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  چکیده
در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقالب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل 

گرایی  هاي اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع ابل ارزیابی است؛ کوششاصلی که ق
رو، سؤالی که مطرح است، اینکه نخستین سنگ  باشد. از این براي تکوین این اصل مدرن می

گرایان نهاده شد؟  بناي اصول مرتبط با حقوق ملت در ایران چگونه از سوي نوگرایان و  شرع
اي بدنبال  گیري از منابع و اسناد کتابخانه تحلیلی و بهره -یفیپژوهش حاضر با روش توص

هاي این تحقیق حاکی از آن است، که در بدو ورود  پاسخ بدین مسأله بوده است. یافته
مفهوم حقوق ملت به حقوق اساسی مشروطه نسبت میان مفاهیم مدرن و شریعت اسالمی، 

ته است. چنانچه در این دوران در رابطه با گرایان وجود داش هایی میان نوگرایان و شرع جدال
گیري مفهوم حقوق ملت، از مبانی شریعت اسالمی مباحث قابل  گیري و یا عدم بهره بهره

گرایان مطرح گردید. هرچند این مفهوم با آثار نوگرایان و به  توجهی از سوي نوگرایان و شرع
ایران شد؛ ولی باید اذعان  واسطه آشنایی آنها با مفاهیم غربی وارد نظام حقوق اساسی

هایی  داشت، که سیر تکوین و نهادینه شدن آن تا حد چشمگیري نشأت گرفته از جدال
  سازي آن رخ داده است. گرایان بر سر بومی است، که میان هر یک از آنها و همچنین شرع
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  مقدمه
از زمان پی ریزي مقدمات انق�ب مشروطیت در ایران تجددخواهی، پیشرفت و اعتراض به وضع 

هاي پیشین و همچنین بازنگري در ساختار نظام  دنیاي مدرن، نقد سنتموجود براي ورود به 
رو، آشنایی ایرانیان  خواهان و نوگرایان قرار گرفت. از این حاکمیتی مستبد در اولویت کار مشروطه

نمود. چراکه، در این برهۀ زمانی ایرانیان  هاي کهن خودنمایی می هاي نو در مقابل اندیشه با اندیشه
و تأسیسات اجتماعی و سیاسی غرب در اواخر قرن نوزدهم آشنایی پیدا نمودند، که از با نهادها 

توان قانون اساسی و اصول مرتبط با احقاق حقوق ملت دانست.  جمله مهمترین ثمرات آن را می
، قانون اساسی بعنوان یکی از مجاري �1285زم به ذکر است، با پیروزي انق�ب مشروطه در سال 

ی اعمال حقوق ملت شد و بدین نحو بود که تمامی معاد�ت سنتی در قدرت سلطنت و مبانی اصل
ایران را برهم زد. درواقع امر، انق�ب مشروطه موجب پدیداري نظام حقوق اساسی مدرن و نهادینه 
شدن حقوق ملت گردید، که حکومت را از حالت سلطنتی مطلقه به سلطنتی مشروطه متحول 

نکته اشاره نمود که قبل از نهادینه شدن حقوق اساسی و قانون اساسی بعنوان  نمود. البته باید بدین
خواه که عمدتاً نوگرایان و  مهمترین منبع آن و اختصاص اصولی به حقوق ملت رهبران مشروطه

گرایان معترض وضعیت سلطنتی مستبد بودند، نقش اساسی در تحقق مشروطیت و اصول  شرع
گرایان در مقابل مفاهیم جدیدي  چنانچه دو گروه نوگرایان و شرعمرتبط با حقوق ملت داشتند. 

همچون: قانون، حقوق بشر و حقوق ملت به معناي مدرن، مواضع متفاوتی از یکدیگر اتخاذ 
بدین ترتیب نمودند، که اهم آنها منجر به تأسیس و تحول نظام حقوق اساسی مشروطیت گردید. 

و دموکراسی  ملتحقوق سازي شده  شکل بومیبه نام از مفاهیم مدرن امروزه که را هرآنچه 
گرایان  در نقطه مقابل شرع. هاي نخستین نوگرایان جستجو نمود بایست در اندیشه میرا  ،شناسیم می

هایی از حقوق عامه مردم در مقابل حاکمان وقت  بر این باور بودند در شریعت اس�می نیز نمونه
الب�غه در زمان خ�فت حضرت  امه پنجاه و سوم نهجبصورت مکتوب مشهود است. چنانچه در ن

علی (ع) در خطاب به مالک اشتر در خصوص رعایت مساوات میان مردم فرمایشاتی را بیان 
نمایند. به همین دلیل است که پس از ورود مفهوم مدرن حقوق ملت به ایران برخی از شرع  می

دانستند. بدنبال این چنین تحو�تی سوالی که  یگرایان نظیر نایینی آن را مطابق با شریعت اس�می م
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گردد، اینکه از بدو ورود مفاهیم حقوقی مدرن مرتبط  در این نوشتار به ذهن نگارندگان متبادر می
گرایان مطرح  هایی از سوي نوگرایان و شرع با احقاق حقوق ملت در عصر مشروطه چه دیدگاه

هاي مطروحه بیشتر گرایش به سمت مدرنیته داشته  بوده است و در نهادینه شدن این مفهوم دیدگاه
فرضیه نگارندگان در مقاله حاضر لزوم یا شریعت اس�می؟ در راستاي پاسخگویی به این مسأله 

پذیرش رویکردهاي نوگرایان در بدو مشروطیت جهت تکوین مفاهیم مدرنی همچون حقوق ملت 
سنجی  هایی است، که جهت نسبت شهکه این پذیرش بیش از هر چیزي مرهون مناقاست؛ بطوري 

  گرایان رخ داده بود.  آنها با حقوق شرع از سوي شرع
اي  ضمن بیان پیشینههاي مورد نظر نوشتار حاضر  و فرضیهسوال به و پاسخ در راستاي دستیابی 

ملت و حق و مفهوم در ابتدا به بررسی چنانچه در سه بخش پیاپی نگارش گردیده است. از پژوهش 
از حیث مدرن بودن آن  و ورود آن به نظام حقوق اساسی ایران آن با جنبش مشروطیتارتباط 

هاي نوگرایان را بعنوان سنگ بناي تأسیس  دیدگاهها  هاي بعدي ویژگی پردازیم. سپس در بخش می
مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت و در بخش پایانی  مفهوم حقوق ملت در عصر مشروطیت

گرایان عصر مشروطیت، تأثیر آنها را بر نهادینه شدن حقوق ملت  هاي شرع جدالبه نیز با ارجاع 
  واکاوي خواهیم نمود.

  . پیشینه پژوهش1
گرایان عصر  ورود مفهوم حقوق ملت به ایران و نقش نوگرایان و شرعدر رابطه با بررسی و تبیین 

البته باید بدین  پذیرفته است.گونه تحقیق مستقلی صورت ن  تاکنون هیچ سازي آن مشروطه در بومی
ها و آثار فراوانی نیز در ارتباط عصر مشروطیت و تاریخ تحو�ت آن  نکته نیز متذکر شد، که نوشته

گرایان عصر مشروطه  نقشی که نوگرایان و شرعاند، اما در هر یک از آنها بررسی  رشته تحریر در آمده
کمتر مورد ارزیابی و توجه نظیر حقوق ملت سازي برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی  در بومی

توان به برخی از منابع که در ارتباط با موضوع مورد بحث  قرار گرفته است. اما با این وجود می
اند، اشاراتی را مختصراً بیان داشت. مسعود مرادي و  بصورت کام�ً مجزا مباحثی را مطرح نموده

، منتشر »تحول سنجی مفهوم ملت در دوره قاجار«وان اي تحت عن سرکار خانم فاطمه رضایی در مقاله
بیش از هر چیزي از  1395در زمستان  19هاي تاریخی ایران و اس�م به شماره  شده در مجله پژوهش
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بعد واژه شناسی و جامعه شناسی به بررسی مفهوم ملت در عصر قاجار پرداخته است. �زم به ذکر 
اند، بلکه  نها به بررسی موضوع از بعد حقوقی نپرداختهاست، نویسندگان در مقاله مذکور نه ت

گرایان در  ها و مبانی فکري نوگرایان و شرع پردازي اي نیز به سمت و سوي نظریه هیچگونه اشاره
اند. نوآوري  خصوص ورود یا عدم ورود آن و نهادینه شدن آن در حقوق اساسی ایران ننموده

خصوص مسأله حقوق حقوق ملت در عصر مشروطه از مذکور در   پژوهش حاضر نسبت به پژوهش
) این مقاله صرفاً شامل نظرات تاریخی علما و روشنفکران در دوران مشروطه 1دو جهت است، 

سازي و از  گرایان را در خصوص بومی نیست، بلکه بصورت موردي رویکردهاي نوگرایان و شرع
ا موازین شرعی در نظام حقوق اساسی انطباق و یا عدم انطباق این مفهوم نو با ر حیث حقوقی 

صورت گرفته صرفاً ناظر بر   ) در حالی که پژوهش2مشروطیت به بحث و بررسی گذاشته است؛ 
  باشد. خصوصیات و ادبیات واژگانی مفهوم حقوق ملت در عصر قاجار می

گاه ورود مفهوم حق و ملت به نظام حقوق اساسی ایران و  . عصر مشروطیت تجلی2
   واژه حقوق ملتگیري  شکل

به طور کلی اگر بخواهیم به بررسی و تبیین مفهوم حقوق ملت به عنوان یکی از مفاهیم مدرن در 
بایست به تفکیک  عصر مشروطیت که وارد نظام حقوق اساسی ایران گشته، بپردازیم. در ابتدا می

تا از این طریق و با کلمه نحوه ورود این مفهوم را به نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار دهیم. 
گرایان عصر  هاي هر یک نوگرایان و شرع دیدي جامع نسبت به معنا و مفهوم آن به واکاوي دیدگاه

این بخش در هاي آتی بپردازیم. فلذا  سازي این مفهوم مدرن در بخش مشروطیت در خصوص بومی
حق و ملت مفهوم  دو هدر عصر مشروط هک پرسش خواهیم بود،به دنبال پاسخ به این  از مقاله حاضر

  ؟ اند واژه حقوق ملت را بنیان نهاده وارد شده و ایران اساسی حقوق در نظام چگونه

  گیري واژه حقوق ملت شکل. 2- 1
 نیو وضع قوان ینگارش قانون اساس ه دنبال آنو ب نظام حقوق اساسی جادیبا اجنبش مشروطیت 

مستبد سلطنت  یاسیقدرت سش از این بر مبناي جامعه ایرانی که پی سنتیتا ساختار  ،بر آن شد جدید
به اعضاي جامعه  ،قدرت سلطنت یت درمحدودایجاد و با  . تا از این طریقهم زند ررا ب استوار بود،
بر و  ؛ابدی یقانون تجل کومتدر ح جهت تکوین ستیبا یکه م ی. قدرتدنابیدست  يا قدرت تازه
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مساوي برخوردار گردند. به همین دلیل زایش مفهوم  از حقوقمردم در برابر آن آحاد همه مبانی آن 
بود که اجماع مردم، حق و خاطر  ندیب "ایرعا" نی و اصط�حات سنتی همچونمعنا از "ملت"

  باشند. خود قائل  يبرا حاکمیتدر برابر  "حقوق ملت"ی تحت عنوان حقوق
پردازان  وان نظریهدر توضیح مطلب باید افزود، گرچه در عصر مشروطیت نوگرایان که تحت عن

هاي مدرن  بودند و طیفی از نهادینه شدن اندیشه  اصلی مبانی فکري احقاق حقوق ملت برگزیده شده
اند. اما باید توجه نمود، که عموماً در یک مسأله با آنها داراي  گرایان تشکیل داده را در جدال با شرع

ست از متفکران نوگرا به عنوان نخستین توان اذعان داشت، که این د نقطه مشترك بودند. چنانچه می
اند، هرچند که منبع  هاي حقوقی مدرن را وارد نظام حقوق اساسی ایران نموده اشخاصی که نظریه

گرایان بر  هایی که با شرع هاي غربیان بوده است. اما بعضاً طی جدال اولیه و اصل تفکراتشان اندیشه
هاي آتی نیز بدان اشاره خواهیم نمود، تا حدودي  خشاند و در ب سر ورود مفاهیم مدرن غربی داشته

). اما Damghani,1978: 230اند( هاي خود فراهم آورده مؤیداتی را نیز از شریعت اس�می در اندیشه
رغم این چنین تأثیراتی با توجه به اینکه اصو�ً اذهان و نظام فکري آنها سمت و  در هر صورت علی

بیشتر از  "حقوق ملت"بی داشت، در نهادینه شدن اصولی نظیر ها و حقوق مدرن غر سویی از حق
اند. �زم به ذکر است، موضوع اظهار نظر و بحث در رابطه با  مبانی و مفاهیم غربی تأثیر پذیرفته

اعطاي حقوق به اهالی ملت در بدو ورود مفاهیم غربی و در عصر مشروطیت، اعطاي حقوق بشري 
). Tabatabai,2007:95اند( ها نداشته توجه چندانی به تکالیف انسان به شهروندان ایرانی بود و آنان

فلذا در حالی که دو مفهوم بنیادین آزادي و برابري تحت عنوان دو دسته از مهمترین حقوق بنیادین 
)؛ نوگرایان :519Moradkhani,2017هاي اندیشمندان در جوامع غربی بودند( ملت محور اصلی بحث

ها معطوف داشتند. چنانچه آنها  بیش از هر چیزي توجه خود را به اینگونه بحثخواه ایرانی  مشروطه
نامیدند و یا برابري  هاي طبیعی افراد را در آزادي که بعضاً آن را حریت می ترین حق یکی از ابتدایی

ي ها دیدند. البته باید یادآوري نمود که در کنار حق نمودند، می که از آن تحت عنوان مساوات یاد می
مذکور آنان به دیگر موارد حقوق اعطایی به ملت نظیر حق صیانت، حق انتخاب، آزادي بیان و... نیز 

). اینگونه بود، که حقوق ملت در مفهوم مدرن آن بعنوان یکی Saket,1991:88اي داشتند( توجه ویژه
نوگرایان هاي اساسی حقوق طبیعی افراد جامعه در نظام حقوق اساسی مشروطه از سوي  از بنیان

گرایانی که بدنبال مشروطیت بودند، به منصۀ ظهور  مورد توجه بود، که در نتیجه جدال با شرع
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گرایان که در گذشته از حقوق مردم تحت حاکمیت حکومت جائر   نشست. �زم به ذکر است، شرع
دم، نمودند و موضوعاتی نظیر ظلم نکردن حکومت به مردم، حفظ مال و جان و آبروي مر دفاع می

برخورد عاد�نه با مردم از سوي حکام و امثال آن را در نظریات خود ارائه دادند؛ در عصر مشروطیت 
ع�وه بر این تأکیدات ورود آحاد افراد جامعه را  "حقوق ملت"و بدو ورود مفاهیم مدرنی همچون 

ن رابطه به هاي تأسیس و تشکیل نظام سیاسی را نیز مورد نظر خود قرار داده و در ای به عرصه
). چراکه، Moradkhani and Sadeghian,2019:149پردازي و جدال با نوگرایان پرداختند( نظریه

اعطاي حقوق فردي به افراد تشکیل دهنده جامعه یکی از تأثیرگذارترین مفاهیم مدرنی بود، که به 
ملت نوبۀ خود نقش چشمگیري در محدود نمودن قدرت حاکمیت و نهادینه شدن حقوق اساسی 

). ع�وه بر موارد فوق الذکر نکته دیگري که در اینجا باید بدان متذکر Abadian,2009:220داشت(
شویم اینکه، به موازات تفاسیر ملت در نظریات سنتی و مدرن، ادبیات و اندیشه نوگرایان و علماي 

بیین نظرات آنان پیمود، که در ادامه به ت گراي عصر مشروطیت از مفهوم ملت راه متفاوتی را می شرع
  سازي مفهوم مدرن ملت خواهیم پرداخت. در رابطه با بومی

  هاي نوگرایان سنگ بناي تأسیس مفهوم حقوق ملت در عصر مشروطیت . دیدگاه3
همانطور که گفته شد از سوي ، ایرانگیري مفهوم مدرن حقوق ملت در نظام سنتی  ورود و شکل

گرایانی که تحت تأثیر  ب مدرن، آغاز گردید. از این حیث نوو با سفرهاي خود به غرگرایان ایرانی  نو
توان به دو دسته  می را هاي مدرن غربی مفهوم حقوق ملت را وارد جامعۀ سنتی ایران نمودند، اندیشه

گرایانی بود، که در تکوین و نهادینه شدن . دسته نخست شامل آن عده از نوبندي کرد کلی تقسیم
یم اشاراتی به شریعت اس�می داشتند. در مقابل آنها دسته دوم نیز مفهوم حقوق ملت بطور مستق

شامل آن عده از نوگرایانی بود،  که نظراتی مخالف از خود ارائه داده و این چنین مفاهیمی را غیرقابل 
به تبیین نظام فکري آنان در بنا نهادن که در ادامه دانستند.  سازگار با شریعت اس�می می انطباق و عدم

  .خواهیم پرداختدر نظام حقوق اساسی عصر مشروطیت  حقوق ملت هوم مدرنمف

  دیدگاه نوگرایان قائل به سازگاري مفهوم حقوق ملت با شریعت اسالمی. 3- 1
هاي غربی وارد کننده مفهوم مدرن حقوق ملت در ایران  در میان نوگرایانی که تحت تأثیر اندیشه

ملکم خان بطور مستقیم این مفهوم  میرزا مستشارالدوله و میرزا یوسف خاناند،  ه عصر مشروطیت بود
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هایی را نیز  با تکیه بر این دیدگاه چارچوبآنها دانستند. چنانچه  را سازگار با شریعت اس�می می
در ادامه این مطلب به بررسی نظریات آنان و  کههاي بنیادین ملت بیان داشتند.  براي اینگونه حق

  شریعت اس�می مرتبط با حقوق ملت داشتند، خواهیم پرداخت. گرایشی که به سمت موازین

  هاي میرزا یوسف خان متشارالدوله در خصوص سازگاري مفهوم حقوق ملت با شریعت اسالمی اندیشه. 3- 1- 1

مستشارالدوله جهت بیان و تشریح نظریات نوگرایانۀ خود در رابطه با مفاهیم مدرن غربی و ورود و 
 و "یک کلمه"اي تحت عنوان  ر نظام حقوق اساسی عصر مشروطیت، در رسالهنهادینه نمودن آنها د

در مطابقت آنها با آیات خود را سعی از این طریق نهایت  از قانون اساسی فرانسه اقتباس نمود. تا
از طریق  مفاهیم وارداتیسازي  او سپس اقدام به بومی .)Maziani,2010:100نماید( شرع و احادیث

 مفاهیمنمود. تا بدین نکته مهم نیز توجه گردد، که اکثر  قه و شریعت اس�می مییابی در ف ریشه
اي دیرینه  هاي حقوقی مدرن در فقه و شریعت اس�می نیز داراي سابقه موجود در نظام

  ). Zargarinejad,1995: 200باشند( می
مستشارالدوله  نظیر حقوق ملت سازي حقوق متعلق به آحاد جامعه اس�می یابی و بومی در ریشه

دارد.  بیان می آنسازي  بارزترین مصادیق را در بومی ،ضمن گریزي بر سابقه آن در شریعت اس�می
بندي  به شرح ذیل تقسیم خودرا در فقرات مختلف رساله  مذکور حقوق اوچنانچه 

  ): Mustashar al-Dawla,2003: 65نمود(
من توجه به اصول و موازین شریعت اس�می مستشارالدوله ض. فقره اول، حق برابري و مساوات: 1

سازي مفاهیم مدرن غربی، یکی از حقوق اولیۀ اعضاي ملت را حق برابري آحاد جامعه در مقابل  در بومی
دهد. تا بدین نکته مهم اشاره نماید، آن حق مساواتی که در نظام حقوقی  قانون مورد شناسایی قرار می

ندان در نظر گرفته شده است، سابقاً و عیناً مورد توجه شریعت مدرن فرانسه براي اعضاي ملت و شهرو
مقدس اس�می نیز بوده است. چنانچه این اندیشمند نوگرا مستنداً و در مدعاي خویش به آیاتی از قرآن 

سوره مائده صریحاً اشاره  42سوره انعام و آیه  152سوره نساء و دیگر آیات همچون آیه  58نظیر آیه 
مرافعات در اجراي  مساوات در محاکمات و«: کند میاین اصل را چنین تعریف  شارالدولهنماید. مست می

قانون یعنی اجرا شدن احکامی که در قانون نوشته شده و در حق اعلی و ادنی و ضیع و شریف و قوي و 
ضعیف، به طریق مساوات باشد و به هیچ وجه امتیاز نداشته باشد، اگرچه مدعی و مدعی علیه ذات 

  ).Mustashar al-Dawla,2003: 67»(پراطور باشد، حکم قانونی چون دیگران بر او نافذ استام
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از سوي  فرد و از این حق، از یکسو در تعریف خودمستشارالدوله . فقره چهارم، حق امنیت: 2
به  بر امنیت حق و زاوایاي مختلف ابعاد دهد. تا از این طریق به میقرار نظر مدرا  حاکمیت دیگر
نماید. مستشارالدوله در این فقره به آیات مرتبط با قصاص حق بر مصونیت  ت تلویحی اشاره صور

دارد. چنانچه در این خصوص نیز بعنوان نمونه آیات  جان، مال و حیثیت آحاد جامعه را نیز بیان می
  نماید. حرمت زنا را در شریعت اس�می جهت حق امنیت ناموس تشریح می

مستشارالدوله یکی از لوازم اصلی  فتم، نهم و هجدهم حق انواع آزادي:. فقرات سوم، ششم، ه3
ایستادگی در مقابل ظلم و جور را تحقق یکی از اصول بنیادین شریعت اس�می یعنی امر به معروف و 

شمرد. فلذا او آزادي و مصادیق مرتبط با آن را بعنوان ابزاري جهت تحقق امر به  نهی از منکر برمی
شمرد. همچنین او براین باور است  از منکر در جامعه سنتی ایران عصر مشروطیت برمیمعروف و نهی 

او در تبیین این ». را مجال تعرض نیست حریت شخصی یعنی هرکس حر و آزاد است و کسی«که: 
 تواند نمیاحدي هیچ و  باشد میآزاد  هر انسانیحریت شخصیه است یعنی بدن «دارد:  فقره بیان می

متعدد و کثیر مذکور دشنام و فحش بدهد. صورت مسئله او را یا و بزند  دیگري به کسسیلی و مشت 
است. منجمله احدي را درون خانه  کسی حق دخول و تجسس نیست و هیچکس را به گناه دیگري 

توان گرفت و حبس نمود و احدي را جز به حکم  توان کرد و کسی را به ظن مجرد نمی عقوبت نمی
خود با استناد به آیات قرآن به  همچنین مستشارالدوله نمود. توان نبیه و سیاست نمیقانون، جریمه و ت

  امنیت جانی اشاره کرده و حق عدم تعرض را منوط به قصاص می نماید. 
مستشارالدوله در این فقره به بیان عدم اعمال شکنجه اشاره  . فقره هفدهم، حق تن و جسم:4
  آورد. ن و جسم شهروندان بشمار مینماید و آن را بعنوان حقی به ت می

در این فقره مستشارالدوله از جمله مهمترین حقوق عامه ملت را حق بر . فقره نوزدهم: 5
ها جهت ترتبیت فرزندان افراد بی  خانه داند و بنا بر این اصل به لزوم تشکل مکتب آموزش می

  نماید. بضاعت جامعه اس�می اشاره می
هاي ارزنده مستشارالدوله بعنوان یکی از  گردید در رابطه با دیدگاه با توجه به آنچه که عنوان

سازي  اندیشمندان نوگرایی که در عصر مشرویت با گرایش به سمت شریعت اس�می سعی در بومی
مفهوم مدرن حقوق ملت نمود باید اذعان داشت، که وي همواره بدنبال این بود تا موجبات احقاق 

  بانی اس�می در نظام حقوق اساسی مشروطیت فراهم آورد. مبا خلط ضمن حقوق ملت را 
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  هاي میرزا ملکم خان در خصوص سازگاري مفهوم حقوق ملت با شریعت اسالمی اندیشه. 3- 1- 2
 اعضاي ملتبه حقوق  19قرن متجدد مانند اکثر متفکران ه میرزا ملکم خان از جمله نوگرایانی بود، که

توان  عبارتی میبه است. به کار برده  حق راواژه  آثار خوددر ا چنانچه وي باره اعتقاد داشته است.
سازي آنها  مدرن و بومی هاي در معرفی و تعریف واژه نوگرایان عصر مشروطیتبیش از سایر  گفت، او

بر این در رساله نداي عدالت  . به همین دلیل ملکم خانکوشیده استبر مبناي نظام سنتی جامعه ایرانی 
اعتراف جمیع ادیان و به تصدیق جمیع حکما، خالق عالم در ازل ما را آدم آفریده است به «: باور است

که مجمع آن را،  .و از براي سند آدمیت، آحاد ما را صاحب و وارث آن مواهب عظیمی ساخته است
). شاید دلیل تأکیدات اندیشه ملکم خان در Tabatabai,2007:151 »(گویند حقوق آدمیت می

هاي جامعه ایرانی است. بر مبناي این تفکر  هیم مدرن غربی جستجوي آنها از دل سنتساري مفا بومی
او بر این باور بود، تجددخواهی و نوسازي جامعه سنتی ایران از طریق مفاهیم غربی، دشمن مشترکی 
به نام سنت دینی دارد. فلذا آنچه در دیدگاه او انگاشته شده است؛ تعارض تجدد و ایرانیت با سنت 

). ملکم خان بر این اعتقاد بود، که باید براي جامعه ,2006adameiyatینی و نهادهاي مرتبط آن است(د
سنتی ایران قانون تدوین نمود. فلذا بهترین قوانین جهان همان قوانینی است، که در فقه و شریعت 

دربیاوریم. بر این  بایست احکامی را که در فقه آمده است را به صورت قانون اند؛ و ما می اس�می آمده
ها را در کتابچه غیبی دفتر قانون و همچنین  اساس ملکم خان نظریات نوگرایانه خود در زمینه حق

رساله صراط مستقیم تشریح نموده است. که در قانون اول تا ششم آن سخن از اصول بنیادین حاکمیت 
. البته او به این نکته نیز اشاره )Damghani,1978:7پردازد( و در قانون سوم نیز به شرح حقوق ملت می

هایش این استنباط شود، که مقصود او تغییر شریعت اس�می  پرازي نمود، که نباید از نظریه
 واجد مطلقه حکومت یک را در پادشاه ملکم خان فرامین ). با این دیدگاهRajabi,2011:280است(
  ).Malek Khan,2009:230دانست( نمی قانونیت وصف

هاي مکتوب ملکم خان ضمن توجه به اصل قانونیت بعنوان مبناي  اندیشه در نظریات و
ها مشاهده نمود.  توان از حق گیري حقوق ملت بر اساس موازین اس�می، آثار متفاوتی را می شکل

ترین ارکان مورد نظر ملکم خان در ارتباط با  توان به حق مساوات بعنوان یکی از اصلی چنانچه می
مساوات خود به دو نوع قابل «نمود. او در این خصوص بر این باور بود: ها اشاره  بحث حق

 »(بندي است، یکی مساوات در نفوس و دیگري نیز مساوات در حدود و حقوق است تقسیم
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MalekKhan,2002:100هاي مذکور ملکم خان از مساوات در نفوس  ). در توضیح و بیان حق
بحث مساوات در حدود و حقوق او بر این باور بود، که  آورد. اما در ارتباط با سخنی به میان نمی

نبایست با م�حظه به افراد و با غرض زجر صورت گیرد. چنانچه در قانون سوم کتابچه غیبی خود 
دارد، که قانون در تمامی  نیز به موضوع حقوق ملت و مساوات در حقوق اشاره داشته و بیان می

  ).Malek Khan,2009:112حکمی مساوي دارد( ممالک سرزمین ایران در حق همگی افراد
توان به حق اطمینان اشاره  هاي بنیادین ملت در نظریات نوگرایانه ملکم خان می از دیگر حق

باشد. که ملکم خان این حق را به  دربرگیرنده حق امنیت می "اطمینان"نمود. چنانچه از نظر او 
هایی که ملکم خان بدان  نماید. از دیگر حق بندي می صورت اطمینان جانی و اطمینان مالی تقسیم

عبارت است، از  "اختیار"اشاره نمود. چنانچه از نظر او  "اختیار"توان به  اشاره صریح داشت، می
بندي از نظر ملکم خان اختیارِ مذموم منجر به اخت�ل  هاي ممدوح و مذموم. بنا بر این تقسیم آزادي

دد. همچنین او اختیارِ ممدوح را شامل: اختیارات بدنی، زبانی، گر در نظم قانون پیامبر خاتم (ص) می
هاي بنیادین  ، ملکم خان با در نظر گرفتن حق دانست. بدین ترتیب قلمی، خیال، کسب و جماعت می

اعضاي ملت، سه وظیفه عمده حفظ استق�ل و تمامیت ارضی، حفظ حقوق جانی و حفظ حقوق 
گوید تنها هدف من تغییر  او در نهایت میشمرد.  برمی مالی را از جمله وظایف اصلی حاکمیت

هاي غربی در قوانیشان ترتیب  شریعت اس�م نیست بلکه احکام متفرق اس�م را همانگونه که دولت
  ).Malek Khan,2009:138(اند، ما نیز احکام اس�می را تبدیل به قانون نماییم اثر داده

  ري مفهوم حقوق ملت با شریعت اسالمیسازگا دیدگاه نوگرایان قائل به عدم. 3- 2
در نقطه مقابل نظریات نوگرایانه اندیشمندانی همچون مستشارالدوله و ملکم خان که بنیان فکري 
خود را جهت تکوین حقوق ملت، در مفاهیم مشابه و سازگار در شریعت اس�می قرار داده بودند. 

پرداختند. که در ادامه به تبیین نظرات هر دیگر نوگرایان به ارائه نظرایاتی مخالف در این خصوص 
  یک از این نوگرایان خواهیم پرداخت.

  سازگاري مفهوم حقوق ملت با شریعت اسالمی هاي میرزا فتحعلی آخوندزاده در خصوص عدم اندیشه. 3- 2- 1

حقوق طبیعی بنیان  ۀحقوقی خود را بر پای -سیاسی هاي اندیشه از دنوگرایانی بود، کهآخوندزاده 
هاي ترقی جامعه  همچنین آخوند زاده یکی از مهمترین انگیزه ).Akhundzadeh, 1978: 171(ادنه
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 Moradi; And(دانست ایرانی را حرکت به سمت عزمت شکوه ایران باستان ایران می

Rezaei,2016:109(ضمن تقدیر  نویسد، اي که به ج�ل الدین میرزا قاجار می . تا جایی که او در نامه
اوان از او در عدم استفاده از الفاظ و لغات عربی، چنین نوشت؛ که تمام سعی و ت�ش و تشکر فر

خود را در آن دارد که ملت ایران را از خط عربی نجات دهد. او در این خصوص حتی یکی از 
کاش افرادي بودند تا بتوان با اتکا بر آنها، ملت «دارد:  آرزوهاي دیرینه خود را نیز این چنین بیان می
هاي ناشی از حم�ت آنها نجات داد و مجدداً به عزت  ایران را از آثار سلطنت اعراب و تمامی خرابی

  ). Akhundzadeh,1357:171و شکوه ایران باستان بازگشت(
مطابق نظریات نوگرایانه آخوندزاده تجدد و نوگرایی در نظام سیاسی ایران زمانی اتفاق خواهد 

آزادي برخوردار باشند، که هر یک افراد جامعه هر آن چیزي را که  افتاد، که آحاد ملت از آنچنان
خواهند انجام  خواهند به زبان بیاورند، بتوان بیان دارند؛ و هر آن چیزي را که می می

هر فرد آدمی که قدم به عالم هستی نهاد «).  او بر این باور است که: Adameiyat,1970:145دهند(
مند شود. حریت کامل عبارت از دو قسم حریت  ت حریت کامله بهرهباید به حکم عقل سلیم از نعم

است: یکی حریت روحانیه است، دیگري حریت جسمانیه. جمع حریت روحانی و جسمانی، حریت 
کامله ي انسانی است و هر کدام از آنها فروعات متنوعه دارد که در کتب مبسوطه  فرنگستانیان 

ین دو ماده است. اما مردم آسیا حریت کامله را به مشروح است و مساوات عبارت از وجود ا
اند و از لذت مساوات و از نعمت حقوق بشریت کلیتاً محرومند و بر فهم این  یکبارگی گم کرده

  ).Akhundzadeh,1978:pp 452-453» (حرمان عاجزند.
ستشارالدوله هاي م دیگري که در اینجا باید بدان اشاره نمود، اینکه آخوند زاده بر دیدگاه  نکته

نویسد، نقد رساله او را این  اي که براي مستشارالدوله می نقدهایی را وارد کرده است. چنانچه در نامه
یک کلمه کتاب بی نظیر و یادگار خوبی است، اما براي ملت مرده نوشته شده «نماید:  چنین بیان می

شارالدوله در نامه خود به شرح �زم به ذکر است، آخوندزاده ایرادات خود را از رساله مست». است
  ):Akhundzadeh,1978:23دارد( ذیل بیان می

هایی که انجام داده بود، به این نتیجه رسیده  . مستشارالدوله در رساله خود در هریک از مقایسه1
  که در اس�م تمام آن موارد وجود دارد.



 1400بهار پیاپی بیستم، ، یکمشماره دهم، دوره ، ه علمی مطالعات حقوق بشر اسالمیفصلنام ۱۳۶

 

این درحالی است که در  باشد، باید مساوات را نیز بپذیرد، . اگر شریعت سرچشمه عدالت می2
  شریعت اس�م مساوات مختص طایفه ذکور است.

. اگر شریعت را سرچشمه عدالت بدانیم، پس باید حریت افراد را نیز مورد پذیرش قرار دهد. 3
  پس بیع غ�م و کنیز چرا جایز شمرده شده است.

آزاد در قید زوجیت  کند، وقتی که یک زن و مرد . ش�ق زدن زانی و زانیه چه معنایی پیدا می4
اند. شریعت بر چه مبنایی حق دارد، که هریک از آنها را  نیستند و به رضاي خود با هم مقاربت نموده

  یکصد تازیانه بزند.   
نظام محاکم حقوق ملت در وضعیت با  رابطهدر ضمن بیان ایرادات و نقدهاي خود آخوندزاده 

کسی به  چنانچه. وجود دارد نه نظامی و نه اختیار معینینه قانونی و دارد،  بیان میسنتی ایران زمان 
 از آنها در یکی کند.به کدام اختیار رجوع جهت تضییع حقوق خود که  ،کسی سیلی بزند مظلوم نمیداند

و برد،  امام جمعه می شکایت خویش را نزد شیخ ا�س�م، یکی در نزدو دیگري  رود نزد مجتهد می
 یقانون معین با اینکه نظام حقوقی کشور متحول گردیده است، اما نماید. یبه داروغه رجوع م نیز دیگري
توان از طریق آن احقاق حقوق ملت را تعیین نمود. فلذا او بر این باور بود که جهت تا ب دارد،وجود ن

دستیابی اعضاي ملت به حقوق خود قانون در معناي مدرن آن، باید توسط خود مردم نوشته شود. بدین 
اجراي عدالت و رفع ظلم در صورتی میسر خواهد بود، که ملت خود صاحب بصیرت و علم  ترتیب،

  .)Akhundzadeh,1978:140( گردد؛ و به ظالم بگوید بساط سلطنت خود را کنار بزند

   سازگاري مفهوم حقوق ملت با شریعت اسالمی عدم هاي عبدالرحیم طالبوف در خصوص  اندیشه. 3- 2- 2

تأمل بیشتري داشته سایرین  نسبت به در خصوص مفهوم حقکه رایانی است، از جمله نوگطالبوف 
 شود؛ و داده می به اوبا تولد انسان بود، او بر این باور داشت، که حق طبیعی معتقد  وقبه حقاو  است.

حق یعنی «دارد:  بیان میمسائل الحیات مورد تجاوز قرار داد. طالبوف در  آن راتوان  هرگز نمی
ارت از آن قوه ششمی باطن انسان است که براي او عضو مخصوص چون سایر قوا خلق حقیقت، عب

 �دتنشده و چون منتها و متکاي هرچیز به حق است، از آن جهت قایم به ذات است. حق از روز و
شود و متدرجاً تعلق او به حد تصادف او با حق شخص ثانی در  تا هنگام وفات با خود آدم تولید می

کند  در اینجا اشاره به حقی می ). درواقع، طالبوفTalibov,1978:7 (»گردد. ایام مرئی می آیینه مرور
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در خصوص  طالبوف در جاي دیگريباشد. ع�وه براین،  میسلب ناشدنی و نامرئی  با تولد انسانکه 
براي تولید حق یک منبع و «: دارد بیان می کند و اتی میبه نقش شخص دوم اشاربوجود آمدن حق 

نشان دهیم. آن منبع مظهر زبان ماست که به آن را توانیم  شناسیم و نمی ک مظهر داریم. منبع را نمیی
تنها بنشیند، عریان باشد، دراز بکشد، خنجر  اي در خانه کسیگر . انماییم واسطه او اظهار حق می

وارد شد، حق  بازي کند، طپانچه خالی نماید، یا هیچ کار نکند حق اوست، اما تا شخص ثانی بر او
  ).30: 1363گردد(آدمیت،  شخص او محو می

مختار بی قید و  یعنی آزادي«براین باور بود: و  داشت؛حق آزادي  همچنین اشاراتی بهطالبوف 
حر مساوات یعنی برابري، بی تفاوتی و اینها مظاهر ظاهري این الفاظ هستند. ولی معنی حقیقی آنها 

دون گویند و یکی ب که آزادي و مساوات می ،دیگران استو همان قدر از آن  تعظیم شرف نفس
باشد.  آزادي شخصی و مستلزم قید سایرین می و مفهومی نخواهد داشت. چراکه، دیگري معنا وجود

). Talibov,1978:92 »(آزادي که متحد با مساوات نیست، تجاوز نمودن به حقوق دیگران است
. گیرد می نظر در دیگري با ارتباط در را آن آورد، و میبه میان  سخن آزادياز حق  طالبوف در اینجا

مساوات یا  منوط به تحقق یافتن آن که است به عنوان امري ،حق آزادي ، تأکید طالبوف بردر واقع
. البته باید نخواهد بود میسردیگري  دونیکی ب چنانچه وجود .قانون است در مقابلبرابري اشخاص 

طالبوف در تعاریفی که از حق داده بود، آنچنان فنی و محسوس بدان  بدین نکته نیز اشاره نمود، که
نپرداخته بود. فلذا گرچه این چنین حقی در همۀ نفوس به ذات داراي تساوي است؛ اما کسی 

بایست آن را  نبایست به حق دیگري تجاوز نماید. در نتیجه در صورت تجاوز به حقوق دیگري می
هاي فکري طالبوف  ). گرچه اندیشهMoradkhani,2017:520ورد(جزء طبیعت ثانویه مردم بشمار آ

ها مفهومی جمعی و متعلق به تمامی آحاد ملت  ها و آزادي مبین این نظر است، که اعطاي حق
باشد. اما تنها راه دستیابی به آن در این است، که هر فرد ایرانی فردیت خویش را دریابد و در راه  می

م در راه آن گذارد. به همین دلیل طالبوف همواره در ت�ش بود، تا تحقق حقوق بنیادین خویش قد
  حقوق هر یک از اعضاي ملت ایران را از دل مفاهیم مدرن برجسته نماید. 

 هاي آنها را بعنوان توان ت�ش می ها و نظریات نوگرایان بیان گردید، ا توجه به آنچه که از دیدگاهب
حقوق ملت در نظام حقوق اساسی ایران تلقی نمود. اما در فهوم مخاستگاه اولیۀ آشنایی ایرانیان با 
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هاي  عین حال باید توجه نمود، که همسو و یا در مقابل نظریات نوگرایانه این اندیشمندان گروه
اي دیگر  هاي شرعی بگونه هاي خود بر مبناي دیدگاه گرا نیز بودند، که در جدال دیگري از فقهاي شرع
سازي مفهوم حقوق ملت در نظام حقوق اساسی مشروطیت  یا موافقت با بومی یا اقدام به مخالفت و

  هاي آتی این مقاله را به خود اختصاص داده است.   نمودند. که بررسی نظریات آنان بخش

  گرایان عصر مشروطیت  . حقوق ملت در اندیشه شرع4
تی و مدرن غربی اقدام سازي مفاهیم واردا گرایان عصر مشروطیت با این طرز تفکر به بومی شرع

هاي هر  ها و اندیشه نمودند، تا مبادا با شریعت اس�می منافاتی داشته باشند. با در نظر گرفتن دیدگاه
بایست در خصوص نحوه نهادینه شدن و یا  اي که می گرایان عصر مشروطه نکته یک از شرع

متضادي است، که  هاي معارض و سازي مفاهیم مدرن غربی بدان توجه نمود، دیدگاه بومی
خواهی و  گرایان با محور فکري جریان یافته از سوي نوگرایان به عنوان گفتمان مشروطه شرع
سازي  اند. فلذا نقطه آغاز گفتمان بومی سازي مفاهیم مدرنی همچون حقوق ملت داشته گاه بومی تجلی

ارزیابی قرار داد. توان بر دو محور اصلی مورد  گرایان را می مفهوم حقوق ملت دراندیشه شرع
گرایانی همچون  هاي مخالف با مشروطه و مفاهیم مدرن که در دیدگاه و نظریات شرع نخست؛ اندیشه

هاي  تجلی یافته است. دوم؛ اندیشه "خواهی مشروعه"اهللا نوري تحت عنوان گفتمان  شیخ فضل
نی که براي پذیرش گرایانی همچون آخوندخراسانی و دو تن از شاگردانش یعنی مح�تی و نایی شرع

سازي مفاهیم مدرن  شروطی را جهت بومی "خواهی مشروطه"مفاهیم مدرن غربی ضمن موافقت با 
ها مورد اشاره  فلذا در این بخش از مقاله به بررسی هر یک از گفتمان در نظام سنتی ایران ارائه دادند.

سازي مفاهیم  بی بدیلی در بومیگرایان چه نقش  خواهیم پرداخت. تا از این طریق تبیین نماییم، شرع
  داشتند. مدرنی همچون حقوق ملت

  هاي نوگرایان اهللا نوري و علل مخالفت او با مفاهیم برخاسته از اندیشه شیخ فضل. 4- 1
اهللا نوري مبنی بر عدم امکان ورود مفاهیم مدرن غربی برخاسته از  یکی از د�یل عمده مخالفت شیخ فضل

حقوقی ایران عصر مشروطیت، این بود که او بطور کلی  - ساختار سیاسیهاي نوگرایان در  اندیشه
دانست؛ و مطابق اصول حاکم بر شریعت اس�می با اس�م غیرقابل جمع  مشروطیت را سامانی غربی می
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گرا با مفاهیم مدرنیته که وارد نظام حقوقی  است. �زم به ذکر است، مخالفت این دست از فقیهان شرع
د، به آغاز آشنایی ایرانیان با تمدن نو شروع گردید. فقهایی که از اساس با مشروطه و ایران شده بودن

  ). Turkman, 1983: 112گرفته از دنیاي مدرن مخالف بودند(گیري حقوق اساسی بر شکل
ها و نظریات خود ایرادات فراوانی  گرایان منتقدي بود، که در دیدگاه شیخ فضل اهللا نوري از جمله شرع

مشروطه بیان داشت. چنانچه او با اتکا به اصول و مبانی سنتی و شرعی هم در عمل و هم در نظر را به 
ها را مورد  هایی را بوجود آورد. �زم به ذکر است، شیخ در برخی از ایرادات و نقدهاي خود حق چالش

مربوط به حقوق ترین اصول  دهد. چنانچه اصل تساوي در حقوق، به عنوان یکی از بنیادي اشاره قرار می
گرا قرار گرفت. شیخ ضمن اینکه این دسته از مفاهیم مدرن را خ�ف  ملت مورد انتقاد این عالم شرع

نمود، باور داشت ایجاد تفاوت در میان موضوعات احکام مرتبط با حقوق  شریعت اس�می تلقی می
). شیخ در ایرادات Zargarinejad, 1995: 160اشخاص امري کام�ً در تضاد با شریعت اس�می است(

دهد. چنانچه  نماید و اصل آزادي بیان را نیز مورد انتقاد قرار می خود به انتقاد حق تساوي ملت بسنده نمی
ماده دیگري که در این ض�لت نامه ذکر شده است، اصل آزادي قلم و «دارد:  در این خصوص بیان می

حقوقی  - اینگونه مفاهیم مدرن به نظام سیاسی او انتقاد خود را در خصوص ورود». آزادي مطبوعات است
ایران اینگونه توجیه نمود، که نوگرایان بدون م�حظه موافقت و مخالفت مفاهیم وارداتی با اصول و 

اند. این در حالی است، که حوزه شرع وسیع  گیري نظام نویی نموده موازین شریعت اس�می اقدام به شکل
ینه شدن اصول مدرن را در نظام حقوق اساسی به مثابۀ خطري جدي بوده و قانونگذاري در خصوص نهاد

نمود. شدت مخالف او به حدي بود، که به هیچ عنوان دستاوردهاي مدرنیته نبایست  براي اس�م قلمداد می
حقوقی ایران که نشأت گرفته از شریعت اس�می است، گردد. چراکه، در اندیشۀ سنتی  - وارد نظام سیاسی
). از دیگر علل مخالفت شیخ فضل اهللا نوري با Abadian,1995: 41ت به قدیم است(او اصل بازگش

مشروطیت و ورود مفاهیم مدرن این بود، که به باور او مشروطه براي منهدم کردن اس�م است. از آنجا که 
دانست خود را پایبند به  او یکی از وظایف اصلی خود را اداي تکلیف در اجراي قوانین اس�می می

دانست و بر این باور بود، که حکومت و احقاق حقوق ملت باید بر اساس  شریعت مقدس اس�می می
ها  ). فلذا از آنجایی که بر این باور بود اندیشهZargarinejad,1995:185فرامین و احکام الهی اداره گردد(

اند، در مقابل آنها  مودهحقوقی ایران ن - را مخالفان دین وارد نظام سیاسی  و مفاهیم نوگرایانه مشروطه
  نمود. سرسختانه مقاومت می
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  هاي نوگرایان با مفاهیم برخاسته از اندیشهآخوند خراسانی و شاگرادانش  علل موافقت. 4- 2

گرایی است، که اشاراتی دقیق به مفهوم حق و اعطاي آن به ملت  آخوند خراسانی از دیگر فقهاي شرع
 ;Moradkhaniدانست( دم، آنها را داراي حقوقی طبیعی میدارد. چراکه، او ضمن توجه به حقوق مر

Sadeghian,2019:155 حقوق «، »حقوق ملیه«). بطور کلی اشارات آخوند خراسانی به پنج اصط�ح
توان در حین  مبینی بر این نظر است؛ و می» حقوق طبیعی«و » ، حقوق مشترکه»حقوق بشریه«، »وطنیه

توجه بدانها باب جدیدي را جهت هرگونه بحث و اظهارنظر در خصوص شرایط و پذیرش مفهوم 
دارد،  داند و علناً بیان می انچه آخوند این حقوق را متعلق به آحاد مردم میمدرن حقوق ملت باشد. چن

که وقت آن رسیده تا اعضاي ملت در استیفاي حقوق خویش و در طلب حقوق مغضوبۀ خود همت 
هاي این فقیه موافق مشروطیت و مفاهیم  ترین ویژگی از عمده). Khorasani,2006:227نمایند(

هاي مرتبط با  اش توجه نمود. چنانچه او با تکیه بر دیدگاه هاي اصول دیدگاه توان به مرتبط با آن می
 - اصول فقه سعی بر آن داشت، تا ورود مفاهیم مدرنی همچون حقوق ملت را در نظام سیاسی

به همین دلیل آخوند خراسانی در فتواهاي خود  ).Abadian,2009:25 (حقوقی ایران سامان بخشد
راوانی داشت.. از او هیچگونه الزام شرعی وجود ندارد، مگر آنکه الزام عقلی همواره بر عقل تأکید ف

وجود داشته باشد. بدین معنی که احکام شرعی تابع مصالحی است که عقل حکم به الزام صدور 
). فلذا از منطق ک�م مشهود است، که الزامات شرعی نباید هیچگونه Kadivar, 2008: 15نماید( می

توان به تأویل حکم شرعی پرداخت. با این  داشته باشند و در صورت مخالفت میمخالفتی با عقل 
رویکرد، تعاریفی که آخوند خراسانی از مشروطیت و مفاهیم مدرنی همچون اعطاي حقوق به ملت 

). همچنین Zargarinejad, 1995: 155ارائه داده داد، جملگی بر محور تحدید قدرت استوار بودند(
یت شناختن حقوق عام از طریق مشروط نمودن حاکمیت را از ضروریات او اعطا و به رسم

وامیس شرعیه، منع منکرات اس�میه، اصل دانست و در این خوص به اصول متعددي نظیر حفظ ن می
  ).Ajdani, 2004: 150کند( عدالت، محو مبانی ظلم و اصل مصلحت استناد می

 "مطلق"کند. او عبارت  د کردن سلطنت یاد میمح�تی نیز در پذیرش مشروطه از آن به عنوان مقی
گیرد؛ که مطابق آن قدرت مطلق است و مشروطه آن را مقید  در اصول فقه بهره می "مقید"و 
). به باور او سلطنت مشروطه تجدید سلطنت و ادارات دولتی به Kadivar, 2004: 186کند( می
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نماید که  باشد. چنانچه او تأکید می ا مفید میدستورالعملی است که براي آزادي افراد و نه محدودیت آنه
بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که علت اصلی تمامی مفاسد بجز استبداد سلطنت در چیز دیگري نیست. 
چراکه هر گاه پادشاهی خود را در تمامی امور مملکتی و حتی تصمیمات شخصی آحاد جامعه حاکم 

تواند هرگونه دخل و تصرفی  ضییع حقوق افراد میمطلق بداند، در آن صورت در تمامی شئونات و ت
). به باور او با مشروطه نمودن سلطنت یک اصل مهم قابل دستیابی Mahallati, 2011: 215نماید(

گردد.. به عبارتی  است؛ و آن مشارکت مردم در امور حاکمیتی و آزادي در تصمیمات حاصل می
عموم مردم از ظلم و تعدیات سلطان و عدم  توان گفت، از نظر مح�تی هدف مشروطیت خ�صی می

دخالت در شئون ملت است. در نتیجه در صورت دستیابی به مشروطیت بیضه اس�م حفظ و شئون 
یابد. چراکه، به باور او سلطان خود را در  شخصی افراد از قید و بند کفار و حاکمیت مطلق رهایی می

ق دانسته و براي سکنه مملکت در هیچ یک از تمام امور ملت و همه جهات تمدن مملکت حاکم مطل
). توجه مح�تی به Mahallati, 2011: 225گردد( جهات حق نفی و اثبات و رد یا قبول قائل نمی

سازي آنها بر مبناي مفاهیم فقهی و  مسائل فوق نشانگر درجه اهمیت او به سمت مفاهیم مدرن و بومی
  ی جهت حفظ شئون مردم است.بدنبال آن محدود و مشروط نمودن وظایف سلطنت

از میان شاگردان آخوند خراسانی هیچ کس به اندازه میرزاي نایینی در خصوص مفهوم حق به 
توان بنیان اندیشه او را مقابله با استبداد و پذیرش  هاي مختلف نپرداخته است. لذا می بیان دیدگاه

ک دیدگاه کلی نایینی به عنوان مفاهیم مدرن غربی تحت تأثیر شریعت اس�می قلمداد نمود. در ی
سازي مفاهیم مدرنی همچون حقوق  گرایانه خود ورود و بومی عالمی دینی در مبانی و تفکرات شرع

حقوقی ایران عصر مشروطیت را حتی اگر هیچگونه سنخیتی با شریعت  - ملت به نظام سیاسی
داشت، که با نهادینه شدن این اصول داند. فلذا تأکید بر آن  اس�می هم نداشته باشند، مغایر با آن نمی

توان جامعه اس�می را به سمت و سوي پیشرفت و تمدن سوق دهد. �زم به  بنیادین و اساسی می
هاي فقهی و مبتنی بر شریعت اس�می بیان داشت، شامل؛  هایی که نایینی در اندیشه ذکر است، حق

و » حقوق واجبه نوعیه«، »المل بین حقوق مشترکۀ«، »حقوق مشروعه ملیه«، »حقوق مشترك نوعیه«
اهللا نوري که به نقد  گرا بر خ�ف شیخ فضل است. دیدگاه این عالم شرع» حقوق واجبه الهیه«

پردازد، تأکید بر اصل مساوات بعنوان یکی از قوانین برتر اتخاذ شده از  هایی همچون مساوات می حق
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اي که از نظر او ذکر گردید، از مهمترین  گانه هاي پنج شریعت اس�می داشته است. به همین دلیل حق
. بدین ترتیب، نایینی در اداره امور حاکمیتی روند ري میان عامۀ مردم بشمار میعناوین اولیۀ حقوق بش

سا�ري را بعنوان یکی از مهمترین مبادي رفع استبداد سلطنت مطلقه و به عنوان یک  توجه به شایسته
 مذکور). نایینی با ارائه نظریات Nayini, 2009: 169داند( ضروري میحق بنیادین براي مردم �زم و 

و با الهام از موازین شریعت اس�می در تکوین و بسط مفاهیم حقوقی مدرنی همچون حقوق ملت 
هاي  اي در زمانۀ خود ایفا نمود. �زم به ذکر است، نایینی را با توجه به دیدگاه نقش برجسته

هاي نوگرایان به مسأله حقوق ملت تطبیق داد.  توان از منظر اندیشه نمی اي که داشت، گرایانه شرع
هاي فقهی و  سازي مفاهیم وارداتی از ظرفیت چراکه، او همواره در ت�ش بود تا در جهت بومی

). به همین دلیل بود، نایینی در پاسخ به شیخ Farihi, 2016: 151شریعت اس�می تمسک جوید(
خواند، باور داشت چنانچه مشروطه و حق طلبی را  یت را بدعت میفضل اهللا نوري که مشروط

  ). Kadivar, 2008: 249اي بیش نیست ( بدعت بدانیم، مغالطه
گراي عصر مشروطیت در  توان گفت در تفسیر فقهاي شرع با توجه به آنچه بیان گردید، می

شریعت اس�می در تضاد موافقت با پذیرش مفاهیم مدرن و وارداتی، نه تنها آنها را با قواعد 
هاي فقه و شریعت اس�می امري ضروي براي  سازي آنها با استفاده از ظرفیت دانستند، بلکه بومی نمی

  رفت.  رهایی از قید و بند حاکمیت مستبد و احقاق حقوق عامه بشمار می
که بر قهی قواعد ف وحقوقی مدرن  ینمبا ا توجه بهبباید بدان توجه نمود، اینکه  نکته پایانی که

سازي مفهوم حقوق ملت حاکم بود  گرایان عصر مشروطه در بومی دیدگاه هر یک از نوگرایان و شرع
در انتهاي  �زم است، سازي این مفهوم گردید هایی جهت بومی و هر یک از آنها منجر به ایجاد جدال

سازي این چنین مفاهیمی  هاي متضاد آنها در بومی اي از نقش هر یک از دیدگاه این متن مقاله مقایسه
  در نظام حقوق اساسی ایران بیان گردد، که در جدول ذیل این مهم را مورد اشاره قرار خواهیم داد:
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گرایان عصر مشروطه بعنوان عامل اصلی تکوین و  مقایسه عوامل ایجاد جدال میان نوگرایان و شرع
  نهادینه شدن مفهوم حقوق ملت

  سازي مفهوم حقوق ملت گرایان در بومی نقش شرع  مفهوم حقوق ملتسازي  نقش نوگرایان در بومی

هاي مدرن به ساختار  ت�ش در جهت ورود اندیشه
  حقوق اساسی ایران

هاي شرعی به ساختار  ت�ش در جهت ورود اندیشه
  حقوق اساسی ایران

  تقائل به سنتی بودن و دینی بودن مضمون حقوق مل  قائل به مدرن بودن مضمون حقوق ملت

سیاسی مفاهیم مدرن  - عدم تناقض فلسفه حقوقی
  غربی با ساختار نظام حاکمیتی

سیاسی مفاهیم مدرن غربی با  - تناقض فلسفه حقوقی
  ساختار نظام حاکمیتی

  گیري نتیجه
بناي آشنایی ایرانیان با حقوق ملی خود به صورت مدون و نهادینه  ها و به تعبیري سنگ نخستین جرقه

توان اذعان  ایی بود که اندیشمندان نوگرا در عصر قاجار به ثمر رساندند. چنانچه میه شده در پی ت�ش
نمود، مکتوبات آنها در خصوص لزوم توسعه و تکوین علوم مرتبط با خود اتکا نمودن آحاد جامعه را 

د. گرایانه برشمر هاي ملی ترین مبانی فکري در عصر انق�ب مشروطه براي احقاق اندیشه از جمله اصلی
اما متأسفانه در آن برهۀ زمانی به دلیل عدم وجود سطح سواد کافی اقشار جامعه و همچنین عدم وجود 
امکانات �زم جهت آگاهی بخشی به آنها مانعی بزرگ جهت احقاق و نهادینه نمودن حقوق ملت بود. 

گري  جهت مطالبه ایحال در آن زمان مفاهیمی را که اندیشمندان نوگرا طی تحو�ت نوگرایانه خود علی
تک اعضاي ملت و به معناي مدرن آن  حقوق آحاد ملت ارائه نمودند، تأکید بر شناسایی فردیت تک

جهت احقاق حقوق فردي و اجتماعی آنها بوده است. درواقع، ارائه این مفهوم مدرن از سوي آنها را 
هاي  برشمرد. اصو�ً اندیشه ستیزي و پیش زمینه انق�ب مشروطه  بنایی جهت ظلم توان بعنوان سنگ می

بخشی و درك درستی از احقاق حقوق فردي از سوي شهروندان بود.  نوگرایان حول محور آگاهی
هاي مردم فهم و درکی درست از مفهوم حقوق  چراکه، در این برهۀ زمانی از آنجایی که در میان توده

گرایان  نوگرا، اینبار فقها و شرع رسانی اندیشمندان فردي ارائه نشده بود، با ناکام ماندن آگاهی
خواه براي حل این معضل وارد عرصه عمل شدند. اما باید توجه داشت، که ورود فقها و  مشروطه
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طلبی آحاد ملت به معنی پذیرش تمام و کمال افکار اندیشمندان نوگرا نبود.  گرایان جهت حق شرع
د را در غرب مدرن طی کرده بود. از چراکه، مفهوم اعطاي حقوق به ملت گذار و نهادینه شدن خو

 - هاي رایج پیرامون آن به یکباره به سمت جامعه سنتی و گفتمان حقوقی آنجایی که تمامی اندیشه
سیاسی ایران که بر مبناي شریعت و مفاهیم اس�می وارد شده بود، مورد انتقاد و یا بعضاً اظهارنظر 

  یرش آن قرار گرفت. خواه ضمن پذیرش و یا عدم پذ گرایان مشروطه شرع
گرایان نسبت به مفهوم حقوق ملت،  از جمله مهمترین وجوه افتراق رویکردهاي نوگرایان و شرع

ارزش و اعتبار آن بود. چنانچه اندیشمندان نوگرا با توجه به اینکه اعطاي حقوق به ملت را از جمله 
رار دادند که بطور ذاتی و طبیعی آوردند، آن را در دسته اموري ق ترین کرامات بشري بشمار می اساسی

دانستند،  گرایان آن را حقوقی خداداي می حق هر شهروند ایرانی است. بر خ�ف این طرز تلقی شرع
که شریعت مقدس اس�می آنها را مشخص نموده است. �زم به ذکر است، بطور کلی فقها در ورود 

عرصه عمل و تکوین و نهادینه نمودن این دست مفاهیم مدرن غربی نقشی انفعالی داشتند. اما در 
ها نقشی گاهاً فعال در  مفهوم مدرن حقوق ملت در منظومۀ حقوق اساسی با وجود برخی از مخالفت

سازي  ها از سوي آنها جهت بومی اي که بیشترین ت�ش سازي مفهوم آن ایفا نمودند. بگونه بومی
اعطایی به آحاد ملت صورت  هاي مفهوم حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطیت و حق

توان گفت، هرچند که از حیث زمانی اندیشمندان نوگرا در ارائه مفاهیم  پذیرفت. به بیانی دیگر می
خواه بود  گراي مشروطه نویی همچون حقوق ملت فضل تقدم داشتند. اما در اصل با ورود فقهاي شرع

نگ و سنت رایج در جامعه ایرانی شکل ها پیرامون انطباق آن با فره که اظهار نظرات و بحث و جدل
هاي ارائه شده پیرامون  گرایان بخوبی توانستند با گشودن ابواب فقهی به بحث گرفت. چنانچه شرع

سازي مفهوم مدرن حقوق ملت رنگ و بویی اس�می بدان دهند. چنانچه هر یک از آنها ضمن  بومی
ر شرعی خود به درستی مسیر نوگرایی را در موافقت و یا با مخالفت و بعضاً ارائه تعاریف و تفاسی

ها گشودند. درواقع،  ساختار حاکمیتی جامعه سنتی ایران از طریق شریعت اس�می و با گذار از سنت
گرایان موافق و حتی مخالف مشروطیت حفظ شریعت اس�می با  برداشت و تأثیر فقیهان و شرع

  پاسداشت، حقوق ملت بوده است.
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