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بدین  7: 12قاعدۀ طالیی، به سان اصلی بنیادین در رابطۀ مومنان مسیحی با دیگری، در انجیل متی، : چکیده

 خواهید آدمیان از برای شما کنند، خود بهر ایشان کنید، این است شریعتچه میهر آن»بود:  آمدهسان 

(Lex) رفتار مومنان را  بایدای که تا سدۀ دوازدهم میالدی، این اصل به عنوان قاعده«. های پیامبرانو کتاب

قرار همواره مورد تفسیر متألهین مسیحی  یو در سنت الهیات بوددر اجتماع عیسوی تعیین کند، مبنای عمل 

« دیگری»دادند کردند که ترجیح میشه می(، مومنان باید رفتاری پیcivitasبر این اساس، در شهر ). گرفتمی

و آن را یکی از معانی  به این اصل نظر داشتندحقوقدانان رُمی  البته،هم چنین رفتاری در برابرشان پیشه کند. 

هر »بردند: سلبی به کار می یآن را در بُعدو ، گرفتندفرض می در رابطۀ بین فرد و دیگری در شهر« iusحق/»

از این روی، قاعدۀ طالیی تا نوزایی سدۀ  «.خواهید آدمیان از برای شما کنند، خود بهر ایشان مکنیدچه نمیآن

نسبتی با  شد وبرابر گرفته می پایۀ شریعت بود،، که هم«lex naturaleقانون طبیعی/»با  دوازدهم میالدی

مندی از حقوقی غیرقابل خدشه توانست هویت فرد را در بهرهنداشت، و نمی« ius naturale/حق طبیعی»

بار، در سدۀ دوازدهم . برای نخستینو امکان کنشی فعاالنه را برای آدمی پذیرا باشد در برابر دیگران حفظ کند

حق »و قاعدۀ طالیی با  طالیی در هم آمیختبُعد سلبی و ایجابی قاعدۀ  ،و به همّت گراتیان و حقوقدانان شرع

. در حالی دارا بوددر برابر دیگری  طبیعی به مثابۀ انسانِ مومن مسیحیدانسته شد: حقی که  یکی« طبیعی

کرد، توازی قاعدۀ طالیی الفراغ شرع را نفی میمنطق ،«قانون طبیعی»که تا پیش از این، قاعدۀ طالیی به معنیِ 

س از پ را هم در برابر خود ببیند.« permissio/اباحی» یشد تا مومن مسیحی سپهرو حق طبیعی سبب می

ابتکار گراتیان در پیونددادن حق طبیعی و قاعدۀ طالیی، بعدها، دیگر حقوقدانان شرع کوشیدند تا با پیوند 

حق آدمی در برابر دیگری را تصریح کنند، مطلبی  آمیز و مطلقِو حق، جنبۀ تملک« dominiumسیادت/»

بنابراین،  اندازی نبود.دیگر قابل دستکه سبب شد حقوقی را برای فرد در برابر دیگری به رسمیت بشناسد که 

هایش تملک سوبژکتیو فرد بر دارایی برایزمان هم به طور همکه حق فرد در برابر دیگری واجد سیادتی بود 

. بنابراین، پرسش مقالۀ حاضر شدها قلمداد میآن داراییاقتدار تام او بر به معنای شد و هم در نظر گرفته می

ری، به مثابۀ عنصری بنیادین در قاعدۀ طالیی، چگونه  خود را به عنوان عنصری مستقل دیگ»بدین قرار است: 

 بر روابط قدرت در دوران میانۀ مسیحیو  های میانه معرفی کردو واجد حق در ساحت اندیشۀ سیاسی سده

 «.؟گذاشت تأثیر


