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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت

سال دهم ،پاییز  ،3179شماره مسلسل 19

بررسی منشأ حقهاي طبیعی بشر
تاريخ تأييد1931/6/13 :

تاريخ دريافت1931/1/62 :

سید محمود نبويان *

مسئله حق ،یکی از مسائل مهم در زندگی اخالقی ،حقوقی و سیاسی بشر است
و امروزه ادعای حق داشتن ،در گستردهترین سطح خود در حال جریتان است
حقهای گوناگون در حوزههای مختلف خانواده ،اجتماع و در سطح بتینالمللتی
مورد ادعا قرار میگیرد و در خصتو

برختی از آنهتا ت ماندتد حقتو بشتر ت

ادعای طبیعی بودن میشود اما آیا چدین ادعاهای گستترده ،مبدتایی عقالنتی نیتز
دارد یا ایدکه هر کس میتواند ادعای حق کدد؟ فرض دوم مستلزم هرج و مترج
در زندگی اجتماعی بشر و تحمیل خسارتهای گوناگون اس ؛ امتا فترض اول،
محل نزاع متفکران در حوزه مباحث فلسفه حق به شمار میآید آیا خداوند مبدتا
و مدشأ حقهای طبیعی بشر اس

یا نیاز بشتر ،طبیعت

بشتر و

مدشتأ حتق او

هستدد؟ در این نوشتار برخی از دیدگاههای مهم را درباره مدشأ حقهای طبیعتی
بشر بررسی و در انتها دیدگاه مورد قبول (ملکی

تکویدی) را ارائه میکدیم

واژگان کلیدي :حقّ ،حقو  ،فلسفة حقّ ،حقّ طبیعی ،مدشأ حقّ

* دانشيار و عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی.

*
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مقدمه

امروزه مسئله حق به یکی از مسائل مهم زندگی بشر تبدیل شده اس
برای دستیابی به خواهش هتای ختود ،اجابت

بشر امروز

نیازهتای مختلفتی کته دارد و نیتز

ایستادگی در برابر ظلمهایی که به او میشود ،ادعای حق می کدد حق تصتر
بخش های مختلف طبیع
معادن ،حق تصر

در

پیرامون خود ،ماندد جدگلها ،دریاها ،فضتا ،کتوههتا و

در موجودات زنده دیگر ،حق تصر

در بدن خود ،حق نابود

کردن انسانهای دیگر به بهانه دفاع از حقو بشر و آزادی ،حق کشتن بزرگساالن
با عدوان کشتن از روی ترحم و حق سقط جدین ،بخش اندکی از حق هایی است
که انسان امروزی با اندیشه سکوالر متدعی آن است
اندیشه غربی نهتدها حایز اهمی

ازایتنرو ،بحتث حتق در

اس  ،بلکه گستردگی عمده و بتیستابقهای نیتز

دارد (جونز4991 ،م)4 :

اما نکته قابل تأمل در این میان آن اس

که :بشر بر اساس چه مبدتایی ادعتای

حق (حقهای طبیعی یا قراردادی) میکدد؟ آیا انسان صرفاً به دلیتل ایدکته انستان
اس  ،میتواند ادعای حق کدد؟ آیا نیازها و تمایالت بشری میتواندد دلیل کتافی
بر ادعای حق داشتن او باشدد؟ آیا جوامع و نهادهای بینالمللی حق دارنتد بترای
انسانها حقهایی را جعل کددد؟ به دیگر سخن ،مدشأ حقهای انسان چیس ؟
با قطعنظر از حقهای قراردادی ،این نوشتتار پتس از تبیتین معتانی واژههتای
کلیدی ،به بیان و بررسی برخی از دیدگاهها درباره مدشتأ حتقهتای طبیعتی بشتر
میپردازد
حق

«حق» معانی مختلفی دارد (برای اطالع تفصیلی از معنای حق در لغت و اصطالح نک :
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نبویان )191-144 :4991 ،و برخی از معانی لغوی آن درستی ،ثبوت ،صد  ،وجوب
و شایسته اس

(برای نمونه ن  :ابک منظکور4111 ،ق11-19 :41 ،؛ انکی

و دیگکران،

411 :4 ،4931؛ جوهری4999 ،ق ،الجزءالرابع4144-4141 :؛ فراهیکيی4111 ،ق ،الجکزء
الثالث4 :؛ عسكری4141 ،ق491-499 :؛ اب فارس بک زكریکا4111 ،ق ،المجلکي الثکانی:

41و49؛ اب عباد4141 ،ق )111-114 :1 ،در اصطالح نیز حق در حوزههای گوناگون
فلسفه ،عرفان ،اخال  ،سیاس  ،حقو  ،اقتصاد و فقه به کار میرود (ن  :نبویکان،

 )191-144 :4991اما در اصطالح مدنظر که شامل اصتطالحات فقهتی ،حقتوقی،
اخالقی و سیاسی اس  ،باید به دو نکته توجه کرد:
اوالً ،واژه حق ت و حقو

ت به معدای قانون ،علم حقتو (جعفکری لنگکرودی،

41 :4934؛ واحککيی44-49 :4934 ،؛ مصککباح یککزدی11-11 :4933 ،؛ دانکک پککهو و

خسروشاهی )43-44 :4914 ،و دستمزد (كاتوزیان )99 :4 ،4933 ،نیس ؛ بلکه مراد از
آن ،مفرد حقو اس ؛ یعدی واژه حقو هم در لفظ و هم در معدا جمع اس
عبارت دیگر ،معدای مدنظر از حق ،معدایی اس

بته

کته معتادل واژه  rightدر زبتان

انگلیستتی استت  ،نتته  lawو نتته  law( jurisprudenceبککه معنککای قککانون و
 jurisprudenceبه معنای علم حقوق است؛ اگرچه گاهی به معنای فلسفه حقوق نیکز بکه
كار میرود ن  :آقایی311 :4931 ،و)341

ثانیاً ،مراد از حق ،معدایی اس

که در ترکیب «حق داشتن» ()having a right

اراده میشود ،نه معدایی که در ترکیب «حق بودن» ( )being rightبه کار متیرود
(راس ک 414 :4914 ،و111؛ دانل کی4999 ،م9 :؛ دورك کی 1114 ،م )419-411 :بتتر ای تن
اساس ،در معدای حق میتوان گف
آن اس

حق« ،امتیاز»ی اس

که صاحب حتق واجتد

(ن  :طباطبکایی149-141 :1 ،4911 ،؛ همکو4999 ،ق )11 :1 ،بترای نمونته،

معدای ایدکه زوجین بر یکدیگر حق دارند ،امتیازهایی اس

کته بترای هریتک از
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آنها ثاب

و با عدای

اس

معدای خصوصی

به ایدکه امتیاز از ریشه «میتز» است

اس  ،میتوان امتیاز را به «اختصا

و «میتز» نیتز بته

» معدا کرد

طبیعی

طبع و طبیعت در لغت به معنای خلقت و سجیّتی است که شیء بر اساس آن خلق شده
است (انی

و دیگران111-119 :1-4 ،4931 ،؛ فیومی1114 ،م949-941 :1-4 ،؛

فیروزآبادی4141 ،ق ،الجزء الثالث941 :؛ اب منظور4111 ،ق .)191 :1 ،اما واژه طبیعی در
اصطالح به معنای علومی که از عالم حسی و ظواهر موجودات بحث میکند؛ امری که
در مقابل امر اکتسابی ،ارادی ،مصنوعی ،قراردادی ،خالف عادت ،اعجاز و غیبی قرار
دارد (سجادی991 :4944 ،؛ صلیبا)119 :4944 ،؛ امری که فاعل بدون تعلیم از موجود
دیگر ،بر اساس آن راهنمایی میشود و افعال خودش را انجام میدهد؛ مبدأ صدور
افعال ذاتی و غیرقسری (ابوالبركات بغيادی 1 :1 ،4939 ،و)1؛ قوهای که مبدأ افعال و
آثار خاصی است ،یعنی افعالی که از یک سو ،بر اساس علم و شعور نیست و از سوی
دیگر ،فقط به شکلی خاص است (اب سینا)43-44 :4 ،4934 ،؛ عالم اجسام  ،ماهیت تام،
مطلق ماهیت و فرد خاص (مصباح یزدی )941 :1 ،4914 ،به کار میرود.

اما مراد از طبیعی در مباحث فلسفه حق ،در مقابل قراردادی بوده ،برای نمونه،
مراد از حق طبیعی ،حقی اس

که ذات صاحب حق مقتضی آن اس  ،نته ایدکته

برآمده از قرارداد باشد
فطري

«فطری» در لغ

مدسوب به واژه «فطرت» بوده ،فطرت اسمی است

«فَطَر» گرفته شده و به معدتای شتکافتن و ستربرآوردن ،خلقت
صدقه ای که در روز عید فطر پرداخ

شده و طبیع

کته از لغت

اولیته هتر چیتز،

سالمی که معیوب نگردیده
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به کار میرود (طبرسی4114 ،ق1 :1 ،و9؛ انکی

و دیگکران491 :1-4 ،4931 ،؛ فیکومی،

1114م134 :1-4 ،؛ فیروزآبادی4141 ،ق ،الجزء الثالث113 :؛ زبیيی ،بیتا)134 :9 ،

در اصطالح نیز به معدای اموری ت اعم از معرف ها و تمایالت ت در انسان کته
با اکتساب به دس

نیامده باشدد (صلیبا)199-191 :4944 ،؛ تصورات و تصتدیقاتی

که با کسب فراهم نشده باشدد (سهروردی)11 :1 ،4931 ،؛ قضایایی که حد وسط و
استدالل آنها در ذهن حاضرند (اب سینا)149 :4 ،4944 ،؛ قریب به بدیهی؛ ارتکازی؛
نوع خا

بشر که با معرف

خلق

جبروت از آن جه

به خداوند بالقوه یا بالفعل همراه اس ؛ عالم

که عالم جبروت مدشأ عتوالم دیگتر است

دیگری سرچشمه نگرفته است

و ختود از عتالم

(نسکفی)411 :4941 ،؛ و علمتی کته اوالً در ذهتن

حاضر و بالفعل باشد ،ثانیاً آگاهانه باشد و ثالثاً پتیش از تجربته در ذهتن حاضتر
باشد (دنسی و سوسا4999 ،م )144 :به کار رفته اس
اما در اصطالح مدنظر ،واژه فطری به معدای امری «غیراکتسابی» است ؛ یعدتی
وقتی واژه فطری درباره حقها به کار میرود و برای نمونه ،گفتته متیشتود حتق
حیات ،حقی فطری اس  ،به معدای آن اس
نیامده اس

که بتا اکتستاب (جعتل) بته دست

و به عبارت دیگر ،جعل جاعل در داشتن حتق بترای صتاحب حتق

دخالتی ندارد و صاحب حق آن را بدون ایدکه از جایی کسب کدد ،واجد اس
ذاتی

«ذاتی» در لغ

به معدای صاحب ،نفس ،شخص ،حقیق  ،ماهی  ،ویژگی ،جبلّی

و خلقی آمده اس

(انکی

و دیگکران913 :1-4 ،4931 ،؛ شکرتونی لبنکانی4114 ،م:4 ،

931؛ فیومی1114 ،م)141 :1-4 ،؛ اما در اصطالح به معدای محمولی کته در ماهیت
موضوع و تعریف آن اخذ شود (اب سینا4111 ،ق411 :؛ ساوی4944 ،ق411 :؛ طوسی،
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911 :4911؛ مظفر4111 ،ق)914 :9-4 ،؛ محمولی که موضتوع یتا یکتی از مقوّمتات
موضوع در تعریف آن اختذ گتردد (ابک سکینا4111 ،ق414 :؛ سکاوی4944 ،ق411 :؛

طوسی911 :4911 ،؛ مظفر4111 ،ق)914 :9-4 ،؛ شیئی که بدون واسطه عارض شتیء
دیگر شتود (اب سینا4111 ،ق411-413 :و494؛ مظفر4111 ،ق913-914 :9-4 ،؛ نیز ن :
مصباح یزدی)114 :1 ،4914 ،؛ حمل اولی یا ذاتتی در مقابتل حمتل شتایع (مظفکر،

4111ق)913 :9-4 ،؛ مفاهیمی که ناعتی نبتوده ،حتاکی از صتفتی در شتیء دیگتر
نیستدد (اب سینا4111 ،ق)413 :؛ شیئی که حقیقتاً سبب تحقق شیء دیگر شود ،یعدی
عل

حقیقی وجود معلول باشد و آن را ایجاب کدد (مظفر4111 ،ق)913 :9-4 ،؛ و

غای

حقیقی یک فعل (مصباح یزدی )111 :1 ،4914 ،به کار میرود
در اصطالح مورد بحث ،واژه ذاتی به معدای شتیئی است

کته بتدون واستطه

عارض شیء دیگر میشود برای مثال ،وقتی میگوییم حق حیتات ،ذاتتی انستان
اس  ،بدین معداس

که بترای ثبتوت حتق حیتات بترای انستان ،نیازمدتد هتیچ

واسطه ای نیستیم و انسان از آن نظر که انسان اس  ،حتق حیتات بترای او ثابت
اس

و به عبارت دیگر ،نفس ذات موضوع از آن نظر که این موضوع اس  ،برای

ثبوت حق برای آن کافی اس
با عدای

به معانی بیانشده از واژههای طبیعی ،فطری و ذاتی ،به دس

میآید

که همه این واژهها در مباحث فلسفه حق به یک معدا هستدد؛ یعدتی وقتتی گفتته
میشود حق حیات ،حقی طبیعی اس  ،ماندد آن اس

که گفته شود حق حیتات،

حقی فطری و ذاتی اس ؛ زیرا طبیعی ،امری غیرجعلی اس
اس

که با جعل به دس

شیء ،برای اتصا

و فطری نیتز امتری

نیامده باشد و در نهای  ،ذاتی به معدای امری اس

به آن ،نیازمدد هیچگونه واسطه اعم یا اخص نیس

که
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منشأ

مدشأ در لغ

اسم مکان بوده ،به معدای محلی اس

که شیء از آن ناشی میشود؛

اما در اصطالح به معدای ریشه و سرچشمه اس ؛ یعدی وقتی از مدشأ حق حیتات
انسان بحث میکدیم ،به دنبال یافتن سرچشمه این حق هستیم؟ برای نمونه ،بایتد
روشن کدیم که :آیا انسان بودن انسان سرچشمه آن اس

یا ایدکه خدای متعتال و

یا اعتبارات برخی دیگر ،سرچشمه این حق برای انسان هستدد ،به طوری که اگتر
این حق را برای انسان قرار نمیدادند ،انسان دارای حق حیات نمیبود؟ گاهی نیز
در این مباحث ،از مدشأ به «مبدا» تعبیر میکددد (ن  :كاتوزیکان4 :1 ،4933 ،؛ مکينی،
)11 :4931

پس از روشن شدن معانی واژهها ،بهاجمال به بیان دو دیدگاه مهم درباره مدشأ
حقهای طبیعی 3میپردازیم
 .1قانون طبیعی منشأ حق طبیعی است

برخی معتقدند قانون طبیعی مدشأ برای حق طبیعی اس

(برای نمونه ن  :هرفی،

4113ق19 :؛ هاشککمی31 :4911 ،؛ میلککر و دیگککران4991 ،م111 :؛ فریککين4994 ،م)11 :

دستورها و مدعهایی که در قانون طبیعی وجود دارد ،دالّ بر حقهای طبیعی اس
برای نمونه ،قانون طبیعی که فرمان میدهد «تو نباید دزدی کدی» مدطقاً مستلزم آن
اس

که دیگران درباره اموال خود دارای حق طبیعی هستدد (بوخر1119 ،م)91 :

اما مراد از قانون طبیعی چیس ؟ برخی در تبیین آن آورده اند :گاهی به قتانون

 .1حق طبیعی در مقابل حق اعتباری قرار دارد و مقصود از اعتباری بودن در این مباحث امر قراردادی (ارسطو،
1131ق22 :2 ،؛ صلیبا و صانعی درهبیدی153 :1111 ،؛ قطیفی1313 ،ق ،الحلقة االولی32 :و221-225؛ بروجردی،
بیتا )102-101 :3 ،و نیز اعطای حد چیزی به چیز دیگر که آن حد را ندارد (طباطبائی253-252 ،؛ مصباح یزدی،
1305ق )21 :است.
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علمی« ،قانون طبیع » گفته می شود ،اما «قانون طبیع » یا «قانون طبیعی» معدتای
دیگری نیز دارد این معدا از قانون ،دالّ بر قانونی اس

که هم طبیعی اس

و هم

دستوری به عبارت دیگر ،دالّ بر اصل یا اصول ناظر به رفتارهایی است

کته بته

اس  ،به طوری که صد و درستی آنها در طبیع

انسان یا

صورت عیدی درس
طبیع

اشیاء ریشه دارد (میلر و دیگران4991 ،م)1 :

قانون طبیعی در آثار جان الک ،نه به قوانین علمی کته فرایدتدهای فیزیکتی را
کدترل میکددد ،بلکه به قوانین هدجاری ( )normativeاشاره دارد بته اعتقتاد الک،
قانون طبیعی ،قانونی اس

که رفتارهایی را تجویز میکدد کته جتدا و مستتقل از

قراردادهای بشری است

مستتقل ،یعدتی مستتقل از قتوانین قطعتی دولت هتا و

قراردادها یا رسوم اجتماعی نهادیدهشده دو ایده با واژه مستقل قترار متی گیرنتد:
نخس

ایدکه ،بدیان یا توجیه قانون طبیعی متکی بر قراردادهای هدجتاری بشتری

نیس ؛ توجیه این قوانین از ناحیه چیزی اس
بشری اس

که فراتر یا باالتر از صر

قرارداد

دیگر ایدکه ،قانون وضعشده یا قرارداد اجتماعی میتواند در واقع بتا

آن چیزی که الزمه قانون طبیعی اس  ،مطابق باشد یتا نباشتد بتهعتالوه ،قتانون
طبیعی ،قانون عقل اس
در عمل بر خال

مردم در عمل بر اساس قانون طبیعی ،مطابق بتا عقتل و

آن در برابر عقل عمل می کددد می توان با بهکارگیری عقتل بته

الزامات قانون طبیعی پی برد
نیز قانون طبیعی ،کلی اس

و درباره همه اشخا

مکان ها صد می کدد همه اشخا
اشخا

در همته زمتان هتا و همته

باید مطابق قانون طبیعتی عمتل کددتد همته

که به سن رشد (عقلی) رسیده اند ،باید مطابق با قانون طبیعی با دیگتران

رفتار کددد قوانین همه دول

ها و قراردادها و رسوم اجتماعی همه جوامع باید با
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قانون طبیعی سازگار باشد (لویي توماس)91-99 :4913 ،

ارتباط میان قانون طبیعی و تصور الک از حقو طبیعتی کتامالً عتادی است
قانون ،حقوقی را جعل و تکالیفی را تحمیل می کدد و قانون طبیعی ،حقو طبیعی
و تکالیف طبیعی را جعل می نماید برای مثال ،الک قانون بدیادی طبیع

را چدین

میداند« :هیچکس نباید به زندگی ،سالم  ،آزادی و اموال دیگری آسیب برساند»
(جونز4991 ،م )31-31 :او تأکید می کدد که قتانون یادشتده بتر حستب حقتو و
تکالیفی که وضع می کدد ،اینگونه می شود« :هتر فتردی دربتاره حیتات ،آزادی و
اموال خود ،حق طبیعی دارد ،و هر فردی نیز تکلیف طبیعی دارد کته بته حیتات،
آزادی و اموال دیگران آسیب وارد نسازد» (همان)34-31 :

توماس هابز نیز با طرح طبیع

غیرمتمدن انسان ،اعالم کرد که قتانون طبیعتی

تدها یک حق طبیعی ایجاد می کدد وی می گف  :دستورالعمل عقل و مفتاد قتانون
طبیعی که بر خواس

طبیعی بشر مبتدی اس  ،این اس

از جان خود حفاظ

کددد به این دلیل ،انسان به طور طبیعی حق دارد در انجتام

هر کاری که به صیان
طبیعی بشر اس
اس

که همه افراد انسان بایتد

از نفس خویش میانجامد ،آزاد باشد این آزادی ،تدها حق

حق آزادی ،اولین حق طبیعی بشتر در راستتای انجتام امتوری

که به حفظ و صیان

بشر از خویشتن میانجامد (طالبی199 :4991 ،؛ نیز ن :

هاشمی34 :4911 ،؛ ساكت)41 :4913 ،
بررسی

در تعریف قانون طبیعی ،ادعا شده قانونی اس

دستوری که نوع رفتارهای انسان

را تعیین میکدد؛ اما بررسی دقیق چدین قوانیدی بر امور زیر متوقف اس :
( )3مقصود از طبیع

و ماهی

انسان چیس ؟ چدانچه معتقتد باشتیم انستان
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کته ابعتاد مختلتف متادی و مجترد دارد و در یتک نظتام

موجود مخلوقی اس

حکیمانه الهی خلق شده اس

و چدان مقام و قابلی

رفیعی دارد که می توانتد بته

مقام خلیفة اللهی برسد ،در این صورت ،قوانین ناظر به تدظیم رفتارهای او باید به
گونه ای باشد که وی را به چدین غای

متعالی برساند در مقابل ،اگر به نظام الهی

معتقد نباشیم و انسان را مدحصر در بُعد بدنی و مادی صر
باشیم که او در یک آشفته بتازار بتدون هتد
موجودی تکسلولی پدید آمده و در نهای
کدد و نابود شود ،روشن اس
حدی اس

و حکمت

بدانیم و بر این باور
از

و از روی تصتاد

نیز ماندد سایر حیوانات باید زنتدگی

که قوانین تدظیمکددده رفتار چدین انسانی صترفاً در

که بتواند زندگی کامالً حیتوانی او را تتأمین کدتد بدتابراین ،در گتام

نخس  ،فهم دقیق قوانین طبیعی بر فهم عالمانته وجتود انستان متوقتف است
اختال

در فهم ماهی

دقیق انسان ،به اختال

و

در تعیین قتوانین طبیعتی خواهتد

انجامید
( )1عقل انسان چگونه قوانین طبیعی را کشف میکدد؟ آیتا مقصتود از عقتل،
عقل نظری اس
دارد ،به دس

یا عقل عملی؟ عقل انستان در شتداختی کته از ماهیت
می آورد که او موجودی ممکنالوجود ،عین ربتط بته علت

انستانی
ختود

یعدی خدای متعال ،و نیازمدد اس ؛ نیازمدد غتذا ،آب ،مستکن ،جتدس مختالف،
پرستش ،تقوا و

آیا چدین کشفیاتی که در قالب گتزارههتایی بیتان متیشتوند،

قوانین طبیعی هستدد یا ایدکه احکام عقل نظری ،قوانین طبیعی نبوده ،بلکه احکام
عقل عملی ،قوانین طبیعی هستدد؟
چدان که در تعریف قانون طبیعی بیتان شتده است  ،قتوانین طبیعتی ،قتوانیدی
دستوری هستدد و مراد از آنها ،قوانیدی اس

که بیانگر بایدها و نبایدها هستدد اما
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می آورد؟ آیا آنها را از بایتدها و نبایتدها دیگتر بته

می آورد یا آنها را از هس ها و نیس ها استدتاج می کدتد؟ آن هست هتا و

نیس ها کداماند؟ بهعالوه ،چگونه از هس ها و نیس هتا بته بایتدها و نبایتدها
می رسد؟ چه ضمانتی در درستی کشف هس ها و نیس های مربوط بته ماهیت
انسان و انتقال به بایدها و نبایدها وجود دارد؟
( )1آیا همه قوانین طبیعی مدشأ حق یا حقهایی هستدد یا برخی از آنها مدشتأ
حق میشوند؟ چدانکه از سخن الک بته دست

متی آیتد ،قتانون بدیتادی طبیعتی

(ضرورت بقای انسان) مدشأ هیچ حق طبیعیای نیس  ،بلکه ایتن قتانون ،قتوانین
طبیعی دیگری را پدید می آورد که آن قوانین مدشأ حق هایی برای انسان می شوند
در نظر الک «قانون بدیادین طبیعی این اس
محافظ

که همه تا آنجا که ممکن اس

بایتد

شوند» (لویي توماس91 :4913،؛ الک4999،م149 :و )911عتالوه بتر قتانون

بدیادین طبیعی ،قانون طبیعی اشتقاقی نیز بدا به حکم عقل الزم اس

و این قوانین

اشتقاقی هستدد که به انسانها حقهای طبیعی اعطا متیکددتد« :حقتو طبیعتی از
ناحیه قانون طبیعی "اشتقاقی" به ما داده می شوند ،نه خود قانون بدیادین طبیعتی»
(لویي توماس )93 :4913 ،اما مالک تفصیل بیانشده چیس ؟ چرا برخی از قتوانین
طبیعی ،مدشأ حقهایی میشوند و برخی دیگر نمیتواندد مدشأ حق شوند
( )1مدشأی
واکاوی اس
نیس

قانون طبیعی برای حق طبیعی ،مسئله دیگری است
روشن اس

کته نیازمدتد

که قتانون طبیعتی ،موجتودی دارای اختیتار و شتعور

که اعطاکددده حق به انسان ها باشد ازایتن رو ،مقصتود از مدشتأی

طبیعی برای حق طبیعی آن اس

قتانون

که عقل انسان با توجه بته یتک قتانون طبیعتی،
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حقی را برای انسان کشف می کدد برای نمونه ،از قانون طبیعی حفظ انسان ،حتق
حیات و حق تملک را به دس

می آورد اما نکته مهم آن است

کته ایتن انتقتال

چگونه صورت می گیرد؟ یعدی اوالً ،چگونه از هست هتا و نیست هتا بته قتانون
طبیعی و به عبارت دیگر ،به بایدها و نبایدها می رسیم؟ ثانیاً چگونته از بایتدها و
نبایدهای موجود در قوانین طبیعی به حتق داشتتن بترای انستان دست

ختواهیم

یاف ؟
( )1در صورتی که بپذیریم از قانون طبیعی به حق هایی مدتقتل متی شتویم ،آن
حق ها کداماند؟ به دیگر سخن ،مصادیق حق هایی کته از یتک قتانون طبیعتی بته
میآیدد ،چگونه میتوان فهمید؟ آیا مالکی برای تعیین دقیتق آنهتا و تعتداد

دس

آنها وجود دارد؟ چرا از قانون طبیعی ضرورت بقای انسان ،حق حیات ،تملتک و
آزادی فهمیده میشود؟ چرا مصادیق کمتر یا زیادتری از آن را نمیتوان به دست
آورد؟
( )1قانون طبیعی ،صرفاً مبین حق اس

یا ایدکه افزون بتر آن ،محتدوده آن را

نیز تعیین می کدد برای نمونه ،از قانون طبیعی ضرورت بقای انستان ،صترفاً حتق
حیات ،حق تملک و حق آزادی به دس

می آید یا ایدکه محدوده آنها نیز با همان

قانون طبیعی تعیین میشود به عبارت دیگر ،آیا صرفاً این حقها به صورت قضیه
مهمله به دس

می آیدد یا ایدکه به صورت دقیق و به صورت قضیه محصوره؟ آیا

با همان قانون طبیعیِ ضرورت بقای انسان می توان به دس

آورد که هتر انستانی

در هر شرایطی دارای حق حیات است ؟ آیتا بتا همتان قتانون طبیعتی کیفیت
محدوده ملکی

انسان به دس

و

می آید؟ آیا می توان ادعا کرد انسان آزادی مطلتق

دارد و این مدعا را به قانون طبیعی ضرورت بقای انسان مستدد کرد؟
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( )1از سوی دیگر ،چدانچه بپذیریم عقل انسان از قانون طبیعیِ ضرورت بقای
انسان ،حق حیات یا حق تملک را کشف میکدد؛ یعدی وقتتی الزم است
باقی باشد ،عقل میفهمد که باید حق حیات یا حق مالکی

انستان

داشته باشتد ،در ایتن

صورت میتوان پرسید :چرا چدین حقهایی ،تکویدی و طبیعی هستدد؟ به عبتارت
دیگر ،از صر

ایدکه بقای وجود انسان امری تکویدی و ضتروری است

انسان کشف می کدد که انسان باید حق حیات یا حق ملکی
به دس

و عقتل

داشته باشد ،چگونته

می آید که چدین حق هایی ،اعتباری نبوده ،طبیعی هستتدد؟ بترای نمونته،

عقل انسان حکم می کدد که وجود انسان به گونهای اس

که نمی تواند بتهتدهتایی

زندگی و نیازهای خود را تأمین کدد ،بلکه باید در بستر جامعه باشد و برای ایدکه
در بستر جامعه بتواند وجود خود را حفظ کدد و با انسان های دیگر مدازعه نکدتد
و در صورت مدازعه در برابر زیادهطلبیهای انسان های فزونخواه بته حتق ختود
برسد ،نیازمدد قوانیدی اس
اس

آنها به حفظ خود دس

که با رعای

یابد اما روشن

اگرچه عقل انسان وجود این قوانین را الزم و ضروری متی دانتد ،ایتن امتر

مستلزم آن نیس

که این قوانین ،اموری تکویدی و طبیعی باشدد ،بلکه متیتواندتد

اعتباری باشدد به عبارت سوم ،عقل انسان وجود قوانین را ضروری می داند ،امتا
این بدان معدا نیس

که این قوانین نیز باید طبیعی و غیراعتباری باشدد متی تتوان

فرض کرد که خدای متعال ،با عدای

به نیتاز انستان بته غتذا ،مستکن و جتدس

مخالف ،حقهایی را برای انسان در تصر

در موجودات دیگر اعتبار کرده اس

( )8تعیین دقیق مصادیق حق های طبیعیِ برآمده از قوانین طبیعی ،و گستتره و
صاحبان آنها نیازمدد تأملی دیگر است

در نظتر الک ،در وضتعی

طبیعتی جتز

کودکان ،دیوانگان و سفیهان ،سایر مردم از حق های طبیعی یکستانی برخوردارنتد
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(لویي توماس )11 :4913 ،اما خارج کردن کودکان ،دیوانگتان و ستفیهان از داشتتن
حق های طبیعی محل تأمل اس ؛ زیرا الزمه چدین دیدگاهی آن اس
در وضعی

که کودکتان

طبیعی حتی حق حیات نیز نداشتته باشتدد برختی ،دامدته حتقهتای

طبیعیِ برآمده از قانون طبیعی را چدان گسترده می گیرند که مبدای حق های برآمده
از قراردادها و تعهدات را نیز طبیعی میداندد (كلی)911-919 :4911،

( )1برای حقهای طبیعی ویژگیهایی ذکر شده اس

که برختی از مهتمتترین

آنها عبارتاند از:
الف) انسان ها با این حق ها متولد می شوند و این حق ها بته عدتوان بخشتی از
توانایی های ذاتی ما موجود هستدد؛ همان گونه که اجسام ما وجود دارنتد هستته
مشترک طبعی

انسان با فهرس

مختصر حق های طبیعی تعریف میشود و جز با

نفی آنچه وجود انسان را تشکیل می دهد ،حق های طبیعی قابل نفی نخواهدد بود
ازاین رو ،حق های طبیعی ،ذاتی ،غیرقابلانتقتال و ابطتالناپتذیر هستتدد (عبادیکان،
)49 :4911

ب) حقهای طبیعی مقدم بتر جامعته ت پتیش از جامعته ت هستتدد؛ لتذا آنهتا
محصول هیچ گونه تدبیر اجتماعی ،فرایدد تاریخی و ابتکار سیاسی نیستتدد کتامالً
برعکس ،جوامع سیاسی برای به رسمی

شداختن و تقوی

حق های طبیعی پدید

آمدهاند
ج) حق های طبیعی مطلق هستدد آنها بر هر نوع تفکتری کته ارزش ،قابلیت
اعمال و محدوده حق های طبیعی را انکار کددد ،غلبه دارنتد آنهتا غیرقابتلبحتث
بوده ،قابل تحلیل بردن ،مصالحه کردن و نفی نیستدد
د) این حقها ،عام و جهانیاند و همه انسانها ت با قطعنظر از هر زمان و هتر
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مکان ت واجد آنها هستدد هیچگونه تفاوتهای مدطقهای ،فرهدگی ،ملی یا تاریخی
نمیتواند تحمل شود و به لحاظ واجدان حق و نیز حق های خاصی که واجدنتد،
همه انسانها برابرند هرگونه تالش برای انکار این استتداللهتا یتا تتالش بترای
دس

زدن به ویژگی های جهانی بودن و مطلق بودن حقهای طبیعی برای افراد و

جوامع ،فاجعهآمیز خواهد بود (ن  :فریين4994 ،م)13 :

اما ویژگیهای بیانشده ت ماندد مطلق بودن ،غیرقابلنقض بودن و ذاتی بودن ت
برای حقهای طبیعی ،مستدد به ادله عقالنی نبوده ،مقرون به ابهتامهتای بستیاری
اس

(گیورث4914 ،م )1 :این مدعا که انکار چدین ویژگیهتایی بترای حتقهتای

طبیعی فاجعهآمیز اس  ،صرفاً بیانی عاطفی اس
مخاطب مداسب اس

و بترای بترانگیختن احساستات

به چه دلیل عقالنی ،حق حیتات قتاتالن هتزاران انستان ت

ماندد قاتالن آمریکایی ،اسرائیلی و داعشی ت مطلق و محتترم است ؟ آیتا حیتات
چدین انسانهایی که موجب قتل انسانهتای بیشتتری خواهتد بتود ،بایتد محتترم
شمرده شود؟ در صورتی که حق حیات به عدوان حقی طبیعی ،مطلق باشد ،کشتن
انسان خونریز و تروریستی که به سراغ انسانهای مظلتوم آمتده است  ،نادرست
خواهد بود و انسانهای مظلوم نیز حق نخواهدد داش

از خود دفاع کددد و انسان

جانی و قاتلی را که مشغول کشتن او و دیگران اس  ،نابود ستازند بدتابراین ،بتا
قطعنظر از ابهامها در مصادیق حقهای طبیعی ،هیچیک از آنها را نمیتوان مطلتق
و غیرقابلسلب دانس
اس

در واقع ،فرض حق برای انسان به مدظور وصول به کمال

و در صورتی که حق یک انسان ،با کمتاالت حقیقتی ختودش یتا دیگتران

مدافات داشته باشد ،آن حق باید محدود یا سلب گردد برای نمونته ،در صتورتی
که حق حیات کسی و اِعمال و ادامه آن در تدافی با کمال و هد

وجتودی یتک
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فرد یا جامعه انسانی گردد ،آن حق حیات ،تجتویز عقلتی نتدارد و بایتد محتدود
شود؛ چون وجود قوا و اجزای وجودی روح و بدن انسان حکیمانه خلق شتده و
برای رسیدن به کماالت پدید آمده اس
جدای

از این رو ،اگتر انستانی موجتب ظلتم و

و کشتن یک انسان ت یا انسانهتای ت دیگتر شتود ،حتق حیتات قاتتل در

تعارض با هد

پدید آمدن انسان هاس

و باید محدود شود و از او سلب گردد

نیز اگر کسی ادعا کدد که حق آزادی برای انسان ،حقی طبیعی اس  ،طبیعی بودن
حق آزادی به معدای بار ارزشی مثب
این حق ،مطلق نیس

و تجویز قانونی و شرعی آن نخواهد بود و

و در صورتی محترم اس

که مانع وصول انسان به هتد

نهایی از خلق

او نباشد و از این رو ،در صورت تعارض باید محتدود گتردد بته

همین دلیل اس

که در هیچ جامعتهای هتیچکتس آزادی مطلتق نتدارد ،بلکته در

خصو

برخی از افراد ،آزادی آنها کامالً سلب میشود و مطابق قتانون بایتد در

کدج زندان تا ابد محدود و محبوس باشدد
برخی از فیلسوفان اخال نیز ویژگی اطال را قبول ندارنتد و محتدود شتدن
حقهای مطلق را درس

میداندد (پایزس4943 ،م )119 :3 ،از ستوی دیگتر ،ایتن

ادعا را که حقهای طبیعی ،غیر قابل نفتی و ابطتال و نیتز انتقتالناپتذیر هستتدد،
نمیتوان پذیرف

چدانکه هابز تأکید میکدد ،انسانها باید در وضعی

حق حیات خود ت که بر اساس آن هر فرد آزاد اس
طبیع

طبیعی ،از

تا قدرت ختود را در حفتظ

خود و به عبارت دیگر ،زندگی و حیات خود آنطور که میخواهد به کار

گیرد و هر کاری را که خودش موجّه میداند و به نظر او مداسبترین راه است ،
انجام دهد ت برای دستیابی به صلح و فرار از جدگ ،صر نظر و ایتن حتق را بته
حکوم

واگذار کددد به اعتقاد هابز ،غیر از حق مقاوم

و دفاع از ختود (هکابز،
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 )449 :4911حقهای طبیعی دیگر قابل صر نظر کردن اس
الک نیز معتقد اس

حق اجرایی طبیعی قابل واگذاری به حکوم

توماس )11-19 :4913 ،او معتقد اس
طبیعی هستدد :حق طبیعی در خصو
طبیعی در خصو

(همان)444 :

افراد در وضعی

طبیعی واجد دو نوع حق

زندگی ،آزادی و امتوال ،و حتق اجرایتی

انجام آنچه آنهتا در حمایت

می داندد وقتی افراد خود را تح

اس

(لویي

از حقتو دستته اول ضتروری

یک قدرت سیاسی درآورده اند ،آن حق اجرایی

طبیعی خود را به آن قدرت تحویل داده اند؛ به گونه ای که از این به بعد به جتای
آنکه هر فردی از انسانها ،قانون طبیعی را تفسیر ،داوری و متخلّتف را مجتازات
کدد ،این نقش ها را برای همته اعضتای آن جامعته سیاستی ،یتک قتدرت انجتام
می دهد آنچه افراد تحویل نداده اند ،حقتو طبیعتی شتان در خصتو
آزادی و دارایی اس

(جونز4991 ،م )34 :به همین دلیل اس

زنتدگی،

که برختی معتقدنتد

ویژگی های بیانشده از حق های طبیعی ،مبدای عقالنی و واقعتی ندارنتد و صترفاً
اموری خیالی و واهی هستدد (فریين4994 ،م)13 :
 .2ملکیت منشأ حق است

دیدگاه دیگر درباره مدشأ حق« ،ملکی » را مدشأ حق متیدانتد؛ یعدتی در هتر
موردی که مالکی برای یک شیء فرض شود ،مالک حق تصتر

در آن شتیء را

در آن شیء مختص به مالک اس

و دیگتران حتق

دارد به عبارت دیگر ،تصر
تصر

در آن را ندارند

بررسی

حق داشتن مالک در ملکی

تکویدی امر واضحی اس ؛ زیرا ملکیت

تکتویدی در

موردی صد میکدد که شیء مملوک ،در وجودش وابسته و قائم به وجود مالک
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اس ؛ به گونهای که بدون وجود مالک نمیتواند موجود باشد؛ ماندد قتوه بیدتایی
و بدون آن شخص نمیتواند موجتود

شخص که وجودش کامالً وابسته به اوس

باشد؛ به گونهای که با وجود آن شتخص ،موجتود و بتدون آن شتخص معتدوم
و به هیچ

میشود در این صورت ،قوه بیدایی کامالً وابسته به مالک خودش اس

شخص یا موجود دیگری در عرض آن شخص ارتباطی نتدارد بته دلیتل همتین
وابستگی وجودی اس
بخواهد در آن تصر

که شیء مملوک ،کامالً در اختیار مالک اس

و هر وقت

میکدد بدابراین ،میتوان گف

به سبب ایدکه اصل وجتود

مملوک ،ماندد قوه بیدایی کامالً وابسته به مالکش اس

ت نه هیچ شتخص دیگتری

در عرض او ت و نیز هیچ استقاللی در مقابل مالکش ندارد ،تصر
نیز مختص به اوس
او تصر

به عبارت دیگر ،هیچ انسان دیگری نمیتواند در قوه بیدایی

کدد بدابراین ،اختصا

در مملوک به مالک ،در معدای ملکی

تصر

تکویدی مددرج اس ؛ به گونهای که میتوان گفت
تضمّدی بر اختصا
با عدای

در قوه بیدتایی

تصر

ملکیت

تکتویدی بته داللت

(حق تصر ) در مملوک به مالک دالل

به ایدکه حق به معدای اختصا

ملکش را دارد» قضیهای «بدیهی و تحلیلی» اس

میکدد

اس  ،قضیه «مالک حق تصر

در

و عالمه طباطبائی در ایتن بتاره

آورده اس « :اذ ال معدی للملک اال أن یکون المملوک تبعا لوجود شیء آخر (هتو
المالک) و أن یکون ممکن التصر » (طباطبایی4141 ،ق)411 :

عالمه طباطبائی معتقد اس

ملکی

«چدان که از بحث های گذشته به دس
محقق بوده و آن همان "اختصا

" اس

ماندد حتق بته معدتای اختصتا

است :

آمد ،ریشه این اصل پیش از تحقق اجتماع
که بعدها به صتورت "ملتک" تکمیتل

شده و دارای اثر خاصی که جواز همهگونه تصرفات بوده باشتد ،گردیتده است »
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(همو .111 :4 ،4911 ،نیکز نک  :همکو4999 ،م )491 :و در هتر متوردی کته ملکیت
تکویدی صد کدد ،الزمه بیّن تکویدی آن ،صد حق تکویدی اس ؛ زیرا ملکیت
تکویدی در موردی صد میکدد که اوالً ،وجود مملتوک قتائم بته وجتود مالتک
باشد ثانیاً ،وجود مملوک بدون مالک ،مستقل نباشد؛ به طوری کته بتدون مالتک
نتواند موجود باشد (این قید غیر از قید سابق اس ؛ زیرا هر نوع تتوقفی مستتلزم
عدم استقالل وجودی نیس ؛ ماندد توقف بدن بر روح یا عکتس آن ،یعدتی نیتاز
ماده به صورت یا صورت به ماده بر اساس دیدگاه مشائیان) ثالثاً ،مالک بتواند در
مملوک به هر صورتی که بخواهد تصر

کدد

عالمه طباطبائی ذیل آیه چهارم سوره شوری (لَهُ ما فِيی السَّيااوا ِ وَ ميا فِيی
الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ) آورده اس :
قول خداوند که فرموده است« :هر چه در آسمانها و زمین استت ،معلقتب ته
خداوند است» ه ملنای آن است که خداوند مالک آنهاستت ... ،و حتب خداونتد
این است که در آنها و امورشان مطا ب نظر ختود صرترک کنتد؛ زیترا مالتک
آنهاست( .طباطبائی.)31 :38 ،3111 ،

روشن اس
حق تصر

که مالکی

خداوند بر موجودات عالم ،مالکی

او در آن موجودات و امورشان نیز حقی تکویدی به شمار میآید

به اعتقاد شهید مطهری نیز ملکی  ،مدشأ حق اس
شیئی باشد ،ولی حق تصر
«انسان وقتى مالک چیزى هس
ت الزمه مالکی

دارد؛ یعدى طبیع

این اس

و معدا ندارد کستی مالتک

در آن نداشته باشتد« :ایتن معدتا نتدارد کته چیتزی

مملوک من اس  ،ولی من حق تصر
اس

تکویدی است

و

در آن را نتدارم» (مطهکری)191 :1 ،4934 ،

ت در هر جا که مالکی

براى چیزى اعتبار شتده

که او حق هرگونه تصرفى را در مملوک ختودش

مالکی  ،هرگونه تصرفى را اقتضا مىکدد» (مطهکری:11 ،4991،
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در نظر استاد مصباح یزدی نیز مدشأ حق ،ملکی
ملکی

اس

و در هتر متوردی کته

صد کدد ،حق نیز صد میکدد:
هر جا خواهد حقی رای کسی در مورد چیزی یا کسی ثا ت شود ،مبعنی تر
این است که یک نحوه مالکیعی رای او نسبت ته آن شتیء یتا شتخ

درستت

شود .آنچه مورد صردیب و پذیر عقل است ،این است که مالک میصواند و حب
دارد در مقک خود صررک کند؛ اما اگر کسی نه خود مالک است و نته اجتازهای
از طرک مالک ه او داده شده ،عقل هیچگونه حب صررفی رای او روا نمتیدارد.
این ،یکی از احکام و ادراکتا قطلتی و تدیهی عقتل استت» (مصتباح یتزدی،

.)331-331 :3 ،3181

بر این اساس وقتی میگوییم «مالک یک چیز بر آن تسلط دارد» این قضتیهای
بدیهی اس ؛ زیرا مفهوم محمول ،یعدی «داشتن تسلط بر مال» ،از تحلیل موضتوع
آن ،یعدی عدوان «مالک مال» به دس

میآید (مصباح یزدی)113 :9 ،4931 ،

نتیجهگیري

3ت حق در لغ

مشترک لفظی اس

معدای قانون یا علم حقو نیس
اس
طبیع

که صاحب حق واجد آن اس

اما مقصتود آن در اصتطالح متورد نظتر ،بته
بلکه مفرد واژه حقو بوده و به معدای امتیازی
1ت حق طبیعتی بته معدتای حتق برآمتده از

صاحب حق ،حق فطری به معدای حق غیراکتسابی ،حق ذاتی یعدی حقتی

که صاحب حق بدون واسطه واجد آن اس

و مدشأ به معدتای سرچشتمه است

1ت برخی معتقدند که قانون طبیعی مدشأ حقهای طبیعی بشر اس  ،اما ایتن ادعتا
دچار اشکاالت مختلف اس
بشر آن اس

که ملکی

1ت دیدگاه درس

در مورد مدشأ حقهتای طبیعتی

تکویدی مدشأ آن اس  ،یعدی در هر موردی کته ملکیت
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تکویدی نسب
مملوک اس

به شیءای صد می کدد ،مالتک ،دارای حتق تصتر
به طوری که حق تصر

میتوان قضیه «مالک حق تصر
دانس

111

در معدای ملکی

نستب

تکویدی مددرج است

بته
و

در مملوک دارد» را یک قضیه بدیهی و تحلیلتی
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 راسخ ،محاد ( ،)1121حق و مصلحت :مقاالتی در فلسفه حقوق ،فلسفه حيق و ارزش ،تهيران:طرح نو.
 زبیدی ،محاد مرتضی (بی تا) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیيرو  :منشيورا دار مکتبيةالحیاة.
 ساکت ،محادحسین ( ،)1122حقوقشناسی :دیباچهای بر دانش حقوق ،تهران :نشر ثالث. ساوی ،عار بن سهالن (1111ق) ،البصائر النصیریه فی علم الانطق ،مع تعلیقيا محايد عبيده،بیجا :الاطبعة الکبری االمیریة.
 سجادی ،سید جعفر ( ،)1111فرهنگ علوم عقلی :شامل اصطالحا فلسيفی ،کالميی ،منطقيی،تهران :انجان اسالمی حکات و فلسفه ایران.
 سهروردی ،شهابالدین یحیی ( ،)1122مجاوعه مصنفا شیخ اشراق ،تهران :مؤسسه مطالعا وتحقیقا فرهنگی ،چاپ دوم.
 شرتونی لبنانی ،سعید الخوری (1223م) ،اقرب الاوارد فيی فصيا العربیية و الشيوارد ،بیيرو :مرسلی الیسوعیة.
 صلیبا ،جایل و منوچهر صانعی درهبیدی ( ،)1111فرهنگنامه فلسفی ،تهران :انتشارا حکات. طالبی ،محادحسین ( ،)1130قانون طبیعی ،قم :دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری. طباطبائی ،سید محادحسین ( ،)1150اصول فلسفه و روش رئالیسم ،مقدمه و پياورقی مرتضيیمطهری ،قم :دارالعلم.
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 طبرسی ،ابوعلی فضل بن الحسن (1301ق) ،مجاع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ناصرخسيرو،چاپ دوم.
 -طوسی ،خواجه نصیرالدین ( ،)1155اساس االقتباس ،تهران :دانشگاه تهران ،چاپ دوم.

 عبادیان ،محاود« ،)1123( ،حقوق طبیعی ،قرارداد اجتااعی و حقوق بشير» ،در :مبيانی نظيریحقوق بشر ،مجاوعه مقاال دومین هاایش بینالاللی حقوق بشر ،قم :مرکيز مطالعيا حقيوق
بشر دانشگاه مفید.
 عسکری ،ابوهالل (1312ق) ،معجم الفروق اللغویة ،قم :جامعة الادرسین. فراهیدی ،خلیل بن احاد (1305ق) ،کتاب العین ،تحقیق مهدی الاخزومی و ابراهیم السيامرائی،قم :دارالهجرة.
 فریدن ،مایکل ( ،)1122مبانی حقوق بشير ،ترجايه فریيدون مجلسيی ،تهيران :مرکيز چياپ وانتشارا وزار امور خارجه.
 فیروزآبادی ،محاد بن یعقوب (1312ق) ،القاموس الاحیط ،بیرو  :دار احیاء التراث العربی. -فیومی ،احاد بن محاد (2001م) ،الاصباح الانیر ،بیرو  :مکتبة لبنان ناشرون.

 قطیفی ،السید منیر السید عدنان (1313ق) ،الرافد فی علم االصول :تقریر ابحاث آیيةاهلل العظايیالسید علی الحسینی السیستانی ،قم :مکتبة آیةاهلل العظای السید السیستانی.
 کلی ،جان ( ،)1122تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ،ترجاه محاد راسخ ،تهران :طرح نو. -کاتوزیان ،ناصر ( ،)1122فلسفه حقوق :تعریف و ماهیت حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار.

 گیورث ،آلن (« ،)1123آیا حقوق بشری وجود دارد؟» ،در :مبانی نظری حقوق بشير ،مجاوعيهمقاال دومین هاایش بین الاللی حقوق بشر ،ترجاه محاد حبیبی مجنده ،قيم :مرکيز مطالعيا
حقوق بشر دانشگاه مفید.
 لوید توماس ،دی .ای ( ،)1122کتاب راهناای در باب حکومت الک ،ترجاه عباس اسيکوییان،تهران :حکات.
 -مدنی ،سید جاللالدین ( ،)1123مبانی و کلیا علم حقوق ،تهران :هاراه ،چاپ سوم.
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 مصباح یزدی ،محادتقی ( ،)1122اخالق در قرآن ،تحقیق و نگارش محادحسین اسکندری ،قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خاینی.
 ييييي (1305ق) ،تعلیقة علی نهایة الحکاة ،قم :مؤسسه فی طریق الحق. ييييي ( ،)1122حقوق و سیاست در قرآن ،نگارش شهید محاد مهرابی ،قم :مؤسسه آموزشيی وپژوهشی امام خاینی.
 ييييي (« ،)1121شرح برهان شفا ( ،»)1-2در :مشکا  ،تحقیق و نگارش محسن غرویان ،قيم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خاینی.
 ييييي ( ،)1122نظریه حقوقی اسالم :حقوق متقابل مردم و حکومت ،نگارش محادمهدی نادریو محادمهدی کریاینیا ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خاینی.
 مطهری ،مرتضی (« ،)1121درسهای الهیا شفا» ،در :مجاوعه آثار ،تهران :صدرا. ييييي (« ،)1130مسئقه ر ا و انک» ،در :مجاوعه آثار ،تهران :صدرا ،چاپ هشتم. ييييي ( ،)1121یادداشتهای استاد مطهری ،تهران :صدرا ،چاپ دوم. مظفر ،محادرضا (1305ق) ،الانطق ،بیرو  :دارالتعارف للاطبوعا  ،چاپ دوم. نبویان ،سیدمحاود ( ،)1130تاریخچه و مفهوم حيق ،قيم :مؤسسيه آموزشيی و پژوهشيی اميامخاینی.
 نسفی ،عزالدین ( ،)1112االنسان الکامل ،تهران :انجان ایرانشناسی فرانسه در تهران. واحدی ،قدر اهلل ( ،)1121مقدمه علم حقوق ،تهران :کتابخانه گنج دانش ،چاپ دوم. هابز ،توماس ( ،)1120لویاتان ،ترجاه حسین بشیریه ،تهران :نی. هاشای ،سید محاد ( ،)1123حقوق بشر و آزادی های اساسی ،تهران :میزان. هرفی ،محاد بن علی (1322ق) ،حقوق االنسيان بيین العيرب و االمریکيان ،السيعودیة :مکتبيةدارالاعالم الثقافیة ،چاپ دوم.
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