فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره  ،1ایپپی  ،2بهار 1400

www.jhvmn.ir

شماره مجوز ااشتنر87019 :

ISSN: 2783-1329

مفهوم حق و قانون در اندیشه میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی
محمد صارمی

1

* تاریخ دریافت  / 1400/05/27تاریخ پذیرش 1400/06/04

چکیده
تاریخ ایران همواره عرصه تحوالت و رویدادهای مهم سیاسی و حقوو ی بووده اسوت .از جملوه ورود
مفوواهیم حقووو ی و سیاس وی ،بووه وی وژه در عصوور مووورو ه .و یووا روا برخوی از اصووحاحات ماد وود
صدرالصدور در دوران تیموریان و تقسیم محاکم به دو دسته شرع و عرف در دوران ساسادیان .اما در
این میان ،یکی از بارزترین دورههای تاریخی برای ایرادیان ،عصر اجار بوود کوه مهومتورین مفواهیم
حقوق عمومی از جمله ادون ،آزادی ،دمای دگی و حق ،با حضور روش فکران ،فقیهان و رسالهدویسان
و دیز واک شهای متفاوت میان آدها پدیدار گوت .یکی از برجستهترین روش فکران این دوره که بوه
دظر میرسد با مفاهیم حقوق عمومی آش ایی بیوتری داشته و دو مفهوم حوق و وادون را بوه وور
جدی مورد بررسی رار داده و دسبت به بقیه روش فکران مفاهیم وی به وا عیت امروزی دزدیوکتور
میباشد ،میرزا عبدالرحیم خان البوف تبریزی است .مقاله حاضر بوا روش توصویفی تحلیلوی و بوا
استفاده از م ابع کتابخاده ای در پی پاسخ به این پرسش است که در میان مفاهیم حقووق عموومی،
آیا حق و ادون در آن برهه از زمان ،در اددیوه این روش فکر اجاری شکل گرفتوه اسوت یوا خیور؟
فرض این پژوهش آن است که این مفاهیم در اددیوه البوف تبریزی در مقایسوه بوا دیگور معوادی
امروزی دزدیک تر می باشد.
واژگان کلیدی :ادون ،حق ،روش فکران ،البوف ،ارتباط البوف با روسو.
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مقدمه
با فرمادی که در مرداد  12۸5از سوی مظفرالدین شاه امضا شد ،ج بش عدالتخوواهی در ایوران بوه
پیروزی رسید .روش فکران آن دوره را باید از برجسوتهتورین صواح دظوران در آن دهضوت دادسوت.
روش فکران با توجه به آگاهی از وضعیت مردم ،راه چاره را در محدود ساختن درت پادشاه و وجوود
حکومت ادون میدادست د( .اسماعیلی )56 ،1394 ،به همین دلیل ،هدف ادقاب مورو ه ،وابسوته
شدن به ادون بود .به بیان دیگر ،درت ادودی در ایران ریووه در موورو ه دارد .مهومتورین دلیول
حساسیت دسبت به مفاهیم اساسی از جمله ادون و حق در عصر اجوار دیوز حضوور روشو فکران و
دغدغه آدها دسبت به این مفهوم بود؛ تا جایی که هر یک از آدها تعاریف خاصی از حق و وادون اراهوه
داده بوددد .ب ابراین ،یکی از دالیلی که عصر اجار از اهمیت ویژهای برخوردار است ،توجه بوه وضوع
وادین ،برای شهروددان ایرادی در کل کوور بود .از رف دیگر ،افزایش موارکت سیاسوی در دولوت
مورو ه که دتیجه بیعی اعحای حقوق شهروددی به مردم بود ،باعث دواتوادی حکوموت مرکوزی و
پراک دگی درت در ایران شد .همان ور که اشاره شد ،روش فکران در ورود این مفاهیم بوه کووور
دقش بسزایی داشت د؛ از جمله آها میتوان به میرزا عبدالرحیم خان البوف تبریزی اشاره کرد کوه
در مقایسه با هم حارادش این مفاهیم را به ور جودیتور موورد بحوث و بررسوی ورار داده اسوت.
( البوف ،)95 ،1324 ،اما باید گفوت آشو ایی موردم موا بوا وادون چ ود مرحلوه داشوت ،دخسوت؛
سفردامههای ایرادیهایی که در دوره فتحعلی شاه از غرب آورده بوددد که دخستین آگاهیهای موا را
دسبت به ادون و حق برای ما به ارمغان آورد .دوم؛ رسالهدویسان بوددد که خود به دو دسته تقسویم
میشددد ،دسته اول کسادی بوددد که به سبک س ت دیم ،سیاستداموهدویسوی و اددرزداموهدویسوی
میکرددد که تقریباً  100رساله از آدها به دست ما رسیده اسوت .دسوته دوم کوه بوه سوبک مودرن
میدوشت د و به دو دسته تقسیم میشددد؛ گروهی از آدها رسالههای غربوی را ترجموه مویکرددود و
گروهی دیگر ،خود به دوشتن رساله دسبت به اوضواع بوی وادون و در پوی آن ،دبوود حوق در جامعوه
میپرداخت د .در این میان ،حضور روش فکرادی ماد د ملکم خان مستوارالدوله و والبوف تبریوزی و
دو دستگی میان آدها بر سر این مفاهیم ،با دظورات موافوق و مخوالف ،یکوی از عوامول تأثیرگوذار در
پیدایش مفاهیم حق و ادون در عصر مورو ه بود .در این پژوهش ،با توجه بوه دقوش ویوژه و مهوم
میرزا عبدالرحیم خان البوف تبریزی ،به بررسوی دو مفهووم حوق و وادون از دگواه ایون روشو فکر
پرداخته شده است.
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 -1زندگی و آثار طالبوف
میرزا عبدالرحیم ،در خادواده متوسط پیوهوری در محله سرخاب تبریز به ددیوا آمود .خوود تصوریح
دارد که پدرش استاد ابو ال دجار بود و پدر بزرگش استاد علیمراد دیز همین حرفوه را داشوت .بوه
همین سب  ،در جایی دام دجارزاده را بر خود دهاده است .عبدالرحیم در شادزده سوالگی بوه تفلویس
رفت و به تحصیل مقدمات دادش جدید پرداخت؛ اما این که همراه چه کسی رفت و چه کسوی از او
سرپرستی میکرد ،موخص دیست .میرزا عبدالرحیم که بوا اسوتعداد بوود ،در مودار جدیود در
خوادد و تر ی کرد .بعدها در تمرخان شوره ( )Buinakskمقر حکومت داغستان ا اموت گزیود و بوه
مقا عهکاری و سایر فعالیتهای ا تصادی خصوصی که زمی وهاش در فقواز فوراهم بوود ،پرداخوت.
البوف که ذوق و ریحه فکری داشت ،هیچگاه علم را رها دکرد و همیووه مسوئولیت اجتمواعی را
درک میکرد .گفت ی است که همه آثارش را از حدود پ جاه و پ ج سالگی به بعد دوشت و بیسوت و
چ د سال بقیه عمرش را به ترجمه و دگارش و دور آثارش گذرادد .البوف مقام اجتماعی ارجم دی
یافت و خودی و بیگاده به دیده احترام به او میدگریست د .سرای او محلی برای اهل دادوش و فکور و
سیاست بود .وزیران و کارگزاران دولت ایران که از بادکوبه میگذشت د ،سراغش میرفت د و با برخی
از آدان دیز دامهدگاری داشت .در سال  ،1324دمای ده مردم تبریز در مجلس شوورای ملوی بوود و در
سال  1329درگذشت .او خود را ایرادی و ایرادیزاده و از بقه فقیر معرفی مویک ود ،بوه وارسوتگی
خویش میبالد و میگوید هیچگاه حامل امتیاز و لق دبودم ،استدعا و تم ایی از احدی د موودم ،در
این صورت از تهمت و توبیخ باک ددارم ( .البوف )2 ،1324 ،آثار البوف به ترتی تاریخ دور بدین
رار است :دخبه سپهری ،اسامبول  1317مری؛ کتاب احمد یا سفی ه البی دو جلود ،اسوامبول
1311؛ ترجمه فیزیک یا حکمت بیعی ،اسوامبول 1311؛ ترجموه هیوأت جدیود از (فامواریون)،
اسامبول 1311؛ ترجمه پ ددامه مارکو  ،یصر روم ،اسامبول 1312؛ مسالک المحس ین ،واهره
1323؛ مساهل الحیات ،تفلیس 1324؛ ایضاحات در خصوص آزادی ،تهران 1325؛ سیاست والبی،
تهران  .1329همه آثار این دویس ده ،دخستین بار در خار از ایران و به خر خودش به بع رسید.
مگر ایضاحات در خصوص آزادی و سیاست البی که در عصر موورو ه در تهوران م توور گردیود؛
یکی در زمان حیات وی و دومی پس از مورگش .والبوف در دادوش اجتمواعی و سیاسوی بوه آثوار
متفکران فرادسوی و ادگلیسی سده هجدهم و دوزدهم توجه داشت و از ریق محالعه ترجمه روسوی
(با توجه به تسلحی که به زبان روسی داشت) آثار دویس دگان و اددیوم دان اروپایی ،بوا تفکور آدوان
آش ا شده بود .البوف به دلیل سالها سکودت در خار از ایران ،با تحوالت سوایر دقواط جهوان بوه
ویژه روسیه و فقاز آش ا گردید و به دلیل عا ه بوه زادگواهش و پیگیوری تحووالت آن ،بوه بحوران
سلح ت و داکارآمدی آن در حل مساهل و موکات در عرصه داخلی و خارجی پی برد .شاید هموین
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دوری از و ن و ا امت در فقاز که در آن روزگار گذرگاه تمدن غربی و ایران به شمار میرفت ،بوود
که او را اددیوم دی آگاه و در مقایسه با سایر همفکران خود استث ایی کرده بود .به دظر میرسد که
سخ ان البوف به ع وان ادسادی مؤمن به شریعت اسام که مصالح خود را با باورهای دی وی پیودود
میزدد ،میتوادد بوه خووبی در ذهون خواد وده ایرادوی ب ووی د و ملموو باشود .در مجمووع بایود
خا ردوان کرد که ال فکری روش فکران حاکمیت ادون ،اروپایی بود .والبوف تبریوزی بوه دوبوه
خود در ک ار سایر روش فکران ،در شکلگیری این فضا تأثیرگذار بوده است.
 -2حاکمیت قانون از دید طالبوف
البوف از معدود اددیوم دادی است که آشکارا استبداد و حکومت فردی را در آثوار خوودش موورد
دکوهش رار داده و از حاکمیت وادون سوخن گفتوه اسوت .در وا وع والبوف حاکمیوت را دو دووع
میدادد؛ دخست حکومتی که اداره مملکت آن با ادودی است که پادشاه وضع کرده و وزیران در برابر
او مسئول هست د ،همچ ین دستگاه وضع ادون و اجرای آن در یک جا تمرکز یافته اسوت .در ایون
مورد روسیه را مثال میزدد که در آدجا ،ادون ثمره اراده فردی اسوت و اگور هوم دسوتگاه وادون از
دستگاه اجرای آن جدا باشد ،باز هم به دلیل این که هر دو دستگاه زیر دظور ودرت واحودی اسوت،
معیوب میباشد .البوف بر این باور است که این گوده وادین در وا ع ادون محسوب دمیشودد ،بوه
دلیل این که واضعان آن ملت دیست د ،بلکه اداره کوور بر اصول س تها و آیوینهوای ودیمی ورار
داده شده است و اجرای آن توسط دولت ،به اراده و خواست فرمادروایان مویباشود؛ ماد ود حکوموت
ایران بل از مورو یت ،عربستان و افغادستان( .ادمیوت )39 ،1363 ،دوم حکوومتی کوه بور اسوا
حکومت ادون است که در آن زمان به آن پی برده بود و آن را محلوب جامعه میدادسوت( .ادمیوت،
 )39 ،1363او حکومت پادشاهی را داکارآمد و مستحق تغییر میپ داشت .دیاز به حاکمیت وادون از
جدیترین دغدغههای البوف به شمار میرفت که در آثارش دیز مووهود اسوت و بوه ع ووان یوک
راهحل خاص جهت خرو از بحران دظام پادشاهی ،در کوادون توجوه او ورار دارد کوه در چوارچوب
دظام سیاسی مورو ه یا جمهوری مع ا پیدا میک د .وی تقریباً تمام مباحث مقالوه ملکوی خوود در
کتاب سیاست البی را حول محور ادون و ضرورت ایجاد و عمل به آن در کوور ورار داده اسوت و
از همگان میخواهد ،از بی ادودی که موج استبداد و هر و مر در جامعه میشود ،پرهیز دمای د.
وی به پیروی از مستوارالدوله که دام کتابش را « یک کلمه» گذاشت ،موکل جامعه ایوران را ت هوا
یک کلمه میدادد و آن دبود ادون است .حق حاکمیت از دظر البوف ،اساساً متعلق به ملت بووده و
باید به ملت برگردادده شود؛ از این رو ،مهمترین مسألهای که البوف در ک ار حاکمیت ادون محرح
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دمود ،حاکمیت ملی بود که باعث توجه ویژه وی به ادون اساسی گردیده بود .در حاکمیت ادون بور
خاف حاکمیت شخصی ،به دلیل احا های که ادون بر جامعه دارد ،ودرت محودود مویشوود کوه
البوف آن را از آثار ادون در جامعه میدادست .حتی البوف کسادی که مخوالف حاکمیوت وادون
هست د را خاهن دولت ،ملت و و ن میدادست و دتیجه بی ادودی را ویرادی ایوران مویپ داشوت .وی
بیان دمود ،مملکتی که ادون ددارد ،میتوادد مدتی خود را حفظ ک ود ،اموا سورادجام ماد ود درخوت
پوسیده متاشی خواهد شد .امروزه تقریباً کلیه کوورها ،مگر تعداد ادودکی ،اداره اموور را بوه دسوت
شهروددان سپردهادد که این دوان از حاکمیت ادون دارد .البوف در همان عصر اجار به این دکتوه
مهم پی برده بود که دیکبختی ملت در این است که مردم ،امور مملکوت را اداره دمای ود ( .والبوف،
 )121 ،1324حتی البوف از وزیرادی که در پی حکومت ادون بودهادد دیز دام برده است؛ از جملوه
میرزا جعفر خان مویرالدوله ،چ ان که کتابچه سفیدی به پادشاه عرضه داشوت و در صوفحه اولوش
دوشته بود ادون ،ادون ،ادون؛ همچ ین میرزا حسن خان و میرزا یحیی خان که از آدها دیز دام برده
است .البوف بیان میدارد ،آن ادودی که پادشاه یا فان وزیر یا حاکم ب ویسد ،ادون دخواهود بوود،
حتی اگر این ادون بهتر از تمام وادین روی زمین باشد؛ در وا ع ،ابتدا و ادتهوای هور چیوز ،داشوتن
حاکمیت ادون است .وی میدویسد وادون یع وی « درجوات حودود و حقووق» (مرادخوادی،1396 ،
 )306که هم حد را موخص و هم حقوق را معین میک د؛ اگر چه ملکوم خوان بور خواف والبوف
اعتقاد داشت که ادون پس از گذشتن از دستگاه ادون است که ادون میشود .البوف بارهوا بیوان
داشت که م بع ا تدار ادودگذاری ،اراده ملت است .وی ایران را چون ملکی بی پ اه وصف مویدموود
که آن چه در محکمه افکار است ،که ه کم عیار است ( .البوف )121 ،1357 ،ب وابراین ،از سوخ ان
البوف میتوان به دیاز جامعه به حکومت ادون و ادونخواهی پی برد کوه موخصوه اصولی ایووان
است.
 -3مرجع وضع قانون در نگاه طالبوف
همان گوده که در مباحث پیوین گفته شود ،والبوف در بخوشهوای متعوددی از آثوارش تصوریح
میک د که « ادون در جامعه ایران جایگاهی ددارد ،مگر بورای تقویوت تقلیود فردگیوان» ( .والبوف،
 )57 ،1324وی تأکید میک د که م وأ ادون ،اراده ملت است کوه بوه وسویله دمای ودگان خوود در
مجلس ادودگذاری ،آن را وضع میک د ( .والبوف )122 ،1357 ،در مواجهوه دویسو دگان بوا ایون
تعارض ،به دظر میرسد هر دویس دهای بدون توجه به مبادی فکری و زمی ه تاریخی افکار ایوان و ب ا
به عرف دلخواه خود ،البوف را معتقد به حاکمیت اراده ملت و حاکمیت شرع معرفی میک د ،حال
آن که برای حل این تعارض ،باید بدون جادبداری و پیش داوری و با اسوتفاده از روشهوای تفسویر
۵
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متون ،به مقصود دزدیک به وا ع دویس ده پیبرد .برای بررسی این تعارض ،باید بوه ایون دکتوه مهوم
توجه داشت که اشتباه رایج در محالعه و بررسی ادقاب مورو ه ایون اسوت کوه اغلو محققوین و
پژوهوگران ،با این پیشفرض به محالعه این ادقاب و آثار مورو هخواهان میپردازدود کوه ادقواب
مورو ه ،صرفاً برای مقابله با استبداد پادشاه به و وع پیوسته است؛ در حالی که بوه گوواهی تواریخ،
دخستین خواسته مورو هخواهان ،تأسیس عدالتخادوه بوود و بوه هموین دلیول ابتودا آن را دهضوت
عدالتخواهان میدامیددد .ب ابراین ،در تحلیل و بررسی همه ابعاد ادقاب مورو ه ،باید به این موورد
دیز توجه داشته باشیم که این ادقاب ،در مقابله با استبداد سیاسی حاکم در زمان خود ایجاد شد .از
این رو ،در بررسی بحث ادونخواهی روش فکران مورو ه خواه در مورد واضع ادون ،باید چ د دکته
را مددظر رارداد:
دخست؛ روش فکران مورو ه خواه ،از راه آش ایی با آثار ادقابیها و روش فکران کوورهای غربوی بوه
ددبال مورو یت در ایران بوددد و پیداست که در آثار روش فکران و دویس دگان غربی ،مردم صاح
آن حاکمیت بوددد و ادون از ریوق دمای ودگان م تخو موردم وضوع مویشود .دوم؛ روشو فکران
مورو هخواه ،برای محدود کردن درت پادشاه تاش میکرددد و به همین دلیل ،میپذیرفت ود کوه
اراده و تصمیم پادشاه ادون تلقی شود و صرفاً با تدوین وادون توسوط پادشواه و اعوام عموومی آن
درت پادشاه محدود شود ،در حالی که عاوه بر تجربیات دیم و اجرا در شخص با دقض غرض و بر
خاف هدف روش فکری مورو ه خواهی بود ،چرا که همان ادسداد سیاسی حس میشد فقط لبا
زیبای ادون بر استبداد پوشادده میشد .سوم؛ اگر روش فکر مورو هخواه میپذیرفت که ادودگذاری
مختص ذات الهی است و ادسان ،حق و صاحیت ادودگذاری ددارد و ت ها علمای دی ی میتواد ود بوا
است باط احکام شرعی ،موضوعات روز را استخرا و اعام دمای د ،باز هم این امور بور خواف هودف
ادقاب مورو ه بود .چهارم؛ روش فکران مورو هخواه ،در زمانهایی میزیسته و میدوشوت د کوه از
یک سو ،پادشواه ودرت سیاسوی را در اختیوار داشوت و کوچوکتورین زمزموههوای آزادیخوواهی،
روش گری ،ادتقاد و اعتراض را تحمل دمیکرد و برای حفظ درت و ثوروت خوویش ،دسوت بوه هور
ج ایتی دسبت به م تقدان خود میزد؛ از سوی دیگر ،صاحبان شرع و علموای توویع ،از زموان روی
کار آمدن سلسله صفوی ،وظیفه توجیه حکومت شاهان را برعهده داشت د و در یک تقسیم کوار ،بوه
دلیل احترام زیاد از سوی مردم ،حوزه شرعیات را بر عهده داشت د .با توجه به دظر البوف که اهول
به وضع ادون توسط ملت و از ریق دمای دگان ملت بود ،میتوان گفت که شرع دیوز ممکون اسوت
یکوی از م ووابع مووورد اسووتفاده ادودگووذاری دمای وودگان م تخو ملووت باشوود .در بوین دویسو دگان
مورو هپژوه ،دظر و جمعب دی عبدالهادی حاهری مقرون به صحت است که دظر البوف مب وی بور
این که ادودگذاری از اختیارات ویژه اکثریت مردم برای سعادت عمومی اسوت را بواور دارد .بوه ایون
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ترتی  ،البوف ،لزوماً مذه و وادین پیامبران را ادکار دمیک د ،بلکه به ج بههای مادی زددگی دیز
دگاه میاددازد .به دیگر سخن ،البوف اگور چوه ووادین مع ووی و حرفوی را الزم و ملوزوم یکودیگر
میدادد ،اما دظامی بر ب یاد وادین عرفی و غیر مذهبی پیو هاد میک ود( .حواهری )50 ،1364 ،اگور
چه مساهل مذهبی مهم هست د ،ولی مربوط به حوزه جداگادهای میباش د که از سیاستها و ووادین
عرفی و غیر مذهبی که زیر دظر و مسئولیت خردم دان کووور ورار داردود ،جودا هسوت د .در کول،
عبدالهادی حاهری یادآوری میک د که برخی سخ ان البوف ماد د « هر کوس کوه وادون را موتمم
شرع و داظر بر اجرای احکام شرع ددادد ،مسلمان دیست» ،در دوشتههای البوف خیلی کوم اسوت و
به دظر میرسد که این سخ ان را برای دفوذ در مردمی ایراد کرده کوه افکارشوان بوا مظواهر مسواهل
مذهبی آش ایی دزدیکی داشته است( .حاهری)50 ،1364 ،
 -4اهداف قانون در اندیشه طالبوف
البوف هماد د دیگر روش فکران هم عصر خویش ،با مواهده و محالعه در مورد اوضاع ایران و دیگر
کوورها و تحقیق و بررسی آثار متفکران و روش فکران رون هجدهم و دوزدهم اروپا ،به بررسی علل
پیورفت و تر ی کوورهای متمدن و متر ی پرداخت و از این رهگذر ،به ددبال اراهوه درموادی بورای
دردهای اوضاع ایران بود .برآی د این بررسیها ،بر راری ادون و حکومت ادون به ع وان اصلیتورین
راه دجات از بحران و رار دادن کوور در مسیر پیورفت بود که از بررسی آثار البوف مویتووان بوه
اهداف و دیدگاه وی در خصوص وضع ادون و حکومت ادون پی برد که در ادامه بوه موواردی از آن
پرداخته شده است.
 -1-4رهایی از عقب ماندگی
مهمترین علت عق ماددگی ایران از دیدگاه البوف ،عدم وجود یا اجرای ادون برآمده از توده مردم
و حاکمیت ادون میباشد .البوف در کتاب مسالک المحس ین ،تر ی و پیورفت تمدن غورب را در
سایه دو چیز میدادد؛ یکی ،علم و دادش و دیگری ،ادون .و میگوید « :علت اصلی تر ی ملل مغورب
زمین ،یکی این است که آفتاب علم و ص عت از مغرب الع شده و دیگری ،وادون اسوت کوه خوود
ملت برای مصالحه و امور خود وضع میک د و حکومت اجرا میدماید» ( .البوف)94 ،1347 ،
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 -2-4تأمین سعادت عموم
البوف وضع ادون و استقرار حکومت ادون را موج تأمین سعادت و برکت عموم میدادد .یکی از
ویژگیهای مهم کتابها و مکاتبات البوف ،بر راری ارتباط و تأثیرگذاری بیوتر با جامعوه بوا اراهوه
مفاهیم حقو ی و سیاسی مدرن به زبان ساده و ابل فهم است .از این رو ،گواه پیودا کوردن معوادل
د یق مفاهیم دوین حقوق عمومی در آثار ایوان ،دشوار به دظر میرسود .بوه ع ووان دمودوه ،توأمین
سعادت عموم و مایه سعادت و برکت ،همان مفاهیم ک ودی م فعت عمومی ،خیر عمومی و مصولحت
عمومی است .البوف با الهام گرفتن از جرمی ب تام میگوید « :در هر جا و هر کوووری کوه وادون
دباشد ،هیچ م فعت و تمدن و سعادتی دیست»( .مرادخادی )325 ،1396 ،البوف در جوای دیگوری
که در مقام بیان لزوم تصوی ادون با رأی اکثریت مردم میباشد ،این چ ین بیان میدارد « :وادون
برای سعادت امور ملت است ،پس باید توسط خود ملت وضع شود» .در وا ع ،م ظوورش ایون اسوت
که ادودی که سعادت گروه محدودی را تأمین دماید ،محرود است که در ای جوا دیوز بوه دظور ب توام
توجه دارد که معیار ادودگذاری دیکو را تأمین بیووترین سوعادت بورای بزرگتورین اکثریوت جامعوه
میش اخت ( .البوف)179 ،1319 ،
 -3-4اطمینان مال و جان مردم
فقدان ادون و ام یت ضایی در دوران پیش از مورو ه ،یکی از مواردی بود که جان و مال مردم را
تهدید میکرد .از یک سو ،ادودی وجود دداشت که مب ای عمل مقامها و مأموران حکومتی باشد و از
آن تخحی دک د و در صورت تخحی مسئول باش د .از سوی دیگر ،یک محکموه وادودی هوم وجوود
دداشت که بر اسا ادودی موخص به محاکمه بپردازد .از این رو ،مأمورین غیر مسئول بوه صوورت
سلیقهای و مستبداده در مورد جان و مال افراد تصمیم مویگرفت ود و محاکموه هوم بوه دو صوورت
دیوانهای دولتی و م اظر شرعی وجود داشت که بدون وجود ادودی که مردم بداد ود ،ارتکواب چوه
عملی جرم است و مجازات دارد مومول صدور حکم و مجازات رار می گرفت د .ادون از این لحوا
موج ام یت ضایی و تأمین ام یت مال و جان افراد میشود که حقوق افراد ،محدوده اختیوارات و
وظایف مقامات حکومتی و مجازات را موخص میک د که این باعث جلوگیری از هور گودوه تعورض
خودسراده به حقوق و آزادی افراد توسط مأموران دولتی میگردد .البوف ،اجرای وادون را دغدغوه
میدادد و در تعریف ادون میدویسد « :ادون یع ی فصول مرتبط با احکام موخص حقووق و حودود
مددی و سیاسی متعلق به فرد و جماعت و دوع که به واسحه آن هر کس کاماً از موال و جوان خوود
محمئن و از حرکات خاف خود مسئول بالسویه میباشد» ( .البوف)94 ،1347 ،
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 -5حق در نگاه و اندیشه طالبوف
یکی دیگر از سخ ان هوشم داده البوف ،موضوع حق میباشد .البوف از ماهیت ،م وأ حق ،رابحه
حقوق فردی ،دفع اجتماع ،تعارض حقوق ملی و بینالمللی سخن به میان آورده است( .اکبری دوری،
 )9 ،13۸5او با حق ذاتی ادسان شروع میک د و با جایگاه و مقام ادسادی پایوان مویدهود؛ از وادودی
بودن حق سخن به میان آورده و میگوید که هیچگاه از بین دمیرود؛ میگوید حق با زددگی ادسوان
به وجود میآید و سرچومه آن ادون بیعی است یع ی م یت ادسادی؛ م ی ،من -تویی ،تو ،اویی او
که جایگاه ویژه حق را دوان و مورد بررسی رار می دهد .ب ابراین در دگاه این متفکر ،مفهوم حوق از
مفاهیم برجسته حقو ی به شمار میرود .اموروزه دیوز بسویاری از مسواهل ،بوا گفتموان حوق محورح
میشودد و در اصحاح خاص خود ،در معوادی مختلفوی بوه کوار مویرود و علموای حقووق ،تعواریف
مختلفی برای آن بیان کردهادد .حق یکی از اصلیترین اجزای مفهوم اخواق ،حقووق و سیاسوت در
ددیای مدرن میباشد .یکی از مهمترین دکات در پیدایش مفهوم و پدیده حقوق ،مربوط به تفکیکوی
است که میان دو مفهوم حق بودن و حق داشتن حاصل میشود .این مفهوم احتمواالً دخسوتین بوار
توسط ویلیام اکام در رن چهاردهم میادی به ور روشن تعریف شد و تا ادتهای سده شوادزدهم ،از
وضوح و شفافیت کامل برخوردار گردید ،و یکی از اصحاحات محوری گفتموان اخا وی و سیاسوی
شد .مفهوم حق را با توجه به کاربرد آن در متنهوای فلسوفی ،کاموی ،اخا وی ،فقهوی و حقوو ی،
میتوان به اَشکال متفاوتی تقسیمب دی کرد .حوق در لغوت یع وی ثابوت کوه ادکوار آن روان دباشود.
(دهخدا )۸21۸6 ،1373 ،اما در علم حقوق ،واژه حق در اصحاح خاص خود ،به معادی مختلفی بوه
کار میرود؛ برخی حق را به مع ی امتیاز و توادایی دادستهادد که دظام حقو ی هر جامعه برای اعضای
خود به وجود میآورد و صاح وا عی حق را کسی میدادد که سود مویبورد ،ماد ود حوق مالکیوت.
(بححایی گلپایگادی)112 ،13۸2 ،
حق از موضوعات هوشم داده البوف به شمار میرود .به گفته او ،حق اهم به ذات است؛ حق از روز
تولد پدید میآید و تا ه گام مرگ با خود آدم است ،البوف از حقوق فرد میگوید که در یک جا از
خصوصیت به عمومیت میرسد و عمومیت که از بسط ارتباط و اتحاد افراد که در وا ع دقوش وجوود
واحد را میسازدد ،داشی میشود .به ماد د شخص واحد ،وجود جماعت دیز م بع تولید حوق اسوت و
جماعت باعث ایجاد ملت و به تبع آن ،حقوق ملت میگردد که تحت هموان وادون بیعوی حقووق
ادسان است .اما تعارض حقوق فردی با حقوق جمعی چه صورتی به خود میگیرد؛ درست است کوه
اهم به ذات و مصون از محو و زوال است ،اما در تصادف با حق دیگری میتوادد تعحیل گوردد یوا از
ترکی دو حق ،حق سومی تولید گردد؛ ب ابر این ،حق دسبی است ( .البوف )174 ،1324 ،البوف
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در رابحه با اشخاص میگوید که اگر شخص از خود سل حقوق ک د ،در وا ع وجوود دودارد؛ جملوه
معروف « اشخاص مسلوب الحق در وا ع وجود دداردد» .وی بیان میک د که هموه حقووق در وجوود
ادسان ،م تهی به یک هدف واحد یع ی بقای دوع ادسوادی مویگرددود؛ اگرچوه ایون حقووق در هموه
مساوی هست د ،اما دباید کسی به حق دیگری تجاوز ک د ( .البوف )179 ،1319 ،وی در ادامه بیان
میک د که م ا وه و م ازعه ایجاد شده به دلیل تجاوز به حقوق دیگر افراد ،از ددادستن مع وی حوق
سرچومه میگیرد ( .البوف)179 ،1319 ،
آدچه در اددیوه البوف در مورد حق موخص است ،آن را برای سعادت میدادد ،به وری کوه اگور
کسی از حق بگذرد و داحق را توویق دمایود ،در حقیقوت حوق و حقیقتوی در آن دیسوت .والبوف
عقیده دارد که حق در همه افراد مساوی است ،ولی همیوه مورد تعرض بیرحماده افوراد درتم ود
بوده است؛ ب ابراین ،عقل و اعتدال را راهگوای این مسأله میدادد .از اددیوههای بسیار مهم البوف
در باب حق این است که حق ،غیان مردم بر علیه ستمگر میباشد و آن را توا دقحوه دهوایی یع وی
ستمگرکوی امتداد میدهد .همچ ین برهان میآورد که تعالیم آسمادی راه است و عقل راهبور ایون
مسیر است ،هر کس بخواهد این را به هم بزدد و به حقوق مردم تعدی ک د ،باید دخست پ د و اددرز
داد و تعزیر کرد و باالخره اگر دود ،با تبعید و اعدام دفع کرد؛ پس دباید هر سوتمگری حقو موان را
از دستمان برباید و ما متحمل شویم .ب ابراین ،البوف به حقوق مردم واک ش دووان داده و در ایون
جا با راهکارهایش ،مفهوم حق را برای جلوگیری از تضییع حق و حقووق موردم دووان مویدهود .او
میگوید که آزادی ما ،همیوه سعادت ملت و دور آزادی و مساوات مردم و تعیوین حقووق و حودود
بوده است .تعریفی که البوف اراهه میدهد ،عبارت است از آن « وه شوم با ن ادسان که بورای او
و به ویژه سایر وا خلق دوده است ،م تهای هر چیز حقیقت اسوت ،از آن جهوت کوه واهم بوه ذات
است» .ب ابراین ،و تی البوف حق را به وای بدن توریح دموده ،دووان ده وده آن اسوت کوه ووه
شومی را در دظر میگیرد که اگر چه در ابتدا و ادتها ،به حقوق تکیه دارد ،از این رو از اول تولود توا
ه گام مرگ وجود داشته و جزو حقوق بیعی میباشد .لذا ،حق بورای سوعادت جماعوت و ملوت و
وجود بوریت است ،اما بعد از این که حق افراد با دیگری تصادف دمود ،حق فوردی از بوین مویرود.
م وأ تمام حق از دظر البوف ،حفظ و بقای ادسان است؛ ولی حقوق در وجود ادسان م تهی به یوک
حق واحد ،یع ی بقای دفس و بقای دوع ادسادی است ( .البوف)۸2 ،1324 ،
آدچه از سخ ان البوف مسلم است ،دباید کسی به حق دیگری تجاوز دماید .اما این ووا بوا یکودیگر
پیودد زیادی داردد و آزار و تجاوز به حق دیگری ،جزو عواید ادسادی یع ی بیعت ثادوی مردم اسوت
که این تجاوز گاهی از جهل رفین و ددادستن مع ی حق داشی میشوود .حفوظ حقووق از وظوایف
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دخستین ادسادی است؛ به ع وان مثال ،اگر کووری به کوور دیگری تجاوز ک د و افوراد آن کووور از
حقوق خود در مقابل آدها دفاع دک د و در وا ع حفظ حقوق دک د ،حفظ وجود ملت سل میشود.
برای دظم در عالم و آسایش دوع بور ،باید وادین وجود داشته باشد که در آن ،هم حق و هم حودود
موخص شود و دستگاهی به اسم دایره عدلیه توکیل گردد کوه در صوورت و ووع تجواوز ،حقووق و
حدود را استقرار دهد .در ای جا میبی یم که البوف برای جلوگیری از تجاوز ،توکیل دادگاه را الزم
میبی د .البوف همچ ین از اددیوه های ژان ژاک روسو در خصوص حق وام گرفتوه اسوت کوه در
ای جا به برخی از آن ها آن پرداخته شده است.
 -1-5پیوند افکار طالبوف و روسو
البوف در مساوات و عدم تبعیض از ژان ژاک روسو ( )Jacques Rousseauپیروی میکرد .هموان
ور که البوف میگوید ،بدون مساوات آزادی وجود ددارد؛ ژاک روسو هم معتقد اسوت کوه بودون
برابری آزادی دیست و اگر هم باشد پوچ است و در وا ع ،آزادی ادسان در آن است که حقووق فورد و
دیگران را رعایت ک د .او در اثر معروف خود یع ی رارداد اجتماعی ،به بیوان حورفهوای بووری از
جمله حق حیات و آموزش سخن گفته و همان ور که مووخص اسوت ،دقحوه مووترک هور دو را
میتوان در مورد حق آموزش دادست که البوف به تفصیل درباره آن بحث کرده است .در « کتواب
امیل» ،مساهل حقو ی همچون مالکیت و سایر حقوق و حق آزادی ،حق حیات و مووارکت سیاسوی
بیان شده است .این کتاب در بحث تعلیم ،تربیت و پرورش کودکان دوشته شده است و بورای آزادی
فردی اهمیت ویژهای اهل است؛ همان ور که غالباً از حقوق فردی دوام مویبورد و بورای آن مثوال
میزدد( .الماسی و همکاران )1-9 ،1396 ،هماد د روسوو ،والبوف دیوز در خصووص حوق مووترک
سیاسی بیان میک د ،هر فرد این حق را دارد که در اداره عمومی کوور مووارکت دمایود .روسوو در
فصول آخر کتاب رارداد اجتماعی به این موضوع اشاره کرده و میگوید ،هر کس حقوق خوود را بوه
جامعه تسلیم میک د ،تسلیم باید بی ید و شرط و کامل باشد .هور فوردی هموه اختیوارات عموومی
خود را به یک فرد بلکه به کل جمعیت واگذار میک د .م ظور از جمعیت کل ،اراده عمومی میباشد.
اراده عمومی اراده جمعی شهروددان است که م افع خصوصی خود را اداره دمیک د ،بلکوه م وافع و
خیر همگادی را اداره میک د( .سبزهای )25 ،13۸6 ،وی معتقد است که رأی اکثریت ،دا ض حقوق
ا لیت دمیباشد؛ اما حقوق اکثریت بر حقوق ا لیت ارجحیت دارد .حقوق فردی مهوم اسوت ،اموا توا
زمادی که به دفع عمومی برخورد دک د ،اگر برخورد کورد ،دفوع عموومی و اکثریوت برتوری دارد؛ وی
رسوم و اراده عمومی را محرح میک د که مبت ی بر م افع عمومی است .از مواردی که مویتووان بوه
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ور حعی بیان کرد « ،کتاب احمد» برگرفته از « کتاب امیول» روسوو اسوت( .یزدادوی و بوچوادی،
)6 ،1391
البوف در مورد حقوق کودک و تعلیم و تربیت چ ین میگوید ،مربی باید جووان ،سوالم و فهمیوده
باشد که این دوان میدهد ،وی دیز به این دکته تأکید داشته که معلم باید با سواد و فهمیده باشد تا
بتوادد کوودک را تربیوت ک ود( .یزدادوی و بوچوادی )6 ،1391 ،و در موورد حقووق تعلویم و تربیوت،
فلسفهای اراهه کرد که امروزه آن فلسفه را کودک محوری میدامیم .آن چه که مسلم است و اهمیت
دارد ،این دکته است که البوف دسبت به این موضوع ،توضیحاتی اراهه داده است که حق بهرهم دی
از آموزش ،از جمله حقوق ش اخته شده برای یک فرد ادسادی تلقی میشود .این حوق کوه والبوف
دسبت به آن محال ارزشم دی بیان کرده است ،در ماده  13میثواق حقووق ا تصوادی ،اجتمواعی و
فره گی مورد اشاره رار گرفته است .آموزش و پرورش باید باعث توسعه کامل شخصویت ادسوادی و
حس کرامت آن باشد و احترام به حقوق بور و آزادیهای ب یادین را تقویت دماید .والبوف معتقود
بود که آموزش و پرورش باید همگادی باشد تا همه دادشآموزان ،در آموزشگاهها از آموزش بهرهم ود
شودد .همچ ین روسو میگوید که یکایک افراد برحسو یوک احسوا وظیفوه اخا وی ،از حقووق
فردی خود به دفع م افع کلی جامعه صرفدظر میک د و به این وسویله ،در جامعوه برابوری حاصول
میشود .همان ور که میبی یم ،روسو م افع اجتماعی را در دظر مویگیورد کوه اشوخاص از حقووق
فردیشان به خا ر آن میگذردد .چ ان چه البوف میگوید ،مالکیت حق یک شخص است ،اما اگر
رار باشد در آن جا تودلی ایجاد شود ،شخص حق مالکیت خود را از دست مویدهود و ایون حقووق
جمعیت است که در اولویت رار میگیرد .روسو میگوید ،همه از حقوق مساوی برخوردار هسوت د و
در حوزه عمومی ،باید بتواد د رأی خود را آزاداده ابراز داردد .وی در مورد حقووق کوودک مویگویود،
کودک را باید از جامعه فعلی دور دگه داشت و اجازه داد تا مراحل بیعی زددگی خود را ی ک د و
با آدچه بیعت به او داده ،به رشد و کمال برسد .او اجتماع را کاماً مؤثر میدادد ،ولوی چوون ه ور،
علم ،دادش و ص عت را باعث ادححاط جامعه میدادد ،معتقد است که جامعوه دیوز بور کوودک توأثیر
مخرب میگذارد .جال است بدادیم که « کتاب احمد» کوه بورای امور تعلویم و تربیوت کودکوان و
دوجوادان است ،شخصیتی فرضی بوده که البوف آن را با تأثیر از تعلیم و تربیوت و حقووق کوودک
«کتاب امیل» ،اثر موهور روسو برای ما دگاشته است که در داستان کتاب ،تربیت یک کودک فرضی
به دام امیل را بر عهده میگیرد و او را تا سن  25سالگی همراهی میک د .در ایون کتواب راجوع بوه
حقوق کودک به والدین میگوید که باید به آدها احترام بگذاردد.
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 -2-5نسبت حق با آزادی
یکی از مفاهیم پایه در گفتار البوف ،حول محور حق و آزادی و دسبت این دو با یکدیگر میچرخد.
او در کتاب سه جلدی معروف خود یع ی « کتاب احمد» ،با این حرف شروع میک د که ادسادیت ما
زمادی آغاز شد که شروع پر و جو از بیعوت کوردیم( .وحودت )26 ،1379 ،او عمیقواً پیوورفت
ادسان را م وط به عمل کردن به امر دقد ،در فضای گفتار عملی م ابع بیعی میدادست ( .والبوف،
 )100 ،1324درک این دکته که برداشت البوف از دقد ،بر دوع برداشت وی از آزادی به مثابه یکوی
از مقولههای اساسی امور ادسادی استوار بود ،پدیده دشواری دیست؛ ( والبوف )95 ،1324 ،اموا ایون
ادتزاع در گفتار البوف ،در عمل بوه م زلوه « حوق» تعیوین موییابود .وی در « مسواهل الحیوات»
میدویسد که حق ،با ادسان زاده شده و از روز تولد تا روز مرگ همراه اوست ( .والبوف)73 ،1324 ،
در این مرحله از گفتار البوف ،با مسأله تبیین مفهوم آزادی و حق روبهرو میشویم .به دوشوته وی،
پیدایش حق م وط به یک ریوه و سرچومه واحد است که در من ،من و شما ،من و او ریووه دارد.
این ریوه به زبان ما باز میگردد که از ریق آن حق را بیان میک یم ( .البوف )74 ،1324 ،بحوث
البوف درباره آزادی ،م حصر به آزادی فرد دبود ،بلکه وی آزادی فورد را بوه آزادی عموومی جموع،
تعمیم میداد .شالوده تعمیم او ،در آن چه او تا ی میان حقوق خود و حقوق دیگران میدامد ،ورار
دارد ( .البوف )73 ،1324 ،او بر این دظر است که بدون چ ین تا یای میوان حقووق و در دتیجوه
بدون خلق حقوق عام ،سعادت متقابل ممکن دیست ( .البوف )75 ،1324 ،پس از ایون کوه حوق از
خاص به عام ادتقال یافت ،این امر برای جماعت م یت ایجاد میک د.
البوف در مورد حقوق و آزادی اعتقاد دارد که آزادی الزم است ،ولی ده چ ان بی ید و شرط که به
حقوق دیگران لحمه وارد ک د .وی به حوق آزادی ادسوان تأکیود مویورزد کوه بور حقووق مسواوات
اجتماعی تکیه میک د ،یع ی تمام جماعت از حقوق مساوی در اجتمواع برخورداردود و در رابحوه بوا
آزادی ،آن را از حقوق بیعی میدادد ده از حقوق موضوعه؛ ماد د تقسیم اراضی و بر ادداختن دظوام
ارباب و رعیتی .در رابحه با آزادی و حق میگوید آزادی باید برابر با مساوات باشد .از حقووق فوردی
ماد د آزادی بیان و آزادی محبوعات دام مویبورد و بور حوق آزادی فکور ،عقیوده ،تووکل سیاسوی-
اجتماعی پافواری میک د و حدود آن را دیز میش اسد .البوف هر جا خود را دمووکرات مویدامود،
همیوه به اصول وفادار میمادد .او میگوید :افراد جامعه باید حقوق ،آزادی و اجرای وظایف مقود
را بو اس د ،یع ی حقوق و آزادی الزم و ملزوم یکدیگردد ،آن چ ان کوه مویگویود « هور کوس هور
فضولی میخواهد میک د و هر دادادی هر چه دلش مویخواهود مویدویسود؛ ایون آزادی دیسوت و از
حقوق و آزادی به شمار دمیآید ،بلکه هر و مر است» .بوه عقیوده وی « ،آزادی حوق مووترک و
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ثروت عمومی به شمار میرود ،به این مع ا که همه افراد از آن برخورداردد» ( .والبوف)93 ،1324 ،
او م ابع اصلی آزادی را آزادی عقاید ،آزادی بیان ،آزادی هویت ،آزادی محبوعات و آزادی اجتمواعی
میدادد .در باب آزادی هویت میگوید ،هیچ کس دمیتوادد کسی را محدود ک ود کوه در حقیقوت از
حق ام یت که زیر مجموعه حقوق فردی افراد است ،سخن مویگویود ( .والبوف )95 ،1324 ،حوق
ام یت ،دخستین بار در متن مدون اعامیه  17۸9به صراحت به کار برده شد که میگویود ،حمایوت
از افراد در بال بازداشتهای خودسراده ضروری است( .شریعت پ اهی)145 ،1395 ،
البوف ادامه میدهد که از دیگر حقوق اشخاص ،آزادی عقیده است .وی بیان میک د که هور فورد
حق دارد در درون خود ،هر گوده اعتقاد و باوری دسبت به اخاق ،مذه  ،سیاست و فلسوفه داشوته
باشد .هر کس به ارزشی معتقد است ،مختار و آزاد است و هیچ کس حق ددارد عقیده آن را تووبیخ،
ت بیه و یا مجبور به ا اعت از عقیده خود ک د .در مورد آزادی بیان هم میگویود ،هور کوس مختوار
است هر چه میدادد بگوید و ب ویسد ،اما استث اء میگذارد که اگر از واجبی برخیزد و یا تهمت بزدد،
بعد از تحقیق باید به سزایش برسد ( .البوف )190 ،1324 ،ب ابراین ،آزادی بیان برای فرد ،حقوو ی
تأمین میک د تا به وسیله آن ،عقیده خود را برای مردم بازگو ک د .مهمتورین حقووق و آزادیهوای
فردی که در اعامیه حقوق بور و شوهرودد فرادسوه و اعامیوه جهوادی حقووق بوور مویتووان دیود
(شریعت پ اهی )43 ،1395 ،توسط البوف دیز دام برده شدهادد .از دیگر آزادیهایی که میتوان دام
برد ،آزادی ادتخاب میباشد .البوف میدویسد « :هر فرد بالغ ،هر کس کوه محوابق وادون مسوئول
حق باشد ،یع ی به دالیلی این حق از او گرفته دوده باشد و رأی خود را الیق بدادد ،مختار است بوه
اداره امورات جماعت ادتخاب دماید و جز اکثریت آرا ،مادعی در ادتخواب او دبایود بووود» ( .والبوف،
 )194 ،1324در ای جا هم توجه به حقوق اکثریت و احترام بوه آن در موورد رأی ،در دظور او کواماً
موخص است .در مورد حق رأی میگوید « :بور به ور بیعی ،آزاد خلوق شوده اسوت ،هور کوس
بخواهد برای او حدی رار دهد یا آن را مادعی رار دهود ،ماد ود مه ود بیووعوری مویمادود کوه
میخواهد دور فضا را دیوار بکود» ( .البوف)196 ،1324 ،
 -3-5انواع حق و ارتباط آنها با یکدیگر
البوف حق را به به چهار دسته تقسیم میک د .حقوق شخصی یا فوردی ،حقووق جماعوت ،حقووق
ملت و بین الملل که بیان میک د متساویاألسا ولی متفواوتالحودود هسوت د ( .والبوف،1319 ،
 )177م ظور البوف از متساویاألسا بودن این است که همگی در یک سحح مساوی هست د ،اما
حدود آدها متفاوت است که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد .حقوق فردی ،زمادی که از خصوصوی
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به عمومی میرسد ،حقوق به جماعت م تقل میشود .وجود جماعت مثل یک شخص واحود ،م بوع
تولید حق است .پس ،حقوق فوردی در برخوورد بوا حقووق جماعوت ،عموومی محسووب مویشوود؛
همچ ین است حقوق جماعت در برخورد با حقوق ملت .در مورد حق جماعت و برخورد آن بوا حوق
ملت مثالی میآورد که صاحبان اماک حق داردد ملک خود را دفروش د و ساختن راه را مادع شوودد،
اما اگر حق جماعت با حق ملت برخورد ک د ،محو میشود .همچ ین مثالهایی در مورد تعارض بین
حقوق فردی با دفع عمومی یع ی همان حقوق جماعت و تضاد حقوق ملی و بوینالملول مویآورد؛ از
جمله حقوق فردی حق مالکیت این است که اراده مالک شرط اصلی مالکیت است ،اما اگر رار باشد
راه آهن یا تودلی ب ا ک د ،ب ابر حکم حقوق ملوت ،آن حقووق فوردی از موال وی کسور مویگوردد.
موخص است که هر حقی در دظر البوف جایگاه خودش را دارد؛ اما اگر حقوق جمعی و بزرگتور از
آن ،حقوق ملت در میان باشد ،برتری با دفع عمومی و به ریق اولی با حقوق ملت اسوت .حتوی بوه
این دکته اشاره کرده که اگر بین حقوق ملی و بینالملل تعارض وجوود داشوته باشود ،حقووق ملوی
با ل میگردد .ولی م ظور این دیست که حقوق ملت دادیده گرفته میشود ،بلکه اگر یوک ملوت بوه
حقوق داخلی خود توجه ک د و به حقوق ملل دیگر توجه دک ود ،میوان آدهوا بورای اسوتقرار حقووق،
ج گ و خودریزی وا ع میشود ( .البوف )17۸ ،1319 ،همان ور که گفته شد ،حقوق شخصی به
همراه حقوق جماعتی و ملت ،به دو خصوصیت متساویاألسا تقسویم مویشوودد .آن چوه مسولم
است ،دظم اجتماعی م وط به ترکی این دو رشته اصلی حقوق است و « عقل و اعتدال» راهگووای
این مسأله هست د.
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نتیجه گیری
اهمیت ادون و حقوق در دوره جدید این است که ادون ،بورای هموه افوراد جامعوه یکسوان اسوت.
همچ ین ایستادگی در برابر تصمیمهای خودسراده ،موخصه دیگر آن است؛ به ووری کوه در ایون
دوره ،حتی حاکمان کوورها دیز ملزم به رعایت وادین کوورشان هست د .در ددیای مدرن ،به جوای
وضع وادین توسط حکام حکومتهای دیکتاتوری ،حکومتهای مردم ساالر وادین را توسط مجلس
یا پارلمان تصوی میک د .مفهوم حق و ادون که از مفاهیم برجسته حقوو ی بوه شومار مویرود و
امروزه بسیاری از مساهل با این مفهوم محرح میشودد( ،اکبری و همکاران )1 ،1395 ،با اددیوههای
مدرن حقوق عمومی متولد شده است .اگر چوه روشو فکرادی ماد ود ملکوم خوان مستووارالدوله بوه
واسحه آش ایی با اددیوههای غربی در این خصوص بحث کردهادد ،اما البوف تبریزی در میان آدهوا
بسیار خوش درخویده است .چ ان که درباره حق میدویسد « :حق با ادسان زاده شده و از روز تولد
تا روز مرگ سر راه اوست»( .آدمیت )5 ،1363 ،این مفواهیم ،والبوف را بوه سومت تعریوف وادون
هدایت کرد ،چ ان که در فقدان ادون و همچ ین حق به ور خاصه میگوید « :تا زمادی که ادون
دداشته باشیم ،ملت ،دولت ،و ن و استقال وجود دخواهود داشوت» ( .والبوف)150-151 ،1357 ،
دکته مهم در این خصوص آن است که البوف ،میان مفهوم ادون به م زله یک خودکامگی و ادون
به مع ای آدچه از حاکمیت عمومی موتق میشود ،فرق گذاشته است که ایون مووارد ،او را از سوایر
همفکرادش جدا کرده است .چ ان که وی معتقد بود ،ت ها با تغییر حکومت اسوتبدادی بوه حکوموت
ادون ،میتوان اوضاع را تغییر داد ،ملت را تأمین بخوید و دولت را از ذلت دجات داد .اهمیت وادون
در دگاه او تا جایی ادامه داشت که معتقد بود چرا به ادون رو دمیک یم .از این رو ،در ایون پوژوهش
سعی بر آن شد که مفهوم حق و ادون در اددیوه این روش فکر اجاری موورد بررسوی ورار گیورد.
شالوده دظرات او به این ترتی است که ادون مقتدر است ،میتوادد اداره محلی را به دست بگیورد و
بر آن دظارت ک د و همچ ین میتوادد به اجرای جمیع عوامل شرع شریف وارسی بک د .همچ ین در
خصوص حق ،آن را به دو بخش تقسیم میک د .یکی راجع به روح و دیگری درباره جسم مویباشود.
وادین راجع به روح که وضعک ده آن ادبیای الهی هر عصر است ،به صوورت وحوی و الهوام بوه دوام
شرع میباشد .اما وادین راجع به جسم که عبارت د از تعیین حقوق و حودود ،توسوط حکموای یوک
ملت بر بق ا تضای جامعه وضع میگرددد .در مجموع آدچوه از دیودگاه والبوف مووخص اسوت،
ممالک بی ادون در وا ع حقی هم دداردد ،چ ان که میگوید « :اشخاص مسولوب الحوق فوی الوا وع
معدوم وجوددد» .در کل ،ممالک بی ادون را به وضع ادون اساسی مجبور میک ود .در وا وع حوق و
ادون را میتوان مکمل یکدیگر دادست که یکی بدون دیگری وجود ددارد.
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The concept of right and law in the thought of
Mirza Abdul Rahim Khan Talibov Tabrizi
Mohammad Saremi1

Abstract
Iran's history has always been the arena of important political and legal
developments and events. Including the introduction of legal and political
concepts, especially in the constitutional era. Or the prevalence of some terms
such as Sadr al-Sadr during the Timurids and the division of courts into two
categories of Sharia and custom during the Sassanids. But in the meantime, one
of the most prominent historical periods for Iranians was the Qajar era, when
the most important concepts of public law, including law, freedom,
representation and right, emerged with the presence of intellectuals, jurists and
treatise writers, as well as different reactions among them. Mirza Abdul Rahim
Khan Talibov Tabrizi is one of the most prominent intellectuals of this period
who seems to be more familiar with the concepts of public law and has
seriously studied the two concepts of law and is closer to the current reality than
other intellectuals. . The present article seeks to answer the question with the
descriptive-analytical method and using library sources that among the concepts
of public law, right and law were formed in the mind of this Qajar intellectual at
that time or not? The hypothesis of this research is that these concepts are closer
in Talibov Tabrizi thought than other modern meanings.
keywords: Law, Right, intellectuals, Talibov, Talibov's relationship with
Rousseau.
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