511
فصلنامه آيين حكمت

سال دوم ،تابستان  ،8319شماره مسلسل 4
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تاريخ تأييد18/1/52 :

سیدمحمود نبویان



هؼئلِ «حق» يني اص هجبحث هْن ٍ جبسي دس حوَصُ اًذيـوِّوبي ػابػوي
حقَقي ٍ اخالقي اهشٍص اػت؛ تب آًجب مِ عصش حبضش سا «عصش حق» ًبهاذُاًوذ
اًؼبى اهشٍص اًؼبى هحق اػت؛ اًؼبًي مِ اٍلَيت صًذگياؽ تأهاي سفوبُ ًاؼوت
ثلنِ تٌْب دػتابثي ثِ حقَقؾ اٍ سا آسام هيمٌذ
اعتقبد صحاح ثش ايي اػت مِ حوق ،هٌحصوش ثوِ ثخوؾ خبصوي اص صًوذگي
ًاؼت ثلنِ عشصِّبي هختلف صًذگي اص جولِ :سٍاثط اخالقي ٍ حقَقي فشد ثوب
خبًَادُ ٍ جبهعِ ٍ ًاض سٍاثط گؼتشدُ ػابػي افشاد ثب ّن ثب حبموبى ٍ دس ػوحح
ثايالوللي سا دس ثوش هوي گاوشد ثوب ايوي حوبع تعاواي دسػوت هصوبديق حوق دس
حَصُ ّبي گؼتشدُ فَق هتَقوف ثوش حوس هؼوبخس هختليوي واشاهوَى آى اػوت؛
هؼبخلي هبًٌذ :هعٌبي حق ٍ چاؼتي آى هٌـأ حق اعتجبسمٌٌذگبى حق ٍ ًاض تالصم
حق ٍ تنلاف ثِ جذّ هيتَاى هذعي ؿوذ موِ ثوذٍى حوس ايوي اهوَس اػبػوي ٍ
هجٌبيي ثؼابسي اص هجبحث ًبظش ثِ هؼئلِ «حق» دس علَم ػابػي اخالق ٍ حقَق
وبػخ دسػت خَد سا ًوييبثذ ايي هؼبخس ثٌابدي اهشٍصُ دس علوي جذيذ ثوِ ًوبم
«فلؼيِ حق» هَسد ثحث قشاس هيگاشد

واژههای کلیدی :حن ،تٌل٘ق ،ؾلٌُتٍ ،اٗتَّ ،كلس.
 اػتبديبس هَػؼِ آهَصؿي وظٍّـي اهبم خواٌي
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مقدمه

اًؿبى هسضى ثب اػتوبز ثِ اٍهبً٘ؿن ٍ التعام ًبهل ثِ آى ،زض هوبم ػول تٌْب زض پٖ
تأه٘ي ً٘بظّبٕ هبزٕ ٍ زًَٕ٘ ذَٗف اؾت .اٍ پصٗطكتِ اؾت ًِ ؾٌَالضٗؿن (زً٘ب
هحَضٕ) ثبٗس هحَض ؿبلت هؼطكتّبٕ ًظطٕ ٍ ػولٖ ثبقس .اظ اٗي ضٍ ،زض ندسز
اؾت ًِ زً٘بٕ ذَز ضا هُبثن آًچِ ًِ ذَز هٖپؿٌسز ،ثؿبظز.
ًلَش ؾٌَالضٗؿن زض اثؼبز هرتلق ح٘بت ثكدط اهدطٍظٕ ،هَجدت رطزٗدس ًدِ
اًؿبى ذَز ضا هبلي ذَز ٍ ّوِ هَجَزات ػبلن ثساًس؛ ثسٗي جْدت ،ذدَز ضا زض
تهو٘نر٘طّٕبٕ جطٗبى ظًسرٖ ذَٗف ٍ ً٘ع زض تهطف ًظبم ّؿتٖ نبحت حن
ثساًس .ثِ ث٘بى زٗگط اًؿبىهساضٕ ثِ اٗي اهط هٌجط هٖقَز ًِ ّط اًؿبًٖ حدن زاضز
تب ؾجي ظًسرٖ ذَز ضا تؼ٘٘ي ًٌس؛ اًؿبى ثب اضازُ آظاز ٍ ثٌب ثط ه٘ل ذدَز تهدو٘ن
هٖ ر٘طز ًِ چِ ؿصاٖٗ ضا ثرَضز ،چِ آقبه٘سًّٖبٖٗ ضا ث٘بقبهس ،چِ ًَع لجبؾٖ ضا
ثپَقس ،چگًَِ ؿطاٗع جٌؿٖ ذَز ضا اضيب ًٌس ٍ ،حتدٖ ذدَز اٍؾدت ًدِ ًحدَٓ
ذبنٖ اظ هطزى ضا ثطإ ذَز ثط هٖرعٌٗس.
زض اٗي ًَع ًگطـ ،اًؿبى زض ظًدسرٖ ذدَٗف تٌْدب ندبحت حدن اؾدت ًدِ
نبحت هؿئَل٘ت .اػتوبز ثبضظ چٌ٘ي تلٌطٕ آًؿت ًِ ّ٘چرًَِ تٌل٘لدٖ ضا ًجبٗدس
پصٗطكت؛ چطاًِ ػهط تٌل٘ق ثِ ؾط آهس ٍ ػهط جسٗس ،ػهط حن اؾت .ثِ ؾري
زٗگط ،اًؿبى هسضى تٌْب ثِ زًجبل رطكتي حوَم ذَز ثِ ًحَ ًبهل اؾت ٍ ذدَز ضا
ًؿجت ثِ ّ٘چ هَجدَزٕ حتدٖ ذساًٍدس هٌلدق ًودٖزاًدسًٌ .تدِ پًَ٘دس چٌد٘ي
ضٌٍٗطزٕ ثب هبًَىرطاٖٗ اٗي اؾت ًِ اٍ تٌْب تٌبل٘لٖ ضا هجدَل زاضز ًدِ ذدَزـ،
آًْن ثطإ تأه٘ي ثْتط حوَم ذَزٍ ،يغ ًطزُ ثبقس.
زض هوبثل ،اٗي ًگبُ زً٘برطاٗبًِ ٍ اًؿبى هساضاًِ اًسٗكِ آؾوبًٖ ٍ ح٘دبتثردف
اؾالم هطاض زاضز ًِ ثب تسث٘ط حٌ٘وبًِ الْٖ ،حنّبٖٗ ضا ثطإ اًؿبى زض جْت ً٘دل
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ثِ ًوبالت حو٘وٖ ٍ هطة الْٖ زض ًٌبض حلظ ٍ تؼدبلٖ ظًدسرٖ اجتودبػٖ هُدط
ؾبذتِ اؾت .آهَظُ اؾالمٗ ،ي جبًجًِگط ًجَزُ ٍ اًؿبىّب ضا تٌْب زاضإ حن ثسٍى
پصٗطـ تٌل٘ق ًوٖ زاًس .ثلٌِ زض ًٌبض تؼ٘٘ي حوَمٍ ،ظبٗق ٍ هؿئَل٘تّبٖٗ ً٘ع
ثطإ اًؿبى زض ًظط رطكتِ اؾت .زض اًسٗكِ اؾالهٖ هؿئلِ حنذَاّٖ ،اٗؿتبزى زض
هوبثل هتجبٍظاى ثِ حن ٍ هجبضظُ ثب ظلن اهطٕ اضظقٖ ٍ هبِٗ ػعت اؾت .اظ ؾَٕ
زٗگط ،پ٘كَاٗبى زٌٖٗ ثط اٗي اهط انطاض ٍضظٗسُ اًس ًِ ّط قرهدٖ هَظدق اؾدت
حن زٗگطاى ضا ثپطزاظز حتٖ اٗي هؿئلِ ارط هٌٌَ ثِ ههبل ثبقدس ًجبٗدس زض ازإ
حن زٗگطاى اظ جبى ٍ هبل ٍ اػًب ٍ جَاض ذَز زضٗؾ ٍضظز .چٌ٘ي تٌل٘لٖ ًكبى
اظ اّتوبم زٗي اؾالم ثِ حوَم زٗگطاى اؾت.
ثب ًگبُ اؾالهٖ كْن هٖقَز ًِ چگًَِ هؿدئلِ حدن ٍ حدنذدَاّٖ زض زً٘دبٕ
هؼبنط زچبض اًحطاكبت ػظ٘ودٖ قدسُ اؾدت؛ اظ جولدِ هُدط ًدطزى حدنّدبٕ
ثٖ اؾبؼ زض ه٘بى جَاهغ اًؿبًٖ ٍ ػسم تَجِ ثِ تالظم حن ٍ تٌل٘دق .ضّدبٖٗ اظ
چٌ٘ي اًحطاكًٖ٘ ،بظهٌس تج٘٘ي هؿئلِ حن زض ػطنِ ّناًسٗكٖ اًسٗكوٌساى اؾالهٖ
ٍ ؿ٘ط اؾالهٖ اؾت.
هؼٌبٕ حن ،هبّ٘ت ٍ چ٘ؿتٖ حن ،هٌكأ حن ،تؼ٘د٘ي هؼتجدطاى حدن ،ندبحجبى
حن ،هتؼلن حن ،اَالم ٗب ًؿج٘ت حن ،اًَاع حن ،حوَم ثكط ،حوَم ظى ،حوَم
اهل٘ت ّب ،حن آظازٕ ث٘بى ٍ اًسٗكِ ٍ ػو٘سُ ،حن حبًو٘دت ثدط ؾطًَقدت ،حدن
اًجبم ذُبً ٍ ،ظبٗط آى اظ اهَضٕاًس ًِ هَضز تَجدِ جدسٕ هتلٌدطاى ٍاهدغ قدسُ
اؾت .چٌ٘ي تأهالتٖ ظهٌِ٘ ؾبظ ػلوٖ ًَٗي ثِ ًبم «كلؿلِ حن» قس ًدِ ّودِ اٗدي
هجبحج ثٌ٘بزٗي ضا هَضز ثطضؾٖ هطاض زّس.
ثٖتطزٗس حوطات اٗي ثحجّب زض ػلَم ؾ٘بؾٖ ،حوَم ٍ اذدالم هبثدل ضزاٗدبثٖ
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اؾت .ثط اٗي اؾبؼ هٖتَاى ازػب ًطز ًِ اهطٍظُ ثحج اظ حن د ارط هْنتطٗي جعء
هوَم اذالم iحوَم ٍ iiؾ٘بؾت iiiزض زً٘بٕ هدسضى ًجبقدس د ثدِ تحو٘دنٌٗ ،دٖ اظ
هْنتطٗي اجدعإ هودَم ػطندِّدبٕ ٗدبز قدسُ اؾدتCampell, 2006: 189; ( .

.)Waldron, 1993: 575

اظ اٗي ضٍ ،ثِ ٍٗػُ ثط اًسٗكوٌساى هؿلوبى الظم اؾت ًدِ هجبحدج هطثدٌَ ثدِ
«كلؿلِ حن» ضا هَضز اّتوبم جسٕ ذَز هطاض زٌّس ٍ ثب اضائِ هجبحدج هوبٗؿدِإ،
آهَظُّبٕ ًَضاًٖ ٍ ح٘بت ثرف هٌتدت اؾدالم ضا زض هدَضز هؿدبئل ث٘دبى قدسُ،
اؾترطاد ٍ ث٘بى ًٌٌس.
ًَقتبض حبيط زض پٖ آًؿت تب ثِ تج٘٘ي اجوبلٖ ٌٗدٖ اظ هؿدبئل هْدن «كلؿدلِ
حن» ثب ػٌَاى «تالظم حن ٍ تٌل٘ق» ثپطزاظز .هجل اظ پطزاظـ انل ثحج ،اقدبضتٖ
ًَتبُ ثِ هطاز اظ ٍاغُّبٕ حن ٍ تٌل٘ق زض اٗي هوبم ،يطٍضٕ اؾت.
حنّ زض لـت ثِ هؼبًٖ هرتلق ثِ ًبض ضكتِ اؾدت ،اظ جولدِ :زضؾدتٖ ،حجدَت،
نسمٍ ،جَة ،قبٗؿتِ ،اهط هوًّٖٗ ،و٘ي ثؼس اظ قي ،حعم ،ضقَُ ،احبَِ ،هدبل،
هطآى ،ذهَهتً ،ه٘ت ٍ ثْطُ ،حٌن هُبثن ثب ٍاهغ ًِ ثدِ اٗدي هؼٌدب ثدط اهدَال،
ػوبئس ٍ ازٗبى ٍ هصاّت د اظ آى جْت ًِ هكدتول ثدط اهدَال ٍ ػوبئدس ّؿدتٌس د
اَالم هٖقَز ٍ زض هوبثل آى ،ثبَل هطاض زاضز( .ر .ن :ابي هٌظَر 49 /10 :1405 ،ـ
54؛ أًيس ٍ ديگراى188 /1 :1372 ،؛ الدَّري1461 -1460/ 4 :1399 ،؛ الفراّيدي،
6 / 3 :1405؛ العسىري 193 :1412 ،ـ 194؛ احود بي فـرر بـي روريـر/ 2 :1404 ،
19 ٍ 15؛ هرعشلي281 / 1 :1974 ،؛ ابي عبرد 286 / 2 :1414 ،ـ 288؛ رضر:1377 ،
i. Morality
ii. Law
iii. politics
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133 / 2؛ الفيـرٍر ببـردي 322 / 3 : 1412 ،ـ  ،323الراغـ اصفـفْرًي25 :1362 ،؛
الفيـَهي 1 : 2001 ،ـ  43 / 2ـ 144؛ الزبيــدي 315 / 6 :1306 ،ـ 316؛ الشــرنًَي
اللبٌرًي.)215 :1889 ،

ٍ زض انُالحبت كلؿلٖ ،كوْٖ ،حوَهٖ ٍ ؾ٘بؾٖ ًبضثطزّبٕ رًَدبرًَٖ زاضز
ٍ زض اٗي هوبلِ هطاز اظ حن هؼٌبٖٗ اؾت ًِ قبهل انُالحبت كوْدٖ ،حودَهٖ ٍ
ؾ٘بؾٖ اؾتٗ ،ؼٌٖ حن ثِ هؼٌبٕ اهت٘بظ ٗب اذتهبل اؾت ًِ چ٘دعٕ ثدطإ ٗدي
هَجَز حبثت هٖقَز.
تٌل٘ق زض لـت ثِ هؼٌبٕ اٗجبة ٍ العام اهط زاضإ هكوت ثدط زٗگدطٕ اؾدت.
(أًيس ٍ ديگراى 1 :1372 ،ـ  ٍ )795 / 2هوهدَز اظ آى زض هحدل ثحدج ،الدعام ثدط
اًجبم كؼل ٗب تطى كؼل اؾت.

i

 iهيتَاى هشاد اص تنلاف سا هذلَع ٍاطُ  dutyداًؼت اص طشف ديگش الضام ٍ تنلاف ؿبهس
ؿبهس حنن ٍجَثي اػتحجبثي حشهتي ٍ مشاّتي ًاض هيؿَد اص ايوي سٍ تنلاوف هٌحصوش ثوِ
حنن الضاهي ٍجَثي ًاؼت
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تالزم iحق و تكليف

 iدس هَسد ٍاطُ «تالصم» ثِ دٍ ًنتِ ثبيذ تَجِ مشد:
اٍالًو دس ادثابت ملوِ تالصم هصذس ثالثي هضيذ ٍ اص ثبة تيبعس ٍ داع ،ثوش ساثحوِ دٍ طشفوِ
هابى دٍ فبعس اػت« :اصس ايي ثبة آى اػت مِ دس هاوبى دٍموغ ثبؿوذ؛ ّوچٌوبىموِ دس ثوبة
هيبعلِ لني ايٌجب هجوَع ثِ حؼت صَست فبعس ثبؿوٌذ چوَى تروبسة صيوذ ٍ عووشٍ ٍ دس
هيبعلِ ثِ حؼت صَست يني فبعس ثبؿذ ٍ ديگش هيعَع» ٍ دس هَسد ثبة هيبعلِ آهوذُ اػوت:
«اصس ايي ثبة آى اػت مِ دس هابى دٍمغ ثبؿذ يعٌي ّش يل ثِ ديگشي آى مٌذ مِ ديگشي ثوِ
اٍ ّوچٌاي مٌذ لني يني دس ليظ فبعس ٍ ديگشي هيعوَع ثبؿوذ چوَى ضوبسة صيوذ عووشٍاً»
(هذسع  )651 ٍ 641 / 6 :6776اهب هشاد اص عٌَاى تالصم دس هحس ثحث ساثحوِ دٍ طشفوِ هاوبى
حق ٍ تنلاف ًاؼت ثِ طَسي مِ اصس لضٍم يني ثش ديگشي هؼلن تلقي ؿذُ ٍ ثحث هحَسي
ثش سٍي تالصم ٍ ساثحِ دٍ طشفِ هابى حق ٍ تنلاف ثبؿذ ثلنِ هشاد ثحث اص اصس اػتلضام هابى
حق ٍ تنلاف اػت يعٌي ثبيذ سٍؿي ؿَد مِ آيب تنلاف الصهِ حق اػت يوب ًوِب ثوِ عجوبست
ديگش دس هشحلِ ًخؼت اص لضٍم تنلاف ًؼجت ثِ حق و يب اػتلضام حوق ًؼوجت ثوِ تنلاوف و
ثحث هي گشدد ٍ دس هشحلِ ثعذ لضٍم حق ًؼجت ثِ تنلاوف ًاوض هوَسد ثحوث قوشاس هويگاوشد
ثٌبثشايي هقصَد اص عٌَاى تالصم حق ٍ تنلاف ساثحِ دٍ طشفِ ًاؼت
ثبًابً و هشاد اص لضٍم تنلاف ًؼجت ثِ حق و ٍ يب لضٍم حق ًؼجت ثِ تنلاوف و چاؼوتب آيوب
لضٍم رٌّي اػت يب خبسجي يب هبَّيب هٌحقداًبى دس هجحث ملابت خوغ عشضي يول ؿوي
سا ثِ دٍ قؼن الصم ٍ هيبسق تقؼان هيمٌٌذ ٍ عشضي الصم ثِ اهشي مِ اًينبك آى اص هعشٍضوؾ
هحبع اػت تعشيف هي ؿَد ػپغ عشضي الصم ثِ دٍ قؼن :الصم هبّات ٍ الصم ٍجوَد ٍ الصم
ٍجَد ًاض ثِ دٍ ًَع  :الصم ٍجَد خبسجي و هبًٌذ احشاق ثشاي ًبس و ٍ الصم ٍجَد رٌّي و هبًٌوذ
ملات ثشاي هيَْم اًؼبى و تقؼان هيؿَد (الحلي 167 :6461؛ ّوَ 66 :6761؛ الشاصي ثيتوب:
71؛ هال عجذاهلل  46 :6767و  )47اهب ثب عٌبيت ثِ ايي اهش مِ حق ٍ تنلاوف اص هيوبّان هوبَّي
ًجَدُ ٍ اص هيبّان فلؼيي اًذ هصبديق آًْب فقط دس خبسج هَجَد ثوَدُ ٍ ثوذيي جْوت هوشاد اص
لضٍم حق ًؼجت ثِ تنلاف ٍ لضٍم تنلاف ًؼجت ثِ حق لضٍم خبسجي اػت ًِ لوضٍم هوبَّي
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ضاثُِ ه٘بى حن ٍ تٌل٘ق اظ هؿبئل ثحجاًگ٘ع ه٘بى هتلٌطاى حَظُ كلؿلِ حدن
اؾت .پطؾف ّبٖٗ ًِ زؿسؿِ شٌّدٖ چٌد٘ي اًسٗكدوٌساًٖ قدسُاًدس ضا هدٖتدَاى
اٗي رًَِ توطٗط ًطز :آٗب حن ٍ تٌل٘ق ،اهَضٕ هتوبضى ٍ هطتجٍ ثدب ّدن ّؿدتٌس ٗدب
ث٘گبًِ اظ ّن ٍ ؿ٘ط هطتجٍ؟ آٗب تحون ٍ حجَت حن ثطإ ٗي هَجَز د ٗب زؾدتِإ
اظ هَجَزات د اؾتلعاهٖ ثب تحون ٍ حجَت تٌل٘ق زاضز ٗب ذ٘ط؟ ثِ ػجدبضت زٗگدط
آٗب هٖتَاى ٍجَز حوَهٖ ضا پصٗطكت ثسٍى اٌٌِٗ زض پٖ آى تٌبل٘لٖ اثالؽ قَز؟ ثب
اشػبى ثِ ٍجَز تٌبل٘ق ،آٗب توبضى ه٘بى حن ٍ تٌل٘دق ،تودبضًٖ اتلدبهٖ ٍ هؼلدَل
ػَاهل ث٘طًٍٖ ٍ زض ًت٘جِ هبثل ظٍال اؾت ٗب ضاثُِ ث٘ي حن ٍ تٌل٘دق تالظهدٖ ٍ
ثسٍى رؿؿت اؾت ثِ رًَِإ ًِ ّ٘چربُ حجَت حن ثسٍى حجدَت تٌل٘دق هبثدل
تهَض ً٘ؿت؟ زض نَضت پصٗطـ كطو زٍم ٗؼٌٖ اهطاض ثِ ٍجَز انل تالظم ،آٗب
تالظم ه٘بى حن ٍ تٌل٘ق ٗي ؾَِٗ اؾت ٗب زٍ ؾَِٗ؟ اظ َطف زٗگط آٗب ّط حوٖ
هؿتلعم تٌل٘ق اؾت ٗب نطكبً تالظم ه٘بى ثؼًٖ اظ حودَم ثدب ثطذدٖ اظ تٌدبل٘ق
هَجَز اؾت؟ آٗب تالظم ه٘بى حن ٍ تٌل٘ق هٌحهط ثِ ًَع ٍاحس اؾت ٗدب تدالظم
ه٘بى آى زٍ ثِ چٌس نَضت هبثل تهَض اؾت؟ زض نَضت تؼساز اًَاع تالظم حن ٍ
تٌل٘ق ،آى اًَاع ًساهٌس؟

i

ثحج اظ تالظم حن ٍ تٌل٘ق ثِ زٍ ث٘بى هبثل تهَض ٍ ثطضؾٖ اؾت:
اٍل) حجَت حوٖ ثطإ هَجَزٕ هؿتلعم حجَت تٌل٘ق ثطإ زٗگدطٕ اؾدت ٍ
يعٌي ّشگبُ ثِ عٌَاى هثبع حق دس جْبى خبسج ثوشاي هَجوَدي ثبثوت ؿوَد الصم آى تحقوق
تنلاف اػت
 iسٍؿي اػت مِ هجبحث فَق ٍقتي قبثس طشح اػوت موِ هاوبى حوق ٍ تنلاوف تووبيش ٍ
اثٌاٌاتي فشض ؿَد ٍ دس صَستي مِ مؼي حق سا ّوبى تنلاف ثذاًذ ثحث اص تالصم هابى آًوذٍ
لوَ اػت
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هٌلق ثَزى ّط هَجَزٕ اظ هحن ثَزى زٗگطٕ پطزُ ثطهٖزاضز.
زٍم) ّط اًؿبًٖ زض ػطنِ ظًسرٖ اجتوبػٖ چٌبىًِ نبحت حن اؾت ،هٌلق
ً٘ع ّؿت .اٗي زٍ ػطنِ زٍ ه٘ساى كطاخ ثطإ ازاهِ ثحج ّؿتٌس:
 -1صورت اول تالزم حق و تكليف

هطاز اظ نَضت اٍل اٗي اؾت ًِ ٍهتٖ حوٖ ثطإ هَجَزٕ حبثت هٖقَز ،ثدِ
ًحَ يطٍضٕ آقٌبض هٖقَز ًِ تٌل٘لٖ ثط ػْسُ هَجَزٕ زٗگط د ٍ ًدِ ندبحت
حن د حبثت اؾت .اظ آًجب ًِ اٗي هؿئلِ اظ زٍ ًبحِ٘ حن ٍ تٌل٘دق هدَضز ثحدج
هطاض هٖ ر٘طزَ ،ط آى اظ زٍ هٌظط لعٍم تٌل٘ق ًؿجت ثِ حن ٍ لعٍم حن ًؿدجت
ثِ تٌل٘ق هبثل ثطضؾٖ اؾت.
1ـ 1ـ حق مستلزم تكليف است.

لعٍم تٌل٘ق ثطإ حن اظ هؿبئل هْوٖ اؾت ًِ هَجت پسٗس آهسى ثحجّبٕ
رؿتطزُ ٍ اذتالف ًظط ه٘بى اًسٗكوٌساى حَظُ كلؿلِ حن رطزٗسُ اؾدت؛ ثطذدٖ
ثِ نَضت هُلن هبئل اًس ًِ حجَت ّط حوٖ ثدطإ ٗدي هَجدَز ،هؿدتلعم حجدَت
تٌل٘ق ثطإ هَجَز زٗگط اؾت ،ثطذٖ ٍجَز ّطرًَِ ضاثُِ هٌُوٖ ه٘دبى حدن ٍ
تٌل٘ق ضا هٌٌطًس ٍ ػسُإ زٗگط تالظم ه٘بى حن ٍ تٌل٘ق ضا تٌْب زض هَاضز اًسًٖ
پصٗطكتِاًس.
ثِ ًظط هٖضؾس هَل اٍل ٗؼٌٖ ًگبُ هُلنرطاٗبًِ ثِ تالظم حن ٍ تٌل٘ق زض اٗي
هجحجً ،ظطِٗ پصٗطكتٌٖ تطٕ ثبقس؛ ظٗطا ضٍقي اؾت اردط حودٖ ثدطإ هَجدَزٕ
اػتجبض قَز ،اهب هَجَزات زٗگط اظ اٗجدبز هدبًغ زض هؿد٘ط اؾدت٘لبٕ آى حدن ًْدٖ
ًكًَس ثلٌِ هجبظ ثِ اٗجبز هبًغ ثبقٌس ،جؼل ٍ اػتجبض حن ،اهطٕ لـَ ذَاّس ثدَز.
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اػتجبض حن ٍهتٖ هل٘س ٍ هؼوَل اؾت ًِ نبحت حن ثتَاًس ثب اؾت٘لبٕ حن ذدَز،
ثِ هُلَثف ًبئل آٗس ٍ اٗي اهط ً٘ع ٍهتٖ هوٌي اؾت ًِ هتالظم ثب حجَت حن ثطإ
ٗي هَجَز ،تٌل٘لٖ ثطإ زٗگطاى ًؿجت ثِ ضػبٗت حدن اٍ حبثدت قدَز؛ هحدى
ًوًَِ ،چٌبًچِ ثطإ كطزٕ اظ اًؿبى ،حن تحه٘ل ػلن اػتجبض ردطزز ،اهدب زٗگدطاى
تٌل٘لٖ ثِ ضػبٗت حن اٍ ٍ ػسم اٗجبز هبًغ ًؿجت ثِ تحهد٘ل اٍ ًساقدتِ ثبقدٌس،
ثلٌِ آظاز ثَزُ ٍ ثتَاًٌس ثِ حن اٍ تجبٍظ ًطزُ ٍ هُبثن ه٘دل ذدَز ػودل ًدطزُ،
ثطإ آى كطز هَاًؼٖ ضا پسٗس آٍضًس ٍ حتٖ اٍ ضا اظ تحه٘ل هحطٍم ؾبظًس ،ضٍقي
اؾت ًِ جؼل حن تحه٘ل ثطإ اٍ ثٖكبٗسُ ٍ ثدٖتدأح٘ط اؾدت؛ زض ًت٘جدِ جؼدل
چٌ٘ي حوٖ ثب ػسم جؼل آى حن ،ثطاثط ذَاّس ثَز.
ثط اٗي اؾبؼ ،ثب حجَت ّط حوٖ ثطإ ٗي هَجَز تٌل٘لٖ هتالظم ثدب آى ثدطإ
زٗگطاى حبثت هٖقَز.

i

ًظطِٗ اؾتلعام حن ًؿجت ثِ تٌل٘ق زض جو٘غ هَاضز ،هدَضز هجدَل ثؿد٘بضٕ اظ
هتلٌطاى اؾت؛ ارط چِ ًحَُ ضٌٍٗطز ثِ ثحج هتلبٍت ثبقس:
د ثطذٖ تهطٗح ًطزُ اًس ًدِ ّدط حودٖ هٌُود ًب هؿدتلعم تٌل٘دق اؾدت« :اردط
 iتَجِ ثِ دٍ ًنتِ دس ايي هقبم ضشٍسي اػت:
(ًنتِ اٍع) و ايي هؼئلِ مِ ثجَت تنلاف ثِ جعس ثؼاط ٍ ثب جعس حق هَجَد هيؿوَد يوب
ايٌنِ ثِ جعس هشمت ثَدُ ٍ ًابصهٌذ جعس ديگشي غاش اص جعس حق اػوت اهوشي اػوت موِ دس
هحس ديگش ثبيذ هَسد ثشسػي قشاس گاشد آًچِ مِ دس ايي هقبم هْن اػت اػتلضام حق ًؼوجت ثوِ
تنلاف دس جواع هَاسد اػت خَاُ ثجَت تنلاف ثِ جعس ثؼاط ثبؿذ خَاُ ثِ جعس هشمت
(ًنتِ دٍم) و اگش چِ دس هَجَدي مِ حق ثشاي اٍ ثبثت هيؿَد ّاچگًَوِ ؿوشطي ٍجوَد
ًذاسد اهب دس هَجَدي مِ تنلاف ثشاي اٍ ثبثت هيؿَد اهنبى ٍ قذست ٍ ديگش قاوَد تنلاوف
ؿشط اػت (س ك :هحْشي )141 / 7 :6786

تالزم حق و تکلیف

511

قرهٖ زاضإ حن اؾت ،هٌُوبً هؿتلعم آى اؾت ًِ قرم زٗگط زاضإ تٌل٘دق
اؾت ٍ ...اهؼ٘ت حن زه٘وبً ثِ هؼٌبٕ د ٗب هؿتلعم د ٍاهؼ٘دت تٌل٘دق اؾدتB. ( ».

)Brandt, 1992: 179

د ثطذٖ زٗگط حن ضا هتوَم ثِ چْبض ػٌهط iزاًؿتِاًس ًِ ػجبضتٌس اظ :كبػل حن،
حن ،هتؼلن حن ،ػٌَاى حن ٍ قطٌ حن ٍ .زض هَضز ه٘س اذ٘دط آٍضزُاًدسterm« :
حن ،قرهٖ اؾت ًِ زض اٍ تٌل٘ق هتٌبظط ثب حن نبحت حن ،هؿتوط اؾتّ .ط
حوٖ زض ٗي قرم ،هؿتلعم تٌل٘لٖ زض قرم زٗگط اؾت»N.Bittle.M.Cap, (.

)1950: 278 - 280

زض ًظط ػسُ إ زٗگط ،حن« ،ؾلٌُت كؼلِ٘» اؾت .اظ اٗي ضٍ ،ػالٍُ ثط نبحت
حنٍ ،جَز كطز زٗگطٕ ًِ «هي ػل٘دِ الحدن» ثبقدسً٘ ،دع يدطٍضٕ اؾدت( .شـي
اًصرري 18 / 3 :1418 ،ـ 20؛ بهلي)92 / 1 :1413 ،

ثؼًٖ ً٘ع ٍجَز هٌلق ضا زض تؼطٗق حن اذص ًدطزُاًدس« :حدن اهدطٕ اؾدت
اػتجبضٕ ًِ ثطإ ًؿٖ (لِ) ثط زٗگطٕ (ػلِ٘) ٍيغ هٖقَز» ...زض اٗي تؼطٗق ثدِ
ؾِ ػٌهط ثط هٖذَضٗن5 :د ًؿٖ ًِ حن ثطإ اٍؾت (هي لِ الحن)1 ،د ًؿٖ ًِ
حن ثط اٍؾت (هي ػلِ٘ الحن) ٍ 1د آًچِ هتؼلن حن اؾت( .هصبرح يـزدي:1377 ،

 26ـ  ٍ 27هصبرح يزدي 92 ٍ 80 / 1 :1382 ،ـ .)95
زض هوبثل زٗسربُ كَم ًِ ثِ نَضت هُلن هؼتوس اؾت حجَت ّط حودٖ ثدطإ
ٗي هَجَز هؿتلعم حجَت تٌل٘لٖ ًؿجت ثِ هَجَز زٗگط اؾتً ،ظطٗبت زٗگدطٕ
ً٘ع هُط قسُ اؾت.
ٍاٗت iiهؼتوس اؾت ًِ ّ٘چ حوٖ ثِ ًحَ هٌُوٖ هؿدتلعم تٌل٘دق ً٘ؿدت .ثدِ
i. subject, object, title and term
ii. Alan R , White
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اػتوبز اٍ ارط چِ زض ثؼًٖ اظ هَاضز ،زاقتي حن ثسٍى تٌل٘ق زٗگطاى ثِ ضػبٗدت
آى لـَ اؾت ،اهب اٗي اهط اضتجبٌ هٌُوٖ ه٘بى حن ٍ تٌل٘ق ضا حبثت ًوًٌٖس؛ ثبٗدس
ه٘بى اٗي اهط ًِ حن ثسٍى تٌل٘ق ،هل٘س ً٘ؿت ٍ اٗي اهدط ًدِ حدن ثدِ رًَدِإ
هٌُوٖ هؿتلعم تٌل٘ق اؾت ،كطم رصاقت)R. white, 1985: 70 - 73( .

اهب زٗسربُ ٍاٗت هحل تأهل اؾت؛ ظٗطا ارط هوهَز اظ ًلٖ ضاثُٔ هٌُوٖ هصًَض
ه٘بى حن ٍ تٌل٘قً ،لٖ ضاثُٔ هلَْهٖ اؾت ،ؾري ث٘بى قسُ زضؾت اؾدت .اهدب
ارط هطاز اٗي اؾت ًِ ضاثُِ ه٘دبى حدن ٍ تٌل٘دقٗ ،دي ضاثُدِ اتلدبهٖ اؾدت ٍ
ّ٘چرًَِ تالظهٖ ه٘بى آى زٍ ٍجَز ًساضز ،ؾري ث٘بى قسُ ثبَدل اؾدتٍ .اهؼ٘دت
آًؿت ًِ ه٘بى حن ٍ تٌل٘ق تالظم ذبضجٖ ٍجَز زاضز ٍ كدطو ٍ اػتجدبض حدن،
ثسٍى تٌل٘ق زٗگطاى ثِ ضػبٗت آى ٍ ثب هجبظ ثَزى زٗگطاى زض تؼطّو ثِ آى حن،
كطيٖ لـَ ثَزُ ،ثب ػسم آى حن ثطاثط اؾت.
ؿ٘ط اظ ًظطِٗ ٍاٗت ،ثطذٖ زٗگط ثب توؿدي ثدِ ؾدرٌبى «َّكلدس» iد هبيدٖ ٍ
ك٘لؿَف آهطٌٗبٖٗ د تالظم حن ٍ تٌل٘ق ضا تٌْب زض ًَع ذبنٖ اظ اًَاع چْبضربًِ
حوَم هٖپصٗطًس ٍ تالظم ضا زض اًَاع زٗگط اًٌبض هًٌٌٖس.
زض ًظط َّكلس ٍاغٓ «حن» iiثطإ تَن٘ق چْبض ًَع هرتلق اظ ضٍاثٍ حودَهٖ
ظٗط ثِ ًبض هٖضٍز)Hohfeld, 1919: 36 – 37: swift, 2004:142( .
1ـ حق ادعايي

iii

ارط زٍ ًلط ثب ّن هطاضزاز ًٌٌس ًِ ٌٖٗ (الق) ثدِ زٗگدطٕ (ة) هودساضٕ پدَل
)i. wesley New –Comb Hohfeld (1879 – 1918
ii. Right
iii. Claim – right
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ثسّس ،زض اٗي نَضت قرم (ة) حن زاضز ًِ آى هوساض پَل ضا زضٗبكت ًٌدس ٍ
زض هوبثل ،قرم (الق) هٌلّق اؾت ًِ آى هوساض پَل ضا ثِ (ة) پطزاذت ًٌدس.
َّكلس اٗي ًَع حن ضا حن ثِ هؼٌبٕ زه٘وف هًٖبهس؛ ارط چِ ثِ نَضت ػودَهٖ
«حن ازػبٖٗ» ًبه٘سُ هٖقَز.
ٍجِ تؿوِ٘ اٗي حن ثِ «حن ازػبٖٗ» اٗي اؾت ًِ اٗي ًَع حن هَجت پسٗدس
آهسى ازػبٖٗ ثطإ ٗي َطف ثط يس َطف زٗگط هٖقَزAxford and others, ( .

َّ )1997: 180كلس زض هَضز چٌ٘ي حوٖ هًَٖٗؿس« :ارط ثبٗس ثدِ زًجدبل هتطازكدٖ
ثطإ ٍاغٓ حن زض اٗدي هؼٌدبٕ هو٘ادس ثبقد٘ن قدبٗس ًلودِ ازػدب iثْتدطٗي ثبقدس».
( )Hohfeld, 1919: 38, Wellman, 1985: 35ثِ ّود٘ي جْدت ،اٗدي ًدَع حدن
ّو٘كِ هوبضى تٌل٘ق اؾت(Hohfeld, 1919: 38. Jones, 1994: 12) .
2ـ حق آزادي

ii

iii

َّكلس ًَع زٍم اظ حن ضا «اهت٘بظ» هًٖبهس ٍ حن زض ؾُح يؼ٘ق ٗب ػودَهٖ
iv

هٖزاًس ٍ زٗگطاى آى ضا «آظازٕ هحى» ٍ «حن آظازٕ» ًبه٘دسُاًدس(Hohfeld, .
)1919: 38- 39, 42; Knowles, 2002:139 .Campbell, 2006: 31
هتؼلن اٗي ًَع اظ حن ،كؼل ٗب تطى نبحت حن اؾتًِ (Jones, 1994: 49)،

هُبلجِ كؼل ٗب تطى اظ زٗگطاى )Axford and others, 1997: 180( .اظ اٗي ضٍ ،اٗي
هؿن اظ حن كٖ حس ًلؿِ ،هَجت پسٗس آهسى تٌل٘ق ثطإ زٗگطاى ً٘ؿت .اٌٌٗدِ
هي حن آظازٕ ًؿجت ثِ اًجبم  xزاضم ،ثسٗي هؼٌبؾت ًِ هي ذَزم هٌلّق ً٘ؿدتن

i. Claim
ii. Liberty – right
iii. privilege
iv. Bare Liberty
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ًِ آى كؼل ضا تطى ًٌن؛ ًِ اٌٌِٗ زٗگطاى هٌلّلٌس ًِ هدبًغ اًجدبم  xاظ ؾدَٕ هدي
ًگطزًس .ثِ ػٌَاى هخبلّ ،ط ثبظٌٗي زض ثبظٕ كَتجبل حدن آظازٕ زاضز ًدِ ثدِ تد٘ن
ضه٘ت ذَز رل ثعًس .اٗي حن هؿتلعم آى ً٘ؿت ًِ ضه٘ت اٍ هٌلق اؾت ًِ هبًغ
رل ظزى اٍ ًكَزٗ .ب ّط قرم د ثط اؾبؼ هَاً٘ي اًگلؿتبى د حن زاضز ًِ ثدِ آى
َطف حهبض ذبًِ ٍ ثبؽ ذَز د ٗؼٌٖ ثِ ّوؿبِٗ ذَز د ًگبُ ًٌس .اٗي حن د ًِ ثط
هجٌبٕ حن آظازٕ اؾت د هؿتلعم آى ً٘ؿت ًِ ّوؿبِٗ هي هٌلّق اؾت ًِ ذدَز
ضا زض هؼطو ًگبُ هي هطاض زّس ٍ ًتَاًس ثب ؾبذتي حهبضٕ ثلٌس هدبًغ ًگدبُ هدي
قَز)Hohfeld, 1919: 39, Campbell, 2006: 31( .
3ـ قدرت

i

ii

حن هسضت ،ػجبضت اؾت اظ تَاًبٖٗإ ًِ اظ ؾدَٕ هدبًَى ثدِ ّدط قدرم
جْت تـ٘٘ط ضاثُِ ٗب ٍيؼ٘ت هبًًَٖ قرم زٗگط اػُب هٖقَز؛ هبًٌس حدن ٍضٍز
زض ٗي هطاضزاز ،حن ذطٗس ٍ كطٍـ ،حن اظزٍاد ٍ َالم ،حدن ضيٕ ،حدن اهبهدِ
زػَٕ ٍ حن ثِ اضث رصاقتي اهَال( Hohfeld, 1919: 50, Waldron, 1948: 7. .
Heywood, 2004: 186. Knowles, 2002: 145: Lyons, 1994; 11, Jones,
)1994: 22- 23

ؿ٘ط اظ هَاضز ٗبز قسُ ًِ ه٘بى ّوِ قْطًٍساى هكتطى اؾت ،ههبزٗوٖ اظ حدن
هسضت ٍجَز زاضًس ًِ هرتم ػسُ ذبنٖ اؾت؛ ثطإ ًوًَِ ،حن ضٗبؾت زازربُ
ثطإ هبيٖ ،حن ضيٕ ثِ الٗحِّبٕ پ٘كٌْبزٕ ثطإ ًوبٌٗسُ هجلؽ ٍ حن تجدَٗع
ًؿرِ ثطإ پعقي اظ اٗدي زؾدتِاًدس(P.Pojman, 2003: 164, Jones, 1994: .
i. power
 iiتأماذ ثش ايي ًنتِ ضشٍسي اػت مِ هوشاد اص قوذست صوشف ًب تَاًوبيي قوبًًَي اػوت ًوِ
تَاًبيي ثذًي يب رٌّي ٍ يب ّش تَاًبيي ديگش
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ٍٗػرٖ حن هسضت اٗي اؾت ًِ هتؼلن حن هدسضت ،هبًٌدس حدن آظازٕ ،كؼدل
قرم نبحت حن اؾت ًِ هُبلجِ كؼل ٗب تطى اظ زٗگدطٕ .اظ اٗدي ضٍ ،هدسضت
هؿتلعم تٌل٘ق ً٘ؿت ،ثلٌِ هؿتلعم «هؿئَل٘ت» iاؾت .اردط هدي هدسضت هدبًًَٖ
زاضم ،قرم زٗگط هؿئَل اؾت ًِ هَهؼ٘ت هبًًَٖ ذَزـ ضا ثب اػوبل اذت٘بض اظ
ؾَٕ هي تـ٘٘ط زّس)Waldron, 1984: 7, Jones, 1994: 24 - 5( .
4ـ مصونيت

ii

ههًَ٘ت ثسٗي هؼٌبؾت ًِ نبحت حن زض هؼطو هسضت زٗگطٕ ً٘ؿدت .اظ
اٗي ضٍ ،ههًَ٘ت زض هوبثل هسضت (ٗؼٌٖ هتالظم ثب هسضت ًساقتي اؾت) ٍ هتًبز
ثب هؿئَل٘ت اؾت)Hohfeld, 1919: 60( .

ارط ً pؿجت ثِ  xههًَ٘ت زاضزٗ( q ،ب ّط قرم زٗگط) هدسضت ًدساضز ًدِ
هَهؼ٘ت هبًًَٖ ً pؿجت ثِ  xضا تـ٘٘ط زّس ًِ .تٌْب  pهٌلق ثِ تطى ً٘ xؿدت ٍ
ًِ تٌْب زٗگطاى هٌلّلٌس ًِ اجبظُ زٌّس اٍ  xضا اًجبم زّس ،ثلٌِ ّ٘چ ًدؽ د حتدٖ
هبًًَگصاضاى د هسضت ًساضًس ًِ ضاثُِ ٍ هَهؼ٘ت ً pؿجت ثِ  xضا تـ٘٘ط زٌّس؛ ثدِ
ػٌَاى هخبلٍ ،هتٖ قوب هسضت هبًًَٖ ًؿجت ثِ اظ ث٘ي ثطزى اهَال هدي ًساضٗدس ،زض
اٗي حبلت هي حدن ههدًَ٘ت زاضمً٘ .دع ثؼًدٖ اظ هَيدَػبت اظ ًبح٘دِ هدبًَى
اؾبؾٖ ،ذبضد اظ تؼطو زاًؿتِ قسُ اؾت .اظ اٗي ضٍ ،اردط هجلدؽ ثرَاّدس ثدب
تهَٗت هبًًَٖ هتؼطو آًْب قَز ػول هجلؽ هؼتجط ً٘ؿت ،چَى هسضت اٗي ًبض
ضا ًساقتِ اؾت .هبًٌس حن آظازٕ ث٘بى ،آظازٕ ًكط ،آظازٕ زٗدي ٍ آظازٕ تكدٌ٘ل
اجتوبػدبت آضام( Waldron, 1984: 7; Jones, 1994: 24; Knowles, 2002: .
i. Liability
ii. Immunity
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146 – 7; Lyons, 1994: 11; Heywood, 2004: 186; P. Pojman, 2003:
)164

ثط اٗي اؾبؼ ،اٗي هؿن اظ حن ً٘ع هؿتلعم تٌل٘ق ً٘ؿت.
ثٌبثطاٗي ،اظ ه٘بى حن ّبٕ چْبضربًِ هصًَض ،حن ازػبٖٗ اظ اٗي جْت ًِ ًدبظط
ثِ ضكتبض زٗگطٕ اؾت ،هؿتلعم تٌل٘ق اؾت .اهب ؾِ حن زٗگط ًِ ًبظط ثدِ ضكتدبض
ذَز قرماًس ،هؿتلعم تٌل٘ق ً٘ؿتٌسً .ت٘جِ آًٌِ ًوٖتَاى پصٗطكت ًِ ّط حوٖ
هؿتلعم تٌل٘ق اؾت.
زض هوبم زاٍضٕ ًؿجت ثِ ؾري َّكلس ثبٗس رلت اثْبهدبت ظٗدبزٕ ًؿدجت ثدِ
توؿ٘وبت چْبضربًِ َّكلس ٍجَز زاضز ٍ ًظطِٗ ٍٕ ّن زض قٌل ًلدٖاـ ٍ ّدن
زض جعئ٘بتف هَضز ًوس ٍاهغ قسُ اؾت؛ ثطإ ًوًَِ ٍالسضٍى تهطٗح هًٌٖدس ًدِ
جٌجِ ّبٕ هؼًلٖ ٍجدَز زاضًدس ًدِ تحل٘دل َّكلدس آًْدب ضا حدل ًٌدطزُ اؾدت.
()Waldron, 1984: 7

ًوًَِ زٗگط ،اقٌبلٖ هجٌبٖٗ اؾت ثِ اٗي ث٘بى ًِ ثطذٖ آظازٕ ضا اظ ؾدٌد حدن
ًوٖ زاًٌس ،ثب اٗي تَجِ٘ ًِ حن اهطٕ اؾت ًِ ثسٍى ّ٘چرًَِ ذجبلتٖ هٖتَاى آى
ضا هُبلجِ ًطز ٍ ثط آى انطاض ٍ تأً٘س ٍضظٗس ،ثِ ذالف آظازٕ ًِ ًودٖتدَاى آى ضا
ثِ ػٌَاى ٗي َلت ،هُبلجِ ًطز؛ ارط چِ قرم هدٖتَاًدس اظ ضكتدبض ذدَزـ زض
نَضت ً٘بظ ثب اقبضُ ثِ آظازٕ ذَز ،زكبع ًٌس)M. Benditt, 1982: 8 - 10( .

ثب هُغ ًظط اظ اقٌبالتٖ ًِ هتلٌطاى ؿطثٖ ثط اٗدي ًظطٗدِ تهدطٗح ًدطزُاًدس،
هٖتَاى زض اٗي هوبم ثِ چٌس اقٌبل زٗگط ً٘ع اقبضُ ًطز:
 5د اٍل٘ي اقٌبل ،اثْبهٖ اؾدت ًدِ زض اندل توؿد٘ن َّكلدس ٍجدَز زاضز .آٗدب
توؿ٘وبت هصًَض ث٘بًگط چْبض ًَع اظ حن ّؿتٌس ٗب چْدبض هؼٌدب اظ حدن؟ ػدسُإ
هؼتوسًس ًِ توؿ٘وبت َّكلس ،ث٘بى چْبض ًَع اظ حدن اؾدت(Lyons, 1994: 11) :
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اهــر بر ــي ديگــر بى را عْــرر هعٌــر ار حــك هــيداًٌــد( Knowles, 2002: 138; .
)B.Rasmussen and J.Denuyl, 1991: 81

1د پطؾف زٍم آى اؾت ًِ حهط حوَم زض اهؿبم چْبضربًِ هصًَض ،حهدطٕ
ػولٖ اؾت ٗب اؾتوطائٖ؟ چٌبى ًِ ضٍقي اؾت اؾتساللٖ ثط ػولٖ ثدَزى اًحهدبض
حن زض چْبض هؿن هصًَض ث٘بى ًكسُ اؾت .اظ َدطف زٗگدط جدبٕ تطزٗدس جدسإ
ٍجَز زاضز ًِ اؾتوطإ اًجبم قسُ زض اهؿبم حن تبم ثَزُ ،توبم ًظبمّبٕ حودَهٖ
زً٘ب ضا قبهل قَز .زض ًت٘جِ ،اٗي احتوبل ٍجَز زاضز ًِ ثتدَاى حودَهٖ ضا كدطو
ًط ز ًِ هٌسضد زض اهؿبم ٗبز قسُ ًجبقدٌس .ثٌدبثطاٗي ،حهدط ث٘دبى قدسُ زض هدَضز
حوَم ،هحل تأهل ٍ ً٘بظهٌس ثِ احجبت اؾت.
1د هْنتطٗي اقٌبل زٗسربُ َّكلس اٗي اؾت ًِ ازػبٕ اٍ هجٌٖ ثط اٌٌِٗ اظ ه٘بى
اهؿبم چْبضربًِ ،كوٍ حن ازػبٖٗ اؾت ًِ هؿتلعم تٌل٘ق اؾت ،اهب حوَم زٗگط
هؿتلعم تٌل٘ق ً٘ؿتٌس ،ثبَل اؾت؛ ظٗطا اػتجبض حن ثطإ زؾت٘بثٖ ثِ هُلَة اؾت
ٍ ظهبًٖ اػتجبض حن هل٘س ذَاّس ثَز ًِ زٗگطاى هَظق ثِ ػدسم زؾدتاًدساظٕ ٍ
اٗجبز هبًغ ثبقٌس .زض ؿ٘ط اٗي نَضت د ٗؼٌٖ ارط ثدطإ هَجدَزٕ حودٖ كدطو
قَز ،اهب زٗگطاى هَظق ثِ ضػبٗت حن اٍ ًجَزُ ٍ هجبظ ثِ اٗجدبز هدبًغ ثبقدٌس د
كطو حن ثطإ آى هَجَز ،لـَ ٍ ثب ػسم كطو آى ثطاثط اؾت .اظ اٗي ضٍّ ،وَاضُ
جؼل حن ثطإ ٗي هَجَز هؿتلعم تٌل٘ق ثطإ زٗگطاى اؾت ًِ آًْب هَظقاًدس
حن اٍ ضا ضػبٗت ًٌٌس .اٗي هبػسُ ًل٘ت زاضز ٍ ّوِ اهؿبم حن ،هؿدتلعم تٌل٘دق
ّؿتٌس.
ثِ ًظط هٖضؾس ٍٗػرٖ حن ازػبٖٗ د ًِ هتؼلن اٗي حن ،ثدِ ندَضت هؿدتو٘ن
هُبلجِ اظ زٗگطٕ اؾت د ٍ ٍٗػرٖ حوَم ؾِربًِ زٗگط د ًدِ هتؼلدن حدن ،كؼدل
ذَز نبحت حن اؾت د ؾجت اٗي تَّن قسُ اؾت ًِ تٌْب حن ازػبٖٗ هؿدتلعم
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تٌل٘ق اؾت ،اهب اٗي تَّن ثبَل اؾت؛ ظٗطا ارط اًجبم ضكتبض ذبندٖ حدن ًؿدٖ
ثبقس ،زٗگطاى ثبٗس حن اٍ ضا هحتطم قدوطزُ ٍ هتؼدطو آى ًكدًَس .زض ؿ٘دط اٗدي
نَضت ،كطو حن ثطإ اٍ كبٗسُإ ًساضز .چٌد٘ي ذهَند٘تٖ زض ّودِ حدنّدب
تحوّن زاضز؛ چٌبى ًِ ارط قرهٖ حن آظازٕ ث٘بى زاقتِ ثبقس ،زٗگطاى هٌلّقاًدس
ًِ ثِ حن اٍ تجبٍظ ًٌٌٌس؛ ظٗطا ارط زٗگطاى هجبظ ثِ تؼدطو ثدِ حدن اٍ ثبقدٌس،
كطو حن آظازٕ ث٘بى ثطإ نبحت حن ّ٘چ حوطُإ ًساضز؛ حوٖ ًِ هوٌي اؾت
ثِ ؾجت تجبٍظ زٗگطاىّ٘ ،چٍهت اؾت٘لب ًكَز.

i

زض ثبظٕ كَتجبل ّط ثبظٌٗي حن آظازٕ زاضز ًِ ثِ ضه٘ت ذَز رُدل ثعًدس .اٗدي
حن هؿتلعم تٌل٘ق ً٘ؿتٗ .ؼٌٖ هؿتلعم آى ً٘ؿت ًِ ضه٘ت ًجبٗس هدبًغ رُدل ظزى
اٍ قَز .ضه٘ت هٖتَاًس اظ رُل ظزى ضه٘ت ذَز جلَر٘طٕ ًٌس.
ً٘ع زض هَاً٘ي اًگلؿتبىّ ،ط كطزٕ حن آظازٕ زاضز ًِ ثِ آى َطف حهبض ٍ ثبؽ
ذبًِ ذَز د ٗؼٌٖ ثِ ّوؿبِٗ ذَزـ د ًگبُ ًٌس .ضٍقي اؾت ًِ اٗي حن هؿتلعم
تٌل٘ق ً٘ؿتٗ .ؼٌٖ ّوؿبِٗ هَظّق ً٘ؿت ًِ ذَز ضا زض هؼدطو زٗدس ّوؿدبِٗ
ذَزـ هطاض زّس ،ثلٌِ هٖتَاًس ثب ؾبذتي حهبضٕ ثلٌس هبًغ ًگبُ ّوؿدبِٗ ذدَز
رطزز)Jones, 1994:19( .

تَؾل ثِ هخبل ثبظٌٗي كَتجبل ًِ حن رل ظزى زاضز ٍلٖ ضه٘ت هٖتَاًس اظ ردل
ظزى اٍ جلَر٘طٕ ًٌس ٍ ً٘ع ًؿٖ ًِ حن ًگبُ ثِ ذبًدِ ّوؿدبِٗ اظ ضٍٕ حهدبض
زاضز ٍلٖ ؾبذتي حهبض ثلٌس تَؾٍ ّوؿبِٗ هجبظ اؾت ،ثطإ احجبت هسػبٕ كَم
ًبكٖ ً٘ؿت؛ ظٗطا چٌبىًِ شًط قسُ اؾت ،ارط حوٖ ثطإ هَجَزٕ كدطو قدَز،
 iهذعبي ثابى ؿذُ هَيذ ثِ هَاسد گًَبگًَي اص مالم خَد َّفلذ اػت مِ ساقون ػوحَس دس
متبة هؼتقلي دس ايي هَسد ثب ًبم «حق و چهار پرسش بنيادين» آٍسدُ اػت
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اهب زٗگطاى ّ٘چ تٌل٘لٖ ًؿجت ثِ هطاػبت حن آى هَجَزً ،ساقتِ ثبقدٌس ،كدطو
چٌ٘ي حوٖ د ًِ هبثل اؾت٘لب ً٘ؿت د لـَ ثَزُ ٍ ثب ػسم كطو آى ثطاثط اؾدت .زض
هخبل ثبظٕ كَتجبل ،حن آظازٕ قرم ًؿجت ثِ رل ظزى ثِ ضه٘دت ذدَز هؿدتلعم
تٌل٘ق اؾت؛ ثِ اٗي هؼٌب ًِ زٗگطاى هَظلٌس ًِ هبًغ رل ظزى اٍ ًگطزًس.
اهب ًٌتِ اؾبؾٖ زض اٗي هوبم آى اؾت ًِ ّط حوٖ ثِ اًساظُ هحدسٍزٓ ذدَزـ
هؿتلعم تٌل٘ق اؾت ًِ ثِ نَضت هُلن .تٌل٘لٖ ًِ ثطاؾدبؼ هدَاً٘ي كَتجدبل اظ
حن آظازٕ رل ظزى ثطإ ٗي ثبظٌٗي حبثت هٖقَز ،اٗي اؾت ًِ ضه٘ت ،هَظّدق
اؾت ًِ تَح ضا ثب زؾت ذَز ًگ٘طز ،پكت پب ثِ ضه٘دت ًعًدس ٍ ... ،ثدِ ندَضت
ًلٖ هٌلّق اؾت ًِ ثب اًجبم ذُب د ًِ ثِ نَضتّبٕ زٗگط د هبًغ رل ظزى ضه٘ت
ًگطزز .ثط اٗي اؾبؼ ،چَى حن رل ظزى ٗي حدن هُلدن ًجدَزُ اؾدت ،تٌل٘دق
ضه٘ت ً٘ع هُلن ً٘ؿت .زض ٍاهغ ؾؼِ ٍ ي٘ن حدن ث٘دبًگط ؾدؼِ ٍ يد٘ن تٌل٘دق
اؾت.
زض هَضز ًگبُ ثِ ّوؿبِٗ ً٘ع چَى حن آظازٕ ًگبُ ًطزى ،حن هُلودٖ ً٘ؿدت،
تٌل٘ق ً٘ع ثِ رًَِ إ هُلن ثطإ ّوؿبِٗ حبثت ًوٖقَزّ .وؿدبِٗ هدٖتَاًدس ثدب
اٗجبز حهبضٕ ثلٌس ،هبًغ ًگبُ ّوؿبِٗاـ قَز ،اهدب ًودٖتَاًدس ثدِ ّدط ندَضت
هوٌي هبًغ ًگبُ اٍ رطزز؛ هحى ًوًَِّ ،وؿبِٗ ًودٖتَاًدس ثدِ يدطة ٍ جدط
ّوؿبِٗ اـ ثپطزاظز ٗب ثِ چكن اٍ آؾ٘ت ثطؾبًس تب اٌٌِٗ اٍ ضا اظ ًگبُ ًدطزى هٌدغ
ًٌس.
ثٌبثطاٗي ،اظ اهٌبى هحسٍز ًطزى ٗي حن تَؾدٍ زٗگدطٕ ثدب اًجدبم ًبضّدبٕ
ذبل ًوٖتَاى ًت٘جِ رطكت ًِ آى حن هؿدتلعم ّد٘چ تٌل٘لدٖ ً٘ؿدت .زض حدن
ازػبٖٗ د ًِ اؾتلعام آى ًؿجت ثِ تٌل٘ق هَضز هجَل ٍاهغ قسُ اؾت د ً٘ع حن ثدِ
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رًَِ إ هُلن ٍجَز ًساضز ٍ ،ثِ ّو٘ي زل٘ل هؿدتلعم تٌل٘دق هُلدن ً٘ؿدت .ثدِ
ػٌَاى ًوًَِ ،حن ح٘بت ًِ ٗي حدن ازػدبٖٗ اؾدت(Knowles, 2002: 141 – .

) 142; Jones, 1994: 16هؿتلعم تٌل٘ق هحسٍزٕ اؾت ًِ هُلدن؛ ٗؼٌدٖ چدَى
حن ح٘بت ثطإ ٗي اًؿبى حبثت اؾت ،هؿتلعم آى اؾت ًِ زٗگطاى هٌلّلٌس ًِ ثِ
ّط نَضت هوٌي ،ح٘بت اٍ ضا حلظ ًٌٌس؛ ثطإ ًوًَِ ًوٖتدَاى هلدت ٗدب زٗگدط
اػًبٕ ح٘بتٖ ذَز ضا ثِ اٍ ّسِٗ زٌّس تب اٍ ظًسُ ثوبًس .ثب زهت زض ًوًَِّبٖٗ اظ
اٗي هج٘ل ثِ اٗي ًت٘جِ ضٌّوَى هٖقَٗن :اظ اٌٌِٗ زٗگطاى زض چٌ٘ي هَضزٕ تٌل٘ق
هُلوٖ ًساضًس ًوٖتَاى ًت٘جِ رطكت ًِ حن ازػبٖٗ هؿتلعم تٌل٘ق ً٘ؿت.
2ـ 1ـ تكليف مستلزم حق است.

ازػبٕ ثطذٖ اظ هتلٌطاى اٗي اؾت ًِ ه٘بى حن ٍ تٌل٘ق ،تالظم ذبضجٖ آًْن
ثِ ًحَ زٍ َطكِ ٍجَز زاضز؛ٗ iؼٌٖ اظ ؾَٖٗ حجَت حن ثطإ ٗي هَجَز هَجدت
 iثِ عٌَاى ًوًَِ هصجبح يضدي هيگَيذ« :ايي دٍ هتالصم ٍ دٍ سٍي يل ػنِاًذ ٍ هتقوبثالً
جعس هيؿًَذ اگش چِ جعس هؼتقان ٍ صشيح ثِ يني تعلق گاشد ٍلي هالصم ثوب جعوس ديگوشي
اػت الجتِ حق اهشي اختابسي اػت يعٌي صبحت حق هيتَاًذ اص آى اػتيبدُ مٌذ يب ًنٌذ ٍلوي
تنلاف اهشي الضاهي اػت» (هصجبح يضدي  71 :6777و  76؛ ّوَ  76 / 1 :6781و )77
َّفلذ ًاض مِ دس حق ادعبيي اػتلضام حق سا ًؼجت ثِ تنلاف هيوزيشد اػوتلضام تنلاوف سا
ًؼجت ثِ حق ًاض قجَع داسد« :وغ دس ّش هَسدي مِ تنلاف ٍجَد داسد هثالً  Aهنلوف اػوت
مِ  Xسا تشك مٌذ ثبيذ Bاي ٍجَد داؿتِ ثبؿذ مِ حق ادعبيي ًؼجت ثِ توشك  Xسا اص طوشف
 Aداؿتِ ثبؿذ» ()Jones, 1994: 228
ثٌتبم ًاض هعتقذ اػت مِ ّش قبًًَي ّوضهبى تنلاف ٍ حوق سا ثوِ ٍجوَد هويآٍسد ( Ibid:
ّ )26وچٌاي دس ايي ساثحِ س ك)N. Bittle, 1950: 280( :
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حجَت تٌل٘ق ثطإ هَجَزٕ زٗگط اؾت؛ ثِ اٗي ث٘دبى ًدِ جؼدل حدن زض ظطكدٖ
هؼوَل اؾت ًِ نبحت حن ثتَاًس ثب اؾت٘لبٕ آى ثِ هُلَة ذَز ًبئدل قدَز .اظ
اٗي ضٍ ،زٗگطاى ًجبٗس هبًؼٖ ًؿجت ثِ اؾت٘لبٕ حن اٍ اٗجبز ًٌٌس .اظ ؾَٕ زٗگدط،
ٍجَز تٌل٘ق ثطإ ٗي هَجَز ً٘ع ًبقق اظ حجَت حدن ثدطإ هَجدَزٕ زٗگدط
اؾت؛ ثِ ؾرٌٖ زٗگطّ ،وبى ََضٕ ًِ حن ثدسٍى تٌل٘دق هبثدل كدطو ً٘ؿدت،
ٍجَز تٌل٘ق ً٘ع ثسٍى ٍجَز حن هبثل كدطو ًرَاّدس ثدَز؛ ثدِ ػٌدَاى هخدبل،
تٌل٘ق قَّط ثِ پطزاذت ّعٌِٗ ظًسرٖ ًبقدق اظ حدن ّوؿدط ثدِ زضٗبكدت آى
اؾت ،تٌل٘ق كطظًساى ثِ اَبػت ٍ احتطام ثِ پسض ٍ هبزض ًبقق اظ حدن آًْدب ثدط
كطظًساى اؾت ،تٌل٘ق ثٌسربى ثِ اَبػت اظ ذساًٍس حبًٖ اظ حن اَبػدت قدسى
ذساًٍس اؾت ٍ . ...
زض هوبثل اٗي ًظطِٗ ،ثطذٖ هؼتوسًس ًِ ّوِ تٌبل٘ق هؿتلعم حن ً٘ؿتٌس ثلٌدِ
تٌْب تٌل٘لٖ هؿتلعم حن اؾت ًِ ًبظط ثِ اكطاز زٗگط ثبقس .اٗي ًگدطُ اشػدبى زاضز
ًِ تٌبل٘لٖ ّن ٍجَز زاضز ًِ ثِ كطز هوبثل هٌلّق تَجِ ًساضز .هبًٌس تٌل٘ق ٗي
كطز زض ًوي ثِ كو٘ط هؿتلعم آى ً٘ؿت ًِ كو٘ط حن زاقتِ ثبقس ًِ اظ ؾدَٕ كدطز
ذبنٖ حوبٗت ٍ ًوي قَز)Campbell, 2006:44( .

اهب حن اٗي اؾت ًِ ازػبٕ كَم زضؾت ً٘ؿت ٍ حتٖ تٌل٘ق ًوي ثِ كو٘دط،
ً٘ع ًبقق اظ حن كو٘ط اؾت؛ ثب اٗي تلبٍت ًِ حن كو٘ط ثِ ًوي قسىً ،دبظط ثدِ
كطز ذبنٖ ً٘ؿت تب اٌٌِٗ كطز هؼ٘ي ٍ ذبنٖ هٌلّق ثِ ًوي ثبقدس ثلٌدِ حدن
كو٘ط هؿتلعم تٌل٘ق ثط ّوِ تَاًگطاى اهب ثِ نَضت ؿ٘ط هؼ٘ي اؾت .اظ اٗي ضٍ ،اظ
اٗي اهط ًِ كطز هؼ٘ي ٍ ذبنٖ زض ثطاثط كو٘ط هٌلّق ً٘ؿت ،ثِ زؾت ًوٖآٗدس ًدِ
كو٘ط زاضإ حن ًجبقس؛ ٗؼٌٖ انل حن زاقتي حبثدت اؾدت ٍلدٖ زض كدطز ذبندٖ
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هتؼ٘ي ًوٖقَز.
2ـ صورت دوم تالزم حق و تكليف

هطاز اظ نَضت زٍم اٗي اؾت ًِ زض ضٍاثٍ اجتوبػٖ ،اًؿبًٖ ًِ نبحت حدن
اؾت ،هٌلّق ً٘ع هٖثبقسً .وٖتَاى رلت ًدِ ٗدي اًؿدبى ندطكبً زاضإ حدن ثدط
زٗگطاى اؾت ٍ زٗگطاى ًؿجت ثِ اٍ كوٍ زاضإ تٌل٘ق ّؿتٌس .ثلٌِ ّط اًؿبًٖ زض
ًٌبض حوَهٖ ًِ ثط زٗگطاى زاضز ،تٌبل٘لٖ ً٘ع ًؿجت ثِ آًْب زاضز؛ ظٗطا ثب تَجدِ ثدِ
اٌٌِٗ اظ ٗي َطف ،ؿطو اظ كطو حوَم ثطإ اًؿبًْب ٍ هَجَزاتٖ ًِ زض ػدبلن
هبزُ ثب اٍ ز ض اضتجبٌ ّؿتٌس ،كطاّن ًطزى ظهٌِ٘ ثطإ ثِ ًوبل ضؾبًسى آًْبؾدتٍ ،
اظ َطف زٗگطّ ،سف آكطٌٗف ،تٌبهل ّوِ اًؿبًْب ٗب حساًخط هوٌدي اظ آًْبؾدت،
ًوٖتَاى ثؼًٖ اظ هَجَزات ضا نبحت حن ٍ ثطذٖ ضا تٌْب هٌلّق زاًؿت.
ارط اًؿبًٖ ًؿجت ثِ اًؿبى زٗگط هٌلّق اؾت ،ثبٗس اظ حودَهٖ ً٘دع ثْدطُهٌدس
ثبقس؛ ثطإ ًوًَِ ارط ظًٖ ًؿجت ثِ قَّطـ تٌبل٘لٖ زاضز ،حوَهٖ ً٘ع زاضزً ،دِ
ثبٗس قَّطـ آًْب ضا ثطآٍضزُ ًٌس .ارط كطظًس ًؿجت ثدِ پدسض ٍ هدبزضـ تٌدبل٘لٖ
زاضز ،حوَهٖ ً٘ع زاضز ًِ ثبٗس پسض ٍ هبزضـ ثط آٍضًس ،ارط هطزم تٌبل٘لٖ ًؿجت ثِ
حٌَهت زاضًس ،حوَهٖ ً٘دع ثطػْدسُ حٌَهدت زاضًدس ٍ اردط اًؿدبى ًؿدجت ثدِ
حَ٘اًبت زاضإ حن اؾت ،تٌبل٘لٖ ً٘ع ًؿجت ثِ آًْب زاضز.
ك٘لؿَف رطاًوسض ػالهِ ههجب ٗعزٕ ،اٗي هؿن اظ تالظم ضا تالظم ه٘بى حدن ٍ
تٌل٘ق زض هوبم تكطٗغ زاًؿتِ ،هٖكطهبٗس:
ايي رابطِ يه رابطِ لراردادي بيي حك ٍ نىليف است .در ايي حرلـت ،همـرم
خعل ٍ نشريع ـ ًِ همرم هفَْم ـ هدًّظر است .هصرلح رًدگي اًسرًْر التضـر دارد
اگر براي وسي حمي خعل ٍ نشريع هي گردد ،بريستي براي اٍ نىليفـي ًيـز لـرار

تالزم حق و تکلیف

511

دادُ شَد .صرهِ استفردُ ار هٌرفع خرهعِ ٍ سْن داشتي ار بيتالورل ايي اسـت وـِ
در همربل بى دهتي بِ خرهعِ ارائِ دّدّ .ـر وـس در اختوـرز ار دسـترٍردّـري
ديگراى بْرُ هيبرد ،هَظّف بِ بْرُرسرًي بِ ديگراى ًيز ّستً .وـينـَاى بـراي
فردي حك استفردُ ار هٌرفع هردم لرئل شد ،اهر ّيچ نىليفـي در ـدهت بـِ هـردم
براي اٍ در ًظر ًگرفت .در [ايي] حرلت  ...نالرم حك ٍ نىليف ًسبت بِ يه فرد
هالحظِ هيگردد ٍ گفتِ هي شَد :اگر فردي داراي حك است ،ـَد اٍ ًيـز داراي

نىليف است( .هصبرح يزدي 36 / 2 :1382 ،ـ )37

الجتِ ثب تَجِ ثِ اٌٌِٗ توبضى هدصًَض ه٘دبى حدن ٍ تٌل٘دق زض ه٘دبى اًؿدبًْب ٍ
ضٍاثٍ اجتوبػٖ كطو قسُ اؾت ،هٖ تَاى هَجَزٕ كطاتط اظ اًؿبًْب كدطو ًدطز
ًِ نطكبً زاضإ حن اؾت ٍ ّ٘چ رًَِ تٌل٘لٖ ًساضز؛ ذسإ هتؼبل هَجَزٕ اؾت
ًِ كطو حن ثدطإ اٍ هَجدت كدطو تٌل٘دق ثدط ػْدسُ اٍ ً٘ؿدت؛ چٌدبىًدِ
اه٘طهؤهٌبى حًطت ػلٖ زض اٗي هَضز هٖكطهبٗس:
كَبلْحٓنُ يٍَٕؾٓغٔ الْأَقْ٘بءِ كِٖ التََانٔقِ ٍٓ ييَٕ٘ؤَْب كِٖ التٌَبنُِقِ ،الٗٓجٕدطِٕ لِأَحٓدس إِلّدبَ
جٓطٕٓ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ الَ ٗٓجٕطِٕ ػٓلَِِٕ٘ إِلّب جٓطٕ لَُِِ ٍٓ لََٕ ًَبىَ لِأَحٓس يَىْ ٗٓجٕدطِٕٓ لَدِٔ ٍٓ الٗٓجٕدطِٕٓ
ػٓلَِِٕ٘ ،لٌََبىَ شَلِي ذبلِهبً لِلِِ ؾٔجٕحبًَِٔ زٍٔىَ ذَلْوًِِِْ( i.حالبالغِ ،دشتي ،طبِ )216

 iحق گؼتشدُ تش اص آى اػت مِ ٍصيؾ مٌٌذ ٍلي ثِ ٌّگبم عوس تٌگٌوبيي ثويهبًٌوذ داسد
حق اگش ثِ ػَد مؼي اجشا ؿَد ًبگضيش ثِ صيبى اٍ ًاض جبسي هيؿَد ٍ چوَى ثوِ صيوبى مؼوي
جبسي ؿَد ثِ ػَد اٍ ًاض جبسي خَاّذ ثَد اگش ثٌب ثَد حق ثِ ػَد مؼي اجشا ؿوَد ٍ صيوبًي
ًذاؿتِ ثبؿذ ايي اهش هخصَف خذاي ػجحبى اػت ًِ هخلَقبت
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منابع
 ًْح البالغِ ،هحوذ دشتٖ ،چاج اٍل (لن ،اًتشارات صحفٖ9731 ،ش). آهلٖ ،ه٘رزا ّاشن ،الوىرس ٍ البيع ،نمريرات الٌرئيٌي ،ج ،9الطثع ٔ االٍل ٖ (ل ن ،هسه ِالٌشر االهالهٖ9197 ،ق).
 اتي عثاد ،اهواع٘ل ،الوحيط في اللغِ ،تحم٘ك هحوذ ح ٘ي آل ٗاه ٘ي ،ج ،2الطثع ٔ االٍل ٖ(ت٘رٍت ،عالن الكتة9191 ،ق).
 اتي هٌظَر ،اتَالفضل جوال الذٗي هحوذ تي هكرم ،لسرى العرب ،ج ،91الطثع ٔ االٍل ٖ (ل ن،أدب الحَزٓ9111 ، ،ق).
 أحوذتي فارس تي زكرٗا ،اتَالح ٘ي ،هعدن همرييس اللغة ،تحم٘ك ٍ ضثط عثذ ال الم هحو ذّارٍى ،الوجلذ الثاًٖ ،الطثعٔ االٍلٖ (لن ،هكتة االعالم االهالهٖ9111 ،ق).
 الجَّرٕ ،اهواع٘ل تي حواد ،الصحرح نرج اللغة ٍ فحرح العربية ،الجسءالراتع ،الطثعٔ الثاً٘ ٔ(ت٘رٍت ،دارالعلن للوالٗ٘ي9711 ،ق).
 الراغة االصفْاًٖ ،اتَالماهن الح ٘ي تي هحوذ ،الوفردات في غري المربى ،چاج دٍم (ت ٖجا ،هكتثٔ الورتضَٗٔ9732 ،ش).

 -الست٘ذٕ ،هحوذ هرتضٖ ،نرج العرٍ

هي خـَاّر المـرهَ  ،ج  ،3الطثع ٔ االٍل ٖ (ت٘ رٍت،

هٌشَرات دار هكتثٔ الح٘اُ9713 ،ق).
 الشرتًَٖ اللثٌاًٖ ،هع٘ذ الخَرٕ ،ألرب الوَارد في فصح العربية ٍ الشَارد ،ج ،9تٖ چ اج(ت٘رٍت ،هرهلٖ ال٘ َع٘ٔ9881 ،م).
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 الع كرٕ ،اتَّالل ،هعدن الفرٍق اللغَية ،الطثعٔ االٍلٖ (لن ،جاهعِ الوذره٘ي9192 ،ق). الفراّ٘ذٕ ،اتَعثذ الرحوي الخل٘ل تي احوذ ،وترب العيي ،تحم٘ك هْذٕ الوخسٍهٖ ٍ ات راّ٘نال اهرائٖ  ،الجسءالثالج ،الطثعٔ االٍلٖ (لن ،دارالْجرُ9111 ،ق).

 -الف٘رٍزآتادٕ ،هجذ الذٗي هحوذ تي ٗعمَب ،المرهَ

الوحـيط ،الجسءالثال ج ،الطثع ٔ االٍل ٖ

(ت٘رٍت ،دار إح٘اء التراث العرتٖ9192 ،ق).
 الفَ٘هٖ ،احوذتي هحوذتي علٖ الومرٕ ،الوصبرح الوٌير ،ج ،2-9چاج اٍل (ت٘ رٍت ،هكتث ٔلثٌاى ًاشرٍى2119 ،م).
 أً٘س ،اتراّ٘ن ٍ دٗگراى ،الوعدن الَسيط ،ج ،9الطثعٔ الراتعٔ (تٖ ج ا ،دفت ر ًش ر فرٌّاهالهٖ9732،ش).
 رضا ،أحوذ ،هعدن هتي اللغة :هَسَعِ لغَية حديثة ،الوجلذ الثاًٖ ،الطثعٔ االٍل ٖ (ت٘ رٍت،دار هكتثٔ الح٘اُ9733 ،ق).
 -ش٘خ اًصارٕ ،هرتضٖ ،الوىرس  ،ج ،7الطثعٔ االٍلٖ (لن ،هسه ِ الْادٕ9198 ،ق).
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