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A Reflection on the Place of Natural Rights in Motahhari’s Intellectual 

System 

Bijan Mansouri 
Assistant professor, K. N. Toosi University of Technology (Center for General Educations) 

mansouri@kntu.ac.ir 

 

Mortaza Motahhari is a philosopher who had tendencies towards naturalism in the 

philosophy of law. According to naturalism, as a theory with many advocates 

throughout the history, nature and existential realities of the human being are 

considered as criteria for inference of legal rulings and laws in the society. 

Motahhari believed in a series of natural and innate characteristics in the reality 

of human existence, which served as foundations for justification of basic human 

rights in the society as well as legal differences between men and women in their 

family life. Motahhari’s naturalism is also obviously teleological in character. 

This is what demarcates his view from other versions of naturalism, such as 

Hobbes’s. In Motahhari’s intellectual system, freedom has a special place. He 

believes in a combination of positive and negative freedom. In his view, if such a 

notion of freedom is realized in human life, true individual and social perfection 

will be obtained. 
Keywords 
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تأملی بر جایگاه حقوق طبیعی در 
  منظومه فکری استاد مطهری
*بيژن منصوری

 

  چكيده

گرايى در فلسـفۀ حقـوق  استاد مرتضى مطهری از فيلسوفانى است كه به ديـدگاه طبيعـت

ای كه در طـول تـاريخ طرفـداران زيـادی  نظريه عنوان بهگرايى  در طبيعت. گرايش دارند

يق وجودی انسان مالك استنباط احكام حقوقى و قـانون در جامعـه داشته، طبيعت و حقا

هـای طبيعـى و  استاد مطهری در تحليل حقيقت وجود انسان به يك سلسله ويژگى. است

ها مبنای توجيه حقـوق اساسـى انسـان در اجتمـاع و  شود كه اين ويژگى فطری معتقد مى

 عنوان بـهانديشـى  غايت. شـود های حقـوقى زن و مـرد در زنـدگى خـانوادگى مى تفاوت

گرايى مطهری بسيار بارز اسـت و همـين شاخصـه اسـت كـه  شاخصۀ ديگری در طبيعت

در منظومـه فكـری مطهـری، . سازد گرايانى مانند هابز جدا مى ديدگاه ايشان را از طبيعت

ايشان به تلفيقى از آزادی مثبت و منفى قائل است و به بـاور . آزادی جايگاه خاصى دارد

صورت تحقق چنين معنايى از آزادی در متن حيات آدمى، كمال واقعى فردی  ايشان در

  .شود مىو اجتماعى تضمين 

  ها هواژ كليد

  .گرايى، حق طبيعى، آزادی، آزادی مثبت، آزادی منفى، مطهری طبيعت

                                                            
 28/07/1398: تاريخ پذيرش  23/12/1397: تاريخ دريافت

 mansouri@kntu.ac.ir   .، تهران، ايران)های عمومى مركز آموزش( استاديار دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى *
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ـن حـق نيـز 

دربارۀ مبنا و 

كـه طبيعـت 

دگاه ايشـان 

مبـين و دين 

ق طبيعى نيز 

گـر اسـتنباط 

نـد و كيه دار

در البتـه . ت

هـا  نظر تالف

سـتناد ا آنهـا

در سـاختار  

از نظـر . ـازد

های يكسـان 

: 1335فالطون، 

رد كه زن و 

280(.  

را يـك امـر 

بلكـه  ؛سـت

خـانواده نيـز 

ت اصل و مبنای ايـن

اه استاد مطهری د

سش ايـن اسـت ك

اسـت كـه از ديـد

وق وضعى است و

لبته در ميان حقوق

 حـق طبيعـى ديگ

عى به يك سند تك

ـت ضـروری اسـت

ود دارد و اين اختال

بـه طبيعـت آگويـد 

 نهفتـههـای  يژگى

سـ معـه معلـوم مى

اسـتعداده ها نسـان

اف(عهده گيرد  رز ب

زن و مرد، باور دار

9و  279 ،272صص: ن

ـاعى و خـانواده ر

ی عمـد و اراده نيس

خ. گيـرد نجـام مى

شود، الزم است ى

شتار بررسى ديدگا

پرس. نوادگى است

اين ا ما فرض پيش

ه حقو مبنای توجي

ال.  قرار داده است

ك حـق طبيعـى از 

ت همه حقوق طبيعى

حليل معنـای طبيعـ

وجو نظر  اختالف

  . د

   

گ سـخن مى شـهر 

حقـايق و وي ،عـت

را در زندگى و جا

ۀ انو هم نيستوتى 

گيرد زن نيز هده مى

ساوی در طبيعت ز

مانه( مساوی باشند 

نظـام اجتمـ ،سـان

 زن هرگز از روی

طبيعـى ان ۀه گونـ

سان سخن گفته مى

ف اصلى اين نوش

سياسى و خان -عى

پگيرد؟  ن قرار مى

و حقوق طبيعى  ،

طبيعت پايۀ  را بر 

يك. ع وجود دارد

نهايت درولى  ؛ت

تح در آغازابراين 

حليل طبيعت انسان

شود قوق منجر مى

 »طبيعت« واژۀ 

ش زن و مـرد در 

ن فيلسـوف از طبيع

های آنها ر كه نقش

جود زن و مرد تفاو

هايى كه مرد به عه

همين نگاه تساشتن 

ت نيز بايستى با هم 

وجه بـه طبيعـت انس

شان اجتماع مرد و 

ات و گياهـان، بـه

 

 يك حق برای انس

هدف. ين گرددتبي ى

صلى حقوق اجتماع

مبنای حقوق انسان

سند حقوق طبيعى

بنای قوانين خود 

تأخر و اصل و فرع

و از آن متأخر است

ت انسان است؛ بنا

گرايان در تحل عت

در تبيين نوع حق ت

يل معناشناختى 

نقـشه از كـ گاه  آن

واقع منظور اين در. 

زن و مرد است ك 

وج حقيقتِ   ون در

ه يستى همان نقش

دا سبب فالطون به

ى در تعليم و تربيت

طو نيز بر اساس تو

به باور ايش. داند ى

آفـرينش حيوانـات 

  

  

 

  مقدمه

از  وقتى

روشنى به

ريشه اص

چگونه م

طبيعت س

مب ،اسالم

تقدم و تأ

شود و مى

آن طبيعت

طبيع ميان

تفاوتبه 

تحلي. 1

افالطون 

.نمايد مى

 یوجود

ايشان چو

باي ،دارند

ا. )272ص

مرد حتى

ارسط

طبيعى مى

همچوت
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اين . )5-4ص: 1337ارسطو، (به حكم طبيعت است برای رفع نيازهای روزانه آدميان  اجتماعى

نطـق در وجـود  ۀبودن نظام خانواده را قو فيلسوف دليل مدنى بالطبع بودن انسان و طبيعى

طبيعت به انسـان نطـق داده تـا  ،از نظر ايشان. داند كه طبيعت به او بخشيده است انسان مى

و نادرست و سود و زيان را بيـان كنـد و در پرتـو همـين نطـق  معانى خوب و بد، درست

ايشـان نظـام خـدايگان و بنـده را بـر . )7ص: همـان(آيد  است كه خانواده و كشور پديد مى

خرد و نيرو  ميزانى ازاز نظر ارسطو هركس كه . نمايد های طبيعى توجيه مى اساس تفاوت

های آزادگـى و  طبيعـت نشـانه. نده استطبيعى ب طور بهندارد كه از ديگران مستقل باشد، 

ايـن فيلسـوف  .)12ص: همـان(بردگى را در ساختمان بدنى آدميان نيز به جا گذاشـته اسـت 

اينكـه بعضـى . كنـد ها توجيـه مى نابرابری طبيعى انسـان ۀواسط بهحتى نابرابری سياسى را 

گـزار، بـه  روا هستند و بعضـى بـه صـورت طبيعـى فرمـان ها به صورت طبيعى فرمان انسان

  .)67ص: 1392اشتراوس،  ؛4ص: همان(كند  نابرابرِی در تمام طبيعت اشاره مى

آورده بودنـد و در  یدانان رومى نيز بارها به قـانون طبيعـى رو به گفته بوردو، حقوق

ها در  مراتب قانون يناس جايى برای آن در سلسلهتوماس آكوئ انندكسانى م ميانههای  سده

كـه بـه  نددانسـت انون طبيعى را آن بخش از قـانون جاودانـه الهـى مىنظر گرفته بودند و ق

  .)36ص: 1383بوردو، (خور كشف است  ياری خرد در

های طبيعى آدمى دو وضعيت را ترسيم  در دوره مدرن توماس هابز برای فهم ويژگى

در وضـعيت طبيعـى كـه هـابز از آن بـه  1.»وضـعيت مـدنى«و  »وضعيت طبيعـى«: كند مى

ها همگى برابرند و از نظر قـوای فكـری و بـدنى  نمايد، انسان ى نيز تعبير مىوضعيت جنگ

: 1381هـابز، (نيست كه كسى بتوانـد مـدعى امتيـازی بـرای خـود باشـد  چنان ها آن نابرابری

از نظـر . رسـد مى هابز از برابری طبيعى انسان به يك ويژگى ديگری به نام تـرس. )156ص

ترين راه برای گريز از اين حالت ترس متقابل و  معقولگرفتن،  دستى و سبقت ايشان پيش

در نظر هابز تنهـا چيـزی كـه در وضـعيت طبيعـى بـرای  .)157ص :همـان(تأمين امنيت است 

                                                            
عنوان يك  هوم فرضى، هابز آن را بهاينكه آيا وضع طبيعى در نظر هابز يك واقعيت تاريخى بوده است يا يك مف. 1

 ).110ص :1395ُوگان، (كند  مفهوم فرضى تصور مى



ـا تزويـر بـر 

ى بـه انـدازه 

Right of N (

ميـل و اراده 

تبـع آن  و بـه

ای رسـيدن 

Law N (نيـز 

دادن   انجـام

كنــد و يــا از 

  .)161ص: مان

درت و ى قـ

يـك  ها از ن

چ كس تابع 

رای آزادی 

ت اجتمـاعى 

خـواهم   مى

ـرد از هـيچ 

 تـابع قـانون 

گـذار بنـابر 

 

قـانون . ست

فهـم  بـرای 

: 1349تسـكيو، 

عيت جنـگ 

ق زور يـد از طريـ

كـه هـيچ قـدرتى 

Nature(حق طبيعى 

دار اسـت تـا بـه م

كار بـرد ويش به 

ترين وسيله بـر ب

Nature(طبيعـى ن 

شد و آدمى را از 

ك  از او ســلب مى

هم(ست، منع كند 

وجـود دارد؛ يعنـى

 ندارد، همه انسان

برخوردارند و هيچ

ضــعيت طبيعــى دار

در وضعيت رو اين

دهم، هرگونه كـه 

ن معناسـت كـه فـ

ری نباشد و تنهـا 

گ چـه هيئـت قـانون

 .)96-95ص: همان( 

عى وجود داشته اس

ه باشـد و رفته شد

منت(ر نظـر بگيـريم 

از اجتمـاع، وضـع

ت و هر كس بايد

تا حدی  وری يابد

هابز ح. )همـان(كند 

نى از آن برخـورد

يعنى زندگى خو 

خودش كه مناسب ی 

قـانون .)160ص :138

قل كشف شده با

ســايل زنــدگى را

ين راه حفظ آن اس

 طبيعـى برابـری و

ى بيشتر از ديگری

ب طبيعى و خرد ب

 الك مــن در وض

 ؛ از طبيعت نيستم

خواهم انجام د مى

 بلكه آزادی بـدين

 فرمان انسان ديگر

مگـر آنچ ،رانـدم ن

صويب كرده باشد

 عالم، قوانين طبيع

برگر وجود انسان 

يل اجتماعـات در

 در مرحله پـيش ا

صيانت ذات است ،

روتواند سلطه و س

ی را به خطر بيفك

انـد كـه هـر انسـا

 ،ی حفظ طبيعت

خردورزیِ وری و 

81هـابز، (جام دهد 

عق ۀواسط ت كه به

وسى اوســت و يــا 

قيده خودش بهتري

الك در وضـعيت

هيچ كسى .ن است

يكسان از مواهب  به

از نظــر . )79ص: 13

يچ چيز جز قانون 

چه م ت كه من هر

ى مرا مقيد نسازد؛ 

و در انقياد اراده يا

فرمانى بر او حكم

تص ،جانب او دارد

ز تمام قوانين اين

 تركيب ساختمان

ن را پيش از تشكي

ها  وضعيت انسان 

ميت اساسى دارد

ت كه مى آنجا يان تا

شد كه ویرومند نبا

دا ی و اختياری مى

قدرت خود را برا

بق داواطمی را كه 

كند، انج  تصور مى

كلى است ای  قاعده

ــه مخــرب زنــدگى

ردن فعلى كه به عق

ال جانچنين به باور 

مه مردمان يكسان

ك طبقه هستند و 

388الك، ( نيســت 

ستم؛ يعنى تابع هي

تی به اين معنا نيس

كنم و هيچ قانونى

زمينى فرمان نبرد و

هيچ اراده و ف. شد

و اعتمادی كه از ج

ظر منتسكيو پيش ا

نونى است كه از 

ن الزم است انسان

 ،ايشان باوربته به 

  

  

 

انسان اهم

همه آدمي

كافى نير

را آزادی

خودش ق

كاری هر

به هدف

حكم يا 

فعلــى كــ

كر ترك

همچ

تسلط هم

تبار و يك

ديگــری

طبيعى هس

نيز آزادی

زندگى ك

قدرت ز

طبيعى باش

وكالت و

از نظ

طبيعى قا

اين قوانين

الب. )87ص
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نهايـت تـرس از همـديگر بـه سـر  ها در وضـعيت طبيعـى در همه ضد همه نيسـت؛ انسـان

كشـاند، بلكـه وضـعيت آنهـا وضـعيت  به جنگ عليه هـم نمى برند و اين ترس آنها را مى

قوانين طبيعى كه از وضعيت طبيعى انسان قابـل  ،به باور منتسكيو. )88ص: همان(صلح است 

جوی و احســاس احتيــاج كــه او را بــه جســت ؛احســاس ضــعف: فهــم هســتند عبارتنــد از

اده را شـكل خـانو ديگـرانتقاضای طبيعى كـه بـه ضـميمه تـرس از  ؛دارد خوراك وامى

  .)89ص: همان(دهد و ميل به زندگى اجتماعى  مى

ای كه بايستى مورد توجه قرار بگيرد تفكيـك مقـام ثبـوت و اثبـات در ديـدگاه  نكته

گراها اصول كلـى حقـوق انسـان در مقـام ثبـوت، در  از نظر طبيعت. است انيگرا طبيعت

حقوق، فيلسوفان باسـتان و  ناما در مقام اثبات و برای فهم اي ؛طبيعت انسان منطوی است

معنای عام كلمه برای فهـم حقـوق طبيعـى و حقـوق موضـوعه  مدرن تنها عقل را به ۀدور

يناس قـانون ئدر كنار عقل، وحى و به تعبير آكو ميانههای  در سده ولىدانستند؛  كافى مى

دود شـده محـ پرداز ياد حقوق طبيعـى بـه چنـد نظريـهمدافعان البته . ه شدفزوديزدانى نيز ا

ژان ژاك روسو، دل ِوكيو، پترازيكى، فرانسوا ژنى، موريس هوريو، لوئى لوفور، . نيست

ويكـس، (لـون فـولر و جـان فينـيس  ،ناو از معاصـر )126-92ص: 1377كاتوزيان، (مانوئل لويى 

های ايشان در اين  داران اين نظريه هستند كه پرداختن به ديدگاههوانيز از  )34-32ص: 1389

  .گنجد نمىمجال اندك 

ــه معروف ــرين نظري ــه  ت ــه در ای ك ــده نظري ــى مطــرح ش ــوق طبيع ــه حق ــل نظري مقاب

گرايـان بـه دو بـاور  اثبات همـۀبه قـول كُلمـن، . حقوقى است) گرايى اثبات(پوزيتيويسم 

قـانون در نظـر گرفتـه  ۀمثابـ در هـر جامعـه معينـى بـه اول، هر آنچـه: بنيادين اعتقاد دارند

عرفى و اجتماعى است و دوم، هيچ ارتباط ضروری بـين قـانون و شود، اساساً واقعيتى  مى

عرف و اجتماع در اين نظريه مقابل طبيعـت قـرار . )49ص: 1396پترسن، (اخالق وجود ندارد 

وقتى . عرف و اجتماع منبع استنباط حقوق و قانون است نه طبيعت ،گرايى در اثبات. دارد

هـای حقـوق  شـود بـه يكـى از ويژگى مىقانون و اخالق نيز سخن گفته  مياناز تفكيك 

بنتام . )113ص: 1385آلتمن، (اشاره دارد  »وحدت اخالق و حقوق طبيعى«طبيعى تحت عنوان 



يعى را ابهام 

آورنـد تـا  ى

نـد آشـكارا 

سـتعدادهای 

معنـا هسـتند 

زه و فطـرت 

گويـد  ن مى

  ، غريـزی و 

  ) هـا گرايش

 بـه دسـتگاه 

   هـای گرايش

هى، فطـرت 

 و خالقيـت 

چنـان  البته. 

 هـای ويژگى

آنهـا موجـه 

د از طبيعـت 

اسـت و  ـى

، حـق فكـر 

18(.  

طبيعـت هـر 

 اشكال حقوق طبي

يـت روی مىحاكم

توانـ نمى) طبيعـت

   .)46-41ص: 

ـان و حقـايق و اس

 نگاه ايشان هـم م

ن طبيعـت، غريـز

 از طبيعـت سـخن

ن اعـم از طبيعـى،

گ(ها  ها و خواسـت

 وجـود دارد كـه ب

ها و گ له خواسـته

خـواه طلبى و تفوق

 و فطـرت ابـداع 

.)37ص: 1395 همـو، 

يـك سلسـله و ه،

واده را از طريـق آ

و بايـد جـود دارد

سـتعدادهای طبيعـ

خوانـدن، ـق درس

1-180ص: 1371، مو

ط ،ـه بـاور ارسـطو

ترين  وليه، بزرگ

ح ۀايـد ن ابهـام بـه

(حـاكم نـامعلومى 

:1389ويكس، (دارد 

بـه طبيعـت انسـ ن

طرت و خلقت در

ميـار برخى موارد 

نهايت وقتى اما در

انسـانی در وجـود 

ه و ناحيـه شـناخت

 ادراكـى خـاص 

و هـم يـك سلسـل

طل  فرزنـد، قـدرت

ى، فطرت پرستش

؛240ص: 1368 همو، 

شـد هـای ياد ژگى

 كـه حقـوق خـانو

وجكـه در طبيعـت 

اس ،حقـوق طبيعـى

طبيعـى از قبيـل حـ

هم(آيند  ه شمار مى

بـ. ی وجـود دارد

گرايان حقوقِى او ت

 برای گريز از اين

ورند؛ زيرا هيچ ح

طاعت و تسليم واد

نايـگرا مـه طبيعت

های طبيعت، فط ژه

چند وی در هر. )2

؛ ا)33-29ص: 1370، 

هـای منطـوی ژگى

ور منطـوی در دو

هـم يـك سـاختار 

و ى نيسـتند،كتسـاب

ميل به داشـتن ون 

ى، فطرت اخالقى

؛21و  19صص: 1386 

يژبـر و هری افزون

دانـد  فطـری مى ز

عى حقـى اسـت ك

مبنـای ح. )464ص: 1

حقوق طب » طبيعى

راده آزاد داشتن به

  گرايى ت

نگری نوعى غايت 

اثبات در مقام نيز 

دانند و پذيری مى

ا از ابهام بيرون آو

اند يا افراد را به اط

د مطهری ماننـد هم

واژ. د او توجه دار

44و  232صص: 1371

،همـو(شود  ائل مى

عـه حقـايق و ويژ

اين امـو. شاره دارد

در انسان ه. خورد

مربوط اسـت و اك

همچواكتسابى غير

جويى طرت حقيقت

؛ همو، 61و 60 ،47ص

هد آمد، استاد مطه

نيـز ر زن و مـرد را

.  

حق طبيع ظر استاد،

1394مطهـری، (كرد 

سند « ،های طبيعى

دادن و ار حق رأی

گرايى و غايت عت

،گرايى گاه طبيعت

  

  

 

و آستين

ناپ و تعين

حقوق ر

فرمان برا

استاد

وجودی 

1مطهری، (

تفاوت قا

به مجمو

فطری اش

خ رقم مى

ادراكى م

ذاتى و غ

دينى، فط

صص: همان(

كه خواه

ديگر در

.سازد مى

از نظ

استنباط ك

استعداده

كردن، ح

طبيع. 2

در ديدگ

88 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
وم
س

 )
ى 
اپ
پي

95( ،
ز 
يي
پا

13
98

  



89  

 

 

مل
تأ

 ى
جا

ر 
ب

ي
اه
گ

 
طب

ق 
قو
ح

عي
 ى

كر
 ف
مه
ظو

من
ر 
د

 ی
هر
ط
 م
اد
ست
ا

ی
  

نـه و سازد و هر چيز ابزاری سودمند بـرای يـك كـار  برای يك مقصود مى تنهايزی را چ

گزار خردمند بايد در حـال كشـور  يك قانون .)4ص: 1337ارسطو، (كارهای گوناگون است 

سـتعداد ا های گونـاگون آن پـژوهش كنـد تـا خويش و سرنوشت افراد و سازمان انجمن

: همـان(عادتى را كـه شايسـته آنـان اسـت دريابـد آنها را برای زندگى سعادتمند و نوع سـ

 در نظر او همـانالبته هدف غايى در نظر ارسطو با فضيلت مرتبط است و سعادت . )55ص

گفـتن از قـانون  سوفانى مثـل الك و منتسـكيو بـا سـخنفيل. )56 :همان(است مندی  فضيلت

تقـاد دارنـد كـه ها اع واقع به يك خير عمومى و قابل كشف بـرای همـه انسـان در ،طبيعى

منظور از قـانون طبيعـى . های هيئت حاكمه باشد اریذگ  ها و قانون بايستى مالك سياست

اخالقى و اصول رفتار عادالنه معينى وجود دارد كـه  های تاست كه ضرور آندر اينجا 

سرچشـمه  -مسـتقل قابـل كشـف اسـت طور كـه به-از يـك خيـر انسـانى  مسـتقيم طور به

ايـن فيلسـوف بـا . البته اين مسئله در هابز متفـاوت اسـت. )95ص: 1384گری،  جـان(گيرند  مى

در پـى كشـف خيـر عمـومى و  ،گويـد اينكه از وضعيت طبيعى و قانون طبيعى سخن مى

های  به قول جـان گـری، فردگرايـى هـابزی در انكـار ايـده. ها نيست انسان ميانمشترك 

مفهوم  هابز. شود ن نمايان مىكالسيك درباره غايت طبيعى يا علت غايى موجوديت انسا

عنوان خودسازی يا شكوفايى، با اين بحث جـايگزين كـرد  ارسطويى سعادت بشری را به

ناگزير به پيگيری مداوم اهداف متغير اميالشـان  واسطه طبيعت و موقعيت، به ها به كه انسان

در زنـدگى نگری، قـوانين ثابـت را  ؛ بنابراين هابز با حذف غايـت)32ص: همان(ند ا محكوم

  .انسان كنار گذاشت و پيگيری اميال و اهداف متغير را غايت حيات آدمى قلمداد كرد

نگری طبيعـى  يناس، الك و منتسـكيو بـه غايـتئاستاد مطهری هم مانند ارسطو، آكو

حقوق طبيعى از آنجا پيدا شده كه طبيعت هـدف دارد و بـا  ،به باور ايشان. كند اشاره مى

هايى بـه آنهـا داده  هايى در وجـود موجـودات نهـاده و اسـتحقاقتوجه به هدف، استعداد

گيـرد؛  نگری طبيعى را مرادف سعادت انسـان مى ايشان غايت. )186ص: 1371مطهری، (است 

كننـد و  بدين معنا كه استعدادهای طبيعى برای انسان حق سعادت و خوشبختى ايجـاد مى

رسـيدن و  ن در انسان بـه كمـالغايت و هدف نهايى طبيعت از ايجاد استعداهای گوناگو

   .)581-579ص: 1394، همو(سعادتمندی اوست 



وق طبيعــى، 

مـداری در  ت

 علت آنكه 

جـايى بـرای 

: 1383بـوردو، 

ت كـه اگـر 

كل بگيـرد، 

ــى و  ق طبيع

امـا همـه  ؛ت

ای مثـل  سـفه

د، راه بـرای 

های  يـدگاه

ى از آن در 

حقـوق زن و 

ـرد و نظريـه 

نظريـه  ،سـتاد

 است؛ يعنى 

 ۀت و نتيجـ

 خـانوادگى 

يى دارنـد و 

اختصـار  ه به

تنى در بــاب حقـو

گونـه غايت ـى هر

مداری به كه غايت

ود رانده اسـت، ج

(ى نمانـده باشـد 

ت داشـت ايـن اسـ

فلسـفه علمـى شـك

ــوق ن گفتن از حق

عنـا و مهمـل اسـت

اگـر فلس. ى اسـت

 به چـالش بكشـد

دبررسى  ادامه به 

حقوق طبيعى ناشـى

تشـابه ح« ۀو نظريـ

تعدادهای زن و مـر

از نظـر اس. )185- 18

زندگى خانوادگى 

نه مولود عاد ،ست

ی دارای احسـاس 

هـاي  طبيعى تفاوت

در ادامـه. ؤثر است

 .زيم

ك نظريــه پـذيرفت

ها بـه نفـى دشـواری

لمى كبينى ع جهان

 ارائه نكرده از خو

الكـى بـاقى جانى 

رايى به آن توجـه 

بينى علمـى و ف هان

ــان ــخن ،بينى جه س

مع گاتنگ دارد بى

بينى علمـى  جهـان

بينى علمى را جهان

در . شود هموار مى

حو  »آزادی«سئله 

دوبررسـى سـت بـه 

ول بر تساوی اسـت

84ص: 1371مطهری، (

بودن ز نيز طبيعى د

طبيعى و غريزی اس

طبيعـى و غريـزی ر

از لحاظ همو مرد 

 و تكاليف آنها مؤ

ازپرد بيعى آنها مى

وزه بــر سـر راه يـك

بخشـى از ايـن د. 

ر ايشان در يك ج

ا تبيينى مكانيكى 

طبيعى های تيا غاي

گر  در نقد طبيعت

بر اساس يك جه

ــت ــن ج. س در اي

مداری ارتباط تنگ 

علمى و ن فلسفه 

های متقن ج تدالل

مندی هم ى و غايت

و مس »قوق خانواده

  .زيم

نخس ،ق خانوادگى

نظريه ا. پردازد مى

(بتنا دارد ستعدادها ا

تأييدت و دليل اين 

 در بشر، يك امر ط

طـو  از حيوانات به

ه باور ايشان، زن و

 و اختالف حقوق

ی حقوقى و علل طب

ـول بــوردو، امـرو

.هايى وجود دارد 

به باور. گردد رمى

داّل بر طبيعت را با

غايى ارسطويى ي 

ای كه بايستى  كته

ها تنها ب ى ما انسان

ــت ا ــوردو درس

گرايى كه با غايت

 سر درستى و اتقا

ستا سالمى بتواند با

گرايى ی به طبيعت

حق«در باب طهری 

پرداز جتماعى مى

  ق خانواده

هری درباره حقوق

م »عدم تشابه« ۀظري

عدم تساوی اين است

د تأييد اسالم است

ساسات خانوادگى 

كه بسياری  مچنان

به. )191- 188ص: همان

ها در تعيين  فاوت

های  از اين تفاوت

  

  

 

بـه قـ

دشواری

طبيعت بر

شواهد د

های ايده

نك. )95ص

بينى جهان

ــخن بـ س

گ طبيعت

سخن بر 

فلسفه اس

باورمندی

مطهاستاد 

زندگى ا

حقوق. 3

استاد مطه

و نظ» مرد

دوم بر ع

دوم مورد

مثًال احسا

هم. تمدن

هم(هستند 

اين تفهم 

به برخى 
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  خواستگاری) الف

های طبيعى و  ويژگى بررسى، با )نه برعكس(در بحث از خواستگاری مرد از زن  مطهری

و » نيـازی، ويژگـى طبيعـى زن جمـال و غـرور و بى« كنـد كـه بيـان مىفطری زن و مـرد 

نتيجـه ايـن دو قـانون ايـن . اسـت» نيازمندی و طلب و عشق و تغزل، ويژگى طبيعى مرد«

باعث تعديل ضعف بدنى زن در برابر نيرومنـدی بـدنى  ،فاوت احساساتاين ت«است كه 

گرايـد و  اگر عشق از زن شـروع شـود، بـه سـردی مى« ؛ بنابراين)232ص: همان(» مرد است

همواره مواجه با شكست عشق و شكست شخصيت زن است؛ بر خـالف عشـقى كـه بـه 

خـودش شكسـت چنـين عشـقى نـه . شـود صورت پاسخ به عشق ديگری در زن پيـدا مى

استاد چنين عشقى را عشـق . »كند خورد و نه به شخصيت زن لطمه و شكست وارد مى مى

  .)244ص: همان(كند  فطری زن حساب مى

اين است كه زن  اگر منظور ايشان. است مناقشهعبارت استاد مطهری اندكى قابل اين 

انجامد و  مىزنى عاشق شود، عشق او به شكست كه  در صورتىنبايد عاشق شود و  هرگز

 مانند؛ زيرا زن هم توان مناقشه كرد مىاين سخن در شدن تنها مربوط به مرد است،  عاشق

مردی در نظر او زيبا جلـوه  اگرورزی است و  مرد انسان است و اهل احساسات و محبت

مند شود، بايد اين احساسات پاك او محترم شمرده شود؛ هرچنـد ايـن  كند و به او عالقه

است كه حتى اگر زنى عاشق شود، بايستى اجازه دهد كه نخسـت مـرد  تدرسنيز سخن 

پا پيش نهد و از وی خواستگاری كنـد تـا هميشـه حـس نيازمنـدی مـرد بـه زن در طـول 

بسـا بـه  هزندگى در خاطر وی ماندگار باشـد و اگـر خواسـتگاری از زن شـروع شـود، چ

  .نجامدشكست يا لطمه شخصيتى بي

  مهريه) ب

نيز هماهنگى بـا طبيعـت های زناشويى  در پيوندقانون مهر و تعيين مهريه  به باور مطهری،

گوی عشـق  قانون طبيعت اين است كه عشق از ناحيه مرد آغـاز شـده و زن پاسـخ«. است

ايشـان، قـانون طبيعـت  اعتقادبه . )همان(» كند ای نثار او مى اوست و مرد به احترام او هديه



ت توانـاتر و 

زن فرصـت 

كرده كه بـه 

ا ايـن بـوده 

اسـتاد . كنـد

دانـد؛  ـه مى

كـه خـود را 

233(.  

نتيجه اينكه  

ش شد، يك 

منتهای  ری،

 از تـو تنفـر 

د در محـيط 

ن كـه شـعله 

؛ اما اگر )315

 كـه حيـات 

ت متفـاوت 

دهنده بـه  ـخ

ى به عالقـه 

ختيـار مـرد 

اند، زن نيـز 

رد وفـادارتر 

 در مقابـل شـهوت

صـيت همـواره بـه ز

س، مرد را وادار ك

ها اقـدامى از ايـن 

ای نثـار او ك هديـه

ريشـ فـاف زن هـم

و بـه ايـن اسـت ك

ص: 1371مطهری، (د 

. است» خانوادگى

ت مرد به او خاموش

مطهربه باور  .)314

 دوسـتت نـدارم، 

مقـام طبيعـى خـود

هـر زمـانرو  اين ز

5ص: همان(ه است 

اسـخ ايـن اسـت 

و مرد در اين جهـت

ست كـه زن پاسـخ

 به صورت واكنشى

بت طرفين را در ا

ت به او وفادار بما

طع، زن طبعاً از مر

  . )316ص

 لكـن زن از مـرد 

ايـن خصوصـ«كه 

 او نشود و برعكس

يكـى. »قدام نمايـد

تـرام موافقـت او ه

طری، با حيـا و عف

عـزت و احتـرام او

الح شيرين بفروشد

ت زن در منظومه خ

كرد و شعله محبت

ص: همان(» ه است

 مرد به او بگويـد 

ـار آن زن را در مق

؛ ا نگهداری كند

از نظر طبيعى مرد

؟ پاآيـد  پـيش مى

شناسى زن و روان

صورت قرار داده ا

ن همان است كه 

طبيعت، كليد محبت

وست بدارد و نسبت

به طور قط. ماند مى

ص: همان(»  مرد است

اسـت، تر  شهوانى

نتيجه اينك. »ه است

رود و زود تسليم 

 جلب رضای او ا

ـايت زن و بـه احت

 لحاظ طبيعى و فط

ريافته اسـت كـه ع

اصطالح ر ندهد و به

احترام و محبوبيت

قام خود سقوط ك

پاشيد بيعت از هم

 زن اين است كه 

اجبـ بهزور و  هد به

وبيت و مركزيت،

ش شود، ازدواج ا

ه خاموش شود چـ

 وابسته است، اما ر

زوج را به اين صو 

 اصيل و پايدار زن

ط«. آيد  وجود مى

ن را دو كه اگر ز

سبت به او وفادار م

وفايى  العمل بى س

زن از مرد ش«ت كه 

دارتر آفريده شد

ت كه دنبال مرد نر

ر نياز كند و برای

 برای جلـب رضـ

سپس مهريه را به 

 به الهام فطری در

ر مرد قراردر اختيا

  ق

ا«ر طبيعى ازدواج 

عللى زن از اين مق

طبيعى به حكم طب

 تحقير برای يك 

گاه قانون بخواه ن

، يعنى مقام محبو

و عالقه مرد خاموش

حبت از ناحيه زن خ

طرف  به عالقه دو

هر دوبيعت عالقه 

عالقه و محبت . د

 يك مرد به او به

مرد است . ه است

دارد و نس ست مى

وفايى زن عكس ى

  

  

 

اين است

خودنگهد

داده است

زن اظهار

است كه

مطهری س

يعنى زن

رايگان د

طالق) ج

سازوكار

اگر به ع«

اجتماع ط

اهانت و 

دارم و آ

زناشويى

محبت و

شعله مح

خانواده ب

بط. است

مرد باشد

و احترام

قرار داده

او را دوس

است و بى
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  فمينيستىهای  دغدغه) د

جـدی  های را با پرسشگرايانه  طبيعتهای  نظريه ،های فمينيستى ديدگاهامروزه قائالن به 

به انكار جوهرهای ثابت و اليتغيـری  جنس دومسيمون دوبوار در كتاب . اند مواجه كرده

بـه بـاور ايشـان، . كنند بودن را تعيين مى های زن، يهودی و سياه كه ويژگىاست پرداخته 

ال موقعيـت در نظـر هـا را چـون واكـنش ثـانوی در قبـ علوم زيستى و اجتمـاعى، ويژگى

ولستون كرافت نيز منكر اين بوده اسـت كـه طبيعـت زنـان . )16ص: 1384دوبوار، (گيرند  مى

به نظر او مردان هم اگر همچون زنـان خـود را در . جويى است بيشتر از مردان در پى كام

بودن  ايشان حتـى عـاطفى. رساندند ها را به هم مى يافتند، همين ويژگى قفس محبوس مى

ا مردود دانسته و چنـين چيـزی را محصـول تربيـت و بازتـابى از جامعـه و فرهنـگ زن ر

 ،زنـان و مـردان در ميـاننـابرابری كه كند  سامِرويل تأكيد مى. )34ص: 1387تانگ، (داند  مى

ها  بلكه اين تفاوت ؛فطری و مقدر از جانب خداوند نيستهای طبيعى و  بازتابى از تفاوت

آيد كـه بـه صـورت اجتمـاعى سـاخته  فرهنگى به وجود مىاز يك نظام سلطه سياسى و 

استوارت ميل   ايشان حتى به كسانى مثل هريت تيلور و جان. )46ص: 1388سامرويل، (اند  شده

شناختى در توان دو  های زيست های مورد قبول آنها تفاوت دهد كه تنها تفاوت نسبت مى

ها تصـوری از  ى از فمينيسـتگويـد برخـ بيسلى مى كريس. )57ص: همـان(بوده است  جنس

كنند كه مردان و زنان كامًال همسان  آنها مسلم فرض مى. گيرند همسانى را به خدمت مى

مثابـه يـك مـرد نـاقص يـا  ند جريان اصلى در خصوص زنان بههست صدد هستند و لذا در

در به پردازان، زنان را قا اين عده از نظريه. كنندنظر   تجديد يا در آنجنس دوم را اصالح 

توانند مرد باشـند  دهند و باور دارند كه زنان نيز مى دانند كه مردان انجام مى چيزهايى مى

يعنـى تعلـق بـه  ،پـذيری بـدانيم اگر مرد يا زن شدن را محصول جامعه. )41ص: 1385بيسلى، (

تـوانيم از  زبـانى باشـد، در ايـن صـورت مى-يكى از دو جنسيت بـه دليـل تعلـق نمـادين

های ديگـری باشـيم  جوی گزينـه و لگوهای جنسيتى فاصله بگيريم و در جستها و ا نمونه

های  كسانى مانند پامالبوت و كلـرواالس نيـز معتقدنـد همـه نظريـه. )156ص: 1393اعزازی، (

موقعيــت  در خــدمت توجيــه ايــدئولوژيك انــد شــناختى كــه مــردان مطــرح كرده جامعه



آور و زن  ن

تقسـيم كـار 

اند  قرار داده

ن كـه روح 

بيسـلى، (اننـد 

ی فمينيسـتى 

ى را مطـرح 

آكـين، (ش داد 

ـل را مظهـر 

ا مـرد قـرار 

كـه طبيعـت 

های  يـدگاه

ماهيتى ميـان 

 فرهنـگ و 

. )87-78ص: 1

تبع علـت  ـه

 از وجـدان 

ـاريخ يـك 

ه ر دارنـد كـ

 .دداخته شـو

 ى و فلسـفىِ 

 مطهـریـار 

عـى بـه ايـن 

كـه در آن مـرد نـا

نـد و بـا تقده ه مى

داری ق و يا سرمايه

 قـديس آگوسـتين

دا رت خداوند مى

های ت بـا ديـدگاه

تفـاوتىی طبيعـى م

 متفاوت پـرورش

بـودن و اميـ اد زن

ى را زن و اميـل ر

ك چنان  آنهـا را آن

بندی د ن بـا دسـته

كنند كه به تمايز ما

ی زنـان را بازتـاب

1382باقری، (دانند  ى

وت زن و مـرد و بـ

بخشـىكـه يرنـد 

ـاب فرهنـگ و تـ

هـا نيـز بـاور ژگى

پرد دانجد ب تى به

ـى، توجيـه علمـى

 زن و مـرد در آثـ

ط به حقـوق طبيع

ای را ك ستهواده ه

ى و جهـانى جلـو

مت منافع مردان و

ى ماننـد ارسـطو و 

را برساخته بر صور

ديـدگاهى متفـاوت

هـای و مـرد ويژگى

های س اين ويژگى

صـوفى را نمـا ،یل

ت طبيعـت صـوفى

حتـرام گذاشـت و 

خى از نويسندگان

ك هايى معرفى مى

های ه همه ويژگى

دانند مردود مى مى

ـت را علـت تفـاو

پذي ايشـان مى. نـد

 اجتمـاعى و بازتـ

به يك سلسـله ويژ

بايست هی كه امروز

وجيـه دينـى و نقلـ

هـای طبيعـى  وت

روزه در آثار مربو

ها خانو اين نظريه 

ست، نهادی طبيعـى

ای را در خد هسته

30(.  

سانىگاه افراطِى ك

كنند و تنها مرد ر

پردازان د  از نظريه

كـين بـرای زن و

آنها را بر اساس دي

امیوسو در كتاب 
به باور ايشان دست

های طبيعى اح گى

برخ. )432ص: 1349و، 

ه ته دوم را ديدگاه

اه دسته اول را كه

پذيری افراد م جامعه

ى مثل روسو طبيعـت

دان ظام خـانواده مى

 محصـول تكامـل

؛ اما ب)361-354ص: 

چيزی ؛عت اوست

بـر تو افزونت كـه 

ها و تفا ك انسـان

حالى است كه امر

  .شود 

.ت زنان بوده است

 حوزه خانواده اس

عمل خانواده ه  در

0- 29ص: 1376الس، 

پوشى از ديدگ شم

ك را در زن نفى مى

، برخى ديگر )30

سوزان آ. ه دارند

دبايكه و باور دارد 

ژان ژاك رو. )151

ب. كند  معرفى مى

يستى به اين ويژگ

روسو(پرورش داد 

ى به سه دسته، دست

ااند و ديدگ د قائل

 ناشى از فرايند جا

طهری بسان كسانى

حقوقى آنها در نظ

چه مرد و چه زن، 

:1385مطهـری، (ست 

 ذات انسان و طبيع

ل توجه ايـن اسـت

های طبيعى مشـترك

و اين در ح گ است

 بسيار بها داده مى

  

  

 

فرودست

تيماردار 

جنسيتى 

بوت و واال(

با چش

عقالنى ر

ص: 1385

گفته پيش

كند و مى

ص: 1383

بودن مرد

باداده و 

خواسته پ

فمينيستى

زن و مرد

جامعه و 

استاد مطه

تفاوت ح

انسان، چ

جامعه اس

مقتضای 

نكته قابل

ه ويژگى

رنگ كم

موضوع 
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  زادیآ .4

. كنـد بندی، آزادی را بـه دو قسـم منفـى و مثبـت تقسـيم مى آيزايا برلين در يك تقسـيم

شود كه آن قلمروی كه در محـدوده آن،  آزادی منفى در پاسخ به اين پرسش مطرح مى

چيست و  ،آزادی دارند يا بايد آزادی داشته باشند عملدرشخص يا گروهى از اشخاص 

بخواهنـد عمـل كننـد و آنچـه را كـه كـه نچـه را كجاست تـا بـدون دخالـت ديگـران آ

شود كه منشأ كنترل  خواهند باشند؟ اما آزادی مثبت در پاسخ به اين پرسش مطرح مى مى

تواند كسى را وادار سازد كه به فالن طرز خاص عمل كند يا فالن طور  يا نظارت كه مى

معنـای منفـى، مـا از  در آزادی بـه .)237-236ص: 1368بـرلين، (معين باشد چيست و كيسـت؟ 

تر  آزادی وسـيع ۀخلـه كمتـر شـود، محـدودمداخله ديگران در امان هسـتيم و هرچـه مدا

در زندگى اهدافى مثل عدالت يا سالمت عمومى وجـود دارد كـه . )239ص: همان(شود  مى

انـد از  گزيدند و چون فاسد يا جاهل ها روشن و آگاه بودند، حتماً آنها را برمى اگر انسان

گونـه اهـداف الـزام و اجبـار كنـد، بـرای  حال اگر كسى آنها را به اين. فلت دارندآنها غ

اجباركننده مدعى خواهـد شـد كـه نيـاز مـردم را  ،خاطر خود آنهاست و در اين صورت

  .)252ص: همان(دهد  بهتر از خودشان تشخيص مى

ر البته برلين به آزادی مثبت به طور صددرصد باور ندارد؛ چـون مـدعى اسـت كـه د

در معـرض ... ها ديگران را تحت عنوان پيشرفت و تكامل و ای از انسان آزادی مثبت عده

گونـه  دادن هر تر اينكه موجـودی كـه از انجـام مهم. )همان(دهند  آزار و ستم خود قرار مى

توان او  تواند از نظر اخالقى عامل يا فاعل شناخته شود و نمى عمل آزاد ممنوع باشد، نمى

  .)290-289ص :1368برلين، (به شمار آورد  »انسان« ىا قانونخالقى يلحاظ ا بهرا 

نويسـندگان ليبـرال كالسـيك آزادی را بـه  بيشـترگری،  در هر صورت به گفته جان

ها به مفهـوم  های تجديدنظرگرا و سوسياليست كه ليبرال مفهوم منفى قبول دارند؛ درحالى

از نظـر گـری، هـر مفهـومى از . )113ص: 1384گری،  جـان(شـوند  مثبت از آزادی متوسل مى

اين فيلسـوف كسـانى مثـل اسـپينوزا و . های ليبرالى در تضاد نيست آزادی مثبت با ارزش

د كـه در دفـاع از تسـاهل و دولـت محـدود بـه مفهـوم شـمار برمىكانت را جزء كسـانى 

كه معنای خودمختاری جمعى، بل نند كه نه به ز چنگ مى) معنای هگلى نه به(آزادی مثبت 



داند كـه  مى

در اينكـه . )

ست كه آيـا 

يك  و كـدام

. نسان نيست

حيـات از آن 

زادی منفـى 

س هر كاری 

سـتعدادهای 

شر به فعليت 

. )475ص: مان

 مدنى رابطه 

ل هـم تغييـر 

تكامـل كـه 

ـر در مسـير 

هوم فلسفى ف

-535ص: مـان

ـوع تكامـل 

گر پيشـرفت 

از . ـه اسـت

ـری واقعـى 

 و تنها اگـر 

راهـى را ) ی

 .  

 طبيعى در انسان م

181-180ص: 1371، 

سخن در اين اس. د

يك اصـل و كـدام

الت حق طبيعى انس

ت كـه آزادی و ح

الك كـه بـه آز ن

كس بگيريم كه هر

در او اسو  ق شـده

 كه استعداهای بش

هم(دی ميل و اراده 

 مفهوم اخالقى و 

تنـزل زيـرا ؛ناميـد

يعنى شىء مت ؛مال

اين تغييـ. گذارد ى

همين مفدر ادامه  

هم(دهـد  طبيـق مى

يى اسـتاد يـك نـ

حركت است و اگ

ـل صـورت گرفتـ

ی مثـل آزادی امـ

وضوعيت نداشته 

   .د

ی مطلـق از آزادی

.)116ص: همان(ست 

ن را يك استعداد

مطهـری،(گى است 

ندارد ديدی وجود

انـد، ك ت او نهفته

اصا لحاظ به حيات 

ت و تكامـل اسـت

ر نقد ديدگاه جـا

معنای اين ب د را به

گوييم انسـان خلـق

خواسته اين است 

نه آزاد ،شرفت او

مفهوم فلسفى و  ن

تـوان تكامـل ن مى

ن در مسير كمنهاد

مرحله پشت سر مى

 وی. )533ص :3ج ،

معـه و انسـانيت تط

گرا ل در طبيعـت

طه خاصى آغاز ح

تكامـ ،رخ دهد.. 

همچنين استعدادی 

مورگز ه مطهریه 

شوند  ارزشمند مى

طلـق و جلـوگيری

النى خرد انسانى اس

و اراده آزاد داشتن

وق طبيعى در زندگ

ی انسان است ترد

 انسان كه در طبيعت

ی آزادی و حتى 

ت، حـق پيشـرفت

در مطهری. )472ص

يد اينكه اراده آزاد

بايستى بگ. ت نيست

نچه خلقت خآ. ت

نكردن مسير پيش سدّ 

ميان فهوم تكامل،

ن هر تغييری را نم

ن تكامل يعنى گام 

حل را مرحله به م

»ب«1372مطهری، (ت 

ل در طبيعت، جام

شود كـه تكامـل مى

 در سير تحول، نقط

.ر طبيعت انسان و 

 .هوم حقيقى است

 حيات در ديدگاه

يند كمك كردند

آزادی مط( حالت 

 خودگردانى عقال

د مطهری آزادی و

يك سلسله حقو ه

كى از استعدادهای

همه استعدادهای 

تند؟ از نظر مطهری

ق طبيعى انسان است

ص: 1394، همو(شود  ى

گويد اور دارد، مى

انجام دهد درست

قرار داده شده است

يعنى س ،زادی بشر

طهری در تحليل مف

از نظر ايشان. كند ى

. كامل نيستلى ت

كند و مراح ض مى

صورت گرفته است

را در تكامل) ها قوه

همين جا روشن م

رايانه است؛ يعنى 

ری در اين سير د

د تكامل يك مفهو

لبته آزادی و حق 

 تكامل به اين فراي

د مطهری ميان دو 

  

  

 

معنای  به

استاد

خاستگاه

آزادی يك

در ميان ه

فرع هستن

آنچه حق

مى ناشى

افراطى با

بخواهد ا

مقدسى ق

آز. برسد

استاد مطه

ايجاد مى

ول ،است

منزل عو

كمال ص

فعليت ق(

از ه. )537

گر غايت

ای و اضافه

نظر استاد

ال. هستند

در طول 

استاد
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نـام » اصالت اجتماعى«به باور ايشان، اين راه ميانه همان چيزی است كه . كند انتخاب مى

معنای آزادی خواسـت و اراده  من اصالت اجتماعى هستم و به آزادی بـه: گويد مى. دارد

ها  شخصـيت  كلى اجتمـاع و در مسـير بـروز در مسير مصالحمعتقدم آزادی . اعتقاد ندارم

آزادی خواسـت . من بايد در راه تكامل خودم و تكامل انسانيت آزاد باشم. صحيح است

از مباحـث فـوق چنـد نكتـه قابـل اسـتنباط . )583ص: همان(در همين مسير است  نيزو اراده 

يــت و شخصــيت مســتقل اول اينكــه اجتمــاع و جامعــه در كنــار فــرد انســان از هو: اســت

 ،افراد دارای طبيعت مسـتقل اسـت مانندجامعه نيز چون  دليل،برخوردار است و به همين 

ــه  ،دوم اينكــه آزادی طريقيــت دارد ؛)339ص :»الــف« 1372مطهــری، ( دارد ىحقــوق خاصــ ن

   .موضوعيت و آزادی طريقى برای كمال انسان است و به خودی خود اصالتى ندارد

معنای منفـى آن بـاور نـدارد و آزادی مثبـت را درسـت و  زادی بـهاستاد مطهری به آ

اما پرسش اين است كه آيا ايشان به يك نوع آزادی مثبت افراطـى قائـل  ؛ددان طبيعى مى

صراحت آزادی  چند به است يا به حدی ميانه از آزادی مثبت و منفى باور دارد؟ ايشان هر

درصـد  نـه صـد ،هـای مختلـف آزادی در بحـث از حـوزه ولـىد، دان منفى را مردود مى

  . نمايد درصد از آزادی منفى دفاع مى كند و نه صد آزادی مثبت را تأييد مى

  آزادی تفكر و عقيده )الف

پايـه اول تفكـر آزاد اسـت؛ يعنـى : دهـد بشر را بر دو پايه قرار مى باورهایاستاد مطهری 

ه كـ یاز جملـه امـور. زينـدگ خـود برمى یرا برا یا ر آزاد عقيدهكعقل و ف كانسان با ي

ه بايـد در ك ىاگر به مردم در مسائل. است یركرشد ف ،بايد بشر را در آنها آزاد گذاشت

نـدهيم، ايـن  یركـف یآزاد ىنند، به هر طريقكه مبادا اشتباه كنند، از ترس اينكر كآنها ف

در  ه از مـردمك ىدين. رود ىند و پيش نمك ىرشد نم ىرشان در مسائل دينكمردم هرگز ف

، همـو(قائـل اسـت  یركـف  یمردم آزاد یخواه ناخواه برا ،خواهد ىم 1قاصول خود تحقي

شـود  به بشر تحميـل مى یا ؛ اما پايه دوم تحميل و تقليد است؛ يعنى يا عقيده)392ص: 1385

                                                            
 .آوردن مطلب از راه تفكر و تعقل دست تحقيق يعنى به. 1



ى و تقليـدی 

ر و روح كـ

عتقـد اسـت 

ت و گـردن 

ّل و زنجيـر، 

م تـا بتوانـد 

؛ )385ص: مـان

ـورد عقايـد 

ن دسـته دوم 

خاب انديشه 

. ى و دوسـت

سى مجبـور 

را از  ىدوست

ين سـاحت 

 پـذير  امكان

چنـد  ـت هر

ر كـرد، امـا 

ى بـر اسـاس 

 و نـدغ نگوي

های تحميلـى يـده

كف یه دسـت و پـا

 قائـل نيسـت و مع

جيرهـا را از دسـت

از آزادی از غـل س

نـيمكنجيرهـا آزاد 

هم(نتخـاب نمايـد 

دی منفـى و در مـ

در مبـارزه بـا ايـن

خود آزادانه به انتخ

يست؛ مثل محبت

داشتن از كس نفرت

توان آن د ىور نم

؛ بنـابرا)386ص: ـان

ت در اين حيطـه 

سـت و معتقـد اسـ

مجبـور... كردن و

ادن فعـل اخالقـى

ه دروغكـرد كـر 

عقي. گيـرد ى خو م

ه بهكهستند  یليد

ته دوم بـه آزادی 

اين غّل و زنج ،ريم

د پـسنبايـ ايشـان 

ايد او را از اين زن

ر انتكـتف یـر مبنـا

زادورزی بـه آ شـه

با اين قيد كه د ؛ت

سان آزاد شود و خ

  .دهد

بردار ني صًال اجبار

داشتن كسى و يا ن

ست دارد باز با زو

همـ(و زور نيسـت 

ست و آزادی مثبت

  .ی منفى است

دی انسـان قائـل اس

نك گويى و خيانـت 

دا  انسـان و انجـام

رد مـردم را مجبـو

ای  جداد به عقيده

و تقل ىعرف ،یتياد

 دربـاره ايـن دسـت

 كه در اختيار دار

اور البته بـه بـ. وند

ه باكبل ؛ميل كنيم

را بـ یا د و عقيـده

ـاره تفكـر و انديش

ی مثبت قائل است

يم تا قوه تفكر انس

ی خود را سامان د

   

ه اكر وجود دارد 

د گری را به دوست

را دو ىسك، ىسك

قلمـر ،لمـرويـن ق

تحميل و اجبار نيس

يطه جريان آزادی

خالقى نيز به آزاد

گمردم را به راسـت

بودن خالقى آزاد

امكان دار. استص 

ز راه تقليد آبا و اج

اعتي یرهاسله زنجي

ايشان . شود ىته م

ز طريق ابزارهايى

ز كنيم تا آزاد شو

يگری را بر او تحم

نـدكر كـآزادانه ف

ستاد مطهری دربـ

 و تقليدی به آزادی

زنجيرها را برداري 

 بپردازد و باورهای

ساسات و عواطف 

امور ىطهری بعض

ست كسى فرد ديگ

كس هم اگر كرع

رون آورد؛ زيرا اي

ت انسان، ساحت ت

حي ،اين حيطه لكه

  ق

طهری در زيست اخ

اخالقى مامور  در 

طلوب در زيست ا

شخص نيت خود 

  

  

 

يا بشر از

سلس كي

انسان بست

بايستى از

ها باز آدم

دي  عقيده

خودش آ

بنابراين ا

تحميلى 

 تنهابايد 

و عقيده 

احس) ب

از نظر مط

محال است

كند و بر

دل او بير

احساسات

؛ بلنيست

اخالق) ج

استاد مطه

توان د ىم

كمال مط

عقيده و 
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اين از نظـر مقـررات  ىدستشان بريده شود؛ ول ،ندردك یدزد ياانت اگر خي و ن باشندامي

ه انسـان مـثًال راسـت بگويـد يـا كـخواهد اين نيست  ىه اخالق مكآنچه . است ىاجتماع

و  ىراسـتگوي ىدار باشد؛ يعن ه انسان راستگو و امانتكه اين است كامانت داشته باشد، بل

بشر فضـيلت  یبرا گاه ، امانت، آنى، درستىپس راست. او باشد ىه روحكمل ،داری امانت

ه فقط عمـل و اجـرا شـود كنه صرف اين ،تربيت درآيد كه به صورت يكمال است كو 

ارزش دارد كـه در يـك فضـای كـامًال  گاه كردن آن عمل اخالقى ؛ بنابراين)389ص: همان(

بـــودن و  گونـــه تحميـــل و اجبـــار، خـــود انســـان بـــه ارزش خوب آزاد و بـــه دور از هر

  .دكند و آزادانه عمل يستن واقف شوز اخالقى

   ىرشد اجتماع) د

رشـد بشـر مراحل و فراينـد ه بشر بايد در آن آزاد باشد، كرا  ىديگر از مسائل كىمطهری ي

در  ویبـه بـاور . و انتخاب خود آزاد باشد اركبشر اگر بخواهد رشد يابد، بايد در . داند مى

، هرچند با حسن نيت و به های اجتماعى بخواهند اگر سرپرست ،ىاز مسائل اجتماع یبسيار

را از آنهـا بگيرنـد، ايـن  یفهمنـد، آزاد ىه مردم قابل و اليق نيستند و خودشان نمكبهانه اين

رهبـران اجتمـاعى  ،ممكن است در انتخابات؛ برای نمونه مانند ىم ىلياقت باق ىمردم تا ابد ب

د؛ اما بايستى افراد اجتماع تر از همه بدانن های زيادی كه دارند يك نفر را اليق دليل تجربه به

را آزاد گذاشت تا خود آزادانه انتخاب كنند؛ هرچند كه انتخاب آنها به انتخـاب نادرسـت 

شود در انتخابات  منتهى شود؛ اما همين كار رشد اجتماعى آنها را به همراه دارد و باعث مى

ب هرچنـد امـا در صـورت تحميـل يـك انتخـا كنند؛تر انتخاب  تر و آگاهانه بعدی درست

 391ص: همـان(ننـد كپيدا  ىه رشد اجتماعكنخواهند شد  ىدرست، مردم تا دامنه قيامت مردم

  .صراحت داّل بر درستى آزادی منفى در اين حيطه است اين ديدگاه استاد به. )392 - 

  بردگى)  ه

ای ديگـر بـرده  اربـاب و عـدهها  از انسـانای  اينكـه عـده ،اسالمدين مبين  بر اساس مبانى

غيـر از  ،در اسالم هيچ دليلى برای بردگى وجود ندارد. ولد شده باشند پذيرفتنى نيستمت



را  -گى دارد

د ه آنها خـو

كـردن و  ـير

ـروه وجـود 

 بـرای اينهـا 

مسـلمان كـه 

 احتمال بـهو 

ايـن دو  ميان

البتـه . )462ص

گـرفتن در  ه

ق تكامـل و 

تـوان  نمى ،د

جـايز  آنهـا 

دا كـرد كـه 

همــان اصــل 

ر همه ابعـاد 

جـود نـدارد؛ 

.  

. پـردازد مى 

وا  وهم فشـد

ن رويـاروی 

د؛ زان پس 

يد تا آتـش 

: ـرده اسـت

ـدی آنهـا آلـودگ

؛ مگر اينكهداند مى

 رخ داد، حـق اسـ

دو گـ ،ن توحيدی

اسالم . تقاد دارند

 اگـر پذيرفتنـد ك

اسير جنگى و ،دند

.  

ميكسى « :گويد ى

ص: همـان( »يـد دارم

برده .... تصـادی و

ن، طبـق اصـل حـق

برده نشوندتا  كه 

گـرفتن  بردگى بـه

وان موردی را پيد

؛ بنــابراين ه)476ص

امل و پيشرفت در

ى بـر بردگـى وج

.بر بردگى بيابيم ى

كردن  اسـير ۀربـار

حتـى إذا اثخنتمـو

هرگـاه بـا كـافران

ت به بندشان كشيد

عوض بستاني) شان

 اسـيران اشـاره كـ

گرچه ريشـه توحيـ

را روا نمىتوحيدی 

اگـر جنگـى البته 

؛ اما در غير اديان)

د و به غير خدا اعت

آنها عرضه كـرد،

اگر مغلوب شد .د

دنش را قبول ندار

كند و مى حبت مى

بودن آنهـا ترديـ ی

رد، نه سياسى و اقت

از نظـر ايشـان. )ن

 گروهى اين باشد

باينجا در وق داد، 

تو  ظلم نيست، مى

ص: 1394مطهــری، (د 

صل به نام اصل تكا

هيچ دليلى ،طبيعت

دليلى يا يك ملت 

ين آيـه قـرآن در

 فضـرَب الرقـاِب 

پـس ه ُب اوزاَرهـا؛

دست يافتيد، سخت

ش در برابر آزادی( 

 دو رفتار دربـاره 

گر-يستى با اديان 

جنگيدن با اديان تو

 در اين صورت، 

)462ص: 1394طهری، 

پرستند مثًال بت مى

آيستى اسالم را به 

جنگيد  بايد با آنها

كه اساساً پرستش ن

ه دوم با ترديد صح

ولى در مسـاوی ؛ت

دتى و فكری دار

همـا(نـه واجـب  ،

لتى و ی قومى و م

قيده و معنويتى سو

حد ذاته ردگى فى

هــايى انســان باشــد

ن ما را به يك اص

در اصل ط. شود مى

و تكامل يك نفر 

تر مهم، به تفسير ر

تُم الـذين كفـروا 

حتى تضـَع الحـرُب

 و چون بر آنان د

و يا) زادشان كنيد

به تنهاآيه فوق  .)4

اسالم همز. جنگى

حق جاسالم . داند 

كه جنگيدن كنند

مط(تن وجود دارد 

كه مث انمشرك) ف

بايس. ت قائل نيست

و اگر نپذيرفتند،  

انملحد) ب ؛ندشو

د درباره اين گروه

ك نكرده استكي

ر اسالم ريشه عقيد

د هم جـايز اسـت

، اگر تنها راه برای

ه سمت تدين، عقي

طبق اين اصل، بر 

 عــين آزادی و ره

يعنى طبيعِت انسان 

 انسانى رهنمون م

كه برای پيشرفت و

تر دقيق ىبحث ن در

ُ«: فرمايد ى فاذا لقيـت

ما مناً و اما فداًء ح

دآنها را گردن زني

و آز(ن منّت نهيد 

4 :محمد(» رو نشيند

  

  

 

اسيران ج

جايز مى

اقدام به ج

گرفت برده

الف: دارد

حق حيات

شوند مى

ش برده مى

استاد

تفك گروه

جنگ در

اين مورد

پيشرفت،

آنها را به

. شود مى

بردگــى 

 ،اساسى

طبيعى و

مگر اينك

ايشان

قرآن مى

الوثاُق فا

شديد، آ

يا بر آنان

جنگ فر
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آزادی (كـردن  گرفتن و آزاد ، فديـه)و شـرطقيـد  آزادی بى(كـردن  گذاشتن و آزاد منت

. )501ص: 1394مطهـری، (سـت امده اقرآن ني درگرفتن آن  ؛ اما كشتن اسير و يا برده)مشروط

با اين دو دستور آخر، چند نظريه وجود دارد كه استاد برخـى  مسلمانان درباره نوع رفتار

نظريـه محمـد قطـب را  رای موجـودآ در ميـانظاهر  چون بـهداند و  از آنها را ضعيف مى

در اسـالم دو گونـه  ،طبـق ايـن نظريـه. پردازد تفصيل بدان مى داند، به درخور بررسى مى

 هابعضـى از دسـتور ،اسـالمى هایدر ميـان دسـتور. شريعت و سـنت: رددستور وجود دا

كـه پيـامبر  هسـتندى ديگر اصلى نيسـتند؛ بلكـه مثـل روشـى رخب و اصلى و اساسى است

كارهـای اصـلى ثابـت و . اولى شريعت و دومى سنت اسـت. اند كرده طورموقت اتخاذ به

اند؛ يعنـى بسـتگى دارد بـه مصـالح و مقتضـيات  های دوم موقتى و كارها يا قانون ،اليتغير

آمـد كـريم قـرآن  از شـده يادقانون اصلى درباره اسيران همـان اسـت كـه در آيـه . وقت

و بنـابر مصـلحت  سـنت پيـامبر بـوده گـرفتن ن يا برده؛ اما كشت)آزادی مطلق يا مشروط(

  . )504ص: همان(به آن عمل كرده است  9پيامبر اسالم زمانه

محمـد قطـب  .انـد بـه ايـن عمـل دسـت زده »مقابله به مثل«مانند مصلحتى پيامبر بنابه 

كردند، پيامبر و  مى 1»استرقاق«كه است چون آن زمان در كل دنيا معمول بوده : گويد مى

و بـر اسـاس مبـانى اسـالمى و انسـانى،  كـلدركردند، ولى  ه به مثل مىمسلمانان هم مقال

. )505ص: همـان(كنيم  اگر دنيا اين كار را نكند، ما هـم نمـى ؛ بنابراينرقاق خوب نيستاست

خواهد  نه اينكه مى ؛طبق بيان قطب، اساساً اسالم با الغای صد در صد بردگى موافق است

ز آن، برده كافر داخل و مسلماِن آزاد خارج شود ای باشد كه ا بردگى به صورت دروازه

اجباری بوده كه  ىای ندارد؛ عمل ؛ بلكه اسالم به همين هم عالقه)نظر خود استاد مطهری(

  .)505ص: همان(داده است  انجام مى

البتـه . داند گويا اين سخن را هم معقول مى. كند استاد مطهری سخن قطب را نقد نمى

ايگاه حقوق طبيعى در بردگى كامًال معلوم است؛ يعنى حيات و بق نظر خود استاد، جاطم

آزادی اصل نيست؛ بلكه اصل پيشرفت و تكامل انسان است و اگر حيات و آزادی منجر 

                                                            
  .گرفتن بردگى به. 1



اصـالت و  ،

دی زنـدگى 

ينهـا از ايـن 

 ق طبيعـى در

 برای هـيچ 

ه مثل بـوده 

درباره جهاد 

 قالـه نيسـت

بـه حـوزه  ،

ی در رشـد 

هـا تبيـين  زه

ن بحـث بـا 

دامـه بـه آن 

جـود دارد؛ 

زادی غربـى 

 ،شـده ت رها

 يا خواست 

ورت آزاد و 

معنای  ـى بـه

 ىمـل انسـان

غيـر ايـن صـورت

 تحميلـى و تقليـد

بـرای رهـايى اي ى

ب، چـون حقـوق

ست، حق استرقاق

 در جهت مقابله به

 مورد قبول خود د

به آنهـا در ايـن مق

د مطهری بيان شد

 يـا انديشـه، آزادی

سـالم بـا ايـن حوز

اين. اند سى پرداخته

بط است كه در اد

 و حقـوق فـرد وج

، آزايشـان تعبيـر 

حيوانيـت. شده رها

دموكراسى. است

ست كـه بـه صـو

ر اسالم دموكراسـ

امكه تكـس آنچـه 

انـد و در غ  ارزش

و عقايـد خرافـى 

دليلـىگـر بردگـى 

ديـدگاه قطـبپايـۀ 

زاد آفريده شده اس

ك كار تاكتيكى و 

س اصول طبيعى 

مجال پرداختن به 

ی از ديدگاه استاد

از آزادی عقيـده 

ع نظـام سياسـى اس

سياس ۀفلسف حوزه 

مردم مرتب سویز 

فـرد یسـالم آزاد

بـه. انـد م متفاوت

يعنى انسانيت ر ،ى

بنای وضع قوانين ا

يالتى اا همان تما

قرار گيرند؛ اما در

بر اسـاس ىراسكمو

عاد انسانى شد، با 

ی كسـى كـه بـا ع

اگ. ت و نه آزادی

بـر پشود؛ اما  ز مى

طبيعى آز طور ن به

پيامبر هم تنها يك

  .شگى

 ديگری را بر اسا

ند كهك  مطرح مى

های مختلف آزادی

وقتـى ا. بط اسـت

واقع موضـع ود، در

ث ديگری نيز در 

ب نوع حكومت ا

در اس مطهـریظـر 

دی غربى با هم آزا

ولى آزادی اسالمى

های غربى مبن لسفه

ها ه و اين خواست

گيری ق ك تصميم

آزادی و دم. ست

ت و تكامل در ابع

دارند؛ بنابراين برای

 نه حق حيات هست

 شد، بردگى جايز

حترم است و انسان

ود ندارد و كار پج

 يك الگوی هميش

مباحثهمچنين د 

ضالل نيز   و كتب

366 -380(.  

  فه سياسى

ها كه درباره حوزه

ياسى ايشـان مـرتب

شو بحث مى... ى و

د؛ اما ايشان به بحث

موكراسى و انتخاب

  .يم

، از نظگذشتكه 

ين نوع آزادی و آ

شده؛ و وانيت رها

دی ميل كه در فل

مبنای قانون بوده ،

تى در جامعه مالك

 و ميل اكثريت نيس

  

  

 

به پيشرفت

ارزش ند

كند،  مى

زنجيرها 

اسالم مح

كسى وج

است، نه

استاد

اسالمى و

ص: همان(

فلسف. 5

مباحثى ك

فلسفه سي

اجتماعى

رددگ مى

مسئله دم

پرداز مى

چنانك

چند اي  هر

يعنى حيو

يعنى آزا

،ثريتكا

رها بايست

خواست 
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نـه  ؛انسـان اسـت ىانسان یاز استعدادها ىند، حق انسان است، حِق ناشك ىانسان ايجاب م

بـه عبـارت ديگـر تمايـل افـراد در  ؛)348ص: 1385مطهـری، (از ميل و تمايل افـراد  ىحق ناش

معنای تمـايالت حيـوانى نيسـت؛ بلكـه ميـل بـه تحقـق كمـاالت  فضای انديشه اسالمى به

اين اصل طبيعى تأكيـد ايشان بارها بر . انسان است انسانى و شكوفايى استعدادهای انسانىِ 

كـاركرد كـه خواهنـد  ها يـا اكثريـت آنهـا مى انسـان ،فضايى ؛ يعنى در چنينكرده است

. تحقـق پيـدا كنـد، نـه حيوانيـت اودر جامعه ای باشد كه انسانيت انسان  گونه حكومت به

بـه بـاور ايشـان، حـق . البته از نظر استاد چنين چيـزی بـا دموكراسـى غربـى منافـات دارد

بـه  نداشـتن التزامنيـز و نسـتن، دا یو ايدئولوژ كبا نداشتن مسل یرا مساو ىميت ملكحا

و خـالف آزادی  ،ىدربـاره زنـدگ ىدرباره جهان و اصول عمل یركسلسله اصول ف كي

 ىشوری اسالمكاگر  ،از اين ديدگاه. های دموكراسى غربى است ، از ويژگىآنها دانستن

چون و چـرا  ىرا ب ىباشد و مردم آن مؤمن و معتقد به اصول اسالمى بوده و اصول اسالم

به باور اسـتاد، حـق . )325ص: همان(به خطر افتاده است  ىراسكدمو ،انند؛ در اين صورتبد

 یايـدئولوژ كتب و يـكم كعنوان ي قاطع مردم به اسالم به ىز وابستگفقيه ا ولىّ  ىشرع

مردم و حق  یُمهر ايدئولوژ ىيعن ،ىو واليت شرع ىحقيقت حق شرع شود و در ىم ىناش

ننـد كه آنها بايد فرد مورد تأييـد را انتخـاب كدم است مر ىميت ملكهمان حق حا ىعرف

  .)324ص: همان(

مطهـری رابطه حق طبيعـى انسـان بـا دموكراسـى از نظـر اسـتاد  گفته، پيشاز مباحث 

انـد  البته ايشان مباحث ديگری را در زمينه دموكراسـى اسـالمى مطـرح كرده. روشن شد

رابطه حقـوق طبيعـى و دموكراسـى را  اجمال مباحث فوق به. )176و  141صص: 1386مطهری، (

  .طلبد تفصيل مطلب مجال ديگری مىالبته سازد و  روشن مى

  گيری نتيجه

ان متعـدد و مدافع ،ای مطرح در فلسفه حقوق در طول تاريخ نظريه عنوان بهگرايى  طبيعت

اد تناند و آن اس گرا يك وجه مشترك داشته همه انديشمندان طبيعت. متنوعى داشته است

امـا در اينكـه طبيعـت در نظـر . بيعت در استنباط حقوق افراد و قانون در جامعه استبه ط



استاد .  است

ق خانواده و 

ن و حقـايق 

ی طبيعـى و 

هـای  تفاوت

در . ه اسـت

ايسـتى ايـن 

و آزادی دو 

ير تكامـل و 

سـان تبـديل 

 و پيشـرفت 

ت با اينكـه 

ـــد ش ی و من

تكامـل «نى 

بوده های زيادی  

صل و اساس حقوق

عى را طبيعت انسان

هـای سلسـله ويژگى

 دارنـد و همـين ت

قوق اسالمى شـده

هفتـه اسـت كـه با

حيـات و. ا شـوند

دو وسـيله در مسـي

ك در زنـدگى انس

 از مسـير تكامـل 

آزادی و حيات. وند

ـــد و ارزش ت ندارن

يعن ،ساسى طبيعت

نظر دوره اختالف

گرايى حقوقى، اص

حقوق طبيع ستگاه

يـك سور ايشـان، 

هـايى تا هم تفاو

وق خانواده در حق

ی ديگـری نيـز نه

شد يابند و شـكوفا

اگر اين د. هستند 

ل ميمـون و مبـارك

ماندگى انسان قب

ايستى محدود شو

ـــىد اصـــالت ، ول

 چه حّد به اصل اس

  .ند

در هر د ،شود ن مى

گ طرفداران طبيعت

خاسو دانسته نسان 

به باو. داند آن مى

د نهفته است كه با

ها و حقو ت نقش

ها و اسـتعداها گى

 و آن استعداها رش

 ها يى آن ويژگى

 هر دو بـه وسـايل

دی استعداها و عق

و بادهند  دست مى

ـــان ـــت انس اند بيع

ستگى دارد كه تا 

كنن كنند يا نمى مى

   

ونه تحليل و تبيين

از ط عنوان يكى به

را حقوق طبيعى ان

های منطوی در آ ى

ر وجود زن و مرد

 طبيعى علت تفاوت

وجود آدمى ويژگ

ها به كمال برسند 

ای رشد و شكوفا

انى قرار گرفتند، 

 و اگر باعث نابود

رزش خود را از د

ـــم طب ى ـــای مه ه

شدنشان به اين بس ش

كمك م »ت انسان

  

  

 

آنها چگو

مطهری ب

اجتماع ر

و ويژگى

فطری در

فطری و 

حقيقِت و

ه ويژگى

برا وسيله

رشد انسا

شوند مى

شدند، ار

از ويژگى

ارزش بى

و پيشرفت
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 . سهامى انتشار

ــد ــهرام ارش نژاد، چ ش

   

 . 

انتشارات صدر:  قم

 .صدرا: هران

 .صدرا: ان

 . صدرا 

 .صدرا 

انسـان در قـر( 4ج، 

 .انتشارات صدرا 

 .صدرا: ن

، تهران6مهتدی، چ

حسـين بشـيريه، چ: ه

ا پسامدرنيسـم، ترج

 .نشر نى 

رضا حسينى بهشتى

شركت س :تهران ،1

ــت ــهدول شـ: ، ترجم

 .صدرا: ، تهران5چ

انتشارات صدرا: قم

، 16، چن در اسالم

، ته3، چ2، جه آثار

، تهر3، چ3، ج آثار

: ، تهران1، چ24 ج

: ، تهران1، چ25 ج

،جهـان بینـی اسـالمی

: ، تهران1، چ30ج 

، تهران48، چ1ج، ن

اكبر م على: ، ترجمه

مـه، ترجندیشه هـابز

ز حقـوق طبيعـى تـا

: سين بشيريه، تهران

علير: ، ترجمهبرالیزم

، چفلسفه حقوق، )

ــاره د ــاله دوم درب رس
 .مطالعات زنان

چ ،مسئله شناخت، )1

، ق2، چفطرت، )13

نظام حقوق زن، )13
مجموعه، )»الف«13
مجموعه ،)»ب«13
، مجموعه آثار، )13

، مجموعه آثار، )13

ای بر ج مقدمه، )13

 ،مجموعه آثار، )13

آشنایی با قرآن، )13
،روح القوانین، )134

تربیت سیاسی در ان 

از: فلسفه حقـوق، )

 .خداد نو

حس: ، ترجمهلویاتان

لیب، )1384(ی، جان 
)1377(زيان، ناصر 

ــان  ر، )1388(ك، ج
رات روشنگران و م

1368( ری، مرتضى
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386(ــــــــــــــــــ 

386(ــــــــــــــــــ 

 .صدرا: ن

394(ــــــــــــــــــ 

395(ــــــــــــــــــ 

49(كيو، بارون دو 

، )1395(ن، جفری 

 .ى

1389(س، ريموند 

نشر رخ :تهران،1چ، 

لو، )1381( توماس 
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