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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.   
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 نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون

 2سید محسن قائمی خرق، *3مهدی رضایی

 رانی، تهران، ایدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد ار،ی. استاد1

 انری، تهران، ایدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد ،یدکتر ی. دانشجو2
 (11/12/1911؛ تاریخ پذیرش: 50/50/1911تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

ی کبه بیشبترین   ا گونبه  ببه مفهبومی مجلبا اسبت؛    « حبق »، نشان از این مطلب  دارد کبه   «حق»ی ناظر بر فهم ها چالش

مقالبه،   ۀ ایبن مسئلاز این مفهوم صورت پذیرفته است.  متأثردر فضای تاریخی و مدنی،  ها سوءبرداشتو  ها سوءاستفاده

تحلیا قرائت فقها از مفهوم حق و نیز بررسی این مفهوم در مذاه  و رویکردهای مختلف فقهی است تا بتبوان ببه اثبر    

ی شهروندان رسید. اهلیت و ضرورت ایبن  ها حقمفهوم حق در تکوین دولت دینی و نیز گسترۀ اختیارات آن نسبت به 

ی با مؤثرو نیز مشروعیت تشکیا و استلرار حکومت دینی ارتباط  اجتلاعی-که مطالبات سیاسی روست آننوشته نیز از 

آزادی از »ببه  « درونبی  ایرذارهایی و زدودن »و تغییر آن از معنای « آزادی»نوع برداشت از مفهوم حق و توسعۀ مفهوم 

، نخسبت  ی شهروندی در فقه سیاسیها حقمبنای هلۀ  عنوان بهدارد و ضروری است « موانع رسلی و غیررسلی بیرونی

 توان یمتحلیلی نگاشته شده است، -که مبتنی بر روش توصیفی رو شیپبه تبیین مفهوم حق اهتلام داشت. از نتایج نوشتۀ 

ی فقهی از مفهوم حق و دگردیسی در آن )به معنای تغییر در ابزارها و فرایند استنباط حق( ها برداشتبه مبانی و تکوین 

مفهبوم   مبؤثر نسببت  »هلچنین اثبات «. اعتبار قانونی»و « الطاعۀ حق»، «تولید»، «ادۀالع»دست یافت؛ از جلله چهار نظریۀ 

از جللبه دیگبر نتبایج ایبن     « ی دولت دینی در تصرفات نسبت ببه مبردم  ها تیصالححق بر ساخت دولت و نیز حوزۀ 

 .نوشته است

   واژگان کلیدی

  .یی حق، معتزلهگرا لفظی فقهی، حق، فرمان الهی، ها برداشت
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 1051، تابستان 2، شلارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی(  901-962ات صفح
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 مقدمه .1

ترین مفهوم در الهیات حقوق علومی و فقه سیاسی است و از سویی،  ، برجسته«حق» مفهوم

هلیشه محبا بحبب ببوده     این مفهوم،« تاریخ تکوین»و هلچنین « منبع»، «گستره»، «مفهوم»

، تحلیا مفهوم حق در رویکردهای مختلف، نشبان از آن دارد  ها فراتر از این اختالفاست. 

بوده اسبت. ببه ایبن معنبا کبه تکبوین       « فرایندمدار»، امری «یمند ضابطه»ای ج ، به«حق»که 

معنایی از حق، امری جدید و قابا رصد در برهۀ خاصی از تاریخ حق نیست، بلکه معنبایی  

ی در خصوص مفهوم دانست های است که تکوین آن را باید، فرایندگونه و محصول اختالف

 ده است.ی گوناگون اسالم پدید آمها نحلهکه در 

ۀ مثابب  بهۀ تحقیق باشد؛ یعنی اینکه حق مسئلبه  گونه هیفرضپاسخی  تواند یمجللۀ اخیر، 

ی آن، هبا  مؤلفبه و  هبا  برداشتیک مفهوم، چه معنایی در فقه سیاسی اسالم دارد؟ و نیز این 

 ی بر فتاوا در حوزۀ فقه سیاسی داشته است؟ریتأثچه 

اریخی مفهوم حق در الهیات اعتزالبی، اشبعری و   نویسنده در پی آن است که با تحلیا سیر ت

امامیه، به شناسایی ابعاد و ارکان مفهوم حق بپردازد و پس از آن نیز تبأثیر ایبن مفهبوم و تفباوت     

مفهبوم   آنچبه ، رسبد  یمب نظبر   قرائت از آن را بر تکوین دولت و حاکلیت بررسی کند. مقدمتاً به

، مفهوم حق داشتن در برابر حق ببودن )حبق در   سازد یممدرن حق را از مفهوم سنتی آن متلایز 

، بلکبه  انبد  داشبته معنای اخالقی( نیست، زیرا هر دوی این معانی در الهیات سیاسی اسالم وجود 

 نقش رو به فزونیِ عقا در ایجاد معنای دگریافته حق و تنظیم روابط اجتلاعی است.  

اشبت مبذاه    هلچنین موضوع این تحقیق، هبم از حیبب بررسبی معنبای حبق و برد     

مفهوم حق و چگونگی آن بر تکوین دولت، اثری نبو   ریتأثگوناگون اسالمی از آن و تحلیا 

 قرائبت و فاقد پیشینه است. به هر روی، ساختار این مقاله چنین خواهبد ببود کبه در ابتبدا     

ی حبق در  هبا  هیب نظرو پس از آن، تباریخ   کند یمفقهای اسالمی از مفهوم حق را بازخوانی 

 قتضائات و آثار هریک از نظریات را تبیین و تحلیا خواهد کرد.اسالم و ا

 «حق»فقها از مفهوم  قرائت. 2

طبور   ببه  کبه  است؛ اختصاصبی « اختصاص»کلی، رویکرد غال  در فهم حق، مفهوم  طور به
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 یهبا  شبکا  ببه  آن، تشبکیا  از پس و است داشته وجود هم جامعه تشکیا از پیش اجلال،

است. فقها با تلایز قرار دادن میان دو  حق آنها از یکی که شود یم ظاهر متنوعی و گوناگون

کبه در   انبد  کبرده ی متلایزی از حق ارائبه  ها قرائت، معانی و «حکم»و « حق»مفهوم بنیادین 

 :شود یمذیا بیان 

معنبا شبده   « سبلطنت ». رویکرد شیخ انصاری و محقق خویی: در این رویکرد، حق به 1

 الحق ]دارندۀ حق[ و مبن  له وحدت من»است که به امکان است. مشخصۀ این رویکرد این 

 بر سلطنت از عبارت باور ندارد. در این معنا، حق« الحق ]متعهد و مکلف در برابر حق[ علیه

)شبیخ انصباری،    ردیب گ تعلبق  آن بریغ بای شخص ای عقد ای نیع به نکهیا از اعم است فعا

 (.999ق: 1012؛ خوئی، 25ق: 1015

ملببک   یمعنببا  مترادف در این مکت ، حق، ی:نینبائمرحوم  و یبزدی . رویکرد محقق2

 (.00: تا یب)یزدی،  شود یممرات  ملکیت و تحت عنوان اختصاص فهم  نیتر فیضع از و

از  تبوان  یمب . نظریۀ تعریف به اثر: براساس این نظریبه کبه آخونبد خراسبانی )ره( را     9

را در ببردارد  « سلطنت»آثاری از جلله امری کلی است که « حق»قائالن این نظریه دانست، 

 (.0ق: 1056)آخوند خراسانی، 

معنبای شبایعی در مبوارد     ی،اصبفهان  . نظریۀ اشتراک لفظی حق: بنبابر نظریبۀ محقبق   0

وجود ندارد؛ هلچنین حق، ذیا مفاهیم عامی هلچون سلطنت و ملبک نیبز   « حق»استعلال 

 (.00: 1ق، ج1020ی، اصفهان یغروقرار ندارد )

 واحبد  ییمعناو مرتکز عقالیی، حق،  یعرفب مفهبوم یۀ اشتراک معنوی حق: بنابر. نظر0

 حببق  یمعنببا  اسببت،  متفبباوت  آنچبه  نظبر،  نیب ا دارد. مطابق قیمصاد و موارد تلامی در

 ی،موسبو ی نب یخل است ) متفاوت گوناگون، قیمصاد درکه  بوده حق متعل َّق بلکبه ،بستین

 (.91 :1، جتا یب

معنبا  « حکم ثاببت شبرعی  »ی شارع: در این تعریف، حق به ها مناط . تعریف مبتنی بر6

عبارت دیگر، حق، امری است کبه شبرع ببه اسبتحقاق آن، حکبم داده باشبد        شده است؛ به

 (.22: 9ق، ج1011 ی،لبیزح)
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مصبلحتی کبه   ». تعریف به مصلحت: شیخ علی خفیبف، در ایبن نظریبه، حبق را ببه      0

جای  کند. این نظریه به یم( معنا 29: 9ق، ج1025)زرقاء، « ]شخص[ شرعاً مستحق آن است

یِ آن قرار دهبد، مصبلحت را   دانگاریمقآنکه مصلحت را مبنایی برای تحدید اجرایی حق و 

 .بندد یمکار  برای تعریف و تحدید مفهومی حق به« جنس» عنوان به

 عالقبی  هبو  الحبقَّ »با تعریبف حبق ببه     زحیلی«: تعریف حق به حصر و اختصاص. »1

: 9ق، ج1021)زحیلبی،  « منببه  دهایبستفیب  یالتبب  و اللصلحۀ الحقَّ صاح  نیب یصاختصا

و از آنجبا کبه حبق و     دانبد  یم« رابطۀ اختصاصی میان صاح  حق و مصلحت»(، آن را 29

مصلحت را به واو عطف، بر هم معطوف ساخته است، نشان از هلراهی عنصر دیگر؛ یعنی 

گر چنین چیزی مراد وی نباشد، اخبذ واۀۀ  مصلحت در تعریف وی از حق است؛ چه آنکه ا

 حق در تعریف حق، تعریف به دور خواهد بود.

را برطبرف  « ذات حبق »ند که ابهبام  ا االسلی ، تعاریف شرحشده مطرحبرخی از نظریات 

؛ از جلله تعریف حق به آثاری هلچون اختصاص یبا تعریبف حبق ببه سبلطنت.      کنند ینل

که چنین الگویی نیبز   اند کردهراتبی از ملک تعریف و م« ملک»برخی تعاریف نیز حق را به 

تعریف متبباین  »حق باشد؛ زیرا چنین تعریفی از قبیا  زیمل یها یژگیو ۀکنند نییتب تواند ینل

، ولی متعلق حق، ردیگ یمتعلق « اموال»یت( تنها بر -است؛ چه آنکه، ملک )« در ذیا متباین

ملکیت و قسبلی از ایبن مقسبم باشبد.      رت فیخفاست و چنین نیست که حق جنبۀ « افعال»

پذیرفته شود، مفهوم ملک نیز چندان روشن نیسبت  « ملک»بر این، اگر تعریف حق به  افزون

مللبوک   برمالک  سلطۀ»( و یا 90: 1ق، ج1011)نجفی، « نسبت میان مالک و مللوک»و به 

ا شده است. ق، ابتدای بیع( معن1021)یزدی، « استمذکور  سلطنت منشأکه  یخاص علقۀ ای

 .شود یممدام در تعریف یکدیگر استفاده « حق»و « ملکیت»، «سلطنت»واۀگان  رو نیااز 

حق را بنلایانند، بیشتر نباظر   ذاتجای آنکه  نیز به« ماهیت اشتراک لفظی یا معنوی حق»

 بر معنای حق در مستعلالت حق هستند.  

 و حبد  نبوع  وم ذاتبی حبق از  نشانی بر نایافتگی مفه تواند یمنقد و تحلیلی که گذشت، 

عبارت دیگر، تعریف اصبطالحی آن از راه   (. به20: 1910 آملی، ی)جوادباشد  منطقی رسم
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که حبق   روست ازآنحدگذاری و تحدید ماهوی ملکن نیست، بلکه نیازمند تنبیه است. این 

حاظ قوامی در خارج ندارد، مگر به ل گونه چیهبه معنای مصطلح از مفاهیم اعتباری است که 

ی خبارج  انیاعی در مطابقمناطات؛ چه اگر حق، عرض فلسفی )وجودی حقیقی( بود، باید 

، ببا  گبردد  یمی حق دارای کسبی وقتب آنکبهی داشته باشد. حبال خارجی از وجود تیثیح ای

 ،یاصبفهان ) کنبد  ینلب ی وجبود ی به لحباظ  تفاوت چیهبی حبق نببوده اسبت، دارا که یزمان

 .(29 :1 ق، ج1011

بر دستیابی به مفهوم حبق، ببه ابعباد و     دیتأکجای  اساس، ضرورت دارد که به نیبر هل

 اقتضائات برداشت مذاه  مختلف اسالمی از حق پرداخت.

 «ذات حق». تاریخ اختالف در 3

ی موجود ها نوشتهی در ا نهیشیپبر آنکه چندان  بازخوانی و تحلیا تاریخ نظریات حق، افزون

هریبک  . کنبد  یمی بند صورتدر الهیات را « بسط نظری حق قبض و»ندارد، در ذهن آدمی 

. برخی اند دهیبرگز« ها حق»ی را در ترسیم نظام ا هیروفقهی اسالم، رویکرد و -از ملا کالمی

حبق، مجعبول و مرتکبز    »پنداشته و برخی دیگر با پذیرش گبزارۀ  « مجعول شرعی»حق را 

مالزمبۀ میبان حکبم عقبا و     »و  «انواع حقوقِ مجعول عقبا »در استنباط « عرف و عقالست

 .اند شدهدچار اختالف « شرع

ایبن   ریناپبذ  اجتنبا  و آثبار   ها حقنویسنده در ذیا به تبیین و تحلیا این تنازع در نظام 

که برخی ببه تصبریح باورمنبدان ایبن      پردازد یمتنازع در نظم حقوق اساسی و فقه سیاسی 

 ی مطالعۀ باورهاست.رویکردها و برخی دیگر نتیجۀ تحلیلی نویسنده در پ

 نظریۀ حق در اندیشۀ اشاعره .1. 3

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

ی هبا  تیمسبئول در سنت اول، اشباعره، راه را ببرای گریبز از     ی کرد.ریگ ره توان یم« اجتهاد

ی رو ازآن. اندیشۀ اشبعری،  دیاگش یم)تالزم حق و تکلیف( « حق»اجتلاعیِ مالزم با -فردی

نقض شود و هم به این دلیبا کبه سباحت    « خالقیت خداوند»فراگیری قاعدۀ  پسندد ینلکه 
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و  کنبد  یمقدسی خداوند نسبت به افعال شرَّ آدمی ننگین نباشد، خلق فعا از انسان را انکار 

ی، خداونبد  خبالق فعبا اختیبار   . در این نظریه، کند یمبر این اساس، نظریۀ کس  را مبتنی 

 (. 10: 1911؛ حلبی، 05-01م: 1102االشعری، ) آن است ۀکنند و انسان کس بوده 

توانبد   انسان در برابر خداوند هیچ حقی ندارد و او مینظریۀ کس ، با طرح این باور که 

(، 01: تبا  یشعری، باال) با او رفتار کندو بدون هیچ مالکی در آخرت فارغ از عللکرد انسان 

« حبق صبرف  »تهی و ببر  « ی اجتلاعی و سیاسیریپذ تیمسئول»نی را از محتوای روابط انسا

. در حقیقت و به تصریح برخی هلچون احلد امین مصری، نظریبۀ اشبعری،   سازد یممبتنی 

)امبین،  « تغییری نداده، بلکه ]صرفاً[ تعبیبر جدیبدی از آن اسبت    گونه چیهدر موضوع جبر 

شبورش  »و « ۀ سایۀ خدامنزل بهپادشاهان »یی هلچون ها گزاره(. با این وصف، 00: 9، جتا یب

، از نتایج عللی اصا مذکور خواهد بود. این تفکر ببا  «ۀ شورش علیه خدامثاب بهعلیه حاکم؛ 

، حق به معنای حق داشبتن را از شبهروندان   «اثبات حق در معنای بر حق بودن برای حکام»

 (.60ق: 1915قتیبه، )ابن کند یمدر فضای سیاسی سل  

اشباعره ببا    نلونبه ؛ ببرای  کنبد  یمب  دیب تأکی منصوص شرعی ها حقر، بر محو یلان متنا

( و عللبی عقبا )بایبدها و نبایبدها(،     ها ستینو  ها هستتفاوت نهادن میان احکام نظری )

؛ حتبی  ردیپبذ  ینلب با پشبتوانۀ معرفتبی عقبا را    « حکلروایی برای امام و حاکم حق»اثبات 

حقبوق  »دولبت،   سیتأسب یس دولت است تا از رهگذر در پی تأس« عقا جلعی»آنجایی که 

. دانبد  یمب  ریپبذ  امکانی را در صورت جواز شارع سیتأستحقق یابد، چنین « حسبی-جلعی

بر مبنبای معیارهبای شبریعت    « اجتلاعی مناس  و عادالنه-حق بر نظام سیاسی» که هلچنان

فعا، ببد اسبت،   و عقا از تعیین اینکه کدام علا حکومت، خو  و کدام  شود یمسنجیده 

 (.01: تا یاالشعری، ب) دیآ یمشلار  کامالً ناتوان به

، «تعیبین مفهبوم حبق   »معناست که در الهیبات سیاسبی اشبعری، سبوای      نکتۀ اخیر بدان

یبی در سباحت   گرا نخبه. »ردیگ یمنیز در دست نخبگان قرار « ی حقا هیرومقتضی و موانع »

در میبان   ریناپبذ  اجتنبا  اصبلی  « هبا  حقت ملنوعیت عقا از ورود به ساح»دلیا  به« ها حق

تواند بر کبار او   نلی کس چیه»یۀ آاصول سیاسی اشاعره است. از هلین روست که مبتنی بر 
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کبه   گونبه  هلبان (، 29/ انبیباء ) «خرده بگیرد؛ ولی در کارهای آنها، جای سؤال و ایراد اسبت 

ت او نیبز حبق اعتبراض    انسان هیچ حق اعتراضی به خداوند ندارد، به نظام مبتنی بر شبریع 

و حکلرانان نیز از وظیفۀ پاسخگویی در برابر آنها مبرا هستند؛ ثانیاً، اگرچبه   نخواهد داشت

حق اعالم نارضبایتی  امام الحرمین، ماوردی و غزالی برخی عاللان اشعری مذه ، از جلله 

علیه نظام سیاسی )در فرض تشخیص خروج حکومت از مدار شریعت توسط نخبگبان( را  

ببا  شیوۀ اعلال این حق نیز محبدود ببه امبر و نهبی     اما  (،119: 1902)قپانچی، اند  دادهر نظ

و شبورش  استثنایی، دسبت ببردن ببه شلشبیر      و جز در مواردی استدست، زبان و قل  

 (.11 ق:1011االشعری، ) نیستروا  مسلحانه

سیاسبی   و اثرگبذاری آن ببر تعریبف حبق در الهیبات     تکفیر  ژهیو کفر و ایلان به ۀمسئل

، «رویکرد اعتزالی»اشعری نیز امری شایان توجه است. الهیات اشعری، از سویی در تقابا با 

در تعریف ایلان و تعیین مرز دهد و از سوی دیگر،  اساسی حق قرار می فرض شیپایلان را 

ببرای مسبللان شبدن و    « صرف ایلبان قلببی  ». بر هلین اساس، ورزد یم، تساها آن با کفر

قرار زببانی  ی او از حق، نیازی به امند بهرهدر اسالمِ فرد و  ز حقوق کافی بوده وی امند بهره

. اببد ی یمب ، تعداد دارنبدگان حبق گسبترش    رو شیپن نیست. موافق با اندیشۀ و علا به ارکا

د، حقبوق  ه باشب داشبت ن بباور  گناه کبیبره که به حلیت  تا زمانی ،مرتک  گناه کبیرههلچنین، 

 .دهد ینلز دست اجتلاعی خود را ا-سیاسی

ی ابزارهای عقلی تولید حق، ماننبد استحسبان و قیباس در    ریکارگ بههلچنین ملنوعیت 

فقه حنفی، استصالح در مذه  مالکی، استدالل در مذه  شافعی و سد ذرایبع در مبذه    

تصوی  در اجتهاد و تغییر حکم الهی با فتبوای  »، در کنار اندیشۀ «نص»حنبلی، و تحفظ بر 

ی سیاسببی و پبرداز  هیب نظر(، زمینبه را بببرای چندصبدایی و   620: 1911ی، )صبابر « مجتهبد 

کند  را در نظام حقوقی، یکسان می« تولید حق»مجاری  که هلچنان. برد یمیی از میان گرا حق

 .ردیگ یمفاصله « یی حقوقیگرا کثرت»و از 

 ، بایبد گفبت کبه در صبورت    «تقدم نقا بر عقا در الهیبات اشبعری  »در نهایت، بر مبنای 

حبق برآمبده از   »یا تعبارض  « تکلیف مستند به نص»با « حقِ مستند به استنتاج عقلی»تعارض 
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 لزومباً  آنکبه  یبتکلیف و حق ناشی از نص برتری خواهد داشت؛ « عقا و حق برآمده از نص

حق تقدم داشته باشد. هلچنین مالک دوم در معرفت به ذات حق در الهیات سیاسی اشبعری،  

ی باال، نشبان از نبوعی   ها مالکیص، تبیین و تعیین زمینۀ اجرای حق بود. ناتوانی عامه از تشخ

ی هبا  روزنبه و  ها رگهقبض مفهومی حق در الهیات سیاسی اشعری دارد. این خصلت، حتی بر 

 ، از جلله تساها در تعریف ایلان، برتری دارد.«بسط تئوریک حق در الهیات اشعری»

 مفهوم حق در رویكرد اعتزالی .2. 3

، مبدد جبدی عقبا در زدودن    سازد یماین رویکرد را از رویکردهای رقی  متلایز  آنچه

در آرای این رویکرد، اگرچه در ابتدا با پذیرش دوگبانگی  پردۀ خرافه و جها از حق است. 

شبریعت  )عقاید و اخبالق(، هلراهبی عقبا و    « شریعت عقلی»)احکام( و « شریعت نبوی»

« عقبا »، انبدک  ، انبدک یسبوم هجبر  ۀ از سبد  یبشری مطرح بود ولالهی در جهت سعادت 

ی محوری عقالنی چبرخش  سو به، شناسایی شد. در نتیجه، شریعت یک منبع مستقا ۀمثاب به

ی اگرچبه  رو نیب ا(. از 151ق: 1050 صببحی، کرده و امر قدسی، در این منظومه ناپیدا شد )

ی ببرای  ا نبه یزم، یافبت، در رویکبرد جدیبد    توان یمیی حقوقی را گرا کثرتسابقاً، آثاری از 

 .شود یمفراهم « حق در معنای مدرن آن»عبور از حقوق دینی به 

ی که درک حسن و رو ازآن، «حق»در معتزله، در صورت پذیرش مرجعیت عقا در فهم 

به حکم عقبا  « حقوق مشترکی»(، 212: 0م، ج1111قبح از بدیهیات عقلی است )تفتازانی، 

تفاوتی  ها یبرخوردار، در نانید یبع آسلانی و حتی ایجاد خواهد شد که در آن پیروان شرای

 نخواهند داشت.

)تفتبازانی،   شبوند  یمب تقسبیم  « عارضبی »و « اقتضبائی »، «ذاتی»به  ها حقدر نظام اعتزالی، 

آثاری ثابت،  و دائلی صورت بهبالذات،  ها حق(؛ توضیح آنکه در دستۀ اول، 215: 0م، ج1111

 غرض با هلیشه چون تلرد در برابر ظلم؛ و حق بر عدل نندما ؛را برای دارندۀ حق در بردارند

 اهبداف  ببا  هلاهنب   به تعبیری ایبن حقبوق از آن حیبب کبه هلیشبه      .است سازگار اجتلاع

، 1910طباطببایی،  ) در آن راه نبدارد  تغییر و واقعی است و زوال ثبوت است، دارای اجتلاعی

دارند؛ به این معنبا کبه علبت تامبۀ     « حق شدن»تنها اقتضای  ها حقدر دستۀ دوم،  .(111 :0 ج
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حبق  ؛ ماننبد  شوند یمموقت و غیربنیادین، از سوی عقال حق دانسته  صورت بهنیستند و « حق»

« حق»ی از ا انهیمی کلالی و غیرضروری ): تحسینیات(. دستۀ عارضی نیز، در ها یآزاد دانستن

ی از آن دو عبارض خواهبد   احوال و شرایط گوناگون، یکقرار دارند که بسته به « عدم حق»و 

 از عواما زیر است:   متأثرشلار رفتن یک امر،  شد. در نظر معتزله، حق به

 کلال و نقص امور برای نفس انسان ]نظیر حق بر تعلم[؛ -

 سازگاری با نفس آدمی ]نظیر حق بر منظره پاک و سالم[؛ -

 (؛261م: 1101 برخورداری از مدح و حکم عقال به استحقاق فرد یا اجتلاع )حکیم، -

 .الحق محتلاجلعی در امر -وجود مصالح فردی -

ی هبا  ارزش»است، تا حد زیادی میان « فهم عقالنی حق»درک اعتزالی، اگرچه مبتنی بر 

تبورم  »شود و چالش  تلایز قائا می« ی در سطح حقها ارزش»و « در سطح پیشنهاد اخالقی

 . سازد یممرتفع  ( راGolding, 1978: 4« )در تقاضاهای تحت عنوان حق

به موارد دیگری نیز اشاره کرد، از جللبه: درج   توان یماز خصایص مفهوم اعتزالی حق، 

قاضبی  )بشبری  « یهبا  حبق »در زمبره  « حکومت و ضرورت وجود یا حذف آن از اجتلاع»

و « ی اعلال حق به عقا و مصلحت مردمها وهیشوانهادن »(، 211: 25م، ج1162عبدالجبار، 

 1162عببدالجبار،   ی)قاضب  ها حقی شرایط زمان و مکان بر تحول اجرای اررگذیتأثپذیرش 

م، 1162عببدالجبار،   ی)قاضب در قالب  حبق   « خطا و اختالف آرا»و پذیرش (،292: 25م، ج

 .(205: 25ج

نبه   یفرد عاص)منطق فازی مذه  اعتزالی(، « نیاللنزلت نیمنزلۀ ب» هلچنین مطابق گزارۀ

او مضبر نباشبد، بلکبه     لبان یگناهبان ببه ا   نیب است کبه ا  نی، و نه چنشود یخارج م نیاز د

به صرف انجبام گنباه، شبخص را از حقبوق      توان ینل؛ و گناهکار نه مؤمن است و نه کافر

د. هلچنین نظر به اختیار کاما آدمی )نظریبۀ تفبویض و رد   محروم کر اش یو اجتلاع یفرد

اصا  نیتر خواهد بود. ا دهگستر اریبس یو یبرا «حق و آزادی»ۀ عرصنظریۀ کس  و جبر( 

 ی و حکلرانبی اسب یس ۀحضور فعال فبرد را در عرصب   ینۀ، زممرجعیت عقا اعتزالیهلراه  به

 فراهم خواهد کرد.
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در دو حبق زیبر نلایبان     توان یمرا  رویکردهای معتزله به امر به معروف و نهی از منکر

 دانست:

 (؛61: 1، جتا یب)مبارزه مثبت( ]قیام بالسیف[ )شهرستانی، « خروج»ب 

 (. 212: 1915مرتضی،  )ابنبه زهد  یآور یروو تحریم آن و  از حکومتیی جدا»ب حق بر 

« یگبر  یانقالبب ی ببدل از رویکبرد   گر اصالححق بر »البته برخی نیز رویکردی با عنوان 

 ۀخبود را از جامعبه و سیاسبت اجتلباعی نگسسبته و در عرصب       . گروه اخیر،اند کردهطرح 

حکومبت   در ارتبباط یبا انقطباع از   گرانبه را   رداختند و رویکبرد اصبالح  جامعه به فعالیت پ

افراد در برابر حکومت بوده و « حقوق». گزینش هریک از این رویکردها، در زمرۀ برگزیدند

 (.105: 1900د )کربن، یا باید بسط یاب یافته ]و[به مجلوعه امت بسط 

و  دهبد  یمب عتزالبی را تشبکیا   ، نیز بخش دیگری از تئبوری حبق ا  «قبح تکلیف بلاالیطاق»

معنا کبه مکلبف،    ؛ بدینشود یم، ذیا عنوان حق، فهم «انسان»براساس آن، محدودۀ فراتر از توان 

 قاضی عضد ایجیی در این مرتبه نسبت به تکلیف در مقابا خداوند، حق مخالفت دارد. در مقابا، 

اور به قبح تکلیبف ماالیطباق   (، تکلیف ماالیطاق را جایز دانسته و در نتیجه آنکه بمسلک یاشعر)

 (.255: 1، ج1909، یجرجانرا محدود کرده است ) ها حقندارد، دایره 

« یبی اجتلباعی  گرا سباخت حق در آموزۀ »نظیر یا قسلی از  توان ینلرویکرد اعتزالی را 

ی یبک امبر مبدنظر دارد؛ نخسبت     انگار حقدانست؛ چه آنکه معتزله، دو شرط مهم را برای 

ی برای ارادۀ آزاد و عقا در اعتبارسازی حق قائبا نیسبت؛ ببه تعبیبری     آنکه، نقش انحصار

و  کاهبد  ینلب فبرو  « معقولیبت »، ببه  (O'Neill, 1989: 206) انیگرا ساخترا برخالف « حق»

 حق را فبارغ دارای مطابَق خارجی باشد. دیگر آنکه، عقال، « متعلق حق»که  داند یمضروری 

« عقالیبی »و « معقولیبت ». بنبابراین میبان   رندیپذ یم جامعه فراگیر در های دیدگاه تک تک از

 علومی زندگی در سنجی مصلحت از عقالیی مرناپذیری وجود دارد و ا مناقشهبودن تفاوت 

 کند. می حکایت

را در تکوین حق، ادعبا کنبد،   « عقا بلاهو عقا» تواند ینل، معتزله چندان رسد یمنظر  به

ای نخستین، شبناختی از مفباهیم خباص خیبر در     زیرا عقا اعتزالی، پیشتر، برای فهم خیره
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. بنبابراین فهبم اعتزالبی از حبق را     کند یمشریعت نبوی دارد و تحت تأثیر آن، حق را فهم 

 که بود خواهد هایی جلاعت خیر به تعهد مستلزم»دانست که « عقا مقید»برآمده از  توان یم

  .(Bell, 1993: 94)« است شده ساخته آن درون در شلا هویت

در اندیشۀ اعتزالی نیز دچار قبض و بسط هستند؛ نظیر امر ببه معبروف و    ها حقسترۀ گ

نهی از منکر که از سویی به توسعۀ حق و از سویی به تحدید حبق در اثبر ملنوعیبت ورود    

تبعید بشاربن برد توسط واصا ببن  در  آنچه؛ نظیر شود یم به حوزۀ خصوصی دیگران منجر

)تفتیش عقایدِ راسخ بر خلبق قبرآن( از سبوی     ان محنتو جری( 90: ق1051 جاحظ،) عطا

؛ معتزلبه،  شبود  یممعتزله رخ داده است. وقایع اخیر، نوعی رویگردانی در ارکان حق قللداد 

علبوم مؤمنبان    یتجبز ببا رضبا   را دولت یک جریان فکری نلود داشت،  عنوان بهآنگاه که 

 تبا واثبق   مأمون ولتد، ولی در و باور به حق بر خطا و حقایق متعدد بود دانست ینل میسر

   ، نزدیک شد.گرایانه انحصارگرایانه )مونیستی( و نه کثرتعباسی، به نوع 

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

هلواره تلایا دارد که فهم خود از دیبن یبا اجتلباع را    توجه داشته باشد،  زندگی اجتلاعی

تلام ابزارها و نهادهای رسلی و غیررسلی دولت را برای تحقق و دفاع و  ایی دانستهفهم نه

 (.21 :1912فیرحی، )کار بندند  از آن به

 ها حق. ساختار حداقلی و حداکثری 4

برای تشخیص حق و تکلیف )حکم تکلیفی( رویکردهای مختلفبی در کبالم و فقبه امامیبه     

 شد.مطرح شده است که در ذیا، تبیین خواهد 

 «عبد و مولی»استعاره . 1. 4

، ببر پایبۀ اصبا کالمبیِ     کنبد  یمب در اصول فقه را معرفی « الطاعۀ حق»این استعاره که نظریۀ 

قبرار دارد. ایبن اسبتعاره، در مبوارد احتلبال تکلیبف       « توحیبد عببادی  »توسعه و گسترش 

: 1901ئری، )حبا  شود یمغیرمقارن با علم اجلالی، یا به تعبیر دیگر در شبهات بدوی مطرح 

که ناشی از شک در شلول یکی از جوانب  دوگانبه   « تکالیف مظنون»(. بر این اساس، 196
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)محقبق   ردیگ یمبر مورد مشکوک است، در زمرۀ تکالیف قطعی قرار « حق یا حکم تکلیفی»

آثبار و   توان یمی، خوب به(. درون این پاسخ، 921: 2ق، ج1010؛ نائینی، 252ق: 1059حلی، 

را بر استنباط حبق مالحظبه کبرد؛ در حقیقبت،     « بر شخصیت عبد و مولی دیأکت»اقتضائات 

و « حرمبت مبولی  »پذیرش اصالت تکلیف در موارد محتلا، نشان از اهتلام این استعاره بر 

 دارد.« اطاعت حداکثری شخصیت عبد»

رابطبۀ  »و « حقبوق علبومی مبدرن   »یی در عببد و مبولی، ببا سباخت     گرا تیشخصاین 

. در حقیقبت، گسبترش مرزهبای اطاعبت از مبولی در نظریبۀ       استاستهلر« ملت-شهروند

 تبوان  یمب که نتیجۀ آن را  شود یم، به اطاعت از دولت و ساختارهای دولتی منجر الطاعۀ حق

اجتلاعی در نظام حقوقی مبتنی بر شخصیت عبد و مبولی  -در گسترۀ محدود حقوق سیاسی

ی رو  چیهب   ببه ، الطاعبۀ  حقود که نظریۀ معنا نخواهد ب و نیز دولت وضعی دانست. البته بدان

حقبوق مختلفبی را ببرای مبردم درون حاکلیبت      ؛ بلکه این نظریه، ردیپذ ینلمفهوم حق را 

از جللبه شناسبایی حبق امبت نسببت ببه وضبع قبوانین در حبوزه          ی کرده اسبت؛  نیب شیپ

لۀ به وسبعتی کبه در رویکبرد اصبا     ها حق. ولی این (11 ق:1021صدر، )شهید  الفراغ منطقۀ

 االباحه وجود ندارد، نخواهد بود.

؛ ببه ایبن   دهبد  یمب در حقیقت، این نظریۀ اصولی خود را بر پایۀ یک بداهت عقلی قرار 

، مولویت خداوند متعبال، در تکبالیف مقطبوع و    میابی یمبا عقا عللی خود در »صورت که 

کبه تبرخیص   . بنابراین حتی در موارد عدم علم نیز اگر باشد یممظنون و مشکوک و موهوم 

نیباوریم،   به دسبت خاطر شک  و اجازه او و رضایتش را در از دست دادن تکالیف واقعی به

. به این طریق قاعده قبح عقبا  ببال بیبان اساسبی     باشد یمباز حق طاعت برای مولی ثابت 

]چون منعلیت و آثار آن، بیان محسو   باشد یمچنین عقابی بر حق  چراکهنخواهد داشت، 

موجود است[ و عقا  بر حق هبم  « بیان»مصداق نیافته است و « بالبیان»واۀۀ ، لذا شوند یم

 .(00: 1910؛ اسالمی، 90ق: 1050)صدر،  «باشد ینلقبیح 

در نظام قضایی مبتنی بر ایبن تفکبر نیبز قاضبی در سبکوت یبا اجلبال قبانون، رفتبار          

فرمبانی مبدنیِ   ، ببه نا «گبرا  حبق »جای آنکه ببا برداشبتی    علیه حاکلیت را به کنندگان خروج



  232 به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون ینگرش فقه

اصبالۀ الحظبر: اصبا ببر محبدودیت و      »تفسیر کند، چنین افرادی را بر مبنای  زیآم مساللت

 .دساز یممحکوم « ملنوعیت

الطاعۀ، ترازی برای تشخیص زمان بازگشت از حق مبتنی بر قواعد ثبانوی   هلچنین، حق

قبت ببرای   مو صبورت  بهاست؛ توضیح آنکه گاهی به استناد قواعد ثانوی، ترخیص و حقی 

پیوسبته ببازنگری شبود تبا      ها حق، این کند یمحکم  الطاعه حقکه  شود یمشهروندان ایجاد 

 توانبد  ینلب مبادا هتک فرمان اولیۀ موال رخ دهد، زیبرا تبرخیص مبتنبی ببر قواعبد ثبانوی،       

 دائلی اصالۀ الحظر را به اصالۀ االباحه تبدیا کند.  صورت به

شبلار   ، پیرو نظریۀ قبا ببه «وقف و احتیاط در علانظریۀ ت»ی به آور یروبرخی فقها با 

کبه عقبا    یدر مبوارد  یعللب  ۀفب یوظ(. در واقبع،  06: 11ق، ج1026)عبدالسباتر،   روند یم

آن اسبت کبه هلاننبد    ، درک کندحسن و قبح آنها را  یاقتضا ای ایقبح اش وحسن  تواند ینل

تبرک   زیرا ن مشتبه موارد نی، اکند یکه آن را ترک م گونه و هلان با آن رفتار کند کار ملنوع،

 .دینلا

 «کرامت بشر»اقتضای . 2. 4

نیست. « میزبان»نیازمند ترخیص و جواز  فیالتکل محتلابرای ترک « مهلان»بشر در جایگاه 

در این مطل ، تفاوتی میان اینکه احتلال تکلیف، ناشی از اجلال، فقدان یا تعارض نبص و  

ی و قبدیلی در زمبان کنبونی باشبد، وجبود نبدارد       یا ناشی از شک در بقای تکالیف تاریخ

جای آنکه ذمۀ  (. بر این اساس، در تردید میان حق و تکلیف، به252ق: 1059ی، حل محقق)

محدود شده و در سایر مبوارد  « منصوص شارع»مکلف، مشغول شود، تکالیف تنها به موارد 

شبناخته   حبق  یذف، و اصبا برائبت، فبرد، در تبرک تکلیب     « قبح عقا  بالبیان»با توسا به 

« دانبد  یمب ، زیرا عقا در آنجا که بیانی نرسبیده باشبد، تکلیبف و مؤاخبذه را قببیح      شود یم

ی معنای مدرن حق، ها شهیربه هر روی، (. 902: 1901الهدی،  ؛ علم291ق: 1010)بهبهانی، 

عت که بنابر آن، چالش دولت با وسب  ابدی یمدر گفتلان دینی، علدتاً در هلین نوع نگاه قرار 

مفهوم حق، کلتر شده و حتی فراتر از آن، حق در این معنا به تکوین مفهوم دولبت کلبک   

ی مفهوم حبق را دچبار تحبول و دگردیسبی کبرده و      نیچن نیای ها شهیاند، رو نیازا .کند یم
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یی هبا  شهیاندباور به  که یدرحال. ابدی یمنسبت قابا توجهی با ساخت دولت در فقه سیاسی 

ی الهیات سیاسی با عنبوان  پرداز هینظرتسری آن به حوزۀ  و «خصوصی ۀحوز در عبد»مانند 

( نشببان از سببازمان  900: 1901میببرزای قلببی،  )ر.ک:  «سیاسببی حببوزه در فرمببانبردار»

« دولبت دینبی  »دارد کبه راه را ببرای اقتبدارگرایی    « مهندسبی حبق  »در « نص»اقتدارگرایانۀ 

 .سازد یمگسترده 

 اعتبار قانونی. 3. 4

. شبود  یمب تحلیا « الطاعه حق»و « قبح عقا  بالبیان»رویکردی در میان بار قانونی، نظریۀ اعت

حق و »؛ در حقیقت، سپارد یماین منطق اصولی، تحلیا مشروعیت حق و تکلیف را به عقا 

قطعیت یکی از این دو در جایی که هم احتلال حق بودن و هم تکلیف »و « تکلیف محتلا

(. بنابر این دیدگاه، نه 210: 1910ک سیر منطقی است )الهی، مبتنی بر ی« رود یمبودن امری 

ارزش « عقالییِ»، بلکه بسته به تحلیا «حظر و تکلیف»قاعده بر اصالت اباحه است و نه بر 

   .شود یممحتلا و احتلال دارد؛ بر این اساس، راهی میانه در تولید حق گشوده 

لباالت تکلیفبی ولبو ببا ارزش     توضیح آنکه، این ضابطه نبه سبعی ببر آن دارد کبه احت    

احتلالی کم را خالی از حجت تلقی کند و نه آنکه تنها به حجیت قطع بباور داشبته باشبد.    

هر دو قبوی و دارای  « محتلا»و « احتلال»نظریۀ اعتبار قانونی بر این باور است اگر ارزش 

اس که ارتکباز عقالیبی نیبز ببر هلبین اسب       –اهلیت بود، خاصیت بشری و تکوینی انسان 

دهد. اگر احتلال نیز قوی بود، اما ارزش محتلبا   این حالت را جانشین علم قرار می -است

شبود و   کنبد و شبخص برانگیختبه مبی     پایین، احتلال قوی ارزش کم محتلا را جبران مبی 

کند. هلچنین اگر ارزش محتلا، باال و دارای اهلیبت ببود، امبا     هلچون علم با آن رفتار می

شود. امر شارع به احتیاط در  خص به انجام آن مانند علم وادار میارزش احتلال ضعیف، ش

در نتیجه با نبود قبوت محتلبا   » .گردد برخی موارد مانند دماء به اعالم اهلیت محتلا برمی

و ضبعف ارزش احتلبال، هبیچ دلیلبی      -ۀ ایجا  خطا  ثبانوی لیوس بهولو  – و اهلیت آن

لزام وجود ندارد؛ بنابراین حدود موضبوع حکبم   نحو ا برای انجام یا ترک در چنین حالتی به

جزایی نزد عقا نظری و ارتکاز عقالیی روشن است که بر ایبن اسباس احتیباط عقلبی در     
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)الهبی،  « شبهات بدوی برای تکالیف الزامی روا نیست؛ مگر آنکه اهلیت محتلا باال باشبد 

1910 :210.) 

 جهینت. 5

ریف حبق در ابتبدای تحقیبق روشبن شبد،      در بررسی تعا چنانکهی فقهی از حق، ها قرائت

ی االسبل  شبرح در حبد تعباریف    صرفاًآنها را  توان یمذات حق را نلایان کنند و  توانند ینل

 سبازد  یمدانست. از سویی تاریخ تئوری حق نیز رویکردهای مختلفی را در فهم حق مطرح 

، الطاعبۀ  حبق علدۀ آنها را مبذه  اشبعری و اعتزالبی و پبس از آن، در نظریبۀ       توان یمکه 

، حق را ببر چبارچو  و مببانی    ها هینظراالباحۀ و اعتبار قانونی دانست. هریک از این  اصالۀ

در خردگریزی مفهوم حق یبا در مقاببا    توان یمکه مجلوع آنها را  سازد یممتعددی استوار 

تنازع در  نیتر مهمدانست. این محور، « ثبوت حق»پذیرش حجیت و استقالل حکم عقا به 

ق است که در طول تاریخ تئوری حق، ذهن اندیشلندان را ببه خبود مشبغول کبرده     ذات ح

است. نتیجۀ رویکرد نخست، تضییق مفهوم حق و اثر رویکرد دوم، توسبعه وجبودی حبق    

، «بنبابر عبادت الهبی   »در مبذه  اشبعری،   « العادۀ»در حقیقت، طبق نظریۀ . رود یمشلار  به

انده شدن توسط آتش، که ملکبن اسبت زمبانی    شلار خواهد رفت؛ مانند سوز امری، حق به

« تولید»تعلق گیرد. اما معتزله از نظریۀ « تکلیف»ارادۀ خداوند به نفی این امر و تبدیا آن به 

 .دنکن یمگیرند و به استناد تأثیر قوۀ تفکر بشری، حق را فهم  یاری می

صولی از آن، ببر  منزلت و جایگاه انسان در عالم آفرینش نیز بسته به برداشت متکلم و ا

بسزایی دارد؛ آنجایی که انسان در منزلت مهلان در ایبن عبالم قبرار     ریتأثروی تئوری حق 

و گسترۀ حق وسعت بیشتری خواهد داشت تا تفکری که انسان را  ها حقداشته باشد، دایرۀ 

 .دهد یمیی مبنا قرار گرا فیتکلکند و هتک حرمت موال را در  عبد معنا می

الت مربوط به مفهوم حبق و بسبترهای اندیشبۀ هریبک از مبذاه  و      به هر روی، تحو

، دولبت امکبان تحقبق و    «مفهوم عقلی حق»رویکردهای فقهی گویای آن است که براساس 

ی خواهد داشت؛ هلچنین برای استنباط حق، نیازی به تصریح آن ا ندهیفزاگسترۀ صالحیت 



233  8048، تابستان 2، شمارۀ 81دورۀ های فقهی، پژوهش 

ی کبه حبق را   ا شبه یاندبسبتر  در متون دینی و حتی نصوص حکومتی وجود نبدارد. امبا در   

ی از دولت پدید خواهد آمد که به استناد نبص  ا انهیاقتدارگرا، سازمان داند یموابسته به نص 

 را محدود و منحصر به حقوق منصوص قرار دهد.   ها حقدایرۀ  تواند یم

ی دیگری نیز در تحلیا رویکرد فقها نسبت به مفهبوم حبق وجبود دارد کبه     ها افتیره

ی عقبا  ها تیمحدودوع نوشتارهای دیگری قرار گیرد؛ از جلله امکان ارجاع موض تواند یم

جبواز  »]در تکوین حق[ به عقا فردی و توانایی عقا اجتلاعی در فهم ذات حبق؛ بررسبی   

و در نتیجه نیا به تئوری حق؛ تأثیر مقاصد )مصالح( شریعت « خلوّ واقعه از حکم )تکلیفی(

عدم امکان خطا  به تلامی »و « الحق اصالۀ»دلیا  ، بهدر تحلیا حق؛ به این معنا که شریعت

را ذیا این « ها حق»به ذکر مقاصد شریعت بسنده کرده و استنباط و تشخیص  صرفاً، «ها حق

 غایات و به دست عقا نهاده است.
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 العللیه. ال ط، النجف: اللطبعه الفقاله، نهج(. 1901سیدمحسن ) ،میحک .11

، ال ط، تهبران:  تاریخ علی  کیالم لر اییران و نهیان اسیالم     (. 1911حلبی، علی اصبغر )  .11

 اساطیر. 

 ، چ دوم، بیروت: دارالفکر اللعاصر.یاصول الفقه االسالمق(. 1021زحیلی، وهبه ) .25

مکتببۀ  : قباهره الطبعۀ االولبی،   ،الملی و النحی (.1910محلدبن عبدالکریم )شهرستانی،  .21

 .االنجلو اللصریه

 : دار اللنتظر. جا یب لروس یی عل  االصول،ق(. 1050صدر، سید محلدباقر ) .22

: جبا  یبب حبائری،  . تقریر کاظم الحسبینی ال مباحث اصول(. 1906صدر، سیدمحلدباقر ) .29

 .نا یب

ط  ،االسالم یقیول الحییا ، المدرسیه االسیالمیه، رسیالتنا     ق(. 1021حلدباقر )مسیدصدر،  .20
 .مرکز االبحاث و الدراسات التخصصیّه للشهید الصدر :قمالثانی، 

ی هبا  پبژوهش چ اول، مشبهد: بنیباد    عقیی و اسیتنباف یقهیی،   (. 1911صابری، حسین ) .20

 اسالمی آستان قدس. 

ال ، نیلراسته یلسفیه آلرا الفرق االسالمیه یی اصول الدق(. 1050محلود )حلدصبحی، ا .26

 ،  هیالعرب دارالنهضه :بیروتط، 

 .جا یب: قاهرهال ط،  ،النظریات السیاسیة االسالمیة(. 1165محلد )الدین الریس،  ضیاء .20

: دار روتیب بالطبعبۀ االولبی،    ی علی  األصیول،  یی بحیو   ق(. 1026عبدالساتر، حسن ) .21

 . هیاالسالم



  233 به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون ینگرش فقه

 . احیاء الکت  العربیۀ دارال ط، قاهره:  ،امالی(. 1026مرتضی )الهدی،  علم .21

 تهران: دانشگاه تهران. ی اصول الشریعه،الالاریعه (. 1901ی، علی بن حسین )الهد علم .95

مؤسسبۀ العربیبۀ    :بیبروت الطبعبۀ االولبی،    ،المعتزلیه و الثیور   (. 1110محلبد ) علارۀ،  .91

 .للدراسات

 .تهران: سلت، چ دوم ،نظام سیاسی و لولت لر اسالم (.1912اود )فیرحی، د .92

نشرۀ الشبرکۀ   :قاهرهال ط،  ،المغنی یی ابوا  التوحید و العدل (.1162بدالجبار )ع ،قاضی .99

 . العربیۀ

رسیاله   ،«الثبوره عنبد اللبذاه  االسبالمیۀ     ۀنظری(. »1902درالدین )صید سال القپانچی، .90

 .00-15، ص9ش ، 2، لور  التقریب

 انسیانی  علیوم  مجلیة طباطبایی،  قاضی تحقیق: حسن ،«ارشادنامه(. »1910رزا )قلی، می .90

 .110-105، ص 9، ش 0، دورۀ تبریز لانشگا 

 . کویر: سید جواد طباطبایی، تهران ترجلۀ ،تاریخ یلسفة اسالمی (.1900بانری )کربن، ه .96

، ش 0دورۀ لای اصیولی،   پژولش، «نظریۀ حق الطاعه(. »1911الریجانی، محلدصادق ) .90

 .10-00،ص 1

 البیت. قم: نشر آل معارج االصول.. ق(1059محقق حلی، جعفر بن حسن ) .91

 قم: مؤسسۀ سیدالشهداء. المعتبر یی شرح المصت ر،(. 1969) _________ .91

 دار بیبروت:  المعیامالت،  ییی  الفقالیه  م باح ق(.1012سید ابوالقاسم ) خوئی، موسوی .05

 الهادی.

 قم: دفتر انتشارات اسالمی. یوائد االصول.ق(. 1010نائینی، میرزا محلدحسین ) .01

چ اول، قم: مؤسسۀ النشبر   ی،نینائ مرحوم راتیتقرق(. 1011ی، موسی )خوانسار ینجف .02

 اإلسالمی.  

 اءیب الح بۀیقم: مؤسسۀ ط، چ دوم ،بر مکاسب هیحاشق(. 1021) حلدکاظمم یدس ،یزدی .09

  .التراث
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44. Bell, Daniel (1993). Communitarianism and Its Critics, Oxford: Clarendon 

Press. 

45. Golding, Mark (1978). The Concept of Rights: A Historical Sketch", in 

Bioethics and Human rights, ed by E.L. Bandman & B.Bandamn, Boston: 

Little, Brown & Company, ch.4. 

46. O'Neill, Onora (1989). Constructions of Reason: Explorations of Kant's 

Practical Philosophy, New York: Cambridge University Press. 
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