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Abstract 

Right is a meaningful, logical and justified category in the field of human issues and related 

to his dignity and honor and has been understood in a range of different and sometimes 

conflicting theories. Depending on the paradigms that are not generally discussed, these 

jurisprudential theories have considered the concept of right to be inferior or higher than the 

ruling.  

 Leading research seeks to analyze the causes and factors of developments occurring to the 

understanding of jurists on the subject of truth. In fact, the fatwa approach in jurisprudence 

(in the general sense) as a well-formed and common identity that presents the correct criterion 

and introduces the traditional and technical way in the atomic jurisprudential propositions 

(subject and ruling), recognizes the dignity of the fatwa in the meaning of truth. It is a static 

concept but influenced by several paradigms such as: the meaning of man, the presuppositions 

involved in understanding the texts (such as rational propositions, intentions, the scope of 

expectation from religion, etc.), nature, independent approval of truth, and also the possibility 

of emptiness of the event from the verdict. This article uses analytical descriptive and library 

methods to identify areas and their impact on differences in understanding of truth. 
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 چکیده

ــ یاحق مقوله ــادار م منـقـ از  یفیم مرتبط با منزلت م شرافت امست م در ط یمسائل انسان ۀم موجه در گستر یمعنـ
ته هایی که عمومًا از آن سخن گفهای فقهی بسته به پارادایمنظریات متفامت م گاه متعارض فهم شده است. این نظریه

رم در صدد تحلیل علل م عوامل اند. تحقیق پیشنشـده اسـتم مفهوح حق را از جنف فرمتر یا مارتر از ح م دانسته
تی عنوان هویمعنای عاح( بهحقیقتم رمی رد فتوایی در فقه )بهتحورِت عارض بر فهم فقها در موضوع حق است. در

موضوع م های فقهی )یافته م رایج که معیار درستی را حجیت م در پیمایش طریق سنتی م فنی در اتم گزارهکاماًل ش ل
ثر از دانـد که عمدتًا مفهومی اســت ایســتا ملی متفکنـدم شــفن فتوا را متوجـه معنـایی از حق میح م( معرفی می

ایم مقاصدم های دخیل در فهم نصوص )نظیر عقالنیت گزارههای متعددی چون: معنای انسـانم پیش فرضپارادایم
رمش گســترۀ انتظـار از دین م...(م فـرتم جعـل اســتقاللی حق م نیز ام ـان خلو ماحعـه از ح م. این نوشــتار به

 پردازد.ها بر تفامت فهم از حق میآن ها م تفثیرای به شناسایی زمینهتحلیلی م کتابخانهتوصیفی
  های ناظر به تفسیر حقم ماهیت حق.مفهوح حقم فقه اسالمیم پارادایم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

از مفاهیم برجسـته در دانش حقوق اسـت که بسـیاری از مباحق حقوحی بر آن مبتنی اســت. در کنار اهمیت « حق»
صداحِی حقم اختالفات بسیاری در تاریخ دانش حقوقم دربارۀ مفهوح حقم گسترهم منبع م همچنین تاریخ مفهومی م م

ها م علل تحول م اختالف م دگردیسی در مفهوح حق را تحت عنوان رسد بتوان ریشهآغاز آن درگرفته است. به نظر می
های اشــعری م اعتزالی در ی اختالف میان رمی ردها مبانهـای نـاظر به مفهوح حق تحلیل کرد. این پارادایمپـارادایم

توان پرسش اصلی تحقیق را سازد. بنابراین میهای فقه امامیه م عامه در فهم حق را رمشـن میفلسـف  حق م رمی رد
آن ه در رمم بیکند؟ با نگرۀ پیشهایی پیرمی میچنین مـرح ســاخـت: مفهوح حق در ســاحـت فقه از چه پارادایم

پردازیم م سپف یشـین سـابقه داشـته باشـدم نخسـت به مفهوح حق در مداری فقهی امامیه م عامه میهای پپژمهش
 کنیم. های حاکم بر مفهوح حق را از حیق درلت مفهومی م درلت مصداحی بررسی میترتیب پارادایم

 
 در مدارس فقهی  1مفهوم حق. 1

ــته از دیدگاه ــتهم فقها رمی ردناپذیری مفهوح حقتعریفهای حائل به گذش د که از انهای متفامتی در تعریف حق داش
 های زیر اشاره کرد: توان به مسلکها میجمل  آن

. حق عبارت از سلـنت بر فعل استم اعم از این ه به عین یا عقد یا شخص یــا غیـر آن تعلق گیرد )انصاریم 0
 (. 555؛ خوئیم 20

م )یزدی ترین مراتب مل یت م تحت عنوان اختصاص استضـعیف. حق مل یت نارسـیده )غیرناضـجه( م از 4
34  .) 

 (. 6. حق امری کلی است که آثاریم از جمله سلـنتم داشته باشد )آخوند خراسانیم 9
 (. 22/ 5زحیلیم . حق ح م ثابت شرعی یا امری است که شرع به استحقاق آنم ح م داده باشد )0
 (.  75. حق مصلحتی است که ]شخص[ شرعًا مستحق آن است )رأفت عثمانم 5
 (. 25/ 5. حق رابـ  اختصاصی میان صاحب حق م مصلحت است )زحیلیم 6
(؛ ]لذا[ هیچ 7/719؛ حراحیم 2. حق چیزی نیسـت جز همان ح م یا فعلی که متعلق ح م اسـت )اطســلم 0

 (. 2/571مان جهت تعبد است )شاطبیم ای خالی از حق الهی نیست م این هح م شرعی
زداید؛ از ارسـمی است که غبار ابهاح از اات حق نمیها شـرحدر خصـوص این تعاریف باید گفت برخی از آن

جمله تعریف حق به آثاری همچون اختصاص یا تعریف حق به سلـنت. در تعاریف دیگر نیز حق به ملک م مراتبی 
. چنین 0های ممیز حق باشــد: کنندۀ میژگیتواند تبییننیز به دم دلیل نمی از ملـک تعریف شــده کـه چنین الگویی

                                                 
1. Conception of right. 
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ــتم درحالی ــت؛ چه آن ه متعلِق حقا افعال اس فزمن بر که مل یتم اتعریفی از حبیل تعریف متباین در ایل متباین اس
. خوِد 4 مقسم باشد؛ تر مل یت م حسمی از اینگیرد م چنین نیسـت که حق جنب  خفیفافعالم به اموال نیز تعلق می

مفهوح ملکم که حق با آن تعریف شــدهم چندان رمشــن نیســت م به نســبت میان مالک م مملوۀ یا ســلـ  مالک بر 
رم ماژگان سلـنت م مل یت م ( معنا شده. ازاین34مملوۀ یا علق  خاصـی که منشـف سـلـنت مذکور است )یزدیم 

 شود. حق همواره در تعریف ی دیگر استفاده می
پیرایه در خصـوص مفهوح حق نیستم بل ه در پی یافت م تحلیل ای دحیق م بیت  حاضـر در پی ارائ  نظریهنوشـ

ین را های پیشتوان نقد م تحلیلهای حاکم بر مفهوح حق است؛ اما اکر این ن ته خالی از فایده نیست که میپارادایم
ــان ــم منـقی نش ــت. در حقیقتم ارائ  تعریف منـقی کلی که دهندۀ نایافتگی مفهوح ااتی حق از نوع حد م رس دانس

در عالم حقوقم رزح نیست م همین  7ماجد شـرایط تاح م مـلق تعریف منـقی باشد یا اصـالحًا جامع م مانع باشدم
 ,Walker)که تعریف بتوانـد ابعادی از مقوله را رمشن سازد یا معیار م ضابـ  تشخیصی به دست دهدم کافی است 

783; Planetey, 31).؛ هرچند در حالب حد تاح نباشد م بیانگر تمایز عرضی باشد 
ــت که  ـــالحی حق به این معناس ـــالحی آن از راه حدگذاری م تحدید ماهوی »نایافتگی مفهوح اص تعریف اص

یم هم از مفاهمعنای مصـلح از مفاهیم است؛ آنمم ن نیستم بل ه نیازمند تنبیه است. این از آن رمست که حق به
ی )جواد« پذیر بوداری در اجتماع م نه در منـق. اگر حق ماهیت بود م دارای حد م رسـمم آنگاه تحدید یا ترسیماعتب

تعبیر دیگرم حق از معقورت ثانی فلسفی است؛ یعنی مفهومی که اتصافش خارجی م عرمضش اهنی (. به13آملیم 
 (. 425/ 7هموم  ؛524تا   525توان از آن ماهیت فهمید )جوادی آملیم است م نمی

کند؛ از جمله این ه اگر حق عرض محقق اصــفهـانی ادلـ  متعـددی برای اثبـات مجود اعتباری حق مـرح می
فلسـفی )مجودی حقیقی( باشـدم باید مـابقی در اعیان خارجی یا حیثیتی از مجود خارجی داشته باشد؛ حال آن ه 

 کند )اصفهانیملحاظ مجودی نمیهیچ تفامتی بهشودم با زمانی که صاحب حق نبوده استم هرکف صاحب حق می
7 /25 .) 

در ناحی  اعراض اگرچه مم ن است شخص اشتباه کندم چون عرض نوعی مجود خارجی داردم تفامت در انظار 
عنوان کنند. همچنین مم ن اســت امری بهکنند م برخی اعتبار نمیها را در حق اعتبار میمجود ندارد؛ اما برخی آن

ف اعتبار داشـته باشـدم ملی شرع به آن اعتباری ندهد. عالمه بر اینم عرض نیازمند موضوع است تا تحقق حق در عر
ــی حق ــوع خارجی ندارد نیز حائلیابد؛ حال آن ه فقها به بعض ــط فقیرم ها که موض اند؛ مانند حق دریافت زکات توس

ضــی یا انتزاعی از خارن نیســت. بنابراین دهد حق امر عرها نشــان میهرچند فقیری مجود نداشــته باشــد. هم  این
 (. 2نیام اند )ح متشود این رمابط اعتباریبه تعدد دارندۀ حق م موضوع حقم رمشن میلحاظ اثباتیم باتوجهبه

                                                 
1. Definition. 
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 هایی است: داشتن در زمرۀ مفاهیم اعتباریم ماجد میژگیاعتبار جایحق به
جهت عدح مابستگی به خارنم تغییرپذیر است؛ امری ه بهکننده است م درنتیج. تابع احسای م خواست اعتبار0

که برای کسـی حق اسـت مم ن اسـت برای دیگری ناحق باشـد. زمانی مم ن است انسان دارای حق طبیعی رفتار 
ماندن حرمت م شـرافت انسانی م آزادی مجدان م بیان انگاشته شود م زمانی تنها ماجد ت لیِف تبعیِت برابرم محفوظ

 از دملت. 
 کنندۀ حقیقِت نیاز به مایحتان. این مفهوح ی سـره از نیسـتی سـر بر نیامرده است. مجود حِق مال یت منع ف4

ــت. اعتبار  ــت. از طرفی مادۀ املی  اعتبارا حقایق اس ــتوار اس ــی اس ــت؛ حق زمجیت بر حقیقت نیاز جنس زندگی اس
 است. « رأی»دار حقیقت ریاست شوهر در خانواده ماح

توان آن را اثر حقیقی که مجود نظاح حقوحی ماحعیتی خارجی اســت که میاحعی اســت؛ چنان. ماجـد اثری م9
 برخی مفاهیم اعتباری دانست. 

یقی های مفاهیم حقبندیاش جاری نیست. بنابراین تقسیم. با برهان ارتباطی ندارد؛ چون صدق م کذب درباره0
لحاظ اری صــدق نخواهد کرد. با این مصــفم بهبـه بـدیهی م نظری یـا محال م مم ن در خصــوص مفاهیم اعتب

 765/ 2متافیزی ی مجوِد هر حقی نه ضرمری است م نه محال؛ همان طور که نه بدیهی است م نه نظری )طباطباییم 
 (. 55نقل از: باحریم به بعدم به

ــه ــت که اهن آن را با مقایس ــت؛ بل ه حقیقتی اس ــنِخ ماهیت نیس ها ماحعیت کردنبنابراین مح ی مفهوِح حق س
که اهن ظرف عرمض م جهان خارن ظرف اتصاف آن طوریکند؛ بهسازد م آن ماحعیت را به آن مفهوح متصف میمی

ــایم این ماحعیات نیز عبارت  7گیرد.حرار می ــب با »اند از موجود م غایت مـلوب. بر این اس حق هر موجودی متناس
ــخن به میان می ــان س ــت م هرگاه از حق انس ــتهویت آن موجود اس ــب با هویت امس ــود حقوق متناس « آیدم مقص

ن حق برای هر موجودی در حقیقتم حقوق انسـان مـابِق بوِد ]شایستگی[ امست م رزِح تعیی(. »53)جوادی آملیم 
 (.  761)همانم « شناسی امستهستی

 

 های مفهومیحاکم بر مفهوم حق: داللت هایپارادایم. 2

شود م مقصود از آن اصولی است که بر بینش ما دربارۀ اصــالحی است که در فلسف  علم به کار گرفته می 2پارادایم
ــای ایدۀ تومای کوهنم76ها م جهان ح ومت دارد )مورنم چیز ــای هر  (. بر اس ــت که اعض پارادایم آن چیزی اس

                                                 
مابازای خارجی نداردم منشف انتزاع خارجی دارد. از همین جاست که تفامت اساسی منشف حق  معنای اعتباری م حراردادی محض نیست؛ به بیان دیگرم حقم هرچند. البته این به7

ها هیچ منشئی جز حرارداد انسانی در عالم ماحع برای حق حائل نیستند م بدین ترتیب آن را شود؛ چراکه پوزیتیویستنزد فالسف  اسالمی م اندیشمندان پوزیتیویست رمشن می
 (.46؛ حسینیم 753گونه نسبتی با ماحع ندارد )جامیدیم د؛ نسبیتی که هیچپندارنامری نسبی مي

2. Paradigm. 
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ها م تجربیات که رمضــاتم مفاهیمم ارزشای از مفاند. مجموعهتنهایی در آن ســهیمجامع  علمی با هم م هرکداح به
ــاهدۀ ماحعیت جامعه ــی را برای مش ــهیمرمش (. در نظر کوهنم پارادایم 727کند )کوهنم اندم ارائه میای که در آن س

سازد که دانشمندان برای حل مسائل علمی در آن محدمده استدرل کنند. کوهن تئوری جاری چارچوبی را فراهم می
هایی را که از آن بینی موجود را که آن نظریه در حالب آن شــ ل گرفته م هم  کاربردامد؛ بل ه جهاننـرا پـارادایم نمی

عنوان مبانی بنیادین نزِد یک اندیشمندم چگونگی فهم م نامد. این مجموعه حضایام بهحاصـل شـده اسـت پارادایم می
ای که اگر تصور دانشیان از دانش خاصم گونه(؛ به2دهد )خیریم در اندیش  می توضیح می را تبیین م تفسـیر جهان

ها (. پارادایم540)شـــــفیعیم  که یک پارادایم استم عوض شود هم  نظریات آن علم دستخوش تغییر خواهد شد
 تر نیازمند احام  برهان نیســتندتعبیر دحیقپـذیر یـا بهعنوان اصــولی تـاریخیم برخالف نظریـاتم برهـانعمومـًا بـه

 (.  740)مبلغـــیم 
ای هنگاه پارادایمی به مفهوح حق به این معناسـت که در مقاطع مختلف سـیر اندیشـه در باب این موضوعم الگو

ــامل می ــات بنیادینی را ش ــت. این الگوها مفرمض ــ ل گرفته اس ــوند کمتفامت م گوناگونی برای فهم م درۀ ش ه ش
مفهوح حق است « شرط تحقق»ر ماحعم این مبانی (. د5)میراحمدیم  یابدها معنا میهای اندیشمند در ایل آنپاسـخ

جو مها م م اتب جستها م م اتب حق را باید در همین درلت بنیادیِن خاص آن نظاحترین دلیل تفامت نظاحم عمده
شناسیم شناسیم انسانشـناسـیم هسـتیگونه برشـمرد: معرفتتوان این مبانی را اینکرد. با یک اسـتقرای ناحص می

(. البته این فهرست حصر م بسندگی ندارد م با 3)منوچهریم  شناسیشـناسی م فرجاحشـناسـیم ارزش(دملت)مدینه
توان گفت حق سنتیم حق مدرن م تحول از معنای توان از آن کاست یا به آن افزمد. به هر رمیم اکنون میاستدرل می

ایمان م... بوده اســت م ثبات یا تغییر این هایی در خصــوص انســانم متنم نخســت به معنای دیگرم متفثر از پارادایم
های حاکم بر مفهوح حق فهم نشــودم در ها ریشــه دارد. بنابراین تا زمانی که پارادایممفهوح در ثبوت یا تغییر پارادایم

 توان بست. تفسیر صحیح مفهوح حقم طرفی نمی
 

 های حاکم بر مفهوم حق: رویکرد مصداقیپارادایم. 3

 مفهوم و جایگاه انسان .1. 3
ــات معنوی م  ــت؛ مناحش ــان اس ــته از تعریف انس ــر مفهوح حق جدالی برخاس مینوی/ مفهومی م دنیوی  جدال بر س

کـردن مثاب  یک نگرۀ معناییم مفهوح حق را بسیار متفثر ساخته است. بر همین اسایم عوضتاریخی در فهم انسان به
آدمی است م این دگرگونی امری کوچک م آسان نـــیست. بنابراین با کـــردن تعریف حقوق بشرم مستلزح دگـــرگون

 هایتعریفی خاص از انــسانم حـقوحی خاص برای می ش ل خواهد گرفت. برای نمونهم عزیمت م تحویل پارادایم
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 7ها را از حق رستگاری م کمالایدئولوژیک م ارزشـی دربارۀ مفهوح انسان به تعریف بیولوژیک انسانم رأی هرح حق
ده شتعیینهای ازپیششده با مرزهای تعریفسـازد. نیز در رمی رد پیشـامدرن به مفهوح حقم سـخن از حقتهی می

(؛ ملی پف از تحولم اختصاص حق به فرهنگ یا جامع  مؤمنان یا زمان خاص از میان 37است )حاری سیدفاطمیم 
ه چیزی کمتر از انسان بودن را احتضا دارد؛ بل ه مؤمن بودن نه مقتضی چیزی بیش از انسان بودن است م ن»رمد م می

 (. 3502)کونگم « مؤمن بودن همان انسان بودن است
وجه بنیاد تهای فارقتوان در خصوص این تمایز  چنین سخن گفت که در رمی رد نخست به انسانم به هنجارمی

آمری از اشتراکات انسانی با همرمی نانکه رمی رد بیولوژی ی به انسانم درصدد ارائ  فهرست اطمیشودم درحالیمی
  5جای نگرۀ استعبادی به انسان است.م پذیرش دید استعالیی به

از  های متعددی اســت.افزمن بر تحورت در بینش فلســفی دربارۀ انســانم جایگاه انســانی نیز متفثر از اســتعاره
شـناسی اسالمی م دستگاه عمومی فقه بسیار مؤثر بوده است. شهید در فهم« بندگی م بردگی»تمثیل حدرتمند  جملهم

مولویت عبارت اســت از »نویســد: می« الــاعـهحق»م « مولویـت»ق( مبتنی بر موازنـ  7400-7530صــدر )
الـاعه کند. حقم درۀ میالـاعه را به مالۀ خاصــی چون شــ ر منعمم خالقیت یا مال یتالـاعهم م عقل حقحق

الـاعه مسعت بیشتری خواهد داشت... . گاهی منعم بودن چنان مسیع تر باشدم حقمراتبی دارد که هرچه مالۀ حوی
ــت که نه ــوص ت الیف معلوحم بل ه حتی در ت الیف محتمل م ظنی نیز حقاس ــالـاعه ثابت میتنها در خص « ودش

یابد م عبد در مواجهه با اح اح صادرشده از شارعم نباید ط با مور ارتباط می(. در این نظریهم حق در ارتبا59)صدرم 
هیچ توجهی به مناسـبات عقالیی جامعه داشته باشد م باید تنهام شخصیت مور م کمال احتراح به ام را در نظر بگیرد 

 (.  71)الهی خراسانیم 
ریعت با الفراغ شقلی با ت الیف است م مناطقدر نظری  شهید صدرم بنابه احتضائات کالمی م اصولیم املویت ع

گویندم جای کمی الـاعه سخن میشـود. در حقیقتم کسانی که از اصال  الحظر یا حقاح اح مولوی شـرعی پر می
کنندم بیشــتر ناظر به حقوحی کنند م اگر ســخن از حق م حقوق میاند م آن را به ح ومت ماگذار میبرای حقوق حائل
در رمی رد نائینی به مفهوح حقم خدامند انسان را »که شود؛ درحالی  ح ومت به فرد یا مردح داده میاست که از ناحی

عنوان موحوف که اصل آن غیرانتقال ملی ن چنان موجودی آفریده اسـت که آزاد م مختار م مسـئول است م جهان را به
یی مثل هر فرآیند معمول محفم برای منافعش مختص انســان اســتم چونان ملک غیرطلق به انســان مانهاده م گو

 (. 220)فیرحیم « ها کرده م به تملیک انسان آزاد درآمرده استهمیشه از مال یت خود خارن م ر
                                                 

آن تنها  های ایلمراتب هنجاری م نه ترتب هنجاری مدنظر باشد؛ به این معنا که حق بنیادین در رأی این سلسله حرار دارد م حقای سلسلهمعنای گونهتواند به. تصور هرمی می7
 خواهند بود که در تعارض با حق کالن حرار نگیرد.در صورتی موجه 

2. Kung, 530. 
کوینای م بعدها اسپینوزا تالش کرده5 فلسفی انسان به جنف م فصل م عرض م بررسی اشتراکات انسان با جسم م حیوانم است با استفاده از تعریف منـقـی . همان طور که آ

 به حواعد ی سان دست یابد. 
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ســیاق  راهی بین حبح عقاب بالبیان مپویشــی در گزینش میانه« اعتبار حانونی»گراییم تئوری در برابر شــخصــیت
شود م گشـوده می« نهاد توسـط دملت عقلنهاد م ت لیفمشـرمعیت حق»الـاعه اسـت. طبق این دیدگاهم راه بر حق

دهد. توســع  عقالنیت در تحلیل گرایی تغییر ســیاق میگرایی در ااهان اندیشــمندان به حانونارت از شــخصــیت
پیماید. به این معنا که سیر منـقی درخورتوجهی را می« ت لیف»یا « حق»به ی ی از دم طرف « های محتملسـازه»

اسای  گذارم بل ه برگرایی حانونیابد م نه بر مجه حظر م شخصیتارزشمندی احتمال نه بر اصالت اباحه استقرار می
یابد. نظری  اعتبار حانونی بر این بامر است اگر ارزش احتمال م محتمل هر دم حوی تحلیل عقالیِی احتمالم توسعه می

قالیی نیز بر همین اسای استم این حالت را جانشین علم حرار باشـدم خاصیت بشری م ت وینی انسانم که ارت از ع
کند م شخص ارزشِی محتمل را جبران میدهد. اگر احتمال حوی باشـد م ارزش محتمل ضعیفم احتمال حوی کممی

ارزش باشدم کند. همچنین اگر محتمل پرارزش م مهم م احتمال کمشـود م همچون علم با آن رفتار میبرانگیخته می
 (. 274 شود )الهی خراسانی:ص به انجاح آن مانند علم مادار میشخ

 ها از متون دینیفهمپیش . 2. 3
 3ایو حاشیه 2ایمیانه  1های بنیادی،باور. 1. 2. 3

ادیم های بنیبامرای از بامرها ارائه شــده اســت: بر پای  دخالت عقالنیت ابزاری در دینم چنین تقســیم ترتیبی
های های بنیادی )اعتقاد به آفریدگار م پیامبر م معاد( م مقدح بر بامرهای میانیم پف از بامر. بامرایحاشیهای م میانه

ــیه ــته از بامرحاش ــت. در این رس ــتهای اس ــت. در این هرحم هام عقالنیت نظری کمتر م عقالنیت عملی برجس تر اس
هاســت بدیهی م نظری عقلی م پذیرفته نزد هم  انســان دینی م ادراکاتهـای بنیـادیم مبتنی بر عقالنیتی برمنبـامر

ایم کمتر عقالنی م بیشــتر متفثر از های حاشــیههـای میـانی م بیش از آنم بـامر(م ملی بـامر12تـا   14)حربـانیم 
توان نمودی از داران در نحوۀ فهم اســت. بر همین اســایم میهای دینفرضهای متفامتم اهنیت م پیشموحعیت

به حجیت حرآن هـا یافت. برای مثالم باتوجههـای منـدرن در این بـامررا در حق« بودنعبـدی م تجربیتقلیـدیم ت»
 توانندشــوند میهای میانی که به آن مســتند میعنوان نص تغییرناپذیر م دارای منشــف الهیم حقوِق در زمرۀ بامربـه

خذ اند؛ زیرا سنت نیز اعتبار خود را از حرآن ایهایی که بر سنت اسالمی مبتنعقالنیت بیشـتری داشـته باشـند از بامر
ه در م ک«مقصد»بودن عقالنیتم نه از حبیل دلیل ابزاریهای مندرن در دسـت  سوح نیز بهکند. همچنین ماهیت حقمی

 خواهند بود. « مسایل»زمرۀ 
 تأثیر استنباط بشر در دین . 2. 2. 3

سد: نویاین پارادایم نیز بدمن نقد آنم متفثر از تف یک نهادن میان شـی  م تصـور از شی  است. محمد حـب می

                                                 
1. Fundamental Beliefs. 
2. Intermediate Beliefs. 
3. Marginal Beliefs. 
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رم خود تشریعی بشری است که زعم شودم فهم بشر از نص مارد در شریعت است م ازاینآنچه شریعت پنداشته می»
(. این کالح 36« )شودن از دین انگاشته میرمدم تا حدی که بر معارض م من ر آن اتهاح خرمحداسـت نفسـی آن می

گویای بامر به دادمستد م دیالوگ مستمر میان معارف بشری غیردینی م معارف دینی است م از عامل انسانِی در پشت 
 کند. ناشده تقدیر میهای ساختارِی کشفداده

ینِی حق برخالف دینم مقدی نیست؛ کند م نه خود دینم م فهم دبنابر این نظریهم همواره فهمی از دین دامری می
توان برای زیست حق در فقه سیاسیم مماثلی در نتیجه می .)Hume, 161(که این فهم مم ن اسـت خـا باشد همچنان

 های معرفتی مدرن حق هموار کرد. با زیست مدرن حق یافت م راه را برای مؤلفه
های هادشریعت اجت»د چنین نتیجه دهد که اسالح را تواناما در مقابلم طارق البشری گفته است این تف یک نمی

گذاری اسالمی با احرار به مجوب رعایت احتضائات بشری بدانیم که به مصلحت دنیوی جامعه توجه دارد؛ زیرا حانون
زمان م م ان م جلب مصـالح م دفع مفاسـدم مالۀ شـرعیت را اعتراف به اح اح منابع املیه م استنتان از کلیات آن 

 (. بنابراینم حق ماهیتی سیال م نامقدی نخواهد داشت. 511تا  010)توفیقم « نددامی
 2محوریو شخص 1محوریمتن . 3. 2. 3

فهم برای بشرم آش ار ماسـ  زبانی حابلمحی در منابع اسـالمی از مقول  حول م گفتار اسـت م خدامند خود را به
داند که خدا برای ارتباط با بشر در حالب یک شخص انسانی سـازد؛ اما کاتولیک محی را از مقول  فعل م ماحعه میمی

محوری این است که در املی محوری م شخصهای متنامت. از جمله تف)Bloesch , 47(کند )مسـیح( تجسد پیدا می
ود استناد متن مجها بهکه زمین  توجیه برخی نابرابریهای ظاهری م نادرست از متن مجود داردم همچنانام ان تفسیر

ا ضای(؛ اما در دممیم با مرمد خدا به حلمرم تجرب  بشریم دیگر میان انسان م ایمانشم ح150)اسپیل ام  خواهد داشت
(. 733)هیکم « زیدکند که با خدا میشـخص مؤمن همواره احسای می»م مفاهیمم حاکم نیسـت؛ بل ه در ماحعم 

ها م قدهی به حالبته در این رمی رد نیز نظری  نمایندگی م سای  خدامند م مرجعیت تجسدی مسیح زمین  مشرمعیت
 سلب مشرمعیت از آن را فراهم ساخت. 

شــود. در این حاعدهم اگر متن کتب مقدی خوبی توضــیح داده میبه« FSآنگاه  Fاگر »عدۀ درآمد دیگر با حاپیش
فعالیت انسـانی تلقی شـودم به این معنا که الهاح معنا از خدا م لفا از بشر باشدم تاریخمندی نتیج  نخست خواهد 

(. نتیج  دمحا پذیرش حواعد 775م های عینی زمان در متن )ابوزیدمعنـای تجلی گفتمـان دیال تی ی با ماحعیتبودم بـه
« مجهول علمی»م « ابژه»صــورت هرمنوتیـک در فهم متن اســت. زمـانی م م ـانی دیـدن خـاباتم خـاب را به

  5آمرد تا فهمیده شود.درمی

                                                 
1. Textocentric. 
2. Person-centered. 

 .704-11. برای مـالع  تفصیلی هرمنوتیک متن م نقد م تحلیل آنم نک: رهبرم 5
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 معمایی پیرامون متن: لفظ الهی یا فعالیت انسانی .4. 2. 3
اهد های انســانی را در پیش خواســتلزامات خاِص فعالیتمثاب  فعالیت انســانی احتضــائات م کردن آیات بهتلقی

های شــدن در درلتصــورت زمانمند )تاریخی(م پیش از متوحفداشــت؛ از جملـه دیدن متون دینی در زمینه م به
ــمانتی ِی الفاظ. ازاین ــت: س ــرفی گفته اس ــده در حرآن مختص حل اح اح نازل»رم در این فرض همان گونه که ش ش

وت است که مسلمانان معاصر نباید به ش ل م صورت آن تمسک جویندم بل ه باید ح مت آن را مشـ الت زمان نب
جهت رعایت مسئل  تدریجی بودن م مسـیل  اح امی دیگرم بهمیژه آن ه حرآنم خود بر نسـخ اح اح بهبشـناسـند؛ به

کید مرزیده است  (. 722م  721)شرفیم  «تـور آنم تف
فریدۀ خدا برای آدمی اســت م علم که خدامند انســان را از آن برخوردار ســاختهم در این رمی ردم عقل آدمی که آ

خود از حقیقت تغّیر اسـاسـی ح ایت دارد که هیچ پدیدۀ بشری از آن مستثنا نیست م نصوص نیز از آن جمله است 
ی امت امرمز… یابدامت تغییر م تحول می»پرداز نیز نوشته است: های اندیشه(. ی ی از شخصیت730)حرضـامیم 

 «هایی از گرایش استصحابی استغیر از امت دیرمز است ]م این تغییر م تحول[ م رزم  این انسان متغّیر م متحولم ر
های ناظر بر انسانم همان رفتار پیشین م رغم تغییر پارادایم(. مراد ام از این گرایش این اسـت که به772)امین العالمم 

  نافی حق دربارۀ ام اجرا شود.
 های ناظر به تفسیرمتن: پارادایم .5. 2. 3

شــده را صــائب م توان هم  آرای مـرحدر صــورت اختالف اهـل اجتهاد در ح م فقهی یک موضــوع آیا می
انتســاب به شــارع دانســت م آن را نظر الهی خواند یا باید گفت حقیقت ماحدی مجود دارد م رأی همســاز با آن حابل

 پذیری م پیرمی حقیقت از اجتهاد مجتهدان را بایددیگرم کثرتعبارتبه شارع؟ به صـائب است م مابقی غیرمنتسب
م اند. در مقابلســنت م عموح امامیه حائل به یگانگی حقیقتپـذیرفت یا یگانگی حقیقت را؟ جمهور اصــولیان اهل

 (. 2/225؛ سبحانیم 4/068الهدیم )علم دانندپذیر میبرخی از معتزله م نیز اشاعرهم حقیقت را ماهیتی کثرت
دانند؛ اما معتزله م اصـولیان م مت لمان شیعی ح م اشـاعره مصـالح م مفاسـد را در پِی ح م الهیم محقق می

(. بنابراین 0/401؛ کاسانیم 4/10)ماعا الحسینیم  شـمارندارمری میالهی را مسـبوق به مصـالح م مفاسـد نفف
بهم تابع مصلدرحالی حت پیشینی نیستم حق م مصلحِت مبنای آنم همزاد م مقارن رأی که مفهوح حق از منظر مصّو

کند: مثاًل معتقدند رفتن به دریا برای فردم اگر به سالمت خود ظن مجتهد اسـت. مصوبه این حق را چنین ترسیم می
غالب داشـته باشدم مجاز م اگر ظن هالۀ داشته باشد ممنوع است م پیش از حصول ظنم ح م شرعی ندارد. ح م 

شود. در اینجا مـلوبا تحصیل ظن استم نه اباحه یا تحریم ع تابع ظن فرد است م بعد از حصول ظن معلوح میشـر
 (. 41تا  21نقل از: امیدیم به 795/ 2)غزالیم 

ــتلزح تناحض حق ــویب مس ــتاما در مقابلم با رمی رد تخـئهم اعتقاد به تص (. برای مثالم 641/ 0)ح یمم  هاس
شود؛ نیز اگر ل متعارض مواجه است از نظر اهل تصویب میان یک ح م م نقیض آن مخّیر میمجتهدی که با دم دلی
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استناد آن ن اح را منحل م زمن ای رخ دهد که زمج  مجتهده بهای با هم ازدمان کنند م متعاحبًا ماحعهمجتهد م مجتهده
 ها. م زمجه مظیف  امتناع از ادای آنمجتهد ن اح را مستصحب م مستمر بداندم زمن حق مـالب  حقوق زمجیت دارد 

 گشــاید.ای برای تســامح میهای دینیم نظیر مدارا با اهل امهم زمینهنظری  تصــویبم افزمن بر تســاهل در آموزه
کف به شناخت هم  شئون شریعت توانا نیستم حق ندارد مذهبی را نادرست م اشتباه چون هیچ»نویسد: شعرانی می

ی ی از  پژمهی بربپردازد؛ زیرا راه رسـیدن به شـریعت پیامبرم فرامان م گوناگون است م هر فقهانگارد م به ن وهش آن 
 (. 7/23)شعرانیم « ها ایستاده استآن راه

 گسترۀ انتظار از دین. 6. 2. 3
یا دهد یهای آدمی پاسخ مترسیم گسترۀ انتظار از دین به این معناست که باید مشخص کرد آیا دین به تمامی نیاز

ها نازل شــده م حقی خارن از دایرۀ شــریعت برای می حائل نیســت؟ گویی به بخشــی از آناین ه صــرفًا برای پاســخ
 جویی کرد: توان پیهای فقها را در سه دست  زیر میاندیشه
ــمولیت م ان ار منـق الفراغ )نظری  اعتدال(: طرف0 ــریعت . احرار به ش ــمولیت ش ــو ش داران این نظریه از یک س

 کنند؛پذیرند م از طرفی دیگر مجود منـق الفراغ را ان ار میبت به هم  محایع را مینس
 . احرار به شمولیت م احرار به منـق  عفو م فراغ؛4
ــمولیت )نظری  انعزال(. گرمهی از طرف9 ــریعت را به اخالق فردی م عبادات . ان ار ش داران این نظریه حوزۀ ش

اللهم دانند )حبمنحصر کرده م گرمهی دیگر شریعت را مسئول بیان اصول کلی م عاحم م نه مسائل ش لی م خردم می
269  .) 

ای ها در حلمرم تشریعم از هر کلمهفقیه برای حراردادن حقشود جاسـت که گاه موجب میاثر این پارادایم تا بدان
 عنوان مبنا م منبعیگیری از عقلم بهدر نصــوصم حداکثر اســتفاده را به عمل آمرد. نوع انتظار از دینم در میزان بهره

م در نبرای ترسیم دایرۀ حقوق م نیز چالش تمثیلی یا حصری بودن حقوق منصوص در اسناد دینی مؤثر است. همچنی
شود م از دیگر معارف بشری تغذیه نگرش حداحلی برخالف رمی رد حداکثریم معرفت دینی امری بشـری تلقی می

ــتمی ــیر م برداش ها از متون دینی بر مبنای حداحلیم امری مم نم ملی طبق مبنای حداکثریم حذف کند. تعدد تفس
  7(.6لوب )سرمشم ها به محدتم نه مم ن است م نه مـاین ت ثر م بازگرداندن آن

 توجه به اهداف و مقاصد. 7. 2. 3
اما در  2خورد م تنها تقسیمات آن بیان شده است؛به چشم نمی« مقاصد الشریع »در نصوص متقدحم تعریفی از 

عاشور با تقسیم مقاصد شریعت به دم دست  آثار متفخرانم تعاریف متعددی از این اصــالح مـرح شـده اسـت. ابن
ها را در همه یا غالب داند که شــارع آنهایی میکلی م خـاصم مقـاصــد کلی شــریعت را همان معانی م ح مت

                                                 
 .7512. نک: مصباح یزدیم 7
 .7/226. نک: غزالیم 2
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(. عالل 734از اح اح شریعت نیست )فاسیم ای نحوی که مختص نوع میژهتشـریعات خود در نظر داشته استم به
تعبیر کرده است « هایی که شارع در هریک از اح امش نهادهغایت شریعت م راز»فاسـی نیز مقاصـد شـریعت را به 

ت: نگاشــته اســ اصوو ا اقه ا االموو   تر از دم تعریف پیشــینم در کتاب (. زحیلی نیز در تعریفی جامع5)فاســیم 
ی م اهدافی است که شرع در تمامی اح اح یا حسمت عمدۀ اح اح لحاظ کرده است یا مقاصـد شریعت همان معان»

همان نهایت م غایت شریعت م اسراری است که شارع برای هر ح می مضع کرده م شناخت آن امری ضرمری برای 
جهت شــناخت اســرار همگـان اســت: برای مجتهـد هنگـاح اســتنبـاط اح ـاح م فهم متونم م برای غیرمجتهد به

 (. 7071)زحیلیم « گذاریحانون
ر اند؛ برخی دیگرم با محوجهت تحفا بر اسـناد دینیم از توجه به مقاصد شریعت بازماندهبرخی از دانشـیان به

ــریعتم از حبیل ایجاد عدالت م آزادیم را نیز مدنظر حرار داده م باتوجه ــد عاح ش ــوصم مقاص به موحعیت حراردادن نص
(. 73/73جواهرم ؛ صاحب2/566)علیدمستم  اندانسانیم به استنباط اح اح پرداخته زمان م م ان م احتضای فـرت

کنند دانســتن مقاصــد کلی شــرعم نصــوص متعارض با مقاصــد را اجرا نمیدســت  ســومی با معیار حراردادن م مقدح
 (.  700)مل یانم 

اســت که اجتهاد شــیعی بازخوانی فتاما م اظهارات رســمی م علنی آخوند خراســانی موجب تقویت این نظر 
ــود؛ به این معنی که برای بهمی ــری انجاح ش ــول عقالنی عدالت م کرامت بش ــتتواند بر محور اص آمردن اح اح دس

(. شهید مـهری نیز اصل عدالت 70شرعیم اصول مزبور در طول دیگر دریل حرار گیرند نه در عرض )محقق دامادم 
تعبیری دیگرم عدالت در سلسل  علل اح اح (. به32/ 7ها )مـهریم آن داند م نه در عرضرا در طول حواعد فقهی می

گویـــد. است نه در سلسل  معلورت. نه ایـــن است که آنچه دین گفت عدل استم بل ه آنچه عدل استم دین می
(. تفثیر این بازخوانی در یافت مباحق حقوق 74ایــن معنــی مقیــای بــودن عــدالت اسـت بـرای دیـن )همانم 

ق( نیز در رسال  7566-7220همچنین مالعبدالرسـول کاشـانی ) 7های دینی مـرح اسـت.بشـری نسـبت به احلیت
ــرمط  خود به ــرمطه را تم ینی عقلی میانصوویه اناح توجیه مش ــرمطیتم داند؛ ازآنم تم ین به مش رم که معنای مش

 نژاد(. عمومًام جز تم ین به عدالت نیست )زرگری
ت شود که شریعکسی که با آیات م احادیق سرمکار داشته باشدم متوجه می»نویسد: یمغنیه در این خصـوص م

)مغنیهم .« بنیان نهاده شـده اسـت: ...م احتراح به آرا م عقاید...م عدالت...م برابری هم  مردح...  اسـالمی بر چند پایه
2 /510 .) 

ام دربارۀ آزادی م خودمختاری انسان م سلـ  آدمی شناسان  امم دیدگاه های انسانالبته دستگاه ارزشی فقیهم تلقی
دادن به این عناصر م ترسیم جایگاه مناسب بر جان م تن خویش هم بخشی از عناصر دستگاه اجتهادی است. اهمیت

                                                 
دانیم م بدان رغبت آنچه را که ما آن را آزادی ]:حق[ می»نویسد: است. طهـامی می« عدل م انصاف»مفهومی به ناح . درخشش مفهوح حق در تعابیر اندیشمندانم دحیقًا در 7

 (.79)بلقزیزم « شودچیزی است که نزد ما بدان عدل م انصاف اطالق میداریم عین آن
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 ها تبدیل نشود. پف فقه مقاصدیمشـود تا رمش مقاصـدی به منبعی برای تحدید م تضییق حقها سـبب میبرای آن
دهندۀ آن. البته این خاصــیت بامر های فردی باشــد م هم توســعهتواند محدمدکنندۀ آزادیشم هم میعنوان یک رمبه

مقاصدیم با ابزار دیگری در دستگاه استنباطِی فقه مهارشدنی است. دانشیانی که به اصل اباحه م خودمختاری انسان 
 کنند. های انسان را محدمد میحق گرایی نیز دامن گرایی م نصبامر نداشته باشندم با همان رمی رد لفا

 فطرت. 3. 3
معنـی آن چیزی است که نـوع خلقـت م آفـرینش انـسان احتـضایش را دارد فـرت در مقابل امور اکتسابی م بــه

(. خصلت اصلی فـرت فراگیری م همگانی بودن آن م نیز در 25ها مشـترۀ است )جوادی آملیم م بین هم  انسـان
ــوردار بوده این است که چون  بینش م گرایش انسان متوجه هستی محض م کمال مـلق استم از ارزش حقیقی برخـ

کند م بودِن انـسان فـرت را نفی میم مالۀ تعالی امست. در مقابلم رمی رد اجتماعی به انسان یا اعتقاد به تاریخی
ها را دن حقبوتگاه ت وین یا فـریدهد. رمی رِد نخست تـابق دستگاه تشریع با دسهویت انسـان را سـیال نشان می

(. همچنین نظری  فـرت در تعیین حدمد آزادی م حق نیز 42تا  23)رحمانیم  داندجزم رمح حاکم بر شــریعت می
تواند نقشـی شـایان داشـته باشـد. در همین راستا باید گفت که اگر مبنای تعیین حدمد حق م آزادیم مِن سفلی یا می

توان به اصول ثابت م فراگیر در این زمینه دست یافت؛ ملی اگر بر اسای ت طبایع افرادم نمیدلیل تفامطبعی باشدم به
مِن علوی م فـریم مالۀ برای حدمد آزادی م حقم به دسـت بیایدم حدمد مقبولی برای اصــل آزادی حاصل خواهد 

ارد. کشــاندن دیگران نددمتخای جز ســرکشــی م بهم نتیجه«طبع»گرایانه به حقم تقید به شــد. برخالف نگاه فـرت
 .ناپذیر استهای مسامی آن دم در فـرت بشریم توجیهلحاظ جایگاهداشتن حق بر ت الیفم بههمچنین مقدح

 ماهیت حق .4. 3
از جمله مباحق فلسـف  زبان در خصوص مفهوح حق در متون کهن اسالمی این است که آیا حقا مجعول شرعی 

 خیر.است م استقالل م اصالت دارد یا 
ای مجعول )حراردادی( معنا شــودم حق مم ن اســت منتزع یا مســتقل پنداشــته شــود. اگر حق در فقهم به ســلـه

امتیازی خواهد بود که مقامی همچون خدامند یا سـلـان به انسـان لـف کرده است؛ حال مم ن است لـف شارع 
رر ضطوسی نوشته است کافر امی بهکه شیخ در اعـای حق شـامل برخی شـود م برخی دیگر را شـامل نشود؛ چنان

ــفعه برخوردار نمی ــلمانم از حق ش ــودمس ــیم  ش اند که حق در معنای (. اما برخی دیگر تحلیل کرده5/759)طوس
گونه(؛ برخالف حق غیرمجعولم یعنی حق در معنای عدالتم رزم  دیدگاه تسـامی در حقوق است )تسامی ریاضی

 صورتی نامسامی توزیع شده است )تسامی هندسی(. م حقوق بهطور غالب در تاریخ فقه مجعولم که به
ی ها را مجعورتم حق«ت الیف»درمن رمی رد مجعول نیز برخی نظیر شـیخ انصـاری با تحویل اصالت شرع به 

(. برخی نیز نظیر آخوند خراســانیم 5/723) دانندشــرعی م اح ـاح مضــعیم از حبیل حقم را منتزع از ت الیف می
 (. 4/22؛ خمینیم 439اند )آخوند خراسانیم ای اح اح مضعی حابلیت جعل استقاللی حائلالجمله برفی
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گرایی همسوتر است؛ زیرا در تحدیــد مفهـوح م تعیین مصادیق آنم جز در رمی رد استقاللی به جعل حق با حق
رع در تعریف م مصادیق دانستِن آن رجوع به شاکه رزم  شرعیشودم درحالیمواحع خاصم به عرف عقال مراجعه می

 طورکلی است. م تحدید حق به
 مرتکزات عقال در توسعه مفهوم حق. 5. 3

ای م حتی بنـابر نظر متـفخران ازجملـه اماح خمینی در حجیـت مرت زات اهنی عقالم اســتـدرلم ت رار رمیـه
ارت از عقالیی در هر زمان رم (م اتصال به عصر معصوح م امضای شارع یا عدح ردع ام نیز رزح نیست. ازاین2/725)

 های متفخرم در برابر دید معصوح م مورد تفیید است. ای استقرار یابدم گرچه در این زمانم جامعه
رسد ها نیز بر مفهوح حق اثر دارد. توضیح این ه برخالف نظری  رایجم به نظر میتحلیل ماهیت کنش امضای حق

هاییم شارع معنای ماگذاری آن امر به عرف نیست؛ بل ه در چنین نمونهامضـا ِصرِف اخبار از عرف م سیرۀ عقال م به
 ها دلیل بر اینانشـایی مماثل ح م عرف داشـته م ارشـاِد صـرف به ح م عرف نیست. تحدید م تقیید برخی از حق
ییر غشود که با تادعاسـت که موضـع شارع دربارۀ کار عرفی عقالییم ربشرط نیست. هویت این کنش مانع از آن می

عرفم ح م از میان رمد؛ مگر آن ه اثبات شود عرِف سابق مقّوِح موضوع بوده م امضای شرع مقید به آن ظرف زمانی 
 خاص بوده است. 

ــوب نمیبنابراین به ــایی محس ــیرۀ عقال حیثیت تقییدیه برای اح اح امض ــود تطورکلی رمان عرفی م س ا با از ش
داری که حیثیتی تعلیلیه نیز در نظیر جواز برده 7زمانم ح م مترمۀ شود؛گی در بستر دادگی رمان عرفی م سیرِ دسـت

توان این پیوستار را از نوع حضی  حینیه م رمان عرفی را ظرفی برای امضا دانست. در آن نهفته نیسـت. نهایت این ه می
. ح دانسته استحقیقتم علت امضا رمان عرفی نیســــتم بل ه مصلحتی در آن نهفته اســت که شارع آن را صحی

گونه باشد که برای همیشهم تا رمز رستاخیرم امضایش کرده باشدم چنین خواهد رم اگر سـیاق امضـای شـارع آنازاین
 که اگر حید توحیت در آن باشدم ع ف آن برحرار است. بود؛ همچنان

 امکان خلّو واقعه از حکم .6. 3
را دارد: یا اات مصلحت است یا اات مفسده یا خالی ماحعه پف از تضارب مصالح م مفاسدم ی ی از این مجوه 

از ی ی از این دم مالۀ مفرمض است که این خود دم حسم دارد: یا رأسًا م از ابتدا خالی از مصلحت یا مفسده است 
یا بعد از تعارض مصـلحت م مفسده هر دم متساحط شده م در فرض عدح رجحان ی ی بر دیگریم ماحعه خالی از هر 

 (.  729)حمیم  ده استدم مالۀ ش
تواند باشد: گاهی مقتضی برای جعل اباحه برای آن ماحعه یافت مجه سوح با هر دم ِحسمشم دم حسم دیگر نیز می

شــودم مانند مصــلحت تســهیل امر بر بندگان م شــود که در این حالت به اباح  مجعول اباح  احتضــایی گفته میمی

                                                 
 .251. برای دیدن نظر مخالفم نک: محمصانیم 7
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شود م اباح  راحتضایی است. اش الی که بزرگانی ای یافت نمینین مقتضیاطالق عنان آنان در این ماحعهم م گاهی چ
اند این اســت که جعل اباحه در اینجا معنا ندارد؛ زیرا محتی فعل خمینی مـرح کردهالغـا م نراحی م اماحنظیر کاشــف

بع علم به مصــالح م خـالی از هر مالکی باشــدم مجالی برای تحقق اراده م کراهت مجود ندارد؛ چون این دم از توا
ای نیز در بین نیست. لذا جعل اباحه معنا ندارد م اباحه در اینجا عقلی است )خمینیم مفاسدند م مصلحت م مفسده

 (. 562؛ نراحیم 2/72
این میراث  7اگر بتوان حوزۀ ابـاحـه )خـالی از ح م( را از مالکات م مناطات موجود در اح اح خالی دانســتم

شناسیم جهان را به دم جهان دینی م غیردینی از اندیشـ  عقالنی اسـت که از منظر هسـتیف ری مجهز به عناصـری 
های دیگر در مفهوح حق م مگو با عقالنیتتوانـد ام ان گفتدانـد. جهـان غیردینی در این دمگـانـهم میمنقســم می

شود م این زدایی نمیام از حق دینمندی از منابع مادی م غیراستعالیی را تسهیل کند. توضیح این ه بنا بر این مدعبهره
شــود م دین به حلمرم زدایی میای از ســ ورریزح نخواهد بود؛ بل ه صــرفًا از اموری که ماحعًا فرادینی اســت دینگونه

ــت می ــیم کار اجتماعی میان پیامبر درمن م پیامبر بیرمن )عقل م دین( ماحعی خود بازگش ــای تقس یابد. این نیز مقتض
  (.572تا  219: فناییم خواهد بود )نک

 
 گیرینتیجه

های اجتهادی گوناگونی حرار دارد: پارادایم تفثیر پارادایمرســد تحتعنوان مفهومی اعتباریم به نظر میمفهوح حقم به
های مربوط به نصم پارادایم فـرتم پارادایم استقالل یا تبعیت جعل حق م ام ان خلو ماحعه از معنای انسانم پارادایم

 ح م. 
 کند. درست است که حقهم شدهم محتوای مقال  حاضر این اتهاح را رد میگرایی متگرچه فقه اسالمی به ت لیف

ری نصوص مـرح بوده م به گفتمان غالب در برخی اعصار فقه اسالمی تبدیل نشده؛ عنوان یک ری  زبانی در ربهبه
هایی که در طول یمهاست. به هر رمی پاراداکنندۀ این فرضـیه نخواهد بود که فقه اسالمی مشحون از حقاما این نفی

سوق  گرایی م گاه به جانب ت لیفاین مقاله بدان اشاره شدم بر اثر تحول از ی ی به دیگریم گاه فقه اسالمی را به حق
 داده است. 

یم هایها همچنین نشان از آن دارد که مفهوح حق دارای تاریخ است؛ یعنی از خأل برنخاسته م پارادایماین پارادایم
م های فقه سیاسیم سهپرسهمجود داشـته که به ت وین آن مفهوح منجر شده است. البته در میان هم شـرح گذشـتهمبه

طرزی حریب به مفهوح حق در معنای ارباحهم بهها دربارۀ حقم بیش از برخی دیگر است. مبنای اصال برخی اندیشـه

                                                 
عنوان ح می مجعول در نظر گرفته شود؛ زیرا در صورتی که اباحهم در هر دم حسم ای از مقدمات م مسلمات استم از جمله این ه اباحه به. البته این نزاع مبتنی بر مجموعه7

ماحع هم شده است  مقصود خواهد بود. در این صورتم ام ان خلو ماحعه از ح م خواهد بود م بل هاحتضایی م راحتضاییم چیزی جز جعل اح اح اربعه نباشدم این نزاع بی
 (.762)حمیم 
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ــتن حقکند م با ااتیتلقی می« فرد»مدرنم نقـ  آغاز را  ــعت میهام دامپنداش ــال الحظر به ن  آن را مس دهد؛ اما اص
که الهیات نجف )در مقابل الهیات سامرا ]غالبًا[( با تعریف بخشـد؛ همچنانها ماهیت اعـایی م تصـریحی میحق

حق به ســلـنت م تزریق محتوایی همچون توانایی اعمال انتخاب یا اســقاط آنم یا مفهوح مال یت درمن حقم مبنایی 
 زند.رایی بر هم میگتر برای حقجدی

 

 منابع

 ق.0016تهران: مزارت فرهنگ م ارشاد اسالمیم ، حیش ة اقمکیمبحسینم بنآخوند خراسانیم محمدکاظم
 ق.7420حم: مؤسس  نشر اسالمیم  کهییة االص ا،حسینم بنآخوند خراسانیم محمدکاظم

 .7525جواهر کالحم تهران: یادآمرانم ترجم  حسن یوسفی اش وری م محمد ، ن د گهتمین دین ابوزیدم نصرحامدم 
 .0911ترجم  محمد دهقانیم تهران: رشدم  شنیم  دین،رواناسپیل ام برناردم 

 ح.7996م تب  ارمل التجاری  للـباع  مالنشر مالتوزیعم ، ح  ق اإلنسین ه  اقشریعة و اق ین ناطسـلم اسماعیل احمدم 
 ق.0008عبـای محمـد آل سـباعم حـم: چاپخان  علمیم شیخ تحقیقبه، حیش ةاقمکیمباصفهانیم محمدحسینم 

تر هیی ه ه  و اص ق  دهجستیرم «یابی نظری  حق الـاع گرایی در اصول فقه م هویتبنگرۀ شخصیت»الهی خراسـانیم علیم 
 .90تا  1م صص 0910م زمستان0م ش0ی متبل غیت ام    خرامین رض ی

ح قهکر اقعرب  هه م اقز ن ه  اامین العـالمم محمـدم  ح و حدی ی در کتاب "دراســات فی ارســالح"م بیرمت: ، االموو    یودیموی
 ح.0180دارالفارابیم 

 ق.0001تحقیق سیدمحمد کالنترم بیرمت: مؤسس  النورم به ،کتیب اقمکیمب م محمدامین بنانصاریم مرتضی
 ق.7472حم: الهادیم ، اقمکیمبم _________________
 ق.7422حم: مجمع الف ر ارسالمیم ، هرائد االص ام _________________

 دانش دۀ حقوق م علوح سیاسی دانشگاه تهرانم تبارمراهنمایی دکتر حسن جعفریبه بررم  تیریخ   هه م حق،باحریم سـعیدم 
 .7526گرمه حقوق خصوصی م اسالمیم 

 ح.4110ات الوحدة العربی م منتدی إحرا  الثقافیم بیرمت: مرکز دراس، اقدوقة ه  اقهکر االم    اقمعیصربلقزیزم عبداإللهم 
ــالمیم ، رموویقة اقتشوو   ه  اقعیقم اقمعیصوورتوفیقم خالدم  حرا ة فی اطرمح  الـباطبائی: الثابت مالمتغّیر فی حرک  الفقه ارس

 ق.7472القریم مؤسس  اح
 ،پژوهشونی   ح  ق ام   م «حق طبیعی یا حق پوزیتیویسـتی؛ بازتعریف مفهوح حق در حقوق اسـالمی»جامیدیم مجتبیم 

 090تا  005م 0910م 4م ش06ی
 .0908حم: اسرا م ، تهس ر   ض ع  یرآن کریم، هطرت در یرآنجوادی آملیم عبدالله م 

 .7524حم: اسرا م ، حق و تکل ف در ام مم ______________
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 .7526حم: اسرا م ، رح ق  خت مم  ______________
 .7513حم: اسرا م ، هلسه  ح  ق بشرم  ______________
 .7529حم: اسرا م ، جی عا در یرآنم ______________

 ق.0091بیرمت: دار رمافدم  شم ا اقشریعا،اللهم حیدرم حب
 .0980المللم چاپ م نشر بین تهران: شرکت ای در بیب حق و حکم،رمیقاحسینیم عبدالرحیمم 

م 54 م ش9ی ح  ق ام   ،م «نظری  حق از دیدگاه محمدحسـین غرمی اصفهانی )محقق اصفهانی(»نیام محمودم ح مت
 52تا  1م 7597

 .0101بیرمت: دار ارندلفم ، االص ا اقعی ة قله ا اقم یرنح یمم محمدتقیم 
 ق.0001حم: اسماعیلیانم ، اقرمیئلاللهم خمینیم رمح

 ق.7479تقریر: حسین اشتهاردیم تهران: تنظیم م نشر آثار ارماح الخمینیم ، تن  ح االص ام ______________
 ق.0000تقریر محمدسرمر ماعا الحسینیم حم: دامریم م به صبیح االص اخوییم ابوالقاسمم 

 ق.0004بیرمت: دار الهادیم ،  صبیح اقه یها ه  اقمعی  تم ______________
هصوولنی    عرهف هرهن   م «های اثباتیم تفســیری م انتقادیمقایســ  پارادایم دینی )اســالمی( با پارادایم»خیریم حســنم 

 40تا  0 م0981 م 0ش ،1س  ،اجتمیع 
 تا. بیبیرمت: دارالضیا م  اقح  ق و اق اجبیت و اقع ییت اقدوق ة ه  االم م،رأفت عثمانم محمدم 

ــعلیم  ــالح»رهبرم عباس ــاحت گفتمانی تجدید حیات اس هیی راهبردی هصوولنی   پژوه م «فهم هرمنوتی ی عقل م دین در س
 010تا00 م0914م 0 م ش0ی، م یمف

 ق.0040بیرمت: دارالف ر المعاصرم  ماص ا اقه ا االم   م زحیلیم مهبه
 ق.7472المعاصرم بیرمت: دارالف ر ، اص ا اقه ا االم   م _______________

 .0900تهران: کویرم ، رمیئل  شروط فنژادم حسنم زرگری
 ق.0044حم: اماح الصادقم  اق م ط ه  اص ا اقه ا،سبحانیم جعفرم 

 .7517تهران: صراطم  یبض و بسط تئ ریک شریعف،سرمشم عبدال ریمم 
 تا. بیرمت: دار المعرف م بی، اقم اه یتموسیم بنشاطبیم ابراهیم

 .7525ترجم  مهدی مهریزیم تهران: مزارت فرهنگ م ارشاد اسالمیم ، ام م و  درن تاشرفیم عبدالمجیدم 
 ح.0100بیرمت: دار ال تاب العلمی م ، اقم زان اقکبری اقشعران ةاحمدم بنشعرانیم عبدالوهاب

 .0915م فرهنگ اسالمیم  حم: پژمهشگاه علوح، پردازی در ه وووا و اص اهیی نظریاوگ گهفشـــفیعیم علیم 
صدرم سید محمد باحرم حاعدة رضرر م رضرارم تقریر سید کمال حیدری )بدمن مشخصات کتابشناختی/ به نقل از نرح افزار 

 جامع فقه اهل البیت(.
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 .7523تهران: صدرام  اص ا هلسها و روش رئیق سم،طباطباییم محمدحسینم 
 .7537ب  المرتضویهم تهران: الم ت اقمبس ط،حسنم طوسیم محمدبن

 .0908نام کوشش ابوالقاسم گرجیم تهران: بیبه، اقذریعة اق  اص ا اقشریعةحسینم بنالهدیم علیعلم
 .0911حم: پژمهشگاه فرهنگ م اندیش  اسالمیم ، ه ا و  صلحفعلیدمستم ابوالقاسمم 

 ق.0009م بیرمت: دارال تب العلمی ، اقمستصه  ه  علم األص امحمدم غزالیم محمدبن
 ق.0000بیرمت: مؤسسه الرسالهم  اقمستصه   ن علم االص ا،م _______________
 ق. 0984بیرمت: دار البیضا م ،   یصد اقشریعة االم   ة و  کیر هیفاسیم عاللم 

 .0905حم: دفتر تبلیغات اسالمیم ، انتظیر بشر از دین؛ درن   در ص رت  سئلافناییم ابوالقاسمم 
 446تا 415م 0911م  9ش م 01ی ، هصلنی   م یمفم «های دملت در فقه سیاسی معاصر شیعهاستعاره»فیرحیم دامدم 

 ،5س  ، ه د هصلنی  م «گراییشمولی در حبال مـلقها در حقوق بشـر معاصـرم جهانحلمرم حق»حاری سـیدفاطمیم محمدم 
 41تا  0م 9م 0980 م 4 ش

 .0914الممل   العربی  السعودی : مزارة الشئون ارسالمی  م ارمحاف م الدعوة م اررشادم  اقهروق،ادریفم حراحیم احمدبن
 .0911تهران: پژمهش دۀ فرهنگ م اندیش  اسالحم ، ح  ق بشر و ح  ق بشردومتینانیام ناصرم حربان

 .7993القاهرهم م تبه مهبهم ارسالح مالعلمانیه مجهًا لوجهم القرضامیم یوسفم 

 ح.7994القاهرةم بیرمت: دار الشرمقم ، اقعلمین  ن و االم محـبم محمدم 
 جلا درامیت م «حاعدة نفی الخلّوم تقریرا طبحاث ارستاا الحج  الشیخ صادق الالریجانی »القمیم محمد حسن )مقرر(م

 793تا  760قم 7422م السن  الثالث م العدد التاسعم اص ق ة

 004تا 000م 0981م 46 م ش0ی،  جل  پژوه  و ح زهم «های الهیاتی جدیدنگاهی به م تب»حنبریم حسنم 
 ق.0016نام حاهره: بی، بدائ  اقصنیئ کاسانیم ابوب رم 
 .0961ترجم  احمد آراحم تهران: سرمشم  هیی علم ،میختیر ان  بکوهنم تومایم 

تا  44م 0911م 00 م ش9م یهیی اص ق هصلنی   پژوه ، «هاالنظری  الفقهیه؛ ام انیتهـــا م م ونات»مبلغــــــیم احمدم 
05 

 .0049تهران: مرکز نشر علوح اسالمیم ، ی اعد ه امحقق دامادم مصـفیم 
 .0900بیرمت: دار العلم للمائینم ، هلسهة اقتشری  ه  اإلم ممحمصانیم صبحیم 

 .7512(م   الله علیهرحمم حم: مؤسسه آموزشی م پژمهشی اماح خمینی )هلسها اخ قمصباحم مجتبیم 

 تا. تهران: صدرام بی، هیی امتید  طهریییدداشفمـهریم مرتضیم 
 ق.0040حم: دارال تب ارسالمیم ، اقم زاناقش عا ه مغنیهم محمدجوادم 
 .0980تهران: نگاه معاصرم  هیی ،راه  با رمل یانم مصـفیم 



 51                                                                                        حاکم بر مفهوم حق یهامی، پاراداقائمی خرقو  رضایی

ر عل م ای درشتا طیقعیت   ینم «پارادایمیای: رمایتی درلتیرشـتهاندیشـ  سـیاسـی به مثاب  دانشـی میان»منوچهریم عبایم 
 .0-44م 0910 م46 شمارۀ ، 7س ،انسین 

 .0901م ترجمه افشین جهاندیدهم تهران: نشر نیم ی پ چ دهدرآ دی بر اندیشامورنم ادگارم 
س   ،دوهصلنی   م یمف نظریم «سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفه سیاسی فارابیام ان»میراحمدیم منصور م میثم حهرمانم 

 48تا  0م 0919 م05 ش ، 7
حم: م تب ارعالح ارســالمیم  ،تحقیق مرکز اطبحاث م الدراســات ارســالمیهبهع ائد االییم، محمدمهدیم نراحیم احمدبن

0905. 
ترجم  عبدالرحیم ســلیمانی م محمدحســن محمدی مظفرم حم: دانشــگاه ادیان م مذاهبم  امووط رت تجسوود خدا،هیکم جانم 

0906. 
 ق.0041حم: موسس  طیب  رحیا  التراثم  حیش ا بر  کیمب،عبدالعظیمم بنیزدیم محمدکاظم

 تا. نام بیجا: بیکتاب بیعم بی حیش ا عل   کیمب،م _________________
1. Bloeschم D (1994)م Holy Scripture: Revelation، Inspiration and. Interpretation، Carlisle: 
The Paternoster Press.  
2. Gertم Bernard (1995)م “Rationality” in The Cambridge Dictionary of Philosophyم ed. by Robert 
Audiم Cambridge: Cambridge University Press.  
3. Hobbesم Thomas (1949)م The Citizen، edited by S. P. Lambrecht. New York: Dover 
Publication.  
4. Humeم D (1975)م“Enquiry concerning Human Understanding”م in Enquiries concerning 
Human Understanding and concerning the Principles of Morals، ed. by L.A.Selby-Bigge3 مrd ed. 
revised by P. H. Nidditchم Oxford: Clarendon Press.  
5. Kung, H (1980), Christianity and the Worid Religions, London: Doubleday and 
Company. 
6. Planeteyم Alain (1996)م Definition et principes de l'order public، PUF.  
7. Walkerم M. Divid (1980)م The Oxford Companion to Law، Oxford: Clarendon Press.  
 

  
 


