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 دهیچک
مدرن،ییگراارادهنمادعنوانبهقانونتیحاکمدمعلحاظبه،یناصرعصردر

دربافتیقیعمشهیبودکهریاعتبارقاعدةحقوقیمبناهانیازمهمتریکیارادةشاه
ارادةازراخودکیدئولوژیاتیاراده،مشروعنی.اداشتیرانیاجامعةیسنتویکرف

یواگذارنیاموضوع،نیارشیپذضمنا،یرعاعنوانبهمردمونمودیمکسبیاله
احوالبهشاه،ارادةکهآنجاازحال،نیابا.کردندیمیتلقیزدیفرهاینوعراقدرت

آنازبرآمدهقواعدکهشدیمقلمدادریمتغییمبناگشت،یبرمزمانشاهاتینفسانو
تیقطععدم،یبرابرعنصرفقدانبودن،ینیبشیپرقابلیغلیقبازییهایژگیویدارا
بودیریدپذیتحدعدمواستمرارو میپاراداباتقابلدرکهبودهایژگیونیهم.

یعیبرعدالتطبیمبتنینتوانستساختارچگاهیهمدرن،ییگراوارادهمدرنحقوق
براصولوقواعدیمبتنیباعدالتشرعیارادهشاهیوامکانسازگاربدهدجهینترا

نیشرع زیرا و نمود تحلیل.دیانجاممشروطهانقالببهزینامسرانجناممکن
ارادههایارادهشاخصه هدفاصلیاینپژوهشگراییسنتیازمنظر گراییمدرن،

هایساختارینظامحقوقیپیشامشروطهتبیینگردد.استتابهاینترتیب،چالش


،یحقوققاعدةمدرن،قانونمدرن،ییگرااراده،یسنتییگرااراده:یدیکل واژگان
یناصرعصر
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 مقدمه

دربارةگفتنسخنکهدهدیمنشانقاجارعصرازموجودیخیتارمنابعدرقیتحقومطالعه

امریهایژگیو شاه، بهعبارتدیارادة ارادةشاهوگر،یسهلوممتنعاست. سخنگفتناز

روح»فیبهتوصهیشبیزیآن،چفیتوص ازجامعهدرآنکهباوجودوخواهدبود« آنهمه

بهدشوارآن،یهایژگیونییتبیحتوفیتوصامادارند،باورآنوجودبهوندیگویسخنم

م رسدینظر ومالوجانبرکهیبیعجطرةیسوجودباشاه،ارادةکهاستنیاتیواقع.

امرکیعنوانبهآن،یهایژگیواستخراجنداشته،یمشخصچارچوبدارد،مردمسرنوشت

پسازیحال،حتنیاست.بااریپذموجودامکانقیمصادیبررسواستقراءراهازتنها،یاعتبار

بهممکنها،شاخصهنیبرایمبتنیهاگزارهصدقابطالامکاناراده،نیایهااستخراجشاخصه

رسدیمنظر لحاظبهران،یادریسنتییگراارادهبرحاکممنطقیبررسدرگر،یدعبارتبه.

بودنیشخصنیهمچنومستمرومنسجماعدازاصولوقوشانیایرویوعدمپشاهانتنوع

شان،یاارادةیهایژگیواستخراجها،انسانریساهمانندیزندگطولدرارادهنیاتحوّلواراده

منطقبلکهکند؛ینمتیتبعکاذبثابتوصادقثابتیهاگزارهایییارسطومنطقازالزاماً

اآمدهدستبهجینتااستممکنیعنیرسد؛ینبهنظرمحاکمبرآ9یفاز وجود درنکهیبا

موارددربتوانهمراآنناسخودهیگردنقضاست،مشابهوکندیصدقمیادیزاریمواردبس

افتیمتعدد ازعبورکهستینیدیترد. ـ بهشاه شخص، ـ نیایحدودتاتواندیمنهاد،شاه

ـیاساساصولتیتقوویریگقراردهدوشکلیینطقارسطودرچارچوبمراهاشاخصه

تیواقعاما،2.باشدداشتهتواندیگفتهمشیتالشوهمانعبورپنینشانازهم،یپادشاهیعرف

کردندحکومتمتضادبعضاًیِژگیوهفتباپادشاههفتقاجار،حکومتطولدرکهاستنیا

پادشاهان،نیاشان،یاانیمربیفکرتفاوتنیهمچنوانهزمیاقتضاایوپرورشنوعلحاظبهکه

اندداشتهیمتفاوتیرفتارهاوافکار وفعلازیناشاراده،کهانگاشتدهینادتوانینما،یگو.

م،یریبپذرا...وومیهد،یفروهمچونیمدرنلسوفانیفنظراتاگرواستفردیدرونانفعاالت
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تصمگریدلیمسایاریبسواساتاحسباور،ناخودآگاه،خودآگاه، فردارادةازیناشمیدر

ماتیبروندادتصمجهینتدر9،استبودهلیدخ دراریبسگریکدیافرادبا متفاوتخواهدبود.

مؤلّ،یطیشرانیچن چارچوب، دستدادن بسمشترکیهاشاخصهوهافهبه یاریهرچنددر

بسّریمیاستبدادتیازماهیمواردبهلحاظاشتراکناش اما یآورجمعامکاند،یتردیاست،

.ستینممکنالگوکیباهایژگیوهمه

ییگراسنتمیدرچارچوبپاراداراشاهارادةتااستکردهتالشنگارندهحال،نیابا

درتقابلباآنقراردارد؛یحقوقتةیکهمدرنیمیقراردهد؛همانپارادالیموردتحلیحقوق

دردیتردیب.سازدیمممکنرایسنتییگراارادهومدرنییگراارادهیقیتطبلیکهتحلیتقابل

ممیپارادا توانیمدرن، نیابرجستةنمودهابز،اتانیلووگفتسخنیدولتییگراارادهاز

فا2استییگرااراده تالش9.داردقرارییگراارادهنیهمچارچوبدرزینبنتامییگرادهیو

یسنّتییگراارادهیهاشاخصهبهکهبودخواهددرکقابلیصورتدر،نتاموبهابزکیتئور

یبرخورداراگرورندیگیمقراریفردیآزادباتقابلدرکهییهاشاخصهم؛یباشداشتهتوجه

عدملیدلبه،یسنتییگرااراده4،باشدعدالتسکةیروکی،یفردیهایآزادوحقوقاز

عدمویحقوقنظامتابعانیبرابراصلتیرعاعدمبودن،ینیبشیپرقابلیغ،یریدپذیتحد

کهستینلیدلیبوداشتنخواهدعدالتباینسبتمحور،قاعدهویاصولاستمراروتیقطع

گماناول،نگاهدراست.قاجاردراواخرعصرییگرامشروطهیاصلیهاازآموزهعدالتخانه

نهوتاجاصالتهم،آنبودنینوعنمادوداردیعنوجنبة،یسنتییگراارادهکهرودیم

وارثتنهازارادةشاهبلکهازقواعدقیانتقالتاجازطرهم،لیدلنیهمبهواستشاهشخص

ظلّچونیکسباشد،آنبرهمشاهارادةاگریحترو،نیهمازوکندیمتیتبعیاساسیعرف

دل به پذپسبرسد؛یپادشاهتاجبهتواندینمبودنمادرخودیقجرریغلیسلطان، رشیبا

یاشاخصهم؛یبدانآنیهاازشاخصهزیبودنرانیفردریغدیبایسنّتییگراارادهیجنبةنوع
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مفاهییگراارادهنیاتاشودیمموجبکه آزادیچونمنفعتعمومینوعمیبا یفردیو

دایپمدرنییگراارادهبامشترکیوجهیسنتییگراارادهب،یترتنیارتباطبرقرارکندوبها

 آن،انتقالوتاجتیاهمازمنظریجنبةنوعنیباوجوداذعانبهانگارندهحال،نیاباکند.

یحقوققاعدةاعتباریمبنادریسنتییگراارادهیهاازشاخصهرابودنیفردریغتواندینم

مهمتر،همهازوارادهنیایهاصهشاخشد،خواهدمطالعهکههمانطوررا،یزکند؛یتلق

سطحدرراتاجبودنیرفردیغشاخصةبودن،ینیبشیپقابلریغویریدناپذیتحدشاخصة

.کندیممواجهچالشباوبردههیحاشبهیحقوققاعدةجادیا

درسطحیسنتییگراارادهکهییهاچالشواقعدروهایژگیونیهمبهتوجههرحال،در

حقوققاعجادیا تحلیدة دارد، دنبال وضعلیبه از چرایعیطبتیهابز را9لیتحلنیاییو

تأسّآنبریودیتأکوکندیمبرجسته ازآنبا همهازوـیعیطبنیقوانبهیولزومعبور

مدرنییگراتوجهداشتکهارادهدی.بادهدیقابلدرکجلوهمراـنفسحفظقانونمهمتر

واصلیعیطبتیبرعقالنیابتنایمدرن،ادعایعیدرچارچوبحقوقطبازآنجاکهحداقل

تحدیفردیآزاد دارد، قابلریدپذیبرآمدهازآنرا داردوباتوجهبهینیبشیپتیبوده، را

ابتنا حقوق،یکیزیمتافیهمان برابریقاعدة اصل داشته، استمرار چارچوبآن تابعانیدر

.شودیمنیتضمیحقوقنظام

مدرنییگراارادهبایسنتییگراارادهگفتةشیپیهاشاخصهیقیتطبلیتحلبهپژوهشنیا

بهتوجهباکهییهاشاخصه؛شدهاستپرداختهییگراارادهنیامدرنبهعنواننمادقانونو

تیوضعشیپازشیب،یحقوققاعدةاعتباریمبناسطحدریسنتجامعةانةیگراکثرتساختار

تداعهابیعیطب را بکنندیمیز تیحاکمشةیاندبارابطهدریمختلفیهاپژوهشد،یتردی.

نظریةبهتوانیمجملهآنازکهاستآمدهدرریتحررشتةبهمشروطه،عصررانیادرقانون

دومبخشایران،درقانونحکومت ؛طباطباییجوادتألیفخواهیمشروطهنظریهمبانی:

یقانونودادگسترریوستیآدمدونیاثرفرسپهساالرعصرانون،قحکومتویترقشةیاند

.کرداشارهیراوندیمرتضاثررانیدرا

یکهدرسطحمبنایمقاله،نهدرسطحمنبعقاعدةحقوقنینگارندهدرادیتأکحال،نیابا
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انمنبعفراترازقانونبهعنویرو،بحثخودرادرسطحنیاستوازهمیاعتبارقاعدةحقوق

سطحدرییگراکثرتینوعباشامشروطهیپیفضارسدیمنظربهکند.یدنبالمیقاعدةحقوق

ییگرااراده،یسلطانییگرااراده،یشرعییگرااست؛ارادهمواجهیحقوققاعدةاعتباریمبنا

میونظمخودجوشاجتماعیاجتماع .دانستیحقوققاعدةاعتبارمتعددیتوانمبناهایرا

بریمبتنییِگرااگرنمادوحدتیحتیمنبعقاعدةحقوقعنوانبهقانونکهداردتوجهنگارنده

ارادهاییدولتیماهوییگرااراده نباشد،یحقوققاعدةاعتباریمبناسطحدرییگراهمان

قانوندرتیحاکمشةیاندجهت،نیاازوداشتخواهدرایشکلییگراوحدتکارکرد

ییبسزاتیمشروطه،اهمصدررانِیا نکهیامهمترهمهازواستشفافویعلنقانون،دارد.

حقوقیعنی،یکلیتواندمحتوایاستکهمیقالب بیهمانقاعدة انیرا نیایزماناماکند.

جدّ تأمّل که بود خواهد درک قابل بهتر قانون وضعیتریکارکرد با رابطة تیدر

پانةیگراکثرت الزاموهشامشروطیساختار ازآندرسطحمنشأ قاعدةیآورچارچوبگذار

ردیپذصورتیحقوق تحلپژوهشنیا. ویشاهییگراارادهیهاشاخصهیقیتطبلیبا

.داردقرارتأملنیهمچارچوبدرمدرنییگرااراده

ویشاهییگرابهمطالعةاراده،یقیوالبتهتطبیخیتارـیلیتحلروشاتّخاذباپژوهشنیا

ستاپرداختهقانونمدرنیعنیوابزارآنمدرنییگراارادهباآنسةیمقا ازگذاردغدغة.

گذارازگر،یبهعبارتدایوـباشددیآنگونهکهباـبهحقوقـآنگونهکههستـحقوق

.ابدیتنزّلیفیتوصیروشبهاستکهروشنگارندهدرپژوهش،نیمانعازاد،یهستبهبا

تحلابتدادرهنگارند تحدلیبه یریدپذیتحدویسنتییگراارادهیریناپذدیشاخصة

مدرن،ییگرابودنارادهینیبشیقابلپشاخصةبردیتأکباسپسپرداختهمدرنییگرااراده

یسنتییگراارادهتیوضع اهرابطدررا نظراستدادهقراریواکاوموردشاخصهنیبا به .

یم جةینتتواندیمیوعنبهدومشاخصةرسد باشد. اول ادرشاخصة سوم پژوهش،نیبند

قراریبررسموردیاجتماعروابطمیوروشتنظمیتنظدریدوارادهبااصلبرابرنینسبتا

است قاعدةاعتبارمنشأدرییگراکثرتباکهیساختار،یسنتیاشبکهساختاردر؛گرفته

یاجتماعروابطمیتنظدریبرابرازگفتنسخناست،مواجهیحقوق .دینمایمدشواررا

خودقائلاست.یرابرایقاعدةحقوقجادیکارکردا،ییفضانیچندرزینیشاهییگرااراده
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یدرحالنیااست؛متأثّرریّمتغامرمتبلوراستازتیشخصکیحالدرنیکهدرعیااراده

است،یحقوققاعدةاعتباریمبنادرییاگروحدتنمادکهآنجاازمدرنییگراارادهکهاست

.استیاجتماعروابطمیتنظدریبرابرسازنهیزم،کلمهمدرنیمعنابهقانونابزاربا

عنوانبهرایحقوققاعدةاستمرارعدموتیقطععدمر،یمتغازیشاهارادةیریرپذیتأث

است؛گرفتهقرارکنکاشدمورآخربنددرکهدارددنبالبهیشاهییگراارادهگریدشاخصة

عبورچالشنیاازارادهنیاتاشودیمموجبمدرن،ییگراارادهبودنینوعرسدیمنظربه

.کند


 مدرن ییگرا اراده یریدپذیتحد و یسنت ییگرا اراده یریپذنادیتحد .1

بودقائلقانونیبرامدرنویسنتیمعنادوتوانیمرسدیمنظربه ،یسنّتیمعنادر.

ته،یمدرنمیمدرنودرچارچوبپارادایامادرمعناستینیقانونوقاعدةحقوقانیمیاوتتف

میپارادالیکهدرذیمختلفیکردهایتوجهبهروباشودویمکیتفکیقانونازقاعدةحقوق

لیتبدیحقوققاعدةنیتضموانیبابزاربهایویحقوققاعدةجادیاابزاربهوجودداردتهیمدرن

یابزارعنوانبهقانونبالطبعوارادهنیا،یدولتییگراارادهازییروسولیتحلدر9.شودیم

ازارادةعموم،یدولت توجهبهانقطاعیأخذمیاعتبارخودرا انیم،کهدرادامهیکندوبا

2.ودخواهدبیقاعدةحقوقجادیابزارا،شودعمالًقانونیحاصلمیوارادةدولتیارادةعموم

ا ارادهحال،نیبا اعتباریمبنابهیدولتییگرااگر یعنی،یحقوقتةیمدرنچارچوبدرخود

دایپینیتضمیکارکرد،ییگراارادهنیکهاستینیدیتردبماندیباقوفاداریعیطبتیعقالن

وانیبرابزاویفردیهایـحقوقوآزادجادیـونهاانیقانون،ابزارببیترتنیکندوبهایم

مدرنقانونکارکردالبته9.خواهدبودهایحقوقوآزادنیبرهمیمبتنیِقواعدحقوقنیتضم

دینبارا دانستو محدود شد گفته آنچه مبهبه ینظر سطحدردیباراآنکارکردرسد

                                                                                                                                                                                                     

.951مهدیشهابی،همان،ص.9
2. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou principes du droit politique; Livre I, 
Chapitre6, 1e édition, (Amsterdam: édition Sans Cartons, 1762), at12. 
3. Max Weber, Sociologie du droit; Introduction et traduction par Jacques Grosclaude, 
2e édition (Paris: Puf, 2007) at 162; Jacques Chevallier, “Vers un droit postmoderne“, 
In Les transformations de la régulation juridique; Droit et Société, Recherches et 
Travaux, n° 5 (Paris: L.G.D., 1998) at 21-46. 
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ایویماهوییگراوحدتنمادکهآنجاازقانونکهرفتیپذتوانیم؛دنبالکردیمیپارادا

بهیسنتانةیگراکثرتساختارازگذارابزاراست،یحقوققاعدةاعتبارسطحدریشکلداقلح

ایویاجتماعساختاراصالحابزارقانونبناستایگو9؛استتهیمدرنانهیگراوحدتساختار

اباشدیاجتماعدیجدساختارتیتثبابزار از اندنی. صدرتیحاکمشةیمنظر، در قانون

.ابدییخودرابازمتیمشروطهاهم

بهقانون،یاولقیطربهوییروسویمعنابهقانون،یناصرعصردراستکهنیاتیواقع

یعیطبتیعقالنازراخوداعتبارکهیقانونیعنی،یفردیهایآزادوحقوقانیبابزارعنوان

نبودطرحقابلکند،یمأخذ رارفتاریگانهمهنجارایقاعدهیعنییسنتیمعنایحتقانون.

نةیزم،یشرعقضاوتچارچوبدرکهیفقهاصولوقواعدوجودینفمنظور،البتهنداشت؛

ناسخاحکامصدورازتوانستیمکهیاصولوقواعدمجموعة.ستینکردند،یمدایپییاجرا

کهیانکته2؛باشدییقضاسازوکاربرییارسطومنطقتیحاکمادآوریوبکاهدمنسوخو

تیاماواقع9.شودیمیتلقهیاولتیحیمسباسهیدرمقایحیمساتیدرالهیمکتبمدرسزایامت

تاکردیمیرویازاصولوقواعدپیاجموعهازمنه،یدولتـشاهییگراهاستکهارادنیا

اعتبارینهمبنا4،کندصدققواعدمجموعةهمانیعنییسنتیمعنابهیحتقانونآن،مورددر

نهواشدبییقانونروسووجودنیّمبآن،احکامتاکردیمأخذمردمارادةازراودخةیاول

ازعقالنیاعتباروجود وتیعقالننیکردتاارادةاودرخدمتایأخذمیعیطبتیخودرا

ازیفردیآزاد اباشدآنبرآمده وانیبابزارافته،ییشکلیکارکردبیترتنیوقانونبه

آنازعالمقبلةحکمایوقانونعنوانتحتکهآنچه.باشدیفردیهایآزادوحقوقنیتضم

نیونکتهانداشتیوانیاطرافوشاهیشخصالتیتماوهاخواستهجزییمحتواشد،یمادی

ود متفاوتیحکومتکنندگانمگریبودکهشاه حسبتفاوتافرادویتوانستنداحکام را

کنرییتغ مکانصادر و پسشازمان ادیند. سراغنهتیوضعنیدر ییمعناقانونگرفتناز

یهایژگیونیمهمترازیکیچراکهداشتیمفهومومعناچندانیحقوققاعدةنهداشتو

                                                                                                                                                                                                     

.491همان،صمهدیشهابی،.9
2. Michel Villey, La formation de la pensée juridique oderne (Paris: Quadrige/Puf, 
2006) at139 et 14. 

.11و11صص(9912:)تهران:نشرنگاهمعاصرجدالقدیموجدید.سیدجوادطباطبایی،9
.912ص(9911هارم)تهران:نشراختران،چ،چاپمشروطهایرانیماشاءاهللآجودانی،.4
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ازاستفادهبراحوال،واوضاعنیادرتوانیم9؛استآنبودنیعمومویکل،یحقوقهنجار

وتیشفافازدینباگریاماروشناستکهداصرارداشتیقاعدةحقوقایقانونواصطالح

التیوتمااتیروحریعدمتأثودوافراددربرابرآنیبرابر،یقاعدةحقوقزیونقانونثبات

روندایشخص در اجراجادیقانونگذار حقوقوقانونیو گفتسخنیقاعدة ملکمرزایم.

 :داردیماظهارنگونهیاودرکیدرستبهراچالشنیاقانون،روزنامةکیشمارهدرخان



امروز،ما،یوزراپروردولتکماالتهمةباوایدناتیترقهمةباروانیانوشملکدر»

2.«روسادلبخواهازعبارتسترانیاامورعیجمادارة

 
:دیگویبارهمنیدرارانیاخیتاردرکتابزیملکمنسرجان

ترومقتدرتراستمطلقالعنانایعالمبهرعانیالطسعیگفتهشدهاستکهازجمرانیاپادشاه»

نهجبوده.حکمپادشاه،نیبرام،یاززمانقدنکهیاستبرالیچنانکهمسطورشد،دلنیوهمچن

مگراستنشدهاوحکمیاجرامانعز،یچچیهکهدارداحتمالواستبودهملکقانونشه،یهم

آندرکهیمخالفتمیبایشهوتبهلیماییملکررمقنیقوانمالحظهوراعتیشریومراعات

ازمهامارادهایاموراصالحجهتبهنیمعیمجلس.استرفتهیماوحکومتایاتیحمخاطرهةیبو

نیامردم[انی]مدراستیاقاعده.ستینرانیادرملتیرؤساایتیرعیوکالایمملکتیامرا

وزرانصبودرعزل.ستینیبحثاوبرکندچههروبکندتواندیمبخواهدچههرپادشاهکهملک

االطالقیعلصنف،هرازا،یرعاارواحسلبواموالضبطولیقبهرازمنصبانصاحبوقضاتو

واطیاحتوحزمتیرعاکهیوقتمگراست؛انتیخ،یوکاردرکردنچراوچون.استمختار

آنبهرانیاپادشاهاحکامکهیحدقتاً،یحق.دینماودخریضمبهرجوعایریتدبوحکمتمالحظة

وپادشاهخودوضعبهد،یتحدقسمنیانکهیاعلتبهکرد،نیمعیآسانبهتوانینماست،محدود

،یواقتداروتوسعهلهذااست؛موقوفدارند،خودمحافظتقوةکهیکسانخصوصاا،یرعاحالت

9.«استریرپذییتغاسباب،وازمنهرییتغبه

                                                                                                                                                                                                     

.96و91صص(9911تهران:شرکتسهامیانتشار،،چاپچهارم)فلسفهحقوق.ناصرکاتوزیان،9
 .9ص(2191ناطق)تهران:امیرکبیر،،بهکوششومقدمههماروزنامهقانونمیرزاملکمخان،.2
 .521.همان،ص9



 321مدرنییگراارادهبایناصرعصردریسنتییگراارادهیقیتطبلیتحل
 

توانندمحدودکنندةارادةشاهباشند،یکهمیملکمدرعباراتفوقازچندعاملسرجان

عبارتندازنیاد؛یگویسخنم دیشاـاییمقرّرملکنیقوانعت،یشر:عوامل، اصولهمانـ

کههمانطوراماشاهتیحاکمافتادنخطربهازترسسرانجاموشهوتبهلیم،یعرفیاساس

یروانویروحتیوضعباارتباطیبعواملنیایرگذاریتأثزانیمدارند،حیتصریدرستبه

احساساتازمتأثّرکامالً،یحقوقهنجاراعتباریمبناچونارادهگر،یدعبارتبهست؛ینشاه

استینیبشیپرقابلیغکهیاحساساتاست؛شاهشخص ییگراارادهیرفتارلیتحلیوانگه.

اعتباریمبناعنوانبهخودارادةگاهیجاونقشبهشاهکهدهدیمدستبهراهجینتنیایسنت

ویعلماصولچارچوبدرارادهنیاگرفتنقرارضرورتبالتبعونبودهواقفیحقوقهنجار

وقدرتیارتقاوحفظداشته،تیاهمیویبراآنچهاست؛کردهینمدرکرایمنطق

استبودهآناستمرار خیتارپنجشنبهلیذخودروزانةخاطراتدرکتابلسلطنهاعتمادا.

:سدینویمیقمر9211یالثانیجماد99

معتمدالملکمن،ازقبلسالدهومیگویم[شاهبه]فرانسهدرسمنکهاستسالپانزده»

.بودنددادهدرسگریدجمعزیتبرالتیاویعهدیولزماندروگلوکهمیحکاوازشیپو

راهازکارهاریسامثلکهرایزدانند؛ینمفرانسهچیهال،یخیشانیپرایکارشدتازماشاءاهلل،

ندیآینمبراصولش بهکهاسترانیامستقلسلطنتمشابهتعلمومیتعلندیفرمایمتصور.

9.«استگریدزیچدرسواهللال،.کردلیتحصتوانیمیبوالهوس

درآنکاربردومدرنتیعقالنبایسنّتییگراادهارفاصلةبهتوانیماساس،نیهمبر

:سدینویمیمناسبتبهخودخاطراتازیگریدیجادرالسلطنه،اعتماد.بردیپحقوق

« هاکتابلیقبنیاازوکنمیمخرجتومانچهارصدازمتجاوزسال،درنکهیاعجب...

2.«ستندینفتملتچیه خوانمیمشاهیبراوآورمیماستتنبهسراپاکه

یهاانسانبرشاه،بودنیعجتیمالکمفهومینوعبایسنتییگراارادهکهاستنیاتیواقع

مملوکینوعبهکهکردیمحکومتیتیرعبربلکهکردینمحکومتاریاختیداراوآزاد

شدبلکهیجستجونمنیدرزماساساًارادهنیااعتبارمنشأن،یابرعالوه.شدندیمقلمدادشاه
                                                                                                                                                                                                     

السلطنه9 اعتماد خان محمدحسن . اعتماد، خاطرات چروزنامه افشار، ایرج کوشش به )تهران:السلطنه، هفتم اپ
.55ص(9951امیرکبیر.

.964همان،ص.2
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الهازمبهمیمفهومبر یااراده؛داشتهیتکیاراده محضکیدئولوژیایکارکرددرکه

ارادهینمیاعتبارقاعدةحقوقیسطحمبنابهاصوالًماندویمحصورم ،یشاهییگرارسدتا

محصوردرخود ابدیبنباآینیوتضمیشکلینسبترا کیدئولوژیچارچوبکارکردادر.

خودبهآن،زیبهتبریکهشاهدرتلگرافیاشدنکتهیمیتلقیالهیاهیهدسلطنت،ی؛هارادةال

دارد:حیتصر

اهالضهیفر» عموم که ماست همت منت خودیو فرزند و اوالد را، مملکت

رعایهمانطور دانسته، پدر، متیکه را خود اوالد و تربیفرزند قهر ]و[ مهر به و تیکند

9.«میکنتیخداوندهستند،تربعیمشتاوالدخودراکهوداکیکند،ماهمیم

کهیمفهوم.بودکلمهمدرنمفهومبهقانونبهتوجهت،یوضعنیاازعبوریبراچارهراه

میپاراداوغربتمدنباییارویروبهتوجهبایبختنگونیروازایاقبالیروازهیقاجار

نکهیباتوجهبها،مدرنقانون.شدندآشناآنبامروربهوناچاربهتهیمدرنیعنیآنبرحاکم

یدولتـشاهییگراکردنارادهمحدوددرعمالًیتوانستنقشمهمیبود،متینمادشفاف

وتهیمدرنمیپاراداچارچوبدرآنکارکرداگرامابودیدولتیابزارقانون،اگرچه.کندفایا

عنا2،فتگریمشکلیاجتماعقراردادانیبنبر کهیثباتوتیشفافیژگیوهمانبهتیبا

کارکردحداقلایوبودیفردیهایآزادوحقوقکنندةنیتضموکنندهنیتأمایداشت،

حدوب،یترتنیوبها9کاستیمفرویهمانقرارداداجتماعنیرابهتضمیدولتییگرااراده

برایحدود یممیترسییگراارادهنیایرا دریقمر9214شعباندرشاه،نیصرالدناکرد.

همانایعدالتاشاعةدولت،دغدغةنیمهمترنکهیابهاذعانبالیمنجبهتهرانازیتلگراف

:شودیمیمدعاست،یدادگستر
درازینما» وقتچیوهمیاکارفرمودهنیازاولجلوسخودتاکنون،کمالمراقبترا

4.«گذاشتمیوانشااهللنخواهمیاگذاشتهآنرامهملنق،یازدقایاقهیدق

،یقمریهجر9915االولعیربدرفرنگبهخوداولسفرازبازگشتازپسشاه

غربیاسیس-یفرهنگیفضاازاویریرپذیتأثازنشانکهسازدیمیجارزبانبررایجمالت
                                                                                                                                                                                                     

.91(،ص9914)،99ـ4،1،شمارة91گنجینةاسناد،دورة،«اصالحاتسپهساالر»،.محمودطاهراحمدی9
2. Michel Villey, op. cit. at 572. 

.244و249صمهدیشهابی،همان،.9
 .91طاهراحمدی،همان،ص.محمود4
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قانونکهاستنیاهتجبهااروپیترقونظمتمامم،یکردمالحظهآنچهسفرنیادر»9.دارد

رفتارقانونیروازنموده،جادیایقانونران،یادرکهمینمودجزمراخودعزمهممادارند،

واصرارکردندومبالغهدیخصوصآنقدرتأکنیدراودیسیبنوقانونودینیبنششما.مینمائ

2.نمودندکهازحدوحصرگذشت

دهیگردآگاهقانونگاهیجاوتیاهمازسفرنیادرشاهکهبودقائلتوانیمب،یترتنیابه

ازویجدیهاچالشچهجامعهدرموجودیحقوقییگراکثرتکهشدمتوجهعمالًوبود

بردهینکتهپنیبهادیشاشاهباشد؛داشتهدنبالبهتواندیمعدالتیاجرادرابهاممهمترهمه

ونهیازنوعشکلییگراوحدتنیاگرایـحتخودانةیکهقانونباشاخصةوحدتگرابود

میماهو کندیریجلوگهاچالشنیااز9تواندیباشدـ تیاهمبهموردنیادرزینقبالًیو.

جادیایبراواحدومنسجمینظامبلکهنباشد،شخصبهیمتککهیحقوقنظامیزیریپ

شاهنیالدمظفرالبتهوبوددهبریپباشد،عدالتتحققجهتدرآنیاجراویحقوققواعد

بهمربوطکهیسنددرشاه،نیناصرالد.بودجلوترشاهنیناصرالدباسهیمقادرومنظرنیااز

دارد:یاظهارم4عدالتصندوقتیتقودراست،یقمر9212سال
                                                                                                                                                                                                     

.92(ص9915چاپدوم)تهران:نشرروشنگرانومطالعاتزنان،مجلساولوبحرانآزادی،فریدونآدمیت،.9
 .951ص(9969)تهران:بابک،شرححالعباسمیرزا)ملکآرا(نوایی، عبدالحسین.2

3. Benoit Frydman; Les transformations du droit moderne; Rapport réalisé à la 
demande de la Fondation Roi Baudouin dans le cadre de la réflexion prospective 
“Citoyen, Droit, Société “, (Centre de diffusion de la Fondation Roi Baudouin: 1998) at 
21. 

ن،متنفرمانناصرالدینشاهمبنیبرتشکیلاینصندوقکهدرشمارةبرایتبیینچیستیصندوقعدالتوکارکردآ.4
چونایناوقاتبرحسب:»قیدشودهجریقمریبهچاپرسیدهاست،عینا9219ًروزنامهدولتعلیهایراندرسال162

احکامصادرهبهارادهعلیههمایونیمحضنشرعدالتورفاهخلق،صندوقعدالتسمتوضعوترتیبیافتواجرای
عهدهوزارتعدلیهمفوضومرجوعگردید.نظربهاینکهخواناینفیضهمهجاگستردهورشتهاینمهمبههمهممالک
محروسهپیوستهاست،رایبیضاضیایهمایونمقتضیگردیدکهازجانبوزارتعدلیهبههریکازوالیات،آدمیکه

مامورشودوتکلیفاینمامورهمینخواهدبودکهبههیچوجهبهعملطمعیموصوفباشد،بهحسنکفایتوبی
برعهده حکومتیوعرایضوالیتیمداخلهننموده،فقطاجرایاحکاموزارتمزبورهوفرستادنصورتاتمامعملرا

روبهمالحظهخودالزمبداند.کذلکحکاموپیشکارانوالیاتنیزحکمدیوانعدالتراکهطبقعرایضصندوقصاد
رسدحکمیمصونازشائبهتغییروتاخیردانسته،درموجباتاطاعتوامضایآنبالتاملاقدامنمایندوچونهمایونمی

بهکلیهعارضینحقدادهشدهاستکهاگردراحقاقحقوقخودشانازکارگزاراندیوانیمسامحهومماطلهظاهرشود،
معروضداشت عریضه در خاکپایمراتبرا در و هرکسناشیشود از همایون مخالفتحکم بیندازند. صندوق به ه،

بعدکارگزارانمالحظهموردسیاستوغضبخواهدبود.البتهمنهمایونبهوضوحپیوندد،عاملاینجرئتوجنایتبی
تاینقانونراکهبهمقتضایدیوانیوالیاتوامنایدیوانعدالتازتکالیفمقرّرهخودتجاوزوتخطیننموده،مخالف

«.ارادهوتوجهخاطرخطیرمبارکاقدسقراریافتهموجبسخطملوکانهدانند
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بکنندوهمهیلیخیلیمالحظهراخنیاورادرآورد.اشهیردیجاکهظالمباشد،باهر»

حکامعادلبگذارند.ج باا، ظالمهمباشد، بالفطره نظمبگذارندومردمرایطوردیاگر

ومنازشمایاگرظلمبکنندانشاءاهلل.یبترسانندکهنتوانندظلم خدا بشود،مواخذهاورا

همةبود،احساساتتابعونبودهمندضابطهشاهارادةنکهیالحاظبهحالنیابا9«خواهمکرد

ییگراارادهبهیسنتییگراارادهازعبورواقعدروارادهنیاکردنمحدودیبراهاشتال

جهینتیاولقیطربهشاهخودجانبازهاتالشنیاکهبودروشنورسدینمجهینتبهمدرن

بلکهاراده،خودنهزینتهیمدرنمیپارادادروکندینممحدودراارادهاراده،رایزنبود؛بخش

:دیگویمشاه،برادرآرا،ملک.کندیممحدودراارادهکهاستنیادیبنیهاارزشنیا

ازماهاکهکیچیشاه،درموردلزومنوشتنقانونسخنگفتندواصرارکردند،[هی]وقت»

ازشخصیوخودسرازیکهبنداولقانون،سلبامتمیعرضکنمینتوانستم،یدیفهمیمیزیچ

2....«میگفتیبلیفرمود؛العالج،همه،بلدینخواهنیرگزتمکاستوشماهونیهما
رزایمعباساستیربهیسینوقانوننفرةپنجأتیهلیتشکبهکهکندیماقتضاانصافالبته،

رزایمـبودتوانایمترجمکهـرزایممحمدطاهرازمتشکلیأتیهم؛یکناشارهزینآراملک

محمودخانواحمدخانرزایمـسپهساالرهمفکرانونروشنفکراازـمهندسخانعباس

مورد،یفرانسویکدهاکهزدحدستوانیم9؛بودندفرانسهکردةلیتحصکهـالملکناصر

مدحتیازجملهقانوناساس،یاساسنیازقوانیبودهاست.برخنیقواننیدرتدوأتیتوجهه

شاهبرسدودییبهتأنیقوانن،یهکهپسازتدوبودنیموردارجاعبودهاست.قراربرازیپاشان

اجرا جنبة آن ادایپییپساز با رجالنقدموردیسینوقانون،ابتداهمانازحال،نیکند.

فراموشراموضوعزمان،گذشتبازینشاهالبته4.گرفتقرارالسلطاننیامجملهازیحکومت

زمستانکهگریدوقتچند»:کهبودکردهینیبشیپیدرستبهالسلطنهاعتمادوبودکرده

شاهدربازگشت1.«افتیخواهدانجمادملوکانهقصدنیاشود،یممنجمدزیچهمهوشودیم

                                                                                                                                                                                                     

.21(،صفحه9911نوزدهم،دفتردوم،) ،گنجینهاسناد،سال«هایبدونصدراعظمسال»مذهب، .محسنجعفری9
.951همان،ص نوایی، .عبدالحسین2
.92آدمیت،همان،صفریدون.9
.99همان،ص.4
.964،همان،ص.محمدحسنخاناعتمادالسلطنه1
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9.حاصلنشدیرییراتکرارکرداماتغیهمانمطالبقبلزیازسفرسومن

بخشبرکههشافرزندالسلطان،ظلتوجهموردیحتقانونتیاهملزومیعنیموضوعنیا

:کهکندیماذعانامرنیابهیواست؛شدهواقعزینکردیمحکومترانیاازیبزرگ

مجتهد،یب،یقاضیبپادشاه،یب[غرب]درکهاستقانونبهتوجهوقانونتیرعاخاطربه»

یزندگیآزادویخوشومکنتویجاللوقدرتویشادوعزتنیابهقانوندرپناه

ند،یبیمروبروچالشباراخودشخصیحکومتاقتدارکهیزمانشخصنیمه2.«کنندیم

مجازاتواقعة.دهدینمراهخودبهیشخصالتیتماواحساساتاساسبررفتاردریدیترد

نهیسازقلبش،سپردهجالدبهلیدلنیابهتنهاتاجرنیااست؛نکتهنیهمیایگویاصفهانتاجر

بهسلطانالظلبهکهیمبلغاستردادوکردهمراجعهشاهبهکهشودیمشاهزادهمیتقدوخارج

باامااست؛یحقوقییادعاحداکثردرخواست،نیا.کندیمدرخواسترابودهدادهوامعنوان

،یغربفرهنگازیریرپذیتأثواروپابهشاهزادهمسافرتالبته.شودیمدادهپاسخمرگمجازات

چهاما9دهدیمانجاماصفهاندررامختصرچندهریاصالحاتامبردهنواستانکارقابلریغ

ینشانتوانینمواستنبودهیغربیتکنولوژازناقصاقتباسجزسفرها،نیاکهکردشودیم

یهامؤلّفهحداقلوـتهیمدرنیهامؤلفههماناییغربیشناختمعرفتیهامؤلفهازیریرپذیتأثاز

ویسنّتییگراارادهانیمجمعکهبردادیازدینبا.افتیبازآندرـقانونترمهمهمهازویشکل

4.استممکنریغعمالًدونیاکیمیپاراداتقابللیدلبهمدرن،ییگرااراده

محدودوقانونباارتباطدرشاهارادةکهگرفتجهینتتوانیمشد،گفتهآنچهمجموعاز

یواجتماعیقانونابزاراصالحاتساختاراگر1.استبودهگذرایاارادهمعموالًخود،کردن

انتظار همان یاستـ بنتام مدرندرکه دنبالوداردقانونحکومتازیحقوقتةیساختار

6کندیم سنتدرـ جدرایزست؛ینریپذامکانیاصالحنیچن،یساختار مانع یشخصشاه

                                                                                                                                                                                                     

.955نوایی،همان، .عبدالحسین9
.51ص(9969،)تهران:دنیایکتابسفرنامهفرنگستان)تاریخسرگذشتمسعودی(،.مسعودمیرزا2
924ص(9919نشگاهاصفهان،انتشاراتدا)اصفهان:تاریخاجتماعیاصفهاندرعصرظلالسلطانعبدالمهدیرجایی،.9

بهبعد.
 .1ص،(9961،)64،نامهمفید،شماره«مدرنیتهوحقوقدینی»،محمدراسخ.4
 .695.سیدجوادطباطبایی،همان،ص1

6. Jeremy Bentham, Principes de législation et d'économie politique; 1e edition (Paris: 
Guillaumin, 1988) at 75. 
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علتواستاصالحاتدنیرسسرانجامبهدرنومییگرابهارادهیسنتییگراازارادهگذار

همانطورکهاشاره9.ستیقانوننیاشازسوموافقمحدودشدنارادهعمالًشاهکهاستنیا

بس سیاریشد، رجال حکومتیاسیاز خودزینیو منافع با سازگار را قانون حکومت

2.دندیدینم



 ییگرا بودن اراده ریپذ ینیب شیو پ یسنت ییگرا اراده بودن ینیب شیپ رقابلیغ .2

 مدرن

قابلاگر ارادهتیاز شدن مبناییگرامحدود حقوقیدر قاعدة سخنیاعتبار برگفته و

تأک آن مهمتریکیدیتردیب،شودمیدیضرورت پلیدالنیاز قابل کردنینیبشیآن

یهاعرفعت،یچونشریاست؛ازعواملیرفتارتابعاننظامحقوقجیونتایرفتاریهنجارها

انیمبهسخنیسنتییگراارادهکنندةمحدودبهعنوانعواملرهیحفظقدرتوغ،یاساس

آمد نمنیاحال،نیابا. یکردنهنجارهاینیبشیتوانستبهقابلپیمحدودکردن،ضرورتاً

حقوقنجامدیبیرفتار تابعاننظام دنبالآن، به وضعیتا کثرتتیاز و ةدیچیپییگراابهام

مدرنکلمهـیـوازهمهمهمترقانونبهمعنایچراکهنهابزارروشنقواعدرفتاررهابشوند؛

یماهونیمحدودکردنچارچوبمعنیوجودداشتونهایمحدودکردنارادهشاهیبرا

بودنآناست.ابزارریپذینیبشیمدرن،پییگرا.شاخصةمهمارادهداشتاستمرارنهداشتو

برخورداراستودرتیکهازشفافیمدرناست؛قالبیشاخصه،قانونبهمعننیاافتنیتینیع

مبناوکندینمدایپرایکارکردنیچنکبارهیبهقانوند،یتردیب9.جلوچشمهمگانقراردارد

.استیاجتماعقراردادهمانکارکرد،نیاکیتئورچارچوبو

اجراضمانتازخواصیحتویعادمردم،یسنتییگراعصرارادهدربودکهنیاتیواقع

کرده،دهیفاـنهیهززینیریشگیپمنظرازیحتتانداشتندیاطالعخودرفتاریحقوقجةینتای

رقابلیغلیدلنیهمبهبوده،ریمتغاحساساتتابعیشاهییگرااراده.کنندیدورعملانجاماز

:دیگویمبارهنیدرایراوند.بودینیبشیپ
                                                                                                                                                                                                     

.442طباطبایی،همان،صیدجوادس.9
)تهران:،بهکوششحافظفرمانفرمائیان،زیرنظرایرجافشارخاطراتسیاسیمیرزاعلیخانامینالدوله.امینالدوله،2

.911همان،ص نوایی، ؛عبدالحسین695؛سیدجوادطباطبایی،همان،ص994(ص9951موسسهانتشاراتامیرکبیر،
 .246همان،صمهدیشهابی،.9
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ورانیحفظحقوقملتایبرایومقرراتنیقوانچگونهی[،هتیازانقالبمشروطقبل]»

قدرتهنییتع هرمحل،اتیحدود در مقدّراتوسرنوشتمردم نداشتو وجود حاکمه

بستگ و خویارتباط و خلق با داشتیشخصیتام هم9«.حکمرانان منطقنیاز ویرو، تر

قابلریدورنگاهدارندتاباصدوراحکامغیخودراازعدالتشاهبودکهمردم،نیتراعاقالنه

گو نشوند؛ مواجه هزایجبران فانهیمحاسبة عقالنیدورنیاده،یـ کامالً میرا داد.یجلوه

برخ حکومتیتالش نخبگان مرشیپذنکهیانییتبیبرایاز درازمدتیقانون در تواند

کهمیدانینداشت.میریدرارادةشاهتأثزیکندننیضماستمرارحکومتشاهوفرزندانشرات

چونیاشهیطرحاندینداردومجالبرایزودبازدهجیباابزارقانون،نتایحکومتةیاصالحرو

نبود.داستاناعدامسربازانریشاهعمالًامکانپذعیوسریواکنشمنفلیبهدلزینیبنتامشةیاند

به2وقبلازسفردومشاهبهفرنگیقمریهجر9211رسالدیخواهبهجرمتظلمیاصفهان

ضابطهیخوب دهندة شاهنشان ارادة نبودن همیمند ازویحکومتنخبگاناتفاق،نیاست.

باعامهحقوقبهانییاروپاتیحساسبهانةبهتاواداشتراسپهساالرخاننیحسرزایمجمله

یبرخحال،نیابا.کنندقانعراشاهوندیبگونسخقانوننیتدولزومازوندیبگوسخنشاه

سلبوکردنمحدودجزیهدفکهاستداللنیاباالسلطاننیامجملهازوانیاطرافازگرید

قابلریغیژگیو9.کردندمنعشدهنیتدوحةیالرشیپذازراشاهست،ینمدنظرشاهقدرت

براآندنبوچارچوبومبنافاقد،یشاهارادةبودنینیبشیپ و چارچوبیـ چونیمثال

رایگریفاسددیفاقدمبناوچارچوببودن،تالنیکرد؛اماایمیـراتداعیقرارداداجتماع

ییگرادامنزدنبهکثرت،یاعتبارقاعدةحقوقیبهدنبالداشتوآنابهامدرسطحمبنازین

نیوتقنعیتشریهاواقعتداخلحوزهوتداخلمبناهاودریقاعدةحقوقیآورالزامیدرمبنا

دریمهمعامل،یحقوققاعدةیآورالزامیهاامنشتعددوییمبناییگراکثرتخود4.بود
                                                                                                                                                                                                     

.215ص(9961)تهران:نشرچشمه،،سیرقانونودادگستریدرایرانمرتضیراوندی.9
گردد.موضوعبهدادخواهیچندسربازاصفهانیدرمسیربازگشتناصرالدینشاهاززیارتعبدالعظیمحسنیبرمی.2

نزدیکمی شاه کالسکة به سرباز چند بیاین با که آنجا از و میشوند مواجه شاه راهتوجهی به فریاد و داد شوند،
احمدخانپسرمحمدرحیمخانعالءالدولهبهشاهمیمی گویدکهسربازاناندازند.یکیازپیشخدمتانشاهبهناممیرزا

صادرواند.شاهبدونبررسیوغور،دستوربازداشتآنهارافقطسروصدانکرده،بلکهبهکالسکهشاهسنگنیزانداخته
کند.پسازرسیدنبهتهران،دستورقتلایشانراصادرمی

.14؛هدایت،همان،ص241؛آجودانی،همان،ص11امینالدوله،همان،ص.9
 .11مهدیشهابی،همان،ص.4
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دولتارادةکهستینیدیتردامااست؛یحقوقنظامتابعانرفتارجةینتبودنینیبشیپرقابلیغ

ییگراکثرتیهاچالشتوانستیمبود،برخورداربودنینیبشیپقابلوصفازاگر،یشاهـ

یشاهارادةخودنکهیالیدلبهاما.کندبرطرفقواعدازیمراتبسلسلهینظامجادیاقیطرازرا

.زدیمدامنییمبناییگراکثرتیهاچالشبهبرد،یمرنجبودنینیبشیپقابلریغیژگیواز

نظردرتیواقعکیعنوانبهیحقوققاعدةجادیادرمختلفیهایروینانیمرقابتاگر

شود وضعیدگیچیپ،گرفته ابهام حقوقیبراانهیگراکثرتتیو نظام درکیتابع بهتر

قاعدةاعتبارواحدیمبناعنوانبهراارادةدولتنکهیابازینیاستادفرانسو،پریژرژر؛شودیم

ویاخالق،یاسیس،یاقتصاد،یمختلفاجتماعیروهاینانیمرقابت،استرفتهیپذیحقوق

انکارقابلریغفشاربهدولتِمبناراقیازطریقاعدةحقوقجادیرقابتدرانیاریوتأثیمذهب

یسردرگمبهوکندیماشارهیعرفویشرعامورتداخلبهخودسفرنامةدرپوالک9،داندیم

یوکند؛یماشارهباشد،شانتیامنحافظدیباکهیحقوققواعدبامواجهةدرمردمان،

:سدینویم

یعالمحکمهوحکامشاه،توسطکهدیگردبرقرارعرفنامبهیزیچشرع،جواردر»

واستهیرویمبنابرنهرایزد؛ینامقانونتوانینمواقعدرراعرف.شودیماعمال(وانخانهی)د

،اریاختاییدولتیهامصلحت،یآناجاتیاحتةیپابربلکهدارد،یخاصضوابطواریمعنه

کهاستیمطلبشود،یممربوطعرفبهزهایچچهوشرعبهیمواردچهحال،.استیمتک

2.«نداردیقراروقاعده

منابعریحاکمبرارادةشاهبهمروربهسایهایژگیکهورفتیپوالکپذباهمراهتوانیم

وانگفتکهدرمجموعبتدینمودهوشاتیسرازینیکنندهقاعدةحقوقجادیایمبناهاایو

است.شامشروطهیدرزمانقاجارپرانیایوصفنظامحقوق،یژگیونیا



 یحقوق نظام تابعان یبرابر اصل و مدرن و یسنت ییگرا اراده .3

ومفادبرابردرافرادمساوات،یحقوققاعدةمنبععنوانبهومدرنیمعنابهقانونوردآره

                                                                                                                                                                                                     
1. Georges Ripert, Les forces créatrices du droit. (Paris: L.G.D.J. Réimpression de 2e 
edition, 1955) at 84.  

.226ص(9961جهانداری)تهران:خوارزمی،ترجمهکیکاوسسفرنامهپوالک)ایرانوایرانیان(،یاکوبادواردپوالک،.2
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ینوعیریگشکلدردیباراآنلیدل9؛استیقوقحیهنجارهامجموعةیعنیآنیمحتوا
کردیتلقیحقوقنظامساختاردریشکلییگراوحدت یساختاردراگرگریدسخنبه.

قانونقبولباباشدشدهرفتهیپذیحقوققاعدةیآورالزاممنشأومبنادرییگراکثرت،یحقوق
کردحرکتیحقوقییگراوحدتتسمبهتوانیم،یحقوققواعدانیبواحدابزارعنوانبه

کاستییمبناییگراکثرتیفاسدهایتالازو درمردمینابرابرفاسدها،یتالنیاازیکی.
انیمرقابت،یحقوققاعدةمنبعچونقانون.استرفتارشانبرحاکمیحقوقهنجاربامواجهة

کردیروزینلیدلنیهمبهورساندیمتعادلبهینوعبهرایحقوققاعدةجادیامختلفیمبناها
ییگراوحدتینوعسازسببتواندیمقانون2.مینامیممعتدلییگرادولترایفرانسوپریر

بهقانونواستیحقوققاعدةکنندةجادیادولتارادةکهاستیهنگامآنوباشدزینیماهو

واحدیمبناچونلتدوارادةرشیپذ9.شودشناختهیحقوققاعدةانیبوجادیاابزارعنوان
اماباشد،مطلوبویرفتنیپذحقوق،بهیتحققکردیرومنظرازتواندیمیحقوققاعدةاعتبار

کهسکوالروینیدیگراارزشیکردهایرویکلطوربهویعیطبحقوقکردیرومنظراز
تواندینم4دانندیمآناعتبارسنجشاریمعودولتارادةازفراتررانیادیبنحقوقوعدالت
دروکرداکتفایشکلییگراوحدتبهتوانیمصورت،نیادر.گرددیتلقمطلوبچندان

ویحقوقییگراکثرتیهاچالشازهموکردحفظرایحقوقنظامییگراارزشهمجه،ینت
نظامتابعانینابرابرچالشمهمتر،همهازویحقوققواعدبودنینیبشیپقابلریغیهاچالش

.مانددوریوقحق
یادغدغهعنوانبه،یحقوقنظامتابعانانیممساواتویبرابرکهکردادعابتواندیشا
وجوداستثنائاتمهم واگرچهبا ازدایمانندزنانو،یـ درجوامعمختلف، ربازیکارگرانـ،

درژهیدغدغهبونیاشامشروطه،یپرانیارسددریبهنظرمنیموردتوجهبودهاست؛باوجودا
گذارد؛ازیصحهمدیتردنیاست.سرجانملکمبرادیمحلترد،یسنتییگرارابطةبااراده

عدمایدرشمول1،«دارندخودازمحافظتقوهکهیکسانخصوصاًا،یرعاحالت»،ینظرو
                                                                                                                                                                                                     

 .911و246مهدیشهابی،همان،صص. 9
2. Bruno Oppetit, Philosophie du droit.Réimpression de la 1eédition (Paris: Dalloz, 
1999) at 74. 

.491مهدیشهابی،همان،ص.9
4. Marcel Waline, L’individualisme et le droit. Avec la préface de Ferdinand Mélin-
Soucramanien. 2e édition (Paris: Dalloz, 2007) at 24. 

1 . جلدتاریخکاملایرانسرجانملکم، عبداللهی، کوششعلیاصغر به اسماعیلحیرت، میرزا ترجمه )تهران:دوم،



99بهار،66،شمارهیکموبیستدورهوقعمومی،پژوهشحقفصلنامه 333
 

 

توجهبهارگذاریتأثاریبسیسنتییگراشمولاراده یاهبراشانیاطرافینکته،نگراننیاست.
افرادیجزبرابریزیعدالتخانه،چجادیایاصلرهاوردکند؛یمشروطهراقابلدرکمرشیپذ

ن قانون برابر صدارتعدر.ستیدر مشورتنیدورة درجلسة تأسیالدوله، به راجع سیکه
تشک باغشاه در املیعدالتخانه بود، وزریشده شدّتبسریبهادر، با تأساریدربار، آنسیبا

تصریالفتممخ و کهیمحیکند فروشوهیمپسرباپادشاهپسرعدالتخانه،جادیابا»کند
9.«کنددخلتواندینمگریدیحکمرانچیهوگرددیمکسانی

یمهمریتأثزینآنمکرّررییتغوشاهارادةنبودنینیبشیپقابلکهانگاشتدهینادتوانینم

داشتمختلفافرادیبرامتفاوتوزیآمضیتبعاحکامصدوردر یامسالههربرابردرشاه.

صدورنکته،نیهمونداشتزینعقلوشرعبایمطابقتالزاماً،کهدادیمیاجداگانهحکم

درالسلطنه،اعتمادمثال،عنوانبهداد؛یمشیافزاشدتبهرامنسوخوناسخیشاهاحکام

:سدینویم9211رجب91خاطرات

وزنیجمع.شدیهوئیهاکهبردندفیتشرآبادسلطنتسوارهعصر[،شاهنیناصرالد]»

رفتهخودیملکآبادریامبهآخورریامشدمعلوم.نمودندیمنالهوآهسرکرده،برخاکبچه

رآخوریامیرأیمنافکهکردهیخالفاستآبادرضاهیهمساکهاراجیایرعاازیتیرعبودند،

؛...دادادیزفحشبرآشفت،شاه.بودمردنبیقرکهبودزدهیقدربهخودبدسترااوبوده،

را...مضروبشخصضربتةیدتوماندهوستیدورآخوریامخانیقلیمهداز[بعد،روز]

وکصدیودادندبمضروبتومانپنجاهدارندکههمتعلوازونیهماحضرتیاعلگرفته،

2.«فرمودندجاننوشخود،تومان،شصت

هیمضروبشدهاستودیگریبلخاست،شخصدوانیحکمدادآوریحکمکهنیدرا

بهشخصشاهتعلقدارند،شاهدرمقامنهفقطایاماازآنجاکههمةرعارد،یگیتعلقمیبهو

خودبه،یحقوققواعداعتباریمبناعنوانبهوقاعدهجادیابلکهدرمقامیقاعدةحقوقیاجرا

قصدبهکهیاصفهانسربازانبرابردرامابرداردخودراهیدازیاعظمبخشکهددهیماجازه

                                                                                                                                                                                                     

.521ص(9911افسون،
(9965سوی،چاپدوم)تهران:زوار،،بهکوششوتحشیهسیدمحمدمهدیموخاطراتاحتشامالسلطنهاحتشامالسلطنه،.9

.211؛آدمیت،همان،ص11ص(9916هایران)تهران:امیرکبیر،؛احمدکسروی،تاریخمشروط965ص
 .14،11صصمحمدحسنخاناعتمادالسلطنه،همان،.2
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کردهپرتابیسنگصالیاستشدتازفرضدروانددهیدویوکالسکةدنبالبهیدادخواه

دراتفاقنیهمبعد،روزچندوگرددیماجرازینبالفاصلهوصادرراقتلحکمباشند،

9.گذردیمآنکنارازکنانخندهاهشیولافتادهجانیآذربا

شخصتیموقعوقدرتبرعالوهافراد،برشاهارادةازیناشاحکامشمولعدمدر

بههمراشخصیوابستگودخالتشاه،یسوازحکمصدورروزیخووخلقایومحکوم

افزوددیباسیانگلایروس دانستلیدخامرنیادربتواندیشاهمرایگریدعواملالبته.

برکسانینحوبهشاهارادةازیناشاحکامشمولعدمعوامل،نیابرونداد؛مجموعدریول

.بودافراد

 
 مدرن   ییگرا و استمرار اراده تیو قطع یارادة شاه استمرار عدم ونبودن  یقطع .4

یامجموعهاحساسات،تابعاستمرار،وجادیاثیحازشاهارادةشدگفتهآنچهبهتوجهبا

راانیاطرافریتأثدینباانیمنیادرواستبودهیاسیسـیعرفویخیتار،یاجتماعیباورهااز

انگاشتدهینادزین تابعزینمدرنحقوقساختاردرییگراارادهکهکردادعاتوانیمالبته.

یِعیطبقانونازراخودیکارکرداعتبار،یهابزدولتکهمیدانیماست؛احساساتینوع

محض)عقلیعقلمنشأپس2؛کندیمأخذالنفسحفظ یعیطباحساسینوعبروندارند(

آنبهزینمدرندولتساختارپدرونیالقوانروحصاحبو،یمونتسککهیانکتهاند؛یمبتن

چراکه4دانست؛ذهنیگراییارزشنوعیبرمبتنیرابنتامیدولتتوانمیحتی9.استقائل

1دارد.پیوندمنافعوعواطفاحساسات،بابنتامیانگاریسودحال،هردر

ییگرادولتاوالًاست؛روشنمدرنییگرادولتبایسنتییگرادولتتفاوتحال،نیابا

یآزادمنشأکهیتیعقالنهمانباشد؛یعیطبیکیزیمتافتیعقالنبریمبتنتواندیممدرن

احساسبرنهییویمنتسکویالک،یهابزییگرادولتاًیثان.استانسانیذاتحقچون،یفرد

                                                                                                                                                                                                     

.91محمودطاهراحمدی،همان،ص.9
 .969توماسهابز،همان،ص.2

3. Céline Spector, “Montesquieu et la crise du droit naturel moderne: L'exégèse 
straussienne“, Revue de métaphysique et de morale, Vol. 77, No. 1, (2013), at 69. 

29ص(9911)تهران:نشرعلم،سفةارزشمدخلفلخاتمی،محمود.4
5. John Finnis, Aquinas, Moral, Political and Legal Theory, Founders of Modern 
Political and Social Thought; First Published (New York: Oxford University Press, 
1998) at 232, 239, 258. 
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آناستمراروتیقطعبودن،ینوعنیهمواستیمبتنینوعیاحساسبربلکهیشخصاییفرد

.کندیمدوریسنتییگرادولتازراییگرادولتنوعنیانکته،نیهموکندیمنیتضمرا

بریمبتنبلکه،ینوعاحساسبریمبتننهبودن،یفردویشخصلیدلبهیشاهییگرادولت

قاعدةرونیهمازست؛ینبرخورداراستمراروتیقطعازلیدلنیهمبهواستیشخصاحساس

.شدیمسپردهیفراموشمحاقبهورفتیمنیبازآسانتروگرفتیمشکلیآسانبهیحقوق

کند،ینمتیتبعینوعیمالکازبودهیشخصاحساستابع،یحقوققاعدةجادیاکهیوقت

داشتخواهدراتیوضعنیهمزینیحقوققاعدةیاجرا وریمتغتیوضعنیاپوالک،.

:کندیمنییتبنگونهیاراثباتیب

درقانونبهاحترامهمنسبتهمانبهباشد،تریاستبدادوترمطلقهیحکومتچههر» -

است،یوشخصارادةازیناشنیقوانتمامکهروآنازمستبدحاکمرد؛یگیمیکاستآن
مانندراآنو کندیمیتلقخودنیقوانازتمرّدینوعراآنهابهیتخطنیتریئجزجهینتدر

نیمتخلفدربارهاعداممجازاتیمئدایاجرا]با[چونامادهدیمفریکوطنبهانتیخجرم
عدمریناگزودیآیمواردلطمهیواقتداربهپسکندیخالسکنهازرامملکتشتواندینم

ردیگیمدهینادراخودنیفرامیاجرا رغمیعلشاهنیناصرالدکههستهمقیطرنیبد.

اونیقواناز.استیجارحکمشکمترگر،یدانیفرمانرواهمةازدارد،کهیشماریبخدمه
.کندینمتیتبعیکس اعالنیرسمروزنامهدرکهچندهرش،یدستورهاومقررات

دیآینمدراجراقعموبهشود،یم خاضعانهصورتبهفرمانش،هرجوابدرحال،هربه.
ندیگویم یعدماجرایبرایکالهشرع،ییهابهانهبابالفاصله،،یول؛«شومقربانت،یبل»:

نادایکنندیآندرستم آنرا اوهمخودبهخوبرندیگیمدهیکالً آگاهنیازای. ماجرا
برا علیاستو نافرمانالیآنکه نشود ناچار کیدوام را تقرفریآنها چیهباًیدهد، ازگاه

مخالفتکهنکتهنیابههیتکباعامداًوعالماًشود؛ینمایجوشدهصادریهافرمانیاجرا

بهمنحصریفرمانرواکهداردخوشدلیواهالیخنیابهندارد،وجوداوبرابردریعلن
9....«استمملکتفرد

بهتوجهباویناصرعصردوممةیندرژهیبووقاجاردورةطولدرکهاسترذکانیشا

چارچوبدرالبتهوـاقداماتیبرخکرد،یممطالبهرایدادگسترکهیاجتماعیروینفشار
                                                                                                                                                                                                     

.214یاکوبادواردپوالک،همان،ص.9
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کشنبه،ییروزهادریدادرسبهشاهپرداختنوگرفتصورتـیسنتییگراارادههمان

9ازآنجملهاستهیعدلالتیتشکیوبازسازشداشارهکههمانطورعدل،صندوقگذاشتن

یبهعنواناصلاساسمینبودوازقدیدیامرجدیشاهواقداماوبهدادرسیالبتهحقدادرس

بودرفتهیپذیعرف گسترشدرینقشتوانستینملیدلدوبهیانحصارحقنیااما2؛شده

کهمیدانیمونبودقواکیبرتفکیمبتننکه،یااوللیدلکند؛فایایاجتماعساختاردرعدالت

تحقّقبهوباشداستیسوحقوقتداخلکنندةیتداعتواندیمقاعدهیاجراوجادیاتداخل

نیانکهیادوملیدل9.بازداشتیدادرسادامةازراریرکبیامکهیانکتهبرساند؛بیآسعدالت

یبهآنچهکهدرمجموعةحمورابهیشب،یشکلایوینظامنامهماهوایبرمتونویمبتنیدادرس

4شدهدهید 1نینیژوستکددرای 6ناپلئون،
  5یعثماننیسالطازیبعضایو م،یکنیممالحظه

اراده1.نبود ناصریسنتییگرانقد عصر پیدر به توجه با و ساختارهاشرفتیامروزه یدر

امارسد.یچندانمنصفانهبهنظرنمدیشاآسانبوده،دیتردیرفتاربمیتنظیوابزارهایحقوق

یشناخت،یازتمدنغربانیاستکهشناختشاهودربارنیگواهایگفتهبهخوبشیپلیدودل

ایمیباقیسطح روشناستکه درکقابلقبولشانیماندو مبانیاز یشناختمعرفتیاز

.انداست،برخوردارنبودهتهیمدرنیکههمانمبانیتمدنغرب

اختالفرفعیبراکهیحلراهکهاستیعیطبونبودقواعدواصولبریمبتنیشاهقضاوت

یموردت،یوضعنیافاسدیتال.شدینمهیرویریگشکلبهمنجربودهیموردکرد،یمارائه

وبودقاعدهآناستمرارعدمواقعدرومشابهموارددرقاعدهاستفادةعدمویحقوققاعدةبودن

استدرست.استدیتردمحلخودآوردن،انیمبهیحقوققاعدهازسخنیتیوضعنیچندر

                                                                                                                                                                                                     

.41و91فلور،همان،صص.9
امروزصالح،.علیپاشا2 انتشاراتسرگذشتقانون،مباحثیازتاریخحقوق،دورنمائیازروزگارانپیشینتا )تهران:

.941و19(صص9911دانشگاهتهران،
.964ص(9969امایرجافشار)تهران:طوس،،بهاهتممیرزاتقیخانامیرکبیرعباساقبالآشتیانی،.9
 .912،صصالح،همان.4

5. Bruce W. Frier (editor), The Codex of Justinian, 3 Volume, Translation by Fred H. 
Blume (Cambridge University Press, 2016). 
6. Jean-François Niort, “Droit, idéologie et politique dans le code civil français de 
1804”, (1992), R.I.E.J. n° 29, at 85-109. 

5 . مشروطیت»ولیوهاب، تنظیماتتا از امپراطوریعثمانی؛ سالاول،«رونداصالحاتدر فرهنگاندیشه، فصلنامه ،
.12-99(،صص9911)9شماره

 .92فریدونآدمیت،همان،ص.1

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Bruce+W.+Frier&search-alias=books&field-author=Bruce+W.+Frier&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Fred+H.+Blume&search-alias=books&field-author=Fred+H.+Blume&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Fred+H.+Blume&search-alias=books&field-author=Fred+H.+Blume&sort=relevancerank
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قاعدةازاگراماداندینمیحقوققاعدةیذاتشرطرابودنیکلویعموم،کلسنهانسکه

مثالیبراویفردقاعدةواستیمراتبسلسلهیهرمچارچوبدردیگویمسخنیفردیحقوق

یمورد9.کندیمأخذباالتریعمومقواعدویحقوقاصولازراخودراعتبا،یقراردادقاعدة

زیرانگریکدیآنهاازکیوعدمتفکیومدنیفریکتیبودناحکامصادرهعمالًتداخلمسئول

ارادهیموجبم اگر و ارادهیسنتییگراشد پیشرعییگراهمانند قواعد و اصول یرویاز

زمیم حقوقییجزاحوزةکیتفکیبرانهیکرد، حوزة شدیمفراهمیاز یدادرسنمادشاه.

سخنعمالً،یشکلویماهوقواعدواصولوجودعدماماداشتقرارآنرأسدروبودیعرف

شدةینقاشریتصوشةیششکستنواقعة2.ساختیمناممکنرامجازاتوجرمتناسبازگفتن

اورد،یبتهرانبهمشهدازراریتصونیاتابودمقررکهیافسرمجازاتوقاجارخانآقامحمد

استمجازاتوجرمتناسبعدمازینمود دررانیادرفرانسهیجمهورریسفنیاول،هیویال.

یبیعمختصروشکستهصورتشةیشاهمتوجهشد[کهشی]وقت»:سدینویمواقعهنیاخصوص

بشنود،چارهیبآنازیحرفکهآنازشیپرفته،غضببه]است[،...دهیرسصورتخودبههم

ازوکردندضبطرایوملکیماتماموکندندرایویهاچشمتاکردامررد،یبپذیعذرای

آقاقتلکههمچنانبودیفریکجنبةفاقدموضوعکهبودیحالدرنیا9.«فرستادندرونیبتهران

بودیمدنویفریکتیولمسئتفاوتازشاهدرکعدمازیناشینحوبهزینقاجارخانمحمد

همانوداددستورآنهاقتلبهاندخوردهرایویهاخربزهاوشکارانیپشدمتوجهیوقتکهچنان

قتلبهراشاهحکم،یاجراازقبلداشتندخودمرگبهنیقیکهنیمحکومتاشدباعثدستور

فقدانویموردنگاهنیهمجةینتدیباراشاهنیالدناصرقتلزینوخانمحمدآقاقتل4.برسانند

1.دانستمنسجمییقضانظامودستگاه
 

 
                                                                                                                                                                                                     
1. Hans Kelsen, “La théorie juridique de la convention”, Archives de philosophie du 
droit et8 de sociologie juridique (Paris: Sirey, 1940) at 33-76; Kelsen, 1962 at 344, 
345. 

.919.امین،همان،ص2
.12ص(9959اهرمیرزا)تهران:اطالعات،،ترجمهمحمدطاولیویه.اولیویه،ا.سفرنامه9
.91ص(9955تهران:جامی،(،ترجمهجهانگیرافکاریآغامحمدخانقاجارامینهپاکروان،.4
.269مرتضیراوندی،همان،ص.1
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 یریگ جهینت

پذنیا بایرفتنیمطلب دولت ساختار که هنجارهادیاست ،یعلن،یکلیبراساس

آ به ناظر و تنظندهیشفاف گرفته، اجتماعمیشکل نیرفتار ازیمردم با نگونهیمطابق

تعیدرصورتاما9باشدهنجارها م،یمواجهباشیواعتبارقاعدةحقوقجادیددمنشأاکهبا

روشن برداشت چگونگیعمالً و عدالت داشت.یاز نخواهد وجود آن تحقق و اجرا

دلزینیشاهییگرااراده ازمتغیشخصلیبه متأثر تغیرهایبودن، ازجمله رییمختلفو

رقائلبهوجودمفهوماگیحتیتیوضعنیوطرزتفکرواعتقادشاهبودودرچناتیخلق

حقوق هنجار و نم،یباشیقاعده و منسوخ و ناسخ احکام صدور تعارضقواعدزیبا با

میامواجه یشاهییگراارادهیهاشاخصهلیدلبهیحقوققاعدةمفهوموجوددردیترد.

عدمآن،بودنینیبشیپرقابلیغ،یشاهارادةیریدناپذیتحدچونییهاشاخصهاست؛

کهاستروشناستمرار؛وتیقطععدمویحقوققاعدةمقابلدریبرابرصلاتیرعا

رفعراه.کندیمدایپیتسریشاهارادةازصادرهیرفتاریهنجارهابههاشاخصهنیاهمة

ستینمبهمچندانگفتهشیپچالش نهاد،ـشاهمفهومبهشخصـشاهمفهومازگذار.

یعرفیاساساصولقالبدربارنیاکهـیحقوقدةقاعمفهومشدنبرجستهبهتواندیم

کندکمکیاجتماعروابطمیتنظدرـکندیمدایپنمود رایینهااییاصلچارةراهاما.

ییگراارادهنوعازییگراوحدتنیااگرکرد؛جستجوییگراوحدتینوعدردیبا

ضقواعدوصدوراحکامازتعاریریجلوگیبرایقدمبزرگدیتردیمدرنباشد،بیماهو

است شده برداشته منسوخ و دولتیامر.ناسخ ساختار در نتوایمیهابزیگراکه

کردمالحضه سنتمدرنییگراارادهنیا. ساختار از گذار کمکیبه مدرن ساختار به

موردتوجهاست،بهنظریاعتبارقاعدةحقوقیدرسطحمبناییگراکند.امااگرارزشیم

وحدتگرایمرسدیم با وسییهمانوحدتگرایعنی،یشکلییتوان ازلةیبه قانون،

داردییهاشاخصهقانون.کردیریجلوگمحضریّمتغامربهسمتافتنیسوقیهاچالش

قلمرودرچارچوبنییتعابزارقانون.دهدیمقراریشاهییگراارادهمقابلنقطةراآنکه

شدنیاتیعملوتحققابزارقاعده،آنکردنینیبشیپلقابابزار،یحقوققاعدةجادیا

                                                                                                                                                                                                     

.99(،ص9916،)64،نامهمفید،شماره«مدرنیتهوحقوقدینی»راسخ،.محمد،9
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آناستمراروتیقطعابزارویاجتماعساختاربرحاکمقواعدواصولمقابلدریبرابر

ییگراوحدتلیدلبه،یحقوقساختارتصلبدغدغةکهآنجابهتااستیحقوققاعده

شودیمایبازاح،یشکل دررایسنتییگراادهارتوانیمایآکهاستنیاپرسش.

واستنهادبهشخصازعبورگرودرپاسخداد؟قراریشکلییگراوحدتچارچوب

.نباشدمدرنییگرادولتهماننهاد،نیاچرا
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