیتشناخته می« نشس ناطقه»و در فرهنگ حكیمان به 
، 1388، )الهیجیی ، توصیه و ِاباحه است، امم از الزامز تكییف در این جامراد او ا(. 32۔2۹ ، ص1388

، استدال  مذکور شام  حق روتوان معاد  حق و آزادی دانست و از همینِاباحه را می(. 347 -34۶ ص
ق  انسیانی شناسان  قوای نشس ناطشود. گون  دیگری از اناط  نظام حق و تكییف بر ساختار هستینیز می

ها جهت تنظیم حكیمان  مناسبات بیین ، مبنی بر این که وجود حق و تكییفشودنیز در کالم او دیده می
مالصدرا خیود در میورد (. 354۔353، ص 1388، )الهیجی قوای مقیی و قوای شهوانی ضروری است

کند ، تصریح میِت مالقات خداوند، یعنی کما  و سعادترین حق خودالزامات دسترسی انسان به اصیی
ر نشواهد شد ، مگر پس از معرفت به انسان و معرفت به خداوند که تنهیا بیه میدد مقیِ  که این امر میس 

، وجود قو   نظری شناختی ، از جهت وجوداز این رو(. 835۔834، 1381، )مالصدرا نظری ممكن است 
هیا از آنهیا ای را که حقشناسانههای هستینیست ؛ زیرا هست واستهدر انسان یكی از ارکان بنیاد حق

، کند. اما منشی و مبنای اهییت و شینیت استحقاق چیست؟ و به بیان دیگیر، شناسایی میشوندناشی می
ع و استیشای حق را پیدا می تی شایستگی تمت  مندی از وجود کنند؟ آیا اص  بهرهکائنات بر چه اساس و می 

، یا برخوردار از مندی از حیات و زندگی_ منشی اهییت استحقاق است؟ یا بهرهچند وجود جمادی  _ هر
احساس و حرکت، یعنی زندگی حیوانی و یا داشتن نشس ناطق  انسانی که با قو   مق  نظیری و ممییی از 

های تكیوینی در اهیییت هها و سیرمایشود؟ و یا این که اصوال  هیچ یک از داشتهنشوس دیگر متمایز می
ای که انجام اساس امما  اخالقی ها تنها برطور مششص، انساناستحقاق نقشی ندارند و موجودات و به

 کنند؟ ، شینیت استحقاق پیدا میکننددهند و فضای  اخالقی که کسب میمی
رسد که باید بیین سیطوح ، به نظر میتواند داشته باشد. لكن، یا میهم  فروض مذکور قائالنی دارد

مشتیف حقوق تمایز قائ  شد؛ به این معنا که برای مثا ، مالک برخورداری از اهیییت حقیوق حییوانی 
برخورداری از حیات حیوانی، یعنی احساس و حرکت است که مشیترک بیین انسیان و حییوان اسیت و 

؛ زییرا وجیه یعنی مق  اسیتمندی از نشس ناطقه انسانی مالک برخورداری از حقوق ویی  انسانی بهره
زه انسان از غیر ، با توجیه بیه ابتنیاء و مندی از مق  نظریآن مقالنیت اوست و در درج  نشست بهره ممی 

، دست کم وجود قو   مق  نظری و در پی آن ابزارهای رونیازمندی مق  ممیی به مق  نظری است. از این
ه مقی ، شرهای مالمشناسایی هستی و هست و نیست ط الزم برای اهییت استحقاق است، یعنی اگر قو 

، حتی اگیر از اهیییت ، آدمی شینیت استحقاق حقوق ویی  انسانی را نداشتنظری در وجود انسان نبود 
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 بود.مند میاستحقاق حیوانی هم بهره
ویش ، هر موجودی یک حق اصیی و اساسی دارد و آن حق رسیدن به غاییت و هیدف خیافزون بر این

ع و استیشاء از همه حقوقی که الزم  تحقق آن حِق  اصیی ، به پیروی از این حِق  محوریاست ، استحقاق تمت 
کند و حتی استحقاق انجام إلزامات و تكالیشی که ابزار و راه وصو  به آن حیقِّ اصییی و هستند را نیز پیدا می

، تكامی  مقالنیی در دو ُبعید مقی  ه هدف انسیانیابد. گشته شد کحقوق فرمی ناشی از آن است را نیز می
، اندیشیدن و در نتیجه باورمنیدی کیه راه تكامی  در مقی  ، حق تحقیقرونظری و مق  ممیی است. از این

ترین حق در حوز  مق  نظری است و به تبع آن، حق انجام إلزامات و تكالیشی که الزم  نظری است، اصیی
، مهم هستند نیز برای انسان محشوظ خواهد بود. برای مثا ، اگر برای اندیشییدن مندی انسان از این حقبهره

 یابی به آنها را دارد. یابی و تالش برای دست، انسان حقِّ دستهای اولیه دست یافتباید به اطالمات و داده

 . قوای عملی و حقوق انسان 2  .۳

ه یا مق  ممیی گذشبر اساس آن ه دو کار انجام میتچه در مبحث قو  دهد: یكی استنباط آرای کیی ، این قو 
ممیی از مقدمات نظری به کمک مق  نظری و دیگری انتقیا  از ایین آرای کییی بیه آرای جزییی و سیپس 

خواجه نصییر ؛ 353 ۔352، ص 2 ، ج1375، سینا ابناساس این رأی جزئی ) برانگیشتن قو   مزم و اراده بر
ر می، این کارکرد مق  ممیی در مرحیه(. البته58 ۔57، ص 13۶۹، طوسی شود کیه ایین مقی  بیهای میس 

، شیاهرودی ای در وجود انسان مستقر شده و همچون فضییتی، جایگزین رذای  شود )مابیدیمنوان میكه 
ه ممیی این توانایی و امكان را دارد که مراح(. همچنین118 ۔117، ص 13۹5 ،   چهارگان  تهذیب ظاهر، قو 

، تنویر قیب و فنای نشس از خویشتن را طی کند و انسان را از خویشتن رها کرده و بیه جایگیاه تهذیب باطن
، ؛ مالصیدرا523 ، ص13۶3، ، برساند )مالصدراُقرب پروردگار که هدف خداوند از خیقت او بوده است

های کیی و تطبیق آنهیا بیر ، یعنی شناسایی حقگذشت، اصِ  این بیانچه اساس آن بر (.334 ، ص1354
هایی که در ساختمان وجودی انسان فیراهم ، به اجرا گذاشتن آنها با استشاده از ابزارنهایت موارد خاص و در

ی نیز بوده است )شده است 57، ص 13۶۹، خواجه نصیر طوسیی، مورد قبو  خواج  طوسی و مالمه حی 
ی58۔ ی235 ، ص1413، ؛ مالمه حی   (. 225 ، ص2، ج141۹،  ؛ مالمه حی 

ترین شینیت و أهییت اخالقی است، کننده مالیشناسان  فیسشی و کالمی فراهماین مشتصات انسان
، گشته شیداساس هم  فرضیاتی که در مبحث قب  دربار  اهییت اخالقی  ، بریعنی انسانی با این اوصاف

ای که شینیت استحقاق را مبتنی بر انجام کردارهای نیک و برخیورداری از فضیای  اساس نظریه حتی بر
طیور تنها _ بهشود. انسان نهترین حقوق انسانی برخوردار می، از شینیت استحقاق مالیدانداخالقی می

د، بیكه با اسیتعانت مدد مق  نظری دارشناسانه را به های هستینسبی _ امكان شناسایِی هست و نیست
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ا  و کنشاز مق  ممیی این امكان را می تنها نییک و بیدهای گر وجود خویش، نیهیابد که در ساحت فع 
هنجاری و اخالقی را بشناسد و از این رهگذار استحقاقات خیویش را در راسیتای رسییدن بیه کمیا  و 

ا و ابزار اختیاری فعیییت ایین حقیوق بالشعی  را فیراهم کنید و ه، زمینهدریابد سعادت دنیوی و ُاخروی
، سرانجام این استحقاقات و حقوق خویش را جهت رسیدن به آما  انسانی و معنوی خویش که غیرض

 _ با استعانت از مق  ممیی _ هنرمندانه، به اجرا بگذارد.  معنا و هدف زندگی او هستند
، به مطالعه ایین حقیقیت ست با اشاره به مراتب و مراح  حق، بهتر اجهت توضیح این بیان مجم 

( مرحی  شینیت و بالقوه که مموما  از آن به مرحییه اهیییِت 1کم سه مرحیه دارد: ، دستبپردازیم که حق
ع از حق یاد می ( مرحی  فعییت و برخورداری و استحقاق که در این مرحیه حقِّ خاصی برای 2شود؛ تمت 

ن فعی یق مییت پیدا میششص معی  ( مرحیی  اسیتیشاء و 3شیود؛ کند و شرایط فعییت و استقرار آن محق 
کنید و لیوازم آن را بیه کیار اجرای حق است؛ در این مرحیه صاحب حق از آرار و رمرات آن استشاده می

یع و ظرفییتمی ِت تامه اهییت تمت  ه و مق  ممیی در انسان در پی مق  نظری می   بندد. وجود تكوینی قو 
، شناسانه مق  نظریهای هستی، سپس مق  ممیی بر بنیاد دادهکندبالقو  استحقاق را در انسان فراهم می

، به دنبا  آن و به دلی  برخورداری از امكان کندمیکند و حكم به آن این اهییت و امكان را شناسایی می
، شرایط فعییِت ایین ظرفییت بیالقوه را گری که در ذات مق  میمی وجود دارد، خالقیت و کنشفعالیت

اله و کارگزار جاذبه فراهم می ای کیه در  )غضیبیه(و دافعیه )شهویه( سازد و سرانجام با استشاده از قوای فع 
گیذارد و بیه ایین ترتییب ، آرار و مقتضیات این حقوق را به اجرا می، به اختیار و اراد  خویشاختیار دارد

سازد. ط خویش را فراهم میمسیر تعالی یا انحطا

 . قوای نظری و عملی و تکالیف انسان۴
مندی انسان هم مرهون برخورداری او از قو   نظری است و هم بیا وجیود قیو   ممییی ارتبیاط توجیه تكییف
 . ، لكن تشاوت در منطق این دخالت مقتضی بررسی جداگان  مناسبات تكییف با این دو استتنگاتنگی دارد

 قوای نظری و تکالیف انسان . 1  .۴

، رسیدن به هدف شایست  خویش و هدفمندی است و حقوق دیگر ممیدتا  گشته شد که حقِّ اصیی انسان
هیا وجیود دارنید کیه مقیارن و میالزم انید. گونی  دیگیری از حقلوازم مقیی و منطقی این حِق  محوری

، شناسیانهرد، امیا از جهیت فیسیشی و وجودتوان از آنها به حقِّ انجیام وظیشیه ییاد کیاند که میتكالیف
دهد که تكالیف اگر چه فی حد نشسیه ها نشان میشناسی تكییفآیند؟ هستیها چگونه پدید میتكییف
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، کارکردی به مثابه ابزاِر وصو  به حق اصیی و در ساختار کالن هنجارها، ولی از ُحسن ذاتی برخوردارند
، چون انسان حق دارد بیه غاییت و هیدف خیویش، یعنیی تعیالی تریان روشنهای تَبعی دارند. به بحق

ای از تكالیف که رمایت آنها تنهیا راه وصیو  بیه ، پس باید مجمومه، کما  و سعادت دست یابدمعنوی
رسید در هیر گروی است که بیه نظیر میهدف مذکور است را رمایت کند. این بیان گویای نومی غایت

گرایی گروی و فضییتای از وظیشه، با گونه، گریزی از آن نیست و البتهدفمند و حكیمانهنظام هنجاری ه
خواجه طوسی بر این باور اسیت کیه  1(.34۶ ، صالف1405، خواجه نصیر طوسی) نیز قاب  جمع است

یابید و بیه میه میفرآیند میمی تحقق هنجارها از شناسایی جهان شیروع و بیا شناسیایی بیدِن انسیان ادا
اسیاس  رسد؛ زیرا باید ساخت نشس به پیروی از بدن و ساختن بدن برشناسایی نشس انسانی به پایان می

خواجیه نصییر ) و از اسباب صحت نشس التزام به تكالیف میمیی و ممییی اسیت طبیعت صورت گیرد
 شوند.بر بنیاد قوای نظری تیسیس می، از منظر او، تكالیف بنا براین(. 155۔150 ، ص138۶، طوسی

فعیِ   طیشیرا، کننیدهاند: شیرایط تكییفحكما و متكیمان شرایطی را برای ارکان تكییف بر شیمرده
ف ،کردن فیتكی ق تكییف و شرایط مشاطب تكییف، یعنی مكیَّ ، خواجه نصیر طوسی)نک:  شرایط متعیَّ

سان  این نوشیتار، شیرایط مشاطیب تكیییف تناسیب و شنابا توجه به ماهیت انسان 2(.202 ، ص1407
، نقش قوای نظری در پیدایش و پایان تكییف را بر پایی  ایین رواین ، ازدخالت بیشتری در این بحث دارد

 کنیم. شرایط، بررسی می
 ، بر انجام میورد تكیییف توانیایی، فردی شینیت و اهییت تكییف دارد که اوال  به طور ممومی و کیی

کیردن  ، نسیبت بیه فیراهمتكییف برخوردار باشد؛ رالثیا   از توانایی تمییز تكییف از غیر داشته باشد؛ رانیا  
 ، آگاهی داشیته باشید، نسبت به لوازم و شرایط انجام تكییفابزارها و مقدمات تكییف توانا باشد و رابعا  

  3(.275 ۔274، ص 1405، )فاض  مقداد
گیری تكالیف و ماهیت توان نقش قوای نظری و ممیی را در شك گشته، میپیشهای با توجه به شرط

گردند. این شیروط گشته به دو شرِط میم و قدرت باز میآنها مورد مطالعه قرار داد. شروط چهارگان  پیش
 های مینی راجع به فع  و ُحسن فعیی. اند، نه شرط، مربوط به فام چنان که گشته شد

ه اختیار و اراده آزاد، توسط مق  ممیی تیمین تی مین مناصر مربوط به قدرت که مبارت است از وجود قو 
                                                 

ی؛ 384، 13۶، 87، 435، ص 1۹82، . همچنین، نک: مالمه حی ی1 ، ص1 ، ج13۶۶، ؛ مالصیدرا3۹ ، ص1418، مالمه حی 
 .1۹3 ، ص13۶3، ؛ مالصدرا3۶0، 351، 285، 3۶۶ ، ص4 ، ج221 ، ص2 ، ج378 

ی 322 ، ص1413، . همچنین، نک: مالمه حی ی2 ؛ 118۔117، 140۶، بحرانییمییثم  ؛ ابین137۔134 ، ص1۹82، ؛ مالمه حی 
ر ازی43۔42 تا، ص، بیمظش   148۔145 ، ص1، ج13۶7، ؛ خر 

یی222 ، ص1422،. همچنین، نک: فاض  مقداد3 یی173 ، ص142۶، ؛ مالمه حی  مییثم  ؛ ابین384 ، ص1415، ؛ مالمیه حی 
 .33۶ ، ص4 ، ج13۶۶، ؛ مالصدرا117 ، ص140۶، بحرانی
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شود و در بشش بعدی توضیح داده خواهد شد، اما تحقیق شرِط شناسایی و تمییز تكیییف و آگیاهی از می
ز  صالحیت و کارکرد مق  ، در حوگشته از مق  نظری و ممییاساس تعاریف پیش الزامات و لوازم آن نیز بر

گیری و توجیه تكالیف هییچ میدخییتی نیدارد؟ در پاسیخ بایید گیرد. آیا مق  نظری در شك ممیی قرار می
چه مق  نظیری شیرط  ، هیچ تكییشی شك  نشواهد گرفت و اگر، بدون وجود قو   مق  نظریگشت که قطعا  

مقی  »هیا و کارکردهیای ، شرط الزم هسیت. در توضییح نقشدبدون تردی، ولی کافی برای این امر نیست
شناسیان  نیاظر گشته شد که مق  ممیی آراء و قوامد کیی هنجاری و ممیی را بر پای  مقدمات هستی« ممیی

، استنباط کیرده ، هستند و مق  نظری آنها را ساخته و پرداخته کرده استبه واقع که از جنس هست و نیست
د تطبیق بر موارد جزئی کیرده و در سیرانجام توسیط قیوای تحریكیی خیود آنهیا را بیه اجیرا و در مرحی  بع

دهد که بشر در سبد سرمایه تكیوینی شناسان  فیسشی و کالمی نشان میهای انسان، یافتهگذارد. بنابراینمی
تمان ارزشیی و ، قوای نظری الزم جهت پیدایش تكالیف را دارد. تكالیشی که بدون وجود آنها سیاخخویش

 گیرد. ، شك  نمیتواند به غایت خویش برسدهنجاری که خود دستگاهی است که به مدد آن بشر می

  . قوای عملی و تکالیف انسان2  .۴
ر شده با توجه به شرایط تكییف که بر چه در بشش قب  اند و منایت به آناساس موازین مقیی مدالت مقر 
، روشن شد کیه بشیِش ، در این باب گشته شدیدگاه اندیشمندان مورد نظردر باب کارکرد مق  نظری از د

، اسیتنباط بایید و رسید. اوال  امظم فرآیند تكییف به وسیی  امكانات موجود در قو   ممیی به سرانجام می
ی که قامده د و ، تطبییق ایین قوامید تكییشیی بیر میواردهند؛ رانیا  های تكییشی را تشكی  مینبایدهای کی 

ه و امكیان انتشیاب و تیرجیح فرومات و مصادیق جزئی و پرونده های خاص؛ رالثا  و پس از آن وجود قو 
، ایجاد اشتیاق طرف وفاداری یا سرکشی نسبت به آنها، یعنی برخورداری از قو   اختیار و استطامت؛ رابعا  

ق این تكالیف ترجیح بالشع  یک طرف و به اجرا در  ق متعیَّ ، ، به وسییه قو   مزم و ارادهآوردن آنبرای تحق 
، امكانات و ها، همه به وسییه ظرفیتای که در اختیار نشس قرار داردبا به کارگیری ابزارهای جاذبه و دافعه

ه و مق  ممیی استقرار یافته است. هایی صورت میقابییت  گیرد که در حوزه قو 
منیدی افزارهیای مناسیب کیه امكیان تكییفزارها و سشتافبسیار بدیهی است که اگر این همه نرم

لحیاظ فیسیشی  ، هرگز نظام تكالیف انسیانی بیه، تكوینا  در انسان وجود نداشتندکنندانسان را فراهم می
کرد؛ در ، آن را تجویز نمیپذیر نبود و قوامد مدالت، معنا نداشت و توجیهممكن نبود و از جهت تشریعی

یموات و اضرضِبا»حالی که  ، شیالود  نظیام و میدالت( 103 ، ص1405، )احسیائی« لَعد  قاَمیت السَّ
 دهد. َاحسن تكوینی و تشریعی را سامان می

، مسئولیت و در پیِی ، مبنای نظام مسئولیت و پاداش و کیشر است و بدون نظام تكالیفنظام تكالیف
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چیده خواهد شد و خوب و بد ورت، نظاِم ُحسن و ُقبح برآن پاداش و کیشر معنا و توجیه ندارد و در این ص
، یكسره از هسیتی رخیت بیر خواهنید بسیت و ایین یكسان خواهند بود و در چنین فرضی معنا و توجیه

کنید کیه ، مناسبات مستحكم نظام أحسن تكوینی با نظام أحسن تشریعی را روایت میخوبیحقیقت به
 نظام أحسن در ُصنع خداوند است. های اساسی کییت خود یكی از جنبه

 . نتیجه۵
پرسش اصیی این بود که از منظر حكما و متكیمان مورد نظر قیوای نظیری و ممییی موجیود در نشیس 

، ناطق  انسانی چه نقش و تیریری در نظام تشریعی حقیوق و تكیالیف انسیان دارنید؟ و بیه بییان دیگیر
مقی  نظیری و ممییی چیه دخیالتی در ترسییم نظیام شناسان  تكوینی در حیوز  قیوای های انسانیافته

شناسیِی معرفتیی و رفتیاری، نظیام حقیوق و هنجاری و تشریعی دارند؟ و خداوند بر اساس چه انسان
ر کرده است؟ تكالیف انسان  ها را مقر 

، از قوای ، تصویر و تبیین متكیمان و حكمای منظوردر نتیج  این پیوهش مشتصر معیوم شد که اوال  
، بر اساس اند؛ رانیا  ، همان تعریشی است که حكمای مشائی از این قوا داشتهری و ممیی انسان ممدتا  نظ

سینا و شرح محقق طوسی بر مبارات او، مق  یا قو   نظری در نشس آدمی وظیش  شناسایِی هست  ابن بیان
ا قیو   ممییی در ابتیدا بیر پایی  ها و به مبارتی حقایق و مقوالت هستی را بر مهده دارد و مق  ییو نیست

های هنجیاری را اسیتنباط شناسان  مق  نظری قوامد کیی حسین و قیبح و بایید و نباییدهای هستیداده
کند و سپس آنها را بر فرومات و مصادیق جزئیی تطبییق کیرده و بیا اسیتشاده از قیو   اختییار و اراده و می

های انسانی بیر محیور حیق ، حقآورد؛ رالثا  به اجرا در می ای که در اختیار دارد آنها راهای تحریكیابزار
گیرد و بدون شناسایی حقیایق ، شك  میاصیی که انسان نسبت به رسیدن به هدف و غایت خویش دارد

، هدفمندی انسان و ماهیت غرض خداوند از خیقت او و هیدف انسیان از زنیدگی وجود انسان و جهان
ه و مق  ممیی در انسان امكان استنباط حقِّ اصییی انسیان و حقیوق  درک نشواهند شد و بدون وجود قو 

ناشی از آن و امكان تطبیق و تشریع آن بر موارد جزئی و ترتیب اریر دادن ممییی بیه آنهیا وجیود نشواهید 
ها هسیتند و بیدون وجیود قیوای ها در زندگی ششصی و مدنی ابزار وصو  به حق، تكییفداشت؛ رابعا  

، توجیه و اجرای تكالیف برای انسان فراهم نشواهد بود، ، امكان شناساییدر وجود انساننظری و ممیی 
، تكوینیا  در انیدهای مق  محض یا جامعای از جنبهیعنی اگر مق  نظری و مق  ممیی که هر یک جنبه

شناسیی ر انسان، درو، نظام تشریعی حق و تكییف برای انسان محیا  بیود. از ایینانسان وجود نداشت
، متعَییق نظیام تشیریعی گشتههای پیش، انساِن برخوردار از قوای نظری و ممیی با ماهیت و کارکردالهی

های هنجاری الهی قرار گرفته است.حق و تكییف
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