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 یزیخان طالبوف تبر میعبدالرح رزایم شهیمفهوم حق و قانون در اند

 1محمد صارمی

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

 دهیچک

ورود  از جملوه  .بووده اسوت   یو حقوو   یاسیمهم س یدادهایهمواره عرصه تحوالت و رو رانیا خیتار

از اصووحاحات ماد وود  یبرخوو . و یووا روا در عصوور مووورو ه ژهیووبووه و ،یاسوویو س یحقووو  میمفوواه

. اما در انیمحاکم به دو دسته شرع و عرف در دوران ساساد میو تقس انیموریصدرالصدور در دوران ت

 میمفواه  نیتور  عصر  اجار بوود کوه مهوم    ان،یرادیا یبرا یخیتار یها دوره نیبارزتر زا یکی ان،یم نیا

 سانیدو و رساله هانیو حق، با حضور روش فکران، فق ی دگیدما ،یاز جمله  ادون، آزاد یحقوق عموم

دوره که بوه   نیروش فکران ا نیتر از برجسته یکیگوت.  داریها پدآد انیمتفاوت م یها واک ش زیو د

داشته و دو مفهوم حوق و  وادون را بوه  وور      یوتریب ییآش ا یحقوق عموم میبا مفاه رسد یم ردظ

 تور  کیو دزد یامروز تیبه وا ع یو میروش فکران مفاه هی رار داده و دسبت به بق یمورد بررس یجد

و بوا   یلو یتحل یفیاست. مقاله حاضر بوا روش توصو   یزیخان  البوف تبر میعبدالرح رزایم باشد، یم

 ،یحقووق عمووم   میمفاه انیپرسش است که در م نیپاسخ به ا یدر پ ای از م ابع کتابخاده فادهاست

 ر؟یو خ ایو شکل گرفتوه اسوت    یروش فکر  اجار نیا وهیحق و  ادون در آن برهه از زمان، در ادد ایآ

 ادیمعو  گور یبوا د  سوه یدر مقا یزی البوف تبر وهیدر ادد میمفاه نیپژوهش آن است که ا نیفرض ا

 .باشد یتر م کیدزد یامروز

 ارتباط  البوف با روسو. حق، روش فکران،  البوف، ادون،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

بوه   رانیو در ا یخوواه  شاه امضا شد، ج بش عدالت نیمظفرالد یاز سو 12۸5که در مرداد  یبا فرماد

دظوران در آن دهضوت دادسوت.     صواح   نیتور  از برجسوته  دی. روش فکران آن دوره را بادیرس یروزیپ

مردم، راه چاره را در محدود ساختن  درت پادشاه و وجوود   تیاز وضع یروش فکران با توجه به آگاه

هدف ادقاب مورو ه، وابسوته   ل،یدل نی( به هم56 ،1394 ،یلی. )اسماعدادست د یحکومت  ادون م

 لیو دل نیتور  در موورو ه دارد. مهوم   ووه یر رانیدر ا ی درت  ادود گر،ید انیشدن به  ادون بود. به ب

حضوور روشو فکران و    زیو از جمله  ادون و حق در عصر  اجوار د  یاساس میدسبت به مفاه تیحساس

از حق و  وادون اراهوه    یخاص فیها تعاراز آد کیکه هر  ییمفهوم بود؛ تا جا نیها دسبت به اآد غدغهد

برخوردار است، توجه بوه وضوع    یا ژهیو تیکه عصر  اجار از اهم یلیاز دال یکی ن،یداده بوددد. ب ابرا

در دولوت   یاسو یسموارکت  شیافزا گر،یدر کل کوور بود. از  رف د یرادیشهروددان ا یبرا ن،ی واد

و  یحکوموت مرکوز   یبه مردم بود، باعث دواتواد  یحقوق شهرودد یاعحا یعی ب جهیمورو ه که دت

بوه کووور    میمفاه نیشد. همان  ور که اشاره شد، روش فکران در ورود ا رانی درت در ا یپراک دگ

اشاره کرد کوه   یزیخان  البوف تبر میعبدالرح رزایبه م توان یها م داشت د؛ از جمله آ ییدقش بسزا

 ورار داده اسوت.    یموورد بحوث و بررسو    تور  یرا به  ور جود  میمفاه نی حارادش ا با هم سهیدر مقا

موردم موا بوا  وادون چ ود مرحلوه داشوت، دخسوت؛          ییگفوت آشو ا   دیبا (، اما95 ،1324) البوف، 

موا را   یها یاهآگ نیشاه از غرب آورده بوددد که دخست یکه در دوره فتحعل ییها یرادیا یها سفردامه

 میبوددد که خود به دو دسته تقسو  سانیدو ما به ارمغان آورد. دوم؛ رساله یدسبت به  ادون و حق برا

 یسو یدو و اددرزداموه  یسو یدو داموه  استیس م،یبوددد که به سبک س ت  د یدسته اول کساد شددد، یم

کوه بوه سوبک مودرن      وماسوت. دسوته د   دهیها به دست ما رسرساله از آد 100 باًیکه تقر کرددد یم

و  کرددود  یرا ترجموه مو   یغربو  یها ها رسالهاز آد یگروه ؛شددد یم میو به دو دسته تقس دوشت د یم

آن، دبوود حوق در جامعوه     یو در پو   وادون  یخود به دوشتن رساله دسبت به اوضواع بو   گر،ید یگروه

و  یزیو و  والبوف تبر  ستوارالدولهماد د ملکم خان م یحضور روش فکراد ان،یم نی. در اپرداخت د یم

در  رگوذار یثأاز عوامول ت  یکو یبا دظورات موافوق و مخوالف،     م،یمفاه نیها بر سر اآد انیم یدو دستگ

و مهوم   ژهیو پژوهش، با توجه بوه دقوش و   نیحق و  ادون در عصر مورو ه بود. در ا میمفاه شیدایپ

روشو فکر   نیو و  وادون از دگواه ا   قدو مفهووم حو   یبه بررسو  ،یزیخان  البوف تبر میعبدالرح رزایم

 پرداخته شده است.
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 زندگی و آثار طالبوف  -1

 حیآمود. خوود تصور    ایو به دد زیدر محله سرخاب تبر یور وهیدر خادواده متوسط پ م،یعبدالرح رزایم

حرفوه را داشوت. بوه     نیهم زید مرادیبزرگش استاد عل دارد که پدرش استاد ابو ال  دجار بود و پدر

 سیبوه تفلو   یسوالگ  شادزدهدر  میدام دجارزاده را بر خود دهاده است. عبدالرح ییسب ، در جا نیهم

از او  یرفت و چه کسو  یکه همراه چه کس نیپرداخت؛ اما ا دیمقدمات دادش جد لیرفت و به تحص

در   دیو که بوا اسوتعداد بوود، در مودار  جد     میعبدالرح رزای. مستیموخص د کرد، یم یسرپرست

و بوه   دیو گز( مقر حکومت داغستان ا اموت  Buinakskها در تمرخان شوره ) کرد. بعد یخوادد و تر 

در  فقواز فوراهم بوود، پرداخوت.      اش  وه یکه زم یخصوص یا تصاد یها تیفعال ریو سا یکار مقا عه

را  یاجتمواع  تیولئمسو  ووه یعلم را رها دکرد و هم چگاهیداشت، ه یفکر حهی البوف که ذوق و  ر

و  سوت یبه بعد دوشت و ب یسالگ پ جاه و پ جاست که همه آثارش را از حدود  ی. گفت کرد یدرک م

 یارجم د یعمرش را به ترجمه و دگارش و دور آثارش گذرادد.  البوف مقام اجتماع هیچ د سال بق

اهل دادوش و فکور و    یبرا یاو محل ی. سراست دیدگر یاحترام به او م دهیبه د گادهیو ب یو خود افتی

 یبرخ باو  رفت د یسراغش م گذشت د، یکه از بادکوبه م رانیو کارگزاران دولت ا رانیبود. وز استیس

بوود و در   یملو  یدر مجلس شوورا  زیمردم تبر  دهی، دما1324داشت. در سال  یدگار دامه زیاز آدان د

 یبوه وارسوتگ   ک ود،  یمو  یمعرف ریو از  بقه فق زاده یرادیو ا یرادی. او خود را ادرگذشت 1329سال 

د موودم، در   یاز احد ییاستدعا و تم ا م،و لق  دبود ازیحامل امت گاه چیه دیگو یو م بالد یم شیخو

 نیدور بد خیتار  ی( آثار  البوف به ترت2 ،1324باک ددارم. ) البوف،  خیصورت از تهمت و توب نیا

دو جلود، اسوامبول    ی الب  هیسف ایکتاب احمد  ؛ی مر 1317اسامبول  ،ی رار است: دخبه سپهر

(، ونیاز )فاموار  دیو جد تأیو ؛ ترجموه ه 1311اسوامبول   ،یعیحکمت  ب ای کیزی؛ ترجمه ف1311

 واهره   ن،ی؛ مسالک المحس 1312روم، اسامبول  صری؛ ترجمه پ ددامه مارکو ،  1311اسامبول 

 ،ی والب  استی؛ س1325تهران  ،یدر خصوص آزاد ضاحاتی؛ ا1324 سیتفل ات،ی؛ مساهل الح1323

. دیو به خر  خودش به  بع رس رانیبار در خار  از ا نیخستد س ده،یدو نیهمه آثار ا. 1329ان تهر

 د؛یو که در عصر موورو ه در تهوران م توور گرد    ی الب استیو س یدر خصوص آزاد ضاحاتیمگر ا

بوه آثوار    یاسو یو س یپس از مورگش.  والبوف در دادوش اجتمواع     یو دوم یو اتیدر زمان ح یکی

 یمحالعه ترجمه روسو  قیداشت و از  ر توجهسده هجدهم و دوزدهم  یسیو ادگل یمتفکران فرادسو

بوا تفکور آدوان     ،ییاروپا وم دانیو ادد س دگانیداشت( آثار دو یکه به زبان روس ی)با توجه به تسلح

دقواط جهوان بوه     ریبا تحوالت سوا  ران،یها سکودت در خار  از ا سال لیآش ا شده بود.  البوف به دل

تحووالت آن، بوه بحوران     یریو گیبوه زادگواهش و پ   عا ه لیو به دل دیو  فقاز آش ا گرد هیروس ژهیو

 نیهمو  دیبرد. شا یپ یو خارج یو موکات در عرصه داخل لهآن در حل مسا یسلح ت و داکارآمد
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بوود   رفت، یبه شمار م رانیو ا یاز و ن و ا امت در  فقاز که در آن روزگار گذرگاه تمدن غرب یدور

که  رسد یکرده بود. به دظر م ییهمفکران خود استث ا ریبا سا سهیآگاه و در مقا یوم دیکه او را ادد

 ودود یپ ی و ید یخود را با باورهااسام که مصالح  عتیمن به شرؤم یسخ ان  البوف به ع وان ادساد

 دیو و ملموو  باشود. در مجمووع با     دیب وو  یرادو یدر ذهون خواد وده ا   یبوه خووب   توادد یم زدد، یم

بوه دوبوه    یزیو بود.  والبوف تبر  یی ادون، اروپا تیحاکم انروش فکر یخا ردوان کرد که  ال  فکر

 بوده است. رگذاریفضا تأث نیا یریگ روش فکران، در شکل ریخود در ک ار سا

 حاکمیت قانون از دید طالبوف -2

را در آثوار خوودش موورد     یاست که آشکارا استبداد و حکومت فرد یوم دادی البوف از معدود ادد

را دو دووع   تیو  وادون سوخن گفتوه اسوت. در وا وع  والبوف حاکم       تیدکوهش  رار داده و از حاکم

در برابر  رانیاست که پادشاه وضع کرده و وز یکه اداره مملکت آن با  ادود یحکومت دخست دادد؛ یم

 نیو اسوت. در ا  افتهیجا تمرکز  کیآن در  یدستگاه وضع  ادون و اجرا نیول هست د، همچ ئمس وا

اسوت و اگور هوم دسوتگاه  وادون از       یجا،  ادون ثمره اراده فردکه در آد زدد یرا مثال م هیمورد روس

 ،اسوت  یدظور  ودرت واحود    ریکه هر دو دستگاه ز نیا لیآن جدا باشد، باز هم به دل یدستگاه اجرا

بوه   شودد، یدر وا ع  ادون محسوب دم نیگوده  واد نیباور است که ا نی.  البوف بر اباشد یم وبیمع

 ورار   یمی ود  یهوا  نیوی ها و آ بلکه اداره کوور بر اصول س ت ست د،یکه واضعان آن ملت د نیا لیدل

حکوموت   دماد و  باشود؛  یمو  انیآن توسط دولت، به اراده و خواست فرمادروا یداده شده است و اجرا

کوه بور اسوا      یحکوومت  ( دوم39 ،1363 ت،یو عربستان و افغادستان. )ادم ت،ی بل از مورو  رانیا

، تیو )ادم. دادسوت  یبرده بود و آن را محلوب جامعه م یحکومت  ادون است که در آن زمان به آن پ

از   وادون  تیبه حاکم ازی. دپ داشت یم رییرا داکارآمد و مستحق تغ یپادشاهاو حکومت  (39، 1363

 کیو مووهود اسوت و بوه ع ووان      زیکه در آثارش د رفت ی البوف به شمار م یها دغدغه نیتر یجد

در کوادون توجوه او  ورار دارد کوه در چوارچوب       ،یحل خاص جهت خرو  از بحران دظام پادشاه راه

 درخوود   یتمام مباحث مقالوه ملکو   باًیتقر ی. وک د یم دایمع ا پ یهورجم ایمورو ه  یاسیدظام س

و عمل به آن در کوور  ورار داده اسوت و    جادیرا حول محور  ادون و ضرورت ا ی الب استیکتاب س

 . دیدما زیپره شود، یکه موج  استبداد و هر  و مر  در جامعه م ی ادود یاز ب خواهد، یاز همگان م

را ت هوا   رانیو گذاشت، موکل جامعه ا« کلمه کی »از مستوارالدوله که دام کتابش را  یرویبه پ یو

از دظر  البوف، اساساً متعلق به ملت بووده و   تیو آن دبود  ادون است. حق حاکم دادد یکلمه م کی

محرح   ادون تیکه  البوف در ک ار حاکم یا لهأمس نیتر رو، مهم نیبه ملت برگردادده شود؛ از ا دیبا
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 ادون بور   تیبود. در حاکم دهیگرد یبه  ادون اساس یو ژهیبود که باعث توجه و یمل تیدمود، حاکم

کوه   شوود  یکه  ادون بر جامعه دارد،  ودرت محودود مو    یا احا ه لیبه دل ،یشخص تیخاف حاکم

ون ت  واد یو که مخوالف حاکم  ی البوف کساد ی. حتدادست ی البوف آن را از آثار  ادون در جامعه م

 ی. وپ داشوت  یمو  رانیو ا یرادیرا و ی ادود یب جهیو دت دادست یهست د را خاهن دولت، ملت و و ن م

خود را حفظ ک ود، اموا سورادجام ماد ود درخوت       یمدت توادد یکه  ادون ددارد، م یدمود، مملکت انیب

را بوه دسوت    اموور اداره  ،یکوورها، مگر تعداد ادودک  هیکل باًیخواهد شد. امروزه تقر یمتاش دهیپوس

دکتوه   نی ادون دارد.  البوف در همان عصر  اجار به ا تیدوان از حاکم نیادد که ا شهروددان سپرده

. ) والبوف،   ود یاست که مردم، امور مملکوت را اداره دما  نیملت در ا یکبختیبرده بود که د یمهم پ

 دام برده است؛ از جملوه  زیدادد  حکومت  ادون بوده یکه در پ یرادی البوف از وز ی( حت121 ،1324

به پادشاه عرضه داشوت و در صوفحه اولوش     یدیچ ان که کتابچه سف رالدوله،یخان مو جعفر رزایم

دام برده  زیا ددهخان که از آ ییحی رزایخان و م حسن رزایم نیدوشته بود  ادون،  ادون،  ادون؛ همچ 

 ادون دخواهود بوود،    سد،یحاکم ب و ای ریوزفان  ایکه پادشاه  یآن  ادود دارد، یم انیاست.  البوف ب

داشوتن   ز،یو هور چ  یباشد؛ در وا ع، ابتدا و ادتهوا  نیزم یرو نی ادون بهتر از تمام  واد نیاگر ا یحت

 ،1396 ،ی)مرادخواد « درجوات حودود و حقووق    » یع و ی وادون   سدیدو یم ی ادون است. و تیحاکم

خوان بور خواف  والبوف      چه ملکوم   اگر ک د؛ یم نی( که هم حد را موخص و هم حقوق را مع306

 انیو .  البوف بارهوا ب شود یاعتقاد داشت که  ادون پس از گذشتن از دستگاه  ادون است که  ادون م

 دموود  یپ اه وصف مو  یب یرا چون ملک رانیا یواراده ملت است.  ،یگذاردار  ادودداشت که م بع ا ت

از سوخ ان   ن،یا( ب وابر 121، 1357  البوف،). است اریکه آن چه در محکمه افکار است، که ه کم ع

 ووان یا یبرد کوه موخصوه اصول    یپ یخواه جامعه به حکومت  ادون و  ادون ازیبه د توان ی البوف م

 است.

 مرجع وضع قانون در نگاه طالبوف -3

 حیاز آثوارش تصور   یمتعودد  یهوا  گفته شود،  والبوف در بخوش    نیویهمان گوده که در مباحث پ

) والبوف،   .«انیو فردگ دیو تقل تیو تقو یددارد، مگر بورا  یگاهیجا رانیدر جامعه ا ادون  »که  ک د یم

خوود در    ودگان یدما لهیکه م وأ  ادون، اراده ملت است کوه بوه وسو    ک د یم دیتأک ی( و57 ،1324

 نیو بوا ا  سو دگان یدر مواجهوه دو  (122، 1357 ) والبوف،  .ک  د یآن را وضع م ،یگذاردمجلس  ادو

و ب ا  وانیافکار ا یخیتار  هیو زم یفکر یبدون توجه به مباد یا س دهیهر دو رسد یتعارض، به دظر م

حال  ک د، یم یشرع معرف تیاراده ملت و حاکم تیبه عرف دلخواه خود،  البوف را معتقد به حاکم

 ریتفسو  یهوا  و با اسوتفاده از روش  یداور شیو پ یداربدون جادب دیتعارض، با نیحل ا یآن که برا
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دکتوه مهوم    نیو بوه ا  دی، باتعارض نیا یبررس یبرا .برد یپ س دهیبه وا ع دو کیمقصود دزدمتون، به 

و  نیاسوت کوه اغلو  محققو     نیو ادقاب مورو ه ا یدر محالعه و بررس جیتوجه داشت که اشتباه را

کوه ادقواب    پردازدود  یخواهان م ادقاب و آثار مورو ه نیبه محالعه ا فرض شیپ نیپژوهوگران، با ا

 خ،یتوار  یکه بوه گوواه   یاست؛ در حال وستهیبه و وع پ اهمقابله با استبداد پادش یمورو ه، صرفاً برا

ابتودا آن را دهضوت    لیو دل نیعدالتخادوه بوود و بوه همو     سیسأخواهان، ت خواسته مورو ه نیدخست

موورد   نیبه ا دیهمه ابعاد ادقاب مورو ه، با یو بررس لیدر تحل ن،یا. ب ابردددیدام یخواهان م عدالت

 ازشد.  جادیحاکم در زمان خود ا یاسیدر مقابله با استبداد س قاب،اد نیکه ا میتوجه داشته باش زید

چ د دکته  دیخواه در مورد واضع  ادون، با روش فکران مورو ه یخواه بحث  ادون یرو، در بررس نیا

 را مددظر  رارداد:

بوه   یغربو  یو روش فکران کوورها ها یبا آثار ادقاب ییخواه، از راه آش ا ان مورو هروش فکر دخست؛

مردم صاح   ،یغرب س دگانیکه در آثار روش فکران و دو داستیبوددد و پ رانیدر ا تیددبال مورو 

. دوم؛ روشو فکران  شود  یم تخو  موردم وضوع مو      ودگان یدما قیو بوددد و  ادون از  ر تیآن حاکم

کوه   رفت ود یپذ یم ل،یدل نیو به هم کرددد یمحدود کردن  درت پادشاه تاش م یبرا خواه، مورو ه

آن  ی وادون توسوط پادشواه و اعوام عمووم      نیشود و صرفاً با تدو یپادشاه  ادون تلق میاراده و تصم

 و اجرا در شخص با دقض غرض و بر می د اتیکه عاوه بر تجرب ی درت پادشاه محدود شود، در حال

فقط لبا   شد یحس م یاسیبود، چرا که همان ادسداد س یمورو ه خواه یروش فکر خاف هدف

 یگذارکه  ادود رفتیپذ یخواه م . سوم؛ اگر روش فکر مورو هشد ی ادون بر استبداد پوشادده م یبایز

بوا   تواد ود  یم ی ید یددارد و ت ها علما یگذار ادود تیاست و ادسان، حق و صاح یمختص ذات اله

امور بور خواف هودف      نیباز هم ا  د،یموضوعات روز را استخرا  و اعام دما ،یاست باط احکام شرع

کوه از   دوشوت د  یو م ستهیز یم ییها خواه، در زمان ادقاب مورو ه بود. چهارم؛ روش فکران مورو ه

 ،یخوواه  یآزاد یهوا  زمزموه  نیتور  داشوت و کوچوک   اریو را در اخت یاسو یسو، پادشواه  ودرت س   کی

دسوت بوه هور     ش،یحفظ  درت و ثوروت خوو   یو برا کرد یل دمادتقاد و اعتراض را تحم ،یروش گر

 یاز زموان رو  ع،یتوو  یصاحبان شرع و علموا  گر،ید یاز سو زد؛ یدسبت به م تقدان خود م یتیج ا

کوار، بوه    میتقس کیحکومت شاهان را برعهده داشت د و در  هیتوج فهیوظ ،یکار آمدن سلسله صفو

را بر عهده داشت د. با توجه به دظر  البوف که  اهول   اتیمردم، حوزه شرع یاز سو ادیترام زاح لیدل

ممکون اسوت    زیو گفت که شرع د توان یملت بود، م  دگانیدما قیبه وضع  ادون توسط ملت و از  ر

 سوو دگانیدو نیم تخوو  ملووت باشوود. در بوو  وودگانیدما یگووذارداز م ووابع مووورد اسووتفاده  ادو یکووی

بور   یمقرون به صحت است که دظر  البوف مب و  یحاهر یعبدالهاد یب د دظر و جمع پژوه، همورو 

 نیو اسوت را بواور دارد. بوه ا    یسعادت عموم یمردم برا تیاکثر ژهیو اراتیاز اخت یگذارکه  ادود نیا
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 زید یگزدد یماد یها بلکه به ج به ک د، یرا ادکار دم امبرانیپ نی البوف، لزوماً مذه  و  واد  ،یترت

 گریکود یرا الزم و ملوزوم   یو حرفو  یمع وو  نیسخن،  البوف اگور چوه  وواد    گری. به داددازد یدگاه م

( اگور  50 ،1364 ،ی)حواهر  .ک ود  یم و هادیپ یمذهب ریو غ یعرف نی واد ادیبر ب  یاما دظام دادد، یم

 نیو  وواد  ها تاسیکه از س باش د یم یا مربوط به حوزه جداگاده یمهم هست د، ول یمذهب لهچه مسا

خردم دان کووور  ورار داردود، جودا هسوت د. در کول،        تیولئدظر و مس ریکه ز یمذهب ریو غ یعرف

هر کوس کوه  وادون را موتمم      » سخ ان  البوف ماد د یکه برخ ک د یم یادآوری یحاهر یعبدالهاد

و  اسوت کوم   یلی البوف خ یها در دوشته ،«ستیاحکام شرع ددادد، مسلمان د یشرع و داظر بر اجرا

 لهکرده کوه افکارشوان بوا مظواهر مسوا      رادیا یدفوذ در مردم یسخ ان را برا نیکه ا رسد یبه دظر م

 (50، 1364، ی)حاهر داشته است. یکیدزد ییآش ا یمذهب

 اهداف قانون در اندیشه طالبوف -4

 گریو د رانیبا مواهده و محالعه در مورد اوضاع ا ش،یروش فکران هم عصر خو گری البوف هماد د د

علل  یآثار متفکران و روش فکران  رون هجدهم و دوزدهم اروپا، به بررس یو بررس قیکوورها و تحق

 یبورا  یرهگذر، به ددبال اراهوه درمواد   نیپرداخت و از ا یمتمدن و متر  یکوورها یو تر  ورفتیپ

 نیتور  ی ادون و حکومت  ادون به ع وان اصل یبر رار ها، یبررس نیا  دیبود. برآ رانیاوضاع ا یها درد

بوه   تووان  یآثار  البوف مو  یبود که از بررس ورفتیپ ریراه دجات از بحران و  رار دادن کوور در مس

از آن  یبرد که در ادامه بوه مووارد   یدر خصوص وضع  ادون و حکومت  ادون پ یو دگاهیاهداف و د

 .پرداخته شده است

 رهایی از عقب ماندگی -4-1

 ادون برآمده از توده مردم  یاجرا ای البوف، عدم وجود  دگاهیاز د رانیا یماددگ علت عق  نیتر مهم

تمدن غورب را در   ورفتیو پ یتر  ن،ی.  البوف در کتاب مسالک المحس باشد ی ادون م تیو حاکم

مغورب   لمل یتر  یعلت اصل : »دیگو یو م . ادون ،یگریعلم و دادش و د ،یکی دادد؛ یم زیدو چ هیسا

 وادون اسوت کوه خوود      ،یگریاست که آفتاب علم و ص عت از مغرب  الع شده و د نیا یکی ن،یزم

 (94، 1347، . ) البوف«دیدما یو حکومت اجرا م ک  د یمصالحه و امور خود وضع م یملت برا
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 تأمین سعادت عموم -4-2

از  یکی. دادد یسعادت و برکت عموم م نی البوف وضع  ادون و استقرار حکومت  ادون را موج  تأم

 ههو با جامعوه بوا ارا   وتریب یرگذاریثأارتباط و ت یها و مکاتبات  البوف، بر رار مهم کتاب یها یژگیو

معوادل   دنکور  دایو رو، گواه پ  نیمدرن به زبان ساده و  ابل فهم است. از ا یاسیو س یحقو  میمفاه

 نی. بوه ع ووان دمودوه، توأم    رسود  یدشوار به دظر م وان،یدر آثار ا یحقوق عموم نیدو میمفاه قید 

و مصولحت   یعموم ریخ ،یم فعت عموم یک ود میسعادت و برکت، همان مفاه هیسعادت عموم و ما

 وادون   هکو  یدر هر جا و هر کووور  »  :دیگو یب تام م یرماست.  البوف با الهام گرفتن از ج یعموم

 یگور ید ی البوف در جوا ( 325، 1396 ،ی)مرادخاد. «ستید یم فعت و تمدن و سعادت چیدباشد، ه

 وادون   : »دارد یم انیب نیچ  نیا باشد، یمردم م تیاکثر یأ ادون با ر  یلزوم تصو انیکه در مقام ب

اسوت   نیو در وا ع، م ظوورش ا  .«توسط خود ملت وضع شود دیسعادت امور ملت است، پس با یبرا

بوه دظور ب توام     زیو جوا د  یمحرود است که در ا د،یدما نیمأرا ت یکه سعادت گروه محدود ی ادود که

جامعوه   تیو اکثر نیبزرگتور  یسوعادت بورا   نیووتر یب نیمأرا ت کوید یگذار ادود اریتوجه دارد که مع

 (179، 1319 . ) البوف،ش اخت یم

 اطمینان مال و جان مردم -4-3

بود که جان و مال مردم را  یاز موارد یکیاز مورو ه،  شیدر دوران پ یی ضا تیفقدان  ادون و ام 

باشد و از  یموران حکومتأها و م عمل مقام یوجود دداشت که مب ا یسو،  ادود کی. از کرد یم دیتهد

 دهوم وجوو   یمحکموه  وادود   کی گر،ید یول باش د. از سوئمس یدک  د و در صورت تخح یآن تخح

بوه صوورت    ولئمس ریغ نیموررو، مأ نیموخص به محاکمه بپردازد. از ا یدداشت که بر اسا   ادود

و محاکموه هوم بوه دو صوورت      گرفت ود  یمو  میو مستبداده در مورد جان و مال افراد تصم یا قهیسل

که مردم بداد ود، ارتکواب چوه     یوجود داشت که بدون وجود  ادود یو م اظر شرع یدولت یها وانید

لحوا    نیگرفت د.  ادون از ا یجرم است و مجازات دارد مومول صدور حکم و مجازات  رار م یلعم

و  اراتیو که حقوق افراد، محدوده اخت شود یمال و جان افراد م تیام  نیمأو ت یی ضا تیموج  ام 

از هور گودوه تعورض     یریباعث جلوگ نیکه ا ک د یو مجازات را موخص م یمقامات حکومت فیوظا

 وادون را دغدغوه    ی البوف، اجرا. گردد یم یموران دولتأتوسط مافراد  یبه حقوق و آزاد دهخودسرا

فصول مرتبط با احکام موخص حقووق و حودود    یع ی ادون  : »سدیدو ی ادون م فیو در تعر دادد یم

متعلق به فرد و جماعت و دوع که به واسحه آن هر کس کاماً از موال و جوان خوود     یاسیو س یمدد

 (94 ،1347، . ) البوف«باشد یم هیول بالسوئو از حرکات خاف خود مس محمئن
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 حق در نگاه و اندیشه طالبوف -5

حق، رابحه  أم و ت،ی.  البوف از ماهباشد یم لبوف، موضوع حقاز سخ ان هوشم داده  ا گرید یکی

 ،یدور یآورده است. )اکبر انیسخن به م یالملل نیو ب یدفع اجتماع، تعارض حقوق مل ،یحقوق فرد

 یدهود؛ از  وادود   یمو  انیو پا یو مقام ادساد گاهیو با جا ک د یادسان شروع م ی( او با حق ذات9 ،13۸5

ادسوان   یحق با زددگ دیگو یم رود؛ یدم نیاز ب چگاهیکه ه دیگو یآورده و م انیبودن حق سخن به م

او  ییاو تو، ،ییتو -من ،یم  ؛یادساد تیم  یع یاست  یعیو سرچومه آن  ادون  ب دیآ یبه وجود م

متفکر، مفهوم حوق از   نیدر دگاه ا نیاب ابر. دهد ی رار م یحق را دوان و مورد بررس ژهیو گاهیکه جا

بوا گفتموان حوق محورح      ل،هاز مسوا  یاریبسو  زیو . اموروزه د رود یبه شمار م یبرجسته حقو  میمفاه

 فیحقووق، تعوار   یو علموا  رود یبوه کوار مو    یمختلفو  یو در اصحاح خاص خود، در معواد  شودد یم

در  اسوت یمفهوم اخواق، حقووق و س   یااجز نیتر یاز اصل یکیادد. حق  کرده انیآن ب یبرا یمختلف

 یکو یحقوق، مربوط به تفک دهیمفهوم و پد شیدایدکات در پ نیتر از مهم یکی. باشد یمدرن م یایدد

بوار   نیمفهوم احتمواالً دخسوت   نی. اشود یدو مفهوم حق بودن و حق داشتن حاصل م انیاست که م

سده شوادزدهم، از   یشد و تا ادتها فیبه  ور روشن تعر یادیاکام در  رن چهاردهم م امیلیتوسط و

 یاسو یو س یگفتموان اخا و   یاز اصحاحات محور یکیو  د،یکامل برخوردار گرد تیوضوح و شفاف

 ،یو حقوو   یفقهو  ،یاخا و  ،یکامو  ،یفلسوف  یهوا  شد. مفهوم حق را با توجه به کاربرد آن در متن

ثابوت کوه ادکوار آن روان دباشود.      یع و یکرد. حوق در لغوت    یب د میتقس یبه اَشکال متفاوت توان یم

بوه   یمختلف ی( اما در علم حقوق، واژه حق در اصحاح خاص خود، به معاد۸21۸6 ،1373)دهخدا، 

 یاعضا یهر جامعه برا یادد که دظام حقو  دادسته ییو توادا ازیامت یحق را به مع  یبرخ رود؛ یکار م

. تیو ماد ود حوق مالک   بورد،  یکه سود مو  دادد یم یحق را کس یو صاح  وا ع آورد یخود به وجود م

 (112 ،13۸2 ،یگادیگلپا یی)بححا

. به گفته او، حق  اهم به ذات است؛ حق از روز رود یاز موضوعات هوشم داده  البوف به شمار م حق

جا از  کیکه در  دیگو یو تا ه گام مرگ با خود آدم است،  البوف از حقوق فرد م دیآ یم دیتولد پد

وجوود   شکه از بسط ارتباط و اتحاد افراد که در وا ع دقو  تیو عموم رسد یم تیبه عموم تیخصوص

حوق اسوت و    دیم بع تول زی. به ماد د شخص واحد، وجود جماعت دشود یم یداش سازدد، یواحد را م

حقووق   یعو یکه تحت هموان  وادون  ب   گردد یملت و به تبع آن، حقوق ملت م جادیجماعت باعث ا

درست است کوه   رد؛یگ یبه خود م یچه صورت یبا حقوق جمع یادسان است. اما تعارض حقوق فرد

از  ایو گوردد   لیتعح توادد یم یگریبه ذات و مصون از محو و زوال است، اما در تصادف با حق د م اه

 البوف ( 174، 1324 است. ) البوف، یحق دسب ن،یگردد؛ ب ابر ا دیتول یدو حق، حق سوم  یترک
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که اگر شخص از خود سل  حقوق ک د، در وا ع وجوود دودارد؛ جملوه     دیگو یدر رابحه با اشخاص م

که هموه حقووق در وجوود     ک د یم انیب یو«. مسلوب الحق در وا ع وجود دداردد اشخاص »معروف 

حقووق در هموه    نیو چوه ا اگر گرددود؛  یمو  یدوع ادسواد  یبقا یع ید هدف واح کیبه  یادسان، م ته

 انیدر ادامه ب ی( و179، 1319 تجاوز ک د. ) البوف، یگریبه حق د یکس دیهست د، اما دبا یمساو

حوق   یافراد، از ددادستن مع و  گریتجاوز به حقوق د لیشده به دل جادیو م ازعه ا وهکه م ا  ک د یم

 (179، 1319، . ) البوفردیگ یسرچومه م

کوه اگور    یبه  ور دادد، یسعادت م ی البوف در مورد حق موخص است، آن را برا اددیوهدر  آدچه

.  والبوف  سوت یدر آن د یقتو یحوق و حق  قوت یدر حق د،یو دما قیاز حق بگذرد و داحق را توو یکس

افوراد  درتم ود    رحماده یمورد تعرض ب وهیهم یاست، ول یدارد که حق در همه افراد مساو دهیعق

مهم  البوف  اریبس یها وهی. از ادددادد یله مأمس نیا یعقل و اعتدال را راهگوا ن،یاب ابر است؛بوده 

 یع و ی ییو آن را توا دقحوه دهوا    باشد یگر م ستم هیمردم بر عل انیاست که حق،  غ نیدر باب حق ا

 نیو ا رراه است و عقل راهبو  یآسماد میکه تعال آورد یبرهان م نی. همچ دهد یامتداد م یستمگرکو

دخست پ د و اددرز  دیک د، با یرا به هم بزدد و به حقوق مردم تعد نیاست، هر کس بخواهد ا ریمس

حقو موان را   یهر سوتمگر  دیو اعدام دفع کرد؛ پس دبا دیکرد و باالخره اگر دود، با تبع ریداد و تعز

 نیو داده و در ا دووان ه حقوق مردم واک ش  البوف ب ن،یا. ب ابرمیو ما متحمل شو دیاز دستمان بربا

. او دهود  یحق و حقووق موردم دووان مو     عییاز تض یریجلوگ یمفهوم حق را برا ش،یجا با راهکارها

حقووق و حودود    نیوی و مساوات مردم و تع یسعادت ملت و دور آزاد وهیما، هم یکه آزاد دیگو یم

او  یکه بورا  ادسان وه شوم با ن » عبارت است از آن  دهد، یکه  البوف اراهه م یفیبوده است. تعر

، از آن جهوت کوه  واهم بوه ذات     اسوت  قتیحق زیهر چ ی وا خلق دوده است، م تها ریسا ژهیو به و

دموده، دووان ده وده آن اسوت کوه  ووه       حیبدن تور ی البوف حق را به  وا یو ت ن،یاب ابر «.است

رو از اول تولود توا    نیدارد، از ا هیبه حقوق تک ،که اگر چه در ابتدا و ادتها ردیگ یرا در دظر م یشوم

سوعادت جماعوت و ملوت و     یحق بورا  ،لذا. باشد یم یعیه گام مرگ وجود داشته و جزو حقوق  ب

. رود یمو  نیاز بو  یتصادف دمود، حق فورد  یگریکه حق افراد با د نیاست، اما بعد از ا تیوجود بور

 کیو به  یحقوق در وجود ادسان م ته یادسان است؛ ول یدظر  البوف، حفظ و بقام وأ تمام حق از 

 (۸2 ،1324است. ) البوف،  یدوع ادساد یدفس و بقا یبقا یع یحق واحد، 

 گریکود ی ووا بوا    نی. اما ادیتجاوز دما یگریبه حق د یکس دیاز سخ ان  البوف مسلم است، دبا آدچه

مردم اسوت   یثادو عتی ب یع ی یادساد دیجزو عوا ،یگریداردد و آزار و تجاوز به حق د یادیز وددیپ

 فی. حفوظ حقووق از وظوا   شوود  یم یحق داش یو ددادستن مع  نیاز جهل  رف یتجاوز گاه نیکه ا
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آن کووور از   تجاوز ک د و افوراد  یگریبه کوور د یاست؛ به ع وان مثال، اگر کوور یادساد نیدخست

. شود یا دفاع دک  د و در وا ع حفظ حقوق دک  د، حفظ وجود ملت سل  مدهحقوق خود در مقابل آ

وجود داشته باشد که در آن، هم حق و هم حودود   نی واد دیدوع بور، با شیدظم در عالم و آسا یبرا

حقووق و   گردد کوه در صوورت و ووع تجواوز،     لیتوک هیعدل رهیبه اسم دا یموخص شود و دستگاه

دادگاه را الزم  لیاز تجاوز، توک یریجلوگ یکه  البوف برا می یب یجا م یحدود را استقرار دهد. در ا

ژان ژاک روسو در خصوص حق وام گرفتوه اسوت کوه در     یها وهیاز ادد نیچ  البوف هم . دیب یم

 از آن ها آن پرداخته شده است. یبه برخ  جایا

 پیوند افکار طالبوف و روسو -5-1

. هموان  کرد یم یرویپ( Jacques Rousseau)از ژان ژاک روسو  ضیدر مساوات و عدم تبع  البوف

وجود ددارد؛ ژاک روسو هم معتقد اسوت کوه بودون     یبدون مساوات آزاد د،یگو ی ور که  البوف م

ادسان در آن است که حقووق فورد و    یو اگر هم باشد پوچ است و در وا ع، آزاد ستید یآزاد یبرابر

از  یبوور  یهوا  حورف  انیو به ب ،ی رارداد اجتماع یع یدر اثر معروف خود  او ک  د. تیرا رعا گرانید

و آموزش سخن گفته و همان  ور که مووخص اسوت، دقحوه مووترک هور دو را       اتیجمله حق ح

کتواب   »درباره آن بحث کرده است. در  لیدر مورد حق آموزش دادست که  البوف به تفص توان یم

 یاسو یو مووارکت س  اتیحق ح ،یحقوق و حق آزاد ریو سا تیهمچون مالک یحقو  لهمسا ،«لیام

 یآزاد یو پرورش کودکان دوشته شده است و بورا  تیترب م،یکتاب در بحث تعل نیشده است. ا انیب

آن مثوال   یو بورا  بورد  یدوام مو   ی اهل است؛ همان  ور که غالباً از حقوق فرد یا ژهیو تیاهم یفرد

در خصووص حوق مووترک     زیو روسوو،  والبوف د   هماد د( 1-9، 1396 ،همکارانو  ی. )الماسزدد یم

. روسوو در  دیو کوور مووارکت دما  یحق را دارد که در اداره عموم نیهر فرد ا ک د، یم انیب یاسیس

هر کس حقوق خوود را بوه    د،یگو یموضوع اشاره کرده و م نیبه ا یفصول آخر کتاب  رارداد اجتماع

 یعمووم  اراتیو هموه اخت  یو شرط و کامل باشد. هور فورد   دی  یب دیبا میتسل ک د، یم میجامعه تسل

. باشد یم یکل، اراده عموم تی. م ظور از جمعک د یواگذار م تیفرد بلکه به کل جمع کیخود را به 

بلکوه م وافع و    ک  د، یخود را اداره دم یشهروددان است که م افع خصوص یاراده جمع یاراده عموم

دا ض حقوق  ت،یاکثر یأمعتقد است که ر ی( و25 ،13۸6 ،یا . )سبزهک  د یداره مرا ا یهمگاد ریخ

مهوم اسوت، اموا توا      یدارد. حقوق فرد تیارجح تیبر حقوق ا ل تیاما حقوق اکثر باشد؛ یدم تیا ل

 یدارد؛ و یبرتور  تیو و اکثر یبرخورد دک د، اگر برخورد کورد، دفوع عمووم    یکه به دفع عموم یزماد

بوه   تووان  یکه مو  یاست. از موارد یبر م افع عموم یمبت که  ک د یرا محرح م یرسوم و اراده عموم
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 ،یو بوچواد  یزدادو یروسوو اسوت. )   «لیو کتاب ام »گرفته از بر« کتاب احمد »کرد،  انیب ی ور  حع

1391، 6) 

 دهیو جووان، سوالم و فهم   دیبا یمرب د،یگو یم نیچ  تیو ترب میدر مورد حقوق کودک و تعل  البوف

باشد تا  دهیسواد و فهم با دیداشته که معلم با دیکأدکته ت نیبه ا زید یو دهد، یدوان م نیباشد که ا

 ت،یو و ترب می( و در موورد حقووق تعلو   6 ،1391 ،یو بوچواد  یزدادو ی) .ک ود  تیو بتوادد کوودک را ترب 

 تی. آن چه که مسلم است و اهممیدام یم یاراهه کرد که امروزه آن فلسفه را کودک محور یا فلسفه

 یم د اراهه داده است که حق بهره یحاتیموضوع، توض نیدکته است که  البوف دسبت به ا نیدارد، ا

  والبوف حوق کوه    نی. اشود یم یتلق یفرد ادساد کی یاز آموزش، از جمله حقوق ش اخته شده برا

و  یاجتمواع  ،یحقووق ا تصواد   ثواق یم 13کرده است، در ماده  انیب یدسبت به آن محال  ارزشم د

و  یادسواد  تیباعث توسعه کامل شخصو  دیمورد اشاره  رار گرفته است. آموزش و پرورش با یفره گ

 تقود .  والبوف مع دیدما تیرا تقو نیادیب  یها یحس کرامت آن باشد و احترام به حقوق بور و آزاد

م ود   ها از آموزش بهره در آموزشگاه آموزان، باشد تا همه دادش یهمگاد دیبود که آموزش و پرورش با

از حقووق   ،یاخا و  فوه یاحسوا  وظ  کیو افراد برحسو    کیکایکه  دیگو یم روسوهمچ ین شودد. 

حاصول   یدر جامعوه برابور   له،یوسو  نیو به ا ک  د یدظر م جامعه صرف یخود به دفع م افع کل یفرد

کوه اشوخاص از حقووق     ردیو گ یرا در دظر مو  یروسو م افع اجتماع م،ی یب ی ور که م . همانشود یم

شخص است، اما اگر  کیحق  تیمالک د،یگو یگذردد. چ ان چه  البوف م یبه خا ر آن م شان یفرد

حقووق   نیو و ا دهود  یخود را از دست مو  تیشود، شخص حق مالک جادیا ی رار باشد در آن جا تودل

برخوردار هسوت د و   یهمه از حقوق مساو د،یگو ی. روسو مردیگ ی رار م تیاست که در اولو تیجمع

 د،یو گو یدر مورد حقووق کوودک مو    یخود را آزاداده ابراز داردد. و یأر دبتواد  دیبا ،یدر حوزه عموم

ک د و  یخود را   یزددگ یعیدور دگه داشت و اجازه داد تا مراحل  ب یاز جامعه فعل دیکودک را با

چوون ه ور،    یولو  دادد، یثر مؤرسد. او اجتماع را کاماً ممال ببه او داده، به رشد و ک عتیبا آدچه  ب

 ریثأبور کوودک تو    زیو معتقد است که جامعوه د  دادد، یص عت را باعث ادححاط جامعه م وعلم، دادش 

کودکوان و   تیو و ترب میامور تعلو   یکوه بورا  « کتاب احمد »که  میاست بداد جال  .گذارد یمخرب م

و حقووق کوودک    تیو و ترب میاز تعل ریثأبوده که  البوف آن را با ت یفرض یتیدوجوادان است، شخص

 یکودک فرض کی تیما دگاشته است که در داستان کتاب، ترب یاثر موهور روسو برا ،«لیکتاب ام»

کتواب راجوع بوه     نیو . در اک د یم یهمراه یسالگ 25و او را تا سن  ردیگ یم دهرا بر عه لیبه دام ام

 ها احترام بگذاردد.به آد دیکه با دیگو یم نیحقوق کودک به والد
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 نسبت حق با آزادی -5-2

. چرخد یم گریکدیدو با  نیو دسبت ا یدر گفتار  البوف، حول محور حق و آزاد هیپا میاز مفاه یکی

ما  تیکه ادساد ک د یحرف شروع م نی، با ا«کتاب احمد » یع یمعروف خود  یاو در کتاب سه جلد

 وورفت یپ قواً یاو عم (26 ،1379. )وحودت،  میکورد  عوت یآغاز شد که شروع پر  و جو از  ب یزماد

. ) والبوف،  دادست یم یعیم ابع  ب یگفتار عمل یرا م وط به عمل کردن به امر دقد، در فضا دسانا

 یکو یبه مثابه  یاز آزاد یدکته که برداشت  البوف از دقد، بر دوع برداشت و نی( درک ا100 ،1324

 نیو ا اموا ( 95 ،1324) والبوف،   ست؛ید یدشوار دهیاستوار بود، پد یامور ادساد یاساس یها از مقوله

 «اتیو مسواهل الح  »در  ی. وابود ی یمو  نیوی تع« حوق  »ادتزاع در گفتار  البوف، در عمل بوه م زلوه   

(  73 ،1324که حق، با ادسان زاده شده و از روز تولد تا روز مرگ همراه اوست. ) والبوف،   سدیدو یم

 ،ی. به دوشوته و میشو یرو م و حق روبه یمفهوم آزاد نییله تبأمرحله از گفتار  البوف، با مس نیدر ا

دارد.  ووه یو سرچومه واحد است که در من، من و شما، من و او ر وهیر کیحق م وط به  شیدایپ

( بحوث  74 ،1324) البوف، . میک  یم انیآن حق را ب قیکه از  ر گردد یبه زبان ما باز م وهیر نیا

جموع،   یعمووم  یآزاد هفورد را بو   یآزاد یفرد دبود، بلکه و یم حصر به آزاد ،ی البوف درباره آزاد

 ورار   دامد، یم گرانیحقوق خود و حقوق د انیم یاو، در آن چه او تا  می. شالوده تعمداد یم میتعم

 جوه یحقووق و در دت  انیو م یا یتا  نیدظر است که بدون چ  نی( او بر ا73 ،1324دارد. ) البوف، 

کوه حوق از    نیو ( پس از ا75 ،1324. ) البوف، ستیبدون خلق حقوق عام، سعادت متقابل ممکن د

 .ک د یم جادیا تیجماعت م  یامر برا نیا افت،یخاص به عام ادتقال 

و شرط که به  دی  یده چ ان ب یالزم است، ول یاعتقاد دارد که آزاد یدر مورد حقوق و آزاد  البوف

کوه بور حقووق مسواوات      ورزد یمو  دیو ادسوان تأک  یبه حوق آزاد  یلحمه وارد ک د. و گرانیحقوق د

در اجتمواع برخورداردود و در رابحوه بوا      یتمام جماعت از حقوق مساو یع ی ک د، یم هیتک یاجتماع

ادداختن دظوام  و بر  یاراض میده از حقوق موضوعه؛ ماد د تقس دادد یم یعیآن را از حقوق  ب ،یآزاد

 یبرابر با مساوات باشد. از حقووق فورد   دیبا یآزاد دیگو یو حق م ی. در رابحه با آزادیتیارباب و رع

 -یاسو یتووکل س  ده،یو فکور، عق  یو بور حوق آزاد   بورد  یمحبوعات دام مو  یو آزاد انیب یماد د آزاد

 دامود،  یدمووکرات مو   .  البوف هر جا خود راش اسد یم زیو حدود آن را د ک د یم یپافوار یاجتماع

مقود    فیوظا یو اجرا یحقوق، آزاد دی: افراد جامعه بادیگو ی. او ممادد یبه اصول وفادار م وهیهم

هور کوس هور     » دیو گو یآن چ ان کوه مو   گردد،یکدیالزم و ملزوم  یحقوق و آزاد یع یرا بو اس د، 

و از  سوت ید یآزاد نیو ا سود؛ یدو یمو  خواهود  یهر چه دلش مو  یو هر داداد ک د یم خواهد یم یفضول

حوق مووترک و    یآزاد»  ،یو دهیو بوه عق «. بلکه هر  و مر  است د،یآ یبه شمار دم یحقوق و آزاد
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 (93 ،1324. ) والبوف،  «ا که همه افراد از آن برخوردارددمع  نیبه ا رود، یبه شمار م یثروت عموم

 یاجتمواع  یمحبوعات و آزاد یآزاد ت،یهو یآزاد ان،یب یآزاد د،یعقا یرا آزاد یآزاد یم ابع اصل او

از  قوت یرا محدود ک ود کوه در حق   یکس توادد یکس دم چیه د،یگو یم تیهو ی. در باب آزاددادد یم

( حوق  95، 1324 ) والبوف، . دیو گو یافراد است، سخن مو  یحقوق فرد مجموعه ریکه ز تیحق ام 

 تیو حما د،یو گو یکه مبه صراحت به کار برده شد  17۸9 هیبار در متن مدون اعام نیدخست ت،یام 

 (145 ،1395 ،شریعت پ اهیاست. ) یخودسراده ضرور یها از افراد در  بال بازداشت

که هور فورد    ک د یم انیب یاست. و دهیعق یحقوق اشخاص، آزاد گریکه از د دهد ی البوف ادامه م 

و فلسوفه داشوته    استیدسبت به اخاق، مذه ، س یحق دارد در درون خود، هر گوده اعتقاد و باور

 خ،یآن را تووب  دهیکس حق ددارد عق چیآزاد است و ه و معتقد است، مختار یباشد. هر کس به ارزش

هور کوس مختوار     د،یو گو یهم م انیب یخود ک د. در مورد آزاد دهیمجبور به ا اعت از عق ایو  هی بت

تهمت بزدد،  ایو  زدیبرخ یکه اگر از واجب رداگذ یم ءاما استث ا سد،یو ب و دیبگو دادد یاست هر چه م

 یحقوو   ،ردف یبرا انیب یآزاد ن،یاب ابر (190، 1324، ) البوف. برسد شیبه سزا دیبا قیبعد از تحق

 یهوا  یحقووق و آزاد  نیتور  مردم بازگو ک د. مهم یخود را برا دهیآن، عق لهیتا به وس ک د یم نیمأت

 دیو د تووان  یحقووق بوور مو    یجهواد  هیو حقوق بور و شوهرودد فرادسوه و اعام   هیکه در اعام یفرد

دام  توان یکه م ییها یآزاد گرید از ادد. دام برده شده زیتوسط  البوف د (43 ،1395 ،شریعت پ اهی)

ول ئد بالغ، هر کس کوه محوابق  وادون مسو    هر فر : »سدیدو ی.  البوف مباشد یادتخاب م یبرد، آزاد

بدادد، مختار است بوه   قیخود را ال یأحق از او گرفته دوده باشد و ر نیا یلیبه دال یع یحق باشد، 

 ) والبوف، . «بووود  دیو در ادتخواب او دبا  یمادع ا،آر تیو جز اکثر دیاداره امورات جماعت ادتخاب دما

و کواماً  در دظور ا  ،یأو احترام بوه آن در موورد ر   تیجا هم توجه به حقوق اکثر یدر ا (194، 1324

آزاد خلوق شوده اسوت، هور کوس       ،یعیبور به  ور  ب : »دیگو یم یأموخص است. در مورد حق ر

کوه   مادود  یمو  یووعور یماد ود مه ود  ب   د، رار دهو  یآن را مادع ای رار دهد  یاو حد یبخواهد برا

 (196 ،1324) البوف، «. بکود واریدور فضا را د خواهد یم

 انواع حق و ارتباط آنها با یکدیگر -5-3

حقووق جماعوت، حقووق     ،یفورد  ای یحقوق شخص. ک د یم می البوف حق را به به چهار دسته تقس

 ،1319الحودود هسوت د. ) والبوف،     متفواوت  یول سا األ یمتساو ک د یم انیالملل که ب نیملت و ب

هست د، اما  یسحح مساو کیدر  یاست که همگ نیبودن ا سا األ ی( م ظور  البوف از متساو177

 یکه از خصوصو  یزماد ،یداد. حقوق فرد میخواه حیمتفاوت است که در ادامه آن را توض ادهحدود آ
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شخص واحود، م بوع    کی. وجود جماعت مثل شود یحقوق به جماعت م تقل م رسد، یم یبه عموم

 شوود؛  یمحسووب مو   یدر برخوورد بوا حقووق جماعوت، عمووم      یحق است. پس، حقوق فورد  دیتول

با حقوق ملت. در مورد حق جماعت و برخورد آن بوا حوق    وردخاست حقوق جماعت در بر نیهمچ 

که صاحبان اماک حق داردد ملک خود را دفروش د و ساختن راه را مادع شوودد،   آورد یم یملت مثال

 نیدر مورد تعارض ب ییها مثال نی. همچ شود یاما اگر حق جماعت با حق ملت برخورد ک د، محو م

از  آورد؛ یمو  الملول  نیو بو  یحقوق جماعت و تضاد حقوق مل مانه یع ی یبا دفع عموم یحقوق فرد

است، اما اگر  رار باشد  تیمالک یاست که اراده مالک شرط اصل نیا تیحق مالک یجمله حقوق فرد

. گوردد  یکسور مو   یاز موال و  یب ا ک  د، ب ابر حکم حقوق ملوت، آن حقووق فورد    یتودل ایراه آهن 

و بزرگتور از   یخودش را دارد؛ اما اگر حقوق جمع گاهیجا در دظر  البوف یموخص است که هر حق

بوه   یبا حقوق ملت اسوت. حتو   یاول قیو به  ر یبا دفع عموم یباشد، برتر انیآن، حقوق ملت در م

 یتعارض وجوود داشوته باشود، حقووق ملو      الملل نیو ب یحقوق مل نیدکته اشاره کرده که اگر ب نیا

ملوت بوه    کیو بلکه اگر  شود، یگرفته م دهیکه حقوق ملت داد ستید نیم ظور ا ی. ولگردد یبا ل م

اسوتقرار حقووق،    یهوا بورا  آد انیو توجه دک ود، م  گریخود توجه ک د و به حقوق ملل د یحقوق داخل

به  ی( همان  ور که گفته شد، حقوق شخص17۸ ،1319. ) البوف، شود یوا ع م یزیج گ و خودر

. آن چوه مسولم   شوودد  یمو  میتقسو  سا األ یاوتسم تیو ملت، به دو خصوص یهمراه حقوق جماعت

 یراهگووا « عقل و اعتدال »حقوق است و  یدو رشته اصل نیا  یم وط به ترک یاست، دظم اجتماع

 له هست د.أمس نیا
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 یریگ جهینت

اسوت.   کسوان یهموه افوراد جامعوه     یاست که  ادون، بورا  نیا دی ادون و حقوق در دوره جد تیاهم

 نیو کوه در ا  یآن است؛ به  وور  گریخودسراده، موخصه د یها میدر برابر تصم یستادگیا نیهمچ 

 یمدرن، به جوا  یایکوورشان هست د. در دد نی واد تیملزم به رعا زیحاکمان کوورها د یدوره، حت

را توسط مجلس  نیمردم ساالر  واد یها حکومت ،یکتاتورید یها توسط حکام حکومت نیادوضع  و

و  رود یبوه شومار مو    یبرجسته حقوو   میو  ادون که از مفاه. مفهوم حق ک  د یم  یپارلمان تصو ای

 یها وهی( با ادد1 ،1395 ،همکارانو  ی)اکبر شودد، یمفهوم محرح م نیبا ا لهاز مسا یاریامروزه بس

ماد ود ملکوم خوان مستووارالدوله بوه       یمتولد شده است. اگر چوه روشو فکراد   یحقوق عموم رنمد

ا دهو آ انیدر م یزیادد، اما  البوف تبر خصوص بحث کرده نیدر ا یغرب یها وهیبا ادد ییواسحه آش ا

حق با ادسان زاده شده و از روز تولد  : »سدیدو یاست. چ ان که درباره حق م دهیخوش درخو اریبس

 وادون   فیو  والبوف را بوه سومت تعر    م،یمفواه  نی( ا5 ،1363 ت،ی)آدم«. روز مرگ سر راه اوست ات

که  ادون  یتا زماد : »دیگو یحق به  ور خاصه م نیکه در فقدان  ادون و همچ  کرد، چ ان تیهدا

( 150-151 ،1357) والبوف،  «. ملت، دولت، و ن و استقال وجود دخواهود داشوت   م،یدداشته باش

و  ادون  یخودکامگ کیمفهوم  ادون به م زله  انیخصوص آن است که  البوف، م نیدر ا مهمدکته 

 ریمووارد، او را از سوا   نیو فرق گذاشته است که ا شود، یموتق م یعموم تیحاکم چه ازآد یبه مع ا

بوه حکوموت    یحکومت اسوتبداد  رییمعتقد بود، ت ها با تغ یفکرادش جدا کرده است. چ ان که و هم

 وادون   تیو دولت را از ذلت دجات داد. اهم دیبخو نیداد، ملت را تأم رییاوضاع را تغ توان یم ، ادون

پوژوهش   نیو رو، در ا نیاز ا. میک  یادامه داشت که معتقد بود چرا به  ادون رو دم ییدر دگاه او تا جا

 .ردیو  ورار گ  یموورد بررسو   یروش فکر  اجار نیا وهیبر آن شد که مفهوم حق و  ادون در ادد یسع

و  ردیو را به دست بگ یاداره محل توادد یاست که  ادون مقتدر است، م  یترت نیشالوده دظرات او به ا

در  نیبک د. همچ  یوارس فیعوامل شرع شر عیجم یبه اجرا توادد یم نیبر آن دظارت ک د و همچ 

. باشود  یدرباره جسم مو  یگریراجع به روح و د یکی .ک د یم میخصوص حق، آن را به دو بخش تقس

و الهوام بوه دوام     یهر عصر است، به صوورت وحو   یاله یایک  ده آن ادب راجع به روح که وضع نی واد

 کیو  یحقوق و حودود، توسوط حکموا    نییراجع به جسم که عبارت د از تع نی. اما  وادباشد یشرع م

 والبوف مووخص اسوت،     دگاهیو چوه از د . در مجموع آدگرددد یجامعه وضع م یملت بر  بق ا تضا

الوا وع   یاشخاص مسولوب الحوق فو    : »دیگو یهم دداردد، چ ان که م یدر وا ع حق  ادون یب لکمما

. در  وا وع حوق و   ک ود  یمجبور م یرا به وضع  ادون اساس  ادون یدر کل، ممالک ب«. معدوم وجوددد

 وجود ددارد. یگریبدون د یکیدادست که  گریکدیمکمل  توان ی ادون را م

jhvmn.ir
jhvmn.ir


                                                                                                                                                                            www.jhvmn.ir                                                                                                                                           1400بهار  ،2، ایپپی 1شماره  ، 2دوره فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین، 

ISSN: 2783-1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :87019شماره مجوز ااشتنر

 

17 
 

 منابع

 دماودد. ، دورچاپ دوم، تهران ،یزی البوف تبر وهی(، ادد1363) دون،یفر ت،یادم -1

خوواه و   موورو ه  یعلموا  انیو تفواوت دظور م   یوی بور چرا  یملأت ،(1394) درضا،یحم ،یلیاسماع -2

 .50و  49شماره  ،یخیمحالعات تاردوریه خواه،  موروعه

 یاسو یا اعوات س  دووریه  ،یزیو  والبوف تبر  یاسو یس یها وهیادد ،(13۸5رضا، ) ،یدور یاکبر -3

 .230شماره  ،یا تصاد

و برخوورد   رانیو ورود مفهوم حق به ا ،(1395) ،یعل ،یگدلیب ، درت اهلل ،یرحماد ،ییحی ،یاکبر -4

 .10شماره  ،یمحالعات حقوق بور اسامدوریه با آن در عصر مورو ه،  یگذار اساس ادود

بور   یمبواد  ووه یادد ی(، آزاد1396جوواد، )  ،یریجهوادگ  ،یمحمد مهد ،یبادام ،یمصحف ،یالماس -5

 .24پژوهش ملل، دوره دوم، شماره  هیحقوق بور در دگاه روسو، دور

وعه مقاالت در جهوان  (، اسام و حقوق بور، مجم13۸2) هاشم، محمد دیس ،یگادیگلپا ییبححا -6

 ادتوار. یشرکت سهام ، دورامروز، تهران

 .ریکب ریادتوارات امتهران،  ت،یو مورو  عی(، تو1364) ،یعبدالهاد ،یحاهر -7

 دادوگاه تهران. تهران، ادتواراتدامه دهخدا،  (، لغت1373اکبر، ) یدهخدا، عل -۸

پوژوهش حقووق   دووریه   ،یبه مثابه  رارداد اجتمواع  یجامعه مدد ،(13۸6) ،یمحمدتق ،یا سبزه -9

 .22دوره دهم، شماره  ،یعموم

 .زانیدور م، تهران ،یحقوق اساس یها ستهی(، با1395) ،ی اض ،یپ اه عتیشر -10

 گام. ، دور(، کتاب احمد، اسامبول1319) م،یعبدالرح البوف،  -11

 .رتیمحبحه غتفلیس، دور  ات،یالح له(، مسا1324) م،ی البوف، عبدالرح -12

 .یبیج یها کتاب یتهران: شرکت سهام ن،ی(، مسالک المحس 1347) م،ی البوف، عبدالرح -13

 سحر.، دور افوار، تهران ر یبه کوشش ا است،یو س ی(، آزاد1357) م،ی البوف، عبدالرح -14

jhvmn.ir
jhvmn.ir


                                                                                                                                                                            www.jhvmn.ir                                                                                                                                           1400بهار  ،2، ایپپی 1شماره  ، 2دوره فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین، 

ISSN: 2783-1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :87019شماره مجوز ااشتنر

 

18 
 

 .زانیدور م ،تهران ران،یاز ادقاب مورو ه ا ی(، خوادش حقو 1396) ن،یفرد ،یمرادخاد -15

دووریه  دوگادوه،   کردیرو کی تهیمدرد رانیا یروش فکر هیاول ییارویرو، (1379) ن،یوحدت، فرز -16

 .30گفتگو، شماره 

 ،یزیو  والبوف تبر  یآموزشو  وهیدر ادد یوکاو ک د ،(1391) م،یابراه ،یبوچاد ،سهراب ،یزدادی -17

 .1سال سوم، شماره  ،یو محالعات فره گ یپژوهوگاه علوم ادساد یخیتار یجستارهادوریه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jhvmn.ir
jhvmn.ir


                                                                                                                                                                            www.jhvmn.ir                                                                                                                                           1400بهار  ،2، ایپپی 1شماره  ، 2دوره فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین، 

ISSN: 2783-1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :87019شماره مجوز ااشتنر

 

19 
 

The concept of right and law in the thought of  

Mirza Abdul Rahim Khan Talibov Tabrizi 

Mohammad Saremi
1 

 

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. 
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