
  
  
  
  
  
  
  

  چالش حق و تكليف
  *مسعود راعي

  مقدمه
حقوق بشر، گذار   «چندي پيش در دانشكده مديريت دانشگاه تهران سميناري با عنوان           

يف الغزل اين سمينار، ايجاد شكاف بين حق و تكل          برگزار شد كه بيت   » از جهان تكليف  
. و تبيين  اين معنا بود كه در جهان مدرنيته بايد از حقوق و نـه تكـاليف سـخن گفـت                     

نتيجه ديگري  اين نشست، عدم پذيرش محدوديت براي حقوق بود و اعتقـاد بـه ايـن                  
ها را    ترين چالش   ترين يا عمده     اين معنا يكي از مهم     1معنا كه آزادي مافوق قانون است     
هـاي    جاكه چنين فرايندي پيرو برخي مولفه       كند و ازآن   در حوزه حق و تكليف بيان مي      

ازاين . ها پرداخته شود ن كند در حد ضرورت بدا  فكري دوران مدرنيته است، ايجاب مي     
رو تالش شده است كه با كنكاش در منابع مختلف، داليل حقوقي و غيرحقوقي ارائـه                

  . ها پرداخته شود ي آنگاه به نقد و بررس شده براي اين وضعيت مدنظر قرار گيرد و آن
* * *  

                                                      
 .الملل دكتراي حقوق بين. *
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هاي متعدد مباحثات مربوط به حقوق بشر، كه امـروزه در مباحـث حقـوق                 در كنار چالش  
حقـوق بـشر، گـذار از جهـان         «بشري جايگاه خاصي دارد، چالشي مطرح است كه بـا تعبيـر             

ي هاي حقـوق     در برخي از ادبيات حقوقي راه يافته است و در برخي ديگر از ادبيات              2.»تكليف
  . در حوزه حقوق بشر، از آن ياد شده است3»عدم تالزم حق و تكليف«با عنوان 

درآمدي بر بحث كه نوشتار حاضر نيز قصدپرداختن بـه همـين    براي نمونه و به عنوان پيش     
  :شود چالش را دارد، عبارتي در اين زمينه آورده مي

 آورد كه حتي گفته شود انـسان        توان از دعوي مطابقت دين و حقوق بشر سخن به ميان            درصورتي مي «
ولـي سـخن از     . محـور   محـور هـستند يـا ايمـان         اديان االهي معموال يا تكليف    . پرستي هم دارد    حق بت 

كه در علـوم يـك    درحالي. شود مداري در بين نيست، چراكه در دين تعريف ثابتي از انسان ارائه مي          حق
عقل، روح، توليد نسل و صـورت و چهـره          «تعريف بشر در علوم با ويژگي       . تعريف تكاملي وجود دارد   
. ها ابهام وجود دارد، در تعريف بشر نيز ابهام وجـود دارد  جاكه در اين شاخصه     انسان همراه است و ازآن    

شناسي اديان بر اين فـرض بـوده          انسان. از طرف ديگر طرح بحث ثواب و عقاب مانع دموكراسي است          
  نگاهي كه . هاي روحي انسان  يا مربوط به كوششاست كه رستگاري و گناه يا موهبتي االهي است

امروزه محل بحث و سؤال است و بدانيم تفكر فرقه ناجيه نيز ناشي از آن است كه دعـوت                   
  »4پيامبران دعوت به خويشتن بوده است نه يك دعوت عام

كه به داليل حقوقي و غيرحقوقي ارائه شده براي اثبات مدعاي فوق بپـردازيم،                پيش از آن  
هـاي برخـي از    قطعـا ريـشه  .  است اندكي علل و عوامل پيدايش انديشه مذكور بيان گردد الزم

هاي اصلي طـرح چنـين ديـدگاهي          وجود آمده است، از علت      تفكراتي كه در دوران مدرنيته به     
  .محسوب خواهد شد

  هاي نظري حقوق بشر در دوران مدرنيته بنيان
رابطه حق و تكليف، حق و تكليف در اسـناد          تواند تعريفي از حق،       ها مي   توجه به اين بنيان   

چنان جايگـاهي     هاي حقوق بشري از آن      ساختار ايده . حقوق بشري و خاستگاه حق ارائه دهد      
ها و مكاتب مختلف در اين حوزه برخوردار است كه بدون توجه جدي بـه                 در شناخت ديدگاه  

تـرين و     جـا بـه مهـم       ر ايـن  د. ها ارائه كـرد     توان قضاوتي منطقي و حقوقي درباره آن        ها نمي   آن
  :كنيم ها توجه مي ترين اين بنيان اساسي
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  )Rationalism(گرايي  خرد. الف
اي كه  گونه اي طوالني دارد؛ به  تاريخ انديشه بشري حاكي از آن است كه اين موضوع ريشه

در دوران مدرن با برداشـت جديـدي در ايـن        . 5شود  در آثار افالطون و ارسطو نيز مشاهده مي       
توانايي انـسان بـر     : در اين دوران، خردگرايي با اين ويژگي همراه گرديد        . ه مواجه هستيم  حوز

جنبـه  . اين ويژگي دو جنبه داشـت     . شناخت علمي هستي و خود انسان براساس روشي عملي        
داد و نفي  امكان شناخت هستي به روش علمي، بعد اثباتي آن را نشان مي . سلبي و جنبه اثباتي   
هـايي را بـا       اين تفكر، خصلت  . 6كشيد  رعلمي، بعد منفي آن را به تصوير مي       هرگونه شناخت غي  
  :خود به ارمغان آورد

گرايي در عصر مدرنيته آن است   عمومي عقل  ويژگي:جاي قياس تكيه بر استقرا به  . 1
هـاي    داند و بر پايه برخي روايـت        ترين ابزار شناخت مي     گر را اساسي    كه عقل جزئي و استدالل    

چه قابـل درك عقلـي نباشـد،     ، عقل قادر است همه امور شناختي را درك كند و آن       افراطي آن 
شود؛ زيـرا ابـزاري       نگر يا عقل ابزاري ناميده مي       اين عقل اصطالحا، جزء   . قابل شناختن نيست  

  .براي تغيير دادن وضعيت كنوني جهان به سوي وضعيت مطلوب است
 ه يونـان، نظـام مطلـوب       فالسـف   از ديد  :نفي علت غايي و فرجام از نظام هستي       . 2

بـا  . مدارانـه نيـز همـين نگـاه وجـود دارد            در ديدگاه ديـن   . شود  براساس غايت آن تعريف مي    
اثـري كـه در     . يافتن روش تجربي، تحليل هستي براساس امور حسي و كمي انجام شـد              اصالت

 انـساني   جاي اهداف و كمـاالت      حوزه حقوق بشر برجا نهاد، جايگزيني اميال و غرايز مادي به          
او معتقد بود كه عالم از دو عنـصر         . خود را نشان داد   » دكارت«ريشه اين تفكر در انديشه      . بود

داشتن در عـالم را     اساس هرگونه نيروي نهاديي و غايت       براين. ماده و حركت تشكيل شده است     
  . 7كرد نفي مي

نطباق  براساس خردگرايي، مالكي براي تشخيص و سنجش ا        :اعتقاد به اصالت سود   . 3
چه در ارزيابي قضايا اهميت دارد، فايده بخـشي آن            بنابراين آن . قضايا با واقعيات وجود ندارد    

  . در مقام عمل است
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  گرايي فرد. ب
سـري از     گرايي مبتني بر يك     فرد. نهضت اومانيسم با نوعي تلقي ويژه از انسان آغاز گرديد         

ا و شريعت االهي از صـحنه زنـدگي         گذاشتن خد   برتري عقل و استدالل فردي، كنار     : امور است 
اجتماعي، تقدم فرديت بر جمع و در نهايت، نگاه به فرد به عنوان اصل همانند نگاه بـه اتـم بـه      

  . ترين جزء ماده عنوان اساسي
فرد بـر جامعـه   : چنين نگرشي به فرد دربرگيرنده پيامدهاي چندي بود كه بدين شرح است      

شمار آمد، دين به حوزه خصوصي رانده شـد،           دگرايي به مقدم گرديد، آزادي و اختيار الزمه فر      
گرايي و تقليل حقيقت به انسان، جايگزين وصـول انـسان بـه               فرد منشا حقوق گرديد و نسبيت     

بنـابراين  . گيرد  در اين رويكرد، متافيزيك در دايره شناخت انساني قرار نمي         . سطح حقيقت شد  
 سوي ديگر، عقـل و انديـشه مبتنـي بـر روش     از. تواند در تعريف حق دخالت كند    نبايد يا نمي  

. هـا قـادر اسـت       ها و از جمله حقوق آن       علمي و تجربي به تبيين و تعريف همه نيازهاي انسان         
در اين  . اصوال تفكر نگاه به آسمان براي تعريف حقوق مربوط به دوران كالسيك و قديم است              

چه اصـل     هي ندارد و آن   دوران، پذيرش حضور يك قيم در عرصه زندگي فردي و جمعي توجي           
شود؛ همچنين بنياد حقوق انسان       باشد و هرگونه اقتدار برتر از فرد نفي مي          است،فرديت فرد مي  

رو تنها منبع تـشكيل جامعـه، قـرار داده اسـت و از                ازاين. شود  بر تمايالت نخستين وي بنا مي     
  . آيد رهگذر همين قرارداد، قوانين نيز به دست مي

  كيك حق از تكليفتف ادله معتقدان به
گـرا،    مدار است نه تكليف     كساني كه معتقدند جهان امروز در حوزه حقوق بشر، جهاني حق          

اند كه برخي از اين داليل جنبه حقوقي          براي اثبات ديدگاه خود به دو دسته از ادله استناد كرده          
ندات اسـت و    درآغاز به داليل و مست    . دارد و برخي نيز بر مباني فلسفي و كالمي بنا شده است           

  . شود حقوقي پرداخته مي
كه اعالميه حقـوق      پيش از آن  . ها و اسناد حقوق بشر      استناد به اعالميه  .  الف :ادله حقوقي 

اي تنظـيم گرديـد       گونه   به 1789بشر تصويب شود، بيانيه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال            
ايـن  . سـخن بـه ميـان نيامـد    ها توجه شد و از توجه به تكاليف      كه در آن فقط به حقوق انسان      
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اي هم براي تكاليف به       اي بود كه برخي معتقد شدند در كنار بيانيه حقوق، بيانيه            گونه  وضعيت به 
بيانيه حقوق در عين حال بيانيه تكـاليف        : در پاسخ اين افراد گفت    » پين  تام«نگارش درآيد كه    

تعامل و تالزم   . باشم  ز مي كه صاحب حق هستم، متعهد به آن ني         حال  نيز هست؛ يعني من در عين     
معتقـد  » جان آستين«مقابل،  در. حق و تكليف همانند تعامل و تالزم اعضاي يك خانواده است        

اين نوع تكاليف   . برد كه حقي در برابر آن نبود        گونه نيست؛ او از تكاليفي نام         بود كه داستان اين   
اوند، تكليف فـرد بـه عـدم    ؛ مانند تكليف انسان در برابر خد)Absolute duty(مطلق هستند 

درمقابــل، يكــسري تكــاليف نــسبي نيــز وجــود دارد . خودكــشي، ممنوعيــت آزار حيوانــات
)Relative duty .(كلسن فرانـسوي بـه حقـوقي    . اين نوع تكاليف در تعامل با حقوق هستند

كند كه صاحب آن حق مشخصي ندارد؛ براي نمونه تكاليف مربوط به رفاه اجتمـاعي                 اشاره مي 
ين نوع است يا ارباب مطبوعات نبايد مطالبي خالف عفت عمومي نشر دهند يـا صـاحبان                 از ا 

كلـن در جـواب   . كنـد  اين دو نوع تكليف حقي براي فرد ايجاد نمـي . درآمد بايد ماليات بدهند  
عمل اين افراد براي دولـت تكليـف ايجـاد          : گويد  اند مي   كه دولت را صاحب حق دانسته       كساني

  .ت بايد جلوي نشر مطالب كذايي را بگيرددول. كند، نه حق مي
كند كه تنها در      بندي  مي    براي حل اين معما روابط حقوقي را در چهار شكل طبقه          » هوفلد«

مثال اين مورد رابطه، داين و مـديون اسـت؛          . گيرد  يك مورد آن، حق در برابر تكليف قرار مي        
   8.گنجد ولي بسياري ديگر از حقوق در اين قالب نمي

حق ادعا، حق آزادي، حق قـدرت، حـق مـصونيت           : ضعيت هوفلد با عباراتي نظير    چهار و 
.  حق ادعا هميشه تالزم حق و تكليف را دربر دارد؛ مثل رابطه داين و مـديون         9تعبير شده است  

» الـف «گوييم    براي نمونه وقتي مي   . اما در نوع حق آزادي و بقيه موارد اين رابطه برقرار نيست           
بخواهد و مـدلول    » ب«تواند چيزي را از       مي» الف« بدين معنا نيست كه      حق آزادي بيان دارد،   

بنابراين از  . باشد» الف«مكلف به فراهم كردن امري براي       » ب«مستقيم اين جمله آن نيست كه       
حـق قـدرت هنگـامي اسـت كـه فـردي       ). privileges(شـود   اين نوع حق به امتياز تعبير مي    

كـردن    حقوقي ايجاد كند يا آن را تغيير دهد؛ مثل وصيت         تواند دربرابر شخص ديگري رابطه        مي
در اين مورد، سخن از تكليف در ميان نيست، بلكه واژه قدرت و             . كردن يك طرف    الذمه  يا بري 

از جمله مـصاديق ايـن حـق، حـق نماينـدگان            . مطرح است ) liability(در معرض قرار دادن     
، )3(،)4(كـشور اسـت كـه در اصـل     نظر در همه مسائل داخلي و خـارجي         مجلس براي اظهار  
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اگر قدرت  .دراين موارد، سخن از اعمال قدرت است      . قانون اساسي بيان شده است    ) 84(،  )76(
. 10شـود   باشد، با كلمه صالحيت از آن تعبيـر مـي           عمومي باشد، با كلمه اقتدار و اگر خصوصي         

 داشـته باشـد     اگر فردي دربرابر امري مصونيت    . است) Immunity(نوع چهارم، حق مصونيت     
همانند برخورداري برخي افراد از حقوق غيرقابل سلب مثل،       . يعني ديگران از آن محروم باشند     

يا حقوقي كه براي حفظ حيثيـت و حرمـت   ) م. ق1175م و ماده   . ق 1168ماده  (حق حضانت   
چه مطرح اسـت، مـصونيت و         ، دراين موارد آن   ) قانون اساسي  39اصل  (شخص بيان شده است     

  .ت است و جايي براي تكليف وجود نداردمصوني عدم
اند كه در ذيل بـه نقـد و           برخي از فالسفه حقوق درپي ارائه جوابي براي موارد فوق برآمده          

  .پردازيم ها مي بررسي آن
 براساس يك نظريه، اين اعتقاد مطرح شده است كه بين چهار رابطه فوق يك وضعيت .الف

توان با تكيه بـر آن وجـه          حالت وجود دارد و مي    در اين رابطه هر چهار      . مشترك مطرح است  
 –اراده  «وجه جمع ارائه شـده در ايـن ديـدگاه،           . جمع، به تالزم حق و تكليف نيز دست يافت        

  ). will – choice Theory(است » انتخاب
توانـد     وجود اراده آزاد مـي     11.براساس اين نظريه، عنصر مشترك همه كاربردها اراده است        

وجود   هاي ديگر تكاليفي نيز به      از رهگذر چنين قيدي براي تمام اراده      .  قيد بزند  ها را   ساير اراده 
  .آيد مي

تـوان گفـت اگـر اراده عنـصر          بر اين ديدگاه اشكاالتي وارد شده است؛ به عنوان مثال مـي           
باشـند، چـون      مشترك همه موارد فوق است، پس تنها افراد بالغ، عاقل و رشيد داراي حق مـي               

درنتيجه بايد پذيرفت حقوق بشر براي همه افراد بـشر  . اي آزاد و سالم هستند   دهها داراي ارا    آن
كه روح حاكم بر اعالميـه و         درحالي. ها از اين حقوق برخوردارند      اي از انسان    نيست و تنها پاره   

طور عبارات خود اسناد شناسائي اين حقوق براي همه افـراد بـشر               اسناد حقوق بشري و همين    
  .شود نوعي تناقض محسوب مياست كه اين خود 

هرچنـد  . جا بين حقوق مدني و حقوق بـشر خلـط شـده اسـت               كه در اين    اشكال ديگر اين  
اهليت استيفا در حقوق مدني منوط به وجود اراده است، ولـي در حـوزه حقـوق بـشر قـضيه                     

  .شود مند مي چراكه انسان به صرف انسان بودن از اين حقوق بهره. متفاوت است
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كردن وجه جمع دومي بـه دنبـال حـل ايـن مـساله                 از حقوقدانان با مطرح    برخي ديگر . ب
تواند متعلق بـه      براين اساس، منفعت يعني حمايت از سود تضمين شده، اين سود مي           . اند  برآمده

تواند براي شخص حقيقي باشـد و   چه مي چنان. تواند متعلق به گروهي باشد   يك نفر باشد و مي    
اگر اين سود تضمين شده است، پس ديگران نيز بايد از آن           . شدتواند براي شخص حقوقي با      مي

تـوان شـاهد تـالزم        در اين فرايند مي   . حمايت كنند و كسي حق تعدي و تجاوز به آن را ندارد           
   12.حق و تكليف نيز بود

. هـا نيـست     منفعت تنها متعلـق بـه انـسان       . بر ديدگاه مذكور نيز اشكاالتي وارد شده است       
وجـود فـضاي داراي امنيـت و        . مند شوند   ند از يك سود تضمين شده بهره      توان  حيوانات هم مي  

ها يك سود است كه هم تضمين شده و هم مورد حمايـت واقـع شـده                   حفاظت شده در جنگل   
نكـردن مراتـع و    نكردن درختان و نـابود  است يا تالش براي حفظ سالمت محيط زيست و قطع      

  .گيرد ها همه جزء تعريف فوق قرار مي جنگل
صورت پذيرش نظريه منفعت، اين پرسش مطرح است كه آيا منفعت فردي بايد مـدنظر               در  

 طبعا اتخاذ   13.در اين رابطه دو نوع مكتب حقوقي ايجاد شده است         . قرار گيرد يا منفعت جمعي    
عـالوه بـر   . به مكتب ديگر نتايج متفـاوتي را بـه دنبـال دارد    تصميم براساس يك مكتب نسبت   

امـا  .  قابل توجه است كه در برخي موارد، اصل تحقق منفعت مهم است            موارد فوق اين نكته نيز    
در اين صورت يك تكليـف عـام بـراي          . كه چه كسي اين منفعت را تحصيل كند مهم نيست           اين

شايد بتوان اين مورد را با اصطالح واجب كفايي تطبيـق داد و در برخـي                . آيد  وجود مي   همه به 
ي هم در آن لحاظ شده اسـت و آن شـرط عبـارت         موارد عالوه بر حصول منفعت، شرط خاص      

كه فرد خاصي از تحقق منفعت جلوگيري نكنـد، ولـي الزم نيـست كـه در تحقـق                     است از اين  
بنـابراين در برخـي     . گيـرد   منفعت نيز كمك كند كه در اين موارد تكليف خاصي نيز شكل مـي             

  .موارد تكليف اثباتي مطرح است و در برخي موارد تكليف سلبي
تـر موضـوع      هـاي متفـاوت در تبيـين دقيـق          رسد هرچند استخدام كليد واژه      نظر مي به  . ج
وجود . آفرين است، ولي نبايد اين معنا كار را به جايي رساند كه نقض غرض حاصل شود                 نقش

ها رابطه حق و تكليف وجود ندارد، نبايد به ارائه راهكاري بيانجامد             مواردي كه به ظاهر در آن     
كه براساس معيارهـاي   توان گفت اين چه مي آن. ت اوليه را به كناري گذاشت كه نتوان اين برداش   
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اي   براي توضـيح و اثبـات ايـن مـدعا طـرح مقدمـه             . توان به عدم تالزم معتقد بود       حقوقي نمي 
  .ضروري است

» من عليه الحـق «،  »من له الحق  «: در تعريف حق وجود، سه عنصر مورد مورد توجه است         
   14.دهنده حق هستند گانه تشكيل ركان سه ا كه اين» متعلق حق«و 

گاه حق براي يك نفر است؛ مثل حق شوهر دربرابر زن و گاهي هم حالـت عمـومي دارد؛                   
و گاه نيز موارد صاحب حـق،        15مثل حقي كه همه مسلمانان دربرابر اراضي مفتوح العنوه دارند         
شـود و گفتـه       يـاد مـي   » جهـت «شخص حقوقي است كه در فقه شيعه از اين مورد با عبـارت              

  16.شود اين حق از آن جهت است مي
درنتيجه در برخي موارد حق عليـه يـك نفـر           . اين وضعيت در طرف مقابل نيز وجود دارد       

است؛ براي نمونه در حق زن دربرابر شوهر، تنها شوهر است كه حق براي او وضع شده است و           
كيـت، ديگـران از   گاهي هم حق بر دوش جامعه گذاشته شـده اسـت؛ مـثال درمـورد حـق مال               

مـن عليـه    «اند كـه اصـوال        در اين مورد نيز برخي معتقد شده      . تصرفات مالكانه محروم هستند   
 در  17.وجود ندارد؛ چراكه اگر متعلق حق كل جامعه شد، در واقع تكليفي وجـود نـدارد               » الحق

دولت . دولت است » من عليه الحق  «اند كه در، چنين موردي          اين مطلب نيز برخي گفته      پاسخ به 
به نمايندگي از مردم و به دليل برخورداري از امتيازات حاكميتي، مكلف است كه از تـصرفات                 

  18.غيرمالكانه ديگران در ملك كسي مانع شود
مفـاهيم در يـك   . االضافه است با توجه به وضعيت فوق بايد گفت كه حق، يك مفهوم ذات          

يم نفسي خالي از اضافه هستند، ولي       مفاه. شوند  تقسيم بندي به مفاهيم نفسي و نسبي تقسيم مي        
مفهوم حق از نـوع دوم اسـت و در آن، چنـد نـسبت و                . باشند    مفاهيم اضافي داراي نسبت مي    

مـن عليـه    «بـا   » من لـه الحـق    «با متعلق حق، اضافه     » من له الحق  «اضافه  . اضافه وجود دارد  
رو بايـد گفـت        ازاين 19.البته خود مفهوم حق اضافه نيست، بلكه اضافه دارد        . و بالعكس » الحق

وقتي كسي حق دارد در ملك خود تصرف كند، ديگران          . حق و تكليف دو مفهوم متقابل هستند      
 كـه شـهروندي حـق آزادي بيـان دارد،           گاه  آن. تكليف دارند كه در ملك او هيچ تصرفي نكنند        

ولـت وظيفـه    كـه د    ديگران وظيفه دارند كه مانعي براي او ايجاد نكنند و به تعبير بهتر بايد گفت              
  . دارد از اين حق حمايت كند و مانع تعدي و تجاوز ديگران به آن حق شود
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شود؛ البته ممكن است نـسبت بـه          بنابراين حق و تكليف در امور اجتماعي متقابال جعل مي         
اين قاعده كلي حتـي     . اش تكليف است    يكي جعل صريح صورت گيرد، ولي در هر حال الزمه         

گوييم هرجا حقي وضـع شـود، يكـي از دو     اكنون مي. جود دارددر حق مشاركت سياسي نيز و  
اگر حق براي يك نفـر باشـد، تكليـف          . يا تكليف ايجابي يا تكليف سلبي     : تكليف مطرح است  

اين وجه جمع از    . آيد  وجود مي   چه حق عام باشد، تكليف سلبي به        شود و چنان    اثباتي جعل مي  
كل اصلي در دو نظريه قبلي آن است كه آنـان           رسد مش   به نظر مي  . تر است   دو حالت قبلي دقيق   

اند و روشن است كه اين معنا در مواردي وجود ندارد؛ ولي اگر  فقط به دنبال تكليف اثباتي بوده    
تكليف حالت سلبي نيز داشته باشد، در تمام مراحل چهارگانه فوق اين وضـعيت وجـود دارد؛                 

د كه اين رابطه را بر هـم نزننـد و مـانع    كند، ديگران وظيفه دارن براي نمونه اگر شخصي وصيت      
  .اجراي آن نيز نشوند

. توانيم بگوييم كه حق لوازمي دارد اگر دايره حق و تكليف را بدين صورت تصوير كنيم، مي
از . نفع نيز اعـم از منفعـت و انتفـاع اسـت           . وري است   يكي از بارزترين لوازم حق، امكان بهره      

  .باشد  مصونيت و قدرت نيز از لوازم بعدي حق ميچه ديگر لوازم آن امتياز است؛ چنان
چه در تقرير برخي حقوقدانان مطرح شده است كـه چهـار نـوع رابطـه را ترسـيم                     پس آن 

نه ( بيش نيست  اند واال رابطه حق و تكليف، يك رابطه        اند، درواقع به لوازم حق توجه كرده        كرده
  .كه لوازمي دارد) تعدد در روابط

ترين تفاوت ايـن   مهم. شود كه حق و ملك نيز با هم متفاوت هستند  ميجا نيز روشن از اين 
اضـافه  » من له الحق «و  » من عليه الحق  «در حق، بين    : شود  دو مفهوم در دو مطلب خالصه مي      

طور   اين. وجود ندارد » من عليه الملك  «و  » مالك«برقرار است؛ برخالف ملك كه نسبتي ميان        
يكي از احكام مالكيت آن اسـت كـه         . زي بر ديگري باشد   به چي   نيست كه مالكيت مالك نسبت    

تفاوت . اما اين هم خود حقي ديگر است      . تواند ديگران را از تصرف در ملك خود باز دارد           مي
اي از مملـوك      شود كه انسان بتواند هرگونه اسـتفاده        كه واژه ملك در جايي استعمال مي        مهم آن 

ولي حق، همواره در مورد خاصي است و        . عتباريخود ببرد، چه استفاده تكويني چه استفاده ا       
دنبـال   يك حق از ديگر حقوق به كلي انفكاك دارد و هيچ حقي نيست كه سـاير حقـوق را بـه              

طور مستقل بدان     مورد حق تعيين سرنوشت، داستان اندكي متفاوت است كه به           البته در  20.آورد
  .خواهيم پرداخت
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  حق يا تكليف و حكومت
محـور  .  بحث درباره موضوع حق و تكليف، مساله حكومـت اسـت           يكي از مصاديق قابل   

زنـد كـه آيـا تـشكيل حكومـت، بـه              اساسي بحث فيلسوفان سياسي بر ايـن مـساله دور مـي           
وجودآوردن نظام اجتماعي و رسيدن به آزادي مشروع يك حق است كه از منبع انسان بودن يا 

 دليل خاصي پيدا شده باشد؟ آيـا        حقوق طبيعي او نشات گرفته باشد يا يك تكليف است كه به           
حضور در صحنه انتخابات يك حق است كه اگـر مـردم خواسـتند آن را اعمـال كننـد واگـر                      
نخواستند اعمال نكنند يا يك تكليف است كه حتما بايد آن را اعمال كنند؟ آيا فتـواي شـرعي               

ـ                  وقي دادن براي مشاركت سياسي ناشي از يك ضرورت است يا دربرگيرنـده يـك مبنـاي حق
  است؟ 

ايـشان معتقدنـد    . شايد طرفداران ديدگاه اول را بتوان در زمره حقوق طبيعي قلمـداد كـرد             
حقوق طبيعي باالتر از اراده فرمانروايان است و آنان بايد از اين اصل پيروي كنند و اگر روزي                  

منـشا  . 21ها را زير پا بگذارند، شهروندان وظيفه دارنـد كـه در برابـر فرمانروايـان بـشورند                   آن
گردد كه برخي از حقوقدانان قلمرو، حق و تكليف را دو قلمرو  اختالف نيز به اين موضوع برمي

دادن و    اي جز گـوش     آيد، وظيفه   كه از موضع تكليف سخن به ميان مي         جا  آن. اند  جداگانه دانسته 
تكليـف از   . 22كننـد   وجو مـي    برخالف تعدادي كه از چگونگي، پرسش و جست       : اطاعت نيست 

گيرد كه جايگاه چون و چرا نيست و پرسش را نشايد؛ امـا               لوهي و قداست سرچشمه مي    منبع ا 
خيزيد و انسان از آن جهت كه انسان است، حـق دارد در همـه                 حق از اصل حقوق انسان برمي     

  .ها چون و چرا كند و در تعيين سرنوشت خود دخالت كند زمينه
جا را نيـز شـامل         حق و تكليف اين    در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه قاعده كلي تالزم          

از طرفي اگـر فـردي حـق    . شود و دليلي وجود ندارد كه اين مورد حالت استثنا داشته باشد   مي
تعيين سرنوشت داشته باشد، ديگران يك تكليف سلبي در برابر او دارند و نبايد مانع اسـتيفاي                 

و هم براي ديگران وجـود  حق  حال نيز يك تكليف ايجابي، هم براي ذي         اين حق شوند؛ درعين   
برخي حقوق مـدني    : توضيح مطلب آن است كه حقوق شهروندي انسانها به دوگونه است          . دارد

به همين  كند و نسبت جنبه خصوصي دارد كه تنها  يك تكليف عام سلبي براي ديگران ايجاد مي
 در  .منـدي از مـسكن و آزادي تـردد          شود؛ مثل حـق بهـره       حق نمي   حق نيز تكليفي متوجه ذي    
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اي به حقوق اجتماعي خود يا ديگـران          حق لطمه   گونه موارد، عدم استيفاي حق او سوي ذي         اين
اي كه نـه تنهـا        گونه  اما نوع دومي از حقوق مدني وجود دارد كه جنبه عمومي دارد، به            . زند  نمي

چرايي اين مطلـب    . ساز است     حق هم تكليف    تكليف ايجابي براي ديگران دربردارد كه براي ذي       
يز در اين نكته نهفته است كه عدم تحقق تكليف براي استيفاي آن، زمينه استيفاي ساير حقوق                 ن

عـدم حـضور افـراد در صـحنه         . برد كه حق تعيين سرنوشت از اين مقولـه اسـت            را از بين مي   
اي است كـه هـم    گونه انتخابات و تعيين سرنوشت خويش، دوري جستن از مشاركت سياسي به   

از طرف ديگر منافع    . برد   هم زمينه اجرا و اعمال ساير حقوق را از بين مي           زمينه استيفاي خود،  
هـاي حقـوقي       بنابراين در تمام نظام    23.گيرد  جمع و منافع ملي نيز به شدت تحت تاثير قرار مي          

اي كه تقريبا در تمام اين  گونه اي مبذول شده است، به    نسبت به نوع دوم حقوق مدني توجه ويژه       
شود كه بايد آن را استيفا كرد         م در صحنه مشاركت سياسي، حقي قلمداد مي       ها حضور مرد    نظام

  . تفاوت بود و نبايد دربرابر آن بي
البالغه به اين تالزم اشاره       در نهج ) ع(امام علي   . در ادبيات ديني نيز همين معنا مطرح است       

وضـوح اشـاره    داشتن مشاركت سياسـي نيـز بـه           اند و به دنبال آن، به جنبه حق و تكليف           كرده
نه تنها مردم بايد در سرنوشت خـود شـركت كننـد، بلكـه              ) ع( در ديدگاه امام علي      24.كنند  مي

كنـد؛ حقـوقي كـه امـروزه          چندين حق اساسي و مهم ميان دولت و شهروندان را نيز ترسيم مي            
دهد و به عنوان يك اصل مترقي         زريني در نظام علوي خود را نشان مي         همچنان به عنوان برگ   

  .شود يشرو در تنظيم روابط شهروندان و دولت محسوب ميو پ

  ادله غيرحقوقي 
ها بـه ادلـه غيرحقـوقي و از سـنخ فلـسفي، كالمـي و                  دركنار ادله حقوقي برخي از نوشته     

  . پردازيم ها مي جا به بررسي آن اند كه در اين اجتماعي اشاره كرده
ران كالسيك و مدرنيته در     تفاوت دو :  اجتماعي غرب  – حقوق بشر و تطورات فكري       .الف

انديشي را كنار گذاشتند و در        متفكران اين دوره، غايت   . غلبه فردگرايي بر باورهاي سنتي است     
تفسير انسان، به عواطف و اميال او توجه كردند و اين عواطف، معيار سنجش قوانين طبيعي نيز                 

  . گرديد
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شد،   گر به حقوقي هم اشاره مي     شد و ا    هاي كالسيك، وظايف انسان تعليم داده مي        در نظريه 
تحـولي كـه براسـاس انديـشه        . منظور حقوقي بود كه اساسا از همان وظايف برگرفته شده بود          

اين نقطه عطف در    . شكل گرفت، بنيادي بودن حقوق دربرابر تكاليف را به دنبال داشت          » هابز  «
  25.بين ساير انديشمندان مدرنيته نيز ادامه يافت

ه حق طبيعي زندگي براي همگان پذيرفته شده، ناگزير حق گزينش           از سوي ديگر، اكنون ك    
، هر فـرد حـق دارد وسـايل الزم          »هابز«از نظر   . وسايل الزم براي آن نيز حق همه افراد است        

وجـوي شـناخت ميـل        در جـست  » هابز«همانند  » الك«. براي حراست از خود را به كار ببرد       
ل به سعادت و گريز از فقـر را بـه عنـوان اصـول     از نظر او، طبيعت مي  . آيد  نخستين آدمي برمي  

عملي فطري در سرشت بشر نهاده است و اين ميل از مقوله حـق اسـت نـه وظيفـه؛ درنتيجـه                      
وجوي سعادت حقـي مقـدم بـر          جست. كه هيچ وظيفه فطري نداريم، حق فطري داريم         درحالي

  .ايش استه اختيار مطلق خود و دارايي بشر در وضع طبيعي صاحب. همه وظايف است
، حق هركس به صيانت ذات خـويش  »الك«آن است كه از نظر  » هابز«و  » الك«اختالف  

 26.كند، بلكه تحقق آن نيازمند حكومتي محدود است         نه تنها به استقرار قدرت مطلق كمك نمي       
پذيرد كه افراد بشر با ورود به جامعه مدني از همه قدرت  مي» هابز«حال وي نيز همانند     درعينٍ

اين فرايند از طريق قرارداد بوده      . گذرند  اند مي   اي كه در آن وارد شده        خود به نفع جامعه    طبيعي
  27.و نتيجه قرارداد هم دموكراسي است

او معتقد است كه هـيچ      . شمارد  مانند پيشينيان خود، حقوق را مقدم بر وظايف مي        » روسو«
نيادي را نـه در حـق بـشر از          او حق ب  . قانون طبيعي وجود ندارد كه بر اراده بشري مقدم باشد         

در برابر اين پرسش كـه آزادي فـردي         » روسو«. كند  صيانت خويش بلكه در آزادي تعريف مي      
هركس با همه حقوقي كه دارد،    «گويد    ماند، چنين مي    چگونه از تابعيت اراده شخصي مصون مي      

ه آزادي وضع طبيعي كه آزادي بشر به انداز براي آن. كند اختيار خود را به تمام جامعه منتقل مي   
بناي جامعـه آزاد  . تبديل شود و اراده فردي به اراده عام تحول يابد    » به كل جمعي  «بماند، بايد   

  »           28.بر ادغام حق طبيعي در قانون وضعي اجتماعي نهاده شده است
بـه دسـت    » روسـو «و  » الك«،  »هابز«چه از ظاهر كالم       آن: درباره اين موضوع بايد گفت    

توانـد    بنابراين سخنان اين انديشمندان نمـي     . ، تقدم حق بر تكليف و نه نفي تكليف است         آيد  مي
ها بر جدايي حق از تكليف سخن  دليلي بر جدايي حق از تكليف باشد و اگر اصرار شود كه اين
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زيرا افراد با ورود به جامعه مدني، چه بخواهنـد و           . اند، بايد گفت كه سخن نادرستي است        رانده
شوند و روشن است كه در اين قرارداد اجتماعي حقوق و تكاليف   هند، وارد قرارداد مي   چه نخوا 

  .اند بدان پرداخته» روسو«و هم » الك«در كنار هم قرار دارند و اين حقيقتي است كه هم 
كـل فرهنـگ    . اسـاس سكوالريـسم، فهـم حقـوق اسـت           :  حقوق بشر و جهان مـدرن      .ب

ها به نوبه خود، فهم جديدي از ذهنيـت           همه اين . ه است سكوالريزم برپايه حقوق فردي بنا شد     
بايد . هاي نمايندگي عقل آزاد از طرف فرد آزاد است دهد كه مبتني بر انديشه آدمي به دست مي 

 - كه همواره به جاي حـق، تكليـف را نـشانده             -توجه كرد كه زبان حقوق با زبان دين سنتي          
ولي فقه مـال جهـان   . صال حق در آن وجود نداردزبان فقه، زبان اجبار است و ا   . متفاوت است 

قـبال مطـرح    . اختالف اساسي زندگي مدرن و سنتي در همين نكته نهفته اسـت           . مدرنيته نيست 
خدا در انديشه سنتي،  خدايي جبار بـود،         . گرا باشد   شد كه فرد وظيفه دارد مذهبي يا اخالق         مي

اما تصوير خـدا در عـصر       . ار ما است  موجودي اعال مرتبه كه به هر قيمت خواستار عشق و ايث          
پس از گذشت يـك قـرن از        . بودن هستيم   اين ماييم كه خواهان مذهبي    . مدرن تغيير كرده است   

انقالب مشروطه هنوز اين زبان وظيفه وجود دارد و نتيجه آن، مـساله واليـت فقيـه اسـت كـه           
. ورود حـق اسـت    دليـل عـدم       حضور مدرنيته در جامعه ما، بـه         عدم 29.ريشه در صوفيسم دارد   

ترين موانع ورود و اسـتقرار مدرنيتـه،    مهم. حكومت ما حكومت تكليفي است نه حكومت حقي  
  30.ايم عنصر حق است كه با آن آشنا نشده

رسد اين نحوه ترسيم از خداوند شايد برداشت ذهني گوينـده باشـد و نـه يـك                    به نظر مي  
هاي موحد، خداوند يـك        تفكر انسان  در. مدارانه  واقعيت حاكي از دوران سنت يا يك نگاه دين        

در . هـا اسـت   زيباترين خلقت متعلق به او و او سرآمد همه زيبايي. داشتني است موجود دوست 
الراحمين است و همو است كه آزادي تكويني و تـشريعي             هاي موحد، خداوند ارحم     نگاه انسان 

ر اسـت؛ حـال هـركس       را به انسان بخشيد و با صراحت تمام فرمود كه حق از جانب پروردگا             
امـا داسـتان بايـدهاي      ). 28): 18(كهف(دوست دارد ايمان آورد و هركس نخواست كافر شود          

سازد و منشأ تفكيك  شود و به گمان برخي با دنياي مدرن نمي االهي كه از آن با تكليف ياد مي
قـع بـه   برخي از تكـاليف دروا . شود، بايد گفت كه تكاليف دو نوع هستند      حق از تكليف نيز مي    

؛ بـه عنـوان مثـال، تعلـيم و آمـوزش حـق هـر                31گونه نيستند   گردد و برخي اين     حقوق باز مي  
مـثال معلـم كـالس از       . شهروندي است؛ اما نحوه استيفاي آن همراه با يكسري تكـاليف اسـت            
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آموز شده اسـت،      جا تكليفي متوجه دانش     خواهد كه مشق بنويسد كه درواقع اين        آموز مي   دانش
زبان واقعي تكليف آن است كه اگر كسي بخواهـد          . ن تكليف به يك حق است     ولي بازگشت اي  

اي نـدارد     خواندن موفق شود يا اگر كسي بخواهد از حق تعليم خود بهره گيرد، چـاره                در درس 
رسيدن به فـضايل  . تكاليف ديني نيز از همين سنخ است. جزاين كه مشق شب را نيز انجام دهد    

اين تكاليف نـه متعلـق بـه        . حصيل آن بايد تكاليفي انجام داد     انساني يك حق است، اما براي ت      
پس درواقع بيانگر يك رابطه ضروري بين فعل و نتيجـه           . دوران سنت است و نه دوره مدرنيته      

تواند منشا اين قـضاوت       نمي» بايد«اين  . گويد  كه پزشك به بيمار خود مي     » بايدي«مثل  . است
تعلق به دوران سنت است؛ چراكه زبان او زبان         گردد كه كسي بگويد پزشك مذكور موجودي م       

گويـد كـه راه بهبـود،         درواقع او درصدد بيان يك رابطه است و به بيمار خود مي           . تكليف است 
نحوه بيان . شود و گاه با زبان انشا اين حقيقت، گاه با زبان خبر مطرح مي   . استفاده از دارو است   

انداز دوره    ر نهايت نيز اين موضوع را از چشم       مطلب نبايد ما را به قضاوتي غلط سوق دهد و د          
  . سنت و مدرن مشاهده كنيم

بردار نيست و در تشريع هم هرچند از او تكليـف   بشر تكوينا آزاد آفريده شده است و اكراه  
  .    خواسته شده است ولي هرگز اجبار در انجام تكليف وجود ندارد

اد به جوهر انساني معتقد شدند كه بيان        برخي با استن  :  تعارض تكليف با جوهره انسانيت     .ج
. تكليف براي انسان و ايجاد تالزم بين دو مقوله حق و تكليف با جوهره انساني همخواني ندارد            

كنـد    حريت انساني اقتضا مي   . شود  گيرد و او به يك حيوان شبيه مي         تكليف آزادي انسان را مي    
» هيوم«. قرار داده است  » هيوم«ا كالم   اين رويكرد مستند، سخن خود ر     . كه او را مكلف ندانيم    

كننـده    باشـد و درك     مـي » است«ها عقل نظري است كه حوزه آن          كننده هست   معتقد است درك  
اين تفكر، مورد توجه فالسفه غرب و       . است و اين دو از هم بيگانه هستند       » عقل عملي «بايدها  

ها و    يجاد تفكيك بين ارزش   مورد استناد برخي حقوقدانان واقع شد و آن را سنگ بنايي براي ا            
البتـه  .  سـخن گفتنـد    …كه از حقوق ژاپني، آسـيايي و          اي  گونه  ها دانستند؛ به    كردن ارزش   نسبي

ها اسـت كـه    بودن انسان از سنخ هست     جاكه مختار   آن  از. محل نقد و بررسي نيز واقع شده است       
 32.از آن اسـتنتاج كـرد     توان و نبايد بايد عقل عملي را          شود، نمي   واسطه عقل نظري درك مي      به

ارتبـاط   اين رويكرد درواقع براساس يك مبناي فكري ساخته شده است كه آن، اعتقاد به عـدم           
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اگر اين قسمت مورد كنكاش واقع شـود، اسـتناد بـه حريـت و آزادي                . ها است   بايدها و هست  
  .تواند دليلي بر نفي تالزم حق و تكليف گردد انسان نمي

نظرات مختلفي ارائه شده است كه از بـين تمـام نظـرات بـه               درباره موضوع بايد و هست،      
اسـت كـه    » ضرورت بالقياس الي الغير   «اين نظريه معروف به     . كنيم  ها اشاره مي    ترين آن   معروف

شـود،    طبق اين نظريه، قضاياي ارزشي كه در قالب بايد و نبايد بيان مي            . بدان خواهيم پرداخت  
هـا    ال اختياري انسان و آثار و لوازم مترتـب بـر آن            است كه ميان افع     همگي ناظر به ضرورتي   

بـه فعـل،      اساس، افعال اختياري انسان آثار و لوازمي دارد كه اين آثار نسبت             براين. برقرار است 
ها نيـز     ضرورت. بين هر علت و معلول، نسبت ضرورت برقرار است        . رابطه علي و معلولي دارد    

بـه علـت و هـم معلـول           الغير كه هم نسبت     اس الي بالغير كه مختص معلول و بالقي     : دو نوع است  
براساس اين ديدگاه، هرگاه بين فعلي از افعال اختياري و كمال مطلوب مورد نظر              . صادق است 

شـود كـه فعـل        اي ارزشي بيان مـي      چنين ضرورتي برقرار باشد، اين ضرورت به صورت قضيه        
ضرورتي است كه بين يك فعل و       مفاد هر قضيه ارزشي، بيان      . است» بايد«مزبور در آن متعلق     

شـود، مثـل      گاه كه در قضاياي غيرارزشي بيان مـي         اين رابطه آن  . شود  نتيجه مطلوب مترتب مي   
گويد، بيانگر ضرورت بالقياس بين سبب و مسبب و علت و             بايدي كه پزشك به بيمار خود مي      

ولـي  . د يافـت  تحقـق نخواهـ   » معلول«معلول است؛ يعني تا كار خاصي تحقق نيابد، نتيجه آن           
رود، به صورت التزامي و نـه مـدلول مـستقيم،     گاه كه در عبارت اخالقي وحقوقي به كار مي     آن

خالصـه  . بنابراين مفهوم بايد ارزشي از قبيل معقوالت ثانيه فلسفي است     . رساند  مطلوبيت را مي  
نه نيست گو كه اين مفاهيم هرچند قراردادي و به معناي خاصي اعتباري است، ولي اين          سخن آن 

هـا    اعتبـار آن  . باشـند » عليت«ارتباط با حقايق خارجي و بيرون از حوزه قانون            كه به كلي بي   
دهـد؛    براساس نيازهايي است كه انسان براي رسيدن به سعادت و كمال خودش تـشخيص مـي               

تشخيصي كه مانند موارد ديگر، گاه صحيح و مطابق با واقع است و زماني هم خطا و مخالف با                 
اند، آگاهنـد كـه ايـن          كساني كه در حوزه مباحث فلسفه حقوق و اخالق تامالتي داشته           33.واقع

هـا    تواند معضالت بزرگي را در اين حوزه        ترين نظرات ابراز شده است كه مي        نظريه يكي از مهم   
حل كند؛ مشكل ارائه شده از سوي برخي حقوقدانان، فقدان پشتوانه بـراي احكـام حقـوقي و                  

  .گرايانه ناشي از همين فقدان پشتوانه است كرات نسبياخالقي است كه تف
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اند كه بين نفس و افعال نفس دو نـوع رابطـه              برخي انديشمندان بر اين نظريه اشكال گرفته      
نوع رابطه در اولي    . رابطه نفس با فعل و رابطه فعل با غايت و آثار مترتب بر آن             : 34وجود دارد 

ايشان معتقد است كه تمام قضاياي ارزشي ناظر        . حالت امكاني دارد و در دومي ضرورت است       
دليل اين ادعا   . به رابطه انسان با فعل خاصي است، نه ناظر به رابطه فعل انسان با غايت مترتبه               

  35.تحليل فلسفي زبان و فهم عرفي از درك رابطه دوم ابا دارد. عرفي است نيز ارتكاز
ته باشد، پس سر اين همه اختالف       توان گفت اگر چنين رابطه عرفي وجود داش         در پاسخ مي  

 كه به دليل ابهام نتواند راهكـاري در حـل ايـن             -شايد به جاي تمركز بر درك عرفي        . چيست
 بهتر است به تحليل اين قضايا بپردازيم و درواقع شايد اختالف بر سـر تعيـين              -معما ارائه كند    

 به عملكرد مردم بتوان رابطه رسد با رجوع به نظر مي. ها است معناي دقيق عرفي اين نوع گزاره
گونه هستند كه اگر نتيجه مطلـوبي از فعـل            فعل و نتيجه را استنباط كرد؛ چرا كه نوعا افراد اين          

  .كنند دست نياورند، به دنبال آن عمل نيز حركت نمي خود به
برخي ديگر از انديشمندان با استناد بـه منبـع پيـدايش            :  حق و تكليف در فرايند تحقيق      .د

تكليـف از منبـع االهـي       . اند كه ايـن دو حـوزه از هـم جـدا هـستند               تكليف معتقد شده  حق و   
دادن وجـود نـدارد؛ ولـي حـق از اصـل حقـوق انـساني                  اي جز گـوش     جوشد، پس وظيفه    مي

چون و چراي آن بود، ولي حق  يابد، پس بايد تابع بي ها ارتباط مي تكليف با آسمان. خيزد  برمي
شـوند    گيرد كه در يك فرايند طبيعي به پاي قرارداد حاضر مي            ميها شكل     براساس اراده انسان  
  36.پردازند و به تبيين حقوق مي

در پاسخ بايد گفت كه خداوند با جعل تكويني آدمي را آفريد و همه نيازها و اميال را كـه                    
همچنـين خداونـد بـا جعـل        . رود، در نهادش به وديعت گذارد       ريشه حقوق انسان به شمار مي     

سـازد كـه    دهد و آدمـي را مكلـف مـي    طور طبيعي دستور مي آوردن اميال او به      بجا تشريعي بر 
توان گفـت زبـان تكـوين و زبـان تـشريع يكـي از        حقوق خود را به دست آورد؛ ازاين رو مي   

  .امتيازات مكتب اسالم است
ت؛ پـس   اللهي؛ از ديدگاه ديني، انسان خليفه خدا بر روي زمين اس               استناد به مقام خليفه      .  ه
كه خداوند جهان را آفريد، انسان نيز بايد          طور  همان. تواند با ميل خود مثل خداوند عمل كند         مي

كند، انسان نيز كه زمـين را         طوركه عالم را به دلخواه خود اداره مي         همان. هايي را بيافريند    پديده
  37.در اختيار دارد به ميل خود عمل كند
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). 112): 6(انعـام (هـا خليفـه او نيـستند          ن همه انسان  در پاسخ بايد گفت كه از ديدگاه قرآ       
ها و فرزندان آدم جزء شياطين هستند و در برخي آيات بدترين جنبنـدگان در                 برخي از انسان  

). 22): 8(انفال(داند كه از تعقل و رفتارهاي عقالني به دور باشند             هائي مي   روي زمين را انسان   
رف تكليف هستند؛ زيرا مقام خليفه اللهـي اقتـضا          ازسوي ديگر كساني هم كه خليفه هستند، ط       

چراكه خداونـد حكـيم     . كند آنان براساس حكمت و مصلحت و نه ميل و دلخواه عمل كنند              مي
  .است و جريان اداره عالم  نيز براساس حكمت است

اي است كه از آزادي مطلق برخوردار باشـد و            گونه  آيا كرامت انساني به   :  كرامت انساني  .و
كه آزادي او را محدود كند بايد ممنوع شود؟  ظاهرا كرامت انساني در آزادي مطلق او                 هر چيز   

كند كه اخالق حسنه را در زندگي اجتماعي خويش اجـرا             نيست؛ بلكه كرامت انساني اقتضا مي     
  .كند، به قانون پايبند باشد و آزادي خود را در پرتو حقوق ديگران تنظيم كند

هـايي را     دهد كه زنـدگي بـشر عقبـه          تطور تاريخي نشان مي    تحول و :  سير تكاملي بشر   .ز
حفظ تمدن و پيشرفت    . داري مطرح بود    اي از زندگي بشر برده      در دوره . پشت سر گذاشته است   

در ايـن دوره    . تر و فرودست بـرده ديگـران باشـند          هاي ضعيف   طلبيد كه انسان    در آن زمان مي   
  .خدا و انسان نيز رابطه عبد و موال تعريف شودكه رابطه  رسد اين است چه طبيعي به نظر مي آن

شوند، همگان عبـد و بنـده    تر عبد مهتران و فرا دستان شناخته مي   طوركه افراد ضعيف    همان
كنـد    احساس آقايي مي  . پذيرد  امروزه بشر الزامات و سرسپردگي را نمي      . شوند  خدا شناخته مي  

. بينـد   ئوليت را پـشت سـر خـود مـي         اي شده است كه تكليف و مـس         گونه  وضعيت به . نه بندگي 
در دوره  . چه از تكاليف در كتب مقدس آمده است، مربوط بـه دوره بردگـي اسـت                 بنابراين آن 

مدرنيته بشر به دنبال حق خود است، بايد به بشر تفهيم كـرد كـه تـو حـق داري هرگونـه كـه                        
سـخن از   در عـصري كـه      . گرايي است   گفتن از تكليف پس     امروزه سخن . خواستي زندگي كني  

هـا بـه حـق تعيـين سرنوشـت            ساالري، انـسان    حقوق بشر است و در پرتو دموكراسي و مردم        
  38.اند جاي آن نيست كه از تكاليف سخن برانيم رسيده

چـه از ايـن سـير     در پاسخ بايد گفت كه سير تكاملي بشر مطلب صحيحي اسـت، ولـي آن           
 هـم نـوعي تكليـف بـراي         در پس هر حقي   . تكاملي استنباط شده است جاي بسي تامل دارد       

شود؛ مثال حق استفاده از هواي سالم مـستلزم آن اسـت    ديگران و حتي براي ذي حق جعل مي      
صورت، حق استفاده از اين       كه ديگران نوعي تعهد ايجابي يا تعهد سلبي داشته باشند؛ درغيراين          
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سـاير  . رداين وضعيت ربطي به عصر بردگي و عصر مدرنيتـه نـدا           . موضوع بال مانع خواهد بود    
چه در اين ادعا مطرح شد، هيچ دليل منطقي آن را             اصوال آن . حقوق نيز همين خاصيت را دارد     

ها بوده اسـت،      داري هرچند يك واقعيت تاريخي مربوط به گذشته انسان          برده. كند  همراهي نمي 
ف داري در عصر مدرنيته تمام تكـالي        شود كه به خاطر وضعيت نامناسب برده        ولي اين دليل نمي   

كند كه تكاليف درست تعريف شوند و از اجحاف و ظلـم در حـق     به كناري رود بلكه اقتضا مي     
از سوي ديگر، الزمه پذيرش توحيد در خالقيت، پـذيرش رابطـه عبـد و               . ها پرهيز شود    انسان

چراكه حد نصاب اعتقاد به توحيد، پـذيرش        . موال است و نپذيرفتن اين رابطه يعني نوعي تضاد        
جاي قرآن به اين نوع رابطـه         رو خداوند در جاي     ازاين. ني و تشريعي االهي است    ربوبيت تكوي 

ترين و افتخارآميزترين مقـام،       هاي ديني، شايسته    اصوال در گزاره  . كند  با بهترين تعابير اشاره مي    
  ) 1):17(اسراء. (بودن است عبد خداوند

راي كسي در نظر گرفته     هرگاه حقي ب  : شود كه تالزم حق و تكليف دوگونه است         يادآور مي 
نوع ديگري از اين تالزم نيز مطرح است؛ يعني   . شود، طبعا تكليفي براي ديگران نيز خواهد بود       

  . شود هرگاه حقوقي براي افرادي لحاظ شود، درازاي آن حقوق نيز تكاليفي تعريف مي
. باشـد   ن مي بنابراين بسياري از حقوق اجتماعي افراد در برابر تكاليفي است كه بر عهده آنا             

پذيرش تكليف، مسئوليت خواهنـد       پذيري دارند، در صورت عدم      پس كساني كه توانايي تكليف    
  39.گيري مجازات وجود دارد داشت و به دنبال آن، امكان شكل
كـردن سـير تكـاملي بـشر          يابيم اين تفكر و مطرح      درمي) ع(با رجوع به سخنان معصومان      

ابعاد . آمده است) ع(چنان است كه در كالم امام علي       چنان نيست كه مطرح شده است، بلكه آن         
امام . گر رابطه حق و تكليف است       داشتن به صراحت ترسيم     مختلف اين سخن عالوه بر جامعيت     

اسفلكم . امنا انا رجل منكم يل ما لكم و علي ما عليكم          «فرمايد    البالغه مي   جايي از نهج    در) ع(علي  
  »٤٠...اين العترف باحلق قبل ان اشهد عليهواهللا ... . اعالكم اسفلكم. اعالكم

همچنين درجايي ديگر در نامه خود به مالك اشتر بار ديگر بر اين حق تكيه كرده و تالزم                  
هاي اسالمي  اين سخن در مدت هزاران سال در پرتو تعاليم و تربيت     . آن را با تكليف برشمردند    

توان با  اين پيام صريح، آيا همچنان مياكنون با مدنظر قراردادن . بر تارك تاريخ ثبت شده است
كـردن، رجـوع بـه        هم فقـط در قالـب ادعـا و نـه اثبـات              استناد به وضعيت دوران مدرنيته، آن     
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 كه در صفين آن را انشا    216همچنين در خطبه    . گرايي قلمداد كرد    داشتن را نوعي واپس     تكليف
  :كردند فرمودند

 ال …ركم و لكم علي من الحق مثـل الـذي لـي علـيكم           سبحانه لي عليكم حقا بواليه ام      …فقد جعل ا  «
يجري الحد اال جري عليه و ال يجري عليه اال جري له و لو كان الحدان يجري و اليجري عليه لكـان                      

  ٤١.»…ذلك خالصا هللا سبحانه دون خلق 
ـ   گونه  ام، حقي براي من بر شما قرار داد همان          كه من زمامدار شده     خداوند سبحان به سبب آن    « ر مـن  كه ب

اي بـر عهـده او        كه وظيفـه    شود مگر آن    هيچ حقي براي كسي منظور نمي     . .... براي شما حقي را قرار داد     
كـه متقـابال حقـي بـراي او مطـرح       شود جز آن گذارده شود و هيچ تكليفي براي كسي درنظر گرفته نمي    

  .اگر براي كسي حقي باشد بدون تكليف، او تنها خداوند متعال است. خواهد شد
كند و انسان ارائـه     » طلب خدمت «گونه نيست كه خدا       ن نكته گفتني است كه اين     اي

انتظـار  . گويد به خـود خـدمت كـن         خدمت؛ البته اگر خداوند نيز طلب خدمت كند، مي        
چه متعلق به او است خدمت كند، بلكـه انتظـار او              خدا از بشر اين نيست كه به او و آن         

  . اين است كه بشر به خودش خدمت كند
.  نظام ديني، موال خداوند است و در نظام بردگي، موال يك انـسان ديگـر اسـت                 در

پذيرد، ولي در نظـام دينـي،         كند و ديگري خدمت مي      داري يكي خدمت مي     برده  در نظام 
كننده خدمت است؛ همچنين موال در نظام ديني، منبع خيـر و   كننده همان دريافت  خدمت

پـس  .  شر و زورگويي چيزي وجود نداشـت       داري كه جز    كرم است، برخالف نظام برده    
نظام بندگي ملكوتي و عبوديت ديني، نه تنها تعارضي با حقـوق بـشر نـدارد بلكـه راه                   

   42.تحقق حقوق او است
دار بـودن،     دانيم كه الزمه حق     مي: حق يا تكليف  : هاي دنيوي و اخروي      مجازات .ح

اي بشر اسـت، از ايـن       كه بر   آزادي عمل در استيفاي آن است و حقوق بشر از آن جهت           
قاعده كلي نبايد به دور باشد و اين درحالي اسـت كـه بخـش زيـادي از متـون دينـي                      

جا مطرح است كه چرا اگر كسي نخواست حق خـود را              پرسشي دراين . خالف آن است  
  استيفا كند بايد عذاب شود؟ 

يـه  حقوق اول : گونه است   ها وضع شده، دو     در پاسخ بايد گفت حقوقي كه براي انسان       
اي كه در فرايند تكامل حيـات مـورد           گردد و حقوق ثانويه     كه به موجوديت انسان برمي    
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گونه اسـت كـه اگـر         در نوع دوم اين   . گيرد؛ مثل آزادي رفت و آمد       برداري قرار مي    بهره
گيرد؛ زيرا اختاللي در نظام اجتمـاعي         ها را استيفا نكرد، مورد تعقيب قرار نمي         كسي آن 

 بايد دانست كه عدم استيفاي حقوق اوليه اين گونه نيست؛ مثال حـق  ولي. كند  ايجاد نمي 
حق تعيين  . حيات، يك حق اوليه است و فرد بايد در راستاي استيفاي اين حق بكوشد             

عدم استيفاي ايـن حقـوق هـم نظـام اجتمـاعي را مختـل             . گونه است   سرنوشت هم اين  
دهاي منفي عدم استفاده و بـه       پيام. كند  كند و هم سالمت و بقاي جامعه را تهديد مي           مي

ايـن  . اي است كه از نظر عاقالن اين فرد قابل خدمت است            كارگيري اين حقوق به گونه    
گيرد، بلكـه ناشـي از تبعـات تكـويني            مزمت نيز از يك رابطه قراردادي سرچشمه نمي       

درواقـع هـم تكـاليف بـه        . تكاليف ديني از نوع اول هـستند      . عدم استفاده از حق است    
ناپـذيري بـر فـرد و جامعـه           گردد و هم عدم استيفاي حقوق لطمات جبران         ميحقوق بر 
هـا را يـادآوري كنـد؛ هماننـد           جا مـدير حكـيم وظيفـه دارد آن          كند كه دراين    وارد مي 
اين يادآوري به معنـاي  . به طفل خود كه دست به بخاري نزن       كردن مادر نسبت    يادآوري
دست زدن به بخاري يـك نتيجـه        .  است گرايي مادر نيست، بلكه بيان يك رابطه        تكليف

هاي االهي نتيجه عدم توجه بـه         درواقع مجازات . طبيعي دارد و آن سوختن دست است      
به كـارنگرفتن حقـوق،     .  هاي االهي است و نه عقوبتي از جانب شخص ثالث           يادآوري

درحقيقـت  . هاي مطرح شده در دين اسـت        آثار زيانباري دارد كه از لوازم آن، مجازات       
هـاي اعتبـاري بـراي        بخش از دين، بيانگر يك واقعيت است، نه دسـتور مجـازات           اين  

عبارت ديگر روح اين گونه اوامر و نـواهي           به. اند  كساني كه حقوق خود را استيفا نكرده      
هاي دنيوي االهي نيز داسـتان از ايـن قـرار             در قصه مجازات  . انساني همان اخبار است   

شدن دانـشجو بـه دليـل عـدم           ز سوي معلم يا حذف    آموز ا   كردن دانش   است؛ مانند تنبيه  
اين وضعيت، نتيجه طبيعي كاركرد خـود افـراد اسـت و تعارضـي بـا                . ارائه نمره قبولي  
اعالميه جهاني حقوق بشر نيز سـه محـدوديت بـراي كـل     ) 29(ماده . حقوق بشر ندارد 

ه نيـز   هاي مندرج در آن سند قرار داده است و روشن است كه تخطي از اين ماد                 آزادي
وقتي در مسائل اعتبـاري     . شود  مسئوليت دارد و به دنبال مسئوليت، مجازات مطرح مي        

اين جهاني داستان از اين قرار است، بايد پـذيرفت كـه در مـسائل تكـويني نيـز قـصه                 
تواند مدنظر باشد كه در نظام دينـي، تكـاليف نيـز     اين نكته هم مي   . متفاوت نخواهد بود  
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كـه انـسان چـون داراي حقـوقي اسـت،             همچنين بايد گفت  رنگ و بوي حقوقي دارند؛      
  43.تكاليفي نيز براي استيفاي آن مطرح شده است

 استناد به برخي از آيات قرآن ممكـن اسـت ادعـا شـود كـه روح قـرآن روح                     :ط
اين ادعا بـرعكس سـاير ادعاهـا خـود را نـشان داده              . گرايي  داري است نه تكليف     حق
معنـا كـه ديـن     اسـت؛ بـدين   » ال اكراه فـي الـدين     «يفه  استناد اين ادعا به آيه شر     . است
گرا و حق يعني چيزي كه انسان در پـذيرش يـا رد               مدار است نه حكم و يا تكليف        حق

  . آن مختار است
پس قرآن با طرح اين آيه درصدد است تا ايـن حقيقـت را آشـكار كنـد كـه ديـن                      

   44.گرا مدار است نه تكليف حق
يكي آزادي تكويني و ديگري     : ها دوگونه است    ساندر پاسخ بايد گفت كه آزادي ان      

در آزادي تكويني، انسان اصوال فاعل نيست تا بحث اختيار او مطـرح             . آزادي تشريعي 
. گيرد  ها است كه تابع قضاوت ارزشي هم قرار نمي          اين يك واقعيت زيستي انسان    . شود

كـه ديـن      نيست، چنان پذير    كه انسان اكراه    آيه شريفه ناظر به يك واقعيت است و آن اين         
. شدن نيست؛ چون آزادي انسان و پذيرش اعتقـاد يـك امـر تكـويني اسـت                  قابل اكراه 

عقيده يك كـار علمـي اسـت و كـار علمـي در گـروه                . بردار نيست   اعتقاد اصوال اكراه  
درنتيجـه بايـد گفـت ايـن آيـه يـك       .  نيست پس جاي اكراه. حصول مقدمات آن است   

انـسان  . بودن هر دو طرف نفي و اثبات ديـن را           د نه حق  كن  حقيقت تكويني را بازگو مي    
  . كند تكوينا آزاد آفريده است و اين آيه حقيقت فوق را مطرح مي

در اين حوزه هرچنـد فـرد       . اما در برابر آزادي تكويني، آزادي تشريعي وجود دارد        
رد تواند حقي را بپذيرد يا رد كند، ولـي بـه همـان دليلـي كـه آزادي دا      آزاد است و مي 

. تواند هم سم بخورد و هم غـذا  درواقع انسان چون آزادي دارد، نمي    . مسئوليت نيز دارد  
دقيقا به همان دليلي كه آزادي دارد اگر سم مصرف كند از ديـد عـاقالن قابـل مـذمت                    

توان اين ادعا را پذيرفت كه الزمه پذيرش حقوق بـشر در ديـن آن                 بنابراين نمي . است
  . پرست باشد است كه فرد حتي بتواند بت

رسد آيه شريفه بيانگر حق تشريعي نيست؛ بلكه مضمون آن اثبـات يـك                به نظر مي  
. درواقع محور سخن در اين آيه توانستن اسـت نـه حـق داشـتن     . واقعيت تكويني است  
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اگر سخن اين گروه درسـت باشـد،        . گري است   آزادي تشريعي در دين مساوي با اباحه      
  . سخن رانده است چه بايد كردپس با ساير آياتي كه از مجازات 

در . بنابراين هرچند دينداري يك تكليف است، اما ريشه آن در حـق انـسان اسـت               
كند؛ يعني اگـر قـرار اسـت تكـاملي باشـد، حـق                جا انسان است كه مطالبه حق مي        اين

درنتيجـه آزادي او در تكـوين اسـت و در           . طبيعي  هر فرد آن است كه راه آن را بداند          
طوركـه قـبال مطـرح     دليل اين سخن همان. ع از اين آزادي برخوردار نيستبرنامه تشري 

كنـد و از سـوي        ها اشـاره مـي      شد، آن است كه از يك سو قرآن كريم به آزادي انسان           
  .نظر دارد ديگر به پيامدهاي مثبت و منفي نحوه استفاده از اين آزادي

 ها نوشت پي
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