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 چکیده
نخستین بار در ایران . گیری نظام حقوقی ایران است انقالب مشروطه نقطۀ عطفی در شکل

در تبدیل حکومت خودکامه به . ش شد چارچوبی مشخص برای حکمرانی ارائه شودتال

. ، خود بیش از هر موضوع دیگری نیازمند تبیین و تشریح بود«قانون»حکومت قانون، مفهوم 

شده در باب تاریخ اندیشۀ سیاسی و حقوقی مشروطۀ ایران، نظریات دکتر  در میان آرای ارائه

طباطبایی مواجهۀ نقادانه با سنت . ام بیشتری برخوردار استسیدجواد طباطبایی از انسج

مانده را  خواند و تنها سنت باقی یابی به یک نظام فکری جدید می قدمایی را راهی برای دست

 . کند فقه و شریعت معرفی می

عنوان نمایندگان شاخص  او دو چهرۀ شاخص عصر مشروطه، مستشارالدولدوله و نایینی را به

این پژوهش در درجۀ نخست بر این باور است . دهد ری مورد بررسی قرار میاین سنت فک

گیری و تداوم نداشته است و تالش  شکل  که سنت قدماییِ مورد نظر دکتر طباطبایی امکان

عیار  عنوان سنگ هایی که طباطبایی به چهره. جایی نخواهد برد  به  برای بازسازی آن نیز ره

های اندیشۀ  ده کرده است، برخالف ظاهر اولیه، دارای بنیانتشخیص نظریات مشروطه استفا

اندیشۀ مستشارالدوله، در ادامۀ سنت غربی، بر اصالت خرد بشری بنا شده، . متضادی هستند

 . که بنیان اندیشۀ نایینی اصالت تعبّدگرای شریعت است درحالی

د که به نوعی پدر فکری و الدوله مورد تاکید قرار گیر خان ناظم در نهایت، نظریات میرزاملکم

های اساسی  سرچشمۀ اولیۀ آرای مستشارالدوله نیز بود، اما برخالف او در دام خلط بنیان

 .مفاهیم گرفتار نشد
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 مقدمه

و )بار در عصر مشروطه   برای نخستین. ای نبرده بود ایران ماقبل مشروطه از توسعۀ سیاسی بهره

رویارویی ایرانیان با . این مواجهۀ دشوار صورت گرفت( های ایران و روس پیش از آن، در جنگ

های اولیۀ آن همراه بود که هر یک  تجدد غرب، با تعارضاتی جدی در تبیین مفهوم قانون و بنیان

 .از متفکران با رویکردی متفاوت در حل این تعارض گام برداشتند

ایم که در  وجوی آغازی برای بحث، به سراغ نظریات دکتر سیدجواد طباطبایی رفته ستدر ج

توانند نقطۀ عزیمت این  میان دیگر آرای ارائه شده، از حیث انسجام وجه ممتازی دارند و می

های برپایی قانون در اندیشۀ متفکران عصر  پرسش محوری آن است که بنیان. مقاله قرار گیرند

های سیاسی و حقوقی عصر مشروطه با تاریخ  یک از این اندیشه ده است؟ کداممشروطه چه بو

رفت امروزی  تری را برای راه برون سیاسی و حقوقی ایران زمین مطابقت دارد؟ و تحلیل دقیق

 دارد؟ ارزانی می

شود، سپس به تحلیل  مقاله با تحلیلی تاریخی و نقد نظریۀ تاریخی دکتر طباطبایی آغاز می

ندیشۀ متفکران مشروطه، از جمله مستشارالدوله و اهل شریعت، در نظریات دکتر مبانی ا

خان در نظریات دکتر طباطبایی، به  سرانجام، با توجه به غیبت اندیشۀ ملکم. پردازد طباطبایی می

در نهایت، این مقاله بر آن است . شود های برپایی قانون پرداخته می ن تبیین اندیشۀ وی در  بنیا

را تببین نماید « الدوله خان ناظم میرزا ملکم»نقد نظریات دکتر طباطبایی، چهرۀ دیگری چون که با 

سازی  تری را در نهادینه که با اصالت دادن به مبانی خردگرای قوانین بشری، رویکرد منسجم

 . مفهوم قانون در عصر مشروطه انتخاب کرده بود

 گسیخته ایران، تاریخی ازهم

رح مفاهیم اندیشۀ سیاسی خود در نگاهی تاریخی، معتقد است که تاریخ دکتر طباطبایی با ط

ایشان با تحلیل سیر اندیشه در این . تقسیم است ایران زمین به سه دورۀ قدیم، میانه و جدید قابل

زمین گرفتار نوعی  های پیاپی، ایران تاریخ معتقد است با فروپاشی ساسانیان و به دنبال جنگ

خواند نیز خیلی  می« عصر زرّین اسالمی»دورۀ گذرایی که دکتر طباطبایی . شد« امتناع اندیشه»

ایشان همچنین . زمین به ورطۀ انحطاط درافتاد ها به پایان رسید و ایران زود و با حملۀ مغول

رفت از وضعیت فعلی باید ابتدا نظریۀ  معتقد است برای تدوین هرگونه نظریۀ منسجمِ برون
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طباطبایی، )بنای پیشرفت استفاده کرد  عنوان سنگ تا بتوان از آن بهانحطاط را تدوین نمود 

 (.۸91: ۸۳۱ طباطبایی، ( ) 4۱۱،  : الف۸۳1 

بیند یک  شناسایی می چه دکتر طباطبایی برای ایران قابل در پسِ گذار از حوادث تاریخی، آن

فلسفۀ »، (نفرهنگ پادشاهی ایران باستا)« شهری ایران»سنت قدمایی است که از سه عنصر 

تشکیل شده و در هر دورۀ تاریخی، با تاکید بر یکی از این سه « اسالم»و « خردگرای یونانی

به باور ایشان، در (. ۲1 : ب۸۳1 طباطبایی، ( )۸1۱: ۸۳۱ طباطبایی، )عنصر بروز یافته است 

ز دست هایی از خود را ا وخیز تاریخ ایران زمین، این عناصر اگر چه بخش تمامی روند پر افت

در نهایت، با رویکردی نقادانه به تمامی . عنوان واحد متعیّن متکثّر موجودند دادند اما هنوز به

ای برای  مایه توان آگاهی ملی ایرانیان را دست عناصر این سنت، نه تاکید بر یکی از وجوه آن، می

 (. 1۲: ج۸۳1 طباطبایی، )برپایی یک نظام حقوقی یگانه و متناسب ساخت 

بندی تاریخی دکترطباطبایی بر بازۀ زمانی گنگ و نامشخص دورانی  ن نقد بر تقسیمنخستی

 خردگرای دوره یافتن پایان» جایی ایشان. شود یاد می« عصر زرّین»وارد است که از آن با عنوان 

 کند می معرفی «ایرانی فرهنگ زرّین عصر» پایان با زمان هم و مترادف را «ایرانی  نویسی تاریخ

 عصر و زرّین عصر میان گذاری فاصله که آید می بر عبارات این از .(۸9۱: ۸۳۱  ایی،طباطب)

 در ،«جوینی عطاملک» عصر در ایرانی نویسی تاریخ یافتن پایان در باید را میانه دورۀ در انحطاط

 فرمانروای های خاندان دولت»: نویسد می دیگر جای در اما. کنیم وجو جست ها مغول یورش آغاز

 و غزنویان برآمدن با و بود مستعجل داشت، نیاز آن به ایران فرهنگ زرین عصر دوام که یایران

 انحطاط و اندیشه زوال آن مهم های ویژگی از که شد آغاز ایران تاریخ در ای هزاره سلجوقیان

 آغاز نقطۀ سلجوقیان و غزنویان برآمدن بار این(.  ۸1، ۸1۱: ۸۳۱  طباطبایی،) «بود تاریخی

 و غزنویان برآمدن» که است اینجا مشکل. شود می معرفی تاریخی انحطاط و ندیشها زوال

 صورت ها مغول یورش آغاز و «جوینی عطاملک» ظهور از پیش سال 9۱۱ به نزدیک «سلجوقیان

 و قدیم دورۀ مهم شاعر واپسین جامی،»: نویسد می طباطبایی دیگر، ای نمونه در. است گرفته

 هجری9 قرن در جامی که است حالی در این .(۸1۸: همان) «بود انایر ادبی انحطاط سرآغاز

 برآمدن از پس قرن چهار البته و ها مغول حملۀ آغاز از پس سال ۲۱۱ یعنی. است زیسته می

 .سلجوقیان و غزنویان
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توان به مسئلۀ اصلی بازگشت که  های تاریخی که بگذریم، می بندی دوره از بحث تقسیم

تاریخ  دکتر همایون کاتوزیان. زمین است سنت قدمایی در تاریخ ایران تالش برای استخراج یک

ایران سرزمین پهناوری »به بیان ایشان . کند توصیف می« جامعۀ کوتاه مدت»زمین را با تعبیر  ایران

یاب برای تولید،  یعنی در واقع عامل کم. آبی است است که جز در یکی دو گوشۀ آن دچار کم

اوال مازاد (. شان نیز از واژۀ آب گرفته شده که نام)های آن  ر نتیجه آبادید. آب است و نه زمین

آب  ای کم به این ترتیب، جامعه، جامعه. تولید زیادی نداشتند و ثانیا از یکدیگر دور افتاده بودند

های فئودالی  و پراکنده بوده و امکان نداشته که بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی، قدرت

توانسته مازاد تولید زیادی از  از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می. آیند مستقلی پدید

سرزمین را جمع کند و بر اثر حجم بزرگ مازاد تولید این مجموعه، به دولت مرکزی و مقتدری 

 (۱۱: ۸۳۳ همایون کاتوزیان، )« آوردند این نیروی نظامی متحرک را ایالت فراهم می. بدل شود

گیری و کارکرد شهرهای مشرق زمین در مقابل  ر شیوۀ متفاوت شکلاین مسئله حتی د

در واقع، برخالف همتایان غربی، شهرهای بزرگ . کند شهرهای اروپایی بروز مشخصی پیدا می

زمین نه محصول غیرقابل اجتناب پدیدۀ انباشت ثروت که صرفاً زاییدۀ تمرکزگرایی  در ایران

هایی گرد  ا، شهرهای شرقی همواره چون مجموعهبدین معن. مند بوده است پادشاه قدرت

در نقطۀ مقابل، شهرهای اروپایی محصول تولید و  .آمدند پدید می« ارگ سلطانی»مرکزیت 

یعنی جوششی درونی که متناسب با رشد خود، مقتضیاتی متفاوت از . انباشت ثروت بودند

شدن فئودالیِ حاکمیت بود  کهت تکه»، «اندرسون»به روایت . کرد روستاهای قدیمی را ایجاب می

این واقعیت که بزرگترین . ..های میانی را در اروپای غربی ایجاد کرد  سده« شهر»که پدیدۀ 

شهرهای قرون وسطی هرگز، از لحاظ مقیاس، نه رقیب شهرهای جهان باستان شدند و نه رقیب 

ها درون  کرد آنکند که کار های شرقی، اغلب این واقعیت را پنهان می شهرهای امپراطوری

روم با تمدن شهری بسیار  در امپراطوری شهرها. تر بود بندی اجتماعی بسیار پیشرفته صورت

کردند، نه آنکه از قبل  ها زندگی می ای بودند که در آن زاده نجیب حکومت مالکان اش تابع پیچیده

زدند،  می رتو تجا تولید صنعتی به اروپا که دست وسطای قرون شهرهای... آن زندگی کنند 

 زادگان ای در مقابل نجیب سیاسی و نظامیِ رسته خودگردانی بودند که از خودمختاری های کمونته

 (. 9 : ۸۳۳ آندرسون، )« مند بودند بهره و کلیسا
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در غیاب شهرهایی با این تعریف و در نبود طبقات مستقل و خودگردان اشراف و 

زمین شکل نگرفت که بتواند  اعتنایی در مشرق قابلهای ماندگار  زادگان، نهادها و پایگاه نجیب

. های الزم برای پیوستگی سنت اجتماعی را فراهم ساخته و در خود حمل کند وبست چفت

ورزی، در مفهوم غربی آن که پیوستگی تنگاتنگی با نیازهای اجتماعی و تغییر و تحوالت  اندیشه

ایران در سراسر تاریخ خود، »عبیر کاتوزیان به ت. معنا بود سیاسی داشت، عمالً در مشرق زمین بی

« ای خودکامه بوده، یعنی قدرت و اقتدار پایه در حقوق و قانون نداشته است دولت و جامعه

بدین ترتیب، برخالف حکومت مطلقۀ اروپایی، اینجا حتی اقتدار (. ۸۲: ۸۳۳ همایون کاتوزیان، )

دولت و جامعه »کند که  درستی اشاره میکاتوزیان به . حاکمیت نیز پای در حقوق نداشته است

های دکترطباطبایی برای توصیف چرایی تغییرات  بدین ترتیب تالش. «اند عمالً از هم مستقل بوده

گر مناسبی  تواند توضیح حکومتی صرفاً با مرور تاریخ اندیشه و مجادالت نظری و حقوقی، نمی

یم خط مشترکی در تاریخ اندیشۀ این یعنی حتی اگر فرض بگیر. برای تحوالت تاریخی ما باشد

دهندۀ  تواند توضیح یاد کرد، این سنت نمی« سنت»کشف باشد که بتوان از آن با نام  کشور قابل

با این حال، مسئلۀ اصلی این است که چنین سنتی به . قبولی برای ساختار حکمرانی باشد قابل

 .خ ایران نیستاستخراج از تاری صورت مفهومی منسجم و منقّح اساساً قابل

نویسد هرچند  برای مثال می. کند دکتر طباطبایی خود نیز در مواردی به این مسئله اشاره می

داند  می( پیش از ماکیاولی)پرداز انحطاط تمدن اسالمی  را نظریه« ابن خلدون»، «ژولین فرومید»

ن دنبال نشده پردازی ابن خلدون برخالف ماکیاولی در مغرب زمی در تمدن اسالمی نظریه»اما 

خلدون، بلکه  واقعیت این است که نه تنها نظریات ابن(. 4۱۱: الف۸۳1 طباطبایی، )« است

اگر . یک از اندیشمندان ایرانی در تاریخ پرتالطم این سرزمین قابلیت تداوم نداشتند نظریات هیچ

کند، چگونه اجتماعی ادارۀ کشور پیدا ن-ابداعات نظری اندیشمندان هیچ راهی به دستگاه سیاسی

مایۀ برپایی نظام فلسفۀ  تواند قابلیت نقد پیدا کرده و یا بستری برای تداوم بیابند و دست می

 حقوقی در عصر جدید گردد؟

تفاوتی نسبت به گسست و پراکندگی  تواند با بی های خودکامه نمی ثباتی حکومت تاکید بر بی

توانیم به حفظ و  می« عامل تداوم»ام در این حالت باید پرسید بر اساس کد. فکری همراه باشد

بقای یک سنت فکری امیدوار باشیم که در پس قرون توانسته باشد از تندبادهای سیاسی در امان 

 اند؟ هایی بوده بماند؟ کدام نهادهای اجتماعی قادر به حفظ چنین ویژگی
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اشاره « وزارت»نهاد  در تاریخ میانه، از جمله به« عوامل تداوم»پروفسور لمبتون در تحلیل معدود 

هایی کارکرد خود را بروز داد و برای مثال  نهادی که اتفاقاً در دوره(. ۸۱: ۸۳1 لمبتون، )کند  می

با این . ها را به سمت کشورداری هدایت کند گری مهاجمانی همچون مغول توانست خوی غارت

ی مردند از شمار انگشتان کند که تعداد وزرایی که به مرگ طبیع حال خود لمبتون نیز یادآوری می

ذکر  شمار نهادهای قابل به عبارت دیگر، یکی از انگشت(.  9۱: ۸۳1 لمبتون، )کند  دست تجاوز نمی

 .برده است کننده رنج می در راستای تداوم تاریخی ما نیز، در دل خود از تزلزلی خیره

ر نتیجه به عدم امکان فقدان نهاد پایدار، در درجۀ نخست، به فقدان محمل انتقال اندیشه و د

در مقابل، سنت اندیشۀ غربی پیوستگی و تداوم خود را . شد منجر می« سنت اندیشه»حصول 

داری  های سرمایه مدیون پیدایش نهادهای پایداری همچون دستگاه کلیسا، طبقه اشراف و کانون

، همین است که بستر انتقال اخالقیات، تفکرات و منافع مشترک جمعی شدند و در طی قرون

 .دار را به سنت فکری بدل ساختند منافع مشترک و اخالقیات دنباله

شاید به ناچار باید گفت تنها اصل پایدار در ایران زمین ناپایداری سنت سیاسی و در نتیجه، 

این پراکندگی و گسیختگی به حدی است که حتی ادعای وجود یک . سنت اندیشه بوده است

های شاخصی  چهره. نیز با شواهد تاریخی سازگاری ندارد« ندیشهامتناع ا»دوره با عنوان کلی 

الدین سهروردی، عمر خیام، سعدی،  چون ابوالفضل بیهقی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهاب

های ماندگار تاریخ اندیشۀ این کشور درست در همان  مولوی، حافظ و بسیاری دیگر از چهره

به بیان . کند یاد می« امتناع اندیشه»ن با عنوان عصر ای ظهور کردند که دکتر طباطبایی از آ دوره

ایم که تعریف یک عصر و  دیگر، ما حتی در امتناع اندیشه خود نیز دچار چنان گسستی بوده

 .دوران با چنین عنوانی عمالً غیرممکن است

 ترین مهم همچون را آن بعدی های بخش در ایشان که شیعی شریعت از هایی در توضیحِ رگه

 تاریخ عصارۀ وجه هیچ به ها نیز باید گفت این رگه دهند می قرار استفاده مورد سنت ینجایگز

بازمانده از  آخرین صرفاً بلکه. آید نمی حساب به آن قدمایی سنت برای ای نماینده و زمین ایران

 وفور به را نظایرش گوناگون اعصار طول در ایرانیان، که است متعددی های چرخش سلسله

غلبۀ اسکندر پای اندیشۀ هلنی را به ایران باز کرد، حملۀ اعراب یک امپراطوری . دندکر مشاهده

زرتشتی را به بخشی از جهان اسالم ضمیمه ساخت و سیطرۀ صفویان مذهب رسمی جدیدی را 
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جانبه  روس به اشغالی همه و ایران های داند که اگر جنگ چه کسی می. به ارمغان آورد

 یافت؟ ها تا به کجا ادامه می سستانجامید، این سلسله گ می

. کم تا دوران مشروطیت ادامه پیدا کرد گسیختۀ جامعۀ ایرانی دست وضعیت ناپایدار و از هم

گامی در راستای تاسیس « دارالفنون»خان امیرکبیر بود که با برپایی  در این دوران، ابتدا میرزاتقی

به ظهور مطبوعات اشاره کرد؛ مجموعه  پس از آن باید. نخستین نهاد پابرجای اجتماعی برداشت

ذکری  یک به تنهایی دوام قابل هایی که هرچند در برخورد با خوی استبدادی حاکمان، هیچ رسانه

ای توانستند به بستر و محملی برای انتقال و دوام اندیشه بدل  پیدا نکردند، اما همچون زنجیره

مجلس شورای »یل نهاد پایدار و مستحکمِ در نهایت، این انقالب مشروطه بود که با تشک. شوند

زمین خاتمه داد تا از آن پس، ولو با تغییر  ، به چندهزار سال تاریخ پراکنده و ناپایدار ایران«ملی

خاندان سلطنتی از قاجار به پهلوی و نهایتاً انقالب اسالمی، پایداریِ نهاد مجلس بتواند پیوستگی 

 .ما ایجاد کندتعقیبی را در تاریخ معاصر کشور  قابل

 تقلیل سنت قدمایی به شریعت
دکتر طباطبایی با مقدمات تاریخی خود به نتایجی در تاریخ اندیشۀ سیاسی و حقوقی ایران در 

که در دوره ناصری جدال قدیم و جدید در قلمرو نظر  با توجه به این»: رسد عصر مشروطه می

های حقوقی، حقوق  تدوین مجموعه های قانونگذاری، با در نگرفت، نمایندگان نخستین مجلس

 (.۲۳ و۲۱ : ب۸۳1 طباطبایی، )« شرع را به حقوق جدید تبدیل کردند

هایی بر مبنای شریعت و ایجاد نهادهای حکومت قانون،  ایشان معتقد است تدوین قانون

که بحث دربارۀ اندیشۀ  جایی هرچند کار پراهمیت و سترگی در آستانۀ دوران جدید بود، اما از آن

این تغافل . خواهی تدوین نشد سیاسی مشروطیت مغفول واقع شد، اندیشۀ سیاسی مشروطه

آمد، موجب سستی  نسبت به مبانی اندیشۀ تجددخواهی که مبنایی برای نظام حقوقی به شمار می

« سنت»با این رویکرد در مشروطیت بود که . بنیان نهادهایی شد که مشروطیت ایجاد کرده بود

 (.۲9 : ب۸۳1 طباطبایی، )آن به مثابۀ نظامی حقوقی فهمیده شد  در معنای محدود

عنوان مفهومی پرتعیّن، را بازگشت به  طباطبایی کوشش برای تدوین نظریۀ نوآیین سنت، به

داند، بلکه به نقّادی عناصر آن معتقد است تا تّعین جدیدی در آرایش  سنت و تکرار آن نمی

دهد که  ایشان به درستی هشدار می(. ۸۱ : ب۸۳1 ی، طباطبای)پذیر شود  عناصر سنت امکان

زدن آرایش بنیادین نظام سنت  ای از سنت و گزینش عناصری از آن، در واقع برهم تاکید بر ناحیه
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مشکل آن است که برخالف (.  1۲: ب۸۳1 طباطبایی، )است « قدرت»برای تدوین ایدئولوژی 

یین عناصر متکثر سنت، به ناگاه در انتخاب و های خود در تب رغم تمامی تالش این هشدار و علی

تنها عنصر ( که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد)گزینش نمایندگانِ مواجهۀ نقادانه با سنت 

بدین ترتیب، . خواند را محور قضاوت خود قرار داده و آن را مرکز ثقل سنت قدمایی می« فقه»

 :داند  ، حقوق شرع میآنچه را از سنت برای ایران زمین باقی مانده است

که صرف نظامی سیاسی و  پدران مشروطیت ایران دریافته بودند که مشروطیت بیشتر از آن»

مجموعه نهادهای آن باشد، درعین حال، تفسیری از اسالم با توجه به الزامات دوران جدید نیز 

شت و فقه، نه عنوان مرکز ثقل قرار دا چرا که حقوق شرع در کانون نظام سنت قدمایی به. هست

تنها به سبب جایگاه آن در نظام سنت قدمایی، بلکه با توجه به پیوندهایی که با مجموعه نظام 

اجتماعی داشت و متکفل تنظیم مناسبات آن بود، بخشی پویا از نظام سنت قدمایی به شمار 

 (. 1 1: ج۸۳1 طباطبایی، )« آمد می

بوده ( آن هم در معنای مضیق فقه)انده، اسالم م توان پرسید اگر تنها سنتِ باقی اینجا حتی می

رفت  توان راه برون و تاثیر آن در مناسبات اجتماعی ایران و پویایی آن در حدی بوده است که می

را در آن جست، چه نیازی به تقریرات فراوان در مورد تبیین سنت پرتعین در تاریخ ایران زمین 

 بوده است؟ 

وجه به اهمیت شریعت اسالمی در سنت ایران، باید با نظر به دکتر طباطبایی معتقد است با ت

های شریعت اسالم و  درعین حال، با توجه به تفاوت. شریعت نظام اندیشۀ سیاسی را بنیان نهاد

یعنی با تدوین شریعت اسالم که بخش . مسیحیت، تنها اصالح در نظام حقوقی آن امکان دارد

یابیم که در ادامه با توجه به خصوصیات  می  ی دستاعظم آن احکام شرعی فقه است، به نظام

 . تفسیر و تغییر است نظام حقوقی، احکام آن قابل

حل  کردند، راه در واقع امتیازاتی که طرفداران نظام سنت قدمایی از شرعیات طلب می»

امور سیاسیه و »و « امور نوعیۀ عامه»دایرۀ . شرعی نداشت، بلکه بحثی در علم حقوق جدید بود

به اقتضای »ها  بایست نظر عموم خلق دربارۀ آن که می« علم تدبیر منزل و تدبیر بلد و مملکت

خواهان  به هر روی مشروطه. تر بود شد، در مقایسه با دامنۀ شرعیات بسیار تنگ تامین می« وقت

های  چه در شرعیات دربارۀ حقوق خصوصی آمده، باید به صورت مجموعه پذیرفته بودند که آن

که نظام حقوقی امری  بنابراین با توجه به این. اجرایی داشته باشند  قانونی درآید تا ضمانت مدون
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شود و هر قانون بخشی از نظام  تاریخی است و با تحوالت اجتماعی و الزامات زمان دگرگون می

های حقوقی مورد تفسیر قرار  های استدالل حقوقی، نظریه حقوقی است، برابر اصول و روش

د؛ یعنی هر حکم قانونی، اگر مبتنی بر شرع و دارای نص صریح باشد، به اعتبار حکم گیر می

های حقوقدانان و  تواند مطابق روح قانون، نظریه ، اما علم حقوق میتواند نسخ شود شرعی، نمی

 (.49۱، 941: ج۸۳1 طباطبایی، )« مقتضیات زمان تفسیری متفاوت از آن عرضه کنند

طلوب از بین تمامی رویکردهای پدران مشروطیت توسط دکتر نهایتاً، تشخیص روند م

تواند به مسئله و  گفته، از نظر کارکرد هم به دلیل زیر نمی طباطبایی عالوه بر نقد مبنایی پیش

 .محل نزاع پاسخ دهد

گیرد تعارضات را با کارامدی مدیریت کند، امر سیاسی  از زمانی که انسان مدرن تصمیم می

تر برای  طرفانه نهایتاً در یک دستاورد مهم برای ایجاد یک چارچوب بی د و متولد می شو

ساحت نظام حقوقی هر جامعه، آخرین، آشکارترین و . شود مدیریت تعارض، حقوق متولد می

پورفسور الگلین در تبیین . آمیزترین ساحت منازعات و تعارضات حیات انسانی است صلح

ان سطح سوم از مدیریت کارآمد تعارض و حکمرانی عنو جایگاه نظام حقوق اساسی آن را به

زداید و موجب تقویت ایمان  ها را از فرایند سیاسی می جوامع مدرن می شناساند که برخی نزاع

ای  تواند منبع تولید قدرت سیاسی و جنبه مند دولت می    ایمان به طبیعت قانون». شود به نظام می

با توجه به این نتایج مستقل از برپایی (. ۱  :  ۸9 الگلین، )« قدرتمند از دولت سازی باشد

نظام حقوقی است که دکتر طباطبایی با نگاهی امیدوارانه به علم حقوق، بر این باور است که با 

توان عنصر پویایی و تفسیر به مقتضای زمان را به  تدوین فقه اسالم و تبدیل آن به حقوق می

آمیز و  بدین ترتیب تعارض سیاسی به وجه مسالمت افزود و( شریعت)سنت حقوقی ایران زمین 

 . شود کارآمدی مدیریت 

آیا این نتایج : کند درست در همین نقطۀ امیدواری است که الگلین سوالی را مطرح می

رود؟ ابهام دیگری  مستقل از برپایی نظام حقوقی بدان معناست که قانون از امر سیاسی فراتر می

توان این سطوح مدیریت تعارض را  کند آن است که نمی می که ذهن محقق را به خود جلب

کردن  رود و با جاری کار خود از پایان به آغاز می اما دکتر طباطبایی در ارائۀ راه. جا کرد جابه

آمیز منازعه در سطح  سطح سوم، یعنی برپایی نظام حقوقی و تدوین فقه، امید به حل مسالمت

طور مشخص روند تبدیل احکام شرعی به  یگر، باید پرسید بهبه عبارت د. دارد( امرسیاسی)اول 
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کند؟  گیرد که فقیهان را با توجه به تعلق به پارادایم شریعت قانع می قانون چطور صورت می

دارد، یکی از نکات پرمناقشه این بود که طور که خود دکتر طباطبایی بارها اذعان می همان

ستند و اعتقاد داشتند که قضاوت به صورتی که تا آن دان مجتهدین منصب قضا را از آن خود می

ای به  آخوند خراسانی و عبداهلل مازندرانی در نامه ۸۲9 در سال . زمان معمول بود ادامه پیدا کند

متمم قانون   ۱و  ۲۱اصل )ای بودن دادرسی مجلس دربارۀ ضوابط قضاوت شرعی، به چندمرحله

استیناف و »شد، اعتراض کردند و نوشتند که  نیز می که شامل احکام صادره از مجتهدان( اساسی

اصالً ...بتی از مجتهد نافذالحکومه، بنابر مذهب مقدس جعفریتمیز، بعد از صدور حکم شرعی 

ترین فقیهان مشروطه نتوانستند  گونه رادیکال بدین(. ۸ 1: ج۸۳1 طباطبایی، )« مشروعیت ندارد

یعت حل کنند و تنها با مسکوت ماندن عملی نظارت های بنیادین را در پارادایم شر این تفاوت

های بسیار، تنها به روند  مجتهدان بر  تصویب قانون مجلس شورای ملی بود که مجلس با تالطم

 . خود ادامه داد« بقای»

از طرف دیگر، این ایدۀ حرکت در مسیر معکوس، با دادن اصالت به شریعت، میدان حکم 

این روند معکوس . کند شریعت، نظام حقوقی جدید را تایید می کند کهقانون تا جایی تصور می

شاید تا قلمروهایی با نظام حقوقی جدید همراهی کند، اما کشش تفسیر فراتر از مبانی شریعت، 

 .موجود نیست

 خان در اندیشۀ دکترطباطبایی جای خالی ملکم

کترطباطبایی دو نماینده از در ادامه و در راستای همان کوشش برای تدوین نظریۀ نوآیین سنتی، د

خان مستشارالدله و  میرزا یوسف« یک کلمه»رسالۀ . کند اندیشمندان عصر مشروطه را انتخاب می

گیرد و این دو اندیشمند  عالمه نایینی مورد موشکافی قرار می« تنبیه االمۀ و تنزیه الملۀ»رساله 

توجه به مبانی اسالمی را در سنت شوند که اهمیت  نمایندۀ مواجهۀ نقادانه با سنت شناخته می

این در حالی است که به باور نگارنده، یکی (. ۲49: ج۸۳1 طباطبایی، )ایرانی درک کردند 

های فکری مستشارالدوله و نایینی اشتباهی آشکار ناشی از خلط تشابه مظاهر کالم  پنداشتن بنیان

 . های اندیشۀ آنان است این دو اندیشمند، با تشابه در بنیان

زمینۀ  و کلمه یک رسالۀ گیری شکل چگونگی در رویکرد مستشارالدوله تبیین در طباطبایی

 و کند می استناد بشر حقوق اعالمیۀ از مستشارالدوله برداشت به آن نگارش برای وی ذهنی

 داد، دست لندن از که دیدارهایی فرصت و پاریس ماموریت از گرفتن بهره با او که کند می تشریح
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 اساسی قانون مقدمۀ در که بشر حقوق اعالمیۀ مواد اقتباس با و آورد فراهم را ارک مقدمات

. کرد عرضه مدون صورتی به و داد تطبیق اسالم حقوق مبانی با را اصول آن بود، آمده فرانسه

 به دادن پاسخ را خود دغدغۀ آخوندزاده به ایی نامه در رساله این تالیف هنگام مستشارالدوله

 روح" را رساله عنوان که خواهد می اصل در. کند می بیان سیویلیزایسون با اسالم آیین مخالفت

 و قرآن از براهینی و آیات سیویلیزایسیون، و ترقی اسباب جمیع به تمسک با و بگذارد "االسالم

 قصد رساله این در واقع. نیست ترقی مانع اسالم آیین دهد نشان تا کند پیدا صحیح احادیث

 مطابقت آن، در و  بنویسد اسالم قوانین روح در کتابی مونتسکیو القوانین روح به ااقتد با داشت

(. 99 و  9۳ : همان) دهد قرار بررسی مورد را بشر حقوق اعالمیۀ اصول با اسالم قانون روح

های خردگرای  کند که مبنای اندیشۀ مستشارالدوله بر پایۀ آموزه بدین ترتیب، طباطبایی تایید می

ها را تا  کرد تا این آموزه از اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بنا شده بود و او صرفاً تالش می برگرفته

 .حد امکان با مبانی شریعت پیوند دهد

حاصل مقدمات دکتر طباطبایی در مورد اندیشمندان اهل شریعت حاکی از آن است که 

کند و قائل به  ا میاگرچه وی اندیشمندان اهل شریعت را از روشنفکران تجددخواه مشروطه جد

اند، اما در میان خودِ اندیشمندان اهل  کرده این است که در دو فضای فکری جدا استشمام می

شریعت قائل به تفکیک است و معتقد است، جدال اصلی در مبانی، میان دو گروه از اهل 

معرفی اهلل و نایینی  نمایندگان این دو گروه را طباطبایی، شیخ فضل. شریعت رخ داده است

کند و تاکید دارد که این دو اهل شریعت به لحاظ مبانی نظری دو دریافت متفاوت از اندیشۀ  می

را با « مبانی»جاست که ایشان توجه به  درست در این. دادند دینی را در برابر هم قرار می

در مدار خلط کرده و حکم به جدال مبانی قدیم و جدید  متفاوت اندیشمندان دین« های دریافت»

اهلل با نایینی نه در  فضل این در حالی است که اختالف شیخ. میان اهل شریعت داده است

مبناقراردادن شریعت، بلکه صرفاً در دو شیوۀ خوانش و دو روایت و تفسیر متفاوت از یک مبنای 

 . مشترک بود

اگر مواجهۀ دو دستۀ اهل شریعت، بسان جدال قدیم و جدید، پای در دو مبنای فکری 

مشترکاتی از قبیل . خوردند تفاوت داشت، باید در مشترکات مبنایی خود به اختالف بر میم

اصالت شریعت در »و نهایتاً « قانون به مثابۀ اجرای احکام شرع»، «قانون به مثابۀ فرمان الهی»
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که همگی در چگونگی برپایی قانون به مثابۀ یک امر معقوالنۀ بشری جای « تعارض با قانون

 (.   ، ۱  :  ۸9 زاده زنجانی،  بخشی)رد تامل دا

تواند نمایندۀ مناسبی برای مواجهۀ نقادانه با مبانی سنت قدمایی  با این توضیحات، نایینی نمی

برای این منظور، هرچند پیشنهاد مستشارالدوله از جانب دکتر طباطبایی درخور . به حساب آید

خان  میرزا ملکم»د در اندیشه و آرای توجه است، اما به باور نگارنده جای خالی را بای

درست همان کسی که هیچ جایگاهی در نظریۀ حکومت قانون دکتر . جست« الدوله ناظم

در نخستین نگاه، با مقایسۀ »دارد  ایشان در باب اعراض ملکم از مبانی بیان می. طباطبایی ندارد

ه، به ویژه از نظر ظاهری خان و یک کلمه مستشارالدول میان برخی فقرات نخستین رساله ملکم

ای در حقوق دنبال  خان را در تدوین رساله های ملکم توان گفت که مستشارالدوله کوشش می

اما این شباهت . ای به تقلید از دفتر قانون یا دفتر تنظیمات تدوین کرده است کرده و رساله

یک کلمه،  که یدرحالاند  ای در حقوق موضوعه خان رساله ظاهری است؛ دفتر تنظیمات ملکم

بایست با رعایت آن  های قانونی می ناظر بر روح قوانین یا مبنای فلسفۀ حقوقی است که مجموعه

 (.۲۱۱: ج۸۳1 طباطبایی، )« شد تدوین می

خان وجود دارد که  خان به مبانی باید گفت که عناصری در رسائل ملکم در باب توجه ملکم

 .سازد ه را با تردید جدی مواجه میادعای توقف مکتوبات وی در سطح حقوق موضوع

 توجه به سنت خودکامگی -

خان سپهساالر  جا که میرزا حسین تا آن. زیست شاه می سلطنت خودکامۀ ناصرالدین  ملکم در دورۀ

جا عبرتی بگیرد  های آن شاید او از پیشرفت»را برآن داشته بود، شاه را به سفر فرنگ ببرند تا 

(. ۲9 : ۸۳۸ میالنی، )« کند و راه را بر تجدد و دموکراسی نبنددسبیل سیاست خود را دگرگون 

جا ختم  وگذار فرنگ به آن شاه در گشت اما این هم به کار نیافتاد و هوش خودکامگی ناصرالدین

هایی از تجدد را که به نفع منافع مالی و سیاسی  خواست آن گوشه درعین حال می»شد که 

را یا از ( چون دموکراسی و قانون)های خطرناک آن  و سویهشخص پادشاه است به ایران بیاورد 

 (. ۸۱ : ۸۳۸ میالنی، )« بیخ براندازد  یا خنثی کند

همچون خرید )ایی که از شاه باقی مانده است بیش از همه از حوزۀ خصوصی  در سفرنامه

جا که  تا آن. صحبت به میان است تا از حوزۀ سیاست و حکمرانی...( بنجلیجات و تلذذ جنسی 

این روزنامه گنجایش شرح قانونی حکمرانی و »: گوید در باب وصف دموکراسی سوییس می
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در سه (. ۸۱ : ۸۳۸ میالنی، )« جزئیات دولت سویس را ندارد و بیش از این هم الزم نیست

سفری که شاه به فرنگ داشته است، تنها نظم لشکری و نظام مالیاتی و کنترل اجتماعی همچون 

به عبارت دیگر تنها عناصری که بدون . نمود ندید و تسهیالت برقراری آن را فراهم نظمیه را پس

عنوان مترجم  خان که به در چنین شرایطی ملکم. شود وجود قانون، خود ابزار برای سرکوب می

بیند که تمام تالشش را  شود، خود را با هیوالی سهمگینی روبرو می وارد دستگاه حکومت می

 .بندد کار می برای مهار وی به

های  چیزی که به نظر نگارندگان موردغفلت دکتر طباطبایی قرار گرفته است، بنیان درواقع، آن

این درحالی است که در ابتدای امر، نهاد قانون در . سهمگین خودکامگی در سنت ایرانی است

قوق جدید عنوان یک مسئلۀ پیشینی، ح به. شود ورود به ایران با یک سلطنت خودکامه مواجه می

مطلق )قاعدۀ حکمرانی خودکامه  غرب باید ابتدا بتواند از نظر شکلی خود را به نظام بی

طور که دکتر همایون کاتوزیان معتقد است؛ انقالب مشروطه اساساً  همان. تحمیل کند( غیرمنظم

چنین این درحالی است که در اروپا . یابی به قانون بود، قانون طرز حکمرانی انقالبی برای دست

انقالبی هرگز رخ نداده است زیرا همواره از ساختارهای محدودکنندۀ دولت برخوردار بوده 

درواقع، انقالب مشروطه در وضعیتی از ایران رخ داد که (. ۱9: ۸9۱ همایون کاتوزیان، )است 

 .که قانون را اصالح کند خواست قانون بنا کند، نه آن برای اولین بار می

توجه به دوگانگی نقش ملکم در حوزۀ اندیشه و عمل سیاسی، با حسن قاضی مرادی با 

های مختلفی تقسیم کرده است که  کوششی برای تقریب به ذهن، روند اندیشۀ ملکم را به دوره

را مدنظر قرار داده و در دورۀ « اصالحات از باال»در دورۀ آغاز فعالیت تا ماجرای امتیاز التاری، 

سرلوحۀ کار ملکم قرار گرفته است « دورۀ اصالحات از پایین»ون، تبعید و انتشار روزنامۀ قان

 (.4۱: ۸۳9 قاضی مرادی، )

در این مواجهه . شود ملکم در دورۀ رویکرد اصالحات از باال با سنت خودکامه مواجه می

ترین مواجهۀ  کند و صد البته که طبیعی را انتخاب می« نظم»بندی مفهوم قانون یعنی  اولین صورت

در اشکال )دهد  ادیم سنت خودکامگی و سنت حقوقی غرب، در سطح اولیه رخ میدو پار

و در این مواجهه، اولین سطح ( در بنیادها و مبانی)ها  نه در هستۀ پارادایم( حکومت مورد تجویز

کند و برای مهار آن، قانون با تاکید بر معنای  شناسایی می« سلطنت مطلقۀ غیرمنظم»از موانع را 
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عنوان بدیل حکمرانی موجود  کند و سلطنت مطلقۀ منظم را به پذیری را مطرح می پینی نظم و پیش

 . دهد پیشنهاد می

خان به مبانی و اندیشۀ سیاسی و حقوقی مدرن،  اعتنای دیگر در توجه ملکم های قابل از نمونه

 .توجه به برخی از مبانی حقوق عمومی مدرن است

 تفکیک مقام مجری از شخص مجری -

انتقاد خود را به سمت اصول ( بودن حکمرانی غیرمنظم)بعد از تشخیص مانع اصلی ملکم 

از جملۀ این اصول، تفکیک مقام مجری و شخص مجری . برد که بسیار مهم است حکمرانی می

های حقوق عمومی نقش بنیادینی داشته  گیری اندیشۀ سیاسی مدرن و پایه است که در شکل

گیری  شمندان سیاست مدرن، هستۀ اصلی بحث چگونگی شکلهابز در سرآغاز خیل اندی. است

های تفکیک میان  ریشه». قرار داد« مقام حاکم نماینده»گیری  به شکل« لویاتان»دولت مدرن را در 

پادشاه و سلطنت در اندیشۀ حقوقی قرون وسطی در سدۀ دوازدهم میالدی نهفته است که به 

این تفکیک . منصبی که اشغال کرده بود الزم آمدموجب آن تمییز میان شخص پادشاه و مقام و 

در این دوره، در سوگند تاجگذاری پادشاه ملزم . تا سدۀ چهاردهم میالدی به خوبی شناخته شد

سلطنت کل جامعۀ . طور کامل پاس خواهد داشت بود، قسم یاد کند که حقوق سلطنت را به

پادشاهی، مبنای /مفهوم سلطنت.. .کرد سیاسی یا اجتماع موجود در سرزمین را نمایندگی می

منصب را فراهم /اربابی و مقام/تفکیک و تمییز میان امر خصوصی و امر عمومی، میان آقایی

 (. ۱4:  ۸9 الگلین، )« آورد می

گیری مفاهیم حقوق عمومی، با این مقدمه منشور  الگلین در تحلیل تاریخ شکل

مقام ارباب را از سلطنت گرفت و مقام پادشاه »ه داند ک اهمیت و تامل می را قابل( مگناکارتا)کبیر

پذیرفت ولی سعی داشت در مقابل  سلطنتی قوی با قلمروی وسیع را می»و « را به آن داد

و در نتیجه با دادن بُعد انتزاعی به اقدامات پادشاه و تفکیک « های شخص سلطان بایستد هوس

دهی به این اعمال را مطرح کند  نظممندی و  این بعد رسمی از شخص پادشاه، توانست چارچوب

. و خواهان این باشد که این بعد رسمی باید در چارچوب معین و از طریق شورا اعمال شود

گونه، مسئلۀ پارلمان بروز پیدا کرد و و در سیر تطور خود و با ورود عوام به مجلس راه را  این

 . برای دموکراسی باز گذاشت
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کند به آهستگی یکی از مفاهیم بنیادین  خان سعی می درست در همین موضع است که ملکم

وی در پایان رویایی که در رسالۀ تنظیمات تصویر . گیری حقوق عمومی را مطرح کند شکل

عالوه بر »: کند کند، چهرۀ مدینۀ فاضله را پس از اجرای طرح پیشنهادی خود چنین بیان می می

چون . ب غفلت خود به کلی بیدار شدنداین اعالءحضرت یک تدبیری کردند که وزراء از خوا

ای محسوب  سابقا وزرای ایران در مقابل خود هیچ حریفی نداشتند و تغییر وزارت را کار عمده

دادند و چنان  وزرای منصوب، بقای منصب خود را یک نوع لزوم دولتی قرار می. داشتند می

بعضی مردم احمق نیز ادعای . ماند کردند که اگر ایشان نباشند، امر دولت مختل می وانمود می

کردند و در این حالت، اغلب وزرای دولت ایران برای ترقی دولت مانع کلی  ایشان را قبول می

التفاتی و در کمال احترام، تا شش  اعلی حضرت شاهنشاهی، اغلب وزراء را بدون بی. شده بودند

ای اهمال  ن تنظیمات به ذرههمین که یک وزیری در اجرای قانو... دادند ماه تغییر و تبدیل می

. شد خواست مثل سابق به ناز و منت وزارت کند، همان ساعت معزول می که می کرد یا این می

با کمال میل و اضطراب، پی خدمات ... آن اشخاص ... این تدبیر اعلی حضرت شاهنشاهی 

ای  قدر ذره در اجرای قانون به. شدند دویدند و هر ساعت مصدر یک کفایت تازه می دیوان می

 (. 9۳: ۸۳۳ خان،  ملکم)« گشت شد و اجرای هر قانون، منشاء هزار نوع فواید می غفلت نمی

خان در نمونۀ دیگری در رسالۀ رفیق و وزیرِ خود که دیالوگی خیالی بین این دو برقرار  ملکم

و تمام « خواهید وزارت بکنید به چه استحقاق می»پرسد  کند، درخطاب به وزیر می می

پارلمنت را »پرسد  کنان می کشد و در یک وضعیت متنبهانه و استهزا هایش را به رخ می داشتهن

با »: برد که  محل بحث ماست و بعد نوک پیکان انتقاد خود را به سمتی می« خورند؟ چطور می

خواهید اختیار بیست کرور خلق را به شما بدهند که سالی یک کرور خرج  وصف این می

و هر ساعت بر اهالی ایران منت بگذارید که اگر من نباشم، شما هم  تشخص خود بکنید

شود  از عبارات مذکور این معنی به مخاطب گوشزد می(. 14: ۸۳۳ ملک خان، )« نخواهید بود

 . ها هستند که باید بمانند نه اشخاص که این مقام

الی ما وقتی که عق»: گوید خان در رسالۀ دستگاه دیوان در خطاب به عقالی ایران می ملکم

. مگر از صفات ذاتی ایشان. گیرند بینیم هیچ ایرادی نمی کنند، می حالت وزرای ما را تحقیق می

شود  از این قسم ایرادات معلوم می... زیاد طمع دارد... گویند فالن رئیس پرخسیس است مثال می

م؟ ما توقعی که کار داری ما به صفات شخص وزراء چه! قدر دور هستیم که از حقیقت مطلب چه
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ملکم در این عبارات به (.   9: ۸۳۳ خان،  ملکم)« باید داشته باشیم از وزراء علم است و بس

پردازد که اندیشمندان ما برای سالیان دراز در  تفکیک میان اخالق سیاسی و اخالق شخصی می

خالق سیاسی در واقع توجه به تفکیک اخالق شخصی و ا. اند ها به خلط آن پرداخته نامه سیاست

از تبعات تفکیک مقام مجری از شخص مجری است که خصلت خاص و بدیع خود را در 

چندی است که اهل مشورت به جهت عدم کفایت خود عذر خوبی ». سیاست مدرن دارد

کدام پادشاه مبرا از عیب بوده . نمایند اند، نقص جمیع کارها را رجوع به معایب پادشاه می جسته

چه ربطی به معایب پادشاه دارد؟ خبط اهل ایران این است که انتظام دول را است؟ کفایت عقال 

که به جز در ملک روس انتظام دول کال حاصل عقل  دانند و حال این حاصل عقل سالطین می

اند که  وانگهی چه ایرادی به پادشاه دارید؟ سالطین مستقل کی تعهد کرده. ملل بوده است

خواهید که پادشاه ما، هم برای خود عقل داشته  بشوند؟ شما می جا ناپلیون واقع همیشه و همه

باشد، هم عوض وزراء اظهار کفایت نماید، هم عوض رعیت به طلب نظم برخیزد؟ به جهت 

ملکم در این (.  ۱۸ : ۸۳۳ خان،  ملکم)« ...سالطین مستقل همین بس که مانع ترقی ملت نباشند

ساختار سلطنت مستقل و جمع تمامی اختیارات کند که طبیعت  گزاره به درستی اشاره می

در واقع . بندد نه ذات سلطان دهی و ترقی می اجرایی و قانونگذاری در یک شخص راه را بر نظم

گیرد و به ساختار خودکامه و  توجهِ اهل مشورت را از خصوصیات شخصی پادشاه و وزرا برمی

 :دهد مستقل سلطنت سوق می

به جهت غرض ... بر معایب پادشاه یک بهانۀ دیگر داریم به جهت عذر عجز خود عالوه»

ها را حمل بر غرض وزراء  فقر رعیت، ظلم حکام، شکست عساکر، حتی کثافت کوچه. وزراء

غرض یعنی چه؟ مکرر گفته شده است که اغراض وزرای فرنگ صدمرتبه بیشتر از . کنیم می

هرگاه شرط ترقی دول . ایشانخرابی دول از عدم علم وزراست نه از اغراض . وزرای ماست

پس باید . تر، آدم سراغ نداریم غرض های چرسی بی غرضی وزراء باشد، در دنیا از درویش بی

 (. ۱4 : ۸۳۳ خان،  ملکم)« وزارت را به ایشان محول کنیم

ذات مقدس . امنیت جانی و مالی به هیچ وجه بسته به رافت و عدالت شخص پادشاه نیست»

تر است؛ ولیکن عدالت شخص یک  تر و عادل میع سالطین روی زمین رئوفشاهنشاه ایران از ج

. خانه الزم دارد عدالت ادارۀ هر جا عدالت... پادشاه اصال دخلی به عدالت اداره ندارد 

 (. ۳9 : ۸۳۳ خان،  ملکم)« خانه قوانین الزم دارد عدالت



  
 
 
 
 
 

 225  های مفهوم قانون نزد متفکران عصر مشروطه  تر طباطبايی پیرامون بنیاننقدی بر نظريات دک
 

 

کند  کتفا شد، سعی میها ا های خود که به ذکر چند مورد از آن ملکم در جای جای رساله

دهی و ساختاربندی را از سطح اولیۀ مفهوم قانون تبیین کند و با زبان تیز خود نقدهای  وجه نظم

ها بیشتر رو به سطوح پایینی حکمرانی است، مثال  باشد اما این خطابه محابایی به دیوان داشته بی

نظر نکنیم که چرا ان صرفخخوانی ملکم اگر بخواهیم از رویکرد نیت. در سطح وزرا و عمال

هایی همچون  ملکم به صراحت مقام حکمرانی را مورد خطاب قرار نداده است، حمل بر تحلیل

شارالتانیسم و یا امیدواری وی به اصالح ساختار حکمرانیِ ایران به دست خود ناصرالدین شاه، 

وی یکی از . ؟ خیراساساً باید پرسید آیا ملکم نیازی داشت که شخص پادشاه را به نقد بکشد

های اصلی حقوق عمومی را به درستی درک کرده است و قائل به تمایز بین مقام حکمرانی  بنیان

عالوه بر . بیند که به اخالق شخصی پادشاه بپردازد و شخص حکمران است و اصال نیازی نمی

را به سمت این، در حوزۀ اندیشه مواقعی که باید به مقام حکمرانی ایراد وارد کند و اذهان 

خان به خوبی از  در مقام حکمرانی جلب کند، ملکم( قانونی، اجرایی)معایبِ جمعِ اختیارات 

عهدۀ این امر برآمده است و در یک بریده از دفتر قانون به صراحت تیغ قانون خود را به سمت 

 ایران عبارت است از بیست کرور خلق، شصت و»: گوید برد و اینطور می مقام حکمرانی می

چهار هزار فرسخ زمین مربع، پانصد قسم معدن هزار نوع محصول طبیعی، خداوند عالم جمیع 

صاحب آفریده بود ولیکن به اقتضای انقالبات  را مختار و بی( ایران)این نفوس و کل این اشیا 

اوضاع انسانی، االن اختیار جمیع این نفوس و جمیع این اشیا در دست یک وجود واحد ضبط 

داند که مال و جان  وجود به واسطه ضبط چنین اختیار عظیم، خود را کامال مختار می است و این

عقل . این بیست کرور خلق و حاصل کار این زمین را به هر قسمی که میل دارد استعمال نماید

بینم این است که در تمام ایران، خیر  چیزی که مسلم می. من از درک بنیان این اختیار قاصر است

هر وقت این . رقی و تنزل فخر دولت، کال بسته است به طرز استعمال اختیار مزبورو شر و ت

اند، ایران آسوده و مقتدر بوده است و هر وقت این اختیار را بد  اختیار را درست استعمال کرده

استعمال این اختیار، . اند، ایران مغشوش و لگدکوب طوایف اطراف شده است استعمال کرده

بد ممکن نیست مگر به واسطۀ ترتیب یک دستگاه مخصوص که به زبان  خواه خوب، خواه

اگر بخواهیم استعمال این اختیار را ...گویند فارسی گاهی دیوان، گاهی دولت و گاهی سلطنت می

« مایۀ نظم و موجب رفاه ایران بسازیم، باید اول دستگاه استعمال این اختیار را نظم بدهیم

 (.۲4 : ۸۳۳ خان،  ملکم)
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 گیری جهنتی
، فلسفۀ (فرهنگ پادشاهی ایران باستان)شهری  دکتر طباطبایی با تبیین سنت به سه عنصرِ ایران

های مختلف با تاکید بر یکی از این سه  خردگرای برگرفته از یونان و اسالم که سنت در دوره

ن عناصر زمین، ای وخیز تاریخ ایران دارد که در تمامی روند پرافت حضور داشته است، اذعان می

. عنوان واحد متعین متکثر موجود هستند هایی از خود را از دست دادند، اما هنوز به اگر چه بخش

اما طباطبایی سرانجام در عصر مشروطه از تالش گستردۀ خود برای برپایی سنت قدمایی دست 

زند  کشد و با تقلیل این سنت متعین متکثر به واحد شریعت، هستۀ خردورزی آن را کنار می می

رسد که به  گیرد و نهایتاً به این نتیجه می و نقطۀ عزیمت نایینی را در اصالت شریعت نادیده می

شدن نیست، مشروطیت تنها اصالح ممکن  عرفی دلیل خصلت متفاوت مسیحیت با اسالم که قابل

رانی دکتر طباطبایی در نتایج نهایی خود با تقلیل سنت ای. دهد یعنی اصالح حقوقی را انجام می

به اسالم و در همین راستا تقلیل اسالم به شریعت و تقلیل شریعت به فقه، تنها اصالح ممکن را 

تبدیل احکام شرعی به قانون و تدوین آن دانسته است، به این امید که بتوان این قوانین را در 

ق، این به نظر محق. طی زمان با ابزارهای حقوقیِ جدید، متناسب با مقتضیات زمان اصالح کرد

نتایج نه تنها با مقدمات ایشان در بازسازی سنت متعین متکثر ناهمخوانی دارد، از طرف دیگر 

باید متذکر شویم که تولید قدرت از سمت نهادهای حقوقی باید پایی در تولید قدرت در برآیند 

سیر، نمی توان با پیمودن معکوسِ م. داشته باشد( امرسیاسی)موازنۀ قوا در سطح زیرین حقوق 

های  های شریعت با بنیان منازعات بنیان)از تدوین صوری قوانین به حل منازعه در امر سیاسی 

باره بحث اندیشۀ سیاسی را به  یک چگونه در ارائۀ راهکار به. رسید( خردگرای مفهوم قانون

رسد  به نظر می. سویی نهاده و تنها بر روی قدرت حاصل از نظام حقوقی تکیه شده است

های فلسفی برای تاسیس یک نظام حقوق  بنیان  اطبایی در نتیجۀ خود به جای یافتندکترطب

 .  دهد عمومی، به تدوین صوری و شکلی احکام شرعی در قالب قانون رضایت می

عنوان  کند اعالمیۀ حقوق بشر را به مستشارالدوله که با استناد به آیات و احادیث سعی می

مورد تایید قرار دهد، به علت توجه به مبانی شریعت مورد توجه تدوین نظام حقوقی ایران   بنیان

عنوان یک فقیه شیعی با رویکرد  از طرف دیگر، نایینی به. گیرد دکتر طباطبایی قرار می

مدارانۀ شریعت سعی در تدوین نظریۀ حکومتِ جور شیعی دارد تا بتواند مهر تاییدی بر  اصالت

اعتنا و البته مثمر  عنوان یک رویکرد قابل اذ این دو نماینده بهایراد بنیادین به اتخ. مشروطیت بزند
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سیاسی، از این باب است که طباطبایی به صرف نتایج یکسانی که -ثمر در حوزۀ اندیشۀ حقوقی

های  اند، به بنیان سازی مشروطه و برپایی حکومت قانون داشته این دو نماینده در مشروعیت

عنوان رویکرد مطلوب موردشناسایی قرار داده  و هر دو را بهمتفاوت آن دو توجهی نشان نداده 

ورزی در تطبیق مبانی آن با  مستشارالدوله با مبناقراردادن اعالمیۀ حقوق بشر و تعقل. است

شریعت، سعی در برپایی نظام حقوقی متناسب داشته است؛ این درحالی است که نایینی با نظریۀ 

این دو . عت اسالمی، با جنبش مشروطه همراه شده استداشتن در مبانی شری امر الهی و پای

آوردن نتایج یکسان و البته بشری و معقوالنه  دست بنیان متفاوت شاید تا جایی بتوانند در به

های تفسیر به دلیل تفاوت اساسی دو  همدیگر را پوشش دهند اما در ادامه به ناگزیر، رشته

 .شوند یازهم گسسته م های بیگانه پارادایم و بنیان

القول  اهلل بر آن متفق فضل های بنیادین همان اصول مشترکی است که نایینی و شیخ این تفاوت

خواه، بر قانون به مثابۀ فرمان الهی  خواه چه مشروعه فقهای عصر مشروطه، چه مشروطه. هستند

میان، اگر کردند و در این  نظر داشتند و قانون را در راستای اجرای احکام شرع تفسیر می اتفاق

کند، باز در دادن اصالت به شریعت با دیگر فقها همراه  نایینی حوزۀ غیرمنصوصات را تبیین می

توان مجتهدانی را برای نظارت قرار داد که در صورت  است که برای مطابقت با شریعت می

 . وجود تعارض با شرع، اصالت با شریعت برقرار بماند

رسد از منظر اصالت قانون  روشنفکرانی که به نظر میعنوان یکی از  مستشارالدوله را به

اما . توان با ملکم دارای مبانی مشترک دانست است، می بشری در شریعت تامل کرده

سازی فرهنگ دینی را به شریعت منتقل کرده  خان، راه عرفی مستشارالدوله، در ادامۀ روند ملکم

ر این راه از خطا، تقلیل و خلط مبحث طور که خود دکتر طباطبایی اذعان دارد د است و همان

های  خان با محدود نکردن اسالم به شریعت و فقه، با توجه به بنیان اما ملکم. دور نبوده است

تمام رسائل مکتوب . سنت خودکامگی ایران، سعی در منظم نمودن سلطنت مطلقه داشته است

در این راستا ابتدا نظام . استخان حاکی از توجه به اصول و مبانی خردگرای نظام حقوقی  ملکم

سلطنت مطلقۀ منظم را مطرح نموده و سعی در ایجاد اصول حقوقی هچون تفکیک مقام مجری 

بدین گونه در اولین مواجهۀ نظام حقوقی مدرن با . از شخص مجری در حکمرانی داشته است

ستۀ پارادایم در عین حال در مواجهۀ ه. سلطنت مطلقۀ غیرمنظم، مفهوم نظم از قانون فهم شد

نظام حقوقی مدرن و سنت اسالمی ایرانی، بدون خلط و تقلیل در مبانی، روی سخن را به سمت 
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سازی و بشری و  فرهنگ دینی غالب مردم گرفته است و با نقد این فرهنگ سعی در عرفی

نمودن این فرهنگ دارد تا ضمن توجه به سنت ایرانی، در برپایی اولین نظام قانونی در  زمینی

 .ایران تاثیرگذار باشد
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