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اين نظريه هم آن گونه که از شواهد پيداست . نظريه حقوق بنی صدر دارای ابعاد هيجان انگيز مختلفی است

ين ا حوزه، مطرح است و بسياری مايلند بدانند در دانشگاه ها و هم درر داخل ايران، هم اکنون به طور جدی د
آنچه در پی می آيد متن . نظريه در برابر موضوعات حاد امروزين در فلسفه حقوق چه پاسخی ارايه می کند

يان گذاشته پرسش و پاسخی است که در مورد دو مساله حساس در نظريه حقوق امروز با اقای بنی صدر درم
  . استشده 

روشنفکری  در ساحت فلسفه حقوق مدرن، چيزی که متاسفانه به شدت مورد غفلت محافل بررسی های مشخص
که شريعت در  با دينی است دارد، يکی از گره گاههای اصلی دعوای سنت و مدرنيته در ايران و در رابطه ما قرار

تر از  بحث هاست که ما ايرانيان در رابطه با اسالم روشنبا طرح اين گونه  .آن برجسته ترين وجه را دارد
تفاوت های  توانيم به می....از بحث های نظری و فلسفی مربوط به مدرنيته و دين و عقل و ازادی و  بسياری

 ليبرالست  با تئوری) انديشه بنی صدر است منطورم برای نمونه(عبنی ديدگاه های منتقدان جدی ليبراليسم 
در نظر است اين پرسش و پاسخ ادامه .  برسيم-نظام های حقوقی مدرن غربی نوان تئوری حاکم بربه ع-حقوقی

يابد تا به مرور زمان زوايای گوناگون اين نظريه روشن تر در اختيار پژوهشگران حقوقی و به ويژه فلسفه 
در زير می قای بنی صدر پس از حک و اصالح از سوی آمتن کامل اين گفت وگوی کتبی .  حقوق و فقه قرار گيرد

  .  آيد
      

  پرسش
  

  ،قای بنی صدرآجناب 
   

  با سالم 
   

که از سوی پاره ای از پژوهشگران حقوق در داخل  درخواست های زير   ديدگاه شما را در رابطه با پرسشمايلم
  :شده است جويا شوم

   
، بنابراين  آيا عمل کردن به اين حق،ت اگر هس؟وجود دارد" حق فرزند داشتن "حقی به نام در نگاه شما يا آ. ١

 فرزنددار شدن -تکليف می گوييد تکليف همانا عمل به حق است/که شما در نظريه مخصوصتان در باره حق
  ؟يا می توان برای عدم اعمال آن ضمانت اجرا در نظر گرفتآ و اگر تکليف هست ؟تکليف انسان است

   
برای مثال (آزاد به همراه رضايت کامل و بدون خشونت با محارم  از ديدگاه شما به چه دليلی رابطه جنسی .٢

   بايد جرم باشد و مجازات داشته باشد؟)رابطه برادر و خواهر
  از توجه شما پيشاپيش سپاسگزارم

   با احترام
  فرايبورگ-حسن رضايی

   
  پاسخ 

  
  با سالم 
 یحق طبيعت حق.  غافل هستيم"بيعتحق ط"شود که ما انسانها از  ورمیآ يادپرسشهر دو با  ارتباطدر نخست 

. اين حق با حيات موجود زنده ربط مستقيم دارد. حفظ طبيعت انسان و هر موجود زنده استاست که الزمه ذاتی 
. به عبارت ديگر از خود هستی دارند .  هستند که اگر نباشند، حيات نيز نيستیحقوق ذاتی حيات آن حقوق



ميزش آنکه آحال .  اگر حق فرزند داشتن نبود، نوع انسان نيز نبود  چنانکه .چنانکه اگر نباشند، حيات نيز نيست
. نبود آن نه تنها زيانی به زندگی نمی رساند، بلکه مساعد زندگی است. جنسی با محارم مخل حيات سالم است

  . عمل به حقوق است  دانستنش، پس ممنوع
  :شرح زير پيشنهاد شوندش های شما به پرس به تفصيلی  پاسخ،اجمالیدريافت با توجه به اين حال 

  
 که الزمۀداشتن فرزند پس .  يک حق استادامه حيات موجود زنده که در باال آورديم، حق طبيعتمعنای بنابر . ١

 ، هر يکی به عالوه ساخت بدن،وجود فضل مادری در زن و فضل پدری در مرد. حق استتداوم حيات است يک 
البته  .بخشيده استتوليد مثل ) استعداد(بر حق خود به ما ساخت و فضل  نابه ما می گويند که طبيعت ما ب

 ،توجه نيز بايد داشت که آميزش جنسی و خور و خواب نيز می بايد در حد حق طبيعت باشد و نه بيشترهمزمان 
 و عتخريب منابافزايش جمعيت و  و  تخريب زندگی خود کهچرا که اگر بيشتر شد تجاوز به حق طبيعت می شود

   .ترتيب برخوداری از حق طبيعت را می دهندشکل و حقوق وضعی .  پيامد آن استفقر
نها در بسياری از موارد حق را به قدرت تعريف می آ. در نظام های حقوق غرب، اشکال در تعريف حق است

رند اما به شيوۀ يات هستند می پذيبه سخن روشن، گرچه در قوانين اساسی شان غالبًا حقوقی را که ذاتی ح.  کنند
، ) Positive Law (در نتيجه، فرقی ميان حق طبيعی و حق وضع شده. می دهندافالطون، معنی کلمه را تغيير 

 می پندارند حقوق انسان در بيرون ، چه در غرب و جه در شرق،انسانهابسياری از سفانه هنوز متأ. ی ماندنم
چون چنين می .  ن برخوردار می شوی و اگر نه، نهآاز و نوعی امتياز است که اگر خواستی وجود دارد نها آ

و يا می پندارند انسانها می بايد . پندارند، نمی توانند دريابند که تجاوز به حق ديگری، تجاوز به حق خويش است
  .گردندارتقاء پيداکنند تا شايسته برخوردار شدن از حقوق انسان 

  
است ولی  ه رواج داشتی قديم در جامعه هاو چه غير از آن،  ، چه تحت عنوان ازدواج با محارمآميزش جنسی. ٢

 بايد بنابراينرا هم حرمت آن . ميزش جنسی  با محارم يک امر واقعی مستمر استآپس .  رها شده استبه مرور
 که اين رابطه در تمامی جامعه ها تجربه شده و حاصل تجربه اينست. کردتصديق بتوان در اين تجارب تاريخی 

پس حرمت همبستری با محارم، عمل به حاصل . در ايران ، يک زمان، ازدواج با محارم مجاز بود.  زيانمند است
همان ( طبيعی تجربۀ: خود دو تجربه استاين تجربه، .  ست که در همه جامعه ها انجام گرفته است اتجربه ای
اما . را به اين نتيجه رسانده اند که اين عمل زيانمند استهر دو تجربه انسانها .  اجتماعیۀو تجرب) حق طبيعت

 حتی عقد پسر عمو با دختر عمو را که ايرانی. نجا که اين جانب اطالع دارم،  تجربه را تصديق می کندآعلم، تا 
  . سمان بسته شده است، روا نمی بيندآها می گويند در 

هرگاه بخواهيم جامعه ای با نظام . اجتماعی برجاستبر فرض که پای فرزند در ميان نباشد،  باز زيان حتی 
اجتماعی باز پيدا کنيم، می بايد از خانواده باز شروع کنيم و روابط شخصی قدرت را، که اين سان جامعه ما را 

  . بی محل کنيم، فلج کرده استوگرفتار استبداد قرون 
   

اين جانب در نوشتارهای .  های حق نيستزيرا دارای ويژگی . طبيعت است"حق"آميزش جنسی با محارم خالف 
برای نمونه رجوع کنيد به . (متعدد ويژگی های حق را و موازين تشخيص حق از ناحق را به تفصيل آورده ام

در ). ١٣٧ تا ١٠٣  قضاوت و حقوق انسان در قرآن که آنالين هم در دسترس هست صفحاتکتاب انسان، حق،
 و دهنده  زيان بخش و ويرانگر نيست بلکه رشد ،ژگی ها اين است که حقيکی از اين وياين جا کوتاه عرض کنم 

بر . بدون تبعيض در مورد همه افراد قابل اجراستحق همه زمانی و همه مکانی است و . استبخش آزادی 
و تجربه اجتماعی هم . زمان و مکانش فقط همين جا و هم اکنون است و مبتنی بر تبعيض استخالف خشونت که 

. بخش استزيان  تاريخی و هم داليل پزشکی و ژنتيکی نشان می دهند که آميزش جنسی با محارم هم سير
اين رابطه اگر حق بود می بايستی زمان و مکان . اين رابطه ممد حيات که نيست بلکه مضر به آن استبنابراين، 

. بود و زندگی را تداوم می بخشيدبل اجرا می ی شد و در همه زمان ها و مکانها قاآن، همانند آزادی، بی نهايت م
  توجيه کنندۀ در فلسفه حقوق امروزPrinciple of Harmاصل الضرر در تعبير دينی و اصل منع ضرر يا 

  . اعالم ناحق بودن اين عمل هست
 ان ناقص الخلقه ایفرزندامکان افزايش فقط ول شود؟ مهانشصور کرد که رابطه جنسی با محارم جآيا می توان ت

گويای اين است که اين  مدنشان بسيار باالستآ به دنيااحتمال  ديد متخصصان با چنين رابطه جنسی ایاز که 
   .استآدمی  و طبيعت تجاوز به حق عمل فاقد نشانه های حق است، بلکه 

  



با  آميزش جنسیاز  ، خشونتعدمرضايت کامل و  مؤلفۀشما در پرسش دوم ظاهرًا خواسته ايد با افزودن دو 
توجه شما را به اين مهم جلب می کنم که رضايت دليل حق بودن اما . يک رابطه مبتنی بر حقوق رسم کنيدمحارم 

 ۀ حق زاد، بايد گفتدهعبنا بر قا .ند اغلب با رضايت انجام می گيرندتجاوزها که به حقوق می شو. عمل نيست
هر عملی که ما تصور کنيم خالی از يا آاما . از خاصه های حق يکی اينست که خالی از زور است. رضايت نيست

نکه می تواند موضوع رضايت آحال . زور است، حق است؟ بسا ما رضايت را دليل عدم خشونت می شماريم 
برای مثال، غذای مضر برای تن .  پس نخست می بايد مطمئن شد که عمل ما حق است. عملی بسيار خشن باشد

بيمار قلبی را تصور کنيد که نبايد . ميز بدانيم آود را خشونت نکه عمل خآرا با رضايت و لذت می خوريم  بی 
او خوردن غذای با نمک و چرب را عدم خشونت و غذای بی نمک و بدون چربی را . چربی و نمک بخورد 

بنا بر اين ، حتی برای اين که .  نکه  عمل اول خشونت و عمل دوم عدم خشونت استآحال . خشونت می شمارد 
 اول ور می شوم که خاصۀآباز ياد.  شويمميز است يا خير، می بايد از حق بودنش مطمئنآ خشونت بدانيم عمل ما

هرگاه عملی که می کنيم بيانگر حقوق ذاتی باشد، بيانگر اين خاصه نيز می . حق اينست که از خود هستی دارد 
، تنها وقتی عمل ... وونت است نيز خالی از خشو و با حقی نيز تضاد پيدا نمی کند  نداردشود، در خود تناقض

  .شد،  حق می شودها بيانگر اين خاصه 
  

  دشاد و پيروز باشي
  ١٣٨۶ تيرماه ٢٣، ورسای ابوالحسن بنی صدر

  
  


