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معنا و لوازم حق تکوینی و حق اعتباری
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تاريخ تأييد39/41/51 :

سید محمود نبویان



شاید بتوان گفت مسئلة حق تاریخچهای به درازای عمر انسان دارد؛ حضرت
آدم 1برای خداوند حق عبودیت قایل بود و قابیل در توهم خوود حوق تنوت
هابیل را برای خود معتقد بوده است .دی مبی اسالم و پینووایان آن حوقهوای
گوناگونی را مطرح و برآن تاتید تردهاند ،تموااینکوه مسوئلة حوق بورای انسوان
غربی -به ویژه انسانهای معاصر -یکی از تاربردیتری مسائل است .حقهوایی
ته انسان برای خود یا موجودات دیگر ادعا میتند منتمل بر انواعی اسوت توه
دو قسم اساسی آن حقهای قوانونی و حوقهوای ببیعوی اسوت .معنوای حوق و
حقهای قانونی و تکوینی و دقت در لوازم آنها در شناخت پرتاربردتری مسوئله
در علم اخالق و حقوق و سیاست دخالت اساسی دارد .ازای رو ،ای نوشتار در
صدد بیان معانی و بویژه لوازم و ویژگیهای اساسی حقهای اعتباری و حقهای
تکوینی است.

واژگان کلیدی :حق ،اعتباری ،تکوینی ،ببیعی ،ذاتی ،فطری.

 دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی

.
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مقدمه

مسئلة حق از عمدهتری مسائلی است ته در حوزة اموور اجتمواعی ،بوویژه در
حوزة امور سیاسی و حقوق و اخالق ،مورد توجه اندینمندان و نیو موردم قورار
گرفته است.
دی مبی اسالم بر مسئلة حق تأتید زیادی ترده است .قرآن مجید ،ب رگتری
تتاب آسمانی و منبع دینی مسلمانان ،توجه جدی به مسوئلة حوق و حوقخوواهی
دارد.
پینوایان دینی نی مسئلة حقخواهی ،مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم را به بور
برجسته مطرح ساختهاند .پیامبر گراموی 3در موورد رورورت ادای حوق بورادر
مسلمان می فرماید« :ویلٌ لم استطال علی مسلمٍ فانْتقص حقَّه».؛ وای بر تسی ته
مسلمانی را معطّل تند [و در پرداخوت سوهلانگواری تنودو و از حوق او بکاهود.
(پیمانی )493 :4831 ،و امام باقر 1میفرماید« :ما عُبداهلل بنئ أفضل مو أدا حوقّ
المؤم »؛ خداوند به امری باالتر از ادای حق مؤم عبادت ننده است( .حر عاملی،
)108/41 :4141

حق خواهی و ادای حق در بینش اسالمی به قدری حای اهمیت است ته حتی
بعد از مرگ نی باید به فکر آن بود .از ای رو ،در فقه اسالمی بر ل وم ادای حق از
بریق وصیت تأتید شده است؛ (عاملی193/1 :4141 ،؛ فاضل هندی)491/1 :4110 ،

در اندینة اسالمی ،عالوه بر انسانهای سالمِ موجود بالفعل ،انسانهای بیموار،
دیوانگان ،افراد در حال تُما ،معلوالن ذهنوی ،جنوی  ،اعضوای بودن انسوان و نیو
اموات و نسلهای آینده صاحب حق شمرده شدهاند و حقهای زیادی بورای آنهوا
ذتر شده است .نی عالوه بر انسانها ،حیوانات و گیاهان و جموادات دارای حوق
هستند و رعایت آن حقها بر همة انسانها الزم اسوت( .برای توضیی بیتی،ر ،ک: :

سال ششم ،پاییز  ،3131شماره مسلسل 13

355

نبویان 33-38 :4890 ،و ):103-104

در جهان غرب نی  ،واژة حق از پرتاربردتری واژگان در حوزههوای مختلو ،
به خصوص در نظریات سیاسی است .جواابیت نظریوههوایی توه مفهووم حوق را
اساس و محور قرار میدهند نسبت به نظریاتی توه برابوری ،دموتراسوی و حتوی
آزادی را محور قرار میدهند بینتر است.
نظریات سیاسی مودرن -توه بوه اعتقواد برخوی ،از هواب شوروع شوده اسوت
( -)DYCK, 2005:15اعتقاد به حوق را در مرتو مباحوو خوود قورار مویدهود.
حکومت لیبرال و نظریة منروبه ،گاهی حقهوا را بوه عنووان «علوت وجوودی و
هدف غایی» 3نظم اجتماعی بنمار می آورند .به همی سبب ،برخی معتقدنود توه
برجستهتری فیلسوفان سیاسی معاصر نظریهپردازانی دربوارة حوق هسوتند و حوق
آشناتری واژه در ادبیات حاتم بر جهان امروز است)Beiner, 1992: 41( .

به دلیل اهمیت و سیطرة بحو حق بر حوزههای مختل  ،ای مسئله ته «ما در
عصر شیفتگی نسبت به حقها زندگی میتنیم»

(2006: 379

 )Lee,بورای همگوان

ادعای آشنا بحساب میآید ،به گونهای ته میتوان ادعا ترد :باور فوق ،دسوتتوم
در جامعة لیبرال دموتراتیك ،به دیدگاه مورد قبول در زندگی معمولی تبدیل شده
است .هماتنون ،در جهان غرب هم در مورد اشیا فراوان و هم بورای موجوودات
بیشمار ادعای حق میشود ته ای حجم گسترده از ادعاهای حقبلبانه در بوول
تاریخ بنر غربی بیسابقه بوده است)Jones, 1994: 1( .

حقِ زنده ماندن ،حقِ مردن ،حقِ آزادی ،حق نسبت به اینکه با شخص به بور
یکسان برخورد شود ،حقِ دانست  ،حوقِ انتخواب ،حوقِ رأی دادن ،حوقِ مالکیوت

1. Yaison d'etre.
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خصوصی ،حقِ مراقبتهای بهداشتی ،حقِ استخدام ،حقِ شراتت ،حوقِ خسوارت
گرفت  ،حقِ برخورداری از محاتمة سریع و منصفانه ،حق نسبت به اینکه باید بوه
شخص ابالعات داده شود ،حقِ آزادی بیان و اندینه ،حقِ دفواع شخصوی ،حوقِ
تحصیل ،حقِ تجمع صلحآمی  ،حق نسبت به زندگی خصوصی ،حقِ عمل آزادانوه
به دی تنها بخنی از ای ادعاهاست ته هر روز از هرگوشه و تنوار ،بوه ویوژه از
بریق رسانههای مختل  ،به گوش میرسند .حجم بسیار وسیع و تنوع روزاف ون
ای ادعاها اثباتتنندة ای رویکرد است ته «ما در جهانی زندگی میتنویم توه از
حقها پر شده است)Cooney, 1998: 875( ».

نکتة دیگر ای است ته اهمیت مسئلة حق میان بنر منحصر به قسم خاصی از
حق نیست ،بلکه همة انواع حق و با شدت و رع

و مورد تأتید میباشد.

حقها در یك تقسیمبندی به دو قسم اخالقی و قانونی تقسیم میشوند.
مقصود از حق قانونی حقی است ته قوانی موروعه ـ یعنی قوانینی ته فرزند
حکومتاند ـ به انسانها اعطا میتنند )Jones, 1994: 45( .ازای رو ،قوانون ،ننوی
حقوقی را به رسمیت شناخته ،صیانت از آنها را به عهده میگیرد( .موحد)06 :1831 ،

اما حقهای اخالقی ،بر خالف حقهای قانونی ته برآمده از قانونی هستند توه
آن قانون فرزند حکومت است ،مستقل و مقدم بر حکومت [و در نتیجه ،مقدم بور
قانونو میباشد و حکومت هم مل م به رعایت آن حقها است .نی بور اسواس آن
قانون ،محدودیتهایی برای حکومت ایجاد میشود)Jones, 2005: 45( .

اندینة سیاسی با حقهای اخالقی بیش از حقهای قانونی سروتار دارد ،زیورا
دو هدف اساسی مورد نظر در اندینة سیاسی در پیگیری ای حقها نهفتوه اسوت.
هدف اول آن است ته حکومت وقتی تارآمد است ته از حقهای افوراد حمایوت
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تند و آنها را حفظ نماید .هدف دوم آن است ته ای حقها اب اری میباشوند توه
می توان به وسیلة آنها اقتدار حکومت را محودود تورد ،یعنوی حکوموت بایود آن
حقها را مورد توجه خود قرار دهد.
در گاشته ،غالباً از «حقوق ببیعی» برای دو هدف یادشوده اسوتفاده مویشوده
است ،و امروزه از «حقوق بنر» .اما هردو قسوم از انوواع حوقهوای اخالقویانود.
()Ibid, 45 - 48

در واقع ،مهمتری و منهورتری حق اخالقی ـ به ویژه ن د فالسوفة سیاسوی و
حقوق ببیعی و حقوق بنر است .ای دو نوع از حق بندت به هم مربوطاند .بوه
لحاظ تاریخی ،اعتقاد به حقوق بنر از اعتقاد به حقوق ببیعوی ننوئت مویگیورد.
بواقع ،برخی از نظریهپردازان هیچ فرقی میان آن دو قایل نیستند ،آنهوا «ببیعوی» و
«بنری» را صرفاً عناوی مختل

برای نوع واحدی از حق میدانند)Ibid, 72( .

ازای رو ،در دنیای امروز ته شعار حقوق بنر ممتازتری جایگواه را بوه خوود
اختصاص داده است ،بحو حقها ،به خصوص حقهای ببیعی ،بمثابه مهمتوری
مستمسك و مبنا برای رخدادهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصوادی ،اخالقوی و غیوره،
حای بینتری اهمیت شده است.
برای اساس ،داوری نسبت به حقهای گوناگون نیازمنود بحووهوای فلسوفی
خاصی ،بویژه در مورد نیستی و ماهیت حق ،است تا در پرتو آن بتوان نسبت بوه
حقهای ادعاشده و تعیی نوع آن به دیدگاه درستی دست یافت .در ایو نوشوتار،
ابتدا به بیان معانی حق از اعتباری و ببیعی (واژههای تکوینی ،فطوری و ذاتوی در
ای بحو و با اندتی تسامح و به معنای ببیعی میباشند) پرداخته شود و ،سو، ،
لوازم حق های اعتباری و تکوینی بیان خواهد شد .اما داوری نسبت به وجوود یوا
عدم حقهای اعتباری و حقهای تکوینی و تعیی برخی از مصوادیق آن بوه مقوال
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دیگر واگاار میشود.
مفهومشناسی

ننانته بیان گردید ،در ابتدا باید سه واژة اساسی در بحوو :حوق ،اعتبواری و
تکوینی (و مرادفات سهگانة آنها) را معنا تنیم ،تا با تعیی معنای مورد نظر از ایو
واژهها از گرفتار شدن در دام مغالطه اشتراک لفظی رهایی جوییم.
مفهوم حق

معانی متعددی برای حق در لغت و اصطالح ـ یعنی اصطالح فلسفه ،عرفان ،اخالق،
سیاست ،حقوق ،اقتصاد و فقه و ذتر شده است( .ر.ک .نبویان)982-1826:911 ،

اما در فهم اصطالح محل بحو ـ معنایی ته شامل اصطالحات فقهی ،حقووقی
و سیاسی میشود و دقت و توجه به افتوراق میوان معنوای حوق در ترتیوب «حوق
بودن» 3و معنای حق در ترتیب «حق داشت » 2روروری اسوت .حوق در ترتیوب
حق بودن به معانی مختلفی بهتارمیرود ته بوه آن معوانی در اصوطالح فلسوفی و
اخالقی اشاره میشود( .برای نمونه ر.ک :ابن سینا :بی تیا ،803 :سیرروکیی،4 :4831 :
 ،144صدکالدین التییرایی ،39 ،4 :4838 :سیبوواکی ،400 – 93 ،1 :4830 :حسین یای
آملییی ،30 :4833 :فییاکابی 4893 :ق ،33 – 33 :هییولمری:4993 :838 ،39 – 33 :4833 :
 ، Carson and moserفرانکنا 118 :4830 :و 113؛ )Bittle and cop :4930 :138
اما اصطالح مورد نظر ،معنای حوق در ترتیوب «حوق داشوت » اسوت( .راسخ،،

 130 :1831و 992؛ و )Dworin, 2001: 188-189 ;Donnelly, 1993؛ و حوق در ایو

1 . Being right.
2 . Having a right.
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معنای اینکه پدر امتیاز دارد ای است ته ای ویژگی برای پدر ثابت است توه
از سوی فرزندان اباعت شود .از برف دیگر ،ویژگی نی بوه معنوای خصوصویت
است .بر ای اساس ،با عنایت به اینکه امتیاز از رینة «می » است و «میو » نیو بوه
معنای ویژگی و خصوصیت است ،میتوان امتیواز را بوه «اختصواص» معنوا تورد.
(ک : :طباطبائی:)148 – 141 ،1 :4830 :

در نتیجه ،حق عبارت است از امتیاز نی ی برای یوك موجوود یوا اختصواص
نی ی برای یك موجود .و حق داشت یعنی امتیاز داشت نی ی برای یك موجود
یا اختصاص داشت نی ی برای یك موجود.
مفهوم اعتبار

برای اعتبار در لغت -رینة اعتبار« ،عَبَور» بوه معنوای عبوور توردن و گاشوت
است -معانی گوناگونی ذتر شده است ،ننانته در اصطالح نی یازده معنوا بورای
آن بیان شده است(.برای توضیی بیتی،ر ،ک : :نبوییان )403-98 :4891 ،اموا از میوان
معانی اصطالحی آن ،دو معنا در ای مقام میتواند مراد باشد .3 :جعول و قورارداد
 .2اعطای حد نی ی به امر دیگر ته آن حد را ندارد ،مانند اعتبوار ریاسوت بورای
رئی

یك قوم تا اینکه در هدایت آن قوم بمن لة رأس در بدن باشود( .طباطبیایی،

139-133 :4143؛ مصباح یویی)4103:18 ،

وقتی گفته میشود فالن حق امری اعتباری است ،میتواند به معنای قوراردادی
بودن آن حق باشد و نی میتواند به معنای آن باشد ته در ای مورد ،حود نیو ی
 .1طباطبایی نيز حق را از اعتباریات بعد االجتماع دانسته و آن را به اختصاص یا امتياز معنا
می کند( .ر.ک :الطباطبایی215 – 212/2 :1531 ،؛ همو ،بیتا)35/2 :
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به نی دیگر به سبب ررورت زندگی اجتماعی اعطا شده است.
مفهوم تکوین

واژههای تکوینی ،فطری ،ذاتی و ببیعی در مباحو فلسفة حوق بوه یوك معنوا
میباشند؛ وقتی گفته میشود حق حیات یك حق ببیعی است ،مانند آن است توه
گفته شود حق حیات ،یك حق ذاتی ،تکوینی و فطری است؛ اگرنوه هور یوك از
تلمووات تکوووینی ،فطووری ،ذاتووی و ببیعووی دارای معووانی لغوووی و اصووطالحی
گوناگونیاند 3.در ای جا «تکوینی» امری است ته به ایجواد شوی و نیو ترتیوب
وجودی آن برمی گردد« ،ببیعی» امری غیراتتسابی است« ،فطری» امری است توه
با اتتساب بهدست نیامدهباشد و ،در نهایت« ،ذاتی» به معنای امری است ته شوی
برای اتصاف به آن نیازمند به هیچگونه واسطة اعم یا اخوص نیسوت .بوه تعبیوری
دیگر ،مراد از ذاتی امری است ته شی از آن جهت ته آن شی است ،متص

به

آن می شود و برای اتصافش به آن امر نیازمند هیچ واسطة اعم یا اخصوی نیسوت.
بنابرای  ،در ای مباحو ،اصطالح حق تکوینی با حق ذاتی و حوق فطوری و حوق
ببیعی به یك معنا میباشند.

2

( .1ر.ک :انیس و دیگران ،601 :2-1 :1631 :الشرتونی اللبنانی ،613 :1 :1881 :الفیوومی 1003 :ق:
 ،212 :2-1ابن سینا 1000 :ق ،123 :الساوی 1613 :ق ،130 :الطوسی :1633 :طبرسی 1003 :ق 2 :2 :و
 ،1الفیروزآبادی 1012 :ق ،381 :سورروردی ،02 :2 :1612 :سواادی ،663 :1631 :صولیبا،006 :1633 :
بغدادی 3 :2 :1616 :و )،8

 .2البته ،روشن است که نسبت به برخی از مصادیق صاحب حق نمیتوان همة این واژهها را
استعمال کرد .برای نمونه ،نمیتوان در مورد حق خداوند نسبت به خلقت عالم ،که یک حق
تکوینی است ،واژه طبيعی را استعمال کنيم و بگویيم خداوند دارای حق طبيعی است .نيز نسبت به

سال ششم ،پاییز  ،3131شماره مسلسل 13

پ

313

از روش شدن معانی حق و اعتبار و تکوی  ،معنای حوق اعتبواری ،حوق

تکوینی ،ویژگیهای اعتباری بودن حق و نی ویژگیهای تکوینی بودن حوق بیوان
میشود.
مفهوم حق اعتباری

ننانته بیان گردید ،حق به معنای امتیاز برخورداری از نی ی است و اعتباری
بودن نی میتواند به معنای جعلی بودن یا اعطای حد نی ی به نیو دیگوری توه
ای حد را ندارد باشد.
بر ای اساس ،اعتباری بودن یك حق به معنای آن است ته امتیاز خاصی را ته
به صورت تکوینی برای یك موجود ثابت نیست قرارداد تنیم ته برای آن موجود
ثابت باشد یا اینکه امتیازی را ته صاحب حق به صوورت تکووینی نودارد فور
میتنیم ته دارای آن باشد .برای نمونه ،وقتی گفته میشود تسوی حوق والیوت و
حاتمیت دارد ،به معنای آن است ته برای شخصی ته به صوورت تکووینی دارای
امتیاز والیت و حاتمیت نیست قرارداد تنیم آن امتیاز را داشوته باشود یوا قورارداد
تنیم ته امتیاز امر و نهی و ال ام تردن نسبت به دیگران به او اعطا شود ،در حوالی
ته به صورت تکوینی دارای آن نیست.

حقهای تکوینی مالئکه نمیتوان واژة حق طبيعی را استعمال کرد .اما تأکيد مسئله در مورد
صاحبان حق در عالم ماده ،بهویژه دربارة انسان است ،که در مورد آنها همة چهارواژة بيانشده به
یک معنا استعمال میشوند .ازاینرو ،در مورد انسان و سایر موجودات عالم ماده ،حق طبيعی ،حق
ذاتی ،حق فطری و حق تکوینی را میتوان به یک معنا دانست.
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مفهوم حق تکوینی

نسبت به حق تکوینی دو معنا میتوان در نظر گرفت:
 .1معنای اثباتی حق تکوینی؛ در صورتی ته امری به یك موجوود بوه صوورت
تکوینی اختصاص داشته باشد ،بوه عبوارت دیگور ،در صوورتی توه متعلوق حوق
اختصاص تکوینی به صاحب حق داشته باشد ،بهبوری ته آن امر بدون صواحب
حق نتواند موجود باشد ،بوه ننوی اختصواص و حقوی« ،حوق تکووینی» ابوالق
میشود ،مانند :اختصاص تصرف در قوة شنوایی یوا بینوایی یوك شوخص بوه او.
روش است ته قوة بینوایی شوخص توامالً وابسوته بوه او اسوت و مسوتقل از او
نمیتواند موجود باشد .الزمة ننی اختصاص تکوینی آن است ته تصورف در آن
قوة نی به صورت تامل وابسته به آن شخص است ،بهبوری ته هر وقوت توه او
بخواهد و به هر صورتی ته مایل باشد ،در قوة بیناییاش تصرف میتند .موراد از
حق تکوینی اختصاص تکوینی تصرف در قوة بینایی به آن شخص است.
ای نوع از حق در رابطة معلول ایجادی با علت ایجادی آن نی صدق میتنود؛
معلول ایجادی ،بوه گونوهای اسوت توه توامالً عوی ربو و وابسوتگی بوه علوت
هستیبخش خود است و هیچگونه استقاللی از خودش ندارد و بدون علت خوود
محال است موجود باشد .ازای رو ،نحوة وجودش به گونهای است ته اختصواص
تکوینی به علت خود دارد .الزمة ننی اختصاصی آن است ته تمام شئون معلول
در دست علت ایجادیاش است و علت ایجادی آن میتواند به هور صوورتی توه
خود بخواهد در آن تصرف تند .اختصاص تکوینی تصرف در معلول هموان حوق
تکوینی علت هستیبخش نسبت به معلول است.
 .9معنای سلبی حق تکوینی؛ حق تکوینی در معنای سلبیاش به معنوای حقوی
است ته از سوی فاعل باشعوری مانند خدای متعال یا انسوانهوا جعول و اعتبوار
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ننده باشد .در ای معنا ،هر حقی ته جاعل نداشته باشد و عقول انسوان براسواس
سوواختار و نحوووة وجووودی موجووودی نووون انسووان ننووی حقووی را بوورای او
درنظربگیرد ،حق تکوینی خواهد بود.
عالم هستی و از جمله عالم ماده براساس حکمت نامتناهی خداوند خلق شوده
است ازای رو ،دارای غایت و هدف حکیمانه است .هور موجوودی در ایو عوالم
ماده براساس هدفی حکیمانه به وجود آمده است ،ته همان رسویدن بوه تمواالت
ثانیة آن موجود است.
اما با عنایت به ل وم سنخیت میان علت و معلول ،تاملتری موجودی توه در
عالم ماده با خدای متعال مسوانخت دارد انسوان اسوت و ،ازایو رو ،ایو موجوود
میتواند هدف ازخلقت سایر موجودات مادی قرار گیرد.
انسان نی برای رسیدن به تماالت و هدف از خلقت خود ،باید حیات خوود را
حفظ تند و نون مادی است ،برای حفظ و بقای حیات خود ،نیازمنود بوه غواا و
داشت سرپناه است .ازای رو ،خداونود حکویم ابو ار حفوظ و بقوای حیوات او را
بهوجودآوردهاست .ترة زمی برای او خلق شده اسوت توا در آن زنودگی تنود و
آرامش یابد (بقر 11 :؛ طه)38 :؛ نباتات و حیوانات را برای تغایة آدمی خلق تورده
اسوت و جموادات نیو بورای اسوتفادة بنور در جهوت سواخت سورپناه و تووأمی
نیازمندی های دیگر او بهوجودآمده است( .جاثیه48 ،؛ بقر 19 :؛ نحیل 43-43 :و -30
34؛ مؤمنون)11-14 :

با عنایت به هدفمندی عالم خلقوت و اینکوه موجووداتی در عوالم مواده بورای
انسان خلق شدهاند ،عقل درک میتند ته انسان حق تصرف در موجوداتی را دارد
ته برای بربرف تردن نیاز او مطابق برح حکیمانه از سوی خودای متعوال پدیود
آمدهاند؛ وقتی ته آن موجودات برای انسان خلق شدهاند تا با اسوتفاده از آنهوا بوه
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تماالت و هدف از خلقت خود یعنی قرب الهی برسد ،روش است ته آدمی باید
حق تصرف در آن موجودات را نی داشته باشد؛ بدون فر

حق تصورف انسوان

در آن موجودات ،خلقت آنها لغو خواهد بود.
اما روش است ته ننی حقی از سوی جاعلی جعل ننده است ،بلکوه عقول
انسان با توجه به ساختار وجودی انسان و درنظرگورفت هودف خلقوت او ننوی
حقهایی را برای انسان درنظرگرفته است .ازای رو ،با توجه به ای معنای سولبی،
میتوان گفت ته ننی حقی یك حق تکوینی و فطری است ،نه یك حق اعتباری
ناشی از اعتبار معتبِر.
مقایسة میان دو معنای حق تکوینی روش میسازد ته در معنوای اول ،متعلوق
حق ـ مانند تصرف در قوة بینایی یك شخص و اختصاص تکوینی به صاحب حق
دارد ،به گونهای ته قوة بینایی هیچگونه استقاللی از خود نداشته ،بودون صواحب
حق معدوم میشود ،اما در معنای دوم ،موجودی ته متعلق تصرف صواحب حوق
است مستقل از صاحب حق موجود است و بدون صاحب حق نی مویتوانود بوه
بقای خود ادامه دهد .برای نمونه ،انسان حوق تصورف در حیوانوات و گیاهوان و
جمادات دارد .روش است ته موجودات ماتور وابستگی وجوودی بوه انسوان از
جن

وابستگی وجودی قوة بینایی یك شخص به او یا وابستگی معلول ایجوادی

به علت ایجادیاش ندارند؛ ای بور نیسوت توه بوا از بوی رفوت صواحب حوق
(انسان) آنها نی معدوم شوند ،بلکه صرفاً در یك برح حکیمانوة الهوی ،هودف از
خلقت آن موجودات وجود انسان و رسیدن انسان بوه تمواالتش بووده اسوت ،بوه
گونهای ته اگر انسان خلق نمیشده است ،آن موجوودات نیو از سووی خداونود
حکیم بهوجودنمیآمدهاند .به همی جهت است ته عقل برای انسان حق تصورف
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در ای موجودات درنظرمیگیرد( .ک : :طباطبایی ،بییتیا 34-39/1 :و 134؛ مطریری،
433/49 :4833؛ همو)433-431 :4108 ،

ننی حقی نون مقتضای نحوة خلقت انسان و سایر موجودات در یك بورح
حکیمانة الهی است ،حقی تکوینی است ته از سوی هیچ اعتبارتننودهای جعول و
اعتبار ننده است.
لوازم مشترک حقهای اعتباری و حقهای تکوینی

مفهوم حق اگرنه یك مفهوم نفسی است ،نه مفهوم ارافی ،ولی فر

ثبووت

و تحقق آن ـ اعم از حق اعتباری یا تکوینی و در خارج برای یك موجود ،متوق
بر اموری است ته در پی میآید.
 .1صاحب حق

فر

ثبوت حق در یك مورد فرع بر فر

موجودی اسوت توه واجود حوق

باشد .به عبارت دیگر ،حق همینه حقِ یك موجود است.
در مورد صاحب حق ،باید توجه داشت توه لحواظ هویچ قیودی در آن شورط
نیست ،یعنی هور موجوودی اعوم از موجوود دارای حیوات و شوعور و غیور آن و
موجودات ممک و واجب می توانند دارای حق باشند .ازای رو ،میتووان از حوق
خداوند ،حق انسان ،حق حیوان ،حق گیاهان و حق جمادات ـ ماننود حوق زموی ،
حق مسجد و حق تعبه و سخ گفت.
 .2متعلق حق

از برف دیگر ،همینه حق به «امری» تعلوق مویگیورد ،یعنوی صواحب حوق،
همینه نسبت به شیئی حق دارد ،ماننود حوق خداونود نسوبت بوه اباعوت شودن
از برف بندگان ،حق پودر و موادر نسوبت بوه اباعوت شودن از سووی فرزنودان
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و حق آزادی بیان.
 .3جواز تصرف در متعلق حق

غیر از دو مورد فوق« ،جواز تصرف در متعلق حق» نی بهعنووان الزموة ثبووت
حق تلقی میشود ،بدی معنا ته وقتی صاحب حق نسبت به یك شی دارای حق
باشد ،الزمهاش آن است ته تصرف او در آن شی ـ به صورت اقتضوایی و جوای
است .برای نمونه ،وقتی شخصی مالك یك خانه اسوت ،الزموهاش آن اسوت توه حوق
تصرف در آن خانه دارد ،و الزمه ای حق آن است ته تصرفش در آن خانه جای است.
 .4استلزام نسبت به تکلیف

فر

ثبوت حق برای یك موجود برای آن است ته شوخص براسواس تموال

خود ،بتواند از آن حق بهرهمند شود و آن را اسوتیفا تنود .ازایو رو ،تسوی نبایود
متعرّ

آن شود .به سخ دیگر ،در صورتی توه دیگوران مجواز باشوند بوه حوق

صاحب حق تعرّ

تنند و مانع استیفای حق از سوی صاحب حق گردند ،فر

حق برای صاحب حق لغو خواهد بود .بنابرای  ،هر حقی مستل م تکلی
پ

است.

از بیان لوازم منترک حقها ،به بیان لوازم اختصاصی هر یك از حقهوای

اعتباری و حقهای تکوینی میپردازیم.
لوازم اعتباری بودن حق

فر

ثبوت حق اعتباری مستل م لوازم زیر است:

 .1جاعل حق

در صورتی ته حق یك موجود به صوورت تکووینی بورای آن موجوود ثابوت
نباشد ،بلکه امری اعتباری باشد ،ثبوت ننی حقی برای آن موجود نیازمند اعتبوار
است ،به بوری ته اگر آن اعتبار از سوی اعتبارتننده انجام نگیرد ،حق یوا امتیواز
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مورد نظر برای آن موجود ثابت نخواهد بود.
برای مثال ،اگر اعتبارتنندهای اعتبار نکنود توه انسوانی بور انسوانهوای دیگور
براساس شرای خاص دارای حاتمیت است یا همسایه بر همسایهاش حوق دارد،
هیچگاه ننی حقهایی برای حاتم و نی برای همسایه ثابت نخواهد شد.
 .2نسبیت جاعلی

با عنایت به الزمة اول ته حق اعتباری ـ مانند هر امر اعتبواری دیگور و بودون
اعتبار معتبِر قابل تصور نیست و وجود و عدم حق اعتباری توابع تحقوق اعتبوار و
عدم آن است ،تیفیت و شرای امر اعتباری نی توامالً وابسوته بوه نظور و دیودگاه
جاعل است؛ اعتبارتننده میتواند امری را ته اعتبار میتند به صورت مطلق اعتبار
تند ،یا آنکه آن را منروط به شورای اعتبوار نمایود .بورای مثوال ،حوق مطالبوه و
دریافت نفقه برای زن منروط به عقد دائم و عدم بالق زن است؛ بعود از بوالق
گرفت و انقضای عدّه ،حق مطالبه و دریافت نفقه از شوهر برای زن ثابت نیسوت.
(ابن بابویه819 :4143 ،؛ مفید [شیخ] ،بیتا 11 :و )13

اما حق عبادت و بندگی خداوند و در صوورتی توه آن را یوك حوق اعتبواری
بدانیم و حقی مطلق است و منروط به هیچ اموری نیسوت ،یعنوی در هور حوالتی
انسان حق دارد ته عبودیت نسبت به خدای متعال داشته باشد تا از آن بریوق بوه
تمال خود نایل شود.
 .3قابلیت انتقال

یکی از لوازم حقهای اعتباری قابلیت انتقال آنها به صورت اقتضایی است.
ننانته گاشت ،ای نوع از حقها به صورت تامل تابع دیدگاه اعتبارتنندة آن
است ،یعنی هم در اصل ثبوت خود و هم در تیفیت آن ،توابع نظور معتبِور اسوت؛
ازای رو ،در صورتی ته حق اعتباری در نظر اعتبارتننده به گونوهای اعتبوار شوده

معنا و لوازم حق تکوینی و حق اعتباری

311

باشد ته قابل انتقال باشد ،انتقال آن حق هیچ منکلی نخواهد داشت ،اما اگر حوق
اعتبارشده در نظر اعتبارتننده به گونهای اعتبار شده باشد ته قابول انتقوال نباشود،
انتقال آن حق نادرست خواهد بود.
ویژگیهای حق تکوینی

مراد از حقهای تکوینی ـ ننانته بیان گردید و امتیازاتی است ته به صوورت
تکوینی برای صاحبان حق ثابت میباشد و وجود متعلق حوق وابسوته بوه وجوود
صاحبان حق بوده ،بدون آنها محقق نمیباشد .ای گونه حق به هیچ وجوه نیازمنود
جعل جاعل نیست.
اما مسئلة حقهای تکوینی نیازمند دقت بینتر و لحاظ امور اساسی اسوت توه
در پی میآید.
 .1چیستی حق تکوینی

تبیی دقیق مراد از حقهای تکوینی اولی و مهمتری مسئلهای است توه بایود
به آن پرداخته شود .درواقع ،مراد از حقهای تکوینی صرف اختصاص متعلق حق
به صاحب حق مانند قوای نف

انسان یوا اجو ا بودن انسوان بوه او نیسوت ،توه

نیستی و تعداد قوا و اج ا بدن انسان در علوم دیگر مورد بحو قرار مویگیورد.
بلکه مراد از حق های تکوینی «الزمة اختصاص فووق» اسوت؛ وقتوی قووة بینوایی
انسان به او اختصاص دارد ،الزمهاش آن اسوت توه انسوان حوق تصورف در قووة
بینایی خود دارد و میتواند هر گونه ته خودش بخواهد ،آن را بهتار گیورد .حوق
حیات نی به معنای اختصاص حیات شخص به او نیست ،بلکوه الزموة آن اسوت،
مانند اینکه انسان حق دارد حیات خودش را حفظ تند.
بنابرای  ،دو امر را باید از هم تفکیك ترد:
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اختصاص تکوینی امری به صاحب حق؛

 .2الزمة آن اختصاص تکوینی ته حق تصرف در متعلق حق یوا اموور دیگور،
مانند حق اعمال متعلق حق با تنخیص صاحب حق.
مراد از حق تکوینی یا ببیعی ،امر دوم است نه امر اول.
 .2صاحب حق تکوینی

با عنایت به نکتة فوق ،روش میشود توه موجوودی را مویتووان دارای حوق
تکوینی دانست ته توانایی تصرف در متعلق حق را داشته باشد ،یعنی دارای قووة
اختیار و لوازم آن مانند شعور باشد .بنابرای  ،حوق تکووینی را نمویتووان بوه هور
موجودی نسبت داد ،بلکه صرفاً موجودات دارای شعور و اختیار و قدرت تصرف
و قدرت انجام فعل دارای حق تکوینیاند.
 .3وجه نامگذاری حق تکوینی

با عنایت به اینکه ترتب الزمة بیانشدة امری تکوینی است ،یعنی حق تکووینی
الزمة تکوینی اختصاص امری به یك موجود است (نوه اعتبواری آن) ،بوه ننوی
حقی حق تکوینی گفته میشود .برای نمونه ،الزمة اختصاص تکوینی قووة بینوایی
به انسان آن است ته او حق تصرف در قوة بینوایی خوود دارد و مویتوانود آن را
مطابق میل خود استعمال تند.
نتیجه آنکه ،مراد از حق تکوینی یوا ببیعوی ،اوالً ،صورف اختصواص تکووینی
امری به صاحب حق نیست ،بلکه الزمة آن و مانند حق تصرف در آن امر و اسوت
و ،ثانیاً ،ترتب ای الزمه بر مل وم [یعنی اختصاص تکوینی متعلق حق به صواحب
حقو تکوینی است و به همی جهت ،هیچ نیازی به جعل جاعل ندارد.
برای نمونه ،به حق آزادی و اگر آن را حق تکووینی بودانیم و نیوك بیندینویم؛
انسان دارای ویژگی اختیار است ،یعنی ،برخالف جامدات ،افعوالش را بوا میول و
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ررایت خودش انجام میدهد( .مصباح یویی )4103:183 ،ای ویژگی به انسوان بوه
صورت تکوینی اختصاص دارد ،اما و ننانتوه بیوان گردیود و صورف اختصواص
تکوینی حق تکوینی نیست ،بلکوه الزموة آن اسوت .در اینجوا ،الزموة اختصواص
تکوینیِ ویژگی اختیار به انسان ای است ته او حوق داشوته باشود آن ویژگوی را
اعمال تند ،یعنی تارهای خود را مطابق میل خودش انجوام دهود .بنوابرای  ،حوق
آزادی عبارت است از «حق اعمال ویژگی اختیار در زندگی» .بوه عبوارت دیگور،
انسان حق دارد ته در نوع غاا ،لباس ،شغل ،ازدواج و  ...آزاد باشد ،یعنی مطوابق
میل خود غاا بخورد ،لباس ب،وشد ،شغل خاصی را برگ ینود ،بوا همسور دلخوواه
خودش ازدواج تند ،و . ...
نی حق حیات در انسان به معنای صرف اختصاص تکوینی ویژگی زندهبوودن
به انسان نیست ،بلکه لوازم ای اختصاص است .به عبارت دیگور ،الزموة داشوت
حیات در انسان آن است ته انسان حق داشته باشود حیوات خوود را حفوظ تنود.
ازای رو ،حق دارد ته دسترسی متعارف به غاا ،لبواس و مسوک داشوته باشود ،و
دیگران نی مکل اند ته او را به قتل نرسانند و ،اف ون بر آن ،مانع دستیابی او بوه
غاا ،لباس و مسک ننوند بلکه مقدار متعارف از آنها را برایش فراهم تنند.
 .4اسقاطناپذیری

با عنایت به اینکه ترتب «اختصاص تصورف در متعلوق حوق» بور «اختصواص
امری به یك موجود» امری تکوینی است ،روش میشود ته حوق تکووینی قابول
اسقاط نیست .برای نمونه ،وقتی قوة ننایی یا شنوایی یك شخص وابسته بوه او
است و آن قوا وجودی مستقل از آن شخص ندارند ،الزموة تکووینی ایو سوخ
اختصاص تصرف در آن قوا به آن شخص است.
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ای اختصاص هیچگاه قابل سلب و انتقال و اسقاط نخواهد بود .البتوه ،ممکو
است ته شخص از تصرف خودش صرفنظر تند ،اما ای امر بوه معنوای اسوقاط
حق نیست ،زیرا حق همان نف ِ تصرف در متعلق حق نیست ،بلکه حوق عبوارت
است از «اختصاص تصرف در متعلق حق به صاحب حوق» .و روشو اسوت توه
اختصاص تصرف در متعلق حق ،نون یك امر تکوینی است ،قابل اسقاط نیست،
یعنی صاحب حق نمیتواند اختصاص تصرف در قوة اختیار خود را ،برای مثوال،
از خود ساق تند.

3

 .5مهمله بودن اصل ثبوت حق تکوینی

با عنایت به آنچه ته در مورد صاحب حق تکوینی بیان گردید ،روش شد توه
حق تکوینی در مورد موجودی قابل فر

است ته قدرت تصرف در متعلق حق

را داشته باشود ،یعنوی دارای اختیوار و شوعور باشود .ازایو رو ،صورفاً برخوی از
موجودات میتوانند دارای حق تکوینی باشوند ،و نبایود حوق تکووینی را بوه تول
موجودات نسبت داد.
اما آنچه ته از تحلیل فوق به دست میآید اصل ثبوت حق تکوینی به صورت
یك قضیة مهمله برای موجودات دارای شعور و اختیار نسبت به اموری است توه
اختصاص تکوینی به آنها دارند .برای نمونه ،قوة اختیار انسان اختصاص تکووینی
به او دارد ،و الزمة تکوینی آن حق و اختصاص تصرف در اعمال قووة اختیوار در
انجام افعال ارادی است .اما آنچه ته در اینجا برای انسان ثابوت مویشوود ،اصول

 .1برخی همين الزمه را در مورد مالکيت تکوینی و فرق آن با مالکيت اعتباری مطرح کردهاند،
(مصباح یزدی)222/1522:1 ،
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ثبوت حق تصرف در قوة اختیار به صورت یك قضیة مهمله است ،یعنی هیچگواه
با ای تحلیل نمیتوان محدودة حق انسوان در تصورف در قووة اختیوارش را بوه
دست آورد.
 .6اطالق یا تقیید حق تکوینی

محدود بودن ثبوت حق تکوینی و عدم آن تابع نحوة وجوود موجوودی اسوت
ته ای حق برای او ثابت است .برای مثال ،روش است ته انسوان در تصورف در
قوة بینایی خود نمی تواند بدون هیچ محدودیتی از قوة بینایی خود اسوتفاده تنود؛
انسان نمیتواند اشیائی را ته در مقابل ننوم او نیسوتند یوا در فاصوله دوری یوا
پنت مانعی قرار دارند ببیند .حق تصرف و استعمال قووة شونوایی در انسوان نیو
محدود به شرای خاصی است.
سرّ اصلی ای محدودیت در حق تکوینیِ تصرف در قوة بینوایی و شونوایی در
انسان محدودیت وجودی خود انسان است؛ نوون انسوان یوك موجوود محودود
است ،قدرت تصرف او نی محدود خواهد بود .بر ای اساس ،میتوان گفوت :در
صورتی ته موجودی محدود باشد ،حق تکوینی او نی به صورت محدود برای او
ثابت میشود .در مقابل ،اگر موجودی هیچ گونه محدودیت وجودی نداشته باشد،
حق تکوینی او نی هیچگونه قیدی ندارد .ازای رو ،حقهای تکوینی خداوند هویچ
محدودیتی ندارند.
 .7محدودیت تشریعی حق تکوینی

محدودیتی ته برای حق های تکوینی مخلوقوات ذتور شوده یوك محودودیت
«تکوینی» است .به عبوارت دیگور ،یعنوی بوا عنایوت بوه اینکوه سواختار تکووینی
مخلوقات و به سبب اینکه معلول و عی وابستگی و عی نیاز و ربو بوه خودای
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متعالاند و محدود میباشد ،تواناییها و قوای آنها نیو محودود اسوت .ازایو رو،
مخلوقات نسبت به اموری ته به صورت تکوینی بوه آنهوا اختصواص دارنود ،بوه
صورت محدود میتوانند تصرف داشته باشند.
اما عالوه بر محدودیت تکوینیِ حوقهوای تکووینی توه در تموامی مخلوقوات
خداوند وجود دارد نوع دیگری از محدودیت نی نسبت بوه برخوی از مخلوقوات
خدای متعال ته قابلیت تکامل و هدایت تنریعی دارند و منمول آن هدایت واقع
میشوند ،قابل تصور است ،ته ای نوع محودودیت یوك محودودیت «تنوریعی»
است.
انسان موجودی است مادی و ناقص ته هدف از خلقت وجود او رسویدن بوه
تماالت نامتناهی و یعنی قرب الهی و است .برای رسیدن به ایو هودف ،سواختار
وجودی خاصی برای آدمی درنظرگرفتهشده ته امکان وصوول بوه آن تمواالت را
داشته باشد .ازای رو ،اگر انسوان دارای قووای بینوایی ،شونوایی ،سوامعه ،متخیلوه،
متفکره و اختیار است ،برای رسیدن به تماالت است.
اما انسان ،اوالً ،فق در سایة رفتارهای اختیاری است ته به تموال خوود نایول
میشود و ،ثانیاً ،در صورتی به تمال خود دست مییابود توه رفتارهوای اختیواری
خودش را در جهت تماالت حقیقی خودش تنظیم تنود و انجوام دهود ،اموا اگور
افعووالش را بوورخالف جهووت آن تمووال انجووام دهوود از دسووتیابی بووه آن تمواالت
بازخواهد ماند.
بر ای اساس ،انسان دارای ای خصایص است:
أ .از یك سو ،میل به تعالی و تمال دارد و ،از سوی دیگر ،میول بوه تبواهی و
فساد؛
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ب .قدرت گرایش به هر دو برف ماتور و انجام رفتار به هر دو سو را دارد؛
ج .علم و شناخت محدود دارد.
با عنایت به نکات فوق ،نتیجه میشود :بورای اینکوه انسوان بوه تبواهی دنوار
نگردد ،باید به صورت تنریعی هدایت شود و باید محدودیتهایی بورای اعموال
اختیار او و نی اعمال سایر حقهای تکوینی ته بوه یوك معنوا بوه اعموال اختیوار
شخص در آن مورد خاص ،مانند قوة بینایی ،برمیگردد درنظرگرفتهشود ،تا انسان
رفتارهای اختیاری خود را صرفاً در جهت نیل به تماالت محقق سازد ،نه اینکه با
اعمال اختیار و انجام رفتارهای اختیاری در جهت فساد ،خوود را در تبواهی فورو
برده ،از دستیابی به تماالت و هدف اساسی خلقت خود بازماند.
برای نمونه ،در زنودگی اجتمواعی بورای حفوظ نظوم و عودم اخوتالل در آن،
قواعدی تنریع و اعتبار شده است ،ته سبب محدودیت اعموال اختیوار انسوان و
حق تصرف در اختیار او میشود .انسان ،اگرنوه مویتوانود بوه صوورت تکووینی
برخالف آن قواعد رفتار تند ،به دلیل اینکه انجام رفتارهای خالف قواعد آدمی را
از دستیابی به هدف زندگی اجتماعی دور میسازد ،نباید آن رفتارها را انجام دهد،
بدی معنا ته باید حق تکوینی تصرف در قوایش و حق تکوینی اعمال اختیوارش
را محدود تند .برای مثال ،وقتی توه نورا راهنموایی در نهوارراه قرمو اسوت،
اگرنه انسان توان و حق تکوینی اعمال اختیار دارد ته از آن نهارراه عبوور تنود،
باید انسان توان و قدرت و اختیار تکوینی خود را محدود تند و نظوم را رعایوت
نماید بایستد ،نرا ته بدون توق

و محودود توردن اعموال اختیوارش ،هودف از

زندگی اجتماعی تأمی نخواهد شد و آشفتگی و هرج و مرج در زندگی اجتماعی
پدید میآید.
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 .8نسبت میان حق تکوینی و حق تشریعی

با عنایت به دو ویژگی قبل ،روش میشود ته حق تکوینیِ تصرف انسان وو و
نی هر موجود مکلّو

دیگور وو از دوسوو محودود اسوت :از یوك بورف ،دارای

محدودیت تکووینی اسوت ،از سووی دیگور ،دارای محودودیت تنوریعی اسوت؛
محدودیت تکوینی او ناشی از نحوة وجود اوست ته معلول و عی نیاز و فقور و
محدودیت است و محدودیت تنریعی اعمال اختیار او ناشی از حکیمانه بوودن و
هدفداربودن خلقت انسان است ته برای رسیدن به تماالت حقیقی و یعنی قورب
به تماالت نامتناهی و بهوجودآمدهاست.
برای اساس ،ممک است انسان حق تکوینی و ببیعی انجام عمول خاصوی را
داشته باشد ،اما حق تنریعی انجام آن عمل را نداشته باشد .بورای نمونوه ،انسوان
حق تکوینی انجام تخل

از قوانی راهنمایی و رانندگی را دارد [و اعمال اختیوار

و انجام رفتار خالف قانون از سووی یوك شوخص اختصواص بوه او داردو ولوی
روش است ته حق تنریعی نسبت به آن ندارد .نمونوة دیگور آنکوه انسوان حوق
تکوینی دزدی تردن را دارد اما حق تنریعی انجام فعل قبیح دزدی را ندارد.
در حقیقت ،میان حق تکوینی و حق تنریعی رابطة عمووم و خصووص مو وجوه
است:
و در برخی از مصادیق ،هم حق تکوینی صدق میتنود و هوم حوق تنوریعی،
مانند انجام رفتارهای مطابق قوانی اجتماعی و شرعی؛
و در برخی از موارد ،حق تکوینی صادق است ولی حق تنریعی وجود ندارد،
مانند انجام رفتارهای خالف قوانی شرعی و اجتماعی؛
و در برخی از موارد نی ممک است حق تنریعی صدق تند ولی حق تکوینی
صادق نیست .برای نمونه ،ممک است شخصی به لحاظ قانونی و تنوریعی حوق
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انجام رفتاری را داشته باشد ،مانند دیدن صوحنه زیبوای درختوان یوك جنگول یوا
رانندگی تردن با ماشی  ،ولی به سبب روع

جسومانی و فی یکوی ،نتوانود حوق

تکوینی خود را نتواند اعمال تند ،مانند اینکه توور و یوا فلود شوده باشود( .ک: :
مصباح یویی)433/4831:4 ،
 .9ارزشی نبودن حق تکوینی

با توجه به نسبت میان حق تکوینی و حق تنریعی ،روش میشود توه ثبووت
حق تکوینی نسبت به انجام یك عمل در یك مورد به معنای جای بودن و قانونی
بودن و تجوی شرعی آن عمل نیست ،ننانته در تحلیل حوق تکووینی گاشوت،
حق تکوینی الزمة تکوینی اختصاص تکووینی اموری بوه یوك موجوود اسوت و،
درواقع ،حق تکوینی نی امری تکوینی است .وقتی ته گفته مویشوود :علوی حوق
تکوینی نگاه تردن به اشیا دیدنی را دارد ،به معنای توصی

یوك امور واقعوی و

خارجی است ،یعنی تصرف در قوة بینایی و نی بهتارگرفت ننم علی بوه خوود
علی اختصاص دارد .اما روش اسوت توه توصوی

یوك امور واقعوی بوه معنوای

ارزشگااری آن امر نیست .برای نمونه ،انسان زورگو و مست و دارای تکنولوژی
ساخت اسلحههای پینرفته قدرت تنت انسوانهوای صوالح و مظلووم را دارد و،
متأسفانه ،ای تار را نی میتند ،ولی روش است ته وجود ننی قدرتی و انجوام
رفتار قبیحانه وظالمانه به معنای درستی و مجاز بودن آن براساس عقل و منطوق و
قانون و شرع نیست .به دیگر سخ  ،نباید مغالطة وجودی ترد و از صرف وجوود
یك شی  ،درستی و تجوی قانونی و شرعی آن را نی نتیجه گرفت .در جهانی ته
زندگی میتنیم ،انسانهای صالح و مظلومی هستند ،ننانته انسوانهوای فاسود و
ظالمی نی وجود دارند؛ همانبوری ته فرعون در عوالم بووده اسوت ،موسوی
نی در عالم موجود بوده است ،همانبوری ته ابولهبها و ابوجهلها در ای عالم
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زندگی تردهاند ،حضرت محمد 3و ائمة ابهار 6نیو در ایو عوالم بوودهانود؛
همانبوری ته ی ید در ای عالم موجود بوده است ،امام حسی علیوهالسوالم نیو
در ای عالم موجود بوده است .اما صرف وجود هر دو بی

از انسانها به معنای

تایید ارزشی هر دو نیست.
در محل بحو نی  ،صرف وجود حق تکوینی ته در واقع یوك امور حقیقوی و
عینی است ،به معنای ارزش گااری آن نخواهد بود .انسان حق تکوینی تخلو

از

قواعد راهنمایی و راننودگی را دارد ،حوق تکووینی ظلوم توردن را دارد ،و  ...اموا
هیچیك از آنها به معنای درستی و تجوی شرعی و قانونی آن تارهوا نیسوت ،و و
ننانته بیان گردید و آن حقهای تکوینی باید محدود شوند.
 .11مالک محدودیت حق تکوینی

با عنایت به اینکه صورف وجوود حوق تکووینی بوه معنوای تجووی ارزشوی و
تنریعی آن نیست؛ ممک است انسان حق تکوینی نسوبت بوه انجوام رفتواری را
داشته باشد ته از جهت قانونی و شرعی درست باشد ،یعنی حوق تنوریعی آن را
نی داشته باشد ،همانگونه ته ممک است حق تکووینی انجوام رفتواری را داشوته
باشد ولی از جهت قانونی و شرعی مجاز به انجام آن نباشد ،یعنی حق تنریعی و
قانونی نداشته باشد .میتوان گفت در صورتی ته اعمال یك حوق تکووینی موانع
رسیدن انسان به تماالت حقیقی او شود ،میشود آن حق تکووینی را بوه صوورت
تنریعی محدود ترد.
برای نمونه ،در صورتی ته حق حیات را یك حق تکوینی بدانیم ،نمیتووان
نتیجه گرفت ته حق حیات یك انسان مطلق است و آن حق به هیچوجه محودود
شدنی نیست ،زیرا اوالً ،صرف وجود یك حق تکوینی حاتی از ارزش داشوت آن
نیست و ثانیاً ،در صورتی ته بقای یك حوق تکووینی و اعموال آن و اداموة آن در
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تنافی با تمال و هدف وجودی یك فرد یا جامعه انسوانی گوردد ،آن حوق حیوات
تجوی قانونی و شرعی نداشته ،باید محودود گوردد ،نوون وجوود قووا و اجو ای
وجودی روح و بدن انسان حکیمانه خلق شده و برای رسیدن بوه تمواالت پدیود
آمده است .ازای رو ،اگر انسانی موجب ظلم و جنایوت و تنوت یوك انسوان یوا
انسانهای دیگر شود ،حق حیات قاتل در تعار

با هدف خلقت انسانها اسوت

و ،ازای رو ،باید محدود شود و از او سلب گردد .نی اگر تسی ادعا تند توه حوق
آزادی برای انسان یك حق تکوینی و ببیعی است ،تکوینی بودن یا ببیعی بوودن
حق آزادی به معنای بار ارزشی مثبت و تجوی قانونی و شرعی آن نخواهد بود و
ای حق تکوینی مطلق نیست ،بلکه در صورتی محترم است ته مانع وصول انسان
به هدف نهایی از خلقت او نباشد .در نتیجه ،در صوورت تعوار
گردد .به همی جهت است ته در هیچ جامعهای هویچتو

بایود محودود

آزادی مطلوق نودارد،

بلکه نسبت به برخی از افراد آزادی آنها تامالً سلب شود و مطابق قوانون بایود در
تند زندان تا ابد محدود و محبوس باشند.

3

 .11لغویت اعتبار در حقهای تکوینی

نکتة بعدی در مورد حقهای تکوینی آن است ته ننی حقهایی قابول اعتبوار
نیستند ،زیرا با عنایت به اینکه اعتبار به معنای قرارداد یا اعطای حدّ نی ی اسوت

 .1برخی با تأیيد نکتة بيان شده ،در این مورد آوردهاند« :حال باید پرسيد :آیا اگر حقوق طبيعی
فرد با مصلحت اجتماع معارض و مزاحم شد ،باز هم قابل سلب نيست ،چرا؟ و آیا این خود دليل
بر این نيست که حقوق فطری و طبيعی به این معنی وجود ندارد ،مگر اینکه بگویيم حق فطری به
معنی اقتضاء است ،نه به معنی علت تامه( .مطهری173 :1515 ،؛ ر.ک .همو ،الف 235/5 :1521؛ همو،
512 - 513/22 :1527؛ همو ،ب )112 :1521
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به سبب اغراری به شی دیگری ته آن حدّ را ندارد ،روش میشود ته ایو امور
در مورد حقهای تکووینی قابول تصوور نیسوت ،زیورا حوق تکووینی بوه معنوای
اختصاص تکوینی تصرف در اموری است توه بورای صواحب حوق بوه صوورت
تکوینی ثابت است و وقتی ته یك موجود آن حق را به صوورت تکووینی واجود
است ،نمیتوان ادعا ترد ته صاحب حق آن حوق را نودارد و موا بورای او اعتبوار
میتنیم ته آن حق را داشته باشد.
پ

از روش شدن معنا و ویژگیهای حق تکوینی و اعتباری بایود بوه سورا

مصادیق ادعا شده در مورد حقها و بهویژه حقهای ببیعی و رفته ،آنها را در مقال
دیگر مورد بررسی قرار دهیم.
نتیجهگیری

باتوجه به آنچه دربارة معنای حق تکوینی و اعتباری گفته شد ،هرننود ثبووت
هریكاز آن دو از یك سو متوق

بر اموری ماننود :صواحب حوق و متعلوق حوق

است و از سوی دیگر مستل م جواز تصورف در متعلوق حوق اسوت و هور حقوی
مستل م یك تکلی

است ،و از ایو جهوتهوا فرقوی بوی حوق تکووینی و حوق

اعتباری نیست ،اما هر یك از ای دو دارای لوازمی نی هستند ته مخصوص یکی
از آن دو است و شامل دیگری نمیشود .لووازم خواص حوق تکووینی عبارتنوداز:
مختار و آگاه بودن صاحب حق ،اسقاط ناپایری ،مهملوه بوودن اصول ثبووت آن،
امکان ابالق و تقیید آن ،محودودیت تنوریعی آن ،ارزشوی نبوودن آن و لغویوت
اعتبار در اصل آن .توجه به لوازم خاص هریك از ای دو نوع حق ما را از افتوادن
در دام مغالطه و خل آن دو باز میدارد.
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