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Abstract 
Montesquieu is one of the Enlightenment thinkers that investigates the nature of the 

"law" with a distinct approach. By the means of a descriptive-analytical approach, 

this paper examines the effect of subjectivity on his theory of law. According to 

Montesquieu, in a liberal state, everyone has the spirit of freedom and must be under 

their own will. The autonomy of the will in the realm of society manifests itself in 

the "law;" as a result, following the law is tantamount to freedom. Although 

Montesquieu addresses "natural law", his thoughts concerning the origination of 

natural law from the right of self-preservation and separation from theological and 

metaphysical referents, bring him closer to the modern approach. Under the 

influence of subjectivity, nature ends with the entry of man into society, and contract 

law replaces natural law. Although human law is the manifestation of the self-

determined human will, it arises from the nature of social organism .Therefore, 

Montesquieu emphasizes the non-interference of religion in the field of human law. 

Although subjectivity can be traced in Montesquieu's thought, there are signs of its 

incompleteness and the existence of eclectic aspects in the relationship between 

modern and pre-modern literature in some of his expressions. 
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 ویمنتسکقانون  ۀینظردر  تهیویسوبژکتتجلی 

 

 پژوهشی( –)نوع مقاله: علمی 
 

 *یدیجاومجتبی 
 

 چکیده

منتسکیو از اندیشمندان عصر روشنگری است  هتب  تو رویکترتی مت تووب  تب  ررست  مو یت          
تحلیل   تب  ررست  نحتوأ ترگیررت اری     –پرتاختب اس . این مقولب  و رویکرتی توصی  « قونون»

ی روح فترت . از تیدروه منتسکیو، تر تولت  ززات،  تر   پرتازت م ر نظریۀ قونون وی  سو ژهتیویتب
  اراته تر حیطۀ اجتموع، ختوت را تر قولت    نییخوتزززاتی تارت و  وید تح  اراتأ خویش  وشد. 

قونون »رو پیروی از قونون، عین ززاتی اس . منتسکیو اررچب از سوزت و ازاینمتجل  م « قونون»
، اندیشۀ او تر خصتو  نشترب رترفتن قتونون طبیعت  از حت        زورت مخن  ب میون س« طبیع 

 مت ی ال وت  و مو عدالطبیع  زن را  ب رویکرت مدرن نزتیت    ومدلولصیون  ذاب و جدای  از 
و قتونون   رستد  مت . تح  ترگیر سو ژهتیویتب، طبیع   و وروت انستون  تب اجتمتوع  تب پویتون      هند

  ختش نیختوتتع . قتونون  شتری اررچتب تجلت  اراتأ     شتوت  مبیع  قرارتاتی جویگزین قونون ط
.  ر این استو،، منتستکیو  تر عتد      شوت مانسون  اس ، امو از مو ی  اررونیسم اجتموع  نوش  

تر اندیشۀ منتسکیو قو ت    تبیویسو ژهت. اررچب هند متخول  تین تر حوزأ قونون  شری ترهید 
ی  التقوط  تر نسب  ات یوب مدرن و  وجنببن زن و وجوت ی  از نوتمو   وت ونشونبرتیو   اس ، 

  رخ  عبوراب او قو   مشو ده اس .موقب  مدرن تر 
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 مقدمه
اس .  (1689-1755) 1یک  از اندیشمندان عصر روشنگری فرانسب،  ورون توال رت اِ تو منتسکیو

هتور و    تو ستول متیالتی پتا از    1748ترین زگوری اس  هب تر سول از مهم 2القوانینروحهتوب 
 و  پترتازت.  تالش او منتشر شد و تر زن تالش هرت  ب مطولعۀ تطبیق  جوامع، قوانین و حکوم 

 وت،   و اینکب مطولعۀ این امور حداق  تر میون فالس ۀ نومدار یونون چون ارسطو مسبوق  ب سو قب
 اوس .  زمونۀ  هتوب او ترگیرپ یری او از فضوی مدرنیتب و روش حوهم  ر ژریوامو 
وجو هرت. ستو ژهتیویتب  تو تحتول    جس  تبیویسو ژهت  اصل  فلس ۀ مدرن را  وید تر ژریو

ی از م تو یم  نیتوتی   وری ست  خشیدن  ب نسب  انسون و جهون و محور قرار تاتن سوژأ انسون ، 
را تح  ترگیر قرار تاته اس . مسئلۀ اصل  ایتن مقولتب   « قونون»جتموع  از جملب علو  انسون  و ا

یکت  از مت کتران اندیشتۀ متدرن، چتب       عنتوان  بزن اس  هب نظریۀ قونون تر اندیشۀ منتسکیو 
 عنتوان  ب تبیویسو ژهتو  هند مجو رأ فلس ۀ جدید غرب پیدا  عنوان بنسبت   و سو ژهتیویتب 

یۀ قونون منتسکیو متجل  ستوختب است ا اررچتب تر نظتو      نظرخوت را تر  ، چگونبتبیمدرنذاب 
شتوت، ایتن واژه تر توران متدرن تر قیتو،  تو      حقوق  مو م هو  قونون معموالً  دیه  فرض مت  

توران پیش از مدرن تغییری اسوس  یوفتب و سو ژهتیویتۀ خوت را تر زن نمویتون ستوختب است .    
رو تجلت  هومت  زن تر م هتو  قتونون را  ویتد تر      سد و ازایتن رسو ژهتیویتب تر هون   ب اوج م 

 –امو تر فیلسوفون پیش از هون  چون منتسکیو نیز ایتن مستئلب    3وجو هرت.فلس ۀ هون  جس 
   اس .و یرتقو    -نوتمو  صورب ب رچند 

ا می  پرتاختن  ب این مسئلب  رای جومعۀ حقوق  مو زن اس  هب تانستب شوت زیتو مو یت    
تر ات یوب مدرن  و مو ی  قونون تر شرع و  مچنین مو یت  هب از قونون تر جومعۀ تینت    قونون
، یکسون اس ا زیو یکسون پنداشتن نظریۀ قتونون تر شترع مقتد، و  مچنتین تر     شوت مفهم 

  و  رخورت سطح   و نظریتۀ  زترم هو جمهوری اسالم   و نظریۀ قونون تر اندیشۀ غرب، نوع  
 تب  توزخوان  نظریتۀ     توان م  و فری  تشو هوب ل ظ  را خورتن نیس ا زیو تین  و نظریۀ غر 

ی  تر پرتتو   وپرسشتین  قونون  ر پویۀ م هو  مدرن زن پرتاخ ا  دیه  اس  پوسخ  ب چنین 
خوا تد  توت. ایتن     ریپ امکونشنوخ  مو ی  قونون تر اندیشۀ غرب و نسب  زن  و فلس ۀ جدید 

 پرتازت.  ل   ب  ررس  این امر تر پرتو نظریۀ قونون منتسکیو م تحلی -مقولب  و روش توصی  
هدا   ب  ررس  ی   ب انجو  رسیده، امو  یچ وپژو ش وی منتسکیو  و اینکب تر مورت اندیشب

ررفتب تر خصو  ی صورب وپژو شاس . عمده  نپرتاختب تبیویسو ژهتقونون او تر پرتو  ۀینظر

___________________________________________________________________ 
1. Baron de la Brède et de Montesquieu 
2. The spirit of the laws 
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ی  تو  ژرت یوو  مچنتین  ررست     نیالقتوان روح  قتوای او تر  منتسکیو،  ب  ررس  نظریۀ ت کی
. تر میتون زگتور   انتد پرتاختتب او ی ایرانت    تو نومتب شنوست  و فر نگت  هتتوب     ، ز ونشنوسرانیا

انده   و موضوع این مقولب ارتبوط  رقترار   تواند ممنتشرشده تر خصو  اندیشۀ او، تنهو سب اگر 
زرای مت کتران عصتر روشتنگری )منتستکیو، ولتتر و       ریتترگ »ی  و عنوان انومبونیپوهند: نخس ، 

ی تر ستوالر مترت    سنجنسب »ی  و عنوان انومبونیپو؛ تو ، 1«روسو(  ر مت کران تورأ مشروطب
پیداست ،   نومتب ونیت پوهب  مچنون هب از نو  ایتن تو   2«قونون اسوس   و اندیشۀ سیوس  منتسکیو

 صورب ب هدا چی ، اندتاشتبکیو  ب قونون اشورات  اررچب تر ضمن مبوحث خوت  ب رویکرت منتس
. هتتو    تو   انتد نکترته خو ، نظریۀ قونون منتسکیو را زن  م  و لحوظ مبون  فلس   زن  ررست   

نیتز،   3 ررس  م هو  ززاتی و قونون تر اندیشۀ امو  خمینت  )ره(، جتون الک و منتستکیو    عنوان
ی مختلت  تیتدروه قتونون     تو جنبتب تاختتب، امتو   اررچب  ب  ررس  قونون از تیدروه منتستکیو پر 

 نیون فلس ۀ جدیتد   عنوان بمنتسکیو تر قول  ی  نظریب و چگونگ  ارتبوط زن  و سو ژهتیویتب 
ی مترتب   تو حقتوق اسوست  نیتز اشتورات   تب         وهتوبرا مطمح نظر قرار نداته اس . تر  رخ  

 رو  ستند. ر تب، رو ب مون خأل پیشتیدروه منتسکیو پیرامون قونون شده اس  هب زنهو نیز  و 
 شوت و ستپا نتتویآ زن تر نظریتۀ   تر اتامب ا تدا  ب  ررس  م هو  سو ژهتیویتب پرتاختب م 

 قونون منتسکیو مورت مداقب قرار خوا د ررف . 

 

   تهیویسوبژکتمفهوم 
. اومونیستم تر  ت دم  حیتوضاس  و  عد فلس   زن را  5سمیاوموناصل   جو رأتر واقع  4تبیویسو ژهت

محوری تر تورأ متدرن تر   شر تر مقو   خداوند اس . اندیشۀ انسون اصطالح فلس    ب معنوی اصول 
محتوری اندیشتۀ   مقو   خصیصۀ خدامحوری اندیشۀ هتوب مقد، تر قترون میونتب و اندیشتۀ هیهتون    

  تارت  تب  هالسی  یونون اس . فلس ب تر توران مدرن، فلس ۀ تحلی  ذ تن انستون است  و یتو تمویت     
عصر، خوستگوه تمو  حقوی  تر ستوژأ مت کتر و تر انستون تانستتب      نیاچنین تحلیل  تبدی  شوت. تر 

هننتدأ ارزش خوت  انسون، و انسون تعیین عنوان ب( و  مب چیز 380-381: 1396شوت )اشتراو،، م 
 تب   تبیویستو ژهت اسو،،  نیا(.  ر 231: 1384 یدی، )صونع  تره شوت م وی حوهم  ر جهون معرف  

ختوت را   انستون نسب  انسون و جهون اشوره تارت؛ نسبت  هب تر زن   یذ نیوتی نی  معنو  ترررون  ی
 نیت ا  تمتدن   و فر نگ نبیزمو تموم  اجزای عولم  وید تح  ر و ی  او قرار ریرند.  تاندمحور عولم م 

___________________________________________________________________ 
 .(1389) محمد مراتی شور الغ ،. 1
   (1398مهدی ) ندس ، . 2
 (.1386) . تمیم 3

4. subjectivity 
5. Humanism 
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تر فلست ۀ غترب نمتوتار شتد تتو        زن از زمون تهورب فلس ۀ نیزمنسب ، از رنسونا زغوز شد.  رییتغ
   1شد. داریپدوجب  نیترهوم تر فلس ۀ هون   ب  نکبیا

ی  شنوسو(.  رای 303: 1386اس  )تاوری ارتهون ،  تبیویسو ژهت ب تعبیر هون ، تجدت عین 
 وتیت  ن تب زنچتب تر    زشنو شتد. « object»و « subject» و معنوی ال وظ  دی و تبیویسو ژهت تر یتق

را «   منونه وپو »معنو، ل ظ  نیای رسوندن  راشوت. ارسطو ر تب م « موضوع»، شوت منهوته 
وجتوت تارت. مقو ت  زن    «Subjectum» ل تظ  نیالتت   تر ز تون  ونتون ل ظ ی نیای ازاهور  رت.  ب  ب
ی معنتو ( مجوزاً ریز« )Sub» شوندیپاس .  نیالتتر  «Objectum»  و ونونتر ی« زنت  ه  منون»

  نت یع ،  تب وجتوت   وستط    را تر و مقو ت . تر قترون    عنت ی «Ob» و رسوند مرا  وتی نشولوته و 
Subjectum   است  نت یع   را تر  تو وجتوت    اتراهت   صتورت   هتب  ذ نت و  ب وجوت  Objectum  

« خوت اندیشتنده »ر تند. امو تر تورأ مدرن  و تغییر نسب  انسون و جهون و مبنو قرار ررفتن م 
: 1391 ، شهو  وءیضجو شده اس  ) م جو ب Objectum و  Subjectum تر تهورب، مدلول ال وظ

 ی  اس . شنوسوی  و او ژه ، موضوع شنوسو(. تر توران مدرن، سو ژه  فوع  86
(  تر اصتول  اندیشتۀ انستون     3، پا  ستمشمیاند م)من « 2تویهوژ»اص   ایترستهورب  و 

تتر از  وستد هتب وجتوتش یقینت     شناو خوت )سوژه( را موجوتی م  .هند م رای ه  عولم ترهید 
 تاند م 4 تمثالتررتت. تهورب متعل  شنوخ  را  مب چیز اس  و معیوری  رای  مۀ حقوی  م 

ای از عتولم شتک  ررفت ؛    ، تر فلس ۀ تهورب تلقت  ا تژه   یترت نیاهب قوئم  ب سوژه  ستند.  ب 
تر مقو ت  انستون    یعن  عولم  ب شک  ی  موتأ خو  فوقد  وی  از خوتش تر نظر ررفتب شد هب

، تمتو   تویهوژتر  شبیاندمرات تهورب از فکر و »(. البتب 171: 1395قرار ررفتب اس  )هچوئیون، 
« است   شتب یانداز جملب اراته. تر واقتع، اراته از شتئون    دیز مشئون  شر اس  هب  ب اتراک تر 

 (.104: 1381زاته، )طول 
پ یر اس  هب انسون  ویتد زن را  شنوستد و   طبیع  تر رویکرت سنت ، واقعیت  گو   و تغییرنو

خوت را  و زن تطبی  ت د.  مۀ اشیوی طبیعت  تارای وجتب معقتول   ستتند و  متواره ستطح       
محسو، اشیوء تو ع سطح معقول زنهوس  و این نسب  میون محسو، و معقول، ضتومن نظتم و   

وجتوت  این  توور  تب  مندی طبیع  اس . امو تر تورأ مدرن وجب معقول اشیوی انکور شد و سومون
ای از قتوای  تر نظر متقدمون عق  قتوه »ت د. زمد هب این انسون اس  هب  ب اشیوی عولم نظم م 

شتوت. امتو عقت     هند و مو ی  موجوتاب  و زن شنوختب مت  ن ا اس  هب اتراک معون  هل  م 
نیتوتی  چیزی اس  و شرن  اس  از ستو ژهتیویتب )خوت   عنوان بأ چیزی هنندتمث جدید، قوأ 

)تاوری «  شر( هب تر زن  رچب  س  فق  ا ژه و متعلق   رای ستوژه )فوعت  شنوستوی ( است     
___________________________________________________________________ 
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2. cogito 
3. cogito, ergo sum 
4. Representatives 
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مت   دایت پ رییتغ ب موتأ خو  تصرف انسون  ع یطب(.  ر این اسو،، م هو  180: 1374ارتهون ، 
 (.155: 1390ت د )تاوری ارتهون ، جه  م  رییتغ زینهند و تر پ  زن، علم 

رسد. از تیدروه هونت ، شت ء تو وهتور تارت: یکت  وهتور       ب اوج م سو ژهتیویتب تر هون  
 یرون هب لن سب اس  و  رای خوتش حوضر اس . هون  معتقد اس  این وهتور  ترای متو قو ت      

هنتد  شوت. ش ء زمون  ا می  پیتدا مت   اشیو  ر انسون وو ر نم  ق یحق چراهبشنوخ  نیس ، 
هند،  رای مو وو ر شوت.  تب ایتن انکشتوف تر    دا م هب تو مرتبب تر نسبت  هب  و اشیوی تیگر پی

رویند.  ر این استو، انستون نقتش تصتویررر و تمثت      م  1«تمث »یو «  وزنموت»فلس ۀ جدید، 
هند. تغییر تیدروه  ب تمث ، فرع  ر موضوع سوژه و ا تژه تر فلست ۀ   م  دایپهنندأ عولم خورج را 
ریرت. هونت   دید تر پرتو  مین مبنو شک  م توضیح تاته شد. علم ج قبالًجدید غرب اس  هب 

 ر عق  نظری )معرف  قوئم  ب خوت و طرح پیشین  تانشتمند تر شتنوخ    را عالوه تبیویسو ژهت
او، قتونون عقت     شتۀ یاندهنتد. تر  ریری اراتأ انسون  نیز مطرح مت  اشیو(، تر عق  عمل  و شک 

  ررونتب و مستتق  از   2ختوت خوتی بعق  »عمل  هومالً خوت سنده و مستق  از غیر خوت اس : 
(. هونت  معتقتد   Kant, 2006: 20« )هند هب چب هور وی   وید انجو  ریرت، حکم م 3امور تجر  

،  لکب یوفتب منحصر عق  محض اس  هب  ب موج  4اس  قونون عق  عمل ، نب ی  یوفتۀ تجر  
. 5(Kant , 1909: 120) هنتد زن، عق  محض خویش را  سون چیزی اصولتوً قونونگت ار، ا تراز مت    

نتویآ سو ژهتیویتب تر عق  عمل  اس . از نظتر هونت ، ختوتزیین      نیترمهمخوتزیین  اراته از 
و  8، ضد اص  تکلیت  7، اص  یگونۀ  مۀ قوانین اخالق  و تکولی  اس  و تررزیین  انتخوب6اراته

 (.Kant, 1909: 122ضد اخالق   وتن اراته اس  )
اری نسب  جدید انسون  و موجوتاب، تر سراسر فلس ۀ غرب ستیطره  رویکرت تهورت  تر  رقر

تارت و فیلسوفون تورأ جدید اعم از تهورتیون، غیر تهورتیون، حت  ضتد تهورتیتون،  متب از پت      
توان ر   توریخ فلس ۀ غرب، توریخ (.  ر این اسو، م 85 :1391اند )ضیوء شهو  ، تهورب زمده

 تو تر   وی  عتد از تهتورب،  تو وجتوت  رخت  مخول ت        ب س  شئون مختل  سوژه اس  و فلس
  از مت کتران  عتد از   کت ی عنتوان  تب  زین ویمنتسک 9را اتامب تاتند. تبیویسو ژهت،  مگ  وبیجزئ

 اس . رفتبیپ  ریترگ تبیویسو ژهتتهورب، از 

 

___________________________________________________________________ 
1. representation 
2. Reason by itself 
3. Appearances commands 
4. Empirical fact 

 1397وسوی اص ،  رای مطولعب تر خصو  سو ژهتیویتۀ هون  ر.ک: م. 5
6. Autonomy of the will 
7. Heteronomy of the elective will 
8. obligation 
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 ویمنتسکبر نظریۀ قانون  تهیویسوبژکت ریتأث تیفیک
 ریۀ قونون منتسکیو ذی  چند عنوان  ررس  خوا د شد. ر نظ تبیویسو ژهتچگونگ  ترگیرر اری 

 

 بخش در قانون موضوعه. ظهور ارادة خودتعین1
تر تورأ مدرن تح  ترگیر سو ژهتیویتب، اندیشۀ وهور انسون  قوئم  ب خویش مطرح شتد هتب تر   

قوئم  ب خویش و تر حیطۀ عقت  عملت   تب تنبتول متعتین      « معرف »حیطۀ عق  نظری، مدع  
تتوان  را تر اندیشۀ منتسکیو نیز م  وتیخوت نخوت  وت. شوا دی از اراتأ  وتیخوت ناتأ سوختن ار

از »، انستون و اجتمتوع  ویستت  تحت  اراتأ ختوت اتاره شتوت:       ویمنتستک مشو ده هرت. از تیدروه 
ی  تر ی  تول  ززات  ر فترتی روح ززاتی تارت و  ویتد تحت  اراتأ ختویش  وشتد.  یترب       زنجو

ای  وشد هب زن قوه  و اوهور اراتأ خوت  ب نو  قونون  ر جومعتب   ویست  تارای قوهاجتموع توته  م 
 خش  اراته تر حیطب (.  ر این اسو، از نظر او، خوتتعین300 :1349، ویمنتسک« )حکوم  هند

وسیلۀ قونون متک   ب خوت، اراتأ ختوت  سوزت. انسون  باجتموع خوت را تر قول  قوانین متجل  م 
سوزت.  نو راین جومعب  وید از اراتأ خوت پیروی هند و قتونون تجلت  پیتروی از اراتأ    م را متعین 

هنتد، انگلستتون است . تر     خش  اراته ذهر م ای هب منتسکیو  رای خوتتعینخوت اس . نمونب
نظر او، تر انگلستون قونون از طرف ی  ن ر و یو  رای ی  ن ر وضع نشده،  لکتب  ریت  از افترات    

 وی زنون ی  حکوم  متحتده و نتب یت     تاند و جمع اراتهشتن را  ب مونند پوتشوه م مل ، خوی
 (.  516 :1349، ویمنتسکت د )مل  را تشکی  م 

 رت و قتوانین اجتمتوع را  راستو،    منتسکیو تر هتوب خوت از اشکول مختل  حکوم  نو  م 
هتدا   تموهراست ،  تیچ   توصی   او، نب حکوم  پوتشتو   و نتب   کرتیروتر  1هند.زن تحلی  م 

 وی سیوس  تیگر  رتری ندارنتد و مطلو یت  یکت  از اقستو  حکومت   تب        ر نظو  خوتیخوت ب
(.  و این حتول، تجلت  هومت     Durkheim, 1960: 18شرای  خوص  زمون  و مکون   ستگ  تارت )

هراس ، مل  شوت. از نظر او، تر تموخوتزیین  اراته تر نگوه او تر حکوم  تموهراس  نموتار م 
توانتد فرمتونروا  وشتد، مگتر     از ی  لحوظ فرمونروا و از لحوظ تیگری فرمونبرتار اس . ملت  نمت   

، ویمنتستک وسیلۀ زرای خوتش هب عبورب از اراتأ اوس . پتا اراتأ ملت  ختوت ملت  است  )      ب
 ،ویمنتسک(. قوأ مقننب تجل  اراتأ عموم  مل ، و قوأ مجریب تجل  اجرای زن اس  )94: 1349
رراوینتو  »تانتد:   تو مت   (. تر این زمینب منتسکیو حقوق مدن  را جمع افکور و اراته299: 1349

« نومنتد  و چیتزی است  هتب زن را قتونون متدن  مت       خوب ر تب اس : اجتموع این افکور و اراته
سوزت،  مواره (. قونونگ ار هب  و تصوی  قوانین، اراتأ عموم  را متجل  م 91: 1349، ویمنتسک)

___________________________________________________________________ 
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 زنوید روحیۀ عموم  مل  را مورت توجب قرار ت د هب تر این صورب، مل   و میت  و رغبت  از    
 وی غیرتموهراتیت  چتون ستلطنت ، چتون     (. حکوم 489: 1349، ویمنتسکهند )متو ع  م 

هنند،  تو ذاب ستو ژهتیویتب یعنت     اراتأ شخص تیگری چون پوتشوه را  ر اراتأ افرات تحمی  م 
اند. تر این چورچوب، اقسو  تیگر حکوم  چتون حکومت  پوتشتو      تر تعورضخوتزیین  اراته 

شوت هب خوت نوش  از اراتأ خوتزیین انسون   وشد.  تو ز نیتز هتب تر    تنهو زمون  مشروع تلق  م 
هند زن را از ر گ ر قرارتات اجتمتوع  و توافت  مترت   تو     ، حکوم  پوتشو   را مطرح م لویوتون

   1هند.حوهمی   ب شخص پوتشوه توجیب م یکدیگر  رای سپرتن ح  
شوت. توضتیح  هوم ، زمینۀ عقل  تموهراس  فرا م م  صورب ب عد و تر فلس ۀ هون  اس  هب 

زنکب تر عرف فلس ب، حکم هل ، حکم  اس  نوور  ر ش ء خورج  هب  رای تمو  مصتوتی  صتدق   
شوت، مقصوتش ش ء هل  نیست ،   نحو هل  اعتبورروید چیزی  وید  بهب هون  م هند. امو  نگوم 

 لکب مقصوت او فهم  مگون اس . پا منوط اعتبور حکم از افرات خورج شده و مبدل  ب فهم  مگون 
توان ر   هب مبنوی فلس   تموهراس  هونت  اس . وقت   مگون یتو اهثریت    شوت.  نو راین م م 

، حت  ذاتت  ززاتی  یرونت     تر فلس ۀ تولت  هونت    2منزلۀ صح  زن اس .فهمند،  بچیزی را م 
 ویشتون را  تو   یعن  مستق   وتن از اراتأ تیگران )خوتزیین (، مستتلز  زن است  هتب مترت  اراته    

 عنتوان  تب  تو  ۀ تبعی  از اراتأ خوت اس . انسونمنزل بیکدیگر متحد هنند. تبعی  از اراتأ مشترک 
وانین مشتترک، رستمی  ززاتی،    وی خوت و ایجتوت قت  ذواب عوق   ب حکم عق  عمل   و اتحوت اراته

قونونگ اری  ر عضو مبن   ر  -هنند. این قوانین مشترک محصول خوتمولکی  و عدال  مستقر م 
حکم عق  عمل  و منطب   و این اص  اس : تنهو  ر پویب زیین  عم  هن هب  ختوا   زن زیتین  تب    

توانتد عتو   وشتد، زیترا     م (. قونونگ اری ی  تن ن247-248: 1380قونون  عو   دل شوت )پوالتی، 
هند. پا  وید تر ی  اراتأ عو  جمع  شره  هترت هتب تمتو  ذواب    خوتزیین  تیگران را نقض م 

اخالق  را تر  ر تاشتب  وشتد. وقتت   متۀ ذواب اخالقت  تر اراتأ عمتوم  شتره  هننتد، تنهتو از         
 (.  256-257: 1380اند )پوالتی، هنند هب خوتشون زن را وضع هرتهقوانین  تبعی  م 

توان تر نصت  هتوررزاران حکتومت     یک  تیگر از تجلیوب اراتأ خوتزیین تر منتسکیو را م 
  عت یطبزنون تید. از زنجتوی  هتب تحت  تترگیر ستو ژهتیویتب، حت         ندأینمومثو ۀ توس  مل   ب

 و تر را طتب  تو حت  صتیون  از ختوت      هند و انسوناشخو   ب ح  صیون  از ذاب تنزل پیدا م 
ستب    و طبیعتوً  را رند.  نو راین زن حتوهم  هتب  متب  ویتد  تب     توان ر   هب انسونند، م  را ر

شتوت  مثو ۀ نموینتده یتو عومت   تر یت  از افترات فهمیتده مت         صیون  از خوت تسلیم او شوند،  ب
(. تر  مین چورچوب، منتسکیو معتقد اس  وقتت  ملت  حتوهم است ،     318: 1396)اشتراو،، 

___________________________________________________________________ 
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تواند، انجو  ت د و  ر زنچتب تتوان انجتو  زن را نتدارت، توست       م  خوتیخوتب  وید زنچب را هب 
، ویمنتستک را تعیین هنتد )  شیخوعمول حکومت  انجو  ت د.  نو راین مل  خوت  وید هوررزاران 

مثالً توست  حتوهم  هتب از     میرمستقیغمستقیم یو  طور بتواند (. البتب این نص  م 95: 1349
(. رویکترت  95: 1349، ویمنتستک عمت  زیتد )  ر اختیتور تاشتتب  وشتد،  تب    طرف مل   رای این هو

مطرح اس   شبیاند نیاتر این خصو  تر تقو    و تورأ  وستون اس . تر تورأ  وستون  ویمنتسک
 تو    یت حوهمحت    نی نتو را   انستون ستومون تاته شتوت.    عقالن راسو، عنصر  دی و  یحوهمهب 
تح  ترگیر سو ژهتیویتب، قوئ   ب مستووی  توتن  مگتون    ی خرتمند اس . امو منتسکیو  وانسون
( و  متتین مستتئلب، زمینتتب را  تترای هنتتور ر اشتتتن حوهمیتت   454: 1349، ویمنتستتکاستت  )

 خرتمندان و مقد  هرتن اراته  ر عق  فرا م هرته اس .
 

 . آزادی همان تبعیت از قانون2
. از نظتر او، تر  شتوت  م  نموتار شک نیترهوم تر فلس ۀ هون ،  ب  تبیویسو ژهتتر تورأ مدرن، 

 هنتد  محیطۀ فعولی  عق  عمل  هب  مون قلمرو ززاتی اس ، عق   و اصول خوت قوانین  ارائب 
زورت. قونون حقتوق  نیتز از مصتوتی   متین قتوانین عملت        هب موجبوب تعین اراته را فرا م م 

هتیویتۀ هتونت ، ززاتی  (. تر  مین چورچوب تر ستو ژ 69: 1397زید )موسوی اص ، شمور م  ب
 ب معنوی من  ، استقالل از غیر عق  و  ب معنوی مثب ، خوتقونونگت اری عقت  است  و چنتین     

 خش  است  هتب قتونون    معنوی  از ززاتی، مولوت ت کر مدرن اس .  و لحوظ این معنوی خوتتعین
یتن  (. هونت  تر ا 74: 1397هننتد )موستوی اصت ،    عق  عمل  و ززاتی  ر یکتدیگر تاللت  مت    

هنتد؛   ری   ر تیگری تاللت  مت    2و قونون عمل  نومشروط 1ززاتی»نویسد: خصو  چنین م 
پرتاز  هب زیو این تو از  م متمویزند یو نتب، و یتو اینکتب زیتو     ول  تر اینجو  ب طرح این سؤال نم 

است  و ایتن    3چنین نیس  هب قونون نومشروط،  مون صترف خوتزرتو   عقت  عملت  محتض     
(.  تر  متین استو،، قترارتات     Kant, 1909: 117« ) هو  ایجو   ززاتی است  خوتزرو   عین م

این یت  اندیشتۀ   : »هند م، چنین تحلی  شوت ماجتموع  را هب از تل زن، قونون مدرن متولد 
هتب   سوزت ماس  هب واقعی  ترتیدنوپ یری تارت و  ر قونونگ اری را نورزیر  4متک   ب خوت عق 

 (.Kant, 1996: 296« )قوانین خوت را مقرر تارت
تر منتستکیو رتیتو   هترت.     تتوان  مت شبیب چنین نقش   رای ززاتی و تالل  زن  ر قتونون را  

اجرای اراته یو الاق  اعتقوت انستون  تب   »هند: منتسکیو ززاتی  ب معنوی فلس   را چنین تعری  م 
یتدأ او، افترات  شتر  تدواً     (.  تب عق 336: 1349، ویمنتسک« )تواند اراتأ خویش را اجرا هنداینکب م 

___________________________________________________________________ 
1. freedom 
2. Unconditional practical law 
3. Consciousness of pure practical reason 
4. Idea of reason 
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نظر نمتوته و  تو متجلت     ززاتی طبیع  تاشتند، ول   و تشکی  اجتموع، از این ززاتی طبیع  صرف
واجتد   لبیوست نی تد هرتن اراتأ خوت تر قونون، خوت را تح  مقرراب قوانین سیوس  قترار تاتنتد و   

.  تر  هنند ماراتأ خوت پیروی  وسیلۀ قونون، تنهو از ب چراهب(، 745: 1349، ویمنتسکززاتی شدند )
ززاتی عبتورب  »هند: این اسو، تر اجتموع، ززاتی معنوی تیگری مت ووب از ززاتی فلس   پیدا م 
ت د  کنتد و زنچتب را   از این اس  هب انسون ح  تاشتب  وشد  ر هوری را هب قونون اجوزه تاته و م 

(. از 294: 1349، ویمنتستک « )نگترتت هب قونون منع هرته و صالح او نیس ، مجبتور  تب انجتو  زن    
هنتیم  روییم ززاتیم  ب این معنوس  هب تح  لوای قونون مدن  زنتدر  مت   هب م تیدروه او، وقت 

(.  نو راین تبعی  از قونون  مون ززاتی اس .  ب عقیتدأ او، ارتر اشخوصت     752: 1349، ویمنتسک)
زنون تر واقع ززاتند، زیرا فقت  تتو ع قتدرب     اند  وزتاش  شوند،هب افعول  خالف قونون را انجو  تاته
(؛ ززاتی  ب این معنو تر مقو ت   300: 1349، ویمنتسک وی فرتی )قونون  ستند نب تستخوش اراته

از اینکب فرتی  دون وجوت قونون تر جومعب حکمران  هنتد،   عبورب اس استبدات قرار تارت. استبدات 
(. متو  تدان علت  تتو ع     303: 1383و قونون )جونز، امو ززاتی عبورب اس  از حکوم  عقالی  نظم 

 حکم قونون  ستیم هب تر زن خوتقونونگ اری مو تعین پیدا هرته اس .
 

 . رویکردی التقاطی در خصوص قانون طبیعی3
اس .  وید جویگوه قتونون  « قونون طبیع »، القوانینروح  از واژرون هلیدی منتسکیو تر هتوب کی

ارر قونون طبیع   ب معنوی وجوت قتونون  متوفوق قتونون     چراهب  هرت، طبیع  تر نزت او را  ررس
روت. ذی  این عنوان و عنتوان  عتدی، جویگتوه    سؤال م  ریز  خشنیخوتتعموضوعب  وشد، اراتأ 

 هرت.  میخوا قونون طبیع  را تر نزت او  ررس  
هترته است :   تر طول توریخ اندیشۀ  شری تو رویکرت مت ووب از قونون طبیعت  وهتور پیتدا    

رویکرت سنت  و رویکرت مدرن. رویکرت سنت  مر توط  تب تورأ  وستتون است . تر ایتن رویکترت،       
مدار  رای خوت اصول  تارت. نسب  انسون  تو طبیعت ، نستب  تصترف      طبیع  تر نگو   هیهون

نیس ،  لکب انسون عنصری از طبیع  اس  هب  وید  و نومو، طبیع  سوزرور  وشد )منصورز وتی 
(.  راسو، این رویکترت،  رخت  اصتول غیرتتوریخ ، تغییرنوپت یر و      208: 1394سوی اص ، و مو

عقالن  تر زندر  اجتموع  وجوت تارند هب  نجور وی الز   رای اراتأ انسون و نیز  رای حکوم  
 نیتتر  میقتد (. از 163: 1383زورنتد )وینستن ،   . این  نجور تو اخالقتوً التزا    هنند مرا فرا م 

 43تتو   106رو   وستتون )   یت خط 1سرویس بینظرتوان از   م عیطبخصو  قونون تر  وبینظر
ی هلت   هتور رت قونونِ حقیق ، عق ِ ترس  اس  تر تواف   تو طبیعت ؛   »( نو   رت: التیماز  شیپ

 .(Cicero, 1928: 211« )تارت و نومتغیر و  میشگ  اس 

___________________________________________________________________ 
1. Cicero 
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گو   و قونونمند هب انسون تر امو تر رویکرت مدرن تح  ترگیر سو ژهتیویتب، طبیع ،  ستری 
مثو ۀ هند، نیس ،  لکب انسون سوژأ  ست  اس  و طبیع   بزن چورچوب  وی  خوت را پیدا م 

ستوزی  (. جویگوه انستون، عتولم  220: 1394یو د )منصورز وتی و موسوی اص ، ا ژأ انسون معنو م 
  جهتون مکونیستت    اس  و نب  مو نگ هرتن خوت  و نظم پیشین  عتولم. انستون متدرن تر یت    

 شوت. وسیلۀ انسون سوختب و پرتاختب م هند و تارای طبیعت  اس  هب  بزندر  م 
تر خصو  اینکب قونون طبیع  مدنظر منتسکیو تر چورچوب رویکرت سنت  اس  یو متدرن،  

( معتقتد است  نظریتۀ قتونون طبیعت       27: 6، ج 1389ی  وجوت تارت. هوپلستون )نظر واختالف
ای از زرای فیلسوفون متقد   وته اس . امو  رخ  معتقدند رویکرت منتسکیو تر موندهمنتسکیو  وز

نظتر مت   (.  ب72: 1383ریرت )پوالتی،  را ر رویکرت قدیم  و سن  پویدار اندیشۀ غرب قرار م 
 القتوانین روحرسد عل  وجتوت ایتن تو تیتدروه متعتورض، وجتوت تو تستتب تعتو یر مختلت  تر         

نوع  القوهنندأ رویکرت التقوط  منتسکیو  ب قونون طبیع  است . او از یت     بمنتسکیو  وشد هب 
طرف، تح  ترگیر قونون طبیع  سنت  اس . او  ب وجوت قونون تر معنوی روا   الز  و ترگیراب و 

،  وور تارت.  ب عقیدأ او، تمو  موجوتاب شوند منتویآ مستقیم  هب از طبیع  موجوتاب حوص  
 هننتد  مت   تارند هب از طبیع  زنهو حوص  شده اس  و  تو زن قتوانین زیست      رای خوت قوانین

پیش از تمو  قوانین ایتن عتولم، قتوانین طبیعت  وجتوت      »او،  شۀیاند(. تر 83: 1349، ویمنتسک)
« نتومیم زنهو را قوانین طبیع  مت   اس تاشتب و چون اشتقوق زنهو از ترهی  سوختمون وجوت مو 

: 1349، ویمنتسکن قوانین را هب از طبیع  اشیو استخراج شده اس  )(. ای87: 1349، ویمنتسک)
(. از 84: 1349، ویمنتستک ) هنتد  مت (، خداوند زفریده و مطو    مون قوانین  و عتولم رفتتور   48

طرف تیگر، منتسکیو  و  وزررتاندن قونون طبیع   تب حت  صتیون  ذاب و تبتدی  زن از قتونون       
انسون  و انحصور قتونون طبیعت   تب قبت  از تشتکی        ویو ژهتسمتوفیزیک   ب قونون مدنظر عق  

 شوت.  اجتموع،  ب چورچوب مدرن نزتی  م 
ترین ایتن غویتوب،   قونون طبیع  مدرن، نب از نظم سلسلب مراتب  غویوب انسون ،  لکب از پس 

تمتو  ووتوی  مشتروط     هتب  ترحتول . این ح  مطل  است ،  شوت میعن  صیون  از خوت مشت  
قوانین طبیعت  را تر   نیترمهم(. تر  مین چورچوب، منتسکیو 318: 1396شتراو،،  ستند )ا

هند.  ب عقیدأ وی، نخستین قونون طبیع  قونون صلح وجو م ذاب جس  ون یصچورچوب ح  
 شر تر ا تدا فق   ب فکر ح ظ وجوت خوت  وته و تنهو ضع  خوت را احستو، مت    چراهباس . 

وجتوی ختوراک قتونون طبیعت  تو ،     (. جس 88: 1349، ویمنتسکاندازه ترسو اس  )هند و   
تقوضوی طبیع  تو جنا نر و موته  ب یکدیگر قونون طبیع  سو ، و می   ب اتحتوت و زنتدر  تر   

( هتب  مگت  تر چتورچوب حت      88-89: 1349، ویمنتسکاجتموع، قونون طبیع  چهور  اس  )
 .  هند مصیون  از خوت معنو پیدا 
تورأ مدرن قونون طبیع  از صبغۀ متوفیزیک  خوت فوصلب ررفتتب و تبتدی     از سوی تیگر، تر
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محتور متورت ترهیتد تر تورأ  وستتون و جنبتۀ      شوت. جنبب هیهون ب قونون مدنظر خرت انسون  م 
شوت و  ر قواعد عقالن  استنبوط شده توست   اله  مورت ترهید تر قرون وسط  هنور ر اشتب م 

 رای مثول از تیدروه  و ز، قونون طبیع  نب نظم پیشتین  حتوهم  تر     شوت.خرت انسون  ترهید م 
واسطۀ عقت  هشت  شتده  وشتد و زتمت  را از      ای هل  اس  هب  بحکم یو قوعده»طبیع ،  لکب 

هند و یو از ترک انجو  فعل  هب مخرب زندر  اوس  و یو وسوی  صیون  زندر  را از او سل  م 
(.  نتو راین  161 :1385) تو ز،  « منع هند ،ح ظ زن اس  عقیدأ خوتش  هترین راه فعل  هب  ب

 ر  مین اسو،، منتسکیو رونب مدلول ال وت  و یو مو عدالطبیع  ندارت.  یچ مدرنقونون طبیع  
ی زتوته است  و صترفوً  تر پویتۀ مطولعتوب تجر ت        تاورشیپت مدع  اس  ذ تن ختوت را از  تر    

(. منتستکیو  72: 1383م  رمتورت )پتوالتی،    وی قوانین  خوا د  ب هش  اصول اولیۀ نظو م 
رو قتوانین طبیعت  او   قوانین طبیع  را  ر مبنوی عق  خوت استخراج هنتد، ازایتن   هند متالش 

شده  مگ  قتوانین عقت     وی تین  هلیسو ندارت. چهور قونون طبیع  ر تب یچ ارجوع   ب زموزه
یع  مورت اشتورأ منتستکیو  تب ایتن     انسون  تر راستوی ح  صیون  ذاب  ستند. البتب قوانین طب

، ویمنتستک چهور مورت اختصو  ندارت،  لکب او  ب مصوتی  تیگتری چتون حجت  و حیتوی زن )    
 م( و ... نیز اشوره و تالش 741: 1349، ویمنتسک(، ممنوعی  ازتواج پسر  و موتر )442: 1349
  ب تحلی  عقالن  زنهو  پرتازت. هند
 

 ی عیطبون قان نیگزیجا. قانون قراردادی 4
ی اجتمتوع اختصتو  تارت. تر تورأ متدرن    ریت رشتک  قونون طبیع  مدنظر منتسکیو  ب قب  از 

مثو تۀ  معموالً نب  تب  «وضع طبیع »شوت هب مح  قونون طبیع  تر وضع طبیع  اس . فرض م 
اصتطالح  (. 165 :1383)وینسن ،  شرایط  واقع ،  لکب چونون وضعیت  فرض  تلق  شده اس 

و  ب وضعی  پیش از قرارتات اشوره تارت؛ جوی  هتب   اس  «وضع مدن »تر  را ر « وضع طبیع »
زید. افرات جومعب  رای حت   وجوت م فرمونروای  سیوس  وجوت ندارت و تر خالل زن، مشکالت   ب

تر  متین   هننتد. زن مشکالب،  راسو، قترارتاتی اجتمتوع ، اقتدا   تب تشتکی  حکومت  مت        
ی  قونون  شری حوهم  ر اجتموع  شری، ا تدا وضتعیت  را ترستیم   چورچوب، منتسکیو  رای تحل

ی وضتع طبیعت ، ززاتی    تو  ژرت یوهب اجتموع  شری شک  نگرفتب  وته است . یکت  از    هند م
پتیش از  نتوی   تارت.  تبیویستو ژهت ( هتب ریشتب تر   745: 1349، ویمنتسک وس  )طبیع  انسون

شتوت. او تر ایتن   ای محدوت نم و  و  یچ قوعده مطل  اس و  نییانسون خوتز أاقتدار مدن ، ارات
وضع، تو ع  یچ تکلی   نیس . فقدان تکلی ، از جهت   مون ح  طبیع  اس  و حت  طبیعت    

 شوت نب از قونون   والتر.ح  مطل  اس ، زیرا از سرش  اراته نتیجب م 
را تنهتو  تب   قتونون طبیعت     ویمنتسکتر وضع طبیع  قونون طبیع   ر انسون حوهم  وته اس . 
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هند هب میون افرات قب  و خورج از اجتموعوب سیوست  وجتوت تارت )هتولینیکو،،    روا ط  اطالق م 
ی مقتد   تر   اعوتالنتب روا ت    وجتوت   ت (. وجوت قوانین طبیع  قب  از تشکی  اجتمتوع،  46: 1385

نین ر تن اینکب  یچ چیتز ترست  یتو نوترستت  جتز زنچتب قتوا       »قوانین وضع  اس .  ب عقیدأ او، 
وجوت ندارت تر حکم ر تن این سخن است  هتب پتیش از ترستیم تایتره       هند موضع  امر یو نه  

(. تر  تر حتول، تر نظتر او    27: 6، ج1389)هوپلستتون،  « ی زن  و  م  را ر نبوته اس  وشعوع مۀ 
 خو    شنوسیم،  وید انسون را پیش از تشتکی  اجتموعتوب تر نظتر    رای اینکب قوانین طبیع  را  ب

منتسکیو  ب مونند  و ز و روسو  ر ایتن اندیشتب است  هتب      نی نو را(. 87: 1349، ویمنتسک گیریم )
انتد هتب   قوانین وضع طبیع  مت ووب از قتوانین وضتع اجتمتوع     1.شوت مجومعب  ب طبیع  اضوفب 

هتب  . پا  تر چیتزی   رسد مطبیع   و فرت  ب پویون . »شوند موسیلۀ قونونگ ار  ر افرات تحمی   ب
(. ریشۀ این امر Durkheim, 1960: 66« ) و امر مصنوع رره خورته اس  دیز موجوت پا از فرت  ب

 «ta physica» تر تغییر معنوی طبیع  تر توران مدرن تنبتول هترت. شت ء تر نگتوه ستنت       د ویرا 
از  تارت. اشتیو « حیّتز » تر چیتزی تر عتولم    «. هندموجوت از زن حیث هب  روز م »اس ؛  ب معنوی 

ند هتب  ررتز   اررتند. افالک اجسوم شوند و تر زمون  ب حیّز خوتشون  وز م حیز خوتشون تور م 
تر مقویستب  تو اجترا     حره  زنهو مستتدیر است .   تلی  ریرند و  ب  مین از مکون خوت فوصلب نم 

 الخ  تارند، یو حره  مختل  و یو حرهت  قمتری  زسمون ، اجرا  زمین   میشب یو حره  مستقیم
تر چورچوب  مین نگوه سنت ،  ب اعتقوت ارستطو، مبتدح حرهت  تر    . اندنوقصهب  مۀ زنهو حرهوت  

طبیع  خوت ش ء قرار تارت. نوع حره  جسم و نسب  زن  ب مکونش،  تب حیتز و طبیعت  جستم     
 راستو،  است .   ta mathemathaشت ء  امو تر توران متدرن،   (.66 :1384زاته، )طول   ستگ  تارت
الخ  اس .  تر ایتن استو،،    جسم   میشب تر حول حره  مستقیم حره  نیوتون،  رقونون اول 

شوت. جسم ی  وضع نسب  تر امکنب و ازمنب اس  و حیتز طبیعت    ت ووب میون اجسو   رتاشتب م 
حرهوب اجستو   رحست  ت تووب طبتویع زنهتو تبیتین       ارسطو،  وجوت ندارت. تر نگوه نیوتون  رخالف

شتوت. نیترو چیتزی    ب نیرو اس  هب  و قونون  نیوتین حره  تعری  مت  شوت؛  لکب  رعکا، ذانم 
زاته، )طولت   شتوت الخ  م اس  هب  رخورت  و زن سب  تغییر وضع  تر حره  یکنواخ  مستقیم

 taشتوت، تحلیت  فلست    متین     زلیسم هون  هب  عتد و مطترح مت    فلس ۀ ایده (.68-67 :1384

mathematha  . انکتور  و حیزی طبیع  تر زنهو وجب معقول اشیووجوت  بتح  ترگیر سو ژهتیویتاس 
تو توره  « متن مت کتر  »شوت و طبیع  اشیو هب وضعیت  نسب  تر زمون و مکون است ،  راستو،   م 

ت د. طبیع   ستری گو ت   عولم نظم م  یاین انسون اس  هب  ب اشیو ترتی شوت.  دین وزنموت م 
جتون،  ا تژه  ت    ۀمثو ت هند نیس ،  لکب طبیع   تب  هب انسون تر چورچوب زن  وی  خوت را پیدا م

___________________________________________________________________ 
: 1398و  رای مطولعۀ تیدروه روستو ر.ک: جوویتدی،    696-698: 1399.  رای مطولعۀ تیدروه  و ز ر.ک: جوویدی، 1

 1400؛ جوویدی، 43



 13   ویمنتسکقانون  ۀینظردر  تهیویسوبژکتتجلی 

، یقترارتات  ۀجومعت  نیت شتوت. ا انسون تر جومعب ستوختب مت    ۀوسیلشوت و  بانسون مدرن م  أسوژ
 .  شوت زن م  سنت ی ب معنو ع یطب نیگزیجو

 مت منتسکیو تمویز زشکوری میون قوانین طبیع  و قوانین مرتب   و جومعب قوئت    سوننی د
این قوانین از مو ی  انستون   چراهب، ر ارت م  خوص  نیز  رای قوانین مرتب   و جومعب و نو شوت

. این قوانین اجتموع  شتوم  حقتوق ملت ، قتونون متدن  و قتونون سیوست ،        شوند نماستخراج 
. زنهتو  ترخالف قتونون طبیعت ، نوشت  از مو یت        ت ند مرا تشکی   نیالقوانروحموضوع اصل  

(. اررچب ممکن است  تر چتورچوب   Durkheim, 1960: 19-20 ی  انسون )جوامع  ستند نب مو
سوی ، را    بهند م  منوعونی هب انسون را واتار  ب ارتبوط  و توستون و ازهیغرقونون طبیع ، 

 نمت . نهوت توی اجتمتوع    هنتد  نمجومعب  وز هند، امو اشکول، مو ی  و قوانین جومعب را تعیین 
 (. Durkheim, 1960: 19توضیح تاته شوند )  و چنین عوامل  توانند

  یتبد  اجتموع ع یطبجهون  ب  ع یطبپا از وروت تر اجتموع، تح  ترگیر سو ژهتیویتب، 
  یتکتول ی حقتوق و  مبنتو ، دیت جدجومعتۀ   نیت اهب انسون زن را سوختب و پرتاختب اس .  شوت م

خواست  یتو اراتأ انستون  وجتوت      .  و وروت تر عرصۀ اجتموع، الگوی  مقد   ررتیر مانسون قرار 
. تمو  اعضتوی جومعتب   شوت م  زن سنتی معنو ب  ع یطب نیگزیجوی، قرارتاتجومعۀ  نیاندارت. 
توانند تر وضع زنهو سهم تاشتب  وشند.  ب این  را ر تو ع قوانین   وشند هب  مگون م  طور ب وید 

قونون، : »شوت می  رای زندر  انسون زیر رنومبترتی ، اراتأ خوت نیوت متجل  تر قونون، متک   
: 1349، ویمنتستک « )زورت ترمت اعمول انسون را از لحوظ اینکب عضو ی  مل  اس  تح  قوعده 

.  ر  مین اسو،، منتسکیو  تر  شوت م(. این قونون موضوعب جونشین قونون طبیع  متعول  497
مثول، وی معتقتد است  اررچتب    .  رای هند ممت ووب  وتن قونون طبیع  از قونون  شری ترهید 

معوش زنهو را فرا م سوزند،   یوسوفرزندان را  زرگ هنند و  هند مقونون طبیع   ب پدران حکم 
میراث خوت را  ب فرزنتدان  د نتد.  نتو راین تنظتیم مستئلۀ ارث       هنند نمول  پدران را مجبور 

 (.731: 1349، ویمنتسکمر وط  ب قوانین سیوس  و مدن  اس  نب قوانین طبیع  )
این اس  هب تر تعورض  ین قونون طبیع   و قونون سیوس  و  دیز موجوت   هب  بسؤالحول 
منتسکیو تر این اندیشب اس  هب مو  ویتد  تب قتوانین     رسد منظر ی  مقد  اس ا  بمدن  هدا 
اولوی   د یم. امو چرا طبیع   شتر هتب مر توط  تب پتیش از تشتکی  اجتمتوع است ،          1طبیع 
رت ارته است  و ایتن امتر      پوستخ   ا منتسکیو این پرسش را شوت ماز مو ی  جومعب  ترمقد،

وجوت زورته اس . اررچب منتسکیو انسون را پا از وروت تر نوع  نوسوزروری را تر عبوراب وی  ب
،  نوز نتوانستب اس  خوت را از ن وذ اندیشۀ قونون طبیع  ر توی   تاند ماجتموع تو ع اراتأ خوت 

 خشد.  رای مثول، یک  از قوانین طبیع  مورت اشورأ منتسکیو، حج  و حیتوی زنتون است .  تب     

___________________________________________________________________ 
1. laws of nature 
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حدی زیوت  وشد هب ایتن قتونون طبیعت  را نقتض     ی محل   بو وازبعقیدأ منتسکیو، ارر ترگیر 
ع قوانین مخصوص  این نقصون را رفع هنند تو قوانین طبیعت   وسیلۀ وضهند، قونونگ اران  وید  ب
(. او  مچنین ورزش هرتن پسران  و تن 443و  442: 1349، ویمنتسک ب قوب خوت  وق   موند )

واستطۀ  و معتقتد است   ویتد  تب     تاند م ر نب یو تعدت زوجوب تر زسیو را خالف قوانین طبیع  
قتوانین  از  رخت     ویمنتستک (. 344: 1349، ویستک منتنظوموب صحیح این اعمول را منع هترت ) 

   1هند.قونون طبیع  اس  و او زنهو را نقد م   رخالفهب  ب عقیدأ او  شمرت  رمهشور و را 
 

 . اقتباس قانون حقوقی از ماهیت ارگانیسم اجتماعی 5
انسون  چنونکب  یون شد از نظر منتسکیو پا از وروت  ب عرصۀ اجتموع، قوانین مدن  و سیوس   ر

استت وته  « طبیعت  »حوهم خوا ند  وت. منتسکیو  رای اشوره  ب قوانین متدن  و سیوست  از واژأ   
، امو این  دان معنو نیس  هب تر نظر او قوانین مدن  و سیوس  خورج از طبیع   ستند. هند نم

ون طبیع ، ، امو نب  ب طری  قوناند یواقعمبتن   ر »از تیدروه او، قوانین مدن  و سیوس  اررچب 
 ویتد تر شترای      وزنرو عل  نوش  از مو ی  جوامع  ستند نب مو ی  انسون. ازاین  وزن چراهب

(. تر واقع،  تو پت یرش   Durkheim, 1960: 19-20« )شوت نب تر ذ ن  شری وجوجس اجتموع  
  و . طبیع  تر توران متدرن، واقعیتت  گو ت   هند مسو ژهتیویتب، معنوی طبیع  نیز تغییر پیدا 

،  لکب طبیع  تر حوزأ انسون  و اجتموع  توس  انسون و  تو وروت تر اجتمتوع   س ین ریرنوپ ییتغ
و ایتن جوامتع    هننتد  مت سوختب شده است . افترات انستون  چتون تر جوامتع مختلت  زنتدر         

رو از جومعبخصوصیوب مختل   تارند، قوانین حوهم  ر زنهو نیز تو ع زن خصوصیوب اس  و ازاین
معۀ تیگر مت ووب اس .  نو راین منتسکیو قونون موضوعب را تر پرتو اجتموع  ررس  م ای  ب جو

 هند و از تیدروه او، قونون رسم  شرح قواعد اجتموع  حوهم  ر زن جومعب اس . 
تلی  وجوت جوامع مختل ، زنهتو را  تب   هب  و وجوت پراهندر  قوانین  ب هند ممنتسکیو تالش 

هب قتوانین   شمرت  رمی از عوام  را امجموعب نیالقوانروح   هند. او ترتعدات معدوتی اصول تحوی
از: نوع حکوم ، اوضتوع   اندعبورب. عوام  مورت اشوره او اندشدهجوامع مختل  متنوس   و زنهو وضع 

، چگونگ  خوک،  زرر  و هوچک  هشور، نوع زندر  مل ، حرفۀ اهثریت ، میتزان   و وازبطبیع ، 
 ، تمویالب مرت ، گروب، جمعی ، اخالق و عوتاب مترت ، نتوع تجتورب، رفتتور و     ززاتی مجوز، م  

و  91: 1349، ویمنتستک ) شتوت  مت هل  تمو  جزئیوب محی  و مرتمون  هب  ر زنهتو مستل     طور ب
خو ، نوع زموزش، عدال ، شک  ازتواج و خونواته و ه  سوخ  سیوست  تاخلت     صورب ب(. او 92

ستب   (.  ب عقیدأ او،  ب335: 1382)هوسیرر،  تاند م  اسوس  حکوم  و خورج  را وا ستب  ب شک
.  رای نمونب، تارت می از قوانین خو  را  ر پو اسلسلب  ملتعملکرت این عوام  متعدت اس  هب  ر 

___________________________________________________________________ 
 727: 1349، ویمنتسک.  رای مثول ر.ک: 1
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او معتقد اس  قونون  هب تعدت زوجوب را تر اروپو منع هرته و تر زستیو و زفریقتو ایتن هتور را جتویز      
ز ی  حیتث مر توط  تب همت  زن تر اروپتو و فراوانت  زنتون تر زستیو و زفریقوست           شمرته اس ، ا

(. البتب وی منع تعتدت زوجتوب تر اروپتو و جتواز زن تر زستیو را  تب       435 -434: 1349، ویمنتسک)
.  ب عقیده وی، تر هشور وی ررمسیر،  ب عل  مقد  شدن  لتو   ررتاند  رمنیز  و وازبمقتضیوب 

.  ب  مین تلی  زنهو خیل  زوت پیتر  رتیر م  صورب وپیپ صورب ب  وزنوروری تختران، ازتواج و  
. امو تر جو وی  هتب  توا اعتتدال تارت نظتر  تب      هنند مرو مرت و چندین زن اختیور . ازاینشوند م

، زن و شتو ر تقریبتوً تر یت     رستند  مو تیرتر  ب حد  لو   موند ممدت   وق    وزناینکب زیبوی  
(. البتتب  432-433: 1349، ویمنتسک) رندیر نمرو مرت و  یش از ی  زن . ازاینشوند مر موقع پی
ی حقوق  جوامع ریشب تر مو ی  جوامع تارنتد،  تب ایتن معنتو نیست  هتب  تیچ         وستمیساینکب 

.  رخت   انتد مشتترک شبو ت   ین قوانین مرت  مختل  وجوت ندارت. تموم  جوامع، تر  رخ  امتور  
 اند.  ررفتب از عق  و خرت انسون  وجوت تارت هب تر تموم  جوامع حوهمهل  نشرب مطل  و نیقوان
 

 قانون حقوقی از محیط اجتماع تیتبعبخشی اراده با . نسبت خودتعین6
است  و    ختش نیختوتتع چنونکب  یون شد تر چورچوب سو ژهتیویتۀ منتسکیو، قونون تجلت  اراتأ  

زن اس  هب زیو پت یرش   سؤال. حول هند مأ جومعب را متعین قونونگ ار  ب نمویندر  از جومعب، ارات
قونونمندی اجتموع و وجوت نظم  معین تر  ست  اجتمتوع  از جملتب تر قتوانین  تب معنتوی زیتر       
سؤال  رتن یو تنزل نقش اراتأ قونونگ ار تر تعیتین قتوانین نیست ا از تیتدروه منتستکیو استتقرار       

 مت ختول  ضتروری قتوانین     عنوان بنو راین او قونونگ ار را عمل  قوانین  ب تس  قونونگ ار اس .  
هب توس  رومولو،، نومتو،   هند م. او تر عبوراب متعدتی از قوانین رو ، اسپورب و زتن یوت شنوسد

معنتو نیست  هتب    (. امو این امر  تدان Durkheim, 1960: 40سولون و لیکوررو، ایجوت شده  وتند )
ختب شوند. زیرا تح  شرای  اجتموع  معتین، فقت  نتوع خوصت  از     خوتسرانب سو توانند مقوانین 

قوانین منوس  اس . امو اینکب چب چیزی  رای یت  اجتمتوع ختو  منوست  است ، تنهتو توست         
شوت. وجوت قونون  رای جومعب امتری ضتروری   قونونگ ار هب  ب مو ی  جوامع زشنوس ، مشخص م 

 وجوتزورندأ زن.ال  و ترویآ قونون اس  و نب  بای  رای هش ، اعاس  و قونونگ ار صرفوً وسیلب
اسو،، از تید منتسکیو، یک  از اقسو  ولم و استبدات، استبدات فکری یتو معنتوی است      نیا ر 
: 1349، ویمنتستک از اینکب تول  مقررات  وضع هند هب ذائقب مرت  زن را نپسندت ) عبورب اس هب 
نون تنهو تو ع  والهوست  زمومتدار  وشتد، قتونون  تیچ      ای هب تر زن قو ب عقیدأ او، تر جومعب (.487

قوئت     ختش نیختوتتع (. تر مجموع اررچب منتسکیو  ب اراتأ 726: 1349، ویمنتسکارزش  ندارت )
پا از  رشتمرتن عوامت  مختلت      ویمنتسک  تو ع قوانین اجتموع  اس . نوع باس  امو این اراته 

قوانین  و یکدیگر ارتبوط تارند و  مچنین  و مبدح : »رتیر ماجتموع  مؤگر تر قوانین چنین نتیجب 
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 مت ، مر توط  انتد شتده خوت هب منظور قونونگ ار اس  و نیز  و اوضوع و احوال  هب روی زنهو تتدوین  
 (.92: 1349، ویمنتسک« ). پا  وید از تموم  این جهوب قوانین را تر نظر ررف  وشند

نوس   و جوامع مختل  نشتون تیگتری  تر ایتن     تبعی  اراتأ قونونگ ار از قوانین اجتموع  مت
است . ستو ژهتیویتب تر هونت   تب اوج      دهینرسخوت   یتموماس  هب سو ژهتیویتۀ منتسکیو  ب 

ی حست  را  یترون    تو زهیانگهب معتقد اس  عق  عمل   رخالف عق  نظری،  مۀ  رسد مخوت 
(. تر قونون عقت  عملت    Kant, 2006: 17) رتیر نمو تح  ترگیر تجر ۀ  یرون  نیز قرار  راند م

،  لکب تعتین اراته تر زن هتومالً   هند نمهون ،  یچ امری حت  ل ب و الم تر تعین اراته تخول  
ی نظتری را   تو ونیت  ن(.  نو راین این هون  اس  هب Kant, 1909: 112اس  ) واسطب   ب شک  

و اراتأ قونونگت ار تر وضتع    رای انسون  هب هومالً خوتزیین اس ، فرا م سوخ . تر نزت منتستکی 
، م   ، نوع حکوم ، اخالق و زتاب و رسو  قترار تارت و  و وازبعوامل  چون  ریترگقونون تح  

 .  ت ند مقرار  ریترگعوامل   ستند هب اراته را تح   نهویا
 

 گرایییی و عرفگراعتیطبدر خصوص  انهیمی کردیرو. 7
اس  و خوستتگو   انستون  تارت     عرفزیو تمو  حقوق سؤال  هب از تیر وز مطرح  وته این اس  هب 

و یو حق  وجوت تارت هب طبیع  اس ا  رخ   و عرف  تانستن حقوق  ر این  وورند هب قونون ریشتب  
ندارت،  لکب صرفوً  یونگر اراتأ قصدشتدأ انستون  است . تر مقو ت   رخت  معتقدنتد        1تر مو ی  امور

 رای حقوق و  نیون محکم  رای قونون تلق  شوت.مبنوی گو ت    عنوان ب تواند مطبیع  
طبیع  را تر تمویز یتو    و ونون. یررتت  رمریشۀ تمویز  ین طبیع  و عرف  ب یونون  وستون 

انگتورأ   آیتتدر  تب ، «طبیعت  »هش  هرتند. تر پرتو معنوی زغتوزین   3و نومو، 2تقو    و صنوع 
ختو    صتورب  تب صطالح قونون طبیع  (. ا308: 1396مطرح شد )اشتراو،،  4«قونون طبیع »

هور رف . از نظر زنون غوی  زندر ، سعوتب یو فضیل  عبتورب است  از زنتدر     توس  رواقیون  ب
(. ترهیتد  تر   453: 1، ج 1391طب  طبیع  یو موافق  فع  انسون  و قونون طبیع  )هوپلستون، 

از  5تتت   یپیتتو،مشتتو ده هتترت. وق تتتوان متتطبیعتت  را تر ستتقراط، افالطتتون و ارستتطو نیتتز 
، سقراط جتواب  تاند نمسوفسطوییون مشهور، منع زمیزش جنس  میون والدین را ی  منع عو  

. ایتن تر حکتم   هند مهب پست  نژات هب نتیجۀ چنین زمیزش  اس ، این منع را توجیب  ت د م
(. 132: 1، ج 1391شتوت )هوپلستتون،   مت   دهینوم« قونون طبیع »توس   ب زن چیزی اس  هب 

___________________________________________________________________ 
1. nature of things 

 سوختن مصنوعوب اس . رر ی دا. شنوخت  هب 2
 عرف. قونون، سن ، 3

4. omos tes physeos 
5. Hippias 
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ی طبیعت   وجتو جست  صراح  نشون تاته هب فیلسوف حقیقت  تر  فالطون نیز تر جمهوری  با
 تتوان  مت  زیت ن(. طرح ایدأ فضیل  توس  او را 206: 1، ج1391ذات   ر چیز اس  )هوپلستون، 

(. ارسطو نیتز  تو   123: 1380 یونگر لزو  تطو   قونون اخالق  و قونون طبیع  تانس  )افالطون، 
 1نوع  تر جه  قبول قونون طبیع  حره  هرته اس .ی  رای طبیع   بمند یغوطرح اندیشۀ 
: 1389طبیع  زغوز اس  و خیر یو نیک   رترین تر  متۀ طبیعت  است  )ارستطو،     »نزت ارسطو 

 (. 290: 1371)ارسطو، « طبیع   وشد خوب و ترس  نتواند  وت  رخالفزنچب »( و 128-8
رفوً اوامر و نوا   تحکم  نیستند،  لکتب ریشتب تر   ، تکولی  ص2ی رراع یطبراسو، اندیشۀ  

ی اخالقت  نیتز گو ت  و     وارزشچون طبیع  انسون گو   و تائم  اس ،  وطبیع  انسون تارند 
قترار تارت. تر ایتن رویکترت،     3یت  رراعترف ی ، رویکرت رراع یطبتائم  اس . تر مقو   رویکرت 

جوت حت  طبیعت  یتو خصیصتۀ عرفت  تمتو        ی ح ، عد  و وانگورههب تنوع  شوت مچنین اتعو 
  وزنی تر طبیع  ندارند و مبنوی ابیپو.  ر این اسو،، ح  و عدال   یچ هند محقوق را گو   

(.  راسو، این عقیده، ح  طبیع  وجتوت  94-95: 1396چیزی غیر از تواف  نیس  )اشتراو،، 
تو ع ت تووب    ونظو اس . ت ووب ی  ب جومعۀ تیگر مت ووب اجومعبم هو  عدال  از  چراهبندارت، 
تشکی  شده اس . پا،  ر نظوم  تر واقع هور تموم  مدینتب    وزنی  اس  هب مدینب از  ورروه

ی معتین تر قتدرب قترار    الحظتب است  هتب تر    شتهروندان  خشت  از   پرورتأتس نیس ،  لکب 
 (.  121: 1373)اشتراو،،  اندررفتب
ی  تر حتوزأ قتوانین اخالقت     ررا نسبی ، سب  رارعرفی  و ررامطل ی  سب  رراع یطب

ی ؛  لکب او تالش هرته  ین این تو ررا نسبی  اس  و نب ررامطل . رویکرت منتسکیو نب شوت م
و  حره  هند. منتسکیو معتقد اس  هب اختالف قوانین تر جوامع مختل  امتری اسوست  است    

ی  نتوع حکومت  و قتونون  ترای      هرت می  چون افالطون هب فکر ررامطل رو  و فیلسوف ازاین
هتب ایتن    هنتد  متارت. امو از سوی تیگر تالش  نظراختالفم ید اس ،   ومکونو   وزمونتموم  

تنوع را  ب عوامل  واقع  تر جهون  ست   رررتاند و نب  تب صترف قترارتات.  تب عقیتدأ او، انتواع       
و ...  و توا زبتبور عتوامل  چتون محتی ،     ب اع توان می مختل  را  ومکونو   وزمونقوانین تر 
ی طبیع  نظم و وحدب حقیق   رقترار است ، تر رفتور توی     ودهیپدتر  هب مچنونتبیین هرت. 
این نظم را شنوسوی  هرت، اررچب شنوسوی  قوانین حتوهم  تر رفتتور زتمیتون      توان مزتمیون نیز 

ی طبیع  جبر حتوهم است ، حتول    و دهیپد ر  چراهبی طبیع  اس ،  ودهیپد سیور تشوارتر از 
 .  هند مزنکب انسون  و اراته و اختیور خوت عم  

___________________________________________________________________ 
 379: 1، ج1391.ک: هوپلستون، . ر1
هور رفتب اس  هب هومالً مت تووب  تو معنتوی متدنظر تر ایتن      یگری نیز  ب( تر معون  تNaturalismی  )رراع یطب. 2

 ضروری اس .« ی رراعرف»اس . توجب  ب هور رت م هوم  این اصطالح تر این مقولب تر مقو   نوشتور 
3. conventionalism 
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 . لزوم عدم دخالت مذهب در قانون بشری8
، رت ارت  نمت مبنوی قونونگ اری  وق   عنوان ب نیتی   رای جو« تبیویسو ژهت» ، عیطب صورب ب

الشتعوع  حوری  تین را تح امر، م نیااسو، زن  ر محور قرار ررفتن اراتأ انسون اس  و  چراهب
هند.  تب  ت د.  ر  مین اسو،، منتسکیو م ا   طرفدار اطوع  و  ندر  صرف را رت م قرار م 

قبتول   رقو ت  یغعقیدأ او، م  ب  هب  راسو، اصول  ندر   وشد،  ترای ملتت  ززات و تمتوهراب    
 تو وجتوت   (. منتستکیو  513-514: 1349، ویمنتستک اس  و رواج چنتدان  پیتدا نخوا تد هترت )    

.  ب نظر او، اسوسوً م     ترای ختدم   تب    ت د م، زن را مورت  وزخوان  قرار نیتپ یرش اص  
او ختو   مت    را تر چتورچوب     (.115: 1320وجوت زمده اس  )منتسکیو، جومعب و  منوع  ب

حیصتح و نب عقوید زن. وی  ر این  وور اس  هب ممکن اس   تاند منتویآ و منوفع مترت   ر زن 
عقویتد   نیتتر مهمت    ترعکا عقوید م  ب  وقت   ب صالح جومعب نبوت، نتویآ  د تاشتتب و   نیتر

م  ب  تارای نتویآ خوب  وشد.  رای مثول از عقیدأ م  ب  هب منکر  قوی روح است ، نتتویج    
، از عقوید مت  ب  هتب معتقتد  تب  قتوی روح       رعکاتس  زورتند هب  ب صالح جومعب  وته و  ب

رو او تصریح (. ازاین687: 1349، ویمنتسکهب  ب صالح جومعب نیس  ) اندررفتبی اس  نتویآ  د
، از لحوظ منتوفع  است  هتب تر زنتدر  تنیتوی      هند مارر تر خصو  م ا   صحب   هند م

 (.1012-1013: 1349، ویمنتسکتارت )
و  مچنتین  وزرشت  قتوانین  تب اررونیستم        ختش نیختوتتع اراتأ   یحوهمطبیع   جۀینت
تموع ، غیرتین  هرتن امور و حوهم هرتن نظو  قوانین اجتموع  غیرتینت ِ متکت   تب عقت      اج

نقش م    تر حیوب تنیتوی را رت   ویمنتسکجوی نظو  تین  اس .  ر این اسو،، سو ژهتیو،  ب
. تر اندیشۀ او، تیتن و تنیتو تو تستتب    هند مهرته و  ر عد  تخول  زن تر مسوئ  تنیوی ترهید 

مستئلۀ  »رو  ویتد از  تم جتدا  وشتند:     اند هب  یچ سنخیت   و  م ندارنتد و ازایتن  مسوئ  مختل 
خوت م    و متوازین مت  ب ،  لکتب احکتو  مستلم و       تنهونبم    و روحونی  امری اس  هب 

هب  وید از سویر امور تنیوی جدا  توته   هند ممثب  عق  و منط  و حت  قضویوی طبیع  حکم 
ی حکوم  رو   و  د خت(. او منشر اصل  273: 1345، ویمنتسک« )دو ت کی  شوت تو  وق   مون

، ویمنتستک ) تانتد  مت را تر جدا نکرتن مسوئ  مر وط  ب خدا و متووراء طبیعت  از امتور تنیتوی     
رو او قوانین م  ب  و قوانین مدن  زمین  را تو تستتب قتوانین  تو تو    (. ازاین273-272: 1345

. او  و اینکتب مستیح    هند مشدب نه     ر ی  از تیگری  بو از تخول تاند مرویکرت مختل  
 ،نیالقتوان روحی  مت    زستمون  قبتول تارت، امتو تر هتتوب       عنوان باس  و م    مسیح را 

. او تر پوسخ  ب منتقدان ختوت علت  ایتن امتر را چنتین      ت د نمرا مورت مطولعب قرار   یحیمس
است  و جتزو مبتکتراب  شتری نیست .       هب م    مسیح ی  م    زستمون   ت د متوضیح 

، هند می  شری هب سوختۀ تس  انسون اس ، صحب   وسوزمونتر هتو   هب تر حوزأ  رونیازا
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(. تر تیتدروه او، قتوانین تنیتوی    1012-1013: 1349، ویمنتستک نیوزی  ب اشوره  ب زن نیس  )
وانین مت  ب   ترای   . امتو قت  شدیاند ممتوجب احتیوجوب جومعب اس  و  ب سعوتب عمو  جومعب 

 ماند و  یشتر متوجب سعوتب افراتی اس  هب  ب قوانین مز ور عم  تکوم  افرات  شر وضع شده
و سعوتب جومعب تر ترجۀ تو  از ا میت  است .  تر  متین استو، از تیتدروه او، قتوانین         هنند

، وینتستک مم  ب   ر قدر  وشکوه و قو   احترا   وشد نبوید مبنتوی قتوانین متدن  قترار ریترت )     
ۀ لیوست  تب (. تر نظر او، موضوعوت  را هب  وید  و قوانین زسمون  ح  هرت نبوید 736-735: 1349

وسیلب قوانین زمین  ح  شوت، نبوید  و قوانین زمین  تص یب نموت و  مچنین مسوئل  هب  وید  ب
 قوانین زسمون  تص یب شوت. 

تر ایتن خصتو     تبیویستو ژهت وب  و این حول، منتسکیو تر  رخ  عبوراب خوت،  تب اقتضتوئ  
صورب هوم  توجب نداشتب اس . یک  از لواز  سو ژهتیویتب، عد  نیوز  ب زقو والسری مث  تیتن   ب

: رتیپ  نم  را نیتاس . حول زنکب منتسکیو تر  رخ  عبوراب خوت تخط  اراتأ انسون  از قونون 
ی حتدوت و گغتور مخصتو  و    هب علم تین و اصول زن علم  اس  هب تارا هنم ممن اعتراف »

 هتا  مبو نبوید از حدوت زن تجووز هرت زیرا تستوراب و قواعد زن حقویق  اس  هب  اس معین 
 رتوه چی زن را قبول هرته و  رای اینکب مرت   ب زن ایمون تاشتب  وشند  وید هوری هرت هب مرت  

رویکترت    ترخالف  (. چنتین عبتورات  چتون   1032: 1349، ویمنتسک« )از حدوت زن تجووز نکنند
 ت ندأ وجوت وجو   التقوط  تر تعو یر وی اس . اصل  منتسکیو اس ، حداهثر نشون

 

 یریگجهینت
شوخصۀ اصل  فلس ۀ مدرن را  وید سو ژهتیویتب و تغییر  نیوتی نسب  انسون و جهون تانس . تر 

تمتوع ، از   تب موننتد  ستیوری از تیگتر م تو یم  نیتوتی علتو  اج       « قونون»تورأ مدرن، مو ی  
و  رستد  مت سو ژهتیویتب ترگیر پ یرفتب اس . ررچب سو ژهتیویتب تر فلس ۀ هون   ب  لو  ختوت  

تبع فضوی ی فلس   پیش از هون  نیز  ب وشبیاند، امو شوت متموم  اقتضوئوب زن تر نظر ررفتب 
.  ر  متین  ندارفتبیپ تبع هوژیتوی تهورب، از زن ترگیر ررفتۀ پا از رنسونا و  بفر نگ  شک 

تنبول هرت. قتونون   توان می  روشن از سو ژهتیویتب را تر نظریۀ قونون منتسکیو  ونشونباسو،، 
اس  و تاشتن نسب   و غیر خوت،  ب معنوی خروج  نییخوتزهومالً  تبیویسو ژهتمدرن تح  ترگیر 

ید تحت  اراتأ   ر فرت  و هب مچنوناز مو ی  زن اس . تر  مین چورچوب، از تیدروه منتسکیو، 
ۀ زن اوهور هند لیوس بای  وشد هب اراتأ خوت را خویش  وشد  یرب اجتموع نیز  ویست  تارای قوه

و این،  مون قونون اس . جومعب  وید از اراتأ خوت پیروی هند و قونون تجل  پیروی از اراتأ ختوت  
نخوا د تاش . او اررچب   ( اس .  نو راین ززاتی انسون نیز معنوی  جز تبعی  از قونوننییخوتز)

ی  از رویکترت   تو نشتونب و  زورت م، از زن سخن  ب میون «قونون طبیع »تح  ترگیر ن وذ اندیشۀ 
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، قونون طبیع  مدنظر او  و نشرب ررفتن شوت مسنت   ب قونون طبیع  تر  رخ  عبوراب او تیده 
گیرپ یری از عق  سو ژهتیو ی ال وت  و مو عدالطبیع ، تر ومدلولذاب، جدای  از  ون یصاز ح  

. تحت  تترگیر   هنتد  مت  دایت پانسون  و  ب پویون رسیدن زن  و وروت  ب اجتموع، رنگ و  وی مدرن 
هب طبیع   و وروت انسون  ب  رسد م، منتسکیو نیز  ب مونند  و ز و روسو  ب این  وور تبیویسو ژهت

. طبیع  تیگر شوت مقونون طبیع   رو قونون قرارتاتی جویگزینو ازاین رسد ماجتموع  ب پویون 
هب انسون تر نظم زن واقعی  خوت را پیدا هند،  لکب طبیعت    س ین ریرنوپ ییتغواقعیت  گو   و 

. افرات انسون  چتون  شوت متر حوزأ انسون  و اجتموع  توس  انسون و  و وروت  ب جومعب سوختب 
تل   تارند؛ قوانین حوهم  ر زنهو و این جوامع، خصوصیوب مخ هنند متر جوامع مختل  زندر  

ترتیت ،  ای  ب جومعب تیگر مت ووب است .  تدین  رو از جومعبنیز تو ع زن خصوصیوب اس  و ازاین
. او پتا از نشتون تاتن اختالفتوب    زنتد  مت منتسکیو قونون موضوعب را  ب قونون اجتموع  پیوند 

ی زیر نوی  زنهتو را   ووحدبوتی، تو  و پیدا هرتن اصول  نی هند مقوانین جوامع مختل ، تالش 
یت ،  تو رشتوتن را ت  جدیتد،      ررا عرفت یت  و  رراعت  یطبنشون ت د و از این جه  تر نسب  

ی  جتدی   ونبیزم. تر مجموع  وید ر   هب تر اندیشۀ منتسکیو هند مرویکرتی  ینو ین اتخوذ 
گر وجتو   التقتوط  تر    رای تقریر سو ژهتیو از قونون وجوت تارت، اررچب  رخ  عبتوراب او  یتون  

  تر  خشت نیخوتتعنسب  ات یوب مدرن و موقب  مدرن اس  هب چندان  و سو ژهتیویتب و تجل  
ترک نظریۀ قونون منتسکیو تر چورچوب ستو ژهتیویتب    یمز نیترمهمقونون قو   جمع نیس . 
و پترتازی  توم  تر حتوزأ قتونون، پژو شتگر از یت  طترف، معویت          زن اس  هب  نگو  نظریتب 

هند و از  وی روش  نظریۀ قونون تر غرب را فهم هرته و زن را مدل  زرمون  لحوظ نم نوسوزواری
سوی تیگر،  و فهم مبون   نیوتین نظریۀ غترب، زن را  تر نظریتۀ تینت  تحمیت  نکترته و  ترای        

قو   و  زیطنززم وی تین  و ارائۀ تصویری مشو ه   و نظریۀ غر  ، اقدا   ب تروی  و تحری  زموزه
 هند.ای از تیدروه اسالم  نم انطبوق  و  ر نظریب
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