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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

 21، شماره مسلسل 2931، زمستانپنجم، سال 

 

  قانون طبيعي ۀتفاسير متنوع از آموز
 
 
 
 

 72/1/39تاريخ تأييد:    51/4/39تاريخ دريافت: 

 محمد حسین طالبی

داليل اهميت قانون طبيعي آن است كه اين آمووزه از ممهوه    امروزه، يكي از

( بوا  natural lawرود. قوانون طبيعوي     شمارمي گر حقوق بشر به مباني توميه

( تفاوت دارد. سابقۀ قوانون طبيعوي بويز از    natural rightsحقوق طبيعي  

قرن است، در حالي كه پيشينۀ مباحث مربوط به حقوق طبيعي از سوه قورن و   52
 رود. قانون طبيعي بنياد حقوق طبيعي است. فراتر نمي نيم

دانشمندان غربي در تفسير دكترين قانون طبيعي اتفاق نظر ندارنود. اتوت     
نظر آنان در محتواي قانون طبيعي در طول زمان ناشي از اتت   در برداشوت از  

 واژۀ طبيعت بوده است.  
گونواگون آمووزۀ قوانون    هوا و تفاسوير    هد  اصهي اين نوشتار تبيين كاربري

استقراي نسبتاً تام در آثار منتشرشودۀ طرفوداران قوانون طبيعوي در      طبيعي است.

كند. دو برداشت از اين  غرب چهار تفسير از قانون طبيعي را به تواننده الهام مي
چهار تفسير با برتي از عقايد اس مي سازگار است. اين نگارش، ع وه بر تأكيد 

نوه حقووق   [بوه قوانون طبيعوي    « natural law»بوارت  بر برگردان صوحي  ع 

 ، درصدد بيان اين چهار تفسير از اين آموزه است.]طبيعي

قانون طبيعي، حقووق طبيعوي، طبيعوت، اراده تودا، عقول،      واژگان کليدی: 

 غريزه، نظام مهان.

                                              
 .استاديار فلسفۀ حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
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 مقدمه

اي طووالني در ميوان    ( در مغورب زموين سوابقه   natural law«  قانون طبيعي»

 ]فهسفۀ ات ق، فهسفۀ حقوق، فهسفۀ سياسوت و... [فۀ عهوم امتماعي مباحث فهس

هايي متنوو  بووده و، بوا شورو  تمودن       دارد. آموزۀ قانون طبيعي مشتمل بر نظريه

هواي عهووم و فهسوفۀ كواربردي نقوز       يونان باستان، در مباحث مربوط به حووزه 

ي عهووم   هوا  تووان در شواته   وموه نموي   محوري ايفا كرده است. همچنين، به هيچ

شناسوي  از منظور امتمواعي(     شناسوي، انسوان   توصيفي و امتماعي، از قبيل مامعه 

 Anthropology     و مطالعات نقدهاي تاريخي، نقوز قوانون طبيعوي را از نظور )

هاي تمدن غورب، قوانون    (. در برتي از دورهNovak, 1998: 123دور داشت.  

، مستندي براي راهكارهاي ها طبيعي رويكردي مذهبي داشته و، در برتي از زمان

 است. شمارآمده مهم حقوقي و سياسي به

اي زمواني بوه    هاي مربوط به قانون طبيعي در فهسفۀ غرب گسوتره  تاريخ  نظريه

سال را به تود اتتصاص داده است؛ با شرو  مباحث عقهي در  5211طول تقريباً 

بيعوي آغواز   يونان باستان، در سدۀ ششم پيز از مي د مسوي ، بحوث از قوانون ط   

گرايوي  پوزيتيويسوم( در حووزۀ     قرن بعد، با سيطرۀ فهسفۀ اثبوات  54گرديد و تا 

عهوم فهسفي در مغرب زمين، در قرن نوزدهم موي دي، ايون مقطوز از مطالعوات     

مربوط به قانون طبيعي پايان پذيرفت. با احياي انديشۀ قانون طبيعي، در نيمۀ دوم 

  قوانون طبيعوي مطورر گرديود كوه عمودتاً       هاي مديد و متنوو   قرن بيستم، نظريه

 رويكردي غيرديني  سكوالر( دارند.

( natural rights«  حقوق طبيعي»به سبب ومود قانون طبيعي بود كه مسئهۀ 

عنوان يگانه حقووق بشوري    پذير گرديد و به در دورۀ مديد نزد انديشوران توميه
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اند مورد اهتموام قورار گرفوت. طورر      ها در ايجاد آن نقشي نداشته كه هرگز انسان

مسئهۀ حقوق طبيعي و نيز توميه عق ني آن براي اولين بار در تواريخ فهسوفه در   

اتفواق   مان الك ۀبه وسيه ،و پس از آن توماس هابزقرن هفدهم مي دي در زمان 

ربناي توميه عق نوي حقووق طبيعوي    قانون طبيعي را به منزلۀ سنگ زي الكافتاد. 

 دانست. بشر مي

انعكاس فراز و فرود آموزۀ قانون طبيعي در غرب نيازمند مطالعۀ مامز، عميق 

هاي محتواي اين انديشه در  و دقيق تاريخچۀ اين نظريه در كنار تنو  و دگرگوني

 مغرب زمين است.

ت قانون طبيعوي  هد  از نوشتار حاضر، افزون بر نشان دادن كاربردهاي متفاو

هاي مختهف انديشۀ فهسوفي در غورب و    در ت ل تطورات اين موضو  در دوره

كواربردن واژۀ   تطبيق آن با انديشه فهسفي در اس م، تأكيد بر اين نكته است كه بوه 

اموري كوام ً   « قانون طبيعوي »به ماي « natural law»در ترممۀ « حقوق طبيعي»

 نادرست است.

يان دليل ناصحي  بودن برگوردان فارسوي عبوارت واژۀ    بر اين اساس، پس از ب

natural law  هاي  ، از رهگذر برداشت«قانون طبيعي»به ماي « حقوق طبيعي»به

قوانون  »، كاربردهواي مختهوف   «طبيعت»مختهف دانشمندان مغرب زمين از معناي 

گذرد. آنگاه، ظرفيوت انديشوۀ فهسوفي اسو مي در موورد ايون        از نظر مي« طبيعي

 گردد. ها بررسي مي تبرداش
Natural Law يعني قانون طبيعي، نه حقوق طبيعي 

نويسوي از  كه در آثار تود در مقام گوزارش  و  زبان برتي از نويسندگان پارسي

آن را با قانون طبيعوي تهوك كورده و     و  اند برآمده« حقوق طبيعي»مامراي مكتب 

« حقووق طبيعوي  »معنواي   بوه « قوانون طبيعوي  »ي موا  را بوه  natural lawعبوارت  
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را پرسوابقه معرفوي كورده و حتوي آن را بوه       قوق طبيعوي حاند. آنها مكتب  دانسته

احث مربوط بوه حقووق   اند، در حالي كه عمر مب نيز نسبت داده و ارسطو اف طون

رود. عهت اصهي  ، از بيز از سه قرن و نيم  اواسك قرن هفدهم( فراتر نميطبيعي

« حقوق» ۀاستفاده از واژ« حقوق طبيعي»به  natural law ۀومود اشتباه در ترمم

 است.« law» ۀكهم ۀدر ترمم« قانون»ماي  به

آنهم در ميان اهول   و  اين كاربرد اشتباه، در زبان فارسىامروزه ناگفته نماند كه 

 و  هواى آن  گذارى و شاته اى كه عهم قانون گونه امرى رايج گرديده است، به و  قهم

شود، غافل  ترممه مي« عهم حقوق»به  و  و مشتقّات آن است law ۀواژ ۀكه ترمم

 ۀ. واژlawاست، نه  rightsانگهيسى  ۀژاز آنكه حقوق در زبان فارسى برگردان وا

( 977-971: 9832 محقق دامواد،   .به معناي قانون است، نه حقوق lawانگهيسي 

در زبوان  « حقووق  ۀفهسوف »اين اشتباه مشهور سردرگمى در مراد از عبوارت   ۀنتيج

 philosophyاست يوا   philosophy of lawفارسى است، كه آيا مقصود از آن 

of rights.در حالى كه اين دو حوزه از دانز يكي نيستند ، 

و  ، حقوق طبيعيحقوق ۀمهوگيري از اشتباه در برداشت از واژگان فهسفبراي 

را بوه مواي    rights ۀقانون طبيعوي در زبوان فارسوي، برتوي از نويسوندگان واژ     

. براسواس  (]پانوشوت [ 91: 9835اند.  ر.ك. كِهي،  ترممه كرده« حق»به « قوقح»

ماي اينكه  به natural rightsو  philosophy of rightsهاي  اين روش، عبارت

فهسوفه حوق و حوق    بوه  ترتيوب،   باشد، بوه  حقوق و حقوق طبيعي ۀمعناي فهسف به

بوا هوم    rightsو  lawهرچند در اين شيوه مفواد واژگوان    ،اند طبيعي ترممه شده

كه در زبان اصهي به صورت ممز آمده، در زبان  rights ۀشوند، اما واژ تهك نمي

 فارسي به صورت مفرد ترممه شده است.
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بووه اعتوورا  بيشووتر و    natural lawكوتوواه سووخن اينكووه چووون محتووواي  

ايون   ۀحاكم بر رفتار بشر اسوت، ترممو   قانون عقهي و  پردازان قانون طبيعي نظريه

را  زيرا قوانون عقهوي   ،امري كام ً نادرست است« حقوق طبيعي»انگهيسي به  ۀواژ

كوه قووانين فيزيو  و رياضوي را      توان به حقوق عقهي ترممه كرد، همچنوان  نمي

دليل اين امر آن اسوت   ن به معناي حقوق فيزي  و حقوق رياضي دانست.توا نمي

كه قانون طبيعي همانند قوانين فيزي  و رياضي از ممهه قوانين تكويني موموود  

توان  در مهان آفرينز است كه بشر در اعتبار آن هيچ نقشي ندارد و بنابراين، نمي

 است.داراي اعتبار بشري « حقوق»زيرا  ،گفت« حقوق»به آن 

حاصل آنكه اعتبار قانون طبيعي همانند اعتبار ساير قوانين تكويني در مهوان،  

يو  از   رو، بر هيچبشر نيست. ازاين ۀمثل قوانين رياضي، فيزي  و شيمي از ناحي

 natural» ۀبنابراين، برگردان صوحي  واژ  اط ق كرد.« حقوق» ۀتوان واژآنها نمي

law »عي.قانون طبيعي است، نه حقوق طبي 

القوانون  »را بوه  « natural law»زبان نيز واژۀ  گفتني است كه نويسندگان عرب

الحقووق  »درستي عبارت  آنها به«. الحقوق الطبيعي»كنند، نه به  ترممه مي« الطبيعي

دانند. عهت اين امر آن است كوه   مي« natural rights»را برگردان كهمۀ « الطبيعي

شوود. بوراي    قانون، نه حقوق، برگوردان موي   در زبان عربي به معناي« law»كهمۀ 

برگوردان  « القانون الدولي»در زبان عربي به « international law»نمونه، عبارت 

حقووق  »زبانوان آن را بوه    ، در حالي كه فارسي(977: 9832 محقق داماد، شود  مي

 اند.  ترممه كرده«  بين المهل
 

 «قانون طبيعي» شناسيواژه

ان و سابقۀ طوالني قانون طبيعي در مجامز عهمي مغورب  با ومود اهميت فراو
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اي در  گونوه سوابقه   ، هيچ«قانون طبيعي»زمين، بحث از اين مسئهه، با حفظ عنوان 

ميان مباحث عهمي انديشوران مسهمان نودارد، هرچنود محواورات عهموي ايشوان      

 ويژه در باب حسن و قب  عقهي، با برتي از مباحث مربووط  دربارۀ حكم عقل، به

شناسي قانون طبيعوي براسواس    پوشاني دارد. به اين دليل، واژه به قانون طبيعي هم

 شود. آثار دانشمندان غرب انجام مي

تعبيري است كه در طول تاريخ محاورات عهموي انديشومندان   « قانون طبيعي»

كاررفته و تنو  اين مفاهيم بر ابهوام موراد از ايون واژه     غربي در معاني گوناگون به

طوور مداگانوه داراي معواني     است. هرچند واژگوان قوانون و طبيعوت بوه     افزوده

(، تركيب لفظ مشوترك قوانون بوا    Haakonssen, 2001: 1205گوناگون است  

مفهوم مبهم طبيعت اين ابهام را در فهم معناي واژه، قانون طبيعي دوچندان كورده  

 (.Bonar, 1902: 133; D, Entreves, 1951: 16است  

شود، آنگاه، مراد از واژۀ قانون  تدا معناي قانون و طبيعت بررسي ميدر اينجا، اب

 گردد.   طبيعي بيان مي
 قانون

در زبان يوناني يا سرياني بوه  « كانون»شده كه از لفظ  اي است عربي قانون واژه

كز بوده  اش به معناي تك عاريه گرفته شده است. اين واژه در اصل وضز لغوي

اي كهوي اسوت كوه      ر حكمت نظري به معناي گوزاره است. كهمۀ قانون در اصط

براي نمونوه، قوانون    (52تا:    )يزدي، بيكند.  حكم مصاديق موضو  تود را بيان مي

الومود در ومود تود نيازمند عهت است.  گويد: هر مومود ممكن عهيت به ما مي

كنود: هموۀ افوراد     الومود را بيوان موي   اين گزارۀ كهي حكم همه مومودات ممكن

 اند. الومود نيازمند عهت كنمم

شوود كوه بوه صوورت      در اصط ر حكمت عمهي، قانون به موازيني گفته موي 
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فرمان بيان شوند. چنانچه عقل اين دستورات را صادر كنود، بوه آن قوانون عقهوي     

گويند و اگر شرايز آن بايدها و نبايدها را بيان كنند، بر آن قانون شرعي اط ق  مي

ها را تنظيم كند و  ر حكمت عمهي آن است كه رفتار انسانشود.  هد  قانون د مي

هواي عودالت و انصوا  و     انتظار از آن در موامز آن است كه بوه اسوتحكام پايوه   

 (Donnelly, 2007: 1-2ات ق در مامعه كم  كند.  
  طبيعت

اي در آثار مكتوب دانشمندان در غورب دارد.   ديرينه ۀطبيعت سابق ۀكاربرد واژ

در قرن ششم پيز از مي د مسي ، نخستين انديشوران يونواني كوه توردورزي را    

تورين   گويي بوه بنيوادي   صدد پاسخ پردازي اس   تود كردند در مايگزين افسانه

مهوان طبيعوت    ۀدهنود  عنصر تشكيل»شناسانه زمان تود برآمدند كه  مسئهه هستي

هايي  رو، در ميان آثار اولين فيهسوفان يوناني  پيز از سقراط نوشته ازاين «؟ستچي

طوالبي،    .شوود  موي  ( يافوت On Nature -PeriPhyseos  طبيعوت ۀ با نام دربار

9831 :975.) 

هاي قرن پونجم قبول از موي د     گويد: برتي از سوفيست اف طون مي كه آنچنان

صوحي  اسوت فورق     و آنچوه كوه قانونواً   اً صحي  است مسي  ميان آنچه كه طبيعت

اند، هرچند كه م ك آنها در تعيين صحت طبيعي يكسان نبوده اسوت.   گذاشته مي

تسهك شخص قووي را بور ضوعيفان بوه عنووان محتوواي        iبرتي مانند كهيكهس،

iطبيعت معرفي كرده است و برتي ديگر مانند هيپياس i و آنتيفنi i i  برابري مردم

                                              
i  . Callicles. 

ii. Hippias. 

iii. Antiphon. 
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 iدانستند. ميرا مقتضاي طبيعت 

كهمۀ طبيعت در ادبيات فهسفي يونان باستان معواني پرشوماري داشوته اسوت.     

كوار   آن را به طور مكرّر در معنواي اات موموودات بوه    سقراطفيهسوفان پيز از 

اند. همچنين، آنان طبيعت را به معناي نيروي ااتي مومود در اشياء و گواهي   برده

 ,Grantدانسوتند.    ز( موموودات موي  نيز به معناي اصل و ريشوه  منشوأ پيوداي   

1952: 5.) 

 Normalواژۀ طبيعي را در معناي عادي و سالم   جمهوريدر كتاب  اف طون

and Healthyبرده است. به نظر او، آنچه عادالنه و تووب باشود، اموري     كار ( به

( توموه بوه ايون نكتوه     Plato, 1961 [b]: IV, 444d, VI, 501bطبيعي است  

مر طبيعي و عادالنه در نظر اف طون اوالً و بالذات عبارت است از الزم است كه ا

هاي مومود در مهان مجردات. هرچه مومودات مادي شباهت بيشوتري بوه    مثال

 تر تواهند بود.  مثال تود در عالم مجردات داشته باشند طبيعي

 ,Aristotleچهار معنا براي واژۀ طبيعوت برشومرده     فيزيكارسطو در كتاب 

1970: Book II, Ch.1 دو معنواي ديگور بور آن افوزوده      مت:فيزيك( و در كتاب

(. اين شز Aristotle, 1956: Book Delta, Ch. IV, 1014b-1015aاست  

 اند از: معنا عبارت

 . اثر مومودات نامي، يعني مومودات زنده9

 شود . مزء ااتي هر مومود نامي كه مومب رشد آن مومود مي5

                                              

i.  .دربارۀ كهيكهس[براي اط   بيشتر ر.ك [Plato, 1961 [a]: 38-39, 483b-484a 

-DK 87b 44, b2, a-1 ]درباره آنتويفن [؛ ,337b Plato ,24 :1956  ]دربارۀ هيپياس[و 

4 . 
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 اثر هر مومود نامي از حيث نمو . منشأ ااتي اولين 8

 . عناصر اوليه هر چيز4

 . اات مومودات طبيعي2

 . هر نو  موهر، به شرط آنكه طبيعت نيز نوعي موهر محسوب گردد.1

دانسوت. او واژۀ طبيعوت    طبيعت مهان را به معناي امسام توتالي مي iاپيكور

iمقراطيس ايرا از  i  .بوا اتوم معرفوي    اين واژه را متوراد مقراطيس  اياتذ كرد  

، آن را اف طونكرد. وي همچنين واژۀ طبيعت را در مورد ومود و نيز، همانند  مي

 كار برده است. در مورد هر چيز عادي به

كردنود. آنهوا    رواقيان بيز از ساير فيهسوفان يوناني از واژۀ طبيعت استفاده مي

مسواوي وموود   بردنود: گواهي آن را    موي  كوار  اين كهمه را در معواني متفواوتي بوه   

گرفتند. كهمۀ طبيعوت در برتوي    مي كار دانستند و گاهي آن را در مفهوم تدا به مي

iهاي رواقيان به معناي زئوس، عبارت i i    يعني تداي تدايان، و در برتوي ديگور

است. ايشان طبيعت را بوه معنواي    رفته كار در معناي اصول عقهي حاكم بر مهان به

 (Grant, 1952:8دانستند.   ا آتز نيز ميعهت نخستين، ارادۀ ازلي، رور و ي

، فطرت بشر و گاهي نيز عقل بشر «قانون طبيعي»گاه مراد از اين واژه در تعبير 

توان در آثار فيهسوفان غربي  معتقد بوه تودا،    بوده است. اين دو نو  كاربرد را مي

 ويژه فيهسوفان مسيحي، مستجو كرد. به

به نگاه تاريخي غرب در معناي طبيعت، هاي فيهسوفان  باتومه به تنو  عبارت

هاي واژۀ طبيعت در متون مربوط به قانون طبيعي در ميوان آثوار ايشوان از     كاربري

                                              
i. Epicurus. 

ii. Democritus. 

iii. Zeus. 
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كه در اداموه توضوي  هور يو       كند معنا را به تواننده الهام ميچهار  آغاز تاكنون

 آيد. مي

ا كوانون  االيام، دانشمندان پيرو اديوان الهوي ارادۀ تودا ر    از قديم . ارادۀ خداا  1

دادند. آنها ارادۀ تشريعي تودا   تأم ت فهسفي، ات قي و حقوقي تويز قرار مي

دانستند. به بيان ديگر،  هاي ات قي، حقوقي، سياسي و امتماعي مي را مبدأ هنجار

ها را در هموۀ مسوائل فوردي و     حكم تدا را  م ك هر توب و بد شمرده، انسان

يكوي   i،اوكوام تواندند.  ويهيام  هي فرا ميامتماعي به پذيرش و تبعيت از حكم ال

از دانشمندان عهوم الهيوات در قورن چهواردهم موي دي، دربوارۀ طبيعوت چنوين         

 نويسد: مي
تواند چيز بد را خاو  نداد، ب با:سع ا؛ ا ا       خداست؛ خدا مي ۀطبيعت اراد

رفت:ر بش  مط:بق ف م:ن خدا ب:شد، خو  است ب ا   مخ:سف آن ب:شد، باد اسات    

مم ن است عوض شود، ام: محتواي اين ح م هميشه صاحي  اسات       ح م خدا 

تواند طبيعت ]خواست خويش[ را تغيي  دهد ب، در نتيجه، آنچه نه طبيعتا:    خدا مي

دست بش  ب:يد هميشاه تا:ب     ساختۀصحي  است تغيي  ندد  ب: اين بجود، قوانين 

اناد،   اهاد( صاحي   خو نه خدا ماي  قوانيدي ب:شدد نه به سح:ظ طبيعي )يعدي آنچد:ن

اب هميشاه   ۀهدج:رها:ي صاحي  اسات ب محتاواي اراد     همۀخدا مدشأ  ارادۀزي ا 

 (Pattaro, 2005: 74) درست است  

اين انديشه در ميان دانشمندان مسهمان نيز سوابقه دارد. اشواعره مشوهورترين    

اند كه در مهان اس م، حتي قبول از ويهيوام اكوام در غورب، بوه چنوين        متكهماني

اند. اعتقاد آنها اين بوده است كه عقل بشر توانوايي درك   اي گرايز داشته انديشه

توبي و بدي را ندارد. محتواي انديشۀ اشاعره آن است كه آنچه را كه تدا به آن 

                                              
i. William of Okham. 
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امر كرده ني  بوده و آنچه را كه از آن نهي فرموده بد است. و چون تدا كار بود  

-4: 9833صحي  و نيكوست.  الحسني،  دهد كند، هرچه انجام مي و نادرست نمي

518) 

متون مومود دربارۀ قانون طبيعي يكي از كاربردهاي واژۀ طبيعت  . عقل بشر 2

عقل يعني نيرويي كه تدا در نهاد بشر به وديعت  iداند. را در معناي عقل بشر مي

نهاده كه كهيات را درك مي كند و براساس معيارهاي ااتي واقعي تداداد احكامي 

اند: برتي از آنهوا نواظر بوه مقولوۀ      كند. اين احكام كهي بر دو دسته ي صادر ميكه

انديشۀ محض و برتي ناظر به مقولۀ اعمال و رفتارند. فيهسوفان به احكوام كهوي   

ناظر به مقولۀ انديشۀ محض احكام نظري عقل و به احكام كهي نواظر بوه مقولوۀ    

ا عقول را بوه لحواو نوو      گوينود. همچنوين، آنهو    رفتارها احكام عمهي عقول موي  

كنند. يكي از معواني طبيعوت در    مدركاتز به عقل نظري و عقل عمهي تقسيم مي

اسوت. احكوام   « اات و فطرت عقل در قهمرو احكوام عمهوي  »تعبير قانون طبيعي، 

باشند. اين احكام  ها مي ويژه انسان عمهي عقل ناظر به رفتارهاي صاحبان شعور به

 شوند.  ط به توب يا بد بودن رفتارها صادر ميهاي عقهي مربو براساس م ك

برتي از نويسندگان در دورۀ مديد طبيعت عقل بشور را بوا واژۀ تودآگواهي    

 conscienceاند. ( بشر مورد اشاره قرار دادهi i  گاهي آنها با عبارت قهب بشر نيز

در دانند كه تدا  هاي عقهي بشر مي كنند و قانون طبيعي را دريافت به آن اشاره مي

                                              
i .استت  مراد از طبيعت بشر ]در مسئلۀ قانون طبيعی[ نيروي عقل »نويسد:  مثالً کامبرلند می

 (Cumberland, 2005: 368« )که ارکان اوليه آن در نوزاد تازه متولد شده نيز وجود دارد.

ii. (باتلرButler      از جمله کسانی است که خودآگتاهی را ييتی از معتانی طبيعتت بشتر  )

 (Cottingham, 2004: 13دانسته است. )
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 (Cottingham, 2004: 13قهب و رور بشر تهق كرده است.  

روشن است كه تفاوت ميان برداشت پيشين و اين برداشت از قوانون طبيعوي،   

  طبيعت و نظريۀ عقل بودن طبيعت، ايون   يعني تفاوت ميان قول به ارادۀ تدا بودن

اصو ً تيور و   است: بنابر نظر اول، تير و شر اموري ثابت نيستند. به تعبير ديگر، 

شر ااتي و ثابت نداريم، بهكه توبي و بدي تابز ارادۀ تداست، نه اات اشيا؛ اگر 

تواند توبي را به بدي و شر را به نيكي تبديل كند. ايون در حوالي    او بخواهد مي

هوا تيور و شور ثابوت و      هوا و بودي   است كه براساس نظر دوم، در ميوان تووبي  

اساس آگاهي از اين دسته از تير و شر، يعنوي  تغييرناپذير نيز ومود دارد. عقل بر

هوا و   كند. بوه آن طيوف از تووبي    تير و شر ثابت، به انجام افعالي امر يا نهي مي

 (566-568  8811)اسحسدي، شود.  هاي ثابت تير و شر ااتي گفته مي بدي

نكتۀ درتور تومه در اين مقام آن است كه دانشمنداني كه طبيعت را به معناي 

 اند: انند با دو نگاه متفاوت به آن نگريستهد عقل مي

توانند: عقهي كه  ( ميdivine reasonو برتي از آنها اين عقل را عقل رباني  

شود.  احكام اين عقل هرگز مخوالف ارادۀ تودا    هايز از ناحيۀ تدا الهام مي داده

هاي تودا را تحهيول،    نيستند، هرچند ممكن است اين عقل نتواند بعضي از فرمان

تجزيه و توميه كند. اكثر دانشمندان دورۀ قرون ميانه و پيروان آنها در دورۀ مديد 

كنند؛ بيشتر انديشمندان مسهمان شيعه نيوز در طوول    از اين زاويه به عقل نگاه مي

 اند.  تاريخ اس م در آثار عهمي تود به اين معناي عقل پايبند بوده

نامند. اين افراد  مي (human reason)عقل بشري  و گروهي ديگر اين عقل را

كنود   اعتقاد دارند: معيارهايي كه اين عقل احكام توود را براسواس آن صوادر موي    

كس حتي تودايي كوه آفريننودۀ ايون عقول اسوت        هايي ثابت است كه هيچ م ك
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-i (8662تواند آنها را تغيير دهد. متكهم و حقوقدان ههندي هوگو گروسيوس نمي

توانود   قانون طبيعت آنقدر ثابت است كه حتي تدا نيز نموي »نويسد:  مي (م  8218

توانود حاصول ضورب دو و دو را     كه تودا نموي   آن را تغيير دهد ... دقيقاً همچنان

توانود اموري كوه ااتواً شور اسوت تووب         عددي غير از چهار كند، همچنين نموي 

 (Grotius, 1957: 10)« گرداند.

ر غوورب عموودتاً از نظرگوواه دوم بووه عقوول  بيشووتر نويسووندگان دورۀ مديوود د

( يوا  natural authorityاند و عقل بشر را به معناي مرمعيوت طبيعوي     نگريسته

 ,Cottinghamانود.    هوا دانسوته   ( بشور در رفتوار  normativityهنجار بنيوادي   

2004: 14) 

يكي ديگر از معواني طبيعوت كوه در تركيوب قوانون       . طبيعت غريزي انسدن:  3

كار رفته عبارت است از: نيروي غريزي كه در انسان ومود دارد. انسوان   بهطبيعي 

در اين نيروي غريزي با حيوانات مشترك است. اين نيوروي طبيعوي بوه طبيعوت     

شناسانۀ انسان و حيوانات مربوط است. يكي از امور صحي  در ايون نگواه    زيست

درتْ سازندۀ حوق  هاي حاكمان مقتدر است. براساس اين تفسير، ق محتواي فرمان

است. بنابراين، شخص قدرتمند حق تسهك بر ضعيفان دارد، زيرا اين امر مقتضاي 

 (Pattaro, 2005: 75-6طبيعت است.  

تحهيهي تاريخي از اين قرائت دربارۀ معناي طبيعت در آثار دانشمندان تبور از  

 دهود. اف طوون در   هوا موي   فهم اين معناي از طبيعت از سوي برتي از سوفيسوت 

 گويد: مي گرگياسكتاب 

نداد نساي ناه ب تا  ب      سوفيست اعتق:د داشت نه طبيعت ح م مي نلي لا

                                              
i. Hugo Grotius. 
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ت  مسال  ب:شاد  ايان شايوش ربشاي اسات ناه         توان:ت  است ب:يد ب  اف اد ضعيف

ندداد  طبيعات باه ما:      ه: ب اقوام مختلاف نياز از آن ريا بي ماي     حيوان:ت، دبست

 (Plato, Gorgias: 483d – 484)   ويد نه اين ام  ع:دالنه است مي

كه در شمار آترين نسل از متفكران سوفيست قورار دارد، بوه مواي     كهيكهس

هاي غريوزي و غيرعق نوي آن تأكيود     تمركز بر منبۀ عق ني طبيعت بشر بر منبه

ها دامنۀ حيوانات  ع وه بر انسان كهيكهسكرد. به همين دليل، قانون طبيعي نزد  مي

عقيدۀ او، عدالت واقعي  مطابق با طبيعت شوخص قووي را   گرفت. به  را نيز فرامي

كند تا اتتياراتي بيز از اشخاص ضعيف داشته باشد. ايون امور توودْ     تشويق مي

هوا   نوعي قانون طبيعت است كه هم در رفتوار حيوانوات و هوم در رفتوار انسوان     

 شود.  مشاهده مي

. ضوعيفان  بر اين باور بود كه وضز قانون مومب ظهم بر بشور اسوت   كهيكهس

كنند تا بتوانند بر توانگران تسهّك يابند. قووانين سواتتۀ دسوت     قوانين را وضز مي

باشوند،   بشر هم در حوزۀ حقوق و هم در حوزۀ ات ق مانز رشد افراد قووي موي  

زيرا شخص قوي ااتوًا بور ضوعيف تسوهك دارد و ايون اقتضواي طبيعوت اسوت.         

 Weinreb, 1987: 27قوت و  كهيكهسدر نظر  ( در حقيقت، م ك توب و بد

 ضعف مسمي و روحي است.

م.( 553وو i  971گرايانوه موورد تأكيود آلپوين     ها بعد، ايون معنواي طبيعوت     قرن

ها ندارد،  دان رومي قرار گرفت. او معتقد بود كه طبيعت اتتصاص به انسان حقوق

شود. وي افوزون   بهكه به همه حيوانات  زميني، دريايي و پرندگان( نيز مربوط مي

ر قدرت به ديگر امور غريزي آدميان و حيوانات نيز تومه داشت و معتقود بوود   ب

                                              
i. Ulpian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 21، شماره مسلسل 2931زمستان  پنجم،سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

918 

آموزد. به اين  اموري مانند ازدواج، توليد مثل و پرورش فرزند را طبيعت به ما مي

دهنود.   هوايي را از توود نشوان موي     دليل اسوت كوه حيوانوات نيوز چنوين رفتوار      

 Justinian, 1985, Vol.1: 1.1.1, 3) 

م.( نيز افراد را براساس قانون طبيعي مقيد بوه قودرت    9185-9177اسپينوزا  

 (Pattaro, 2005: 76-7دانست و مراد او از طبيعت قدرت فيزيكي آنها بود.   مي

كوتاه سخن آنكه همۀ كساني كه در آثار تود طبيعت بشر را به معناي اميال و 

 اند. ادهدانند به اين معنا از طبيعت گرايز نشان د ع يق دروني او مي

يكي ديگور از معواني طبيعوت در آثوار      . نظنم )نظم و ترتيب( موجود در جهن: 4

زمين نظام مومود در مهوان اسوت. اف طوون در كتواب      عهمي انديشمندان مغرب

كه كهسيديوس آن را به زبان التين ترممه و شرر كرده است، اعتقواد   i،تيمائوس

سايۀ تدبير يو  منبوز آگواهي     دارد كه مهان طبيعت ي  مومود زنده است و در

iهاي هماهنگ و منظم است. برتر داراي بخز i گويود كوه كتواب     كهسيديوس مي

دربارۀ اين مطهب است كه چه چيزي به لحاو طبيعي صوحي  اسوت و    تيمائوس

 :Pattaro, 2005مراد اف طون از طبيعت نظام منسجم و هماهنگ اشياء اسوت.   

78-9) 

اي معرفي  ، طبيعت يا مهان را بسان مومود زندهرواقيان در برتي از آثار تود

كردند كه مهان مادي مسم آن بود و عقل رب اني يا عقل كهي رور مدب ري بود  مي

كننوده را در  كه در تمام آن بدن حضور داشت. عقل بشر نقز فرماندهي هودايت 

كرد. عهت غايي و هد  نهايي اين مهان در نظر رواقيان عبارت  حيات او ايفا مي

                                              
i. Timaeus. 

ii .938-935: 9831بعد اين نظريه اف طون را پروراندند. طالبي،  ها رواقيان نيز قرن) 
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شومار   وار كه نو  بشر نيز بخشي از آن به بود از: زيستن سازگار با اين مهان اندام

 (Robson, 1935: 203  .آمد مي

به اعتقواد بعضوي از نويسوندگان معاصور در غورب، واژۀ طبيعوت در كواربرد        

هواي   تواند به صورت هاي مومود در مهان است كه مي رايجز به معناي واقعيت

به صورت مواهر و گاه در شاكهۀ اعراض تود را نشان  مختهف ظهور كند: گاهي

دهند. براي نمونه، طبيعتِ درتتوان حقوايقي غيور از طبوايز حيوانوات اسوت،        مي

كه آنها نيز با طبيعت انسان فرق دارند. ماهيت عرضي هريو  از اعوراض    همچنان

طوور بنيوادي بوه هنجارهوا مربووط       اند: اين معنا از طبيعوت بوه   بايكديگر متفاوت

 (Donnelly, 2007: 4شود.   مي
 iکاربردهای قانون طبيعي

كه معاني مختهف طبيعت در تركيب قانون طبيعي را در آثار دانشومندان  اين ، 

غرب از آغاز بررسي كرديم، به مقصد اصهي اين نگارش نزديو  شوديم. هود     

 ها و تفاسير گوناگون آموزۀ قانون طبيعي است.  اصهي اين نوشتار تبيين كاربري

گوينود؟ آيوا ممكون     قانون طبيعي چيست؟ چرا آن را طبيعوي موي   ۀومه تسمي

اشتقاق آن از طبيعت انسان باشد؟ اگور چنوين اسوت، آيوا موراد از      سبب است به 

به معنواي   طبيعت انسان ومود اوست يا هد  او؟ به بيان ديگر، آيا قانون طبيعي

ز آن قانوني است كوه  قانوني است كه مطابق مقتضيات ومود آدمي باشد يا مراد ا

كند؟ آيا طبيعي بودن قوانون طبيعوي    هايز كم  مي انسان را در رسيدن به هد 

                                              

i .هاى انگليست   اين واژه برگردان عبارتNatural Law  و The Law of Nature  استت

گرفتته شتده استت. ايتن دو     « Jus Naturale»و « LexNaturae»هتاى تتينت    که از اصطالح

 اشتقاق يافته است.« PhusikonDikaion»اصطالح نيز از عبارت يونان  
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توان آن را از قواي طبيعي بشر، يعني از عقل يوا ومودان    به اين دليل است كه مي

توان طبيعوي ناميود كوه از مهوان طبيعوت       آورد؟ يا اينكه قانوني را مي دست به ،او

تووان گفوت:    براي توميه دليل طبيعي بودن ي  قانون موي  اشتقاق يافته باشد؟ آيا

انسان است، در طبيعت مهان وموود دارد؟ آيوا ممكون     ۀهرچند اين قانون دربار

 است دليل طبيعي بودن ي  قانون تركيبي از چند يا تمام وموه مزبور باشد؟

 Positiveواژۀ قانون طبيعي در فهسفۀ حقوق در مقابل واژۀ قوانون وضوعي    

law) گيرد. قانون طبيعي يعني قانوني كه محصول طبيعت است نه اينكوه   قرار مي

( تفواوت  Pattaro, 2005: 406محصول قرارداد و تواست واضز قانون باشد.  

ميان طبيعت و قرارداد در مورد انسان عبوارت اسوت از تفواوت ميوان طبيعوت و      

شناسوانه يوا    سوت هواي زي  بريم، يا ويژگوي  فرهنگ. امور ژنتيكي كه ما به ارث مي

انود. سواير اموور     مربوط به فيزيولوژي در مورد ومود انسان همگي اموري طبيعي

هوا   انود، زيورا وابسوته بوه تعوام ت انسوان       مربوط به حيات بشر اموري فرهنگوي 

باشند، مثل اقتصاد، فناوري، هنر، ات ق  عرفي( و قانونگذاري و در ي  ك م  مي

 (Pattaro,2005: 407امور امتماعي.  

به دليل آنكه مفهوم واژۀ طبيعت از همان آغاز كام ً واض  نبود، اين ابهام بوه  

كوارگيري تعبيور قوانون     مفهوم قانون طبيعي نيز سرايت كرد. نقطۀ شرو  تاريخ  به

درستي معهوم نيست، اما قدر مسهّم آن است كه رواقيوان   طبيعي در فهسفه يونان به

( پويز از دورۀ  Wild, 1953: 135انود.    كورده  از اين واژه در آثار تود اسوتفاده 

رواقيووان، فيهسوووفان يونوواني تعبيوور عوودالت طبيعووي را بووه موواي قووانون طبيعووي  

اخاق   در كتواب   ارسوطو ( موث ً،  Eterovich, 1972: 1619بردنود.    كوارمي  بوه 

موا قودرت    چنين آورده است: عدالت طبيعي چيزي اسوت كوه هموه    ني وم:خوس
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 :Aristotle, 2002وابسته به ارادۀ پذيرش آن نيست.   ]آناعتبار [يكسان دارد و 

Ch. V. 7) 

بوديل   شمول، ابدي و بوي  قانون طبيعي در انديشۀ يونانيان باستان قانوني مهان

 شد. ترين منبز براي اتذ بهترين معيارهاي زندگي بشر معرفي مي بوده، بنيادي

چيسوت؟ در  پرسز اصهي اين نگارش آن است كوه محتوواي قوانون طبيعوي     

پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه ابهام مومود در معناي طبيعت كه پويز از ايون   

بررسي شد به محتواي قانون طبيعي نيز سرايت كرده است. از اين مهوت، قوانون   

 شود. طبيعي به يكي از چهار معنا تفسير مي
 . قوانين متعلق ارادۀ تشريعي خدا1

آنهوا را براسواس تواسوت و ارادۀ    قانون طبيعي يعنوي قووانيني كوه تداونود     

اش در مهان وضز و انشا كرده است. به تعبيور ديگور، قوانون طبيعوي يعنوي       ازلي

قوانيني كه محتواي ارادۀ تشريعي تدا دربارۀ رفتارهاي انسوان اسوت و از طريوق    

 وحي بر بشر عرضه كرده است. 

معنواي  اين معناي قانون طبيعي الزمۀ حر  متكهم مسويحي ويهيوام اوكوام در    

مسوه    طبيعت است كه قب ً بيان گرديد. اگر امروزه دانشمندان مسوهمان اشوعري  

پردازي كنند، بايد اين معنا از قوانون   بخواهند دربارۀ قانون طبيعي در اس م نظريه

طبيعي را توسعه دهند، چون آنها معتقود بوه تيور و شور ااتوي و ثابوت نيسوتند.        

 (.514و518: 9833 الحسني، 
 عقل عملي. احکام 2

داننود، قوانون طبيعوي را بوه      كساني كه طبيعت بشر را به معناي عقل بشر موي 

ها است. بوه   اند كه ناظر به رفتار انسان معناي احكام كهي صادرشده از عقل دانسته

 بيان ديگر، قانون طبيعي در اين نگاه احكام عقل عمهي است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 21، شماره مسلسل 2931زمستان  پنجم،سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

917 

لحواو فوردي و هوم در     ها هم به براي قانون طبيعي، ايدئال آن است كه انسان

بُعد امتماعي به تمام معنا انسان باشند. نكتۀ مهوم و اساسوي در دانسوتن موراد از     

هاي طبيعوي مربووط بوه     قانون طبيعي آن است كه معنايي ات قي در نهاد واقعيت

شوده از  آمووزۀ سونتي قوانون      ومود انسان نهفته است. اين ادعا تاحدي برگرفتوه 

حضوور  « هوا  هسوت »در موتن  « بايدهاي ات قي»ادعا، طبيعي است. بر اساس اين 

( هابز Donnelly, 2007: 4ها است.   دارند و وظيفۀ عقل آدميان كشف اين بايد

نواميم،   هاي عقل سهيم نوعي قانون است كه ما آنها را  طبيعي موي  يافته»گويد:  مي

 «هوا در طبيعوي بوودن كمتور از سواير قوواي اهون بشور نيسوتند.          زيرا ايون يافتوه  

 Hobbes, 1998: 33  ) 

دربارۀ قووايي   اي  رسالهم.( در اثر تود به نام 9793وi  9189ريچارد كامبرلند

( قانون طبيعي را چنين تعريف A Treatise of the Laws of Nature  طبيعت

 كرده است: 
ه:يي است درب:رۀ حقيقتِ تغيي ن:رذي  نه ب: افع:ل اختي:ري  ق:نون طبيعي  زارش

مستقيم دارد  اين حقيقتِ تغيي ن:رذي  از طبيعت اشي:ء ب طبيعت بش  باه  م: ارتب:ط 

اسات  ايان    امور باقعي ۀرب، ق:نون طبيعي درب:ر شود  ازاين ذهن انس:ن متب:در مي

ب:شادد ب ت ا:سي ي را حتاي بادبن      انتخ:  خي  ب ر هيز از ش  مي ۀه: درب:ر  زارش

 (Cumberland, 2005: 289نددد  ) بجود قوانين مدني ب  م: اسزام مي

عقل آدميان قانون طبيعي را در اين معنوا بنوابر يكوي از دو تفسوير زيور درك      

 كند: مي

أ. تدا اين احكام عمهي را بر قهب و فطرت بشر وارد كرده تا بشر بتوانود بور   

                                              
i. Richard Cumberland. 
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اساس آنها حكم يقيني و واقعي كند. بنابراين، آنچه كه بشر با عقول عمهوي توود    

است كه تدا به او الهام كرده است. ايون تفسوير عقول    كند همان چيزي  درك مي

هايي يقينوي و مطوابق بوا     هاي آن را داده تواند و داده عمهي بشر را عقل رباني مي

داند. انسان با عقل تويز در پي كشف الگوهاي ات قي است تا رفتوار   واقز مي

 ها تنظيم كند. تود را براساس آن الگو

شمندان مسيحي دوران قرون ميانه و پيروان آنها صاحبان اين تفسير عمدتاً دان 

گورا كوه اغهوب توابز      در اعصار مديد هستند. همچنين، دانشمندان مسهمان عقول 

 iاند از ممهه طرفداران اين تفسيرند. مذهب تشيز

هاي مهان هستي را كشف كنود.   ب. عقل بشر اين توانايي را دارد كه واقعيت

هوا را قبوول    افتد كه عقل ااتواً آن مو ك   يهايي اتفاق م اين كشف بر اساس م ك

هوواي واقعووي  هوواي بشوور براسوواس موو ك دارد. احكووام عقوول در رابطووه بووا رفتووار

نام دارد، تواه نيرويي قدسي به نوام تودا در مهوان    « قانون طبيعي»آميز  مصهحت

ومود داشته باشد يا نه و تواه اين نيروي قدسي نقشي در مهان داشته باشود يوا   

 .نداشته باشد

اين تفسير دربارۀ قانون طبيعي نوعي تفسير سكوالريسوتي اسوت كوه اموروزه     

كنند. انديشۀ مايگزيني عقل تودبنياد بوه   بيشتر دانشمندان غربي از آن پيروي مي

ماي عقل رباني تفسير عقهي از قانون طبيعي را نيز از نگواه قدسوي و ربواني بوه     

 نگرشي غيرقدسي و بشري تنزل داده است.

آن را تأييود   بود كه عقل رباني بشر نون طبيعي در دورۀ ميانه ارادۀ تدابنياد قا

                                              
i. نظريتۀ  »پردازي در باب قانون طبيعی در انديشۀ استالمی ر...   براي اطالع از اولين نظريه

 .43ش معرفت فلسفی،، «بديع قانون طبيعی در حيمت عملی اسالمی
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را در تبيوين قوانون    تودريج، مواي ارادۀ تودا    بوه  كرد. از آن به بعد، عقل بشر، مي

دربارۀ انديشۀ قانون  iطبيعي گرفت. ميراث هوگو گروسيوس و ساموئل پوفندر 

 طبيعي بر تفكر ات قي و حقوقي قرن هجدهم مي دي، يعنوي عصور روشونگري،   

، به سوبب اعتبوار عقول    تأثير گذاشت؛ گروسيوس اع م كرد: اعتبار قانون طبيعت

، زيرا قانون طبيعي فرمان عقل سهيم است، نه وحي رب واني. توموه   است، نه وحي

« هواي وحيواني   گوزاره »تومهي بوه   و كم« عقل تودبنياد»شديد و نسبتاً افراطي به 

ه اين دليل، عصور روشونگري   ترين نمادهاي عصر روشنگري است. ب يكي از مهم

بشوري   رسيدن عقول تودبنيواد   اوج زمين دورۀ به در تاريخ فرهنگ و تمدن مغرب

 شود. تهقّي مي

هاي واقعي احكام  براساس تفسير دوم از حكم عقل، بحث از اينكه عقل م ك

طهبود، ولوي بوه     يدار است كه مجال ديگوري مو   تود را از كجا آورده بحثي دامنه

 توان گفت:  اممال مي

دهند  و برتي از اين مفسران به عقل ممعي، يعني نظر اكثريت مردم، اعتبار مي

 كه اين تود نگاهي پوزيتويستي به م ك واقعي است؛

كنند، يعني اصط حاً به عقل رياضي  هاي منطقي عقل تومه مي و برتي به داده

فارغ از ومود مبدأ و معاد در چارچوب عقول  آورند و همۀ امور مهان را  پناه مي

 كنند؛ حسابگر تحهيل و بررسي مي

و برتي هم م ك عقهي را در امور ديگري، مثل كسب نتيجۀ بهتر يوا لوذت و   

 دانند.  سود بيشتر، مي

توانند توب  ها تنها در صورتي مي گويد كه انسان نظريۀ قانون طبيعي به ما مي

                                              
i. Samuel von Pufendorf. 
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درسوتي بشناسوند و    كه براي بشر طبيعي اسوت، بوه  هايي را  زندگي كنند كه توبي

هاي ي  نظام  ها چگونه حقوق و تكاليف را كه هردو از ويژگي بدانند كه اين تير

كنند. قانون طبيعوي عبوارت اسوت از     هدايتگر عمهي به نام ات ق است تعيين مي

هاي آن در آثار اف طون و ارسطو وموود   سنت ات قي ديرينه و پررونق كه ريشه

دارد و رقيب مناسبي براي نظريۀ اتو ق كوانتي، سوودگرايي و اتو ق فضويهت      

 (Oderberg and Chappell, 2004: 1شود.   شمرده مي
 . اميال غريزی حيواني3

هاي غريزي. مطابق با اين  ها و ميل سومين معناي طبيعت عبارت بود از ويژگي

شود  انات هم يافت ميمعناي طبيعت، نيروي غريزي و كه ع وه بر انسان در حيو 

و منشأ قانون طبيعي است. قانون طبيعي در اين نگاه به برتوري و تسوهك شوخص    

كند. اينكه حيوانات قوي به مهوت بقواي توود     قوي بر شخص ضعيف حكم مي

 كنند به مقتضاي قانون طبيعي است. حيوانات ضعيف را نابود مي

شان از قانون طبيعوي   فهماند دانشمنداني كه  درطول تاريخ تفكر بشر، كم نبوده

ها، آلپوين در ميوان    همين معنا بوده است. براي نمونه، كهيكهس در ميان سوفيست

حقوقدانان رومي، اسپينوزا در دورۀ مديد و نيچه در قرن نوزدهم همگي كسواني  

كشيدند.  بودند كه پرچم اين معنا از قانون طبيعي را در عصر تويز بر دوش مي

(، كه دستاويز هيتهر در 515-521: 9815چه  ابرمرد(  نيچه، نظريه انسان واالي ني

 منگ مهاني دوم بود، براساس همين معناي قانون طبيعي شكل گرفت.

توانود و   براساس اين برداشت از قانون طبيعي، هركس قدرتز بيشتر باشد مي

بايد سرنوشت ديگران را در دست بگيرد. او مجواز اسوت سرنوشوت ديگوران را     

تود تغيير دهد. او حاكم بر همه است و همه بايد از او فرموان برنود،   مطابق ميل 

 باشند. وگرنه محكوم به نابودي مي
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هاي اس مي، اين تفسير از قانون طبيعي كام ً مردود است، زيورا   از نگاه آموزه

الزمۀ آن ظهم به ضعيفان و زيردستان است. زشتي ظهم امري مسهم، ااتي، ثابت و 

بخوز اسو م بوه تكامول      . رور كهي حاكم بر همۀ تعاليم حياتانكارناپذير است

 رساندن انسان از راه استقرار عدل در موامز بشري و مبارزه با ظهم است.
 مند . قانون فراگير در جهان نظام4

كه گفته شد، چهارمين معناي طبيعت نظام  نظوم و ترتيوب( موموود در     چنان

از طبيعوت بوه لوزوم وموود نظوم و      مهان است. قانون طبيعي براساس اين معنوا  

كند. هرما نظمي طبيعي ومود دارد، در آنجا قوانون   هماهنگي در مهان حكم مي

باشد. اين نظم طبيعي هدفمند است. انسان بايد رفتارهاي  طبيعي در حال امرا مي

 تود را براي رسيدن به اين هد  تنظيم كند.

ني بودنود كوه اعتقواد داشوتند     رواقيان در يونان باستان اولين گروه از دانشمندا

زيستن  مطابق با نظم مومود در طبيعت محتواي قانون طبيعي است. به بيان ديگر، 

هوا بوود و راه رسويدن بوه      رواقيان برترين فضيهت را و كه چكيدۀ تموام فضويهت   

 :Robson, 1935دانستند.   شد و زيستن  مطابق با طبيعت مي  سعادت شمرده مي

 نون طبيعي در نظر رواقيان بود.( اين امر مفاد قا203

بوود،   از نظرگاه اس مي، اگر مراد از طبيعت در عبارات رواقيان فطرت بشر مي

 ]قانون طبيعي يعني حكم عقل عمهوي [اين تفسير از قانون طبيعي با برداشت دوم 

يكسان بود. اما ظاهراً مراد آنها از طبيعت نظم و هماهنگي مومود در مهان است. 

بايد گفت عهم بشر بسيار محدودتر از آن است كه بتواند اين نظم را بوه  بنابراين، 

رو، زيستن  مطوابق بوا طبيعوت كوه شوعار رفتواري        طور كامل شناسايي كند. ازاين
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 iرواقيان در يونان باستان بود امري مبهم است.
 نتيجه گيری

ها و  زمين در مباحث حكمت عمهي به دو دستۀ پوزيتويست انديشمندان مغرب

پردازي در بواب قوانون طبيعوي     شوند. نظريه بندي مي رفداران قانون طبيعي دستهط

هواي حضوور عق نوي در     گاه ترين و، در عين حال، دشوارترين مهوه يكي از مهم

ترين بنيادهاي ي  نظام حكمت عمهي  ات ق، حقوق و سياست( است. بوه   مهم

بنياد قانون طبيعي نهاده عقيدۀ طرفداران قانون طبيعي، حقوق طبيعي مومودات بر 

 شده است.

هاي چهارگانۀ قانون طبيعي، امروزه، بيشترين طرفداران قانون  از ميان برداشت

اند. قانون طبيعي در نگاه آنان احكام عقل عمهي دربوارۀ رفتوار    گرايان طبيعي عقل

گرا در غرب تفسير قانون طبيعوي را در عصور حاضور     هاست. دو نحهۀ عقل انسان

 ارند. برعهده د

هاي رباني به عقول بشور    هاي عقهي را الهام اند كه آموزه گراياني گروه اول عقل

دانند. به عقيدۀ اين گروه، هرچند احكام فطري عقل راهگشاي انسان در برتي  مي

از مشك ت است، عقل به تنهايي توانايي حل و فصل همۀ مشك ت پويز روي  

ديگري از دانز به نام وحوي نيواز دارد    بشر را ندارد. انسان در كنار عقل به منبز

تا بتواند به كم  آن دو به سعادت برسد. رأي دانشمندان مسهمان شويعه دربوارۀ   

 كاركردهاي عقل همين نظر است.

اند كه به عقل تودبنياد بشر معتقدند. اين گروه كوه از   گراياني گروه ديگر عقل

                                              
i. هتاي آن   ی رواقيان و اطتالع از کاستتی  هاي نظريۀ قانون طبيع براي اطالع بيشتر از ويژگی

 .9431ر... طالبی، 
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توانود   اين باورند كه بشر مي نگرند بر هاي عقهي مي اي سكوالريستي به داده زاويه

به كم  عقل و تجربه بر همۀ مشك ت تود فايق آيد و بوه رفواه برسود. قوانون     

تواند هموۀ مشوك ت را حول كنود. ايون نگواه بوه         طبيعي به عقيدۀ اين گروه مي

 ومه قابل دفا  عقهي نيست. هيچ

ان با كمال تأسف، تاكنون طرفداران قانون طبيعي از ممهوه دانشومندان مسوهم   

هاي صحي  رفتارهاي بشر را بدون اسوتدالل بوه    نظريۀ مامز عقهي كه بتواند بنياد

اي برهواني و يعنوي     اند. به بيان ديگر، تاكنون، نظريوه  شريعت بيان كند ارائه نكرده

قابل دفا  عقهي و كه حاوي بنيادهاي حقوق طبيعي موموودات از ممهوه حقووق     

 فطري انسان باشد بيان نشده است. 

اسووتي اتتصوواص بووه مسووهمانان نوودارد. امووروزه، حتووي مشووهورترين  ايوون ك

پردازان معاصر غربي  آموزۀ قانون طبيعي، مثل موان فينويس، توانوايي دفوا       نظريه

عيار از نظريۀ قانون طبيعي تود را ندارد. اما به دليل آنكه دانشمندان  عق ني تمام

بُعد نظري و چه به لحاو مسهمان داراي نظام عقهي و فهسفي نسبتاً مامعي، چه از 

رود كه به طرر نظريۀ مامز عقهي در باب قوانون   عمهي دارند، از ايشان انتظار مي

 طبيعي مبتني بر مباني حكمت عمهي اس م اقدام كنند. 
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