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تمهيد :
ً
وتداوًل فً تارٌخ الفكر
ُتعد نظرٌة القانون الطبٌعً من أكثر النظرٌات رواجً ا
ً
شوطا طوٌال ما بٌن الحقبة األؼرٌقٌة وحتى القرن
السٌاسً الفلسفً  .فهً تقطع
العشرٌن  ،وتتبدى للباحث فً الفكر السٌاسً أكثر من مرة  ،بصور مختلفة و
درجات متفاوتة  .فهً تجتذب فً كل مرة أنصارً ا ُج ُد ًدا ٌسعون إلى إحٌابها  ،أو
إعادة تقدٌمها بصورة جدٌدة .
وسنحاول فً هذا البحث أن نلقً الضوء عن أصل هذه النظرٌة و تطورها ،
محاولٌن اإلجابة عن تساؤل أساسً عن طبٌعة هذه النظرٌة عند فقهاء الٌونان و
أثرها فً الفكر السٌاسً الالحق .

تعريف القانون الطبيعي :
ٌشٌر مصطلح القانون الطبٌعً  Natural Law/ Droit Naturelإلى جملة المعاٌٌر
المشتقة من طبٌعة اإلنسان و ؼابٌته فً العالم (ٔ) و هو قانون أعلى فً مقابل
"القانون الوضعً" للدولة  .وقواعده من المفترض أن تكون صالحة فً كل مكان
بالعالم و من ثم طبٌعٌة كونها مستمدة من العقل وحده  )ٕ(.وإذا كانت كلمة الطبٌعة فً
مصطلح القانون الطبٌعً تدل على الثبات والصالحٌة فً كل زمان ومكان  ،فإنَّ
مصطلح القانون ٌشٌر إلى مقاٌٌس الصواب  ،تلك المقاٌٌس التى تتمٌز بالمعٌارٌة ،
ألنها توجهنا و ُتلزمنا بواسطة العقل  ،وإلنها صحٌحة فإن العدول عنها لؽٌرها هو
(ٖ)
فعل ؼٌر عقالنً .
و ترتكز الفكرة التقلٌدٌة عن القانون الطبٌعً على عدد من المحاور الربٌسٌة ،
والتى تتكرر بشكل واضح فً أكثر من أطروحة أو وجهة نظر ُتقدم حول هذا
المصطلح  .وهً كالتالً :
ٔ .إن القٌم األخالقٌة حقٌقٌة و موضوعٌة بشكل أساسً  ،ولٌست نسبٌة أو
خاضعة للذوق الشخصً أو الوفاق اًلجتماعً .
(ٔ) موسوعة السٌاسة  ،مادة  :القانون الطبٌعً  ،ربٌس التحرٌر  :عبد الوهاب الكٌالً  ،جٗ  ،طٕ ،المؤسسة
العربٌة للدراسات والنشر  ،ٔ99ٓ ،ص 8ٖ7
(2) The Dictionary of Philosophy, Art: Natural Law, edit by : Dagobert D.Runes,
Philosophical Library,Inc. ,NewYork, 1983, P:206
(3) John Finnis , " Natural Law" , In: Routledge Encyclopedia of Philosophy , edit by:
Edward Craig , Vol 6 , Routledge , London & NewYork , 1998, P: 685

ٕ

ٕ .القٌم األخالقٌة ترتكز بشكل ما على الطبٌعة البشرٌة  ،التى هً جزء من
النظام العام للطبٌعة  ،وهً ضرورٌة لسعادة اإلنسان وازدهاره .
ٖ .إن القوة المعٌارٌة و صٌؽة اإللزام فً القٌم األخالقٌة هً  -بصورة ما –
نتٌجة ارتكازها على الطبٌعة البشرٌة  ،و ٌمكننا فهمها عن طرٌق الربط
بٌن علم المصطلحات و المنظومة القانونٌة.
ٗ .إن استخدام العقل فً دراسة الطبٌعة البشرٌة  ،وإلى ح ٍد ما الطبٌعة بوجه
(ٔ)
عام ٌُ ،ق ِّدم ً
دلٌال لمحتوى إلتزاماتنا األخالقٌة.
أى أن القانون الطبٌعً ٌُعبر عن القٌم والقواعد األخالقٌة الثابتة و العامة و القابلة
للتطبٌق على كل البشر  ،حتى وإن لم تكن مكتوبة ؛ فهً نابعة من العقل و مفهومة
تشرٌع بشري .
بالبداهة  .لهذا أُع ُتبر القانون الطبٌعً المرجع األساسً ألي
ٍ

نظرية القانون الطبيعي عند اإلغريق :
بشكل شعبًٍّ فً أول األمر  ،فقد كانت
بدأت فكرة القانون الطبٌعً عند اإلؼرٌق
ٍ
متناثرة عند بعض شعراء الٌونان الذٌن تكلموا عن قوانٌن خالدة أبدٌة لم ُتكتب ،
(ٕ)
ولٌس إلى محوها من سبٌل .
إًل أن هذه الفكرة قد انتقلت سرٌ ًعا إلى الفلسفة  ،وفً خضم البحث عن العدالة و
طرق الحُكم والتمٌٌز بٌن الصواب والخطأ  ،والخٌر والشر  ،فقد راودت الفالسفة
فكرة وجود قانون أعلى من القوانٌن الوضعٌة  ،قانون ثابت أبدي  ،صالح لكل
زمان ومكان ؛ ألنه ٌصدر عن طبٌعة األشٌاء  .تلك الفكرة فً بساطة تعبٌرها عن
(ٖ)
نزعة اإلنسان إلى الكمال هً التى عبر عنها مذهب القانون الطبٌعً.
وقد كان رواج هذه الفكرة وتطورها إلى نظرٌة متكاملة تحت تأثٌر النزعة القٌمٌة
واألخالقٌة التً تقدمها ؛ أمرً ا ًل مفر منه  .وأصبح من المعتاد فً ذلك الوقت
الحدٌث عن القانون الطبٌعً بوصفه معٌارً ا عامًا لتحدٌد الصواب والخطأ من
األفعال  ،كما أصبح ربط أي قوانٌن وضعٌة بهذا القانون األبدي األعلى مسألة تلقى
ً
قبوًل واس ًعا بٌن الناس  ،حتى وإن ًلقت معارضة من البعض .

(1) Patrick D.Hopkins, The Natural Law , In : Encyclopedia of Philosophy , editor in chief :
Donald M. Borchert , Vol 6 , 2nd (edit), Macmillan References, NewYork, 2006, PP: 505-506

(ٕ) حسن كٌره  ،المدخل إلى القانون  ،دار النهضة العربٌة  ،بٌروت  ،ٔ9ٙ8 ،ص ٔٓ9
(ٖ) المرجع نفسه  ،ص ٔٓ7 -ٔٓ8
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ومن هنا قسم الفالسفة اإلؼرٌق القوانٌن إلى نوعٌن  ،قوانٌن طبٌعٌة وقوانٌن
وضعٌة  .وقد أثار ذلك خال ًفا حا ًدا بٌن أولبك الذٌن ٌرون فً الطبٌعة والقانون
الطبٌعً المقٌاس لتقٌٌم األفعال  ،والذٌن ٌرفضون ذلك وٌناصرون فكرة اًلعتماد
على القوانٌن الوضعٌة المنبثقة من األعراؾ والتقالٌد اإلؼرٌقٌة  ،و قد أخذ
التعارض بٌن الطبٌعة والتقالٌد ٌمتد فً اتجاهٌن ربٌسٌٌن ٌُ ،صور أولهما الطبٌعة
كقانون للعدل والحق المتأصلٌن فً البشر و فً الكون  ...أما اًلتجاه الثانً فقد رأى
أن الطبٌعة ًل أخالقٌة  ،وأنها – كما تتجلى فً البشر – أنانٌة و اعتداد بالذات و
(ٔ)
رؼبة فً المتعة والسلطان.

السوفسطائيون وسقراط :
فً الوقت الذي رفض فٌه السوفسطابٌون فكرة التسلٌم و الخضوع للتقالٌد و القوانٌن
الموروثة كما رفضوا اعتبار أن أى قانون ٌمكن أن ٌكون طبٌعًٌا وقالوا بأن أى
قانون هو نتاج العرؾ والتقالٌد ًل أكثر  ،واعتبروا اإلنسان الفرد هو مقٌاس كل
األشٌاء من حٌث وجودها وصحتها  ،بل ودافعوا عن طبٌعٌة األفعال الال أخالقٌة ،
فكما وصلنا على لسان واحد منهم  ،هو كالٌكلٌس  Calliclesأنه من الطبٌعً أن
ٌقضً القوي على الضعٌؾ طالما سنحت له الفرصة بذلك دون أن ٌكون فً هذا أي
خطأ  ،إذ ٌقول  " :الطبٌعة نفسها توعز أن ٌكون ً
عدًل أن ٌمتلك األفضل أكثر من
األردأ  ،واألقوى من األضعؾ  .و ُتبٌن الطبٌعة أن العدل ٌ ،كمن فً حكم األسمى
لألدنى و امتالكه أكثر منه فً طرق متعددة ٌ ،ظهر ذلك بٌن الرجال كما بٌن
الحٌوانات  ،وبٌن مجمل المدن والسالًلت " (ٕ) فساووا فً ذلك بٌن اإلنسان
والحٌوان  ،واعتبروا أن ذلك من طبابع األمور .
أما سقراط فقد رفض رؤٌة السوفسطابٌٌن للطبٌعة بشكلها العنٌؾ األنانً الوحشً ،
كما رفض رؤٌتهم للعدل كما هو معروؾ  ،و مٌز بٌن نوعٌن من القوانٌن :
الطبٌعٌة والوضعٌة  ،وقد انحاز – كؽٌره من كبار الفالسفة – لمسألة احترام
فظا على اًلستقرار و ً
القانون الوضعً (قانون المدٌنة) حا ً
نبذا للفوضى  ،بل إنه
طبق ذلك على نفسه حٌنما رفض الهرب من سجنه و أصرَّ على تنفٌذ عقوبة اإلعدام
التى حكمت بها المحكمة علٌه ظلمًا  ،احترامًا منه للقانون وحماٌة للدولة من
الفوضى  ،إذ ٌقول لصدٌقه كرٌتون فً ذلك :
(ٔ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،ترجمة  :حسن جالل العروسً  ،الكتاب األول  ،الهٌبة المصرٌة
العامة للكتاب  ،القاهرة  ، ٕٓٔٓ ،ص ٖ8ٗ - 8
(ٕ) أفالطون  ،محاورة جورجٌاس  :المحاورات الكاملة  ،ترجمة  :شوقً داود تمراز ،المجلد الثانً  ،األهلٌة
للنشر والتوزٌع  ،بٌروت  ، ٔ99ٗ ،ص ٖٙٙ
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" تصور أننً كنت على وشك الهرب  ...وتظهر الدولة وقوانٌنها علًّ
وتستجوبنً ( قل لنا ٌا سقراط  ،ماذا أنت على وشك أن تفعل ؟ ألست ذاهبا
بفعلك هذا إلى أن تجلب لنا الخراب  ،نحن القوانٌن  ... ،هل تتصور أن
الدولة تقدر أن تبقى وتستمر ،و أًل تنقلب رأ ًسا على عقب  ،الدولة التً ًل
تمتلك قوانٌنها القوة لتنفٌذ القرارات  ،بل إن هذه القرارات توضع جانبًا
وتداس باألقدام من قبل األفراد ؟ ) ماذا سٌكون جوابنا ٌا كرٌتون على هذه
(ٔ)
الكلمات ؟ "
ومن هنا ٌظهر موقؾ سقراط الواضح من احترام قوانٌن المدٌنة  ،حتى لو كانت فً
نظره ظالمة  ،ألن فٌها استقرار الدولة و استمرارٌتها  ،ففكرة ازدواج المنظومة
القانونٌة بٌن ما هو طبٌعً وما هو تقلٌدي أو عرفً  ،اُع ُت ْ
برت خطرً ا على السالم
اًلجتماعً و تهدٌ ًدا للدولة وهٌبتها فً نفوس الناس .
ولعل تلك النظرة المو ِّقرة للقانون الوضعً ( المرتبط بالمدٌنة ) هً التً ح َّد ْ
ت من
انتشار نظرٌة القانون الطبٌعً بٌن الفالسفة اإلؼرٌق فً تلك الفترة  .وإن كانت لم
تقضً علٌها فمن المعروؾ أن هذه النظرٌة قد تطورت بشكل واضح على أٌدي
الرواقٌٌن بعد ذلك لما فٌها من توافق مع فلسفتهم العالمٌة عمومًا .

أفالطون والقانون الطبيعي :
على الرؼم مما هو متواتر بٌن مؤرخً الفلسفة من أنّ أول صٌؽة متكاملة لنظرٌة
القانون الطبٌعً قد ظهرت على أٌدي الفالسفة الرواقٌٌن  ،إًل أنه من المعروؾ
أٌ ً
ضا أنّ الفالسفة اإلؼرٌق الكبار قد أسهموا بشكل رابع فً صٌاؼة ما أصبح بعد
ذلك نظرٌة القانون الطبٌعً )ٕ( .وقد كان إسهامهم هذا ٌتباٌن بحسب مواقفهم الفكرٌة
تجاه عدد من القضاٌا  ،كموقفهم من الطبٌعة وهل هً خٌرة أم ًل  ،وموقفهم من
الطرٌقة التى نستخدمها للحكم على األشٌاء إن كانت صوابًا أم خطأ ً .
وقد كان ألفالطون اسهامًا ممٌ ًزا فً هذا اإلتجاه  ،فقد قدم لنا منظورً ا عقالنًٌا للحكم
على األشٌاء من حٌث الصواب والخطأ  ،أي أنه عمل على ربط أحكامنا األخالقٌة
بالعقل وبذلك ٌمكننا أن نقول أن أفالطون قد مهَّد للفكر الذي ٌقول بأنّ الخٌر – أو
(ٖ)
أو على األقل النظام الخٌِّر – ٌأتً بشكل أساسً من العقل

(ٔ) أفالطون  ،محاورة كرٌتون  :المحاورات الكاملة  ،المجلد الثالث  ،ص  ٖٖ7بتصرؾ
(2) Patrick D.Hopkins, The Natural Law, P: 506
(3) Ibid, P: 506
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وهو بهذا ٌؤسس لقبول اإلنسان لألحكام العقلٌة العلٌا على األشٌاء  ،والتى من
خاللها ٌصبح الصواب صوابًا لدى الجمٌع بالفطرة  ،والخطأ خطأ ً بالفطرة أٌ ً
ضا ،
ألن الخٌر والشر بهذا المنظور ٌرتبط بقواعد عقلٌة ثابتة ًل تتؽٌر بتؽٌٌر األشخاص
أو المكان أو الزمان  .وقد أظهر أفالطون – على لسان سقراط – مٌله ًلعتبار
األشٌاء الصحٌحة هً التً تتفق و الطبٌعة  ،أى أنها دابمًا ثابتة لثبات المصدر الذي
جاءت منه  ،وأن أي محاولة لمعاندة الطبٌعة ستأخذ اإلنسان فً اإلتجاه الخاطا .
فٌقول على لسان سقراط :
" إن األعمال ُتفعل طب ًقا لطبٌعتها المناسبة  ،ولٌس طب ًقا لرأٌنا عنها  ...إذا
ذهبنا عكس الطبٌعة س ُنخفق ولن ُنحقق شٌ ًبا  ...فلٌست كل طرٌقة هً
(ٔ)
الطرٌقة الصحٌحة  ،بل إنّ الطرٌقة الصحٌحة هً الطرٌقة الطبٌعٌة "
وقد كرر أفالطون فكرته عن ضرورة احترام تطبٌق األشٌاء وف ًقا للطبٌعة فً
محاورة القوانٌن أٌضا  ،وهً من أعماله المتأخرة  ،حٌث رفض فٌها أن تكون
هناك عالقات حبٍّ ؼٌر طبٌعٌة بٌن الفتٌان والفتٌات  ،وتساءل كٌؾ نقدر أن نتخذ
احتٌاطا ٍ
ت ضد الحب ؼٌر الطبٌعً للفتٌان والفتٌات (ٕ)  ،وعلل رفضه هذا بالنتابج
الكارثٌة التً ستقع جراء مخالفة الطبٌعة :
" األثيني  :إن اعتراضك جٌد  ،لكن ألم أقل لتويِّ إن لديّ طرٌقة لجعل
الرجال ٌستخدمون الحب الطبٌعً و ٌمتنعون عن ممارسة الحب خال ًفا
(ٖ)
للطبٌعة ّ ،
لبال ٌُدمروا عم ًدا بذور التكاثر اإلنسانً "
إذن – وف ًقا لكالم أفالطون – فالطبٌعة لدٌها قوانٌنها الثابتة  ،التى تدلنا على
الصواب والخطأ  ،الخٌر والشر  ،وأنّ عقل اإلنسان فً حكمه الفطري على األشٌاء
بالرفض أو القبول إنما هو جزء من هذه الطبٌعة  ،وأن القانون الذي نطبقه داخل
المدٌنة ٌنبؽً أن ٌتوافق مع هذا القانون الطبٌعً الذي ٌجعل األشٌاء تحدث وف ًقا
لنظام معٌن ًل ٌمكن العبث به أو تؽٌٌره  ،وإًل كانت العاقبة سٌبة .
وٌظهر لنا هنا الخلط الذي كان موجو ًدا فً ذلك الوقت بٌن معنى القانون كمنظومة
لضبط السلوكٌات اجتماعًٌا  ،وبٌن نوامٌس الطبٌعة و قوانٌنها المنظمة للحٌاة
الطبٌعٌة على كوكبنا .

(ٔ) أفالطون  ،محاورة كراتٌلوس  :المحاورات الكاملة  ،المجلد الرابع  ،ص ٕٕ
(ٕ) أفالطون  ،محاورة النوامٌس( القوانٌن)  :المحاورات الكاملة  ،المجلد السادس  ،الكتاب الثامن  ،ص ٖٔ9
(ٖ) المرجع نفسه  ،ص ٖٕٖ
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وباإلضافة ًلسهام أفالطون السابق عن ربط القاعدة األخالقٌة فً الحكم على
األشٌاء بالطبٌعة و قوانٌنها  ،فإنه قد قدم إسهامًا آخر ًل ٌقل أهمٌة فً هذا الباب ،
أًل وهو ربطه بٌن القانون الطبٌعً وبٌن السماء  ،ونظرته للطبٌعة كمعبر عن اإلله
بشكل ما  ،فنجده ٌقول فً محاورة القوانٌن :
"  ..إن حاكم العالم (هللا) ر ّتب كل األشٌا ِء  ،قصْ د اًلمتٌاز و وقاٌة الكل "

(ٔ)

وفً هذا انتقال واضح لفكرة القانون األبدي الطبٌعً من كونه نابع من العقل
الفطري إلى كونه من صنع اإلله  ،وهً الفكرة نفسها التً ستلقى رواجً ا فً فترة
العصور الوسطى تحت مظلة الكنٌسة بعد ذلك .
وبرؼم من تلك المساهمة األفالطونٌة فً نظرٌة القانون الطبٌعً إًل أن الفٌلسوؾ
الكبٌر سار فً نفس اتجاه الذي اتخذه باقً فالسفة دولة المدٌنة باحترام القوانٌن
والمحافظة على السالم اًلجتماعً  ،وقد حاول أفالطون فً محاورة شٌخوخته
(القوانٌن) أن ٌركز أكثر على موضوع القانون ولجأ إلى تحلٌ ٍل دقٌق ح ًقا  ،تناول
(ٕ)
فٌه النظم والقوانٌن الواقعٌة  ،وأوصى بربط مثل هذه الدراسات بالتارٌخ

أرسطو و القانون الطبيعي :
لم ٌعمل أرسطو على تطوٌر نظرٌة للقانون الطبٌعً فً فلسفته كما سٌفعل
الرواقٌٌن بعد ذلك ومن بعدهم القدٌس توما األكوٌنً (ٖ) لكنه بالرؼم من ذلك كان له
موق ًفا أقوى تأثٌرً ا على القانون الطبٌعً (ٗ) من موقؾ أفالطون  .فقد ظهرت لمحات
من أفكاره تجاه القانون الطبٌعً فً رؤٌته عن اًلختالفات بٌن البشر وف ًقا للطبٌعة ،
خاصة نظرٌته عن العبودٌة الطبٌعٌة  ،التً دافع فٌها عن نظام العبودٌة وقال بأن
الناس ٌولدون أحرارً ا أو عبٌ ًدا بالطبٌعة .
لكن أهم األفكار التً قدمها أرسطو فً إطار نظرٌة القانون الطبٌعً هً فكرته
عن الؽاٌة  ،حٌث ٌرى أن كل شًء له ؼاٌة أو هدؾ ٌسعى لتحقٌقه  ..وأننا بمعرفتنا
للؽاٌة من كل شًء ٌمكننا أن نحدد طبٌعة عمله وما الخٌر العابد من ورابه ٌ .قول
أرسطو فً مستهل كتابه األخالق :
(ٔ) أفالطون  ،محاورة النوامٌس (القوانٌن)  :المحاورات الكاملة  ،المجلد السادس  ،الكتاب العاشر ،ص ٗٔ7
(ٕ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،الكتاب األول  ،ص ٖٔ9
(3) Fred D. Miller, JR, Naturalism, In : THE Cambridge History of Greek and Roman, Edited
by: Christopher Rowe& Malcolm Schofield, Cambridge University Press , London, 2008, P:
321
(4) Patrick D.Hopkins, The Natural Law, P: 506
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ب  ،وكل فعل و تصرؾ أٌ ً
ضا ٌهدؾ لتحقٌق خٌر
" إن كل
عمل  ،وكل ترتٌ ِ
ٍ
(ٔ)
ما  ،لهذا ٌمكننا أن نقول أن الخٌر هو ما تهدؾ إلٌه كل األشٌاء "
وبهذا المعنى أعتبر أرسطو اإلنسان كابن طبٌعً ٌسعى لؽاٌات إنسانٌة خ ٌّرة
كالسعادة والفضابل  ،وأن هذه الؽاٌات و األهداؾ الخٌرة هى ما تحقق وجوده
اإلنسانً  ،فاإلنسان ٌسعى نحو السعادة  ،وسعٌه هذا ٌستند إلى العقل الذي ٌجعله
ٌتحرك لتحدٌد أفعاله وف ًقا لقواعد التفكٌر السلٌم  ،التى ٌعتبرها المرشد له فً فعل
الخٌر وتجنب الشر  .وهذه الفكرة بالتحدٌد سٌتم تطوٌرها بعد ذلك فً إطار نظرٌة
القانون الطبٌعً ًلحقا .
وقد تعرض أرسطو أٌضا لرؤٌته للقانون الطبٌعً فً كتابه " الخطابة" فً خضم
حدٌثه عن مهارة المحامً فً استخدام القوانٌن لصالحه  ،فقال :
" اآلن ٌ ،وجد نوعان من القوانٌن  :القوانٌن الخاصة والقوانٌن العامة  .وأنا
أقصد بالقوانٌن الخاصة تلك الموضوعة بواسطة كل الناس و تتعلق بهم .
والتً تنقسم مرة أخرى إلى قوانٌن مكتوبة و ؼٌر مكتوبة  .وأقصد بالقوانٌن
(ٕ)
العامة تلك التى ترتكز على الطبٌعة "
ومن هنا فقد قسم أرسطو العدالة إلى نوعٌن  :عدالة قابمة على التقالٌد و أخرى
قابمة على الطبٌعة  ،وقال بأن األولى قابلة للتؽٌر بتؽٌر الحكومات  ،ألنها محدودة
المجال فهً تظهر لتلبٌة احتٌاجات مجتمع ما  ،أما الثانٌة فهً ثابتة وتصلح لكل
(*)
المجتمعات و تحتل مكانة أعلى من األولى .
وهنا أرسطو عاد لٌكرر فكرة علو القانون الطبٌعً على القانون الوضعً  ،وذلك
بربط األول بالعقل  ،وربط الثانً بالتقالٌد واألعراؾ المجتمعٌة  ،التً ٌنبؽً لها
الخضوع للعقل لتحقٌق الؽاٌات الخٌرة لإلنسان.

الرواقيون ونظرية القانون الطبيعي:
ٌُعد إسهام المذهب الرواقً فً نظرٌة القانون الطبٌعً هو اإلسهام األكبر فً تارٌخ
الفكر الفلسفً األؼرٌقً  .ولعل ذلك ٌرجع إلى التوافق بٌن مفهوم القانون الطبٌعً و
(1) Aristotle, Nicomachean Ethics, trans.by: Drummond Percy Chase, George Routledge ,
London , 1910 , Book I, P: 1
& (2) Aristotle, The Art of Rhetoric , Trns.by: John Henry Freese , William Heinemann
G.P.Putnam's Sons , London & NewYork , 1926, Book I , P:139

(*) انظر :
J.A.K. Thomson, The Ethics of Aristotle , The Penguin Classics, London , 1953, P:137-138
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فلسفة الرواقٌٌن العالمٌة  ،التً تجاوزت حدود دولة المدٌنة الضٌقة وأصبحت تشمل
العالم بأسره  ،وهو ما ٌتماشى مع المُكون الربٌس لمفهوم القانون الطبٌعً  ،أًل وهو
أحكام نسبٌة تخص شعبًا بعٌنة أو
العالمٌة و الثبات  .فالقانون الطبٌعً لٌس قانو ًنا ذا
ٍ
مدٌنة بعٌنها  ،بل هو قانون واحد لكل بنً اإلنسان  .ورؤٌة الرواقٌون للقانون
الطبٌعً هنا تعتبر جزءًا من رؤٌتهم األوسع للمجتمع البشري  ،والتى لخصها أحد
)ٔ(
ٌ
واحد..دولة واحدة ..قانونٌ واحد"
المؤرخٌن فً العبارة التً تقول " ربٌّ
إن الفترة التً نشأ فٌها المذهب الرواقً كانت فترة اضمحالل لدولة المدٌنة  ،وقد
كانت فلسفة الرواقٌٌن الناظرة للمجتمع البشري ككتلة واحدة تعبر عن تلك الفترة
التى بدأت فٌها عزلة الٌونانً خلؾ أسوار مدٌنته تنكسر و تتالشى تدرٌجًٌا  .وقد
قدم الرواقٌون مفه ومهم عن الدولة العالمٌة التً تجمع كل الناس بالتوازي مع النظام
القدٌم القابم على مفهوم دولة المدٌنة  .وقد أخذوا التقسٌم القدٌم للقانون إلى (طبٌعً /
وضعً) وقالوا بأن القانون العادي (الوضعً) للمدٌنة  ،والقانون الطبٌعً للدولة
ً
كماًل (ٕ) وأكدوا على فكرة علو القانون الطبٌعً على
العالمٌة  ،وهو القانون األكثر
قانون المدٌنة  ،وأنه فً حالة التعارض بٌن القانو َنٌْن فإن القانون الطبٌعً هو دابمًا
(ٖ)
على حق  ،وٌصٌر قانون المدٌنة المحلً ًلؼًٌا
وٌمكننا أن نالحظ هنا كٌؾ أخذ الرواقٌون الخطوة التً عجز عن أخذها من سبقهم
من الفالسفة  ،فلم ٌقل أفالطون أو أرسطو فً أي وقت بإلؽاء قانون المدٌنة لصالح
القانون الطبٌعً  ،ولم ٌكن حماسهما تجاه القانون الطبٌعً كا ٍ
ؾ كً ٌعتبروه ن ًّدا
لقانون المدٌنة  ،بل على العكس  ،كان توقٌرهم للقوانٌن المحلٌة المنبثقة من التقالٌد
بالػ الوضوح .
أما بالنسبة للمفهوم الرواقً للقانون الطبٌعً  ،الذي أعلى من شأن هذا األخٌر على
القانون المحلً للمدٌنة فقد استند فً ذلك إلى فرضٌة أن القانون الطبٌعة هو نتاج
العقل بٌنما القانون المحلً هو نتاج التقالٌد الموروثة  ،لهذا فالعقل المن ّزه عن الخطأ
ٌهدي الناس إلى ما ٌجب أن ٌفعلوه  ،وما ٌجب أن ٌجتنبوه  ،فالعقل المنزه عن

(1) Car Joachim Friedrich , The Philosophy of Law in Historical Perspective , 2nd (ed) ,
University of Chicago Press , Chicago, 1963, P:28

(ٕ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،الكتاب الثانً  ،ص ٖ٘
(ٖ) محمد محمود ربٌع  ،الفكر السٌاسً الؽربً :فلسفته ومناهجه من أفالطون إلى ماركس  ،مطبوعات جامعة
الكوٌت  ،الكوٌت  ، ٔ99ٗ ،ص 97
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الخطأ هو القانون الطبٌعً وهو المقٌاس فً كل مكان لما هو حق و عدل ً ،ل تتؽٌر
(ٔ)
مبادبه  ،وهو مُلزم لكل الناس حكامًا ومحكومٌن على السواء  ،وهو قانون هللا
وقد طور الرواقٌون رؤٌة أرسطو السابقة عن الؽابٌة فً كل شًء  ،وجعلوها رؤٌة
عالمٌة تقول بأن هناك سببًا هد ًفا من كل شًء فً الطبٌعة  ،وأن العقل بقانونه
الطبٌعً هو الذي ٌحدد لنا وٌرشدنا لفهم تلك األهداؾ  ،ألن العقل عندهم مرتبط
بالطبٌعة  ،بل إنَّ زٌنون (ٖٖٗ ق.م ٕٕٙ – .ق.م) مؤسس الرواقٌة هو صاحب
)ٕ(
العبارة الشهٌرة " العٌش وف ًقا للطبٌعة "
وقد تبع الرواقٌون أفالطون فً فكرة ربط القانون الطبٌعً باإلله  ،وقد كان
منظورهم لإلله ٌتلخص فً أنه الؽاٌة من وراء كل األشٌاء  ،لهذا فهم ٌعتبرون أن
)ٖ(
الطبٌعة هً اإلله
والمدرسة الرواقٌة  ،وإن كانت قد بدأت إؼرٌقٌة  ،إًل إنها لم تلبث أن انتقلت إلى
روما  ،لٌتلقؾ الرومان األفكار الرواقٌة و ٌتعلموها  ،وقد ظهر مبدأ القانون
الطبٌعً كتطور منطقً ًلستٌعاب الرومان للفلسفة الٌونانٌة من جانب  ،ولفهمهم
للنظم القانونٌة ؼٌر الرومانٌة من جانب آخر  ،مما دفعهم إلى اًلعتقاد بوجود مبادئ
قانونٌة تنبت بالطبٌعة فً عقول البشر .هكذا تم اإلعتراؾ بهذه المبادئ أو القانون
الطبٌعً كقانون عالمً أسمى من كل القوانٌن وذو وًلٌة عالمٌة لعدالته واعتماده
(ٗ)
على العقل والمنطق
كما أن القانون الطبٌعً بطابعه العالمً قد وجد فً النزعة اًلنفتاحٌة على العالم
لدى الرومان وفً امبراطورٌتهم التً تتضخم ٌومًا بعد ٌوم ؛ أر ً
ضا خصبة للنمو
واًلنتشار  ،فكان ظهوره متزام ًنا مع متطلبات مرحلة المساوة و القانون الطبٌعً ،
التً تعد من أعظم مراحل اإلبداع فً تارٌخ القانون (٘).وقد أسهم القانون الطبٌعً
صا بالفصل فً
بعد ذلك فً ظهور قانون الشعوب الرومانً  ،الذي كان مخت ًّ
النزاعات الواقعة بٌن األجانب من الخاضعٌن لإلمبراطورٌة الرومانٌة  ،وقد كان
القانون الطبٌعً أحد المصادر الربٌسٌة التى ٌستقً منها قانون الشعوب نصوصه و
مواده.
(ٔ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،الكتاب الثانً  ،ص ٖٖ
(2)Erik Wiegardt , The The Stoic HandBook , 2nd (ed) , Wordsmith Press , San diego , 2010 ,
P:8
(3) Ibid, P:9

(ٗ) محمد محمود ربٌع  ،الفكر السٌاسً الؽربً  ،ص 98
(5) Roscoe Pound , An Introduction to The Philosophy of Law , 4th(ed) , Yale University
Press, New Haven , 1930, P:33

ٓٔ

ولعل الفٌلسوؾ ورجل الدولة الرومانً شٌشرون (  ٔٓٙق م – ٖٗ ق م ) خٌر
من عبر عن األفكار الرواقٌة حول القانون الطبٌعً  ،فقد كانت اًلفكار الرواقٌة عن
القانون الطبٌعً منتشرة فً مؤلفاته التى وصلت إلٌنا  .فنجده ٌقول فً كتابه
"الجمهورٌة" :
" حقا هناك قانون العقل الصحٌح المتوافق مع الطبٌعة  ،المتجلً فً كل
شًء  ،ؼٌر قابل للتؽٌٌر  ،أبدي ٌ ،أمرنا بفعل الصواب  ،وٌنهانا عن فعل
الخطأ  ،سلطانه فقط على الرجال الصالحٌن  ،أما السٌبٌن فال سلطان له
علٌهم ً .لبدٌل له  ،وًل ٌمكن الحزؾ منه أو إلؽابه  ،وًل ٌحق للشعب أو
لمجلس الشٌوخ أن ٌُعفٌنا منه ً .ل ٌحتاج إلى تفسٌر أو إلى تعلٌق  ،لٌس
قانو ًنا لروما وآخر ألثٌنا  ،لٌس قانو ًنا للٌوم وآخر لؽ ٍد  ،وإنما هو قانون أبدي
و ثابت لكل األمم وفً كل األوقات  .هللا الواحد  ،الحاكم و رب العالمٌن هو
)ٔ(
الذي سنَّ وشرَّ ع هذا القانون "
إن مثل تلك األفكار الرواقٌة عن القانون الطبٌعً نجدها منتشرة فً مؤلفاته  ،و هً
ترسخ لألسس التً ان َب ْ
نت علٌها نظرٌة القانون الطبٌعً الرواقٌة  ،ففً العبارة
السابقة مثال نجد أن العدٌد من الصفات الممٌزة لنظرٌة القانون الطبٌعً التقلٌدٌة
موجودة  :الدعوة للعقل  ،الؽاٌات الطبٌعٌة  ،العالمٌة  ،المظاهر القانونٌة لاللتزام و
التوصٌة و العقاب  ،واًلرتباط بالطبٌعة البشرٌة  ،وقدرتنا الداخلٌة على تحدٌد
واجباتنا وفقا للقانون الطبٌعً عبر الحدس و الوجدان أو قبول البدٌهٌات  ،واًلعتماد
)ٕ(
على هللا كمشرِّ ع
وقد كانت تلك الفكرة األخٌرة عن اإلله المشرع هً التوطبة للرؤٌة المسٌحٌة
للقانون الطبٌعً عند توما األكوٌنً بعد ذلك .

المسيحية ونظرية القانون الطبيعي :
إن المتتبع لنظرٌة القانون الطبٌعً ٌمكنه أن ٌُالحظ التطور الواضح الذي لحق
بفكرة القانون الطبٌعً فً ذاتها  ،حٌث بدأت كفكرة تأمل فلسفٌة  ،ثم صارت فكرة
(ٖ)
دٌنٌة  ،ثم لم تلبث أن تحولت إلى فكرة قانونٌة

(1) Cicero , The Republic , Trans.by: G. W. FEATHERSTONHAUGH, G. & C. CARVILL ,
NewYork, 1829, PP:29 - 30
(2) Patrick D.Hopkins, The Natural Law, P:507

(ٖ) حسن كٌره  ،المدخل إلى القانون  ،ص ٔٓ7

ٔٔ

وتعد المرحلة المسٌحٌة فً تارٌخ تلك النظرٌة هً المرحلة الدٌنٌة للفكرة ؛ حٌث
أصبح اًلرتباط بٌن القانون الطبٌعً والسماء أمرً ا جوهر ًٌّا فٌها  .فقد تطورت
الفكرة تحت مظلة الكنٌسة المسٌحٌة حتى صار القانون الطبٌعً هو ذلك القانون
اإللهً الذي ٌسمو على القانون الوضعً  ...وقد أرادت الكنٌسة بتحوٌل فكرة
القانون الطبٌعً إلى فكرة دٌنٌة أن ُتم ّكن لسلطان البابا على سلطان الملوك  ،أي أن
(ٔ)
تمكن للسلطة الروحٌة من السلطة الزمنٌة ف ُتخضع سلطان الدولة لسلطان الكنٌسة
وبذلك أصبح القانون الطبٌعً هو قانون هللا بشكل رسمً  ،وقد تم استثمار
اإلرهاصات الفكرٌة لدى الرواقٌٌن حول فكرة اإلله المش ّرع إلنشاء تصورً ا جدٌ ًدا
ٌجعل من القانون الطبٌعً قانو ًنا مقد ًسا أو وحًٌا من السماء  .فنجد القدٌس أوؼسطٌن
( ٖٗ٘ – ٖٓٗم) ٌقول فً كتابه الشهٌر مدٌنة هللا :
" إن سالم اإلنسان الفانً مع اإلله الخالد إنما ٌكمن فً طاعة قانونه األزلً
)ٕ(
الموجود فً اإلٌمان "
كما نجده ٌكرر فً نفس الكتاب أكثر من مرة عبارة قانون الربّ "" The God Law

 ،وًل ٌخفى ما فً ذلك من تأكٌد على فكرة القانون األعلى أو القانون السماوي
والذي ٌختلؾ عن نظٌره اًلرضً الذي هو من صنع البشر .
لكن ٌبقى القدٌس توما اًلكوٌنً (ٕٕ٘ٔ – ٗ ٕٔ8م ) صاحب اإلسهام األهم فً
نظرٌة القانون الطبٌعً  ،والمعبر األول عن األفكار الكنسٌة تجاه مفهوم القانون
الطبٌعً عمومًا  .فقد وجَّ ه عناٌته إلى تطوٌر نظرٌته العامة عن القانون بدرجة
(ٖ)
تفُوق عناٌته بأي جزء آخر من نظرٌته السٌاسٌة
ولو تأملنا رؤٌة توما اًلكوٌنً للقانون الطبٌعً سنجده قد وجَّ ه جهوده المتواصلة
نحو التدلٌل على وجود عالقة وثٌقة بٌن القانون السماوي والقانون اإلنسانً  ...فإن
َّ
ٌتجزأ من نظام الحكم اإللهً الذي ٌسٌطر على كل شً ٍء فً
القانون عنده جز ٌء ًل
(ٗ)
السماء واألرض.
وهو فً ذلك ٌ َّتبع أراء سابقٌه ممن ربطوا بٌن المنظومة القانونٌة األرضٌة
والمش ّرع السماوي  ،فً محاولة لصنع قانون ثابت عام صالح لكل زمان ومكان .
(ٔ) حسن كٌره  ،المدخل إلى القانون  ،ص ٔٔٔ
(2) St.Augustine, The City of God. Trans. By: Marcus Dods , Vol 2 , Edinburgh T. & T.
Clark,London, 1913, ch:XIII,P:227

(ٖ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،الكتاب الثانً  ،ص ٗٔٙ
(ٗ) المرجع نفسه  ،ص ٖٔٙ

ٕٔ

لكن اًلكوٌنً قد فعل ذلك بشكل أكثر تنظٌمًا و منهجٌة  ،متت ِّب ًعا أرسطو فً كثٌر
من أرابه  ،خاصة تلك المتعلقة بفكرة الؽابٌة وسعً اإلنسان نحو تحقٌق السعادة.
وقد قسم اًلكوٌنً القانون إلى أربعة أنواع :

(ٔ)

 .1القانون األزلي  :وهو عنده تعبٌر عن الحكمة اإللهٌة  ،لكنه ٌسموا عن
الطبٌعة البشرٌة  ،و عن الفهم البشري .
 .2القانون الطبيعي  :وهو ٌعبر عن انعكاس تلك الحكمة اإللهٌة فً المخلوقات
 ،وٌظهر فً فعل الخٌر وتجنب الشرور .
 .3القانون اإللهي  :الذي هو الوحً أو التبلٌػ فً صورة الشرٌعة المرسلة إلٌنا
من هللا .
 .4القانون اإلنساني  :هو قانون الشعوب المدنً وهو مشتق من القانون
الطبٌعً وناتج عنه .
وكما هو واضح فإن اًلكوٌنً لم ٌجعل من هذه القوانٌن األربعة سوى قانون واحد
من صنع البشر  ،وباقً القوانٌن هً سماوٌة بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة .
ولعل فً ذلك دًللة على نزعة التقدٌس التً شملت القانون فً فلسفته .
وق د أسهب توما اًلكوٌنً فً شرح رؤٌته والدفاع عنها فً كتابه الخالصة الالهوتٌة
(*) وحاول أن ٌؤكد على معنى الترابط بٌن كافة القوانٌن السابقة ألنها تعود فً
أصلها إلى مصدر واحد  ،فٌقول :
" ..فإذن جمٌع الشرابع (القوانٌن) متفرعة من الشرٌعة األزلٌة "

(ٕ)

كما أكد على أهمٌتها جمٌ ًعا وعلى أهمٌة الدور الذي ٌقوم به كل منها  .فجعل
القانون األزلً هو األعلى واألسمى  ،ثم جعل من القانون الطبٌعً انعكاس للحكمة
اإللهٌة على اإلنسان  ،والتً بها ٌعرؾ الصواب والخطأ  ،ثم أكد على أهمٌة
القانون اإللهً الذي ٌرشد اإلنسان للطرٌق الصحٌح فً صورة الوحً  ،ثم القانون
(ٖ)
اإلنسانً الذي هو التطبٌق العملً و النتٌجة الحتمٌة للقانون الطبٌعً.
(ٔ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،الكتاب الثانً  ،ص ٗ ٔٙوما بعدها
(*) انظر تقسٌمه للقوانٌن ( الشرابع) و شرحه لمصدرها السماوي فً :
توما األ كوٌنً  ،الخالصة الالهوتٌة  ،ترجمة  :الخوري بولس عواد  ،المجلد الرابع  ،المطبعة األدبٌة  ،بٌروت
 ،ٔ7ٙ7 ،ص ٘ٙ7
(ٕ) توما اًلكوٌنً  ،الخالصة الالهوتٌة  ،مٗ ،ص ٔ٘9
(ٖ) جورج سباٌن  ،مرجع سابق  ،ص ٔٙ8

ٖٔ

وقد كان ربط األكوٌنً بٌن القانون الطبٌعً ( الذي هو إنعكاس للحكمة اإللهٌة فً
اإلنسان) وبٌن القانون اإلنسانً ؛ هو الوسٌلة لجعل التعالٌم السماوٌة حاكمة للقوانٌن
و السنن األرضٌة  ،وبذلك ٌصبح اإلنسان ً
ناقال للقٌم و األوامر اإللهٌة ومُسجِّ ًال لها
ًل أكثر  ،وأن استخدامه العقل إنما هو ممارسة لهذا اإلنعكاس للحكمة اإللهٌة فً
صورة تطبٌق القانون الطبٌعً  .وهو قد استمر األساس الخلقً الذي ٌربط القانون
(ٔ)
الطبٌعً واإلنسانً كما رآه توما األكوٌنً إلى زمن جون لوك الذي حبَّذه وأخذ به
وقد رفع األكوٌنً من شأن القانون الطبٌعً بنا ًء على تصوره للقانون ذاته  ،فبما
أن القانون موجود بشكل أساسً فً عقل المشرِّ ع  ،فإن القانون الطبٌعً موجود فً
العقل اإللهً  .وهكذا فإن إجابته عن التساؤل حول مدي ثبات القانون الطبٌعً تقوم
على أن العقل اإلنسانً متؽٌر وؼٌر كامل  ،ومن ثم فإن القانون الطبٌعً ثاب ًتا لثبات
)ٕ(
العقل اإللهً  ،الذي هو صانع الطبٌعة
وبنا ًء على ما سبق فإن توما األكوٌنً قد قال بعلو القانون الطبٌعً على قانون
الدولة  ،لهذا فقد قرر أنه فً حالة تعارض القانون الطبٌعً مع القوانٌن الوضعٌة
فإن الٌد العلٌا ٌجب أن تكون للقانون الطبٌعً  .لكنه برؼم ذلك بقى موقفه ؼامضا
تجاه كٌفٌة تصرؾ المواطن عندما ٌفرض علٌه الحاكم التزامًا أو واجبًا ٌتعارض مع
القانون الطبٌعً  ،وٌبدو أنه كان ٌعتقد أن من الواجب اًلستمرار فً الطاعة تجنبًا
(ٖ)
للفضٌحة أو الفوضى  ،وأن ٌُترك األمر هلل لٌسوي الوضع بطرٌقته الخاصة

عصر النهضة والعصر الحديث :
ظل القانون الطبٌعً كفكرة لها بع ًدا دٌنٌا مقد ًسا  ،متسٌدة الفكر السٌاسً والقانونً
فً أوروبا حتى عصر النهضة  ،حٌث بدأت التؽٌرات السٌاسٌة و الدٌنٌة و
اإلجتماعٌة فً ذلك العصر ُتعلً من شأن القومٌة و الدولة الوطنٌة  ،وبدأ الفكر
السٌاسً فً التركٌز على أفكار جدٌدة كفكرة العقد اإلجتماعً  Social Contractو
فكرة السٌادة  . Sovereigntyخاصة تلك األخٌرة التً ًلقت أهتماما واسعا من
الباحثٌن  ،وقد كان من أثر هذه المؽاًلة فً تصور فكرة السٌادة تواري فكرة القانون

(ٔ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،الكتاب الثانً  ،ص ٔٙ7
(2) Russell Hittinger, Thomas Aquinas on Natural Law and the Competence to Judge , In: St.
Thomas Aquinas & Natural Law Tradition , edit by: John Goyette & Mark S. Latkovic, CUA
Press, NewYork, 2004, P: 265

(ٖ) دٌنٌس لوٌد  ،فكرة القانون  ،ترجمة  :سلٌم الصوٌص  ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد  ،ٗ8الكوٌت ، ٔ97ٔ ،
ص 8ٙ

ٗٔ

الطبٌعً (ٔ) حالها فً ذلك حال معظم أفكار فترة العصور الوسطى التً لم ٌكن
الحماس لها نفسه فً فترة عصر النهضة وما تالها .
إًل أنّ تواري فكرة القانون الطبٌعً فً تلك الفترة ًل ٌعنً اختفاءها بالكلٌة ؛ فقد
كانت موجودة كفكرة داعمة للنظرٌات السٌاسٌة التً راجت فً ذك الوقت  .ولعل
أهم تلك النظرٌات هً نظرٌة العقد اًلجتماعً  ،التً كانت تقوم على فكرة أولٌة
مفادها أن اإلنسان قبل مشاركته فً العقد اًلجتماعً الذي أسس الدولة الحالٌة كان
ٌعٌش حالة الطبٌعة األولى  . State of Natureوقد اختلؾ الفالسفة حول شكل
الحٌاة فً تلك الفترة  ،وهل كانت سعٌدة أم تعٌسة.
حٌث رأي توماس هوبز (  ٔٙ89 -ٔ٘77م ) أنها كانت حالة " حرب الجمٌع ضد
الجمٌع"  ،وهو ما أعطى انطبا ًعا بأن مفهوم الطبٌعة ٌشٌر إلى الوحشٌة و العنؾ و
استباحة كل شًء  .فعندما ٌذكر هوبز عبارة " حالة الطبٌعة " فإنه ٌصؾ م ً
ُناخا
خطرً ا ٌجب علٌنا أن نستخدم العقل لتؽٌٌره  .فحالة الطبٌعة هً حالة رعب  ،أما
)ٕ(
حالة السلم فهً حٌلة من صنع العقل
وقد كان هذا التحول فً رؤٌة الطبٌعة من كونها سامٌة و ٌعتمد اإلنسان على قانونها
لمعرفة الصواب  ،إلى اعتبارها حالة من الوحشٌة و اًلستباحة و التهدٌد ؛ ما زاد
موقؾ القانون الطبٌعً سوءًا فً ذلك الوقت .
بٌنما خالؾ جون لوك (ٕٖ ٔ8ٓٗ – ٔٙم) فً ذلك هوبز  ،فلم ٌقل بخطورة حالة
الطبٌعة األولى  ،وشدد على أنها لم تكن حالة الالقانون  ،بكل كانت خاضعة لقانون
الطبٌعة  ،إذ ٌقول فً ذلك :
" إن حالة الطبٌعة ٌحكمها قانون الطبٌعة  ،الذي ٌُلزم الجمٌع  .والعقل ،
الذي هو هذا القانون  ،الذي ٌُعلِّم كل الناس أنهم متساوون و مستقلون  ،وأنه
)ٖ(
ًل ٌنبؽً ألح ٍد أن ٌؤذي أح ًدا  ،فً حٌاته أو نفسه أو ماله "
ووفقا لنظرٌة العقد اًلجتماعً  ،فإن األفراد كانت لهم حقوقا طبٌعٌة من قبل انشاء
المجتمع المدنً  ،وأن هذه الحقوق محمٌة بالقانون الطبٌعً  ،فال ٌحق للحاكم أن
ٌتعدى على حقوقهم الطبٌعٌة أو ٌخالؾ بقوانٌنه القانون الطبٌعً السابق علٌها
والموروث من حالة الطبٌعة األولى .
(ٔ) حسن كٌرة  ،المدخل إلى القانون  ،ص ٗٔٔ
(2) Patrick D.Hopkins, The Natural Law, P:511

(3) John Locke, Two Treatise of Government , Cambridge University Press , Cambridge ,
1960 , P: 271

٘ٔ

وقد كان لهذه الفكرة  ،وتطوراتها بعد ذلك على ٌد العدٌد من الفالسفة  ،أثرً ا هامًا
فً نظرٌة القانون الطبٌعً ؛ فبعد أن كان ٌُنظر إلى القانون الطبٌعً فً البدء على
أنه ٌفرض واجبات ومحذورات  ،أصبح ٌنظر إلٌه اآلن على أنه مصدر الحقوق
الدٌمقراطٌة األساسٌة التً تقٌد حرٌة الحكام الذٌن كانوا ٌعتبرون أنهم ٌتمتعون
(ٔ)
بسلطات مطلقة .
ؼٌر ان أهم ما اسهمت به تلك الفترة فً نظرٌة القانون الطبٌعً هو تحوٌلها من
فكرة تستند إلى قاعدة ًلهوتٌة إلى فكرة قانونٌة مجردة  ،وقد كان صاحب النصٌب
األوفر من هذا اإلسهام هو القانونً الهولندي هوجو جروسٌوس ٔ٘7ٖ ( Grotius
– ٘ٗٔٙم) الذي ٌُع ّد أبا القانون الطبٌعً الحدٌث )ٕ( حٌث قام بإبراء القانون
الطبٌعً مما أسبؽته علٌه الكنٌسة فً القرون الوسطى من صفة دٌنٌة  ...ثم اتخذ من
القانون الطبٌعً وسٌلة لتوجٌه القوانٌن الوضعٌة وجهة العدل  ،فحررها من تحكم
الدول و أصحاب السلطان فٌها  ،ثم ذهب إلى إقامة العالقات بٌن الدول على أساس
القانون الطبٌعً فً السلم والحرب على السواء  ،فأخرج بذلك إلى الوجود فكرة
(ٖ)
القانون الدولً العام بمعناه الحدٌث
وتكمن أ همٌة ما فعله جروسٌوس  ،لٌس فً أسبقٌته فً ذلك  ،وإنما فً عمق
تصوره للقانون الطبٌعً كنتاج للعقل اإلنسانً ولٌس الوحً السماوي  ،فقد أدرك
جروسٌوس أن ربط القانون الطبٌعً بالسماء سٌجعل ؼٌر المؤمنٌن فً ح ٍّل من
اتباع أحكامه  .وبرؼم من أن فكرة صالحٌة القانون الطبٌعً وترابطه حتى وإن لم
ٌكن اإلله موجو ًدا قد ُ
طرحت قبل جروسٌوس  ...إًل أنّ جروسٌوس قد جعلها أكثر
وضوحً ا وقوة )ٗ( فشدد على توضٌح الفرق بٌن ما هو طبٌعً وما هو إلهً  ،إذ
ٌقول :
" إنه لٌس من المستؽرب أن بعض األشٌاء التً ٌسمح بها القانون الطبٌعً
)٘(
والقانون المدنً ٌنبؽً أن تكون محرمة من جانب القانون اإللهً"
فالقانون الطبٌعً عنده لم ٌكن هو القانون اإللهً  ،فاألول مصدره العقل بٌنما الثانً
مصدره السماء .
(ٔ) دٌنٌس لوٌد  ،فكرة القانون  ،ص 87
(2) Patrick D.Hopkins, The Natural Law, P:510

(ٖ) حسن كٌرة  ،المدخل إلى القانون  ،ص ٗٔٔٔٔ٘ -
(4) Howard P.Kainz , Natural Law: An Introduction and Re-examination, Open Court
Publishing, NewYork , 2004, P: 33
(5) Hugo Grotius, On The Law of War and Peace,Trans.by: A.C.Campbell ,Batoche
Books,Ontario,2001,B1,C1,P:13

ٔٙ

وقد كانت رؤٌة جروسٌوس اإلنسانٌة للقانون  ،وتخلٌصه من ارتباطه التارٌخً
بالسماء  ،وتنحٌته لفكرة اإلله المشرع ؛ السبب فً إحداث نقلة عظٌمة فً لؽة
القانون الطبٌعً  ،فقد بات من السهل الحدٌث عن القانون الطبٌعً بوصفه جزءًا
)ٔ(
جوهرًٌا من الوجود اإلنسانً ًل انعكا ًسا لرؤٌة إلهٌة
وإذا انتقلنا إلى كانط (ٕٗٔ7ٓٗ -ٔ8م ) فسنجد أنه قد أدلى بدلوه فً موضوع
ِّ
منظري
القانون الطبٌعً بشكل مختلؾ  ،فعلى الرؼم من أن كانط لم ٌكن أحد
القانون الطبٌعً إًل أنه قد ناقش معنى و نوعٌة القانون الطبٌعً من وجهة نظر
فٌنومٌنولوجٌة إن جاز الوصؾ  (ٕ) .فقد قسم القانون بوصفه علمًا منظما إلى :
قانون طبٌعً ًل ٌقوم إًل على مبادئ قبلٌة  ،وقانون وضعً ٌصدر عن إرادة
المشرع  .أما القانون بوصفه ملكة إلزم الؽٌر بواجب  ،أي بوصفه مبدأ تشرٌعًٌا
شرعًٌا ٌتعلق بالؽٌر  ،فإنه ٌنقسم إلى قانون فطري وقانون مكتسب  .واألول هو
الحق الذي لكل إنسان بحكم الطبٌعة  ،بؽض النظر عن كل مرسوم قانونً  ،والثانً
هو الذي ٌفترض مثل هذا المرسوم )ٖ( .ولعل فً رؤٌة كانط هذه تعبٌرً ا نموذجٌا
عن روح هذا العصر فٌما ٌخص النظرة للقانون الطبٌعً بالمقارنة بالقوانٌن
الوضعٌة .
وقد شهدت نظرٌة القانون الطبٌعً انتعاشة واضحة نتٌجة اإلسهامات الفلسفٌة
والقانونٌة فً ذلك الوقت  ،فقد كانت ظروؾ هذا العصر تدفع فً اتجاه الحدٌث عن
القانون الطبٌعً والحقوق الطبٌعٌة لإلنسان  ،وبهذا قد أُتٌح لفكرة القانون الطبٌعً
(ٗ)
فً القرنٌن السابع عشر والثامن عشر حظ كبٌر من الذٌوع واًلنتشار
وقد جاءت الثورة الفرنسٌة لتنقل القانون الطبٌعً ألول مرة من صفحات الكتب إلى
مجال التطبٌق العملً  ،فقد حرصت على اعتناق فكرة القانون الطبٌعً كموجه
ومقٌد لسٌادة الشعب فأعلنت ما أسمته بحقوق اإلنسان الطبٌعٌة التى تلتزم القوانٌن
الوضعٌة باًلعتراؾ بها  ...وبذلك أتٌح لمذهب القانون الطبٌعً أن ٌصبح مذهبا
رسمًٌا ٌتضمنه إعالن رسمً هو " إعالن حقوق اإلنسان والمواطن"  ،بعد أن كان
(٘)
مجرد فكرة تجري بها أقالم الفالسفة والكتاب

(1) Patrick D.Hopkins, The Natural Law, P:510
(2) Howard P.Kainz , Natural Law,P:40

(ٖ) عبد الرحمن بدوي  ،فلسفة القانون والسٌاسة  :إمانوٌل كانط  ،وكالة المطبوعات  ،الكوٌت ،ٔ989 ،
ص ٕٖ
(ٗ) حسن كٌرة  ،المدخل إلى القانون  ،ص ٔٔٙ
(٘) المرجع نفسه  ،ص ٖٕٔ

ٔ8

ولم ٌتوقؾ أمر اًلهتمام بالقانون الطبٌعً عند هذا الحد بل تبع ذلك محاولة النص
على القانون الطبٌعً فً القانون المدنً الفرنسً المعروؾ بتقنين نابوليون
الصادر عام ٗٓ ٔ7م .حٌث تم تصدٌر مشروع هذا القانون بما ٌلً ٌ " :وجد قانون
عالمً ثابت هو مصدر كل القوانٌن الوضعٌة  ،لٌس هو إًل العقل الطبٌعً من حٌث
أنه ٌحكم كل شعوب األرض "  .لكنه حذؾ من القانون عند صدوره تسلٌما بأن
(ٔ)
النصوص التشرٌعٌة الوضعٌة لٌست محال إلعالن المبادئ الفلسفٌة
وٌبدو أن هذه كانت بداٌة التراجع و اًلنزواء للقانون الطبٌعً  ،حٌث عاش  ،على
مستوى النظرٌة و التطبٌق  ،أسوأ فتراته خالل القرن التاسع عشر  ،خاصة مع
بزوغ نجم النظرٌة التارٌخٌة و المذهب الوضعً ونقدهما الشدٌد لنظرٌة القانون
الطبٌعً  .ومع ذلك فإنّ فكرة القانون الطبٌعً لم تنطفا  ،فهً تملك فعال القدرة
(ٕ)
على البقاء ؼٌر القابلة لالنطفاء

الحقبة المعاصرة وإحياء نظرية القانون الطبيعي:
بعد أن فقدت نظرٌة القانون الطبٌعً برٌقها فً القرن التاسع عشر  ،ولم تعد محط
أنظار المفكرٌن والقانونٌٌن  ،فقد أتٌح لها فً أواخر هذا القرن وبداٌات القرن
(ٖ)
العشرٌن أن تجد من الفقهاء من ٌلتمس لها البعث والنشور
وقد كان أشهر من أخذ على عاتقه هذه المهمة هو الفٌلسوؾ والقانونً األلمانً
رودولؾ ستاملر ( ٔ9ٖ7 -ٔ7٘ٙم ) صاحب كتاب نظرٌة العدالة  ،والذي حاول
أن ٌقدم رؤٌة جدٌدة للقانون الطبٌعً متجنبًا فٌها أوجه القصور السابقة فٌه  ،التً
كانت محل نقد من المذاهب األخرى  .وعلى رأس تلك الجزبٌات التً كانت محل
نقد تلك المتعلقة بثبات القانون الطبٌعً وصالحٌته لكل زمان ومكان  ،فكان أن قدم
ستاملر ما سماه بالقانون الطبٌعً ذي المضمون المتؽٌر (ٗ) حٌث أنه ٌكون خال ًدا فً
(*)
فكرته لكنه متؽٌرً ا فً مضمونه .
وقد ًلقت تلك الفكرة نق ًدا حا ًدا فً وقتها لما تتضمنه من تناقض واضح بٌن ثبات
القانون الطبٌعً وتؽٌره فً الوقت نفسه .
(ٔ) حسن كٌرة  ،المدخل إلى القانون  ،ص ٕ٘ٔ
(ٕ) دٌنٌس لوٌد  ،فكرة القانون  ،ص ٔٔ97
(ٖ) حسن كٌرة  ،مرجع سابق ٕٔ8 ،
(ٗ) المرجع نفسه  ،نفس الصفحة
(*) للمزٌد انظر :
Rudolf Stammler, The Theory of Justice, Trans.by: Isaak Husik ,3rd (ed) ,The Lawbook
Exchange, Ltd., New Jersey , 2008
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لكن تلك المحاولة لم تكن األخٌرة فً هذا الباب  ،فقد تبعها محاوًلت أخرى  ،فإذا
كان التقدم العلمً والتكنولوجً فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن قد لعب دورً ا
أساسٌا فً ظهور المذهب الوضعً ورفض فكرة القانون الطبٌعً  ،فإن
اًلضطرابات والثورات والحروب واألعمال الوحشٌة التً ارتكبت فً التارٌخ
(ٔ)
الحدٌث  ...قد أدى إلى إحٌاء فكرة القانون الطبٌعً فً األذهان
وقد صحب ذلك محاوًلت أخرى لتبنً فكرة القانون الطبٌعً مع التشدٌد على
الجانب األخالقً أكثر من القانونً  ،ومحاولة تعزٌز مبدأ الحقوق والدفاع عن نمط
الحٌاة الخٌرة  .ومن أمثلة تلك المحاوًلت ما بدأه الفٌلسوؾ القانونً هاربرت لٌونٌل
أودلفوس هارت ٔ99ٕ – ٔ9ٓ8( H. L. A. Hartم)  ،ثم ما قام به من بعده بشكل
أعمق تلمٌذه جون فٌنٌس  John Finnisصاحب كتاب " القانون الطبٌعً والحقوق
الطبٌعٌة " .حٌث ٌُعد عمله هذا هو األشهر فً القرن العشرٌن .

نقد نظرية القانون الطبيعي :
برؼم ما تحوٌه فكرة القانون الطبٌعً من مضامٌن أخالقٌة سامٌة  ،وما تعبر عنه
من قٌم ومبادئ نبٌلة تحدد سلوك اإلنسان فً هذه الحٌاة  ،إًل أنها لم تكن فً ٌوم من
قبول عام  ،بل ٌمكننا القول أنه لم ٌُثر مذهب مثل ما أثاره هذا
إجماع أو
األٌام محل
ٍ
ٍ
(ٕ)
المذهب من جدل وخالؾ .
وقد وُ جِّ هت سهام النقد إلى نظرٌة القانون الطبٌعً فً عدد من النقاط  ،لعل أبرزها:
 ارتباطها باإليمان :
حٌث تفترض النظرٌة فً كثٌر من صورها أن هناك مُشرِّ ًعا سماو ًٌّا هو
مصدر ذلك القانون الطبٌعً  ،وهو المرجع فً تحدٌد األفعال الخٌرة أو
الشرٌرة  ،وهو السبب األساسً فً رفعة القانون الطبٌعً وسمّوه عن
القوانٌن الوضعٌة التً من صنع البشر  .إذن فنظرٌة القانون الطبٌعً تستند
فً وجودها على وجود اإلله  ،وبالتالً ٌُصبح من المحتم تقدٌم الدلٌل على
وجود اإلله قبل اًلنتقال للخوض فً المٌتافٌزٌقة األخالقٌة (ٖ) .وهو األمر
الذي ٌُع ّد مستحٌال تحقٌقه بنجاح مع كل الناس  ،وبذلك ٌفقد القانون الطبٌعً
مصداقٌته عن الكثٌرٌن ممن ًل ٌؤمنون بوجد إله من األساس .
(ٔ) دٌنٌس لوٌد  ،فكرة القانون  ،ص ٘ٙ
(ٕ) حسن كٌرة  ،المدخل إلى القانون  ،ص ٔٓ8
(3)Patrick D.Hopkins , The Natural Law, P:514
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 نظرية وعظية :
حٌث تقوم نظرٌة القانون الطبٌعً ً ،ل على التعامل مع واقع ما ٌحدث على
األرض من سلوكٌات  ،ومحاولة ضبطه كما هو منتظر من أي قانون أو
تشرٌع  ،بل تقوم بتقدٌم مُثل عُلٌا وقٌم أخالقٌة محددة بوصفها النموذج
للصواب وفقا للعقل أو وفقا لمشٌبة اإلله  ،وهو ما ٌجعل منها نظرٌة وعظٌة
مثالٌة أكثر من أي شً ٍء آخر  ،ولعل هذا جعل نفً صفة قانون عن القانون
الطبٌعً أمرً ا شاب ًعا  .كما أنَّ تلك النظرة للقانون الطبٌعً تجعل منه عقٌدة
 Dogmaحٌث ُتحوله من أُطروحة قابلة للنقاش والمراجعة  ،إلى شرٌعة
مقدسة ًل ٌنبؽً تحوٌلها أو العبث بها .
 مشكو ٌك في فكرتها األساسية:
حٌث ترتكز فكرة القانون الطبٌعً باألساس على تصورً ا أولٌة ٌفترض أن
الطبٌعة خٌِّرة  .وكما هو معروؾ فإن هذه الفكرة مشكو ٌ
ك فٌها من األصل ،
كنظام وحشًٍّ فوضويٍّ ًل ٌمكن لإلنسان
فهناك من الفالسفة من رأي الطبٌعة
ٍ
أن ٌعٌش فً ظل أحكامه وهو أمانٌ على نفسه  .وعلٌه ٌ ،صبح – وفق هذا
التصور  -من ؼٌر المنطقً أن نستقً قٌمنا وقواعد سلوكنا من الطبٌعة .
األمر الذي ٌُضعؾ من موقؾ القانون الطبٌعً كمصدر لضبط السلوك
اإلنسانً .
 الخالف حولها :
كذلك فإنّ الخالؾ الواقع حول ماهٌة القانون الطبٌعً وما ٌحتوٌه من أحكام
و مصدره  ،وعجز الفكر اإلنسانً عن تقدٌم نموذج لهذا القانون ٌمكن قبوله
من الجمٌع ؛ ٌجعل من نظرٌة القانون الطبٌعً مجرد أحالم فكرٌة لبعض
الفالسفة  ،حٌث تكون اإلشارة أو الرجوع إلى نظام طبٌعً أو أخالقً أسمى
ؼٌرمجدي فً مثل هذا التعارض  ،طالما لم ٌوجد اتفاق حول وجوده أو
(ٔ)
محتواه

(ٔ) دٌنٌس لوٌد  ،فكرة القانون  ،ص ٘ 7بتصرؾ

ٕٓ

خاتمة:
حاولنا فً هذا البحث أن نجٌب عن التساؤل التالً عن طبٌعة نظرٌة القانون
الطبٌعً عند فقهاء الٌونان و أثرها فً الفكر السٌاسً الالحق  .وقد خلصنا إلى ما
ٌلً:
ٔ .أن مصطلح القانون الطبٌعً ٌشٌر عادة إلى جملة القٌم والقواعد األخالقٌة
الثابتة و العامة و القابلة للتطبٌق على كل البشر  ،حتى وإن لم تكن مكتوبة ؛
فهً نابعة من العقل و مفهومة بالبداهة  .لهذا أُع ُتبر القانون الطبٌعً المرجع
تشرٌع بشري .
األساسً ألي
ٍ
ٕ .أن فالسفة وفقهاء الٌونان قد قدموا تصورً ا متنو ًعا لنظرٌة القانون الطبٌعً ،
جاعلٌن من العقل وقواه الفطرٌة مصدرً ا أساسٌا ألحكام القانون الطبٌعً .
ٖ .أن فكرة القانون الطبٌعً  ،بما تعبر عنه من قٌم ثابت وسامٌة قد ارتبطت
بعد ذلك بفكرة اإلله المشرِّ ع  ،حٌث هو مصدر القانون األذلً الذي ٌرشدنا
إلى الصواب والخطأ  ،وقد تطورت هذه الفكرة بقوة خالل حقبة العصور
الوسطى على ٌد ال َم ْد َرسٌٌن من رجال الكنٌسة وعلى رأسهم القدٌس توما
األكوٌنً .
ٗ .كان التخلص من سٌطرة الكنٌسة فً عصري النهضة والعصر الحدٌث سببًا
قو ًٌّا لتخلٌص فكرة القانون الطبٌعً من ارتباطها بفكرة اإلله المشرع ،
ومحاولة ربطها بالعقل  ،وبنظرٌة الحقوق الطبٌعٌة والعقد اًلجتماعً .
٘ .حاولت الثورة الفرنسٌة ترسٌخ فكرة القانون الطبٌعً وتحوٌلها إلى فكرة
رسمً مطبقة  ،لكن الخالؾ الفلسفً حول محتواها قد حال دون ذلك .
 .ٙتدهورت فكرة القانون الطبٌعً خالل القرن التاسع عشر تحت وطأة سٌادة
القٌم الوضعٌة و المدرسة التارٌخٌة فً اًلقتصاد  ،إًل إنها عاودت الظهور
فً القرن العشرٌن كمحاولة لرد العالم إلى القٌم السامٌة والمبادئ األخالقٌة
العلٌا  ،فً ظل ما ٌشهده المجتمع الدولً من عنؾ وحروب وصراعات .
 .8تناول الفالسفة نظرٌة القانون الطبٌعً بالنقد كونها تتسم بالالهوتٌة أحٌانا و
تصطبػ بالصبؽة الوعظٌة فً أحٌان أخرى  ،كما أنها تقوم على فكرة خٌرٌة
الطبٌعة المشكوك فٌها  ،وهو ما جعل الخالؾ حولها ٌجعلها تنحصر فً
مؤلفات الفالسفة دون أن تجد طرٌقها إلى التشرٌعٌات الرسمٌة إًل قلٌال.
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