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چكیده

در طول دو قرن اخير ،با ورود مباحث مدرن مغرب زمين به ايران ،انديشه ي سياسي به تبع ديگر جنبه هاي علمي
ايرانيان ،دستخوش تحوالت فراواني شده و در بسياري از مضامينش از مباني پيشين خود فاصله گرفته و به سوي
مباحثي بعضا مخالف با گذشته گام نهاده است.
يكي از نخستين بحث هاي مطروحه در ابتداي ورود مباحث مدرن به ايران مربوط به بحث حق طبيعي مي شود.
بايد دانست اين بحث بدليل تعارض با آميزه هاي فقه شيعي تا پيش از دوره ي قاجار هرگز مورد التفات متفكرين
ايران قرار نگرفت .اما در دوره ي ابتدايي حكومت قاجار به عنوان نقطه ي آغاز ورود مباحث مدرن به ايران توسط
جريان روشنفكر ايراني مورد عنايت واقع شد و آنها با توجه به الگوهاي غربي خود در اين زمينه به بحث پيرامون آن
پرداختند.
در اين تحقيق كه با روش تاريخي و بررسي اسناد گذشته به نگارش درآمده است مولف به بررسي مساله ي به
وجود آمدن فهم مدرن از مساله ي حق در ايران و تحقيق در آثار نخستين داعيه داران اين بحث پرداخته است و
تاثيرات آن را در انديشه ي نخستين روشنفكران ايراني مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

واژگان کلیدی :حق ،مدرنيته ،ايران ،روشنفكران ،آزادي ،انديشه سياسي.
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مقدمه

يكي از مهمترين بحث هاي تاريخ انديشه سياسي ،مربوط به تعريف مفهوم حق و مباحث
پيرامون آن مي باشد .اينكه حق چيست و چه تطوراتي در تاريخ بر خود ديده تا كه به اينجا رسيده
بحثي است پردامنه كه بدون نگريستن به نظرات انديشمندان بزرگ و دانستن سير تاريخي آن نمي
توان به مفهومي صحيحي از آن دست يافت.
بايد دانست سير نگرش جديد به مفهوم حق در جامعه ي ايراني از ابتدايي قرن نوزدهم ميالدي
آغاز گشت و مي توان گفت نخستين و مهمترين بحثي كه از حقوق غربيان در ايران شكل گرفت و
انديشمندان ايراني آن را بيش از هر مفهوم ديگري از سلسله مباحث مدرن غربي فهم نمودند
مربوط به بحث حق مي باشد .به همين جهت تكامل و تطور مفهوم حق نخستين گام جدي در
عرصه ي تصفيه ي شالوده هاي انديشه اي نظام فكري سنتي ايران به سوي مدرنيزم غربي به
حساب مي آيد.
در حقيقت شناخت مفهوم حق در آثار نخستين روشنفكران ايراني مي تواند به مخاطب
امروزي اين بينش و آگاهي را ارائه كند كه در ابتداي راه ورود مدرنيته به ايران چه چيز از انديشه
ي غربيان براي متفكرين ما جذاب بوده و دليل اين امر چه بوده است .به همين دليل مي توان
گفت بحث در رابطه با ورود حق مدرن به ايران نه تنها بحثي حقوقي در رابطه با معناشناسي واژه
اي خاص بلكه بحثي تاريخي و فرهنگي است كه نوع رابطه ي جامعه ي ايراني را با آورده هاي
غربيان در زمينه ي علمي مشخص مي سازد.
براي آنكه بتوان در مورد فهم مدرن از حق در ايران به برداشت صحيحي رسيد الزم است در
ابتدا به روند تكوين اين بحث در مغرب زمين اشاره گردد .پس از آن بايست منابع ،تعريف و منشا
آن را در انديشه ي نخستين داعيان اين بحث مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و در ادامه به مصاديق
مهمي از آن كه علوم سياسي ايران را مورد تغيير و تحول قرار داد اشاره شود.
روش اين تحقيق بدليل ذات تاريخي و گذشته گراي خود مبتني بر روش بررسي تاريخي مي
باشد .بايد دانست در اين روش ،موضوعات مطالعه در دسترس نويسنده بطور عيني و ميداني قرار
ندارد و محقق از اسناد و مدارك زمانهاي پيشين كه عمدتاً در كتابخانهها وجود دارند استفاده
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ميكند .در اين روش منبع اصلي مورد استفاده كتب و مدارك منظوم و منثوري است كه از گذشته
بر جاي مانده است (گيدنز.)726 :1378 ،
 -1نگاهی به تكوین مفهوم حق در مغرب زمین

انديشمندان غربي تا پيش از عصر مدرن مسائل اخالقي ،سياسي و حقوقي را در چارچوب
مساله ي حق فردي مورد بررسي قرار نمي دادند و بيشتر توجه خود را به وظايفي معطوف مي
كردند كه هر انسان در برابر پادشاه ،كليسا و خداوند بر عهده داشته است (قربان نيا.)29 :1378 ،
در اينكه از چه تاريخي گفتمان اصالت دهي به مساله ي حق فردي در انديشه بشر جاي خوش
كرد و وارد جامعه مدني شد بين محققين اختالف وجود دارد .چنانچه طبق گفته برخي ،مفهوم
حق تا اواخر قرون وسطي نقش مهمي در گفتمان سياسي و اخالقي جامعه ي غرب ايفا نمي كرد
(گلدينگ.)269 :1387 ،
در مقابل برخي از پژوهشگران معتقدند كه مفهوم حق مفهومي پر سابقه مي باشد و حتي
تاريخ كاربردي آن به آغاز زندگي بشر بازمي گردد .از منظر آن ها دليل اين امر را مي توان اينگونه
بيان نمود كه هر انساني ذاتاً واجد حقوقي معين و همواره در پي به دست آوردن آن حقوق مي
باشد (طالبي .)135 :1388 ،اما بايد توجه نمود كه چه مفهومي از حق مدنظر است.
با اين وجود مي توان گفت مفهوم حق همواره در ادبيات هنجاري وجود داشته است (راسخ،
 )229 :1381و حتي مباحثي در مورد آن در يونان باستان وجود دارد .اما بدون شك برداشت از
اين مفهوم تا پيش از دوره ي مدرن هرگز دال بر مفهوم حق به معناي حق داشتن افراد با معناي
مدرن خود نبوده است (نبويان .)1390:70 ،تقريبا از قرن سيزدهم ميالدي به اين سو بوده كه
مفهوم حق داشتن در برابر حق بودن رايج شده است .بنابراين نمي توان آغاز طرح مسأله حق با
معناي مدرن خود را از قرون وسطي دانست (نبويان.)77 :1390 ،
در قرون وسطي فهم وحياني از حقوق طبيعي در جهان غرب بر اثر ترجمه آثار ارسطو به
فهمي عقلي بدل شد .چنانچه توماس آكويناس كه مكتب فلسفي وي تا به حال به عنوان فلسفه
رايج كليساي كاتوليك محسوب مي شود ،تركيبي سازمان يافته از حقوق طبيعي ارائه داد .ازنظر

آكويناس قانون از دو طريق دريافت مي شود :از طريق وحي كه به واسطه كليسا فهم مي گردد و
از طريق عقل كه قانون طبيعي است (كلي.)223 :1388 ،
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در قرون جديد ،توماس هابز(  )1588-1679بر اساس عقيده خود در خصوص «وضع طبيعي
جنگ» بيان داشت كه تا زماني كه آدميان سر به فرمان قدرت مشتركي نگذارند در وضع طبيعي
جنگ به سرمي برند (كاپلستون .)46 :1388 ،وي اظهار نمود كه آشكارا به مصلحت انسان است
كه از اين وضع طبيعي جنگ بيرون آيد و امكان چنين تصميمي را خود طبيعت فراهم كرده است.
زيرا عقل نخست شروط مناسب صلح را پيش مي نهد كه آدميان بتوانند بر سر آن به توافق

برسند .اين شروط همان است كه به لفظ ديگر «قوانين طبيعي» نام دارند (كاپلستون.)47 :1388 ،
به همين دليل مبحث حقوق طبيعي از منظر هابز يك معيار اخالقي استعاليي نيست بلكه به
واسطه پيش فرض انسانِ گرگ ،اصول احتياطي مي باشد كه به بهبود شرايط حيواني وي كمك
مي كند (كلي .)233 :1388 ،جالب آنكه هابز براي حاكميت ،قدرت زيادي متصور بوده تا به
حدي كه وجود آن را براي پايان وضع طبيعي جنگ يك نعمت فرض نموده است و حتي تاكيد
كرده كه انسان ها براي پايان به اين وضع بايد از بعضي آزادي هاي خود بگذرند.
اين مسأله در آراي سياسي جان الك( )1704 -1632كه از بنيان گذاران ليبراليسم غربي است
نيز مورد توجه قرار گرفته و از وضعيت قبلي خود فاصله گرفته است .الك در انديشه ي خود بر
حق هاي ويژه اي تأكيد نموده كه افراد در برابر حكومت ها دارند و آنها را قانون طبيعي نيز تأييد
كرده است .وي نخستين نقش حكومت ها را آن دانسته است كه پشتيبان همين حقوق بنيادين
طبيعي يعني حق زندگي ،حق آزادي و حق مالكيت باشند .همچنين الك بيان كرده كه مردم مي
توانند بر ضد حكومت هاي مستبد كه به شيوه اي بي ضابطه و زورگويانه رفتار مي كنند ،به اين
حق ها متوسل شوند و مدعي آن ها باشند (ملكيان .)45 :1379 ،به همين دليل شايد بتوان در آثار
الك جدايي از مباحث ديني و توجه به بحث حق فردي را بيش از پيشينيانش مشاهده نمود.
اما بايد ادعا كرد كه نخستين شخصي كه براي جدايي مساله ي حق فردي از الهيات در غرب
قدم برداشت هوگو گرسيوس ( )1645 -1583فيلسوف و نمايشنامه نويس هلندي باشد .به اعتقاد
گرسيوس اگر قرار باشد درگيري ميان ملت ها و دين هاي گوناگون حل شود ،بايست اخالق و
حقوق از الهيات جدا گردد .وي تاكيد نموده كه حقوق طبيعي برآيند عقل بشر است و اگر خدا

هم نباشد اين حقوق به شكل اخالقي (برخالف اصل احتياط كه هابز معتقدبود) وجود دارند( دل

و كيو.)225 :1380 ،
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از منظر امانوئل كانت ( )1804 -1724فيلسوف آلماني حقوق بر اساس تعليم منظم ،به دو
دسته ي حق طبيعي كه صرفاً مبتني بر اصول پيشيني است و حق موضوعه قانوني كه ناشي از
اراده يك قانون گذار است .تقسيم مي شود (سليمي نوه .)199 :1384 ،بايد دانست اصول پيشيني
از مواردي است كه در معرفت شناسي كانت جايگاه ويژ ه اي دارند و او اصالت شناخت را به
اين مقوله از مفاهيم داده است (نبويان .)99 :1390 ،كانت در اين ميان دو قسم حق فطري و حق
اكتسابي را از اقسام حق طبيعي دانسته و بيان نموده كه حق فطري حقي است كه بدون وابستگي
به هر نوع فعل حقوقي از طبيعت ناشي شده باشد و تملك ،حقي است كه از چنين فعلي نتيجه
شده باشد .وي حق فطري را حق دروني هم ناميده است .زيرا حق خارجي هميشه تملكي ناميده
مي شود .پس بنابراين حق اكتسابي مجموعه حقوقي است كه بر اساس قوانين (اصول موضوعه).
براي افراد جامعه ايجاد مي شود .يعني موجوديت اين قوانين وابسته به جامعه و قوانين مصوبه آن
مي باشد؛ اما حق فطري آن حقي است كه هر فرد به خودي خود مقدم بر قانون گذاري بيروني
واجد آن است (سليمي نوه.)200 :1384 ،
همچنين در بحث حق فردي نمي توان نظرات ديويد هيوم( 1776 -1711م) متفكر انگليسي را
ناديده گرفت .يكي از ويژگيهاي برجسته نظريه سياسي هيوم  ،اعتناي او به داده هاي تجربي است
(كاپلستون .)386 :1388 ،اين خصوصيت هيوم تا بدانجاست كه وي عقل گرايي را نقد نموده
است .به همين دليل مشاهده مي شود هيوم مهمترين نقد فلسفي را بر حقوق طبيعي مطرح كرده
است .زيرا چنانچه بيان شد وي عقل را كه منبع قطعي درك حقوق طبيعي تلقي مي شد ،از اعتبار
و شأن پيشين خود انداخت .بايد دانست تحليل هيوم كه نخست در سال1740م منتشر شد ،دوران
جديدي را به همراه آورد كه بيشتر ضد ماوراءالطبيعه بود (كلي .)402 :1380 ،اين مسأله موجبات
تفكرات پوزيتويستي در حقوق را فراهم نمود كه تأثير آن را در آثار افرادي چون جرمي بنتام
( )1832- 1748به وضوح مشاهده مي شود.
بنتام اعتقاد داشت كه زبان حق مي تواند در زمينه ها و متون قانوني كامال معقول باشد ،اما
وراي زمينه هاي قانوني توهمي بيش نيست؛ بنابراين حق هاي طبيعي يا اخالقي اي كه وراي
قوانين موضوعه قرار دارند ،اموري بي معنايند ،درحالي كه حق هاي قانون ياي كه توسط اصول
منفعت ارائه مي شوند ،معقول و پذيرفتني مي باشد (نبويان .)104 :1390 ،از ديد وي اين باور كه
انسان ها حقوق طبيعي فراتر از حقوق موضوعه دارند ،اعتقادي مبهم و مغالطه اي سياسي است
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كه موجب انحراف در انديشه و استدالل سياسي شده است .از نگاه او حق ها تنها ،ميوه هاي
قوانين مي باشند و هيچ حقي بدون قانون ،در برابر قانون و مقدم بر قانون وجود ندارد (نبويان،
.)105 :1390
-2فهم مدرن از حق در ایران

بدون شك دوره ي قاجار سرآغاز ورود تمامي مباحث مدرن به ايران مي باشد و ريشه ي اكثر
قريب به اتفاق مباحث مربوط به علوم انساني را بايد در اين دوره جست .در رابطه با درك مدرن
از حق نيز نخستين مباحث جدي در همين دوره در ايران شكل گرفت و براي نخستين بار طبقه ي
دگرانديش ايراني با توجه به ترجمه و تحقيق در آثار متفكرين غربي به اين مساله التفات نمودند.
همچنين بايد به اين نكته ي مهم اشاره كرد كه تا پيش از دوره ي قاجار در عمده ي كتابهاي
فقهي علماي شيعه و بطور كل همه ي كتب فقهي عالم اسالم مانند كتابهاي اسكوالستيك غربي
هرگز مفهوم حق بشكل مجزا و مستقل مطرح نشد و عمده ي برداشت علما از بحث حق همان
ح قوقي بود كه در ابواب متعدد فقهي مورد بررسي قرار مي گرفت .دليل اين امر بدون شك نگاه
تئوكراتيك و غيراومانيستي فكري علماي اسالمي بود كه اصال مجالي براي اين بحث بوجود نمي
آورد.
در حقيقت مي توان گفت ورود مدرنيته به ايران آغازي بر شكل گيري مفهوم حق مدرن در
ايران گشت و با توجه به اين مطلب و شناخت اين مهم مي توان به بحث پيرامون مبحث ورود
حق به ايران پرداخت.
بايد دانست نخستين روشنفكران ايراني در مباحث خود مفهوم حق را در دو مبحث مهم مورد
مطالعه قرار داده اند :منشا حق و تعريف حق .در اين بخش مطالب ارائه شده از جانب آنها مورد
بحث قرار مي گيرد .اما بايد پيش از آن به منابع مورد استفاده ي اين افراد در مورد بحث حق نيز
توجه شود.
 .1-2منابع روشنفكران ایرانی در فهم مدرن

بدون شك منابع بكار برده ش ده از سوي روشنفكران ايراني از مباحث مربوط به حق مدرن را
بايد در آثار متفكرين و آزاديخواهان اروپايي جست واگرنه در ميان متفكرين و انديشمندان سنتي
مسلمان ايراني چيزي در اين خصوص وجود نداشته است كه مورد نظر آنها واقع گردد.
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بايد توجه داشت كه بسياري از روشنفكران ايراني حداقل با يكي از زبان هاي بيگانه كه عمدتا
فرانسوي بوده آشنا بوده اند و به همين دليل در شمار نخستين مترجمان تاريخ ايران نيز بشمار مي
روند و طبيعي است كه چيزي را ترجمه كنند كه در نظرشان مهم جلوه كند يا حداقل ميلي به آن
داشته باشند.
با اين وجود مشاهده مي شود كه روشنفكران ايراني ،عليرغم بهره گيري از روح كلي مباحث
انديشمندان غربي در خصوص نگاه مدرن به مساله ي حق ،كمتر نامي از آنها برده اند و به ندرت
در كتابهاي خود اشاره نموده اند كه اين سخنان از چه كسي است .شايد نتوان دليل واضح و دقيقي
را براي اين امر يافت اما مي توان گفت كه نام بردن از انديشمندان غربي و ذكر نظراتشان در
خصوص هر نوع بحث مدرني از جانب بافت عمومي جامعه ي مذهبي ايران قابل پذيرش نبوده
است .همچنين بنظر مي رسد انديشمندان ايراني به شيوه ي اسالف خود ضرورتي را براي نام بردن
از صاحب هر نظر نمي ديدند.
با اين وجود در مواردي محدود مشاهده مي شود روشنفكران ايراني نامي از انديشمندان غربي
برده اند .چنانكه هنگامي كه فتحعلي خان آخوندزاده در خصوص بحث آشنايي انسان ها با حقوق
خود در برابر حكومت سخن گفته است تاكيد نموده كه در اوايل قرن معاصر او حكما و فالسفه ي
«سحبان منش فرنگستان» مانند ولتر ،روسو ،مونسيكو و ميرابو در يافتند كه بايد انسان ها را با
حقوق خود آشنا نمود و آنها نخستين انسان هايي هستند كه به بحث حق طبيعي انسان توجه كرده
اند (رائين .)216 :1357 ،همچنين آخوندزاده هنگاميكه از بحث آزادي عقيده در ايران سخن گفته
است براي الگو برداري از غرب به شنيده شدن بحث هاي امثال رنان و ولتر اشاره نموده كه جامعه
ي غربي سخن آنها را شنيده است و جامعه ي ايراني نيز بايست به همين طريق عمل نمايد
(آخوندزاده.)190 :1355 ،
همچنين ميرزا آقاخان كرماني «رسالهي هفتاد و دوملت» از برنارد دُ سن پير فرانسوي از پيروان
ژان ژاك روسو را ترجمه نموده و عقايد و انديشههاي خودش را نيز در كنار آنها آورده است .وي
اشاراتي را در كتاب خود به نويسنده ي اصلي آن كرده است (آذرنگ.)288 :1395 ،
ميرزا عبدالرحيم طالبوف نيز به عنوان يكي از نخستين آشنايان با زبان روسي در ايران موفق
شد برخي از اصطالحات مربوط به بحث حق طبيعي را به ايران وارد كند .چنانكه وي كتاب تربيتي
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معروف خود به نام «كتاب احمد» يا «سفينهي طالبي» را با الهام از آثار روسو روشنفكر شهير
فرانسوي به رشته ي تحرير در آورد كه مي توان مباحث مهمي در مورد حق مدرن را در اين كتاب
يافت (پارسي نژاد .)209 :1387 ،عالوه بر اين طالبوف برخي از سخنان بزرگان غربي مانند رنان را
در كتاب ديگرش «مسالك المحسنين» ذكر نموده (طالبوف )18 :1347 ،و حتي بعضا به سخنان
ولتر نيز توسل جسته است (آدميت.)33 :1363 ،
ميرزا يوسف مستشارالدوله نيز در كتاب معروف خود با عنوان «يك كلمه» نامي از انديشمندان
غربي نبرده است ولي فصلهايي از كتاب او اقتباس و گرفتهاي از «قانون اساسي فرانسه» و
«مجموعه قوانين ناپلئون» است كه او تالش نموده آنها را با مباني شريعت سازگاري دهد و بدون
شك مستشارالدوله در نگارش كتابش از ترجمهي متون غربي استفادهاي وافر نموده است (آدميت،
.)105 :1351
ميرزا ملكم خان ديگر روشنفكر ايراني نيز بخش هاي مهمي از كتاب معروف جان استوارت
ميل ،انديشمند انگليسي ،با عنوان «در آزادي» را به فارسي ترجمه نموده است (ملكم.)88 :1327 ،
عالوه بر اين ملكم براي نشان دادن اهميت آزادي از نخستين اشخاصي است كه به ترجمه ي
سخنان آزادي خواهان فرانسوي در بحبوحه ي انقالب فرانسه همت گمارده است .وي سخنان
ميرابو انقالب مشهور فرانسوي را ترجمه كرد و آن را تحت در بخش كوچكي از تاليفاتش با عنوان
«حريت» نگاشت.
همچنين عليرغم آنكه روشنفكران ايراني سخني از نام جان الك فيلسوف بزرگ به ميان نياورده
اند اما مشاهده مي شود كه بسياري از سخنان او به فارسي ترجمه شده است .براي مثال بحث مهم
الك در خصوص اينكه انسان نمي تواند حقوق طبيعي خود را منكر شود و آنها را ناديده بگيرد
همان سخناني اس ت كه امثال ملكم و طالبوف در آثار خود ذكر كرده اند (ملكم110 ،1327 ،؛
طالبوف ،بي تا.)4-3 :
 .2-2تعریف حق

متاسفانه روشنفكران ايراني به مساله ي تعريف حق طبيعي كمتر التفات نموده اند .بنظر مي
رسد دليل اين امر آن باشد كه عمده ي آثار نگارش يافته در مغرب زمين در رابطه با تعريف مدرن
از حق به طور كامل بدست آنها نرسيده و آنها با توجه به منابع محدود در دسترس خود به تعريف
هايي كه تنها مصاديق اين بحث را با خود داشته اشاره كرده اند .همچنين بايد توجه داشت كه در
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رابطه با اين موضوع حتي كتابي مستقل تا پيش از انقالب مشروطه در ايران ،نوشته نشده و
روشنفكران ايراني عمده ي مباحث خود در خصوص مساله ي حق طبيعي را در ضمن مباحث
ديگر مطرح نموده اند.
به همين جهت مشاهده مي شود كه برخي روشنفكران ايراني بحث آزادي را همان حق مدرن
دانسته اند .چنانچه عبدالرحيم طالبوف بيان نموده كه «مقصود از كلمه ي مجرده ي آزادي همان
حقوق طبيعي است كه عموم ابناي بشر بالطبع و الخلقه در جميع اقوال و افعال خود آزاد و مختار
است» (طالبوف1324 ،ق .)92 :جالب آنكه وي در جايي ديگر نظام طبيعي بشر و حق فردي او را
همان برابري ،برادري و آزادي دانسته است (طالبوف .)18 :1347 ،در نگاه طالبوف حق طغيان بر
حكومت نيز از ديگر مصاديق حق طبيعي انسان ها شناخته شده است و وي به پيروي از جان الك
اين حق را به مردم اختصاص داده و آن را تا پايان ستمگري و بركندن ريشه ي درخت ستم امتداد
داده است (آدميت.)49 :1363 ،
همچنين فتحعلي خان آخوندزاده هم آزادي و «حقوق انسانيت» را در كنار هم بكار گرفته و آن
را موجب عدم خمودي و رذالت دانسته است (رائين.)260-259 :1357 ،
ميرزا ملكم خان نيز مانند ديگران در تعريف حق طبيعي ،تنها به بعد آزادي توجه نموده است.
وي در ترجمه ي سخنان ميرابوي فرانسوي اشاره نموده كه هر يك از افراد بشر كه ديده به جهان
مي گشايد بايد از نعمت «حريت كامله» برخوردار باشد كه بدون شك منظور او از اين حريت
كامله كه در فارسي بايست به آزادي ترجمه گردد همان حق فردي انسانهاست (ملكم،1327 ،ص
.)117
با اين وجود نگاه آقاخان كرماني ديگر روشنفكر ايراني به تعريف حق مدرن از ديگران فراتر
مي باشد .وي عليرغم آنكه مانند ديگران حق را همان آزادي و برابري مطلق انسان ها دانسته است
اما ريشه هايي تاريخي براي آن ذكركرده و آن را بسيار باالتر از حقوق وضعي آدميان قلمداد كرده
است (آدميت.)118 :1357 ،
اما بدون شك بهترين تعريفي كه از مساله ي حق فردي و طبيعي در ميان روشنفكران ايراني
دوره ي قاجار شده است اختصاص به محمد علي فروغي اديب و سياستمدار ايراني دارد .فروغي
به عنوان نخستين كسي كه در ايران پس از مشروطه به نگارش حقوق اساسي دست زد نقش عمده
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اي در تعريف مفاهيم مدرن حقوقي در ايران دارد (پهلوان ،1370 ،ج .)42 :2وي در كتاب «حقوق
اساسي يا آداب مشروطيت دول» كه آن را تنها دو سال پس از انقالب مشروطه به نگارش در آورد
به مباحث مهمي پيرامون حقوق دولت و ملت پرداخته است .وي در اين كتاب اساس تشكيل
دولت را حق مردم دانسته است و بدين ترتيب حتي حكومت را برگرفته از خواست مردم و حق
آنها تلقي نموده است (فروغي .)28 :1382 ،فروغي در باب دوم كتاب خود به حقوق ملت توجه
كرده و حقوق عمده ي انسان ها را كه بدون شك همان حق طبيعي مي باشد به دو وجه مساوات
و آزادي تقسيم نموده است .فروغي در تعريف خود از آزادي تاكيد نموده كه انسان « هر كاري را
كه ميل دارد بكند بشرط آنكه ضرري را به ديگران وارد نياورد» (فروغي .)119 :1382 ،بدين
ترتيب او آزادي را به پيروي از الك در عدم ضرر رساني بر ديگران تعريف نموده و به همين دليل
در ادامه ي سخنش فرق آزادي و خود سري را نيز همين دانسته است.
همچنين فروغي به تعريف مساوات نيز پرداخته است .وي در تعريف مساوات به يكسان بودن
انسان ها از بدو خلقت اشاره نموده و آن را ويژگي مهم از قلمداد نموده است (فروغي:1382 ،
.)135
منشا حق

اينكه منشا حق فردي چيست و انسان حقوق خود را از چه مقامي دريافت مي كنند از مباحثي
بوده كه بشدت در ميان روشنفكران ايراني دوره ي قاجار مورد توجه قرار گرفته است .با اين
وجود مي توان داعيه داران فهم مدرن از حق را به دو دسته ي قائلين به منبع ديني حق و قائلين به
منبع غير ديني آن تقسيم نمود.
 .1-3-2قائلین به منبع دینی حق

عده اي از روشنفكران ايراني با توجه به جريان كلي ديني رايج در جامعه سعي نموده اند كه
درك مدرن خود از مساله ي حق را با مفاهيم ديني گره بزنند و حق طبيعي انسان را برگرفته از آني
بدانند كه خداوند متعال به انسان عطا كرده است.
چنانكه ميرزا حسين خان سپهساالر صدراعظم نامدار دوره ي ناصري ،در يكي از نامه هاي
خود به دربار ايران ،تحديد حقوق رعيت در برابر حكومت را «وديعه اي الهي» دانسته است كه
وظيفه ي حكومت است كه آن را به آنها اعطا كند (آدميت.)70 :1362 ،
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همچنين ميرزا يوسف مستشارالدوله در كتاب معروف خود «يك كلمه» كه كتابي براي آشتي
دادن و نزديك نمودن حقوق اسالمي و غرب مي باشد (مستشارالدوله)30 :1364 ،بيش از هر چيز
بر جنبه ي آسماني حق و اعطاي آن به انسان تاكيد نموده است .مستشارالدوله هنگامي كه در مورد
نزديكي حقوق اسالمي و غرب سخن گفته آورده كه حاكم و قانونگزار اصلي و كسي كه حقوق را
به انسان عطا كرده خداوند متعال مي باشد و مبدا حكم «حضرت يزدان» است (مستشارالدوله،
.)48 :1364
ميرزا عبدالرحيم طالبوف ديگر روشنفكر دوره ي قاجار نيز حق فردي انسان را موهبتي از
جانب خداوند متعال قلمداد نموده است .طالبوف در انديشه ي خود انسان را داراي روحي الهي
دانسته كه نبايد اين روح در وجود او كمرنگ شود (طالبوف ،بي تا .)11 :وي از زبان امپراتور ژاپن
حق تعيين سرنوشت را حق طبيعي براي انسان دانسته كه خداوند بدو عطا كرده است و تنها اين
حق وديعه اي در دست حكومت مي باشد (آدميت.)39 :1363 ،
ميرزا ملكم خان انديشمند قانون محور و متجدد ايراني نيز بطوري صريح آورده كه خداوند
هنگام خلقت انسان او را صاحب و وارث «مواهبي عظمي ساخته» كه مجموعه اين مواهب «حقوق
آدميت» مي باشد .وي تاكيد نموده كه عليرغم اين ريشه ي الهي «حقوق آدميت» شرافت انسان
موجب گرديده است كه وي بوسيله ي عقل و اجتهاد خود محافظ آن باشد (ملكم.)110 :1327 ،
وي در جايي ديگر اصول قوانين و حقوق طبيعي افراد را برگرفته از فرامين و ارشارات انبياي الهي
و ائمه و حكما دانسته است كه آنها را به بهترين شكل ممكن در كتابهاي آسماني خود آورده اند
اما در طول تاريخ مردم ملل شرق اين حقوق خود را فراموش نموده اند و بايست آنها را با
يادآوري حقوق خود بيدار نمود و به پيشرفت رسانيد (ملكم.)209 :1327 ،
 .2-3-2قائلین به منبع غیردینی حق

در مقابلِ قائلين به منشا الهي حق ،برخي روشنفكران ايراني منشا حقوق انسان را نه از جانب
خداوند بلكه از جانب لوازم ما دي و نوع زندگي وي دانسته اند .اينها بدليل رويكرد سيانتيستي و
علم گراي خود و نفي هرگونه معنويتي در مورد وجود انسان و جامعه ي انساني تالش نموده اند
چون پوزيتويست هاي غربي براي هر چيز منبعي غير الهي بيايند .به همين دليل آنها تالش نموده
اند ريشه و منشا حقوق انسان را به عوامل مادي گره زنند.
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چنانكه فتحعلي خان آخوندزاده روشنفكر ملحد قفقازي حقوق انسان را برگرفته از عقل طبيعي
بشر و سزاوار طبع او دانسته (آخوندزاده1326 ،ق )512 :و حتي تاكيد نموده اين حق باعث مي
شود تا انسان كامل در «كشف اسرار حقيقت» و «هدم اساس اعتقادات ديني» بكوشد (آخوندزاده،
1326ق .)105 :به همين دليل مشاهده مي شود كه وي آزادي را به عنوان مصداقي از حق طبيعي،
يكي از ذاتيات انسان دانسته كه كسي آن را به او نداده و انسان بايد خود آن را بدست آورد .در
حقيقت آخوندزاده برخالف طالبوف ريشه ي آزادي بشر را به خداوند و الوهيت مرتبط نساخته
بلكه اين حق را برگرفته از طبع آدمي و شرطي براي پيشرفت او قلمداد نموده است (رائين:1357 ،
 .)259همچنين آخوندزاده تاكيد نموده كه ديگر مانند گذشته وعده ي بهشت و ترس از جهنم نمي
تواند براي انسان حقي را بوجود آورد بلكه تنها چيزي كه مي تواند اين امر را براي انسان تسهيل
نمايد همان توجه به علم جديد و عقل گرايي مدرن مي باشد .در حقيقت وي منشا حق انسان را
برگرفته از علوم جديد و مباني تفكر مدرن دانسته است (آخوندزاده.)183 :1355 ،
ميرزا آقاخان كرماني ديگر روشنفكر دوره ي قاجار هم در سيستم فكري خود براي حق طبيعي
انسان ،سعي نموده منشايي مادي و زميني بيابد .وي با تكيه بر خلقت دارويني انسان و ابعاد زندگي
مادي او ،در جاي جاي كتاب هايش تاكيد نموده كه جز طبيعت و تحليل هاي صرفا مبتني بر علم
تجربي چيز ديگري را نبايد در تحليل وجود انسان بكار برد و تمام تحليل هاي معنوي از زندگي
انسان چيزي جز خرافات و داستان نمي باشد (آدميت .)97 :1355 ،به همين دليل طبيعي است كه
وي هنگامي كه در مورد امر حق انسان سخن بگويد تالش نمايد كه آن را غير ديني و غير ماورايي
جلوه دهد.
وي حقوق طبيعي انسان را ناشي از برهان طبيعت دانسته كه اين حقوق الجرم بديل سيستم
زندگي اجتماعي انسان بوجود آمده و به نوعي جبر اجتماع موجب شده كه او براي خود حقوقي
در نظر بگيرد نه اينكه اين امر ناشي از اراده ي خداوند و موهبتي از جانب او باشد (آدميت1355 ،
 .)190 :آقاخان حتي منشا نگاه هاي ديني به مساله ي حق را نيز ناشي از ترس از طبيعت و
نيازهاي انساني دانسته است و حتي پيامبران را نه اشخاصي صاحب وحي و دعوت آسماني بلكه
نوابغي با «فطرتهاي تابناك و داعيان طبيعت» معرفي نموده است (آدميت.)137 :1355 ،
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بدون شك آورده هاي روشنفكران ايراني در جهت فهم مدرن از مساله ي حق فردي نمي
توانست بر جريان كلي انديشه اي ايراني تاثير گذار نباشد .به همين جهت مي توان گفت نخستين
بذرهاي ورود انديشه ي سياسي مدرن به ايران از سوي همين افراد كشت شده است و سرچشمه
ي ورود مباحث مربوط به اين مباحث را در ايران بايد پيش از انقالب مشروطه جست و بسياري
از مسائل حقوق ملت و رابطه ي آن با دولت در ايران در همين دوره شكل گرفته است .در اين
بخش به مباحث مورد توجه روشنفكران ايراني كه موجب تغيير ديدگاه در انديشه ي سياسي
ايرانيان شد اشاره خواهد شد
 .1-3حق حكومت مردم

يكي از مهمترين مباحثي كه در بحث حق مورد توجه روشنفكران ايراني قرار گرفته است
مربوط به بحث حق حكومت مردم مي باشد .بدون شك دليل اين امر نوع مواجهه ي جامعه ي
ايراني و طبقه ي روشنفكر در مقابل حكومت وقت بوده است و بدليل سيستم استبدادي دولت
قاجار و عدم پاسخگويي مامورين و متصديان اين دولت در مواجه با افراد محكوم خود ،بحث
هاي در خصوص حقوق ملت در ايران جايگاهي مهم در نظر اين انديشمندان داشت .حقيقت مي
توان نتيجه گرفت كه از سويي بحث هاي مدرن در برابر حق از سوي روشنفكران ايراني به جامعه
ي ايران تغذيه مي گرديد و از سويي ديگر بدليل وجود شرايطي خاص حكومت هاي مطلقه ي در
مشرق زمين اين بحث ها به عنوان عنصر حق مردمي در برابر حكومت مورد توجه قرار مي گرفت
و مي توان گفت عمده مباحث مدرن در مورد مساله ي حق در ايران با رويكردي ضد استبدادي
مطرح گشت
عالوه بر اين بايد دانست مساله ي حق مردم در برابر حكومت بحثي است كه هرگز تا پيش از
دوره ي مدرن در ايران مطرح نشد و همواره حكومت در ايران با مواردي چون فره ي ايزدي و
ظل اللهي توجيه مي شد .همين مساله موجب شد كه روشنفكران ايراني عالوه بر تاكيد بر آنكه
حكومت بخشي از حقوق طبيعي انسان هاست به نقد مباني مشروعيت امر قدرت با توجه به اين
مهم در ايران پرداختند .همچنين برداشت از اين حق در ميان روشنفكران ايراني موجب گرديد كه
آنها به شيوه هاي حكومتي غير از استبداد شرقي اشاره كنند و اين نوع از حكومت ها را آرمان
انساني براي رسيدن به حقش جلوه دهند.
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چنانكه فتحعلي خان آخوندزاده يكي از حقوق اصلي و ذاتي انسان را حق حكومت دانسته و
تاكيد نموده كه اين حق با بوجود آمدن حكومت قونسي توتسي (مشروطيت) برآورده خواهد شد
(آخوندزاده.)217 :1355 ،
همچنين عبدالرحيم طالبوف حق تعيين سرنوشت را وديعه اي در دست حكومت دانسته است
كه بايست به مردم رسد (طالبوف .)92 ،1324 ،وي دادن حق به مردم را فضيلتي بزرگ دانسته و
پيرامون انوع حكومت هاي با محوريت حق حكومت مردم پرداخته است (طالبوف.)110 :1356 ،
وي ريشه ي دموكراسي به عنوان يكي از ثمرات مدرن حق را همان عقل انساني دانسته و اين امر
را بهترين راه براي برآورده كردن حق حكومت مردمي شناسانده است (آدميت.)46 :1363 ،
همچنين ميرزا ملكم خان ديگر روشنفكر قاجاري ،نيز به امر حق مردم در امر حكومت توجه
كرده است .وي در اين راه و براي آنكه حق مردم را در حكومت نشان دهد بحثي مهمي پيرامون
آيين مشورت در حكومت كرده است اما بايد توجه داشت منظور ملكم از آيين مشورت نه
مشورت فقهي و يكي از موارد ممدوح تفكر اسالمي بلكه همان دموكراسي غربي است كه رأي و
نظر مردم را بر هر چيز ديگر حتي دين يك جامعه ترجيح ميدهد (ملكم .)208 :1327 ،عالوه بر
اين ملكم در كتابچه ي قانون خود بحث در مورد انواع حكومت ها كرده و از انواع حكومت هاي
با محوريت حق مردم نام برده و آنها را مورد تمجيد قرار داده است (ملكم.)15 :1327 ،
 .2-3حق آزادی عقیده و آزادی بیان

يكي ديگر از مباحثي كه در خصوص فهم مدرن از حق ،به شدت مورد توجه انديشمندان
ايراني دوره ي قاجار قرار گرفته است بحث پيرامون حق آزادي بيان و به تبع آن بحث آزادي
عقيده مي باشد .تاكيد روشنفكران ايراني بر اين حق بدون شك بدان سبب بود كه بسياري از
مباحث آنها با باورهاي ديني جامعه ايراني در تضاد بوده و تنها راه ابراز اين عقايد از سوي آنها
بحث پيرامون آزادي عقيده بوده است.
همچنين بايد توجه داشت كه روشنفكران ايراني در مواجهه با دو طبقه ي حكومت و
روحانيت ،بايست به گونه اي سخن مي گفتند كه بحث هاي آنها مورد مخالفت اين دو طبقه قرار
نگيرد .به همين دليل مشاهده ميشود كه در برخي از مباحثِ آنها در اين رابطه ،حتي استنادات ديني
هم وجود دارد .اما بدون شك منظور و هدف آنها نه خدمتي به دين اسالم بلكه ايجاد گفتماني
مدرن بوده است .همچنين بحث پيرامون آزادي بيان به آنها امكان مي داد كه از وضعيت سياسي
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دوره ي خود انتقاد نمايند و امكان آن را يابند كه مشروعيت حكومت دوره ي خود را زير سئوال
ببرند.
بايد دانست كه مي توان داعيه داران اين بحث را در ايران به دو دسته ي با نگاهي ديني و با
نگاهي غيرديني تقسيم نمود:
 .1-2-3گفتمان آزادی بیان و عقیده با نگاهی دینی

عده اي از روشنفكران ايراني ولو در ظاهر سعي نموده اند كه در كنار توجه به بحث آزادي
بيان و عقيده به آميزه هاي مذهبي نيز ارج نهند .با اين وجود اين افراد هرگز به تعاليم فقه اسالمي
در خصوص عدم امكان ابراز عقيده از سوي نامسلمانان و همچنين ممنوعيت تبليغ عليه اسالم در
جامعه ي اسالمي توجه خاصي نكرده اند.
چنانكه مستشارالدوله اين بحث را مصداقي از امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از
واجبات اسالمي دانسته است (مستشارالدوله .)42 :1364 ،وي تاكيد نموده كه اين گونه آزادي ها
موجب مي شود كه «هر كس در اختراعات جديده صرف افكار كند و بدين وسيله حرف و صنايع
ترقي و انتشار يابد( ».مستشارالدوله.)53 :1364 ،
ميرزا ملكم خان نيز مانند مستشارالدوله آزادي بيان و عقيده را همان امر به معروف و نهي از
منكر دانسته و تاكيد نموده كه مسلمين در اين روزگار آنها را فراموش كرده اند (ملكم:1327 ،
 .)112وي حتي آزادي بيان را «سرچشمه ي جميع ترقيات بشريت» دانسته و آن را مهمترين امر در
جهت پيشرفت و ترقي مردم مغرب زمين پنداشته است (ملكم.)112 :1327 ،
همچنين عبدالرحيم طالبوف نيز بحث آزادي بيان و عقيده را با توجه به موازين ديني پذيرفته
و آن را بخشي از نگاه درست اسالمي به انسان قلمداد كرده است (آدميت .)36 :1363 ،وي
بزرگترين نقطه ي قوت علماي ايراني دوران پيش از خود را آن دانسته كه شاگردانشان عقايد آنها
را با برهان و استدالل رد مي كردند و آنها به همين سبب شاگردانشان را مورد تمجيد قرار مي
دادند (طالبوف .)11 :1356 ،با اين وجود به نظر مي رسد آنچه در ميان جامعه ي علمي ايرانيان در
گذشته بوده با آنچه طالبوف در نظر داشته تفاوتي فراوان وجود دارد .همچنين طالبوف با تكيه بر
بحث آزادي بيان به نقد برخي از ابيات فارسي كه انسان را ترغيب به كم گفتن و طبق مصالح
سخن گفتن پرداخته و اين نوع از اشعار را متعلق به دوره ي تاريكي دانسته و شايسته ي جهان
مدنيت را آن م عرفي كرده كه هر سخنوري از روي علم نظرات خود را بيان نمايد (آدميت:1363 ،
.)32
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 .3-2-2گفتمان آزادی بیان و عقیده با نگاهی غیر دینی

در مقابل گروه نخست عده اي مانند آخوندزاده از اساس به مخالفت با احكام اسالمي پرداخته
اند و آميزه هاي اين دين را مانع از پيشرفت جامعه دانسته و تاكيد نموده اند كه بدليل مخالفت
اسالم با حق فردي انسان ها بايست از بسياري از احكام و دستورات اسالمي چشم بپوشند .به
همين دليل امثال آخوندزاده نمي توانستند بحث آزادي بيان و عقيده را برگرفته از تعاليم اسالمي
بدانند.
چنانكه آخوندزاده در نامه ي خود به مستشارالدوله و در نقد كتاب «يك كلمه» تاكيد نموده كه
شريعت اسالمي مخالف عدالت و حقوق انسان مي باشد و خود از بين برنده ي حقوق طبيعي
انسان است (آخوندزاده ،بي تا .)4 ،همچنين وي اشاره كرده كه سزاوار طبع بشري حقوق اوست
ولي آميزه هاي ديني اين حق را از انسان گرفته و او را بسوي بندگي كشانده اند (آخوندزاده،
1326ق .)513 :وي آگاهي انسان ها در دوره ي مدرن و تحريك مظلومين به قيام عليه ظالمين را
مهمترين دليل براي شناخت انسان ها نسبت به حق خود دانسته است (آخوندزاده.)216 ،1355 ،
همچنين او بسياري از دستورات ديني مانند حجاب و تعدد زوجات را مخالف حق طبيعي انسان
تلقي كرده است (آخوندزاده1326 ،ق .)512 :آخوندزاده حتي تاكيد نموده كه بايست براي ايجاد
حق آزادي مذهبي در ايران ،در مقابل دخالت علما در امور حقوقي ايستادگي كرد و بايست آنها
مانند كشيشان اروپايي تنها به امور دينيه اشتغال ورزند (آخوندزاده .)199 :1355 ،با اين حال حتي
وي هم براي آنكه بتواند بحث خود پيرامون آزادي بيان و عقيده را به مخاطبش بقبوالند باز هم به
سراغ استنادي تاريخي از فرهنگ شيعي رفته است .آخوندزاده براي اثبات سخنش به سيره ي
علمي امام علي (ع) در برخورد با زنديقان و همچنين مناظره ي امام رضا (ع) در حضور مامون با
چند ملحد اشاره كرده و تاكيد نموده آنها بدون «تشدد و تغيظ» با براهين علمي پاسخ مخالفان خود
را داده اند (آدميت1326 ،ق .)190 :با اين وجود بدون شك آوردن اين استنادات از جانب او بيش
از هر چيز با نگاهي مدرن و برگرفته از نظرات اشخاصي مانند الك و روسو مي باشد.
3-3حق تساوی در برابر قانون

همانطور كه پيش از اين بيان شد بحث تساوي و مساوات انسان ها ،از بحث هايي است كه
مورد نظر روشنفكران نخستين ايراني قرار گرفته است و آنها طبق اين بحث و با استفاده از آراي
متفكرين غربي تالش نموده اند كه با توجه به روح كلي اعالميه ي حقوق بشر فرانسه ،مساوي
بودن انسان ها از همان ابتداي خلقت خود را حقي مهم جلوه دهند .با اين وجود بنظر مي رسد
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عمده توجه انديشمندان ايراني در بحث مساوات ،تنها به بحث تساوي در قانون منحصر گشته
است و آنها به ديگر ابعاد بحث مساوات توجه خاصي نكرده اند.
بدون شك اهميت بحث قانون به عنوان يكي از محوري ترين عوامل پيشرفت و ترقي ،در
انديشه ي روشنفكران ايراني موجب گشته كه آنها به همه ي ابعاد آن توجه نمايند و بدون شك
يكي از مهمترين ابعاد بحث قانون همين بحث تساوي در حقوق انسان ها مي باشد .به همين دليل
مشاهده مي شود در اين بحث دو مولفه ي اساسي فكري روشنفكران ايراني يعني قانون محوري و
حق طبيعي به هم گره خورده اند.
همچنين بايد توجه داشت كه بحث تساوي در قانون موجب مي شد كه طبقه ي نوتاسيس
روشنفكر ايراني با رويكردي كامال جديد به نقد ديدگاه هاي رايج مذهبي در ايران در خصوص
عدم مساوات در حقوق برابر بين انسان ها بپردازند .به همين دليل مي توان گفت كه آنها با اين
بحث راه خود را از آميزه هاي حقوقي پيشين جامعه ي ايراني جدا كرده اند.
بايد دانست در جاي جاي نوشته هاي روشنفكران نخستين ايراني مي توان بحث مساوات در
برابر قانون را مشاهده كرد كه هر يك گوشه اي از آن را مورد توجه قرار داده اند.
چنانكه آخوندزده هنگامي كه از مساوات سخن گفته آن را در كنار «حقوق بشريت» آورده و
تاكيد كرده كه «اگر شريعت چشمه ي عدالت بود بايد بايد اصل اول را از اصول كونستتسيون كه
مساوات در حقوق است» رعايت مي كرد .وي براي اثبات سخن خود در بي توجهي شريعت به
اصل مساوات در قانون به مواردي چون عدم نگاه مساوي به زن و مرد و همچنين مسلمان و كافر
اشاره كرده است (آخوندزاده ،بي تا.)3 :
همچنين ميرزا صاح شيرازي به عنوان يكي از نخستين دانشجويان ايراني مسافرت كرده به
انگلستان نيز در سفرنامه ي خود بر اصل تساوي بين انسان ها در برابر قانون در ميان مردم مغرب
زمين تاكيد نموده است و ضمن فضايل فراواني كه براي مردم انگلستان ذكر نموده آورده كه در
اين كشور قانون براي پادشاه و گدا يكسان است و براي همه يه يك صورت اجرا مي گردد
(شيرازي.)72 :1364 ،
طالبوف نيز در انديشه ي خود به اصل تساوي انسان ها در برابر قانون توجهي ويژه كرده
است .اوج توجه طالبوف به اين مساله جايي مي باشد كه وي قانوني را كه خود ملت وضع كرده
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اند از بزرگترين داليل پيشرفت مغرب زمين دانسته است و تاكيد نموده كه همه اعم از حاكمان و
مردم در برابر مردم «مسئول بالسويه» هستند و قانون بايست براي همه به صورت يكسان اجرا
گردد (طالبوف.)42 :1347 ،
ميرزا ملكم خان نيز پس از نقدهاي فراوان بر مشكل بي قانوني در ايران ،يكي از مصيبت هاي
مردم ايران را آن دانسته كه در اين كشور عدالت قانوني وجود ندارد و مردم در ايران از اصل
تساوي در اجراي قانون برخوردار نيستند (ملكم.)212 :1327 ،
نتیجه

بحث حق طبيعي يكي از نخستين بحث هاي طرح شده توسط طبقه ي نوتاسيس روشنفكر
ايران در ابتداي دوره ي قاجار مي باشد كه نشات گرفته از انديشه ها و تفكرات فالسفه و
آزاديخواهان غربي در قرون هفده و هجده ميالدي مي باشد .با اين وجود بدليل عدم ترجمه ي
عمده ي آثار غربيان به زبان فارسي و نبود اطالعات دقيق از اين بحث تنها ابعادي خاص از آن در
جامعه ي ايراني مورد التفات قرار گرفته است.
بايد دانست در عم ده ي آثار نگارش يافته در خصوص بحث حق در ابتداي دوره ي قاجار،
تنها به مصاديقي چون آزادي و مساوات توجه شده است و حتي اين موارد برابر با اصل مساله ي
حق فردي پنداشته شده اند .همچنين در اين آثار برخالف آثار انديشمندان غربي منشا و منبع حق،
برگرفته از اراده ي خداوند و موهبتي الهي دانسته شده و تنها در مندرجات دو تن از انديشمندان
ايراني به تبع انديشمندان غربي براي حق منشايي زميني و غيرمادي ذكر گشته است.
بحث حق طبيعي يكي از مهمترين نقاط اثرگذار در انديشه ي سياسي مدرن در ايران مي باشد
و مي توان به روشني مباحث مورد توجه روشنفكران نخستين ايراني در مواردي چون حق
حكومت مردم ،حق آزادي بيان و عقيده و همچنين بحث مهم تساوي انسان ها در برخورد با قانون
را در انديشه هاي سياسي متفكرين بعدي ايران به وضوح مشاهده كرد.
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 .1آخوندزاده ،فتحعلي خان (1326ق) ،مكتوبات كمال الدوله به جالل الدوله (سه مكتوب)،
بي جا :بي نا.
 .2ـــــــــــــــــــــــ (بي تا) ،كرتيكا ،بي جا :بي نا.
 .3ــــــــــــــــــــــ ،)1355( .الفباي جديد و مكتوبات ،به كوشش حميد محمدزاده،
تبريز ،انتشارات چهره.
 .4آدميت ،فريدون ( ،)1340فكر آزادي و مقدمه ي نهضت مشروطيت ،تهران :سخن.
 .5ــــــــــــــ ،)1349( .انديشههاي فتحعلي خان آخوندزاده ،تهران :خوارزمي.
 .6ــــــــــــــ ،)1351( .انديشهي ترقي و حكومت قانون ،تهران :خوارزمي.
 .7ــــــــــــــ ،)1357( .انديشههاي ميرزا آقاخان كرماني ،تهران :انتشارات پيام.
 .8ــــــــــــــ ،)1363( .انديشه هاي طالبوف تبريزي ،تهران :دماوند.
 .9آذرنگ ،عبدالحسين ( ،)1395تاريخ ترجمه در ايران ،تهران :ققنوس.
 .10آقاخان كرماني ،عبدالحسين (1324ق) ،آيينه ي سكندري ،بي جا :بي نا.
 .11ـــــــــــــــــــــــــ ،)1362( .جنگ هفتاد و دو ملت ،به همت ميرزا محمد خان
بهادر ،مقدمه و تعليقات محمد جواد مشكور ،تهران :انشارات عطايي.
 .12بخشنده ،احسان ( ،)1393برخورد روشنفكران مسلمان با تجدد و تأثير آن بر مفهوم
غرب شناسي در ايران ،فصلنامهي علوم سياسي ،سال شانزدهم ،شمارهي .64
 .13بشير ،حسن ( ،)1386روشنفكران ايراني و گفتمان توسعه در عصر قاجار ،فصلنامه خط
اول ،سال اول ،شمارهي .6
 .14پارسانيا ،حميد ( ،)1389تولد ناقص :بررسي انتقادي ورود علوم جديد به ايران،
ماهنامهي سوره ،شمارهي .46
 .15پهلوان ،چنگيز (،)1370ريشههاي تجدد ،تهران ،قطره.
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 .16خستو ،رحيم ( ،)1386نسل اول روشنفكران ايراني و مدرنيته سياسي ،فصلنامه تخصصي
علوم سياسي ،سال چهارم ،شمارهي .6
.17

خواجه سروي ،غالمرضا و ديگران ( ،)1395تيپ شناسي نحوهي مواجههي روشنفكران

و نخبگان ايراني با تمدن غرب ،فصلنامهي تحقيقات فرهنگي ايران ،دورهي نهم ،شماره .2
 .18دل و كيو ،ژورژ ( ،)1380فلسفه حقوق ،ترجمه جواد واحدي ،تهران :نشر ني.
 .19رائين ،اسماعيل ( ،)1357فراموشخانه و فراماسونري در ايران ،تهران :اميركبير.
 .20روسو ،ژان ژآك ( ،)1393قرارداد اجتماعي ،ترجمه ي مرتضي كالنتريان ،تهران :آگه.
 .21سليمي نوه ،اصغر (زمستان  1383و بهار  ،)1384پژوهشي پيرامون مفهوم حق و ابعاد آن
در فلسفه ي سياسي كانت ،سروش انديشه ،شماره  12و .13
 .22طالبوف ،عبدالرحيم (1324ق) ،مسائل الحيات ،تفليس :مطبعه غيرت.
 .23ـــــــــــــــــ (بي تا) ،ايضاحات در خصوص آزادي ،بي جا :بي تا.
 .24ــــــــــــــــــ ،)1347( .مسالك المحسنين ،تهران :حبيبي.
 .25ــــــــــــــــــ ( ،)1356كتاب احمد ،تهران :گام.
 .26طالبي ،محمدحسين (پاييز  ،)1388نگاه تاريخي به كاربري واژه حق در فرهنگ غرب و
اسالم ،نامه مفيد ،شماره .76
 .27علوي تبار ،عليرضا ( ،)1376؛ روشنفكران ايراني ،مدرنيته و غرب ،مجلهي كيان،
شمارهي .29-21 ،36
 .28فروغي ،محمد حسين ( ،)1382حقوق اساسي (يعني) ،آداب مشروطيت دول (اولين
كتاب حقوق اساسي در ايران) ،بهكوشش علياصغر حقدار ،تهران :كوير.
 .29قربان نيا ،ناصر ( ،)1387حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و
انديشه اسالمي.
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 .30كاپلستون ،فردريت ( ،)1375تاريخ فلسفه از فيشته تا نيچه ،ج ،7ترجمه داريوش
آشوري ،تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
 .31كلي ،جان ( ،)1380تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب ،ترجمه محمد راسخ ،تهران:
طرح نو.
 .32گلدينگ ،مارتين (بهار و تابستان  ،)1378مفهوم حق :درآمدي تاريخي ،ترجمه محمد
راسخ ،مجله ي تحقيقات حقوقي ،شماره 25و .26
 .33گيدنز ،آنتوني ( ،)1378جامعه شناسي ،ترجمه منوچهر صبوري تهران :نشر ني.
 .34مستشارالدوله ،يوسف خان ( ،)1364يك كلمه ،به كوشش سيد صادق سجادي ،تهران:
نشر تاريخ ايران.
 .35ملكم خان ( ،)1327مجموعه آثار ميرزا ملكمخان ،تدوين و تنظيم محمدمحيط طباطبائي،
تهران :كتابخانه دانش.
 .36ملكيان ،مصطفي ( ،)1379تاريخ فلسفه ي غرب مجموعه درس هاي مصطفي ملكيان،
قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .37نبويان ،سيد محمود ( ،)1390تاريخچه و مفهم حق ،قم :موسسه پژوهشي آموزشي امام
خميني.
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