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 49، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  
  *يبرضا محبو

شود و    ها و فلسفه رفاه توجه مي       آيد؛ كمتر به ريشه     سخن به ميان مي   » رفاه اجتماعي « وقتي از  :مقدمه
شـوند و همـين امـر سـبب      معموالَ، نيازهاي رفاهي از جنس نيازهاي دست دوم و روبنايي تلقي مي    

 از تـأمين  هـاي اقتـصادي و سياسـي بـه راحتـي            شود كه به خصوص در مواقع بروز محـدوديت          مي
اين درحالي است كه مفاهيم بنيادين مربوط به رفاه اجتمـاعي           . نظر شود   نيازهاي رفاهي مردم صرف   

دهند و  را تشكيل مي» حق«هاي اصلي  ي فكري دقيقاً همان مفاهيمي هستند كه پايهها سنتدر اغلب 
ماعي نيـز جـزء حقـوق       نگريسته شود، آنگاه رفاه اجت    » حق«لذا اگر به مقوله رفاه اجتماعي به منزله         

ما در اين مقاله سعي داريم با مرور مفاهيم نظري فلسفه حـق، ارتبـاط               . شود  مردم تلقي مي  » اساسي«
  . را مورد بررسي قرار دهيم» رفاه اجتماعي«و » حق«تنگاتنگ بين 

 اين تحقيق به روش اسنادي و با مراجعه به منابع علمي به صورت مروري بـه منظـور بـسط                   :روش
  .ظري پيرامون فلسفه رفاه اجتماعي به انجام رسيده استمباحث ن

ادعـاي  «به معنـاي    » حق«دهد كه در اكثر منابع و متون علمي           هاي اين تحقيق نشان مي       يافته :ها  يافته
شـود و در مقابـل        است؛ يعني ادعايي كه با پشتيباني قدرت سياسي الزام مـي          » تضمين شده و حاكم   

مفهوم و نهاد حق، بر پاية اصل كرامت ذاتـي انـسان          . و حاكم است  ادعاهاي متعارض همواره پيروز     
شود اين است كـه       ميها     انسان  شدن كرامت ذاتي   دار  معنيقابل موجه شدن است و آنچه كه موجب         

از طرف ديگر، اگر به مباحثي كه       . آنها عمالً بتوانند آزادانه در مسير كرامت ذاتي خود حركت نمايند          
شود دقت كنيم، اغلب آنها به مفاهيمي چـون         حوزه رفاه اجتماعي مطرح مي     نوعاً توسط انديشمندان  

ي اجتمـاعي بـراي     هـا   سياسـت كنند و بـسياري از        اشاره مي » عدالت، برابري، آزادي و توزيع منابع     «
  .گردند تأمين عدالت و برابري، استقرار آزادي و توزيع عادالنه منابع مادي ارائه مي

» رفـاه اجتمـاعي  «و » حق«ي بين مفاهيم بنيادين     دار  معنيين تحقيق، رابطه    هاي ا    براساس يافته  :نتايج
جايگاه رفيعي در هنجارهاي اجتماعي و ساختارهاي سياسـي         » دفاع از حق  «برقرار است و ازآنجاكه     

مطالبات، نيازهـا، ادعاهـا و انتظـارات رفـاهي مـردم از جـنس               : دارد؛ لذا با پذيرش اين واقعيت كه      
توان براي تـأمين ايـن نيازهـا و مطالبـات؛ ارزشـي همـسنگ                 روند، مي   شمار مي به  » حقوق اساسي «

  .مطالبات حقوقي قائل شد
 فلسفه رفاه اجتماعي؛ تئوري حق؛ مكاتب رفاهي؛ حقوق رفاهي: ها كليدواژه

  25/12/91: تاريخ پذيرش   23/06/90: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسنده مسئول (<re.mah1965@gmail.com> . دانشگاه عالمه طباطبايي،دانشجوي دكتري رفاه اجتماعي* 

 موجه سازي مطالبات رفاه اجتماعي
 بر مبناي نظريه حق
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  مقدمه
اي ايـن      به سبب ماهيت بين رشته     ؛آيد سخن به ميان مي   » رفاه اجتماعي «عموماَ وقتي از    

معموالَ يك موضوع عـام و فراگيـر بـوده و در عـين     » رفاه«موضوع كه   اينمفهوم و به دليل   
حال تعريف جامع و مانعي از اين مفهوم در دسـت نيـست، هـركس برحـسب موقعيـت و             

ي ايـن مفهـوم برداشـت      ها  ويژگيسطح دانش خود با مفروض دانستن برخي از تعاريف و           
هـا و فلـسفه       خاصي از رفاه اجتماعي را در ذهن خود پرورش داده و معموالَ كمتر به ريشه              

حتـي متخصـصين رفـاه و     . شـود   رفاه و مفاهيم بنيادين مرتبط با رفاه اجتمـاعي توجـه مـي            
ريزي اجتماعي نيز معموالَ مباحث خود در زمينه رفاه را در بهترين حالت، از بررسـي               برنامه
ي آن  هـا   شاخصمندان مكاتب مختلف در خصوص تعريف رفاه و تعيين          ي انديش ها  ديدگاه

كنند و كمتر ديده شـده اسـت          هاي رفاهي آغاز مي     ي هر مكتب در زمينه برنامه     ها  اولويتو  
ي بنيادين بشر سخني گفته     ها  ويژگيكه راجع به خاستگاه رفاه اجتماعي از منظر نيازها و يا            

هـاي تجملـي تلقـي        هاي رفاهي، نوعي برنامـه      مهشود و همين امر باعث شده است كه برنا        
 رفاه اجتماعي معموالَ در مقايسه با ساير        تأمين و تدابيرمرتبط با     ها  سياستشوند و مجموعه    

 بـه خـصوص   ـها در درجه دوم و سـوم اهميـت قـرار گيرنـد و در كمتـر كـشوري         حوزه
اه اجتمـاعي    رفـ  تـأمين  ديده شده است كـه بـراي پيگيـري و            -توسعه  در حال   كشورهاي  

ترين   اي كه در كشور ايران نيز اصلي        به گونه (ساختارهاي رسمي مقتدري شكل گرفته باشد       
  ).  اجتماعي براي دومين بار منحل گرديدتأميندستگاه دولتي مسئول حوزه رفاه و 

اين درحاليست كه مسئوالن دولتـي و نماينـدگان مـردم و كارشناسـان معمـوالَ در تـأمين                
هرگـز سـاختارهايي را كـه مـسئول          ترديد راه داده و    به خود   شهروندان كمتر  نيازهاي بنيادين 

 ديده  تاكنونمثال  به عنوان   . كنند  تأمين نيازهاي بنيادين شهروندان هستند را منحل يا ادغام نمي         
نشده است كه راجع به انحالل قوه قضائيه يا حتي وزارت دادگستري سخني به ميان آيد؛ چرا                 

  .  مردم هستند»حقوق«لي تأمين يكي از نيازهاي بنيادين شهروندان و تأمين كه اين نهادها متو
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كانون توجه   تاريخ به اَشكال مختلف در    در طول   پديده و آرمان رفاه اجتماعي      كه     اين با
 بـا   هجـدهم مـيالدي وارد ادبيـات سياسـي جوامـع گرديـده و              از قرن   به ويژه  بوده و  بشر

ي ممالك و روي كار آمـدن       گذار  قانونماعي در مجامع     اجت تأمينتصويب قوانين مربوط به     
 گزارش بـوريچ     پس از جنگ دوم جهاني و انتشار       به ويژه هاي رفاه درقرن نوزدهم و       دولت

 در مـورد  ظـاهراً    اي در سطح جوامع گونـاگون مطـرح شـده و             به شكل بسيار گسترده    ...و  
دارد؛  وجـود  فاق نظر ات ) به آن  يابي  دستهاي     شيوه در خصوص تاحدودي   و(ضرورت آن   

 چيستي و ذات اين مفهوم و فلسفه وجودي آن اجماع چنداني وجود ندارد              در خصوص اما  
شود كه با پديد آمدن ترديد در مورد فلـسفه و كـاركرد رفـاه                 و همين امر اغلب موجب مي     

  .رفاه در جامعه نيز ترديد به وجود آيد اجتماعي، نسبت به نهادهاي متولي امر
 مبـاني نظـري و      در خصوص طور مستمر   ه  د اگر بتوان به اندازه كافي و ب       رس مي به نظر 

 بنيادهاي نظري رفاه اجتماعي را بـا        به ويژه تبادل نظر نمود و      فلسفه رفاه اجتماعي بحث و    
ي فطري بشر ارجاع داد و در اين رهگذر، قرائتـي بـومي از              ها  ويژگيهاي عقلي به     استدالل

به يك اجماع نظري در خـصوص چيـستي و فلـسفه رفـاه              فلسفه رفاه اجتماعي ارائه داد و     
ريزي جهت تحقـق رفـاه در جامعـه و طـرح مباحـث                دست يافت، آنگاه زمينه براي برنامه     

  . ساختاري در اين زمينه نيز فراهم خواهد شد
 بـه   نيازهاي بنيادين بشر تعريـف شـده و        هاي رفاهي مبتني بر      ديگراگر برنامه  به عبارت 

در فلـسفه حـق      آنگاه مطـابق آنچـه كـه در        تلقي شوند   مسلم افراد  حقوق بخشي از عنوان  
 براساس يا »حق يعني اراده تضمين شده    « : است ذكر شده  »حق« ويژگي  تعريف و  خصوص

 »تـضمين شـده   « رفـاه نيـز داراي عنـصري       ؛»حق يعني منفعت تضمين شده    « نظريه منفعت 
  .گرفت مي  قرارتري شرايط مطلوب وضعيت رفاهي جوامع در امروز شايد بود مي

 مـروري   بـه صـورت   لذا اين مقاله در چنين فضايي به منظور بررسي نظري فلسفه رفاه             
تهيه شده است و طي آن سعي خواهد شد ضمن تعريف اجمالي مفهـوم رفـاه اجتمـاعي و                   

طور ويژه در خصوص فلـسفه و نظريـه حـق بحـث             ه  يي در اين خصوص، ب    ها  ديدگاهبيان  



 49 شماره ، سيزدهم اجتماعي، سالرفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي  

  
136 

ادامه به ايـن پاسـخ       در تا هاي رفاهي مقايسه شود     يه با نظريه  شده و وجوه اشتراك اين نظر     
  تري يافت يا نه ؟  هاي بنيادي شود براي رفاه اجتماعي ريشه آيا مي:  نائل شويم كهسؤالاين 

  فلسفه رفاه اجتماعي
محـدوده   در( مراكز دانشگاهي  نشريات علمي و   متون علمي موجود در    يك از  هيچ در
پرداختـه  » فلسفه رفـاه  « مستقل به  طوره  ه رفاه اجتماعي، ب   در زمين ) بررسي اين تحقيق   مورد

هايي را در زمينـه       خوريم كه ايده   البته در البالي اين متون بعضاَ به مطالبي برمي        . نشده است 
تعـاريفي   شود  در اين بخش از مقاله سعي مي      . كند  فلسفه و ماهيت رفاه به خواننده ارائه مي       

در ارائه گردد كه به نوعي نشان دهنده ديـدگاه مشخـصي            وجودمنابع م  رفاه اجتماعي در   از
اسـتخراج   هايي را   واژه اين رهگذر كليد   از  فلسفه و ماهيت رفاه اجتماعي است و       خصوص

  . هاي نظريه حق مقايسه نمود واژه كليد نماييم كه در ادامه مقاله بتوان آنها را با
تمـاعي از سـوي انديـشمندان       هـاي رفـاه اج      بنـدي حيطـه     هاي زيادي براي دسته    تالش

هـايي از افكـار و       مختلف صورت گرفته است و هر يك به فراخور اهداف خـود برداشـت             
انـد    هـايي را ارائـه داده      بنـدي  ان حوزه رفاه اجتماعي داشته و تقـسيم       به نظر هاي صاح   نظريه
» ينامحدودگراي «،»محدودگرايي«رفاه را در سه حوزه    ي اصلي براي تفسير   ها  ديدگاه ؛برخي

»  بـه هـدف    يابي  دست« را درواقع    ها  ديدگاهمعرفي كرده و هسته مركزي اين       » ابزارگرايي«و  
 نسبت به ديگري رادر ميزان عاقالنه و مفيـد          ها  ديدگاه ازاين   هر يك  گرفته وتفاوت    در نظر 
-1790( پردازان رفـاه اجتمـاعي مثـل آدام اسـميت           معرفي كرده و سپس نظريه     هدفبودن  
، ويليـام بـوريچ     )1883-1946(، جان مينـارد كينـز       )1848-1923(اره تو ، ويلفردو پ  )1723

، رابـرت نوزيـك     )1921-2002(، جـان راولـز      )1889-1992(، فون هايك    )1963-1879(
پـردازان اقتـصادي و      نظريـه : را به دو گـروه    ... و  ) 1933(، آمارتياكومارسن   )2002-1938(

در ان را   پرداز  نظريهمفاهيم مورد بحث اين     ترين    ان اجتماعي تقسيم كرده و اصلي     پرداز  نظريه
... و» آزادي؛ عدالت وبرابري؛ مطلوبيت؛ نيازها؛ ترجيحات     « چيستي رفاه اجتماعي     خصوص

جوهر و ذات مفهوم رفـاه      به عنوان   اند و اين مفاهيم را        ها تشخيص داده    نظاير اين كليدواژه  
  .)1388موسوي و محمدي، (ند ا اجتماعي معرفي كرده
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قـرار  تحليل    يكي از مفاهيم فلسفه اجتماعي كه بيش از همه مورد          1ورمن باري به نظر ن  
مربوط به رفاه اجتماعي  كل تفكر.  استعدالت، با مفهوم رفاه، ارتباط تنگاتنگي دارد، گرفته

امكانـات    بـه توزيـع مجـدد      بـه ويـژه   شـود كـه       اغلب برحسب مفهوم عدالت توجيـه مـي       
سب تخصيص منابع اقتصادي مربوط به حقوق فـردي         اين تفكر، عدالت برح    در. گردد برمي

 اي از   وبرطبق قوانين عملي مالكيت تعريف نشده است، بلكه بـه معنـاي مجموعـه پيچيـده               
 ريـزي شـده و      پايـه » حقوق«و  » نيازها«كه براي رسيدگي به      باشد  هاي طراحي شده مي   دنها

نـوربخش،  . داكبرميرحـسيني، سـي   . (مالكيـت خـصوصي اسـت      دعاوي مبتنـي بـر     فراتر از 
انديشه سياسي بارها بـه مفهـوم و      وي در نقد و بررسي نظريه رفاه در        .)1387. سيدمرتضي

ترين نكاتي كـه پيرامـون فلـسفه رفـاه ارائـه داده همـان                 كند اما واضح    فلسفه رفاه اشاره مي   
 كـه سـازه    شـود   مشخص مـي   همان سطور  در و پاراگرافي است كه در باال به آن اشاره شد        

ي گـذرا بـه    بـه صـورت    گرچه در ادامـه      ؛دهد  ترين بنياد رفاه را تشكيل مي       هريجو» عدالت«
البته حقوقي فراتر از دعاوي مبتنـي بـر مالكيـت           (» حقوق«و  » نياز«هايي مثل     مفاهيم و سازه  

بـسيار  » ارزش سياسـي  «جاي ديگـر، او رفـاه را يـك           در يا. اشاراتي شده است  ) خصوصي
  متعاقباً فقرزدايي است و    زندگي و  تأمينبهزيستي،   نده كن كه توصيف  كند  پيچيده قلمداد مي  

  ). همان( امري ناممكن است )بهزيستي( اين سازه در موردكه وفاق  كند هم اشاره مي
، ترجيحـات، نيازهـا،     تـأمين شادكامي،  «:  چشم اندازهاي اصلي رفاه را     2توني فيتزپتريك 

 .پـردازد  اندازها مـي  ز اين چشم معرفي كرده به توضيح هر يك ا   »هاي نسبي   رهايي و مقايسه  
اند    كليدي سراغ داريم كه استدالل كرده      پرداز  نظريهچهار   »رفاه اجتماعي «البته در خصوص    

  )1381فيتزپتريك،  (.مفهوم رفاه اجتماعي هم واجد معناست و هم قابل اجرا
 وضع كرد و رفاه را مترادف با بهـره          »معادله لذت «يك  )1832-1748( 3 جرمي بنتام  -1

را به منزله خير و خوشبختي تعريف كرده و بنابراين قابل            ندي يا مطلوبيت دانست، كه آن     م
  .دانست گيري مي اندازه

                                                           
1. norman barry    2. Fitzpatrick. Tony   3. Jeremy Bentham 
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توان بـر مبنـاي معيارهـاي          را مي  بهزيستيمعتقد بود كه     )1959-1877( 1پيگو.سي. ا -2
بيشتر گيري كرد با اين استدالل كه هر چه تمايل فرد براي پرداخت بابت چيزي                 پولي اندازه 

باشد آرزوي وي شديدتر است و بر اين مبنا دسترسي يا تملك آن شيء موجب باال رفـتن                  
  .شود سطح رفاه و بهزيستي فرد مي

را معيـاري بـراي رفـاه اجتمـاعي         » مطلـوب  كارآيي« )1923-1848 (2 ويلفردوپارتو -3
 جامعه اي قادر باشد دست كم وضع زندگي يكي از آحاد دانست به نحوي كه اگر جامعه       مي

كس ديگر بر اثر اين كار بدتر نشود آن جامعـه در             وضع هيچ كه     اين را بهتر كند مشروط بر    
  . جريان بهبود شرايط رفاهي است

باشـد را داراي   » عادالنـه «در آن   » توزيع منـابع  «اي را كه      جامعه) 1972 (3 جان راولز  -4
  . توجه نمود»عدالت و اخالق«كلي به حوزه به طوروي . دانست وضعيت رفاهي مي

تر راجع به رفاه اجتماعي بيانديشيم بايـد اشـاره كنـيم كـه در                 اما اگر بخواهيم قدري كلي    
 تأكيـد  »شـرايط « سنت فكري سراغ داريم كه يكي بر 3مباحث نظري مربوط به رفاه اجتماعي     

  ). محافظه كاري(» نتيجه«، و سومي بر )ليبراليسم( »انتخاب« ديگري بر )سوسياليسم(دارد 
نگرند بـه موضـوع       كه از دريچه سوسياليسم به جامعه مي        اين مبنا اگر از نگاه كساني      بر

توجه كنيم كه ارجاع دارد به وضـعيت محيطـي          » شرايط«طور ويژه به    ه  رفاه بپردازيم بايد ب   
كنـيم و همـراه بـا         گيريم، فضايي كه در آن تنفس مـي         كه بر ما تقدم دارد و در آن شكل مي         

هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كه در آنها قرار  شويم؛ وضعيت ميرشدمان در آن عجين    
نگـريم از حيـث        و بـالطبع وقتـي از ايـن زاويـه بـه اوضـاع مـي                )1385 ؛پتريك(گيريم    مي

نفـع   را بـه   »شـرايط محيطـي   «هاي رفاهي بايد به دنبال سلسله اقـداماتي باشـيم كـه               برنامه
كـه  » عـدالت « ها موضوع  ويه ديد سوسياليست  دهد لذا از زا    جامعه تغيير  ترين اقشار   ضعيف
و فلسفه   كند  شرايط مطلوب براي اقشار مختلف جامعه است اولويت پيدا مي           كننده تضمين

  . شود در نظر گرفته مي»  عدالتتأمين«و كاركرد اصلي رفله اجتماعي 
                                                           
1. A.C Pygv    2. Vilfredo Paretto   3. John Rawls 
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اعي صدد ارائه تعريفـي از رفـاه اجتمـ        ته و در  ها به جامعه نگريس    اگر از زاويه ديد ليبرال    
به تصميمات و اعمالي كـه  » انتخاب«كه   اينتوجه به اي رفاهي ارائه دهيم، با يم و برنامه  يبرآ

، )همـان ( خودمختاري هـستيم اشـاره دارد      از ما به مثابه موجوداتي آگاه كه داراي ميزاني از         
كـه   خـواهيم كـرد    تأكيـد  و ين عنصر متمركز خـواهيم شـد      تر  مهمبه عنوان   » آزادي« بر لذا

و هركس به اندازه استحقاق خـود        جامعه تالش كند   در بايد خود براساس استعداد هركس  
اي كه با تـضمين        براساس چنين تفكري، رفاه يعني پديده      ؛از مواهب جامعه برخوردار شود    

  . شود  است و به تعبير ديگر فلسفه رفاه در آزادي خالصه مييابي دست قابل »آزادي«
اين گروه  كه     اين ران به اوضاع جامعه بنگريم با توجه به       اگر هم از زاويه ديد محافظه كا      

بـيش از هـر چيـز ديگـري اهميـت           » حفظ نظم موجود اجتمـاعي    « به   به ويژه  و   »نتيجه«به  
شهروندان نيز توجه داشته و بـه دولـت         » تكاليف«هاي رفاهي به      دهند لذا در ارائه برنامه      مي

تواند بالقوه نظـم      هايي كه مي   از نابرابري دسته   دهند كه براي جبران آن      تا حدودي اجازه مي   
  . پذير مداخله كند هم زند در شرايط بازار و به نفع اقشار آسيب موجود را بر

ي فكري در عصر حاضر بـا ورود متغيرهـاي جديـد،            ها  سنتالبته به نظر فيتز پتريك اين       
 يك سنت فكري    توان يافت كه تنها از      اند و اكنون كمتر كسي را مي        خوش تغييراتي شده   دست

هاي اين سه سنت را به صـورت دوايـر            هاي اجتماعي بهره ببرد و بايد حوزه        براي تبيين پديده  
  )1385 ،فيتز پتريك(. متداخلي در نظر گرفت كه تحت تأثير يكديگر قرار دارند

  
  
  
  
  
  

  .ليبراليسمو  سوسياليسم .1نمودار 

 شرايط   انتخاب

  
 نتيجه 
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  محافظه كاري
 ونمودهـاي   ها  شاخصكه البته داراي    ( فهومييك سازه م  به عنوان   پديده رفاه اجتماعي    

ي فكري و سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته و           ها  سنتدر اغلب   ) عيني هم هست  
به همين اعتبار از فلسفه وجودي هر سنت فكري بهره جسته و متفكران برجسته هر سـنت                 

تمـاعي ارائـه    فكري نيز با توجه به جهان بيني خود، تعريفي از چيـستي و ماهيـت رفـاه اج                 
  .اند كه در چارچوب همان سنت فكري از اعتبار الزم برخوردار است داده

تاحـدودي   كه رفاه اجتماعي رابراسـاس متغيرهـاي ملمـوس و        اين با رسد  نظر مي ه  ب اما
 اكثـر  مفـاهيم بنيـادين مربـوط بـه رفـاه اجتمـاعي در            و گيرنـد    مي در نظر گيري    قابل اندازه 

ري حول و حوش چند متغير كليـدي كـه بيـشتر داراي بـار               ي فك ها  سنتكشورها و اغلب    
رسـد مـادامي      گيرد، اما به نظر مي      روند قرار مي    شمار مي ه  ارزشي بوده و مفاهيمي انتزاعي ب     

تر ارجاع نـدهيم همـواره ايـن خطـر            كه ذات و جوهره رفاه اجتماعي را به مفاهيمي بنيادي         
كـه پديـده رفـاه      ( هر سـنت فكـري    ي  ها  ارزش رفتن   سؤال داشت كه با زير    وجود خواهد 
 بـرود و    سؤال اصل رفاه اجتماعي نيز به زير        )چارچوب آن سنت تعريف شده     اجتماعي در 

دسـت داده و     متعاقب آن ساختارهاي مرتبط با رفاه اجتماعي نيز فلسفه وجودي خود را از            
  ). ايم چنانچه در كشور ايران نيز با اين واقعه مواجه بوده(منحل شوند 

مثـل عـدالت و     (ي فكـري رايـج      هـا   سـنت ي موجود در    ها  ارزشكه برخي از    چند   هر
تواننـد    و مـي ــ ! ظـاهر   دست كـم در ـ همواره داراي اعتبار كافي هستند  )برابري و آزادي

  .زيربناي رفاه اجتماعي را تشكيل دهند
ديـدگاه متفكـران مختلـف بنيـاد و ذات رفـاه       شـد در  براساس آنچه كه تـاكنون مـرور    

 به يابي دست ؛ نيازهاتأمين ؛ آزادي؛عدالت و برابري: يي مثلها ارزشها و      پديده اجتماعي به 
اهداف و نظاير آن ارجاع داده شده است و چنانچه در ابتداي اين بخش توضـيح داده شـد                   

  سخني به ميان آمده اسـت، گرچـه        »حق«در كمترين منبعي از رفاه اجتماعي به مثابه         تقريباً  
به تنظيم آن برحسب حق و حقـوق افرادنـد؛ البتـه بايـد               مند  عالقه بعضي از فيلسوفان رفاه   
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ريچـارد  مـثالً   جوينـد،      گردد كه كليه فيلسوفان رفاه بـه حـق و حقـوق توسـل نمـي                تأكيد
. 2آلن و آنوين( نسبت به يك نظام رفاهي مبتني بر حقوق افراد كامآل مشكوك بود 1تيتموس

1987(.  
بررسي نظرات فيلسوفان رفاه     اخالق رفاهي با   ونقد فردگرايي     در )1387( نورمن باري 

و البتـه در نهايـت       شود  منفي رفاهي مي   مباحث حقوق مثبت و    رعايت جنبه احتياط وارد    با
يعني كنوانسيون اروپايي حقوق    » حق وحقوق «ترين اسناد مربوط به       موفق: كند كه   اشاره مي 

  .)1387ني و نوربخش، ميرحسي( .كند هيچ مطلبي درباره رفاه بيان نمي) 1950(بشر
رسد مفاهيم اصلي تـشكيل دهنـده ماهيـت رفـاه در واقـع همـان                  كه به نظر مي    درحالي

و اين مقاله كوشش دارد ايـن       ( در جامعه هستند     »حق«مفاهيم بنيادين تشكيل دهنده مفهوم      
و به همين اعتبار شايد بتوانيم موضوع رفاه اجتماعي را نيز           ) رابطه را كشف و بررسي نمايد     

شهروندان به شمار آورده و براي تحقق آن در جامعه راهكارهاي بـا              »حقوق«جزء موضوع   
  .تري را تدارك ديد پشتوانه
   و انواع آن»حق«مفهوم 

اي است كه براي شـخص در نظـر گرفتـه شـده و               منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه      
عمـل او رفـع شـده و يـا     براساس آن او اجازه و اختيار ايجاد چيـزي را دارد يـا آثـاري از        

اولويتي براي او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق بـراي                   
ـ       به شمار او، ديگران موظفند اين شؤون را محترم         . توسـلي (. دند و آثار تصرف او را بپذيرن

 شايان ذكر است كه منظور از حق، صرفاَ قواعد حقوقي كـه در مراجـع رسـمي بـه                  . )1380
باشد بلكـه      به تصويب رسيده است نمي     )...اعم از قانون و دستورالعمل و       (عناوين مختلف   

ايي  قي پيش گفته همه هنجارهاي اخالقي     معناي وسيعي دارد كه عالوه بر قواعد حقو       » حق«
 و تحقـق آنهـا تـضمين قائـل اسـت را نيـز               تـأمين را كه جامعه به رسميت شناخته و براي         

  . گيرد دربرمي
                                                           
1. R. titmuss     2. Allen and Unwin 
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 با كه ادعايي يعني ؛»ادعاي تضمين شده و حاكم«عبارت است از » حق« ديگر تبه عبار
حـاكم   و پيـروز  همـواره  متعارض ادعاهاي مقابل در و شود الزام مي سياسي قدرت پشتيباني

 اعمـال  از ناشـي  ادعـاي  و محتواي حق مدعيِ هويت از فارغ حاكميت و تضمين اين .است
هـاي مفهـوميِ    نظريـه  جامع معنا اين، كه اين اول: افزود اادع بر اين بايد را دو نكته است حق

 بـراي  حـق كـه    ايـن در »انگار نفع«و  »اراده انگار« نظرية دو. است حق معناي باب در رقيب
 شـان مؤيـد   هـاي  ولي اسـتدالل  دارند نظر اختالف است نفع او يا حق صاحب ارادة تضمين
يـاد   تـضمين  فقدان رسد  مينظر وم، بهد. است حق »بودن شده تضمين ادعاي «بر آنها اتفاق
 نقـش آن  توجه بـه  كه، با دهد  ميتقليل هنجاري ادعاهاي ديگر به سطح حداكثر را حق شده
 مـسجل  و جامعـه، معلـوم   در و اخالقي فرهنگي تكثر نيز و فرد بودن شخص از حمايت در

 )1388 ،راسخ. (آيد بيرون چيره و پيروز سياسي/ اجتماعي معركة معارضات از نيست

 را به شـكلي كـه ذيـالً آورده          ]هاي مختلف    گونه [بيشتر فيلسوفان حقوق طرح تفكيك      
دان آمريكـايي آن را        حقوق 1»هافلند. وزلي ان «برند كه براي نخستين بار        شود، به كار مي     مي

  ).1381به نقل از ظفري، . 2002، 2والدرون، جرمي(مطرح ساخت 
يعنـي  ،  به حال فـردي مفيـد باشـد       ،  ا سكوت قانون  ممكن است تنه  : حق به معناي امتياز   . 1

يعنـي بـا عـدم سـكوت     [ شود كه در غير ايـن صـورت       تكليف سنگيني بر او مقرر نمي     
 از ايـن    كـه ( در حقوق انگلستان حـق آزادي بيـان       به عنوان مثال،     .شد   چنين مي  ]قانون

داري اشخاص تكليف قانوني ندارند تـا از اظهـار عقيـده خـود            ه  شود ك   امتياز ناشي مي  
هاي افسر پليس  متهم مكلف نيست كه به پرسش  بدين معني كه     ( رفع اتهام  حقو  ) كنند

 .گيرند قرار مياز انواع حقوق در اين گروه ) يا بازپرس پاسخ گويد

قانون با قاطعيت بيشتري ممكن است امتيازهايي را براي افـراد           : حق به معناي اقامه دعوا    . 2
موران قـانون ـ را در   أعادي يـا مـ  اعم از افراد  ديگري ـ  به اين دليل كه افراد، قائل شود

 .سازد قبال آنان مكلف مي

                                                           
1. Vzly N. Hafld     2. Valdrvn, Jeremy
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قانون ممكن است فردي را در وضعيتي عامل تغيير روابط حقـوقي    : حق به معناي اختيار   . 3
 براي مثال صاحب مال حق دارد مال خود را به ديگـران          ؛موجود بين او و ديگران بداند     

امتيازات و حق اقامه دعواي خود را به ديگـران          ،  ه اختيارات كلي،  ببخشد و از اين طريق    
 .واگذار كند

فرد از ورود بـه حـوزه       ،  ممكن است طبق قانون   ،  از سوي ديگر  : حق به معناي مصونيت   . 4
تواند متـصرف امـوال شـهروندان         يك خارجي نمي  مثالً  ؛  اختيارات افراد ديگر منع شود    

در . هـايي اسـت      داراي محـدوديت   يـا اهليـت زنـان در فـسخ نكـاح          ،  يك كشور شود  
بعضي از دعاوي و امتيازهـا حتـي در برابـر اختيـارات قـانون               ،  كشورهايي نظير امريكا  

تواند امتياز رفـع      هيچ قانوني نمي  مثالً   ؛شود  گذاري كنگره اين كشور مصونيت تلقي مي      
  .پس اين حق متضمن مصونيت و نيز امتياز است.  سازدياتهام را ملغ

» سـوم «و  » دوم«،  »اول«نـسل   ي  هـا   حـق ها از    الملل، ديپلمات   بشر بين  در محافل حقوق  
هـاي سـنتي و امتيـازات        نسل اول همـان آزادي    ي  ها  حق) 1987 ،1آلستون( گويند سخن مي 
تساهل مذهبي، آزادي از دستگيري دلبخواهي، آزادي بيان، حق رأي و ماننـد             : اند شهروندي

حق آموزش، مسكن، مراقبت : اقتصادي هستندنسل دوم ادعاهاي اجتماعي ـ  ي ها حق. آنها
ي هـا   حـق شـود كـه      اگرچه اين گونه پنداشته مي    . بهداشتي، اشتغال و سطح مناسب زندگي     

شـوند، بـا     مي 2جو تري هستند كه موجب پيدايش دولت مداخله       نسل دوم ادعاهاي راديكال   
فاه مادي هر مرد،    يي فردي هستند بدين معنا كه اين ر       ها  حقاساساً  اين حال به لحاظ محتوا      

ي هـا   حـق در مقايسه،   . زن يا فرزند است كه بايستي به وسيله حقوق ياد شده تضمين گردد            
 آنهـا  .دارنـد  اشـخاص، سـروكار    نسل سوم با اجتماعات يا كليـت مـردم، و نـه فـرد فـرد               

اي  سرنوشت وحـق منـافع پراكنـده       دربرگيرنده حق به زبان اقليت، حق ملي به حاكميت بر         
 ،والدرون( باشند و توسعه اقتصادي مي    بهداشت محيط زيست  ،  3اميت محيط چون صلح، تم  

  ).1379 ، به نقل از راسخ1999
                                                           
1. Alston    2. interventionist    3. environmental intergrity 
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. سلبي هـستند  ي  ها  حق از جنس     مدني و سياسي عمدتاً    وقنسل اول يعني حق   ي  ها  حق
ايجابي ي ها حقعمده از جنس  به طور اجتماعي و اقتصادي وقنسل دوم يعني حقي ها حق

ي ها  حق و .باشد ا منوط به فراهم آمدن يك سري شرايط و امكانات مي          هستند كه تحقق آنه   
شود جامعه از حيث جامعه بـودن صـاحب آنهاسـت،            ي هستند كه ادعا مي    وقنسل سوم حق  

شـود جامعـه از آن جهـت كـه           ادعا مي . مانند حق به توسعه اقتصادي يا حق به زبان اقليت         
  .ي نامبرده هستندها حقجامعه است و نه اشخاص به نحو انفرادي داراي 

بندي حقوق بدين شكل است كه حقوق را بـه سـه دسـته كلـي                  گونه ديگري از تقسيم   
حقـوق بـشر و اگرچـه كـه در     ) 3حقـوق طبيعـي و      ) 2حقوق اخالقي؛   ) 1: كنند  تقسيم مي 

شـوند    نهايت هم حقوق طبيعي و هم حقوق بشر به نوعي به حقوق اخالقي ارجاع داده مي               
ـ ق طبيعي و حقوق بـشر وجـود دارد كـه لزومـاَ بـا حقـوق اخالقـي       اما مصاديقي از حقو   

  . خصوصاَ حقوق اخالقي مبتني بر ديدگاه سودانگارانه و فردگرايانه تطابق ندارد
بندي، براي توضيح حقوق اخالقي از حسن و قـبح ذاتـي افعـال اسـتفاده              در اين تقسيم  

مثل خوب بـودن و     ( يك عمل    شود كه خوب يا بد بودن ذاتي        گونه استدالل مي   شده و اين  
 موجـب پديـد     )حسن ذاتي راستگويي و صداقت و يا زشت بودن و قبح ذاتي دروغگـويي             

آيد كـه      مي به وجود  »حق«شود كه به واسطه اين قاعده يك نوع           اي اخالقي مي    آمدن قاعده 
 ،تـرين آنهـا جرمـي بنتـام     بعضي از فيلسوفان ـ برجـسته  البته . نامند مي» حق اخالقي«را  آن

جـايي از   دارند كه اين معنا اسـتفاده نابـه   فيلسوف انگليسي تابع مكتب سودپرستي اظهار مي      
ولي جداي  .  بايد به طور مضيق با سياق حقوقي تعريف شود         »حق «مفهوم حق است و واژه    

ترديـدي كـه كـاربرد اخـالق        ( در مورد قواعد اخالقي ترديد وجـود دارد          از اين كه عموماً   
رسد كه سخن فـوق برمبنـاي         به نظر نمي  ) سازد  ليف هم مخدوش مي   گرايي را در مورد تك    

ممكـن اسـت مبنـايي بـراي نظـامي از           ،  اخالق هم مانند قـانون    . دليل محكمي استوار باشد   
 دليلـي نـدارد كـه بـراي         اختيارات و غيره باشد و اصـوالً      ،  دعاويا،  امتيازه،  تجويز تكاليف 

اند براي مفهـوم حـق در    انان توانستهد مفهوم حق اخالقي، همان دقت و وضوحي كه حقوق   
 .قائل نباشيم، حقوق موضوعه فراهم سازند
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هميشه آسان نيست كه بگوييم چه زماني يك قاعده اخالقي، حق اخالقـي             ،  در هر حال  
، آيا طبق اين قاعده   . انسان نبايد دروغ بگويد   : اين قاعده را در نظر بگيريد     مثالً  كند    ايجاد مي 

، با توجه بـه مقـصود ايـن قاعـده         ] كه پاسخ اين [ شود؟   ايجاد مي  حق اخالقي دروغ نشنيدن   
  .)1381 به نقل از ظفري، 2002، والدرون( چنين حقي ايجاد نخواهد شد

 بهترين شكل درك حقوق طبيعي اين است كه آن را نوع خاصي از حق اخالقي          احتماالً
نظريـه  . گر ارتباط دارنـد   شود كه دو نظريه با يكدي        چنين فهميده مي   »طبيعي«از واژه   . بدانيم

كه رفتار مردم بايد اين گونه تصور شود كه نه فقط قوانين و اصول اخالقي خـاص                  اول اين 
. بر آن حاكميت دارند   ،  بلكه قواعد و اصولي كه از نظر اخالقي در تمام نقاط جهان معتبرند            

نين طبيعـت   زيرا قواعد رفتار انساني همچون قـوا      ،  طبيعي است نه وضعي   ،  اعتبار اين قواعد  
. شـوند    در همه جاي جهان اعمال مـي       ءبدون استثنا ،  پردازند  كه دانشمندان به مطالعه آن مي     

در دوران شكوفايي حقوق طبيعي، قانون طبيعي به معناي احكامي بـود كـه خداونـد بـراي                  
هاي عقلي ايـن احكـام را مـشخص            كتاب مقدس و استدالل    ؛بندگان خود مقرر فرموده بود    

تقالل حقوق طبيعي از قـوانين وضـعي، بـه جهـت كـاربرد آن در منازعـات                  اس. ساختند  مي
سياسي، از حساسيت خاصي برخوردار بود، يعني حتي اگر دولت و قانون موضوعه، هرگـز      

 از هاي سياسي يا تكـاليف حقـوقي، مـستقالً    آمد، هر مرد و زني، قبل از پيمان   به وجود نمي  
 .حقوق طبيعي برخوردار بودند

شود، هر چنـد بـا نظريـه دوم           درباره حقوق بشربه هردوديدگاه نزديك مي     نظريه جديد   
 ]از جملـه  [ ؛طبق اين نظريه، مردم جهان ميراث اخالقي مشتركي دارنـد         . پيوند بيشتري دارد  

جنـسي، ارزش    ديني، مساوات نـژادي و     احترام به حيات انساني، تحمل تفاوت فرهنگي و       
اين امر مبتني اسـت      بر ف، اعتقاد به حقوق بشر    اين وص  با .كار، آزادي سياسي ودموكراسي   

اي از اصول اخالقي مشترك توسـل جوينـد           توانند به مجموعه    كه مخالفان تجاوز و ظلم مي     
  .)همان(كه نه تنها از نظر شمول و كليت بلكه از نظر مقبوليت، عام و فراگيرند 

  



 49 شماره ، سيزدهم اجتماعي، سالرفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي  

  
146 

  »حق«فلسفه 
به رغم اين كـه      .گرديده است  ها  ارزشهاي فربه فلسفه     فلسفه حق اكنون يكي از شاخه     

در مقابل معنـاي قـديمي      » حق داشتن «يعني  (به معناي جديد     »حق«تاريخچه ظهور مفهوم    
 از آن پـس   وگـردد   بر مي1»فرانسيسكن ويليام «به سده سيزدهم و آثار فيلسوف       ) حق بودن 

، 4جـان الك  ،  3هوگوگروسـيوس ،  2»فرانسيسكو سـوآرز  «به تدريج به دست متفكراني چون       
 از 9تومـاس پـين    و 8بنتـام  جرمـي ،  7، فردريـك هگـل    6، ايمانوئل كانـت   5يليام بلك استون  و

 بحـث تحليلـي و برهـاني پيرامـون ايـن            ؛توجهي برخـوردار شـد     پيچيدگي قابل  و پختگي
هـاي موشـكافانه و نكتـه        دار تـالش   موضوع و تشخيص و تفكيك وجوه گونـاگون آن وام         

  .باشد  بيستم ميان سدهپرداز نظريهانديشانه فيلسوفان و 
هـاي    تئـوري « و   »محتـواي «،  »مفهوم«براي درك درست فلسفه حق بايد ضمن شناخت         

تئـوري شـخص يـا نظريـه        «اي ديگر از مسايل مهم فلسفه حق، مانند          پارهحق   »موجه ساز 
را نيـز   » لـوازم عملـي حـق     «و  » تعارض حقوق  مسئلهتحديد حدود حق و     «،  »صاحبان حق 

ازآنجاكـه ايـن مقالـه درواقـع جـزء اولـين             ايـت اختـصار و    بررسي كرد ليكن به جهت رع     
گشوده شـده اسـت   ) حقوق و رفاه اجتماعي(هايي است كه بين دو رشته مهم علمي    دريچه

هاي  قادر نيست همه موضوعات مرتبط در اين زمينه را بازكاوي نمايد و بالطبع بايد كوشش
هـاي آتـي چنـين       م در فرصـت   فراوان ديگري در تكميل اين راه مبذول گردد كـه اميـدوار           

  . امكاني براي محققين فراهم شود
تعريف حق در نظر بگيريم، آنگاه طبق اسـتداللي         به عنوان    را   »ادعاي تضمين شده  «چنانچه  

كرامـت ذاتـي    : شود كه دو عنصر حياتي مفهوم حـق عبارتنـد از            آيد نشان داده مي     كه در پي مي   
  .)شرط كافي حقبه عنوان (يت اخالقي انسان  و عنصر فاعل)شرط الزم حقبه عنوان (انسان 

                                                           
1. William Fransyskan  2. Francisco Suarez  3. Hugo Grvsy  4. John Locke 
   

5. William Black Stone  6. Immanuel Kant  7. Friedrich Hegel 8. Jeremy Bentham 
   

9. Thomas Paine 
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 قابل موجـه شـدن   انسان كرامت ذاتي اصل پاية بر، نخست درجة در، حق نهاد و مفهوم
 بـه  كـه  است موقعيتي برخوردار ارزش و است از آنچنان انسان كه آن جهت از انسان .است
به  موقعيت و ارزش اين از پاسداري براي »ها حق«و اصوالً،  تجاوز كرد آن به نبايد وجه هيچ

 انجـام  برابـري  اصـل  واسـطه  بـه  خود نوبة به توجيه گونه اين .اند وجود آمده و توسعه يافته
نـژاد،   از فـارغ هـا    انـسان فـرد  فرد كه است اين ازحق برآمده سخن، ادعاي ديگر به. شود مي

 چرا كه است اين پرسش اما .اند حقوق اي از مجموعه صاحب آن مانند و رنگ، مليت، عقيده
 باها   انسانكه است آن ادعا اين دليل شود  ميدر پاسخ، گفته اند؟ حق صاحبها  انسان» تمام«

 هـم  بـا هـا    انسانچرا پرسيم و مي برده جلوتر گام يك را صورت، سؤال اين در. دهم برابرن
 جهـت  آن از انساني هر باشند، چون داشته ارزشي برابري» بايد «كه است اين پاسخ برابرند؟

 افراد ديگر به اهداف نيل اي براي وسيله را او نبايد و است ذاتي ارزشي است واجد انسان كه
   .اوست دادن قرار ابزار ممنوعيت اصل ذاتي انسان، يا كرامت اصل همان ادعا اين. داد قرار

 سياسـي  و هاي اجتمـاعي  الي انديشه هالب در دور گذشتة از برابري اصل و مفهوم اگرچه
سياسـي   انديـشة  در وسـطي  قـرون  پايـان  از عمده طور به اين اصل ولي داشته دوجو انسان
 هجدهم، با ة سد عصر روشنگري، يعني در امر اين. است شده برجسته و يافته بيشتر اهميتي

 كـه بـه   معنـا  بـدين  .رسـيد  خود اوج كانت، به ايمانوئل و 1ژاك روسو ژان چون كساني آثار
» اجتماعي نقش و طبقه« از ناشي افراد كه »نقش «و» موقعيت «ازها   انساناصلي توجه تدريج
ديگـر سـخن،    بـه  .يافـت  تغييـر  بـود  شان»بودن انسان«از  ناشي كه موقعيت آنان به بود آنان

 و موقعيـت  از كـه  زمان، هنگامي آن تا. شد جلب» انساني موقعيت «به اصلي توجه درنهايت
 بـه  در واقـع ، ناميدنـد   مـي رعيـت  يا ربابا را او نمونه، اگر رفت، براي سخن مي كسي نقش

  .داد نابرابر با ديگران قرار مي در موقعيتي را او كه كردند  مياشاره وي امتيازات و قدرت
شده است و پيروان دين اسـالم  ها   انسان فراواني به برابري  تأكيددر فرهنگ اسالمي نيز     

 سـوره حجـرات     13در آيـه    خداوند متعال   . اند  نيز همواره به رعايت اين اصل دعوت شده       
                                                           
1. Jean-Jacques Rousseau 
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 لِتَعـارفُوا إِنَّ   قَبائِـلَ  و شُعوباً جعلْناكُم و  أُنْثى و ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْناكُم إِنَّا النَّاس أَيها يا«: فرمايد  مي
كُمأَكْرَم إِنَّ اللَّهِ عِنْد أَتْقاكُم اللَّه لِيمخَبِيرٌ ع«   

 و اسـت  انـسانى  جامعـه  كـل  مخاطب بحث مورد آيه در«: خوانيم  در تفسير اين آيه مي    
 ىهـا   ارزش واقعـى  ميـزان  كنـد، و   مـى  بيان است ثبات و نظم ضامن كه را اصلى ينتر  مهم

 مـا ! مـردم  اى«: فرمايد  مى .سازد مى مشخص دروغين و كاذب ىها  ارزش برابر در را انسانى
 را يكـديگر  تـا  داديـم  قـرار  هـا  قبيلـه  و هـا  تيره را شما آفريديم، و  زن و مرد يك از را شما

 جعلْنـاكُم  و  أُنْثـى  و ذَكَـرٍ  مِـنْ  خَلَقْنـاكُم  إِنَّا النَّاس أَيها يا (نيست امتياز مالك اينها »بشناسيد
  ).لِتَعارفُوا قَبائِلَ و شُعوباً

 و »آدم «بـه هـا      انـسان  نـسب  بازگـشت  همان زن و مرد يك از مردم آفرينش از منظور
 قبيله و نسب نظر از كه ندارد معنى هستند واحدى ريشه از همه چونبنابراين   است، »حوا«
 بـراى  آفريـده  يىهـا  ويژگي اى طائفه و قبيله هر براى خداوند اگر و كنند افتخار يكديگر بر

 بـدون  و. اسـت  ىشناساي سبب تفاوتها اين كه است، چرا  مردم اجتماعى زندگى نظم حفظ
  .شود نمى فرما حكم انسانى جامعه در نظم افراد شناسايى
 جـاهلى  عـصر  مفـاخره  و مباهـات  مايه بزرگترين كه آن از بعد مجيد قرآن حال هر به
: افزايـد  مـى  رفتـه  ارزشـى  واقعـى  معيـار  سـراغ  اندازد، بـه   مى كار از را قبيله و نسب يعنى

  .»شماست تقواترين با خداوند نزد شما ترين گرامى«
 و قلـب  در بايـد  چيز هر از قبل كه است باطنى و روحانى صفت يك تقوا آنجاكه از و
 :افزايـد  مـى  آيـه  آخـر  باشد، در  داشته بسيار مدعيان است ممكن شود، و  مستقر انسان جان

 از شناسـد، و   مـى  خـوبى  بـه  را پرهيزكاران ).خَبِيرٌ علِيم اللَّه إِنَّ (»است آگاه و دانا خداوند«
 گرامـى  خود علم طبق بر را است، آنها  آگاه آنها صفاى و پاكى و نيت خلوص و تقوا درجه
  .)1382بابايي، (دهد  مى كيفر و شناسد مى نيز را دروغين مدعيان دهد مى پاداش و دارد مى

شود كه اصل كرامت ذاتي انسان و اصل برابري ارزشي انـسان       اينك اين پرسش مطرح مي    
  :كرد استدالل زير شكلبه  توان  ميپاسخ در .شود منتهي مي حق نهاد و به مفهوم چگونه
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 از يـك  هـر ) 1: چون برابرندها   انساناست، يعني انسان ذاتي كرامت از برخاسته برابري
 ياد شده برابري و كرامت تأمين و احترام حال، رعايت اين با) 2 ؛است خويش در غايت آنها

  و ؛آيـد  دسـت  بـه ها   انسانآگاهانه اقدام و تصميم با بايد و نيست موجود بالضروره يك امر
ها   انسانبرابر و غايي موقعيت كه است داده نشان سياسي انسان و اجتماعي زندگي تاريخ) 3

 و كرامت است الزم )4: بنابراين؛است شده تجاوز آنها به مستمراً و شده نقض جدي به طور
 انجـام  براي وسيله بهترين رسد  مينظره ب .شود حمايت و حفظ طريقي به انسان برابر ارزش
  .)1388راسخ، (باشد » حق «نهاد امر اين

 به عبارتآنچه كه تاكنون ارائه و استدالل شد بر شرط الزم فلسفه حق داللت داشت             
را » مـساوات / برابـري / عدالت«ديگر تكيه بر اصل كرامت ذاتي انسانهاكه مفاهيمي چون          

ه الزم  نمايد تنها وجـ     كشد و تحقق آنها را در جامعه به لحاظ عقلي ضروري مي             پيش مي 
بدين معنا كـه يكـي از داليلـي كـه منجـر بـه اسـتقرار                 (دهد    از فلسفه حق را تشكيل مي     

 شـود ايـن اسـت كـه از كرامـت ذاتـي               در جوامع انساني مي    »حق«نام مفهوم   ه  مفهومي ب 
رسد كه اين     اما به نظر مي   ). حمايت كرده و زمينه را براي تحقق آن فراهم نمايد         ها    انسان

. كه مفهوم حق بعد اجرايي و عملي به خود بگيرد كـافي نيـست               آن شرط به تنهايي براي   
اقتضاء كنـد   ها     انسان فرض كنيد كرامت ذاتي   : زنيم  تر شدن موضوع مثالي مي      براي روشن 
كه بتوانند در جامعه رشد كرده و مسير كمال خـود را طـي نماينـد از نعمـت                كه براي آن  

 اما امكان و لوازم عملي ساختن ايـن  )حق آموزش داشته باشند( آموزش برخوردار شوند 
به . اند  حق را نداشته باشند؛ در چنين فرضي مثل اين است كه اصالَ چنان حقي را نداشته               

شود اين اسـت كـه        ميها     انسان شدن كرامت ذاتي   دار  معنيآنچه كه موجب      ديگر عبارت
كه به صورت آزادانه    هم داشته باشند، يعني بالقوه بتوانند       » فاعليت انساني  «آنها اصطالحاً 

  .حركت نمايند مسير كرامت ذاتي خود در
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 يكي از انديشمنداني كه پيرامون فلسفه حـق مطالـب درخـور             )2002( جرمي والدرون 
مطـرح   2و آزادي 1ارتباط ميان حقوق مسئلهتر  پيش. ..«: گويد توجهي ارائه نموده است، مي

گذارد كه ممكن اسـت حـق        را باز مي  اشاره گرديد كه انديشه سياسي مدرن اين امكان         . شد
بينيم كـه آزادي فـرد در سـطحي          اما اكنون مي  . به چيزهايي غير از آزادي وجود داشته باشد       

ام ـ يعني  آنچه را كه به عنوان ايده مبنايي حق گرفته. تر با حق گره خورده است بسيار عميق
زنده «عنا نيست كه فرد  به اين مهاي خود ـ صرفاً  رهبري زندگي براساس نظرات و خواسته

، انتخاب و حـس     3است و بر فاعليت   » هدايت و رهبري يك زندگي    «بلكه به معناي    . »باشد
 )1982 تـا    1978( هـا  در يـك سـري از نوشـته        4»آلن گـوور  «.  فردي داللت دارد   مسئوليت

ما براي خـود ارزش فاعليـت       زهر يك ا  : استدالل كرده است كه ايده فاعليت كليدحق است       
نامد، متعهـد    يم» اصل سازگاري عمومي  « »گوور« و از اين رو بر اساس آنچه كه          قائل است 

  . است كه فاعليت را براي ديگران نيز ارج بگذارد و وسايل اعمال آن را فراهم آورد
در مباحث مدرن پيرامون حق غير قابل بحـث اسـت، چـون             » فاعليت«به هر حال اهميت     
عمده بر اساس افكار، احساسات و تـصميمات          طور بهخواهيم كه    مي هر يك از ما زندگي را     

شـك ايـن     بـي  .رسد خودمان شكل گرفته باشد، ايده حقوق فردي اين همه جذاب به نظر مي            
بايـستي    مـا مـي   « دهند كه  مي» كانت«هاي مدرن به حكم قديمي       همان معنايي است كه تئوري    

از آن به عنوان وسـيله بـراي        بگيريم و هرگز     در نظر انسانيت هر انسان را به عنوان يك غايت         
ين واقعيـت دربـاره     تـر   مهـم بـه لحـاظ اخالقـي       ). 1969 ،كانت(» استفاده نكنيم  اهداف ديگر 

. باشـد » فاعـل «انسانيت ما اين است كه هر يك از ما قادر است بر اساس عقـل عملـي يـك                    
ـ     را مي ها     انسان اي از  دانيم كه ظرفيت و توانايي مزبور در پاره        مي اي ديگـر بـه      ارهتوان به نفع پ

هاي بسيار برجسته زنـدگي براسـاس        كار گرفت؛ بردگي و تابع ساختن زنان در منزل از نمونه          
در تحليـل نهـايي، ايـده       . باشند ها و نظرات خود مي     ها و نظرات ديگران و نه خواسته       خواسته

ـ مخالفـت كننـد و      هـايي     خواهد كه با تمامي اشكال چنان تبعيت       حق از طرفداران خود مي     ه ب
                                                           
1. rights   2. liberty  3. agency  4. Gewirth 
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) جمعي از طريق دولـت    به طور به صورت فردي يا     (گيرند  كار    بهكلي تمامي توان خود را      طور
كامل فعليت يافتـه و در      به طور تا اين را تضمين كنند كه تمامي منافع فاعليت عقالني هر فرد             

  .)1379. راسخ (.خدمت زندگي كه خود برگزيده تا راهبري كند، قرار گيرند
اي  پـاره  نبـود  صـورت  در، اخالقـي  فاعـل  يـك  مثابه سان، بهان شخص بودن كه آنجا از
يك  منزلة انسان، بهاساساً  تا باشد فراهم اي امور پاره بايد، افتد  ميخطر در امكانات و شرايط
خـصوص،   اين در. كند اجرا آن را و بريزد را مطلوب زندگي يك طرح مكرم، بتواند موجود

 يـك  فـرد  گفـت  بتـوان كه   اينتا، است ضروري عنصر سه جزء يا سه وجود رسد  مينظر به
  .»منابع «و» آزادي«، »استقالل«: عبارتند از عنصر سه اين .است انساني فاعل اخالقي

 بگيرد تصميم خود براي بايد بتواند خودآگاه و مختار موجود يك منزلة به نخست، انسان
 براي نحو قيم مابانه به و زور به بخواهد هم اخالقي بزرگ يك شخصيت اگر حتي، ترديد بي

 شك، ديگراني بدون. است گذاشته پا زير را افراد ديگر انساني بگيرد، گوهر تصميم ديگران
 معطـل  شان انساني و گوهر اصل كرد خواهند احساس است شده گيري تصميم براي آنان كه

 واقعـي  فاعـل  يـك  مثابـه  بـه  و ارزشـمند  ذاتـاً  موجـودي  انـد در مقـام   نداشته اجازه و مانده
 ايـن  بـودن  اخالقـي  فاعـل  اول براي عنصر يا نخست روي، شرط اين از .كنند گيري تصميم
 بـر   دوم، افـزون .بگيـرد  تـصميم  خود براي مستقل طور باشد به مجاز و بتواند فرد كه است
آزاد هم  «بايد باشد خودآيين يا مستقل يعني موجودي بگيرد تصميم خودش بايد فردكه  اين
 بـه  اگـر . باشد نداشته وجود پيگيري تصميماتش در او راه سر بر مانعي هك معنا اين به» باشد
ببنـديم،   شا پيگيري تصميم در را او هاي دست حال عين در و بدهيم گيري تصميماجازه  فرد

 اسـتقالل  شـدن  حاصل بي معادل آزادي وجود  عدم.ايم داده انجام معنا بي بسيار و عبث امري
 سـر  بـر  مانعي و است و خودآيين مستقل گيري تصميم لاص در فرد كنيد  سوم، فرض؛است
 اي پيگيري بر را الزم وسايل و ابزار ولي ؛ندارد وجود تصميم كردن آن دنبال در او آزادي راه

 و تـأمين  او بـودن  شـخص  و فاعليـت اخالقـي   گفـت  توان  ميآيا .ندارد اختيار در اهدافش
 در، نباشـد  اخالقي فاعل اختيار در اديم منابع حداقلِ اين اساس، اگر بر است؟ شده تضمين
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 فـرد  ايـن  اخالقـي  فاعليـت . خواهد شـد  پوچ و ثمر بي او آزاد و مستقل گيري تصميم، واقع
  .)1388 .راسخ(شد  نخواهد بالفعل گاه هيچ

  »حقوق« و »رفاه اجتماعي«رابطه 
 التزام به كرامت ذاتـي    ( شرط الزم   مباني و فلسفه حق و     در خصوص بر اساس آنچه كه     

ين عناصـر مبنـايي مفهـوم       تر  مهم ذكر شد    )فاعليت اخالقي انسان  ( و شرط كافي آن      )انسان
ايـن عناصـر    . عدالت، برابري، آزادي، اسـتقالل و منـابع       : حق شناسايي شدند كه عبارتند از     

دقيقاَ بدنه اصلي حقوق نسل اول، حقوق نسل دوم و حتي نسل سوم حقوق و نيـز شـاكله                   
اين درست است كه    . دهند   طبيعي و حقوق بشر را تشكيل مي       اصلي حقوق اخالقي، حقوق   

شوند اما  حقوق موضوعه بيان ميبه عنوان هاي مذكور مصاديق متفاوتي   از شاخههر يكدر 
  .اند ريشه همه مصاديق حقوق پيش گفته در اين اصول نهفته

ود شـ   اينك اگر به مباحثي كه نوعاُ توسط انديشمندان حوزه رفاه اجتمـاعي مطـرح مـي               
هاي رفاه اجتماعي، اغلـب آنهـا بـه           رغم تفاوت در نحوه بيان مباني و ريشه        دقت كنيم، علي  
 بـسياري از   و كننـد    اشـاره مـي    »عـدالت، برابـري، آزادي و توزيـع منـابع         «مفاهيمي چـون    

 عـدالت و برابـري،      تـأمين شوند براي     ريزان ارائه مي   ي اجتماعي كه توسط برنامه    ها  سياست
  .گردند وزيع عادالنه منابع مادي ارائه مياستقرار آزادي و ت

همچنين در مطالعه منابع مربوط به فلسفه حقوق به نام برخي از انديـشمندان برخـورد                
انـد و مكاتـب مختلـف رفـاهي در            گذاران مباحث رفاهي نيز بوده     كنيم كه به نوعي بنيان      مي

رابرت نوزيـك، جـان     مستندسازي ادعاهاي خود به نظريات انديشمنداني مثل جرمي بنتام،          
  . كنند استناد مي... راولز و 

 برخـي از   كه رابطه تنگاتنگ رفـاه اجتمـاعي بامباحـث حقـوقي روشـن شـود               حال براي آن  
مثل حق آمـوزش،    (هاي پروفسور جرمي والدرون در خصوص تفسير حقوق نسل دوم            لاستدال

 : كنيم  را در زير ارائه مي)ندشو كه عموماَ ادعاها يا حقوق اجتماعي مردم شمرده مي... بهداشت و 
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داراي حق رفـاه اجتمـاعي و اقتـصادي         ) جامعه(نسل دوم چطور؟ آيا مردم      ي  ها  حق... 
نخستين استدالل ايـن    . هستند؟ در اين جا سه نوع استدالل با نتايج خاص خود وجود دارد            

ـ  هـا   حـق بايستي   جدي باشيم  ها  حقدر تعهدمان نسبت به     اساساً  گونه است كه اگر      سل ي ن
اگر ضروريات يك زندگي فعـال و همـراه بـا سـالمتي فـراهم      . دوم را به رسميت بشناسيم    

كامل صاحب يك حق شود يا آن را اعمال كند، حقي كه             به طور تواند   نباشد هيچ كس نمي   
 شخـصي و    گيـري   تـصميم  بـه    هـا   حقبه رغم اين كه بيشتر      . به درستي استحقاق آن را دارد     

دانيم كه چيزهايي مانند سوء تغذيه و بيمـاري همـه            ين حال مي  شوند، با ا   آزادي مربوط مي  
انـد، تـضعيف     توانند توانايي و استعدادهاي انساني را كه براي اسـتقالل فـردي الزم             گير مي 

  ).1980، 1شو (كرده و در نهايت نابود سازند
بـه جـاي گفـتن ايـن كـه          . تر است  رفاهي استداللي مستقيم  ي  ها  حقاستدالل دوم براي    

گويد كه    مي  استدالل مزبور صريحاً   تضروري اس  ها  حقت اقتصادي براي جدي گرفتن      امني
كه اگـر يـك    اند، و اين نيازهاي اجتماعي ـ اقتصادي به اندازه هر نياز يا منفعت ديگري مهم 

اي  نظريه اخالقي پيرامون كرامت و رفاه فردي نيازهاي ياد شده را به حساب نياورد، نظريـه              
  .آشكارا ناقص است

ي نـسل  هـا  حقتوان براي پاسخ دادن به يك انتقاد رايج از         استدالل سوم را همچنين مي    
. انـد  برده غير عملي و بسيار پر هزينـه        ي نام ها  حقانتقاد مزبور اين است كه      . دوم به كار برد   

تكليـف مـاال    « رفاهي مطروحه اصل منطـق    ي  ها  حقكنند كه    اي از منتقدين استدالل مي     پاره
ها حتي منابع كافي براي فراهم آوردن  كنند، بسياري از دولت  مي  را نقض  »ستيطاق محال ا  

بـه عـالوه از آن جـا كـه          . شـان را ندارنـد     حداقل امنيت اقتصادي براي اكثريت شـهروندان      
اي با هم اختالف نظر دارند، بسيار سخت اسـت      در اين زمينه به نحو قابل مالحظه      ها    دولت

با اين  ). 1967،  2كراستون (شمول بشري بدانيم    حقوق جهان   رفاه اقتصادي را جزو    تأمينكه  
ياد شده بيش از حد بار بر دوش        ي  ها  حقممكن است كسي هنوز اصرار بورزد كه آيا          حال

                                                           
1. Shue    2. Cranston  
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آورنـد كـه مـا و        نـسل اول تنهـا ايـن را الزم مـي          ي  هـا   حـق گذارنـد؟ دسـت كـم        ما نمـي  
آنهـا  . اگون خـودداري كنـيم    آميز گون  هايمان از انجام اقدامات مستبدانه و خشونت       حكومت

كه الزمه  حال آن. است» ترك فعل«باشند كه الزمه آنها تكليف  مي يا سلبي» منفي«يي ها حق
 يكي از مزايـاي . باشد به كمك مي )بييا ايجا(» مثبت«اجتماعي ـ اقتصادي تكليف  ي ها حق
انـسان  كننـد زيـرا      هرگز با هـم تعـارض پيـدا نمـي          ها  حقمنفي اين است كه اين      ي  ها  حق
مثبت هميـشه   ي  ها  حقولي در مورد    . تواند در هر زماني بي نهايت ترك فعل انجام دهد          مي

 .)1967كراستون،  (ع و خدمات الزم را مدنظر قرار دهيمبكمبود منا مسئلهبايستي 

هـاي منطقـي و      با اسـتدالل  » حقوق«توان از دريچه      شود مي   كه در باال مالحظه مي     چنان
هاي حقوقي   هاي رفاهي جوامع، استدالل     فاهي رفت و براي برنامه    محكم به سراغ مباحث ر    

  .اين در حالي است كه در مباحث رفاهي كمتر به اين زاويه توجه شده است. فراهم نمود
  

  گيري بحث و نتيجه
انتظارات رفاهي چه  اين موضوع همواره ذهن مرا به خود مشغول كرده بود كه ادعاها و     

 بايد ادعاها و انتظارات رفاهي را موجه شمرد و به آنهـا بهـا داد؟            مبنايي دارند و اصوالَ چرا    
ايي كه براي انتظارات و ادعاهـاي        در پاسخ به اين دغدغه نيز، اين نكته مدنظر بود كه مباني           

شوند از استحكام نظري الزم برخوردار بوده و به لحـاظ جايگـاهي نيـز در                  رفاهي اقامه مي  
حوي كه نتوان هيچ امر و ضرورتي را باالتر از امور رفاهي قرار             اي واال قرار گيرند به ن       مرتبه
» نياز«هايي كه در اين زمينه به انجام رساندم، گاه به سراغ مباحث مربوط به                 در تفحص . داد

ي زنـدگي   هـا   ويژگيگاه به سراغ     رفتم؛ ها افعال انسان  و گيري رفتار   و نقش نيازها در شكل    
ما بايد اعتراف كنم كه توجه به مباني و فلسفه حقـوق،            هاي آن رفتم؛ ا    اجتماعي و ضرورت  

  . نمايد سازي انتظارات و ادعاهاي رفاهي فراهم مي نيرومندترين استدالل را براي موجه
عمالَ طبق آنچه كه در اين مقاله ارائه گرديد سعي شـد يـك رابطـه واقعـي بـين مبـاني و             

كه مباحث حقوقي از ديرباز مـورد       ازآنجا. هاي رفاهي كشف و برقرار شود       فلسفه حق و بحث   
از جايگـاه رفيعـي در هنجارهـاي        » دفاع از حـق   « توجه همه اقشار اجتماعي و سياسي بوده و       



  سازي مطالبات رفاه اجتماعي بر مبناي نظريه حق موجه 
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كه امروزه كمتر كسي دفاع از حق        اي به گونه (اجتماعي و ساختارهاي سياسي برخوردار است       
د ساختارهاي عـريض    و عمالَ براي پشتيباني همه جانبه از حقوق افرا        ) داند  را غير ضروري مي   

در جوامع مختلـف    ... و طويل و در عين حال قدرتمندي به نام دستگاه قضايي و دادستاني و               
مطالبات، نيازهـا،   : رسد در صورت پذيرش اين واقعيت كه        به وجود آمده است؛ لذا به نظر مي       

ـ   روند، آنگاه مـي      مي به شمار  »حقوق اساسي «ادعاها و انتظارات رفاهي مردم از جنس         و (وان  ت
 براي تأمين اين نيازها، مطالبات و انتظارات؛ ارزشي همسنگ مطالبـات حقـوقي در نظـر                 )بايد

هـاي رفـاهي در اولويـت قـرار گرفتـه و بـراي         و برنامـه  ها  سياستگرفت و به همين نسبت،      
 تر مهمريزان رفاه اجتماعي قرار گيرد و        بايستي منابع الزم در اختيار برنامه        به آنها مي   يابي  دست
العموم مطالبات رفاهي مردم در ساختارهاي رسـمي و          مدعيبه عنوان   مرجعي قدرتمند   كه    اين

  .اداري كشور براي تأمين رفاه اجتماعي مردم تدارك ديده شود
توان چند پيـشنهاد كـاربردي را         گيري نهايي مي    نتيجهبه عنوان   با توجه به مباحث باال و       

  : ارائه نمود
هاي  قالب دروس دوره رفاه اجتماعي در بطه بين حقوق وباب را مطالعات نظري در -1

ريزي رفاه اجتماعي و حقوق بسط و  هاي برنامه ها در رشته تحصيالت تكميلي دانشگاه
 . گسترش يابد

كوچكي ازحقوق رفاهي  كه به بخش بسيار »حقوق اجتماعي« مباحثي مثل كنار در -2
توسط انديشمندان  و تعريف »اهيحقوق رف« اي به نام شاخه مردم اشاره دارد، رشته يا

ريزي آموزشي و  ي تدوين و در صورت لزوم به مراجع برنامهشناس جامعه حقوق و
 . ي پيشنهاد گرددگذار قانونمراجع 

انداز خاصي را در خصوص اهميت يافتن  الذكر چشم عمل به بندهاي فوقكه   اينبا توجه به -3
دهد الزم است از طرح مباحثي  ار ميبيش از پيش مباحث رفاهي در جامعه فراروي ما قر

 به طورشود پرهيز نمود و  كه منجر به تضعيف نهاد متولي رفاه اجتماعي در جامعه مي
 .مشخص بايد در فكر يك سازمان رسمي مقتدر براي تأمين رفاه اجتماعي در جامعه بود
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