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چکیده
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م ا ا ته ماهز  ،مثاوی حقکقی و زلصزما غزاغی ح کم قهاوک ورزهس حقهک
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.1هقدهه
مم کو مك ث عمکمی ز هس وراو ح کمتی مً کب ،ته عنکز تن ا زم ها ز غهتسظ
ک زه ؾ سوودز ؛ مثتنی تس ورسیه ح کم قاوک زغ  .ته عثازتی زش یکوا تاغتا تهاکنک ،
رسزها کس تزؿتسین غعا و تماها متقاته تهزن ؾه سوودز  ،ههدف زقه ی هسگکوهه
قاوکوررززی زغ  .لز ن مم کو قاوک ته ؾ کنکوی ،زیؿه ز جنثؽ عرزا ر سی زز
که زش قس همدها مزال ی ته تعد ز ززوپا ؾ گسر و عق زز تن ا معزاز تؿسی تهسزی
تمززص حػن و قثح زمکز ت قی ومک  .وقًه عًف زین جنثؽ ،ؾ گزسی وزف زی زغه
که ته عكس زوؾنرسی ؾ س زز  ،عكهسی کهه تها زقهثاب زیهسف زلمعهازف رسزوػهه
ؾنا ته مزؿک  .ناتًه زق ی زودیؿه غزاغی ز زین شما  ،مم کمی یرهس زغه تهه وهاو
عدزل ؛ منرکز زش عدزل  ،قاوکوی همه ؾمکل تک تا تس پایهه آ تتهکز حقهک مکنهکعه
تدوین کس و منارع و مكالح ؾ سوودز زز ز چازچکب همها قهاوک حمهم ومهک  .تها
پزؽ زش عكس زوؾنرسی مثنهای قاوکورهرززی ز ج ها مػهزثز حقهک زومهی تهک
) (Grant, 1930, 116-117که ورسزً زیؿه ز تعالزا ک زػا زؾه ؛ لهز ن حقهک جدیهد
و ته
عق تؿسی زز ته م اته تن ا ناتًه و زق مؿتسک تزن زوػاو ا ته زغمز مزؿنا
وزف زی جدید ز تازیخ ؾ گسر که تا گػػتی معسرتی تها وزف پهزؽ زش
زین ؾ
ک « ،عكس جدید» زز ته ززمغا آوز  ،عكسی کهه «تجهد ») (Modernityمثنهای ؾه
گزسی آ ته ؾماز مزسو  .قاوک ته مم کمی که زش عكهس زوؾهنرسی تهه تعهد تهه جامعهه
تؿسی عسنه ؾدف زغ  ،مثنائی ر ػمی زز  ،شیسز س ته م اته جکهس یراوه تؿسی ،مثدأ
و منؿی زین قاوکوررززی ؾنا ته مزؿک ؛ س وزشی ها جکهس زودیؿه ر ػمی زغ  .ی ی
زش تسجػته تسین متم سز عكس زوؾنرسی ،منتػ زک تک کهه زودیؿهه ههای زو ز ؾه
گزسی زوقالب کثزس رسزوػه ته غال  1879وقؿی تع م ا زیما کهس  .زو تها ورهازؼ کتهاب
زوح زلقکزوزن وقؿی زغاغی ز ؾ گزسی مم کو قاوک مکنکعه و زقه تم زهک قهکز
زؾ  ،تا تکجه ته زین ه معمکتً ز مناتع تازیخ معاقس زیهسز وکؾهته ؾهدف زوؾهنم سز
وزف قاجاز و ته ویطف مزسشزم ا ا واظا زلدوله تث تهیثزس یهدگاه ای زیهن متم هس
تک ف زود ،مقاله حانس تالؼ مز ند تا ماهز زمس زز مکز تاشکاوی قسزز ههد و زم ها و
یا زمتناع قاوکوررززی ز زودیؿه های زو زز مکز تثد و تسزغی قسزز هد .ورس ته زین هه
زمس قاوکوررززی ز حقک مکنکعه مػت صو مقدما و لکزشو و لهکزحقی زغه  ،پسغهؽ
زق ی زین زغ که آیا زین مقدما ز وص م ا ا مکجک تک ود یا زس؟ یرس زین ه
آیا زغاغاً زودیؿه ر ػمی که تتکزود مثنای قاوکوررززی ز زیسز عكس قاجاز تاؾهد وجهک
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زؾ یا زس؟زین مقاله تا زت اء تس یدگاه ای مزسشز م ها ها وهاظا زلدولهه ،تهالؼ
مز ند ر ا قاوک جدید ز تس ی آثاز زو زز مکز ززشیاتی قسزز هد.

.2پیشینه تحقیق
تاکنک ز تازف شماوه و شودگی مزسشزم ا ا کتات ا و مقات شیا ی وکؾته ؾدف و ههس
وکیػندف زی زش منرسی هاـ تهالؼ کهس ف زغه تها وقهؽ زو زز ز تثهکت قثه زش
مؿسويه زیسز مکز تسزغی قسزز ههد .عهدف زی زو زز «متم هس زقهالحا » (زیهدئکلکضی
و ه مؿسويز زیسز  )28 :وامزدف زود ،هسچند تناتس هما ورس زو تن ا کػی وثک که ز
تازف ح کم قاوک تالؼ مز س ( .هما  )29 :همزن ورس تس زین تهاوز زغه کهه زغهاله
تنرزما م ا ا «وخػتزن يسح قاوک زغاغی» تک که ته ؾاف عسنهه ؾهد( .زودیؿهه
تسقی و ح کم قاوک  :ـ )30ته همزن لزه زغه کهه زو زز ز ؾه گزهسی «ر هس
آشز ی» (ر س آشز ی و مقدمه و ه مؿسويز  )1340 :تػزاز مؤثس زوػته زود .ز ههز
کدزو زش زین غه زثس تکنزح ز ف وؿدف که زگس زودیؿه ر ػمی زز معزاز تم هس قهسزز ههزا،
تسچه زغاغی تاید مزسشزم ا ها زز «متم هس» کزوهد؟ وزهص تکنهزح ز ف وؿهدف قهاوک
زغاغی چزػ  ،و چرکوه تاید تکقزه های م ا ا ته واقسزلدینؿاف زز «وخػتزن يسح
قاوک زغاغی» وامزد؟ عدف زی یرس گسچه یدگاهی زوتقا ی وػث ته زودیؿه های م ها
ا زززئه کس ف زود (آجک زوی ،)1376 :زما وکع تزا زین کتاب جدلی زغ ؛ ته عثهازتی زش
زقامه تسها و تث ز عق ی ز تازف زودیؿه های م ا ها و وػهثتؽ تها زودیؿهه ههای
وزز جدید ،غخنی ته مزا وزامدف زغ  .کتات ائی یرسی هها هػهتند کهه تهه شوهدگی
مزسشزم ا ا و ت اپکهای غزاغی زو تس زغاظ زوشوامه قاوک ز تكاـ ززود( ،حامهد
زلراز )1369 :و عدف زی یرس ها زش شوزیه زی یرس قسراً ته شوهدگی غزاغهی زو زهتمهاو
وزشیدف زود (ززئزن ، )1353 :تنهاتسزین تث زه زوتقها ی یهدگاه ای م ها ها ز تهازف
ح کم قاوک و تسزغی تًثزقی آ تا ورسیا متم سز عكس زوؾنرسی ،وجک وهدزز .
ز تس ی مناتع متی س هها گسچهه زؾهازف ؾهدف م ها ها «زهه غزاغه زوش» تهک
(يثايثایی )73 :و رتس تنرزما زو «کماتزؽ ،زغاله هایی ز حقک مکنهکعه زوهد و زو
آ مًالة زز زش مجمکعه قکزوزن مدوی و جصزیی رسزوػهه زقتثهاظ و تهه ز تكهاز تسجمهه
کس ف زغ » (هما  ،)200 :لز ن تزؽ زش زین ز تهازف زودیؿهه ههای زو غهخنی تهه مزها
وزامدف و ز تازف مثاوی یدگاه ای زو ورسی زززئه و س ف زود؛ قزق تس زین ه وؿا ودز فزوهد
چسز ومیتکز یدگاه ای م ا ا زز قاوک زغاغهی کزوهد؟ پهع مقالهه حانهس زیهن
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وکآوزی زز زز که وه تن ا وؿا مزدهد یدگاه ای م ا ا ز تازف ح کمه قهاوک ،
تس زغاظ غن ر سی زیسزوی-زغالمی راقد مثناغ  ،ت هه وػهثتی ر ػهمی و مثنهائی تها
زودیؿه های جدید ز زوپا و ته ویهطف زقهثاب زوؾهنرسی هها وهدزز و چزهصی تهزؽ زش
مقدززی تکقزه و زودزش ًاب ته ؾاف زیسز و زلثته تس ی زوؾنم سز شماوه ک وزػ .

.3هفهوم قانوى در اندیشه هنتسکیو
زوح زلقکزوزن منتػ زک تسجػته تسین زثس عكس زوؾنرسی زغ که تیثزس شزیدزلکقهمی تهس
ؾ گزسی مثاح د ر ػهمی ،غزاغهی و زجتمهاعی ز ززتثهاو تها قاوکورهرززی تسجهای
گرزؾ  .ورسیه تم زک قکز ز عكس جدیهد ،زش زتت هازز و غهتاوز های منتػه زک تهه
ؾماز مزسو  ،زهمز منتػ زک ز آ زغ که غتراف قاوکوررززی زز مثهکز زقه ی زمهس
غزاغی ت قی مز ند( .تازیخ عقاید غزاغی .)160 :کتاب زق ی زو زوح زلقکزوزن 1زغ که
تالؼ مز ند تا تنزا ی تسزی وحد قاوکوررززی زش منرس حقک زغاغی2تزاتد.پهع زو تهه
غه مکنکع م ا تکجه کس  :وخػ کؿف زقکل زغاغی مؿتسک که وحهد و زههدزف
ک ی ح کمت ا زز مکز تکجه قسزز مزدهد ،وو تسزغی عکزم ی که تاعد ز تالرا  ،تنهکع
زضیا های غزاغی و زؾ ال مخت ف ح کمت ا مزؿک و غهسزوجاو کؿهف ززف جمهع تهزن
ز تالر ا و یارتن وجه مؿتسکی تسزی وحد تزن آ ز تالر ا .یعنی زین ه ته يهکز ک هی
منتػ زک تالؼ مز س وجه زؾتسزک ح کمت ا تا زت اء تس قاوکوررززی تهس مثنهای عقه زز
مکز ززشیاتی قسزز هد و ز مقات وجکف ز تالف ح کمت های مخت هف زز هها تسزغهی
وماید و آوراف وجه مؿتسک زین ز تالر ا زز مکز تکجه قسزز هد تا ززهی تهسزی زش مزها
تس زؾتن آ ز تالر ا پزدز کند.
تس همزن زغاظ تک که مم کمی ته وهاو «قهاوک زغاغهی» ؾه گسره  ،قهاوک زغاغهی
هماوًکز که زش واو آ پزدزغ ؛ زق و زغاظ قاوکوررززی ز زمهکز مخت مهه مهکز وزهاش
تؿس زغ ؛ ته عثازتی ،ته هنراو قاوکوررززی ز زمکز جصئی ،تاید قاوک زغاغی که حقک
تنزا ین ؾ سوودز زز عسنه مزدزز ؛ مکز تکجه قسزز گزس  .زش ورس منتػ زک قاوک زغاغی
تسقسزز کنندف زوزتى گکواگک غزاغی ،زجتماعی و زقتكا ی تزن زوػاو اغ و زلثته تاید تا
ظسرز و تکز مس و زوًثا ز ف ؾک  .زش ورس زو قاوک زمسی مقدظ و زتدی وزػ  ،ت ه
مًاتق تا عسف و عا و آ زب و زغکو مس و ونع مزؿهک ؛ تهه عثهازتی گسچهه قهاوک
جدید مکنکعه زغ و تکغى ومایندگا م يثق ناتًه مكالح م ی ونع مزؿک  ،زما
تی زعتنا ته عسف و عا مس و وزػ ؛ پع زمسی زغه وػهثی .زو حتهی تیکزهد مز نهد
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کزهنهد تهک ( .زوح

مًاتق تا ونعز جغسزرزائی و آب و هکزیی ،قکزوزن هها متمهاو
زلقکزوزن)390-406 :
زش تًن زودیؿه های منتػ زک وکعی وػهثز ) (Relativismز زمهس قاوکورهرززی مػهتما
مزؿک  ،شیسز زو معتقد تک زین ه چه وکع قاوکوی تسزی م تی مؿخف ت تس زغ  ،زش تثهد
ز مکز زوکزع قکزوزن زغاغی رسزتس مزسو و تسزی زیهن منرهکز تایهد و ا ههای آمکشؾهی،
زجتماعی ،زقتكا ی و ینی آ جامعه مکز تسزغی وزقع ؾک تا هماهنری آو ا تا قهکزوزن
اـ ته وجک آید .قاوکورهرزز شمهاوی
زغاغی ز زتى تا آ زب و زغکو و غنن آ م
مکرق کزهد تک که قکزوزن مکنکعه زو تا «زوح م » همخکزوی زؾته تاؾد ،ته همهزن
لز زغ که کتاب زوح زلقکزوزن تهس زغهاظ تث ز هی زش زوهکزع قهکزوزن زغاغهی ؾهسوع
مزؿک  ( .دزوودز زودیؿه غزاغی ،ج)899 :2
زش غکی یرس قکزوزن مکنکعه واؾی زش زوکزع حقک هػهتند :حقهک يثزعهی ،م هکتی،
ؾسع و حقک تؿس زش زوکزع حقکقی زغ که منتػ زک ته آو ا تکجه وؿا ز ف زغ  .تناتس
تعسیف زو« ،قاوک عثاز زغ زش ززتًهه ؾهیء تها ؾهیء یرهس ز عهالا» وزقهع( .زوح
زلقکزوزن )724 :تزن مکجک ز عالا ،زوػا تن ا مکجک ی زغ که قهاحة ززز ف و ر هس
زغ  ،تناتسزین قاوک مکنکعه تزن زوػهاو ا کهه زوزتهى آو ها زز مؿهخف مز نهد ،تػهی
پزچزدفتس زش قکزوزن تزن مکجک زتی زغ که راقد قدز تعق و زودیؿه و ززز ف زود .ورهس
ته زین ه زوػا ذیؿعکز زحتماتً قاوک مکنکعه زز وقهم مزنمایهد ،غهه عنكهس مهرهة،
ز ال و غزاغ مزتکزوند زیهن وقزكهه زز تسيهسف وماینهد .مهرهة تهسزی ج هکگزسی زش
رسزمکؾی الق ،ز ال تسزی مقات ه تا رسزمکؾهی کیؿهتن و غزاغه و قهکزوزن عسرهی
تسزی مماوع زش رسزمکؾی جامعه ته وجک آمدف زود تها مهاوع تعهدی زوػهاو ا تهه حقهک
3
ی دیرس ؾکود.
پع قاوک تس و غته زغ  ،يثزعی و مکنکعه .پزؽ زش زین ه تؿس تتکزود قهاوکوی ونهع
وماید ،وکعی غ ػ ه مسزتة مثتنی تس عدزل وجک زؾته که زوزتى زرهسز زز تها ی هدیرس
مؿخف مز س ف زغ ؛ ز وزقع قکزوزن مکنکعه تس زغاظ آ زقهکل و مهکزشین تهدوین
ؾدف زود( .تازیخ ر ػمه غزاغهی ،ج :2قهف)690-693قهکزوزن مکنهکعه تکغهى هک
زوػاو ا مدو ؾدف زود تسزی زین ه تتکزوند ورا و زوهثاو تزن جامعه تؿسی زز م زا غاشود.
قکزوزن مکنکعه ز وقهاو مخت هف ج ها تها هها متماوتنهد ،پهع منتػه زک تها مً هق
گسزیاوی ) (Absolutistsکه معتقد تک ود یک وکع ح کم و یک وکع کتاب قاوک تهسزی
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ک زه زرسز تؿس ز همه شماو ا و م او ها مزتکزوهد مناغهة تاؾهد ،ز هتالف ورهس زؾه .
( دزوودز زودیؿه غزاغی ،ج)890-92 :2
منتػ زک ته تكسیح وکؾته زغ « :زوػا قدیمی غا ف و کؾثخ شوهدگی مز هس  .تعهد
که زجتماع ته وجک آمد ،تالًثع مثازشف تسزی شودگی ظ کز ومک  ،پع واچاز قکزوزنی تسزی
ز ززف زجتماع ته وجک آمد .عکزم مدیسف جامعه تؿسی متنهکع زغه  ،ماونهد آب و ههکز،
ین ،قکزوزن ،زغکو ثات ح کم  ،غسمؿق گرؾترا  ،ز ال و عا ز  ،زین عکزمه ز
حقزق جػا جامعه زز تؿ ز مزدهند و قکزوزن ته م اته زعكاب آ زغه .زیهن قهکزوزن
تاید تا يثزع هس کؿکز و آب و هکز و كکقزا غسشمزن و غهثک شوهدگی مهس و و
ین و تمایال و عدف ومکظ و ثهسو و تجهاز و عها ز و ز هال تناغهة زؾهته
تاؾد( ».زوح زلقکزوزن)35 :
ز وامه های زیسزوی که وخػتزن کتاب زوغ و ز آ تماوت ا و تمایصهای ؾس و غهسب
زز وؿا ز ف (غن زوؾنم سی ز غسب ،ـ ،)357آمدف زغ  « :ز گاه ا تایهد عا توهه
ح ا هند و هس قکو و م تی تاید قهکزوزن مخكهکـ هک زز زؾهته تاؾهد و ومزتهکز
قکزوزن قکو و م تی زز تسزی قکو وم تی یرس مناغة زوػ ( ».وامه ههای زیسزوهی:1387 ،
 .)255زش ید زو تمایص و تماو تزن مرهة و ز ال و آ زب و زغهکو ،مثهسش زغه و
وثاید آو ا زز تا ی دیرس ى کس  ،زما ک زه زین عکزمه تایهد تها ی هدیرس تناغهة زؾهته
تاؾند .زو زش غکلک قاوکوررزز و ح زا یکواوی وق کس ف زغ که« :آیها قهکزوزنی کهه تهک
تسزی م آتن ونع کس ی ت تسین قهکزوزن مکنهکعه زغه ؟ غهکلک جهکزب ز ت هی
ت تسین قکزوزنی زغ که مم ن تک تسزی مس و آتن ونع کس ( ».زوح زلقکزوزن)503 :
ز همزن ززتثاو تاید ته ورسیه تم زک قکزی مقننهه و مجسیهه و قههائزه زؾهازف کهس کهه
تکغى منتػ زک ونع ؾدف زغ  .زین ورسیه زثسی زو ازواپریس تس قهاوک زغاغهی و ؾه
ورام ای غزاغی غسب تس جای گرزؾ  .هدف زین تک تا تا تم زک قکز ،ززف حه ههائی
ته منرکز عدو غکءزغتما ف زش قهدز ؾه گزهس و ت تهسین زوؾه ا تهسزی مثهدو ی
قدز زعمال ؾک .
زودیؿه های ضز ضزک زوغک ها تا زین ه تمهاو و تمهایص زغاغهی تها منتػه زک زؾه ،
حاوی یک وجه مؿتسک تک و آ زین ه غتراف قاوکوررززی زغ کهه قهدز زقه ی و
غالة زز ز جامعه مدوی ز ز تزهاز زز ( .تهازیخ عقایهد غزاغهی )169 :زوغهک ز زثهس
مؿ کز کیؽ یعنی قسزز ز زجتماعی ،تس زین تاوز زغ که زوػا تا وقهف زین هه آشز
متکلد مزؿک  ،زما ز همه جهای وزها ز قزهد زغهاز زغه ( ،قهسزز ز زجتمهاعی،)36 :
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مقكک زش زغاز هما غنن و آ زب و زغکمی زغ کهه زوػها زش تهدو تکلهد تها آو ها
مکزجه مزؿهک و ز زوتخهاب آو ها مهد زتی ودزؾهته زغه  .زو تهزن ززز ف مهس و و ززز ف
همراوی تماو و تمایص قائ زغ  ،ززز ف مس و آ زغ که ک زه آحا تؿس مزخکزهنهد آ
چزصی زز که ک وغ ززود ته تکته زجسز گرززود؛ تهدی ی زغه ز چنهزن ؾهسزیًی
هسج و مسج تکلزد مزؿک  .زما ززز ف همراوی آ زغ که زوػاو ا تسزی زتهق و رتهق زمهکز
ومایندگاوی تسمزرصینند تا آو ا ته زعمال قدز تپس زشود و مك ث عمهکمی زز غهسلکحه
کاز قسزز هند .ته وزقع تا ززز ف همراوی مس و زش تخؿی زش آشز ی ای رس ی ک چؿا می
پکؾند تا آشز ی وزقعی زز که ومع آ ته جامعه مزسغد ،ته غ آوزود .زین آشز ی زجسزی
قکزوزنی زغ که ک ونع کس ف زود ،يثق قهسزز ز زجتمهاعی هزچزهک زش زرهسز جامعهه
ومزتکزوند قکزوزن مکنکعه زز وقم ومایند و زش زياعه آ غهسپزچی کننهد( .همها )52 :
ونع قاوک تسزی تعززن ت زف زوزتى تزن زوػاو ا و زجسزی حقکقی زغ که تهه منرهکز
زجسزی عدزل ونع ؾدف زود( .همها  )76 :ح کمه جم هکزی هها عثهاز زغه زش
ح کمتی که شزئزدف ززز ف همراوی زغ  ،ز زین ح کم  ،همه چزص تکزغًه قاوک زوجهاو
مزرزس ؛ پع مؿسوعز ح کم جم کزی واؾی زش ززز ف همراوی زغ کهه ز آ ززز ف
های رس ی مػتثز مزؿکود( .هما )79 :

.:هیزسا هلکن خاى و هعنی حکوهت قانوى
ؾاید مزسشز م ا ا زش وخػتزن زوؾنم سز زیسزوی تاؾد که ز تازف وزضف قاوک وه تن ها
غخن گم  ،ت ه حتی واو وؿسیه ک زز ها قاوک گرزؾ  .تعهالوف مًهالثی تها عنهکز
کتاتچه غزثی یا رتس تنرزما  ،زرزق و وشیس ،غتراف یکز  ،و وکو و یقرهه وکؾه و ز
آو ا مػتقزا و یا غزسمػتقزا ز تازف قاوک غخن گمه  .رتهس تنرزمها زو تهه تق زهد زش
جنثؽ تنرزما زمپسزتکزی ع مهاوی وکؾهته ؾهدف زغه  4،زیهن رتهس ی هی زش وخػهتزن
يسح ای منرمی زغ که ته منرکز زقالحا ز زیسز تدوین ؾدف تک ( .زودیؿه تسقهی
و ح کم قاوک  )30-31 :ز زین رتس زو ح کم زز غتراهی تعسیف کهس کهه تهزن
یک م مػتق  ،منؿاء «زمس و و ی» مزؿک  .زین ح کم و ز تزاز زز  :ونع قاوک و
زجسزی آ ( .پزؽ شمزنه مم کو قهاوک ز عكهس مؿهسويه )41-42 :زیهن تعسیهف وؿها
مزدهد مزسشزم ا ا ت قی زوؾنی زش مم کو ح کم قاوک ودزؾهته زغه  ،شیهسز زیهن
ح کم وزػ که قاوک ونع مز ند؛ وزنع قاوک قکف مقننه زغ و ح کم ته م اتهه
قکف مجسیه ،زجسز کنندف قکزوزنی زغ که تکغى قکف مقننه ونع ؾدف زود .زش غهکی یرهس
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ح کم غتراهی وزػ که زمس و و ی مز ند ،ح کم ز یک وراو قاوکوی ،تس اغهته
زغ زش ززز ف همراوی و ته وزات زش مس و و تسزی حمم مكالح آو ا زعمال قدز مز ند.
ى ز تازف مم کو قاوک ً ،ی یرس زز ها ته وثال زز و آ ز تالو و عهدو تمززهص
تزن و معنی ح کمه و وله زغه  .تهس الف تكهکز ززیهو وله زعها زغه زش
ح کم  ،یعنی زین ه ح کم گسوهی مؿخف زش مس و یا یکز غهاتزز ز ززی زغه
که وظزمه ز ززف کس کازهای ول ها زز ز وزفزی که زمکز ته آ ها مثکل ؾدف زغه ؛
تس ع دف ززود (Bealey, 1999, p. 147).زما ول غتراهی غزاغهی زغه کهه ز یهک
ق مسو جغسزرزائی مؿخف ته ؾ مؿسوع و تاش ها عمدتاً تسزی حمهم مكهالح مهس و،
زعمهال قهدز مز نهد (Benoit, 2010, p. 189).زغه زغه کهه زیهن تعهازیف همهه
جدیدود ،زما زیؿه زی ز تازیخ تثهکت ر هسی تعهد زش قهسو وغهًی ززوهد( .وهک:
يثايثائی ،ج د وخػ  ،رتس زول )101-145 ،زین مکنهکع وؿها مزدههد کهه وهه تن ها
تعسیف قاوک  ،ت ه تعازیمی یرس م حقک و آشز ی و عهدزل و وله و ح کمه
ها ز زودیؿه مزسشزم ا ا وجک ودزؾته زود.
ته ورس مزسغد حتی تعسیمی زش وزضف عدزل ته مم کمی که ز غن وجک زؾه هها زش
زودیؿه م ا ا غایة تک  .ز رسهنر ای لغ عستی تسزی عدل معاوی مخت می ته کهاز
گسرته ؾدف زغ که م متسین آو ا عثازتند زش :تعا ل و تناغهة( ،معجها مقهاتزع زل غهه،
ج ،4ـ )246تػههاوی و تسزتههسی( ،زقههسب زلمههکزز  :ج ،2ـ )753زعتههدزل یهها زعای ه
حدوغى ز زمکز (زلمكثاح زلمنزس ،قف )51-52و وزص زغتکززی و زغتقام ( .زلممس ز
ری غسیة زلقسآ  ،ـ )325تناتسزین وجه مؿتسک ک زه تعازیف زین زغه کهه هسچزهصی
ز جایراف مناغة ک قسزز گزس ته گکوه زی که غ ا مناغهة و ؾایػهته هکیؽ زز زش
هػتی زیار کند و ته حقک یرسز تجاوش ونماید .زمهاو ع هی (ع) هها رسمهک ف زوهد:
«زلعدل یهع زتمکز مکزنع ا( ».و و زلثالغه ،ح مه  ،)429یعنهی ز گهس چزصهها زز تهه
جای ک مزنؿاود .ح زا غثصوززی ز تعسیف عدل وکؾته زغ « :ونع ک ؾهیء رهی
مکنعه و زعًاء ک ذی حهق حقهه» (ؾهسح زتغماءزلثػهنی ،ـ ،)54یعنهی قهسزز ز
هسچزص غسجای ک و ز حق ته هس قاحة حقی.

.5توصیههای عولی در شزایط فقداى نظزیه سیاسی
ورس ته زین ه تعازیف و مماهزا زش مثاحد مزسشزم ا ا غایة تک  ،پع وکؾته ههای زو
ها زش مثنائی ورسی ت ی تک  .ته همزن لز زغ که ز جائی وکؾته ول زیسز «تزمهاز
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و وا کؼ ًسواک» زغ  ،یعنی قا ز وزػ زمکز جامعه زز ح و رك وماید( .زودیؿهه
تسقی و ح کم قاوک  )31-30 ،ز وتزج منرکز م ا ا زش وزضف ول  ،تماو غهتراف
زجسزئی کؿکز زغ  .ز عزن حال زلثته وی «عمه وله » زز زش «عمه غه ًن » جهدز
ال ومایهد .زو زیهن پزؿهن ا زز تهه
مز ند ،یعنی معتقد زغ ؾاف وثاید ز زمکز ول
منرکز «تسقزا غ ًن » عنکز مز ند و ز زمه مزدهد «تا عم غ ًن قًع وثاؾد ،عمه
ول هز ورا وخکزهد گسر ( ».هما ) همچنزن زو ته وکعی تهه «تم زهک قهکز» زؾهازف
مز ند و منرکز زین زغ که ز «قاوک مج ع تنرزمها و مج هع وشیهسز » تمهاو و
تمایص قائ ؾکود و «وشیسز رقى ز تسزتس آ مج ع مػئکل» تاؾند( .هما )32 :
زما یک و ته م ا وجک زز و آ زین ه زوتً مج ع مکز ورس م ا ا  ،تها زوتخاتها
آشز مس و تسگصیدف ومزؿد و ک زه زعها تکغى ؾهاف زوتخهاب مزؿهدود .تنهاتسزین مج هع
یا ؾدف قسراً جنثه مؿکزتی زؾ و تدو وجک ؾاف مکجهک یتی ودزؾه و تهه وزقهع
ک زز زش ؾاف مزرسر و وه زش مس و.ثاوزاً زین ه زین مج ع حق قاوکورهرززی
مؿسوعز
مکنکعه ودزؾ و ثال اً هزئ وشیسز مکز تثد زو ز حقزق زعها کاتزنه تک ود و وهه
5
زعهای ول ته مم کو مدز ک مهه .مم هکو تم زهک قهکز ز یهک ح کمه زوتخهاتی
مزتکزوػ معنائی زؾته تاؾد ،زما ز شما واقسزلدینؿاف همه قهدز ح کمه واؾهی زش
ؾاف تک و وه زش زوتخاب مس و؛ پع تسزی مم کو تم زک قکز معنای مثكه ی ومزتکزوػه
وجک زؾته تاؾد.
ز زغاله تنرزما  ،م ا ا تالؼ مز ند وؿها ههد مثنها و منؿهاء قاوکورهرززی ز
زیسز چزػ و تماو آ تا غسب کدزو زغ ؟ زو زش شتا ی ی زش مخالما تمد جدیهد
آوز ف زغ که هسگکوه قاوکوررززی ته تق زد زش غسب ز زیهسز تهه معنهی كهکم تها
یندززی زغ  ،شیسز «زینجا رسوگ وزػ که هسکػی هسچه تخکزهد مجسی تدزز  ،ع ما و
مجت دز پکغ زش غس ما مز نند( ».مجمکعه آثاز مزسشز م ا ا  )126 :زمها هک زو زش
شتا ی ی یرس زش ق سماوا زغتاوؽ مزرکید وثاید مجت دز زز تی ج مت ا کس  ،شیسز
« تاش زآل ز زیسز هسگاف کػی زغ که معنی ورها یهکزوج زز تم مهد مزها مجت هدز
زغ  .وزور ی زش کجا ر مزدید که زقکل ورا رسوگ الف ؾهسیع زغهالو زغه  .مهن
هسگاف قسزز تررززو که مػتکرزا یکزوی ،پکل ول زز کا تخکزود ،مجت دز چه حسرهی
کزهند زؾ ؟ تستزة مناقة یکزوی چه منارا تا ؾسیع زز ؟ زوتراو ول منهاری
هز مرهة وزػ ( ».هما .)10-14 :
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گمترکی رسنی تات تزن و ؾخكز زق ی رتس تنرزما مزسشزم ا ا وؿا مزدههد
زو ت قی قزقی زش مثنای قاوکوررززی و ح کم ز تزن مجت هدز و قاوکورهرززز غهسب
ودزز  .ز غسب و وص متم سزوی م منتػ زک منؿاء قاوک عق زوػاوی زغ که زلثتهه تها
تکجه ته جغسزرزا و ؾسزیى شما و م ا قکزوزن مکنکعه ونع مز ند ،زما ز زیسز منؿاء
قاوک زح او زل ی تک که تکغى مجت دز کؿف و ته تکته زجسز گهرزز ف مزؿهد .قهکزوزن
مکز ورس تس زغاظ مکزشین و زح او ؾسعی ونهع مزؿهد ،حهال آو هه تهس زغهاظ ورهس
منتػ زک هسچند قاوکوررزز وػث ته آ زب و زغکو مس و تی تماو وثک  ،زما قاوکوررززی
هسچه تک ؛ قًعاً تس اغته زش زح او ینی وثک  .تناتسزین زگس منرکز م ا ا آوچنا کهه
ی ی زش پطوهؿرسز زغتنثاو کس ف «تسزتسی همه ؾ سوودز » (زیسز تهزن و زوقهالب)85 :
تک ف تاؾد ،ززف زز ته زؾتثاف مزسرته زغ .هسچند تعزد ته ورس مزسغد مم کو ؾ سوود ز وص
مزسشزم ا ا ؾنا ته ؾدف تاؾد.
وزضف ؾ سوودی تسجمه وزضف  citizenshipزغ که زش وزضف تتزن  civisمؿتق ؾدف زغه .
 civisز تتزن و  polisز یکواوی ته معنای ؾ س زغ  ،زما ؾ س لصوماً ته عنکز یک م ا
مکز ورس وزػ  ،ت ه پکلزع جائی زغ که تا قاوک و مقسزز ز ززف مزؿهک و مزتهکز
ز آ زعمال حاکمز کس  .زمسوشف ؾ سوودی ته معنای غزػتمی زش حقک تسزتس تکقزف
میؾک که ند زمتزاشز مکزوثی زغ  ،زمتزاشزتی که ته ايس تکلد ز يثقهه ،وهطز و یها
گسوهی اـ ته رس زعًا می گس  6.ز ههز کهدزو زش آثهاز مزهسشزم ا ها و غهایس
زوؾنم سز وزف قاجاز ،تعسیمی زش مم کو حقک ؾ سوودی یدف ومزؿک  ،حال آو ه زگس
تنا تس قاوکوررززی تک  ،تاید مثنای حقکقی آ زوؾن مزؿد و حقک ها زلثته تسگسرتهه زش
مم کمی یرس ته واو ؾ سوودی زغ .

.6تشابه و تفاوت هلکنخاى و آخوندساده
زش همه زین ا گرؾته ،ز زین ه جمزع زوتراما رسورػتا و پزؿسر آو ا زش قاوک زغه ،
(زغاله یک ک مه )53 :کمتس کػی تک که تس یدی زؾته تاؾد ،زما تن ا آ کودشز ف تک که
ها ته مزسشزم ا ا و ها مػتؿاززلدوله یا آوزی مز س زش ورهس زح هاو ؾهسعی تهزن
زوػاو ا ز تالف حقهک وجهک زز (مقهات آ کوهدشز ف )96-102 ،زیهن غهخنی تهک
زغ و تعدها ز جسیا مؿسويه ها مکز تیکزد قهسزز گسره  .تهه عثهازتی زو مثنهای
7
قکزوزن زغاغی ززوپا زز مغایس تا چزصی مزدزوػ که مػتؿاززلدوله ز زغهاله یهک ک مهه
تکنزح ز ف تک (زودیؿه تسقی و ح کم قاوک  )157 ،و م ا ا هها ز مقًعهی زش
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شودگی ک ته وثال آ تک  .زما آ کودشز ف ها وه تعسیمی زش مم هکو حقهک ؾه سوودی
زززئه ز و وه حقک زغاغی و وه زش قاوک زغاغی و قکزوزن مؿتق ؾدف زش آ .
یدگاف غا ف زوراززوه زم ال آ کودشز ف که تكکز مز س ع پزؿهسر زوغهزه ز شمها
پًسکثزس تغززس ى و زلمثا تک ( ،زودیؿه های مزهسشز رتثع هی آ کوهدشز ف )73-74 ،هها
ومزتکزوػ کم ی ته مکنکع وماید .یعنی تس الف تكکز آ کودشز ف قث زش «آل تع ها
ع کو و قنایع» که هما ى و زلمثاء تک ( ،هما  )76 :مکنکعی پایه زی تاعد پزؿسر
قنایع و ع کو و رنک ز ززوپا ؾدف تک  ،وه قسف ى و زلمثاء و آو ا مم کو ح کمه
8
قاوک تک زش غکئی و زودیؿه تكسف زش غکی یرس.
ز مقًعی م ا ا ته تثعز زش آ کودشز ف ته نسوز تغززس ى و زلمثاء زعتقا پزهدز
کس ته زین لز که گکیا زیؿه «زقکل تع زا و تستز م زغالمی» زش آ حزد « هسزب
زغ » که « ى تع زا و تستز » زیسز زز و تاید زقهالح ؾهک ( .همها  )92-93 :ع ه
زین ه زو مزرم تاید ى و زلمثاء تغززس کند زین مکنهکع تهک کهه تهس زغهاظ آ مزؿهد
آمکشؼ و پسوزؼ زز گسگک کس  ،شیسز «تدو زقالح تع زا و تستز  ،کػهة تمهد و
تسقی زم ا ودزز ( ».هما ) زش زین تاتتس زو «وقف زلمثای عستی زز منؿی رقس و وهاتکزوی و
عقة ماودگی ر سی و زغتثدز غزاغی غسشمزن زغالو» (هما ) مزدزوػ  .وه م ا ها
و وه آ کودشز ف ته زین پسغؽ پاغخ ودز ود که پع چسز تا همزن ى و زلمثاء رسهنهگ و
تمد ج اورزس عالا زغالمی ز قسو چ ازو و پنجا هجسی ق ؾد؟
ته ورس مزسغد م ا ا ها ته تثعز زش آ کودشز ف ز مسح ه زی زش شودگی ک تکجه
ودزؾ که مثنای پزؿسر ع کو تجستی و ع کو زوػاوی ز ززوپا قسراً تهه مکنهکع هى
تػتری ودزؾ  ،ت ه ته مکنکعز «زوػا » تاش مزرؿ و زین ه زین زوػا قا ز زغ تها
عق کیؽ تسزی شودگی ع می و عم ی ک تدتزسی تزندیؿد ،یعنی هس وزشی کنهد،
هماو ه که تنزا عكس زوؾنرسی تک  .آ کودشز ف ها گسچه ته نهسوز تغززهس زغهتثدز
غزاغی ته ح کم قاوک تیکزد مز هس ( ،همها  )110 :زمها زو هها ز تهازف مثهاوی زیهن
ح کم زودیؿه زی وک زززئه ودز  .آ کودشز ف ؾاید وخػهتزن زیسزوهی زغه کهه زش ولتهس،
زوغک ،منتػ زک و مزسزتک یا مز ند و زین ه آو ا معتقهد تک وهد یرهس وثایهد تهه ؾهخف
مػتثد تکقزه کس تا زش زغتثدز غ تس زز  ،ت ه تاید مس و غتم ؽ زز تؿهکیق ومهک
که تسزی زحقا حقک ک ته پا زصود( .تؿزع و مؿهسويز  ،)28 ،1364 :زمها ز ههز
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کدزو زش آثاز آ کودشز ف ها زودیؿه های زین متم سز تاشتاب وزارته زغ
مػتقزمی زش آو ا یدف ومیؾک .

و هز وق قکل

.7سنت و قانوىگذاری جدید اس دیدگاه هلکن خاى
مزسشزم ا ا ز زوشوامه قاوک «زغتخالـ زیسز زش گس زب مرل » زز ز گهسو ونهع
قاوک مزدزود ،زو مزنکیػد« :پع زگس ؾهعکز ززیهد و حهق شوهدگی مهی کزهزهد قهاوک
تخکزهزد( ».قاوک  :ؾمازف وو ،ـ )3منرکز زش «ؾعکز» هما «عق » زغ که زلثته معزاز
ونع و تدوین قکزوزن مکنکعه ته ؾماز مزسر  .زما آوچه م ا ها تهه عنهکز قهاوک
تسویو مز س  ،قسراً جنثه های تکقزه زی زؾ  ،ته عثازتی زو ههدری غزاغهی زز وثهال
مز س و تسزی وز ته آ هدف ،تازها و تازها وزضف قهاوک زز مهکز زغهتما ف قهسزز ز  .زو
مزنکؾ ز زیسز هز کع مالک هز چزص وزػ  ،شیسز قاوک وجک ودزز تعززن حاکا،
رسوؼ مناقة ولتی ،حثع زوػاو ا تدو لز و زم ال ا همهه تهه لزه رقهدز قهاوک
زغ ( .قاوک  ،ؾمازف زول ،ـ) 1تدی ی زغ منرکز زو چزصی زغ که «کتاتچه قهاوک »
کزودف مزؿد تا تس زغاظ آ زح او قا ز ؾکود ،زما و ته ز زین تک که تا چه مثنهائی و
تس چه زغاغی قاوکوررززی مزتکزوػ ؾ گزس ؟ زغاغاً وقتی گمته مزؿد قهاوک منرهکز
چه تک و تا چه مکزشینی و چرکوه مزؿد قاوکورهرززی کهس ؟ مزهسشزم ا ها تهه زیهن
مکنکع تکجه ودزؾ که زیؿه قاوکوررززی ته حقک زغاغی و زغاغاً ک مم هکو حهق
تاشمزرؿ ؛ حق چزػ و چسز زوػاو ا زززی حقک هػتند؟ زش همه تهاتتس منؿهاء زیهن
حقک چزػ ؟ تا ته زین پسغؿ ا پاغخ گمته ومزؿهد ،قاوکورهرززی ومزتکزوػه مثقهق
ؾک .
تدو ززجاع تهه ر ػهمه حقهک  ،تثهد کهس زش قهاوک هها وتزجهه زی ز تسودزؾه ،
مکنکعی که ؾا هزی زشر ػمه و حقهک زغه کهه ز مهکز مثهاوی و زههدزف قکزعهد
حقکقی و تمایصز آ ها زش ی هدیرس و تؿهخزف قکزعهد قهثزح ز زیهن شمزنهه تثهد
میکند .ز ر ػمه حقکقنرسیه های ک ی زتازف مم کو حقک مًسح ؾهدف و تهه تمهایصز
قکزعد حقکقی ،ز القی و مرهثی و تماو قاوک کب و تد پس ز ته میؾک  .غهؤزتتی
همچک حق چزػ ؟ و زوػا ها زش چه حقکقی تس کز ززوهد؟ قهاوک چزػه ؟ قهکزوزن
چرکوه ونع ؾدفزود و چسز تاید زش آ ها زياع ؾک ؟ تمهاو مزها قکزعهد حقهکقی و
قکزعد ز القی چزػ ؟ زش جم ه غؤزلهای زغاغی ز ر ػمه حقک هػهتند(Weinrib, .
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)2010, pp. 327-338وزقعز زین زغ که وه تن ا مزسشزم ا ا  ،ت ه ههز زوؾهنم س
زیسزوی یرسی ز قس وکش ها مزال ی ،ته زین مکنکع م ا عنایتی و س .
زگسچه مزسشزم ا ا ز وزف های مخت ف شودگی ک چندتاز تغززس زویه ز  ،زما وهه
تن ا ز تازف تماو منؿاء و مثنای قاوک ز ززوپا و وزای زغهالمی ورهسی زززئهه و هس ؛
ت ه زین و زز ها ی دیرس ى ومک  .ز ی ی زش ؾمازف های قاوک وکؾهته زغه  « :ز
وزا هز ورا و ح متی ومی تزنزا که مثا ی آ یا ز قسآ یها ز زقهکزل زئمهه یها ز آ
زیای معسر زغالو که ما زحا ید می گکیزا و حهدو و وغهع آ هازج زش تكهکز
ؾما زغ  ،ته يکز قسیح معزن وؿدف تاؾد .کؿف زین حقزق ؾهسزیى تسقهی مها زز تهه
ک ی تغززس ز ف زغ  .حال عکل زین ه ته ج ال غاتق ،تنرزمها مً کتهه زز تهسویا زش
رسورػتا گدزیی ومایزا ،زقکل جمزع تنرزمها زز ز و ایه غه کل زش هک زغهالو
زغتخسزج می ومایزا .زین قسزو مػتقزا و زین يسح تاشف ،جمزهع هثى هها و نهسزهای
گرؾته ما زز تالؾک ت تس زش زوتراز هس کع تالری کزهد کس »(قاوک ،ؾمازف  ،36قهف
 3و .)4
زگس مسز و منرکز زین تک که تسزی قاوکوررززی تاید وراهی ته غن زؾ  ،زین قهاو
مزتکزوػ وج ی زؾته تاؾد؛ لز ن زگس مقكک زین تک که تماوتی تزن قکزوزن مکنهکعه
و زح او ؾسعی مکجک وزػ  ،زین غخن زش زغاظ واقثزح تک  .مثنای قکزوزن مکنکعه
عق زوػاوی تک که زلثته مزتکزوػ تس زغاظ عهسف و غهنن و آ زب و زغهکو ههس قهکو
قاوکوررززی کند ،آوچنا که منتػ زک وکؾته تک  .زین قکزوزن ته مناغث ؾسزیى و زونهاع
و زحکزل قات تغززس تک ود ،زما مثنای زح او ؾسعی قکزوزن تیتغزسی تک کهه تثه تهیثزس
ؾسزیى شما و م ا تغززس ومز س ود و ته قکل آ کود سزغاوی «ته مهسوز ههکز» چهاز
تغززس ومزؿدود( .مج ع ،غال ،3ؼ )138زیؿه زین و وهکع قاوکورهرززی ز و مم هکو
حق و مته تک  ،ز ززوپا مثنای حقک و ر ػمه آ مك ث عمکمی تهک کهه ز ؾهسزیى
مخت ف تغززس مز س  ،زما ز ؾسع هز چزصی ومزتکزوػ زح او ؾسیع زز تغززس هد یها
معً گرزز  ،مرس مك ثتی ینی 9.حتی هما شما ها تک ود زرسز ی م مزسشزرتثع هی
آ کودشز ف که ت قی مزسشزم ا ا زش قکزوزن غستی زز تا ؾرمتی پزرزسی مز س وهد و تهه
زو گکؾص مزنمک ود که وػثتی تزن زین قکزوزن و زح او ؾهسعی وجهک وهدزز ( .مقهات
رازغی.)101 :1355 ،
ز عزن حال م ا ا ته چزصی ته واو «قاوک زعرا» زؾازف مز س که مقكک ؼ قهاوک
زغاغی تک  .وزص آوجائی که زظ از مزدزؾ قدز و عنا مكالح وله تایهد تهه غه
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زؾخاقی تاؾد که «زره و زع ا و زکم قکو مثػکب مزؿکود»(قاوک  ،ؾهمازف چ هازو،
ـ )2مقكههک ؾایػههته غههاتزی زغ ه  ،هسچنههد تهها مههکزشین حقههکقی جدیههد ،هههز
غزاغتمدززی وزجد قماتی که م ا ا تسؾمس ف زغ  ،وزػ  .همچنهزن وقتهی م ها
ا زش «حدو قدز زیاغ » تثد مز ند ته گکوه زی که «هسیهک زش زسغها ز وقه
زجسزی وظایف ولتی کامالً مختاز و ز عزن تخ ف زش آ وظایف مقزد و عاجص تماوند»،
(هما ) ته وکعی ته تم زک قکز زؾازف مز ند .وزص زو ته زو م ا تکجه زز که زیهن «قهاوک
زعرا» ز « ید مس و آغزا مثال زغ » ته ؾ ززوپا مثقق ؾک ( ،هما ) ته همزن لز
زغ که معتقد زغ قث زش قاوکوررززی ز مػائ جصئی ،تاید زین «قاوک زعرا» و «زین
قاوک زلقکزوزن» و «زین ؾسو مً ق شودگی زز یک قزقه شو تس ز زیسز قثکل و تهس يثهق
متقهزا زین م ک مجسز ززیا( ».هما  ،ـ)3
گمتزا زیؿه زغاغی هسگکوه قاوکگرززی ز تعسیمی زش مم کو حق و متهه زغه  ،وزهص زیهن
م ا ز گسو تعسیمی زش حقک زغاغی زغ که ورا و زوههثاو و تهکزش وزسوهها زز تهزن
مس و تسقسزز مز ند ،پع مثنای «قاوک زلقکزوزن» مکز ورس م ا ا تایهد ز تعسیمهی زش
حقک زغاغی ؾ مزرسر  ،زما حقهک زغاغهی چرکوهه مزتکزوػه مثقهق ؾهک  ،ز
حالز ه ؾاف قاحة جمزع حقک ت قی مزرس ید و حتی مکقهع قهدوز رسمها مؿهسويه
ؾاف آ زز ته «لًف» ک رسومز اغ (ز وزز مجالع قاوکوررززی ،1377 ،ـ )44و وهه
حقک مػ ا مس و؟ ز ورس منتػه زک م متهسین و ها غزاغهی ح کمه زغه و «زوح
قکزوزن» زش ؾه ح کمه غسچؿهمه مزرزهس ؛ (غهن زوؾهنم سی ز غهسب،1379 ،
ـ )367پع زوح قکزوزن زیسز ها تا ؾ ح کم تًاتق و تکزش زؾ .
پزؿتس ک م ا ا زش «قکزوزن زور زع و غایس ول» یا کس ف تک که مثنهای پزؿهسر
آ کؿکزها ؾدف تک ( ،قاوک  :ؾمازف غکو )3 ،زما هما شما ها ز زین مکنهکع تثهد
و س که منؿاء قکزوزن زور زع چزػ ؟ زین ه «هس رسوری» مزدزوػ چازف غ ثه تس ههسج
و مسج چزهصی وزػه جهص تثهدی «ز ززف ز تزهازی» تهه «ز ززف قهاوکوی» (مجمکعهه آثهاز
مزسشزم ا ا  )108 ،لز ی زؾ و آ زین ه هس زوػهاوی ز چهازچکب مكهالح م هی
قاحة حقی ؾنا ته مزؿد ،زما زین حق ز شما مکز ورس م ا ا هنکش ز زیسز تهه
زغمز ؾنا ته وؿدف تک  .تاش ها ز جائی یرس م ا ا تهه نهسوز تم زهک قهکز
تیکزد مز ند ،یعنی زین ه مج ع تاید قاوکوررززی کند و قکف مجسیه ها زجهسزی قهاوک زز
تسع دف گزس ( ،هما  ،ـ  )125لز ن تاش ها وزنح زغ ز هالء تعسیمهی زش حقهک
زغاغی و مثنای ورسی زین ه قکز چرکوه تاید زش ها تم زک ؾکود ،زم هاوی تهسزی زجهسزی
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ورس زو وجک ودزؾ  .م متس زین ه م ا ا ز تازف قهکف غهکو یعنهی قههائزه مً ثهی
ونکؾته زغ  ،ؾاید ع زین تک ف تاؾد که زو مزدزوػ زین قکف واظس ته زجهسزی زح هاو
ؾسعی زغ ز شماوی که زو مزصیػ و قاوکوررززی مکنکعه ز زین شمزنه ههز مث هی
زش زعسزب ومزتکزوػ زؾته تاؾد.
زین ه مجت دین و ع ما و ززتاب ق ا و زقثاب کالو ،تاید «رکزید قاوک و لصوو زتمها زز
ز مدززظ و تس مناتس و تس غس ککچه و تاشزز ؾة و زوش» رسیا مزص ود( ،قهاوک  :ؾهمازف
زول ،ـ )3رسع تس قهزه تک ؛ و ته م متس زین تک که چرکوه مزؿد قاوکورهرززی کهس و
ر ػمه آ زز تکجزه ومک که تا مخالم مکزجه وؿک  .زغ تهک کهه «تایهد هق هها
زینقدز ؾعکز زؾته تاؾندکه معنی قاوک زز تم مند و پی ته قاوک تثسود» (همها  :ؾهمازف
پنجا ،ـ ،)1زما آیا مع نی قاوک و مثاوی عق ی آ تسزی ک م ها ها زوؾهن ؾهدف
تک ؟

.8نتیجهگیزی
مم کو قاوک ز غسب زززی مثاوی ر سی ،ر ػهمی و رسهنرهی تهک کهه زش یکوها و زوو
تاغتا تا عكس زوؾنرسی تدزوو و تثکل یار  .قاوک معًکف تک ته تعسیمی زش حق ،تها
زین تعسیف قاوک ته و تخؽ يثزعی و مکنهکعه تقػهزا گس یهد .حقهک يثزعهی هها
آو ائی تک ود که تؿس ته يکز يثزعی و ذزتی تاید زش آو ا ت سف منهد مزؿهد ،ولهز ن قهاوک
مکنکعه تػته ته ؾسزیى جغسزرزائی و رسهنگ و آ زب و زغکو زقکزو و م ه مخت هف تها
ی دیرس تماو زؾ  .زما قاوک مکنکعه تکغى ومایندگا هک مهس و تهدوین مزؿهد،
معزاز و مکزشین قاوکوررززی ها مك ث و منهارع عمهکمی تهک  .و تهه یرهس زین هه ز
ززوپای شما مزسشزم ا ا گمته مزؿد مس و زززی حقک زغاغی هػتند ،زیهن حقهک
آو ائی تک ود که غزسقات دؾه ته ؾماز مزسرتند ،م حق مػ ن ،آشز ی تزا  ،مال زه
و زم ال ا .زش زو مم کو حقک زغاغی ،قکزوزن زغاغی ؾ مزرسرتند کهه زوزتهى تهزن
ول و مس و و تعالوف مس و تا ک مس و زز غاما مزدز ود .قکزوزن زغاغی پایهه و زکهن
زق ی قاوکوررززی ز عسقه های یرس ته ؾماز مزسرتند ،ته عثازتی هز قاوکوی وثاید ز
ندی تا قاوک زغاغی تدوین مزؿد .تا وراهی تهه آثهاز مزهسشزم ا ها وهاظا زلدولهه
مؿاهدف مزؿک یدگاه ای زو ز مکز قاوک  ،راقد مثنای ورسی زغه  ،تهه همهزن لزه
تس الف متم سز ززوپائی؛ ک زه مًالة زو «تکقزه» ته زعای مکزشین قاوکوی زغه  ،زمها
زین ه مسز و مقكک زو زش قاوک چزػ  ،و منؿاء قاوک زز چه چزهصی مزدزوهد ،ز ههز
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کدزو زش آثاز زو یدف ومزؿک  .یرس زین ه م ا ا ههزو تعسیمهی زش حهق و مم هکو آ
زززئه ومز ند ،حال آو ه مثنای ک زه قکزوزن زززئه تعسیمهی زش مم هکو حهق زغه  .زگهس تهس
زغاظ ر ػمه حقک يثزعی زوػاو ا زش تدو تکلد زززی حقی ت قی ؾکود که قات رػهخ و
وػخ وزػ  ،زین حق تنزا قاوکوررززی مکنکعه وزقهع مزؿهک  ،زمها زگهس تهسع ع تنهای
زجتماع تس ز تالف حقک زوػته ؾک  ،پع قاوکوررززی ها تس زین زغاظ ؾ مزرزس .
ز زین قکز تعسیف عدزل ها تماو مز ند ،زگس زوػاو ا زززی حقک يثزعی رسل
کزهد تک زش ت سف مندی زوػاو ا زش آ حقک تس زغاظ مكهالح و
ؾکود ،عدزل عثاز
کزهد تک زش زین ه ههسکع
منارع عمکمی .زما زگس غزس زش زین تاؾد ،معنی عدزل عثاز
تاید ز جائی که زش قث تسزی زو مقسز ؾدف قسزز گزس  ،تا زین تعسیهف وو حتهی تثهسک
يثقاتی و جاتجائی منصل زجتماعی ها وامم ن مزؿک  .قاوکوی هها کهه وکؾهته مزؿهک ،
مثتنی کزهد تک تس زین مکنکع .مزسشزم ا ا ز الء تعازیف و مماهزا تهه تکقهزه
زعای قاوک پس ز  ،لز ن زگس تنا تک تس زغاظ مهکزشین قهاوک مکنهکعه و تهس تنزها
حقک زغاغی؛ تثکلی قکز گزس  ،زین تثکل ته قسف تکقزه و زودزش گمهتن مثقهق
ومی ؾد و زش همه م متس تس آ زغهاظ زم ها غها تن و ا ههای جدیهد قهاوکوی وجهک
ودزؾ  .پع تس الف آوچه ز تس ی مناتع تازیخی ذکس ؾهدف زغه  ،ههز ؾهاهدی ز
غ وزػ تا زیاتزا مزسشزم ا ا تث تیثزس جنهثؽ زوؾهنرسی تهه يهسح تثهد
نسوز زجسزی قاوک پس ز ته زغ  ،و هز قسینه زی وجهک وهدزز تها وؿها ههد زو
مم کو تم زک قکز و تثد حقک مکنکعه زز زش کػاوی م ه منتػه زک رسزگسرتهه تاؾهد.
زگسچه مثاحد مزسشزم ا ا ز تاب نسوز زجسزی قاوک تسزی تثهکت زجتمهاعی
کؿکز تػزاز ممزد تک ود ،زما تا آ مثاحد زم ا تیغزع زودیؿه ح کمه قهاوک وجهک
ودزؾ  .تا وقتی مع کو وثک قاوک چزػه  ،وثهکف تهدوین آ چرکوهه زغه و نهاتًه
زجسزی قکزوزن چزػ ؛ زم ا يسح مم کو تم زک قکز و زلثته حاکمز م هی هها وجهک
ودزؾ  .ز وتزجه زم ا زیجا قکزی غه گاوه مقننه و زجسزئزه و قهائزه ز غتسظ وثهک ،
شیسز ز مم کو تم زک قکز جایراف حقکقی هسکدزو زش قکزی غه گاوهه تهه قه مؿهخف
مزؿک تا زش تدز وظایف آو ا ج کگزسی ته عم آید.

پینوشت
تَجِ تِ اّویت رٍح القَاًیي در ایزاى اًذکی تؼذ اس پیزٍسی ًْضت هشزٍطیتظاّز شذ ،ظااّزا
هحوذحسیي فزٍغی ،ػلی اکثزخاى دّخذا ٍ اتَالقاسان اػتظاام سادُ تخشاْایی اس نًاثؼهٍُ
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ًاهِّای ایزاًی را تزجوِ ًوَدًذ .یؼٌی طثق شَاّذ هَجَد ،تا قثل اس هشزٍطِ ،رٍشاٌکرزاى
ایزاًی ایي کتاب را ًوی شٌاختٌذ.
حقَق اساسی ػثارتست اس شرل حرَهت ٍ ساسهاًْا ٍ ًْادّای سیاسی؛ ّوچٌایي ٍظاایو ٍ
اختیارات قَای سِ گاًِ ٍ ًیش رٍاتط ًْادّا ٍ قَای هشتَر را تا ّن تؼییي هی کٌذ .اس ساَیی
حقَق اساسی ّوچٌیي حقَق ػوَهی افزاد را کِ دٍلت هرلو تِ احتازام نًْاا های تاشاذ
هشخض هی ًوایذ.
در هَرد اًذیشِ ّای هٌتسریَ ٍ اّویت نًْا در شرل گیزی ًظاهْای ًَیي حقَقی تٌگزیذ تاِ:
سیذجَاد طثاطثایی :تاریخ اًذیشِ سیاسی جذیذ در ارٍپا ،جلذ ًخسات ،دفتاز ساَم (تْازاى:
هیٌَی خزد ،)3 3 ،طض. 3-434
4تٌظیوات یا تٌظیوات خیزیًِْ ،ضت ًَگزایی ٍ اطهحطلثای در سااختار سیاسای ا حقاَقی،
فزٌّگی ٍ اجتواػی جاهؼِ ػثواًی در قزى ًَسدّن است کِ اس ساا ّ 3 3۱جازی شوسای
(3۱ 3م) شزٍع هیشَد ٍ تا دٍرُ قاًَى اساسی اٍ در سا  3۱۸۱تِ پایاى هیرساذّ .اذ
اطهحات دٍرُ تٌظیواتًَ ،ساسی دستگاُ دٍلتی ٍ اجتواػی ٍ یرپارچِ کازدى اقاَام غیاز
هسلواى ٍ غیز تزک اهپزاتَری اس راُ تغییز قاًَىّا ٍ رٍشّاا ،اػااای حقاَق اجتوااػی،
نسادی ّای هذًی ٍ هقاتلِ تا حزکت ّای هلی گزایاًِ ٍ قذرتْای هتخاطن تَدً .خستیي گاام
در اجزای هکاد فزهاى تٌظیوات کِ تشریل ًْادّای جذیذ را ضزٍری هیساخت ،تا تأسای
«هجل ٍاالی احرام ػذلیِ» تزداشتِ شذ .ایي هجل کِ ػْذُدار ٍضغ قاَاًیي تاَد ،یا
ریی ٍ  3ػضَ داشت ٍ در تذٍیي قَاًیي ،گذشتِ اس رػایت احرام شزع اسهم ،تْزُگیازی
اس حقَق ٍ قَاًیي ارٍپایی ٍ تلکیق نى تا احرام اسهم را ًیش هَرد تَجِ قازار هایداد .ایاي
فزهاى شاهل تزخی اس هاالة اػههیِ حقَق تشز فزاًسِ کِ تِ سا  3۸۱3اػهم شذ ّن تاَد.
تزای اطهع تیشتز ً  :دایزُ الوؼار تشرگ اسههی ،ج ،3۱ص.۱333
در هَرد هؼٌی حرَهت اًتخاتی ً  :جاى استَارت هیل :حرَهت اًتخاتی ،تزجوِ ػلی راهایي،
(تْزاىً :شز ًی.)3 ۱3 ،
 :سیذجَاد طثاطثایی :تاریخ اًذیشِ سیاسی در ارٍپا،

۱تزای تؼزیو دیگزی اس هکَْم شْزًٍذ ً
جلذ ًخست ،دفتز سَم ،طض.۱4-۱۸
۸هیزسا یَسو خاى هستشارالذٍلِ :ی کلوِ ،تِ اّتوام ػلیزضا دٍلتشاّی( ،تْزاى :تا .)3 ۱۱ ،
۱تزای فْن هؼٌی اًذیشِ تظز ً  :گّ .ٍ . .گل :خذایگاى ٍ تٌاذُ ،تاا هقذهاِ الرسااًذر
کَصٍ ،تزجوِ حویذ ػٌایت (تْزاى :خَارسهی.)3 4 ،
3تزای تکاٍت دٍ هکَْم هظلحت ً  :هحوذسؼیذ رهضاى الثَطی :هظلحت ٍ شزیؼت ،تزجوِ.
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