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Abstract
Recognition of the relationship between law and ethics is one of the most
complex issues in philosophy of law. The history of legal theories in the
West is a good evidence of this claim, in such a way that theories of natural
law, positivism, historical theory of law, critical studies of law, each have a
certain position in relation to the separation, unification or interaction of
legal rules and moral norms. The purpose of this article is to explain the
ultimate relationship between moral and law, which has been done by a
descriptive-analytic method, and also a comparative study of legal
philosophy. Law and ethics provide normative systems, in respect to the
human behavior, interacting with each other. Legal rules are, on the basis of
practical logic, provided to meet human needs and interests, and since ethics
are part of the human needs and interests, it can be the ultimate goal of a
legal principle or source of its validity. It does mean that imperatively all
ethical rules and norms be converted into legal rules, but ethical ends must
be considered in the validity of legal rules.
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چکیده
نسبت شناسی حقوق و اخالق یکی از مسائل پر دامنه د مباحهف سفسهحی حقهوق
می باشد .تا یخ تئو ی حقوقی د غرب شاهد این مدعاست به وونه ای ه ن ریهات
حقوق طبیعی ،اثبات ورایی حقوقی ،ن ری تا یخی حقوق ،ویکردهای انتقادی حقهوق
و  ...هر یک ب نوعی موضعی مشخص نسبت ب تحکیک ،وحدت یا تعامل قواعد حقوقی
با هنجا های اخالقی ا ائ رده اند .هدف مقال تبیهین ابهه غهایی حقهوق بها اخهالق
است ب وش توصیحی تحفیفی انجام ورست و از مهالعات تهبیقی سفسح حقوق نیز
بهره ورست شده است .حقوق و اخالق هر یک ن امی هنجا ی نهارر به ستها انسها
ا ائ می دهند بر خالف ویکردهای تحکیکی و اتحادی ،د تعامهل بها یکهدیمر مهی
باشند؛ قواعد حقوقی مبتنی بر منهق اد اک اعتبا یات عمفی د استای تأم ین غایهات
و مصالح انسا اعتبا می یابند و از آنجا مصالح اخالقی تهأمین ننهده بخشهی از
نیازها و مصالح انسا می باشد می تواند غایت قاعده حقوقی یا منشأ اعتبا آ قرا
ویرد .البت این دیدواه بدا معنا نیست ضرو تاً باید جمفمی قواعد و غایات اخالقی
ب قاعده حق وقی تبدیل شوند بفک ب این معناست د اعتبا قواعد حقهوقی نهاوزیر
باید غایات اخالقی د ن ر ورست شوند.
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فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مقدمه

حقوق و اخالق ،هر یک بخشی از نظام رفتاری انسان را پوشش میدهندد .تبیدین نسدبت و
ارتباط این دو حوزه همیشه از دغدغدههدای اصد ی مکاتد
مکت

حقدو ی بدوده اسدت .بدرای مثدال،

«اثباتگرایی حقو ی» خصوصاً در رن نوزدهم تالش داشت ارتبداط حقدوق و اخدالق

را انکار نماید ،در حالی که همبستگی حقدوق و اخدالق ،بدهعندوان یکدی از مؤلفدههدای اصد ی
مکت

«حقوق طبیعی» شناخته میشود .در حقوق اسالمی نیز کده نظدامی ارزشمحدور اسدت،

تعامل حقوق و اخالق مورد اذعان است .شناخت ماهیت اعدده حقدو ی ،و بده تبد آن تبیدین
فرایند وض اعده حقدو ی ،بسدتر طدر مسدائل متعدددی اسدت کده یکدی از مهدم تدرین ایدن
مسائل ،تبیین رابطه اعده حقو ی با اخالق است .اثباتگرایی حقدو ی ،بده ماهیدت انشدایی یدا
اعتباری محض واعد حقو ی معتقد است و بدر ایدن اسدا در نظریدههدای ف ی سدوفان حقدوق
اثباتگرا ،تفکیک حقوق از واعدد برتدر  -و از جم ده اخدالق  -کدامالً مدورد تکک یدد اسدت
همچنانکه جان آستین با طر نظریه « انون بهمثابه فرمدان حداکم» و تئدوری «عددم شایسدتگی
انون» سخن از آن که انون چه بایدد باشدد را منتفدی مدیداندد و اعدده حقدو ی را بده فرمدان
حاکم دارای ضمانتاجرا تق یل میدهد در حالی که هانس ک سدن بدا ارائده « تئدوری حقدو ی
محض» تالش داشت شناخت حقوق را فارغ از هر عنصر خدارجی اعدم از اله یدات ،اخدالق و
جامعهشناسی تح یل و ارائه نمایدد ( )kelsen, 1983: 266-287همچندین هربدرت هدارت بده
عندوان فی سدو

حقددو ی اثبداتگددرا اگرچده محتددوای حددا ی حقددوق طبی عدی را در تحقددق

حاکمیت انون میپدذیرد امدا حتدی وی نیدز فرای ندد وضد اعدده حقدو ی را مبتندی بدر روش
تح ی ی و در پرتو «نظریه واعد» توضدیح مدیدهدد (هدارت )02: 94،بدر ایدن اسدا  ،نظدام
حقو ی به مثابه نظام واعد اثباتی ت قی میشود و در نتیجه ،فرایند وضد اعدده حقدو ی صدرفاً
در چدارچو نظدام واعددد دسدتوری ی دا اثبداتی تب یددین مدیگددردد ( رز .) 4 - 1 : 90 ،در
مقابل ،در مکت

حقوق طبی عی ،اعده حقو ی هماندا مداهیتی کشدفی و اخبداری دارد و واعدد

موضوعه ،در ارتباط با ارزشها و واعد برتدر مشدروعیت مدییابندد سیسدرو واعدد حقدو ی را
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واعدی عقالنی و اخال ی می دانسدت و اعتبدار اعدده حقدو ی را خدار از اختیدار انونگدذار

بشری ت قی میکرد آکوئینا

به تبیین نظامی از واعد مدیپدردازد کده شدامل دانون ابددی ،

انون الهی  ،انون طبیعی و انون بشری  0میباشد و معتقد اسدت واعدد موضدوعه بشدری ،از



واعد طبیعت ابل استخرا اند .وی عادالنده بدودن دوانین موضدوعه را مشدروط بده انطبداق بدا
معقول و جهانشمول ائل است که اعده وفای به عهد را اعدهی برتدر حقدوق طبی عدی ت قدی
کرده است .وی تمسک بده ایدن اعدده را شدرط الزماالجرابدودن راردادهدا و تمدامی واعدد
موضوعه دیگر دانسته اسدت ( ربداننیدا .)54- 04: 1 ،تئدوری «هدرم واعدد» جدان فندیس -
فی سو ِ معاصر متعهد به سنّت حقوق طبیعی  -نیز بیدانگر آن اسدت کده واعدد موضدوعه ،بدر
پایه خیرهای اساسی و با تمسک به الزامات معقول یّتِ عم ی و رفتاری اسدتوارند و مشدروعیت
مییابند و وض واعد حقدو ی در ایدن فرایندد ،از حید

مدذکور ،موجده مدیباشدد ( Finnis,

 )1983 :125نظام حقوق اسالمی نیز اگرچده نظدامی ارادهگدرا اسدت و اراده شدار را مبندای

الزام واعد حقو ی میداند با این وجود پذیرش اصل « تبعیت احکام از مصدالح ذاتدی» نشدان -

دهنده رویکرد حکیمانه در وض احکام شرعی و به تب  ،واعد حقو ی است .بدا ایدن وصد ،

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

وانین طبیعی معرفی مدیکندد ( .)Aquinas, 1947: 1333-1353گرسدیو بده نظدام حقدو ی

سوال اص ی تحق یدق آن اسدت کده رابطده واعدد حقدو ی بدا مصدالح برتدر و از جم ده اخدالق
چگونه ابل تبیین است؟ آیدا اثبداتگرایدان معتقدندد رابطده ضدروری میدان واعدد حقدو ی و
اخالق وجود ندارد؟ آیا بدر اسدا

رویکدرد حقدوق طبی عدی ،رابطدهای منطقدی و برهدانی بدین

حقوق و اخالق ابل اثبات است؟ و در نهایت این سوال که ،در صدورت عددم پدذیرش رابطده
منطقی بین حقوق و اخالق آیا میتوان بر پایه «ع ت غدایی» رابطده حقدوق و اخدالق را تبیدین
کدرد؟ در ایدن مقالدده ،تدالش م دیشدود بددا روش توصدیفی -تح ی دی ،آرای فی سدوفان حقددو ی
منتس

به مکات

حقوق اثباتگرایی و حقوق طبیعی بررسدی شدود ،و در نهایدت ،بدر اسدا

نظریه ادراکدات اعتبداری عالمده طباطبدایی بده تب یدین رابطده ابتندایی واعدد حقدو ی و اخدالق
استدالل شود .بر این اسا  ،به نظر میرسد واعد حقو ی اگرچده ماهیدت اعتبداری دارندد ،بدا
این وجود ،اعتباری مبتندی بدر وا عیدت یدا مصدالح حقیقدی مدیباشدند و از آنجدا کده مصدالح

1 . Eternal law
2 . Divine law
3 . Natural law
4 . Human law
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اخال ی نیز بخشی از مصالح حقیقی انسان را شامل مدیشدوند وضد اعدده حقدو ی بدر اسدا
مصالح اخال ی و با تمسک به ع ت غایی ،امری ابل توجیه خواهد بود.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 .1نسبتشناسی حقوق و اخالق

دانش اخالق دربرگیرندهی بایدها و نبایددهای ندارر بده رفتدار انسدان اسدت و گدزارههدای
هنجاری آن ،بهدرست یا نادرست و نیک یا بددِ رفتدار انسدان ارتبداط مدییابدد .در ایدن مجدال،
اخالق به عنوان مبنای اعتبار واعد حقو ی نقش پیدا میکند و ایدن انتظدار از اخدالق مدیرود
که مبنای داوری و ضاوت راج به کنش هدا و هنجارهدای حقدو ی درار گ یدرد .ک دی بدودن
گزاره های حقوق و اخالق ،اعتباریبودن این واعد ،الدزامآوربدودن و نقدش بنیدادی بایددها و
نبایدها در اخالق و نیز در حقوق ،برخدی نقداط اشدترا

واعدد حقدو ی و اخال دی بده شدمار

میآیند همچنین اگرچه ضایای اخال ی محدود به گزارههای رفتداری نیسدتند امدا بخشدی از
واعد اخال ی همانند واعد حقو ی ،معطو به رفتار اختیداری انسدان هسدتند رفتارهدایی کده
وسایل و سازوکارهای دستیابی به اهدا

مط و هستند و ارزشیبودن آنهدا بده لحدا همدین

مط وبیدت وسدی های و مقددّمی آنهدا اسدت (مصدبا یدزدی .) 09 : ، 77 ،ایدن گدزارههدا از
خاستگاه عقل عم ی انسان نشکت میگیرند و این عقل عم دی انسدان اسدت کده الزامداتی را در
ال

بایدها و نبایدهای حقو ی و اخال ی وض و الدزام مدیکندد وجدوه تمدایز متعدددی نیدز

برای واعد حقو ی و اخال ی بیدان شدده اسدت کده البتده اغ د آنهدا بدیش از آنکده ویژگدی
اعده حقو ی یا اعده اخال ی باشد ،تنها وص

غال آنها است بدهگوندهای کده نمدی توانندد

وجه روشن و اطعی برای تمیز واعد و ضایای حقو ی و اخال ی باشند (داندشپدژوه94،

 .)21 – 7 :یکی از موارد تمایز اخالق از حقوق « تفاوت در اهددا » آنهاسدت هدد

اصد ی

واعد حقو ی ،کمک به تکمین سعادت اجتمداعی مدردم در زنددگی دنیدا اسدت کده بده وسدی ه
واعد حقو ی با ضمانتاجرایی دولت تکمین میشود در صدورتی کده هدد نهدایی اخدالق،
سعادت ابدی و کمال معنوی است و محدوده آن وسی تر از مسائل اجتمداعی اسدت .البتده در
چارچو همدین مدرو نیدز موضدوعات حقدو ی و اخال دی تدداخل پیددا مدیکنندد ،بده ایدن
صورت که اگر یک ضیهی مرتبط با سعادت اجتماعی انسان مدورد حمایدت انونگدذار درار
گیرد به اعدهای حقو ی تبدیل خواهد شد اگر چه از این لحدا کده مدی تواندد در سدعادت
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ابدی و کمال معندوی انسدان مدؤثر باشدد ،اخال دی ت قدی مدیشدود (مصدبا یدزدی، 77 ،

 .) 5 :ممکن است گفته شود اعده اخال ی ،تنها نارر بر فرد است و بده فدرد اختصدا
و هدایتگر کسی است که مک

دارد

به انجام فعدل اسدت حتدی اگدر رفتدار کسدی کده مخاطد



اعده اخال ی است آثار اجتماعی در پی داشدته باشدد (دل وک یدو .)04 : 12 ،بدا ایدن وجدود،
نتیجهی مستقیم آن تکمین نظم عمومی به عنوان هد نظدام حقدو ی اسدت .بده عبدارت دیگدر،
در اجتماعی که اخالق و واعد اخال ی مورد التزام باشد نظم نیز آسان تدر بده دسدت مدیآیدد
البته بسیاری از واعد اخالق ،اجتماعی نیز هستند .در مقابدل ،اگدر حقدوق بده مصدالح اخال دی
اهتمام نداشته باشد نخواهد توانست به تنهایی و با درت اجبار بده هدد
اجتماعی  -نائل آید البته باید توجده داشدت کده هدد

خدود – تحقدق نظدم

اصد ی حقدوق ،تدکمین و حفد نظدم

اجتماعی است و توجه به حسن نیت و اصدال فدرد ،در آن ،جنبده فرعدی دارد در حدالی کده
اخالق به تکالی

وجدانی اهمیت خا

میدهد و از این راه به دنبدال مصدالح عمدومی اسدت

(کاتوزیدان .)0 4 : ، 9 ،بدا توجده بده وجدود اشدتراکات و تمدایزات آشدکار میدان اعدد
اخال ی و اعدده حقدو ی ،نمدی تدوان اسدتقالل کامدل ایدن دو حدوزه هنجداری را پدذیرفت و

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

می توان استدالل کرد اگرچه اخدالق در پدی اصدال فدرد و کمدال معندوی انسدان اسدت ،امدا

انونگذار نیز اهدافی اخال ی خواهد داشت که باید در حقدوق موضدوعه مدنعکس شدود( .دل
وکیو)00 : 12 ،
 .1- 1نظریه تفکیک

تفکیک حقوق و اخدالق را مدی تدوان جدوهرهی مکتد

اثبداتگرایدی حقدو ی دانسدت

) (Davies and Holdcroft,1991: 3بدا ایدن اسددتدالل کده میدان حقددوق و اخدالق رابطدده
ضروری بر رار نیست همچنان که میان امور حقیقی و امور ارزشی رابطه منطقدی ابدل تصدور
نیست .سرچشمه این اندیشه را باید در تفکرات کانت جستجو کرد کده عقدل نظدری را نداتوان
از ادرا

وا عیات معرفی نمود و بده تبد  ،شدناخت واعدد ارزشدی را در فراینددی مسدتقل از

ادراکات نظری تبیین کرد به نظر کانت ،بشر با تک ی های اخال ی و مک ّ
و نیرویی در درون اوست که بهطدور مرتد

به دن یدا مدیآیدد

اوامدر ارزشدی صدادر مدیکندد (کرمدانی: 94 ،

 ) 1هیوم نیز بر راری ارتباط میان «هستها» با «بایدها» را ممتن میدانست ،بده ایدن معندا کده
فطرت انسان یا طبیعت نمدی تواندد رفتدار اخال دی یدا حقدو ی خاصدی را مقدرر دارد (ریموندد،
 .) 1 : 19اندیشه جدایی حقوق و اخالق همچنین بدر ایدن ت قدی اسدتوار اسدت کده واعدد
حقو ی صرفاً خواهان برآورد نیازهای بیرونی اشخا

است و حدال آنکده اخدالق وابسدته بده
11



ضمیر و وجدان درونی انسان میباشد به عبارت دیگر هنجارهدای اخال دی نده تضدمینی بدرای
بهاجرا درآوردن واعدد حقدو ی هسدتند و نده مدانعی بدرای اجدرای آنهدا بده حسدا مدیآیندد
( .)Edgar, 1962: 291اثباتگرایدی حقدو ی بدا نظریدات بنتدام و آسدتین آغداز مدیشدود کده

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

فرمان حاکم را به عندوان منشدک اعدده حقدو ی مطدر مدینمودندد  .حاکمیدت ،از دیدد جدان
آستین ،نه از اخال یات و اصول اخال ی برمیآیَد و نه به واسطهی آنهدا توجیده مدیشدود ،ب کده
تنها بر حقیقت اجتماعی «عادت به تبعیت» بن یدان نهداده شدده اسدت همچندین در ایدن نظریده،
درت انونگذاری حاکم غیر ابل تحدید است و حاکم می تواند هر دانونی وضد نمایدد (رز،
 .)54- 07 : 90وانگهی ،هانس ک سن با ارائه تئوری حقو ی محض تفکیدک حقدوق از هدر
امر غیرحقو ی اعم از الهیات ،اخالق و حتی جامعهشناسی را مدعی شدد و اعدده بنیدادین را
مشروعیتبخش واعد عادی و بهمثابه عالیترین هنجار حقدو ی تب یدین کدرد .ک سدن بدیش از
همه در پی آن بود تا آنچه که باع

ورود ناخالصی بده عرصدهی حقدوقشدده را از بدین ببدرد و

در پی پیراستن حقوق از اموری مانند اخالق بود کده وی آنهدا را خدارجی مدیدانسدت (کِ دی،
 .)557 : 1هربرت هارت نیز حقوق را از منظر نظریه واعد اثبداتی تح یدل کدرد و بدهدنبدال
اعده شناسایی برای تمایز اعده حقو ی از سایر هنجارها بدود .همدانطدور کده مشدهود اسدت
تفکیک حقوق و اخالق وجه مشتر

اندیشههای مطر در مکتد

حقدوق اثبداتگراسدت

اثباتگرایان حقو ی این دیدگاه که اعتبار حقو ی یک اعدده ضدرورتاً بده اوصدا

اخال دی

ماهوی آن بستگی دارد را به چالش کشیدند و معتقدند ویژگدی یدک هنجدار حقدو ی مسدتقل
از تطابق آن با یک هنجار اخال ی است و اگدر هنجدار حقدو ی مغدایر بدا اخدالق وضد شدود
ماهیت حقو ی خود را از دست نمیدهد ( تروپده .)99 : 12 ،بدر ایدن اسدا

واعدد حقدو ی

می توانند هر محتوا یا مبنایی داشته باشند و وریفهی حقوق چیزی بیش از ایدن نیسدت هدارت
که از مشاهیر اثباتگرایی حقو ی است با پذیرش حدا ی حقوق طبیعی مدعی اسدت دوانین
اگر بخواهند کارویژه خود را در اجتما انجام دهند میبایسدت حددا ی از محتدوای اخال دی
را داشته باشند با این وجود ،هارت نیز در پاسخ بده ایدن سدواالت کده «آیدا ایدن وا عیدت کده
یک رفتار بر اسا

استانداردهای متعار

جامعه ،غیراخال ی دانسدته مدی شدود بدرای ایدنکده

آن رفتار به وسی ه نظام حقو ی جرمانگاری شود و ابل مجازات باشد کدافی اسدت؟ بده لحدا
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2 .pure theory of law
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حقو ی آیا می توان اخالق رایج را اجبار و تحمیل نمود؟ آیدا رفتدار غیدر اخال دی رایدج بایدد
جرم ت قی گردد؟ غیراخال دی بدودن یدک رفتدار را بده تنهدایی بدرای جدرم انگداری آن موجّده



نمی داند و معتقد است مقنّن باید با اسدتفاده از معیارهدایی غیدر از غیراخال دی بدودن ،عم دی را
نمی توان آن را جرم ت قی و مجازات کرد (هدارت .) 0 : 11 ،دو ویژگدی برجسدته نظریده
حقو ی هارت را می توان در پذیرش جدایی حقوق و اخالق از یدک سدو و پدذیرش رویکدرد
تح ی ی به حقوق از سوی دیگر خالصده نمدود ( .)Hart, 1983: 261هدارت ،محتدوای اعدده
حقو ی را محدود به ارتباط میان حقدوق و نیازهدای اساسدی انسدان مدیدانسدت و رابطده میدان
حقدوق و اخدالق یدا عددالت را کدامال مدردود مدیشدمارد ( .)Tebbit, 2006: 43معتقددان بده

نظریه تفکیک خصوصاً ک سن و هارت با رویکردی تح ی ی ،حقدوق را بده مثابدهی مجموعده -
ای از هنجارها و واعد اثباتی معرفی میکنند و وض اعده حقو ی را ن یدز در تح یدل ارتبداط
درونی این واعد جستجو مینمایند بر این اسدا  ،چده در الگدوی « واعدد اساسدی و عدادی»
ک سن و چه مبتنی بر الگدوی « واعدد اولیده و ثانویده» هدارت ،اعدده حقدو ی صدرفاً محصدول

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

جرم ت قی کند .بنابراین به اعتقاد هارت ،بده صدر

مخالفدت یدک عمدل بدا اخدالق متعدار

ارتباط درونی واعد حقو ی اثباتی میباشد و واعد و ارزشهایی برتدر نده در اعتباربخشدی بده
واعد حقو ی موضوعه و نه در تفسدیر آنهدا دخدالتی نخواهندد داشدت ایدن رویکدرد حقدو ی
ناتوان از ارائه واعد جهانشمول حقو ی است زیرا جریان عقالنیدت عم دی در فرایندد وضد
اعده حقو ی را نمیپذیرد و ارتباط ماهوی حقوق با سایر دانشهدا مانندد الهیدات و اخدالق را
انکار میکند نظریه تفکیک از لحا ف سفی دادر بده حدل مسدکله اعتبدار اعدده شناسدایی یدا
اعده اساسی  -به عنوان پایهایترین هنجار حقو ی  -نیسدت و آن را بده یدک فدر

یدا وهدم

مفید تق یل میدهد (هارت )02 : 94 ،و هدم از لحدا ارزشدی ،نظدامی خنثدی در مواجهده بدا
ارزشهای انسانی و اخال ی ارائه میدهد.
 .2- 1نظریه وحدت

عقالنیبودن و اعتقداد بده انطبداق واعدد حقدو ی بدا هنجارهدای برتدر اخال دی را مدی تدوان
جددوهرهی مکت د

حقددوق طبیعددی مددداد کددرد بدده گونددهای کدده برخ دی حقددوق طبی عددی را

اصطالحی برای اشاره به نقطه تال ی بدین حقدوق و اخدالق دانسدتهاندد (ریموندد .)1 : 19 ،در
رویکرد سنّتی به حقوق طبیعی ،اخالق معیاری است که در عین عقالندیبدودن واجدد وصد
جهانشمولی نیز میباشد از این منظر گزارههای اخال ی نه صدرفاً نشدانه احساسدات و عواطد
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انسان و نه صرفاً اعتبار و درارداد محدض افدراد هسدتند ،ب کده ایدن واعدد مفداهیمی حقیقدی و
خارجیاند و اگرچه مابهازای عینی و مستقل ندارند .با این وجود ،منشدک انتدزا خدارجی دارندد
(مصبا یزدی )14- 2 : 10 ،این دیدگاه اخدالق و ارزشهدای اخال دی را بدهعندوان یدک

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

معیدار برتدر در اعتباربخشدی واعدد حقدو ی مدیداندد و بدر ایدن بداور اسدت کده اعتبدار ددانون
موضوعه متو

بر محتوای اخال دی آن اسدت و در صدورت مدی تدوان اصدول عددالت را در

ای جاد اعده حقو ی مورد توجه رار داد که به حقوق اخال

افراد نیز توجده شدود ( Hillel,

 .)2006: 460ددانون وا ع دی از منظددر حقددوق طبی ع دی سددنّتی ،ددانون اخال دی اسددت و اگددر
انونگذار ،انونی برخال آن وض کندد آن دانون از درجده اعتبدار سدا ط اسدت (دورکدین،
 ) 1 - 10 : 71جان فندیس یکدی از فی سدوفان حقدو ی معاصدر و متع دق بده ایدن جریدان
فکری است که تالش دارد با طرد ادعای مبهم و ک ّیبودن حقوق مبتنی بدر اخدالق ،بده تبیدین
رابطه بین حقوق و اخالق بپردازد .حقوق در منظدر فندیس عبدارت اسدت از «مجموعده اصدول
معقول عم ی برای نظمدادن به حیات انسان و جامعه بشری» و عقلگرایدی عم دی ایدن امکدان
را برای انسان فراهم میسازد که اسدتدالالت معقدول و غیرمعقدول را تم یدز دهدد بده گوندهای
که نه تنها معیاری برای تفکیک افعالی که اخال اً درست از افعدال اخال داً نادرسدت بده دسدت
میدهد ب که سب

تدوین مال هایی میشوند که ممکدن اسدت عمومداً مدورد اسدتفاده درار

گیرند ( .)Finnis, 2011: 248فینیس به طراحی نظامی هرمی از واعدد مبدادرت مدیکندد کده

بنیان آن را خیرهای اساسی شکل مدیدهدد و در میاندهی هدرم اصدول و واعددی جدای مدی -
گیرند که «الزامدات اساسدی معقدولبدودن عم دی» نامیدده مدیشدوند در رأ هدرم ن یدز واعدد
وضعی که ریشه در خیرهای اساسی و مستظهر به الزامات عقالنیدت عم دی هسدتند درار مدی -

گیرند .او معتقد است عقالنیت عم ی وابسته بده آن اسدت کده فعدل انسدان بدا هدد

تحصدیل

یکی از خیرهای اساسی محقق شود زیرا این خیرهای اساسی همگی ج دوههدایی از سدعادت
بشر (  )Finnis, 1980 :85و جنبههای متندو شخصدیت انسدان هسدتند ( .)Ibid, 1983 :125از
نظر جان فینیس خیرهای ذاتی عبارتند از حیات  ،معرفدت  ،بدازی  ،0تجربدززیباییشدناختی ،5
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دوستی و اجتمداعیبدودن  ،عقالنیدت عم دی و دیدن ( )Ibid, 1980 :59-99مبتندی بدر ایدن
نظریه هر خیدری را کده تح یدل و ارزیدابی کندیم ،نهایتداً بده یکدی از ایدن هفدت خیدر اساسدی



خواهیم رسید .مبنای فینیس برای دستیابی به خیر اساسی این است که برای پاسدخ بده سدوال،
اساسی منتهی میشدود .بدا ایدن نظریده ،فیندیس مددعی اسدت کده مدی تواندد شدرایط و اصدول
عقالنیت عم ی درست و نیز رفتارهای شایسته بین انسانها را بازشناسی کندد .الزامدات معقدول
بددودن عم دی در از نظددر فن دیس عبارتنددد از - :تعقی د

فعددال خیرهددا - ،طددر منسددجمی از

زندگی (طر عقالنی) - ،عدم تدرجیح خودسدرانهی ارزشهدا - 0 ،عددم تدرجیح خودسدرانه
بین اشخا  - 5 ،وجود توازن بین بیطرفی و تعهد - 2 ،کارآمدی در حدوزه عقدل  - 7احتدرام
به ارزشهدای مبندایی در انجدام هدر عمدل  - 1ا تضدائات خیدر عمدومی  - 9متابعدت از وجددان
خود.
باید توجه داشت حقوق طبیعی سنّتی عالوه بر اخال یدانستن حقوق به منشدک الهدی واعدد
حقوق و اخالق نیز معتقد بود در حدالی کده نسدلهدای بعددی حقدوق طبی عدی از ایدن دیددگاه
فاص ه گرفته و ابعاد اخال ی و سیاسی این نظریه کدمرند

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

ع ت انجام عمل در این مورد که «چرا چنین رفتاری را بایدد انجدام داد؟» نهایتداً بده یدک خیدر

شدده اسدت )(Bix, 2004: 61-3

و صرفاً عقدل را بدرای اعتبدار واعدد اخدالق و حقدوق کدافی مدیداندد ()Finnis, 2011: 49
برای مثال ،فولر  -از نظریهپردازان حقوق طبی عی مدرن  -اگرچده اخدالق را مسدتتر در حقدوق
میداند و این دو را الزم و م زوم یکدیگر معرفی میکند و به ارائده اصدول هشدتگانه اخال دی
حاکم بر نظام حقو ی میپردازد ،بدا ایدن وجدود نمدی تدوان گفدت در ایدن نظریده بده محتدوای
اخال ی واعد حقو ی عنایت شدده اسدت .اصدول هشدتگانه اخال دی فدولر شدامل «عموم یدت»،
«انتشار واعد»« ،عط بماسبقنشدن واعد»« ،وضو و ابل فهدم بدودن واعدد»« ،نبدود تندا ض
میان واعدد»« ،ممکدنبدودن رعایدت واعدد»« ،ثبدات و دوام واعدد» و «همداهنگی بدین واعددِ
اعالمشده و ا دامات رسمی» جم گی واعدی شک ی هستند که رعایدت آنهدا تنهدا مدی تواندد
معرّ

کارآمدی یک نظام حقدو ی و نده اخال دیبدودن آن باشدد (ریموندد: 19 ،

) .فدولر

بدون تکثیرپذیری از رائت سنّتی حاکم بر نظریه «حقوق برتر» ،ضدرورت رعایدت یدک نظدم
اخال ی از پدیش موجدود را بدرای دانونگدذاران انکدار مدیکندد ( .)Fuller, 1969: 27از نظدر
1 .sociability and friendship
2 .practical reasonableness
3.religion
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فولر ،حقوق ،آرمانی دارد که باید آن را شدناخت امدا ایدن تمدام معندایی نیسدت کده وی اراده
کرده است وی معتقد است اصوال در

وا عی حقوق جدز از طریدق در

آرمدان اخال دی

حقوق  -که تمام تالش حقوق بدرای دسدتیابی بده آن اسدت – امکدانپدذیر نمدی باشدد .فدولر،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

معتقد است نظریهاش او را می توان «نسخه شک ی حقوق طبیعی» نامید به ایدن معندا کده لزومداً
اخالق اهدا

ماهوی واعد حقو ی را تکمین نمیکند ب که فرایندی اسدت کده نظدام حقدو ی

کارابودن خود را مبتنی بر این فرای ند مدی تواندد تضدم ین و اجدرا کندد( .ابددالی: 11 ،

-

) 9
روناد دورکین نیز از فالسفه حقوق معاصر که بیش از هر چیز بدا مکتد

تفسدیری حقدوق

شناخته میشود بر این باور بود که تفکیک د یقی میدان آنچده حقدوق هسدت و آنچده حقدوق
باید باشد وجدود نددارد .بده نظدر دورکدین ،ویژگدی اصد ی نظدام حقدو ی آن اسدت کده رویده
حقو ی به بهترین وجهِ اخال ی تفسیر شود و اصول ک ی عددالت و انصدا در تفسدیر اخال دی
واعد حقو ی و موجّهسازی آنهدا نقدشآفری ندی کنندد .دورکدین معتقدد اسدت تفسدیر حقدوق
هم یشه مست زم ی ک نگاه ارزشی بده اعدده حقدو ی اسد ت و حداکی از آن اسدت ( Dworkin,

 .)2003: 375بر این اسا  ،تعیین محتوای اعده حقو ی در برخی مدوارد مسدت زم مالحظدات
سیاسی  -اخال ی است که مدی تدوان در واعدد حقدو ی مشداهده کدرد و بده تعبیدر دیگدر ،وی

معتقد است گاه داوریهای ارزشی تا حدودی در تعیدین محتدوای حقدوق ،اثرگدذاری ابدل -
توجهی دارد .یکی از جنبههای اساسی «اصول حقو ی» که دورکین مطدر مدیسدازد نیدز بُعدد

اخال ی این اصول میباشد (ابددالی- 2 : 11 ،
انصا

)« .اصدول حقدو ی» شدرط تحقدق عددالت،

یا دیگر ابعداد اخدالق در نظدام حقدو ی مدیباشدند مبتندی بدر اندیشده دورکدین واعدد

حقو ی در صورتی وا ع یدت مدییابندد کده در اصدول عددالت ،انصدا

و رونددی کده بهتدرین

تفسیر ساختاری رفتار اجتماعی را فراهم میکند تب ور یافته و یا حدا ل از آن تبعیت کندد .بدا
این توصیفات ،رونالد دورکین دیدگاه تفکیک واعد حقوق و اخالق را به چدالش مدیکشدد
و بر اسا رویکرد تفسیری و با تمسک بده تمدایز اصدول حقدو ی و واعدد حقدو ی ،بده نظدام
حقو ی فراتر از واعد اثباتی هویت میبخشد)Dworkin, 1967 :23 ( .
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 .2اخالق به مثابه غایت قاعده حقوقی

اگرچه تبیین عقالنی از فرایند تولید اعده حقو ی ،پیشدینه چشدمگ یری دارد ،امدا تجربده -

گرایی همچنان تفکر غال

ف سفی معاصر اسدت کده در مکاتد

حقدو ی موجد

کمرند



-

عقالنی از وا عیت و ارزش ،اعتبار واعد حقدو ی را منحصدر در اراده افدراد جامعده یدا دولدت
ت قی نمدوده اسدت ( .)Soper, 1983: 1173-5حقدوق طبی عدی سدنّتی بده دنبدال توج یده ارتبداط
ضدروری اخدالق در اعتباربخشدی بده اعدده حقدو ی اسدت و ارتبداط منطقدی بدین گزارهددای
حقیقی و وانین طبیعی  -که محتوای اخال ی دارندد  -بدا واعدد اعتبداری حقدوق موضدوعه را

میپذیرد .از این رو ،برخی باورمند هستند اگرچه حقوق و اخالق بهطدور کامدل از هدم ابدل -
تفکیک نیستند .با این وجود ،نمی توان رابطه منطقی بین گزارههای حقیقدی و اعتبداری اثبدات
کرد این دیدگاه برای تبیین رابطه گزارههای حقیقدی و اعتبداری ،تمسدک بده ع دت غدایی را
تجویز مینمایند( .طباطبایی) 9: 94 ،
« .1- 2علت غایی» در اعتبار قواعد حقوقی

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

شدن رویکرد عقلگرای محض به حقوق شده است بهنحدوی کده عدالوه بدر انکدار شدناخت

ع ت غای امری است که فعل به خاطر آن تحقق م یابدد و از آنجدا کده هدر عمدل ارادی
هدددفی دارد اعتبددار واعددد حقددو ی نی دز از ایددن اعددده مسددتثنی نیسددت ای دن معنددا در نظریدده
«ادراکات اعتباری» نیز منعکس است زیرا بر اسا
اعتباری ،تناس

این نظریده ،تنهدا ضدابطه توجیده ضدایای

آنها با غایات و احتیاجات انسان مدیباشدد (طباطبدایی .) 7 - : 9 ،حدال

چنانچه غایات انسان فراتر از نیازهدای طبی عدی او باشدد ،ضدایای اعتبداری  -و بده تبد  ،واعدد
حقو ی  -بر مدار این غایات نیز در میدان اعتباریات انسان وا د خواهندد شدد .بهدرهگیدری از
«ع ت غدایی» در تبیدین واعدد حقدو ی کدامالً وابسدته بده ندو هسدتیشناسدی و انسدانشناسدی
مکات

ف سفی و حقو ی است بهگونهای که مشاهده میشود بسدیاری از نظریدات غایدتگدرا

در اخالق و حقوق گاه محدود به غایات و مصالح مادی انسان به تجدویز اخال دی یدا حقدو ی
مبادرت مینمایند .بنابراین همانطور که در ف سدفه اسدالمی ،هسدتی و نظدام خ قدت عدالوه بدر
بُ عد مادی ،از مرات

عالی و فرامادی برخوردار است و همچندین انسدان عدالوه بدر بُ عدد مدادی

دارای بُ عد روحدانی نیدز هسدت ،غایدات و مصدالح انسدان نیدز فراتدر از خدواهشهدا و تمن یدات
نفسانی خواهد بود .در این رویکرد ،از سدویی بدا عنایدت بده طبی عدت و ذات انسدان ،و از سدوی
دیگر ،با توجه به غایت و کمال او نسبت به وضد واعدد حقدو ی مبدادرت مدیشدود .بدر ایدن
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اسا  ،موجدودات  -و از جم ده انسدان  -دارای اسدتعدادها و اهددا
برای تحصیل آن اهدا

معیندی هسدتند و راهدی

و تکمین استعدادها ن یدز در نظدام حکیمانده خ قدت معدین شدده اسدت

(طباطبایی .)07 : 70 ،بر اسا

نظریه «فطدرت» ،انسدان دارای اسدتعدادها و غایدات حقیقدی

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

در ابعدداد فددردی و اجتمدداعی اسددت و یک دی از امت ی دازات انسددان نسددبت بدده سددایر موجددودات،
برخورداری از «اختیار» است .انسان بر خدال

سدایر موجدودات مدی تواندد «هدد

حقیقدی» و

راه صحیح رسیدن به آن را برگزیند یا «هدفی وهمی» و راهی که تدوهم مدیکندد کده او را بده
آن هد

حقیقی میرسداند ،برگزیندد .ایدن دیددگاه ،مکتد

تداری خی حقدوق را بدهشددت بده

چدالش مدیکشدد و نظدم خودجدوش اجتمداعی  -کده بده نفدی اخت یدار انسدان در تول یدد واعدد
حقو ی معتقد است  -را مردود میداند .بر این اسا  ،انسانهدا بدر اسدا
اسا

استعدادها و اهدا

اراده و اختیدار و بدر

حقیقدی خدود مدی توانندد موجدد نظامدات ارزشدی و از جم ده نظدام

حقو ی باشند .بنابر اصل غائیت (غایتبودن) ،هر استعداد طبیعد و فطدر موجدد یدک حدق
طبیع است و نظام تکوین ،مرج صالح در امر شناسای حقوق وا ع انسدانهدا اسدت .بدرای
نمونه ،حفد و رشدد عقدل ،از جم ده حقدوق غدای انسدان اسدت .از ایدن رو ،شدرا خدوار ،
شرا ساز و خرید و فروش شدرا  ،خدال

حقدوق غدای اوسدت و ممنوعیدت آن صدرفا

یک امر توافق و س یقها نیست ،ب که این حرمت ناشی از ناهمداهنگ و تضداد آن بدا هدد
غای وا ع وجود انسان است .مثال دیگر ،تبیین عدم تشابه حقوق زن و مرد بده ع دت تفداوت
در استعدادهای طبیعی و اهدا

حقیقی آنهاست .بده عبدارت دیگدر ،بدر اسدا

مرد در خانواده از آن جهت کده مدرد اسدت از وردای
همچنین زنبودن بهخودیخود ورای

ع دت غدایی،

و حقدوق خاصد برخدوردار اسدت و

و حقدوق دیگدر را ایجدا مد کندد .از ایدن نگداه،

مواه طبیع برا انسان و کمال او آفریده شده و میان انسان و سایر مواه عدالم «عال ده و
رابطه غای » وجود دارد  .در جهانبینی ماتریالیسدت  ،حتدی بدا پدذیرش رویکدرد غایدتگدرا از
آنجا که برا انسان هیچ غایت فرامادی تصور نمیشود وض واعد حقو ی ن یدز صدرفاً تحدت
تکثیر عادات فرهنگ توجیه میشدود .بده همدین خداطر ،اگدر انسدان موجدود صدرفاً مدادی و
بدون هیچ هد

حقیقی مداد شود ،به تدریج مهم تدرین ضدابطه رفتدار آدمد هماندا اصدالت

لذت یا فایدهگرایی خواهد بود« .اصالت فایدهگرای » هیچ اعده حقو ی را فدوق امیدال افدراد
به رسمیت نم شناسد و صرفاً «منفعت یا سود مادی» را مدال سدنجش واعدد حقدو ی مدی -
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داند وضعیتی که در راردادها و توافقات اکثریت جامعه نمود مدییابدد ( Bentham, 1789:

 .)50بندابراین بدا بهدرهگ یدری از اصدل غائی دت و همچندین توجده بده نظریده فطدرت در اندیشدده
اسالمی می توان نظام حقو ی مبتنی بر عقالنیت را ایجاد کرد و مبدان عقالند حقدوق اسدالم
را بنا نهاد (مطهری 5 ، 4 ، 77 ،و

 .)7 :همچنین با عنایدت بده «ع دت غدایی» مدی تدوان

غایی است .بهرغم آن که برخی تالش کردهاند ارتباط بدین مصدالح حقیقدی و واعدد حقدو ی
را بر اسا

منطقی و برهانی تبیین کنند ،اما باید به ایدن مهدم د دت کندیم کده در نظریده

ادراکات اعتباری ،منطق ادرا

واعد اعتباری ،منطق متمایزی از منطدق ادرا

حقیقی است توضیح آن که ،بر اسا

گدزارههدای

این نظریه ،واعدد اعتبداری و از جم ده واعدد حقدو ی

صرفاً در موافقت یا عددم موافقدت بدا غایدات و مصدالح اعتبدار مدییابندد ،و البتده از آنجدا کده
مصالح حقیقی ،غایات وض واعد حقدو ی درار مدیگیرندد ایدن واعدد از مداهیتی حقیقدی -
اعتبداری برخدوردار هسددتند بدر اسددا پدذیرش اصددل «غایدت» م دی تدوان گفددت گدزارههددای
تجویزی ،به گزارههای توصیفی بازگشت دارند زیرا تمامی گزاره های دسدتوری را مدی تدوان
در ال

یک گزاره خبری شرطی بیان کرد ،که اصطالحاً به آن تحویدل گدزارههدای ارزشدی

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

ادعا کرد که نسبت واعد حقو ی بدا گدزارههدای حقیقدی ،هماندا از ندو نسدبتِ یدک رابطدهی
یا



به گزارههای روشی مدیگوی ندد .مدثال و تدی مدی گدوییم «بایدد ایدن دارو را بخدوری» در وا د
گفتهایم« :اگر مدی خدواهی بده سدالمت دسدت پیددا کندی راهدش ایدن اسدت کده ایدن دارو را
مصر

کنی»( .سوزنچی) 4 : 94 ،

 .2- 2مصلحت اخالقیِ وضع قاعده حقوقی

بر پایه نظریه ادراکات اعتباری ،اعتباریات محصول عقالن یدت عم دی و مبتندی بدر نیازهدا و
غایات انسان میباشند که برخی از این مصالح ،ندارر بده مصدالح اخال دی جامعده اسدت .البتده
بیتردید ،آن دسته از اعتبارات اجتماعی که مبتنی بر مصالح اخال دی هسدتند وابسدته بده ت قدی
جامعدده از مبددادی ،غای دات و واعددد اخال دی اسددت کدده از سددویی برگرفتدده از نظددام اخال ددی
پذیرفتهشده ،و از جهتدی متدکثر از اخدالق عمدومی و اجتمداعی اسدت .اعتبدار واعدد حقدو ی
مبتنی بر مصالح اخال ی ،لزوماً به معنای تبدیل هنجارهای اخال ی بده واعدد حقدو ی نیسدت،
ب که به این معناست که چون ای جاد انضباط اجتماعی ناگزیر با تکمین مصدالح اخال دی جامعده
امکانپذیر اسدت ،بندابراین مصدالح و غایدات اخال دی مدی تواندد منشدک اعتبدار و الدزام واعدد
حقو ی وا شود و عدم تدکمین مصدالح اخال دی بده منزلده عددم اعتبدار اعدده حقدو ی ت قدی
گردد .این اندیشه که اخالق ،منشک اعتبار اعده حقو ی اسدت نده از ایدن منظدر مدورد پدذیرش
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است که اعده اخال ی حکایتکنندهی وا عیاتی است که ایدن وا عیدات رابطدهای منطقدی و
ضروری با واعد حقو ی ای جاد میکنند ب که از این جهت اسدت کده اعدده اخال دی ،غایدات
و مصالحی را در روابط اجتماعی افراد تبیین میکند بهگوندهای کده ایدن اب یدت را دارد کده

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

جایگاه غایت و مص حت وض اعده حقو ی را داشته باشدد .بایدد توجده داشدت آن دسدته از
غایات اخال ی که مبتنی بر بُ عد فطری و مشتر

انسانهاست ،اهدا

حقیقی فدرد و جامعده را

شکل میدهند و جامعه انسانی را به سعادت رهنمون میشوند بندابراین تحقدق اهددا
ناگزیر باید در تناس بدا غایدات و اهددا

حقدوق

حقیقدی انسدان  -و از جم ده ،غایدات اخال دی او -

دنبال شود .این مهم ،بهویژه در حقوق خانواده و روابط زوجین ابدل مشداهده و مدورد تککیدد
است .روابط خدانواده ماهیتداً ابدل یدا بدا سدایر روابدط اجتمداعی مانندد تعدامالت شدرکای
تجاری ،کارگر و کارفرمدا و ...نیسدت از ایدن رو کده غایدت ایدن روابدط اگر چده در مرح ده
نخست ،تکمین حقوق اعضای خانواده است ،اما بیش از آن ،نارر به مصالح اخال دی اسدت .بده
عبارت دیگر ،واعد حقو ی خانواده اوالً باید با شدناخت صدحیح از ماه یدت ویدژه خدانواده و
ثانیاً مبتنی بر اهدا

و مصدالح اخال دی آن وضد شدود ایدن دیددگاه بده طدور ک دی مکاتد

اثباتگرایی و فمنیسدتی حقدوق را بده چدالش مدیکشدد و معتقدد اسدت روابدط زن و مدرد در
خانواده بر خال

ت قی این مکاتد

کدامالً تداب راردادهدا و توافقدات افدراد نیسدت ،و اصدل

اول در تشکیل خانواده همانا مشارکت برا تحصیل سدود بیشدتر و رسدیدن بده خواسدتههدا
بیشتر نیست (مطهری:5 ، 94،

و .) 0عالوه بر ایدن ،مدی تدوان گفدت بدا توجده بده اهمیدت

نهاد خانواده در جامعه و لزوم ایفای صحیح نقش زن و مرد در خدانواده ،سدایر واعدد حقدو ی
نیز باید با توجه به اولویت نقش خانوادگی زنان و مردان طراحدی شدود بده عبدارت دیگدر ،در
وض سایر واعد حقو ی بایستی با هد

حف و تعدالی خدانواده بده عندوان یکدی از غایدات و

مصالح اص ی مورد عنایت انونگذار رار گیرد و وانین مخت

نبایدد مضدرّ بده نهداد خدانواده

و روابط اعضای آن باشند.
 .3ارزیاب ی قوان ین در حقوق ایران

واعد حقو ی در نظام حقو ی ایدران و همچندین نظدامهدای حقدو ی بدزر

جهدان ،گدواه

صاد ی بر نقشآفرینی اخالق در وضد واعدد حقدو ی هسدتند .در ادامده ،بده تبیدین رویکدرد
انونگذار ایران در وض واعدد حقدو ی حقدوق راردادهدا ،حقدوق مسدئولیت مددنی ،حقدوق
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مالکیت فکری و حقوق خانواده ،حول محور اخالق ،خواهیم پرداخت.

 .1- 3حقوق قراردادها

حقوق تعهدات در ایران بهنحو ابل توجهی متکثر از مصالح اخال ی است بدهگوندهای کده



واعد بنیادین حقوق راردادهدا مانندد احتدرام بده مالکیدت ،لدزوم جبدران ضدرر ،و حاکم یدت
که دارای محتوای اخال ی مدیباشدند و بدر پایده مصدالح اخال دی وضد شددهاندد .انونگدذار،
صحت رارد ادها را موکول به رعایدت واعدد اخال دی کدرده اسدت (مدواد  9و  975ق.م)
برخی مواد انونی نیز مبتنی بر اصول و هنجارهای اخال دی مانندد لدزوم وفدای بده عهدد (مداده
7

ق.م) ،نهی از فری

و خدعه در معام ده (مداده  2ق.م) ،و عددم مسدئولیت فدرد محسدن

ماده (  42ق.م) ،مورد تقنین رار گرفتهاند .همچنین لزوم احترام بده مالکیدت افدراد را مدی -

توان مبنای اخال ی ضمان هری در مواد راج به ضمان غصد دانسدت آنچندان کده در فقده
امامیه نیز این هنجار اخال ی با وض واعد اتدال

وتسدبیت بدهرسدمیت شدناخته شدده اسدت

(محقق داماد: 19 ،

 .) 4-انونگدذار در مداده ( ) 22دانون مددنی نیدز متدکثر از حقدوق

تطبیقی (بند ماده 5

انون مددنی فرانسده) بدا شناسدایی « تعهددات طبی عدی» بده حمایدت از

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

اراده ،همانا واعدی اخال ی هستند .همچنین دانون مددنی ایدران ،مشدحون از واعددی اسدت

هنجارهای اخال ی پرداخته است .به نظر میرسد تعهدد طبی عدی ،چ یدزی جدز هنجدار و وریفده
اخال ی نیست که انونگذار از آن حمایت کرده اسدت چده ،بدر اسدا رویکدرد اخیدر ک یده
تکالیفی که از هنجارهای اخال ی نشکت میگیرند را میتوان تعهد طبیعی ت قی کدرد .بدر ایدن
اسا  ،مرو حقوق و تکالی

طبیعی را نمی توان به چند مورد خا

هر جایی که شخصدی ،دِیندی اخال دی را احسدا

محددود دانسدت ،زیدرا

کندد و جامعده ن یدز آن را شایسدته حمایدت

بداند ،پرداخت آن را باید ادای دین شمرد (کاتوزیدان .) 5 : 15 ،یکدی دیگدر از دغدغده -
های رویکرد اخال ی و غایتگرا به حقوق ،خصوصداً در حقدوق راردادهدا ،تضدمین عددالت
و انصا

میباشد .بر این اسدا  ،انونگدذار در وضد واعدد حقدو ی بایدد بده گوندهای عمدل

کند که اگرچه به اصل آزادی راردادی و حاکمیدت اراده افدراد احتدرام مدیگدذارد ،بدا ایدن
وجود ،رارداد ناعادالنه و غیرمنصفانه را نیز به رسمیت نشناسدد .یکدی از مصدادیق مهمدی کده
انونگذار باید موض عدالتمحور اتخاذ کند همانا بح
غیرمنصدفانه دراردادی» اسدت .بددر اسدا

شناسایی یدا عددم شناسدایی «شدروط

ایدن رویکدرد م دی تدوان مداده ( )02دانون تجددارت

الکترونیکی که شروط غیرمنصفانه به ضرر مصر کننده را مؤثر ندانسدته اسدت توجیده نمدود.
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این مقرره انونی تصریح میکند« :اِعمال شدروط غیرمنصدفانه بده ضدرر مصدر کنندده ،مدؤثر
نیست».
 .2- 3حقوق مسئولیت مدنی

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

در ارتباط با نحوه تکثیرگذاری اخالق در تکوین و ایجاد مسئولیت مدنی مدی تدوان گفدت
یکدی از شدرایط تحقدق مسددئولیت مددنی آن اسدت کده فعددل زیانبدار از منظدر اخال دی مددورد
نکددوهش باشددد و جامعدده آن را ناشایسددت ت قددی نمایددد(کاتوزیددان- 4: ، 12 ،

).

همچنین نقش اخالق و خصوصاً انصا در بخش آثدار مسدئولیت مددنی  -از جم ده در نحدوه
جبران خسارت یا جبران کامل خسارات  -ن یدز برجسدته و پررند

مدیباشدد (بدادینی: 9 ،

 .) 1- 0برای مثال ماده ( )0انون مسئولیت مدنی ایران ،مبادرت عامل زیدان بده انجدام برخدی
روشهای جبران خسارت زیاندیده کده جنبده اخال دی دارندد را از موجبدات تخف ید

م یدزان

خسدارت ت قدی کدرده اسدت و بده اضدی ایدن اخت یدار را داده اسدت کده بده اخدالق و انصدا
تمسک نماید حس بند اول ماده ( )0ق.م.م کمک و مساعدت بده زیداندیدده کده هنجدار و
فع ی اخال ی است این اختیار را بده اضدی مدیدهدد کده در تعیدین میدزان خسدارت ،شدخ
عامل زیان را مشمول تخفی

بنماید .همچنین پوشیده نیسدت کده برخدی از نظریدات و واعدد

عمدومی موجدود در حقدوق مسدئولیت مددنی نیدز نشدکتگرفتده یدا متدکثر از اخدالق و مصدالح
اخال ی است .واعد نهدی از اضدرار بده دیگدران و نیدز هنجارهدای لدزوم جبدران خسدارت ،در
زمرهی گزارههایی اخال یاند که در راستای حمایت از زیداندیدده وضد شددهاندد همچندین
یکی از نظریات مبندایی در مسدئولیت مددنی کده پیوندد ابدل تدوجهی بدا اخدالق دارد «نظریده
تقصیر» است البته اگرچه مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی با توجیه اخال ی همراه اسدت ،امدا
در نقد این نظریه و ارائه مبانی جدید نیز بده هنجارهدای اخال دی مانندد انصدا

اسدتدالل مدی -

شود( .صفایی و رحیمی) 5 : 19 ،
 .3- 3حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکدری بده حمایدت از ندوآوریهدای فکدری و اختراعدات در زمینده هدای
مالکیت« ادبی و هنری» و «مالکیدت صدنعتی» مدیپدردازد بخشدی از واعدد حقدو ی مالکیدت
فکری از جم ه حقوق معنوی یا اخال دی اسدت کده مربدوط بده شخصدیت پدیدد آورندده مدی
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باشد یکی از روشهای اثبات حقوق اخال ی مالکیت فکری تمسدک بده هنجارهدا و عنداوین

اخال ی است به ایدن صدورت کده بدرای اثبدات حقدوق اخال دی مالکیدت فکدری بدهعنداوینی
هم چون «ر ابت غیرمنصفانه»  « ،توهین» و «حدق خ دوت» اسدتناد شدده اسدت کده هنجارهدای



اخال ی نیرومندی هستند و می توانند مستند واعد حقدوق اخال دی وا د شدوند (حکمدتنیدا،
مؤلفان و مخترعان ،به حمایت از حقوق اخال ی جامعه در وض واعد مالکیدت فکدری ا ددام
نمایند به عبارت دیگر ،ایدنکده چده چ یدزی از مصدادیق اختدرا محسدو گدردد و ایدنکده
انونگذار چه ضوابطی برای ایجاد و توسعه اخترا وض نماید ویاً متکثر از مصدالح شدرعی و
اخال ی میباشد .برای مثال ،می توان بده مالحظدات اخال دی و شدرعی در ثبدت ندوآوریهدای
بیوتکنولوژیک یا زیستفناورانه به عنوان اختدرا مدورد حمایدت انونگدذار اشداره کدرد کده
نیازمند توجه و مرا بت انونگذار در تدوین وانین ثبت اختراعات و ابدداعات در ایدن حدوزه
میباشد .انون ثبت اختراعات ،طدر هدای صدنعتی و عالئدم تجداری ایدران مصدو  12بدا
توجه به اهمیت ایدن موضدو  ،ندوآوریهدای فناورانده را از مصدادیق اختدرا خدار نمدوده و
رعایت موازین شرعی ،اخال ی و مصالح عمدومی راشدرط بهدرهبدرداری از اختراعدات دانسدته

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

 .)50- 57 : 10مصالح اخال ی ،این ررفیت را ن یدز دارندد کده عدالوه بدر حمایدت از حقدوق

است .ماده ( )0این انون مقرر داشته موارد زیر از حیطه حمایت از اخترا خار اسدت« :بندد
د :مناب ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیلدهنده آنها و همچندین فرآی نددهای بیولوژیدک تولیدد
آنها .بند و :اختراعداتی کده بهدرهبدرداری از آنهدا خدال

مدوازین شدرعی یدا نظدم عمدومی و

اخالقحسنه باشد».
 .4- 3حقوق خانواده

حقوق خانواده محل رهور و بروز حداکثری اخالق در وض واعد حقدو ی اسدت .بدرای
نمونه ،انونگذار ایران در تقنین مواد (  ) 4و ( ) 40انون مدنی مسدتقیماً بده تقندین واعدد
اخال ی پرداخته و زوجدین را مک ّد

بده حسدن معاشدرت ،معاضددت و همکداری در تشدیید

مبانی خانواده و تربیت فرزندان نموده اسدت .از دیگدر مدواد دانون مددنی کده بدر مددار هدد
تکمین و تحکیم مصالح اخال ی وض شده است ماده ( )114انون مدنی در محروم یدت اتدل

1 . Unfair Competition
2 . Defamation
3 . Privacy
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از میراث مورث است که بر مبنای «انصا » وضد شدده اسدت (کاتوزیدان : 1 ،ش  .)5در
وانین اخیرالتصوی

مرتبط با حقدوق خدانواده مدی تدوان بده شناسدایی «اصدل محرمدانگی» در

اهدای گامت و جنین به زوجین نابارور در انون نحوه اهدای جنین بده زوجدین نابدارور اشداره
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

کرد به موج برخی مواد آییننامه اجرایی این دانون ،اهددای جندین بایدد در مراکدز مجداز
تخصصی درمان ناباروری ،و با احراز هویت ،و به نحو کامالً محرمانه انجام گ یدرد .ایدن دانون
با الگوگیری از وانین برخی کشورهای غربی مانند دانمدار  ،فرانسده ،اسدپانیا و ...اسدتفاده از
روش اهدای ناشناخته را تجویز میکند .در ارزیابی این دانون مدی تدوان سدوال کدرد کده آیدا
ائلشدن به اصل محرمانگی در اهددای گامدت و جندین ،بدا مصدالح اخال دی انطبداق دارد یدا
خیر؟ به نظر میرسد ضرورت ای جاد روابط صاد انه و شفا

میان اعضدای خدانواده بده عندوان

یک مص حت اخال ی ،چنین اعدهای را به رسمیت نمیشناسدد و همچندین مصد حت حفد
نهاد خانواده با پرهیز از هرگونه اختالط انسا و پیشگیری از نکا با محدارم تدکمین مدیشدود
هدفی که با نهی از محرمانگی و ثبت اطالعات مربدوط بده هویدت فرزنددان حاصدل از اهددای
گامت و جنین همانند دیگر فرزندان در مراج رسمی تضمین میشود .سداماندادن بده روابدط
و مسائل جنسی در چهارچو نهاد خانواده ن یدز مدرو حقدو ی دیگدری اسدت کده توجده بده
مصالح اخال ی در وض واعد حقو ی را ضروری میسدازد .بده عبدارت دیگدر ،واعددی کده
از بیانضباطی جنسی یا ناهنجاریهای جنسی حمایدت کندد مصدالح اخال دی جامعده را مدورد
بیاعتنایی رار داده و نباید به عندوان واعدد حقدو ی ،مدورد شناسدایی انونگدذار درار گ یدرد.
یکی از موضو هایی که در ایدن موضدو نیازمندد توجده اخال دی انونگدذار اسدت و تداکنون
انون مستق ی برای آن تدوین نشده است مسکله «تغ ییدر جنسدیت» مدیباشدد .بده نظدر مدیرسدد
اگرچه رویه فقهی و انونی موجود ،این امکان را برای افراد بیمار جسمی یا روحدی بدا تجدویز
پزشک فراهم میآورد ،اما با این وجود ،انونگذار بایدد بدا وضد واعدد حقدو ی ،بده کداهش
آسی های اخال ی و اجتماعی این پدیده مبادرت نماید.
نت یجه

یکی از دالیل گذار از پوزیتیویسم حقو ی محض و ا بال مجدد به تئوری حقدوق طبی عدی
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در درن بیسدتم را بایدد در موضد ایدن جریدان حقدو ی نسدبت بده تفکیدک حقدوق از اخددالق

دانست .برخی مانند هانس ک سن با ارائده « تئدوری حقدو ی محدض» بدر ایدن عقیدده بودندد کده
حقوق را باید فارغ از از هر دانش دیگری مانند اخدالق و اله یدات بررسدی نمدود ،و در تح یدل



حقوق نیز ،صرفاً باید به «نظریه واعدد» بده معندای م تدزم بدود چدون در ایدن رویکدرد ،فرایندد
اساسی و عادی» ک سن و همچنین الگوی « واعد اولیه و ثانویه» هدارت ،اعدده حقدو ی صدرفاً
محصول ارتباط درونی واعد حقو ی اثباتی با همدیگر میباشدد و واعدد و ارزشهدایی برتدر
 نده در اعتباربخشدی بدده واعدد حقددو ی موضدوعه و ندده در تفسدیر آنهددا  -دخدالتی ندارنددد .درمقابل ،نظریه وحدت حقدوق و اخدالق متدکثر از مکتد

حقدوق طبی عدی اگرچده پیشدینهای بده

دمت تئوری حقوق طبیعی دارد در عصدر حاضدر نیدز در آراء فی سدوفان حقدو ی مانندد جدان
فنیس ابدل مشداهده اسدت .در ایدن رویکدرد ،ارزشهدای اخال دی در ای جداد محتدوای اعدده
حقو ی نقشآفرین هستند و هر اعده حقو ی مغایر با محتدوای اخدالق را ندامعتبر ت قدی مدی -
کند .در حقوق اسالمی نیز می توان پذیرفت اگرچه حقدوق و اخدالق هدر یدک نظدام ارزشدی
متمایزی ارائه میدهند ،با این وجود ،با یکدیگر تعامل نزدیک دارند .بهگوندهای کده مصدالح

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

وض اعده حقو ی در تح یل ارتباط درونی ایدن واعدد توج یده مدیشدود .در الگدوی « واعدد

اخال ی می تواند غایت اعده حقو ی به شمار آید.
در این تحقیق تالش شد رابطده ابتندایی حقدوق و اخدالق بدا تمسدک بده ع دت غدایی و در
پرتو نظریه ادراکدات اعتبداری تب یدین شدود .بدر ایدن اسدا  ،واعدد حقدو ی اگرچده ماهیدت
اعتباری دارند اما در عین حال ،بر اسا غایات و مصالح حقیقدی وضد مدیشدوند .بدهعدالوه،
از آنجا که مصالح اخال ی افراد و اجتما نیز بخشدی از مصدالح حقیقدی را تشدکیل مدیدهندد
می توان چنین استدالل کرد که مصالح اخال دی مدی تواندد بده عندوان غایدات واعدد حقدو ی،
منشک اعتبار این واعد باشند .از طرفی ،ایدن رویکدرد ،مبناانگداری اخدالق در نسدبت بدا واعدد
حقو ی را توجیه مدیکندد اگرچده نیدک پیداسدت اخدالق و واعدد اخال دی در الد

منبد

حقوق نیز نقشآفرینی میکنند .این الگو ،به صورت کاربردی نیز می تواندد در فرای ندد وضد ،
اجرا و تفسیر واعد حقو ی مورد استفاده انونگذار و مجریان انون درار گیدرد چده ،دانون -
گذار اهددا

و آثدار اخال دی دانون را در فرایندد وضد دوانین دخالدت مدیدهدد و در مقدام

تفسیر نیز بهترین تفسیری که تکمینکننده مصالح اخال ی باشد را مورد اعتندا درار مدیدهدد و
آن را بهعنوان معیار و مال

میپذیرد .از سوی دیگر ،دادرسان در صددور احکدام دادگداههدا
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هم در موارد مواجهه با خأل انونی و هم در جایگاه تفسیر دوانین ،بده مصدالح اخال دی و آثدار
اجتماعی آن توجه دارند.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

منابع

.

ابددالی ،مهدرداد 11 ،ش ،درآمددی بدر ف سددفه حقدوق و نظریدههدای حقددو ی ،چ ،
تهران ،مجد.

.

بدادینی ،حسدن 9 ،ش ،نقدش انصدا در مسدئولیت مددنی ،پدژوهشهدای حقدوق
تطبیقی ،ش .

.

تروپده ،میشددل 12 ،ش ،ف سدفه حقددوق ،ترجمدده مرتضدی کالنتری دان ،چ  ،تهددران،
آگه.

.0

حکمتنیا ،محمود 10 ،ش ،مروری بدر حقدوق اخال دی مالکیدت فکدری و مبدانی
اعتبار آن ،فقه و حقوق ،ش.5

.5

دانش پژوه ،مصدطفی 94 ،ش ،مقدمده ع دم حقدوق ،چ  ،دم ،پژوهشدگاه حدوزه و
دانشگاه.

.2

دل وکیو ،جورجو 12 ،ش ،ف سدفه حقدوق ،ترجمده جدواد واحددی ،چ  ،تهدران،
دادگستر.

.7

دورک دین ،رونالددد 71 ،ش ،حقددوق و اخددالق ،ترجمدده محمددد راسددخ ،تحقیقددات
حقو ی ،ش 5و. 2

.1

رز ،ژوز  90 ،ش ،مفهوم نظام حقو ی درآمدی بر نظریده نظدام حقدو ی ،ترجمده
ع یاکبر سیاپوش ،چ  ،تهران ،نشر دانش.

.9

ریمونددد ،وکددس 19 ،ش ،ف سددفه حقددوق ،ترجمدده بددا ر انصدداری ،چ  ،تهددران،
جاودانه.

 . 4سوزنچی ،حسین 94 ،ش ،معندا ،امکدان و راهکارهدای تحقدق ع دم دیندی ،تهدران،
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت ع وم ،تحقیقات و فناوری.
 .صفایی ،حس ین رحیمدی ،حبید اهلل 19 ،ش ،مسدئولیت مددنی الزامدات خدار از
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رارداد ،چ  ،تهران ،سمت.

 .طباطبایی ،محمدحسین 70 ،ش ،ترجمه المیزان ،چ ،5م ،انتشارات اسالمی.
 94 ،____________ .ش ،نهایهالحکمه ،چ ،5م ،انتشارات اسالمی.



 9 ،____________ . 0ش ،اصدددول ف سدددفه و روش رئالیسدددم ،چ ، 7تهدددران،
 . 5کاتوزیان ،امیرناصر 77 ،ش ،ف سفه حقوق ،چ  ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 1 ،____________ . 2ش ،وصددیت در حقددوق مدددنی ایددران ،نشددر دانشددگاه
تهران.
 15 ،____________ . 7ش ،انون مدنی در نظم حقو ی کنونی ،تهران ،میزان.
 12 ،_____ _______ . 1ش ،الزامهای خار از رارداد ،تهران ،دانشگاه تهران.
 . 9کرمانی ،طوبی 94 ،ش ،ف سفه اخدالق متعالیده جایگداه مالصددرا در میدان ع مدای
اخالق ،خردنامه صدرا ،ش.22
 . 4ک ی  ،جان مدوریس 1 ،ش ،تداریخ مختصدر تئدوری حقدو ی در غدر  ،ترجمده
محمد راسخ ،چ  ،تهران ،طر نو.

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئو لیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

صدرا.

 .محقق داماد ،مصطفی 19 ،ش ،واعدد فقده بخدش مددنی ،چ ، 2تهدران ،نشدر ع دوم
اسالمی.
 .مصبا یزدی ،محمدتقی 77 ،ش ،آموزش ف سدفه ،چ  ،تهدران ،سدازمان تب ی غدات
اسالمی.
 10 ،____________ .ش ،ف سفه اخالق ،چ  ،تهران ،نشر و چاپ بینالم ل.
 . 0مطهری ،مرتضی 94 ،ش ،یادداشتهای استاد مطهری ،چ ،0تهران ،صدرا.
 77،____________ . 5ش ،مجموعه آثار ،تهران ،صدرا.
 . 2هربددرت ،هددارت 11 ،ش ،آزادی ،اخددالق ،ددانون ،ترجمدده محمددد راسددخ ،چ ،
تهران ،طر نو.
 94،____________ . 7ش ،مفهوم انون ،ترجمه محمد راسخ ،تهران ،نی.
28. Aquinas, Thomas. (1947). Summa Theologica, New York, Benziger
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