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 ده یچک

خاستگاه    مفهوم   بر   پژوهش   ن ی ا ی  اصل  تمرکز    حق ۀ  د ی ا   بنتام ی  جرم.  است   حق و 
ی منفعتبیانگر    که   است   معتبر ی  قانون  حِق  فقط   او   دگاه ی د   از .  کند ی م  رد   کاماًل  را ی  قانون فرا 
ابوالقاسم    کرد یرو   در .  حق است   صاحب ی  برا    شارع  حکم   به   حق   ِقوام   ز ی ن   خوئی سید 

. شود ی م   اعتبار   د، ن باش   افراد   مصالح   رسد ی م   نظر   به   که   شارع   نظر   مورد   ل ی دل   به   و   است 
 ،حق گیری حداقل از لحاظ منشأ شکل  خوئی بنتام و  که شود  ده می نشان دا  ، مقاله  ن ی ا  در 

  دانندی م   قانونگذار   اعتبار  به   را   حق اعتبار    دو   هر   تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ 
.  شود ی م   وضع   ف ی تکل   قالب   در   ، ی قانون ی  اجرا   ضمانت   با   و   فراد ا   منافع   از   ت ی حما   در   که 
گفته پرداز پیش قانون هر دو نظریه   و   حق   ارتباط   لحاظ   از   که  است   آن   بر  د ی ک أ ت   جه، ی نت   در 

به مفهوم حق می  تفاوت   . نگرند از منظری مشابه  این حال،  این دو  با  پیامدهای  نیز  ها و 
تر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار  نظریة تحلیلی در باب حق جدی 

 گیرند.
 

 .قانونگذار   فرمان،   قانون،   ف، یتکل   حق،   : واژگان کلیدی 
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 مقدمه 
ی  فای اسیاست    و  حقوق هنجاری بویژه  ی  ها گفتمان  درمهم    و  ن ی ادی بن ی  مفهومة  مثاب  به   حق

مفهوم  کندی م  نقش  این  سیاسی  ی  هاهینظر  جزء   ن یمهمتر  اگر.  و    از   گمانیب  ،نباشدحقوقی 

  در   ارزش   ة فلسف   از  فربه  ای شاخه  حق   ة فلسف   که  کرد  انکار  نتوان  هرگز  دیشا.  آنهاست  نیترمهم

  چون ی  مهمی  هاعرصه  تواندی م  خودة  نوب  به  زی ن  ارزش  ةفلسف   رد؛ی گیم  بر  در  را  معاصری  ای دن

  ر ی غ   تی اهم   خود ة  نوب  به  گزاره  ن یا  1.دهد  قرار  ری ث أت  تحت  رای  هنجار   استِی س  و  ، اخالق حقوق

تدریج  .  دهدیم  نشان  را  « حقی  ست ی چ »  از   بحث  انکار   قابل به    معنا   دو  به   را  حقاندیشمندان 

  ۀ حوز  در  حق  از  معنا  نیا  ،ردی گی م  قرار  باطل  برابر  در  که  « بودن  حق»بر    نخست،  ند.ردک  زیمتما

. است  اَعمالشان  در  افراد  تی ن  و  آزاد  ۀارادۀ  دربردارند  و  شودیم   مطرحی  فرد  لیفضا  و  اخالق

  طور   به   و ی  جمع ی  زندگ  حوزه  درو    شودیمفهمیده    فی تکل   برابر  در   که   «داشتن  حق »  گر،ید

  انجام  درافراد    آزاد  ۀاراد  حاصل  حق  از  معنا   ن ی ا  تحقق  2. شودیم  مطرح  یحقوق   نظام  در  آشکار

  3. است نظرشان مورد امور

ی  ها حق.  است  م ی تقس   قابلی  فراقانون  وی  قانون  نوع  دو  به  حق   ،یکل ی  بندمی تقس   کی  در

  ، یانونق  اعتبار   از  ری غ ی  اری معی  عنی  ، قانونگذار  مصوب  قانون   از  برتری  اری مع  بری  مبتنی  فراقانون

  قانونگذار  میتصم  اعتبار  به  و  یقانون   بی تصو  براساس  یقانونی  ها حق  مقابل،  در  .شوندی م  موجه

  آشکارا   ، یسی انگل  حقوقدان  و  لسوفی ف   ،بنتامی  جرم  د،یجد  لسوفانی ف  ان ی م  در  4. شوندی م  جادیا

  حق  ط فق   او  دگاهید  از   حق .  کند ی م  رد  کاماًل  را   ، یفراقانون  حق تر  دقیق   ا ی  ،ی عی طب  حقۀ  دیا

ی  حت   و  دارد  قانون  مجعولِ  حقِ  از  ری غی  حق   بشر  کهاین ادعا    او،  ری تعب  به  ،ن یبنابرا  .استی  قانون

 5.ستمعناادعایی مهمل و بی گرفت  بکار قانون نقد در را آن توانیم

 

»فلسفة حق«، ترجمة محمد راسخ در:  1 (، ص  1387، چاپ سوم )تهران: نشر طرح نو،  حق و مصلحت. جرمی والدرون، 
151  . 
( صص  1394)تهران: خانه اندیشمندان علوم انسانی،    گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی  سدر. محمد راسخ،  2

115-14.   
 . 658(، ص 1390)تهران: فرهنگ نشر نو،  صلح جاویدان و حکومت قانون . هدایت اهلل فلسفی، 3

 .  151. والدرون، همان، ص. 4
- 5  Jeremy Bentham, Anarchical Fallacies: Being an Examination of the 

Declaration of Rights Issued during the French Revolution, in Bowring, John, The 
Works of Jeremy Bentham: Vol. 2 (Online Library of Liberty, 1796) P. 914, available at 
https://oll.libertyfund.org/title/bentham-works-of-jeremy-bentham-11-vols (accessed on 15 
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  به   ها حق   که   است   ن آ   کالم   جوهر   ز ین   حکم   و   حق   ان یم   نسبت   بحث   در   و   عه یش   فقه   در 

او   ۀ اراد  معروض   واقع  در   و   بوده   شخص ۀ  اراد   تحت   و   ار یاخت  در   خود   ت ی غا   و   مبنا   مناسبت 

بر   بلکه   ، رند یگ ی نم   قرار   شخص   ۀ اراد   معروض   هرگز   خود ی  مبنا دلیل    به   احکام   ، لکن  هستند. 

به تعبیر شهید ثانی؛ حکم مدلول خطاب خداوند   1.د ن شو ی م   ف یتعر الهی    شارع   م یتصم اساس  

مک  افعال  به  تخییر  یا  اقتضا  واسطة  به  که  می است  تعلق   معاصر،ی  فقها   ان یم   در   2گیرد.لفان 

 و  کند ی نم   ز ی متما   حکم   از   را   حق   فقها،   ت ی اکثر   نظر   خالف   بر   خوئی،   ابوالقاسم   د یس   هلل ت ا ی آ 

نظر  .  رد یگ ی م ی  ک ی   را   مفهوم   دو   نی ا   ای  قِوام   را ی ز   کسانند، ی ی  ستیچ   در   حکم   و   حق   او، از 

  ث یح   از   ، ادشده ی ی  اعتبار   امور   ه چ   اگر   سخن،   گر ی د   به .  است   شارع   اعتبار   به   دو   هر   جاد ی ا 

  "محض   اعتبار "  به شان  قِوام   که   مشترکندی  ژگ ی و   نی ا   در   دو  هر   ؛دارند ی  واضح   اختالف   ، آثار 

نیازمند   اساس   آن   بر   تا   ندارد ی  ارزش   نفسه ی  ف   حکم   و   حق   به قاعده    م یتقس   ، رو نی ا   از .  است 

  به   که هستند  ی  م احکا ی  اعتبار   م ی مفاه   گونه نی ا   واقع،   در .  م ی شو   حکم   و   حق   تفاوت   ان یب 

از این منظر، ثبوت حق مقید به وضع و اعتبار شارع و   3.اند شده   اعتبار   شارع  نظر   مورد  ل ی دل 

عبارت از »توجه به ارزش و آن چیزی است که باید باشد؛ اعم از اینکه فعالً موجود باشد یا  

  چگونه   ام بنت  و   خوئی   دگاهی د  از   حق   که   است آن    مقاله این  ی  ها پرسش  ، سان دینب   4نباشد«. 

  شان ی فکر   ة ن یزم   به   توجه   با نظر    دو   نی ا   ان یم ی  قی تطب  ة مطالع   امکان   ا ی آ   اساساً   و   است؟ ی  ز یچ 

 است؟ ر ی پذ امکان 

 

 ینظر چارچوب  .1
  حقی  درونی  محتوا  بخش  دو   به  خود  که   است  "حق  ةینظر "  ک ی  ازی  جزئ  حق،   مفهومِ

حق،    شامل  حق  ةینظر  عناصر  گرید.  است  میتقس  قابل  حقچیستی    و(  حقی  معنا) صاحبان 

 

April 2019). 
؛  211-219( صص  1387)تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل،    ای در باب حق و حکمرساله. سیدعبدالرحیم حسینی،  1

 . 65-86(، صص  1390، )33سیدمحمدهاشم پورمول، »حق و حکم در فقه امامیه«، پژوهشنامة حقوق اسالمی، شمارۀ 
 .  29ق( ص  1416)قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،  تمهید القواعد )شهید ثانی(، ی . زین الدین بن علی العامل2

 .  51( ص  1368)قم: نشر مدینه العلم،   منهاج الصالحین. سیدابوالقاسم خوئی، 3

 .  13( ص 1394، چاپ هفتم )تهران: سرایی، رساله حقوق. حسینعلی منتظری، 4
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  1. شودیمحق   سازموجهیة نظر و حق قیمصاد

 

 عهیش فقه .1-1

  به   را  حقی  برخ.  هستندی  بند می تقس  قابلگروه    چند  به  حق،  مفهوم  فیتعر  در  ،عهی شی  فقها

  حق ۀ  دهند  لی تشکی  اصل  عنصر  را  "تصرف  بر  قدرت   ای  سلطه"  فقها  ن یا.  انددانسته  سلطه   مثابه

  کتاب  در  او.  دانست  نظر  ن یا   شارحترین  مهم  رای  انصار  یمرتض   خی ش  بتوان  دیشا.  دانندیم

  2. دارد  حق مفهوم به  کوتاهای هاشار ع،ی ب بحثی ابتدا در  مکاسب،

  که   استیی  فقها  معدود  از   ،ی انصار  خ ی ش   مشهور   شاگردان  از   ، یتهرانی  محمدهاد  خ ی ش

»حق  در   مستقل  ای رساله یعنی    حق  فیعرت  دری  تهران.  است  نگاشته  «،الحکم  و  الحق   ه رسال، 

  ءی ش  ای  شخص  ری غ   آنآنکه    از فارغ    ، است  خود  ری غ  بر  شخص   اقتدار   حق  که   ندک یم  حیتصر

  3.باشد

  محمدکاظم   دی س.  ندادانسته  "آن  مراتب  از ی  فی ضع   ةمرتب   ای  ملک"  را   حق  گریدی  برخ

  ت ی ماهی  انصار  خ ی ش  مکاسبکتاب    بر  خود  شرح   در  او.  فقهاست  نیادر زمرۀ  ی  زدیی  ئطباطبا

  مطلق ة لطبه معنای س ت ی ملک  که  کندی م انیب آشکارا طباطبائی یزدی. استل کرده ی را تحل   حق

 مطلق  سلطنتی  معنا  به  انی اَع  مورد   در  تی مالک   اصطالح  کهی  اگونه  به  ،است  مملوک بر  مالک

  آن   بر  مالکیی  توانا  و  سلطهی  معنا  به  زی ن  اَفعال  بر  تی مالک  قیطر  ن ی هم  به  و  است  ن ی ع  بر  مالک

  و   واضح  مفهوما  نهمای ب  الفرق: »دن ابییم  ادامه  حکم  و  حق  تفاوت  انی ب  با  باراتع  ن یا.  است  فعل

  حکم   و  حق  انی ممفهومی    تفاوت»]  «...  الحکم  بخالف  الملک  من   فهی ضع   مرتبه  الحق  اَن    هو

 4...«[. است ملک ازی فی ضعة  مرتب حکم،  خالف بر حق،  که است  نکته  ن ی ا آن وروشن است 

  او.  استی  نیی نا  محمدحسین   رزای م  کندیم  فیتعر  مِلکعنوان    رزی  را  حق  که  فقها  گرید  از

ی  برا  حق  لفظ  کاربردن  به  اونظر    از.  کندیم   اشاره  ، یعنی ثبوت،حقی  لغوی  معنا  به   ابتدا  در

  م یمفاه با خاص ی معنا در  حق  ،اما .است ری فراگ و عیشای  موضوع حکم،  ماننده ؛ منفعت و نی ع

 

راسخ،  1 محمد  مقالت.  مصلحت:  و  ارزشی  حق  فلسفة  و  فلسفة حق  فلسفة حقوق،  )تهران:  در  دوم  ویراست  اول،  ، جلد 
 .  13-15( صص 1393طرح نو، 

 . 9( ص 1378، جلد سوم )قم: مجمع الفکر السالمی،  کتاب المکاسب. شیخ مرتضی انصاری، 2

 .  4ص   ،(1388،  )4ۀ . شیخ محم دهادی تهرانی، »رسالة حق و حکم«، به تصحیح نعمت اهلل صفری، نامة مفید، شمار 3

 . 1ص  ه.ق( 1377)تهران: انتشارات اسماعیلیان،  ، جلد دومحاشیه المکاسب. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، 4
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  و  است   منافع  بر  سلطه ی  بعد  ةمرتب  در  ، است  مال  رب  فی ضعی  اقتدار   حق.  دیگر متفاوت است

  1. است ت ی مالک  مراتب از مرتبه ن یبالتراست که  ن یع  بر اقتدار تینها در

آنان    انی م  از .  اندکرده  فیتعر  "اعتبار "  مفهوم   اساس  بر  را   حق   فقها   از   گری دشماری  

کتایحاش   در   زی نیشان  ا.  برد  نام  رای  خراسان  آخوند  محمدکاظم   توانیم   خ ی ش   مکاسب   ب ة 

  ستی ن   اقتدار  ای  سلطه  حق  هو  ما   به  حق  ،وی  ری تعب  به.  است  کردهنظر  اظهار  مورد  ن ی ا  دری  انصار

آخوند    ق، ی دق  عبارت  به.  ستا   زی ن  حق   آثار   از   است  تیمِلک  آثار  از  که  همانگونه  ،سلطه  بلکه

باور    بر  بلکه   داندینم  اقتدار  اقسام  از   را  مِلک  و  حق  ،ن یشی پ ی  فقها  خالف  برخراسانی،   این 

که   سان  کی   را  حق  و  لکمِ  مفهوم   هرگزوی    البته، .  است  حق   و  ملک  آثار  از  اقتداراست 

-می  ملک  از  « ری را »غ  حق  هستند،  ی عقل  اعتبارات  از   دو  هررغم آنکه معتقد است  به  وداند  ینم

السلطنه من آثاره( ان ما کانت  و  لیس سلطنه  بنفسه  الحق   )ان   ایشان.  انگارد    انی م  زیتما  ،از دید 

  2گیرد. یم صورت موضوع در ری درگ   ن ی طرف  اعتبار به ملک و حق

 

 مدرنیۀ  نظر   .2-1

:  کرد  میتقس  بخش   دو  به  را  هاارزش   هجدهم،  قرنی  آلمان  لسوفی ف  کانت،  مانوئلیا

  انجام  در  فرد  تین  ن ی همچن  و  آزادۀ  اراد  ۀدربردارند  که  « لت ی فض»  بری  مبتن   وی  اخالق ی  هاارزش

ی  مبتن ی  هاارزش  مقابل،  در.  دنشویم  مطرحی  فردی  زندگ  ۀحوز  در  ها ارزش  ن یاهستند.    عمل

  بر.  دنشویم  مطرحی  عموم  ۀحوز   در   و  هستند   افراد   آزاد  ۀاراد  ۀدربردارند  فقط  « عدالت»  بر

تقیسم این  این    را   حق  که  شدبندی  به شکلی دقیق صورت  حق  دیجدی  معنا  ،بندیاساس  در 

  ة مجموع   حق  که  است  معتقد  کانت  3. دادیم  قرار  فی تکل  برابر  در  بلکه  باطل  برابر  در   نهمعنا  

  با   یفردی  آزاد  اساس  بر  شخص   کی  ة« آزادان  عمل »  در آنها ممکن است  کهاست  یی  هاحالت

-یخودبه  که  آنگاه  عمل  هر  ،دیگر سخن   به.  شود  هماهنگ  گری دشخص    هر  ة«آزادان  عمل»

اجرایی  دری  حت  ای  خود حد   گرانید  ۀارادی  آزاد  با  ندتواب  که  باشدی  اگونه  به  اشبالترین 

 

 .  106( ص 1376، جلد اول )قم: موسسه نشر اسالمی، منیه المطالب: تقریر بحث النائینی، للخوانساریمحمدحسین نائینی،  .1

)آ  .2 انتشارات  حاشیة مکاسبخراسانی(،    خوندشیخ محمدکاظم خراسانی  )تهران:  الدین  به تصحیح: سیدمهدی شمس   ،
 .  3-4( صص  1364وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 . 12 (، ص1386، ) 64محمد راسخ، »مدرنیته و حقوق دینی«، نامة حقوقی، شمارۀ   .3
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»   باشد  هماهنگ عنوان  میطبقه  «حقزیر    ۀ اراد»  کهآنجاست    تا  حقرزهای  م  پس .  شودبندی 

جهانشمول    قانون »  را   گزاره   ن ی ا  کانت .  نکند  دار خدشه  را   گرانید  ۀ«ارادی  آزاد»  شخص   «آزاد

 .نامدیم 1«حق

.  باشددر باب حق    اراده  ةیرنظ  مدافع  ن ی ترمهم  دیشا  هارت   هربرت  معاصر،  نامتفکر  انی م  از

  حق   صاحب  ،او  اعتقاد   به.  کندیم   لی تحل   فی تکل   و   حقة  دوگان  به  نگاه   با   را  حقی  ست ی چ   او

حق    متقابل  ف ی تکل  کهدارد  ی  کس  بر  2«کوچک   اسی مق  دری  حکومت» متالزم    ۀ عهد  برو 

ی  س ک  انتخاب  به ی  بستگ کلیف  ت  کی  انجام  ،هارت  نظر  از  ، گفت  توانیم  ، ن یبنابرا  3.اوست

 4. می دانیم حقی دارا  خاص،ی  عمل انجام مورد در  ،یگرید به نسبت را  او که دارد

ی  جرم.  اندکرده  لی تحل  منفعت  به  را   حق  مفهوم  حق   لسوفانی ف  از  گری دی  برخ   مقابل،  در

.  است  حق  صاحب   به   متعلق   منفعت  خود ی خودبه   حق   که   است  معتقد  آنان،   ن یمشهورتر  بنتام،

  متفاوت   هاحق   با  تی ماه   لحاظ  از  چند  هر  که  دارند  قرار  تعهداتا  ف یتکالی   سو،دیگر    در  ،البته

و  حق  مالزم  اساساً  ،هستند -به  حق   که  است   معتقد   بنتام.  هستندآنها    از  کی تفک   قابل  ریغها 

ی  حق   چ ی ه  حال،  ن یا  با.  ضرر  و  شر  نفسهی  ف   تعهدتکلیف یا    واست    منفعت   و  سود  خودی خود

  استناد  با  او. باشد مالزم آن بای گرید ضررِ به  تعهد کی نکه آ مگر  ،شودینم جاد یای کس  نفع به

  ل ی تحمی  کس  بر  را ی  تعهد  تواندینم  هرگز  قانونگذار   که  است  معتقد  طلوبیت می  کل  اصل  به

  5. شود سری می شتری ب منفعت ن ی م أت نکهآ مگر ،کند

 

 بنتام و  خوئی مفهوم حق از نگاه   .2
اهلل خوئی   آیت  نظرات  ترتیب،  به  قسمت،  این  بدر  آورده  نتاو  مفهوم حق  م در خصوص 

   شود.می

 
1. The Universal Law of Right. 
2. Small-scale Sovereign. 
3.  H.L.A. Hart, Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory (Oxford: 
Clarendon Press, 1982) P. 183. 
4. Ibid. 
5.  Jeremy Bentham, “Constitutional Code”, in Bowring, John (ed.), The Works of 
Jeremy Bentham: Vol. 9 (Online Library of Liberty: 1843c) P. 541, available at 
https://oll.libertyfund.org/title/bentham-works-of-jeremy-bentham-11-vols (accessed on 15 
April 2019). 
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 و حکم   ملک  ، حق. 1-2

  از   «،آن   آثار  و   حق  گرفتن   قرار  ثمن   ت ی قابل»  موضوع  از  عیب   بحثی  ابتدا  در  خوئی مرحوم  

 مالکانه،   ارتباط  در  او،  نظر  از.  کندبحث می  سو،دیگر    از  «،ملک  و  حق  تفاوت»  و  سو،  کی

  عی مب   به   ثمن  ازی  گرید  ت ی مالک  لیتبد  ثمن   به  عی مب   از   خود  تیمالک   لیتبدی  ازا  در  طرف  کی

ی  برقراری  ازا  در   طرف  کی  که   است   دوطرفه ی  نسبت   ت ی مالک  ةرابط   ن، یبنابرا.  ردیپذیم  را

اینچنین    حق،   مورد   در  اما.  برعکس   و  آوردیدرمی  گرید  تسلط  به  را  ثمن   عی مب  بر   خود  « اقتدار»

  و   شخص  کی  اریاخت   از  حق  الزو  یمعنا  به  ردی گ  قرار  عِوض  معامله  در  حق  هرگاه  و  ستی ن

  ارث  در   مال  انتقال  ماننده  را  حق   زوال  بتوان  دیشا  ،به باور ایشان.  استی  گریدی  برا  آن  ثبوت 

  حکم یک    حق  است  معتقد  و داند  مین  حی صح   عی ب  در را    حق  قرارگرفتِن  ثمن وی  1.دانست

مانند شیء  ق ه، بدان معنا که حردی گینم  تعلق   آن  بهی  رملکی غ  وی  ملک  ة اضاف  که   استی  شرع

حق    اسقاط  ای  انتقالبلکه  .  نیست که متعلَّق مالکیت قرار گیرد و بتوان این متعلق را مبادله کرد

ف یک  واقع  که    .است  مکلف  افعال  از  علدر  است  فعل  منزلة    عی ب  در   تواندیم این    ا ی  ثمن به 

  یتی ماه   ردی گ یم  قرار   افراد  اَفعال  متعلق   که   لحاظ  از آن  حق   اسقاط  ای  انتقال  2واقع شود.   عِوض

تعلق می  حق  به  نسبت  متفاوت به چیزی  ندارد. حق یک مضاف است که  از  باری،   ظرگیرد. 

و از    ابدییم  استقرار   « افعال»  بر  هم  و  « ی خارج   ان ی اع»  بر  هم   که  است   « ی اسلطه»  مِلک  ، یئخو

 پذیرد. رو وی ثمن واقع شدن انتقال یا اسقاط حق به مثابه یک فعل را میاین 

ب اافزون    ای  است  ممکن   ای  است  موجودی  هست   نظام  در  آنچه  هر  خوئی،  دگاهید  ازین،  ر 

می  زی نرا  ی  گر ید  حالتوی  .  عَرض  ای  است  جوهر  ای  ن یهمچن  و  واجب نام معرفی  به  کند 

خصوص    در اینک  .  است  گفتهشیپ  حالت  چهار   از ی  جدا  و  اعتبار  خود   به  قائم   اعتبار   «.اعتبار »

برقرار کردن اعتبار    واقع  دریک عمل    بهکردن    حکم  که  کندوی تصریح می  احکام،  تی ماه

ی  معنا  به   وجوب  ، رای نمونهبی.  عقل   ایی  شرع   ارادۀ   ة واسط  بهمیان این حکم و آن عمل است  

 به  تی ملک  و  گریکدی  به  ن یزوج  تعلق  استقراری  معنا  به  تی زوج  مکلف،  ۀعهد  بر  فعل  دادن  قرار

 

خوئی،    .1 الخوئیسیدابوالقاسم  ی  الموسو  أبوالقاسم  السید  العظمى  آیةاهلل  سماحة  أبحاث  تقریر  الفقاهه:  بقلم  مصباح   ،
 . 51( ص 1371: انتشارات داوری، م )قممحمدعلی التوحیدی التبریزی، جلد دو

 . 23ص  (11)مذکور در پاورقی  همانخوئی،   .2
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  قرار  و  ثبوتی  معنا  به  لغت  در   حققابل،  م  رد  1.است  مملوک  بر  مالک  تسلط  دادن  قراری  معنا

  از   فارغ   ، است  مقرر   خود   مناسب  گاه یجا  در  کهی  امر  هر   بر  آن  استعمال  نیبنابرا  و  است   دادن

در    حق  کلمه  بردن  بکار  ،ن یبنابرا.  است  حی صح   ،باشدی  اعتبار  ایی  ن ی تکو  استقرار  ن یا  نکهآ

 بردن   بکار   ن یهمچن  و  ت ی قعوا  با   گزاره  مضمون  انطباق   لی دل   به  صادق، ی  خبرۀ  گزارخصوص  

  حی صح   او،   برابر  در  خداوند  از  ر ی غی  زی چ  هر  بطالنِ  ل ی دل  به   متعال،  خداوند  صفت مثابه    به  آن

معنا،    2. شودیم  شامل  را ی  شرع  مجعولت  ةهم  حقی  لفظ ی  معنا  وصف،  ن یا  با.  است این  در 

که این اعتبار از  ست  حق و حکم هر دو مصداق »اعتبار کردن یا قراردادن نسبتی میان دو امر« ا

 شود. سوی خداوند انجام می 

  و   واجبات   مثل   ، ی الزام ی  ف ی تکل   : کند ی م   م ی تقس   دسته   شش   به   را ی  شرع   مجعولت ایشان  

مانند  ی رالزام ی غ ی  ف ی تکل   محرمات؛    قابل   یِ الزام ی  وضع   مباحات؛   و   مکروهات   مستحبات، ، 

  در   جز   که   نکاح،   ل ث م   ، انفساخ   رقابل ی غ ی  الزام ی  وضع   صلح؛   و   اجاره   ع، ی ب   مثل   ، انفساخ 

مانند  اسقاط   قابل ی  ص ی ترخ ی  وضع   شود؛ ی نم   منفسخ   خاص   موارد    ار؛ ی خ   حق   و   شفعه   حق ، 

از  هبه   در   اجازه   مثل   ، اسقاط   رقابل یغ ی  ص ی ترخ ی  وضع  مجعول  و  اعتباری  امور  این  همة   .

اند و چیستی هنجاری یکسان  سوی خداوند هستند، بر اساس محض اعتبار شارع ایجاد شده 

   3دارند. 

ی  وضع  احکام  کهاز آنجا    گیرد.ای دیگر را نیز در بر مینکته  خودة  نوب  به ی  بندمی تقس   ن یا

  ازی  جزئ  ،شد  ادی  تسلط   به   آن  از   که   ز،ی ن  ت ی ملک   پس   ،رندی گیم  قرار   فیتعر  ن ی اۀ  زمر  در   زی ن

ی  کسان»ی  درنظرگرفتن   با  ،یخوئ.  شودیم  جادی ا  شارع  حکم  ة واسط ه  ب  و   استی  شرع  اَحکام

یی  عقال   ا یی  شرع   مجعولِ   می تقسی  برای  لی دل بر این باور است که    «،مبنا   در  اکترشا »  و  «مفهوم

ی  برا  که  هستندیی  عقال   ایی  شرع   یماحکا   مجعولت  ن یا  ةهم.  ندارد  وجود  حکم  و  حق  به

ی  واقع ی  هامالک  و  ارهای مع  از   احکام  تی تبع  که  ،« هی عدل  مسلک»ی  مبنا  بر  و  « خاص   یمصالح»

 .اندشده اعتبار است،

 زیتما  بری  مبتنیادشده    صی تشخ که    استبر این باور    ،حکم  از  حق  صیتشخ  بحث  دروی،  

 

 .  50ص همان،  .1

 .  54همان، ص.  .2
 . 52ص   همان،سیدابوالقاسم خوئی،   .3
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ی  واقع  زیتما  ن یا  هرگزی  عن ی  ، است  مصطلحی  معنا  به  حق  برابر  در  مصطلحی  معنا  به  حکم  انی م

  نی فرام  را  اصطالح  در  حکم  او .  است  نظردر    اصطالح  در  و  اثبات   مقام  در  فقط  بلکه  ،ستی ن

  انی م  زیتما  توانیم  دگاهید  ن ی ا  از .  اسقاط  قابل   ن یفرام  را  حق  و  داندیم   شارع  اسقاط  رقابلی غ

  در ی  گانگی   از  مانع  زیتما  نیا  اما   ،رفتیپذ  آثار   لحاظ   از   و  اِثبات  مقام  در   فقط   را   حکم   و   حق

 . ستی ن  مبنا و تی ماه
 

 های طبیعی و خاستگاه حق. حق 2-2

  سال   در  شدهنوشته    –  نسهفرابشر و شهروند    حقوق  هیاعالم  از  کهی  مفصلی  ابیارز  در  بنتام

ه  ی اعالماین    2.کندیم  حمله  1ی ع ی طب ی  هاحق  ةینظر  به  شدت  به  است  داده  انجام  -1791

-بر می  جامعهی  اعضا  ةهمی  برارا    4مقدس  و  3اسقاط به مرور زمان   رقابلی غ   ،یع ی طب یی  هاحق

همة و  رعایت  حاکم  سیاسی  قوای  شمرد  به  ملتزم  امور شهروندان،  تمشیت  در  ها  ق ح  ن ای  را 

فرانسهبنتام    .کندمی اعالمیة حقوق  دوم  اعالمِ    نخست،  :داندیمفرض  پیشسه  شامل  را    اصل 

را    ی عی طب  های حقتواند  ؛ دوم، حکومت نمیحکومت است  استقرار  بر  5«ممقدِّی »ع ی طب  های حق

  7هستند.  6ی مع های ضمنی جتوافق موجود برآمده از  هایحکومت  ،سوم کند واِسقاط سلب یا 

  از   ، حق  مفهوم  و  مبنا   و  ،سو  کی  از  ،حکومت  انیملزم و مستقیم    ایه رابط  زی ن   بنتام  دید  از

  و حکومت  ، بنتام د ید از هم و  فرانسه  وق حق  ة یاعالم نظر از  هم   واقع، در. است  برقرار سو، دیگر 

  از   متفاوت   کاماًل  هیاعالم  نظر  مورد  ارتباط   نوع  اما  ،دارند  قرار   گریکدی  با  ارتباط   در   حق

  به .  کندیم  اشارهی  حقوق  نظام  کی  جادی ا  در  حکومت  تی اهم  به  ابتدا  بنتام.  است  بنتام  کردیرو

ه  ب  « تیمالک  وی  آزاد  ت،ی من »ا  و  قانون  ةواسطه  ب   حق  ،حکومت  وجود  ةواسطه  ب  قانون  او  انی ب

  وی  آزاد  ت،ی امن »  به  مسبوق  تنها   نه  حق  و  حکومت  نجا،یا  در .  دنشویم  جادی ا  حق  ةواسط

  به   مسبوق  ،یوجود  لحاظ  از  ،«تی مالک   وی  آزاد  ت،ی امن »  هم  و  « حق»  هم  کهبل  ستندی ن  « ت ی مالک

  شدهفیتعری  هاحق ی  عن ی  ،یقانون ی  هاحقی  مبنا  بر  خود  ةنوب  به   نهاد   سه   نی ا.  هستند  حکومت 
 

1. Natural Rights. 
2. Dean Alfange, “Jeremy Bentham and the Codification of Law”, Cornell Law 
Review, Vol. 55, (1969), P. 68.  
3. Imprescriptible. 
4. Sacred. 
5. Anterior. 
6. Conventions. 
7. Bentham, op. cit. at fn. 8, P. 913. 
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از    یحقوق   نظام   کی  در   ای ی خوشبخت   حق   جاد ی ا  لی دل.  شوندیم  جاد ی ا  ،ی قانونگذاربرآمده 

است    که   است   زانی م  نسبت   به   حق   جاد ی ا  ن ی بنابرا  و  شود   حاصل  میآد  یبرا   آن  از قرار 

و    یآزاد  ت،ی امن در این چارچوب،    1. است  موجه  کندی م  فراهمانسان  ی  برا  که  ایی خوشبخت 

بنا به نظر  .  آیندبه شمار می  هاحق   ۀر زمرانجامند دیبشر م  یبه خوشبخت   نکهسبب آ  به  تی مالک

  لینآنچه با حق در پی  پس  .  ست ی نان ن  نگی؛ گرسستی نچیز  خود آن    زی چ  کیخواستن  بتنام،  

آن است  به  حق  با  متفاوت  به  هستیم  حق  رس  مثابه.  آزاد  دنی ابزار  مالک  تی امن  ،یبه  و    ت ی و 

توان گفت این برداشت از حق است که مبنای مهمل اعالم کردن حق  می  2. ستمتفاوت با آنها

ی  ع ی طب   حقیی  معنایب  جزی  اجهینت   بنتام  استدللبه دیگر سخن،    3شود. طبیعی از سوی بنتام می 

این   داشت   نخواهدی  پ  در از  ادعایو،    شامل ی  ع ی طبی  هاحقکه    فرانسه  انقالب  ةیاعالم  رو، 

  از  تیحمای  اس ی س   نظام  هریی  غا  هدف  و  دنشویمی  خواهعدالت  و   تی مالک   ، یآزاد  ت، ی امن 

بی  هاستحق  ن یا بیادعایی  و  استمعنا  از    .اساس  یکی  است  ب  ینکات گفتنی  درنتاکه  نقد    م 

را    یع ی حق طب   توانیم  یتنها به شرط  که  استآن    آوردیمسلب«    قابل  ری غ  و  یع ی حق طب یة »نظر

اندازه  را    ندگانی»آ  که  رفتیپذ نگ آن  فرض  در  میری عاقل  بتوانند  حق   که  خود    هایمورد 

اوبه  !  کنند«   ی رگی میتصم نوشتن  باور  همة    ی برا  سلب  رقابل ی غ  و  یع ی طب  های از حق فهرستی  ، 

-ش ی پ  ن ینقد ا  دروی،  است.    تیبشربرای کل    یرگی میتصم  یبه معنا  خیدر طول تاران  دمی آ

  ا ، یاستکرده    جادیخداوند ارا    هاحق   ن ی ا  ایآ؛  ستی چ  یع طبی حق    یمنبع واقع   پرسدیم  فرض،

طب ونی انقالب   ةاله این،    4؟عتی :  بر  میافزون  تأکید  که  بنتام  برکند  قدرت    ازآمده  قراردادها 

شود  میاست که باعث    آن  یاجرا توقع    قرارداد و  یاجرا  « عادتتوافق. »  از  یناش نه  ند،  حکومت 

وجود حکومت وابسته به  به بیان دیگر،    5، نه موجد آن. می مستقر بدان  ت ی وضعتابع    را   حکومت 

 و  « عادت به اطاعت ا اتکا به »ب  و  دیآمی  بوجود  قدرت  بر اساس  حکومت  لکهب  ستی قرارداد ن
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 1. عکس ه  نه باست، خود تابع اِلزام قدرت حکومت   ةنوب به زی ن دردا. قراابدییعرف تداوم م

نظر .  کند ی م ی  بررس یکجا    مبنا   و   مفهوم   لحاظ از    را   حق   ، ی خوئ   مانند ه   بنتام،    او،   از 

  آنچه   هر .  اند خورده   وند ی پ   گر ی کد ی   با   ر ی ناپذ اجتناب ی  ا گونه   به   حق ی  مبنا   و   مفهوم 

  ها حق .  تعهد   و   حق :  شود ی م   م ی تقس   دسته   دو   به   کند ی م   وضع   جامعه ی  اعضا ی  برا   قانونگذار 

  تعهدات   مقابل،   در   صاحبان آنها. ی  برا   هستند   « ی منافع دیگر سخن، »   به   ، ا ی   « ا ی مزا »   نفسه ی  ف 

آنها    بر   که   هستند یی  ها ت ی مسئول   همان   ا ی   ف ی تکال  واجد    و   ها حق .  د ن شو ی م   ل ی تحم افراد 

  و   حق .  اه واحد دارند گ ست خا   ، هستند   متضاد   و   ز ی متما ی  ست ی چ   و   ت ی ماه   در   اگرچه   تعهدات، 

و    تعهد  یکدیگر  ملزوم  و    برابر   در   توانند ی نم   هرگز   ، ن ی بنابرا   ، هستند   قانون   فرزندان لزم 

  هر   او،   نظر   از .  است   « قانونگذار »   بنتام   نظر   از   حق ۀ  جادکنند ی ا   نهاد   2. رند ی گ   قرار   گر ی کد ی 

  جاد ی ا   ذار ونگ قان   ۀ اراد   با   فقط   ها حق .  تعهد   ا ی   است   حق   ا ی   کند می   وضع   قانونگذار   آنچه 

»قانونگذار« وضعش    که   است   موجه ی  صورت   در   فقط   حق   گفت   د ی با رو،  از این   ، و   د ن شو ی م 

باشد  .  کند   وضع   منفعت ی  کل   اصل ی  مبنا   بر   را   حق   د ی با   خود ة  نوب   به   ز ین   قانونگذار .  کرده 

  جامعه   در   « ی خوشبخت »   ا ی   « منفعت »   به ی  اب ی دست ی  برا   قانونگذار ی  ابزارها   تعهدات   و   ها حق 

  مطرحی  ع ی طب   حق   برابر   در   فرانسه   انقالب یة  اعالم   نقد   در   بنتام   که   «، ی قانون »   حق .  هستند 

 . است و مخلوق آن    حکومت   به   « مسبوق »   بلکه   حکومت   بر   « مقدم »   نه   ، کرد ی م 

بنتام،   بر توضیحات  بنا    ف، یتکال  ای  تعهداته وسیلة  ب  قانونگذاردر آخر، گفتنی است که، 

را مقرر  ی  تعهدات   ن یهمچن با این حال، این مقام  .  ندکیم  اعطا  را   هاحق  ،یجابی ا  چه  وی  سلب  چه

  منفعت، ی  کل   اصلی  مبنا  بر  تعهدات،  نگونهی ا  .کنندینم  جادیا  رای  حق  چی ه   که دارد  می

  موجه   هاآن   لی تحم  ،ن یبنابرا  ،و  هستند  جامعهی  اعضاة  همی  برا  بزرگتری  سود  ۀدربردارند

تعهد    3.است و  حق  میان  تفاوت  ترتیب،  معبدین  با  ب  مبنا  اری نه  متفاوت    آثار  به  استناد  اکه 

 است.   کسانیاز نظر بنتام  فی تکل  حق و جادی ا یچرا که مبناشود، گذار بیان میقانون مات ی تصم
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 مقارنۀ دو نظریه   .3

گفته را در خصوص مفهوم حق، متعلق به بنتام و خوئی، زیر دو عنوان »حق،  دو نظریة پیش 

 تحلیل خواهیم کرد.  سه وتکلیف، تعهد« و »حق، حکم، فرمان« مقای
 

 ، تعهدفیتکل  ، حق .1-3

  سازوکار  تنها  ن،یا  برافزون  .  ردی گیم ی  کی  جادی ای  مبنا  لحاظ   از  را  حکم  و  حق  خوئی

د.  داندیم  شارع  اعتبار/جعل  را   حکم  جادیا ی  مبنا ی  گانگی  لی دل   به  نخست،  نگاه  ر بنابراین، 

  که   گفت  توانی م  شان ،ای  رنظ  از  حکم  و  حقایجاد  ی  گانگی  ی عبارت   به  ای  حکم،  و  حق  جادیا

حکم    .است  شارع  اعتبار  /جعل  زی ن  حق  جاد یا  سازوکار  که  است  آن  پرسش  اساس،  این  بر 

فهم   یگانه هستند، پس  نیز  مبنا، در چیستی  بر  افزون  و حق،  اگر حکم  شارع چیست؟ گویی 

 شود.چیستی حکم منجر به فهم چیستی حق می

م تصریح  شرعی  اَحکام  چیستی  توضیح  در  و  کن یخوئی  نوع  هر  به  شارع  احکام  که  د 

اعتبار شارع   اعتباری هستند که موضوعی جز خود  اموری  شکلی، چه تکلیفی و چه وضعی، 

از نظر   1اند، نه به هیچ چیز دیگر. ندارند. امور اعتباری، از حیث وجود و عدم، به اعتبار وابسته

تکلیف است. نهی شارع نیز  این  او، واقعیت امرِ شارع قراردادن تکلیف بر عهدۀ مکلف و ابراز  

بعدی نتایج  و  عمل  یک  از  مکلف  منع  معنای  اساس،  به  این  بر  است.  نهی  این  ابراز  و  اش 

وجوب و حرمت، ترغیب و برانگیختن، و دیگر احکام مدلول امر و نهی نیستند، بلکه از ابرازِ  

ان احکام شارع  ر بی شوند. به دیگر سخن، امر و نهی شارع اَبزاحکم از سوی شارع استنباط می 

اعتبار صرف هستند. بلکه  ندارند،  واقع موضوعی  اما احکام در عالم  گفتنی است که    هستند، 

است.   نظر  مورد  مصطلح،  معنای  در  حکم  با  متفاوت  و  عام،  معنای  به  اینجا  در  »حکم« 

گونه که مرحوم خوئی معتقد است، در این مورد، میان اَحکام تکلیفی و وضعی تفاوتی  همان

ترخیصی(  یست.ن الزامی،  تکلیفی،  )وضعی،  انواع حکم  برشمردن  با  می  وی  این  تصریح  کند 

اَحکام فقط از لحاظ »آثار« متفاوت، اما در مبنا و ماهیت همگی صِرف اعتبار خداوندند و از  

تواند با صدور حکم عملی را »به نحو مطلق« بر مکلف تحمیل  شارع می  2اند. این حیث یکسان
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یا تکلی  اوکند  از لحاظ آثار    ف  تنها  اَحکام  این وجود،  با  تعیین کند.  را در »وضعیتی خاص« 

رسد که در مرحلة آثار به دو عنوان، یعنی حکم  ممکن است متفاوت باشند و چنین به نظر می 

شوند. تقسیم احکام به وضعی، تکلیفی،  تقسیم می   در معنای مصطلح و حق در معنای مصطلح، 

نیز   اِلزامی  این  در هترخیصی و  نه در ایجاد و چیستی. باری، همة احکام در  مرتبه است،  مین 

 اند.آور یا تعهدآور ایجاد شدهاند که بنا بر حکمِ خداوند و به نحو الزامویژگی مشترک

« آنکه  با  به  داندیم  کسانی  را  حکم  و  حق  « تی ماه»  و  « صدوری  مجراوی  یعنی    اعتبار ، 

  به   را  نظر  موردفعل    انجام  عدم/انجام  مورد   در  یری گمیتصم  ار ی اخت  احکامی  برخ   گاه  ،شارع

می  شخص   خود آنها    که ی  احکام  آن .  گذارندوا  موجب    در ی  ری گمیتصم  اری اخت   شارعبه 

  زی ن  حق شوند.  نامیده می  « حق »  اصطالحاً  است  کرده  واگذار  مکلف  به   را خصوص انجام عمل  

  خود   که  احکام  از  آنچه  هر  ی عن ی  احکام،  ةی بق.  است  عام،ی  معنا  در  قانونگذار،  حکم  بری  مبتن

  حتماً  و  ندسته  شخص  فی ل اتک  ، است  نداده  مکلف  به   را  هاآنباب    دری  ری گمیتصم  اری اخت  شارع

در    آنی  اعطا  عدم  ای  شخص  به  ار ی اخت ی  اعطا  فی تکل   از  حق  صیتشخ  ةضابط.  دنشو  انجام  دیبا

انجام عمل   اگرایش    احکام  صدور  خاستگاه   مورد   در  خوئی مرحوم    1. استخصوص  تخاذ  به 

و   موضع  داردعقل  ةینظریک  می.  گرا  نظر    مستقلیی  توانا»یة  نظر  رشیپذ  با  رسد که وی،به 

ی  به   عقل»  دییأت  بری  مبن ی  معتزل ة  ینظربه    «،ایاش  قبح  و  حسن   درک   در  عقل   منابع   از ی  ک مثابه 

به ادعای  .  در قالب مفهوم مصلحت واقعی بندگان، نزدیک شده باشد  «،ی شرع  احکام  استنباط 

یة  اول  فرض  با  خداوند،ی  سو  از  حکمتیب  وی  تصادف  حکم  صدورکه    است  روشن   ،یشانا

 .است   تعارض  در ،او  بودن می حک 

ی  اعطا  به معنای   حق  جادی ا  که  کندیم  ان ی ب  وقیحق   اصولی  بررس  در   بنتامی  جرمدر مقابل،  

  هفتنه   سو،  کی  از  ،حق.  است  ،میجرا  جادیا  کالم  کی  در  ،هات یممنوع  کردن  ن ی مع  و  مجوزها

  کی  ارتکاب  دیگر سخن،  به.  تعهد  کی  نقض  سو،دیگر    از  ،و  است  جرم  کی  ارتکاب  در

  و  دارد  ما  بر  او  که  استی  حق  واقع  در   ای  شخص   کی  به  نسبت  تعهد  نقضی  شخص  خالف

. دارند  ما  بر  عموم  که   استی  حق  همان  ای  عموم   به   تعهد  کی  نقض ی  عموم   جرم  ک ی  ارتکاب

 2شود. بدان نگریسته می  گرید  یوجه   از  که   استی  کیفر  حقوق  همانی  مدن  حقوقرو،  از این 
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  انی ب  تعهد/فی تکل   لفظ  ةلی وسه  ب  کهی  ادهیا  بدون.  است  حق  با  تالزم  در  فی تکل  بنتام،باور    به

  حکومت   1. شود  وستی پ  تواندینم  حق  لفظ  مورد  دری  حیصح  ای  واضح  ۀدیا  چی ه  ،شودیم

  تواند ینم ی  حقوق  نظام  که  نگونههما  .کندیم  فیتعر  زی ن   را  مرتبط   م یجرا  ها حقبا    تناسب م

ی  برقرار  بدون  خودة  نوب   به  زین  ف ی تکل  و  حق   ،کند  جادیا  مرتبط   ف ی لاتک  جاد یا  بدون  را   ها حق

  مات ی تصم  زیتجوی  برا  حاکم  ابزار  نیترمهمی  قانونگذار  بنتام،نظر    به  2.دنشوینم  جادی ا  میجرا

ة  لی وس ه  ب   جز  کومت ح   ردکارک  و  هدف  تحقق  بهتر،   عبارت  به.  است  شهروندان  به  خود

  کند  عیتوز  جامعه ی  اعضا  انی م   «قانونگذار»  رود می  انتظار که    آنچه  هر.  ستی ن  سر ی می  ذارگقانون

توان گفت که این سخن بدان معناست که  بر این اساس می  3.تعهد  و  حق :  ستی ن   ش یب  زی چ  دو

بزار قانونگذار  ها ااز دیدگاه بنتام »محتوای قانون« تنها دربردارندۀ حق و تکلیف است. گویی تن 

شود، ایجاد حق  چنانکه مالحظه می   برای دستیابی به اهداف خود حق و تکلیف است. بنابراین 

مبنای   بنتام  که  است  گفتنی  هرچند  است،  قانون  یا  حاکم  تصمیم  به  وابسته  تکلیف  و 

 کند. قانونگذاری را نیز بررسی می

خوشبختی کلی جامعه است، از    ایشاز دید بنتام، هدف نهایی همة بایدها به طور عام افز

کاهد مستثنی کرد یا، به دیگر  رو، در نگاه نخست، باید هر چیزی را که از خوشبختی می این 

برداشت. میان  از  باید شر و ضرر را  تنها    4سخن،  بنتام، هدف حکومت  نگاه  از  این اساس،  بر 

ا از  ممکن  تعداد  بیشترین  برای  خوشبختی  میزان  بیشترین  تأمین  باشد.فراباید  جامعه  البته    5د 

توجه به افزایش خوشبختی باید تقریباً به طورکامل به خود شخص سپرده شود و تنها کارکرد  
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رنج برابر  در  او  از  حمایت  سختی حکومت  و  کابدین   1هاست. ها  حکومت   رکردسان،  اصلی 

جدی  را  اگر این دیدگاه    2به وسیلة »مجازات و پاداش« است. جامعه  اعضای خوشبختی  ارتقای

تأمین  بگیریم، لزمة منطقی »قانونگذاری حاکم« و برای  به وسیلة  اش آن خواهد بود که حق 

شود. باری، حق و تکلیف در نظام حقوقی و نه در نظام اخالقی،  »منفعت« شهروندان ایجاد می 

 آیند و سازوکار حکومت برای دستیابی به اهدافش هستند.در قالب مجازات و پاداش در می

 

 حکم، فرمان ،  حق .2-3

  مذهب  و  اسالم  ن یدی  اصل  حاکم  و  قانونگذارمنزلة    بهی  اله   مقدس  ذات  را  شارع  خوئی

  حکومت   در  قانونگذار  نهادبا    و  استی  اله   قانونگذار  فقط  نجای ا  در  شارع.  کنداعالم می  عهی ش

نیست سلطهتیول.  یکسان  یکی  :  معناست  دوی  داراوی    نظر  از  تصرف  اری اخت   همان  ا ی  ، 

  و   اموال  در  تصرفی  برا  معصوم  از  اجازه  یگرید  و  مردم  نفوس  و  اموال  تصرفدر    لاستقال 

  چ ی ه   نه   و  است ی  قطع   عهی ش   ةگاندوازده  ةائم  و  امبری پ  ت یول  فقطاول،    مورد   در .  ن یمن ؤم  نفوس

 و  منجز  واجب  اگر  است  معتقد  و  شودیم  کی تفک   به  قائلوی    ،دوم  مورد  در.  گرید  کس 

.  ستی ن   معصوم  از   اجازه  به ی  لزوم  باشد،  ان ی م  در  مسلمان  تی می  خاکسپار  به  لزوم  مثل  ،یقطع

از نگاه وی، حق با فرمان   3. دهندب  انجام  راواجب    آن  توانندیم  طیالشرا  جامعی  فقها  ن،یبنابرا

می ایجاد  تخطیخداوند  قاعدۀ  منزلة  به  باید  نیز  الهی  فرمان  دستگاهی  شود.  در  و  ناپذیر 

به دیگر سخن، شارع حاکمی است که حق و تکلیف را    د.هنجاری، مثل فقه شیعه، اطاعت شو

 کند. در حکم خود تجویز می

  م یتصم  وی  حقوق  نظام  کی   وجود  به  وابسته کاماًل    بنتام  نزد  حق  عدمِ  و  وجودچنانکه آمد،  

  با   آنچنان  « قانون  و  خدمت  جرم،  ف،ی تکل  حق،»  الفاظ  بنتام،  کردی رو  در.  است  قانونگذار

باور    وی.  جایگزین دیگری کرد  را  کی  هر  توانیم  که  اندخورده  گره  گریکدی این   استبر 

  به  کندیمی  سع  گیرد و می  نظر  در ی  داور  نیبهتر  طبق  بر  را   انسان  اَعمال  حاکم  ای  قانونگذار که  

 او .  الزام  را  گریدی  برخ  و  کندیم  ممنوع  را  اعمالی  برخ؛  کند  زیتجو  را  قانون  طرفانهیب ی  شکل

 
1. Bentham, op. cit. at fn. 48, P. 542 . 
2. Bentham, op. cit. at fn. 52, P. 31. 

 . 278-302صص  (،25همان )مذکور در پاورقی خوئی،   .3
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طریق   ایجاد    رای  سلب  خدمات   وی  سلب  فی تکال   ،یجاب یا  جرائم   العمای  برخکردن    ممنوعاز 

  را ی  جاب یا  خدمات  وی  جابیا  ف ی تکال  ،یسلب  می جرا  اعمالی  برخ   به   الزام  ةلی وس ه  ب  وکند  می

  و  فی تکال .  است  خدمات   و  ف ی تکال   جادی ای  معنا  به  میجرا  زیتجو  ن یبنابرا.  کندیم  جادیا

  ة یاعالم  بر  بنتام  کهی  مفصل  نقد  در  1. حق:  دن کن یم  جادی ا  زی چ  کی   فقط  خودة  نوب   به  زی ن  خدمات

  وی  حقوق   نظام  به ی  وابستگ  بدون  حقهرگاه    که   گویدمیی  روشن  به   سدینویم  فرانسه   وقحق 

قانون(  قانونگذار  میصمت بدون  بیی  منطق   تناقض  کی  شود   جاد یا  )یعنی  سخنی  :  ستمعناو 

ی  واقع  نیقوان  از  است؛  ونانق  فرزند  نفسه ی  ف  حق   2. درخشانی  ک یتار  و  گرمی  سرما  هیشبی  زی چ

  شاعران،  ةواسط ه  ب  کهی  ع ی طب   ن یقوان ی  عنی  ،یال ی خ  ن یقوان  از  اما  ،دنشویم  زادهی  واقعی  هاحق

 نشو   عامل.  دنشویم  جادیای  الی خ ی  ها حق  ،دنشویم  جادیا  بند  در   مبارزان  و  روشنفکران  بان،یاد

  دشمنانی  رقانون ی غی  هاحق  اما  ، استی  قانونی  هاحقی  آشت  و   صلح  دوست   و   قانونی  نما  و

با    3. هستند  ت ی امن  قاتالن   و   حکومت  کنندگانواژگون  قانون، ی  فان حق  چنانچه  سو،  دیگر  از 

می فهم  قابل  دادگاه  یا  قانون  به  ارجاع  با  شود،  ایجاد  مصوب  دادگاه  قانون  و  قانون  شود. 

حق می در  ثباتی  و  وضوح  چنین  اما  کنند.  مشخص  را  آن  محدودۀ  طبیعی  توانند  ود  وج های 

برای تحدید حق طبیعی   دادگاه( و حتی چارچوبی  )یعنی  توافق  ندارند، گویی مرجعی مورد 

  ،ستی ن  جمع  قابل  زی ن   حکومت  اقتداری  اجرا  بای  ع ی طب   حق  به  ستنادوجود ندارد. افزون بر این، ا

ی  قانون   حق  ،سلب  رقابلی غ  حق  استناد  به  ،دارند  مصوب  قانون  با  متضادی  دیعقا  که  آنان  که  چرا

  4.دهندینم حاکم  ن یقوان آن تبع  به و موضوعه حقوق  از اطاعت به تن  و دانندیم اعتباریب را

توان و به واقع می   که قدرت ایجاد قوانین را دارد  به مثابه فرد یا نهادی   ،قانونگذار بدین ترتیب  

 تبع   به   و ی  قانونگذار ی  برا  سزاوار   و   ق یل   مرجع   تنها   5آن را با قدرت برتر یا حاکم یکی گرفت،

 بلکه  ، نهد ی م   انی بن   را  حق  حاکم   و   مقتدر   قانونگذار   تنها  نه   ، دیگر سخن   به.  است   حق   جاد ی ا   آن 

 
1. Bentham, op. cit. at fn. 24, P. 42. 
2.  H.L.A. Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy (Oxford: Clarendon Press, 
1983) P. 185. 
3. Ibid. 
4.  Jeremy Bentham, “Book of Fallacies”, in Bowring, John (ed.), The Works of Jeremy 
Bentham: Vol. 2 (Online Library of Liberty, 1843b) P. 919, available at 
https://oll.libertyfund.org/title/bentham-works-of-jeremy-bentham-11-vols (accessed 
on 15 April 2019). 
5. Jeremy Bentham, “A Fragment on Government”, in Bowring, John (ed.), The Works 
of Jeremy Bentham: Vol. 1 (Online Library of Library, 1843a) P. 522, available at 
https://oll.libertyfund.org/title/bentham-works-of-jeremy-bentham-11-vols (accessed 
on 15 April 2019). 
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 نام   به  است  ممکن   کهی  گر ید ی  ادعا  هر.  ر ی لغ  و  دارد  رای  کار  ن ی چن   تی صالح  که   اوست  فقط 

 ،واقع  در . دانست  حق  را  آن بتوان  تا  شود  امضا  حاکم ی  اجرا  ضمانت  ةل ی وس به دی با  فقط شود حق

 از ی  ر ی جلوگی  برا   ابزار  ن یبهتر منزلة    به  بلکهی  ذات   ارزش   کمثابه ی   به  نه  را   قانون  حکومت  ی و 

 قانون زیر عنوان    فقط  را  حق بنتام    لی دل  ن ی هم  به  رسدی م   نظر  به.  رد ی پذ ی م   قاهرانه  ةسلط  و  استبداد

 و  ود شی م  وضع   ف ی تکل  و  حق در قالب    جامعه   مصلحت   هدف   با   قانونرا که  چ یابد،  معنادار می 

  1. شود یم   محدود  مردم ی  را  ة لی وسه  ب   خود ة نوب  به  قانونگذار

شود تا آن عملی است که از سوی شارع بر عهدۀ مکلف اعتبار می  فی تکل  ، خوئی در تحلیل  

-وی را به انجام آن عمل برانگیزاند. این اعتبار در عالم خارج با صیغة امر یا شبیه به آن ابراز می

ب  اساس،  این  بر  یا نمی  گری د ی  یمعنا   ف ی تکل   وم فه م ی  را شود.  انشا  چنانکه  کرد،  تصور  توان 

  2ندارد.  ،ی اعتبار   امر  ک مثابه ی   به   خارج،   عالم  در ایجادکردن نیز معنایی جز ابراز یا بیان تکلیف  

  ک ینزد  اری بس  ف ی تکلی  ستی چ   از   خوئی برداشت    به  فی تکل   ای  تعهد  دربارۀ  بنتام  دگاهید

شود و ملزم به انجام یک  نهاده میی  کس   دوش   برکه    است ی  بار   فی تکل  ز ی ن  بنتامنظر    از .  است

  بودن ی  اعتبار  از  خوئی  ری تعب   کنار   در   توانیم  را   ف ی تکلی  ست ی چ  از  لی تحل   ن ی ا  3شود.عمل می

بر مکلف    ف ی تکل الزام آن  اعتباری می.  داد  قرارو  امری  تقنین را  نیز  بنتام  داند.  از دیگر سو، 

انون اموری مانند حق و تکلیف را اعتبار، وضع یا جعل  ق  قانونگذار است که با وضع و اعتبار

  را   آن  دو   هر  که   حق،   جادیای  مبنا  در  اشتراکبه سبب    بنتام،  و  خوئیبر این اساس،    کند.می

؛  کنندیم  اتخاذ  مشابه  اری بس  یدگاه ید  زی ن  حق  مفهوم  در  دانند،یم  حاکم  فرمان  از  حاصل  اعتبار

  از  ع،یتشر ا ی قانونی محتوا مثابة به  ف،یتکل  باو تالزم  راظتن  دردانند که  آن را امری مجعول می

ی  مبنای  منطق  تالزم  خود،ة  نوب  به  ف،یتعر  ن ی ا.  شودیمیا اعتبار    جادی ا  یا شارع  قانونگذاری  سو

 . کندیم انی ب را آنانتحلیل   در  « فی تکل   و حق» جادیا

می  به اجرا  را  فی تکلنویسنده    دو  هر  رسدنظر  ضمانت  و  حق  با   نظر  درآن  ی  متالزم 

که    ،رندی گیم  با  را  آنها  قانون.  هستند  مشترک  جاد،یا  مقصود  و  مبنا  در  ف،یتکل  و  حقچرا 

 

 . 75( ص  1389، ترجمة حسین بشیریه )تهران: نشر نی،  های دولتنظریهاندرو وینسنت،  .1
و   66( صص 1377)قم: موسسه النشر السالمی،  صول الفقه: تقریرات بحث الخوئیت فی أمحاضرامحمداسحاق فیاض،  .2

147 . 

3. Jeremy Bentham, op. cit. at fn. 24, P. 541. 
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، هرچند که این دو کندیم  شناسایی و حمایت  اشخاص، و مصلحت    منفعت  از   ت یحما  هدف

 مفاهیمی متفاوت هستند.

بنتام تفاوت ای مشابهت با وجود پاره  ای بنیادین و  ه های نظری که ذکر آن گذشت، خوئی و 

نزد دو    قانونگذار   و   شارع   ف ی تعر   در یی  محتوا   تفاوت ترین آنها  اساسی در نظریة حق دارند. مهم 

وضع    ة ست ی شا   حاکمان   تنها   را   عه ی ش   معصوم ة  ائم   و   اسالم   امبر ی پ   م، ی حک   خداوند   خوئی .  است   متفکر 

  سازوکار   با   که   را،   دم مر   فقط   متفاوت ی  دگاه ی د   از   بنتام ، حال آنکه،  داند ی م گذاری  قانون و قاعده 

مرجع صالح برای وضع قانون   کنند، اعمال می انتخابات و تشکیل مجلس نمایندگان نظرات خود را 

می  قاعده  تفاوت   1داند. و  مبتنی   این  حکومِت  انشقاق  بر  وضوح    حاکمیت   از   الهی   احکامِ   بر   به 

اند، حال  شمه گرفته رچ از دیدگاه خوئی، همة احکام از ارادۀ خداوند س   . دموکراتیک بنا شده است 

در اندیشة    2گرایی در مفاهیمی چون حق مردود است. آل آنکه در دستگاه نظری بنتام هر نوع ایده 

بنتام حق    3خوئی، حق برگرفته از حکمی است که تنها از آن خداوند است  و در مقابل، از منظر 

بر همین مبنا،    4دیگر. س  کند و نه هیچ چیز یا ک صرفًا برگرفته از قانونی است که دولت وضع می 

بنتام و خوئی پرداخت و آن تمرکز بر حکم عقل در   اندیشة  افتراق  از وجوه  ُبعدی دیگر  به  باید 

رسد در اندیشة مرحوم  اندیشة خوئی و حکم قانون در اندیشة بنتام است. آنچنان که آمد، به نظر می 

به آن حکم خواهد کرد وجود  ز  خوئی، گرایش به این استنباط که هر آنچه عقل حکم کند، خدا نی 

رو، نباید دلیل عقالنی  دارد. در اندیشة بنتام، قانون به جای عقل، جایگاهی محوری دارد و، از این 

سازد، با نفس وجود آن حق اشتباه گرفت؛ این امر از نظر وی مانند آن  که یک حق را ضروری می 

 5زی برای خوردن دارد. چی است که بگوییم هر کس منطقًا بتواند احساس گرسنگی کند،  

این تفاوت خود  موجب تمایز نظر بنتام و خوئی در خصوص هدف نهایی تصویب قوانین  
 

 . 75، ص  همانوینسنت،   .1
2. James E.  Crimmins, “Jeremy Bentham”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
Accessed on https:// plato. stanford.edu/archives/spr2019/entries/bentham/, (2019).  

)قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم   وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه(حق، حکم و تکلیف )گفت سیف اهلل صرامی،  .3
 . 184 ( ص 1385وگو با دکتر محقق داماد[، انسانی ]گفت

4. Jeremy Bentham, “Usury, Political Economy, Equity, Parliamentary Reform”, in 

Bowring, John (ed.), The Works of Jeremy Bentham: Vol. 3 (Online Library of Liberty, 

1843f) P. 221, available at https://oll.libertyfund.org/title/bentham-works-of-jeremy-

bentham-11-vols (accessed on 15 April 2019). 

5. Ibid.   
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به  است.  هدف  هر  چند  هر  دیگر،  عبارت   شده  نویسنده    مصالح   تأمین   را  گذاریقانون  دو 

دارند    نظر  مدِّ  منفعت   ای  مصلحت   از  آنان  هرآنچه   واقع  به   گفت  توان نمی   دانند،می  اشخاص 

 . است انکسی

خوئی و    اتیادب  و  نگاه  ،در نهایت و برگرفته از تفاوت دیدگاه دو متفکر به شارع و حاکم

  از  خاصی  اصول  ان ی ب  با  و  عهی ش  فقها اتکا به  ب  خوئی،.  استنیز متفاوت    حق  صاحب   بارۀ دربنتام  

  ای  شهروند  را  حق  صاحب  بنتام. در مقابل،  کندیم  ر ی تعب   خداوندۀ  بند  ا ی  مکلف  به  حق   صاحب

دوران جدید  حکومتاتباع   و  این    .داندیم  در عصر  از  دور  ادعای خوئی  این  به طور کلی، 

می نقض  را  الهی  تکلیف  ما  وقتی  است  معتقد  که  نیست  حق  به  فقهی  حق  نگاه  به  کنیم، 

ایم نه حق انسان و این مصداق آشکار تعدی  خداوند، در مقام آمر و مصدر حکم، تجاوز کرده

است؛  الهی  حدود  حقر  به  که  برنمیویکردی  را  آن  مدرن  دوران  به  مداری  را  انسان  و  تابد 

  1نشاند.جای خداوند بر مسند صاحب حق می

 

 گیری نتیجه 

هر  .  دارندی  نظر  اشتراک  حقی  مبنا  وی  ستی چ در خصوص    بنتام  و  خوئیچنانکه گفته شد،  

بر  را   حق دو نویسنده   با  در  و   قانونگذار  فرمان  مبتنی    طور   به.  نگرندمی  فی لتک  تناظر و تالزم 

معنا که  معرفی می  حکم   فرزندانرا    فی تکل   و  حقایشان    خالصه، بدان    ف ی تکل  ای  حق کنند، 

  و ی  وضع  رو، حق و تکلیف مفاهیمیاز این .  است  عیتشر  ای  قانونۀ  دیی زا  یزی چ  به  نسبتی  کس

بزار رسیدن ا   افزون بر این، حق و تکلیف از نظر هر دو ایشان.  ، مبتنی بر فرمان، هستندیاعتبار

بنتام منافع صاحبان حق   نزد  و  به هدفی مشخص هستند. این هدف نزد خوئی مصالح مکلفان 

است. حق و تکلیف از جمله وسایل تمشیت حیات جمعی آدمیان است. بر این اساس، یکی از  

پیامدهای آشکار مفهوم حق از دیدگاه خوئی و بنتام آن است که چون حق را مجعول فرمان و 

های شرعی یا قانونی قائلند. از نظر آنان، چیزی به  دانند، تنها به حق عتبار قانونگذار میا  وضع یا

 نمایند.معنا می های فراشرعی یا فراقانونی سخنانی نامقبولند و بینام حق

تفاوت که  است  آن  اما  سخن  همة  بهباری،  حق،  باب  در  نظریه  دو  شباهت  های  رغم 

 

 . 181ص همان، سیف اهلل صرامی،  .1
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توان گفت شباهت دو تحلیل یادشده از  ای که به جرأت میهظاهری، بسیار عمیق است به گون 

دو   هر  در  آنکه  با  نخست،  درجة  در  محتوایی.  و  حداکثری  نه  است،  شکلی  و  حداقلی  حق 

تحلیل مفهومی از حق، انگشت تأکید بر جعل و اعتبار یک مرجع نهاده شده است، این مرجع  

از   آنکه،  حال  است،  مذهبی  و  دینی  مرجع  یک  خوئی  و  نظنزد  دنیایی  مرجع  یک  بنتام  ر 

 تر نشان خواهد داد. تر و جدیهای بعدی عمیق غیرایدئولوژیک. این تفاوت خود را در تفاوت

گذار خوئی حق را برای مکلفان و مرجع مقنن بنتام حق را برای  در درجة دوم، مرجع قاعده

یژه ظهور نظریة  بوکند. نظر به تحول مفهوم حکومت و  شهروندان یا اتباع حکومت اعتبار می

-گذاری می های حکومتی، که از جمله شامل تقنین و قاعدهسالرانه از اِعمال صالحیت مردم

شوند، مرجع مقنن در تحلیل خوئی برای بخشی از اعضای جامعة سیاسی، یعنی مؤمنان، حق  

می  سیااعتبار  جامعة  اعضای  همة  برای  باید  بنتام  تحلیل  در  مقنن  مرجع  آنکه،  حال    سیکند، 

 )همة اتباع حکومت( حق ایجاد کند.

گوید و خوئی از  در درجة سوم، در خصوص هدف و جهت حق، بنتام از منفعت سخن می

سودگرای نظریة  به  توجه  با  که    1مصلحت.  است  محاسباتی  دستگاهی  ارائة  پی  در  که  بنتام، 

همید و معنا ف  لذت را افزایش و رنج را کاهش بدهد، منفعت صاحبان حق را باید در این راستا

مفاسد   و  مصالح  تابع  را  اعتبار  و  احکام  که  خوئی،  اصولی  نظریة  اساس  بر  مقابل،  در  کرد. 

داند، با آنکه معنای مصلحت واقعی روشن نیست و اساساً معلوم نیست از منظر  واقعی اعمال می

ت  توان گف نظریة اصولی یادشده بتوان به درک این مصلحت نائل آمد، به جرأت و قوت می 

 توان معنایی شبیه به دستگاه سودگرای بنتام برای آن قائل شد.که به هیچ وجه نمی 

باید افزود که تنها نقطة مشترک در دو نظریة تحلیلی در   بال،  بر اساس نکات  پایان و  در 

دانند. حق از نظر آنان  باب مفهوم حق آن است که آن را هویتی کاماًل وضعی و پساتقنینی می

های بنیادین و بسیار مهم این دو نظریة تحلیلی  ت و بس. باری، سوای تفاوت اسمخلوق قانون  

های پیشاقانونی یا پیشاشرعی  توان به حقحق، باید توجه کرد که از دیدگاه هر دو منطقاً نمی 

های فراقانونی یا فراشرعی باور داشت. پرسش اصلی اما آن است که آیا  یا، به دیگر سخن، حق 

 های فراقانونی ممکن است؟ای عدالت بدون حقیف در عصر حاضر است

 
 

1. Utilitarian. 
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