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چکیده
دیدگاهها درخصوص نسبت میان «حق طبیعی/حقوقبشر» و «حقوق طبیعی» متفاوت است .در
این میان ،برخی بر تمایز و ناسازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی تأکید میکنند .وفقق
این نگاه ،نهتنها خاستگاه تاریخی این دو مفهوم متفاوت است ،بلکه از لحاظ مفهومی نیقز میقان
این دو سازگاری وجود ندارد ،زیرا حق طبیعی مفهومی اخالقاً بیطرف و منشقأ آزادی اسقت در
صورتی که حقوق طبیعی مفهومی اخالقی و منشأ تکالیف است .نوشتار حاضر ،پق از بررسقی
نقادانۀ ادلۀ مذکور ،به اثبات این نکته میپردازد که نهتنها حقوق طبیعی و حق طبیعی از جهت
مفهومی با یکدیگر سازگارند ،بلکه از چشمانداز تاریخی نیز نظریۀ حق طبیعقی و حققوقبشقر از
دل نظریۀ حقوق طبیعی مدرسی تکون یافته است.

کلیدواژگان
اخالقاً بیطرف ،حق طبیعی ،حقوق طبیعی ،حقوقبشر ،قانون طبیعی اباحه.

 .1استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2دکتری حقوق عمومی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول).
Email: majid.nikouei@gmail.com
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مقدمه
جوانههای نظام حقوقبشر بینالملل ،بهمثابۀ یک نظام حقوقی ،در اوایل قرن بیستم زده شد و پ از
جنگ جهانی دوم با تصویب اعالمیۀ جهانی حقوقبشر و میثاقین ،صورتی عینیتقر بقه خقود گرفقت
(اسمیت 1.)66-11 :1387 ،از این رو ،نظام حقوقبشر بینالملل نظامی نوپاست .فارغ از ایقن ،حتقی
میتوان گفت که خود نظریۀ حقوقبشر نیز ،بهمثابۀ تئوری نظاممند و سازمانیافته ،قدمت چنقدانی
ندارد و عمر آن به بیش از چند قرن نمیرسد .اما سؤال اصلی در اینجاست که بنیقانهقای معرفتقی
اندیشۀ حقوقبشر ،قبل از اینکه بهمثابۀ نظام حقوقی یا نظریۀ نظاممند ارائقه شقوند ،در چقه زمقانی
شکل گرفتهاند و چگونه بسط داده شدند؟
پیرامون ریشههای مفهوم حق و حقوقبشر مواضع متفاوتی اتخاذ شده است که با کمی تسقام
میتوان آنها را در سه دستۀ مختلف جای داد :دستۀ اول به دنبال یافتن برابر نهادهای حقق مقدرن
در تفکر سنتیاند .براساس مبانی فکری این گروه ،بسیاری از مفاهیم و پدیدارهای مدرن را میتقوان
در میراث برجامانده از سنت جستجو کرد .در نتیجۀ این نگاه ،بیشتر بر نظریۀ اسقالمی حققوقبشقر
(مصباح یزدی1380 ،؛ جوادی آملی 1375 ،و جاوید و دیگران )102-93 :1391 ،و ققانون طبیعقی
اسالمی (طالبی )203-181 :1390 ،تأکید میشود .تأکیقد ایقن گقروه بقر میقراث فکقری اسقالمی
ارزشمند است ،اما اصوالً در تحلیلها و نظریهپردازیهای خقود بقه زمینقههقای فکقری و بسقترهای
فرهنگی ایجاد حقوقبشر و مفهوم حق توجه ندارند و از همین رو ،این نظریههقا بقا مبقانی اصقلی و
2
هستۀ مرکزی حقوقبشر معاصر ،یعنی برابری ،همدلی ندارند.
رویکرد دیگر« ،حق» را مفهومی کامالً مدرن میداند و بر این نظر است که حتی بنیانهقای
معرفتی چنین اندیشهای در دوران مدرن ایجاد و بسقط داده شقده اسقت بقهگونقهای کقه هقی
پشتوانۀ فکری در اندیشۀ سنتی (به طور عام) و در گذشتۀ تاریخی مسلمانان (بقه طقور خقاص)
ندارد (سروش :1388 ،سخنرانی؛ راسخ .)240-229 :1392 ،در قفای نگاه این دسته بقه تقاریخ
اندیشه ،خواسته یا ناخواسته ،اندیشۀ فوکو و تمرکز بر تفاوتها به جای شقباهتهقا مقؤثر بقوده
است .توضی آنکه از دیدگاه فوکو در هر عصر تاریخی ساختار فکقری یقا صقورتبنقدی دانقایی
( )Epistmeخاصی وجود دارد .وی بر این باور است که تحول از یک عصر به عصر دیگر تکقاملی
نیست ،بلکه هر عصری دارای وجه شناخت و اپیستمۀ خاص خقود اسقت ،بقهگونقهای کقه کقل
صورتبندی دانایی از یک عصر به عصر دیگر به شیوهای بنیادین تحول مییابد .نگاه مقذکور ،در
مطالعۀ تاریخ اندیشه بیشتر بر گسستها و تفاوتها تمرکز دارد نه استمرار ،تکون و تکامل ،زیرا
 .1این نظام حقوقی نوپا هنوز در عرصههای زیادی در حد اخالق عرفی باقیمانده و از این رو نیازمند تکامل است.
 .2باید یادآور شد که نظریههای نافی حق ،تنها به قرائت سنتگرایان از دین ختم نمیشود ،بلکه قرائتهایی از
نظریۀ سودانگاری ،مارکسیست و پستمدرن نیز در این جرگه جای میگیرند (والدرون.)183-151 :1387 ،
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هر گفتمانی تاریخیت خاصی دارد (دریفوس و رابینو .)21-17 :1379 ،نتیجۀ چنین رویکقردی
به بحث حاضر این است که حقوقبشر و حق را امری مدرن بدانیم که در شرایط فرهنگی خاص
و دورۀ زمانی مشخصی پا به عرصۀ ظهور گذاشته است بهگونقهای کقه تبارشناسقی آن در آرای
گذشتگان و بهویژه در اندیشۀ اسالمی امری عبث است .طرفداران چنین رویکقردی ،درخصقوص
نسبت اسالم و حقوقبشر ،اصوالً دست باال را به حقوقبشر میدهند و بر ایقن نظرنقد کقه بقرای
سازگارکردن دین با حقوقبشر ،چارهای جز بازتفسیر دین براسقاس مبقانی حققوقبشقر معاصقر
نداریم؛ درنتیجه ،این رویکرد در مواجهه با حقوقبشر انفعالی عمل میکند و به همین دلیل بقه
دشواری میتواند از سوی مسلمانان سنتی پذیرفته شود.
اما چارچوب تحلیلی سوم ،که پذیرفتنیتر است ،بیش از آنکه بر شقبیهنبقودن اندیشقههقای
تاریخی در دوران متفاوت تأکید کند ،بر یافتن شباهتها و توجه بقه سقیر تکامقل آنهقا اصقرار
میورزد (تیرنی .)13-12 :1393 ،این رویکرد ،درخصوص مفهوم حق به دنبال یقافتن عناصقر و
بنیانهای آن در تاریخ اندیشه است و بر تطور تاریخ اندیشقه انگشقت تأکیقد مقینهقد .درواققع،
چشمانداز اخیر راهی میانه را در پیش میگیقرد و نقه ماننقد روش اول بقه دنبقال یقافتن برابقر
نهادهایی برای مفاهیم مدرن در اندیشۀ سنتی است و نه مانند رویکرد دوم بقر انقطقا تقاریخی
مفاهیم معتقد است.
این مقاله ،با اتخاذ رویکرد اخیر ،ضمن تبارشناسی مفهوم «حقوقبشقر» ( )Human rightsو
«حق طبیعی» ( ،)Natural rightتکقون اندیشقۀ حققوقبشقر را بررسقی مقیکنقد و بقه تحلیقل
ریشههای معرفتی این اندیشه میپردازد .فرضیۀ تحقیق حاضر این است که اندیشۀ حقوقبشر از
دل نظریۀ حقوق طبیعی 1مدرسی (( )Scholastic Natural lawطی قرون  11تقا  13مقیالدی)
بیرون آمده است .مسلماً ،برای اثبات چنین ایقدهای بایقد ابتقدا سقازگاری و نبقود تضقاد میقان
«حقوقبشر» و «حقوق طبیعی» را اثبات کنیم ،زیقرا وقتقی دو مفهقوم بقا یکقدیگر ناسقازگار و
متضادند ،تکون یکی از دیگری ،اگر نگوییم ناممکن ،بسیار دشوار خواهد بود .باری ،سازگاری دو
مفهوم «حقوقبشر» و «حقوق طبیعی» بقه هقی وجقه بقدیهی نیسقت و طرفقداران ناسقازگاری
مفهومی حقوق طبیعی و حقوقبشر ادلۀ محکمی برای نظریۀ خود ارائه میکنند .از این رو ،ابتدا
دالیل مخالفان تکون مفهوم حقوقبشر از دل حققوق طبیعقی و طرفقداران ناسقازگاری ایقن دو
مفهوم را به دقت بررسی میکنقیم .در گقام بعقدی ،ضقمن رد ادلقۀ ایقن گقروه ،ظهقور مفهقوم
2
حقوقبشر از دل نظریۀ حقوق طبیعی را اثبات میکنیم.
 .1دیدگاهها دربارۀ ترجمۀ عبارت  Natural lawمتفاوت است؛ برخی ترجمۀ دقیق آن را «حقوق طبیعی» و برخی
دیگر به تبعیت از عربزبانان «قانون طبیعی» میدانند (محققداماد .)194-171 :1385 ،در اینجا ما با توجه
به سیاق کالم از هر دو عبارت استفاده کردهایم.
 .2شایان یادآوری است که کثیری از متفکران ،مفهوم «حقوقبشر» ( )Human rightsو «حق طبیعی» ( Natural
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دالیل مخالفان سازگاری میان حق طبیعی و حقوق طبیعی
 .1خاستگاه متفاوت تاریخی و زبانشناختی حق طبیعی و حقوق طبیعی
از مهققمتققرین دالیققل رد تجققان حققق طبیعققی و حقققوق طبیعققی ،تفققاوت خاسققتگاه تققاریخی-
زبانشناختی این دو مفهوم است .وفق این نظر ،در تاریخ اندیشه عبارت حقق ( )jus/iusهقم در
بستر حقوق طبیعی و هم در حیطۀ حق طبیعی به کار رفته است ،اما معنای عبارت مقذکور در
این دو سیاق متفاوت است .در ادبیات حقوق طبیعی  iusبه یک وضعیت معقول و امقری عینقی
(حق عینقی )objective right/اشقاره دارد و از آن مفهقوم «حققبقودن» ( )to be rightمسقتفاد
میشود ( )Lisska, 2013: 140و درستی یک امر را میرساند؛ در صورتی که  iusدر ادبیات حق
طبیعی به معنای ذهنی یا شخصی (حق شخصی )subjective right/آن یعنی «حقداشتن» ( to
 )have rightاست که به صاحب آن نوعی ققدرت انتخقاب اعطقا مقیکنقد ( Makinene, 2008:
.)106
توضی آنکه ،حق شخصی از لحاظ نظری و چشمانقداز تقاریخی (مناقشقات فرانسیسقکنهقا
بقا پقا ) بقا مفهقوم مالکیقت ( )dominionگقره خقورده اسقت ( .)Van Duffel, 2009: 4حقق
طبیعی ،بهمثابۀ عنصر اعطاکنندۀ قدرت انتخاب فردی ،در مالکیت ذیحقق ققرار دارد و بایقد از
آن بهمثابۀ ملک شخصی محافظت شود .محافظقت از ایقن مالکیقت در بسقتر حقق طبیعقی بقه
این معنی است که بایقد از انجقام برخقی مقداخالت در انتخقابهقای افقراد ممانعقت بقه عمقل
آیقد ( .)Henrik, 2007: 4-6وفقق ایقن نظقر ius ،بقه معنقای حققداشقتن/حق شخصقی اساسقاً
امری مدرن است در صورتی که حققوق طبیعقی و  iusبقه معنقی حق/درسقت و عادالنقهبقودن
 )rightرا معادل یکدیگر دانستهاند ،زیرا هر دو مبانی یکسانی دارند و بر این ادعا مبتنی هستند که انسان به
دلیل انسانبودن دارای حقوقی است .حتی کسانی نیز که به ناسازگاری دو مفهوم «حقوق طبیعی» ( Natural
 )lawو «حق طبیعی» قائلاند« ،حق طبیعی» و «حقوقبشر» را مفهوم یکسانی میانگارند (الگلین:1388 ،
 .)274همساندانستن مفهوم «حق طبیعی» و «حقوقبشر» مخالفان جدی نیز دارد ،اما حتی اگر به تمایز
میان دو مفهوم مذکور قائل باشیم ،این تمایزات تأثیر چندانی بر مباحث این بخش ندارند ،لذا در ادامه ما نیز
مفاهیم «حق طبیعی» و «حقوقبشر» را به یک معنا به کار میبریم و نسبت آن را با «حقوق طبیعی/قانون
طبیعی» واکاوی میکنیم .عالوه بر این ،باید بین «حقوقبشر/حق طبیعی» ( )Human rights/natural rightو
«نظام حقوقبشر بینالملل» ( )International human rights lawنیز تفاوت قائل شد .در نظام حقوقبشر
بینالملل ،با تصویب اسنادی از سوی دولتها سعی شده است از حقوقبشر یا حقهای طبیعی در قالب نظام
حقوقی دفا شود .البته باید توجه داشت که تصویب این اسناد در فضای سیاسی جنگ سرد و جهان دوقطبی
آن زمان بوده که مسلماً بر نگارش ،تقنین و تنقی این حقوق تأثیر گذاشته است .بنابراین ،نمیتوان گفت که
ضرورتاً همۀ حقهای مذکور در این اسناد ،حقوقبشر یا حق طبیعی به معنای دقیق کلمهاند (نیکویی:1391 ،
.)154-125
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قدمتی به اندازۀ تاریخ بشر دارد و از این رو ،نمیتقوان حققوق طبیعقی را مبنقای حقق طبیعقی
دانست.
باید توجه داشت که درخصوص ریشههقای حقق طبیعقی (یقا  iusبقه معنقی حققداشقتن)
دیدگاههای متنوعی ابراز شده است :از یکسو ،برخی قدمت مفهوم حق شخصقی را بقه ققدمت
تاریخ حقوق طبیعی دانستهاند و در جسقتجوی ایقن مفهقوم در آثقار ارسقطو ( )Miller, 1995و
رواقیون ( )Mitsis, 1999: 153–177هستند .از سوی دیگر ،برخی ریشههای حق طبیعقی را بقه
قرون  17و  18میالدی برمیگردانند و بر این باورند که این مفهوم نمیتوانقد ققدمتی بقیش از
 300سقال داشقته باشقد (Macpherson, 1962; Shapiro, 1986; Morton, 1988: 393, 399-
 .)400فارغ از این دو نظر افراطی اکثریت بر این باورند که نظریۀ حق طبیعی حقدود ققرون 14
میالدی ایجاد شده است ( .)Makinene, 2008: 107در این زمینه اولین و عمیقترین تحقیققات
را مایکل ویلی ،اندیشمند فرانسوی انجام داد .وی بر این نظر است حق طبیعی در سیر تکقاملی،
با تالشهای نومینالیستها و ارادهگرایان ،بهویژه اوکام ،در قرن  14ظهور میکند و هقر تالشقی
برای یافتن مفهوم حق مدرن در عبارت ارسطویی  dikaionیا در مفهوم رومی  iusکقاری عبقث
است ( .)Villey, 1983تحقیقات ویلی آنقدر عمیق بود که اکثر نظریهپردازان ،همچقون ریچقارد
تقو ( ،)Tuck, 1979: 7-39آنابقل بقرت ( )Brett, 1997: 49-87و مقک اینتقایر ( MacIntyre,
 ،)1984: 68-70ظهور مفهوم حق شخصی در قرن  14را پذیرفتند .پیامد ظهور حق شخصی در
قرن  14این است که نمیتوان ارتباط تاریخی جدی میان حق طبیعی و حقوق طبیعقی برققرار
کرد ،زیرا مهمترین نظریههای سیستماتیک حقوق طبیعی در ققرن  12مقیالدی در غقرب ارائقه
شد ،اما مفهوم حق طبیعی دو قرن بعد از آن پا به عرصۀ وجود گذاشت .این شقکاف دو قرنقی و
تفاوت خاستگاه زمانی این دو مفهوم میتواند دلیلی محکم برای انکار ارتباط میان حق طبیعقی
و حقوق طبیعی باشد (.)Porter, 1999-2000: 80

 .2تعارض مفهومی حق طبیعی و حقوق طبیعی
فارغ از تفاوت خاستگاه تاریخی-زبانشناختی حق طبیعی و حقوق طبیعی ،نظر بر این است که
این دو ،از لحاظ مفهومی نیز با یکدیگر ناسازگارند؛ از این چشمانداز ،ریشۀ حقق طبیعقی را هقر
تاریخی بدانیم ،نظریۀ حق طبیعی اساساً جهانبینی متفاوتی نسبت بقه نظریقۀ حققوق طبیعقی
ارائه میکند و هر تالشی بهمنظور سازگارکردن این دو عبث است .در ادامه به تبیین دالیلقی از
این دست میپردازیم.
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 .1 .2حق طبیعی منشأ آزادی ،حقوق طبیعی منشأ تکلیف
حق طبیعی به شناسایی حوزهای از آزادیهای فردی برای افراد بشر میپقردازد تقا در پرتقو آن
افراد انسانی بتوانند آزادانه اقدام کنند؛ آزادیهایی کقه بقرای حمایقت از کرامقت انسقانی وضقع
شدهاند .این در حالی است که هنجارهای حقوق طبیعی به شناسایی آزادی بقرای افقراد منجقر
نمیشوند ،بلکه با امر و نهی به افراد ،آزادی آنها را محدود میکننقد (Donnelly, 1980: 520-
.)529
درواقع ،اساساً دالیل توجیهی حق طبیعی و حققوق طبیعقی متنقو و متضقاد اسقت .حقق
طبیعی ،محصقول تنقو و تکثقر عقایقد افقراد درخصقوص روش زنقدگی خقوب و نبقود امکقان
متقاعدکردن همه بر پیگیری روش خاصی از زندگی است .با توجقه بقه ایقن واقعیقت ،براسقاس
نظریۀ حق طبیعی ،به هر فرد باید حریمی شخصی داده شود که ادارۀ آن در صالحیت انحصاری
فرد باشد و صاحبحق ،در این حوزۀ شخصی از آزادی عمل برخوردار باشد بهگونهای کقه هقی
فرد دیگری نتواند در حریم وی مداخله کند .بنابراین ،نظریۀ حق طبیعقی ذیحقق را بقه انجقام
کاری ملزم نمیکند؛ بلکه ،دربردارندۀ الزاماتی برای دیگران در جهت رعایت آزادی صقاحبحقق
است ( .)Barnett, 1997: 667در عوض حقوق طبیعی ،الزامکنندۀ افراد به پیگیری سبکی خاص
از زندگی است که در قالب بایدها و نبایدهقایی تعریقف مقیشقود ( Digges, 1644, excerpted
.)fromTuck, 1979: 3-102

 .2 .2حق طبیعی مفهومی اخالقاً بیطرف؛ حقوق طبیعی مفهومی اخالقی
طرفداران ناسازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی بر این باورنقد کقه ظهقور نظریقۀ حقق
طبیعی حاکی از «تغییر بنیادین در برداشت مقا از مفقاهیم عقدالت و اخقالق اسقت» ( Fortin,
 .)1996: 19-20حق طبیعی مفهومی مضیق است که در حوزۀ عمومی و سیاسقت کقاربرد دارد،
زیرا به چگونگی توزیع آزادیهای فردی و ادارۀ جامعه میپردازد .این در حالی است کقه حققوق
طبیعی مفهومی موسع است که کاربرد اساسی آن در حوزۀ خصوصی و اخالقیات است 1،زیرا به
چگونگی استفادۀ افقراد از آزادی توزیقعشقده در جهقت زیسقت اخالققی و ادارۀ زنقدگی فقردی
میپردازد (.)Barnett, 1997: 668
طرفداران این رویکرد ،از یکسو به ارسطو استناد میکنند چقه وی اخقالق ،تقدبیر منقزل و
سیاست را از هم جدا میکند و هر یک را قسمی جداگانه از حکمت عملقی مقیبینقد (ارسقطو،
 :1377کتاب ششقم ،فضقایل عقلقی) .از سقوی دیگقر ،بقه مبقانی تقسقیم ارزش کانقت توسقل
میجویند ،زیرا وی بر این نظر است حوزۀ ارزش به دو بخش مجزا تقسیم مقیشقود :اخقالق یقا
 .1برای بررسی مفهومی حوزۀ عمومی و خصوصی ،ن( . .نوبهار49 ،25 :1387 ،؛ استاینر.)115-97 :1389 ،
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فضیلت و قضا یا عدالت .بر این اساس وقتی سخن از فضایل و رذایل اخالقی است (یا تشقخی
رفتار خوب از بد) در حوزۀ اخالقیات قرار داریم و میتوان از حققوق طبیعقی ،بقهمنزلقۀ یکقی از
نظریات اخالقی ،سخن راند (هارت :1390 ،مقدمۀ مترجم) .اما وقتی سخن از محدودۀ صالحیت
گزارههای اخالقی است (یا تشخی رفتار درست از نادرسقت) ،محقدودهای کقه نظریقۀ عقدالت
مشخ میکند و در سیاست کاربرد دارد ،پای حق طبیعی به میان میآیقد (اسقتاینر.)1392 ،
به بیان دیگر ،حقوق طبیعی راهنمای عمل ماست برای انجام فضایل و اعمال اخالقی ،امقا حقق
طبیعی بیانگر آزادی ماست در حوزۀ سیاست ارسقطویی یقا عقدالت کقانتی ( Barnett, 1997:
.)668
وفق دیدگاه نظریهپردازان حق ،ورود حقوق طبیعی به عرصۀ سیاست ارسقطویی یقا عقدالت
کانتی ،پیامدهای ناگواری خواهد داشت ،زیرا نظریۀ عدالت میبایستی بنبستهای اخالقی افراد
را (در مواقعی که افراد نمیتوانند بر اولویت اخالقی یکی از دو عمل متزاحم توافق کننقد) حقل
کند (استاینر .)346-317 :1392 ،از آنجا که حقوق طبیعی مفهومی اخالقی است ،بقا ورود آن
به عرصۀ سیاست نمیتوان بنبستهای اخالقی ایجادشده را به صورت بیطرفانه حل کرد ،زیقرا
حقوق طبیعی ،اصل مسئله و دلیل وجودی مسئله را بهمنزلۀ راهکار حل مسئله معرفی میکنقد
و به همین دلیل قابل قبول نیست :در نظریۀ حقوق طبیعی یک اصل اخالققی مشخصقی بقرای
حل بنبست ناشی از تزاحم اخالقی ارائه میشود (و خود اخالق بهمنزلۀ راهکار مسئله که تزاحم
اخالقی است ارائه میشود).
با توجه به همین مشکل ،نظریهپردازان حق بر این باورند که قواعقد مربقوط بقه سیاسقت و
عدالت نباید قواعدی اخالقی باشند ،زیرا افراد اساساً برای رفع بنبستهقای اخالققی بقه نظریقۀ
عدالت روی میآورند .اگر نظریۀ عدالت متضمن ارزش داوری یا اصل اخالقی خاصی باشد ،برای
رفع بنبست اخالقی موجود هی کمکی نمیکند (همان) .در نگاه طرفداران نظریۀ حق ،مفهقوم
حق به دلیل اینکه بر اصل برابری شکلی تأکید میکند ،مفهومی اخالقاً بیطرف اسقت کقه اگقر
بهمثابۀ سنگبنای عدالت وارد عرصۀ سیاست شود میتواند راه را برای حل تزاحمات اخالققی و
مدیریت شایستۀ نزا در اجتما فراهم کند.
خالصه آنکه ،از دید طرفداران ناسازگاری مفهوم حق و حقوق طبیعقی« ،حقق» ،بقر خقالف
«حقوق طبیعی» ،مفهومی اخالقاً بیطرف است .البته این بیطرفی اخالقی مفهوم حق ناشقی از
درهمتنیدگی حق با مالکیت است .از نظرگاه حق طبیعی ،فرد مالقک آزادی خقود اسقت و ایقن
مالک است که تشخی میدهد از حیطۀ آزادی خود چگونه (خوب یا بقد) اسقتفاده کنقد .ایقن
نکته ما را به سوی تفاوت مفهومی دیگری میان حقوق طبیعی و حق طبیعی رهنمون میکنقد:
میتوان ضمن پایبندی به حق طبیعی ،اصول حقوق طبیعی را اجرا نکرد .ایقن مسقئله درواققع
روی دیگر سکۀ حق بر انجام خطاست که در دل مفهوم حق طبیعی نهفته است و بههی وجه با
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مفهوم حقوق طبیعی سازگاری ندارد .ما حق طبیعی داریقم تقا اصقول حققوق طبیعقی را زیرپقا
گذاریم و بر سبیل خطا بپیماییم (.)Barnett, 1997: 669

 .3 .2تفاوت تکلیف مستلزم حق و تکلیف برآمده از حقوق طبیعی
افزون بر این از دید برخی 1نظریهپردازان حق ،حق را نمیتوان انعکاسی از قواعد مستلزم تکلیف
دانست .به عبارت دیگر ،حق را نمیتوان به مجموعۀ تکالیف فروکاسقت چقه تکقالیف برآمقده از
حق بیشتر از نو تعهد است تا تکلیف اخالقی (تعهدی که طرف دیگر آن انسان ذیحق اسقت)
در صورتی که در مقابل تکالیف اخالقی ضرورتاً انسان ذیحقی وجقود نقدارد .بقه بیقان ریچقارد
تو  ،اگر هر حقی را بهمنزلۀ مجموعهای از تکالیف مردم نسقبت بقه صقاحبحقق بیقان و ایقن
تکالیف را در قالب یکسری اصول اخالقی بقاالتر تبیقین کنقیم ،در ایقن صقورت اساسقاً هقدف
بنیادین ادبیات مستقل حق و مبانی توجیهی و تبیینی حق را گم کقردهایقم ،زیقرا حققداشقتن
یعنی اینکه صاحبحق نسبت به جهان اخالقی خود حاکم اسقت و از ایقن منظقر ،حققداشقتن
چیزی بیش از تکلیف دیگران است ( .)Tuck, 1979: 6البته ،همانطور که میبینیم این مسقئله
به رابطۀ میان حق و تکلیف برمیگردد و همۀ نظریهپردازان حق در اینباره نظر یکسانی ندارند.
طرفداران نظریۀ انتخاب بر این باورند که حق چیزی بیش از مجموعۀ تکالیف اسقت در صقورتی
که برخی از قائالن به نظریۀ منفعت به تالزم میان حق و تکلیف باور دارند ( Krammer, 1998:
.)7-112

سازگاری میان حق طبیعی و حقوق طبیعی :تحلیل انتقادی ادلۀ مخالفان
در سطور پیشین دالیل مخالفان سازگاری میان حق طبیعی و حقوق طبیعی از منظر تاریخی و
مفهومی را تحلیل و بررسی کردیم .در ادامه ،سعی داریم ضقمن ارزیقابی نقادانقۀ نگقاه پیشقین،
سازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی را نشان دهیم.

 .1تحلیل تاریخی و زبانشناسانۀ حق طبیعی و حقوق طبیعی در بوتۀ نقد
 .1 .1سازگاری تاریخی و زبانشناسانۀ حق طبیعی و حقوق طبیعی
همانطور که ذکر آن رفت ،دیدگاه رایج بر این است که اساساً زمان به کقاربردن  iusدر مفهقوم
جدید خود (حقداشتن) به زودتر از قرن ( 14در آرای اوکام) برنمقیگقردد و از ایقن رو ،اساسقاً
 .1عبارت «برخی» به این دلیل بیان شده است که طرفداران نظریۀ انتخاب و منفعت در اینباره اختالفنظر دارند.
ن.)Krammer, 1998: 7-112( . .
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میان مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی شکافی تاریخی وجود دارد .اما مطالعقات اخیقر نشقان
میدهند که دیدگاه مذکور مصون از خطا نیست ،زیرا متون متنوعی از نظریقهپقردازان مدرسقی
قرن  12یافت شده است (بهویژه در آثار گراتیقان) کقه در آن  iusدر مفهقوم شخصقی آن و بقه
معنی حقداشتن و نه حققبقودن ،بقه کقار بقرده شقده اسقت ( .)Tierney, 1997: 13-42البتقه
نمیتوان ادعا کرد که در این قرن  iusهمواره به معنی حقداشتن به کار میرفتقه اسقت ،بلکقه
عبارت مذکور در قرن دوازدهم میالدی میان دو حوزۀ مفهومی مختلف ،مردد بوده است .در این
دوره  iusهم به معنی قانون و حقبودن به کار برده میشد و هم به معنی حقداشتن ( Tierney,
 .)1997: 13-42این در صورتی است که قبل از قرن دوازدهم ius ،چنین بقار معنقای دوگانقهای
نداشته و برای مثال در آثار سیسرو و آلپیان ius ،صرفاً به معنی قانون طبیعی به کار رفته است.
عالوه بر این ،از قرن  17نیز واژۀ مذکور صرفاً به معنی حقداشتن به کار میرفته اسقت و بقرای
مفهوم قانون و حقبودن عبارت  lexرایج میشود .از این رو ،میتوان گفقت کقه ققرن دوازدهقم،
دورۀ گذار معنایی  iusاز قانون طبیعی بقه حقق طبیعقی اسقت ( .)Crowe, 1977: 36-46نکتقۀ
جالب آنکه ،نهتنها قرن  12خاستگاه تاریخی مفهوم حق است و از این باب در خاستگاه مفهقوم
حق طبیعی و حقوق طبیعی شکاف تاریخی وجود ندارد ،بلکه عناصر مؤلفۀ حق طبیعی ،اساسقاً
از دل مفهوم حقوق طبیعی ظهور کردند .پیرامون این نکته ،در بحث ققانون طبیعقی اباحقه بقه
تفصیل سخن میگوییم.
باری ،باید به این مهم توجه داشت که به صرف یافتن معانی متعدد و متفاوتی از  iusدر یک
یا چند اثر در قرن دوازدهم ،نمیتوان از وجود نظریۀ حق طبیعی یا ارتباط آن با نظریقۀ حققوق
طبیعی سخن گفت .برای ایجاد یک نظریه باید گفتمان جدیدی به وجود آید و چرخشی جقدی
در «طیف معنقایی» ( )semantic manifieldواژگقان ایجقاد شقود ( .)Tierney, 1997: 48بقرای
مثال ،در اثر گراتیان (الهیدان و فقیه پرآوازۀ مسیحی در ققرن  12مقیالدی) ،از حقق زمینقی و
آسمانی امپراتور سخن رفته و درنتیجه  iusبه معنی حقداشتن بقه کقار بقرده شقده اسقت ،امقا
چنین کاربردی از عبارت مذکور با مبانی نظریۀ حق تفاوتی فاحش دارد ( Porter, 1999-2000:
 .)80نظریۀ حق برای دفا از اسقتحقاقات شقهروندان در مقابقل تعقدی دولقت کقاربرد دارد ،در
صورتی که سخن از حق آسمانی و زمینی امپراتور اساساً میتوانقد دسقت نهقاد دولقت را بقرای
هرگونه تعدی نسبت به استحقاقات شهروندان باز کند .از این رو ،به نظقر مقیرسقد کقه اساسقاً
مطالعات تاریخی و زبانشناختی صرف برای فهم دقیق معنای مفاهیم نظریهمحور (همچون حق
طبیعی) ناکافی و ناکارآمد است و باید مبانی نظری این مفاهیم واکاوی شوند.
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 .2 .1بیکفایتی مطالعات تااریخی-زباانشاناختی بارای تبیای مفاایی نظریاهمحاور و
ضرورت تحلیل مفهومی آنیا
«حق» مفهومی نظریهمحور ( )Theory-dependentاست بدینمعنی که نمیتوان مفهقوم دقیقق
آن را به صرف بررسی لغوی و بیان مثالهایی از کاربرد آن در طول تاریخ در کرد .حتقی گقاه
در پرسش از چیستی مفاهیم نظریهمحور ،کاربرد درست آن در زبان عامیانقه بقرای پرسقشگقر
روشن است و درواقع ،تفسیر ( )conceptionاین مفاهیم است که پرسش میشود ( Hart, 1983:
 .)21-25برای در عمیق مفاهیم نظریهمحقور بایقد بتقوانیم خاسقتگاه نظقری ایقن مفقاهیم را
بهخوبی تبیین کنیم .برای مثال ،برای تحلیل حق به معنقی جدیقد کلمقه (حققداشقتن) ،بایقد
ببینیم که این مفهوم در کدامیک از نظریات سیاسی کاربرد دارد و در این نظریقات چقه نقشقی
ایفا میکنند (.)Tierney, 1997: 48
عالوه بر این ،باید توجه داشت ،از آنجا که «حق» ،مفهقومی ذهنقی ( )abstractو جعلقی یقا
اعتباری ( )Fiction/fictitiousاست ،عبارت یا استداللی که مفهوم حق در آن بقه کقار مقیرود،
بهراحتی قابل تأویل و تبدیل به عبارت یا استداللی است که مفهوم حق در آن بهصراحت به کار
برده نشده است .به این مسئله ،قابلیت تأویلپذیری ( )Paraphrasisمفاهیم جعلقی یقا اعتبقاری
میگوییم ( .)Hart, 1982: 127-132با امعاننظر به این نکته ،نمیتقوان اسقتدالل حققمحقور را
صرفاً به استداللی محدود کرد که در آن واژۀ حق (به معنی جدید کلمه) بهصراحت به کار برده
شده است.
درواقع استدالل حقمحور ،در بطن خود ،به ایجاد ترتب خاصی میقان ارزشهقای اجتمقاعی
اشاره دارد .از این رو ،میتوان تصور کرد که استداللی ترتقب مفقروض نظریقۀ حقق درخصقوص
ارزشهای اجتماعی را رعایت کرده باشد (و به این معنقی اسقتداللی حققمحقور باشقد) ،امقا از
اصطالح حق در آن استدالل خبری نباشد ( .)Waldron, 1988: 3-62به همین طریق ،میتقوان
گفت برخی استدالالت حقمحور نیستند ،اگرچه اصطالح حق ،به معنی حققداشقتن ،در آنهقا
بهصراحت به کار برده شده است .برای مثال ،در قرن  12از حق زمینی و آسمانی امپراتور سخن
رانده شده و این حق به معنی مدرن کلمه (حقداشتن و نه حقبودن) نیز است ،اما با مفهوم حق
طبیعی فاصلۀ زیادی دارد ( ،)Porter, 1999-2000زیرا حق طبیعی برای حفظ کرامقت انسقانی بقا
بنمایۀ برابری جعل شده است .به همین نسبت ،نمقیتقوان بقه صقرف یقافتن عبقاراتی بقه معنقی
حقداشتن در آموزههای اسالمی به وجود نظریۀ حق در سنت اسالمی سخن راند.
بنابراین ،نمیتوان به صرف این دلیل که عبارت حق در فلسفۀ باستان و غیره وجقود نقدارد،
مدعی شد که مفهوم حق با فلسفۀ مذکور بیگانه است ،زیرا دلیل مثبت مدعا نیست .اتفاقاً مقک
اینتایر ،به همراه طیف عظیمی از صاحبنظران دیگر ،با یک تحلیل زبانی ساده و خامانگارانه بقه
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این نتیجه میرسد که نهاد حق به قرن چهاردهم برمیگردد چه «هی عبارتی در زبان باسقتان
یا میانه وجود ندارد که بتوان به عبارت «حقق» در دوران معاصقر ترجمقه کقرد» ( MacIntyre,
 .)1984: 69اما به نظر میرسد حتی اگر معتقد باشیم که مفهوم حق در دوران باستان شقناخته
شده نیست ،استدالل مذکور ناکافی است ،زیرا نگاه نظریقهمحقور نقدارد ( Porter, 1999-2000:
 .)80برای اثبات این نکته ،باید نشان دهیم که استداللی که به انقدازۀ کقافی بقه روح اسقتدالل
حقمحور نزدیک است در ادبیات باستان وجود ندارد ،امقری کقه اثبقات آن چنقدان هقم سقاده
نیست .به دیگر بیان ،ما باید به محتوا و مضمون آنچه نوشته شده است نگاه کنقیم ( Waldron,
 .)1988: 3-62درواقع ،مهمتر از ادبیات حقوقبشر ،ارزشها و ادعاهایی است که این حقها برای
حمایت و حفاظت از آنها ایجاد شدهاند (.)Perry, 1999-2000: 56
عالوه بر این ،باید توجه داشت که از لحاظ تاریخی تأکید بر  iusبه معنی جدید کلمه (حقق
شخصی) ضرورتاً با حفظ و حمایت از کرامت انسانی ،برابری و آزادیگرایی سیاسی همراه نبقوده
است .برعک « ،بیشتر نظریههای مهم حق درواقع به صورت ضمنی توتالیتر بودهاند نه لیبرال»،
زیرا ادعای آزادی و حقداشتن ،ادعایی شخصی است که تصمیمگیقری درخصقوص آن تنهقا بقه
عهدۀ صاحبحق است و او میتواند آن را به دیگری انتققال دهقد .در ایقن صقورت ،سقلب ایقن
حقوق یا حتی بردهشدن افراد صاحب حق ،با کسب نوعی رضایت ضمنی از آنان موجه میشود.
در زمانی ،گذشته یا حال ،صاحب حق یا نیاکان او ،حق مذکور را انتقال دادهانقد و چقون حقق،
ادعایی شخصی است ،کسی در این میان برای انتقال حقوق مذکور قابل مالمت نیست .بنابراین،
وفق تحلیل مذکور تاریخ بردگی و استبداد بهسادگی با عبارت حق شخصی همنشین مقیشقوند
(.)Tuck, 1979: 3
باری ،اگر استدالل حقمحور را به استداللی که واژۀ حقق در آن بقه کقار بقرده شقده اسقت
فرونکاهیم ،بهتر میتوان جلوی سوءاستفادهها را از این مفهقوم گرفقت .البتقه ایقن نکتقه شقاید
مستلزم ورود یکسری اصول اخالقی برتر به عرصۀ حق و بنانهادن بنیان حقق بقر آنهقا باشقد،
بهگونهای که حتی حقوق مذکور با رضایت هم قابل معامله نباشند (.)Porter, 1999-2000: 90
اتفاقاً بسیاری از نظریهپردازانی که نسبتی وثیق میان حقوق طبیعی و حقق طبیعقی برققرار
میکنند ،بر این باورند که  iusبه معنی حقداشتن امری نوظهور است ،امقا ایقن نظریقهپقردازان
نسبت مذکور را با اتخاذ رویکرد نظریهمحور و نه تحلیل زبانی صرف ،ایجاد میکنند .برای مثال،
فینی بر این نظر است که حتی در نوشتههای آکویناس نیز  iusدر معنقی رومقی آن بقه کقار
رفته است و صرفاً در نوشتههای سوارز ،گروسیوس و بهویژه هابز به بعد است که ما میتوانیم به
قطعیت بین  lexو  ،iusقانون و حق ،تمایز قائل شویم ،امقا وی در عقین حقال ،بقا یقک تحلیقل
نظریهمحور بر این باور است که «ادبیات مدرن حق ،بیانکنندۀ همان ضرورتهای عققل عملقی
است» که در گذشته از آن سخن میراندند (.)Finnis, 1980: 8; Maritain, 1951: 76-107
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 .2سازگاری مفهومی حق طبیعی و حقوق طبیعی
 .1 .2قانون طبیعی اباحه ،منشأ آزادی
دیدگاه رایج این است که حق طبیعی منشأ آزادی و حقوق طبیعقی منشقأ تکقالیف اسقت و بقه
همین دلیل این دو مفهوم با یکدیگر ناسازگارند ،اما مداقههای اخیر در متون قرون وسطی ایقن
ادعا را به چالش کشیدهاند و نشان میدهند که دیدگاه رایج بر یک کقجفهمقی تقاریخی اسقتوار
است ( .)Tierney, 2005: 37با تتبع در آرای نظریهپردازان حق همچون ال و  ...درمییابیم که
این اندیشمندان هم به حق طبیعی قائل بودند و هم به حقوق طبیعی و تعارضی میقان ایقن دو
نمیدیدند .متون بقهجقامانقده از ققرن دوازده مقیالدی حقاکی از آن اسقت کقه حقوزۀ معنقایی
 iusnaturaleدر این قرن گسترش مییابد بهگونهای که دیگر حقوق طبیعقی صقرفاً دربردارنقدۀ
مجموعهای از تکالیف نیست ،بلکه مفهوم «آزادی» نیز وارد حوزۀ معنایی این عبارت میشود .به
بیان دیگر ،با شرو این قرن ،حقوق طبیعی نهتنها دربردارندۀ اوامر و نواهی است ،بلکقه حیطقۀ
وسیعی از آزادی یا اباحه را به انسان اعطا میکند تا در این حوزۀ آزادی شخصی ،افقراد بتواننقد
آزادی ارادۀ خود را به منصۀ ظهور برسانند ( .)Simmons, 1992: 127تحلیقل آثقار ققرن دوازدهقم
میالدی نشان میدهد که شناسایی و احترام به آزادی انسان (بهمنزلۀ سقنگبنقای حقق طبیعقی)،
نهتنها با حقوق طبیعی تضادی ندارد ،بلکه اساساً آزادی برآمده از حقق طبیعقی ریشقه در «ققانون
طبیعی اباحه/آزادیبخش» ( )Permissive Natural Lawدارد که از این قرن در نظریات الهیدانان
مسیحی رایج شد (.)Tierney, 2014
شاید بتوان اولین رگههای قانون طبیعی اباحه را در آرای گراتیان ،الهیدان بزرگ مسقیحی،
مشاهده کرد .وی در کتاب معروف خود با نام دکرتوم ،اشعار میدارد که از دید حقوق طبیعقی،
اشیا ملک مشترکی است که در مالکیت همۀ افراد قرار دارد ،اما سؤالی پقیش آمقد کقه چگونقه
میتوان نهاد مالکیت خصوصی را -که امری رایج در جامعۀ آن روزگار بود -با این قانون طبیعی
بهاصطالح کمونیستی توجیه کرد؟ شارحین دکرتوم ،که به دکرتیستها معروف شدند ،توانستند
این تعارض را حل کنند .از دید آنان قانون طبیعی کمونیستی که از سوی گراتیقان بیقان شقده
است ،قانون امری نیست ،بلکه قانون طبیعی اباحه است .این قانون امر نمیکند کقه همقۀ اشقیا
برای همیشه در مالکیت عمومی باشند ،بلکه صرفاً میگوید مالکیت عمقومی طریققی مشقرو و
مباح است .این قانون به افراد اجازه میدهد که براساس آزادی خود مالکیت عمومی یا خصوصی
را انتخاب کنند .عالوه بر این ،نهاد مالکیت در آرای گراتیان بهگونقهای تفسقیر شقد تقا تعهقدی
الزامآور برای صاحب ملک ایجاد نکند .درواقع در مالکیت ،طریققۀ اسقتفادۀ از مقال ،آزادانقه بقه
عهدۀ مالک است ،زیرا ملک خصوصی اوست .بنابراین ،عبارت  iusnaturaleدر بستر مالکیت نقه
به معنی قانون طبیعی امر و نهیکننده ،بلکه به معنی حق و امکان انتخاب آزادانه است .بر ایقن
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اساس است که  iusمعنایی دوگانه مییابد :آزادی و قانون .وقتقی  iusبقه ققانون طبیعقی اباحقه
اشاره دارد ،به معنی حق شخصی و هنگامی که  iusامر و نهی میکند به معنقی ققانون طبیعقی
است .با این توضی میتوان گفت دیدگاهی که حقوق طبیعی را محدودکنندۀ آزادی میدانقد و
حق طبیعی را اعطاکنندۀ آزادی ،پذیرفتنی نیست (.)Tierney, 2014; Simmons, 1992
نکتۀ مهم در اینجاست که اکثر دکرتیستها ،دیدگاه گراتیان را جدی گرفتند و آن را بسقط
دادند .برای مثال ،هوگ قدی ( )St. Hughقانون طبیعی را به سه دسته تقسیم میکند :قانون
امری ،قانون نهیکننده و قانون اباحه (حوزۀ مباحات) ،سپ وفق این تقسیمبندی افعال انسانی
را خوب ،بد و بیطرف مینامد .از دید او ،امر خداوند داللت بر ضقرورت دارد ،نهقی او حقاکی از
وجود ضرر و اباحه نشان از آزادی انتخاب انسان است .قانون اباحه یا آزادی بخقش در تحلیقل او
هم نسبت به قانون موضوعۀ الهی (وحی) و هقم نسقبت بقه سقایر ققوانین نقشقی کلیقدی دارد
( .)Tierney, 2014: 21-25هوگ با تقسیمبندی سهگانهاش از قانون طبیعی ،دیدگاه گراتیقان را
نظاممند کرد .این تقسیمبندی نیز فینفسه تأثیری ژرف بقر آینقدگان گذاشقت بقهگونقهای کقه
همگی در تبعیت از او قانون طبیعی را سهبخشی میدیدند و بخش مهمقی از ققانون طبیعقی را
قانون اباحه یا آزادیبخش میدانستند (.)Tierney, 2014: 29
از این زمان به بعد ،یعنی حوالی قرن دوازده ،قانون طبیعی با امور مباح پیونقد مقیخقورد و
بهمنزلۀ بخشی از حقوق طبیعی و زمینهساز ایجاد حقق طبیعقی مقیشقود .مهقم آنکقه از دیقد
کنونیستها در حقوق طبیعی ،در اعمال و افعال انسانی اصل بر اباحه و آزادی است ،اما در بیان
قانون ،اصل بر ذکر ممنوعیتهاست ،زیقرا بیقان کارهقای ممنقو بقه تقالش کمتقری نیقاز دارد
(.)Tierney, 2014: 537
با چشمانداز ترسیمشده ،عنصقر آزادی (بقهمنزلقۀ یکقی از مؤلفقههقای اصقلی مفهقوم حقق
طبیعی) 1بههی وجه با مفهوم حقوق طبیعی بیگانه نیست و نمیتوان گفت که حققوق طبیعقی
مفهومی تکلیف گرا و حق طبیعی مفهومی آزادیگراست .در عوض ،اساساً مفهقوم آزادی و حقق
طبیعی در دل مفهوم حقوق طبیعی تکون یافته است و اعطای آزادی یکی از محورهای اساسقی
در نظریۀ حقوق طبیعی است .انسان دارای آزادی اراده و ققدرت انتخقاب اسقت و ایقن ظرفیقت
 .1میتوان گفت که عناصر «آزادی انسان» از یکسو و «عقالنیت» از سوی دیگر ،از عناصر مقوم مفهوم حق
طبیعیاند که البته این عناصر با بنیانهای اندیشۀ حقوق طبیعی گره خوردهاند .شایان یادآوری است که
عناصر مذکور درهم تنیدهاند ،زیرا برخورداری از و احترام به ،ارادۀ آزاد بدون داشتن عقالنیت بیمعناست و
احترام به آزادی اراده و انتخاب درواقع برای حمایت از انسانیت انسان است که در عقالنیت وی و قدرت
انتخاب او خالصه میشود؛ عقالنیتی که جوهرۀ انسانی را تشکیل میدهد و وجه مشخصۀ انسان از سایر
موجودات است .حق طبیعی به انسان حوزهای از آزادی میدهد تا به قدرت انتخاب انسان ،که خود ناشی از
قوۀ عقالنیت اوست ،احترام بگذارد و از این طریق کرامت انسانی وی حفظ شود.
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فطری فقط برای پیروی از اوامر و فرامین نیست ،بلکه آزادی اراده برای انتخاب آزادانه در حقوزۀ
وسیعی از اعمال و افعال است (.)Tierney, 2014: 18

 .2 .2حق طبیعی و حقوق طبیعی :مفاییمی اخالقی با گسترۀ اعمال متفاوت
همانطور که در قبل نیز ذکر آن رفت ،غالقب طرفقداران تضقاد مفهقوم حقق طبیعقی و حققوق
طبیعی از سویی حقوق طبیعی را مفهومی اخالقی میدانند و از سوی دیگر ،بر بیطرفی اخالقی
حق طبیعی اصرار میورزند .در عوض ،اکثر طرفداران سازگاری دو مفهوم حق طبیعی و حققوق
طبیعی از ماهیت اخالقی هر دو مفهوم دفا و بر ایقن نظرنقد کقه هقر دو مفهقوم از یقکسقری
ارزشهای اخالقی حمایت میکنند .برای مثال ،فینی بر این نظر است که حقهای طبیعی یقا
بشری ،حقهای بنیادین اخالقیاند ( .)Finnis, 1980: 198اما توجه به این نکته ضقروری اسقت
که نه در میان طرفداران تضاد حق طبیعی و حقوق طبیعی ،درخصوص بیطرفی اخالقی مفهوم
حق طبیعی اجما وجود دارد و نه طرفداران سازگاری حقوق طبیعی و حق طبیعی و همگی بر
این متفقاند که این دو ،مفاهیمی اخالقیاند .برای مثال هارت که بقه ناسقازگاری مفهقوم حقق
طبیعی و حقوق طبیعی باور دارد ،در عین حال بر این نظقر اسقت کقه حقق طبیعقی مفهقومی
اخالقی است:
حق طبیعی ،بر خالف سایر حقهای اخالقی از عمل ارادی انسان ایجقاد نمقیشقود ( Hart,
 ]...[ .)1955: 175مفقاهیمی چقون  Diritto ،Droitو  Rechtکقه حققوقدانقان ققارهای بقه کقار
میبرند ،معادل مشخصی در زبان انگلیسی ندارند و برای حقوقدانقان انگلوساکسقون[ ،جایگقاه]
این مفهوم بین حقوق و اخالق مردد است .امقا ایقن مفقاهیم را قطعقاً مقیتقوان در حقوزهای از
اخالقیات مرزبندی کرد که ویژگیهای خاصی دارد (اخالقیات حقوق) .این حوزه از اخالقیات را
مفاهیمی چون عدالت ،انصاف ،حق و تعهد پر کردهاند ]...[ .مهمترین ویژگی این بخش از اخالق
این است که استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن برای تضمین امر عادالنه ،منصفانه یا حق
دیگری ممکن است و اجبار دیگران یا استفاده از نیروی زور در این عرصه مشرو اسقت ( Hart,
.)1955: 177-178
بنابراین ،هارت حق را مفهومی اخالقی میداند که البته نسقبت بقه سقایر مفقاهیم اخالققی
ویژگیهای منحصربهفردی دارد .وی سپ با اشاره به جدایی مفهوم عقدالت از فضقیلت از نظقر
کانت ،سعی میکند ویژگیهای منحصربهفرد مفهوم حق اخالقی را در مقایسه با سقایر مفقاهیم
اخالقی بررسی کند:
فکر میکنم ،نظر کانت بر این اسقت کقه بایقد اصقولی کقه توزیقع مناسقب آزادی انسقان را
قاعدهمند میکند از سایر عرصههای اخالقی جدا کنقیم ]...[ .اگقر روابقط انسقانی براسقاس ایقن
اصول هدایت و تنظیم شوند ،اصول اخالقی مشخصی تضمین میشوند حتی اگر مجبقور شقویم
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برای تضمین این اصول از نیروی زور و اجبار استفاده کنیم( .و بایقد [ایقن اصقول را] از فضقایل
اخالقی که در آن حسننیت [یا نیت بر انجام عمل اخالقی] ضروری است جدا کرد) ،زیقرا تنهقا
در صورتی که این اصول رعایت شوند ،آزادی بهگونهای شایسته و بایسته میان انسانهقا توزیقع
میشود .عالوه بر این ،بر این باورم که یکی از خصای مهم حق اخالقی این است کقه صقاحب
آن بهمنزلۀ کسی شناخته میشود که برای محدودکردن آزادی دیگری توجیه اخالقی دارد .البته
توجیه اخالقی صاحبحق به این دلیل نیست که محتوای عملش اخالقی است ،بلکه [توجیه مذکور]
صرفاً به این دلیل است که اگر صاحبحق بتواند خود محتوای عملش را تعیین کند ،نوعی از توزیقع
آزادی حفظ میشود (.)Hart, 1955: 179, footnote 7
وی ،در جایی دیگر با تفکیک میان «تکلیف»« ،تعهد»« ،حقداشقتن» و «خقوب» ،متعقرض
این نکته میشود که مفاهیم مذکور «به ساحتهای متفقاوتی از اخقالق مقرتبطانقد ،بقه افعقال
متفاوتی از انسان مربوطاند و هر یک نقد و ارزیابی اخالقی متفاوتی را طلب مقیکننقد» ( Hart,
 .)1955: 177-178بنابراین از منظر هارت ،حقق و عقدالت بخشقی از سقپهر اخقالق را تشقکیل
میدهند ،اما این حوزه دارای ویژگیهای خاصقی اسقت کقه آن را از سقایر حقوزههقای اخالققی
متمایز میکند :سایر عرصههای اخالقی ،مبتنی بر نیقت و بنقابراین ارادۀ آزاد اسقت .اگقر کسقی
بدون نیت یا داشتن ارادۀ آزاد به انجام فضیلتی چون صداقت مجبور شود ،هقی ارزش اخالققی
ندارد و بنابراین استفاده از زور برای تضمین این نو فضایل اخالقی ناموجه یقا اساسقاً نقاممکن
است ،زیرا نیت و آزادی اراده پیششرط انجام این فضایل است .اما در عوض ،عدالت و حقق بقه
حوزهای از اخالقیات مربوط میشوند که میتوان برای تضمین آن از نیروی زور و اجبار استفاده
کرد و چنین استفادهای مشرو است.
از سوی دیگر ،برخی از نظریهپردازانی که به سازگاری حق طبیعقی و حققوق طبیعقی بقاور
دارند ،میگویند که حقوق طبیعی در حوزۀ اخالقیات اسقت ،امقا حقق طبیعقی مفهقومی اسقت
اخالقاً بیطرف .تیرنی مثال بارز این رویکرد است .او از یک طرف بر این باور اسقت کقه مفهقوم
حق طبیعی اساساً از دل نظریۀ حقوق طبیعی بیرون آمده است و از طقرف دیگقر بقر ایقن نظقر
است که حق طبیعی «حوزهای اخالقاً بیطرف برای انتخاب فردی فراهم مقیکنقد» ( Tierney,
.)1997: 49
حال ،باید به این سؤال پاسخ داد که علت این همه تشتتآرا درخصوص ماهیت اخالقی حق
چیست؟ چرا حتی برخی نظریهپردازانی نیز که بقه ناسقازگاری حقق طبیعقی و حققوق طبیعقی
قائلاند ،حق طبیعی را مفهومی اخالقی میدانند و از سوی دیگر برخی که به سازگاری ایقن دو
مفهوم حکم میکنند ،حق طبیعقی را ،بقر خقالف حققوق طبیعقی ،مفهقومی اخالققاً بقیطقرف
میدانند؟
شاید اختالف مقذکور ،بقه اختالفقی عمیققتقر پیرامقون تعریقف فضقایل اخالققی و عقدالت
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برمیگردد :بسیاری با اعتقاد به مبانی کانتی بر این نظرند که حقوزۀ ارزش بقه دو بخقش مجقزا
تقسیم میشود :اخالق یا فضیلت و قضا یا عدالت؛ در صورتی که برخی دیگر همچون آکویناس،
بهتبع ارسطو ،اخالق یا فضیلت را حوزهای وسیع میبیند بهگونهای که عدالت نیز بخشقی از آن
است و از طرفی عدالت را باالترین فضیلت میداند .بنابراین ،اساسقاً ایقن دو دیقدگاه در تعیقین
مرزهای اخالق ،ارزش و عدالت با یکدیگر اختالفنظر دارند :دستۀ اول ،اخالق را از عدالت جقدا
میبیند در صورتی که گروه دوم عدالت را جزئی از ارزشهای اخالقی میداند.
البته توضیحی دربارۀ آرای ارسطو ضروری است :در بادی امر بقه نظقر مقیرسقد کقه چقون
ارسطو در کتاب سیاست حکمت عملی را به تهذیب اخالق ،تدبیر منزل و سیاست مدن تقسقیم
میکند ،از منظر وی سیاست و مفهوم بنیادین آن یعنی عدالت ،با اخقالق بقیارتبقاط اسقت (و
بنابراین وی جزو دستۀ اول قرار میگیرد) ،زیرا وفق آرای ارسطو در ارغنقون (کتقاب منطقق) از
ضوابط یک تقسیم درست ،تباین اقسام است بهگونهای که اقسام یک مقسم در یکدیگر تداخلی
نداشته باشند .با این نگاه ،اخالق و سیاست ،دو قسم یک مقسماند (حکمت عملی) و هقی یقک
در دیگری راهی ندارد .اما ارسطو ،در کتاب دیگرش یعنقی اخقالق نیکومقاخوس ،اخقالق را وارد
سیاست میکند و بر این نظر است که «هدف علم سیاست بایقد خیقر انسقان باشقد» (ارسقطو،
 :1377کتاب پنجم) .وی اشعار میدارد که همۀ شاخههقای حکمقت عملقی بقا خیقر ،سقعادت،
اخالق و فضیلت عجین شدهاند؛ از دید او «بسیاری از افراد قادرند در مسائلی کقه بقه خودشقان
مربوط است با فضیلت زندگی کنند ،ولی در رابطه با مسائلی که به دیگران ربط پیقدا مقیکنقد
نمیتوانند اهل فضیلت باشند» (ارسطو :1377 ،کتاب اول).
اکنون اگر هدف سیاست باید خیر انسان یا اخالق باشد ،آیا نگارندۀ بزرگترین اثقر منطققی
تاریخ ،به تقسیم خود در جداکردن اخالق و سیاست پایبند نبوده و با خلط خیر و سیاست دچار
اشتباهی منطقی شده است؟ توضی آنکه وی از یکسو ،اخالق و سیاسقت را دو قسقم حکمقت
عملی (در سیاست) و از سوی دیگر ،هدف سیاست را خیر مقیدانقد (در اخقالق نیکومقاخوس).
البته چون اخالق نیکوماخوس قبل از سیاست نوشته شده است (جانسون،)106-105 :1394 ،
فرض دیگری میتوان مطرح کرد که ارسطو دیقدگاهش درخصقوص نسقبت اخقالق و سیاسقت
عوض شده است .اما حتی این نگاه نیز باطل است ،زیرا وی در سیاست نیز تأکید مقیکنقد کقه
جامعۀ سیاسی با خیر عجین است:
هر اجتماعی به قصد خیر برپا میشود ،زیرا آدمی همواره میکوشد تا کاری را انجام دهد که
خود نیکو میپندارد .اما اگر همۀ جوامع به پارهای از خیر نظر دارند ،آن جامعقهای کقه بقاالتر از
همه و فراگیرندۀ همۀ جوامع دیگر است ،خیر برین را میجوید و این [گونه] جامعقه اسقت کقه
شهر یا اجتما سیاسی نام دارد (ارسطو.)1 :1390 ،
وی در سیاست بیان میدارد «نمیتوان گفت که فضایل مربوط به یک انسقان خقوب دقیققاً
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مثل فضایل مربوط به یک شهروند خوب است» (ارسطو )139 :1390 ،و در جایی دیگقر اشقعار
میدارد« :همۀ فضیلتها در عدالت جمع میشوند» (جانسون.)106-105 :1394 ،
البته ،با کمی دقت منطقی میتوان دریافت که ارسطو در تقسیم حکمت عملی دچار اشتباه
منطقی نیز نشده است ،زیرا در تقسیم ،قسیمها (تهذیب اخالق ،تدبیر منزل و سیاست مدن) از
یک مقسماند و بنابراین تباین قسیمها به معنی مشتر نبقودن آنهقا نیسقت .تهقذیب ،اخقالق
فردی را مدنظر دارد و سیاست مدن ،اخالق اجتماعی را .آکویناس نیز کقه خقود از بقزرگتقرین
شارحان ارسطوست ،از طرفی عدالت را در حوزۀ اخالق و فضایل میداند و از سوی دیگقر میقان
عققدالت و سققایر فضققایل اخالقققی چققون حققزم و احتیققاط ( ،)prudenceتعققادل و میانققهروی
( ،)temperanceشجاعت و غیره تفاوت قائل میشود ،زیرا عدالت ،در مقایسقه بقا سقایر فضقایل،
باید اعمال انسانی را درخصوص دیگقران تنظقیم کنقد ،زیقرا عقدالت ،همقانطقور کقه از نقامش
برمیآید ،متضمن نوعی برابری است [ ]...برابری به رابطقۀ میقان دو چیقز مربقوط مقیشقود در
صورتی که سایر فضایل انسان را صرفاً نسبت به مسقائل مربقوط بقه خقودش [نقه مسقائلی کقه
درخصوص دیگران است] به کمال میرسقاند ( Aquinas, 1948: Secunda Secundae, Q. 57,
.)A. 1
این نقل قول مستقیم از آکویناس ،بسیار مهم است ،زیرا اوالً ،آکویناس وجه ممیزۀ عدالت را
از سایر حوزههای اخالقی ،در ربطیبودن عدالت میداند .عدالت ،بر خالف سایر فضایل اخالققی،
در جامعه و روابط بین انسانها معنی پیدا میکند 1.دوم و مهمتر اینکه آکویناس ،برابری را جزو
الیتجزی عدالت فرض میکند .البته این دو نکته در ارتباطی تام با یکدیگرند :هی فردی برابر با
خودش نیست ،بلکه برابری با دیگری معنا مییابد .چنین تعبیری از عدالت ،بقه مفهقوم عقدالت
رالزی بسیار شبیه است ،زیرا رالز بر این باور است که« :عدالت رابطۀ منصقفانۀ شقهروندان یقک
جامعه با یکدیگر است و رابطۀ منصفانۀ جامعه با شقهروندانش» اسقت ( ;Rawls, 1972: 85-86
.)Lisska, 2013: 139
با توجه به نکات مذکور میتوان گفت که دغدغۀ اصلی طرفقداران جقدایی حقق از اخقالق و
تأکید بر بیطرفی اخالقی مفهوم حق ،این است که اگر حق را مفهومی اخالققی بقدانیم ،حقوزۀ
عمومی و خصوصی خلط میشود ،زیرا اینها بر این نظرند که اخالق مربوط به حوزۀ خصوصقی
افراد و انتخابهای فردی است ،اما حق به حوزۀ عمومی مربوط میشود .البته دغدغۀ این گروه،
دغدغهای مهم و شایان توجه است ،اما جامعدانستن حوزۀ اخالق و اخالقیدانستن مفهقوم حقق
ضرورتاً به خلط مذکور منجر نمیشود ،زیرا همانطور که دیدیم ،هارت میان حوزههای اخالققی
تفاوت قائل شد بهگونهای که هر حوزه نقد و ارزیقابی متفقاوتی را طلقب مقیکنقد .آکوینقاس و
 .1این نکته در واقع ،خود پاسخی است به این ایراد که تکالیف مستلزم حق ،با تکقالیف برآمقده از حققوق طبیعقی
متفاوت است.

 764فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،47شمارۀ  ،3پاییز 1396

ارسطو نیز در پ ذهن خود دغدغهای از این جن داشتهاند و با قائلشدن ترتب میان فضقایل
اخالقی ،بر این نظرند که نمیتوان با همۀ فضایل یک نو برخورد کقرد .آکوینقاس ایقن مهقم را
درخصوص نسبت میان قانون بشری ،فضایل و رذایل بسط میدهد:
قانون بشری برای انسانهای زیادی وضع شده است که اکثریت آنها در کمال فضیلت نیسقتند.
بنابراین ،قانون بشری همۀ رذایل اخالقی را -که یک انسان باتقوا از ارتکابشان خقودداری مقیکنقد-
ممنو نمیکند ،بلکه صرفاً رذایل فاحشی را ممنو میکنقد کقه اکثریقت مقیتواننقد از ارتکابشقان
خودداری کنند و رذایلی را ممنو میکند که قلب همگان از آن آگاه اسقت و بقدون ممنوعیقت آن
رذایل جامعۀ انسانی نمیتواند پابرجا بماند ،بنابراین قانون بشقری قتقل و دزدی را ممنقو مقیکنقد
(.)Aquinas, 1948: Prima Secundae, Q. 96, A. 2
فضایل را میتوان با توجه به هدفشان تقسیمبندی کرد [ ]...اهداف هر فضیلتی را مقیتقوان
یا به خیر خصوصی (یا فردی) یا به خیر جمعی همگان ارجا داد .اما قانون [ ]...به خیر جمعقی
حکم میکند...[ .بنابراین ]...قانون بشری ،به همۀ فضایل حکم نمیکند ،بلکه فقط به آن دسقته
از فضایل حکم میکند که به خیر جمعی فرمان میدهد؛ چه بالواسطه [ ]...چقه باواسقطه [.]...
بدینطریق شهروندان به حمایت از صل و عدالت ،که نمقادی از خیقر جمعقی اسقت ،رهنمقون
میشوند (.)Aquinas, 1948: Prima Secundae, Q. 96, A. 3
شاید بتوان گفت که آکویناس ،به بنیانهای امری اشاره دارد که قرنها بعد بهمنزلۀ نظریقۀ
سیاسی آزادیگرا نامیده شد .بنابراین ،در نظریۀ حقوق طبیعی سؤاالت متعقددی مطقرح اسقت:
«انسان چگونه باید رفتار کند؟» و «فضایل و رذایل فردی چیست؟» ،اما نظریۀ حققوق طبیعقی
به این قسم سؤاالت محدود نمیشود و به دنبال پاسخ به سؤاالتی از این قبیل نیز است« :جامعه
چگونه باید اداره شود؟» ( .)Barnett, 1997: 667آکویناس سعی مقیکنقد بقا سقنگمحقکهقای
متفاوتی به این سؤاالت پاسخ دهد ،زیرا این پرسشهقا بقه عرصقههقای متفقاوتی از اخقالق مربقوط
میشوند .میان فضایل و رذایل ترتبی وجود دارد؛ برخی از آنها برای رسیدن به کمال فردی ضروری
و برخی دیگر برای حفاظت از کیان جمعی است .قانونگذار بایستی رذایلی را در عالم حقوق ممنو
کند که با وجود آنها جامعۀ انسانی نمیتواند پابرجا بماند و در عوض فضقایل فقردی را بقه زنقدگی
خصوصی افراد واگذار کند و فقط به پاسداری از خیر و فضیلت جمعی بپردازد؛ فضیلتی که در مفهوم
صل و عدالت جلوهگر میشود .ارسطو نیز با تمایز میان فضایل مربوط به شقهروند خقوب و فضقایل
مربوط به انسان خوب ،همین دغدغه را در سر میگذرانده است (.)Crowe, 1977: 21
با توجه به نکات پیشگفته به نظر میرسد ،میتوان به اخالقیبودن مفهوم حق باور داشت و
دغدغههای طرفداران بیطرفی اخالقی مفهوم حق را نیز جدی گرفت .ارسطو ،آکویناس و هارت
مثالهایی از این قبیلاند .حال اگر دغدغههای هر دو گروه یکسان است و هر دو به ارزشهقایی
نظر دارند که از یکسو برای حفظ حیات جمعی و مدیریت تعقارضهقا در زنقدگی جمعقی و از
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دیگر سو برای پاسداری از حیثیت انسانی ضروری است ،آیا باید این ارزشها را اخالقی دانسقت
یا اخالقاً بیطرف؟ برای پاسخ به این مهم باید ابتدا تعریفی روشن از ارزشهای اخالقی و اخالقاً
بیطرف به دست داد .در این خصوص به نظر میرسد اگر اجما بر ظالمانهبقودن امقری وجقود
داشته باشد ،میتوان آن را ارزشی اخالقی و نه اخالققاً بقیطقرف دانسقت .بقرای اینکقه ارزشقی
اخالقی دانسته شود.
داوران صالحیتدار باید ،برای مثال ،بر ظالمانهبودن یک امر اجما کنند به ایقن دلیقل کقه
واقعاً ظالمانه است .درخصوص اخالق ،ارجا ضروری بر ویژگیای انسانمدار ،امقا واقعقی وجقود
دارد که شایستۀ واکنش است (الن.)535 :1392 ،
حال باید از طرفداران اخالقینبودن ارزش حق پرسید که آیا واقعاً نقض حقهقا ،آزادیهقای
فردی و برابری شکلی ،که متضمن نادیدهگرفتن کرامت انسانی است ،امری ظالمانه نیست؟ و آیا
بر ظالمانهبودن آنها ،چه در حوزۀ اخالق و چه در عرصۀ سیاست ،اجمقا نسقبی ایجقاد نشقده
است؟ آیا حقها بر ویژگیای انسان مدار ،اما واقعی ارجا نمیدهند که شایستۀ واکقنش باشقد؟
اگر چنین است ،میتوان بدون هرگونه تردیدی حق و عدالت را مفاهیمی اخالقی دانسقت و بقه
سازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی از این منظر نیز حکم کرد .بنابراین ،ادلقۀ مربقوط
به تضاد مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی از این منظر نیز خدشهبردار است .حق طبیعی نیقز
به ارزشهای اخالقی مربوط است؛ نظریۀ حقوق طبیعی بهدرستی میان اخالق فقردی و جمعقی
تفکیک قائل شده و همواره دغدغۀ مختلطنبودن این دو نو ارزش وجود داشته است.
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وقتی بنیانهای مذکور در دسترس نظریهپردازان حق قرار گرفت ،آنها دیگر برای ارائقۀ نظریقۀ
حق طبیعی مدرن با مشکل چندانی مواجه نبودند و گامی کوچک برای کشف دستاوردی بزرگ
کفایت میکرد .بنابراین ،باید اشعار داشت که الهیدانان مسیحی ،بسترهای مفهوم حق را فراهم
کردند و توانستند قرائتی از حقوق طبیعی ارائه دهند که نظریۀ حق طبیعی در قالب آن مفاهیم
بسط داده شود.
باری ،خواندن این سطور هر خوانندۀ تیزبینی را با این سقؤال مواجقه مقیکنقد کقه اگقر بقا
رویکرد تبارشناسانه باید گفقت کقه نظریقۀ حققوق طبیعقی مدرسقی بسترسقاز ظهقور اندیشقۀ
حقوقبشر بوده و حقوقبشر در دل آرای نظریهپردازان و الهیدانان مدرسی ظهقور تکقون یافتقه
است ،حال خود نظریۀ حقوق طبیعی مدرسی چگونه رشد یافته است؟ تبارشناسی نظریقههقای
حقوق طبیعی مدرسی ،بهویژه نظریۀ آکویناس ،ما را به کجا میرساند؟ آیا مقیتقوان گفقت کقه
آموزههای اسالمی و بهویژه آرای ابنسینا ،در عصر ترجمه ،بر ظهور نظریههقای حققوق طبیعقی
1
مدرسی و آکویناس تأثیرگذار بوده است؟
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