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Abstract
The "right to life" is the base of taking advantage of all other human rights.
According to the foundations of contemporary human rights, life has been
considered equal to the biological life, and the meaning of life has no effect on
getting benefits from the right to life. According to this thesis, awareness and
knowledge about the meaning of life are the basis of forming the right to life, and
the meaning of life is the essential part of the right to life. Depending on the way the
meaning of life is formed, taking advantage of the right to life and determining its
boundaries are different. For example, in the cases of children and or environments,
the right to life is the result of others awareness about the meaning of their life.
Contemporary human rights can preserve its own meaningful order besides other
meaningful orders. Respecting the biological dimension of life as well as
recognizing the right to choose could be considered as the dominant principles of the
meaning of life.
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چکیده
حق حیات اساس بهرهمندی از سایر حقوق بشری است .سؤال این است که معناای حیاات اه
نقشی در شکلگیری این حق بنیادین دارد؟ ادعای نوشتار این اسات کاه در شاکلگیری حاق
حیات ،معنای حیات نقش ضروری دارد .معنای حیات انساا متتنای بار آگاا ی و ارادة انساا
است و انسا از این حیث که نستت به معنای حیات واجد آگا ی و اراده استة دارای حق حیات
است .حق حیات موجودات زنده فاقد اراده نستت به معنای حیات ،مانند کودکا  ،در دایرة ارادة
سایر انسا ا و خداوند شناسایی میشود .بهرهمندی از حق حیات در پرتو معانی ارادی حیات،
دایرة حق و تکلیف را د ار تغییر خوا د کرد .با توجه به ابتناای حاق حیاات بار معاانی ارادی
حیات ،توجه به معیار معناداری حیات ضرورت دارد .حق حیات زیستی و حاق انتااام معناای
حیات ،میتواند بهعنوا مقدمات ضروری حاکم بر معانی ارادی حیات ،شناسایی شود .توجه باه
حق حیات در پرتو معنای حیات ،واجد آثاری ند در حوزة جهانشمولی حق حیات ،حق حیات
کودک ،حق حیات حیوانات و حق بر آزادی مذ ب است.
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مقدمه
بعد از عصر روشنگری عقل تجربی ،معیار و محک سایر معارف بشری شد و معرفتشناسی جای
ستیشناسی را گرفت .از منظر معرفتشناسی تجربی ،حیات بهعنوا ذاتی مستقل و مادی که
در اثر عوامل خارجی رفتار ای گوناگونی از خود نشاا مید اد ،در نظار گرفتاه شاد و اراده و
آگا ی انسا منحصر در قلمرو حیات زیستی شد و حقوق در بستر اصاالت علام شاکل گرفات
(ملکیا  .)72 :1381 ،نتیجة آ سلب ر گونه عینیت از حقوق و پوزیتیویسم حقاوقی باود .تاا
اینکه نگاه تجربی به حقوق ،نتوانست مانع از بیاخالقی ای ملیگرایانة دو جنگ جهانی گردد و
جها غرم این خأل اخالقی را با بازگشت به حقوق طتیعی که ثمرة آ حقاوق اساسایگرایی و
حقوق بشر است ،پر کرد .معنای حیات تحت عنوا حق بر آزادی مذ ب ،در نظام حقاوق بشار
شناسایی شده است1.در واقع معنای حیات نه باهعنوا متناای شاکلگیری حاق حیاات ،بلکاه
بهعنوا یک حق ،مستقل از حق حیات تلقی شده است .حق بود معنای حیات متفاوت از متنا
بود معنای حیات است .اینکه حیات انسانی بعاد معناوی دارد ،رجارم او را شایساته حاق بار
آزادی عقیده میگرداند ،موضوعی است متفاوت از اینکه اساس بهرهمندی از حق حیات بهستب
آگا ی ارادی نستت به معنای حیات است .آگا ی به امور عینی و محسوس فارو کاساته شاد و
گزاره ای دینی و مذ تی بهعنوا گزاره ای غیرعقلی یا مو اوم ،اماری فاردی و نساتی تلقای
شدند و قدرت انتاامگری انسا با جهانی عاری از انتاام روبهرو شد .جهانی که مه یز آ
تابع قانو علت و معلول است و بادبا کشتی ارادة انسا از تبوتاام و حرکات بااز میایساتد
(لگنهاوز  .)508 :1382 ،اگزیستانسیالیسم واکنشی در برابر عقالنیت مدر و توجه به سااحت
انتاابگری انسا است (لوفاا باومر .)370 :1380،توجاه باه آگاا ی و اراده در پرتاو تفکارات
وجودگرایانه تقویت میشود تا جایی که مسئلة حیات عاری از معنا و پو ی حیات بهعنوا یکی
از معضالت دورة مدر خود را در آثار سارتر نمایا میسازد .در این بین حقوق بشر بیشتر طی
گفتما مدر و معرفتشناسی تجربی شکل گرفتاه و کمتار در پرتاو تفکارات ستیشناساانه
مورد توجه واقع شده است .در این بین تحلیل ستیشناسانة حیات ،میتواند به ارتقای متاانی
عقلی حق حیات کمک کند .آثاری که در حوزة معنای زندگی و معنا درمانی نوشته شده اسات،
بیشتر تأکید بر بعد روا شناختی معنادار بود و انتاام گری انسا داشتهاند و به نقش معنای
زندگی در حق حیات نپرداختهاند .طرح بحث با رویکرد ستیشناسانه به حق حیاات میتواناد
نگا ی تازه به حق حیات و مناستت آ با معنای زندگی خلق کند.

 .1مادة  18میثاق حقوق مدنی و سیاسی.
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حق حیات
متو حقوقی متفاوتی که باه توصایف حاق حیاات پرداختهاناد ،موضاع حقاوقی مشاصای در
خصوص تعریف حق حیات ایجاد نکردهاند .وگو بدواً اظهار کارده اسات کاه حقیقات مهام در
خصوص این حق ،عدم توافق قابل مالحظهای در خصوص قلمرو آ است).)Bedau, 1986: 550
در د ة 1980و 1990انجمن مشاورا بینالمللی حقوق بشر شاخص ای حق حیات را بررسای
و مرز ای توسعهیافته و متنوع آ را توصیف کردند .1.از نظر ویلیام شااباس قلمارو حاق حیاات
بغرنج و تعریف آ بسیار مشکل است ) .(Schabas, 2002: 8جیمزکرافن خاطرنشا میسازد که
قلمرو این حق و محتوای آ بهطور اجتنامناپذیری به نظر قابل توسعه است .(Griffin, 2008:
) 212در نتیجه این حق مرز مشاصی ندارد ،زیارا آنچاه باهعنوا بیدردسارترین حقاوق آغااز
میشود ،در عمل بهطور واضحی مسئلهسااز اسات ) .)Griffin, 2008: 213وکال آپساال تأکیاد
کرده که حق حیات و بافت متنی که در آ این واژه بهکار میرود ،بیانگر آ است که آنچاه در
آغاز ساده بهنظر میرسید ،میتواند نکات دشواری را به مراه داشته باشد MacDonald, 1993:
) .(207جک دریدا تا آنجا بحث میکند که حق حیات بهشدت مشروط به شرایط معینی است و
مفهوم و حقیقت آ پیچیده است ) .)Derrida, 2004, 153عدم اطمینا از قلمرو حاق حیاات،
مانع از تالش برای توصیف این حق در واژگا حقوقی نشده است .این واژه باهعنوا یاک حاق
طتیعی و سلبنشدنی برای ر انسانی و بهعنوا اساسیترین حق نستت به تمام حق ا توصیف
شده است ).)Bedau,1968: 553
از نظر کمیتة حقوق بشر ،حق حیات ،حق اساسی و باریی است که حتی در شرایط اضطرار
غیرقابل تعلیق است .کمیته مچنین مقرر میدارد که حق حیات ،اساس تمام حقوق بشر است.
حق حیات بهمنزلة بارترین حق ،خاساتگاه حقاوق و حاق غیرقابال تجاویز ،از باارترین درجاة
ا میت برخوردار است و بهعنوا ستة مرکزی حقوق بشر و نجار ضاروری حقاوق بینالملال
تلقی شده است2.با نین توصیفات بهظا ر غیرقابل بحاث ،حاق حیاات باهعنوا قاعادة آماره
شناخته شده است و تحت یچ شرایطی قابل تعلیاق نیسات ) .)Redelbach, 1985: 182ایچ
دولتی نمیتواند وجود آ را انکار کند .تعهد دولت در حمایت از حق حیات دارای ابعاد مثتت و
منفی است .در بعد منفی دولت باید تمام اقدامات معقول را جهت خودداری از سلب غیرقاانونی
حق حیات شامل سلب خودسرانه بهکار گیرد .بر این اساس دولت ا ناهتنها نتایاد خاود حیاات
افراد را سلب کنند ،بلکه باید از حیات افراد در برابر افعاال غیرقاانونی اشاااص خصوصای نیاز
1. Association of International Consultants on Human Rights Proceedings of 1-the symposium on the
right to life: 40 years after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights: evolution of
the concept, norms and case-law (Geneva: ACIDH) ,(1992),P3.
2. Human Rights Committee, General Comment No 14. (1984) para 1.
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حمایت بهعمل آورند ) .)Redelbach, 1985:12کمیتة حقوق بشر تأکید میکند که حمایات در
برابر سلب خودسرانة حیات ....ا میت فوقالعادهای دارد .موارد سلب حیات میبایست بهصاورت
واضح توسط قانو وضع شود و حکم به سلب حیات بایاد مطاابق باا اصال ضارورت و تناساب
باشد ) .(Paras, 1992: 13در بعد مثتت دولت بایاد اقادامات معقاول را در جهات ارتقاای حاق
حیات بهکار گیرد .برای مثال بهوسیلة کا ش نرخ مرگومیر نوزادا و افزایش امید باه زنادگی،
خدمات مربوط به سالمت و درما ).(Bertrand, 1985: 274

معنای حیات
پرسش از معنای زندگی پرسشی غلطانداز است ،زیرا معنا بهطور متهمی به زندگی نساتت داده
میشود .میتوا ابهام در این مسئله را به دو نحو تتیین کرد :اول اینکاه وقتای گفتاه میشاود
معنای زندگی اینگونه گما شود که ثقل کالم ،بر روی زندگی است ،درحالیکه تأکید اساسای
باید بر روی معنا باشد .بنابراین اگر بگوییم معنای زندگی ،ابهام تا حدودی برطرف میشود؛ دوم
اینکه اساساً در خود معنای زندگی ،ابهام وجاود دارد و ابهاام آ نیاز در مقاام تعیاین مصاداق
است.گما میشود که انسا از زندگی معنایی را طلب میکند ،درحالیکه باید بدانیم زندگی از
انسا سؤال میکند و انسا مسئول است (علیزمانی.)67 :1386 ،
برخی بر این باورند که معنا صرفاً قابل استناد باه جماالت و عتاارات و نماد اسات و تنهاا
واژه ا ،نماد ا و کلمات و حروف نگامیکه به شیوة خاصای باهکار روناد ،دارای معناا شامرده
میشوند .بیشک کاربرد اولیه و اصلی معنا در مین زمینه است و معنا امری است که در ورای
الفاظ و عتارات قرار دارد و الفاظ و عتارات از آ حکایت کرده و بر آ درلت میکنند .خود معنا
نیز از واقع حکایت میکند .از این منظر اسناد معنا باه زنادگی ناوعی خلاط مفهاومی شامرده
میشود .ولی اگر باوا یم ویتگنشتاینی سان بگوییم ،خود مفهوم معنا نیز مانند مفهوم بازی و
بسیاری از مفا یم دیگر کاربرد ای متعدد و متنوعی دارد و بر دامنهای از امور اطاالق میشاود
که هبسا یافتن امر جامع و مشترک میا آنها امکا پذیر نتاشد .واژة معناادار ،جملاة معناادار،
اشارة معنادار ،حادثة معنادار و زندگی معنادار .رزمة شناخت معنای حیاات انساا  ،وجاود اراده
نستت به معنای حیات است و بعد زیستی حیات انسا و جنتاة زیساتی و غیارارادی دارد،
رجرم در حوزة انتاام انسا قرار نمیگیرد (علیزمانی .)20 :1386 ،ارادة انسا تا زمانیکه باه
یزی غیر از حیات زیستی تعلق نگیرد ،درکی از معنای حیات ناوا د داشت .در مورد معناای
زندگی میتوا گفت که خود زندگی و اجزای آ و سیر روزمرة آ نمیتواند مطلوم و مقصاود
نهایی باشد .معنای زندگی ،امری ارادی است که در قلمرو بیرو از فرایناد زنادگی قارار دارد و
زندگی زمینه یا وسیلهای برای رسید به آ است و مطلوم نهایی و بالذات ،اگر وجاود داشاته
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باشد ،ما یزی است که به زندگی معنا میباشد .معنای حیات میتواند ادف ،کاارکرد یاا
ارزش حیات باشد.

آگاهی و اراده نسبت به معنای حیات
با توجه به اینکه حق حیات متتنی بر معنای حیات است ،ضرورت دارد نحوة این ابتنا بررسی شاود
و در این خصوص ،آگاا ی و اراده باهعنوا اجازای ضاروری شاکلگیری معناای حیاات بررسای
میشود .از تحلیل آگا ی و اراده میتوا به نستتسنجی میا حق حیات با معنای حیات پی برد.

 .1آگاهی نسبت به معنای حیات
انسا تنها موجودی است که ستی به روی او گشوده است و میتواند آ را موضوع تأمل خاود
قرار د د ،زیرا انسا تنها موجودی است که نهتنها ستی برایش مسئله است ،بلکه تنها اوسات
که میتواند از ستی بهطور کلی ،و از ستی خاودش باهطور خااص بپرساد و حتای در برابار
ستیاش مسئول و پاساگوست .درحالیکه انسا ا ،اتم ا ،درختا  ،کوه ا ،ستارگا و اشیای
بیشماری وجود دارند ،انسا از مة این باشندگا دیگر متمایز است ،او او ناهفقط سات،
بلکه فهمی دارد از آنکه کیست و مسئولیتی دارد برای آنکه ست (قربانی.)30 :1393 ،
انسا موجودی است که از وجود خویش ختر دارد و نحوة حیات خاویش را درک میکناد.
سایر موجودات از حیات خویش غافلاند .در عین حیات از نحوة حیات خاود بیخترناد؛ راکاه
ساحت وجود آنها ساحتی ارادی نیست .رزمة آگا ی انسا از حیاات خاویش ،خالصاه نکارد
حیات در حیات غیرارادی زیستی اسات .حیاات انساا دارای سااحت اراده اسات و سانای از
آگا ی ا وجود دارند که ارادة انسا به آنها تعلق میگیرد .در واقع رزمة وجاود اراده در انساا ،
وجود این سنخ از آگا ی است .این آگا ی ا در حوزة جها بینی و نوع رفتار اای متناساب باا
آ جها بینی قرار دارد .جها بینی تا زمانیکه موضوع ارادة انساا قارار نگیارد ،باه رفتار اای
متناسب با آ جها بینی تتدیل ناوا د شد .آگا ی در اینجا میپرسد که من کیستم و دیگری
کیست و معنای زندگی من یست کاه مارا از موجاودات طتیعای یاا غیرآگااه جادا میساازد
(سفیدخوش .)288 :1393 ،حیات نتاتی و حیات حیوانی ،حیاتی غریزی با طرح و برنامة قتلای
و از پیش تعیینشده و خارج از ارادة حیوا و نتات شکل میگیرد و آگاا ی نساتت باه معناای
حیات آنها ،یزی جز شناخت اشااص آگاه ،از حیات زیستی صرف نیست؛ آگا یای که خاارج
از حیوا و گیاه شکل میگیرد .یک حیوا میداند که برای زنده ماناد بایاد شاکار کناد ،اماا
نمیداند که معنای زندگیاش صرفاً حیات حیوانی است و یزی غیر از یاک حیاوا نمیتواناد
باشد .در واقع و حیوانات محکوم به حیات حیوانیاند و نستت به آ اراده ندارند ،نساتت باه
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معنای حیات خود فاقد خود آگا یاند ) .(Rachels, 1976: 215تنها ،موجودی میتواناد نساتت
به حیات حیوانی آگا ی یابد که از آ حیات خارج شده باشد .انسا میتواند نستت باه حیاات
حیوانی آگا ی یابدف راکه انسا توانایی انتاام معنای حیات خویش را دارد و ارادة انسا به
یزی غیر از حیات حیوانی تعلق میگیرد .در واقع حیات حیوانات و نتاتاات در قلمارو آگاا ی
انسا قرار دارد .وجه تمایز انسا با سایر حیوانات در ستی تاومم باا آگاا ی و وقاوف از باود
خویش است .با مین آگا ی است که انسا موجودی میشود که م توانایی اخذ تصمیم و م
قتول مسئولیت را دارد (فرانکل .) 222 :1394 ،از نظر ایدگر ستن فقط برای آ ستندهای
معنا دارد که به ستی میاندیشد .ستارة ز ره برای گربه و گیااه ساتن نیسات؛ بارای انساا
نین است .ستندگا فقط تا زمانیکه انسا ست و تا جایی که انسا سات ناپوشایدهاند.
براساس قوانین نیوتن ،اصل عدم تناقض تا آنجا ستند که انسا ست (احمادی.)62 :1381 ،
آگا ی نستت به معنای حیات متضمن این است که حیات تنها منحصر به معنای زیستی نیست
و اگر انسا قرار بود تنها معنای حیاتش ،حیات زیستی باشد ،یچگاه حیات آگاه نمیشد .تمام
انتاام ا و گزینش ای نین انسانی بر پایة نیاز اای زیساتی صارف اساتوار و انتاام اایش
ناآگا انه است (بید ندی .)84 :1391 ،اما انسا از آنجاا کاه میتواناد معناایی غیار از حیاات
زیستی را اراده کند ،میتواند به حیات زیستی آگا ی یابد .معنای زیستی حیات اساساً ارادهبردار
نیست و بهصورت پیشینی رزمة حیاات اسات .ازایانرو انساا در مسایر رشاد خاویش واجاد
آگا ی ایی میگاردد کاه میتواناد آنهاا را انتااام کناد و از تعلاق اراده باه ایان آگا ی اای
غیرزیستی است که آگا ی ای زیستی ،متعلق آگا ی و نه ارادة انسا قرار میگیرند.

 .2ارادة نسبت به معنای حیات
زندگی و تا حدی باا آگاا ی و اختیاار ماراه اسات ،میتواناد باه صاورت ای ماتلاف در
مسیر ای متنوع و بهسوی ا داف متفاوتی ساما داده شود .بهعتارت دیگر فرض این پرسش بر
ماتار بود انسا در زمینهای خاص است ،راکه اگر فرض کنیم نوعی جتار مطلاق بار ماة
زندگی حاکم است ،در این صورت ،پرسش از معنای زنادگی ا میات و ارزش خاود را از دسات
مید د (علیزمانی .)65 :1386 ،موجودات ذیحیات دارای حیات معنادارند ،اما نستت به معنای
زندگی ،مة موجودات اراده ندارند .انسا تنها موجودی است کاه میتواناد نساتت باه معناای
حیات خویش صاحب اراده باشد و معنای زندگیاش را خود گزینش کند.

 .1 .2معنای غیرارادی
انسا از زمانىکه دیده به جها مىگشاید و داراى حیات مىگردد ،به تکاپو برمىآیاد تاا حیاات
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خویش را مورد حمایت و صیانت قرار د د و این عمل بهنحو غریزى صورت مىگیرد؛ نانکاه در
اطفال گریه کرد یزى فراتر از نیاز اى زیستی نیست .حیات در این مرحله بالذات ارزشامند و
دفى در خود است و انتظارى فراتر از حفظ حیات نمىتوا داشت .معناى حیات کودک باهطور
غریزى و نه ارادى شکل مىگیرد ،راکه کودک خارج از حیاات زیساتى و غریازى تواناایى اراده
کرد ندارد ،اگر ه ممکن است حوزة آگا ى ذ نى کودک نستت به دف حیاات وسایع باشاد،
این آگا ى ا به حوزة ارادة کودک وارد نشاده اسات .ایان نااتوانى و ضاعف اراده کاه در حقاوق
«حجار» خواناده ماىشاود (صافایی ،)186 :1380 ،ساتب ماىشاود حیاات کاودک باا حیاات
بیولوژیکىاش معنا پیدا کند .ارادة کودک در ار وم حیاتش شکل مىگیرد و خاارج از حیاات
زیستى که معناى حیات کودک باشد ،تصور معنا نمىتوا کرد .آنجا که آگا ى و اراده در معنااى
حیات دخیل نتاشد ،خارج از حیات بیولوژیک ،که با تولد شکل مىگیرد ،معناایی امکاا تحقاق
ندارد؛ ازاینرو ،میا حیات کودک ،مجنو و حیوا از حیث معنادارى تفاوتى وجود ندارد و آنهاا
در اینکه معنایى غیرارادى بر حیاتشا سایه گسترانیده مشترکاند ،باا ایان تفااوت کاه کاودک
برخالف مجانین ،امکا آگا ی از حیات زیستی را دارد .اگر حمایات بیشاترى از حیاات کاودک
نستت به سایرین صورت مىگیرد ،از اصل معناى حیات آنها برنماىخیازد ،راکاه آنهاا در ناوع
معناى حیات (حیات زیستی ) یکسا اند ،بلکه از آگا ى به این امکا (خروج از مرحلاة کاودکى)
توسط کسانى که از این مرحله خارج شدهاند ا در رویکرد اساالمى ،توساط خداوناد ا باهعنوا
موجود ذىشعورى که خالق و آگاه بر موجودات است ،ایجاد مىشود (بابایی.)90 :1390 ،
معنای غیرارادی حیات ما حیات زیستی است .زمانیکه اراده به بعد زیستی حیات تعلق
میگیرد ،تنها در مسیر نیاز زیستی میتواند حرکت کناد .بارای مثاال زمانیکاه انساا تشانه
میشود ،اراده به نوشید آم در انسا پیدا میشود .مینطور غذا خاورد  ،ازدواج ،خوابیاد
و ...در حوزة معانی غیرارادی ،انسا با سایر حیوانات مشترک است .باا ایان تفااوت کاه انساا
بهستب داشتن قوة عاقله میتواند امکانات زیست بهتری را نستت به حیوانات ،برای خود فارا م
سازد .در این مرحله معنای زندگی بر اراده تقدم دارد و اراده مجتور به معنایی است کاه نقشای
در انتاام آ نداشته است .یک درخت روزی که بهوجود میآیاد و روزی کاه از باین مایرود،
یزی جز یک درخت نمیتواند باشد؛ راکه نستت به معنای حیات خویش،کاه ماا رشاد و
نمو زیستی است ،عرصهای برای اراده کرد نداشته است ).(KASS, 2002: 64

 .2 .2معانی ارادی
معانی ارادی معانیاند که در حوزة نگرش ا قارار دارناد و انساا نساتت باه آ معاانی مجتاور
نیست .معانی ارادی حیات متتنی بر نحوة زیستن و نه اصل زیستن است .نحوة زیساتن برآماده
از نوع نگرش انسا به حیات است .انسا تنها موجاودی اسات کاه نحاوة زنادگیاش براسااس
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ارادهاش شکل میگیرد .اینکه انسا گونه زندگی کرده و حیات خویش را با ه دفی دنتاال
کند ،وابسته به نوع انتاام انسا است .معنای ارادی از حیات میتواند شامل نوع نگرش انساا
به دف حیات یا فایدهمندی حیات باشد .تلقی حیات بهعنوا عطیة الهی یا ذات مادی مستقل
از ر امر خارجی یا فقدا معنادار بود حیات ار یاک جهاا بینی خاصای اسات کاه روش و
ستک زندگی خاص خود را باه مراه دارد) . (Megill , 2015: 34تفااوت مهام انساا باا دیگار
موجودات این است که انسا میتواند و باید یک فاعل اخالقی باشاد؛ یعنای انساا میتواناد و
باید موجودی باشد که بر سرنوشت خود حاکم است و گونگی زیستنش را خود طراحی و اجرا
میکند؛ زیستنی که براساس آ شاصیت و طتیعت خود را معین میکند .این توانایی را انسا
بااهدلیل برخااورداری از خودآگااا ی و اختیاار داراساات .در حقیقاات ایاان خودآگااا ی و اختیااار
تشکیلد ندة گو ر انسانی است (کمیسیو حقوق بشر اساالمی ایارا  .)395 :1388 ،اگار ماا
زندگی انسا را امری تکساحتی و غریزی و خالی از اراده و آگا ی در نظر بگیریم و آ را صرفاً
در سطح زندگی زیستشناختی تنزل د یم ،در این صورت پرساش از معناای زنادگی بیمعناا
میگردد (علیزمانی.)64 :1386 ،

 .3معانی ارادی شرط آگاهی به معنای غیرارادی
نقش انسا در معرفت یزی جز نوعی گشایندگی و انکشافگری نیست .انسا در معرفات ،تنهاا
میگذارد که اشیا آ گونه که ستند ،خود را آشکار سازند .نقش انسا در معرفت ،ناه مانناد لاوح
سفیدی است که نقش اشیا بر آ ترسیم شود ،نه مانند آینهای است که صور اشایا در آ نمایاا
شود ،و نه مانند عینکی است که حقیقت از پس آ دیده شود .ایدگر معتقد است انسا بهعنوا
در عالم بود  ،بهدلیل انس ذاتی خود با وجود ،دارای درک پیشینی از وجود است؛ درکی که بنیا
ر معرفتی نستت به اعیا است .معرفت به وجود ،از نفس تجربه حاصل نمیشود و تجربه مواره
بعد از معرفت به وجود صورت میپذیرد؛ یعنی تا زمانیکه انسا دریافتی از وجاود نداشاته باشاد،
نمیتواند یچگونه تعاملی با شیء برقرار کند (زمانیها .)25 :1388 ،یک موجود در این معناا تنهاا
در صورتی آگاه است که نهتنها مطلع باشد ،بلکه از وجود خاویش ام مطلاع باشاد .اگار در ایان
حالت ،خودآگا ی صریح و دارای دستگاه مفهومی را در نظر داشته باشایم ،بسایاری از حیواناات و
حتی کودکا از این تعریف خارج میشوند (.)Van Gulick, 2005:10
درک ارادی حیات ،به انتاام معنای حیات وابسته است و بعد زیساتی حیاات نانکاه گفتاه
شد ،در قلمرو انتاام افراد قرار ندارد .وقتی انسا خود را خارج از حیاات زیساتی درک میکناد،
میتواند به درک از حیات زیستی م برسد .اگر حیات غیرزیستی وجود نداشت ،انسا باه درک از
حیات زیستی م نمیرسید .در واقع رزمة شناخت حیات غیارارادی ،وجاود حیاات ارادی اسات.
ارادة انسا ابتدا باید به معانی ارادی از حیات تعلق گیرد تا بتواند نساتت باه معناای غیارارادی از
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حیات آگا ی یابد .اگر ه معنای غیرارادی از حیات شرط رسید انسا به مرحلة انتااام معاانی
ارادی از حیات است و تا انسا رشد زیستی نکند ،به رشد عقلی نمیرسد ،باید توجه داشت که در
اینجا تأکید بر آگا ی نستت به معنای حیات است .انسا زمانیکه دارای آگاا ی ارادی میگاردد،
میتواند نستت به آگا ی ای غیرارادی خود ،آگا ی کسب کناد .ازایانرو اگار انساا نساتت باه
معنای زندگی خود واجد اراده نتود ،یچگاه نستت به حیاات زیساتی خاود نیاز آگاا ی نداشات.
نانکه حیوانات بر مدار حیات زیستی حرکت میکنند ،اما و نستت به معنای زنادگی خاویش
واجد اراده نتودهاند ،یچگاه نستت به حیات زیستی خارج از غرایز واجد آگا ی نمیشوند .ازایانرو
شرط آگا ی نستت به حیات زیستی ،آگا ی و اراده نستت به حیات غیرزیستی اسات .اگار انساا
میتواند نستت به حیات زیستی خود آگا ی یابد ،بهستب وجاود حیاات غیار زیساتی وی اسات.
انسا و حیات غیرزیستی دارد ،میتواند از حیات زیستی آگاه شود .نانکه حیوانات ،گیا ا و
حتی صغار و مجانین میتوانند در حوزة آگا ی انسا قرار گیرند.
تصور اینکه حیات زیستی خود میتواند متعلاق اراده و انتااام انساا قارار گیارد و او
میتواند متعلق انتاام قارار گیارد ،پاس انساا میتواناد از آ آگاا ی یاباد ،باا ایان اشاکال
روبهروست که حیات زیستی اساساً ارادی نیست و به گازینش انساا درنمیآیاد .ازایانرو اگار
انسا نستت به معنای حیات خویش دارای حق انتاام نتود ،نستت به اصل زیستن ام دارای
خودآگا ی نتود (الشیرازی.)245:1382 ،

بهرهمندی از حق حیات در پرتو معنای حیات
در پرتو متانی حقوق بشر معاصر ،بهرهمندی از حیات زیستی مجاوز بهرهمنادی از حاق حیاات
است و صرف بود  ،معادل با حق داشتن و حق حیات برآمده از حق طتیعای ار انساا بارای
حیات است .ر انسانی مالک طتیعی حیات خویش است و برای صیانت از حیات ،آدمیاا طای
قرارداد اجتماعی دولت را بهوجود میآورند تا از حیات آنها در برابر نقض حق حیاتشا حمایات
کند و خود مرتکب نقض حق حیات نشود .بر این اساس دولت وظیفة حمایت ،تضمین و احترام
به حق حیات را بر عهده دارد (پوردی .)89 :1380،از این منظر حاق حیاات وسایلهای جهات
حمایت از حیات انسانی در برابر دولت و سایر افراد جامعه است.
ارتتاط حیات زیستی با معنای حیات بهعنوا باش سلبناشدنی حیات و تأثیری که معنای
حیات میتواند بر حق حیات داشته باشدف در حقوق بشر معاصر ماورد توجاه نیسات و اساسااً
حقوق بشر معاصر در خصوص معنای حیات نگاا ی متکثار و ارادهگارا دارد و باا تفکیاک حاق
داشتن از حق بود  ،مجالی برای حضور معنای حیاات در حاق حیاات نمید اد (قااری ساید
فاطمی.)166 :1387 ،
ادعای نوشتار این است که تا زمانیکه حیات متعلق آگا ی انسا قرار نگیارد ،متعلاق حاق
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م قرار ناوا د گرفت .رزمة بهرهمندی از حق حیات ،آگاا ی از وجاود حیاات اسات و رزماة
آگا ی از وجود حیات ،انتاام معنای حیات است .حقوق بشر نمیتواند بهرهمندی از حق حیات
را صرفاً متتنی بر حیات زیستی کند .حیوانات م حیات زیستی دارند؛ اما اگار انساا آگااه باه
حیات نتود ،حقی م برای آنها قابل تصور نتود .ارزشمندی حیات متفرع بر آگاا ی نساتت باه
وجود حیات است .نمیتوا از ارزش حیات بدو آگا ی نستت به حیات ،به حق حیات رساید.
ارزشمند بود حیات ه از حیث ذاتی و ه از حیث الهی ،بهتنهایی ستب ایجااد حاق حیاات
نمیشود .ارزشمندی حیات را ه بهصورت فایادهانگاری و اه بهصاورت ذاتگرایاناه و اصایل
بنگریم ) ،(Finnis, 1991: 65تا زمانیکه متعلق آگا ی ارادی انسا قرار نگیرد ،ارزش حیات باه
مرحلة حق حیات نمیرسد.

 .1حق حیات و معانی غیرارادی
با توجه به ابتنای حق حیات بر معنای ارادی حیات و اینکه حیوانات ،گیا ا  ،صاغار و مجاانین
نستت به معنای زندگی اراده ندارند ،این سؤال مطرح است که آیاا حیواناات ،گیا اا  ،صاغار و
مجانین دارای حق حیاتاند؟ آنها در حوزة آگا ی سایر انسا ا قرار میگیرند و انسا ای دارای
ارادة فعال ،میتوانند از حیات آنها در قالب حق حیاات حمایات کنناد .حاق از میاا حیواناات
یچگاه شکل نمیگیرد و یچ حیوانی در قتال حفظ حیات ساایر جانادارا تکلیاف نادارد .در
خصوص حقوق محیط زیست نیز نین است .در حوزة محیط زیسات ایان مسائله باه االش
کشیده میشود که آیا عناصر طتیعت فینفسه دارای ارزش ذاتی و مساتقلاند؟ یاا از آ جهات
ارزشمندند که انسا برای آنها ارزش قایل شده است؟ سود یا زیا را آیاا صارفاً میتاوا بارای
ویت ای انسانی بهکار برد یا میتوا آ را بهگونهای ویژه و فارغ از مة معیار اای اقتصاادی
حاکم بر جوامع انسانی که تابعی از اقتصاد بازار اسات ،باه گیا اا و جاانورا نیاز تعمایم داد
(عزیزاهلل .)198 :1390 :محیط زیست بر مدار تکوین و جتر در حرکت است و تنها موجودی که
میتواند نستت به محیط زیست آگا ی یابد ،انسا و خداوند است .محایط زیسات میتواناد در
دایرة آگا ی انسا قرار گیرد و و در این دایره قرار میگیرد ،میتواند دارای حقوقی در قتال
انسا گردد .اساساً حقوق محیط زیست تنهاا در قتاال انساا دارای معناسات ،راکاه انساا
میتواند روابط خود را براساس آگا ی ارادی با محیط زیست خود تعریف کند .صغار نیز اگر اه
استعداد رسید به مرحلة خودآگا ی را دارند ،حقوق آنها توساط کساانی کاه باه حیاات آنهاا
آگا ی دارند ،شناسایی میشود .در واقع شناسایی حق حیات موجوداتی که فاقد اراده نستت به
معنای زندگیاند ،برآمده از درک ارادی حیات توسط دیگرا است.
از آنجا که آگا ی به معانی ارادی بر توصیف حیات تقدم دارد و حقوق بشر حاق حیاات تماام
کودکا را به رسمیت میشناسد ،رجرم تمامی معانی ارادی حیات از این حیث که مقدمة آگاا ی
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به حیات کودک است ،مورد تأیید حقوق بشرند .این معانی در مرحلة کشف معنای حیاات کاودک
نمیتوانند فراتر از معنای حیات کودک روناد؛ اماا رزماة کشاف معناای حیاات کاودک ساتند.
مسلما  ،مسیحی ،یهودی و ...ر یک مشاتمل بار معناای خاصای از حیاات ساتند و باا وجاود
اختالف ،رزمة آگا ی به حیات کودک میباشند .در این مرحله که حقوق کاودک ماورد شاناخت
قرار میگیرد ،اصل خودآگا ی انسا و نه مصادیق آ ستب آگا ی به حیات کودک میشود.

 .2حق حیات و معانی ارادی
در پرتو متانی حقوق بشر یچکس بهدلیل عقیدة خاصى ،از انسانیت نمىافتد و مستحق قتال و
سلب حقوق نمىشود ،مگر اینکه خود آدمیا به بیرو راند او از جها (اعدام) فتوا د ند ،آ
م نه بهدلیل عقیدهاش ،بلکه بهدلیل کردهاش .از این منظر ،اگار مسالما بگویاد :مان انساا
ستم و بقیه کارنعاماند؛ یهودى بگوید :انسا و نژاد برتر من ستم؛ مسیحى بگوید :انسا مان
ستم و بقیه از حیوا پستترند ،نتیجه ه خوا د شد؟ بشر یاک عمار جناگ و خاونریزى را
تجربه کرده و انسا ا در یچ جامعهاى با آرامش و صلح در کنار یکدیگر زندگى نکاردهاناد .در
نهایت ،بشر به این نتیجه رسید که مه را انسا بداند و دیگرى را نفاى نکناد (صارامى:1390،
.)302اینکه بهرهمندی از حق حیات براساس معنای حیات واجد ه آثاری بارای انساا اسات،
متفاوت است از اینکه گفته شود تا معانی ارادی نتاشد ،امکا شناسایی حق حیات وجود نادارد.
بدو پرداختن به معانی ارادی حیات ،امکا شناسایی حق حیات وجود ندارد .رزمة حق حیات
زیستی ،شناسایی معانی ارادی حیات است .بهعتارتی حق حیات متضمن شناخت معاانی ارادی
حیات است .اما آنچه در ادبیات حقوق بشر معاصر شاا د آنایم ،اینکاه معاانی ارادی حیاات در
بهرهمندی از حق حیات دخیل نیستند .رزمة تقلیل حق حیات باه حیاات زیساتی ،شناساایی
متکثر تمام معانی ارادی حیات بهصورت علیالسویه است؛ راکاه اگار حاق حیاات متتنای بار
معنایی خاص از حیات شود ،حیات زیستی متنای برخاورداری از حاق ناوا اد باود .از طرفای
رزمة آگا ی به حیات زیستی ،انتاام ارادی معنای حیات است که بهستب واحد بود معناای
غیرارادی زیستی ،انتاام ر معنایی ستب این آگا ی خوا د شد و ازاینرو ایان تکثرگرایای باا
شناسایی معنای غیرارادی زیستی حیات مسوست .براى برخى از ما این یک باور دینى است و
براى دیگرا باور غیردینى ،بلکه کامالً فلسفى است .ما گونهکه تفسیر دینى از این عقیده که
ر موجود بشرى مقدس است وجود دارد ،به ماا ساا تفسایر ساکورر آ نیاز وجاود دارد
) .(DWORKIN, 1993: 195معانی ارادی در حقوق بشر بهستب اصالت ارادة انساا و حاق بار
انتاام بهصورت برابر نگریسته میشوند ،تا جایی که جها تومم با معنا با جها عااری از معناا
علیالسویه است .مسئلة حایز ا میت اینکه فرد بتواند براسااس انتاام اای خاود ،ولاو از نظار
دیگرا نادرست زندگی کند .اصل اساسی حقوق بشر این است کاه ایچکس و ایچ یاز بار
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یچکس وریت ندارد و بشر از قید ر قدرت خاارجی (آسامانی یاا زمینای) آزاد اسات (داوری
اردکانی.)56:1382،

آثار معنای حیات نسبت به حق حیات
 .1مرحلة قبل از انتخاب معنای حیات (فقدان اراده نسبت به معنای حیات)
در این مرحله معنای حیات متتنی بر انتاام فرد نیست و فرد تنها در ار وم حیات زیساتی
میتواند زندگی کند .عدم انتاام معنای حیات ،دارای آثاری نستت باه حاق حیاات اسات کاه
بدا میپردازیم.

 .1 .1جهانشمولی حق حیات
از آنجا که معنای حیات در این مرحله متتنی بر اراده نیست ،آگا ی نستت به حیات ،یزی جز
آگا ی به حیات زیستی و لاوازم آ نیسات ،راکاه معناای حیاات نمیتواناد خاارج از حیاات
غیرارادی زیستی باشد .برای مثال حقوق نهنگا بین تمام آنها برابر و یکسا اسات ،زیارا ماة
آنها در معنای حیات یکسا اند .اینکه حیوانات دارای احساس ستند و نتاید مورد آزار و اذیات
قرار گیرند ،ناشی از آگا ی ما نستت به وجود احساس درد و رنج در حیوانات است .در خصوص
آگا ی نستت به معنای حیات حیوانات ،گیا ا و صغار باید توجاه داشات کاه آگا ی اای ماا
نستت به آنها نمیتواند در حوزة آگا ی اای ارادهپاذیر تعریاف شاود .بارای مثاال نمیتاوا از
تکالیف حیوانات در قتال دولات ساان باه میاا آورد .حتای اگار دیان در خصاوص کودکاا
توصیهای دارد ،این توصیه حیث تربیتی و نه تکلیفی دارد .ازاینرو آنجا کاه نساتت باه معناای
حیات ،اراده وجود ندارد ،حق حیات صرفاً متتنی بر آگا ی دیگارا نساتت باه حیاات زیساتی
خوا د بود .و حیات زیستی ارادهپذیر نیست ،حق حیات بهصورت برابر و جهانشمول تعریاف
میشود .مهم آگا ی صحیح و درست نستت به حیات زیساتی اسات .از یاک حیاوا نمیتاوا
انتظار فعل اخالقی را داشت .میتوا نستت به آنچه ست آگاه شد و از او حمایت کرد .در واقع
آگا ی ای غیرارادی در این مرحله حاکم بر آگا ی ای ارادی است .نگاه به انسا فارغ از دیان
در این مرحله ،منطتق با جهانشمولی حقوق بشر است .براساس متانی حقوق بشر تمام انساا ا
به صرف انسا بود از حقوق برابر برخوردارند .مفهوم انسا حقوق بشاری ،مفهاوم اساتعالیی
است که نه درلت متافیزیکی بر ویت انسا دارد و نه به معنای ویت الهی اوسات .منظاور از
انسا استعالیی ،انسا غیرمعطوف به مجموعهای از عرضایات اسات؛ انساانی کاه معطاوف باه
قتیله ،نژاد ،دین ،تاریخ ،ویت اجتماعی ،جنسیت ،رنگ و ...نیست .ثمرة باور به انسا استعالیی
این است که با پذیرش آ میتوا به جهانشمولی حقوق بشر معتقد بود و در مقابال ،باا رد آ
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نمیتوا از حقوق بشر جهانشمول سانی به میا آورد (قاری ساید فااطمی .)32 :1390،ایان
دقیقاً آ یزی است که در مرحلة کودکی صدق میکند و بهستب عدم وجود اراده ،حق حیات
جهانشمول است.

 .2 .1حقوق بدون تکلیف
موجودات ذیحیاتی که نستت به نحوة زیستن خویش واجاد اراده نیساتند ،صارفاً طارف حاق
ستند و از آنجا که معنای حیات خود را گزینش نکردهاند ،آگا ی ارادی م نساتت باه حیاات
خویش ندارند؛ ازاینرو خارج از جتر زیستی ،در قتاال رعایات حاق حیاات ،تکلیفای بار عهاده
ناوا ند داشت؛ نانکه نمیتوا در خصوص محیط زیست سان از تکلیاف راناد .افاراد دارای
آگا ی ارادی نستت به معنای حیات ،مکلف به رعایات حقاوق محایط زیساتاند .حقاوقی کاه
کودکا از آ برخوردارند ،اگر ه برخاسته از حیات کودک است ،صرف حیات زیستی ،منتج به
شکلگیری حق حیات نمیشود .رزمة حق حیات این است کاه حیاات در دایارة آگاا ی ارادی
دیگرا قرار گیرد تا در قالب حق شناسایی شود .زمانیکه معنای غیرارادی حیات متعلق آگا ی
دیگرا قرار میگیرد ،آگاا ی محصاور در قلمارو حیاات زیساتی اسات .باهعتارتی آگا ی اای
ارادهپذیر تنها ستب آگا ی نستت به آگا ی ای غیرارادی و زیستی میگردد .ازاینرو صحتت از
نظام اخالقی و دینی در خصوص محیط زیست ،بهستب عدم ابتنا معنای زندگی بر اراده نساتت
به آنها ،بیمعناست (. )Tristram, 1996: 107آنچه معنا دارد اینکه آگا ی ماا بایاد متناساب باا
آنچه ست شکل بگیرد .اگر ه خودآگاا ی ارادی انساا ساتب آگاا ی باه حیاات غیارارادی
میگردد ،این خودآگا ی ارادی نمیتواند جانشین آگا ی غیرارادی شود .بارای مثاال نمیتاوا
قایل به مسئولیت کیفری کودک در قتال سلب حق حیات دیگرا شد.

 .2مرحلة انتخاب معنای حیات (وجود اراده نسبت به معنای حیات)
در این مرحله فرد معنای حیات خویش را گزینش میکند و معنای حیات متتنی بر خواسات و
ارادة فرد است .در اینجا آثار این انتاام را بر حق حیات بررسی میکنیم.

 .1 .2تقدم حق بر انتخاب برحق حیات
حق حیات متضمن آگا ی نستت به حیات خود و دیگرا است و این آگا ی بایاد متعلاق ارادة
انسا قرار گیرد تا انسا از آنچه در گذشته باوده اسات (حیاات زیساتی) ،بتواناد آگااه شاود.
آگا یای که متعلق ارادة انسا قرار میگیرد ،بسته به نوع جها بینی افراد متفاوت اسات .حاق
انتاامگری رزمة حیات انسانی است .اساساً وجود آگا ی ای ارادهپذیر ،متضمن وجود اراده در
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انسا است .در نین اوضاع و احوالی ،برای انسا این سؤال مطرح میشود که گونه زیستن و
گونه بود و گونه مردنی را انتاام کند؟ بهعتارتی او با شایوه ای ماتلاف زیساتن مواجاه
است (علیزمانی.)64 :1386 ،
از آنجا که انسا دارای ارادة فعال نستت به معنای حیات است ،میبایست نستت خود را باا
معنای زندگی مشاص سازد .گزینشگری انسا  ،مقدمة آگاا ی و مسائولیت در قتاال حیاات
است .ازاینرو انسا حق بر انتاام معنای حیات خویش را دارد .وجود حقوق حیوانات ،گیا ا ،
صغار و مجانین گویای وجود اراده در انسا است .ارادة انسا اگر در سطح ماوارد ماذکور بااقی
میماند و منحصر در معنای زیستی بود ،نمیتوانستیم از حقوق حیوانات ،صغار و مجانین سان
بگوییم .اینکه انسا میتواند دارای نظام اخالقی و دارای حق و تکلیف در قتال خود و ساایرین
باشد ،گواه بر وجاود اراده در انساا اسات .انساا ا در برابار معناایی کاه انتااام نکردهاناد،
مسئولیتی ندارند و برای ایجاد نظام حقوقی و اخالقی میبایست افراد دارای اراده باشاند .آنچاه
در این بین ا میت دارد ،اینکه انتاام معنای حیات بر حق حیات تقدم دارد .تاا زمانیکاه ارادة
انسا به معانی ارادی حیات تعلق نگیرد ،انسا به آگا ی از خاود دسات پیادا ناوا اد کارد و
رزمة حق حیات آگا ی انسا از خود است.
اراده زمانیکه به خودآگا ی منجر میشود ،در قالب حق انتاام مورد حمایت قرار میگیرد.
مچنین انتاام معنای حیات که خود امری جتری است ،بر حاق انتااام معناای حیاات کاه
امری ارادی است ،تقدم دارد و حق انتاام گویای وجود قدرت انتاابگری انسا است.
خودآگا ی و اختیار انسا در فاعلیت انسا تجلی و بروز مییابد ،یعنی ماادامی کاه انساا
میتواند ویژگی ممیزة خود را بهکار گیرد و براساس درک خود دست باه انتااام بزناد و خاود
طراح و حاکم بر زندگی خویش باشاد ،انساانیت و کرامات و عازت او فعلیات یافتاه و حفاظ و
تضمین شده است .این انتاام التته به معنای داشتن فرصت و امکا برگزید یکای از شاقوق
حاضر و فرو نهاد شقوق دیگر است .این امر را فاعلیت اخالقی مینامیم .رزمة فاعلیت اخالقای
بود این است که بتوا از میا شقوق ماتلاف پایش روی دسات باه گازینش زد (جمعای از
نویسندگا  .)138 :1388 ،از این منظار ،انساا باهدلیل انساا باود داراى ناوعى کرامات و
حیثیت ذاتى است و حیثیت ذاتاى یعناى انساا ارادة آزاد بار انتااام دارد .اگار ارادة آزاد بار
انتاام از او گرفته شود ،مثل این است که او در حد ما اسب و شتر ا و نه بیشتر ا باشاد و
این نقطة عزیمت حقوق بشر معاصر است که انسا ا مه در انسا بود ا یعناى در انتااام
کرد اولیة نظام ارزشىشا ا با م برابرند (صرامى.)302 :1387 ،

 .2 .2تکلیف نسبت به معنای غیرارادی از حیات
زمانیکه معنای حیات متتنی بر ارادة موجود ذیحیات نتاشد ،آ موجود در قتال معنای حیات
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خویش تکلیفی ارادی ندارد و تنها میبایست براساس طرح و نقشة قتلای زنادگی کناد و اراده،
ارادهای اخالقی و حقوقی نیست ،بلکه ارادهای در خدمت نیاز ای غریزی صارف اسات .در ایان
مرحله معنای حیات و متتنی بر اراده نیست ،آگا ی ارادی از حیات شکل نمیگیرد و حیات
نمیتواند متعلق حقوق قرار گیرد .حیوانات و آگا ی ارادی از حیات خود ندارند ،نساتت باه
حیات غیرارادی خود و سایر حیوانات نیز آگا ی ندارند و نمیتوانند در وضعیت فقادا آگاا ی،
حقوقی داشته باشند .اما مین حیوانات میتوانند در دایرة آگا ی انسا قرار گیرند و انسا در
قتال آنها دارای تکلیف گردد .آنها میتوانند متعلاق مناافع اشاااص انساانی قارار گیرناد .آنهاا
استقاللی از خودشا ندارند .شاص انسانی توانایی آگا ی نستت به دیگرا را دارد .این توانایی
ذاتی است و قابل زوال توسط دیگرا یا وابسته به قتول نیست ).)Benedict, 1974: 9
منشأ تکلیف نستت به موجودات فاقد اراده ،معنای حیاات افاراد دارای اراده اسات .ماثالً منشاأ
تکلیف انسا و شناسایی حقوق محیط زیست ،قرار گرفتن معنای حیاات محایط زیسات در دایارة
آگا ی انسا است .محیط زیست ارادهپذیر نیست و تنها در دایارة آگاا ی انساا قارار میگیارد و
حقوق محیط زیست دایرة ارادة انسا را نستت به خاود محادود میساازد .حقاوق محایط زیسات
تضمین معنای غیرارادی حیات در برابر قرار گرفتن محیط زیست در دایرة ارادة انسا است .در ایان
مرحله میبایست تنها به درک صحیح از محیط زیست و رفتار متناسب با آ بسنده کرد .نظام اای
اخالقی که توصیه به رفتار درست با محیط زیست میکنند و رفتار درست باا محایط زیسات را باا
معنای ارادی از حیات پیوند میزنند ،درصدد تحدید ارادة انسا نستت به معنای غیرارادی از حیات
ستند .قتیح بود آزار و اذیت یک حیوا بهستب فرا رفتن اراده از معنای حیاات حیاوا اسات و
حقوق حیوانات درصدد صیانت از آ معنای غیرارادی است ).)Rachels, 1983: 183

 .3 .2امکان تحدید حق حیات
معانی ارادی حیات و متتنی بر انتاام فرد اسات ،فارد در قتاال آ تکلیاف دارد .در واقاع
زمانیکه فرد بعد از آگا ی از معانی حیات ،دست به گزینش میزند ،میبایست آثار مترتاب بار
گزینش خویش را نیز پذیرا باشد .این موضوع در خصوص معانی کاه صاحبشاریعتاند ،بیشاتر
خود را نشا مید د .این معانی عالوهبر ایجااد آگاا ی از وجاود حیاات ،نحاوة زیساتن را ام
براساس باید ا و نتاید ای رفتاری و اجتماعی ترسیم میکنند .از این حیث اگر حاق حیاات باا
معنای حیات پیوند باورد ،نقش معنای حیات در تعیین حاد و حادود حاق حیاات از ا میات
زیادی برخوردار است .نانکه مجازات ایی مانند ارتداد بر مین اساس استوار است (ابرا یمای
ورکیانی .)25 :1393،آنچه در اینجا ا میت زیادی دارد مرجاع و روش تفسایری کاه از معناای
ارادی حیات صورت میگیرد ،در تعیین حاد و حادودی کاه دولات بارای حاق حیاات ترسایم
میکند ،از ا میت زیادی برخوردار خوا د بود (سروش.)20 :1378 ،

 900فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،3پاییز 1400

اصول مقدم بر معانی ارادی حیات
موضوعی که در اینجا مطرح است اینکه اگر حق حیات متتنی بر آگا ی ارادی نستت به معناای
حیات است ،آیا حق حیات با ر معنایی از حیات قابلیات جماع شاد اساسااً دارد؟ باهعتارتی
معانی ارادی حیات آیا خود تابع اصولیاند که حق حیات را شناسایی کنند؟
افراد حق دارند نستت به معانی حیات آگا ی پیدا کنند و از میا معانی ماتلف دسات باه
انتاام بزنند .پذیرش ر معنایی از حیات ،برابر با موجه بود آ معنا از حیات نیست .هبساا
معانی از حیات با حق حیات زیستی در تعارض قرار گیرند .در قلمرو حقاوق بشار ،اصاولی کاه
معانی حیات میبایست براساس آ شکل بگیرند ،بهستب نگاه فردگرایانه و حداکثری به آزادی،
کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ تا جایی که حق بر آزادی مذ ب ،استعداد توساعة گروه اای
تندرو مذ تی را م دارد .در واقع حقوق بشر ،و آزادی مذ ب را بهعنوا یک حق نگریساته
است ،وارد محتوای آ مذ ب نشده و تنها در مقام تعارض اجرای آ مذ ب یا اعتقاد باا نظام،
بهداشت یا اخالق عمومی جامعه ،حدودی را مقرر کرده است (موسوی.)43 :1393 ،
از طرفی ممکن است میا معانی حیات تقابل حاصل شود و قابلیت اینکه بتوا حق حیاات
جهانشمول و برابر تعریف کرد ،امکا پذیر نتاشد و بهنا ار باید یا یاک معناا را بار تماام معاانی
حاکم دانست یا تمام معانی ،نستت به برخی موارد مشترک به توافق برسند .در واقع حق حیات
با معنای حیات مراه است و این معنا میتواند در تقابل با حق حیات دیگرا قرار داشته باشد.
ازاینرو ضروری مینماید معنای حیات ،منطتق با برخی اصول و معیار ای فرا معنایی باشد .اماا
اگر آنها را صرفاً در پرتو معنای حیات مورد توجاه قارار دادیام ،بیشاک قابلیات ارزیاابی ساایر
نظام ای معنایی را از دست خوا ند داد .حق حیات ،خاود برآماده از آگاا ی ارادی باه معناای
حیات است؛ ازاینرو حق حیات خود نمیتواند حاکم بر معنای حیات باشد .آنچه در این نوشتار
بهعنوا اصول فرامعنایی از آنها یاد شده است ،در واقع اصولیاند که خود ارادی نیساتند و باین
تمام انسا ا مشترکاند .فرد در مرحلة انتاام معنای حیات ،میبایست واجد اصولی باشد کاه
معانی ارادی حیات را سنجش و ارزیابی کند.

 .1حق حیات زیستی
امکا تحدید حق حیات براساس معانی ارادی حیات متفاوت است از اینکه معانی ارادی حیات،
حق حیات زیستی را به رسمیت بشناسند .بهرهمندی از حیات زیستی متتنی بر انتاام انساا
نیست؛ مة انسا ا حق دارند از حیات زیستی برخوردار باشند .معانی ارادی حیات باید حیات
زیستن را شناسایی کنند .بعد زیستی حیات میبایست بهستب ارادهپذیر نتاود ماورد احتارام
مگا قرار گیرد .از طرفی حیات زیستی ،شرط داشتن حیات معناادار اسات و حیاات معناادار
نمیتواند بدو بعد زیستی حیات شکل بگیرد.
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 .2حق انتخاب معنای حیات
اینکه انسا میتواند معنای حیات خود را براساس اراده خود شکل د د ،خود امری ارادی نیست
و رزمة وجود معانی ارادی حیات ،وجود اراده در انسا است و بدو وجود اراده ساان از معاانی
ارادی صحیح بهنظر نمیرسد .ر معنایی از حیات میبایست حاق انتااام افاراد را باه رسامیت
بشناسد .شناسایی حق انتاام ،غیر از درست بود انتاام است (جاوادی آملای.)179 :1384 ،
درستی یا نادرستی انتاام در مورد معنای حیات و نه قدرت انتاام مصداق دارد .حاق انتااام
مربوط به مرحلة قتل از انتاام معنای حیات است .نه معنای حیات میتواند جلاوی اراده انساا
را بگیرد و نه اراده انسا میتواند خود را بینیاز از معنای حیات بداند (پینک.)55 :1393 ،

نتیجهگیری
رزمة شناسایی حق حیات ،آگا ی ارادی نستت به معنای حیات است .انساا در پرتاو انتااام
معنای حیات به آگا ی از حیات خویش نایل میشود و در قتال این انتاام ،دارای نظام حاق و
تکلیف میگردد .بسته به ارادی و غیرارادی باود معناای حیاات ،ناوع شناساایی حاق حیاات
متفاوت خوا د بود .حیوانات و صغار و نستت به معنای حیات خاویش واجاد اراده نیساتند،
رجرم تنها در دایرة آگا ی دیگرا حق حیاتشا شناسایی میشاوند و دارای تکلیاف نیساتند.
دیگرا در قتال رعایت حق حیات آنها تکلیف دارند و آنها تکلیفی به رعایت حق حیات ندارناد.
انسا خودآگاه معنای حیات خویش را خود انتاام میکناد و انتااام معناای حیاات ،بااش
رینفک حیات انسا را تشکیل مید د تا جایی که اشاره به حق حیات ،معنای حیات را م در
برمیگیرد .با ابتنای حق حیات بر آگا ی ارادی نستت به معنای حیات ،شناسایی اصاول حااکم
بر معانی ارادی حیات ضرورت دارد .حق حیات زیستی و حق انتاام معناای حیاات میتوانناد
بهعنوا اصول حاکم بر معانی ارادی حیات شناسایی شوند .در حقوق بشر معاصار معاانی ارادی
حیات بهصورت متکثر شناسایی شدهاند و حیاات زیساتی باهعنوا متناای بهرهمنادی از حاق
حیات است و معانی ارادی حیات تا جایی مورد احترام است که با حیات زیستی بشر در تعارض
قرار نگیرد .ابتنای حق حیات بر حیات زیستی مستلزم شناسایی متکثر تمام معانی ارادی حیات
است.خودآگا ی در حقوق بشر ،متتنی بر تمام معانی ارادی است .از این حیث حقوق بشر حاق
حیات را تا مرز ای انتاام معنای حیات دنتال میکند و توجه به قدرت انتااابگری انساا  ،از
معنایی که انسا میخوا د انتاام کند ،ا میت بیشتری دارد .این در حاالی اسات کاه امکاا
شناسایی حق حیات براساس ظرفیت ای معنایی حیات وجود دارد.
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