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 -1-1مقدمه و بیان مسئله
اگر نگوییم مهمترین اما میتوان گفت یکی از مهمترین مباحث روز مسئلۀ حقوق بشر است که
در عرصۀ بینالمللی جایگاه خاصی پیدا کرده است .حقوق بشر مجموعهای از امتیازات دارای
مضمون و مفهوم واالی انسانی است که انسان با صرف نظر از هر گونه وابستگی دینی ،نژادی،
جنسی ،زبانی و مانند آن و حتی میزان قابلیت و صالحیت فردی و بدون توجه به اوضاع و
احوال متغیر اجتماعی از آن برخوردار است و به کرامت و احترام و شخصیت انسان ارتباط
دارد و در طول آن حقوق بشردوستانه ،مجموعۀ مقررات و قواعد حقوق بینالملل است که
ضمن تعیین حقوق حمایت از افراد انسانی اعم از رزمنده یا غیررزمنده (غیرنظامی) و اموال
غیرنظامی و حقوق طرفهای متخاصم در مخاصمات مسلحانه اعم از بینالمللی یا غیر
بینالمللی تکالیف افراد انسانی و طرفهای متخاصم را نیز در آن مخاصمات مشخص میکند
و هدف آن محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از درگیریهای مسلحانه و ممنوع کردن
استفاده از برخی وسایل و شیوههای نبرد علیه رزمندگان (تحت شرایط خاص) و افراد
غیرنظامی و نیز اهداف غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه است .موضوع ارتباط میان حقوق
بشر و بشر دوستانه و پیوندهای میان دو مجموعه از قواعد حقوقی پس از جنگ جهانی دوم و
در پی تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در سال  1948محور گفتگو بود ،البته پس از آن
اسناد دیگری در راستای تعامل هر چه بیشتر و اعمال همزمان این دو نظام به تصویب رسید و
نهایتاً هدف از ایجاد تعامل روزافزون میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت بیش از
پیش از کرامت انسانی میباشد تا شاهد تکرار تجربههای تلخ جنایات بشری در جهان کنونی
نباشیم.
امروزه شاهد هجمههای شدید رسانهای نظام امپریالیزم در جهت خشن و بیرحم نشان
دادن چهرۀ رحیم اسالم و اتهاماتی مبنی بر تروریستی بودن آموزههای اسالمی هستیم .با ایجاد
گروههای افراطی خشن سعی در تأیید ادعاهای خویش دارند .اما با بررسی منابع اصیل اسالم
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که شامل قرآن ،سنت ،عقل و اجتهاد میباشد درمییابیم که قرنها پیش از غرب در آموزههای
اسالمی مسئلۀ حقوق بشر مطرح بوده و اعمال میگشته است .با نگاه تاریخی به جنگها و
مخاصمات زمان پیامبر اسالم به خوبی درمییابیم که ایشان با تبیین آموزههای اسالمی همواره
به حفظ کرامت انسان تأکید داشته و با نگرشی الهی به انسان ،کرامت او را از جانب خداوند
متعال دانسته و برای او حیثیت الهی و حقوقی از قبیل حق حیات ،مالکیت ،آزادی ،امنیت و ...
قائل میباشد.
تفکیك موجود در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نظام حقوق بینالملل ،در اسالم
وجود ندارد و این دو در نهایت تعامل اعمال میگردند ،در حقوق بشردوستانۀ اسالمی تفاوتی
میان مخاصمات بینالمللی و داخلی و حتی شورشها وجود ندارد و در همه حال رعایت
اصول بشردوستانه و حقوق اساسی بشری الزامی است.

 -2-1سابقه و ضرورت تحقیق
در موضوع مورد بحث ،از نگرش اسالمی تحقیقات اندکی صورت گرفته و نهایتاً کتاب حقوق
بشر و حقوق بشردوستانه دکتر ناصر قرباننیا به بررسی رابطۀ میان دو مجموعۀ حقوقی از منظر
بینالمللی و نظام حقوق بینالملل پرداخته است و البته مقالهای تحت عنوان تعامالت حقوق
بشر و حقوق بشردوستانه به قلم علی ملکی نیز مشاهده گردید و مباحث مستقل در زمینۀ
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،عالمه جعفری ،آیت اهلل جوادی آملی ،دکتر محقق داماد،
دکتر ضیایی بیگدلی نیز مورد مطالعه قرار گرفت.
به نظر میرسد امروز بیش از پیش به علت تبلیغات رسانهای در جهت تروریست نشان
دادن مسلمانان و تلقین خشونت به آموزههای اسالمی نیاز به تبیین مبانی اصیل حقوق بشری
اسالم در عرصۀ علمی حقوق بشر میباشد تا جهانیان بدانند که اسالم تا چه حدی برای
کرامت انسان اهمیت قائل است و با چه آموزههایی سعی در خدشهدار نکردن حیثیت الهی
انسان دارد.
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 -3-1پرسشهای متداول
 .1آیا مبانی نظری اسالم با نظام حقوقی بین الملل در مسئلۀ حقوق بشر یکسان است؟
 .2آیا در اسالم آموزههایی در جهت تبین حقوق بشر و بشردوستانه وجود دارد؟
 .3آیا نوع رابطه میان دو نظام در اسالم متفاوت با نظام حقوقی بینالملل است؟
 .4آیا در اسالم ضمانتهای اجرایی جهت اعمال حقوق بشر موجود میباشد؟

 -4-1فرضیات تحقیق
 .1مبانی نظری اسالم با نظام حقوقی بینالملل متفاوت میباشد.
 .2در اسالم آموزههای حقوقی جهت تبیین و إعمال حقوق بشر و بشردوستانه موجود میباشد.
 .3نوع رابطه میان دو نظام حقوق بشر و بشردوستانه در اسالم متفاوت با نظام حقوقی بینالملل
است.
 .4در اسالم ضمانتهای اجرایی جهت إعمال حقوق بشر موجود میباشد.

 -7-1اهداف تحقیق
 .1تبیین مبانی نظری و پیشینۀ تاریخی حقوق بشر در اسالم.
 .2ارائۀ آموزههای غنی اسالمی در جهت اعمال حقوق بشر و بشردوستانه.
 .3تبیین نوع رابطۀ حقوق بشر و بشردوستانه در اسالم و نظام حقوق بینالملل و نوع تعامل آن
دو.
 .4تبیین نظام حقوق بشری اسالم و میزان اهمیت آن به کرامت انسانی و مخالفت با خشونت.

 -6-1روش تحقیق
در جمعآوری مطالب و منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است .همچنین در بخش
مقاالت از سایتهای نورمگز ،مگایران و نیز انسانی استفاده شده است و در بحث مبانی
اسالمی به جهت سهولت دسترسی از نرم افزارهای جامع االحادیث و جامع فقهی نیز استفاده
شده است.
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 -5-1ساختار تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق ابتدا بر آن شدیم تا مسئلۀ حق و مسایل پیرامون آن را بررسی نماییم
سپس به تعریف و تبیین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نیز مبانی آن در نگرشهای
اسالمی و بینالمللی پرداختهایم .پس از آن به بررسی رابطه میان حقوق بشر و حقوق
بشردوستانه در نظام حقوقی بینالملل پرداختهایم و نهایتاً به تبیین نظام حقوق بشر و
بشردوستانه در آموزههای حقوقی اسالم پرداخته و رابطه میان دو مجموعه حقوقی مذکور ،از
منظر اسالم را مورد بررسی قرار داده ایم.
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فصل دوم:
مفاهیم و مبانی نظری حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
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 -1-2تعریف حق
یکی از مسائلی که در میان فقها و حقوقدانان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و از اهمیت
ویژهای برخوردار است ،مسئلۀ حق میباشد .به همین منظور به بررسی مفهوم ،ماهیت ،مصادیق
و اینکه حق با چه مفاهیم دیگری در الزام است و اینکه بر اساس چه تعریفی چه بازخوردی به
همراه میآورد ،الزم است ،قبل از این عمل ،به بررسی مقولۀ حق بپردازیم.
حقوق یکی از واژههایی است که دارای بار معنایی متنوع و سنگین است و از جهات علمی
و فلسفی همواره مورد بحث و توجه قرار داشته است .در زبان انگلیسی  Lawبه معنای
مجموع مقرراتی که در زمان معین بر جامعهای حکومت میکند و هدف آن فعلیت بخشیدن به
نظم و عدالت است یك معنا از حقوق است که قابلیت جمع بسته شدن را داراست .مانند
حقوق ایران ،حقوق بشر ،حقوق مدنی و امثال آن.
در مقابل Right ،به این صورت تبیین میشود :برای اینکه حقوق به هدف معنایی خود،
یعنی استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد ،ناچار باید برای مردم
امتیازاتی در برابر دیگران بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروه دوم ،توانایی خاصی به آنان
اعمال کند .این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعۀ منظم ،برای اعضای خود به وجود
میآورد حق مینامند که جمع آن نیز حقوق میباشد .مانند حقّ حیات ،حقّ مالکیت ،حقّ
زوجیت و مانند اینها .حق به این معنا از سنخ توان ،اختیار و سلطه است و صاحب حق از
نوعی نفع ،قدرت و توانایی برخوردار است.1
 -1-1-2چیستی حق
حق چیست؟ پرسش به ظاهر ساده است ،ولی نیازمند تحلیلی عمیق است .این پرسش یك
رشته پرسشهای دیگر را به دنبال میآورد .حقوق چیست؟ اگر از یك انسان عادی در کوچه و
خیابان پرسیده شود حق دقیقاً چیست؟ احتماالً نخواهد توانست جواب روشنی بدهد .ممکن
است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چه؟ یا معنای این کار چیست؟ که دیگران حق را
 .1دکتر ناصر کاتوزیان ،مقدمة علم حقوق11 ،
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نسبت به فالن چیز انکار کنند یا نادیده بگیرند ،ولی نمیداند خود این چیزی که مورد تجاوز
قرار میگیرد یا انکار میشود دقیقاً چیست؟ آیا چیزی است که افراد در لحظۀ تولد کسب
میکنند یا به ارث میبرند؟ آیا چیزی که روی افراد مهر میخورد آیا ویژگی ذاتی انسان است؟
آیا حقوق را ممکن است اعطا کرد؟ و سؤاالت بسیار دیگری از این قبیل.
 -2-1-2حق در ادبیات حقوق
در گذشتۀ دور ،اندیشمندان مسائل اخالقی ،سیاسی ،حقوق را در چارچوب حق بررسی
نمیکردند .آنان توجه بیشتر خود را به وظایفی معطوف میکردند که شخص در برابر ارباب،
پادشاه ،کلیسا ،خداوند بر عهده داشت .تحوالت قرن هفدهم و هجدهم اروپا موجب تغییرات
جدّی و عمیق در ساختار حقوق گردید و دانایان حقوق ،حق و حق داشتن «»To have Right
را به عنوان پایۀ قواعد حقوق بررسی و تحلیل میکردند .با تغییر این نگرش ،دولت متعهد و
مکلّف به رعایت و محافظت از حقوق مردم گردید.1
حال آنکه نگرش مذکور و ایجاد تعهد حکومت نسبت به حقوق مردم از همان اوایل
حکومت اسالمی مورد تأیید و تأکید اسالم بوده و در این راستا حقوق مذکور را در  1433سال
پیش تبیین نموده است و به دلیل تفاوت در مبانی نظام حقوقی غرب و نظام حقوقی اسالم،
تفاوتهایی در تعریف و ماهیت حق در دو نگرش غربی و اسالمی وجود دارد.
بحث تحلیل پیرامون این موضوع و تشخیص و تفکیك وجوه گوناگون آن در نظام حقوقی
غرب ،وامدار تالشهای موشکافانه و نکتهاندیشانۀ فیلسوفان و نظریهپردازان سدۀ بیستم است.
طی این سده موضوع کلی حق ،زیرشاخههای گوناگونی پیدا کرده که هر کدام در نتیجۀ
توجه به یکی از وجوه مرتبط به موضوع مذکور به وجود آمده است.2
حق را به گونههای مختلفی تعریف نمودهاند .برخی آن را امری اعتباری دانستهاند که
برحسب آن شخص یا گروه خاصی قدرت قانونی پیدا میکنند که نوعی تصرف خارجی یا
اعتباری در شیء یا شخص دیگری انجام دهد و الزمۀ آن امتیاز برای ذیحق بر دیگران است.3
پارهای حق را امتیاز و نفعی میدانند متعلق به شخص و حقوق هر کشور که در مقام اجرای
عدالت از آن حمایت میکند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن

به نقل از قرباننیا 1. I Benn slenely: Rights in encyclopedia of philosophy. Vol 7. P:197
 .2ر.ک .دکتر محمد راسخ ،حق و مصلحت151 ،
 .1ر.ک .دفتر همکاریهای حوزه و دانشگاه :درآمدی بر حقوق اسالم ،ج 44 ،1
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را میدهد .1عدهای نیز گفتهاند که حق امر اعتباری و انتزاعی است .به این معنا که ما بهازای
خارجی ندارد .لذا نمیتوان تعریفی حقیقی از آن تحت حد و رسم منطقی که دربارۀ ماهیات
دارای جنس و فصل هستند انجام داد .و هر مفهومی در این تعریف به منزلۀ فصل است.2
 -3-1-2تعریف حق در نگرش اسالمی
راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن کریم حق را در اصل به معنای مطابقت و موافقت
دانسته است .3خداوند که اشیاء را به مقتضای حکمت میآفریند ،حق نامیده شده است و قول
و فعل یا اعتقادی که مطابق با واقع باشد ،حق است .اما به نظر میرسد میتوان مطابق و موافق
بودن با واقع را شرط ثانوی حق دانست .معنای اصلی حق ،امر ثابت است.4
بیضاوی در تفسیر خود میگوید :خدا را حق مینامند ،چرا که ربوبیت و الهیت او ثابت
است و ثبوت و دیگر اشیاء نیز به وسعت اوست و ـ به تتحقّق االشیاء ـ و از این روست که
حق را معموالً به موجود ثابت تعریف کردهاند ـ و هو الموجود الثابت.5
در کالم فقها تعاریف متعددی از حق وجود دارد .اینکه حق را به منزلۀ سلطنت پنداشته و
تمام توجه خود را به جداسازی حق از حکم معطوف داشتهاند و تالش کردهاند که حق را به
نحوی تعریف کنند که مرز روشنی با حکم داشته باشد.
اول .تعریف حق به سلطنت فعلیه
آنکه برخی حق را به نوعی سلطنت فعلیه بر شیء یا بر شخص تعریف نمودهاند .تصور آن
قائم است بر فرض وجود دو طرف ،یکی صاحب حق که از آن منتفع میگردد و دیگری آن که
حق بر ذمۀ اوست .6پارهای دیگر چنین نگاشتهاند که حق سلطنت اعتبار شده برای انسان بر
غیر است ،اعم از مال یا شخص یا هر دو.
بحرالعلوم در بیان تمایز میان حکم و حق برآمده ،حکم را چون مجعول از جانب شارع
مقدس است ،غیرقابل اسقاط دانسته و حق را اگرچه سلطنتی مجعول نامیده است اما آن در
دست صاحب حق است و اوست که قدرت اعمال و اسقاط دارد.7

 .1ر.ک .دکتر ناصر کاتوزیان ،مبانی حقوق عمومی2 ،
 .2ر.ک .جوادی آملی ،عبداهلل ،فلسفة حقوق بشر (اسرا35 -34 ،)1135 ،
 .1ر .ک .راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قرآن ،مادۀ حق
 .4ر.ک .ناصر قرباننیا ،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه13 ،
 . 5بیضاوی ،عبداهلل بن عمر ،انوار التنزیل و اسرار التأویل ،ج  ،1ص 112
 .6ر.ک .سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ،حاشیه المکاسب55 ،
 .3ر.ک .سید محمد بحرالعلوم ،کتاب بلغۀ الفقهیه ص 11
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تعریف حق به سلطنت اعتبار شده دارای اشکاالتی است .اوالً حق نوعی سلطنت نیست،
بلکه سلطنت از آثار حق به شمار میرود .ثانیاً گاه سلطنت وجود دارد بدون اینکه شخص
صاحب سلطنت حق داشته باشد ،مثالً شخص بر نفس خود سلطنت دارد و میتواند پارهای
تصرفات را که قانون منع نکرده است در آن انجام دهد .اما نسبت به خود صاحب حق تلقی
نمیشود .1به عبارت دیگر در حق نوعی دوگانگی در صاحب حق و موضوع حق ضروری
است که این دوگانگی در سلطنت بر نفس وجود ندارد .گذشته از این دو اشکال ،این تعریف
حقهای طبیعی بشری را که نه نیازمند جعل و اعتبار است و نه قابلیت اسقاط را دارد
دربرنمیگیرد.
دوم :حق به منزلة ملکیت ضعیف
تعریف دیگری از حق در نزد فقها وجود دارد که حق را به منزلۀ ملك شمردهاند .حق در نگاه
این دسته از فقیهان مرتبۀ ضعیفی از ملك و نوعی از ملك بوده و صاحب حق بر شیء مالك
آن شیء تلقی گردیده و امر آن شیء به دست اوست .متعلق حق در این معنا ممکن است عین
باشد .مانند حق رهن و حق تحجیر و ممکن است غیر عین باشد .مانند حق قصاص و حق
حضانت که متعلق آن شخص است.
مرحوم نایینی از فقیهانی است که حق را مرتبۀ ضعیفی از مالکیت معرفی کرده که قوام آن
به دو طرف است :صاحب حق و عهدهدار ادای حق .2بر این تعریف نیز اشکال وارد شده است
که حق نمیتواند نوعی از ملك باشد .حق اعتباری در کنار مالکیت است .دلیل این ادعا عالوه
بر فهم عرف ،آن است که در مواردی حق وجود دارد ،بدون اینکه بتوان از ملك سخن گفت.
همچون حق تحجیر که شخص دارندۀ آن از حق برخوردار است ولی مالك نیست.
افزون بر اینکه تصور شدت و ضعف در ملك ممکن نیست ،ملکیت یك امر اعتباری بسیط
است .3البته می توان این اشکال را چنین پاسخ گفت که مراد آن است که ملك و حق هر دو از
سنخ سلطنتاند .با این تفاوت که ملك سلطنت قوی است و حق سلطنت ضعیف .ولی روشن
است که با این توجیه ،این تعریف به تعریف نخست باز خواهد گشت.
سوم :حق به منزلة اعتبار خاص

 .1ر.ک .السید روح اهلل موسوی الخمینی :کتاب بیع ،ج 22 ،1
 .2ر.ک .محمدتقی آملی :کتاب المکاسب و البیع (تقریر بحث نایینی) ،ج 11 ،1
 .1ر.ک .روح اهلل الموسوی الخمینی :پیشین22 ،
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این دیدگاه حق را به عنوان یك نهاد اعتبار خاص معرفی کرده آن ملك و سلطنت را جدا
میانگارد .صاحبان این دیدگاه ،نفس حق را سلطنت نمیدانند ،بلکه سلطنت را آثار حق
میشمارند .حق را اعتبار خاصی قلمداد میکنند که دارای آثار ویژهای است.
نهایتاً اگر بخواهیم تعریف دقیقی از حق ارائه دهیم باید بگوییم که حق عبارت است از
سلطه ،اختیار ،امتیاز و توانایی که در جامعۀ معینی برای یك انسان در برابر اشیاء یا یك انسان
در برابر انسانهای دیگر به رسمیت شناخته میشود .حق انسان در برابر انسانهای دیگر مانند
حق بستانکار در برابر بدهکار ،حق زن و شوهر در برابر یکدیگر ،حق پدر و مادر در برابر
فرزندان ،حق آزادی افراد در برابر دولت ،حق اشتغال ،مسکن و تأمین اجتماعی و حق افراد در
برابر اشیا مانند حق مالك بر خانهای که آن را خریده است و حق مستأجر برای استفاده از
خانهای که آن را اجاره کرده است.
وقتی از حق مالکیت سخن میگوییم مراد ما امتیازی است که کسی در مورد مال معینی
دارد و دیگران آن امتیاز را دارا نیستند .از میان همۀ مردم تنها صاحب خانه است که میتواند
هرگونه که میخواهد تصرف کند ،حتی خراب کند یا انتقال دهد .در این معنا حق ،گسترۀ
بسیار وسیعی پیدا میکند که شامل اختیار رد و قبول ،امتیاز عمل و خودداری از عمل نیز
میشود .بدینسان وقتی از حق فرد برای انجام معامله یا امتناع از آن ،حق طالق برای شوهر یا
زن ،حق قاضی در بازپرسی از متهم ،حق اداره و کنترل رسانههای عمومی خبری برای دولت یا
حتی نظارت در انتخابات برای شورای نگهبان ،حق احراز تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی
برای شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن میرود و تصوری از امتیاز و اختیار در ذهن انسان
نقش میبندد .این تعریف را از آن رو کامالً دقیق نمیدانیم که نمیتواند تمامی حقهای بشری
بینیاز از جعل و اعتبار و غیرقابل سلب و نقل و انتقال را شامل گردد.1
 -4-1-2مفهوم حق
در تعریف کلی وقتی از حق داشتن سخن میگوییم به آن معناست که دارندۀ حق در وضعیت
ویژهای قرار گرفته است .برای مثال وقتی قانون کشوری فردی را محق میشناسد ،این بدان
معناست که نظام حقوقی کشور ،آن فرد را در موقعیت ویژهای قرار داده است .اما تأثیر این
حمایت و قرار دادن شخص در وضعیت ویژه به چه معناست؟

 .1ر.ک .ناصر قربان نیا ،پیشین14 ،
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در آغاز سدۀ بیستم متفکرانی چون هوفلد 1آمریکایی توجه خود را به مفهوم حق معطوف
داشتند و با تیزبینی بر این نکته متفطّن گشتند که وقتی از حق سخن میگوییم ،در تمامی موارد
یك معنا را مراد نمیکنیم .هنگامی که در دادگاهها یا مجالس قانونگذاری یا مراکز آموزش
حقوق یا باالخره در زندگی روزمره به حق طلب دین توسل میجوییم چیزی به غیر از تمسك
به حق آزادی بیان در قلمروهای یاد شده است .در نمونۀ نخست معنای ادعا نهفته است ،حال
آنکه نمونۀ دوم بر معنای آزادی داللت میکند .از هر دو به عنوان حق یاد میکنیم .اما وقتی به
طرفهای درگیر در رابطۀ مذکور موضوع حق و شیوۀ توزیع استحقاق و تکلیف توجه کرده و
متأمالنه بر نوع ارتباط و جهتگیری توزیع امتیازات و مسئولیتها مینگریم گویی با
هویتهایی کامالً متفاوت سر و کار داریم.2
بدین ترتیب تحت عنوان حق ،چهار گونه ارتباط متقابل و متالزم قابل تصور است .به
عبارت دیگر واژۀ حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد :مطالبه،
آزادی ،قدرت یا اختیار و مصونیت که تنها در یك شکل آن حق در برابر تکلیف قرار میگیرد.
این شکل مبین رابطۀ حقوقی است که در آن یك طرف میتواند طرف دیگر را از طریق قانون
به رعایت حق خود مجبور کند.
چهار رابطۀ حقوقی یا چهار معنا و مصداق حق از نظر هوفلد عبارتند از:
 .1حق ادعا

3

 .2حق ـ آزادی

4

 .3حق ـ قدرت

5

 .4حق ـ مصونیت

6

حق ادعا که حق به معنای خاص است .متقابل و متالزم با تکلیف است و همواره با وظیفۀ
طرف مقابل همراه است .بدین معنا که در این معنای حق یك رابطۀ دو جانبه میان دو شخص
وجود دارد که در این رابطه یکی محق و دیگری مکلف است .در رابطهای که بر پایۀ قرارداد
قرض بین داین و مدیون برقرار میشود ،یك طرف محق و طرف دیگر مکلف به پرداخت
میشود .در این رابطه حقوقی داین حق دارد طلب خود را از مدیون مطالبه نماید و اگر مدیون
1. Hohfeld
 .2ر.ک .جرمی والدرون :فلسفة حق ،ترجمة دکتر محمد راسخ ،پیشگفتار مترجم14 ،
1. Claim-Right
4. Liberty- Right
5. Power- Right
6. Immunity- Right
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