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یقوق و اخمق هر دو ناظر به راهبری و ه)ایت عمل انساوان) و بح در یورد رابطه یااو این دو
در فلسفۀ یقوق سابقهای بساار طوالن) دارد 1.با این وجود ،به طور یتنارضال) ،یشالخص ناسالت
ً
که یوضوع و یحل ینارشه در بح  ،دراقا چاست .هارت ،یعتق) بالود کاله هالاچ رابطاله ضالروری
یااو یقوق و اخمق وجود ن)ارد .یقوق و اخمق را ی)تواو از یکدیگر ج)ا کالرد .در نگالاه اول،
ً
این ای)ه ساده و روشن به نظر ی)رس) ،ایا دیوی) لاونز نشاو داده است که ایالن ایال)ه اتفارالا بسالاار
ً
یالالبهم اسالالت .وو ِدربالالور  2ناالالز بالالا همالالان یمیظالاله ،بالالر و بالالود کالاله تقریبالالا همالاله ،از جملالاله
تویاس کویناس ،لوو فولر و رونال) دورکان ،با یک تفسار یال)ارل) از «ایال)ه جال)ای)» 3هالارت)،
یوافقان) و از و یمایت ی)کنن) .و به همان خاطر تالمش ی)کنال) تالا ینارشاله دراز یال)ت یاالاو
پوزیتاویستها و غار پوزیتاویستها را بازخوان) کن) ).(Van der Burg, 1999, pp. 61-82
به هر روی ،نچه یشخص است این است که یاطۀ یوضوع) یورد بحال «یقالوق و اخالمق»
یا دراقتر «یقوق و ع)الت» است؛ یسئلهای که وجاله درسالت یالا پالالودۀ تقابالل یقالوق طباعال) و
یقوق یوضوعه در افالق ان)یشالۀ بشالری اسالت ( 4 Moore, 2007, p. 1252و زیالاو کاله نتاگوناله باله
یخالفالالت بالالا ینالالع کرئالالوو از خاکسالالپاری ب الرادرش برخاسالالت ،و از زیالالاو دیالکتاالالک سالالقراط و
ازیماخوس ع)لستاز و ینارشۀ سوفسطای)۔ افمطون) در یاهات یقوق و عال)الت ،و شالای) در
تر
ِ
الیههای عماق ینارشات اشعری۔ اعتزال) و باری ،از هماو غاز رابل وثوق تاریخ ،ان)یشالۀ انسالاو
با این پرسش یواجه بوده است که یا ربط و نسبت) یااو یقوق و اخمق  /ع)الت وجود دارد؟ یالا
یقوق یوضوعه ،یلتزم به اصول) بناادی و فرایوضوعه هستن)؛ به اصول ارزش) که یقوق طباعال)
یا «ارتضائات ع)الت» خوان)ه ی)شون)؟ (هوفه ،139۲ ،ص . ۲۵3
 .1در این یقاله ،واژه «ایر»  -در کنار اخمر) /یقور)  -نه به یعنای یوضوع که جمع و ایالور اسالت ،باله کالار رفتاله و ناله باله
یعنای دستور که جمع و اوایر است .ینظور از ایر اخمر) و ایر یقور) ،دست یازیال)و باله رهقالرا و یالاق ایالن دو یقولاله
است ،یعن) نابترین وجه و اکا)ترین یفهوم از یقوق و اخمق .در زباو انگلاس) « »Theبه همان ینظور به کلمالات «
 »Legalو « »Moralو ناز « »Politicalاضافه ی)شود .ایر اخمر) و ایر یقور) ،همانطور که راجع به ایر سااس) گفتاله
ً
ش)ه ،در یعنای سلب) خود در رااس با برابر نهادههای دیگر  -در یک تقابل یعموال ج)ل) و سلب)  -بسالته باله زیانالههالا و
شرایط عان) ،یعنای خود را باز ی)یابن) (نک :یکاینتایر ،1390 ،ص  80۔ 8۴؛ اشمات ،ص. ۵0

2. Wibren van der Burg
3. Separation Thesis
4. Also, see Bickenbach, 1989; Cragg, 1989; Alexander, 2003; Moore, 2012; Pino, 2014.

✺

1. Symmetry Thesis
2. yardstick
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ً
در فلسفۀ یقوق ،یوزه تقارو 1بالرای دفالاع از رابطاله یقالوق و اخالمق کالایم یعمالول اسالت؛
یوزهای که به شاوههای یختلف) صورتبن)ی ی)شود و یک یورد برجسته و ای)ه شمول اخالمق
به رانوو است ( . Leslie, 2013, p. 1به ایالن یعنالا کاله هالر دلاالل یقالور) ،یالک دلاالل اخمرال) ناالز
به یساب ی) ی) .در این راستا ،هر دلال یقور) و هر نتاجالهگاری یقالور)ای همزیالاو اخمرال)
است . Alexy, 1999, pp. 374-384( .ب)شک ایور اخمرال) یمکالن اسالت یوضالوع تقنالان باشالن)،
به عنواو یثالال ،در یالوزه جزائال) کاله ُجالرم لعالاب) دوگاناله ارزشال)۔تکلافال) دارد .یالا ایالن کاله در
رانوو اساس) ،اصول یقور) یختلف) وجود دارد و یا دستکم یمکن است وجود داشته باش) کاله
صبغه ش)ی) اخمر) داشته باشن) .در فلسفۀ یقوق ،اصول عادالناله بسالاار یالورد بحال بودهانال).
برجستهترین یورد رونال) دورکان و همچنان تحلال رابرت الکس) در یورد یقالوق اساسال) بشالر
ً
است؛ این نویسالن)گاو ،بر ننال) کاله اصالول یقالور) صالرفا باله نچاله کاله در جایعاله اخمراسالت
شکل ی)دهن) ( ، Dworkin 1978, p. 184ایا بسااری از یسائل یقور) نسبت به اخمق الارتضاءان)
ً
و یا اینکه هاچ ربط) ارم یستقام به اخمق ن)ارن)؛ رواع) راهنمای) و رانن)گ) یا ئان دادرس) در
یورد تشریفات رانون) و یا ترتابات فن) از این ربالان).
همچنان یبنا و ینظر دیگالری کاله باله رابطاله بالان یقالوق و اخالمق یربالوط ی)شالود ،اخالمق را
یعاار 2یقور) بودو لحاظ ی)کن) .بسااری از فالسوفاو یقوق  -به عنالواو یثالال ،در نظریاله
به عنواو ِ
یقوق طباع)  -ادعا ی)کنن) که هرچن) اخمق فراتر از رانوو اسالت ،ایالا رالانوو خالود بایال) باالان) از
اخالالمق باشالال) ( . Alexy, 1989, p. 167-183در اینجالالا ی)تالالواو یتالال) بالاله ایالال)ه هالالارت در یقالالام یالالک
پوزیتاویست کمساک راجع به «یحتوای ی)ارل یقوق طباع)» ناز اشاره کالرد .یطالبالات یال)ارل)
ِ
ً
که اگر ایفا نشون) ،رانون) که رسما یعتبر است ،رانوو تخواه) بود (. Von Wright, 1990, p. 321-330
برخ) در یخالفت با فمسفه یقوق طباع) ،به جای گفتن اینکه رانون) کاله چنالان ارتضالائات
ی)ارل) را ن)ارد« ،رانوو» ناست ،تأکا) ی)کنن) که رانوو ،رانوو است اگر چه فار) استان)اردهای
ُ
اخمر) خاص است .به عبارت دیگر ،ترجاح ی)دهن) تفکاک استان) یفظ شالود ،(MacCormick
 1992, p. 127؛ زیرا تنها با نگه داشتن این تفکاک است که ی)تواو توجه عادالنه به وارعاات یهم)
ّ
ینظر اخمر) به ش)ت ،داوری شون) .با این یال ،نظالرات
داشت .یسائل یقور) یمکن است از ِ
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ً
اخمر) ی)ام تغاار ی)کنن) و نچه سابقا به عنواو ُجرم لحاظ ی)ش)ه یمکالن اسالت دیگالر ُجالرم
نباش)؛ چازی که از نظر جزائ) فار) اهمات بوده در یال یاضر ی)توان) از یاال جنالائ) بسالاار
ّ
ج)ی تلق) شود ،ایا یک «فشار اخمر) »1برای تغاار روانان وجود دارد .یک رانوو که با نگرش و
نظرات اخمر) شایع یتوافق ناست ،اغلب ناعادالنه ارزیاب) ی)شود .ی)تواو گفالت کاله عال)الت
(یا دراقتر انصاف 2ای)های است که یقوق و اخمق را به هم یرتبط ی)کنال) .از همالانرو ،ایال)ه
یقور) عادالنه در طالول
رانون) عادالنه ،یک ای)ه اخمر) است؛ و چناو که یک نظریه
نظم
یک ِ
ِ
ِ
یک نظریه اخمر) است ،ایا باز ی)تواو پرسا) که نظریه یقوق یح چطور؟
یقوق و اخمق ،دو یوزه هنجالاریانال) کاله وجالوه یشالترک گونالاگون) دارنال) ،از جملاله هالر دو
«هنجاری» 3و «ه)ایتگر عمل» 4هستن) ) . MacCormick 1994, pp. 19-23همچنان هر دو از واژگالاو
هنجاری یشابهای ،یثل بای) ،تکلاالفّ ،
یالق ،یسالئولات اسالتفاده یال)کننال) ).(Kar, 2006, p. 877-924
جوزف رز یتذکر ی)شود که این ویژگ) زباو یقور) گاه) اورات به عنواو عایل) بالرای یمایالت از
چنان یمیظات) ر)ری عجوالناله هسالتن)؛ زیالرا هالاچ یالک از ایالن دو یفهالوم (یقالوق و اخالمق ،
سر راست ناستن) و در یاهات ،یحتوا و همچنان ربط ،نسبت و یفهوم ایوری اختمف)ان).
لوگران) ،یعتق) بود که پژوهش یقور) یعتبالر باله دسالت نم) یال) ،یگالر بالا تعمالق در ویژگال)
یقوق؛ ویژگ)ای که پژوهشگر را در فراهم نمودو ابزار کار راهنمائ) کرده و به او این ایکاو را ی)
ده) که در سایه دیگر تجربههای یقالور) و عوایالل یشالخصکنن)ه سالاختاری ،پاکالرۀ شالناخت
یقور) را تنظام کن) و ی)ود یوضوع را از جهت ینابع اطمعات) بالقوه که برای تهاالۀ نتاجالهگاری
خود ی)خواه) ،یعان کن) (لوگران) ،1387 ،ص  . ۴0تمرکز بر کارکرد یقوق ،ی)توان) تا انال)ازهای یالا
را از بحراو یقوق طباع) ۔پوزیتاویست) وارهان).
 .1دو رویکرد رقیب

بح بر سر رابطه یقوق و اخمق دو جریالاو عمال)ه «پوزیتاویسالت »5و «نوریاتاویسالت »6را در
1. moral pressure
2. fairness
3. normativity
4. action guiding
5. positivists
6. normativists

✺

1. natural laws
2. the basic requirements of practical reasonableness
3. natural rights
4. human rights
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فلسفۀ یقوق شکل داده است ( . Letwin, 1989, p. 55پوزیتاویسالتها ،باله دلاالل اینکاله یقالوق را
برساخته رانوو به یفهوی) ُصالوری و (یعنال) راعال)ه وضالع شال)ه توسالط یرجالع صالمیاتدار
ی)دانن) ،یتهم به ج)اکردو یقوق از اخمق هستن) .در یقابل این نگرش ،هنجارگرایاو اسالت)الل
ی)کنن) که یک راع)ه نم)توان) به عنواو رانوو شناخته شود و از اینرو ،تعه)ی را برای رعایالت و
اعمال کن) ،یگر این که با یعاارهای ع)الت که یستقل از رالانوو و یقال)م بالر و اسالت ،یطابقالت
داشته باشال) .ایالن اسالتان)اردها کاله در نگالرشهالای یختلالف باله «رالوانان طباعال)« ،»1الزایالات
بنااد یعقولات عمل)« ،»2یقوق طباع) »3یا «یقوق بشر »4توصاف ی)شون) ،واج) ویژگ)های
جهاوشالالمول ،بالال)وو ابهالالام ،یطلالالق بالالودو و غاررابالاللتعرا بالالودو فالالرا ی)شالالون) .بنالالا بالالراین،
ً
پوزیتاویستها از طریق شناسای) رانوو  -ب)وو ارجاع به چنالان یعاارهالای)  -اساسالا یقالوق را از
اخمق ج)ا ی)کنن) (. Letwin, 1989, p. 55
نچه یورد بح است ،به عبارت دراقتر ،این است که یا ی)تواو یقالوق را باله یثاباله رالوانان)
شناسای) کرد ،که به شاوهای خاص ینتشر ی)شون) و یا این ویژگ) رسم) رانوو ،بهتنهالای) بالرای
ایجاد تعه) به رعایت و کاف) است؟ یا به عبارت دیگر ،یا یالا یوظالف هسالتام رالانوو را رعایالت
کنام؛ زیرا «اصالت» و را تشخاص ی)دهام؟ یا «اصالت» و «ارت)ار» و را ایجاد ی)کنال)؟ یالا
ً
کایم یتفاوت و غار ّ
رویهای برای تعه) یا وجود دارد؟
شالودهای
پوزیتاویستها و نوریاتاویستها تصور ی)کنن) که «ارت)ار» یالک یفهالوم اخمرال) ناسالت و
ً
یعموال تصور ی)شود که این فرضاه با توجه به برداشت ارائه ش)ه از ارت)ار ،توسط اب)اعکننال)ه و،
یعن) هابز ،توجاه ی)شود .هابز ،یقوق را به یثابه روانان) وضع ش)ه توسط یاکم تعریف کالرده و
التزام به اطاعت را به توافق ربل) بان رعایای یاکم نسبت ی)ده) که به یوجب و به یاکم اجالازه
تقنان ی)دهن) .از نجا که نها به یاکم صمیات دادهان) که از جانب همه نها عمل کنال) ،رعایالا
خود را یلزم به پاروی از روانان او ی)دانن) .به نظر ی)رس) هنگای) که ایالن شالاوه سالاده توصالاف
ی)شودِ ،اعمال ارت)ار یاکم یا ِاعمال اختاار توسط کسان) که ایالن اختاالار باله نهالا واگالذار شال)ه
است ،باش از یالک عمالل خودسالرانه و خالال) از کافاالت اخمرال) اسالت؛ چاالزی کاله بسالااری از
فالسوفاو یقوق ،پوزیتاویستها و همچنان نوریاتاویستها ،نتاجه گرفتهان) ،ایا این نظر نم)توانال)
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توضاحات هابز در یورد چرای) یجاز بودو یک یاکم برای وضع روانان را در نظر بگارد.
توافق الزم ،سبب ایجاد یخمصه انسان) ی)شالود .هالر انسالان) ،در تالمش
فق)او یبنای) برای ِ
برای ارضای خواستههای خود ،با انساوهای دیگری یا به عنواو یانع یا به عنالواو وسالالهای بالالقوه
برای رسا)و به خواستههای خود روبه رو ی)شود .در نتاجه ،انساوها در یعرا جنگال) ب)پایالاو
علاه یکدیگرن) که تنها با اب)اع و اجرای زیانه توافق ی)توانن) از و فرار کننال) .ایالن زیاناله زیالان)
فراهم ی)شود که نها خود را یلزم به اطاعت از یک یاکم ی)کنن) (. Letwin, 1989, p. 55
افزوو بر این ،هابز تصریح ی)کن) که یاکم  -چه به شکل یک سلطنت و چه شکل یک یجلالس
ینتخب  -نه با تخاصم خودسرانه ،بلکه با وضع و اجرای روانان) یالاکم اسالت .ایالن تصالور از یالک
ً
یاکم ،به عنواو ینبع رانوو یاکم بر اجتماع افر ِاد یسالتقل ،لزویالا از برداشالت هالابز از صاللح ناشال)
ِ
ریمت
ینطوی در
اینات
ع)م
از
هنوز
کن)،
ی)
یکویت
ی)شود .رعایای یک یاکم که ب)وو رانوو
ِ
ِ
ارادۀ خودسرانه دیگری رنج ی)برن) .بر این اساس ،هالابز اصالرار دارد نجاکاله رالانون) وجالود نال)ارد،
یکویت) وجود ن)ارد و انکار ی)کن) که «استب)اد» توصاف ش)ه توسط فالسوفاو باستاو (یاکماالت
ب)وو رانوو ی)توان) به عنواو نوع) دولت ،واج) شرایط باش) (. Hobbes 1947, pp. 13-16
رانون) که توسالط یالاکم تنظالام و اجالرا ی)شالود ،در وارالع ،یال)ود صالمیاتها و یقهالا را
یشخص ی)کن) .در نتاجه ،افراد ی)توانن) ب)وو ترس از دخالت خودسرانه ،اه)اف خود را دنبالال
کنن) و از دستاوردهای خود یتمتع شون) .اینات) که از طریق وضع و اجالرای رالانوو یاصالل شال)ه
ً
ترس یر نجات نم)ده) ،بلکه پایه و اساس ی)نات است .بنابالراین ،در
است ،صرفا انساو را از ِ
اساس)ترین یفهوم« ،صلح ی)ن)» هماو چازی است که اعضای یک جایعه ی)ن) ورت) به یالک
یاکم ارت)ار وضع واجرای رانوو ی)دهن) ،ایا)وارن) از و برخوردار شون) ،.ایا تعه) شالهرون)او
(اعضای جایعه ی)ن) برای رعایت رانوو نه از این عوارب ،بلکه از این وارعات ناش) ی)شود که
به یاکم ،ارت)ار وضع و اجالرای رالانوو را اعطالا کردهانال) .ایالن ارتال)ار توضالاح ی)دهال) کاله چالرا
کافاالت
ذات)
ِ
«یاکمات رانوو» برسازن)ه یق است و نه اعمال زور .افزوو بر این ،چنان ارت)اری ِ
ً
زن)گ) است که در غار این صورت وجود نخواه) داشت و یطلوبات و ف) نفسه است؛ نه صرفا
به عنواو یصلحت) برای دستیاب) به خشنودی .بنابراین ،چوو ارت)ار است که «یق» را از «زور»
تماز ی)ده) ،یک یفهوم اخمر) است ).(Hobbes, 1947, p. Chs. 13-26
این درک از ارت)ار ،گاه به دلال وجود برخ) یطالب دیگر در تحلاالل هالابز کالم رنالگ ی)شالود
تا جای) که دیگر به وارع نم)تواو تشخاص داد که پذیرش ارتال)ار یالاکم یالک گزیناله یصاللحت)

✺
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ارت)ار یاکم پذیرفته ی)شالود بالا ایالن هال)ف کاله از
است یا اخمر) .به عنواو یثال ،در نگاه هابزِ ،
یر ناگهان) جلوگاری کنن) ،چازی که انساو باش از هر چاز از و ی)ترس) .باله عبالارت) دیگالر،
اخمر) یقوق ،ورت) انکار ی)شود که هابز رانوو را به یثابه «یصالار »1توصالاف ی)کنال)
کافات
ِ
که به ینظور جلوگاری از بمتکلاف) افراد در یسارهای یختلف ،ایجاد و وضالع شال)ه اسالت .ایالن
استعاره برای این به کار برده ش)ه که نشاو ده) رانوو دارای خصاللت یالک داور یالا یکالم اسالت،
فرا داوری در یورد شایستگ) نسب) ینازعات ،اختمفالات را یالل و فصالل
یعن) کس) که ب)وو ِ
ی)کن) .در نتاجه ،رانوو از نظر اخمر) ب)طرف است .افزوو بر این ،به نظر ی)رس) کاله ادعالای
هابز یبن) بر این که ع)الت را رانوو تعریف ی)کن) و نه به هاچ شاوه دیگری ،وجود هر گونه دلال
یا نااز برای داوری اخمر) در یورد یقوق را رد ی)کن) .با توجه به این یوارد به نظر ی)رس) که در
ً
پذیرش تعه) به تبعات از یک راع)ه صرفا به این دلال که یک رانوو اصال است ،چازی به عنالواو
«انتخاب اخمر)» دخال ناست (. Letwin, 1989, p. 57
با این وجود ،این استنباط اشتباه است ،و ناش) از ع)م تمایز بان دو یفهالوم یختلالف از عال)الت /
ویژگ) یاکمات رانوو و دیگری یربوط به یحتوای تصمامات رالانون).
اخمق است :یک) یربوط به
ِ
ّ
تنها یعنای اخار یورد توجه کسان) است که ج)ای) یقوق از اخمق را ررت ور ی)دان).
فالسوفان) چوو افمطوو ،ارسطو و کویناس که یخالفاو پوزیتاویسم نها را یتحال)او اصالل)
خود ی)دانن) ،بر تفکاک این دو یفهوم از ع)الت تأکا) کردهان) .اگر چه این نویسالن)گاو بالر ایالن
عقا)هان) که یحتوای یک رانوو یمکن است عادالنه باش) یالا نباشال) ،یالک نگالرش پوزیتاویسالت)
نسبت به الزام به رعایت رانوو را اتخاذ ی)کنن) .افمطوو و ارسطو راطعانه رانوو را با رواعال)ی کاله
توسط انساو تنظام و در یک سن) عموی) ثبت ش)ه است ،تعریف ی)کنن) :رانوو بای) نوشته شود
تا هر کس) در هر زیاو بتوان) با کنکاش) در یک یتن ثابت  -به رایت)  -ب)ان) رانوو چاست.
ً
به عبارت دیگر ،ثبت و رابل دسترس) بودو برای همه از عناصر رانوو است .ثاناالا ،رالانوو بایال)
یشتمل بر رواع) باش) بر عکس یصوبات) که برای دستااب) به یک نتاجاله یالاهوی خالاص وضالع
ش)هان) .از نجا که رانونگذار بای) از اصطمیات فراگار و کل) در چارچوب روانان استفاده کنال)،
نم)توان) نتایج یاهوی را تعاان کن) و رضاوت او در نتاجه با یاالل باله ایالن یالا و در یالال یاضالر
تحریف نم)شود .از نجا که رانوو یتشکل از رواع) عموی) و پای)ار است ،رانوو یاکمات عقالل

را به جای خواست و یاالل تضالمان ی)کنال) و بنالابراین ،باله ینظالور ایکالاو پاالروزی ضالعاف بالر
ْ
ر)رت روی بر ضعاف طرای) نش)ه است .بنابراین ،فضالت خاص رالانوو
ر)رتین) و یا تحکام ِ
ْ
طبق دی)گاه باستاو این است که از همه در برابر اختمل) که خواست و یاالل سالبب سالابپذیری
ْ
یکویالت عقالل
انساوها ی)شود ،از همه یحافظت کن) .اگر انساوها از رانوو یحالروم شالون) ،از
ِ
یحروم ی)شون)؛ زیرا یوجودات عقمن) هستن).
افمطوو یعتق) است که کلمه رانوو ) (nomosاز « »nousگرفته ش)ه اسالت ،کاله واژهای اسالت
عالال ِم عالال) سالپرده شالود،
انساو ِ
برای ذهن و ارسطو یعتق) است که اگر ِ
ر)رت یکمران) به یک ِ
یت) او ناز برای اطماناو از خردین)انه بودو فرایان خود ناگزیر بود بر اسالاس رالانوو ،یکمرانال)
ِ
کن) .یقوق ،یتشکل از رواع) پای)ار است و براساس ِخرد یکمران) ی)کنال) و باله همالان خالاطر
ً
تنها چازی است که ذاتا عادل است ).(Aristotle,1973, pp. 644-645; Plato, 1946, p.1287a
 .2دشواری ارائه نظریه حقوقی
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اهتمام هانس کلسن برای پاسخ به این پرسش در نظریه یح یقوق یبن) بالر تمااالز یالرز یاالاو
ایر طباع) 1و ایر ای)ه ل2بود ) .(Kelsen, 1967, p. 2او بر این باور بالود کاله علالم یقالوق 3یتعلالق باله
علوم طباع) 4ناست ،بلکه یتعلق به علوم انسان) 5است .ی)تواو بر سالر ایالن کاله یالا تقابالل بالان
ّ
ایر طباع) و ایر ای)ه ل با تقابل یااو وارعات طباع) و ارزش 6،بان هست و بای) 7،بان رانوو عل)
و هنجار همرون) و یتطابق است یا خار؟ یا این که یا رلمرو ایر ایال)ه ل  -در وارالع  -گسالتردهتر از
رلمرو ارزش (بای) و هنجار است یا خار؟ بح کرد ،ایا نم)تواو انکار کرد که یقوق باله یثاباله
هنجار یک وارعات ای)ه ل است؛ نه یک وارعات طباع) .بر همان اساس ،کس) کاله یقالوق را از
طباعت یتمایز کن) ،بای) همچنان پ)ی)ار ای)ه ل ،یقوق را از دیگالر پ)یال)ارهای ایال)ه ل و بالهویژه
انواع دیگر هنجارها یتمایز کن).
1. the natural
2. the ideal
3. legal science
4. natural sciences
5. human sciences
6. natural reality and value
7. is and ought

✺

1. inclusive
2. exclusive
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در اینجا ،نزاع) غاز ش)ه که اگر چاله کمسالاک ،ایالا همالواره تالازه اسالت .بالارزترین یسالئله،
تقاضای) با برچسب پوزیتاویست) برای رهانا)و یقوق و شکستن رابطهای است کاله همالواره بالان
بااو یرانه که یقوق بای) اخمرال)
یقوق و اخمق بر ی)نهن) ) .(Kelsen, ْ2002, p. 15در یقابل ،این ِ
و خوب باش) ،بلکه این یسئله که یقوق بخش) از اخمق اسالت ،شالای) یهمتالرین فریالاد نظریاله
یقوق طباع) و پارواو و در فلسفۀ یقالوق بالوده اسالت .باله نظالر اینالاو ،یقالوق در یالک یعنالا و
کشالا)و یقالوق باله عنالواو شالاخهای از اخالمق ،ی)توانال)
تا ان)ازهای اخمر) است .به تصالویر
ِ
به سادگ) به این ایر که یقوق بای) در انطباق با اخمق شکل بگارد ،نائل شود یا یمکن اسالت باله
ً
ْ
این یعنا باش) که یقوق به عنواو بخش) از اخمق وارعا یشخصه و یاهات) اخمر) دارد.
ورای انگاره ضرورت یقوق ،طباع)گرایاو در چنان ربط و نسبت) یااو یقوق و اخالمق ،یسالئله
ایکاو یا ایتناع یسئله یطرویه یوجب صف رای) پوزیتاویستهای شمولگرا 1چالوو یالاتاو کالارایر
( Kramer, 2007, pp. 555-662 ; Kramer, 2009, pp. 44-61و جالولز کلمالن ) (Coleman, 2000, pp. 15-65در
برابر پوزیتاو یستهای انحصالارگرا 2همچالوو جالوزف رز ( Raz, 1979, pp. 40-57و دیویال) لفکالوویتز
) (Lefkowitz, 2005, pp. 45-420و یایکل جودیس ( Giudice, 2008, pp. 94-106ش)ه است.
طرف این نزاع ،نکات رابالل بحثال) وجالود دارد و جهال) یقالوق طباع)گرایالاو بالرای
در هر دو ِ
برر الراری نسالالبت یاالالاو یقالالوق و اخالالمق ،تمشالال) ب الرای اعطالالای ارزشالال) یطلالالق بالاله یقالالوق
به واسطه اخمق است .یقوق به عنواو بخش) از اخمق ،یعادل «ع)الت» است؛ باان) که بالرای
نظمده) اجتماع) به کار برده ی)شود که یطلقا درست است و به طور کایل وجه عان) خالود را -
به واسطه رضایت اجماع)  -به دست ی) ورد.
ً
یسئله این است که اوال ،در این ان)یشه خطر تب)یل ایر یقور) به ایر ر)س) وجود دارد؛ زیالرا
ً
ناش) از نهتنها ایر یطلق که ناش) ارزش یطلق است .ثاناالا ،یاهاالت یقالوق طباعال) در یعالرا
ب)نهایت گوناگون) است؛ زیرا هماشه ارجاع) به یک ریالاو عال)الت (یالا اخالمق وجالود دارد،
ً
لاکن برداشتها از این ریاو وای)  -به واسطه ایال)ئولوژیهای اساسالا رراالب  -بسالاار گونالاگوو
اسالالت (تروپالاله ،138۶ ،ص  . 33از ایالالنرو ،پرسالالش از کالال)ام عالال)الت و اخالالمق یتالال) در اردوگالالاه
یقوق طباع)گرایاو هم سرنوشت یشخص) ن)ارد .یت) به عقا)ۀ افمطوو هم اختمفات) کاله یاالاو
انساو و اعمال وجود دارد و این وارعات که هاچ چاز انسان) هرگز در سکوو و رایش ناست ،جالای)
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برای یطلق) که در همه زیانهها و در تمام زیاوها رابل ِاعمالال باشال) ،بالار) نمال)گالذارد .از ایالنرو،
ّ
ً
یقوق طباعتالا کالارش تخمانال) و تقریبال) اسالت (یالالوری ،1383 ،ص  . 33یقالوق باله تنهالای) یالمل
یشکمت ناست و البته ،از یا بای)انگار هم چنان نم)توان) باش) ،بلکه تنها وسالالهای اسالت کاله
ّ
وضعات) خاص را ی) نظر ررار ی)ده) (ریکالا ،1387 ،ص  ، ۴ایالا در سالوی دیگالر ،پوزیتاویسالتها بالا
ً
روشهای پوزیتاویست) وارعاات اجتماع) را نف) ی)کنن) و به یکاناک یقالور) تقریبالا سالاکن روی
ی) ورن) به این صورت که با توصاه تفسار لفظ) صالرف ،تعصالب باله ایکالام رالانووگالذار را تبلاالغ
ی)کنن) (فلسف) ،1393 ،ص  . 1۶8از این گذشته ،اگر چه  -از یک ینظر توصاف)  -هر کس بال)وو هالاچ
دشواری رانوو کشوری که در و زن)گ) ی)کن) را باله عنالواو یالک یجموعاله از هنجارهالای تنظامال)
یبتن) بر رویههای اجتماع) و نهادی ی)شناس) ( راسالخ ،139۲ ،ص ، 108ایالا از ینظالر جایعهشالناخت)
ً
ایر اخمر) ی)توان) به یثابه ایر ش)ی)ا نهادینهش)ه توصالاف شالود .جالاو ِسالرل ،اصالطمح
ناز یوزه ِ
«وارعاتهای نهادی» 1را برای توصاف رویههای اجتماع) تالا نجالا کاله یحتمالل و یبالان یحتالوای
2
هنجاری نها باش) ،اب)اع کرد ( . Searle, 1964, p. 43-58به نحو انضمای)تر« ،سالاختارهالای نهالادی»
یثل خانواده ،ی)رسهها و کلاساها در تأسالاس ،یفالظ و الالزام هنجارهالای فرایقالور) 3نقالش بسالاار
ً
یعناداری بازی ی)کنن) .از چنان ینظری ،برخ) نهادها و افراد را ی)تواو شناسالای) کالرد کاله اساسالا
کارکردهای) شباه کارکردهای نهادهای یقور) بر عه)ه دارن) (. Cane, 2002, p. 10
با توجه به نچه تا اینجا گفته ش) ،ی)تواو فهما) که تباان رابطه یقالوق و اخالمق ،یتورالف باله
درک یرزهای یفهوی) نهاست .از نجا که ایور هنجاری یختلف را در تناظر و رااس با یالکدیگر
بهتر ی)تواو شناخت و یوخت ،در اینجالا بالر نام در یالک تحلاالل یفهالوی) ،ایالر اخمرال) را در
یقایسه با ایر یقور) از ُبع) هنجاری باشتر بررس) و روشن کنام.
 .3حقوق به مثابه تنظیم

ً

ْ

ً

تقریبا غار ضروری است که بگویام رانوو ینحصرا باله روابالط انسالان) اشالاره دارد .تنهالا انسالاو -

به صورت فردی یا جمع)  -ی)توان) یوضوع و غایت رابطه یقور) باشال) .عالموه بالر ایالن ،یفاال)
ْ
است یاد وری کنام که رانوو یعطوف به تنظام پ)ی)ههای اجتماع) صرف ناسالت ،بلکاله بالا یالک

1. institutional facts
2. institutional structures
3. extra-legal norms

✺
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روش یسالالتقام ،خالالود را بالالر رفتالالار انسالالاو اعمالالال ی)کنالال) ،کالاله بالاله درسالالت) یسالالتع) تنظالالام در
یوزه اجتماع) است .بنابراین ،رانوو ،یقررات رفتاری اجتماع) است؛ تنظام رفتار انسالاو (افالراد
برابر  ،ایا رشتههای دیگری ناز وجود دارن) که در زیانه روابط اجتماع) با رالانوو در تعایاللانال) و
ً
طباعتا ضروری است که یرزها و ارتباطات نها دراق شود.
نهادهای رانون) و یقور) ،ادعای) فراگار از ارت)ار یشروع بر همه یوضوعات خود دارنال) .ایالن
ادعای ارت)ار فراگار ینطالوی در ادعالای انحصالار در الالز ِام یشالروع اسالت .باله باالاو دیگالر ،یالک
وجه یقوق ،تمشات زن)گ) جمع) انساوها به شکل الزام ور است؛ اگر چه وجه دیگر و بازتاب
وارعاتهای جاری در این زن)گ) جمع) است.
ْ
از اینرو ،یقوق ایری تنظام) و رراردادی (یااو وارعاالت و ارزش اسالت (Posner, 1999, pp. 369-
 . 382ایالالن وارعاالالتهالالا هالالم خصالالایص طباعالال) ،ارتصالالادی ،سااسالال) ،فرهنگالال) و اجتمالالاع) و هالالم
ارزشهای یوجود در جایعه تحت نظارت خود را در بر ی)گارن) .در وارع ،نظام یقور) در صالورت)
به ثبات و کار ی)ی ی)رس) که رابطه و نسبت) یتوازو بالا وارعاالت و ارزش بررالرار کنال) (راسالخ،139۲ ،
ص 1۶3۔ . 1۶9یقوق در اینجا یااو دو ارتضالاء و ضالرورت ایسالتاده اسالت« :وارعاالت» و «ارزش» و
نکته یهم ،پا)ا کردو نقطه توازو این دو ضرورت است .با این وصف ،یقوق یک ایر یضاف اسالت
و همواره در نسبت با پ)ی)ار یا روابط اجتماع) خاص) ررار دارد؛ زیرا یقوق ،بنالا بالر چاسالت) خالود،
ررار است پ)ی)ار یا روابط یعان) را تنظام و تمشات کن) (راسخ ،139۲ ،ص . 11۲
ْ
از اینرو ،یقوق نهاد تنظام است و البته ،ی)توان) یک جانشان یورت ضروری بالرای اخالمق
باش) .تنظام بهترین کاری است که یا ی)توانام در غااب اخمق انجام دهام ،ایالا هالمداسالتاو بالا
یکاینتایر ،تنظام را به یثابه بااو رابل ربول) از یک یجموعه رواع) اخمر) یشترک نم)تالواو فهالم
کرد ،بلکه به یثابه ابزاری ی)ارل) که برای جبراو نقصاوهای بزر فرهنگ  -نجالا کاله تالار و پالود
اخمق در هم دری)ه ش)ه است و نجا که دولت نم)توان) به طریق) که یا ی)خواهام عمل کن) -
توسعه یافته و فهم ی)شود (. MacIntyre, 1980, pp. 31-33
البته ،داوریهای اخمر) ،فراتر از یقوق و با اولویت) خاص یوجب سنجش رفتارهالای انسالان)
ْ
در ساختار است)الل عمل) ی)شون) ( Petitit, 2001, pp. 234-386و بر همان یبنا ،یقوق یوضالوع نقال)
اخمر) ررار ی)گارد ،ایا اخمق یوضوع نق) یقور) ررار نمال)گاالرد (ریمونال) ،1389 ،ص  . ۲9هالارت،
ً
افزوو بر این ی)گوی) :اخمق ،اصوال شناسای) ی)شود؛ نه اینکه با تأیل انسان) سالاخته شالود .ایالن
ای)ه یک کافات عان) را ضمامه اخمق ی)کن) که یقوق فار) و است (هارت ،1390 ،ص . ۲۴0
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برای توضاح این کافات عان) ،فالاپا پتات ،سه ایال)ه یتفالاوت از «عاناالت» را در فلسالفۀ اخالمق
شناسای) ی)کن) 1 :یعنای)؛ ۲هست)شناسانه؛  3توجاه) .اعتقاد باله ایالن کاله اخالمق باله لحالاظ
یعناشناخت) ،عان) است به این یعناست که گزارههای اخمر) این که «اشااء چگونه هسالتن)» را بنالا
بر دی)گاه گوین)ه از اشااء گزارش ی)دهن) .در یعنای هست)شناسانه ناالز گالزارههالای اخمرال) یاننال)
گزارههای ناظر به رنگها هستن) .در عان)گرای) توجاه) ،عموه بر این ،اعتقاد به وجود یجموعالهای
از ارزشها که بای) یبنای ارزیاب) رفتارها ررار بگارن) ،یطرح است .نچه در این یرتبه یهم اسالت ،و
تصمام) است که یبتن) بر و یجموعه ارزشهالای پذیرفتاله شال)ه باله عنالواو یبنالای ارزیالاب)هالای
بودو یقوق ،شمرده ی)شود (. Petitit, 2001, pp. 234-386
اخمر) نسبت به اخمر) ِ
از همانرو ،تا نجا که یقوق و اخمق همسو هستن) ،به یثاباله انعکالاس اخالمق و اسالتحکام
یقوق فرا ی)شون) و نجا که یقوق و اخمق انشعاب یابن) ،رالوانان یمکالن اسالت باله لحالاظ
اخمر) یقبول نباشن) .فالسوفاو پوزیتاویست ،ادعالا دارنال) کاله یبنالای اخمرال) نظالم در بهتالرین
ً
ْ
اورات ب)وو نقطه اتکاء است؛ زیرا ورت) یردم از روانان تبعات ی)کنن) ،صرفا به این خاطر اسالت
که از تبعات نافریان) ی)ترسن) (. Bazelon, 1980, pp. 2-11
اگر چه وضعات یطلوب در یقوق این است که افراد با یال و رضایت باطن) خود و بر اساس
باورهایشاو ،به یطابقت دستورات یقور) با نظالام ارزشال) یالورد اعتقادشالاو از بایال) و نبایال)های
ً
ْ
نظام یقور) پاروی کنن) ،چنان چازی در عمل یمکن ناست و اساسا باش از ضمانت اجراهالای
درون) ،بر انواع بارون) و تکاه ی)شالود (راسالخ ،139۲ ،ص  . 1۲9یبتنال) بالر ایالن فالرا اسالت کاله
ً
شخصا یعتق) به اوایر ّ
یوجه هسالتن) و
تبعات اخمر) ،تبعات) درووسازی ش)ه است ،یعن) افراد
ْ
در یقابل ،یقوق ایری است که تکاه خود را بر اجبار بارون) رواع) و رطع نظر از وضعات ارناع)
شخص نهاده است ) ،(Bazelon, 1980, pp. 2-11ایا پرسش) که ی)تواو یطرح کرد این است که چرا
اخمق نم)توان) خود ایری تنظام) باش)؟
 .1 .3امر ارزشی در برابر امر حکمی

به نظر ی)رس) ،تمایز هابریاس) زیست ۔جهاو و ساستم ،نقطه غاز خوب) اسالت .اخالمق یالک
«پ)ی)ار زیست ۔جهان)» است که روش) را که در و یردم زن)گ) ی)کنن) و بالا یالکدیگر ارتبالاط
یشالعر باله
برررار ی)کنن) ،انعکاس ی)ده) ( . Habermas, 1996, pp. 104-118اصالطمح «ِ »Mores
این یعناست .افزوو بر این ،توجه داشته باشا) که دانشواژه « »Ethicsاز ریشه التان « »Ethosبه

✺

1. positive law
2. Cf. Petrażycki, L. (1955). Law and Morality. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press

5۹
نسبت مفهومی امر اخالقی و امر حقوقی

یعنای عادت « »Habitو عرف « »Customاست .یقوق ناز خود یک «پ)ی)ار ساستماک» اسالت.
یقوق ،ایری وضع) است؛ نه طباع) .از اینرو ،از یک ساستم ،نظم و یا یجموعه یقور) صالحبت
ی)کنن) و اسناد این یفاهام به اخمراات طباع) ناست و صحت درت ن)ارد؛ زیرا ارتضالای رانوناالت
دارد ( . Von Wright, 1990 , pp. 321-330یقوق عرف) ،ناز که ایالری ّ
رویالهای اسالت یالک واسالطه بالان
رسوم « »Moresغالب در جایعه و یقوق یوضوعه 1و جایعه است.
داب و ِ
یقوق عرف) هماو ان)ازه که یتعلق به داب و رسوم است ،به اخمق ناز یربوط ی)شالود ( Von
 ، Wright, 1990 , pp. 321-223ایا هر جزئال) از داب و رسالوم ،بالا ایالن یالال« ،اخمرال)» ناسالت.
ً
اخمق ،به نظر ی)رس) ،اساسا به سؤال از خوب و یا بال) یالرتبط اسالت و بالر ایالن اسالاس ،ایالری
ْ
یقوق عرف) ،ایری در درجه اول یکم) است .عماالق
ارزش) است؛ در یال) که یقوق و یت)
ِ
ترین ای)ه یقوق ،بااو ینع است و در کنار و یفاهام) چوو جالواز و زادی تنظالام شال)ه ،یالق و
یفالاهام تکلافگرواناله ،بال)وو شالک ،رنالگ اخمرال) و اثالر خفاالف
تکلاف ی)ه است ،ایا این
ِ
ً
ُ
ارزشگروانه دارن)؛ هماوطور که یفاهام اخمر) ناز اغلب  -نه لزویا  -یک بع) یکم) دارن).
البته ،رابطه ایر ارزش) و ایر یکم) به و صورت که در کارهای لئوو پتالریزتسالک) بالوده یعنال)
یبن) بر تمایز از نظر ُبع) زیان) در اینجا یورد نظر ناست؛ 2زیرا چازهای خوب) را ی)تواو یافالت کاله
«فراتر» یا «برتر و باالتر از» وظافه وجود دارن) که گاه) اورات «ایر استحباب)» نایا)ه ی)شون).
برخ) بر نن) که یت) «ایر خوب»  -در وارع  -همان ایور استحباب) هسالتن) ،و و عملال) کاله
برای فرد ّ
تقا) الزای) دارن) ،یربوط و در سطح «ایر درست» است و ف) ی) ذاتاله خالوب ناسالتن).
از اینرو ،در هاچ یوردی نم)تواو پذیرفت که یک رابطه ینطق) (یفهوی) بان خالوب) و وظافاله
که ینجر به ای)ه اشتقاق و استخراج یکال) از دیگالری ی)شالود ،وجالود دارد .اگالر هالم در یالواردی
رابطهای وجود دارد ،خود یک یشخصه و یاهات ارزش) دارد.
اینجا الزم است ایرادی را به و دسته از نظریههای اخمر) یانن) نظریه کانت) و نظریه گفتمان)
هابریاس و پل که وجه تکلاف) و درجهای از رانوناالت را دارنال) ،یطالرح کنالام؛ چالرا کاله یفهالوم
تحلال) اخمق در رااس با رانوو (رانوو اخمر) کانت)  -به دلال عال)م لحالاظ یتالوازو و وانهالادو
جنبالالههای ارزشالال)  -بالاله نظال ْالر یالالکطرفالاله اسالالت .نقالال) دیگالالر ایالالن اسالالت کالاله بالاله نظالالر ی)رسالال)
«اخمق گفتمان)» به اصول اخمر) که گفتماو زاد به دست ی) ی) – دستکم به گونهای ای)ه ل

 خصلت) از یقایق یصنوع) پاشان) اعطا ی)کن) . .این ایر وجود ذاتال) «نسالبات فرهنگال)» درهر ای)ه اخمر) که « یحتوای یالادی» و یالا «داوری یالاهوی » دارد و سراسالر سالایانهای ُصالوری
ناست نادی)ه ،را نادی)ه ی)گارد (. Von Wright, 1990, p. 323
 .2 .3امر «شخصی» در برابر امر «نهادی»
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اخمق ،ایری شخص) و یقوق ،یک ایر نهادی است .دو ویژگ) شخص) و نهالادی بالودو بالرای
بازنمود تفاوتهای روششناسانه در این دو یوزه است؛ به این شکل که اخالمق
اخمق و یقوق
ِ
برای رسا)و به نتاجه یطلوب ،به ارناع شخص یتوسل یال)شالود ،ایالا یستمسالک ایالر یقالور)،
1
اخمق نقالش
ارت)ار برتر است ) . MacCormick, 1994, p. 6البته ،یا ی)توانام این یسئله را با
ِ
اعمال ِ
به یثابه اخمق نهادی بهتر نشاو دهام؛ زیرا صمیات تالوجاه) یالک اخالمق نقالش ناالز نهالادی
است .گفتن این سخن برای شناسای) و تأکا) بر تمایز یااو یالک توجااله کاله یسالتلزم هنجارهالای
ْ
اصطمح انتقادی (غار نهادی است ،بسالاار یهالم اسالت.
اخمق نهادی است و یک توجاه که به
این تمایز یک ایر پاش پا افتاده در اخمق یرفهای را تباان ی)کن) و و این کاله فاعالل یالک نقالش
یمکن است یتعه) به اجرای عمل) باش) که خطا است ،یعن) عمل) که باله واسالطه هنجالارهالای
یک اخمق ْ
نهادی الزای) است ،ایا به واسالطه هنجالارهالای) کاله نسالبت باله رفتالار انسالاو ِاعمالال
ِ
ی)شود ،به طور کل) یحکوم ی)گردد.
هنجارهای اخمق نهادی یا به وساله یک سازیاو ساخته ،اجرا ،پاروی و الزام یال)شالون) و یالا
به طور کل) ،به گونهای غار رسم) دروو بعض) جوایع پذیرفته ش)ه ،پاروی و یجازات ی)شالون)
( ، Wueste, 1991, pp. 407-417ایا یک اخمق انتقادی  /غار نهادی به یوزهای یح)ود نش)ه اسالت.
ْ
عمل درست یا غلط است ،به نقش و جایگاه) که شالخص ّ
تصالرف کالرده
همچنان ،این که یک
است ،هاچ ارتباط) ن)ارد .این استان)اردها عطف به رفتارهای انسان)انال) و از همالانرو ،ینطقال)
است که گفتماو اخمر) شخص در این سطح فرانهادی  -بالهرغالم اینکاله یمکالن اسالت اصالل)
ْ
اخمر) در یااو باش)  -به هاچ نتاجهای دست نااب) ،ایا در یقوق یت) اگر هاچ توجااله اخمرال)
ناز نتواو به دست داد ،اتخاذ تصمام بر یبنای ارت)ار ،ایری یحتوم است.
به عبارت دیگر ،در تأیمت اخمرال) ،ایالن خالود شالخص اسالت کاله نهالای)تالرین تصالمام را
1. Role Ethics

✺

ً
ً
ی)گارد؛ اگر که اصم و اساسا تصمام) وجود داشته باش) ،و همواره ایکاو بازان)یش) بالرای فالرد
در و یسئله اخمر) یحفوظ است .یال و که در ایر یقور) ،تصمام نهای) توسط نهاد برتالر یالا
ارت)ار نهادی برتر بر شخص تحمال ی)شالود .از ایالنرو ،پاالروی از ایالر یقالور) ،الالزام و اجبالار
وج)او شخص اتکا نم)شود.
ی)شود و در ِاعمال هنجارهای یک نظام یقور) ،به ارناع و التزام
ِ
 .3 .3امر «جدلی» در برابر امر «اقتداری »

1. George Herbert Mead
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با تأکا) بر داوری و سنجش هر یسئله اخمر) توسط فاعل اخمر) ،به نظر ی)رس) که تنهالا بایال)
بتواو در یک رویه یست)ل و ارناع) به تصمام اخمر) دسالت یافالت .چنالان رویالهای را یال)تالواو
پارادایم «رایزنانه» یالا باله باالاو هابریالاس ،پالارادایم «گفتمالان)» نایاال) )(Heath, 1995, pp. 77-100؛
رویکردی که هابریاس از اصمح برخ) ایال)ههالای کانالت و جال) .ا ..یاال) 1،یبتنال) بالر شالرایط
«گفتماو ینطق)» و «توافالق بالاناالذهالان)» بسالط داد ) . (Heath, 1995, pp. 77-100یالککوریاالک،
بودو ایر یقور) ) (MacCormick, 1995, p. 75یا
بودو ایر اخمر) را در برابر ارت)اری ِ
ج)ل)۔ارناع) ِ
به بااو دیگر ،رهری نبودو اخمق و رهری بودو یقوق ررار یال)دهال) (. Lombardi, 1986, pp. 23-29
ارناع اخمر) بای) یبتن) بر توجااله عقمنال)۔ وجال)ان) فاعالل باشال) و همچنالان همالواره راه بالرای
ِ
است)اللهای تازه باز باش)؛ نه اینکه یبتن) بر بااوهای «جزیال)» و «عالزم۔بالاوری» باشال) .یالک
کوریاک  -با تأکا) بر این ویژگ) ایر اخمر)  -به این نقطه ی)رس) که بالرای توجااله یالک ادعالای
اخمر) ،توسل به «ر)رت برتر» نهتنها نق ویژگ) ج)ل)۔ارناع) اخمق است ،بلکه خالود ئان)
اخمق را ناز نق ی)کن).
ّ
اخمق اثبات) یا یحقق یا هماو «اخمق یوضوعه» ناز خود ئان ناست؛ زیرا
فراتر از این ،یت)
ِ
الگوبردار و همچنان الگوگذار است .اگر بخواهام برای «خود ئان)» برابالرنهالادیهالای) را فالرا
بگاریم ،افزوو بر «دیگر ئان)» ی)تواو تلقان کردو ،شستشوی یغزیّ ،
تفوق ،همنالوای) و پاالروی
از داب و رسوم را نام برد .البته ،بای) توجه داشالت کاله «خالود ئان)» بالا « زادی» یتفالاوت اسالت؛
ً
اگر چه در اینجا ضرورت) برای توضاح تفصال) این تفاوت ایساس نم)کنام ،ایا اجماال با توجه
به نچه ذکر ش) ،خود ئان) فراتر از زادی را یطالبه ی)کن)؛ نچه که یالا و را «فاعلاالت هنجالاری
»ی)نایام؛ اگر چه یککوریاک و را «فاعلات عقل)» نایا)ه است ).(MacCormick, 1995, p. 75
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ئان) 1اخالمق اسالت .دیگر ئانال)
تمایز پاشالان ،همرونال) دو یؤلفاله
جال)ل)۔ارنالاع) و ناالز خالود ِ
ْ
ایر یقور) برای افراد نجاست که یقوق نتالایج خالود را بالا اتوریتاله بالر افالراد تحماالل یال)کنال)،
ئان) ایر اخمر) برای شخص از طریق گفتمالاو و بررسال) سالنجشگراناله و نقاداناله تباالان و
خود ِ
توجاه ی)شود ).(MacCormick, 1995, p. 75
ئان) ایر اخمر) چازی را باله یالا یال)گویال) کاله در در یعاارهالای هکتالور۔ هالری
ویژگ) خود ِ
ْ
کاستان)ا 2برابر با یعاار هشتم و نهم است ،یعن) نجا که اخمق ایری یطلق است که ّ
یحالرک و
ینطوی در اداره فاعل اخمر) است یا ایالن کاله بایال) چنالان باشال) ).(Castaneda, 1957, pp. 339-341
یطلق بودو به این سبب است که ایر اخمر) را به ایاال و رانههای فاعل فرونکاهام و ناز با یؤلفاله
ینظر اخمر) از پاش تعاانش)ه ناست و فاعالل
خود ئان) و غار نهادی بودو ،ی)تواو نشاو داد ًکه ِ
اخمر) به هاچ ایر از پاش تعاانش)های یطلقا پایبن) ناست ).(Paul, 2014, pp. 63-85
ِ
کوریاک ،خود ئان) اخمق را این گونه ترجمه و تعبار ی)کن) که شخص برخالوردار از ارادۀ زاد -
ِ
ِ
پس از سنجش و تأیل هر یسئله و در نهایت  -خرین تصمامگارن)ه است ،اگالر تصالمام) بخواهال)
اتخاذ کن) ،ایا در یقوق چنان ایکان) بالرای فالرد یهاالا ناسالت ( . MacCormick, 1995, pp. 4-5چالارلز
الریور - 3در کتاب خود با عنواو اگآئسگ ا الن و در فصل) با همان عنواو  -پس از طالرح سالؤال
«چرا بای) اخمر) بود؟» با توجه به این که این سؤال برای اخالمق ینارشاله بالر انگاالز اسالت ،اظهالار
ّ ْ
ی)دارد که «اخمق ،برای خود سخن ی)گوی)» و تأکا) ی)کن) که این یقاقت راجع باله اخالمق در
بسااری اورات یغفول افتاده است ) .(Lamore, 1986, p. 88به هالر روی ،توضالاح دراالق خالود ئان) ایالر
اخمر) ُبن در هماو تباان) دارد که پالاش از ایالن باالاو کالردیم ،یعنال) دوری گزیال)و اراده فاعالل در
واپسان یریله ّ
تعان از تمام رانهها و هر گونه الزام بارون) و تبعات از غار.
نتیجهگیری
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ْ
یتمایز ی)شود :نخست ،برای بسااری از یردم اخمق یسئله ارزش یح است و هالاچ فالرد یالا
نهاد یقت)ری را برای ساخت ،اجرا و تفسار هنجارهای اخمر) به رسمات نم)شناسالن) و در نتاجاله،
اخمق از ینابع ارزشهای نهای) است؛ یال و که یقوق ،ایری نهادی ،وضع) و راهراناله اسالت و
ْ
دیگر و که یقوق ،ایری تنظام) و انضمای) است؛ یال و که یقوق ایری تجریال)ی و اسالتعمئ)
ْ
است که در واپسان یریله یبتن) بر ارزش یح عمل ی)کن) و نه چاز دیگر.
با این یال ،اگر چه رانوو یمکن است «در هاریون)» با اخمق ررار گارد ،در این یعنا یمکالن
است گفته شود که اخمق ،یقوق استعمی) و برتر است؛ هرچن) نم)تواو انکار کالرد کاله گالاه)
اورات ،یک «رانونگذار بصار» 1ی)توان) در نگرش اخمر) یسلط بر جایعه ،نفوذ و تغااالر ایجالاد
ً
کن) ،ایا یعموال یا تعه)ات و یقهای اخمر) را یتمایز از انواع یقور) و ی)دانام؛ زیرا ع)الت
اخمر) همه یقوق را فرانم)گارد .از اینرو ،یقوق و اخمق  -باله لحالاظ یفهالوی)  -نم)تواننال)
پشت و روی یک سکه باشن) و دستکم سه یح)ودیت اینجا یطرح است :نخست و که یقوق
ارجاع به انتخاب زاد 2دارد و نه ارادۀ زاد 3که سراسر رلمرو ایر اخمق است .دیگر و کاله یقالوق
ْ
یربوط به ایری بارون) ،نوع) و انظمای) است؛ در یال) که اخمق درونال) ،ذهنال) و اسالتعمئ)
است .افزوو بر این ،یقوق از یمایت الزام خارج) روام ی)گارد و در کنف ایالر سااسال) اسالت،
ایا اخمق در ارناع و توجاه بن ی)گذارد .به این یعنا که کس) نم)توان)  -در وارالع  -اخالمق را در
چارچوب یک نظام یقور) ،یح)ود کن).
یقوق اخمر) که به لحاظ یفهوی) ،ای)های رااس) یا ثانوی است  -که بنا بر و ،اخالمق
ای)ه
ِ
یقالوق اخمرال) بایال) باله لحالاظ
پرتو یقوق ای)ه ل است  -یاصل غفلت از این نکته است کاله
ِ
ِ
ارزش)« ،توجاهپذیر» باش) ،یعن) از نقطه نظر خوب  /ب) توجاه پذیر باش).
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