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 (1) سیر تاریخی ایده قانون

 1تا دوره معاصر ( ونان باستان)از ی

 

 

 

 

 

 چكیده

؟ هدف قانون و دست بشر قانون چيست؟ حاکميت قانون چيست؟ قانون امری طبيعی است یا ساخته

تحت چه شرایطی حاکميت از خطای حكمرانی قانونی، تشكيل جامعه مدنی چيست؟ مردمی عاقل و آگاه 

حكومت کدام است؟ کدام نوع ساختار برای کدام جامعه مناسب  گزینند؟ بهترین ساختارقانون را برمی

 1است؟ حدود قدرت حاکميت تا کجاست؟ شهروندان در چه شرایطی حق پرسش دارند؟ 

ظ در رابطه با حف توانایی غربخصوص به ایده قانون از آغاز تمدن غرب در یونان باستان وجود داشته است.

 ه است.قانون گره خورد فكر و عمل را فراهم کرده به ایدهبرای تكثر ت آميز که فضایییک زندگی اجتماعی صلح

قانون وجود داشته است. در رابطه با ویژگی و اهميت ایده از قرن پنجم تاکنون بحثی پيوسته 

تاریخ ایده  آن که در اینجا مفاهيم اصلی 3رلی رابين لِتویناثر ش« قانونخ ایده در باب تاری»موضوع کتاب 

 بلكه شرح ،های مختلفئه شده است. هدف اصلی این گزارش نه بيان قوانين مختلف در زمانارا قانون

فهم از قانون و چگونگی دگرگونی این فهم در اعصار مختلف تاریخ بوده است. البته آنچه از این کتاب 

 ن یونانهایی است که از زماقانون و پاسخهای بنيادی راجع به ایده آید الگویی از پرسشدست میبه

قانون از دیدگاه افالطون، ارسطو، سيسرون،  اده شده است. در گزارش حاضر ایدهباستان تاکنون به آنها د

  3آگوستين، آکویناس، هابز، الک، کانت و بنتام بررسی شده است.

 

 مقدمه

م آن نامفهوهای معنا، مزایا و پيچيدگی مورددر  طوالنی و تأمل نون در تمدن غرب با وجود پيشينهقاایده 

شروع چنين  نيست، اما نقطه دسترس در آنمانده است. اگرچه ماهيت ایده قانون و الگوی توسعه اقيب

ن آغاز قانو ميالد که داستان ایده در یونان باستان واقع شده است. در قرن پنجم پيش ازوضوح به پژوهشی

                                                 

 اثر شرلي رابين لتوين است.« در باب تاريخ ايده قانون»ه كتاب گزارش گزيده اي از ترجماين  1.

 هدف از طرح ايده قانون در گذر تاريخ براي آشنايي با مفاهيم تاريخي آن و نگاه اثباتي يا سلبي به آن ندارد. 2.

3. Shirley Robin Letwin 

 تي و ابطالي به آن ندارد.مرور سير تاريخي قانون در غرب فقط براي آشنايي با ادبيات مفهومي آن است و نگاه اثبا .4
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یا قوانينِ آتن قواعدی بودند  Nomoiاست.  Nomosرود میکار به ای که برای اشاره به قانونشد، کلمه

با حک شدن روی سنگ گردآوری شده بودند. این قواعد  (Anagrapheis) ای از حكاکانکه توسط دسته

بازنگری  است کهق.م(  311-312)در  1مشتق از مجموعه قوانين دراکو -هرچند شاید بدون دقت کافی -

ارسطو این قوانين بر روی الواحی از چوب و سنگ نوشته  . به گفتهشدانجام  1ها در قرن بعد توسط سولونآن

 شده بودند و سولون دستور داده بود که تا صد سال بدون تغيير باقی بمانند.

که  را کلی بازنگری شدند و اضافات و تغييراتیطور به ق.م این قوانين 323-321 سال در

Nomothetai ين پيشين حک شدند. همچنين فرآیندی ده بودند در کنار قوانگذاران ایجاد کریا قانون

کنند، هر براساس قانون عمل  ایجاد شد. برای اینكه قضات حشوهاها و حذف ناسازگاری برای منظم

 شهروند حق داشت که قضات را به رفتار غيرقانونی متهم کند. 

. 3«شدمی با قانون و فقط قانون اداره»باليدند که آتن شهری بود که یونانيان باستان به خود می

اگرچه قانون به محض استقرار مورد هجمه قرار گرفت و از جوانب گوناگون آن انتقاد شد، اما اکثر مردم 

قانون مقابل آن یعنی استبدادِ بی است و نقطه ای از تمدن برترموافق بودند که حاکميت قانون نشانه

 ها،توان به کرات در تراژدین را میشهروندان را به برده تبدیل کرده و بربریت است. احترام به قانو

 پرومته مثالکرد. برای  مشاهدههای پنجم و چهارم پيش از ميالد های سخنرانان قرنها و استداللتاریخ

بزرگی  ایزوکراتس نشانه 3کند.خواند و عدالت او را پيرو معيارهای شخصی قلمداد میزئوس را وحشی می

زیستند، برخی تحت سلطه یونانيان بدون قانون و پراکنده می هنگامی که»دانست که آتن را این می

و ها نجات داد ...؛ زیرا اها را از این بدبختیشفتگی رو به نابودی بودند، او آنمستبدان بودند و برخی از آ

 1«.ای سياسی را برپا داشتنخستين کسی بود که قانون وضع کرد و جامعه

زیرا در  ،د به بعد فرض بر این بود که قانون باید نوشته شودطور کلی از قرن پنجم پيش از ميالبه

یا عرف بازگشت به استبداد و « قانون نانوشته»غير این صورت رسميت الزم را نخواهد یافت. اتكا به 

شد. خالصه اینكه در گفتمان رایج یونان باستان این توافق وجود داشت ای دانسته میهای سليقهتصميم

دستور وضع  ای خاص و در تقابل با فرمان وشد که بدون ارجاع به نتيجهواعدی میکه قانون شامل ق

 . بودشخصی تطبيق با شروط غيرمعنای به هاشده بودند و رعایت آن

 .دشومیبررسی یابد که تا دوره کنونی به دوره اسالمی اختصاص می «ایده قانون» بخش دوم گزارش

                                                 

1. Draco’s Code 

2. Solon 

3. Sophocles, Oedipus at Colonus 1040–44, in The Complete Greek Tragedies, vol. II, Sophocles, 

ed. David Grene and Richmond Lattimore (Chicago: University of Chicago Press, 1959) 

4. Aeschylus, Prometheus Bound 184–85, in The Complete Greek Tragedies, vol. I, Aeschylus, ed. 

David Grene and Richmond Lattimore (Chicago: University of Chicago Press, 1959). 

5. Demosthenes, Against Meidias 188, in Demosthenes, vol. III, trans. J. H. Vince (Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1935). 
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 افالطون

د که داناز افالطون بر تقابل قانون و استبداد تأکيد نكرده است. او مستبد را شخصی می هيچ فيلسوفی بيش

در پيروی از لذت خویش در انجام هر کاری آزاد است. افالطون در متون متعدد خودش برای انجام اميالش و 

نه یک  داداره شو دست قانون: سيسيل باید بهگویدمیحكومت استبدادی را محكوم کرده است. در نامه هفتم 

ها افراط شود زیانبار هستند. ... حد مناسب هم بندگی و هم آزادی اگر در آن» او جبارِ خودکامه. به عقيده

ی هدف هر حاکم«. بندگی، بندگی خداست. حد مفرط بندگی، بندگی انسان است. خدای عاقالن قانون است

 يابی یک شهر تنها از این راه ممكن است. افالطون درباید جایگزینی استبداد با حاکميت قانون باشد، زیرا کام

قانون بی»داند که اگر می« حكمرانی یک شخص، اگر با قانون مهار شده باشد»بهترین نظام قانونی را  1دولتمرد

آمده که حاکمان را باید پرستاران قانون ناميد،  «قوانين»در کتاب  1«.دردناک است تحمل آن سخت ،باشد

 3«.نابودی یک جامعه بيش از همه چيز به این ]یعنی قانون[ بستگی داردحفظ و »زیرا 

تنی است مب ینشود که تضمين پایداری شهر توسط قانون بر ادر این کتاب بر این نكته تأکيد می

 این صورتغير در زیرا اند. که پيش از وجود مجرم و قربانیِ جرم وضع شده است که قانون شامل قواعدی

سالیق خویش نخواهد داشت و دیگران نيز براساس  ت برسد محدودیتی برای حكمرانیهرکسی به قدر

 خواهد انجاميد. پایان نظمی بیخواهند کوشيد راه او را ادامه دهند که در نهایت به بی

 3های اساسی قانون مكتوب بودن آن است.از دیگر ویژگی

شود که افالطون در ایز از آنجا آشكار میدقيق از عرف تمييز داده شود. این تمطور به قانون باید

عرف و قانون سنتی زندگی براساس  کند که الفبا وجود نداشته است و مردمقوانين به زمانی اشاره می

صورت به ها دور از هم واند. در آن روزگار شهرها نيز وجود نداشتند و خانوادهکردهخود را تنظيم می

تر گرد هم آمدند و هر های بزرگاز آنكه اقوام مختلف در سكونتگاهکردند. اما پس پراکنده زندگی می

های خود را به همراه آورد، ناچار شدند بر سر پذیرش قواعد مشترک به خانواده رفتار و کردار و اولویت

 .توافق برسند. بدین ترتيب قانون جایگزین عرف و آداب و رسوم مختلف شد

مند در نظام که تاریخِ تأملِ گفتقانون نيز قاطع است. شاید بتوان  نظر افالطون در باب الزام اطاعت از

شود. سقراط در این محاوره این آغاز می 1ميان سقراط و دوست او در محاوره کریتو باب ایده قانون با مناظره

دهد: کند که چرا او ملزم به اطاعت از قانون است. در این بين او به این پرسش پاسخ میپرسش را مطرح می

زعم داند و بهگناه میشود؟ سقراط هرچند خود را بیقانون شامل الزام نامشروط به رعایت آن می آیا ایده

آن به مرگ محكوم شده مرتكب نشده است، ولی هنگامی که کریتو از او سبب به خویش جرمی را که

                                                 

1. Statesman 

2. Plato, Plato’s Statesman 302e–303a, ed., Trans. J. B. Skemp (New Haven, CT: Yale University Press, 1952). 

3. Plato, The Laws of Plato IV, 715d–e, Trans. A. E. Taylor (London: Dent, 1934). 

4. Laws X, 890e–891a. 

5. Crito 
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 به آننكردن اما تمكين  ،ه بودهدهد که هرچند حكم او ناعادالنخواهد از زندان بگریزد، سقراط پاسخ میمی

از آن  کند. وی. سقراط التزام خود به رعایت قانون را با ترک نكردن آتن اثبات میاستتری عدالتی بزرگبی

و فرزندان خود را در این شهر بزرگ کرده بود. سقراط به  رای او فراهم آورده بود لذت بردهزندگی که آتن ب

ضمنی عضویت در این شهر را پذیرفته و خود را ملزم به رعایت قوانين طور هب بيان خود او در تمام این مدت

  1توانست به خالف آن عمل کند.آن کرده بود و اکنون نمی

  :در اینجا درک دو مطلب دارای اهميت است

 ها در تضاد باشد،آن د حتی اگر با منافعدان ملزم به اطاعت از قانون هستنشهرون (اول

 دليلی این الزام را برای قانون ضروری و ذاتی دانسته است؟  سقراط به چه (دوم

دهد که با تمكين به قواعد حاکم بر آن استدالل سقراط به روشنی قانون را به نهادی پيوند می

 ،ل طبيعت نيستشهر، تحمي -یا دولت Polisکند که این نوع نهاد، یعنی شود. او تأکيد میساخته می

ود را در عضویت خشهر -دولت توان با ترک پُليس یاسو میبنابراین از یك بلكه ساخته دست بشر است.

شهروندان وابسته ازسوی  شهر به رعایت قوانين-دیگر وجود و بقای دولتازسوی  این نهاد پایان داد و

این در جوامع دیگر بر عالوه نابودی آتن خواهد بود ومعنای به است. عدم پذیرش رأی دادگاه و ترک آتن

  1خواهند شناخت.« ویرانگر قانون»عنوان به سقراط را نيز

  :شونددر این محاوره سه اصل مهم مطرح می

صلح و  ساختن سازد رعایت قوانين است. هدف قوانين ایمنرا میشهر -دولت آنچه نهاداول(  اصل

( یا polisبخشِ پُليس )دیگر قوانين قوامعبارت به جزئی.مشخص نظم است نه رسيدن به یک هدف 

 شهر طبق تعریف غير ابزاری هستند. دولت

شهر -دولت ها و قبایل مختلف حول محور تعهد به قانونی مشترک در نهادخانوادهدوم( اصل 

واده و سو و خانمن تمایزی دقيق ميان پُليس از یكآیند. بنابراین ایده قانون نزد سقراط متضهم میگرد

 ای با خود در تناقض است.بيلهدیگر است. اساساً قانونِ قازسوی  قبيله

-ناپذیر است. اگر شهروندان در دولتقانون از التزام نامشروط به رعایت آن جدایی ایده (اصل سوم 

 شهر بمانند، انتخابی غير از رعایت قانونِ آن ندارند.

. تندها بدون نقص هسد هرگز به این معنا نيست که آنالبته گفتن اینكه باید از قوانين اطاعت کر

ی ضروری نظمکه برای جلوگيری از بی-بودن و ثبات قانون  بالعكس افالطون تشخيص داده بود که معين

موهبتی مطلق نيست. وی در مواضع مختلف توجه ما را به اختالف ميان ثبات و کليت قواعد  -است

زیرا  ،ناقص استکند. قانون ضرورتاً دیگر جلب میازسوی  و عوالم بشریِ متكثر و متغيریكسو  قانون از

                                                 

1. Plato, Crito 51c–52a, in The Last Days of Socrates, Trans. Hugh Tredennick (London: Penguin, 1954). 

2. Crito 50a–c; 53–4; cf. Plato, Statesman 300a–e. 
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چيزی تغييرناپذیر و نامشروط به کفایت به چيزی بپردازد که هرگز یكنواخت و ثابت »غيرممكن است 

 در باب داند. قانون حكمی استمی« تعميم»افالطون بر همين اساس حاکميت قانون را نوعی  1.«نيست

ثریت در شرایط متوسط وضع كه در اکثر موارد چه چيزی درست است. قانونگذار قانون را برای اکاین

گوید: می 1ای از شكاف ميان امر کلی و امر جزئی است. افالطون در فدروسکند. این نقص تنها نمونهمی

بب سبه کالم مكتوبکه از آنجا  و ا با موارد جزئی متنوع تطبيق دهدتواند خود رگفتمان مكتوب نمی

 زش است.صلب بودن همواره ناقص است، پس گفتگو تنها شكل آمو

به همين شكل ساکن و کلی و در نتيجه با موارد خاص و متغير جهانِ انضمامی در تضاد است. نيز قانون  

مل ل حاکمی با عقل کاو حالت ایدئا دومين انتخاب است لقانون ضرورتاً نسبت به حالت ایدئا به همين علت

این عقل کل در جهان واقعی که ز آنجا ا موارد جزئی تصميم درست را اتخاذ کند.در همه تواند است که می

 صُلب علتبه هانظمیدر دسترس بشر نيست، قانون بهترین جایگزین آن است. اما ظرفيت آن برای حل بی

به عقيده افالطون تالش برای از ميان  این ای از عدم تناسب است. با وجودبودن آن ضرورتاً متضمن درجه

قانون خواهد بود. بنابراین قانون هم بدیلی است برای تصميمات عالی  نابودیمنزله به بردن این حالت صلب،

بازانه حاکم مستبد. حالت نخست های هوسو انضمامی حاکم عاقل )عقل کل( و هم جایگزینی برای فرمان

 شر ناپذیر تنها محافظ ما در برابر اینترین بال و بدبختی است. قانونِ انعطافنيافتنی و حالت دوم بزرگدست

کند. هرچند در برخی موارد آن است. وی حتی پيشنهاد اصالح یا جایگزینی قانون در زمان الزم را نيز رد می

 پذیرد. های شدیدی آن را میناپذیر دانسته و با اعمال محدودیترا اجتناب

ساختن نظم  قانون تمهيدات و مالحظاتی بشری برای ایمن داند کهذات قانون را این میافالطون 

و  3گورجياس در محاوره 3های کاليكلسر جهان تصادفی انسان است. او در پاسخ به استداللد

ی دیگر را قانون ابزاری برای قدرت است، دیدگاه در رابطه با اینكه 3در کتاب جمهوری 1تراسيماخوس

نی ر عقالده است. سقراط در اینجا قانون را عنصکربشری را در ایده قانون وارد مطرح کرده و عنصری غير

کند. به عقيده او قانون در جامعه همان کارکردی را شهر معرفی می( یا دولتpolisدر حيات پُليس )

به عواطف روح شباهت دارند و قانون نيازهای فردی شهر -دولت دارد که عقل در روح. نيازهای اعضای

النیِ حاکم بر کيهان نظم قاعده را با هدایت آنها به سمت هماهنگی با اصلِ عقمتنوع و متغير و بی

 )عقل( مشتق شده است.  Nous)قانون( از  Nomosافالطون  بخشد. بنابراین به عقيدهمی

رود. مطابق این استدالل قانونگذار باید دارای نوعی خاص از دانش باشد که از عالم بشری فراتر می

وضع قوانين باید آن را الگو  انسان درکه ابدی عدالت صورت به ،این دانش معرفت به چيزی ابدی است

                                                 

1. Plato, Statesman 294c. 

2. Phaedrus 

3. Callicles 

4. Gorgias 

5. Thrasy Machus 

6. Republic 
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در  1گذاران آن چنين دانشی داشته باشند.دارای قانون حقيقی است که قانون قرار دهد. از نظر او دولتی

نابراین شود. ببودن قانون تبدیل می اینجا پرسش از الزام به رعایت قانون به پرسش از اطمينان از عادالنه

شهر جلوگيری از نابودی دولتسبب به یتو عدم تخلف از قانونگذاری نه خلق که کشف است. در کرنقانو

تواند مدعی شود حكمتی باالتر از بود، اما در اینجا اطاعت از قانون به این دليل است که کسی نمی

الزام به اطاعت از قانون به عدالت آن وابسته است و کسی ملزم به اطاعت از  1حكمت قوانين وجود دارد.

موارد جزئی را بدانند، دیگر به  نه نيست. اگر قانونگذاران بشری پاسخ درست در همهعادالونی غيرقان

پادشاهِ فيلسوف در جمهوری وجود خارجی ندارد. افالطون در  امانيازی نخواهد بود.  لبصُقانون ناقصِ 

 کند که موهبت حكمت سياسی تنها به شمار اندکی از مردم داده شده است.دولتمرد خاطر نشان می

 قانونها از این دیدگاه یكیمطابق افالطون دو دیدگاه متفاوت از قانون را در اختيار ما قرار داده است. 

ظ حفرای ب یک نهاد واسطهابزاری، کلی، معين و ضرورتاً ناقص است که بهی از قواعد مكتوب، غيرامجموعه

از  ت تبعيتعل طبق دیدگاه دومکرد. آميز در کنار هم باید از آن تبعيت آن خلق شده و برای زندگی صلح

ن چيز تریها محصول و متضمن نوعی حكمت بشری هستند که در جهان متغير، نزدیکقوانين این است که آن

 به حقایق الیتغير عقل است.

عایت رواسطه به کهآن افراد مستقل هستند شهر در کریتو نهادی است که اعضای این دولتبر عالوه 

در دولتمرد هدف این نهاد خلق یک شخص معين با فضائل معين اما اند. هم آمدهشترک گردقانونی م

است، زیرا در اینجا تمام اختالفات از ميان رفته است و مالكيت خصوصی نيز وجود ندارد. هدف قوانين 

در این جامعه آموزش فضيلت به شهروندان است. قوانين ابزاری برای رفتار درست هستند. قانون معين 

سالگی ازدواج کنند، با هم غذا بخورند و زمانی را به ورزش اختصاص  33تا  32کند که افراد بين سن می

 شود.دهند. یعنی قانون به الگویی مشروح و مفصل برای زندگی تبدیل می

قانون پاسخی به یكی از معضالت  این است که ایدهدر هر دو دیدگاه افالطون اندیشه بنيادین 

است: چگونه باید ميزانی از ثبات را در جهانی وارد کنيم که تغيير و تكثر از آن  بنيادی وضعيت بشر

ات و ری و نياز به ثببندد. وی در تالش برای حل ستيز ميان واقعيتِ تغييرپذیرِ عالم بشرخت برنمی

که ویژگی عقالنی قانون ناشی از این است  نيستبخشد. روشن قانون خاصيتی مبهم می به ایده ،عقل

ویژگی از تطابق آن با یک معيارِ از پيش مشخص و  ای از قواعد ثابت است یا اینه شامل مجموعهک

 شود.غير بشری ناشی می

 

 

                                                 

1. Statesman 293d–294a. 

2. Ibid, 299c–d. 
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 ارسطو

در  کهشبيه بود  Cosmosمثابه به ویژگی قانون در دیدگاه ارسطو همچون افالطون به تعبيری از جهان

کند، گونه که عقل بر روح یک انسان حكمرانی میرسيدند. هماننظمی با عقل به وحدت میآن عناصر بی

 «عقلِ رها از هوس»مثابه به نظم است. قانون را شاید بتوان نون نيز در زندگی اجتماعی سرچشمهقا

این ارسطو بنياد تحليل خود از انواع حيات سياسی را بر تمایز ميان حكومت بر عالوه 1.تعریف کرد

ع حاکميت تصميمات عمومی تاب د. پرسش اصلی او این بود آیا همهدلخواهانه و حاکميت قانون قرار دا

زادگان( و جمهوری او مونارشی )پادشاهی(، آریستوکراسی )حكومت اشراف قانون هستند؟ به عقيده

(Politeiaهمگی اَشكال مشروع ) قانون است، اما آندست به هاحكومت هستند، زیرا حاکميت در آن 

کنند همانند حكومت بدون قانونِ یک گيری میبق ميل خود تصميمکه در آن اکثریت طدمكراسی 

 خودکامانه هستند. دادی است، زیرا هر دو تابع ارادهشخص، استب

پاسخ این پرسش بود که ویژگی دقيقِ نظم ایجادشده توسط قانون دنبال به افالطونبرخالف  ارسطو

ترین بزرگ»خشد؟ این دیدگاه افالطون که بدیگر قانون چه نوع وحدتی به اجتماع میعبارت به چيست؟

مورد انتقاد ارسطو قرار گرفت. به عقيده شدت به «شهر خير اعلی استوحدت ممكن برای کل دولت

سرانجام »شهر همچنان به پيش رفته و هرچه بيشتر به وحدت نزدیک شود ارسطو اگر یک پُليس یا دولت

ن شهری ابتدا به یک خانواده و سپس به یک فرد تبدیل شهر( نخواهد بود. چنياساساً یک پُليس )دولت

خواهد شد. بنابراین حتی اگر توان آن را داشته باشيم، نباید به چنين هدفی برسيم: زیرا رسيدن به این 

شهر هر کدام در ذات خود کل دولت دهندهاجزای تشكيل 1.«شهر خواهد بودهدف به منزله نابودی دولت

توانند حكومت کنند و هم تحت حاکميت باشند. ا شهروندانی هستند که هم میهل هستند، زیرا آنیک ک

 کنند. پسها از آن اطاعت میپيوندد، قانونی است که آنآنچه این افراد مستقل را در یک کل به هم می

یز انون تماق امامانند. کند، هرچند مردم بدون تغيير باقی میاگر قانون تغيير کند، پُليس نيز تغيير می

 متشكل از عناصر»کند. بالعكس یک پُليس ها را شبيه به هم نمیراد مختلف را از ميان نبرده و آناف

توان بنابراین نمی 3که روابط گوناگونی با هم داشته و به کارهای مختلف اشتغال دارند.« نامشابه است

 شهروندان یک خير و تعالی مشترک قائل بود. برای همه

 همنوعانیزیرا اعضای آن  ،است 3«سياسی»آید ادی که با قانون پدید میبراساس نظر ارسطو نه

رادی مشخص و ا ا برای تنظيم روابط بسيار پيچيدهبا هم ندارند و تنهای هستند که هيچ پيوند ضروری

 با یكدیگر به قانون نيازمندند.

                                                 

1. Aristotle, The Politics of Aristotle III, 1287a, Trans. Ernest Barker (Oxford: Clarendon, 1946). 

2. Ibid., II, 1261a. 

3. Ibid., III, 1274b32, 1277a, 1261a. 

4. Political 
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ا شهر( رليس )دولتکه ارسطو قصد بررسی این موضوع را دارد که قانون چگونه پُزمانیاما دقيقاً 

دهد. این تناقض از جانب دو دشواری برخاسته کند، یک ویژگی متفاوت به آن اختصاص میمتحد می

تواند کمتر از خانواده و شهر میاست. دشواری نخست شرح این مطلب است که چگونه وحدت دولت

تواند ح دهد قانون چگونه میقبيله و در عين حال بيش از یک اتحاد نظامی باشد. یعنی ارسطو باید توضي

وحدتی فراگير ایجاد کند که استقالل و تكثر اعضایش را از ميان نبرد. دشواری دیگر برخاسته از اصرار 

نافع ارسطو بر غيرشخصی بودن قانون است. به بيان او قانون ارجحيت دارد، زیرا هنگامی که پای م

اگر قانون نه در خدمت حاکم است و نه در  اام دهد.شخصی به ما میشخصی در ميان است پاسخی غير

 تواند محتوایی اساسی داشته باشد.خدمت شهروندان پس چگونه می

گيرد که افالطون نيز به آن باور پاسخ ارسطو به هر دو پرسش با فرضی در باب ماهيت نظم شكل می

مشخص در ( که توسط یک اصل عقالنی مشخص به سمت هدفی Cosmosجهان هستی ) ، اینكهداشت

شهر باید هدف مشخصی داشته باشند. هدفی که حرکت است، الگوی نظم است. بر این اساس قوانين دولت

يدن ای برای رسشهر وسيلهنظم سياسی است باید چنان هدفی باشد که تمام رویدادهای دولتدهنده شكل

داهای یافتنِ استعرا فعليت معرفی کرده و آن « ی خوبزندگ»به آن تلقی شوند. ارسطو این هدف مشترک را 

 داند نه بقای فيزیكی صرف که ميان حيوان و انسان مشترک است.بالقوه ذات بشر می

بلكه  ،کندوحدت آن را تبيين میتنها نه شهرهدف دولتعنوان به «زندگی خوب»تعيين 

تگاهی با اِعمال دسخاص زندگی را  بر این اساس قانون باید یک شيوه کننده جوهر قانون است. زیراتعيين

این  1کنند.ها را خوب میات در مردم آندهی عادگذاران با شكلشهر بياموزد. قانوناز نظم به اعضای دولت

می آن این واقعيت که قانون بيان عمو 1شمرد.تنها جایی است که ارسطو اجبار را از صفات قانون برمی

د و بخشبودن میانون خصوصيتِ غيرشخصیها مشترک است به قانسان عنصر عقالنی است که در همه

 د.کنحاکميتِ آن را قابل قبول می

 ونقانیكسو  قانون نزاع ميان دو دیدگاه را آشكار کرد: ازترِ خود از ایده های دقيقارسطو در بررسی

 ،ندکنآميز را معين میای از قواعد غيرابزاری که شرایط امكان یک حيات اجتماعیِ صلحمجموعهمثابه به

دهی یک نوع حيات خاص و تحقق پيامدهایی ای از قواعد برای شكلمجموعهمثابه به دیگر قانونازسوی 

قانون دردسرساز بوده است:  را مطرح کرد که همواره برای ایدهمعين است. بدین ترتيب ارسطو پرسشی 

 يث اخالقی است؟بودنش از ح خنثیمعنای به آیا قانون نهادی اخالقی است یا ویژگی غيرابزاری آن

ل مردم تحميننده را بر زندگی همه دیگر آیا قانون نهادی است که یک الگوی اخالقی متحدکعبارت به

 د؟ ایننبپذیر القی گوناگون را بدون ایجاد نزاعد که الگوهای اخکنکند یا قانون مردم را قادر میمی

خير »تعریف و در عين حال « شترکخير م»شود که او هدف قانون را ترقی دشواری از آنجا ناشی می

                                                 

1. Nicomachean Ethics II, 1103b1–5. 

2. Ibid., X, 1178b1–1180b13. 
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تواند هيچ هدفی را به کند. بنابراین ارسطو نمیمشخص می« زندگی خوب»را با الگویی از « مشترک

قانون اختصاص دهد مگر اینكه آن را به ابزار یک طرح آموزشی مبدل و ویژگی غيرابزاری آن را انكار 

شهر سازگار است، پرسشی دیگر است که ارسطو ولتبودن قانون با کثرت ذاتی د کند. اینكه آیا ابزاری

 پردازد.به بررسی آن نمی

آورد به پرسشی ظاهراً مستقل گره دست میاین پرسش که قانون چگونه کيفيت اخالقی خود را به

افالطون بر کشف قانون شود یا ساخته خواهد شد؟ یک واقعيت کشف میعنوان به خورده است: قانون

ا تصویر ابدی عدالت. ام کند: حكمتِ مشاهده مثال یا ایدهدارایِ حكمت تأکيد می گذارانِتوسط قانون

ه گذاران ملزم به یک ایده. در تصویر ارسطو قانونتر است. معيار ارسطو یک اصل است نارسطو پيچيده

برحسب  اندشرطی انتزاعی دریافتهمثابه به برداری از یک ایده نيستند بلكه باید آن چيزی را کهرونوشت

هد. نهای جزئی و انضمامی بيان کنند. ارسطو بر همين اساس ميان عقل نظری و عملی تمایز میمؤلفه

 کند که در مباحث افالطون سراسر غایب است.این تمایز عنصری بسيار مهم را در فهم قانون وارد می

وند. این اصول اوليه شداند که شامل شهود اصول اوليه میهای عقل نظری را کشف میارسطو فعاليت

انتزاعی آن اعطا معنای به گذاری و ماهيت زندگی خوبار دانشی در باب هدف حقيقی قانونگذبه قانون

فس انسان آموزد که نا از فيلسوفی که به کشف رسيده میکند یقانونگذار کشف می خود کنند. بنابراینمی

 زندگیکه  کنده عقل در آن حكمرانی مینفسِ منظم آن نفسی است ک که شامل عقل و هوا و هوس است

 کيهانی است که از ماده تا روح استعالمراتب سلسله قوای بشری طبق رسيدن همهفعليت  به معنایبه خوب

قانون در جامعه همان جایگاهی را دارد که عقل در نفس. اما فعل راستينِ وضع قوانين خصوصيت  که یابدمی

نظر کند، آنجا که هرچيزی  گذار باید به جهان امكاناست و قانون «عملی»دارد. این فعل  کامالً متفاوتی

رناپذیر گذاری به آشكارکردنِ حقيقتِ تغييهيچ چيز پایدار نيست. فعل قانون تواند به شكل دیگری باشد ومی

تنها  ز داردگذار نيارایط جزئی و خاص است. آنچه قانونکار آن تفسير این حقيقت برای ش بلكهاشتغال ندارد 

ه در گيری در رابطه با اینكه اصول اوليداشته باشد، یعنی توان تصميم «حزم»بلكه او باید  ،شناخت نيست

 های متفاوت هموارهشرایط جوامع مختلف و یک جامعه در زمانکه از آنجا  جوامع خاص مقتضی چيستند.

 نقص وجود ندارد.تغيير است یک مجموعه قوانين کامل و بیدرحال 

ا هدو نوع قانون وجود دارد که او آندهد که گویی ای شرح میگونهقانون را بهویژگیِ دوگانه  ارسطو

آن است که هر جامعه خود وضع کرده و بر اعضای خود »خواند. قانون جزئی می« کلی»و « جزئی»را 

قانون را است. عنصری الهی در انسان وجود دارد که این  «قانون طبيعت». قانون کلی «کنداعمال می

وند ها که پيد که ميان همه مشترک است، حتی آنعدالتی وجود داریک عدالت و بی»یابد. بنابراین درمی

حيوان عاقل مثابه به این عنصر الهی به تعریف افالطون و ارسطو از انسان 1.«و قراردادی ميانشان نيست

                                                 

1. Aristotle, Rhetoric I, 1373b, in The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes, vol. II 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984). 
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ده خالصه ایطور به ان هستی است.گردد. عنصر عقالنی یا روحی انسان بخشی از اصل حاکم بر جهبرمی

ا و ههای خود است نه بيرون از دایره آناین فرض است که خدا نه فراتر از آفریدهبر مبتنی قانون طبيعی

 ناپذیر، بلكه در عقل انسان حلول یافته است.نه فهم

ر دیگو تغييرناپذیر و  «طبيعی»ارسطو زندگی انسان دو جنبه دارد، یكی  به عقيدهآنجا که  از

ت عدال»و  «عدالت قانونی»نهد: و امكانی و قراردادی، بنابراین او ميان دو نوع عدالت تمایز می «احتمالی»

را به  «قراردادی»زیرا او اصطالح  ،مبهم است «قراردادی»و  «عدالت طبيعی». اما تمایز او ميان «طبيعی

به  «قراردادی»کند. مرتبط می «ناپذیر عدالتاصل تغيير»برد و قانون را به دو شيوه با میکار به دو معنا

کند هایی که قانون تعيين میاست. مثالً هيچ کدام از پيمانه بالسویهلحاظ طبيعت یک معنا آن است که به

ها تنها زمانی وارد ساحت ها و وزنهمطابقت ندارند. این پيمانه «عدالتِ تغييرناپذیر»بيش از دیگری با 

گيرند. اما موضوعات دیگری هستند که از حيث طبيعت در وضوع قانون قرار میشوند که ممی «عدالت»

است. به این معنا که  «قراردادی»است  «لحاظ قانونی عادالنهبه»حكم واحد نيستند. در این موارد آنچه 

 های قانونیتمام این نظام توان دربارهممكن است در جوامع مختلف متفاوت باشند، اما به هر صورت می

 يرناپذیر داوری کرد. يطبق معياری تغ

)ساختار حكومت یا قانون اساسی( ناميده و آن « Constitution »قانون را  ترین جنبهارسطو عام

ها معين، حاکم مشخص و هدف نهاد یک حكومت که با آن روش توزیع آن هایسازمان اداره»مثابه به را

او اگرچه برخی از این ساختارهای حكومتی را  1ند.کتعریف می« شودو اعضای آن پيشاپيش تعيين می

کند که باید تحقيق کرد کدام ساختار داند، اما تأکيد مینادرست یا منحرف و برخی دیگر را عادالنه می

اُليگارشی )حكومت اقليتِ با جای به دمكراسی ممكن است برای نمونه»برای کدام جامعه مناسب است: 

او . «دیگر اُليگارشی مناسب باشد شته باشد و بالعكس برای یک جامعهدا نفوذ( برای یک جامعه ضرورت

دارد، پس چنين نيست  و اُليگارشی وجوددمكراسی  که انواع مختلفی از کندهمچنين خاطر نشان می

 ها قوانين یكسانی سودمند باشد.که برای همه آن

حكومت کدام است؟ کدام نوع ساختار  گذار باید دو پرسش را در نظر داشته باشد: بهترین ساختارقانون 

گذاران و دولتمردان باید هم نسبت به خير مطلق هوشيار باشند و هم رای کدام جامعه مناسب است؟ قانونب

د، شهروندان باید قوانين را قبول داشته باشنعالوه به نسبت به آنچه که در نسبت با شرایط واقعی خير است.

 ها نيز وابسته است.بلكه به اطاعت از آن ،وجود قوانينبر مبتنی زیرا حاکميت قانون نه فقط

که از آنجا  نهد.های عمومی در موارد خاص تمایز میو احكام نشستگذار ارسطو ميان حكم قانون

ع شخصی برای اعضا دشوار است: به مناف یتوجهبیشوند، ن احكام جزئی بالفاصله پدیدار مینتایج ای

 صی قرار دارند که قادر به مشاهدهاحساسات دوستی و دشمنی و عالیق شخ ها اغلب چنان تحت تأثيرآن»

                                                 

1. Politics IV, 1289a. 
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ارسطو بر  1«.کنندالحظات شخصیِ درد و لذت مغشوش میروشن حقيقت نيستند و احكام خود را با م

( قانون حُكمرانی politeiaفرق گذاشته است. در جمهوری )دمكراسی  همين تمایز ميان انواع پایه

همه »فریب هایی که رهبران عوامكراسیای از حكومت است. اما در دمعادالنهاین شيوه کند و بنابراین می

گيرند های مقطعی جای قوانين را میدهند، دستورات و فرمانارجاع می« موضوعات را به تصميم مردم

ی و لدیگر قانون شامل قواعد کعبارت به برند.فقدان کليت، قوانين اساسی را از ميان میدليل به و

آیند، حال هر تعداد از شهروندان که در کلی درنمیقاعده صورت به های عمومی است که هرگزتصميم

های کند که شكافارسطو در برخی مواضع پيشنهاد میالبته ها نقش داشته باشند. اتخاذ آن تصميم

 وند.و مرسوم پُر ش« امر عرفی»معنای به «قانون نانوشته»قانونی از طریق مراجعه به 

کليت  بودن و ارسطو مانند افالطون با این دشواری روبرو بود که چگونه باید غيرشخصیطور خالصه به

را با این واقعيت  -کندکه آن را قادر به محافظت از مردم در برابر حاکمان هوسباز و خودکامه می-قانون 

 1گوییدهند. دیدگاه الغير جهان قرار میسازگار کرد که این کيفيات قانون را در تقابل با واقعيت متنوع و مت

اما  ،ها کامياب استن غيرشخصی بودن و پایداری آنبه قواعد )که افالطون کامالً به آن پایبند بود( در بيا

گيرد در نظر می 3راهبرد. دیدگاهی که قواعد را نشانه يق قانون با شرایط را از ميان میهرگونه امكان تطب

ی بودن و پایداراما به قيمت نابودی غيرشخصی  ،داندپذیری را مجاز میاد( انعطاف)که ارسطو آن را بسط د

قانون. بخش بزرگی از مباحث ارسطو در باب ارتباط بين قواعد کلی و تصميمات جزئی ميان این دو موضع 

 .ابدیهرگز به موفقيت دست نمی که البتهکند ها تالش میان هستند. او گاهی برای ترکيب آندر نوس

بودن غيرممكن  ای در قانون دخالت دارند که زدودن آن را از احتمالیگونهعقل عملی و نظری به

کند که اصول انتزاعی برای داوری در باب ساختارهای حكومت را د. عقل نظری آدميان را قادر میکنمی

ازند. اریخی خاص بسها بگوید چگونه یک ساختار حكومتی برای یک جامعه تتواند به آنبشناسند، اما نمی

تأثير تلقی ارسطو از قانون تأکيد بر عدم قطعيت و شكنندگی آن است. اگرچه این واقعيت به آن معناست 

که ایجاد تغييرات در قانون عملی خطرناک است، او این نكته را در نظر دارد که چرا مجازکردن تغيير قانون 

ی هایایی از قبيل طب و تربيت بدنی پيشرفتکند که در هنرهممكن است مطلوب باشد. او اشاره می

وان تمی»سياست نيز یک هنر یا صورتی از مهارت است که از آنجا  چشمگير حاصل شده است، بنابراین

ود تغيير ساین با وجود اما  .«استدالل کرد که منطقاً همين موضوع در رابطه با سياست نيز باید صادق باشد

حاصل خواهد شد. اعتبارِ « خوگرفتن مردم به عدم اطاعت از حكومت در صورت»کمتر از زیانی است که 

 آید. شود و عادت تنها با گذر زمان پدید میضامنِ اطاعت از قانون تنها از عادت مشتق می

را شامل شود. او بدین « عادت اطاعت»قانون را چنان بسط داده تا  این مباحث ایدهواسطه به ارسطو

اید پيامدهای بتنها نه افزاید کهرا به مباحث مربوط به مطلوبيتِ تغيير قانون می ای متفاوتترتيب مالحظه

                                                 

1. Rhetoric I, 1354b10–11. 

2. Blueprint View 

3. Signpost View 
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ت به غيرمستقيم آن بر ذهنيت مردم نسب آثارمستقيم یک تغيير در قانون را در نظر گرفت، بلكه باید به 

 قانون نيز توجه داشت.

ای ر یک دیدگاه قانون وسيلهقانون از یونان باستان به ما ارث رسيده است، د طور کلی دو ایدهبه

 .ای برای رسيدن به کمال استاست برای حفظ صلح ميان اعضای ناهمگون، در دیدگاه دیگر قانون وسيله

دون توان باین ارسطو پرسشی دیگر را مطرح کرد که البته آن را بی پاسخ گذاشت: چگونه میبر عالوه

 ز معيارهای قانونی قائل بود؟انكارِ الزام به رعایت قانون، به معيارهایی غير ا

 

 سیسرون

که او را -از افالطون تنها نه شود. اودچار چرخشِ کامالً متفاوتی می 1بحث قانون با سيسرون )یا سيسرو(

ن گيرد، به این دليل که به آنچه یونانيان بر آبلكه از تمام سنت یونانی فاصله می -دانستاستاد خود می

روشن و معين هستند دهد: اینكه قانون شامل قواعدی است که ی نشان میاندک کردند عالقهتأکيد می

شناسند. شاید یكی از دالیل این دیدگاه این بود که سيسرون بر ها را به همين شكل میو مردم نيز آن

افالطونی و ارسطویی معنای به کرد، جایی که قانونِ اندکیکامالً متفاوتِ جمهوری روم تأمل می تجربه

رسمی به اطالع عموم رسيده صورت به یعنی قوانينی که به روشنی صورتبندی شده و ،اشتوجود د

گانه که بنا به فرض بر الگوی یونانی مبتنی بوده و در اواسط قرن پنجم وضع شدند، باشند. الواح دوازده

ها مورد آن خاص بودند که معموالً دربلكه تصميماتی در رابطه با موضوعاتی  ،ای از مقرراتنه مجموعه

ساختند. همچنين ارتباط گانه هرگز یک نظام قانونی جامع را نمیمناقشاتی وجود داشت. الواح دوازده

 های خصوصی و عمومی نيز مبهم بود.ها با دیگر منابعِ مقرراتِ فعاليتآن

تند، فگاعالمِ قانونِ تغييرناپذیر سخن میمثابه به )لِكس، قانون( Lexاگرچه در جمهوری متقدم از 

کردند. هرگز روشن نبود که آیا این قواعد وضع قانون جدید بودند یا صرفاً قانونِ موجود را اظهار می

احكام قضات مختلف بلكه تنها نه سازد.موجود را می« قانون»همچنين هيچ روشن نبود که چه چيزی 

چندانی بر روی انتشار احكام رسمی کار طور به رفتند.میکار به های غير رسمی برای حل مناقشاتبرهان

ضات کردن ق قانونی صورت نگرفت. قضات اختيارات چشمگيری داشتند. پذیرفتن حق افراد برای متهم

 صورتبه ها شناخته نشده بود.یونانيان، در ميان رومیبرخالف  به فراهم نكردن حمایت قانونی الزم،

ناشناخته « نه مجازاتین نه جرمی هست و بدون قانو» مسئوالن حد و مرزی نداشت. قاعده رسمی قدرت

ا هشخص واحدی سپرده شده و تمایز آن گذاری و قضاوت همواره دچار پریشانی بودند، زیرا بهبود. قانون

ست، اای به روشنی تثبيت شده قاعدهآیا پرداختند که د. مباحث قضایی به این موضوع نمیروشن نبو

روش برخورد  .امدهای یک تصميم خاص مطلوب هستندبلكه آنچه اهميت داشت این بود که آیا پي

                                                 

 Marcus Tullius Cicero « مارکوس توليوس کيکِرو»ه التين ب .1
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دهد پذیری ستوده شده است، اما این واقعيت نشان میآن به انعطاف القهعسبب به جمهوری روم با قانون

 ارسطویی چندان توجهی ندارد.معنای به که جمهوری به تضمين حاکميت قانون

 وتی استفادهتفادهد. بارزترین نشانه این بیزیادی به ثبات قانون نشان نمی سيسرون به یقين عالقه

اعالن یک معنای به Lexاو،  ر کاربردهای سنتی مرسوم در زمانهاست. د Lexو  Iusاو از اصطالحات 

 گاهی بر عرف یا قانون نانوشته داللت داشت، Iusبنياد این اعالن است. معنای به Iusتصميم معتبر و 

به قانون  Iusاند که گانه اظهار شده بود. همچنين گفتهالواح دوازدهکه در  lexقانون نوشته یا برخالف 

کند. اما در این مورد توافق کلی پادشاه یا قانون اشرافی در مقابل قانون جمهوری یا قانون عام اشاره می

تعينی  Lexتر راجع به درست و نادرست داللت داشت که به دستوراتی گسترده Iusوجود دارد که 

تر گستردهمعنای به را برای اشاره Lexن بود. سيسرون کاربرد سنتی را واژگون کرد. او یا  خاص از آ

Ius گيرد.برد یا این دو اصطالح را معادل در نظر میمیکار به 

بود، « قانون مشترک ملل»آن  را تغيير داد. معنای اوليه Ius Gentiumسيسرون همچنين معنای 

کار به هاشد و برای تسهيل مناسبات با خارجیمحسوب می Ius Civileیعنی قراردادی که متمم برای 

گوید که اعتبار خود را از طبيعت سخن می« قانون عام»مثابه به Ius Gentiumرفت. سيسرون از می

ی این عبارترود. پس بهبرادری مشترک بشر تعلق دارد که از اختالفات ملل فراتر می گيرد و به ایدهمی

 ، که آنشودمترادفی برای قانون طبيعی و در این مقام معياری برای قوانين مدنی تبدیل می اصطالح به

قانون »کند که کند. بر این اساس سيسرون تأکيد میرا ملزم به اکرام طبيعتِ ذاتی انسان میقوانين 

ود خ ابدی است که با حكمتچيزی »کنند، بلكه و مردم آن را وضع نمی« محصول اندیشه بشر نيست

ذهن نخستين و آخرینِ خدا که همه چيز با »امر و نهی آن با «. کندجهان هستی حكمرانی میبر همه 

یكی است. بنابراین سيسرون بر این باور است که قانون و عقل با هم پدید « شودعقل او راهنمایی می

و آن  دستين بار به وجود آمکه نخگاه آن عقل زمانی تبدیل به قانون نشد که نگاشته شد، بلكه»اند، آمده

گونه که ذهن الهی قانون برتر است، عقل نيز اگر در همان»رو ازاین« ا ذهن الهی به وجود آمد.همزمان ب

همان در نظر  این« عقل»را با « قانون»خالصه سيسرون طور به 1.«انسان به کمال برسد، قانون است ... 

 ن بود. از عقل اصلِ راهنمایِ جهاگرفت و مقصود او 

از  بخشی مثابهالنی و عقل بشری بهنظمی عقمثابه به )کيهان، جهان هستی( Cosmosفهمِ البته 

نظمی که شرح فوق از قانون بر آن استوار است، مختص سيسرون نبود. اما فرق تصویر سيسرون با تصویر 

های لم بشری است. از نشانهسازیِ چگونگی ارتباط عقلِ جهانی با عملكرد آن در عاافالطون یا ارسطو آسان

ها برای توصيف آن چيزی است که افالطون صَور یا ایده Lex سيسرون از واژه سازی استفادهاین آسان

هرگونه  و رد وجود Lexمثابه به توصيف نظم جهانیواسطه به ناميد. سيسرونمی« اصول اوليه»و ارسطو 

                                                 

1. Marcus Tullius Cicero, De Legibus II. iv. 8; II. iv. 10–11, in Cicero: De Republica, De Legibus, 

ed. T. E. Page, trans. Clinton Walker Keyes (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1928). 
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دشواری گریخت که پيشينيان یونانی را گرفتار  عقل بشری و اصل جهانی عقل، از آن تمایز ميان قوه

در  شود. اوکرده بود، یعنی شرح این مطلب که چگونه نظمی کامالً روحی به قالبی بشری منتقل می

کند و آن را یكی از نتایج توصيف می« نخستين دارایی مشترک انسان و خدا»عوض به صراحت عقل را 

 .«سوی خدایی که او را آفریده جایگاه ممتازی عطا شده استاز»داند که به انسان ضروری این واقعيت می

هایی که در عقل اشتراک دارند باید در عقل درست نيز آن»کند وی در ادامه با اطمينان کامل اظهار می

ایان ها در قانون نيز با خدعقلِ درست قانون است، باید معتقد باشيم که انسانکه از آنجا  مشترک باشند.

ه در ها کآن ود باید در عدالت نيز شریک باشند ها که در عقل شریک هستنعالوه آنند. بهمشترک هست

ه یقين اخالفِ یونانی ب .«المنافع در نظر گرفته شونداینها شریک باشند باید اعضای یک حكومت مشترک

، زیرا ود داردخونی وج یدانستند. به باور سيسرون ميان انسان و خدا پيوندبرانگيز میاین دعوی را بحث

 1خدا روح را در انسان دميده است.

اپيكور مخالفت نكرد که خدا به ميرایان اهميتی  الطون و ارسطو با این عقيدهسيسرون صرفاً مانند اف

پوشی کرد. دیدگاه سيسرون که عقل بشری را با عقل دهد. او اساساً از عنصر ميرایی در بشر چشمنمی

ها توصيف کند. ای فطری حاضر در همه انسانایدهمثابه به ر ساخت قانون راگيرد او را قادخدا برابر می

ا هند، این عنصر با یقين کامل به آنها بخواهند از عنصر الهی درون خود مشورت بگيرکافی است انسان

كام حامكان ندارد که قانون از ادرواقع  خواهد گفت که چه کاری را باید انجام دهند. بنابراین نياز نيست و

 برخاسته است.« ترین فلسفهژرف»بلكه از  ،گانه مشتق شودو الواح دوازده

 توانند طبق آن زندگیفقط یک اصل وجود دارد که مردم می»گيرد که سيسرون از اینجا نتيجه می

براساس  فضيلت برای انسان زندگی 1.«کنند، این اصل برای همه یكی است و همه از آن برخوردارند

ناميد  Lexعقل جهانی و عام است. این عقل را باید براساس  که معادل با زندگی است طبيعت بشری

 آن بر مردم حكمرانی کرد.براساس  زیرا تنها قانونی است که باید

ستند. ها فاقد عدالت هنها نشانگر این واقعيت است که آناینكه قوانين ملل مختلف یكسان نيستند ت

دست هب يص اینهمانی قانون و عدالت همچنين تبيينی برای این حقيقتسيسرون معتقد است ناکامی در تشخ

حسِ درونیِ عدالت، عامل اطاعت از قانون فرض جای به دهد که چرا مردم به اشتباه ترس از مجازات رامی

عقل با طبيعت است. اگر این قانون حقيقی را تشخيص دهيم، خواهيم دید کنند. قانون حقيقی، مطابقت می

امی ملل در تم د و پایدار برای همهنين متفاوتی در روم و آتن وجود نخواهد داشت، بلكه یک قانون جاویکه قوا

ها معتبر خواهد بود که همگی تحت فرمان مؤلف این قانون یعنی خدا هستند. مردم به کسی برای تفسير زمان

 را کشف کند. تواند آنبلكه هرکسی با تأمل در درون خود می ،این قانون نياز ندارند

                                                 

1. Ibid., I. viii. 24 323. 

2. Ibid., I. xiii. 35. 
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سيسرون در هيچ موضعی برای تأمل در باب پرسشی که افالطون و ارسطو با دقت زیاد مطرح کرده بودند، 

تواند برای هستند، می ا و اشيا پيوسته در تغييرهکند: قانون چگونه در یک جهان ميرا، آنجا که انسانتوقف نمی

 نهد. بودن تمایز نمیناسب باشد. او ميان اصول از حيث انتزاعییكسان مای گونهبه هاها و مكانزمان همه

یابيم و نياز به مفسری بيرون از سيسرون همچنين به الزامات این دعوی که ما قانون را درون خود می 

 هخالصه اینهمانی قانون با عدالت و طبيعت نزد سيسرون و تأکيد او بر اینكطور به کند.خود نداریم توجه نمی

 اندازد.شناسند، ویژگیِ ميرایی عالم بشری را از قلم میشهودی یک قانون حقيقی را مینحو به مردم همه

 دهد که اگر قانون حقيقی بر روح همه نقش بسته است، پس چه نيازی به قانونسيسرون توضيح نمی

جوی لذت آن چيزی است که انسان کند که حالت غریزیِ جستمقررات بشری است. اگرچه او اشاره میمعنای به

ه کند ککند و برای ما روشن نمیکشاند، اما پيوند ميان این حالتِ بد و عقل را مشخص نمیرا به گمراهی می

 و تصميمات قضایی تفكر کنند. قانونگذاری  بارهچرا سناتورها و قضاتی باید باشند تا در

د. او این شوسيسرون خوانده شده است بررسی نمی «گراییشک»ها در آنچه کدام از این پرسشهيچ

توان با برهانی صوری اثبات کرد. به انسان با خدا را می کند که صدق ضروری رابطهدیدگاه رواقی را رد می

بيان او الهيات جایگزینی برای علم طبيعی نيست و استوارکردن ایمان به خدا بر دیالكتيک تنها به تضعيف 

تر از آن است که بخواهيم با ابتنای آن بر دیالكتيک نابودش کنيم. هرچند د؛ ایمان به خدا با ارزشانجامآن می

 جمله وحدت عقل انسانقصد اثباتشان را داشتند ازها اما به حقایقی که رواقی ،بود« گراشک»او به این معنا 

زی قلمداد کرد که در قرن بيستم معموالً چيبنيانگذار  توان او راو عقل جهانی باور داشت. به هر صورت می

گفتند. زیرا سيسرون قائل به اینهمانی نامشروط و کامل قانون با عدالت، عقل و طبيعت به آن قانون طبيعی می

 کند.است و فردیت و امكان وجود بشر را لحاظ نمی

دیگر ی ازسو ولت خودکامهو دیكسو  که یونانيان بر تمایز یک دولت با قواعد مؤثر و پایدار ازدرحالی 

ن تمایز کند. بنابرایسيسرون بر تمایز ميان احكام بشری و احكام غيربشری تأکيد می ،کنندتأکيد می

های عادل و ناعادل است. بلكه ميان دولت ،بنيادی او نه ميان حاکميت قانون و حاکميت بدون قانون

تفاوتی ندارد سخن او مانند ارسطو نيست که  یا همهنفر گوید حكومت یک یا چند هنگامی که او می

اگر حكمت بر حكومت حكمرانی کند، چه »آنچه واقعاً اهميت دارد اطاعت حاکم از قانون است، بلكه 

 «تفاوتی دارد که حكمت دارایی یک نفر است یا چند نفر؟

 

  آگوستین

ی رای تضمين یک زندگی اجتماعای بوسيلهمثابه به که در سنت یونان باستان تنشی ميان قانوندرحالی 

ک زندگی الگویی برای یمثابه به و قانونیكسو  کنند ازآميز در بين افرادی که اهداف متنوعی را دنبال میصلح

کند که قانون الگویی برای خوبی یا این عقيده را رد میوضوح به دیگر وجود دارد، آگوستينازسوی  خوب

ی که در گذشته موضوعی ضمنی در مباحث قانون بود توسط آگوستين ای برای آموزش است. پرسشوسيله
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به موضوع اصلی تبدیل شد: کدام یک هدف حقيقی قانون است: صلح یا کمال؟ این پرسش از آن زمان به 

اشكال گوناگون در مباحث مدرن جایگاه مهمی داشته است. کسانی که امروزه قانون را یک الگوی اخالقی 

 اند.کنند که از آگوستين مشتق شدهآنكه آگاه باشند دالیلی را ذکر مین بیدانند، همچنانمی

مثابه ابزاری برای صلح و ابزاری برای آموزش اخالقی( در تنش ميان دو دیدگاه نسبت به قانون )به

فكر سيکِ تهای کالاو در آغاز بسياری از ایدهزیرا خورند. خود آگوستين نيز به چشم می های اوليهنوشته

های اوليه مایل است همچون سيسرون سيسرون را پذیرفته بود. آگوستين در نوشتهخصوص به رواقی و

. عقلِ آدمی بر او آشكار شده استواسطه به بخشِ هستی سخن بگوید کهیک اصلِ نظاممثابه به از قانون

یا متضمنِ  از ر است که مشتقصورتی معتب)قانون زمانمند( تنها در Lex Temporalisاو  به عقيده

 نام قانون نيست.  که فاقد این ویژگی باشد شایستهقانونگذاری  و هر نوع 1قانون ابدی باشد

ای برای مسيحی قانون را وسيلهاخالف غير آگوستين در این مرحله از حيات فكری خود همچون

گوید که باب دین حقيقی( نمی)در  De Vera Religioneشمرد. اما او در کتاب کمال انسان برمی

انونگذار ق که نتواند با قانون ابدی سازگار شود نامعتبر است، بلكه معتقد است کهقانونگذاری  آن نوع

 تواند برای زمانهزمانمند اگر نيكوسرشت و عاقل باشد، قانون ابدی را در ذهن خود خواهد داشت و می

 خود قانون وضع کند.

هبوط  پيامدهایویژه به آگوستين ناشی از تغيير فهم او از وجود زمينی بشر واین تغيير در دیدگاه 

های یک مرحله در کمال انسان و نهادهای مدنی نردبانمثابه به اینكه زندگی دنيویجای به بشر بود.

 قلمداد کرد که منزل حقيقی او جایی« بيگانه»تعالی تلقی شوند، آگوستين آدمی را بر روی زمين یک 

مال توانست به کنمی ایگر است و اميد تنها پيوند او با آن منزل است. در نتيجه هيچ سازمان بشریدی

 انسان یاری رساند.

)جهان هستی( را که شامل  Cosmosمثابه به که آگوستين دیدگاه کالسيک نسبت به طبيعت هنگامی

تراق اساسی را در جهان به وجود د که آفرینش انسان یک افکرعالم بشری است رد کرد، چنين استدالل 

آورده است. برای درک نظر آگوستين راجع به قانون، ضرورتاً باید ببينيم این افتراق اساسی چه پيامدهایی 

انسان و رویدادهای منتج از آن  برای عالم بشری در پی داشته است. یعنی عالم بشری که شامل افعالِ اراده

تواند پيوسته با و در طول آن عقل الهی باشد رق دارد. پس عقل بشری نمیاست، هم با طبيعت و هم با خدا ف

و هيچ راهی برای دانستن این وجود ندارد که خدا آنچه را انسان اراده کرده  کندکه بر جهان حكمرانی می

 آنچهالف برخ خوانند در نظر خدا نيز گناه محسوب شود.ها جرم میاست قبول دارد. لزومی ندارد آنچه انسان

سرنوشت خود و تحقق رستگاری خویش  ها قادر به ادارهپنداشتند انسانمیغيرمسيحی  تر فيلسوفانپيش

توان در آن به کمال رسيد ای که میتوان بر روی زمين به کمال دست یافت. تنها جامعهنيستند، زیرا نمی

                                                 

1. Augustine, On Free Choice of the Will, Trans. Anna S. Benjamin and L. H. Hackstaff 

(Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill, 1964), 13–15. 
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های خود به کوشند با تالشآدميان همچنان می آنجا که از فرشتگان و قدیسان در بهشت است. اما جامعه

 کمال برسند، شرایط انسان یک تراژدی است. 

 کند، شهر زمينی و شهرخدایی.دوگانگی ميان دو شهر توصيف میمنزله به آگوستين این شكاف را

دا؛ از خشهر زمينی با عشق به خود، حتی به قيمت نفرت »اند: این دو شهر با دو عشق متفاوت بنا شده

بشر از بهشت رانده شد و هبوط که از آنجا  1«شهر خدایی با عشق به خدا، حتی به قيمت نفرت از خود.

کند. میدچار ستيز به ها را انسان ،د و این تنوع اهدافکنکرد چيزهایی غير از خدا را معشوق خود می

کشاند. خود بر دیگران می تحميل ارادهها را به سوی انسان ،ستيز دليل دیگری نيز دارد: اشتياقِ سلطه

صه خالطور به به همين سبب آدميان برای حفظ امنيت خود در برابر خشونت به نظم مدنی نياز دارند.

وقتی ای مبشر است. البته این صرفاً چارهگناهكاری  ای برایبلكه چاره ،نظم مدنی نه ابزاری برای کمال

ی را مدن نظمی است و به همين دليل فروپاشی جامعهبرای دور کردن بیکامالً بشری  اقدامیزیرا  ،است

 کند. تهدید میهميشه 

کند. چنين فهمی از نظم مدنی برای آگوستين پذیرفتن دیدگاه کالسيک قانون را غيرممكن می

وار تکه دیدگاه کالسيک )دستكم در یک سوی تنش( بر اینهمانی نظم مدنی با زندگی اخالقی اسدرحالی 

است، نزد آگوستين زندگیِ اخالقی سراسر شخصی و مستقل از نظم مدنی است. آنچه به یک مسيحی 

بلكه ایمان به این است که جهان در آینده دگرگون  ،خاص بخشد نه عضویت در یک جامعههویت می

ی وابسته است و اله که مسيح مرگ و گناه را شكست دهد. این تحول تماماً به ارادهگاه آن ،خواهد شد

توانند به چنين تحولی منجر شوند، دچار گستاخی و گناه شده است. های زمينی میهرکس بپندارد طرح

بلكه فراهم ساختن  ،الگویی خاصبراساس  اصلی یک مسيحی نه ایجاد تغيير در یک جامعه دغدغه

 در زندگی خود پياده کند. پنداردخود درست میرا حریمی است که او در آن آزادانه بتواند آنچه 

هادی نمثابه به شهرطرحی آموزشی و دولتمثابه به شهرتنش موجود در تصویر کالسيک ميان دولت

رود. اینكه او کامالً به دیدگاه دوم از افراد و اهداف متكثر در تصویر آگوستين از نظم مدنی از ميان می

مشخص  Societas او از واژه داند در استفادهطبيعی نمی پایبند است و نظم مدنی را یک واحدِ اُرگانيکِ

یک توافق ميان افرادی که هر کدام منافع خود را واسطه به نهادی است کهمعنای به این واژه 1شود.می

یک کل است معنای به قرار دارد که Universitasدر مقابل  نهادکنند تشكيل شده است. این دنبال می

جوید. این تمایز و تأکيد آگوستين بر ت یک شخصِ طبيعی است و هدف واحدی را میکه دارای وحد

بخشد. زیرا است، به قانون اهميتی جدید می Societasاین مطلب که نظم مدنی دارای ویژگی یک  

 تواند نظم پيدا کند از طریق توافق در مورد رعایت قانون است. بدون آنمی Societasای که تنها شيوه

 ای از افراد را خواهيم داشت.تنها مجموعه

                                                 

1. City of God Book XIV, 28. 

2. Ibid., Book XII, 1; Book XVI, 16. 
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ن به مفهومی جدید آگوستيازسوی  )جهان هستی( Cosmosرد دیدگاه کالسيک نسبتِ انسان با 

از قانون را استوار ساخت. نظم غيراخالقی  که مبنای یک فهم کامالً سكوالر و ظاهراً از نظم منجر شد

ی به سمت هدفی مشترک و جستجوی زندگی خوب گيرجهتمعنای به دیگر همچون دوران کالسيک

بسيار حقيرِ نبودِ منازعات معنای به نبود. در عوض نظم به مترادفی برای صلح تبدیل شد، آن هم

 توانند به صلح ابدی نزدیک شوند.ها در حيات دنيوی بيش از این نمیبار. نزد آگوستين انسانخشونت

 مردان و بدکاران عزیز است.کاین صلح دنيوی به یک اندازه برای ني

زیرا  ،یک الگوی ابدی کشف کند تواند آن را با مشاهدهاما اگر انسان برای حفظ صلح بكوشد، نمی

پيوندی ميان عالم بشری و طبيعت یا ميان عقل انسان و عقل الهی وجود ندارد. حقيقت غایی بر انسان 

کند و ارتباطی پيدا با نظم جهان هستی ندگی میپوشيده است، انسانی که در دنيایی پر از خشونت ز

 ندارد. در این شرایط خطرناک، قانون تنها راه انسان برای مقابله با خشونت است. 

بشر  بخشد. تأکيد آگوستين بر بيچارگیِ شرایط ميرایالبته این واقعيت به قانون خصوصيتی متعالی نمی

ن در شود. اگرچه او به نوشتناپذیر قانون زمينی بيان نمیاجتناب تر از هنگام اصرار او بر نقصهيچ کجا روشن

ثابه مبه های متأخر از قانون بشری نهادامه داد، در نوشته« خدا اراده»عقل الهی یا مثابه به «قانون ابدی»باب 

انسان موجودی  1گوید.قانونی جدا از نظم جهانِ هستی سخن میمثابه به بلكه ،مستقيم قانون ابدی نتيجه

بلكه  ،«قانون ابدی»کند نه تجسم و نه بازتاب است که حقيقت بر او پوشيده است. قوانينی که او وضع می

 نيز صادق است.آنها  هایی بشری هستند که عدم تعيّن حيات بشری در موردساخته

ها و رای تمام زمانای از قوانين کامل، مناسب ببنابراین در سر پروراندن رؤیای استقرار مجموعه

نها از طریق ت»شود. اینكه آرزویی نيكو باشد گناه محسوب میجای به ها و نفوذناپذیر در برابر تغيير،مكان

آنجایی که اعضای شهر از 1«شود.تكثر در کردار، قوانين و نهادهاست که صلح زمينی تضمين و حفظ می

دانند امكان از زندگی لطف ابدی آگاهی دارند و میبهشتی به روشنی از تمایز ميان زندگی دنيوی و 

 کوشند آن را نگهحذف کثرت هستند، بلكه میدنبال به کمتر از همهآنها  ناپذیر است،زمينی جدایی

  3داشته و تشویق کنند.

حقيقت پنهان است، اینكه قانون چگونه باید باشد و چگونه وضع شود تنها از طریق توافق در آنجا که  از

عمومی آن بخش از  شود. دغدغه( است تعيين میRes Publicaعمومی ) مورد اینكه چه چيزی دغدغه

ی یک الگوکه از آنجا  کنند.زندگی شهروندان است که منافع و تعهدات واگرای افراد با هم تالقی پيدا می

هایشان همواره مقطعی زد که پاسخپرداهایی ميرا میابدی برای قانون وجود ندارد و همچنين قانون به پرسش

                                                 

1. Augustine, A Select Library of the Nicene and Post-nicene Fathers of the Christian Church, vol. 

IV, St. Augustin: The Writings Against the Manichaeans and Against the Donatists, ed. Philip Schaff 

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988), 283–84, 288, 295–96. 

2. Augustine, Confessions Book III, 64; cf. City of God Book XIX, 17. 

3. City of God Book XIX, 17. 
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 بلكه در هر زمان ،در یک زمان و مكان با زمان و مكان دیگر متفاوت استتنها نه و موقت هستند، پس قانون

که در تصویر کالسيک تغيير در قانون مكرراً نقد درحالی شود. و مكان همواره دچار بازبينی و نوشدن می

 داند. را برای عادالنه نگه داشتن آن ضروری می شود، آگوستين تغيير در قانونمی

اجرای  کند، بلكه بر دلخواهانه بودنای بر تنوع و تغييرپذیری قانون میتأکيد تازهتنها نه آگوستين

دالتی عاز افالطون و ارسطو در این باره فراتر رفته که حدی آزاردهنده از بی بسيار ورزد. اوآن نيز اصرار می

از  تر است.ناپذیر است و ویژگی تراژیکِ وجود انسان در اعمال قانون از همه جا روشنجدایی از قانون

هر حكم قانونی لزوماً تا حدودی ناقص تنها نه در قانون همانند مواضع دیگر حقيقت پنهان است،که آنجا 

رخالف ب قاضیِ ميراکه از آنجا  بينند.را زننده میآنها  ها باید اعمالی را تحمل کنند کهاست، بلكه انسان

گناهی اشخاص به شكنجه او باید برای کشف بی« تواند به وجدان زندانيان خود آگاهی یابدنمی»خدا 

های ناحقی را گناه حتی اگر در نهایت آزاد شود ممكن است شكنجهمتوسل شود. در نتيجه شخص بی

شكنجه شدن اعتراف جای به ردن بميرد. اگرمتحمل شود. حتی شاید در خالل شكنجه بدون اعتراف ک

کردن را برگزیند، خود را به اجبار گناهكار معرفی کرده است. در چنين شرایط وحشتناکی هيچ کس 

 پذیرا شود. قاضی مانند متهم ونيز های آن را مگر اینكه رنج ،حاضر به قبول تكاليف یک قاضی نيست

 کرده به جهان همين است.زیرا وضعيت بشرِ هبوطهای ناروا را تحمل کند، شاکی باید رنج

ه رد دیدگاه شود کعدالتی جلوگيری کند سبب میتواند از بیحال باور آگوستين به اینكه انسان هرگز نمی

ر آگوستين نظاو عجيب نباشد. بهازسوی  «تواند بدون عدالت مدیریت شودجمهوری نمی»اینكه بر مبنی سيسرون

عدالتی در یک شهر شاید بيش از شهر بی. انكار وجود هر شهر زمينی خواهد بودمعنای به طلبباور به این م

 ناپذیر است.عدالتی در هر شهر همانند هبوط انسان امری اجتنابدیگر باشد، اما وجود حدی از بی

ذار قانونگ او به همين دليل اجبار در دیدگاه آگوستين ذاتیِ قانون است نه امری عرضی. به عقيده

تواند به مقاصد خود دست پيدا کند. بنابراین الزام به رعایت قانون تنها از طریق اعمال فشار و شكنجه می

کند که قضات باید وظایف خود را با د. اگرچه آگوستين گاهی پيشنهاد مییابخصوصيتی متفاوت می

 Paterfamiliasرا با نقش قانونگذار  ایک پدر مهربان انجام دهند، اما او نقش حاکمِ مدنی ی روحيه

ند که کگوید بر این مطلب پافشاری میداند. هنگامی که او از قانون سخن می)پدر خانواده( یكسان نمی

نظم عالم بشری هيچ پيوندی با یک نظم طبيعی ندارد. در این طرز فكر تبعيت از قانون نوعی بندگی و 

ه الزام نظر آگوستين راجع بدرواقع  حفظ صلح است. تنها وسيلهمثابه به التزام به تبعيت از قانون برتر

 یی ناخوشایندهاپدیدهاینها  بيماری شبيه است. از نظر او هر دوی نظر او دربارهرعایت قانون بسيار به

کند هستند که ذاتیِ وضعيت بشر بوده و از کنترل او خارج هستند. شخص مسيحی از قانون اطاعت می

 های پنهان الهی مخالفت کند.که با راهرا او چنان کسی نيست زی

اینكه چگونه باید حدود اطاعت از قانونی ازجمله  گذارد.پاسخ میبسياری را بیهای آگوستين پرسش

ستكم د توان قانون ابدی یا طبيعی رارا تعيين کرد که هيچ پيوندی با اصول ابدی ندارد. تا چه اندازه می
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خص از با فهم ش ، اگر آن قانونمعياری سلبی برای توجيه سرپيچی از قانون بشری در نظر گرفته مثاببه

 مستقيم به بررسی این موضوعات پرداخت.طور به کسی بود که توماس آکویناس .قانون الهی متضاد باشد

 

 توماس آكویناس

 زگاری حقيقتِ وحيانیِ مسيحی و فلسفهتوماس آکویناس برای سا تر از خالل پروژهقانون پيچيده یک ایده

ن بود که او پيوند ميان قانون و یک نظم کيهانی را آکویناس آ این پروژه ارسطو پدید آمد. الزمهغيرمسيحی 

 مسيحی را حفظ کند که انسان قادر به خواندن ذهن خدا نيست. احيا کرده و در عين حال این عقيده

تنی مب -شدهصورتی اصالحالبته به -دگاه ارسطو در باب طبيعت حل آکویناس بر پذیرش دیراه

 راتبمسلسله بشری کویناس، الگوی نظم در جامعهآاست که آگوستين آن را رد کرده بود. در تصویر 

تر را به نپایي خدا بدان اعطا شده مرتبهازسوی  باالتر با قدرتی طبيعی که کيهانی است که در آن مرتبه

 صالحيت و قدرتی که خدا بهدليل به هاآورد. به همين صورت در امور بشری نيز بلندمرتبهر میحرکت د

کنند. تبعيت فرزند از پدر و خانواده از حاکم ها تحميل میدستیخود را بر پایين داده است، ارادهآنها 

 Ratioین امر الهی است که سياسی همان اندازه طبيعی است که حاکميت روح بر بدن و خدا بر جهان. ا

سياسی انجام شود، از فرمان پادشاه سرچشمه گرفته و به  )عقل، حساب( یا طرحِ آنچه که باید در جامعه

 رسد.دیگر ارکان حكومت می

شيا تعلق بلكه به نظم طبيعی ا ،هبوط انسان نيست تصویر آگوستينی، نتيجهبرخالف  نظم سياسی

بدون وحدت خواهند « کثرتی از افراد»آنها  حكمرانی کرد، زیرا در غير این صورتها دارد. باید بر انسان

گونه که مسافران یک کشتی بدون ناخدا به جایی بود و به هدف طبيعی خود دست نخواهند یافت، همان

 صورتیدر تنهاحدت تقليل پيدا کند و این نخواهند رسيد. برای رسيدن به نظم، هر کثرتی باید به یک و

ت. در یكی اسدست به در طبيعت حاکميت هميشه»است که همه تحت حاکميت یكی باشند: كانپذیر ام

جنباند، یعنی قلب؛ در روح تنها یک قوه است که برجسته های بدن یكی است که بقيه را میميان اندام

ن وحدت را از به همين شكل حاکما 1.«شوندها از وحدت مشتق میکثرت است یعنی عقل ... زیرا همه

 بخشند.میآنها  طریق هدایت مردم به سوی یک هدف واحد یعنی خير به

جهان با یک حاکم  ، آنگونه کهمؤثرترین عامل وحدت چيزی است که خود یک وحدت طبيعی است

تر در کمکثير شود، پس بهترین شكل حكومت پادشاهی است، زیرا نسبت به حاکميت جمعی اداره می

گوید که شرّی که بيش از همه دیگر آکویناس مصرانه میازسوی اما  ستبداد قرار دارد.معرض تفرقه و ا

او مانند پيشينيان تمایز ميان حاکميت  باید از آن هراس داشت حاکميت یک شخص مستبد است. دغدغه

                                                 

1. St. Thomas Aquinas, De Regimine Principum, in Aquinas: Selected Political Writings, ed. A. P. 

d’Entre` ves, Trans. J. G. Dawson (Oxford: Blackwell, 1948), 11, 13. 
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 و حاکميت عقلغيرعقالنی  خودکامه و حاکميت قانون است که او آن را با تمایز ميان حاکميت هوسِ

ک، فرمان عقل برای خير مشتر»کند: پندارد. بر این اساس آکویناس قانون را چنين تعریف مییكسان می

یک اصل راهنما  «فرمان عقل»این  1.«که توسط کسی صادر و اعالن شده است که پروای جامعه را دارد

اصل »که یک « زندنقش می» ای رازیرا قانون پس از اعالن آن قاعده ،کندرا برای کردار آدمی فراهم می

قانون بدین ترتيب نياز طبيعیِ ميرایانِ عاقل به راهنمایی با یک  1گذارد.میآنها  را در اختيار« برای عمل

 کند.اصل عقالنی را برآورده می

ای برای بازگرداندن شدن انسان از بهشت و هبوط او بر زمين، حاکميت قانون وسيلهپس از رانده

ستين نخ گناهدارد. این پيوند ميان قانون و می واآن او را به انكار بشر گناهكاری  ل است کهحاکميت عق

های دهد که قدرت برای اجبار مردم به رعایت قانون از ویژگیگيری سوق میآکویناس را به این نتيجه

ت ارسطو این نيس قيدهعبرخالف  شودهای یک پدر میخاص قانون است. آنچه سبب تمایز قانون از فرمان

« آورقدرت الزام»کند نه یک خانواده، بلكه این است که قانون شهر حكمرانی میکه قانون بر یک دولت

قانون  هایی تعيين کند. بنابرانی آکویناس مانند آگوستين مجازات را ذاتیِ ایدهتواند مجازاتدارد و می

خدا از مجازات »قانون مجازات برای مجازات نيست. زیرا دست به شدههای اعمالداند. اما هدف مجازاتمی

و مجازات از این نوع به زمان روز قيامت تعلق دارد. بر روی زمين هدف « شودبرای مجازات خشنود نمی

است، یعنی برای بهبود صلح عمومی از طریق درمان اميال شيطانی مجرمان و تحذیر « دارویی»مجازات 

 ترس از مجازات.سطه وابه دیگران

شود. برای کسانی که بر دو نوع انسان متفاوت اعمال می زیراقانون دو هدف متفاوت دارد  بنابراین 

های والدین و آداب و رسوم با فطری خواه به لطف خدا، آموزشصورت به کردارشان نيک است، خواه

شتر طرحی برای وحدت است نه محدودیتی کند. قانون برای این گونه افراد بيهشدارهای الزم کفایت می

اند و در معرض که گمراه شدهآنهایی  کنند. اماآزاد خود رعایت می بر اميال نفسانی و آن را طبق اراده

 تحذیر و ابزاری آموزشی است. آنها  قانون برای 3شوند.شر و بدی هستند، توسط قانون مهار می

 آکویناسدر عوض اما ابزاری برای سرکوب نيست.  ،وابسته است قانون هرچند ذاتاً به اجبار و الزام

داند که برای رفتار انسان می اینهمان دهنده، یک طرح، یک ميزان یا اصل نظمRatioقانون را با 

رکوب ابزاری برای سمثابه به کند. تفاوت ميان دیدگاه آگوستين از قانونسویی عقالنی فراهم میوسمت

خدا و انسان ناشی شده است.  از رابطهآنها  س بر کيفيت عقالنی قانون، از اختالف فهمو تأکيد آکوینا

خدا  شود، تصویر آکویناسی بر ارادهخدا تأکيد می که در تصویر آگوستينی بر رازآميزیِ ارادهدرحالی 

ی از عالم رسطویکوشد دیدگاه ابرای حكمرانی طبق طرحی عقالنی تأکيد دارد. بدین ترتيب آکویناس می

 بخشی از طبيعت را حفظ کند بدون آنكه به یكی بودن عقل انسان و عقل الهی قائل باشد.مثابه به بشری

                                                 

1. St. Thomas Aquinas, The “Summa Theologiae” of St. Thomas Aquinas, I–II, 90, 4. 

2. Ibid, 93, 5. 

3. Ibid, I–II, 96, 5. 
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راساس ب قوانين مكتوب و پایدار بر حكومتبراساس  آکویناس دالیلی عملی نيز برای ترجيح حكومت

برای رویدادهای آینده قانون وضع عام و طور بهقانونگذاران  مثالدهد. برای احكام شخصی ارائه می

ه کننددر معرض منافع شخصی و احساسات گمراهبيشتر  که قاضيان در موارد خاصدرحالی کنند، می

 شده باشد تا بتوان آن را ترویج داد.قرار دارند. قانون از دیدگاه آکویناس باید نوشته

توانند تغييرات موجود در موارد جزئی نمیناپذیر آکویناس در پاسخ به این اعتراض که قواعد انعطاف

گوید که قانون به دیگر معيارها شبيه است. اگر برای هرکدام از چيزهایی که بناست را به حساب آورند می

 داد.گيری شوند یک معيار و ميزان خاص وجود داشت، معيار کارکرد خود را از دست میاندازه

رک با الگوی زندگی خوب یكسان نيست. از این جهت برخالف ارسطو الگوی خوبی و خير مشت

دگی خوب هدف یک زن»آکویناس  یونانيان. به عقيده تر است تا به فلسفهآکویناس به آگوستين نزدیک

بنابراین هدف حاکم نه هدایت مردم به کمال بر روی زمين، بلكه بهبود «. بر زمين سعادت اُخروی است

دیگر بر تمایز ميان نظام ازسوی  آکویناس 1که به سعادت اُخروی منجر شود. ای استرفاه جامعه به شيوه

 مسيحی آگوستين است کند که برای ارسطو ناشناخته و یادآور آموزهعمومی و خصوصی تأکيد می

تمام  دادن در خصوصقانون نه فرمان اینكه شهر زمينی را نباید با شهر آسمانی خلط کرد. وظيفهبر مبنی

بلكه آن دستوراتی است که برای خير عمومی الزم هستند. قانون بشری حتی باید برخی  ،ال نيکافع

از »ها شود انسانکردارهای نامطلوب را بدون مجازات بگذارد. زیرا عدم کمال وضعيت بشر سبب می

بنابراین برای  .«ممنوع و با مجازات روبرو شوندشدت به گناهان بسياری از مزایا محروم باشند اگر همه

 بلكه برای جلوگيری از دخالت ،مثال قانون باید ربا را مجاز بداند نه به این سبب که کاری عادالنه است

های سودمند مردم. اگر از آکویناس بپرسيم آیا قرض گرفتن پول تحت شرایط ربا در بسياری از فعاليت

  1.«ای هدفی خير قانونی استاستفاده از گناه دیگری بر»دهد قانونی است، او پاسخ می

 با فهم« بر افراد مختلف»اعمال قانون این است که قانون  حوزه کردن یكی دیگر از دالیل محدود

 ،کاران به آن گرایش ندارندها وجود دارند که درستشود. بسياری از رذیلتمتفاوت از فضيلت اعمال می

ه به ها را منع کند کت کنند. قانون تنها باید بدترین رذیلتتوانند در مقابل آن مقاوماما اکثر مردم نمی

 3.استامكانپذیر  برای اغلب مردمآنها  دیگران آسيب رسانده و ثبات جامعه را تهدید کرده و دوری از

ر و بش قانون از دیدگاه آکویناس در بحث او از چگونگی ارتباط قانون ساخته ترین وجه ایدهممتاز

ث سيسرون وجود دارد، از این حي« قانون طبيعیِ»کند. در اینجا شباهتی با بروز پيدا می« قانون طبيعی»

ذیر پافالطون که تنها برای فيلسوفان دریافت« مُثُل»یا  «هاایده»ارسطو و  «اصول اوليه»برخالف  که

ها روشن و انسان و بنابراین برای همه« نقش بسته است»هستند، قانون طبيعی آکویناس بر عقل انسان 

                                                 

1. De Regimine 79. 

2. Summa Theologiae, I–II, 78, 1; 78, 4. 

3. Ibid., I–II, 96, 2. 
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قانون طبيعی آکویناس چيزی نيست که انسان آن را کشف کند، دانشی نيست بنابراین  1بدیهی است.

  1.«قانون طبيعی ... بر قلوب آدميان پوشيده نيست»که انسان قادر به کسب آن باشد یا نباشد: 

 ن عقل است. اما همهکند و عقل بشری بخشی از ایجهان حكمرانی میمراتب سلسله عقل ابدی بر

شوند و این قانون الهی ذهن خدا بر انسان آشكار نيست. برخی امور با وحی مستقيم برای او آشكار می

دیگر قانون عبارت به 3شود.است. سهيم بودن قانون ابدی در مخلوق عقالنی، قانونی طبيعی گفته می

هرهای زمينی و قانون الهی است. تشخيص طبيعی پيوند کيهانی ميان قوانين محصل بشریِ حاکم بر ش

عدم  تكثر و تغييرپذیری و تشخيص این واقعيت است که قوانين بشری با همهمعنای به قانون طبيعی

 شان بخشی از تقدیر الهی بوده و در نظم طبيعی جایگاهی معين دارند.قطعيت

ت که او ميان عقل نظری و اهميت قانون طبيعی در تصویر آکویناسی بر تمایزی دقيق استوار اس

تر عالی و دانیِ عقل عملی قائل است. قانون طبيعی از حيث حكمرانی بر عالم بشری عالی لعملی و اصو

در ميان که از آنجا  شود.عقل عملی می دست انسان است. زیرا شامل اصول اوليه از قوانين ساخته

افعال با آن غایت را دارد، قدرت درکی که  رابطهجانداران تنها انسان است که توان درک غایت خود و 

که درحالی ]قانون طبيعی[ است،  Lex Naturalisتوسط طبيعت در او تعبيه شده به بيان آکویناس

 گویيم.ما در مورد دیگر حيوانات از غریزه طبيعی سخن می

 .«از شر پرهيز کرد و ر را باید انجام داد و دنبال کردخي»نخستين حكم قانون طبيعی این است که 

داند باید از آن پيروی کرد. خير آن است که طبيعی آن را خير میطور به دیگر هرچه عقل عملیعبارت به

ول کلی را برخی اص»طبيعی طور به د که اگرچه ماکنانسان بدان ميلی طبيعی دارد. البته آکویناس تأکيد می

دانيم. این عقل عملی است که باید به این اصول را نمیمشتمل در « تمام حقایق خاص»اما « شناسيممی

هایی که نهایی و قطعی نيستند. قانون های مربوط به قوانين محصل جزئی پاسخ دهد، البته پاسخپرسش

توان به ناپذیر است. با این حال نمیطبيعی تغييرناپذیر است، زیرا مستلزم حفظ عدالت است و یک اصل خلل

 دالت مستلزم چه قوانينی است و به تغيير با زمان و مكان وابسته است.یقين دانست ع

 3گوید که هرگز نباید قوانين متنازع با قانون الهی را رعایت کرد.آکویناس در بحث قانون الهی می

دهد که چگونه باید عدم توافق را در باب اینكه آیا قانونی با قانون الهی در تضاد است و توضيح نمیما اا

 رفع کرد یا چگونه باید از عدم توافق جلوگيری کرد؟

 Deواکنش شایسته به یک استبداد،  ترین بحث خود دربارهترین و مفصلآکویناس در روشن

Regimine Principum، دهد که تالش برای سرنگونی یک حكومت استبدادی ممكن هشدار می

تر به بار آورد. زیرا در صورت ناکامی، مستبد را ظالم های بيشتری از آنچه قصد بهبودش را دارداست زیان

                                                 

1. Ibid., I–II, 90, 4; 91, 2. 

2. Ibid., I–II, 94, 6. 

3. Ibid., I–II, 91, 2. 

4. Ibid., I–II, 96, 4. 
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انجامد. تالش برای سرنگونی یک حاکم نظمی عمومی میکرده و در صورت کاميابی به آشفتگی و بی

 پذیرد که شاید دالیلی برایمستبد ممكن است به زمامداری حاکمی ستمگرتر منتهی شود. اگرچه او می

ته باشد هنگامی که حاکميت قانون وجود ندارد، اما بيشتر از خطرات شورش رد التزام سياسی وجود داش

 گوید نه منافع آن. عليه حاکمان مستبد سخن می

زیرا اوست که درباره  باشد،« فراتر از قانون»کند که حاکم باید آکویناس به این مطلب اشاره می

تنها  .زندم حرف آخر را راجع به وضع قانون میحاکعبارتی به گيرد.تغيير یا عدم تغيير قانون تصميم می

 1حاکم داوری کند.ازسوی  تواند در مورد سرپيچی از قانونخدا می

دست بشر بودن قانون وی را به این سمت سوق داد که اولين  توجه آکویناس به ویژگیِ ساخته

محصول  قانون تواند به اندازهف رایج میآکویناس عُرنظر به قانون و عُرف را ارائه کند. رابطه از تبيين جدی

 شود. هنگامی که انسان به شيوهانسان مانند گفتار در کردار نيز نمایان می عقل باشد، زیرا عقل و اراده

یک حكم عقالنی را بيان کرده است. هنگامی که رفتاری بارها و بارها تكرار درواقع  کند،خاصی عمل می

ابراین شود. بنمشتق می« عقل یک حكم آزادانه»د، یعنی عرف از شوعرف تثبيت می یک مثابهبه شودمی

ود که شعرف تنها در صورتی تثبيت میکه از آنجا  عالوهبه قانون عقالنی باشد. تواند به اندازهعرف می

که از آنجا  پس 1.دهدرا بازتاب می« توافق تمام مردم»اعضای یک جامعه آن را رعایت کنند، عرف  همه

تر است برای اینكه به کند، عرف راهی مستقيممردم عمل می نمایندهعنوان به حاکم در وضع قوانين

 مردم اجازه دهيم قوانين خود را وضع کنند. 

 خالصه اینكه تلقی آکویناس از قانون تالشی واضح و قوی برای حل تنش ارسطویی ميان قانون

ه مثاببه جامعه )چيزی که باید از آن اطاعت کرد، زیرا قانون است( و قانون هچسبِ متحدکنندمثابه به

یک مطلق اخالقی )چيزی که باید از آن اطاعت کرد، زیرا ظهوری از حقایق ابدی است( است. اما آکویناس 

ه کنانچ کند. اگردر عين حال یک تنش ارسطویی دیگر، یعنی تنش ميان عدالت و آزادی را بررسی نمی

ونه قانون چگنحوی اشتراک در عقل ابدی هستند،  آکویناس معتقد است عقل و قوانين بشری در نهایت

تواند اشتياق و توانایی انسان برای مستقل بودن و آزاد بودن را تشخيص دهد و ارج نهد؟ آیا باید برای می

که آگوستين -اطاعت  فردیت یا آزادی ارزش قائل شد؟ این ابهامات و شک و تردیدها در باب حدود

های اصلی قانون در اوایل دوران مدرن را شكل دادند. پرسش مبنای بحث از ایده -بودآنها  بخشالهام

بودند: اگر قانون بيان و ظهوری از عدالت است که به نحوی از عقل اینها  پس از آگوستين و آکویناس

شر دست ب کرد؟ اگر قانون بشری تماماً ساخته توان از آزادی پاسداریابدی مشتق شده است، چگونه می

 است، مبانی و حدود اطاعت چيستند؟

 

                                                 

1. Ibid., I–II, 96, 5. 

2. Ibid., I–II, 97, 3. 
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 توماس هابز

با انكار ایده باستانی یک کيهان که عقل انسان در آن به شناخت یقينی دسترسی دارد،  1توماس هابز

 کند.راهی برای گریز از تنش ميان عدالت و آزادی پيدا می

مفصل و قاطعانه شرح طور به سطوگرایی، الزامات زندگی در یک عالم مسيحی راخود بر ار هابز در حمله

 آگوستين تا نتایج منطقی آن، به روشنی تصویر قانون راازسوی  داد. او با پيگيری انكار جهان باستانيان

 نوناانسان در مقابل خشونت در جهانی عاری از حقيقتِ یقينی، جایگزین تلقی از ق تنها چارهمثابه به

، ها و الزامات این تصویر از قانونپيوندی با الوهيت و ابزاری برای آموزش کرد. وی با بررسی فرضمثابه به

 ده است.کرها را طرح کرده و بحث مدرنی را در باب قانون باز ای جدید از پرسشمجموعه

نِ وجودِ امكانی و تلقی او از قانون بر تقسيم جهان به دو ساحت کامالً مجزا مبتنی است: جها

، در مقابل جهان کامالً غریبِ وجودِ الیتناهی یعنی خدای خالق قرار انضمامی که انسان در آن منزل دارد

جدا  معنایبه -کندکه نوآوری هابز در رابطه با مفهوم قانون را تبيين می -گيرد. این تصویر از عالممی

مثابه مخلوقی بود که از ماده طبق الگوی سان بهشدن عميق از درک عالم باستان و قرون وسطی از ان

براساس  توسط خدا از عدم، نهداند که عقل خدا ساخته شده بود. هابز در عوض انسان را مخلوقی می

این خدا خالق است نه یک اصل که از آنجا  اراده و قدرت او ساخته شده است. بلكه در نتيجه ،یک الگو

 ها کامالً از فهم واقعيت ابدیِهای او نيست. بنابراین انساننفوذ در ایده عقالنی، عقل بشر هرگز قادر به

 بشری محروم هستند.  ورای جهان متغيرِ تجربه

د. دانمی «شخص»را آنها  روح یا جواهر عقالنی سخن بگوید،مثابه به هااینكه از انسانجای به هابز

نظر گرفت نه بخشی جدا افتاده از الوهيت. هنگامی که یک جوهر فرد در عنوان به یعنی انسان را باید

گوید مقصود او طبيعتِ دانشمندان است نه طبيعتِ فيلسوفان باستان یا قرون هابز از طبيعت سخن می

ر کرد تفسيگونه همان او انسان را باید وسطی. طبيعت نزد او نظم عقالنی جهان هستی نبود. به عقيده

تفسير کرد. بنابراین قوانين طبيعت از نظر هابز قادر به تعيين هدف خلقت که کوپرنيک ستارگان را 

یق دهند. این قوانين از طررفتار مخلوقات خدا را توضيح می انسان نيستند، بلكه شرایط وجودی و شيوه

 ها، دالیل و غایات خدا.شوند نه با شهود ایدهتأمل در افكار و رفتار خود و دیگران کشف می

 ها تنها در صورتی ممكنپر از افكار متفاوت است. گفتگو ميان انسان دیدگاه هابز ذهن انسانطبق 

 هایی معين به اشيای جزئی به توافق برسند و این توافق تنها بر ارادهاست که در رابطه با اختصاص نام

 و مشخصی برای ابداع وجودابداع است و هيچ بنياد طبيعی  عقل بشری قوهکه از آنجا  مبتنی است.آنها 

 ها نيز وجود ندارد.ندارد، پس مبنایی طبيعی برای توافق ميان انسان

يت د. این وضعیابای میای که انسان گرفتار آن شده است ویژگی کامالً تازهبدین ترتيب مخمصه

ن وضعيتِ بلكه ای ،اشيا مبتنی نيست دیگر بر دشواری یادگيریِ کشف و سازگاری با نظم یا اصول اوليه

                                                 

1  . Thomas Hobbes 
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و حد و مرزی برای  وجود ندارد« ترین خيربزرگ»یا « غایت نهایی»وخيم برآمده از این واقعيت است که 

يعی برای معياری طبعالوه به پایان هستند.کند، اميال او بیاميال بشر متصور نيست. تا انسان زندگی می

شمارد و ممكن است هر کس چيز مطلوب می خوب و بد وجود ندارد، خوب آن است که انسان آن را

دهد، آنچه متفاوتی را مطلوب بداند. طبيعت هيچ الگویی برای زندگی خوب را در اختيار ما قرار نمی

 1پيشرفتِ مداومِ ميل است.مثابه به هست تنها ميل به لذت

ری برای ارضای کنند دیگران را مانعی یا ابزامادامی که چنين موجوداتی در ميان هم زندگی می

توانند در رابطه با معنای اصوات به یابند. حتی اگر قصد گفتگو داشته باشند، نمیاميال خویش می

نجام آن درست ا تصميمی نهایی برسند. اگر قصد انجام کاری را داشته باشند، معياری برای انتخاب شيوه

کنند از این وضعيت بگریزند. اما دليلی در  توانند با انتخاب یک شخص که از او اطاعتمی. آنها ندارند

باید از یک شخص خاص و نه شخص دیگر پيروی کنند. این گونه برابری آنها  طبيعت وجود ندارد که چرا

 نظمیِ طبيعی حيات بشر است. بی همگان سرچشمه

رائه د که ایمان مسيحی راهی برای خروج از این مخمصه اکنمكرر خاطر نشان میطور به هابز

توانند بدانند که او چنين کرده دهد. اگرچه خدا ممكن است با هرکسی سخن بگوید اما دیگران نمینمی

ن معطوف به ایما است. شاید برخی بخواهند به این واقعيت ایمان داشته باشند، اما این امر تنها بر اراده

کسانی  ل مناقشه داشته باشند که همهقابتوانند معنایی غيرمبتنی است. کلمات انجيل تنها زمانی می

رای چنين بنيادی ب و البته کنند در رابطه با معنای آن کلمات به توافق رسيده باشندکه از آن استفاده می

 1توافقی وجود ندارد.

ها اميدوارند در مورد موضوعی به آنچه در تلقی هابز از وضعيت بشر تازگی دارد این است که اگر انسان

شرکت ظور منبه ای طبيعی انجام دهند. بنابراینبرسند، باید این کار را بدون کمک الگو، معيار و سنجهتوافق 

او قادر به تحميل  در هر نوع گفتگو یا انجام هر فعل مشترک، مردم ملزمند از شخصی اطاعت کنند که اراده

طریق زور و اطاعت از طریق توافق تمایز یک وحدت بر تكثر طبيعی باشد. البته باید ميان الزام به اطاعت از 

رفت از مخمصه همين تمایز است. هرچند اتحاد مردم ضرورتاً بر فرمان اراده و نه . راه هابز برای برونقائل شد

 در الزام خود به اطاعت حق انتخاب دارند و بنابراین برده نيستند.آنها  عقل مبتنی است اما

ا ر «حاکم»یک آنها  دهند. بدین ترتيبگيری میحق تصميم مردم کسی را انتخاب کرده و به او

خود ملزم به اطاعت از  با فعل آزادانهآنها  دهند. بنابراینساخته و به او قدرت و صالحيت مطلق می

زیرا در غير این صورت دچار تناقض با  ،های حاکم هستند هرچند از آن تصميمات متنفر باشندتصميم

 ن التزام به اطاعت از حاکم یا شهریار مبنای صلح مدنی است.ای .شوندخود می

                                                 

1. Thomas Hobbes, Hobbes’s Leviathan, ed. Richard Tuck (1651, reprint, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1991), 70. 

2. Ibid., 32–33. 
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تواند به یک یا چند شخص داللت شود، اما این یک مفهوم است و میخوانده می« او»حاکم هرچند 

داشته باشد، مثالً یک پادشاه، یک شورای منتخب یا حتی یک رویه. آنچه معرِّف حاکم است، داشتن 

س کند که برای تضمين زندگی بدون ترهای نهایی است. هابز تأکيد میتصميم اختيار قانونی برای اتخاذ

و خروج از حالت طبيعیِ جنگ همه عليه همه، اختيارات حاکم باید با وضع و حفظ احكام پایدار اعمال 

ورد خاص هابز این بينش است که اگر ما اشوند. چنين احكامی مقوم حاکميت قانون هستند. دست

باستان را انكار کنيم، هر نظمی در حيات بشر باید بر پایبندی به قوانينی مبتنی باشد که گرایی عقل

 اند.دارای صالحيت قانونی وضع شدهقانونگذار  توسط

( نشان Authorityدر عين حال هابز هنگام تعریف مفهوم قدرت یا اختيار یا صالحيت قانونی )اما 

 ،بودن وجود دارد که قابل زدودن نيست ز دلخواهانه و خودسرانهای ادهد که در حاکميتِ قانون رگهمی

 قابل دانيم با ارجاع به هيچ حقيقت ضروری و کلیمیآنها  زیرا قوانينی که خود را ملزم به اطاعت از

پذیرفتن سخن یک شخص است. این شخص  تنها جایگزین ما برای آشوب، اراده .توجيه نهایی نيستند

نفر، چند نفر، یک رویه یا یک نهاد باشد. یعنی برای جلوگيری از بربریت باید توافق کنيم تواند یک می

حاکمی دارای اختيار وضع ازسوی آنها  ها را بپذیریم صرفاً به این دليل کهکه یک مجموعه از تصميم

 ر نهایت به یکاند. در نتيجه از نظر هابز اگر یک نظام قانونی را تا بنيادهای آن دنبال کنيم، دشده

 توان با قطعيت آن را موجه دانست.رسيم که نمیمی «تصميم»

است که اعضای یک جمهوری یا کشور  «قوانين مدنی»مقصود هابز از قانون، بنابراین 

د که در رابطه با اختياردادن سازنکسانی می رادهد. چنين کشوری را به هم پيوند می 1المنافعمشترک

ای هستند. رسند. نزد هابز اختيارات و قدرت یک حاکم مبنای چنين جامعهافق میبه یک حاکم به تو

قانون مدنی، برای هر شهروند، قواعدی هستند که »قانون یک فرمان و دستور است نه مشورت و رایزنی. 

آنها  ه ازدهای کافیِ اراده، به استفادیگر نشانهبا شفاهی یا مكتوب یا صورت به المنافع(جمهوری )مشترک

ف برخال یعنی تمييز اینكه چه چيزی برخالف قانون است و چه چيزی-برای تمييز درست و نادرست 

  1.«دهدفرمان می -قانون نيست

هابز همچون پيشينيان بر این عقيده است که ذات قانون بر این مبتنی است که نوشته و منتشر 

کم حا اینكه از ارادهبر مبنی های روشنی را عرضه کندشود، اما دليل او این است که قانون باید نشانه

 خصوصی هر شخص، مدعی قدرت قانون خواهد بود. مشتق شده است. زیرا در غير این صورت اراده

 شوند بلكه آداب و رسومی هستند کهدهد که برخی قوانين توسط حاکم وضع نمیهابز تشخيص می

قانون  اند. اما او بر این باور است که آنچه به یک عرف خصيصهونی شدهکاربرد طوالنی دارای قدرت قانسبب به

                                                 

1. Common-wealth 

2. Ibid., 183. 
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بلكه این واقعيت است که سكوتِ شخص حاکم رضایت  ،بخشد، مدت زمانی نيست که کاربرد داشته استرا می

 تواند آن را ملغی کند.تشخيص دهد میغيرعقالنی  را نشان داده است. یعنی اگر حاکم آن رااو 

وشته و ن را اگر یک قانون همه را ملزم کندزی، خواندمی« قوانين طبيعت»قوانين نانوشته را  ههابز هم

زسوی ا تواند قانون طبيعت باشد. این تنها قانونی است کهیا منتشر یا علنی نشده باشد، این قانون تنها می

مد فهنه که هابز آن را میهمه قابل تشخيص و برای عقل همه قابل قبول است. اما قانون طبيعت آن گو

با دیگری چنان رفتاری نكن که انجام همان را در »تنها یک حكم است که تمام عالم آن را قبول دارند: 

  1.«پنداریقبال خودت غيرعقالنی می

توجه کرده بودند، آنها  بهکمتر  دهد که پيشينيانهایی پاسخ میهابز همچنين به پرسش

ه را چگونآنها  ها را تخفيف داده یا ببخشد و جدیتكه چه چيزی ممكن است جرماین دربارههایی پرسش

 ها گناهجرم همه»او یک جرم باید تخلف علنی از قانون در یک فعل باشد.  باید تخمين زد. به عقيده

اگر قانون داند، البته هابز عدم اطالع از قانون را عذر خوبی می .«گناهان جرم نيستند هستند اما همه

های خوبی روشن و کافی به اطالع عموم نرسيده باشد. اما عدم اطالع از قدرت حاکميت و مجازات را بهانه

دشمنی اسير شود که یا باید از او اطاعت کند یا کشته شود، ملزم به اطاعت دست به داند. اگر کسینمی

ت حق دارد از حيات خود به هر شيوه قانون طبيعبراساس  از قانون کشور خود نيست. زیرا هر انسان

  1که حاکم در حمایت از او ناکام مانده است.گاه آن حفاظت کند،

ای بر ای«معيار عقالنی طبيعی»های طبيعی و ضروری وجود ندارد، هيچ که یک دسته جرمگونه همان

ندگی مجازات دفاع و بازدار مجازات که با جرم متناسب باشد نيز وجود ندارد. در عوض هابز از نظریه

مقامات دولتی ازسوی  داند کهکند. وی مجازات را عمل بدی مینخستين کسی است که آن را تحليل می

همان مقام تخلف از ازسوی  شود که کاری انجام داده یا غفلتی مرتكب شده کهدر مورد شخصی اعمال می

 3رتيب بهتر به اطاعت گرایش پيدا کند.مردم بدین ت شود، با این هدف که ارادهقانون محسوب می

بشری است و هيچ آزمون یا بنيادی در  یاز نظر هابز قانون محصولچنانكه پيشتر اشاره کردیم 

: کندعدالت را تعریف میاست که قانون این لی برای آن وجود ندارد. بنابراین،کطور به جهان هستی

دادن  از همه اینكه او با نشانمهمتر  3.«التی هستندعدقوانين طبق طبيعت خود مقدم بر عدالت و بی»

اینكه الزام به اطاعت از قانون در نهایت امری اختياری است، مفهوم اختيار یا صالحيت قانونی 

(Authority را مبنای حاکميتِ قانون قرار داد. استدالل او حاوی سه مطلب است: اینكه هيچ چيزی )

                                                 

1. Ibid., 188. 

2. Leviathan, 208. 

3. Ibid., 214. 

4. Thomas Hobbes, A Dialogue Between a Philosopher and a Student of the Common Laws of 

England, ed. Joseph Cropsey (Chicago: University of Chicago Press, 1971), 72-73. 
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عی طبيطور به عت در باب آن توافق داشته باشند، اینكه هيچ کسیوجود ندارد که مردم بنا به طبي

 توان ملزم به انجام کاری کرد که آن را نپذیرفته است. و اینكه هيچ کسی را نمی صالحيت حكومت ندارد

صریح و روشن اظهار کرد که طور به قانون این بود که او این مطلب را تأثير بازنگری هابز در ایده

های ساختن اعضای آن برای پيگيری برنامه آفریند که تنها غایت آن توانمندنظم مدنی را میقانون یک 

خودشان است بدون آنكه در معرض تعرض دیگران قرار بگيرند. البته او از برخی مسائل مانند تمایز 

اخالقیِ  فهکند. او همچنين هرگز از مؤلپوشی میعدالت طبيعی و قراردادی و عقل نظری و عملی چشم

قانونِ  توانگذارد: چگونه میگوید. هابز این پرسش را بدون پاسخ میبودن آن سخن نمی قانون یا عادالنه

معنای معياری برای رفتار و کردار که به لحاظ اخالقی مطلوب باشد( را از قانونِ ناعادالنه تمييز عادالنه )به

معنای خود را در « زندگی خوب»ای از قواعد برای بهبود مجموعهمعنای به داد؟ بدین ترتيب عدالت

 دهند.دیدگاه هابز از دست می

 

 جان الک

 1او توسط خلفش جان الکدست به آگوستين کالسيک قانون و بسط آموزه گسست عميق هابز از ایده

 قانون مدرن نظریه کامل تصور هابز از قانون را رد کرد و به خلق نسخهطور بهدرواقع  اتخاذ نشد. الک

که بيش از آکویناس به سيسرون شبيه است. بر همين اساس دیدگاه الک نسبت به  طبيعی پرداخت

شدن به  قانون، مدلی برای چگونگی گریختن از متافيزیک باستان و قرون وسطی بدون دچار

یک سردرگمی پنهانِ  هشده است. البته الک را سرچشمقلمداد یا عدم اصالت اخالق هابز  «گراییافراط»

 دانند، که از ترکيب دو موضع ناشی شده است:مدرن در باب قانون می

 انكار صریح متافيزیک باستان و قرون وسطی،  اول( 

 که گویا یک بنياد قطعی یا یک طرح برای آن در دسترس است.ای گونهبه بحث از قانون دوم(

مند دانند، اما او هيچ کجا شرحی نظامقانون می فلسفه های اصلی تاریخاگرچه الک را یكی از چهره

 توسط خود الک منتشر نشده بودند 1هایی در باب قانون طبيعتدهد. رسالهاز حاکميت قانون ارائه نمی

او چيست. مالحظات  هایقانون طبيعی با مابقی آموزه و او هرگز توضيح نداده است که ارتباط نظریه

اما در این باب هيچ بحث مبسوطی  ،وجود دارد 3در باب قانون مدنی یا قانون محصلدی زیا پراکنده

قانونِ  موضوعات گوناگون یک فلسفه های الک دربارهتوان از نوشتهصورت نگرفته است. به هر صورت می

 مند را استخراج کرد.نظام

                                                 

1. John Locke 

2. Essays on the Law of Nature 

3. Positive Law 
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کند. او از حاکميت قانون دفاع می ای کامالً سنتیالک بدون تردید در شماری از متون به شيوه

های رسمی موجود پایبند باشند. او همچنين همانند پيشينيان بر اهميت گوید حاکمان باید به قانونمی

یكسان تحت انقياد قانون باشند، قانون نباید در طور به همه باید 1ورزد.بودن قانون تأکيد می مكتوب

الک در توصيف حاکميت  1ون واحد باید بر غنی و فقير حاکم باشد.موارد خاص تغيير کند و یک قان

 را ازو اعقيده است. آنچه بدیلی برای قدرت خودکامه و دلخواهانه کامالً با پيشينيان هممثابه به قانون

 قانون طبيعی است. کند، نظریهجدا میآنها 

 3ند.دارا بسيار روشن و مشخص می قانون طبيعت، حقایق قانون طبيعیباره در هاییالک در رساله

توان مردمی عقاید و آداب و رسوم مردم کشف کرد. زیرا همه جا میبراساس  تواناما این قوانين را نمی

توان شناخت بر همين اساس نمی 3کند.را یافت که کردار و پندارشان آشكارا از قانون طبيعت تخلف می

اشد. توانست از قانون طبيعی غافل بهيچ شخصی نمی اگر چنين بودفطری دانست، زیرا  قوانين طبيعی را

تأکيد دارد که قانون طبيعی را باید با  1بشری های اوليه و هم در رساله در باب فاهمهالک هم در رساله

نظمِ معينِ  عقل با مشاهده 3داده شده از طریق حواس کشف کرد. کارگيری درست عقل بر روی مادهبه

ها کامالً به او وابسته هستند. زیرا گيرد که یک آفریدگار خالق همه چيز است و انساننتيجه می جهان

  7گيرد.تصميم میآنها  وجود، بقا و فنای اوست که درباره

خدا و انسان تازگی دارد، رد متافيزیک سنتی است. تمایزاتی از قبيل  آنچه در تصویر الک از رابطه

خدا و انسان را به  فاعلی، غایی، صوری و مادی برای الک مطرح نيستند. الک رابطهتمایز ميان علل 

تبدیل  8«یاله فرمان اراده»گر و گِل یا الگوی صانع تقليل داد. بدین ترتيب قانون طبيعت به کوزه رابطه

ینكه الک قوانين را ا 2.«دیگر باشندای گونهبه توانندکند ... که نمیتكاليفی را مشخص می»شد که 

بيند از این سخن او نيز پيداست که قانون طبيعت آزادی را محدود هایی برای رفتار میدستورالعمل

يعت با تبعيت از قانون طبآنها  هستند. اميال خویش هکند. کسانی که از فهم این واقعيت عاجزند، بردنمی

 یابند. قت و نه در ظاهر بدان ميل دارند را میشوند، بلكه راه رسيدن به آنچه در حقيمحدود نمی

                                                 

1. John Locke, Two Treatises of Government, 2nd ed., ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1967), 376. 

2. Ibid., 381. 

3. John Locke, Essays on the Law of Nature, ed. W. von Leyden (Oxford: Clarendon, 1954), 201. 

4. Essays on the Law of Nature, 191. 

5. Essay Concerning Human Understanding 

6. Ibid., 149. 

7. Essays on the Law of Nature, 133; See also 109–21, 147–59. 

8. Ibid., 111. 

9. Ibid., 199. 
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 اشود، تتوانایی جلوگيری از اميال در تعيين هر آن چيزی است که انجام میمعنای به آزادی بشر،

اشد و بتواند بات نبوشود انسان شبيه به رپيامدها در نظر گرفته شود. قابليتِ تعليقِ ميل سبب می ابتدا

 دهد. ميان ميل و اراده تمييز

ای برتر به ما داده شده است، ذات رفتار اخالقی نزد الک، تطابق با یک قانون است که توسط اراده

انسان وجود ندارد که فعل از سر تكليف را موجب شود. همچنين عقل انسان به  زیرا هيچ چيزی در اراده

. اگر وابستهاست را موجودی خودی خود ناقص است، زیشر نيست. بشر به ازتنهایی قادر به تمييز خير 

ای برتر نكند، تنها معيار اعمال او اقناع اميالش خواهد بود. این تصویر از فعل خود را تابع اراده او اراده

داند و این عقيده او اخالقی برآمده از این واقعيت است که الک عقل بشری را فاقد قدرت ابداع قانون می

 را وضع کرده است.آنها  هایی خواهد بود که خداقانون بشری تنها قادر به کشفکه عقل 

صورت هب پيامدهای طبيعی آن، باید برخی نتایج مستقلبر عالوه تحت تأثير قانون باشد، یاگر بناست فعل

برای یک موجود عاقل بيهوده خواهد »پاداش و مجازات نيز برای آن وجود داشته باشد. در غير این صورت 

 رعایت آن و مجازات کردنسبب به را برای افعال دیگری مقرر کند، اما قدرت پاداش دادن ایبود که قاعده

شود که با بنابراین یک قاعده تنها زمانی به قانون تبدیل می 1.«تخلف از قانون را نداشته باشدسبب به

دیتی همراه باشد، هایی برای عدم اطاعت همراه باشد. بنابراین هر آنچه که با محروميت و محدومحدودیت

 دهد:تواند یک قانون باشد. بر این اساس الک سه نوع قانون را از هم تمييز میمی

 شود، خدا که در قانون طبيعی و وحی ظاهر می اراده .1

 انون مدنی، ق. 1

 آداب و رسوم. . 3

تر، اعمال قدرت یا بر فرمان یک ارادهمثابه به الک با مرتبط ساختن قانون با مجازات و تعریف آن

 کند.زور را به یک عنصر ذاتی قانون تبدیل می

قوانين سرانجام بر قانون طبيعی و خدا مبتنی هستند، زیرا هرچند قانون طبيعی توسط عقل  همه

شود چيزی است که خدا اراده شود، اما آنچه مشاهده میساختار طبيعی چيزها کشف می با مشاهده

امر الهی برای الک بسيار با اهميت است، او نسبت مثابه به تشخيص قانون طبيعیکه  از آنجا کرده است.

 دهد.به کافران چندان تسامح نشان نمی

پذیرد که الک هرگز نسبت به موضوع تفاسير متنازع از وحی نگرانی نشان نداده است. او می

ام ناک« ناپذیراز اصول خدشهاساس استنتاج روشن بر»ر ساختن یک نظام اخالقی کامل فيلسوفان د

رین تترین، ایمنمطمئن»اند. اما تمام آنچه بشر برای رفتار اخالقی بدان نياز دارد در وحی آمده که بوده

  3.«گذاردجایی برای شک و درنگ باقی نمی»ایمان  1اخالق است.« آموزش و مؤثرترین شيوه

                                                 

1. Concerning Human Understanding, 351–52. 

2. Works, vol. VI, 140, 147. 

3. Concerning Human Understanding, 667. 
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 1.باورکند که معيار او اخالقی است نه فایدهاما او تأکيد میاست. « بيشترین شادی»فهم الک از خير اخالقی 

 کثرت اخالقی حقيقی از فلسفه 1خدا وابسته است. بلكه به مطابقت آن با اراده ،آن درستی یک فعل نه به فایده

ها رق انسانکند. بنابراین فو چرا محدود می چونشود، زیرا او عقل را به کشف حقيقت کلیِ بیالک حذف می

که محصول عقل نيستند، یا از ناکامی در تعليق ميل  های مختلف به احساسات مختلف استیا ناشی از واکنش

رابری بواسطه به آموزد ... کهها میانسان به همه»گوید که قانون طبيعت می «دوم رساله»شود. الک در ناشی می

  3.«المت، آزادی و دارایی دیگری آسيب برساندو استقالل، هيچ کس نباید به زندگی، س

یک قاضی نامدار و دنبال به هاهایی که در وضعيت طبيعی وجود دارد، انساندشواریدليل به اما

قانون باشد و هرگز برای اجرای حكم فاقد قدرت براساس  گردند که دارای اختيار تصميمطرف میبی

طبيعی خود را ترک کرده و برای ایجاد نهادهای  ن قاضی جامعهاستقرار ای رایب مردم 3کافی نباشد.

 مجازات تخلفبر مبنی مدنی حق طبيعی خود با وارد شدن به جامعهآنها  رسند.تر به توافق میکوچک

  1کنند.از قانون را به شخصی از ميان خود واگذار می

انجامد. قانون برخالف دیدگاه يت قانون میشدن شدید اهميت حاکم قانون طبيعی الک به ضعيف آموزه

ی کسانی ای برادیگر الک قانون مدنی را اصالحيهعبارت به مدنی نيست. جامعه پيشينيان دیگر پيونددهنده

تند. ساخته نيس درست از قوای خود برای دریافت قانون طبيعی که خدا آن را ظاهر داند که قادر به استفادهمی

 شود. به قانون مدنی کمتر میآنها  اندازه مردم به عقالنيت کامل نزدیک شوند، نياز در نتيجه هر

طور به های او؟خدا بر قدرت خدا مبتنی است یا بر درستیِ فرمان اما الزام انسان به اطاعت از اراده

 ما وابسته به اراده هم وجود و هم اراده»کلی الک معتقد است که ما ملزم به اطاعت از خدا هستيم، زیرا 

به هر حال این عقالنی است که ما کاری را »افزود اما او همچنين می .«ایمرا از او گرفتهآنها  وست او

طور ضمنی به این معناست که بهکه  3«انجام دهيم که او را خوشحال کند، او که قادر و عالم مطلق است

 ون شک درست هستند.های خدا اطاعت کنيم، زیرا بدما باید از فرمان

 ارهبظاهراً به شهروندان حق انتخاب بيشتری درآنها  تأکيد بر درستی قوانين و موافقت باآنجا که  از

دهد. به افراد بشر اولویت مینظر به قانون الک کند، فلسفهتعيين التزام خود به اطاعت از قانون اعطا می

یک  دهد، زیراک نسبت به قانون به فردیت اهميت نمیاما خالف این برداشت نيز درست است. دیدگاه ال

کند. الزامی که بر صالحيت و قدرت قانونی روشن از اختيار و قدرت قانونی در آن نقشی بازی نمی ایده

تواند م نمیاو الزا تواند این ایده را بپذیرد، زیرا به عقيدهای کامالً بشری است. الک نمیمبتنی است آفریده

                                                 

1. Utilitarian 

2. Works, vol. VI, 142. 

3. Two Treatises, 289. 

4. Two Treatises, 369. 

5. Ibid., 370. 

6. Essays on the Law of Nature, 183. 
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 که قانون-ها به قانون بشر او اگر انسان بنابراین به عقيده 1رفاً بر یک تعهد بشری محض استوار باشد.ص

 مقيد نباشند به هيچ چيز مقيد نخواهند بود. -خداست

بنابراین  1شود.محدود می« خير جمهور جامعه»واسطه به بلكه ،نه با قانونقانونگذاری  قدرت نهاد

 3باشد.ا آنه های آن مطابق اعتمادتواند مردم را به اطاعت ملزم کند مگر اینكه فعاليتینمقانونگذاری  نهاد

قدرتی امانتی برای عمل در جهت اهدافی مشخص ... »شود: چنين توصيف میقانونگذار  در این صورت

ی پوشچشماعتماد برای رسيدن به یک هدف داده شده است ... اگر آشكارا از هدف براساس  که تمام قدرت

شود که آن را کسی سپرده میدست به و قدرت رود( از بين میTrustیا با آن مخالفت شود، اعتماد )

 3.«داده است، که شاید بار دیگر آن را به کسی دیگر واگذار کند

دارد تصميمات خاصی بگيرد، اما یک وکيل یا  «حق»مسئولی که دارای اختيارات قانونی است 

دارد تكليف خاصی را به انجام برساند. اگر وکال نابخردانه و غيرمؤثر عمل « وظيفه( »Trusteeدار )امانت

ک های یاند. اگر مجلس صالحيت قانونی برای وضع یا تغيير قانونکنند، اعتماد مردم را از بين برده

متناسب رعایت  هایشوند: آیا مقررات و رویهمنطقه را داشته باشد، دو پرسش در این رابطه طرح می

دوم سياسی است. در رویكرد الک پرسش اند؟ پرسش اول قانونی و اند؟ آیا نتایج حاصله مطلوبشده

این است که آیا مجلس برای رسيدن به هدفی که موکالن با مسئله  شود و تنهاپرسش اول حذف می

 مؤثر عمل کرده است.نحو به انداعتماد به آن سپرده

دف هکه از آنجا  قانون طبيعی او هماهنگ است. داند با نظریهی را یک اعتماد میاینكه الک حكمران

 مدنی نه اصلی حكمرانی در جامعهمسئله  حكمرانی به روشنی با قانون طبيعت مشخص شده است،

های متكثر یا چگونگیِ تعيينِ خير عمومی، بلكه این است که چگونه باید به هدفی که متحدکردن اراده

را  یمشخص شود که هدفقدرتی تفویض میقانونگذار  شناسند دست پيدا کرد. یعنی بهه آن را میهم

ه به کنند. جان آستين کچنين درکی از حكومت، قوانين آن خصلتی ابزاری پيدا میبراساس  دنبال کند.

 1.اعتماد را اتخاذ کرد نحوی مشابه دیدگاهی ابزاری نسبت به قانون داشت، همين ایده

مدنی در دیدگاه الک نهادی با هدف مشخص و قانون ابزار متناسب با آن برای  خالصه اینكه جامعه

را منحل کند، به مردم قانونگذاری  رسيدن به هدف مزبور است. اگر پادشاهی از روی خودکامگی نهاد

برابر حاکمی شود. بحث الک در باب مقاومت در اعالن جنگ داده و بنابراین یک شورشی محسوب می

کند که او غيرقانونی محدود و تصرف کرده است، روشن میصورت به که آزادی و دارایی شهروندان را

 بيند.قانون را ابزاری برای بهبود رفاه مردم می

                                                 

1. Essays on the Law of Nature, 119. 

2. Locke,Two Treatises, 375. 

3. Ibid., 374. 

4. Ibid., 385. 

5. John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, with an Introduction by H. L. A. Hart 

(New York: Noonday Press, 1954), 231. 
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ساده و بنيادی مبتنی است که آنچه مردم برای  دفاع الک از حقوق طبيعی در نهایت بر این عقيده

ان نيازمندند در وحی آشكار شده و معنای وحی چنان روشن است که به مؤمنان هدایت زندگی خود بد

دیدگاهی راجع به حقوق طبيعی تفسير مثابه به قانون طبيعی او دهد. آموزهمجال عدم توافق جدی نمی

ت از اعاند. نزد ایشان الزام به اطاند که اساساً فاقد ایمان دینی بودهشده است و کسانی آن را پذیرفته

ها داده حقوقی است که به انسانبر مبتنی بلكه ،گردد که مصنوع بشر هستندقانون به حقوقی برنمی

« هداد»توانند دهند که حقوق چگونه میاین است که هواداران این نظریه توضيح نمیمسئله  اند.شده

همچون الک چنين آنها  صورت گرفته باشند. اما به هرنشئت  باشند بدون اینكه از حاکمی الهی شده

های عمومی مطلوب کردن سياستکنند که حاکميت قانون، عملی مقتضی برای امنگيری مینتيجه

 تنها دو انتخاب وجود دارد: یكی توافق و اطاعت و دیگر عدم توافق و شورش.آنها  است. نزد

 

 ایمانوئل كانت

های فهانگيزی به فلسکشد، نزدیكی شگفتیروش جدیدی که کانت برای اندیشيدن به قانون پيش م

کند او دیدگاه خود نسبت به قانون را از الزامات یكپارچگی اخالقی استخراج می، زیرا ارسطو و هابز دارد

اند و انستهقانون مدرن د فلسفهبنيانگذار  بدون آنكه به وحی یا متافيزیک متعالی تكيه کند. کانت را هم

 اند.قانون به او اعتراض کرده فلسفه نداشتنسبب به هم

شاید هر دو دیدگاه به نحوی معقول باشند، زیرا کانت انسان را ساکن در دو عالم کامالً متفاوت 

سازد، آنجا که همه چيز وجود جسمانی انسان او را بخشی از جهان طبيعی و تجربی مییكسو  بيند. ازمی

نها آ هایی هستند که عملها مكانيسمآیند. از این منظر انسانمیعللی بيرونی به حرکت در  در نتيجه

دیگر موجوداتی ازسوی ها اما انسان های حسی و مطابق قوانين طبيعی معين شده است.محرکواسطه به

با استفاده از عقل نظری خود قوانين  -نيوتن چنين کردکه چنان -توانند میتنها نه آنها عاقل هستند.

ختلف د بين غایات مکنرا قادر میآنها  بلكه دارای عقل عملی نيز هستند که ،جهان را کشف کنند طبيعی

 اراده است.براساس  ها، آزادی انتخاب و عملانسان دست به انتخاب بزنند. بنابراین وجه مميزه

ين اخالقی هستند که قواناینها  همچنين تابع قوانين هستند، اما 1«های آزاداراده»عنوان به هاانسان

ها تضمين شود. معرفت ما به این انسان اعمالی هستند که باید انجام شوند تا آزادی همه کنندهتعيين

آید که هر موجود عاقل را باید غایتی برمی 1«امر تنجيزی»قوانين پيشينی یا ماتقدم است و از این 

نابراین قوانين اخالقی با جهان طبيعی و تجربی و همچنين نفسه دانست و هرگز او را ابزار تلقی نكرد. بفی

ها دارای آزادی هستند، زیرا در اطاعت از قوانين اخالقی مزایا و پيامدهای اعمال ارتباطی ندارند. انسان

                                                 

1. Free Wills 

 Categorical Imperative . حکم مطلق 2
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ت ميل به انجام کار درسسبب به به چيزی غير از وجود عقالنی خود مقيد نيستند. پرهيز من از دروغ باید

 ترس از آبروریزی یا تنبيه.دليل هب باشد نه

مند و فلسفی از اصول حق طبيعی دانست که شناخت نظامخود را این می 1حق کانت هدف آموزه

کند البته او به این مطلب توجه نمی 1ند.محصل هستقانونگذاری  بنيادی واقعی برای کهدهد دست به را

 دهد.ن دهد که قانون محصل اصولِ حقِ طبيعی را بازتاب میقانونی باید به ما اطمينا که چگونه یک رویه

پيش و  -اندکه توسط عقل معين شده-آنها  شرایط مدنی منشأ حقوق شهروندان نيست. حقوق

 ایآن. تنها مطلب تازه مستقل از قانون مدنی وجود دارند. حقوق ما بنياد وحدت مدنی است نه نتيجه

قوانين الزامی »است که « دارقدرت بيرونی صالحيت»شود یک ده میشرایط مدنی افزوواسطه به که

 3کند.جلوگيری از دخالت در حقوق دیگران وضع میمنظور به را« عمومی

 ای استداند. این شيوهیک قرارداد حقيقی را امری نمادین می شباهت به الک، کانت ایدهعليرغم 

نند کهمگان آزادی بيرونی خود را واگذار می»دنی که در آن گيری مشروع یک اتحاد مبرای نمایش شكل

بر همين اساس کانت قوانين حاکم  3.«آورنددست به تا بالفاصله آن را در مقام اعضای یک کشور بار دیگر

 داند.بلكه یک کشف می ،دست انسان بر اتحاد مدنی را نه ساخته

 شود. حاکم ازهای حاکم پدیدار میث او از قدرتنقش قانون در بح ابهامات دیدگاه کانت درباره

ن درک دارد. ایبرعهده  تضمين بيشترین آزادی ممكن برای همه را عالی است که وظيفهقانونگذار  یكسو

دهد. نوع اول از سوق می «ميهنی»و حكومت  «پدرانه» از قانون کانت را به سوی تمایزی ميان حكومت

کند. اما حكومت صرف برخورد می «فرزندان»مثابه به یرا با شهروندانهاست، زمستبدترین حكومت

داند. بيشترین هماهنگی ميان ساختار حكومت و اصول حق تنها در می «شهروند»ميهنی مردم را 

دیگر مالک و فرمانروای مطلق مردم است. او در مقام ازسوی  آید. اما حاکممیدست به حكومت ميهنی

شخصی مالکِ چيزی نيست، بلكه همه چيز به او تعلق دارد از این جهت  استفادهنظور مبه مالک عالی،

مالک مطلق حق دارد در زمان جنگ مثابه به شوند. حكومتاو صادر میازسوی  که تمام حقوق مالكيت

 تقاضای خدمت کند و برای حفظ کشور ماليات تعيين کند. 

ست دبه شوند، آزادی بيشتریتر میاندیشصی روشنها نسبت به منافع شخهرچه افراد و حكومت

شوند که راه شكوفایی صنعت و تجارت و ای از این واقعيت آگاه میفزایندهنحو به هاآید. حكومتمی

البته سازگار با آزادی  -قدرت این است که به شهروندان اجازه دهيم خوشبختی خود را به روش خود 

منافع شخصی هستند دنبال به مدنی از افرادی که که جامعهگونه همان ينهمچن 1جستجو کنند. -همه

                                                 

1. Rechtslehre 

2. Immanuel Kant, The Philosophy of Law, Trans. W. Hastie (Clifton, NJ: Augustus M. Kelley, 
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های مختلف سرخواهد مدنیِ جهانی نيز از مناقشات ميان حكومت گيرد، سرانجام یک جامعهشكل می

آميز راه بهتری برای رفع اختالفات است. توافقات و پيوندهای شود که مناسبات صلحزد، زیرا روشن می

، هنگامی شودالهی کامل می کند. بدین ترتيب نقشهتر کشورها را به یک حكومت جهانی نزدیک میبيش

 آورد بر سراسر جهان حُكمرانی کند.آزادی را برای همه به ارمغان می که که یک قانون

، نهای حكومت مدنی، راجع به اینكه اولویت با قدرت است یا قانوها راجع به سرچشمهتمام پرسش

: شوندآورده است، مهمل یا خطرناک قلمداد میدست به یا اینكه حاکم کنونی مشروعيت خود را از کجا

یک که زمانی حتی 1.«اطاعت از قانونِ قدرتِ قانونیِ کنونی یک تكليف است، منشأ آن هرچه که باشد»

ا سازگاری ب را از وظيفه شهروندان»های غيرقانونی آن کند، ریشهانقالب قوانين جدیدی را مستقر می

فع از طریق اصالحات رتدریج به بنابراین نواقص یک قانون موجود را باید .«کندقوانين جدید معاف نمی

انجام شود و تنها قدرت اجرایی را تحت تأثير قرار دهد. قانونگذار  دستبه کرد. اما تمام این اصالحات باید

 در نظامآنها  ت در برابر قدرت اجرایی از طریق نمایندگاندادن قدرت قانونی به مردم برای مقاوم

 کردن آن است.محدودکردن یک نظام قانونی بدون ویران تنها شيوهقانونگذاری 

مایی اصلی قانون راهن به این دیدگاه است که دغدغهقائل کانت به یک معنا آگوستينی و هابزی است. او 

دیگر افالطونی یا ارسطویی ازسوی  عی به قانون محصل نيست. اوبشر به سوی خدا یا ترجمان قانون طبي

 نظامی اخالقی تعریف کرده است.مثابه به است، زیرا با جداکردن ساحت اخالقی از جهان تجربی، قانون را

 

 جرمی بنتام

جداکردن آن از تالش عملی برای واسطه به که کانت قصد داشت خصوصيت اخالقی قانون رادرحالی 

های او آسان نبودند. ها و روشميال حفظ کند، بنتام این تالش را مبنای قانون قرار داد. اما دغدغهارضای ا

، تلفيقی از پنج دیدگاه مختلف در باب قانون است که کامالً با هم سازگار نيستند و یابيممی آنچه نزد او

قانون  ه. معموالً بنتام را پدر فلسفکند که در قرن بيستم چيرگی یافتندهایی را تعيين میالگوی نظریه

را آنها  1توان و باید اعتبارکه قانون شامل قواعدی است که می دیدگاهاین دانند، یعنی پوزیتيویستی می

 تمييز داد. آنها  3از مطلوبيت

 طتوس معتبرصورت به او شامل قواعدی نيست که داند، زیرا به عقيدهبنتام قانون عرفی را ناقص می

در هر »شده ثبت شده باشد. بنابراین تنها قانون حقيقی قانون اساسی است، زیرا شناختهقانونگذاران 

 3.«توانيم ببينيم چه کسی آن را وضع کرده است، کی، کجا و چگونه آن را وضع کرده استزمان می

                                                 

1. Ibid., 175. 

2. Validity 

3. Desirability 

4. Jeremy Bentham, “A Comment on the Commentaries,” in A Comment on the Commentaries and 

a Fragment on Government, ed. J. H. Burns and H. L. A. Hart (London: Athlone, 1977), 120. 
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نيست. موادی که  های شخصی در رابطه با قانونچيزی جز حدس و گماندرواقع  بنابراین قانون عرفی

 قانون عرفی از آن مشتق شده است چنان متنوع و متنازع هستند که تعيين قواعدی که قاضی باید به

 1تصادف ممكن است. بنابراین قانون عرفی پایانی ندارد و فاقد یقين است.برحسب  مراجعه کند تنهاآنها 

دانستن قانون با قواعد ا معادلبنتام اگرچه هرگز از ضدیت خود با قانون عرفی دست برنداشت، ام

 شود. او هنگام تعریفاو به قانون عرفی است، در متون دیگر ناپدید می آشيل حمله مكتوب که پاشنه

ام آورد. به بيان بنتمیدست به پذیرد که قانون اعتبار خود را از عاداتمدنی پيشنهاد ارسطو را می جامعه

شود که وصف عادت اطاعت از یک شخص یا اشخاصی تأمين می»یک اسطه وبه مدنی قوام وحدت جامعه

در  کننداطاعت میآنها  که ایشان ازآنها  کسانی که چنين عادتی دارند و .«ای دارندشدهمعين و شناخته

کنند. حاکم آن شخص یا اشخاصی هستند که اینان از او اطاعت می 1سياسی قرار دارند. یک جامعه

ها که بيانگر ای از نشانهمجموعه بنابراینشهروندان برای اطاعت از او معرف حاکميت اوست. آمادگی 

 حاکم است، یک قانون است. هر فرمانی به هر شكلی که از حاکم صادر شود، قانون است.  اراده

ه رنج يعام سودمند باشد و هر قانونی به ضرورت بر یكی بيش از بقصورت به تواندهيچ قانونی نمی

گردد. سخن گفتن از رفتن آزادی کسی استوار میکند. یعنی هر قانونی به بهای از دستتحميل می

قانون  گویی است. نزد بنتام اجبار و التزام ذاتیِ ایدهکس را محدود و ملزم نكند، تناقضقانونی که هيچ

دادن به اطاعت از برای فرمانرا خود دهد: حاکم قدرت ها پاسخ روشنی نمیاست. اما او به این پرسش

آنچه اهميت دارد این است  او همه کند؟ چرا مردم باید از حاکم اطاعت کنند؟ به عقيدهکجا کسب می

 3که آیا وضعيت اطاعت وجود دارد، زیرا این مطلب دليل مقوم قدرت حاکم است.

ه کانت کدرحالی مقابل دیدگاه کانت است.  طهاخالقی ندارد و نق فهم بنتام از التزام شباهتی به وظيفه

یف کرد رفتاری تعرمثابه به ید، بنتام مفهوم التزام راپيامدها بزدا تالش کرد تا مفهوم التزام را از هرگونه دغدغه

که انتظار پيامدهایی مشخص بر آن حاکم است. همواره یک التزام وجود دارد هنگامی که رنج یا فقدان لذت 

 خاص محتمل است.  عدم رفتار به یک شيوه در نتيجه

اما جالب است که بنتام با وجود اینكه ميان قدرت و اختيار قانونی  التزام است. قدرت سرچشمه 

 شمرد. اینكه یک مقررات خاصتمایز قائل نيست، مصرانه اعتبار قانون را مستقل از مطلوبيت آن برمی

ع او آن را وض دارد نه محتوا و پيامدهای آن. اگر حاکم یا نماینده قانون است به ریشه و تبار آن بستگی

 کرده باشد، قانونی معتبر است.

شود پردازد، برابر دانستن قانون با قدرت ناپدید میهنگامی که بنتام به بحث از چيستی قانون می

 3«ل فایدهاص»اور بود که کشف شود. بنتام بر این بمنافع متضاد تبدیل می و قانون به ابزاری برای وفق

                                                 

1. “Comment on the Commentaries,” 95; Works, III:206, “General View of a Complete Code of Laws.” 

2. Jeremy Bentham, “Fragment on Government,” 428. 

3. Laws in General, 139 

4. The Principle of Utility 
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نتام اصل ب به عقيده. ه استرا فراهم کرد سازگاری قطعيت قانون با شرایط تصادفی زندگی بشری امكان

د بدون آنكه به ثبات آن خدشه وارد کند. زیرا اصل کنپذیر توانست به خوبی قانون را انعطاففایده می

 ساخت.جزئی فراهم می هایفرمان وبودن قواعد کلی ه ناپذیر برای عادالنفایده معياری مناقشه

 1که بنتام بعدها آن را اصل بيشترین شادی-پذیرش یا عدم پذیرش یک فعل طبق اصل فایده 

بر گرایشی است که آن فعل به افزایش یا کاهش شادی گروهی دارد که منافع آن مورد مبتنی» -ناميد

و اصل فایده چيزی جز دستورالعملی برای به حداکثر رساندن هاست شادی مجموع لذت 1.«پرسش است

تواند داشته باشد. فهرست لذت نيست. مقصود بنتام از لذت ارضای هر نوع ميلی است که شخص می

 گيرد.میبرثروت، شرارت و پارسایی را در های حسی تاهای او شامل چهارده دسته است که از لذتلذت

تنها هدف درست و راستين تمام افعال بشری هم در زندگی خصوصی و هم گوید که اصل فایده می

تعداد است. این تنها اصل اخالقی راستين است، زیرا  ندر زندگی اجتماعی بيشترین شادی برای بيشتری

کند. اگر شادی را هر آن چيزی یک نفر بر بقيه، خير همگان را مشخص می بدون توجيه اعمال عقيده

ز آمال پوشی اتوانند با قوت و به روشنی نسبت به چشممیآنها گاه آن راد بدان ميل دارند،بدانيم که اف

ای تواند بين مردم تبعيض قائل شده و برای ارضای اميال عدهخود اعتراض کنند. هيچ حكومتی نمی

حاکم  اخالقی ای دیگر را پایمال کند. هنگامی که بيشترین شادی برای بيشترین تعداد اصلاميال عده

 هایی مشروع خواهند بود که منافع اکثریت را برآورده کنند.است، تنها سياست

 شوند.ر میبا قوت بيشتری آشكا« اصل ارجحيت خود»نتایج اصل بيشترین شادی برای بيشترین تعداد با 

دیگر اولویت منافع  در جریان کلی زندگی، در قلب هر انسان، منافع شخصی بر همه»این اصل براساس 

کامل تشخيص طور به توان عالیق دیگران راترجيحات هر شخص در نهایت شخصی هستند و نمی 3.«دارند

به  «يت خوداصل ارجح»است که برای او خوب است.  داد. بنابراین هر فرد بهترین داور برای تشخيص چيزی

يم معناست که بهتر است انتظار داشته باشها قادر به همدلی نيستند، بلكه به این این معنا نيست که انسان

يجه شناسند. بنتام چنين نترا بهتر میآنها  به این دليل کهدستكم  مردم نيازهای خود را در اولویت قرار دهند،

ای که به روشنی و بدون تردید ضرورت دارد ممانعت افراد از اصلی قوانين، تنها وظيفه وظيفه»گيرد که می

  3.«تری از شادی دیگران استود به بهای نابودی بخش بزرگپيگيری شادی خ

 «صلیهدف ا»های خوب نيست. دادن یک زندگی خوب یا تربيت انسانبنابراین قانون ابزاری برای شكل

ز زور اینكه اجای به گيرند،آن تأمين امنيت است. تحت حاکميت قانون مردم به کارکردن برای آینده خو می

ادوام یک دارایی ثابت و ب»نيازهای خود از حاصل کار دیگران استفاده کنند. امنيت با اطمينان از  برای برآوردن

دادن آید. امنيتِ انتظارات که از طریق قانون تثبيت شده باشد شكلمیدست به «نام مایملک است که شایسته
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تنها قانون است که به من مجال »کند. را ممكن می« ما یک طرح کلی رفتاری و اتحاد وجود کنونی و آینده»

ای را برای خود مشخص کرده کند تا محدودهدهد و موقعيتی فراهم میام را میهای طبيعیفراموشی ضعف

امنيتی که قانون فراهم  .«و به پرورش آن مشغول شوم به این اميد که در آینده محصول آن را برداشت کنم

 1ترین پيروزی بشر بر خود است.وهتمدن و باشك کند نشانهمی

ی نویسدهد که او به بحث اصالح قانون با قانونقانون بنتام هنگامی خود را نشان می چهارمين نظریه

برای فهم آنها  ایم کهشهروندان قرار داده پردازد. اگر قانون مكتوب شود آن را چنان در دسترس همهمی

فهم هر کسی حد معينی دارد، هر اندازه قانون  قوه»ای نخواهند داشت. سطهاصطالحات فنی نيازی به هيچ وا

اریم که از نياز د یبنابراین به دستورالعمل .«یابدفهمند افزایش میتر شود، تعداد افرادی که آن را نمیپيچيده

تفاده مفسر بتواند از آن اس که هر فرد بدون کمک یکای گونهبه کافی ساده باشد حيث قالب و محتوا به اندازه

ست پذیر و کامل دتوان به یک طرح روشن و فهماصل فایده میبرحسب  مند قوانيننظامصورتبندی  با 1کند.

تواند قانون را تا این حد گفتند هيچ قانون مكتوبی نمیبنتام در پاسخ به منتقدانی که می 3پيدا کرد.

توان که نمی پذیرممی» :گویدنيست، میامكانپذیر  های ممكنام وضعيتبينی تمپذیر کند، زیرا پيشدسترس

 توان به پيشوازرا تشخيص داد ... با یک روش خوب میآنها  توان انواعاما می ،بينی کردرویدادها را پيش همه

نظر تنگقانونگذار  ا. یکهآن خواهيم بود نه بازیچهآنها  رفت؛ ما سرورآنها  اینكه در پسجای به رویدادها رفت

قانونگذار  ای اندیشيده باشد؛ یکهای خاص روی دهند پيش از آنكه چارهکند تا شرارتو بزدل صبر می

  3.«کندجلوگيری میآنها  بينی کرده و با تمهيدات کلی ازفكر پيشروشن

 1سكيوگاهی که توسط مونتکند، نرا رد میقانونگذاری  تفكيک قضاوت وبر مبنی بنتام نگاه سنتی

بنتام مورد قبول واقع شده بود. بنتام در مخالفت با این  کلی در انگلستان زمانهطور به ندی وتبصور

بردن قدرت مسئوالن از کوشد از طریق از بينگوید تفكيک قوا غيرعقالنی است، زیرا میدیدگاه می

حاکميت به قوای منفک اصل سادگی را نقض  تقسيمعالوه به سوءاستفاده از قدرت جلوگيری کند.

دهد. شاید در حكومتی های غيرضروری را افزایش میکند، دستگاه حكومت را پيچيده کرده و هزینهمی

 اما در شرایط دیگر کامالً غيرقابل قبول است. ،سودمند باشدقضائيه  فاسد استقالل قوه

ای دارد، دیگر چه نيازی به بردهای گستردهاما اگر اصل فایده و نتایج طبيعی آن چنين کار

 . به عقيدهدکنقانون بنتام خود را نمایان می نویسی داریم؟ در پاسخ به این پرسش پنجمين نظریهقانون

شود. های تردیدناپذیر منجر میاتوماتيک به تصميمصورت به اصل فایدهبراساس  بنتام قانونی مكتوب

  3.«گوید و همه در هنگام نياز بدان مراجعه خواهند کردآشنا برای همه سخن می چنين قانونی به زبانی»
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بنتام مسئوالن حكومتی باید در معرض نقد عمومی قرار داشته باشند. آنچه یک نظام آزاد  به عقيده

ر این دبلكه داوری و گفتگوی عمومی  ،های ثابتکند نه تكيه بر قواعد و رویهرا از استبداد متمایز می

 اند؟باب است که آیا حاکمان نتایج مطلوب به بار آورده

. پذیرش عقالنی جایگزین کرد التزام را با ایده بنتام بعدها ماهيت تحكمی قانون را کنار گذاشت و ایده

قانونی با یک مشروعيت عمومی حمایت شود که  شود که هر تصميم و قاعدهپذیرش از این طریق حاصل می

ند شهروندان را نسبت به مطلوبيت آن قانع کند. دیگر صرف اطاعت از قانون کافی نيست، بلكه چگونگی بتوا

ترس از مجازات برپا مانده است، واسطه به یابد. آنجا که قانون تنهاساختن این اطاعت نيز اهميت میامن

ا محترم بشمارد و استوار نخواهد تواند عقالنيت شهروندانش رپذیرش عقالنی وجود ندارد. چنين نظامی نمی

سخن  1.«بخشد، اما پایداری قانون به عقل وابسته استقدرت برای مدتی خاص به یک قانون وجود می»بود. 

ات عقل به احساسجای به بلكه تهدیدی برای نقد عقالنی قانون است زیرا ،ناکافی استتنها نه «عدالت»از 

ها را در متصمي کند. اصل فایده قانون و همهزبان فریبنده را آسان می تكيه کرده و پوشاندن نواقص قانون با

اکم حآنها  دهد. هنگامی که شهروندان قادر به کنكاش در قوانينی باشند که برمعرض نقد عقالنی قرار می

 عقالنی و از روی ميل خواهد بود.آنها  قانع شوند، اطاعتآنها  است و نسبت به مطلوبيت

های خود نسبت به قانون متفاوت هستند. هنگام مخالفت با ای بنتام در طرح هر کدام از دیدگاههانگيزه

فت با را تغيير دهند. در مخالآنها  توانندداند که قضات نمیقانون عرفی او قانون را با مقررات ثابتی یكسان می

کند که در آن قانون با میصورتبندی  دستوری قانون را های قانون طبيعی و حقوق طبيعی او نظریهآموزه

االجرای حاکم معادل است. بنتام هنگام استفاده از اصل فایده برای اصالح قانون، قانون را به دستورات الزم

ن خاص، قانومسئله  کند. هنگام بحث از داوری یکمدنی تبدیل می ابزاری برای ارضای عالیق اعضای جامعه

 قانون قرار داد.جای به توان اقناع راشمرد. سرانجام پيشنهاد او این است که میرا با انصاف یكسان می

توان معيار نهایی کفایت قانون دانست. انتقاداتی که بر بنتام وارد شده این است که لذت را نمی از

ای برهنجارهای اصل بيشترین شادی عالوه به توان خوب دانست.هر عملی که به لذت منجر شود را نمی

 اند.ضرورت منطقی استنتاج شدهبراساس  بيشترین تعداد نه مقبوليت عام دارند و نه

 

 و مأخذ بعمن

-Shirley Robin Letwin, On the History of the Idea of Law, Cambridge 

UniversityPress, 2005. 
 

                                                 

1.Works, IV:310, “Judicial Establishment.” 



 

 

 

 

 

 

 

  14361 شماره مسلسل:  گزارش شناسنامه
 ( )از یونان باستان تا دوره معاصر(1ایده قانون )سير تاریخی  گزارش: عنوان

 

 

 

 (بنيادین حكومتی گروه) بنيادین حكومتی مطالعات دفتر: نام

 طالب جابری تدوین: و تهیه

 سيدیونس ادیانی علمی: ناظر

 ــــ :تخصصی ویراستار

 پرند فياضی :ادبی ویراستار

 

 

 

  :كلیدي هايواژه
 . قانون1

 . ایده قانون1

 . حاکميت 3

 . حكمرانی3
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