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Abstract
The concept of culture, despite its numerous definitions, is ambiguous. In
addition, the issues of new rights are also a matter of contemporary world,
and sometimes these rights are also belongs to obscure concepts such as
culture, while the subject of culture, which in many cases has a deep link
with religion, affects ambiguity of the cultural right, because there is no
consense on the concept of religion. Confirming this, many jurists point out
the ambiguity of the cultural right which is often counted as third generation
rights. In this paper, we have tried to answer the fundamental question, what
are the concept, examples, and foundations of the legitimacy of the cultural
right in Islamic jurisprudence.
Concepts and examples of cultural rights are noticeable in the three areas of
jurisprudence of figh Akbar, figh usat and figh asghar. for justification it, it
should be acknowledged that in the linguistic phase, according to verses
such as 15 Isra, 4 Ibrahim, 205 baharah, 13 hojarat and especially 164 Al
imran and narrations about the issues of being religion with reason, the
domination of the prophets and the imams on the language of the various
tribes, the purposes of sending prophets, and the creation of the nations in
different languages, the right to culture in Islam is a legitimate right, though
it is better to say that the right is a mixed right with duty, not a simple right.
Keywords: culture, right, cultural right, Islamic jurisprudence, and owner of
the right.
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چكيده

موضوع حقهای نوین ا مسائل دنيای معاصر است که گاه متعلق این حقها ني ا مفاهيمِ
مبهمی چو فرهنگ است؛ یرا مفهوم فرهنگ باوجود تعاریف متعدد ،دارای ابهامهای فراوانی
است و در عين حال ،دامنه طرح این حقها در حو ه فقه و به عبارت عامتر دین ني میتواند
ابعاد طرح مسأله حق فرهنگی را پيچيدهتر نماید .در پژوهب پيبرو کوشيده شده به این
پرسب اساسی پاسخ داده شود که مفهوم ،مصادیق و مبانی مشروعيت حق فرهنگی در فقه
اماميه چيست
مفهوم و مصادیق حق فرهنگی در سه حو ه فقه اکبر ،اوسط و اصغر به همراه عناصدر متقددم و
متأخر شرعی قابلبيا هستند و در موجهسا ی ن ني باید اذعا کرد در مرحله لسا دليدل ،بدا
توجه به نیاتی چو  11اسرا 3 ،ابراهيم 211 ،بقدره 13 ،حجدرات و بدهویدژه  123نلعمدرا و
روایاتی که در موضوعات همراهی دین و عقل ،تسلط پيامبرا (ص) و ائمه(ع) بدر بدا اقدوام
گوناگو  ،اهداف ارسال پيامبرا (ص) و نفرینب امتها با با های میتلف وارد شدهاند ،حدق
فرهنگی در اسالم حقی مشروع است ،هرچند بهتر است گفته شود حق مذکور حق نميیتده بده
تکليف است ،نه یك حق محض؛ یعنی فرد ضدمن ن کده نسدبت بده ن حدق دارد ،امدا بدرای
اکتساب ن ني باید بکوشد.
واژگان كليدی :فرهنگ ،حق ،حق فرهنگی ،فقه اماميه ،صاحب حق.

* استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشکده علوم و تحقيقات اسالمی دانشگاه بينالمللی امام خمينی(ره)
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مقدمه

در صورت فرض فرهنگ بهعنوا متعلق حق ،باید اذعا کرد فرهنگ ا مفاهيمی است
که دارای تعاریف متفاوتی است .گستردگی دامنه این تعاریف به جهت توجه علوم
میتلف چو جامعهشناسی ،روا شناسی ،ارتباطات و ايره به این موضوع است.
همچنين ،طرح این موضوع بهعنوا متعلق حقهای نسل سوم (حقهای جمعی) ني ا
مواردی است که بر ابهام جوانب میتلف حق فرهنگی میاف اید .بنابراین ،ابهام دو
مفهوم «حق» و «فرهنگ» در علوم میتلفی چو حقوق ،جامعهشناسی و ايره ،بهعالوه
فقدا تعریف کامل ا حق فرهنگی و عدم وضوح محتوا و مصادیق ن در عرصه
حقوق بين الملل و عدم تبيين مناسب مبانی مشروعيت ن سبب گردیده که این حق در
حقوق کشورهای دنيا چندا موردتوجه واقع نگردد و عدم وجود ضمانتهای اجرایی
مناسب درباره ن در عرصه بينالملل ني این امر را تقویت کرده است.
پژوهب حاضر درصدد پاسیگویی به این سنال است که مفهوم ،مصادیق و مبانی
مشروعيت حق فرهنگی در فقه اماميه چيست
این پژوهب باهدف توصيف دیدگاهها و تحليل ادله ن ها انجامشده و بر این فرضيه
مبتنی است که حق فرهنگی در فقه اماميه مفهوم ممتا ی دارد و بالتبع مصادیق ،محتوا و
صاحبا این حق ني ا این دیدگاه متفاوت خواهند بود و مشروعيت ن ني مبتنی بر
نیات و روایات است.
مروری بر مفهوم و مصاديق حقوق فرهنگي و پيشينه آن در حقوق بينالملل

به باور حقوقدانا  ،تعریف روشنی ا حق فرهنگی در عرصه حقوق بينالملل وجود
ندارد (استاماتوپولو ،1302 ،ص ،)132 .اما برخی تالش کردهاند تعریفی ا ن ارائه
کنند« :حقوق فرهنگی را به عنوا دستهای ا حقوق بشر میتوا تعریف کرد که به
طور کلی ا حق انسا به مشارکت در حيات فرهنگی جامعه ،بهرهمندی ا توسعه
علمی ،حفظ اخالق و منافع اصولی در علوم ،کسب دانب یا توليدات هنری ،دستيابی
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به نمو ش و حفظ هویت فرهنگی ،بانی و نداب و رسوم حمایت مینماید» (طجرلو،
 ،1303ص.)321 .
در بحث مصادیق و محتوای این حق ني میتوا ا اسناد بينالمللی برخی مصادیق
ن را استیراج کرد .در اعالميه جهانی حقوق بشر به مصادیقی چو حق برخورداری ا
حيات فرهنگی ،بهره مندی ا هنر و پيشرفت علمی و حمایت ا منافع مادی و معنوی
حاصل ا خلق نثار علمی ،ادبی و هنری اشاره شده است .ماده  11ميثاق بينالمللی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،عالوه بر موارد فوق ،تأمين ن ادی ال م برای
انجام تحقيقات علمی و فعاليتهای خالق را ني ج و مصادیق حق فرهنگی در نظر
گرفته است.
حقوقدانا ني بر اساس اسناد بينالمللی ،مصادیقی را برای ن برشمردهاند ،مانند:
« حق ن ادی بيا با سایر حقوق مرتبط به ن مانند ن ادی مذهب و اجتماع ،حق نمو ش،
حق والدین در انتیاب نوع نمو ش فر ندا  ،حق مشارکت در ندگی اجتماعی ،حق
حمایت ا نثار هنری ،ادبی و علمی ،حق بهرهمندی ا توسعه فرهنگی ،حق مردم در
عدم تحميل فرهنگهای بيگانه ،حق مردم در بهرهمندی ا ثروت فرهنگی و تارییی
خودشا  ،حق اقليتها برای مورداحترام واقعشد به هویت ،با  ،سنت و ميراث
فرهنگیشا و حق بهرهبرداری ا ميراث مشترک بشریت» (داوری ،1330 ،ص.)03.
برخی دیگر ني « حق بقای في یکی و فرهنگی ،حق تشکيل اجتماعات و شناسایی با یك
اجتماع فرهنگی ،حق بر هویت فرهنگی ،حق برخورداری ا ميراث مادی و معنوی،
ن ادی مذهبی و عمل به ن  ،ن ادی عقيده ،بيا و اطالعات ،ن ادی انتیاب نوع نمو ش
و تعليم ن  ،حق مشارکت در تواناسا ی رویههای فرهنگی ،حق برخورداری ا
محيط یست فرهنگی و في یکی ،حق بر توسعه بومی و حق مشارکت در ندگی
فرهنگی و خالقيت» را بهعنوا مصادیق حق فرهنگی تلقی میکنند (طجرلو،1303 ،
صص.)03-03.
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توجه صرف به مصادیق این حق و عدم توجه به مفهوم ن ا اشکالهای اساسی
وارد بر این اسناد است .بهعالوه ،بيشتر مصادیق اشارهشده مبتنی بر نظریه حق هوفلد،
«حق -ن ادی» یا «امتيا ها» 1هستند که (والدرو  ،1331 ،ص )113.در ن ها ن ادی و
عدم ادعا (ا جانب طرف مقابل) ال م و مل وم یکدیگرند (هما  ،ص.)113.
بهعبارت دیگر ،این حقوق ا جمله حقوق سلبی هستند که طرف مقابل (منعليهالحق)
حق دخالت در استيفای ن را ندارد و تنها همين وظيفه بر عهده اوست .فقط دو
مصداق حق نمو ش و حق حمایت ا نثار هنری ،ادبی و علمی میتواند بر اساس نظر
وی در مره حق -ادعاها باشند که هميشه با تکليف همراه هستند؛ «بدین معنا که در
این نوع حق ،یك رابطه دوجانبه ميا دو شیص وجود دارد که برای یکی استحقاق و
بر دیگری تکليف مینورد» (هما  ،صص.)113-112.
نکته قابلتأمل ن است که در هيچیك ا این مصادیق ،هيچ تکليفی بر شیص یا
دولت بهعنوا «منعليهالحق» گذاشته نمیشود ،درحالیکه حقی که در مقابل ن تکليفی
در نظر گرفته نشود ،فاقد کارایی است.
درباره تاریخ تحول حقوق فرهنگی میتوا اشاره کرد که در ما تدوین منشور
سا ما ملل ،چند کشور نمریکای التين پيشنهاد کردند حقوق فرهنگی در منشور
سا ما ملل گنجانده شود و بحث هایی در این خصوص انجام شد .با این حال ،موضوع
حقوق فرهنگی در منشور گنجانده نشد ،ولی در اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مورد توجه و تأکيد قرار گرفت .در قطعنامه
شماره  11/21بيست و دومين اجالس کنفرانس عمومی یونسکو ،سالهای  1011تا
 1033به عنوا دهه های جهانی توسعه فرهنگی اعالم شد .در همين راستا ،در دسامبر
 1032مجمع عمومی سا ما ملل هم در چهل و یکمين اجالس خود ،قطعنامه شماره

1

-Privileges
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 31/131را تصویب کرد که در ن دستور کار دهه جهانی توسعه فرهنگی را مشیص
میساخت.
یونسکو تاکنو اسنادی را (شامل بيانيه ،توصيه و کنوانسيو ) در ارتباط با ابعاد
میتلف ندگی فرهنگی منتشر کرده است ،مانند کنوانسيو حفاظت ا

ندگی فرهنگی،

بيانيه اصول همکاری فرهنگی بينالمللی ،توصيه به مشارکت اکثریت مردم در ندگی
فرهنگ ی و سهيم شد در ن و توصيه در مورد موقعيت هنرمندا  .همچنين ،در
کنفرانس بين المللی وني  ،استکهلم ،مک یکوسيتی ،موضوع اهميت فرهنگ ،ل وم
سياستگذاری و توسعه همکاری بينالمللی در این مينه تأکيد شده و در این
کنفرانسها فرهنگ ا ارکا توسعه شناخته شده است (طجرلو ،1303 ،صص-321 .
.)322
مفهوم حق فرهنگي در فقه اماميه

برای تعيين مفهوم حق فرهنگی که ترکيبی ا دو واژه حق و فرهنگ است ،میبایست
دو واژه مذکور تعریف شوند .حق در لغت در معانی راست ،درست ،ضد باطل ،یقين،
عدل ،نصيب و بهره ا چي ی ،ملك و مال و ني یکی ا نامهای باریتعالی بهکار برده
شده است (ابوحبيب 1313 ،هد ،ص ،)03 .اما در مورد معنای اصطالحی ن  ،ميا
فقهای اماميه سه نظر ملکيت (نائينی1313 ،هد ،ج ،1ص111.؛ بحرالعلوم1313 ،هد ،ج،1
ص13؛ طباطبایی ی دی1313 ،هد ،ج ،2ص2.؛ خوانساری1311 ،هد ،ج ،3ص،)133 .
سلطنت (انصاری 1321 ،هد ،ج ،3ص0.؛ اراکی1311 ،هد ،ج ،1صص12-11.؛ موسوی
خویی ،بیتا ،ج ،2ص )12.و امری اعتباری (موسوی خمينی1321 ،هد ،ج ،1صص-21.
 ،22نخوند خراسانی1312 ،هد ،ص3.؛ اصفهانی1310 ،هد ،ج ،1ص )33.مطرح است.
فرهنگ در لغت به معنای تعليم و تربيت ،علم ،دانب و ادب (دهیدا ،1311 ،ج،11
ص ،)11132.مجموعه نداب ورسوم و مجموعه علوم و معارف و هنرهای یك قوم
است (معين ،1331 ،ص.)120.
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فرهنگ ا دیدگاه جامعهشناسی عبارت است ا «ار شهایی که اعضای یك گروه
معين دارند ،هنجارهایی که ا ن پيروی میکنند و کاالهای مادی که توليد میکنند.
بهعبارتیدیگر ،فرهنگ به شيوه ندگی اعضای یك جامعه معين مربوط میشود»
(گيدن  ،1332 ،ص .) 11.ادوار تایلور ني فرهنگ یا تمد را امر کلی پيچيدهای میداند
که شامل باورها ،هنرها ،اخالق ،عادات و هر توانایی میشود که انسا بهعنوا عضو
جامعه کسب میکند (رضایی و فردرو ،1332 ،ص .)0.گی روشه ني فرهنگ را
مجموعه به هم پيوستهای ا شيوههای تفکر ،احساس و عمل میداند که کموبيب
مشیص است ،توسط تعداد یادی ا افراد فراگير میشود و بين ن ها مشترک است و
به دو شيوه عينی و نمادین به کار گرفته میشود تا این اشیاص را به یك جمع خاص
و متمای مبدل سا د (صالحی اميری ،1332 ،ص.)21.
ا نگاهی دیگر میتوا فرهنگ را چنين تعریف کرد« :گاهی یك فرهنگ ،دینی
است؛ یعنی در جامعه ،بیشی یا همه بينبها و گرایبها ،هنجارها و ار شهای یك
دین خاص حاکم است» (کافی ،1302 ،ص« .)11.همچنين ،فرهنگ دینی مشتمل بر
منلفههایی مانند اخالق دینی ،علم دینی ،هنر دینی ،با

و ادبيات دینی است»

(ابوالقاسمی و سجادی ،1333 ،ص.)30.
در همه این تعاریف ،فرهنگ بهعنوا توصيف شيوه خاصی ا

ندگی در نظر

گرفته شده که گاه با توصيف دینی هم همراه گشته است .بر همين اساس ،میتوا ن را
بهعنوا مجموعهای ا ار شها ،هنجارها و رفتارهای یك ملت یا متشرعا یك دین
دانست که به واسطه ن خود را ا سایرین متمای ساخته و ا درو ني بهوسيله ن بر
قوت خود میاف ایند.
در تعریف دیگر ،عالوه بر معنای شيوه خاصی ا

ندگی ،تعریف اسنادی و مادی ا

فرهنگ هم ارائهشده است .بر این مبنا ،برخی فرهنگ را واجد این سه بعد میدانند:
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«الف -مدلول مادی فرهنگ که عبارت است ا فرهنگ بهمثابه محصول یا مجموعه
ميراث مادی بشر؛ خواه منظور ،مطلق بشریت باشد و خواه گروههای خاصی ا ن  .بر
این اساس ،بقایای تارییی و مصنوعات مصادیقی ا فرهنگ به شمار میروند ،هرچند
فرهنگ به این موارد محدود نمیشود.
ب -فرهنگ بهمثابه فرنیندی که ا رهگذر ن خالقيتی هنری یا علمی تجلی مییابد
که در واقع وجه تأکيد به فرنیند و خالقا فرهنگ معطوف میشود.
ج -مدلول انسا شناسانه فرهنگ ،بهعبارتدیگر فرهنگ بهمثابه سبك و طریقه
ندگی یا بهتعبير یونسکو «مجموعه خصوصيات متمای معنوی ،مادی ،فکری و عاطفی
یك جامعه یا گروه که عالوه بر هنر و ادبيات ،دربرگيرنده سبك ندگی ،شيوههای
معاش جمعی ،نظام ار شی ،ندابورسوم و اعتقادات است» (استاماتوپولو،1302 ،
صص.)133-133.
اما ا نظر نگارنده ،تعریف منتیب ا فرهنگ که بتواند بهعنوا متعلق حق فرهنگی
در فقه اماميه قرار گيرد ،تعریف مطلوب و ایدهنل ا فرهنگ (تعریف دینی ا ن ) به
همراه عناصر متأخر و متقدم مشروع فرهنگ است که پيب ا دین وجود داشته یا در
گذر ما به ن اف وده شدهاند .ا این منظر ،بیب ثابت فرهنگ هما تفقه و بصيرت
در دین است که شامل سه حو ه فقه اکبر (اعتقادات) ،فقه اوسط (اخالق) و فقه اصغر
(فقه به معنای مصطلح و رایج ن ) خواهد بود که ضمن ن که نسبت به ن برای همه
انسا ها اعم ا مسلما و اير مسلما حقی وجود دارد ،تکليف به اکتساب ن ني
مطرح است .اما درباره عناصر متقدم و متأخر فرهنگ ،دین هيچگاه منفعل نبوده است.
اساساً ننچه به عنوا سيره و روش ندگی در گذشته وجود داشته ،در چارچوب اسالم
یا مورد تأیيد است یا مردود .بر همين اساس ،احکام امضایی به دو گروه مطلوب و
تحميلی تقسيم میشوند که در احکام امضایی تحميلی ،اسالم به دنبال اصالح تدریجی
ن رویه نامناسب است .بنابراین ،ا رویه اسالم درباره عناصر متقدم فرهنگ ،میتوا
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رویکرد ن را نسبت به عناصر متأخر ني بهدست نورد .بر اساس این چارچوب ،عناصر
مذکور ني ا فيلتر اسالم میگذرند و در صورتی تأیيد میشوند که با بیب مطلوب و
ثابت فرهنگ همیوانی و سا گاری داشته باشند .نکته مهم در این بیب ن است که
نیا بشر نسبت به عناصر متقدم و متأخر نامشروع فرهنگ ،حقی دارد اساساً متعلق حق
ني باید مشروع باشد تا برخورداری و استيفای حق نسبت به ن معنا یابد .هر چند
دیدگاههای میتلفی درباره رابطه دین و فرهنگ وجود دارد .برخی دین را اعم ا
فرهنگ و برخی در مقابل ،فرهنگ را اعم ا ن میدانند و برخی ني بر این باورند که
رابطه دین و فرهنگ ،عموم و خصوص من وجه است ،اما در جایی که میخواهيم ا
ن به عنوا متعلق حق یاد کنيم ،باید ابعاد مشروع فرهنگ را مد نظر قرار دهيم؛ یعنی
تمامی ن ابعاد اير شرعی را در قالب شرع قرار داد و امکا سنجی شرعی کرد .دليل
این امر ن است که حق خود امری اعتباری ا سوی شارع است و متعلق ن ني باید
همين چارچوب را داشته باشد تا متعلقِ ن جعلِ شرعی شود .به همين جهت است که
در سینا ب رگانی چو رهبر معظم انقالب دیده میشود که بيا میدارند فرهنگ
اسالمی ،فرهنگ مطلوب است یا سبك ندگی اسالمی ا سوی ایشا مطرح میشود.
به عالوه ،هرچند فرهنگ اسالمی یا دینی ،مظاهر بيرونی (رفتار) در افراد تابع ن دین
است (گاهی مطابق با اصول و چارچوبهای دینی و گاهی در مقابل ن است) ،اما ا
منظر متعالی و کمالطلبانه ،تحقق فرهنگ هرگ بدو سه مرحله فوق معنایی ندارد ،یرا
در نیات فراوانی ایما به همراه عمل نمده است .پس اگر بیب ظاهری فرهنگ ،رفتار
باشد ،هرگ بدو پشتوانه نشنایی با عقاید ،اخالق و دانستن احکام الهی محقق نیواهد
شد؛ هما طور که در فرهنگ سایر ملل هم رفتار مبتنی بر باورها و عقاید ن ملت است
و در نتيجه ،همه ابعاد فرهنگ ن جامعه ،سبك کنونی ندگی ننا را میسا د.
در نهایت ،در تعریف حق فرهنگی میتوا ن را اعتباری ا سوی شارع تصور کرد
که اثر ن سلطنت و تسلط در حو ههای سهگانه فوق است تا جایی که با احکام شرعی
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و الهی در تعارض نباشد و در عين حال ،مکلف را به سوی کمال در دین هدایت کند.
ا این دیدگاه صاحب حق ،مکلف و من عليه الحق ،خداوند است .بهعالوه ،این حق،
حق نميیته به تکليفی است که خود مکلف ني در راستای استيفای ن تکاليفی دارد.
مصاديق و محتوای حق فرهنگي در فقه اماميه

در فقه ني میتوا بر اساس تعریف منتیب ،مصادیقی را برای حق فرهنگی برشمرد،
البته ناگفته نماند که این مصادیق باید مورد تأیيد شرع باشند ،یرا چهبسا مصداقی ا
مصادیق عرفی یك موضوع باشد ،اما ا مصادیق شرعی ن نباشد .این مصادیق می-
توانند در سه سطح ارائه شوند :سطح نیست ،در حو ه فقه اکبر که شامل حق شناخت
خداوند ،حق شناخت پيامبرا (ص)  ،حق شناخت معاد ،حق شناخت امام(ع) و حق
شناخت عدل و عدالت است و در سطح دوم (فقه اوسط یا اخالق) شامل حق شناخت
کليه فضائ ل و در سطح سوم شامل حق شناخت احکام الهی به معنای اعم ن که شامل
احکام تکليفی پنجگانه به ویژه محرمات و واجبات و احکام وضعی است که شامل حق-
هایی چو حق نمو ش ،حق اطالعرسانی و نگاهیبیشی یا به عبارتی بصيرت ،حق
بهرهمندی ا ثروتهای فرهنگی و تارییی و حق بر هویت دینی است که البته شناسایی
این حقها همراه بامالحظه تکليف برای «منعليهالحق» خواهد بود.
بهعالوه با توجه به ن که فرهنگ امری تدریجی است که در طول ما به وجود
می نید ،باید دانست برخی ا مصادیق ن متناسب با شرایط و مقتضيات ما به وجود
مینیند یا حتی ا بين میروند .ا سوی دیگر ،با توجه به تقسيم احکام به تأسيسی و
امضایی میتوا ادعا کرد اسالم خود بهعنوا یك فرهنگ اصيل در برابر عناصر
فرهنگی سایر فرهنگها منفعل نبوده است ،بلکه برخی را تأیيد یا در قبال ن ها سکوت
یا در برابر ن مقاومت کرده که این مقاومت یا به نحو تدریجی است یا دفعتاً .بنابراین،
میتوا ا سایر فرهنگها ني مصادیقی را برشمرد که ا مصادیق شرعی حق فرهنگی و
درنتيجه ،حق فرد نسبت به این مصادیق ثابت هستند.
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هرچند در این موضوع ،ا واژه «موجهسا ی» استفاده شد ،اما باید دانست اگر این
پيبفرض وجود داشته باشد که حق یك امر اجتماعی ا جانب شارع باشد ،صحبت ا
چگونگی تشریع حق یا چگونگی بيا ن توسط اوست؛ بنابراین ،با توجه به تعریف
فقهی حق فرهنگی که در مطالب فوق اشاره شد ،باید اذعا کرد بهطورکلی ،نمیتوا
مشروعيت حق فرهنگی را ا طریق روش تشریع حق یا روش بيا شارع (حکمتنيا،
 ،1301ص )21.اثبات کرد ،یرا دور محال ال م مینید .وجوب شناخت خداوند ،معاد
و ايره در سطح اول «ا ضروریات عقل است که در ن ها هيچ حاجتى به نبوت و
رسالت نيست ،بلکه عقل خودش بهتنهایی پذیرندگا ن ها را مستحق ثواب و منکرا
ن ها را مستوجب عقاب میداند» (طباطبایی ،1330 ،ج ،13ص )31.و شناخت فضائل
اخالقی در سطح دوم ،ني بر اساس بحث حسن و قبح عقلی توسط عقل و فطرت
انسا قابل شناسایی هستند و اثبات این امور هرچند که مطابق با فطرت انسا باشند ،با
خود ادله نقلی ا شرع صحيح نيست .بر اساس ادله عقلی ،اثبات حق انسا نسبت به
این دو سطح ممکن است که میتوا ا ن قدر جامعی با عنوا بصيرت در دین به
دست نورد ،یرا برای خداوند قبيح است که موجودی را بيافریند ،اما وی را ا هدایت
تکوینی و تشریعی محروم نماید؛ بنابراین ،خداوند در بستر نفرینب خود چنين حقی را
برای تمامی موجودات در نظر گرفته و انسا ني ا این امر مستثنا نيست.
البته با توجه به روش استنباط حق توسط فقها ،میتوا ا روشهای تشریع حق و
روش بيا شارع برای اثبات سطح سوم حق فرهنگی یعنی شناخت احکام فرعی شرعی
بهره برد ،یرا در این امور «احتياج به بيا نبى است و حجت خدا تمام نمیشود و
مناخذهاش در نخرت استقراء نمییابد ،مگر به بيا نبى و صرف حکم عقل در ن کافى
نبوده و حجت را تمام نمیکند» (هما ) .در روش تشریع حق ،تفاوتهای ماهوی ميا
حق و حکم بررسی میشوند ،اما در روش بيا شارع (روش استنباط حق) ،در مرحله
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نیست ،مواردی چو لسا دليل ،اجماع و مالحظه نثار و لوا م و در مرحله دوم،
استقراء و تنقيح مناط ،سيره عقال ،سيره متشرعه و اصول عمليه قرار میگيرند.
 .9روش تشريع حق

فقهای اسالم حق و حکم را ناشی ا جعل شارع میدانند و ا اینجهت تفاوتی ميا ن
دو نمیبينند (مامقانی 1331 ،هد ،ص ،)3 .اما تمای هایی در روش تشریع این دو وجود
دارد .برای دریافت و درک درست ا روش تشریع حق باید به تفاوتهای اساسی و
ماهيتی ميا حق و حکم نظر داشت.
 -1نیستين تفاوت این دو در قابليت اسقاط حق و عدم قابليت اسقاط حکم است؛
یعنی در تشریع حق ،ماهيت حق با قابليت اسقاط قوام یافته است .بنابراین ،اگر دليل
لفظی روشنی برای اسقاط ن باشد ،در این صورت ،حق و درصورتیکه خالف این امر
باشد ،حکم است.
بر اساس نظر فوق ،حق فرهنگی ا موضوعاتِ قائمبهذات انسا است و به جهت
دامنه گسترده مصادیق ن و همراهی برخی مصادیق ن با احکام تکليفی برای خود
صاحب حق ،امکا اسقاط ن بهطورکلی و با توجه به سطوح سه گانه فوق فراهم
نيست .بهعالوه ،منظور ا اسقاط حق ،اسقاط تکاليف ا منعليهالحق است که در اینجا
ني همچو «ايبت کرد ا فرد» چنين امری ممکن نيست ،یرا وظيفه هدایت همچنا
بر عهده حجت خداوند بر روی مين است و مين ني هيچگاه ا حجت خدا خالی
نیواهد بود و درنتيجه ،به نظر می رسد اثبات کرد حق بود ن ا طریق این روش
ميسر نباشد.
 -2تبعيت احکام ا مصالح و مفاسد و تبعيت حقها ا اسباب (اصفهانی1310 ،هد ،ج،1
ص )31.است؛ یعنی احکام تکليفی متضمن بعث و جر برای تحقق فعل یا ممانعت ا
تحقق ن هستند .حال ن که احکام وضعی ا جمله حق ،بالذات یا به داللت مطابقی
متضمن بعث و جر نيستند ،بلکه تابع اسبابی هستند که در صورت تحقق ،نثاری بر
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ن ها مترتب خواهد شد (صدر1320 ،هد ،صص .)11-12.در مسئله حق فرهنگی با
توجه به سه سطح ذکرشده ،بعث و جر برای تحقق یا ترک ن وجود دارد ،پس نمی-
توا ا این طریق حق بود ن را اثبات کرد.
 -3تفاوت دیگر مربوط به ارتباط حق و حکم با صاحبا ن هاست؛ یعنی«امر حکم به
دست صاحب حکم و امر حق به دست صاحب حق است» (طباطبایی ی دی1313 ،هد،
ج ،2صص)3-2.؛ بنابراین ،مشروعيت حق فرهنگی بر اساس این روش ني قابل اثبات
نيست ،یرا خدا انسا را ا نظر تکوینی در مورد عقيده ن اد گذاشته ،اما در مرحله
تشریع و انتیاب عقيده ن اد نبوده و در نتيجه ،تشیيص مصلحت در ن به مکلف
واگذار نشده است .البته هرگ نباید فراموش کرد که این امر به معنای نفی اراده انسا
در عالم واقع نيست ،بلکه انسا میتواند هر ننچه میخواهد را انجام دهد ،هر چند
خالف تشریع پروردگار باشد ،اما در نهایت ،این انتیاب وی هم در طول اراده
پروردگار و ذیل ن معنا مییابد.
 -3تفاوت دیگر حق و حکم ،وجود شیص دیگر در حق با عنوا «منعليهالحق» است.
به نظر میرسد به کارگيری این روش در موضوع حق فرهنگی کارایی داشته باشد .البته
«منعليهالحق» در دامنه گسترده این حق ،افراد متعددی هستند .این بدا معناست که
منعليهالحق در یك بعد ،شیص دیگری اير ا منعليهالحق در بعد دیگر است .در
بيشتر مصادیق این حق ،حکومت اسالمی بهعنوا منعليهالحق خواهد بود که ادلهای
چو ل وم تشکيل حکومت ،قاعده حفظ نظام و منع اختالل ا ن و ادله مربوط به
امربه معروف و نهی ا منکر ا این نظر حمایت خواهد کرد .بهعالوه ،با توجه به اسناد
بينالمللی و شناسایی این حق میتوا کشورهای دیگر را ني نسبت به این حق حداقل
دارای تکليف عدممیالفت و مداخله دانست ،یرا در عرصه بينالملل ا جمله حقوق
سلبی به شمار مینید.
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 .1چگونگي بيان حق

این پيبفرض وجود دارد که خداوند و پيامبر (ص) عالوه بر بيا شریعت ،شئو
دیگری داشته که بر اساس ن ني بيانات و خطاباتی دارند .همچنين با فرض وجود
خطابات فقهی و حقوقی ،لسا ن متفاوت است و در ساختار حقوقی محض نيست،
چه بسا واژه حق بيا شود و منظور حق در معنای اصطالحی نباشد و ا سوی دیگر،
واژه حق به کار نرود؛ ولی بتوا حق را استنباط کرد؛ بنابراین ،بعد دیگر چگونگی بيا
شارع ،به روش استنباط حق بهوسيله مستنبط برمیگردد (حکمتنيا ،1301 ،ص.)21.
فقها دراینباره به روشهایی چو توجه به لسا دليل لفظی قوی (اصفهانی1310 ،هد،
ج ،1ص231.؛ طباطبایی حکيم ،بیتا ،ص ،)3.قرائن حاليه یا عقلی مربوط به ن
(طباطبایی حکيم ،بیتا ،ص ،)3.تمسك به عمومات و اطالقات ادله لفظی (موسوی
خویی ،بیتا ،ج ،2ص ،)11اجماع بر تشریع نهاد حق (اصفهانی1310 ،هد ،ج،3
ص ،)231.تحليل نثار و استنباط نهاد حق ا راه نثار (حکمتنيا ،1301 ،صص،)21-21.
استقراء و تنقيح مناط (قنواتی و جاور ،1301 ،صص ،)22-21.سيره متشرعه ،سيره عقال
و تمسك به اصول عمليه نظر دارند.
 .3توجه به لسان دليل

در بحث لسا دليل میتوا به دو نحو برای اثبات حق یا حکم بود موضوعی بهره
برد :ا طریق نص ادله یا تمسك به اطالقات و عمومات ن ها ،بهویژه درجایی که دامنه
دليل موردتردید باشد.
 .3-9نص دليل

اگر در لسا دليل تعبيراتی وجود داشته باشد که در حق یا حکم بود مجعول شرعی
«ظهور» داشته باشد ،مطابق ن عمل میشود (هما  ،صص .)22-21 .عالوه بر این،
قرائنی چو قرائن حاليه -منظور ا ن اوضاعواحوال مقرو به کالم است -و قرائن
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عقلی ني در کالم باشند و داللت بر حکم بود امری نکنند ،ن امر حق است
(طباطبایی حکيم ،بیتا ،ص.)3.
 .3-9-9آيات قرآن

در ابتدا نیات قرن مجيد ،برای اثبات یا عدم اثبات حق فرهنگی بررسی میشوند.
 نیه نیست ...« :وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً؛ ما هرگ (قومی را) مجا اتنیواهيم کرد ،مگر ن که پبامبری را مبعوث کنيم» (اسراء)11 ،
ا دیدگاه عالمه ،عبارت «وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِينَ» در این نیه «استمرار نفى عذاب درگذشته
را افاده میکند و میفهماند که سنت الهى جارى در امتهای گذشته بر این بوده است
که هيچ امتى را عذاب نمیکرد ،مگر بعدا ننکه رسولى به سویشا میفرستاد و ایشا را
ا عذاب خدا میترساند» (طباطبایی ،1330 ،ج ،13ص .)13.همچنين«« ،رسالت» منصب
خاص الهى است که مستل م حکم فصل در امت است که ن عبارت است ا عذاب
استيصال یا تمتع و بهرهمندی ا

ندگى تا مدتى معين» (هما  ،صص)10-13.؛ بنابراین،

«مراد ا تعذیب ،تعذیب دنيوى است ،نه اخروى و مطلق تعذیب» (هما  ،ص.)10.
درنهایت ،بيا میکند« :این نیه در مقام این نيست که حکم عقل درباره عقاب بالبيا را
امضا کند ،بلکه کاشف ا اقتضای عنایت و رحمت خداوندى دارد؛ به این معنی است
که هيچ قومى را (هرچند مستحق عذاب باشند) به عذاب استيصال دچار نکند ،مگر
بعدا ننکه رسولى به سویشا گسيل کند تا حجت را بر ایشا تمام کرده و با بيا های
پیدرپی متذکر شود؛ اما (نبوت) ،مقامى است که بهوسيله ن تکاليف بر بندگا ابالغ و
شرایع دین بيا میشود؛ به همين جهت مناخذه الهى یا مغفرتب در حق افراد استقراءر
مییابد .البته این هم تنها در مسائلى است که (مانند فروع دین) حق و باطل ن  ،ج ا
طریق نبوت به دست نمینید» (هما  ،صص .)31-10.هرچند سياق نیه به نحوی است
که شاید نتوا بهصراحت ا ن مشروعيت حق فرهنگی را بهدست نورد ،اما بهگونهای
است که خداوند سيرهای واحد را در قبال امتها بيا میکند که گویی بر اساس ن
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خداوند برای خود تکليفی تعيين کرده که بر مبنای ن  ،پيب ا عذاب در نخرین مرحله
بيا  ،رسولی را برای فراهم کرد شرایط در جهت استيفای حق فرهنگی مردم در سطح
نیست بر ننا فرو میفرستد .بر همين اساس ،ا این نیه نمیتوا برای اثبات حق بود
فرهنگ در سطح سوم بهره برد ،یرا اگر بهجای رسول ا واژه نبی استفاده میشد ،در
این صورت ،می توا نتيجه گرفت خداوند فرستاد نبی را برای خود تکليفی میداند که
حق مقابل ن برای بنده یا مکلف «بصيرت در دین» است .البته تکليف فرستاد رسول
پيب ا عذاب دنيوی ني به همراه اتمام حجت ،بر حق بندگا نسبت به نگاهی بر دین
داللت دارد ،اما این داللت به حدی قوی نيست که بتوا ا ن حق کلی بصيرت در
دین را بهدست نورد ،یرا در اینجا برای بندگا تمامی موارد بيا شده و این نخرین
مرحله برای برخورداری ن ها ا حق بصيرت در دین در مرحله نیست است .علت این
امر ن است که تا مرحله نیست اتفاق نيفتد ،شرایط برای بيا احکام فرعی شرعی (فقه
اصغر) و بيا فضائل (فقه اوسط) فراهم نیواهد شد .البته ا منظری دیگر ،اگر مرحله
نیس ت ،مرحله اساسی تلقی شود ،شاید بتوا ادعا کرد که حق فرهنگی مردم نسبت به
ن ثابت است ،یرا خداوند بدو بيا فرما هایب کسی را مناخذه نمیکند و «عذاب
دنيا و نخرت هر دو مشروط به بيا ا سوی خداست» (قرشی ،1311 ،ج ،2ص )33.و
عالمه در تأیيد ن بيا میکنند« :خداوند نیست رسولى را براى مردم گسيل میکند تا
مردم را انذار کند و درصورتیکه یر بار نرفتند ،برایشا عذاب میفرستد ،نه ا این نظر
که حکم عقل چنين است و عقل عذاب قبل ا بعث رسول را محال میداند ،بلکه صرفاً
بدینجهت است که خداوند سبحا چنين عنایت کرده که قبل ا بعث رسول ،عذاب
نفرستد» (هما  ،ص) 31.؛ اما اگر ن مقدمه واجب تحقق حق فرهنگی دانسته شود،
وجوب ن تبعی است و در نتيجه ،سطح دوم و سوم دارای اهميت بيشتری نسبت به ن
میشوند ،هرچند تحقق ن دو منوط به تحقق سطح نیست است.
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 نیه دوم« :وَ مَا کَا َ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى یَبْعَثَ فِی أُمِّهَا رَسُوالً یَتْلُو عَلَيْهِمْ نیَاتِنَاوَ مَا کُنَّا مُهْلِکِی الْقُرَى إِلَّا وَ أَهْلُهَا ظَالِمُو َ؛ و پروردگار تو هرگ (اهل) شهرها و نبادیها
را هالک نمیکرد تا اینکه در کانو ن ها پيامبری مبعوث کند که نیات ما را بر ننا
بیواند؛ و ما هرگ نبادیها و شهرها را نابود نکردیم ،مگر ن که اهلب ستمکار بودهاند»
(قصص)10 /
بسياری ا مفسرا معتقدند در نیه شریفه سنت الهى در عذاب قرا و انقراض اهل
ن ها بيا شده و ن این است که عذاب استيصال و انقراض هيچوقت ا خداى تعالى
صادر نشده ،مگر بعدا ننکه حجت را بر ننا تمام کرده باشد ،یعنى رسولى به سویشا
فرستاده باشد تا نیات خدا را بر ننا بیواند و بعدا ننکه ایشا ن رسول را تکذیب
کرده و به نیات خدا کفر ور یده باشند (هما  ،ج ،12ص33.؛ فضلاهلل 1310 ،هد ،ج،11
ص321.؛ طوسی ،بیتا ،ج ،3ص122.؛ طبرانی ،2113 ،ج ،1ص .)13.استدالل به این نیه
ني همچو نیه فوق است.
 نیه سوم« :لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُنْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْنیَاتِهِ وَیُ َکِّيهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِ ْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِينٍ؛ خداوند بر
منمنا نعمت ب رگی بیشيد ،هنگامی که در ميا ن ها پبامبری ا خودشا برانگيیت
تا نیات او را بر ن ها بیواند و ن ها را پاکي ه سا د و حکمت بيامو د؛ هر چند پيب ا
ن در گمراهی نشکاری بودند» (نلعمرا )123 /
مفسرا فارغ ا اختالفنظرها ،بهطورکلی در ذیل نیه به مسئله منت خداوند بر
منمنا به جهت ایمانشا و ارسال انبيا برای بيا نیات و حکمت و تطهير ننا ا گناه
اشاره میکنند (طباطبایی ،1330 ،ج ،3صص30-33.؛ طبری1312 ،هد ،ج ،3صص-111.
113؛ طوسی ،بیتا ،ج ،3ص30.؛ گنابادی1313 ،هد ،ج ،1ص312.؛ طبرسی ،1312 ،ج،2
ص .)312.به نظر میرسد این نیه میتواند ا جهت امتنانی که دارد حمل بر حق بود
فرهنگ شود .بهعالوه مفاد نیه بسيار کاملتر ا دو مورد قبل است ،یرا در کنار
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فرستاد رسول ،ا تالوت نیات ،ت کيه و نموختن علم کتاب (احکام شریعت) و حقایق
حکمت (اخالق) نامبرده است .بهعالوه ن که چه ا

اویه امتنا خداوند یا به تعبير

منلف ،گذارد تکليف فرستاد رسل و سایر موارد بر عهده خداوند نسبت به
بندگانب ،به این نیه نگاه شود ،میتوا این حق را برای مکلفا اثبات کرد .چهبسا بتوا
ا این نیه حق فر هنگی در سه سطح فوق را ني به دست نورد ،هرچند ا نظر عقلی،
اثبات دو مرحله نیستِ حق فرهنگی ا طریق نصوص دینی پذیرفته نيست و منجر به
دور محال است .بهعالوه ،به نظر میرسد واژه «ت کيه» میتواند به سطح دوم هم
اشارهای داشته باشد .شاید بهکار برد تعبير تکليف برای خداوند نسبت به بندگا ،
شایسته نباشد ،اما نوع بيا نیات میتواند مشعر به این امر باشد که بصيرت در دین
لوا می دارد که مهياکرد این لوا م ا قدرت و توانایی خود مردم یا امتها خارج
است ،بلکه به ید قدرتمند خداوند خواهد بود .بر همين اساس ،قرار داد دو راهنمای
باطنی (عقل) و ظاهری (پيامبرا ) خود نشا دهنده توجه پروردگار بهعنوا رب بر این
امر است.
همچنين ،مفاد این نیه به طرق میتلف در نیات دیگر ني ذکر شده است .تأکيد
خداوند در نیات میتلف بر موضوع ت کيه و تعليم کتاب و حکمت ني میتواند منیدی
برای سین فوق باشد .هدف انبيا و رسل ،رساند انسا به مرحلهای است که میتوا
ا ن با عنوا بصيرت در دین یاد کرد ،بصيرتی که بدو عمل هرگ معنایی ندارد .حق
بنده در رسيد به این مرحله را میتوا تعبير به «حق فرهنگی» کرد ،یرا حق باید به
امر مطلوب و ایدهنلی تعلق گيرد.
 نیه چهارم« :وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَا ِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُوَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ وَ هُوَ الْعَ ِی ُ الْحَکِيمُ؛ ما هيچ پيامبری را نفرستادیم ج به با قومب؛
تا «حقایق» را برای ن ها نشکار سا د؛ سپس خدا هر کس را بیواهد «و مستحق بداند»
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گمراه و هر کس را بیواهد «و شایسته باشد» هدایت میکند؛ و او توانا و حکيم است»
(ابراهيم.)3 /
برخی مفسرا بيا میدارند« :ما هيچ رسولى را نفرستادیم ،مگر به با مردمب تا
بتواند احکام را براى ننا بيا کند» (طباطبایی ،1330 ،ج ،12ص13.؛ طبرسی،1312 ،
ج ،2ص321.؛ قرشی ،1311 ،ج ،1ص211.؛ سب واری نجفی 1310 ،هد ،ج ،1ص)221.
و سپس برخی نتيجه میگيرند« :خداى تعالى ،ارسال رسل و دعوت دینى را بر اساس
معج ه و یك امر ايرعادی بنا نگذاشته و چي ى هم ا قدرت و اختيارات خود را
دراینباره به انبياى خود واگذار نکرده است ،بلکه ایشا را فرستاده تا به با عادى که
با هما

با در ميا خود گفتگو میکنند و مقاصد خود را به دیگرا میفهمانند ،با قوم

خود صحبت کنند و مقاصد وحى را ني به ایشا برسانند .پس انبياء ،اير ا بيا  ،وظيفه
دیگرى ندارند ،اما مسئله هدایت و ضاللت افراد ،ربطى به انبياء(ع) و اير ایشا نداشته،
بلکه فقط کار خداى تعالى است» (طباطبایی ،1330 ،ج ،12صص .)21-10.عالوه بر
این ،برخی ني با تأکيد بر مطالب فوق ،نعمتهای یادی را در این نیه برمیشمارند،
مانند اع ام و ارسال رسوال برای ن ها (حسينی همدانی1313 ،هد ،ج ،0ص.)213.
ارسال انبيا و رسوالنی که با با ن قوم سین میگوید ،خود نشا دهنده ن است
که خداوند حق بصيرت در دین را برای ننا در نظر گرفته و نسبت به فراهم کرد
مقدمات تحقق یا استيفای این حق اقدام کرده است .یکی ا مقدمات استيفای این حق،
در دسترس قرار داد حکمت ها و احکام دینی است که ا طریق فرستاد نبی فراهم
میشود .بهعالوه نسبت داد هدایت و ضاللت افراد به خود ا سوی خداوند ني
میتواند به اثبات مشروعيت حق فرهنگی در سه سطح ن کمك نماید ،یرا «هيچیك ا
هدایت و ضاللت ،بدو مشيت خداى سبحا  ،تحقق نمیپذیرد ،یرا خداى تعالى به ما
خبر داده که مشيتب داراى نظمى ثابت است و هر که پيروى حق نموده و با ن عناد
نور د ،خداوند هدایتب میکند و هر که او را انکار و ا هواى خود پيروى کند،
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خداوند گمراهب میکند ،پس گمراه کرد خدا ،ا باب مجا ات و کيفر و بعد ا
کارهاى خالفى است که ندمى به اختيار خود انجام داده است ،نه ابتدائى و بیحساب»
(هما  ،ص .)21.این عبارت بهخوبی بيا میکند حق فرهنگی ،حقی نميیته به تکليف
است .در یك عبارت ،حقالطاعه و تکليف خداوند در یكسو و در طرف دیگر حق
فرهنگی و تکليف مردم یا بندگا قرار دارد.
 نیه پنجم« :یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَلِتَعَارَفُوا إِ َّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِ َّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ؛ ای مردم! ما شما را ا یك مرد و
نفریدیم و شما را تيرهها و قبيلهها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسيد؛ گرامیترین
شما ن د خداوند با تقواترین شماست؛ به یقين خداوند دانا و نگاه است» (حجرات/
.)13
طبق نظر مفسرا  ،این نیه برای مبار ه با تفاخر بر اساس انساب یا مدطدلق تفاضل
به طبقات نمده است (طباطبایی ،1330 ،ج ،13ص333.؛ قرشی ،1311 ،ج ،1ص213.؛
طبرسی ،1312 ،ج ،0ص211.؛ فضلاهلل1310 ،هد ،ج ،21ص .)110.صرفنظر ا اینکه
کدام نظر بيشتر موردقبول است ،باید اذعا کرد این نیه داللت بر وجود تنوع فرهنگی
در ميا ملل دارد ،درحالیکه بهترین فرهنگ ا سوی خداوند در انتهای نیه بيا شده و
«ن مد یدتدى کده مد یدت حدقديدقدى اسدت و ندمدى را باال میبرد و به سعادت
حقيقیاش که هما

نددگدى طديدبده و ابدى در جوار رحمت پروردگار است،

میرساند ،عبارت است ا تقوی و پروای خداوند» (طباطبایی ،1330 ،ج ،13ص)333.؛
بنابراین ،این نیه به تفاوت انسا ها در مرحله تکوین اشاره دارد (مغنيه ،بیتا ،ج،1
ص ) 231.که البته به همراه نیاتی که به قوم هر یك ا انبيا اشاره دارد ،نشا دهنده ن
است که ویژگی های هر قوم برای ارسال رسول یا نبی مدنظر خداوند بوده است .البته
نباید انکار کرد برخی پيامبرا فارغ ا یك قوم برای تمامی بشریت مبعوث شدهاند ،اما
این بدا معنا نيست که خداوند در ارسال ننا ویژگیهای میاطبا دین خود را در نظر
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نگرفته است .در این راستا ،توجه به مقوله با نشا میدهد تمامی عناصر فرهنگی
تشریعی و ناشی ا جعل شارع نيستند ،بلکه در سطح سوم ویژگیهای مانی و مکانی
میتواند در شکل گيری فرهنگ اسالمی منثر باشند و درنتيجه ،حق انسا ها نسبت به
این عناصر ني در قالب تشریعات الهی (تأیيد یا سکوت) قابل اثبات خواهد بود ،یرا
دین گرچه ثابت است ،اما برخی ا احکام ن  ،در طول ما  ،مطابق با تغيير اوضاع و
احوال ني تغيير مییابند و اجتهاد بر اساس فرمایب امام صادق(ع) امری ج «علينا القاء
االصول و عليکم بالتفریع» نيست که با ظهور مسائل نوپدید ،نيا به تفریع هر رو
بيبا پيب روشن میشود.
 نیه ششم« :وَ إِذا تَوَلَّی سَعی فِی الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُال یُحِبُّ الْفَسادَ؛ (نشانه ن ها ،این است که) هنگامی که روی برمیگردانند (و ا ن د تو
خارج میشوند) ،در راه فساد در مين ،کوشب میکنند و راعتها و چهارپایا و
انسا ها را نابود میسا نند( ،با اینکه میدانند) خدا فساد را دوست نمیدارد» (بقره/
.)211
عالمه بيا میدارد« :هنگامیکه والیت و سلطه پيدا کنند با تمام قدرت در گسترش
فساد در مين میکوشند و مال و جا مردم را ا بين میبرند ،درحالیکه خدا فساد را
دوست نمیدارد ،تولی ،اندیشه والیت و تسلط یافتن است ،شاید هم به معنای (ادبر)
(پشت کرد ) باشد ،یعنی مانی که ا ن د پيامبر (ص) میروند ،چهره عوض میکنند و
در راه فساد گام برمیدارند ،اما دو کلمه حرث و نسل که قوام و بقای ندگی به
ن هاست ،قوام حيات موجودات به اذا و قوام و حفظ نوع بشر ا انقراض بهواسطه
نسل است و خداوند دین را برای اصالح اخالق و اعتدال در انسانيت تشریع کرده و
تاریخ شهادت میدهد که چگونه مفسدا و سالطين برای هوای نفسانی خود شریعت و
احکام الهی را تغيير داده و در مين باعث فساد شده و به هر وسيلهای متوسل گشته تا
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به سلطنت ،خود دوام بیشند و ا کشتن و ا بين برد جا و مال مردم مضایقه
نکردهاند» (هما  ،ج ،2ص.)133.
عالوه بر این ،در روایتی ا امام صادق(ع) نمده است« :أَ َّ اَلْمُرَادَ بِالْحَرْثِ فِی هَذَا
اَلْمَوْضِعِ اَلدِّینُ وَ بِالنَّسْلِ اَلنَّاسُ؛ منظور ا «حرث» در این نیه ،دین و منظور ا «نسل»
مردم هستند» (مجلسی1313 ،هد ،ج ،0ص .)20.برخی مفسرا ني بر این موضوع تأکيد
کردهاند (طبرسی ،1312 ،ج ،2ص133.؛ طباطبایی ،1330 ،ج ،2ص131.؛ نجفی خمينی،
1303هد ،ج ،2ص.)3.
بنابراین ،منظور ا حرث که معنای لغوی ن کاشتن است ،در اینجا هما دینی است
که در قالب فرهنگ دینی برو و ظهور بيرونی یافته است .کاربرد این واژه بهجای دین،
خود می تواند داللت بر این امر داشته باشد که وقتی دینی در جا مردم جا گرفت،
بهصورت فرهنگ تبلور مییابد و همچنين ،قرار گرفتن نسل پس ا واژه حرث خود
میرساند که حفظ نسل ،در پی کاشت درست و اصولی دین فراهم خواهد شد.
 .3-9-1روايات

بحث درباره احادیث ،متمرک بر دو حو ه سند و داللت است که در این مجال ،ا
توضيح درباره اعتبار روایات مذکور خودداری میشود و عمده بحث بر مدلول روایات
تمرک مییابد.
نخست :روايات مربوط به لزوم تفقه و فهم در دين

تعداد یادی ا روایات به این موضوع اختصاص دارند که در این میتصر تنها به یکی
ا ن ها اشاره میشود:
«أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّالَمُ یَقُولُ :عَلَيْکُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِی دِینِ اَللَّهِ وَ الَ تَکُونُوا أَعْرَاباً فَإِنَّهُ مَنْ
لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِ اَللَّهِ لَمْ یَنْظُرِ اَللَّهُ إِلَيْهِ یَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ یُ َکِّ لَهُ عَمَالً؛ امام صادق(ع)
مىفرماید :بر شما باد که دین خدا را خوب یاد گيرید و بفهميد و بيابا گرد (نانگاه)
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نباشيد ،یرا هرکس دین خدا را خوب نفهمد ،خدا در قيامت به او توجه نمىکند و کار
او مورد قبول و پذیرش نيست» (کلينی را ی ،1321 ،ج ،1ص.)31.
هرچند ظاهر روایت دليلی بر حکم بود تفقه در دین است ،اما نباید فراموش کرد
که اگر دین و مفاهيم مرتبط به ن وجود نداشته باشند ،این تکليف ،تکليف ماالیطاق
است که جعل ن قبيح است؛ بنابراین ،ا بيا دین اعم ا بيا صادر و واصل میتوا
به این نتيجه رسيد که هر کس حق دارد ا ننچه نگاه شود که خداوند برای او و دیگرا
جعل کرده است .به عالوه ،نهاد این تکليف بر عهده مکلفا به معنای ن است که حق
فرهنگی ،حقی نميیته به تکليف است و این خود فرد است که برای استيفای حق خود
باید به دنبال تفقه و بصيرت در دین باشد.
دوم :روايات مربوط به همراهي دين و عقل

ا مجموع این روایات به دو مورد اشاره میشود:
 «قَالَ (ص) :إِنَّمَا یُدْرَکُ اَلْیَيْرُ کُلُّهُ بِالْعَقْلِ وَ الَ دِینَ لِمَنْ الَ عَقْلَ لَهُ؛ همانا تمامىخوبیها به کمك عقل یافت شود و دین ندارد ،ن که عقل ندارد» (حرانی1313 ،هد،
ج ،1ص.)13.
 «عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ ِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَا َ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْسَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ(ع) قَالَ :هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَى ندَمَ(ع) فَقَالَ یَا
ندَمُ إِنِّی أُمِرْتُ أَ ْ أُخَيِّرَکَ وَاحِدَةً مِنْ ثَالَثٍ فَاخْتَرْهَا وَ دَعِ اِثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ندَمُ یَا جَبْرَئِيلُ وَ
مَا اَلثَّالَثُ فَقَالَ اَلْعَقْلُ وَ اَلْحَيَاءُ وَ اَلدِّینُ فَقَالَ ندَمُ إِنِّی قَدِ اِخْتَرْتُ اَلْعَقْلَ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ
لِلْحَيَاءِ وَ اَلدِّینِ اِنْصَرِفَا وَ دَعَاهُ -فَقَاالَ یَا جَبْرَئِيلُ إِنَّا أُمِرْنَا أَ ْ نَکُو َ مَعَ اَلْعَقْلِ حَيْثُ کَا َ
قَالَ فَشَأْنَکُمَا وَ عَرَجَ؛ اصبغ بن نباته ا على(ع) روایت میکند که جبرئيل بر ندم نا ل
شد و گفت :اى ندم من مأمور شدهام که تو را در انتیاب یکى ا سه چي میير سا م،
پس یکى را برگ ین و دوتا را واگذار .ندم گفت :ن سه چي چيست گفت :عقل ،حياء
و دین .ندم گفت :عقل را برگ یدم ،جبرئيل به حياء و دین گفت شما با گردید و او را
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واگذارید ،ن دو گفتند :اى جبرئيل ما مأموریم ،هرجا که عقل باشد ،با او باشيم .گفت:
خود دانيد و باال رفت» (کلينی را ی ،1321 ،ج ،1ص .)11.ا همراهی عقل ،دین و حيا
و وابستگی دین و حيا به عقل می توا به این نتيجه رسيد که عقل ني ا مقدمات ال م
برای استيفای حق فرهنگی ا منظر دینی است .عقل ا نعمتهایی است که خداوند ن
را در وجود انسا قرار داده است تا پس ا ارسال انبيا ،شرایط برای عرضه دین فراهم
شود؛ بنابراین ،مفهوم این دو روایت بهخوبی میرساند خداوند عرضه این سه را بر
خود ال م و تکليف دانسته و حق انتیاب را به حضرت ندم(ع) واگذار کرده است.
سوم :روايات مربوط به تسلط پيامبران(ص) و ائمه(ع) بر زبان اقوام گوناگون

با توجه به مفهوم یکسا روایات ،تنها به دو روایت اشاره میشود:
 «اَلنَّبِیِّ (ص) قَالَ :نَحْنُ اَلْمُجَادِلُو َ فِی دِینِ اَللَّهِ عَلَى لِسَا ِ سَبْعِينَ نَبِيّاً؛ پيامبر (ص)فرمود :ما در تبليغ دین خدا به با هفتاد پيامبر مجادلهکنندهایم» (قمی مشهدی،1323 ،
ج ،11ص.)111.
 «اَلْهَرَوِیِّ قَالَ :کَا َ اَلرِّضَا(ع) یُکَلِّمُ اَلنَّاسَ بِلُغَاتِهِمْ وَ کَا َ وَ اَللَّهِ أَفْصَحَ اَلنَّاسِ وَأَعْلَمَهُمْ بِکُلِّ لِسَا ٍ وَ لُغَةٍ فَقُلْتُ لَهُ یَوْماً یَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّی لَأَعْجَبُ مِنْ مَعْرِفَتِكَ بِهَذِهِ
اَللُّغَاتِ عَلَى اِخْتِالَفِهَا فَقَالَ یَا أَبَا اَلصَّلْتِ أَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَا کَا َ اَللَّهُ لِيَتَّیِذَ
حُجَّةً عَلَى قَوْمٍ وَ هُوَ الَ یَعْرِفُ لُغَاتِهِمْ أَوَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَمِيرِ اَلْمُنْمِنِينَ(ع) أُوتِينَا فَصْلَ
اَلْیِطَابِ فَهَلْ فَصْلُ اَلْیِطَابِ إِالَّ مَعْرِفَةُ اَللُّغَاتِ؛ هروى گفت :حضرت رضا(ع) با مردم به
با

مادریشا

صحبت میکرد .به خدا سوگند ،در هر

با  ،فصيحترین و

شيرینگفتارترین مردم بود .رو ى به ایشا عرض کردم :من در تعجبم ا اینکه شما
تمام این با ها را با تمام تفاوتهایشا میدانيد .فرمود :اباصلت من حجت خدا بر
مردمم .خداوند کسى را حجت خویب بر مردم قرار میدهد که بانشا را بداند ،مگر
نشنيدهاى فرمایب اميرالمنمنين(ع) را که فرمود« :اوتينا فصل الیطاب» .به ما فصل
خطاب دادهاند .نیا فصل خطاب ج دانستن با هاى مردم چي دیگرى است » (اربلی،
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 ،1331ج ،2ص .)320.استدالل به این روایات ني همچو استدالل به نیات مربوط به
لسا هر قوم است.
چهارم :روايات مربوط به آفرينش امتهای مختلف و اختصاص زبان به آنها

روایت متفاوتی درباره این موضوع ا ائمه(ع) بيا شده که در ذیل به یك مورد
اشارهشده است:
«وَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :خَلَقَ اَللَّهُ اَلْعَرْشَ مِنْ ُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ وَ خَلَقَ لَهُ أَرْبَعَ قَوَائِمَ مِنْ
یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَ خَلَقَ لَهُ أَلْفَ لِسَا ٍ وَ خَلَقَ فِی اَلْأَرْضِ أَلْفَ أُمَّةٍ کُلُّ أُمَّةٍ تُسَبِّحُ اَللَّهَ بِلِسَا ٍ
مِنْ أَلْسُنِ اَلْعَرْشِ؛ ا حماد نقل شده که خدا عرش را ا یك دانه مرد سب نفریده و
چهار پایه ا یاقوت سرخ به ن داده و ه ار با و ه ار امّت در مين نفریده و هر
امتى خدا را به یکى ا

با هاى عرش تسبيح گویند» (مجلسی1313 ،هد ،ج،11

ص .)11.وجود با های میتلف برای پرستب خداوند و نفرینب ه ار امت بر اساس
ن ها ،نشا دهنده تفاوت تکوینی امتهای میتلف است که طبعاً تشریع متناسب را ني
میطلبد .توجه خداوند به موضوع با هر قوم بهعنوا مقدمه بيا (اعم ا صادر و
واصل) ،می تواند حق فرهنگی را برای مردم اثبات نماید .حق فرهنگی در صورتی استيفا
میشود که شرایط انتقال مفاهيم و نمو شهای دینی فراهم باشد و اولين وسيله انتقال،
با و سپس رسول و نبی است که خداوند ا این سنت در مورد تمام امتها پيروی
کرده است.
پنجم :روايات مربوط به اهداف ارسال پيامبران(ص)

ا این روایات ،تنها به یك روایت اشاره میشود:
«اإلمام الکاظم(ع) :یا هِشامُ ،ما بَعَثَ اللّهُ أنبِياءَهُ و رُسُلَهُ إلى عِبادِهِ إالّ لِيَعقِلوا عَنِ اللّه،
فَأَحسَنُهُمُ استِجابَةً أحسَنُهُم مَعرِفَةً؛ امام کاظم(ع) :اى هشام! خداوند ،پيامبرا

و

رسوالنب را به سوى بندگا خود نفرستاده ،مگر بدا جهت که بصيرت الهى پيدا کنند.
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ا این رو ،بهترین کسانى که دعوت ننا را اجابت مىکنند ،کسانى هستند که شناخت
بهترى دارند» (کلينی را ی ،1321 ،ج ،1ص .)12.خداوند در ذیل این روایت ،بصيرت
الهی را هدف ارسال انبيا معرفی مینماید که خود این امر میرساند تکليف یا امتنا
خداوند نسبت به بندگانب همين بصيرت الهی است که در این نوشتار ا ن با عنوا
فرهنگ یاد شده است .پس میتوا ا طریق روایات مذکور ني حق فرهنگی را برای
امتها یا مردم (به صورت جمعی یا فردی) اثبات کرد.
 .9تمسک به اطالقات و عمومات

ا نظر برخی این روش ،یگانه راهحل کشف حق یا حکم بود موضوعی است و
بنابراین ،تمامی موارد پيبگفته را رد کرده است (موسوی خویی ،بیتا ،ج ،2صص-11.
)11؛ اما برخی این راهکار را پس ا راهکارهای فوق قرار میدهند (موسوی خمينی،
 1321هد ،ج ،1ص .)11.اما در موضوع فرهنگ و حق یا حکم بود ن باید اذعا کرد
حق بود فرهنگ به واسطه برخی نیات و روایات به اثبات رسيد؛ بنابراین ،دیگر نيا به
ادامه این مسير برای اثبات حق بود ن نيست.
 .1اجماع

با توجه به مفهوم اجماع در فقه اماميه و ل وم کاشفيت ن ا قول معصوم(ع) ،درباره
حق بود فرهنگ ،اجماعی وجود ندارد ،یرا پيب ا این اساساً طرح نشده است.
 .3مالحظه آثار و لوازم

در مالحظه نثار و لوا م ،بحث کليدی هما تفاوتهای ميا حق و حکم است که
اشاره شد؛ اما چو فقها در این مبحث اختالف عقيده دارند ،نمیتوا بهطور قطعی ا
این لوا م سین گفت.
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 .1استقراء و تنقيح مناط

این روش بهسیتی در موضوع فرهنگ قابلاعمال است ،یرا در ادله سینی ا اسقاط
یا انتقال ن وجود ندارد.
 .6سيره متشرعه

تالش پيامبر (ص) و ائمه(ع) در دورههای میتلف اسالمی همراه با پرورش شاگردا
فقيه ،متکلم و عالم بهخوبی نشا میدهد سيره متشرعه داللت بر اثبات حق فرهنگی
دارد ،یرا اینهمه تالش در جهت استيفای این حق صورت گرفته و میگيرد.
 .5سيره عقال

سيره عقال ني با توجه به احادیث همراهی عقل و دین ،حکایت ا این امر دارد که حق
فرهنگی برای تمامی امتها و مردم ثابت است ،یرا عقال بهخوبی میدانند حيات
اجتماعی منوط به وجود دین است.
 .5تمسک به اصول عمليه

برخی فقها بر این باورند در شك ميا حق و حکم بهویژه درجایی که دليل لفظی در
ميا نباشد ،مرجع اصول عمليه است (نائينی 1313 ،هد ،ج ،1ص .)113.عمل به این
مو رد هم در صورتی است که دليل لفظی وجود نداشته باشد ،اما در موضوع حق
فرهنگی ،لسا دليل مُثبتِ حق بود ن است .پس نوبت به اجرای اصل استصحاب
نمیرسد.
پس ا اثبات حق فرهنگی در مطالب فوق ،این موضوع باید بررسی شود که ا منظر
فقهای اسالم ،حق فرهنگی ،حق محض و ساده است یا حق نميیته به تکليف .حق
فرهنگی نه یك حق ساده ،بلکه حق نميیته به تکليف است ،یرا اوالً؛ هر شیص
نسبت به جامعهای که در ن

ندگی میکند ،مکلف است .این تکليف برنمده ا این

اصل اساسی است که فرهنگ اساس هر جامعه و یك امر اجتماعی است که اساساً
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پيدایب ن را نمیتوا به یك فرد نسبت داد و ا نوع اضافه مقوليه است که در ن  ،یك
نسبت ايرقابل تغيير ميا فرهنگ و جامعه یا گروه وجود دارد .البته نباید فراموش کرد
که اگر نظریه اعتباری بود حق پذیرفته شود ،این نسبت قابلتغيير خواهد بود و
درنتيجه ،هرلحظه ممکن است مضاف و مضافاليه ن عوض شود .برای حل این
تعارض باید ميا مرحله ایجاد و مرحله تعلق و مالکيت فرهنگ تفاوت قائل شد ،یرا
در مرحله ایجاد و پيدایب فرهنگ ،قطعاً این اضافه مقوليه خواهد بود ،اما در مرحله
مالکيت و تعلق ن  ،باید ن را برای انسا ني در نظر گرفت ،بهویژه ن که در برخی
مصادیق ،قطعاً این حق به افراد نسبت داده خواهد شد .ثانياً ،بر اساس اصل حاکميت
قانو بر هر جامعه و نظم عمومی ،هر شیص برای دستيابی به حقوق خود باید به
حقوق دیگرا احترام بگذارد و استيفای حق خود را در چارچوبهای قانونی ،شرعی و
اخالقی پيگيری نماید .بهعالوه ،هر فرد باید نسبت به ننچه فرهنگ ناميده میشود،
احساس تعهد داشته باشد و در حفظ ن بکوشد .البته این امر به معنای نفی وظایف
دولت در این مينه نيست.
صاحبان حق فرهنگي

ا دیدگاه حقوق بينالملل ،حق فرهنگی ا جمله حقهای نسل سوم است که ادعا می-
شود جامعه ا حيث جامعه بود صاحب ن هاست ،مانند حق نسبت به محيط یست،
حق توسعه اقتصادی ،حق ملی به حاکميت بر سرنوشت و حق به منافع پراکندهای چو
صلح ،تماميت محيطی (بهداشت محيط یست) 1و حق به با اقليت .ادعا میشود
جامعه ا ن جهت که جامعه است و نه اشیاص به نحو انفرادی دارای حقهای نامبرده
هستند؛ یعنی حق های نسل سوم با اجتماعات یا کليت مردم و نه فرد فرد اشیاص
سروکار دارند (والدرو  ،1331 ،صص)110-113.؛ اما به نظر میرسد این نظریه در

1

- Environmental Intergrity
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مرحله عمل چندا کارایی ندارد .با توجه به مصادیق فرهنگ که بر اساس اسناد
بينالمللی به سه حو ه مدلول مادی فرهنگ ،مدلول انسا شناسانه فرهنگ و فرنیند
تحقق خالقيت هنری و علمی تقسيمشدهاند ،باید اذعا کرد بر اساس هر یك ا این
مداليل می توا صاحب حقی را متصور شد .بر اساس مدلول نیست و دوم ،صاحب
حق در مرحله اول ،میتواند «بشریت» باشد که البته ا دیدگاه برخی این مفهوم مبهمتر
ا ن است که بتوا عنوا ذی حق را به ن اطالق کرد (استاماتوپولو ،1302 ،ص.)131.
این دیدگاه ا نظر فقه مردود است ،یرا بر اساس ننچه در اصول فقه وجود دارد،
خطابات الهی (تکاليف) شامل معدوما هم میشود .پس تصور حق برای بشریت (چه
موجود باشند یا معدوم) محال نيست .بهعالوه ،اگر ميا حق تمتع یا استحقاق و حق
استيفا تفاوت گذاشت ،در مرحله تمتع و استحقاق ،همه بشریت ا این حق برخوردار
هستند ،اما در مرحله استيفا در هر ما بسته به وجود و ندگی ن انسا ها ،حق
استيفا مییابند ،یرا موجود هستند و بهعالوه توانایی استيفا را هم دارند .در مرحله دوم،
صاحب حق می تواند یك جامعه یا ملت یا گروهی ا یك جامعه باشند ،در این صورت
ني صاحب حق دانستن جامعه یا بیشی ا ن ا دیدگاه اسالمی مردود نيست ،یرا با
مراجعه به ادله دستور امربهمعروف و نهیا منکر و با توجه به موضوع ممانعت ا اشاعه
فحشا و منکر میتوا ادعا کرد جامعه ني میتواند صاحب حق باشد .توجه به جنبه
عمومی جرائم یا سین گفتن ا نظم عمومی و ممانعت ا اختالل نظام یا معيشت مردم
یا ادله ل وم تشکيل حکومت در هر جامعهای میتواند به اثبات صاحب حق بود
جامعه کمك نماید.
بر مبنای مدلول سوم ،افراد بهتنهایی میتوانند صاحب حق باشند .هرچند شهيد
صدر حق تأليف و حق اختراع را ا جمله حقوق عرفی میداند که دليل شرعی برای
اثبات حق بود ن ها وجود ندارد ،اما نباید فراموش کرد که ادله حفظ امانت شرعی
میتواند اثباتکننده حق تأليف یا حق اختراع یا اساساً حق انسا نسبت به تفکر خویب
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باشد .درنهایت ،میتوا ادعا کرد شاید نتوا حق انسا نسبت به این حقوق را اثبات
کرد ،اما حتماً اختصاص نسبت به ن وجود دارد ،یرا هرچند در این موضوعات،
نقلوانتقال ممکن نيست ،اما نمیتوا منکر اختصاص این موارد به فرد شد .همچنين،
جامعه طبق نیات قرن کریم دارای حيات است؛ پس میتواند صاحب حق باشد؛
بنابراین ،طبق نظریه اسالم درباره حق فرهنگی ،جامعه یا به تعبير بهتر امت و همچنين
فرد میتوانند صاحب حق فرهنگی شوند.
نتيجهگيری

ا دیدگاه اسالمی ،حق فرهنگی شامل سه سطح فقه اکبر ،فقه اوسط و فقه اصغر به
همراه عناصر متقدم و متأخر شرعی است که در «بصيرت در دین» خالصه میشود.
مصادیق و محتوای این حق در اسالم بر اساس هما سه سطح قابلتصور است و
میتواند در سطح نیست شامل حق شناخت خداوند ،حق شناخت پيامبرا (ص) و
ايره باشد و در سطح دوم شامل حق شناخت کليه فضائل و در سطح سوم ،شامل
شناخت احکام الهی به معنای اعم ن یعنی احکام تکليفی و وضعی باشد.
در موجه سا ی حق فرهنگی ني باید اذعا نمود در فقه دو روش تشریع حق و
استنباط حق برای شناسایی حقهای نوین وجود دارد .در روش تشریع حق ،تفاوتهای
ماهوی ميا حق و حکم بررسی شدند ،اما در روش بيا شارع یا به عبارت بهتر ،روش
استنباط حق ،در مرحله نیست ،مواردی چو لسا دليل ،اجماع و مالحظه نثار و لوا م
و در مرحله دوم ،استقراء و تنقيح مناط ،سيره عقال ،سيره متشرعه و اصول عمليه قرار
میگيرند .به نظر میرسد ا روش تشریع حق نتوا بهسادگی مشروعيت حق فرهنگی
را اثبات کرد .البته فقط در مورد نخر یعنی وجود «منعليهالحق» ،میتوا ادعا کرد
وجود حکومت اسالمی بهعنوا «منعليهالحق» میتواند اثباتکننده مشروعيت حق
فرهنگی باشد؛ اما در روش چگونگی بيا حق ،در بررسی نیات در ذیل لسا دليل باید
گفت با توجه به نیات  3ابراهيم 111 ،اسراء 211 ،بقره 13 ،حجرات و بهویژه 123
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نلعمرا و روایاتی با موضوعات همراهی دین و عقل ،تسلط پيامبرا (ص) و ائمه(ع)
بر با اقوام گوناگو  ،اهداف ارسال پيامبرا (ص) میتوا اثبات کرد حق فرهنگی در
مره حقهای مشروع است .با توجه به اینکه مشروعيت این حق با استفاده ا لسا
دليل محقق شد ،دیگر نيا به بهکارگيری روشهای دیگر نيست که در مرتبه بعد قرار
دارند؛ اما بااینحال باقی روشها ني موردبررسی واقع شدند و ا ن ها به دست مینید
که ا طریق تمسك به اطالقات و عمومات ،اجماع ،مالحظه نثار و لوا م ،استقراء و
تنقيح مناط نمی توا مشروعيت حق فرهنگی را در فقه اماميه اثبات کرد ،ولی ا طریق
سيره متشرعه و سيره عقال می توا اثبات کرد که حق فرهنگی ا دیدگاه فقه اماميه ،یك
حق شرعی است .در دیدگاه اسالمی صاحب حق فرهنگی میتواند یك امت یا یك فرد
باشد.
كتابنامه

نخوندخراسانی ،محمدکاظم (1312هد) .حاشيه المکاسب ،تهرا  :و ارت ارشاد اسالمی ،الطبعه-
االولی.

ابوالقاسمی ،محمدجواد و مهدی سجادی ( .)1333پژوهشی در چالبهای توسعه فرهنگ
دینی .تهرا  :عرشپژوه ،چاپ نیست.
ابوحبيب ،سعدی (1313هد) .القاموس الفقهی ،دمشق :دارالفکر ،الطبعهالثانيه.
احمد بن حنبل (بیتا) .مسند احمد ،بيروت :دارصادر ،ج.1
اراکی ،محمدعلی (1311هد) .کتاب البيع ،قم :اسماعيليا  ،الطبعهاالولی ،ج.1
اربلی ،علیبنعيسی ( .)1331کشف الغمه فی معرفه االئمه ،تبری  :بنی هاشمی ،الطبعهاالولی.
استاماتوپولو ،السا ( .)1302حقهای فرهنگی در حقوق بينالملل .ترجمه سيدقاسم مانی و
مناالسادات مير اده .تهرا  :خرسندی ،چاپ نیست.
اصفهانی ،محمدحسين (1310هد) .حاشيه المکاسب ،تحقيق عباس محمد نلسباع ،بیجا :ذوی-
القربی ،الطبعهاالولی ،ج .1
انصاری ،مرتضی (1321هد) .المکاسب ،قم :مجمعالفکر اسالمی ،الطبعهاالولی ،ج.3
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بحرالعلوم ،سيدمحمد (1313هد) .بلغه الفقيه ،تهرا  :مکتبهالصادق(ع) ،الطبعهالرابعه ،ج.1
حرانی ،ابنشعبه (1313هد) .تحف العقول عن نل الرسول (ص) ،شرح و تعليق علیاکبر
افاری ،قم :نشر اسالمی ،الطبعهالثالثه.
حکمتنيا ،محمود (« .)1301نظریه حق ا دیدگاه محمدحسين اروی اصفهانی» ،حقوق
اسالمی.0)33( ،
حسينی حائری ،سيدکاظم (1321هد) .فقه العقود ،قم :مجمع اندیشه اسالمی ،الطبعهاالولی ،ج.1
حسينی همدانی ،سيدمحمدحسين (1313هد) .انوار درخشا  ،تهرا  :لطفی ،الطبعهاالولی.
خوانساری ،سيداحمد (1311هد) .جامع المدارک فی شرح المیتصر النافع ،تهرا  :صدوق،
الطبعهالثانيه ،ج.3
داوری ،محسن ( .)1330حقوق فرهنگی شهروندا (رویکردی اسالمی) .تهرا  :دانشگاه امام
صادق(ع) ،چاپ نیست.
دهیدا ،علیاکبر ( .)1311لغتنامه ،تهرا  :دانشگاه تهرا  ،چاپ دوم ،ج.2
رضایی ،علیاکبر و محسن فردرو ( .)1332نشنایی با اصول برنامهری ی و برنامهری ی فرهنگی،
تهرا  :عباسی ،چاپ نیست.

سب واری نجفی ،محمدبنحبيباهلل (1310هد) .ارشاد االذها

الی تفسير القرن  ،بيروت:

دارالتعارف للمطبوعات ،الطبعهاالولی.
سمرقندی ،نصربنمحمد (بیتا) .بحر العلوم ،بیجا :بینا.
صالحی اميری ،سيدرضا ( .)1332مفاهيم و نظریههای فرهنگی ،تهرا  :ققنوس ،چاپ نیست.
صدر ،سيدمحمدباقر (1320هد) .الحق و الحکم و الشیصيه المعنویه اقتصادیا ،قم :مدین،
الطبعهاالولی.
طباطبایی ،سيدمحمدحسين ( .)1330تفسير المي ا  ،مترجم سيدمحمدباقر موسوی همدانی ،قم:
اسالمی ،چاپ سیام.
طباطبایی حکيم ،سيدمحسن (بیتا) .نهج الفقاهه ،قم 22 :بهمن.
طباطبایی ی دی ،سيدمحمدکاظم (1313هد) .حاشيه المکاسب ،قم :اسماعيليا  ،ج.2
طبرانی ،سليما بناحمد ( .)2113تفسير القرن العظيم ،ارد  :دارالکتاب الثقافی ،الطبعهاالولی.
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طبرسی ،فضلبنحسن ( .)1312مجمعالبيا فی تفسير القرن  ،تهرا  :ناصر خسرو ،الطبعهالثالثه.
طبری ،ابوجعفر محمدبنجریر (1312هد) .جامعالبيا فی تفسير القرن  ،بيروت :دارالمعرفه.
طجرلو ،رضا ( .)1303حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بشر ،تهرا  :دادگستر.
طوسی ،محمدبنحسن (بیتا) .التبيا فی تفسير القرن  ،بيروت :داراحياء التراث العربی.
فضلاهلل ،سيدمحمدحسين ( 1310هد) .تفسير من وحی القرن  ،بيروت :دارالملك ،الطبعهالثانيه.
قرشی ،سيدعلیاکبر ( .)1311تفسير احسن الحدیث ،تهرا  :بنياد بعثت ،الطبعهالثالثه ،ج.2
قمی ،محمدبنعلیبنحسينبنبابویه (صدوق) (1313هد) .الیصال ،تحقيق علیاکبر افاری ،قم:
جامعه مدرسين ،الطبعهاالولی.
قمی مشهدی ،محمدبنمحمدرضا ( .)1323تفسير کن الدقائق و بحر الغرائب ،تهرا  :و ارت
ارشاد اسالمی ،الطبعهاالولی.
قنواتی ،جليل و حسين جاور (« .)1301حریم خصوصی؛ حق یا حکم» ،حقوق اسالمی ،سال
هشتم ،شماره .31
کافی ،مجيد ( .)1302فرهنگ دینی ،مفاهيم ،نظریهها و راهکارها .قم :پژوهشگاه حو ه و
دانشگاه ،چاپ اول.
کلينی را ی ،محمدبنیعقوب ( .)1321الفروع من الکافی ،تصحيح و تعليق علیاکبر افاری،
تهرا  :دارالکتب االسالميه ،الطبعهالثالثه.
گنابادی ،سلطا محمد (1313هد) .تفسير بيا السعاده فی مقامات العباده ،بيروت :منسسه
االعلمی ،الطبعهالثانيه.
گيدن  ،ننتونی ( .)1332جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهرا  :نی ،چاپ بيستم.
مامقانی ،عبداهلل (1331هد) .نهایه المقال فی تکمله اایه اآلمال ،نجف :بینا ،الطبعهاالولی.
مجلسی ،محمدباقر (1313هد) .بحاراألنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار (ع) ،بيروت:
منسسه الوفاء ،الطبعهالثانيه.
معين ،محمد ( .)1331فرهنگ فارسی ،تهرا  :سرایب ،چاپ سوم.
مغنيه ،محمدجواد (بیتا) .التفسير المبين ،قم :بنياد بعثت.
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موسوی خمينی ،سيدروحاهلل (1321هد) .البيع ،تهرا  :منسسه تنظيم و نشر نثار امام خمينی(ره)،
الطبعهاالولی ،ج.1
موسوی خویی ،سيدابوالقاسم (بیتا) .مصباح الفقاهه فی المعامالت ،محمدعلی توحيدی ،قم:
داوری ،ج.2
نائينی ،محمدحسين (1313هد) .منيه الطالب ،تقریر موسی نجفی خوانساری ،قم :اسالمی،
الطبعهاالولی ،ج.1
والدرو  ،جرمی ( .)1331فلسفه حق ،حق و مصلحت ،ترجمه محمد راسخ ،تهدرا  :طدرح ندو،
چاپ نیست.

