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Abstract 

Right is a meaningful, logical, and justifiable claim in the human realm, 
with the attribute of merit and the avoidance of the attribute of virtue, based 
on human dignity and honor. This concept, like a sword in the bottom of a 
drunken bell, is the basis for the rebirth of the state or the traditional order. 
In contrast, Etzali theology, contrary to the Kharijite or Ash'arite approach, 
while disturbing and struggling, has the concept of the right that the 
catalyst will be for the realization of the traditional order of the state and 
the advance towards the modern state. The proposed subject, without 
having a background and literature in pre-written writings, based on library 
studies and descriptive-analytical approach, to understand the form of right 
in the Etzali approach and its impact (as it is) on formation The modern 
State. This notion of Right, without regard to the modern state as a 
secondary and imposed nature, provides an epistemological basis for the 
formation of the modern state. This meaning, along with the divergence of 
Islam from the modern state in territorial dimensions, power-orientation 
and manifestations such as servitude, has considered the separation of the 
public sphere from the private sphere.    
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وم  دولت به مفه»ارجاع  دهیمدرن  ادولت  یحقوق یمبان
حق« یاعتزال

  ي ی رضا   ی مهد 

https://orcid.org/0000-
0002-3096-8341 

 ران یتهران، ا ،یئ انشگاه عالمه طباطبا د یعموم لمللانیحقوق ب اریاستاد

ران ی تهران، ا   ، ی طباطبائ دانشگاه عالمه    ی عموم   ی دکتر   ی دانشجو  خرق   ي محسن قائم 

 چکيده
 یريمفهوم همچون شمش نیاست. ا  ي تنمب ي انسان و شرافت  ( و بر منزلتي امتنان   ري)غ ي استحقال  یي حق، ادعا

ك مبنا  ي زنگ  فدر  سنت  ایو    دولت  یي نوزا  یبرا  یي مست،  ا  است.  ي نظ    ياعتزال  اتيااله  انيم  نیدر 
رو  ع  ،یاشعر  ایو    ي خوارج  كردیبرخالف  ك ت  نيدر  و  مفهوالط   دار  ي مشاكش،  را  حق  كه    استاز 

سنت  یبرا  یزوريكاتال نظ   پ  ي محاق  و  سو  هبرندشيدولت  مدرن خودو   یبه  موضوع طر   لت  بود.  اهد 
و   ي اعتزال  كردیفه  شكل حق در رو   به  ،ي ليتحل  -ي فيتوص  كردیو رو   ایبر مطالعات كتابخانه  ي نبتشده، م

تكو  ريتاث بر  هست(  )آنچنانكه  مدولت    نیآن  اپردازدي مدرن  ب  نی.  حق  از   را   مدرن  دولت  آنكهي معنا 
منسلخ از   آنكهي ب)  دسازي دولت مدرن فراه  م  نیتكو  یبرا  ي معرفت اینه يزم  د،نگاريدر نظر ب  یثانو  ي تماهي

و   نیا  باشد(.  ي نيع  عوامل كنار  در  ابعاد سرزم  یي اگرامعنا  در  مدرن  دولت  از  و    گرایي لدرت  ،ي نياسالم 
دولت مدرن، چه در    نینظر داشته و به تكو  ي صاز خصو  ي ه عمومحوز  كيتفك  به  ت،يرعچون    یي نمودها
مدرن را در    دولت  هینظر   ي مبان  ق، يحقت  نی. ازندي دامن م  ي نواعتزال  اتیر نظره پس از آن دود و چعصر خ

 با لبض و بسط همراه شده است.  يولوع ثياز ح كه داندي مفهوم حق م

 .دولت  هیله، دولت مدرن، نظرمکتب معتز ،یاسالم  مفهوم حق، حقوق  واژگان کليدی:

:نویسنده مسئول m.rezaei@atu.ac.ir
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 مقدمه

مرسوم، شریعت تكليف نگاه  بي گرای  در  ان  توجه الهي  از  به حق  مشحون  ساني، جملگي 
تكاليف فرض كرد.   حق، بدون انشعاب از  ستقاللي برایتوان هویتي ااست و نمييف  تكال

تكليف نظریات  بر  مبتني  را  خود  نيز  »خطدولت  همچون  لانگرایي  و  ابات  «سبه ح»ونيه« 
د را با  يه اثباتي خوو فرض  داند. این تحقيق بدون وجود ادبيات موضوعي، پرسش پایدار مي

بت اعتزالي  االهيات  بر  د مركز  تاثيرر  و  مفهوم حق  تكوین   ریافت  بر  در    آن  مدرن  دولت 
ن بر این اساس، نخست به واگرایي اسالم از دولت مدردهد.  ای اسالمي سامان ميكشوره 
ا پس  مف و  به  آن  مدرن  ز  دولت  تكوین  بر  آن  تاثير  و  اعتزالي  رویكرد  در  حق  هوم 

 دازد.پرمي

 نمدر از دولت  های اسالم داللت و واگرايي  هاواهمه  .1
ابعاد سرزميني .1-1

به جغرافيای سرزميني و مرزي، م« دولت مدرن»تاری  ز ذاتيات ساخا محور آن اشاره  توان 
انح  اجبار  و  تفوق  كه  در  كرد  اصاری  گستره  مي آن  خصایصي    1.شودعمال  با  سرزمين 
تيب از نظ  امپراتوری،  به تر  آن« ی  هامه زمين ساوی هاهميت مچون »ثبات«، »تشخص« و »

مت لهلبي  ها غيرمحقق فرض  ولت مدرن در این نظ  فاوت شده و دای و نظام دولت شهری 
 شود. مي

م معرفت تشخص  برای  را  متعددی  مالكات  اسالمي،  انگ  دارفهومهای  اند اشته درنظر 
بالتبع    :چونهم )و  دیني«  حاكميت  با  عداوت  و  صلح  الحربكوین ت»نسبت  و    دار 

بيدارالبغي( یا  و  »اعتقاد  )و    اعتقادی،  دیني«  عقاید  با  آدشمني  بر  مبتني  داراالسالم،  و  ن 
دارالرددارال )داراالسال ه(كفر،  دیني  شعائر  و  احكام  اجرای  امكان  عدم  یا  »امكان  و ،  م 
وذ  »نف ن. البته برخي مالكات نظير  يتي مسلماع اكثریت جم، محل سكونت  االستضعاف(دار
اند  تومي حكومت مسلمين  یال ستيیا مالک ا للمروی از زمين  سالمي« درجرای احكام او ا

ين در دولت مدرن رهنمون شود خصوصاً معيار اخير كه  زیادی به مفهوم سرزم تا حدود  
آن،   آستان  داردر  به  االسالم  مفهوم  مـيوابسته  مسلمين  التدار  و  باشـد،  برپایي حكومت 

م،  سال رو داراالاز این  دل نباشد.عاو  عصوم  حكومت امام مانان،  حتـي اگـر حكومت مسلم

1. C, Peirson, The Modern State (London and New York: Routledge, 1996) at 8.
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بر روی  مفهومي  عقيدتاساس  آنگونه  كردهای  نيست؛  محض  یـا ي  طبيعـي  مرزهای  كه 
 ها مدنظر نباشد. ادی ایـن سرزمينلـرارد

هروندرعيت و شمفهوم  .1-2
نمایه  فارغ »دره از  و  »انحصاری«  مهای  خصوصي«  و  عمومي  حوزه  فهوم  تنيدگي 
آن  بنا،  1هروندیش حی  یاقبر  شكل  مدرن  انسان  شنا  فتهمداری  منزلتي  مثابه  به  سایي  و 
   2.كردها را فراه  مياز حقوق و لدرته موجبات برخورداری  شد كمي

به دولت مند آن ولي مفهوم تكليفیابد،  مي  اني رجعتشهرهای یوناین مفهوم گرچه 
 3. ده  استن شانزلرناشي از گسترش حاكميت دولت از اواخر 

ر   در معنای  مقابل،  در  كهعيت  كساني  حني   همه  رعایت  و  مرالبت  هسـتند،    الازمند 
تهي از  گيری رویكرد تجددگرایي، برخي رعيت را معنایي درونكلبا ش.  شودمي   ستفادها

دانسته  شهروندپارادوكسي  دوگانه  و  حق  درانداختند.    -كال  نيز  رعيت  پذیرش  برخي  با 
، مردم ناسمي همچون رعيت، ملت، امت،  بر مفاهي   ، آن راروندیشههوم  بندی مف شاخصه

 4. نددانمي لابل حمل ميو فقهای اسال  در آثار متكلمان
داللت  كرامت بررسي  معنای  از  نشان  نصوص،  در  رعيت  سمانتيكي  و های  وار 

همچنين نيازمندی به رعایت حال به معنای امتناني بودن حق در    رعيت دارد. گرای  حق 
فيبر  این  رسي  نيلولوژیك  دولتر اصطال   حق،  نفي  آنكه  چه  راع  ان  ست؛  هویت  از  را 

مس   )مسئول(  مسلطي  مي به  سوق  از بر   5دهد.تبد  كه  شهروندی  مفهوم  و   خالف  زنان 
»   بردگان مرتكبان  ع و  از حدود  ل قالني رفتار خارج  انفكاک «  از    ابل  است، رعيت حتي 

 یابد.كفار گسست نمي 

1. D.F, De Coulanges, The Ancient City (Baltimore, Md: Johns Hopkins University

Press, 1980) at p. 93. 

 . 65 ( ص 1367هران: نشر ني، ت)فرهنگ جامعه شناسي . آبرو كرابي، 2

3. K. Will, Citizenship in Diverse Societies (Oxford: Oxford University Press,

2000) at p. 8. 

عا  .4 الجابریمحمد  الحقوق  ،  بد  المفاهي   النصوص  في  العدل  الواحد   االسالمي  -عربيهو  دراسات  مركز  ه  )بيروت: 

 . 40-46( ص 2002العربيه، 

 . 46، ص  1( ج1416االندلس، روت: دارمد امين )بيشرحه اح رید،عقدالفمد ابن عبدربه، ح. ابوعمر ا5
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اسي . عضويت در جامعه سي 1-3
ابتدا از    فهومي بوده كه انسان ازن مایـ  1. نياز دارد  )مليت(  تيرزهای هویبه ممدرن  لت  دو
ر پي بدست آوردن آن بود؛ چه با عضویت در تبار، چه لبيله و چه  ترسيد و دـود آن مي نب 

ر تباری، انساني با حقولي تضمين ناشده است. در نتيجه  خارج از ه  ه انسـاندولت؛ چراكـ
گرایي  كرد كهنهرویدر مقابل  ناظر وجود دارد.  ت حقولي ت ـاعي و وضـعير اجتمبين ساختا
ملت، صنعتي  ي دریجت  محصول   همو  در  و  عقالنيت  بوروكراتيك  و  تكنولوژیـك   ،

مدرن   جامعه  سكوالرشده  آموزش  و  روابط  جانشي  وفرهنگ  دانسته    پيشاصـنعتين 
ض  2شود؛ مي به  باشد  نداشته  مدرن  ماهيت  كه  لدرتي  مليفرورت  ساختار  هویت  و    الد 

 باشد.مي واه لومي، مذهبي و غيرها خ هو وامدار به یكي از گسل وابسته
به  مبتني  « امت»برابر،    در اعتقادی؛  محوری  مي مردم جوامعي    بر  دین    شوداطالق  كه 

د. مفهوم  انخش در دو للمرو مادی و معنوی پذیرفتهبین سعادتآیين و داسالم را بعنوان  
بي مامت  ازآنكه  ب  جرد  دولت  ت  عنصراشد،  ساخت  را  اسالمي  دولـت  ل  شكي جمعيـت 

ا دهمي با  برخي  »امت« د ولي  به  ت  تكا  اسالم،  دولت مدرن    كوین از دالیل عدم  در جهان 
و   ملت  خاستگاه  به  نسبت  مسلمانان  نگـرش  ملتهاویژگيتفـاوت  عرفي  را    ی 

 شمارند.برمي
ولي به نظر شود.  مي  ن ثانویه رفععناوی  در این نگاه، ناهمدلي امت و ملت تنها در پرتو 

به  ملت  اج  انت معنا كه در صورت  اشد؛ به این  وردطلبانه امت، ثانوی بهمارسد مواجهه  مي
گسل تكالب،  چون  اجرآثاری  امكان  عدم  جملگي  و  نژادی  لوميتي،  احكام های  ای 

فهوم  ن دو مگاهي سلبي به آن اندوخته خواهد شد. در حقيقت نباید اختالفات ایاسالمي، ن 
م به  نفي  را  مفهوم  عنای  بلك  ملتكلـي  و  به  دانست،  ملت  تفاوت  به  توجه  مليت،  ا 
متوج گزاره اسالم  سلبي  ميهای  نظر  به  همچنانكه  است.  ناسيوناليس   و  مليت  به  رسد  ه 
جریاامت خود  مراتب سازی،  دني  كه  است  پایين ي  در  ر  و  یافته  آغاز  ملت  از  سطح  ترین 

 یابد. نيل ميباالترین سطح به امت 

1. S, Parekh, The Philosophical Analysis of Human Rights in the Work of Hanna

Arendt, A Dissertation in Boston College for Ph.D. Degree (Boston: Boston 

College, 2018) p. 197. 

2. B, Cotter, Hannah Arendt and the Right to Have Rights in Anthony F. Lang Jr.,

John Williams (Eds) (New York: Springer, 2005) p. 97. 
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ان هويت حکمر. 1-4
اسالم   پارادایمي  دتفاوت  نو  به  اینجا  در  مدرن  چشمگيری  ولت  داردوحو  دو  جود  ؛ 

لت  عنوان دو ساحت متفاوت از »معرفت« ميان دومحور« بمحور« و »هدایتی  »لدرتپارادا
دول   مبنا لدرت ميگرا  كمالت  و  معتزله   امامتالبته    .افكندتمایز  نگاه  ي جایگاه  در 

ماج نه  است  ال تماعي  از خواسـت خدنصبي  آمده  بر  و  مفهوم فازی  1.اونـدهي  در  گرایي 
تواند تا حدی  و سيد بن طاووس در فقه شيعه نيز مي   قي طقط  ابِنر االهيات  دولت عادل د

 كاهد. از هيمنه این تقابل ب

 تاريخ تکوين دولت مدرن در کشورهای اسالمي . گذاری بر2
واسطه دوهمانند  مگری  ازلت  گذر  در  به  طلقه  مدرن  سنت  اسدر    ؛دولت  المي  االهيات 

در دولت  2ط شریف گلخانه ها لبل و در لالب خین تحول، مدتنيز روند تدریجي ا  دولت
خو  اوج  به  اول  جهاني  جنگ  با  و  بود  شده  آغاز  رسيد.  عثماني  افراد  نظير  البته  دی 

از دولت مدرفقه  يدرضارش ابعادی  نظ الخالفه سنتي را دارای  ناسيوناليس ن  بر    دانسته  ير  و 
مي تطبيق  ان ده آن  فقهد.  تمرك  هالخالفو  دارای  لدرا  در  برای  زگرایي  تمهيداتي  و  رت 

مي  اسالمي  واحد  به حكومت  مسلمانان  متفرق  جماعت  تكتبدیل  روی،  هر  به  وین  داند. 
امپراتوری عثماني  مدرن در ك  دولت در جنگ جهاني    -شورهای اسالمي پس از ضعف 
خالفت عثماني    ،نكاراملي آبا رأی نمایندگان مجمع    دیيال م  1922  سال  داد. درر     -اول
با لغو نظام سلطنت، ي محدود و از سلطنت  مقامي روحان  به بعد  تفكيك شد و یك سال 

گرفت.   شكل  تركيه  فر  هایگام  همچنين جمهوری  و  سالخندهعملي  طي  در  های  ای 
پاكست 1950تا    1945 هند،  دولت  تكوین  در  وان،  م  سوریه  شد. اندونز  لبنان،  برداشته  ی 

 3.حقق یافتشوروی ت اهير جمپس از فروپاشي اتحاد  نيز  آخرین مرحله

ضي عبدالجبار«،  سياسي در مكتب اعتزال با تأكيد بر اندیشه لادی اعتصامي، »حاكميت  عبدالها  و  ي شاكر. محمدتق1

 . 55ص   ،(1393، )1ادیان و عرفان، 

گ2 شریف  دلي. خط  به  بر  لخانه  تصریح  مل  ميمساوات  دانسته  لرآن  برابر  در  مسيحيان  و  مسلمانان  حقوق  شد.  يان 

مسيحي عليه دولت است )علي    تن احساسات لومي ملت شود برانگيخته مياسوني دانسحركتي م  فعل كه   هدف این

. 3تا( ص بي نا، جا: بي)بي لسقوطادولة العثمانية: عوامل النهوض و اسباب ال محمد الصالبي، 

3. L Pye, Aspects of Political Development, Little Brow (Boston: Boston University

Press, 1966) p. 21. 
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آن هازمينه از  اسالمي،  جوامع  در  مدرن  دولت  تكوین  عيني  این  ی  كه  نبود  مهيا  رو 
ور لدرت متمركز سياسي بود كه مجالي برای رشد و آزادی در  دا شاهد حضه از ابت جامع
صحنه، برخالف    ر این شت. بازیگران سياسي حاضر دگذانميات مستقل بالي  طبق  اختيار

پيشا فئوداليداری  سرمایهنظ   نظ   لالب  بازآفریني  در  به  ترجمه  و  تقليد  عنصر  اثر  در  ته 
 ام كردند.المي الدنالص دولت مدرن در كشورهای اس

تحق  برای  حق  مفهوم  پوشش  زیر  مستقل  طبقات  آزادی  برای  مجال  دوفقدان  لت  ق 
نظمي دیني  والً اسالم مدعي ایجاد  كه ا  كشورهای اسالمي فراه  نبودرو در  مدرن، از آن

آ  در و  بود  سياست  ميحوزه  پيش  اسالمي  امت  نظام  لالب  در  را  سو  ن  دیگر  از  نهاد. 
یافت. همچنين از  تعالي معنا مير پرتو التدار باری كه تنها د   یي داشتعدی استعال لدرت، بُ

ك طرفه و  آن ی  رفته، الگوی شكل گرفته ازشمار مي نهادی مقدس به  درت  آنجایي كه ل
اطاع بر  به مبتني  باال  از  از  ت  است.  بوده  حضور  این   پایين  از  برشي  حيات،  صحنه  رو، 

التصاد، سياس م  ق بود ت و اخالخداوند در هيات منسجمي از  الكيت آسمانها و زمين  )و 
 1. برای خداست و او بر هر چيزی تواناست

ایحس مسب  آیه، حوزه  ازن  نمي  تقلي  نيز شكل  درگيرد  التصاد  و   تا  بورژوا  آن  پرتو 
پرتومفهو در  حق  ر  م  بتواند  طبقه،  بر  این  ریزددولت    طر نگي  هيچ  مدرن  اسالم  در   .

های  وجود ندارد و این خود ریشهرت خداوند  بي از لدمالكيت حقولي مستقلي در برابرطل
ت  را  مالكيت«  مثابه  به  »حق  ت تفكر  لدحت  رویكرد  لراراثير  لطب .  دادمي  سي    سيد 

»اونویسدمي به:  م  لين لانوني كه اسالم  دارد این است  الكيت فردی مقرر ميموازات حق 
شتر  سيله او بي ملك به وكه تملك فرد در این مال از طرف خداوند مقرر شده است و این ت

مذهبي مي آدمكه  در حالي  2«. ماندبه یك وظيفه  مالكي   ي درمالكيت محدود  با  ت  لياس 
 3د.كن انگاری« خارج مي»مطلقها را از خصلت خداوند، حقمطلق 

ر ب پرتوافكني  شده  طر   گسترش  خصه  ویكرد  با  ميالدی  ده   لرن  اواسط  در  وص 
نمایان   اسالمي  امپراتوری  لدرت  در  وسعت  عرصه،  گشت.  التصادی  فعاليت این  های 

رض و اهلل علي كل شي لدیر. ملك السموات و اال. و هلل189ل عمران، . آ1

ابراهي   2 لطب،  . سيد  اجتماعي در اسالحسين شاذلي  )  ،معدالت  فرهمند    تا( ص ت، بيل : نشر رسالترجمه حسين 

324 . 

. 190( ص 1993لعربية، الوحدۀ ادراسات يروت: مركز )ب الحریات العامة في الدولة االسالميةراشد الغنوشي،  .3
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ین كنترل  گرفت. اكومت انجام ميرت ح های حكومت و با نظاای از طریق واسطه منطقه 
در   ریشه  كه  داشتلدرت  شدید  خالفت  دستگاه  غرب،  مطلق  به    برخالف  را  شهرها 

دولت  مناسبا  از  مستقل  التصادی  و  زمينداری  نميت  با  دادتحویل  شهر  عصر،  این  در   .
به نظر ميسياسي شناخته ميی اداری و  هاعاليت ف بر مناسبات التصادی   1.آمدشد و مقدم 

خصوصي    نفي رویهمالكيت  ال   در  حق  بر  مبتني  پاحكمرانان،  تحقق  هي  خود  دشاهان، 
 انداخت. ه دولت مدرن را به تاخير ميان مولفه مه  گذار ب ت خصوصي بعنومالكي 

الطاع بينظام  نيز  كارداری  به  ساشباهت  و  فئوداكرد  نميختار  غربي،  توانست  ليته 
ساززمينه فراه   را  گذار  این  تاریخي  نهای  الطاعد؛  نظمي  داریظام  ميان  ،  بوروكراتيك 

و    تزاید امپراتوری  های رو بهمنيت زمينتامين ا  نظورآن به من او بود كه در  پاهياخليفه و س 
تقل و آزاد  ان عرصه مس. فقد شدمي  هایي به فرماندهان واگذارزمين در مقابل اخذ خراج،  

ناشي    اسالم«  ناپذیر لدرت درسي ارباب واسال و روابط لراردادی، از »ماهيت مطلق و تق 
 2.ادی( بدل كرده بودامي )تا التصدی استثماری و اوالً نظه نهاشد كه الطاع را ب مي

از آنگزاره التصادی اسالم  به  های  نينجا  غایتيرو  ميد كه  چونان تكوین دولت مدرن 
فح مالكيت  به  ق  اخالق  حوزه  با  مرتبط  حاالت  برخي  در  جز  و  زودگذر  امری  رد، 
های  در ادیاني كه گروهیسد:  نومي  وبر  یافت.رتباط نميی فرد ای و سعادت اخروتگاررس

ان آنها  و  گيزهشاخص  التصادی  داشتهدین های  خواهان  مدارانه  كه  را  مدرني  طبقات  اند، 
ل گرفته  كنظ  جدید در لالب دولت مدرن ش  و  ت كردهاند تربيگذار به نظ  جدید بوده

ك ادیاني  در  عكس  بر  گراست.  اروهه  حامل  دزشهای  انگيزه ها  و ارای  التصادی  های 
  3.انديافته ، فرصت رشد ناند طبقات مدرنی نبودهدنيو

دلي  رلابتبه  التصادی  بستر  مذهبي،  ایمان  پرتو  در  التصاد  شدن  معنا  كه  ل  آميزی 
نظابرن در  دگان  مدرن  نگرفت.م  شكل  داشتند،  معنویت،    دست  و  دنيا  اسالميِ  اندماج 

ای مستقل از  زهری حوگي به شكلدر مسيحيت،  نيوی  نوی و دز ميان حوزه معتمای  برخالف

 . 350( ص 1362ان: نشر پيام،  ترجمه كری  كشاورز )تهر تاریخ ایران،سكایا، ا ویكتوروونا پيگولو . نين1

2. A, Lambton, The Internal Structure of the Saljur Empire, The Cambridge

History of Iran, Vol v. J.A. Boyle (ed), “The Saljur and Mongol Periods” (UK: 

Cambridge, 1986) pp. 203-235. 

3. M, Weber, Sociology of Religion (London: tr.E. Fishoff, Methuen and Co ltd,

1965) p. 85. 
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گذاری، افراد و  گرفته مبتني بر این فاصلهشكل  هایبر مبنای حق   تا   نينجاميدیني  سياست د
 كنند.   جدید فراه  گذار به نظبي برای ها بستر التصادی مناس گروه

ه تحقق دولت  پرسيد كید، باید چنين گرد اكنون كه موانع تكوین و موانع معرفتي تبيين
كشوره در  اس مدرن  عواملای  چه  از  متاثر  است.  المي  بوده  د ي  را  مدرن  دولت  ر  برخي 

خشونت و  عيني  عامل  از  متاثر  اسالمي  تحليل  كشورهای  زور(  و  )استعمار   یا   1كردهبار 
 3اند.و عوامل التصادی و اجتماعي دانسته 2عامل ذهني 
دوگانهگرچه   پهبنابر  الب يش ای  كه  حگفته  تا  مرتته  و  تحليل  آن  از  زیادی  شدد  ،  فع 

ا  اسالم مدرن  دولت  ولي  از  دارد  مبا  سازكارهای  عقالنيت  استخدام  دو  این  در  كنون 
-ای بيين فرضيه. چن نمودي م  مهياا  متفاوت، زمينه ورود تاثيرگذار حق در تاسيس دولت ر

بي تا آنكه  حيث  از  را  مدرن  دولت  جملگي  و  پ  ریخيپيرایه  حق  مفهوم  بدر  داند، ایدار 
اه  ساخت )فارغ از  دولت مدرن فرزالي آن زمينه را برای  ت اعت مدعي است حق در لرائ

 ساله ولوع(.م
حقپيمایش   از  اعتزالي  گزاره   فه   ات   فههای  در  مقابل  در  مدیني  برخي  ذاهب    

ت مدرن«»دولبدون تفكيك    شود كه معنا مي ظاهریـه، اخباریه و حنابله  ي همچون  اسالم
نظ ميان  ؛ گویي  4اندهه دولت مدرن داشتلبي بنگـاهي عمدتاً سخي مدرن«،  لت تاریاز »دو

 . دپيوند ناگسستني وجود دار اسالمبا سنتي سلطاني 

1. B, Badie, Birnbaum. p, The Sociology of the State (Cambridge: University of

Chicago Press, 1983) p. 201. 

2. J, Piscatory, Islam in the World of Nation-state (Cambridge: Cambridge

University, 1986) p. 52; W. B., Hallaq,  The Impossible State: Islam, Politics, and 

Modernity’s Moral Predicament (New York City: Columbia University Press, 

2013) p. X. 

اریاض،    . عزیز هادی3 نش»مفهوم  ابن خلدولدولة و  القوؤها عند  العلوم  السياسيةن«، مجلة  )3  ،انونية و  ص    ،(1977، 

223 . 

4. A, Kazancigil, Introduction in to the State in Global Perspective (Unesco: Paris,

1986) p. 125. 
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 رنبا دولت مدر تناظر . ايده و هويت حق در تجربه اعتزالي، د3
حق . انسان ذی3-1

گاشته شود كه  حق انيیا چنان برده بصرف  در رویكرد اعتزالي چنين نيست كه انسان، مت 
مورد در  تصر  یقين   تنها  حق  مالك،  رضایت  باشدبه  داشته  منزكرامت    1. ف  در  لتِ  بشر 

ترک   برای  محتمل« »مهمان«  ند  »تكليف  ميزبان  رخصت  به  بدین اردنيازی   بجایی  رو. 
ذمه  ا وضعيت  شتغال  مردد« تكليف و    حق» در  »بيان«  های  موارد  به  تنها  تكاليف  شده ، 

م  مواردر سایر  محدود گشته و د بياني     ؛ زیرا عقل در آنجا كهنهي يبه منطقه »حق« گام 
مواخنرسيد و  تكليف  باشد  ميه  لبيح  را  ریشه   2.داندذه  مدرن حق  را  معنای  های خویش 

جست همين  در  ميعمدتاً  وفق  یاار  كه  و  بد  شده  كمتر  حق«  و  دولت  »ضدیت  به    نيزآن 
مفهوم دولت   ميياد  بنحقتكوین  اد.  نمایراهبری  مفهوميلغزش ینكه  با  ی  انگار»عبد  های 

ت عنوان »فرمانبردار در حوزه  تح  حق ردازی االهيات  پحوزه نظریه« و تسری آن به  انسان
 نفي ذاتيات حق« دارد.و » « حق  يس مهند»در سياسي«، نشان از سازمان التدارگرایانه »نص« 

هويت تجربي دولت . 2-3
دواالهيا»پندار  گرچه   اسالم  « لت ت  اص،  در  استرأیي  همچون  3. راری  برخي  علي    اما 

پيامب   ،عبدالرزاق راوالیت  مردم  بر  پد  ر  را  دولت  و  دانستهیدهمعنوی  مدني  نصر    4.اندای 
ابوزید اتفا  حامد  پيامبر را دولتي  یا  نيز دولت  اثر رشدلي و  و شكوفایي اسالم للمداد   در 

تأیيد ولت شادول  ،عادل ظاهرهمچون  . برخي  ستا  كرده در پي اغراضي    ي آن رارع را 
 5تفي است. من این اغراض امروزه كه اند برپا دانسته

پيوستار    در نظریه  ذاتياین  نه  است  تاریخي  پيوندی  دولت،  و  كه    ؛اسالم  معنا  این  به 
رو در زمره وحي و امر لدسي در  و از این  دولت ندارد  ای به نامود مقولهاسالم در ذات خ

ه تكوین دولت در  قاد بای اسالم )در صورتي كه اعت ابتد  هدر سدمدل دولت    یراآید. زنمي

 .328  ( ص1417  اسالمي،ر انتشارات )ل : دفت  2ج ، فوائد االصول . محمدحسين النائيني،  1

 . 239( ص 1415مجمع الفكر االسالمي، )ل :  وائد الحائریةالف حيد بهبهاني،  و. 2

 . 17تا( ص  دراسـات، بيالجامعية لل  )بيروت: مؤسسة  اسـالم  ينظام الدوله و القضاء و العرف ف عاليه، . سمير 3

 . 19( ص  1978ياۀ،  ارمكتبة الح )بيروت: د  االسالم و اصول الحك علي عبد الرازق، . 4

. 331( ص 1977)بيروت: دارالنهار،  عربي في عصر النهضةالفكر الحوراني،  آلبرت. 5



307 |  خرق  و قائميیي  رضا| «زالي حقایده ارجاع دولت به مفهوم اعت»مباني حقوقي دولت مدرن؛ 

بر شاین  پذیرفته  وود(هه  مـوضعي  دولتي  روی    ،  بوداضـطرار  از  نه    خواهد  دولتي  و 
 .نموداری مشاهده رای حكومتدي مدون بدر آن عقالنيت  تا بتواندار برنامه

اینكه  عبدالحكي  بر  بر  با گمان  تعقل غيبي خطری  نفي  وسعه است كه ساای  بر  یه  را 
و بشری  و  مادی  مي  عقلي  ابعاد  خط»:  نویسدمي،  افكندآن  كاش  به  ای  غيبي  عقل  رهای 

ه طور  شد، اما چنين نيست بلكه تحقق توسعه را بخوردهای دیني نژادپرستي متولف ميبر
تشهری به  ميای  شيوه زد  انداأخير  بلكه  رفتاری و  روزمره  -های  یا  رمعيشتي  شكای  ل  ا 
بامي كه  ضردهد  فقيرلطبع  و  فرسوده  جوامع  ج   وریات  تیا  به  را  رشد  به  رو  أخير  وامع 
رغ  هر  همه علي..  وری منافات دارد.مبرم آنها به كار و بهره  چيزی كه با نياز  ؛زداندامي

 1«. ار واحد را سر دهي : سكوالریزم دولت عربي  و این شعد بایستياختالفي بای
پدی در  اختالف  سوابق  داریاثر  در  عدم    اسالمي  دولت  یا  وجود  عبارتي  به  وجود و 

 هثمر و ای بشرید، پدیدهامری مدني خوانده شو ه ولتي دولت دولت شارع در این است ك 
مي شمار  به  آدمي  افزون  2.آیدعقل  رویكرد،  این  طرد    در  با لدس  رُویهبر  دولت،  از  ي 

ق«اسطه »حو به وافع ملي  ی من ، تأسيس دولت بر مبناحوزه عمومي و خصوصي« تفكيك  »
 د.بر چيز دیگری متكي باش آن كهگردد لبل از استوار مي

پيشاشريعت »حق« . هويت3-3
 بدیهيِ و    فطریامری  حق، امری شرعي است و یا  آیا هویت  مطر  است كه    ش پرس  این 
 نيز وجود داشته است؟  لبل شریعت مابوده كه  قل عملي ع

)اباحه( عقليلاعده،  اگر حق  و  ای  به وضعيت ه  لسي     باشد؛شرع  مالبل    معطوف  حق، 
البد حاك  بر آن    ع دليل داشته باشد وكه از خود شرواهد بود و معنا ندارد  شرع خاحكام  

كه عقالنيت    ل ملتزم شدنظر و عمتوان چنين در  باید دليل عقلي باشد. با این مبنا آیا مي
درون حموضوعي  دین  و  خداوند  اراده  تابع  و  است  دادیني  هنجا ق  باب  در  رهای  رد 

انگاشتن آن    یری از مفروضای فرادیني است كه گزه مقول  الني داوری كند یا عقالنيتعق
 نيست؟

 . 6( ص  1979)بيروت: دارالعودۀ،   علمنة الدولة و عقلنة التراثكي  شولي، عبد الح. 1

 . 21( ص 2012)القاهره: مؤسسة هنداوی،  قافه في مصرتقبل الثمسحسين طه، . 2
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ود،  دیني باشد یعني اگر للمرو دین شامل عقالنيت ه  بشگر عقالنيت موضوعي درونا
با حق عقالنيتتوان ادعا كرد كه حق عقلین صورت ميدر ا فرق   بنياد مدرنبنياد دیني 

كمت  اما  عيبدارد.  نسب   رین  كه  است  این  نظریه  عقالنيگريتاین  باب  در  دیني  را  ایي  ت 
 سازد. دفاعِ عقالني از مدعيات دیني را ممتنع مي  نانگارد و پس از آيمفروض م

توان ادعا كرد كه مفهوم حق در اسالم با  يي باشد، نمی فرادینااما اگر عقالنيت مقوله
ز  ها ني ذاتيات خود مدرن است كه آنحق به    چون مفهوم مدرنرد.  مفهوم مدرن حق فرق دا

در هر حال با استناد به دالیل    شوند وبسط والع نميمشمول لبض و  اند و  ثابت و پيشيني
 كرد.   يت داوریتوان در باب هنجارهای عقالن درون دیني نمي

یبا   دست  حق  مدرن  مفهوم  به  بتوان  ظاهرا  فرادین،  و  دین  تفكيك  كه  افت  پذیرش 
 :ی زیر استهااختن ادعا سميت شن مستدعي به ر

به اراده خداوند   بودگي آنها منوطيقتیقي هست و حقامور فرادیني )یعني حقاوجود  *   
 و رجوع به متون دیني نيست(؛ 

 ر امور دیني؛ فرادیني ب ق و امورتقدم و اولویت شناخت حقای *
 . دینياستقالل و توانمندی عقل بشری در شناخت امور فرا *

مرو والعي  شود و دین به للایي ميزدیند  ،كه والعاً فرادیني است  از حقا  بنابراین مدع
ین امر نيز مقتضای تقسي  كار اجتماعي ميان پيامبر درون و بيرون  یابد. اد بازگشت ميخو

دی و  خواهد)عقل  نبوی«  ين همچن   بود.  ن(  »شریعت  دوگانگي  پذیرش  با  ابتدا  در  گرچه 
»شر و  ویعت  )احكام(  )عقاید  الهياخالق(  عقلي«  و شریعت  عقل  معاضدت  ج   ،  هت  در 

های خردگریز، گيری از گزاره هبا بهر  ه سوم هجریولي از سد  سعادت بشری مطر  بود 
مستقل  منبع  یك  مثابه  به  فالد    »عقل«  شلدس  هنگاراو  سابقاً    بنابراین   .ناسایي شدي  گرچه 

ای برای عبور  ينهجدید زمولي در رویكرد  افت توان یگرایي حقولي را ميآثاری از كثرت
 شود.فراه  مي "نحق در معنای مدرن آ"به  دیني از حقوق 

مرجعي  پذیرش  عقل، با  است،    ت  عقلي  بدیهيات  از  لبح  و  حسن  درک  كه  جهت  بدان 
 1. دینانپيروان شرایع آسماني و حتي بي وت ميان  تفا؛ بيشدد خواهد  حقوق مشتركي ایجا

 اند:دخيل دانسته ذیل را یِ« امری مواردنگارامعتزله در »حق
 ؛ ق انسان« در ح ال و نقص امور برای نفسر »كماعتبا  *

. 191ص  (1439خانه علميه، )ل : چاپ 1ج، الفقهاصول ، حمدرضا مظفر. م1
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 ؛اری با نفس آدميمالئمت و سازگ *
 1«؛ اعبرخورداری از »مد  و حك  عقال بر استحقاق فرد یا اجتم *
 . جمعي در امر محتمل الحق-فردی وجود مصالح *

ستنباطي حقاه اهای فهم در دستگتوسعه روش . 3-4
ل برساخته عق. 3-4-1

برسا عقل  ارسطوخته،  مضمون  آنتولوژیك  نيز    یيعقل  نيستایدئولو  و    اركون  2.وژی 
با    یجابر عقل  این  ميان  اپستيمولوژیك  نيز  گسستي  روشنگری،  عصر  عقل  ئل  لامفهوم 
ت  لهيا خود در ا  مكانيجوهر ثابت و ساختار مطلق و فرازماني و  آنكه  بي  عقل این    3.هستند

باشد؛دا  گریفلسفه روشنو   فر  4شته  تمـایزی  فهـ ،ینـد  آبعنوان  و  شود ه مي دانست   ادراک 
عقالني مختلف مانند تجرید، تحليل، تركيب، استقراء و اسـتنتاج  بواسـطه فرایندهای    كـه

 5. دارد در تاریخدانش، ریشه 
برسازنده   بریجا  نوع  به دو  را  برساخته  6عقل  و  تقس  7)كنشگر(  م )رایج(  كند. عقل يي  
و جعل "با كاركرد  ازنده  برس  پياهي   مف   "ایجاد  اصولو  نزد ي  ریزی  ا   كه  یكسان   ست همه 

اما عقل برساخته )عقل عرب(،   8كنند ها و عناصر موجود تحميل مي مولفه  خود را بر شرایط، 
 9بوده و با ساخت اجتماعي، جغرافيایي و زباني پيوند دارد.تفاوت  م  و افراد   به زمان   بسته

 . 172 ص  (1439)ل : چاپخانه علميه،  1ج، اصول الفقهمظفر، . محمدرضا 1

 . 113 ص ،(1381، ) 59و  58دین، فرهنگ«، كتاب ماه  ...ل. محمد عابد الجابری، »عق2

 . 248( ص 1993للكتاب، لوطنيه الموسسـه ا )الجزایر: الفكر اإلسالمي: نقد و اجتهادمحمد اركون،   .3

 . 24( ص 2001روت: دارالسالي، )بي الغرب، رهانات المعنى و إرادات الهيمنـةاإلسالم، أوروبا،   . محمد اركون،4

ایسه نقد عقل اسالمي آركون و نقد عقل  المي؛ مقر اندیشه اسزخواني سنت دكي؛ بخشایش، احمد، »بال. محمد ما5

. 172  ( ص1395)، 34ي،  طالعات سياسعربي الجابری«، م

6. Constructive Reason.

7. Constructed Reason.

 . 113 ص  ،(1389، )2  شماره   ا،ر، اس«ل عربي از منظر محمد عابد الجابریتحليل و بررسي عق». سيد حسين ميری، 8

اینجا    ر. د114( ص  1380)تهران: یادآوران،    ل كالم، عرفان و فلسفه در تمدن اسالميدا جد عابد الجابری،  . محم9

توا، بلكه به  ير جابری، عقل در اروپای مدرن نه مضمون و محاست كه به تعب مچون عقل اروپایي مدنظر  ویا عقلي هگ

یا فاعليت مط ابزار  نظ  دارد )محمد عابد الجابری،  ز  ت بلكه اصول آن نينظ  دهنده استنها  ردد كه نهگر  ميمثابه 

 (. 41( ص  1380ادآوران، تهران: ی) مدن اسالميجدال كالم، عرفان و فلسفه در ت 
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از   هميشه  ،هنجاری استو   ادبني ن داند: مت چهار ویژگي مه  ميدارای و عقل اخير را هم
اخال ميمسير  معرفت  سوی  به  و  ق  اینكهفرود  عين   رجام  نه  و  است  بنابراین،    ي.ارزشي 

است و تنها از طریق همانندی ميان اشيا،    يتلد عنصر علر كلي فاساختار عقل عربي به طو
را  استدالل كلي  مي استوهای  همار  شباهت   یانندسازد.  معنا  ؛یا  آنكه  از  انبيش  تزاعي  یي 

مدلو باشد،  حسي داشته  جغ  عملي  -لي  وضعيت  با  و  فرهنگي  دارد  و  انساني  رافيایي 
به جزء، فرع به    به ربط جزء رت افقي  جزیره عربي ارتباط وثيق دارد. این عقل به صو شبه

به   به ربط یك لفظ  به  یك معن های گوناگون و  معنااصل )لياس( و به صورت عمودی  ا 
و نبوغ  1دهد لرار مير پایه »نص« ل عربي مرجعيت خود را بد. عق الفاظ گوناگون سوق دار 

آفری راه  از  آفرینشي  یا  فرع  هر  برای  اصلي  جستجوی  طریق  از  نهایتاً  را  و  دهخود  ای 
از  لي بر )چيزی كه پيشتر آفریده شده است( جسته و خود را از حركت انتقاتوليدی دیگ
 داشته است.
 ن عقل سازندهكنشي دائمي ميا« و »ه ی عقلل تحت حاكميت »اصل تاریخمنداین نس

برساخته  عقل  حقيقـت و    « 2و  و  عقل  برای  ثابت  اصل  برساخته،  ،  « 3»نفي  عقل  بر  متكي 
پذیرش مد  معيارهای  فراهدولت  را  ميرن  مـي   كـه  اسـت  معنـي  بدان  این  تـوان  سازد. 
عد پيشين  و لوا( را شكل داد كه جای مباني  ي حاك دی )نظام معرفت جدی  مبـاني و لواعـد
بگيرند و س به شـ را  برساخ كلرانجام  یا حدالل گيـری عقـل  و  با دولت مدرن  متناسب  ته 

 4. نتهـي شودیـج كهـن معقـل را اعتدال و دگردیسي و یا نوزایي و تجدید

های منصوص حقداده بهانتروپولوژيک . نگرش 3-4-2
ي  بعنوان فعاليتي انسان  "باراتع"و    "ها لفظ "در صورتي كه    لوژیك،جربي و انتروپواه تنگ

»فعاليت  د، در مطالعات االهي پنداشته شو مثابه یك  به  به آیات  اتي وارد خواهد شد. نگاه 
التضائات   استلزاانساني«،  رو  خاصي  داشت؛  مات  خواهد  پيش  در  هویت  ا  این  نتيجه 

هرگزاره لواعد  پذیرش  متن  منوت ای،  فه   در  كهيك  و  است  »ابژه«  به  تبدیل  را   خطاب 

ص    ، (1376، )12  شماره  «، نقد و نظر، اسالمي  -انش فقه، بنياد روش شناختي عقل عربيد الجابری، »د. محمد عاب1

129 . 

 . 20( ص 1996وت: دارالسالي، ير)ب ي، نظریة العقلالعقل العرب نقد رج طرابيشي، . جو 2

 . 37ص ( 2001لسالي، )بيروت: دارا ت الهيمنـةنى و إرادانات المعا، الغرب، رهاإلسالم، أوروبا. محمد اركون،  3

 . 16( ص 2009يه، )بيروت: مركز دراسات الوحده العرب عربي تكوین العقل ال. محمد عابد الجابری،  4
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علمي« درمي»مجه تا  ول  مثا   فهميده شود.آورد  به  آیات  به  انساني« به  نگاه  »فعاليت  ،  یك 
در  تولف شدن  ، پيش از م)تاریخي(مند  موجب فه  متون دیني در زمينه و به صورت زمان

پي تبدل   نص، دربژه لرار دادن  با ارهيافت اخير    خواهد شد.  های سمانتيكيِ الفاظ داللت
ك  است  حق  مفهوم  ممن در  حقه  استصحابي  گرایش  اسا وعيت  لرائتي  و  رت،  گونه 

ازگرایواپس  نفي مي  1آیدبرمي  بودنش   گذشته  از  التدارش  نصوص كه  انه  كند. رنگ  را 
در »انفصالي بودن زمان در نزد    ایزكر  فوادو    العال ن ي امت كه  همان اس  خن في این س فلس
دانسته الهي ا ك ّ  نظر  در  »زمان  :نویسدمي  اسينيونماند.  دانان«   متصل   و  مستمر  االهيدانان، 

مي2است   هالحظه   از  "شانيكهك "  یا  مجموعه  بلكه  نيست موجب  زمينه  این  گردد  «. 
پارادای  علي تغيير  ناظررغ   انسان  های  اجتماعي،   روابط  اخاللي،  فكری،  زمينه  در  -بر 

و مچنان  ه  -شرایط  و  والاح   ههم  در  و  التصادی  اوضاع حق  نافي  پيشين  رفتار  همان 
 3هوم حق« اجرا شود.نسبت به »مف  های محدودكننده منصوصهگزار

. ابعاد حق در تجربه اعتزالي3-5
مي  ابعاداز   اعتزالي  حق  مواایده  به  از  اشاری  ردتوان  نمود  دادن  ه  لرار  اختيار  در  جمله: 

از سا یا حذف آن  بودگي  بشراق »حقاجتماعي« در آفحات  »اصل حكومت و  »انكار  ،  « 
ترسي  آن    ف آرا و خطا بودن« و ر جواز اختال مت و بااللتزام داللت بدر ا  پيدایش اجماع

لالب   مردم"حق"در  مصلحت  و  بشری  عقل  به  اعمال حق  »واگذاری طرق  پذیرش  ،   و 
 .« 4ها اجرا حقوق مبتني بر تحول زمان  اصل تحولِ

نه    ی شریعت اعتزالي(، فرد عاصيطق فازالمنزلتين« )من بين همچنين وفق گزاره »منزلة  
ن او مضر نباشد بلكه از نظر این گناهان به ایما  چنين است كه  شود و نهز دین خارج ميا

نمي  و  كافر  نه  و  است  مؤمن  نه  گناهكار  صرتوآنان  به  گن ان  انجام  از  ف  را  شخص  اه، 

  ، ( 1994، )3  شماره   ی بين االسالم العصری و اسلمة العصر«، بيروتي الطریق،كرد، »االستقطاب الفحامد ابو زی  . نصر1

. 12 ص

(  1981ارابي، بيروت،  )بيروت: دارالف  االسالمي لدیماً و حدیثاً  -  الفكر العربي  مفهوم الزمن في العال ،    محمود امين.  2

 . 105ص 

 . 118 . همان، ص 3

 . 251( ص 1962)لاهره: نشرۀ الشركة العربية،  20لدج، عدل الأبواب التوحيد و  المغني في ر، . لاضي عبدالجبا4
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اجتماعي و  فردی  كردحقوق  محروم  نظر    1.اش  اهمچنين  آدمبه  كامل  )نظرختيار  یه  ي 
و   كسب  نظریه  رد  و  آزادی "عرصه  جبر(  تفویض  و  گس  برای  "حق  بسيار  تر  تردهوی 

بود.   عقلخواهد  همراه  به  اصل  عرصه  این  در  را  فرد  فعال  زمينه حضور  معتزله،  گرایي 
 مراه دارد.به هدولت  و ساختي سياس 

ب نظر  مطمح  تا حدی  انسان  آزادی  بر  تاكيد  و  عبدالجب وده  مفهوم حق  در  است كه  ار 
»اخ  یا  بون«  »الزامي  الزا  تياریدوگانه  الهي،  لطف  ربودنِ«  آن  بودن  اختيار  مي  با  مغایر  ا 

 2.افزاید كه انسان همواره حاك  بر افعال خویش استداند و مينساني ميا
ام  كردهاییرو به  مي عتزله  را  منكر  از  نهي  و  معروف  به  »خروج«مر  دو حق  در  توان 
»ر  3ت( مثب   )مبارزه بر  آورو حق  و    یدوی  ازبه زهد  م  4ت حكوم  جدایي  راهبردی  و  دلِ 
بر اصال تحت عنوانِ    هااعتزالي  انقالبيگری بد»حق  نمایان دانست.  ل از رویكرد  گری« 

است.  افراد در برابر حكومت    »حقوق«   ءجز  شده نيزحق انتخاب هر از سه راهبرد مطر   
و اعتراض و ایستادگي در  امام    تخاب و بركناری ر انمعتزله افزون بر شناسایي نقش امت د

ویبرا امامبر  انتخاب  نهایت  در  افراد  ،  به  ميرا  شایست ی  كه  را  سپارد  امام  تشخيص  گي 
 5. ه استگرایانرو نظریه سياسي معتزله بيشتر نخبهدارند؛ از این 

اعتزال ر  درک  اعتزال  حق  تئوری  از  دیگری  بخش  نيز  بماالیطاق«  تكليف  »لبح  ا  از 
مي سا بركند  ماندهي  توا  و  از  فراتر  محدوده  آن،  »نساس  گستره  ان  ذیل  مردم«،  و  اس 
مي   "حق " مقابل،  معنا  در  ایجيلاضشود.  عضد  با   ي  و  دانسته  جایز  را  ماالیطاق  تكليف 

دایره   لبح«،  به »عدم  به    6د.اند محدود ميرا    "حق"رأی  تكليف مشروط  مبنا،  وفق همين 
 نيست.وط به هيچ شرطي مشرتوان و بلوغ است ولي حق، 

مت "و    "شناسيمعرفت"همچنين   ابژهفكيك  و  سوژه  گذ  "يان  دليل  در  به  عدم  شته 
شود، بعنوان امری رون و مستقل از سنت كه عقل شناسا و نقاد ناميده ميشناسایي عقلي بي 

 . 418 ص(  1990نا، )ریاض: بي 2لد ج، ة الناظرروضامه، دداهلل ابن ل. عب1

. 520( ص 1422دار إحياء التراث العربي، )بيروت: شر  اصول الخمسة عبدالجبار همداني، . 2

 . 69( ص 1387لاهره: مكتبة مصطفي البابي الحلبي، ) 1لد ج، ملل و النحلالشهرستاني، د بن عبدالكری  محم. 3

 . 282( ص 1380تبة الحياۀ، روت: دارمك)بي تزلةع طبقات الم، . ابن مرتضي4

  ، ( 1394، )70  شماره   یشه سياسي معتزله«، علوم سياسي،ميرموسوی، »خردگرایي و امامت انتخابي در اند. سيد علي  5

 . 23ص 

 . 200( ص  1373)ل : شریف رضي،   8لد  ج ،ایجي، سيالكوتي و چلبي  لفشر  الموا جرجاني، ير سيد شریف م. 6
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معرفدر ك غانار  بيت كردن،  و  ميیب  دانسته  برونمعنا  فهمي  بعنوان  عقل  این  دیني  شد. 
آن شكل    ي بر پایهاعتزالان اصلي است كه تجربه زیست  ن، همه پرسش گرفتن دیی ببرا
یا ناعادالنه بودن افعال[ و    حق پرسش ]درباره عادالنه ن پارادای  تفسيری،  ه است. در ای یافت 

بر خداوند  با  آی  احتجاج  سو هاساس  از  لكيای   ...« است:  شده  نهاده  بنا  نسا  یكون    ره  ال 
 عد الرسل...«.ة بللناس علي اهلل حج 

یاا مي ین  اعتزالي  زمينه فته  تتواند  اهای  را  حق  فقهي  مفهوم  بن حول  كند.  ابراین  یجاد 
باشد  مي   الشاوی  تحليل كه مفهوم مدرن حق )حقوق طبيعي منفك شده از  تواند پذیرفته 
 1. گروسيوس در دیدگاه معتزلي لابل جستجو است از اندیشه هي( پيشعقل اال 

اعتزالي،   بينش  نصوحقدر  در  مصر   كتاهای  كه ص  تاسيسي  جنبه  نه  سنت،  و  ب 
وماهيت داشت  خواهند  اعالمي  رویهحق  ي  اجرایهای  در جهت  كه  وضع    ای  اصول  این 
نكه برای  نند. همچناكاخذ ميشوند، اعتبار خود را از این اصول و نه از اراده تشریعي  مي

باشد، ربخشي به آن حق  اث  شناسایي حق جدید، نيازی به جستجوی نص خاصي كه دالّ بر
ایجادكننده متن یا  فظ بر اراده  آنكه در پي تح ایه و بيپيربي نيست. تفسير این نصوص نيز  

 مان شارع باشد، نخواهد بود. ه
ب دیني  حقوق  از  انتقالي  حركت  در  معتزله  مظرفيت  حقوق  توسط  ه  و   جابریدرن، 

گرفته    حریثي  لرار  تردید  نویسمورد  دو  این  مستمسك  معتزآ  ندهاست.  كه  است  له،  ن 
ای  اند وغدغه سالمت دین داشتهد نيز از تاكيد  . این تحليل  جاد بدیلي برای حق شرعي نه 

گروسيوس،    معتزله كه  حالي  در  هویداست.  فاعلي(  )علت  الهي  تكویني  اراده  وجود  بر 
خدا ه  وجود نداشته باشد، حق طبيعي وجود دارد. گروسيوس با  ت حتي اگر  تقاد داشاع

الهي،اراحذف   تكویني  ماراد   ده  را  حق  در  خداوند  تشریعي  مينطقاً  ه  از   2. كندحذف 
تكویرواین  اراده  د،  االهي  تشریعي  و  نميني  جای  گروسيوس  فكری  منظومه  بر ر  یابد. 

نویسندگان برخي  چنانكه  وجه،  ن  همين  او،  اند،  وشتهمعاصر  اندیشه  در  حق  ماهيت 
وق مدرن را موجب  به حق ر از حقوق دیني  عبوشود و زمينه  مي  "گرایي استقالليكثرت"

 3. شودمي

 . 111( ص 1411)بغداد: دار الحكمه،  ب القانونمذاهوی، ا. منذر الش1

 . 284( ص 2011اق، يت الور)بغداد: شركه ب  مبادی القانون الطبيعي المعتزله و األحكام العقليه وأحمد الحریثي، . 2

3. Patrick Riley, The Philosopher's Philosophy of Law from the Seventeenth

Century to Our Days (New York: Springer, 2009) p. 68. 
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ه ایجادكننده حك   وسيله ادراک حك  و نرا از لبيل    ید، عقل در فكر اعتزالي ین تردا
ثر گرچه  این تك  1. دنه ایجا  كندچيزی است كه عقل درک مي  رو حق، آنداند. از این مي

ي استقاللي  گرای ماند تا به كثرتميمراتبي شبيه  لابل انكار نيست ولي بيشتر به تكثر سلسله
امك كه  تعا گروسيوسي  تشان  اراده  و  عقل  ميان  تداعرض  را  مي ریعي  لزومي  نه  )و  اً كند 

 تعامل(.
اجتماعي«گرایي  تتوان نظير یا لسمي از »حق در آموزه ساخرویكرد اعتزالي را نمي

مدنظر دارد؛   امرانگاری مفهومي یك  انست؛ چه آنكه معتزله دو شرط مه  را برای حقد
آننخ اراده  ست  برای  انحصاری  نقش  اعتبارسازی حق    آزاد وكه  بعقل در  نيست؛  ه  لائل 

بر داند  كاهد و ضروری ميبه »معقوليت« فرو نمي  2گرایانخالف ساختتعبيری »حق« را 
خادارا  "حق متعلق  "كه   مطابق  تكی  از  فارغ  عقال  آنكه  دیگر  باشد.  تك  رجي 

عقالیي«ت« و »رند. بنابراین ميان »معقولي بپذی  آن را  ،در جامعهود  های فراگير موجدیدگاه
غير تفاوت  منالشهبودن  ع لابل  امر  و  است  مصور  از مصلحتای  زندگي  قالیي  در  سنجي 

 كند. عمومي حكایت مي
اعتزال چندان   نظر،  بماتواننمي به  »عقل  نمایدد  ادعا  زیرا   ؛هو عقل« را در تكوین حق 
شریعت   ناختي از مفاهي  خاص خير درشتر ش رهای نخستين، پي خي   عقل اعتزالي برای فه 
یازد و چنين پاسخي  دست مي  مي از حق و گستره آنر آن به مفهونبوی یافته و تحت تأثي 

از   مقيد"برآمده  بيان    "عقل  به  »مستلزم  بِلو  به  ،  كه  خير جماعتتعهد  بود  هایي خواهد 
  3. هویت شما در درون آن ساخته شده است

تكثر مصالين عهمچني اعتزال، گستره  دیق حرغ   اندیشه  در  این حقهر یك  ق  ها  از 
به معروف و نهي از منكر كه از سویي منجر  نظير تأكيد بر امر    و بسط هستند؛دچار لبض  

يل جواز ورود به حوزه خصوصي  به دل   "حق   تحدید"ه  و از سویي منجر ب  "ازدیاد حق "به  
مي كه حكومت  دیگران  آنچه  نظير  بلاعشود  »تحدید حق«  »ازده  داستان  ر  در  دیاد حق« 

ب توتبعيد  جریانشار  و  عطا  بن  واصل  )تفتيش   سط  به  محنت  معتقد  بودن  لق  خ  باورهای 

 . 45( ص  1980،  نا)بغداد: بي القانون الطبيعي عند المسلمينفكرۀ حمد،  اف . محمد شری1

2. O'Neill, Constructions of Reason: Explorations of Kant's Practical Philosophy

(UK: Cambridge University Press, 1989) p. 206. 

3.  D., Bell, Communitarianism and Its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1993) p.

94. 
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حق للمداد   در اركانرویگرداني    لرآن( از سوی معتزله ر  داده است. ولایع اخير نشان از
ا جز با رضامندی ت رشود؛ معتزله آنگاه كه بعنوان یك جریان فكری نمود داشت، دولمي

يني در  س از تبلور ع ه حق بر خطا بود، ولي پلائل ب دانست و  ي مؤمنان حاصل نميعموم
گرایي معتزلي از نوع انحصارگرایانه )مونيستي(  مون تا واثق عباسي، به عقلسازه دولت مأ

كثر نه  بي  گرایانه،تو  اعتزال  سياق  این  گشت.  فه   رهنمون  در  خطا  احتمال  به  توجه 
خود از دین یا اجتماع    كه فه اجتماعي همواره تمایل دارد ندگي دیني یا لواعد زوص نص

نهایي ابزار  را فه   و  دانسته، تمام  برای تحقق  نهادهای رسمي و غيررسمي دولت را  و  ها 
 .ددفاع از آن به كار بندن

برهاكاربس برني  ت عقل  العقلي  مبتني  الواجبات  في  الطاف  الشرعية  »الواجبات  ة«  لاعده 
لا  .است این  الهيعده،  حسب  )  ؛احكام  خداوند  نزدالطاف  تحصيل  یكیا  در  كننده( 
مفاسدی  مصا و  ولح  به  آنها  از  كه  مياست  تعبير  عقلي  صورت    1. شوداجبات  این  در 
این اصل را چنين ترجمه كرمي »اتوان  به احكام عقلي  حكام شرعي،د كه:  از  مقرب  اند. 
  نموده است«. اگر چنين  ان حك تر بد، عقل پيشاردرو هر جا حكمي از شارع وجود داین 
با و ت از نقش استقاللي عقل  د حكایباش پافشاری دارد كه  اعتزالي    ب عملي؛ مكتهاجود 

 ت.حد و جایگاه رسيده اس در سياست، دیرزمان به این  
الدین نوشته است محكومهمانطور    یف گلخانه،خط شراز  تا پيش   معدوم   ؛كه لطب 
بي و  درعاجز  عباسيحك  حق  اموی،  عث   ومت  مي و  دانسته  ميماني  او  »وجه  ویسد:  نشد. 

صرّف و مستقل به نفس خود،  موجودی است لادر مت   ر و حاك  چونسي ، آن است كه آم
ی نيست كه  هيچ تردید  و در آن  تصرّف بود؛و مأمور و محكوم چون معدوميست كه بي

فاضل لادر  عاجز« موجود  معدوم  از  باشد  به  2. تر  سلطنت  سه  اهتمام  اصلي  مي  اسال   ركن 
ن3گرایي تقدیر  یعني »تغلب، حفظ شریعت و ب«، هرگونه فضای  رای بروز و ظری و عملي 

م در  م حق در اذهان و افكار مسلمانان را از ميان برده بود. سلطان عبدالحميد دونشر مفهو
به،  1876دسامبر    23 را  اساسي  دولت لانون  رعایای  تمامي  آن  در  كه  پذیرفت  صراحت 
یا  اع مسلمان  از  شناختهغيرمس   عثماني  با صفت  و حقوق شدند    لمان  آزادی  از  »همه  و 

 . 242( ص 1413ن، ات لقما)ل : انتشار 4لد ج، يه بر كفایة االصول حاش. ميرزا ابوالحسن مشكيني، 1

 . 156ص  (1386)تهران: علمي و فرهنگي،  ، بخش حكمت عملي و سير و سلوکاجدره الت ن شيرازی، الدی. لطب2

 . 210( ص  1389،  )تهران: نشر ني نش و مشروعيت در اسالملدرت، دا،  ود فيرحيدا. 3



1400 پاییز|  72شماره  | 23 دوره| وميهش حقوق عم پژو فصلنامه علمي  | 316

بهره عمشخصي  تمام  اصل،  در  و  عمر  ثمانيند  اگرچه  بودند«.  مساوی  لانون  برابر  در  ها 
بهانه این طر    به  اتفالات  1ل تعطيل شد تا سي سامجلس  این لبيل  هایي برای  ریشه،  ولي 
 است. اسالمي  امعساخت دولت آینده در جو

« لتمصلحت دو»و  «بنيادق مصلحتح». 3-6
ا پایاني چون مصلحت و  شد و یخير آغاز مي  ا از مصلحت و، شر  حق یحق زرادخانه    در

برای آن تصویر مي مانند  خير  نویسندگان  برخي  محمد  و    يف خف   ي عل  يخ ش،  ياف لرشود. 
مستحق مي  يموس   یوسف برای  به مصلحتي  را  منتهحق  كه  بدانند  نمي ي  او  د؛  شوه ضرر 

برای ذحا است  ممكن  آن  فایده  بال  ازیحق  غير  برای شخصي  یا  بر  شد  ای  صاحب حق؛ 
نمي  يروزآبادی فنمونه   حق  صاحب  غنيمت  در  را  با  كفار  مغایر  حق  این  زیرا  داند؛ 

لحت نيز به حفظ مقصود و هدف شارع نسبت به  مفهوم مص  2. نان استمسلما  "مصلحت "
، معنا  ا عادتشرع رساند حال عبادت باشد یقصود  ه انسان را به م ي كیا سبب  3پنج امر اخير

 4ت. شده اس
حقارتبا گرانقدر  دولمصلحت  -ط  و  مدنظر بنياد  دولت  عامه  جهات  مبنای  در  نيز  ت 

شود  نظر گرفته مي   داوند دری از سوی خامولوفهلرار گرفته است. توضيح اینكه دولت،  
تواند  م جهات عامه مي مفهو  لرار گرفته است.ان  در دستان متولي  "جهات عامه "كه برای  

شمول،  شخصي است و از حيث    در راستای حق عمومي و مصلحت باشد كه  ر خير  یادآو
 5. شودهای دنيوی و عيني افراد« را نيز شامل ميعموم »خواسته 

بنيا  به این    يابن ل پردازد كه به راستي آیا شرع لادر به حفظ مصلحتي  دین ميپرسش 
یي مه  در نظر  ه مبنا، مصلحت برویكرد اعتزاليدر    6ت.س مت نيازمند آن احكواست كه  
بدل شده است. در    حدالل به دولت مطلقه(دولت مدرن )قریب به  اریخي برای ت و رویه ت

 . 150( ص 1389اه،  و دانشگ)ل : حوزه  عثماني از التدار تا انحاللدولت . اسماعيل احمد یالي، 1

 . 261( ص 1343مصطفي البابي، ) مصر 2لد ، جالمهذب ابكتاق فيروزآبادی، . ابو اسح2

 . 416( ص 1417ه، )بيروت: مؤسسه الرسال عل  االصولتصفي من لمسامد غزالي، حا. ابي3

 . 295 تا( ص)بيروت: مؤسسه الرساله، بي الميهالمصلحه الشریعه االسالدین الطوفي، . نج 4

 . 36( ص 1992)سوریه: الدار المتحده،  ریعة االسالميه لشوابط المصلحه في اضان البوطي،  . محمد سعيد رمض5

 . 61( ص 1961للطباعة و النشر،  : موسسة العربية)بيروت لسياسة الشرعيةحكمية في االطرق اله، لي  الجوزی . ابن6
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برخي   از  همواره  خليفه  رهاورد،  به  این  مصلحت  نصوص  مي نام  لدرت  تجاوز  و  كرده 
1. تآورده اس]و متمركزی[ را بدست مي گسترده

های متني و منصوص  ز حق تخطي امه  در نزد اعتزاليه برای    مالكيمصلحت دولت به  
مغای وال]پنداره  حق  سمت  به  حق[  نمونهر  برای  است.  شده  معتزله  عي  نزد  در  ؛ مالک 

امور التضای  و  منصب  اسمفوَّض    »مصلحتِ«  امام  بر  به  ولوف  و  فاضل  توليت  نه  و  ت 
به این معنا كه اگر افضل    2.نل دیني بر دیگرافض  خصایص و خصایل امام در امتيازات و

ير آن باشد و مفضول، او از باب عبادت و غبداند و فضل  را برای او الزم است،    م آنچهتما
باشد متخصص  سياسي  معرفت  و  فقه  مفضول  ؛در  فرض،  این  اس  در  تحقي اولي  به  ق،  ت. 
كه   است  آن  امامت  در  مطلوب  بناب  "مصلحتش "فضل  برسد،  همگان  این  رایبه  هرگاه  ن 

امعه مصلحت  ، مفضول در آنچه برای جر باشدر افضل، مخفي و در مفضول ظاهگي دویژ
پذیری آنان از ود و همچنين كسي كه الفت مردم با او و اطاعتشست افضل و مقدم ميا

كنند، سزاوارتر به تقدی  است؛ به  ه او بيشتر مراجعه ميفعات خود بو در مرااو بيشتر است  
ه مفضول بيشتر از  ه وسيلشت دارد. بنابراین اگر غرض ببرگ  مساله به مصلحت  نكهدليل ای
شود؛ زیرا در امامت مفضول، اجتماع دم ميشود، تقدی  مفضول مق فضل حاصل ميفضل ا

 3.تر به تقدی  استامور، شایسته تر در این  توانمند رود وكلمه و ظهور عدل انتظار مي 

 گيرینتيجه
مقدمات در  تحقيق  رورویه  -رینظ  با  تفكر  یكردای،  در  آن  درخشش  و  ات  اعتزالي 

در    ریخ تئوری این مفهوم، د. تحليل انتقادی تاشویافت مي  قلرائن مفهومي حعتزالي،  نوا
رویكرد )نه  در  كند.  يبندی متذهن استقرایي آدمي »لبض و بسط تئوریك حق« را صور
كه این    است  حسن و لبح عقلي  بر  رویه( اعتزالي، حق؛ دریافت وجداني هر انسان و مبتني

از  مبنا    ها، حق را بهدریافت نه یكي  بن ان واال،  مباحث. این شبدل ساخته و  يادین  استفهام 
تكليف بدل  بشر  است«  چه  من  »حق  به  چيست«  من  »تكليف  اینكه  از  را  و گرا  كرد 

پرس   های رادای پا به  پاسخ  در  ساخت.  متحول  تدریج  به  را  اسالمي  جامعه  بر  ش  حاك  

 . 42ص  (1412الميه،  )بيروت: دارالع السالميالصياغه المنطقيه للفكر السياسي اباس، . حسن حسن ع1

 . 155ص  (1996)لاهره: دار المعارف،  الفكر السياسي عند المعتزله ، سن. نجا  مح2

 . 229ص   (1962اهره: نشرۀ الشركة العربية، )ل   20لدج ، العدل في أبواب التوحيد و  المغني ار، عبدالجب لاضي . 3
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ر  ود توانست بنيان دولت دنوع خ   كه این تحول در مفهوم حق در   گفت   حقيق، باید چنين ت
اس  اعطاكشورهای  نوع  از  را  كه  المي  كند  بدل  استحقالي  به  دولتمردان  توسط  آن  یي 
مي از  مردمان  را  آن  انقتوانند  ت الب طریق  و  بيها  خود  پشتوانه اسيس  لزوما  ای  آنكه 

 ، پيگيری كنند.اشدمنصوص در متون دیني داشته ب
نسان به  ه با تعریف اروست ككوین دولت از آن ق بر تهای اعتزالي ح دیگر پارادای  اثر  

كرام بتموجودی  نص  فه   و  محدود  مدار  را  دین  از  بشر  انتظار  انساني،  فعاليتي  عنوان 
عقل  ساخت و  به  ميعنوان  را  درنظر  تحليل  مبنای حق  و  از حق  استقاللي  فه   این  انگارد. 
هياتي حق را فراه   ای اال هقل برساخته، زمينه نفي محدودیتمنصوص بعنوان ع   های حق
آن ساخت پي  در  و  م  ه  معنای  به  حق  مصلحتِميان  و  برلرار    صلحت  پيوند  دولت  مبنای 
 كند.  مي

اعتزالي   یافته  تاین  دریا  ممينهز  حول  مفهوم  حق  فهومهای  در  حق  تحول  از  پيش   ،
حق غرب،  حقوق  در  آن  االهي   را   گروسيوسي  عقل  زمينه،  م  از  این  در  ساخت.  نفك 

جنبه  ای  دارنه  را    تاب و سنتر  در نصوص ك های مصحقحق اعتزالي؛    تني بردولت مب 
رای این  ر جهت اجای كه دهای رویهو حق  برای آن لائل استتاسيسي كه ماهيتي اعالمي 

تشریول وضع مياص اراده  از  نه  و  این اصول  از  اعتبار خود را   كنند.كسب مي عي  شوند، 
 بر اثربخشي جستجوی نص خاصي كه دالّ  ازی به چنانكه برای شناسایي حق جدید، ني هم

نيس  باشد،  نه توان سلب حق اعتزالي را خواهد  ت.  به آن حق  بر این مفهوم،  مبتني  دولت 
 های مبتني بر عقل اعتزالي شود.كثير حقمانع از ت تواندميداشت و نه 

ع تفكيك حوزه  با  و حوزه خصوصي، موم همچنين  را    ي  زمينه  معتزله  دیگر  از سوی 
به  مفهوم اعتزالي حق  ،  ایلبته از حيث رویهسازد. ا  ميال  حق از االهيات فراهای انسبر

ملل   وجود  در  متعدد  دليل  تكثر  عمل ،  اسالمو  عرصه  تكویننتوانست   در  به  نگر انجام  ه 
بينجام مدرن  دردولت  حق  گروسيوسي  مفهوم  مقابل،  در  بنغر  د.  بر  توانسته  های  يانب 

و   بسزا  تاثير  مدرن  اكنندهتعييندولت  باشد،  داشته  ساای  در  كه  آن،  مری  اسالمي  حت 
برآیندی  مفهوم توانسته  تنها  حق  برههروندنگر    معتزلي  برخي  در  و  مقطعي  در  و  ها 

اك داشت شورهای  باشد.  سالمي  این ه  مياز  در  رو  مدرن  دولت  تشكيل  موانع  از  توان 
زالي حق عنوان كرد؛  وم اعت های آن را به مفهع دولت و بنيانسالمي، عدم ارجای اكشورها

ها و حتي بنيادهای دولت مدرن در این تحقيق بيان شد.این مفهوم بر بنياننانكه تاثير آنچ
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