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 اخالق و حقوق
 

   دکتر ناصر کاتوزیان

  استاد دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
 

 

 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عـدالت  . باید مفهوم آنها را بشناسیم اخالق و حقوقبرای فهم رابطه 
 بایـد و    ای از  مجموعـه  حقـوق .  قواعد حقوق الزام آور اسـت      راینبناب. بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است            

 می گیرند حقوق نیست زیرا حقـوق بایـد    در مورد خاصبنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه. قاعده ای رفتاری و کلی است    .  است ؛نباید
  ــ ایجـاد نظـم   1:  بـا هـم معـارض هـستند    ه حقوق دو هدف دارد که گـا  .کلی باشد، تمام کسانی که مصداق آن هستند باید تابع آن باشند           

امـا موضـوع اصـلی مـورد بحـث      .  نظم باشـد   ۀزمین بر اساس عدالت باید  .  ندارند ۀ مطلوب را  این دو بدون دیگری فاید    . ـ استقرار عدالت  2
  :استاخالق 

حالی که قواعد حقوق از  می شوند نه از برون در ضمینقواعد اخالقی تکیه بر وجدان شخص دارد، یعنی اعتبار این قواعد از درون ت       
  .طرف دولت تضمین می شود

 حملای از موارد و مصادیق اخالق اجتماعی در  های معرفت شناسنامه اخالق و حقوق و همچنین به پاره در ادامه این مقاله به تفاوت     
  .اشاره گردیده است

  
  ، اخالق واالی اجتماعی، فرهنگاخالق، حقوق، اخالق اجتماعی: اه کلید واژه

  
        آغازآغازآغازآغازسرسرسرسر

  تعریف اجمالی اخالق
 ۀیعنی به وسیل. مجموعه قواعدی که الزمه نیکوکاری و رسیدن به کمال است   

  .دست می آوریم که چه کاری خوب و چه کاری بد است ه بیاخالق ما معیار
آن چه که کمتر به آن می پردازند این است که داوری اخالق به اعمـالی               

یعنـی  .  بـه فرمـان عقـل باشـد    ورد تعلق می گیرد که از روی اراده صورت گی        
ی اعمال غریزی بر مبنای اخالق نیست، مهم این است که کسی بتواند کار بد         

  . و آن کار را انجام ندهدرا انجام دهد
کـه کـارش تطبیـق دیـن        » حسن توماس داکی  «حکیم مسیحی معروف    

اخالق یک قاعده رفتار انسانی است یعنی : مسیح با فلسفه ارسطو بود می گوید

ــای      ر ــا اراده و برمبنــ ــابق بــ ــه مطــ ــت کــ ــی اســ ــاری اخالقــ   فتــ
  عقل باشد

اخالق علمی اسـت کـه هـدفش        : همچنین خواجه نصیرطوسی می گوید    
شود که هر کاری از  ایجاد یک منش است که انسان را از بد بازدارد و سبب می

 و نتیجتًا اخالق با اعمال ارادی سر     . زند آن کار مطلوب باشد     روی اراده سر می   
تر شویم، بایـد اقـسام ایـن          نزدیک  به مفهوم اخالق   اما برای این که    .داردکار  

   :اقسام اخالق عبارتند از. مفهوم را بشناسیم
  .ـ اخالق دولتی3ـ اخالق اجتماعی 2ـ اخالق برترین 1

 هستند معتقدند که اخـالق بایـد از         اخالق برترین کسانی که معتقد به     
  متکـی بـر  قواعـد حقـوق بایـد     ر حالی که    باشد د منشایی باالتر از اراده انسان      
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پس اگر منشاء اخالق باالتر از اراده فرد نباشد ایـن بـه             . .اشدب دولت   یپشتیبان
استدالل دیگر آن این است که نقش اخالق هدایت و . معنای بی اخالقی است 

  .پردازد رهبری است و اخالق فقط به تشخیص آن چه هست نمی
 نظـری آن اسـت کـه انـسان در اثـر            عقل": کانت فیلسوف آلمانی  به نظر 

تجزیه و تحلیل امور و تفکر و تأمل به آن مـی رسـد و عقـل عملـی سلـسله                     
  ."ندهدنداهایی است که آنها حکم می کنند که یک کار را انجام بدهیم یا 

در حقیقت عقل عملی، قواعد رفتاری است که از طرف وجدان صورت می 
: گوید خالق عملی را مبهم نگذارد می     کانت برای این که منظور خود از ا       . گیرد

اولین مصداق برای عقل عملی، آزادی و آزاد زیستن است همه چیز از آزادی              «
گـذارد و    او سیـستم فلـسفی خـود را بـر مبنـای آزادی مـی              . »نشات می گیرد  

تمام عمر خود را صرف اخالق نظری کردم اما روسو به من آموخت    «: گوید می
. » این ایمان همـان عقـل عملـی اسـت           که  گذاشت باید جایی نیز برای ایمان    

  حـــسن اخـــالق برتـــرین ایـــن اســـت کـــه تکلیـــف افـــراد را مـــشخص 
اما عیبی که دارد این است که اگـر         . کند کند و از مشاجره ها جلوگیری می       می

برده همیشه برده «: گوید مثًال ارسطو می . کند ثابت باشد با واقعیات تطبیق نمی     
این طور نیست این گفته ارسطو از مقام او کم نکرده در حالی که امروز . »است
ــا    . اســت ــی در وجــدان م ــد اخالق ــه قواع ــن در نتیجــه تحــولی اســت ک   ای

  .پیدا کرده است
ترین جوامع تحـول     اما اخالق در عین حال که قواعد ثابتی دارد در سنتی          

  .پیماید  می نیزآرامی را
  

  اخالق اجتماعی
دورکـیم پـدر    .  یعنی علم به آداب و رسوم      طرفداران این عقیده معتقدند اخالق    

من تعجب می کنم که اخالقیون به این تفکر سـاده           «: گوید جامعه شناسی می  
نرسیده اند که تصور ما از قواعد اخالقی در نتیجه اموری اسـت کـه از جلـوی          

  .»گذرد چشمان ما می
پسندند اخالق دانسته و آن چه کـه         طرفداران این عقیده آن چه را که می       

  .گویند اخالق نیست پسندند می مین
 اما عیبی که دارد. کند حسن این گرایش این است که اخالق را به روز می

  باشـد  ــ اخـتالف در بـین جامعـه مـی          2ـ پیروی از جامعـه      1 اخالق دولتی 
گویند اخالق یعنی اطاعت    طرفداران این گرایش بزرگانی مثل هابز و هگل می        

  .تیاز دولت و احترام به قواعد دول

صورت ما یک مطیع کورکورانه در مقابل قواعد و مقـررات دولتـی              در این 
  .هستیم

 گرایش کدام را می توان انتخاب کرد؟ تئوری که اینجانـب            3حال از بین    
است مقصود این است که     اخالق واالی اجتماعی    نام تئوری    هام ب  ارائه داده 

  :شناسان برخالف توصیه جامعه
ا کنار گذاشت بلکه باید آن را محترم شمرد بدون این           ـ نباید اخالق برترین ر    1

مـسلم بـر    که جانشینی داشته باشد مگر آن بخش هایی که آداب و رسوم             
  .خالف آن شکل گرفته است

 مراجعـه   نیکوکاران و برگزیـدگان   ـ برای استخراج قواعد اخالقی باید به کار         2
وی محـسنین   به قول نویسندگان باید اخالق محسنه را در خلق و خ          . کنیم
  . در حقیقت بازتاب آن اخالق برترین را باید در وجدان آن ها دید.جست

همـه  «: گویـد  حال تشخیص محسنین باید چگونه باشد؟ مونتـسکیو مـی         
مردم لیاقت ندارند که حکمران باشند و حکومت کنند ولـی لیاقـت دارنـد کـه                 

  .»حکمران صادق را انتخاب کنند
شـیخ پـاکیزه،    «: نموده اسـت کـه    نقل  البیضا   حجهمالفیض کاشانی در م   

در . »مصفا و اخالقی را باید معیار قرار داد که چه چیز خوب و چه چیز بد است       
  .حقیقت جمع بین اخالق ها تنها راه حل است

  
  با حقوق اخالق ارتباط 

  : مرحله برای ارتباط بین اخالق و حقوق اتفاق افتاده است3در تاریخ 
  . نبوداوتیتفـ بین اخالق و حقوق هیچ 1
خواهی نضج گرفـت، علمـای        میالدی نهضت آزادی   18ـ وقتی در قرن     2

خواهی به این فکر افتادند که قلمرو دولت را محدود به اعمال  در آزادیپیشتاز ز
هـا    اعتقـاد آن بنا نهندبیرون کنند یعنی بین اخالق و حقوق یک مرز مشخص     
  .تاین بود که آن چه در درون ماست مربوط به خود ماس
اخالق بـه درون انـسان   : از پیروان این عقیده ایمانوئل کانت بود که گفت    

هدف سیاسـی پیـروان ایـن       . توجه دارد و حقوق به اعمال بیرونی گرایش دارد        
ها را در راه زندگی شخصی مردم محدود کنند و           عقیده آن بود که قدرت دولت     

  .ین باور رسیده بودند که انسانیت در راه اقتدار دولت نباید فدا شودبه ا
اما جنگ جهانی اول و دوم ثابت کرد کـه هـر چـه در راه دموکراسـی             . 3

تالش کنیم ظلم را نمی توان از بین برده پس باید اصولی پیدا می شد کـه در          
اخالق دموکراسی نیز محدودیت ایجاد کند و سعی شد که ارتباط بین حقوق و             
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 از همین جا لزوم تدوین حقـوق بـشر شـکل گرفـت و رعایـت آن                  .حفظ شود 
  .اجباری شد

  دارای مفهـوم یکـسان    حقـوق  وپس به این نتیجه می رسیم که اخـالق          
عاله بر این حکمـایی کـه در    .  قوانین حقوق را ارزیابی می کند      اخالق. نیست  

اگـر اخـالق را از کنـار        اند که    کنند به این نتیجه رسیده     کار اجتماع اندیشه می   
حقوق برداریم، زیبایی و لطافت را برداشته ایم و فقـط از زور و اقتـدار اطاعـت     

  . پس طرز اعمال حق باید اخالقی باشد. ایم  کرده
با عنایت به قوانین اخالقی دولت آزاد نیست که هر قانونی           عالوه بر این،    

القی مانع آن هـستند  که خواست به تصویب برساند بلکه قوانین و نیروهای اخ    
  .کنند و اخالقیات در قوانین نفوذ می

در حقیقت حقوق رسوب تاریخی اخالق است و این در مورد           
ثر است، یعنی در کنار قواعد حقوقی یـک         ؤتعدیل حقوق بسیار م   

  .کند سلسله قواعد اخالقی وجود دارد که آنها را متعادل می
خود را  پذیرش ق قابلیت پس اگر اخالق از کنار حقوق برداشته شود، حقو        

اخالق عالوه بر نفوذ در قوانین و تعدیل آن در عرفیات ما نیز . دهد از دست می
اما در عرفیات نیز همانند قوانین نیروهای اخالقـی باعـث مـی             . دیده می شود  

رسد یک عرف تصفیه شده باشد و ایـن   شوند که عرفی که به رویه قضایی می     
  . کند بنابراین اخالق در تمام اعمال ما رسوخ می. دتواند باش تنها کار اخالق می

  چه ضرورتی دارد که از قاعده اخالقی اطاعت کنیم؟
مشکل انسان امروز این است که طبیعت اجتماعی        : گوید برتراند راسل می  
 و هـم موجـودی   اسـت  وجود انزواطلب همه انسان   کبل. طبیعت ذاتی او نیست   

 وجود می آید و برای این که این تضاد پس در اینجا تضادی به. اجتماعی است
هم چنـین نیـل بـه تعـالی یکـی از            . را از بین ببریم اخالق پادرمیانی می کند       

  .نیازهای ماست و الزمه آن این است که به قواعد اخالق رو کنیم
  :نظامی شاعر بزرگ می گوید

  اند دهــالق زنــار به اخــوام روزگـــاق
  . ستقومی که گشت فاقد اخالق مردنی

  
  اهمیت شرکت مردم در حاکمیت

مردم یک کشور به همان انـدازه از قواعـد پیـروی مـی کننـد کـه در آن         
وقتی مردم خود را مقهور دولت بدانند بدون این که اجازه داشـته         . شرکت کنند 

باشند در حاکمیت آن دخالت کنند و بفهمند دولت از آن دیگری است واکـنش     

 بین مردم آنها تقسیم شود عالقه بین آنهـا          وقتی که حاکمیت  . نشان می دهند  
  .انسان ذاتاً با شنیدن امر و اطاعت از آن میانه ندارد. به وجود می آید

البته جامعه ما مقداری در سیر تحول است منتهی خیلی کند پیش می رود 
تر شود به این نظم و انتظامات بیـشتر    تر و جامعه ما پیچیده     هر چه ما اجتماعی   

  .دهیم بها می
  

 اخالق جهانیو جهانی شدن 

ارتباطاتی که امروز بـه     . اخالق هیچ گاه به طور کامل جهانی نخواهد شد        
وجود آمده و جهان را به صورت یک دهکده جهانی درآورده است، باعث شـده      

 در حقیقت همـین حقـوق بـشر    .است که اصول اخالقی مشترک گسترده شود      
ولی ایـن   . قاد پیدا کرده است   اصول مشترکی است که جهان متمدن به آن اعت        

الی که در دانشگاه کلمبیا از آقـای        ؤمثًال س . اصول در همه چیز مشترک نیست     
احمدی نژاد در مورد این که چرا جامعه ایران با پدیده هم جـنس بـازی رفتـار      
ناشایست دارد پرسیده شد؛ به جای انکار این که ما هم جنس باز نـداریم بایـد         

  شـود ولـی در    حـسوب نمـی  مامور در جامعه مـا جـرم   دادند بسیاری  جواب می 
 منظور این است که اخـالق مقـداری         -آید و بالعکس    غرب جرم به حساب می    

  .شود تر می هر چه ارتباطات زیادتر باشد اخالق گسترده. جنبه محلی دارد
توان شد و حتی طرفداران حقـوق بـشر    های اخالق نمی  اما مانع گوناگونی  

لتی باید حاشیه هایی گذاشت تا طبق آداب و رسـوم خـود           برای هر م  : گفته اند 
  .عمل کند

تـر از    پس، نباید به خودباختگی برسیم به عنوان این کـه غـرب پیـشرفته             
-مـی اخالق مخصوص هر قومی است اگر مختلط شود نامطلوب جلوه       . ماست

  .کند
  

  ها ها و پاسخ پرسش
  نفوذ اخالق در آن  رابطه اجرای قانون و

ال اول قانون دخالـت دارد و ایـن تـاثیر متقابـل اسـت در                در پاسخ به سو   
حقیقت تغییرات تفکر یکی در نتیجه ارتباطات با دنیا و دیگری بـه علـت ایـن                

 بـین حقـوق و    و کـامالً مشخـصی  مرز قاطع. است که قانون تغییر کرده است   
  . ندارد و هر دو درهم نفوذ دارندوجوداخالق 

کنیم؟ شاید علت این باشد   را اجرا نمیو اما پاسخ سوال دوم که چرا قانون
دانند ولی در عوض خیلی از امور را بدون اجبـار   که بعضی قانون را از خود نمی     
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کننـد یـک چیـز بـی      کنند به علت این که در وجدان خود احساس می   اجرا می 
ایم؛ بنابراین همـه چیـز    در حقیقت ما به نظم و ترتیب عادت نکرده      . ضرر است 

ـ   وط شده است و این شاید یکی از دالیل درسـت            به همه چیز مرب    شدن اجـرا ن
  .قانون باشد

  
  فرهنگ و اخالقرابطه 

دهـد ولـی فرهنـگ     همین آداب و رسوم است که فرهنگ را تشکیل مـی      
به انسان باید با تمام فرهنگی کـه دارد توجـه کـرد نـه     . جدای از قانون نیست   

در حـال    . را در نظر گرفت    صرفًا انسان مجرد و تنها و باید باورها و فرهنگ او          

چون . حاضر همه علوم تقسیم شده و از آن حالت کلی گرایی خارج شده است              
شود اخالق و فرهنگ و رابطه این دو و نفوذی که آنهـا           دیدی جزئی باعث می   

  .در هم دارند و هم چنین نفوذ آنها در علوم دیگر را بهتر و بیشتر شناخت 
  

  تفاوت ضمانت اجرای حقوق و اخالق
همـین نگـاه شـماتت بـار مـردم          . اخالق ضمانت اجرا دارد   
کند اما تفاوت آنها در این اسـت کـه           ضمانت اجرا را تضمین می    

کند ولی ضمانت اجرای     ضمانت اجرایی قانون را دولت تعیین می      
  .کند اخالق را وجدان فرد تعیین می
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