نظریه حق استاد مرتضی مطهری و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن
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مرتضی یوسفی راد

*

در عصر مدرن امور سیاسی ـ اجتماعی بر پایه باور به حق رأی همگان سامان مـیپـییرد.
فیلسوفان اسالمی با مواجهۀ با این مسئله ،به خِردورزی در آن برمیآیند و بـه ایـن نتیجـه
میرسند که در تفکر اسالمی ،حق و تکلیف ،مالزم و پابهپای هم بوده ،با یکـدیگر مبنـای
ساماندهی امورند؛ مرتضی مطهری پایه تحلیلی خود را از مسئله حق ،توجه بـه دو مسـئله
میداند :یکی آنکه ،حقوق طبیعی در طبیعت اشیا به ودیعت گیاشته شـده و انسـان نیـ از
و وظایف افراد در برابر یکدیگر است .دوم آنکه ،حقوق بشر ،فطـریِ آدمـی اسـت و هـر
استعداد طبیعی ،استحقاقی را برای انسان بهنحو قوه تولید میکنـد .بنـابراین ،هـر آنهـه از
مواهب اولیه طبیعی باشد ،صاحب حق است؛ هرچند این حق بالفعـ نباشـد .وی حـق را
مبنای درک عق عملی و مبنای تعامال

افراد جامعه و دولت و مـردم مـیدانـد و معتقـد

است احکام شرعی (فردی و سیاسی اجتماعی) به منظور حفظ حقوق فطـری بشـر اسـت.
ن د وی جامعه و نظام سیاسی دارای شخصیت حقیقی بوده و خود لـوازم آن ملـ امـام و
امامت جامعه صاحب حق می باشند و در تقدم و تأخر حقوق فرد و جامعه تقدم بر حقـوق
جامعه است.

کلیدواژگان :عصر مدرن ،حق ،حقوق ،حقوق طبیعی ،تکلیف ،فطرت ،اسالم.

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ).)myusefy@gmail.com
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جمله آنهاست؛ یعنی حقوق طبیعی در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده ،مبدأ اختیـارا
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در دوره جدید ،سیاست مدرن در ادارۀ زندگی جمعی و تأمین نیازمندیها و مصالح عمومی
بر پایه باور به حق رأی همگانی به سامان امور و تدبیر آنها برمـیآیـد و امـر سیاسـی در
دولتهای جدید در جهان اسالم برخالف دولتهای سـنتی اسـالمی ،مـاهیتی دووجهـی
مییابد که یکی «حکم شرعی» و دیگری «حقوق عمومی» یا تلفیقی از حکـم و حقـوق
است (فیرحـی ،0350 ،ص .)59در دوره دولتهای سنتی اسالمی ،عموماً بـر مفهـوم حکـم و
والیت شرعی حاکمان استوار هستند؛ هرچند در آموزههای دینی ،حـق و حکـم پابـهپـای
هماند؛ چنانکه امامت از حقوق عمومی مشترک میان حق اهلل و حقوق مردم دانسته شده
است (ماوردی0016 ،ق ،ص .)9اما در دوره جدید گسترش فراوان دولت به حوزههای رفاهی،
آموزشی ،اقتصادی ،صنعتی و  ...بیشتر در قلمـرو حقـوق شـهروندی رهـور یافتـه اسـت.
ازاینرو ،در دوره جدید به سازوکارهای نظارتی بیشتر برای رعایت حقوق شهروندان توجـه
اساسی شد .این مسئله ،اندیشمندان جهان اسالم را به خِردورزی در موضوع حق و نسبت
آن با تکلیف وامیدارد (فیرحی ،0350 ،ص)56؛ بهطوریکه بعضی از ایشان به تکلیفمحوری
و اصالت تکلیف ،گروهی به اصالت حق و عدهای به اصالت حق و تکلیف قائل میشوند و
حتی برخی مسئله حق و تکلیف را در تقابل و دوگانه میبینند و در ادامه به اثبات یکـی و
نفی دیگری میپردازند.
مرتضی مطهری با موضوع حق و حقوق بهعنوان دغدغه ذهنی و مسئله فکری برخورد
میکند و با رویکرد دینی و بهره بردن از سنت فلسفی به بحث از آن میپردازد و دیـدگاه
خود را با بازسازی و بهره بردن از مبانی دینی و سنت فلسفی ارائه میدهد .او در موضـوع
حق ،خود را با پرسشهایی مواجه میبیند و با کمک دستگاه فکری ـ فلسفی خود بدانها
پاسخ میدهد؛ نظیر اینکه :ماهیت حق چیست؟ آیا انسان صاحب حق است؟ منشأ حقـوق
طبیعی چیست؟ آیا حقوق بشر از طبیعت بشر برخاسته است؟ آیا حقـوق طبیعـی بشـر بـه
مالحظه هدف و غایت خلقت بشر است؟ آیا انسان باید بر اساس تعیین حقـوق اساسـو و
بنیادین خود به کمال برسد؟ (یعنی آیا انسان به حکم انسان بـودنش از حقـوق پیشـادینو
برخوردار است یا نه؟) دراینصورت ،آیا باید ابتدا آن حقوق را بشناسد و شخصـیت خـود را
براساس آنها بیابد و زندگو را معنا کند و بسازد یا این امور براسـاس تکـالیف اسـت؟ آیـا
احکام و تکالیف دینو براى رعایت موازین حق است یا عکس آن درست است؟ اعتقاد بـه
حقوق طبیعی چه پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی را در بر دارد؟ و چه تأثیری در رابطه دولت

 .2معنای حق ( )rightو جایگاه و ارزش آن

واژۀ حق در لغت در معانی وجو و امر ثابت که انکار آن روا نیست ،یقـین بعـد از شـک،
ضد باطل و ضد گمراهی ،دارایی و مِلک و درستی گفتار بهکار رفته است (ابنمنظور0551 ،م،
 ،2ص023-022؛ فیومی0019 ،ق ،0 ،ص .)003در فلسفه معاصـر« ،حـق» مفـرد «حقـوق»
است و در دو معنا کاربرد دارد :یکی بهمعنای چیزی که انجام آن با قاعدهای استوار مطابق
باشد و دیگری معنای آن ه قوانین قراردادی آن را روا میداننـد (صـلیبا ،0311 ،ص .)089در
این دوره حق با «وریفه» در کنار هم و بهعنوان دو امر اضافی بهکار میروند؛ بهطوریکه
اگر عملی برای یک شخص وریفه باشد ،برای دیگری حـق خواهـد بـود .آن ـه در دوره
جدید تحت عنوان «حقوق طبیعی» مطرح میشود ،با معنای اول از حق سازگاری دارد.
در غر جدید بحث از حق بهمعنای حقوق ،از اندیشه عقلگرایی بهمعنای راسیونالیسم
( )Rationalismو در ادامه با پیدایش فردگرایی اومانیستی در عصر جدید آغاز شد و سپس
در قالب فلسفۀ حقوق طبیعی مطرح گردید (کانت ،0381 ،ص .)01-8در آنجا وقتی سـخن از
 .0نک :بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی ،ص.201-231 ،225-228 ،018 ،019 ،061-063
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ـ ملت ایجاد میکند؟ آیا حق بر مناصب حکومتی صدق میکند؟ آیا حق حکومت و امـام،
حق طبیعی است یا جعلی؟ نسبت حقوق طبیعی بـا مصـلحت اجتمـاعی چیسـت؟ در دوره
معاصر ایران ،حق و تکلیف چه جایگاهو در زندگو سیاسو داشته و چه نسبتو میان آنهـا
برقرار بوده است؟ آیا تشکیل حکومت از حقوق مردم بهشمار موآید یا از تکالیف آنها؟ رأى
دادن حق مردم است یا مکلف به آن هستند؟ آیا انسان مکلف است و حقوق متفرع بر آن
است یا برعکس؟ آیا در متون دینی و سنت فلسفی حق بهمعنـای حقـوق اراده شـده و بـا
ت کلیف رابطه طولی و تکمیلی دارد یا مقابل تکلیف است؟ آیـا او حقـوق بشـرن منـدر در
اعالمیه جهانی حقوق بشر را میپذیرد؟ اگر میپذیرد حق و حقوق به چه معنایی است و از
0
چه مبنا ،جایگاه و ارزشی برخوردار است؟
ادعای مطهری آن است که حقوق بشر ،ذاتی و فطری بشـر اسـت و آن ـه اسـالم در
زمینههای فردی و سیاسی اجتماعی وضع کرده ،مجموعه قوانین است که موجودیت آنهـا
بهمنظور حفظ چنین حقوقی است؛ اگرچه در تطبیق با حقوق بشری که در غـر جدیـد و
مدرن مطرح شده است ،تفاوت دارد.
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حقوق بشر به میان میآید ،بدان معناست که در طبیعت آدمی عناصری وجود دارند که بـر
اساس آن بشر آزاد است هرگونه بخواهد بر خود و حقـوق خـود نظـارت کنـد .در نتیجـه،
قانون حاکم بر مردم نیز باید از طرف خود مردم وضع شود و نباید بهوسیله دیگران تغییـر
یابد .چنین رویکردی از حق در حوزه سیاسی ،حقوقی مانند حق رأی ،حق انتخا و حـق
مشارکت سیاسی را ایجا میکند.
نزد فیلسوفان غر  ،دو نظریه اساسی درباره چیستی حق مطرح شده است :یکی حق
را بهمعنای انتخا و دیگری بهمعنای منفعت میداند که بـا عنـوان «نظریـه انتخـا » و
«نظریه منفعت» معروف شدهاند .در نظریه انتخا ( )Choice Theoryاعتقاد بر آن است
دارندۀ حق از «حق انتخا قانوناً محترمانه» برخوردار است .او مختار است تصمیم بگیـرد
تکلیفِ مترتب بر آن حق ،الزامآور باشد یا نه؛ یعنی صاحبخانه که حق قانونی مالکیـت را
دارد ،میتواند برای برخی مجاز بداند وارد خانهاش بشوند و برخی نشوند .بنابراین ،حقـوق
بهعنوان امتیازی برای دارندگان آن عمل میکند؛ زیرا در قلمرو انتخابشان حمایت میکند
(جیکوبز ،0386 ،ص .)000در نظریه منفعت ( )Interest Theoryاعتقاد برآن است که داشـتن
حق امتیازی برای دارندۀ حق است؛ زیرا او از احترام دیگران به آن حق نفـع خواهـد بـرد
(همان ،ص.)003
مرتضی مطهری در این دوره ،از یکسو با حقوق طبیعی غر جدید و از سوی دیگر با
این مطالبه روبهروست که نظر اسالم درباره حـق چیسـت و اسـالم مسـتقالً چـه نظریـه
حقوقیای دارد؛ درعینحال ،در وضع قانون باید جایگاه مردم روشـن شـود کـه :آیـا خـود
ایشان میتوانند به وضع قانون بپردازند از آن نظر که بر طبق حقـوق طبیعـی ،خـود آنهـا
میتوانند با وضع قانون بر خود نظارت کنند یا نمیتواننـد؟ و درایـنصـورت ،چـه توجیـه
معقولی برای آن وجود دارد؟
مطهری دو معنا از حق ارائه میدهد :یکی حـق در ترکیـب «حـق بـودن» بـهمعنـای
واقعیت داشتن و ثابت بودن که نقطه مقابل آن «پوچی» و «بطالن» است (مطهری،0350 ،
 ،8ص )205-208و دیگری حق در ترکیب «حق داشتن»؛ این معنا از حق در عصر جدیـد
از حقوق بنیـادین انسـانهـا شـمرده مـیشـود (راسـخ ،0380 ،ص .)088مطهـری متـأثر از
پرسشهای زمانه ،ذهن خود را با حق در ترکیب «حق داشتن» درگیر میکند که در غر ن
جدید از آن به «حقوق طبیعی» تعبیر میکنند .از دیدگاه او ،حق در ترکیب دوم بـهمعنـای
«بهره بردن» (مطهری0013 ،ق ،ص )013است و دراینصورت ،متعلق حق ،حق بهرهوری از

اما بعد فقد جعل اهلل سبحانه ،لی علیکم حقا بوالیۀ امرکم و لکم علیّ من الحق ،مثل الـذی
لی علیکم؛ حق تعالی با حکومت من بر شما ،برای من حقی بر شما قرار داده است و شما را
همان اندازه حق برعهده من است که برعهده شماست (سید رضی ،خطبه .)211

بنابراین ،منظور مطهری از حق در فضای ایران معاصر ،حق بهمعنای «حق داشتن» و
بهره بردن از اشیایی است که انسان درباره آنها صـاحب حـق شـمرده مـیشـود ،ولـی در
واقعیت خارجی حق متبادل بودن بین بهره بردن و انجام مسئولیت در قبال حقوق دیگران
است .دراینصورت ،آدمی نمیتواند یکسویه فقط خود را ببیند و از دیگران مطالبـه کنـد،
بلکه زمانی مطالبهگر است که مسئولیتپذیر و در ادای حقوق دیگران حقشناس باشد.
مرتضی مطهری در رویکرد هستیشناسـی ،حـق را یکـی از معقـوالت ثـانی فلسـفی
میبیند و برای آن حقیقت و ارزش ویژهای قائل است .او از یکسو حـق را مبنـا و معیـار
معرفت قرار میدهد تا اینکه اگر چیزی برحق نبود ،به غیر معرفت بودن آن حکم شود و از
سوی دیگر ،حق را امری مقدس و آن را مبنای قضاوت و ارزشگذاری برای عقل عملـی
میداند (مطهری ،3 ،0311 ،ص)36؛ بهطوریکه چنین جایگاهی برای آن موجـب مـیشـود
وی قائل شود اسالم بهمعنای «تسلیم در مقابل حق» است (همان ،ص .)90جهات سهگانـه
جایگاه ،اهمیت و ارزش حق ،موجب میشود ایشان به قیام و مبارزه برای احقاق حق حکم
کند؛ چنانکه در بحثی در مقابل کسانی که با آزادی مبارزه میکنند ،مبارزه برای دفـاع از
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آن است .بدین ترتیب ،حق نوعی امتیاز است که برای شخص حقیقی یا شخصیت حقوقی
یا یک شیء منظور میشود و بر اساس آن ،اختیار در انجام فعل و بهرهوری برایش منظور
میشود یا اولویتی برای او در قبال دیگران پدید میآید.
وی معتقد است در اسالم بهلحاظ اینکه حق در ارتباط یک شیء بـا شـیء یـا اشـیای
دیگر یا ارتباط یک فرد با افراد یا اشیای دیگر مطرح میشود ،اگرچه فـی حـد ذاتـه حـق
«بهره بردن» است ،در واقعیت خارجی خود امری طرفینی است« :یعنی حق متبادل است.
هرکس از آن بهرهمند شد ،مسئولیتی در مقابل خواهـد داشـت» (همـو ،0 ،0380 ،ص.)999
دراینصورت ،حق ،هم گرفتنی و هم دادنی است (همو ،0350 ،ص)231؛ یعنی گـرفتن حـق
خود از دیگری یا از اشیای دیگر و بهره بردن از آنها و نیز بـهمعنـای ادای دِیـن و انجـام
وریفه و مسئولیت در برابر حقوق دیگران یا اشیای دیگر است .مطهری مؤید مدعای خود
را فرمایش امام علی میداند .حضرت در مقام پیشـوای سیاسـی ـ اجتمـاعی و امـام
معصوم و برگزیدۀ حق ،درگیرودار جنگ صفین با مردم چنین سخن میگوید:
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آزادی را حق و دفاع از حقوق انسانیت میداند (همو ،21 ،0380 ،ص.)209
در نهایت ،مطهری حق را مبنای تعادل و تعامل روابـط افـراد بـا یکـدیگر در سـطوح
مختلف دانسته ،در رویکرد معرفتی آن را مبنای عمـل و مبنـای درک عقـل عملـی قـرار
میدهد (همان ،02 ،ص)058؛ چنانکه اگر حق مبنای تعامل و تعادل امور مختلـف نباشـد،
باید در انتظار جور و ستم و محرومیت کسانی بـود کـه از زور و بـازو و قـدرت برخـوردار
نیستند .او معتقد است حق ،هم گرفتنی و هم دادنی است و باید از دو جبهه بـه اسـتیفای
آن برآمد و مبارزه کرد« :از نظر اسالم حق ،هم گرفتنی اسـت و هـم دادنـی؛ یعنـی از دو
جبهه باید برای استیفای حق مبارزه کرد» (همو ،0350 ،ص .)231اسالم آن کس که حقی را
ربوده ،ابتدا از طریق تعلیم و تربیت آماده پس دادن میکنـد؛ وگرنـه ،از طریـق تأدیـب و
مبارزه وارد میشود؛ چنانکه آن کس که حقش ربوده شده ،حق را گرفتنی میداند و برای
آن قیام میکند تا آن را بهدست آورد.
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 .3منشأ حق

بحث از منشأ حق و تعیین موضع در آن ،از مباحث تعیینکننده در نظریـه حقـوقی اسـالم
است .مرتضی مطهری با طرح پرسشهایی درباره منشأ حق ،دیدگاه خود را طرح میکند.
پرسش از اینکه اگر بشر فی حد ذاته قطعنظر از دین و مذهب حقوقی دارد ،بایـد از منشـأ
این حقوق پرسید؛ یعنی این پرسشها که :چرا بشر چنین حقوقی را دارد؟ این حقوق را چه
کسی قرار داده و از کجاست؟ چرا بشر این حقوق را دارد و دیگر حیوانات ندارند؟ آیا ایـن
به دلیل وجود طرحی در عالم است که در آن انسان برخوردار از آن حقوق است؟ اگـر بـه
طرح و غایتی در عالم قائل نباشیم ،طبق چه فلسـفهای انسـان یـکمرتبـه صـاحب حـق
میشود؟
وی پاسخ به این پرسشها را زمانی امکانپذیر میداند کـه معتقـد شـویم انسـان بـه
حقیقتی عالیتر و متعالیتر میل و توجه دارد .او معتقد است برای اینکه توجیه قانعکنندهای
داشته باشیم ،باید قائل شد که انسان برای حقیقتی عالیتر و متعالیتر آفریده شده اسـت؛
یعنی بر اساس اصل علت غایی ،آن حقیقت از انسان مقدستر است و آن ،انسانیت انسان
است که مافوق انسان است .این است که انسان فدای ایمان ،اخالق و ارزشهای انسـانی
میشود (همو ،6 ،0311 ،ص .)098بدین ترتیب« ،ساختمان اصلی روح و فکر و عقل انسان،
حقیقتجو و حقیقتخواه آفریده شده؛ یعنی حقیقت ،راستی ،واقعیـت ،درسـتی غـذای روح
انسان است» (همان ،9 ،ص.)60

به نظر مطهری ،ارزش و اهمیت مسئله تا آنجاست که اساس اسالم بر تسـلیم مقابـل
بـه «دیـن
حق و حقیقت است و به همین دلیل دین خاتم پیامبران ،حضرت محمـد
اسالم» عنوان یافته است (همو ،22 ،0380 ،ص .)058ازاینرو ،وی در بیان چیسـتی حقـوق
طبیعی ،آن را قواعدی میداند که با عنایت الهی در طبیعت اشیا به ودیعت گذاشـته شـده
است و اوست که مبدأ تعیین اختیارات و ورایف افراد جامعه در برابـر یکـدیگر و در برابـر
اشیا و حقایق دیگر است (همو0013 ،ق ،ص .)06بنابراین ،مطهری با پـذیرش حقـوق ذاتـی
بهعنوان یک حقیقت ،منشأ آن را عنایت الهی میداند و معتقد اسـت زیربنـای اعتقـاد بـه
حقوق ذاتی ،ایمان به خداوند است .ازاینرو ،قبول وجود خداوند ،اعتقاد بـه وجـود حقـوق
ذاتی و التزام بدان را دربردارد؛ چنانکه منافات ندارد در بسیاری از حقوق ،به وضع و جعل
قائل شویم و خداوند را جاعل و واضع برخی حقوق بدانیم .ایشان معتقد است:
از نظر فلسفه اجتماعی ـ اسالمی  ...ایمان به خداوند ،از طرفـی زیربنـای اندیشـه عـدالت و
و عدالت واقعی را بهعنوان دو حقیقت مستقل از فرضیهها و قراردادهـا پـذیرفت و از طـرف
دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست (همو ،0 ،0380 ،ص.)990

ازاینرو ،مطهری منشأ حقوق فطری و طبیعی را خداوند میداند؛ درحالیکـه در تفکـر
غر جدید ،منشأ آن ذات و طبیعت شیء است .البته گاه وی نیـز منشـأ حـق را انسـانیت
انسان مطرح میکند (همو ،6 ،0311 ،ص )098که آن هم به همـان ارزشهـای الهـی و در
نهایت به خداوند برمیگردد .دراینصورت ،حقوق انسان فراتر از آن چیـزی اسـت کـه در
تفکر غر جدید با عنوان «حقوق بشر» تعیّن یافته است .حقوق انسانیت ناشی از حکمت
بالغه الهی است .منشأ این تمایزگذاری ،در تمایز در رویکردی است که در تفکر اسالمی و
عصر جدید به انسان صورت گرفته است .در تفکر غر جدید و رویکرد مادیگرایانـه آن،
انسان به مالحظه علت غایی و حقیقت متعالی مطالعه نمیشود ،ولـی در تفکـر اسـالمی،
هرگونه ارزشیابی اشیا و پدیدهها ،اعم از سیاسی و غیرسیاسی ،به مالحظه علت فاعلی و
بهویژه علت غایی آنهاست و در تفکر فلسـفی مطهـری ،منشـأ حقـوق فطـری و طبیعـی
اعطای خداوند متعال به بندگان است که هیچگاه نمیتواند قابل سلب و انتقال باشد (همـو،
 ،0310ص 09-00و .)065
او با اعتقاد به حقوق بشر ،اصل آن را بر اعتقاد به علت غایی و خداوند ـ در مقام خالق
اشیا و انسان و علت غایی آنها ـ متوقف میکند و غیر آن را لغو میدانـد؛ زیـرا در نظریـه
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حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که میتوان وجود حقوق ذاتی
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تصادف که مارکسیستها بدان قائل بودند ،اگر از کسی که مبنـای وجـود متعـالی نـدارد،
سؤال شود کسی که بهطور تصادفی در روی زمین پیدا شده ،چگونه یکمرتبه صاحب حق
میشود ،پاسخی ندارد ،بلکه اعتقاد به «حق» برای چنین انسانی اعتقادی معنـادار نیسـت
(همو ،6 ،0311 ،ص)091؛ چنانکه در اندیشه لیبرالیستی اگر مطالعه انسان و بحث از حقوق
بشر بدون مالحظه حقیقت متعالی انسان مطالعه میشود ،حقیقـت انسـان در حـد حیـوان
تقلیل مییابد.
باور به چنین حقی ناشی از آن است که نزد مطهری ،انسان از یکسو به حکم داشـتن
استعدادهای فطری در برخورداری از مواهب خلقت ،استحقاق بزرگی دارد و از سوی دیگر،
مسئولیت عظیمی درباره همـۀ موجـوداتی برعهـده دارد کـه در اختیـار و اراده او هسـتند.
به یکی از فرمانداران خود قـرار مـیدهـد.
مطهری مؤید نظریه خود را نامه امام علی
حضرت در آن نامه مینویسد:
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مبادا که مانند حیوان درندهای به جان مردم بیفتی؛ زیرا افراد رعیت یا مسلماناند و همدیـن
تو هستند یا اگر مسلمان نیستند ،دستکم انساناند و همنوع تو (همو ،22 ،0380 ،ص-032

.)033

با توجه به نامه حضرت ،مبنای کیفیت رفتار آدمی با دیگران را نیز دین و مذهب تعیین
میکند؛ چنانکه انسان مسلمان به اقتضای مسلمانی ،تکالیفی در برابـر مسـلمانان دارد و
حقوق فطری و ذاتی و نیز حقوق انسانیت انسان ،تکـالیفی بـر دوش مـیآورد؛ چنـانکـه
غیرمسلمانان نیز به حکم انسان بودن ،از حقوقی برخوردارند.
مرتضی مطهری معتقد است آنگاه حق داشتن برای یک موجـود معنـا دارد کـه او در
ارتباط با موجود یا موجوداتی دیگر قرار گیرد .بنابراین ،نزد مطهری بحث از حقوق ،صـرفاً
در حقوق طبیعی بشر منحصر نیست که در غر جدید و مکتب لیبرالیسم در حقوق فردی
تبلور مییابد ،بلکه حقوق بشر بر حقوق فرد مدنی و سیاسی ،حقوق حکومـت و حـاکم در
برابر مردم و مردم در برابر حاکم و حکومت و حقوق مردم بر مردم که در روابط شخصی و
غیرشخصی (حقیقی و حقوقی) با یکدیگر ارتباط و تعامل دارند ،معنـا و مفهـوم و تطبیـق
مییابد .برایناساس ،با توجه به انواع مناسباتی که فرد و حکومت در درون یـک جامعـه و
نظام سیاسی با یکدیگر دارند ،از حقوق متقابل برخوردار میشوند؛ چه اینکه بهازای حقـوق
متقابل ،ورایف و مسئولیتهای متقابل نیز دارند؛ همانند اینکه افراد در ارتبـاط دوسـتانه و
معاشرتهای خود از حقوق متقابل برخوردارند .شهید مطهری مینویسد:

دوستیها و رفاقتها و معاشرتها ،حقایجادکُن است .این است که امـام علـی

فرمـود:

یک روز دوستی فقط یک تمایل است ،اما اگر رسید به یک ماه دوسـتی ،ایـن خویشـاوندی
میشود (همو ،9 ،0311 ،ص.)25

مطهری در عبارتی دیگر نشان میدهد خار از حقوق فردی فطری و ذاتی یا طبیعی ـ
که البته به نظر او حقوق طبیعی و فطری یکی هستند ـ حقـوق دیگـر ،حقـوق اجتمـاعی
است (همو ،0310 ،ص 09-00و  )065که تحصیل آن نیز باید از طریق اجتماع و فعالیتهای
اجتماعی حاصل گردد:
این جمله در زمینه تعاون بر حقوق است که همه باید همکاری [کنند] و با اجتماع و اتحاد و
فعالیتهای اجتماعی به حقوق خود برسند (همو ،22 ،0380 ،ص.)239

 .4مبانی حق

در نظریه حقوقی اسالم ،حق و حقوق بهویژه در رویکرد اجتماعی آن مبانی خاصی دارد که
عبارتاند از:
الف) اصل توازن و تناسب و اعتدال میان اشیا مرتبط :بر مبنای این اصل ،همۀ موجوداتِ
عالم هستی از همبستگی و وحدت تألیفی و تناسب متوازن برخوردارنـد؛ بـهطـوریکـه در
عین متفاوت و مختلف بودن اجزا و عناصر آن ،در یـک سـمتوسـوی واحـد در تعـادل و
توازن و همبستگی بهجای تعارض و تضاد و ستیز و ناسازگاری بهسر میبرند (همو0013 ،ق،
ص060و.)018
ب) اصل توحید و غایتمداری اشیا :اعتقاد به وجود ارتباط منظم و پیوستگیهای مداوم و
معنادار بر پایه اصل غایت ،تنها در فلسفه الهی و حکمت بالغۀ تکـوینی و تشـریعی قابـل
دفاع است؛ زیـرا اگـر غـایتی بـرای چنـین نظـم و نظـامی تعیـین نشـود ،وجهـی بـرای

نظریه حق استاد مرتضی مطهری و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن

نتیجه اینکه ،اقتضای انسانیت انسان و دیدگاههای انسانی که ماهیـت متعـالی دارنـد،
اعتقاد به چنین حقوقی است .ممکن است مکاتب ،بسته به اینکه ماهیت و حقیقت انسـان
را چه میدانند ،در قلمرو یا مصادیق این حق اختالف داشته باشند ،ولی اساس آن بشریت،
خدشهبردار نیست و دراین صورت ،آن ه سـعادت آدمـی را تـأمین کنـد ،حـق بشـر اسـت؛
هم ون دین و توحید .دین بهمعنای صراط مستقیم و راه راست بشری است که بیتفاوتی
در آن ،بیتفاوتی به راه راست بشر است .در تفکـر اسـالمی و در تلقـی اسـالم از بشـر و
بشریت ،توحید نقشی اساسی در سعادت بشری دارد ،بلکه سعادت حقیقی بشر متوقـف بـر
توحید است .بنابراین ،توحید از حقوق بشر محسو میشود (همان ،9 ،ص.)290

153

پیوستگیهای منظم و بدون تعارض و ستیز و بدون مقابله و در نهایت اضمحالل نخواهد
بود:
به نظر میرسد جز منطق الهی و منطق اصل غایت که [به موجب آن] نظمی ارادی و شعور
و حسا و قاعدهای در کار است و رابطهای [بین برخی اشـیا بـا یکـدیگر و بـین گذشـته و
آینده] در کار است ،بهنحویکه اگر محتا نبود ،محتا ٌ الیه به وجـود نمـیآمـد ،نمـیتـوان
حقوق فطری و طبیعی را توجیه کرد (همان ،ص.)069
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ج) اصل صاحب حق بودن همۀ موجودات :مطهری معتقد اسـت هـر موجـودی در برابـر
دیگر موجودات و هر انسانی در برابر همنوعان ،حق و حقوقی دارد .نزد وی در منطق الهی
هرکس به این جهان میآید ،بهطور بالقوه در جهان از حقی برخوردار میشود؛ زیـرا همـه
فرزندان جهاناند و به حکم فرزند بودن ،صاحب حق هستند و بر پـدر و مـادر خـود حـق
دارند (همـان)؛ همانطورکه حکمای اسالمی تعبیر دارند« :آباء سبعه و امهات اربعه و موالید
ثالثه» (همان).
مطهری در مقابل نظریه حق مارکسیستها که قائلاند کار و تولید حق میآورد و اگـر
کار و تولیدی نباشد ،حقی نیست ،معتقد است حق دایرمدار کار و تولید نیست ،بلکه قبل از
هر نوع فعالیتی هر آن ه جزء مواهب اولیه طبیعی باشد ،صاحب حق اسـت؛ البتـه بایـد از
طریق کار ،آن حق را بالفعل سازد و هرکس این حق را از قوه به فعلیت رساند ،از اولویـت
برخوردار است (همان ،ص.)068
مطهری اعتقاد خود را در برخورداری تکوینی انسان از حق ،در مسئله ملکیت و تملک
نشان میدهد .وی حق را از قبیل نفس مملوک میداند که خودش مورد تعلق خاطر است.
او نفس حق تملک را حقی از حقوق میداند؛ بهطوریکه هرکس تکویناً دارای حق تملک
آفریده شده است (همان ،ص )225و این بدان معناست که هرکس تکویناً صاحب حق است؛
چنانکه او وقتی به استعدادها و شایستگیهای انسان نظـر مـیافکنـد ،آنهـا را بـهعنـوان
استحقاق فطری مینگرد که حق استفاده از مواهب خلقت را برایش به ارمغان آورده است
(همو ،22 ،0380 ،ص.)033-032
د) وجود استعدادهای طبیعیِ مکنون و مفطور در انساان :نـزد مطهـری بـهازای هرگونـه
استعداد و قابلیتی در انسان ،استحقاقی به وی داده شده که به صورت قوه است و باید بـه
فعلیت برسد و استیفا گردد .به عبارت دیگر ،او معتقد است هر استعداد طبیعی ،سندی برای
یک حق طبیعی است (همو ،0310 ،ص.)086

ه) وجود حقیقی داشتن جامعه و صاحب حق بودن آن :هر نوع هیئت اجتماعی که به اراده
انسانی موجود بوده و از انواع تعامالت میان افراد با یکدیگر حاصل و نتایجی داشته ،دارای
وجود حقیقی و صاحب حق است (همو ،22 ،0380 ،ص )239و جایگاهها و شئوناتی را بـرای
افراد در خود پدید میآورد؛ همانطورکه روابط و معاشرت و ارتباطات افراد وقتـی بـه حـد
دوستی میرسد ،موجب حق مـیشـود (همـو ،9 ،0311 ،ص )25و چنـانکـه در اسـالم بـه
همکاری و اتحاد و تعاون امر شده تـا افـراد بـه حقـوق خـود دسـت یابنـد .قـرآن کـریم
میفرماید « :تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي وَ ال تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْووا ِ » (مائـده.)2 :
مطهری گوید تعاون ذکرشده در آیه شریفه ،تعاون بر حقوق است؛ بهطوریکه همه باید با
همکاری یکدیگر و با اتحاد و فعالیتهای اجتماعی به حقوق خود برسـند (مطهـری،0380 ،
 ،22ص.)236-239
 .5ویژگیهای نظریه حقوقی مطهری

پس انسان به حکم همان استعداد و شایستگی فطری ،از یک طرف استحقاق بزرگی بـرای
استفاده از مواهب خلقت دارد و از طرف دیگر ،مسئولیت عظیمی به همـه موجـودات کـه در
اختیار اوست ،از جماد و نبات و حیوان دارد ،تا چه رسد به مسئولیتهای عظیمی که نسـبت
به انسانهای مانند خود دارد (همان ،ص.)033-032

نزد وی برخورداری از چنین حقوقی با منشأ چنین استعدادها و شایستگیهایی ،انسـان
را در برابر همۀ آن ه خود را شایسته و مستحق بهرهوری از آن میکنـد ،مسـئول حفـظ و
استفاده شایسته از آن نیز مینماید تا به قدر و اندازۀ نیاز از آنها بهره ببرد (همان).
ب) قابل دفاع بودن حقوق انسانیت :مطهری در نظریـه حقـوقی خـود ،دفـاع از چنـین
حقوقی را دفاعی مشروع میداند که نباید مانع آن شـد؛ زیـرا وجـود چنـین حقـوقی ،نیـاز

نظریه حق استاد مرتضی مطهری و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن

مبانی اعتقادی مطهری و مبادی فلسفی او از انسان ،موجب میشـود نظریـه حقـوقی وی
ویژگیها ی خاصی به خود بگیرد و از نظریه حقوق بشری که در غر جدیـد و بـا تفکـر
لیبرالیسم در حقوق فردی تطبیق یافته ،متمایز شود.
الف) حقوق انسانیت انسان :به باور مرتضی مطهری ،حقوق بشر ،حقوق انسانیت انسان،
و حقوقی است که بُعد انسانیت انسان در تمایزش با دیگر حیوانات و دیگر موجودات برای
او میآورد و همین تمایز سبب شده از استعدادها و شایستگیهای فطری برخـوردار گـردد
که بهطور عام در همه انسانها در همه مقاطع وجود داشته و موجبات مسئولیتپـذیری را
فراهم ساختهاند:
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فطری بشر است و بشر در تالش همیشگی برای تحصیل و فعلیت دادن به آن میباشـد:
«این اذعان به این مطلب است که حقوق انسانیت هم قابل دفاع است .جنگ برای حقوق
انسانیت مشروع و مفید است» (همان ،21 ،ص .)209در اندیشه فلسفی مطهـری ،متـأثر از
سنت فلسفه عملی فیلسوفان گذشته اسالمی ،قوه دفاعی آدمی باید به اعتدال بهکار گرفته
شود و این اعتدال ،کاربرد آن در تحصیل یا حفظ فضیلتهاست و حقوق انسـانیت نیـز از
فضایل اساسی شمرده میشود.
ج) صاحب حق بودن همه موجودات :مطهری بر آن است که همه موجودات و مخلوقات
جهان هستی و از جمله انسان ،بالقوه صـاحب حـق هسـتند و آن ـه ایـن حـق را بالفعـل
میسازد ،کار و تالش و فعالیت و بهرهوری از آن استعداد است و همه مردم در این ویژگی
مساویاند (همو0013 ،ق ،ص.)061
د) وجوب استیفای حق :مطهری معتقد است حق ،گرفتنی و دادنی اسـت؛ چنـانکـه در
طبیعت نیز چنین است؛ یعنی باید آن ه را انسان از طبیعت حق دارد ،از زمـین و دریـا و...
بگیرد .در طبیعت ابزار مطالبه و استیفای حقوق به انسان داده شده اسـت و چنان ـه از آن
استیفا نکند ،کفران کرده است (همان ،ص )233و در مقابل ،باید حقوق دیگران را بهعنـوان
تکلیف ادا کند.
ه) حق بهمثابه ملکِ صاحب حق :در نظریه حق مطهری ،حق از نوع ملکیـت نیسـت تـا
معنای حرفی داشته باشد و اعتبار جزء شدنن مملوک به مالک شمرده شود ،بلکـه از قبیـل
نفس مملوک است که خودش مورد تعلقنخاطر اسـت و مالکیـت بـه او تعلـق مـیگیـرد؛
درعینحال که نفسن حق تملّک ،حقی از حقوق است؛ یعنـی هـرکس تکوینـاً دارای حـق
تملک آفریده شده است (همـان ،ص .)225به عبارت دیگر ،هرکس تکویناً صاحب حق است
و در طبیعت و زندگی بشری ابزار تدارک و استیفای آن به بشر داده شده است و اسـتیفای
آن ثوا بوده ،اگر استیفا نکند ،دچار کفران نعمت میشود (همان ،ص.)233
و) حق برای تکامل :مطهری بر این باور است که مقصود و غایت همۀ حقوق به تکامل
انسان برمیگردد .ازاینرو ،حق حیات موضوعیت ندارد ،مگر برای حق تکامل؛ یعنی منشـأ
اعتبار حقوق ،تکامل انسان و دیگر موجودات است (همان ،ص)06؛ زیرا همـۀ اشـیا در یـک
نظام پیوسته بهمنظور رسیدن به غایت خود ،یعنی تکامل و مراحل و مراتب آن تـا کمـال
نهایی هستند.

 .6حق و تکلیف

مطهری در پرسش از نوع رابطه میان حق و تکلیف ،به ایجاد دو نوع رابطه میپردازد :یکی
رابطه رتبی و ارزشی میان این دو و دیگری رابطه تأثیر و تأثری یا سـبب و مسـببی .او در
بحث از رابطه اول ،ازآنجاکه حق را امری فطری و کمال میداند ،برای آن ارزشـی ذاتـی
قائل است .بنابراین ،در قضاوت از نسبت تقدم و تأخر این دو ،به «حق» ارزش ذاتی داده،
ارزشی باالتر بدان میدهد ،ولی از نظر تأثیر و تأثر ،این دو را در رابطهای تعاملی میداند و
آنها را الزمۀ کمال انسان برمیشمارد:
حق و تکلیف دوش به دوش یکدیگرند .اینطور نیست که همۀ حـقهـا را بـه بعضـی داده
باشند و همۀ تکلیفها را بر دوش بعضی دیگر گذاشته باشند« .حق» بهره است و «تکلیف»
زحمت و کار و مشقت .هرکس که از اجتماع بهرهای [میبرد] باید به همان نسبت زحمـت و
به دوش کشیدن بار اجتماع باشد (همو ،22 ،0380 ،ص.)232

اما شناخت حق به این است که دِین خود را تمییز دهیم و بـدانیم چـه مـدیونیتهـا داریـم؛
بدانیم نسبت به نزدیکترین امور به خودمان ،یعنی اعضا و جـوارح بـدن مـدیونیم و حقـوق
اینها را ادا کنیم؛ نسبت به پـدر و مـادر و زن و فرزنـد و معلـم و همسـایه و خویشـاوندان و
هموطنان و حتی نسبت به زمینهایی که در اختیار ما گذاشته شده ،و نسبت به شغل و مقام
اجتماعی که به ما واگذار شده و نسبت به هرکاری که به عهده گرفتهایـم ،مـدیونیم و بایـد
حق آنها را ادا کنیم (همان ،ص.)033-032

نظریه حق استاد مرتضی مطهری و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن

نزد وی در جامعه افراد از حقوق متقابل برخوردار میشوند و این امر موجـب مـیشـود
تکالیف متقابل داشته باشند که باید به ادای آنها بپردازند؛ یعنی بهازای برخورداری هر فرد
از حقوق ،مکلف به تکالیفی میشود؛ چنانکه حقوق دیگران برای این فرد تکالیفی را تولید
میکند .به همین دلیل ،باید درعینحال که خود را صاحب حق میداند ،به شناخت دیون و
تکالیفی که حقوق دیگران بر او تولید کرده ،برآید تا بداند چه نوع دیون و تکالیفی دارد و با
انجام آنها به ادای حق آنها بر گردن خود برآید:

نزد مطهری از حیث وجودی ،وجود تکلیف بر وجود حق متوقف است؛ درعینحال کـه
در عالم خار و عالم عینی وجود آن دو الزم و ملـزوم یکدیگرنـد (همـو0013 ،ق ،ص-068
)065؛ بهطوریکه یک چیز در عین اینکه حق است ،برای غیر ،تکلیف است؛ مثل والیت و
وکالت و نمایندگی (همان ،ص.)228
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از نظر مطهری ،انسان مدنی بالطبع است و کمال او بر حضور فرد در اجتماعن نظامیافتـه و
بر ایجاد تعامل با همنوعان خود و رفع نیازهای مادی و معنوی با آنها متوقف اسـت (همـو،
 ،09 ،0380ص .)169دراینصورت ،اجتماع و جامعه و مناصب سیاسی ـ اجتمـاعی ،دارای
وجودی هدفمند و شخصیت حقیقی و حقوقی هستند (همو0013 ،ق ،ص .)232بنابراین:
 اگر هر آن ه مثل جامعه دارای وجود حقیقی و هدفمند باشد ،جامعه سیاسی و لوازم آن،
مثل مناصب سیاسی و امامتِ جامعه صاحب حق میباشند (همان ،ص230 ،225و.)236
 درعینحال ،در هنگام تعـارض ،حقـوق جامعـه بـر حقـوق افـراد مقـدم اسـت (همـان،
ص230و.)236
 با توجه به اینکه کمال افراد بر تعامالت اجتماعی متوقف است ،جامعـه و افـراد دارای
حقوق متقابل می گردند .حق فرد بر جامعه ،نظیر حقی است که عضو بـر پیکـر دارد و
پیکر ،حاکم بر تمام اعضاست و حقوق اعضا به تناسب دیگر اعضا و به تناسب حیثیـت
مجموعه اعضا میباشد (همان ،ص.)230
به همین دلیل ،مطهری در نسبت میان سیاست و حق و رابطه متقابل آن دو ،جملهای
را از امام علی مستند خود میسازد (همو ،0 ،0380 ،ص:)990
فقد جعل اهلل سبحانه لی علیکم حق بوالیۀ امرکم و لکم علیّ مـن الحـق مثـل الـذی لـی
علیکم؛ خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم ،حقی بر شـما قـرار
داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما ( سید رضی ،خطبـه

 ،206ص.)208

این کالم موالی متقیان اگرچه با حقوق موضوعه هـم کـه واضـع آن خداونـد اسـت،
سازگاری دارد ،با مالحظه سیاق بحث حضرت در صدر و ذیل عبارت کـه نـارر بـه بیـان
حقوق متقابل حاکم و حکومت با مردم است ،میتوان گفت این فرمایش حضرت با حقوق
فطری و طبیعی مطابقت بیشتری دارد؛ زیرا ایشان با بیان آن درصدد است مردم را آگاهی
دهد و این آگاهی ،آنها را به رعایت حقوق متقابل سوق دهد و در نتیجه ،رعایت آن مایـه
الفت و همدلی مردم با نظام گردد و در نهایت به اصالح محیط بینجامد.
نزد وی نسبت حق فرد بر اجتماع ،نظیر حقی میشود که عضو بر پیکـر دارد (مطهـری،
0013ق ،ص . )230-225این مبنا ،یعنی اعتقاد مطهری به مدنیت بالطبع انسان ،تا آنجـا او را
پیش میبرد که قائل شود حکومت ،نفسن مدبر اجتماع است .پس اگرچـه هـر دو صـاحب

حقاند ،نسبت فرد به اجتماع ،نسبت احسن به اشرف است و باید حق اجتماع را مقـدم بـر
فرد نمود (همان ،ص .)236البته مطهری نسبت حق و سیاست و حکومت را تـا آنجـا پـیش
میبرد که مدعی میشود حق والی و رعیت ،مهمترین حقی است که خداوند در عالم قرار
داده است (همو ،22 ،0380 ،ص.)230
 عدالت بهمعنای آن است که در جامعه و نظام سیاسی ،ایجاد امکانات مسـاوی قـانونی
فراهم شود تا همگان از حقوق خود ،مثل حق تعلیم و تعلّم و کسب و کـار و انتخـا
شغل برخوردار شوند (همو0013 ،ق ،ص.)060
 .8نتیجه
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مرتضی مطهری در مقام فیلسوفی اجتماعی ـ سیاسی ،از طریق مسئله حق و تکلیف و نوع
تلقی از حق در برابر تلقیهایی که در زمانه معاصر ایران از آن صورت میگیرد ،خود را بـا
مسائل زمانه درگیر میکند و با نظر به آشفتگیای که در این مقطع در مفهوم حق صورت
میگیرد ،با اتخاذ مبانی و چارچو نظری خاص ،به ارائـه معنـا و مبنـای ویـژه از حـق و
تکلیف و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن برمیآید.
او در مسئله حق که از مسائل اساسی این مقطع بوده و نظر همۀ مکاتب این عصـر را
به خود جلب کرده ،به حق طبیعی بشر تحت عنوان «حقوق بشر» معتقد است؛ اگرچه این
حقوق به اقتضای بشریت و انسانیتِ انسان و وجود ویژگیهای خاص و ایدههـای خـاص
انسان ،در تمایز با دیگر موجودات است و سزاوار است از آن بـه «حـق انسـانیت انسـان»
تعبیر شود .بر مبنای نظر ایشان ،دین اسالم نهتنها نـافی حقـوق نیسـت ،بلکـه اساسـاً در
اسالم وضع قوانین بهمنظور حفظ حقوق است .بنابراین ،آن ه اسالم آورده ،قانون است ،نه
حق و نه حقوق اضافه بر حق و حقوق طبیعی بشـر .البتـه دیـدگاه ایشـان در ایـن زمینـه
بهلحاظ تمایز مبانی با تفکر غر  ،با رویکرد لیبرالیستی تمایز دارد.
بنابراین ،مطهری معتقد است انسان به مجرد اینکه مخلوقی از مخلوقات حق تعـالی و
موجودی از موجودات عالم هستی است ،مستحق چنین حقوقی است و این حقوق به دلیل
امتیازهای ویژه انسان و نیز غایت حقیقتطلبی متعالی او ،حقوق ویژه بشر است.
نزد وی قلمرو این حقوق به دلیل تمایزهای مبنایی با آن ه در تفکر غر جدید حاکم
است ،فراتر از حقوق فردی بشری است ،بلکه این حقوق ،هم شامل حقوقی اسـت کـه در
دفاع از منافع فردی است و امکانات بهـره بـردن فـرد را از محـیط اطـراف خـود فـراهم
میسازد ،و هم به دلیل هویت ویژهای که فرد در ارتباط با محیط اطراف ،بهویژه در زندگی
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سیاسی در تعامل با شهروندان و با دولت پیدا میکند ،حقوق اجتماعی دیگر تولید میشود
که هم حقوق اجتماعی فرد را تولید کرده است؛ یعنی حقوق اجتماع را بر فرد ،حقوق فرد را
بر دولت و حکومت و حقوق دولت و حکومت را بر فرد تولید میکند در عین حال که تقدم
آنها بر یکدیگر حقوق اجتماع و دولت مقدم بر حقوق فردی میباشد.
مطهری در نسبتسنجی میان حق و تکلیف معتقد است همه درعینحال کـه صـاحب
حقاند ،مکلفاند؛ زیرا حق در ارتباط فرد با محیط بیرون خود خاصه در تعامالت سیاسی ـ
اجتماعی بهدست میآید و بهازای ارتباطی که با دیگران و با اشیا دیگر برقـرار مـیسـازد،
مکلف میشود .البته از نظر رتبی و ارزش ،نزد مطهری رتبه حق بر تکلیـف مقـدم اسـت،
ولی از حیث عملی و در معامالت مدنی و سیاسی ـ اجتماعی این دو همواره مالزم همانـد
و پابهپای یکدیگر با هم وجود دارند.
سال بیستم /شماره هفتاد و هفتم  /بهار 1931
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