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چکیده
از مسائل فلسفۀ حقوق ،شناخت قواعد حقوقی است .مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن
به منشأ و اصل حق به وجود آمده است .از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است« .منشأ و خاستگاه حق»
در اصطالح دانش فلسفۀ حقوق ،تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن ،تعیین دلیل اعتبار یك حق است .در
نگرش الهی از آنجا که همۀ هستی از آن خداست ،هر حقی به خودی خود ثابت نمیشود .در اصل همۀ حقوق از
آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی ،جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش
دارای آنها باشد -خاستگاهی وجودی دارد .بر این پایه ،در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریۀ حقوق
طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه ،امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که
در چارچوب دین به وجود آمده است ،فراهم گردد .پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با
حقی که انسان آن را با عقل در خویش مییابد .از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و
هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی میدانند که همان علم الهی است البته تفاوتهایی
در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوتهای اسالم و مسیحیت دارد ،و االّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی
یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.
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 .1مقدمه

نظام آفرینش و نظام طبیعت مبتنی بر قوانین الهی و قواعد طبیعی است .راز برتری انسان (هر چند جزو
عالم طبیعت است) را باید در برخورداری از عقل و بهکارگیری آن دانست .جایگاه عقل در حقوق و قوانین
واضح و روشن است .جامعۀ بشری بر چنین قوانینی استوار است .این حقوق چیزی جز حقوق فطری و
حقوق طبیعی نیست که از حقوق ذاتی و تخلف ناپذیر پدیدهها حکایت میکند .انسان از راه تأمالت عقالنی
در هر زمان و مکان به دریافت مبانی این حقوق اهتمام ورزیده است و آن را محور بسیاری از رابطههای
فردی و اجتماعی خود قرار داده است .فطرت و طبیعت انسان حکایت از دو اصل «ارتباط انسان با خدا» و
«ارتباط انسان با یکدیگر» دارد و مدام این را گوشزد میکند که همۀ انسانها مخلوق خداوندند و بر یک
فطرت و جبلت آفریده شدهاند .در حقیقت تاریخ زندگی بشر گویای این واقعیت است که انسان پیوسته یک
سلسله حقوق فطری و طبیعی -با هر رنگ و نژادی -با خود به همراه داشته است و خواهد داشت .برای
شناخت و آگاهی از این حقوق ،خاستگاه این حقوق را باید شناخت .مراد از خاستگاه حقوق ،منشأ یا منبعی
است که این حقوق از آنجا نشأت گرفته است .به عبارت دیگر :سرچشمهای که حقوق فطری یا طبیعی و
قواعد حقوقی از آن بیرون میآیند .در واقع اگر نسبت به آن خاستگاه شناخت پیدا شود مالک و معیار حقوق
فطری و طبیعی از این طریق قابل شناسایی خواهد بود .میتوان گفت که منشأ و خاستگاه حق از لحاظ
ارزشی بر حق و منابع حقوق متقدم است .زیرا اصل و ریشۀ قواعد حقوقی را نمایان میسازد و پاسخی به
این سؤال خواهد بود که «حقوق از کجا نشأت گرفته است؟» در این نوشتار سعی شده است که منشأ و
خاستگاه حقوق فطری و حقوق طبیعی نزد فقهای امامیه و توماس آکویناس ،مورد بررسی قرار گیرد .مسئلۀ
اصلی آن است که حقوق فطری و طبیعی بنابر دو دیدگاه از کجا نشأت گرفته است و معطی این حقوق
کیست؟ آیا حقوق فطری و طبیعی در نظام آفرینش جایگاهی دارند؟ این خود موجب میشود بتوان به
حقیقت و ماهیت حقوق فطری و طبیعی پی برد.
در این راه ابتدا موضع آکویناس در خودِ کتاب جامع علم کالم مورد بررسی قرار میگیرد و به آثار دست
دوم و برداشتهای مختلف از آرای او در مورد حق طبیعی کمتر توجه میشود .چون اوال ً،حق طبیعی در
آکویناس به خاطر در کانون توجه قرار گرفتن در روزگار مدرن بسیار مورد اقبال واقع شده است و خوانش-
های مختلفی از آن ارائه گردیده است 1که پرداختن به آنها مجالی اوسع میطلبد و ثانیاً ،در این نوشتار
تمرکز بر منشأ این حق است نه چیستی آن .بنابراین ،پرداختن به قرائتهای مختلف به نوعی خروج از
بحث اصلی است .دربارۀ فقهای امامیه اما ازآنرو که حقوق فطری مفهومی جدید است ،سعی میشود با
کاوش در مبانی فکری ابتدا چیستی آن روشن شود سپس به منشأ و خاستگاه آن پرداخته شود .در مقام
مقایسه هم سعی شده است از اضالع معرفتی دو گفتمان غفلت نشود.
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 .2حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و خاستگاه آن

آموزۀ حقوق طبیعی در غرب دارای سابقۀ طوالنی است که در عرصههای مختلفی خود را نشان داده است.
منظور از قانون طبیعی یا حقوق طبیعی ،دریافتهای عقل عملی 2بشر است که بر اساس آن ،بخشی از
رفتار انسان در زندگی تنظیم میشود( .طالبی ،1336 ،ص  )02قانون طبیعی دو موضوع اصلی دارد :اول
رعایت و احترام ابعاد قانونی است که شامل طبیعت انسان (به عنوان موجودی عاقل) میشود .در حقیقت
زمانی که اصول و قواعد کلی نیاز دارد در شرایط واقعی به کار برده شوند ،عقل عملی به عنوان روش
تصدیقی کاربرد دارد .موضوع دیگر در قانون طبیعی ،اصول و ارزشهای حقیقی (خیر طبیعی) است .به این
معنا که اهداف به شکل احکام در مسیر صحیح و حقیقت تنظیم میشوند .به عنوان مثال ارزش زندگی
انسانی به علم ،صدقه ،صداقت و  ...است .در حقیقت این ارزشها زیر مجموعۀ قاعدۀ کلی (خوبی را انجام
دهید و از بدی بپرهیزید) است .استقرار آرمانی قانون طبیعی این است که عامل بالقوه و استعداد پنهانی
انسان به حالت باالتر از واقعیت یعنی یک نوع حکم و تعهد برای پیشرفت و ترقی حرکت کندBlack, ( .
)1999, p 577
بنابراین ،میتوان گفت که حقوق طبیعی جزء الینفک شخصیت بشر و ویژگی ممیز اوست .تاریخ حقوق
طبیعی ،تاریخ بشریت است .زیرا از یک سلسله قواعد و اصولی تشکیل شده است که پیش از تسلط و نفوذ
هر قانونی ،به حکم فطرت و به مقتضای طبیعت ،بر زندگی انسان نفوذ و تسلط دارد .از آنجا که انسان
موجودی ،برخودار از تعقل و تفکر است ،در همه حال به این قواعد و حقوقی که در سرشت و طبیعتش
عجین شده است ،حکم میکند( .الهامی ، 1320 ،ص  )1علی رغم تاخت و تازها و یورشهای بیشمار به
حقوق انسانی ،از دیرباز دغدغۀ حق و قانون ،همواره آدمی را به خود مشغول داشته است .حق طبیعی یا
قانون طبیعی همچنین بسیار مورد اعتنای فیلسوفان اخالق جدید واقع شده است .پیشینۀ آن به یونان باز
میگردد و معنای آن با توجه به فیلسوفان تغییر میکند اما معنای مشترک بین آنها می تواند چنین باشد:
آنست که دست یافتنی با عقل است و پایه نهاده بر سرشت انسانی)O'Connor, 1967, p57 ( .
توماس آکویناس در واقع یکی از مهمترین نظریهپردازان قانون طبیعی است و خطوط کلی نظریۀ قانون
طبیعی را به خود اختصاص داده است.
توماس ابتدا معنای قانون را مورد بررسی قرار میدهد .واژۀ « »lexدر التین که همان معنی «»wal
میدهد ،مشتق از « »wraailاست و مصدر آن « »wralبه معنای « »el erlو « »el dribاست1966, ( 3.
)daibdlib & Herberg‚p188
بنابراین ،معنای آن قید زدن ،مهار کردن و پیوستن میشود .توماس معتقد است که این اشتقاق به خاطر
آن است که قانون ،شخص را با عمل پیوند میزند .او از قانون به عنوان قاعده و میزانی برای اعمال یاد
میکند که انسان را وادار به عملی میکند و یا از عملی باز میدارد .زیرا قانون وابسته به عمل است .قاعده
و سنجش اعمال انسان که عقل است اصل و اساس اعمال خیر و نیک انسان است و به سوی غایت
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هدایت میکند .اصل در همۀ اقسام و گروهها ،قانون و قاعده است .بنابراین ،قابل درک است که قانون در
پارهای امور با عقل سهیم است .ازاینرو قانون یک قاعده و سنجشی است که ممکن است در برخی پدیدهها
و اشیاء به دو صورت متصور باشد :نخست به صورت قواعد و دستورهایی است که به عقل مربوط میباشد
و در این صورت قانون تنها در عقل تجلی پیدا میکند .در گونۀ دوم ،قانون حکم میدهد و به کارهایی امر
میکند .در این روش قانون در همۀ موجوداتی که به عقل تمایل دارند ،وجود دارد .بنابراین ،هر میلی که از
عقل ،نشأت میگیرد ،قانون نامیده میشود .البته نه به طور ذاتی و ضروری بلکه به خاطر مشارکت در عقل
ابدی .با توجه به عقل نظری در وهلۀ اول ،تعریف و مشخصۀ همۀ پدیدهها و در وهلۀ دوم ،موضوع و
سرانجام ،قیاس صوری (صغری و کبری) یا استدالل مدنظر است .در عقل عملی قضایا بر اساس اعمال
است ،ولی در عقل نظری قضایا بر پایۀ نتایج است .قضایای عقل عملی که برای همگان قابل درک است
و مطابق با ماهیت قانون ،عمل میکند ،بعضی اوقات خارج از تفکر واقعی و گاهی در عقل ما محفوظ
ماندهاند )1Aquinas‚ 1947, ST I II Q90 a1, p1328( .مالحظه میگردد آکویناس از همان ابتدا
قانون را دارای منشأ و سرچشمهای در عقل ابدی میداند و چنانکه در پی میآید این همان منشاء وجودی
آنهاست که علم الهی است.
قانون به اصل اعمال انسان تعلق دارد .زیرا آنها قاعده و قانون هستند .عقل یک اصل برای اعمال انسانی
است .ازهمینرو در عقل چیزهایی وجود دارد که نسبت به سایر مسائل ،اصل و اساس و ریشه هستند.
بنابراین ،این اصول به ویژه قانون ،باید هدایت شوند .محور اصلی و هدف نهایی در قضایای عملی ،عقل
عملی است .از آنجا که آخرین هدف زندگی انسان ،سعادت و خوشبختی است ،قانون هم بالطبع باید سعادت
و خوشبختی را مبنا قرار دهد .در نتیجه قانون عمدتاً خیر عمومی را وضع میکند .هر قاعده و حکم اخالقی
دیگر در رابطه با عملکرد شخصی و انفرادی که لزوماً عاری و مجرد از ماهیت قانون است ،تا آنجا که در
آن خیر عمومی لحاظ شود ،حفظ میشود .بنابراین ،هر قانونی خیر عمومی و صالح همگانی را هدف قرار
داده است .شیوۀ خیر عمومی ،قابل اجرا و کاربرد پذیر بودن ،اهداف و جهتهای قانون است .در این روش
احکام مربوط به موضوعات خاص و ویژه است .در حقیقت اعمال مربوط به موضوعات خاص است .اما این
موضوعات قابل ارجاع و انطباق با خیر عمومی است ،نه به انواع و جنسهای عمومی بلکه به جهت اشتراک
و مطابقت با خیر عمومی ،هدف همگانی است .بنابراین ،در عقل عملی که هدف نهایی خیر عمومی است،
هر آنچه در این معنی و مفهوم ،موضع داشته باشد ،ماهیت قانون دارد )Ibid‚ a3‚ p1330( .بنابراین،
چارچوب و ساختمان قوانین صرفاً به خود خدا تعلق دارد .یک انسان جزئی از خانواده و خانواده جزئی از
ملت و یک جامعۀ کامل ،مطابق با حکومت است .بنابراین ،در قانون خوب ،یک انسان هدف نهایی نیست
بلکه خیر عمومی مد نظر است .خوبی یک خانواده به خوبی یک ملت که جامعۀ کامل است ،شباهت دارد.
با این تفاوت که فردی که خانواده را اداره میکند ،میتواند اوامر یا احکام خاصی را به وجود بیاورد ،ولی
نمیتواند به طور مؤثر و مناسب ،نیروی قانون را داشته باشد )Ibid‚ a4‚ p1331( .حاصلکالم این که
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توماس ،قانون را قاعده و ضابطۀ اعمال میداند که به معنای دقیق کلمه چیزی جز فرمان و حکم عقل به
خیر عمومی نیست .همین کارکرد واحد و تک معنای قانون که در بیان توماس وجود دارد ،از خدا نشأت
میگیرد و بر هر چیزی در جهان قابل اطالق است .بنابراین ،قانون از نظر توماس چهار ویژگی دارد.1 :
حکم عقل باشد .2 .در جهت صالح عمومی باشد .3 .توسط خداوند که عهدهدار جامعۀ جهانی است ،عرضه
شود .1 .قابل انتشار و ترویج عمومی باشد.
توماس مطابق اصل غایت و هدفمندی پدیدهها معتقد است که هر قانونی بر اساس یک هدف معین عمل
میکند و ازهمینرو چهار نوع قانون را از یکدیگر بازشناسی میکند :قانون ازلی (قانون ابدی) ،قانون طبیعی،
قانون انسانی و قانون الهی 9.در نظر وی چهار سیستم قانونی برای هدایت انسانها به وجود آمده است.
زیرا این چهار قانون دارای احکامی هستند که با الزام درونی و قابلیت طبیعی انسانها کشف میشوند .اما
از آنجا که قانون ابدی ،اولین و مشهورترین قانونی است که انسان را به سوی هدف هدایت میکند ،توماس
پیشتر و بیشتر به آن میپردازد .زیرا قانون ازلی همان مکانت وجودی و خاستگاه حقیقی قانون طبیعی است.
ازاینرو ابتدا به قانون ازلی  -خاستگاه وجودی قانون طبیعی -پرداخته میشود.
 1-2قانون ازلی منطبق با مشیت 0خداوند است .زیرا عقل الهی بر عالم حکمرانی میکند .پیشتر گفته شد
قانون چیزی جز عقل عملی نیست .جهان با مشیت الهی اداره میشود ،همانطور که کل عالَم با عقل الهی
اداره میشود .بنابراین ،خود این سخن و عقیده که خداوند حاکم بر همۀ اشیاء و پدیدهها است ،به معنای
قانون است .ازاینرو عقل الهی ،فهم پدیدههایی است که تابع زمان نیستند بلکه جاودانه و ابدی هستند.
بنابراین ،این نوع قانون را باید ازلی نامید .زیرا اشیاء وجودی از خودشان ندارند ،بلکه خداوند به آنها وجود
بخشیده است .قانون فرمان و حکم را با هدف معلومی به کار میبرد تا آنجا که موجودات خاصی را به
سمت غایت مشخص هدایت میکند اما نه از روی بیارادگی تا این که گفته شود قانون خود نمیتواند به
هدف رهنمون کند .اما غایت حکومت الهی ،خود خداست و قانونش از خودش مجزا نیست .بنابراین ،قانون
ابدی برای هدف دیگری وضع نشده است و عقل الهی محدود به زمان نیست بلکه ابدی و ازلی است.
()Ibid, Q91 a1, p1332
یک شیء به دو شکل شناخته میشود :به خودی خود و بالذات و یا به واسطۀ معلول یا صورت آن شناخته
میشود .بنابراین ،نمیتوان ذات و ماهیت خورشید را دید اما میتوان اشعههای آن را دید .بنابراین ،انسان
نمیتواند به ذات قانون ابدی معرفت پیدا کند بلکه میتواند بازتاب و انعکاس آن را (کم یا زیاد) بشناسد.
()Ibid, Q93 a2, p1343
علم حقیقی در واقع نوعی بازتاب و مشارکت در قانونِ ابدیِ تغییر ناپذیر است .قانون ،نحوۀ هدایت اعمال
به سوی غایت را مشخص میکند .هرجا که انگیزۀ امرکردن به دیگری وجود دارد ،نیروی متحرک دوم
لزوماً باید از نیروی متحرک اول منتج شده باشد .ازاینرو نیروی دوم نمیتواند حرکت کند مگر آنکه نیروی
اول او را به حرکت در بیاورد .بنابراین ،همۀ قوانین ،تا آنجا که در عقل حقیقی و صحیح سهیم هستند ،از

01

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

قانون ابدی نشأت گرفتهاند )Ibid, a3, p1344( .بنابراین ،توماس قانون ازلی را به منزلۀ الگو و روشی
میداند که وجود پیشینی در معرفت الهی دارند .همانند هنرمندی که الگوی کار خویش را از قبل در ذهن
دارد .حکمت و معرفت الهی ،همان حرکت موجودات به سوی غایتشان است که ویژگی و خصیصۀ قانون
است .بنابراین ،قانون ازلی چیزی جز حکمت الهی نیست که همۀ اعمال و رفتار موجودات را هدایت میکند.
( )Ibid, a1, p1342نکتۀ مهم در باب قانون ازلی آن است که همۀ موجوداتی که وابسته به ذات الهی و
ضروری الوجودند ،موضوع قانون ازلی نیستند بلکه خود قانون ازلی 7هستند .از این سخن آکویناس به دست
میآید که قانون ازلی مکانتی وجودی دارد یعنی اموری هستند که خود قانون ازلی هستند این امور ضروریند
پس به ذات خدا مرتبطند یا به زبان حکمای اسالمی میتوان گفت که از صقع ربوبیند ،چنین اموری چیزی
جز علم پیشین خدا نیست که توماس آن را همان عالم مُثُل الهیه میداند و به آن معتقد استIbid, ( .
)Q94 a4, p1346
تا اینجا روشن شد که منظور از قانون ازلی همان علم یا عقل الهی است .بنابراین ،جا دارد به اجمال از علم
الهی نزد آکویناس گفته شود :در خدا عقل ،آنچه مورد تعقل واقع میشود( 1معقول بالعرض) ،صور معقول3
(معقول بالذات) ،فعل تعقل الهی 16همگی یگانهاند و هیچ کثرتی از این لحاظ به ذات او منضم نمیشود.
( )Aquinas, 1947, ST I Q14 a4, p101به خاطر این اتحاد و چون خدا علت اوالی هر چیزی است
تمام امور وجود پیشینی در علم او دارند .خداوند خود را در خود میبیند .زیرا او خود را از طریق ذات خود
میبیند و او دیگر امور را در خود آن اشیاء مالحظه نمیکند بلکه در ذات الهی خویش میبیند نظر به اینکه
ذات او شامل صورت اشیای ماسوای اوست)Ibid, a5, p103( .
توماس میگوید ،چون خدا همه چیز را در خویش میبیند ،پس تعاقب11بین دانسته های الهی نیست و همه
را به یکبارگی12و باهم میداند )Ibid, a6, p105( .علم خدا علت امور است اما به خاطر آنکه اثری از
مخلوقات نپذیرد این علیت به نحو شوق و میل امور مخلوق به حقایق موجود در علم خداست .عقل الهی
سبب اشیاء است .زیرا وجود او ،علم اوست پس این علم باید علت امور باشد البته تا جایی که ارادۀ او منضم
به این علم گردد .آکویناس به این سبب علم خدا را علم بالرضا 13میخواند )Ibid, a7, p106( .چنانکه بعداً
آکویناس میگوید علم خدا به امور با ایدهها و مُثُلی است که در ذات او هستندIbid, Q15 a1-3, ( .
)p117- 120
 2-2دومین نوع قانون از نظر توماس قانون طبیعی است .قانون طبیعی ،قانونی است که به موجب آن،
انسان به اعمال و رفتار مناسب ،میل طبیعی دارد .در حقیقت ،سهم انسان از قانون ابدی در موجودات
عقالنی ،قانون طبیعی نامیده میشود .به عبارت دیگر :انسان از آن جهت که عقل دارد در قانون ازلی با
خدا شریک است .در واقع عقل انسان بهرهمند از عقل الهی است .مهمترین مطلب قابل تأکید در خصوص
دیدگاه آکویناس دربارۀ قانون طبیعی این است که خداوند از طریق مشیت بر خلقت سیطره دارد و ریشۀ
نظم طبیعت را باید در مشیت و ارادۀخالق جستجو کرد .خداوند علت همۀ موجودات است که برای موجودات

خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر ...

09

غایتی را مقرر کرده است که آنها از طریق عقل به سوی آن غایت ،هدایت میشوند ،ولی انسان در
باالترین و به بهترین وجه ،تابع مشیت الهی است .او میتواند تمایالت خاص خود را به اعمال و رفتار
مناسب تبدیل کند .بنابراین ،با وجود نور عقل طبیعی است که تشخیص خوب و بد برای انسان آسان
میشود .بدیهی است که حقوق طبیعی چیز دیگری جز سهم موجود عقالنی از قانون ابدی نیست .هر عمل
استداللآوری در انسان مبتنی بر اصولی است که به طور طبیعی شناخته شده است و هر عمل غریزی به
نسبت غایتش از طبیعت گرفته شده است .عقل و اراده به شکل طبیعی در سرشت انسان وجود دارد.
بنابراین ،سمت و سوی اعمال انسان به سوی غایتی است که به شکل قانون طبیعی در وجود انسان قرار
دارد )Asariaq‚ 1947, ST I II ‚Q91, a2, p1333( .پس ،بنابر آنچه در مورد عقل الهی آورده شد،
درست است اگر گفته شود نزد آکویناس حق طبیعی برگرفته از چیزی جز خودِ خدا نیست که در جهان-
شناسی او طبایع امور مخلوق برآمده از خدایند و خیر آنها در او ریشه دارد و او آنها را راهبری میکند و
هرچه در خدا باشد خودِ خداست و با او متحد است پس تمام اشیاء را قانون ازلی راهبری میکند چون خدا
ازلی است )Davies, 1993, p247( .یا همانطور که ژیلسون میگوید به نظر توماس در قانون طبیعی
الگو و صورت موجودات در عقل الهی جای دارد همانگونه که الگو یا صورت آثار هنری در ذهن هنرمند
موجود است .در حقیقت در قانون طبیعی انسان محوریت دارد از آن جهت که دارای عقل و تفکر است نه
آنکه گرایش و تمایل طبیعی به خیر و نیکی دارد .آنچه توماس در معنای حق طبیعی میگوید ،جدایی از
قانون الهی ندارد و پایهای صرفاً انسانی برای قانون نیست .بلکه عین ذات خداست که طبایع را همانگونه
که هستند و به غایت خود عمل میکنند ،میآفریند .زیرا این واقعیت را که مخلوق تنها بر طبق ذات یا
ماهیت خویش عمل میکند ،در حقیقت طرحی را که توسط حکمت الهی مقدر شده است ،به انجام میرساند.
(ژیلسون ،1379 ،ص)123
برای ایضاح معنای حق طبیعی اگر تأملی در معنای طبیعی بودن بشود مناسب به نظر میرسد ،هرچند
آکویناس در این مقام چنین کاری نمیکند .او در کتاب حقیقت در بحث نبوت میگوید که به دو جهت،
امری طبیعی 11نامیده میشود :گاهی یک شیء به خاطر مبدأ فعال خود طبیعی نامیده میشود ،مانند آتشی
که طبیعتاً رو به باال حرکت میکند .جهت دوم که طبیعت ،منبع برای حاالت شیء نیست بلکه منبع اموری
است که برای نوعی کمال ،ضروری هستند .در این شیوه ،دمیده شدن نفس ناطقه را طبیعی مینامد.
( )19 Aquinas, 1994, QDV Q12 a3, p117به نظر میرسد معنای متناسب طبیعی بودن در حق
طبیعی این معنای دوم باشد .چون حق طبیعی مشارکت عقالنی انسان در عقل الهی و قانون ازلی است که
نوعی کمال برای نوع انسانی است .پس میتوان گفت نزد توماس ،قانون طبیعی نوعی استعداد برای
پذیرش کمال است .چنانکه گفته شده ،بدون هیچ شبهه و تردیدی قانون طبیعی در ارتباطی دو جانبه بین
انسان و قانون ازلی شکل میگیرد .منظور از طبیعی در این قانون ،طبیعت انسان است؛ طبیعتی که مبتنی
بر عقالنیت است .به عبارت دیگر ارتباط عقل انسانی و عقل الهی است .در واقع رابطۀ بین این دو قانون
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همان خاستگاه وجودی قانون طبیعی است که از علم الهی نشأت میگیرد .گویی در نظر آکویناس درک
انسانها از عقل طبیعی ،فهم اصول اخالقی است که به طور طبیعی و ذاتی در انسان وجود دارد .تعریف او
از قانون طبیعی بهگونهای که انسان در قانون ازلی سهیم است ،منشأ و خاستگاه قانون طبیعی را نشان
میدهد )Brock‚1988‚ p12( .انسان به اقتضای داشتن عقل و اراده ،تنها و فقط به واسطۀ تمایل یا
تشخیص نیست که ملزم به اطاعت از قانون ابدی است .بلکه ممکن است به نحو مؤثرتر ،کاملتر و بیشتری
در قانون سهیم باشد .چراکه انسان با عقل خود ،قادر است خوب و بد را تشخیص دهد و همچنین با ارادۀ
خود ،خیر و نیکی را انتخاب کند )kroliD,1999, p8( .بنابراین ،انسان به حکم عقل طبیعی و اراده ،ملزم
به حفظ ارزشها و اطاعت از قانون طبیعی است .زیرا سهیم بودن انسان در قانون ابدی او را به سمت هدف
درست و صحیح سوق میدهد .توماس موضوع همسان و قابل قیاسی را در مورد تمایل طبیعی به خیر و
نیکی به وجود آورده است )Stump, 2003‚ p88( .پس میتوان گفت او معتقد است که همۀ اعمال خوب
و نیک ،متعلق به قانون طبیعی است و انسان گرایش به اعمالی دارد که مطابق با سرشت و طبیعت اوست.
البته چنانکه جردن میگوید در نظر توماس وضعیت طبیعی با میانجیگری خداست که معنا مییابد و چیزی
شبیه مادۀ اولی است یعنی نوعی سازۀ فرضی 10است )Jordan, 2006, p145( .به زبان ارسطویی وضعیت
طبیعی قوۀ محض است و خداست که به آن فعلیت میدهد مثل صورت که به ماده فعلیت میبخشد.
به نظر برخی حقوق طبیعی ،یک نظریۀ اخالقی و ادعای فلسفی نیست که نیاز باشد ما آن را پایهریزی و
تصدیق کنیم .بلکه دارای احکام خاصی است که قبالً خلق شده و واسطه و علتی است که ما از قبل در
مورد کارهای درست و نادرست شناخت و آگاهی داریم .اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم که قانون طبیعی
را می توان اثبات کرد یا روش دیگری برای اثبات درستی و حقیقت قانون طبیعی نشان داد .در حقیقت
قانون طبیعی سرشته شده در نهاد انسان مقولۀ معنا داری است که میان اجزای آن هماهنگی و تناسب
برقرار است و خود جلوۀ کامل عقل است )Alford, 2010, p2( .البته عقل الهی.
موجودات غیر عاقل هم در عقل ابدی سهیم هستند اما از آنجا که موجود عاقل به شیوۀ عقلی و منطقی
سهیم است ،بنابراین مشارکت موجود عاقل در قانون ابدی ،قانون نامیده میشود ،ولی موجودات غیر عاقل،
در شیوۀ عقلی شریک نیستند .ازاینرو مشارکت قانون ابدی در اینگونه موجودات به جز از راه بیرون
(تشبیه) وجود ندارد .واژۀ عقل در تفکر آکویناس مجوز حکم اخالقی است( .بورک ،1371 ،ص  )33حکمی
با کیفیت عقالنی که انسان را قادر میسازد که نخستین اصل را درک کند .گزارۀ «فعل خوب باید انجام و
دنبال شود و از فعل بد باید اجتناب کرد» حاکی از آن است که نوعی قانون اخالقی و عینی وجود دارد که
از طریق عقل قابل شناخت و درک است .از همین راه بسیاری از مسائل معلوم و شناخته میشود .همۀ
جنبههای قانون طبیعی مبتنی بر این گزاره است )Wolfe, 2006, p164) .پس از این اصول کلی ،اصول
جزئیتر میتواند استنباط شود .به این شکل مثال اصل کلی "هیچ فردی حق ندارد به دیگری آسیب

خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر ...

07

برساند" می توان استنباط کرد که برای گناهانی که نام جرم و جنایت بر آنها اطالق میشود ،باید مجازات
خاصی در نظر گرفته شود)Asariaq‚ST I II Q94 a5, p1353( .
بنا به برداشت سیگموند دلیل آکویناس برای حق طبیعی شهودی ،عملگرایانه ،یا قیاسی نیست بلکه
غایتمدارانه 17است ،به این شکل که اهداف انسان دستیابی بهگونهای از عمل است که این اهداف ممکن
است با هم تعارض پیدا کنند .اما در نظر آکویناس این تعارض با بهکارگیری عقل برداشتنی است .زیرا عالَم
را خدایی غایتمند و عاقل آفریده و استمرار میبخشد)Sigmund, 2002, p 331( .
 2-3قانون انسانی ،شکل جزئی و موردی قانون طبیعی کلی است که با تالش و استنتاج عقل انسانی
فراهم آمده است و با قوۀ عقل ،قابل درک است .به طور کلی عقل انسان نیاز دارد تصمیماتی را در موارد
خاصی به کار بگیرد .این تصمیات ناشی از عقل ،قانون انسانی نامیده میشود .به عبارت دیگر :آکویناس
اطالق قانون کلی بر موارد جزئی معین را قانون انسانی می نامد .به دیگر سخن :هرچیزی که از اصول به
دست میآید به نتایجی میرسد .در عقل نظری نیز همینگونه است .زیرا احکام قانون طبیعی از اصول
کلی گرفته شده است و از دیگر سو عقل انسان نیاز دارد در موارد خاصی ،تصمیمات ویژهای بگیرد .عقل
انسان نمیتواند مشارکت کامل در عقل الهی داشته باشد .در نتیجه همانطور که جزئی از عقل نظری با
مشارکت طبیعی حکمت الهی ،دانش و شناخت خاصی نسبت به اصول ،درون ما به ایجاد می کند؛ همانطور
هم در جزئی از عقل عملی ،انسان مطابق با اصول کلی مشخص ،مشارکت طبیعی در قانون ابدی دارد اما
نه با تصمیمات خاص در موارد شخصی و مشخص .به هر حال عقل عملی ،حاوی عقل ابدی است .عقل
انسان به تنهایی قوانین را وضع نمیکند بلکه از اصول متأثر از طبیعت کمک میگیرد .به عبارت دیگر :این
اصول ،قواعد کلی و قوانین همۀ موجوداتی است که رفتار انسانی را به هم ربط میدهد91, a3, p1335( .
)Asariaq‚ST I II ‚ Q
 2-1قانون الهی ،قانونی است که خداوند آن را اعالن کرده است .یعنی قوانینی است که خدا آنها را با رُسُل
برای مردم گفته است ،از این جهت این قانون با مفهوم شرع در اسالم قابل مقایسه است .او به چهار دلیل
وجود این قانون را ضروری میداند )Ibid, a4, p1335( .این قانون الهی در نظر او یگانه نیست ،یعنی
میتواند قدیم و جدید داشته باشد؛ 11پیداست که توماس در اینجا کامالً تحت تأثیر نفی شریعت یهود نزد
خوانش پولسی از مسیحیت است؛ در نامههای پولس علناً نجاتبخشی شرایع انکار می شود 13.دلیل
آکویناس که قوت چندانی ندارد این است :تمایز علتِ تعدد است؛ این تمایز به دو صورت رخ میدهد یکی
تمایز نوعی همانند تمایز میان اسب و گاو و دیگر تمایز به کمال و نقص در نوع واحد مثل پدر و پسر؛ به
همین شکل اخیر قانون الهی به دو بخش عتیق و جدید تقسیم می شود )Ibid, p1337( 26.یعنی قانون
عتیق و جدید نوعاً واحد هستند .اما یکی یعنی قانون جدید اکمل از دیگری است .در قانون عهد عتیق،
ترس از مجازات ،باعث اطاعت میشود .اما در قانون جدید عشقی که در قلب انسانها تراوش کرده باعث
اطاعت از فرامین الهی میگردد)Ibid( .
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آکویناس هرچند قانون عتیق را خیر و از جانب خدا و به میانجیگری فرشته میداند ،اما آن را ناقص
میداند که نجات ابدی را در پی ندارد .در اینجا توماس ناظر به نجات در معنای مسیحی آن است که
حاصل نمیگردد مگر با ایمان به شخص دوم تثلیث و قربانی شدن او .اما نکتۀ مهم و مربوط به حق طبیعی
در قانون عتیق وابسته بودن اوامر اخالقی آن با قانون طبیعت 21است .در نظر آکویناس تمام اوامر اخالقی
مطابق با قانون طبیعت است اما نه به یک شکل ،برخی اوامر اخالقی قانون عتیق با عقل طبیعی قابل
اکتساب است ،همانند به پدر و مادرت نیکویی کن ،قتل نکن و دزدی نکن .اما در برخی دیگر نیاز به
آموزش از خردی برتر به خرد مادون است ،یعنی عقل الهی باید آنها را به عقل انسانی بیاموزاند ،همانند
نام خدای را به گزاف بر زبان میاور )Ibid, Q100 a1, p1389) 22.پیداست که شباهت بین این سخنان
آکویناس و نظر او درباب رابطۀ عقل و ایمان وجود دارد که این مقال ،مجال طرح آن نیست .به هر حال
در اینجا هم آکویناس معتقد است که ریشۀ قانون را باید در خرد متعالی خدای جست.
23
نکتۀ دیگری که آکویناس در قالب گفتمان مسیحی خویش مطرح میکند ،رابطۀ بین گناه نخستین و
قانون الهی است که بر آیند آن این است که انسان به خاطر گناه نخستین علمی مبهم دارد و نمیتواند
قانون طبیعی را اجرا کند ،پس ضرورت دارد ،خدا قانون عتیق را بر یهودیان فرو فرستد ،تا امکان احیای
سرشت انسانی آنها فراهم گردد )Ibid, Q102 a5, p1435) .برخی از نظر آکویناس نتیجه گرفتهاند که
معنای طبیعی بودن در حق طبیعی به این برمیگردد که سرشت امور تحت مشیت الهی است و به واسطۀ
لطف الهی خلق شدهاند؛ گناه نخستین اما طبیعت انسانی را تقلیل داده است ،وحی الهی در قالب قانون
عتیق آن را بازسازی کرده است )Goyette, 2004, p 77( .آکویناس همچنین میگوید اگر گناه نبود انسان
به طور کاملتری حق طبیعی را میدانست)Aquinas, 1947 ST I II Q101 a1, p1408) .
آکویناس تقسیمبندی دیگری در بخش دوم از قسمت دوم جامع علم کالم از قانون الهی ارائه میدهد که
بر طبق آن برخی از قوانین به طور طبیعی عادالنه و دادگرانه هستند .البته ممکن است این عدالت برای
مردم نهفته و پنهان باشد .بخشی دیگر از قوانین به سبب حکم و امر الهی ،عدل و داد شدهاند .ازاینرو
قانون الهی را مانند قانون بشری میتواند دو قسم گردد :قانون الهی از طرفی به اموری معین به سبب
نیکویی آن ها امر میکند و از چیزهایی دیگر به خاطر شر و شومی آنها باز داشته و نهی میکند و از سوی
دیگر چیزهایی هستند که خیرند چون به آنها فرمان داده شده و برخی شرند ،زیرا ممنوع شدهاند57 ( .
 )Ibid, II II Qa2, p1908بنا گفتۀ خانم استامپ این تقسیم بندی در واقع به این بر میگردد که قوانین
و حقوق تنها داللت بر این میکنند که چه چیزی در نهادِ اشیاء است یا چه چیزی عرف مردمان در مورد
آن موافقت عام وجود دارد ( )Stump, 2003, p 310اولی را توماس همان حق طبیعی میگوید و دومی
را یعنی آنچه موافقت عام بر آنست ،حق یا عدالت موضوعه21مینامدST II II Q60 a5, p1932( .
)Aquinas, 1947,
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 .3چیستی حقوق فطری از دیدگاه فقهای امامیه و خاستگاه آن

حقوق جمع حق و در لغت به معنای مطابقت و موافقت (راغب اصفهانی ،1112 ،ص  )210و ثابت به معنای
ضد باطل (سعدی ، 1161 ،ص  )33است .فقیهان و اصولیان لفظ حق و ماهیت آن را در مبحث جداگانهای
مطرح نکردهاند .بلکه در ضمن بحث از لفظ حکم و تکلیف به تعریف حق /حقوق پرداختهاند .بنابراین ،در
اصطالح فقهی حق به معنای سلطه به کار رفته است( .انصاری ، 1119 ،ص  )3سلطه گاهی یک مصداق
تکوینی دارد .وقتی گفته میشود فالنی حق دارد ،برای او یک نوع سلطه و امتیاز منظور میگردد .هرجا
تسلط نسبت به امری وجود داشته باشد ،میتوان بهگونهای مفهوم حق را اعتبار کرد و هرجا نتوان اینگونه
سلطه را اعتبار کرد ،مفهوم حق به کار نمیرود( .عباس نژاد ،1336،ص  )100اعتباری بودن حق به این
معناست که با فرض ،جعل و قرارداد ایجاد مىشود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت میدهند .اگر واضع،
شارع باشد« ،اعتبار شرعى» گفته می شود؛ اگر واضع آن مردم باشند که براى ادارۀ امور زندگى خود وضع
و جعل میکنند ،به آن «اعتبار عقالئى» گویند( .خمینی ، 1123 ،ص  )91حقوق در معناى دیگر عبارت
است از مجموع قواعد الزامى که براى نظم بخشیدن به روابط افراد و بهبودى وضعیت جامعه وضع شده و
از آن با عنوان قوانین یاد میشود .قوانین جمع قانون است .قانون ،واژهای یونانى و به معنى قاعده است.
بهکارگیری این اصطالح در حقوق اسالم سابقه ندارد( .امامی ،1372 ،ج  ،1ص  )09در دانش فقه ،حقوق
به دو حق خدا و مردم برمیگردد .ازهمینرو حقوق به سه دسته تقسیم میشود :حق خدا ،حق مردم ،حق
خدا و مردم (مرعشی نجفی ،1119 ،ج  ،2ص  )311در واقع حقوق برای حفاظت از «طبیعت و سرشت
انسانها» گاه در قالب «حق الناس» و گاه در قالب «حق اهلل» یا هر دو با هم ظاهر میشود و به عنوان
سپر و زره مطمئن برای حفاظت بشر در برابر عوامل تهدید کنندۀ طبیعت و سرشت است.
فطرت از ریشۀ فطر در لغت معنای شکافتن چیزی است( .راغب اصفهانی ،1112 ،ص  )106از آنجا که
خلقت و آفرینش به منزلۀ شکافتن پردۀ عدم است ،یکی از معانی فطرت ،خلقت و آفرینش است و معنی
دیگر ابتدای خلقت ،ایجاد و ابداع است( .جوهری ،1116،ج  ،2ص  )712یعنی حالت اولیۀ خلقت و بدون
سابقه بودن چنین آفرینشی است .سرانجام ترکیب این دو واژه ،یعنی حقوق فطری ،یعنی ارزشها و امتیازاتی
که برخاسته از "فطرت" آدمی است و با سرشت او همراه است( .موحد ،1311 ،ص )72
هر چند واژۀ حقوق و فطرت در اسالم و فقه شیعه ،دارای سابقهای طوالنی و دربردارندۀ مفاهیم عمیقی
است اما اصطالح حقوق فطری اخیراً در میان حقوقدانان مطرح شده است .در میان فقهای شیعه به «حق
ذاتی» (صدر ،1117 ،ج  ،1ص  )37یا در میان اصولیان به «عقل فطری» که آن را جزو مستقالت عقلیه
مطرح کردهاند( ،انصاری ،1110 ،ج  ،1ص  )11معروف است .مقصود از مستقالت عقلیه اموری است که
عقل انسان مستقیماً و بدون کمک گرفتن از نصّ قانون شرع ،حکمى را کشف کند .مثل زشتى ظلم و
زیبایى عدل( .والیی ،1317 ،ص )231
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چنانکه گفته شد حقوق فطری سابقۀ چندانی ندارد اما میتوان از مبانی فکری فقهای شیعه آن را به دست
آورد .در ادامه به این مبانی البته آنهایی که معطوف به خاستگاه وجودی حقوق فطری باشد ،پرداخته
خواهد شد:
 1-3حسن و قبح عقلی :به نظر برخی در مورد حسن و قبح امور سه نظر در میان مسلمانان رایج بوده است،
اول آنکه حسن و قبح شرعی باشد ،که بین امامیه رواج ندارد .دوم آنکه حسن و قبح از مشهورات عامه
باشد یعنی عقالیی باشد به این معنی که عُقال به جهت مصلحت آن را اعتبار کرده باشند ،که برخی از
اصولیان به آن معتقدند و به نظر شهید صدر به همان نظر اول بر میگردد .سوم آنکه حسن و قبح عقلی
است که نظر قاطبۀ اصولیان است( .بیابانی اسکویی ،1311 ،ص  )203 -297در ادامه از حسن و قبح عقلی
و مالزمۀ آن با حقوق فطری و منشأ این حق گفته خواهد شد.
فقهای شیعه که عقل را از منابع حقوق اسالم دانستهاند ،از دروازهاى به نام «حسن و قبح عقلى» و یا
«حسن و قبح ذاتی» وارد شدهاند .اینان معتقدند که ظلم و ستم ،منهاى نظر شارع ،ذاتاً متصف به قبح و
زشتى است و در مقابل عدل و داد متصف به نیکویى و خوبى است( .زاهدی ،1302 ،ج  ،1ص  )331اما
نکتۀ مهم آن است که در مورد قضایای مشهوره و آرای محموده بر این مطلب تأکید میورزند که ماورای
حکم عقالء حسن و قبح ارزش ذاتی دارند و تنها با آرای عقال تطابق دارد( .موسوی بجنوردی ،1373 ،ص
 )321بنابراین ،فقهای شیعه ورای این که برای افعال و اعمال انسان صرف نظر از بیان شارع قائل به
ارزشهای ذاتی و عقلی هستند ،معتقدند که این افعال واقعیتهایی هستند که با عقل نظری و عقل عملی
انسان به آنها دست مییابد و آنها را درک میکند .همچنین ،بر این عقیدهاند که امر و نهی شارع با توجه
به معیارها و مالکهاى عقلى تعلق مىگیرد .یعنى هرجا که امر مىکند ،آن عمل خوب بوده که متعلق امر
شارع قرار گرفته است و هرجا که نهى نماید ،آن کردار ،زشت و ناپسند بوده که شارع از آن نهى نموده
است( .محقق داماد ،1302 ،ج  ،2ص  )131بنای عقالیی که به عقل عملی برمیگردد در محدودۀ ارادۀ
الهی است و نمیتواند از ارادۀ الهی تخلف کند .زیرا در ارادۀ تکوینی علم به همۀ امور نزد خداوند است و
تخلف از آن امکانپذیر نیست .در ارادۀ تشریعی خداوند میداند که چه اموری مصلحت دارد و چه اموری
مفسده دارد برای همین امر و نهی به بعضی از امور تعلق میگیرد( .اشرفی ،ج  ،1ص  )023پس در نظر
قائالن به حسن و قبح عقلی انسان با عقل فطری یا طبیعی خود میتواند اوال ً،نیکویی و زشتی امور را
درک کند و ثانیاً ،این امور ریشه در خارج دارد و صرف اعتبار عقال نیست.
 2-3مالکهای احکام :عقل در مواردی که به مالکها احکام پی میبرد و علل احکام را کشف میکند،
متعلق به مستقالت عقلیه است .زیرا برای فهم بخشی از احکام مستقیماً متکی به عقل است .هرگاه مالک
و علت حکم مشخص باشد و یا به دیگر سخن :اگر علت قطعى حکمى از طرف شارع و قانونگذار معرفى
گردد ،مىتوان حکم را به هر موردى که آن علت و مالک وجود داشته باشد سرایت داد .در میان فقهای
شیعه تصریح شده است که مصالح و مفاسد به منزلۀ علل احکام هستند از جمله میرزای نائینی در کتاب
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فوائد االصولیه به این مسئله در بحث اوامر اشاره میکند و میگوید :غرض از مالک همان مصالح است
مالکها و مناطهاى واقعى احکام ،عبارت است از مالکها و مناطهاى واقعى احکام که به عنوان مبادى
حکم در نظر گرفته شده است و نیازی به جعل مولوی ندارد .زیرا خود مصلحت واقعی و حقیقی مقتضی
قصد امتثال است( .نایینی ،1370 ،ج  ،1ص  )101بنابراین ،احکام شرعی مستند به مالکهای واقعی است
و بر دو قسم است .1 :مالک تشریع و مناط جعل حکم که منحصر به حسن و قبح است و در فعل حسن
به وجوب و در فعل قبیح به حرمت حکم میکند( .مالکهای احکام شرعی)  .2مصالح و مفاسد که به
مکلفین بر میگردد( .مالکهای احکام عقلیه) (سبحانی تبریزی ،1121 ،ج  ،2ص  )277مالکهای احکام
و مبادی آن (مصالح و مفاسد) ،امور تکوینی هستند که در حاالت علم و جهل با هم در لوح الهی ثبت
شدهاند و محفوظند و مبادی مالکات همان روح و حقیقت حکم هستند( .صدر،1117 ،ج  ،11ص  )09در
واقع این مبادی با طبیعت حکم تناسب دارد یعنی مبادی وجوب مصلحت است و مبادی حرمت مفسده
است .معنای احکام واقعی آن است که از مالکات و مناطاتی که مخصوص آنهاست نشأت گرفته است.
بنابراین ،موضوع مستقلی میشود که عقل به وجوب امتثال حکم میکند .به عبارت دیگر :حکم ناشی از
مالکاتی است که قائم بر آن است( .مطر ،1111 ،ج  ،1ص  )11خداوند متعال در لوح محفوظ احکامى دارد
که بر اساس مصالح و مفاسد واقعیت جعل شدهاند و در آن احکام عالم و جاهل ،مسلمان و کافر ،بهطور
مساوى شرکت دارند و همگان مکلفاند و آن احکام هرگز قابل تغییر و تبدیل نیستند( .طباطبایی یزدی،
 ،1121ص  )203با توجه با این تص ریحات ،عقل اگر چیزی را از مالک احکام بداند جایگاه آن لوح الهی
است یا همان علم خداوند تبارک و تعالی.
 1-3قضایای «قیاساتها معها» :در متون اصولیون شیعه بسیار استعمال شده است و این تعبیر حاکی از
بداهت و فطری بودن دریافتهای عقالنی است .در حقیقت این قضایا از قضایای فطری است و منظور از
آن مالزمات عقلی و امور حقیقی و واقعی است که به طور بدیهی برای عقل قابل درک است و دلیلش با
خودش همراه است .زیرا خداوند این امور را در فطرت همۀ بشر قرار داده است و برای عقل انسان قابل
درک است که بهخودىخود و بدون واسطه وجود دارند و بشر آنها را بدون هرگونه فکر و استداللی پذیرفته
است .زیرا عقل در این قضایا به صرف تصور دو طرف قضیه و نسبت بین آن دو ،قطع و تصدیق نمیکند
بلکه با یک طرف قضیه که نیاز به فکر و اندیشه ندارد ،ثابت میشود( .هالل ،1121 ،ص  )237محقق
اصفهانی فطری را در دو وجه ذکر کرده است :وجه اول ،قضیۀ فطری که از بدیهیات است و نیازی به
استدالل و استنتاج عقلی نیست بلکه علم در این قضایا برای عاقل نور و کمالی است که آن را هدایت
میکند مانند چهار عدد زوج است .وجه دوم ،فطری به معنای طبع و سرشت که برای هر انسانی در واقع
شوق نفس به ذات کمال و رفع نقایص است (اصفهانی ،1371 ،ج  ،3ص  )103بسیاری از مسائل و اصول
فقهی متکی به قضایای فطری است از جمله اذن در چیزی اذن در لوازم آن محسوب میشود .زیرا اذن در
ملزوم مستلزم اذن در الزم آن میباشد( ،موسوی خویی ،1110 ،ج  ،1ص  )373اقاله یا فسخ یعنی از بین
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رفتن عقد رضایت دو طرف( ،سبزواری ،1113 ،ج  ،17ص  )123همچنین اثبات جواز تقلید و رجوع جاهل
به عالم ،احتیاج به برهان ندارد( ،کمپانی اصفهانی ،1110 ،ج  ، 3ص  )10همچنین تطابق بین ایجاب و
قبول زیرا عقد عبارت است از امر وجدانی که از ایجاب و قبول حاصل میشود (نائینی،1373 ،ج  ،1ص
 )111و قضیۀ انتفای مقید با نفی قید مثالً تصرف شخص در ملک مطلق نیست بلکه مقید به مالک بودن
اوست؛ لذا در صورتی که او مالک نباشد ،تصرف در مال هم منتفی میشود (جزائری ،1110 ،ج  ،2ص
 )233و بسیاری از احکام ضروری دیگر که از قضایای فطری محسوب میشوند.
 9-3اصل اباحۀ عقلی :اباحه در لغت به معنای اذن دادن ،حالل و مباح کردن (واسطی ،1111 ،ج  ،1ص
 )17و در اصطالح اصولیان به معنای حکمی که اقتضای تخییر بین فعل و ترک عملی داشته باشد( .سعدی،
 ،1161ص  )12اباحۀ عقلى عبارت است از حکم عقل به اباحۀ چیزى ،با صرف نظر از حکم شرع ،مانند
حکم عقل به اباحۀ تصرف انسان در مال خودش یا نفى استحقاق عذاب در موارد شک در وجوب یا حرمت
و عدم وصول دلیل شرعى بر آن( .هاشمی شاهرودی ،1120 ،ج  ،1ص  )267فقهای امامیه معتقد به این
هستند که اصل در پدیدهها و اشیاء اباحه است و مبنای اصلی کالم فقها این است که دفع ضرر دنیوی و
اخروی واجب است در صورت نبودن دلیل عقلی یا شرعی بر وجود ضرر اقامه نشده باشد .اگر شخص به
وجود ضرر یقین داشته باشد عقل او را الزام به احتیاط میکند هر چند که در ضرر احتمالی ،احتیاط نیکوست
(ذهنی تهرانی،1169 ،ج  ،1ص  )163و اینکه خداوند خالق بنده و چیزهایى است که بنده از آن نفع مىبرد.
پس اگر بنده اجازۀ استفاده از آن اشیاء را نداشته باشد ،آفرینش آنها بیهوده خواهد بود و هرگاه معلوم و
محقق شود که در استفاده از نعمتى نه تنها ضرر و فسادى نیست ،بلکه منفعت هم هست ،عقل به جواز و
نیکو بودن این استفاده حکم مىکند (عاملی ،1110 ،ص  )07و عقل مستقل است در اینکه مجازات و
مؤاخذه بر مخالفت با تکلیف مجهول بعد از فحص و یأس از دستیابى به چیزى که حجت و دلیل بر آن
است ،مجازات بدون بیان و مؤاخذه بدون دلیل است (آخوند خراسانی ،1163 ،ص  )313و قبل از شرع و
وجود هرگونه تکلیفی ،عقل صحیح فطری حجت است در واقع تنها حجت باطنی است( .بحرانی،1169 ،
ج  ،1ص  )131شیخ طوسی و مغنیه در اینباره معتقدند که اصل در پدیدهها مطلقاً اباحه است و منع نیاز
به دلیل دارد( .طوسی ،1167 ،ج  ،3ص 170؛ مغنیه ،1379 ،ص )209
در نظر عقل پدیدهها و واقعیتهای هستی که نشانههای ضرر و فساد در آنها وجود ندارد و نافع و مفید
هستند مباح میباشند .چون به مالک حقیقی که همان خداوند متعال است ،ضرری نمیرسد( .حلی،1161 ،
ص  )33امام خمینی (ره) معتقدند که اباحه بر دو قسم است :اباحهای که موضوعاتشان حکمی از احکام
شرعی دارد به عبارتی اقتضای شرعی دارد و قسم دیگر اباحهای که موضوع آن اقتضای شرعی ندارد و به
ناچار حکم شرعی هم ندارد چون جعل اباحه بدون هیچ مالکى ،لغو محسوب مىشود .پس قهراً بر اباحۀ
عقلیه منطبق میشود ( .خمینی ،1123 ،ج  ،1ص  )121نائینی هم در کتاب فوائد االصول معتقد است که
اصل در اشیاء و پدیدهها اباحه است و استفاده و بهرهبرداری از آنها جایز است .زیرا خداوند در قرآن کریم

خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر ...

73

با بیان عمومی و کلی میفرماید« :هو الذی خلق لکم ما فی األرض جمیعاً» (بقره )23 /خداوند همۀ آنچه
را که در زمین است ،برای شما آفریده است( .نائیینی ،1370 ،ج  ،3ص  )373یعنى به حکم عقل هرچه
که براى انسان سود و منفعت دارد مباح است و هرچه که ضرر دارد حرام خواهد بود .خداوند با دفع ضرر
دنیوی و اخروی حتی ضرر احتمالی در افعال غیر ضروری ،استقالل عقل را پذیرفته است( .مدنی تبریزی،
 ،1163ج ، 3ص )262
بنابراین ،قول مشهور نزد فقهای امامیه هم از قدما و هم از متأخرین صریحاً پذیرش اصالت اباحۀ عقلی
است و به اتفاق از آن دفاع کردهاند و در بسیاری از عبارات خود آن را جایز دانستهاند؛ لذا با توجه به رویکرد
اصالت اباحۀ عقلی ،فقه امامیه انسان را واجد حقوق فطری دانسته و برای او حقوق ذاتی و تکوینی قائل
شدهاست؛ چراکه ضایع کردن حق انسانها نامشروع و ضرر رساندن به دیگران نادرست است .البته تا زمانی
که به مرحلۀ قضاوت قطعی عقل برسد ،نمیتوان حقوق انسانی را سلب کرد .در واقع در اینجا ضابطۀ اصلی
علم قطعی است و با تابعیت حکم به ظن و گمان و ادله و امارات غیر قطعی مثل خبر واحد و ظهورات
الفاظ نمیتوان انسان را از حق و حقوقش بینیاز کرد و از آن ممانعت به عمل آورد .بنابراین ،اباحه یک
اصل معتبر به حکم عقلی است که نزد تمام انسانها و جوامع تابع هر دین و مسلکی که باشند ،مورد توجه
قرار میگیرد و به آن عمل میشود .ازاینرو اصالت اباحه و حقوق فطری الزم و ملزوم یکدیگرند و هرگز
از همدیگر جدا نمیشوند و قابل تفکیک نیستند .بنابراین ،نگرش اصالت اباحه در پدیدهها ،مستلزم پذیرش
حقوق فطری در انسان است و ریشۀ هر دو را باید در انسان و حقوقش جستجو کرد .به تعبیر دیگر :میتوان
گفت که این اصل هم تحت عنوان حقوق فطری به دو صورت قابل توجیه است؛ از یک سو هر انسانی
حق دارد در راه تکامل حقیقی خود از مواهب الهی بهرهمند شود بدون آنکه ضرری به دیگری برساند و
مزاحمتی برای صاحب حق در بهرهبرداری از حقش فراهم کند .از سوی دیگر بر اساس اصل اباحه هر گاه
در حکم (حرمت یا وجوب) چیزی شک کنیم ،انسان در این نوع عمل آزاد است و اصل اباحه را جاری
میکند .محدودۀ این آزادی در مقولۀ حقوق فطری تأثیر بهسزایی دارد .زیرا انسان حق هرگونه دخل و
تصرفی دارد ،مگر آنکه منع شرعی وجود داشته باشد .بنابراین ،اصل اباحه در شکل دوم به قانونگذاری در
زمینۀ حقوق فطری پرداخته است و دیگران را ملزم به رعایت حقوق خود و دیگران میکند؛ لذا این ملزمات
قانونی برخاسته از اصل اباحه ،نیازی به نص ندارد بلکه اصل در اشیاء قبل از ورود شرع اباحه است و الزامی
از طرف شارع در ارتباط با وجوب و حرمت وجود ندارد .بنابراین ،میتوان گقت که نتیجۀ اصل اباحه ،ملتزم
شدن به حقوقی است که اساس آن فطرت و سرشت انسان است .زیرا اصول و قواعد فطری که در فقه
مطرح است ،در محدودۀ اصل اباحه قرا گرفتهاند .در این راستا به عنوان یکی از مهمترین منابع تدوین و
قانونگزاری حقوق فطری محسوب میشود.
مبناى قانونمندى فقهى ،حق ذاتى خداوند نسبت به انسان است که پس از شناخت نسبت به جهان آفرینش
و آفریدگار ،توسط عقل عملى درک مىشود .زیرا انسان در زندگی اجتماعی و در زندگی فردی ،ملزم به
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رعایت احکام شرعی است( .بروجردی ،1123 ،ج  ،22ص  )3بنابراین ،آنچه که مسلم و معلوم میشود این
است که همۀ حقوق از جمله حقوق فطری از یک حق ناشی میشود و آن حق خداست .امام سجاد(ع)
میفرماید« :هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَفَرَّعَ( ».محدث نوری ،1161 ،ص  )191هرچند فقیهان به این حدیث
به عنوان مؤیدی برای منشأ حقوق فطری اشارهای نکردند اما از این روایت برمیآید که اصل همه حقوق
خداوند است و سایر حقوق از او ناشی میشود .به این معنا که بین حقوق انسان و حقوق خداوند رابطۀ
نزدیکی وجود دارد .انسان نمیتواند به تنهایی و به خودی خود ،حقی بر خدا و انسان های دیگر پیدا بکند.
مبدأ و منتهای همۀ حقوق خداست .زیرا خداوند به عنوان موجود قادر ،اندازه و مقدار همۀ آفرینش را معین
کرده است .همین قدرت ،مبدأ هماهنگی و نظمی است که در همۀ آفرینش از جمله انسان ،قابل مشاهده
است .نظم و مقدار موجودات از قدرت خداوند مأخوذ است .خداوند عالوه براین که حاکم عالم طبیعت است،
اصول عالم طبیعت را در دست دارد .همانطور که در قرآن میفرماید« :قل من بیده ملکوت کل شیء».
(مومنون )11 /این آیه اشاره دارد به این که مبدأ و منشأ همۀ موجودات تحت سلطه و سلطنت الهی و در
دست خداوند است .بنابراین ،مبدأ طبیعت همۀ موجودات همان حقیقت الهی است که در مرتبۀ وجود تجلی
یافته است( .نصر ،1310 ،ص  )30به تعبیر دیگر :خاستگاه حقوق طبیعى و فطرى ،استعدادهایی است که
در هر فردی به طور طبیعی وجود دارد و خداوند بر اساس حکمت خویش ،آنها را در وجود هر انسانی نهاده
است .هر استعداد طبیعى مبناى یک «حق طبیعى» است و یک «سند طبیعى» براى آن به شمار مىآید.
به این معنا که هر نوع از انواع موجودات را در مداری مخصوص به خود قرار داده است( .مطهری ،ج ،13
ص  )191خدا ،خالق عقل ،طبیعت و آگاه به تمام نیازهای بشر است .بنابراین ،مقتضای طبیعت و ماهیت
انسان برخورداری از یک سلسله حقوقی است که خداوند منشأ این حقوق است.
 .4مالحظات

 -1با توجه به آنچه گفته شد در هر دو دیدگاه آنچه مالک است عقل عملی است .بنابراین ،در این مقام
بحث از کاوشهای عقل نظری مد نظر نیست؛ به این خاطر به رابطۀ عقل و ایمان پرداخته نشد ،هرچند
به نظر میرسد نظر آکویناس در قانون عتیق و اینکه برخی از آن تنها با وحی به دست میآید ناظر به آن
باشد.
 -2در هر دو دیدگاه حق طبیعی و فطری بحث بر روی آن چیزی است که انسان با عقل به عنوان حق
درک میکند .بنابراین ،بحث مناسک مذهبی و شریعت و عبادات تخصصاً از دایرۀ بحث خارج است اما
درباره منشأ و خاستگاه وجودی آنها مربوط می توان گفت که توماس مناسک مذهبی را هم مثل قانون
الهی به عتیق و جدید تقسیم میکند )Aquinas, 1957, c57( .چنانکه گفته شد به نوعی نفی شریعت
در مسیحیت وجود دارد ،پس شریعت یهود را هم برای اصالح طبیعت تقلیل یافته بر اثر گناه میداند که
جایگاهی همانند قانون طبیعی ندارد .نزد امامیه اما-همانند سایر مسلمانان -نسخ شریعت وجود دارد( .آخوند
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خراسانی ،1163 ،ج  ،2ص  )112اما این نسخ به خاطر مصلحتی است که در زمانی هست و در زمانی دیگر
نه .بنابراین ،شریعت هم نزد امامیه خاستگاه وجودی دارد و احکام شرعی هم دارای مصلحتی هستند که
در عبادات و احکام عبادی غالباً این مصلحت پنهان است( .مطهری ،1311 ،ج  ،21ص)16 -33
 .5نتیجهگیری

 -1حقوق طبیعی و فطری بر اساس این دو دیدگاه آیینۀ تمام نمای علم و حکمت الهی است .میتوان
گفت که عالَم با علم الهی اداره میشود .در واقع این به معنای خاستگاه وجودی است که خداوند با علمش
جهان را اداره میکند و زندگی به اقتضای این حقوق همانا زندگی در پرتو هدایت عقل و احساس مسئولیت
در رفتار و کردار است .عقلی که برگرفته از خرد ازلی الهی است .در حقیقت بنا به دیدگاه فقهای امامیه و
آکویناس ،طبیعت و فطرت ،موجب نوعی اخالق دینی در انسان میشود که برای همگان و تمام آدمیان
بهگونهای یکسان ،قابل فهم و درک است .نکتۀ مهم این است که در نظر فقهای شیعه و توماس آکویناس
بر اساس دیدگاه توحیدی منشأ حقوق فطری و طبیعی علم خدا است .بنابراین ،حق طبیعی و فطری صرف
اعتبار نیست ،در آکویناس به اعتبار فیلسوف بودنش از این منشأ بیشتر سخن رفته است.
 -2معنای طبیعی بودن و فطری بودن در این مشترک است که هردو موهبت الهی است .بنابراین ،در هر
دو دیدگاه انسان به شکل خود بسنده دارای حق نیست بلکه خدای تعالی معطی حق فطری یا طبیعی است.
هرچند توماس به خاطر مسیحی بودنش قائل به مکدر بودن طبیعت انسانی است.
 -3با توجه به اینکه اکثر اصولیان در شیعه قائل به حسن و قبح عقلی هستند ،این یعنی عقل ،بدون نیاز
به بیان شارع مىتواند حُسن و قبح ذاتى برخی اشیاء (به نحو موجبۀ جزئیه) را درک کند .اما آکویناس در
برخی از قوانین الهی مصلحت و مفسدۀ امور را تابع فرمان الهی میداند .البته او قانون طبیعی را چنین
نمیداند اما خود این نشانگر عقل محوری بیشتری نزد اکثر امامیه است.
پینوشتها
 -1بنا به گفتۀ سیگموند بعد از پنج راه توماس آکویناس ،رساله در باب قانون او در جامع علم کالم احتماالً شناخته شدهترین
قسمت این اثر بزرگ است(Sigmund, 2002, p 329( .
 -2منظور از عقل عملی آن چیزی است که عقل انسانی آن را درک میکند و ناظر به اعمال و رفتار او است یا به عبارتی
حوزۀ بایدها و نبایدها است.
 -3بهطور کلی حقوق طبیعی بیشتر در مفهوم قانون طبیعی مورد بحث قرار میگیرد .اما نکتۀ حائز اهمیت آن است که حقوق
با قانون تفاوت دارد ،قانون تعیین کنندۀ حقوق و حافظ آن است .اما تعیین حقوق ،خود حقی است که مختص خداوند است.
در زمان آکویناس ،تفکیک) Lawقانون) از ( Rightحق) مطرح نبود .بلکه این دگرگونی در معنای قانون از قرن هفدهم و
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هجدهم در اروپا مطرح گردید و باعث شد مفاهیمی چون حق بودن و حق داشتن از یکدیگر تفکیک گردد( .بودش،1336،
ص  )19بنابراین ،توماس از قانون ،حق بودن را مد نظر داشته است.
 -1ارجاعات به کتاب جامع علم کالم آکویناس شیوۀ متداول این است که ابتدا به اختصار نام کتاب ( )STو شمارۀ کتاب،
سپس شمارۀ پرسش ( )Qو پس از آن شمارۀ جستار ( )aآورده میشود .در اینجا برای مزید فایده شمارۀ صفحه نیز در انتها
افزوده شده است.
Eternal law, Natural law, Human law & Divine law -9
providentia -0

 -7اکانر بر این باور است که توماس در قانون ازلی دو نوع قانون را با هم درآمیخته است؛ قانون دستوری یا تجویزی (حوزۀ
بایدها) که معنایی اخالقی و اجتماعی دارد و بر پایۀ نوع خاصی از روابط بنا شده است .قانون توصیفی (حوزۀ هستها) که در
طبیعت وجود دارد؛ مانند قوانین فیزیکی و قوانین عام طبیعت که با تجربه و آزمایش کشف میشوند .بلکه منظور او حقیقت
اشیای ثابت در علم الهی است )O'Connor, 1967, p 60( .اما این حرف دارای اشکال است به نظر میرسد که تصور
آکویناس از قانون حتی در قانون ازلی ،تجویزی یا هنجاری و یا حقوقی است نه توصیفی .در حقیقت شأن قانون ازلی ،شأنی
وجودی است که در ذات خودِ فرمان است ،هر چند که فرمان ارادۀ عقالنی باشد نه آنکه به توصیف حاالت ،حرکات و تغییرات
در جهان بپردازد.
 the object understood -1آنتونی کنی میگوید در زبان التین  intellectusشکل مصدری  intelligereرا دارا
است .یعنی میتوان آن را به شکل فعل و نه اسم تنها به کار برد ،درحالیکه در انگلیسی  intellectبه شکل فعل به کار
گرفته نمیشود ،او  understandبرای شکل فعل این کلمه مناسب میداند )Kenny, 1994, p 41( .چون عقل در عربی
به باب می رود و شکل فعلی و مصدری دارد و نیازی به جدایی بین حالت اسمی و فعلی و استفاده از دو واژه مثل انگلیسی
نیست.
intelligible species -3
His act of understanding -16
successive -11
simultaneously -12

 knowledge of approbation -13پیداست معادلگذاری این ترکیب گرچه شباهتی با مفهوم فاعل بالرضا در فلسفۀ
سهروردی دارد اما دقیقاً با آن یگانه نیست.
 -11برای تفصیل بیشتر در مورد معنای طبیعی بودن و احیاناً ابهامات آن نزد آکویناس ر.ک :اکبریان و فاضلی،1313 ،
ص.03 -00
 -19شیوۀ ارجاع به کتاب حقیقت همانند جامع علم کالم است و تنها عالمت اختصاری آن ( )QDVاست.
hypothetical construct -10

 -17این غایتمندی را به این شکل هم میتوان بیان کرد ،آکویناس معتقد است که همۀ موجودات متصل به خداوند هستند.
زیرا برای غایتشان ،آفریده شدهاند .از میان همۀ موجودات ،انسان تنها موجود عالم مرئی است که نیروی دانستن (قدرت فهم)،
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عشق به خداوند و اطاعت از اوامر او در خود را دارا است .خداوند از آن جهت که خیر اعلی و غایت قصوای هستی است ،همه
چیز را به سوی غایت مقرر و مقدرشان هدایت میکند .زیرا او کمال ملکوتی همۀ خوبیهاست و همه چیز را به سوی کمال
و به سوی خویش میکشاند( .گلپایگانی ،1370 ،ص )17
 -11او مراسم مذهبی را نیز چنین میداند .ر.ک)Aquinas, 1957,c 57( :
 -13فی المثل این قسمتها از نامۀ پولس به غالطیان:
«پس آنکه روح را به شما عطا میکند و قوات را در میان شما به ظهور میآورد آیا از اعمال شریعت است یا خبر ایمان
میکند؟» (غالطیان« )9 :3 ،اما شریعت از ایمان نیست بلکه آنکه به آنها عمل میکند در آنها زیست خواهد نمود».
(غالطیان)13 :3 ،
 -26توماس در اینجا از همان رسالۀ پولس به غالطیان شاهد میآورد (ر.ک :غالطیان21 :3 ،و  )29و قانون عهد عتیق را
چونان کودک تحت تربیت و قانون جدید را به مثابۀ شخص بالغ میداند.
law of nature -21

 -22پیداست که آکویناس ناظر به ده فرمان است.
 Original Sin -23بنا به اعتقاد مسیحیان آدم که فریب خورد و از میوۀ ممنوعه خورد ،عطایا و کمال وضع مافوق طبیعی
خود را از دست داد و این گناه فیض را از او و فرزندانش سلب کرد .به پندار اینان تنها با تجسد و فدیۀ مسیح رهایی از ذات
گناهکار انسانی میسر است .البته ریشۀ این اعتقاد در آثار پولس است .ر.ک :نامه به رومیان 12:9 ،برای تفصیل ر.ک :برانتل،
 ،1311ص 72به بعد.
 Positive Right or Positive Justice -21واژۀ  iusدر التین به معانی  right, statutes, law, justiceآمده است.
)(Handford & Herberg,1966, p 182
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دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

 -1بنا به گفتۀ سیگموند بعد از پنج راه توماس آکویناس ،رساله در باب قانون او در جامع علم کالم احتماالً شناخته شدهترین
قسمت این اثر بزرگ است(Sigmund, 2002, p 329( .
 -2منظور از عقل عملی آن چیزی است که عقل انسانی آن را درک میکند و ناظر به اعمال و رفتار او است یا به عبارتی
حوزۀ بایدها و نبایدها است.
 -3بهطور کلی حقوق طبیعی بیشتر در مفهوم قانون طبیعی مورد بحث قرار میگیرد .اما نکتۀ حائز اهمیت آن است که حقوق
با قانون تفاوت دارد ،قانون تعیین کنندۀ حقوق و حافظ آن است .اما تعیین حقوق ،خود حقی است که مختص خداوند است.
در زمان آکویناس ،تفکیک) Lawقانون) از ( Rightحق) مطرح نبود .بلکه این دگرگونی در معنای قانون از قرن هفدهم و
هجدهم در اروپا مطرح گردید و باعث شد مفاهیمی چون حق بودن و حق داشتن از یکدیگر تفکیک گردد( .بودش،1336،
ص  )19بنابراین ،توماس از قانون ،حق بودن را مد نظر داشته است.
 -1ارجاعات به کتاب جامع علم کالم آکویناس شیوۀ متداول این است که ابتدا به اختصار نام کتاب ( )STو شمارۀ کتاب،
سپس شمارۀ پرسش ( )Qو پس از آن شمارۀ جستار ( )aآورده میشود .در اینجا برای مزید فایده شمارۀ صفحه نیز در انتها
افزوده شده است.
Eternal law, Natural law, Human law & Divine law -9
providentia -0

 -7اکانر بر این باور است که توماس در قانون ازلی دو نوع قانون را با هم درآمیخته است؛ قانون دستوری یا تجویزی (حوزۀ
بایدها) که معنایی اخالقی و اجتماعی دارد و بر پایۀ نوع خاصی از روابط بنا شده است .قانون توصیفی (حوزۀ هستها) که در
طبیعت وجود دارد؛ مانند قوانین فیزیکی و قوانین عام طبیعت که با تجربه و آزمایش کشف میشوند .بلکه منظور او حقیقت
اشیای ثابت در علم الهی است )O'Connor, 1967, p 60( .اما این حرف دارای اشکال است به نظر میرسد که تصور
آکویناس از قانون حتی در قانون ازلی ،تجویزی یا هنجاری و یا حقوقی است نه توصیفی .در حقیقت شأن قانون ازلی ،شأنی
وجودی است که در ذات خودِ فرمان است ،هر چند که فرمان ارادۀ عقالنی باشد نه آنکه به توصیف حاالت ،حرکات و تغییرات
در جهان بپردازد.
 the object understood -1آنتونی کنی میگوید در زبان التین  intellectusشکل مصدری  intelligereرا دارا
است .یعنی میتوان آن را به شکل فعل و نه اسم تنها به کار برد ،درحالیکه در انگلیسی  intellectبه شکل فعل به کار
گرفته نمیشود ،او  understandبرای شکل فعل این کلمه مناسب میداند )Kenny, 1994, p 41( .چون عقل در عربی
به باب می رود و شکل فعلی و مصدری دارد و نیازی به جدایی بین حالت اسمی و فعلی و استفاده از دو واژه مثل انگلیسی
نیست.
intelligible species -9
His act of understanding -10
successive -11
simultaneously -12

