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 دهیچک
حق برخی از مسائل مهم نظـري در فلسـفه حـق اسـت.     منشأ  معناي حق، چیستی حق، تالزم حق و تکلیف، انواع حق و

) یکـی از مسـائل مهـم در    شود یمفطري، ذاتی و طبیعی نیز تعبیر  يها حقن به (که از آ» تکوینی يها حقمنشأ « مسئله
حـق آزادي   و ذاتی مانند حق حیـات  يها حقحقوق بشر و  بارهدربسیاري . امروزه ادعاهاي باشد یممباحث مربوط به حق 

تی ادعایی در حقـوق  ذا يها حقمسئله منشأ . سرنوشت مباحث گوناگون سیاسی در حوزه مهم حقوق بشر، به حل شود یم
نیازمند بررسـی جـدي اسـت.     ییها حقپیدایش چنین منشأ  ،ها حقبشر گره خورده است. با فرض قبول ذاتی بودن برخی 

منشـأ   رسد یممذکور است؟ به نظر  يها حقمنشأ  ؟ آیا کرامت انسان،دارد ییها حقآیا انسان از آن جهت که انسان است، 
 صر در ملکیت تکوینی و خداي متعال است.منح ،ذاتی یا تکوینی بشر يها حق

 .و حق تکوینیمنشأ  حق، فطري، ذاتی، تکوینی، طبیعی، ها: هدواژیکل
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مقدمه

حق، قرین با تکـون انسـان در    مسئلهوجه نیست که  موضوع حق، یکی از موضوعات پرکاربرد در میان بشر است. بی
در  هـا  انسـان طلبـی   ازهاي بشري به امـور مختلـف، زیـاده   نسبت به یکدیگر، نی ها انسان يها ظلمزمین دانسته شود. 

ادعاي حـق داشـتن را افـزون کـرده اسـت.      مواردي از این دست، و تمایالت گوناگون نفسانی و  يها خواهشاجابت 
و هـوس،   اگونـاگون، انسـانِ مغلـوب هـو     يهـا  يتکنولوژدر این عصر، با غلبه تفکرات الحادي مدرن و ابداع  ویژه به

و نسبت به دستیابی به هـر آنچـه   داند  میمسئولیت نسبت به پیرامونش، خود را آزاد و مالک هر چیزي  بدون پذیرش
، هـا  جنگـل ماننـد  ( طبیعت پیرامون خـود  يها بخش. حق تصرف نسبت به تمام کند یمبدان تمایل دارد، ادعاي حق 

تصرف در بـدن خـود، حـق نـابود کـردن      تمام موجودات زنده دیگر، حق تسلط بر ، حق )و معادن ها کوهدریاها، فضا، 
حـق   و دیگر به عنوان دفاع از حقوق بشر و آزادي، حق کشتن بزرگساالن با عنوان کشـتن از روي تـرحم   هاي انسان

 است که انسان امروزي با اندیشه سکوالر و الحادي خود مدعی آن است. ییها حقبخش اندکی از  ،سقط جنین
ز یـ ن يا سـابقه  و بی عمده یت است، بلکه از گستردگیاهم حائز تنها نهربی ل، بحث حق در اندیشه غین دلیبه هم

 .)1، ص1994(جونز،  برخوردار است
ـات مـدعاي     محور حقنظریات  طرهیسترین دالیل  ز مهما در دوران معاصر این است که امروزه هر گروهی بـراي اثب

ـاه        حـق، شود. براي مثال، امروزه با توسل به  متوسل می حقخویش به مسئله  بـه مالکیـت خصوصـی، تجـارت آزاد و رف
کـه بـراي توجیـه     شوند، چنان به حق متوسل می عمدتاًشود. براي لزوم اطاعت از قانون  عمومی حمله و یا از آن دفاع می

کنند. غلبه اکثریت بر اقلیت، مانع شدن اقلیـت در برابـر اکثریـت، حمایـت از      عدم اطاعت از قانون نیز به حق تمسک می
 شود (همان). توجیه می» حق«برد خشونت، محکوم کردن استفاده از خشونت و غیره، اغلب با شعار کار

. بـه عبـارت دیگـر،    کنـد  یماساس چه مبنایی ادعاي حق داشتن  پرسش جدي در این میان آن است که بشر بر
و معقـول اسـت؟ آیـا     آیا گستردگی ادعاي حق داشتن نسبت به امور مختلف از سوي انسان، مستند به دلیل منطقـی 

دلیـل   تواننـد  یمـ ادعاي حق داشتن کند؟ آیا نیازها و تمایالت بشري  تواند یمبه دلیل اینکه انسان است،  صرفاًانسان 
را جعـل   ییهـا  حـق  ها انسانی حق دارند که براي الملل بینکافی بر ادعاي حق داشتن او باشند؟ آیا جوامع و نهادهاي 

 انسان چیست؟ يها حقمنشأ  کنند؟ به دیگر سخن،
 .پردازد یمي تکوینی ها حقدرباره منشأ  ها دگاهیدگان، به بیان و بررسی برخی واژاین نوشتار پس از تبیین معانی کلید

 . بررسی کلیدواژگان1
 حق. 1ـ1

: نبویـان،  ر.ك ،اطالع تفصـیلی از معنـاي حـق در لغـت و اصـطالح      برايبراي حق، معانی مختلفی ذکر شده است (
سته، اسم خاص خداونـد، موجـود   ی، ثبوت، صدق، وجوب، شایدرست از جمله در لغت به معناي ؛)234ـ211، ص1390
م مطـابق بـا واقـع    کد آمده باشد، قرآن، حیمت پدکح يه از روکء یش یکست، مرگ، معلول یار نکه قابل انک یثابت
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و در آمده اسـت  ـ    ر اقوال و عقائد هستنده مشتمل بکاز آن جهت ـ ان و مذاهب  ید و ادین معنا بر اقوال، عقایه به اک
بـراي  (ذب قـرار دارد  کـ رود و در مقابـل   یار مـ ه که فقط در اقوال بکبر خالف واژه صدق  ؛مقابل آن، باطل قرار دارد

 ، جـزء ق1399 ،ي؛ جوهر188 ص ،1 ، ج1372 گران،یس و دینا؛ 54-49، ص10 ، جق1405 منظور، ابن :ك .نمونه ر
ــع ــفراه ؛1461-1460، صراب ــن ؛194-193، صق1412، يرک؛ عســ6، صثالــث ، جــزءق1405، يدی ــارس،  اب ف

 .)288-286، ص2 ، جق1414عباد،  ابن ؛19و15، ص2ج، ق1404
 یبـه معـان   )فلسفه، عرفان، اخالق، سیاست، حقوق، اقتصاد و فقه(گوناگون  يها حوزهدر » حق«در اصطالح نیز 

 .)234-211ص، 1390: نبویان، ر.كاست (به کار رفته مختلف 
 که: شود، باید توجه داشت یم یاسیو س ی، حقوقیه شامل اصطالحات فقهکاما در اصطالح موردنظر 

، 1376، ي؛ واحـد 12، ص1376  ،يلنگـرود  يجعفـر حقـوق ( واژه حق (و حقوق) بـه معنـاي قـانون، علـم      اوالً
، 1377ان، یـ اتوزکمزد () و دست17-16، ص1381، یپژوه و خسروشاه ؛ دانش25-24، ص1377، ؛ مصباح16-13ص
بـه عبـارت    ؛)استواژه حقوق هم در لفظ و هم در معنا جمع () نیست، بلکه مراد از آن، مفرد حقوق است 33، ص1 ج
 jurisprudenceو نـه   lawاسـت، نـه    یسـ یدر زبـان انگل  rightموردنظر از حـق، معـادل واژه    يگر، معناید
)law قانون است و  يبه معناjurisprudence   فلسـفه   يبـه معنـا   یاگرچه گـاه ـ   علم حقوق است يمعنابه

 )؛765و744، ص1378، یی: آقاكر.( شود یز استعمال میحقوق ن
نـه معنـایی   رود  به کار مـی ) Having a right» (حق داشتن«مراد از حق، معنایی است که در ترکیب  ثانیاًً 

؛ دورکـین،  9، ص1993؛ دانلـی،  225و  186، ص1381) (راسـخ،  Being right» (حـق بـودن  «کـه در ترکیـب   
 ).189-188، ص2001
است که صاحب حق واجـد آن اسـت    ي»ازیامت«گفت که حق  توان یم ،دو مقدمه در تعریف حقاین توجه به  با

 .)54، ص2 ، جق1393 ،همو ؛213-212، ص2 ، ج1350 ر.ك: طباطبائی،(
است که براي هریـک از آنهـا ثابـت اسـت و بـا      براي نمونه، معناي اینکه زوجین بر یکدیگر حق دارند، امتیازاتی 

از را بـه  یـ تـوان امت  یت اسـت، مـ  یو خصوصـ  یژگیو يز به معناین» زیم«و است » زیم«شه یاز از ریبه اینکه امتتوجه 
 رد.کمعنا » اختصاص«

 يفطر. 1ـ2

اي شـکافتن  اخذ شده و به معن» فَطَر«از لغت  ،است و فطرت که اسم است» فطرت«فطري در لغت منسوب به واژه 
شود و طبیعـت سـالمی کـه معیـوب      اي که در روز عید فطر پرداخت می و سر برآوردن، خلقت اولیه هر چیزي، صدقه

ـ ا؛ 9و  2، ص2 ، جق1406(طبرسـی،  شـود   به کـار بـرده مـی   نشده است،  ؛ 694، ص2-1 ، ج1372گـران،  یس و دین
 .)471، ص3 ، جتا ؛ زبیدي، بی587صجزء ثالث، ، ق1412؛ فیروزآبادي، 476، ص2-1 ، جم 2001، یومیف
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ـ آنهـا را  کـه انسـان   است  ، تصورات و تصدیقات)تمایالت ،ها معرفتاعم از ( در اصطالح نیز به معناي اموري ه ب
)، قضـایایی کـه   42، ص2 ، ج1372، يسهرورد؛ 499-498، ص1366صلیبا، باشد (نیاورده دست صورت اکتسابی به 

)، قریب بـه بـدیهی، ارتکـازي، نـوع خـاص      219، ص1 ، ج1361نا، یس ابن( حاضرنددر ذهن  شانوسط و استدالل حد
 یتـ لّافطـرة اهللا   فـاً یحن نیللـد  وجهک فأقم: 32، روماست (خلقت بشر که با معرفت به خداوند بالقوه یا بالفعل همراه 

ت ئدیگـري نشـ   عوالم دیگر است و خـود از عـالم  منشأ  )، عالم جبروت از آن جهت که عالم جبروتهایفطر الناس عل
پـیش از   ثالثـاًً آگاهانـه باشـد و    ثانیـاًً در ذهن حاضر و بالفعل باشـد،   اوالً) و علمی که 128، ص1362نگرفته (نسفی، 

 ).216، ص1993دنسی و سوسا، ( تجربه در ذهن حاضر باشد
 بـاره ریعنـی وقتـی واژه فطـري د    ؛اسـت » غیراکتسـابی «اما در اصطالح مورد نظر، واژه فطري به معناي امـري  

بـه  فطري اسـت، بـه معنـاي آن اسـت کـه       یکه حق حیات، حق شود یمو براي نمونه گفته  شود یماستعمال  ها حق
به عبارت دیگر، جعل جاعل در داشتن حق براي صاحب حق دخـالتی نداشـته    .دست نیامده استه بصورت اکتسابی 

 و صاحب حق آن را بدون اینکه از جایی کسب کند، واجد است.

 یتذا. 1ـ3

ـ اذاتی در لغت به معناي صاحب، نفس، شخص، حقیقت، ماهیت، ویژگی، جبلّی و خلقی آمده است ( گـران،  یس و دین
 ).212، ص2-1 ، جم2001، یومی؛ ف375، ص1 ، جم1889، یبنانل ی؛ شرتون307، ص2-1 ، ج1372

، ق1404نا، یسـ  (ابـن اما در اصطالح به معناي محمولی است کـه در ماهیـت موضـوع و تعریـف آن اخـذ شـود       
ــاو؛ 125ص ــی، 150، صق1316، يس ــر، 382، ص1355؛ طوس ــه  ؛)326، ص3-1ج، ق1405؛ مظف ــولی ک محم

؛ 150، صق1316، يسـاو ؛ 126، صق1404نا، یسـ  (ابـن اخذ گـردد   شموضوع یا یکی از مقومات موضوع در تعریف
یگـر شـود   کـه بـدون واسـطه عـارض شـیء د     شـیئی   ؛)326، ص3-1ج، ق1405؛ مظفـر،  382، ص1355طوسی، 

، 2 ، ج1386، : مصـباح ر.ك؛ نیز 327-326، ص3-1ج، ق1405؛ مظفر، 136ص و 128-127، صق1404نا، یس (ابن
)، مفاهیمی که نـاعتی نبـوده   327، ص3-1ج ،ق1405ع (مظفر، یدر مقابل حمل شاـ   یا ذاتیـ   حمل اولی .)406ص

سبب تحقق شیء دیگر شـود،   قتاًیحقکه ئی شی)، 127، صق1404نا، یس (ابنو حاکی از صفتی در شیء دیگر نیستند 
)، و غایـت حقیقـی یـک    327، ص3-1ج، ق1405و آن را ایجاب کند (مظفـر،  باشد یعنی علت حقیقی وجود معلول 

 .رود یمکار ه ) ب404، ص2 ، ج1386، فعل (مصباح
براي مثـال   .شود یماست که بدون واسطه عارض شیء دیگر شیئی در اصطالح مورد بحث، واژه ذاتی به معناي 

یم که حق حیات، ذاتی انسان است بدین معناست که براي ثبوت حق حیات براي انسـان نیازمنـد هـیچ    یگو وقتی می
ثابت اسـت. بـه عبـارت دیگـر، نفـس ذات       شاي نیستیم و انسان از آن جهت که انسان است، حق حیات برای واسطه

حـق بـودن    ن کـافی اسـت، و بـراي انتـزاع ذي    موضوع از آن جهت که این موضوع است، براي ثبوت حـق بـراي آ  
 اي نداریم. موضوع، نیازي به هیچ واسطه و ضمیمه
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 ینیتکو. 1ـ4

در لغـت  » کـون «واژه  اخذ شده اسـت. » کون«و این واژه نیز از لفظ است » تکوین«منسوب به واژه » تکوینی« ةواژ
ـ ا)، ترکیـب کـردن (  545، ص2-1 ، جم2001، یومیـ به معناي حصول (ف )، 806، ص2-1 ، ج1372گـران،  یس و دین

در اصـطالح  ایـن واژه  ). 324، ص9 ، جتـا  موجود بوده است (زبیدي، بـی  قبالً اش است که مادهشیئی حدوث و ایجاد 
بـه معنـاي نـابود    » فسـاد «رود و در مقابل آن واژه  کار میه ب» حدوث«مرادف با  باًیتقرفلسفه به معناي پدید آمدن و 

 ).256، ص2 ، ج1379، (مصباح رود به کار میشدن پدیده 
شـود کـه حـق     اما در اصطالح مورد نظر به معناي ساختار وجودي یک شیء است. براي نمونه، وقتی گفتـه مـی  

حیات، حق تکوینی انسان است، مراد این است که ساختار وجودي انسان، مقتضـی آن اسـت کـه ایـن حـق را بایـد       
 است. اساس آن ایجاد شده بر داشته باشد، ساختاري که

 یعیطب. 1ـ5

اسـاس آن خلـق شـده اسـت      طبع و طبیعت و طباع در لغت به معناي خلقت، سجیت و صورتی است کـه شـیء بـر   
 ، جـزء ق1412؛ فیروزآبادي، 369-368، ص2-1 ، جم2001، یومی؛ ف550-549، ص2-1 ، ج1372گران، یس و د(انی

در اصطالح به معناي علومی که از عـالم حسـی و    واژه طبیعی؛ اما )232، ص8 ، جق1405منظور،  ابن ؛960، صثالث
امـر اکتسـابی، ارادي، مصـنوعی،    برابـر  امـري کـه در    و )335، ص1361(سـجادي،   کنـد  یمظواهر موجودات بحث 

 ).443، ص1366صلیبا، شود ( یمقراردادي، خالف عادت، اعجاز و غیبی قرار دارد، استعمال 
روند) به معناي امري که فاعل  بیشتر در فلسفه به کار می نیز در اصطالح (این اصطالحات» طبیعت« ةواژ

، 2 ، ج1373دهد (بغدادي،  بدون تعلیم از موجود دیگر، بر اساس آن راهنمایی شده و افعال خودش را انجام می
اي که مبدأ افعال و آثار خاصی است، یعنـی افعـالی    )، مبدأ صدور افعال ذاتی و غیر قسري (همان)، قوه8و5ص

، 1376سینا،  یک سو، بر اساس علم و شعور نیست، و از سوي دیگر، فقط به یک شکل خاص است (ابنکه از 
)، ماهیت تام، مطلق ماهیت و فرد خاص (همـان)  315، ص2 ، ج1386، )، عالم اجسام (مصباح17-16، ص1 ج

 .رود یمبه کار 
مثال، مراد از حق طبیعـی حقـی اسـت     و براياست اما مراد از طبیعی در مباحث فلسفه حق، در مقابل قراردادي 

 نه اینکه برآمده از یک قرارداد باشد. ،که طبیعت صاحب حق مقتضی آن است
در  گـان شـود کـه همـه ایـن واژ     ذاتی، فطري، طبیعی و تکوینی، روشن می گانشده از واژ به معانی بیانتوجه با 

طبیعی است، ماننـد آن اسـت کـه     یات، حقشود حق حی یعنی وقتی گفته میا هستند؛ مباحث فلسفه حق به یک معن
که در تبیین واژگان بحث آمده بـود، تکـوینی    چنان؛ زیرا گفته شود حق حیات، یک حق ذاتی، تکوینی و فطري است

 و طبیعـی، امـري اسـت غیراکتسـابی     .گـردد  میبـاز به معناي امري است که به ایجاد شیء و نیز ترکیب وجودي آن 
دست نیامده باشد و در نهایت، ذاتی به معناي امري اسـت کـه شـیء، بـراي     ه تساب بفطري نیز امري است که با اک
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به عبـارت دیگـر، آن شـیء از آن جهـت کـه آن شـیء        .گونه واسطه اعم یا اخص نیست هیچ اتصاف به آن، نیازمند
 شود و براي اتصافش به آن امر نیازمند هیچ واسطه اعم یا اخصی نیست. است، متصف به آن می

در این مباحث، اصطالح حق تکوینی، با حق ذاتی، حق فطري و حق طبیعی به یک معنا هسـتند (البتـه    ینبنابرا
هـا را اسـتعمال کـرد. بـراي نمونـه،       تـوان همـه ایـن واژه    روشن است که نسبت به برخی مصادیق صاحب حق، نمی

گفـت  بیعـی را اسـتعمال کـرد و    حق خداوند نسبت به خلقت عالم، که یک حق تکوینی است، واژه ط بارهتوان در نمی
 به کـار بـرد؛  توان واژه حق طبیعی را  هاي تکوینی مالئکه نمی که نسبت به حق چنان ؛خداوند داراي حق طبیعی است

شـده بـه    بیـان  ةواژ آنها همه چهـار  بارهانسان است، که در ویژه بهدر مورد صاحبان حق در عالم ماده  تأکید مسئله اما
حق طبیعی، حـق ذاتـی، حـق فطـري و      )موجودات عالم مادهدیگر و (انسان  بارهدر رو ازاین. دنرو به کار مییک معنا 

 روند. کار میه حق تکوینی به یک معنا ب
از سوي دیگر، حق تکوینی در مقابل حق اعتباري قرار دارد و مقصود از اعتباري بودن در این مباحث بـه معنـاي   

ول، ، حلقـۀ ا ق1414، یفی؛ قط359، ص1366، يدیب دره یبا و صانعیل؛ ص72، ص2 ، جق1343امر قراردادي (ارسطو، 
کـه آن حـد را   اسـت  ) و نیز اعطاي حد چیزي به چیز دیگـر  102-101، ص4 ، جتا ، بیي؛ بروجرد276-275، 47ص

 ).23، صق1405، احبمص؛ 259-258ص، 1362 ،یندارد (طباطبائ

 منشأ. 1ـ6

اما در اصطالح به معنـاي  ؛ شود یممحلی است که شیء از آن ناشی  و به معناياست در لغت، اسم مکان منشأ  کلمه
، به دنبال آن هستیم که سرچشـمه ایـن   میکن یمحق حیات انسان بحث منشأ  از یعنی وقتی ؛ریشه و سرچشمه است

یـا  و سـبحان  براي نمونه، باید روشن کنیم که آیا انسان بودن انسان سرچشمه آن است یا اینکه خداي  .حق را بیابیم
، دادنـد  ینمـ که اگر این حق را براي انسان قرار  طوري به ؛اعتبارات برخی دیگر، سرچشمه این حق براي انسان هستند

ر.ك: کاتوزیـان،  : شـود  یمـ تعبیـر  » مبنـا «در این مباحـث، بـه   منشأ  انسان داراي حق حیات نبوده است (گاهی نیز از
 .)22، ص1374؛ مدنی، 1، ص2 ، ج1377

 ینیتکو حق. 1ـ7

 :براي حق تکوینی بیان کرد توان یمبا عنایت به کاربردهاي مختلف حق تکوینی، دو معنا را 

 یجابیا يمعنا .1-7-1

است، و چون هر حقی مستلزم وجود صاحب حـق و متعلـق   » اختصاص«و » امتیاز«، حق به معناي شدکه بیان  چنان
ب حق و یا اختصـاص داشـتنِ چیـزي (متعلـق     حق است، حق به معناي امتیازِ داشتن چیزي (متعلق حق) براي صاح

 حق) به صاحب حق است.
کـه   یگـر، درصـورت  یاختصاص داشته باشد؛ و بـه عبـارت د   ینیک موجود به صورت تکویبه  يکه امر یدرصورت
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که آن شیء بـدون صـاحب حـق نتوانـد موجـود       طوري به  به صاحب حق داشته باشد، ینیمتعلق حق، اختصاص تکو
ی یی یـا بینـا  یمانند اختصاص تصرف در قوه شـنوا  ؛شود یاطالق م» ینیحق تکو«، یاص و حقن اختصیباشد، به چن

توانـد مسـتقل از او موجـود     و نمـی وست وابسته به ا کامالًی یک شخص ییک شخص به او. روشن است که قوه بینا
ه بـه آن شـخص   آن است که تصرف در آن قوه نیز به صورت کامل، وابسـت  اي باشد. الزمه چنین اختصاص تکوینی

کند. مـراد از حـق    اش تصرف  ییکه هر وقت که او بخواهد و به هر صورتی که مایل باشد، در قوه بینا طوري به باشد؛
ی بـه آن شـخص اسـت. در واقـع، ایـن اختصـاص، الزمـه تکـوینی         یتکوینی، اختصاص تکوینی تصرف در قوه بینا

اي اسـت کـه بـه صـورت کامـل       ی شخص به گونـه یی به آن شخص خاص است. وقتی قوه بینایاختصاص قوه بینا
ـ   الزمه چنـین وجـودي   .معدوم خواهد شد ،گونه استقاللی نداشته وابسته به آن شخص بوده و بدون آن شخص هیچ

 ،و هـر وقـت آن شـخص بخواهـد    باشـند  آن است که شئون آن نیز تابع اراده آن شخص ـ   با این نحوه خاص وجود
ی کـه  ییعنی حق تصرف در قـوه بینـا   ؛د از حق تکوینی، الزمه تکوینی بیان شده استتواند در آن تصرف کند. مرا می

 امري مختص به آن شخص است.
قواي ادراکی و تحریکی انسان نیـز صـادق اسـت. بـراي نمونـه، قـوه اختیـار انسـان چنـین          دیگر  بارهاین امر در

وجـود ایـن قـوه قـائم بـه       کـه  اي گونه بهوست؛ سته به اواب کامالًرا با انسان دارد. قوه اختیار هر انسان مختار  يا رابطه
تمام شئون قوه اختیار شـخص   رو ازاین .وجود آن شخص است و با عدم آن شخص، قوه اختیار او نیز نابود خواهد شد

قوه اختیار خود را در یک مـورد خـاص و    تواند یمهر زمانی که دوست داشته باشد وست؛ تحت سیطره او و در دست ا
 .دهد ینمعمال کند و هر زمان هم که نخواهد، این کار را انجام اهت خاص در یک ج

 یسلب يمعنا. 2-7-1

به عبارت دیگر، حقی است که از سـوي فاعـل باشـعوري    ». حق غیراعتباري«اش یعنی  حق تکوینی در معناي سلبی
 جعل و اعتبار نشده باشد. ها انسانو یا سبحان مانند خداي 

ماننـد   ـ   ه جاعل نداشته باشد، و عقل انسان براساس ساختار و نحوه وجودي یک موجـود در این معنا، هر حقی ک
عـالم هسـتی و از جملـه عـالم مـاده براسـاس        چنین حقی را براي او در نظر بگیرد، حق تکوینی خواهد بود.ـ   انسان

وجـودي در ایـن عـالم    داراي غایت و هدف حکیمانه است. هـر م  رو ازاینحکمت نامتناهی خداوند خلق شده است، و 
 اساس هدفی حکیمانه به وجود آمده، که همان رسیدن به کماالت ثانیه آن موجود است. ماده بر
سـبحان  موجـودي کـه در عـالم مـاده بـا خـداي        نیتـر  کاملبه لزوم سنخیت میان علت و معلول، توجه اما با  

 قرار گیرد.دیگر موجودات مادي  تواند غایت خلقت این موجود می رو ازاینمسانخت دارد، انسان است و 
از جملـه اختیـار و حرکـت بـه سـوي کمـاالت       ـ   هاي فراوان و قابلیت ها ویژگیانسان، موجودي است که واجد 

ـ   بـه عنـوان موجـود کامـل نامتنـاهی      ـ است. غایت خلقت انسان، دستیابی به کماالت و قرب به خداوند  ـ   نامتناهی
مـادي   يالت و هدف از خلقت خود، باید حیات خود را حفظ کند، و چون موجودانسان براي رسیدن به کما؛ اما است
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خداونـد حکـیم، ابـزار حفـظ و بقـاي       رو ازایناست، براي حفظ و بقاي حیات خود، نیازمند غذا و داشتن سرپناه است. 
 ؛)22: (بقـره یابـد  حیات او را به وجود آورده است. کره زمین براي او خلق شده است تا در آن زندگی کرده و آرامـش  

هـاي   نیازمنـدي تأمین  و جمادات را براي استفاده انسان در جهت ساختن سرپناه و اش هیتغذنباتات و حیوانات را براي 
 ).13: ؛ جاثیه16-15: ؛ نحل22-21: منونؤ؛ م81-80: ؛ نحل29: ؛ بقره3: (جاثیه استآورده پدید دیگر 

کنـد   اند، عقـل درك مـی   داتی در عالم ماده براي انسان خلق شدهبه هدفمندي عالم خلقت و اینکه موجوتوجه با 
در موجوداتی را دارد که براي برطرف کردن نیاز او مطابق طـرح حکیمانـه از سـوي خـداي     » حق تصرف«که انسان 

 موجودات را دارد. وقتی آن موجودات بـراي دیگر یعنی انسان حق تصرف در حیوانات، گیاهان و  ؛اند پدید آمدهسبحان 
اند تا انسان با استفاده از آنها به کماالت و هدف از خلقت خود یعنی قرب الهی برسـد، روشـن اسـت     انسان خلق شده

که او باید حق تصرف در آن موجودات را نیز داشته باشد. بدون فرض حق تصـرف انسـان در آن موجـودات، خلقـت     
توانـد از آن موجـودات    اي رسیدن به هدف خلقت خود مـی کرد که انسان در راستتأکید  آنها لغو خواهد بود (البته باید

بـه   ثانیـاًً موجودات عالم ماده به منظور رسـیدن بـه قـرب الهـی باشـد و      دیگر باید استفاده از  اوالًیعنی  ؛استفاده کند
 .است)سودمند به آن هدف دستیابی اي از آنها استفاده کند که براي  اندازه

ي جاعلی جعل نشده، بلکه عقل انسان با توجه به ساختار وجـودي انسـان و در   اما روشن است که چنین حقی، از سو
ـلبی، مـی     هایی را براي انسان در نظر گرفته است. ازاین نظر گرفتن هدف خلقت او چنین حق تـوان   رو به ایـن معنـاي س

ره اینکـه حـق   گفت که چنین حقی، یک حق تکوینی و فطري است نه یک حق اعتبـاري ناشـی از اعتبـار معتبِـر (دربـا     
 ).341-321، ص1392شده، تکوینی است یا اعتباري، تأملی وجود دارد که در جاي خود بیان شده است: نبویان،  بیان

ی یا اختیـار  یمانند قوه بینا ـ   سازد که در معناي اول، متعلق تصرف مقایسه میان دو معناي حق تکوینی روشن می
گونـه اسـتقاللی از خـود     ی و اختیار، هیچیقوه بینا که اي گونه به ؛اختصاص تکوینی به صاحب حق داردـ   یک شخص

در معناي دوم، موجودي که متعلق تصرف صاحب حق است، مسـتقل  ؛ اما شوند و بدون صاحب حق معدوم می رندندا
براي نمونه، انسان حق تصـرف   .تواند به بقاي خود ادامه دهد از صاحب حق، موجود است و بدون صاحب حق نیز می

ماننـد   ـ   ندارنـد وابسـتگی وجـودي   به انسـان  حیوانات و گیاهان و جمادات دارد. روشن است که موجودات مذکور  در
طـور نیسـت    و اینـ   اش ی یک شخص به او و یا وابستگی معلول ایجادي به علت ایجاديیوابستگی وجودي قوه بینا

در یک طرح حکیمانه الهی، هـدف از خلقـت    صرفاًبلکه  ؛نیز معدوم شوند آنها )انسان(که با از بین رفتن صاحب حق 
شـد، آن   نمـی آفریـده  اگر انسـان   که اي گونه به ؛آن موجودات، وجود انسان و رسیدن انسان به کماالت خود بوده است

است که عقل براي انسان، حـق تصـرف در ایـن    دلیل . به همین آمدند ینمپدید موجودات نیز از سوي خداوند حکیم 
کند که بـا عنایـت بـه هـدف از خلقـت انسـان و سـایر         گیرد. به عبارت دیگر، عقل حکم می نظر می موجودات را در

، ق1393: طباطبـائی،  ر.ك ،موجودات، انسان باید حق تصرف در آن موجودات را داشته باشـد (بـراي تفصـیل بیشـتر    
 ).75، ص1994؛ جونز، 165-164، صق1403؛ همو، 158، ص19 ، ج1378، ي؛ مطهر261صو  71-69، ص2 ج
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اسـت، حقـی   ـ   ر یک طـرح حکیمانـه الهـی   ـ دموجودات  دیگر چنین حقی چون مقتضاي نحوه خلقت انسان و 
 اي جعل و اعتبار نشده است. تکوینی است که از سوي هیچ اعتبارکننده

 درباره منشأ حق ها دگاهی. د2
 تیملک. 2ـ1

هر موردي که مالکی براي یک شیء فرض گردد، مالک  درباره منشأ حق، مسئله ملکیت است؛ یعنی در ها دگاهیدیکی از 
 حق تصرف در آن شیء را دارد. به عبارت دیگر، تصرف در آن شیء مختص به مالک است و دیگران حق تصرف ندارند.

 یبررس. 1-1-2

کـه شـیء    کنـد  یمـ ملکیت تکوینی در مـوردي صـدق   ؛ زیرا حق داشتن مالک در ملکیت تکوینی امر واضحی است
ماننـد   ؛موجود باشد تواند ینمبدون وجود مالک  که اي گونه به ؛ر وجودش وابسته و قائم به وجود مالک استمملوك، د

بـا وجـود آن شـخص، موجـود      کـه  اي گونه به ؛وابسته به آن شخص است کامالًیک شخص که وجودش  بیناییقوه 
وابسته به مالک خـودش اسـت و    امالًک. در این صورت، قوه بینایی شود یمخواهد بود و بدون آن شخص نیز معدوم 

به هیچ شخص و یا موجود دیگري در عرض آن شخص ارتباطی ندارد. به دلیل همین وابستگی وجـودي اسـت کـه    
گفـت کـه بـه     تـوان  یم بنابراین. کند یمهر وقت بخواهد در آن تصرف  و در اختیار مالک است کامالًشیء مملوك، 

نه هیچ شخص دیگر در عـرض او)  (وابسته به مالکش است  کامالً -بیناییه سبب اینکه اصل وجود مملوك، مانند قو
به عبارت دیگر، هیچ انسـان  وست. نیز مختص به ا بیناییو نیز هیچ استقاللی در مقابل مالکش ندارد، تصرف در قوه 

 او تصرف کند. بیناییدر قوه  تواند ینمدیگري 
 تـوان  یمـ  کـه  اي گونـه  به ؛اي ملکیت تکوینی مندرج استاختصاص تصرف در مملوك به مالک، در معن بنابراین

 .کند یمحق تصرف) در مملوك به مالک داللت (بر اختصاص تصرف  منیگفت ملکیت تکوینی به داللت تض
یـک  » مالـک حـق تصـرف در ملکـش را دارد    «قضـیه   بنابراینحق به معناي اختصاص است، اینکه به توجه با 
 .است» بدیهی و تحلیلی«قضیه 

آخـر (هـو    ءیالمملـوك تبعـا لوجـود شـ     کـون یللملک اال أن  یالمعن اذ«: نویسد باره می در این یطباطبائ مهعال
معتقد است که ملکیـت ماننـد حـق بـه      . ایشان)188، صق1418طباطبائی، » (التصرف ممکن کونیالمالک) و أن 

ـ  هاي بحثکه از  چنان« معناي اختصاص است: یش از تحقـق اجتمـاع محقـق    گذشته به دست آمد ریشه این اصل پ
گونـه   بوده و آن همان اختصاص است که بعدها به صورت ملک تکمیل شـده و داراي اثـر خاصـی کـه جـواز همـه      

) و در هر موردي کـه  192، صم1999نیز ر.ك: همو، ؛ 445، ص6 ، ج1380طباطبائی، (» یدهتصرفات بوده باشد گرد
ملکیت تکـوینی در مـوردي صـدق    ؛ زیرا دق حق تکوینی استملکیت تکوینی صدق کند، الزمه بین تکوینی آن، ص

کـه   طـوري  بـه  ؛وجود مملوك بدون مالک، مستقل نباشد ثانیاًً ؛وجود مملوك قائم به وجود مالک باشد اوالًکند که  می



  ،،    1397بهار ، 59، پیاپی سومم، شماره انزدهسال پ،          106

هر نوع توقفی مسـتلزم عـدم اسـتقالل وجـودي     ؛ زیرا بدون مالک نتواند موجود باشد (این قید غیر از قید سابق است
 )؛نیاز ماده به صورت و یا صورت به ماده بر اسـاس دیـدگاه مشـائین)   (یست، مانند توقف بدن بر روح و یا عکس آن ن

 مالک بتواند در مملوك به هر صورتی که بخواهد تصرف کند. ثالثاًً
 آورده است:) 4: ي(شور» میالعظ یالعل وهو االرض یف وما السماوات یف ما له« ذیل آیه یطباطبائ عالمه

بـه معنـاي    ،»ها و زمین است، متعلق به خداوند اسـت  هر چه در آسمان«قول خداوند که فرموده است: 
... و حق خداوند این است کـه در آنهـا و امورشـان مطـابق نظـر      است، آن است که خداوند مالک آنه

 .)10، ص18  ، جق1393(طباطبائی، است مالک آنه؛ زیرا خودش تصرف کند

خداوند نسبت به موجودات عالم، مالکیت تکوینی است و حق تصـرف او در آن موجـودات و   روشن است که مالکیت 
 تکوینی است.حقی امورشان نیز 

باشد ولی حق تصـرف در آن  شیئی حق است و معنا ندارد کسی مالک منشأ  نیز ملکیت، يمطهر دیشهبه اعتقاد 
، 1376، ي(مطهـر » من حق تصرف در آن را نـدارم ؛ ولی این معنا ندارد که چیزي مملوك من است«را نداشته باشد: 

الزمـه  ـ   اعتبـار شـده اسـت    يزیـ چ يت بـرا کیه مالکدر هر جا ـ   هست يزیچ مالک یانسان وقت«. )438، ص8 ج
را  یت، هرگونـه تصـرف  کیـ عـت مال یطب یعنیخودش دارد.  كرا در مملو یه او حق هرگونه تصرفکن است یت اکیمال

 .)287، ص20 ، ج1390(مطهري،» کند یماقتضا 
 کند: حق، ملکیت است و در هر موردي که ملکیت صدق کند، حق نیز صدق میمنشأ  نیزاهللا مصباح  آیتنظر از 

هر جا بخواهد حقی براي کسی در مورد چیزي یا کسی ثابت شود، مبتنی بر این است کـه یـک نحـوه    
یق و پـذیرش عقـل   مالکیتی براي او نسبت به آن شیء یا شخص درست شود. آنچه که مـورد تصـد  

تواند و حق دارد در ملک خود تصرف کند؛ اما اگر کسـی نـه خـود مالـک      است این است که مالک می
دارد.  گونه حـق تصـرفی بـراي او روا نمـی     اي از طرف مالک به او داده شده، عقل هیچ است و نه اجازه

 .)115-114ص ،1 ، ج1382، این، یکی از احکام و ادراکات قطعی و بدیهی عقل است (مصباح

ـال    اي ، قضیه»مالک یک چیز بر آن تسلط دارد«گوییم:  اساس وقتی می براین بدیهی است؛ زیرا مفهوم محمول که بـر م
 ).287، ص3 ، ج1378، آید (مصباح است، به دست می» مالک مال«تسلط دارد، از تحلیل موضوع آن، که عنوان 

 خداوند. 2ـ2

مانند حق حیات یا آزادي را که مناسـب   ییها حقیعنی خداوند،  ؛داند یمخداوند تکوینی را  يها حق، منشأ دیدگاه دوم
بـود،  کـرده  عرضه آن را  الك جانروایت از نظریه حقوق بشر، که نخستین وجود انسان است، به او عطا کرده است. 

داشـتند کـه چنـین    ، او و خوانندگان آثـارش در ایـن مسـئله توافـق     الك. به گمان دانست یمخدا را منبع این حقوق 
منشـأ   موجـودات و مخلوقـات اسـت و هـم    منشـأ   خـدا هـم  «اعتبار نهایی چنین حقـوقی اسـت:    کننده منبعی فراهم

 .)13، ص1387: فریمن، ر.ك( »ها ارزش



 107   ینیکوت يها حق منشأ

 یبررس. 1-2-2

دانـیم کـه انسـان     پذیرفت؛ زیـرا مـی   توان یمي بشر و دیگر موجودات را ها حقمنشائیت خداي سبحان براي 
ي است که بـدون  ا گونهاي ادراکی و تحریکی خود داراي حق تکوینی است؛ یعنی وجود آن قوا به نسبت به قو

، و تصرف در آن قوا نیز منحصر به آن شـخص خـاص اسـت و    شود ینمصاحب آن قوا (انسان خاص) محقق 
در  در آن قوا تصرف کند. بنابراین انسان نسبت به تصـرف  تواند ینمهیچ موجود دیگري در عرض آن شخص 

 قواي خود، حق دارد؛ یعنی تصرف در قوایش، منحصر به اوست.
است که به انسان وجـود، و  سبحان است، و خداي سبحان اما وجود انسان، معلول و عین ربط و وابسته به خداي 

یط را به جعل تکوینی بسـ  ییها حق، چنین سبحانباید گفت که خداي  رو ازاین .قواي وابسته به او را اعطا کرده است
 تکوینی انسان، خداوند است. يها حقمنشأ  براي انسان جعل کرده است. به عبارت دیگر،

تکـوینی در   يهـا  حـق منشأ  تکوینی در معناي ایجابی آن است و هم يها حقمنشأ  ، همسبحاندر واقع، خداي 
 معناي سلبی آن. زیرا:

 ؛او و معلول او هستندعلت تمام موجودات ممکن است و ممکنات، عین ربط به سبحان خداي  .1
یعنی اگر براي نمونه، انسان داراي قواي تحریکـی   ؛اند موجودات ممکن با تمام شئون خود معلول خداي متعال .2

وابستگی وجـودي بـه آن شـخص     کامالًو ادراکی مانند اختیار و قواي بینایی و شنوایی است، و قواي هر شخص نیز 
نیز وجود آن قوا و نیز تصرف در آن قـوا بـه آن شـخص اختصـاص دارد     داشته و بدون آن شخص موجود نیستند، و 

ایجاد کرده و انسان و قواي تحریکی و ادراکـی او و   وند سبحانحق تصرف در آن قوا را دارد)؛ همه این موارد، را خدا(
ف انسـان در  در نتیجـه حـق تصـر   . است وندمعلول خدا کامالًنیز نحوه وجود آن قوا و نسبت آنها با اشخاص انسانی، 

یعنـی   ؛و از ناحیه او اعطا شده اسـت است  وند سبحانقوایش (یا اختصاص تصرف در قواي شخص به او) معلول خدا
 ؛تکوینی اشخاص است يها حقسبحان منشأ خداي 
. از جهت دیگر، نسبت میان موجودات عالم نیز براساس طرح حکیمانـه الهـی از سـوي خـداي سـبحان      3

رو انسـان بـراي    و ازایـن  انـد  شـده ر عالم ماده و تمام موجودات آن براي انسان خلق ایجاد شده است؛ یعنی اگ
که چنین حقـی را   یدرصورتـ رسیدن به کمال نهایی خود، حق استفاده از آن موجودات را دارد، این حق را نیز  

ینی بـه  ي تکـو هـا  حـق خداي سبحان ایجاد کرده است. بنابراین خداي سـبحان، منشـأ   ـ   حقی تکوینی بدانیم
 معناي ایجابی و سلبی آن است.

 بشر ازین. 2ـ3

دارنـد کـه آن    حقی دارند، شناخت زیستچون نیازهاي  ها انسان. داند یمانسان را نیاز بشر  يها حقمنشأ  دیدگاه دیگر،
ونـه، حـق   د. براي نمنگیر نشئت می ها انسانها از نیازهاي قابل احراز  این نظریه، حقبر اساس نیازها را برطرف کنند. 

تا ادامه حیات دهند، و برنامه زندگی خویش را پـیش برنـد و یـا چـون      ردیگ یمآزادي از نیاز اشخاص به آزادي ریشه 
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مردم به غذا، مسکن، مراقبت بهداشتی و نیز تحصیل اموال شخصی نیاز دارند، نسبت به آنها نیز حـق دارنـد (وایـت،    
 .)198، ص8-7 ، ج1967؛ ادواردز، 497، ص12 ، ج1967: جانستون، ر.ك؛ نیز 106، ص1985

 یبررس. 1-3-2

 :شود یماست که به برخی از آنها اشاره بسیاري بشر بر نیازهاي او مقرون به ابهامات  يها حقابتناي 
 )17-16، ص1993(دانلـی،   ؟شود یمنیازهاي بشر شامل کدام دسته از نیازها  ؟مراد از نیاز و میل بشر چیست .1

طی نسبت به هر چیزي موجب آن است که معتقـد شـویم کـه ایـن     یمیلی در هر بشري و با هر شرا آیا هر نوع نیاز و
 شخص خاص، حق برخورداري از آن اشیا را دارد؟

و  انـد  کـرده مقیـد  » بـودن  ارزشـمند «یـا  » آشکار و مبـرم «یا » اساسی«براي حل مشکل، نیاز بشر را به  يا عده
روشن است کـه ابهـام   ؛ اما شوند یمحق براي او منشأ  د به این قیود باشند،که مقی معتقدند که نیازهاي بشر درصورتی

مطابق این دیـدگاه، عنـوان نیـاز، علـت تامـه بـراي        عالوه به .نیست» نیاز«این قیود، کمتر از ابهام موجود در عنوان 
حـق  منشـأ   رزشـمند نباشـد،  داشتن حق نیست، بلکه تا مقید به این قیود نگردد، یعنی تا اساسی یا آشکار و مبرم و یا ا

 ؛)106-105، ص1985براي انسان نخواهد شد (وایت، 
یت نیـاز بشـر بـراي    ائمنشـ  بارهاساسی در این نظریه، مشکل دقیق فلسفی آن است. پرسش اساسی در مسئله .2

 مورد نظر هستند یا علت اثبات آنها. يها حقحق داشتن او آن است که نیاز بشر علت ایجاد و ثبوت 
یی براي انسان باشند؛ زیرا ایجـاد و اعطـا کـردن در نیـاز     ها حقفرض کرد که نیاز بشر علت ایجاد و ثبوت  نتوا ینم

شعور قابل فرض است، نه غیر آن؛ اما ممکن است مراد آن باشـد کـه    قابل فرض نیست. ایجاد و اعطا از سوي فاعل ذي
یی را بـراي انسـان   هـا  حـق با در نظر گرفتن نیاز بشر، نیاز بشر واسطه در اثبات حق داشتن براي انسان است؛ یعنی عقل 

کـه انسـان حـق     ردیـ گ یمـ که انسان نیاز به غذا دارد، از این امـر نتیجـه    فهمد یم. براي نمونه چون عقل کند یمکشف 
 به صورت منطقی، بدین بیان ارائه کرد: توان یمشده را  اساس استدالل بیان دسترسی و دریافت غذا نیز دارد. براین
 صغرا: انسان نیازمند به غذا است؛

 کبرا: هر موجودي که نیازمند به غذا است، داراي حق دسترسی به آن است؛
 نتیجه: انسان داراي حق دسترسی به آن است.
اساس کدام استدالل منطقی، هر موجودي کـه نیـاز بـه     یعنی بر ؛اما مشکل استدالل فوق در کبراي قیاس است

، شـد کـه بیـان    چنـان ؛ زیرا نیست پذیر چنین ادعایی اثبات ؟نیز خواهد داشترا آن شیء دارد، حق دسترسی به شیئی 
 ؛حق دانستمنشأ  توان یمموجد یک حق و نیز مالکیت نسبت به یک شیء را  صرفاً

متعلـق   هـاي  انسان عالوه به .از سوي دیگر، مقصود از نیاز بشر کدام نیازهاست؟ انسان نیازهاي گوناگونی دارد .3
یک از این نیازهـا معیـار و مـالك     در این صورت کدام .اطق گوناگون نیز داراي نیازهاي مختلف و متنوع هستندبه من
یعنی نیازهایی که انسـان از آن   ؛وابسته استبه آنها که انسانیت انسان اند  شاید گفته شود نیازهایی محل بحث ؟است
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یت جنسـ  ،فرهنگ ،دین ،از آن جهت که متعلق به منطقهست، نه نیازهایی که انسان آنهاجهت که انسان است داراي 
 ندارد. ها حقت براي ائیاز این تعلقات، دخالتی در منش کدام هیچنژاد خاصی است. یا 

انـد؟ داوري درسـت نسـبت بـه نیازهـاي       ، کـدام ردیـ گ یمـ نیازهایی که فارغ از همه تعلقات، به انسان تعلـق   اوالًاما 
، برخـی  دانـد  یمـ سان و ابعاد وجودي اوست. دیدگاهی که انسان را منحصر به ماده مفروض، متوقف بر شناخت صحیح ان

و انسـان را   ردیـ گ یمو دیدگاهی که براي انسان عالوه بر بعد مادي، بعد مجرد نیز در نظر  کند یمنیازها را براي او فرض 
دي خود سعادت ابدي خـویش را بـه دسـت    که او بتواند در حیات اب کند یم، نیازهایی را فرض داند یمداراي حیات ابدي 

آورد. به عبارت دیگر، نیازهاي بشر منحصر به نیازهاي محدود مادي نیست. انسان عـالوه بـر اینکـه بـه غـذا، مسـکن،       
جنس مخالف و ... نیاز دارد، نیازهاي عالی انسانی و غیر مشترك با دیگر حیوانات نیز دارد؛ مانند نیـاز بـه وحـی، نیـاز بـه      

ـالی           پرستش خدا ـاره چنـین نیازهـاي ع ـاز بشـر باشـد، درب ي سبحان، محبت و عشق و توکل به او. اگـر منشـأ حـق، نی
 نیز باید معتقد بود که مستلزم حق براي انسان است و وجهی براي انحصار نیازها به قسم اول نیست؛ اي انسانی

نسبت به همـه آنهـا بـا همـان قیـد عـدم       کند و  نیتأمطلب است، آیا باید همه آنها را  نهایت انسان چون بی ثانیاًً
نیازهـاي او باشـد؟ در    نیتـأم قیدزننده حق یک انسان نسـبت بـه    تواند یمتناهی حق دارد؟ به چه دلیلی نیاز دیگري 

و بـا اسـتیفاي حـق گسـترده خـود، مـانع       سـازند  صورتی که فرد یا افرادي بتوانند با قدرت خود دیگران را تابع خـود  
هاي زورگوي عالم بـه دنبـال نظـم     کما اینکه قدرتـ  نظمی و هرج و مرج شوند ون بروز بیاستیفاي حق دیگران بد

 ییهـا  حـق ظـالم و قدرتمنـد داراي    هـاي  انسانپذیرفت که در این فرض،  توان یمآیا ـ   خودساخته در جهان هستند
 بدون محدودیت هستند؟

ز دارد، حـق دارد کـه بـه موجـوداتی دسترسـی      . حتی اگر صحیح باشد که چون انسان به غذا، آب، مسکن و... نیـا 4
نیـاز از جعـل و    ي تکـوینی یـا طبیعـی و بـی    ها حقیی ها حقداشته باشد تا بتواند نیازهایش را برطرف کند، اما چرا چنین 

فرض کرد که خالق حکیم و عالم به موجودات، چون به شـرایط موجـودات و نیازهـاي     توان یماعتبارند؟ به دیگر سخن، 
رو با عنایت به نیـاز انسـان بـه     دقیق داشته و نیز جهان را بر اساس حکمت و براي غایتی خلق کرده است، ازاینآنها علم 

ـان، بـرایش       غذا، آب، مسکن، جنس مخالف و... حق دسترسی به اشیا و موجوداتی را براي برطـرف کـردن نیازهـاي انس
 یی، نامعلوم است.ها حقاعتباري دانستن چنین جعل و اعتبار کرده است. براین اساس وجه تکوینی، طبیعی و غیر

 قدرت .2ـ4

ه کـ  گونه که همان کند یمدر برخی از سخنانش تصریح  نوزایاسپ حق اوست.منشأ  یک موجود به اعتقاد برخی، قدرت
ه وسـت کـ  گر، قدرت مطلقه ایشود و به عبارت د یم یاز قدرت مطلقه او ناش ها انسانت مطلقه خداوند بر یمکحق حا

را بـه   یحـق مشـابه  نیـز  ن سان، قدرت انسان یبه هم ،ندکل است رفتار یه ماکه هر طور کدهد  ین حق را میاو ابه 
له محدوده قـدرت آن  یاساس محدوده حق یک موجود، به وس براین .)103، ص1992دهد (هریس،  یصاحب قدرت م

 .)553، ص1991شود (مالکولم،  ین مییموجود تع
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 یبررس. 1-4-2

هـر  آیـد   الزم میو محدوده حق داشتن نیز به وسیله محدوده قدرت تعیین گردد، باشد حق منشأ  درت،که ق درصورتی
 موجودي که قدرت بیشتري دارد، حق بیشتري نیز داشته باشد؛ اما:

از قدرت و توانایی تصرف در یک شیء، چگونه حـق تصـرف در آن شـیء نتیجـه گرفتـه شـده اسـت؟ در بیـان          .1
 ؛استنشده براي این انتقال از قدرت داشتن به حق داشتن بیان  اي یچ استدالل منطقیصاحبان این نظریه، ه

در جنگل قدرت بیشتري دارد، حق تصرف بیشتري نیز در حیوانـات  که مطابق این نظریه، باید پذیرفت هر حیوانی  .2
کـه قـدرت اقتصـادي، نظـامی و     کما اینکه در میان افراد انسانی و نیز جوامع انسانی، هر فرد یا دولتی  ؛دیگر دارد

هر کشوري که داراي بمـب اتـم   براي مثال  رو ازاین .تبلیغاتی بیشتري دارد، در نظام جهانی نیز حق بیشتري دارد
و آواره کنـد   داست حق دارد که به افراد و کشورهاي دیگر تجاوز کند، مردم آن کشورها را به خاك و خون کشـ 

. انـد  زده، اسرائیل و برخی کشورهاي دیگر غربی دست به چنین کاري مریکااکه  چنان ؛و کشور جدید جعلی بسازد
، حق کشورهاي قدرتمنـد و زورگـو   ها یلشکرکشو  ها قتلنکته مهم در این بیان آن است که همه این تجاوزات، 

 ؛تلقی شده است
واهند بود؛ زیرا ظلم بـه معنـاي   معنا خ . بر اساس دیدگاه یادشده، مفاهیم اساسی اخالقی بشریت، مانند عدالت و ظلم بی3

، کشـورهاي  شـود  یمـ براساس میـزان قـدرت تعیـین     ها حقتجاوز به حق دیگري است؛ اما به دلیل اینکه محدوده 
زورگو، به سبب اینکه قدرت بیشتري دارند، حق تجاوز به افراد و کشورهاي دیگر را دارنـد، و در مقابـل، کشـورهایی    

ـا،      که قدرت کمتري دارند، حقی نداشت یی کـه  هـا  یآوارگـ و  هـا  قتـل ه یا حـق محـدودي دارنـد. در نتیجـه، تجاوزه
، همگـی افعـالی هسـتند کـه آن کشـورها      کنند یمکشورهاي زورگو و قدرتمند نسبت به کشورهاي ضعیف تحمیل 

 رو تجاوز به حق دیگري رخ نداده است تا اینکه ظلم صدق کند؛ . ازایناند دادهمطابق حق خود انجام 
ماننـد  ( اساسـی  يها حقاز  سان یکو به طور  اند متساوي ها انسانمفاهیم اساسی دیگر، مانند اینکه همه  همچنین .4

، کـه آن را خرافـه،   هـا  انسانبا نفی تساوي  چهین اساس و باطل خواهد بود: برخوردارند، سخنی بی )بشر يها حق
 در حقوق، مخالف طبیعت و اخالق است: ها انسانتساوي  اساساً، معتقد است داند یمگویی  بار و یاوه زیان

هاي تندرست و منحط موجـود زنـده نـدارد....     زندگی خود، شناختی از همبستگی حقوق برابر میان بخش
ستیزي اسـت   اخالقی است. این طبیعت بی نیتر ژرفها، حقوق برابر براي بیماران، این  همدردي با منحط

اي  انگارانـه  سـاده  کـامالً با سوسیالیسم مخالفم زیرا به شکل زند. ... من  که خود را به صورت اخالق جا می
 )؛538-527، ص1378(نیچه،  پروراند یمرؤیاي خوب، راستین، و زیبا، و حقوق برابر را در سر 

ادعا کـرد کـه    توان ینمکه تجاوز، جنایت و کشتار، حق افراد و کشورهاي قدرتمند و زورگو باشد،  ی. درصورت5
آدمی حقی نسـبت  : «باشند یمافراد زورگو داراي حق حیات  صرفاًحق حیات هستند، بلکه  ها داراي همه انسان

. انسان منفرد درست در همان چارچوبی قرار دارد که مییگو ینمبه حیات یا کار ندارد. چیزي از حق خوشبختی 
 )؛539همان، ص(» کرم نیتر پست
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کـه هـیچ    یهـای  انسـان براي  توان ینم، گردد یمن اساس قدرت تعیی بر ها حقمطابق این نظریه که محدوده  .6
 حقی در نظر گرفت. )آینده يها نسلمانند افراد معلول، بیهوش و ( قدرتی ندارند

 گیري نتیجه

تکـوینی (یـا    يهـا  حـق منشـأ   اما روشن شـد کـه   ؛مختلفی ارائه شده است هاي دیدگاهتکوینی  يها حقباره منشأ در
بـدیهی    اي قضیه» مالک حق تصرف در ملک خودش دارد«که قضیه  اي گونه هب ؛طبیعی، ذاتی و فطري) ملکیت است

؛ امـا  تکوینی است که در موجوداتی مانند انسان قابل فـرض اسـت   يها حقمنشأ  ،سبحانو تحلیلی است. نیز خداي 
 حق ارائه کنند.منشأ  تبیین درستی از دنتوان ینمدیگر مانند قدرت یا نیاز  هاي دیدگاه
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