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 1 ؟اخالق منشأ هنجارگذاری قانون اساسی 

 * يوع دمرتعي

 ** بببکمببصمو

مچكزره

ها  ملي مدرن اات كه منبعث از ررارداد اجتماعي گذار دولترانون ااااي پايه

ميان مردماني اات كه طارغ از روميت، نژاد، رنگ و تعلقات ديگر خواهان همبستگي 

مرزها  جغراطيايي مشخص هستند.  اجتماعي و زندگي در اايه پرچمي واحد درون

تواند ضامح آزاد  آنان و پاادار صلح و آرامش باشد كه ايح رانون در صورتي مي

طراتر از هنجارها  اخالري گروهي خاص باشد. بديح صورت كه رانون ااااي در 

ها  اخالري موجود در جامعه ااير نُرم اخالري رايج نشود و به عنوان ميثاري تزاحم

ا  خاص بر اايريح شود. همچنيح ايح ظ مناطع عمومي و مانع تسلط يبقهملي حاط

ها  كاطي را جهت صيانت از ارليت در برابر خواات و اراده رانون بايست ضمانت

جهت اخالق و به يور اخص اخالق هنجار  به عنوان منشأ اكثريت طراهم اازد. بديح

ن ااااي مدرن اعي بر تضميح هنجارگذار رانون ااااي مدرن محل ترديد اات. رانو

و صيانت از تکثرگرايي داشته و بر اااس اصول دموكرااي، هرگز خواهان تفوق يک 

انديشه اخالري بر اايريح نيست. بنابرايح رانون ااااي مدرن در مسير رطع مسالمت 

تواند از اخالق رايج تغذيه شود. ايح ايده هرگز به ها  اخالري خود نميآميز تزاحم

ندرج ها  مضد اخالري بودن رانون ااااي نيست بلکه بدان معناات كه ارزش مفهوم

در رانون ااااي برآمده از اصولي كه هنگام تشکيل جامعه ايااي در اثر كنش 

 االذهاني و در بستر تاريخي بر آن تواطق شده اات.بيح

 ها  اخالريرانون ااااي، امر اخالري، امر حقوري، هنجار يلزرممتژگبن:

                                                                                                     
 15/9/1395تاريخ درياطت:  ٢٠/6/1395تاريخ درياطت  1
 دانشيار گروه حقوق  دانشگاه آزاد ااالمي واحد نجف آباد )نويسنده مسئول مقاله(  *

masoudraei@yahoo.com 
 ااتاديار گروه حقوق عمومي دانشگاه آزاد ااالمي واحد طيروزآباد **
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مريهيق

 دهد كه همه اجزا ايمانوئل كانت با تأاي از ديلتا  مفهومي از ااختار ارائه مي

آن در خدمت يکديگر هستند و هيچ جزئي از اولويت برخوردار نيست. لذا ااختار 

العللي )علت نخستيح( وجود داشته باشد و معلولي بدنبال بديح معنا نيست كه علت

گذارد يكانت طرق م»ا بر يکديگر اات. بنابرايح آن، بلکه به مفهوم كنش متقابل اجز

ها يا امرحادث كه علوم يبيعي با ا  صادق در مورد بودهميان عليت به عنوان مقوله

ها  مورد تحقيق در ا  از وارعيتها اروكار دارد و اخالق كه به معنا  مجموعهآن

اخالق امر   3«.عقل اات 2طيزيک )امر وارع( نيست، بلکه يک امر حادث يا بوده

طرد  و در نتيجه طعاليت طاعالن اخالري متعدد در رلمرو عمومي اات و حکمراني 

گيرد. ماهيتي جمعي دارد كه برررار  ارتباط ميان اطراد از يريق اخالق صورت مي

 ا لذا اخالق پيوند دهنده طرد به اياات اات. از اينروات كه اخالق همواره مقوله

مي بوده اات و اياات را تحت تأثير خويش ررار داده اات. رابل تأمل در حوزه عمو

 ملت-اما ايح اثرگذار  در دوران مدرن و ظهور روانيح ااااي در پرتو پيدايش دولت

دچار دگرديسي شده اات. رانون ااااي مدرن اعي بر رهانيدن خويش از مفهوم 

عدالت نقش انتي اخالق و جايگزيني هنجارها  نويح بوده اات كه در ايح ميان 

 كند.تر را ايفا مياازنده

نقطه عزيمت مطالعه حقوق ااااي بايست مشابه با نقطه آغازيح مطالعات 

چرا كه در هر دو حوزه طرد  4طلسفه ايااي يا نقش حقوق و حکومت در جامعه باشد.

شود كه روابط ميان اطراد و ردرت ايااي نقش محور  و كانون مركز  محسوب مي

در تشريح حقوق ااااي آن را در دو مفهوم  گيرد.ورد مطالعه ررار ميدر ايح باطت م

كاربرد ايستم حقوري و حکومتي كه »توان مورد برراي ررار داد. مضيق و مواع مي

شود. كه در معنا  مضيق آن؛ اند  اات كه به در آن امور دولت مدرن اداره مي

                                                                                                     
٢ FACT 

، 139٢طوالدوند، چاپ پنجم، ا  ، انتشنننارات هرمس، ترجمه عزتآغبومرلواافهگادامر، گئورگ،  3

 ٢9ص
4A.W. BRADLEY AND K.D. EWING, CONSTITATIONAL AND ADMINISTRATIVE 

LAW, CONYMAN, 14TH EDITION, 1998,P.3 
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ها حکومتي لي اازمانبخشد و چهارچوب و كاركردها  اصونظام حقوري تقدس مي

 ها  دولتي بايست طعاليتدرون حکومت تعييح كرده و اصولي را كه تحت آن اازمان

در مفهوم مواع به ايستم كلي از حکومت  ]حقوق ااااي[دارد ... كنند را اعالم مي

در يک كشور اشاره دارد كه مجموعه رواعد  مدون، مؤاس يا اداره كننده حکومت 

در ايح مفهوم حقوق ااااي ايستم پيچيده و جامعي از ااختار  گيرد.را در بر مي

ايح تعريف عالوه بر آنکه مفاهيم  5«.كندايااي ردرتمند در يک حکومت را ارائه مي

ها  تأايسي و تنظيمي حقوق ااااي نيز اشاره گيرد به جنبهپيشيح را در بر مي

چهارچوبي از رواعد دارد. در حقيقت حقوق ااااي و به يور اخص رانون ااااي، 

اازد كه ردرت ايااي در ايح ااختار  و كاركردها  اازمان بشر  طراهم مي

بنابرايح حقوق ااااي مرتبط با تعارضاتي »كند. چهارچوب طعاليت و حکمراني مي

ميان گروهها  مختلف اات كه بر ار ردرت با يکديگر ررابت دارند و همچنيح ميان 

 6«.باشدد با اطراد )شهروندان( ميآناني كه در ردرت حضور دارن

وجه ايااي و رانوني حقوق ااااي بيح ربطي اات، بديح معنا كه رانون در 

حکم مانيفستي برا  اياات و ردرت ايااي اات كه در بردارنده اهداف، كاركردها، 

ها و تضميناتي جهت مشروعيت بخشي به ردرت ايااي و حل و طصل اازمان

باشد. همچنيح ااتفاده از زور و خشونت عليه حقوري مياختالطات در چهارچوبي 

ق بخشد تا بديح يرياطراد را منحصر به ردرت ايااي كرده و بدان شکل رانوني مي

نظم را در جامعه حاكم اازد. دايسي، ااتاد بريتانيايي حقوق ااااي در توصيف 

م غيرمستقيتمامي رواعد  كه مستقيماً يا به يور »كند كه: حقوق ااااي ذكر مي

مارشال نظريه پرداز حقوق  ٧«.بر توزيع و اعمال ردرت حاكم در دولت اثر گذارند

 كند:ااااي چهار ويژگي را برا  آن ذكر مي

الف( تركيبي از رواعد حقوري و غيرحقوري كه چهارچوب حکومت را ايجاد و » 

                                                                                                     
5 IBID.P.4 

6 ALDER, JOHN, CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW , 5THBDITION, 

PALGRAVE,2005.P.4 
٧ DI CEY ,I NTRODUCTI ON TO STUDY OF CONSTI TUTI ON LAW, 8THE EDI TI ON, 

CONDON,1915,P.28 
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 كند. گران ايااي را تنظيم ميرطتار كنش

خاصي از زمان تدويح ياطته و با تواطقي كلي همراه ب( ابزار واحد  كه در نقطه 

 شود. با آئيح خاصي تحت عنوان رانون ااااي يا رانون بنياديح شناخته مي

 گذارد؛ و ني... كه بر عملکرد حکومت اثر ميج( كليت رواعد رانو

ر  ا  داشته و رابل بازنگد( ليستي از ابزارها و حاالتي كه وضعيت تثبيت شده

  ٨«.ا  ااتيگزيني تحت تشريفات ويژهيا حتي جا

توان دوميح ويژگي كه مارشال ذكر مهمتريح بخش حقوق ااااي را نيز مي

كند، ناميد. چرا كه مانيفستي از ردرت اات كه ايدۀ آن مربوط به منازعات ررن مي

ها  انتي و بوژرواها كه رانون ااااي هجدهم و باالخص اواخر آن ميان ارتدكس

 باشد.نمونه برجسته آن مي طرانسه 1٧٨9

 

مگمت يم)پ و از  وم( ق قمبنزبد نمممي ض عهم.2

در برداشت انتي از رانون ااااي ايح ادعا نهفته بود كه رانون ااااي وضعيت 

ها و و جايگاهي همانند رانون بنياديح دارد كه رانون ااااي به مثابه روانيح، انت

ه رانون ااااي بكند. بديح گونه كه يرا ايجاد م هايي اات كه هيئت اياايرويه

عنوان يک ابزار ااخت دات بشر نبود و حقوق بنياديح اات كه تجلي باورها  

انتي پيرامون نظم يبيعي امور اات. اما در دوران مدرن ايح برداشت دچار 

 دگرديسي شد.

 كه چه ردرتياما چالشي كه در اينجا نيز با آن روبرو هستيم عبارتست از ايح

ها  رانون ااااي نهفته اات كه آن را همچون رانوني بنياديح ماندگار و واژهدر 

 آور  ايح رانون در چيست؟كند؟ در وارع ردرت الزاممستحکم مي

در جهت ياطتح به پراش طوق نخست بايست مفهوم حقوق بنياديح را روشح 

از ااير هايي را در بردارد كه ااخت. به عبارتي ديگر حقوق بنياديح چه شاخصه

ها شود. حقوق بنياديح در مفهوم رديمي آن به گونه خاصي از حقها متمايز ميحق

شود كه ضمانت اجرايي اخالري و ايااي دارند و نه ضمانت اجرا  حقوري. ايالق مي

                                                                                                     
٨ ALDER,LBID.P.5 
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يابد. تجلي مي 9«حق ايااي»ا  اات كه در حقوق عمومي تحت مفهوم ايح پديده

در وارع در بردارنده مجموعه اصول و رواعد   حق ايااي زيربنا  رانون ااااي و

كند. دوميح مورد  كه بايست به آن اشاره اات كه رانون ااااي دولت را بنا مي

ااز  )پوزتيويسم( حقوق اات. بديح ترتيب كه حقوق بنياديح كنيم طرايند موضوعه

ه يح رو وجاند. از ادر طرايند تدويح رانون ااااي مدرن و جزج الينفک آن ررار گرطته

آور  آنان ديگر محدود به الزام اخالري و ايااي نبود بلکه دارا  الزام حقوري الزام

تحقق گرديد. به عبارتي  1٠آور  حقوري از كانال نظارت رضايينيز گرديد. اما ايح الزام

ديگر با تطور مفهوم حق ايااي به حقوق موضوعه ايح امکان طراهم گرديد. لذا در 

رانون ااااي مکتوب، رواعد بنياديح رانونگذار  را وضع كرده و »برداشت مدرن، 

توانند از يريق طرايند عاد  رانونگذار  بازنگر  و اصالح ا  از رواعد كه نميمجموعه

 11«.كندشوند را تحت عنوان حقوق بنياديح ارائه مي

 آور  جديد  ابداع شد كه طحلذا با ااتقرار رانون ااااي مدرن اازوكار الزام

رابطه ميان نظارت رضايي و حقوق بنياديح »نظارت رضايي عنصر كليد  آن اات. 

يح ا  از حقوق بنياددر چنديح مرحله تواعه ياطت. نخست اينکه، رانون ااااي گونه

را به راميت شناخت. دوم آنکه، روه رضائيه خود را به عنوان مفسر و ملزم كننده 

يت روه رضائيه مدعي شد كه پاادار عالي ايح حقوق بنياديح معرطي كرد. و در نها

رتبه رانون ااااي اات. چنيح تحوالتي موجب گرديد كه مفهوم حقوق بنياديح در 

ها  مدرن منظور و باطت مدرن كامالً تغيير يابد. چنانکه رانون ااااي جمهور 

صاحب ارتدار شد، ادعايي كه رانون ااااي جايگاه حقوق بنياديح را دارد نه تنها 

تر  يح رابطه السله مراتبي درون ااختار حقوق موضوعه اات بلکه مفهوم مضيقمب

ها  مدرن جهت از بيح برون تمايز ميان رانون ياطت ايح ابهام ناشي از گرايش نظام

 13)تنظيم شده تواط حقوق موضوعه( و رانون ااااي دولت 1٢ااااي حکومت

                                                                                                     
9 droit politique 

1٠ Judicial  review 
11 Loughlin, Foundation of Public law, oxford, first edition, 2010, P.288 

1٢ constitution of government 
13 constitution of state  
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نه تنها مفهوم انتي . از يريق نظارت رضايي 14)تنظيم شده تواط حق ايااي(

کلي ا  كه رانون ااااي را شرانون ااااي به مثابه حقوق بنياديح محو شده بلکه ايده

دانست نيز دطح شد. در حقيقت رانون ااااي به شکل جديد  از از حق ايااي مي

حقوق موضوعه تغيير ياطت و ايح تطور از كانال نظارت رضايي صورت گرطت. در وارع 

بني بر اينکه رانون ااااي صرطاً به رواعد مکتوبي، متشکل از ادعاها  پيشيح م

ها و اصول بنياديح ايااي تقليل ياطته، چنانکه ايح رواعد صرطاً اصول راهنما  ارزش

اازند و ايح ادعا كه نهاد اصلي اجرا  رانون ااااي اطکار عمل عمومي را طراهم مي

در ايح برداشت جديد، رواعد عمومي اات و نه روه رضائيه، همگي ارنگون شدند. 

بدليل اينکه حقوق بنياديح بودند در رانون ااااي جايگاهي نياطتند: آنها بنياديح 

توان گفت از بنابرايح در نهايت مي 15شدند چون در رانون ااااي گنجانيده شدند.

انوني ااز  و ريريق نظارت رضايي اات كه رانون ااااي مدون، غيرايااي، شخصي

 ا طح اصلي ايح تغيير نظارت رضايي اات.شود. لذمي

 

مگمت يمتخالقمممقبن نمتسبسييطلقم.3

و  «. حقيقت»و « زيبايي»، «عدالت:»برد زش را نام مياطاليون اه منشأ ار

داند و بد  و زشتي را نتيجه عدم انتظام و طقدان هماهنگي و انتظام كلي را عدالت مي

با انسان. اما همواره ردرت در ايح ميان هماهنگي ميان يبيعت و انسان يا انسان 

تواند ايح انتظام و هماهنگي را بر هم زند. از اينروات كه ا  اات كه ميمؤلفه

كند كه اخالق اختراع ضعفاات برا  خنثي ااختح ردرت كاليکس اعالم مي»

اخالق »كند كه: و  همچنيح در كتاب گورگياس اطاليون ذكر مي 16نيرومندان

اند. به عقيده او اخالق كه ضعفا برا  دربند كشيدن ارويا ااخته ]اات[زنجير  

ا  اات برا  نگاه داشتح مرد برتر در دايره حدود و ارتدار ضعفا. مرد عارل حد وايله

گزيند كه از حدود طضائل و رذائل باالتر باشد. مرد خردمند اميال و ا  را برميميانه

                                                                                                     
14 Ibid, P.288-289 

15 Ibid, P.293 
، ترجمه عباس زرياب خوئي، انتشنننارات علمي و طرهنگي، تهران، ربر خمرلواافهدورانت، ويل،  16

 ٢٠، چاپ بيست و اوم، ص 139٠
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ريح صفات در نظر دو توانائي و شجاعت و خواهشها  نفساني باالتر  دارد و شريفت

 .1٧«مهارت در تحقق دادن به ايح گونه اميال و خواهشهاات

كند. علوم اراطو علوم را به دو بخش دانش نظر  و دانش عملي تقسيم مي

پردازد كه همواره يا به يور معمول همانگونه هستند و ريشه هايي مينظر  به مقوله

بيني و موضوع دارند حال آنکه دانش عملي غير رابل پيشدر تجربه و يا واريعت 

علوم عملي »تواند به حقيقت براد. اات.لذا دانش نظر  مي 1٨تحقيق آن عمل انسان

تواند به عنوان هدف اصلي خود حقيقت مطلق را برگزيند. حقيقت آنها گاه نميهيچ

حقيقت اخالق رايم كه طقط نسبي اات. از آنجا كه باالجبار به ايح نتيجه مي

تر از حقيقت علمي اات، اراطو زندگي علمي را پائيح دات و طرع بر زندگي طرودات

دهد. از ديدگاه اراطو، اخالريات از دنيايي جاويدان يا اليتناهي به معرطتي ررار مي

 19«.كندجهان صيرورت اقوط مي

عه، ما بعدالطبيلذا نگاه اراطو به رواعد و اصول اخالري به عنوان امر آن جهاني يا 

مطلق اات. امور  كه از عالم الهوت به عالم نااوت هبوط كرده اات. لذا تغيّر ناپذير 

شوند و ما از و هميشگي اات. اما نه بديح مفهوم كه طضايل اخالري با ما زاده مي

لحظه تولد با ما هستند. بلکه و  معتقدات طضايل اكتسابي هستند و نتيجه عادت 

كند نه برا  اينکه بداند طضيلت گويد انسان اخالق را مطالعه مياراطو مي»اند. 

 .٢٠«چيست بلکه برا  اينکه انسان خوبي بشود

گيرد و اااس را بر تشکيک و ز منطق اراطويي يا جديد طاصله ميدكارت ا

انديشيم اپس وجود مي»نهد، نتيجه شکاكيت و  جمله معروف گرايي ميشک

چون ذهح به كلي از ريد اطکار پيشيح رها شد و »اات. و  معتقد اات  21«دارم

هيچ معلولي نماند كه محل اتکا بوده و مشکوك نباشد متوجه شدم كه هر چه را شک 

                                                                                                     
، 1391، ترجمه عباس زرياب خوئي، انتشارات علمي و طرهنگي، تهران، لذتتمرلوفهدورانت، ويل، 1٧

 1٠٢يست و اوم، ص چاپ ب
1٨ Praxis  

 ٢11، ص 13٨5، ترجمه مهداد ايراني يلب، انتشارات ايالعات، رلوفهمترسط چانکار، باربارا، 19
 ٢٢٠همان، ص٢٠
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انديشم كنم پس طکر دارم و ميتوانم شک كنم. كه چون شک ميكنم ايح طقره را نمي

انديشم پس نخستيح اصل متقيح و معلولي كه به دات اپس كسي هستم كه مي

دكارت از ردرت انديشيدن به آگاهي  .٢٢«انديشم اپس هستمآمد ايح اات كه ميمي

راد و از آن به ارادۀ آزاد و مختار و . از نظر و  طاعليت اخالري انسان انسان مي

اما ايح آزاد  و اختيار نه آن چنان اات كه »نتيجه اختيار و اراده آزاد و  اات. 

لق دهد. يا ايح كه به هر امر اراده كند انجام بگيرد ارادۀ خود با بيشرط بر هر چيز تع

بلکه مقصود ايح اات كه اراده انسان راصر و مانعي ندارد. و ليکح به ترجيح بي مرجح 

خواهد نيکي و صالح را گرايد و برا  اختيارات خود دواعي دارد و همواره مينمي

ان بي يرف بودن اراده انسبرگزيند و از بد  بپرهيزد و ايح ريد مناطي آزاد  نيست و 

توان گفت بلکه عيح ارگرداني اات. پس انسان مختار اات اما البته را اختيار نمي

گيرد مگر اينکه كند و يرف حق را ميداند اختيار ميدر هر مورد آنچه را صواب مي

 كندبه اشتباه اطتد از آن رو كه طهمش كوتاه اات و در همه حال درك حقيقت نمي

وت اات كه خداوند حق را ايجاد ميبيان اراده انسان و مشيت الهي ايح تفازيرا كه 

دارد و انسان موجد حق نيست بلکه بايد آن را تشخيص دهد و از آن كند و مقرر مي

 ٢3«.پيرو  نمايد

تريح انقالب طکر  كه ايمانوئل كانت در طلسفه بوجود آورد ارائه تعريفي بزرگ

معنا بود و  بر خالف تصور عامه مدعي شد كه رسمت جديد از ايدئالسيم يا اصالت 

اعظم هر شيج مخلوق صورتي از درك و طهم ما اات. و  با تفکيک نومح از طنومح 

ا  نيست كه بازتاب دهنده اشياج ايراف باشد بلکه خود نشان داد كه ذهح طقط آيينه

در اازگار  آزاد  و اجبار و به عبارتي در اازش  دارا  روۀ طاهمه و درك اات. و 

بيح آزاد  و ردرت در جامعه ايااي كه به ظاهر نيازمند رها كردن خود آييني و 

يز بلکه مرتبط و دورو  يک اکه ميپذيرش دگر آييني اات، آن دو را نه تنها متما

ت طرد كند كه جامعه ايااي در ارشكانت از ايح رهياطت رواو شروع مي»داند. 

كند. وضع طرد در جامعه ايااي به عنوان يک طاعل دگرگوني اخالري ايجاد مي

                                                                                                     
 154، ص 13٨٨، انتشارات زوّار، چاپ پنجم، سزمم كمتمدرمترمپبطروغي، محمد علي،  ٢٢
 16٨همان ص  ٢3
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اخالري با وضع او در حالت يبيعي، كه مادون اخالق اات به يور كيفي متفاوت 

تواند عادل يا ناعادل باشد در حالي كه در وضع جامعه ايااي طرد مي اات. در

رانون پيشيح را   بيجامعه مدني آزادطرد با ورود به  يبيعي ايح حکم صادق نيست.

تواند شود. در اينجا او همچنان آزاد اات زيرا ميرها كرده و به وضع حقوري وارد مي

باشد. برا  اينکه ظرطيت  ٢4رانونگذار  بپردازد و به ايح ترتيب خود آييح -به خود 

در  اجتماعيخود رانونگذار  طرد به يور كامل تحقق پيدا كند بايد از يريق ررارداد 

رانونگذار طرد در يک كار جمعي و مشترك  –يک تجمع مدني شركت كند. خود 

 ٢5. «ميسر اات

و غايت بودن طرد تأكيد داشت. و  هر گونه تعهد و  ٢6كانت بر خود آئيني

كرد و بشدت از اتکاج تصميمات و تعهدات به ليفي را از اراده بشر ااتخراج ميتک

دانست. و  عقل را خود بنياد و نرا عقل محض ميكرد و منشأ آيبيعت پرهيز مي

دانست از پردازد و دوام آن را در نقد ميدانست كه به راهنمايي انسان ميمستقل مي

عنصر عقل خود بنياد نقاد اخح  نگارد و ازاينروات كه كتاب نقد عقل محض را مي

ت ل اخالري ااگويد كه منشأ ارادۀ اخالري بشر اات. و  معتقدات كه انسان طاعمي

كند. لذا هر طرد  تابع خود آييني خويش و بر اااس معيار خوبي و دراتي رطتار مي

داند. از اينجاات كه جهان شمول بودن اخالري را نتيجه و طارغ از هر ارادۀ ديگر  مي

گيرد. چنان رطتار كح كه بر اااس رطتار تو رانون جهاني تدويح كنند. از اينروات مي

 شمارد.ق را مطلق و امر  جهان شمول ميالكه كانت اخ

كانت بيش از اايريح در جدا ااختح حقوق و اخالق يا طشار  كرده اات. به 

ر از اود و زيان اات. اخالق صرطنظ« ارادۀ خير»ها نظر و ، ميزان شنااايي نيکي

دهد كه از رانون پيرو  كنيم و كار  اخالري اات كه به منظور كارها، داتور مي

تکليف باشد نه به خاير جلب منفعت، ولي حقوق به آثار خارجي اعمال توجه  ادا 

 .٢٧«كنددارد و ارزش آنها را از ايح جهت معيح مي

                                                                                                     
٢4 autonomous  

 ٢51، ص 1391نشر مركز ، چاپ اوم، تومدملتمتقارترمربمدملتمعقل،مپوالد ، كمال، ٢5
٢6 autonomy 

 563، ص 13٨5، جلد اول، شركت اهامي انتشار، چاپ چهارم رلوفهم ق قكاتوزيان، ناصر،  ٢٧
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امد. نكند و آنرا تهي و صور  ميهگل از طاعليت اخالري كانت اخت انتقاد مي

 بينش اخالري كانت بر مبنا  ايح طرض بنياد شده اات كه يک وجدان اخالري وجود

دارد كه همواره خواهان تبعيت از تکليف محض اات. اما چنيح وجداني هميشه با 

يرو  ميي از روانيني پگيرد. وارعيت بيرونيبيعت بيروني و انضامي در تقابل ررار مي

انخ نيستند. هگل  كند و وجدان اخالري از روانيح ديگر . ايح دو با يکديگر هم

ل آزاد  و اختيار برا  طاعل اخالري يا ذات اخالري گويد بنا به ادعا  كانت با ربومي

توان امر طي نفسه اراده را با وارعيت بيروني تطبيق داد، در حالي كه متوجه ايح مي

مسئله نيست كه وجدان اخالري ورتي وارد چنيح عملي شود، خواه ناخواه خود را به 

 يح عملي را انجاممقامي كه چن مثابه او طي نفسه نفي كرده اات، چرا كه شخص در

تواند حامل ضرورت دهد جزيي و خاص اات و به عنوان جزيي و خاص عملش نميمي

باشد. حال اگر رضيه را به ايح صورت مطرح كنيم كه ما به عنوان ذات جزيي بايد 

واند در خاخالريت را به مثابه امر طي نفسه تلقي كنيم كه ما را به او  كمال طرا مي

ه ماات كه بايد با روانيح محض مطابقت كند. اما ايح بار كمال ايح صورت ايح اراد

 ٢٨جنبه محض دارد كه در ايح جهان حسي هيچ موجود  رادر به رايدن بدان نيست.

هگل بينش اخالري كانت را مثل كل داتگاه طلسفه او دچار نوعي تضاد دروني »

با يبيعت بيروني در ديد. در طلسفه كانت اراده همواره چنان خود را چاره ناپذير مي

كوشد عقل را از شود. لذا هگل ميكه هر امکان تحققي از آن الب مي بيندتقابل مي

ا  كه كانت برا  آن تعييح كرده اات طراتر ببرد تا گرطتار تنارضات نظام محدوده

كانتي نشود. به ايح ترتيب بود كه هگل عقل يا روح را به عنوان طاعل خالق اراار 

خ يرح كرد. بنابرايح ايح طاعل خالق )عقل( به جا  آنکه امر كلي را جهان و تاري

كشد و در ورا  خود و به عنوان يک امر انتزاعي تصوير كند آن را به درون خود مي

كند. اكنون با ايح جايگاه عقل ديگر ذات اخالرييت اات كه در حال خود جذب مي

 ٢9«.شدن و طعليت ياطتح اات

                                                                                                     
، ترجمه كريم مجتهد ، تهران، پر رترمشاانبساايمرم مبمم وااامنظممهگلهيپوليت، ژان، ٢٨

 194، ص 13٧1طرهنگي، انتشارات علمي و 
 ٢٧٨پوالد ، پيشيح، ص ٢9
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منمتسبسي.رتبطهمتخالقمممقبن 4

دو گرايش كاماًل برابر در نظريه حقوري مدرن و طلسفه اخالق وجود دارد. يکي 

شنااد و ديگر  آنرا رد ها  اخالري جهان شمول را به راميت مياز آنها وجود نرم

كند. از ديدگاه نمايندگان گروه نخست تفکيکي ميان اخالق و حقوق وجود ندارد مي

تواند رانون را توجيه كند و نه هنجارها  نها حقوق مياما گروه دوم مدعي هستند كه ت

اخالري. مداطعيح نظريه دوم معتقدند كه هنجارها  اخالري نسبي هستند لذا 

توانند جهان شمول باشند. بنابرايح حقوق ضرورتاً نياز  به بازتاب هنجارها  نمي

  موجود اخالري ندارد، چنانکه ايح امر ممکح نيز نيست.

 ت حقوري و حقيقت اخالري اه گرايش طکر  عمده وجود دارد:در طهم حقيق

گرايان كه يرطدار حقوق يبيعي بوده و منشأ اعتبار هر راعده حقوري نخست يبيعي

دانند. به عبارتي ديگر از نظر آنان اعتبار حقوري آور  اخالري آن ميرا در ردرت الزام

« رانون ناعادالنه، رانون نيست»عي با الزام اخالري مرتبط اات. لذا از منظر حقوق يبي

گذار روانيني برخالف اخالق و عدالت وضع كرد آن بديح ترتيب كه چنانکه رانون

ها  رانون از اعتبار حقوري برخوردار نيست. آنان به ترتيب وضع روانيح در حکومت

را  شدانند و لذا روانينتوتاليتر و طاشيستي اشاره دارند و آن را يک نظام حقوري نمي

ري ها  حقودانند. دوميح مکتب، اثبات گرايان يا پوزتيويستآور و معتبر نميالزام

د ورزند. اثبات گرايان معتقدنهستند كه بر تفکيک امر اخالري از امر حقوري اصرار مي

كه اعتبار راعده حقوري از ترتيبات وضع رانون و رواعد شنااايي عمومي هر نظام 

ري يرطي اخالعادالنه و يا ناعادالنه بودن آن. لذا آنان بر بيگيرد و نه حقوق نشأت مي

ورزند. در مکتب تفسير ، دوركيح با وارد ااختح ها  حقوري تأكيد ميگزاره

ه باشد كپردازان شاخص ايح حوزه ميگرايي جزج نظريههرمونتيک حقوري در اثبات

 در ذيل بدان خواهيم پرداخت.

كند. ايح از جدايي حقوق و اخالق دطاع مي پرداز طلسفه حقوق،هارت نظريه

تفکيک مبتني بر دو مسئله اات نخست آنکه هر راعده حقوري اعتبار خود را از راعده 

كند و دوم آنکه علم به محتوا  رانون شنااايي مختص آن نظام حقوري درياطت مي



 1395پاييز و زمستان / ايزدهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 
 

 

               44 

 

ون ري رانطارغ از نگرش و ديدگاه طرد پيرامون اخالق اات به عبارتي بهتر الزام اخال

 جزئي از مفهوم رانون نيست.

اچ. ال. ا  هارت تأكيد دارد كه بايست بر دكتريح انتي پوزيتويسم حقوري 

را  31«حقوق چنانکه بايست باشد»و  3٠«حقوق چنانکه هست»جهت تمايز ميان 

برگزينيم. هارت شديداً ميان عباراتي پيرامون اعتبار حقوري يک نرم خاص و ارزيابي 

شود. ارزيابي يک نرم خاص مبتني بر ااتانداردها  رم تفکيک رائل ميما از ايح ن

مختلفي از نقد اات كه يکي از آنها اخالق اات. برا  آنکه بگوئيم رانون معيني وجود 

دارد، الزم نيست آن را به هر ارزيابي اخالري مبتني كنيم: در اينجا اخالق يک وجه 

م رانون اعتبار راعده حقوري به معنا  بيروني از رانون اات. در مفهوم پوزيتويس

ابع آور اات كه بوايله منا  الزامتوجيه آن نيست بلکه شنااايي آن به عنوان راعده

 گيرد.انجش در يک نظام حقوري كارا در معرض امتحان ررار مي

اثبات اعتبار حقوري يک رانون موضوعي ناشي از وارعيت اجتماعي اات. اعتبار 

بگوئيم يک رانون در يک نظام حقوري وارعًا وجود دارد بديح معنا حقوري اينست كه 

 كه بتواند كاركردها  خويش را در اازماندهي امور اجتماعي ايفا اازد.

برا  طهم بهتر از مفهوم اعتبار حقوري در نظريه هارت نخست بهتر اات منظور 

اجبار )الزام( و  از نظام حقوري را مالحظه كنيم. نظام حقوري شامل رواعد اوليه 

اات. اما ايح رواعد اوليه به تنهايي برا  توصيف نظام حقوري كاطي نيستند. بلکه 

كنند نيز وجود دارد. رواعد ثانويه رواعد اوليه را رواعد ثانويه كه ردرت را اعطا مي

كنند. رواعد ثانويه كه به ايح بحث مربوط اات رواعد شنااايي اات اازماندهي مي

 اازد.ار حقوري را طراهم ميكه معيار اعتب

وجود معيار اخالري شرط الزم برا  اعتبار حقوق موضوعه نيست. بديح معنا 

كند. بلکه به منظور كه هارت هرگونه ارتباط ضرور  ميان حقوق و اخالق را انکار مي

معتبر بودن، نرم مجبور اات رواعد بنياديح تعريف شده )مشخص شده( از او  

گذار  را رعايت كند به يور مثال رواعد ثانويه. ادعايي كه نونها  ااااي رارويه

                                                                                                     
3٠ Law as it is  
31 law as it ought to be 
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رواعد ارائه شده رانون معتبر هستند بديح معناات كه راعده جايگاه حقوري خويش 

آورد. ايح اعتبار حقوري از يک ديدگاه را مطابق با راعده مقبول شنااايي بدات مي

ه راعده شنااايي را دروني اثبات شده اات بديح معنا كه ديدگاه اطراد  ك

 3٢اند.پذيرطته

هربرت هارت با نقد نظريه جان آاتيح كه رانون را طرمان متکي به زور 

دارد و تکليف اشاره مي 34و وظيفه داشتح 33دانست، بر تفکيک مفهوم مکلف بودنمي

داند نه مجبور بودن را. و  با رد مفاهيمي از آور  رانون ميرا عنصر حياتي در الزام

اتور، اياعت، عادت و تهديد در تکويح راعده حقوري، از رانون به مثابه اتحاد جمله د

اگر ررار اات حق پيچيدگي نظام حقوري »برد. از نظر و  رواعد اوليه و ثانو  نام مي

ادا شود، تفکيک دو نوع راعده متفاوت اما مرتبط الزم اات. براااس يک نوع از رواعد، 

ل ها صرف نظر از ميع اصلي يا اولي اات، بايد انسانتوان گفت نوكه به دراتي مي

ها پرهيز كنند. نوع ديگر  از و خواات خود، اطعالي را انجام دهند يا از انجام آن

 اند، چرا كه براااس ايحرواعد، نسبت به رواعد اول، به يک معنا طرعي يا رواعد ثانو 

ور، رواعد جديد  از رواعد نوع اول توانند، با گفتح يا انجام برخي امها ميرواعد انسان

ها  گوناگون رلمرو يا وضع كنند، رواعد اابق را طسخ يا اصالح كنند يا به روش

زا آور هستند و رواعد نوع دوم ردرتها را تنظيم كنند. رواعد نوع اول تکليفاجرا  آن

. و  رواعد اوليه را 35«)صالحيت بخش هستند. اعم از ردرت عمومي يا خصوصي

داند و رواعد ثانو  را عالوه بر آن موجب ايجاد ضمح حركت يا تغيير طيزيکي ميمت

 داند.يا تغيير تکاليف و تعهدات نيز مي

رانون  3٧«.نيست 36رانون ااااي چيز  جز اخالق موضوعه»از نظر هارت 

ا  شنااايي در هر نظام حقوري اات كه راعده كليتريح راعدهااااي مهم

                                                                                                     
3٢ Stephan, Hiawatsch, A seprtion of law and morals , vieen university, 

2010, P.3-4 
33 has an obligation  
34 to be obligate 

 141، ص139٠چاپ دوم: تهران، ، ترجمه محمد رااخ، نشر ني، يفه ممقبن نهارت، هربرت،  35
36 positive morality 

 3٢همان، ص  3٧
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در نظام حقوري مدرن، كه منابع گوناگوني »كند. ا تعريف ميها  حقوري رطعاليت

ي تر اات. معيارها  تشخيصبرا  رانون دارد، راعده شنااايي نيز به نوبه خود پيچيده

اند. و معموالً در برگيرنده رانون ااااي نوشته، مصوبه رانونگذار عاد  و رانون متنوع

ا شود ترا  تعارض احتمالي وضع ميتر موارد، مقرراتي برويه رضايي اات. در بيش

برايح اااس اات كه  3٨«بند  كند.بند  و تقدم داتهايح معيارها را از حيث رتبه

ها  حقوق عرطي )كامح ال( رويه رضايي و عرف طرع بر رانون موضوعه حتي در نظام

 هستند.

  جديد  در رابطه بيح ، طيلسوف ايااي معاصر، دريچه39رونالد دوركيح

اخالق گشود. همانگونه كه ربالً نيز گفتيم دو ديدگاه عمده پيرامون حقيقت حقوق و 

گرايان و ديگر  حقوق يبيعي وجود حقوري و حقيقت اخالري كه يکي ديدگاه اثبات

داشت. دوركيح ااتاد برجسته طلسفه حقوق واياات ديدگاه اومي در ارتباط با 

يب ها  ررتأمل در برابر ديدگاه كند كه رويکرد  رابلرابطه حقوق و اخالق مطرح مي

باشد. و  با ورود مباحث هرمنوتيک به ايح مقوله رويکرد  تفسير  را تبييح مي

 كه بايدحقوق آنچنان»و « كه هستحقوق آنچنان»نمايد. از نظر او در تمايز ميان مي

حتي يرطداران حقوق يبيعي نيز منکر وجود روانيح ناعادالنه نيستند چنانکه « باشد

كسي منکر وجود روانيح طاشيستي آلمان ناز  نشد. اما در رويکرد تفسير ، رضات 

در »ند. كتوانند تفااير  را برگزيند كه حق و تکليف اخالري را بهتر نمايان ميمي

مورد يک مسأله اختالطي اگر چند تفسير با زبان انتزاعي رانون موضوعه يا با آرا  

ام انتخاب ميان تفسيرها رضات بايستي ببيند كد رضايي گذشته جور در بيايند، برا 

ها از حق نسبت به رعايت تشريفات رانوني يا يک )برا  نمونه كدام يک از برداشت

مسئوليت در برابر صدمات عايفي( حقوق و تکاليف اخالري و حقوري مردم را بهتر 

صي . هارت نيز اذعان داشت كه نظام حقوري بايد در جهات خا4٠«اازدمنعکس مي

نمايانگر مطابقت با اخالق يا عدالت باشد. اما ايح امر هرگز به منزله باز توليد رواعد 

                                                                                                     
 16٨همان، ص 3٨

39 Ronald Dworkin 

 ٧6، ص 13٨٧، جلد اول، نشر يرح نو، چاپ اوم،  قممميصلحترااخ، محمد،  4٠
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 باشد.اخالري تواط نظام حقوري يا ارجاع نظام اخير به اخالق يا عدالت نمي

دوركيح در برابر موجهات تصميمات ايااي، حق را دليل حاكم يا برگ برنده 

ااي در صورتي موجه اات كه رول بدهد داند. بديح ترتيب كه يک تصميم ايمي

تر كند يا در مقايسه با هر تصميم ديگر ، شمار بيشتر  از شهروندان را خوشبخت

تواند ترجيحات آنان را به يور ميانگيح عملي كند. و  با تأاي به اينکه اوداگريي مي

كند يم يک آرمان ايااي مهم را تبييح كند، اهداف اودگرايانه را اااااً يور  تأويل

از آن منتج گردد. اگرچه اود همواره مهم اات اما  41«حق بر ااتقالل اخالري»كه 

ها  مهمتر نيز وجود دارند. لذا طهم صحيح اودگرايي تنها امر مهم نيست و گاه آرمان

 4٢«اازد.و دليل اهميت آن به خود  خود حق بر ااتقالل اخالري را موجه مي

نامد بهتريح مي 43«تفسير اازنده»ه آن را دوركيح در نظريه تفسير  خويش ك

. 45و جذابيت 44داند كه مبيح دو شاخص زير باشد. مطابقتتفسير را تفسير  مي

معيار مطابقت به توان تفسير به دربرگير  وجوه غيراخالري و رابل مشاهده عرف و »

د به يشود. لزومي ندارد تفسير از مطابقت كامل برخوردار باشد، اما باعمل، مربوط مي

آاتانه معيني از مطابقت كاطي براد. با ايح حال در محدوده مطابقت بايد آن تفسير  

 46«.اازد. تريح عرف و عمل ميرا برگزينيم كه عرف و عمل را از ديد اخالري جذاب

از ايح جهت دوركيح معتقد اات كه هر تفسير حقوري دارا  دو جنبه توصيفي و 

بايست منطبق با وارعيات باشد )معيار مطابقت(. تجويز  اات توصيفي اات چرا كه 

تريح تفسير اخالري را برگزيند. )معيار تجويز  اات از ايح نظر كه بايست جذاب

 جذابيت(.

دوركيح مدعي اات كه تکليف رانوني نه تنها زماني كه حقوردانان اند يا 

كنند بلکه به يور كلي يک عمل تفسير  اات. حقوق رانوني خاص را تفسير مي

                                                                                                     
41 right of moral independence  

 ٢96-٢95، صص 139٢، جلد دوم، نشر ني، چاپ اول،  قممميصلحترااخ، محمد،  4٢
43 constructive interrelation  

44 fit  
45 appeal  

 5٧، ص 1، ج  قممميصلحترااخ،  46
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توانند از مفهوم دانان و رضات نميعميقاً از يريق اياات رابل درك اات. حقوق

ها  يا اياات مواع نظريه ايااي دور  كنند. اما حقوق، موضوعي شخصي

كند. دوركيح پيشنهاد پراتي نيست و نقد حقوري ايح تمايزات را درك نميويح

توانيم درك بهتر  از حقوق بوااطه تطبيق تفسير رانوني يا تفسير كند كه ما ميمي

ها  دانش بويژه ادبيات را داشته باشيم. همچنيح انتظار داريم كه در ااير رشته

 4٧شود كه تفسير كلي از آن بدات آيد.حقوق زماني بهتر درك مي

 

متيمم5م متخالقيمم مرفكزکمتيم مپ و از  وممتخالقيمدر مجب گبه .نقشمم

م ق قي

ه حقوق آنگونه ك»پوزيتيويسم حقوري با يرح ايح مسئله كه بايست بيح م

به تفکيک ميان امر حقوري و امر اخالري « حقوق آنگونه كه بايد باشد»و « هست

گرايان حقوق به هيچ وجه ضرورتي بخشد. از منظر اثباتيتر مجايگاهي مستحکم

ندارد كه حقوري الزامات اخالري را منعکس يا باز توليد كند. اگر هدف اصلي بقا باشد 

يا به تعبير توماس هابز صيانت از نفس مهمتريح غريزه بشر  باشد. آنگاه حقوق و 

 دون ايح تفاوت محتوايياخالق هر يک بايست محتوايي خاص داشته باشند. چرا كه ب

ها در تشکيل گروه، اتحاديه و انجمح گردد. انسانهدف حدارلي بقا انسان ميسر نمي

يابد كه به بقا هر نياز به همکار  و مساعدت دارند اما ايح همکار  تا جايي ادامه مي

يک آايبي وارد نسازد. در صورت طقدان محتوايي خاص ديگر دليلي برا  انسانها 

ماند كه از رواعد مشترك داويلبانه پيرو  كنند و بدون ايح همکار  يباري نم

 داويلبانه هرگز وادار نمودن اطراد به اياعت ممکح نخواهد بود.

ها  حقوري را در ايح زمينه يرطي اخالري گزارههارت دوتز انحصار منابع و بي

ه نشأت گرطت اازد. در تز انحصار منابع و  معتقد اات كه اعتبار حقوريمطرح مي

از رواعد شنااايي هر نظام حقوري اات و نه به محتوا  عادالنه يا ناعادالنه بودن آن 

ها  حقوري مبيح ايح تفکر اات كه علم به تکاليف حقوري يرطي اخالري گزارهو بي

                                                                                                     
4٧ Dworkin, Ronald, law as interpretation, Chicago Journal, vol 9, sep 1982, 

p.p.179. 
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گونه ارزيابي اخالري را درباره رطتار بشر  به دنبال ندارد. برخالف نظر هارت، هيچ

دهد كه ضرورتاً با اعتبار اخالري تالري م از اعتبار حقوري ارائه ميمفهو 4٨آكويناس

گوئيم يک رانون معتبر اات كه اعتبار آن دارد. از نظر انت حقوق يبيعي زماني مي

تنها به اعتبار ايستماتيک رانون بستگي نداشته باشد بلکه بايست معيار اخالري 

برخوردار شود. چنانکه انت آگواتيح  خاصي داشته باشد تا ضرورتاً از اعتبار رانوني

تواند منکر ايح گرايي نمي. اما هيچ اثبات49«رانون ناعادالنه رانون نيست»گويد مي

ها  حقوري تا حد  به مطابقت با اخالري وابسته اات. وارعيت شود كه ثبات نظام

دار ااختح تواند موجب انکار روانيح ناعادالنه و خدشهبا ايح وجود ايح مسئله نيز نمي

 اعتبار حقوري آنان شود.

بنابرايح هارت ايح گزاره كه نظام حقوري بايد در جهات خاصي نمايانگر مطابقت 

با اخالق يا عدالت باشد را به معنا  ارجاع ضمني يا صريح نظام اخالري به اخالق يا 

داند و معتقد اات به هيچ وجه ضرورتي ندارد كه حقوق برخي الزامات عدالت نمي

كند كه از نظر اكثر ا  اشاره ميخالري را باز توليد يا تأميح كند. و  به نکتها

گرايان مغفول وارع شده اات و آن ااتخراج بايدها  حاكم بر رطتار انساني از اثبات

باشد. ها  كالايک حقوق يبيعي نيز ميباشد. آنچه كه مورد تأييد نظريهعقل مي

ي اصول رطتار  وجود دارد كه بايد با عقل كشف ها آمده اات كه برخدر ايح نظريه

شود و روانيح موضوعه در صورت مطابقت با آنها معتبر هستند. انديشه مدرن حقوري 

كند. جان ااتوارت ميل با تفکيک ميان روانيح يبيعي خود را از مسئله رها مي

كم ا)روانيني كه بر يبيعت حاكم هستند مثل حركت زميح و اتارگان( با روانيح ح

داند كه انسان آن را كشف بر رطتار بشر ، نوع اول را توصيف و تبييح وارعيات مي

نند ك  خاصي از رطتار را الزام ميكند. اما روانيح حاكم بر رطتار بشر  كه گونهمي

. به عبارتي ديگر در روانيح ممکح اات نقض شود در 5٠جنبه تجويز  يا وضعي دارد

اما روانيح يبيعي رابل نقض نيستند مثل نيرو  جاذبه حالي كه همچنان رانون اات، 

 زميح و يا حركات اتارگان.

                                                                                                     
4٨ Thomas Aquinas 

49 Hlawatsch, Ibid, P.5 
 .٢٨5-٢٨٨هارت، پيشيح، صص  5٠
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م. قمممتخالقمدرمقبن نمتسبسيميررن6م

آنچه كه رانون ااااي مدرن را بيش از هر چيز ديگر  تحت الشعاع ررار داده 

در دو اده اخير بوده اات. رهياطت حقوق بشر موضوعه در  51اات مفهوم نويح حق

اات كه زيربنا  حقوق « حق»ااي نيز حاصل ررائت جديد و مستقل از رانون اا

موضوعه مدرن گرديده اات. در اواخر اده هجدهم و اوايل ررن نوزدهم بنتام و جان 

 ها ا  كه مبنا  حق را بنيانآاتيح تفکيک حق از اخالق مطرح كردند. مسئله

برخي منتقدان مدعي اگرچه »كرد. ها  ايااي معطوف مياخالري آن به پشتوانه

 ها  آن درهستند كه ايح تفکيک انسان را در ديدن حقايق يبيعي حقوق و ريشه

همچنيح طريدمح مدعي اات كه جان آاتيح با  5٢«.اازدزندگي اجتماعي كور مي

تفکيک علم رانونگذار  از علم حقوق عصر جديد  از پوزتيويست حقوري و 

وظهور رادر گشت ادعا كند كه ارتدارش را آغاز كرد كه دولت ملي ن 53خودپسندگي

لذا در دوران مدرن و باالخص  54«.دانان غيررابل اختالل ااتها  حقوقبا تشکيک

در تدويح روانيح ااااي مفهوم حق چالشي بنياديح اما تعييح كننده ياطت. از اويي 

ا اصرار هيرطداران حقوق يبيعي بر اعتبار روانيح براااس عادالنه يا ناعادالنه بودن آن

دانستند و از ورزيدند و حق را به ذاته و متنااب با كرامت انساني و ططر  ميمي

ها  ملي با ررائتي پوزيتيويستي آن را ناشي از حق ايااي و همراه يرطي ديگر دولت

 پندارند.با تمشيت راهرانه مي

كنيم كه به اه عنصر حق، عدالت و اخالق در دوران در ايح بخش اعي مي

زا( رانون ااااي با رويکرد  تاريخي ن و با عنايت به نقش صالحيت بخشي )ردرتمدر

 تحليلي بپردازيم. –

 

                                                                                                     
51 right 

5٢ Hart, Positivism and sepration of law and moral, Harvard law Review, 

vol 71, No. 4 (Feb 1958) P. 594. 
53 self sufficiency 
54 Friedman, legal theory, 3d edition, 1953, P.154. 



 اخالق منشأ هنجارگذار  رانون اااايآزاد   

 

 

51 

 

م.رط رميفه مم قمدرميررنزاه1.6م

گرايي تحوالت عميقي رد مدرنيته با اه مؤلفه طردگرايي، دنياگرايي و عقل

چه اگر حيات بشر  ايجاد كرد. يکي از مهمتريح تحوالت در زمينه حقوق بوده اات.

در دوران ماربل مدرن از رابطه حقوق و اجتماع و تأثير و تأثر ايح دو بر يکديگر اخح 

ها بيشتر معطوف به حق و اخالق گرديد. هميح شد، در خالل مدرنيته نگاهگفته مي

تغيير جهت  56ا  شخصيبه مقوله 55ا  عينيتغيير نگرش كاطي بود كه حق از مقوله

يم حقوري ظهور ياطت كه حقوق را صرطاً تکنيکي برا  بديح يريق پوزيتوا»يابد. 

ظام ا  برا  نكرد، به ديگر اخح، وايلهها تلقي ميتحقق بخشيدن به اهداف انسان

ها  مياني كه انت آگواتيح و ااير لذا برخالف اده5٧«بخشيدن به ردرت ايااي

ه نيح ناعادالنيرطداران حقوق يبيعي بر لزوم عادالنه بودن روانيح و عدم اعتبار روا

تأكيد داشته و حق يبيعي انسان به مثابه امتيازهايي كه هر طرد به تبع انسان بودن 

مدون اثبات دانستند، در دورانبايستي از آن برخوردار باشد را غير رابل خدشه مي

گرايان با تأكيد بر تفکيک حقوق از اخالق، اطق جديد  از مفهوم حق را ترايم 

در برابر طهم كالايک از آن كه حق  5٨جديد از حق، حق داشتح نمودند. در ايح طهم

تريح ايده ليبراليسم در ظاهراً، محور »گرطت، نشست. در برابر بايل ررار مي 59بودن

و « 6٠خير»عرصه اخالق اجتماعي و در نتيجه حقوق بشر، تفکيک بيح دو مفهوم 

وم فکيک بيح دو مفهاات. ايده حق بر خطا بودن به خوبي نمايانگر اهميت ت 61«حق»

اات. مبنا  اخالري روادار  و تسامح، در تفکيک ايح « حق داشتح»و « حق بودن»

 .6٢«دو مفهوم از حق ريشه دارد

                                                                                                     
55 objective  

56 subjective  

صممرئ روم ق قيمدرمغمبكلي، جان،  5٧ شر يرح نو چاپ، ، ترجمه محمد ربر خميخا اخي، ن را

 336، ص 13٨٨دوم 
5٨ to have right  
59 to be right  

6٠ good 
61 right  

، جلد اول، شهر دانش، چاپ اوم،  ق قمبشممدرمجهبنميعبصمرار  ايد طايمي، ايد محمد،  6٢
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م.تروشمقوزممعرتلتمممتخالقم2.6م

حم آن دو را تا حد ممکح در ميانه ميدان ردرت و اخالق مسئله ااااي كه تزا

اازد، تعريف مفهوم عدالت اات؟ اطاليون عدالت را هماهنگي كل يا بريرف مي

ها  اات. لذا كليه نظريه« برابر »تريح برداشت كلي از عدالت داند. اادهانتظام مي

توان به را مي 63مفهوم اجمالي عدالتااير  اات از اصل ارزشي برابر . عدالت تف

ويل و تفسيرها  مختلف حول محور عدالت، تأ 64برابر  تقليل داد اما مفهوم تفضيلي

ها تا آزاد  توان دامنه آن را از برابر  مورد ادعا  ماركسيستباشد كه ميآن مي

ها  طکر  كه دغدغه ها متغير دانست. از ايح روات كه تمامي نحلهمدنظر ليبرال

 توان در حد طاصله ايح دو در نواان اات.عدالت را دارند مي

لت به خوبي با مسئله هنجار  آن ارتباط تجربي دارد، اگرچه مسئله تعريف عدا

اما معنا  هنجار  آن داللت بر ايده پيواتگي يا مطابقت با ايده يگانگي و تساو  در 

يک باطت تجربي دارد. ايح موضوع با مفهوم حقوق موضوعه در ارتباط اات كه نتيجه 

اگرچه  65وند.آن اينست كه حقوق و عدالت دارا  مفاهيم نزديک به يکديگر ش

توان تعريفي از اصطالح عدالت به يور دريق و عملي ارائه كرد، اما طلسفه حقوق نمي

تواند از ايح مسئله طرار كند. عدالت يک تا زماني كه عدالت، موضوع حقوق اات نمي

ويد: گهدف كالن در طلسفه حقوق اات، چنانکه دكتر رااخ ااتاد طلسفه حقوق مي

توان دانش صور  كلسح معتقد اات كه نمي»دالت اات. حقوق ارتضا  حدارلي ع

ريز  كرد، چرا عدالت را حتي اگر نظريه عدالت به يور منطقي بنا شده باشد يرح

م راد كه مفهوها  مهيج ااتوار شده اات. بنابرايح به نظر ميكه براااس طرضيه

هيلل « 66باشد.پذير  )ديترمينسم( عقالني غير رابل اصالح عدالت در رااتا  تعيّح

                                                                                                     
 41، ص 139٠

63 concept  

64 conception  
65 Barker, Ernest, Principles of social and polizical theory, London: oxford 

university press, 1967. P. 102. 
66 M.K. vyas, concept of Justice, JNN, university 
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عدالت يعني اصل اعطا  »داند. از نظر و  ااتاينر عدالت را نظام توزيع آزاد  مي

ا  اات. عدالت راعده توزيع آزاد  اات و از اهم هر كس برخودش، چنيح راعده

ايح رو، راعده تخصيص اموال اات... اصل عدالت يک نظام توزيع آزاد  را ميان طرد 

 «6٧كند.ديح اان، توزيع موارد ترك طعل را تجويز ميطردِ طاعالن اخالري، و ب

از نظر ايمانوئل كانت آتونومي )خود آييني( اصل منشأ اات. و  معتقد بود كه 

انسان »ها و معلومات گرطتار شده اات. و راه نجات و  انسان در السله علت

و )امر اخالري(  6٨اات كه خود پايه گذار ارزش باشد. و  ميان خوب« ااتعاليي

)امر رضايي( تفکيک به عمل آورد. از نظر و  امر اخالري هم بايد ناظر بر نيت  69حق

خير و هم اراده آزاد باشد ايح در حالي اات كه در امر رضايي تنها الزم اات اراده 

آزاد تضميح شود. نگرش مزبور به كمک مفهوم حق در وجه منظور شده آن آمد 

ديم(. در ايح رلمرو جديد عدالت معطوف به )وجهي كه در گفتار ربل از آن ياد كر

شود كه تواطق يرف گرديد. چرا كه اااااً عدالت زماني مطرح ميبايدها  اخالرًا بي

اخالري وجود ندارد. به عبارتي بهتر زماني كه تواطق بر ار موضوعي اخالري وجود 

ايه اليف اكنند و بر ار انجام تکندارد و تعهدات اخالري متضاد و متعارض بروز مي

شود. مفهوم مخالف آن مبيح ايح امر اات كه اگر اطکنند، مسئله عدالت مطرح ميمي

ا شود. ايح مسئله را باختالف اخالري پديد نيايد مسئله عدالت نيز هرگز مطرح نمي

نماييم. طرض كنيد كه شخصي در منزلي كه از اجداد و تر ميذكر مثالي روشح

  واطر  بدان دارد اما شهردار  تصميم گزيده و عالرهنياكانش به و  رايده اکونت 

گيرد كه در رااتا  رطع معضل تراطيکي و تسهيل عبور و مرور بزرگراهي در همان مي

شود. در اينجا با تزاحم دو محل احداث كند كه در ايح صورت منزل و  تملک مي

ري خويش را شويم: حق مالکيت و حق رطت و آمد كه هر دو بار اخالحق روبرو مي

كشند. در ايح اختالف اخالري اات كه عدالت به مثابه توزيع ظهور نيز بدوش مي

كند، توزيع حق و رطع تزاحم از اختالطات اخالري. از اينروات كه عدالت ناچارًا مي

ها  حقوري اخالراً كرد: گزارها  كه هارت مطرح مييرف اات همان مسئلهبي
                                                                                                     

 335، جلد دوم، پيشيح، ص  قممميصلحترااخ، محمد،  6٧
6٨ the good 
69 the right  



 1395پاييز و زمستان / ايزدهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 
 

 

               54 

 

رد كه عدالت با ضد اخالق نيز جمع شود بنابرايح عدالت يرف هستند. لذا امکان دابي

اخالري نيست. بلکه عدالت و اخالري رسيم يکديگر هستند. اما چه چيز ايح دو را از 

كند؟ برا  پااخ به ايح پراش به بحث ابتدايي ايح گفتار رجوع هم رسمت مي

اكم ئولوژ  حكنيم. مفهوم اجمالي و تفصيلي عدالت. در مفهوم تفصيلي ايح ايدمي

كند. همانگونه كه گفتيم ايح مفهوم ها را بارگذار  ميدر جامعه اات كه ارزش

توان تواند از آزاد  ليبراليسم، برابر  ماركسيستي در نواان باشد. بنابرايح ميمي

ها  حاكم كه گاهًا از ها  اخالري موجود در يک جامعه، ارزشگفت كه در تزاحم

ه شمار ها بز برخوردار هستند االح عدالت در توزيع آزاد پشتيباني ردرت ايااي ني

 روند. به عبارتي ديگر ارزش رسيم عدالت و اخالق اات.مي

و رراردادگرا  ٧٠ها  موجود در مکتب اودانگار توان به ارزشدر ايح رااتا مي

ه ان بتوبه يور جداگانه اشاره كرد. از ديدگاه اودانگاران )مکتب اصالت( طايده كه مي

نظريات جرمي بنتام و داتورات ميل اشاره كرد حکومت بايست بدنبال خير حداكثر  

برا  بيشتريح اطراد ممکح باشد. به عبارتي ديگر اود حداكثر ، حداكثر مردم بايد 

مدنظر حکومت و نظام عدالت باشد. لذا اودانگار  يک مشرب اخالري اات. جان 

چه اخالري اات و آنچه ممکح اات ااتوارت ميل از اودانگار  جهت تعييح آن

گرايي، غيراخالري به نظر يبيعي راد ااتفاده كند. در مکتب اصالت طايده نتيجه

شوند. برخي اودانگاران از گرايي اه عنصر مؤلف محسوب ميحداكثرااز  و لذت

جمله بنتام منکر امکان شناخت نسبت به درات و غلط اخالري نيستند بلکه آنها 

از منظر آنان خبر از وجود يک »تريح اصل اخالري اات. صل اود عاليمعتقدند كه ا

راعده حقوري حکايت از اخالري بودن آن ندارد و همچنيح از غيراخالري بودن يک 

از او  ديگر  ٧1«توان نتيجه گرطت كه آن راعده رانون نيست.راعده اخالري نمي

گفتند اخح مي ٧٢«اخالري اصل امتناع معرطت»كلسح و برخي ديگر از اودانگاران از 

ها  اخالري اااااً صدق و كذب بردار نبوده و لذا امکان ها و ارزشو معتقد بودند نرم

                                                                                                     
٧٠ utilitairanism 

 51، جلد اول، همان، ص  قممميصلحترااخ،  ٧1
٧٢ ethical non – cognitivism principle 
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ها ميسر نيست. اما هارت محتوا  حدارلي حقوق ها و ارزشمعرطت نسبت به ايح نرم

وند شيبيعي را مطابق اصول رطتار  كه به نحو جهان شمول به راميت شناخته مي

 اازد.ميرا مطرح 

داند كه دغدغه طرد  ندارد بلکه رويکرد  هارت عدالت را بخشي از اخالق مي

ها، انجمح و جامعه ناظر اات. گرا دارد يا به عبارتي ديگر به روابط اطراد در گروهجمع

از نظر و  ايح ويژگي اات كه به عدالت جايگاهي خاص در نقد رانون و ديگر »

تريح طضيلت برا  نهادها  عمومي بخشد. عدالت مهمنهادها  عمومي و اجتماعي مي

گيرد و تمام انتقاداتي و رانون اات. اما اصول عدالت كل مفهوم اخالق را در برنمي

گيرد. ممکح اات روانيح شود به نام عدالت صورت نميكه براااس اخالق از رانون مي

كنند نجام اطعالي خاص ملزم ميرا صرطاً به ايح دليل اخالراً بد بدانند كه انسانها را به ا

كه اخالق انجام آنها را منع كرده اات يا به دليل كه آنان را از انجام اطعالي باز 

 ٧3«ها را انجام دهنداند آندارند كه اخالراً مکلفمي

اودانگار  نزديک به دو اده گفتمان غالب در رلمرو علم اخالق را به خود 

 گذار ا  انت كانتي، ررارداد گرايي جديد را پايهاختصاص داد. اما جان رالز با احي

كند كه با برداشتي عمومي از عدالت كرد. جان رالز ايده جامعه بسامان را ذكر مي

يابد، برداشتي كه مبتني بر يک ررارداد منصفانه ميان اعضا  آن اات. و  اامان مي

كند: يکي حس دو روه اخالري برا  آزاد  و برابر  اعضا جامعه بسامان ذكر مي

گردد تا اطراد به جويي و ديگر  رابليت طهم امر خير. ايح دو حس موجب ميعدالت

گذارند. در اينجاات كه خاير مناطع خودشان به شرايط منصفانه همکار  احترام مي

برد كه برداشتي ايااي از عدالت اات. نام مي ٧4«عدالت به مثابه انصاف»و  از 

ا  آرمانشهر اات: عدالت به گرايانهد و مرزها  امر وارععدالت به مثابه انصاف ح»

كند. يعني ايح كه در گرايانه عملي را برراي ميمثابه انصاف، حد و مرزها  وارع

تواند ها ( رژيم دموكراتيک تا چه حد ميجهان ما )با توجه به روانيح و گرايش

را به يور كامل  -به تعبير ديگران، كمال مطلوب –ها  ايااي مطلوب خود ارزش

                                                                                                     
 ٢6٢، پيشيح، ص يفه ممقبن نهارت، هربرت،  ٧3

٧4 Justice as fairness 
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 . ٧5«محقق اازد

رالز برا  تحقق جامعه بسامان و ايده عدالت به مثابه انصاف كه برداشتي ايااي 

اازد. چرا كه اگر ررار اات تواطقي ايااي را مطرح مي ٧6اات ايده مورعيت اوليه

رخ دهد و از اعتبار حقوري نيز برخوردار شود بايست تحت شرايط آزاد و برابر صورت 

ها  را از ويژگي ٧٧«پرده غفلت»گير  چنيح تواطقي د. لذا و  در رااتا  شکلگير

يابد كه اطراد از داند. چرا كه شرايط برابر و آزاد زماني تحقق ميمورعيت اوليه مي

خبر  به تواطق مورعيت آتي خويش در ايح جامعه بسامان مطلع نباشند و در بي

 براند.

اطراد را نسبت به مورعيت، نژاد، روميت، در وارع پرده غفلت جلو  ديدگان 

گيرد و در چنيح عدم شفاطيت يا نبود ايالعاتي اات كه جنسيت، هوش و.... مي

دليل ايح كه مورعيت بايد طارد »گيرند. يرطيح ررارداد در پس پرده غفلت ررار مي

احتماالت و امور محتمل موجود در ااختار ااااي باشد اينست كه شرايط تواطقي 

صفانه ميان اشخاص آزاد و برابر درباره اوليح اصول عدالت ااختار ااااي بايد من

هايي كه ناگزير به مرور زمان ها  ناشي از مورعيت را حذف كنند همان مزيتمزيت

آيد. ا  به وجود ميها  اجتماعي و تاريخي انباشتي در هر جامعهدر نتيجه گرايش

ي )يا ردرت ايااي بالفعل، يا ثروت، يا اينکه به اشخاص مطابق با مزيت احتمال

ها  تاريخي ها بدهيم، پايه و اااس عدالت ايااي نيست، مزيتمواهب ططر ( آن

احتمالي و تأثيرات تصادطي حاصل از گذشته نبايد بر تواطق درباره اصولي تأثير گذارد 

ليه و . رالز ايده مورعيت او٧٨«كه ررار اات از ايح پس ااختارااااي را تنظيم كند

اره ا  منصفانه درباازد تا بر ايدهها  ااااي آن يعني پرده غفلت را مطرح ميويژگي

اصول عدالت ايااي در يک ااختار ااااي اجماع شود. لذا مورعيت اوليه و  از دو 

 شرط برخوردار اات: 

 ا  ممکحغير تاريخي؛ طرضي اات چرا كه تحقق چنيح ايده -٢طرضي اات  -1

                                                                                                     
 3٨، ص13٨٨، ترجمه عرطان ثابتي، نشر رقنوس، چاپ اوم، عرتلتمبهميثببهمتنصبفراولز، جان،  ٧5

٧6 Original Position  

٧٧ Veil of ignorance 
 4٢همان، ص  ٧٨
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نيست، غيرتاريخي اات زيرا تصور چنيح تواطقي به يور وارعي غيرممکح اات و 

حتي اگر هم ممکح باشد تفاوتي ندارد. ممکح اات با ايح اعتراض روبرو شويم كه با 

ت بايد بگويم كه اهميت مورعي در پااخ»توجه به ايح شرايط طايده عملي آن چيست؟ 

اوليه در ايح وارعيت نهفته كه ايح مورعيت ابزار بازنمايي، يا نوعي تمريح و ممارات 

طکر  برا  داتيابي به وضوح شخصي و عمومي اات... خالصه اينکه مورعيت اوليه 

را بايد ابزار بازنمايي دانست مورعيت اوليه باورها  انجيده ما در مقام اشخاص 

كند كند و برا  ايح كار يرطيح را به عنوان اطراد  توصيف ميل را الگوااز  ميمعقو

راند كه تابع ريود منااب داليل له اصول عدالت كه در شرايط منصفانه به تواطقي مي

 ٧9ايااي اات.

كريس كوك محقق معاصر طلسفه حقوق با انتقاد از رالز، معتقد اات كه تفاوت 

ضرور  اات كه نگاهمان به »اف وجود دارد. از نظر و  ا  ميان عدالت و انصعمده

عدالت و انصاف به عنوان مفاهيمي متمايز، به يور ذهني معطوف گردد، آنگاه ممکح 

اات بگوئيم كه آنها تعاريف متمايز  دارند. عالوه بر ايح، عدالت و انصاف در عمل 

 ي كه انصاف را به عنوانمعاني متفاوتي دارند و در اينجا مح با جان رالز و ديگر كسان

اند و مدعي هستند كه اگرچه مفاهيم عدالت و انصاف مفهومي از عدالت پذيرطته

تواند عادالنه باشد كه منصف ممکح اات مجزا باشد اما يک جامعه تنها در صورتي مي

آورد و به ذاته اهميت . از نظر كوك مفهوم عدالت اات كه انصاف را بوجود مي٨٠«باشد

شود بلکه محدود نمي ٨1انصاف دارد. تعريف عدالت تنها به تعهدات اخالري بيشتر  از

گيرند كه در رلمرو اخالري ما ررار دارد اما مطمئناً برخي از امور ديگر نيز در برمي

 روند.توان گفت كه بخشي از تعهدات اخالري به شمار مينمي

 

مطمريمتخالقي.قبن نيمتسبسيميررنمممبي7

با تالش علما  عصر  1٨و  1٧جنبش ها  ترري خواه اده  تحوالت اجتماعي و

روشنگر  موجب پديدار  روانيح ااااي مدرن كه نخستيح آن رانون ااااي اياالت 
                                                                                                     

 44-45همان، صص  ٧9
٨٠ Cooke, chris, what is difference between Justice and fairness, 
٨1 Moral obligation  
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بود گرديد. اپر  شدن دوران تاريک ررون واطي و پايان الطه  1٧٨٧متحده در 

 ن آنكليسا موجب شکل گير  ررائت جديد  از مفهوم حق در طصل ربل پيرامو

گير  خواات و اراده عمومي بر زندگي مسالمت اخح گفتيم، شد و همچنيح شکل

 آميز و در اايه صلح و دواتي گرديد. 

تها بود. دوليکي از تغييرات ااااي در ايح دوران تغيير مباني اخالري دولت

كرده كه مبني بر عقايد دگم ز يک اخالق كهح و مذهبي پيرو  ميها  انتي كه ا

گرايي ها  مدرن با تغيير مباني مشروعيت حکومت نسبيه بود. در دولتو جزم انديش

گرايي دو عنصر مولف دارد. نخست، اخالري جايگزيح مطلق بودن آن شد. ايح نسبت

گرايي، دنياگرايي و مرجعيت علم بود. در مصلحت دولت كه كه متأثر مدرنيسيته عقل

روعيت آن و يرد مباني وارع تالش در جهت عقالني كردن مباني حکومت و مش

انتي، مذهبي و كاريزماتيک دولتها  انتي موجب پديدار  مصلحت دولت گرديد. 

و دوم آنکه، تکثيرگرايي جوامع در نتيجه جنگ ها  يوالني و بي نتيجه موجب 

شد. توجه به حقوق يبيعي و بعدها حقوق « حق داشتح»با « برحق بودن»گفتمان 

دگي بشر  و انسان گرديد. در حقيقت انسان با هو ها به زنبشر موجب تغيير نگرش

انسان جايگزيح صفات عرضي همچون رنگ، پوات، مذهب، جنسيت و .... گرديد و 

كرامت انساني در اولويت نخست ررار گرطت. لذا كثرت گرايي مسالمت آميز با االئق 

ه اايو اعتقادات متفاوت ضرورت اوليه زندگي اجتماعي شد. ايح در عنصر مولف در 

 رانون ااااي مدرن كه پااخگويي تحوالت اجتماعي و ايااي ممکح پذير شد. 

 

م.يصلحتمدملتم1.7م

نامند، انديشمند ررن شانزدهم ميالد  ماكياولي را مبتکر مصلحت دولت مي

كه با نگارش شهريار آغازگر دوران اياات مدرن لقب گرطت. ماكياولي در كتاب 

طت شغل از خاندان مديچي كه بر جمهور  طلورانس شهريار كه در وارع با هدف دريا

طائق گشته بودند و و  را به زندان انداخته بودند، به اهميت موطقيت ايااي و اولويت 

دهد كه بايست در كند. ولي به شهريار اندرز ميآن در مقابل ااير طاكتورها اشاره مي

ند صاحب ويرتو باشد. بخت اندازها  حکومت و  را ميبرابر تندباها  روزگار كه پايه
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دارد كه كژيها و ناماليمت ها به حکومت شهريار را ااتوار نگاه مي يا طورتانا تا زماني

توانند از و  رو نکند، اما اگر چنيح شد، تنها شهرياران صاحب و پرتو )طضيلت( مي

لي وها االم بيرون آيند. ايح مطلب در حقيقت جان مايه كالم ماكياپس ايح ناماليمتي

در شهرياراات كه به نبوغ ايااي، حاكم و ضرورت وارع گرايي به جا  اتويسيم يا 

گرايي اشاره دارد. در اطکار و ، ردرت شهريار مخلويي از زور و رانون اات، و آرمان

توان او را موجود  شر و نيمه انسان و نيمه حيوان دانست. نيمي از ايح ديدگاه مي

كند و نيمي حيوان، زيرا از دايره رانون رانون عمل مي ات زيرا در چهارچوبانسان ا

 .٨٢«گذاردرود و پا  در عالم زورگويي ميطراتر مي

ماكياولي با ابداع مصلحت دولت يا بهتر بگويم با كشف آن متهم به بي اخالري 

شود و ماكياوليسم مکتبي پر از دروغ و نيرنگ و حتي همرديفي با شيطان شهير مي

اياات، اما چنانچه دريق به آثار و  بنگريم بيش از هر چيز ماكياولي  و طريبکار  در

پردازد و تجويزات و  در رااتا  تأكيد ايح به توصيف جهان وارعي اياات مي

مسئله اات كه اياات، اخالق مختص خويش را دارد كه موطقيت و توطيق ايااي 

دات به خشونت، كند كه پادشاه در صدر آن اات و گاه مصلحت دولت ايجاب مي

نيرنگ، تزوير و گاه به بخشندگي، نرم خويي و مهرورز  بپردازد. تمامي ايح اوصاف 

گنجاند كه شرط ااااي بقا  و  اات. و  مي« ويرتو»را ماكياولي در مفهوم 

 ، ]به معني[ آمادگي ايشان«ويرتوئوز»صفت ويژه شهرياران برااتي »معتقدات كه 

خواه آن كار اتفاراً منطبق با طضيلت  –كند يجاب مياات برا  هر كار  كه ضرورت ا

به منظور رايدن به باالتريح هدطها  خويش پس مدلول دريق  –باشد يا رذيلت 

انعطاف پذير  اخالري در شهريار اات. به گفته ماكياولي، شهريار بايد ذهني « پرتو»

 ٨3«تضا كندداشته باشد آماده چرخيدن به هر اويي كه نيسم بخت و تلون امور ار

شود به كاربرد هر وايلهاما انديشه مصلحت دولت از اصول طهم اياات شمرده مي

شود آنچه كه معروف به توجيه ر ميا  برا  حفظ ردرت و ترويج بي اخالري نيز تعبي

باشد. برداشتي كه رريح به تصوير  اخت بدبينانه راجع به وايله تواط هدف مي

                                                                                                     
 .5٠، ص 13٨٧، نشر مركز، چاپ چهارم، يبيزبمليمممتنر شهمرنوبنسجهانبگلو، راميح،  ٨٢
 .٧٨، ص 13٨٧، يرح نو، چاپ پنجم، يبيزبمليااکينر، كوئنتيح،  ٨3
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اخالري و صرطًا بر اااس ردرت يلبي باشد. اما حيات بشر  اات كه طارد طضيلت 

ت اهميت نمايي مصلح»انديشه مصلحت دولت لزوماً به معنا  بدبيني محض نيست. 

دولت در رطاه و االمت كل دولت ررار دارد، و هميح مستلزم عقالنيت و نفع يلبي 

  ٨4«تدر رطتار ايااي اات. انديشه مصلحت دولت نه بدبينانه، بلکه وارع بينانه اا

م85.يثمتمگمت ي2.7

جامعه متکثر كه از ريد ااتبداد و مونولوگ حاكمان مطلقه رها شده بود جهت 

 متضميح تکثرگرايي خويش مستلزم رانوني مکتوب همراه با ضمانت اجراها  مستحک

كوشيد تا ضمح پايه ريز  ردرت حکومت به داشت. لذا رانون ااااي مدرن مي

 شهروندان بپردازد. ها و حقوق تک تک تضميح آزاد 

آنچه امروزه رابل انکار نيست زندگي همگي ما در جوامع متکثر اات كه اطراد، 

ها  مختلف با يکديگر نيازمند تعامل و تساهل هستند. در وارع گروهها و انجمح

رايي گكثرت»گرايي اخالري شده اات گرايي اخالري موجب پيدايش كثرتنسبيت

معني شنااايي و تصديق تنوع غايات و اهداف اخالري اخالري در مفهوم ااده، به 

گرايي به مفهوم رد و اطکار اصول بنياديح اخالري اما كثرت ٨6«اطراد و گروهها اات

ها و نيست بلکه اجماع بر هنجارها  بنياديح جامعه در عيح احترام به تفاوت

 ها اات. دگرانديشي

اجتماعي و لحاظ مناطع آحاد رانون ااااي مدرن بدون در نظر داشتح تکثر 

تواند به عنوان ررارداد  اجتماعي طراگير و الزم االجرا شود. لذا در جامعه هرگز نمي

يابند كه ها  مختلف به يک وطاق ملي دات ميرانون ااااي مدرن اطراد و گروه

باشد. مباني اخالري چنيح رانوني نيز تحت ارزشها  ملي رابل تعريف و تبييح مي

يرطانه اات. ارزشهايي ه ارزشها  مشترك جمعي به يور مستقل و بيمتکي ب

همچون اصل برائت، حاكميت طرد بر ارنوشت اجتماعي خويش و خودمختار  كه 

هر يک متضمح كرامت انساني و جلوگير  از ااتبداد و خودكامگي اات در اصول 

                                                                                                     
 .114، ص هبومدملتنظم هوينسيت، اندرو،  ٨4

٨5 pluralism 
 ٢66همان، ص  ٨6
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 رانون ااااي تجلي شده اات. 
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مگزمونازجه

بنايي برا  پيدايش روانيح ااااي مدرن اات كه ظرف تطوّرات مفهوم حق زير

آن عدالت اات و مفهوم عدالت بازتوليد شده در ررارداداجتماعي، به محتوا  ايح 

تواند از محتويات ايح ظرف باشد، آنچه به روانيح بخشد. اخالق هم ميشکل مي

ه امعبخشد تواطق و ررارداداجتماعي اات كه پيش از تشکيل جااااي اعتبار مي

 ا  تقسيم نمايد و نه به يورنمايد به يور عادالنهايااي مناصب و منابع را اعي مي

-اخالري. رواعد شنااايي رانون ااااي كه منابع هنجارگذار روانيح ااااي هستند 

ا  ررارداد  دارند و نه اخالري هستند و نه نيز ريشه -همانگونه كه هارت نشان داد

يرطند. بنابرايح رانون ااااي مدرن نيز در مسير رطع غيراخالري، بلکه تنها بي

تواند از اخالق رايج تغذيه كند. ايح ايده ها  اخالري خود نميمسالمت آميز تزاحم

هرگز به مفهوم ضد اخالري بودن رانون ااااي نيست بلکه بدان معناات كه ارزش

معه ايااي در ها  مندرج در رانون ااااي برآمده از اصولي كه هنگام تشکيل جا

 االذهاني و در بستر تاريخي بر آن تواطق شده اات.اثر كنش بيح
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The normative ethics constitutional law 
upon moralم 

Masuod RAEI 

Babak BASERI 

Abstract 

Constitution law arises modern national states that the 

result of the social contract between people that regardless 

of ethnicity, race, color and dedication of the people want 

social cohesion and living in the shadow flag within the 

geographic boundaries are clear. This law if they can 

guarantee freedom and peace and tranquility that is 

beyond the moral norms of a particular group. That 

constitution in conflict-not common moral and ethical soft 

captured in society as a covenant to protect the public 

interest and prevent special stratified dominate the others. 

The law ought to be enough to protect the minority against 

the majority. Thus ethics and normative ethics in 

particular as a source of normative modern constitution is 

questionable. The modern constitution seeks to guarantee 

the protection of pluralism and on the principles of 

democracy, never seeking supremacy over others is a 

moral idea. So modern constitution in the path of peaceful 

fix can not be fed from a common morality. The idea of 

never being immoral concept means that the values 

enshrined in the constitution but the constitution raised 

from the principles that the political community formed by 

the action inter- rememberance and historical context has 

been agreed upon.  

 

Keywords: constitutional law, The moral, The legal, moral 

normes 

 


