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مقدمه
بررسی آثار و بازتاب حقوق طبیعی در اسناد موجود حقوق بشری منیتوانند مینزان جامعینت و
شمول این اسناد را مشخص سازد .از اینن رو ،بنرای بررسنی بازتناب حقنوقطبیعنی ( Natural
 ) Rightsدر حقوق بشر ،در درجۀ نخست الزم اسنت مههنوم و مصنادیق حقنوق طبیعنی و نینز
ارتباط آن با حقوق بشر شناخته شود .حقوق طبیعی ،که معموالً در برابر حقوق موضوعه بهکنار
می رود ،به زعم بیشتر اندیشمندان ،به مجموعه قواعد تغییر نازذیر ،ثابت و ابدی اط ق میشنود
که برخاسته از طبیعت انسان است .اگرچه مههوم حقوق طبیعی در طول تناریخ همنواره منورد
اخت ب بوده است ،در مجموع ،میتوان سه مشخصۀ ثبات ،ضرورت و جهنانی بنودن را در همنۀ
تهسیرهای گوناگون حقوق طبیعی که تاکنون زیشنهاد شده ،م حظه کرد .ویژگی ثبات ،نتیجنۀ
وابسته نبودن به هیچ مرجع بشری است 1،ضرورت بندین معناسنت کنه مراعنات آن ،مقتضنای
طبیعت عق نی آدمیزاد است و جهانی بودن آن یعنی اصنول آن در همنۀ زمنانهنا و مکنانهنا
یکسان است (موحد .)213 : 1131 ،مصادیق حقوق طبیعی نینز ،همچنون مههنوم آن ،همنواره
محل اخت ب بوده ،اما بیشتر اندیشمندان در مصنادیقی چنون حنق حینات ،حنق آزادی ،حنق
برابری و عدم تبعیض ،حق صلح ،حق مالکیت و حق کار ،اتهاق نظر دارند .البتنه در کننار منوارد
برشمردهشده ،به حق تعیین سرنوشت ،به عننوان یکنی از مصنادیق حقنوق طبیعنی نینز اشناره
خواهیم کرد.
اگرچه مههوم حقوق طبیعی در سدۀ نوزدهم ،توسط طرفداران مکتب زوزیتیویسم ،به چالش
کشیده شد و فیلسوفان انگلیسی همانند بنتام ،همرأی با برخنی از فیلسنوفان اروزنایی ،اندیشنۀ
حقوق طبیعی را مردود دانستهاند و در مقطعی از زمان ،این سخن که دولت نمیتواند به حقوق
طبیعی مردم دست اندازی کند تنها شعار و فاقد نتیجۀ عملی محسوب میشد ،امنروزه زذیرفتنه
شده است که موجودیت و اعتبار زاره ای از حقوق بنیادین بشر ،مدیون خواست و ارادۀ دولتهنا
نیست ،بلکه باید این دسته از حقوق بشر را روایتی از حقوق طبیعی دانست که دولت نمیتوانند
چیزی از آنرا از بین ببرد (.)Donnelly,1982: 397-398
در اهمیت این دسته از حقوق و ضرورت زرداختن به آن ،میتوان به ایدۀ «دلوکیو» استناد
کرد که حقوق طبیعی را به مثابه نیروی راهبر تحول و تکامل حقوق موضوعه تلقی کرده و آنرا
اصل الهامبخش و راهنما و نیز قائد و رائند حقنوق موضنوعه منیدانند (دلوکینو.)211 :1131 ،
 .1با این حال ،تعداد اندکی از اندیشمندان مانند «استاملر» معتقدند که حقوق طبیعی ثابت و جاودانه نیست و باید
به اقتضای هر محیط ،جداگانه تعیین شود ،زیرا ممکن است قاعدۀ عادالنه و درست دیروز ،فردا ستمی محض
باشد ،از این رو ،هر جامعه ،حقوق طبیعی خاصی را ایجاب میکند (کاتوزیان .)121-122: 1131 ،البته باید
افزود که چنین بیان و استنادی از حقوق طبیعی هم نشان از بدفهمی حقوق طبیعی یا مجاز در استعمال آن
است .چرا که حقوق طبیعی مقید به زمان و مکان نیست.
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همچنین ،جان الک ،اقتدار مدنی و جامعۀ مدنی را تنها هنگامی امکانزنذیر دانسنته اسنت کنه
حقوق طبیعنی افنراد بنه رسنمیت شنناخته شنود و حکومنت آنهنا را محتنرم شنمارد ( 1690:
 .)Locke,chap.7ع وه بر اینها ،قوانین برخی کشورها ،حقوق عام و تغییرنازذیری را منبع تمام
حقوق موضوعه دانسته یا در موارد سکوت قنانون ،قاضنی را بنه رعاینت حقنوق طبیعنی ارجناع
میدهند .برای نمونه میتوان از اع میۀ حقنوق شنهروند فرانسنه ( Universal Declaration of
 ) Human Rights and the French citizenنام برد .در مقدمۀ این سند ،در نتیجۀ نهنو اعتقناد
به حقوق طبیعی ،نمایندگان مجلت ملی آن کشور ،تمام بدبختیها و گرفتاریهای اجتمناعی را
ناشی از تجاوز به حقوق طبیعی بشر دانستند  .در نهایت باید ا عان کرد :از آنجا که حق طبیعنی
مقدم بر حق دینی است ،یکی از محکهای س مت دین ،آزمودن آن بنا معینار حقنوق طبیعنی
است (جاوید ،)31 :1133 ،که این خود دلیل دیگری بر اهمیت توجه به حقوق طبیعی در عصر
کنونی است.
با توجه به ضرورتهای برشمرده شده ،مقالۀ حاضر به دنبال زاسخ به اینن سنلال اسنت کنه
مهاهیم مندرج در اسناد حقوق بشری و نیز آن دسته از آرای دیوان بینالمللی دادگسنتری کنه
جنبۀ حقوق بشری دارند ،تا چه میزان ریشه در حقوق طبیعی دارند؟ بهعبارت دیگنر بنهعننوان
سلال فرعی می توان گهت :آیا حقوقی با این قدمت ،که در دوران باستان همواره به آنها با دیندۀ
تقدس نگریسته میشد ،در عصر کنونی جایگاه گذشتۀ خود را حهظ کردهاند و در تدوین اسنناد
حقوق بشری و نیز رویۀ قضایی بینالمللی به اندازۀ کافی منورد توجنه واقنع شندهانند؟ یکنی از
فرضیه های رایج این است کنه بسنیاری از مهناهیم حقنوق بشنری کنه امنروزه در اع مینههنا ،
معاهدات بین المللی و نیز آرای مراجع قضایی بنینالمللنی نمنود یافتنهانند ،برگرفتنه از حقنوق
طبیعیاند ،زیرا از ظاهر مهاهیم مندرج در منشور ملنل متحند ،اع مینۀ جهنانی حقنوق بشنر و
میثاقین و همچنین برخی از آرای صادره از سوی دیوان بینالمللی دادگستری اینطنور بنهنظنر
می رسد که برخاسته از طبیعت انسان و در راستای حهظ کرامت او باشند .فرضیۀ مخنالهی هنم
در این خصوص وجود دارد که به موجب آن ،حقوق بشر معاصر محصول تراضی بوده و ریشه در
حقوق طبیعی ندارد .بهمنظور دستیابی به زاسخ سلال ،با توجنه بنه ماهینت نظنری و اکتشنافی
تحقیق ،از روش مطالعات کتابخانهای به صورت تجزیه و تحلیل مهاد اسناد و آرای حقوق بشنری
و نیز آثار موجود در این زمینه استهاده شده است .همچنین برای بررسی دقیقتر موضوع ،مقاله
در دو گهتار مجزا ،نخست ،تحلیل نظری اثرگذاری حقوق طبیعی بر حقوق بشر را تبیین کرده و
در گهتار دیگر ،به وضعیت عینی اثر گذاری حقوق طبیعی بنر حقنوق بشنر بنا نگناه بنه اع مینۀ
جهانی حقوق بشر ،منشور ملل متحد و آرای حقوق بشری دیوان بینالمللنی دادگسنتری توجنه
نشان داده است.
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گفتار نخست ـ تحليل نظري اثرگذاري حقوق طبيعي بر حقوق بشر
برای بررسی اثرگذاری حقوق طبیعی بر حقوق بشر در مقام نظر ،الزم است ابتدا مصادیق حقوق
طبیعی را شناخته و زت از آن به تحلیل ایدۀ طرفداران نظریۀ حقوق طبیعی بشر بپردازیم.

الف) مهمترین مصادیق اجماعي حقوق طبيعي
برای اثبات این فرضیه که حقوق بشر معاصر ،بازتابی از حقوق طبیعی اسنت ،در درجنۀ نخسنت
الزم است نشان دهیم که حقوقی که از آنها در این مقاله بحث میکنیم ،شامل :حق حیات ،حق
آزادی ،حق برابری و عدم تبعیض ،حق صلح ،حق مالکیت ،حنق کنار و همچننین حنق تعینین
سرنوشت از جنت حقوق طبیعی هستند .به نظر میرسد دستیابی به این هندب ،بنا رجنوع بنه
دیدگاههای اندیشمندان قدیم و معاصر حقوق طبیعنی ،همچنون تومناس هنابز ،جنان الک ،ان
اک روسو ،جان فینیت و استاملر به سادگی میسر باشد .زیرا اینان افرادی هستند که اغلنب در
تنظیم اسناد بینالمللی حقوق بشر ،مورد توجه بودهاند.
از دیدگاه توماس هابز ،مهمترین اصل حقوق طبیعی ،حق صیانت نهت()self preservation
است  .هر کت حق دارد قدرت خویش را برای حهظ جان خود به کار گینرد و از هنر وسنیله در
این راه استهاده کند .حق وصول به هدب متضمن حق استهاده از وسیله نیز است .به عقیدۀ وی،
انسان عم ً دارای دو گونه آزادی است نن آزادی طبیعی و آزادی مدنی .آزادی طبیعی که شکل
بنیادی آزادی است ،بهمعنای فقدان قدرت بیرونی در انجام کاری است که فرد میخواهد انجنام
دهد و آزادی مدنی به معنای آزادی انجام دادن اعمنالی اسنت کنه از سنوی حاکمینت ممننوع
نیست (آرب ستر .)121 :1133 ،هابز در مورد حق صلح میگوید :لزوم سازش در مینان همگنان
یکی از قوانین طبیعت است که انسان آن را کشف میکند ،اما دسترسنی بنه صنلح و سنازش از
طریق زیمان میسر است و این اصل یا قانون دیگر طبیعت است که بشر آن را درمنییابند و بنه
خاطر رسیدن به صلح از حقوقی که برای خود قایل است ،صنربنظنر منیکنند (هنابز: 1131 ،
.)133-131
جان الک ،دیگر اندیشمند حقوق طبیعی ،نیز معتقد اسنت کنه بنهموجنب قنانون طبیعنت،
شخص نه تنها باید خویشتن را حهظ کند ،بلکه موظف است تا آنجا که منیتوانند در صنیانت از
دیگران نیز بکوشد .وی مهمترین حقوق طبیعی انسانها را حق زندگی ،حق آزادی ،حق مالکیت
و حق مقاومت در مقابل ستم و سرکوب میداند .وی آزادی را جنزو مهنمتنرین حقنوق طبیعنی
انسانها میداند و بر این باور است که انسانها به ضنرورت سرشتشنان ،همگنی آزاد ،مسنتقل و
برابرند .همچنین ،اگر حکومت با نادیده گرفتن هدب قیمومت یا با استهاده از اختینار داده شنده
در راه یک مقصود خودخواهانه ،گام بردارد ،مردم حق دارند که حکومت را اگر ضروری باشند بنا
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زور تغییر دهند ( .) Locke, Ibid‚ chap.5 & 19با بررسی و تحلیل دیدگاههای وی در خصنوص
مقاومت در مقابل ستم و سرکوب میت وان به نوعی ،حق تعیین سرنوشت سیاسی را از نظرهنای
وی استنباط کرد.
در آثار روسو نیز آزادی و برابری بهعنوان دو حق بنیادی شناخته شدهانند .بنه عقیندۀ اینن
اندیشمند ،افراد بایستی برای یک مرتبه حقوق خود را بهدولت تهویض کنند و دولت آن حقنوق
را در حالیکه به آنها تغییر نام میدهد ،به آنان برگرداند .به وسیلۀ این تغییر عننوان ،ینا تبندیل
حقوق طبیعی به حقوق مدنی ،افراد جامعه ،حقوقی را که قب ً و طبیعتاً دارا بودند ،توسط دولت
تضمین میکنند1.
جان فینیت ،اندیشمند معاصر حقوق طبیعی ،بنر اینن بناور اسنت کنه ارزشهنای زاینهای
( )Basic goodsوجود دارند که از آنهنا بنهعننوان بنینادیتنرین ارزش در زنندگی انسنان یناد
میشود .وی فهرستی شامل ههت مورد را بهعننوان ارزشهنای زاینهای زیشننهاد منیکنند کنه
نخستین آنها حیات است .به اعتقاد وی ارزش حیات ،نخستین ارزش زایهای است که در زاسنخ
به حهظ نهت مطرح میشود .این وا ه تمام جلوههای حیات مناسب انسنانی ،از جملنه سن مت
جسمانی و رهایی از درد و رنج را شامل میشود .در جامعۀ مطلنوب «اسنتاملر» ،یکنی دیگنر از
طرفداران نظریۀ حقوق طبیعی ،دو گروه مهم از قواعد حقوق حکومت میکند ،نخست :قواعندی
که ناظر به لزوم احترام به شخصیت دیگران است و دیگر :قواعد الزم برای تأمین تعاون .حقنوق
طبیعی این قواعد چنین داللت میکند که  .1هر کت باید از حمله بنه جنان و حینات دیگنری
خودداری کند  . 2هر کت باید از حمله به س مت و شهرت و مالکیت دیگران زرهیز نماید ،و .1
هر کت باید از تجاوز به آزادی دیگران احتراز کنند ،زینرا آزادی از مهنمتنرین حقنوق طبیعنی
انسانها محسوب میشود (قاری سید فاطمی.)111 : 1133 ،
آثار اندیشمندان مکتب حقوق طبیعی بیانگر آن است که حقوقی چنون حنق حینات ،حنق
آزادی ،حق برابری و عدم تبعیض ،حق صلح ،حق مالکیت  ،حنق کنار و همچننین حنق تعینین
سرنوشت از منظر آنان ،از جنت حقوق طبیعی هستند.

ب) تحليل نظري ابتناي حقوق بشر بر حقوق طبيعي
در خصوص مبنای حقوق بشر دو نظریه وجود دارد :نظریۀ حقوق طبیعی بشنر و نظرینۀ حقنوق
قراردادی بشر .نظریۀ نخست ،قایل به جوهره ای ثابت برای حقوق بشر بوده و بیانگر آن است که
حقوق بشر ریشه در حقوق طبیعی و حقوق طبیعی نیز ریشه در قوانین طبیعی دارد .مقصنود از
 .1برای مشاهدۀ تهصیل عقاید روسو در این زمینه ،ر.ک :قرارداد اجتماعی ،ترجمه :مرتضی ک نتریان ،تهران،
آگاه.1133 ،
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قوانین طبیعی ،قوانین طبیعت انسان است .از نظر مکتب حقنوق طبیعنیک ک سنیک ،منظنور از
طبیعت انسان ،فطرت ،غریزه و طبع است ،اما از منظر مکتب حقوق طبیعنی مندرن ،منظنور از
طبیعت انسان ،عقل انسان است .به عقیدۀ زیروان این مکتنب ،عقنل انسنان قنادر اسنت اصنول
اخ قی و عینی وابسته به ماهیت و طبیعت آفرینش را کشف کند .در مقابل این نظرینه ،نظرینۀ
حقوق قراردادی بشر قرار دارد که به موجب آن ،جنوهر انسنان بنهعننوان مبننای حقنوق انکنار
میشود .از دیدگاه این مکتب ،حقوق بشر ناظر به حقوقی است که انسانهنا در ضنمن تهناهم و
قرارداد با یکدیگر بدان دست مییابند .از این رو ،تابع قرارداد شهروندان است .زیروان این نظریه
بر این باورند که حقوق بشر تعمیم حقوق خاص (حقوق شهروندی) یک جامعه به سنایر جوامنع
است ،در نتیجه امکان تغییر در آن همانند هر امر دنیایی دیگری وجود دارد (جاوید ،زیشین-3 :
.)11
به عقیدۀ طرفداران مکتب حقوق طبیعی ،ارادۀ دولتها موجد قواعد حقوق بشری نیست .از
این رو ،نقش معاهدات بین المللی نسبت به استانداردهای حقوق بشنری چینزی بنیش از نقنش
کشهی و اع می نیست .همانطورکه قاضی «تاناکا» در زروندۀ آفریقای جنوب غربی گهته است:
« نقش کشورها در زمینۀ استانداردهای حقوق بشری صرفاً نقش اع می است .بنابراین معاهدات
بینالمللی که در واقع توافقنامههایی بین این کشورهاست استانداردهای حقوق بشنری موجنود
معتبر و الزماالجرا را صرفاً اع م میکنند (قاری سید فاطمی ،زیشین.»)131 :
برخی از محققان نیز معتقدند که حقوق بشر مندرج در اع میهها از جمله اع میۀ اسنتق ل
آمریکا ،همان حقوق طبیعی سکوالریزه شده است .سکوالریزه کردن حقوق طبیعی که بهتندریج
در قرن هجدهم آغاز شد ،موجد تحول مهم فلسهی شد .کانت ،فیلسنوفی بنود کنه در اینن دوره
سعی کرد اثبات نماید عقل میتواند توجیهکنندۀ مجموعهای از اصول اخ قنی و سیاسنی باشند
(فریمن .)11 :1131 ،از این رو ،احیای حقوق طبیعی اص ح یا تعدیلشده ،یا نظریههای اصنلی
حقوق طبیعی ،تأثیر سازندهای بر معیارهای قراردادی حقوق بینالمللی بشر داشتهانند .اع مینۀ
جهانی حقوق بشر ،بهعنوان یکی از مهمترین اسناد بینالمللنی ،اینن نهنو را بنه خنوبی نشنان
میدهد .در تأیید این ادعا میتوان به اندیشۀ سنوارز اسنتناد کنرد کنه ا عنان منیدارد :حقنوق
بینالملل از حقوق طبیعی ناشی شده و به آن هم محدود میشود و قدرت اجباری بودن خود را
نیز از آن میگیرد ( والعین.)211-212 : 1131 ،
برخی دیگر از محققان در توجیه ابتنای حقوق بشر بر حقوق طبیعی از ضرورتهای طبیعی
سخن گهتهاند .این دسته بر این باورند که نظریههای اصلی جدید دربارۀ حقنوق بشنر ننوین ،در
اشکال مختلف ،مهاهیم و روایتهایی از ضنرورت طبیعنی ( )Natural Necessityرا منیزذیرنند.
منظور از ضرورت ،ارایۀ حداقل تعریف دربارۀ آن چیزی است که در هر جامعنه قابنل تحمنل از
نظر اخ قی ،انسانی تلقی میشود (شریهی طرازکوهی .)13 : 1132،بنهعبنارت کلنیتنر ،هندب
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بخش اعظم تهکر احیاشدۀ حقوق طبیعی را میتنوان تن ش بنرای تنظنیم اصنولی دانسنت کنه
«هست » و «باید» را در حقوق سازش دهد .مبنای نظریۀ حقوق بنیادی ینا هسنتهای ،در واقنع
همان اصول اخ قی محکمک ایمانوئل کانت اسنت کنه نقطنۀ مرکنزی توجنه اخن ق را «شنخص
بودن» ،یعنی توانایی قبول مسئولیت به عنوان فاعلی آزاد و معقول در قبال نظام اهداب خنویش
میداند (حبیبی مجنده .)21 :1113 ،در قسمتی از تعریهی که سازمان ملل از حقوق بشر ارائنه
داده است نیز بر ریشه داشتن آن در طبیعت و ات انسان تأکیند کنرده اسنت .در اینن تعرینف
چنین آمده است« :حقوق بشر بهطور کلی بهعنوان حقوقی قابل تعریف میباشند که از ات منا
جداشدنی نبوده و بدون آن ما نمیتوانیم بهعنوان انسان زندگی نماییم.»1
بررسی و تبیین مهاد دو نمونه از مهم ترین اسناد حقوق بشری کنه در تندوین سنایر اسنناد
بینالمللی الهامبخش بودهاند و نیز آرای حقوق بشری دیوان بینالمللی دادگستری ،میتوانند به
مجموعهای از چالشهای موجود در این زمینه زاسخ دهند.

گفتار دوم ـ وضعيت عيني اثرگذاري حقوق طبيعي بر حقوق بشر
برای دانستن اینکه آینا حقنوق طبیعنی صنربنظنر از نظرینۀ حقنوق طبیعنی بشنر ،در اسنناد
بینالمللی عینیت یافته یا خیر ،به بررسی موضوع در اع میۀ جهانی حقنوق بشنر ،منشنور ملنل
متحد و همچنین آرای حقوق بشری دیوان بینالمللی دادگستری خواهیم زرداخت.

الف) بازتاب حقوق طبيعي در اعالميۀ جهاني حقوق بشر
بسیاری از حقوق و آزادیهای مندرج در اع میۀ جهانی حقوق بشر ،در آثار اندیشمندان حقنوق
طبیعی نیز قابل مشاهده است .البته ورود بیشتر این حقنوق و آزادیهنا بنه اع مینه ،مسنتقیم
نبوده ،بلکه حقوق برشمرده شده ،نخسنت در دو اع مینۀ اسنتق ل آمریکنا ( )1111و اع مینۀ
حقوق بشر و شهروند ( )1133فرانسه انعکاس یافته و بعدها با الهام از اینن دو سنند در تندوین
اع میۀ جهانی حقوق بشر مورد استهاده واقع شدهاند.

 .1ورود حقوق طبيعي به اعالميههاي استقالل آمریكا و حقوق بشر و شهروند فرانسه
سدۀ هجدهم را باید نقطۀ عطهی در فرایند تحوالت فکنری ،بنهوینژه از جهنت برجسنته شندن
مههوم حقوق طبیعی ،دانست .بینش انسانی در دو سوی آت نتیک بهویژه در فرانسه و آمریکا در
1. See "Human Rights" , available at:
http://www.hec.gov.pk/InsideHEC/Divisions/AECA/CurriculumRevision/Documents/581Humanrigh
(ts2,) 11/09/2011
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این زمینه نقشی بسزا داشت و در زرتو آن بود که نگرشی دیگرگون به زدیدهها و باالتر از آن بنه
حقوق طبیعی بشر اعتبار یافت .اع میۀ استق ل آمریکا و اع میۀ حقوق بشر و شهروند فرانسنه
را باید دو نماد برجسته و متمایز از اهمیت یافتن مههوم حقوق طبیعی و در بطن آن حقوق بشر
در شکل دادن به رفتارها ،تهسیرها ،مباحثنات ،مرزبنندیهنا ،تعنام ت و سناختارهای سیاسنی
برشمرد .این دو اع میه بر زایۀ این اصل تنظیم شد که انسانها حقوقی دارند و بر شنالودۀ اینن
حقوق است که هویت سیاست مشخص میشود .حکومت در آمریکا زت از استق ل و در فرانسه
زت از انق ب بر زایۀ زذیرش این نکته شکل گرفت که کناروینژۀ سناختار قندرت ،زشنتیبانی از
حقوق طبیعی شهروندان و تضمین فضای الزم و بستر مناسب برای شکوفایی این حقوق اسنت.
برای نخستین بار جهت ارزیابی قلمرو سیاسنت ،معیارهنای کلیسنایی ،تناریخی و سننتی کننار
گذاشته شد و احترام به حقوق طبیعی بشر و رعایت آن به معیار تبندیل شند .در زرتنو اینن دو
اع میه بود که حیطۀ سیاست برای همیشه در دو سوی آت نتیک ماهیت کهکشنانی خنود را از
دست داد و ساختار قدرت سیاسی ،سخت وابسته به گهتمان حقوق بشر و حقوق طبیعنی بنرای
توجیه کارکرد خود شد (دهشیار.)31 : 1131 ،
 .1 .1ورود حقوق طبيعي به اعالميۀ استقالل آمریكا ()1771
امروزه در خصوص این موضوع که اع میۀ استق ل آمریکا برگرفتنه از عقایند جنان الک اسنت،
تقریباً اتهاق نظر وجود دارد .گرچه ممکن است ،تأثیر عقاید الک در انق ب آمریکا کنام ً واضنح
نباشد ،اع میه عموماً متأثر از اندیشههای الک اسنت .بنهعننوان مثنال ،حقنوق منورد اشناره در
مقدمۀ این اع میه که ا عان کرده است« :ما این حقایق را بدیهی میدانیم کنه همنۀ انسنانهنا
برابر خلق شدهاند و آفریدگار آنها به ایشان حقوق قطعی جدایی نازنذیری اعطنا کنرده اسنت ،از
جمله حق زندگی ،آزادی و جستجوی سعادت» به همراه برخی دیگنر از مصنادیق حقنوق بشنر
مندرج در این اع میه از جمله حق رأی ،آزادی در انجنام فنرایض دیننی ،اسنتهاده از دادرسنی
سریع با حضور هیئت منصهه ،آزادی مطبوعات و مصونیتهای شخصی که در این سند بهعنوان
حقوق انتقال نازذیر و الینهک شناخته شدهاند ،همگی در نوشتههای الک مشاهده میشوند.
 .2 .1ورود حقوق طبيعي به اعالميۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه ()1771
اع میۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه ،مشتمل بر  11ماده و آمیزهای از م حظات مربوط به فنرد
و ملت است .در دیباچۀ اع میه چنین آمده است« :ابنای بشر ،همه بندون هنیچ تمنایز ننژادی،
مذهبی و اعتقادی از حقوقی سلب نشدنی و مقدس برخوردارند ».ع وه بر اینن عبنارت کنه بنه
وضوح منعکتکنندۀ نظریۀ حقوق طبیعی است ،محتوای مواد اع میه نیز با اندیشههای فلسهی
ن سیاسی قرن هجدهم هماهنگ بوده و ریشه در مهاهیم و تعبیرات مربنوط بنه حقنوق طبیعنی
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اعصار گذشته دارد (موحد ،زیشین .)133 :بهعنوان مثال ،در منادۀ 2اینن اع مینه آمنده اسنت:
«هدب هر جامعۀ سیاسی حهظ حقوق طبیعی و زوالنازذیر بشر میباشد .این حقوق عبارتنند از:
آزادی ،مالکیت ،امنیت و مقاومت در برابر ستم ».موضوعات دیگنری کنه اع مینه بندانها اشناره
کرده عبارتند از :آزادی و برابری در مقابل قانون (مادۀ ،)1منع بازداشت خودسرانه (مادۀ ،)1اصل
قانونی بودن جرم و مجازات (مادۀ ،)3اصل برائت (مادۀ ،)3آزادی ابنراز عقایند (منادۀ ،)12آزادی
انتقال اندیشه و نشر عقاید (مادۀ ،)11حاکمیت اتی ملت بر تعیین سرنوشنت سیاسنی ،اداری و
هزینههای مالی و بودجهای خود (مادۀ ،)11حاکمیت قنانون مبتننی بنر ارادۀ منردم (منادۀ.)11
همان طورکه زیشتر بیان شد ،این حقنوق عمندت ًا بازتنابی از حقنوق طبیعنی هسنتند .در واقنع،
اع میه ،سند اساسی انق ب  1133فرانسه و نمود عینی آنچه حقنوق طبیعنی سنکوالر نامینده
میشود ،بوده که به حقوق فردی و جمعی تمنام طبقنات اشناره دارد .از منظنر اع مینه حقنوق
انسان ،جهانی و در تمام زمانها و مکانها معتبر و وابسته به طبیعت انسانی اسنت .طنوری کنه
نهتنها شهروندان فرانسوی ،بلکه بدون استثناء تمام انسانها را نیز در برگرفته و سرآغازی بنرای
سایر اسناد حقوق بشر بینالمللی محسوب میشود .برخی از نویسندگان ،اع میۀ حقنوق بشنر و
شهروند فرانسه را از نظر خارجی ،مولود اع مینههنای حقنوق آمریکنا و از نظنر داخلنی نتیجنۀ
نظریههای روسو دانستهاند (واحدی ،)13 : 1111 ،زیرا همان طور که بینان شند برنامنۀ انقن ب
کبیر فرانسه عمدتاً بر اساس اصول ارائهشده از سوی این اندیشمند تدوین شد.
 .3 .1اثرگذاري مباني حقوق طبيعي دو اعالميۀ 1771و  1771بر اعالميۀ جهاني حقوق بشر
اع میۀ جهانی حقوق بشر ،بهعنوان قانون اساسی حقوق انسنان معاصنر و نینز سنندی ارزشنی،
سیاسی و اخ قی ،زشتوانۀ مهمی برای دولتها و نیز اع میههنا و میثناقهنای بعندی بنهشنمار
میرود .مقدمۀ اع میۀ وین ( 21وئن  )1331در این خصوص بیان میدارد...« :اع میۀ جهنانی
حقوق بشر مبنای اصلی برای سازمان ملل در تدوین موازین حقوق بشری در اسناد بنینالمللنی
حقوق بشر است ».از این رو ،اگر اثبات شود که حقوق طبیعی بر اع میه تأثیر داشته است ،اینن
نتیجه حاص ل خواهد شد که بسیاری از مهاهیم مندرج در اسناد حقوق بشری(از جمله میثناقین
که به توسعۀ حقوق مندرج در اع میه زرداختهاند) و نیز قوانین اساسی کشنورها (بنا توجنه بنه
الهامبخش بودن اع میه در تدوین بسیاری از این قوانین) ،از جنت حقوق طبیعی هستند.
یکی از مهمترین مسائلی که در زمان تدوین اع میۀ جهانی حقوق بشر در کمیسیون حقوق
بشر همواره مطرح بود ،این بود که «حقوق بشر را بایند بنر چنه مبننایی اعن م کنرد؟» یکنی از
دیدگاهها بیان میکرد که حقوق اتی شخص انسان ،زادۀ سننت حقنوق طبیعنی اسنت کنه بنر
مبنای آن ،انسانها حقوقی دارند که طبیعت ،یا به زعم عدهای فطرت الهی ،بنه انسنانهنا اعطنا
کرده است .این فرض فلسهی مبنای اع میۀ استق ل آمریکا نینز بنوده اسنت کنه در آن آمنده:
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«همۀ مردم برابر آفریده شدهاند و آفریدگارشان به آنها حقوق سلبنازذیری اعطا کرده است». ...
عبارت کام ً دینی این نظریه را بهکار ببریم یا خیر ،در هر حال به معننای آن خواهند بنود کنه
مبنای مهروض حقوق بشر ،زدیدهای فراملی و برون بشنری اسنت .اینن مههنوم از حقنوق بشنر،
همانطور که زیشتر بیان شد ،حاصل نظریهای است که گروهنی از فیلسنوفان اروزنایی در قنرن
هجدهم تدوین کرده و در طول مباحثات دربارۀ اع میۀ جهانی حقوق بشر بارها از آن ننام بنرده
شد .همراه با نظریۀ جدیدتر حقوق وضعی ،دیدگاه بسنیار متهناوتی دربنارۀ مبننای حقنوق بشنر
زدیدار شد که بیان میداشت انسانها همانند دولتها به هنیچوجنه تحنت النزام قنوانین بنرون
بشری قرار ندارند بلکه داوطلبانه و از روی عقل میزذیرند که خودشان رفتارهایشنان را محندود
سازند تا از بهترین امکانات برای تکامل شخصی یا ملی برخوردار شوند .در زمان تدوین اع میه،
نمایندگان برخی از کشورها مانند هلند معتقد بودند که استناد به خدا یا طبیعت باید بنهعننوان
منشأ حقوق بیان شده در اع میه ،در این سند گنجانده شنود .نماینندۀ هلنند ا عنان کنرد کنه
نادیده گرفتن این زیوند در حکم جدا ساختن گیاه از ریشههای آن ،یا ساختن خانهای بدون زی
و بنیان است (جانسون .)11-11 : 1113 ،با این حال ،در تدوین اع میه ،مخالهان اینن موضنوع
همواره سعی کردند که از استناد به خدا یا طبیعت به عنوان مبنای حقنوق منندرج در اع مینه
خودداری شود .مث ً در قسمتی از مادۀ  1اع میه آمده است کنه همنۀ انسنانهنا دارای عقنل و
وجدان هستند .نمایندگان طرفدار مکتب حقوق طبیعی تأکید بر گنجانندن عبنارت «از رهگنذر
طبیعت» داشتند ،اما در نهایت تصمیم گرفته شد که این موضوع را دور بزنند و فقط بر سرشت
انسانی عقل و وجدان تأکید کنند .همچنین حق مقاومت در برابر ستم ،بهعنوان یکی از مصادیق
حقوق طبیعی ،از جمله حقوقی بود که در درون سنومین کمیتنۀ کمیسنیون منورد بحنث قنرار
گرفت ،اما در مواد اع میه گنجانده نشد .زیشنهادهای کوبا و آر انتین در منورد گنجانندن حنق
مقاومت در برابر ستم ،در نهایت از آنرو زذیرفته نشد که مسنائل زیچیندهای را برمنیانگیخنت.
سرانجام زت از بحثهای فراوان تصمیم گرفته شد که بهطور مختصر به مقاومت در برابنر سنتم
در دیباچۀ اع میۀ جهانی حقوق بشر اشاره شود و از طنرح آن در منادهای جداگاننه خنودداری
شود .به همین سبب در مقدمۀ اع میه آمده است که ضروری است از حقوق بشنر بنا حاکمینت
قانون حمایت شود تا انسان بهعنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگنردد»
(زیشین .)31-31 :به زعم برخی از محققان ،تصور سازمان ملل از حقنوق بشنر ،آنچننان کنه در
اع میۀ جهانی آمده است موجد یک دوراهی است .اگر این تصور از حقوق بشر توجیهی فلسهی
داشته باشد ،قطعاً مورد اخت ب خواهد بود ،چرا که تمام نظریههای فلسهی -حقوقی ،اخت فی و
بحثبرانگیز هستند .از طرب دیگر اگر مههوم حقوق بشنر هنیچ توجینه فلسنهی نداشنته باشند،
ادعایش مبنی بر اینکه دارای نیروی اخ قی است ،بی اساس خواهد بود .البته اع میه خودش از
این دوراهی گریخته و به طور تلویحی گهته است که مههوم حقوق بشر چیزی فراتر از اخت فات

ابعاد نظري و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد...

543

فلسهی است .در نتیجه ،اگرچه اع میۀ جهانی حقوق بشر ،مههنوم حقنوق طبیعنی را در مبنانی
مدرن بازگردانده ،اما توجیه فلسهی آن را همچنان مبهم بناقی گذاشنته اسنت (فنریمن:1131 ،
 .)11شاید علت این موضوع آن باشد که سازمان ملل ،زمانی مههوم حقوق بشنر را وارد قنانون و
سیاست بین المللی کرد که توجیه فلسهی این مههوم بسیار غیرقطعی بود .این عدم قطعیت هنم
محصول نقد تاریخی مههوم حقوق طبیعی و هم نتیجۀ فقدان اجمناع فلسنهی دربنارۀ اسناس و
مبنای حقوق بشر در زمانی که اع میۀ جهانی حقوق بشر تصویب میشند ،بنوده اسنت .بیشنتر
دست اندرکاران تدوین اع میۀ جهانی حقوق بشر ،نینز بینان کردنند کنه اع مینه هنیچ مبننای
حقوقی ندارد .آننان معتقند بودنند کنه در تندوین بیانینهای مشنارکت منیورزنند کنه هندفش
تأثیرگذاری بر وجدانهاست و در عین حال نخستین گام در راه رشتهای از توافقها بنه حسناب
میآید که بعدها باید قدرت قانونی بیابند .بیشتر نمایندگان کشنورها بنا الننور رزولنت (نماینندۀ
آمریکا در تدوین اع میه) همعقیده بودند که ت ش برای زیریزی مبانی حقوقی حقوق بشر باید
زت از اع م احکام اخ قی در اع میۀ جهانی زیگیری شود ،با این هدب که کوششهایشنان بنه
تدوین گزارههایی بیانجامد که قدرت قانونی داشته باشند (جانسون ،زیشین .)121 :
با وجود مسائل برشمرده شده ،بررسی مواد اع میه ،گویای اثرزنذیری آن از حقنوق طبیعنی
است .زیرا نخست ،اع میه ،در مقدمۀ خود دیدگاههای بنیادین تدوینکنندگان نسبت به انسنان
را مطرح ساخته و سپت در مواد  1و  2به بیان اصول حقوقی مبتنی بر این دیدگاهها میزردازد
که شامل :وحدت خانوادۀ بشری ،کرامت و ارزش اتی انسان ،حقوق بنیادین و غیر قابل انتقنال
مرد و زن و همچنین آزادی ،برابری و برادری میشود .اع میه در مواد  1تا  11به اهم حقنوق و
آزادی های شخصی ،نظیر حق حیات ،حق آزادی جسمانی و حقوقی ،حق داشتن امنینت ،اصنل
برائت ،مصونیتهای شخصی و منع توقیف ،حبت ،تبعید و شکنجه ،مصونیتهای قضایی و حنق
مراجعۀ برابر و مساوی به دادگاهها و حق رسیدگی علنی ،اصل قانونی بودن جرایم و مجنازاتهنا
اشاره دارد .مواد  12تا  11اع میه نیز شامل حقوق بنیادین فرد در رابطه با خنانواده ،سنرزمین،
اشیا و جهان بوده و به موضوعاتی چون آزادی رفت و آمد ،مهاجرت ،حق مالکیت ،تسناوی حنق
ازدو اج برای زن و مرد ،حق داشتن اقامتگاه ،و حق تابعیت زرداخته است .اع میه در مواد  13تا
 21حق و آزادی اندیشه ،عقیده ،مذهب ،بیان ،تشنکیل اجتماعنات ،مشنارکت در ادارۀ عمنومی
کشور و اشتغال به مشاغل دولتی را مطرح کرده اسنت .در منواد  22تنا  21اع مینه بنه حقنوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی همچون حق کار ،آزادی سنندیکایی ،حنق برخنورداری از تنأمین
اجتماعی ،حق تهریح ،تعلیم و تربیت ،حق شرکت در زندگی فرهنگی و زیشنرفت علمنی و حنق
حمایت از ابداعات علمی و ادبی اشاره شده است ،و در نهایت ،مواد  23تنا  12اع مینه نینز بنه
چگونگی ارتباط فرد و جامعه ،تکالیف فرد در برابر جامعه ،محدودیتهنای حقنوق و آزادیهنای
فردی و روش تهسیر اع میه زرداخته است .نتیجه آنکه با نگاه به محتوای اع میۀ جهانی حقوق
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بشر ،در می یابیم که بسیاری از مصادیق حقوق طبیعی (جنز حنق تعینین سرنوشنت) ،در کننار
حقوق وضعی متبلور شده است .دوم آنکه ،با م حظۀ منواد اینن سنند ،کنه حقنوقی در زمیننۀ
حاکمیت مردمی ،دموکراسی مبتنی بر اصل نماینندگی و حنق رأی همگنانی را برقنرار کنرده و
حقوق موجود در دولت لیبرال را به مزایای دولت رفاه زیونند زده و آنهنا را بنهگوننهای یکسنان
بهعنوان حقوق بشر شناسایی و اع م کرده ،و نیز برابری و زرهیز از تبعیض را به موضوعی ملکد
تبدیل کرده است ،اثرات اع میۀ حقوق بشنر و شنهروند فرانسنه ،کنه خنود برگرفتنه از حقنوق
طبیعی است ،در آن مشاهده میشود (هنکین .)12 : 1131 ،از اینرو ،اگرچنه در زمنان تندوین
زیشنویت اع میه ،ت شهای چارلز مالک ،در خصوص گنجاندن این موضوع در منتن اع مینه
که حقوق بشر از حقوق طبیعی سرچشمه میگیرد ،بنه علنت مخالهنتهنای طرفنداران مکتنب
حقوق وضعی نتیجه بخش نبوده و این عده تنها اعمال و رفتارهای انسانها و به تعبیر گستردهتر
دولتها را منشأ و تعیینکنندۀ حقوق میدانستند ،با این حال اعضای کمیسیون حقوق بشر زت
از بررسی اع میههای زیشین ملی دربارۀ حقوق بشر از جملنه اع مینۀ حقنوق بشنر و شنهروند
فرانسه ،مبادرت به تدوین متن اع میۀ جهانی حقنوق بشنر نمودنند (جانسنون ،زیشنین - 11 :
.)11

ب) بازتاب حقوق طبيعي در منشور ملل متحد
جنگ جهانی دوم موجب احیای نظریۀ حقوق طب یعنی افنراد شند .اینن تجدیند حینات کنه تنا
حدودی نتیجۀ بیزاری و ترس از نازیسم و نظامی موضوعه بوده است که برای فرد ارزشنی قائنل
نمی شد ،برای نخستین بار در منشور ملل متحد نمود یافت .منشور ،در مواد متعددی به حقنوق
بشر و آزادیهای اس اسی ،حق صلح ،برابری و عدم تبعیض و همچنین حق کار و مالکیت بنر آن
اشاره دارد .منشور تنها معرب برخی از اصول عام در زمینۀ حقوق بشنر بندون قصند برشنماری،
تعریف و یا تشریح این حقوق است ،اما با بررسی مواد مندرج در منشنور و مقایسنۀ آن بنا آرای
الک میتوان شواهد روشنی از ریشههای حقوق طبیعی این سند را استنباط کرد .اگرچه اصنول
اولیۀ مورد قبول الک از جمله آزادی در مواد منشور قلمرویی جدید و زویا یافته ،در مجمنوع بنا
آرای سیاسی بنیانگذار آن سازگار است.
به زعم برخی از حقوقدانان ،منشور ملل متحد به دنبال آن است که دولتها را در محندودۀ
خیرهای مشترک بین المللی متصنل بنه ارزش متعالی(بشنریت) کنه جملگنی آنهنا طبعن ًا بندان
زایبندند ،و نتیجتاً در قبال آن تکالیهی دارند ،همبستۀ یکدیگر کند .بنابراین در منطنق منشنور،
حقوق بینالملل بشر مبنایی طبیعی دارد که در قالب حقوق ع وه بر اینکه دارای حند و حندود
معین میشود ،واقعیت زیدا کرده و صورتی فنی و حقوقی به خود میگیرد .در اینن سنند مهنم،
بشریت تصویر تاریک تودۀ انبوه انسانها یا اقوام مشابه نیست ،بلکه سیمای روشنن انسنانهنا و
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مردمانی متهاوت است که هم به فرهنگ ملی خود وفادارند و هم به خانوادهای واحد تعلق دارند
(فلسهی .)3-1 : 1131 ،از این رو ،حقوق بشرهای مندرج در این سند ،از جمله :حق صلح ،حنق
آزادی ،حق برابری و عدم تبعیض ،حق کار و همچنین حق تعیین سرنوشنت بازتنابی از حقنوق
طبیعی است که در ادامه به هر یک از آنها زرداخته خواهد شد.

 .1حق صلح
برجستهترین مصداق حقوق طبیعی که در منشور بدان اشناره شنده ،حنق صنلح اسنت .مقدمنۀ
منشور بیان میدارد« :ما مردم ملل متحد با تصمیم به محهوظ داشتن نسلهای آیننده از بن ی
جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی ،افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بینان نمنوده و بنا
اع م مجدد ایمان خود  ...به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بینالمللنی
و به قبول اصول و ایجاد روش هایی کنه عندم اسنتهاده از نیروهنای مسنلح را جنز در راه مننافع
مشترک تضمین نماید ...مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصند تشنریک مسناعی نمناییم».
منشور با بهعمل آوردن اقدامات دستهجمعی ملثر برای جلنوگیری و برطنرب کنردن تهدیندات
علیه صلح ،و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح از وضنعیت صنلح و
امنیت بینالمللی محافظت کرده و «تهاهم ،گذشت و احترام بنه عقایند مخنالف و دوسنتی بنین
تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعۀ فعالیتهنای ملنل متحند را در راه
حهظ صلح» تشویق میکند .منشور هیچ اشارهای به ریشه داشتن حق صلح در حقنوق طبیعنی
نمیکند اما دستیابی به صلح بهعنوان مهمترین هدب منشور در اندیشههنای طرفنداران مکتنب
حقوق طبیعی همچون :گروسیوس ،هابز ،الک و کاننت قابنل مشناهده اسنت (ننک .مکهرسنون،
.)11 :1131
در منشور آت نتیک ،بهعنوان سند زیشنویت منشور ملل متحد ،روزولنت و چرچینل ابنراز
امیدواری کردند که شاهد صلحی باشند که ادامۀ زندگی انسانها را ،در همنۀ سنرزمینهنا و در
طول حیاتشان ،فارغ از ترس و تنگدستی تضمین کند .هرچند بهنظر میآید که روزولت با بیانی
همچون طرز بیان قانون اساسی ایاالت متحده از آزادیها سخن گهته ،در واقع بهگونۀ ضمنی بر
مواردی تکیه کرد که در نوشتههای جانالک بهعنوان آرمان حقنوق دینده منیشنود (هنکنین،
زیشین.)11 :

 .2حق آزادي ،حق برابري و عدم تبعيض
بهدنبال تکتازی غرب در جنگهایی که عم ً جهان را به سنمت ف کنت و ه کنت سنوق داد،
فرانکلین روزولت ،رییتجمهور سابق آمریکا ،بهعنوان یکی از امضاءکنندگان منشور آت نتینک،
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زت از آغاز جنگ جهانی دوم در اروزا اع م کرد که «در روزهای آینده ما در صدد ایجاد امنینت
در جهانی هستیم که آرزو داریم بنر زاینۀ چهنار آزادی ضنروری انسنان بنینان نهناده شنود ،آن
آزادی ها عبارتند از :آزادی بیان ،آزادی مذهب ،آزادی از تنگدستی و آزادی از ترس ».اثرات این
سخنرانی ،چهار سال زت از آن در تدوین مقررات منشور ملنل متحند خنود را نشنان داد ،زینرا
ع وه بر مقدمۀ منشور که در آن از تشریک مساعی در دستیابی به آزادی بیشنتر سنخن گهتنه
شده ،این سند در چند ماده به مقولۀ آزادی ،برابری و عدم تبعنیض اشناره کنرده اسنت 1.اعن م
«حقوق برابر و جدایینازذیر همۀ اعضای خانوادۀ بشری» ،در بردارندۀ این باور است که برخی از
اصول عدالت ،فراتر از حقوق تثبیت شدۀ هر جامعهای بوده و در منورد همنۀ افنراد بشنر در هنر
مکان و زمان یکسان است .این اصول که الهامبخنش عندالت اجتمناعی اسنت ،سننجهای بنرای
سنجش قانونگذاری و یا اصولی اساسی برای حکومت قانونی است (آشوری.)13 :1113 ،

 .3حق کار
حق بر کار با حق بر اشتغال به مههوم مدنی آن ،متهاوت است .با این حال ،یکی از مسایئ مهنم
مطرح شده در منشور ملل متحد ،مسئلۀ کار در زرتو همکاریهای اقتصادی بینالمللی است که
بهعنوان یکی از اهداب این سند بینالمللی در راه حهظ صلح و امنیت بینالمللی و حقنوق بشنر
طراحی شده است .مادۀ  11منشور ،سازمان ملنل را مشنوق بناال بنردن سنطح زنندگی ،فنراهم
ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصنادی و اجتمناعی منیدانند .البتنه،
همان طورکه زیشتر بیان شد ،ریشههای توجنه بنه حنق کنار و مالکینت بنر آن را منیتنوان در
اندیشههای طبیعتگرایان از حقوق ،همچون الک مشاهده کرد (نک .لوید».)111: 1131 ،

 .4حق تعيين سرنوشت
 .1بهعنوان مثال :مادۀ 1منشور ،یکی از مقاصد سازمان را زیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای
اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد ،جنت ،زبان یا مذهب دانسته است (بند ،)1مادۀ  11منشور،
مجمع عمومی را درخصوص کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث
نژاد ،جنت ،زبان و مذهب ،مکلف به انجام مطالعات و صدور توصیههایی کرده است (بندب) ،مادۀ  11این
سند نیز ،سازمان ملل متحد را مشوق احترام جهانی و ملثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون
تبعیض از حیث نژاد ،جنت و زبان یا مذهب ،دانسته (بند ب) و در نهایت مادۀ  12مقرر داشته است که
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند به منظور تشویق احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه
توصیههایی کند (بند .)2همچنین منشور یکی از اهداب نظام قیمومت را «تشویق و احترام حقوق بشر و
آزادیهای اس اسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد ،جنت ،زبان یا مذهب و تشویق شناسایی همبستگی
ملل جهان به یکدیگر» دانسته است.
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شاید بتوان گهت ،حق تعیین سرنوشت بخشی از همان حق سعادت در وضع فردی است که
با فراهم شدن شرایط جمعی در جامعۀ مدنی ،بدین نام خوانده میشود .از ایننرو ،حنق تعینین
سرنوشت ،به عنوان یک اصل حقوقی در مواد  1و  11منشور ملل متحد مورد اشاره واقنع شنده
است .منشور دو معنی را از اصط ح «تعیین سرنوشت» ارائه میدهد .در معنای نخست در ینک
بیان ،حق تعیین سرنوشت را به معنای داشتن حق انتخاب آزادانۀ نظامهای سیاسی ،اقتصنادی،
اجتماعی و فرهنگی میداند و در معنای دوم آنرا بهعنوان حق یک ملت برای متشنکل نمنودن
خود در داخل یک کشور یا تعیین آزادانه وضعیت اتحاد خود با ینک دولنت موجنود از راههنای
دیگر به شمار میآورد (موسوی .)11 : 1132 ،برخی از محققان معتقدند ،حق تعیین سرنوشت،
اساس سایر حقوق مندرج در منشور ،از جمله حقوق طبیعی مذکور در آن است .زیرا بند 1مادۀ
 2منشور میگوید« :روابط دوستانه میان ملتها بر اساس احترام به اصل برابری حقوق ملتها و
حق تعیین سرنوشت ».و روابط دوستانه زمانی حاصل منیشنود کنه برابنری مینان ملنتهنا بنه
رسمیت شناخته شود (سواری.)11 :1133 ،
همچنین توجه به خواست مردم بهعنوان جوهرۀ حنق تعینین سرنوشنت ،تأکیند بنر آن در
میثاقین در رأس سایر حقوق انسانی 1و نیز تصریح به آن در اع میۀ مجمع عمومی در خصنوص
اعطای استق ل به کشورها و مردم تحت استعمار ( )1312بهعننوان حقنوق بنینادین بشنر و در
نهایت زذیرش آن بهعنوان یکی از قواعد عامالشمول توسط جامعۀ جهانی ،شباهتهنای اساسنی
آنرا با حقوق طبیعی نشان میدهد.

ج) بازتاب حقوق طبيعي در آراي دیوان بينالمللي دادگستري
بهموجب اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری(مادۀ ،)11فقط کشورها میتوانند نزد این مرجع
طرح دعوا کنند ،و به همین دلیل نیز در معنای خاص ،دیوان یک دادگاه حقوق بشری محسوب
نمیشود ،اما با توجه به ص حیت عام این مرجع قضایی ،تاکنون زروندههای متعندد دارای ابعناد
حقوق بشری در آن مورد رسیدگی قرار گرفته است که در نتیجۀ آن بسیاری از مصادیق حقوق
طبیعی در آرای صادره انعکاس یافته است .بررسی آرای صادره از دیوان بینالمللی دادگسنتری،
 .1در مادۀ یک مشترک میثاقین اصل حق تعیین سرنوشت در رأس سایر حقوق انسانی و اجتماعی مورد تأکید
قرار گرفته است .بهواسطۀ درج در مادۀ  1میثاقین ،به مههوم تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل کلی ،ویژگی
یک حقوق بنیادین بشری داده شده و در شکل کلی آن ،میثاقین سند اصلی معنی و مههوم اصل تعیین
سرنوشت را برای دولت هایی که عضو میثاق نیستند مقرر میدارند ( موسوی ،زیشین .) 11 :همچنین کمیتۀ
حقوق بشر در نظریۀ تهسیری خود ز یرامون موضوع حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق شرط
نسبت به مادۀ  1میثاق در خصوص حق تعیین سرنوشت و همچنین حق مردم در تعقیب و توسعۀ اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی را نپذیرفته است (.)General Comment No.24, 1994, Para 9
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گویای آن است که قضات در برخی از زروندهها استداللهنای خنود را بنر حقنوق طبیعنی و ینا
م حظات اولیۀ انسانی مبتنی ساختهاند .در ادامه به برخنی از اینن آراء کنه دربردارنندۀ حقنوق
طبیعی چون :حق حیات ،حق برابری ،حق تعیین سرنوشت و حق مالکیت و کار بودهاند ،اشناره
خواهد شد.

 .1حق حيات
در رأی قضیۀ کانال کورفو ( ،)1313-13خسارت جانی و از دست رفتن حینات انسنانی ،بخنش
مهمی از اخت فات را تشکیل میداد .دیوان در این رأی ،آشکارا به ارزشهنای مشنترک انسنانی
نظیر کرامت انسانی و رعایت حنق حینات اسنتناد کنرده اسنت .قاضنی شنوئبل در رأی نهنایی
میگوید :ارتباط م حظات انسانی با ماهیت و اعمال حقنوق بشنر ،نیناز بنه هنیچگوننه توضنیح
بیشتری نداشته و بدیهی است .هیچکت نمیتواند منکر این واقعیت شود کنه م حظنات اولینۀ
انسانی همچون حق حیات ،محور و سنگ بننای هنر اصنل و مههنوم حقنوق بشنری را تشنکیل
می دهد .در قسمتی از این رأی آمده است که م حظات اولیۀ بشری ،ینک اصنل کلنی حقنوقی
ناشی از حق طبیعی است که صرفاً به دلیل وجود اعتقاد حقنوقی و بنینینازی از عنصنر منادی
عملکرد ،یک قاعدۀ حقوق بین الملل بوده ،ضمن آنکه قواعند حناکم بنر آن و حندود و ثغنور آن
میتواند تابع قواعد عرفی و یا قراردادی باشد .دیوان در اینن رأی ،بنهخنوبی از زتانسنیل بناالی
اصول کلی حقوقی در حوزۀ حقوق بشری استهاده کرده و به م حظات اولینۀ انسنانی ،از جملنه
حق برخورداری از حیات ،بهعنوان یک اصل کلی حقوقی که خود ریشه در حقوق طبیعی دارند،
توجه نشان داده و در مقام حل ماهوی دعوا ،به آن استناد کرده است1.
دیوان بینالمللی دادگستری در یکی دیگر از آرای خود ،یعنی قضیۀ تهدیند بنه اسنتهاده ینا
استهاده از س ح هستهای ( ) 1331نیز به حق حیات استناد کرده است .در این قضیه ،برخنی از
دولتها معتقد بودند که استهاده از س ح هستهای با قواعد حقوق بشر (از جمله منادۀ  1میثناق
حقوق مدنی و سیاسی) که حق حیات انسانها را به رسمیت شناخته و کشتن خودسرانۀ انسان
را ممنوع می کند ،مغایرت دارد .در قسمتی از این رأی مشورتی ،قاضی ویرامانتری ،حنق حینات
را محور حقوق بشر دانسته و معتقد است ،س حی که توانایی بالقوۀ کشتن میلیونهنا انسنان را
دارد ،حیات بشر و کرامت بشر را در حد یک موضوع بیارزش و کم اهمیت تنزل میدهد .توسل
به چنین س حی توسط هر کشور و تحت هر شرایط با ضرورت رعایت کرامت انسنان کنه صنلح
جهان وابسته به آن است و همۀ دول عضو ملل متحد ملتزم به رعایت آن شدهاند ،مغایر اسنت2.
‚")1. See: "The Case of Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania
available at:
)http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=cd&case=1&code=cc&p3=4,(10/09/2011
2 . See: "The Case of Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons "‚ available at:
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اگرچه دیوان در این رأی صراحتاً به حق حیات به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعنی اشناره
نمیکند ،اما حق حیات مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،کنه خنود برگرفتنه از اع مینۀ
جهانی حقوق بشر است ،بر اساس عقاید اندیشمندان مکتب حقوق طبیعی ،مهنمتنرین مصنداق
این حقوق بهشمار میآید.

 . 2حق برابري و عدم تبعيض
قضیۀ آفریقای جنوب غربی ( 1،)1312-11محل برخورد عقاید قضات طرفدار دو مکتنب حقنوق
طبیعی و حقوق موضوعه در خصوص اصل برابری و عدم تبعیض بوده است .دیدگاههای حقنوق
بشری قضات مخالف را در خصوص تبعیض نژادی در آفریقای جنوب غربی میتوان در این رأی
م حظه کرد .در این زرونده قضات طرفدار مکتب حقوق موضنوعه زینروز منیشنوند (بنا  3رأی
موافق در مقابل  1رأی مخالف) ،اما به عقیدۀ قاضی جساپ یک نظر مخالف در دیوان بنهعننوان
آخرین چارهجویی میتواند در تصحیح اشتباه احتمالی در آینده ملثر واقع شود .در حکم نهنایی
قضات مخالف بیان داشتند که حقنوق بشنر ،ریشنه در جنبنۀ انسنانیت بشنر دارد .اینن حقنوق
محصول یک نظام قضایی خاص نیست ،بلکه حقوق یکسان و مشابه بنا مناهیتی طبیعنی اسنت.
حقوق بشر یک نظام فوق دولتی و برتر از ارادۀ دولت یا دولتهاست .حقوق بشر در حنال شنکل
دادن نظامها و شاخههای حقوقی به صنورت ینک نظنام حقنوق بشنری بنا تکینهگناه م حظنات
بشردوستانه و اندیشۀ حقوق طبیعی بهعنوان یک عنصر مشترک در همۀ روابط بشری اسنت .در
این رأی ،قاضی کوتارو تاناکا ،حقوق بشر را حقوق غیرموضوعه و متعلق به قواعد امنری دانسنته
است .به عقیدۀ وی ،حتی اگر هیچ حقوق موضنوعهای حقنوق بشنر را تصنویب نمنیکنرد آنهنا
همچنان وجود داشته و الزام آور بودند ،چرا که این حقنوق فراقنانونی بنوده و ریشنه در وجندان
بشریت دارند .حقوق بشر بهعنوان یک مکتب حقوقی با ریشه در وجدان نوع بشر ،مکتبی اسنت
که با قلمرو جهانی و گسترۀ روح و وجدان بشنری ،تندریجاً و نهایتناً طنرز تهکنر زوزیتیویسنتی
حقوقی را کمرنگتر میکند .در این قضیه ،قاضی تاناکا با اثبات برتری نظام حقوق طبیعی بشنر
در مخالهت با زوزیتیوسیتهای محافظهکار قضایی برای اصول کلی حقوقی بهعنوان منبع حقوق
)http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=e1&p3=4&case=95, (11/09/2011

 .2در این زرونده ،خواهان ها ( اتیوزی و لیبریا) عنوان کردند که خوانده (آفریقای جنوبی) در ادارۀ سرزمین تحت
قیمومتش یعنی آفریقای جنوب غربی ،سیاست آزارتاید را اعمال کرده و در مقرر کردن حقوق و تکالیف
ساکنان این سرزمین بر اساس نژاد ،رنگ یا منشأ قومی و تباری تمایز قایل شده و فرصتهای الزم برای اعمال
حق تعیین سرنوشت را برای مردمان این سرزمین از بین برده است .درنتیجه خواستار توقف فوری رویۀ
آزارتاید در این سرزمین شدند .البته دیوان با استناد به اینکه خواهان ها هیچ منهعت حقوقی قابل تصوری در
این دعوا ندارند و همچنین با تهسیر مادۀ  2نظام قیمومت ،موضوع را صرفاً سیاسی و داخلی دانسته و در
تهسیر و اعمال مقررات قیمومت ،خود را نسبت به بررسی وجود و قابلیت اعمال منع تبعیض صالح ندانست.
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بین الملل و حقوق بشر منشا طبیعی قایل شد .از نظر اینن قاضنی ،برابنری ننه تنهنا ینک اصنل
حقوقی شناخته شدۀ جهان ی است ،بلکه در رأس نظام حقوقی قرار داشته و دارای ویژگنی فنوق
قانون اساسی است .اصل برابری ،در ات حقوق طبیعی بوده و سرچشمۀ همۀ قواعد حقوق بشر
است ،زیرا بسیاری از اصول مهم حقوق بشری مانند آزادی و عدالت به آن وابستهاند .ون هنوک،
یکی دیگر از قضات این زرونده ،نیز میگوید حقوق بشر واقعاً بهعنوان یک نظام حقنوق طبیعنی
در حال عمل کردن است حتی اگر بخشی از آن به حقوق موضوعه تبدیل شود1.

 .3حق تعيين سرنوشت
شرقی(2)1331

که تقابل میان تنأمین کرامنت انسنانی از طرینق حنق تعینین
رأی قضیۀ تیمور
سرنوشت و دکترین حاکمیت دولت را نشان میدهد ،در واقع تأکیدی مجندد بنر اهمینت حنق
تعیین سرنوشت است که دیوان زیش از این ،در قضیۀ صحرای غربی ( )1311-11در خصنوص
آن بیان داشت :حق تعیین سرنوشت یک حنق طبیعنی بنرای جمعیتنی از انسنانهنا بنوده کنه
انسانها به طور مستقیم و بدون مداخلۀ اعمال دیگر تابعان حقنوق بنینالملنل از آن برخنوردار
می شوند .دیوان در رأی مشورتی صحرای غربی ،در ضرورت رجوع به آرای مردم میگوید :اعتبار
اصل حق تعیین سرنوشت که متضمن توجه به ارادۀ آزاد مردم است با توجه به این واقعیت کنه
در برخی موارد مجمنع عمنومی از ضنرورت مشنورت بنا سناکنان آن سنرزمین صنرفنظر کنند،
مخدوش نمی شود .در قضیۀ تیمور شرقی ،ورشتاین ،یکی از قضات این زرونده ،ا عنان کنرد کنه
حق تعیین سرنوشت جنبه ای از کرامت انسانی به شکل جمعی آن بوده و انعقاد معاهنده بندون
مشورت با مردم تیمور شرقی ،به معنای نادیده گرفتن حق تعینین سرنوشنت آنهنا بنوده اسنت.
قاضی ویرامانتری ،یکی دیگر از قضات این زرونده ،بر این باور است :از آنجایی که توسنعۀ روابنط
دوستانه میان ملتها ،محور منشور را تشکیل میدهد و از آنجا که در منشنور برابنری حقنوق و
حق تعیین سرنوشت مبنای روابط دوستانه تلقی شدهاند ،بنابراین حق تعیین سرنوشت میتواند
1. See: "The Case of South West Africa (Ethiopia v. South Africa)"‚ available at:
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=c1&case=46&code=esa&p3=4,
)(10/09/2011

 .2در قضیۀ تیمور شرقی ،خواهان(دولت زرتغال) خواستار حمایت و رعایت حق انسانی حق تعیین سرنوشت مردم
تیمور شرقی بوده است .خوانده (استرالیا) در این دعوا ادعا کرده است که تعهدات دولتها در ارتباط با حق
تعیین سرنوشت محدود به رعایت دستورات تصریح شده است و هیچ یک از قطعنامههای سازمان ملل ،انعقاد
معاهده با اندونزی در خصوص تیمور شرقی را منع نمیکند .دیوان در این رأی اع م میکند که مردم تیمور
شرقی ،حق تعیین سرنوشت دارند که به اندونزی زیوس ته یا به سوی خودمختاری گام بردارند( .برای مشاهدۀ
تهصیل این رأی ر.ک :تحلیل رأي صالحیتی دیوان دادگستري بینالمللی در قضیۀ تیمور شرقی
پرتغال علیه استرالیا ،حسن ،ملثقی؛ فصلنامۀ عالمه ،ش  ، 11زاییز .)131 - 111 : 1131
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در کنار حق برابری بهعنوان محور منشور تلقی گردد 1.حق تعینین سرنوشنت ،در قضنیۀ دینوار
حایل نیز ،به عنوان یکی از حقوق انسانی ملت فلسطین دانسته شده است ،که بنا سناخت دینوار
حایل توسط اسرائیل نقض شده است .شایان کر است که مجموعۀ این آراء تنها در سایۀ حقوق
طبیعی دانستن حق تعیین سرنوشت قابل تهسیرند.

. 4حق مالكيت و حق کار
در نظریۀ مشورتی مربوط به دیوار حایل ( ،)2221دیوان بینالمللنی دادگسنتری سناخت دینوار
حایل را موجب نقض حق مالکیت به دلیل مصادرۀ غیرقانونی بسیاری از زمینها و نیز تخریب و
توقیف اموال برای ساخت دیوار و نادیده گرفتن حق کار اتباع فلسطین (با استناد به مواد  1و 1
میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز موادی از کنوانسیون حقوق کودک) دانسته است .دینوان در
همین رأی ،ساخت دیوار را موجب سلب آزادی رفت و آمد مردم فلسطین(با استناد به مادۀ 12
میثاق حقوق مدنی و سیاسی) ،نقض آزادی مذهبی یعنی عدم امکان دسترسی به اماکن مذهبی
توسط اتباع فلسطین دانسته و بیان میکند که ساخت دیوار و ر یم همراه آن که موجب نقنض
شماری از حقوق فلسطینیان ساکن در این سرزمینها شده است ،بر اساس ضنرورت نظنامی ینا
لزوم حهظ امنیت ملی یا نظم عمومی قابل توجیه نبوده ،از این رو ،نقض تعهدات حقنوق بشنر و
حقوق بشردوستانه محسوب میشود 2.این رأی دیوان ،عم ً بسیاری از مصادیق حقنوق طبیعنی
را منعکت می کند که زیشتر در تبیین نظریات اندیشمندان حقنوق طبیعنی منورد اشناره قنرار
گرفته است1.

نتيجهگيري
ارزیابی بازتاب حقوق طبیعی در حقوق بینالملل معاصر از جمله حقوق بشر فعلنی از دو طرینق
میسر است :یک ،بررسی محتوایی و کیهی است که براساس آن نمیتوان حقوق بشنر را تهنی از
مقوالتی جوهری دانست که حقوق طبیعی مدعی آن است .چرا که خواسته یا ناخواسته حقنوق
طبیعی به حقیقتی میماند که هرچند مخالهان جسارت انکار صریح آنرا ندارند این حقوق ینک
1. See: "The Case of East Timor (Portugal v. Australia)"‚ available at:
)http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=66&case=84&code=pa&p3=0, (10/09/2011
2 . See: "The Case of Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
‚"Territory
at:http://www.icj)cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=5a&case=131&code=mwp&p3=4‚ (10/09/2011

 .1برای مشاهدۀ تهصیل آرای مذکور ،ر.ک :رویكرد انسانی به آراي دیوان بینالمللی دادگستري ،حمید
الهویی نظری ،تهران ،دادگستر ،چ نخست.1133 ،
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سر در اخ ق و یک سر در ادیان دارد و در واقع فلسهۀ حلقۀ وصل این تبار حقوقی بشر معاصنر
است .راه دوم ،بررسی صوری است یعنی باید دید که در عمل چه استناد یا استشهادی بنه اینن
حقوق طبیعی انسان در اسناد بینالمللی معاصر شده است .در نتیجه ،مقاله با مهنروض قلمنداد
کرد ن بررسی نخستین ،در بعد دوم ،کوشش بسیار کرده است و عمن ً بنه فرضنیهای مثبنت در
خصوص این تأثیر رسیده است .توضیح آنکه با زایان جنگ جهانی دوم ،نظام بینالملل به سنوی
ساختاری مستحکم بنر مبننای تأسنیت نهادهنا و تندوین قنوانین زنیش رفنت .اینن نهادهنای
بینالمللی برای مانندگاری و جهانشنمولی بیشنتر بایند بنر مبننای قنوانین جهانشنمول مبتننی
می شدند و البته این قوانین برای جهانشنمولی محتناج مبننا قنراردادن حقنوق طبیعنی بودنند.
بدبینیهای ناشی از سوء استهاده از حقنوق طبیعنی مجنال آن نمنیداد تنا دولتمنردان اعنم از
سیاستمداران و حقوقدانان در فضایی بیطرفانه با مبنا قراردادن حقوق طبیعی آدمنی بنه مثابنه
حقوق زایۀ همگانی به تدوین منشور و اع میه و میثاقهای بینالمللی بپردازند .نتیجنۀ منطقنی
آن بود که حقوق طبیعی بهعنوان زایۀ حقوقی صریحاً در هیچیک از اسناد نیامده اسنت .امنا در
عمل به دلیل بیبدیل و غیرقابل انکار بودن این دسته از حقوق ،بارها با عنناوین دیگنر همچنون
حقوق بشر ،حقوق بنیادین ،حقوق زایه و مشابه آن مورد اسنتناد عملنی ینا علمنی قنرار گرفتنه
است .اگرچه طرفداران نظریۀ حقوق قراردادی بشر ،مبنای طبیعی آن را انکار میکنند ،نگاه بنه
اسناد بینالمللی و آرای حقوق بشری دیوان بینالمللی دادگستری ،بیانگر آن است که بسنیاری
از حقوق مندرج در آنها از قبیل حق حیات ،حق آزادی ،حق مالکیت ،حق صلح ،حق کنار ،حنق
آزادی  ،حق برابری و همچنین حق تعیین سرنوشت از جنت حقوق طبیعی است ،همانطور که
زیشتر در آثار اندیشمندان مکتب حقوق طبیعی ،م حظه شد .بنابراین در این نوشتار هندب آن
بود تا به رصد بخشی از حقوق طبیعی در اسناد و آرای موجود بینالمللی زرداخته شود تا تهنی
بودن آرای مخالهان حقوق طبیعی بدون جانبداری ،در عمل نینز هویندا شنود و از سنوی دیگنر
نقص اع میۀ حقوق بشر و میثاقین در منبع ندانستن عینی و صریح این حقوق روشن شود.
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