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مقدمۀ سرویراستار

ین وجه ممکن  صحنۀ نفس گیری در فیلم حتسنی شدۀ »حماکمه در نورنبرگ«1 وجود دارد که به عیین تر
که وظیفۀ دفاع از قضاِت  یر می کشد. در این صحنه وکیل مدافع  یژۀ فلسفۀ حقوق را به تصو کارو
ياد می زند: »آچنه این قضات  دستگیرشدۀ رژمی نازی را بر عهده دارد رو به دادستان و قایض دادگاه فر
يب و ابالغ   اجرای قواننی بوده است؛ قوانیین که حکومت رايش سوم آن ها را تصو

ً
اجنام داده اند صرفا

کرده است. چرا بايد کساین را حماکمه کرد که فقط قواننی را اجرا کرده اند؟«
که با هدف  داستان فیلم »حماکمه در نورنبرگ« روايتگر حماکمه های دادگاه نورنبرگ است؛ دادگاهی 
يادی از رده های خمتلف  پاشده بود. افراد ز رسیدگی به اهتامات جنايتکاران و مسئوالن آملان نازی بر
ین  از حبث برانگیزتر يکی  دادگاه حماکمه شدند.  این  در  آملان  قضایی  و  فرهنگی  اقتصادی،  نظامی، 
جلسات این دادگاه جلسۀ رسیدگی به اهتامات قضات و مسئوالن قضایی حکومت نازی بود. این 
يب کرده بود اجرا می کردند.  قضات و مسئوالن قضایی کساین بودند که قوانیین را که دولت هیتلر تصو
يب کرد که بعدها به »قواننی نورنبرگ« معروف شد. به موجب  دولت هیتلر در سال 1935 قوانیین را تصو
این قواننی، هیوديان از حقوق شهروندی حمروم شدند و ازدواج و هرگونه رابطۀ يک آملاین با يک هیودی 
ممنوع شد. قواننی ديگری نیز معروف به قواننی اصالح نژادی در آن سال ها ابالغ شد که بر اساس این 
قواننی، افرادی که به هر حنوی مشکالت جسماین، معلولیت ذهین و يا جسمی داشتند و در بسیاری از 
موارد حیت خمالف حزب نازی بودند، با عمل جراحی، مقطوع النسل شدند. سیسمت قضایی آملاْن افراد 
 
ً
يادی را به اهتام ختطی از این قواننی )و قواننی مشابه( به اردوگاه های کار اجباری و يا مستقیما بسیار ز

به سوی اعدام فرستاد. 

1. Judgement at Nuremberg 
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جنب وجویش  هیچ  مهتمان  سایر  برخالف  که  می بینمی  مهتمان  اول  رديف  در  را  شخیص  فیلم،  در 
يدا  کلمه ای بر زبان منی آورد؛ هیچ تأملی در چهره اش هو برای دفاع از خود ندارد و در سرتاسر فیلم 
گر سیرکی مالل آور  گویی متاشا گردین افراشته و نگاهی پر خنوت شاهِد وقايع دادگاه است؛  نیست و با 
یر قضایی حکومت نازی، که در این فیلم  و تکراری است. او کیس نیست جز دکتر فرانز ِاشِلگربرگر1، وز
به دلیل برخی مالحظات نامش را به دکتر ارنست يانینگ تغییر داده اند. ِاشِلگربرگر نابغه ای در دنیای 
ین کتاب های حقویق جهان. ِاشِلگربرگر، دادگاه نورنبرگ را به  يسندۀ تعدادی از مهم تر حقوق بود و نو
رمسیت منی شناخت و به نشانۀ اعتراض سکوت اختیار کرده بود. ِاشِلگربرگر ازحلاظ منش و شخصیت 
به هیچ عنوان با جنايتکاران هم رديف خود در دادگاه قابل قیاس نبود. به راسیت چه می شود که نابغه ای 

چون او در این جنايات سهمی می شود؟
مهــۀ مــا می دانــمی کــه رعايــت قواعــد حقــویق الزامــی اســت و انســان در زندگــی اجتماعــی چــاره ای 
يــب را می گذرانــد شايســتۀ پیــروی  يفات تصو جــز اطاعــت از قانــون نــدارد. امــا آيــا هــر قانــوین کــه تشــر
اســت؟ بــرای پاســخ دادن بــه چنــنی ســؤال هایی اســت کــه فلســفۀ حقــوق مطــرح می شــود. ســؤال هایی 
 چــرا بايــد از قوانــنی اطاعــت کــرد؟ کــدام نیــروی پهنــاین در ورای قواعــد حقــویق 

ً
ازاین دســت کــه اساســا

هنفتــه اســت کــه انســان را ملــزم بــه پیــروی می کنــد؟ منشــأ اعتبــار و ارزش قانون چیســت؟ بر چه اســایس 
يــایب و صحــت و عــدم صحــت قانــون چیســت؟ و الــخ.  می تــوان قانــوین را معتبــر و ارزمشنــد دانســت؟ مــالک ارز
ــارت »فلســفۀ حقــوق« شــروع کــم.  ــرای روشــن تر شــدِن حبــث، از خــود عب ــه ب ــر آن اســت ک هبت
يــف هــر  »فلســفۀ حقــوق« از دو جــزِء »فلســفه« و »حقــوق« تشــکیل شــده اســت. ابتــدا بــه تفکیــْک تعر

يــک از ایــن اجــزاء را بــرریس می کــم و ســپس مــراد از »فلســفۀ حقــوق« را بیــان می کــم.
يــخ معــاین متنوعــی بــرای فلســفه ذکــر شــده اســت. ارســطو فلســفه را علــم بــه احــوال  در طــول تار
موجــودات -ازآن جهــت کــه موجودنــد و نــه ازآن جهــت کــه تعــنی خــاص دارنــد- می دانســت. کانــت 
فلســفه را شناســایی عقــالین مفاهــمی قلمــداد می کــرد. فیشــته فلســفه را علــِم علــم و يا علــِم معرفت معریف 
بــان صورت  يتگنشــتاین فلســفه را نبــردی می دانســت کــه بــرای رهــایی ذهــن از افســون زدگی ز می کــرد و و
يف فلسفه به جای پرداخنت به موضوع فلسفه بر کار فیلسوف مترکز  می گیرد. برخی از فالسفه برای تعر
يکرد شــايد راهگشــاتر  کرده اند و به این ســؤال پاســخ داده اند که فیلســوف کیســت و چه می کند. این رو
يف می کند: »فیلســوف با مطالعۀ انتقادی دقیق می کوشــد  باشــد. رچیارد پاپکنی2 فیلســوف را چننی تعر

1. Louis Rudolph Franz Schlegelberger
2. Richard Henry Popkin
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ــارۀ جهــان به طــورکیل و عــامل انســاین ارزشــیایب کنــد. فیلســوف در یپ آن  ب گاهــی و عقايــد مــا را در ــا آ ت
کنــد. درک  بــارۀ مهــۀ آچنــه می دانــمی و می انديشــمی پیــدا و طــرح  یــری کیل و منظــم در اســت تــا تصو
ــد تصــور خــود را  ــه شــخص عــادی می توان ــد ک ــوع افــکار کیل، طــرح جامعــی فراهــم می کن ــن ن فهــم ای
بــارۀ جهــان و امــور انســاین بــا آن متناســب ســازد و مهچنــنی اعمــال و رفتارهــای خــود را نســبت بــه  در

آن بســنجد«.1
ــردازم. احتمــاالً کم وبیــش مهــه  ــوق« می پ ــوق يعــین »حق ــر فلســفۀ حق ــه جــزء دوم تعبی حــال ب
يــادی بــه وجــود مــی آورد؛ کوشــش های  يــف دقیــق آن مشــکالت ز می داننــد حقــوق چیســت. ویل تعر
کانــت: »حقوقدانــان هنــوز در  گفتــۀ  گرفتــه اســت، امــا بــه  يــف حقــوق صــورت  بســیاری بــرای تعر
ــه دشــوار  ــدر ک ــوق مهان ق ــف از حق ي ــۀ تعر ــد ارائ ــد«. یب تردي ــوم حقوق ان ــی از مفه ي جســت و جوی تعر
و بغرنــج اســت، اجتناب ناپذیــر نیــز هســت. حقــوق در معنــای کیل عبــارت اســت از: »جمموعــه قواعــد 
کیل و الــزام آور کــه به منظــور اجیــاد نظــم و اســتقرار عدالــت، بــر زندگــی اجتماعــی انســان حکومــت می کنــد 
و اجــرای آن از طــرف دولــت تضمــنی می شــود«.2 ایــن قواعــد در بســتری از نیازهــا، مبــاین فکــری، 
زمینه هــای علمــی و فرهنگــی، در قالــب اصطالحــات، قواعــد، گروه بندی هــا و ســاختارها و بــر اســاس 

ينــد. ــه آن »نظــام حقــویق« می گو ــع خــایص متبلــور می شــود کــه ب مناب
،»Philosophy  of  law« حتت عنوان هایی چون 

ً
 مباحث کیل »فلسفۀ حقوق« در زبان انگلییس عمدتا

»Jurisprudence« ،»legal theory« و »legal philosophy« مطــرح می شــوند. نقطــۀ اشــتراک متامــی 
کیل از آن  یــری  کــه بــا نگاهــی انتقــادی بــه نظــام حقــویق می نگرنــد و تصو ایــن تعابیــر ایــن اســت 
ــیل  ــوق تأم ــد: »فلســفۀ حق ــف می کن ي ــنی تعر ــوق را چن ــن هــوک3 فلســفۀ حق ــارک ف ــد. م ــه می کنن ارائ
بیروین انتقــادی نســبت بــه جمموعــه قواعــد کیل و الــزام آوری اســت کــه به منظــور اســتقرار عدالــت وضــع 

شــده اند«.4
يــیل بلــک ِول«6 يکی  يــۀ حقــویِق5 انتشــارات بنــام و معتبــِر »و کتــاب راهنمــای فلســفۀ حقــوق و نظر
یــن کتاب هــایی اســت کــه بــا هــدف تبیــنی فلســفۀ حقــوق نگاشــته شــده اســت. ایــن کتــاب از  از هبتر

ســه خبــش کیل تشــکیل شــده اســت: 

چیارد، کلیات فلسفه، جالل الدین جمتبوی، هتران، حمکت، شانزدهم، 1379، ص 2. 1. پاپکنی، ر
يان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، نشر میزان، 1375، ص 55. 2. کاتوز

3. Mark Van Hoecke
4. Mark Van Hoecke and Ost1997,189 ff
5. A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory
6. Wiley-Blackwell
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خبش اول: قلمروهای حقوق )شامل دوازده مقاله(؛ 
خبش دوم: مکاتب معاصر فلسفۀ حقوق )شامل پانزده مقاله(؛

يک مقاله(.  خبش سوم: موضوعات و شاخه های حقوق )شامل بیست و
کتــاب حاضــر، مکاتــب معاصــر فلســفۀ حقــوق، ترمجــۀ مقاله هــای خبــش دوم کتــاب راهنمــای 
يــۀ حقــویق اســت. دو دلیــل عمــده مــا را بــه انتخــاب ایــن خبــش از کتــاب هدايــت  فلســفۀ حقــوق و نظر
کــرد؛ خنســت اينکــه ایــن خبــش از کتــاب در مقايســه بــا دو خبــش ديگــر )قلمروهــای حقــوق و موضوعات 
ــت اســتفادۀ  ــد و ازاین جهــت قابلی ــن ال ارجــاع دارن ــویق کام ــه نظــام حق ــر ب ــوق( کمت و شــاخه های حق
ین  بیشــتری دارنــد. ديگــر اينکــه جمموعــه مقاله هــای خبــش دوم، بــا مشــارکت مشــاری از برجســته تر
پرســیت پروفســور »دنیــس پترســن«1 گــردآوری شــده اند و هــر  حقوقدانــان و فیلســوفان حقــویق دنیــا بــه سر
يســندگان مقاله هــای ایــن خبــش در حــوزه ای کــه بــه نــگارش مقالــه پرداخته انــد از ختصــص  يــک از نو
یژگــْی کتــاب را از ســایر کتاب هــای  و تبحــر برخوردارنــد و صاحــب تألیفــات گســترده ای هســتند. ایــن و
مشــابه در ایــن زمینــه متمایــز می کنــد. ایــن داليــل و مهچنــنی حنیــف بــودن ادبیــات فلســفۀ حقــوق در 
ــا حــدودی ایــن حــوزۀ  ــا معــریف جامــع مکاتــب معاصــر فلســفۀ حقــوق ت ــا ب ــر آن داشــت ت ــران مــا را ب ای

مغفــول در آموزش هــای حقــویق کشــور را غنــا ببخشــمی. 
گفتــین اســت کــه ترمجــۀ ایــن جمموعــه مقــاالت بــه حلــاظ تنــوع مباحــث نظــری و کثــرت مفاهــمی و 
يه های علــوم اقتصادی،  يــخ و فلســفه گرفتــه تــا  نظر اصطالحــات موجــود در آن هــا )از زبان شــنایس و تار
روان شــنایس  و علــوم اجتماعــی( بســیار دشــوار بــود. باوجودایــن، حیت املقــدور ســعی شــد، بــا مهــکاری 

مجعــی از حمققــان جــوان، ترمجه هــای دقیــی از ایــن مقاله هــا صــورت بگیــرد.
قــدری ســخت می منــود.  را  یرايــش آن هــا  کتــاب مقابلــه و و ایــن  تعــدد مترمجــاِن مقاله هــای 
گــون تکــرار می شــدند يکــی  يکســان بودن مفاهــمی و اصطالحــات حقــویق و فلســی کــه در مقاله هــای گونا
یرايــش ایــن کتــاب، هنايــت تــالش خــود را کــردم تــا معادل هــای صحیــح و  از ایــن دشــواری ها بــود. در و
يکســاین از مفاهــمی اصــیل و اصطالحــات کلیــدی ارائــه کــم؛ ایــن مهــم را بــا مبنا قــرار دادن کتــاب فرهنگ 
يــۀ حقــویق2 اجنــام دادم. در جای جــای مقاله هــا نیــز هــر جــا احســاس کــردم خواننــده بــه توضیــح  نظر
یراســتار ســعی کــردم ایــن نیــاز را مرتفــع ســازم و از اهبــام و  یِق و بیشــتری احتیــاج دارد، بــا اســتفاده از پــاور

يــایب موضــوع بکاهــم.  دیر

1. Dennis Peterson  
يۀ حقویق، حممد راسخ، هتران، نشر ین، 1389. 2. برايان بیکس، فرهنگ نظر
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کــه نامشــان در ابتــدای هــر يــک از  در آخــر بــر خــود الزم مــی دامن عــالوه بــر مهــکاران مترجــم، 
يــغ و صمیمانــۀ مهــکارامن در انتشــارات ترمجــان علــوم انســاین  مقاله هــا درج شــده اســت، از زمحــات یب در
تشــکر و تقدیــر کــم. از مدیــر ارمجنــد انتشــارات ترمجــان علــوم انســاین، جنــاب آقــای مرتــی روحــاین نیــز 

صمیمانــه تشــکر می کــم و توفیقــایت روزافــزون بــرای ايشــان آرزومنــدم.
 امیــدوارم صاحبــان رأی و نظــر، منــت هنــاده و کاســیت ها و نارســایی های احتمــایل در ترمجــه و 

ــا در چاپ هــای بعــد اصــالح شــود. ــر کننــد ت یرايــش ایــن کتــاب را ذک و
حممدمهدی ذوالقدری

           هبمن ماه 1394





یۀ حقوق طبیعی نظر

]مقالۀ اول[

برايان بیکس1

ترمجۀ حییی شعباین

1. Brian Bix





يه پردازان  يه ها و نظر یژه دارد؛ تارخیچه ای که حاوی نظر يۀ حقوق طبیعی تارخیچه ای طوالین و و نظر
متعدد و متنوعی است؛ هرچند، احتماالً هیچ اعتقاد يا روش شنایس مشترکی در مهۀ این ديدگاه ها -که 
مدعی عنوان »حقوق طبیعی«اند يا این برچسب به آن ها اختصاص داده شده است- وجود ندارد. 
گروه  يکردهای موسوم به »حقوق طبیعی« را می توان در درون يکی از دو  يۀ حقویق، اغلِب رو در نظر
يۀ »سنیت« و »مدرن« حقوق طبیعی می نامم و به نوبت در  که من آن ها را نظر گسترده ای جای داد 

ادامه به آن ها می پردازم. 

یۀ سنیت حقوق طبیعی نظر
بر حسب  زندگی می کنمی،  آن  که ذيل  را  قواننی و سیسمت حقویق ای  که می توانمی  ما مسلم می دانمی 
کرد  که هنجارهای حقویق را می توان با آن ها مقايسه  کنمی. معیارهایی وجود دارد  مباین اخالیق، نقد 
که قانون برحسب آن ها قضاوت می شود  گهگاه آن هنجارهای حقویق را ناقص يافت. معیارهایی  و 
گاهی به مثابۀ »قواننی واالتر«1 توصیف شده اند. به نظر برخی چننی قانوین معنایی حتت اللفظی دارد: 

1. Higher  law
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معیارهایی قانون مانند وجود دارند که در وحی اهلی، متون ديین، مطالعات دقیق دربارۀ سرشت بشر يا 
ِ طبیعت بیان شده است يا می تواند از این منابع مشتق شود. به نظر ديگران، ارجاع به »قواننی واالتر« 
که در آن، الاقل شهودهای خمتلِط ما دربارۀ وضعیت اخالیق قانون را منعکس  معنایی استعاری دارد 
می کند: از يک سو، این ]امر را منعکس می کند[ که هر چیزی که به طور شايسته به عنوان قانون وضع 
که  قانون، ِباهو قانون،   شاره می کند 

ً
حیا می شود از حیث اخالیق الزام آور نیست؛ از سوی ديگر، تلو

گر این گونه نبود، نیازمند اشاره به »قواننی واالتر« به عنوان توجهیی برای ناديده  وزین اخالیق دارد. )ا
انگاشنت الزامات قواننی جامعۀ خود نبودمی.( 

يــۀ »ســنیت« حقــوق طبیعــی براهیــین بــرای وجــود »قانــون واالتــر«، تفســیر حمتــوای آن و حتلیــل  نظر
یــژه، اينکــه  ایــن امــر کــه چــه نتاجیــی از وجــود »قوانــنی واالتــر« اســتنباط می شــود، عرضــه می کنــد )به و
شــهروندان در مواقعــی کــه قانــون موضوعــه - قانــون وضــع شــده در جوامــع خــاص- بــا ایــن »قوانــنی 

واالتــر« تعــارض دارد چــه واکنش هــایی بايــد داشــته باشــند(. 

سیِسرو
يسندگان یونان باستان تشخیص داد که چیزی را بیان  درحایل که می توان قطعات متعددی را در آثار نو
يه های حقوق طبیعی به نظر می رسد، ازمجله قطعایت در افالطون )قواننی،  می کنند که عیل الظاهر نظر
ین  مرد سیایس، مجهوری(1 و ارسطو )سیاست، اخالق نیکوماخوس(2 و نیز آنتیگونۀ سوفوکلس، اما هبتر
يۀ حقوق طبیعی از سوی خطیب رومی، سیسرو، عرضه شده  صورت بندی شناخته شده و قدمیی از نظر

است )1928(.
يســندگان رومــی کــه  سیســرو در خنســتنی قــرن قبــل از میــالد می نگاشــت و )مثــل بســیاری از نو
بــه حقــوق می پرداختنــد( به شــدت متأثــر از آثــار فالســفۀ روایق یونــان بــود )برخــی ممکــن اســت تــا آجنــا 
 بازگــویِی شــکییل از ديدگاه هــای مقبــول روایق متهیــد کــرده اســت(. 

ً
ينــد سیســرو صرفــا پیــش برونــد کــه بگو

یــر را از »حقــوق طبیعــی« عرضــه کــرده اســت: سیســرو توصیــف ز

قانوِن حقیی، عقِل درست است در توافق با طبیعت؛ کاربردی کیل دارد و نامتغیر و مهیشگی 

اســت؛ بــا فرمان هايــش بــرای ]اجنــام[ وظیفــه فرامی خوانــد و بــا ممنوعیت هايــش از اجنــام خطــا 

 جلوگیــری می کنــد و بهیــوده فرمان هــا يــا ممنوعیت هايــش را بر عهدۀ انســان های نیــک منی گذارد؛

1. Laws , Statesman, Republic
2. Politics, Nicomachean Ethics
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یر نــدارد. تــالش بــرای تغییــر دادن ایــن قانــون گناه اســت، تقال  گرچــه هیــچ تأثیــری بــر افــراد شــر ا

بــرای فســخ هــر خبــش آن نیــز جایــز نیســت و لغــو کامــل آن نیــز ناممکــن اســت. مــا منی توانــمی از 

یــق جملــس ســنا يــا مــردم از تعهــدات آن رهــا شــومی و لزومــی نــدارد کــه بــرای شــرح يــا تفســیر  طر

ــن قوانــنی متفــاویت وجــود خنواهــد  ــه بیــرون از خودمــان بنگــرمی. ضمــن اينکــه در رم و آت آن ب

کنــون و آينــده، بلکــه يــک قانــون ابــدی و تغییرناپذیــر بــرای مهــۀ  داشــت، يــا قوانــنی خمتلــی در ا

ــا وجــود خواهــد  ــوِق مهــۀ م ــم ماف ک ــود و يــک رئیــس و حا ــر خواهــد ب ملت هــا و زمان هــا معتب

یــرا او مؤلــف ایــن قانــون، مــروج آن و قــایض جمــری آن اســت. هرکــیس  داشــت کــه خــدا اســت؛ ز

یــزد و سرشــت انســاین اش را انــکار می کنــد و بــه علــت مهــنی  کــه نافرمــاین کنــد از خــودش می گر

 به عنــوان تنبیــه در نظــر 
ً
یــن تنبیه هــا را حتمــل خواهــد کــرد ولــو آنکــه از آچنــه عرفــا واقعیــت، او بدتر

یــزد. )سیســرو، 1928، ص 211(      گرفتــه می شــود بگر

يــۀ حقــوق طبیعِی ســنیت مرتبط  در حبــث سیســرو در بــاب قانــون، بــا اغلــب موضوعــایت کــه بــا نظر
گرچــه، مهان طــور کــه ممکــن اســت از خنســتنی تلــِی عمــده از يــک موضــوع  هســتند مواجــه می شــومی )ا
انتظــار رود، برخــی حتلیل هــا مهــواره بــه مهــان انــدازه کــه مطلــوب هســتند ســامامنند يــا دقیــق نیســتند(. 
حقــوق طبیعــی در طــی زمــان نامتغیــر اســت و در جوامــع خمتلــف تفــاویت منی کنــد؛ هــر شــخیص با اســتفاده 
 شايســتگی نــاِم« 

ً
از عقــل بــه معیارهــای ایــن قانــون واالتــر دســتریس دارد و فقــط مهــنی قوانــنی »واقعــا

ينــِش آچنــه درســت و  يــف اصطــالح "قانــون" ايــده و اصــِل گز قانــون را دارنــد و »در درون مهــان تعر
حقیــی اســت وجــود دارد« )سیســرو، 1928، صــص 383-385(.  

يســندگان رومــی، اغلــب، اهبــام خــایص  در آثــار سیســرو و مکتوبــات مربــوط بــه یونــان متقــدم و نو
در خصــوص مرجــع »طبیعــی« در »حقــوق طبیعــی« وجود داشــت: مهیشــه روشــن نبود کــه این معیارها 
یــرا از »طبیعــت بشــر« )»ذات« يــا »غايــت« مــا( مشــتق می شــوند،  بــه ایــن دلیــل »طبیعــی« هســتند ز
یــق عقــل يــا وجــدان  یــق قــوای طبیعــی مــا قابــل حصــول هســتند، طبیعی انــد )يعــین از طر يــا چــون از طر
يکــی  بشــری(، يــا چــون از طبیعــت مشــتق می شــوند يــا در طبیعــت بیــان می شــوند - يعــین در جهــان فیز

پیرامــون مــا- طبیعی انــد يــا ترکیــی از مهــۀ ایــن مــوارد.  
يســندگان متقــدم کلیســا  بــارۀ حقــوق طبیعــی بــه مســت نو يســندگان کالســیک در مهنی کــه از نو
 تغییــر می کنــد و بنابرایــن موضوعــات متفــاویت در درون 

ً
يــه ضرورتــا حرکــت می کنــمی، جنبه هــای ایــن نظر

يســندگان کالســیک، گفتــه   در میــان نو
ً
يکــرد در رابطــه بــا اخــالق و حقــوق ظاهــر می شــود. مثــال ایــن رو

يســندگان متقدم کلیسا،   می شــود که سرچشــمۀ این معیارهای واالتر ذات و طبیعت اشــیاء اســت. نزد نو
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ــرای کل نــوع بشــر  موجــودی الوهــی وجــود دارد کــه به طــور فعــال در امــور بشــری مداخلــه می کنــد و ب
فرامــنی صرحیــی وضــع می کنــد، بااین وجــود، ایــن تقابــل بــه حنــوی در موضوعــات اغــراق می کنــد؛ مثــاًل 
يســندگان متقــدم کلیســا   منفعــل( ارجــاع می دهنــد و نو

ً
ــه يــک خــدا )نســبتا يســندگان کالســیک ب نو

يه پــردازان  گاهــی بــه قوانــنی طبیعــت کــه ارادۀ اهلــی را بیــان می کننــد ارجــاع می دهنــد. تــا وقیت کــه کــه نظر
بــارۀ معیارهــای واالتــر در درون طبیعــت بشــری يــا طبیعــِت  حقــوق طبیعــی در کلیســا بــه ســخن گفــنت در
ــز مواجــه  ــا مســئلۀ ارتبــاط بــنی ایــن معیارهــا و فرامــنی اهلــی نی ــد ب ــور بودن ــد، جمب اشــیاء ادامــه می دادن
ــا بــه چیــزی فرمــان دهــد کــه  شــوند: مثــالً اينکــه آيــا خداونــد می توانــد حقــوق طبیعــی را تغییــر دهــد ي
گوســتنی2 )از بنی بقیــه( در عصر  خمالــف خــودش اســت يــا خیــر، پرســی اســت کــه از ســوی آمبــروس1 و آ

خنســتنی کلیســا3 و نیــز فراچنســکو ســوارز4 بیــش از هــزار ســال بعــد مطــرح شــده اســت.   

کویناس آ
يناس5 )1993( است که  کو يکرد سنیت به حقوق طبیعی توماس آ يسنده در رو ین نو یب ترديد بانفوذتر
يه پردازان متأخرتر مقايسه می کنمی، بايد بستر  يناس را با نظر کو در قرن سیزدهم می نوشت. وقیت آثار آ
يناس به حقوق را مورد توجه قرار دهمی؛ حبث او دربارۀ حقوق خبی از يک پروژۀ کالمِی  کو يکرد آ رو

گسترده است و او در یپ ارائۀ يک نظام سامامنند اخالیق و سیایس است.
يناس چهار نوِع متفاوت از قانون را شناســایی کرد: قانون ابدی، قانون طبیعی، قانون اهلی  کو آ
و قانــون بشــری )موضوعــه(. حقــوق طبیعــی و حقــوق موضوعــه مقــوالت مهــم بــرای حبــث مــا هســتند. 
ينــاس، قانــون موضوعــه )حقیــی يــا عادالنــه( مشــتق از حــق طبیعــی اســت. ایــن اشــتقاق  کو بــه نظــر آ
جنبه هــای خمتلــی دارد. گاهــی حقــوق طبیعــی ديکتــه می کنــد کــه حقــوق موضوعــه چــه بايــد باشــد: 
مثــالً حقــوق طبیعــی هــم نیازمنــد آن اســت کــه ممنوعیــت قتل وجود داشــته باشــد و هم نیازمند آن اســت 
کــه بــه مصادیــق آن بپــردازد و حمتــوای آیت آن را ســامان دهــد. در زمان هــای ديگــر، حقــوق طبیعــی جــایی 
ــا انتخاب هــای ســیایس( می گــذارد. بدیــن ترتیــب،  ــر عــادات حمــیل ي ــرای انتخــاب انســاین )مبتــین ب ب
درحایل کــه حقــوق طبیعــی احتمــاالً نیازمنــد آینی نامــۀ محل ونقــل اتومبیــل بــرای امنیــت ديگــران اســت، 
 انتخــاب ایــن امــر کــه آيــا رانندگــی بايــد در مست چپ يا راســت جاده باشــد و اينکه آيا حمدوديت ســرعت

1. Ambrose
2. Augustine
3. Early church age
4. Francisco Suarez
5. Thomas Aquinas
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بايــد 55 مايــل بــر ســاعت باشــد يــا 60 مايــل بــر ســاعت، موضوعــایت اســت کــه انتخــاب هرکــدام احتمــااًل 
بــا ملزومــات حقــوق طبیعــی مهســاز خواهــد بــود. خنســتنی شــکل اشــتقاق شــبیه اســتنتاج منطــی 
ــای  ــه در معن ــنّی« ن ــد )»تع ــنّی«1 اصــول کیل ارجــاع می ده ــی مهچــون »تع ــه دوم ــاس ب ين کو اســت؛ آ
يلیــام  يســندگان بعــدی، ازمجلــه ســر و يــح يــا جمســم ســاخنت(. نو »کشــف کــردن«، بلکــه در معنــای تصر
بلک اســتون2 )1765( و در عصــر مــدرن جــان فینیــس3 )1980(، بــه شــیوه های خمتلــی می پردازنــد کــه 

حقــوق بشــری )موضوعــه( از حقــوق طبیعــی مشــتق می شــود.
ــه  ــه تعهــدات آن هــا در خصــوص قوانــنی عادالن ــرار اســت ک در مــورد شــهروندان، مســئله ازاین ق
ينــاس قوانــنی موضوعــه ای کــه عادالنه انــد »قــدرت الــزام آور در  کو و غیرعادالنــه چیســت. بــه نظــر آ
ــا الزامــات حقــوق طبیعــی ســازگار باشــد، يعــین  ــه ب ــوین اســت ک ــه قان ــون عادالن ــد«. قان وجــدان دارن
»بــرای خیــر عمومــی مقــرر می شــود«  و قانون گــذار از اقتــدارش ختطــی نکــرده اســت و بدین ترتیــب 
ينــاس، 1993، صــص  کو ــر شــهروندان حتمیــل می شــود )آ ــه ب ــار مســئولیت قانــون به صــورت منصفان ب
ــون  ــار، قان ــن ســه معی ــک از ای ــر ي ــه قصــور در خصــوص ه ــد ک ــار می کن ــاس اظه ين کو 326-323(. آ
را ناعادالنــه می ســازد؛ امــا تعهــد شــهروند در خصــوص قانــوین ناعادالنــه چیســت؟ پاســخ کوتــاه ایــن 
 
ً
گــر مقــدار توجهــی را کــه عمومــا اســت کــه هیــچ تعهــدی بــرای اطاعــت از ایــن قانــون وجــود نــدارد. امــا ا
يــۀ حقــوق طبیعــی بــه ایــن پرســش می شــود در نظــر بگیــرمی و مهچنــنی   در مباحــث مربــوط بــه نظر
کنــمی، پاســخی مطول تــر فراهــم می شــود. عبــارت التــنی  ينــاس نظــر  کو به طــور خــاص بــه مباحــث آ
ينــاس  کو »ِلکــس اينیوســتا نــان ِاســت ِلکــس«4 )»قانــون ناعادالنــه قانــون نیســت«( اغلــب بــه آ
منســوب می شــود و گاهی اوقــات ایــن عبــارت بــه عنــوان مجع بنــدی موضــع وی و و به طــور کیل موضــع 
کار   بــه 

ً
ينــاس هرگــز عبــارت فــوق را عینــا کو حقــوق طبیعــی )ســنیت( فــرض می شــود؛ درحایل کــه آ

نبــرد. امــا بیانــات مشــاهبی را می تــوان يافــت: »هــر قانــون بشــری درســت بــه مهــان انــدازه از سرشــت 
گــر در هــر نقطــه ای از قانــوِن طبیعــت  قانــون برخــوردار اســت کــه از قانــون طبیعــت مشــتق شــود. امــا ا
منحــرف شــود، ديگــر قانــون نیســت بلکــه احنــرایف از قانــون اســت« و »]قوانــنی ناعادالنــه[ اعمــایل 
ــون نیســت« ــه نظــر می رســد اصــاًل قان ــه نباشــد، ب ــه عادالن ــوین ک ــون؛ چون...قان ــه قان  خشــن اند و ن
گوســتنی می يابمی، يناس، 1993، ص 324(. )مجالت مشــاهبی نزد افالطون، ارســطو، سیســرو و آ کو  )آ

1. Determination 
2. Sir William Blackstone
3. John Finnis  
4. lex iniusta non est lex
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ــارۀ سرشــت  ب ــک حبــث ســامامنند در ــن مجــالت به اســتثناِء مجــالت سیســرو خبــی از ي بااین حــال، ای
قانــون نیســت.( 

در خصــوص معنــا و امهیــت ایــن عبــارت پرســش هایی بــه وجــود آمــده اســت. ایــن گفتــه کــه يــک 
 معتبــر »قانــون نیســت«، »احنــرایف از قانــون«1 اســت، يــا »عمــیل خشــن اســت و نــه يــک 

ً
قانــوِن ظاهــرا

یــق عرضــه و تفســیر شــده اند.  قانــون« بــه چــه معناســت؟ مجــالیت ازاین دســت بــه يکــی از ایــن دو طر
خنســت، ممکــن اســت منظــور ایــن باشــد کــه قانــوین غیراخــالیق اصــالً قانــوین معتبــر نیســت. حقوقــدان 
ــر  گ ــام بلک اســتون را )مثــالً »ا يلی انگلیــیس جــان آســتنی2 )]1995[ 1832( در قــرن نوزدهــم مجــالت و
قانــون بشــری خمالــف ]قانــون طبیعــی[ باشــد معتبــر نیســت«( بــه ایــن شــیوه تفســیر کــرده اســت و اشــاره 

يســد: کــرده کــه چنــنی حتلیل هــایی از معتبــر بــودن ارزیش نــدارد. آســتنی می نو

گــر مــن   ســودمند، بــا حکــم جمــازات مــرگ ممنــوع شــده باشــد؛ ا
ً
فــرض کنیــد عمــیل یب ضــرر، يــا حقیقتــا

گــر بــه ایــن حکــم اعتــراض کم کــه خمالف  مرتکــب ایــن عمــل شــوم، حماکمــه و حمکــوم خواهــم شــد و ا

قانــون خداونــد اســت... دادگاه یب نتیجگــی اســتدالل مــرا بــا اعــدام مــن بــه اثبــات خواهــد رســاند، 

بــر طبــق مهــان قانــوین کــه بــه اعتبــار آن اعتــراض کــرده بــودم )آســتنی، 1995، ســخنراین 5، 158(.   

بااین حــال، بايــد افــزود کــه مــا نبايــد مســائل قــدرت را بــا مســائل اعتبــار تلفیــق کنــمی، چــون يــک 
سیســمت قانــوین فاســد می توانــد کــیس را جمــازات کنــد ولــو آنکــه نشــان دهــد کــه قانــون مــورد قبــول عامــه 
حتــت الزامــات شــکیِل خــوِد ایــن سیســمت نامعتبــر اســت؛ مــا متایــز بــنی اعتبــار برحســب قواعد این سیســمت 

و ارزش اخــالیق قانون گــذاری مــورد حبــث را می فهمــمی )بیکــس3، 1993، صــص 84-86(.
تفســیر معقول تــر از مجــالیت ماننــد » قانــون ناعادالنــه اصــالً قانــون نیســت« ایــن اســت کــه قوانــنی 
بــارۀ فــردی حرفــه ای کــه دارای   ممکــن اســت در

ً
یــن معنــا« قانــون نیســتند. مثــال ناعادالنــه »در کامل تر

یــمی:  درجــات و گواهی نامه هــای ضــروری اســت، امــا با این مهــه گــویی فاقــد شايســتگی الزم اســت بگو
کــی از آن اســت کــه مــا گمــان منی کنــمی  »او وکیــل نیســت« يــا »او پزشــک نیســت«. ایــن مطلــب فقــط حا
عنــوان در ایــن مــورد مهــۀ داللت هــای مهیشــگی را بــا خــودش محــل کنــد. بــه مهــنی ترتیــب، ایــن گفتــه 
کــه قانــون ناعادالنــه »به راســیت قانــون نیســت« فقــط ممکــن اســت اشــاره بــه ایــن نکتــه باشــد کــه ]ایــن 
قانون[حامــل مهــان نیــروی اخــالیق نیســت کــه قوانــنِی مهســاز بــا »قانــون واالتــر« آن را محــل می کننــد، 

1. A  perversion of law 
2. John Austin
3. Brian Bix
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يــا مهــان داليــیل را بــرای کنــش عرضــه منی کنــد کــه قوانــنِی مهســاز بــا »قانــون واالتــر« عرضــه می کننــد. 
 بــرای کل طرفداران 

ً
یبا ينــاس مالحظات و تفســیر حمتملــش را تقر کو  ایــن مهــان معنــایی اســت کــه آ

ً
يقینــا

ایــن موضــع در چارچــوب آن بیــان کــرده اســت )کرتزمــن1، 1988 مقايســه کنیــد بــا مــوریف2، 2006، صــص 
20- 8(. امــا چنــنی تفســیری ایــن مجلــه را به روشــین ذيــل تفســیر قبــیل ) تفســیر آســتیین(، کــه به وضــوح 
خیــی ایــن چنــنی  نادرســت بــود، رهــا می کنــد. حیرت انگیــز اســت کــه چــرا چنــنی اظهــارایت از حیــث تار

ــد. مناقشــه برانگیز بوده ان
یــن معنــا قانــون نیســت يــک اظهــار  معمــوالً مقصــود از ایــن گفتــه کــه قانــوِن ناعادالنــه در کامل تر
: »ایــن قانــون ناعادالنــه  ســاده نیســت، بلکــه مقصــود خنســتنی گاِم يــک اســتدالل ثانــوی اســت. مثــالً
یــن معنــا قانــون نیســت و بنابرایــن شــهروندان می تواننــد بــا وجــدان آرام  اســت؛ ایــن قانــون در کامل تر
پیچی از آن آزاد باشــند«.  عمــل کننــد چنان کــه گــویی هرگــز وضــع نشــده اســت؛ يعــین آن هــا بايــد در ســر
ایــن نکتــه فهمــی مشــترک از ایــن ايــده اســت کــه قانــون ناعادالنــه اصــالً قانــون نیســت، بلکــه نتیجه ای 
را بیــان می کنــد کــه مناقشــه برانگیز اســت. معمــوالً داليــیل اخــالیق بــرای اطاعــت از قانــون ولــو ناعادالنــه 
 عادالنــه باشــد و احتمــال آن 

ً
گــر ایــن قانــون خبــی از يــک سیســمت قانــویِن عمومــا وجــود دارد: مثــالً ا

يــب کنــد، دلیــیل اخــالیق  وجــود داشــته باشــد کــه نافرمــاین عمومــی از ایــن قانــون ایــن سیســمت را ختر
يــد شــهروند ملــزم  ينــاس می گو کو بــرای اطاعــت حداقــیِل مهــگاین از ایــن قانــون ناعادالنــه وجــود دارد. آ
گــر »بتــوان بــدون  بــه اطاعــت از »قانــوین کــه مســئولییت ناعادالنــه بــر اتباعــش حتمیــل می کنــد« نیســت ا
ينــاس، 1993، ص 327(. ایــن ديــدگاه  کو رســوایی يــا آســیب بزرگ تــر در ایــن قانــون جتديدنظــر کــرد« )آ
يه پــردازان متأخــر حقــوق طبیعــی بیــان شــده اســت )بــه عنــوان مثــال  بــا گســتردگی بیشــتری توســط نظر

فینیــس3، 1980، صــص 359-369(.
مهچنــان  ينــاس  کو آ آثــار  اســایِس  جنبه هــای  از  شايســته  تفســیر  کــه  شــود  ذکــر  بايــد  ســراجنام، 
ينــاس معتقــد بــوده اســت  کو  در آثــار مــدرن در ایــن خصــوص کــه آيــا آ

ً
مناقشــه برانگیز بایق مانــده اســت. مثــال

 از معرفــت بــه سرشــت انســاین يــا جتربــۀ امیــال طبیعــی اســتخراج کــرد 
ً
هنجارهــای اخــالیق را می تــوان مســتقیما

يــا نــه، مناقشــه وجــود دارد، يــا در ایــن خصــوص کــه آيــا هنجارهــای اخــالیق حمصــول فهــم عمــیل و اســتدالل 
یــق تأمــل بــر جتربــه و مشــاهداِت فــرد هســتند يــا نــه ترديــد وجود دارد )بــه عنوان مثال هیتینگــر4، 1987(.       از طر

1. Norman J .Kretzmann
2. Murphy M .C.
3. Finnis
4. Russell Hittinger
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ن اروپا حقوق طبیعی در اوایل دوران مدر
بود:  مرتبط  موضوعات  ديگر  با  طبیعی  به حقوق  مربوط  مباحث  آن،  از  پس  و  رنسانس  دورۀ  در 
 حتت عنوان 

ً
اظهارات دربارۀ حق طبیعی اغلب مبنا يا خبی از استدالل برای »حقوق طبیعی« )بعدا

»حقوق بشر« به آن استناد شد( بود؛ حقوق فردی شامل حقوق ]فرد[ در مقابل دولت بود و بنابراین 
يه های حقوق طبیعی زمینه ای برای وضع  در خدمت حمدودسازی حکومت قرار گرفت. به عالوه، نظر
و  ابتدا  در  ترتیب  )به  پوفندورف2  و ساموئل  گروسیوس1  کردند. هیوگو  اجیاد  قواننی حقوق بنی امللل 
نوشته هايشان در باب حقوق  که  يه پردازاین هستند  نظر از  برجسته  انهتای قرن هفدهم( منونه هایی 
يه های »قرارداد اجتماعِی« توماس هابز3،  يکرد حقوق طبیعی در نظر طبیعی امهیت داشته است. رو
گسترده دربارۀ حقوق طبیعی قلم زد )الک، 1988( و ژان ژاک روسو5  که او نیز به طور  ک4،  جان ال

بسط بیشتری يافت.
کــه می گفــت حقــوق  گروســیوس )1925( به خاطــر ایــن اظهــار صرحیــش بــود  امهیــت بیشــتر 
طبیعــی، قانــون واالتــری کــه اعمــال ملت هــا، قانون گــذاران و شــهروندان را می تــوان برحســب آن مــورد 
 ادعــا می شــود کــه ایــن 

ً
گرچــه عمومــا قضــاوت قــرار داد، بــرای معتبــر بــودن نیازمنــد وجــود خــدا نیســت. )ا

اظهــار نظــر، خنســت، از ســوی گروســیوس اعــالم شــد امــا می تــوان اشــارایت بــه جــدایی حقــوق طبیعــی 
مییــین6 در قــرن چهاردهــم بازمی گــردد؛  از وجــود الوهــی يافــت کــه الاقــل بــه نوشــته های گرگــوری اهــل ر
مثــالً فینیــس، 1980، ص 54.( از زمــان گروســیوس تــا زمــان کنــوین، حلــن و غايــِت خبــش فزاينــده ای از 
 بــا ارجــاع 

ً
آثــار مربــوط بــه حــق طبیعــی )و ايــدۀ مرتبــِط »حقــوق طبیعــی«( ســکوالر بــوده اســت، عمومــا

بــه »الزامــات عقــل« به جــای فرمــان، غايــت، اراده يــا عقــِل اهلــی. 

چشم انداز
یق چشم انداز علِم حقوِق حتلییِل  يسندگاِن زمان های دور از طر يایب مباحث نو معموالً تالش برای ارز
گروسیوس، برخالف مدافعان مدرن اثبات گرایی حقویق،  يناس و  کو مدرن اشتباه است. سیسرو و آ
يه پردازان کالسیک متوجه چیزی بودند  دل مشغول حتلیِل قانون به سبک اجتماعی علمی نبودند. نظر

1. Hugo Grotius
2. Samuel Pufendorf
3. Thomas Hobbes
4. John Locke
5. Jean-Jacques Rousseau
6. Gregory of Rimini
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که قانون گذاران و شهروندان و حکومت ها بايد اجنام می دادند يا می توانستند با وجداین آسوده اجنام 
يسندگان )و پیروان ايشان( هرگز پرسش هایی ازاین دست منی پرسیدند  دهند. این گونه نیست که این نو
طرح  اخالیق  پژوهش  برای  آغازی  نقطۀ  به عنوان  را  پرسش ها  این  آن ها  اما  که »حق چیست؟«، 
می کردند و بنابراین، نبايد در مقايسۀ پاسخ های آن ها با پاسخ های موجود در مباحث مشابه از سوی 

يسندگان اخیر عجله به خرج دهمی. نو
يــه گرخیتــه اســت تا  حقــوق طبیعــی، هــر از گاهــی و بــا درجــات متغیــر امهیــت، از حــدود و ثغــور نظر
 بــر معیارهــای خلــق شــده و بــه کار رفتــه از ســوی مقامــات تأثیر بگذارد. مثــالً حقوق طبیعی )يا 

ً
مســتقیما

يفات اســایِس  معیارهــا و اســتنباطی کــه مشــابه بــا حقــوق طبیعــی بــه نظــر می رســد، امــا به عنــوان »تشــر
 به عنــوان »دلیــل« مشــخص شــده اند( سرچشــمۀ معیارهــای 

ً
قانــوین«، »عدالــت طبیعــی«، يــا صرفــا

قانــوین بــرای حقــوق بنی امللــل بــوده اســت؛ حقــوق طبیعــی قرن هــا در حقــوق عــریف انگلیــیس )مقايســه 
کنیــد بــا ِهلمُهلــز1، 2005( توســعه يافتــه اســت و در جنبه هــای خــایص از قانــون اســایس ايــاالت متحــده 
يــکا ايفا کرده اســت،  يــخ امر منعکــس اســت. بــه نظــر می رســد کــه حقــوق طبیعــی نقــش مهمــی نیــز در تار
يــک اعالمیــۀ اســتقالل، جنبــش الغــای  يعــین حق هــای طبیعــی2 و حقــوق طبیعــی3 دســت کم در رتور

بــرده داری و خبش هــایی از جنبــش حقــوق مــدین مــدرن مــورد توجــه بــوده اســت.

جان فینیس
اغلب  کرده اند؛  دفاع  طبیعی  حقوق  به  سنیت  يکرد  رو از  يه پردازان  نظر از  تعدادی  مدرن،  عصر  در 
ينت4 )به عنوان  يناس قرار داشتند. به عنوان مثال، ژاک مار کو گاهانه در سنت آ ايشان به حنوی خودآ
يسندگان  يسندۀ فرانسوی تأثیری مهم در این حوزه داشته است. یب ترديد، در بنی نو مثال، 1954( نو

يکرِد سنیت جان فینیس )1980، 1998، 2000، 2007( است.  ین مدافع رو انگلییس زبان برجسته تر
يح و کاربــرد يــک قرائــت از  ينــاس اســت )الاقــل تشــر کو يح و کاربــرد ديدگاه هــای آ کاِر فینیــس تشــر
ينــاس[  کو يســز5 از آن دفــاع کــرده اســت(: کاربــرد ]ديدگاه هــای آ ينــاس- قرائــیت کــه ازمجلــه ژرمــن گر کو آ
يــۀ اجتماعــی به طــورکیل و حقــوق حتلیــیل  یــژه بــه مســائل نظر در پرســش های اخــالیق، امــا بــا توجــه و

به طــور خــاص.
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