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للعقل البشري مكانة معيارية يف القوانني الثالثة الرئيسة يف العامل .ويعين ذلك بأن العقل البشري يستحق أن ميتلك املعرفة املللوبة لِقوانني
االله ،وأن يقوم بِكشف قانون اللبيعة ويؤسسويسن القانون البشري .تتحرك اجملتمعات الدينية ِوفقا للقانون اإلهل ي وتعمل اجملتمعات
العلمانية وغري املتدينةوفقاللمتللبات واملصاحل البشرية.تتمثل إشكالية البحث الراهن يف معرفة ما إذا كان من املمكن أن يتوصل اجلميع
إىل أرضية مشرتكة للتشريع ووضع القوانني بني اللوائف والقوميات الدينية والالدينية؟ حياول هذا املقال و بلريقة وصفية حتليلية ،تقدمي
حلول فيما يتعلق بعالقة العقل والقانون بعد دراسة لنظريات نصري الدين اللوس ي وتوماس األكويين ومبادئهموِوفقا هلذا البحث فإن رأي
ووجهة نظر كل من "نصريالدين" و"توماس األكويين" ه ي أن القانون يتبع وخيدم العقل ،والعقل عضو يتواجد ِعند كل إنسان؛ لِذا فإنه
من املمكن أن يصبح العقل أساسا مقبوال ومشرتكا من أجل أن يقوم بِوضع وسن القوانني لكل من املتدينني وغري املتدينني .عل الرغ
من آراء بعض علماء النصارى واملسلمني الذين ال يعتربون العقل البشري مستحقا بالتشريع،فإن توماس يعتقد بأن قانون اللبيعة هو
الرابلالرئيسللمخلوقات ذات العقول يف القانون األساس ي والدائ ،و بِذلك الكالم كان يُشرياىل (العناية اإلهلية) الواضحة والظاهرة
للعقل،وأكد نصريالدين عل أنه حىت القوانني اإلهلية ميكن أن تكون مقبولة وصحيحة إذا مل تتعارض وختتلف مع العقل .وأضاف ألقواله
السابقة بأن القانون البشري يصبح واجب التلبيق فقط إذا مل ي ُكن متعارضا مع قانون اللبيعة والعدل العامل ي .ويذكر"توماس"،بأن
القانون لن يكون عادال إن مل ي ُكن تابعا ومؤيدا لقانون اللبيعة .لذا من اآلن فصاعدا حيق لشأشخا _من دون إستثناء_أن يعارضوا
قوانني احلكام غري العادلة وأن يتجاهلوهنا أيضا .ويف هذا الشأن فقد تََا ت اإلشارة إىل نظرية "العقد اإلجتماع ي" واملعارضني واملؤيدين هلذه
النظرية مثل ،كروسيوس و روسو و هابز و فولر و فنيس وغريه .
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بهروز صدقي شامیر و آخرون

 -1المقدمة
إن إدارةاجملتمعاتالبشرية حتتاج أكثر ما حتتاجإىل القانون ،ولكن القضية ه يَ :من يضع هذا القانون وما ه ي املعايري اليت
سيبىن عليها هذا القانون؛وهی قضية كثر حوهلا اجلدل والنقاش .يعتقد املتدينون بأناخلالق هو من يقوم بِوضع مجيع قوانني
الكون بال إستثناء ،بينما يعتقد املالحدة بأن البشر يستليع أن يضع القوانني لضمان مصاحله من خالل االعتماد عل
عقله .حسب منافع ومصاحل البشر الدنيوية .ما جيب مناقشة هو كيفية التوصل إىل أرضية مشرتكة يف وضع القوانني حبيث
يقبل هبا اجلميع ومن دون أن تتضررالعقائد واملصاحل اخلاصة جبميع األطراف ،وأن تنته ي حبياة سليمة للجميع .من الوارد أن
نتوصل اىل جواب هلذا السؤال عندمانبحث يف آثارالعاملني واملتفكرين املسلمني وهو "نصريالدين اللوس ي" (-105
2004 -2072/316م) واملسيح ي وهو"توماس األكويين"(2004 -2001م) .عل هذا األساس ومن غريأن تت أي

العقل يتوافق مع قانون اللبيعة فيستليع أن يكونأساسا للتشريع املشرتك جلميع البشروبأسلوبتجعله ال يتعارض مع قانون
اإلله والقي الدينية؛ألن قانون اللبيعة هو أفضل ما أهداه الرب ملن خلق وقام بغرسه داخل اجلميعوجعله مييلون اىل
اخلريبشكل طبيع ي والعنصرالوحيد واملشرتك الذياعتربه اجلميع مقياسا لقبول القوانني السيئة واحلسنة أو رفضها ،هو العقل
البشري ال غري .ويعين ذلك أن العقل هو من يقيس قوانني اخلالق ،وبواسلتهيت الکشف عن قانون اللبيعة ،كما أن
القوانني العلمانية تستند عليهأيضا .وما حيدد ضمان تنفيذ القوانني هو وضع العقل مقياساومعيارا هلا.
يف هذا اخلصو نالحظ وجود وجهيت نظر خمتلفتني ،أ) القانون جيد؛ ألنه عادل ،ولذا فإن العقل يأمريف اخلضوع اليه
وإتباعه ،ب) مهما كان القانون ،فهو واجب النفاذ؛ألنه قانون .مبا أن اهلل ذوحكمة وعدالة كبرية؛ لذا فإن القانون الرباين
أكثرتوافقامع النظرية االُوىل التيتُحك العقل .فإن اخلري والشر يف هذه النظريةمغروسني يف ذات األشياء وجوهرها ،وإنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Summa Theologica.
2. Summa contra Gentiles
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يُغرس و يوضع بشكل طبيع ي وغريزي يف داخل اإلنسان لن يكون تابعا ملتغريات املكان والزمان .قال احملقق واحملام ي
الروماين "سيسرون" بأن القانون الثابا ت الذي يصدرمن العقل البشري ،كان له تواجد دائ يف كل مكان .ومن ال يتبع هذا
القانون سيقوم باهلرب من نفسه ويبتعد عن طبيعة البشر واإلنسان(.کاتوزيان1311،ش)22 ،؛ألنوجهة النظر االوىل قائمة
عل العدل واألخالق؛لذا فالعقل يعتربإتباعها من األعمال احلسنة .والثانية ،اليت ترى بأن الضمان التنفيذي للقانون هو
ذات القانون نفسه ،قد ال تكون عادلة فريفضها العقل وال يرى أن تلبيقها واجب؛ فلذلك جيب االنتباهوإعادة النظر يف
دورالعقل يف القانون والتشريع .تظهر أمهية العقل وعالقته بالقانون حسب وجهة نظر توماس ونصري الدين اللوس ي عندما
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مقارنة ،أوال سيت البحث يف معىن ومكانة عقل اإلنسان حسب وجهة نظرهذين العاملني ،وبعد ذلك سنقوم ببحث
ومناقشة آرائهما يف ما خيص القوانني اإلهلية والبشرية واللبيعية .هذا البحث الذي تا ت دراسته باالستناد املباشر عل
املصادر الرئيسة لكل من نصريالدين اللوس ي وتوماساالكويين (كتاباألخالق الناصرية وكتاب جتريد العقيدة وكتاباالهليات
الشامل 1وكتاب مناهضة الكفار ،)2يدل عل مكانة وأمهية العقل البشري يف القانون والتشريع فإهنماأکدا علىأنه إذا كان

المجلد  ،22العدد  ،4الشتاء السنة 1443
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نراجع آراء املعارضني للعقل من بني املتكلمني يف العاملني املسيح ي واإلسالم ي .كان القديس "ترتوليان"؛ أحد أكرب رموز
املسيحية القدمية معارضا لكل أنواع حتكي العقل واملسائل الفلسفية ،حىت أهنقال« :لقد مات ابن اهلل فلذلك جيب أن
نؤمن به بشدة؛ألنه أمرغريمعقول ومن دون معىن"(».إتيان جيلسون"1331 ،ش 11 ،و  .)11ويف القرن العشرين
العامل املسيح ي املعروف " كارل بارت" قام مبعارضة القانون البشري والقانون اللبيع ي بشدة ومل يتحدث عن أي عالقة بني
العقل (القانون البشري) وبني الوح ي (الوح ي االهل ي) قط( .دانشور و ندميی ،الربيع والصيف 1332ش،

 .)88ومن

العلماء املسلمني كان "ابن تيمية" مثل "ترتوليان" مل يضع للعقل أي أمهية أو مكانة أيضا حيث قال :يكتمل إميان املرء
عندما يقبل كالم النيب حىت وإن كان معارضا للعقل والقانون البشري بشكل واضح( .الدينانی1323 ،ش ،ج،1
.)11
 -2خلفیة البحث

كابلتسون يف تاريخ فلسفة القرون الوسل ( ، )2611وكذلك إيتيان جيلسون يف تاريخ الفلسفة املسيحية يف العصور
الوسل ( ، )1331قد أشارا بشكل غري مباشر إىل هذه القضية .وأيضا حول آراء خواجة نصري يف نظريات العقل
والقانون من وجهة نظر خواجة نصري كخلفية للنقاش  ،ميكننا الرجوع إىل مقال "العقل والوح ي يف الفكر السياس ي خلواجه
نصري اللوس ي" ألدمد رضا يزداين مقدم.وقد قاد العقل والوح ي إىل اجاالت أكثر عملية مثل القانون والتشريع والسياسة.
لكن ما يت تقدميه يف هذا البحث هو قراءة جديدة من حيث االبتكار وله نتائج خمتلفة.
 -3األسس النظرية عندنصیرالدين الطوسی
-1-3معنى العقل عند نصیرالدين الطوسي
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ملعرفة معىن العقل عند نصريالدين علينا أوال أن نشريإىل معاين العقل عند "الفارايب" .يذكرالفارايب يف "رسالة يف معاين
العقل" ستة معان للعقل-1 :العقل التقليدي املوجود بني الناس ،ويعين التفكريالصحيح والبصرية الصحيحة-2.العقل
املثريللجدل الذي جنده عند العلماء واخللباء حيث يرون أن بعض املسائل واجبة من جانب العقل وينكرون ويرفضون
البعض اآلخر وخيالفونه-3.عقل الدليل ويعين استعداد العقل وقوة الروح اليت تستليع أن تقنع البشر وجتعل من إنسان
يؤمن باحلقائق األساسية والضرورية -1.املوهبة اللبيعية لدى اإلنسان الذي مييز اخلري من الشر ومييل حنو فعل اخلري
ويتجنب فعل الشر .املللوب هوالعقل العمل ي الذي اعتربه "أرسلو" جزءا من روح اإلنسان يف كتابه "األخالق احلسنة".
استنادا عل هذا العقل،فإناإلنسان ُمييزمنافع ومصاحل حياته اخلاصة ويتحرك عل هذا األساس ،بعبارة أخرىهو من يقرر
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فيما يتعلق خبلفية هذا البحث  ،وحبسب حبث املؤلف ،مل يقرتح الباحثون مثل هذا املوضوع من قبل ومل يت عمل أي
عمل مشابه لعنوان هذه املقالة من قبل .ومع ذلك  ،بالنسبة لنظريات توماس أكويناس عن العقل والقانون  ،فإن فريدريك

العقل بمثابة معیار ومقیاس ِلصحة القوانین...

بهروز صدقي شامیر و آخرون

مصريالبشر-1 .وللمعىن اخلامس للعقل أربعة مراحل" :العقل بالقوة" و "العقل بالفعل" و "العقل املستفاد" و"العقل
الفعال" .العقل الفعال هو جزء من قوة الروح أو فه منها وهو كالسبورة البيضاء مستعد حلفظ أشكال وصور الكائنات
واملخلوقات .العقل بالفعل صورة وشكل العقل بالقوة والعقل املستفاد هو صورة العقل بالفعل .العقل املللوب يف املراحل
الثالثة هوالعقل اجلزئ ي أوالو املرحلة الرابعة وه ي العقل الفعاألي العقل العام واملفارق للمادة عند اإلنسان-1 .العقل اإلهل ي
أوالعقل العام (.الفارابی1338 ،م21-3 :؛کمالی زاده1333 ،ش.)14 :
وأكد "صدر الدين الشريازي" صحة مراحل العقل للفارايب وقال:
ذكراملعل الثاين "أبونصرالفارايب" يف واحدة من رسائله :العقل النظري الذي ورد ذكره يف كتاب الروح يقسمه القدام

املعرفة .يعين أن أحدمها خملوق مستقل واجرد من نواقص احلياة الدنيوية وله مكانة وأمهية خاصة بني اخللق ،واآلخريعرف
عل أنه أعظ قوة ُعرفا ت لروح اإلنسان .املعىن األوملتواجدا يف إطار "عل الوجود" والثاين يف إطار "نظرية املعرفة" .إن
العقل املفارق للمادة اجردا من املادة بالفعل،ويصبح معناه نفس معىن العقالألول الذي هوأول ما خلق اهلل و يتضمن
العقول اللولية "نظرية الفلسفة املشائية" والعقول العرضية "نظرية حكمة اإلشراق" .سيكون العقل خمالفا للروح يف هذا
اإلطار .إن الروح بِناء عل ما يقوهلالبشر ،خملوقغريماديواجردمنها أيضا ،لكنها يف الواقع حباجة إليها .وحول العقل الذي
يتعلق بروح البشر واملراحل املتعددة مثل ،العقل بالقوة والعقل بامللكة والعقل بالفعل والعقل املستفاد يقول نصريالدين :إن
العقل هوأحد املواد اللبيعية اليت تتعلق يف التفكري والتدبري البشري وإذا كانا ت مجيع أعضاء البدن سليمة ومستعدة للعمل
سيتكون وينكشف من خالله العل واملعرفة (الشعراين1321،ش .)322 :بِناء عل املعاين الستة للعقل عند الفارايب وأيضا
أقوال "صدر الدين الشريازي" و"الشعراين" املذكورة سابقا ،يبدو أن نصريالدين اللوس ي قد استخدم العقل يف املعىن
اخلامس ملعاين الفارايب ،أي إنالعقل النظري هو الرابط بني العقل املستفاد والعقل الفعال البشري؛ألن نصريالدين ال ميلك ما
يقوله يف ما خيص العقل الفعال؛ لذا فهو مضلر إىل أن يتبع الفارايب وابن سيناومها يعتقدان "إن كل ما يعلمه ويدركه
األنبياء عن طريق الوح ي والنبوة ،يدركه الفالسفة عن طريق العقول".
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 -2-3مكانة العقل حسب وجهة نظرنصیرالدين الطوسي
يعترب نصريالدين بأن العقل أداة قوية للغاية ومن خالهلا يستليع اإلنسان معرفة اهلل والتقرب منه مبا يرضيه .وهو يعتقد
بأن العقل قوة خاصة ُتيز اإلنسان،وإن هذه القوة ه ي اليت أهلتهليكون خليفة اهلل يف األرض(نصريالدين1311 ،ش،
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اىل أربعة أنواع :العقل بالقوه ،والعقل بالفعل ،والعقل املستفاد والعقلالفعال .وأضاف قائال ،عدم ذكرالعقل بامللكة
هوتشاهبه الكبريمع العقل بالقوة حسب درجة العقل ،وألن مرجع اإلثنني هو العقل بالقوة ال غريه .حىت وإن كان أحدمها
قريب واآلخربعيد .إذن فإن العقل بالقوة إما أن يكون الروح أو بعض منها أو القوة املستعدة لکی ترس للروح مجيع
أشكال وصفات املخلوقات (صدر الدينالشريازی2614،ش ،اجمللد.)643 ،6
حسب نظرنصريالدين اللوس ي يوجد مفهومان مميزان للعقل :العقل من حيث نظرية الوجود والعقل من حيث نظرية
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 .)118يقدم نصريالدين اللوسيالتفكر والتدبرعل الوح ي املنزل؛ألنه يعتقد بأنلريقةاملعرفةإذا كان الوح ي من اهلل أم من
الشيلان ه ي التفكري واالعتماد عل العقل(اللوسی 1141 ،الف .)11، ،يف ما يتعلق بقضية إتباع العقل أم النقل،
يؤمن بالعقل ويُصرح بأنه مهما كان الرسول صادقا يف ما يُبلغ إذا كان اخلرب"ممتنع الوقوع" فإما أن يُفسر ويُرتج
اخلرببِناءووفقالِمبادئنا الدينية وإما أن يُرفض من األساس .وجهة نظرنصريالدين اللوسيف ي ما يتعلق مبكانة العقل الرفيعة
واهلامةمهمة حبيث يقول أن من ُوهب العقل سريشد إىل أسباب النجاح والسعادة حتما؛ألن النجاح والسعادة مرتبلتان
بالعقل بِشكل واضح(اللوسی1322،ش .)148 :ومن جهة ثانية ،إناهتمام نصريالدين بقضية العقل احلسن والعقل
القبيح قد أجربهتعل التدخل يف قضية القانون الوضع ي أو البشري إىل جانب الشرف أوالقانون اإلهل ي .يف هذا الشأن حبث
نصريالدين أصلني رئيسني-1 :نظرية حسن وقُبح أعمال اإلنسان-2.اجلذورالعقلية ِحلسن وقُبح أعمال اإلنسان .أي إنعيار

عمل خري وإن الظل عمل شر وحىت إذا مل يقل ذلك الشرع ومل نسمع هبا فنحن نعل إذا كانا ت خريا أو شرا والدليل عل

ذلك أن املالحدة أيضا يؤمنون بأعمال اخلري والشر واحلُسن وال ُقبح(.العالمه احلل ي ».)112 ،1112،هذه املقولة
تشبه املقولة الذي قاهلا توماس األكويين يف مقدمة كتابه "اجلامع عل الكفار":بسبب أن ُكل من امللحدين واملسلمني ال
يقبلون كتابنا فإنأداة املناقشة ومقياسها سيكون العقل اللبيع ي وذلك ألنه مقبول لدى اجلميع
 .)Aquinas,وبِناء عل رأيه فإنه من خالل الرجوع إىل أساس عقالين مشرتك ،يستليع اجلميع أن ُحيقق
( ,p
الكثري من القواس املشرتكة.
 -3-3الطريقة الفلسفیة لنصیرالدين الطوسي
يشري منهج نصريالدين إىل إمكانية االستفادة القصوى لِلقوىاليت ميتلكها عقل اإلنسان.ويكون االستخدام األقص
للعقل والدليل الفلسف ي بِشكل من األشكال متجذر يف تأثري السياسة الفلسفية اخلاصة بـ"أرسلو"بِسياسة ابن سينا
الفلسفية .لقد تأثراملنهج الفلسف ي لنصريالدين بِشكل فضيع بتعالي إبن سينا الفلسفية (العلائی النظری،
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1323ش .)13 :لقد دافع وأعاد إحياء "فلسفة املشاء" يف فرتة إنتقد وعارض فيها كل من "الغزالی" و "أبوالربکات"
و"البغدادی" و "فخر الرازی" هذه الفلسفة .لقد قام نصريالدين بِدمج الفلسفة مع الكالم وهكذا إخرتع وخلق "الكالم
الفلسف ي" .العقل املعين واملللوب عند نصريالدين هوالعقل املشاء فقط .أي إن العقل من أكربقدرات الروح وإن املعرفة
العقلية ه ي ِمن أعل درجات الفه واإلدراك .يف الواقع ،هو كان يستخرج املسائل والقضايا من الكالم واألقوال ِ
وهبا يقدم
للناس احلجج الفلسفية .ما يُستنتج من مجيع أعمال نصريالدين املتعددة هوأنأسسه النظرية والفلسفية والكالمية ُخمتللة
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يزحسن وقُبح األعمال وأمثلتها أيضا(الشعراين1321 ،ش:
حسن وقُبح أعمال البشر هو العقل .يستليع العقل أن ُمي ُ
 .)123بِناء عل هذا الرأي فإن الشريعة ال ُحتيط أو تُسيلرعل ُكل ش يء بَل إن العقل املستقل عن الشريعة سيدخل
حيزالتنفيذ يف بعض األحيان وحىت وإن مل يكن الشرع موجودا يف األساس لَكان هذا العمل مقبوالوصحيحا من جانب
العقل البشري .يقول نصريالدينُ « :حسن األعمال وقُبحها ُمتعلق بالعقل وليس بالشرع .حنن نعل بأن مساعدة احملتاجني

العقل بمثابة معیار ومقیاس ِلصحة القوانین...

بهروز صدقي شامیر و آخرون

ببعضها ومتشابكة .أي إنه بِتأسيسه الكالم الفلسف ي تكن من جتاوز مجيع حدود الفصل بني اُسس العقل والنقل واحلكمة
والكالم وخللها مع بعضها ِوجبمعه للكالم والفلسفة تكن من الدخول يف عامل املعقول واملنقول الوسيع .وذلك ألن
نصريالدين ِ
عامل شامل وعظي  .من جهة ،كان معلماومكمال للفالسفة والعلماء الذين كانوا قبله ،ومن جهة أخرى ،أصبح
نوذجا حيتذى به العلماء والفالسفة ِمن بعده (املعصوم ي1331،ش .)12 ،كما قال "هنري كربن" :إنه ميتلك قدرات
اخلليب والفيلسوف و ِ
العامل يف آن واحد (کربن،هانری1332،ش؛ .)335
 -4 -3ضرورة القانون من وجهة نظر نصیرالدين الطوسي
يعتقد العديد ِمن الفقهاء بأن كون اإلنسان "مدنيا باللبع" ه ي ضرورةِ ،
ومن الواجب واللبيع ي أن يكون الشخص
اجتماعياوحضاريا وحباجة إىلاالجتماع واجملتمع .أي إنالبشر –عن طريق عقوهل  -يدركون أنه من أجل بقاء

القوانني والعدالة االجتماعية قابلة للفه والتحرك بناء عليهاعن طريق العقل بشكل كامل وواضح .يقول "ابن سينا" يف
كتاب "شرح اإلشارت" أيضا:
مما هو واضح أن االختالف بني البشر واحليوانات هوعدم استلاعة البشرعل االهتمام بِشؤنه وتلبية حوائجه ِمبفرده
ومن دون مساعدة أحد؛ لِذا فعل اجلميع أن يللبوا مساعدة اآلخرين وأن يُساعدوا اآلخرين أيضا؛ ولذلك البشرلن
يستليع االستمراريف احلياة مبفرده وعليه أن يتقبل وخيضع للتعايش مع اآلخرين وتأسيس املدن واجملتمعات (ابن سينا ،د.
ت :ج.)322 ،3
نصريالدين أيضا عربعن نفس الرأي يف كتاب "األخالق الناصرية":
اهتمام كل شخص بنفسه وأعماله فقط سيتسبب بِنهاية العامل والبشرية والتعاون يكون مستحيال من دون اجتماع
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للبشر ،فإذا طبيعة البشرميالة إلىاالجتماع وقد شرحنا هذا االجتماع واملدنيةسابقا وكلمة ،التمدن مشتقة من كلمة املدينة
واملدينة ه ي مكان يسكن فيه البشر ويقوم بتجربة العديد من فنون العمل والصناعة التعاونية اليت تكون سببا لِتمكنه من
االستمراريف احلياة .هذا هو معىن الذي قاله الفقهاء« :اإلنساندين باللبع يعين إنه حمتاج إىل احلياة االجتماعية الذي يللق
عليهااس "التمدن"»(.نصري الديناللوس ي2613،ش،صص012و.)010
تؤكد لنا عبارة كل من نصريالدين وابن سينا ضرورة "العقد املدين" وتعاون أفراد العائلة اإلنسانية ،وهذا يتللب عقدا،
كما أن مفهوم كلمة "عقد" هو التعاقد ،ومفهوم كلمة "مدن" هواجملتمع البشري؛ألنالبشرهواحليوان الوحيد الذي يستليع
أن يعيش ويسكن يف املدينة .كما يُفه من عبارة نصريالدين اليت يقول فيها إن "التعاون" والتضامن هوسبب
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وإستمرارحياهتميجب أن يتعايشوا مع بعضه طوعا وليس كراهية أو بصورةغريإرادية .يقول العالمة "اللباطبائ ي" يف هذا
الشأن :حك اإلنسان عل اإلجتماع املدين والعدل االجتماع ي ُحك أرغ البشرعل تقبله؛ألنه إذا مل يكن هناك إرغام
وإجبار ،فلن يرغب أي إنسان يف وضع حد لِنلاق سللته وحرياته يف احلياة .هذا هو معىن مقولة أن "اإلنسان مدين
بِلبيعته "(العالمه اللباطبائی ،ج  .)112 ،2من هذه املالحظة للعالمة ميكن فه أن ضرورة تكوين اجملتمع وتشكيل
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استمرارالبشرية ،إنه يؤكد عل تلوير"الوضع اللبيع ي "1و"الوضع املدين "2وفقاللعقداالجتماع ي .3اعترب كل من "جون لوك"
و"جان جاك روسو" ،بعد مض ي قرون من ظهور نصريالدين وتوماس ،أن نفس وجهة نظرنصريالدين ه ي ضرورة وحاجة
من أجل جناح العقد االجتماع ي (سبزهاي2613 ،ش .)13 ،مع وجود العديد من الذين اعتربوا أن العقد االجتماع ي
كان انتهاكاواضحا لقانون اللبيعة ،إال أنجون لوك يعتقد بأن وضع القانون املدين عززتواجد واستمرارقانون اللبيعة .وذلك
ألنالقواننياملدنية تنشأ وتتكون من احلقوق اللبيعية والميكنها أن تتخلاها أوتنتهكها أبدا (م ،ن.)17 ،
وبشكل عام،فإن البشرحيتاجون إىل القانون من أجل البقاء واالستمرار ،من أجل توجيه اجملتمع البشري حنو املصاحل
العامة والسعادة الشاملة؛ لذا فإن نصريالدين ال يعترب القانون ضروريا من أجل إدارة اجلامعة البشرية فحسب ،بل اهت
وأكد عل مكانة العدالة يف ذلك القانون أيضا .ويعتقد نصريالديناللوس ي كذلكبأن العدالة قد هيمنا ت عل الكون بشكل
طبيع ي .أي إن القانون اإلهل ي حيك العامل بانتظام وعدالة وبِشكل طبيع ي؛ألنه" :وبالعدل قاما ت السماوات واألرض"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. State of nature .
2. Civil state
3. Social contract
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يُقس نصريالدي ،مبادئ عمل اإلنسان إىل مبدأين ثابتني ومتغريين ،أي "اللبيعة واحلالة" ،وذلك يعادل قانون اللبيعة
والقانون البشري لتوماس األكويين؛ألن القانون اللبيع ي يهتمف ي اخلاصية الثابتة لللبيعة واللبيعة البشرية والقانون البشري
يهتمان باملنافع واملواقف البشرية املتغرية .يقول يف هذا السياق:
ويتوجب علينا أن نعل بأن مبادئ منافع األفعال وحماسن أعمال البشر اليت هيتمول وتدير نظام شؤون البشر وظروفه،
ه ي من حيث املبدأإما أن تكون اللبيعة أو املكانة فقط .ولكن الذي كان مبدأ تلك اللبيعة هو أن عقول أهل البصرية
وجتارب األسياد كانا ت تتللب تفاصيلها ،وجيب أن ال تتغري إىل األدواراملختلفة والرحالت واألعمال االحتيالية ،وإهنا من
أنواع احلكمة العملية املشاراليها .وإن أساسوأصل تِلك احلالة هوأنه إذا كان الدليل هو التصويا ت عليه باإلمجاع ،فيللق
ُ
عليه العادات والرسوم ،وإذا كان سببا يف صوت كبري وذوأمهية فيللق عليه املبعوث من طرف الرب ،مثل النيب أو
اإلمام(م،ن.)11 ،
يف العبارة املشارإليها يف األعل  ،أشار نصريالدين إىل "الوضع" ،وعل هذا األساس أكد بأن النتيجة -والتأثري-ختتلف
عن بعضها .يف احلقيقة إن نصريالدين اعتربأن تصويا ت مجاعة كان سببا للوضع واحلالة ،هو ما يعتربيف عاملنا احلاليقانون
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(نصري الدين اللوس ي2613 ،ش .)240 ،لذا ،فمن حيث التشريع والعمل ،جيب إجراء وتنفيذ العدالة بني مجيع
طبقات الناس .مبا أن امللك هو املسؤول عن تلبية ملالب الناس وتشكيل سياسات حياهت ؛لذلك جيب عليه ترويض الرعية
وإدارهت بلريقة جتعل اجملتمع مضلراإليإجراء العدالة ،وطاعة القوانني وتلبيقها( .املصدر نفسه.)675 ،باللبع إن امللِك
َ
الذي يعنيه نصريالدين جيب أال يكون طاغيا أومستبدا؛ألن ميزة امللك ه ي أن يستفيد من اآلراء السياسية لآلخرين ،يقول
ِ
السياسية »(.م ن.)671 ،
يف هذا السياق «فضيلة امللوک ه ي التعاو ُن باآلراء

العقل بمثابة معیار ومقیاس ِلصحة القوانین...
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احلالة البشرية أو أحد أنواع العقد االجتماع ي ،حيث جتتمع فرقة من الناس وتنوب عن كل الشعب يف الربملان وتقوم بوضع
القوانني ،ومن املمكن ويف أحيان خاصة وبِناء عل مصاحل الشعب العامةيتغري القانون من جديد ويف نفس اجملموعة أو
اجموعة اُخرى يف أوقات أخرى وإصدار قانون جديد وفقا ملتللبات العصر والزمان.
لكن األه يف هذا املوضوع هوأن نصريالدين يقول يف جزء آخر من املوضوع«:وإماأن سبب الوضع هو ضرورة إبداء

رأي مه جدا ُمويَدابرضا اإلله ،مثل الرسول ( ) ،أو اإلمام (ع) ،ويف هذه احلالة يللق عليها إس «"النواميس اإلهلية"».

وهذه العبارة تعين أن نصريالدين أخذ كلمة الوضع اليت تعين سن القوانني ووضعها ،لتشمل القوانني اإلهلية (الشريعة)؛ألنه
يف احلقيقة ،قس قوانني الوضع إىل قسمني ومهاالبشري واإلهل ي .يعتربنصريالدين القانون اإلهل ي واإلنسانيواجباومللوبا ِمن

والشخص الذي يتميزبالوح ي السماوي ،كالنيب واإلمام ،بِإمكاهن توىل مسؤولية إدارة املدينة الفاضلة(.املصدر نفسه،
 .)213نظرية أن النيب أفضل احلكماء وأعاله درجة يف احلكمة ،من وجهة نظرنصريالدين تَـبَق غامضة ومن دون أي

رأي واضح؛ألنه ورد يف تفسري "يزداين مقدم" ،أنه إذا كان النيب أفضل احلكماء ،فمسؤلية اختالفناوتعارضنا وفهنا لشأمور
تقع عل عاتق النيب فقط (يزدانی مقدم1332 ،ش :صص .)12-11،لكن"ولفرد مادنج"يرى مناقشات وحكام املدينة
الفاضلة يف كتاب "أخالق ناصري" يعتقد بأن اجلميع ِمبا يف ذلك األنبياء واحلكام احلكماء لديه احلق يف إدارة شؤون
املدينة الفاضلة .يقول« :إن الرسل وخلفاءه  ،أي األئمة و امللوك ذوي احلكمة وحكام املدينة الفاضلة ه الذين يديرون
أمورالكون .كما أهن يراقبون وينفذون القوانني الربانية اليت يضعوهنا وينفذوهنا بأنفسه وفقالِمتللبات الزمان؛ وكذلك،
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فإهنمريشدون الناس إلىالوصول إىل السعادة ال ُكربى ،واهلدف النهائ ي واملقصد األقص لشأخالق»(مادلونج1381،ش،
.)312
من الواضح أن نصريالدين أيضا قد استق نظرية مساواة درجة النيب والفيلسوف من الفارايب وابن سينا؛ألن الفارايب
أيضا يعتقد بأن النبوة قابلة لإلدراك من ناحيتني :من مالئكة الوح ي والعقل ،ومن العقل الفعال .كلما تقدم العقل بالفعل
اىل درجة العقل املستفاد وجتاوزمجيع هذه املراحل ،يف الواقع ،إنالبشريتعلق يف العقل الفعال ،وكلما كان ذلك يف كل من
أجزاء القوة الناطقة نال االثنني  .يعين يتحقق كل من عنصرها النظري وعنصرها العمل ي ومث وعل هذا األساس ويف القوة
التخيلية وبواسلة العقل الفعال هلذا الشخص يوح ي اليه اهلل( .داوریاردکانی1382،ش ،صص 13و .)11كما أنه
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أجل إدارة "املدينة الفاضلة" ،ويللق عل خملليها ومسؤليها ،ذوي الفضائل واحلكماء املثاليني وامل َميزين الذين يتمتعون
ُ
مبوهبة العقل النادرة.إنه يقول :وجيب أن تكون أركان املدينة الفاضلة مخس فئات" .أوال ،اجموعة تعمل عل تدبري وإدارة
أموراملدينة ،وجيب أن يكونوا أهل فضائل وحكمة فريدةومن النوع املتفوق يف قوة التفكري واآلراء الصائبة يف الشؤون املهمة
واخلاصة"»(م.ن .)281 ،يف هذه العبارة يؤكدعل قوة العقل ويعتربهاجزءا خاصا وهاما من أجزاء إدارة املدينة .ولكن مع
ذلك ويف مواضع أخرى ،أكد نصريالدين عل ضرورة ووجوب اتصال رئيس املدينة باملصدرالرباين .فلذلك يكون من
املمكن اعتبار هنجه جامعامشرتكا بني الدين والعقل .أي أن ُكال ِمن أهل العقل الذين ه أهل احلكمة والفضائل،

المجلد  ،22العدد  ،4الشتاء السنة 1443
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حبسب نظرية ابن سينا إن الفرق بني األنبياء والفالسفة يكمن يف تنفيذ واحلصول عل التعالي العقالنية .الفيلسوف جبهده
الفكري يصل إىل أعل درجات العقل الفعال واملعلومات اليت ميتلكها اكتسابية فقط ولكن النيب بسبب امتالكه لقوة
االحساسالعظيمةيصل إىل الدرجات العالية للعقل الفعال( .ابن سينا1383 ،ش ،ج.)111 ،2
 -4األسس النظرية لتوماس األكويني
-1-4معنى ومكانة العقل من وجهة نظرتوماس األكويني

فيما خيتص باملعاين الستة املنقولة عن الفارايب وبناء عل منهج أرسلو املتعلق بتوماس األكويين ،يبدوأنالعقل الذي يقصده
هوالعقل الفعال .جيب النظر واإلنتباه إلىأناختالف وجهة نظرتوماساألكويين والفالسفة املسلمني هو أنه اليعتربالعقل الفعال

توماس األكويين ه ي أنه إذا كان العقل الفعال واحداعنداجلميع ،لكانا ت وظائفه وأوامره ثابتة وخارجة عن تقدير
الشخص.بينما نستليع أن نقوم بتفعيل نشاطنا العقالين من اإلرادة أو من التخل ي عنها( .کابلستون1388 ،ش.)132 :
لذا فإن األشخا واحدا بعد اآلخربعقله وإرادهت سيختارون إمياهن وإذا كان مستحيال فلن خيتاروه.
األسس النظرية والالهوتية لشأكويين اليت ه ي قائمة عل أساس احملوراإلهل ي ،من اآلن فصاعدا ويف اجاهلا النظري
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واالعتقادي ُحتول وتغري"فلسفة أرسلو" وكلما اضلرت فستتخل حدود"فلسفة أرسلو" .يعتربأرسلوبأن اهلل خالق قد
خلق الكون بشكل ال إرادي ومن أجل السبب واهلدف النهائ ي ومل يكن يؤمن بالتقديراإلهل ي أبدا .ولكن توماس كان لديه
إنلباع واضح عن اهلل وتقديره .حسب وجهة نظرأرسلو ،فإناإلنسان الشريف هو أكثرالناساستقاللية ،بينما اإلنسان
الشريف حسب وجهة نظرتوماس هو أكثرالناس اعتمادا عل خالقه وإنه اإلنسان الذي يفه ويظهرهذا االعتماد عل اهلل
بأفضل شكل ممكن (کابلستون1388 ،ش،ج.)121 ،2وضع توماس األكويين مثنامستقال للعقل البشري كما فعل
نصريالدين .بينما الذين سبقوه مل جيعلوا للعقل مثنامستقال عن اإلميان .يقول "هانس كونك" :كان العلماء القدام يعتربون
بأن املسائل هينة .إهن يقومون بتوجيه العقل موافقا مع اإلميان .بينما اضلرتوماسإىل أن يوجه اإلميان ملابقا مع العقل(
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مفارق للمادة ويعتقد أن كل شخص لديه عقله الفعال .إنه يف املسألة  23من اجلزءاألول من كتاب "جامع اإلهليات"
تكل بشكل مفصل حول العقل والروح وأجاب عل 13سؤاالهاما للغاية .وكما أن توماس األكويين ال يعتقد بأن العقل
الفعال منفصل عن هذا العقل البشري .إنه يف السلراخلامس من املسألة املذكورة يسأل« :هل العقل الفعال غريخمتلف لدى
(  .,مث ُجييب بأنه إذا مل يكن العقل الفعال شيئا ينتم ي إىل الروح
اجلميع ؟»(,I,Q. , A. Aquinas
البشرية ،فقد كان من املمكن أن يكون غريخمتلف عند مجيع الناس .وهذا ما يسم "واحدا من أجل اجلميع" .ولكن إذا
كان العقل الفعال أحد القوى الروحية وينتم ي إليها فيجب أن نقول بأنه يوجد عقل فعال بقدرالنفوس اليت نتنفسها؛ألن
الروح ه ي وجه اجلس  ،ومن املستحيل أن تكون هنالك قوة تتعلق جبهات وأعضاء خمتلفة .)Ibid( .ويف غري هذه احلالة
جيب أن يكون اجلميع متمكنني عل استيعاب األشياء اليت يفهمها اجلميع ،وباللبعإنالقضية ليسا ت كذلك .وأحدأدلة

العقل بمثابة معیار ومقیاس ِلصحة القوانین...

بهروز صدقي شامیر و آخرون

کونك1334،ش .)131 ،من جهته ،يريد توماس أن يظهر أنه مع طريقة أرسلوالفلسفية ،يستليع أن يدافع عن
التعالي املسيحية ،ومن جهة أخرى ،باستخدامه اللريقة العقلية يقوم بالبحث عن شكل مشرتك ومقبول من جانب
غري املسيحيني" .أنتوين كيين" يعتقدبأن -بناء عل وجهة نظر توماس :-من املمكن إجياد أساس مشرتك يؤمن به
املسيحيون وغري املسيحيني .وهو يقول بأن توماس نفسه فهمأن بعض قواعد القانون اإلهل ي ه ي نفس قواعد قانون
اللبيعة؛ أي قانون العقل الذي يعرف من خالله اجلميع اخلري من الشر()

-

:

 . Keny,يعتقد

توماس األكويين بأن العقل أشرف "قوة للتفكري" (كابلستون1333 ،ش:ج  ) 121 ،2واستنادا عل حسن أو
قبح أعمال العقل البشري ،يعتربالعقل َح َكماومالكا من أجل تييزاخلري من الشر .يقول « :كل عمل يتوافق مع العقل

الشرائع"(.ملکيان1322،ش ،ج .)23 ،2إن توماس أول رهبان مسيحياستخدم العقل البشري من أجل التشريع
ووضع القوانني .قال "بريان تيرتي" يف مقالته اليت أمساها"قانون اللبيعة وحقوق اللبيعة"« :يعل توماس بأن البشر
بلبيعته مييلون حنو امليول الشريرة واحلسنة .ولذلك ،كان يعتقد بأن العقل البشري –وحده -هو الذي يستليع أن
.( Witte and Alexander,
مييز بني االثنني)».
قال توماس عن جانب التمكني واالستلاعة،إن العقل يرتفع اىل درجة من القوة حبيث أنه يف الفرتة املدرسية
الكالسيكية مل يكن لدى أي فيلسوف أو خليب ،الشجاعة عل التعبري عن مثل هذا الكالم .يقول« :العقل يف اإلنسان
 .)ThomasAquinas,كما أن اهلل يُدير الكون ويهديه باستمرارحنو الكمال،
كالرب يف الكون,p ( ».
كذلك العقل يوجه اإلنسان حنواخلري ويبعده عن الشرور .كما نالحظ يف الصفحات السابقة ،هذه العبارة لتوماس تشبه

 -2-4الطريقة الفلسفیة لتوماس األكويني
كان الرهبان املسيحيون الذين عاشوا قبل توماس األكويين مثل "آكوستني" و"آنسل " ،يتتبعون طريقة "أفالطون"
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وجهة نظرنصريالديناللوس ي الذي تقول :إن قوة العقل اليت تيزالبشره ي خليفة اهلل يف اإلنسان .طبعا النتيجة واضحة وه ي
أنليفة اهلل ووليه سيتبع نفس األسلوب واملنهج اخلا بالرب .من خالل اعتمادهذه العبارة لِتوماس ونصريالدين نفه بأن
العقل املعين لديه سللة بناءة وموجهة وال جيوزله أن يكون معياراخالصاومقياسامن أجل القي اإلرشادية فحسب ،بل إنه
يستحق أن يكونأساسامشرتكا لقياس "حجارة" مجيع آراء وعقائد الشعوب املختلفة ،وجيب أن يكون يف املقام األول
للمرشحني من أجلسنالقوانني من أجل مصاحل اجملتمع البشري.
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البشري فهو حسن وكل عمل خيتلف مع العقل قبيح»(جيلسون1331 ،ش .)121 ،يربط األكويين فضائل أعمال
البشربالعقل ويف النتيجة يُشاهد قانون العقل الواضح .القانون الذي يهدي أعمال اإلنسان إىل هدفه وغايته القصوى.
(کابلستون1388،ش:ج .) 113 ،2توماس مل يقتصر استخدام املعرفة العقالنية عل اجلوانب الوصفية أو
"احلاضرات".إنه وضع قدمه عل أبعد مدى وذكركالما عن اعتبارالعقل يف صدوراألحكام األخالقية واألمور اليت جيب
أن حتدث واليت جيب أن ال حتدث واستخدم التوجيهات العقالنية يف األحكام الدينية وشكل "علل

المجلد  ،22العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

الفلسفية ويتقبلون نظرية "إشراق اإلله" .ولكن طريقة توماس اليت كانا ت يف أجواء العقل املشاء يف القرن ال ،13كانا ت تبعا
للريقة أرسلوالفلسفية فقط .تُعد فلسفة توماس من ضمن الفلسفات احلقيقية وتُشري عل الواقع واألصل وليس عل
العقلية والذهنية.وهو ال يؤمن بالعقل املفارق للمادة .العقل املللوب واملدروس من جانب الذين كانوا قبله يف القرون
الوسل هو "العقل اإلشراق ي" .ولكن العقل الذي يتحدث عنه ويقصده توماس هو عقل املشاء اللبيع ي الذي ِمن خالل
البحث والدراسة يصل إىل أهدافه ويفهمها وهو ال يستليع أن يتعرف عل املخلوقات غري املادية دون مساعد
اآلخرين(جيلسون1331 ،ش /141 :ترانوی1322 ،ش ،القس األول .)112 ،توماس باإلضافة إىل أرسلو قد تقبل
وتتبع بعض ال ُكتاب مثل "آكوستني" و"ديونوسيوس"و "ابنميمون" والفالسفة املسلمني كابن سينا( .کابلستون،
1388ش .)114 :ذلك عل الرغ ِمن أنه كان ِمن أتباع العقل وأهل الفلسفة .ولكن -يف النهاية-يهدفإىل حتكي

وخيلط بني العقل الفلسف ي والوح ي الرباين أو بني الفلسفة واالُلوهية أو املسيح وأرسلو دائما ليكشف بأن العقل واإلميان

مراحل من مراحل موضوع خف ي وغريمكشوف وإن هذيناإلثنني( العقل واإلميان) يُكمال ويتمما بعضهما.
(ناس1331،ش؛ .)113
 -3-4القانون ِمن وجهة نظرتوماس األكويني

تعد رسالة توماس األكويين "يف باب القانون" اليت ه ي يف كتاب "جامع االُوهلية" ،أشهر وأه حبث لديه بعد موضوع
 .)Sigmund,Paul E,إن القانون إما أن
"اللرق اخلمسة لِمعرفة اهلل"(,p ,Law and Politics
يكون حبثيا  -وصفيا وإما أن يكون "جتويزيا" .املخلوقات اليت ليسا ت لديها عقل تسرتشد به،سيكون مصدر حتركها
وتصرفها بِناء عل قوانني اللبيعة (القوانني الوصفية) املتواجدة وهكذا تصل اىل أهدافها وغايتها بِشكل طبيع ي وذايت.
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 .)Klosko,ولكن القوانني تتلكتعريفا ومعىن مثيناونادراأيضا .هذه القوانني الثمينة
, pp,
(- .
واهلامة توح ي لنا الذي علينا فعله وهذه األوامر ه ي نفسقوانني ال"جيب و الال جيب" اليت يتبعها ويقبلها الناس .درس
وتعن .يسأل توماس نفسه يف أول مقالة يف قس
توماس موضوعا حتا ت عنوان"القانون وعالقته بالعقل البشري" بدقة ُ
Aquinas,
"القانون" (املسئلة  )34من كتاب "جامع االُلوهية"ويقول :هل القانون مرتبط بالعقل؟ (,I-
 )II.Q. , Aومث من ضمن إجاباته احملتملة عل سؤاله والرد عل البعض ،يُبني وجهة نظره عل هذا الشكل:
«يُعتربالقانون قاعدة ومقياساعاما ،وعن طريقه يوح إىل البشربأن يفعل هذا العمل أو أن ميتنع عن فعله .)Ibid( ».يف
النهاية وبعد الدراسة واملتابعة والرد عل استدالالت أولئك الذين يعتقدون أن القانون مرتبط باإلرادة وليس العقل ،يقول يف
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وهيمنة القواعد و القوانني الربانية ِمبساعدة العقل وفلسفة املشاء .قد دخلا ت الفلسفة املشائيةإىل الغرب عن طريق الرتمجات
العربية يف القرن اخلامس أو السادس للهجرة أو احلادي عشرأو الثاين عشرللميالد.وبِفضل أفكار ودراسات توماس وزمالئه
قد وصلا ت إىل مكانة وحد من الشعبية واإلتباع ،حبيث أخذت مكان حكمة آكوستني وأفالطون السابقة والقدمية(
نصر1383،ش .)211 ،توماس هوالذي خلق وأبدع "اإللوهية اللبيعية" يف العامل املسيح ي .كان يسع أن يُلفق
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هذا اخلصو «:ألن القانون يُعترب قاعدة ومقياس ألعمال البشر؛لذا فهو مرتبط بالعقل فقط»(املصدر نفسه) .يف احلقيقة
إنتوماس بإصراره وتأكيده عل رابلةإعتماد القانون عل العقل ،يعتربالعقل مبثابةالقانونأيضا ،وأول ميزة وصفة قد ذكرها
للقانون ه ي حك وإدارة العقل .إنه يف وصفه للقانون يقول:إن للقانون أربعة صفات :األول :جيب أن يكون َحك ومدير
العقل .الثاين :يف طريق اخلرييكون عاماوشامال .الثالث :يُعرض عن طريق الشخص املسؤول عن كل الناس والشعب.
الرابع :ينتشر ويشتهر بِشكل عام .)Ibid,I-II, Q. , A, .( .يف الواقع كان توماس يف املسألة  31لِنفس كتابه
جامع األلوهية قد أضاف عليها صفتها اخلامسة أيضا وقال بأن القانون جيب أن يكون عادال ،وإن مل ي ُكن كذلك ،فهو
مرفوض وذلك بِناء عل وجهة نظرآكوستني اليت تتضمن« :إن القانون غري العادل ال يُعتربقانونا أصال» (Ibid, I-II,

قانون يظهرللبشر عن طريق ي العقل والوح ي .والقانون اللبيع ي يعين أن الكائنات العاقلة ،يف أجواء العقل اللبيع ي للبشر،
تشرتك يف القانون األبدي (العناية اإلهلية) وتستليع أن ُتيز القواعد العامة للخري والشريف الكون .إن القانون اإلنساين أو
ِ
حسب رأي توماس:إن العقل البشري قادر
الوضع ي عبارة عن قانون يفرض القانون العام لللبيعة بِناء عل شروط معينة.
عل كشف احلقائق واحلصول عل قانون اللبيعة وإذا كان القانون البشري موافقا لقانون اللبيعة فسيكون مقبوالوصحيحا
من أجل االستمرار مع القانون الرباين .يقوم القانون اإلهل ي عل وح ي الرب ،وهو ،وفقا لِما ذكره توماس ،قد مت الكشف
عنه للبشر يف القانونني القدمي واجلديد.(Ibid).
 -4-4مكانة القانون الطبیعي حسب وجهة نظرتوماس
عل ضوء قوانني توماس األربعة،فإنقانونه اللبيع ي يرتبط ارتباطاوثيقا بالقانون البشري وذلكشأن القانون البشري يكون

02

] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.4.4

مستوحىمن القانون اللبيع ي باستمرار .القانون اللبيع ي هو قانون عامل ي ُحييط جبميع البشر يف كل زمان ومكان.وهو قانون
ينتج عن احلدس العقالين لإلنسان ،والبشر ميكنه أن يفهمه ويدركه بشكل طبيع ي ،وميكن لكل إنسان أن يدركه بالقدرالذي
ومستحق له ( )Ibid, I-II,Q. ,A؛ لذلك البعض يعترببأن أحكام قانون العقل لِتوماس غريمستقرة
هو مؤهل ُ
واعتربوها متغرية وغري مستقرة بسبب ما قاله حوألن العقل عمل ي .يف هذه احلالة ،قد تكون أحكام القانون اللبيع ي نسبية
وغريشاملة( .السيدفاطم ي ونيکوي ي ،صيف 1331ش .)11 ،ولكن تعالي الكنيسة الكاثوليكية تعرتف وتؤكد عل
نظريات توماس وتقول« :القانون اللبيع ي جيعل اإلنسان وبلريقة العقل قادرا عل تييزاخلري والشر والصدق والكذب وشرحهن
أيضا .قد طُبع واختلط القانون اللبيع ي مع روح البشر وذاته؛ألن عقل اإلنسان يأمربفعل اخلري وينه ي عن فعل الشر».
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) .Q. , A.
يتحدث توماس عن أربعة أنواع من القوانني.1 :القانون األبدی؛ .0القانون اللبيعی؛  .3القانون الوضعی أو
اإلنسانی .4 ،القانون اإلهل ي (. (Ibid,I-II.Q ,A , A ,A ,A .يقصد يف ذكره للقانون األبدي العناية
اإلهلية اليت عن طريقها ينظ اهلل العامل وأموره .يف الواقع ،هذا القانون هو فه ومعرفة اهلل للعامل . .إنالقانون األبدي
حكمة إهلية تقوم بتوجيه كل تصرفات املخلوقات وأطباعها املتعددة.)Ibid,Q, ,a ).أماالقانون األبدي ِعبارة عن
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(تعليمات الكنيسة الكاثوليكية 1333 ،ش .)122 :بعد ذلك يستند توماس هبذه اجلملة من أقواله :إنالقانون اللبيع ي هو
نور العل واهلداية الذي غرسه اهلل يف داخلنا .نعرف ُكل ما جيب أن نفعله أو أن نتجنبه باستخدامنا ِهلذا القانون وإن اخلالق
قد أهدانا هذا النور أوهذا القانون عندما خلقنا(.م.ن) .العبارة السابقة تدل عل تصريح توماس يف كتابه "جامع اإللوهية"
الذي يقول فيه :قد جعل اهلل ووضع قوة إدراك القانون اللبيع ي وفهمه يف عقل البشربِشكل طبيع ي يف البشرعندما خلقه.
( , I-II, Q. ,A

.)Aquinas,

من جهةأخرى ،ووفقا لوجهة نظر توماس ،فإن فه القانون اللبيع ي متواجد داخل العقل البشري بشكل طبيع ي،کما يتمتع
كل قانون إنساين بنفس القدر من اللبيعة القانونية اليت نشأ منها القانون اللبيع ي ،وكلما يفرتق عن قانون اللبيعة لن يكون

واملشرتكة جلميع العقائد املختلفة واملتعددة .يقول :نظرا إىل أن مجيع الدول حول العامل ال تتلك قانونا عاما و موحدا ،فمن
األفضل هل أن يتبعوا القانون العام للبشر،أي قانون اللبيعة ،يف قضايا العالقات بني الدول املختلفة يف العامل .وبناء عل
آراءه ،فإن القانون اللبيع ي هو ش يء قد وضعه اهلل يف اللبيعة العامة من دون إستثناء؛ فلذا من اآلن فصاعدا ،يستليع اجلميع
أن يكشفه ويعرفه .بِناء عل وجهة نظرغروسيوس ،فإن القانون اللبيع ي هو نفس مبادئ العقل البشري اليت تعتربالعمل حممودا
أو مكروها من جهة املساومة عل اللبيعة العقالنية واالجتماعية للبشر( .قربانيان،صيف1383ش.)12 ،
إضافة عل غروسيوس ،فإن ّالشخصيات البارزة يف القرن العشرين مثل األمريك ي "الن فولر" ،والفيلسوف الفرنس ي
"جاك مارتن" ،واملفكر اإلجنليزي "جون فينيس" ،كانوا من املؤيدين واملساندين التقليديني للقانون اللبيع ي .يعتقد فينيس بأن
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النظرية األخالقية الصحيحة واجبة وملزمة للتلبيق الصحيح من أجل النظرية الوصفية .يدعيفينيسأن هناك قيما أساسية
 .) – ) ) Finnis ,وفقا لوجهة نظر جون
يشارإليها عل أهنا القي الرئيسة يف حياة البشرمجيعا, pp,(.
فينيس :إن دراسة توماس العقالنية للقانون اللبيع ي قد شكلا ت إطارا حتليليا ومن خالله يستليع العقل أنيُمييز
السلوكياتاملعيارية .)Ibid, p, .( .هذا الكالم يعين أن العقل هو مقياس لِصحة القوانني.
إن إحدى النتائج الواضحة لنظرية توماس ه ي أن احلكام سيفقدون حقه يف احلك ومل يعد بإمكاهن أن يللبوا
اللاعة من شعبه إذا كانا ت القوانني اليت يصدروهنا ال تتوافق مع قانون اللبيعة والعدالة واألخالق احلسنة ( کلوسکو،
2656ش .)200 :هذه املنهجية العقالنية اللبيعية عن الفلسفة السياسية يف العصور الوسل لِتوماس قد ميزت فلسفته
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قانونا بل ُحمرفا للقوانني) .(Ibid,I-II,Q. ,A.
من اجلدير بالذكر أن يف مكتب قانون اللبيعة ِل(توماس األكويين) ،يتوجب إتباع القانون؛ألنه جيد وذوأخالق حسنة .يف
ما يتعلق هبذا املوضوع ،يشري توماس إىل وجهة نظرآكوستني اليت مضموهنا هوأن القانون ليس قانونا من األساس إذا مل يكن
عادال وصحيحا .وبِناء عل نظرية "الن فولر" ،الفيلسوف والباحث يف القرن ال ،07فإن صالحية النظام القانوين يعتمد عل
" .)Fuller,غروسيوس" ،الفيلسوف والباحث املسيح ي املعروف
درجة توافقه مع القوانني واملعايرياخللقية, P, ( .
والذي قام بوضع وتشكيل النظريات الحقابوح ي من القانون اللبيع ي لِتوماس ،يتفق مع توماس أكويناس عل األرضية العامة

العقل بمثابة معیار ومقیاس ِلصحة القوانین...

بهروز صدقي شامیر و آخرون

من بني الفلسفة اليت مل تسمح مبعارضة أو خمالفة احلاك (.م.ن) .يستند توماسإىل ثالثة أسباب عند احلديث عن
احلكومات الدنيوية (طبيعية وعقالنية وجتريبية) لتفضيل النظام امللك ي واملظلق ،ويدع ي بأن اإلدارة املللقة اليت ال جدال
فيها أفضل من باق ي األنواع من أجل حفظ األمنواحلك لصاحل الشعب .وبِناء عل وجهة نظر توماس ،فإن العدالة ه ي
الش يء الوحيد الذي ميكن أن يقوي وحيافظ عل عالقة الناس مع بعضها ،وبالتايل و حسب نظره ،عندما يتصرف احلاك
الظامل ضد قانون اللبيعة ،فهذا يعين أنه مل يتصرف بعدالة وأصبح ال يلاق ،ومعارضته أمرجائزللجميع( .اللباطبائی،
1384ش ،صص .)31-32
ال يتفق ُكل من غروسيوس و"توماس هوبز" مع توماس األكويين يف هذا الشأن .وهذان االثنان يعينان رابلة الشعب

وسللته يف تشكيل اجتمع بشري .يشريجون لوك إىل مبدأ عدم الوصاية ويعتقد أنه اليوجد أحد ميتلك سللة مللقة عل
اآلخرين .ومبا أن سللة وكفاءة األشخا حمصورة يف احلقوق اللبيعية ،فإنه يف العقد االجتماع ي ليس هل القدرة
عل منحالسللةاملللقةللحكومة وإعلاء ما ال ميتلكون وال يتمتعون به لشخص أو أشخا غريه Lioyd, ( .
,P

.)Dennis:

 -5النتائج
كما الحظنا يف نتائج هذا البحث ،أكد توماس عل أن القانون يعتمد عل العقل البشري فقط ،ويعترب العقل مثل
القانون وأيضايعترب العقل يف اإلنسان مثل اإلله يف الكون .من جهة أخرى ،فإن العقل البشري هو األساس املشرتك جلميع
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القوانني الكونية ،مثل القانون اإلهل ي والقانون البشري والقانون اللبيع ي .لذلك ،فكما أن اهلل قد أوجد القانون والنظام يف
الكون من أجل استمراراحلياة البشرية وإدارة العامل أمجع ،كذلك فإن العقل البشري يقوم بإدارة البشر من خالل إدراك
مستلزمات الناس وحوائجه  ،بينما يسن قانونا يتوافق مع العدل واللبيعة يف العامل .يف احلقيقة،إن وظيفة العقل البشري يف
اإلنسان ه ي نفس وظيفة اخلالق يف العامل .والقانون اللبيع ي املقصود يعين أن املخلوقات العاقلة (البشر) تشرتك يف عقل
البشر اللبيع ي يف القانون الدائ (العناية اإلهلية) ،وتعرتف بالقواعد العامة للخري والشر وتتحرك بِناء عل لذلك .نفس
مشاركة عقل اإلنسان يف القانون اإلهل ي األبدي ،ونفس العقل الذي قد غرسه اهلل يف البشر ،األمرالذي يتمثل دوره يف
إرشاد اإلنسانية وحكمها ِمثل إله يف الكون ،وهو ما يستحق أن يكون يف املقام األول ِمن أجل التشريع وسن القوانني
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باحلكومة يف إطارالعقد االجتماع ي الذي يقوم عل مبدأي اخلضوع واالستسالم؛ يعين ذلك أن العامة ملزمون مبعاهدتني
مبوجب عقد واحد .األول :هو ميثاق لالستسالم للسللان والثاين هو قبول االستسالم؛ وهذا يعين أن احلاك ميكنه أن
يتصرف مع الناس حسب أهوائه ،وحىت لو قصر احلاك يف إجراء العدالة وتنفيذها فال حق هل يف أن يعارضوا أمره.
(املوحد1381،ش ،صص112و  .)111وإما جون لوك فهوعل عكس كل من هوبز وغروسيوس ،يصور العقد
االجتماع ي عل حده األدىن ويعتقد بأن الناس يف العقد االجتماع ي ،جيب أن يرتكوا للحكام احلد األقل من أجل حرياهت
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للبشرية مجيعا.
وعل الرغ أن عقل اإلنسان حمصور يف هذا العامل فقط ،واإلنسان خملوق يسع إىل الكمال والسعادة يف هذه الدنيا
ويف اآلخرة أيضا ،فلذلك ال يستليع أن يسنقانونا "عاماومنيعا" يضمن سعادة وجناح مجيع البشر ،ولكن ِمبعىن أن القانون
املقصود يقتصر فقط عل توفري منافع البشر يف شؤون هذه احلياة وال يعين تغيري القانون الكامل والشريعة اإلهلية ،فهو له
اختصا

يتناسب مع الزمان واملكان ،باإلضافة إىل سن قوانني ختضع لتعقيدات وحتوالت اجملتمعات اإلنسانية،وأيضا

تكون أرضية مشرتكة ترض ي اجلميع أي دينية ودنيوية؛ألنه من املفرتض أن عقل اإلنسان حبسب وجهة نظر كل من الشيخ
نصري الدين اللوس ي وتوماس األكويين ،هوخليفة اهلل يف األرضوإنه يعمل بالنيابة عنه.
يف حوار له مع الوثنيني واملسلمني الذين مل يعتربوا الكتاب املقدس املسيح ي حجة وبرهانا مقبوال ،قد اقرتح توماس طريقة

سن القوانني والتشريع أيضا.
بِناء عل ما عينه اللوس ي يف "األخالق الناصرية" األمر الذي قد تا ت مناقشته ودراسته يف هذه املقالة ،فمن املمكن أن
نعترب هنج نصريالدين عاما وحميلاو كامال للعقل البشري والقانون اإلهل ي أي الدين الرباين؛ألنه حسب وجهة نظر نصريالدين
اليت ه ي تابعة للفارايب وابن سينا ،من املمكن ربط العقل البشري بالعقل الفعال بعد ختل ي وعبوراملستويات اليت عددها أربعة،
وبالتايل ميكن لشأشخا ذوي العقول املميزة من أهل احلكمة والفضيلة ،أن يستلموا وظيفة التنسيق وتوجيه املدينة الفاضلة
حنواألفضل؛ أي إن املتميزين بقوة العقل وه احلكماء واملتميزين بالوح ي اإلهل ي كاألنبياء واألئمة يستليعون أن حيكموا تلك
املدينة .يف هذا البحث ،ال يوجد دليل عل أن وح ي الرب والقانون الديين الكامل ميكنه أن ينف ي إجنازات العقل البشري
ويُنكر عالقة احلكومات املدنية املستمدة من أفكار احلكماء واملثقفني ،وال القانون اللبيع ي واللبيعة املدنية لإلنسان أي
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االكتفاء الذايت وحك اللبيعة الذايت وضرورة العقل البشري من اخلالق .إن هذه النظرية ال تعين االعرتاف والقبول بالنظرة
العاملية للربوبية) (deismوكما ه ي ال تتحرك يف طريق إنكار اإلميان بالرب واخلالق( .)theismبل إن كل من قانون اللبيعة
وعقل البشر يُعداجنزءا من النظام املتحول للخلق الرباين.
إن هذه النقلة األخرية واهلامة تتعلق يف هذا البحث بالقانون اللبيع ي لِتوماس وتتعه بالعدالة وأيضا بالقي األخالقية.
حسب وجهة نظره ،عندما يتصرف السللان الظامل ضد قانون اللبيعة ،فذلك يعين أنه مل يعدل ولذلك يكون التمرد عليه
جائز .لذا كل ما ميكن استخراجه من املبادئ األساسية لقانون اللبيعة هو أن الدفاع من أجل إنقاذ أرواح البشرممكن أن
يكون رخصة مشروعة من أجل مواجهة ومعارضة الدول املظلومة لسيلرة القوى العاملية الظاملة؛ألن اإلنسانواطن يتعلق جبميع
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حل وه ي التمسك بالعقل اللبيع ي للبشر وإتباعه ،معتربا أنه معيار وسط ومقبول من كل األطراف؛ألنه اعترب أن عقل اإلنسان
اللبيع ي يشمل مجيع طرق التفكري والعقائد ،وقد قدمه عل إهنمعيار صحيح ومقبول عند املتدينني والعلمانيني وألن العقل
اللبيع ي لإلنسان ،حسب وجهة نظر توماس مرتبط بالعقل البشري الفعال وأساسا العقل الفعال ليس مفارق للمادة .يف
األساس ومن خالل خلق قانون اللبيعة وإقامة الرابلة بني العقل اإلهل ي وعقل اإلنسان ،وضع توماس حجر األساس من أجل
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األكوان ،فإن مجيع الشعوب ويف مجيع أحناء العامل هلا احلق يف الوقوف ضد احلكام املستبدين والظاملني وأيضا لديه احلق يف
عدم االنصياع لقوانني احلكام؛ ألهنا غريعادلة أساسا .والبعض قد يوضح عالقة الشعب باحلكومة احلاكمة يف إطارعقد
اجتماع ي يتأسس عل مبادئ االستسالم والقبول ولكن هذا املوضوع من املستحيل أن يكون رخصة من أجل استمرار ظل
احلكام املستبدين؛ألن مبدأ وأساس قواعد السللة يؤكد ويُشري إىل أن ال يوجد أحد ميتلك السللة املللقة عل اآلخر من
نوعه وسللة احلكومات حمدودة وغريمللقة وقانون اللبيعة هو الذي يرس هلا احلدود.
المصادر
 .1إبراهيم ي الديناين ،غالم حسني ( ، )1323قصة الفكر الفلسف ي يف العامل اإلسالم ي ،اللبعة الثانية  ،طهران ،طرح
.2

مكان.

.1
.1
.1
.0

ابونصر فارابی،حممد؛رساهلالعقل؛تصحيحموريسبويش،لبنان،بريوت 1338:م.
ترانوي،نوت )1322( ،حياة وعقائد القديس "توماس األكويين " ،اجلزء األول ،ترمجة مهايون مهيت ،رسالة الفلسفة
 ،رق .1
جيلسون ،إتيان ( ، ) 1331تاريخ الفلسفة املسيحية يف العصور الوسل  ،ترمجة؛ رضا غاندم ي ،نصرابادي ،ق ،
منشورات جامعة األديان واملذاهب.
خواجه نصريالدين اللوسی ،حممد( ،)2613اخالق ناصری ،تصحيح اجتبی مينوی و علريضا حيدری ،طهران،
ملبعة زر.
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] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.4.4

 ،)1322( ،___________ .8اخالق حمتشمی ،منشورات جامعة طهران .
1141 ( ،__________ .5ق) ،تلخيص احملصل ،بريوت ،دار االضواء.
 .14دانشوار ويوسف ومهرداد ندمي ي ،دراسة يف اإللوهية اللبيعية من وجهة نظربارت ،املعرفة اإللوهية ،اجمللد  ، 3العدد
 24 ، 1متتالية  ،ربيع وصيف .32-81 ، 1332
 .11داوري أردكاين  ،رضا )1382( ،الفارايب ،فيلسوف الثقافة ،اللبعة الثالثة  ،طهران  ،منشورات ساق ي.
 .12سبزه اي ،حممد تق ي( ،ربيع وصيف ،)1381اجملتمع املدين كعقد اجتماع ي :حتليل مقارن ألفكار هوبز ولوك
وروسو ،السنة التاسعة  ،العدد .22
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نو.
ابن سينا ،حسني( )1383ج ،2االشارات و التنبيهات ،شرح نصريالدين اللوس ي ،دراسة حسنزاده آمل ي ،ق ،
دفرت التبليغات اإلسالمية.
________(د .ت) ،االشارات والتنبيهات ،خواجه نصري ،ج ،3نشر البالغه « مكتبة مدرسه فقاها ت» بال
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 .13سيد فاطم ي ،سيد حممد قاري واجيد نيكوي ي (صيف ،)1331أفكار وحبوث ابن سينا :نظرية األكويين توماس
امللهمة للقانون اللبيع ي ،حبث مقارن ربع سنوي للقانون اإلسالم ي والغريب ،املادة  ، 3اجمللد  ، 2العدد  ، 2متتالية
.1.8
 .11الشعراين ،أبو احلسن ( ،)1321الشرح الفارس ي لتجريد العقيدة ،طهران ،نشر املكتبة اإلسالمية.
 .11صدر الدين الشريازي ،حممد ( )2614السفر األول ج ،6ترمجه حممد خواجوی ،اللبعة الثالثة ،منشةرات مولی.
 .11اللباطبايی ،سيد حممدحسني( ،)1328تفسري امليزان،ج ،2ترمجه حممد باقر موسوی مهدانی ،ق  ،دفرت املنشورات
اإلسالمية املتعلق جبامعة مدرسني احلوزة العلمية يف ق 1328 ،ش.
 .12اللبلبائ ي ،جواد ()1384؛ مفهوم الوالية املللقة يف الفكر السياس ي يف العصور الوسل  ،طهران ،نکاه معاصر.

منشورات سروش.

.21
.22

كونغ ،هانز ( ، )1334املفكرون املسيحيون الكبار ،اجموعة املرتمجني ،ق  ،منشورات جامعة األديان واملذاهب.
ويلفريد مادلونج ( ، )1381األخالق الناصرية وعالقتها بالفلسفة والشيعية والصوفية ،ترمجة برفيز سلماين ،اجلة
فرهنك  ،العدد  11و .12
معصوم ي مهداين ،حسني ،)1331( ،األستاذ بشر ،طهران :تراث املكتوب.
ملكيان ،مصلف ( ، )1338تاريخ الفلسفة الغربية ،طهران ،مكتب التعاون بني احلوزة واجلامعة.
موحد ،حممد عل ي ( ،)1381يف أجواء احلق والعدالة ،من احلقوق اللبيعية إىل حقوق اإلنسان ،طهران ،نشر
كارنامه.

.21

.28
.23
.34
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.21
.22
.23
.21

كاتوزيان ،ناصر ،فلسفة القانون ( )1381اجمللد األول ،طهران ،منشورات به.
كربن ،هنري ،1332 ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ترمجة جواد طباطبائ ي .طهران .منشورات مينوي خرد.
جورج ،كلوسكو ( ، )1331تاريخ الفلسفة السياسية ،ترمجة خشيار ديهيم ي ،منشور.
الكنيسة الكاثوليكية ( ،)1333تعالي الكنيسة الكاثوليكية ،املرتمجون :أدمد رضا مفتاح ،حسني سليماين وحسن
قنربي ،ق  ،منشورات جامعة األديان واملذاهب.
كمايل زاده ،طاهرة( ،صيف )1333معاين العقل وتلبيقاته يف أطروحة الفارايب يف العقل ،قباسات ،السنة التاسعة
عشرة.
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 .18علائ ي نظاري ،دميد ،نظرة عل تأثريات خلاب اإلمامية من الفرقة األشعرية وفلسفة ابن سيناء ،وتصوف ابن
العريب وحكمة الصدرا ،آينه جبوهش ،عام ،23العدد  ،113أبريل ومايو.1323
 .13قربانيان ،ناصر( ،صيف" )1383قراءات خمتلفة للقانون اللبيع ي" ،الفقه والقانون ،العدد  ،32السنة األوىل.
 .24كوبليستون ،فريدريك تشارلز ( ،)1388تاريخ فلسفة القرون الوسل  ،ترمجة إبراهي دادجو ،اجمللد الثاين ،طهران،
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 طهران؛ امللبوعات العلمية والثقافية، ترمجة عل ي أصغر حكما ت،) تاريخ األديان الشامل1331( ، جون باير، ناس.31
.اللبعة الثالثة والعشرون
 منشورات، طهران، سعيد دهقاين، ترمجة وحبوث، التقليد اإلسالم ي العقالين يف إيران،1383 ، سيد حسني، نصر.32
.قصيده سرا
 البحث، العقل والوح ي يف الفكر السياس ي خلواجة نصري الدين اللوس ي،)1332 أدمد رضا (خريف، يزداين مقدم.33
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.2  العدد،1  املرحلة، احلوزة، السياسة املتعالية،العلم ي الفصل ي
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Wisdom as Criterion for the Validity of Law;
Investigating and Analyzing Thoughts of Thomas Aquinas and
Khajeh Nasir al-Din Tusi
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Abstract:
Human intellect has a criterion presence in all three types of laws, that is, worthy
to know the divine law, discover the natural law, and enact the human law.
Religious communities practice on the basis of the divine law, whereas; secular
communities operate on the basis of custom and human interests. The question is
whether a common ground can be reached in the legislation of religious and nonreligious communities? This article, in a descriptive-analytical manner, seeks to
examine the theoretical foundations of Khajeh Nasir and Thomas Aquinas and
attempts to find a solution to the problem in relation to reason and law. The
findings of this study show that to Khawjeh and Thomas, law is attached to reason
which is common among all human beings. Therefore, it can be a common basis
for legislating religious and non-religious people. Contrary to the views of some
Christian and Muslim theologians who do not consider reason worthy of
legislation, Thomas considers natural law to be the participation of rational
creatures in eternal law, and according to Khajeh, divine law is acceptable if it is
not contrary to reason. Also, human law is binding only if it is compatible with
the law of nature and justice. Thomas clarifies that if law is not in accordance with
natural law; it is unjust and could not be considered law at all. Hence, people have
right to disregard the law of oppressive rulers. In this regard, the theory of "social
contract" and the pros and cons, including the views of Grossius, Rousseau,
Hobbes, Fuller, and Finnis are also mentioned.
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Keywords: Divine Law; Human Law; Natural Law; Intellect Criterion; Khajeh
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عقل به مثابه معیار صحت قانون؛
بررسی و تحلیل نگرش توماسآکوئیناس و خواجه نصیرالدین طوسی
بهروز صدقی شامیر* ،3احمد رضا مفتاح ، 2مهراب صادق نیا

1

3

 .0دانشجوی دکتری ادیان تطبیقی ،گرایش الهیات مسیحی ،دانشگاه ادیان و مذاهب.
 .2دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.
 .3استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده
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خرد انسانی در هر سه نوع قانونِ مطرح در جهان ،حضوری معیارگونه دارد؛ بدین معنا که عقل شایستگی دارد
قانون الهی را بشناسد ،قانون طبیعی را کشف کند و قانون بشری را وضع کند .جوامع دینی بر مبنای قانون
االهی عمل میکنند و جوامع غیردینی بر اساس عرف و مصالح بشری .مساله این است که آیا می توان به
مبنای مشترکی در قانونگذاری جوامع دینی وغیردینی دست یافت؟ این مقاله با شیوه توصیفی -تحلیلی در
صدد است ضمن بررسی مبانی نظری خواجه نصیرالدین طوسی و توماس آکوئیناس ،راه حل مساله را در رابطه
ی عقل و قانون جست و جو کند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از نظر خواجه و توماس ،قانون به
عقل وابسته است و عقل بین همه انسانها مشترکاست .بنا بر این ،میتواند مبنای مشترکی برای قانونگذاری
دینداران و غیردین داران باشد .به رغم نظرات برخی از متکلمان مسیحی و مسلمان که عقل را شایسته
قانونگذاری نمیدانند ،توماس قانون طبیعی را مشارکت مخلوقات عقالنی در قانون ابدی (مشیت الهی) میداند
و از نظر خواجه ،حتی قانون الهی نیز در صورتی که مخالف عقل نباشد مقبولاست .همچنین قانون بشری تنها
در صورتی الزم االجراست که با قانون طبیعت و عدالت سازگارباشد .توماس تصریح دارد که قانون اگر همسو با
قانون طبیعی نباشد غیرعادالنه است و اساسا قانون تلقی نمیشود .از این رو مردم حق دارند به قانون حاکمان
ستمگر اعتنا نکنند .در این خصوص به نظریه "قرارداد اجتماعی" و نظرات مخالف و موافق از جمله نظرات
گروسیوس ،روسو ،هابز ،فولر ،و فنیس نیز اشاره شده است.
کلیدواژهها:قانونالهی ،قانونبشری ،قانونطبیعی ،خواجهنصیرطوسی ،توماسآکوئیناس.

نویسنده مسئول:

23

] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.4.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*sedghi_behrooz@yahoo.com

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

