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مقدمه
ود هم نسبی باشد؛ همان گونه که حقوق بسیار سخت است که گفته شود، عدالت در جوهر خ

هاي معاصر هم، این بیان، جز در باور سوفسطاییان قدیم، در اندیشه پسامدرن. بشر، نسبی یا مقید است
سخت مقبول افتاده است، غافل از اینکه هر نوع نسبیتی خارج از حقوق شهروندي، منجر به عدم 

توضیح آنکه هرچند طرح . باور همسو نیستالبته حقوق اسالمی با این . امکان شمولیت است
) Blackburn; Boczek, 1997 :1-2(موضوع حقوق بشر، تباري به قدمت تاریخ تکامل بشري دارد 

1.باید توجه داشت که متون دینی سهم عظیمی در تداوم و تقویت حقوق بشر و شهروند داشته است

مدنظر قرار گرفته است ولی اساساً پیدایش البته در اعالمیه حقوق بشر، برخی از حقوق طبیعی انسان
ویژه پس از جنگ هاي اجتماعی بهمند آن در دل مکاتب حقوق وضعی، محصول ضرورتنظام

که در قالب قواعد تعهدآور حقوقی ریخته شد و ناشی از افراط و نحويجهانی اول و دوم است، به
شمولی که مبتنی بر هاي اصیل و جهانبنیادتفریط بوده و بیش از اینکه از خاستگاه فلسفی و فکري و 

هاي اجتماعی و مبانی تابع ضرورت2اهللا در زمین است برخوردار باشد،عنوان خلیفهطبیعت انسان به
شمول و در جهت تعالی تواند جهانرو اعالمیه جهانی حقوق بشر نمیازاین. شناختی استجامعه
هایی در زمینه اثبات یا فرساییدر زمان کنونی، قلم. دهاي ذاتی انسان، مفید باشها و کرامتارزش

حال که حقوق بشر عینحقوق بشر صورت گرفته است زیرا در» گرایینسبی«یا » شمولیجهان«نفی 
هاي هاي ناشی از اقتضااست، در اعمال و اجرا به سبب محدودیت» شمولیجهان«داراي ویژگی 

خود گرفته است و بدین سبب، به فراخور بحث به» نسبیت«زندگی اجتماعی بشر، ویژگی 
این نوشتار این است که با توجه به این بنابراین، پرسش اصلی. تبارشناسی حقوق بشر تبیین شده است

مفروض که حقوق بشر، مبتنی بر طبیعت انسان است، این حقوق در اسالم، مبتنی بر چه جوهر 
پذیر؟ به تبع آن سؤاالت دیگري شر مطلق است یا نسبیتتواند باشد و آیا اساساً حقوق ببنیادینی می

هاي جوهر پذیر هستند؟ ماهیت و ویژگیهاي موجود حقوق بشر، نسبیتمطرح است که آیا نظریه
هاي مطرح در این زمینه چیست؟ و همچنین، ربط حقوق بنیادین انسان چیست؟ پایه مشترك نظریه

رد؟ بشر با حقوق شهروندي چیست و چه تأثیري دا
صورت خاص، متعلق به هر فرد حقوقی که به«:تعاریفی در خصوص حقوق بشر ذکر شده است

حقوق بشر به معناي «).Encyclopedia Britannica, 2011(» و ناظر به جوهر و هستی انسانی است

از قوانین . قوق انسانی ترسیم شده استآوا با حدهد که حقوق دینی در اغلب موارد، همبررسی آثار گذشتگان نشان می. 1
حمورابی و اولین منشور حقوق انسانی کوروش کبیر در ایران باستان و تأثیر دین زرتشت بر آن گرفته تا اولین قانون اساسی 

ترسیم و تأثیر دین مبین اسالم، همگی را باید میراث مغفول معاصر در) ص(النبی به تأسی از پیامبر خاتم شهروندان در مدینه
.شمولی حقوق بوده استهاي این میراث، تعریف جهانترین ارمغانیکی از مهم. تبار حقوق بشر مدرن نامید

2 .»لْمل کبإِذْ قَالَ ر ضِالولٌ فىِ الْأَراعیفَئکَۀِ إِنىِ جخَل30/بقره(» ه.(
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حقوق بشر، حقوق«، )95: 1375فلسفی،(»امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعاً داراي آن است
در کنار تعاریف مذکور، شاید بتوان ).1388:32جاوید، (» مبتنی بر طبیعت هر فرد انسانی است

اي است که هر انسان از آن جهت که انسان است، فارغ حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه«گفت که 
حیت ممتاز واحوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صالاز رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا و اوضاع

برخی ). 1384:5باقرزاده،(»و فردي و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت کرده است
از این تعاریف، جامع نیست یعنی حقوق بشر باید فارغ از هرگونه قیدوشرط و محدودیتی براي انسان 

1.ها باشدال محدویتاز آن جهت که انسان است، قابل استیفا باشد و نباید مشروط به شروط و اعم

در این نوشتار سعی شده است تا در دو بخش با بررسی نظریات مطرح در زمینه حقوق بشر از منظر 
و نقد این نظریات به طرح » نظریه حقوق قراردادي«و » نظریه حقوق طبیعی«پذیري، ازجمله نسبیت

» قوق بشر در اندیشه اسالمیاطالق یا تقیید ح«پرداخته شود و در بخش دوم، » نظریه حقوق اسالمی«
داریم که گونه بیان میشده، تعریف خود از حقوق بشر را ایندر پاسخ به سؤاالت مطرح. تبیین شود

که در زبان دینی بعضاً به حقوقی با » حقوق بشر در واقع حقوق هر فرد برحسب طبیعت انسانی است«
» طبیعت«یادین حقوق بشر، در نظریات مطرح، بنابراین، جوهرة بن. شوداز آن یاد می» فطرت«ابتنا بر 

دهد و هاي مشترك دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق فطري را تشکیل میانسانی است که پایه
امور غیرطبیعی و محیطی، بلکه به دلیل امر و وضع انسانی مقید شود، آنجا واسطههرگاه و هرجا که به

یی براي بحث از حقوق بشر وجود ندارد؛ با است و در واقع، جا» حقوق شهروندي«سخن از حوزة 
و سپس » تقیید«بشر است و آنچه » طبیعت«شمولی حقوق بشر، این توضیح که عامل اطالق و جهان

فرهنگ «دهد، آورد و براي آدمی معقول جلوه میبه وجود می» حقوق شهروندي«را در » نسبیت«
سعی شده است تا مباحث این نوشتار با می، ترسیو اثبات فرضیهبراي تبیین این تعریف. است» بشر

.شوددر دو بخش ارائه ايو به شیوه کتابخانهصورت گزیدهتحلیلی، به- رویکردي توصیفی

هاي حقوقی موجودنسبیت یا اطالق حقوق بشر در نظریه.1
هاي موجود را در سه دسته نظریه حقوق توان نظریهدر خصوص تبیین جوهر حقوق بشر می

در زیر سعی شده است تا با . نظریه حقوق قراردادي و نظریه حقوق اسالمی قرار دادطبیعی، 
المللی حقوق ق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینمیثا(موجب میثاقین اند که استیفاي حقوق بشر بهبرخی بیان کرده. 1

نفع مربوط نخستین شرط، متضمن تکالیفی است که مستقیماً به افراد ذي«: سه شرط دارد) اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
شود طور غیرمستقیم و از طریق قانون داخلی بر عهده افراد گذاشته میدومین شرط، مشتمل بر تکالیفی است که به. گرددمی

ها گذارده شده و از لحاظ اجرایی در سرنوشت این حقوق، دولتگیرد که بر عهدهو سومین شرط، آن تکالیفی را دربر می
که باید گفت این حقوق بشر، ناظر به توافقات و قراردادهایی است که درحالی) 122–123: 1375فلسفی،(» بسیار مؤثر است

لذا دیگر شاید نتوان اسم آن را حقوق . بودن قابل استیفا باشدنه اینکه به صرف انساندهندها براي اجراي آن قرار میانسان
.شمول انسان باشد گذاشتبشري که ناظر به طبیعت جهان
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. ها تبیین شودهاي آنهاي اندیشمندان، هریک از نظریهاستفاده از نظریه

نظریه حقوق طبیعی . 1-1
گرایانه از حقوق بشر ترین نظریه حقوق بشر است که مبتنی بر قرائتی طبیعتاین نظریه، سترگ

یکی از نمادهاي پیروزي این ) 1789(به نظر برخی، اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه . ه استبود
اي بسیار طوالنی اینکه این نظریه، سابقهباوجود). Cobast, 1998: 30(مکتب بر حقوق موضوعه است 

طبیعت «ز در این نظریه، حقوق بشر ا). Tebbit, 2006: 10(و مذهبی دارد، هنوز از بین نرفته است 
ها از زمان تولد، دارا قابل درك است زیرا این حقوق دربردارندة حقوقی است که انسان» بشري

همه چیز از «در واقع، باید بیان داشت که بحث بر چیستی انسان است و ). Rawls, 2005: 506(هستند 
ها همه فلسفه«ینکه یا ا) 144: 9خمینى،ج(» آنجا پیدا شده است که کسی اطالع ندارد، انسان چیست

به نظر برخی، تمامی ). Lecomte, 1996: 19(» انسان چیست؟: توانند به سؤال زیر محدود شوندمی
و درنتیجه از انسان، موجودي ) Hume, 1740: 23(گیرد علوم در علم به طبیعت بشري جاي می

ري و حقوق طبیعی همین سؤال نیز درمورد طبیعت بش). Lecomte, 1996: 19(شود مرکب ترسیم می
قابل طرح است، بخصوص در زمینه تحقق عدالت طبیعی که در زمان کنونی از طریق فهم طبیعت 

). Binmore, 2005: 14(بشر دشوارتر شده است 
گوید و این کافی است آگاهی و معرفت ما با ما به زبان طبیعت سخن می«معتقد است کانت

مادرِ حقوق «؛ یعنی )Kant, 1963: 4(» یم، دقت کنیمتا براي یافتن مسیري که به آن نیاز دار
است که او را براي زندگی اجتماعی به معامله با همنوعان خود » طبیعت بشر«، خود »طبیعی

البته ضروري است که ). Grotius, 1993: 82(ها هیچ نیازي نداشته باشد کشاند، هرچند به آنمی
دهد که چه کسی به انسان اجازه می. قابل درك شوددو مسئله تبیین شود تا نظریه حقوق طبیعی 

یک بخش مشخص از دنیاي مادي را بدن خود بنامد؟ انسان چگونه موجودات عاقل همسان 
در این ). Fichte, 1969: 44-45(خود و خارج از خود را پذیرفته و به رسمیت شناخته است؟ 

از گرفتهنیز نشأت» قوق طبیعی بشرح«دارد و » حقوق طبیعی بشر«، ریشه در »حقوق بشر«نظریه، 
بنابراین، . وجود دارد» شمولجهان«و » الیتغیر«، »ثابت«طور عالم است که به» قوانین طبیعی«

در واقع، . منظور از حقوق بشر در این نظریه، حقوق انسانی است که مبتنی بر قوانین طبیعی است
کند که بر مبناي این نظریه، تأسیس میاي راشمول و ثابت، جوهرهمجموعه این قوانینِ جهان

شود و بر این اساس، از لحاظ نظري، حقوق بشر مطلق و انسان نامیده می» طبیعت انسانیِ«
که مفهوم » طبیعت بشري«وجود این، مفهوم با . شمول است و نسبیت به آن راه نداردجهان

ن امر سبب شده تا حقوق ناشی بر آن مبتنی است، بسیار مبهم و دوپهلو است و همی» حقوق بشر«
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بنابراین، ضروري است تا با بازسازي دوبارة این نظریه، . از طبیعت، دستخوش نسبیت قرار گیرد
شمولی آن است، تشریح و تبیین شود جوهر انسان یا خصوصیت طبیعت بشر که موجب جهان

وق بشر، مبتنی بر این اي است یا جهانی؟ و آیا حقکه آیا واقعاً طبیعت بشري داراي ارزش منطقه
:توان به شرح زیر، مقومات این نظریه را تبیین کردنظریه مطلق است یا نسبی؟ اکنون می

ناپذیر قوانین ناظر به ماهیت انسان از زمرة قوانین جبري و تخلف: طبیعت و قانون طبیعی-1
ن به دنبال خلقت وي است که تمرد از آن، موجب کیفر طبیعی است، چرا که قوانین طبیعی انسا

عنوان عضوي از این طبیعت، از قوانین عالم طبیعت است و انسان عالوه بر قوه اختیار و عقل، به
است، » فطرت«در نظر محقق سبزواري، بعد معنوي انسان، . هایی برخوردار استچنین ویژگی

طرت گذارند و حقوق حقیقی انسان را ناظر به فکه میان طبیعت و فطرت تفاوت مینحويبه
حقوق «یا » حقوق فطري«با این توضیح، اصطالح ). 149: 1376زایی،لک(دانند تا طبیعت می

رود تا نشان دهد که قواعد ثابتی نیز وجود دارد که به کار می» حقوق موضوعه«در برابر » طبیعی
و قانونگذار باید بکوشد تا 1است) حقوق وضعی(حکومت و غایت مطلوب انسان برتر از اراده
کافی است تا براي یافتن مسیري که به زیرا )20: 1388کاتوزیان،(ها آگاهی یابد نسبت به آن

,Kant(گوید، دقت شود آن نیاز داریم و با آگاهی و معرفت ما با ما به زبان طبیعت سخن می

ي ها ملزم به رعایت قانون هستند، چرا که قانونمندي سبب امنیت و بقادرنهایت، انسان). 4 :1963
).Hobbes, 2000: 224; Kant, 1964: 37(فردي و جمعی است و گریزي از آن نیست  

شده است و » طبیعت«جایگزین » عقل«، »حقوق طبیعی مدرن«در مکتب : عقل و قانون طبیعی- 2
انسان، پایگاه قانون طبیعی انسان و خاستگاه » عقل«دانند یعنی می» عقل«حقوق طبیعی را ناشی از 

کند و اوست که به مثابه قانون طبیعی براي دستیابی به حقوق طبیعی انسان عمل میحقوق انسانی 
اش، ایجاد تعادل بین قوانین طبیعی هاست و درنهایت، نقش حقیقیها یا فزونیوسیلۀ سنجش کاستی

قرار دارد و براي » فطرت«و » غریزه«و » طبع«یعنی در مرکز ) Metral-stiker, 2002: 189(انسان است 
کند، به این صورت که با گذر از مجموعۀ خطرات، انسان ها عمل میرقراري تعادل و هماهنگی آنب

و حقوق ) Kant, 2003: 126(کند که همان قوانین طبیعی است را به سوي قوانینی اخالقی هدایت می
و درك آن امري ) 161: 1380هابز،(بشر به دلیل اینکه مکشوف عقل است، حقوق طبیعی است 

به نظر برخی نیز منظور از ).  Hume, 1975: 174(بی است نه با استناد به اصل کلی متافیزیکی تجر
).Cireron, 1991: 22(عقل در حقوق، عقل مطابق طبیعت است 

آنچه «شود، شود و بر آن تکیه میبه بیان دیگر، باید گفت که در اینجا منظور از آنچه در حقوق موضوعه از آن بحث می. 1
قانونگذار شود و این قوانین و قواعد را برتر از ارادهتکیه می» آنچه باید باشد«در حقوق طبیعی به ، است ولی »هست
. هاستاند که قانونگذار، ملزم به پیروي از آندانسته
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» حقوق طبیعی«است نه » قانون طبیعی«اصالت با : »حقوق طبیعی«بر » قانون طبیعی«تقدم -3
نیز باید مبتنی » حقوق طبیعی انسان«باشد و به این سبب، » نقوانی«باید مبتنی بر » حقوق«زیرا تمام 

و آدمی را از «دارد » قوانین طبیعی خلقت انسان«باشد که خود ریشه در » قوانین طبیعی انسان«بر 
اندازد، شود و حیات و موجودیت او را به مخاطره میعمل یا ترك عملی که موجب فناي او می

، معیار است، معیاري که بین جمادات، »طبیعت«بنابراین، . )246: 1381موحد،(» کندمنع می
نباتات و حیوانات مشترك است که بیانگر اصولی ثابت در نهانِ برخاسته از طبیعت موجودات 
عالم است و درنهایت، قوانین طبیعی، جزئی از انسانیت انسان است و منشأ حق طبیعی قرار گرفته 

)Wolff,1995: 45 (شی از این قوانین طبیعی است و حقوق انسانی نا)David, 1968: 33 .( ،بنابراین
ها که براي بشر، طبیعتی قایل نیستند یا گرایان و پوزیتیویستها، فایدهگرایان، آنارشیستمادي

,Bekaert(کنند دانند، درحقیقت به حقوق طبیعی اعتراض میانسان را داراي طینتی شرور می

هاي هاي مدافع آن را لفاظیحقوق طبیعی را تخیلی و استداللبرخی دیگر، ایدة). 237 :2001
این در حالی است که مخالفان حقوق طبیعی ). Bentham, 1983: 500(دانند معنا میپوچ و بی

کنند و حقوق طبیعی را احساسی، اصوالً تحلیل خود را به حقوق موضوعه محدود می
و 6: 1382مایکل،(کنندفایده تلقی میدرنتیجه، بیتعیین و مابعدالطبیعی وغیراستداللی، غیرقابل

آورند که از جامعه منشأ نگرفته است و و معتقدند که افراد، حقوقی را به جامعه می) 26
ها حقوق فردي را از وظایف افراد آن. توان علیه جامعه به کار برداند که این حقوق را میمدعی

و مبناي حقوق در آن را حقیقتی ) 27- 28: 1382مایکل،(کنند در قبال جامعه خود جدا می
).Rorty, 1991: 31(دانند، بلکه معتقدند متافیزیک است واحد نمی

نظریه حقوق قراردادي . 1-2
از حقوق دارد زیرا » تجربه تاریخی«انسانی با تأکید بر » قرارداد و ارادة«این نظریه، ریشه در 

یعنی این ). 48: 1380کانت،(هداف خود دست یابد آموزد که چگونه به اتجربه به انسان می
داند و با تجربهحقوق بشر می» وضع«انسانی بشر را مبنایی براي نظریه، نفی طبیعت و جوهرة

بردن به حقوق انسان، در جاي طبیعت، جهت پیتاریخی خود از حقوق بشر، ارادة انسان را به
بنابراین، هیچ فردي ذاتاً داراي . دهدمدنظر قرار میعنوان مبناي سازندة حقوق بشر قالب توافق به

کند و فرد، بیرون از ها حق و تکلیف اعطا میحقوقی نیست و این جامعه است که به انسان
گیري توافق باید بیان داشت که در خصوص شکل. شودجامعه، موضوع حق و تکلیف واقع نمی

گیري حقوق عالوه شکلن حقوق خود بهها در تعییدرعمل، امکان مشارکت ارادة همه انسان
ارادة افراد عنوان نمایندهها بهگیرد زیرا دولتشمول و الیتغیر صورت نمیبشري با ویژگی جهان
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عنوان جامعه، سعی در وضع حقوق و تکالیف دارند و فارغ از طبیعت مادي و معنوي انسانی به
ر این نوع نگاه، عموماً بر تفکیک د. بنیانی واحد و سترگ، سعی در وضع حقوق بشر دارند

شدت تأکید شده به» که باید باشدچنانآن«از انسان و جهان، » که هستچنانآن«انسان و جهان، 
هاي فلسفی شرقی، ضمن نزدیکی با نظریه حقوق طبیعی، کمال باوجود این، در مکتب. است

جعفري (دهند میبشریت را جهت انسجام و هماهنگی این دو قلمرو مورد توجه قرار 
:توان به شرح زیر، مقومات این نظریه را تبیین کرداکنون می). 29و13: 1376تبریزي،

، به اندازة خود »عدالت«خصوص درسابقه اندیشه : و عدالت طبیعیوضعیعدالت- 1
هاي فکري بشر هر صحبتی راجع به عدالت و قانون، جزء نخستین اندیشه. ، کهن است»اندیشیدن«

توان دید خواهی را در میان آنان میهاي آغازین، اهمیت عدالتکه با نگاه به جامعهبوده است 
داند می» عدالت«، موضوع حقوق را )1274- 1225(آکوئیناسکه نحويبه)22: 1370ساکت،(
)Villey, 2006: 279-364 (داند که نظام خلقت، آن را به و ارسطو عدالت طبیعی را عدالتی می

یعنی ) 75: 1983سلطان،(هاست که عدالت موجود جامعه، ساخته دولتدرحالیرسمیت شناخته، 
دو نوع عدالت خصوصی و عمومی وجود دارد که اولی ناظر به نظام خلقت و دیگري ناظر بر 

ترین غایت حقوق، سبب ، اصیل»عدالت«در این دیدگاه، ). Villey, 1998: 43(اوضاع جامعه است 
و چون که عدالت طبیعی، سنگ بناي استوار طبیعت استدرحالیتنش در حقوق بشر شده است، 

طبیعت عادالنه است، قوانین ناشی از آن نیز عادالنه است و درنتیجه، حقوق مبتنی بر آن نیز عادالنه 
شود عدم تعارض، مشروع تلقی میاست و قوانین موضوعه جامعه، تنها در صورت هماهنگی یا

واست، نه » قانونی«اد اشخاص جامعه، این حقوق فقط داراي وصف لّا حتی با توافق و قراردا
عالوه، توسعه آن در به. ها فقط از منظر آن جامعه است، نه واقعیت امربودن آنمشروع، و عادالنه

.کاهدالملل نیز از ناعادالنه و نامشروع بودن آن نمیعرصه بین
است و » عادالنه«، »مشروع«اد از مردر نظریه حقوق طبیعی، :بودنمشروعوشدنقانونی-2

که در این نظریه، مقبولیت عامه درحالی1است،» مطابق قوانین طبیعی«مراد از عادالنه، امر 
و در دیدگاه ) Weber, 1996: 595(است » قانونی«موردنظر است یعنی امر مشروع، امري 

این است که قانون در . بهپوزیتیویستی، نتایج احتمالیِ حاصل از قانون، مبتنی بر اراده و تجر
بودن امري، برابر با »مشروع«بنابراین، ). 46: 1380هایک،.(گیردجهت اهداف انسان قرار می

البته، صرف قانون، ولو مقبول همه، لزوماً مشروع یا عادالنه نیست و تنها . بودن آن است»قانونی«
بنابراین، . تبودن آنان بر اراده عمومی اسقانونگذار و مبتنیبودن به معناي برخاستن آنان از ارادهدر واقع، مراد از قانونی. 1

آور است و دولت، این حقوق در صورتی مشروع است که مصوب در جامعه باشد و نص قانون است که براي همگان الزام
.ضامن اجراي آن است
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نتیجۀ کالن چنین قوانینی عموماً . قانونی مشروع و عادالنه است که ریشه در طبیعت داشته باشد
که رابطه قانون در این جامعه با حقوق، همانند نحويحرکت به سوي عدالت وضعی است، به

لذا این رویکرد به حقوق، سیال است ). Hobbes, 2000: 230-231(رابطه اجبار و آزادي است
د معلوم نیست به زیرا درعمل، عرصه اجتماعی به تبع زندگی انسان در صیرورت است، هرچن

). Maffesoli, 2000(ها این حرکت لزوماً رو به رونق و پیشرفت تکاملی باشدقول پسامدرن
ها سعی در افزایش حداکثري نفع خود و بنابراین، به سبب اختالف در تدوین قوانین، عمالً انسان

.گرفتن حداقل حقوق براي سایرین، ولو به ضرر ایشان دارندنادیده
حقوق بشر قراردادي با حقوق بشر طبیعی، در خصوص : و حقوق ذهنیحقوق عینی-3

بنابراین در این نظریه، حقوق بشر باید 3.در چالش است2»حقوق ذهنی«و 1»حقوق عینی«
که هر وسیله حقوق موضوعه و ناشی از توافق عامه و اراده قانونگذاري رسمیت یابد، درحالیبه

» حقوق طبیعی«برخوردار است که عمالً مترادف با » هنیحقوق ذ«انسانی به ما هو انسان از 
شود که توسط حقوق عینی و وضعی براي افراد است، ولی در زمان کنونی به حقوقی اطالق می

آن جلوگیري شود و در مواردي نیز دولت باید از توسعه گستردهانسانی به رسمیت شناخته می
تبیین قوانین و حقوق گزینی در محدودهو اجتماعگرایی منطق این حقوق، مبتنی بر بیرون. کند

شود جدا نمی» هاباید«از » هاهست«است و » جعل مدنی«است زیرا هدف آن، نوعی ناظر به آن
)Falk, 1997: 551 ( و این امر سبب تقلیل قانون طبیعی علیت شده است)Hume, 1748: 7 .(

یازهاي خاص آن جامعه است که قابلیت تسرّي به اي منبعث از نعالوه، هر امري در هر جامعهبه
لذا حقوق بشر در مفهوم کالسیک حقوق طبیعی آن در این نظریه . جوامع دیگر را ندارد

این امر نیز . معناست یا اینکه چیزي جز تعمیم حقوق خاص یک جامعه به سایر جوامع نیستبی
پسندتر نیست که منجر به هاي صاحب حقوق عینی با ذهنیتی عامهچیزي جز توافق دولت

شود زیرا پذیر مینسبیت» حقوق بشر«در این نوع نگاه، . پذیرشدن حقوق بشر شده استنسبیت
هاست الملل و بین دولتاي از حقوق قراردادي و قانونی افراد در سطح بینحقوق بشر، مجموعه

مکان و موضوع حق، و به سبب ماهیت سیال آن، از هیچ ثباتی برخوردار نیست و حسب زمان، 
بنابراین در این نظریه، حقوق بشر فی حد ذاته . شودحقوق و تکالیف بنیادین انسان نیز متغییر می

1. Droit Objectif.
2. Droit Subjectif.

ورد بحث عموماً ناظر به حقوقی م» حقوق عینی«نباید آن را با اصطالح حقوق عینی مطرح در حقوق خصوصی اشتباه کرد؛ زیرا . 3
است که بر اساس قواعد و قوانین حقوقی در درون یک کشور با لحاظ نوعی اجبار، ترسیم و تعقیب از سوي حکومت در جهت 

است؛ یعنی حقوق و امتیازات، توسط عقل جمعی براي تأمین نظم و امنیت رسمیت یافته است و دولت گرفتهشکل» امنیت و نظم«
بپردازد و با منافع نامشروع با این حقوق ) قانونی(ست تا در جهت اهداف آن جامعه، به حفاظت از منافع و حقوق مشروع موظف ا

.مبارزه کند
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.شمولی آن وجود نداردپذیر است و جایی براي طرح جهاننسبیت

نظریه حقوق اسالمی . 1-3
ریه به جهت اینکه فلسفه عناصر و مبانی این نظجهت تبیین این نظریه، الزم است تا با شناخت دقیق

بنابراین شایسته است در ابتدا . بررسی شوددار تبیین مبادي تصوري و تصدیقی آن است، هر علم، عهده
و » ماهیت دوگانه طبیعت انسان«و سپس تبیین » تبارشناسی حقوق بشر در نظریه حقوق اسالمی«به 

.در این نظریه پرداخته شود» عنوان جوهره بنیادین حقوق بشرطبیعت انسان به«درنهایت، 

تبارشناسی حقوق بشر در نظریه حقوق اسالمی . الف
جهت درك صحیح از مقومات این نظریه، ابتدا باید مفاهیم این حوزه را که شامل 

:است به شرح زیر تبیین کرد» تبارشناسی فطرت«و » تبارشناسی حق«
). 246: 1412راغب،(ت اس» مطابقت و موافقت«اصل حق به معنی :»حق«تبارشناسی -1

بنابراین، حق، . )159: 2،ج1412قرشی،(اند دانسته» ضد باطل«و » ثابت«برخی آن را به معناي 
این کلمه در لغت عرب ). 159: 2،ج1412قرشی،(ء در محل خویش است مطابقت و وقوع شی

ه در صورت است ک» حق»نیز برگرفته از ریشه» تحقق«است و کلمه » تحقق«و » ثبوت«به معناي 
هستی «گاه معادل آن در زبان فارسی، ).20: 1380مصباح،(تحقق چیزي، مراد ثبوت آن است 

جوادي (استعمال شده است و چیزي که از ثبات و پایداري برخوردار باشد، حق است » پایدار
برخی ).27: 1375مدرس،(در فقه اهل سنت، از حق تعریفی ارائه نشده است ).74: 1375آملی،

بنابراین، . )106: 1418نائینی، (دانند فقهاي شیعه، حق را سلطه ضعیف بر مال یا منفعت میاز 
.: م2002سعد،(در حقوق نیز برخی .حق، مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت است

کند و همچنین، اختصاصی که قانون آن را به معناي سود و منفعتی که قانون مقرر می) 431
مورد نظر » آنچه باید باشد«بنابراین، حق، به معناي . انددانسته) 123: 1985حزبون، (کند معین می

ي »هانباید«و » هاباید«، ناظر به »تکلیف«و » حق«در واقع، . است، خواه آن چیز باشد یا نباشد
ي تکوینی دارد و داللت بر ثبوت و »هانیست«و » هاهست«تشریعی است که خود نیز ریشه در 

که مقتضاي وجود آن موجود، اقتضاي ثبوت آن امر نحويري امري در متعلّق خود دارد، بهپایدا
گونه امور مربوط به انسان، را در خود دارد و در خصوص حقوق بشر، به معناي این است که این

.ها آمیخته استکه طبیعت وي با آننحويمقتضاي وجودي انسان است، به
ك ماهیت فطرت باید به تبیین آن در زبان آیات قرآنی براي در:»فطرت«تبارشناسی - 2

و )460: 1412اصفهانی،(و به معناي شکافتن چیزي از طول است» فطر«از ریشه » فطرت«. پرداخت
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منظورابن(و ناظر به معناي خلقت )781: 2،ج1410جوهري،(همچنین به معناي آغاز و اختراع 
به معناي خلقت و ) 1/؛ فاطر79و 14/؛ انعام30/روم(آن آمده و در برخی از آیات قر)55: 5،ج1414،

، بیانگر »فعلت«بر وزن » فطرت«بنابراین، کلمه . به معناي خالق و آفریدگار آمده است» فاطر«آفرینش و 
است که در واقع اشاره به » نوعی از خلقت«سوره روم نیز به معناي 30است و در آیه » نوع خلقت«بناي 

امور «درنهایت، به تبع این معانی باید گفت که مراد از . خاص انسانی استهمان خلقت و سرشت 
. پذیر استها مشترك و ثبات، اموري است که به اقتضاي خلقت انسان، بین انسان»فطري

ماهیت دوگانه طبیعت انسان. ب
باید به ماهیت انسان و اینکه آیا ماهیت انسان فقط موجود مادي است یا در این خصوص 

عالوه اینکه ماهیت به. قط مابعدالطبیعی است یا اینکه انسان، جامع اطراف است پرداخته شودف
تنها «معتقد است، هگلطبع، غریزه و فطرت چیست و با ماهیت انسان، چه ارتباطی دارد؟ 

البته این . که آدمیان قانونشان مبتنی بر عرف استشان غریزي است، درحالیجانوران قوانین
ولی باید ). 257: 1378هگل گئورگ،(» یش از آنکه طبیعی باشد، وضعی خواهد بودرویکرد ب

آگاهانۀ حالت نیمه» غریزه«ها، جان، حالت ذاتی و ناآگاهانۀ مختص بی»طبع«بیان داشت که 
، »طبع«بنابراین، . استتر از غریزه نسبت به انسان، سرشتی آگاهانه»فطرت«مختص جانداران و 

» غریزه«ها وجود دارد و هاست که در جانداران به سبب اشتراك آن جنبهجانخاص بیویژگی
، مختص به جنبه »فطرت«شود و هاست که در خصوص انسان نیز استفاده میاز مختصات حیوان

هاي مادي و فطریات نسبت به ؛ با این توضیح که غریزه نسبت به جنبهاستتکوینی انسان 
بنابراین، انسان ).20- 25: 1370مطهري،(شود بیعی استعمال میهاي انسانی و ماوراءالطجنبه

داراي سرشتی است که بیش از یک سعادت یا شقاوت ندارد و درعمل نیز سنتی ثابت برایش 
ال «عبارت » فطْرَه اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها«مقرر است و بدین سبب است که بعد از عبارت 

سنت و «روست که ازاینو) 272: 16،ج1374طباطبایی،(اضافه شده است» اللَّهتَبدیلَ لخَلْقِ 
قرآن ذکر شده ) 11/؛ رعد128/؛ اعراف105/؛ انبیاء62/احزاب(در آیات » نظامات الیتغیر الهی

) »فطرت«و » غریزه«، »طبع«اي از مجموعه(بنابراین، ماهیت انسان، طبیعت وجودي او . است
هاست و باید توجه داشت که طرح بحث انسانلیف مشترك بیناست که منبع حق و تک

و تمرکز بر آن در مباحث خود در میان اندیشمندان اسالمی، به معناي نفی سایر حقوق » فطرت«
نیست، تا جایی که برخی معتقدند با رعایت حقوق فطري، » طبع«و » غریزه«انسانی نسبت به 

بنابراین، نوع ). 102: 2،ج1374طباطبایی،(شود میحقوق سایر عناصر طبیعت انسان نیز تأمین
دو است و اي از آناست و در واقع، مجموعه» الطبیعیماوراء«و » طبیعی«انسان داراي ماهیت 
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نیز از عناصر سازندة ماهیت منحصر به فرد انسان است که در معناي عام مستعمل، » فطرت«
بودن این حقوق گاه در نظریه حقوق طبیعی، وضعیگیرد و همانند نوع نرا نیز در بر می» طبیعت«

شود، پذیر نمیلذا حقوق ناظر به طبیعت انسانی نسبیت. پذیرش نیستنسبت به چنین ماهیتی قابل
بلکه به سبب طبیعت ثابت و الیتغیر انسانی، حقوق بشرِ ناظر به آن نیز ثابت و الیتغیر است و بر 

شمول و مانعی براي رسوخ نسبیت در حقوق بشر قی جهانعنوان حقوتوان آن را بهاین مبنا می
دانست زیرا در این نوع نگاه، همانند نوع نگاه نظریه حقوق طبیعی، مبناي حقوق، طبیعت انسان 

.با اوصاف مختص به خود است

عنوان جوهره بنیادین حقوق بشر به» طبیعت«. ج
شر جوشیده و با تاروپود هستی انسان بر اساس نظریه فطرت، دین نیازي است که از متن وجود ب

بودن البته به دلیل فطري. کندرا استجابت می) دین(تنیده است و فطرت سالم انسانی دعوت الهی 
دین، مبارزه با آن، جنگ با طبیعت و نیمی از هستی وجودي انسان است که درنهایت، محکوم به 

رهنمود انسان به تکامل الهی و ذاتی، بنابراین، دین، تنها راه. )24: 1378مطهري،(شکست است 
هاي ذاتی مختص انسان است و پاسخ به تمایالت فطري بشر، پاسخ به تمایالت ها و واقعیتارزش

اوست و » طبیعت«است یعنی منشأ حقوق انسان، ) »فطرت«و » غریزه«، »طبع«تمایالت (طبیعی بشر 
لذا اندیشمندانِ طرفدار . متن خلقت استها در حقوق طبیعی، برخاسته از تساوي و آزادي انسان

به) 17: 1370مطهري،(ها نیز دلیلی جز این نداشتند عنوان حقوق فطري انسانتساوي و آزادي به
ورايهاآنعینیاما واقعیتدارندعینیواقعیتطبیعت،برحاکمکلیعلمیقوانین«دیگر، عبارت

:1390بهشتی، حسینی(» آبدهدمیاکسیژناتمیکوئیدوژوناتمدوکهاستعینیواقعیتاین

بینی و توجه به حقوق طبیعی و فطري از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن«بنابراین،؛ (75
ها نهفته است، سوق ها را در وجود آنهدف، موجودات را به سوي کماالتی که استعداد آن

ها کتاب پرارزش آفرینش حقوق واقعی انساندار براي شناساییپس یگانه مرجع صالحیت. دهدمی
وتحولتغییر،حالدرطور مستمربهطبیعتعالمزیرا با وجود اینکه) 179: 1370مطهري،(»است

مجموعهیککهشودمیموجبوکندمیحکومتثابتیقوانینتغیر،وتطوراینبراست،تبدیل
» فطرت«و » غریزه«، »طبع«در واقع، این همان ).162: 1390بهشتی،حسینی(دهدتشکیلرایکپارچه

آن، جلوي مسیر تکامل جسمی و روحی او را گرفته و انسانی است که در صورت تخلف از قوانین
، مبناي »قانونی طبیعی«به مثابه » غریزه طبیعی«شود، چرا که هر غایت تکوینی انسانی میموجب نقض

علل در طولا توجه به اینکه در بررسی دینی، همهو ب) 79: 1371مطهري،(است » حق طبیعی«یک
، )30/روم(در رابطه انسان با خدا به کار رفته است» فطرت«گیرند و اینکه واژه العلل قرار میعلّت
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در این .عنوان یکی از مؤیدات وجود قانون طبیعی در انسان ذکر کردتوان اصل فطرت را بهمی
عرفی است و انسان به سبب این قانون طبیعی، داراي استعداد ، معیار سنجش قوانین»عقل«نظریه، 

که نحويکردن نیازهاي خود و تدبیر قوانین طبیعی، بدون افراط یا تفریط است، بهالزم براي برطرف
بنابراین، عقل و اختیار انسانی است که او . بخشی را دارداو، نقش تعادلعقل بین سایر قواي طبیعت

هاي مشابهی با سازد زیرا حیوانات در بسیاري از امور، حتی فطرت نیز قابلیتایز میرا از حیوانات متم
بنابراین، ). 111: 7،ج1363طباطبایی،(انسان دارند و از آن جهات با وي داراي اشتراك هستند 

شود، چرا که به عقیده طرفداران این نظریه، فطرت، همان هاي نظریه حقوق طبیعی تأیید میبرداشت
و به دنبال خلقت فطرت، قوانین شرعی ) Sinaceur, 1982: 221(شدن است کردن یا خلقخلقنحوه

انسانی دارند و نیز ارسال شده است و درنتیجه، قوانین شرعی، منشأ مشترکی با قوانین طبیعی اولیه
ه باید توجه البت). Abdel Hamid, 1970: 406(نامید » قانون طبیعی«ها را نوعی توان آنبدین جهت، می

کند و مطابق تصویر زیر، طبق داشت که اگرچه عقل، انسان را به حقوق طبیعی خویش هدایت می
قانون بنیادین طبیعت، بشر مخلوق پرودگار است، اما مراد از شرع در آن، قوانین موضوعه است که 

مدعی عدم شود و به دلیل اینکه کشف آن فقط از مسیر عدم تعارض با قوانین طبیعی حاصل می
شمولی آن نیز به سبب هماهنگی آن با طبیعت تعارض قوانین موضوعه با قوانین طبیعی است، جهان

آید و درنهایت، رعایت حقوق بنیادین انسان را در هر مکان و هر زمان محترم بشري الزم می
» شمولیانجه«داراي ویژگی ) حقوق طبیعی(بنابراین، قواعد ناظر به حقوق بنیادین بشر . داندمی

شود و درنتیجه، مدعاي اکثریت فالسفه مسلمان، مبنی گونه تقییدي نسبت بدان وارد نمیاست و هیچ
زیرا این حقوق، ) Ben Achour, 1997: 172(شود بر عدم تناقض قوانین الهی و قوانین طبیعی تأیید می

باید گفت که اصل حقوق لذا. انسان بار شده است» طبیعت«االطالق بر مقید به امري نیست و علی
شود، ولی وقتی سخن از رعایت می...) مثل اصل حق بر خوردن، آشامیدن، پرستش، حیات و (

شود، حوزه استیفاء این حقوق، متفاوت از حوزه اصل ها میمحدودیت نسبت به دامنه اعمال آن
عی همان قرار دارد و حقوق وض» حقوق وضعی«هاست، چرا که این حقوق در حوزه وجودي آن

در واقع، حیطه حقوق وضعی، . است» پذیرنسبیت«گونه که در نظریه حقوق قراردادي تبیین شد، 
هاي لذا باید تمام تقییدها و نسبیت. است» حقوق بشر«است که متمایز از » حقوق شهروندي«همان 

.حقوق انسانی را در حوزه حقوق شهروندي تبیین و بررسی کرد

وق بشر در اندیشه اسالمی اطالق یا تقیید حق. 2
توان مباحث قابل طرح را در خصوص تبیین اطالق یا تقیید حقوق بشر در اندیشه اسالمی می

اطالق حقوق بشر و «، »عدالت اجتماعی، تقییدي بر حقوق شهروندي«ترتیب، تحت عناوین به
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. دتبیین کر» بناي نسبیت در حقوق شهروندي و حقوق بشر«و » تقیید حقوق شهروندي

عدالت اجتماعی؛ تقییدي بر حقوق شهروندي . 2-1
مگر هدف از تشکیل اجتماع، چیزى جز رسیدن نوع انسان به سعادت است؟ چگونه ممکن «

حقی است اجتماعی فرض شود که اهل آن معتقد به عدالت اجتماعی نباشند؟ یعنی دادن حق هر ذي
واجب ندانند یا جلب منافع را به آن مقدار که به اي که منافی با حقوق دیگران نباشد، را، به اندازه

حال دیگران ضرر نزند، الزم ندانند یا دفع مضرات به مصالح اجتماعی را به آن مقدار که سزاوار 
باشد، تشخیص ندهند یا به عملی که منافع انسان را از مضارش جدا کند، اعتنا نکنند و آن را فضیلت 

هاي عبوري عدالت، جزء اولین پایه«باید توجه داشت که ).571: 1،ج1374طباطبایی،(» نشمارند
ورزي بر مبناي استعدادهاي عالوه، به هر میزان عدالتبه). 51: 1382ابراهیمی،(» حقوق بشر است

توان بیان داشت در این خصوص می1.طبیعی بیشتر باشد، جوامع از قوام و دوام بیشتري برخوردارند
گویی به تمام انسان دارد که انسان براي پاسخ» قانون طبیعی«وجود که طبیعت انسان، داللت بر 

اي سامان دهد که مسیر الزم جهت نیل بدان گونهنیازهاي خود در جامعه باید وضع جامعه را به
نیاز به قانون، ویژگى زندگى اجتماعى انسان است یعنی در صورتی افراد جامعه . اهداف فراهم باشد

اي از قوا و خواص نیرومند باشند که سلسلهبطه حقیقی با یکدیگر و جامعه داشتهتوانند راانسانی می
اجتماعی در جامعه حاکم باشد تا در صورت تعارض بین منافع اشخاص با یکدیگر، فرد را ملزم به 

ورزي بر مبناي استعدادهاي هر اندازه عدالتالبته ). 13- 14: 1365طباطبایی،(اطاعت از اجتماع نماید
، حکیم پاسکالمندند و به همین دلیل است که یعی بیشتر باشد، جوامع از عدالت بیشتري بهرهطب

تر این پس عاقالنه. معنی عدالت با هم توافق کنندتوانند دربارهاشخاص نمی«: کندفرانسوي بیان می
د و واقعی وجود و چگونگی حقوق عام و تغییرناپذیر، به قواعد موجوجاي کاوش دربارهاست که به
زیرا عدالت با حقوق طبیعی در افراد بشر همراه است و 2)138: 1،ج1377کاتوزیان،(» توجه کنند

اگر بپذیریم «آید یعنی براي وجود خارجی عدالت، لزوم رعایت حقوق و تکالیف طبیعی حاصل می
ي هاهایی هستند که ممکن است در تعارض واقع شوند، در این صورت حقکه مردم صاحب حق

الملک یبقی مع «نقل شده که ) السالمعلیه(در این میان، طبعاً جامعه ایمانی با جامعه غیرایمانی هیچ تفاوتی ندارد که از معصوم . 1
؛ چرا که در عدل الهی، عدالت »ایمانی بماندعدالتی نماند اما ممکن است با بیسلطنت و حکومت با بی«: »ی مع الظلمالکفر و الیبق

عدالت تکوینی یا طبیعی آن است که خداوند به هرکس به اندازه استحقاق وجود و استعداد و . تکوینی و تشریعی نیز نهفته است
وسیله انبیا و اوصیا، آنچه را موجب یا وضعی بدین معناست که خداوند در هر زمانی بهکماالت وجودي اعطا کند و عدالت تشریعی

.هاست به آنان گوشزد کند و با شریعت، وسایل اعتدال دنیا و آخرتشان را هم فراهم سازدنرشد و کمال انسا
است که خداوند به هرکس به اندازهعدالت تکوینی یا طبیعی آن. در عدل الهی، عدالت تکوینی و تشریعی نیز نهفته است. 2

استحقاقش وجود و استعداد و کماالت وجودي عطا کند و عدالت تشریعی یا وضعی بدین معناست که خداوند در هر زمان 
.هاست به آنان گوشزد کندوسیله انبیا و اوصیا، آنچه را موجب رشد و کمال انسانبه



95پاییز، 52، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه72

گیرد،میها را جدياز حقناشیتوزیعیکه مسایلعدالت اجتماعیتئوريمزبور را باید با یک
). 174- 175: 1381راسخ،(» قرار دهیم

کردن، جزء طبیعت انسان نیست و چنین نیست که زندگىمسئله مدنیت و اجتماعىبنابراین،
ت دیگرى دارد که نتیجه آن، از ناحیه طبیعت بر این مفهوم هدایت شود، بلکه او طبیع

بنابراین، نظام حقوقی حاکم بر آن جامعه باید . وجودآمدن قهرى مدنیت و شهروندي استبه
اش را بتواند شرایط محیطی براي رشد و تعالی نوع انسان در جهت پاسخ به نیازهاي طبیعی

شورها رعایت فراهم آورد تا از این طریق بتوان گفت که عدالت اجتماعی در عرصه داخلی ک
پیش از «در این خصوص بیان شده است که . المللی استبینشده است و قابل تعمیم به عرصه

پذیر اي بر اساس قوانین بین موجودات امکانآنکه انسان قوانینی را وضع کند، روابط عادالنه
جز قوانین واقعی و حال اگر گفته شود، . وجود این روابط، موجب وضع قوانین شده است. بود

کنند، هیچ امر عادالنه یا ظالمانه دیگر وجود ندارد، مثل این است که گفته اولیه که امرونهی می
).Montesquieu, 1748: 23(» هاي آن دایره مساوي نیستندقبل از ترسیم دایره، تمام شعاعشود

حق هر فردي به او بنابراین، پایه عدالت، حقوق طبیعی است و رعایت آن به نحوي است که
عدالت با حقوق طبیعی در افراد بشر همراه است و براي تحقق ). 201: 1383مطهري،(داده شود 

عدالتی که از طریق قوانین ناظر به طبیعت وضع . آن باید حقوق و تکالیف طبیعی رعایت شود
نامند و ب» عدالت وضعی«آورد، هرچند واضعان، آن را را به وجود می» عدالت طبیعی«شود، 

احکام دیگر تقدم دارد زیرا این حقوق که قانون الهی و همزاد با آدمی است بر کلیه«برعکس، 
ها واجب است و هیچ قانون بشري که ها و مکانزمانو اطاعت آن براي همه جهانیان در همه

به نقل ،Commentaries on Law of England(» باشدتواند اعتباري داشته خالف آن باشد، نمی
صورت قضایایى کلى ها و قوانین مطرح در جامعه باید بهعالوه، سنتبه). 199: 1381از موحد،

، »فالن چیز جایز است«و » فالن چیز حرام است«، »نباید چنین کرد«و آمرانه باشد که در قالب 
ظر یکى از مصادیق حق، حق مالى و سایر حقوق اجتماعى است که در ن«بنابراین، . مطرح شود

داند، هرچند که مردم آن اجتماع، امرى ثابت است جز اینکه قرآن کریم، هر چیزى را حق نمی
داند که خدا آن را محقق و داراى ثبوت را حق بپندارند، بلکه حق را تنها عبارت از چیزى می

کرده باشد، چه در عالم ایجاد و چه در عالم تشریع، پس حق در عالم تشریع و در ظرف اجتماع 
ینى عبارت است از چیزى که خدا آن را حق کرده باشد، مانند حقوق مالى و حقوق برادران و د

البته در نظریه حقوق طبیعی ).339: 1،ج1374طباطبایی،(»حقوقى که پدر و مادر بر فرزند دارد
مگر نه این است که خداوند متعال، نظمی طبیعی آفرید و آن را بر عالم «اند که نیز بیان داشته

تحمیل کرد و هر آنچه در خلقت است به طبع میل او آراسته شده است؟ پس عدالت، چیزي 
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اند چون ایمان هم در قید این عدالتلذا کفار بی. جز اطاعت از این نظم طبیعی هم نخواهد بود
شان همین است و نه تنها راه کمال و هدایت. اند و از آن گریزي نیستدر بند قوانین طبیعی

).Russ, 2000: 109-110(» لِ مستقل از خالققانون عق
ها در ورود به زندگی جمعی، ضمن آنکه باید از حقوق اولیه طبیعی و انسانی پس انسان

توانند بنا به مصالح، بر اساس نوع قرارداد، به تخصیص امتیازها و خود برخوردار باشند، می
البته باید توجه داشت که ). ضعیحقوق و(حقوق خود بر اساس قوانین رایج جامعه بپردازند 

ویژگی تمامی این حقوق آن است که به تبار اصلی خود وفادار بمانند و در صورت تخلف، 
شوند؛ با این توضیح که قسم اول ناظر به حقوق بنیادین و طبیعی بشر و عمالً نامشروع تلقی می

نام برد و قسم » حقوق بشر«ها تحت عنوانتوان از آنحقوق ثابت و الیتغیر است و میاز زمره
» پذیرنسبیت«است، ناظر به حقوق اشخاص جامعه است که حقوقی دوم که تخصیص خورده 

و » تقیید«اگر حقوق بشر، قابلیت . نام برد» حقوق شهروندي«تحت عنوان توان از آناست و می
تقیید و نسبیت پیدا عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر نیز قابلیتبه» عدالت«را دارد، » نسبیت«

.اي مردود استکه با توضیحاتی که گذشت، چنین فرضیهکند، درحالیمی
در حقوق شهروندي، انسان به مثابه شهروند باید از حقوقی سخن بگوید که ناظر به 

ها و در یک کالم، عقل جمعی شدن در جامعه و درنتیجه منافع، مصالح، اخالق و سیاستزاییده
دولت به مثابه شخصیتی حقوقی اکنون محور ترسیم حقوق شهروندان و متعهد و عمومی است و 

هاي به آرمان» وفاداري«این حق بر محور دو اصل طالییِ . هاستها و مسئولیتبه محدودیت
حکومت و دولت، نمایندگی این سعادت جمعی را بر . گیردشکل می» کار مثبت«جمعی و 
ي باید توجه کرد که حقوق شهروندي ناظر به امتیازاتی است در تبیین رابطه شهروند.عهده دارد
هاي خاص زمانی و مکانی اعطا ها بر اساس وفاداري به شهروندانی خاص در برههکه دولت

29این موضوعی است که ماده . گیردمیکند یا از برخی دیگر در شرایطی متفاوت بازپسمی
حاکی از آن است که حقوق بنیادین بشر در این اعالمیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره کرده و

ها اجازه مقیدکردن حقوق بشر را کند و در واقع، این سند به دولتحالت، قابلیت تقیید پیدا می
برحسب قوانین داخلی خود داده است و اشخاص را نیز به سبب حقوقی که از جامعه کسب 

است و به جامعه این حق را داده است تا اند، ملزم به تبعیت از تکالیف اجتماعی دانسته کرده
دامن استیفاي حقوق را براي عضو جامعه محدود کند، ولی با این شرط که اصل حقوق وي 

مسئله کلیدي در حقوق شهروندي، فهم مثلثی است که جامعه، دولت و شهروند، . حفظ شود
فرد، طبیعت و هریک در رأس این مثلث هستند که در اثر وضعیتی متفاوت برحسب تأکید بر

براي فهم حقوق شهروندي باید از وضعیت طبیعی در حقوق انسانی . جمعیت شکل گرفته است
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بودن حقوق شهروندي پی به وضعیت مدنی در حقوق شهروندي گذر کرد تا به درك نسبی
.برد
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»حقوق شهروندي«و تقیید » حقوق بشر«اطالق . 2-2
اي غیر از امور طبیعی و محیطی، بلکه به دلیل امر و وضع واسطها حقوق بشر بههرگاه و هرج

؛ با این توضیح که آنجا »حقوق بشر«است و نه » حقوق شهروندي«انسانی مقید شد، آنجا حوزه 
حوزه جمع است و نه فرد و در این حالت، بسیاري از امور، سبقه تکوینی و حقیقی ندارند و از 

ات اجتماعی انسان بدان وابسته و از زمرة امور قراردادي، وضعی و اعتباري طرف دیگر نیز حی
و ) 350: 1،ج1383مصباح،(گیرند شکل می» ظرف اجتماع«است مثل زوجیت، ملکیت که در 

در قوانین هوکرگونه که کند، طبییعت بشر است، همانآنچه این اطالق حقوق بشر را توجیه می
، آن ]قوانین طبیعت[قوانینی که پیش از آن بدان اشاره شد «: ستکلیسایی حکومت بیان داشته ا
ها را هم محدود کنند، اما ازآنجاکه این قوانین، فراتر توانند انسانقدر اطالق دارند که حتی می

از مقام جوامع انسانی قرار داشت، هرگز توافقی هم میان پیروان آن براي جمع بایدها و نبایدها 
توانیم تنهایی و بدون کمک دیگران نمیولی ازآنجاکه ما خودمان بهصورت نگرفته است، 

شرایط مطلوبی را که در شأن انسان است، براي خود فراهم آوریم و اگر بخواهیم تنها و منزوي 
ها را نخواهیم داشت، طبیعتاً نواقص و کاستیبراي خودمان زندگی کنیم، توانایی برآوردن همه

ها در ابتدا در جوامع آوریم و به این علت، انساندیگران روي میبه مشارکت و همکاري با
را در » نسبیت«و سپس » تقیید«بنابراین، آنچه ). Jakob S.J, 1968: 33(» سیاسی با هم متحد شدند

، دو »فرهنگ«و » طبیعت«. است» فرهنگ بشر«دهد، حقوق شهروندي آدمی معقول جلوه می
این دو، نه مخالف هم، بلکه همچون . کشدبه تصویر میوضع زندگی فردي و جمعی آدمی را

حقوق بشر و شهروندي مکمل هم بوده و در رابطه طولی داراي نسبت عموم و خصوص مطلق 
لذا هر حق بشري، حق . هیچ حق شهروندي نیست که تهی از حقوق بشري باشد. هستند

به آن دلیل که بر شهروندي هم هست، اما برخی از حقوق شهروندي، حقوق بشري هستند 
یابند مثل حق بیمه بیکاري و اساس علل نزدیک، پایه و جوهر خود را در حقوق بنیادین بشر می

بودن این وضعیت با حق حق بازنشستگی یا بسیاري از حقوق اجتماعی دیگر که به دلیل مرتبط
حقوق اما برخی از . حیات آدمی در جمع، به نوعی تداوم حقوق بشر در وضع مدنی هستند
ها را به هسته توان آنشهروندي لزوماً و مستقیماً حقوق بشري نیستند، بلکه بنا به علل دور می

بنابراین، وقتی از حقوق . حقوق بشر پیوند زد اما در بدو امر شاید مقرون به حقوق بشر نباشند
د و با انآید، در واقع، صحبت از حقوق و اموري است که اعتباريشهروندي سخن به میان می

) امور تکوینی(و ریشه در حقوق بنیادین و طبیعی 1اندوضع قانونگذار به رسمیت شناخته شده
202: 1379طباطبایی،: ك.براي مطالعه بیشتر، ن. کندقبل و بعد اجتماع تقسیم میعالمه طباطبایی اعتباریات را به دو دستۀ. 1
.216و 
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بناي «ها به توان از آنندارند و البته این به معناي آن نیست که فاقد مبنا و مالك هستند بلکه می
ز این یاد کرد که فرهنگ و هنجارهاي حاکم در آن جامعه، در نوع و آثار هریک ا» عقال

این امر سبب شده است تا چنین . اي به جامعۀ دیگر متفاوت استحقوق مؤثر است، لذا از جامعه
.»ممنوع«کند، نه » محدود«پذیر شود و در مقام اجراي حقوق بشر، آن را حقوقی نسبیت

رسند، عمالً هاي بشري میاین دسته از حقوق، چون با واسطه بسیاري از حقوق دیگر به حق
توان گفت که این دسته از حقوق، حقوق لذا می. وق شهروندي آنان غالب شده استرنگ حق

اي از حقوق سیاسی، باالترین حق، حق مثالً در مجموعه. شهروندي است و نه لزوماً بشري
اما نداشتن تابعیت به معناي مرگ آدمی نیست بلکه شخصِ بدون تابعیت، از 1تابعیت است،

تواند ازدواج کند اما ثبت او می. شودحقوق سیاسی محروم میاي از حقوق ازجملهمجموعه
تواند تواند تحصیل کند اما نه رایگان؛ میشود؛ میتواند رأي دهد اما محاسبه نمیشود؛ مینمی

ممکن . تر، حق رأي دادن استمثال ساده. هاتواند چاپ کند و امثال اینآزادانه بنویسد اما نمی
بودن اي شرایط خاص خود را داشته باشد که لزوماً ربطی به انسانهاست این حق در هر جامع

لذا سن، عقل، بلوغ، مال، . افراد ندارد، بلکه معیار آن، جمع تعهدات و تکالیف شهروندي است
مندي از حقی باشد که ندادن آن به فرد انسانی تواند معیار بهرهجنس، شهرت و مشابه آن می

معی و حیات اجتماعی او باشد، اما لزوماً مخلّ حیات فردي و هرچند ممکن است مخل رفاه ج
بنابراین، هرچند مفروض است که تمام حقوق شهروندي بر . امنیت، بهداشت و معیشت او نیست

تواند وصف شهروندي یا پایه طبیعت آدمی باشد، اما علل دور و نزدیک از این مرکز می
توان گفت نسبت این دو حق، ه این اعتبار میپس ب. بودن را اندکی قریب و بعید سازدبشري

. عموم و خصوص مطلق است

اگر حق تابعیت به وضعیتی منجر شود که نداشتن آن باعث نابودي حقوق پایه و اولیه چون حق حیات، سالمت و امنیت . 1
. بشري است و نه صرف شهرونديشود، این حق تابعیت هم حقوق
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توان نماي حقوق بشر به سوي حقوق لذا در نمود معکوس حلزونی یا مدل خورشیدي می
شهروندي را چنان که در تصویر فوق و ذیل آمده است، وضعیتی از خُرد به کالن و نحیف به 

.اي تا تجلی درخت پرشاخ و برگ در امتداد استکاشت هستهتر دانست که از فربه

در حقوق شهروندي و حقوق بشر» نسبیت«بناي . 2-3
طبق تفکیک حقوق بشر و شهروندي و در صورت تمیز درست وظایف حکومت و دولت، 

عنوان بازوي اجرایی حکومت در اهداف کالن ملّی، توان گفت که با درنظرگرفتن دولت بهمی
این مهم . وظیفه دولت در تحقق حقوق شهروندي، آموزش حقوق و تکالیف شهروندان استاولین 

در اغلب قوانین اساسی کشورها بر عهده دولت نهاده شده است و اصل سوم قانون اساسی جمهوري 
، مستقیم یا اسالمی ایران هم دولت را مکلف به تکالیفی دانسته است که بخش مهمی از آن

.هاستق شهروندي شهروندان ارتباط دارد و بخشی نیز معطوف به حقوق بشر آنغیرمستقیم با حقو
عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدي بنیادین است که مشروعیت آن به حقوق بشر به

طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و در صورت عدم طرح، هر دولتی مکلف به 
این همان . نیست و نیاز به تصویب و قانونگذاري داردگونه هاست، اما حقوق شهروندي اینآن

اعالمیه مدنظر قرار داده و اشخاص را مکلف به تبعیت از چنین قوانینی 29مطلبی است که ماده 
قابل » حق و تکلیف وضعی«دانسته است، با این توضیح که حقوق شهروندي تنها در رابطه 

ند به رسمیت شناخته شود، تکلیفی هم براي موازات هر حقی که براي شهروتحقق است یعنی به
حقوق و . به همین نسبت، هر حقی براي دولت، تکلیفی براي او هم به دنبال دارد. او در پی دارد

یک تماماً حق، و دیگري رود و هیچبا هم پیش میتکالیف شهروندان و دولت در این معادله
.تماماً تکلیف نیست

د جهت اعمال و رعایت حقوق شهروندي و شهروند، حقوق البته باید توجه داشت که نبای
نادیده گرفت و او ،ان دارندعبودن آن اذبنیادین هر موجودي بخصوص جنین را که همگان بر انسان
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فیلسوفان لیبرال مدعی هستند که جنین، انسان نیست یعنی شهروند . را فاقد هرگونه حقی دانست
شهرِ دنیا نیامده، از حقوق انسانی برخوردار نشده است و بدین نیست و تا زمانی که به دنیاي شهر یا 

لذا حمایت دولتی از او نیز طبیعتاً مجاز نیست . جهت، تضمینی براي تأمین حقوق وي وجود ندارد
)Sandel J, 1989: 521-538 (جنین درحقیقت، قتل انسان نیست چون عنوان مثال، سقطرو بهازاین

). Pettit, 1998: 57(آید انسانیت او با تولّد به وجود میجنین اساساً انسان نیست و
تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندي دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر براي شهروندان خود 

به عبارت منطقیون، . شرط و شرط، قابل تحقق استدر این است که حقوق بشر بدون پیش
معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در شرط بوده، لذا مطلق است به این حقوق بشر، ال به

کاهد تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود، تأمین قبال تکلیف خود نمی
کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت اوست هرچند غیرشهروند هم باشد، دولت 

اما حقوق شهروندي در حد توان، مکلف به تأمین حقوق بشر اوست،) و هر دولتی(اسالمی 
کننده دولت به عبارت دیگر، برخالف حقوق بشر، در حقوق شهروندي، شروع. چنین نیست

کننده شهروند است یعنی او باید صالحیت خود را به مثابه شهروند نیست بلکه اتفاقاً شروع
خوب ثابت کند تا بر اساس اولویت نسبت به دیگران از حقوق شهروندي بیشتري برخوردار 

در اینجا طبعاً حقوق شهروندي به شرط ال و البته نسبی است و برحسب هر جامعه و . شود
.موقعیت هر شهروند متفاوت است

که همسو با فرهنگ و همگون با » فضاي جغرافیاي سیاسی خاص«شهروند با قرارگرفتن در 
هروند براي اولین گام ش. هاي اجتماعی است باید کاري کند تا الیق حمایت درخور شودارزش

گام دوم، اثبات نیت خوب . این منظور، نداشتن نیت سوء به حاکمیت و امور حاکمیتی است
راه کشف موارد اخیر، کار مفید و فعالیت همسو با اهداف عمومی حاکمیت است؛ . است

اشتغالی که موجب تقویت بیش از پیش حاکمیت و سعادت همگانی بشود که غایت حاکمیت 
هاي اولویت«به هر میزان شهروند در راستاي . کنیمیاد می» اصل وفاداري«ه به از این مسئل. است

شود و به همان نسبت، وفاداري او قابل تر میتالش کند، به همان میزان به دولت مقرب» دولت
ارزیابی است و حقوق شهروندي او هم به همان نسبت از نظر کمیت و کیفیت قابل توسعه و 

توانند سطوح مختلفی داشته باشند یا به عبارتی، در این گاه، شهروندان میدر این ن. تضییق است
آنان که تماماً در راستاي اهداف دولت که همان منافع و سعادت . بندي باشندرابطه داراي درجه

کنند یعنی اگر اند؛ آنان که خنثی عمل میدارند، اینان مقربانعمومی همگان است گام برمی
رسانند و مانع حرکت رو به جلوي سانند، حداقل آسیب اندك هم نمیرسود چندانی نمی

اند و آنان که با اتخاذ رفتار یا اشتغال حاکمیت در تأمین حقوق عمومی نیستند، اینان متعادل
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فعل مثبت خود، عمالً خواسته یا ناخواسته، مستقیم و غیرمستقیم خاص یا به عبارتی فعل یا ترك
اش، اضرار به خود و دیگران کنند که نتیجهمیت، اختالل ایجاد میدر حرکت رو به جلوي حاک

این . و درنهایت، کل جامعه و مدیریت کالن آن است در زمرة شهروندان درجه سه قرار دارند
دسته، شهروندانی با تشکیک یا تعمد در وفاداري به سعادت عمومی جامعه که نماینده مشروع 

ر برخورداري از حقوق بشري، نباید انتظار حقوق آن حاکمیت است، فارغ از حق خود د
البته حاکمیت نیز در صورتی . سطح با دیگر اعضاي جامعه داشته باشندشهروندي متناسب و هم

تواند اینان را با تضییق و تحدید یا حتی با تعطیلی موقت حقوق شهروندي تنبیه کند که می
ر این خصوص آموزش داده باشد و عمل هاي مختلف خود، آنان را دتر از طریق دستگاهپیش

بندي مختصر اکتفا کرد که اولین توان به این جمعبنابراین می. اینان عامدانه و نه جاهالنه باشد
اي سیاسی مبنی بر هاي حاکمیتی، وجود ارادهگام در تحقق حقوق شهروندي توسط دستگاه

نه به مثابه حقوق شهروندي، این وظیفه. آموزش مؤثر حقوق شهروندي به همه شهروندان است
ها چنین از این منظر، اغلب حکومت. شودبلکه خود جزئی از حقوق بشر شهروندان تلقی می
اند تا در ضمن آموزش همگانی، این مقوله تکلیفی را بر طبق قانون اساسی بر عهده دولت نهاده

دون توجه به تقویت و محور، بخواه و دینبنیان، عدالترا نیز لحاظ کند چرا که جوامع حق
هاي متعالی توانند به آرمانویژه آموزش حقوق شهروندي نمیتعالی آموزش همگانی و به

.ماندهاي استبدادي مغفول میعمد در حکومتخویش دست یابند؛ هدفی که البته به

گیرينتیجه
در با مقایسه مبانی سه نظریه حقوق طبیعی، حقوق قراردادي و حقوق اسالمی بخصوص

یو فلسفيهاي دو نظام فکرآید که بنیانزمینه اعالمیه جهانی حقوق بشر، این نتیجه به دست می
، مثل حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادي و یو حقوق اسالمیعیحقوق طب

مشترك است و تأکید هر دو نظریه بر جوهري اساسی ... حق مساوي در برابر حقوق و قوانین و 
در نظریه » فطرت«در نظریه حقوق طبیعی و » طبیعت«است؛ با این توضیح که » طبیعت«نام به

نظام . هاي یکسان، ولی با تعاریف متفاوت هستندحقوق اسالمی داراي مصادیق و ویژگی
انسان است که حاوي حقوق اساسی و بنیادین ) طبیعت(حقوقی اسالم، نظامی مبتنی بر فطرت 

در نظریه . منظور سعادت دنیوي و اخروي استالی مادي و معنوي او بهبشر براي تکامل و تع
حقوق اسالمی، سخن از رابطه انسان با خدا، انسان با جهان هستی و انسان با انسان در قالب 

است، قرار ) تکوینیات(» هانیست«و » هاهست«که خود مبتنی بر ) اعتبارات(» بایدها و نبایدها«
همچنین این تمایالت بشر، بنیانی . قرار دارد) طبیعت(در تکوین دارد یعنی ریشه تشریع 
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بنابراین، . )13: 2،ج1388کلینی،()کُلُّ مولُود یولَد علَى الْفطْرَه(شمول چون فطرت دارد جهان
پایه مشترك دو نظریه حقوق طبیعی و حقوق اسالمی درباره جوهر حقوق بشر، مبتنی بر 

بتنی بر خلقت و طبیعت انسان است و قوانین بنیادین این دو نظریه، اي واحد است که مهجوهر
داراي وجه اشتراك است و مبانی طبیعی و عقالنی، بیشترین نزدیکی را با اصول حقوقی اسالم 

برخالف دو نظریه دیگر که . ترین ارتباط را دارددارند و به تبع، مکتب حقوق طبیعی، نزدیک
نسان و برخورداري از ثبات و اطالق است، نظریه حقوق مبتنی بر طبیعت ا» حقوق بشر«

شمول نیست زیرا در این نگاه، حقوق بشر، حقوقی پذیر است و جهاننفسه نسبیتقراردادي، فی
.کنداست که بر حسب ارادة واضعان، زمان و مکان، تغییر می) ماهیتی سیال(وضعی و قراردادي 

است که از زمرة ) اصل حق(ن و طبیعی بشر ، حقوقی ناظر به حقوق بنیادی»حقوق بشر«
دامنه (حقوقی ناظر به شخص در جامعه است » حقوق شهروندي«. حقوق ثابت و الیتغیر است

دارد؛ با این توضیح که هرگاه و هرجا حقوق » پذیرينسبیت«که قابلیت ) اعمال حقوق بشري
حقوق «است، نه » هرونديحقوق ش«وضع انسانی مقید و محدود شد، آنجا حوزه واسطهبشر به

، زیرا در این حالت، حوزه جمع و حیات اجتماعی انسان به آن وابسته است و از زمرة امور »بشر
را در حقوق شهروندي معقول » نسبیت«و سپس » تقیید«آنچه . قراردادي، وضعی و اعتباري است

آدمی را ترسیم » جمعی«و » فردي«است که دو وضع زندگی » فرهنگ بشر«و » طبیعت«کند، می
توان گفت که هر حق بشري، حق شهروندي هم هست، اما برخی از حقوق می. کندمی

شهروندي، حقوق بشري است، به آن دلیل که بر اساس علل نزدیک، پایه و جوهر خود را در 
یابد و تنها تفاوت حقوق شهروندي با حقوق بشر در این است که حقوق حقوق بنیادین بشر می

که در حقوق شهروندي، شهروند با قرارگرفتن شرط قابل تحقق است، درحالییشبشر بدون پ
هاي اجتماعی است، در فضاي جغرافیاي سیاسی خاص که همسو با فرهنگ و همگون با ارزش

البته آموزش . شودمی) حقوق شهروندي(در صورت انجام عملی درخور، الیق حمایت درخور 
شود و از ن، خود جزئی از حقوق بشر شهروندان تلقی میمؤثر حقوق شهروندي به همه شهروندا

محور، چنین تکلیفی را طبق خواه و دینبنیان، عدالتها و جوامع حقاین منظر، اغلب حکومت
اند تا در ضمن آموزش همگانی و شهروندي به آرمان خویش قانون اساسی بر عهدة دولت نهاده

.دست یابند
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