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 و یمبان ،مفهوم واکاوي
  میکر قرآن ي حق درها تیمحدود

  *بالوي مهدي
  **کمیتکی بیات مهناز   _________________________________________________________  

 چکیده
 در استیس و حقوق ،اخالق حوزه در بحث مورد میمفاه نیزتریبرانگ چالش از حق مفهوم

 محـور  حـول  کـه  اي ينظـر  مباحثات که جاستنآتا مفهوم نیا تیاهم است. مدرن شهیاند
 حـق  زبـان  بـه  همواره ،ردیگ یم صورت عدالت و يبرابر ،يآزاد چون ینیادیبن يها رزشا

 نـاگزیر  ،بـودنش  زیـ آم مناقشـه  سـبب  بـه  ،حق مفهوم کارگیري به حال بااین .دیجو یم توسل
 را يا گسـترده  مجـال  ،بـوده  متعـارض  یگاه و متفاوت يآرا و افکار با رویارویی متضمن

 اي انـدازه  تـا  مزبـور  مفهـوم  .اسـت  سـاخته  فـراهم  ينظر تعارضات و يفکر تضاربات يبرا
 یچنـدوجه  يا مباحثـه  ،آن دربـاره  بحـث  هرگونـه  آغـاز  محـض  به که است زیبرانگ چالش
  .گردد یم آغاز آن عمالا قلمرو و صاحبان ،یهیتوج یمبان ،محتوا ،معنا ،مفهوم درباره

 ضـمن  يزیتجـو  و یلـ یتحل ،یفیتوصـ  يکردیرو اتخاذ با میا دهیکوش حاضر مقاله در اساس براین
 مبنـا  همینبـر  و بپـردازیم  حـق  يمعنـا  نیـی تب بـه  ،یوحـ  کـالم  متعـدد  اتیـ آ قـراردادن  نظر مطمح

 تـالش  بـراین  افـزون  کنـیم.  بیـان  را داشـتن  حـق  و بـودن  حـق  مفهـوم  دو انیـ م کیتفک ضرورت
 يبشـر  حقـوق  يادعاها ساز موجه یمبان عنوان به یانسان کرامت و خودآیینی اصل دو زا میا کرده
 یلیتفصـ  یبررسـ  بـه  زیـ ن درپایـان  .مییبجو مقدس کتاب اتیآ در را مزبور یمبان و بگوییم سخن
 اخـالق  و یعمـوم  مصـلحت  ،حـق  انیـ م نسـبت  بـاره در ينظـر  يکردهایرو و حق اعمال قلمرو
 اهتمـام  بحـث  موضـوع  مـورد در میکـر  قـرآن  متعـدد  اتیـ آ يواکـاو  بـه  و ایـم  پرداخته یعموم
  .ندارد آن »بودن مطلق« با يا مالزمه حق »بودن نیادیبن« میساز روشن تا میا دهیورز

  .یاخالق تیفاعل ،یذات کرامت ،حق دیتحد ،حق یمبان ،حق مفهوم ،حق :کلیدي واژگان
                                                      

  ).mahdibalavi@ut.ac.ir/ نویسنده مسئول (دانشگاه تهران یفاراب سیپرد اری* دانش
  ).m_bayat@sbu.ac.ir( شهیدبهشتی هنشگادا ریادستا** ا
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  مقدمه
 داشـتن  حـق  و بـودن  حـق  مفهـوم  دو میان بنیادین تفکیکی بر که بشر حقوق گفتمان

 مدرنیتـه  جـوهر  .اسـت  یافتـه  تکامـل  و تکـوین  مدرنیتـه  اندیشـه  بستر در ،است مبتنی
 برابـر  در دولـت  قـدرت  تحدیـد  و جامعه و دولت هاي حوزه میان تفکیک ،دموکراتیک

 و تفکـر  قوه از انسان مندي بهره به باور ،رویکرد این فلسفی اساس .باشد می افراد حقوق
 آزادي در فقـط  شـخص  ،آن موجـب  به ،بوده فردي آزادي ضامن ،خردمندي .است خرد
 ،1384 ،بشـیریه ( نـد ک زنـدگی  ،خواهـد  می که گونه آن و خویش خرد حکم به تواند می
 انسـان  شـأن  الزمه ،گوناگون وجوه در فرد آزادي تضمین ،مدرن اندیشه در .)19ـ12ص
 ،انسـان  کرامـت  و شـأن  بـه  احتـرام  ایـده  .گـردد  مـی  قلمداد خردمند موجودي مقام در

 هـاي  آزادي و حقـوق  از متشـکل  نظـامی  ایجـاد  که است بشر حقوق ایده ترین محوري
 کـه  اسـت  هنجاري نظامی ،معاصر بشر حقوق اساس براین ؛است داشته دنبال به را فردي

 آن اصـلی  کـارکرد  ،بـوده  حکومـت  نهـاد  برابـر  در افـراد  حقـوق  از محافظـت  متضمن
 بـه  متعهـد  را دولت که فضایی باشد؛ می شهروندان برابر در حکومت اقتدار کردن محدود

  :سازد می ها حق از پاسداري
 گفتمـان  در غالـب  فضاي اما ،باشد می مطرح نیز افراد میان روابط در بشر حقوق اگرچه
 قـاري ( است دولت نهاد برابر در اشخاص هاي حق تأمین و تضمین فضاي ،بشر حقوق

  .)41ص ،1388 ،سیدفاطمی
 پرسش این ،معاصر حقوقی و سیاسی گفتمان در حق مفهوم کارگیري به رواج رغم به

 حـوزه  در مطرح هاي پرسش ترین پیچیده و دشوارترین از یکی همواره ،چیست حق که
 اطـالق  ییها مزیت دسته آن به حق ،برداشت یک در .است بوده حقوق و سیاسی فلسفه

 مـوقعیتی  در قرارداشـتن  جهـت  به نه و ـ ندا انسان که رو ازآن صرفاً  ها انسان که گردد می
 ,Gewirth, 1982( گردنـد  مـی  مند بهره آنها از ـ ممتاز یشرایط از برخورداري یا خاص

p.4(، اي نظریـه  نیازمنـد  ،حـق  مفهـوم  بـودن  برانگیـز  اخـتالف  جهت به برداشت این ولی 
 دامنـه  و حدود تعیین و حق عنوان ذیل ادعا هرگونه شناسایی ترتیب بدین ؛است توجیهی

 ،پیچیـده  مفهـوم  کـه  اسـت  متوقـف  امـر  ایـن  بـر  هرچیـز  از پـیش  و بـیش  ،حق اعمال



  ميحق در قرآن کر یها تيو محدود یمفهوم، مبان یواکاو
115

 

 .سـازیم  استوار توجیهی مبانی چه بر و کنیم معنا چگونه را حق آمیز مناقشه و چندوجهی
 سـبب  حـق  مفهوم از تجدیدشونده و تکاملی البته و روشن نسبتاً تصویري ساختن فراهم

رد  بـراي  ،متفـاوت  اجتمـاعی  هـاي  زمینه در آن بیرونی مصادیق شناسایی شد خواهد خـ 
ــی ــدور جمع ــ و مق ــود رومیس ــان و ش ــین امک ــرو تعی ــال قلم ــق اعم ــراهم ح ــد ف  آی

)Walderon,1995, pp.575-585(در بشـر  حقـوق  معنـاي  دقیق بررسی بدون بنابراین ؛ 
 حـرارت  و شور نه ،بشر حقوق بحث ورساختن شعله که رسد میفرا زمانی ،معاصر دوره

 از جانانـه  دفـاع  .)Gearty, 2006, p.20(.انگیخـت  برخواهـد  را اي نومیـدي  و بـیم  نه و
  .ستها حق محدوده واقعی شناخت مستلزم ،حق معناي درك ضرورت بر افزون ،ها حق

ـ  حـق  گفتمـان  حامیـان  اساس براین  باورهـاي  بیـان  بـراي  نـوینی  هـاي  شـیوه  دبای
 مـورد  زمانـه  واقعیـات  بـا  برخـورد  در کـه  مفاهیمی بیان در و گیرند کار هب شده تثبیت

 ها حق چرا دهند نشان باید فردي حقوق مدافعان .باشند محتاط ،اند گرفته قرار پرسش
 با که هنگام آن حتی ،حق به مربوط نهادهاي چگونه و بیایند کار به »عمل در« توانند می

 چنانچـه  .باشـند  کارآمـد  توانند می ،گردند می رو روبه اجتماعی هاي چالش دشوارترین
 و زنـده  گفتمانی عنوان به معاصر دوره در حق گفتمان خواهند می بشر حقوق مدافعان

 جـایگزین  هـاي  نظریـه  وجـود  امکـان  که آنند نیازمند ،دهد ادامه خود حرکت به پویا
 Skeptical( »گرایانـه  شـک  هـاي  چـالش « نیـز  و کننـد  بررسـی  را حق ماهیت درباره

Challenges( يبشـر  حقـوق  ادعاهـاي  اخالقی بنیادهاي بارهرد )Douzinas, 2000, 

pp.163-168(( داشت توجه باید حال بااین .دهند قرار تحلیل و تجزیه مورد دقت به را 
 از بـیش  هاي خواهی هزیاد برابر در نهادن گردن و مذکور هاي چالش جدي بررسی میان

 تعهـد  از باید حق پردازان نظریه .)Judt, 2006, p.180( است بسیار تفاوت آنها، اندازه
 ،جمعـی  منفعـت  به مربوط مباحث انکار با فردي هاي آزادي و حقوق به رفص ذهنی

 کننـد  حرکـت  بشـري  حقـوق  ادعاهاي براي عقالنی مشروعیتی ساختن فراهم سمت به
)Lazarus & Goold, 2007, p.13(  

 تجـویزي  و تحلیلـی  ،توصـیفی  رویکـردي  اتخاذ ضمن ،حاضر مقاله در اساس براین
 در اساسـی  پرسـش  سـه  بـه  ،وحـی  کالم متعدد آیات قراردادن نظر مطمح با ایم کوشیده
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 مسـتلزم  ،»؟چیسـت  حق« پرسش به پاسخ ارائه باره دراین .دهیم  پاسخ حق فلسفه حوزه
 چـرا « پرسـش  بـه  ییگـو  پاسـخ  ،بوده حق ماهیت و محتوا ،مفهوم تحلیل حوزه به ورود
 حـق « که پرسش این به پرداختن همچنین .است حق موجهه مبانی تبیین متضمن ،»؟حق

 رویکردهـاي  و حـق  اعمـال  قلمـرو  تفصیلی بررسی گرو در خود نوبه هب »؟میزان چه به
 بـا  همگـی  کـه  است عمومی اخالق و عمومی مصلحت ،حق میان نسبت مورددر نظري

  .اند گرفته قرار نظر مداقه و بحث مورد کریم قرآن متعدد آیات واکاوي

  حق مفهومی تحلیل .1
 یـا  صـحیح  ییمعنـا  ارائـه  بـه  منـوط  هرچیـز  از بیش و پیش ،بشر حقوق از حمایت

 ییدنیـا  در توان نمی هرگز .است حق ماهیت و چیستی درباره روشن دیدگاهی کم دست
 ،بود امیدوار حق عنوان ذیل فردي ادعاهاي تضمین و تأمین به بشري منازعات از رسرشا
 و افـراد  از بسیاري که موضوع این .کرد ارائه را آن از محصل ییمعنا ،نخست آنکه مگر

 صـادر  را هـا  حـق  نقـض  جـواز  آسـانی  بـه  ،حق از لفظی دفاع رغم به حکومتی نهادهاي
 منـافع  حفـظ  بهانـه  بـه  فـردي  هـاي  آزادي و حقوق دیدحت جهت در اقداماتی واند  کرده

 حـق  مفهـوم  اصـل  بـه  که گیرد میسرچشمه  مهم واقعیت این از ،دهند می انجام جمعی
 نسـبتاً  تصویري ،شنود و بحث و ورزي اندیشه فرآیند یک در تااست  شده پرداختهکمتر 
 شـکل  جامعه جمعی خرد خزانه در حق مفهوم از تکاملی و تجدیدشونده البته و روشن

 »؟میـزان  چـه  تـا  حـق « و »؟حق چرا« که  ها پرسش این به ییگو پاسخاساس  ؛ براینگیرد
  .بود نخواهد مقدور »؟چیست حق« بنیادین پرسش به پرداختن بدون

 یعنـی  آن هنجـاري  و وصـفی  مفهـوم  دو میـان  تفکیـک  ،حـق  معناي تبیین جهتدر
 در حـق  .اسـت  ضـروري  )To have Right( داشـتن  حـق  و )To be Right( بـودن  حق

 یـا  »بـودن  خـوب « همان ارزشی معناي هب ـ گیرد می قرار باطل برابر در که ـ بودن ترکیب
 ، ولیکنند می یاد »حق قدیم مفهوم« عنوان به آن از و است »بودن مقبول اخالقی لحاظ به«

 ،گیـرد  مـی  قـرار  ــ  )منفـی  یا مثبت از اعم( تکلیفبرابر  در که ـ داشتن ترکیب در حق
 مفهـوم « بـاعنوان  آن از و اسـت  »گري گزینش ییتوانا« و »داشتن انتخاب امکان« معناي به



  ميحق در قرآن کر یها تيو محدود یمفهوم، مبان یواکاو
117

 

  .)240ـ229ص ،1392 ،راسخ( کنند می تعبیر »حق جدید
 آن مسـتلزم  »تصمیم یا اقدام یک بودن برحق« :حق قدیممطابق معناي  دیگر عبارت به
 یـک  ییمحتـوا  اصـول  اساس بر و اخالقی ازمنظر ،بحث مورد تصمیم یا اقدام که است
 تفـاوت  گفته پیش معناي با حق جدید مفهوم ولی ،باشد تأیید مورد ،خاص اخالقی نظام
، نیست »اخالقی« یا »خوب« عملی انجام مفهوم به »لزوماً« ،»داشتن حق« معنا این در .دارد
 محتـواي  از نظـر  صرف فرد آزادانه تصمیم اصل سیاسی و حقوقی تضمین معناي به بلکه

 اقـدام  یـا  تصـمیم  مطابقت براي تضمینی ،پیشینی نحو به صورت دراین ؛است آن اخالقی
 ،سـیدفاطمی  قـاري ( نـدارد  وجـود  جامعـه  بر حاکم اخالقی نظام ییمحتوا اصول با فرد

 بـر  حـق  یا ناحق به حق« از ،حق مدرن معناي ذیل امروزه دلیل همین به ؛)27ص ،1388
 ,Waldron,1981(  آورنـد  مـی  میـان  بـه  سـخن  )The Right to be Wrong( »خطابودن

pp.21-39(عقیـده  آزادي بـر  حـق « از شـهروندان  اگـر  نمونـه  بـراي  ؛« )The Right to 

Freedom of Thought( بـه  که تازمانی ،حق آن ياجرا در است ممکن ،باشند برخوردار 
 ،حـاکم  اخالقـی  نظـام  دیـدگاه  از کـه  برگزینند را عقایدي ،نکنند تجاوز دیگران حقوق

 را عقیـدتی  موضـع  اسـت  ممکـن  نیز اندازه همان به و باشد »خطا یا بد عقیده« مصداق
 .اسـت  »صـواب  یا خوب عقیده« مصداق ،مزبور اخالقی نظام دیدگاه از که نمایند اذخات

 دوم معنـاي  حـول  ،اسـت  مشـهور  ها انسان بنیادین حقوق و حق تئوري به امروزه آنچه
 شـود  می قلمداد مدرن سیاسی و حقوقی نظام ممیزه وجه و چرخد می »داشتن حق« یعنی

  .)188ـ186ص ،1387 ،گلدینگ(
 بـدواً  اسـت  ممکـن  بـودن  خطـا  بـر  حق تبیین آن تبع به و حق از وصفی مفهوم ارائه
 با که درحالی ،سازد متبادر ذهن به را منکر از نهی و معروف به امر با آن الینحل تعارض

 وجـود  گفتـه  پـیش  مفـاهیم  میـان  تضـاربی  اساساً داشت اذعان توان می نظر مداقه اندکی
مـرتبط   اخـالق  نهـاد  و مـدنی  جامعه حوزه به عمدتاً »بودن حق« بحثدرحقیقت  .ندارد
مطـابق ایـن    .اسـت نـاظر   انسانی ارزنده تعالیم مبناي بر فاضله اي جامعه ترسیم بر بوده،
 مبـین  دیـن  فـروع  از مـورد  دو عنوان به منکر از نهی و خیر به دعوت شدن نهادینه ،اصل

 در ،انـد  گرفتـه  قـرار  تأکیـد  مـورد  وحی کالم متعدد آیات در که تشیع اندیشه در اسالم
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. خداونـد متعـال در قـرآن    رسـد  می نظر به دفاع قابل و موجه کامالً ،مدنی جامعه ساحت
  فرماید: کریم می

أَول مضُهعب نَاتؤْمالْمنُونَ وؤْمالْمیوضٍ  اءعرُونَیبأْم و رُوفعنَی بِالْمونِ نْهع  نْکـرِ وی الْمـونَ یقم 
الَةَ وؤْتُونَی الص ی الزَّکاةَ وونَیطع اللَّه و ک سأُولئ ولَهسیرمهمإِنَّ  رْح زِ  اللَّـهع ـ اللَّـه ـ  زٌی  میحک
  .)71(توبه: 

ـ  و رِیإِلى الْخَ دعونَیولْتَکن منکم أُمۀٌ  ک   الْمنْکـرِ و  عـنِ  نْهـونَ ی بِـالْمعرُوف و  أْمرُونَی أُولئـ
مونَ هحفْل104عمران:  (آل الْم(.  

تُؤْمنُونَ بِاللَّه ولَو آمنَ  الْمنْکرِ و تَنْهونَ عنِ أُمۀٍ أُخْرِجت للْنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف و رَیکنْتُم خَ
  .)110عمران:  (آل هم الْفَاسقُونَأَکثَرَ و لَهم منْهم الْمؤْمنُونَ راًیأَهلُ الْکتَابِ لَکانَ خَ

الْمنکـرِ   نَهوا عنِ أَمرُوا بِالْمعرُوف و آتَوا الزَّکاةَ و الْأَرضِ أَقَاموا الصالَةَ و یإِن مکنَّاهم ف نَیالَّذ
ورِ وۀُ الْأُمباقع لَّه41(حج:  ل(.  

ونَی نَیالَّذولَ تَّبِعیالنَّبِ الرَّس یاألُم ی يالَّذونَهجِد اکمتُوب مهندع اةِ یفراإلِنْجِ التَّوـ  لِیو  أْمرُهمی
رُوفعبِالْم ی وماهنِ نْهن عرِکالْم لُّی وح میالطَّ لَهاتب ی ورِّمـ  ح  عـنْهم  ضَـع ی و الْخَبآئـثَ  هِمیعلَ

مرَهاألَغْالَلَ إِصو ک یالَّتلَ انَتیعهِم نُواْ نَیفَالَّذآم بِه و وهزَّرع و رُوهـواْ  نَصعاتَّبو  النُّـور  يالَّـذ 
  .)157(اعراف:  الْمفْلحونَ هم کأُولَـئ معه أُنزِلَ

و رْفرْ بِالْعأْمو فْونِ خُذ الْعع رِضأَع لاه199(اعراف:  نَیالْج(.  
 حقـوقی  مفـاهیم  ،آغـاز  نقطـه  بهترین ،داشتن حق معناي در حق مفهوم تحلیل درباره
 & Fiorito( اســت )Wesley Newcomb Hofheld( هوفلــد نیوکــام وســلی بنیــادین

Vatiero, 2011, pp.199-222(. بیـان  توان می که آنجاستتا وي مفهومی تحلیل اهمیت 
 دربـاره  او نـد م نظـام  و زا بصیرت تفسیر تواند نمی حق درباره جامعی تئوري هیچ داشت

 قرائـت  .)530ــ 459ص ،1392 ،همـو  /202ص ،1387 ،ولمـن ( بگـذارد  مغفول را حق
 هـا  تحلیـل دیگـر   بـراي  ییمبنـا  معموالً که است مهم اندازه بدان تا حق مفهوم از مزبور

 حـق  از واحـدي  معناي ،هوفلد قرائت مبناي بر .)69ص ،1389 ،ویکس( رود می شمار به
 مشـتمل  مجزا مقوله چهار ذیل در حق واژه دیگر عبارت به ؛ندارد وجود حقوقی متون در
 /Liberty( »آزادي یـا  امتیـاز  ــ  حـق « ،)Claim-Right( »مطالبـه  یـا  ادعـا  ــ  حـق « بـر 

Privilege-Right(، »اختیار یا قدرت ـ حق« )Power-Right( یـا  مصـونیت  ــ  حـق « و 
 بشـر  حقـوق  داشـت  اذعان باید .است بررسی و طرح قابل )Immunity-Right( »امنیت
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 بـا  را قرابـت  بیشـترین  ،اند فردي هاي حق به فروکاستن  قابل یا فردي ییها حق اساساً که
 بشـر  حقـوق درواقع  .)Waldron, 1995, p.8( دارند »ها مطالبه ـ حق« یا »ادعاها ـ حق«

 ؛اسـت  دولـت  برابـر  در افـراد  ادعاهاي ـ حق متضمن که است هنجاري نظامی ،معاصر
 افـراد  برابـر  در دولت قدرت دنکرمحدود ،هنجاري نظام این اصلی کارکرداساس  براین
  .)15ص ،1388 ،سیدفاطمی قاري( است

  حق توجیهی مبانی .2
 دلیـل  به آدمیان که گردد می اطالق هایی شایستگی و امتیازات مجموعه به بشر حقوق

 قلمـداد  »فردي استحقاق«یک  حق ،تر دقیق عبارت به برند؛ می بهره آنها از بودنشان انسان
 متعـارض  جمعـی  ادعاهاي مقابل در ،گردیده الزام سیاسی قدرت پشتیبانی با که شود می

 و حـق  صاحب اجتماعی موقعیت و شأن از فارغ ،تضمین و تأمین این .شود می تضمین
 .گیـرد  می صورت انسان بودن انسان جهت به صرفاً و حق اعمال از ناشی ترجیح محتواي

 تضـمین  کننـده  توجیـه  ،انسانی موجود مثابه به وي جایگاه و فرد انسانی شأن معنا این در
 ولـی  ،اسـت  مزبـور  ترجیحـات  محتـواي  تعیـین  در مداخله بدون او انتخابی ترجیحات

 ؟چیســت دقیــق طــور بــه ،انســان مثابــه بــه او جایگــاه و فــرد انســانی شــأن از مقصــود
 اسـت  ویژگـی  چه واجد 1،)ییاستعال مفهوم در انسان( انسان بماهو انسان دیگر عبارت به
 ،حق عنوان ذیل باید ترجیحات آن از برآمده اخالقی محتواي از فارغ وي ترجیحات که

  ؟گردند تضمین و تأمین
 ،سـازد  مـی  متمـایز  دیگـر  موجـودات  از را انسـان  کـه  ویژگـی  آن رسـد  مـی  نظـر  به

 قـادر  ،خردمنـد  موجودي مثابه به انسان درحقیقت .است خرد نیروي از وي برخورداري
 محوریـت  .اسـت  خویش سرزمین فرمانرواي درنتیجه ،بوده ارزشی هاي تصمیم اتخاذ به

                                                      
 اسـتعالیی  انگاشتن آن در انسان ذاتی در افراد است که سلب یا نادیده یینی، کیفیتآیازدیدگاه کانت، خود. 1

صـورت   ــ بـه    جهت که انسان است، بدون درنظرگـرفتن موقعیـت اجتمـاعی او    یعنی انسان فقط ازآن  ـ
  .وي منجر خواهد شد» بودن شخص«به نفی ، اش انضمامی و صرفاً با مالحظه موقعیت انسانی
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 غلبـه  انضـمام  بـه  ،معاصـر  سیاسـی  و فلسفی هاي اندیشه سیاق در گرایانه عقل تفکرهاي
 معـادلِ  جایگـاه  در را )Moral Agency( »اخالقـی  فاعلیـت « تعبیر ،گرا  فرد رویکردهاي

 ,Schmidtz( اسـت  داده قرار )Intellectual Selectivity( »عقالنی گري گزینش« مفهوم

2006, p.115(اخـذ  ییتوانـا  از هـا  انسـان  برخـورداري  توان می رسد می نظر به بنابراین ؛ 
 سـاز  موجـه  مبنـاي  را عقالنـی  گـري  گـزینش  قـدرت  تعبیردیگر به یا ارزشی هاي تصمیم
 ؛کـرد  قلمـداد  ترجیحـات  آن محتـواي  از نظـر  صـرف  ،افراد موردنظر ترجیحات تضمین

  .شد خواهد بررسیاختصار  به گفته پیش مبانی از هریکاساس در مباحث آتی،  براین

 )بـودن  شـخص ( گـري  گـزینش  ؛فردي خودآیینی یا اخالقی فاعلیت .2ـ1
)Personhood(  

 عمـده  طـور  بـه  ،سیاسی و فلسفی ادبیات در آن کارگیري به و اخالقی فاعلیت مفهوم
 فردگرایانه هسـوی .شود می آغاز عقل به اعتماد از همواره که دارد ریشه مدرن اندیشه در

 کـه  پـردازد  مـی  )Subject( »سـوژه « مفهوم بندي صورت به خود درون در مدرن اندیشه
 فاعـل  .اسـت  )Agent( »شناسـا  فاعل« ،امروز سیاسی و فلسفی متون در آن رایج معادل
 راهنماي مثابه به که را »بد« و »خوب« از ییاستانداردها ،اخالقی »خود« توسعه در شناسا

 داوري و قضـاوت  بـه  ذهنـی  خودتنظیمی پروسه یک در و گزیند برمی ،هستند اعمالش
 بـه  مـدار  عقـل  کـامالً  نگـرش  با ییها مخالفت البته .پردازد می رفتارهایش درباب ارزشی
 جـاري  هـاي  واقعیـت  اثرگذار نقش به باتوجه عمدتاً که است شده فردي ارزشیِ داوريِ
 عقالنـی  هـاي  استدالل و فردي عقل نقش به دادن محوریت از انتقاد به ،اجتماعی زندگی
  .)Bandura, 2002, pp.114-116( اند پرداخته محض

 قلمـداد  انسـانی  موجـودات  اخالقی فاعلیت عینی تجلی ،فردي هاي انتخاب بنابراین
ـ  نیروي از مندي بهره جهت به انسانی افراد .شوند می انـد و  گیـري  تصـمیم  بـه  قـادر  ،ردخ 
 پیداسـت  .بزننـد دسـت   ارزشـی  هاي انتخاب به ،بد و خوب هاي گزینه میان از توانند می

 یـا بپردازد  گیري تصمیم به خود ،فرد که است این بودن اخالقی فاعل براي نخست شرط
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 آزادانـه  انتخـاب  در مداخله مبنا همینبر 1.شود صادر او خود ناحیه از تصمیم دیگر بیان به
 را او ،انتخـاب  ایـن « یـا  »اسـت  بهتـر  او بـراي  ،انتخـاب  ایـن « که دلیل این به فقط فرد

 فاعلیت تحقق براین افزون .)Mill, 2014, p.22(است  ملأت محل »سازد می تر خوشبخت
 را خـود  تصمیم رساندن ظهور منصه به و انجام قدرت ،فرد که است آن مستلزم اخالقی

 شناسـا  فاعـل  بنابراین 2؛سازد عملی را خود اخالقی تصمیم بتواند یعنی ؛باشد داشته نیز
 اسـاس  براین ؛ستقادر ا ها آن تعقیب به و کند می انتخاب را خود اهداف که است کسی

ــاب« ــردن انتخ ــري« و )Choosing( »ک ــردن پیگی ــردو )Pursuing( »ک ــراي ه ــل ب  فاع
  .)Griffin, 2001, p.5( دان ضروري انسانی موجودات قلمدادشدن

 خـویش  سرنوشـت  بـر  حـاکم  موجـودي  را اخالقـی  فاعل ،بشر حقوق ترتیب بدین
 را شـقّی  ،گونـاگون  هـاي  گزینـه  میـان  از زنـد،  مـی  انتخـاب  بـه  دست که کسی ؛داند می
 یـا  فرد انسانی شأن تضمین .)37ـ36ص ،1384 ،راسخ( نهد میفرو را باقی و ندگزی میبر
 عمـل  آزادي و گري انتخاب امکان تأمین به مشروط ،»انسان بودن شخص« دیگر عبارت به

 فاعل مقام در فرد اخالقی گري گزینش .)Gandsman & Burnier, 2014, p.14( اوست
 فـردي  خـودآیینی  از حمایـت  اصـل  از دیگـري  قرائـت  ،يبشر حقوق مباحث سیاق در
)Personal Autonomy( در کانـت  وسیله به که است تعبیري ،خودآیینی از منظور .است 

 ،خـودآیینی  ،کانـت  دیـدگاه  از .اسـت  شده بیان خود بر اخالقی قانون کردن حاکم معناي
 نفی به ،ییاستعال انسان در آن انگاشتن نادیده یا سلب که است افراد در ذاتی کیفیت یک

 انتخـاب  در فـرد  ییتوانـا  بـه  ،خـودآیینی  مفهـوم  .شـد  خواهد منجر وي »بودن شخص«
 مفهـوم  از تبیینـی  چنـین  .)Madhok, 2005, p.20( دارد اشـاره  زنـدگی  سبک مستقالنه

 ؛شـود  مـی منتهـی   )Moral Individualism( اخالقـی  یـی فردگرا رویکـرد  به ،خودآیینی
 از خـود  موردنظر مفهوم بندي صورت به تنها نه است مجاز فرد آن موجب به که رویکردي

 بـه  نگـرش  و هـا  ارزش ایـن  تبیـین  در بلکه ،بپردازد ،سازد می را خوب زندگی آنچه هر

                                                      
1. The Agent of Their Own Decision/ Choice. 

2. The Agent of Their Own Act. 
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 قطعـاً  گفت باید البته .شود مصونیت داراي جامعه به نسبت ،خود مطلوب زندگی سبک
 رددا کیفـري  یا مدنی ،اخالقی مسئولیت ،خود اقدام و تصمیم عملی نتایج به نسبت فرد

  .بود خواهد خویش عمل به مربوط هاي هزینه پرداخت از ناگزیر و
 و ها انسان گري گرینش توانایی به وحی کالم از متعددي آیات در متعال خداوند
 ذیـل  موارد به توان می آیات این ینتر مهم ازجمله .ورزد می تأکید ایشان مختاربودن

  :کرد اشاره
مـا   و  الَتَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْـرَى  و هایعلَ ضلُّیمن ضَلَّ فَإِنَّما  لنَفْسه و يهتَدیفَإِنَّما   منِ اهتَدى

  .)15 :اسراء( نَبعثَ رسوالً  حتَّى نَیکنَّا معذبِ
  .)182 :عمران آل( دیبِظَالَّمٍ للْعبِ سیاللَّه لَ أَنَّ و کمیدیذلک بِما قَدمت أَ

تَلشَاجٍ نَبن نُطْفَۀٍ أَمانَ میإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسه مس لْنَاهععاًیفَج صد*  راًیبیإِنَّا هبِ نَاها شَاکراً  لَیالسإِم
ا کفُوراً و3ـ2 :انسان( إِم(.  

  .)29 :انسان( الًیربه سبِ  إِنَّ هذه تَذکرَةٌ فَمن شَاء اتَّخَذ إِلَى
و هنَفْسرَ فَلصنْ أَبفَم کمبن ررُ مائصکم باءقَد ج منْ علَ یمهِـا یفَع ـ    و ـ  کمیمـا أَنَـا علَ فیبِحظ 

  .)104 :انعام(
 میعل عیاللَّه سم أَنَّ بِأَنْفُسهِم و ما رُوایغَی  قَومٍ حتَّى  نعمۀً أَنْعمها علَى راًیمغَ کیاللَّه لَم  ذلک بِأَنَّ

  .)53 :انفال(
ف نِیالد یالَ إِکرَاه نَ نَیقَد تَبن  یالْغَ الرُّشْد مکفُرْیفَم و نی بِالطَّاغُوتک    ؤْم سـتَمفَقَـد اس بِاللَّه

  .)256 :بقره( میعل عیالَ انفصام لَها واللَّه سم  بِالْعرْوةِ الْوثْقَى
ع ل لَهعنَج نِینَیأَلَم  *و اناً وسنِیشَفَتَ ل  *د ویهد نَاه10ـ8 :بلد( نِیالنَّج(.  

و نَاتیلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد طسبِالْق النَّاس قُومییزَانَ لالْمو تَابالْک مهع25 :حدید( أَنْزَلْنَا م(.  
  .)11 :رعد( ما بِأَنفُسهِم رُوایغَی  ما بِقَومٍ حتَّى رُیغَیاللَّه الَ إِنَّ

کلُّ  ء یما أَلَتْنَاهم منْ عملهِم من شَ و تَهمیأَلْحقْنَا بِهِم ذر مانٍیبِإِ تُهمیآمنُوا واتَّبعتْهم ذر نَیوالَّذ
هر با کسرِئٍ بِم21 :طور( نٌیام(.  

  .)29 :کهف( نَاراً نَیإِنَّا أَعتَدنَا للظَّالم کفُرْیمن شَاء فَلْ و ومنیفَمن شَاء فَلْ
  .)39 أ:نب( ربه مآباً  فَمن شَاء اتَّخَذ إِلَى

 حقـوق  مـدرن  نظـام  اخالقـی  طرفی بی ساخت خاطرنشان باید بحث این تکمیل در
 درصـورتی  .نیسـت  اخالقی هنجارهاي براي قانونی الزام ایجاد امکان عدم معناي به ،بشر
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 تـوان  مـی  ،باشـد  متعـارف  اخـالق  هنجار حقوقی تضمین گرو در عمومی خیر تأمین که
  .پرداخت موصوف هنجار تحفیظ و تأمین به ،اخالقی طرفی بی اصل نقض بدون

  ارزشی برابري و 1ذاتی کرامت .2ـ2
 قابـل  اخالقـی  فاعلیـت  و فردي خودآیینی اصل مبناي بر ،امر بادي در حق مفهوم

رد  نیـروي  از هـا  انسـان  همه مندي بهره کهنیست  تردیدي .است توجیه درنتیجـه  و خـ 
 آنهـا  »نبایـد « و اند »خویش در غایت« کانت تعبیر به که موجوداتی به را آنها ،خودآیینی

 آسـمانی  کتـاب  در نیـز  مقدس شارع .سازد می مبدل ،داد قرار ابزاري استفاده مورد را
لَقَـد   و« :دهـد  مـی  قـرار  تأکید مورد را انسانی موجودات ذاتی کرامت اصل ،کریم قرآن

ننَا بیکرَّم و آدم ف ملْنَاهمیح رِ وحالْبرِّ ونَ الطَّ الْبم مقْنَاهزیراتب لَى وع مفَضَّلْنَاه  نْ خَلَقْنَا  رٍیکثمم
70(اسراء:  »الًیتَفْض(.  

 .داردریشـه   کانـت  ایمانوئل اخالق فلسفه در آن محور حق صبغه با ذاتی کرامت اصل
 عینـی  و مطلق غایت .)Kant, 1993, pp.40-41( ددان می مطلق امر غایت را انسان کانت
 داشته مطلق ارزش تواند نمی اراده رفص محصول زیرا ؛باشد ما اراده محصول تواند نمی
 شـود  حاصـل  مـا  وسـیله  بـه  کـه  چیـزي  نه ،باشد ذات به قائم باید نفسه فی غایت .باشد

 دارد مطلـق  ارزش و اسـت  نیـک  شرط و قید بی ،نیک اراده .)96ص ،1386 ،محمودي(
 ؛دارد حضـور  عقالنـی  موجود هر در عقالنی و خیر اراده این .)91ص ،1387 ،نیا قربان(

 و خیـر  منبـع  و مبنـا  عنـوان  بـه  کـه  يهرچیز و است عقل ،نیک اراده مبناي تعبیردیگر به
 زیـرا  ؛دارد مطلـق  ارزش انسـانی  هر درنتیجه ؛دارد ذاتی ارزش خود ،است مطلق ارزش
 خیریـت  و ارزش کـه  اسـت  خـویش  نیک اراده مبناي ،عقالنی موجودي عنوان به انسان
  .)139ص ،1379 ،ییمحمدرضا( دارد مطلق

                                                      
بـا انسـان   » بایـد « معنا که مطابق این اصل یندب؛ تجویزي است یاصل، است اصل کرامت ذاتی. گفتنی 1

 باعثبنابراین واژه ذاتی در درون ترکیب کرامت ذاتی نباید ؛ ارزشمند رفتار کرد مثابه موجودي ذاتاً به
  .این خلط مفهومی و سردرگمی نظري گردد که گویی کرامت یک ویژگی وجودي است
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 واجـد  کـه  رو ازآن انسـان  مبنـا  براین ؛است انسان ذاتی ،کرامت ،کانـت  دیدگاه از
 متمـایز  ،نامـد  مـی  )Things( »اشیا« را آنها کانت کهدیگر  موجودات از ،است شعور
 )Equivalent( »معادل« درنتیجه ،بوده )Price( »قیمت« داراي اشیا ،وي ازنظر .است

 مشابه قیمت با ئیشی آوردن دست به با تواند می شیء یک رفتن میاناز .دارند ازا مابه یا
 ارزشـی « و )Dignity( »حرمـت « داراي )Persons( »اشخاص« ولی ،شود جبران آن

 ,Kant, 1961( ندارند جایگزینی هیچپس  ،بوده خود به )Unique Value( »منحصر

pp.95-96(.  
 اینکـه  از نظـر  صـرف  را انسانی هر دهد می فرمان ما به کانت نظر مورد غایت اصل

 کنـیم  تلقـی  نامشـروط  ارزش واجـد  ،دارد قـرار  مـوقعیتی  چـه  در و اسـت  کسی چه
)Singer, 1996, p.279(. الزمـه  نخسـتین  ،بپـذیریم  را انسـان  بـودن  غایـت  اصل اگر 

 یکـدیگر  بر پیشینی نحو به ،اند انسان که رو ازآن ها انسان که بود خواهد این اش منطقی
 معنـاي  بـه  منطقـی  الزمـه  چنـین  .اسـت  یکسان آنها وجودي ارزش و ارندند ترجیحی

 متـرادف توان  می آن با را ها انسان »ارزشی برابري« اصل و هاست انسان ارزشی برابري
 گفـت  توان می دفاع در ،شود گرفته پرسش به ،انسان بودن غایت اصل چنانچه .گرفت

 را آن پیشـینی  نحـو  بـه  یعنـی  ؛هاست ارزش حوزه در پیشینی یمفهوم یا اصل ،امر این
درحقیقـت   .کنـیم  مـی  ارائه تدافعی یا سلبی استداللی آن اثبات براي و دانیم می صادق
 تـرجیح  و ناموجـه  تبعـیض  مرتکـب نـاگزیر   ،کنـد  مـی  انکـار  را غایت اصل که کسی

 و انـد  انسان که رو ایناز ها انسان که پذیرد می انکار آن مبناي بر زیرا ؛شود می بالمرحج
 بـه  ،غایـت  اصـل  انکـار  همچنـین  .ندیکدیگر بر ترجیح قابل ،دلیلی هیچ به نیاز بدون

منجـر   هـا  انسـان  دیگـر  اهـداف  بـه  رسیدن براي انسان قراردادن وسیله جواز پذیرش
 قابلیـت  و انگـاري  شـیء  ،ابـزار  به انسان تقلیل جواز معناي به خود نوبه به که گردد می

  .)390ـ388ص ،1388 ،راسخ( اوست شدن مملوك
 بـر  ،حق نهاد و اندیشه که داشت اذعانتوان  گونه می گفته این باتوجه به مطالب پیش

 اصـل  پـذیرش  نتیجـه  خـود  کـه  هـا  انسـان  ارزشـی  برابـري  و ذاتـی  کرامت ایده مبناي
ــودن خــودآیین ــی موجــودات ب ــراد یعنــی عقالن  .گــردد مــی اســتوار ،اســت انســانی اف
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 ارزشـی  هـاي  تصـمیم  اتخـاذ  به را آنها ،ردخ نیروي از ها انسان مندي بهره دیگر عبارت به
 ارزش واجـد  خردمند موجود یک ازسوي که رو ازآن مذکورهاي  تصمیم و سازد قادر می

 بایـد  شـان  اخالقـی  محتواي از نظر صرف ،بوده ارزشمند نفسه فی ،شده است صادر ذاتی
  .گیرند قرار احترام مورد

  ها محدودیت .3
 معناسـت  بدین بلکه ،نیست آن بودن مطلق و مرز و حد بی مفهوم به ،حق بودن بنیادین

 باشـد  مـی  موجهـه  دلیـل  نیازمنـد  ،آزادي مقیـدنمودن  و حـق  محدودسـازي  هرگونه که
)Marshall, 2001, p.130(. تقییـد  و تحدید که آید پیش تصور این است ممکن یگاه، 

نـد،  تقیید غیرقابل و مطلق ،بنیادین هاي حق و اختصاص دارد بنیادین غیر هاي حق بهفقط 
 بنیـادین  هـاي  حـق  و ردنـدا  مالزمـه  آن بودن مطلق با حق یک بودن بنیادین که درصورتی

 مشـخص  مـورد  چند فقط بنیادین هاي حق میان از .دنتحدید قابل و مشروط شماري بی
 از ییرهـا « ،»شـدن  بـرده  از مصونیت« ،»انسانی رفتارهاي از برخورداري حق« بر مشتمل
 نام تقیید غیرقابل بنیادین هاي حق عنوان به توان می را »اندیشه آزادي بر حق« و »شکنجه

 ،1388 ،نیا قربان( تحدیدند قابل یشرایط تحت بوده، مشروط دیگر بنیادین هاي حق .برد
  .)424ـ423ص

 بخشـی  فقـط  حق که است پذیرفته رو ازآن فردي هاي آزادي و حقوق تحدید امکان
 نهـاد  .نیسـت  آن تمامی قطعاً و است نسانیاإل بین روابط در عدالت اقتضائات از حداقلی

 کیـان  از حفاظـت  وسـیله  نیـز  مصلحت نهاد مقابل در ،بوده فردي کیان تأمین ابزار ،حق
 .کنـد  مـی  مطـرح  را انسانی زندگی در عدالت اقتضائات از يدیگر بخش و است جمعی
 بـا  جمعـی  کیان تضمین و حق نهادوسیله  به فردي شخصیت تأمین با درحقیقت عدالت
  .کند می ایجاد توازن مهم مفهوم دو این میان ،مصلحت نهاد به تمسک
 مشـخص  شـرایط  در آنهـا  تحدیـد  امکـان  و فـردي  هاي آزادي و حقوق اطالق عدم

 اعالمیـه  29 مـاده  دوم بند .است شده تصریح و توجه متعددي المللی بین اسنادوسیله  به
  :دارد می مقررباره  دراین بشر حقوق جهانی
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 اسـت  ییها محدودیت تابع تنها ،خود هاي آزادي از استفاده و حقوق ياجرا در هرکس
 هـاي  آزادي و حقـوق  مراعـات  و شناسایی تضمین منظور به منحصراً ،قانون وسیله به که

 جامعـه  یـک  در همگانی رفاه و عمومی نظم ،اخالق عادالنه مقتضیات رعایت ،دیگران
  .است گردیده وضع دموکراتیک

 :اسـت  دهکر  مطرح ترتیب یندب نیز را دیگري محدودیت ،ماده این سوم بند همچنین
 اصـول  و مقاصـد  بـا  کـه  شـوند  عمالا طوري نباید حال هیچ در ها آزادي و حقوق این«

 مـبهم  و کلـی  هـاي  محدودیت تعبیه درمجموع .»باشند داشته مغایرت متحد ملل سازمان
 ایـن  در دموکراتیک اي جامعه در قانون وضع بر مبتنی حسنه اخالق یا عمومی نظم مانند

  .آورد فراهم را اشخاص حق ناموجه تحدید موجبات است ممکن ،اعالمیه
 حقـوق  المللـی  بـین  میثـاق  هجده ماده سوم بند ،بشر حقوق جهانی اعالمیه بر عالوه

  :دارد می اشعار نیز سیاسی و مدنی
 منحصـراً  آنچه مگر ،نمود ییها محدودیت تابع توان نمی را عقیده یا مذهب ابراز آزادي

 حسـنه  اخالق یا سالمت ،نظم ،امنیت از حمایت براي و شده بینی پیش قانون موجب به
  .است ضروري دیگران اساسی هاي آزادي و حقوق یا و
 سـبب  بـه  شـخص  اخافه و ایذاء ممنوعیت بر تصریح از پس مزبور میثاق نوزده ماده

  :دارد می مقرر سوم بند در ،بیان آزادي حق نیز و عقایدش
 اسـت  خاصـی  هاي مسئولیت و حقوق مستلزم ،ماده این دو بند در مذکور وقحق اعمال

 مـورد  قـانون  در کـه  ییها محدودیت ؛شود نیمعی هاي محدودیت تابع است ممکن ولذا
  :باشند داشته ضرورت ذیل امور براي و گرفته قرار تصریح

  ؛دیگران حیثیت و حقوق به احترام )الف
  .حسنه اخالق و عمومی بهداشت ،عمومی نظم ،ملی امنیت حفظ )ب

 بایـد  جنگ براي تبلیغ هرگونه« :مذکور میثاق بیست ماده اول بند موجب به همچنین
 و توصـیه  هرگونـه « :اسـت  آمـده  نیـز  بیسـت  مـاده  دوم بند در .»شود منع قانون توسط

 یـا  دشـمنی  تبعـیض  بـه  منتهـی  کـه  مذهبی یا نژادي ،ملی نفرت و خشونت از حمایت
  .»شود منع قانون اساس بر باید ،گردد خشونت

  مورد بحث: میثاق در
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 قـرار  تأییـد  مـورد  دموکراتیک اي جامعه در قانون وضع شرط ،اعالمیه برخالف ،اوالً
  .است گرفته

 بـر  حـق  مفهـوم  کنار در باید را دیگران حیثیت به تعرض مفهوم رسد می نظر به ،ثانیاً
 آن اسـاس  بر و داد قرار توجه مورد مذکور میثاق هفده ماده در مندرج خصوصی حریم
 و خودسـرانه  مداخلـه  مـورد  نباید کس هیچ مراسالت و خانه ،خانواده ،خصوصی حریم

 .اسـت  ممنـوع  نیـز  دیگـران  حیثیـت  و آبـرو  بـه  تعرض و حمله و گیرد قرار غیرقانونی
 ،آمیـز  تـوهین  عرفـاً  کلمـات  کـارگیري  به یا افراد خصوصی هاي جنبه افشاياساس  براین

 اسـاس  بـر  »حیثیـت  بـر  حـق « .اسـت  دیگـران  حیثیت و آبرو به تعرض آشکار مصداق
 رسـمیت  بـه  همگـان  بـراي  هـا  تفـاوت  از فـارغ  و برابر طور به باید تبعیض عدم دکترین
  .شود شناخته
 مـرور  و عبور حق شناختن رسمیت به از پس ترتیب بهمذکور  سند 22 و 21 ،12 مواد
 آزادانـه  اجتمـاع  حق و آمیز مسالمت مجامع تشکیل حق ،مسکن آزادانه انتخاب و آزادانه

 ،خـود  منـافع  از حمایـت  بـراي  آن بـه  الحـاق  و سندیکا تشکیل حق ازجمله ،دیگران با
  :کند می تکرار تغییري گونه هیچ بدون ،است کننده محدود عوامل حاوي که را یعبارت

قـانون  موجـب  بـه  آنچـه  مگر ،باشد محدودیتی گونه هیچ تابع تواند نمی حق این عمالا 
 نظـم  ،عمومی بهداشت ،ملی امنیت ياقتضا به دموکراتیک جامعه یک در و گردیده مقرر

  .دارد ضرورت دیگران هاي آزادي و حقوق و عمومی اخالق از حمایت براي یا عمومی
 و اجتمـاعی  ،اقتصـادي  حقوق المللی بین میثاق چهار ماده ،گفته موارد پیش بر عالوه
 بـا  کـه  اي انـدازه تا ،اسـت شده  برقرار قانون موجب به که را ییها محدودیت نیز فرهنگی
 مجـاز  ،باشـد » عامه رفاه توسعه« منحصراً آن از مقصود ،بوده سازگار حقوق این ماهیت
  .کند می قلمداد
 هـا  دولت ،بشر حقوق المللی بین نظام در که است روشن خوبی به مزبور مواد از

 .سازند محدود را فردي هاي آزادي و حقوق ،مهم عامل چند به تمسک با دارند حق
 امنیت حفظ ،دیگران هاي آزادي و حیثیت ،حقوق به احترام :از ندا عبارت عوامل این
 از صـیانت  ،عامـه  رفـاه  حفـظ  ،عمـومی  اخالق از حمایت ،عمومی نظم حفظ ،ملی
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  .  و... عمومی بهداشت
 فردي هاي آزادي و حقوق بر را ییها محدودیت وضع ،مذکور مالحظات که هنگامی
 خواهند برقرار قانون حکم به و متناسب طور به ها محدودیت آن ،کنند ایجاب شهروندان

  .)Meyerson, 2007, pp.802-806( شد
 عـام  اسـناد  مثابـه  بـه  کـه  میثـاقین  و بشر حقوق جهانی اعالمیه برگفتنی است افزون 

 عـام  اسـناد  از بسـیاري  در که داشت اذعان باید ،گردند می قلمداد بشر حقوق المللی بین
 مشـابه  تحدیـداتی  وضـع  شـاهد  نیز بشر حقوق خاص اسناد نیز و بشر حقوق اي منطقه
 ,Zender, 2005( 1هسـتیم  بشـري  هـاي  حق گوناگون هاي بندي صورت و مصادیق براي

pp.507-533(.  
 بـر  را ییهـا  محـدودیت  متعـددي  اصـول  در اساسـی  قانون نیزایران  داخلی نظام در
 چهلـم  اصـل  شـد  مـدعی  بتوان شاید .استکرده  وارد افراد بنیادین هاي آزادي و حقوق

 داشـته  مقـرر  ،کـرده  بینـی  پـیش  را هـا  حق محدودسازي امکان ،بیان بهترین با قانون این
 منـافع  بـه  تجاوز یا غیر به اضرار وسیله را خویش حق اعمال تواند نمی کس هیچ« :است

 تجـاوز  ،حق یک ياجرا و عمالا که درصورتی فقط اصل اینمطابق  .»دهد قرار عمومی
 را آن تـوان  مـی  ،باشـد  داشـته  همـراه  بـه  خـود  با را دیگران به اضرار یا عمومی منافع به

 سـوء  ممنوعیـت  اصـل « اصـل  ایـن  از .)200ـ196ص ،1382 ،هاشمی( ساخت محدود
  .شود می مستفاد نیز »حق از استفاده

 165 ،28 ،27 ،24 اصول ازجمله اساسی قانون دیگر اصول به مراجعه با است گفتنی
 ،اسـالم  مـوازین  ،اسـالم  مبانی به اخالل همچون دیگري محدودکننده عوامل نیز 175 و

                                                      
ین تـر  مهمعنوان یکی از  به» حق بر آزادي بیان« براي ییها محدودیتشاهد تعبیه  مثال براي باره دراین. 1

شـرح   بـه ، بشـري  اي و نیز اسـناد خـاص حقـوق    ام منطقهاسناد ع برخیسیاسی در  ـ هاي مدنی حق
هـاي   ی تضمین و حمایت از حقوق بشـر و آزادي یکنواسیون اروپا 10 ماده 2بند هستیم ( شعاراال آتی

 تـا  1و بند  9 ، مادهی حقوق بشرامریکایکنوانسیون  14 ماده 3 تا 1و بند  13 ماده 5 تا 2بند ، بنیادین
المللـی حمایـت از    کنوانسیون بـین  13 ماده 3 بند و ها ی حقوق بشر و خلقیفریقاامنشور  27 ماده 2

  ).خانواده آنها يحقوق کارگران مهاجر و اعضا
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 حقـوق  و عمـومی  نظـم  ،عمـومی  عفت ،کشور مصالح ،عمومی مصالح ،عمومی حقوق
  .دید توان می را دیگران

 حقوقی نظام در که یافت دست نتیجه این به توان می مذکور اصول تمامی مالحظه با
 و حقـوق  بـر  را ییهـا  محـدودیت  عمـال ا توانند می ذیل عناصر ،ایران اسالمی جمهوري

 و حقوق تأمین ،عمومی مصالح یا منافع حفظ :نمایند توجیه شهروندان فردي هاي آزادي
  .اسالم مبانی رعایت و حسنه اخالق و عمومی نظم حفظ ن،دیگرا هاي آزادي

 حقوق و رساندب آسیب عمومی مصالح یا منافع به حق یک عمالا هرگاه اساس براین
اگـر   یـا است  حسنه اخالق یا عمومی نظم با مغایر ،نماید نقض را دیگران هاي آزادي و
  .ساخت مقید و محدود موقتاً را آن توان می ،کند وارد خللی اسالم مبانی به

 بـراي  مشـابه  تحدیـداتی  وضـع  شـاهد  گاهی گفته پیش موارد بر عالوه گفتنی است
 کشـورهاي  حقـوقی  هـاي  نظام در بشري هاي حق گوناگون هاي بندي صورت و مصادیق
 »مطبوعـات  آزادي بـر  حـق « بـر  ییها محدودیت تعبیه شاهد نمونه براي هستیم؛ مختلف

  .هستیم دنیا کشورهاي از بسیاري در سیاسی ـ مدنی هاي حق ینتر مهم از یکی عنوان به
 پیشـین  شرح به حق نهاد تضییقات و تحدیدات گسترهدرباره  که نکاتی از نظر صرف

  حـق  عنـوان  ذیل انسانی متفاوت ترجیحات از دفاع اساساً داشت اذعان باید ،گردید ارائه
 بافت مثابه به که است میسور ییها شاخصه و ها انگاره به همزمان توجه سار سایه درفقط 

 ،مـذهبی  هـاي  مؤلفـه  بـاره  درایـن  .گردنـد  می قلمداد حق نهاد تبلور )Context( زمینه و
 رکنی مفاهیمی عنوان به و... تاریخی ضروریات ،فرهنگی هاي ویژگی ،اخالقیهاي  گزینه

 توانـد  مـی  آنها قراردادن نظر مطمح درصورت فقط حق نهاد که آیند می شمار به بنیادین و
 ،داشـتن  حـق  ازمنظـر  تـوان  می فرضی در تنها دیگر عبارت به .یابد کارکرد و گردد متبلور

 ،فرهنگـی  ،اخالقـی  ،مـذهبی  اقتضـائات  بـا  مزبـور  تـرجیح  که کرد تضمین را ترجیحی
 بـه اتکا  صورت درغیراین است روشن .باشد نداشته تعارضی و تغایر جامعه و... تاریخی
 و نیست دفاع قابل عنوان هیچ به ، حق درباره منظري تک و ساحتی تک ،عديب تک برداشتی

 نظـم  کـه  اي جامعه در ؛ مثالًگردد توجیه تواند نمی ،گفته پیش هاي انگاره با تضاد سبب به
 ازجملـه  و است یافته ابتنا دینی هنجارهاي بر تاریخی و فرهنگی متعدد دالیل به عمومی
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 بـر  مبنـی  فـرد  تـرجیح  از تـوان  نمـی  دیگر ،تابد برنمی را یکدیگر با جنسهم دو ازدواج
 .کـرد  توجیـه  را آن ،نمـوده  دفاع حق وصفی مفهوم عنوان ذیل خود همجنس با ازدواج

 مؤنـث  با )نر( مذکر جنس دو ازدواج ضرورت برروشنی  به قرآن کریم از متعددي آیات
  کرد: اشاره ذیل موارد به توان می موصوف آیات میان از .اند ورزیده تأکید )ماده(

دةً       ثُـالَثَ و  و  النِّسـاء مثْنَـى   فَانْکحوا ما طَاب لَکم منَ احــدلُوا فَوأَالَّ تَع فْـتُمفَـإِنْ خ ـاعبر
  .)3  :نساء(

اللَّه من فَضْله  غْنهِمیفُقَرَاء  کونُوایإِمائکم إِن  منْ عبادکم و نَیمنکم والصالح  امىیوأَنکحوا الْأَ
لع عاسو اللَّهیو32 :نور( م(.  

نْ آ ویمهکنُوا إِلَ اتاجاً لِّتَسوأَز کمنْ أَنفُسایأَنْ خَلَقَ لَکم مه و لَ بعنَکمیج دةً ووـۀً إِنَّ   ممحر
ک لَآ یفیذلمٍ  اتقَو21 :روم( تَفَکرُونَیل(.  

 رِجاالً منْهما وبثَّ زوجها منْها خَلَقَ و واحده نَّفْسٍ من خَلَقَکُم الَّذي ربکُم اتَّقُواْ النَّاس أَیها یا
  .)1 :نساء( نساء و کَثیرًا

  .)189 :اعراف( إِلَیها لیسکُنَ زوجها منْها وجعلَ واحده نَّفْسٍ من خَلَقَکُم هوالَّذي
نَاتصحالْمنَ وم اءّسا إِال النلَ مکمانُیأَ تکمک متَاب لَ اللَّهیکعم لَّ وکلَ أُحا مم اءرو ـ ذَل  أَنْ مک

 ال و ضَۀًیفَرِ أُجورهنَّ فَآتُوهنَّ منْهنَّ بِه استَمتَعتُم فَما نَیمسافح رَیغَ نَیمحصن مکبِأَموال تَبتَغُوا
نَاحلَ جیکعم ایفیتَرَاضَ متُم نْ بِهم دعإِنَّ ضَۀِیالْفَرِ ب انَک اللَّه لایعم اکیح24 :نساء( م(.  

 ،مسـکرات  شـرب  چـون  اموري از نظري دفاع قابلیت عدم رسد می نظر بهبراین  افزون
 هـاي  انگـاره  بـا  آنهـا  آشـکار  مغایرت سبب به ،حق عنوان ذیل و... )تانازياُ( آسان مرگ

 از متعـددي  آیـات  نمونـه  بـراي ؛ باشد ارزیابی قابل مسیر این در ،جامعه بر حاکم مذهب
 آیـات  میـان  از .انـد  ورزیـده  تأکیـد  مسـکرات  شـرب  ممنوعیـت  برآشکارا  ،وحی کالم

  کرد: اشاره ذیل موارد به توان می موصوف
ا و إِثْمهما أَکبـرُ مـن    منَافع للنَّاسِ و و رٌیإِثْم کبِ هایقُلْ ف سرِیالْخَمرِ والْم عنِ سأَلُونَکی هِمـنَفْع 
  .)219 :بقره( لَعلَّکم تَتَفَکرُونَ اتیلَکم اآل اللَّه نُیبیقُلِ الْعفْو کذلک  نْفقُونَیماذا  سأَلُونَکی
تَنبوه فَاج طَانِیوالْأَنْصاب والْأَزالَم رِجس منْ عملِ الشَّ سرُیآمنُوا إِنَّما الْخَمرُ والْم نَیالَّذ هایأَ ای

  .)90 :مائده( لَعلَّکم تُفْلحونَ
 عن ذکرِاللَّه و صدکمی و سرِیالْخَمرِ والْم یالْعداوةَ والْبغْضَاء ف نَکمیب وقعیأَنْ  طَانُیالشَّ دیرِیإِنَّما 

  .)91 :مائده( عنِ الصالَةِ فَهلْ أَنْتُم منْتَهونَ
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 خداونـد  مطلق اراده بر روشنی به که وحی کالم از متعددي آیات به توان می همچنین
 عـدم  درنتیجـه  و انـد  ورزیـده  تأکیـد  ها ناانس )مرگ( ممات زمان تعییندرمورد  سبحان

 موصـوف  آیـات  میان از .کرد اشاره ،دریافتآشکارا  آنها از توان می را آسان مرگ جواز
  کرد: توجه ذیل موارد به توان می

فَّىی اللَّهتَو الْأَنفُس ا نَیحهتوم الَّتیو لَم تتَم ا یفهنَامیفَ مسکم لَ قَضَى یالَّتـا یعه  تـوالْم و 
  .)42 :زمر( رُونَکتَفَی لِّقَومٍ اتیلَآ کذَل یف إِنَّ مسمى أَجلٍ إِلَى الْأُخْرَى رْسلُی

  .)2 :انعام( تَمتَرُونَ أَنْتُم ثُم عنْده مسمی أَجلٌ و أَجلًا قَضَی ثُم طینٍ منْ خَلَقَکُم هوالَّذي
  .)11 :سجده( تُرْجعونَ مکرب إِلَى ثُم مکبِ لَک و يالَّذ الْموت کملَ مکتَوفَّای قُلْ

 بِما علیم اللَّه إِنَّ بلَى سوء منْ نَعملُ کُنَّا ما السلَم فَأَلْقَوا أَنْفُسهِم ظَالمی الْمالئکَۀُ تَتَوفَّاهم الَّذیِنَ
لُونَ کُنْتُمم28 :نحل( تَع(.  

 تَعملُـونَ  کُنْـتُم  بِمـا  الْجنَّـۀَ  ادخُلُـوا  علَـیکُم  سـالم  یقُولُـونَ  طَیِّبِـینَ  الْمالئکَۀُ تَتَوفَّاهم الَّذینَ
  .)32 :نحل(
  

  نتیجه
 اصـل  دو بـر  ،حقـوقی  نظـام  وسیله به شده تضمین فردي استحقاق مثابه به حق مفهوم

 کرامـت  قدرتمنـد  و مهـم  اصـل  موجـب  به .است استوار ذاتی کرامت و اخالقی فاعلیت
 و شـأن  داراي و... سیاسـی  ،اقتصـادي  ،اجتمـاعی  موقعیت از فارغ ها انسان تمامی ،ذاتی

 فاعلیـت  اصـل  بـراین  افـزون  ؛ندارند ترجیحی یکدیگر بر پیشینی نحو به و ندبرابر ارزش
 و خـود  سرنوشـت  تعیـین  در هـا  انسان که است آن مستلزم ،فردي نیخودآیی و اخالقی

 .نباشـد  آنهـا  تصـمیمات  ياجرا راه سر بر مانعی و باشند آزاد خویش فردي حیات اداره
 مقـدس  شارع تأکید مورد وحی کالم از متعددي آیات در مزبور ساز موجهه اصل دو هر

 کـه  است حداقلی و شده تضمین فردي استحقاق ،حق مفهوم حال بااین ست؛ا گرفته قرار
 جمعـی حیـات   مصـلحت  و عمـومی  اخـالق  ازجمله جمعی متعارض ادعاهاي برابر در

 متـوازن  مزبـور  ادعاهـاي  بـا  ،آن پشـتیبان  عـدالت  نظریـه  از استفاده با و گردد می مطرح
 محتـواي  از نظـر  صـرف  ،فـردي  آزادانـه  انتخاب اصل تضمین هرچند مبنا براین .شود می
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 مقـام  در انسـان  جایگـاه  و شأن از حفاظت الزمه ،حق نهاد وسیله به آن از ناشی اخالقی
 از وچـرا  چـون  بـی  و مطلق حمایت معناي به هرگز امر این ولی ،است خردمند موجودي

 اخالق مبناي بر و دلیل به حق اعمال قلمرو محدودسازي امکان دلیل همین به .نیست حق
 قرار تأکید مورد بشر حقوق اي منطقه و المللی بین اسناد تمامی در جمعی خیر و عمومی
 شـارع  مصـرح  اراده از تأسـی  بـه  نیز ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون .است گرفته

  .است پرداخته حق اجراي و عمالا دامنه تحدید به ،کریم قرآن متعدد آیات در مقدس
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