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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.
Keywords: concept of truth, Islamic jurisprudence, paradigms governing the interpretation of
truth, nature of truth.
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چکیده
حق مقولهای معنـــادار م منـقـــی م موجه در گسترۀ مسائل انسانی م مرتبط با منزلت م شرافت امست م در طیفی از
ً
نظریات متفامت م گاه متعارض فهم شده است .این نظریههای فقهی بسته به پارادایمهایی که عموما از آن سخن گفته
نشـده اسـتم مفهوح حق را از جنف فرمتر یا مارتر از ح م دانستهاند .تحقیق پیشرم در صدد تحلیل علل م عوامل
تحورت عارض بر فهم فقها در موضوع حق است .درحقیقتم رمی رد فتوایی در فقه (بهمعنای عاح) بهعنوان هویتی
ِ
ً
کامال ش لیافته م رایج که معیار درستی را حجیت م در پیمایش طریق سنتی م فنی در اتم گزارههای فقهی (موضوع م
ً
ح م) معرفی میکنـدم شــفن فتوا را متوجـه معنـایی از حق میدانـد که عمدتا مفهومی اســت ایســتا ملی متفثر از
پارادایمهای متعددی چون :معنای انسـانم پیش فرضهای دخیل در فهم نصوص (نظیر عقالنیت گزارهایم مقاصدم
گســترۀ انتظـار از دین م)...م فـرتم جعـل اســتقاللی حق م نیز ام ـان خلو ماحعـه از ح م .این نوشــتار بهرمش
توصیفیتحلیلی م کتابخانهای به شناسایی زمینهها م تفثیر آنها بر تفامت فهم از حق میپردازد.
واژگان کلیدی :مفهوح حقم فقه اسالمیم پارادایمهای ناظر به تفسیر حقم ماهیت حق.
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مقدمه
«حق» از مفاهیم برجسـته در دانش حقوق اسـت که بسـیاری از مباحق حقوحی بر آن مبتنی اســت .در کنار اهمیت
صداحی حقم اختالفات بسیاری در تاریخ دانش حقوقم دربارۀ مفهوح حقم گسترهم منبع م همچنین تاریخ
مفهومی م م
ِ

آغاز آن درگرفته است .به نظر میرسد بتوان ریشه ها م علل تحول م اختالف م دگردیسی در مفهوح حق را تحت عنوان

پـارادایمهـای نـاظر به مفهوح حق تحلیل کرد .این پارادایمها مبانی اختالف میان رمی ردهای اشــعری م اعتزالی در
فلسـف حق م رمی ردهای فقه امامیه م عامه در فهم حق را رمشـن میسازد .بنابراین می توان پرسش اصلی تحقیق را
چنین مـرح ســاخـت :مفهوح حق در ســاحـت فقه از چه پارادایمهایی پیرمی میکند؟ با نگرۀ پیشرمم بیآن ه در
پژمهشهای پ یشـین سـابقه داشـته باشـدم نخسـت به مفهوح حق در مداری فقهی امامیه م عامه میپردازیم م سپف
ترتیب پارادایمهای حاکم بر مفهوح حق را از حیق درلت مفهومی م درلت مصداحی بررسی میکنیم.
 .1مفهوم حق 1در مدارس فقهی
گذشــته از دیدگاههای حائل به تعریفناپذیری مفهوح حقم فقها رمی ردهای متفامتی در تعریف حق داشــتهاند که از
جمل آنها میتوان به مسلکهای زیر اشاره کرد:
 . 0حق عبارت از سلـنت بر فعل استم اعم از این ه به عین یا عقد یا شخص یــا غیـر آن تعلق گیرد (انصاریم
20؛ خوئیم .)555
 .4حق مل یت نارسـیده (غیرناضـجه) م از ضـعیفترین مراتب مل یت م تحت عنوان اختصاص است (یزدیم
.)34
 .9حق امری کلی است که آثاریم از جمله سلـنتم داشته باشد (آخوند خراسانیم .)6
 . 0حق ح م ثابت شرعی یا امری است که شرع به استحقاق آنم ح م داده باشد (زحیلیم .)22 /5
ً
 .5حق مصلحتی است که [شخص] شرعا مستحق آن است (رأفت عثمانم .)75
 .6حق رابـ اختصاصی میان صاحب حق م مصلحت است (زحیلیم .)25 /5
 . 0حق چیزی نیسـت جز همان ح م یا فعلی که متعلق ح م اسـت (اطســلم 2؛ حراحیم )719/7؛ [لذا] هیچ
ح م شرعیای خالی از حق الهی نیست م این همان جهت تعبد است (شاطبیم .)571/2
در خصـوص این تعاریف باید گفت برخی از آنها شـرحارسـمی است که غبار ابهاح از اات حق نمیزداید؛ از
جمله تعریف حق به آثاری همچون اختصاص یا تعریف حق به سلـنت .در تعاریف دیگر نیز حق به ملک م مراتبی
از ملـک تعریف شــده کـه چنین الگویی نیز به دم دلیل نمیتواند تبیینکنندۀ میژگیهای ممیز حق باشــد .0 :چنین
1. Conception of right.
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تعریفی از حبیل تعریف متباین در ایل متباین اســت؛ چه آن ه متعلق ا
حق افعال اســتم درحالیکه مل یتم افزمن بر
ِ
خود
افعالم به اموال نیز تعلق میگیرد م چنین نیسـت که حق جنب خفیفتر مل یت م حسمی از این مقسم باشد؛ ِ .4
مفهوح ملکم که حق با آن تعریف شــدهم چندان رمشــن نیســت م به نســبت میان مالک م مملوۀ یا ســلـ مالک بر
مملوۀ یا علق خاصـی که منشـف سـلـنت مذکور است (یزدیم  )34معنا شده .ازاینرم ماژگان سلـنت م مل یت م
حق همواره در تعریف ی دیگر استفاده میشود.
نوشـت حاضـر در پی ارائ نظریهای دحیق م بی پیرایه در خصـوص مفهوح حق نیستم بل ه در پی یافت م تحلیل
پارادایم های حاکم بر مفهوح حق است؛ اما اکر این ن ته خالی از فایده نیست که میتوان نقد م تحلیلهای پیشین را
نشــاندهندۀ نایافتگی مفهوح ااتی حق از نوع حد م رســم منـقی دانســت .در حقیقتم ارائ تعریف منـقی کلی که
ً
ماجد شـرایط تاح م مـلق تعریف منـقی باشد یا اصـالحا جامع م مانع باشدم 7در عالم حقوقم رزح نیست م همین
که تعریف بتوانـد ابعادی از مقوله را رمشن سازد یا معیار م ضابـ تشخیصی به دست دهدم کافی است (Walker,
)783; Planetey, 31؛ هرچند در حالب حد تاح نباشد م بیانگر تمایز عرضی باشد.
نایافتگی مفهوح اصـــالحی حق به این معناســت که «تعریف اصـــالحی آن از راه حدگذاری م تحدید ماهوی
مم ن نیستم بل ه نیازمند تنبیه است .این از آن رمست که حق بهمعنای مصـلح از مفاهیم است؛ آنهم از مفاهیم
اعتب اری در اجتماع م نه در منـق .اگر حق ماهیت بود م دارای حد م رسـمم آنگاه تحدید یا ترسیمپذیر بود» (جوادی
آملیم  .)13بهتعبیر دیگرم حق از معقورت ثانی فلسفی است؛ یعنی مفهومی که اتصافش خارجی م عرمضش اهنی
است م نمیتوان از آن ماهیت فهمید (جوادی آملیم  525تا 524؛ هموم .)425 /7
محقق اصــفهـانی ادلـ متعـددی برای اثبـات مجود اعتباری حق مـرح میکند؛ از جمله این ه اگر حق عرض
فلسـفی (مجودی حقیقی) باشـدم باید مـابقی در اعیان خارجی یا حیثیتی از مجود خارجی داشته باشد؛ حال آن ه
هرکف صاحب حق میشودم با زمانی که صاحب حق نبوده استم هیچ تفامتی بهلحاظ مجودی نمیکند (اصفهانیم
.)25 /7
در ناحی اعراض اگرچه مم ن است شخص اشتباه کندم چون عرض نوعی مجود خارجی داردم تفامت در انظار
مجود ندارد؛ اما برخی آنها را در حق اعتبار میکنند م برخی اعتبار نمیکنند .همچنین مم ن اســت امری بهعنوان
حق در عرف اعتبار داشـته باشـدم ملی شرع به آن اعتباری ندهد .عالمه بر اینم عرض نیازمند موضوع است تا تحقق
یابد؛ حال آن ه فقها به بعضــی حقها که موضــوع خارجی ندارد نیز حائلاند؛ مانند حق دریافت زکات توســط فقیرم
هرچند فقیری مجود نداشــته باشــد .هم اینها نشــان میدهد حق امر عرضــی یا انتزاعی از خارن نیســت .بنابراین
بهلحاظ اثباتیم باتوجهبه تعدد دارندۀ حق م موضوع حقم رمشن میشود این رمابط اعتباریاند (ح متنیام .)2
1. Definition.
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حق بهاعتبار جایداشتن در زمرۀ مفاهیم اعتباریم ماجد میژگیهایی است:
 .0تابع احسای م خواست اعتبارکننده است م درنتیجه به جهت عدح مابستگی به خارنم تغییرپذیر است؛ امری
که برای کسـی حق اسـت مم ن اسـت برای دیگری ناحق باشـد .زمانی مم ن است انسان دارای حق طبیعی رفتار
تبعیت
لیف
برابرم محفوظماندن حرمت م شـرافت انسانی م آزادی مجدان م بیان انگاشته شود م زمانی تنها ماجد ت ِ
ِ
از دملت.
حقیقت نیاز به مایحتان
حق مال یت منع فکنندۀ
ِ
 .4این مفهوح ی سـره از نیسـتی سـر بر نیامرده است .مجود ِ
ا
زندگی اســت؛ حق زمجیت بر حقیقت نیاز جنســی اســتوار اســت .از طرفی مادۀ املی اعتبار حقایق اســت .اعتبار
ریاست شوهر در خانواده ماحدار حقیقت «رأی» است.
 .9ماجـد اثری ماحعی اســت؛ چنانکه مجود نظاح حقوحی ماحعیتی خارجی اســت که میتوان آن را اثر حقیقی
برخی مفاهیم اعتباری دانست.
 .0با برهان ارتباطی ندارد؛ چون صدق م کذب دربارهاش جاری نیست .بنابراین تقسیمبندیهای مفاهیم حقیقی
بـه بـدیهی م نظری یـا محال م مم ن در خصــوص مفاهیم اعتباری صــدق نخواهد کرد .با این مصــفم بهلحاظ
مجود هر حقی نه ضرمری است م نه محال؛ همان طور که نه بدیهی است م نه نظری (طباطباییم 765 /2
متافیزی ی
ِ
به بعدم بهنقل از :باحریم .)55

مفهوح حق ســنخ ماهیت نیســت؛ بل ه حقیقتی اســت که اهن آن را با مقایســهکردن ماحعیتها
بنابراین مح ی ِ
ِ
میسازد م آن ماحعیت را به آن مفهوح متصف میکند؛ بهطوری که اهن ظرف عرمض م جهان خارن ظرف اتصاف آن
حرار میگیرد 7.این ماحعیات نیز عبارتاند از موجود م غایت مـلوب .بر این اســایم «حق هر موجودی متناســب با
هویت آن موجود اســت م هرگاه از حق انســان ســخن به میان میآیدم مقصــود حقوق متناســب با هویت امســت»
رزح تعیین حق برای هر موجودی
(جوادی آملیم « .)53در حقیقتم حقوق انسـان
مـابق ِ
بود [شایستگی] امست م ِ
ِ
هستیشناسی امست» (همانم .)761

 .2پارادایمهای حاکم بر مفهوم حق :داللتهای مفهومی
پارادایم 2اصــالحی است که در فلسف علم به کار گرفته میشود م مقصود از آن اصولی است که بر بینش ما دربارۀ
چیزها م جهان ح ومت دارد (مورنم  .)76بر اســای ایدۀ تومای کوهنم پارادایم آن چیزی اســت که اعضــای هر

 .7البته این بهمعنای اعتباری م حراردادی محض نیست؛ به بیان دیگرم حقم هرچند مابازای خارجی نداردم منشف انتزاع خارجی دارد .از همین جاست که تفامت اساسی منشف حق
نزد فالسف اسالمی م اندیشمندان پوزیتیویست رمشن میشود؛ چراکه پوزیتیویست ها هیچ منشئی جز حرارداد انسانی در عالم ماحع برای حق حائل نیستند م بدین ترتیب آن را
امری نسبی ميپندارند؛ نسبیتی که هیچگونه نسبتی با ماحع ندارد (جامیدیم 753؛ حسینیم .)46
2. Paradigm.
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جامع علمی با هم م هرکداح بهتنهایی در آن ســهیماند .مجموعهای از مفرمضــاتم مفاهیمم ارزشها م تجربیات که
رمشــی را برای مشــاهدۀ ماحعیت جامعهای که در آن ســهیماندم ارائه میکند (کوهنم  .)727در نظر کوهنم پارادایم
چارچوبی را فراهم می سازد که دانشمندان برای حل مسائل علمی در آن محدمده استدرل کنند .کوهن تئوری جاری
را پـارادایم نمینـامد؛ بل ه جهان بینی موجود را که آن نظریه در حالب آن شــ ل گرفته م هم کاربردهایی را که از آن
نزد یک اندیشمندم چگونگی فهم م
حاصـل شـده اسـت پارادایم مینامد .این مجموعه حضایام بهعنوان مبانی بنیادین ِ

تبیین م تفسـیر جهان را در اندیش می توضیح میدهد (خیریم )2؛ بهگونهای که اگر تصور دانشیان از دانش خاصم
که یک پارادایم استم عوض شود هم نظریات آن علم دستخوش تغییر خواهد شد (شـــــفیعیم  .)540پارادایمها
ً
عمومـا بـهعنوان اصــولی تـاریخیم برخالف نظریـاتم برهـانپـذیر یـا بهتعبیر دحیقتر نیازمند احام برهان نیســتند
(مبلغـــیم .)740
نگاه پارادایمی به مفهوح حق به این معناسـت که در مقاطع مختلف سـیر اندیشـه در باب این موضوعم الگوهای
متفامت م گوناگونی برای فهم م درۀ شــ ل گرفته اســت .این الگوها مفرمضــات بنیادینی را شــامل میشــوند که
پاسـخهای اندیشمند در ایل آنها معنا مییابد (میراحمدیم  .)5در ماحعم این مبانی «شرط تحقق» مفهوح حق است
م عمدهترین دلیل تفامت نظاحها م م اتب حق را باید در همین درلت بنیادین خاص آن نظاحها م م اتب جستمجو
ِ
کرد .با یک اسـتقرای ناحص میتوان این مبانی را اینگونه برشـمرد :معرفتشـناسـیم هسـتیشناسیم انسانشناسیم
دملت(مدینه)شـناسـیم ارزششـناسی م فرجاحشناسی (منوچهریم  .)3البته این فهرست حصر م بسندگی ندارد م با
استدرل میتوان از آن کاست یا به آن افزمد .به هر رمیم اکنون میتوان گفت حق سنتیم حق مدرن م تحول از معنای
نخســت به معنای دیگرم متفثر از پارادایمهایی در خصــوص انســانم متنم ایمان م ...بوده اســت م ثبات یا تغییر این
مفهوح در ثبوت یا تغییر پارادایمها ریشــه دارد .بنابراین تا زمانی که پارادایمهای حاکم بر مفهوح حق فهم نشــودم در
تفسیر صحیح مفهوح حقم طرفی نمیتوان بست.
 .3پارادایمهای حاکم بر مفهوم حق :رویکرد مصداقی
 .1 .3مفهوم و جایگاه انسان
جدال بر ســر مفهوح حق جدالی برخاســته از تعریف انســان اســت؛ مناحشــات معنوی م دنیوی مینوی /مفهومی م
تاریخی در فهم انسان به مثاب یک نگرۀ معناییم مفهوح حق را بسیار متفثر ساخته است .بر همین اسایم عوضکـردن
حقوق بشرم مستلزح دگـــرگونکـــردن تعریف آدمی است م این دگرگونی امری کوچک م آسان نـــیست .بنابراین با
تعریفی خاص از انــسانم حـقوحی خاص برای می ش ل خواهد گرفت .برای نمونهم عزیمت م تحویل پارادایمهای
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ایدئولوژیک م ارزشـی دربارۀ مفهوح انسان به تعریف بیولوژیک انسانم رأی هرح حق ها را از حق رستگاری م کمال7

تهی میسـازد .نیز در رمی رد پیشـامدرن به مفهوح حقم سـخن از حقهای تعریفشده با مرزهای ازپیشتعیینشده
است (حاری سیدفاطمیم ) 37؛ ملی پف از تحولم اختصاص حق به فرهنگ یا جامع مؤمنان یا زمان خاص از میان
میرمد م «مؤمن بودن نه مقتضی چیزی بیش از انسان بودن است م نه چیزی کمتر از انسان بودن را احتضا دارد؛ بل ه
مؤمن بودن همان انسان بودن است» (کونگم .)2350
می توان در خصوص این تمایز چنین سخن گفت که در رمی رد نخست به انسانم به هنجارهای فارقبنیاد توجه
میشودم درحالی که رمی رد بیولوژی ی به انسانم درصدد ارائ فهرست اطمینانآمری از اشتراکات انسانی با همرمی
م پذیرش دید استعالیی به جای نگرۀ استعبادی به انسان است5.

افزمن بر تحورت در بینش فلســفی دربارۀ انســانم جایگاه انســانی نیز متفثر از اســتعارههای متعددی اســت .از
جملهم تمثیل حدرتمند «بندگی م بردگی» در فهمشـناسی اسالمی م دستگاه عمومی فقه بسیار مؤثر بوده است .شهید
صــدر (7400-7530ق) مبتنی بر موازنـ «مولویـت» م «حقالــاعـه» مینویســد« :مولویت عبارت اســت از
حقالـاعهم م عقل حقالـاعه را به مالۀ خاصــی چون شــ ر منعمم خالقیت یا مال یتم درۀ میکند .حقالـاعه
مراتبی دارد که هرچه مالۀ حویتر باشدم حقالـاعه مسعت بیشتری خواهد داشت . ...گاهی منعم بودن چنان مسیع
اســت که نهتنها در خصــوص ت الیف معلوحم بل ه حتی در ت الیف محتمل م ظنی نیز حقالـاعه ثابت میشــود»
(صدرم  .)59در این نظریهم حق در ارتباط با مور ارتباط مییابد م عبد در مواجهه با اح اح صادرشده از شارعم نباید
هیچ توجهی به مناسـبات عقالیی جامعه داشته باشد م باید تنهام شخصیت مور م کمال احتراح به ام را در نظر بگیرد
(الهی خراسانیم .)71
در نظری شهید صدرم بنابه احتضائات کالمی م اصولیم املویت عقلی با ت الیف است م مناطقالفراغ شریعت با
اح اح مولوی شـرعی پر میشـود .در حقیقتم کسانی که از اصال الحظر یا حقالـاعه سخن میگویندم جای کمی
برای حقوق حائلاند م آن را به ح ومت ماگذار میکنند م اگر ســخن از حق م حقوق میکنندم بیشــتر ناظر به حقوحی
است که از ناحی ح ومت به فرد یا مردح داده میشود؛ درحالیکه «در رمی رد نائینی به مفهوح حقم خدامند انسان را
چنان موجودی آفریده اسـت که آزاد م مختار م مسـئول است م جهان را بهعنوان موحوف که اصل آن غیرانتقال ملی ن
منافعش مختص انســان اســتم چونان ملک غیرطلق به انســان مانهاده م گو یی مثل هر فرآیند معمول محفم برای
همیشه از مال یت خود خارن م رها کرده م به تملیک انسان آزاد درآمرده است» (فیرحیم .)220
 .7تصور هرمی میتواند بهمعنای گونهای سلسله مراتب هنجاری م نه ترتب هنجاری مدنظر باشد؛ به این معنا که حق بنیادین در رأی این سلسله حرار دارد م حقهای ایل آن تنها
در صورتی موجه خواهند بود که در تعارض با حق کالن حرار نگیرد.
2. Kung, 530.
 .5همان طور که آ کوینای م بعدها اسپینوزا تالش کرده است با استفاده از تعریف منـقـی فلسفی انسان به جنف م فصل م عرض م بررسی اشتراکات انسان با جسم م حیوانم
به حواعد ی سان دست یابد.
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در برابر شــخصــیتگراییم تئوری «اعتبار حانونی» پویشــی در گزینش میانهراهی بین حبح عقاب بالبیان م ســیاق
حقالـاعه اسـت .طبق این دیدگاهم راه بر «مشـرمعیت حقنهاد م ت لیفنهاد توسـط دملت عقل» گشـوده میشود م
ارت از شــخصــیتگرایی در ااهان اندیشــمندان به حانونگرایی تغییر ســیاق میدهد .توســع عقالنیت در تحلیل
«سـازههای محتمل» به ی ی از دم طرف «حق» یا «ت لیف» سیر منـقی درخورتوجهی را میپیماید .به این معنا که
ارزشمندی احتمال نه بر اصالت اباحه استقرار مییابد م نه بر مجه حظر م شخصیتگرایی حانونگذارم بل ه بر اسای
عقالیی احتمالم توسعه مییابد .نظری اعتبار حانونی بر این بامر است اگر ارزش احتمال م محتمل هر دم حوی
تحلیل
ِ
باشـدم خاصیت بشری م ت وینی انسانم که ارت از عقالیی نیز بر همین اسای استم این حالت را جانشین علم حرار

ارزشی محتمل را جبران میکند م شخص
میدهد .اگر احتمال حوی باشـد م ارزش محتمل ضعیفم احتمال حوی کم
ِ
برانگیخته میشـود م همچون علم با آن رفتار میکند .همچنین اگر محتمل پرارزش م مهم م احتمال کمارزش باشدم

شخص به انجاح آن مانند علم مادار میشود (الهی خراسانی.)274 :
 .2 .3پیشفهمها از متون دینی
 .1 .2 .3باورهای بنیادی 1،میانهای 2و حاشیهای3

بر پای دخالت عقالنیت ابزاری در دینم چنین تقســیم ترتیبیای از بامرها ارائه شــده اســت :بامرهای بنیادیم
میانهای م حاشیهای .بامرهای میانیم پف از بامر های بنیادی (اعتقاد به آفریدگار م پیامبر م معاد) م مقدح بر بامرهای
حاشــیهای اســت .در این رســته از بامرهام عقالنیت نظری کمتر م عقالنیت عملی برجســتهتر اســت .در این هرحم
بـامرهـای بنیـادیم مبتنی بر عقالنیتی برمندینی م ادراکات بدیهی م نظری عقلی م پذیرفته نزد هم انســانهاســت
(حربـانیم  14تـا )12م ملی بـامرهـای میـانی م بیش از آنم بـامرهای حاشــیهایم کمتر عقالنی م بیشــتر متفثر از
موحعیتهای متفامتم اهنیت م پیشفرضهای دینداران در نحوۀ فهم اســت .بر همین اســایم میتوان نمودی از
«تقلیـدیم تعبـدی م تجربیبودن» را در حقهـای منـدرن در این بـامرهـا یافت .برای مثالم باتوجهبه حجیت حرآن
حقوق در زمرۀ بامرهای میانی که به آن مســتند میشــوند میتوانند
بـهعنوان نص تغییرناپذیر م دارای منشــف الهیم
ِ

عقالنیت بیشـتری داشـته باشـند از بامرهایی که بر سنت اسالمی مبتنیاند؛ زیرا سنت نیز اعتبار خود را از حرآن اخذ

میکند .همچنین ماهیت حقهای مندرن در دسـت سوح نیز بهدلیل ابزاریبودن عقالنیتم نه از حبیل «مقصد»م که در
زمرۀ «مسایل» خواهند بود.
 .2 .2 .3تأثیر استنباط بشر در دین
این پارادایم نیز بدمن نقد آنم متفثر از تف یک نهادن میان شـی م تصـور از شی است .محمد حـب مینویسد:
1. Fundamental Beliefs.
2. Intermediate Beliefs.
3. Marginal Beliefs.
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«آنچه شریعت پنداشته میشودم فهم بشر از نص مارد در شریعت است م ازاینرم خود تشریعی بشری است که زعم
حداسـت نفسـی آن میرمدم تا حدی که بر معارض م من ر آن اتهاح خرمن از دین انگاشته میشود» ( .)36این کالح
انسانی در پشت
گویای بامر به دادمستد م دیالوگ مستمر میان معارف بشری غیردینی م معارف دینی است م از عامل
ِ

ساختاری کشفناشده تقدیر میکند.
دادههای
ِ

ینی حق برخالف دینم مقدی نیست؛
بنابر این نظریهم همواره فهمی از دین دامری میکند م نه خود دینم م فهم د ِ

همچنانکه این فهم مم ن اسـت خـا باشد ) .(Hume, 161در نتیجه میتوان برای زیست حق در فقه سیاسیم مماثلی
با زیست مدرن حق یافت م راه را برای مؤلفههای معرفتی مدرن حق هموار کرد.
اما در مقابلم طارق البشری گفته است این تف یک نمیتواند چنین نتیجه دهد که اسالح را «شریعت اجتهادهای
بشری بدانیم که به مصلحت دنیوی جامعه توجه دارد؛ زیرا حانونگذاری اسالمی با احرار به مجوب رعایت احتضائات
زمان م م ان م جلب مصـالح م دفع مفاسـدم مالۀ شـرعیت را اعتراف به اح اح منابع املیه م استنتان از کلیات آن
میداند» (توفیقم  010تا  .)511بنابراینم حق ماهیتی سیال م نامقدی نخواهد داشت.
.3 .2 .3

متنمحوری 1و شخصمحوری2

محی در منابع اسـالمی از مقول حول م گفتار اسـت م خدامند خود را بهماسـ زبانی حابل فهم برای بشرم آش ار
میسـازد؛ اما کاتولیک محی را از مقول فعل م ماحعه میداند که خدا برای ارتباط با بشر در حالب یک شخص انسانی
(مسـیح) تجسد پیدا میکند ) .(Bloesch , 47از جمله تفامتهای متنمحوری م شخصمحوری این است که در املی
ام ان تفسیرهای ظاهری م نادرست از متن مجود داردم همچنانکه زمین توجیه برخی نابرابریها بهاستناد متن مجود
خواهد داشت (اسپیل ام )150؛ اما در دممیم با مرمد خدا به حلمرم تجرب بشریم دیگر میان انسان م ایمانشم حضایا
م مفاهیمم حاکم نیسـت؛ بل ه در ماحعم «شـخص مؤمن همواره احسای میکند که با خدا میزید» (هیکم .)733
البته در این رمی رد نیز نظری نمایندگی م سای خدامند م مرجعیت تجسدی مسیح زمین مشرمعیتدهی به حقها م
سلب مشرمعیت از آن را فراهم ساخت.
پیشدرآمد دیگر با حاعدۀ «اگر  Fآنگاه  »FSبهخوبی توضــیح داده میشــود .در این حاعدهم اگر متن کتب مقدی
فعالیت انسـانی تلقی شـودم به این معنا که الهاح معنا از خدا م لفا از بشر باشدم تاریخمندی نتیج نخست خواهد
بودم بـهمعنـای تجلی گفتمـان دیال تی ی با ماحعیتهای عینی زمان در متن (ابوزیدم  .)775نتیج ا
دمح پذیرش حواعد
هرمنوتیـک در فهم متن اســت .زمـانی م م ـانی دیـدن خـاباتم خـاب را بهصــورت «ابژه» م «مجهول علمی»
درمیآمرد تا فهمیده شود5.

1. Textocentric.
2. Person-centered.
 .5برای مـالع تفصیلی هرمنوتیک متن م نقد م تحلیل آنم نک :رهبرم .704-11
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 .4 .2 .3معمایی پیرامون متن :لفظ الهی یا فعالیت انسانی
خاص فعالیتهای انســانی را در پیش خواهد
تلقیکردن آیات بهمثاب فعالیت انســانی احتضــائات م اســتلزامات ِ

داشــت؛ از جملـه دیدن متون دینی در زمینه م بهصــورت زمانمند (تاریخی)م پیش از متوحفشــدن در درلتهای
ســمانتی ِی الفاظ .ازاینرم در این فرض همان گونه که شــرفی گفته اســت« :اح اح نازلشــده در حرآن مختص حل
مشـ الت زمان نب وت است که مسلمانان معاصر نباید به ش ل م صورت آن تمسک جویندم بل ه باید ح مت آن را
بشـناسـند؛ بهمیژه آن ه حرآنم خود بر نسـخ اح اح بهمسـیل اح امی دیگرم به جهت رعایت مسئل تدریجی بودن م
تـور آنم تفکید مرزیده است» (شرفیم  721م .)722
در این رمی ردم عقل آدمی که آ فریدۀ خدا برای آدمی اســت م علم که خدامند انســان را از آن برخوردار ســاختهم
خود از حقیقت ّ
تغیر اسـاسـی ح ایت دارد که هیچ پدیدۀ بشری از آن مستثنا نیست م نصوص نیز از آن جمله است
(حرضـامیم  .)730ی ی از شخصیتهای اندیشهپرداز نیز نوشته است« :امت تغییر م تحول مییابد… امت امرمزی
غیر از امت دیرمز است [م این تغییر م تحول] م رزم این انسان ّ
متغیر م متحولم رهایی از گرایش استصحابی است»
(امین العالمم  .)772مراد ام از این گرایش این اسـت که بهرغم تغییر پارادایمهای ناظر بر انسانم همان رفتار پیشین م
نافی حق دربارۀ ام اجرا شود.
 .5 .2 .3متن :پارادایمهای ناظر به تفسیر
در صــورت اختالف اهـل اجتهاد در ح م فقهی یک موضــوع آیا میتوان هم آرای مـرحشــده را صــائب م
حابل انتســاب به شــارع دانســت م آن را نظر الهی خواند یا باید گفت حقیقت ماحدی مجود دارد م رأی همســاز با آن
صـائب است م مابقی غیرمنتسب به شارع؟ بهعبارتدیگرم کثرتپذیری م پیرمی حقیقت از اجتهاد مجتهدان را باید
پـذیرفت یا یگانگی حقیقت را؟ جمهور اصــولیان اهلســنت م عموح امامیه حائل به یگانگی حقیقتاند .در مقابلم
برخی از معتزله م نیز اشاعرهم حقیقت را ماهیتی کثرتپذیر میدانند (علمالهدیم 068/4؛ سبحانیم .)225/2
پی ح م الهیم محقق می دانند؛ اما معتزله م اصـولیان م مت لمان شیعی ح م
اشـاعره مصـالح م مفاسـد را در ِ
الهی را مسـبوق به مصـالح م مفاسـد نففارمری میشـمارند (ماعا الحسینیم 10/4؛ کاسانیم  .)401/0بنابراین
درحالیکه مفهوح حق از منظر ّ
مصلحت مبنای آنم همزاد م مقارن رأی
مصو بهم تابع مصلحت پیشینی نیستم حق م
ِ
ً
مجتهد اسـت .مصوبه این حق را چنین ترسیم میکند :مثال معتقدند رفتن به دریا برای فردم اگر به سالمت خود ظن
غالب داشـته باشدم مجاز م اگر ظن هالۀ داشته باشد ممنوع است م پیش از حصول ظنم ح م شرعی ندارد .ح م
ا
مـلوب تحصیل ظن استم نه اباحه یا تحریم
شـرع تابع ظن فرد است م بعد از حصول ظن معلوح میشود .در اینجا
(غزالیم  795 /2بهنقل از :امیدیم  21تا .)41
اما در مقابلم با رمی رد تخـئهم اعتقاد به تصــویب مســتلزح تناحض حقهاســت (ح یمم  .)641 /0برای مثالم
مجتهدی که با دم دلیل متعارض مواجه است از نظر اهل تصویب میان یک ح م م نقیض آن ّ
مخیر میشود؛ نیز اگر
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ً
مجتهد م مجتهدهای با هم ازدمان کنند م متعاحبا ماحعهای رخ دهد که زمج مجتهده بهاستناد آن ن اح را منحل م زمن
مجتهد ن اح را مستصحب م مستمر بداندم زمن حق مـالب حقوق زمجیت دارد م زمجه مظیف امتناع از ادای آنها.
نظری تصــویبم افزمن بر تســاهل در آموزههای دینیم نظیر مدارا با اهل امهم زمینهای برای تســامح میگشــاید.

شعرانی مینویسد« :چون هیچ کف به شناخت هم شئون شریعت توانا نیستم حق ندارد مذهبی را نادرست م اشتباه
انگارد م به ن وهش آن بپردازد؛ زیرا راه رسـیدن به شـریعت پیامبرم فرامان م گوناگون است م هر فقهپژمهی بر ی ی از
آن راهها ایستاده است» (شعرانیم .)23/7
 .6 .2 .3گسترۀ انتظار از دین
ترسیم گسترۀ انتظار از دین به این معناست که باید مشخص کرد آیا دین به تمامی نیازهای آدمی پاسخ میدهد یا
ً
این ه صــرفا برای پاســخگویی به بخشــی از آن ها نازل شــده م حقی خارن از دایرۀ شــریعت برای می حائل نیســت؟
اندیشههای فقها را در سه دست زیر میتوان پیجویی کرد:
 .0احرار به شــمولیت م ان ار منـق الفراغ (نظری اعتدال) :طرفداران این نظریه از یک ســو شــمولیت شــریعت
نسبت به هم محایع را میپذیرند م از طرفی دیگر مجود منـق الفراغ را ان ار میکنند؛
 .4احرار به شمولیت م احرار به منـق عفو م فراغ؛
 .9ان ار شــمولیت (نظری انعزال) .گرمهی از طرفداران این نظریه حوزۀ شــریعت را به اخالق فردی م عبادات
منحصر کرده م گرمهی دیگر شریعت را مسئول بیان اصول کلی م عاحم م نه مسائل ش لی م خردم میدانند (حباللهم
.)269
اثر این پارادایم تا بدانجاسـت که گاه موجب میشود فقیه برای حراردادن حقها در حلمرم تشریعم از هر کلمهای
در نصــوصم حداکثر اســتفاده را به عمل آمرد .نوع انتظار از دینم در میزان بهرهگیری از عقلم بهعنوان مبنا م منبعی
برای ترسیم دایرۀ حقوق م نیز چالش تمثیلی یا حصری بودن حقوق منصوص در اسناد دینی مؤثر است .همچنینم در
نگرش حداحلی برخالف رمی رد حداکثریم معرفت دینی امری بشـری تلقی میشود م از دیگر معارف بشری تغذیه
میکند .تعدد تفســیر م برداشــتها از متون دینی بر مبنای حداحلیم امری مم نم ملی طبق مبنای حداکثریم حذف
این ت ثر م بازگرداندن آنها به محدتم نه مم

ن است م نه مـلوب (سرمشم 7.)6

 .7 .2 .3توجه به اهداف و مقاصد
در نصوص متقدحم تعریفی از «مقاصد الشریع » به چشم نمیخورد م تنها تقسیمات آن بیان شده است؛ 2اما در
آثار متفخرانم تعاریف متعددی از این اصــالح مـرح شـده اسـت .ابنعاشور با تقسیم مقاصد شریعت به دم دست
کلی م خـاصم مقـاصــد کلی شــریعت را همان معانی م ح متهایی میداند که شــارع آنها را در همه یا غالب
 .7نک :مصباح یزدیم .7512
 .2نک :غزالیم .226/7
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تشـریعات خود در نظر داشته استم بهنحوی که مختص نوع میژهای از اح اح شریعت نیست (فاسیم  .)734عالل
فاسـی نیز مقاصـد شـریعت را به «غایت شریعت م رازهایی که شارع در هریک از اح امش نهاده» تعبیر کرده است
(فاســیم  .)5زحیلی نیز در تعریفی جامعتر از دم تعریف پیشــینم در کتاب اصو ا اقه ا االمو

نگاشــته اسـت:

«مقاصـد شریعت همان معان ی م اهدافی است که شرع در تمامی اح اح یا حسمت عمدۀ اح اح لحاظ کرده است یا
همان نهایت م غایت شریعت م اسراری است که شارع برای هر ح می مضع کرده م شناخت آن امری ضرمری برای
همگـان اســت :برای مجتهـد هنگـاح اســتنبـاط اح ـاح م فهم متونم م برای غیرمجتهد بهجهت شــناخت اســرار
حانونگذاری» (زحیلیم .)7071
برخی از دانشـیان به جهت تحفا بر اسـناد دینیم از توجه به مقاصد شریعت بازماندهاند؛ برخی دیگرم با محور
حراردادن نصــوصم مقاصــد عاح شــریعتم از حبیل ایجاد عدالت م آزادیم را نیز مدنظر حرار داده م باتوجهبه موحعیت
زمان م م ان م احتضای فـرت انسانیم به استنباط اح اح پرداختهاند (علیدمستم 566/2؛ صاحبجواهرم .)73/73
دســت ســومی با معیار حراردادن م مقدحدانســتن مقاصــد کلی شــرعم نصــوص متعارض با مقاصــد را اجرا نمیکنند
(مل یانم .)700
بازخوانی فتاما م اظهارات رســمی م علنی آخوند خراســانی موجب تقویت این نظر اســت که اجتهاد شــیعی
می تواند بر محور اصــول عقالنی عدالت م کرامت بشــری انجاح شــود؛ به این معنی که برای بهدســتآمردن اح اح
شرعیم اصول مزبور در طول دیگر دریل حرار گیرند نه در عرض (محقق دامادم  .)70شهید مـهری نیز اصل عدالت
را در طول حواعد فقهی میداند م نه در عرض آنها (مـهریم  .)32 /7بهتعبیری دیگرم عدالت در سلسل علل اح اح
است نه در سلسل معلورت .نه ایـــن است که آنچه دین گفت عدل استم بل ه آنچه عدل استم دین میگویـــد.
ایــن معنــی مقیــای بــودن عــدالت اسـت بـرای دیـن (همانم  .)74تفثیر این بازخوانی در یافت مباحق حقوق
بشـری نسـبت به احلیتهای دینی مـرح اسـت 7.همچنین مالعبدالرسـول کاشـانی (7566-7220ق) نیز در رسال
توجیه مشــرمط خود بهناح انصوویه ام تم ین به مشــرمطه را تم ینی عقلی میداند؛ ازآنرم که معنای مشــرمطیتم
ً
عمومام جز تم ین به عدالت نیست (زرگرینژاد).
مغنیه در این خصـوص مینویسد« :کسی که با آیات م احادیق سرمکار داشته باشدم متوجه میشود که شریعت
اسـالمی بر چند پایه بنیان نهاده شـده اسـت... :م احتراح به آرا م عقاید...م عدالت...م برابری هم مردح( ». ...مغنیهم
.)510 /2
البته دستگاه ارزشی فقیهم تلقیهای انسانشناسان امم دیدگاه ام دربارۀ آزادی م خودمختاری انسان م سلـ آدمی
بر جان م تن خویش هم بخشی از عناصر دستگاه اجتهادی است .اهمیتدادن به این عناصر م ترسیم جایگاه مناسب
ً
 .7درخشش مفهوح حق در تعابیر اندیشمندانم دحیقا در مفهومی به ناح «عدل م انصاف» است .طهـامی مینویسد« :آنچه را که ما آن را آزادی [:حق] میدانیم م بدان رغبت
داریم عین آنچیزی است که نزد ما بدان عدل م انصاف اطالق میشود» (بلقزیزم .)79
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برای آنها سـبب میشـود تا رمش مقاصـدی به منبعی برای تحدید م تضییق حقها تبدیل نشود .پف فقه مقاصدیم
بهعنوان یک رمشم هم میتواند محدمدکنندۀ آزادیهای فردی باشــد م هم توســعهدهندۀ آن .البته این خاصــیت بامر
استنباطی فقه مهارشدنی است .دانشیانی که به اصل اباحه م خودمختاری انسان
مقاصدیم با ابزار دیگری در دستگاه
ِ
بامر نداشته باشندم با همان رمی رد لفاگرایی م نصگرایی نیز دامن حقهای انسان را محدمد میکنند.
 .3 .3فطرت
فـرت در مقابل امور اکتسابی م بــه معنـی آن چیزی است که نـوع خلقـت م آفـرینش انـسان احتـضایش را دارد
م بین هم انسـانها مشـترۀ است (جوادی آملیم  .) 25خصلت اصلی فـرت فراگیری م همگانی بودن آن م نیز در
این است که چون بینش م گرایش انسان متوجه هستی محض م کمال مـلق استم از ارزش حقیقی برخـــوردار بوده
بودن انـسان فـرت را نفی میکند م
م مالۀ تعالی امست .در مقابلم رمی رد اجتماعی به انسان یا اعتقاد به تاریخی ِ

هویت انسـان را سـیال نشان میدهد .رمی ِرد نخست تـابق دستگاه تشریع با دستگاه ت وین یا فـریبودن حقها را
جزم رمح حاکم بر شــریعت میداند (رحمانیم  23تا  .)42همچنین نظری فـرت در تعیین حدمد آزادی م حق نیز

میتواند نقشـی شـایان داشـته باشـد .در همین راستا باید گفت که اگر مبنای تعیین حدمد حق م آزادیم من سفلی یا
ِ
طبعی باشدم بهدلیل تفامت طبایع افرادم نمی توان به اصول ثابت م فراگیر در این زمینه دست یافت؛ ملی اگر بر اسای
من علوی م فـریم مالۀ برای حدمد آزادی م حقم به دسـت بیایدم حدمد مقبولی برای اصــل آزادی حاصل خواهد
ِ
شــد .برخالف نگاه فـرتگرایانه به حقم تقید به «طبع»م نتیجهای جز ســرکشــی م بهخدمتکشــاندن دیگران ندارد.
همچنین مقدحداشتن حق بر ت الیفم بهلحاظ جایگاههای مسامی آن دم در فـرت بشریم توجیهناپذیر است.
 .4 .3ماهیت حق
ا
از جمله مباحق فلسـف زبان در خصوص مفهوح حق در متون کهن اسالمی این است که آیا حق مجعول شرعی
است م استقالل م اصالت دارد یا خیر.
حق مم ن اســت منتزع یا مســتقل پنداشــته شــود .اگر حق در فقهم به ســلـهای مجعول (حراردادی) معنا شــودم
امتیازی خواهد بود که مقامی همچون خدامند یا سـلـان به انسـان لـف کرده است؛ حال مم ن است لـف شارع
در اعـای حق شـامل برخی شـود م برخی دیگر را شـامل نشود؛ چنانکه شیخ طوسی نوشته است کافر امی بهضرر
مســلمانم از حق شــفعه برخوردار نمیشــود (طوســیم  .)759/5اما برخی دیگر تحلیل کردهاند که حق در معنای
غیرمجعولم یعنی حق در معنای عدالتم رزم دیدگاه تسـامی در حقوق است (تسامی ریاضیگونه)؛ برخالف حق
مجعولم که بهطور غالب در تاریخ فقه م حقوق بهصورتی نامسامی توزیع شده است (تسامی هندسی).
درمن رمی رد مجعول نیز برخی نظیر شـیخ انصـاری با تحویل اصالت شرع به «ت الیف»م حقها را مجعورتی
شــرعی م اح ـاح مضــعیم از حبیل حقم را منتزع از ت الیف میدانند ( .)723/5برخی نیز نظیر آخوند خراســانیم
فیالجمله برای اح اح مضعی حابلیت جعل استقاللی حائلاند (آخوند خراسانیم 439؛ خمینیم .)22/4
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رمی رد استقاللی به جعل حق با حقگرایی همسوتر است؛ زیرا در تحدیــد مفهـوح م تعیین مصادیق آنم جز در
مواحع خاصم به عرف عقال مراجعه میشودم درحالیکه رزم شرعیدانستن آن رجوع به شارع در تعریف م مصادیق
ِ
م تحدید حق بهطورکلی است.
 .5 .3مرتکزات عقال در توسعه مفهوم حق
در حجیـت مرت زات اهنی عقالم اســتـدرلم ت رار رمیـهای م حتی بنـابر نظر متـفخران ازجملـه اماح خمینی
()725/2م اتصال به عصر معصوح م امضای شارع یا عدح ردع ام نیز رزح نیست .ازاینرم ارت از عقالیی در هر زمان
م جامعهای استقرار یابدم گرچه در این زمانهای متفخرم در برابر دید معصوح م مورد تفیید است.
تحلیل ماهیت کنش امضای حقها نیز بر مفهوح حق اثر دارد .توضیح این ه برخالف نظری رایجم به نظر میرسد
رف اخبار از عرف م سیرۀ عقال م بهمعنای ماگذاری آن امر به عرف نیست؛ بل ه در چنین نمونههاییم شارع
امضـا ِص ِ
ارشـاد صـرف به ح م عرف نیست .تحدید م تقیید برخی از حقها دلیل بر این
انشـایی مماثل ح م عرف داشـته م
ِ

ادعاسـت که موضـع شارع دربارۀ کار عرفی عقالییم ربشرط نیست .هویت این کنش مانع از آن میشود که با تغییر
ّ
مقوح موضوع بوده م امضای شرع مقید به آن ظرف زمانی
عرفم ح م از میان رمد؛ مگر آن ه اثبات شود ِ
عرف سابق ِ
خاص بوده است.
بنابراین به طورکلی رمان عرفی م ســیرۀ عقال حیثیت تقییدیه برای اح اح امضــایی محســوب نمیشــود تا با از

سیرگی در بستر زمانم ح م مترمۀ شود؛ 7نظیر جواز بردهداری که حیثیتی تعلیلیه نیز در
دسـتدادگی رمان عرفی م ِ
آن نهفته نیسـت .نهایت این ه می توان این پیوستار را از نوع حضی حینیه م رمان عرفی را ظرفی برای امضا دانست .در
حقیقتم علت امضا رمان عرفی نیســــتم بل ه مصلحتی در آن نهفته اســت که شارع آن را صحیح دانسته است.
ازاینرم اگر سـیاق امضـای شـارع آن گونه باشد که برای همیشهم تا رمز رستاخیرم امضایش کرده باشدم چنین خواهد
بود؛ همچنانکه اگر حید توحیت در آن باشدم ع ف آن برحرار است.
 .6 .3امکان ّ
خلو واقعه از حکم
ماحعه پف از تضارب مصالح م مفاسدم ی ی از این مجوه را دارد :یا اات مصلحت است یا اات مفسده یا خالی
ً
از ی ی از این دم مالۀ مفرمض است که این خود دم حسم دارد :یا رأسا 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
دم مالۀ شده است (حمیم .)729
مجه سوح با هر دم ِحسمشم دم حسم دیگر نیز می تواند باشد :گاهی مقتضی برای جعل اباحه برای آن ماحعه یافت

میشــود که در این حالت به اباح مجعول اباح احتضــایی گفته میشــودم مانند مصــلحت تســهیل امر بر بندگان م
 .7برای دیدن نظر مخالفم نک :محمصانیم .251
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اطالق عنان آنان در این ماحعهم م گاهی چنین مقتضیای یافت نمیشود م اباح راحتضایی است .اش الی که بزرگانی
نظیر کاشــفالغـا م نراحی م اماحخمینی مـرح کردهاند این اســت که جعل اباحه در اینجا معنا ندارد؛ زیرا محتی فعل
خـالی از هر مالکی باشــدم مجالی برای تحقق اراده م کراهت مجود ندارد؛ چون این دم از توابع علم به مصــالح م
مفاسدند م مصلحت م مفسده ای نیز در بین نیست .لذا جعل اباحه معنا ندارد م اباحه در اینجا عقلی است (خمینیم
72/2؛ نراحیم .)562
اگر بتوان حوزۀ ابـاحـه (خـالی از ح م) را از مالکات م مناطات موجود در اح اح خالی دانســتم 7این میراث
ف ری مجهز به عناصـری از اندیشـ عقالنی اسـت که از منظر هسـتیشناسیم جهان را به دم جهان دینی م غیردینی
منقســم میدانـد .جهـان غیردینی در این دمگـانـهم میتوانـد ام ان گفتمگو با عقالنیتهای دیگر در مفهوح حق م
بهرهمندی از منابع مادی م غیراستعالیی را تسهیل کند .توضیح این ه بنا بر این مدعام از حق دینزدایی نمیشود م این
ً
ً
گونهای از س ـ ورریزح نخواهد بود؛ بل ه صــرفا از اموری که ماحعا فرادینی اســت دینزدایی میشــود م دین به حلمرم
ماحعی خود بازگشــت می یابد .این نیز مقتضــای تقســیم کار اجتماعی میان پیامبر درمن م پیامبر بیرمن (عقل م دین)
خواهد بود (نک :فناییم  219تا .)572
نتیجهگیری
مفهوح حقم بهعنوان مفهومی اعتباریم به نظر میرســد تحتتفثیر پارادایمهای اجتهادی گوناگونی حرار دارد :پارادایم
معنای انسانم پارادایم های مربوط به نصم پارادایم فـرتم پارادایم استقالل یا تبعیت جعل حق م ام ان خلو ماحعه از
ح م.
گرچه فقه اسالمی به ت لیفگرایی متهم شدهم محتوای مقال حاضر این اتهاح را رد میکند .درست است که حق
بهعنوان یک ری زبانی در ربه ری نصوص مـرح بوده م به گفتمان غالب در برخی اعصار فقه اسالمی تبدیل نشده؛
اما این نفیکنندۀ این فرضـیه نخواهد بود که فقه اسالمی مشحون از حقهاست .به هر رمی پارادایمهایی که در طول
این مقاله بدان اشاره شدم بر اثر تحول از ی ی به دیگریم گاه فقه اسالمی را به حقگرایی م گاه به جانب ت لیف سوق
داده است.
این پارادایم ها همچنین نشان از آن دارد که مفهوح حق دارای تاریخ است؛ یعنی از خأل برنخاسته م پارادایمهاییم
بهشـرح گذشـتهم مجود داشـته که به ت وین آن مفهوح منجر شده است .البته در میان همپرسههای فقه سیاسیم سهم
برخی اندیشـهها دربارۀ حقم بیش از برخی دیگر است .مبنای اصال ارباحهم بهطرزی حریب به مفهوح حق در معنای
 .7البته این نزاع مبتنی بر مجموعه ای از مقدمات م مسلمات استم از جمله این ه اباحه به عنوان ح می مجعول در نظر گرفته شود؛ زیرا در صورتی که اباحهم در هر دم حسم
احتضایی م راحتضاییم چیزی جز جعل اح اح اربعه نباشدم این نزاع بی مقصود خواهد بود .در این صورتم ام ان خلو ماحعه از ح م خواهد بود م بل ه ماحع هم شده است
(حمیم .)762
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مدرنم نقـ آغاز را «فرد» تلقی میکند م با ااتیپنداشــتن حقهام دامن آن را مســعت میدهد؛ اما اصــال الحظر به
ً
حقها ماهیت اعـایی م تصـریحی میبخشـد؛ همچنانکه الهیات نجف (در مقابل الهیات سامرا [غالبا]) با تعریف
حق به ســلـنت م تزریق محتوایی همچون توانایی اعمال انتخاب یا اســقاط آنم یا مفهوح مال یت درمن حقم مبنایی
جدیتر برای حقگرایی بر هم میزند.
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