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 چکیده

الملل عمومی هستند که گسترۀ الملل بشردوستانه دو شاخه مجزا از حقوق بینحقوق بشر و حقوق بین

گیرند، این دو نظام حقوقی دارای اشتراکاتی در عرصۀ اصول، هنجارها، شمول متفاوتی را دربرمی

ه غایت نهایی آن دو حمایت از انسان و کرامت انسانی است. بعد از باشند. البتمصادیق و اهداف می

هایی در عرصۀ حقوق بشر و توسعۀ قلمرو الملل شاهد تکاملجنگ جهانی دوم نظام حقوق بین

اجرایی قواعد حقوق بشری و تسری آن به مخاصمات مسلحانه بود که در پی آن اسناد متعددی مبنی 

ها و مخاصمات مسلحانه تصویب شد، ولی اینکه وق بشری در جنگالرعایه بودن اصول حقبر الزم

ها در  باشد و دولتگردند، محل تأمل میها و قواعد رعایت گشته و مینامهعمالً چه میزان از این قطع

المللی برای رعایت ها خود را تحت مسئولیت بینمقام عمل مخصوصاً در مخاصمات داخلی و شورش

ها در پی تأسیس نهادی برآمدند که توانایی مجازات در همین راستا دولت دانند.حقوق بشر نمی

های های اخیر، عزم راسخ بسیاری از کشورها و سازماندر سال، ناقضان حقوق بشر را داشته باشد

المللی در سطح جهان برای مبارزه با المللی بر این تعلق گرفت تا یك مرجع مستقل کیفری بینبین

المللی کیفری ها به تأسیس دیوان بینکه این تالش شکل گیرد و نقض حقوق بشر للیالمجرایم بین

. از سوی دیگر، در نظام حقوقی اسالم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از هم تفکیك الهه انجامید

اند و همواره در کنار هم سعی در حفظ کرامت انسانی دارند که دارای حیثیت الهی است و در نشده

باشد و در عرصۀ بشردوستانه که المللی و داخلی قائل نمیستا تفاوتی میان مخاصمات بینهمین را

عمدتاً در محیط مخاصمات مورد مالحظه است و ایجاد محدودیت در اعمال خشونت دارای نگرشی 

است که متبلور از نگاه الهی به شخصیت انسانی است و در فضای خشن جنگ عالوه بر جان افراد و 

میان اموال و مالکیت آنها را نیز مورد توجه قرار داده و نکته قابل تأمل اینکه همه این قواعد و غیر نظا

حقوق  ۀزده قرن پیش از آنکه مفهوم کنونی حقوق بشر در عرصسیاصول حمایتی از کرامت انسانی 

 ت. گشته اسهای حقوقی اسالم مطرح بوده و اعمال میالملل مطرح و ایجاد گردد در آموزهبین

 الملل، اسالم ، حقوق بشردوستانه، حقوق بینحقوق بشر واژگان کلیدی:
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 و بیان مسئله مقدمه -1-1

حقوق بشر است که  ۀلئترین مباحث روز مستوان گفت یکی از مهماما میترین اگر نگوییم مهم

ای از امتیازات دارای حقوق بشر مجموعه. المللی جایگاه خاصی پیدا کرده استبین عرصۀدر 

مضمون و مفهوم واالی انسانی است که انسان با صرف نظر از هر گونه وابستگی دینی، نژادی، 

تی میزان قابلیت و صالحیت فردی و بدون توجه به اوضاع و جنسی، زبانی و مانند آن و ح

حترام و شخصیت انسان ارتباط احوال متغیر اجتماعی از آن برخوردار است و به کرامت و ا

الملل است که مقررات و قواعد حقوق بین ۀمجموع ،دوستانهدر طول آن حقوق بشر و دارد

زمنده یا غیررزمنده )غیرنظامی( و اموال ضمن تعیین حقوق حمایت از افراد انسانی اعم از ر

المللی یا غیر های متخاصم در مخاصمات مسلحانه اعم از بینغیرنظامی و حقوق طرف

کند های متخاصم را نیز در آن مخاصمات مشخص میالمللی تکالیف افراد انسانی و طرفبین

ممنوع کردن  های مسلحانه وهدف آن محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از درگیری و

های نبرد علیه رزمندگان )تحت شرایط خاص( و افراد استفاده از برخی وسایل و شیوه

وضوع ارتباط میان حقوق غیرنظامی و نیز اهداف غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه است. م

دوستانه و پیوندهای میان دو مجموعه از قواعد حقوقی پس از جنگ  جهانی دوم و بشر و بشر

محور گفتگو بود، البته پس از آن  1948جهانی حقوق بشر در سال  ۀب اعالمیدر پی تصوی

 زمان این دو نظام به تصویب رسید واسناد دیگری در راستای تعامل هر چه بیشتر و اعمال هم

افزون میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت بیش از هدف از ایجاد تعامل روز نهایتاً

های تلخ جنایات بشری در جهان کنونی باشد تا شاهد تکرار تجربهپیش از کرامت انسانی می

 نباشیم. 

رحم نشان ای نظام امپریالیزم در جهت خشن و بیهای شدید رسانهامروزه شاهد هجمه

با ایجاد  های اسالمی هستیم.رحیم اسالم و اتهاماتی مبنی بر تروریستی بودن آموزه ۀدادن چهر

ر تأیید ادعاهای خویش دارند. اما با بررسی منابع اصیل اسالم های افراطی خشن سعی دگروه
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های ها پیش از غرب در آموزهیابیم که قرنباشد درمیکه شامل قرآن، سنت، عقل و اجتهاد می

ها و با نگاه تاریخی به جنگ گشته است.حقوق بشر مطرح بوده و اعمال می ۀلئاسالمی مس

های اسالمی همواره یابیم که ایشان با تبیین آموزهیمدر ات زمان پیامبر اسالم به خوبیمخاصم

کرامت او را از جانب خداوند  کید داشته و با نگرشی الهی به انسان،أبه حفظ کرامت انسان ت

...  آزادی، امنیت و حقوقی از قبیل حق حیات، مالکیت، متعال دانسته و برای  او حیثیت الهی و

  باشد.ل میئقا

الملل، در اسالم دوستانه در نظام حقوق بینقوق بشر و حقوق بشریك موجود در حتفک

اسالمی تفاوتی  ۀدوستانگردند، در حقوق بشروجود ندارد و این دو در نهایت تعامل اعمال می

و در همه حال رعایت ها وجود ندارد المللی و داخلی و حتی شورشمیان مخاصمات بین

 امی است.دوستانه و حقوق اساسی بشری الزاصول بشر

 سابقه و ضرورت تحقیق -1-2

کتاب حقوق  در موضوع مورد بحث، از نگرش اسالمی تحقیقات اندکی صورت گرفته و نهایتاً

حقوقی از منظر   ۀمیان دو مجموع ۀنیا به بررسی رابطدوستانه دکتر ناصر قربانبشر و حقوق بشر

وان تعامالت حقوق ای تحت عنلهالملل پرداخته است و البته مقاالمللی و نظام حقوق بینبین

ۀ مینزمباحث مستقل در  به قلم علی ملکی نیز مشاهده گردید و بشر و حقوق بشردوستانه

، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، عالمه جعفری، آیت اهلل جوادی آملی، دکتر محقق داماد

 ی بیگدلی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. یدکتر ضیا

ای در جهت تروریست نشان از پیش به علت تبلیغات رسانهرسد امروز بیش به نظر می

های اسالمی نیاز به تبیین مبانی اصیل حقوق بشری دادن مسلمانان و تلقین خشونت به آموزه

 رایباشد تا جهانیان بدانند که اسالم تا چه حدی بعلمی حقوق بشر می ۀاسالم در عرص

دار نکردن حیثیت الهی ی سعی در خدشههایکرامت انسان اهمیت قائل است و با چه آموزه

 انسان دارد.
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 های متداولپرسش -1-3

 حقوق بشر یکسان است؟ ئلۀآیا مبانی نظری اسالم با نظام حقوقی بین الملل در مس .1

 ؟ایی در جهت تبین حقوق  بشر و بشردوستانه وجود داردهآیا در اسالم آموزه. 2

 ؟الملل استسالم متفاوت با نظام حقوقی بیننظام در ا آیا نوع رابطه میان دو. 3

 باشد؟های اجرایی جهت اعمال حقوق بشر موجود میآیا در اسالم ضمانت .4

 

 فرضیات تحقیق -1-4
 باشد.الملل متفاوت میمبانی نظری اسالم با نظام حقوقی بین .1

 باشد.وجود میهای حقوقی جهت تبیین و إعمال حقوق بشر و بشردوستانه مدر اسالم آموزه .2

الملل دوستانه در اسالم متفاوت با نظام حقوقی بینبطه میان دو نظام حقوق بشر و بشرنوع را .3

 است.

 باشد.های اجرایی جهت إعمال حقوق بشر موجود میدر اسالم ضمانت .4
 

 اهداف تحقیق -1-7
 ۀ تاریخی حقوق بشر در اسالم.تبیین مبانی نظری و پیشین. 1

 . عمال حقوق بشر و بشردوستانهمی در جهت اهای غنی اسالهآموز . ارائۀ2

الملل و نوع تعامل آن وستانه در اسالم و نظام حقوق بیند. تبیین نوع رابطۀ حقوق بشر و بشر3

 دو.

 ت انسانی و مخالفت با خشونت.تبیین نظام حقوق بشری اسالم و میزان اهمیت آن به کرام .4

 روش تحقیق -1-6

ای استفاده شده است. همچنین در بخش الب و منابع از روش کتابخانهآوری مطدر جمع

ایران و نیز انسانی استفاده شده است و در بحث مبانی مگ های نورمگز،مقاالت از سایت

جامع فقهی نیز  استفاده  های جامع االحادیث وه جهت سهولت دسترسی از نرم افزاراسالمی ب

 شده است.
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  ساختار تحقیق -1-5

حق و مسایل پیرامون آن را بررسی نماییم  مسئلۀوجه به موضوع تحقیق ابتدا بر آن شدیم تا با ت

های سپس به تعریف و تبیین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نیز مبانی آن در نگرش

رابطه میان حقوق بشر و حقوق  ایم. پس از آن به بررسیالمللی  پرداختهاسالمی و بین

به تبیین نظام حقوق بشر و  ایم و نهایتاًالملل پرداختهحقوقی بیندوستانه در نظام بشر

، از ابطه میان دو مجموعه حقوقی مذکورهای حقوقی اسالم پرداخته و ربشردوستانه در آموزه

 . الم را مورد بررسی قرار داده ایممنظر اس
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 فصل دوم:

 ستانهمفاهیم و مبانی نظری حقوق بشر و حقوق بشردو
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 تعریف حق -2-1

یکی از مسائلی که در میان فقها و حقوقدانان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و از اهمیت 

باشد. به همین منظور به بررسی مفهوم، ماهیت، مصادیق ای برخوردار است، مسئلۀ حق میویژه

بازخوردی به  عریفی چهو اینکه حق با چه مفاهیم دیگری در الزام است و اینکه بر اساس چه ت

 آورد، الزم است، قبل از این عمل، به بررسی مقولۀ حق بپردازیم.همراه می

و سنگین است و از جهات علمی  متنوعهایی است که دارای بار معنایی حقوق یکی از واژه

به معنای  Lawدر زبان انگلیسی  و فلسفی همواره مورد بحث و توجه قرار داشته است.

کند و هدف آن فعلیت بخشیدن به ای حکومت میتی که در زمان معین بر جامعهمجموع مقررا

نظم و عدالت است یك معنا از حقوق است که قابلیت جمع بسته شدن را داراست. مانند 

 .آنحقوق ایران، حقوق بشر، حقوق مدنی و امثال 

نایی خود، شود: برای اینکه حقوق به هدف معبه این صورت تبیین می Right ،در مقابل

ناچار باید برای مردم  ،یعنی استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد

امتیازاتی در برابر دیگران بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروه دوم، توانایی خاصی به آنان 

 برای اعضای خود به وجود ،اعمال کند. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعۀ منظم

باشد. مانند حقّ حیات، حقّ مالکیت، حقّ نامند که جمع آن نیز حقوق میآورد حق میمی

زوجیت و مانند اینها. حق به این معنا از سنخ توان، اختیار و سلطه است و صاحب حق از 

 . 1نوعی نفع، قدرت و توانایی برخوردار است

 چیستی حق -2-1-1

ازمند تحلیلی عمیق است. این پرسش یك حق چیست؟ پرسش به ظاهر ساده است، ولی نی

آورد. حقوق چیست؟ اگر از یك انسان عادی در کوچه و های دیگر را به دنبال میرشته پرسش

خیابان پرسیده شود حق دقیقاً چیست؟ احتماالً نخواهد توانست جواب روشنی بدهد. ممکن 

چیست؟ که دیگران حق را است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چه؟ یا معنای این کار 

                                                           
 11دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمة علم حقوق،  . 1
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داند خود این چیزی که مورد تجاوز نسبت به فالن چیز انکار کنند یا نادیده بگیرند، ولی نمی

آیا چیزی است که افراد در لحظۀ تولد کسب  شود دقیقاً چیست؟گیرد یا انکار میقرار می

ژگی ذاتی انسان است؟ خورد آیا ویبرند؟ آیا چیزی که روی افراد مهر میکنند یا به ارث میمی

 آیا حقوق را ممکن است اعطا کرد؟ و سؤاالت بسیار دیگری از این قبیل.

 حق در ادبیات حقوق -2-1-2

را در چارچوب حق بررسی  ندیشمندان مسائل اخالقی، سیاسی، حقوقدر گذشتۀ دور، ا

ر ارباب، کردند که شخص در برابکردند. آنان توجه بیشتر خود را به وظایفی معطوف مینمی

پادشاه، کلیسا، خداوند بر عهده داشت. تحوالت قرن هفدهم و هجدهم اروپا موجب تغییرات 

« To have Right»جدّی و عمیق در ساختار حقوق گردید و دانایان حقوق، حق و حق داشتن 

کردند. با تغییر این نگرش، دولت متعهد و میرا به عنوان پایۀ قواعد حقوق بررسی و تحلیل 

 .1ف به رعایت و محافظت از حقوق مردم گردیدمکلّ

حال آنکه نگرش مذکور و ایجاد تعهد حکومت نسبت به حقوق مردم از همان اوایل 

سال  1433حکومت اسالمی مورد تأیید و تأکید اسالم بوده و در این راستا حقوق مذکور را در 

و نظام حقوقی اسالم، پیش تبیین نموده است و به دلیل تفاوت در مبانی نظام حقوقی غرب 

 هایی در تعریف و ماهیت حق در دو نگرش غربی و اسالمی وجود دارد.تفاوت

بحث تحلیل پیرامون این موضوع و تشخیص و تفکیك وجوه گوناگون آن در نظام حقوقی 

 پردازان سدۀ بیستم است.و نظریه اندیشانۀ فیلسوفانهای موشکافانه و نکتهدار تالشوام ،غرب

های گوناگونی پیدا کرده که هر کدام در نتیجۀ سده موضوع کلی حق، زیرشاخهطی این 

 . 2توجه به یکی از وجوه مرتبط به موضوع مذکور به وجود آمده است

اند که ا امری اعتباری دانستهاند. برخی آن رهای مختلفی تعریف نمودهحق را به گونه

کنند که نوعی تصرف خارجی یا حسب آن شخص یا گروه خاصی قدرت قانونی پیدا میبر

 .3حق بر دیگران استم دهد و الزمۀ آن امتیاز برای ذییا شخص دیگری انجا ءاعتباری در شی

در مقام اجرای  که دانند متعلق به شخص و حقوق هر کشورای حق را امتیاز و نفعی میپاره

ران از تجاوز به آن کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگعدالت از آن حمایت می

                                                           
1. I Benn slenely: Rights in encyclopedia of philosophy. Vol 7. P:197 نیابه نقل از قربان  

 151دکتر محمد راسخ، حق و مصلحت،  .ک.ر . 2

 44، 1نشگاه: درآمدی بر حقوق اسالم، ج های حوزه و دادفتر همکاری .ک.ر . 1
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ازای اند که حق امر اعتباری و انتزاعی است. به این معنا که ما بهای نیز گفتهعده .1دهدرا می

تعریفی حقیقی از آن تحت حد و رسم منطقی که دربارۀ ماهیات  نمیتوان خارجی ندارد. لذا

 .2فصل است هر مفهومی در این تعریف به منزلۀد. و دارای جنس و فصل هستند انجام دا

 تعریف حق در نگرش اسالمی -2-1-3

اصل به معنای مطابقت و موافقت در راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن کریم حق را 

آفریند، حق نامیده شده است و قول را به مقتضای حکمت می ء. خداوند که اشیا3دانسته است

مطابق و موافق توان میرسد نظر میو فعل یا اعتقادی که مطابق با واقع باشد، حق است. اما به 

 . 4امر ثابت است ،بودن با واقع را شرط ثانوی حق دانست. معنای اصلی حق

نامند، چرا که ربوبیت و الهیت او ثابت گوید: خدا را حق میبیضاوی در تفسیر خود می

ت که ـ و از این روس ءق االشیاقّنیز به وسعت اوست و ـ به تتح ءاست و ثبوت و دیگر اشیا

 .5اند ـ و هو الموجود الثابتحق را معموالً به موجود ثابت تعریف کرده

در کالم فقها تعاریف متعددی از حق وجود دارد. اینکه حق را به منزلۀ سلطنت پنداشته و 

اند که حق را به اند و تالش کردهتمام توجه خود را به جداسازی حق از حکم معطوف داشته

 ز روشنی با حکم داشته باشد. نحوی تعریف کنند که مر

 تعریف حق به سلطنت فعلیه اول.

تصور آن  .اندبرخی حق را به نوعی سلطنت فعلیه بر شیء یا بر شخص تعریف نمودهآنکه 

گردد و دیگری آن که قائم است بر فرض وجود دو طرف، یکی صاحب حق که از آن منتفع می

حق سلطنت اعتبار شده برای انسان بر  ند کهاای دیگر چنین نگاشتهپاره .6حق بر ذمۀ اوست

 غیر است، اعم از مال یا شخص یا هر دو.

بحرالعلوم در بیان تمایز میان حکم و حق برآمده، حکم را چون مجعول از جانب شارع 

مقدس است، غیرقابل اسقاط دانسته و حق را اگرچه سلطنتی مجعول نامیده است اما آن در 

 .7اسقاط دارده قدرت اعمال و دست صاحب حق است و اوست ک

                                                           
 2دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی،  .ک.ر . 1

 35 -34(، 1135حقوق بشر )اسرا،  ةجوادی آملی، عبداهلل، فلسف .ک.ر .2

 . ر. ک. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، مادۀ حق1

 13شردوستانه، نیا، حقوق بشر و حقوق ب.ک. ناصر قربانر .4

 112، ص 1. بیضاوی، عبداهلل بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل، ج 5

 55حاشیه المکاسب، . سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ک.ر .6

 11ص الفقهیه  بلغۀکتاب  ،سید محمد بحرالعلوم .ک.. ر3
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اوالً حق نوعی سلطنت نیست،  تعریف حق به سلطنت اعتبار شده دارای اشکاالتی است.

رود. ثانیاً گاه سلطنت وجود دارد بدون اینکه شخص بلکه سلطنت از آثار حق به شمار می

ای تواند پارهصاحب سلطنت حق داشته باشد، مثالً شخص بر نفس خود سلطنت دارد و می

خود صاحب حق تلقی  تصرفات را که قانون منع نکرده است در آن انجام دهد. اما نسبت به

. به عبارت دیگر در حق نوعی دوگانگی در صاحب حق و موضوع حق ضروری 1شودنمی

است که این دوگانگی در سلطنت بر نفس وجود ندارد. گذشته از این دو اشکال، این تعریف 

و نه قابلیت اسقاط را دارد ه نه نیازمند جعل و اعتبار است های طبیعی بشری را کحق

 گیرد.نمیدربر

 دوم: حق به منزلة ملکیت ضعیف 

اند. حق در نگاه تعریف دیگری از حق در نزد فقها وجود دارد که حق را به منزلۀ ملك شمرده

مالك  ءاین دسته از فقیهان مرتبۀ ضعیفی از ملك و نوعی از ملك بوده و صاحب حق بر شی

به دست اوست. متعلق حق در این معنا ممکن است عین  ءتلقی گردیده و امر آن شی ءآن شی

باشد. مانند حق رهن و حق تحجیر و ممکن است غیر عین باشد. مانند حق قصاص و حق 

 حضانت که متعلق آن شخص است.

که قوام آن مرحوم نایینی از فقیهانی است که حق را مرتبۀ ضعیفی از مالکیت معرفی کرده 

. بر این تعریف نیز اشکال وارد شده است 2دار ادای حقبه دو طرف است: صاحب حق و عهده

تواند نوعی از ملك باشد. حق اعتباری در کنار مالکیت است. دلیل این ادعا عالوه که حق نمی

بر فهم عرف، آن است که در مواردی حق وجود دارد، بدون اینکه بتوان از ملك سخن گفت. 

 مچون حق تحجیر که شخص دارندۀ آن از حق برخوردار است ولی مالك نیست.ه

افزون بر اینکه تصور شدت و ضعف در ملك ممکن نیست، ملکیت یك امر اعتباری بسیط 

توان این اشکال را چنین پاسخ گفت که مراد آن است که ملك و حق هر دو از البته می .3است

سلطنت قوی است و حق سلطنت ضعیف. ولی روشن  اند. با این تفاوت که ملكسنخ سلطنت

 است که با این توجیه، این تعریف به تعریف نخست باز خواهد گشت.

 سوم: حق به منزلة اعتبار خاص

                                                           
 22، 1ج  ید روح اهلل موسوی الخمینی: کتاب بیع،الس .ک.ر . 1

 11، 1حمدتقی آملی: کتاب المکاسب و البیع )تقریر بحث نایینی(، ج م .ک.ر . 2

 22روح اهلل الموسوی الخمینی: پیشین،  .ک.ر . 1
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جدا  را و سلطنت بار خاص معرفی کرده آن ملك این دیدگاه حق را به عنوان یك نهاد اعت

دانند، بلکه سلطنت را آثار حق یانگارد. صاحبان این دیدگاه، نفس حق را سلطنت نممی

 ای است.کنند که دارای آثار ویژهشمارند. حق را اعتبار خاصی قلمداد میمی

نهایتاً اگر بخواهیم تعریف دقیقی از حق ارائه دهیم باید بگوییم که حق عبارت است از 

یا یك انسان  ءیاسلطه، اختیار، امتیاز و توانایی که در جامعۀ معینی برای یك انسان در برابر اش

های دیگر مانند شود. حق انسان در برابر انسانهای دیگر به رسمیت شناخته میدر برابر انسان

حق بستانکار در برابر بدهکار، حق زن و شوهر در برابر یکدیگر، حق پدر و مادر در برابر 

و حق افراد در فرزندان، حق آزادی افراد در برابر دولت، حق اشتغال، مسکن و تأمین اجتماعی 

ای که آن را خریده است و حق مستأجر برای استفاده از برابر اشیا مانند حق مالك بر خانه

 ای که آن را اجاره کرده است.خانه

گوییم مراد ما امتیازی است که کسی در مورد مال معینی وقتی از حق مالکیت سخن می

تواند ۀ مردم تنها صاحب خانه است که میدارد و دیگران آن امتیاز را دارا نیستند. از میان هم

خواهد تصرف کند، حتی خراب کند یا انتقال دهد. در این معنا حق، گسترۀ هرگونه که می

کند که شامل اختیار رد و قبول، امتیاز عمل و خودداری از عمل نیز بسیار وسیعی پیدا می

ع از آن، حق طالق برای شوهر یا سان وقتی از حق فرد برای انجام معامله یا امتنا. بدینشودمی

های عمومی خبری برای دولت یا زن، حق قاضی در بازپرسی از متهم، حق اداره و کنترل رسانه

المللی حتی نظارت در انتخابات برای شورای نگهبان، حق احراز تهدید علیه صلح و امنیت بین

از و اختیار در ذهن انسان و تصوری از امتی رودبرای شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن می

های بشری تواند تمامی حقدانیم که نمیبندد. این تعریف را از آن رو کامالً دقیق نمینقش می

 .1نیاز از جعل و اعتبار و غیرقابل سلب و نقل و انتقال را شامل گرددبی

 مفهوم حق -2-1-4

دارندۀ حق در وضعیت گوییم به آن معناست که در تعریف کلی وقتی از حق داشتن سخن می

این بدان  ،شناسدای قرار گرفته است. برای مثال وقتی قانون کشوری فردی را محق میویژه

ای قرار داده است. اما تأثیر این معناست که نظام حقوقی کشور، آن فرد را در موقعیت ویژه

 حمایت و قرار دادن شخص در وضعیت ویژه به چه معناست؟

                                                           
 14ناصر قربان نیا، پیشین،  .ک.ر . 1
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آمریکایی توجه خود را به مفهوم حق معطوف  1کرانی چون هوفلددر آغاز سدۀ بیستم متف

گوییم، در تمامی موارد که وقتی از حق سخن می گشتند متفطّنداشتند و با تیزبینی بر این نکته 

گذاری یا مراکز آموزش ها یا مجالس قانونکنیم. هنگامی که در دادگاهیك معنا را مراد نمی

جوییم چیزی به غیر از تمسك زمره به حق طلب دین توسل میحقوق یا باالخره در زندگی رو

به حق آزادی بیان در قلمروهای یاد شده است. در نمونۀ نخست معنای ادعا نهفته است، حال 

کنیم. اما وقتی به کند. از هر دو به عنوان حق یاد میآنکه نمونۀ دوم بر معنای آزادی داللت می

ضوع حق و شیوۀ توزیع استحقاق و تکلیف توجه کرده و های درگیر در رابطۀ مذکور موطرف

نگریم گویی با ها میگیری توزیع امتیازات و مسئولیتمتأمالنه بر نوع ارتباط و جهت

 .2میراد راک و رس توافتم الًماک ییاهتهوی

بدین ترتیب تحت عنوان حق، چهار گونه ارتباط متقابل و متالزم قابل تصور است. به 

گیرد: مطالبه، اژۀ حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرار میعبارت دیگر و

گیرد. آزادی، قدرت یا اختیار و مصونیت که تنها در یك شکل آن حق در برابر تکلیف قرار می

تواند طرف دیگر را از طریق قانون این شکل مبین رابطۀ حقوقی است که در آن یك طرف می

 د.به رعایت حق خود مجبور کن

 چهار رابطۀ حقوقی یا چهار معنا و مصداق حق از نظر هوفلد عبارتند از:

 3حق ادعا .1

 4حق ـ آزادی .2

 5حق ـ  قدرت .3

 6حق ـ مصونیت .4

حق ادعا که حق به معنای خاص است. متقابل و متالزم با تکلیف است و همواره با وظیفۀ 

جانبه میان دو شخص طرف مقابل همراه است. بدین معنا که در این معنای حق یك رابطۀ دو 

ای که بر پایۀ قرارداد محق و دیگری مکلف است. در رابطهیکی وجود دارد که در این رابطه 

شود، یك طرف محق و طرف دیگر مکلف به پرداخت قرض بین داین و مدیون برقرار می

ون شود. در این رابطه حقوقی داین حق دارد طلب خود را از مدیون مطالبه نماید و اگر مدیمی

                                                           
1. Hohfeld 
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1. Claim-Right 

4. Liberty- Right 

5. Power- Right 

6. Immunity- Right 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


