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Abstract
In this paper, the ideas of Heidegger and their impact on the philosophy of public
law has been analyzed. The common point between Heidegger's thoughts and the
philosophy of public law is their view of human beings, which is based on the
existential dignity and human nature of law. In fact, if we are to consider the
influence of Heidegger on public law, we must go back to issues related to the
inherent dignity of human beings. From Heidegger’s point of view, the roots of the
current human crisis lie in the ignorance of human essence. Moreover, the effect of
Heidegger's special type of anthropology on the formation of man and his place in
society and the legal system should be discussed. This paper attempts to analyze
some aspects of this approach on the basic teachings of the philosophy of law.
Therefore, we will first discuss the place of man in Heidegger's thoughts and then
examine the effect of Heidegger's views on human rights in the philosophy of public
law within the framework of concepts such as humanism, human rights, sovereignty
in the modern era, freedom, democracy and technology.
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چکیده
در این نوشتار نسبت اندیشههای هایدگر و تأثیر آن بر گفتمان فلسفی حقوق عمومی تحلیل و
ارزیابی شده است .هایدگر تفسیر متفلاوتی از سلایر فیلسلوفان از انسلان در انلان دارد .آنچله
میتواند واه مشترک اندیشههای هایدگر و فلسفه حقوق عمومی باشد ،مباحث مربوط به انسان
است که بر قرائت مبتنی بر شلأن والودی و تاا انسلانی حقلوق اسلتوار اسلت .در واقل  ،اگلر
بخواهیم قائ به تأثیر اندیشۀ هایدگر بر حقوق عمومی باشیم ،باید به سراغ مباحثی رفت کله از
شأن واودی انسان صحبت میشود .اایی که نقطۀ آغاز مباحث مربوط به حقوق و آزادیهلای
فردی است .از نظر هایدگر بحران کنونی انسان در غفلت از گوهر و تاا وی است که از حقیقت
واود وی قوام میگیلرد .در ننایلت بایلد بلر تلأثیر نلوی ااصلی از انسلانشناسلی هایلدگر بلر
شک گیری قرائتهایی از انسان و اایگاه آن در اامعه و نظلام حقلوقی صلحبت کلرد .بلر ایلن
اساس ابتدا به اایگاه انسان در اندیشۀ هایدگر اواهیم پرداات و سپس تأثیر قرائت هایلدگری
از انسان را در فلسفۀ حقوق عمومی در چارچوب مفاهیمی چون اومانیسم ،حقوق بشر ،حاکمیت
در عصر مدرن ،آزادی ،دموکراسی و فنناوری بحث اواهیم کرد.
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مقدمه
انسانشناسی بنیاد نظریههای مدرن فلسفۀ حقلوق عملومی اسلت
) 1969: 252-300تمامی چالشهای نظری در حوزۀ حقلوق عملومی بله برداشلتهلا و تعلاریو و
تفاسیر از «انسان» و ماهیت و نقش وی در ااتمای برمیگلردد ;(Assier-Andrieu, 1989: 21-33
) . Cooley, 1992: 137-211; Rouland, 1991: 320از سوی دیگر بایلد تواله کلرد کله تبیعلت
انسان و اایگاه وی در انان ،از منظر حقوق عمومی مسئلۀ بسلیار پیچیلدهای اسلت چله اینکله
انسان مواود پیچیدهای است .انسان مواودی اسلت چندبعلدی کله از عناصلر زیسلتشلنااتی،
فیزیکی ،روانشنااتی ،فکری ،ااتماعی و روحی ترکیب یافته است (هیوود.)33 :1387 ،
بهنظر میرسد در دانش حقوق به ویژه در حقوق ایران ،در دو حوزۀ بسیار انلدک اندیشلیده
شده است .نخست نسبت نظریههای انسان شناسلی و حقلوق عملومی و دو دیگلر ،در اصلو
نسبت اندیشۀ هایدگر و حقوق به صورا کلی و هایدگر و حقوق عمومی بهصورا اا  ،تأمالا
و تحقیقاا ناچیزی تاکنون صورا گرفته است .زمانیکه صحبت از حقلوق عملومی ملیشلود،
باید ت واه داشت که موضوی آن کلیت اامعه است و آنچه در آن وااد اهمیت است ،سود عموم
و مصلحت ااتمای است .بیتردید یکی از زیرشااههلای اصللی ایلن حقلوق ،حقلوق اساسلی و
مباحث مرتبط با حقها و آزادیهای اساسی بشر و مسلائ معطلوب بله انسلان و اامعله اسلت
(قاضی .)27 :1383 ،حقوق عمومی را باید بنیلان و بنیلاد دانلش حقلوق دانسلت .حلال سل ال
اساسی این است که چه نسبتی میان انسان شناسلی هایلدگری و حقلوق عملومی والود دارد
پاسخ به این پرسش دشوار است و نیاز به تحلی دارد .بهنظلر ملیرسلد ،آنچله ملیتوانلد واله
مشترک اندیشههای هایدگر و حقوق عمومی تلقی شود ،مباحث مربوط بله اومانیسلم و ماهیلت
انسان است که بهشدا در دانش فلسفۀ حقوق عمومی الای تأمل و بحلث دارد .(Schlosser,
)  1994: 10-74 ; Lindberg, 2014: 78- 111ااتالب اساسلی فیلسلوفانی چلون هلابز و ک و
روسو و رالز و دیگر فیلسوفان متقدم و متأار از حقوق تبیعی گرفتله تلا حقلوق موضلوعه ،بلر
مسئلۀ محوری انسان و ماهیت وی ننفته است .در واق  ،اگلر بخلواهیم قائل بله تلأثیر اندیشلۀ
هایدگر بر حقوق عمومی باشیم ،باید به سراغ مباحثی رفت که از شأن والودی انسلان صلحبت
میشود اایی که نقطۀ آغاز مباحث مربوط به حقلوق و آزادیهلای فلردی اسلت (Ben-Dor,
) . 2007: 1035-1044; De Ville, 2009: 59-78در این زمینه تفکر دربارۀ انسان و سرنوشت و
آیندۀ او ،مسئلۀ انسان و حفظ آزادی و شأن او در همۀ متفکران دهههای میانی سدۀ بیستم بله
نحوی مورد بحث و تفکر قرار گرفته است .لیکن باید تواه کرد که قرائلت هایلدگر از انسلان بلا
سایر فیل سوفان تمایز اساسی دارد که به آن اشاره اواهیم کرد .در واق آنچه هایدگر را از سلایر
فیلسوفان ادا کرده است ،تلقلی وی از انسلان در انلان اسلت .بلر هملین اسلاس بلا تحلیل
.(Starr, 1989: 5-19; Moore,
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هایدگری ،برای ننادهای حقوقی دورۀ مدرن ماننلد حقلوق بشلر ،بلا پرسلشهلایی بنیلادین و
اساسی موااه اواهند شد.
از نظر هایدگر ،بحران کنونی انسان در غفلت از گوهر و تاا اوست .تاا انسلان از حقیقلت
واود قوام می گیرد .با ترین شأن انسان به مقام اگزیستانس بلودن و مظنریلت او بلرای والود
بازمیگردد .هایدگر میگوید به فرض که بخواهیم واژۀ اومانیسم را حفظ کنلیم و شلأن حقیقلی
انسان را با این عنوان مورد اشاره قرار دهیم ،باید از تاا و گوهر انسان پرسلش کنلیم ،املا ایلن
پرسش را متافیزیک نمیفنمد (مصلح .)269 :1384 ،در ادامه ،ابتدا به قرائت هایدگری از واود
انسانی اشاره اواهیم کرد قرائتی که بنیان حقوق و آزادیهای فردی را بر تلقی ویژهای اسلتوار
مینند ) . (Heidegger, 1977: 202در ننایت مفنلوم سللطۀ سلوبژکتیویتۀ حاکمیلت در عصلر
مدرن را براساس نقد هایدگری از ابتنایِ فلسفۀ حقوق عمومی مدرن بلر ایلن قرائلت را تحلیل
اواهیم کرد .شایان تکر است که از لحاظ پیشینۀ پژوهشی ،در این اصلو بله زبلان فارسلی
مقاله یا پژوهش مستقلی صورا نگرفته است.

قرائت هایدگر از انسانشناسی (وجود و ذات انسان)
ابتدا و به تور االصه سعی اواهیم کرد قرائت هایدگر از انسان را مورد بحث قرار دهیم ،سپس
براساس این انگاره نقدی را که بر قرائت متافیزیکی در عصر مدرن و نیلز اومانیسلم دارد ،بحلث
اواهیم کرد.

 .1قرائت هایدگر از انسان و جایگاه وی
هایدگر تلقی ااصی از انسان دارد .این تلقی کامالً متمایز از فیلسلوفانی چلون دکلارا اسلت کله بلر
نوعی سوبژکتیویته (اصالت فاع شناسا و ادایی تهن از عین) باور دارنلد .در اصلو نگلاه هایلدگر
به انسان در دانش فلسفۀ محض آثار و تحلی های بسیاری نگاشته شده اسلت .در ایلن تحقیلق تننلا
سعی شده است بهاامال به این برداشتها اشاره و سپس وارد گفتمان حقوقی شود .در همین زمینله
و بهتور االصه میتوان گزارههای تی را در ارتباط با انسانشناسی هایدگری تکر کرد:
 .1از نگاه هایدگر برای تفسیر تاا انان ،تننا نباید به انان بهصورا امری انتزاعلی و الدای
از انسان نگریست .برای تفسیر انان ،باید به تفسیر هستی انسان پرداات .هایدگر ایلن املر را در
قالب مفنوم دازاین مطرح میکند (سلنرابیفلر .)110 :1396 ،دازایلن 1از دو کلملۀ آلملانی  Daو
 Seinترکیب یافته است .در این مفنلوم هایلدگر ملیاواهلد بلرای بیلان نسلبت انسلان و والود
بهاصو از آن حیث که تننا انسان پرسش از واود میکند ،بپردازد (مصلح.)241 :1384 ،
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 . 2براالب فیلسوفان دیگری چون سارتر ،از نظر هایدگر نسبت آدمی با هسلتی بلرون تاا
است یعنی به اای تقدم هستی بر ماهیت ،انسان موالود برتلر نیسلت .هایلدگر در ناملهای در
اصو اومانیسم 1میگوید« :انسان پادشاه مواوداا نیست .انسان شبان هستی است» (گللن،
 .)115 :1390منم ترین پیام هایدگر در این نگاه این است که انسلان موالودی مسلئول اسلت.
مسئولیت انسان مقدم بر برتری و واود متمایز وی از سایر مواوداا است.
 .3از نظر هایدگر دازاین تننا بر انسان اتالق میشود .حتی گلاهی دازایلن را بله حقیقلت و
واقعیت انسانی ترامه کردهاند (زمانی .)197 :1386 ،در انسانشناسی هایدگری کیستی انسلان
اای اود را به چیستی انسان میدهد یعنی در دیدگاه هایدگر بهالای اینکله بپرسلیم انسلان
چیست (پرسش فلسفی بسیاری از فیلسوفان قدیم و ادید) از کیستی انسان باید پرسید.
 .4هایدگر چنار ویژگی را برای واود آدملی بیلان ملیکنلد کله از لحلاظ تحلیل فلسلفی
ننادهای حقوق عمومی اای تأم بسیاری دارد .این چنار ویژگی انسان عبلاراانلد از :نگرانلی،
تعالی ،ااتیار و زمانمندی (زمانی .)197 :1386 ،انسان نگلران اسلت (نگلران از آنچله هسلت و
آنچه باید باشد) انسان بهدنبال تعالی است (آدمی تالش دارد تا از الود بلرون آیلد و بله آنچله
هست سیر نماید) انسان مختار است (مواودی است که بالقوه امکانلاتی دارد کله ملیتوانلد از
تریق آننا دنیای اود را ترسیم کند) در ننایت انسان مواودی زمانمند است (زمان بلا انسلان
ایجاد میشود و از بین میرود).
 .5هایدگر بیش از هر فیلسوب معاصر دیگلری بله انسلان و سرنوشلت او اندیشلیده اسلت .در
حقیقت اندیشیدن او به انسان با عنایت به عالیترین شلأن او یعنلی نسلبت او بله والود در مقلام
مظنریللت او بللوده اسللت (.مصللح .)258 :1384 ،در حقیقللت هایللدگر فیلسللوفان را بلله دو گللروه
واودبین (آنتولوژیک) و مواودبین (انتیک) تقسیم میکنلد .فیلسلوب موالودبین ،بلیتواله بله
شرایط واود مواوداا به بحث دربارۀ ماهیت و صفاا و آثار و عوارض آننا میپردازد ،اما فیلسوب
واودبین به شرایط امکان واود چیزها و مواوداا میاندیشد (داوری اردکانی.)15 :1389 ،

 .2نقد هایدگر بر قرائت متافیزیکی و اومانیسم
هایدگر نقد ادی بر تعریو انسان در فلسفۀ غرب دارد .وی معتقد اسلت کله در تلاریخ اندیشلۀ
غرب دربارۀ «انسان» درست تفکر نشده است ) .(Haucke, 1998: 321-345به گفتلۀ وی تفکلر
متافیزیکی گذشته هم نتوانسته است انسان را در اایگاه واقعی اود ببیند و اومانیسم مدرن نیز
در امتداد متافیزیک به اطای مشابنی در مورد انسان دچار شده است .این اطا به نوبۀ اود در
اندیشهها ی مدرن حقوق عمومی و حقوق بشر رسوب تلاریخی و ااتملاعی الود را بله نملایش
___________________________________________________________________
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گذاشته است .از دیدگاه هایدگر ،متافیزیک دربارۀ انسان به انلت حیلوانی آن و نله بله انلت
انسانی آن فکر میکند .عالی ترین تعریو اومانیستی از سرشت انسان هنوز ارزش اا انسان را
تجربه نکرده است (منوچنری.)88 :1385 ،
منظور هایدگر از متافیزیکی بودن این است که تعریو یادشده هرگز براساس نسبت انسان و
واود سامان نیافته و تاریخ متافیزیک دقیقاً یعنلی غفللت از والود ،و ایلن غفللت از والود در
تعریو انسان تبلور یافته است ) .(Löwith, 2008: 10-25متافیزیک سنتی در این تعریو ،انسان
را در عرض سایر مواوداا و در تقاب با اموری چلون گیلاه ،حیلوان و الدا تعریلو ملیکنلد،
درحالیکه انسان ویژگیهایی دارد که هیچ مواود دیگری از آننا براوردار نیست .این برداشلت
در حقیقت ،تمایز نگاه هایدگر به انسان از سایر فیلسوفان را نشان میدهد تمایزی که حلاکی از
این است که از نظر هایدگر صرفاً نباید به انسان از منظر والود نگریسلت .متافیزیلک در تلقلی
غربی ،با این غفلت از نسبت انسان با واود ،انسلان را براسلاس حیوانیلت تعریلو ملیکنلد ،نله
براساس انسانبودنش .به زعم هایدگر ،در پرسش از ماهیت انسان ،چه پرسش از کیستی او و چه
پرسش از چیستی او ،چنین پیشفرض گرفتهایم که انسان را میتوان مانند اشلیای دیگلر ابلژه
قرار داد ،درحالیکه چنین پیشفرضی ما را از شناات حقیقی انسان بلهمنزللۀ اگزیسلتنس دور
میسازد (احمدیزاده.)88 :1390 ،
از دیدگاه هایدگر انسانگرا یی دورۀ مدرن با بحران موااه است یعنی نوی بشر را بله محلور
کائناا بدل سااته است .انسانها بهاای به رسمیت شنااتن تفاوا« ،هستی» اود را مقیلاس
همه چیز میپندارند ( یون )25 :1387 ،امری که میتواند به نقد برای مبلانی حقلوق بشلر و
حقوق عمومی مدرن رهنمون سازد ،که در ادامه به برای از واوه آن از منظلر مبلانی و فلسلفۀ
حقوق عمومی اواهیم پرداات.

تأثیر قرائت هایدگری بر فلسفۀ حقوق عمومی
تحلی قرائت هایدگری از انسان از منظر فلسفۀ حقوق عمومی املر آسلانی نیسلت از یلک سلوی
هایدگر فیلسوب آلمانی متفاوتی است و شاید یکی از تأثیرگذاران بر دانش فلسفه در سلدۀ بیسلتم
محسوب میشود از سوی دیگر فنم هایدگر و زبان وی دشوار است .افزونبر این هایدگر هلیچگلاه
به ازئیاا مسائ مطرح در فلسفۀ سیاست ،امر سیاسی ،دولت و حقوق عمومی یلا حقلوق بشلر و
مسائلی مانند عدالت ااتماعی ،نحوۀ حکومتداری ،وظایو دولت ،آزادی سیاسی ،حقلوق ملدنی و
سیاسی نپردااته است .هرچند در مورد هایلدگر و حقلوق تلأمالا چنلدی صلورا گرفتله اسلت
) ، (Lindberg, 2014: 78-111در مورد قرائت پیشگفتۀ هایدگری از انسانشناسی و تلأثیر آن بله
تلور مشلخب بلر حقلوق عملومی و سیاسلی تفکلر انلدکی والود دارد )Wolin, 2106: 16-85
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پیشدستی برواردی ،)4 :1390 ،ازاینرو باید به حقوق عمومی از منظر برداشت هایدگر از انسلان
و اامعه نگریست .علیرغم این مسئله ،تواه بله مبلانی حقلوق عملومی از منظلر انسلانشناسلی
هایدگری تصویر متمایز و متفاوتی را از مسائ این حوزه در پیش روی ما اواهد نناد.
بنیان حقوق عمومی در قرائت هایدگری مبتنی بر تلقی ااصی از تاا بشر است که به نقلد
هایدگری از قرائت مرسوم و رایج از حقوق عمومی و حقوق بشر در معنلای سلنتی و ملدرن آن
منجر میشود .فنم حقوق عمومی براساس قرائت هایدگری وابسته به تلقی وی از تاا انسانی و
نقد قرائت متافیزیکی استوار اسلت .اایگلاه مفلاهیم مشلترکی چلون اومانیسلم ،حقلوق بشلر،
حاکمیت در عصر مدرن ،آزادی ،دموکراسی از شاابترین موضوعاا قاب بحث در ایلن زمینله
است .در ادامه در اصو برای از آثار قرائت هایدگری بحث میشود.

هایدگر و نقد اومانیسم بهعنوان یکی از مبانی حقوق عمومی مدرن
از بحثها ی منم و مشترک میان فلسفۀ حقوق عمومی و اندیشۀ هایدگر ،در مفنوم اومانیسلم
و آثار حقلوقی آن ننفتله اسلت .اصلالت انسلان یلا اومانیسلم کله بلا عبلاراا گونلاگونی چلون
انسانمداری ،انسانگرایی ،انسانمحوری و نظایر آن شنااته میشود .محصول رونلدهای فکلری
عصر روشنگری و پس از آن است .ریشههای قدیمی انسانگرایی به یونان باستان برمیگردد کله
در فرهنگ یونانی با عنوان «اومانیستهلای قلدیم» مشلنورند .در نظلر اومانیسلتهلای یونلان
باستان ،ادایان رقیب انسان محسوب ملیشلدند و آتلش ااویلدان در ااتیلار الدای الدایان
(زئوس) قرار داشت .تا اینکه انسان تالش کرد در هیبلت پرومتله آتلش را از زئلوس بربایلد و از
آسمان به زمین آورد و آن را تقدیم انسان کند .در این نظریه اصالت منوط بله اراده و اواسلت
انسان است .انسان مبنا و غایت ارزشها قرار میگیرد.
هایدگر با این انسانگرایی تاریخی ،آن صورتی از انسانگرایی را مقایسله ملیکنلد کله در آن انسلان
بماهو انسان موردنظر است ،نه انسانهایی اا و وابسته به فرهنگلی الا  .انسلانگرایلی سلارتری و
مارکسیسم دو نظریهای هستند که بدون آنکه بر نظریۀ یونان باستان متکی باشند ،ناظر بر انسلان بملاهو
انسان هستند (ازاعی .)138 :1380 ،اان رالز را هم میتوان با اسلتعارۀ «پلس پلردۀ بلیابلری» 1در
همین چارچوب قرار داد ) .(Vermeule, 2001:39; Muldoon, 2014: 377-394در ایلن معنلای مطللق
به گفتۀ هایدگر ،حتی مسیحیت هم که انسانیتِ انسان را در چنرۀ پسر ادا میبینلد و انسلان را متعللق
به این انان نمیداند ،نظریهای انسانگرایانه است ).(Heidegger, 1977: 202
شاید با همین تلقیِ فنمِ متافیزیکی انسان در اندیشۀ هایدگر دیرهضم و متناقضنما بلهنظلر
آید ،اما این نگاه بر دشواری بنیانهای حقوقی عصر ملدرن اواهلد افلزود« .هایلدگر بلرای نقلد
___________________________________________________________________
1. Veil of Ignorance
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انسانگرایی در تول تاریخ (به معنای سارتری و غیر آن) درصدد برمیآید تا نخست مبانی آن را
بیابد ،چراکه نقد مبانی هر نظریهای ممکن است به ضعو یا انکار آن منجر اواهلد شلد .او نیلز
مانند دیگر مفسران ،انسانگرایی را در واق  ،پدیدهای رومی ملیدانلد کله در آغلاز از برالورد و
تعام بین فرهنگهای رومی و یونانی بهواود آمده اسلت بلدینمعنلا کله در آن «انسلانهلای
رومی پیوسته در مقاب انسانهای بربر قرار داده میشوند و انسان شرافتمند ،یعنی انسان روملی
که فضای رومی را از تریق تعلیم و تربیلت کسلب ملیکلرده اسلت» (ازاعلی.)138 :1380 ،
اریان شک گیری حقوق و مبانی آن نیز در دورههای نخستین تا دورۀ ملدرن نیلز بلیتلأثیر از
چنرۀ رومی -یونانی این تلقی نیست.

 .1اگزیستانسِ هایدگری و حقوق بشر
در مبانی فلسفی حقوق بشر یکی از بحثهای منم تواله بله سرشلت انسلان و اایگلاه وی در
انان است (شریفی ترازکوهی .)14 :1380 ،اگزیستانسیالیسم حقوقی در حوزۀ حقوق بشر نیز
به مسئله تواه کرده است .از نگاه اگزیستانسیالیستها به عالم ،تننا انسان است کله ملاهیتش
در توقفگاه ،سکون و قرار واود تعین مییابد .همۀ مواوداا در عالم ،ماهیت از پیش تعینیافته
دارند و هیچ حظی از اگزیستانس و واود ندارند و بله تعبیلری در غیلر انسلان ،اصلالت آننلا در
ماهیت تعینیافته آنناست .واود هیچ نقشی را در نحلوۀ تعلین آننلا بلازی نملیکنلد .ازایلنرو
اومانیته و انسانگرایی و اص و محور قرار گرفتن انسان ،در ننلاد و درون و تاا ایلن مشلرب و
مکتب فلسفی ننفته است (فتحی.)143 :1390 ،
از نظر هایدگر حقوق بشر مدرن بر مسئلۀ اصلی فلسفۀ انسان شناسی اساساً متمرکلز نشلده
است .به این معنا که حقوق بشر تننا به بخشی از حقیقلت والودی انسلان متمرکلز شلده و از
بخش دیگر که انبۀ غیر سوبژکتیویته دارد ،غاف مانده است.
از نظر اگزیستانسیالیسم هایدگری ،انسان فعلیت نیست ،بلکه همواره در حال شک گلرفتن
است و هیچ شک او ،شک ننایی بهحساب نمیآید .او همواره اودش را تراحی میکند ،هرگلز
به آار نمی رسد و همواره توانمند است .نادرست است که او را تلا حلد یلک ابلژۀ تبیعلی فلرو
کاهیم ،زیرا امکان ،در مورد انسان بارها منمتر از فعلیت است (احمدی.)555 :1381 ،
از نظر هایدگر ،انسان ل یا همان دازاین ل آزاد اسلت .ایلن آزادی بله معنلای ارادۀ مطلقله و
کیفیتی که انسان دارای آن باشد نیست ،بلکه تعینی است که دازاین بر اود تحمی میکنلد و
براساس آن میتواند بگوید «من ترز بودن اود را انتخاب میکنم تا له یا علیه بعضلی امکانلاا
اود عم کنم» ،یا «من چگونگی هستی اود را انتخاب میکنم و به همین دلی هم مسئولم»
(کوروز.)lee, 2015: 10 30 :1378 ،
در ادبیاا حقوق بشر گزارۀ نخستِ تحلی مذکور ما را به سمت مفنوم «اتونومی» و اهمیت
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آن در حقوق بشر میبرد .لیکن نقدی که براساس ایدۀ هایدگر مطرح است ،این گزاره است کله
انتخاب و آزادی هرچند در چارچوب مفنوم اتونومی مطرح و از آن دفای شده است ،لیکن گلزارۀ
«تکلیو» و «مسئولیت» در آن کمرنگ اسلت (اشلتناردی .)31 :1385 ،در حقلوق ایلران نیلز
برای نیز مانند سید احمد فردید با نقد مدرنیته بر مبنای انسانشناسی بر این تلقلی از حقلوق
بشر انتقادهای ادی وارد سااتهانلد  .اینلان دال محلوری مدرنیتله را کله اومانیسلم یلا سلوژۀ
اودبنیاد است ،کانون حملۀ اود قرار دادهاند (سعدیپور.)1 :1396 ،
با این حال س ا ا متعدد دیگری در این اصو مطرح است .اینکه آیا نناد حقوق عمومی
و حقوق بشر در دورۀ مدرن را میتلوان براسلاس ایلن تلقلی تبیلین کلرد آیلا آزادی تلو م بلا
مسئولیت آبشخور حقوق عمومی مدرن قرار میگیرد آیا سلطۀ سوبژکتیویته ملیتوانلد قرائلت
درستی از حقوق عمومی را بیافریند از نظر هایدگر «آزادی در سیاسلت ملدرن بله برقلراری و
گسترش حقوق شنروندی ،حکومت اکثریت و آزادی عقیده و یا عم ااتماعی اود فرو کاسلته
شده ،اما باید دانست کله آزادی انسلان بله زنلدگی سیاسلی کلاهش نملییابلد ،زیلرا حتلی در
دمکراتیکترین نظامهای سیاسی و ااتماعی ،آزادی فردی در قالب مواد مشخب قانونی محدود
میشود .آزادی انسانی فراتر از زندگی سیاسی و مربوط به ک هستی است ،آزادی اایی آشلکار
اواهد شد که افراد انسلان الود را بله روی هسلتی بگشلایند .آزادی فقلط آزادی از حاکمیلت
نیست ،بلکه آزادی از هرگونه بنرهوری است ،اگرچه در عصر ادید ،آزادی از حاکمیلت نیلز بله
معنای کام و حقیقی واود ندارد» (علیپور.)118 :1385 ،
هرچند در چارچوب این گفتمان ،برای دیگر بر هایدگر ارده گرفتهاند که اساساً هایدگر به
آزادی اعتقادی نداشته است ،نگاهی به تاریخ زندگی هایلدگر نشلان ملیدهلد کله وی در دورۀ
اوانی عضو حزب نازی بوده و برای از این لحاظ بر وی انتقاداا ادی وارد کردهاند (بیسلتگی،
 )14 :1389هرچند بعداً هایدگر با عباراتی این اندیشه را رد کرده است (بیسلتگی.)15 :1389 ،
اگزیستانسیالیستها ی فرانسوی چون سارتر نیز بر هایدگر و تلقی وی از آزادی ارده گرفتهانلد.
چراکه «هایدگر اود را در چارچوب یک فردگرایی فیزیکی قرار میدهد و بیشتر بر قیود تکلیو
انسانی تأکید میکند تا بر امکاناا عملی و لذا نمیتواند به اصالت والود ااتملاعی کله عبلارا
است از شناسایی آزادی انسانی در قبال یکدیگر دست یابد» (پو نزاس.)145 :1387 ،

 .1نقد فلسفۀ دکارت در اگزیستانسیالیسم حقوقی
اگزیستانسیالیسم از واژۀ اگزیستانس به معنای واود برگرفته میشود ،للیکن بله لحلاظ غلامض
بودن این مفنوم گفته شده است که بیان تعریفی الام از اگزیستانسیالیسلم در عمل  ،محلال
است ،زیرا با تواه به گسترۀ فلسفههای اگزیستانس ممکن نیست آننا را به گونۀ اام تعریلو،
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یا بهراحتی واوه مشترکی را برای همۀ آننا بیان کرد با واود این ،تعریوهای متعددی دربلارۀ
اگزیستانسیالیسم واود دارد.
در یۀ حقوقی نیز اگزیستانسیالیسم حقوقی ،از هستیشناسلی حقلوق بحلث ملیکنلد .در
دانش حقوق مسائلی چون ارزششناسی ،مبنای ارزشی حقلوق ،والود انسلانی ،هلدب حقلوق،
آزادی در حقوق و در ننایت نیاز از منمترین مسائ اگزیستانسیالیستی حقوقی است .در دانلش
حقوق و در قالب هستیشناسی و پدیدارشناسی حقوق کسانی چون پو نزاس بلهتفصلی بحلث
کرده اند (الماسی .)130-175 :1377 ،بهصورا کلی میتوان گفت اگزیستانسیالیسم یا «فلسفۀ
اصالت واود» یا «واودگرایی» انقالبی است علیه فلسفههای کالسیک به هر شکلی که باشند و
به هستی انسان بیش از هر مسئلۀ دیگر تواه دارد ،این فلسفه معتقد است که فلسفههای قدیم
و حتی بیشتر فلسفههای ادید مسائلی مانند معرفلت و چگلونگی پیلدایش آن ،والود اشلیای
مستق از شخب یا واود بخشیدن ادراک شخب به اشیا و نیز اود واود را در حالت انتزاعلی
مورد بحث قرار داده و از موضوی عمدۀ بحلث الود ،کله انسلان واقعلی مشلخب باشلد ،غفللت
کردهاند (براون .)185 :1375 ،نکتۀ منلم از منظلر اگزیستانسیالیسلتی ،گلذر از یلک گلوهر یلا
ماهیت ثابت و مفروض برای انسان است .انسان پیش از اینکه به مرحلۀ والودی «ملن» برسلد،
دیگران واود او را غصب کردهاند بلدین ترتیلب دازایلن هلر کلس در کیفیلت هسلتی دیگلران
مضمح میشود و این استبداد «دیگری» است (بارا.)54 :1362 ،
اما از منظر اگزیستانسیالیسم هایدگری ،وی انسان را بهعنوان مواودی میشناسد و معرفلی
میکند که منمترین اصوصیت ااتماعی آن در انان ،رودررویلی بلا دیگلران و الذب شلدن
درون این دیگران است .او میگوید« :این بودن یکی بلا دیگلری ،مواودیلت دازایلن (یلا هملان
انسان) را در بودن دیگران ح میکند و به این شک  ،دیگران بلهعنلوان چیلزی قابل تملایز و
صریح ،بهتدریج محو میشود» ). (Heidegger, 1962: 120
هایدگر انسان را فقط یک حیوان عاق نمیداند ،زیرا انسان بهعنوان مواودی که الود را از
واود به بیرون پرتاب میکند بیش از یک حیوان عاق است یعنلی بلیش از آنکله یلک فاعل
شناسایی یا یک سوژه باشد .در نظر هایدگر ،تبیعت انسان را تننا میتوان براساس ارتباط بشلر
با عرصۀ هستی تعریو کرد و انسان بهمثابۀ دازاین مواودی است که الار از الود ،در عرصلۀ
هستی قرار میگیرد .عرصۀ هستی ،انسان را امین اود میداند ،ازاینرو هایدگر بارها در واود و
زمان و نامه دربارۀ اومانیسم تأکید میکند که «انسان شبان و حافظ والود» اسلت ،املا الدای
مواوداا نیست (ازاعی .)143 :1380،انسان با مفنوم دازاینِ هایلدگری ،نملیتوانلد در قاللب
دوگانهانگاری محض دکارتی صرفاً فاع شناسا (سوژه) یا متعلق شناسایی (ابژه) قرار گیرد.
هایدگر مشنورترین فیلسوفی است که علیه این فلسفه میآشوبد و سخن از «واود واحلد»
با مفنوم دازاین مینماید .براساس نقدهای هایدگر بر فلسلفۀ دکلارا ،انسلان بله سلوژه (فاعل
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شناسا) و اشیا و انان پیرامون انسان به ابژه (متعلق شناسایی) تقلی داده شلدهانلد .ایلن تلرز
تلق لی از انللان سللبب غلبللۀ رویکرده لای انسللانمحللور در حقللوق دورۀ مللدرن شللد .اریللان
سکو ریزاسیون در آغاز عصر روشنگری تمایز سنتی میان مالکیت اداوند و انسان را از بین برد
و انسان مالک حقیقی تبیعت شد (مشلندی 99 :1392 ،مشلندی 4 :1400،شلقاقی:1387 ،
 .)48این نگاه ریشه در مبانی اندیشۀ انسان بلورژوازی ملدرن نیلز داشلت .در ایلن نگلاه انسلان
به عنوان سوژه در مرکز هستی قرار گرفت و همو بهعنوان «فاع شناسا» تننا مواودی است که
توانست اشیای پیرامون اود را ارزشگذاری کند.
از نظر هایدگر «افالتون با نظریۀ مُثُ و رویگردانی از حقیقت بله صلدق ،سلنگ بنلایی را
گذاشته است که بر تمام تاریخ متافیزیک تأثیر نناده است .تفکیک میان فاع شناسلا و متعللق
شناسایی در فلسفه پس از افالتون ادامه یافت و در فلسفۀ دکارا بله نقطلۀ او الود رسلید»
(امیری و همکاران .)71 :1392 ،سوبژکتیویتۀ حاص از چنین تمایزی ،سیطرهای تام و تمام بر
حقوق غرب تا سالیان متمادی داشته است .این سللطۀ سلوبژکتیویته و الدایی تهلن از علین،
فاع شناسا از متعلق شناسایی در حلوزههلای مختللو دانلش و فنلاوری تلأثیر ننلاد .بلهزعلم
تحلیلگران ،این وضعیت ،به ظنور فناوری و علم ادید مبتنی بر اصلالت عقل بلورژوایی ملدرن
انجامید .همین مسئله را دانش حقوق نیز شاهدیم .هایدگر تالش کرده است نقلدی اساسلی بلر
این تلقی از انسان در دورۀ مدرن وارد آورد.
در ادبیاا اگزیستانسیالیسم حقوقی نیز این بحث بهتفصی تحلی شده است .پلو نزاس در
کتاب تبیعت اشیا و حقوق و در مقام تأیید و تحلی هایدگر معتقد اسلت کله «فلسلفۀ اصلالت
واود هستیشناسی انسان را مدنظر دارد یعنی نگرش اود را بهسلوی رابطلۀ انسلان و انلان
گرایش میدهد .رابطهای که تشکی دهندۀ معنای انان است .اما هایدگر اواسته اسلت از ایلن
نظر اود را متمایز سازد» (پو نزاس .)97 :1377 ،از منظر هایدگر ما مجلاز نیسلتیم تلا ماننلد
یاسپرس و سارتر هستیشناسی را بر مبنای واود انسان قرار دهیم یعنی در حقیقت «در کنلار
واود انسان واود انان نیز هست» به این سبب است که نمیتوان این انان را میان هالللین
گذاشت .با این اقدام استقالل اساسی انسان در قبال انان و تقدم او بر آن پلیشفلرض اواهلد
شد (پو نزاس.)98 :1377 ،

سلطۀ سوبژکتیویته در عصر حاکمیت مدرن
پس از توصیو تلقی هایدگر از تاا بشر ،باید گفت که در دیلدگاه هایلدگر ،عصلر ادیلد عصلر
حاکمیت مستبدانۀ قلمرو عمومی یا استبداد تودهای است .در نظر وی فیلسوفان حقوق و دین و
النیاا از قواعد سلطۀ سوبژکتیویته بحث میکنند ،امری که هایلدگر آن را کلافی نملیدانسلت
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(داوری اردکانی )6 :1389 ،این قرائت از منظر حقوق عمومی قاب تأم اسلت .در نظلر وی در
عصر ادید بیش از همه بر استبداد ویژۀ آرای عمومی تکیه میشود .آنچله اگزیسلتانس فلردی،
نامیده میشود ،واود بشری واقعاً تاتی ،یعنی موالود انسلانی آزاد نیسلت  ...املا چلون قلملرو
عمومی ریشه در سلطۀ سوبژکتیویته دارد ،بنابراین ،بنیلاد آن متلافیزیکی در نلوی تلقلی غربلی
است (Schlegel, 1997: 160-175) .بدینسان ،حتی زبان ،تحت تسلط مأاذ دیکتاتوری قلملرو
عمومی درمیآید که پیشاپیش معین میکند چه چیزی قاب فنم است و چه چیلزی بلهعنلوان
امر غیرقاب فنم باید ترد شود .از همین رو ،پرسش از امر بنیلادین در ایلن مطللقبینلیهلا بله
فراموشی سپرده شده و فراموشی هستی تقدیر تاریخ میگردد (علیپور.)127 :1385 ،
مقصود هایدگر از منش تامگرایانه منحصر به استبداد حکومتی یا شک ااصلی از اسلتبداد
نیست ،بلکه وی معنایی دقیق از تامگرایی را در نظر میگرفت که تقدیر نینیلیسم تکنوللوژیکی
عصر ادید است که اود از سلوبژکتیویته انسلان ناشلی ملیشلود ;(Carino, 2009: 491-594
.)Romanillos, 2015: 128-139
ازاینرو هایدگر میان دموکراسی لیبرال و حکومت کمونیستی و دیکتاتوری فاشیسم تفلاوتی
قائ نبود .تمام آننا تامگرایانه و در نوی اود مستبدانهاند و انان و ابژهها را اموری میدانند کله
میتوان در اریان شناسایی بر آننا مسلط شد (علیپور .)114 :1385 ،همۀ این نوی حکومتهلا
در پی سلطه بر اوام انسانها و هدایت تفکراا به شک دلخواه اود هستند و بلراالب آنچله
در دورۀ یونانی مرسوم بود ،به تفکر و پرسشگری وقعی نمیننند .(De Waelhens, 2008: 29-
)36هایدگر مخالو یکدست شدن عقیدهها و تبعیت در ارزشهای همگانی بود ،اما نله بله ماننلد
قرائتی که در برای حکومتهای یک تنسا ر شاهدیم .چنین رویکرد مشلابنی را ملیتلوان در
رویکرد انتقادی هابرماس در سالیان اایر نیز مشاهده کرد (مشندی.)182 :1394 ،
اندیشۀ سیاسی مدرن اواهان همگانی شدن ارزشها ،انانشمولی باورهلا ،یکدسلت شلدن
عقیدهها و دستکم تن دادن به حکم اکثریت است (احمدی .)530 :1380 ،از نظر هایدگر بایلد
بنیان حقوق عمومی مدرن را بر اریانهایی نناد که از واود واقعی انسان و هدب وی غاف انلد
بنیادی که شاید یکی از شااصههای مدرنیته باشدکه با تکیه بر فناوری و سللطه سلوبژکتیو آن
را بنا مینند ) .(voir, Ganty, 1997; Day, 2010: 173از نگاه هایدگر فناوری میتوانلد مواهلب
مادی و رفاه زندگی هرروزه را بههمراه آورد« ،اما آنچه در مقاب از انسان میگیلرد اندیشلههلای
اصی و آزادی گزینش و زیستن است ،حتی اگر ما صلح انانی و حقوق بشر را به دست آوریم،
باز فناوری در وضعیت فعلی تا زمانیکه همه چیز فقط از زاویه بنرهمنلدی محاسلبه ملیشلوند,
مواب فاصلهها اواهد شد و امکان پیدایش هر اطری برای انسان واود اواهد داشت .هایدگر
میگوید :ابزار تسلط و حاکمیت مطلق فناوری بر زنلدگی و حیلاا انسلان املروز بله او نزدیلک
هستند» (علیپور.)50 :1385 ،
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نتیجهگیری
در این مقاله بهاامال به مناسباا میان قرائت هایدگری از انسلانشناسلی و تلأثیر آن بلر مباحلث
فلسفی حقوق عمومی مدرن پردااتیم .هرچند شناات روابلط ایلن دو نیازمنلد فنملی عمیلق از
فلسفۀ هایدگر و فلسفۀ حقوق عملومی در ارتبلاط بلا مفلاهیمی چلون آزادی ،فلرد ،ااتملای و تلا
حدودی فناوری است .دیدیم کله هایلدگر تلقلی ااصلی از انسلان در انلان دارد کله متملایز از
فیلسوفانی است که بیشتر بر واود انسان متمرکز شدهاند .از منظر مبانی و فلسفۀ حقوق عملومی،
تلقی هایدگر از آزادی و نقدی که وی از اومانیسم میکند ،چالشی اساسی بلا مبلانی حقلوق بشلر
مدرن ایجاد اواهد کرد .حتی برای از گرایشهای ادید حقوق ،چون حقلوق حیوانلاا و حقلوق
محیط زیست ،حقوق زنان و حقوق کودکان ،میتوانند بیشتر به سمت نظریلاا هایلدگری تمایل
داشته باشند .هوده منم دیگری که از این تأم فلسفی حقوقی در اندیشههلای هایلدگر ،ملیتلوان
ارائه داد ،اگزیستانسیالیسم حقوقی در ارتباط با واقعیت انسان ،اشیا و حقوق در انان است.
در واق  ،دیدگاه هایدگر و نقد وی از قرائتهای اومانیستی ،بیشتر بر نقد و قرائتلی عمیلق و
فلسفی از واود انسان استوار است» .معنای انتقاداتی که بر اومانیسم وارد میکند این است کله
اومانیسم با تفسیر ارائهکرده از ماهیلت انسلان ،هنلوز قلدر و ارزش متناسلب بلا او را تشلخیب
نمیدهد .انسان فراتر از همۀ آن چیزهایی است که دربارۀ او میگویند .آارین و واقعیت کالم از
نظر هایدگر این است که ماهیت انسان در اگزیستنس قلرار دارد .انسلان بلهدلیل ارتبلاتش بلا
واود اصالت دارد نه بهدلی انسانبودنش ،و این واود است که به انسان اصالت ملیدهلد ،زیلرا
تننا چیزی که شایستۀ واود است انسان است و اصالت ،یعنی همین» (ازاعلی-145 :1380 ،
 .)144این روند اود به ادایی فاع شناسا از متعلق شناسایی در عصر مدن منجر اواهد شلد.
بر این اساس قلمرو عمومی به سلطۀ سوبژکتیویته و ابژهشدگی انسانها در سلااتارهای ملدرن
قدرا و حقوق عمومی نظیر مرااعه به آرای عمومی سااتار و فرایند قدرا منجر اواهلد شلد.
در تلقی هایدگری از حقوق عمومی ،بنیانهای اصلی این دانش مبتنی بر انسانشناسی و تعریو
وی در یک قرائت فلسفی است .مناسلباتی کله ملیتوانلد بلا دقلت در مفلاهیمی چلون آزادی،
اومانیسم ،حقوق بشر ،حاکمیت ،قدرا ،اامعه و فناوری ،تاا بهشدا پیچیده و فلسفی مباحث
حقوق عمومی را بر ما نمایان سازد.
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 .27منوچنری ،عباس (« ،)1385عق سرخ و حق سبز ،انسانشناسی اشراقی و حلق انسلانی»،
پژوهش سیاست نظری ،ش  ،3پاییز و زمستان.

ج) پایاننامهها
 .28اشتناردی ،پیمان ( ،)1385ضرورا آموزش عق حداقلی و حقوق بشر ،پایلانناملۀ مقطل
کارشناسی ارشد حقوق بشر ،دانشکدۀ حقوق دانشگاه شنید بنشتی.
 .29پیشدستی برواردی ،علیاکبر ( ،)1390مبانی فلسفی حقوق بشر در اندیشۀ مارتین هایلدگر،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق بشر ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تنران.
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