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تحلیل تطبیقی ارادهگرایی سنتی در عصر ناصری با ارادهگرایی مدرن
مهدی شهابی - 1محمدرضا محمدی جرقویهای - 2مرتضی دهقان نژاد

3

دریافت -1331/12/22 :پذیرش1331/1/6 :

چکیده

در عصرناصری ،به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد ارادهگرایی مدرن،
ارادةشاهیکیازمهمترینمبناهایاعتبارقاعدةحقوقیبودکهریشهعمیقیدربافت
فکریوسنتیجامعةایرانیداشت.ایناراده،مشروعیتایدئولوژیکخودراازارادة
الهیکسبمینمودومردمبهعنوانرعایا،ضمنپذیرشاینموضوع،اینواگذاری
قدرترانوعیفرهایزدیتلقیمیکردند.بااینحال،ازآنجاکهارادةشاه،بهاحوال
و نفسانیات شاه زمان برمیگشت ،مبنایی متغیر قلمداد میشد که قواعد برآمده از آن
دارای ویژگیهایی از قبیل غیرقابل پیشبینی بودن ،فقدان عنصر برابری ،عدم قطعیت
و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود .همین ویژگیها بود که در تقابل با پارادایم
حقوق مدرن وارادهگرایی مدرن ،هیچگاه نتوانستساختاری مبتنی برعدالتطبیعی
رانتیجهبدهدوامکانسازگاریارادهشاهیباعدالتشرعیمبتنیبراصولوقواعد
شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقالب مشروطه انجامید .تحلیل
گراییسنتیازمنظرارادهگراییمدرن،هدفاصلیاینپژوهش


هایاراده

شاخصه
استتابهاینترتیب،چالشهایساختارینظامحقوقیپیشامشروطهتبیینگردد.


واژگان کلیدی :ارادهگرایی سنتی ،ارادهگرایی مدرن ،قانون مدرن ،قاعدة حقوقی،
عصرناصری
 .9دانشیارگروهحقوقدانشکدهعلوماداریواقتصاددانشگاهاصفهان(نویسندهمسئول)
m_shahabi@ase.ui.ac.ir
. 2دانشآموختةدورهدکتریحقوقخصوصی،دانشکدهعلوماداریواقتصاد،دانشگاهاصفهان
misaghmohamady@yahoo.com
.9استادگروهتاریخدانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهاصفهان m.dehghan@ltr.ui.ac.ir

313

بیستویکم،شماره،66بهار99
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،دوره 


مقدمه
مطالعهوتحقیقدرمنابعتاریخیموجودازعصرقاجارنشانمیدهدکهسخنگفتندربارة
ویژگیهای ارادةشاه،امری سهلوممتنعاست.بهعبارتدیگر ،سخنگفتنازارادةشاهو
توصیف آن،چیزی شبیه بهتوصیف «روح»خواهدبودو باوجود آنکه در جامعه همهاز آن
سخنمیگویند و به وجود آن باور دارند ،اما توصیف و حتی تبیین ویژگیهای آن ،دشوار به
نظر میرسد .واقعیت این است که ارادة شاه ،با وجود سیطرة عجیبی که بر جان و مال و
سرنوشت مردم دارد ،چارچوب مشخصی نداشته ،استخراج ویژگیهای آن ،به عنوان یک امر
اعتباری،تنهاازراهاستقراءوبررسیمصادیقموجودامکانپذیراست.بااینحال،حتیپساز
استخراجشاخصههایایناراده،امکانابطالصدقگزارههایمبتنیبراینشاخصهها،ممکنبه
نظر میرسد.به عبارت دیگر ،در بررسی منطق حاکم بر ارادهگرایی سنتی در ایران ،به لحاظ
تنوع شاهان وعدمپیروی ایشان ازاصولوقواعد منسجم و مستمر و همچنین شخصی بودن
ارادهوتحوّلاینارادهدرطولزندگیهمانندسایرانسانها،استخراجویژگیهایارادةایشان،
الزاماً از منطق ارسطویی یا گزارههای ثابت صادق و ثابت کاذب تبعیت نمیکند؛ بلکه منطق
فازی 9حاکمبرآنبهنظرمیرسد؛ یعنی ممکن است نتایج به دست آمده باوجوداینکه در
مواردبسیارزیادیصدقمیکندومشابهاست،نقضگردیدهوناسخآنراهمبتواندرموارد
متعدد یافت.تردیدی نیست که عبور از شاهـشخص،بهشاهـنهاد ،میتواند تا حدودی این
شاخصهها را درچارچوبمنطقارسطویی قراردهدوشکلگیری و تقویت اصول اساسی ـ
تواندداشتهباشد2.اما،واقعیت
عرفیپادشاهی،نشانازهمینتالشوهمانعبورپیشگفتهمی 
ایناستکهدرطولحکومتقاجار،هفتپادشاهباهفتویژگیِبعضاًمتضادحکومتکردند
کهبهلحاظنوعپرورشویااقتضایزمانهوهمچنینتفاوتفکریمربیانایشان،اینپادشاهان،
افکار و رفتارهای متفاوتی داشتهاند.گویا ،نمیتوان نادیده انگاشت که اراده ،ناشی از فعل و
انفعاالت درونی فرد است و اگر نظرات فیلسوفان مدرنی همچون فروید ،هیوم و ...را بپذیریم،
.9حسنجعفریتبار،فلسفهتفسیریحقوق(تهران:شرکتسهامیانتشار)9911،ص.991
2. Albert Rigaudière, Pratique politique et droit public dans la France des XIVe et XVe
siècles, )Paris: Édition Dalloz, 1997) at 44; Emile Chénon, Histoire générale du droit
français public et privé des origines à 1815. Bad Feilnbach, Schmidt periodicals, T. II,
(Allemagne: Réimpression de l’édition Recueil Sirey, 1929, publié par les soins
d’Olivier, Martin) at 337.
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خودآگاه ،ناخودآگاه ،باور ،احساسات و بسیاری مسایل دیگر در تصمیم ناشی از ارادة فرد
دخیل بوده است 9،در نتیجه بروندادتصمیمات افرادبایکدیگر بسیار متفاوتخواهدبود.در
چنین شرایطی ،به دست دادن چارچوب ،مؤلّفهها و شاخصههای مشترک هرچند در بسیاری
مواردبهلحاظاشتراکناشی ازماهیت استبدادی میسّر است،امابیتردید ،امکان جمعآوری
همهویژگیهابایکالگوممکننیست.
با اینحال ،نگارنده تالش کرده است تا ارادة شاه را درچارچوبپارادایم سنتگرایی
حقوقی موردتحلیل قراردهد؛همانپارادایمی کهمدرنیتة حقوقی درتقابلباآنقراردارد؛
تقابلیکهتحلیلتطبیقیارادهگراییمدرنوارادهگراییسنتیراممکنمیسازد.بیتردیددر
پارادایم مدرن،میتوان ازارادهگرایی دولتی سخن گفت و لویاتان هابز ،نمود برجستة این
ارادهگرایی است 2وفایدهگرایی بنتام نیز در چارچوب همین ارادهگرایی قرار دارد 9.تالش
تئوریک هابز وبنتام ،در صورتی قابل درک خواهد بود که به شاخصههای ارادهگرایی سنّتی
توجهداشتهباشیم؛شاخصههاییکهدرتقابلباآزادیفردیقرارمیگیرندواگربرخورداری
از حقوق و آزادیهای فردی ،یک روی سکة عدالت باشد 4،ارادهگرایی سنتی ،به دلیل عدم
تحدیدپذیری ،غیرقابل پیشبینی بودن ،عدم رعایت اصل برابری تابعان نظام حقوقی و عدم
قطعیت و استمرار اصولی و قاعدهمحور ،نسبتی با عدالت نخواهد داشت و بیدلیل نیست که
عدالتخانه ازآموزههای اصلی مشروطهگرایی دراواخرعصرقاجار است.در نگاه اول ،گمان
ارادهگرایی سنتی ،جنبة نوعی دارد و نماد نوعی بودن آن هم ،اصالت تاج و نه
میرود که  
شخصشاهاستوبههمیندلیلهم،انتقالتاجازطریقوارثتنهازارادةشاهبلکهازقواعد
نرو،حتیاگرارادةشاههمبرآنباشد،کسیچونظلّ
یکندوازهمی 
عرفیاساسیتبعیتم 
یتواند به تاج پادشاهی برسد؛ پس باپذیرش
سلطان،بهدلیل غیر قجری بودنمادرخودنم 
شاخصهای

ارادهگرایی سنّتی باید غیر فردی بودنرانیز ازشاخصههای آن بدانیم؛ 
جنبةنوعی  
.9دیویدهیوم،کاوشیدرخصوصفهمبشری)تهران:نشرمرکز(9911،ص.999
.2توماهابز،لویاتان ،ویرایشومقدمهازسی.بی.مکفرسون،حسینبشیریه،چاپسوم(تهران:نشرنی )9911،صص
195و.191
3. Jeremy Bentham, Principes de législation et d'économie politique, 1e edition (Paris:
Guillaumin, 1988) at 75.
 .4مهدی شهابی  ،فلسفة حقوق ،مبانی نظری تحول نظام حقوقی ،از حقوق سنتی تا حقوق مدرن ،چاپ دوم (تهران:
پژوهشگاهفرهنگواندیشةاسالمی)9915،صص214و.211
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یشود تا این ارادهگرایی بامفاهیم نوعی چونمنفعت عمومی و آزادی فردی
که موجب م 
ارادهگراییمدرنپیدا
ارادهگراییسنتیوجهیمشترکبا 
ارتباطبرقرارکندوبهاینترتیب ،
کند.با اینحال ،نگارنده باوجوداذعانبهاین جنبةنوعی ازمنظراهمیت تاج و انتقال آن،
ارادهگرایی سنتی در مبنای اعتبار قاعدة حقوقی
یتواند غیر فردی بودن را ازشاخصههای  
نم 
صههای این اراده و از همه مهمتر،
تلقی کند؛ زیرا ،همانطور که مطالعه خواهد شد ،شاخ 
شبینی بودن ،شاخصة غیرفردی بودن تاج را در سطح
شاخصة تحدیدناپذیری و غیر قابل پی 
ایجادقاعدةحقوقیبهحاشیهبردهوباچالشمواجهمیکند.
ارادهگراییسنتیدرسطح
یهاودرواقعچالشهاییکه 
درهرحال،توجهبههمینویژگ 
ایجاد قاعدة حقوقی به دنبال دارد ،تحلیل هابز از وضعیت طبیعی و چرایی این تحلیل 9را
یکند و تأکید وی بر آن ولزومعبورازآنباتأسّی به قوانین طبیعی ـ و از همه
برجسته م 
توجهداشتکهارادهگراییمدرن

یدهد.باید
مهمترقانونحفظنفسـراقابلدرکجلوهم 
ازآنجاکهحداقلدرچارچوبحقوقطبیعیمدرن،ادعایابتنایبرعقالنیتطبیعیواصل
شبینی راداردوباتوجهبه
آزادی فردی برآمدهازآنرادارد،تحدیدپذیر بوده،قابلیت پی 
همان ابتنای متافیزیکی ،قاعدة حقوقی در چارچوب آن استمرار داشته ،اصل برابری تابعان
نظامحقوقیتضمینمیشود.
ارادهگراییمدرن
ارادهگراییسنتیبا 
شگفتة 
شاخصههایپی 

اینپژوهشبهتحلیلتطبیقی
شاخصههایی که با توجه به

ارادهگرایی پرداخته شدهاست؛ 
وقانون مدرنبهعنواننماداین  
کثرتگرایانة جامعة سنتی در سطح مبنای اعتبار قاعدة حقوقی ،بیش از پیش وضعیت

ساختار 
یتردید ،پژوهشهای مختلفی در رابطه با اندیشة حاکمیت
طبیعی هابز را تداعی میکنند .ب 
یتوان به نظریة
قانون در ایران عصر مشروطه ،به رشتة تحریر در آمده است که از آن جمله م 
مشروطهخواهی تألیف جواد طباطبایی؛

نظریه 
حکومت قانون در ایران ،بخش دوم :مبانی  
اندیشة ترقی و حکومت قانون ،عصر سپهساالر اثرفریدون آدمیت وسیر قانونودادگستری
درایراناثرمرتضیراوندیاشارهکرد.
بااینحال،تأکیدنگارندهدراینمقاله،نهدرسطحمنبعقاعدةحقوقی کهدرسطحمبنای
.9توماس هابز،همان،ص195و.191
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نرو،بحثخودرادرسطحیفراترازقانونبهعنوانمنبع
اعتبارقاعدةحقوقیاستوازهمی 
کثرتگراییدرسطح

یرسدفضایپیشامشروطهبانوعی
یکند.بهنظرم 
قاعدةحقوقیدنبالم 
ارادهگرایی
ارادهگرایی سلطانی  ،
است؛ارادهگرایی شرعی  ،

مبنای اعتبار قاعدة حقوقی مواجه 
اجتماعی ونظمخودجوشاجتماعی رامیتوانمبناهای متعدداعتبار قاعدة حقوقی دانست.
اگرنمادوحدتگراییِمبتنیبر

نگارندهتوجهداردکهقانونبهعنوانمنبعقاعدةحقوقیحتی
ارادهگرایی ماهوی دولتی یا همان ارادهگرایی در سطح مبنای اعتبار قاعدة حقوقی نباشد،

وحدتگرایی شکلی را خواهد داشت و از این جهت ،اندیشة حاکمیت قانون در

کارکرد 
ایرانِ صدرمشروطه،اهمیت بسزایی دارد.قانون ،علنی و شفاف است و از همه مهمتر اینکه
یتواندمحتوای کلی ،یعنی همانقاعدةحقوقی رابیان کند.اما زمانی این
قالبی استکهم 
یتری در رابطة با وضعیت
کارکرد قانون بهتر قابل درک خواهد بود که تأمّل جدّ 
چارچوبگذارازآندرسطحمنشأالزامآوری قاعدة

کثرتگرایانة ساختارپیشامشروطه و 

ارادهگرایی شاهی و
حقوقی صورت پذیرد .این پژوهش با تحلیل تطبیقی شاخصههای  
ارادهگراییمدرندرچارچوبهمینتأملقراردارد.

بهمطالعةارادهگرایی شاهیو

اینپژوهشبااتّخاذروشتحلیلیـتاریخیوالبتهتطبیقی،
ارادهگرایی مدرن وابزارآنیعنی قانونمدرنپرداخته است.دغدغة گذار از
مقایسة آن با  
حقوق ـآنگونهکههست ـ بهحقوق ـ آنگونهکهباید باشد ـ و یا بهعبارتدیگر ،گذاراز
هستبهباید،مانعازایناستکهروشنگارندهدرپژوهش،بهروشیتوصیفیتنزّلیابد.
ارادهگرایی سنتی و تحدیدپذیری
نگارنده در ابتدا به تحلیل شاخصة تحدیدناپذیری  
بودنارادهگرایی مدرن،

شبینی 
ارادهگرایی مدرن پرداخته سپس با تأکید بر شاخصة قابلپی 

ارادهگرایی سنتی رادر رابطه بااین شاخصهمورد واکاوی قرار داده است.بهنظر
وضعیت  
یتواند نتیجة شاخصة اول باشد .در بند سوم این پژوهش،
یرسد شاخصة دوم به نوعی م 
م 
نسبتاین دوارادهبااصلبرابری در تنظیم وروشتنظیم روابط اجتماعی مورد بررسی قرار
کثرتگرایی در منشأ اعتبار قاعدة

شبکهای سنتی ،ساختاری که با 
گرفته است؛ در ساختار  
ینماید.
حقوقی مواجه است ،سخن گفتن از برابری در تنظیم روابط اجتماعی را دشوار م 
ارادهگرایی شاهی نیز در چنین فضایی ،کارکردایجاد قاعدةحقوقی رابرای خودقائلاست.
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ارادهای کهدرعین حالدریک شخصیت متبلوراستازامر متغیّر متأثّر است؛ این درحالی

وحدتگراییدرمبنایاعتبارقاعدةحقوقیاست،

ارادهگراییمدرنازآنجاکهنماد
استکه 
نهساز برابری در تنظیم روابط اجتماعی است.
با ابزار قانون به معنای مدرن کلمه ،زمی 
تأثیرپذیری ارادة شاهی از متغیر ،عدم قطعیت و عدم استمرار قاعدة حقوقی را به عنوان
ارادهگراییشاهیبهدنبالداردکهدربندآخرموردکنکاشقرارگرفتهاست؛
شاخصةدیگر 
یرسد نوعی بودن ارادهگرایی مدرن ،موجب میشود تا این اراده از این چالش عبور
به نظر م 
کند.


 .1تحدیدناپذیری ارادهگرایی سنتی و تحدیدپذیری ارادهگرایی مدرن
یتوان دو معنای سنتی و مدرن برای قانون قائل بود .در معنای سنّتی،
یرسد م 
به نظر م 
تفاوتیمیانقانونوقاعدةحقوقینیستامادرمعنایمدرنودرچارچوبپارادایممدرنیته،
یشودوبا توجهبهرویکردهایمختلفیکهدرذیلپارادایم
قانونازقاعدةحقوقی تفکیک م 
مدرنیتهوجودداردبهابزارایجادقاعدةحقوقیویابهابزاربیانوتضمینقاعدةحقوقیتبدیل
ارادهگرایی دولتی ،این اراده و بالطبع قانون به عنوان ابزاری
یشود 9.در تحلیل روسویی از  
م 
یکندوباتوجهبهانقطاعی کهدرادامه ،میان
دولتی ،اعتبارخودراازارادةعمومی أخذم 
یشودعمالًقانون،ابزارایجادقاعدةحقوقیخواهدبود2.
ارادةعمومیوارادةدولتیحاصلم 
اگرارادهگرایی دولتی به مبنای اعتبار خوددر چارچوب مدرنیتة حقوقی ،یعنی

بااینحال ،
ارادهگرایی ،کارکردی تضمینی پیدا
عقالنیت طبیعی وفادار باقی بماند تردیدی نیست کهاین  
یهایفردیوابزاربیانو
یکندوبهاینترتیبقانون،ابزاربیانـونهایجادـحقوقوآزاد 
م 
تضمینقواعدحقوقیِمبتنیبرهمینحقوقوآزادیهاخواهدبود9.البتهکارکردقانونمدرن
یرسد کارکرد آن را باید در سطح
را نباید  به آنچه گفته شد محدود دانست و به نظر م 
.9مهدیشهابی،همان،ص.951
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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وحدتگرایی ماهوی و یا

یتوان پذیرفت که قانون از آنجا که نماد 
پارادایمی دنبالکرد؛ م 
کثرتگرایانةسنتیبه

حداقلشکلیدرسطحاعتبارقاعدةحقوقیاست،ابزارگذارازساختار
وحدتگرایانه مدرنیته است؛ 9گویا بناست قانون ابزار اصالح ساختار اجتماعی و یا

ساختار 
ابزار تثبیت ساختار جدید اجتماعی باشد .از این منظر ،اندیشة حاکمیت قانون در صدر
ییابد.
مشروطهاهمیتخودرابازم 
واقعیت این استکهدر عصر ناصری ،قانون به معنای روسویی وبه طریق اولی ،قانون به
عنوان ابزار بیان حقوق و آزادیهای فردی ،یعنی قانونی که اعتبار خود را از عقالنیت طبیعی
یکند ،قابل طرح نبود.قانون حتی معنای سنتی یعنی قاعده یا هنجار همگانی رفتار را
أخذ م 
نداشت؛ البته منظور ،نفی وجود قواعد و اصول فقهی که در چارچوب قضاوت شرعی ،زمینة
یتوانستازصدوراحکامناسخ
یکردند،نیست.مجموعةقواعدواصولی کهم 
اجراییپیدام 
و منسوخ بکاهد و یادآور حاکمیت منطق ارسطویی بر سازوکار قضایی باشد؛ 2نکتهای که
امتیازمکتبمدرسیدرالهیات مسیحیدرمقایسهبامسیحیتاولیهتلقیمیشود9.اماواقعیت
جموعهای ازاصولوقواعدپیروی میکرد تا

این استکهارادهگرایی دولتـشاهی ،نه ازم
درموردآن،قانونحتیبهمعنایسنتییعنیهمانمجموعةقواعدصدقکند4،نهمبنایاعتبار
یکرد تا احکام آن ،مبیّن وجود قانونروسویی باشد و نه
اولیة خود را از ارادة مردم أخذ م 
یکردتاارادةاودرخدمتاین عقالنیت و
اعتباروجودی خودراازعقالنیت طبیعی أخذم 
آزادی فردی برآمدهازآن باشد وقانونبهاین ترتیب کارکردی شکلی یافته ،ابزار بیان و
تضمینحقوقوآزادیهایفردیباشد.آنچهکهتحتعنوانقانونویاحکمقبلةعالمازآن
یشد ،محتوایی جزخواستهها و تمایالت شخصی شاه و اطرافیان وی نداشت ونکتهاین
یاد م 
یتوانستنداحکاممتفاوتی راحسبتفاوتافرادو
بودکهشاهودیگر حکومتکنندگانم 
تغییر زمان و مکان صادر کنند .پس شاید در این وضعیت نه سراغ گرفتن از قانون معنایی
داشتونه قاعدة حقوقی چندان معنا و مفهومی داشت چراکه یکی از مهمترین ویژگیهای
.9مهدیشهابی،همان،ص.491
2. Michel Villey, La formation de la pensée juridique oderne (Paris: Quadrige/Puf,
2006) at139 et 14.
.9سیدجوادطباطبایی،جدالقدیموجدید(تهران:نشرنگاهمعاصر)9912:صص11و.11
.4ماشاءاهللآجودانی،مشروطهایرانی،چاپچهارم(تهران:نشراختران)9911،ص.912
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یتواندراین اوضاعواحوال،براستفادهاز
هنجارحقوقی ،کلیوعمومیبودنآناست؛9م 
اصطالح قانونویا قاعدةحقوقی اصرارداشت اماروشناستکهدیگر نباید ازشفافیت و
ثبات قانون ونیز قاعدةحقوقی ،برابری افراددربرابرآندو و عدمتأثیر روحیات وتمایالت
شخصی قانونگذاردرروندایجاد واجرای قانونو قاعدةحقوقی سخن گفت .میرزا ملکم
یدارد:
خاندرشمارهیکروزنامةقانون،اینچالشرابهدرستیدرکواینگونهاظهارم 

دولتپرور وزرای ما ،امروز،

«در ملک انوشیروان با همة ترقیات دنیا و با همة کماالت 
ادارةجمیعامورایرانعبارتستازدلبخواهروسا»2.
یگوید:
نبارهم 
سرجانملکمنیزدرکتابتاریخایراندرای 
«پادشاهایرانگفتهشدهاستکهازجمیعسالطینعالمبهرعایامطلقالعنانترومقتدرتراست
وهمچنین چنانکهمسطورشد،دلیل استبراینکه اززمانقدیم ،براین نهجبوده.حکمپادشاه،
همیشه ،قانونملک بوده است و احتمال دارد که هیچ چیز ،مانع اجرای حکم او نشده است مگر
مراعات وی شریعت را و مالحظه قوانین مقرر ملکی یا میل به شهوت یا بیم مخالفتی که در آن
یرفتهاست.مجلسیمعینبهجهتاصالحاموریاارادهمهاماز
بویةمخاطرهحیاتیاحکومتاوم 
قاعدهایاستدر[میان]مردماین
امرایمملکتیاوکالیرعیتیارؤسایملتدرایراننیست .
ملککهپادشاههرچهبخواهدمیتواندبکندوهرچهکندبراوبحثینیست.درعزلونصبوزرا
یاالطالق
صاحبمنصبانازهرقبیلوضبطاموالوسلبارواحرعایا،ازهرصنف،عل 

وقضاتو
مختاراست.چونوچراکردندرکاروی،خیانتاست؛مگروقتیکهرعایتحزمواحتیاطو
مالحظةحکمتوتدبیریارجوعبهضمیرخودنماید.حقیقتاً،حدیکهاحکامپادشاهایرانبهآن
محدوداست،نمیتوانبهآسانیمعینکرد،بهعلتاینکهاینقسمتحدید،بهوضعخودپادشاهو
حالترعایا،خصوصاکسانیکهقوةمحافظتخوددارند،موقوفاست؛لهذاتوسعهواقتداروی،
بهتغییرازمنهواسباب،تغییرپذیراست»9.
.9ناصرکاتوزیان،فلسفهحقوق،چاپچهارم(تهران:شرکتسهامیانتشار)9911،صص91و.96
.2میرزاملکمخان،روزنامهقانون،بهکوششومقدمههماناطق(تهران:امیرکبیر)2191،ص.9
.9همان،ص.521

تحلیلتطبیقیارادهگراییسنتیدرعصرناصریباارادهگراییمدرن 321

یتوانندمحدودکنندةارادةشاهباشند،
سرجان ملکمدرعباراتفوقازچندعاملی کهم 
یگوید؛ این عوامل،عبارتنداز :شریعت ،قوانین مقرّرملکی یا ـ شاید ـهمان اصول
سخنم 
اساسی عرفی ،میل به شهوت و سرانجام ترس از به خطر افتادن حاکمیت شاه اما همانطور که
یارتباط با وضعیت روحی و روانی
به درستی تصریح دارند ،میزان تأثیرگذاری این عوامل ب 
شاه نیست؛ به عبارت دیگر ،اراده چون مبنای اعتبار هنجار حقوقی ،کامالً متأثّر از احساسات
ارادهگرایی
شبینی است.وانگهی تحلیل رفتاری  
شخص شاه است؛ احساساتی که غیرقابل پی 
یدهد که شاه به نقش و جایگاه ارادة خود به عنوان مبنای اعتبار
سنتی این نتیجه را به دست م 
هنجارحقوقیواقفنبودهوبالتبعضرورتقرارگرفتناینارادهدرچارچوباصولعلمیو
یکرده است؛ آنچه برای وی اهمیت داشته ،حفظ و ارتقای قدرت و
منطقی را درک نم 
استمرار آن بوده است .اعتمادالسلطنه درکتاب خاطرات روزانة خود ذیل پنجشنبه تاریخ
ینویسد:
99جمادیالثانی9211قمریم 
یگویمودهسالقبلازمن،معتمدالملک
«پانزدهسالاستکهمندرس[فرانسهبهشاه]م 
و پیش از او حکیم گلوکه و در زمان ولیعهدی و ایالت تبریز جمع دیگر درس داده بودند.
یدانند؛ زیراکهمثلسایرکارهاازراه
ماشاءاهلل،ازشدت کاریاپریشانیخیال ،هیچفرانسهنم 
یفرمایند تعلیم و تعلم مشابه سلطنت مستقل ایران است که به
یآیند .تصور م 
اصولش بر نم 
بوالهوسیمیتوانتحصیلکرد.ال،واهللدرسچیزدیگراست»9.
ادهگرایی سنّتی با عقالنیت مدرن و کاربرد آن در
بر همین اساس ،میتوان به فاصلة ار 
ینویسد:
حقوقپیبرد.اعتمادالسلطنه،درجایدیگریازخاطراتخودبهمناسبتیم 
یکنم و از این قبیل کتابها
«...عجب اینکه در سال ،متجاوز از چهارصد تومان خرج م 
یآورموبرایشاهمیخوانم هیچملتفتنیستند»2.
کهسراپاتنبهاستم 
ارادهگراییسنتیبانوعیمفهوممالکیتعجینبود،شاهبرانسانهای
واقعیتایناستکه 
یکرد که به نوعی مملوک
یکرد بلکه بر رعیتی حکومت م 
آزاد و دارای اختیار حکومت نم 
یشدبلکه
یشدند .عالوه بر این ،منشأ اعتبار این اراده اساساً درزمین جستجونم 
شاه قلمداد م 
 .9محمدحسن خان اعتماد السلطنه ،روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ،به کوشش ایرج افشار ،چاپ هفتم (تهران:
امیرکبیر)9951.ص.55
.2همان،ص.964
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ارادهای که در کارکردی ایدئولوژیک محض
بر مفهومی مبهم از اراده الهی تکیه داشت؛  
رسدتاارادهگرایی شاهی،

یماندواصوالً به سطحمبنای اعتبارقاعدةحقوقی نم 
ی
محصورم 
خود رامحصوردرنسبتی شکلی وتضمینی باآن بیابد.در چارچوبکارکردایدئولوژیک
شدنکتهایکهشاهدرتلگرافیبهتبریز،خودبهآن

ارادةالهی؛سلطنت،هدیهایالهیتلقیم 
ی
تصریحدارد:
«فریضه و منت همت ماست که عموم اهالی مملکت را ،اوالد و فرزند خود
دانسته ،همانطوری که پدر ،رعایت فرزند و اوالد خود را میکند و به مهر [و] قهر تربیت
یکند،ماهمیکمشتاوالدخودراکهودایعخداوندهستند،تربیتکنیم»9.
م 
راه چاره برای عبور از این وضعیت ،توجه به قانون به مفهوم مدرن کلمه بود.مفهومی که
نگونبختی با توجه به رویارویی با تمدن غرب و پارادایم
قاجاریه از روی اقبال یا از روی  
حاکم بر آن یعنی مدرنیته به ناچار و به مرور با آن آشنا شدند.قانون مدرن ،باتوجهبهاینکه
کردنارادهگرایی دولتـشاهی

نمادشفافیت بود،میتوانستنقشمهمی عمالً در محدود 
ایفاکند.اگرچهقانون،ابزاریدولتیبود امااگرکارکردآندرچارچوبپارادایممدرنیتهو
یگرفت 2،با عنایت به همان ویژگی شفافیت و ثباتی که
بر بنیان قرارداد اجتماعی شکل م 
یهای فردی بود و یا حداقل کارکرد
داشت ،یا تأمین کننده و تضمین کنندة حقوق و آزاد 
یکاست9وبهاینترتیب ،حدو
ارادهگراییدولتیرابهتضمین همانقرارداداجتماعیفروم 

ارادهگرایی ترسیم میکرد.ناصرالدین شاه ،در شعبان  9214قمری در
حدودی رابرای این  
تلگرافی از تهران به منجیل با اذعان به اینکه مهمترین دغدغة دولت ،اشاعة عدالت یا همان

یشود:
دادگستریاست،مدعیم 
کارفرمودهایم وهیچ وقت

«ما نیز ازاولجلوسخودتاکنون،کمالمراقبترادراین 
گذاشتهایموانشااهللنخواهیمگذاشت»4.

قهایازدقایق،آنرامهملن
دقی 
شاه پس از بازگشت از سفر اول خود به فرنگ در ربیع االول  9915هجری قمری،
یسازدکهنشانازتأثیرپذیریاوازفضایفرهنگی-سیاسیغرب
جمالتیرابرزبانجاریم 
.9محمودطاهراحمدی«،اصالحاتسپهساالر»،گنجینةاسناد،دورة،91شمارة1،4ـ،)9914(،99ص.91
2. Michel Villey, op. cit. at 572.
.9مهدیشهابی،همان،ص249و.244
.4محمودطاهراحمدی،همان،ص.91
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دارد«9.دراینسفرآنچهمالحظهکردیم،تمامنظموترقیاروپا به جهتاین استکهقانون
دارند ،ما هم عزم خود را جزم نمودیم که در ایران ،قانونی ایجاد نموده ،از روی قانون رفتار
نمائیم.شما بنشینید و قانون بنویسید و دراین خصوصآنقدرتأکید واصرارکردندومبالغه
نمودندکهازحدوحصرگذشت2.
بهاینترتیب،میتوانقائلبودکهشاهدراینسفرازاهمیتوجایگاهقانونآگاهگردیده
کثرتگرایی حقوقی موجود در جامعه چه چالشهای جدی و از

بود و عمالً متوجه شد که 
یتواندبهدنبالداشتهباشد؛شاهشایدبهایننکتهپیبرده
همهمهمترابهامدراجرای عدالتم 
وحدتگراییازنوعشکلیونه

بودکهقانونباشاخصةوحدتگرایانةخودـحتی اگراین
ماهوی باشدـمیتواند 9از این چالشها جلوگیری کند.وی قبالً نیز در این مورد به اهمیت
یریزی نظام حقوقی که متکی به شخص نباشد ،بلکه نظامی منسجم و واحد برای ایجاد
پ 
قواعد حقوقی و اجرای آن در جهت تحقق عدالت باشد ،پی برده بود و البته مظفر الدین شاه
از این منظر و در مقایسه با ناصرالدین شاه جلوتر بود.ناصرالدین شاه ،در سندی که مربوط به
یدارد:
سال9212قمریاست،درتقویتصندوقعدالت4اظهارم 
.9فریدونآدمیت،مجلساولوبحرانآزادی،چاپدوم(تهران:نشرروشنگرانومطالعاتزنان)9915،ص.92
.2عبدالحسین نوایی،شرححالعباسمیرزا(ملکآرا)(تهران:بابک)9969،ص.951
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.
.4برایتبیینچیستیصندوقعدالتوکارکردآ ن،متنفرمانناصرالدینشاهمبنیبرتشکیلاینصندوقکهدرشمارة
162روزنامهدولتعلیهایراندرسال9219هجریقمریبهچاپرسیدهاست،عیناًقیدشود«:چونایناوقاتبرحسب
ارادهعلیههمایونیمحضنشرعدالتورفاهخلق،صندوقعدالتسمتوضعوترتیبیافتواجرایاحکامصادرهبه
عهدهوزارتعدلیهمفوضومرجوعگردید.نظربهاینکهخواناینفیضهمهجاگستردهورشتهاینمهمبههمهممالک
محروسهپیوستهاست،رایبیضاضیایهمایونمقتضیگردیدکهازجانبوزارتعدلیهبههریکازوالیات،آدمیکه
بهحسنکفایتوبیطمعیموصوفباشد  ،مامورشودوتکلیفاینمامورهمینخواهدبودکهبههیچوجهبهعمل
حکومتیوعرایضوالیتیمداخلهننموده،فقطاجرایاحکاموزارتمزبورهوفرستادنصورتاتمامعملرابرعهده
خودالزمبداند.کذلکحکاموپیشکارانوالیاتنیزحکمدیوانعدالتراکهطبقعرایضصندوقصادروبهمالحظه
همایونمی رسدحکمیمصونازشائبهتغییروتاخیردانسته،درموجباتاطاعتوامضایآنبالتاملاقدامنمایندوچون

بهکلیهعارضینحقدادهشدهاستکهاگردراحقاقحقوقخودشانازکارگزاراندیوانیمسامحهومماطلهظاهرشود،
مراتب را در عریضه معروض داشت ه ،به صندوق بیندازند .مخالفت حکم همایون از هرکس ناشی شود و در خاکپای
مالحظهموردسیاستوغضبخواهدبود.البتهمنبعدکارگزاران


همایونبهوضوحپیوندد،عاملاینجرئتوجنایتبی
دیوانیوالیاتوامنایدیوانعدالتازتکالیفمقرّرهخودتجاوزوتخطیننموده،مخالفتاینقانونراکهبهمقتضای
ارادهوتوجهخاطرخطیرمبارکاقدسقراریافتهموجبسخطملوکانهدانند».
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«هر جاکهظالمباشد،باید ریشه اورادرآورد.این مالحظهراخیلی خیلی بکنندوهمه
ج ا،حکامعادلبگذارند  .اگربالفطرهظالمهمباشد،باید طوری  نظمبگذارندومردمرا
بترسانندکهنتوانندظلمی بکنندانشاءاهلل .اگرظلمی  بشود،مواخذهاوراخداومنازشما
خواهمکرد»9بااینحالبهلحاظاینکهارادةشاهضابطهمندنبودهوتابعاحساساتبود،همة
تالشها برای محدود کردن این اراده و در واقع عبور از ارادهگرایی سنتی به ارادهگرایی
مدرنبهنتیجهنمیرسدوروشنبودکهاین تالشهاازجانبخودشاهبهطریقاولینتیجه
بخشنبود؛زیرااراده،ارادهرامحدودنمیکندودرپارادایممدرنیتهنیزنهخوداراده،بلکه
اینارزشهایبنیادیناستکهارادهرامحدودمیکند.ملکآرا،برادرشاه،میگوید:
«[وقتی شاه،درموردلزومنوشتنقانونسخنگفتندواصرارکردند]،هیچیک ازماهاکه
یفهمیدیم،نتوانستیمعرضکنیمکهبنداولقانون،سلبامتیازوخودسریازشخص
چیزیم 
همایوناستوشماهرگزتمکیننخواهیدفرمود؛العالج،همه،بلیبلیگفتیم2.»...
قانوننویسیبهریاستعباسمیرزا
یکندکهبهتشکیلهیأتپنجنفرة 
البته،انصافاقتضام 
ملکآرا نیز اشاره کنیم؛ هیأتی متشکل از محمدطاهر میرزا ـ که مترجمی توانا بود ـ میرزا

عباس خان مهندس ـ از روشنفکران و همفکران سپهساالر ـ میرزا احمدخان و محمودخان
یتوانحدسزدکهکدهایفرانسوی،مورد
ناصرالملکـکهتحصیلکردةفرانسهبودند؛9م 
توجههیأتدرتدوینقوانینبودهاست.برخیازقوانیناساسی،ازجملهقانوناساسیمدحت
پاشانیزموردارجاعبودهاست.قراربراینبودهکهپسازتدوین،قوانینبهتأییدشاهبرسدو
قانوننویسی مورد نقد رجال
پس از آن جنبة اجرایی پیدا کند .با اینحال ،از همان ابتدا  ،
حکومتیازجملهامینالسلطانقرارگرفت4.البتهشاهنیزباگذشتزمان،موضوعرافراموش
کرده بود و اعتماد السلطنه به درستی پیشبینی کرده بود که« :چند وقت دیگر که زمستان
یشود،اینقصدملوکانهانجمادخواهدیافت»1.شاهدربازگشت
یشودوهمهچیزمنجمدم 
م 

سالهایبدونصدراعظم»،گنجینهاسناد،سال نوزدهم،دفتردوم،)9911(،صفحه.21
.9محسنجعفری مذهب «،
.2عبدالحسین نوایی ،همان،ص.951
.9فریدونآدمیت،همان،ص.92
.4همان،ص.99
.1محمدحسنخاناعتمادالسلطنه،همان،ص.964
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ازسفرسومنیزهمانمطالبقبلیراتکرارکرداماتغییریحاصلنشد9.
ظلالسلطان ،فرزند شاه که بر بخش
این موضوع یعنی لزوم اهمیت قانون حتی مورد توجه  
یکندکه:
یکردنیزواقعشدهاست؛ویبهاینامراذعانم 
بزرگیازایرانحکومتم 
یمجتهد،
یقاضی،ب 
یپادشاه،ب 
«به خاطر رعایتقانونو توجهبهقانون است که [درغرب]ب 
درپناه قانون به این عزت و شادی و قدرت و جاللی و مکنت و خوشی و آزادی زندگی
یبیند،
یکنند» 2.همین شخص زمانی که اقتدار حکومتی شخص خود را با چالش روبرو م 
م 
یدهد.واقعة مجازات
تردیدی در رفتار بر اساس احساسات و تمایالت شخصی به خود راه نم 
تاجراصفهانیگویای همیننکتهاست؛این تاجر تنهابهایندلیل به جالدسپرده،قلبشازسینه
ظلالسلطان به
خارج و تقدیم شاهزاده میشود که به شاه مراجعه کرده و استرداد مبلغی که به  
عنوان وام داده بوده را درخواست میکند.این درخواست ،حداکثر ادعایی حقوقی است؛ اما با
مجازاتمرگپاسخدادهمیشود.البتهمسافرتشاهزادهبهاروپاوتأثیرپذیریازفرهنگغربی،
غیر قابل انکار است و نامبرده اصالحاتی هر چند مختصر را در اصفهان انجام میدهد 9اما چه
یشود کرد که این سفرها ،جز اقتباس ناقص از تکنولوژی غربی نبوده است و نمیتوان نشانی
م 
معرفتشناختیغربییاهمانمؤلفههایمدرنیتهـوحداقلمؤلّفههای

ازتأثیرپذیریازمؤلفههای
ارادهگراییسنّتیو
شکلیوازهمهمهمترقانونـدرآنبازیافت.نبایدازیادبردکهجمعمیان 
ارادهگراییمدرن،بهدلیلتقابلپارادایمیکایندوعمالًغیرممکناست4.
یتواننتیجهگرفتکهارادة شاهدرارتباطباقانونومحدود
ازمجموعآنچهگفتهشد،م 
ارادهایگذرابودهاست1.اگرقانونابزاراصالحاتساختاریواجتماعی
کردنخود،معموالً 
است ـ همان انتظاری که بنتام در ساختار مدرنیتة حقوقی از حکومت قانون دارد و دنبال
امکانپذیر نیست؛ زیرا شخص شاه مانع جدی

یکند 6ـ در ساختار سنتی ،چنین اصالحی 
م 
.9عبدالحسین نوایی،همان.955،
.2مسعودمیرزا،سفرنامهفرنگستان(تاریخسرگذشتمسعودی)(تهران:دنیایکتاب)9969،ص.51
.9عبدالمهدیرجایی،تاریخاجتماعیاصفهاندرعصرظلالسلطان(اصفهان:انتشاراتدانشگاهاصفهان)9919،ص924
بهبعد.
.4محمدراسخ«،مدرنیتهوحقوقدینی»،نامهمفید،شماره،)9961(،64ص.1
.1سیدجوادطباطبایی،همان،ص.695
6. Jeremy Bentham, Principes de législation et d'économie politique; 1e edition (Paris:
Guillaumin, 1988) at 75.
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بهارادهگرایی مدرنوبه سرانجام رسیدن اصالحات است و علت

ازارادهگرایی سنتی 

گذار 
موافقمحدودشدنارادهاشازسویقانوننیست9.همانطورکهاشاره

ایناستکه شاه عمالً
شد ،بسیاری از رجال سیاسی و حکومتی نیز حکومت قانون را سازگار با منافع خود
یدیدند2.
نم 

 .2غیرقابل پیشبینی بودن ارادهگرایی سنتی و پیشبینیپذیر بودن ارادهگرایی
مدرن
اگر از قابلیت محدود شدن ارادهگرایی در مبنای اعتبار قاعدة حقوقی سخن گفته و بر
شبینی کردن
یتردید یکی از مهمترین دالیل آن قابل پی 
ضرورت آن تأکید میشود ،ب 
عرفهای
هنجارهایرفتاریونتایجرفتارتابعاننظامحقوقیاست؛ازعواملیچونشریعت ،
ارادهگرایی سنتی سخن به میان
اساسی ،حفظقدرتوغیره بهعنوانعواملمحدود کنندة  
شبینی کردنهنجارهای
یتوانستبهقابلپی 
آمد.با اینحال ،این محدودکردن،ضرورتاًنم 
رفتاری بینجامد تا به دنبالآن،تابعان نظام حقوقی از وضعیت ابهام و کثرتگرایی پیچیدة
قواعدرفتاررهابشوند؛ چراکهنهابزارروشنی ـوازهمهمهمترقانونبهمعنای مدرنکلمهـ
برای محدودکردنارادهشاهی وجودداشتونهاین محدودکردنچارچوبمعین ماهوی
یپذیربودنآناست.ابزار
شبین 
.شاخصةمهمارادهگراییمدرن،پی 

داشتونهاستمرارداشت
عینیتیافتناینشاخصه،قانونبهمعنیمدرناست؛قالبیکهازشفافیتبرخورداراستودر
یکندومبنا
یتردید،قانونبهیکبارهچنینکارکردیراپیدانم 
جلوچشمهمگانقراردارد9.ب 
وچارچوبتئوریکاینکارکرد،همانقرارداداجتماعیاست.
عصرارادهگراییسنتی،مردمعادیوحتیخواصازضمانتاجرا

واقعیتاینبودکهدر
یا نتیجة حقوقی رفتار خود اطالعی نداشتند تا حتی از منظر پیشگیری نیز هزینه ـ فایده کرده،
ازانجامعملدوریکنند.ارادهگراییشاهیتابعاحساساتمتغیربوده،بههمیندلیلغیرقابل
یگوید:
نبارهم 
شبینیبود.راوندیدرای 
پی 
.9سیدجوادطباطبایی،همان،ص.442
.2امینالدوله،خاطراتسیاسیمیرزاعلیخانامینالدوله،بهکوششحافظفرمانفرمائیان،زیرنظرایرجافشار (تهران:
موسسهانتشاراتامیرکبیر)9951،ص994؛سیدجوادطباطبایی،همان،ص695؛عبدالحسین نوایی ،همان،ص.911
.9مهدیشهابی،همان،ص.246
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«[قبل ازانقالبمشروطیت]،هیچگونه قوانین ومقرراتی برای حفظحقوقملتایران و
تعیین حدودقدرتهیات حاکمه وجود نداشت ومقدّرات وسرنوشتمردمدرهرمحل،
ارتباط و بستگی تام با خلق و خوی شخصی حکمرانان داشت» 9.از همینرو ،منطقیتر و
عاقالنهتراینبودکهمردم،خودراازعدالتشاهیدورنگاهدارندتاباصدوراحکامغیرقابل

یداد.
جبران مواجه نشوند؛ گویا محاسبة هزینه ـ فایده ،این دوری را کامالً عقالنی جلوه م 
یتواند در درازمدت
تالش برخی از نخبگان حکومتی برای تبیین اینکه پذیرش قانون م 
یدانیمکه
استمرارحکومتشاهوفرزندانشراتضمینکندنیزدرارادةشاهتأثیرینداشت.م 
شهایچون
اصالحرویةحکومتیباابزارقانون،نتایجزودبازدهینداردومجالبرایطرحاندی 
اندیشةبنتامینیزبهدلیلواکنشمنفیوسریعشاهعمالًامکانپذیرنبود.داستاناعدامسربازان
اصفهانیبهجرمتظلمخواهیدرسال9211هجریقمریوقبلازسفردومشاهبهفرنگ2به
خوبی نشان دهندة ضابطهمند نبودن ارادة شاهی است .همین اتفاق ،نخبگان حکومتی و از
جمله میرزا حسین خان سپهساالر را واداشت تا به بهانة حساسیت اروپاییان به حقوق عامه با
شاه سخن بگویند و از لزوم تدوین قانون سخن بگویند و شاه را قانع کنند.با این حال ،برخی
دیگر از اطرافیان و از جمله امین السلطان با این استدالل که هدفی جز محدود کردن و سلب
قدرت شاه مدنظر نیست ،شاه را از پذیرش الیحة تدوین شده منع کردند 9.ویژگی غیر قابل
شبینی بودن ارادة شاهی ،فاقد مبنا و چارچوب بودن آن ـ و برای مثال چارچوبی چون
پی 
قرارداداجتماعیـراتداعیمیکرد؛امااینفاقدمبناوچارچوببودن،تالیفاسددیگریرا
دامنزدنبهکثرتگرایی

نیز بهدنبالداشتوآنابهامدرسطحمبنای اعتبارقاعدةحقوقی ،
الزامآوریقاعدةحقوقیوتداخلمبناهاودرواقعتداخلحوزههایتشریعوتقنین
درمبنای 
الزامآوری قاعدة حقوقی ،عامل مهمی در
کثرتگرایی مبنایی و تعدد منشاهای  

بود 4.خود 
.9مرتضیراوندی،سیرقانونودادگستریدرایران(تهران:نشرچشمه)9961،ص.215
موضوعبهدادخواهیچندسربازاصفهانیدرمسیربازگشتناصرالدینشاهاززیارتعبدالعظیمحسنیبرمیگردد.

.2
این چند سرباز به کالسکة شاه نزدیک میشوند و از آنجا که با بیتوجهی شاه مواجه میشوند ،داد و فریاد به راه
اندازند.یکیازپیشخدمتانشاهبهناممیرزااحمدخانپسرمحمدرحیمخانعالءالدولهبهشاهمیگویدکهسربازان


می
فقطسروصدانکرده،بلکهبهکالسکهشاهسنگنیزانداخته اند.شاهبدونبررسیوغور،دستوربازداشتآنهاراصادرو

پسازرسیدنبهتهران،دستورقتلایشانراصادرمیکند.

.9امینالدوله،همان،ص11؛آجودانی،همان،ص241؛هدایت،همان،ص.14
.4مهدیشهابی،همان،ص.11
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شبینیبودننتیجةرفتارتابعاننظامحقوقیاست؛اماتردیدینیستکهارادةدولت
غیرقابلپی 
کثرتگرایی

ـشاهی،اگرازوصفقابلپیشبینیبودنبرخورداربود،میتوانستچالشهای
سلسلهمراتبیازقواعدبرطرفکند.امابهدلیلاینکهخودارادةشاهی

راازطریقایجادنظامی
یزد.
کثرتگراییمبناییدامنم 

یبرد،بهچالشهای
شبینیبودنرنجم 
ازویژگیغیرقابلپی 
یهای مختلف در ایجاد قاعدة حقوقی به عنوان یک واقعیت در نظر
اگر رقابت میان نیرو 
کثرتگرایانه برای تابع نظام حقوقی بهتر درک

گرفته شود ،پیچیدگی و ابهام وضعیت 
یشود؛ژرژریپر،استادفرانسوینیزبااینکهارادةدولترابهعنوانمبنایواحداعتبارقاعدة
م 
حقوقی پذیرفته است ،رقابت میان نیروهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،اخالقی و
مذهبیوتأثیراینرقابتدرایجادقاعدةحقوقیازطریقفشاربهدولتِمبناراغیرقابلانکار
یداند9،پوالکدرسفرنامةخودبهتداخلامورشرعیوعرفیاشارهمیکندوبهسردرگمی
م 
مردمان ،در مواجهة با قواعد حقوقی که باید حافظ امنیتشان باشد ،اشاره میکند؛ وی
ینویسد:
م 
«در جوار شرع ،چیزی به نام عرف برقرار گردید که توسط شاه ،حکام و محکمه عالی
یتوانقانوننامید؛زیرانهبرمبنایرویهاستو
(دیوانخانه)اعمالمیشود.عرفرادرواقعنم 
نه معیار و ضوابط خاصی دارد ،بلکه بر پایة احتیاجات آنی ،مصلحتهای دولتی یا اختیار،
یشود ،مطلبی است که
متکی است.حال ،چه مواردی به شرع و چه چیزها به عرف مربوط م 
قاعدهوقراریندارد»2.
یهای حاکمبرارادةشاهبهمروربهسایر منابع
یتوان همراه با پوالکپذیرفت کهویژگ 
م 
ویا مبناهای ایجاد کنندهقاعدةحقوقی نیز سرایت نمودهوشاید بتوانگفتکهدرمجموع
اینویژگی،وصفنظامحقوقیایراندرزمانقاجارپیشامشروطهاست.

 .3ارادهگرایی سنتی و مدرن و اصل برابری تابعان نظام حقوقی
رهآوردقانونبهمعنایمدرنوبهعنوانمنبعقاعدةحقوقی،مساواتافراددربرابرمفادو
1. Georges Ripert, Les forces créatrices du droit. (Paris: L.G.D.J. Réimpression de 2e
edition, 1955) at 84.
.2یاکوبادواردپوالک،سفرنامهپوالک(ایرانوایرانیان)،ترجمهکیکاوسجهانداری(تهران:خوارزمی)9961،ص.226
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شکلگیری نوعی
محتوای آن یعنی مجموعة هنجارهای حقوقی است؛ 9دلیل آن را باید در  
وحدتگرایی شکلی در ساختار نظام حقوقی تلقی کرد .به سخن دیگر اگر در ساختاری

الزامآوریقاعدةحقوقیپذیرفتهشدهباشدباقبولقانون
کثرتگراییدرمبناومنشأ 

حقوقی،
وحدتگرایی حقوقی حرکت کرد

یتوان به سمت 
به عنوان ابزار واحد بیان قواعد حقوقی ،م 
کثرتگرایی مبنایی کاست.یکی از این تالی فاسدها ،نابرابری مردم در

و از تالی فاسدهای 
مواجهةباهنجار حقوقی حاکمبررفتارشاناست.قانونچونمنبعقاعدةحقوقی،رقابتمیان
یرساندوبههمیندلیلنیزرویکرد
مبناهایمختلفایجادقاعدةحقوقیرابهنوعیبهتعادلم 
وحدتگرایی

سببساز نوعی 
یتواند  
ینامیم 2.قانون م 
دولتگرایی معتدل م 

ریپر فرانسوی را 
ماهوینیزباشدوآنهنگامیاستکهارادةدولتایجادکنندةقاعدةحقوقیاستوقانونبه
عنوان ابزار ایجاد و بیان قاعدة حقوقی شناخته شود 9.پذیرش ارادة دولت چون مبنای واحد
اعتبار قاعدة حقوقی میتواند از منظر رویکرد تحققی به حقوق ،پذیرفتنی و مطلوب باشد ،اما
ارزشگرای دینی و سکوالر که

از منظر رویکرد حقوق طبیعی و به طور کلی رویکردهای 
یتواند
یدانند 4نم 
عدالت و حقوق بنیادین را فراتر از ارادة دولت و معیار سنجش اعتبار آن م 
یتوان به وحدتگرایی شکلی اکتفا کرد و در
چندان مطلوب تلقی گردد.در این صورت ،م 
کثرتگرایی حقوقیو

ارزشگرایینظامحقوقی را حفظکردو همازچالشهای

نتیجه،هم
شبینیبودنقواعدحقوقیواز همهمهمتر،چالشنابرابریتابعاننظام
چالشهایغیرقابلپی 
حقوقیدورماند.
دغدغهای

شاید بتوان ادعا کرد که برابری و مساوات میان تابعان نظام حقوقی ،به عنوان 
مهم ـواگرچهباوجوداستثنائاتی ،مانندزنانویا کارگرانـ،درجوامعمختلف،ازدیرباز
موردتوجهبودهاست؛باوجوداینبهنظرمیرسددرایرانپیشامشروطه،ایندغدغهبویژهدر
یگذارد؛از
رابطةباارادهگرایی سنتی ،محلتردید است.سرجانملکمبراین تردید صحهم 

نظروی« ،حالت رعایا ،خصوصاً کسانی که قوه محافظت از خود دارند» 1،درشمولیا عدم
.9مهدیشهابی،همان،صص246و.911
2. Bruno Oppetit, Philosophie du droit.Réimpression de la 1eédition (Paris: Dalloz,
1999) at 74.
.9مهدیشهابی،همان،ص.491
4. Marcel Waline, L’individualisme et le droit. Avec la préface de Ferdinand MélinSoucramanien. 2e édition (Paris: Dalloz, 2007) at 24.
 .1سرجان ملکم ،تاریخکامل ایران  ،ترجمه میرزا اسماعیل حیرت ،به کوشش علی اصغر عبداللهی ،جلد دوم (تهران:
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شمولارادهگرایی سنتی بسیار تأثیرگذار است.توجهبهاین نکته،نگرانی اطرافیان شاهبرای

یکند؛رهاورداصلیایجادعدالتخانه،چیزیجزبرابریافراد
پذیرشمشروطهراقابلدرکم 
نالدوله ،درجلسة مشورتی که راجع به تأسیس
در برابر قانون نیست .در دورة صدارت عی 
عدالتخانه در باغشاه تشکیل شده بود ،امیر بهادر ،وزیر دربار ،با شدّت بسیار با تأسیس آن
یکند و تصریح میکند که «با ایجاد عدالتخانه ،پسر پادشاه با پسر میوه فروش
مخالفت م 
یتوانددخلکند»9.
یگرددوهیچحکمرانیدیگرنم 
یکسانم 
شبینینبودنارادةشاهوتغییرمکرّرآننیزتأثیرمهمی
یتواننادیدهانگاشتکهقابلپی 
نم 
مسالهای
ضآمیز و متفاوت برای افراد مختلف داشت.شاه در برابر هر  
در صدور احکام تبعی 
یداد که الزاماً ،مطابقتی با شرع و عقل نیز نداشت و همین نکته ،صدور
جداگانهای م 

حکم 
یداد؛ به عنوان مثال ،اعتماد السلطنه ،در
احکام شاهی ناسخ و منسوخ را به شدت افزایش م 
ینویسد:
خاطرات91رجب9211م 
یهوئی شد.جمعیزنو
«[ناصرالدینشاه]،عصرسواره سلطنتآبادتشریفبردندکه ها 
ینمودند .معلومشد امیر آخور به امیر آباد ملکی خود رفته
بچه خاک بر سرکرده ،آه و ناله م 
بودند،رعیتیازرعایایاراجکههمسایهرضاآباداستخالفیکردهکهمنافیرأیامیرآخور
بوده،اورابدستخودبهقدریزدهبودکهقریبمردنبود.شاهبرآشفت،فحشزیادداد...؛
[روزبعد]،ازمهدیقلیخانامیرآخوردویستودهتوماندیةضربتشخصمضروب...را
گرفته ،اعلیحضرت همایون از علو همت که دارند پنجاه تومان بمضروب دادند و یکصد و
شصتتومان،خود،نوشجانفرمودند»2.
دراینحکمکهیادآورحکمدیوانبلخاست،شخصدیگریمضروبشدهاستودیه
یگیرد،اماازآنجاکههمةرعایا بهشخصشاهتعلقدارند،شاهدرمقامنهفقط
بهوی تعلقم 
اجرایقاعدةحقوقیبلکهدرمقامایجادقاعدهوبهعنوانمبنایاعتبارقواعدحقوقی،بهخود
یدهدکهبخشاعظمیازدیهراخودبرداردامادربرابرسربازاناصفهانیکهبهقصد
اجازهم 
افسون)9911،ص.521
.9احتشامالسلطنه،خاطراتاحتشامالسلطنه،بهکوششوتحشیهسیدمحمدمهدیموسوی،چاپدوم(تهران:زوار)9965،
ص965؛احمدکسروی،تاریخمشروطهایران(تهران:امیرکبیر)9916،ص11؛آدمیت،همان،ص.211
.2محمدحسنخاناعتمادالسلطنه،همان،صص.11،14
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دهاند و در فرض از شدت استیصال سنگی پرتاب کرده
دادخواهی به دنبال کالسکة وی دوی 
یگردد و چند روز بعد ،همین اتفاق در
باشند ،حکم قتل را صادر و بالفاصله نیز اجرا م 
یگذرد9.
آذربایجانافتادهولیشاهخندهکنانازکنارآنم 
در عدم شمول احکام ناشی از ارادة شاه بر افراد ،عالوه بر قدرت و موقعیت شخص
محکومویاخلقوخویروز صدورحکمازسویشاه،دخالتووابستگیشخصراهمبه
روس یا انگلیس باید افزود.البته عوامل دیگری را هم شاید بتوان در این امر دخیل دانست
ولی در مجموع؛ برونداد این عوامل ،عدم شمول احکام ناشی از ارادة شاه به نحو یکسان بر
افرادبود.



 .4قطعی نبودن و عدم استمرار ارادة شاهی و قطعیت و استمرار ارادهگرایی مدرن
مجموعهای

با توجه به آنچه گفته شد ارادة شاه از حیث ایجاد و استمرار ،تابع احساسات ،
ازباورهایاجتماعی،تاریخیوعرفیـسیاسیبودهاستودراینمیاننبایدتأثیراطرافیانرا
ارادهگرایی در ساختار حقوق مدرن نیز تابع
یتوان ادعا کرد که  
نیز نادیده انگاشت .البته م 
یدانیم که دولت هابزی ،اعتبار کارکردی خود را از قانون طبیعیِ
نوعی احساسات است؛ م 
یکند؛ 2پس منشأ عقلی (عقل محض) ندارند و بر نوعی احساس طبیعی
حفظالنفس أخذ م 

نکتهای که مونتسکیو ،صاحب روح القوانین و پدر ساختار دولت مدرن نیز به آن
یاند؛  
مبتن 
ارزشگرایی ذهنی دانست؛ 4چراکه

میتوان دولت بنتامی را مبتنی بر نوعی 
قائل است 9.حتی  
درهرحال،سودانگاریبنتامیبااحساسات،عواطفومنافعپیونددارد1.
دولتگرایی

دولتگراییمدرنروشناست؛اوالً

دولتگراییسنتیبا

بااینحال،تفاوت
یتواند مبتنی بر عقالنیت متافیزیکی طبیعی باشد؛ همان عقالنیتی که منشأ آزادی
مدرن م 
دولتگراییهابزی،الکیومنتسکیویینهبراحساس

فردی،چونحقذاتیانساناست.ثانیاً
.9محمودطاهراحمدی،همان،ص.91
.2توماسهابز،همان،ص.969
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.
.4محمودخاتمی،مدخلفلسفةارزش(تهران:نشرعلم)9911،ص29
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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فردییاشخصیبلکهبراحساسینوعیمبتنیاستوهمیننوعیبودن،قطعیتواستمرارآن
یکند.
دولتگرایی سنتی دور م 

دولتگرایی را از 

یکند و همین نکته ،این نوع 
را تضمین م 
دولتگرایی شاهیبه دلیل شخصی و فردی بودن ،نه مبتنی بر احساس نوعی ،بلکه مبتنی بر

نروقاعدة
احساسشخصیاستوبههمیندلیلازقطعیتواستمراربرخوردارنیست؛ازهمی 
یرفتوبهمحاقفراموشیسپردهمیشد.
یگرفتوآسانترازبینم 
حقوقیبهآسانیشکلم 
یکند،
وقتی که ایجاد قاعدة حقوقی ،تابع احساس شخصی بوده از مالکی نوعی تبعیت نم 
اجرای قاعدة حقوقی نیز همین وضعیت را خواهد داشت .پوالک ،این وضعیت متغیر و
یثباترااینگونهتبیینمیکند:
ب 
 «هر چه حکومتی مطلقهتر و استبدادیتر باشد ،به همان نسبت هم احترام به قانون درآن کاستی میگیرد؛ حاکم مستبد از آنرو که تمام قوانین ناشی از ارادة شخص وی است،
در نتیجه جزئیترین تخطی به آنها را نوعی تمرّد از قوانین خود تلقی میکند و آن را مانند
جرم خیانت به وطن کیفر میدهد اما چون [با]اجرای دائمی مجازات اعدام دربارهمتخلفین
نمیتواندمملکتشراازسکنه خالیکندپسبهاقتدارویلطمهواردمیآیدوناگزیرعدم
اجرای فرامین خود را نادیده میگیرد .بدین طریق هم هست که ناصرالدین شاه علیرغم
خدمهبیشماریکهدارد،ازهمةفرمانروایاندیگر،کمترحکمشجاریاست.ازقوانیناو
کسی تبعیت نمیکند .مقررات و دستورهایش ،هر چند که در روزنامه رسمی اعالن
میشود ،به موقع اجرا در نمیآید.به هر حال ،در جواب هر فرمانش ،به صورت خاضعانه
میگویند «:بلی ،قربانت شوم»؛ ولی ،بالفاصله ،با بهانههایی ،کالهشرعی برای عدماجرای
آندرستمیکنندیا کالًآنرانادیده میگیرند.اوهمخودبهخوبی ازاین ماجراآگاه
است و برای آنکه علی ال دوام ناچار نشود نافرمانی آنها را کیفر دهد ،تقریباً هیچگاه از
اجرای فرمانهای صادر شده جویا نمیشود؛ عالماً و عامداً با تکیه به این نکته که مخالفت
علنی در برابر او وجود ندارد ،به این خیال واهی دل خوش دارد که فرمانروای منحصر به
فردمملکتاست9.»...
شایان ذکر است که در طول دورة قاجار و بویژه در نیمة دوم عصر ناصری و با توجه به
یکرد ،برخی اقدامات ـ و البته در چارچوب
فشار نیروی اجتماعی که دادگستری را مطالبه م 
.9یاکوبادواردپوالک،همان،ص.214
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ارادهگرایی سنتی ـ صورت گرفت و پرداختن شاه به دادرسی در روزهای یکشنبه،
همان  
گذاشتن صندوق عدل ،همانطور که اشاره شد وبازسازی تشکیالت عدلیه ازآنجملهاست9
البتهحقدادرسی شاهواقداماوبهدادرسی امرجدیدی نبودوازقدیم بهعنواناصلاساسی
عرفی پذیرفته شده بود؛ 2اما این حق انحصاری به دو دلیل نمی توانست نقشی در گسترش
یدانیم که
عدالت در ساختار اجتماعی ایفا کند؛ دلیل اول اینکه ،مبتنی برتفکیک قوا نبود و م 
یتواند تداعی کنندة تداخل حقوق و سیاست باشد و به تحقّق
تداخل ایجاد و اجرای قاعده م 
نکتهای که امیرکبیر را از ادامة دادرسی بازداشت9.دلیل دوم اینکه این
عدالت آسیب برساند؛  
دادرسیمبتنیبرمتونویانظامنامهماهویویاشکلی،شبیهبهآنچهکهدرمجموعةحمورابی
دیده شده 4یا در کد ژوستینین،1ناپلئون 6ویا بعضی از سالطین عثمانی 5مالحظهمیکنیم،
نبود 1.نقد ارادهگرایی سنتی در عصر ناصری امروزه و با توجه به پیشرفت در ساختارهای
یرسد .اما
یتردید آسانبوده ،شاید چندانمنصفانهبهنظرنم 
حقوقی وابزارهای تنظیم رفتارب 
شگفتهبهخوبیگواهایناستکهشناختشاهودرباریانازتمدنغربی،شناختی
دودلیلپی 
معرفتشناختی

یماند و روشن است که ایشان از درک قابل قبولی از مبانی 
سطحی باقی م 
است،برخوردارنبودهاند.

تمدنغربیکههمانمبانیمدرنیته
قضاوتشاهیمبتنیبراصولوقواعدنبودوطبیعیاستکهراهحلیکهبرایرفعاختالف
یشد.تالی فاسد این وضعیت ،موردی
شکلگیری رویه نم 
ارائه میکرد ،موردی بوده منجر به  
بودنقاعدةحقوقیوعدماستفادةقاعدهدرمواردمشابهودرواقععدماستمرارآنقاعدهبودو
در چنین وضعیتی سخن از قاعده حقوقی به میان آوردن ،خود محل تردید است.درست است
.9فلور،همان،صص91و.41
.2علیپاشاصالح ،سرگذشتقانون،مباحثیازتاریخحقوق،دورنمائیازروزگارانپیشینتاامروز (تهران:انتشارات
دانشگاهتهران)9911،صص19و.941
.9عباساقبالآشتیانی،میرزاتقیخانامیرکبیر،بهاهتمامایرجافشار(تهران:طوس)9969،ص.964
.4صالح،همان،ص.912
5. Bruce W. Frier (editor), The Codex of Justinian, 3 Volume, Translation by Fred H.
Blume (Cambridge University Press, 2016).
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یداند اما اگر از قاعدة
که هانس کلسن ،عمومی و کلی بودن را شرط ذاتی قاعدة حقوقی نم 
سلسلهمراتبیاستوقاعدةفردیوبرایمثال

یگویددرچارچوبهرمی
حقوقیفردیسخنم 
قاعدة قراردادی ،اعتبار خود را از اصول حقوقی و قواعد عمومی باالتر أخذ میکند 9.موردی
بودناحکامصادرهعمالًتداخلمسئولیتکیفریومدنیوعدمتفکیکآنهاازیکدیگررانیز
موجب میشد و اگر ارادهگرایی سنتی همانند ارادهگرایی شرعی از اصول و قواعد پیروی
یکرد ،زمینه برای تفکیک حوزة جزایی از حوزة حقوقی فراهم میشد .شاه نماد دادرسی
م 
عرفیبودودررأسآنقرارداشتاماعدموجوداصولوقواعدماهویوشکلی،عمالًسخن
یساخت2.واقعةشکستن شیشةتصویرنقاشیشدة
گفتناز تناسب جرمومجازات راناممکنم 
آقامحمد خان قاجار و مجازات افسری که مقرر بود تا این تصویر را از مشهد به تهران بیاورد،
نمودی از عدم تناسب جرم و مجازات است.الیویه ،اولین سفیر جمهوری فرانسه در ایران در
ینویسد[«:وقتی شاهمتوجهشد]کهشیشة صورت شکسته و مختصر عیبی
خصوص این واقعه م 
همبهخودصورترسیده[است]...،بهغضبرفته،پیشازآنکهحرفیازآنبیچارهبشنود،
چشمهای وی را کندند و تمام مایملک وی را ضبط کردند و از
یا عذری بپذیرد ،امر کرد تا  
تهرانبیرونفرستادند»9.ایندرحالیبودکهموضوعفاقدجنبةکیفریبودهمچنانکهقتلآقا
محمد خان قاجار نیز به نحوی ناشی از عدم درک شاه از تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی بود
خوردهاندبهقتلآنهادستوردادو همان

چنانکهوقتیمتوجهشدپیشکاراناوخربزههایویرا 
دستورباعث شد تامحکومین کهیقینبهمرگخود داشتند قبلازاجرایحکم ،شاهرابهقتل
برسانند4.قتلآقامحمدخانونیزقتلناصر الدینشاه رابایدنتیجة همیننگاهموردیوفقدان
دستگاهونظامقضاییمنسجمدانست1.

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.
.2امین،همان،ص.919
.9اولیویه،ا.سفرنامهاولیویه،ترجمهمحمدطاهرمیرزا(تهران:اطالعات)9959،ص.12
.4امینهپاکروان،آغامحمدخانقاجار،ترجمهجهانگیرافکاری)تهران:جامی)9955،ص.91
.1مرتضیراوندی،همان،ص.269
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نتیجهگیری
این  مطلب پذیرفتنی  است که ساختار دولت باید براساس هنجارهای کلی ،علنی،
شفاف و ناظر به آینده شکل گرفته ،تنظیم رفتار اجتماعی مردم نیز مطابق با اینگونه
هنجارها باشد 9اما درصورتی کهباتع ددمنشأایجاد  واعتبارقاعدةحقوقی مواجهباشیم،
عمالً برداشت روشنی  از عدالت و چگونگی  اجرا و تحقق آن وجود نخواهد داشت.
ارادهگرایی شاهی نیز بهدلیل شخصی  بودن،متأثرازمتغیرهای  مختلفوازجملهتغییر
خلقیات  وطرزتفکرواعتقادشاهبودودرچنین وضعیتیحتی اگ رقائلبهوجودمفهوم
قاعده و هنجار حقوقی باشیم  ،با صدور احکام ناسخ و منسوخ و نیز با تعارض قواعد
مواجهایم .تردید در وجود مفهوم قاعدة حقوقی به دلیل شاخصههای ارادهگرایی شاهی
است؛ شاخصههایی چون تحدیدناپذیری ارادة شاهی ،غیرقابل پیشبینی بودن آن ،عدم
رعایت اصل برابری در مقابل قاعدة حقوقی و عدم قطعیت و استمرار؛ روشن است که
همةاینشاخصههابههنجارهایرفتاریصادرهازارادةشاهیتسریپیدامیکند.راهرفع
چالش پیش گفته چندان مبهم نیست.گذار از مفهوم شاه ـ شخص به مفهوم شاه ـ نهاد،
میتواند به برجسته شدن مفهوم قاعدة حقوقی ـ که این بار در قالب اصول اساسی عرفی
نمود پیدا میکند ـ در تنظیم روابط اجتماعی کمک کند.اما راه چارة اصلی یا نهایی را
باید در نوعی وحدتگرایی جستجو کرد؛ اگر این وحدتگرایی از نوع ارادهگرایی
ماهوی مدرنباشد،بیتردیدقدمبزرگیبرایجلوگیریازتعار ضقواعدوصدوراحکام
ناسخ و منسوخ برداشته شده است .امری  که در ساختار دولتگرای هابزی میتوان
مالحضه کرد .این ارادهگرایی مدرن  به گذار از ساختار سنتی  به ساختار مدرن کمک
می کند.امااگرارزشگراییدرسطحمبنای اعتبارقاعدةحقوقی موردتوجهاست،بهنظر
میرسدمی توان باوحدتگرایی شکلی ،یعنی همان وحدت گرایی بهوسیلة قانون ،از
چالشهای سوقیافتن بهسمتامر متغیّر محض جلوگیری کرد.قانون شاخصههایی دارد
کهآنرانقطةمقابلارادهگراییشاهیقرارمیدهد.قانونابزارتعیینچارچوبدرقلمرو
ایجاد قاعدة حقوقی ،ابزار قابل پیشبینی کردن آن قاعده ،ابزار تحقق و عملیاتی شدن
.9محمد،راسخ«،مدرنیتهوحقوقدینی»،نامهمفید،شماره،)9916(،64ص.99
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برابری در مقابل اصول و قواعد حاکم بر ساختار اجتماعی و ابزار قطعیت و استمرار آن
قاعده حقوقی است تا به آنجا که دغدغة تصلب ساختار حقوقی ،به دلیل وحدتگرایی
شکلی ،بازاحیا میشود .پرسش این است که آیا میتوان ارادهگرایی سنتی را در
چارچوب وحدتگرایی شکلی قرار داد؟ پاسخ در گرو عبور از شخص به نهاد است و
چراایننهاد،هماندولتگراییمدرننباشد.
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