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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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ق اسالمی  حقو حقوق رغبی و  یقی رد تئوری  گرشی تطب حقوقی؛ ن  غایت اخالقی اقعده 
1شعبان حق پرست  
2کوروش کاویانی  
   3حامد کهوند

 چکیده
نسبت شناسی حقوق و اخالق یکی از مسائل پر دامنه  د  مباحهف سفسهحی حقهوق     

ات تا یخ تئو ی حقوقی د  غرب شاهد این مدعاست به  وونه  ای  ه  ن ریه    . باشدمی
حقوق طبیعی، اثبات ورایی حقوقی، ن ری  تا یخی حقوق،  ویکردهای انتقادی حقهوق  

هر یک ب  نوعی موضعی مشخص نسبت ب  تحکیک، وحدت یا تعامل قواعد حقوقی ... و 
هدف مقال  تبیهین  ابهه  غهایی حقهوق بها اخهالق       . با هنجا های اخالقی ا ائ   رده اند

م ورست  و از مهالعات تهبیقی سفسح  حقوق نیز است    ب   وش توصیحی تحفیفی انجا
حقوق و اخالق هر یک ن امی هنجا ی نهارر به   ستها  انسها      . بهره ورست  شده است

ا ائ  می دهند    بر خالف  ویکردهای تحکیکی و اتحادی، د  تعامهل بها یکهدیمر مهی     
ین غایهات  باشند؛ قواعد حقوقی مبتنی بر منهق اد اک اعتبا یات عمفی د   استای تأم

یابند و از آنجا    مصالح اخالقی تهأمین  ننهده بخشهی از     و مصالح انسا  اعتبا  می
نیازها و مصالح انسا  می باشد می تواند غایت قاعده حقوقی یا منشأ اعتبا  آ  قرا  

البت  این دیدواه بدا  معنا نیست    ضرو تاً باید جمفمی قواعد و غایات اخالقی . ویرد
وقی تبدیل شوند بفک  ب  این معناست    د  اعتبا  قواعد حقهوقی نهاوزیر   ب  قاعده حق

 .باید غایات اخالقی د  ن ر ورست  شوند
 

 .قاعده حقوقی، هنجا  اخالقی، عفت غایی، اعتبا  حقوقی :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 نسدبت و  نیدی تب .دهندد یانسان را پوشش م یاز نظام رفتار یبخش کیهر  ،اخالق و حقوق
 ،مثدال  یبدرا . اسدت  بدوده  یحقدو   مکاتد   یاصد   یهدا از دغدغده  شهیدو حوزه هم نیارتباط ا
حقدوق و اخدالق    ارتبداط خصوصاً در  رن نوزدهم تالش داشت  «یحقو  ییگرااثبات»مکت  

 یاصد   یهدا لفده ؤاز م یکد ی عندوان بده  ،حقدوق و اخدالق   یکه همبستگ یدر حال ،دیرا انکار نما
 اسدت،  محدور ارزش ینظدام کده   زین یاسالم حقوق در .شودیم هشناخت «یعیطب حقوق»مکت  

 نیدی آن تب و بده تبد     ی،حقدو    اعدده  تیماه شناخت .مورد اذعان استتعامل حقوق و اخالق 
 نید ا ن یتدر مهدم  از یکد ی کده  اسدت  یمتعددد  مسدائل  طدر   بسدتر  ی،وض   اعده حقدو   ندیفرا

 اید  ییانشدا  تید بده ماه  ی،حقدو   ییگرااثبات. استبا اخالق  یرابطه  اعده حقو  نییتب ،مسائل
 حقدوق   ی سدوفان ف هدای یده اسدا  در نظر  نید معتقد است و بدر ا  ی واعد حقو  محض  ی اعتبار
اسدت    دید مدورد تکک  کدامالً  -از جم ده اخدالق    و -حقوق از  واعدد برتدر    کیتفک ،گرااثبات

 یسدتگ یشا عددم » یرتئدو و  «حداکم  فرمدان  مثابهبه  انون» هینظر طر با  نیآست جانکه همچنان
را بده فرمدان    یو   اعدده حقدو    داندد یمد  یمنتفد  را باشدد  دید با چه  انون که آن از سخن « انون

 یحقدو   یتئدور »بدا ارائده    ک سدن  هانسدر حالی که  دهد یم لیتق  اجراضمانت یحاکم  دارا
 و اخدالق  ات،ید اله از اعدم  یخدارج  عنصر هر از فارغ را حقوق شناخت داشتتالش  «محض
 بده هدارت   هربدرت  نیهمچند   (kelsen, 1983: 266-287) دید نماو ارائه  لیتح  یشناسعهجام

 تحقددقرا در  یعد یحقددوق طب ی حددا    یمحتددوا اگرچده  گددرااثبدات  ی حقددو   سدو  یف عندوان 
بدر روش   یمبتند  را یحقدو    اعدده  وضد   ندد یفرا زید ن یو امدا حتدی   ردیپدذ یم  انون تیحاکم
 نظدام  ،اسدا   نید ا بدر   (02: 94  ،هدارت ) دهدد یمد  حیوضد ت « واعد هینظر»و در پرتو  ی یتح 
صدرفاً   ی اعدده حقدو    وضد   ندیفرا ،جهیو در نت شودیم یت ق یبه مثابه نظام  واعد اثبات یحقو 

 در .( 4 -1   :90  رز، )  دگددردیمد  نیددیتب یاثبدات  ایدد یدر چدارچو  نظدام  واعددد دسدتور   
  واعدد  و دارد یاخبدار  و یکشدف  یتیاهمد هماندا   یحقو   اعده ی،عیدر مکت  حقوق طب ،مقابل

را  ی واعدد حقدو    سدرو یس ابندد  ییمد  تیمشدروع  برتدر  و واعد هاارزش با ارتباط در ،موضوعه
 انونگدذار   ارید را خدار  از اخت  یدانسدت و اعتبدار  اعدده حقدو      یم یو اخال  یعقالن ی واعد
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 ، یابدد   دانون  شدامل  هکد  پدردازد یاز  واعد مد  ینظام نییبه تب نا یآکوئ کرد یم یت ق یبشر
از  ی،بشدر  موضدوعه   واعدد  اسدت  معتقد و باشدیم 0یو  انون بشر   یعیطب  انون ، یاله  انون
 بدا  انطبداق  بده  مشدروط  را موضدوعه  نی دوان  بدودن  عادالنده  یو. انداستخرا   ابل عتیطب  واعد
 یو حقد  نظدام  بده  و یگرسد  (.Aquinas, 1947: 1333-1353) کندد یمد  یمعرف یعیطب نی وان

 یت قد  یعد یطب حقدوق برتدر   ی اعده را عهد به یوفا  اعده که است  ائل شمولجهان و معقول
  واعدد  یتمدام  و  راردادهدا  االجرابدودن  الزم شدرط  را  اعدده  نید ا بده  تمسک یو. است کرده

 - سیفند  جدان « هدرم  واعدد  » یتئدور (. 54-04:  1   ا،ید ن ربدان ) اسدت  دانسته گرید موضوعه
بدر   ،موضدوعه   واعدد  کده  اسدت  آن انگرید ب زین - یعیحقوق طب تسنّ به متعهد معاصر  سو ِیف

 تیمشدروع اسدتوارند و   یّتِ عم ی و رفتاریمعقول الزامات به تمسک با و یاساس یرهایخپایه 
 ,Finnis) باشدد یموجده مد   ، از حید  مدذکور،  ندد یفرا نید ا در یو وض   واعد حقدو   ابندییم

 یمبندا  را شدار   اراده و سدت ا گدرا اراده ینظدام  اگرچده  زین یاسالم حقوق نظام   (125: 1983
-نشدان  «یذاتد  مصدالح  از احکام تیتبع»اصل  رشیپذوجود  نیبا ا داندیم یحقو   واعد الزام

 ،وصد   نید ا بدا  .است ی واعد حقو  ،تب  به و یشرع احکامدر وض   مانهیحک کردیرو دهنده
مصدالح برتدر و از جم ده اخدالق      بدا  یآن اسدت کده رابطده  واعدد حقدو       قید تحق یسوال اص 

و  ی واعدد حقدو    نمیدا  یضدرور معتقدندد رابطده    انید گرااثبدات  آیدا  ؟است نییچگونه  ابل تب
 نیبد  یبرهدان  و یمنطقد  یارابطده  ی،عد یطبحقدوق   کدرد یرو اسدا   بدر  ایآ ندارد؟ وجود اخالق
بطده  را رشیدر صدورت عددم پدذ    ،که سوال نیا تینها در و است؟ اثبات  ابل اخالق و حقوق
 را تبیدین حقدوق و اخدالق    رابطده  «ییغدا  ع ت»پایه  بر توانیم آیا اخالق و حقوق نیب یمنطق
 یحقددو   سدوفان یف یآرا ی، ددیتح -یفیبددا روش توصد  شدود یتدالش مدد  ،مقالدده نید ا در کدرد؟ 

 اسدا   بدر  ،تید و در نها ،دشدو  یبررسد  یعیطب حقوق و ییگرامنتس  به مکات  حقوق اثبات
 اخدالق و  یحقدو    واعدد  ییابتندا  رابطده  نیدی بده تب  ییعالمده طباطبدا   یادراکدات اعتبدار   هینظر

 بدا  ،رندد دا یاعتبدار  تید ماه چده اگر ی واعد حقو  رسدیبه نظر م ،اسا  نیا بر. شود استدالل
 مصدالح آنجدا کده    ازو  باشدند یمد  یقد یمصدالح حق  اید  تید بدر وا ع  یمبتند  یاعتبار ،وجود نیا

                                  
1 . Eternal law 

2 . Divine law 

3 . Natural law 

4 . Human law 



ش 
ه  ژپو

ناهم
فصل

ب
و رغ

الم 
س ق ا

حقو تطبیقی 
 

 

 

 

19 

 
اسدا   بدر   یحقدو    اعدده  وضد   شدوند یمد  شاملا ر انسان یقیحق مصالحاز  یبخش زین یاخال 
 .بود خواهد هیتوج ابل یامر یی،غا ع ت به تمسک با و یاخال  مصالح
 

 اخالق و حقوق یشناسنسبت .1
 یهدا ندارر بده رفتدار انسدان اسدت و گدزاره       یدهاید و نبا دهایبا یرندهیدربرگ اخالق دانش
 ،مجدال  نید ا در. یابدد مدی انسدان ارتبداط    رفتدار  بددِ  ای کین و نادرست ای درستبه ،آن ی هنجار
 روداخدالق مدی  انتظدار از   نید و ا کندی نقش پیدا میحقو   واعد اعتبار یمبنا عنوان به اخالق
 بدودن   یک د . ردید گ  درار  یحقدو   یهنجارهدا  و هدا  کنش به راج   ضاوت و یداور یمبناکه 
 و دهاید با نقدش بنیدادی   و دنآوربدو  الدزام   واعد، نیا بودنیحقوق و اخالق، اعتبار یها گزاره
 شدمار  بده  یاخال د  و یحقدو    واعدد  اشدترا   نقداط  یبرخد در اخالق و نیز در حقوق،  دهاینبا
از  یبخشد  امدا  ندیسدت ن یرفتدار ی هاگزارهمحدود به  یاخال  یای ضا اگرچه نیهمچن ند یآیم

 کده  ییارهدا رفتهسدتند    انسدان  یارید اخت رفتار معطو  به ،یحقو   واعد همانند ی واعد اخال 
 نیهمد  لحدا   بده  آنهدا  بودن یارزش و ندهست مط و  اهدا  و سازوکارهای دستیابی به لیوسا
 از هدا گدزاره  نید ا(. 09 :   ،77   ،یزدید مصدبا   ) اسدت  آنهدا  ی مقددّم  و یا  هیوسد  تید مط وب

را در  یانسدان اسدت کده الزامدات     ی عم د  عقل نیا و رندیگیم نشکت انسان یعم  عقل خاستگاه
 زید ن یمتعددد  زیتمدا  وجدوه  کندد   یمد  وض  و الدزام  یو اخال  یحقو  یدهایو نبا دهایبا ال  
 یژگد یکده و  از آن شیآنهدا بد   اغ د  شدده اسدت کده البتده      انید ب یو اخال  ی واعد حقو  یبرا

 توانندد  ینمد  کده  یاگونده بده   باشد، تنها وص  غال  آنها است ی اعده اخال  ای ی اعده حقو 
 94  پدژوه،  داندش ) باشند یاخال  و یحقو  یای ضا و  واعد زیتم یبرا ی اطع و روشن وجه

 یاصد   هدد   آنهاسدت   «اهددا   در تفاوت» حقوق از اخالق زیتما  موارد از یکی .(21 –  7:
  هیاسدت کده بده وسد     اید دن یمدردم در زنددگ   یسعادت اجتمداع  ی، کمک به تکمینحقو   واعد

اخدالق،   ییکده هدد  نهدا    یدر صدورت   دشو یم نیتکم دولت ییاجرابا ضمانت ی واعد حقو 
در البتده   .اسدت  یاز مسائل اجتمداع  تر  یاست و محدوده آن وس یو کمال معنو یسعادت ابد

 نید ابده   ،کنندد  یمد  داید تدداخل پ  یو اخال د  یموضدوعات حقدو    زید ن چارچو  همدین   مدرو  
رار  انونگدذار  د   تید انسان مدورد حما  یمرتبط با سعادت اجتماع یهی ض کی اگر که صورت

در سدعادت   تواندد  یلحدا  کده مد    نیاگر چه از ا  شد خواهد لیتبد یحقو  یابه   اعده ردیگ
   ،77   یدزدی،  مصدبا  ) شدود  یمد  یت قد  یانسدان مدؤثر باشدد، اخال د     یو کمال معندو  یابد
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دارد  اختصدا  تنها نارر بر فرد است و بده فدرد    ی،اخال   اعده شود گفته است ممکن(.  5 :

کده مخاطد     یاگدر رفتدار کسد    یحتد   است که مک   به انجام فعدل اسدت   یکس دایتگر و ه
 ،وجدود  نید ا بدا (. 04: 12   و،ید دل وک) باشدد  داشدته در پی  یاست آثار اجتماع ی اعده اخال 

 امدا اسدت،   ی انسدان معندو  کمدال  و فدرد  اصدال   یپد  در اخدالق  اگرچه کرد استدالل توانیم
 ،گدر یبده عبدارت د   .اسدت  یحقدو   نظدام  هد  عنوان به یعموم نظم نیمکآن ت میمستق یجهینت

 د ید آ یتدر بده دسدت مد     آسان زیمورد التزام باشد نظم ن یکه اخالق و  واعد اخال  یدر اجتماع
 یاخال د  مصدالح  بده  حقدوق  اگدر  ،در مقابدل  .هستندنیز  یاجتماع ،از  واعد اخالق یاریالبته بس
 نظدم تحقدق   –هدد  خدود    بده  جبارا  درت با و ییتنها به توانست نخواهد باشد نداشته اهتمام
 نظدم  حفد  تدکمین و   ،حقدوق  یاصد   هدد   کده  داشدت  توجده  دیبا البته د یآ نائل - یاجتماع
 کده  یحدال  در دارد  یفرعد  جنبده  ،آن در ،فدرد  اصدال   و تین حسن به توجه و است یاجتماع
 اسدت  یعمدوم  مصدالح  دنبدال  به راه نیا از و دهد یم خا  تیاهم یوجدان  یتکال به اخالق

  اعدد میدان  آشدکار   زاتیتوجده بده وجدود اشدتراکات و تمدا      بدا (. 4 0:   ، 9   کاتوزیدان، )
 و رفتیپدذ  را یهنجدار   حدوزه  دو نید ا کامدل  اسدتقالل  تدوان ینمد  ی،حقدو    اعدده  و یاخال 

دل ) .مدنعکس  شدود   موضدوعه  حقدوق  در دیباداشت که  خواهد یاخال  یاهداف زین  انونگذار
 (00:  12   و،یوک

 کیتفک هیرنظ .1-1
 گرایدی  حقدو ی دانسدت   ی مکتد  اثبدات  تفکیک حقوق و اخدالق را مدی تدوان جدوهره    

(Davies and Holdcroft,1991: 3)   رابطدده  اخدالق  و حقددوق انید م کده  اسددتدالل نید ا بدا
 تصدور   ابدل  یمنطقد  رابطه یارزش امور و یقیحق امور انیم که همچنان  ستیبر رار ن یضرور

را نداتوان   یدر تفکرات کانت جستجو کرد کده عقدل نظدر    دیرا با شهیاند نیسرچشمه ا .ستین
مسدتقل از   یندد یرا در فرا یشدناخت  واعدد ارزشد    ،نمود و بده تبد    یمعرف اتیاز ادرا  وا ع
 دید آیمد   اید دن به   مک ّ  و یاخال  یها  یتک  با بشر ،کانت نظرکرد  به  نییتب یادراکات نظر

:  94   ،یکرمدان ) کندد  یمد  صدادر  یارزشد  اوامدر  تد  مرطدور  به که اوست درون در ییروین و
 کده  معندا  نید ا بده  ،دانستیم ممتن را  «دهایبا» با «هاهست»  انیم ارتباط یبر رار زین ومیه  (1 

 موندد، یر) دارد مقدرر  را یخاصد  یحقدو   اید  یاخال د  رفتدار  تواندد ینمد  عتیطب ای انسان فطرت
اسدتوار اسدت کده  واعدد      یت قد  نید بدر ا  نیحقوق و اخالق همچن ییجدا شهیاند(. 1 :  19  
 بده  وابسدته  اخدالق  کده اشخا  است و حدال آن  ی رونیب یازهایصرفاً خواهان برآورد ن یحقو 
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 یبدرا  ینیتضدم  نده  یاخال د  یهنجارهدا  گرید عبارت به باشد یم انسان یدرون وجدان و ریضم
 ندد یآیحسدا  مد   آنهدا بده   یاجدرا  یبدرا  یهسدتند و نده مدانع    ی واعدد حقدو    درآوردن  اجرابه
(Edgar, 1962: 291 .)کده  شدود یمد  آغداز  نیآسدت  و بنتدام  اتید نظر بدا  یحقدو   یدی گرااثبات 

جدان   دید از د ،تید حاکم.  دمودند نیمد  مطدر   یحقدو    اعدده  منشدک  عندوان  به را حاکم فرمان
 ب کده  شدود، یمد  هید توج آنهدا  یواسطهو نه به آیَدبرمی یو اصول اخال  اتینه از اخال  ،نیآست
 ،هید نظر نید ا در نیهمچند  اسدت   شدده  نهداده  انید بن «تیتبع به عادت» یاجتماع قتیحق بر اتنه

 رز،) دید نما وضد   ی دانون  هر تواندیم حاکم و است دیتحدر ابلیحاکم غ ی  درت  انونگذار
حقدوق از هدر    کید تفک  محض یحقو  یک سن با ارائه تئور هانسوانگهی، (. 07-54: 90  
 را  نیادید بن  اعدده شدد و   یمدع را یشناسجامعه یاخالق و حت ات،یاعم از اله یرحقو یامر غ
از  شیک سدن بد  . کدرد  نیدی تب یحقدو   هنجار نیتریعال مثابهبهو  ی واعد عاد بخش تیمشروع
 و ببدرد  نیبد  از را شدده حقدوق  یعرصده  بده  یناخالص ورود باع  که آنچه تا بود آن یپهمه در 

 ،ی د کِ) دانسدت یمد  یخدارج  را آنهدا  یو کده  بود اخالق مانند یامور از حقوق راستنیپ یپ در
 دنبدال بده کدرد و   لید تح  ی واعد اثبدات  هیحقوق را از منظر نظر زین هارت هربرت(. 557 : 1  
 اسدت  مشدهود  کده  طدور همدان . بدود  هنجارها ریسا از یحقو   اعده زیتما یبرا ییشناسا  اعده
  گراسدت  اثبدات  حقدوق  مکتد   در مطر  یهاشهیاند مشتر  وجه اخالق و حقوق کیتفک
 یاخال د  اوصدا   بده  ضدرورتاً   اعدده  کی یحقو  اعتبار که دگاهید نیا یحقو  انیگرااثبات
 مسدتقل  یحقدو   هنجدار  کید  یژگد یوو معتقدند  دندیکش چالش به را دارد یبستگ آن یماهو
 شدود  وضد   اخدالق  بدا  ریمغدا  یحقدو   هنجدار  اگدر  و است یاخال  هنجار کی با آن تطابق از
 یحقدو    واعدد  اسدا   نید ا بدر  .(99: 12   تروپده، ) دهدینم دست از را خود یحقو  تیاهم
 هدارت  سدت  ین نید ا از شیب یزیچ حقوق یفهیور و باشند داشته ییمبنا ای محتوا هر توانندیم
 نیاسدت  دوان   یمدع یعیحقوق طب ی حدا   رشیپذ با است یحقو  ییگرااثبات ریمشاه از که
 یاخال د  یمحتدوا  از یحددا    سدت یبایم دهند انجام اجتما  در را خود هژیکارو بخواهند اگر
 کده  وا عیدت  ایدن  آیدا »سدواالت کده    نید در پاسخ بده ا  زیهارت ن ،وجود نیا با باشند  داشته را

 کده ایدن  بدرای  شدود  مدی  دانسدته  غیراخال ی جامعه، متعار  استانداردهای اسا  بر رفتار یک
 لحدا   بده  اسدت؟  کدافی  باشد مجازات  ابل انگاری شود ومجر حقو ی نظام وسی ه به رفتار آن

                                  
1 .Rules as Commands    

2 .pure theory of law 

3 .basic rule 
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 بایدد  رایدج  اخال دی  غیدر  رفتدار  آیدا  نمود؟ لیتحم و اجبار را رایج اخالق توان میآیا  حقو ی
 هموجّد  آن انگداری  جدرم  یبدرا  تنهدایی  بده  را رفتدار  یدک  بدودن   غیراخال دی  گردد؟ ت قی جرم
 را عم دی  بدودن،  غیراخال دی  از غیدر  معیارهدایی  از اسدتفاده  با باید مقنّن است معتقد و داند نمی
 متعدار   اخدالق  بدا  عمدل  یدک  مخالفدت  صدر   بده  ،بنابراین به اعتقاد هارت  .کند ت قی جرم
 هید نظر برجسدته  یژگد یو دو(. 0   : 11   ،هدارت ) کرد مجازات و ت قی جرم را آن توان نمی
 کدرد یرو رشیپدذ  و سدو  کید  از اخالق و حقوق ییجدا رشیپذ در توانیم را هارت یحقو 
  اعدده  یمحتدوا  ،هدارت (.  Hart, 1983: 261) نمدود  خالصده  گرید یسو از حقوق به ی یتح 
 انید رابطده م  و دانسدت یمد انسدان   یاساسد  یازهدا ین و حقدوق  انیم ارتباط به ودمحد را یحقو 

بده   معتقددان (. Tebbit, 2006: 43) شدمارد یعددالت را کدامال مدردود مد     اید حقدوق و اخدالق   
-مجموعده  یبده مثابده   را حقدوق  ،ی یتح  یکردیروک سن و هارت با  خصوصاً کیفکت هینظر

ارتبداط   لید تح  در زید ن را یحقو   اعده وض  و کنندیم یمعرف یاثباتاز هنجارها و  واعد  یا
 «یو عداد  ی واعدد اساسد  » یالگدو چده در   ،اسدا   نیا بر ند ینمایم جستجو واعد  نیا یدرون

 محصدول  صدرفاً  یحقدو    اعدده هدارت،   «هید و ثانو هید  واعدد اول » یبر الگدو  یک سن و چه مبتن
 بده  یاعتباربخشد  در نده  برتدر  ییهاارزش و  واعد و باشدیم یاثبات ی حقو   واعد یارتباط درون

 یحقدو   کدرد یرو نید ا داشدت   نخواهندد  یدخدالت آنهدا   ریتفسد موضوعه و نه در  یحقو   واعد
 وضد   ندد یفرا در یعم د  تید عقالن انیجر رایز  تاس یحقو  شمول واعد جهان ارائه از ناتوان
 راو اخدالق   اتید مانندد اله  هدا دانش ریسا باحقوق  یو ارتباط ماهو ردیپذینم را یحقو   اعده
 اید  یی دادر بده حدل مسدکله اعتبدار  اعدده شناسدا        یلحا  ف سف از کیتفک هینظر د کنیم انکار

 وهدم  اید  فدر   کید  بده  را آن و سدت ین - یحقو  هنجار نیتریاهیپا عنوان به - ی اعده اساس
بدا   در مواجهده  یخنثد  ینظدام  ی،و هدم از لحدا  ارزشد   ( 02: 94  هارت، ) دهدیم لیتق  دیمف

 .دهدیارائه م یاخال و  یانسان یهاارزش

 وحدت هینظر .1-2
 تدوان یمد  را یاخال د  برتدر  یهنجارهدا  بدا  یحقدو    واعدد  انطبداق  بده  اعتقداد  و بودنیعقالن
 را یعددیطب حقددوق یبرخددکدده  یابدده گوندده  کددرد   مددداد یعددیطب حقددوق مکتدد  یجددوهره
 در(. 1: 19   موندد، یر) اندد دانسدته  اخدالق  و حقدوق  نیبد  یتال  نقطهبه  اشاره یبرا یاصطالح

 وصد   واجدد   بدودن یعقالند  نیع در که است یاریمعاخالق  ی،عیطب حقوق به یتسنّ کردیرو
نه صدرفاً نشدانه احساسدات و عواطد       یاخال  یهاهگزار منظر نیا از باشد یم زین یجهانشمول
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و  یقد یحق یمی واعدد مفداه   نید ب کده ا  ،ندهسدت انسان و نه صرفاً اعتبار و  درارداد محدض افدراد    

 دارندد  یمنشدک انتدزا  خدارج    ،وجود نیبا ا .ندارند مستقل و ینیع یازامابه اگرچه و اندیخارج
 کید  عندوان بده را  یاخال د  یهدا ارزش و اخدالق  دگاهید نیا  (14- 2: 10   ،یزدیمصبا  )
کده اعتبدار  ددانون    اسدت بداور   نید و بدر ا  داندد یمد  یحقدو    واعدد  ی اعتباربخشد  در برتدر  ارید مع

 در را عددالت  اصدول  تدوان یمد  صدورت   در و اسدت  آن یاخال د  محتوایموضوعه متو   بر 
 ,Hillel) شدود  توجده  نیز افراد اخال   حقوق به که داد  رار توجه مورد یحقو   اعده جادیا

 اگددر و اسددت یاخال دد ددانون  ی،تسددنّ یعددیطب حقددوق منظددر از یوا عدد  ددانون(. 460 :2006
 ن،یدورکد ) اسدت  سدا ط  اعتبدار  درجده  از  دانون  آن کندد  وض  آن برخال  ی انون ، انونگذار
 انید جر نید متع دق بده ا   و معاصدر  یحقدو    سدوفان یفاز  یکد ی سیفند  جان   ( 1 -10 : 71  
 نیدی بده تب  ،بدر اخدالق   یمبتن حقوق  بودن یمبهم و ک ّ یدارد با طرد ادعااست که تالش  یفکر

مجموعده اصدول   »عبدارت اسدت از    سیفند حقوق در منظدر  . حقوق و اخالق بپردازد نیرابطه ب
امکدان   نید ا یعم د  یدی  گراو عقل  «یبشر جامعه و انسان اتیح به دادننظم یبرا یمعقول عم 

 یابده گونده    دهدد  زید تم را رمعقدول یغ و معقدول  اسدتدالالت  که سازدیانسان فراهم م یرا برا
از افعدال اخال داً نادرسدت بده دسدت       درست اخال اً که یافعال کیتفک یبرا یاریمعکه نه تنها 

  درار  اسدتفاده  مدورد  عمومداً  اسدت  ممکدن  که شوندیم ییهامال  نیب که سب  تدو دهدمی
 کده  کندد یمد  مبدادرت   واعدد  از یهرم یمنظا یطراح به سینیف(. Finnis, 2011: 248)د رنیگ
-یمد  یجدا  یاصدول و  واعدد   هدرم   یانده یم در و دهدد یشکل مد   یاساس یرهایخ را آن انیبن
  واعدد  زید ن هدرم   أر در شدوند  یمد  دهید نام «یعم د  بدودن  معقدول  یاساسد  الزامدات » که رندیگ

-یمد   درار  هسدتند  یعم د  تید عقالن الزامات به مستظهر و یاساس یرهایخ در شهیر که یوضع
 لیتحصد  هدد   بدا  انسدان  فعدل  کده  اسدت  آن بده وابسته  یعم  تیاو معتقد است عقالن. رندیگ
 سدعادت  از ییهدا ج دوه  یهمگ یاساس یرهایخ نیا رایز  شود محقق یاساس یرهایخ از یکی

 از(. Ibid, 1983 :125) هسدتند  انسدان  تیشخصد  متندو   یهاجنبه و(  Finnis, 1980 :85) بشر
 ،5یشدناخت ییبایتجربدزز  ،0بدازی  ، معرفدت  ، اتیح از عبارتند یذات یرهایخ سینیف جان نظر

                                  
1 . Basic Goods 
2 . life 

3 .knowledge 

4 .play 

5 .experience aesthetics 
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 نید ا بدر  یمبتند   (Ibid, 1980 :59-99)   نید د و  یعم د  تید عقالن ، بدودن یاجتمداع  و یدوست
 یاساسد  خیدر  هفدت  ایدن  از یکدی  بده  نهایتداً  کندیم،  ارزیدابی  و تح یدل  کده  را خیدری  هر هینظر

 ،سدوال  بده  پاسدخ  یبرا که است این یاساس ریخ به یابیدست برای فینیس مبنای. رسید خواهیم
 رید خ یدک  بده  نهایتداً  «داد؟ انجدام  دید با را رفتاری چنینچرا »که  در این موردع ت انجام عمل 

 اصدول  و شدرایط  تواندد  مدی  کده  اسدت  مددعی  سیند یف ،نظریده  نید ا بدا . شدود یم یمنته اساسی
معقدول   الزامدات . کندد  بازشناسی را هاانسان بین شایسته رفتارهای نیز و درست عم ی عقالنیت

 از یمنسددجم طددر  - ، رهددایخ فعددال  یددتعق -  :از عبارتنددد سیفندد نظددر ازدر  یبددودن عم دد
 خودسدرانه  حیتدرج  عددم  -0، هدا ارزش یخودسدرانه  حیتدرج  عدم - ، (یعقالنطر  )ی زندگ

 احتدرام  -7 عقدل  حدوزه  در یارآمدک -2، تعهد و یطرفیب نیب توازن وجود -5، اشخا  نیب
 وجددان  از متابعدت  -9 یعمدوم  رید خ ا تضدائات  -1 عمدل  هدر  انجدام  در ییمبندا  یهدا ارزش به

 .خود
  واعدد  یالهد  منشدک  به حقوق دانستنیاخال  بر عالوه یتسنّ یعیطب حقوقتوجه داشت  دیبا
 دگاهید د نید ا از یعد یحقدوق طب  ی بعدد  یهدا نسدل  کده  یحدال  در بود معتقد زین اخالق و حقوق
  (Bix, 2004: 61-3) اسدت  شدده  رند  کدم  هینظر نیا یاسیس و یاخال  ابعادو  گرفتهفاص ه 

  (Finnis, 2011: 49) داندد یمد  یکداف  حقدوق  و اخدالق   واعدد  اعتبدار  یبدرا  را عقدل   صرفاً و
 حقدوق  در مسدتتر  را اخدالق  چده اگر - مدرن یعیطب حقوق پردازانهینظر از - فولر ،مثال یبرا
 یاخال د  هشدتگانه  اصدول  ارائده  به و کندیم یمعرف یکدیگر م زوم  و الزمدو را   نیو ا داندیم

 یمحتدوا  بده  هید نظر نید ا در گفدت  تدوان یوجدود نمد   نید بدا ا  پردازد،یم یحقو  نظام بر حاکم
 ،«تید عموم»فدولر شدامل    یاخال د  هشدتگانه  اصدول . اسدت  شدده  تیعنا یحقو   واعد یاخال 

 تندا ض  نبدود » ،« واعدد  بدودن  فهدم   ابل و  وضو» ،« واعد نشدنبماسبقعط » ،« واعد انتشار»
  واعددِ  نیبد  یهمداهنگ » و « واعدد  دوام و ثبدات » ،« واعدد  تید رعا بدودن ممکدن » ،« واعدد  میان
 تواندد یمد  تنهدا  آنهدا  تید رعا که هستند یشک  ی واعد  یجم گ «یرسم ا دامات و شدهاعالم
فدولر  (.   : 19   د،موند یر) باشدد  آن بدودن یاخال د  نده  و یحقدو   نظام کی یکارآمد معرّ 
نظدم   کید  تید ضدرورت رعا  ،«برتر حقوق» هینظرحاکم بر  ی تاز  رائت سنّ یریرپذیبدون تکث
 نظدر  از(. Fuller, 1969: 27) کندد یمد  انکدار  گدذاران  دانون  یبدرا موجدود را   شیاز پد  ی اخال 

                                  
1 .sociability and friendship 

2 .practical reasonableness 

3.religion 
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اده ار یکده و  سدت ین ییتمدام معندا   نید آن را شدناخت امدا ا   دیدارد که با یآرمان ،حقوق ،فولر

 یدر  آرمدان اخال د   قید حقوق جدز از طر  یمعتقد است اصوال در  وا ع یکرده است  و
 ،فدولر . باشدد  ینمد  ریپدذ امکدان  –آن اسدت   بده  دسدتیابی  یتالش حقوق بدرا  تمام که -حقوق 

معندا کده لزومداً     نید به ا  دینام «یعیطب حقوق یشک  نسخه» توانیاو را م اشهینظرمعتقد است 
 یحقدو   نظدام  کده  اسدت  یندیفرا ب که کندینم نیرا تکم ی واعد حقو  یاخالق اهدا  ماهو

-   : 11   ،یابددال ) .کندد  اجدرا  و نیتضدم  تواندد یمد  ندیفرا نیا بر یمبتن را خود کارابودن
  9) 

حقدوق   یریمکتد  تفسد   بدا  زیاز هر چ شیاز فالسفه حقوق معاصر که ب زین نیدورک روناد
 حقدوق  آنچده  و هسدت  حقدوق  آنچده  انید م یقید  کیفککه ت بودباور  نیبر ا شودیشناخته م

 هید آن اسدت کده رو   ینظدام حقدو    یاصد   یژگد یو ،نیدورکد  نظدر  بده . نددارد  وجدود  باشد دیبا
 یاخال د  ریعددالت و انصدا  در تفسد    یو اصول ک  شود ریتفس یاخال  وجهِ نیبه بهتر یحقو 

 حقدوق  ریتفسد  اسدت  معتقدد  نیدورکد . کنندد  یند یآفرآنهدا نقدش   ی سازهو موجّ ی واعد حقو 
 ,Dworkin)ت و حداکی از آن اسدت   اسد  یبده  اعدده حقدو     ینگاه ارزش کی مست زم شهیهم

مدوارد مسدت زم مالحظدات     یدر برخ ی اعده حقو  یمحتوا نییتع ،اسا  نیا بر(. 375 :2003
 یو ،گدر ید رید تعب بده  و کدرد  مشداهده  یحقدو    واعدد  در تدوان یاست که مد  یاخال  -یاسیس

- ابدل  یاثرگدذار  ،حقدوق  یمحتدوا  نیدی تع در یحدود تا یارزش یهایداورمعتقد است گاه 

 عدد بُ زید ن سدازد یمطدر  مد   نیکه دورک «یحقو  اصول»ی اساس یهاجنبه از یکی. دارد یتوجه
شدرط تحقدق عددالت،     «یحقدو   اصدول »(.    -2: 11  ابددالی،  ) باشدیم اصول نیا یاخال 

  واعدد  نیدورکد  شده یاند بدر  یمبتند  باشدند  یمد  ینظدام حقدو    درابعداد اخدالق    گرید ایانصا  
 نیبهتدر  کده  یروندد  و انصدا   عددالت،  اصدول  در کده  ابندد ییمد  تید وا ع یصورت در یحقو 
 بدا . کندد  تیتبع آن از حدا ل ایو  افتهیتب ور  کندیم فراهم را یاجتماع رفتار یساختار ریتفس
 کشدد یمد  چدالش  به را قاخال و حقوق  واعد کیکتف دگاهید نیرونالد دورک ،فاتیتوص نیا
بده نظدام    ی،و  واعدد حقدو    یاصدول حقدو    زیتمسک بده تمدا   باو  یریتفس کردیرواسا   برو 

 ( Dworkin, 1967 :23). بخشدهویت می یاز  واعد اثبات راترف یحقو 
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 یحقوق قاعده تیغا مثابه به اخالق .2

-تجربده  امدا  ،دارد یریچشدمگ  نهیشد یپ ی،حقو   اعده دیتول ندیفرا از یعقالن نییتب اگرچه

-موجد  کمرند    یحقدو   مکاتد   در کده  اسدت  معاصر یف سف غال  تفکرهمچنان  ییگرا

 شدناخت  انکدار  بدر  عدالوه  کده  نحدوی بهاست   شده حقوق به گرای محضعقل کردیرو شدن 
 دولدت  اید  جامعده  افدراد  اراده در منحصدر  را یحقدو    واعد اعتبار ارزش، و تیوا ع از یعقالن
 ارتبداط  هید توج دنبدال  بده  یتسدنّ  ی عد یطب حقدوق (. Soper, 1983: 1173-5) سدت ا نمدوده  ت قی

 یگزارهددا نیبد  یمنطقد  ارتبداط  و اسدت  یحقدو    اعدده   ی بده بخشد راعتبا در اخدالق  یضدرور 
 را موضدوعه  حقدوق  یاعتبدار   واعدد  بدا  - دارندد  یاخال  یمحتوا که - یعیطب نی وان و یقیحق
- ابدل طدور کامدل از هدم    به اخالق و حقوق اگرچه ندهست مندباور یبرخ از این رو،. ردیپذیم

 اثبدات  یاعتبدار  و یقد یحق یهاگزاره نیب یمنطق رابطه توانینم ،وجود نیا با. نیستند کیتفک
 را ییغدا  ع دت  بده  تمسدک  ی،اعتبدار  و یقد یحق یهاگزاره رابطه نییتب یبرا دگاهید نیا کرد 
 (9  : 94   ،ییطباطبا). ندینمایم زیتجو

 یحقوق قواعد اعتبار در «ییغا تعل» .2-1
 یو از آنجدا کده هدر عمدل اراد     یابدد م  تحقق آن خاطر به فعل که است یامر غای  ع ت

 هیددمعنددا در نظر نیددا سددت ین ی اعددده مسددتثن نیدداز ا زیددن یاعتبددار  واعددد حقددو   هدددفی دارد
 یای ضدا  هید تنهدا ضدابطه توج   ،هید نظر نیا اسا  بر رایز  منعکس است زین «یادراکات اعتبار»

 حدال (.  7 - :  9   ،ییطباطبدا ) باشدد یانسان مد  اجاتیو احت اتیتناس  آنها با غا ی،اعتبار
 واعدد   ،تبد  بده  و - یاعتبدار  یای ضدا  ،باشدد  او یعد یطب یازهدا ین از فراتر انسان اتیغا چنانچه
 زا یرید گبهدره . شدد  خواهندد  وا د   انسان اتیاعتبار دانیم در زین اتیغا نیامدار  بر - یحقو 

 یشناسد انسدان  و یشناسد یهسدت  ندو   بده  وابسدته  کدامالً  یحقدو    واعدد  نیدی تب در «ییغدا  ع ت»
 گدرا تید غا اتید نظر از یاریبسد  شودیم مشاهدهکه  یاگونهبه  است یحقو  و یف سف مکات 

 یحقدو   اید  یاخال د  زیتجدو  به انسان یماد مصالح و اتیغا به محدود گاه حقوق و اخالق در
و نظدام خ قدت عدالوه بدر      یهسدت  ی،اسدالم  ف سدفه  در که طورهمان نیبنابرا. ندینمایم مبادرت

 یمداد  عدد انسدان عدالوه بدر بُ    نیبرخوردار است و همچند  یو فراماد یاز مرات  عال ی،ماد عدبُ
 اتید تمن و هدا خدواهش  از فراتدر  زید ن انسدان  مصدالح  و اتید غا ،نیدز هسدت   یروحدان  عدبُ یدارا
 یو از سدو  ،و ذات انسدان  عدت یبده طب  تید بدا عنا  ییاز سدو  ،کردیرو نیدر ا .بود خواهد ینفسان
 نید ا بدر . شدود یمبدادرت مد   یو کمال او نسبت به وضد   واعدد حقدو     تیبا توجه به غا ،گرید
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 راهدی  و هسدتند  یند یمع اهددا   و اسدتعدادها  یدارا - انسدان  جم ده  از و - موجدودات  ،اسا 
 اسدت  شدده  نیمعد  خ قدت  مانده یحک نظدام  در زید ن هااستعداد نیتکم و اهدا  آن لیتحص برای
 یقد یحق اتید اسدتعدادها و غا  یانسدان دارا  ،«فطدرت » هینظر اسا  بر (. 07: 70   ،ییطباطبا)

 ،موجددودات ریانسددان نسددبت بدده سددا  ازاتیدداز امت یکددیاسددت و  یو اجتمدداع یدر ابعدداد فددرد
 و« حقیقدی  هدد  » تواندد یمد  موجدودات  ریسدا  خدال   بر انسان. است «اریاخت»از  یبرخوردار

 بده  را او کده  کندد مدی  تدوهم  که راهی و« وهمی هدفی» ای ندیبرگز را آن به رسیدن صحیح راه
 بده شددت  بده حقدوق را   یخیتدار  مکتد   ،دگاهید د نید ا .برگزیندد  رسداند، یم حقیقی هد  آن

 واعدد   دید انسدان در تول  ارید اخت یکده بده نفد    - یو نظدم خودجدوش اجتمداع    کشدد یمد  چدالش 
 بدر  و ارید اخت و ارادهاسدا    بدر  هدا انسان ،اسا  نیا بر. داندیم مردود را -است  معتقد یحقو 
 نظدام  جم ده  از و یارزشد  نظامدات  موجدد  توانندد یمد  خدود  یقد یحق اهدا  و استعدادها اسا 
 حدق  یدک  موجدد  فطدر   و طبیعد   استعداد هر ،(بودنغایت)ئیت غا اصل بنابر. باشند یحقو 
 یبدرا . اسدت  هدا  انسدان  وا ع  حقوق اسای شن الح در امرصمرج   ،نیتکو نظام و است طبیع 
 خدوار ، شدرا   رو، نید ااز  .اسدت  انسدان  غدای    حقدوق  جم ده  از ،عقدل  رشدد  و حفد   نمونه،
 صدرفا  آن ممنوعیدت  و اوسدت  غدای   حقدوق  خدال   شدرا ،  فروش و دیخر و ساز شرا 
 د هد  بدا  آن تضداد  و ناهمداهنگ   ناشی از حرمت این ب که نیست، ا س یقه و توافق  امر یک
 تفداوت  ع دت  بده  مرد و زن حقوق تشابه عدم نییتب، گریمثال د .است انسان وجود وا ع  غای 
 یی،ع دت غدا   بدر اسدا     ،گدر ید عبدارت  بده . آنهاست یقیحق اهدا  و یعیطب یاستعدادها در

 و اسدت  برخدوردار  خاصد   حقدوق  و وردای   از اسدت  مدرد  کده  جهت آنمرد در خانواده از 
 نگداه،  نید از ا. کندد  مد   ایجدا  را  دیگدر   حقدوق  و ورای  خودخودی به بودنزن نیهمچن
 و عال ده » عدالم  مواه  سایر و انسان میان و شده آفریده او کمال و انسان برا  طبیع  مواه 
 از گدرا تید غا کدرد یرو رشیبدا پدذ   یحتد  ،الیسدت  یماتر ینیبجهان در.  دارد وجود «غای  رابطه
 تحدت  صدرفاً  زید ن یحقو   واعدوض   شودینم تصور یفراماد غایت هیچ انسان برا  که آنجا
 و یمداد  صدرفاً  موجدود   انسدان  اگدر  بده همدین خداطر،   . شدود یم هیتوج فرهنگ  عادات ثیرکت

 اصدالت  هماندا  آدمد   رفتدار  ضدابطه  نیتدر مهم تدریج به شود،   مداد یقیحق هد  هیچ بدون
 افدراد  امیدال  فدوق  را یحقو  ه اعد هیچ «گرای فایدهاصالت » .خواهد بود ییگرادهیفا ای لذت
-یمد  یحقدو    واعدد  سدنجش  مدال   را «یماد سود ای منفعت» صرفاً و شناسدنم  رسمیت به

 :Bentham, 1789) ابدد ییمد  نمود جامعه تیاکثر توافقات وکه در   راردادها    وضعیتیداند
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 شددهیندفطدرت در ا  هید توجده بده نظر   نیهمچند  و تیدداز اصدل غائ  یرید گبدا بهدره   نیبندابرا  (.50

 اسدالم   حقدوق  عقالند   مبدان   و کرد جادیا را تیعقالن بر یمبتن یحقو  نظام توانیم یاسالم
 تدوان یمد  «ییغدا  ع دت » بده  تید عنا با نیهمچن(.  7:    و    5 ،4 ، 77   ،یمطهر) نهاد بنا را
 یرابطده  ی، هماندا از ندو  نسدبتِ یدک    قد یحق یهدا گدزاره  بدا  یحقو   واعد نسبت که کرد ادعا
 یو  واعدد حقدو    یقد یمصدالح حق  نیاند ارتباط بد تالش کرده یکه برخ آن رغمبه. است ییغا

 هید نظر در اما باید به ایدن مهدم د دت کندیم کده     کنند،  نییتب یو برهان یمنطق ا یرا بر اسا   
 یهدا گدزاره  ادرا  منطدق  از یزیمتما ی، منطقاعتبار  واعد ادرا  منطق ی،اعتبار ادراکات

 یحقدو    واعدد و از جم ده   ی واعدد اعتبدار   ،هینظر نیا اسا  برآن که، توضیح  است  یقیحق
 کده  آنجدا  از البتده  و ،ابندد ییمد  اعتبدار  مصدالح  و اتید غا بدا  موافقدت  عددم  ای موافقت در صرفاً
 -یقد یحق یتیمداه  از  واعدد  نید ا رندد یگیمد   درار  یحقدو    واعد وض  اتیغا ی،قیحق مصالح
 یهدداگدزاره  گفددت تدوان یمدد «تید غا» اصددل رشیپدذ  اسددا  بدر  د هسددتن برخدوردار  یاعتبدار 
 تدوان  مدی  را دسدتوری  های  گزاره تمامی زیرابازگشت دارند   توصیفی هایگزاره به ی،زیتجو
 یارزشد  یهدا گدزاره  لید تحو آن به اصطالحاً که ،کرد بیان شرطی خبری گزاره یک  ال  در
 وا د   در «بخدوری  را دارو ایدن  بایدد » گدوییم  مدی  و تدی  مدثال . ندد یگویمد  یروش یهاگزاره به

 را دارو ایدن  کده  اسدت  ایدن  راهدش  کندی  پیددا  دسدت  سدالمت  بده  خدواهی  مدی  اگر»: ایمگفته
 ( 4 : 94   ،یسوزنچ. )«کنی مصر 

 یحقوق قاعده وضع یِاخالق مصلحت .2-2
و  ازهدا یبدر ن  یو مبتند  یعم د  تید محصول عقالن اتیاعتبار ی،ادراکات اعتبار هینظرپایه بر 

البتده   .جامعده اسدت   یندارر بده مصدالح اخال د     ،مصالح نیاز ا یشند که برخبایانسان م اتیغا
 یت قد  بده  وابسدته  ندهسدت  یاخال د  مصالح بر یمبتن که یاجتماع اعتبارات از دسته آن ،دیتردیب

 ی اخال دد نظددام از برگرفتدده ییسددو از کدده اسددت یاخال دد  واعددد و اتیددغا مبددادی، از جامعدده
 یحقدو    واعدد  اعتبدار . اسدت  یاجتمداع  و یعمدوم  اخدالق  از متدکثر  یجهتد  از و ،شدههرفتیپذ
 ،سدت ین یحقدو    واعدد  بده  یاخال  یهنجارها لیتبد یمعنا به لزوماً ی،اخال  مصالح بر یمبتن
جامعده   یمصدالح اخال د   نیبا تکم ریناگز یاجتماع انضباط جادیا چون که معناست نیا به ب که
تواندد منشدک اعتبدار و الدزام  واعدد      یمد  یاخال د  اتید مصدالح و غا  نیاسدت، بندابرا   ریپذامکان
 یت قد  یبده منزلده عددم اعتبدار  اعدده حقدو        یمصدالح اخال د   نیوا   شود و عدم تدکم  یحقو 
 رشیمنظدر مدورد پدذ    نید اسدت نده از ا   یمنشک اعتبار  اعده حقو  ،که اخالق شهیاند نیا. گردد
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و  یمنطقد  یاابطده ر اتید وا ع نید است که ا یاتیوا ع یکنندهتیحکا یاست که  اعده اخال 

 اتید غا ی،جهت اسدت کده  اعدده اخال د     نیا ازب که  کنندیم جادیا یحقو   واعد با یضرور
 ایدن  اب یدت را دارد کده    کده  یاگونده به  کندیم نییافراد تب یرا در روابط اجتماع یو مصالح
توجده داشدت آن دسدته از     دید با. را داشته باشدد  یو مص حت وض   اعده حقو  تیغاجایگاه 

فدرد و جامعده را    یقیو مشتر  انسانهاست، اهدا  حق یعد فطربر بُ یکه مبتن یاخال  اتیغا
تحقدق اهددا  حقدوق     نیند  بندابرا وشیرا به سعادت رهنمون م یدهند و جامعه انسانیشکل م
 - او یاخال د  اتید غا ،و از جم ده  -انسدان   یقد یو اهددا  حق  اتید در تناس  بدا غا  دیبا ریناگز

 دید  ابدل مشداهده و مدورد تکک    نیدر حقوق خانواده و روابط زوج ویژه، بهمهم نیا .دنبال شود
 یشدرکا  تعدامالت مانندد   یروابدط اجتمداع   ریبدا سدا   ا ید  ابدل    تداً یروابط خدانواده ماه . است
چده در مرح ده   رروابدط اگ  نید ا تید غا نیسدت  از ایدن رو کده   ... کارگر و کارفرمدا و  ،یتجار
بده   .اسدت  ینارر به مصالح اخال د  ،از آن شیباما  است،خانواده  یحقوق اعضا نیتکم ،نخست
خدانواده و   ژهید و تید از ماه حیبا شدناخت صدح   دیخانواده اوالً با ی  واعد حقو  ،گریعبارت د

مکاتد    یبده طدور ک د    دگاهید د نید اآن وضد  شدود     یبر اهدا  و مصدالح اخال د   یمبتن اًیثان
معتقدد اسدت روابدط زن و مدرد در     کشدد و  یحقدوق را بده چدالش مد     ی سدت یو فمن ییگرااثبات

 اصدل  و ،نیسدت  افدراد  توافقدات  و  راردادهدا  تداب   کدامالً مکاتد    نیا یخانواده بر خال  ت ق
 هدا  خواسدته  بده  رسدیدن  و بیشدتر  سدود  لیتحص برا  مشارکتهمانا  خانواده تشکیل در اول 
 تید بده اهم تدوان گفدت بدا توجده     یمد  ،نید عالوه بر ا(. 0 و  : 5 ،94  مطهری،) نیست بیشتر

 یحقدو    واعدد  رینقش زن و مرد در خدانواده، سدا   حیصح یفاینهاد خانواده در جامعه و لزوم ا
 در ،گدر یبده عبدارت د   شدود   طراحدی  مردان و زنان خانوادگی نقش اولویت به توجه با دیبا زین

 و اتید غا از یکد ی عندوان  بده  خدانواده  یتعدال  و حف هد   با یستیبا ی واعد حقو  ریوض  سا
 خدانواده  نهداد  بده  مضدرّ  دید نبا مخت   نی وان و ردیگ  رار  انونگذار تیعنا مورد ی اص  حمصال
 .باشند آن یاعضا روابط و

 

 رانیا حقوق در نیقوان یابیارز .3
گدواه   ،بدزر  جهدان   یحقدو   یهدا نظدام  نیو همچند  رانید ا یدر نظام حقو  یحقو   واعد

 کدرد یرو نیدی بده تب  ،ادامده  در .هسدتند  یحقدو  در وضد   واعدد    اخالق ی نیآفربر نقش یصاد 
حقدوق   ،یمددن  تی راردادهدا، حقدوق مسدئول    حقدوق  یحقدو    واعدد  وض  در رانی انونگذار ا

 .پرداخت میخواه ،اخالق حول محور ،و حقوق خانواده یفکر تیمالک
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 قراردادها حقوق .3-1

 کده  یاگونده بده   است یاخال  مصالح از متکثر یتوجهابلنحو  به رانیا در تعهدات حقوق
 تید حاکم و ،ضدرر  جبدران  لدزوم  ت،ید مالک بده  احتدرام  مانندد   راردادهدا  حقوق نیادیبن  واعد
اسدت   یمشدحون از  واعدد   ،رانید ا ی دانون مددن   نیهمچن .ندهست یاخال  ی واعد ، همانااراده

 ، انونگدذار . اندد شدده  وضد   یاخال د مصدالح  پایده   بدر  و باشدند یمد  یاخال  یمحتوا یکه دارا
  (م.ق 975و   9 مدواد  ) ادها را موکول به رعایدت  واعدد اخال دی کدرده اسدت      رارد صحت
مداده  )بده عهدد    یمانندد لدزوم وفدا    یاخال د  یبر  اصول و هنجارها یمبتن زین یمواد  انون یبرخ
فدرد محسدن    تیعددم مسدئول  و  ،(م.ق  2  مداده )و خدعه در معام ده    یاز فر ینه ،(م.ق 7  
-یمد  را افدراد  تید مالک بده  احترام لزوم نیهمچن.  اندگرفته  رار نیتقن مورد ،(م.ق 42 )  ماده
در فقده   چندان کده  آن  دانسدت  غصد   ضمان به راج  مواد در ی هر ضمان یاخال  یمبنا توان

 رسدمیت شدناخته شدده اسدت    اخال ی با وض   واعد اتدال  وتسدبیت بده    هنجارامامیه نیز این 
متدکثر از حقدوق    زید ن ی دانون مددن  ( 22 ) مداده در   انونگدذار (. 4  -   : 19   داماد،محقق )

از  تید بده حما  «یعد یتعهددات طب » ییشناسدا بدا   (فرانسده  یمددن   انون 5   ماده   بند ) یقیتطب
 فده یجدز هنجدار و ور   یزید چ ی،عد یطب تعهدد  رسدیم نظر به. پرداخته است یاخال  یهنجارها
 هید ک  رید اخ کدرد یرو اسدا  بدر   چده،  اسدت   کرده تیحما از آنکه  انونگذار  ستین یاخال 
 نید بدر ا  .کدرد  یت ق یعیتعهد طب توانیرا م رندیگینشکت م یاخال  یکه از هنجارها یفیتکال
 راید ز ،دانسدت  محددود  خا توان به چند مورد یرا نم یعیطب  ی  مرو حقوق و تکال ،اسا 
 تید حما سدته یشا را آن زید ن جامعده  و کندد  احسدا   را یاخال د  یند یدِ ی،شخصد  که ییجا هر
-دغدغده  از گدر ید یکد ی(. 5  :  15   ان،ید کاتوز) شمرد نید یادا دیبا را آن پرداخت ند،بدا

 عددالت  نیتضدم  ، راردادهدا  حقدوق  در خصوصداً  ،حقوق به گراتیغا و یاخال  کردیرو یها
 عمدل  یاگونده  بده  دید با یحقدو    واعدد  وضد   در  انونگدذار  ،اسدا   نیا بر .باشدیم انصا  و
 نید ا بدا  ،گدذارد یمد  احتدرام  افدراد  اراده تید حاکم و ی رارداد یدآزا اصل به اگرچه که دکن

 کده  یمهمد  قیمصداد  از یکد ی .نشناسدد  تیرسم به زین را رمنصفانهیغ و ناعادالنه  رارداد ،وجود
 شدروط » ییشناسدا  عددم  اید  ییشناسا همانا بح  دکن اتخاذ محورعدالت موض  دیبا  انونگذار

 تجددارت  دانون  (02) مداده  تدوان یمدد کدرد یرو نید ااسدا    بددر .اسدت  «ی درارداد  رمنصدفانه یغ
. نمدود  هید توج اسدت  ندانسدته  ثرؤم را کنندهمصر  ضرر به رمنصفانهیغ شروط که یکیالکترون
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 مدؤثر  کنندده،  مصدر   ضدرر  بده  رمنصدفانه یشدروط غ   عمالاِ» :کندیم حیتصر ی انون مقرره نیا
 «.ستین

 یمدن تیمسئول حقوق .3-2

 گفدت  تدوان  یمد  یمدن تیمسئول جادیا و نیتکو در اخالق یرگذاریتکث نحوه با ارتباط در

 مددورد یاخال د  منظدر  از انبدار یز فعددل کده  اسدت  آن یمددن  تیمسددئول تحقدق  طیشدرا  از یکد ی

(.    -4  :   ، 12   ان،یدد کاتوز)دیددنما یت قدد سددتیناشا را آن جامعدده و باشددد نکددوهش

از جم ده در نحدوه    -ی مددن  تینقش اخالق و خصوصاً انصا  در بخش آثدار مسدئول   نیهمچن

:  9   ،ینیبداد )باشدد  یبرجسدته و پررند  مد    زید ن -جبران کامل خسارات  ایجبران خسارت 

 یبده انجدام برخد    انید مبادرت عامل ز ،رانیا یمدن تی انون مسئول( 0) مثال ماده یبرا(. 1 - 0
 زانید م  ید دارندد را از موجبدات تخف   یکده جنبده اخال د    دهیدانیجبران خسارت ز یهاروش

را داده اسدت کده بده اخدالق و انصدا        ارید اخت نید ا یکدرده اسدت و بده  اضد     یرت ت قد خسدا 

کده هنجدار و    دهید دانید م کمک و مساعدت بده ز .م.ق( 0)حس  بند اول ماده  د یتمسک  نما

شدخ    ،خسدارت  زانید م نیدی در تع کده دهدد  یمد  یرا بده  اضد   اریاخت نیاست ا یاخال  یفع 

  واعدد  و اتید نظر از یبرخد کده   سدت ین دهیپوش نیچنهم. دبنمای  یتخفرا مشمول  انیعامل ز

 مصدالح  و اخدالق متدکثر از   اید  گرفتده نشدکت  زید ن یمددن  تیمسدئول  حقدوق  در موجدود  ی عمدوم 

در  ،خسدارت  جبدران  لدزوم  نیدز هنجارهدای   و گدران ید بده  اضدرار  از ینهد  واعد . است یاخال 
 نیهمچند  اندد  شدده  وضد   دهید دانید ز از تیحما در راستای که اندیاخال  ییهاگزارهی زمره

 هید نظر» دارد اخدالق  بدا  یتدوجه   ابدل  وندد یپ کده  یمددن  تیدر مسدئول  ییمبندا  اتیاز نظر یکی

امدا   ،اسدت  همراه یاخال  هیتوج با یمدن تیمسئول در ریتقص یمبنا اگرچه البته  است« ریتقص

-یالل مد مانندد انصدا  اسدتد    یاخال د  یبده هنجارهدا   زین دیجد یو ارائه مبان هینظر نیادر نقد 

 (5  : 19   ،یمیو رح ییصفا) .شود

 یفکر تیمالک حقوق .3-3

 یهدا  نده یو اختراعدات در زم  یفکدر  یهدا یاز ندوآور  تید حما بده  یفکدر  تیمالک حقوق

 تید مالک یاز  واعدد حقدو    یبخشد  پدردازد  یمد  «یصدنعت  تید مالک»و  «یو هنر یادب »تیمالک

 یمد  آورندده  دید پد تیشخصد  بده  مربدوط  کده اسدت   یاخال د  ای یمعنو حقوقجم ه  از یفکر

 نیعنداو  و هنجارهدا  بده  تمسدک  یفکر تیمالک یاخال  حقوق اثبات یهاروش از یکی باشد 
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 ینیعنداو بده  یفکدر  تید مالک یثبدات حقدوق اخال د   ا یبدرا  کده  صدورت  نید ا به است یاخال 

 یاسدتناد شدده اسدت کده هنجارهدا       «حدق خ دوت  »و  «نیتوه»،  «رمنصفانهیر ابت غ»چون هم

 ا،ید نحکمدت ) وا د  شدوند   یحقدوق اخال د    واعدمستند  توانند یو م هستند یندرومین یاخال 

از حقدوق   تید دارندد کده عدالوه بدر حما     زید را ن تیررف نیا ی،مصالح  اخال (. 57-50: 10  

ا ددام   یفکدر  تید جامعه در وض   واعد مالک یاز حقوق اخال  تیبه حما ،ناو مخترع نالفؤم
 کده نید اختدرا  محسدو  گدردد و ا    قیاز مصداد  یزید چ چده  کده نید ا ،گریبه عبارت د ند ینما

و  یمتکثر از مصدالح شدرع    ویاً دیو توسعه اخترا  وض  نما جادیا یبرا ی انونگذار چه ضوابط

 یهدا یندوآور  ثبدت  در یشدرع  و اخال دی  مالحظدات  بده  توانیم ،مثال یبرا. باشدیم یاخال 

 انونگدذار اشداره کدرد کده      تید حما مدورد  اختدرا    عنوان بهفناورانه ستیز ای بیوتکنولوژیک

 حدوزه  نید ا در ابدداعات  و اختراعات ثبت نی وان نیتدو در  انونگذار مرا بت و توجه ازمندین

بدا   12  مصدو    رانید ا یو عالئدم تجدار   یصدنعت  یهدا  انون ثبت اختراعات، طدر   .باشدیم

ر  نمدوده و  اختدرا  خدا   قیفناورانده را از مصداد   یهدا یندوآور  ،موضدو   نید ا تیتوجه به اهم

از اختراعدات دانسدته    یبدردار راشدرط بهدره   یو مصالح عمدوم  یاخال  ،یشرع نیمواز تیرعا
 بندد »:  اسدت  خار  اخترا  از تیحما طهیح از ری انون مقرر داشته موارد ز نیا( 0) ماده. است

 دید تول کید ولوژیب ینددها یفرآ نیدهنده آنها و همچند لیتشک کیو اجزاء ژنت کیمناب  ژنت: د

 و یعمدوم  نظدم  اید  یشدرع  نیاز آنهدا خدال  مدواز    یبدردار  کده بهدره   یاختراعدات : و بند .اآنه

 «.حسنه باشد اخالق

 خانواده حقوق .3-4

 یبدرا  .اسدت  یاخالق در وض   واعد حقدو   ی حقوق خانواده محل رهور و بروز حداکثر

  واعدد  نیتقند  بده  ماًیمسدتق  یمدن  انون( 40  ) و(  4  ) مواد تقنین در ایران  انونگذار ،نمونه

 تشدیید  در همکداری  و معاضددت  معاشدرت،  حسدن  بده   مک ّد  را زوجدین  و پرداخته اخال ی

 بدر مددار هدد    کده   ی دانون مددن   مدواد  گدر یداز . اسدت  نموده فرزندان تربیت و خانواده مبانی

 اتدل   تید در محروم یمدن  انون(  114)وض  شده است ماده  یمصالح اخال تکمین و تحکیم 

                                  
1 . Unfair Competition 

2 . Defamation 

3 . Privacy 
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در (.  5ش:  1  کاتوزیدان،  ) اسدت شدده   وضد   «انصا »که بر مبنای  استورث م راثیاز م

 در «یمحرمدانگ  اصدل » ییتدوان بده شناسدا   یمرتبط با حقدوق خدانواده مد    اخیرالتصوی   نی وان

 اشداره  نابدارور  نیزوجد  بده  نیجن یاهدا نحوه  انون در نابارور نیزوج به نیجن و گامت یاهدا

 مجداز  مراکدز  در دید با نیجند  یاهددا  ، دانون  نیا ییاجرا نامه نییآ مواد یبرخ موج  به کرد 

  دانون  نید ا .ردید گ انجام محرمانه کامالً نحو به و ،تیهو احراز با و ی،نابارور درمان یتخصص
 از اسدتفاده ... و ایاسدپان  فرانسده،  دانمدار ،  مانند یغرب یکشورها یبرخ نی وان از یریالگوگ با

 اید آتدوان سدوال کدرد کده     ی دانون مد   نیا یابیدر ارز .کندیم زیرا تجو ناشناخته یاهدا روش

 اید  دارد انطبداق  یاخال د  مصدالح  بدا  ،نیجند  و گامدت  یاهددا  در یمحرمانگ اصل به شدن ائل

 عندوان  بده  خدانواده  یاعضدا  انیم شفا  و صاد انه روابط جادیا ضرورت  رسدیم نظر به ر؟یخ

 حفد   مصد حت  نیهمچند  و شناسدد ینم تیرسم به را یا اعده نیچن ی،اخال  مص حت کی

  شدود یمد  نیتدکم  محدارم  با نکا  از یریشگیپو  انسا  اختالط هرگونه از زیپرهبا  خانواده نهاد

 یاهددا  از حاصدل  فرزنددان   تید هو بده  مربدوط  اطالعات ثبت و یمحرمانگ از ینه با که هدفی

 روابدط  بده  ادندسدامان . شودیم نیتضم یرسم مراج  در فرزندان گرید همانند نیجن و گامت
 بده  توجده  کده  اسدت    مدرو حقدو ی  دیگدری    زید ننهاد خانواده  چهارچو  در یو مسائل جنس

 کده  ی واعدد  ،گدر ید عبدارت  بده  .سدازد یم یضرور را یحقو وض   واعد  در یاخال  مصالح

 مدورد  را جامعده  یاخال د  مصدالح  کندد  تید حما یجنس یهایناهنجار ای یجنس یانضباطیب از

 .ردید گ  درار   انونگدذار  ییشناسدا  مدورد  ی،حقدو    واعدد  عندوان  به دینبا و داده  رار ییاعتنایب

 تداکنون  و اسدت   انونگدذار  ی اخال د  توجده  ازمندد ین موضدو   نید ا در که هاییوضو م از یکی

 رسدد یمد  نظدر  بده . باشدد یمد « تیجنسد  ریید تغ» مسکله است نشده نیتدو آن یبرا یمستق   انون

 زیتجدو  بدا  یروحد  یا یجسم بیمار افراد یبرا را امکان نیا ،دموجو ی  انون و یفقه رویه اگرچه
 کداهش  بده  ی،حقدو    واعدد  وضد   بدا  دید با  انونگذار ،وجود نیا با ، اماآوردیم فراهم پزشک

 .دینما مبادرت دهیپد نیا یاجتماع و یاخال  یها یآس

 

 جهینت

 یعد یطب حقدوق  یتئور به مجدد ا بال و محض ی حقو  سمیویتیپوز از گذار ل یدال از یکی

حقدوق از اخددالق   کید بده تفک  نسدبت  یحقدو   انید جر نید ا موضد   در دید با را سدتم یب  درن  در
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بودندد کده    دهید عق نید ا بدر  «محدض  یحقدو   یتئدور »ارائده   بامانند هانس ک سن  یبرخ .دانست

 لید در تح  و ،دنمدو  یبررسد  اتید مانند اخدالق و اله  یگریاز هر دانش د فارغ از دیحقوق را با

 ندد یفرا ،کدرد یرو نید ا درچدون   م تدزم بدود    یبده معندا   « واعدد  هینظر» به دیبا رفاًص ،زینحقوق 

 واعدد  » یدر الگدو  .شدود یمد  هید توج  واعدد  نید ا ی درون ارتباط لیتح  در یحقو   اعده وض 

صدرفاً   یهدارت،  اعدده حقدو     «هیو ثانو هی واعد اول» یالگو نیک سن و همچن «یو عاد یاساس
برتدر   ییهدا ارزش و  واعدد  و باشدد یمبا همدیگر  یاثبات ی حقو  د واع یمحصول ارتباط درون

در . ندارنددد یدخدالت  -آنهددا  ریموضدوعه و ندده در تفسد   یبدده  واعدد حقددو   ینده در اعتباربخشد   -

بده   یانهیشد یاگرچده پ  یعد یوحدت حقدوق و اخدالق متدکثر از مکتد  حقدوق طب      هینظر ،مقابل

جدان   مانندد  یحقدو    سدوفان یف آراء در زید ندارد در عصدر حاضدر    یعیحقوق طب ی دمت تئور

 اعدده   یمحتدوا  جداد یدر ا یاخال د  یهدا ارزش ،کدرد یرو نید ا در .اسدت  مشداهده   ابدل  سیفن

-یمد  یاخدالق را ندامعتبر ت قد    یبا محتدوا  ریمغا ی  اعده حقو هر و  هستند نیآفرنقش یحقو 

 یام ارزشد نظد  کید اگرچه حقدوق و اخدالق هدر     رفتیتوان پذیم زین یحقوق اسالم در .کند

 مصدالح کده   یاگونده به  .یک دارندتعامل نزدبا یکدیگر  ،وجود نیبا ا ،دهندیارائه م یزیمتما
 .دیبه شمار آ ی اعده حقو  تیتواند غایم یاخال 

و در  ییحقدوق و اخدالق بدا تمسدک بده ع دت غدا        ییابتندا  رابطده  شد تالش قیتحق نیا در

 تید اگرچده ماه  یحقدو    واعدد  ،اسدا   نید ابدر  . شدود  نیدی تب یادراکدات اعتبدار   هیپرتو  نظر

 عدالوه، بده . شدوند یمد  وضد   یقد یحقو مصالح  اتیغا در عین حال، بر اسا  اما دارند یاعتبار

دهندد  یمد  لیرا تشدک  یقد یاز مصدالح حق  یبخشد  زیافراد و اجتما  ن یاز آنجا که مصالح اخال 

 ،یحقدو    واعدد  اتید غا عندوان  بده تواندد  یمد  یاخال د  مصالح که کرد استدالل نیچن توانیم

نسدبت بدا  واعدد     دراخدالق   ی نگدار امبنا ،کدرد یرو نید ااز طرفی،  . واعد باشند نیمنشک اعتبار ا
 منبد   در  الد   یاخال د   واعدد  و اخدالق نیدک پیداسدت    اگرچده   کندد یمد  هیتوج را یحقو 

 ، وضد  ندد یفرا در تواندد یم زین یصورت کاربرد به ،الگو نیا .کنندی مینیآفرنقش زین حقوق

-ن دانو چده،   رد ید  انون  درار گ  انیمورد استفاده  انونگذار و مجر ی واعد حقو  ریاجرا و تفس

و در مقدام   دهدد مدی  دخالدت  نی دوان  وضد   ندد یفرا دانون را در   ی اخال د  آثدار  و اهددا  گذار 

و  دهدد مدی باشد را مورد اعتندا  درار    یاخال  مصالحکننده نیکه تکم یریتفس نیبهتر زین ریتفس

 هدا دادگداه  احکدام  صددور  در دادرسان از سوی دیگر،. پذیردعنوان معیار و مال  میبه آن را
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 آثدار  و یاخال د  مصدالح  بده  ،نی دوان  ریتفسجایگاه  درو هم  یبا خأل  انون مواجهه در مواردهم 

 .دارند توجه آن یاجتماع
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