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 (27/1/99تاریخ پذیرش مقاله:  -6/10/98 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده 

ۀ متفکران و فیلسوفان بوده و قدیمی در اندیش های مهمموضوع حقوق طبیعی از بحث
است. اولین سؤال این است که مفهوم و جایگاه حقوق طبیعی در نزد مطهری و جان  

چهار موضوع مهم حقوق طبیعی   دو حکیم دربارۀهای این الک چیست؟ دیدگاه
  ست؟یچ هاو اختالفات و اشتراکات آن الت، مالکیت، حقوق بشر(د )آزادی، ع

ۀ حقوق طبیعی و حقوق در این مقاله تالش شده است که مبانی این دو متفکر در زمین
شود و بشر بررسی شود. همچنین در این مقاله به مبانی این دو متفکر نیز پرداخته می

شناختی و یا هر دو، بیشتر ها، که خداشناختی است یا انساندربارۀ مبانی آن
نویسیم. در ادامه، افتراقات و اشتراکات این دو حکیم را که متعلق به دو سنت می 

فلسفی هستند، در مورد حقوق طبیعی و حقوق بشر و تأثیرات و پیامدهایی که  
گیری مقاله خواهیم دید کنیم. در نتیجهیان میداشته باشد، ب بشری  تواند در جامعۀمی 

تواند به ارائۀ دو مسیر متفاوت برای که اختالفات دو حکیم و دو سنت فلسفی می 
 تکامل و پیشرفت بشریت منجر گردد.  
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 مقدمه 

از  دانسته است.و یکسان می  ی برابرضع افراد بشر را در و  ۀهم  1آنچه مسلم است جان الک
ها، کسی را بر کسی برتری نیست. الک تالش به دلیل یکسان بودن حقوق انسان  نظر او

گرت تامسون که از ف و یکسان مورد ارزیابی قرار دهد. ی رد هم ها را نموده است همۀ انسان 
 ۀ آدمیان هم : در وضعیت طبیعی گوید : »الک می نویسد می  شود شارحاِن الک قلمداد می 

است. همان  "ارادۀ الهی " نامه از نظر او قانون طبیعی نوعی بیان  . "اندمساوی و مستقل "
توان آن را قانون خدا یا قانون الهی یا حتی قانون صدای خدا در وجود بشر است. پس می 

 : سد نوین عالم نیز در این باره می عبدالرحما  [. 114، ص 2« ] ازلی نامید 
 .برابری همگان  -2آزادی کامل  -1الک گفت وضع طبیعی دو ویژگی دارد: 

وضع طبیعی زیر فرمانروایی قانون طبیعی است و هیچ انسانی بر دیگری فرمان 
ضع طبیعی قانون طبیعی دارد که بر آن حاکم است و بر همگان دهد. ونمی
ها که از آن سان ان ل که همان قانون طبیعی است به همۀو عق ،آور استالزام

به کس نباید چیهاند، آموزد که چون همه برابر و مستقلمینظرخواهی کنند 
 [276، ص 8آسیب یا زیان برساند. ] زندگی و آزادی و یا اموال دیگری 

اخالقی اعتقاد دارد و در این عقیده وارث صورت امری  به یعیطبالک به قانون 
 2ندانی از قبیل هوگوگروتیوسحکمای عیسوی قرون وسطی است. پیرو دانشم

است. فرانسیس اوآکلی و الیوت یوردانگ در  (م1645ر 1583هلندی  دان معروف)حقوق
 

درگذشررت. او در  1704م در یکی از شهرهای جنوب انگلستان به دنیا آمد و در سال 1632سال  . جان الک در 1
دانشگاه آکسفورد نخست به تحصیل فلسفه روی آورد و سپس به تحصرریل طررب پرداخررت. ابترردا قرررار بررود  

ت دانشگاهی به عنوان پزشک خانوادۀ لرد اشررلی برگزیررده  درکسوت روحانیت درآید اما پس از اتمام تحصیال 
شد که از اشراف انگلستان، و مدتی نیز وزیر دولت بررود. پررس از مرردتی لرررد اشررلی کرره از فعررالین سیاسرری  
انگلستان بود به فرانسه و هلند تبعید شد و در این تبعیدها الک که دوست او بررود ایشرران را همراهرری کرررد.  

 انگلستان، الک به وطن مراجعت کرد. از سوی حکومت به او پیشنهاد سفارت شد امررا  پس از پیروزی انقالِب
الک به دلیل کسالت جسمانی نپذیرفت و به امور علمی مشغول شد. دو رساله در برراب حکومررت، رسرراله ای  

محبوبیررت او  ای در باب حقوق بشر و ... در اشتهار و  ای دربارۀ تساهل و تسامح، نامه در باب فهم انسانی، نامه 
های آخر عمرش مناصب مهمی را در دولت برره دسررت آورد. الک تررأثیر فراوانرری در  ثر بود. در سال ؤ بسیار م 

شناسی و همچنین در فلسررفۀ سیاسرری در برراب حکومررت در هرررب داشررته اسررت. بسرریاری از  بحث معرفت 
اند. تررأثیرات او  ک نوشررته کشورهای جهان از جمله فرانسه و امریکا قانون اساسی خود را بر اساس تفکرات ال 

 اند. در جهان هرب چنان است که او را پدر دموکراسی نامیده 
2. Hugo Grothius 
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تواند در رسالۀ الک در مورد دولت مدنی  نویسند: »مفهوم قانون طبیعی میای میمقاله
ه اهمیت اساسی داشته باشد و همچنین نقش مهمی در رسالۀ الک ایفا نماید اما متاسفان

 . [p.64 :2هایش نگارش کمی داشته است« ] الک دربارۀ این نظریه در نوشته
. او حقوق طبیعی و حقوق بشر توجه و عنایت داشته است ۀبه مقول نیز مطهری

های نزدیکی با  حقوق انسان، دیدگاه نیتریاساس در حکمضمن پذیرش حقوق طبیعی 
ۀ دربار  مطهریقوق طبیعی« دارد. »ح ۀمتفکرین و حکمای هربی از جمله جان الک دربار 

 است اصلی همان  عدل »اصل: گویدمی و  پردازدمی لتعدا بحث به طبیعی« ابتدا »حقوق
 از یعنی [،124، ص 17]  است« آورده وجود به اسالم در  را شرع و عقل تطابق قانون  که

 برای اثبات حقوقو  است یکی شرع و عدل حکم شیعه، فقه الاقل و اسالمی فقه نظر
 : گویدمی پردازد. اوبه بحث عدل می  طبیعی ابتدا

 گو. نهادند بنا را حقوق فلسفۀ ۀپای »عدل« توضیح و تبیین با اسالم علمای
  بودند  کرده باز  که را نتوانستند راهی تاریخی، ناگوار  پیشامدهای اثر بر اینکه
 و ذاتی اموری عنوان  به عدالت اصل و بشر حقوق به اصل توجه دهند. ادامه

شد.  عنوان  مسلمین ۀوسیل  به بار  اولین قراردادی، قوانین از  خارج و تکوینی
 کارها آن  که بود چنین مقدر  اما . نهادند بناها آن  را عقلی و طبیعی حقوق ۀیپا

 و قرن پس از آن زمان، دانشمندان  هشت تقریباً و ندهند ادامه را خود
  از . دهند اختصاص خود به را ر افتخا این و کنند دنبال را آن  اروپایی فیلسوفان 

 سویی از و آوردند وجود به اقتصادی و سیاسی و اجتماعی یهافلسفه سو یک
 انسانی حقوق و زندگی و حیات ارزش به راها ملت و اجتماعات و افراد دیگر،

 ۀچهر و آوردند وجود بهها حرکت وها انقالب وها . نهضتسازند آشنا خویش
 [124، ص 17] کردند.  عوض را جهان 

 مطهری: نظر از 
چون عدالت عبارت است از:  است »عدل« حقوق« و »حقمنشأ  و ربنایز 

»اعطا کلِ ذی حق حقه«، یعنی رساندن هر حقی به صاحبش، لذا بین انسان و 
 کسی اگر و است »حق« آن  نام کهشود می  پیدا خاصی ارتباط دیگر شیءِ یک
 همۀ برای خداوند. است کرده لبس را او حقشود می گفته بگیرد او از  را آن 

 آفرینش، و خلقت قانون  اساس بر. است شده قائل حقوقی و حق موجودات
 است اساس آن  بر است، شده بینیپیش موجودات همۀ برای مقصودی و هدف
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 نقشۀ و متن در  مطهری نظر از . شودمی مشاهده موجودات بین رابطه نوعی که
 مواهب دارد. همۀ وجود موجودات همۀ بین ایرابطه و عالقه خلقت، کلی

  [46، ص 20] است.  انسان  »حق« انسان و مال خلقت،
  ما نظر از »: است معتقد دارند هدفی و هایت جهان، و انسان  که این اساس بر مطهری

 به توجه و بینیروشن با خلقت دستگاه که است شده پیدا آنجا از  فطری و طبیعی حقوق
 است نهفته وجودشان  در ها آن  استعداد که سعادتی سوی به را الهی موجودات هدف،
 طبیعی »سند« یک و است طبیعی« »حق یک مبنای طبیعی استعداد هردهد. می سوق
 ۀفلسف و مادی یهافلسفه بین است معتقد او [.144، ص 17« ]رودیم شمار  به آن برای
  از  بیعی«ط »حقوق معنای نتیجه در  ،دارد وجود اختالف بشریت هایت مورد در  الهی
را مبنای  آن  الک حقوق طبیعی را قبول دارند و مطهری و. است متفاوت کدام هر منظر

با این تفاوت که الک حقوق طبیعی را دانند، گونه حقوق موضوعه راجع به بشر می هر
 کنند.را فطری قلمداد می اسالمی آن فالسفۀ مطهری و ذاتی و

زمان با گوید خداوند همکند اما مینمیمبدائی ذکر  الک برای حقوق طبیعی تاریخ و
الک معتقد است انسان از  دارد. مطهری نیز مانندبرای او مقرر می حقوقی را ،تولد انسان 

 حقوق طبیعی است. اول خلقت واجد

 
 پیشینۀ تحقیق  .1

های بشر در طول تاریخ بوده است و ترین مباحث و دهدههموضوع حقوق طبیعی از مهم
گردد. این موضوع از ابتدای زندگی انسان ها قبل از میالد مسیح باز میرن ۀ آن به قسابق

ها و بوده است. کتابنزد حکیمان و فیلسوفان  اهمیت واجد ای اصلی وتا کنون مسئله
هایِ مختلِف فلسفی دگاه متفکران سنتمقاالت زیادی تحت عنوان حقوق طبیعی از دی

در مورد ا دیدگاه یک سنتِ فلسفیِ خاص اما اهلب آنه ،چاپ و منتشر گردیده است
  ای بین حقوق طبیعی از دیدگاه اند و به صورت مقایسهحقوق طبیعی را بیان کرده 

های پراکنده، کتاب مدونی بحث جزصورت نگرفته و ب تحقیقی ،مختلف مکاتبمتفکران 
 در این رابطه تدوین و چاپ نشده است. 
طبیعت خویش دارا  پایۀ خاص برشود که اشحقوق طبیعی به حقوقی گفته می

یا  قضایی و وجود نهادهای سیاسی و هستند بدون آنکه مشروط به توافق دیگران و
مکانی تعلق  حقوق طبیعی به هر انسانی در هر زمان و ،براینبنا ها باشد.سنت قوانین و
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برند. حقوق موضوعه کار میه حقوق طبیعی را در مقابل حقوق موضوعه ب گیرد.می
در مقابل، حقوق طبیعی  عه قوانینی است که در زمانی معین بر ملتی حاکم است.مجمو

ها بوده بلکه قوانینی حکومت ها ودولت شود که برتر از ارادۀبه مجموعه قوانینی گفته می
آن حقوقی است که خداوند به هر انسانی  خدادادی است که هایت مطلوب بشر است و

شود یعنی هر قانونی که وضع می ۀ حقوق موضوعه است،پای که خلق کرده عطا فرموده و
 چنانچه آن قانون با حقوق طبیعی و گردد واساس حقوق طبیعی بشر وضع می بر

 خدادادی بشر در تعارض باشد از مشروعیت ساقط است.
های طرفداران حقوق دیدگاه مابینمناقشه فی بحث حقوق طبیعی مانند سیر تاریخی

دارد  های دور نیست بلکه ریشه در گذشتهخر متأ دورۀ ان مربوط بهطبیعی و قراردادگرای
ای از فیلسوفان در هر دوره حکیمان و ۀموضوع حقوق طبیعی، دهدهه و مسئل  اساساً و

 تاریخ بشر بوده است.

ر رابرت سِ نظریۀ رد تالش خویش را بر ،اول خود در باب حکومت الک در رسالۀ
اصل  ای که بر دوظریهپادشاهان مصروف نمود. ن قدرت الهی فیلمر، یعنی رد نظریۀ

شود. فیلمر زاد متولد نمی و هیچ انسانی آهر حکومتی پادشاهی مطلق است،  استوار بود:
کرد. الک تالش کرد با استفاده از برای اثبات تفکرات خویش به کتاب مقدس استناد می

الک موفق زه کند. مبار  با او او با استدالل خودِ و بدهد آیات کتاب مقدس پاسخ فیلمر را
های تالش کتاب مقدس بایستد و تحریف تاریخی هیجانات آن عصر در مقابل در  شد

 فیلمر را بی اثر کند.
 ادراک و اساس معرفت را بر حس و او .گراستشناسی تجربهالک در بحث معرفت 

 سیاسی، لسفۀبحث ف داند اما در تجربه می معرفت انسانی را علم و منشأ تجربه دانسته و
گرای عقل گرای معرفتی و. به عبارتی او یک تجربهگرایی معتقد بوده استبه عقل
است. به قول سوگون کانگ نظریۀ سیاسی او مبتنی بر قانون طبیعی است که سیاسی 

، بخش الک راجع به حقوق طبیعی [. در 118، ص 11است ] عقل آن را مکشوف کرده 
پژوهان دربارۀ موضوعات های الک و الکلکیت، دیدگاهآزادی، عدالت و ماوضع طبیعی و 

 شود.مذکور بحث و بررسی می
های الک است. او پس از بیت دیدگاه مکتبی بر آن است که واژۀ »آزادی« شاه

تأکیدات خود در مورد جایگاه آزادی، به دنبال شفاف کردن جایگاه آزادی است تا از آن 
رسالۀ دوم خود در باب حکومت دربارۀ آزادی و  ای صورت نگیرد. الک درسوء استفاده
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»آزادی طبیعی انسان، آن است که بر روی زمین تابع قدرتی برتر از  نویسد:انسان می
خود نباشد و بر او قانونی که بشر ساخته است حکومت نکند. الک دربارۀ دولت طبیعت 

متقابل است.  معتقد است: دولت طبیعت دولت برابری است و در آن، قدرت و حاکمیت
داند که از سوی آنان به حاکمیت به صورت مشروط الک قدرت را از آِن مردم می

 [.73، ص 24] تفویض شده است« 
وضوح، بخش مرکزی تعالیم سیاسی وی را هاِی الک در مورد مالکیت تقریبًا به آموزه 

در وضعیت گمان بارزترین نمودار نظریۀ اوست. مالکیت از نظر الک دهد و بی تشکیل می 
طبیعی بر اساس قوانین طبیعی و در دولت مدنی بر اساس قوانین مدنی، محترم و جزو 
حقوق اساسی انسان است. الک در برابر پادشاهان عصر خود مانند لویی چهاردهم که در 

ها نمود ایستاد. زیرا آن کرد و چارلز اول که بر انگلستان حکومت می فرانسه حکومت می 
شمردند و به اموال مردم و کشاورزان و مالکین اراضی دست محترم نمی مالکیت رعیت را 

شود کردند. گفته می کتاب وضع می و حساب اساس و بی های بی کردند و یا مالیات درازی می 
های عصر خویش و در تأکید زیاد الک بر مالکیت و اهمیت آن ناشی از مقابلۀ او با حکومت 

ه است. تفکرات الک در مورد حقوق انسان، آزادی، دفاع از حق مالکیت شهروندان بود 
توان بخش و مبنای اعالمیۀ جهانی حقوق بشر است، چنانچه می عدالت، مالکیت، و... الهام 

 بسیاری از جمالت تاریخیِ الک را عیناً در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مشاهده کرد.  
آزادی و مالکیت و  حقوق طبیعی، حق و عدالت، ۀهای مرتضی مطهری دربار دیدگاه 
ضمن پذیرش حقوق طبیعی،  او نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است. حقوق بشر

 جمله جان الک دارد. مطهری در  هربی از   مشترکی با فالسفۀهای نسبتاًدیدگاه 
مساوات،   مرد، عدالت و هایش به بحث حقوق طبیعی، حقوق بشر، حقوق زن وکتاب 

مبانی سرنوشت،  ایمان، انسان و ثروت، انسان و الکیت وزادی، تکامل، مآحقوق فطری و 
 پرداخته است. ..آزادی معنوی و.اقتصادی مالکیت، 

چه بسا ، ای هستند که ارتباط وثیقی با هم دارندعدل دو واژه از نظر مطهری حق و
است که خداوند این باور  حقوق، عدل است. مطهری بر حق و منشأ از نظر او زیربنا و

 ی را، هدفاساس قانون خلقت بر حقوقی قائل شده است و موجودات حق و برای همۀ
موجودات  ۀنوعی رابطه بین هماست آن  بر بینی کرده است وات پیشموجود برای همۀ

اثبات نماید. مطهری ضمن طرح مبحث حقوق  خوردعالم خلقت به چشم می که در
معتقد است  دانسته است وتشریعی،  حقوق طبیعی را مقدم بر حقوق تشریعی  طبیعی و
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. بر حقوق تشریعی است مقدم نها، حقوق طبیعی،گونه تعارضی بین آ در صورت بروز هر
حکم دینی را  عدالت را مقیاس دین معرفی کرده است و مطهری حق و ،مبحثی دیگر در 

 تقدم ه همراه داشته باشد. مطهری در بحثمین عدالت را بپذیرد که تأدر صورتی می
انکار  ،اصل عدل نفیِ گوید الزمۀو می کندحق، عدالت را مبنای حق معرفی می عدالت یا

معتقد است  اجتماعی را با هم قبول دارد و ت فردی وعدال دوگانۀحقوق طبیعی است. او 
ملزوم همدیگرند، ولی در صورت تعارض حقوق فردی با حقوق اجتماعی،  ها الزم وآن 

 ت.اولویت با حقوق و عدالت اجتماعی اس
اشتراکات و افتراقات جان الک و مطهری مطرح شده است. الک به آزادی ادامه،  در 

ور به مذک ر اهلب امور اعتقاد داشته اما مطهری دثروت فردی و ...  فردی، مالکیت فردی، 
 مان معتقد بوده است.های فردی و اجتماعی توأجنبه

راقات دو سنت فلسفی اساسی نگارنده در این تحقیق، کشف اشتراکات و افت مسئلۀ
سعی  اسالم و هرب در مورد حقوق طبیعی و حقوق بشر بر اساس مبانی آنها بوده است و

دیدگاه هر یک از دو سنت فلسفی را طرح  ،ایمبالغه گونه تعصب یا شده است بدون هر
گیری خود را از موضوعات مختلف عرضه نماید. مقایسه و در پایان نتیجهها را با هم و آن 

ها اشاره شده به آن  لزوماً افتراقات دو حکیم قابل توجه است و بخش اشتراکات و هر در 
ها پیامدهای آن  های فکری وتری به تفاوته صورت جامعهای پایانی بست. اما در بخش ا

 توجه گردیده است. 
 

 مالکیت آزادی، عدالت، حق. 2
 طبیعی وضع در  حکیم دو این مشترک و مهم یهامقوله از  مالکیت حق و عدالت ی،آزاد

حق مالکیت را از حقوق  دو حکیم آزادی، عدالت و هر است. طبیعی« »حقوق مقولۀ در  و
حق مالکیت از  اند. آزادی، عدالت وکید فراوان داشتهها تأدر مورد آن  طبیعی دانسته و

ها یک بر اساس سنت فلسفی خود، آن  مشترک این دو متفکر است که هر اصول عمده و
 اند. به شرح آنها پرداخته خدادادی بشر دانسته و حقوق طبیعی و را از 

 
 آزادی   . 1. 2

 خداوند سوی از  خدادادی حقی نعمت وآن را  و معتقدند انسان  آزادی به حکیم دو هر
. است متفاوت انسان  حقوق از ها آن  تلقی ،جهاتی در  امادانند می بشر کمال و رشد برای
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 تفکرات الک دوران  در . دارند  نیز انسان  مورد ر د متفاوتی دیدگاه ،نتیجه در 
  واقع، او واجد تفکری بود که  در  بود.  فیلمر  سِر رابرت  آن  نماد  که  داشت  وجود  ای گرایانه مطلق 
بروس هداک در این   . داد ی م  مطلق  فرمانروای  و  حاکم  به  را  آن  و  سلب  را ها انسان  حقوق  همۀ 

  مورد حمله قرار داد و برای اثبات نظر  او  ود خ ل ر را بر مبنای استدال م فیل  ، گوید الک باره می 
از الک نقل  هداک [. 183ر 172، ص  27] خود از مباحث کتاب مقدس استفادۀ مبسوطی کرد  

 [.183، ص 27] « برخورداریمما  از آزادی و برابری در دولت طبیعت »که:  کندمی
لی ما به قید و شخصی ما وسیع است و  اختیارات  دارد که حوزۀ  تأکید بر این نکته  الک

ۀ شارحین الک بر اصرار او به وضعیت آزادی ایم. کلی بندهای اخالقی طبیعی محدود شده 
نویسد: در کتاب متفکران سیاسی می  1اند. گرینت پریداشته  تأکید ها در وضع طبیعی انسان 

ازند تا س »آزادی و خرد در تمام افکار الک به همراه یکدیگرند. آزادی و خرد انسان را توانا می 
سید جواد طباطبایی از شارحان  [. p.39 ,2خود را به سمت عمل به وظایف هدایت کند« ] 

نه است  (state of liberty)  وضع طبیعی وضع آزادی »از نظر الک، : نویسد الک، می 
در وضع طبیعی هر فرد آزاد است  .و باری بر آن حاکم باشد  بند  وضعی که هرج و مرج و بی 

مند شود اما حق ندارد هستی خود یا د بهره و ت از هستی و دارایی خ چنانچه دلخواه اوس 
، 6ایجاب نماید« ] را  یانت ذات آن ص تر از صرف دیگری را نابود کند، مگر اینکه هدفی عالی 

بند و باری »آزادی مجوز بی  :از نظر الک وضعیت طبیعی وضعیت آزادی است [. 269ص 
از آزادی کاماًل عقالنی است زیرا وضع طبیعی استدالل الک در دفاع  [. 75، ص 14]  نیست« 

  . داند را برخاسته از قانون طبیعی و قانون طبیعی را نتیجۀ »عقل انسانی« می 
عبدالرحمن عالم معتقد است که در وضع طبیعی مورد نظر الک، انسان از حقوِق 
طبیعیِ زندگی کردن و داشتن آزادی و مالکیت برخوردار است و هر کس ضمن ارج 

و  دشمار ادن به حقوق ویژۀ خود، زندگی، آزادی و مالکیت دیگران را هم محترم مینه
. از نظر عالم، [191، ص 7]  که قانون عقل مشخص کرده است ددانتکلیفی میآن را 

: آوردالک به حریت و آزادی انسان باور دارد و نقلی اینچنین از رسالۀ دوم خود الک می
ه در روی زمین تابع قدرتی برتر از خود نباشد و قانونی آزادی طبیعی انسان، آن است ک»

، ص 7]« که بشر ساخته است بر او حکومت نکند و تنها قوانین طبیعت حاکم بر او باشد
در همین ابوالقاسم طاهری  .[22، قطعۀ رسالۀ دوم در باب حکومت؛ به نقل از الک، 191

طبیعی، آزاد و برابر هستند،  گوید مردم در یک وضعالک میاینکه » :نویسدمیزمینه 

 
1. Geraint Parry 
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  [.251، 5« ] خواهد بگوید اگر چنین نباشد تخلف از حکم طبیعت استمی
حق بشر در صیانت از  آزادی بشر در وضع طبیعی را نتیجۀ برخی شارحان جان الک،

و او را مجاز  و معتقدند بشر آزاد است از خود و کیان خود دفاع نماید دانندذات خود می
نویسد: میاین باره  فاع کند. گرینت پری در ه بتواند از خودش محافظت و دک دانندمی

»میل شدید انسان به آزادی و حفظ زندگی و هستی، که به عنوان یک اصل عملی 
توسط خداوند در وجود او کاشته شده است به دلیل نفوذ خدا در انسان است، بشر ناچار 

دی خود باشد. زیرا او خواستۀ خالق خود است به دنبال تمایل طبیعی صیانتِ نفس و آزا
 [. p.40 ,3] کند« را دنبال می

نسبت  یدر بشر میلی به سعادت و گریز بر اساس تفکر الک،»: گویداشتراوس می لئو
حق  ،"حق مطلق"آن حکم  یوجوجستمیل به سعادت و  به فقر نهاده شده است

و دارایی و   "و آزادیحیات "بشر در وضع طبیعی خدایگان مطلق  .د طبیعی را دار 
. از طرفی اشتراوس آزادی عمل انسان را از قواعد [241، ص 1مایملک خویش است« ] 

جواد  [.243، ص 1]  نامدرا قواعد بنیادی طبیعت می  هاآن  کو ال داندبنیادی الک می
 گوید:می طبیعی وضع آزادی است گوید وضعطباطبایی در توضیح جمله الک که می

ی راجتماعیهبه طور طبیعی در آن هستند وضعی ی است که آدمیان وضع طبیعی وضع»
 (asocial )( و به طور روانی و منطقی نیز پیش از اجتماع نیست بلکه وضعی )ناتاریخی

 [.269، ص 6« ]است
 

 دیدگاه مطهری در مورد آزادی . 2. 2

 آگاه و اد وانسان کامل را انسان آز  او شناسد.مختار می مطهری انسان را موجودی آزاد و
های انسانی ترین ارزشعالی ترین وبزرگاز معتقد است که آزادی  وداند مسئول می

ها هیچکدام »حق« است آزادی مطهری اما معتقد های مادی است.فوق ارزش ما است و
کند. از خواهی و حریت معرفی میند«. او اسالم را دین آزادیانیستند بلکه »ما فوق حق

تمایالت نفسانی و حیوانی در انسان، آزادی لیبرالیستی در هرب را  طرفی، ضمن طرح
 گوید: کند و مینقد می

 دانند ومی انسان  هایخواهش و تمایالت را آزادی منشأ و ریشه هرب در 
 و »اراده« تمایل«» میان  فرقی واقع در  گویندمی سخن انسان  ارادۀ از  که آنجا
 سلسله یک دارای است موجودی انسان  هرب، فالسفۀ نظر شوند. از نمی قائل
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 ریشه و را انسان  تمایالت گرا کند! زندگی چنین این خواهدمی و هاخواسته
 در امروز که آمد خواهد وجود به چیزی همان  دموکراسی بدانیم و آزادی منشأ
 [101، ص 19. ]هستیم آن شاهد هربی هایدموکراسی مهد

انسان اعتقاد دارد و هیچ قیدی برای  چنانچه مالحظه گردید الک به آزادی مطلق
پذیرد مگر اینکه آزادی یک فرد برای آزادی دیگری محدودیت و محدود کردن آن نمی

مزاحمت ایجاد کرده باشد. مطهری امّا آزادی را به صورت مشروط و مقیّد باور دارد و 
ج و مرج معتقد است آزادی باید در خدمت تعالی و تکامل بشر باشد و آن را هیر از هر

ورزد، ولی با آزادی داند. مطهری آزادی اندیشه و تفکر را قبول دارد و به آن تأکید میمی
ویژه اگر بر مبنای تفکر نباشد، مخالف است. همچنین او به آزادی روابط عقیده، به

نامد. در بخش پایانی راجع به جنسی در هرب معترض است و آن را بی بند و باری می 
 خوانیم. این دو حکیم دربارۀ آزادی بیشتر می تفاوت دیدگاه

 
 وضع طبیعی و عدالت. 3

 عدالت در وضعیت طبیعی از دیدگاه الک. 1. 3

حقوق طبیعی عالوه بر آزادی انسان، بر عدالت فردی و اجتماعی نیز داللت دارد. یکی از 
بشر را  ۀمخداوند ه .ها، برابری و مساوات و عدالت در مقابل همدیگر استحقوق انسان 
، قتخلعالوه بر  هاآن  ۀر دیگری برتری نداده است و به همو کسی را ب همساوی آفرید

، در وضع طبیعی 1پژوهانالک برخی از متفکران و نظر حقوق طبیعی اعطا کرده است. از
حقوق است. برخی دیگر از حکما،  عدالت، برابری و مساوات از ویژگی تفکر الک موضوع

. او است آنها دیوید هیوم جملۀبرند از ق و مساوات را زیر سؤال میو حطبیعی و عدالت 

 
طبیعرری  »از نظررر الک وضررعیت گویررد:می دین و دولت در مکتب قرارداد اجتماعیدر  احسان مکتبی .1

و و قدرت قررانونی دو سررویه اسررت اختیارات  ، وضعیتی که در آن همۀوضعیت برابری و مساوات است
الک برره هسررتی اسررت.  طلبانه در نگاه موحدانۀاین نگاه مساوات ۀکسی را بر کسی برتری نیست. ریش

دآور تررذکار عمررومی ادیرران ؤمنانه است و این دیدگاه به شدت یرراشناسی مالک هستیشناسی هستی
 کوشدهمگان را برابر آفریده است. الک می او  یکتا برابرند.ها در برابر خداوندِانسان الهی است که همۀ

شناسانه به این مطلب داشته باشد و کوشیده اسررت شناسانه و روانوه بر نگاه موحدانه نگاهی جامعهعال
علمی شایسررته توجرره آن را به لحاظ  ،تا ضمن آنکه برابری و مساوات را به عنوان اصلی خدایی بپذیرد

ای هگرایانرر جدای از علررم و منطررق تجربهاش به هستی، ه موحدانهنگاخواهد ثابت کند که دانسته و می
 [. 72، ص 24]  که خود به آن اعتقاد دارد نیست
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و مساوات حمله کرد. فرانتس  که به ماهیت قانون طبیعی و عدالتنخستین کسی بود 
 : نویسدنویمان در این باره می

.  نخستین کسی که به ماهیت قانون طبیعی حمله کرد دیوید هیوم بود
 هیچ نیست ممکن: نوشت انسانی« طبیعت ه»دربار  رسالۀ خود در  هیوم دیوید
 حملۀ باشد. داشته وجود عدالت« و »حق برای ناپذیریاجتناب و ضروری اصل
 و ضرورت منکر او . زیرادیآیم الزم او کلی موضع از  طبیعی قانون  به هیوم
حاصل  جزئیات از  کلیات است که باور این بر مصرانه و عقل است برای کلیت

 و قواعد نیست جزئیات ممکن هرگز و هستند جزئیات ودارنم صرفاً وشود می
 به را کلی تصورات به یاعتمادی ب هیوم نظریات. بدهند دست به کلی اصول
 طبیعی حقوق اصول کلی مانند به قواعد و معتقد او اساس این بر و دارد همراه

 ساسا از  و رد کرده کلی در این باره به را الک دیدگاه و است نبوده عدالت و
 [184، ص 26]  .است بوده منکر را طبیعی حقوق

 آن بر هداک بروس. نمایندمی  ئیدتأ عدالت را ۀدربار  الک دیدگاه ،دیگر متفکرین اما
 آن، در  و است برابری دولت حال، عین در طبیعت دولت دارد تأکید »الک که است

ص ، 27] ندارد«  دیگری قدرت از بیش کس و هیچ است متقابل حاکمیت قدرت و
 طبیعی وضع در  است »الک معتقدنویسد: می باره این نیز در  طباطبایی جواد [.173

 آن اجرایِ برای نهادی که طبیعی  وضعِ در  طبیعی قانوِن اعمالِ برابرند. و آزاد همگان 
 است:  معتقدنیز  عالم عبدالرحمن [.269، ص 6] است«  افراد عهده بر ندارد وجود

 راند.می حکم هابر انسان  طبیعی قانون  طبیعی بر اساس وضع در  عدالت
 قوانین را دیگران  حقوق به احترام مورد در  بشر افراد تکالیفمنشأ  و منبع الک

 خداوند احکام و قوانین معنای به طبیعی قوانین است معتقد او .داندمی طبیعی
 بشر افراد ۀهم آن  ۀمحدود در  و خلقت دستگاه گردش در مورد چگونگی است.
 [276، ص 8] . ها برقرار استو عدالت در میان آن  اندشده آفریده »برابر«

 
 مطهری دیدگاه از عدالت. 2. 3

 است. مطهری بوده عدالت  بشری جامعۀ  در  مطرح ی هامقوله  از  یکی بشر، تاریخ طول در 
های گوناگونی وجود دارد : »در مورد عدالت دیدگاه نویسد می  عدالت  از  گوناگون  تفاسیر  ۀ دربار 

 ب( کردن است.  رفتار  مساوی  طور  به  همه  با  یعنی  تساوی،  معنی  به  عدالت  له: الف( از جم
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 [.172، ص 21]   حقه«  حٍقی ذ   کل اعطا   ج(   اجتماعی.   تعاون   و  تناسب رعایت   و  توازن 
 اولین» :دیگویم وکند می  بحث عدل ۀدربار  الهی عدل کتاب در  اما مطهری

 و اصلی مفهوم تا چیست؟ ظلم یست؟چ عدل که است این شود روشن باید که یامسئله
« ماند نخواهد مصون  اشتباهات از و است بیهوده کوششی هر نشود روشن عدل دقیق

مطهری در مقابل این سؤال که حق مبنای عدالت است یا عدالت مبنای [. 59، ص 23] 
توان گوید: »عدالت آنچنان زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است که میحق، می

بحث عدالت با  مطهری در  [.172، ص 21]پاسخ داد عدالت مبنای حق است« تی راحبه
متفکران مکاتب دیگر چالش داشته است از جمله نظریات نیچه، راسل، جرمی بنتام، 

ها در مورد عدالت را رد کرده است که ها و پوزیتویستجان استوارت میل و مارکسیست
 .ها نیستدر اینجا مجال پرداختن به همۀ آن 

 
 فردی و اجتماعی عدالت. 3. 3

 بدون دیگویم او [.16، ص 21]  اجتماعی هم و است فردی هم عدالت مطهری منظر از 
 ابتدا مطهری .باشد فردی داشته عدالت با مغایر مفهومی تواندنمی  اجتماعی عدالت شک

  گوید:می است و کرده مطرح «فرد؟ یا اجتماع» عنوان  تحت را بحثی
 فرد آیا که دارند بحثی اجتماع« یا فرد عنوان »اصالت تحت دانشمندان 

 است این منظور  و شودمی بحث فلسفی ۀجنب از  گاهی جامعه. یا است اصیل
 جامعه برعکس یا  انتزاعی، و اعتباری امر جامعه و است حقیقی امر فرد آیا که
 مه سومی شقّ  اینجا در  البته انتزاعی. و اعتباری امری فرد و است حقیقی امر

 شق، این نظرمان  به باشند. حقیقی و اصیل دو هر اینکه آن  و استفرض  قابل
 [167، ص 22]  .است صحیح شقّ تنها

. ظاهرًا است داده اجتماع، توأمان، به هم فرد به هم را اصالت اسالم مطهری، نظر از 
 و مصلحت زیرا است. اجتماع اصالت سازدیم متزلزل را فرد طبیعی حقوق که تنها اصلی

 او از  را آزادی حق یا کند سلب فرد از  را حیات حق است ممکن که است خیر اجتماع
 امضاء و فطرت بر ارجاع االسالم« فی ضرار  ال و ضرر ۀ »القاعد گفت توان می. بگیرد
 حقوق که است این دیآیم بر روایات سایر و روایت این از  آنچه است. فطری حقوق
 حقوق رعایت بلکه نیست فردی و شخصی وقحق معنای به اسالمی فرهنگ در  فطری

 نظام ضوابط و حقوق »رعایت بنابراین [14، ص 21]  .است انسان  تکاملی مجاری یۀکل 
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است«  مقدمها آن  بر فردی، منافع با تعارض در  و بوده فطری حقوق جمله از  اجتماعی
  [.172، ص 21] 

الک بیشتر به  دارند.ها از جمله عدالت اعتقاد الک و مطهری به حقوق طبیعی انسان 
دو  اجتماعی هر مطهری اما به عدالت فردی و. داشته است تأکید عدالت فردی باور و

که در  بشری به همراه دارد دو رویکرد تبعات بسیاری در جامعۀ معتقد بوده است. این
 دهیم.را بیشتر توضیح می بخش پایانی آن 

 
 طبیعی وضعیت در مالکیت. 4

 الکنظر  از که است مالکیت حقوق مسئلۀدر وضعیت طبیعی،  مهم موضوعات جمله از 
 .است تیپراهم هم بسیار  مطهری و
 

 . مالکیت در وضع طبیعی از دیدگاه الک 1 .4

 : عتقد استمالک 
  دارای ندیآیم دنیا به آنکهمحض  به هاانسان  دیگویم ما به طبیعی عقل

 را آن  مثل یزهاییچ و نوشیدن  و خوردن  حق نتیجه در  و شوندیم صیانت حق
 وحی اگر و است داده قرار  هاآن  اختیار  در  معاش امرار  برای طبیعت که دارند
 از خدا که دهدمی عطایا را آن  از وضعی شرح ما به که بگیریم نظر در  را الهی
 که است واضح کامالً  است، داشته ارزانی پسرانش و نوح و آدم به جهان  این
 است« داده انسان  فرزندان به را »زمین گویدمی شاه داود که طورهمان  خدا

 ارزانی بشر نوع همۀ به مشترک صورت به را آن  یعنی( 16 آیۀ 115 مزمور ) 
 [193، ص 13]. است داشته

 هاانسان  همۀ برای تر،پست مخلوقات همه و زمین چند هر»: دیگویمدر ادامه  الک
 جز خود او کس هیچ ،"تاس خود شخص مالک" انسانی همه، هر این با باشد، مشترک

دیدگاه  از را مالکیت طبیعی حق اشتراوس لئو [.197، ص 13را ندارد« ] بر او تملک حق
 : کندمی بیان  گونهنیا الک

 تعالیم مرکزی بخش وضوح،به تقریباً که مالکیت باب در  الک هایآموزه
 کیتمال اوست. یۀنظر نمودار  بارزترین گمانیب دهد،می تشکیل را وی سیاسی

 حدود و درست تملک وجود طبیعی قانون  است. طبیعی قانون  نهادهای از  یکی
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 و دارند هاییدارایی مدنی جامعۀ تشکیل از پیش آدمیان  کند.می تعیین را آن
 که است اموالی از حراست و هادارایی این حفظ برای مدنی جامعۀ به ورودشان

 [248، ص 1]  اند.آورده دست به طبیعی وضع در 
 گوید: در کتاب متفکران سیاسی می نت پریگری

گوید که دارای حق چه الک در جاهای مختلف از افرادی سخن میاگر
مالکیت و آزادی نامحدود برای درست استفاده کردن از هر دو هستند، با این 

داند زیرا بر آن است حال همیشه این حق را با توجه به حق برتر، از آِن خدا می
ت گرفته است و هیچ حق مالکیت مالکیت از خداوند نشئ که اثبات کند حق

 [p.40 ,3]  تواند حق مالکیت قبلی خداوند را از بین ببرد.انسانی نمی 
مخصوصًا » فرد طبیعی حقوق الک گفت توان می گویدمی توماس لوید .ای .دی 

 .کندمی قلمداد خویش مالک را فرد نیهمچن و داندمی فرد مال را طبیعی« قانون  اجرای
 :کندمی اضافه توماس لوید

 ترسند،می خصوصی مالکیت حقوق از آمیز الکموفقیت دفاع از  گرایانچپ
 گیردمی قرار  جامعه اقتصادی گراییمساوات مقابل در  ظاهراً دفاع الک زیرا

 مطالبۀ با خصوصی مالکیت از  الک تلقی که داشت خاطر به باید که هرچند
 از  بخشی است. سازگار ( اموال صاحبان  یهعل )  دستان تنگ  جانب از  رفاه

 در کارگر برای را کاملی حق کار، که اندپذیرفته را ایدۀ الک هاسوسیالیست
 مالکیت نظریۀ کرد ادعا 1منگر آنتوان  نماید.می ایجاد کندمی تولید آنچه

 کشی«مورد »بهره در  مارکس نظریۀ منشأ هیرمستقیم طور  به الک خصوصیِ
 مقابل در  مالکیت از  دفاع فردی، مالکیت خصوصی از الک اعدف...  است بوده

  اقدام پارلمان  رضایت بدون  که است بوده خود زمان  گرایان پادشاهان و راست
 و اراضی و امالک مردم مالکیت در  دخالت و تصرف و اعانه آوریجمع به

 طبیعی حق فردی مالکیت که کرد ادعا الک ها،مقابل اعمال آن  در . کردندمی
  دارد. اولویت مدنی« »مرجعیت هر گونه بر طبیعی حق وجود است. فرادا

است.   فرد طبیعی نقض حقوق شاه، جانب از  مالکیت نقض هر گونه بنابراین
 [138ر  137، ص 16] 

نویسد: »الک یک تئوری کارل ویدرکوئیست در مقالۀ خود دربارۀ تئوری مالکیت الک می 

 
1. Anton Menger 
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توانند مالکیت ان دادن اینکه چطور افرد می تخصیص یک جانبه را در تالشی برای نش 
خصوصی نابرابری را داشته باشند ارائه داده است. این مسئله ناشی از دیدگاه الک مبنی بر 

مَکِلَلند دربارۀ  جان  [. p.4 ,4باشد« ] قبول نابرابری در مالکیت و ثروت در بین افراد جامعه می 
 طبیعی حقوق  حامِی نوع حکومت هر  الک نظریۀ »در : گوید می  اهمیت مالکیت در نزد الک 

های شود، زیرا الک در آموزه می  محسوب  مشروع  حکومت یک مالکیت فردی، خصوص به 
کند و آزادی و حق حیات و سایر خویش مالکیت را محور اساسی حقوق طبیعی قلمداد می 

 [.534، ص 25دهد« ] حقوق طبیعی را در ذیل آن قرار می 
طبیعی  وضع از بشر خروج برای دلیل ترینمهم الک» ست:ا معتقد طاهری ابوالقاسم

 آنکه برای دولت وجود .است دانستهمی هایشدارایی و مالکیت برای امنیت نبود را
نیز در  کوئیستویدر  [.260، ص 5است« ] پذیرتوجیه است افراد مالکیت حق پاسدار 

یت است شامل های کتاب الک که در مورد مالک: »اکثر فصلنویسدمقالۀ خود می
( روی مالکیت 51تا  45تنها چند پاراگراف آخر )  باشد ومی "وضع طبیعی" تخصیص در 

دهد که برای الک، مالکیت در وضع است و این نشان میمدنی متمرکز شده  در جامعۀ
مالکیت از منظر الک  دربارۀ عالم عبدالرحمن [. p.13 ,4]طبیعی اهمیت داشته است« 

علت وجود حکومت حمایت از  ."تبر حکومت مقدم اس حقوق"ک از نظر ال» نویسد:می
حقوق مردم است. حکومت و قانون بر حقوقی که در وضع طبیعی کامل است چیزی 

جان، مال ، د از آن حمایت کنند از نظر الکیها باحقوق طبیعی که حکومت .افزایندنمی
 [.285 ، ص8ه است« ] نامید "مالکیت"را الک  هاآن  ۀو آزادی است و هم

 
 . مالکیت از دیدگاه مطهری 2. 4

را دارد و بر آن است که خاص خود  مطهری نیز مانند الک در مورد مالکیت و ثروت، آراء
توان فرض کرد که فقط یعنی می ،باشدمالکیت ممکن است فردی یا جمعی و اشتراکی 

ممکن هم  یک نفر مالک ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد، و
از آن بهره ببرند.  کاشتراال ک مالک ثروتی باشند و باشتراالافراد ب ۀای یا هماست عده

اسالم نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد 
کرده و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است. در آنجا که یک پای 

 [.160ر  143، ص 21]  .دانداشخاص نیستند مالکیت را جمعی و عمومی میکار افراد و 
کسی نباید گمان کند که اگر  گوید داند و می مطهری مالکیت فردی را نیز محدود می 



 1399بهار و تابستان ، اول ، شمارۀ  سومپنجاه و ، سال  و کالم اسالمی فلسفه     22

[. در 145، ص 21تواند آن را حبس کند ] مالی شد اختیار مطلق دارد و می  مالک خصوصیِ 
گوید اسالم . او همچنین می رۀ مالکیت دارد اینجا مطهری موضعی کاماًل مخالف الک دربا 

داری که شکاف طبقاتی مخالف شکاف طبقاتی است. درست بر خالف اندیشه الک و سرمایه 
داند! در اینجا نیز مطهری با الک اختالفات در اقتصاد می  ناپذیررا امری عادی و اجتناب 

ن تأکید داشته که سایر فاحش دارد. الک به مالکیت فردی معتقد بوده و دربارۀ آن، چنا 
حقوق طبیعی مانند حق حیات و حق آزادی و ... را در ذیل آن قرار داده است. از طرفی الک 

های اومانیستی در هرب داند و این دیدگاه منجر به گرایش انسان را مالک شخص خویش می 
لکیت شده است. مطهری اما به مالکیت فردی و اجتماعی و دولتی معتقد بوده است. او ما 

شود را رد کرده، همانطوری که مالکیت عدالتی و شکاف طبقاتی می فردی را که منجر به بی 
شود نپذیرفته است. دولتی صرف را نیز که منجر به حذف و نادیده گرفتن حقوق فردی می 
داند و مالکیت انسان برخالف الک، مطهری مالک اصلی انسان و جهان هستی را خداوند می 

 1شمارد.نسته و آن را حقیقی نمی را اعتباری دا 
 

 مبانی الک دربارۀ حقوق طبیعی  . 5
 که حکیمی دو  عنوان  به  مطهری  و  الک  گردید،  مالحظه  گذشته  ی ها بخش  در  که  طور همان 

 عدالت، آزادی،  بشر، حقوق  طبیعی،  حقوق  دربارۀ دارند،  تعلق  متفاوت  فلسفی  سنت  دو  به 
الهیاتی  مبانی  حکیم از  دو  هر . دارند  مشترک  ی ها دگاه ی ... د و  مالکیت انسان  حق  حیات،  حق 

 الهیات مبنای  بر  الک  که  تفاوت  این  با برخوردارند،  ی شناخت انسان  مبانی  و و خداشناختی 
 تأکید بشر  حقوق و طبیعی  حقوق  بر  شیعی  و اسالمی الهیات اساس  بر مطهری و  مسیحی 

 طبیعی قانون  که  مهمی  نقش  لدلی  »به : گوید می  دربارۀ مبانی الک کلوسکو  جرج  . اند ده ی ورز 
 وسطایی قرون  متفکران  شبیه  جهات  از  بسیاری  از  الک کند، می  ایفا  الک  سیاسی  فلسفۀ  در 

 آدم سرگذشت به  راجع مقدس  کتب در  آنچه به استناد  با  است. الک آکویناس توماس نظیر 
« د کش ی م  بیرون  را طبیعی  حقوق بحث  خداشناختی، و الهیاتی  موضعی  از  است  آمده  حوا و 
 : نویسد می  باره   این   در   مکللند  جان  [. 219، ص  12] 

 الهی قانون  که است حقی همان  منظورش گویدمی سخن طبیعی قانون از  الک وقتی

 
. مطهری پروژۀ مباحث اقتصادی را هنرروز تکمیررل نکرررده بررود و بیشررتر مطررالبی کرره از موضرروعات و 1

هررای تحقیقرری و ها و فیشوشررتهن های اقتصادی ایشان چاپ و منتشر شده اسررت اهلررب دستدیدگاه
 پژوهشی ایشان است.
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 راه از  بشر حقیقت، در  که است معتقد طبیعی به انسان داده است. الک قانون  لوای تحت
 به وحی با کهرا  یقانون بشری سپس عقل و یافته آشنایی طبیعی حقوق و قانون  با وحی

 تأکید اخالقی احکام کشف در  عقل قدرت بر الک. کندمی تأیید است رسیده او
الک  .است طبیعی قانون  تأیید و کشف برای الک شناختیانسان  موضع این نماید.می

از بهشت و هبوط  هاکالم مسیحیت بود و شرح زندگی آدم و حوا و اخراج آن  ریتأثتحت 
فراوان گذاشته بود، لذا یک چشم او همواره به کالم خداوند و چشم  ریتأثدر او  هاآن 

، حق داندسه نوع می از الک حقوق طبیعی را اساساً دیگر او به عقل و خردورزی بود ... 
الک در بحث حقوق  حیات، حق آزادی و حق مالکیت. اهلب شارحان الک معتقدند

شناختی توأمان توجه ی و انسان طبیعی و موضوع قرارداد اجتماعی به مباحث خداشناخت
 [514ر  513، ص 25] .داشته است«

 
 مبانی مطهری در مورد حقوق طبیعی . 6

 از  یریگبهره با او. است خداشناختی ،طبیعی حقوق مورد در  مطهری مبانی اول وهلۀ در 
 ندای و جماد و نبات و حیوان و انسان  و هستی و جهان از اسالم قرائت و قرآن آیات
 در جایگاه مطهری طرف دیگر، از  .است پرداخته طبیعی حقوق بحث به رۀ آنهادربا وحی
 منظر از  را طبیعی حقوق دارد شناختیانسان  و شناختیروان  مبانی که حکیم یک

 معرفت و شناخت منابع از یکی را عقل و است داده قرار  توجه مورد نیز شناختیانسان 
 عنوان تحت طبیعی حقوق ذیرشپ ضمن مطهری. شناسدمی هستی به نسبت انسان 
 و جهان  از  خاص تفسیری سایۀ در  را فطری حقوق یا طبیعی حقوق درک فطری، حقوق
. او به فلسفۀ هائیت و هدف و تکامل در زندگی انسان داندمی میسر انسان  و خلقت

 نارسا و ناقص دربارۀ انسان را از جمله جان الک هربی فیلسوفان  نظریات لذا معتقد است.
. هرچند مبانی هر دو حکیم مانند یکدیگر خداشناختی و همچنین کندمی ادقلمد

ها از خدا، هستی انسان، هائیت، و هدفداری  شناختی است، اما نوع قرائت آن انسان 
 گردد.جهان، متفاوت است و منجر به تبعات مختلف می

 
 حقوق بشر . 7

 طبیعی »حقوق ۀروژ پ با را نقش بیشترین الک رسدیم نظر به ،بشر حقوق در بحث
 داشته گردیده مطرح او ها پس از قرن  که بشری حقوق مباحث آمدن وجود به در  انسان«



 1399بهار و تابستان ، اول ، شمارۀ  سومپنجاه و ، سال  و کالم اسالمی فلسفه     24

 کتاب مقالۀ خود تحت عنوان »جان الک و حقوق طبیعی« در  ن لیدن در است. دبلیو وُ
یک  الک بدون شک از  دهد که آوازۀاین گونه توضیح می های انتقادیجان الک: ارزیابی

اش در باب او دربارۀ رواداری مذهبی و دولت مدنی، و از سوی دیگر از مقاله از رسالۀسو 
 ارتباط و بشر حقوق جهانی دربارۀ اعالمیۀ مطهری .[1] گرفته شده است  "حقوق بشر"

 گوید:می شرقی یهافلسفه با آن 
 نوع یک از  انسان که است این بشر جهانی حقوق یۀاعالم روح و اساس

 و خلقت متن در و است برخوردار  احترام قابل ذاتی شخصیت و حیثیت
 وجه هیچ به که است شده داده او به هایآزاد و حقوق سلسله یک آفرینش

 یهافلسفه و اسالم تأیید مورد اساس، و روح این. نیست انتقال و سلب قابل
 پایهبی را آن  و است ناسازگار  اعالمیه این اساس و روح با آنچه و است شرقی
 فلسفی هایسیستم از  بسیاری در  که است ییرهایتفس همانا ددهمی جلوه
شود. از نظر مطهری در نزد فالسفۀ می اشیهست پود و تار  و انسان  دربارۀ هرب

هربی روح و اصالت انسان مورد انکار واقع شده. در فلسفۀ هرب از اشرف 
مخلوقات بودن بشر خبری نیست و آن را نتیجۀ یک اعتقاد بطلمیوسی و 

جاعی کهن دربارۀ هیئت زمین و آسمان و مرکزیت زمین و گردش کرات ارت
دانند که با رفتن این عقیده، جایی برای اشرف آسمانی به دور زمین می

ماند. همچنین در فلسفۀ هرب، هدفدار بودن مخلوقات خواندن بشر باقی نمی
 [143، ص 17] انسان فراموش شده است. 

سایر قوانین موضوعۀ بشری، نشئت گرفته از حقوق  مطهری قانون حقوق بشر را مانند 
  و  انسانی  کرامت  را توجه به  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیۀ  قوت  نقطۀ  ترین داند و مهم طبیعی می 

[ از جمله مسائل  134، ص 17داند. ] می  انسان  ذاتی  حیثیت  و  شرافت  و  انسان  ذاتی  مقام 
  ی تساو  و  تشابه  ۀ ل ئ مس قوق بشر، اختالفی مطهری با فیلسوفان هربی از جمله الک در بحث ح 

  و  تشابه  ی ول  رد ی پذ ی م  را  مرد  و  زن  حقوق  ی ساو ت  اسالم  است  معتقد  او  . است  مرد  و  زن  حقوق 
 [ 131، ص  18]   . رد ی پذ ی نم   را   مرد   و   زن   حقوق   ۀ ن ی زم   در   ی کنواخت ی 

 یجهان یۀاعالم صدور  تیصالح یهرب ۀفالسف که است معتقد نیهمچن یمطهر
 ریسا با یمطهر موضع نی ا .ندارند یاعتقاد بشر کرامت به هاآن  اریز  ،ندارند را بشر حقوق
 لحاظ به»: دیگویم اسالم در  زن حقوق نظام کتاب در او رایز  ،ندارد یسازگار و ا مواضع
 و یمساو وضع یدارا گریکدی به نسبت افراد همۀ یاجتماع یۀاول حقوق و یعیطب حقوق
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معتقدند که او  1منتقدان مطهریبر این اساس  [. لذا122، ص17]« هستند مشابه
تواند فیلسوفان هربی را به نداشتن حق و صالحیت اظهار نظر دربارۀ حقوق بشر و نمی

 اختالف هرب یحکما با یبشر حقوق یهابحث دری مطهرمسائل دیگر متهم کند. 
توانست به ارائۀ پیشنهادات  های او چه بسا میدیدگاه [136ر135، ص 17] د. دار  دگاهید

 دی برای اصالح اعالمیۀ جهانی حقوق بشر منجر گردد.جدی
 

 اشتراکات و افتراقات الک و مطهری. 8

افتراقاتی دارند.  مطهری اشتراکات و توان نتیجه گرفت که الک وهای مذکور میاز بحث
مطهری بر  اساس الهیات مسیحی و الک بر شناختی دارند.دو مبانی الهیاتی و انسان  هر

 درک و در حکم قوۀهر دو متفکر به عقل بشر  اندیشد.می می شیعیاساس الهیات اسال
دو متفکر حقوق طبیعی  اند. هرشناختی داشتهو مبانی انسان  اندشخیص معتقد بوده ت

یا نادیده ا مجاز به تغییر هیچ قدرتی ر دانسته و انکارناشدنی بشر را حقوقی خدادادی و
ترین موجود خلقت توصیف شده، اما کر، انسان مهم دانند. از نظر هر دو متفها نمی گرفتن آن 
های تکاملی و هایی بشر کمتر صورت رسد در الهیات مسیحی، تأکید روی جنبه به نظر می 

ها توجه شده است. در تفکر اسالمی، هستی های الک کمتر به آن گرفته است و یا در بحث 
موجودات عالم با همدیگر   دارای یک نقشۀ کلی خلقت است. بر اساس این نقشۀ خلقت، همۀ

ند و جهان هستی بر اساس حساب و کتاب و نظمی به سوی تکامل در حرکت است. ا مرتبط 
جهان هستی ماهیِت از اویی و به سوی اویی دارد. هر موجودی بر اساس فلسفه و هایتی 

 خلق شده است، انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
از میان حقوق  و حقوق طبیعی است ،ن حقوق اوتریمهم انسان دارای حقوقی است و

مطهری  بشر است که در فلسفۀ ترین حقرسیدن به کمال« مهم »حق تکامل و طبیعی
به حق  ،اما در بیان متفکرین هربی از جمله جان الک به آن توجه شایان شده است.

اجرایی  تفاوت دیدگاه اگر جنبه عملی و له وئاین مس ای نشده است.تکامل بشر اشاره
دو راه  و بشری به همراه داشته باشد در جامعۀ تواند پیامدهای متفاوتی راپیدا کند می 

 قرار دهد. پیش پای بشر مجزا را
باید از آزادی  اینکه بشر اما ،کید شدهه صورت مطلق تأب زادی بشرآ بر در تفکر الک

 
مجموعه مقاالت نشست علمی شهید مطهری از جملۀ این منتقدان، مهدی بهنیافر است که در کتاب  .1

 ( این انتقاد را به مطهری وارد کرده است. 1396، )دانشگاه عالمه طباطبایی، 115، ص و حقوق بشر
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تفکر او در ت. الک مجهول اس دراندیشۀ ،نه خود برای کماالت بشری استفاده کند یا
کید شده است. این موضوع یکی از مبانی یت هنجارهای بشری تأبه ضرورت رعا صرفاً

این باور است که دستگاه خلقت  مطهری برالک است.  اساسی اختالف دیدگاه مطهری و
دهد. هر سوی سعادتی که استعداد آن در وجودشان نهفته است سوق میه موجودات را ب

سند طبیعی است. مطهری معتقد است بین مکاتب  یک حق واستعداد طبیعی مبنای 
یعی در نتیجه معنای حقوق طب ،مورد هایت بشریت اختالف وجود دارد مادی در  الهی و

ای بین عالقه در مکاتب مادی معنا ندارد بگوییم ارتباط واز منظر هر کدام متفاوت است. 
آزادی  خدایگان حیات و الک انسان  فلسفۀ انسان وجود دارد. در  خلقت موجودات و

کس جز خود انسان حق تملک بر او  هیچ بشر مالک شخص خود است و خویش است و
موجودات این عالم اعتباری است و انسان  همۀ مطهری وجود اما در فلسفۀرا ندارد. 

 همه موجودات در عالم خداست. مالک خود نیست بلکه مالک هستی و
را راهنمایی کند زندگی  میلش او قلش وبر اساس تفکر الک، انسان هر طوری ع

ا ر  عقل بشری آن گونه که خدا گفته و انسان آن ،اساس تفکر مطهری ولی بر ،کندمی
به آن اصالت  داند والک آزادی بشر را مطلق می یید کرده بایستی زندگی نماید.تأ

، بلکه آزادی را نه یک حق آزادی انسان معتقد نیست و بخشد. ولی مطهری به اصالتمی
ساز مطهری وجود آزادی را زمینه کند.محدود می و مقید ار  و آن  داندما فوق حق می

ساز سقوط انسان زمینهبد از آزادی را  زادی یا استفادۀنبود آ تعالی بشر و رشد و
گوید هدف انسان می و ،داند نه کمال هدفیای میل وسیلهآزادی را کما شمارد. اومی

مطهری  اشد ولی انسان باید آزاد باشد تا به کماالت خودش برسد.ب این نیست که آزاد
گوید آزادی حق انسان بما هو انسان است. حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان می

توان گفت مطهری برای آزادی اصالت تمایالت انسان، لذا می است نه حق ناشی از میل و
دهند. مطهری اصالت مطلق می سان ان هربی به آزادی فالسفۀ قائل نیست ولی الک و

اراده نیست لذا مبنای آزادی هربی را تمایالت بشر  گوید در هرب فرقی بین تمایل ومی
کند آزادی امیال دیگران است. هربی محدود می در فلسفۀ نچه آزادی فرد راآ داند ومی

 آزادی و مرزهای واند زادی لباس تقدس پوشاندهاو بر این باور است که در هرب به آ
 های پستآزادی هربی به برداشت ،عبارتیه ب .اندرا روشن نساخته مصلحت انسان

تواند مدرنیستی منجر گردیده است که بر آن اساس، فقط آزادی امیال دیگران می
آزادی طبیعی انسان، آن است  :معتقد است الکآزادی انسان هربی باشد.  محدودکنندۀ
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بر او قانون طبیعت حاکم باشد و  و رتر از خود نباشدکه در روی زمین تابع قدرتی ب
زادی، بر بشر از آ الک در مورد نحوۀ استفادۀ قانونی که بشر ساخته است حکومت نکند.

تواند اختالفی مبنایی این می ورا به هیچ قیدی مقید نکرده است  بشر خالف مطهری،
اگر مبنای عمل  ور دارد پیامدهای خاص خود را در ب که مطهری باشد بین تفکر الک و

 زند.  دو مسیر متفاوت را برای بشریت رقم می ،قرار گیرد
ی وکراسی نیز اختالف دارند. الک دمکراسی را رأد قرائت از دمر الک در مو مطهری و

کراسی در هرب را ومطهری اما دمداند. اکثریت مردم یک جامعه در امور خود می
ها تفاوتی میل انسان  قد است در هرب بین اراده ومعت زیرا نامد،حیوانیت رها شده می

امیال بشر است. از نظر  یجۀ شود نتکراسی نامیده میوآنچه در هرب دم وقائل نیستند 
 نفس تشکیل شده و جسم و و ،تن مطهری انسان موجودی دوقطبی است که از جان و

او  کراسی باشد.ودم آزادی و تواند سرمنشأنمیگیرد ت میکه از جسم او نشئ تمایالتی
 آزادی از ، سرچشمۀاین اساس گوید منظور ما از آزادی به معنای معقول آن است. برمی

این  بر و داندمبنای امیال را درست نمی او آزادی بر امیال هستند. نظر مطهری عقل و
 کند.رد می آزادی هربی را ،اساس

مله الک، این است که  از دیگر موضوعات اختالفی بین مطهری و متفکران هربی از ج 
داند و معتقد  مطهری آزادی معنوی را سرچشمه و مقدمۀ آزادی فردی و اجتماعی انسان می 

تواند به  است تا بشر بر هواهای خویش پیروز نشود و آزادی معنوی خود را به دست نیاورد نمی 
ی اساسًا در  آزادی فردی و اجتماعی و سیاسی دست یابد. در حالی که الک و سایر متفکرین هرب 

 اند.  اند و در این باره سکوت کرده مورد آزادی معنوی انسان مطلبی ارائه نداده 
مطهری مالکیت را از حقوق طبیعی بشر دانسته که امری  الک و ،در بحث مالکیت

 مطهری به مالکیت فردی و ناپذیر است. الک به مالکیت فردی وخدشه خدادادی و
منجر  داری امروزصرف به سرمایه مالکیت فردی ست.عمومی معتقد بوده ا اجتماعی و

پی داشته است. از طرفی  استثمار نوع بشر را در  کشی وبهره شکاف طبقاتی و گردیده و
 صورت کامل اجرایی نشده وه کند تاکنون در هیچ جایی بالگویی که مطهری ارائه می

 ای ارائه داد.ل نظریهتوان در مورد آن قبل از اجرای کامنمی
الهی  را از حقوق طبیعی و آن دو متفکر به عدالت معتقدند و هر ،در بحث عدالت

 کید بیشتری داشته وبیشتر روی حقوق فردی و به عدالت فردی تأ اما الک شمارند.می
گوید: اسالم اولویت می اعتقاد داشته است و هر دو اجتماعی مطهری به عدالت فردی و
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ال ضرار فی  الضرر و و بر اساس قاعدۀ دهدع میاجتما زمان به حقوق فرد ورا هم
 یعنی درماع است، سازد اصالت اجتاصلی که حقوق فرد را متزلزل می السالم، تنهاا

 جامعه، اولویت با حقوق اجتماعی است.  تعارض بین حقوق فرد و
عقیده  مطهری، اختالف بر سر آزادی تفکر و از دیگر موضوعات مورد اختالف الک و

گوید: در اسالم عقیده معتقد است اما مطهری می ک به آزادی مطلق تفکر وال .است
تواند تفکر کند اما آزادی تفکر هست ولی آزادی عقیده وجود ندارد. یعنی بشر می

بدون توجه  مادر یا دیگران و اساس تقلید از پدر و بر تواند کورکورانه و بدون تفکر ونمی
حق تکامل خویش را که خداوند برای  را بپذیرد. و ایسعادت خویش هر عقیده به لوازم

 ترین موضوعات اختالفی بین الک واین موضوع از مهم .مقرر کرده است نادیده بگیرد او
بشری داشته  در جامعۀ پیامدهای خاص خود را تواندمطهری است که توجه به آن می

 شود. رویکردهای متفاوت در زندگی بشر قوانین و منشأ باشد و
صورت مطلق است ه بحث حقوق بشر الک معتقد به رعایت حقوق طبیعی بشر ب در 

مالکیت  حق حیات و آزادی و حقوق او و های الک بر کرامت فردی وموزهبسیاری از آ و
ویش را مدیون تفکرات جان بسیاری از حقوق خ شاید بشریت امروز  .کید داردانسان تأ

ر نیز در باب حقوق بشر نوشته است که دای در زمان حیات خویش مقاله او .الک است
ثیرگذار بوده است. هم اینک بسیاری از  محبوبیت او در زمان خود بسیار تأ اشتهار و

ن عمل و به آ اندهای الک نوشتهموزهاساس آ کشورهای جهان قانون اساسی خویش را بر
 .دارد جدی حضوری مستمر و هربی امروز، توان گفت الک در زندگی بشرمیکنند. می

توجه اعالمیه به اصل  مانند جهانی حقوق بشر مطهری اما ضمن تأیید کلیات اعالمیۀ
مبانی متفکران  و حقوق بشر نسبت به برخی از اصول اعالمیۀ جهانی کرامت انسانی،

رسد به نظر می پذیرد.صورت مشروط میه ب را آن اعالمیه نقدهای جدی دارد و نویسندۀ
کند با مفاد آن موافقت المللی به اعالمیه نظر میتماعی و بینمطهری هر گاه از دید اج

ضمنی دارد اما وقتی که از منظر فلسفی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر را مورد بررسی قرار 
 سازد.دهد نقدهای جدی بر آن وارد میمی

علمای اسالمی حقوق  مطهری و حکمای هربی حقوق طبیعی را حقوق ذاتی و الک و
عدالت  مطهری معتقد است اسالم به حقوق فطری و دانند.ق فطری میطبیعی را حقو

فطری  توان برای حقوق طبیعی وبجز بر پایه اصل هائیت نمی  اصوالً تکوینی قائل است و
جمله جان الک  مطهری استدالل حکمای هربی از  ،ای درست کرد. به همین دلیلپایه
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 کند.نارسا قلمداد می ناقص و ادر اثبات حقوق طبیعی بدون توجه به اصل هائیت ر 
 وحدت و منشأ تواندمی »قرارداد« الک معتقد است که برای تشکیل جامعه مدنی

قرارداد را برای وحدت یک جامعه  اصل اما مطهری صرف، قدرت یک حکومت باشد
تحکیم  مشترک برای تشکیل و داد به وجود یک »آرماِن«داند بلکه بیش از قرار کافی نمی 

 حکومت باور دارد. یک دولت و
 

 نتیجه . 9

 ها حقوق طبیعی رااند. آن معتقد به حقوق طبیعی انسان بوده دو مطهری هر الک و
اند. اما قرائت این دو حکیم از دانستهدادی که قابل سلب از بشر نیست میحقوقی خدا

به همین سبب  .کلی آفرینش متفاوت بوده است طور ه ب خداوند، خلقت، هستی، انسان و
تفاوت داشته  مواردی با همدیگر در  ... و ها ازحقوق طبیعی، انسان، حقوق بشرآن  فسیرت
منتهی گردد. دیدگاه الک در مورد  مسیر جداگانه برای زندگی بشر تواند به دومی و

ادی مطلق و انسان موجودی است که دارای آز  او ر. از نظانگارانه بوده استانسان مطلق
تا آنجا که انسان را مالک مطلق  ،صورت مطلق استه ب.. حق حیات و حق مالکیت و.

رهم داشتن حقوق دیدگاه مطهری انسان موجودی است علی از شناسد. اماخویش می
دلیل ه ب و تواند به کمال برسدمی هابه قیوداتی است که تنها با رعایت آن  طبیعی، مقید
 ن رعایت هدفداری عالم وبدود توانانسان نمی هدفی است  ت ودارای های اینکه خلقت

 این دو ،این اساس بر آنچه ملزومات سعادت او از سوی خداوند است به مقصود برسد.
کیت، و کدام تفسیری خاص از انسان دارند. حق آزادی، حق حیات، حق مال هر متفکر

افتراقات  ها متفاوت است که در مبحث اشتراکات ون حق حکومت از نظر هرکدام از آ
این جهان  نظر مطهری مالکیت انسان در  اشاره شد. بر خالف الک از  ها به آن آن 

اصلی خداوند است، لذا مطهری به مالکیت مطلق انسان معتقد مالک  اعتباری است و
 کند.داند و مالک اصلی جهان را خداوند معرفی مینبوده و آن را اعتباری می

 انسان باید ی است ومبنای زندگی بشر حقوق طبیع ،مطهری الک و ساس تفکربر ا
 قوانین موضوعه بایستی بر و کلیۀ حقوق طبیعی و قانون طبیعی زندگی کند با بتواند

قوانین  ، کلیۀهیر این صورت در  .تدوین شده باشند مبنای حقوق طبیعی نوشته و
انسان  هدف خداوند از خلقت با موضوعه متعارض با حقوق طبیعی، مورد پذیرش نبوده و

بسیاری از  ،این اساس بر. ناقض حقوق طبیعی انسان باشد تواندمی وتعارض بوده  در 
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آداب بومی  ها وسنت قوانین موجود در کشورهای جهان که بر اساس مسائل عرفی و
 .قبول نیست نوشته شده است و در تعارض با حقوق طبیعی بشر است مورد

مقدم مطهری ضمن طرح مبحث حقوق طبیعی و حقوق تشریعی، حقوق طبیعی را 
ها، بر حقوق تشریعی دانسته است و معتقد است در صورت بروز هر گونه تعارضی بین آن 

حقوق طبیعی بر حقوق تشریعی مقدم است. در مبحث دیگر، مطهری حق و عدالت را 
پذیرد که تأمین عدالت را به کند و حکم دینی را در صورتی میمقیاس دین معرفی می

حث تقدم حق یا عدالت، عدالت را مبنای حق معرفی همراه داشته باشد. مطهری در ب
های گوید الزمۀ نفی اصل عدالت، انکار حقوق طبیعی است. این دیدگاهنموده و می

توانست )در صورت ادامۀ حیات مطهری( به مبنایی برای عمیق و بلندنظرانه می
 های حقوق بشری در جوامع دینی و اسالمی منجر گردد.طرح

های حکمای هرب با حکمای جهان هترین راه برای تقریب دیدگاهرسد ببه نظر می
های آکادمیک و فلسفی و حقوقی اسالم در مورد حقوق طبیعی انسان، گفتگو و بحث

اندیشیِ جهانی برای است تا بتوان با درک متقابل از نیازهای انسان معاصر، به هم
های مختلف ها و فرهنگیتها از مل سعادت و آزادی و عدالت و امنیت و تکامل انسان 

های جوامع بشری به حقوق طبیعی و سنت ها وپرداخت. و بر اساس عقاید و فرهنگ
 ها توجه نمود.انسانی آن 
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