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Abstract
The challenges of understanding "right" indicate that "right" is a broad concept in a
way that most abuses and misunderstandings in the historical and civil space have
been influenced by this concept. The purpose of this article is to analyze the jurists’
reading of the concept of right. It also seeks to study this concept in different
religions and jurisprudential approaches in order to achieve the effect of the concept
of right in the formation of religious state and its scope of authority over citizens’
rights. The importance and the need to write this text is because of the fact that
socio-political demands as well as the legitimacy of the formation and continuation
of the religious government are effectively linked to the interpretation of the concept
of right and the development of the concept of "freedom" and its change from
"liberation and removal of internal vices" to "freedom from formal and informal
obstacles". First, it is necessary to attempt to explain the concept of right as the basis
of all citizenship rights in political jurisprudence. From the results of the present
writing, which is written based on a descriptive-analytical method, it is possible to
draw the principles and development of jurisprudential perceptions of the concept of
right and its transformation (i.e. changing the tools and process of inferring right),
including three theories of custom, production, obedience right and legal validity.
Proving the "effective ratio of the concept of the right to build a state as well as the
scope of competencies of the religious state in seizing the people" is another result
of this article.
Keywords: Right, Jurisprudential Interpretations, Divine Command, Mu'tazilites,
Rhetoric of Right.
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نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون
*3
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مهدی رضایی  ،سید محسن قائمی خرق

 .1استادیار ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1911/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)1911/12/11 :

چكیده
چالشهای ناظر بر فهم «حق» ،نشان از این مطلب

دارد کبه «حبق» مفهبومی مجلبا اسبت؛ ببهگونبهای کبه بیشبترین

سوءاستفادهها و سوءبرداشتها در فضای تاریخی و مدنی ،متأثر از این مفهوم صورت پذیرفته است .مسئلۀ ایبن مقالبه،
تحلیا قرائت فقها از مفهوم حق و نیز بررسی این مفهوم در مذاه

و رویکردهای مختلف فقهی است تا بتبوان ببه اثبر

مفهوم حق در تکوین دولت دینی و نیز گسترۀ اختیارات آن نسبت به حقهای شهروندان رسید .اهلیت و ضرورت ایبن
نوشته نیز از آنروست که مطالبات سیاسی-اجتلاعی و نیز مشروعیت تشکیا و استلرار حکومت دینی ارتباط مؤثری با
نوع برداشت از مفهوم حق و توسعۀ مفهوم «آزادی» و تغییر آن از معنای «رهایی و زدودن رذایا درونبی» ببه «آزادی از
موانع رسلی و غیررسلی بیرونی» دارد و ضروری است بهعنوان مبنای هلۀ حقهای شهروندی در فقه سیاسی ،نخسبت
به تبیین مفهوم حق اهتلام داشت .از نتایج نوشتۀ پیشرو که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است ،میتوان
به مبانی و تکوین برداشتها ی فقهی از مفهوم حق و دگردیسی در آن (به معنای تغییر در ابزارها و فرایند استنباط حق)
دست یافت؛ از جلله چهار نظریۀ «العادۀ»« ،تولید»« ،حقالطاعۀ» و «اعتبار قانونی» .هلچنین اثبات «نسببت مبؤثر مفهبوم
حق بر ساخت دولت و نیز حوزۀ صالحیتهای دولت دینی در تصرفات نسبت ببه مبردم» از جللبه دیگبر نتبایج ایبن
نوشته است.

واژگان کلیدی
برداشتهای فقهی ،حق ،فرمان الهی ،لفظگرایی حق ،معتزله.

* نویسنده مسئول:
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 .1مقدمه
مفهوم «حق» ،برجسته ترین مفهوم در الهیات حقوق علومی و فقه سیاسی است و از سویی،
«مفهوم»« ،گستره»« ،منبع» و هلچنین «تاریخ تکوین» این مفهوم ،هلیشه محبا بحبب ببوده
است .فراتر از این اختالفها ،تحلیا مفهوم حق در رویکردهای مختلف ،نشبان از آن دارد
که «حق» ،بهجای «ضابطهمندی» ،امری «فرایندمدار» بوده اسبت .ببه ایبن معنبا کبه تکبوین
معنایی از حق ،امری جدید و قابا رصد در برهۀ خاصی از تاریخ حق نیست ،بلکه معنبایی
است که تکوین آن را باید ،فرایندگونه و محصول اختالفهایی در خصوص مفهوم دانست
که در نحلههای گوناگون اسالم پدید آمده است.
جللۀ اخیر ،میتواند پاسخی فرضیهگونه به مسئلۀ تحقیق باشد؛ یعنی اینکه حق بهمثاببۀ
یک مفهوم ،چه معنایی در فقه سیاسی اسالم دارد؟ و نیز این برداشتهبا و مؤلفبههبای آن،
چه تأثیری بر فتاوا در حوزۀ فقه سیاسی داشته است؟
نویسنده در پی آن است که با تحلیا سیر تاریخی مفهوم حق در الهیات اعتزالبی ،اشبعری و
امامیه ،به شناسایی ابعاد و ارکان مفهوم حق بپردازد و پس از آن نیز تبأثیر ایبن مفهبوم و تفباوت
قرائت از آن را بر تکوین دولت و حاکلیت بررسی کند .مقدمتاً بهنظبر مبیرسبد ،آنچبه مفهبوم
مدرن حق را از مفهوم سنتی آن متلایز میسازد ،مفهوم حق داشتن در برابر حق ببودن (حبق در
معنای اخالقی) نیست ،زیرا هر دوی این معانی در الهیات سیاسی اسالم وجود داشبتهانبد ،بلکبه
نقش رو به فزونیِ عقا در ایجاد معنای دگریافته حق و تنظیم روابط اجتلاعی است.
هلچنین موضوع این تحقیق ،هبم از حیبب بررسبی معنبای حبق و برداشبت مبذاه
گوناگون اسالمی از آن و تحلیا تأثیر مفهوم حق و چگونگی آن بر تکوین دولت ،اثری نبو
و فاقد پیشینه است .به هر روی ،ساختار این مقاله چنین خواهبد ببود کبه در ابتبدا قرائبت
فقهای اسالمی از مفهوم حق را بازخوانی میکند و پس از آن ،تباریخ نظریبههبای حبق در
اسالم و اقتضائات و آثار هریک از نظریات را تبیین و تحلیا خواهد کرد.
 .2قرائت فقها از مفهوم «حق»
بهطور کلی ،رویکرد غال

در فهم حق ،مفهوم «اختصاص» است؛ اختصاصبی کبه ببهطبور
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اجلال ،پیش از تشکیا جامعه هم وجود داشته است و پس از تشبکیا آن ،ببه شبکا هبای
گوناگون و متنوعی ظاهر میشود که یکی از آنها حق است .فقها با تلایز قرار دادن میان دو
مفهوم بنیادین «حق» و «حکم» ،معانی و قرائتهای متلایزی از حق ارائبه کبردهانبد کبه در
ذیا بیان میشود:
 .1رویکرد شیخ انصاری و محقق خویی :در این رویکرد ،حق به «سبلطنت» معنبا شبده
است .مشخصۀ این رویکرد این است که به امکان «وحدت من لهالحق [دارندۀ حق] و مبن
علیهالحق [متعهد و مکلف در برابر حق]» باور ندارد .در این معنا ،حق عبارت از سلطنت بر
فعا است اعم از اینکه به عین یا عقد یا شخص یبا غیبر آن تعلبق گیبرد (شبیخ انصباری،
1015ق25 :؛ خوئی1012 ،ق.)999 :
 .2رویکرد محقق یبزدی و مرحوم نبائینی :در این مکت  ،حق ،مترادف معنببای ملببک
و از ضعیفترین مرات

ملکیت و تحت عنوان اختصاص فهم میشود (یزدی ،بیتا.)00 :

 . 9نظریۀ تعریف به اثر :براساس این نظریبه کبه آخونبد خراسبانی (ره) را مبیتبوان از
قائالن این نظریه دانست« ،حق» امری کلی است که آثاری از جلله «سلطنت» را در ببردارد
(آخوند خراسانی1056 ،ق.)0 :
 .0نظریۀ اشتراک لفظی حق :بنبابر نظریبۀ محقبق اصبفهانی ،معنبای شبایعی در مبوارد
استعلال «حق» وجود ندارد؛ هلچنین حق ،ذیا مفاهیم عامی هلچون سلطنت و ملبک نیبز
قرار ندارد (غروی اصفهانی1020 ،ق ،ج.)00 :1
 .0نظریۀ اشتراک معنوی حق :بنابر مفهبوم عرفبی و مرتکز عقالیی ،حق ،معنایی واحبد
در تلامی موارد و مصادیق دارد .مطابق ایبن نظبر ،آنچبه متفبباوت اسببت ،معنببای حببق
نیبست ،بلکبه متعلَّق حق بوده که در مصادیق گوناگون ،متفاوت است ( خلینبی موسبوی،
بیتا ،ج.)91 :1
 .6تعریف مبتنی بر مناطهای شارع :در این تعریف ،حق به «حکم ثاببت شبرعی» معنبا
شده است؛ بهعبارت دیگر ،حق ،امری است کبه شبرع ببه اسبتحقاق آن ،حکبم داده باشبد
(زحیلبی1011 ،ق ،ج.)22 :9
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 . 0تعریف به مصلحت :شیخ علی خفیبف ،در ایبن نظریبه ،حبق را ببه «مصبلحتی کبه
[شخص] شرعاً مستحق آن است» (زرقاء1025 ،ق ،ج )29 :9معنا میکند .این نظریه بهجای
آنکه مصلحت را مبنایی برای تحدید اجرایی حق و مقیدانگاریِ آن قرار دهبد ،مصبلحت را
بهعنوان «جنس» برای تعریف و تحدید مفهومی حق بهکار میبندد.
« .1تعریف حق به حصر و اختصاص» :زحیلی با تعریبف حبق ببه «الحبقَّ هبو عالقبی
اختصاصی بین صاح

الحقَّ و اللصلحۀ التببی یببستفیدها منببه» (زحیلبی1021 ،ق ،ج:9

 ،)29آن را «رابطۀ اختصاصی میان صاح

حق و مصلحت» میدانبد و از آنجبا کبه حبق و

مصلحت را به واو عطف ،بر هم معطوف ساخته است ،نشان از هلراهی عنصر دیگر؛ یعنی
مصلحت در تعریف وی از حق است؛ چه آنکه اگر چنین چیزی مراد وی نباشد ،اخبذ واۀۀ
حق در تعریف حق ،تعریف به دور خواهد بود.
برخی از نظریات مطرحشده ،تعاریف شرحاالسلیاند که ابهبام «ذات حبق» را برطبرف
نلیکنند ؛ از جلله تعریف حق به آثاری هلچون اختصاص یبا تعریبف حبق ببه سبلطنت.
برخی تعاریف نیز حق را به «ملک» و مراتبی از ملک تعریف کردهاند که چنین الگویی نیبز
نلیتواند تبیینکنندۀ ویژگیهای ملیز حق باشد؛ زیرا چنین تعریفی از قبیا «تعریف متبباین
در ذیا متباین» است؛ چه آنکه ،ملک (-یت) تنها بر «اموال» تعلق میگیرد ،ولی متعلق حق،
«افعال» است و چنین نیست که حق جنبۀ خفیفتر ملکیت و قسبلی از ایبن مقسبم باشبد.
افزونبر این ،اگر تعریف حق به «ملک» پذیرفته شود ،مفهوم ملک نیز چندان روشن نیسبت
و به «نسبت میان مالک و مللوک» (نجفی1011 ،ق ،ج )90 :1و یا «سلطۀ مالک بر مللبوک
یا علقۀ خاصی که منشأ سلطنت مذکور است» (یزدی1021 ،ق ،ابتدای بیع) معنا شده است.
از اینرو واۀگان «سلطنت»« ،ملکیت» و «حق» مدام در تعریف یکدیگر استفاده میشود.
«ماهیت اشتراک لفظی یا معنوی حق» نیز بهجای آنکه ذات حق را بنلایانند ،بیشتر نباظر
بر معنای حق در مستعلالت حق هستند.
نقد و تحلیلی که گذشت ،میتواند نشانی بر نایافتگی مفهوم ذاتبی حبق از نبوع حبد و
رسم منطقی باشد (جوادی آملی .)20 :1910 ،بهعبارت دیگر ،تعریف اصبطالحی آن از راه
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حدگذاری و تحدید ماهوی ملکن نیست ،بلکه نیازمند تنبیه است .این ازآنروست که حبق
به معنای مصطلح از مفاهیم اعتباری است که هیچگونه قوامی در خارج ندارد ،مگر به لحاظ
مناطات؛ چه اگر حق ،عرض فلسفی (وجودی حقیقی) بود ،باید مطابقی در اعیان خبارجی
یا حیثیتی از وجود خارجی داشته باشد .حبال آنکبه وقتبی کسبی دارای حق میگبردد ،ببا
زمانیکه دارای حبق نببوده اسبت ،هبیچ تفاوتی به لحباظ وجبودی نلبیکنبد (اصبفهانی،
1011ق ،ج .)29 :1
بر هلین اساس ،ضرورت دارد که بهجای تأکید بر دستیابی به مفهوم حبق ،ببه ابعباد و
اقتضائات برداشت مذاه

مختلف اسالمی از حق پرداخت.

 .3تاریخ اختالف در «ذات حق»
بازخوانی و تحلیا تاریخ نظریات حق ،افزونبر آنکه چندان پیشینهای در نوشتههای موجود
ندارد ،در ذهن آدمی «قبض و بسط نظری حق» در الهیات را صورتبندی میکنبد .هریبک
از ملا کالمی-فقهی اسالم ،رویکرد و رویهای را در ترسیم نظام «حقها» برگزیدهاند .برخی
حق را «مجعول شرعی» پنداشته و برخی دیگر با پذیرش گبزارۀ «حبق ،مجعبول و مرتکبز
عرف و عقالست» در استنباط «انواع حقوقِ مجعول عقبا» و «مالزمبۀ میبان حکبم عقبا و
شرع» دچار اختالف شدهاند.
نویسنده در ذیا به تبیین و تحلیا این تنازع در نظام حقها و آثبار اجتنبا ناپبذیر ایبن
تنازع در نظم حقوق اساسی و فقه سیاسی میپردازد که برخی ببه تصبریح باورمنبدان ایبن
رویکردها و برخی دیگر نتیجۀ تحلیلی نویسنده در پی مطالعۀ باورهاست.
 .1 .3نظریۀ حق در اندیشۀ اشاعره

چارچو

مفهومی حق در اندیشۀ اشاعره را در سه سنت «کس »« ،شبرع» و «تصبوی

در

اجتهاد» میتوان رهگیری کرد .در سنت اول ،اشباعره ،راه را ببرای گریبز از مسبئولیتهبای
فردی-اجتلاعیِ مالزم با «حق» (تالزم حق و تکلیف) میگشاید .اندیشۀ اشبعری ،ازآنروی
که نلیپسندد فراگیری قاعدۀ «خالقیت خداوند» نقض شود و هم به این دلیبا کبه سباحت
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قدسی خداوند نسبت به افعال شرَّ آدمی ننگین نباشد ،خلق فعا از انسان را انکار میکنبد و
بر این اساس ،نظریۀ کس

را مبتنی میکند .در این نظریه ،خبالق فعبا اختیباری ،خداونبد

بوده و انسان کس کنندۀ آن است (االشعری1102 ،م05-01 :؛ حلبی.)10 :1911 ،
نظریۀ کس  ،با طرح این باور که انسان در برابر خداوند هیچ حقی ندارد و او میتوانبد
در آخرت فارغ از عللکرد انسان و بدون هیچ مالکی با او رفتار کند (االشعری ،بیتبا،)01 :
روابط انسانی را از محتوای «مسئولیتپذیری اجتلاعی و سیاسی» تهی و ببر «حبق صبرف»
مبتنی میسازد  .در حقیقت و به تصریح برخی هلچون احلد امین مصری ،نظریبۀ اشبعری،
در موضوع جبر هیچگونه تغییری نداده ،بلکه [صرفاً] تعبیبر جدیبدی از آن اسبت» (امبین،
بیتا ،ج .)00 :9با این وصف ،گزارههایی هلچون «پادشاهان بهمنزلۀ سایۀ خدا» و «شبورش
علیه حاکم؛ بهمثابۀ شورش علیه خدا» ،از نتایج عللی اصا مذکور خواهد بود .این تفکر ببا
«اثبات حق در معنای بر حق بودن برای حکام» ،حق به معنای حق داشبتن را از شبهروندان
در فضای سیاسی سل

میکند (ابنقتیبه1915،ق.)60 :

ایلان متنمحور ،بر حقهای منصوص شرعی تأکیبد مبیکنبد؛ ببرای نلونبه اشباعره ببا
تفاوت نهادن میان احکام نظری (هستها و نیستها) و عللبی عقبا (بایبدها و نبایبدها)،
اثبات «حق حکلروایی برای امام و حاکم» با پشبتوانۀ معرفتبی عقبا را نلبیپبذیرد؛ حتبی
آنجایی که «عقا جلعی» در پی تأسیس دولت است تا از رهگذر تأسبیس دولبت« ،حقبوق
جلعی-حسبی» تحقق یابد ،چنین تأسیسی را در صورت جواز شارع امکانپبذیر مبیدانبد.
هلچنانکه «حق بر نظام سیاسی-اجتلاعی مناس

و عادالنه» بر مبنبای معیارهبای شبریعت

سنجیده میشود و عقا از تعیین اینکه کدام علا حکومت ،خو

و کدام فعا ،ببد اسبت،

کامالً ناتوان بهشلار میآید (االشعری ،بیتا.)01 :
نکتۀ اخیر بدانمعناست که در الهیبات سیاسبی اشبعری ،سبوای «تعیبین مفهبوم حبق»،
«مقتضی و موانع رویهای حق» نیز در دست نخبگان قرار میگیرد« .نخبهگرایبی در سباحت
حقها» بهدلیا «ملنوعیت عقا از ورود به ساحت حقهبا» اصبلی اجتنبا ناپبذیر در میبان
اصول سیاسی اشاعره است .از هلین روست که مبتنی بر آیۀ «هیچکس نلیتواند بر کبار او
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خرده بگیرد؛ ولی در کارهای آنها ،جای سؤال و ایراد اسبت» (انبیباء ،)29 /هلبانگونبهکبه
انسان هیچ حق اعتراضی به خداوند ندارد ،به نظام مبتنی بر شبریعت او نیبز حبق اعتبراض
نخواهد داشت و حکلرانان نیز از وظیفۀ پاسخگویی در برابر آنها مبرا هستند؛ ثانیاً ،اگرچبه
برخی عاللان اشعری مذه  ،از جلله امام الحرمین ،ماوردی و غزالی حق اعالم نارضبایتی
علیه نظام سیاسی (در فرض تشخیص خروج حکومت از مدار شریعت توسط نخبگبان) را
نظر دادهاند (قپانچی ،)119 :1902 ،اما شیوۀ اعلال این حق نیز محبدود ببه امبر و نهبی ببا
دست ،زبان و قل

است و جز در مواردی استثنایی ،دسبت ببردن ببه شلشبیر و شبورش

مسلحانه روا نیست (االشعری1011 ،ق.)11 :
مسئلۀ کفر و ایلان بهویژه تکفیر و اثرگبذاری آن ببر تعریبف حبق در الهیبات سیاسبی
اشعری نیز امری شایان توجه است .الهیات اشعری ،از سویی در تقابا با «رویکرد اعتزالی»،
ایلان را پیشفرض اساسی حق قرار میدهد و از سوی دیگر ،در تعریف ایلان و تعیین مرز
آن با کفر ،تساها میورزد .بر هلین اساس« ،صرف ایلبان قلببی» ببرای مسبللان شبدن و
بهرهمندی از حقوق کافی بوده و در اسالمِ فرد و بهرهمندی او از حق ،نیازی به اقرار زببانی
و علا به ارکان نیست .موافق با اندیشۀ پیشرو ،تعداد دارنبدگان حبق گسبترش مبییاببد.
هلچنین ،مرتک

گناه کبیره ،تا زمانیکه به حلیت گناه کبیبره بباور نداشبته باشبد ،حقبوق

سیاسی-اجتلاعی خود را از دست نلیدهد.
هلچنین ملنوعیت بهکارگیری ابزارهای عقلی تولید حق ،ماننبد استحسبان و قیباس در
فقه حنفی ،استصالح در مذه

مالکی ،استدالل در مذه

حنبلی ،و تحفظ بر «نص» ،در کنار اندیشۀ «تصوی

شافعی و سد ذرایبع در مبذه

در اجتهاد و تغییر حکم الهی با فتبوای

مجتهبد» (صبابری ،)620 :1911 ،زمینبه را بببرای چندصبدایی و نظریبهپبردازی سیاسببی و
حقگرایی از میان میبرد .هلچنانکه مجاری «تولید حق» را در نظام حقوقی ،یکسان میکند
و از «کثرتگرایی حقوقی» فاصله میگیرد.
در نهایت ،بر مبنای «تقدم نقا بر عقا در الهیبات اشبعری» ،بایبد گفبت کبه در صبورت
تعارض «حقِ مستند به استنتاج عقلی» با «تکلیف مستند به نص» یا تعبارض «حبق برآمبده از

  243پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،81شمارۀ  ،2تابستان 8048

عقا و حق برآمده از نص» تکلیف و حق ناشی از نص برتری خواهد داشت؛ بیآنکبه لزومباً
حق تقدم داشته باشد .هلچنین مالک دوم در معرفت به ذات حق در الهیات سیاسی اشبعری،
ناتوانی عامه از تشخیص ،تبیین و تعیین زمینۀ اجرای حق بود .مالکهای باال ،نشبان از نبوعی
قبض مفهومی حق در الهیات سیاسی اشعری دارد .این خصلت ،حتی بر رگهها و روزنبههبای
«بسط تئوریک حق در الهیات اشعری» ،از جلله تساها در تعریف ایلان ،برتری دارد.
 .2 .3مفهوم حق در رویكرد اعتزالی

آنچه این رویکرد را از رویکردهای رقی

متلایز میسازد ،مبدد جبدی عقبا در زدودن

پردۀ خرافه و جها از حق است .در آرای این رویکرد ،اگرچه در ابتدا با پذیرش دوگبانگی
«شریعت نبوی» (احکام) و «شریعت عقلی» (عقاید و اخبالق) ،هلراهبی عقبا و شبریعت
الهی در جهت سعادت بشری مطرح بود ولی از سبدۀ سبوم هجبری ،انبدکانبدک« ،عقبا»
بهمثابۀ یک منبع مستقا ،شناسایی شد .در نتیجه ،شریعت بهسوی محوری عقالنی چبرخش
کرده و امر قدسی ،در این منظومه ناپیدا شد (صببحی1050 ،ق .)151 :از ایبنروی اگرچبه
سابقاً ،آثاری از کثرتگرایی حقوقی را میتوان یافبت ،در رویکبرد جدیبد ،زمینبهای ببرای
عبور از حقوق دینی به «حق در معنای مدرن آن» فراهم میشود.
در معتزله ،در صورت پذیرش مرجعیت عقا در فهم «حق» ،ازآنروی که درک حسن و
قبح از بدیهیات عقلی است (تفتازانی1111 ،م ،ج« ،)212 :0حقوق مشترکی» به حکم عقبا
ایجاد خواهد شد که در آن پیروان شرایع آسلانی و حتی بیدینان ،در برخورداریها تفاوتی
نخواهند داشت.
در نظام اعتزالی ،حقها به «ذاتی»« ،اقتضبائی» و «عارضبی» تقسبیم مبیشبوند (تفتبازانی،
1111م ،ج)215 :0؛ توضیح آنکه در دستۀ اول ،حقها بالذات ،بهصورت دائلی و ثابت ،آثاری
را برای دارندۀ حق در بردارند؛ مانند حق بر عدل و تلرد در برابر ظلم؛ چون هلیشه با غرض
اجتلاع سازگار است .به تعبیری ایبن حقبوق از آن حیبب کبه هلیشبه هلاهنب

ببا اهبداف

اجتلاعی است ،دارای ثبوت واقعی است و زوال و تغییر در آن راه نبدارد (طباطببایی،1910 ،
ج  .)111 :0در دستۀ دوم ،حقها تنها اقتضای «حق شدن» دارند؛ به این معنبا کبه علبت تامبۀ
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«حق» نیستند و بهصورت موقت و غیربنیادین ،از سوی عقال حق دانسته میشوند؛ ماننبد حبق
دانستن آزادیهای کلالی و غیرضروری ( :تحسینیات) .دستۀ عارضی نیز ،در میانهای از «حق»
و «عدم حق» قرار دارند که بسته به احوال و شرایط گوناگون ،یکی از آن دو عبارض خواهبد
شد .در نظر معتزله ،حق بهشلار رفتن یک امر ،متأثر از عواما زیر است:
 کلال و نقص امور برای نفس انسان [نظیر حق بر تعلم]؛ سازگاری با نفس آدمی [نظیر حق بر منظره پاک و سالم]؛ برخورداری از مدح و حکم عقال به استحقاق فرد یا اجتلاع (حکیم1101 ،م)261 :؛ وجود مصالح فردی-جلعی در امر محتلاالحق.درک اعتزالی ،اگرچه مبتنی بر «فهم عقالنی حق» است ،تا حد زیادی میان «ارزشهبای
در سطح پیشنهاد اخالقی» و «ارزشهای در سطح حق» تلایز قائا میشود و چالش «تبورم
در تقاضاهای تحت عنوان حق» ( )Golding, 1978: 4را مرتفع میسازد.
از خصایص مفهوم اعتزالی حق ،میتوان به موارد دیگری نیز اشاره کرد ،از جللبه :درج
«حکومت و ضرورت وجود یا حذف آن از اجتلاع» در زمبره «حبقهبای» بشبری (قاضبی
عبدالجبار1162 ،م ،ج« ،)211 :25وانهادن شیوههای اعلال حق به عقا و مصلحت مردم» و
پذیرش تأثیرگذاری شرایط زمان و مکان بر تحول اجرای حقها (قاضبی عببدالجبار1162 ،
م ،ج،)292 :25و پذیرش «خطا و اختالف آرا» در قالب

حبق (قاضبی عببدالجبار1162 ،م،

ج.)205 :25
هلچنین مطابق گزارۀ «منزلۀ بین اللنزلتین» (منطق فازی مذه

اعتزالی) ،فرد عاصی نبه

از دین خارج میشود ،و نه چنین است کبه ایبن گناهبان ببه ایلبان او مضبر نباشبد ،بلکبه
گناهکار نه مؤمن است و نه کافر؛ و نلیتوان به صرف انجبام گنباه ،شبخص را از حقبوق
فردی و اجتلاعیاش محروم کرد .هلچنین نظر به اختیار کاما آدمی (نظریبۀ تفبویض و رد
نظریۀ کس

و جبر) عرصۀ «حق و آزادی» برای وی بسیار گستردهتر خواهد بود .این اصا

بههلراه مرجعیت عقا اعتزالی ،زمینۀ حضور فعال فبرد را در عرصبۀ سیاسبی و حکلرانبی
فراهم خواهد کرد.
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رویکردهای معتزله به امر به معروف و نهی از منکر را میتوان در دو حبق زیبر نلایبان
دانست:
ب «خروج» (مبارزه مثبت) [قیام بالسیف] (شهرستانی ،بیتا ،ج)61 :1؛
ب حق بر «جدایی از حکومت و تحریم آن و رویآوری به زهد (ابنمرتضی.)212 :1915 ،
البته برخی نیز رویکردی با عنوان «حق بر اصالحگری ببدل از رویکبرد انقالببیگبری»
طرح کردهاند .گروه اخیر ،خبود را از جامعبه و سیاسبت اجتلباعی نگسسبته و در عرصبۀ
جامعه به فعالیت پرداختند و رویکبرد اصبالحگرانبه را در ارتبباط یبا انقطباع از حکومبت
برگزیدند .گزینش هریک از این رویکردها ،در زمرۀ «حقوق» افراد در برابر حکومت بوده و
به مجلوعه امت بسط یافته [و] یا باید بسط یابد (کربن.)105 :1900 ،
«قبح تکلیف بلاالیطاق» ،نیز بخش دیگری از تئبوری حبق اعتزالبی را تشبکیا مبیدهبد و
براساس آن ،محدودۀ فراتر از توان «انسان» ،ذیا عنوان حق ،فهم میشود؛ بدینمعنا کبه مکلبف،

در این مرتبه نسبت به تکلیف در مقابا خداوند ،حق مخالفت دارد .در مقابا ،قاضی عضد ایجیی
(اشعریمسلک) ،تکلیف ماالیطاق را جایز دانسته و در نتیجه آنکه باور به قبح تکلیبف ماالیطباق
ندارد ،دایره حقها را محدود کرده است (جرجانی ،1909 ،ج.)255 :1
رویکرد اعتزالی را نلیتوان نظیر یا قسلی از «حق در آموزۀ سباختگرایبی اجتلباعی»
دانست؛ چه آنکه معتزله ،دو شرط مهم را برای حقانگاری یبک امبر مبدنظر دارد؛ نخسبت
آنکه ،نقش انحصار ی برای ارادۀ آزاد و عقا در اعتبارسازی حق قائبا نیسبت؛ ببه تعبیبری
«حق» را برخالف ساختگرایان ( ،)O'Neill, 1989: 206ببه «معقولیبت» فبرو نلبیکاهبد و
ضروری میداند که «متعلق حق» دارای مطابَق خارجی باشد .دیگر آنکه ،عقال ،حق را فبارغ
از تک تک دیدگاههای فراگیر در جامعه میپذیرند .بنبابراین میبان «معقولیبت» و «عقالیبی»
بودن تفاوت مناقشه ناپذیری وجود دارد و امر عقالیی از مصلحتسنجی در زندگی علومی
حکایت میکند.
بهنظر میرسد ،معتزله چندان نلیتواند «عقا بلاهو عقا» را در تکوین حق ،ادعبا کنبد،
زیرا عقا اعتزالی ،پیشتر ،برای فهم خیرهای نخستین ،شبناختی از مفباهیم خباص خیبر در
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شریعت نبوی دارد و تحت تأثیر آن ،حق را فهم میکند .بنبابراین فهبم اعتزالبی از حبق را
میتوان برآمده از «عقا مقید» دانست که «مستلزم تعهد به خیر جلاعتهایی خواهد بود که
هویت شلا در درون آن ساخته شده است» (.)Bell, 1993: 94
گسترۀ حقها در اندیشۀ اعتزالی نیز دچار قبض و بسط هستند؛ نظیر امر ببه معبروف و
نهی از منکر که از سویی به توسعۀ حق و از سویی به تحدید حبق در اثبر ملنوعیبت ورود
به حوزۀ خصوصی دیگران منجر میشود؛ نظیر آنچه در تبعید بشاربن برد توسط واصا ببن
عطا (جاحظ1051 ،ق )90 :و جریان محنت (تفتیش عقایدِ راسخ بر خلبق قبرآن) از سبوی
معتزله رخ داده است .وقایع اخیر ،نوعی رویگردانی در ارکان حق قللداد میشبود؛ معتزلبه،
آنگاه که بهعنوان یک جریان فکری نلود داشت ،دولت را جبز ببا رضبایت علبوم مؤمنبان
میسر نلیدانست و باور به حق بر خطا و حقایق متعدد بود ،ولی در دولت مأمون تبا واثبق
عباسی ،به نوع انحصارگرایانه (مونیستی) و نه کثرتگرایانه ،نزدیک شد.
تحول اخیر مذه

اعتزالی ،بدون آنکه به احتلال خطا در فهم نصوص دینی یبا قواعبد

زندگی اجتلاعی توجه داشته باشد ،هلواره تلایا دارد که فهم خود از دیبن یبا اجتلباع را
فهم نهایی دانسته و تلام ابزارها و نهادهای رسلی و غیررسلی دولت را برای تحقق و دفاع
از آن بهکار بندند (فیرحی.)21 :1912 ،
 .4ساختار حداقلی و حداکثری حقها
برای تشخیص حق و تکلیف (حکم تکلیفی) رویکردهای مختلفبی در کبالم و فقبه امامیبه
مطرح شده است که در ذیا ،تبیین خواهد شد.
 .1 .4استعاره «عبد و مولی»

این استعاره که نظریۀ «حقالطاعۀ» در اصول فقه را معرفی مبیکنبد ،ببر پایبۀ اصبا کالمبیِ
توسعه و گسترش «توحیبد عببادی» قبرار دارد .ایبن اسبتعاره ،در مبوارد احتلبال تکلیبف
غیرمقارن با علم اجلالی ،یا به تعبیر دیگر در شبهات بدوی مطرح میشود (حبائری:1901 ،
 .)196بر این اساس« ،تکالیف مظنون» که ناشی از شک در شلول یکی از جوانب

دوگانبه
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«حق یا حکم تکلیفی» بر مورد مشکوک است ،در زمرۀ تکالیف قطعی قرار میگیرد (محقبق
حلی1059 ،ق252 :؛ نائینی1010 ،ق ،ج .)921 :2درون این پاسخ ،بهخوبی ،میتوان آثبار و
اقتضائات «تأکید بر شخصیت عبد و مولی» را بر استنباط حبق مالحظبه کبرد؛ در حقیقبت،
پذیرش اصالت تکلیف در موارد محتلا ،نشان از اهتلام این استعاره بر «حرمبت مبولی» و
«اطاعت حداکثری شخصیت عبد» دارد.
این شخصیتگرایی در عببد و مبولی ،ببا سباخت «حقبوق علبومی مبدرن» و «رابطبۀ
شهروند-ملت» هلراستاست .در حقیقبت ،گسبترش مرزهبای اطاعبت از مبولی در نظریبۀ
حقالطاعۀ ،به اطاعت از دولت و ساختارهای دولتی منجر میشود که نتیجۀ آن را مبیتبوان
در گسترۀ محدود حقوق سیاسی-اجتلاعی در نظام حقوقی مبتنی بر شخصیت عبد و مبولی
و نیز دولت وضعی دانست .البته بدانمعنا نخواهد بود که نظریۀ حقالطاعبۀ ،ببه هبیچ روی
مفهوم حق را نلیپذیرد؛ بلکه این نظریه ،حقبوق مختلفبی را ببرای مبردم درون حاکلیبت
پیشبینی کرده اسبت؛ از جللبه شناسبایی حبق امبت نسببت ببه وضبع قبوانین در حبوزه
منطقۀالفراغ (شهید صدر1021 ،ق .)11 :ولی این حقها به وسبعتی کبه در رویکبرد اصبالۀ
االباحه وجود ندارد ،نخواهد بود.
در حقیقت ،این نظریۀ اصولی خود را بر پایۀ یک بداهت عقلی قرار مبیدهبد؛ ببه ایبن
صورت که «با عقا عللی خود در مییابیم ،مولویت خداوند متعبال ،در تکبالیف مقطبوع و
مظنون و مشکوک و موهوم میباشد .بنابراین حتی در موارد عدم علم نیز اگر کبه تبرخیص
و اجازه او و رضایتش را در از دست دادن تکالیف واقعی بهخاطر شک به دسبت نیباوریم،
باز حق طاعت برای مولی ثابت میباشد .به این طریق قاعده قبح عقبا

ببال بیبان اساسبی

نخواهد داشت ،چراکه چنین عقابی بر حق میباشد [چون منعلیت و آثار آن ،بیان محسو
میشوند ،لذا واۀۀ «بالبیان» مصداق نیافته است و «بیان» موجود است] و عقا

بر حق هبم

قبیح نلیباشد» (صدر1050 ،ق90 :؛ اسالمی.)00 :1910 ،
در نظام قضایی مبتنی بر ایبن تفکبر نیبز قاضبی در سبکوت یبا اجلبال قبانون ،رفتبار
خروجکنندگان علیه حاکلیت را بهجای آنکه ببا برداشبتی «حبقگبرا» ،ببه نافرمبانی مبدنیِ
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مساللتآمیز تفسیر کند ،چنین افرادی را بر مبنای «اصبالۀ الحظبر :اصبا ببر محبدودیت و
ملنوعیت» محکوم میسازد.
هلچنین ،حقالطاعۀ ،ترازی برای تشخیص زمان بازگشت از حق مبتنی بر قواعد ثبانوی
است؛ توضیح آنکه گاهی به استناد قواعد ثانوی ،ترخیص و حقی بهصبورت موقبت ببرای
شهروندان ایجاد میشود که حقالطاعه حکم میکند ،این حقها پیوسبته ببازنگری شبود تبا
مبادا هتک فرمان اولیۀ موال رخ دهد ،زیبرا تبرخیص مبتنبی ببر قواعبد ثبانوی ،نلبیتوانبد
بهصورت دائلی اصالۀ الحظر را به اصالۀ االباحه تبدیا کند.
برخی فقها با رویآوری به «نظریۀ توقف و احتیاط در علا» ،پیرو نظریۀ قبا ببهشبلار
میروند (عبدالسباتر1026 ،ق ،ج .)06 :11در واقبع ،وظیفبۀ عللبی در مبواردی کبه عقبا
نلیتواند حسن و قبح اشیا یا اقتضای حسن و قبح آنها را درک کند ،آن اسبت کبه هلاننبد
کار ملنوع ،با آن رفتار کند و هلانگونهکه آن را ترک میکند ،این موارد مشتبه را نیز تبرک
نلاید.
 .2 .4اقتضای «کرامت بشر»

بشر در جایگاه «مهلان» برای ترک محتلاالتکلیف نیازمند ترخیص و جواز «میزبان» نیست.
در این مطل  ،تفاوتی میان اینکه احتلال تکلیف ،ناشی از اجلال ،فقدان یا تعارض نبص و
یا ناشی از شک در بقای تکالیف تاریخی و قبدیلی در زمبان کنبونی باشبد ،وجبود نبدارد
(محقق حلی1059 ،ق .)252 :بر این اساس ،در تردید میان حق و تکلیف ،بهجای آنکه ذمۀ
مکلف ،مشغول شود ،تکالیف تنها به موارد «منصوص شارع» محدود شده و در سایر مبوارد
با توسا به «قبح عقا

بالبیان» و اصبا برائبت ،فبرد ،در تبرک تکلیبف ،ذیحبق شبناخته

میشود  ،زیرا عقا در آنجا که بیانی نرسبیده باشبد ،تکلیبف و مؤاخبذه را قببیح مبیدانبد»
(بهبهانی1010 ،ق291 :؛ علمالهدی .)902 :1901 ،به هر روی ،ریشههای معنای مدرن حق،
در گفتلان دینی ،علدتاً در هلین نوع نگاه قرار مییابد که بنابر آن ،چالش دولت با وسبعت
مفهوم حق ،کلتر شده و حتی فراتر از آن ،حق در این معنا به تکوین مفهوم دولبت کلبک
میکند .ازاینرو ،اندیشههای اینچنینی مفهوم حبق را دچبار تحبول و دگردیسبی کبرده و
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نسبت قابا توجهی با ساخت دولت در فقه سیاسی مییابد .درحالیکه باور به اندیشههبایی
مانند «عبد در حوزۀ خصوصی» و تسری آن به حوزۀ نظریهپردازی الهیات سیاسی با عنبوان
«فرمببانبردار در حببوزه سیاسببی» (ر.ک :میببرزای قلببی )900 :1901 ،نشببان از سببازمان
اقتدارگرایانۀ «نص» در «مهندسبی حبق» دارد کبه راه را ببرای اقتبدارگرایی «دولبت دینبی»
گسترده میسازد.
 .3 .4اعتبار قانونی

نظریۀ اعتبار قانونی ،رویکردی در میان «قبح عقا

بالبیان» و «حقالطاعه» تحلیا مبیشبود.

این منطق اصولی ،تحلیا مشروعیت حق و تکلیف را به عقا میسپارد؛ در حقیقت« ،حق و
تکلیف محتلا» و «قطعیت یکی از این دو در جایی که هم احتلال حق بودن و هم تکلیف
بودن امری میرود» مبتنی بر یک سیر منطقی است (الهی .)210 :1910 ،بنابر این دیدگاه ،نه
قاعده بر اصالت اباحه است و نه بر «حظر و تکلیف» ،بلکه بسته به تحلیا «عقالییِ» ارزش
محتلا و احتلال دارد؛ بر این اساس ،راهی میانه در تولید حق گشوده میشود.
توضیح آنکه ،این ضابطه نبه سبعی ببر آن دارد کبه احتلباالت تکلیفبی ولبو ببا ارزش
احتلالی کم را خالی از حجت تلقی کند و نه آنکه تنها به حجیت قطع بباور داشبته باشبد.
نظریۀ اعتبار قانونی بر این باور است اگر ارزش «احتلال» و «محتلا» هر دو قبوی و دارای
اهلیت بود ،خاصیت بشری و تکوینی انسان – که ارتکباز عقالیبی نیبز ببر هلبین اسباس
است -این حالت را جانشین علم قرار میدهد .اگر احتلال نیز قوی بود ،اما ارزش محتلبا
پایین ،احتلال قوی ارزش کم محتلا را جبران مبیکنبد و شبخص برانگیختبه مبیشبود و
هلچون علم با آن رفتار میکند .هلچنین اگر ارزش محتلا ،باال و دارای اهلیبت ببود ،امبا
ارزش احتلال ضعیف ،شخص به انجام آن مانند علم وادار میشود .امر شارع به احتیاط در
برخی موارد مانند دماء به اعالم اهلیت محتلا برمیگردد« .در نتیجه با نبود قبوت محتلبا
و اهلیت آن – ولو بهوسیلۀ ایجا

خطا

ثبانوی -و ضبعف ارزش احتلبال ،هبیچ دلیلبی

برای انجام یا ترک در چنین حالتی بهنحو الزام وجود ندارد؛ بنابراین حدود موضبوع حکبم
جزایی نزد عقا نظری و ارتکاز عقالیی روشن است که بر ایبن اسباس احتیباط عقلبی در
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شبهات بدوی برای تکالیف الزامی روا نیست؛ مگر آنکه اهلیت محتلا باال باشبد» (الهبی،
.)210 :1910
 .5نتیجه
قرائتهای فقهی از حق ،چنانکه در بررسی تعاریف حبق در ابتبدای تحقیبق روشبن شبد،
نلیتوانند ذات حق را نلایان کنند و میتوان آنها را صرفاً در حبد تعباریف شبرحاالسبلی
دانست .از سویی تاریخ تئوری حق نیز رویکردهای مختلفی را در فهم حق مطرح میسبازد
که میتوان علدۀ آنها را مبذه

اشبعری و اعتزالبی و پبس از آن ،در نظریبۀ حبقالطاعبۀ،

اصالۀاالباحۀ و اعتبار قانونی دانست .هریک از این نظریهها ،حق را ببر چبارچو

و مببانی

متعددی استوار میسازد که مجلوع آنها را میتوان در خردگریزی مفهوم حق یبا در مقاببا
پذیرش حجیت و استقالل حکم عقا به «ثبوت حق» دانست .این محور ،مهمترین تنازع در
ذات حق است که در طول تاریخ تئوری حق ،ذهن اندیشلندان را ببه خبود مشبغول کبرده
است .نتیجۀ رویکرد نخست ،تضییق مفهوم حق و اثر رویکرد دوم ،توسبعه وجبودی حبق
بهشلار میرود .در حقیقت ،طبق نظریۀ «العادۀ» در مبذه

اشبعری« ،بنبابر عبادت الهبی»،

امری ،حق بهشلار خواهد رفت؛ مانند سوزانده شدن توسط آتش ،که ملکبن اسبت زمبانی
ارادۀ خداوند به نفی این امر و تبدیا آن به «تکلیف» تعلق گیرد .اما معتزله از نظریۀ «تولید»
یاری میگیرند و به استناد تأثیر قوۀ تفکر بشری ،حق را فهم میکنند.
منزلت و جایگاه انسان در عالم آفرینش نیز بسته به برداشت متکلم و اصولی از آن ،ببر
روی تئوری حق تأثیر بسزایی دارد؛ آنجایی که انسان در منزلت مهلان در ایبن عبالم قبرار
داشته باشد ،دایرۀ حقها و گسترۀ حق وسعت بیشتری خواهد داشت تا تفکری که انسان را
عبد معنا میکند و هتک حرمت موال را در تکلیفگرایی مبنا قرار میدهد.
به هر روی ،تحو الت مربوط به مفهوم حبق و بسبترهای اندیشبۀ هریبک از مبذاه

و

رویکردهای فقهی گویای آن است که براساس «مفهوم عقلی حق» ،دولبت امکبان تحقبق و
گسترۀ صالحیت فزایندهای خواهد داشت؛ هلچنین برای استنباط حق ،نیازی به تصریح آن
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در متون دینی و حتی نصوص حکومتی وجود نبدارد .امبا در بسبتر اندیشبهای کبه حبق را
وابسته به نص میداند ،سازمان اقتدارگرایانهای از دولت پدید خواهد آمد که به استناد نبص
میتواند دایرۀ حقها را محدود و منحصر به حقوق منصوص قرار دهد.
رهیافتها ی دیگری نیز در تحلیا رویکرد فقها نسبت به مفهبوم حبق وجبود دارد کبه
میتواند موضوع نوشتارهای دیگری قرار گیرد؛ از جلله امکان ارجاع محدودیتهای عقبا
[در تکوین حق] به عقا فردی و توانایی عقا اجتلاعی در فهم ذات حبق؛ بررسبی «جبواز
خلوّ واقعه از حکم (تکلیفی)» و در نتیجه نیا به تئوری حق؛ تأثیر مقاصد (مصالح) شریعت
در تحلیا حق؛ به این معنا که شریعت ،بهدلیا «اصالۀالحق» و «عدم امکان خطا

به تلامی

حقها» ،صرفاً به ذکر مقاصد شریعت بسنده کرده و استنباط و تشخیص «حقها» را ذیا این
غایات و به دست عقا نهاده است.
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