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چکیده
مفهوم قانون از بنیادین ترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قاانون اتات اق نمام مهرای د
شکل گیری نظریۀ دولت مشروطق داشتق اتت .با توجق بق این واقعیت ق هیچ جامعقای د هیچ
ممطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیمفرض ق مفهوم قانون دا ای تیری تکاوینی و دو
صو ت «مد ن» و «قدیم» اتت و اینکق مفهوم مد ن قانون ،د «گسسات» و «تاداوم» مفهاوم
قدیم تکوین یافتق اتت ،این ممالق نشان می دهد ق مفهوم جدید قانون با تحول د مضرون ،د
تداوم مفهوم قدیم قانون ،تکوین یافتق اتت .مستشا الدولق ،نخستین اندیشارندی اتات اق باا
د ک مبنای متفاوت قانون د دو صو ت «قدیم» و «مد ن» قانون ،اصلِ ضرو ت تأتیس مفهوم
جدید قانون ا د ک و پا های ممدمات ،بقمنظو تحمق این مهم تهیق ارد .باق نظار ننا نادگان
د ک مستشا الدولق از مفهوم قانون متفاوت با د ک متمدمان باوده و تاالۀ «یا مراۀ» وی،
نخستین تالق د ضرو ت حکومت قانون اتات .وی د ایان تاالق باق مادد ایحااد تحاول د
مضرون مفهوم قانون ،این مفهوم ا ق یشق د ا ادۀ حا م و حکم شار بباقعناوان دو مبناا و
منشأ مفهوم قدیم قانون) داشت ،بق مفهوم مد ن قانون ق از نظر مستشا الدولق ،یشق د ا اده و
خواتت مردم داشت ،متحول تاخت .این ممالق با وش توصیفی-تحمیمی ،د صدد پاتخنویی بق
این پرتم اتت ق مبانی و هدف مستشا الدولق از تحول مفهوم قانون چنونق و چق بوده اتت؟
بقنظر می تد مستشا الدولق با تکیق بر مبانی و مفاهیری چون «ا ادۀ عروم» و « ضایت» مردم و
با هدف اتتمرا «عدل»« ،برابری» و «ترقی» ،بقعنوان اهداف مهم حا ریت قانون ،مبااد ت باق
این امر مهم و زید و از دل مفهوم قدیم قانون ،مفهوم مد ن قانون ا تعریف رد.
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مقدمه
انمال  ب مشروطیت ایران ،نمطۀ عطفی د تکوین مفهوم قانون د ایران باود .از دیادگاه حماوقی،
انمال ب مشروطق د صدد بود با اصالح نظام حموقی ،نظام اتتبدادیِ حا م ا باق نظاام مشاروطق
تبدیل ند .بدیهی اتت ق بنیاادینتارین مبناای نظاام مشاروطق« ،حا ریات قاانون» اتات.
اصالح گرایان عصر ناصری هرچون آخونادزاده ،ممکام خاان ،مستشاا الدولق و طاالبوف باا د ک
ضرو ت این تحول ،بسترهای نظری تبدیل شیوۀ حکررانی ا مهیا تاختند و هر ی بق فراخو ،
د این حوزه اندیشق هایی ا طرح و بیان ردند ق حاصل آن ،تغییر ننارش عراومی باق نحاوۀ
حکررانی و د نهایت ،د ک ضرو ت تغییر شیوۀ حکومت از اتتبدادی بق مشروطق بود.
مستشا الدولق ،د شارا نخساتین اا گاا ان بمندپایاۀ حکاومتی باود اق د زی جاال
اصالح طمب عصر قاجا د آمد .بنیان ترقی خواه و وحیۀ ایران دوتتی وی از ی طرف و آشنایی
وی با غر ب و فرهنگ و تردن غر ب از توی دینر ،وی ا بر آن داشت تا برای د مان د د جامعۀ
اتتبدادزدۀ قاجا چا ه ای بیندیشد .حا ریت ناابرابری و حکومات اتاتبدادی ،باا زترین وجاوه
حکررانی و اتاتی ترین عامل تنال د جۀ ایران د عصر قاجا بود و ترام گاا شها ،تأیید نندۀ
وجااود ایاان دو عاماال هسااتند بن.ک :محاادالرم 11 :1031 ،؛ حاااس تاایاح.)211 :1033 ،
مستشا الدولق ق از نادی با حکومت این وش ناتتوده د حوزۀ حکررانی دتاتوپنحاق نارم
می رد و از طرفی د صدد تدا ک ممدمات گسست از این شیوۀ حکررانی بود ،د صدد بود تا باا
شناتایی و معرفی وش جایناین ،امکان ضرو ت تغییر د وش حکررانی ا باق ا باا ب قاد ت
متذ ر شود و شیوۀ مطمو ب تر ا معرفی ند .این دغدغۀ بنیاادین مستشاا الدولق باود و پاس از
آنکق د اواخر تال 1210ق ،ا دا تفا ت ایران د پا یس شد و از نادی وجوه امتیاز غر ب ا
بق چشم دیاد و د صادد برآماد تاا باا تأمال د بنیادهاای ترادن غار ب ،از پیشارفت غار ب و
عمبماندگی ایران ا د ک ند و د یافت های خود ا بق صاحبان قد ت عرضاق دا د .د هراین
زمینق د تال 1211ق و د پا یس مباد ت بق تألیف تالۀ «ی مرق» رد .ی مرق د نظر
مستشا الدولق بنیان و مبنای اتاتی بود؛ مبنایی ق با اتتمرا آن امکان بارون فات از مشاکل
اتتبداد وجود داشت و با تأتیس این اتاس ،امکان تغییر وش حکررانی و انتمال منشأ قاد ت
از ا ادۀ شاه بق ا ادۀ عروم و «تأتیس پا لران» قاجا ی فراهم می شد .مستشا الدولق بق تحمیاق
د یافتق بود ق «بنیان و اصول نظم فرننستان» بر مبنای حکومات قاانون اتات .تحصایل ایان
د ک نقفمط زاییدۀ دو ۀ تقت الۀ مأمو یت وی د پاا یس ،اق ایان امار حاصال هشات تاال
ا پردازی د حاجی ترخان ،شم مااه فعالیات د تانپترزباو و چهاا تاال مأمو یات د
تفمیس بود و مستشا الدلق د این دو ان قریب بیست تال ،بق تداوم ،د خصوص مبنای نظام و
نهادگرایی شو های محل فعالیت خود و نظمگریای و فردگرایی حا م بر ایران تأمل رده بود.
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تنگ زیرین نظم نوینی اق مستشاا الدولق د صادد اتاتمرا آن باود ،مفهاوم قاانون باود؛
مفهومی ق د نظرگاه وی «بنیان و اصول نظم فرننستان» بمستشا الدولق )12 :1011 ،باود .او
بق فراتت د یافتق بود ق بنیان فرننستان بر مبنا و اتاتی متکی اتت ق تاختا نظام تیاتی
غر ب با ابتنای بر آن توانستق اتت حافظ حموق مردم و دایرمدا توتعق باشد .او بقدقت د ایان
نکتق تأمل رده و بق تحمیق هم د یافتق بود ق اگار د صادد عاالس د د ماامن اتاتبداد نظاام
تیاتی ایران هستیم ،البد ،باید مبنایی برای تأتیس ی اتاس جدید تعریف نیم ق آن مبنا
دایرمدا ا ادۀ شخصی نباشد و تغییر اشخاص موجب تغییر «بنیان و اصاول نظام» نشاود .ایان
مبنا از نظر مستشا الدولق «قانون» بود؛ مفهومی ق هم قد ت خمق «نهاد» ا داشت و هم تاوان
اتتمرا نظم .تأمل د مبانی و اصول د یافتی مستشا الدولق مؤید این اتت ق وی د د و د مان
ا د تت تشخیص داده بود ،اینکق چمد د اجرای نظریۀ خود توفیق یافت ،موضو دوم اتت و
نخستین موضو  ،د ک د تت و تشخیص صحیح وی بود اق عاالس د د ماامن اتاتبداد ا د
اتتمرا نظامی می دانست ق مبتنی بر حکومات قاانون باشاد .د ک ضارو ت ا بسات نظریاۀ
حکومت قان ون د ایران حاصل تأمل مستشا الدولق د بنیادهای نظام تیاتی غر ب اتات ،ولای
انتمال این د ک بق ایران و نحوۀ اجرای این د یافت توتط وی مؤیاد تحاولی اتات اق وی د
مضرون مفهوم قانون ایحاد رد و د صدد بود تا با تکیق بر امکانات تنت ،مضرون مفهوم قاانون
ا متحول تازد و با ابتنای بق این مفهوم جدید ق مبتنی بار ا ادۀ عراومی باود ،مباانی نظریاۀ
حکومت قانون ا د ایران مستمر ند .تذ ر ضرو ت توجق بق وجوه حموقیِ اندیشۀ مشاروطیت،
بق عنوان تحمی عرمی حا ریت قانون ،و شناتایی مبانی نظریِ این مهام ،بر تایِ نسابت و ناو
ابطۀ فمق و قانون و توجق بق مرزهای دقیق حکم شرعی با قانون و د نهایت ضرو ت توجاق باق
تا یخ مفاهیم حموقی از طریق تبا شناتی مفهوم قانون ،از ادلۀ انحام این تحمیق اتت .توجق بق
«منشأ» وضع قانون و بر تی تیر این تحول وجق افتراق ایان تحمیاق د قیااس باا تحمیمااتی
اتت ق پیم از ایان د ایان حاوزه صاو ت گرفتاق اتات .بارای نروناق برخای باا ترر اا بار
«تازگا ی» یا «ناتازگا یِ» قانون باا شار  ،باق بر تای مفهاوم قاانون پرداختاقاناد ب اتاخ و
بخشیزاده )11-11 :1030 ،و برخی با تکیق بر بر تی «نسبت اتالم با تحدد ببق معنی االعام)
و فمق و حموق ببق معنای االخاص)» باق «خوانشای ناو» از «مفهاوم قاانون» پرداختاقاناد و د
تمسیمبندی تقگانۀ خود ،مستشا الدولق ا د شرا «جرعگرایان» قارا داده و د تعریاف ایان
گروه نوشتقاند ق « :جناحی ا ق خواهان اخذ وجوه شکمی ،تاختا ی و تشریفاتی قانون هرراه
با د س محتوای دینی د آن و ایحاد تازگا ی میان قاانون ماد ن و فماق باودهاناد» ،جراعگارا
خواندهاند بطحان نظیف و احسانی .)33 :1031 ،امتیاز این تحمیق بر تایر تحمیمات انحامگرفتق
د ک د تت محممان د تشخیص د تت بودن شیوۀ اتخاذی توتط جرعگرایان اتت ق وش
ایشان د انمال ب مشروطق و انمال ب اتالمی د امر قانونناذا ی ماو د توجاق قارا گرفتاق اتات
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بطحان نظیف و احسانی .)11 :1031 ،محممی نیا با بر تی وش اا مستشاا الدولق ،ترشات
اندیشق های مستشاا الدولق ا دچاا تضااد ا زیاابی ارده و معتمدناد اق وش مستشاا الدولق
ناد تت بوده و امکان تداوم تا یخی نداشتق اتت بفمیق ال یحانی و فتحعمایزاده.)213 :1033 ،
ضرو ت تحول این منشأ ا بقعنوان ابعاد نوآو ی این تحمیق قمرداد رده اتت.
این تحمیق با د ک ضرو ت توجق بق تحول مفهوم قانون از مفهوم تنتی ق یشق د عارف
و شر داشت ،بق مفهومی جدید ق یشق د ا اده و خواتات ماردم دا د ،باا وش تحمیمای باق
شناتاییِ تیر این تحول پرداختق اتت و با هدف تشریح نحوۀ این تحول مضرونِ مفهوم قاانون،
د تق بخم بق بر تی «د ک مستشا الدولق از مفهوم قانون» « ،وششناتی مستشاا الدولق د
تبیین مفهوم قانون» و «اوصاف قانون از نظر مستشا الدولق» پرداختق و با طرح این پرتام اق
مبانی و وش تحول مضرون مفهوم قانون چق بوده اتت؟ د صدد پاتخ بق این پرتمها برآمده
اتت .با توجق بق نمم مهم این مفهوم د تأتایس یا اتااس جدیاد ،ابتادا باق معرفای د ک
مستشا الدولق از مفهوم قانون میپردازیم.

درک مستشارالدوله از مفهوم قانون
بنیادین ترین مفهوم مو د توجق مستشا الدولق ق حکام «دال» مر اای ا د نظاام فکاری وی
دا د ،مفهوم قانون اتت .د این چا چو ب ،آن شق از قانون مو دنظر اتت ق باق تعبیار ها ولاد
برمن «بر ترام شئون حکومت حا ریت داشتق باشد» ب .(Berman,2003: 292مفهاوم قاانون د
نظر مستشا الدولق دو وجق دا د؛ وجهی مطمو ب ق د غر ب مشاهده رده بود و «بنیان و اصول
نظم فرننستان» مبنی بر هرین مفهوم بود «و هر گونق ترقیاات و خاوبیهاا اق د آنحاا دیاده
میشود ،نتیحۀ هران» مفهوم قانون اتت بمستشاا الدولق )20 :1011 ،و وجهای ناامطمو ب اق
حا ی از عدم دخالت ا ادۀ مردم د وضع قاانون باود اق د ایاران حکومات داشات و موجاب
«عمبمانادگی» و دو مانادن ایاران «از عاالم ترقای» شاده باود بمستشاا الدولق.)21 :1011 ،
مهم ترین شاخصۀ وجق ایحابی مفهوم قانون این بود ق قانون ناشی از ا ادۀ مردم باود و منشاأ و
مشروعیت خود ا از خواتت و ا ادۀ عروم میگرفت ،ولای قاانون د وجاق تامبی ،زاییادۀ ا ادۀ
حا م بود و منشأ قانون و مبنای مشروعیت قانون ،ا ادۀ مردم نبود .وجق مطمو ب قاانون د نظار
مستشا الدولق حاصل گذا از مفهوم قدیم قانون ب ق د ایران حکومت داشت) بق مفهاوم جدیاد
قانون ب ق د غر ب حکومت داشت) ،بود؛ تعریاف قاانون از نظار مستشاا الدولق ،اق وی «یا
مرق» میخواندش ،چنین اتت« :ی مرق ق جریع انتظامات فرننستان د آن مند س اتات
تا ب قانون اتت ق جریع شرایط و انتظامات معرول بها ق بق امو دنیویاق تعماق دا د ،د آن
محو و مسطو اتت و دولت و امت ،معاً ،فیل بماای آن اتات چنانکاق هایچ فاردی از تاکنۀ
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فرانسق یا اننمیس یا نرسق یا پروس مطمق التصرف نیست .یعنی د هیچ اا ی اق متعماق باق
امو محا رق و مرافعق و تیاتت و امثال آن باشد ،بق هوای نفس خود نریتواند عرل رد .شااه
و گدا و عیت و لشنری د بند آن ممید هستند و احدی قد ت مخالفت با تا ب قاانون نادا د»
بمستشا الدولق .)23 :1011 ،این مفهوم د نظر وی اوصاف و مراتبی دا د ق حکومات و وجاود
این اوصاف ،تبب ترقی غر ب و فمدان آن عاملِ عمبماندگی ما شده اتت اق د گفتاا بعادی
بقتفصیل بق بر تی این اوصاف میپردازیم.
اگرچق این گفتۀ تیرنی د تت اتت ق منشأ اندیشق لاوماً از وقایع موجود د جامعق نیست
بمکق میتواند منشأ خا جی داشتق باشد ب ،)Tierney, 1982: xاتتمرا ی اندیشاق اق حاصال
جغرافیایی فکری-فرهننی با مختصات خااص خاود اتات ،د حاوزهای متفااوت باا زادباوم آن
اندیشق ،مستمام لحاظ مختصات و مبانیِ زیستناه جدید اتت ق بر این مبنا نریتوان حکم باق
«ایاانهرااانی» مطمااق یا اندیشااق ااق د دو بسااتر متفاااوت شااکل گرفتااقانااد ،صاااد اارد.
مستشا الدولق د طرح مفهوم جدید قانون ،بق موضو ضارو ت التفاات باق الااماات موجاود د
تنت ایران توجق داشت و توفیق نظر خود د خصوص مفهوم مد ن قانون ا د گارو پیوناد باا
الاامات تنت حا م بر ایران مای دانسات و د تبیاین نظار خاود ایان قاعاده ا مراعاات ارد.
مستشا الدولق تأ ید داشت ق قانون باید بر آدا ب و تنت حا م بر ایاران مبتنای باشاد ،یعنای
قانون نباید صِرف ترجرۀ قانون های دینر شو ها باشد .توجق بق ضرو ت مبتنی بودن قانون بار
آدا ب و تنن موجود د اجترا موجب «دوام» و «تأثیر» بیشتر قانون د جامعق میشود .آلبرت
دایسی د این خصوص میگوید« :اقالً باید دانست ق اغمب قوانین اتاتی از یا عاده آدا ب و
توماتی ق د ی مرمکت مشروطق جا ی اتت ،اتخاذ شده و ممننین بدون آنی اق آن آدا ب
و تومات ا تا حدی مالحظق نرایند ،از معنویت و اهریات مساا ل اجاع باق مهراات قاوانین
مرمکتی برخو دا نریشاوند» بدایسای .)111-111 :1033 ،مستشاا الدولق باا توجاق باق ایان
موضو مهم و ضرو ت توجق بق آن« ،اتتنساخ» اردن « اود فرانساق یاا تاایر دول» ا وش
د تت تدوین قانون برای ایران نریداند و مینویسد« :من ننفتم ق ود فرانسق یا تایر دول ا
برای خودتان اتتنساخ رده معرول بدا ید» .این تأ ید مستشا الدولق مؤید این تعبیر منتسکیو
اتت ق قانون ،د مفهوم می و انتااعیِ آن ،یعنی با عال نظر از وضع تاا یخی مردمای اق آن
قوانین برای تنظیم مناتبات آنها وضع شده ،وجود ندا د .بقنظر منتسکیو قانون «د معنای عاام
آن» ،جا بیان « خرد انسانی ،از این حیث ق بر هرۀ اقوام وی زمین فرمان می اناد» نیسات و
قانونهای تیاتی و مدنی هر قومی نیا باید «موا د خاصی باشد ق این خرد انسانی شامل آنهاا
میشود» .این قانون های تیاتی و مدنی چنان نسبتی با مذاق هر قومی دا د ق بعید مینرایاد
بتوان قانونهای قومی ا د مو د قوم دینر اجرا رد ،بمکق این قوانین باید «با طبیعات و اصاول
حکومتی ق برای آن وضع شدهاند ،مطابمت داشتق باشد» ،اعام از اینکاق ایان قاانونهاا مانناد
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قانونهای تیاتی ،حکومت ا ایحاد نند یا مانند قانونهای مدنی ی شو  ،موجب حفاظ آن
شو شوند .قانون ها باید با وضع طبیعی شو یعنی وضع اقمیری ،نو معیشات ماردم ،د جاۀ
آزادی نظام حکومتی ،دیانت تا نان ،اخالقیاات آناان و ...مطابمات داشاتق باشاند بطباطباایی،
 .)001-003 :1030مستشا الدولق هروا ه بق این موضو اق قاانون بایاد متناتاب باا «ماذاق
مرمکت» باشد ،توجق داشتق اتت ،را اینکق د نامق ای ق د اواخر عرار باق مظفرالادین شااه
نوشت ،تأ ید رد ق مواد قانون باید «بق اقتضای مَما و مرمکات و مناتاب وضاع و طباایع»
مردمی باشد ق آن قانون بر آنها اجرا میشود بناظماالتالم .)133 :1002 ،بر مبنای این وش،
بعدها ،مشروطق خواهان متشرعی چون ثمقٌ االتالم تبریاای ،باا طارح مفااهیری چاون «ماذاق
مرمکت» و «مشروطۀ ایرانی» ،بق جایناه مهم این موضو التفات داشتند و د دفاا از حکومات
مشروطق ،ق هدف نهایی مستشا الدولق از طرح مفهوم قانون بود ،نوشاتند اق هادف حکومات
مشروطق این اتت ق« :قانونی برخالف اصول مذهب و خالف ماذاق مرمکات وضاع ننرایناد و
بق عبا ت صریحق ،مشروطۀ ایرانی مشروطۀ ایرانی مممد مشروطۀ دول خا جق نباشد ...و مشروطۀ
ایرانی نری خواهد ق بدعتی د دین گذاشتق شود و قاانون عرفای ا قاانون شار الهای واجاب
االتبااا خداوناادی دانااد» بتاامطانی .)022 :1033 ،محرداتااراعیل محالتاای نیااا د «المئااالی
الرربوطق فی وجو ب الرشروطق» د ادامۀ هرین تنت مستشا الدولق نوشتق اتت ق« :قانون باق
حسب خصوصیات مرال و اختالف مذاهب مختمف اتت» بز گرینژاد.)211 :1034 ،
قانون مطمو ب مستشا الدولق قانونی اتت ق با «مذاق مرمکت» و «اقتضای مذهب» مردمی
ق قانون برای آ نها وضع شده ،هراهنگ اتت .با این ممدمق ،وی بق تا ب قانون ماو دنظر خاود
اشا ه می ند و مینویسد « :تابی اتت ق جامع قوانین الزمق و تاهلالعباا ۀ و تاریعالفهام و
ممبول ممت باشد» و وش «تدوین چنین تابی ،با شروطی ق د شرح تفااوتهاای پان گاناۀ
بیان» رده اتت «مرکن اتت» .از نظر مستشا الدولق برای تدوین قانون بر مبنای نظام تانت،
باید «د دیوانی ق اجاای آن از جال دانم و معرفت و ا با ب حکرت و تیاتات باشاند ،هراۀ
تب معتبرۀ اتالم ا حاضار و جرماق ودهاای دول متردناق ا جراع نناد» و ضارن لحااظ
مفردات و مبانی نظام تنت ،با بهرهگیری از «جرمق ودهای دول متردنق» و اتتفاده از تحاا  ب
ایشان« ،د مدتی قمیل تابی جامع» تدوین نند .حاصل اینکق« :چاون تاابی چناین ممباول
عمالی ممت نوشتق شود و بق دتتخط هرایون شاهنشااه برتاد و حفاظ آن باق عهادۀ محماس
مخصوص مستمل تپرده شود .المحالق وظیفۀ دولت و ممت بر قانون میباشد .ی مرق ق مان
گفتم ایان اتات» بمستشاا الدولق .)04-01 :1011 ،د ک مستشاا الدولق از ضارو ت تعامال و
تحربق اندوزی ممل مختمف از یکدینر با این عبا ت مهم ق« :این امر بدیهی اتت ق فایماابین
ممل مختمفق تا مراوده و معاشرت نباشد ،معرفت بق احوال و اوضا هردینر نرایتوانناد حاصال
رد و مادامی ق معرفت حاصل ننشتق ،از حرَف و صنایع و امتعق هم دینر منفعت نرایتوانناد
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برداشت .جای هیچ شبهقای نیست ق اگر از ا ابر قوم و از صاحب بصیرت اتالم چند نفار ...باق
فرننستان بروند و وضع مدنیت آنها ا بق أیالعین مشاهده نرایند ،بعد از مراجعات ،باق ایاران،
بالتردید ،اتبا ب هاا قسم ترقی ا فراهم خواهند آو د» بمستشا الدولق ،)10-13 :1011 ،مبینِ
ح تادوین قاانون اتات .مالحظاۀ ترقای غار ب و عمابمانادگی ایاران
توجق وی بق وش صاحی ِ
اتاتی ترین عامل د ک ضرو ت تدوین مفهوم قانون د ایران بود .اینکق نوشاتقاناد« :او باا ایان
عمتیابی خود از ترقی و پیشرفت مغر بزمین ،وضع قاانون ،ا نخساتین اا ی مایداناد اق از
«جریع ا ها برای ترقی ممت و شکوه دولت عمیۀ ایران الزمتر اتت» ،بق نظر منطباق باا واقاع
اتت ،چرا ق قانون از نظر مستشا الدولق« :مربی انسان» و«مروس هار گوناق حرفات و صانعت و
تحا ت» « ،باعث عراران مرمکات» « ،موجاب مایاد قاد ت و قاوت دولات» و«اتابا ب بماای
تمطنت» و«ایحاد ننده و ظهو آو ندۀ هر قسم خوبیها» اتت .مستشا الدولق اعتماد دا د «هار
حکری از وی قانون جا ی شد پسندیدۀ خدا و محبو ب ل عالم اتت و لاو نسابت باق جاان و
مال صد نفر مضر باشد .هر حکری از وی هوای نفس و اغراض شخصای صااد گردیاده منفاو
خداوند و موجب لعنت و تشنیع ل عالم اتت ».او مثل تر ی «شر سن با مااق اغریرااز» و
مثل «ظمم بالسویق عدل اتت» ا بقعنوان مثالهایی برای مفهوم مو دنظر خود ذ ر مای ناد و
د خصوص اهریت وضع قانون د جامعق میگوید« :بق حق آفرینم زمین و آتاران و باق حاق
حمیماات مطمااق ،اگاار عاادل نوشاایروانی و عماال بااوذ جرهری و افالطااونی و مترنیخاای و ال د
پالررتتونی و و چا وفی و غیره د ایران جرع بشود ،بدون وضاع قاانون و بادون عایات آن و
احترام حفظ شرایط آن ،هیچ ا ی و هیچ قرا ی پایدا و ثابت نخواهد شد .مادتی اتات عمال
ناقص و خیال ضعیف خود ا د این مسئمق تیر میدهم و میبینم غیر اینطو محال اتت اق
د ی دولت اقتدا و ثروت و آبادی حاصل بشاود» بپاشاازاده04 :1030 ،اا .)03باا توجاق باق
تعا یف ا ا قشده د بخم اول تالۀ ی مراق (تأکید میکنیم که مطابق بخش اول رسالۀ
یک کلمه و نه کل رساله) ،بقنظر می تاد اق ماراد وی از قاانون د ایان بخام نخساتین،
«قانون موضوعق» اتت .تعریف و مفرداتی ق وی از این مفهوم ا ا ق می ند بهترین دلیل بارای
اثبات این ادعاتت:
الف) وی آنحا ق بق شرح مراد خود از مفهوم قانون میپردازد ،از قول دوتت خود ،میگوید
ق « :ی مرق ق جریع انتظامات فرننستان د آن مند س اتت تا ب قانون اتت اق جریاع
شرایط و انتظامات معرول بها ق بق امو دنیویق تعمق دا د د آن محو و مسطو اتت و دولت و
امت ،معاً ،فیل بمای آن اتت چنانکق هیچ فردی از تکنۀ فرانسق یا اننمیس یا نرسق یا پاروس
مطمق التصرف نیست .یعنی د هیچ ا ی ق متعمق بق امو محا رق و مرافعق و تیاتت و امثال
آن باشد ،بق هوای نفس خود نری تواند عرل رد .شاه و گدا و عیت و لشنری د بند آن ممیاد
هستند و احدی قد ت مخالفت با تا ب قانون ندا د» .از این بند تق نکتق برداشت میشود:
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نخست اینکق «ی مرۀ» مو دنظر وی « ،تا ب قانون» موضوعۀ مصو ب محمس اتات و ناق
واژۀ قانون؛ یعنی مراد وی «قوانین موضوعق»ای اتت « ق جریع شرایط و انتظامات معرول بهاا
ق بق امو دنیویق تعمق دا د ،د آن محو و مسطو اتت» .دلیل د تتی ایان برداشات توضایح
خود مستشا الدولق اتت آنحا ق میگوید « :باید بدانیاد اق قاانون ا باق لساان فرانساق بلاووا)
میگویند و مشترل بر چند تا ب اتت هر ی از آنها ا ب اود) ماینامناد و آن ودهاا د نااد
اهالی فرانسق ،بق منالۀ تا ب شرعی اتت د ناد مسامرانان» بمستشاا الدولق )23 :1011 ،و ماا
میدانیم ق مراد از «لووا» قوانین موضوعق اتت ق توتط هیأت منتخب نرایندگان ماردم و د
محمس تصویب میشود بطباطبایی.)240 :1011 ،
دوم :قانون مبنای عرل و هر گوناق اقادام اتات و د هایچ امار عراومی ،اعام از «مرافعاق،
محا رق ،تیاتت و امثال آن» ،ا ادۀ فردی هیچ جایناهی ندا د و آنچق مشاروعیت و صاالحیت
ایحاد حق و حکم دا د ،فمط قانون اتت و بس.
توم :ترام مردم د برابر احکام قانون برابرند ،چرا ق برابری ،نخستین هدف حا ریت قانون اتت.
 ب) دلیل دوم توجق بق فرق هایی اتت ق مستشا الدولق بین قانون فرانسق و « تا ب شرعی»
و بق تعبیری قانون اتالم بیان می ند .ترامی این چند فرقی اق وی باق آنهاا اشاا ه مای ناد
بمستشااا الدولق ،)21-23 :1011 ،نشااان از ایاان دا د ااق مااراد وی از مفهااوم قااانون« ،قااانون
موضوعق» اتت.
س) دلیل دینر اینکق مستشا الدولق د طریق تصویب ایان قاانون مایگویاد« :چاون اهاالی
فرانسق و تایر دول متردنق بقواتطۀ و الی خود از حق و ناحق مباحثق و گفتوگاو نناد ،هار
تکمیفی ا ق قبول نرایند ظهو اختالف و عدم مطاوعت محال میباشد ق خود بر خاود حکام
ردهاند و ذات امپراتو و پادشاه نیا ایرن باشد» ق بقصراحت بق قانون موضوعق اشا ه دا د.
مستشا الدولق ،بق عیان ،آفات حکومت ا ادۀ فردی ا نق د ک ق با ترام وجود لرس رده و
د ممام قیاس ،ماایای حکومت ا ادۀ عرومی ا نیا بق مدد مأمو یتهای خا جی خاود مشااهده
رده بود و با توجق بق تفاوت آثا این دو نو حکومت ،د صدد تغییر ننرش بق شیوۀ حکررانی از
طریق تأ ید بر ضرو ت اتتمرا حکومت قانون بود؛ حکومتی ق اتاسآفرین و نظمگستر اتت،
ناشی از ا ادۀ عروم اتت و نق ا ادۀ فرد ،نظم تاختا ی دا د و نق نظم شخصی و د نهایات تاابع
نفع عروم اتت و د صدد تأمین و تضرین حموق مردم و نق حموق فرد یا قشر خااص .وی تراام
این اوصاف ا بق تحمیق و بقعینق مالحظق رده بود و چون بق مضرات فمدان حکومت قاانون د
ایران واقف بود ،بر آن بود تا نظریق ای بارای تأتایس حکومات قاانون تادوین و تشاریح ناد و
د تت بق هرین دلیل مباد ت بق تألیف تا ب ی مرق و زیاد اق نخساتین اثار د ضارو ت
تأتیس حکومت قانون د ایران اتت؛ اثری ق فضل تمدم بر ترام آثا مربوط بق این نظریاق د
تا یخ حموق عر ومی ایران دا د .شایان تذ ر اتات اق هرچناد پایم از مستشاا الدولق ،میارزا
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ممکم خان با تألیف دفترِ قانون یا دفتر تنظیرات ،ضرو ت توجق بق قانون ا متذ ر شد« ،اما دفتر
قانون و دفتر تنظیرات ،رابیم ،تالقهایی د حموق موضوعقاند و او آن مطالب ا از محروعق
قوانین مدنی و جاایی فرانسق اقتباس و بقاختصا ترجرق رده اتت» بطباطبایی.)244 :1011 ،
مراد از اشا ه بق این نکتق تذ ر این مهم اتت ق د ک مستشا الدولق از قانون با د ک ممکمخان
از قانون متفاوت اتت .مستشا الدولق د بخم اول تالۀ خود بق تشریح قانون بقعناوان statute
یعنی قانون موضوعق می پردازد و د ک وی تا اینحا تمریبااً هرانناد د ک ممکامخاان از مفهاوم
قانون اتت ،ولی محل گسست وی از نظر ممکم جایی اتت ق وی بق قانون بقعنوان یا مبناا
نناه می ند و د صدد اتت تا با مبنا قرا دادن مفهوم قانون و تأ ید بر صو ت «مد ن» مفهاوم
قانون ،نظام حموقی و بقتبع نظام تیاتیِ حا م بر ایران ا متحول تازد .ممکمخاان تاا پایم از
جدایی از تیستم حکومتی ناصرالدین شاه ،قانون ا د مانی بارای عاالس د د ایاران باا وضاعیت
موجود و بدون ضرو ت تغییر د تاختا حا م مایداناد باصایل ،)11-13 :1030 ،حاال آنکاق
مستشا الدولق قانون ا قبل از تاختا و مبنای تأتایس یا نظاام حماوقی مانادگا و اتاتوا
می داند و تممی این دو با هم ،از این منظر ،متفاوت اتت .نناه ممکمخان «تیاتای» و متشاتت،
ولی نظر مستشا الدولق مبنایی ،با نناه بق آینده و تاختا آفرین اتت؛ یعنی وی قانون ا مبناایی
برای تأتیس نظام حکومت قانون می داناد و اینکاق وی د ابتادا اتام تاا ب خاود ا هام وح
االتالم گذاشتق بآخونداوف ،)012 :1310 ،دلیل بر تفاوت نظر وی با ممکم د خصاوص مفهاوم
قانون اتت .خود مستشا الدولق د نامق ای ق د جرادیالثانی 1211ق باق آخونادزاده نوشاتق،
ماهیت اثر خود ا بقد تتی تشریح رده اتت؛ آنحا ق میگوید« :خو ب نسخقای اتات ،یعنای
بق جریع اتبا ب ترقی و تیویمیااتیون ،از قرآن محید و احادیث صحیح ،آیاات و باراهین پیادا
رده ام ق دینر ننویند فالن چیا مخالف آیین اتالم یا آیین اتالم مانع ترقی و تیویمیااتیون
اتت» بآخونداوف .)012 :1310 ،خالصۀ تخن اینکق مستشا الدولق د پای تأتایس قاانون د
مفهوم «عام» بود؛ مفهومی ق بق تعبیر فرانتس نویران ،هم «برابری فردی ا تأمین مای ناد و
[هم] شالودۀ هر دخل و تصرفی د آزادی و مالکیت اتت» بنویران.)132 :1034 ،

روششناسی مستشارالدوله در تبیین مفهوم قانون
وشنفکران عصر مشروطق ،مثالً ممکمخان ،اغمب باق دلیال اباتال باق تیاتات ،د ک د تاتی از
تحددخواهی بقعنوان ی فرایند نداشتند و د غفمات از مباانی تحادد ،تاعی د اتاتمرا ایان
مفهوم د ایران داشتند و بق دلیل این غفمت تا یخی ،وشنفکری مشروطق د این حاوزه توفیاق
شایان توجهی تحصیل نکرده اتت .فصل مریاا اندیشاۀ مستشاا الدولق ،د آن ممطاع از تاا یخ
ایران ،د ک ضرو ت التفات بق مبانی تحدد ،بق عنوان ی فریند بود .وی بق تحمیق یا باق تحرباق
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باظها نظر قطعی د این خصوص امکانپذیر نیست) د یافتق بود ق شرط توفیق د اهی ق د
پیم گرفتق بود ،اتتفاده از پاا های اصاول و مباانی موجاود د دیان باقعناوان مبناایِ نظریاۀ
مشروطق د ایران اتت .ایحاد آشتی بین دین و تحدد هروا ه دغدغۀ نوگرایانی باوده اتات اق
د صدد تأ ید بر ضرو ت تغییر شیوۀ حکررانی د ایران بوده اند .اگرچاق وش عرمیااتی اردن
این ادعا محل ناا اتت ،برای تحریر محل ناا  ،د اینحا بق دو نکتاق اشاا ه مایشاود؛ نخسات
اینکق مطابق اصل می ،آ ای ی اندیشرند حاصلِ صِرفِ یافتقهای تئو یا وی نیسات ،بمکاق
اوضا و احوال پیرامون وی و نیا مفردات تنت دینی ق اندیشرند ممتام باق آن اتات نیاا د
تکوین اندیشقهای وی مؤثر اتت؛ دوم اینکق مستشا الدولق با تأتی از تانت اندیشاۀ مشاروطۀ
غربی مباد ت بق طرح ضرو ت حکومت قانون د ایران و زید و د صدد بود ق با اصالح تااختا
حکررانی از طریق اصالح نظام حموقی ،مبنایی برای تأتیس نظام حکومتی جدید تدوین ند و
بدیهی بود ق با توجق بق نمم قواعد و احکام دینی د نظاام قضاایی ایارانِ پایم از مشاروطق،
مستشا الدولق نریتوانست نظام حموقی مطمو ب خود ا د غیا ب مفاهیم و احکام و اصول ناشای
از شریعت تدوین ند .این نکتق هم د نامقای ق مستشا الدولق بق میرزا فاتح عمای آخونادزاده
نوشتق ،بق تصریح آمده اتت ق تا ب وی وح االتالم اتات ،و ناق صِارف تادوین چناد اصال
قانونی ،و هم د متن تالۀ ی مرق این مهم ا مادنظر داشاتق و باق ارات از پاا های آیاات و
احادیث بق منظو تمویت موضع نظریِ خود اتتفاده رده اتت .ایان وش مستشاا الدولق ماو د
تأیید برخی محممان تا یخ اندیشۀ مشروطیت ایران هم قرا گرفتق اتات؛ آنحاا اق نوشاتقاناد:
« مستشا الدولق با د یافتی ق از مفهوم تنت قدمایی د ایران پیدا رده بود ،بق خالف بسایا ی
از وشنفکران ،میدانست ق تدوین محروعقهای قانونی نیازمند مبانی نظری ویژهای اتات اق
او آن ا « وحاالتالم»می خواند و د واقع قانون شر تنها د صو تی میتواند بق حماوق جدیاد
تبدیل شود ق با توجق بق الاامات دو ان جدید تا یخ ایران و با تکیاق بار « وح» مباانی نظاری
جدیدی تدوین شده باشد .میرزا یوتف خان بر آن بود ق «اعالمیۀ حموق بشر» اق د ممدماۀ
قانون اتاتی فرانسق آمده ،یکای از نخساتین اتاناد حکومات قاانون د دو ان جدیاد اتات و
چنانکق بتوان مطابمت اصول آن ا با « وح اتالم» نشان داد ،میتوان نظام حموقی جدید ایاران
ا تدوین رد» بطباطبایی .)241 :1011 ،وش مستشا الدولق وشی جدید بود ،بق این معنا ق
وی بر آن بود ق با تحول د مفاهیم حموق شر  ،مبانی و ممدمات الزم بقمنظو تکوین مفاهیم
عرفی حموق عرومی جدید ا تدوین و از این هنذ  ،امکان تأتیس مبانی نظریۀ حکومت قانون
ا تدوین ند .د ک منطق این تحول و تبیین تازو ا های الزم بقمنظو انحام آن ،اتاتیترین
بخم تفسیر اندیشق های مستشا الدولق اتت .از هرین منظر و د خصوص نسبت دین و تحادد
د نظر میرزا نوشتقاند ق« :نسبت میان دین و مظاهر و مبانی دنیای جدید مسائمقای بنیاادین
برای ترقی خواهی د ایران اتت ،چون بدون توجق بق شریعت ،اق د ایاران مبناای بسایا ی از
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امو اجتراعی و تیاتی ا تشکیل میداد ،نریتوان دتت بق دگرگونی و اصالح امو زد .د عین
حال نا زدن شریعت نیا امری محال و هم بادون ثرار خواهاد باود ،چرا اق شاریعت و دیان
جایناه مهری د شکل دهی بق وابط اجتراعی دا ند ...ازاین و تالش برای ایحاد هراهننی میان
دنیای جدید و شریعت ا میتوان یکی از دغدغقهای اصمی میرزا یوتفخان دانسات» بعاامری،
 .)211-212 :1030د ادامۀ هرین دیدگاه هم آمده ق «میرزا یوتفخان باقد تاتی باق ایان
د ک تیده بود ق د وزگا خود ،نریتوان بدون توجق باق مباانی د ونای جامعاق دتات باق
دگرگونی مناتبی زد .د موضو قانونخواهی ،این بستر ،فمق و « تا ب شر » بود ق مرکن بود
محرل مناتبی برای د ک جدید از تحددخواهی ا ا ق دهد .اگرچق تا ب شر بخام مهرای از
فمق و تنت و مآالً گفتران تنتی مسمط د جامعق ا شکل میداد ،برخی از مبانی هرین تاا ب
شر مرکن بود د د ک دنیای جدید و ایحاد گفتران قانونخواهی ،مهمترین ممدماق و مبناای
گفتران مشروطقخواهی باشد» بعامری .)212-210 :1030 ،بیشتر نوشتقهای صاحب «تحدد و
قانونگرایی» حولِ این اعتماد د تر طباطبایی اتت ق مستشا الدولق ،بقاحترال بسیا  ،باق ایان
نکتۀ ظریف د فمسفۀ حموق التفات پیدا رده بود ق خاتاتناه مغاایرتهاای قاانون شار باا
قانون های جدید ،مبانی متفاوت آنهاتت و با امکانات عمم قانون شر از بسطی ق د ادوا فماق
پیدا رده اتت و تفسیر مبادی قانون شار بار پایاۀ مباانی نظاری حماوق جدیاد ،اق میارزا
یوتفخان آن ا وحاالتالم میخواند ،میتوان قانونهای جدید ا تدوین رد.
برایان تیرنی د خصوص مطالعۀ اندیشرندانی ق آ ای ایشان د تکوین نظریاۀ مشاروطیت
د غر ب مؤثر بود ،تذ ر داده اتت ق د تفسیر اننیاههای ایشان نباید خیمی احساتاتی شاویم
و غمو نیم ب . (Tierney, 1982: 106باا لحااظ ایان تاذ ر د تات ،اماا ،باقنظار مای تاد اق
مستشا الدولق از مشروطق خواهان مهمِ عصر ناصری د تا یخ معاصر ایران اتت .اگرچق باقدلیال
غفمت تا یخی حموقدانان ما از پیشینۀ تا یخی مفاهیم و نهادهای حموق عرومی ،شأن و جاینااه
مستشا الدولق ،باق تحمیاق ،شناتاایی و معرفای نشاده اتات ،ولای بایتردیاد یکای از معادود
مشروطقخواهانی بود ق با تألیف تالۀ ی مرق ،اندیشۀ ضرو ت توجاق باق مفااهیم و مباانی،
بقعنوان بنیادهای اندیشاۀ مشاروطق خاواهی د ایاران ا پایاقگاذا ی ارد .تاا پایم از طارح
اندیشقهایی ق امروزه د گروه اندیشقهای مشروطقخواهی دتتقبندی شده اتات ،خاتاتناه و
منشأ قد ت مبتنی بر نظریاتی چون حق الهی پادشاه ،تغمب و تامطنت مساتمل باود اق وجاق
مشترک ترام آنها ،اقتدا گرا بودن و مبتنی بر ا ادۀ فردی بو نق عراومی) باودن اتات .البتاق د
نا این دو ویژگی ،وجوه دینری هم دا ند ق د اینحا محل بحث ما نیست .مستشاا الدولق باا
آفات و آثا نامطمو ب این شیوههای حکررانی آشنا بود و د صدد تبیاین ضارو ت اصاالح شایوۀ
حکررانی قدیم و اتخاذ شیوۀ حکررانی جدید بود و بق هرین تبب تالۀ یا مراق ا تاألیف
رد .وی با اتخااذ وش جدیاد د تبیاین خاتاتناه و منشاأ مشاروعیت قاد ت ،اصال مبناای
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حکررانیِ نظام مستمر ا بق چالم شید و برای نخستین با بق موضو ضرو ت نشاأت گارفتن
قد ت از ا ادۀ مردم ببقعنوان یکی از مبانی مهم قانون) توجق رد و نوشت ق« :اختیا و قباول
ممت ،اتاس هرۀ تدابیر حکومت اتت و ایان از جواماع الکاالم اتات» بمستشاا الدولق:1011 ،
 .)31تااا پاایم از ایاان ا ادۀ مااردم د تشااکیل و اتااتررا قااد ت جایناااهی نداشاات و مبنااای
مشروعیت قد ت ،معطوف بق منابعی خا س از ا اده و خواتت مردم ،باقعناوان تاوژه و موضاو
قد ت بود و نخستین با مستشا الدولق با طرح مفهوم مد ن قانون ،ضرو ت گذ از ایان مبناا و
انتمال مبنای مشروعیت از ا ادۀ فردی بق ا ادۀ عرومی ا متذ ر شد .آدمیت نوشتق اتت ق« :او
ت دولات ،ا ادۀ جرهاو ممات اتات»
د ایران نخستین نویسنده ای اتت ق گفات منشاأ قاد ِ
بآدمیت .) 111 :1004 ،او بق فراتت د یافتق بود اق گاذا از وضاع ناامطمو ب فعمای باق وضاع
مطمو ب مو دنظر وی ،بدون التفات بق نمم و جاینااه «ا اده» و «خواتات» و « ضاایت ماردم»
بقعنوان «مبانیِ نظریِ نظریۀ حکومت قانون» امکانناپذیر اتت.
مر ا ثمل اندیشۀ مستشا الدولق توجق بق مفهوم قانون اتت و او د صدد اتت تا باا متحاول
ردن مضرون مفهوم قانون ،نخستین مبنای نظریۀ مشروطیت ا د ایران عصر ناصری اتاتمرا
بخشد .قانون از نظر مستشا الدولق «تحمی ا ادۀ عروم» بود ق میبایست بقنحو برابار ،بار تراام
مردم حکومت ند .بق اعتماد آدمیت ،مستشا الدولق پیم از ممکمخان بق موضو «برابری شاه و
گدا د برابر قانون» تأ ید نروده اتت» بآدمیت .)111 :1004 ،این مفهوم د ایان ممطاع« ،د
مرحمۀ جنینی» قرا داشت و تکامل آن مستمام گذ زمان بود .د اینحا مفهوم قاانون هناوز د
مرحمۀ «پیشادولت» بود و چون دولتی وجود نداشت ،این مفهوم میبایست زمینقتااز تولاد یاا
یکی از مبانی بنیادین تشکیل دولت جدید شود .اتاتاً وی د صدد بود اق ماردم ا از تایطرۀ
ا ادۀ اشخاص و پیشوایان جدا و د دامان «اصول» و «نهادهاا» هاا ناد و تحماق ایان هادف،
مستمام اتخاذ وشی اتتوا و قاعده مند بود .مستشا الدولق اصل «بحران انتمال» مفهوم قانون ا
د ک رد و ضرو ت توجق بق این بحران ا برای گذ از تنت بق تحدد مطارح تااخت؛ بحرانای
ق پایی د حوزۀ تنت داشت و دلی د گرو تحدد .وی د تالۀ ی مرق بق اصل این موضو ،
یعنی ضرو ت ایحاد تحول د مضرون مفهوم قانون پرداختق و د صدد برآمده اتت ق مضارون
مفهوم تنتی قانون ا از قدیم بق مد ن متحول تازد .توضیح اینکق تا پیم از تألیف تالۀ یا
مرق ،منشأ قانون ناشی از دو منبع «امر شارعی» و «امار عرفای» باود و اتاتااً قاانون د ایان
ممطع ،حاصل اجتهاد فمیق و ا ادۀ فردیِ حا م بود .از نظر مستشا الدولق ،اما ،قانون باید ناشی از
ا ادۀ مردم باشد ،چرا ق از نظرگاه ایشان «اختیا و قبول ممت اتاس هرۀ تدابیر حکومت اتت»
بمستشا الدولق .)31 :1011 ،ا مهم مستشا الدولق ،تأ ید بر ضارو ت انتماال مبناایِ قاانون از
ا ادۀ فرد بق ا ادۀ عروم بود ق حاصل این انتمال ،تحول مضرون مفهوم قدیری قانون ب ق یشق
د ا ادۀ فرد حا م داشت) و تولد مفهوم مد ن قانون ب ق یشاق د ا ادۀ عراوم داشات) اتات.

مفهوم قانون در اندیشههای مستشارالدوله 01

تأ ید بر ضرو ت توجق بق نمم ا ادۀ مردم د تأتیس حکومت قانون و ودا باا نظاام حکومات
فردی ،اتاتی ترین بخم نظام فکری مستشا الدولق اتت .او د صدد تأ ید بر این مهم بوده اق
اتاتی ترین بنیاد حکومت مشروطق ب ق وی حکومات فرانساق ا باقعناوان شااهد مثاال خاود
میآو د) ،مبتنی بودن بر ی مرۀ قانون اتت.
از نظر وش شناتی ،مستشا الدولق د پی تحول تد یحی و اتاتمرا اصال تاداوم د تحاول
بود .وی بق اصل ضرو ت گسست ،تعمقخاطر داشت ،ولی گسست وی د تداول ی مفهاوم و از
طریق تحول د مضرون هران مفهوم بود و نق گسست مطمق بق معناای ودا باا یا مفهاوم و
خمق و اتتمرا مفهوم جدید .د واقع ،وی د صدد خمق صو تی جدید از مفهوم قدیم قانون باود
ق با مواد و مصالح موجود د نظام فکری و تا یخیِ ایران بینانق نبود .با توجق بق اینکق د تنت
ایران ،حموقی شرعی تالت فصل خصومات و تنظیم مناتبات خصوصی بین مردم ا بار عهاده
داشت ،مستشا الدولق مبنای تحول ا از پا های مفاهیمِ حموق شر بقعنوان قاانون قادیم ،اخاذ
رد و با تحول د مضرون این مفاهیم د صدد گذا بق حموق جدید برآماد .اینکاق گفتاق شاده
« مستشا الدولق پیم از دینران متوجق ایان نکتاۀ اتاتای د تاا یخ حماوق شاده باود اق اه
حکومت قانون جا از محرای تبدیل احکام شر بق حموق جدید هروا نخواهد شد» بطباطبایی،
 ،)201 :1011نشان از د ک د تت وش شناتی مستشا الدولق دا د ق ترام هرت خود ا ،چق
د حوزۀ نظر و چق د حوزۀ عرل ،معطوف بق انحام این تالت مهم رد ق قانون باید ناشای از
ا ادۀ عروم افراد باشد و حاصل ا بققد ی مؤثر بود ق بق مصداق «آ ب د خوابنق مو چناان»،
موجب هول و هراس تن ماینانی شد ق بمای قد ت خود ا د جهل بق این مبنا میجستند و
برای هایی از آثا اتتمرا این أیِ مستشا الدولق ،با تعایت از وی نااد ناصارالدینشااه ،تاا ب
ی مرق ا «بق ناصرالدین شاه ا ا ق دادند لذا حکم گرفتا ی او صااد و او ا مغماوالً باق قااوین
آو دنااد و د آنحااا ماادتی محبااوس مانااد و خانااقاش ا غااا ت و مااواجبم ا قطااع ردنااد»
بناظماالتالم .)110 :1002 ،او خود ولی بق د تتی وش خود ایران داشت و د مکتاو ب خاود
بق مظفرالدین شاه ،نتیحۀ وش خود ا بق وی متذ ر شد و بق تأ ید گفت ق« :باا ایان ترقیاات
فوق العادۀ ا وپاییان ،چندی نخواهد گذشت ق موقع حال اهالی ایران ممتضی آن خواهد شد ق
البد و العالس ،دولت ایران د تخت ترین وزگا  ،د عِداد دول نستیتوتایون برمایآیاد و باق
اقتضای مم و مرمکت و مناتب وضع و طبایع ،مواد قانون ا محری مینراید و نتیحۀ معتناباق
حاصل می ند» بناظماالتالم.)133 :1002 ،

اوصاف قانون از نظر مستشارالدوله
با توجق بق نمم و جایناه مهم مفهوم قانون د دتتناه فکری مستشا الدولق ،توجاق و شناتاایی
اوصاف این مفهوم د نظر وی اهریت دا د اق د ایان بخام باا توجاق باق نوشاتقهاای خاود
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مستشا الدولق ،بق معرفی اوصاف قانون از نظر وی میپردازیم .مراد از اوصاف قاانون آن دتاتق از
ویژگی هایی اتت ق قانون ،براهو قانون ،باید واجاد آنهاا باشاد تاا مطموبیات و اا ایی الزم ا
داشتق باشد .ضرن تأ ید محدد بر ضرو ت «مشروطیت تصرف» و «برابری» بقعناوان دو هادف
مهم قانون ،د زیر اوصاف قانون از نظر مستشا الدولق بیان میشود.
 .1نخستین وصف قانون از نظر مستشا الدولق این اتت ق عاامالشارول و الزماالجراتات،
آنحا ق میگوید« :چون اهالی فرانسق و تایر دول متردنق بقواتطۀ و الی خود از حق و نااحق
مباحثق و گفت وگو نند هر تکمیفی ا ق قبول نرایند ظهو اخاتالف و عادم مطاوعات محاال
میباشد ق خود بر خود حکم ردهاند و ذات امپراتو و پادشاه نیا ایرن باشد .زیارا اق از غاد
ا با ب نفوذ و از فتنۀ اهل فساد بق این طریق فا غالبال میشود و هرچق فرماید مخالفی ا تصادف
نکند و امراء و ا ان دولت نیا آتوده و فا غاند ،بق تبب آنکق امو مصالحی ا ق د ا ثر احوال
موجب شکایت ها تواند شد بعد از آنکق بق دیوان و الی ممات اعاالم و آ ای عاماق ا اتتحصاال
ردند دینر بر دولت و امت چق غایمق و هایمق خواهد ماند» بمستشا الدولق.)23 :1011 ،
 .2مشترل بر «هرۀ قوانین معرولُ بها» و متداول و مرتاوم اتات بمستشاا الدولق.)23 :1011 ،
این قوانین «معرول بها» هران آدا ب و تومی اتت ق باید د دل قانون لحاظ شود ق پیم از ایان
با تعابیری چون «آدا ب مشروطیت»« ،مذاق مرمکت» و «اقتضای مَم » ،بق توضیح آن پرداختیم.
 .0زبان قانون برای عروم مردم قابل د ک باشد .از نظر وی قانون «بق زبان عامق نوشتق شده
اتت معانی و مماصدش بقتهولت مفهوم میشود و شرح و حاشیق ا احتیاس ندا د .معنی الابالغ
الربین د قرآن متین این اتت پس تا ب قانون بدون اغالق بق زبان معرول این زمان اق هار
س از خواندن آن بهرهمند شده تکمیف خود ا بدانند باید نوشتق شود» بمستشا الدولق:1011 ،
 .)23د عبا تی دینر هم نوشتق اتت ق قانون باید «تهلالعبا ه تاریع الفهام و ممباول ممات
باشد» بمستشا الدولق ) 04 :1011 ،و عایت آن نیا برای ترام مردم الاامی اتت؛ چرا ق بناا باق
خواتت و ا ادۀ خود مردم یا نرایندگان ایشان تصویب شده اتت« :چون اهالی فرانساق و تاایر
دول متردنق بق واتطۀ و الی خود از حق و ناحق مباحثق و گفتنو نند هر تکمیفی ا ق قباول
نرایند ظهو اختالف و عدم مطاوعت محال میباشد ق خاود بار خاود حکام اردهاناد و ذات
امپراتو و پادشاه نیا ایرن باشد .زیرا ق از غد ا با ب نفوذ و از فتنۀ اهل فسااد باق ایان طریاق
فا غالبال می شود و هر چق فرماید مخالفی ا تصادف نکند و امراء و ا ان دولات نیاا آتاوده و
فا غاند ،بق تبب آنکق امو مصالحی ا ق د ا ثر احوال موجب شکایتها تواند شد بعد از آنکاق
بق دیوان و الی ممت اعالم و آ ای عامق ا اتتحصال ردند دینر بر دولات و امات چاق غایماق و
هایمق خواهد ماند »...بمستشا الدولق.)23 :1011 ،
 .0موضو قانون باید معطوف بق امو دنیوی و مو د نیاز ماردم باشاد و بارای اماو اخاروی
تا ب مخصوص جداگانق تدوین شود .از نظر مستشاا الدولق ایان وصاف «عراده و اهام» اتات
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بمستشا الدولق .)21 :1011 ،دلیل این اهریت این اتت ق اگر قانون معطوف بق امو اخاروی و
دنیوی بقصو ت توأمان باشد« ،برای تیاتت عامق ضر عظایم دا د چرا اق ممال غیرمسامرق از
تا نان مرال اتالم ،بق خواندن تا ب قانون شرا غبت نری نند .بق تابب آنکاق احکاامی از
قبیل صوم و صمواۀ و ح و خرس و ز وۀ و امثال آنها با مذهب ممل غیرمسمرق موافق نیسات و
بقهیچ وجق بق احکام مابو ه عرل نخواهد رد .اما د تایر حکاام اق باق اماو دنیاا تعماق دا د
تکمیف عایای ق از مذاهب مختمفق د تحت اختیا دولت واحده هساتند عمایالساویق اتات»
بمستشا الدولق.)21 :1011 ،
 .3قانون باید منحصراً توتط دولت وضع شود و سای ا نرای تاد اق د ایان امار مهام
ادعایی داشتق باشد .مهم ترین پیامد این ویژگی این اتت ق تأ ید بر آن ،موجاب شاکلگیاری
«نظام حموقی» بقعنوان شرط ممدماتی اتتمرا «نظریۀ حکومت قانون» میشود .د خا نظاام
حموقی نری توان حکومت ا مشروط و تصرفات دولت ا محدود رد ،ولی وجود اندیشۀ ضرو ت
مشروطیت حکومت از طریق وضع قانون ،بق «تأتیس پا لران» و انحصا صالحیت وضع قاانون
بق این نهاد برآمده از مشروطیت منحر شد بنویران.)103 :1034 ،

نتیجهگیری
این تحمیق د صدد توجق بق مبانی ،اوصاف و چیستیِ مفهوم قانون د اندیشاۀ مستشاا الدولق و
د پی آن بود ق با توجق بق مبانی مد ن مفهوم قانون ،تیر تحول ایان مفهاوم ا باا تأ یاد بار
نمم مستشا الدولق د این مهم مو د تحمیق قارا دهاد .مستشاا الدولق باقعناوان یا جال
ترقیخواه ،د قیاس ایران عمبماندۀ عصر قاجا با غر ب مترقیِ هران عصر ،د ممام قیاس نظاام
حکررانیِ ایران با تایر دولی ق وی مشاهده رده بود ،بق این نتیحق تاید اق مبناای نظام و
ترقی آنها حا ری ت قانون اتت و برای هایی ایاران از مشاکل اتاتبداد بایاد شایوۀ حکررانایِ
عمب ماندۀ ایران ا تغییر داد .او ممدمات نظاری طارح خاود ا ،اق اماروزه باقعناوان «نظریاۀ
حکومت قانون» شناختق میشود ،با تألیف تالۀ ی مرق مطرح و با تأ ید بر ضارو ت ابتناای
هرۀ امو بر منه قانون ،بر لاوم اتتمرا حکومت قانون تأ ید و زید .با توجق بق نمام بنیاادین
مفهوم قانون د دتتناه نظری مستشا الدولق و نیا تفاوت مبنایی قانون د ایران و غر ب ،وی باا
متحول تاختن مضرون مفهوم قانون از امری زاییدۀ ا ادۀ فرد بق امری ناشی از ا اده و خواتات
مردم ،مبانی تأتیس اتاس جدید ا تدا ک دید و حاصل این تالشهای نظری ،د قالب انمال ب
مشروطق ،ق وجهۀ مطمو ب حکررانی از نظر مستشا الدولق اتت ،پدیدا شد .تاذ ر و توجاق باق
لاوم تحول النوی حکومات از «حکومات اتاتبدادی» باق «حکومات مشاروطق» یاا «تامطنت
مشروطق» با ترین دتتاو د تالشهای نظری و عرمی مستشا الدولق اتت.
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از نظر وششناتی ،مستشا الدولق بین دو وش «گسست» از مفهوم قدیم قانون یا «تحول و
تداوم»  ،وش تحول و تداوم تد یحی ا د پیم گرفت و با تأ ید بر ضرو ت التفات باق ماواد و
مصالح موجود د نظام تنت ایران ،اعم از منابع شرعی و عرفی ای  ،د پی آن برآمد ق اندیشۀ
وضع قانون با توجق بق «مذاق مرمکت» ایران ا طرح و بسط دهد .هرچند پا های از ماواد ماو د
اتتناد و اشا ۀ مستشا الدولق تناتبی با اصل اندیشۀ او د خصوص ضرو ت وضاع قاانون طباق
مذاق مرمکت ایران نداشت بمثل اشا ه با امر بق معروف و نهای از منکار باقعناوان مبناای قاوۀ
ممننق) ،ولی تأ ید بر ضرو ت وضع قانون بر مبنای «ا اده و خواتت مردم» ،مهامتارین ویژگای
مبنایی مفهوم قانون د اندیشۀ مستشا الدولق اتت .وی د صدد بود تا با انتمال صاالحیت وضاع
قانون از ا ادۀ مستبدانۀ فرد شاه بق ا ادۀ عروم مردم ،زمینقهای «مشروطیت حکومت» از طریق
جواز تأتیس پا لران بقعنوان مرجع صالح برای وضع قانون و بقعنوان مظهر حا ریت ا ادۀ مردم
ا فراهم تازد و ممدمات پیمبینیپذیری نظام تیاتی و دتاتناه ادا ی ا فاراهم ناد .وی د
اجرایی ردن این اندیشق با دو قیب ترتخت مواجق بود؛ از تویی برخی متولیان امو شرعی و
از دینر تو حکامی ق اتتررا منافعشان د تداوم نظام حکررانی اتتبدادی بود ،بق هار طریاق
مرکن ،از د مخالفت با اندیشۀ مستشا الدولق د آمدند ،ولی این مخالفتها توان ممابمق با خواتت
و ا ادۀ عرومی ا ق هران ضرو ت «مشروطیت حکومت» بود ،نداشت و د نهایت این اندیشاۀ
مستشا الدولق پس از  01تال د قالب نهضت مشروطیت ایران جموۀ عینی یافت.
امید اتت دینر محممان با توجق بق مبانی مفهوم قانون ،موضو انتمال مفهوم قاانون از یا
مفهوم تنتی و ناشی از ا ادۀ فردی ا بق مفهوم ماد ن و ناشای از ا ادۀ ماردم از دیادگاه دینار
اندیشرندان عصر مشروطق بر تی نند تا با شناتایی تیر تحول این مفهاوم و تشاریح فرایناد
این انتمال ،مبانی حموقی «مشروطیت» ایران ،باقعناوان موضاو مهام حماوقی ،ماو د تأمال و
وا اوی قرا گرفتق و با شناتایی و تحمیل حموقی این مبانی حموقی ،مشروطیت ایران از دیدگاه
حموقی ،و نق صرفاً تا یخی ،مو د تأمل و پرتم قرا گیارد .ایان تحمیاق د صادد برآماد تاا باا
تبا شناتی مفهوم قانون ،اصل ضرو ت توجق بق دینار مفااهیم بنیاادین حماوق اتاتای چاون
مفهوم «پا لران»« ،تفکی قوا»« ،قانون اتاتی» و «مفهوم نرایندگی» ،ا ق مفاهیری مرتبط
با «فمسفۀ حموق» و «تا یخ مفاهیم حموق» هستند ،متذ ر شده و التفات نظار بیشاتر باق ایان
مفاهیم ا یادآو شود.
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