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  یشمندان اسالمیدر نگاه اند» حق« يمعنا
  *یرمضان یعل

  دهكيچ
، ايـن زمينـه  ترين مسائل حوزة اخالق، حقـوق و سياسـت اسـت. در     از مهم» حق«مفهوم 

شود. در  مباحث مختلفي از جمله معنا و ماهيت حق، انواع حق، منشأ حق و غيره مطرح مي
خصوص در نگاه انديشمندان اسالمي، و به طور اخـص  ه اين ميان، بحث از معناي حق، ب

اعي و سياسي، يكي از مباحث مهم است. تبيـين دقيـق   هاي فقهي، حقوقي، اجتم در حوزه
ـ  هاي مختلف دانش در نگاه انديشمندان حوزه» حق«معناي  خصـوص در  ه هاي اسالمي، ب
هاي حقوق و سياست، زمينة مناسبي را براي طرح درسـت و عالمانـة مباحـث مهـم      دانش
  آورد. هاي سياسي و حقوقي فراهم مي نظام

هاي  در علوم گوناگون و ديدگاه» حق«اني لغوي و اصطالحي اين نوشتار، با تحقيق در مع
اسـت.  » اختصـاص «و » سلطنت«يا » امتياز«انديشمندان مسلمان، معتقد است حق به معني 

  شود. باشد كه به نفع كسي اعتبار و جعل مي» ثبوت«قدر جامع همه اينها، نوعي 
  ن اسالمي.ها: حق، امتياز، سلطنت، اختصاص، ثبوت, انديشمندا كليدواژه
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  مقدمه
عـت  ینسبت انسان با خود، خـدا، طب هاي گوناگونی از جمله  در حوزه »حق«امروزه بحث از 

ز یـ ومـت و ن کاعم از روابط افراد با هم، افراد بـا ح یگر، د يها و جمادات، و نسبت با انسان
 يایـ ه در دن، کرا» حق«ت بحث از یمالحظۀ فوق، اهم شود. یگر مطرح میدیکها با  ومتکح

 تـرین  مهماز  یکیق یاست نباشد، به تحقیو س حقوق ،جزء مقوم اخالق ترین مهمد اگر یجد
  سازد. میروشن  1،ور استکمذهاي  مسائل عرصه

ت حق یرا مورد نظر قرار داد؛ از معنا و ماه گوناگونیتوان مسائل  ، می»حق«در بحث از 
د توجه داشت در هر یره. اما بایف، انواع حق، منشأ حق و غیلکان حق و تیگرفته تا تالزم م

 يبحـث، ضـرور   يدیلکق واژگان ین دقییاز افتادن در دام مغالطات، تب يدور يبرا یپژوهش
ق مفهوم حق است و تا بـه  یدق ياوکبر وا یمسائل مورد اشاره، مبتن یرو، بررس نیاست. از ا
شـمندان  یدگاه اندیـ و از د یاسـالم  يهـا  در دانـش ، »ي حـق معنـا  یسـت یچ«ن یادیپرسش بن

مباحـث   یبررسـ  يور بـرا کمـذ  يهـا  توان وارد عرصـه  یق داده نشود، نمیمسلمان، پاسخ دق
از  ییها ها و حوزه نجا، آن دسته از شاخهیدر ا یاسالم يها شد. مراد از دانش» حق«رامون یپ

ن مقالـه  یـ د اکیالبته تأ. بحث حق در آنها مطرح شده استی، ه به نوعکاست  یعلوم اسالم
الزم بـه یـادآوري   شمندان مربوط خواهد بود. یاست و اندیحقوق و س يها انشبر حق در د

در  »حـق «رود. مـراد از   یار مـ کبه » حق داشتن«و » حق بودن«ب کیدر دو تر »حق«ه است ک
 ».حق بودن«ب کینه تراست، » حق داشتن«کیب ن نوشتار، اصطالح مورد نظر در تریا

  ي حقمعان
 حق يلغو يمعناالف. 

بـه  ژه، ن وایـ ا يلغـو  یاز معـان  یار رفته است. برخکبه  یگوناگون یمعاندر در لغت » حق«
سـته  یار نباشـد، شا کد و انیترد يه در آن جاکن یقی، عدالت، ثابت و یر است: راستیشرح ز

رفتـه و  یب، امـر صـورت پذ  یو سلطنت، بهـره و نصـ   کدر گفتار، مال، مل یو سزاوار، راست
و انجـام شـده،    ی، قرآن، امـر مقضـ  یتعال ي، بار3ازیامت 2واقع، ، مرگ،یشیانجام شده، دوراند

، پابرجـا،  یقطعـ  6ت،یصـالح  5،کن بعـد از شـ  یقیالواجب الموجود،  4اسالم، موجود ثابت،
مفـرد   9گفتار حق و مطابق با واقع، 8ض باطل،ینق 7،یو واقع شدن یو قطع یار حتمکمصدر، 

  11ا.ی، صفت خدا، رؤیامر نب 10(واحد) حقوق،
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ان یـ اما از مرفته است. ار کبه » حق«واژة  يبرا يمتعدد یاز نظر لغت، معانروشن است 
 يه معنـا کـ » (ثابت«ن یو همچن» ثبوت«، »سلطنت«، »مطابق با واقع بودن« ی، معانفوق یمعان

  دارد. يشتریدارد)، ظهور و نمود ب یوصف
  »حق« ياصطالح يمعناب. 

آن در  ياصطالح، با معنـا  یکآن در  يمعنا یگاهشود.  میاستعمال گوناگون حق، در علوم 
  ین قرار است:از اصطالحات حق بد یگر متفاوت است. برخید یاصطالح

  یاصطالح فلسف
 ین معـان یـ از ا یشده است. برخبیان » حق« يبرا يمتعدد یلسوفان مسلمان، معانیدر آثار ف

اهادي ملّم کیعالوه بر حن معنا یات دارند، یه در خارج فعلکمطلق وجود  ن قرار است:یاز ا
 ل نقل شده است:یماء ذکاز ح 12،سبزواري
  13نامد؛ یم» حق«ن و جهان خارج را به طور مطلق یدر عالَم ع یهست

بیـان   یحق چهـار معنـ   يبرا اصدراملّ 14؛شود می دهینام » حق«مطلق وجودات بالفعل . 1
  یسد:نو میشان یند. اک می

ـ ینحو وجـوده الع شیء  لِّکه یان مطلقاً، فحقیاألع یبه الوجود ف یعنیو أما الحق فقد  ، و ین
فهم عنه حال القول والعقد من ی به الواجب لذاته، و قدیعنیبه الوجود الدائم، و قد  یعنیقد 
 15قال: هذا قول حقّ، و هذا اعتقاد حقّ.یان، فیاألع یث مطابقتهما لما هو واقع فیح

 16ا عرض.ین، و خواه جوهر باشد کا ممیان؛ خواه واجب باشد یقت وجود در اعیحق
 ح مـراد خـود  یز در توضـ یـ ن ین معنـ یـ ن بـه ا یمانند وجود عقـل؛ قـائل   یوجود دائم. 2

بـدان   یقبلـ  یدر معنـ  اصدراملّر شده از که در عبارت ذک ییاز چهار معنا یکی«یسند: نو می
برشـمرده  » حـق « یاز معـان  یکـی جـاودان را   یهسـت وي  17».اسـت  ین معنیاشاره شد، هم

 18است.
  19ما آمده است؛کح یالم برخکه در کاست  يگریر دیر تعبیناپذوجود مستمر فنا

» حـق « ين معنا را بـرا یه اک یوجود واجب بالذات مانند وجود خداوند متعال؛ منابع .3
 20؛ندک یم یمعرف» حق«متعال را  يخدا یعنوجود واجب بالذات؛ ی اند، عبارتند از: ردهکر کذ

 21شود؛ می دهینام» حق«یر است، ناپذواجب و فناکه در حد ذات خود،  يوجود
قـت دارد  یحق ه شیءک ین معنیت (وجود) داشتن است، به ایواقع یبه معن یگاه» حق«

تنهـا  یـن اعتبـار،   گر نگرفتـه اسـت. بـه ا   ید يزیو ثابت است و بودن و وجود خود را از چ
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» حـق «ر او اطـالق  یاوست و به غ یقعه حق مطلق و واکالوجود بالذات حق است، بل واجب
 22شائبۀ مجاز همراه است. یردن با نوعک

ن یـ ه اک یو منابع از فالسفه  یبرخ. مر استاال ه مطابق با واقع و نفسک یاعتقاد و قول. 4
اول عبـارت   یه در معنـ کـ گونـه   همـان  ن قـرار هسـتند:  یاند بد ردهکر کحق ذ يرا برا یمعن
قول و اعتقاد ی، ن معانیاز ا یکیند. ک یمبیان حق  يبرا یچهار معن يآورده شد، و اصدراملّ

تقـاد  اع یحق به معنی چهارم، (یعنی ز بر معنیگر نید ییشان در جایا 23مطابِق با واقع است؛
  24د دارد.کی، تأرود) میار که در مقابل باطل به و قول درست و مطابق با واقع، ک

ت یـ ه بـا واقع کـ  يقول و اعتقاد 25؛واقع است ۀ مطابق بایحق، خبر و قض یاز معان یکی
 26نامند. یم» حق«، مطابقت داشته باشد ینیع

به اعتبـار  » حق«لمۀ ک یگاه 27؛است ا اعتقاد مطابق با واقعیگفتار » حق« یاز معان ـ یکی
ۀ مطابق بـا  یقض يه به معناکشود  میذهن در نظر گرفته  يریا تصوی یذهن ياه و جملهیقض

 28است. مراال واقع و نفس
بـه بطـالن آن نداشـته     یه راهک يموجود یداشتن: به معن ینیقت عیحق یحق به معن. 5

  29خواه موجود بالعرض.یم، خواه موجود بالذات باشد، باش
دانـد   می یطیوجود ثابت محض و بحت و بس یرا به معن» حق«، آملی زاده حسناهللا  آیت

 ابد.ی میبه او راه ن یستیباشد و زوال و ن میخته نیه به بطالن (ِعدم) آمک
 30باشد؛ میوصول به آن را دارا  یستگی، شایءش یکه ک يزیچ. 6

اء در یات اشـ یـ بـه اعتبـار غا  » حـق « یعنیباشد؛  میه مقصود ک یتیگشتن به غا یمنته. 7
ه کـ ن معناسـت  یات قرآن اسـت، بـد  یه مستفاد از آي از حق، کن معنایمقابل عبث و پوچ. ا

ت برسند، اگر ید به فعلیبابالقوه،  هستند. در موجودات» حق«ان ات خودشیا به اعتبار غایاش
حـق   یءآن شـ  اوست،ت کمال اولش همان حرکه ک ،باشد در انتظار شیء يمال ثانوک یک

 31پوچ است.ي در انتظارش نباشد، مال ثانوکاست، و اگر 
  32باشد؛ یت عقلیغا يدارا یه به درستک يزیچ. 8
ل کیه به طور اجمال، قبل از تشـ ک یاختصاص 33؛است» اختصاص«حق  یاز معان . یکی9

ظـاهر   یعگوناگون و متنـو هاي  لکبه ش ،ل آنکیجامعه هم وجود داشته است و پس از تش
ه بـه  کـ ور، آنچه کمذ یه از اختصاص اجمالک ین معنیبد؛ است از آنها حق یکیه کشود  می
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ن یـ شود. در ا میده ینام »حق«مال است، ریه مربوط به غک، و آنچه کشود، مل میمال مربوط 
هـر جانـدار بـا شـعور دانسـته       يازکو ارت يفطر يامرکیت، اختصاص و مال ۀیدگاه، مسئلد

  34شده است.
واژة  يل بـرا یـ ف ذیو تعـار  ی، معـان یان شده در آثـار فلسـف  یف بیه، از تعارکحاصل آن

ر یـ نظ یوجـود دائمـ  . 2؛ ت داردیـ ه در خـارج فعل کمطلق وجود . 1 د:یآ میبه دست » حق«
قـت  یحق یبـه معنـ  . 5؛ اعتقاد و قول مطابق با واقع. 4؛ وجود واجب بالذات. 3؛ وجود عقل

 ایوصول اش یستگیه موجب شاک يزیچ. 6؛ میبه بطالنش نداشته باش یه راهکداشتن  ینیع
 یبـه معنـ  . 8؛ بـوده باشـد   یعقلـ  یتیغا يدارا یه به درستک يزیچ. 7؛ شود مییء ش یکبه 

  اختصاص داشتن.
توانـد در   یباشـد، مـ   یمـ  یئطباطبـا  هامعلّنظر مورد يه معنا، کهشتم يان، معناین میدر ا

گر، گرچه ید یرد، و معانیمورد استفاده قرار گ یاسیو س ی، اجتماعی، حقوقیفقه يها حوزه
در اینجـا،  امـا در  یـج اسـت،   را يلسـوفان، امـر  یاربرد دارد و در اسـتعماالت ف کـ در فلسفه 

نخست، بـه   يه حق در هفت معناعالوه بر آنکباشد.  یبحث نمد، محل کیمورد تأ يها حوزه
  باشد. نمین مقاله یه محل بحث اکاست » حق بودن« یمعن

  35یاصطالح حقوق
دانـان در   حقـوق . ه فراوان به بحث حـق پرداختـه اسـت   است ک ییها از حوزهحوزه حقوق 

ف یـ در تعربه اختصار اند. آنچه  ردهکمطرح » حق«دربارة  یمباحث مختلف یحقوق يها بحث
  ل است:یتوان گفت به شرح ذ می یدگاه و اصطالح حقوقیاز د» حق«

را انجـام دهنـد.    یدهـد تـا عملـ    مـی ه قانون به افـراد  ک يحق عبارت است از اقتدار. 1
ا عدم انجـام  یان در انجام یآدم یعنباشد؛ ی میف ین تعریحق در ا ین اساسکري، عمل، آزاد

ثمـرة آن  . دارد یه پشتوانۀ قـانون کاست  ياعتبار يحق امریگر، ر دیبه تعب 36آن عمل آزادند.
ر از اعتبار شدن توسط اجتماع ی، غ»حق«دگاه، ین دیرو، طبق ا نیحفظ نظم جامعه است. از ا

  ندارد. يگریشأن د
ـ ا. داند می» توان و قدرت اراده«ز حق را همان ین وینشاید ، حـق را  ین حقوقـدان آلمـان  ی

رده اسـت. بـه   کـ بـه اراده اعطـا    یه نظم حقوقکاست  یتوان و قدرت«ند: ک میف ین تعریچن
از اشـخاص در محـدودة    یکـی ه قانون به کاست  ياراد يرویا نیگر سخن، حق، قدرت ید
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بـه شـخص منسـوب    یجـه،  ف، توان و قدرت به اراده و در نتین تعریدر ا 37»دهد. مین یمع
  شده است.

  است: یل و بررسقابل تأم یف از جهاتین تعریا
در . ت فـرد ین حق، اراده دانسته شده است نه شخصـ یگاه نخستیف، پاین تعریالف: در ا

یگـاه حـق شـخص    رد و پایـ گ یحق، بدون دخالت اراده به شخص تعلّق مـ  یگاهکه،  یحال
  مانند حق ارث. 38،اونه ارادة است، 

ن دانـد، بـا آ   یمـ  يه حق را همـان قـدرت اراد  کتب، کن میا يگر، مدعایدسوي ب: از 
یـرد،  گ یاند، در نظـر مـ   بر تعقل یه فاقد ارادة مبتنک يافراد يه قانون براهایی ک حق دسته از

را در نظـر  هایی  حق ز،یممیروانه و طفل غی، مانند دين افرادیچن يناسازگار است. قانون برا
  باشند. ینم یگونه حق چیهداراي  ين افرادیتب، چنکن میاما بر اساس ایرد. گ یم

األثر در نظـر گرفتـه   ا مفقـود یب یافراد غا يبراهایی  ی حقموارد فوق، گاه ج: عالوه بر
ن یمتـر که کا بدون آنیداشته باشد، و  ین حقیاز چن یگونه آگاه چیه او هشود، بدون آنک یم

 یگاهی داشته باشند. مثالً، ه وجود خارجی قبل از آنکا حتیآن نموده باشد، و  يبرا يا اراده
 رود. یمی دارند، نونکه بر گردن نسل هایی ک حق و ندهیآ يها سخن از نسل

ف یـ ، تعری، حقوقدان آلمـان ایرینگ): یحقوق (نظام حقوق يت شده از سوینفع حما. 2
ت شـده  یـ حما یه از نظر حقوقک ینفع« نویسد: میف یدهد. تعر یاز حق به دست م يگرید

نـد.  ک مـی ه اراده برد، نه آنک میه از آن سود کاست  یسکحق  یصاحب واقع یعنی 39؛»است
ننـد، بـه   ک مـی ت یـ ) از آن حمایتـب وضـع  ک(م یتب موضـوع که طرفداران مکه، ین نظریا

 يا سـود، هـدف از برقـرار   یف، منفعت ین تعرینگرد نه به دارندة حق. در ا میموضوع حق 
 ».ی قانونبانیپشت«و » سود«شمارد:  میبر  ین اساسکدو ري حق، برا ایرینگحق است. 

 يشور، در مقام اجراکه حقوق هر کاست متعلّق به شخص  یاز و نفعیامت«ن حق، یبنابرا
گران از تجـاوز  یند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دک میت یعدالت، از آن حما

  40».دهد میبه آن را 
ار وجود حـق دانسـته   یا منفعت، معیه اگر سود کن است یه این نظریاالت اکاشجمله از 
عالوه بر  41توان حق دانست. یرا نم یهر سود و منفعت یعنیست؛ یس آن درست نکشود، ع

 يه اغلـب سـود مـاد   کـ به دنبال آن است  یتب موضوعکه مکگونه  سود و منفعت، آناین، 
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ق عالَم منحصـر در مـاده و   یه حقاکچرا؛ باشد» حق«ف ین و تعرییتع كتواند مال یاست، نم
ق ییموجـب تضـ   يفرامـاد  يهـا  سـودها و منفعـت   یسـت و گـاه  ین يسود و منفعـت مـاد  

قـت عـالَم و   یبـا نگـاه بـه حق   ي افـراد،  هـا  ن اسـاس، حـق  یـ شود. بر ا یم يماد يها منفعت
 شود. یم میافراد ترس یواقع يها منفعت
 چیبـه هـ  ین مفهـوم،  ه اکن معنا ی؛ بدي استاعتبار ی، مفهومیحق در اصطالح حقوق. 3

 شـود.  مـی ان مطـرح  یآدم ياریافعال اختتنها در ارتباط با . ندارد یخارج ینیع زاءاوجه ما ب
د انجـام داده،  یـ ارهـا را با کاز  يا الجـرم دسـته  یار هسـتند،  اخت يه داراک ییاز آنجاها  انسان
هـا  »دیـ با«ن ینند. با توجه به همکنظر د انجام دهند و از انجام آن صرفیگر را نباید يا دسته

وند. شـ  مـی اعتبـار  » فیلکت«و » حق«ل یاز قب یمیمفاهها،  م بر رفتار انسانکحا يها»دینبا«و 
ـ   یار، حق شفعه، و یحق خشود:  میگفته  یوقتمثالً،  ن یس، همـ کـ عه ا حق زن بـر مـرد و ب

 باشد. میمورد نظر  يمفهوم اعتبار
ه کـ  ياسـت اعتبـار   يحق امر«توان گفت:  میف حق یدر تعرآنچه گذشت، با توجه به 

ی شـۀ واقعـ  ین اسـت ر کحق، گرچه مم 42».شود میه) وضع ی(علَ يگری(لَه) بر د یسک يبرا
ا یـ وجـود  ي، امر اعتبـار  یکبه عنوان که در مفهوم حق،  ین معنیا نداشته باشد؛ بدداشته، ی
ی مصـالح و مفاسـد واقعـ    يدارا یام شـرع کـ ست، اما همـۀ اح یملحوظ ن یشۀ واقعیعدمِ ر

شوند. بر اسـاس   میاعتبار  یبا توجه به آن مفاسد و مصالح واقع یام حقوقکاحهستند. همه 
 سه عنصر است: يدارا یف، اعتبار هر حقین تعریا

ه او و بـه نفـع   یـ ه حـق عل کـ  یسـ ک. ب اوست (من لَه الحقّ)؛ يه حق براک یسک. الف
  آنچه متعلَّق حق است.. ج ه الحقّ)؛یاست (من علَ يگرید

  اند:ردهکف ین تعریچن یز حق را در اصطالح حقوقین. برخی 4
ـ پ ی، قـدرت قـانون  یا گروه خاصیه بر حسب آن، شخص ک ياست اعتبار يحق، امر دا ی

ـ گر انجام دهد و الزمۀ آن، امتیا شخص دی یءدر ش یف خارجتصر یه نوعکند ک می  يازی
ـ باشد  می يبه و گران و اختصاص متعلَّق حقیحقّ بر د يذ يبرا . اضـافه اسـت   یه نـوع ک

خواهد » ه الحقّیمن عل«و » من له الحقّ«ان یم يگریگر آن، تحقق اضافۀ دیه، الزمۀ دک چنان
را در مـورد حـقّ   » من له الحق«موظَّف است جانب » ه الحقیمن عل«که بر اساس آن، بود 

 43ند.ک يرده و از تجاوز به آن خوددارکت یرعا يو

ل بـه دسـت   یـ ات ذکـ گفتـه شـده، ن  » حـق « یه دربارة اصطالح حقوقک یفیاز مجموع تعار
  د:یآ می
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 ند.ک می عمل اعطا ياقتدار و آزاد یحق (من له الحق)، نوعيه به ذکحق آن است . 1
تـوان تصـرف در    يشـود و  موجب مـی ه است کمتعلِّق به اشخاص نفع از و یحق، امت.2

 ند.کگران را از تجاوز به آن منع یرده و دکدا یموضوع حق را پ
و  ینـ یتـزاع ع منشـأ ان هرچنـد   .ندارد یه ما بازاء خارجاست ک ياعتبار یحق، مفهوم. 3
شود. اما وضع و اعتبـار آن تـابع مصـالح و     میوضع  يگریه دیعل یسک يدارد، و برا یواقع

 است. یمفاسد واقع
ي و مجعوله است. اعتبار يها ، اصطالح حق، اغلب ناظر به حقیحقوق يها در بحث. 4

  د.یآ میان نیست، سخن به میبر اعتبار و وضع ن یه مبتنک، ینیوکت يها از حق

  یاصطالح فقه
  ل است:یذ یمعان يالم فقها داراکو در  یدر اصطالح فقه» حق«

ه کنـد کـ   میف یتعر ياهیو سلطنت فعل ییرا به توانا» حق«، مکاسبدر  شیخ انصاري. 1
ه کـ ست ین نکه ممکاست و معتقد است » ه الحقیمن عل«و » من له الحق«قائم به دو طرف 

ان یـ ه نسـبت م کـ  کبه خـالف ملـ  . باشد يواحد، شخص »ه الحقیمن عل«و » من له الحق«
 44ندارد.» یهعل کملیمن «به  يازی، نكو مملو کمال

اسـت   یز معتقد است: حق، نسبت خاص و سـلطنت مخصوصـ  ین جواد تبریزياهللا  آیت
ه یـ مـن عل «بـر  » من له الحق«استوار است. » ه الحقیمن عل«و » من له الحق«ه به دو طرف ک

  45سلطه دارد.» الحق
ه امـور آن بـه دسـت    کـ از سلطنت است  یسند: حق، نوعینو یم خوئیاهللا  آیتن یهمچن

  46باشد. می» من له الحق«
ق آن مـال     ی: حق، عبارت است از سلطنتمعتقد است اراکیاهللا  آیته ک همچنان کـه متعلـَّ

  47ر.یست، مثل حقّ تحجین حق مال نیاما خود ااست، 
ان یر. و فرق میه بر غیسلطنت فعلسد: حق عبارت است از: ینو یم کمري سیدحجت کوه

 كمملوشیء  و کان مالینوع عالقه و ارتباط م یکت کیه ملکن است یدر ا» کمل«و » حق«
چ یت هکیخود مل یعنیت. یجز به نحو شأنیر ندارد، با سلطۀ بر غ یگونه مالزمت چیاست و ه

تـزاحم داشـته باشـد،     کمال تکیبخواهد با مالیر، اما اگر غکند.  میجاب نیر ایبر غ یسلطنت
، »حـق «مسـئلۀ  شـود. بـه خـالف     میمطرح  كمملوشیء  ر و دفع او ازیبر غ کسلطنت مال

 48ش سلطه دارد.یر در مطالبۀ حق خویبر غ» من له الحق«وجود دارد،  يا»حق«ه کمادام 
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از  یفی: حـق، مرتبـۀ ضـع   نویسـد  مـی اسب کۀ بر میز در حاشین یزدي اظمسیدمحمدک. 2
ه مجـرد  کـ قـرار دارد  » مکح«کیت است. در مقابل آن، و مال کاز مل ینوعه کاست، بل کمل

ردن اثـر بـر   کـ م به بار کا حی، و يزیا انجام ندادن چیجعل رخصت و اجازه در انجام دادن 
 49است. یفعل كا تری یفعل

. اسـت آن  ه سـلطنت از آثـار و لـوازم   کـ بلیسـت،  خـود سـلطنت ن   يحق، بـه خـود  . 3
آثـار  ي آن ه بـرا کاست  يباشد. حق اعتبار میز ین» کمل«م و آثار ه سلطنت از لوازک همچنان

ار یـ ه حـق خ کآنجا است،  معامله» سلطنت بر فسخ«ین آثار، ه از جملۀ ااست. ک یمخصوص
ه حـق  کـ  یی، و در جـا »بـا عـوض   کتملّ«ه حق شفعه وجود دارد، کباشد. آنجا  میموجود 

  50باشند. میها  حق نیاز آثار مخصوص ا» بدون عوض کتملّ«ر بوده، یتحج
شـود: حـق،    مـی ه حق سلطنت است، گفتـه  کنیف فقها از حق، به ایدر نقد بر تعر یگاه

از  یا حقـوق یـ  یل مزاحمت موانع خـارج یرا گاه توان تصرف به دلیزیست؛ همان سلطنت ن
رسـد،   بـه نظـر مـی    51اسـت.  یاصل حق بـه احتمـال فـراوان بـاق    که،  یدر حال. رود مین یب

و » سـلطنت «ان ید میباکه،  یدر حال. معنا است یکبه » سلطنت«با » توان تصرف«سنده، ینو
را » سـلطنت «م یپنداشـت. اگـر بخـواه    یکـی ن دو را ید اینبایز قائل شد؛ تما» توان تصرف«

ی بـر  فالنشود:  میگفته  یوقترو،  ینم. از اینک یمعن» جواز تصرف«د آن را به یبایم، نک یمعن
ز اسـت. او حـق   یجـا شـیء   تصـرف در آن بـراي او   یعنـ طنت) دارد؛ یحق (سلشیء  فالن

شـده   یگران نفیاو ثابت است و از د ياز براین سلطنت و امتیرا دارد. اشیء  تصرف در آن
هـم   یرا نداشته باشد، در واقع حقـ  يزیدر چ» جواز تصرف« ياست اگر فردروشن است. 
شـیء   جـواز تصـرف در   یبه معن؛ یاز داشتنسلطنت و امت. پس، نخواهد داشتشیء  در آن
ه کـ بلین نرفته اسـت،  از ب» جواز تصرف«رده است، کر کسنده ذیه نوکهم  يدر موارداست. 
ی اصل حق به احتمال فراوان بـاق «ن موارد یاگر در ا. فرد منتقل شده است یبه ول یلیبه دال
یت فرد واله بر ک یسکاست و موقتاً به  یه اصل جواز تصرف باقکل است ین دلیبد، »است
 شود. یمنتقل مدارد، 

آمـده  » سلطنت« یاغلب به معن یدر اصطالحات فقه» حق«توان گفت:  که، میحاصل آن
س کهر  ؛)33اسراء:( »منْ قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لولیه سلْطاناً«فۀ یۀ شریاز آ ین معنیا. است

را مراد یز ؛شود میز استفاده ین .میا داده یسلطنت و قدرت يشته شود، به سرپرست وکمظلوم 
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ا یـ در قصاص از قاتل و ی دم، ه ولکاست  يازیسلطنت و امتیفه، شر ۀین آیاز سلطنت در ا
» یـار حـق خ «شود فـرد   میگفته  ین است وقتید. همچنیتواند اعمال نما میه از او یگرفتن د

، »حق شفعه«ز در یند. نک میدا یه صاحب حق بر فسخ معامله پکاست  یمقصود سلطنتدارد. 
ا یـ ت که صاحب حق به سبب شـرا کاست  یو مانند آن، مراد سلطنت» حق نفقه«، »حق ارث«

فقهـاء در   یوقتـ تـوان گفـت:    ین، مـی آورد. بنابرا میت و امثال آن به دست یا زوجیوراثت، 
  است.» سلطنت« يبه معنایند، حق گو می سخن» حق«از  یابواب مختلف فقه

  یاصطالح اخالق
ارائه داده  یحاتیتوض» یحق اخالق«ه دربارة کاست  یلسوفین فینخست، ویلیام اُکامیاحتماالً 
یکـی از   52دانـد.  مـی  یعـ یرا به عنوان قدرت عمل بر طبق قانون طب یحق اخالقي، است. و

شود، تبیین مفاهیم و تصـوراتی اسـت    مسائلی که در علم فلسفۀ اخالق مورد بحث واقع می
یکی  53،»درست«گیرند. مفهوم  و یا محموالت قضایاي اخالقی قرار می که به عنوان موضوع

  54شود. ن مفاهیم است که در علم اخالق، صفت فعل انسان واقع میایاز 
اند، تعاریف گوناگونی را  به حسب مبانی مختلفی که پذیرفتهنظران در این علم،  صاحب

ت، بـا آراي متعـددي در فلسـفۀ    رو، در تعریف وصف درس کنند. از این در تبیین آن بیان می
به طـور  . اخالق مواجه هستیم. و بر اساس آن آراء، معانی متعددي براي آن ارائه شده است

  تب مهم وجود دارد:کدر فلسفۀ اخالق چهار می، لک
امـر   ۀینظر. 4؛ محورلتیاخالق فض. 3ي؛ گروتیغا. 2؛ فهیا اصالت وظی ییگرافهیوظ. 1

 ی.اله
ن معنـا  یبه ا. مقدم است» ریخ«بر » حق«ه کبر آن است  ییگرا فهیوظتب کمیان، ن میدر ا

 یر و سعادت مبتنـ یاز خ يچ تصوریو حق است، بر ه یستنیص آنچه درست و بایه تشخک
-یدرست يارهاکنفسه، یارها فکاز  یبعضهمچنین رد. یپذ یست و مستقل از آن صورت مین

د ذات یـ ارهـا فقـط با  کاند. ما در انجـام  ینادرست يارهاکنفسه، یارها فکگر از ید یبرخاند. 
یـن  ن است بر آنها مترتب باشد. در اکه ممکرا  يج و آثارینه نتا، میار را در نظر داشته باشک

 یار اخالقـ یرد. کـ ج مترتب بر آن انجام گیذاتاً درست، فارغ از نتا یار اخالقکد یباصورت، 
کارهـا،   یانجـام برخـ  ك شـود. پـس،   تـر آن،  ثـار امـدها و آ ید، فارغ از پیز بایذاتاً نادرست ن

ن یـ این، بنـابرا  55فه خواهـد بـود.  یگر انجام ندادنشان وظید یبرخیفه است. وظخود،  خودبه
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ه کاست  یحق آن عمل درست یعن؛ یداند می» یستنیامر با«و  »درست« یحق را به معن هینظر
  بر آن مترتب نباشد. یجینتاهرچند  ،فه انسان انجام دادن آن استیوظ

 یلزومـاً مبتنـ  یسته است، ص آنچه درست و بایتشخي معتقد است: گرو تیتب غاکاما م
نه خوب است و نه بد، نه ي خود، به خود يارکچ یرد. هیپذ یر صورت میبر تصورات از خ

ج و آثـار خـوب   یه نتـا کدرست هستند  یارها هنگامکه اساساً کبل، اند و نه نادرستدرست
ا یـ  یدرسـت  كمـال  یعن؛ یداشته باشند یه آثار بد در پکنادرست هستند  یزمان. شندداشته با
مرتبط اسـت   یبه افعال یحق اخالقین، ج آنها است. بنابراینتا يا بدی یارها، خوبک ینادرست

  56داشته باشد. یات خوب و درست در پیج و غایه نتاک
د یـ لت بایاخـالق، فقـط فضـ   ه در کن اعتقاد است یمحور هم بر ا  لتیفض یتب اخالقکم

ید. آ مید یانسان پد يه براکاست  یمطلوب یلت همان حال درونیرد. فضیمورد توجه قرار گ
خـوب   یاز او صادر شود، از لحاظ اخالقـ  یگاه هر فعل ن حال را داشته باشد، آنیس اکهر 

انسـان فعـل   اگر دو ین، است. بنابرا یو درون یاساساً از آن احوال قلبی، است. ارزش اخالق
 یآنها با هم متفاوت باشند، از لحاظ اخالقـ  یاحوال درون یولیکسان داشته باشند،  يظاهر

 یه از لحـاظ اخالقـ  کـ آن اسـت   یحق اخالقکتب، ن میدر اهمچنین متفاوت خواهند بود. 
  57سته است.یخوب و با

 يارهـا کحسـن و قـبح   ی، خطـا،  ار درسـت یـ ه معکمعتقد است  یۀ امر الهینظرسرانجام، 
ا خطا است یصواب (حق)  یعمل تنها در صورت یک یعن؛ یاست یانسان، اراده و قانون اله

هـا   انسـان  افعـال ، هیـ ن نظریابنـابر  58نموده اسـت.  یا از آن نهیرده و که خداوند به آن امر ک
ی، و نادرسـت  یدرسـت ي، و بـد  یمتصف بـه خـوب  ، متعال يخدا یهانظر از اوامر و نو صرف

ه خداونـد بـدان   کـ فعل خوب و درست و حق است  یفعل، شوند نمی یستگیو نبا یستگیبا
حـق در  ، هیـ ن نظریاکرده باشـد. بنـابر   یه خداوند از آن نهکنادرست است  یند و فعلکامر 

متعال قـرار گرفتـه    يه مورد امر خداکسته یدرست و با یفعل یعن، یاخالق و فلسفه اخالق
  است.

ه به جهت اختصـار  اند ک کردهتوجه  یاخالق »درست« ۀئلز به مسین يگریاتب دکمالبته، 
 59م.ینک یم يان آن خودداریاز ب

ا یـ ، »حسـن «و » یدرسـت «بـه وصـف    یدگاه اسالم دربـارة اتصـاف افعـال اخالقـ    یداما 
  ن است:یچن» قبح«و » ینادرست«
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امـل  کپرورش انسـان  یت، ش انسان و در نهایدایمتعال از خلقت عالَم، پ يهدف خدا .1
متعـال   يخدا یت و بندگیعبود يانسان خلق شده، اما انسان برا يعالَم برابوده است. همۀ 

 )56ذاریات:(».ام نیافریده خود پرستش براى جز را انس و جن«ده شده است: یآفر
ا و آخـرت  یـ دن بـه سـعادت دن  یرسـ  يبرا يامتعال، مقدمه يت خدایعبادت و عبود. 2

یدگاه اسالم، همان قرب بـه حضـرت   از دها  انسان مالکاست.  یمال انسانکل به یانسان و ن
مـال قـرب   کبـه  هـا   انسان دنیخلقت، همانا رس ییهدف نهاتوان گفت:  حق است. پس، می

 خواهد بود. یاله
ش را یخو يتواند علم حضور میچه ه انسان هرکن است یبه اي متعال، قرب به خدا. 3

 ند.کت یتر و تقومکت محینسبت به ذات احد
ف رابطـۀ علـم   یا تضـع یـ ت یـ در تقو يارکـ قابـل ان یرسان، نقـش غ ان ياریاعمال اخت. 4

 يمال روح انسان و افعال و اعمال وکان یدارند. حال اگر حاصل رابطه و نسبت م يحضور
 یشود، امـا اگـر حاصـل آن منفـ     می» حسن«و » یدرست«مثبت باشد، فعل متصف به وصف 

  شود. میخوانده » حیقب«و » نادرست«بود، فعل، 

  یاسیاصطالح س
. شود می از حق بحث یاسیحقوق و علوم سهاي  از جمله در دانشهاي گوناگون،  در دانش

ه رسد، ک می به نظرباید گفت:  یاسیو اصطالح س یان حق در اصطالح حقوقیز میتمادر اما 
ه موجودنـد و  هایی کـ  انسان ها به عنوان ف افراد و گروهیحقوق و وظای، در اصطالح حقوق

 نگـاه ی برخـوردار اسـت،   و الهـ  یاتش از حقـوق انسـان  یتداوم ح يبرا یاتیح يهر انسان ذ
ان یـ حق در نحوه مناسـبات و تعامـل م  مسئله  نوع نگاه بهی، اسیاما در اصطالح س. شود می
  .یردگ می لکان و اجزاء آن با مردم شکومت و ارکح

  ر شده است:کحق چند معنا ذ يبرای، اسیدر اصطالح علوم س
ا یـ تبلـور عنصـر   یاز عبارت است از: ز، و جمع آن حقوق است. امتایامت یحق به معن. 1

 60ه سزاوار آن است.ک يزیاز آن چ یتیا جمعیفرد  يریگبهره ییاز توانا يعناصر
ي ) سـزاوار برخـوردار  ی(جمع يا افرادیه فرد کاست  يازیا امتیقدرت  یحق به معن. 2

از بـه موجـب قـانون (حـق     یـ امتا یـ ه آن قـدرت  کنیژه ایات. به ویمانند حق حاز آن باشد. 
گر مناسـبات و  یدیکـ ه افراد هر اجتماع، بـا  کاست روشن ا عرف مقرر شده باشد. ی) یقانون
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ارات یارات، شاملِ اختیازات و اختیامتمجموعه  یکن مناسبات، یاز رهگذر ای دارند. روابط
آورند  میست نشأت گرفتۀ از قانون، به د ییهاا و سلطهیو همۀ مزا یاسی، سی، اجتماعیمدن

 61نامند. می »حقوق«ه مجموعۀ آن را ک
یـا مواجهـه بـا دیگـري بـه      ی استحقاق عمل به شیوه خاص، ز حق را به معنین یبرخ. 3

، قـدرت یـا امتیـاز    »حق«ح که در معناي اولیه، از واژه ین توضیبا ا 62اند. شیوه خاص دانسته
بـه شـیوه خـاص یـا      اسـتحقاق عمـل  ن واژه در معناي مدرن، دالّ بر ی... اما اشد میاستفاده 

  یر شده است.به شیوه خاص تفسمواجهه با دیگري، 
اسـت.  » ازیـ امت« يهسـتند، معنـا   كشـده در آن مشـتر  ادیف یه هر سه تعرک یقدر جامع

فـرد در   ياسـت بـرا   ي»ازیـ امت« یبه معنـ ی، اسیحق در اصطالح س توان گفت: یمین، بنابرا
  از آن است. يه سزاوار برخوردارک ییئجامعه نسبت به ش

  ميركحق در اصطالح قرآن 
بـار واژة   247م یرکار رفته است. در قرآن کبه  یمختلف یم به معانیرکدر قرآن » حق«مفهوم 

باشـد.   مـی  یمربوط به حق به مفهوم حقوق ،آنهاکار رفته است. حدود ده درصد از به » حق«
» حـق « یمعـان کور، تۀ مذکبه نبا توجه  از آن اراده شده است. يگرید یمعانیگر، در موارد د

  63ر خواهند بود:کدر قرآن در دو دسته قابل ذ

  ی حق در قرآنحقوقیرغ یالف: معان
  ل است:ین قسمت به اختصار به شرح ذیدر اکار رفته در قرآن، به  یمعان

بـه عنـوان   رفتـه اسـت.    ارکمتعال به  يخدا يحق در قرآن، به مثابۀ صفت برا یگاه. 1
 64)62: حج(».است حق خدا که است سبب بدان این«، مثال

استعمال » مانهکیفعل ح« یو به معن» متعال يخدا يارهاک«ز دربارة یات نیآ یدر برخ. 2
 نیافریـده  حـق  بـه  جز، آنهاست میان را هرچه و را زمین و ها آسمان خدا«شده است، مانند: 

قرار دارد و به فعـل  فه در مقابل عبث، لهو، لعب و لغو یۀ شرین آیحق در ا )8روم: »(؟است
سته اسـت.  یشا یهدف يشود و دارا میصادر  یمکیه از شخص حکشود  میاطالق  یو عمل

سـت،  یلهو و لعب و عبـث ن  يه افعال خدا از روکن است یا» یمانۀ الهکیفعل ح«منظور از 
  مت و مصلحت است.کح يه از روکبل

از آن  یت خـارج یـ به خود آن واقع یعن؛ یت استیقت و واقعیخود حق یحق به معن. 3
 65شود. یاطالق حق میرد، گ میه اعتقاد به آن تعلّق کجهت 
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رود.  مـی ار کـ بـه  » وعـده «در مورد انشائات و از جمله در مـورد   یگاه» حق«مفهوم . 4
 خـدا  وعـده  کـه  کن صبر پس«است: متعال حق  يخداهاي  ه وعدهکد دارد کیم تأیرکقرآن 

 )60روم:»(.گردانند سبکسر و ثبات بى را تو، اند نرسیده یقین مرحله به که آنان مباد. است حق
 از بعـد «شود:  میمطرح  ی، و در مقابلِ ضاللت و گمراه»تیهدا« یحق به معن یگاه. 5

 )32 (یونس:».؟چیست گمراهى جز حقیقت
آمـده   69مکـ و ح 68،قصص 67ی،وح 66،ن خداید يبرا یبه عنوان وصف ین گاهیهمچن. 6
 است.

  ی حق در قرآنحقوق یب: معان
(حق داشـتن) اسـتعمال شـده اسـت،      یحقوق يدر معنا »حق«ه در قرآن واژة ک يدر موارد
  ار رفته است:کل به یاز دو صورت ذ یکیاغلب به 

و  یینوایو ب ين (خواریا«لَّف آمده است: کفعل انسان م يبرا یبه عنوان صفت یگاه .1
ورزیدند و پیـامبران را بـه    میفر کآیات الهی ه به کست رو گرفتار خشم خدا بودنشان) از آن

  70)61: بقره(».شتندک میناحق 
ن فعـل را  یـ ح نمـوده، ا یرا تقب یامبران الهیشتن پکمتعال عمل  يفه، خدایۀ شرین آیدر ا

ان ثابت یهودی ي، برایه از لحاظ حقوقکن عمل از آن جهت یفرموده است. ا یمعرف» ناحق«
  حق انجام آن را نداشتند، مورد مذمت قرار گرفته است. ننبوده است و آنا

. ار رفتـه اسـت  کـ بـه   یحقـوق  يبه همان معنـا » حق«ات قرآن، واژة یاز آ يدر موارد. 2
  ن معنا دارد:ی، اشاره به همدادن قرض

ـ  يتا سـرآمد  – یگر وامیهرگاه به همدید، مان آوردیه اک یسانک يا ـ داد -نیمع د آن را ی
ـ ک یسـد. عـدالت بنو  يان شما از رویدر م ياسندهید نوید و بایسیبنو ـ  یس ه قـدرت بـر   ک
کنـد.   يخـوددار  –م داده یه خدا به او تعلکطور  همان –د از نوشتن ینبای دارد، سندگینو

متعـال،   ينـد و از خـدا  کد امالء یباکه حق بر عهدة اوست، س کسد و آن ید بنویباپس، 
که حق بر عهدة اوست،  یسکند و اگر کاز آن فروگذار ن يزیش بترسد و چیپروردگار خو

باید سرپرست او با رعایـت عـدالت   کند، تواند خودش امال  یا نمیا ناتوان است یخرد  مک
  71)282: بقره».(ندکامال 

 ينجـا معنـا  یه دربـارة قـرض دادن اسـت، حـق در ا    کـ ه یشن است با توجه به مضمون آرو
  خواهد داشت. یحقوق
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  گيري نتيجه
هـاي   شـمندان مسـلمان در حـوزه   یمنظـر اند  را از» حـق «اصـطالحی  ی لغوي و نون معانکتا

  ن قرار است:یم. حاصل مباحث از ایردکان یگوناگون ب
از یـ ب، امتی، مال، سلطنت، بهره و نصـ کاز جمله: ملي، متعدد یمعاندر حق در لغت  .1

 و» سـلطنت «، »ازیامت« ي، به معنایاسیو س ی، حقوقیفقههاي  در عرصه. و ثبوت آمده است
 است.» اختصاص«

تنهـا  یـان،  ن میـ در ارفتـه اسـت.   ار کـ به هشت معنا به ی، اسالم يماک. حق در آثار ح2
بـه   یز گـاه یـ ن یدر اصطالح قرآنـ در اینجا موردنظر است. » اختصاص«یعنی هشتم  يمعنا

  ار رفته است.کبه  یحقوق يز به همان معناین یلَّف، و گاهکفعل م يبرا یعنوان وصف
و  ی، اخالقـ ی، حقـوق یفقهـ هـاي   د بر حق در حوزهکین نوشتار، تأیر ا. مراد از حق د3

بـه  هـا،   ین حوزهن اساس، حق در ایشود. بر ا میگر را شامل نید يها است و عرصه یاسیس
 است.» اختصاص«و » سلطنت«، »ازیامت« یمعن

به » حق داشتن«و » حق بودن«، حق در در دو اصطالحید گفت: اوالً، بامسئله  لیدر تحل
یا واقع  يبه معنا یگاه، عدم، مقابل باطل يبه معنا یگاه، رود. حق در اصطالح اول می ارک

ه در ظـرف  کـ اسـت   ياعتبـار  يامـور  يبه معنا، اما در اصطالح دوممطابقت با واقع است. 
  ین مقاله، اصطالح دوم است.شود. مراد از مفهوم حق در ا می ثابت یسانک ياجتماع برا
ی، فقهـ هـاي   حـوزه ین مقالـه، یعنـی   ظر اموردنهاي  در حوزه حقگذشت، ه کطور  همان

. یعـ یا طبیشوفه کم يها در مقابل حقي موضوعه هستند. ها حقی، اسیو س یاخالقی، حقوق
، بـه دسـت آمـد    یشمندان اسـالم یاز منظر اند» حق«ه از ک ییبا توجه به معنا، ن اساسیبر ا
، ثبوت یه در آن حق را نوعکر شده کذ یو اصطالح يلغو یبا توجه به معانگفت: توان  می

ا و افـراد بـه   یان و جواز تصرف در اشکام یحق به نوع، اند از و سلطه دانستهیامت، اختصاص
متفاوت ، ن است در موجودات مختلفکها مم ن مطلوبیمنظور تحقق مطلوب است. البته ا

 یو طـ  یو بندگ تیعبود، میرکاز منظر قرآن ها  انسان هدف از خلقت، به عنوان مثال، باشد
ن یـ ل بـه ا یـ اسـت ن  یهیبـد . باشـد  ، میاهللا است یه همان قرب الکمال، کق سعادت و یطر

ه او را کـ اسـت   یانـات کو به چنگ آوردن ام يفرع بر وجود داشتن و تداوم وجود، مطلوب
ـ یعنی ات یح ییدن به هدف غایجهت رس، ات و استفاده از آنیدر جهت حفظ ح  یقرب ال
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ی، اسـ یسی، ف در حوزه مناسـبات اجتمـاع  یالکها و ت ه انواع حقکنجاست یدهد. ا ياری اهللا
متعال آن  يه خداکاست  یحق» اتیاصل ح«شود. به عنوان مثال،  می عیره تشریو غ یحقوق
یاز و تسلط امت ینوع، ات خودینسبت به ح، ریاس با غیقرار داد. انسان در قها  ي انسانرا برا

را یـن شـخص دارنـد،    ه اختصـاص بـه ا  ی، کـ اتیـ وزه حگران حق ورود به حید یعندارد؛ ی
حق ین فرد ندارند. البته، از را از این اختصاص و امتیشتن و سلب اکاجازه ین، بنابرا. ندارند

. ات عطا شده را بـاز سـتاند  یح يه در مواردکن اجازه را دارد یاین، جاعل و معتبر حق، آفر
 يدن مجموعه جوامع به بشـر یخلقت و رس یاهداف متعال يدر راستا، حق قصاص رامثالً، 

را  یفیالکـ ن حقـوق و ت یـی ن و تعین تقنیحق چنها  انسان اماکند، ع یتشر یمال قرب الهکبه 
 ير خـدا یاست و غ یاله، ف مجعولهیها و وظا ت همه حقیمشروع، ن جهتیبه هم. ندارند

بـر   یحقـ  یسـ شود: ک ی گفته میوقتین، ند. بنابراکن امور اقدام یمتعال حق ندارد به وضع ا
، ه اختصـاص بـه زنـان دارد   کـ است  ينفقه امر یعنی» نفقه حق زن استمثالً، «ي دارد: زیچ

یـرد.  ش از آن بهره گیل به مطلوب خوین يفاء دارد تا بتواند برایاست يتسلط بر آن برا ینوع
ن مقاله از آن سـخن سـخن   یمورد نظر اهاي  ه در حوزههایی ک حق فرض حق در تمامپس، 

از متعلَق  يبرخوردار ياز و سلطه الزم برایامتکه صاحب حق، ست ن معنایبد، ان آمدهیمبه 
متعلَـق حـق    یعنـ ؛ یدن به مطلوب خـود از آن بهـره ببـرد   یرس يتواند برا می حق را دارد و

اعتبـار هـر    یعنـ . یگران اجازه ورود بـه آن را ندارنـد  یبه صاحب حق دارد و د» اختصاص«
آنچـه گذشـت،   دارد. با توجه به  یگران در پید يرا برایف لکت کیاعتبار ی، سک يبرا یحق

بـر   يزیـ ثبـوت چ  ینوع» سلطنت«، »اختصاص«، »یازامت«ه در هر سه واژه کد یآ می به دست
 ینـوع  ،نهـا یرسـد قـدر جـامع همـه ا     مـی  به نظرین جهت، از اي نهفته است. زیا چی یسک
ت آن در حوزه یگران موظف به رعاید. شود می اعتبار و جعل یسکه به نفع کباشد » ثبوت«
  ور هستند.کفرد مذ يبرا» متعلَق حق«
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 تا.یصدرا، ب ،، قميمطهر یمرتض ی، با مقدمه و پاورقاصول فلسفه و روش رئالیسمن، ید محمدحسی، سئیطباطبا

 ق1393للمطبوعات،  یمؤسسه األعلم ،روتی، بالمیزان فی تفسیر القرآن ن،یدمحمدحسی، سییطباطبا

ی، قـم، مؤسسـه دار الهجـره،    م سـامرائ یو ابراه یمخزوم يق مهدی، تحقکتاب العینل بن احمد، ی، الخليدیالفراه
 ق1405

 1377ین، زر ،، تهرانحقوقی) –ها و اصطالحات سیاسی فرهنگ فرهیخته (واژه ن،یالد خته، شمسیفره

 1377جا، دادگستر، ی، بمبانی حقوق عمومیناصر،  ان،یاتوزک

الرنس، مجموعه مقاالت فلسفه اخالق، (برگرفته از ر ک، در: بیفین شری، ترجمه احمدحسمفاهیم حقارل، ولمن، ک
امـام   یو پژوهشـ  یمؤسسه آموزش ،از مترجمان، قم یو ترجمه گروه ير) گردآورکره المعارف الرنس بیدا

 . ،1380ینیخم

 تا.یاه، بیتبه الحکدار م ،روتی، بتاج العروس من جواهر القاموس، محمد، يدیالزب یمرتض

ي، مؤسسـه چـاپ و   آسـتان قـدس رضـو    ،نژاد، مشـهد  یترجمه رضا اتراب ،ایی الرائدفرهنگ الفبمسعود، جبران، 
 1376انتشارات، 

 ق1405یی)، قم، (در راه حق)، ن طباطبای(محمدحس تعلیقه علی نهایه الحکمه، یمصباح، محمدتق

  ،1377ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش ،، قمی، نگارش محمد شهرابحقوق و سیاست در قرآن، ــــ 

 1368، قم، مؤسسه در راه حق، شناسی)انسان -شناسییهانک -معارف قرآن (خداشناسی، ــــ 

امـام   یو پژوهش یمؤسسه آموزش ،، قمیفین شریق و نگارش احمدحسی، تحقنقد و بررسی مکاتب اخالقی، ــــ 
   ،1384ینیخم

ـ یامـام خم  یو پژوهش یمؤسسه آموزش ،، قمروشی نو در آموزش فلسفه اخالق)(، بنیاد اخالقیمصباح، مجتب ، ین
1382 

  ،1378ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش ،، قمفلسفه اخالق، ــــ 

  تا.یه، بیتبه العلمکالم ،هرانت، المعجم الوسیطگران، یم و دی، ابراهیمصطف
 1380، تهران، انتشارات صدرا، 13ج مجموعه آثار، ی، مرتضيمطهر

 1377، انتشارات صدرا، ، تهران، قم8ج، مجموعه آثار، ــــ 

  1384ی، علوم اسالم یز جهانکمر ،قم فلسفه اخالق، ،حسن ی،معلم



   ۱۱۱در نگاه انديشمندان اسالمي » حق«معناي 

ي، دار الهاد ،روتی، بيدیتوح یرزا محمدعلیم قلمبه ، مصباح الفقاهه فی المعامالت، سدابوالقاسم، یخوئ يموسو
 ق1412

 1389ان کتاب، م، موسسه بوستق گرایی در اخالق،مطلق  ،د محمدیس ی،رهاشمیم

  ،1388ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش ،، قمحق و چهار پرسش بنیادیندمحمود، یان، سینبو

 تا. یب نا، یب ،جا یب ،عیتاب بکاول  ،حاشیه بر مکاسباظم، کمحمددی، سيزدی
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